
Σκηναΐ άπό τό εργον «Τοξόται τής Βεγγάλης» παραγωγής Paramount, τό όποιον θά προβληθή 
κατά τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον εις ενα τών κεντρικών Κινηματοθεάτρων τών Αθηνών 

καί είς τό όποιον πρωταγωνιστούν δ Γκάρρυ Κοϋπερ και ό Φράνσοτ Τόν.

(Έκμετάλλευσις Άμολοχίτη, Βουλγαρίδη - Α.Ε.Κ.Ε.) ■I
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OD ΙΪ^ΙΕΓΑΛΥΤΕΡί
ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑ!

ΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΙ ΤΟΙΟΥΤΟΙ ΤΟΠΑΡΧΙΩΝ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ

[ΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΟ
ΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ EKAEKThZEip^N ΤΟΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ

Ο ΦΥΛ
KAFJ
Μέ τού·

ΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΟΝ

ιρια Στούαρτ.

ΥΠΟ
Μέ τι Ρόναλντ Ιλίντέτ 'λμπέρ, Βίκτ. Μάκ Λάγκλεν.

[Κ|ΡΤΧΙΑ
Λτδνγθυίκ, Τζών Μπόλς.

(κνερ.

™leapwvlUT'’0V Μάρσαλ καί ή Ρούθ

ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΝΝΑΡΗΣ
Μέ τήν μεγάλην μικροΰλαν _Σ^ρλεϋ Τέμπλ.

Η ΜΙΚΡΑ ΕΠ^ΝΑΣΤΑΤΙΣ
ΠρωταγωγιάταΐΤ^ί^λεΟ βέμπλ, Τζφν·4ι$πόλς

( w_ r-—■—JS JJ
ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΠΛΟΥΣΟ

Γκλόρια Στούαρτ.

ΙΟ ΠΛ
τέμτίλ, Γκ:

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ Tfr 
Π ρ ω τ α γ c|i ν ι οιοΙγΤ^&\| 
τάδυμαί ’ I

Ο ΔΡΟΜΟΣ Π 
Πρωταγϊνισταί, Φρέντερικ ’Λάρς, 
Μπάρρυμορ, ΤζούνWiVK.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΤΙΝΑΜΕ 
TO MONTE ΚΑΡΑΟ
Μέ τόν Ρόναλντ Κόλμαν καί τήν Τζόαν Μπέννετ.

φΡΙΙΤΣΟ 
^τλΐς Φαίη.

ίφημα πεν.

ΑΝ
;τερ, Λάίονελ

ΐ_ Γκ)

Μιρικά άπδ τά Αριστουργήματα πο'^ά παοουσιά ιη τήν προσεχή σαιζόν ή

KWOlEUrp ΑΦΕ! Ε Α
ΟΔΟΣ ΕΜΜ, ΜΠΕΝΑΚΗ β (Μ ΕΓΑΡΟ^ ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 22-654

Μ Jgssr eESSAAQNIlES
Σ. Μ ΑΛΛΑΧ - ΟΔΟΙ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7 - ΤΗΛ. 28-95
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Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΣ

Ή Μέτρο-Γκόλντουϊν-Μάγερ διατηρούσα σταθερώς δλους τούς 
παγκοσμίου έπιβολής άστέρας της, οί όποιοι άλλωστε ούτε αποχωρί
ζονται άπ’ αύτής, θά παρουσίάση έφέτος νέας καλλιτεχνικός διασημό- 
τητας, τάς όποίας έκλεκτικώς προσέλαβεν είς τά στούντιό της ώς 
νέον αίμα, διά νά ποικίλη καί έπεκτείνη τήν όντως κολοσσιαι'αν είς 
ποσότητα καί ποιότητα έφετεινήν παραγωγήν της.

Κάθε καλλιτέχνης, είτε ήθοποιός είναι, είτε συγγραφεΰς, είτε 
σκηνοθέτης, είτε μουσικός, είτε καί χορευτής άκόμη, γιά ν’ άναδειχθή 
καί στερεώση τή φήμη του έπιζητεϊ πάντα καί θεωρεί γιά ύψίστη του 
τιμή νά συνεργασθή μέ τήν «Μέτρο» καί νά πάρη τρόπον τινά ένα 
πιστοποιητικό άπ’ τά στούντιό της.

Τήν προσεχή σαιζόν έκτός άπ’ τήν Γκάρμπο, τήν Κράουφορδ, 
τόν Κλάρκ Γκέημπλ, Φράνσοτ Τόν, Ζανέτ Μακδόναλδ, Μογκόμερυ, 
Τζίν Χάρλοου, Οΰάλας Μπήρυ, Μπάρυμορ, Μύρνα Λόΰ, Σάρλ Λώτον, 
Νόρμα Σήρερ, Χονδρόν-Λιγνόν κ.λ.π. θά έχη τήν ίκανοποίησι καί τή 
χαρά νά παρουσίάση σέ δικά της έ'ργα τούς Σάρλ Μπουαγιέ, Πώλ 
Μιουνί, Νέλσων “Εντυ, 'Αδελφούς Μάρξ (κωμικούς), Σπένσερ Τρέϊσυ· 
Μίκυ Ρούνεϋ, (τόν μικρόν τοΰ ’Ονείρου θερινής Νυκτός), καί τάς 
Γκρέης Μούρ, “Ελινορ Πάουελ, τή βιεννέζα Λουΐζε Ράϊνερ, Ζανέτ 
Γκέϋνορ, Σεσίλια Πάρκερ. Σύλβια Σίδνεϋ, Βαρβάρα Στάνγουϊκ κ.λ.π.

Ή άσυναγώνιστη δέ πλειάς τών παραγωγών της έπλουτίσθη μέ 
τόν πολΰν Ραμπίνοβιτς καί τόν γερμανόν Φρίτς Λάγκ, (σκηνοθέτην 
τών «Νιμπελοϋγκεν» καί τοΰ «Μητρόπολις»),

Μ’ αυτά τά καλλιτεχνικά όπλα θά κατέλθη ή «Μέτρο» στις 
έφετεινές «φιλικές συναντήσεις» της.

Δέν όμιλοΰμε προκαταβολικώς περί «θριάμβων» καί «δαφνών», 
θά έχουμε άργότερα δλον τόν καιρό ν’ άκοΰμε ξένα στόματα καί νά 
διαβάζουμε ξένες γραφές πού θά υμνολογούν τήν άσύγκριτη έφετεινή 
παραγωγή τής

ΜΕΤΡΟ - ΓΚΟΛΤΟΥΪΝ ΜΑΓΕΡ
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Rex
Conte di Savoia 
Majestik 
Homerik 
Olympic 
Britannic 
Georgic 
Berengaria 
Mariposa 
Monterey 
Lurline 
Pres. Hoover

ηο,ϊ 300 άκόμη πλοία 
τοΰ

Εμπορικού Ναυτικού 
τών

‘Ηνωμένων Πολιτειών 
είνε 

έφωδιαομένα μέ
μηχανα Σ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ

και

ΗΧΗΤΙΚΑΣ

R. C. Α

TIMAI ΑΦΑΝΤΑΣΤΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΙ 
ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
= ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΝ =

*
*

■AnexXciOTixh Πώληβις διά Ελλάδος

Γεώργιος Δ. ΠΑΠΑΣΊΌΦΑΣ
Σολωμοϋ 62 - AOHNAI - Τηλέφ- 2i-2©6 Μ
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1936°ί&37
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΝ ΔΙΑ ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΜΟΛΟΧΙΊΉΈΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
ΚΑΙ ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 — Τηλέφωνα : 24339 χαί 24895

ΜΠΕΤΟΒΕΝ Τό Μουσικόν Θαύμα τού 1936
" ------------- Μέ τόν γίγαντα τής οθόνης ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΒΑΛΣ
Νέα Μεγάλη επιτυχία τής ΜΑΡΘΑ ΕΓΚΕΡΘ 

Μουσική : ΦΡΑΝΤΣ ΛΕΧΑΡ και ΡΟΜΠΕΡΤ ΣΤΟΛΤΖ 
Σκηνοθεσία: ΓΚΕΖΑ ΦΟΝ ΜΠΟΛΒΑΡΥ.

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ
Ομιλούσα έκδοσις τής μεγάλης επιτυχίας τοΰ αλησμόνητου ΛΟΝ ΤΣΑΝΕΎ’ 
Μέ πρωταγωνιστάς τούς ΣΑΡΑ ΜΠΟΥΑΓΙΕ και ΒΟΡΙΣ ΚΑΡΛΩΦ

ΓίΚ Ο A IE IMJ I θ τρελλδς Βαοιληάς]

Μία νέα συνταρακτική δημιουργία τοϋ ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ

ΑΝΝΑ-Μ ΑΡΙΑ Τό έφάμιλλον τοΰ «Π ΛΗΡΩΜΑΤΟΣ» 
~— αεροπορικόν αριστούργημα μέ τούς 
ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ — ΖΑΝ ΜΥΡΑ — ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ

ΟΚΟΡΥΑΑΛΛΟΣ Η κοσμοξακουσμένη Οπερέττα 
------------------- ------------------------------------- τοΰ ΦΡΑΝΤΣ ΛΕΧΑΡ

Μέ τό είδωλον τοΰ Ελληνικού κοινού ΜΑΡΘΑ ΕΓΚ FPΘ

ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ KAI NEON ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ

TQN ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚ2Ν ΕΠΙΤΥΧΙΟΝ ΜΑΣ

^daaaaaaaauaaaaaaaaaaanaaaaanHaaaaaaaagpgmiHaaaflaaaHaaflTOaaacsaaaafliaaaaag
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1

'ΑΩην-Πειραιώς δρ.2ΟΟ 
’Επαρχιών............ ....

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

Έτησία Δρχ. 350
Αΐ σννδρομαΐ άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΕΤΟΣ ΙΓΆΡ. 11 (380)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Λ 924 
IAICKTHSIA—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Οδός 2ΩΚΡΑΤΦΥ2 άριθ. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου: 28-143

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος...Δρ. 10.— 
Ήσελίς.... > 800.—

Κατ' αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΑΧ.1Ο

& κ 
c 5. Ε

Κ

c 3 a
βΠ!?ΠΠΠΠΠΠΠΩΠΠΠΠΠΠΠΠΠΤ!ΠΠ!1ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ!’ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΟΠΠΠΠΗΠ?!ΠΒΠηΠ·?ΠΠΒΙΤΟΠΛ

ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ ΠΡΟ2 ΤΑ niSQ
Τώρα πού έληξε ή κινηματογραφική περίοδος καί 

πού μπορεί κανείς άνεπηρέαστα νά έκφέρη τάς κρί
σεις του, μοΰ φαίνεται πώς ένας άπολογισμός τών 
πεπραγμένων είναι έπιβεβλημένος.

'Επτά κεντρικά κινηματοθέατρα πρώτης προβολής 
έλειτουργησαν. Απόλλων,'Αττικόν, Κοτοπούλη, Παλ
λάς, Πάνθεον, Σπλέντιτ, Τιτάνια. 201 έργα προεβλή
θησαν είς τούς κινηματογράφους αύτούς καί άλλα 
122 περίπου, περιπετειώδη κατά τό πλεϊστον, στούς 
λαϊκούς κινηματογράφους: Αθηναϊκόν, 'Ελλάς, Μά- 
ζεστικ, Ροζικλαίρ. Άπ’ αύτά, τά 239 ήσαν Αμερι
κανικής παραγωγής, 37 γαλλικής, 30 γερμανικής, 9 
άγγλικής, 4 αύστριακής, 3 ιταλικής καί 1 σοβιε
τικής.

Μέ άλλα λόγια ή άμερικανική παραγωγή έφέτος 
κατώρθωσε νά φθάση σ’ ένα ποσοστό 74ο)ο έπί 
δλης τής καταναλώσεως. Πρέπει δέ νά όμολογηθή 
δτι καί ποιοτικώς τό άμερικανικόν φίλμ δέν ύστέ- 
ρησεν. Τά «“Ονειρον θερινής νυχτός» τοΰ Ράϊνχαρτ, 
♦ Είμαι δραπέτης», «Σεκόγια» «Μις Μπά», «Ό Κατα
δότης», «Δέν είμαι ό ένοχος», κ. ά , είναι έργα πού 
άξίζουν γιά πολλούς λόγους τήν προσοχήν μας, 
άλλά ιδιαιτέρως γιατί πρωτοπορούν καί άνοίγουν 
νέους όρίζοντας είς τήν Τέχνην τοΰ Κινηματογράφου.

Αξιοσημείωτος είναι ή έξέλιξις τοΰ γαλλικού 
φιλμ. Μέσα στά 37 γαλλικά έργα, είναι ζήτημα άν 
ξεχωρίζωμε 7 σκάρτα. «‘Ηρωική παρέλασις» αύτή ή 
νταντελλένια σάτυρα τοΰ Ζάκ Φέϋντερ, «Ή έπιφυ
λακή», «Ό Σαμψών», «Ή Εύτυχία», «Τά μαΰρα μά
τια· είναι δημιουργίαι πού τιμούν τόν τόπον τής 
παραγωγής των.

Άλλά άμέριστο τόν θαυμασμό μας εΐχεν έφέτος 
ή Αύστρία μέ τό λεπτώτατο «Έπεισόδιον», τήν πα
θητική «Μαζούρκα» καί τό «‘Ημερολόγιου μιας έρω- 
τευμένης». Πόσον μακρυά βρισκόμαστε άπό τά χυ
δαία καί χονδροειδή γερμανικά κατασκευάσματα ! 
Καί προκειμένου περί τοΰ γερμανικοΰ κινηματογρά
φου όφείλομεν νά ΰπδ.γραμμίσωμεν σέ τί βαθμό κα- 
ταπτώσεως εύρίσκεται. "Αν έξαιρέση κανείς τήν 
«Βικτώρια» καί τις δύο δημιουργίες tjO Γιάννιγκς 
•’Εστεμμένοι Είλωτες» καί «Τραούμουλους», κανένα 
άλλο έργο δέν ήταν άξιο προσοχής.

Ή ’Αγγλική κινηματογραφία, ή όποια μάς έδωσε 
περίπου τόσες ύποσχέσεις μέ τόν «Ερρίκο τόν 8ο», 
καί τήν «Αικατερίνη τής Ρωσσίας», δέν κατώρθωσε 
νά τίς πραγματοποιήσή.

‘Η Ιταλία μέ τήν «Κάστα Ντίβα» έδειξε πώς δ
ταν θέλει μπορεί νά παρουσιάση κάτι καλό. "Οσο 
γιά τήν «Κωμωδία τής ζωής», τήν πρώτη καί _μονα- 
δική όμιλοΰσα σοβιετική παραγωγή (γιατί μάς τήν 
έδωσαν ντουμπλαρισμένη;) παρά τά σημαντικά μει-

ΤΙ ΜΰΣ FQOge Η SatZON ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 

ονεκτήματά της, Ιδίως τεχνικής φύσεως, μάς προξέ 
νησε εύχάριστον έκπληξι μέ τήν πρωτοτυπία της 
καί τά άφθονα εύρήματά της.

Άπό άπόψεως κινήσεως οί κινηματογράφοι μας 
έφέτος δέν πρέπει νά είναι δυσαρεστημένοι. Άπό 
1 914.791 είσιτήρια πού έπραγματοποίησαν κατά τήν 
περίοδον 1934—35 έφθασαν έφέτος τό σεβαστόν πο 
σόν τών 2.650.206. Δηλαδή μιά καθαρή αΰξησις 
735.415 είσητηρίων ! Κατά τή γνώμη μου ή κατά δυό 
δραχμές μείωσις τής τιμής τοΰ είσητηρίου συνετέλε- 
σεν άρκετά σ’ αύτό. "Οπως έπίσης καί ή καλλίτερη 
έκλογή έργων.

Καί γιά νά τελειώνωμε άξίζει νά σημειωθη ή εύ· 
γενής προσπάθεια τής διευθΰνσεως τοΰ χειμερινού 
«ΟΟφα» πού άπεφάσισε νά έξακολουθήση είς τόν 
θερινόν κινηματογράφον «Ρουαγιάλ» τό σύστημα τής 
προβολής νέων έργων πρώτης βιζιόν. Βέβαια, ό 
νεωτερισμός αύτός είναι παράτολμος, τό γεγονός 
δμως είναι ένα: δτι δλοι οί φανατικοί φίλοι τοΰ 
κινηματογράφου, πού παρηκολούθησαν τά περισσό
τερα χειμερινά Φίλμ καί πού δέν έχουν τό καλο
καίρι πώς νά περάσουν τις βραδυές των, εύρήκαν 
στό «Ρουαγιάλ» ένα συμπαθητικό καταφύγιο θά 
είναι δμως άρκετοί γιά νά στηρίξουν μιά έπιχείρησι 
μέ τόσα μεγάλα έξοδα; Τά μέχρι σήμερον τούλά
χιστον άποτελέσματα δέν μάς δίδουν τό δικαίωμά 
νά τό πιστεύσωμεν. Βίων Παπαμιχάλης

ΤΔ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ_[_ΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ό Ζάν Χέρσολτ, δ όποιος αετά τήν πρώτο 

φανή έπιτυχίαν πού έσημείωσεν είς τό φιλμ «Ό 
ιατρός τής επαρχίας» έξελίχθη είς έναν άπό τούς 
δημοφιλέστερους «αστέρας» τοΰ αμερικανικού κινη
ματογράφου καί άνέλαβε τόν πρωτεύοντα ρόλον είς 
μίαν άλλην μεγάλην παραγωγήν τής «Φόξ», ή 
δπ άα τιτλοφορείται «Τά αμαρτήματα ενός ανθρώ
που» Ό Χέρσολτ είναι ενθουσιασμένος άπό τόν 
ρόλον αύτόν, τόν εξαιρετικά πολύπλοκον καί δύσκο- 
λον καί ελπίζει δτι μέ τήν νέαν του αυτήν δημιουρ
γίαν θά άναγνωρισθή ώς ό μεγαλύτερος σύγχρονος 
ηθοποιός τοΰ παγκοσμίου κινηματογράφου.

Είς τό έργον αύτό εμφανίζεται διά πρώτην φο
ράν καί δ ωραιότατος μεξικανός ζέν - πρεμιέ Ντόν 
Άμέκε, διά τό ταλέντο τοΰ όποιου πολλά τά καλά 
λέγονται



MONON διά τής καλής και προσεκτικής εκλογής αί εξαιρετικοί ταινίαι.
Έπ'ι τή βάσει τής άρχής ταύτης τό Γ(

EMM. A- I
εΰρίσκεται είς τήν εύχάριστον θέσίν νά γνωρίση είς τούς κ. κ. 
οδον 1936 - 1937 είναι μία σπανία έπιλογή άπό τήν παγκόσμιον κινηματογραφία)

ΜΟΝΟΝ διά τών Εξαιρετικών ταινιών ή έπιτυχία τών Κινηματογράφων.

έκμεταλλεΰσεως Κινηματογραφικών ταινιών

ΕΛΟΓΗΡΟΫ
Δ,ενθυντάς τώ,Ιηογράφων τής ‘Ελλάδος όττ τά 8ργα τά όποία δταΜτει δ.ά τήν προσεχή Κινηματογραφικήν περί- 

.^αγωγήν. - Τά όνόματα τών ήβοπο,ών, τών σκηνοθετών ώς καί οί τίτλοι των «ανιών τας οποίας 
περιλαμβάνει δ κάτωθι κατάλογος, είναι μία σαφής και ύπεραρκετή άπόδ ής άξίας τών έργων, έν έκαστον τών όποιων έξασφαλίζει και άπό μιαν πραγμ η X

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙ

ΝΙΤΖΕΒΟ ' Η Γαλλική παραγωγή παρουσιάζει κατ’ έτος μίαν με
γάλην ταινίαν. Ή έφετεινή Θά είναι τό Ν1ΤΣΕΒΟ διά τό 

“γύρισμα,, ώρισμένων σκηνών τοΰ όποιου, λαμβάνει μέρος ό Γαλλικός στό
λος καί τά υποβρύχια τής Γαλλίας. — Πρωταγωνιστεί ό ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ. — 
Σκηνοθέτης ό Ζάκ ντέ ΜΠΑΡΟΝΣΕΛΛΙ δ έπωνομασθείς ό “Ζωγράφος τής 
θαλάσσης,,.
AUJOURD’HUI ' Η μόνη ταινία είς τήν οποίαν θά πρωταγωνι- 

έφέτος ό ΣΑΡΑ ΜΠΟΥΑΓ1Ε έν Γαλλία, 
έπί τή βάσει τοϋ έργου τοΰ Ζ. ΚΕΣΣΕΛ.—Διά τήν κατασκευήν τής ταινίας 
ταύτης θά συνεργασθοΰν τρία άπό τά μεγαλείτερα Γαλλικά έργοστάσια. 
ΤΟ ΧΡΗΜΑ ’Από τό περίφημον έργον τοΰ ΕΜΙΛ ΖΟΛΑ.—Πρω- 

ταγωνιστοΰν ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ, ΒΕΡΑ ΚΟΡΕΝ, 
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΟΒΑ.—Αί σκηναί τής πυρκαϊάς τών πετρελαιοπηγών, τοΰ 
πανικοΰ τοΰ χρηματιστηρίου ώς καί δ πλούτος έν γένει τής ταινίας άπο- 
τελοΰν άθλον τοΰ σκηνοθέτου ΠΙΕΡ ΜΠΙΓΙΟΝ.

Η ΠΡΒΓΚΗΠΙΖΖ Α ΝΤΑΓΚΜΑΡ Άπό τό έργον ΠΑΝ- 
ΣΙΟΝ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

τοΰ Ουγκο Μπρέτσναϊδερ.—Ό σκηνοθέτης ΓΚΕΖΑ ΦΟΝ ΜΠΟΛΒΑΡΥ ύπό· 
σχεται νά παρουσιάση τήν ταινίαν ταύτην ώς τό πειό άξιοσημείωτον τών 
μέχρι σήμερον έργων του.—Πρωταγωνιστούν: τό νέο άστέρι ΑΓΓΕΛΑ ΖΑ- 
ΛΟΚΕΡ καί ΑΤΤ1ΛΛΑ ΧΕΡΜΠΙΓΚΕΡ.—Μουσική : ΡΑΛΦ ΜΠΕΝΑΤΣΚΥ.

Τό σκάνδαλον τοΰ Σταβίσχυ ένέπνευσε είς τόν συγ
γραφέα ΥΒ ΜΙΡΑΝΤ τό σενάριο τοΰ <ΜΠΑΚΑΡΑ».—ΙΜΠΑΚΑΡΑ

Ή έντελώς μοντέρνα καί δραματική ύπόθεσις καί ό πλοΰτος τοΰ έργου 
καί πρό παντός ή τέχνη καί κομψότης τής πρωταγωνίστριας ΜΑΡΣΕΛ 
ΣΑΝΤΑΛ έσημείωσε έποχήν στό Παρίσι δπου έπί μήνας προβάλλεται.

ΙΓΊΊ(Γ51VίτΠIPΜΕ" Άριστουργηματική Βιεννέζικη όπερέττα του μου- 
U !ΙΜ Illi UEUXil^lE· σουργο0 ρΑΛΦ ΜΠΕΝΑΤΣΚΥ.-Λαμβάνουν μέρος 
ή όρχήστρα καί ’ τό μπαλλέτο τής “Οπερας τής Βιέννης καί ή δνομαστή 
Τζάζ τοΰ ΦΡΑΓΚ ΦΟΞ.—Πρωταγωνιστοΰν: ΜΑΓΔΑ ΣΝΑ 1 ΔΕΡ, Β 
ΑΛΜΠΑΧ PETTY, ΠΑΟΥΛ ΧΕΡΜΠΙΓΚΕΡ, ΑΝΤΕΛΛΑ ΖΑΝΤΡΟΚ.

ΥΠΟ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΧΕΩΧ '^βιο'“ 
ρήματος Ρωσσικής ΰποθέσεως τοΰ ΖΩΖΕΦ ΚΟΝΡΑΔ.-Παραγωγή ΑΝΤΡΕ 
ΝΤΑΒΕΝ -Σκηνοθεσία ΜΑΡΚ ΑΛΛΕΓΚΡΕ.-Πρωταγωνιστουν οι άσσοι 
τοΰγοώ,λικοΰ κινηματογράφου: ΠΙΕΡ ΦΡΕΝΑΙ, ΝΤΑΝ1ΕΛ ΠΑΡΟΛΑ, ΓΚΑΜ" 
ΠΡΙΕΛ ΓΚΑΜΠΡΙΟ, Μ1ΣΕΛ ΣΙΜΟΝ.

ΤΟ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟ ΦΙΛΙ
-Ό πλοΰτος τής σκηνοθεσίας, ή γοητευτική μουσική καί ή δλως έξαιρετική 
έμφάνισις τής πρωταγωνίστριας ΛΙΑΝΕ ΧΑΤΤ μάς θυμίζει τις ™ληες 
άλησμόνητες έπιτυχίες τοΰ Κινηματογράφου.-Συμπραττουν : IBAN Ι1Ε.ΡΟ 
ΒΙΤΣ ΧΑΝΣ ΜΟΖΕΡ, ΣΟΥΖΥ ΛΑΝΝΕΡ, ΤΕΟ Λ1ΓΚΕΝ.
ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΠ’ ΤΗ ΒΙΕΝΝΗ ;°χ%Χ“ής

ΛΕΟ ΣΛΕΖΑΚ, ΧΙΛΔΕ ΦΟΝ ΣΤΟΛΤΣ (πρωταγωνίστρια του «ΜΑΣΚΑΡΑΤ») 
ΑΝΤΕΛΑ ΖΑΝΤΡΟΚ.

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
,ανωνω,οΟν, ΝΤΛΝΙΕΛ ΠΑΡΟΛΑ ΛΟΥΣΙΕΗ ΜΠΛΡΟΥ.-Παραγ<ογή 
ΑΝΤΡΕ ΝΤΑΒΕΝ.

ν··ΑΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·^^

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΔΙΑ Ν ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΚΛΑΙΡ ΖΟΥΡΝΑΛ
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ: 10 ΕΚΛΕΚΤΑ περιπετειώδη έργα, τά καλλίτερα τής έφ 15 Γερμανικής και Αμερικανικής παραγωγής μέ τούς λαοφιλείς πρωταγωνιστάς

MONTE ΜΠΛΟΟΥ - TZAP -TAPET - ΡΑΛΦ ΦΟΡΙΜΠΕΖ 
ΧΑΡΡΥ ΦΡΑΓΚ - ΚΟΝΓΟΙΥ ΤΗΡΛ - ΡΑΛΦ ΜΠΕΛΑΜΥ 
ΤΕΟΝΤΟΡ ΛΟΟΖ - ΤΖ0ΝΤΑΡΟΟΥ - ΤΖΩΝ ΓΟΥΑΙΝ 

ΤΕΟ ΛΙΓΚΕΝ χ«ι μικ^ν ΜΙΚΥ ΡΟΥΝΥ.
ίΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙ  11444 111*111

liiiHiiiiiliiUiiiiiiilliliiiilHii ΕΜ Μ . Α. ^ΛΟΓΗΡΟΙ SHtlllllllllllllllllltlliailllilllli 
itlllllilililillillillllillilliililiiililliililil 
liiiiiliiiiiiiitiiHliilikiHiiiiitl

Τηλ. Διεΰθυνσις: ΚΑΛΟΓΗΡΟΜΑΝ SB = OAOa BSi AKS- « Τηλέφωνον 28-784



10 «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» Π

ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
‘Η πρώτη αμερικανική έμφάνισις τής Σιμόνης Σιμόν.

"Ολοι οί θαυμαστοί τής χαριτωμένης γαλλίδος 
«στάρ» διερωτώνται, τί γίνεται ή* εύνοουμένη των 
καλλιτέχνις. Τόν προσεχή μήνα συμπληροΰται έτος 
πού ή συμπαθής ντίβα έγκατέλειψε τήν πατρίδα της 
διά νά μεταβή στήν θρυλική κινηματογραφούπολι, 
διά νά στολίση μέ τήν λάμψι της καί τήν δροσιά 
της τόν άστερισμόν τοΰ Χόλλυγονντ. Τά φίλμ είς τά 
δποία έπρόκειτο νά λάβη μέρος ήσαν καθ’ δλα έ
τοιμα καί δέν άνέμενον παρά τήν άφιξιν τής Σιμό
νης διά νά άρχίση τό «γύρισμά» των. Είς τόν «Έπσ; 
ναστάτην Γκάρτσια» καί τό «‘Υπό δύο σημαίας,,δύο 
άπό τά σημαντικότερα φίλμς, δχι μόνον τής «Φόξ» 
άλλά όλοκλήρου τής άμερικανικής παραγωγής, τής 
εΐχον άνατεθή οί πρωτεύοντες ρόλοι, ρόλοι πού οί 
περισσότεροι μεγάλοι «άστέρες» τοϋ Χόλλυγουντ έ- 
ποθοϋσαν νά έρμηνεύσουν. 'Αλλά ξαφνικά ό ένας 
ρόλος δίδεται στήν Βαρβάρα Στάνγουϊκ καί ό άλλος 
στήν Κλωντέτ Κολμπέρ. Χίλιες διαδόσεις έκυκλοφό- 
ρησαν τότε.

"Αλλοι έλεγαν δτι οί διευθυνταί τής «Φόξ» δέν 
έμειναν ικανοποιημένοι άπό τήν γαλλίδα καλλιτέ· 
χνιδα, άλλοι δτι ή Σιμόνη δέν μπορούσε νά συνεν- 
νοηθή μέ τούς Αμερικανούς, τρίτον δτι ή γαλλίς 
ντίβα ήθελε νά κάνη τήν έκκεντρικήν καί δτι έτσα- 
κώθηκε μέ δλους τούς διευθυντάς καί τούς συμπαί- 
κτας της. Πολλοί μάλιστα έφθασαν μέχρι τοϋ ση
μείου νά Αναγγείλουν τήν άμεσον έπάνοδόν της είς 
τήν Γαλλίαν. Ή άλήθεια δυστυχώς ήταν άλλη. ‘Η 
Σιμόνη Σιμόν έπεσε άρρωστη, και μάλιστα βαρειά, 
άπό τις πρώτες σκηνές τοΰ φίλμ «'Υπό δύο σημαίας». 
Τό κλίμα τής Καλιφορνίας δέν ήταν διόλου εύ- 
νοϊκό δι' αύτήν. "Ετσι ό περίφημος ρόλος τοΰ «Σι- 
γαρέττου», πού άσφαλώς, θά έλανσάριζε οριστικά 
τήν Σιμόν είς τήν άμερικανικήν άγοράν έδόθηκε είς 
τήν Κλωντέτ Κολμπέρ.

Τώρα δμως ή Σιμόνη έγεινε καλά. Είς αύτό συ- 
νετέλεσε καί ή άφιξις ένός άγαπημένου της προσώ
που άπό τήν Γαλλία, πράγμα πού τής έτόνωσεν άρ- 
κετά τό ήθικόν. Νέες μελέτες, νέα σχέδια, νέοι ρό
λοι. Επιτέλους έξελέγη τό περίφημο θεατρικό έργο 
τοΰ Ούγγρου συγγραφέως Λαντισλάους Φοντόρ «Μα- 
τούρα», γιά νά χρησιμεύση ώς πρώτη έμφάνισις τής 
Σιμόνης Σιμόν εις τό άμερικανικόν φίλμ. Τό έργον 
αύτό, τό όποιον έτιτλοφορήθη «Κοιτώνες κοριτσιών», 
έκτυλίσσεται μέσα σ’ ένα κολλέγιο καί πραγματεύε
ται τόν έρωτα μιάς νεαράς μαθητρίας (Σιμόνη Σι
μόν) καί τής ήλικιωμένης καθηγητρίας της (Ρούθ 
Τσάττερτον) πρός τόν διευθυντήν τής σχολής (Χέρ- 
μπερ Μάρσαλ).

Τό φιλμ αύτό, διά τό όποιον κατεβλήθη κάθε 
φροντίς, προβλέπεται δτι θά είναι άπό τά καλλίτερα 
καί πλέον ένδιαφέροντα τής προσεχούς περιόδου. 
Εκτός άπό τήν δυνατήν ύπόθεσιν, τήν έπιμελημένην 
σκηνοθεσίαν καί τήν άτμοσφαΐραν τής δροσιάς πού 
έπικρατεΐ είς τό φίλμ, ιδιαιτέρα προσοχή άποδίδε- 
ται είς τήν έρμηνείαν τών ήθοποιών, δεδομέιου δτι 
καί οί τρεις πρωταγωνισταί είναι άπό τά πλέον 
άξιόλογα ταλέντα τοΰ κινηματογράφου.

Ή Σιμόνη Σιμόν, άν κρίνη κανείς άπό τάς φωτο
γραφίας τοΰ φίλμ πού έκυκλοφόρησαν, είναι θαυμα
στή σέ δροσερή έμφάνισι καί σέ νειάτα. "Αλλωστε 
δ ρόλος αύτός είναι Ιδιαιτέρως κατάλληλος δΓ αύ- 
ήν καί ένθυμίζει πολύ στής γενικές γραμμές τήν 

τημιουργίαν της είς τήν «Πρώτην Φλόγαν».

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

Μιά συναρπαστική σκηνή άπό τό πολεμικόν 
έργον «Stosstrupp 1917» τοΰ όποιου ή ύπόθεσις 
έβραβεύθη ύπό τής γερμανικής Ακαδημίας.

(Έκμετάλλευσις «Λύρα Φίλμ»).

Η ΦΟΞ ΘΑ “ΓΥΡΙΣΗ,,
ΕΝΝΕΑ ΜΕΓΑΛΑ ΦΙΛΜ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Λονδϊνον. Πρό τής άναχωρήσεώς των διά τήν 
Νέαν Ύόρκην οί κ.κ. Σύντνεϋ Κέντ καί Ζόζεφ Σένκ 
άνείγγειλαν δτι ή έταιρία «Φόξ-20ος Αιών» θά «γυ- 
ρίση» έφέτος έννέα φιλμ είς τό Λονδϊνον, ύπό τήν 
έποπτείαν τοΰ Ρόμπερτ Κέϊν.

Τά θέματα πού θά έκλεγοΰν θά είναι κατάλληλα 
τόσον διά τό εύρωπαΐκόν δσον καί διά τό άμερικα- 
νικόν κοινόν καί θά πρωταγωνιστήσουν «άστέρες» 
τοΰ παλαιοΰ καί νέου Κόσμου.

Ή ·Φόξ» ήλθε είς συνεννοήσεις μετά τοΰ "Αλεξ 
Κόρντα διά νά «γυρίση» αύτή τά περίφημα έργα 
«Συρανό ντέ Μπερζεράκ», καί «Κάτω άπό τό κόκ
κινο φόρεμα», τών όποίων τά δικαιώματα είχεν έξα 
σφαλίσει ή Λόντον Φίλμ.

Ή «Φόξ» ήγόρασεν έπίσης τά δικαιώματα τής 
μεγάλης έπιτυχίας <01 γέροι στό σπίτι», που παίζε
ται συνεχώς άπό έτους καί πλέον είς τά διάφορα 
θέατρα τοΰ Λονδίνου.

Τό πρώτο μεγάλο άγγλικό φιλμ πού θά έκμεταλ. 
λευθή άνά τόν κόσμον ή «Φόξ» είναι τό «Ή Δωδε- 
κάτη νύκτα» τοΰ Σαϊξπηρ, τό όποιον ό Πάουλ Κτζίν- 
νερ έτελείωσεν ήδη καί τοΰ όποιου πρωταγωνίστρια 
είναι ή μεγάλη ’Ελίζαμπετ Μπέργκνερ.

Ό Ρόμπερτ Κέϊν «γυρίζει» κατ’ αύτάς ένα μεγάλο 
φίλμ έξ όλοκλήρου έγχρωμον μέ πρωταγωνίστριαν 
τήν Άνναμπέλλα, τοΰ δποίου ό προσωρινός τίτλος 
είναι «Wings of the Morning».

’Αγγέλλεται έξ άλλου δτι έκλείσθη συμφωνία με
ταξύ τής «Φόξ» καί τής άγγλικής έταιρίας «Μπρίτις 
Νάσιοναλ», διά νά «γυρίση· ή τελευταία σημαντικόν 
άριθμόν φίλμς διά λογαριασμόν τής πρώτης.

Ή ’Ανώνυμος ’Ιταλική ’Ε
ταιρία κατασκευής ηχητικών 
έγκαταστάσεων καί μηχανών 
προβολής ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ, έπει- 
δή τινές τών πωληθεισών έγ- 
καταστάσεών της έν 'Ελλάδι 
δέν συντηρούνται καλώς άπό 
τούς άγοραστάς των διότι άλ
λοτε μέν άναβάλλουν ούτοι 
τήν άντικατάστασιν τών φθει
ρόμενων έζαρτημάτων των, άλ
λοτε δέ άντικαθίστοϋν ταύτα 
δι’ άλλων όχι κατασκευής της 
άτινα προμηθεύονται έκ τής 
άγοράς καί προσαρμόζουν, έπί 
τών μηχανημάτων πρός βλάβην 
τής καλής άποδόσεώς των, γνω
στοποιεί είς τούς έπιχειρημα- 
τίας Κινηματογράφων δτι άπε- 
φάσισεν δπως, τάς νέας έγκα- 
ταστάσεις ας θά πωλή είς τήν 
’Ελλάδα ήδη δτε αίρονται αι 
κατά τής ’Ιταλίας κυρώσεις, 
τοποθετή δι’ ειδικού ’Ιταλού 
μηχανικού τών έργοστασίων 
της, τόν όποιον θ’ άποστείλη 
ένταύθα καί άναλαμβάνει την 
συντήρησιν αύτών μέ πλήρη 
τήν εύθύνην τής άρίστης άπο
δόσεώς των.

Διά τήν ’Ανών. 'Εταιρίαν
ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ

Ό ’Αποκλειστ. 'Αντιπρόσωπος 
'Ελλάδος-’Αλβανίας

Κύπρου-Δωδεκανήσων 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ 

Σολωμοϋ 62-’Αθήναι
Τηλέφ. 23.206

ΠΑΓΚΟΣ/ΛΙΟΝ 
ΚΙΝΗ/ΛΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

—Ό Χάρρυ Μπώρ πρωταγωνιστεί είς μίαν κινημα
τογραφικήν διασκευήν τής ζωής τοΰ Μπετόβ«ν. Σκηνο
θεσία Άμπέλ Γκάνς.

‘Η Σούζυ Βερνόν, κατόπιν μακράς απουσίας άπό τό 
στούντιο, προσελήφθη ύπό τής «Άλλιάνς Σινεματογρα- 
φίκ Έροπέν» διά νά έρμηνεΰση τόν κύριον ρόλον εις 
τό φίλμ «Ή πόλις Άνατόλ», πού «γυρίζει» δ Τουρζάν- 
σκυ είς τό Βερολϊνον.

— ‘Ο Άντρέ Μπερθομιέ θά «γυρίση» τόν «Εραστήν 
τής κ. Βιντάλ», άπό τό ομώνυμον έργον τοΰ Βερνεΐγ, 
μέ έρμηνευτάς τόν Βίκτωρ Μπουσέ, καί τήν Έλβίρα 
Ποπέσκο.

— Τό ρομάντσο τοϋ Πιέρ Φρονταί «Πόρτ-’Αρθοΰρ» θά 
κινηματογραφηθή ύπό τοΰ Νικόλας Φάρκας.,μβ,-ιτρωτα- 
γωνιστάς τήν Ντανιέλ Νταρριέ ζαί τόν Άντόλφ 'Ηόλμπρικ.

—Ό Βίκτωρ Φλέμιγκ θά σκηνοθετήση·;.νί>ύς-«Θαά(Ρΐ- 
λέους Καπετάνιους» μέ τόν Φρέντυ Μπαρθολομιοΰ.

—Ό Φράνκ Λόϋντ, ό περίφημος σκηνοθέτης τοΰ «Ύπό 
δύο σημαίας» θά «γυρίση»,,·διά λογαριασμόν τής «Παρα
μάουντ» «Τό κορίτσι τοϋ Σάλεμ», τοΰ οποίου ή ύπρθεσις 
εκτυλίσσεται είς τήν Αγγλίαν καί ’Αμερικήν κατά τόν 
17ον αιώνα. «Άστήρ» θά είναι ή Κλωντέτ Κολμπέρ.

—Ή Μάρλεν Ντήτριχ, ή οποία «γυρίζει» τώρα τόν 
«Κήπον τοϋ ’Αλλάχ» διά λογαριασμόν τών «Ηνωμένων 
Καλλιτεχνών», ύπέγραψε νέον συμβόλαιον μίτα τής 
«Παραμάουντ».

—Ή Γκραίης Μούρ άποχωρήσασα τής «Μέτρο-Γκόλ- 
γτουίν» ύπέγραψε νέον συμβόλαιον μετά τής «Κολούμπια» 
διά νά πρωταγωνιστήση είς τό φίλμ «Τό άηδόνι πετά 
πρός τό σπίτι».

—Ό Γκάρυ Κοΰπερ καί ή Μάντελεν Κάρρολ είναι 
ρΐ πρωταγωνισταί τοΰ φίλμ τής «Παραμάουντ» «Ό στρα
τηγός άπέθανε τήν αυγήν».

—Λιά τήν εταιρίαν «Κάπ·τολ» ό Κάρλ Γκροΰνε θά 
«γυρίση» τούς «Παληάτσους» τοΰ Λεονκαβάλλο μέ τόν 
Ρίτσαρ Τάουμπερ.
» —Ή Λοΰπε Βελέζ «γυρίζει» είς τό Λονδϊνον τήν «Τσι· 
γκάνικη Μελωδία» μέ συμπαίκτην τόν "Αλφρεντ Ρόντ.

Ή χαριτωμένη Κάριν Χάρντ_ καί δ συμπαθής 
Βάλτερ Ρίλλα πρωταγωνιστούν είς τήν δραμα

τικήν όπερέτταν «’Ερωτικό ξύπνημα».
(Έκμετάλλευσις «Λύρα Φίλμ»).



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» 13«Κινηματογραφικοί αςτηρ12

"Οπως δήποτε ή θερινή περίοδος προχωρεί. Προ
χωρούσα δμως άφίνει τρομερά ίχνη διαβάσεως είς 
τάς διαφόρους έπιχειρήσεις, αΐτινες, μέχρι σήμερον 
τούλάχιστον, ήσθάνθησαν δεινόν πλήγμα. Ή διαρκής 
άκαταστασία τοΰ καιροΰ κατήντησε ό έφιάλτης τών 
έπιχειρήσεων, είς σημεΐον ώστε γνωστός έπιχειρη- 
ματίας τοΰ θησείου νά έρωτήση τό Άστεροσκο- 
πεΐον— δπως οϊ προπάτορες μας τό Μαντεΐον τών 
Δελφών—έάν θά συνεχισθή ή καιρική αύτή κατάστα- 
σις, που έρήμαξε κυριολεκτικός τάς επιχειρήσεις.

Φαίνεται δμως δτι ό καιρός έβελτιώθη σταθερώς 
πλέον καί θά παύση ή τρομερά ζημία τών έπιχει
ρήσεων.

Έξαίρεσιν μόνον θ’ άποτελέση δυστυχώ! τό νέον 
θερινόν «Ρουαγιάλ». Ή φιλότιμος διεύθυνσίς του 
θέλουσα νά καινοτομήση παρουσιάζει άπό τής όθό- 
νης του ταινίας α' βιζιόν, άλλά καί μέ είσιτήριον 
Ισότιμον τών α' έπίσης βιζιόν χειμερινών κινηματο
γράφων, δηλ. 25 καί 30 δραχμών.

Δέν γνωρίζομεν πού βασισθεΐσα ή διεύθυνσίς 
τοϋ «Ρουαγιάλ» άπεφάσισε νά καινοτομήση κατά 
τρόπον τοιοΰτον ώστε αί άσφαλεϊς ζημίαι νά ΰπερ- 
βοΰν πάντα υπολογισμόν.

Έάν τό πείραμα τοϋτο τό έκαμε κάποιος κάτοι
κος οίασδήποτε άλλης χώρας ή πλανήτου, άγνοών 
τελείως τήν ψυχοσύνθεσιν τοΰ ρωμηοΰ, πάλιν θά 
ήτο άδικαιολόγητος ! Άλλά νά ύπολογίσουν τόσον 
έσφαλμένως άνθρωποι γεννηθέντες καί άνατραφέν- 
τες έν Άθήναις, γνωρίζοντες κατά συνέπειαν τάς 
συνήθειας τών συμπολιτών των δπως καί τάς ίδι- 
κάς των, αυτό θά μας έπιτραπή νά μή τό θεωρήσω- 
μεν συγχωρητέον.

Τέτοια τεράστια έξοδα κινηματογράφου καί έπί 
πλέον ένοίκιον 60 χιλιάδων δραχμών περίπου μη- 
νιαίως, είναι άπολυτώτατα άδύνατον νά καλυφθούν, 
έάν δέν δημιουργηθοΰν 1000 περίπου εισιτήρια ήμε- 
ρησίως κατά μέσον δρον. Τοιοΰτος άριθμός εισιτη
ρίων, όσονδήποτε σνόμπ καί άν είναι δ ρωμηός, δέν 
είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθή καί άς παύσουν 
οϊ μεμψίμοιροι νά άποδίδουν τήν κακοτυχίαν, πότε 
εις τά μηχανήματα καί πότε είς τήν ταινίαν. Καί 
τά μηχανήματα είναι θαυμάσια καί αί ταινίαι έκλε 
κταί. 'Η αιτία τής κακοδαιμονίας είναι δτι δέν έπε- 
κράτησε σωφροσύνη καί δέν έξετιμήθη δεόντως, 
δπως εϊπωμεν καί άνωτέρω, ή ψυχοσύνθεσις τοΰ 
άθηναίου. "Ολα τά άλλα δέν έχουν άπολύτως θέσιν. 
Είναι γνωστόν άλλωστε, δτι δπου ύπάρχει, φτώχεια 
—είς τήν περίπτωσιν αύτήν άναδουλειά—ύπάρχουν 
γκρίνιες.

**
Αντίθετα πρός τήν άνωτέρω προσπάθειαν, είναι 

ή άπόφασις όρισμένων τινων θερινών κινηματογρά
φων, δπως παρουσιάζουν πρό τοΰ κοινοΰ των πλήν 
τών έκλεκτών ταινιών τής παρελθοόσης χειμερινής 
περιόδου καί βαριετέ άπό τά έκλεκτότερα νούμερα 
τών ειδικών κέντρων, τή συνοδεία όρχηστρών. Τό 
σπουδαιότερον δέ είναι δτι διετήρησαν τάς ιδίας 
ήλαττωμένας τιμάς εισιτηρίων θερινών κινηματο
γράφων, ώστε νά μή φυγαδευθή τό κοινόν.

Ουτω δ "Εσπερο! ποικίλλει τό πρόγραμά του 
μέ νούμερα βαριετέ τοΰ θερινοΰ κέντρου "Όασις,,, 
συγκεντρώνει δέ καθ’ έκάστην πολύν καί έκλεκτόν 
κόσμον, δχι μόνον τής συνοικίας άλλά καί άλλων 
σημείων τής πόλεως.

Έπίσης ό έπί τής Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Κινη
ματογράφος Νινδν ΰπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. I. 
Σκενδερίδη, κατακλύζεται καθ' έκάστην έσπέραν 

κόσμου έκλεκτοΰ έξ δλων τών σημείων τής πόλεως, 
Ό κινηματογράφος αύτός κατά τά δύο παρελθόντα 
έτη, μόνον_ζημ[ας είχε νά παρουσιάση. Ήδη μέ τό 
σύστημα τής ποικιλίας τοΰ προγράμματος μέ βαριε
τέ, τά νούμερα τοΰ όποιου προμηθεύεται έκ τοΰ 
αριστοκρατικού Ντάνσιγκ-Καμπαρέ “Άμπασσαντέρ, 
ώς καί πλήρη ορχήστραν τζάζ, κάνει κυριολεκτικώς 
χρυσές δουλειές. ’Άλλωστε ή κάλυψις τοΰ έκεΐ πλη
σίον παραποτάμου καί ή θέα τοΰ δημιουργουμένου 
ώραίου πάρκου τοΰ πεδίου τοΰ Άρεως καθιστοΰν 
πολύ εύχάριστον τήν παραμονήν τοΰ θεατοΰ είς τήν 
δροσόλουστον ταράτσαν.

* *
Λέγεται· δτι, τό σύστημα τής καθιερώσεως καί 

βαριετέ είς τούς θερινούς κινηματογράφους θά έφαρ- 
μόσουν καί άλλοι έπιχειρηματίαι, έφ' δσον παρατη- 
ρεΐται προτίμησις τοΰ Κοινοΰ είς τό είδος αύτό 
τοΰ θεάματος. Κατά τήν γνώμην μας, θά ήτο εύ^ής 

έμιμοΰντο τό σύστημα τοϋτο καί άλλοι, 
καθ’ δσον καί αί άξιώσεις τών διαφόρων νουμέρων 
θά είναι όπωσδήποτε συμφέρουσαι. Άλλωστε, έν 
τοιαύτη_ περιπτώσει, καί μία μικρά αϋξησις τής 
τιμής τών εισιτηρίων θά ήτο άπολύτως δικαιολογη
μένη, ή όποια αυξησις νά διατίθεται διά τήν άπο- 
ζημίωσιν τοΰ βαριετέ.

* * *
Όπως πάντοτε, οδτω καί έφέτος κατά τήν έπο- 

χήν αύτήν διεξάγονται συνεννοήσεις διά τό κλείσι- 
μον τών νέων ταινιών είς τούς χειμερινούς μεγά
λους κινηματογράφους τής πρωτευούσης. Πάντως 
είναι πολύ ενωρίς διά νά γνωσθοΰν άποτελέσματα 
περί τοΰ ποια έργα έξησφαλίσθησαν άπό τόν ένα ή 
τόν άλλον κινηματογράφον, έφ’ δσον οί ένδιαφερό- 
μενοι εύρίσκονται είς τό στάδιον τών διαπραγμα
τεύσεων.

Έκεΐνο τό όποιον δύναται άπό τοΰδε νά λεχθή 
είναι δτι, διά τήν προσεχή περίοδον 1936 —37 έξη' 
σφαλίσθησαν διά τήν Ελλάδα τά έκλεκτότερα έργα 
τής Εύρωπαΐκής και Αμερικανικής παραγωγής, έκ 
τών όποιων μερικά κατά γραφεΐον άναφέρωμεν κα
τωτέρω.

_ Ουτω είς τόν κατάλογον τών ήνωμένων γραφείων 
τών κ. κ. ‘Αμολοχίτη-Βουλγαρίδη Α.Ε.Κ.Ε. περιλαμβά
νονται τά:

«Κορυδαλλός· τοΰ Λέχαρ μέ τήν περίφημη Μάρθα 
Έγγερθ, «Τρόικα» ρωσσικής ύποθέσεως μέ τόν Ζάν 
Μυρά καί τήν Μαρί Γκλορί, «Πέτερ "Ιμπετσον» πα
ραγωγής Παραμάουντ μέ τόν Γκάρρυ ΚοΟπερ, καί 
τήν Άνν Χάρντιγκ, «Οί Τσιγγάνοι» άπό τήν ζωήν 
του Ποΰσκιν μέ τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ, «Μπετόβεν» 
μέ τόν Χάρρυ Μπώρ, «Κλεοπάτρα» παραγωγής Πα
ραμάουντ, μέ τήν Κλωντέτ Κολμπέρ, «Ό Πόθος» μέ 
τήν Μαρλένε Ντήτριχ καί τόν Γκάρρυ ΚοΟπερ, 
«Σόου-Μπότ» παραγωγής Ούνιβέρσαλ μέ τήν Ίρέν 
Ντάν, «Τό φάντασμα τής "Οπερας» μέ τόν Σάρλ 
Μπουαγιέ καί τόν Μπόρις Κάρλωβ, «Ό Κΐτσος καί 
ή Μάρω» ταινία γερμανική ντουμπλαρισμένη είς τήν 
Ελληνικήν, μέ τόν ’Αττίλα Χέρμπιγκερ, «Κόκκινη 
Τσαρίνα» παραγωγής Παραμάουντ μέ τήν Μαρλένε 
Ντήτριχ, «Σαγκάϊ» τής Παραμάουντ μέ τόν Μπουα
γιέ καί τήν Λωρ. Γιώγκ, «Τό τελευταίο φυλάκιο» μέ 
τόν Γκάρρυ ΚοΟπερ, δύο νέα έργα τής Άννυ Όν- 
τρα, «Der Postilion von Lonjoumeau» τοΰ Κάρλ Λα- 
μάκ, «Ο τρελλός βασιληάς» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ, 
«’Αόρατος Άκτίς» μέ τόν Μπόρις Κάρλωβ, δύο τα _ 

νίαι μέ τήν Φραντσίσκα Γκάαλ, «Άννα Μαρία», φίλμ 
άεροπορικόν μέ τήν Άνναμπέλλα, τόν Ζάν Μυρά 
καί τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ, Eagle and the wanke μέ 
τόν Φρέντερικ Μάρς, «Τοξόται τής Βεγγάλης» τής 
Παραμάουντ μέτόν Γκάρρυ ΚοΟπερ καί τόν Φράνσοτ 
Τόν κ. ά. τών οποίων δ άριθμός μαζί μέ τά περι
πετειώδη κλπ. θ’ άνέλθη είς 90 περίπου.

***

Είς τόν κατάλογον τόν έργων τής Φόξ Φιλμ πε
ριλαμβάνονται' «Ή μικρή έπαναστάτις» μέ τήν Σίρ
λεϋ Τέμπλ καί τόν Τζών Μπόλς, «Ό πλοίαρχος 
Γεννάρης» έπίσης μέ τήν Σίρλεϋ Τέμπλ, «Ύπό δύο 
σημαίας» μέ τήν Κλωντέτ Κολμπέρ καί τόν Ρόναλτ 
Κόλμαν, «Ό αιχμάλωτος τής νήσου τών καρχαριών» 
μέ τόν Γουώρνερ Μπάξτερ καί τήν Γκλόρια Στού
αρτ, «Ό έπαναστάτης Γκάρτσια» μέ τήν Βαρβάρα 
Στάνγουϊκ, τόν Ούάλλας Μπήρρυ καί τόν Τζών 
Μπόλς, «Ό έπαρχιακός ιατρός» μέ τά περίφημα 
πεντάδυμα τής ’Αμερικής, «Κοιτώνες κοριτσιών» μέ 
τήν Σιμόνη Σιμόν. «Τό σημάδι τοΰ Ζορό« μέ τόν 
Λώρενς Τίμπετ, «Ραμόνα» μέ τήν Λορέττα Γιώγκ, 
μία ταινία μέ πρωταγωνίστριαν τήν γαλλίδα βεν- 
τέττα Άνναμπέλλα, έξ όλοκλήρου έγχρωμος, «Δυ- 
στυχ σμένο πλουσιοκόριτσο» μέ τήν Σίρλεϋ Τέμπλ 
καί τόν Τζών Μπόλς, «Ή βασίλλισσα τοΰ Σαββα», 
«Ό άνθρωπος πού ξετίναξε τό Μόντε Κάρλο» μέ τόν 
Ρόναλτ Κόλμαν, «Ό ιδιαίτερος άριθμός» μέ τήν Λο
ρέττα Γιώγκ κ.ά. τών όποιων ό άριθμός δέν θά ύπερβή 
έφέτος τά 30, διότι ή Φδξ θά άκολουθήση άπό τοΰδε 
τό σύστημα τής εισαγωγής ολίγων ταινιών άλλά 
μεγάλων εισπράξεων. Έπίσης ή Φόξ Φιλμ θά έχη 
ώς πάντοτε καί τά περίφημα Φόξ Νιούς, άπό δλον 
τόν κόσμον. * * *

Ή Λ/ετρο Γκόλντουϊν Μάϋερ θά έχη έφέτος περί 
τά 30 νέα φίλμ, μεταξύ τών οποίων τά, «"Αννα Κα· 
ρένινα» μέ τήν Γκρέττα Γκάρμπο καί τόν Φρ. Μάρς, 
♦ Ναυτική άνταρσία» μέ τόν Τσάρλ Λώτον καί τόν 
Κλάρκ Γκέϊμπλ, «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα» μέ τήν 
Νόρμα Σήρερ, τόν Λέσλι Χόβαρτ καί τόν Τζών 
Μπάρρυμορ, «Μπρόντουαίϊ Μέλοντυ», ρεβύ μέ τήν 
Έλεάνορ Πάουελ, 2—3 μεγάλες κωμωδίες μέ τούς 
κωμικούς Χονδρόν καί Λιγνόν, East of the Pagans 
μέ τούς περιφήμους έσκιμώους Μαλά καί Λωτούς, 
«Ρόζ Μαρί» όπερέττα μέ τήν Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ, 
Tale of 2 Cities δράμα τής γαλλικής έπαναστάσεω-, 
τοΰ Ντίκενς μέ τήν Έλίζαμπετ Άλλεν καί τόν Ρό
ναλτ Κόλμαν, μία δπερέττα-ρεβύ μέ τήν Μύρνα 
Λόϋ καί τόν Ούΐλιαμ Πάουελ κ. ά.

* *
Ή Έλλην. Κινημ. °Ενωσΐ! θά έχη καί έφέτος περί 

τά 80 - 90 έργα τής παγκοσμίου παραγωγής, δηλαδή 
έκ τών παραγωγών U.F.A. British International, 
R.K.O. Unidet Artist’s καί άλλα διάφορα φιλμ γαλ
λικής, γερμανικής καί αύστριακής παραγωγής. Με 
ταξύ τών άνωτέρω άναψέρονται τά «Μοντέρνοι και
ροί» τό τελευταΐον έργον τοΰ Σαρλώ, «Ό άγγελος 
τοΰ σκότους» μέ τόν Φρ. Μάρς, «Ό κήπος τοΰ Αλ
λάχ» μέ τήν Μαρλένε Ντήντριχ καί τόν Σάρλ Μπου
αγιέ, δώδεκα ταινίαι τής Ουψα είς τάς όποιας συμ- 
περιλαμβάνονται δύο έργα μέ τήν Μάρθα Έγγερθ 
καί δύο μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ, «Ή νέα Άτλαντΐς» 
μέ τήν Έλλεν Γκάχαμαν, «Οί τρεις σωματοφύλα
κες», «Τάρρας Μπούλμπα» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ, 
«Βόλγα Βόλγα» μέ τόν Χάνς Άνταλμπερτ φόν Σλέ- 
τωβ, «Σονάτα Κρόϋτζερ», «Νέοι άνθρωποι» μέ τόν 
Χάρρυ Μ,πώρ «Τό δράμα τοΰ Μάγυερλικγ» ή γνω
στή έρωτική ιστορία τοΰ άρχιδουκός Ροδόλφου καί 
τής έλληνίδος Βετσέρα, μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ, «Τό 
κίτρινο διαβατήριο,, μέ τήν Άννα Στέν, «Allotria» μέ 
τόν Βίλλυ Φόρστ, έτερον μέ τόν ίδιον τοΰ όποιου 
ό τίτλος δέν καθωρίσθη, «Άβε Μαρία» μέ τόν Μπεν- 

ζαμΐνο Τζίλλι καί τήν Κάτε φόν Νάγκυ, «Γκαρσόν» 
τοΰ Βικτώρ Μαργκερίτ μέ τήν Μαρί Μπέλ, «Πόρτ 
Άρθούρ-, «Μόσχα-Σαγκάϊ» μέ τήν Πόλα Νέγκρι 
«Κονφλίχτ» έπίσης μέ τήν Πόλα Νέγκρι κ. ά., με
ρικά περιπετειώδη, τά Νιούς τής U.E.A. καί διάφορα 
σόρτ.

* *
Τό γραφεΐον "Ατλα! Φιλμ τοΰ κ. Έμμ. Κυριακο- 

πούλου μάς πληροφορεί έπίσης δτι θά έχη έφέτος 
τήν άποκλειστικήν έκμετάλλευσιν τών γερμανικών 
ταινιών Bavaria Film 'άνερχομένων είς 20 πεβίπου 
μεταξύ τών όποιων άναψέρονται τά, «'Ο·- μεγαλείτε· 
ρός της έρως» μέ τόν περίφημον τενόρον Μπεν^ά- 
μϊνο Τζίλλι καί τήν τραγωδόν ’ΊζαΎΜίράντά, ένα 
άλλο τό όποιον «γυρίζεται·' ήδη, έπίσης μέ τόν 
Τζίλλι, Peer Gunt του *Ίψεν, «'Η έρυθρά κατάσκο
πος» ρωσσικής ύποθέσεως μέ τόν Χάνς Άλμπερς 
καί τήν Σαρλόττε Σούζα, «Ή λευκή-βασίλισσα» μέ 
τόν Γοϋσταβ Ντήσλ καί τήν Χέρτα θίλε, «Ή ξανθή 
Χρηστίνα» δράμα μέ τήν Κάριν Χάρντ κάί τόν Ράλφ 
φόν Γκότ, «Ή πάλη μέ τόν δράκο» φάρσα ,μέ τήν 
Λουσί "Ιγκλις καί τήν γηραιάν καρατερίστα Άδέλα 
Ζάντροκ, «Αιχμάλωτος τοΰ βασιλέως» μέ τόν κωμι- 
κότ Πάουλ Κέμπ, Der Aussenseiter δράμα Ιπποδρο
μίου μέ τήν Τζίνα Φάλκεμπεργ καί τόν Χέϊντζ Ρή· 
μαν, «Ποτέ δέν θά είσαι πιστή» μέ τήν Λουσί Ίγκλις 
καί τήν Νικολάγεβα κ ά. Έπίσης θά διαθέση διά 
τήν Ελλάδα καί όλόκληρον τήν παραγωγήν τών 
επικαίρων γεγονότων τής Bavaria film.

* Λ *
Τό γραφεΐον τοΰ κ. Έμμ. Καλογήρου θά έχη μαζί 

μέ μερικά περιπετειώδη περί τά 25 φίλμς, μεταξύ τών 
όποιων περιλαμβάμονται τά. «Νιτσεβό», ή παλαιά 
μεγάλη έπιτυχία τοΰ Σάρλ Βανέλ καί τοΰ Μαξουν- 
τιάν είς τόν βωβόν κινηματογράφον, σκηνοθετημένο 
άπό τόν περίφημον Ζάκ ντέ Μπαροντσέλλι μέ τόν 
γίγαντα Χάρρυ Μπώρ, «Μπακαρά» μέ τήν Μαρσέλ 
Σαντάλ, «Πούπενφε» βιεννέζικη όπερέττα τοΰ μου
σουργού Μπενάτσκυ, μέ τήν Μάγδα Σνάΐντερ, τόν 
Βόλφ Άλμπαχ Ρέττυ καί τόν Πάουλ Χέρμπιγκερ, 
«Τό άκριβώτερο φιλί» όπερέτα τοΰ Ρόμπερτ Στόλτς 
μέ τήν Λιάνε Χάϊντ, τόν Ίβάν Πέτροβιτς καί τόν 
κωμικόν Χάνς Μόζερ, «Ή πριγκήπισσα Δάγμαρ» τοΰ 
σκηνοθέτου Γκέζα φόν Μπόλβαρυ μέ τήν Αγγέλα 
Ζαλόκερ καί τόν Αττίλα Χέρπιγκερ, Aujourd’hui 
τοΰ Κεσσέλ μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ, «Ύπό τά βλέμ
ματα τής δύσεως» μέ τόν Γκαμπριέλ Γκαμπριό, 
• 'Ένα τραγούδι άπ’ τή Βιέννη» μέ μουσικήν τοΰ 
Ρόμπερτ Στόλτς κ. ά., ικανόν άριθμόν περιπετειω
δών έργων γερμανικής καί άμερικανικής παραγω
γής καί τά γνωστά έπίκαιρα γεγονότα «Έκλαίρ 
Ζουρνάλ».

Αί ήνωμέναι άμερικανικαί έταιρίαι Γουώρνερ 
Μπρος Φέρστ Νάσιοναλ θά διαθέσουν έφέτος περί τά 
50 νέα φίλμ παραγωγών 1935—36 καί 1936—37. ΑΙ 
35 έξ αύτών ταινίαι θά είναι κατάλληλοι διά κινη
ματογράφους α' κατηγορίας καί αί 15 διά β' κατη
γορίας καί λαϊκούς. Μεταξύ τών έν λόγω ταινιών 
άναψέρονται δ «Κριμαϊκός πόλεμος» μέ τόν Έρρολ 
Φλύν καί τήν Όλίβια ντέ Χάβιλαντ, «Anthony Α- 
dverse» μέ τόν Φρέντερικ Μάρς, «Λουΐ Παστέρ» μέ 
τόν Πώλ ΜιοΟνι, «Κολίν» όπερέττα-έπιθεώρησις μέ 
τόν Ντίκ Πάουελ καί τήν Ρούμπυ Κήλερ, «Στέλλα 
Πάρις» δράμα μέ τήν Καίϋ Φρανσίς, «Ή’Επικίνδυνη» 
μέ τήν Μπέττυ Νταΐβις καί τόν Φράνσοτ Τόν, 
Stranded δραματική ταινία μέ τήν Καίυ Φρανσίς, 
«Παλάς Ότέλ» όπερέττα-έπιθεώρησις μέ τόν Ντίκ 
Πάουελ, «Ό πλοίαρχος Μπλούντ» μέ τόν Έρρολ 
Φλύν καί τήν Όλίβια ντέ Χάβιλαντ, «Όρατότης μη
δέν» τοΰ σκηνοθέτου Χόουαρ Χώκς, μέ τόν Τζέϊμς 
Κάγκνεϋ καί τόν Πάτ Ο’Μπριάν, «Λευκός άγγελος» 
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(Ιέ ΐήν Καίϋ Φρανσίς, «Ό δόκτωρ Σωκράτης» μέ 
τόν Πώλ Μιοΰνι, «Ό πέριπλανώμενος νεκρός· μέ 
τόν Μτιόρις Κάρλωβ, «Γυμνές γυναίκες» όπερέττα- 
έπΐθεώρησις_ μέ τήν ΡοΟμπυ Κήλερ κα'ι τόν Ντ'ικ 
Πάουελ, τρεις κωμικές ταινίες μέ τόν περίφημον κω
μικόν Τζόε Μπράουν, Frisco Kid μέ τόν Τζέϊμς 
Κάγκνεϋ καί τήν Λιλή Νταμιτδ κ. &. ’Επίσης τριά
κοντα άπό τά περίφημα μουσικά σόρτς τής εταιρίας 
«Βίταφον».

* *
Τό γραφεΐον τοΰ κ. Α. Ζερβοΰ θά φέρη περί τάς 

30-35 έκλεκτάς ταινίας είς τάς όποιας θά συμπερι- 
λαμβάνεται καί μικρός αριθμός καταλλήλων διά 
κινηματοθέατρα β'. κατηγορίας·

Είς τόν άνωτέρω αριθμόν ταινιών συμπεριλαμβά- 
νετα^ι ή παραγωγή τής γερμανικής Tobis Cinema 
έκ τής όποιας έξελέγησαν περί τάς 15 έκ τών κα- 
ταλληλοτέρωγ διά τήν χώραν μας καί διάφοραι δλ- 
λάί γερμανικής, αύάτριακής καί ίσως Αμερικανικής 
παραγωγής. Μεταξύ αυτών άναφέρονται τά έργα 
Das schloss in Elandern ή μεγαλειτέρα μέχρι σήμε
ρον ταινία τής Μάρθα 'Εγγερθ, σκηνοθεσία Γκέζα 
φόν Μπόλβαρυ, «Ό τάφος τοΰ ίνδοΰ» ή παγκόσμιος 
έπιτυχία τοΰ βωβοΰ κινηματογράφου, «Κοντοτιέρι» ή 
οποία έτοιμάζεται είς ^τρεΐς έκδόσειε (γερμανικήν, 
γαλλικήν καί Ιταλικήν) Im Sonrietiscneini ή τελευ
ταία δημιουργία τοΰ Γιάν Κηποΰρα, σκηνοθεσία 
Καρμίνε _Γκαλόνε, ή όποια έξελέγη έξ δλης τής 
αύστριακής παραγωγής διά τήν έφετεινήν κινημα
τογραφικήν έκθεσιν τής Βενετίας, ·Οί λέοντες πει
νούν» σενάριο τής Τέα Φόν Χάρμπου καί μέ σκηνο
θέτην τόν Κάρλ Άντόν, «Ίντερμέτσο» σκηνοθεσία 
Μπόλβαρυ, «Μάρθα» άπό τό δμώνυμον μελόδραμα 
τοΰ Elotow, είς τήν όποιαν συμπράττει ή μεγάλη 
όρχήστρα καί όλόκληρος ή χορωδία τής "Οπερας 
τοΰ Βερολίνου, «Γόπες» ή όποία θά πρωτοπαρου- 
σιασθή είς τό διεθνές κοινόν τό όποιον θά παρακο 
λουθήση τούς ‘Ολυμπιακούς άγώνας τοΰ Βερολίνου. 
«Μίστερ X.» φάρσα μέ τούς κωμικούς Ράλφ Α, 
Ρόμπερτς καί Χέρμαν Τίμμιγκ, «Κυρίαρχος· μέ τόν 
"Εμιλ Γιάννιγκς, «Πικαντίλλυ» όπερέττα μέ τήν Μ. 
Σνάΐντερ καί τόν "Αλμπαχ Ρέτυ, τρεις ταινίαι μέ 
τόν Χάρρυ Πήλ ύπό τούς τίτλους Ein nnsichtbarer 
geht durch die stadt, 90 minuten Aufenthal καί Der 
Morder,«Mia νύχτα όργίων» μέ τήν Τζέννυ Γιοΰγκο κ.ά.

Είς τό προσεχές τεύχος θ’ άναγγείλωμεν νέας 
ταινίας τών άλλων γραφείων.

Διά τούς έπιθυμοΰντας νά μάθουν τί σχετικόν 
περί τοΰ άνεγειρομένου έντός τοΰ χώρου τοΰ ’Αρσά
κειου νέου Κινηματοθεάτρου, τούς πληροφοροΰμεν 
δτι ή ήδη άφανής αυτή οικοδομή θά προκαλέση τόν 
θαυμασμόν δχι μόνον τοΰ ελληνικού κοινοΰ άλλά 
καί όλοκλήρου τής ‘Ανατολής. Ούδέποτε έφανταζό- 
μεθα δτι τό νέον τοΰτο Κινηματοθέατρον θά παρου
σιάσω ΐτοιαύτας έκπλήξεις είς δγκον, κομφόρ καί 
πολυτέλειαν. ‘Ως μας έβεβαίωσαν οί αρμόδιοι, τό 
νέον τοΰτο θαΰμα-κινηματοθέατρον, θά είναι έτοιμον 
εις τάς άρχάς τοΰ προσεχοΰς Νοεμβρίου θά περι
έχω δέ 1800 άνέτως τοποθετημένα φωτέϊγ, τά όποια 
ήδη κατασκευάζουν τέσσαρα έκ τών μεγαλειτέρων 
ειδικών έργοστασίων τών ’Αθηνών, εύρυτάτους δια
δρόμους, πολυτελέστατα θεωρεία, θαυμάσιον ύπερ- 
μεγέθη έξώστην, σκηνήν βάθους 12 περίπου μέτρων 
μέ 16 καμαρίνια δεξιά καί άριστερά, λουτήρες διά 
τούς ήθοποιούς, φουαγιέ, φωτισμόν άθέατον έντελώς 
νέου συστήματος, τέλεια μηχανήματα έξαερισμοϋ 
καί εύρυτάτην καί πολυτελεστάτην κεντρικήν είσο
δον έπί τής όδοΰ Σταδίου. ’Επίσης θά έχή καί άλλας 
εισόδους καί έξόδους άπό τήν στοάν Άρσακείου 
καί άπό τήν όδόν Πεσμαζόγλου. ’Ηχητικά κινημα

τογραφικά μηχανήμανα θά τοποθετηθούν πιθανό 
τάτά R. C A. Photophone.

***
Τό έπί τής όδοΰ Πανεπιστημίου Rex καρκινο

βατεί. Λέγεται, δτι θά λειτουργήση ίστω καί τώυ 
'Ιανουάριον, άλλ’ ήμεΐς δέν τό πιστεΰωμεν. Θυμδσθέ 
τό μυστήριον τοΰ θανάτου τοΰ αίθίοπος αύτοκβά- 
τόρος Μενελίκ; Έ, λοιπόν, μεγαλείτερον μυστή
ριον ή άποπεράτωσίς του.

I η Kirn tqm Bnmi |g
Πάτραι-

Ζε*ί&. Προεβλήθησαν τά έργα «Ξανθή Κάρμεν», 
«Τραγούδια τών Παρισίων», «Καίνιξμαρκ»,' «Τό χιλιάρικο» 
καί «Φολί Μπερζέρ».

Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Ή 
καρδιά τού άπάχη», «Ό άνθρωπος τών δύο κόσμων», «Ή 
τραγωδία τών βυθών» καί «Καίνιξμαρκ».

Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Τό 
μονοπάτι τοΰ θανάτου», «Τό σπήτι τοΰ τρόμου, «Ή τρα* 
γωδία τών «βυθών» καί «Τό χιλιάρικο· Άνδριόπσυλοί 
Βόλβς.

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό παιδί τοΰ κα
ταδίκου», «Ξαναγύρισε», «Σενόγια» καί «’Ακάνθινος 
δρόμος».

Τιτάνια Προεβλήθησαν τά έργα «Φλόγες τοΰ πεπρω
μένου», «Δαμαράγκ·, «Ζοΰντεξ» καί «Βασιλική Ρα· 
ιρωδία».

"Εσπερος (θερινός). Προεβλήθησαν τά φίλμ «Άμφι- 
τρύων», «Ή γόνδολα τών χιμαιρών» καί «Ουγγρική 
ραψωδία*

Θέτις (θερινός). Προεβλήθησαν τά έργα «Ένας χρυ
σός άνθρωπος», «Ή παρείσακτος», «Εστεμμένοι είλω
τες» καί “Οί τρεις δρόμοι,,. J-X. Ιϊ.
Ζάκυνθος

Πάν&εον (θερινός). Προεβλήθησαν τά έργα «Όπως 
μέ ποθεί », «‘Υγρός Τάφος», «Το τελευταΐον βάλς τοΰ 
Σοπέν», «Ό κόμης Ώμπλικαντό», «Τό τραγούδι τοΰ ή
λιου», «Ό κατακτητής τοΰ κάμπου· «Βαρκαρόλλα», ·Ό 
αρχών τοΰ κόσμου», «Μιά νύ'χτα στή Βενετία», «Φρα- 
σκουΐτα», «Πέριπλανώμενος ’Ιουδαίος» καί «Μουλέν 
Ρούζ». Τζίνα Γρυπάρη
Καλάμκι

Έσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Ματωμένος πέ
πλος», «Ή γυναίκες άγαποΰν τόν κίνδυνο», «Μονάχη 
στή ζωή», «Εύθυμη χήρα», «θά πάρω έναν έκατομμυ- 
ριοΰχο» καί «Έπανάστασις στήν ’Ινδοκίνα».

Τριανόν. Προιβλήθησαν τά έργα «Ρομπέρτα», «Μιά 
Χριστουγεννιάτικη βραδυά», «Οί χρυσοθήραι» καί «Μή 
μέ ξεχνάς .

Τιτάνια Προεβλήθησαν τα έργα «Κερενιες μάσκες». 
«Τό πλήρωμα», «Ή ζητιάνα τής αγάπης» καί «Ζοΰντεξ»

Μπατάγιας 
£ ά ν 8 η

Ήλνσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Χαρήτε τή ζωή 
σας». «Όταν ήμουν κατάσκοπος», «Χρυσή πεταλούδα», 
«Κάστα Ντίβα», «Φτερό στόν άνεμο», «Δυό κσρδιές σ’ένα 
βάλς» καί «Ό δικτάτωρ». Παρασχίδης
Βα8ΰ (Σάμου)

Τιτάνια. Μετά τήν προβολήν τοΰ έργου «Μή μέ ξε
χνάς» διέκοψε τάς χειμερινής του παραστάσεις μεταφερ
θείς είς Καρλόβασι καί έντός τών ήμερών κάμνει έναρ- 
ξιν τών θερινών του προβολών μέ έργα τής Ε.Κ.Ε.

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τελευταΐον 

βάλς τοΰ Στράους», «Στά κύματα τοΰ Βοσπόρου·, «Δε- 
σποινίο Ζωζέττα ή γυναίκα μου», «Ή μάχη», «Καζανόβα» 
καί «Ή άρτοπώλις τών Παρισίων» καί διέκοψε τάς πα
ραστάσεις τοΰ χειμερινού.

Πάν&εον Έκαμε έναρξιν ώς βωβός ύπό τήν διεύθυν- 
σιν τοΰ κ. Ήλιάδη καί προεβλήθη τό έργον «Ή τιμή 
τοΰ ναύτη».

Πανσιμιακόν (Καρλοβασίου). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Βασίλισσα Χρηστίνα», «‘Υγρός τάφος», «Όπως μέ πο
θείς» καί «Φρειδερίκη» άπαντα έπιτυχώς. fe.
Χανιά

Πάν&εον Προεβλήθησαν τά έργα «Ροκαμβόλ», «Νύ
χτα γάμου», «‘Η μνηστή τοΰ Φρακενστά'ίν» καί «Τόπο 
στά νειΰτα». Προσεχώς έναρξις τοΰ θερινοΰ «Πάνθεον».

'Ολύμπια (θερινός). Προεβλήθη τό έργον «Δαυίδ Κόπ- 
περφιλδ». θά έπακολουθήση ή προβολή τών έργων «ΕΡ 
μαι ένας δραπέτης», «Όνειρον θερινής νυκτός», «Σεκό- 
για» κ. ά-

Σινέ Βέρα (θερινός). Έκαμε έναρξιν μέ τό έργον 
«’Ερωτικές καδρίλλιες». θά άκολουθήοη ή προβολή τών 
φίλμ «Ζουζοΰ», «Ήρωϊκή παρέλασις», «Ραντεβού στή 
Βιέννη» κ. ά.

Ό συναγωνισμός τών κινηματογράφων μας έφθασε 
είς πολύ αηδές σημεϊον χωρίς νά λείπουν καί οί βανδα
λισμοί. Οί δυστυχείς θεαταί κινδυνεύουν ίκάστοτε νά 
φεύγουν μέ σπασμένα τά κεφάλια τους άπό τούς λιθο
βολισμούς πού δέχονται ύπό αγνώστων, τώρα είς τούς 
θερινούς κινηματογράφους. Κολλάρος
Σϋροι

Πάν&ειν. Προεβλήθησαν τά έργα «Χρυσές μποΰκλες», 
«Τό καφφενεδάκι» μέ τόν Σεβαλιέ, «Τυφών», «Ό κόμης 
Όμπλικαντό», «Διπλό ρομάντσο» καί «Μαύρη κόλασις».

Σννοδινδς 
’Ηράκλειον

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Υγρός τάφος», 
«Ό βαμμένος πέπλος», «’Αγάπη στους αιθέρας», “Μιά 
ώρα κοντά σου,, Ήρωϊκή παρέλασις,, καί “Παρέλασις 
τοΰ γυμνοΰ,,.

Πονλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «Αγάπα με γιά 
πάντα», «Τό μαγικό παλάτι», “Μιά νύχτα γάμου,, “Εί
ναι ωραία νάσαι ερωτευμένος,, καί “Αί τελευταίοι ήμέραι 
τής Πομπηίας,,.
Bgppenx 1

Πάν&εον. Προεβλήθησσν τά έργα “Υποβρύχιος πό
λεμος,, “Νύχτες Μόσχας,, “Έρως μέ μοτοσυκλέττα,, 
“Κάστα Ντίβα,, καί.‘‘Σκάνδαλον,,.

Ζάππειον. ΤΤροεβλήθη τό έργον “Καριόκα,,. Προσε
χώς “Τό διπλό ρομάντζο,, Σίρλεΰ Τέμπλ, “Μαζοΰρκα,, 
κ. ά. Στέφικαρ
Κομοτινή

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πρίγκηψ ’Ιωάν 
νης», «Τό φάντασμα τοΰ Μεξικοΰ», «Ό άόρατος αρχη
γός», «Άζέφ, 6 ιούδας τής Ρωσσίας», «Τά ίχνη τών γι
γάντων», «"Ενα ήμερονύκτιον», «Μαΰρο φεγγάρι» καί 
«Χορός στό Σαβόϊ». Χατξηλιχούδης
ΚόρινΒος

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαύρη κόλασις», 
«Ή σφαγή», «Τσ.γγάνικο ρομάντσο», διάφορα σόρτ καί 
ζουρνάλ καί «Νοσταλγία».

’Ατελιέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Βίβα Βίλλα», «’Αγω
νία αετών», «Ραγισμένες καρδιές», «Σερενάτα Τοζέλλι», 
«Βασιλικόν βάλς» καί «Όνειρα κοριτσιών». Φιλόπουλος
X at λκ i {

Κεντρικόν. Προεβλήθησ ιν τά έργα «Λευκός γάμος», 
«Σερενάτα Τοζέλλι», «Εύθυμη ζωντοχήρα», «Ό μεγαλεί- 
τερος έρως τοΰ Σοΰμπερτ», «Λουκρητία Βοργία», «Γολ
γοθάς άτιμασθείσης, «Ό μικρός συνταγματάρχης», «Δέν

ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΑ ΦΙΛΜ

Ό γερμανός καλλιτέχνης Μικαέλ Μπώνεν κάί 
ή ώραιοτάτη βεντέττα Μαρία Λουΐζα Κλαούν^ 
τιους είς μίαν άριστουργηματικήν σκηνήν τοΰ 

έργου «Ό γλεντζές βασιληάς».
(Έκμετάλλευσις «Λύρα Φίλμ»)

είμαι έγώ ό ένοχος», «Ή πυγμή τοΰ νόμου» «Γκάγκστεςς, 
τής 5ης λεωφόρου», «Τό βουνό τών κεραυνών» και « Ο 
ιππότης τής έρήμου».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή μνηστή τοΰ 
Φρακενστά'ίν», «Λάκ—ω—ντάμ», «Ήσαια χόρευε», «"Αν
θρωποι έν πολέμφ», «Μαύρος θάνατος», «Καστα Ντίβα», 
«Τό ρόδον τοΰ μεσονυκτίου», «Ό καπετάν βρυκόλακας», 
«Βιεννέζικες νύχτες», «‘Ο νόμος τοΰ πιστολιού», «Ό βαρ
κάρης τοΰ βόλγα» καί «Ροκαμβόλ». Λυκόπ.
Λουτράκι

Πάν&εον. Έναρξις λίαν προσεχώς ύπό τήν διεύθυν- 
σιν τοΰ κ. Ν. Μαστέλλου.
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Πολωνέζικο ρομάν
τσο», «Ό κομμωτής τών γυναικών», «"Ασμα άσμάτων», 
«Ή νήσος τών χαμένων άνθροίπων», «Ματωμένη χα
ραυγή», «Μιά έπίσκεψις τή νύχτα», «Τό δράμα τοΰ ’Ατλαν
τικού» καί «Τό βουνό τών κεραυνών».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τελευταΐον 
βάλς», «Μαΰρα Μάτια», «Ένα τραγούδι, ένα φιλί, μιά 
γυναίκα» καί «Κάστα Ντίβα». Γοριδάρης

ΠΩΑΟΥΝΤΑΙ 250 κα&Ισματα Κινηματο
γράφου έν καλή καταστάαβι μέ κά&ιαμα ταπσ- 
τσαρισμένο, άντί δραχμών 70 έκαστον. Πληρο- 
φορίαι Έμμ. Κνριακόηουλον, Λυκούργου 18, 
Ά&ήνας.
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4 ΜΕΓΑΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ 
ΣΑΙΖΟΝ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑΣ & ΕΜΠΟΡΙ- 
ΚΩΤΕΡΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ -----------------------------------

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ! ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ!!!
ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 - ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛΕΓΡ. 'ΒΑΝΕΒΑΡ» 

W IX Μ.


