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Άπό τά μεγάλα Ιίργα 
τής προσεχούς σαιζόν

BAVARIA - FILM
193S-1Q37

Ό διάσημος τενόρος ΜΠΕΝΖΑ Μ INC ΤΖΙΛΛΙ
καί ή μεγάλη τραγωδός /ΖΑ ΜΙΡΑΝΤΑ

πρωταγούνισταΐ τοϋ Ζργου

DU BIST MEIN GLUCK, MEIN LEBEN
Με μουσικά τεμάχια τών Verdi—Puccini

Aida, Manon Lescaut, Tosca κλπ.

Η ΓΟΤΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΙΛΜΣ ΕΛΛΑΣ, A. Ε. ύπεσχέθη νά παρουσιάση έφέτος 
έκπλήξεις.

Σήμερον έχει τήν τιμήν νά παρουσιάση τόν ΤΖΟΕ ΜΠΡΑΟΤΝ, τόν ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΤ ΓΕΛΩΤΟΣ, ό 
όποιος θεωρείται σήμερον δ πλέον άγαπημένος κωμικός τής δθόνης.

Τό χαρακτηριστικόν τοϋ ΤΖΟΕ ΜΠΡΑΟΥΝ είναι τό μεγάλο του στόμα και ή ψιλή του φωνοϋλα. 
Άπό τή στιγμή πού θ’ άνο(ξη τό στόμα του γιά νά μιλήση είναι άδύνατον καί είς τόν σκυθρωπότερον 
άνθρωπον τοΰ κόσμου νά συγκρατήση τά γέλοια του

Κάθε μιά άπό τις ταινίες του σημειώνει σ’ δλον τόν κόσμο τάς μεγαλυτέρας είσπράξεις καί 
δικαίως τόν άποκαλοΰν «Ό νη’ άρ«ά·. 1 δχ&ρδς τών καρδιακών· λόγφ τοϋ άκατασχέτου γέλωτος πού 
προκαλεϊ.Έφέτος θά έμψανισθή είς τάς τρεις τελευταίας του μεγάλας έπιτυχίας:

0 ΒΛΙΙΛίΥί ΤΟΥ ΓΥΜΝΟΥ, ΤΟ ΠΑΑΑΗΚΑΡΙ ΤΗί ΦΑΚΗΣ, ΑΛΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΗΕΙΟ
(ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ)

(0YQPNEP ΜΠΡΟΣ ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΙΛΜΣ ΕΛΛΑΣ A. Ε.
32, όδός Πατησίων 32 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφωνον : 28-541



ΝΕΑΠΕΡΙΟΔΟΣ NEON ΑΙΜΑ193(937

Η ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΑΝΤΟΥΊϊιαΎΈΡ ΦΙΛΜΣ ελλάς A. L
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ TON NEOli ΓθΝ ΤΑ|Ν|ΩΝ ΤΗΣ

ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΕΡΟΥ^ΗΜΑΤΟΓρΑφΟγΣ ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

1. ANNA ΚΑΡΕΝ1ΝΑ Γκρέτα Γκάρμπο (Α’ βραβεϊον Βενετία;)

2. ΝΑΤΤΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ Σάρλ Λώτον. Κλάρχ Γχέημπλ, Φράντοτ Τόν (Α’ βραβείον 

’Αμερικής).

3. ΡΩΜΑΙΟΣ καί ΙΟΤΛ1ΕΤΤΑ τού Σαίκαπηρ, μέ τήν Νόρμα Σήρερ καί τούς Τζ«>ν 

Μπάρρυμορ καί Α. Χόβαρτ.

4. Ο ΒΑΣΙΛΕΤΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ούϊλιαμ Πάουελ καί Μύρνα Λόδ.

5. Η ΦΤΓΗ TOT ΤΑΡΖΑΝ Τζόννυ Βαϊαμύλλερ καί Μωρίν Ο’Σούλιβαν.

6. ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ Κλάρκ Γκέημπλ καί Τξίν Χάρλοου.

7. ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΤΟ ΠΟΛΕΩΝ Ρόναλδ Κόλμαν, Έλίζαμπετ Άλλαν.

8. ΡΟΖ MAPI Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ, Νέλαων "Εντυ.

ft. ΜΑΡ1ΕΤΤΑ Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ, Νέλαων "Εντυ.

10. ΜΕΛΩΔΙΕΣ 1936 "Ελυνορ Πάουελ, Ρόμπ»ρ Τέϋλορ.

11. ΕΤΘΤΜΟ1 ΑΤΣ1ΓΓΑΝΟ1 Χονδρός καί Λιγνός.

12. ΤΑ ΔΤΟ ΚΟΘΩΝΙΑ Χονδρός καί Λιγνός.

18. ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ Αδελφοί Μάρξ.

14. ΡΟΜΠΕΝ ΧΟΤΤ Γουώρνερ Μπάξτερ, Άνν Λόριγκ.

15. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ Οΰάλλας Μπήρυ, Λούϊς Στόν.

16. ΣΚΙΕΣ ΤΟΤ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ Μαλά καί Αοτοδς.

17. ΣΤΖΤΓΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΔΑΚΤΤΛΟΓΡΑΦΟΤ Κλάρκ Γκέϊμπλ, Τζϊν Χάρλοου,

Μύρνα Αόδ.

18. ΟΧΙ ΠΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Τξόαν Κράουφορδ, Φράναοτ Τόν.

10. ΓΛΕΝΤΩ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΤ Τζόαν Κράουφορδ, Φρ. Μόργζαν.

20. ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ Μύρνα Αόδ, Σπέναερ Τρέϊαυ.

21. ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ Ούίλ. Πάουελ. Ρόξαλιν Ροϋααελ,

22. ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΤΡΕΤΟΣ Ρ. Μοντγκόμερυ, Μύρνα Λόδ.

23. ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ Χονδρός καί Λιγνός.

24. ΚΥΝΗΓΗΜΕ' Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Τζίν Χάρλοου, Φράναοτ Τόν.

25. ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ Ζανέτ Γκαίηνυρ Λούϊς Στόν.

26. ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΟΝΟΙ Κλάρκ Γκίϊμπλ, Κων. Μπέννετ.

27. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΡ2Σ ΤΠ’ ΑΡ. 1 Λύονελ Μπάρρυμορ.

28. ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ 1 ΓΩΝΙΕΣ Ρόμπερ Τέδλορ, Τζίν Πάρκερ.

2ft. ΦΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ Ρόμπερ Γιώγκ, Έβελιν Βέναμπλ.

30. 1ΠΠΟΤΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ Τξάν Μπ.ίνυ, Οδνα Μέρκελ.

81. ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ Φράναοτ Τόν, Ούνα Μέρκελ.

32. ΓΤΝΑ1ΚΑ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ Πώλ Λούκας, Μέϊτζ Ήβανς.

Έπί πλέον, διά τήν σνμπλήρωσιν τφν προγραμμάτων
’ΐατίθενται καί έγχρωμες «Εΰΰυμες αρμονίες».

ΑΘΗΝΑΙ j

ΚΕΝΤΡΙΚΑ
Θεμιστοκλέους 13
Τηλέφωνον 25.3 64
Τηλεγραφήματα <Μετροφιλμ»

ΡΑΦΕΙΑ

Β. Κωνσταντίνου 3
Τηλέφωνον 35.81
Τηλεγραφήματα «ΜετροφΙλμ:

j ©ESINIKH



Γεν. Διευθυντής καί Διαχειριστής MIX. ΓΛΙΤΣΟΣ

Ή νέα εταιρία έκμεταλλεύσε^νηματογραφικών ταινιών

IONOITW I Λ Μ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ‘Οδός Λυκούργου 18 —ΑΘΗΝΑΙ

Παρουσιάζει είς τους διευ&υντός Κινηματογράφων \ής Ελλάδος, Άλβα^ύπρου καί Δωδεκάνησου, μίαν έπιλογήν 18 άριστουργηματικών ταινιών 
15 διαφόρων ευρωπαϊκών παραγωγικών Οϊχίάς όποιας ύ·έτει εις τήν διά&εσίν των.

ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΙΝΙΟΙΕΡΙΟΔΟΥ 1936 - 1937

ΤΑΝΝΕΜΠΕΡΓ <

κολοσσιαϊον έργον πολεμικής κατασκοπείας, ή ύπόθεσις τοΰ όποιου διανθίζεται 
καί μέ ένα είδύλλιον. Πρωταγωνιστεί δ Χάνς Στονβε.

ΛΥΝΑΜΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΑΣΙΑ
Σκηνοθεσία Βάονλ Βέγκενερ. Πρωταγωνισταί : Πάονλ Βέγκενερ, Χάνς Ρήμαν καί 
Χίλιτα Βέασερ,

ΦΑΡΜΑΝ ΜΑΡΙΑ

Πρωταγωνισταί ή περίφημη Ζύμηιλλε Σμίτς καί ό Α. Μόνη δ πρωταγωνιστής τόΰ 
«Έξτάζ».

ΝΙΜΠΕΑΟΥΓΚΕΝ (Ό θάνατος τοΰ Σίγκφριδ)

Νέα όμιλοΰσα παραγωγή μήκους 2800 περίπου μέτρων, μέ πρωταγωνιστάς τούς : 
Πάουλ Ρίχτερ, Τεοντωρ Λος, Μαργαρίτα Σεν κ.λ·π. Μουσική Βόγκνερ.

Η ΤΟΣΚΑ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ

Πρωταγωνιστούν οί πολωνοί καλλιτέχναι τοϋ ’Εθνικού θεάτρου τής Βαρσοβίας.
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΝ ΛΑΓΝΙΑ

Τδ_τελευταϊον άριστούργημα τοΰ μεγάλου γερμανοΰ καλλιτέχνου Κόνρατ Φάϊτ, 
τοΰ Φρίτς Χόρτνερ καί τής ΤάΑα Μπίρελ.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ μέ τήν ΜΑΡΘΑ ΕΓΓΕΡΘ

τής δποίας δ τίτλος θ’ άναγγελθή προσεχώς.

ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ
τής δαιμονισμένης Λούσι "Ιγκλις.

Ε Υ Α
Ή περίφημη όπερέττα του Φράνς Αίχαρ. Πρωταγωνισταί Μάγδα Σνάϊντερ, Χάνς 
Ζίνκερ, 'Αντίλλα Ζάντροκ, Λέο Σλέζακ, καί Χέρμαν Τίμμιγκ.

ΒΑΡΙΕΤΕ
Νέα έκδοσις τοΰ άριστουργήματος αύτοϋ μέ τδν “Εμιλ Γιάννιγκς καί τήν "Αννα 
Στίν.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕΩΣ
Ταινία μεγάλου ένδιαφέροντος μέ τόν φρίτς Χόρτνερ καί τήν Βικτωρία Γκίψον.

Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΑΕΙ
"Ενα άριστούργημα μέ τήν "Ολγα Ταέχοβα καί τδν χάνς Ρήμαν.

ΕΡΩΣ, ΕΛΠΙΣ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΑ
Μέ τήν "Αστα Νιέλαεν καί τδν Φάλκενατά'ίν.

Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ API Α-ΙΣ ΑΠΕΛΛΑ

Μέ πρωταγωνιστήν τδν ώραΐον ζέν πρεμιέ Βίκτωρ ντε χόβα.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ μέ τήν ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ μέ τήν ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡΙ

Η ΑΙΩΝΙΑ ΜΑΣΚΑ
Μέ τήν "Ολγα Τσέχοβα’-κα{ τδν Πέτερ Ώάτεραεν. Τδ έργον πού έλαβε τό Χρυσοΰν 
Μετάλλιον είς τήν Κινημ. Έκθεσιν τής Βενετίας καί πού έπραγματοποίησεν με- 
γαλυτέρας είσπράζεις καί αύτής τής «Μαζούρκας» είς τό Βερολΐνον καί τό Παρίσι.

Η

Ούδεμία έκ τών άνωτέρω ταινιών είναι Κοστυμέ

ΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ ΜΑ1ΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
είς τούς Α' βιζιόν Κινηματογράφους χωρίς ΜΙΜΜΟΥΜ ΓΚΑΡΛΝιαί τούτο, διότι βασιζόμενα είς τήν έμπυρικήν των άξίαν.
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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ -I 924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

HP. Β. ΟΙΙΚΟΝΟ/ΛΟΥ 
Γραφεία . ‘Οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άρι3. 43 
(Α* ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) METAPON ΤΤΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου : 28-143ΕΤΟΣ ΙΓΆΡ. 13 (382)
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ENQS KOAOSSIQIQS OPrQNlg/AOS

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΑΣ

1936 - 1937

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:
Ε/η/η. ΛΜΊΕΝΑΐς^ 6, Άριθ. τηλ. 22.654 — Ύπ)μα θεσ]νίκης: Τ 11 ΙΑ IΣ Κ Μ 7

Τόααις Σίνεμα 1 Πάνε τρία χρόνια τώρα πού ά· 
κούσαμε γιά πρώτη φορά νά γίνεται λόγος γύρω 
άπ’ αύτό τό όνομα. Καί δμως μέσα στό σχετικώς 
έλάχιστο αύτό χρονικό διάστημα, ή Τόμπις Σίνεμα 
κατώρθωσε νά έξελιχθή σ’ έναν κολοσσιαΐον όργα- 
νισμόν καί νά γίνη ή σπουδαιότερα κινηματογραφική 
έταιρεία δλοκλήρου τής Εύρώπης.

Σήμερον ή Τόμπις Σίνεμα συνεργάζεται μέ τίς 
άκόλουθες 15 γερμανικές έταιρίες Μάχκνα φίλμ, 
Σεντοόπα φίλμ, Λουΐ Τρένκερ Προντούκσιον, Τόφα 
φίλμ, Κλάγκεμαν φίλμ, ΰΐάζεστικ φίλμ, Φραϊλ'Χ φίλμ, 
Στέκερ φίλμ, Λόϋντ φίλμ, Μινέρβα φίλμ, Μολντάβια 
φίλμ, Ρίττ φίλμ, “Αλγκεφα φίλμ, Φανάλ φίλμ, Άριελ 
φίλμ.

Κάθε μιά άπ’ αύτές τίς έταιρεΐες παράγει κατά 
μέσον όρον 8—10 φίλμς τόν χρόνον. Ή Τόμπις Σί
νεμα, πού τίς χρηματοδοτεί γιά νά «γυρίσουν» τά 
έργα των, έχει τό δικαίωμα νά έκλέγη, άπό τήν πα
ραγωγή κάθε έταιρείας, τρία φίλμς, τά καλλίτερα 
φυσικά, τών όποιων άναλαμβάνει τήν έκμετάλλευσιν 
γιά τό έξωτερικόν.

Ή Τόμπις Σίνεμα πού έδρεύει στήν ’Ολλανδία, 
έπιθυμοΰσα νά αύξήση δσον τό δυνατόν περισσότε
ρον τάς έργασίας της ϊδρυσεν υποκαταστήματα στή 
Γαλλία Films Sonores Tobis, στήν Αύστρία Tobis 
Sascha, στήν Ισπανία καί πρό δύο μηνών, στήν ’Ιτα
λία. "Εχει δέ πρόγραμμα σιγά σιγά νά έπεκτείνη 
τό δίκτυόντης καί στά διάφορα άλλα μεγάλα κέντρα 
τής Εύρώπης.

Στή Γαλλία τά Films Sonores Tobis έχουν δική 
τους παραγωγή, καθαρώς γαλλική, καί έργάζονται 
περίφημα

Στή χώρα τοΰ Ντοΰτσε ή «Τόμπις Σίνεμα- κάνει 
τήν έμφάνισιν της μ’ ένα coup de maitre. «Γυρίζει», 
μέ σκηνοθέτην καί πρωταγωνιστήν τόν διάσημον 
Λουΐ Τρένκερ τό μεγάλο φίλμ «Πύρινες μορφές* Τό 
φιλμ αύτό, πραγματικός κινηματογραφικός κολοσ
σός, θά «γυρισθή» σέ τρεις έκδόσεις : γερμανικήν, 
άγγλικήν καί ιταλικήν. ‘Η λήψις τών έξωτερικών, 
πού θά γίνη στήν ’Ιταλία, προβλέπεται πώς θά διαρ- 
κέση έπί 4 όλοκλήρους μήνας. Ό Λουΐ Τρένκερ ύπό- 
σχεται ν’ άποδώση άνάγλυφη δλη τήν γοητεία καί 
ώμορφιά τοΰ ιταλικού ύπαίθρου. Τά «έσωτερικά» θά 
ληφθοϋν στο Βερολΐνον, δπου υπάρχουν τελειότερα 
τά τεχνικά μέσα.

Γιά λογαριασμό τής Τόμπις Σίνεμα έργάζονται 
σήμερον οί μεγαλύτεροι σκηνοθέται τής Γερμανίας : 
δ περίφημος Γκέζα φόν Μπόλβαρυ, δ άσυναγώνιστος 
δημιουργός τών μουσικών φίλμς, δ πολύς "Ερικ Βάσ- 
νεκ, δ δεξιοτέχνης Κάρλ Φραϊλιχ, δ Ρίχαρντ ^Αϊχ- 
μπεργκ, δ παλαίμαχος ’Ιταλός μαιτρ Κάρμινε Γκαλ-
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λόνε, ό Νικόλας Φάρκας, πού έπιτυχάνει τίς ώραιό- 
τερες εΙκόνες, δ Χάνς Στάϊνχοφ, ό ζωγράφος τής 
φύσεως Λουΐ Τρένκερ, δ νταντελλένιος Κάρλ Άντον, 
δ "Ερικ "Εγκελ, δ γνωστός μας Γιοχάννες Μέ- 
γιερ κ. ά.

Οϊ «άστέρες» πού άνήκουν στή Τόμπις είναι οϊ 
λαμπρότεροι καί δημοφιλέστεροι τοΰ γερμανικού 
φίλμ: ή άηδονόλαλη Μάρθα "Εγκερθ, ή θεία Πάουλα 
Βέσσελυ. δ γοητευτικός "Ανιολφ Βόλμπρυκ, πού 
έξελίσσεται στόν πειό περιζήτητο ζέν πρεμιέ τής 
Γερμανίας, δ μεγάλος Γιάντιγκς, ή χαριτωμένη Ρε
νάτε Μύλλερ, δ Πάουλ Χάρτμαν, ή γεμάτη μπρίο 
Τζέννυ Γιοϋγκο, ό συμπαθέστατος Γκούσταφ Φραΐ- 
λιχ, ή πεντάμορφη Δωροθέα Βήκ, δ περίφημος Ρούν- 
τολφ Φόστερ, δ μοναδικός τενόρος-ήθοποιός Γιάν 
Κεπούρα, ή Καμίλλη Χόρν, δ γόης Ίβάν Πέτροβιτς, 
δ έκλεκτός καρατερίστας Πάουλ Χέρμπιγκερ, ή 
Μάγδα Σνάϊντερ, ό Γκεόργκ Άλεξάντερ, δ Βόλφ 
Άλμπαχ Ρέττυ κ. ά

“Ο,τι δηλαδή έκλεκτώτερο, σέ ήθοποιούς καί σκη- 
νοθέτας, έχε1 νά έπιδείξη ή γερμανική Κινηματογρα
φία, προσφέρει τάς ύπηρεσίας του είς τήν Τόμπις 
Σίνεμα.

’Από τόν έφετεινό κατάλογο τής Τόμπις, πού πε
ριλαμβάνει περί τά 50 έργα, ξεχωρίζομε 21 φίλμς, 
πραγματικά άριστουργήματα.

ΠΥΡΙΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ή ύπερπαραγωγή πού «γυ
ρίζει» ό Λουΐ Τρένκερ στήν ’Ιταλία καί γιά τήν δ- 
ποίαν έγράψαμε παρά πάνω Υπολογίζεται ότι ή 
ταινία αύτή θά στοιχίση περί τά 2.000 000 μάρκα.

ΘΕΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ, τοΰ Γκοζα φόν Μπόλβαρυ. “Ενα 
έξαιρετικό μουσικό έργο, στό όποιον ή Μάρθα 
"Εγκερτ κυριολεκτικά θαυματουργεί μέ τήν φωνή 
της καί τήν ήθοποιΐαν της.

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ, ή άλησμόνητος έπιτυχία 
τοΰ βωβού κινηματογράφου πού έλανσάρισε δρι- 
στικά τόν Κόνρατ Φάϊτ, τήν Μία Μάϋ καί τήν Λΰα 
ντέ Ποΰττι. Ή νεα έκδοσις κατά τούς ειδικούς θεω
ρείται άσυγκρίτως άνωτέρα.

ΣΚΙΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ, (παραγωγής Tobis 
Sascha) τοΰ διασήμου σκηνοθέτου Βέρνερ Χόχμπά- 
ουμ μέ πρωταγωνίστριαν τήν Λουίζα Οΰλριχ. 'Η ται
νία αύτή είναι ή μόνη πού έξελέγη άπό δλη τήν 
Αύστριακή παραγωγή γιά νά προβληθή στήν έφε· 
τεινή Διεθνή Κινηματογραφική Έκθεσι τής Βενε
τίας.

ΜΠΑΛΛΑΝΤΑ, (Παραγωγής Tobis Sascha) ή μο
ναδική έφετέινή ταινία τοΰ Γιάν Κιεπούρα, κατά 
σκηνοθεσίαν τοΰ Κάρμινε Γκαλλόνε.

ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΕΙΝΟΥΝ (Παραγωγής Lloyd film) 
ένα σπάνιο κινηματογραφικό διαμάντι πού ένεπνεύ



10 «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑίΤΗΡ:

σθη ή Τέα φόν Χάρμπου (καί έσκηνοθέτησε μέ έξαι- 
ρετική μαεστρία ό Κάρλ Άντον.

ΜΑΡΘΑ, Άπό τό όμώνυμο μελόδραμα τοΰ Φλό· 
τωφ. Πρωταγωνιστούν δ διάσημος τενόρος της κρατι
κής Όπερας τοΰ Βερολίνου X. Ρόσβενκε, ή ώραιο- 
τάτη λυρική ύψίφωνος Κάρλα Σπλέτερ, δ Γκεόργκ 
Άλεξάντερ καί ή Γκρέτα Βάϊσερ, καί συμπράττει ή 
μεγάλη δρχήστρα καί δλάκληρος ή χορωδία τής 
Κρατικής ’Οπερας τοΰ Βερολίνου.

ΛΕΥΚΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ, (παραγωγής Lloyd film) ναυ
τικός ϋπερκολοσσός Ρωσσικής ύποθέσεως, καιά σκη
νοθεσίαν τοΰ Κάρλ Άντον καί μέ πρωταγωνιστάς 
τήν ώμορφη Καμίλλη Χόρν, πού θά δούμε έπί τέ
λους σ’ ένα ρόλο άντάξιο της καί τόνθεοντώρ Λός.

ΣΑΟΥΛ, Λ νέα δημιουργία τοΰ μεγάλου Έμιλ 
Γιάννιγκς. Το σενάριο έγράφη είδικώς διά τόν γί
γαντα αύτόν τής Κινηματογραφικής Τέχνης ύπό τής 
Τέας φόν Χάρμπου.

ΕΡΩΤΕΣ ΑΘΑΝΑΤΩΝ, άπό τό πολύκροτον έργον 
τοΰ X. Μπάρτε. Πρωταγωνιστεί ένα σπάνιο σύνολον 
ήθοποιών μέ έπί κεφαλής τόν Πάουλ Χέρμπιγκερ, 
τόν Ίβάν Πέτροβιτς, τήν Μαρία Άντεργκαστ, τόν 
Χάνς Γιούγκερμαν, τήν Γκρέτλ Τάϊμερ καί τήν 
Έλζη Έλστερ. Τό άξιοσημείωτον είς αύτό τό φίλμ 
είναι τό δτι ένα μέρος του θά «γυρισθή», κατόπιν 
είδικής άδείας, ξείς τό ιστορικό σπίτι τοΰ Μπετό- 
βεν. ‘Η μουσική του, άποτελουμίνη άπό τις ωραιό
τερες συνθέσεις τοΰ Σοΰμπερτ, τοΰ Μπετόβεν καί 
τοΰ Μέλισαρ, θά είναι κάτι τό κυριολεκτικά θε- 
σπέσιο.

ΓΥΠΕΣ, ή ταινία πού έτιμήθη μέ τό άνώτατον 
βραβεϊον τών Καλών Τεχνών τής Γερμανίας καί πού 
έξελέγη γιά τήν έναρκτήριον έορτήν τών ’Ολυμπια
κών Αγώνων 1936 τοΰ Βερολίνου

Τό «γύρισμα» τοΰ έργου τούτου διήρκεσε έπί 2 
δλόκληρα χρόνια καί έστοίχισε μυθώδη ποσά. Σκη
νοθέτης καί πρωταγωνιστής δ περίφημος Λουΐ Τρέν- 
κερ, δ όποιος μάλιστα έπήγε είδικώς στήν ’Αμερική 
γιά νά κινηματογραφίση ένα μεγάλο μέρος τοΰ έρ
γου του πού έκτυλίσσεται έκεΐ

ΠΙΚΑΝΤΙΛΛΥ, ή ύπέροχη δπερέττα τοΰ Λέμαν, 
μέ τό χαριτωμένο ζευγάρι Μάγδα Σνάϊντερ—Βόλφ 
Άλμπαχ Ρέττυ.

ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΑ ΣΥΝΟΡΑ (παραγωγής Fanal Pro
duction) ένα άριστούργημα ρωσσικής ύποθέσεως τοΰ 
Έρικ Βάσνεκ, έπί σενάριο τής Τέας φόν Χάρμπου, 
τοΰ όποιου πρωταγωνισταί είναι ή Ρενάτε Μύλλερ 
δ Γκεόργκ Άλεξάντερ καί δ μεγάλος Ρώσσος τρα
γωδός Ζ. Κασχέρωφ, πού γιά πρώτη φορά έμφανίζε- 
ται σέ γερμανικό φίλμ.

ΙΝΤΕΡΜΕΤΖΟ (παραγωγής Boston - Majestic) ένα 
μουσικό κομψοτέχνημα πού «γυρίζεται», στή Βαλέν
θια καί πού θά χαλάση κόσμο.

ΑΝΗΣΥΧΕΣ ΨΥΧΕΣ άπό τό συγκλονιστικό δράμα 
τοΰ Χάουπτμαν, πού έκτυλίσσεται στή σύγχρονο 
Σοβιετική Ρωσσία Πρωταγωνίστριά του είναι ή 
θεσπεσία Πάουλα Βέσσελυ, πού σημειώνει σ’ αύτό 
τήν ώραιότερη δημιουργία τής καρριέρας της.

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΟΡΓΙΩΝ μιά χαριτωμένη μουσική 
κωμωδία τοΰ Έριχ Έγκελ μέ έρμηνευτάς τό δια- 
βολοθήλυκο Τζέννυ ΓιοΟγκο καί τόν άμίμητο Τέο 
Λίνκεν.

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (παραγωγής Tobis- 
Sascha), ένα φιλμ πού θ’ άφήση έξαιρετική έντύπωσι 
καί πού θά λανσάρη δριστικά τήν νέαν «στάρ» τής 
Αύστριακής ύθόνης τήν τρισχαριτωμένη Όρτένσα 
Ράκυ, τήν μόνη σοβαρή άντίπαλο τής Μάρθα Έγ· 
κερτ. Κοντά στό νέο αύτό «άστέρι» έμφανίζονται 
δ Ίβάν Πέτροβιτς, δ Γκεόργκ Άλεξάντερ καί δ 
Χάνς Ρίτερ

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΣΙΑ, άπό τό γνωστό 
άριστούργημα τοΰ Όσκαρ Ούάϊλντ. Σκηνοθεσία 
τοΰ Χάνς Στάΐνχωφ.

ΣΑΡΞ ΕΚ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΜΟΥ άπό τό πολύ
κροτον δμώνυμον ρεαλιστικόν δράμα, πού τόσην έ
πιτυχίαν έσημείωσε στήν Εύρώπη. Ό σκηνοθέτης 
Έριχ Βάσνεκ άνέθεσε τόν έξαιρετικά δύσκολο ρόλο 
τής πρωταγωνίστριας στήν έξαιρετική δραματική 
άρτίστα Δωροθέα Βήκ.

ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ένα μεγάλο φιλμ στύλ 
«Βαριετέ», πού έκτυλίσσεται στά παρασκήνια ένός 
Ιπποδρομίου.

ΔΙΠΛΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ πού «γυρίζει» ό λαμπρός 
σκηνοθέτης Ράϊνχλντ Σούντσελ μέ πρωταγωνιστήν 
τόν Άντολφ Βόλμπρυκ καί τοΰ δποίου τό κόστος 
ύπολογίζεται δτι θά ύπερβή τό έκατομμύριον μάρ
κων κλπ.

Τέτια έκλεκτικότητα ταινιών δμολογουμένως είχε 
χρόνια νά παρουσίάση ή γερμανική παραγωγή. Κι’ 
αύτό τό χρεωστοΰμε άποκλειστικώς στή Τόμηις πού 
ώς άρχήν της έθεσε τήν έξύψωσι τοΰ γερμανικού 
φίλμ Γι’ αυτό καί ή γερμανική Κυβέρνησις, έπιθυ- 
μοΰσα άφ’ ένός καί αύτή νά συντείνη στήν άναστή- 
λωσι τής Κινηματογραφικής Τέχνης καί έχουσα ά- 
πόλυτη έμπιστοσύνη άφ" έτέρου στήν Τόμπ-ς Σίνιμα, 
άπήλλαξε τήν έφετεινή παραγωγή άπό τήν Κρατική 
Λογοκρισία. Κατ' αύτόν τόν τρόπον ή έκλογή θεμά
των θά είναι άπολύτως έλευθέρα, πράγμα πού ύπό- 
σχεται μελλοντικές καλλιτεχνικές άπολαύσεις.

Άπό τό περυσ.νόν πρόγραμμα τής Τόμπι$ είναι 
γνωστά στόν τόπο μας ή ΜΑΖΟΥΡΚΑ τοΰ Βίλλυ 
Φόρστ πού έλανσάρισε έκ νέου τήν Πόλα Νέγκρι 
καί ή ΒΙΚΤΩΡΙΑ, τό ύπέροχο αύτό αίσθηματικό ποί
ημα τοΰ Κνούτ Χάμψουν Τά φίλμς αύτά συγκατα
λέγονται άσφαλώς μεταξύ τών ώραιοτέρων πού προ
εβλήθησαν τήν λήξασαν περίοδον είς τήν Ελλάδα.

'Επίσης στήν περισυνή παραγωγή τής Τφμκις 
άνήκουν καί τά έργα ΑΛΛΟΤΡΙΑ τοΰ Βίλλυ Φόρστ 
καί ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΟΓΓΩΦ (παραγωγής Films Sonores 
Tobis) τοΰ Ρίχαρντ Άϊχμπεργκ μέ τόν Άντολφ 
Βόλμπρυκ στόν πρωτεύοντα ρόλον, τών δποίων ή 
προβολή άγγέλλεται διά τήν περίοδον 1936—1937 
είς τήν πόλιν μας. W.

Η ΣΙΜΟΝΗ ΣΙΜΟΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ‘ΈΒΔΟΜΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ,,

Ποιός δέν ένθυμεΐται τήν άριστουργηματικήν ται
νίαν τοΰ Φράνκ Μπορζάζ «Έβδομος Ούρανός» πού 
έδόξασε άνά τόν κόσμον τό καλλιτεχνικόν ζεΰγος 
Ζανέτ Γκαίηνορ - Τσάρλ Φάρρελ; Αί τραγικαί περι- 
πέτειαι τής μικρούλας Διάνας καί τοΰ Τσίκο είχον 
συγκινήσει μέχρι δακρύων τούς θεατάς δλων τών 
έθνών. Τό δραματικό αύτό άριστούργημα πρόκειται 
νά «γυρισθή» έκ νέου. Άλλά τήν φοράν ταύτην είς 
τούς πρωτεύοντας ρόλους θά έμφανισθή ή Σιμόνη 
καί δ Ντόν Άμέκε Ή πρώτη είς τόν ρόλον τής 
έρωτευμένης γαλλίδος είναι άναμφισβήτητον δτι θά 
άναπληρώση έπαξίως τήν Ζανέτ Γκαίηνορ. Όσον 
διά τόν ντόν Άμέκε, τόν περίφημον μεξικανόν τενό
ρον, αί έπιτυχίαι του είς τήν «Ραμόνα· καί είς τό 
«Αί άμαρτίαι ένός άνθρώπου» άπέδειξαν κατά τόν 
πλέον περιφανή τρόπον δτι είναι άσφαλώς ένα άπό 
τά έκλεκτώτερα νέα στοιχεία τοΰ άμερικανικοΰ 
κινηματογράφου.

ΪΓΜΥΡΙΑΜ χοπκινς εις το λονδινον
Ή μεγάλη άμερικανίς «στάρ» Μύριαμ Χόπκινς 

προεκλήθη εις τό Λονδινον διά νά είναι ή σύντρο
φος τοΰ Κόνρατ Φάΐτ είς ένα νέον φίλμ πού θά 
• γυρισθή» εις τά στούντιο τοΰ Έλστρη.

ΠΟΣ ETRIPIO 
ΑΤΟΓΡηΦΙΚΩΝ 
ΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΡΒΟΣ»

ΑΘΗΝΑΙ, ’Ακαδημίας 51
Τηλέφωνον : 24-170 Τηλεγρ. Διεΰθυνσις: ΑΝΖΕΡΒΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1936 -1937



ΠΥΡΙΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
Η μεγαλειτέρα έφετεινή ταινία τής Εύρώπης. 3 Εκδόσεις: Γερμανική, Αγγλική και ’Ιταλική. 
Προϋπολογισμός έξόδων άνω τών 2.000.000 Μάρκων. Παραγωγή τών έταιριών TOBIS ■ CINEMA 
Βερολίνου, LLOYD-FILM καί CINES—PITTALUOA Ρώμης, μεταξύ τών όποίων συνεστήθη είδι- 
κό Konsortium διά τό «γύρισμα» τής ταινίας. Σκηνοθεσία : Δ. Τρένκερ Μουσική: Γχ. Μπεχέ. 
ΟΙ πρωταγωνισταί θ άναγγελθοϋν έκ Βερολίνου κατά τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Αύγούστου-

ΘΕΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
H τελευταία δημιουργία τής ΜΑΡΘΑΣ ΕΓΓΕΡΘ. Τό καλλιτεχνικό γεγονός τής χρονιάς. 

Συμπράττουν: ΠΑΟΥΛ ΧΑΡΤΜΑΝ καί ΓΚΕΩΡΓΚ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ.
Σκηνοθεσία : Γκέζα φόν Μηόλβαρυ.
Μουσική : Φράντς Γκρότε.
Μπαλλέτα: Scala-Girls καί Ballets Fantastiques Golenska,

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ
Ή παγκόσμιος έπιτυχία τοϋ βωβοΰ κινηματογράφου είς νέαν μεγαλειώδη έκδοσιν.
ΟΙ πρωταγω-νισταΐ θά όρισθοΰν έντός δεκαπενθημέρου.
Σκηνοθεσία: Ρίχαρ3 'Άϊχμηεργκ.

Χβ<ΙΑ8 Τ0Υ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
Ή έκλεγεϊσα έξ δλης τής Αύστριακής παραγωγής διά τήν έφετεινήν Κινηματογραφικήν Έκ· 
θεσιν τήί Βενετίας καταπληκτική ταινία τοϋ Βέρνερ Χόχμηάουμ.
ΕΙς τόν πρωτεύοντα ρόλον, ή άλησμόνητη άπό τάς προηγουμένας έπιτυχίας της (Βικτώρια, 
Ρεγγίνα, Σερενάτα Σοΰμπερτ) γερμανίς καλλιτέχνις ΛΟΥΤΖΑ ΟΥΛΡΙΧ.

ΜΠΑΛΑΝΤΑ
Ή μοναδική έφετεινή έμφάνισις τοΰ δημοφιλέστερου τενόρου τής έποχής μας ΖΑΝ ΚΗΠΟΥΡΑ 
Σκηνοθέα : Καρμϊνε Γκαλάνε Μουσική : Βίλλυ Σμΐτ Γηέντνερ.
Είς τούς λοιπούς κυρίους ρόλους TEO ΛΙΝΚΕΝ - ΦΡΗΔΛ ΣΕΠΑ - ΚΟΡΙΝΑ ΧΟΧΕΜΠΕΡΓΚ.

08 ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΕΙΝΟΥΝ
Τό κορυφαίο φιλμ τής Εταιρείας LLOYD· 2 ’Εκδόσεις: Γερμανική καί Γαλλική.
Σκηνοθεσία: Κάρλ ’ Δντον. Σενάριο τής διασήμου Tea Φόν Χάρμηον.
Οί πρωταγωνισταί δέν ώρίσθησαν άκόμη.

ΜΑΡΘΑ
’Από τό όμώνυμον μελόδραμα τοΰ FLOTOW- 2’Εκδόσεις: Γερμανική καί Γαλλική.
Είς τούς πρωτεύοντας ρόλους, δ διάσημος τενόρος τής κρατικής Όπερας τοΰ Βερολίνου X. ΡΟ- 
ΣΒΕΝΚΕ, ή ώραιοτάτη λυρική ύψίφωνος τής Όπερας τοΰ Μονάχου ΚΑΡΛΑ ΣΠΛΕΤΕΡ καί οί 
ΓΚΕΩΡΚ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, ΓΚΡΕΤΤΑ ΒΑΤΣΕΡ.
Συμπράττουν ·. ή μεγάλη όρχήστρα καί δλόκληρος ή χορωδία τής Όπερας τοΰ Βερολίνου.

ΛΕΥΚΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ
Τό Ρωσσικής ύποθέσεως θαλασσινό φίλμ τών έταρειών LLOYD - TOBIS-
2 ’Εκδόσεις: Γερμανική καί Γαλλική. Σκηνοθεσία: κάρλ Άντον.
Πρωταγωνισταί προσληφθέντες μέχρι σήμερον: ΚΑΜΙΛΛΗ ΧΟΡΝ, ΤΕΟΝΤΩΡ ΛΟΣ.

Σ Α Ο Υ Λ
Ή προσεχής δημιουργία τοΰ μεγάλου τραγωδού ΕΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΓΚΣ, έπί σεναρίου διεθνούς έν· 
διαφέροντος τής Τέα Φόν Χάρμηον. Σκηνοθεσία : Κάρλ Φραίλιχ,

ΕΡΩΤΕΣ ΑΘΑΝΑΤΩΝ
Άπό τό γνωστό έργο τοϋ Κ. Χηάρτε. Μουσική Σονμηερτ, ΒΙηετόβεν, Μελιαάρ.
Πρωταγωνισταί : ΙΒΑΝ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ, ΠΑΟΥΛ ΧΕΡΜΠΙΓΚΕΡ, ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΕΡΓΚΑΣΤ, ΓΚΡΕΤΑ 
ΤΑΤΜΕΡ, ΧΑΝΣ ΓΙΟΥΝΚΕΡΜΑΝ, ΕΛΖΗ ΕΛΣΤΕΡ.
Μέρος τών έσωτερικών θά γυρισθοΰν, κατόπιν ειδικής άδείας, είς τό Ιστορικό σπίτι τοϋ Μπετόβεν.

Γ Υ Π Ε X 5
Ή πρό τίνος άποπερατωθεΐσα μνημειώδης ταινία τοΰ Δ. Τρένκερ τής όποίας τό «γύρισμα» έν 
Αμερική καί Εύρώπη διήρκεσε περί τά 2 έτη.
Τιμηθείσα διά τοΰ άνωτάτου βραβείου τής Ακαδημίας Καλών Τεχνών τοΰ Βερολίνου, ή ταινία 
ΓΥΠΕΣ έξελέγη δια τήν μεγάλην έναρκτήριον έορτήν τών ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 1936 τοϋ 
Βερολίνου.

Π’ΚΑΝΤΙΛΛΥ
Ή ύπέροχη Βιεννέζικη Όπερέττα τοΰ Δέμαν μέ τό άπαράμιλλο ζεϋγος ΜΑΓΔΑ ΣΝΑ ΓΝΤΕΡ 
καί ΒΟΛΦ A. PETTY. Παραγωγής: MAJESTIC-FILM DER TOBIS.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΥΝΟΡΑ
Τό ρωσσικής ύποθέσεως έφετεινό Σοΰπερ-Φίλμ τής FANAL RPODUKTION.
Σκηνοθεσία ’Εριχ Βάσνεκ. Σενάριο Τέα φόν Χάρμηον.
Κυριώτεροι έρμηνευταί τοϋ έργου: ΡΕΝΑΤΕ ΜΥΛΛΕΡ, ΜΠΕΡΝΑΡ ΓΚΑ1ΤΣΚΕ, ΓΚΕΩΡΓΚ 
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ καί δ διάσημος Ρώσσος ήθοποιός Ζ. ΚΑΣΧΕΡΩΦ.

ΙΝΤΕΡΜΕΤΣΟ
Ή μεγάλη μουσική έκπληξις τοΰ 1936. Σκηνοθεσία: Μηόλβαρυ ή Φόν Μηάκν.
Παραγωγής MAJECT1C FILM DER TOBIS Πρωταγωνισταί: Άγνωστοι μέχρις ώρας.
Τά έξωτερικά της ταινίας θά γυρισθοΰν είς Βαλενείαν.

ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ
Ή πολύκροτη θεατρική φάρσα τών Άρμόνε, Ζερμηινεόν, καί Μανούς, μέ τούς δύο μεγαλειτέρους 
κωμικούς τής Γερμανίας ΡΑΛΦ ΡΟΜΠΕΡΓΣ, ΧΑΝΣ ΤΙΜΙΓΚ, καί τό νέο άστρο της Γέρμα· 
νικής όθόνης ΜΑΙΝΤΗ ΡΑΛ. Έφετεινό ρεκόρ εισπράξεων συγχρόνου προβολής εις 8 μεγάλα 
θέατρα τοΰ Βερολίνου.

ΑΝΗΣΥΧΕΣ «ΤΥΧΕΣ
Ή προσεχής δημιουργία τής μεγάλης καλλιτέχνιδος ΠΑΟΥΛΑ ΒΕΣΕΛΥ. Διασκευή τοϋ συγ
κλονιστικού δράματος τοϋ Χάουηεμαν, ή ύπόθεσις τοΰ δποίου έκτυλίσσεται εις τήν σύγχρονο 
Σοβιετική Ρωσσία.

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΟΡΓΙΩΝ
Σκηνοθεσία: ' Βγγελ. Έκ τών πρωταγωνιστών, έξελέγησαν μέχρι σήμερον ή ΤΖΕΝΥ
ΓΙΟΥΓΚΟ καί ό ΤΕΟ ΛΙΝΚΕΝ.

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Μέ τήν έκλεγεϊσαν ύπό τοΰ Βϊλλν Φόραε διά τήν προσεχή του ταινίαν, νέαν βεντέττα τής Αυ
στριακής όθόνης, ΟΡΤΕΝΣΑ ΡΑΚΥ, τήν μέλλουσα άντίπαλο τής ΜΑΡΘΑ ΕΓΓΕΡΘ.

Συμπράττουν οί:1ΒΑΝ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ, ΓΚΕΩΡΓΚ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, ΛΕΟ ΣΛΕΖΑΚ, ΧΑΝΣ ΡΙΧΤΕΡ. 
Μουσική : Ρόμηερε Στάλες. Σκηνοθεσία: Ράμηεναλτ.
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Η ΠΡΌΣΐΧΗΣ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΖΑΝ ΚΗΠΟΥΡΑ

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΣΙΑ
Άπό τό δραματικό Αριστούργημα του Όσχβρ Oiiili, Σκηνοθεσία τοΰ διασήμοο XarS Στάϊνχωφ 
01 πρωταγωνισταί θά δρισθοΰν κατ’ αύτάς-

ΣΑΡΞ ΕΚ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΜΟΥ
Τό δυνατό ρεαλιστικό έργο τής Χεντα Βεστενμηέργηερ πού τόσο προυκάλεσε θόρυβο στήν 
Εύρώπη. Σκηνοθεσία : “Ε(μχ Βάσνεχ.
Είς τόν πρωτεύοντα ρόλον ή έξαιρετική δραματική καλλιτέχνις ΔΩΡΟΘΕΑ ΒΗΚ.

Ο ΔΙΠΛΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΖΑΝ ΟΡΛΩΦ (Π|»···ρινός τίτλβς<

Άπό τό κυκλοφόρησαν εις έκατοντάδας χιλιάδων Αντιτύπων πολύκροτον έργον τοΰ Χάσελμηαχ 
«Εγώ, ό Νεκρός». Σκηνοθεσία: Σούντσελ,
Πιθανοί πρωταγωνισταί; ΓΚ. ΦΡΑΙΛΙΧ—ΒΟΛΜΠΡΥΚ — ΔΩΡΟΘΕΑ ΒΗΚ.
Ταινία Αγορασθεϊσα ήδη δι* δλας σχεδόν τάς χώρας τής Εύρώπης.

ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ
’Μεγαλειώδης κινηματογραφική διασκευή τοΰ δραματικοΰ Αριστουργήματος τοΰ Κ. Μπράουν.
‘Εξωτερικά είς Παρισίους, Λονδίνο καί Βερολίνο.
Η πρώτη ταινία είς ήν συμπράττουν αίάτραξιόν τοΰ Βίντερ - Γηύρντεν τοΰ Βερολίνου.
ΟΙ πρωταγωνισταί καί ό σκηνοθέτης θ’ άναγγελθοΰν κατ’ αύτάς.

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ
‘Η πρώτη έν Έλλάδι είσαγομένη Ουγγρική ταινία, παρμένη άπό τό περίφημο πρωτοπορειακό 
θεατρικό έργο τοΰ Όττο “Ιντιγχ.
Πρωταγωνισταί: ΓΙΟΥΛ1ΟΥΣ ΤΣΟΡΤΟΣ του βασιλικού θεάτρου τής Βουδαπέστης, ή ώραιοτάτη 
ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡ καί δ ΦΡΑΝΤΣ ΚΙΣ. Σκηνοθεσία: Λ. ΒΑΤΝΤΑ.

ΜΟΣΧΑΙ
Η ρωσσικής ύποθέσεως δευτέρα μεγάλη Ούγγρική ταινία τής σαιζόν, μέ τούς πρωταγωνιστάς 
τοΰ Βασιλικού θεάτρου τής Βουδαπέστης ΓΙΟΥΛΙΟΥΣ ΤΣΟΡΤΟΣ, ΑΝΝΑ ΤΟΚΕΣ καί τούς δρα
ματικούς καλλιτέχνας ΦΡΑΝΤΣ ΚΙΣ, Β. ΛΑΓΙΟΣ.
Τσιγγάνικη ’Ορχήστρα ύπό τήν διεύθυνσι τοϋ ΜΠΕΛΑ ΓΚΕΡΟ

ΑΟΡΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ή καταπληκτικής πρωτοτυπίας ταινία τοΰ ΧΑΡΡΥ ΠΗΛ.

ΠΑΝΘΗΡ
•Η fc&f αύτάς Αποπεραίουμένη νέα ταινία τοΰ ΧΑΡΡΥ ΠΗΛ τής όποίας τό σενάριό όφείλετΟι 
είς τόν γνωστόν σεναριογράφον τής «Μαζούρκας» ΧΑΝΣ PAMQ.

ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ
•Η πρ&οεχής ταινία τοΰ ΧΑΡΡΥ ΠΗΛ.

ΣΗΜ.—Εντός όλίγων ήμερων θά κυκλοφορήση δέύτέβός πλήρης δρισίιπός κατάλογος.

ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΘ€ΣΕΟΣ ΣΤ»1ΒιΣΚΥ

Ή ύπόθεσις Σταβίσκυ, τό σκάνδαλον πού άνε- 
στάτωσε τά Ανώτερα στρώματα τής Παρισινής Κοι
νωνίας καί πού συνετάραξε δχι μόνον τήν γαλλικήν 
πρωτεύουσαν άλλά δλόκληρον τόν κόσμον, δέν ήτο 
δυνατόν ή νά προσφέρη καί στούς συγγραφείς καί 
σεναριογράφους έδαφος πρός καλλιέργειαν.

"Ενας άπό τούς γνωστοτέρους γάλλους συγγρα
φείς, ό "Υβ Μιράντ, έλαβε ώς βάσιν τάς δραματι
κός φάσεις τοΰ Παρισινοΰ αύτοΰ σκανδάλου διά νά 
γράψη ένα άπό τά ώραιότερα καί πλέον ένδιαφέ- 
ροντα σενάριά του. "Ετσι ό γαλλικός Κινηματο
γράφος έπλουτίσθη μέ ένα νέο μεγάλο φίλμ: τό 
«ΜΠΑΚΑΡΑ».

Είναι Απολύτως δικαιολοκημένη ή έξαιρετική 
έπιτυχία τής ταινίας αύτής Από τήν πρώτην της 
έμφάνισι στό Colisee.

Ό γνωστός παραγωγός Άντρέ Νταβέν, δ παλαιός 
συνεργάτης τοΰ Έριχ Πόμμερ στά στυύντιο τής 
♦ ΟΥΦΑ», έν Αρμονική συνεργασία μέ τόν "Υβ Μιράντ 
έφερεν είς πέρας ένα έργον πού φθάνει σ>ό Απο
λύτως τέλειον.

θά έχρειάζοντο σελίδες πολλαί διά νά άπαριθ- 
μηθοΰν τά έγκώμια πού έπλεξε δ γαλλικός τύπος 
διά τό «Μπακαρά».

Ή «Quotidier.» γράφει : Δέν είδαμε Ακόμη έργον 
τόσο σπινθηροβόλον, τόσον έπιβλητικόν, τόσον με
γαλειώδες. Ένα κομψό φίλμ, πού Αποτελεί έναν 
νέον θρίαμβο τοΰ γαλλικοΰ πνεύματος. Ή ώραιοτάτη 
Μαρσέλ Σαντάλ, υπεροπτικής καί κομψή, _ συντελεί 
τά μέγιστα στήν έπιτυχίαν τής ταινίας αύτής.

Τό «Petit Journal· γράφει : θάλεγε κανείς πώς 
ή μεγάλη αύτή ταινία «Μπακαρά» έγυρίσθη διά νά 
δώση εύκαιρίαν στήν άφθαστη πρωταγωνίστρια 
Μαρσέλ Σαντάλ νά φανή άνωτέρα κάθε προηγου- 
μένης της έμφανίσεως.

Ή «Gringoire» γράφει ; "Οσοι θελήσουν νά παρα
κολουθήσουν στό έργον «Μπακαρά» τήν ύπόθεσι 
Σταβίσκυ, θά εύρεθοΰν πρό μιάς εύχαρίστου έκπλή- 
ξεως : Ή ύπόθεσις «Μπακαρά» είναι άπείρως πειό 
ένδιαφέρουσα.

Ή «L’Ami du Peuple» γράφει : "Ισως ΙσχυρισθοΟν 
δτι ή έξαιρετική έπιτυχία τής ταινίας «Μπακαρά» 
όφείλεται στήν έπικαιρότητα πού παρουσιάζει λόγφ 
τής ύποθέσεως Σταβίσκυ. ’Ανακρίβεια : "Οσοι έχει- 
ροκρότησαν τό έργον αύτό στό «Colicee» είναι είς 
θέσιν νά βεβαιώσουν δτι τό μυστικό τής έπιτυχίας 
άλλοΰ έγκειται: Στούς θαυμασίους πρωταγωνιστάς, 
καί στό έξαιρετικόν ένδιαφέρον τής ύποθέσεως, πού 
φθάνει στό κατακόρυφον, στής τελευταίες ίδίως σκ_η- 
νές τοΰ δικαστηρίου, στής υπέροχες στιγμές τής 
άπολογίας τής Μαρσέλ Σαντάλ.

Τό «Le Journal» : Ένα έργον πραγματικά ώραϊο, 
συγκινητικό, γεμάτο είλικρίνεια, πού συνήρπασε 
δλους δσους τό παρηκολούθησαν στήτ άλησμόνητη 
πρεμιέρα τοΰ Colisee. Ένας θρίαμβος τοΰ γαλλικοΰ 
κινηματογράφου, τοΰ σκηνοθέτου του καί τών πρω
ταγωνιστών του.

Ώς γνωστόν δ Άντρέ Νταβέν «γυρίζει· πρός τό 
παρόν τήν νέαν ταινίαν του «Περιπέτειες στό Πα
ρίσι» καί προετοιμάζει έν συνεργασία μέ τόν γνω
στόν συγγραφέα Ζ. Κεσσέλ τό σενάριο τοΰ νέου 
μεγάλου Γαλλικοΰ φίλμ τοΰ Σάρλ Μπουαγιέ 
Aujourd’hui.

Η ηΡΠΠΙΒΗΠΤΡΙΑJW ΤΡΕΤΝΤΕΡ ΧΟΡΝ
‘Η Έντβίνα Μπούθ, ή περίφημος ξανθή πρωταγω. 

νίστρια είς τό φίλμ «Τρέΐντερ-Χόρν», έλπίζει, ώς 
λέγει, νά έπανέλθη είς τόν κινηματογράφον. Ή 
Μπούθ ήσθένησε πρό έξ έτών, προσβληθεΐσα άπό 
μίαν μυστηριώδη άσθένειαν είς τήν Άφοικήν, δταν 
έπαιζεν είς κάποιον νέον φίλμ. Έπί τέσσαρα έτη 
κατέκειτο κλινήρης, φθίνουσα άπό ήμέρας είς ήμέ
ραν. Οί ιατροί, }μή δυνάμενοι νά διαγνώσουΥ τήν 
άσθένειάν της, προέβλεπον έκ τής πορείας τής νόσου 
δτι ή Μπούθ θά έμαραίνετο τελείως καί θά άπέθνη- 
σκεν έκ γενικής παραλύσεως. Ένας Ιατρός τής 
Βιέννης τήν έπεσκέφθη, διέγνωσε τήν άσθένειάν της 
καί τής ύπεσχέθη δτι θά τήν έθεράπευεν έντός δύο 
έτών. Τά δύο έτη συνεπληρώθησαν πρό ένός περίπου 
μηνός. Σήμερον ή Μπούθ είναι ύγιής καί εύρίσκε
ται είς Νέαν Ύόρκην. Δέν είναι δμως πλέον ή ξανθή 
πρωταγωνίστρια τοΰ περιφήμου φίλμ, άλλά μία 
μελαγχροινή μέ πρόσωπον συμπαθητικόν, άπό τό 
όποιον δμως λείπει πλέον ή χαρά καί ή άκτινοβο- 
λία τής νεότητας.

ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΤΗΣ MAE ΟΥΕΣΤ
Ή Μάε Ούέστ δέν είναι μόνον κινηματογραφι

κός άστήρ. Άπό τίνος, ώς λέγει, μελετ§ βαθύτερον 
τά κοινωνικά ζητήματα καί έκ τής μελέτης αύτής 
νομίζει, λέγει, δτι εΐνε είς θέσιν νά δώση μερικάς 
συμβουλάς είς τάς γυναίκας καί τούς Ανδρας, άΦο- 
ρώσας τάς σχέσεις μεταξύ τών δύο φύλων. Πρός 
τάς γυναίκας λέγει: «Μείνετε νέαι καί έάν Ακόμη 
πρόκειται νά Αλλάξετε τήν ήμερομηνίαν τής γεν- 
νήσεώς σας έπί τοΰ πιστοποιητικού σας. Μή Ακο
λουθείτε καμμίαν δίαιταν. Αί στρογγυλότατες ποτέ 
δέν έβλαψαν τάς γυναίκας. Αγαπάτε τούς άνδρας, 
Αλλά. .. μετρίως. Ό πολύς έρως φέρει τά αύτά Απο
τελέσματα τά δποϊα φέρει καί ένα δύσπεπτον γλύ
κισμα». Είς τούς άνδρας λέγει: «Προσπαθήσατε νά 
σάς άγαποΰν δλαι αί γυναίκες, άλλά σείς νά μή 
τάς Αγαπάτε δλας. "Οταν ή γυναίκα γνωρίζει δτι 
είσθε περιζήτητος ύπό τών γυναικών θά κάμη δ,τι 
μπορέση διά νά μή σάς έχουν αί άλλαι. Άπό καιροΰ 
εις καιρόν νά λέγετε είς τήν γυναίκα νά άγοράζη 
καί νέον φόρεμα. Νά μή είσθε φιλάργυρος, οΰτε είς 
τά χρήματα, οΰτε είς τά φιλήματα».

Ώς σκηνοθέτης τής περιφήμου ταινίας Tobis—Ci
nema «Ό Τάφος τοΰ ΊνδοΟ» προσελήφθη δ Ριχάρ
δος "Αϊχμπεργκ, δ έμπνευσμένος δημιουργός τοΰ 
«Μιχαήλ Στρογκώφ».

Η ΚΑΘΡΙΝ ΧΕΠΜΠΟΥΡΝ
2Σ /ΛΑΡΙΑ STOYAPT
Ή μεγάλη άμερικανίς «ντίβα» Κάθριν Χίπ- 

μπουρν τής οποίας ή έπιτυχία καί ή δημοτικότης 
αυξάνουν καθημερινώς, έτελείωσε πρό τίνος ένα 
νέον έργον ύπό τόν τίτλον «Μαρία τής Σκωτίας». 
Είς αύτό, τό οποίον άναπαριστά τήν ζωήν τής 
Μαρίας Στούαρτ πού άπεκεφαλίσθη κατά διαίαγήν 
τής βισιλίσσης Έλισσάβετ, ή Κάθριν Χέπμπουρν 
ερμηνεύει μέ τήν άπαράμιλλον τέχνην της τόν 
ρόλον τής τραγικής ήρωΐδος.

Είς τό έφετεινό πρόγραμμα τής Γερμανικής έται
ρίας Τόμπις Τσίνεμα άυμπεριελήφθη τελευταίως, 
έκτος τών δύο μεγάλων ταινιών σκηνοθεσίας Τουρ- 
ζάνσκυ, τό προσεχές φίλμ τοΰ σκηνοθέτου Χάρλαντ 
«Μαρία ή Μαγδαλινή».
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ΠΗΤΕΡ ΒΙΤΤ
At ‘Αθήναι φιλοξενούν άπό τίνος μίαν έξαιρετι- 

κήν φυσιογνωμίαν τοΰ Διεθνούς κινηματογράφου: 
τόν κ. Πήτερ Βίττ, τόν νέον γενικόν διευθυντήν τής 
έταιρίας «20ος Αιών-Φόξ» διά τήν Εγγύς Ανατολήν. 

, Ό κ. Βίττ, πολωνικής καταγωγής, &ν καί νεα
ρότατος τήν ηλικίαν, μόλις 24 έτών, χαίρει έξαιρε- 
τικής φήμης είς τούς διεθνείς κινηματογραφικούς 
κύκλους. Πνεΰμα πολυσύνθετον, έξαιρετικά μορφω
μένος, γλωσσομαθέστατος, κοομογυρισμένος, τολμη
ρός είς τάς αποφάσεις του καί έξαιρετικής άντιλή- 
ψεως, έχει σύν τοΐς άλλοις καί μεγάλην πείραν περί

τά κινηματογραφικά. Παλαιός δημοσιογράφος, συνερ- 
γασθεϊς εύδοκίμως είς τά περιοδικά «Fan Magazine», 
καί «Πίκτσορ-γκορν», ένδιεφέρθη όλίγον κατ’ όλίγον 
διά τήν Κινηματογραφικήν Τέχνην καί κατά τό 1933 
έλαβε τό χρίσμα τοΰ κινηματογραφικού έπιχειρημα- 
τίου, ίδρύσας τήν έταιρίαν «Reunion Film» είς τό 
Λονδϊνον. Τό περίεργον είναι δτι τά κεφάλαια τά 
όποια έχρησίμευσαν διά τήν ίδρυσιν τής έταιρείας 
ταύτης άνήρχοντο είς τό εύτελές ποσόν τών 100 
λιρών άγγλίας._ Άλλά τόσος ήτο δ ένθουσιασμός 
καί ό ζήλος τοϋ ίδρυτοΰ της καί τόση ή ίκανότης 
του, ώστε κατόρθωσε νά τήν έπιβάλλη είς τήν άγο 
ράν, καί σήμερον ή έταιρία αΰτη θεωρ'εΐται μια άπό 
τάς πλέον ύπολογησί,μους τής Αγγλίας. Περί τό 
τέλος τοϋ 1933, διά λόγους καθαρός προσωπικούς, 
έπόλησε τήν Reunion Film» είς άλλους, καί ήσχο- 
λήθη μέ τήν έκμετάλλευσιν ταινιών είς τό Λονδϊνον. 
Είναι δ πρώτος ό όποιος είσήγαγε σοβιετικά φίλμ 
είς τήν Αγγλίαν. Ή Σοβιετική μάλιστα Κυβέρνησις, 
θέλουσα νά τόν άνταμείψη διά τάς ύπηρεσίας τάς 
όποιας προσέφερε είς τό ρωσσικόν φίλμ, τόν προσε-

0 ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΛΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ

κάλεσε δι έξοδων της είς τήν Ρωσσίαν, δπου έμε 
Λετησε έπιιοπίως τάς. μεθόδους τοΰ σοβιετικού κινη
ματογράφου. . Οταν οί αύστριακοί παραγωγοί έπρό- 
τειναν είς τούς άγγλους έκμεταλλευτάς νά άγορά- 
σουν τήν περίφημου «Μασκαράταν», τοΰ Βίλλυ Φόρστ, 
ευρεθησαν ένόπιον κατηγορηματικών άρνήσεων καί 
ειρωνικών σχολίων. "Ολοι έθεόρουν τήν «Μασκα- 

κατα®ίκασ'μένην είς έμπορικήν άποτυχίαν, 
πολλοί δε περιβόητοι δικτάτορες τοΰ άμερικανικοΰ 
φιλμ εδήλωσαν δτι δέν ύπάρχει πλέον άσφαλής έπι- 
χ.είρησις διά νά χάση κανείς τά λεφτά του άπό τό 
ν αγοραση τήν ταινίαν ταύτην. Ό κ. Βίττ ήτο ό 
μονος πού είχε άντίθετον γνώμην καί τό άπέδειξε 
άναλαβων τήν άποκλειστικήν έκμετάλλευσιν τής 
«Μασκαράτας» .διά τήν ’Αγγλίαν. Ή έπιτυχία πού 
έσημείωσε τό έργον αύτό παραμένει άκόμη άλη- 
σμόνητος. Περί τά 800 κινηματοθέατρα τοΰ Λονδί
νου επρόβαλαν μέ άφάνταστες πιέννες τό κομψοτέ
χνημα τοΰ Βίλλυ Φόρστ

"Οταν * Λ Βιττ κατέστησε γνωστόν δτι είναι 
ελεύθερος ύποχρεώσεων, τρεις άπό τάς μεγαλυτέ- 
ρας άμερικανικάς έταιρίας τοΰ προέτειναν νά τόν 
προσλαβουν. Τελικός δ κ. Βίττ έδέχθη τάς προσφο
ράς τής έταιρίας «20ός Αιών Φόξ» καί διωρίσθη 
γενικός διευθυντής διά τήν ’Εγγύς ’Ανατολήν.

, Ό κ Βίττ, δ όποιος μάς ήλθεν άπό τό Λονδϊνον 
εί<’ ,τ3, Παρίσι μέσω ’Ιταλίας μέ αύτοκίνητον (διότι 
ειρήσθω έν παρόδω δ κ. Βίττ είναι περίφημος φίλα
θλος καί γνωστός πρωταθλητής τοΰ τέννις εις τήν 
Ευρώπην) είναι εύχαριστημένος άπό τήν νέαν του 
.σινΛ συνέντευξιν τήν όποιαν είχε τήν εύγένειαν 

νά^ μας παραχώρηση, μάς άνέπτυξε τάς σκέψεις του 
και τά σχέδιά του. Ευρίσκει τήν κινηματογραφικήν 
κινησιν του τόπου μας άρκετά Ικανοποιητικήν. Κινη
ματοθέατρα κομψά καί άνετα, είδικώς είς τήν πρω· 
τευουσαν, έπαγγελματικός συναγωνισμός όξύς πού 
έχει ώς άποτέλεσμα τήν ίκανοποίησιν τοΰ κοινοΰ 
άπο άπόψεως έκλεκτικότητος ταινιών, κοινόν άνε- 
πτυγμενον καί νοήμον. "Ενα ζήτημα τό όποιον άδυ- 
νατει να καταλάβη, είναι τό διατί προτιμώνται έδώ 
τ ι «ντουμπλαρισμένα» φίλμς.

Τά έργα αύτά είναι άσυγκρίτως κατώτερα τοΰ 
πρωτοτύπου. "Εχει τήν γνώμην δτι αύτή ή προτίμη
σή των επιχειρηματιών μας, δφείλεται σέ έσφαλμέ- 
νην ψυχολογίαν τοΰ κοινοΰ των. Τούλάχιστον έξ 
ίδιας άντιλήψεως άπεκόμισε τήν πεποίθησιν δτι τό 
ελληνικόν κοινόν,, κατά πλειονότητά προτιμά τις 
πρωτότυπες βερσιόν καί πιστεύει δτι τά πράγματα 
συντόμως θ’ άλλάξουν. "Ενα άλλο ζήτημα είς τό 
οποίον υστεροΰμεν έδώ είναι ή διαφήμησις. Μιά 
έξυπνη και πρωτότυπη ρεκλάμα πάντοτε άποφέρει 
Σκοπεύει, άργότερα νά περιοδεύση είς όλόκληρον 
τήν Έλλαδα, διά νά μορφώση Ιδίαν γνώμην έπί τής 
κινηματογραφικής ^καταστάσεως έκάστης πόλεως.

Διά τά έργα , τής έταιρίας πού άντιπροσωπεύει, 
εκφράζεται μέ.τόν μεγαλύτερον ένθουσιασμόν. Ποτέ 
άλλοτε, μάς λέγει, ή «Φόξ» δέν παρουσίασε παρό
μοια έργα. ΟΙ δύο δαιμόνιοι παραγωγοί Ντάρρυλ 
Τζάνουκ καί Ζόζεφ Σένκ έπέτυχαν άληθινά θαύμα
τα. , Εφρόντισαν νά παράγουν έργα διεθνούς έμπο- 
ρικοτητος. _ Σήμερον ή «Φόξ» μετά τήν συγχώνευσίν 
της μετά^της έταιρίας «20ος αιών» συγκαταλέγει 
μεταξύ τών στελεχών της τούς μεγαλυτέρους σκη 
νοθετας καί ·άστέρας» τοΰ κινηματογράφου. Ό 
Φρανκ Λόϋντ, ό δόκτωρ Πάουλ Κτζίννερ, δ Χένρυ 
Κίγκ, δ Γκρίφφιθ, δ "Αλεξ Κόρντα, δ "Αλλαν Ντβάν

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΙΝΗΜ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΑΛΛΙΑ

Ό Ρενέ Γκισάρ θά διευδύνη τό «Έσύ είσαι έγώ...» 
μέ τήν Κλώντ Μυίη

—Ό γερμανός σκηνοθέτης θά «γυρίση» στο Παρίσι 
τήν «Δεσποινίδα Δόκιωρ». β

—Ό Ζ ιν Ρενουάρ ετοιμάζει τό «Μιά ήμερα στην 
έξοχή» τοΰ Γκΰ ντέ Μω.τασάν, μέ τήν Συλβία Μπατάίγ.

—‘Ο Άλμπέρ Ντιεντονέ θά κινηματογραφήση τόν 
♦ Συνταγματάρχην Σόου», τοΰ όποιου θά είναι καί πρω
ταγωνιστής.

—Ιδού ή διανομή τοΰ νέου έργου τοΰ Φερνάν Ριβέρ 
«Τά δύο χαμίνια»; Ντορβίλ, Μωρίς Έσκάντ, Ρόλλα Νόρ
μαν, Ζάν Έζέ, οί μικροί Σέρζ Γκράβ καί Ζ.άκ Ταβολί, 
Ζερμαίν Ρουέ, Άννι Ντυκώ, Μαργκερίτ Πιερρϋ καί Λουΐ- 
ζαν Μαρζέ.

— Ό Ζούλ Μπερρύ θά πρωταγωνιστήση εις τό νέον 
φιλμ τοΰ Ρισάρ Ποττιέ «27, όδός ντέ λά Παί».

—Ό Γκαστόν Ρουντές κινηματογράφε! τήν « Οργανο- 
παίκτριαν» τοΰ Ζαβιέ ντέ Μοντεπέν, μέ τήν Μαρσέλ Ζε· 
νιά, τόν Πιέρ Λαρκέ, Ζάκ Βαρρέν, Φράνς Έλλίς, Ζάν 
Μαρκόνι, Γκαμπύ Τρικέ καί Ντανιέλ Μεντάϊγ.

— Ό Μοραέλ Δερμπιέ ετοιμάζει τό ’’Ανοιχτό Λιμάνι» 
έπί τή βάσει ένος σενάριο τον Σαρλ Σπαακ και τη «Νύ
χτα τή: φωτιάς».

— Ή Μαρί Μπέλλ θα πρωεαγωνιστηση είς τις«Μιξο- 
πάρθενες» τοΰ Μαρσέλ Πριβώ.
ΑΜΕΡΙΚΗ

--‘Ο Ρομπέρ Λεονάρ, ό τέως σύζυγος τής Μαίη Μού- 
ρ ιιη, εορτάζει τήν δεκατριετή υπηρεσίαν του είς τόν κι
νηματογράφον «γυρίζοντας» το φιλμ «Πικαντιλλυ Τζίμ» 
μέ τόν Ρόμπερ Μοντγκόμιρυ

Ό Ούΐλλιαμ Κάϊλεϋ σκηνοθετεί ένα μεγάλο έγχρωμο 
φιλμ «God’s lountry and the Woman» μέ τήν Μπίττυ 
Ντάβις καί τόν Τώρτζ Μπρέντ.

—Ό Φράνκ Λόϋντ 9ά διευθύνη την Κλωντέτ Κολ
μπέρ είς τό φίλμ «'Η κόρη τόΰ Σάλεμ» τοΰ οποίου ή 
ύπόθεσις διαδραματίζεται κατά τό 1692.

__Ό ίζαίημ Κάγκνεϋ πρωταγωνιστεί είς τό φιλμ 
«Ταξί* , . , .

—‘Ο περίφημος σκηνοθέτης Βάν Νταϊκ ετοιμάζει τό 
φίλμ «Ή γυναικαδέλφη του» μέ τήν Βαρκάρα Στάνγουϊκ, 
τόν Ρόμπερ Ταίηλορ καί τόν Τζών Χέρσολτ.

—Ό Φοάνκ Κάπρα διά τό νέον του φίλμ «Χαμμένος 
δρίζων» προσέλαβε τόν Ρόναλντ Κόλμαν καί τήν Μαργκό.

— Η περίφημος Νορβηγίς πρωταθλήτρια τοΰ σκαίτιγκ 
Σόνια Χένιε προσελήφθη ύπό τής «Φόξ» διά νά πρωτα
γωνιστήσω εις τό φίλμ «Peach Edition». r

—Είς τό νέον φίλμ τής «Παραμάουντ* « Ο κόμης 
τής Άριζόνας» θά πρωταγωνιστήση ό Φράνσις Λέντερερ.

’—‘Η Ίρέν Ντάν θά «γυρίση», διά τήν «Γιουνίβερ- 
σαλ» τήν ζωήν τής Κυρίας Κιουρί.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Είς τά στούντιο τής «Ούφα» «γυρίζονται» τα φιλμ.: 

«Verrater· μέ τόν Θεόδωρον Λόος καί τήν Αίντα Μπαα- 
ρόβα, «Ή πόλις Άνατόλ» μέ τόν Γκούσταφ Φρα_ίλιχ “καί 
καί τήν Μπριγκίττα Χόρνεΰ καί «Τά παιδιά τής εύτυ- 
χίας» μέ ήν Λίλιαν Χάρβεϋ καί τόν Βίλλυ Φρίτς.

— Ό Κάρλ Άντον «γυρίζει» διά τήν «Λόϋντ Φίλμς» 
τό εργον «Ή λευκή σκλάβα» μέ τήν Καμίλλη Χόρν και 
τόν Θεόδωρον Λόος. ,

__<Η σύντροφος τοΰ Ροΰντολφ Φορστιρ είς το νεον 
του ργον είναι ή Βέρα Ένγκελς. Σκηνοθέτης ό Γιο- 
χάννες Μάγιερ. Λ , ,

—Οί Πάτ καί Πατασον, οί γνωστοί κωμικοί, θα πρω
ταγωνιστήσουν εις ένα νέον φίλμ που θα «γυρισθή» είς 
τό Βερολϊνον «Blinde Panagiere*.

δ "Ιρβιν Κοΰμιγκς, ό Τζών Φόρντ, εργάζονται διά 
λογαριασμόν τής «Φόξ» «’Αστέρες»^τής φήμης και 
τής άξίας ένός Ρόναλντ Κόλμαν, μιας Μπέργκνερ, 
ένός Ούάλλας Μπήρρυ, μιάς Ζανέτ Γκαίηνορ, ένός 
Γουώρνερ Μπάξτερ, μιάς Σιμόνης Σιμόν, ενός Τζων 
Μπόλς, μιάς Λορέττας Γιώγκ, μιάς Σίρλεϋ _Τέμπλ 
κοσμούν τόν γαλαξίαν της. Άλλά πλήν. των ανω
τέρω ή «Φόξ Φιλμ» χρησιμοποιεί είς τά έφετεινα 
έργα της καί τούς άκολούθους: Κλωντέτ Κολμπέρ, 
Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν, Βαρβάρα Στάνγουϊκ, Φρέντυ 
Μπαρθολομιού, Κλαίρ Τρέβορ, Λόρενς Τίμπε.τ, 
Μύρνα Λόϋ, Ούΐλλιαμ Πάουελ, Άνναμπέλλα, Ντον 
Άμέκε, Τζούν Λάγκλ, Φρέντερικ Μάρς, Τζών Μιούϊρ, 
Λάϊονελ Μπάρρυμορ, Γκλέντα Φάρρελ, Ούΐλλιαμ 
Πάουελ, Άνν Ντβόρακ, Χέρμπερτ Μάρσαλ, Ρ.ούθ 
Τσάττερτον, Παυλίνα Φρέντερικ, Κάθριν ντέ Μίλλ, 
Τζέ'ίν Γουΐδερς, Καρόλ Λομπάρ, Κλάρκ Γκέημπλ κ.ά.

Μέ παρόμοιον ύλικόν, μέ τούς δαιμόνιους παρα
γωγούς της καί μέ τά τελειότερα στούντιο του 
κόσμου πού διαθέτει, δέν είναι περίεργον πως . έπέ.- 
τυχε νά παρουσιάση έργα άριστουργηματικά και 
άσυναγώνιστα.

Ό κ. Βίττ μάς λέγει δτι γνωρίζει πολύ καλα 
πόσον μπορούν νά βλάψουν ύπερβολικοί έπαινοι ένα 
φίλμ, πρό τής προβολής του. Έν τούτοις δέν δι
στάζει νά δηλώση δτι μεταξύ τών έργων που θα 
είσάγη έφέτος εις τήν Ελλάδα, ύπάρχουν τουλά
χιστον 20 πραγματικά αριστουργήματα... Ο «Φυλα
κισμένος τής νήσου τών καρχαριών», ένα δυνατό 
δράμα τοΰ Τζών Φόρντ, μέ τόν Γουώρνερ Μπάξτερ 
«Ύπό δύο σημαίας» υπερπαραγωγή τοΰ Φράνκ 
Λόϋντ μέ τήν Κλωντέτ Κολμπέρ, τόν Ρόναλντ Κόλ
μαν, τήν Ρόζαλιντ ΡοΟσσελ, τόν Βίκτωρ Μάκ Λά
γκλεν κ. ά., «Ιδιαίτερος αριθμός» κομψοτέχνημα μέ 
τήν Λωρέττα Γιώγκ καί τόν Ρόμπερτ Ταίηλορ, «Ο 
Δρόμος πρός τήν δόξαν-, τό μεγαλύτερο πολεμικό 
φίλμ πού παρουσίασε ποτέ ό κινηματογράφος μέ 
τόν Φρέντερικ Μάρς, τόν Γουώρνερ Μπάξτερ, τόν 
Λάϊονελ Μπάρρυμορ, καί τήν Τζούν Λάγκ, «Ό έπαρ- 
χιώτης ιατρός» ένα θαυμάσιο κοινωνικό έργο μέ τόν 
Τζών Χέρσολτ, τήν Τζούν Λάγκ καί τά περίφημα 
πεντάδυμα Ντιόν τοΰ Καναδά, πού θά ξετ.ρελλάνη 
κυριολεκτικά τό κοινόν καί Ιδίως τόν γυναικόκοσμον, 
«Έπαγγελματίας στρατιώτης», περιπετειώδες δραμα 
μέ τόν Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν, τήν Γκλόρια Στουαρτ 
καί τόν έξαιρετικόν μικρόν καλλιτέχνην Φρέντυ 
Μπαρθολομιού, καί τά τρία νεώτερα έργα του.«παι· 
διοΰ θαΰμα», τής μοναδικής Σίρλεϋ Τέμπλ; «Η μι
κρά έπαναστάτις», «Ό Καπετάν Γ εννάρης» και 
«Δυστυχισμένο πλουσιοκόριτσο». Τό τελευταΐον ιδίως 
είναι τόσον χαριτωμένον που θα διπλασιαση άσφα- 
λώς τούς θαυμαστός τής μικρής «ντίβας»), είναι 
έργα πού άποκλείουν κάθε συναγωνισμόν. ’Επίσης 
ή «Φόξ» θά παρουσιάση 4 μεγάλα έξ όλοκλήρου 
έγχρωμα φίλμς, μεταξύ τών όποιων καί τήν θρυλι
κήν «Ραμόνα», μέ τό τελευταΐον σύστημα του 
«Technicolor».

Ό κ Βίττ έχει τήν πεποίθησιν δτι άπό τουδε και 
είς τό έξης ή λέξις «20ός αίών-Φόξ» θά είναι ά
σφαλής έγγύησις διά τήν ποιότητα τής ταινίας. Καμ- 
μία άλλη έταιρία δέν διαθέτει σήμερον τοιαύτην 
έκλεκτικότητα ταινιών. ,

Ό κ. Βίττ έχει πολλόι^ σχέδια κατα φρενας και 
κατά θυμόν, άλλά δέν μάς τά λέγει δλα. Εξαιρε
τικά φιλόδοξος θέλει νά έπιτύχη πράγματα που θα 
προκαλέσουν τήν κατάπληξιν και τον θαυμασμόν 
όλοκλήρου τοΰ κινηματογραφικού κόσμου. Ας ευχη- 
θώμεν λοιπόν εις αύτόν νά πραγματοποιηθούν τα 
σχέδιά του σύμφωνα μέ τάς έπιθυμίας του.

Ή Ζάν ΚηποΟρα θά γυρίση προσεχώς μίαν νέαν 
ταινίαν διά λογαριασμόν τής έταιρίας Syndikat 
Film Tobis Gruppe.
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ΕΝΑ ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

ΤΟ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ REX
ΜΙΑ ΑΝΑΓΛΥΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ

Οί άσχολούμενοι περί τά κινηματογραφικά, γνω
ρίζουν, άπό Ετους ήδη, δτι ή πρωτεύουσα πλουτί
ζεται μέ μίαν νέαν, μοντέρναν καί έξαιρετικώς 
εύρΰχωρον αίθουσαν κινηματογράφου, που θά λει- 
τουργήσρ. τήν _έρχομένην χειμερινήν περίοδον, μέ 
τόν τίτλον «ΡΕχ.». Κανείς δμως, πέραν τών στενώς 
συνδεομένων πρόςτοϋς μέλλοντας νά έκμεταλλευθοΰν 
τήν αίθουσαν ταύτην κ. κ. ’Αδελφούς Σικιαρίδη, δέν 
γνωρίζει ούτε πόσον χώρον καταλαμβάνει τό οικο
δομικόν αύτό μεγαθήριον, ούτε τήν διαρρύθμισιν πού 
θά έχη, ούτε τάς καινοτομίας πού είσάγονται έν 
αύτφ είς τά άφορώντα τόν φωτισμόν, τήν θέρμαν- 
σιν, τόν άερισμόν, τήν άκουστικήν τών αιθουσών 
θεαμάτων καί τάς άνέσεις πού θά παρέχωνται εις 
τούς είς αύτάς συρρέοντας θεατάς. Κατόπιν τούτου 
ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» έκρινε σκόπιμον δπως 
δώσει μίαν παραστατικήν περιγραφήν, μίαν άνά- 
γλυφόν, εί δυνατόν, εικόνα τής νέας αύτής κινημα
τογραφικής έπιχειρήσεως πού έγκαινιάζεται έντός 
όλίγου καί ή όποία, ύφ’ άς συνθήκος πρόκειται νά 
έμφανισθή, δίδει τήν έντύπωσιν κολοσσού, άπό 
πάσης άπόψεως.
' Ύπό τάς προϋποθέσεις, λοιπόν, αύτάς, μετέβημεν 

εις τά έπιτής όδοΰ Κοραή Γραφεία τοΰ «Ελληνικού 
Κτηματικού ’Οργανισμού» δστις οίκοδομεϊ τό κολοσ- 
σιαΐον «Κέντρον θεαμάτων» ΐνα ζητήσωμεν άπό 
τούς διευθυντάς του νά μάς δώσουν τάς σχετικάς 
πληροφορίας.

—Τό καλύτερον, άπήντησεν ό νεώτερος τών 
άδελφών κ. Άλέκος Σικιαρίδης—διπλωματούχος άρ· 
χίτέκτων καί μηχανολόγος—δστις θά έχη καί τήν 
διεύθυνσιν τοΰ κινηματοθεάτρου, είναι νά' όμιλήσω- 
μεν σχετικώς έπί τόπου, διά νά έχετε άμεσωτέραν 
καί έκδηλοτέραν άντίληψιν τών πραγμάτων.

Καί προθυμότατος μάς ώδήγησεν είς τήν όδόν 
Πανεπιστημίου, δπου πυρετωδώς άνεγείρεται τό 
νέον οικοδομικόν μεγαθήριον, πού θά καμαρώσουν 
σέ λίγο οί κάτοικοι τής πρωτευούσης

ΤΙ &ά είναι τό Rex ; Έπί ένός χώρου πλάτους 27 
μέτρων καί βάθους 44, ύπό τήν έποπτείαν πλήθους 
μηχανικών, Εκατοντάδες Εργατών μέ στιβαρά μπρά
τσα καί μπρούντζινα άπ’ τήν έκθεσί τους στόν ήλιο, 
σφιχτοδεμένα κορμιά, έργάζονται έντατικώς άπό 
μακροϋ ήδη—καί θά ΕργασθοΟν είσέτι έπί πολύ,—γιά 
τήν άποπεράτωσι τοΰ μεγαλοπρεπούς καί κολοσ
σιαίου οικοδομήματος, δπερ έκτός τοΰ Κινηματο
γράφου «ΡΕΞ» θά περιλάβη τό νέο μοντέρνο θέα
τρο τής μεγάλης μας τραγωδού κ. Μαρίκας Κοτο 
πδύλη, ντάνσιγκ καμπαρέ, «Ρούφ Γκάρντεν» καί τινα 
άλλα κέντρα άναψυχής. Ή πληροφορία αύτή, είναι 
άρκετή ύποθέτωμεν νά δικαιολογήση τούς χαρακτη
ρισμούς «οικοδομικόν μεγαθήριον, κτιριακός κο 
λοσσός» καί τάς έν γένει Εκφράσεις πού μεταχειρι- 
ζόμεθα, ώστε νά μή θεωρηθούν δημοσιογραφικοί 
ύπερβολαί.

Ή πρόσοψίς τοΰ χτιρίου. Οϊκοθεν νοείται, δτι ένα 
κτίριον πλάτους 27 μέτρων καί βάθους 44, πού πρό
κειται νά στεγάση τόσα θεάματα, θά έχη καί κολοσ- 
σιαϊον ύψος... Προκειμένου δέ διά τό «Ρέξ», τό 
ϋψος θά καθίσταται πλέον έκδηλον, διότι είς τάς δύο 
άκρας τής στέγης του θάύψοΰνται δυό γραφικοίπυργί- 
σκοι, διά τών όποίων θα διέρχωνται άσανσέρπούθά 
μεταφέρουν τούς θεατάς είς τά διάφορα διαμερίσματα. 
Έντούτοις,μολονότι συνήθως πάν τό κολοσσιαΐον είς 
όγκον θεωρείται ώς φυσιολογικώς στερούμενονκομψό- 
τητος, ή άρχιτεκτονική πού διέπει τό οίκοδόμημα τού 

«Ελληνικού Κτηματικού ’Οργανισμού» είναι τοιαύτη 
ώστε νά τοΰ δίδη τήν δψιν κομψοτεχνήματος. Τοΰτο, 
διότι όλόκληρος ή τεράστιο πρόσοψίς του τών 27 
μέτρων άπαρτίζεται άπό σειράν μαρμαρίνων κιόνων, 
ή_μεταξύ τών όποίων άπόστασις κλείεται διά θαμ
πών κίτρινων κρυστάλλων πού προσδίδουν εις τό 
οίκοδόμημα μίαν γραφικώς χρυσίζουσαν δψιν, ή 
όποια τήν νύκτα θά γίνεται, χάρις είς διαφόρους 
φωτιστικούς συνδυασμούς, ύπερόχως φαντασμαγο
ρική...

Τό -Rex» κατά τήν νύκτα. Έάν δπως άναφέρωμεν 
άνωτέρω ή έμφάνισις τοΰ «Κτιρίου θεαμάτων» θά 
είναι άρκετά γραφική τήν ήμέραν, τό βράδυ θ’ άπο- 
τελή χάρμα όφθαλμών, δπως δέ καθ’ έκάστην θά 
Εναλλάσσεται, θά προκαλή διαρκώς συρροήν περιέο, 
γων. Τοΰτο, διότι διά τόν φωτισμόν τής προσόψεως- 
έξωτερικώς θά γίνεται χρήσις διπλών σωλήνων 
«Τύμπ - Νεόν» κίτρινων καί μπλέ, εις τρόπον ώστε 
δταν άνάπτωνται οί πρώτοι ή πρόσοψίς τοΰ κτιρίου 
νά Εμφανίζεται χρυσαφιά, δταν οί δεύτεροι μπλέ 
καί δταν άμφότεροι πράσινη. ’Εκτός δμως τών τριών 
αύτών διαφόρων χρωστικών φωτισμών θά ύπάρχη 
καί έτερος τοιοΰτος, έπίσης Εξωτερικός, δστ.ς θά 
δίδεται διά προβολέων τοποθετημένων έπί τοΰ άνω 
μέρους τής μαρκίζας, ήτις θά έχη πλάτος 6 μέτρων 
καί θά Εκτείνεται καθ’ δλην τήν έκτασιν τής έξ 27 
μέτρων προσόψεως τοΰ κτιρίου. Διά τοΰ τοιούτου 
φωτισμού, λευκού καί άπλέτου, ή μεγαλοπρεπής 
δψις τής Εκ λευκών καί μαρμαρίνων κιόνων μετά 
χρυσοκίτρινων κρυστάλλων προσόψεως τοΰ κτιρίου, 
θά προσλαμβάνη, χάρ,ν παρομοίαν Εκείνης πού προσ
δίδεται εις τήν «Άκρόπολιν» όσάκις τάς νύκτας 
Εορτών φωτίζεται δια προβολέων!....

Τά φωτιστικά τρύκ δμως τοΰ κτιρίου, ίπού θά 
στεγάζη^τό «Ρέξ» δέν περιορίζονται ώς Εδώ. Διότι 
έκτός τών Εξωτερικών φωτισμών θά ύπάρχη καί 
Εσωτερικός τοιοΰτος, όπότε ή πρόσοψίς, όσάκις 
χρησιμοποιείται, θά προσλαμβάνη νέαν γραφικήν 
θέαν, είς τήν όποιαν θά κυρίαρχη τό χρυσίζον τών 
κρυστάλλων, διακοπτόμενον άπό τούς φαιούς όγκους 
τών μαρμαρίνων κιόνων πού τά διαχωρίζουν.

Έξ ίσου δμως γραφικός καί Εντυπωσιακός θά 
είναι καί ό φωτισμός τοΰ χώλλ τοΰ κτιρίου, δΓ οδ 
θά είσέρχωνται είς τά διάφορα έν αύτώ θεάματα οί 
θεαταί. Τό χώλλ αύτό, τό πελώριον, τό πολυτελέ
στατα καί δυσπεριγράπτως άρμονικά διακοσμημέ
νων, μέ τάς κομψοτάτας βιτρίνας είς τάς όποίας 
θά Εκτίθενται εικόνες τών παιζομένων έργων καί 
είς τό όποιον θά υπάρχουν τά ταμεία εισιτηρίων— 
Εμπρός του θεάτρου καί βαθύτερον τοΰ κινηματο
γράφου —θά φωτίζεται Εντονώτατα καί κατά τρόπον 
μή Ενοχλοΰντα τήν δρασιν τών διαβατών. Ό φωτισμός 
του θά διαχέεται άπό τό Εσωτερικόν τής μαρ
κίζας καί θά είναι τόσης Εντάσεως, ώστε νά φωτίζη 
καί τόν δρόμον μέχρι τών άπέναντι καταστημάτων 
καί οικιών Χάρις δέ καί είς τόν συνδυασμόν τοΰ 
φωτιστικού συστήματος «Lux» θά παρέχεται εις 
τούς περιπατητάς ή ψευδαίσθησις δτι δλόκληρον τό, 
πλάτους 6 μέτρων πεζοδρόμιον, άποτελεΐ έν ένιαίον 
σύνολον πρός τό χώλλ.

Τό εσωτερικόν τοΰ Rex. ’Ανάλογος πρός τήν έξω- 
τερικήν μεγαλοπρέπειαν τοΰ κτιρίου είναι καί ή 
Εσωτερική διαρρύθμισις αύτοΰ. Οδτω τό «ΡΕΞ- θά 
έχη 1000_ θέσεις πλατείας άπολύτου άνέσεως, μέ 
πολυτελή φωτέϊγ κατασκευαζόμενα είς τό είδικόν 
έργοστάσιον Καραβοκύρη. Τά φωτέϊγ αύτά,- τό έρει- 

σίνωτον τών όποίων περιλαμβάνει άνέτως τόν κορ 
μόν τοΰ καθημένου καί φορμάρεται έκάστοτε απαλά 
πρός τήν κλίσιν πού θά πάρη οδτος,—διπλοϋνται 
άθορύβως, έχουν δέ κάτωθεν τοΰ καθίσματος θήκην, 
πρός τοποθέτησιν τών καπέλλων τών θεατών,^ώστε 
νά μήν είναι ύποχρεωμένοι οδτοι νά τά κρατοΰν είς 
τά γόνατα. ’Επίσης ή σάλλα τοΰ Ρέξ» έχει άλλας 
900 θέσεις θεωρείων Α’ σειράς, «Μεντζανί» καί ύπε- 
ρώου, μέ καθίσματα έπίσης πολυτελή, κατασκευα
ζόμενα ήδη είς ειδικά Εργοστάσια, άπαντα δέ 
«σουφλέ» καί συστήματος «Πούλμαν», είς τρόπον 
ώστε ό καθήμενος Επ’ αύτών νά μή αίσθανθή ούδέ 
πρός στιγμήν κόπωσιν καί νά δυσφορήση. Διά νά 
γίνη άντιληπτόν όπόσον άνετα θά είναι τά καθί
σματα του «Ρέξ», άρκεί νά γνωσθή δτι τά διά τό 
ύπερώον προοριζόμενα τοιαΰτα, πού είναι έπί
σης έπενδεδυμένα μέ βελοΰδο «ν τ ι α μ π ο λ ό», 
Ελάχιστα διαφέρουν τών τής πρώτης θέσεως τοι· 
ούτων. Παράπλευρα δέ πρός έκαστον τών καθι
σμάτων τούτων ύπάρχει καί τασσάκι διά τήν άπό- 
θεσιν καί τό σβύσιμο σιγαρέττων, καθ’ δσον χάρις 
ε’ις τά μηχανήματα άνανεώσεως τοΰ άέρος καί Εκ- 
καθαρίσεως τής άτμοσφαίρας γενικώς, θά είναι 
δυνατόν νά καπνίζουν οί θεαταί χωρίς ούδείς νά 
ένοχλήται. .

Βασιλικόν Θεωρεϊον. Ή τοποθέτησις τών καθισμά
των τής πλατείας καθώς καί ή διαρρύθμισές τών 
θεωρείων Δ' σειράς, «Μεντζανί» καί υπερώου, θά 
είναι άμφιθεατρική ώστε δλοι οί θεαταί νά βλέπουν 
άκωλύτως πρός τήν σκηνήν.

Τά θεωρεία τής Α' σειράς, άληθινά κομψοτεχνή
ματα, μέ πολυτελή κινητά φωτέϊγ καί έξαίρετον 
διακόσμησιν καί μεταξύ τών όποίων Εξέχουσαν 
θέσιν κατέχει τό προορισμένον διά τάς A. ΑΜ. 
τόν Βασιλέα καί τόν Διάδοχον,'είναι έν δλω 20 άνά 
δέκα έξ έκατέρας πλευράς τοΰ θεάτρου. _ τά δέ 
«Μεντζανί» είναι τοποθετημένα ήμικυκλικώς.

Μιά άλλη λεπτομέρεια ούσιώδης είναι τό δτι, 
τά δάπεδα τής αιθούσης τοΰ «Ρέξ», τών θεωρείων, 
τοΰ ύπερώου καί τών διαδρόμων, θά είναι Επιστρω
μένα μέ τάπητας άφλέκτους, χάρις είς τήν έπάλει- 
ψίν των μέ ειδικήν χημικήν ούσίαν. ’Επίσης είναι 
άφλεκτα καί άπρόσβλητα άπό τά παντός, είδους 
Ενοχλητικά ζωΰφια τά καθίσματα Δέον έπίσης νά 
λεχθή δτι δΓ έκάστην θέσιν ύπάρχει καί ειδικόν 
φουαγιέ, καθώς καί πολυτελέστατα Επιπλωμένα 
μπάρ, πρός έξυπηρέτησιν "πάντων κατά τά διαλείμ
ματα.

Ή σκη'·ή. Ή έκ βαρυτίμου βελούδου αύλαία τής 
σκηνής τοΰ νέου κινηματοθεάτρου, θά_ έχη ίίψος 10 
μέτρων καί πλάτος 16, τό δέ βάθος τής σκηνής θά 
είναι 7 μέτρων. Εκατέρωθεν τής πελώριας αύτής 
σκηνής θά ύπάρχουν άνά 6 καμαρίνια μετά λουτή
ρων θερμοΰ καίψυχροΰϋδατος, κάτω δ’ αύτής χώρος 
δΓ όρχήστραν 60 όργάνων. Πάντα ταΰτα κατασκευά_- 
σθησαν διά τήν περίπτωσιν πού ή διεύθυνσις τοΰ 
Κινηματογράφου θά άπεφάσιζε νά ποικίλη τήν προ
βολήν τής ταινίας μέ μίαν «ούβερτούραν», ένα μπαλ- 
λέτο, ή ϊσως μέ μερικά νούμερα βαριετέ. Διά_τήν 
περίπτωσιν δμως πού δέν πρόκειται νά γίνη χρήσις 
όρχήστρας, ή δΓ αύτήν θέσις δέν θά είναι όρατή, 
καθ’ δσον θά καλύπτεται διά μηχανικώς κινουμένου 
δαπέδου.

Καινοτομίαι. ’Εκείνα, δμως, πού άποτελοΰν τά 
Ιδιαίτερα προσόντα τοΰ Κινηματογράφου «Ρέξ» καί 
πού θά τόν Επιβάλουν είς τήν προτίμησιν τοΰ κοινοΰ 
είναι τά έξής: Πρώτον, δτι χάρις είς Δευτέραν κρε
μαστήν όροφήν, κατασκευασμένην άπό ειδικά ύλικά, 
καί ή όποία θ” άπέχη τής φυσικής περί τά 60 Εκατο
στόμετρα, χωρίς ή δπαρξίς της νά είναι άντιληπτή 
άπό τό κοινόν, θά Επιτυγχάνεται ή Εξουδετέρωσις 
τής διαθλάσεως τών ήχων, ώστε ή άκουστική τής 
αιθούσης νά είναι άπολύτως άψογος. Δεύτερον δτι

δΓ είδικοΰ κρυφού φωτισμού θά Επιτυγχάνεται ή 
γένεσις είς τούς θεατάς τής έντυπώσεως δτι ζοΰν 
είς περιβάλλον δμοιον Εκείνου είς τό όποιον Εξε
λίσσεται ή ύπόθεσις τοΰ προβαλλομένου έργου. 
Δηλονότι: έάν τό έργον Εξελίσσεται ύπό χιονοθύελ
λαν ή είς έκτασιν πολικήν, χάρις είς τόν φωτισμόν 
τής αιθούσης θά τοΰ παρέχεται άνάγλυψος ή είκών 
χιονοθυέλλης καί τά τοιαΰτα, πράγματα πού θά 
έκλ'-ίπουν μέ τήν διακοπήν τοΰ φωτίσμοΰ αύτοΰ, 
διότι—έπαναλαμβάνομεν - ή ψευδαίσθησις αύτή θά 
δίδεται είς τούς θεατάς διά μόνης τής ρυθμίσεως 
τοΰ φωτός, χωρίς τήν ϋπαρξιν οίουδήποτε άλλου 
σχετικοΰ ντεκόρ. Οϊκοθεν νοείται δτι δ^φωτισμός 
αύτός θά άλλάσσεται όπόταν άλλάσσει καί ή ταινία. 
Τρίτον ·, δτι ή άνανέωσις τοΰ άέρος, ή άπαλλαγή 
του άπό πάσαν όσμήν καί πάν μικρόβιον, θά γίνε
ται μέ ειδικά μηχανήματα συστήματος John, τά 
όποια θά παρέχουν 60 κυβικά καθαρού άέρος καΡ 
ώραν διά κάθε θεατήν. Τόπερίεργον δ’εΐναι δτιόάριθ- 
μός τών θεατών προσμετράται αύτομάτως άπό τά 
μηχανήματα τά όποια κανονίζουν τήν κάθαρσιν τής 
άτμοσφαίρας άναλόγως τοΰ ποσού τών θεατών, 
αύξάνοντα ή έλαττοΰντα τόν Εν αύτώ άέρα άναλό
γως τών εισερχομένων ή έξερχομένων, ώστε νά 
διατηρήται πάντοτε σταθερά ή άπαιτουμένη θερμο
κρασία. .

Χάριν τών Θεατών. Τά περίεργα αύτά μηχανή
ματα καθαρμοΰ τής άτμοσφαίρας τής αιθούσης, 
ύποβλητικοΰ φωτίσμοΰ κ.τ.λ., τά διά πρώτην φοράν 
είσαγόμενα είς τήν Ελλάδα, θά είναι τοποθετημένα 
είς χώρους ύελοφράκτους άνά τούς διαδρόμους τοΰ 
θεάτρου, ώστε νά είναι δυνατή ή παρακολούθησις 
τής λειτουργίας των άπό τούς θεατάς. Έπίσης

Τά μηχανήματα ψήξεω; γερμανικής δπως καί τά 
λοιπά προελεύσεως, έχουν δύναμιν ίππων δσων 
χρειάζεται διά νά λειτουργήση ένα έργοστάσιον 
πάγου. Παράγουν 350.000 θερμίδας. Έν τούτοις, 
τονίζομεν καί πάλιν δτι δέν θά χρησιμοποιούνται 
παρά διά τόν διακανονισμόν εύαρέστου άτμοσφαί
ρας είς τήν σάλλαν του «Ρέξ» καί άνά πάσαν Επο
χήν τοΰ έτους.

Τέλος διά τήν θέρμανσιν τοΰ κινηματογραφικού 
αύτοΰ κολοσσοΰ, είς τόν όποιον δικαίως έδόθη δ 
τίτλος «Ρέξ» πού σημαίνει βασιλεύς, θά χρησιμο
ποιηθούν καλοριφέρ, λειτουργοΰντα δΓ ακαθάρτου 
πετρελαίου.

“Αλλαι λεπτομέρειαι Διά νά γίνη άντιληπτόν 
άπό τόν άναγνώστην είς ποίας τεράστιας δαπάνας 
έχει ύποβληθή καί διαρκώς ύποβάλλεται ό «Ελλη
νικός Κτηματικός ’Οργανισμός» διά νά δώση ένα 
«Κέντρον θεαμάτων» τόσον πολυτελές, άρκεϊ νά 
λεχθή δτι τά μηχανήματα άερισμοΰ, φωτίσμοΰ, 
ψήξεως, θερμάνσεως κ.τ.λ. θά έχουν βάρος 500 περί
που τόννων!... Διά τήν τοποθέτησιν των δέ θά 
έλθουν ειδικοί γερμανοί μηχανικοί οί όποιοι δμως 
θ’ άπέλθουν μόλις θά τάθέσουν είς λειτουργίαν, καθ’ 
δσον μετά τοΰτο θά Εργάζωνται αύτομάτως.

Πότε &’ άρχίση λειτουργούν. Καθ’ ά μάς άνεκοί- 
νωσεν ό κ. Σικιαρίδης, τό «Ρέξ» θά είναι έτοιμον 
δπως άρξεται ή λειτουργία του τήν 15ην Νοεμβρίου 
καθώς καί δλων γενικά τών έν τώ αύτώ κτιρίψ 
στεγασθησομένων κέντρων... ϊσως δέ κατά ταύτην 
έγκαινιασθή καί ή λειτουργία μηχανημάτων έκδι- 
δόντων είσιτήρια αύτομάτως, χωρίς τήν παρέμβασιν 
τής .. κλασσικής καί φιλομειδοΰς ταμίου, είς τήν 
όποιαν είχε συνηθίση τό κοινόν μέχρι τοΰδε....

Τέλος, σχετικώς μέ τά μηχανήματα προβολής, 
τάς προβληθησομένας ταινίας, καί λοιπάς άλλας 
λεπτομέρειας άφορώσας τό -Ρέξ» θ’ άσχοληθώμεν 
είς άλλον μας τεΰχος... *

Καί Εδώ λήγουν δλαι αί πληροφορίαι πού δύναν
ται νά^δοθοΰν άπό τοΰδε, χωρίς τόν φόβον μιμή-
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Έπί τέλους, αί έργασίαι τώ θερινών κινηματοχρά 
φων έ'στρωσε, κατά τόν ειδικόν χαρακτηρισμόν. Ό 
καιρός άπεφάσισεν δριστικώς νά παραιτηθή τών κα
κών του διαθέσεων, πράγμα τό όπ'Λον έφερε είς 
πολύ δύσκολον θέσιν πλείστας έκ τών θερινών κι- 
νημ. έπιχειρήσεων.

’Εννοείται δτι, μετά τάς τόσας κακοκαιρίας, ένέ- 
σκηψεν άποτόμως τόση ζέστη, ώστε πολύς κόσμος 
νά έγκαταλείψη τήν πόλιν καί νά έγκατασταθή είς 
τάς έξοχός, πράγμα τό όποιον αραιώνει σημαντι 
κώς τόν άριθμόν τών θεατών ’τών κινηματογράφων 
τής πρωτευούσης.

Συμπέρασμα : Διά τούς άνωτέρω λόγους άφ’ένός 
καί_έξ αιτίας τής παρατηρούμενης τελευταίως εμπο
ρικής κρίσεως άφ’ έτέρου, δέν προβλέπονται καί 
τόσον ρόδινα τ’ άποτελέσματα τών έργασιών τών θε
ρινών Κινηματογράφων κατά τήν τρέχουσαν πε
ρίοδον. * * *

Πυρετώδης κίνησις παρατηρεΐται μεταξύ τών δι
ευθυντών τών Κινηματογράφων καί τών γραφείων 
έκμεταλλεύσεως ταινιών διά τό χλείσιμον τών έρ
γων πού θά προβληθούν κατά τήν έπί θύραις χειμε
ρινήν περίοδον.

Μολονότι δμως τηρείται, καί έκ τών δύο μερών, 
κάποια έπιφυλακτικότης ώς πρές τήν άνακοίνωσιν 
τών συμφωνιών καί κατά συνέπειαν, τών έργων πού 
έξησφάλισεν κάθε Κινηματοθέατρον, έν τούτοις εί- 
μέθα είς θέσιν νά πληροφορήσωμεν τούς άναγνώ- 
στας μας θετικώς, ποια έργα θά προβάλλουν με
ρικοί πρώτης βιζιόν Κινηματογράφοι τήο πρωτευού
σης, οί όποιοι έφέτος θά φθάσουν τούς δέκα! θά 
είναι δέ οί εξής :

Άττιχόν, Ρέξ, Τιτάνια, Παλλάς, τό νέον τοϋ ’Αρ
σάκειου τό όποιον κατά πάσαν πιθανότητα θά βα- 
πτίσθη Άχίλλειον, Σπλέντιτ, Πάν&εον, Κοτοπούλη, 
Ίντεάλ καί Απόλλων

Καί έν πρώτοις τό Αττικόν έξησφάλισε τάς εξής 
μέχρι σήμερον ταινίας έκ τών γραφείων :

Ά μολοχίτη-Βονλχαρίδ ι καί f Ε Κ.Ε «Οί τοξόται 
τής Βεγγάλης» μέ τόν Γκάρρυ Κοϋπερ καί τόν Φράν- 
σοτ Τόν, «Ή κόκκινη Τσαρίνα» μέ τήν Μαρλένε 
Ντήτριχ, «Τρόικα», «Ή βασίλισσα τών βάλς» μέ τήν 
Μάρθα "Εγγερθ. «Τό Φάντασμα τής "Οπερας· μέ τόν 
Μπόρις Κάρλωβ, «Τά δύοχαμίνα», «Γκολέμ» μέ τόν 
Χάρρυ Μπώρ, «Πέτερ "Ιμπετσον· μέ τόν Γκάρρυ 
Κοϋπερ καί τήν "Ανν Χάρντιγκ, «Ό νεαρός κόμης» 
μέ τήν "Αννυ "Όντρα καί τόν Χάνς Ζένκερ. «Ντεντέ» 
μέ τόν Άλμπέρ Πρεζάν καί τήν Ντανιέλ Νταριέ, «Ή 
σάρξ προστάζει» (Remous) μέ τήν Ζάν Μπουατέλ καί 
τόν Ζάν Γκαλάν, «Φροϋλάϊν Φράντσι» μέ τήν Φρ. 
Γκάαλ, «Ή Άρλέττα καί οί μπαμπάδες της- μέ τήν 
Ρενέ Σέν Σύρ, «Ρούμπα· μέ τήν Καρόλ Λομπάρ καί 
τόν Ζώρζ Ράφτ καί Good Dame μέ τόν Φρ Μάρς 
καί τήν Συλβία Σίντνευ

Μέτρο Γκόλντουϊν Μάϋερ «Ναυτική άνταοσία» μέ 

σεως. ’Εκείνο πού έχομεν νά προσθέσωμεν ήμεϊς 
είναι τοΰτο : “Οτι οί άδελφοί Σικιαρίδη καί οί λοιποί 
μέτοχοι τοΰ «'Ελληνικού Κτηματικού Όργανισμοΰ· 
έδωκαν μέ τό «Κτίριον θεαμάτων» διά τό όποιον 
θά δαπανηθοϋν περί τά 100 έκατομμύρια δραχμών, 
ένα κέντρον πού τιμά καί αύτούς καί τούς έλληνας 
έν γένει, οί όποιοι ασφαλώς—φίλοι πάντα τοΰ 
ώραίου καί τοΰ πολιτισμένου—θά υποστηρίξουν 
δεόντως τούς τολμηρούς καί φιλοπροόδους αύτούς 
έπιχειρηματίας. 

τούς Κλάρκ Γκέημπλ, Σάρλ Λώτον καί Φράνσοτ Τόν, 
«Ρωμαίος καί Ίουλιέττα» μέ τήν Νόρμα Σήρερ κα1 
τόν Λέσλυ Χόβαρτ, «‘Η φυγή τοΰ Ταρζάν» μέ τόν 
Βαϊσμύλλερ, «Εϋθυμοι άτσίγ>ανοι» μέ τόν χονδρόν 
καί λιγνόν, «Μελωδίες 1936» έπιθεώρησις μουσική, 
«Τό σκάνδαλον τΰς "Οπερας» μέ τούς κωμικούς ά- 
δελφούς Μάρξ, ·Ό δρόμος τών αετών» δράμα άερο 
πορικόν μέ τόν Ούάλλας Μπήρρυ, «Γλεντώ τή ζωή 
μου» κομεντί μέ τήν Τζόαν Κράουφορδ,«Κυνηγημένη 
πεταλούδα» όπερέττα μέ τήν Τζίν Χάρλοου, «Έπί 
τέλους μόνοι» μέ τήν Κώνστανς Μπέννετ καί τόν 
Κλάρκ Γκαίϊμπλ κ. ά. έν δλω 15 φιλμ μεταξύ τών 
όποιων πιθανώς νά συμπεριληφθή καί τό «"Αννα 
Καρένινα» τό όποιον έν τοιαύτη περιπτώσει θά προ
βληθή συγχρόνως καί είς τό νέον τού ’Αρσάκειου 
Άχίλλειον. ’Επίσης τό Αττικόν λέγεται δτι έξησφά
λισε μερικάς ταινίας τοΰ γραφείου Άτλας Φιλμ πα 
ραγωγής Bavaria, μερικάς τοΰ γραφείου τού κ. Κα 
λογήρου ώς καί τήν άποκλειστικότητα τής προβο
λής τοΰ Έκλαίρ Ζουρνάλ.

Τό Άχίλλειον (;} τού ’Αρσάκειου έξησφάλισε τάς 
κάτωθι ταινίας τών γραφείων :

Μέτρο Γ ό’ντουϊν Μάϋερ «Ό βασιλεύς τών γυναι
κών» μέ τήν Μύρνα Λόΰ καί τόν Ούΐλλιαμ Πάουελ, 
«θάλασσες τής Κίνας» μέ τόν Κλάρκ Γκαίημπλ, Ού 
άλλας Μπήρρυ καί Τζίν Χάρλοου Άννα Καρένινα» 
μέ τήν Γκρέτα Γκάρμπο καί τόν Φρέντερικ Μάρς, 
(τό έργον τοΰτο πιθανώς νά προβληθή συγχρόνως 
καί είς τό ’Αττικόν), Τά δύο κοθώνια» μέ τόν Χον
δρόν καί Λιγνόν, «Ρόζ Μαρί» μέ τήν Ζανέτ Μάκ 
Ντόναλτ καί τόν Νέλσων ’Έντυ, «Ιστορία δύο πό
λεων» μέ τόν Ρόναλτ Κόλμαν καί τήν Έλίζαμπετ 
Άλλαν, «Σύζυγος έναντίον δακτυλογράψου· μέ τόν 
Κλάρκ Γκαίημπλ, Μύρνα Λόϋ καί Τζίν χάρλοου, 
«Όχι πειά γυναίκες» μέ τήν Τζόαν Κράουφορδ καί 
τόν Ρόμπερτ Μοντγκόμερυ, «Τό ξύπνημα» μέ τήν 
Ζανέτ Γκαίυνορ, «Ό ματωμένος θησαυρός» μέ τήν 
Μύρνα Λόΰ κ. ά. τό δλον δέκα πέντε έργα.

Επίσης άρκετά έργα περί τά δέκα τής Γουώρνερ- 
Φέρστ ώς και μερικά τής Φόξ Φίλμ,

Τό Παλλ ς έξησφάλισε μέχρι σήμερον τάς εξής 
ταινίας τών γραφείων :

Άμολοχίτη Βονλγαρίδη καί Α.Ε.Κ.Ε. «Σταυροφο
ρία» μέ τήν Λωρέττα Γιώγκ καί Κάθριν ντέ Μίλ, 
«Ό Πόθος· μέ τόν Γκάρυ Κοϋπερ καί τήν Μαρλένε 
Ντήντριχ. «Σαγκάϊ» μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ καί τήν 
Λωρέττα Γιώγκ, «Ίβάν ό τρομερός» μέ τόν Χάρρυ 
Μπώρ, τό όποιον θά προβληθή συγχρόνως μέ το 
Πάν&εον, «Άννα Μαρία» μέ τήν ’Ανναμπέλλα καί 
τοΰ Ζάν Μυρά καί Πιέρ Ρ. Βίλμ, «’Αγνή Σουζάννα», 
«Κατερινοΰλα» μέ τήν Φρ Γκάαλ, «Ίππόται τοΰ άέ
ρος» μέ τήν Καρόλ Λομπάρ καί τόν Φρ. Μάρτς, μία 
ταινία μέ τήν Σίρλεϋ Γέμπλκαί τόν Γκάρρυ Κοϋπερ, 
Amour Guide καί jenny Gerard μέ τήν Σύλβια Σίν- 
τνεϋ.

Μερικάς τής έταιρίας Άνζερβός τών όποιων δέν 
έγνώσθησαν άκόμη οί τίτλοι καί τινας άλλας τής 
Ελληνικής Κινημ. Ένώσες καί τοΰ κ. Έμμ. Κυρια- 
κοπούλου

Τό Παλλάς διαθέτει έπίσης καί μικρόν άριθμόν 
ίδικών του ταινιών τάς όποιας θά προβάλλη άπό 
τής όθόνης του. Μεταξύ αύτών συμπεριλαμβάνε- 
ται καί τό «Μιχαήλ Στρογκώφ» τό όποιον, ώς 
πληροφορούμεθα θά προβληθή συγχρόνως καί είς 

ένα τών κινηματοθεάτρων τής «Ένώσεως» πιθα
νώς είς τό Τιτάνια.

Τό Πάν&εον έξησφάλισε μέχρι σήμερον τάς έξής 
ταινίας τών γραφείων:

Άμολοχίτη-Βουλχαρίδη Α.Ε.Κ Ε. «Ίβάν ό τρομε
ρός» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ, (τό έργον αύτό δπως 
γράφομεν καί άνωτέρω, θά προβληθή συγχρόνως καί 
είς τό «Παλλάς-), «Εικόνες άπ’ τή ζωή» μέ τήν 
Κλωντέτ Κολμπέρ, «Κλεοπάτρα» μέ τήν Κολμπέρ 
έπίσης, «Μπετόβεν» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ, «Κορυδαλ
λός» μέ τήν Μάρθα "Εγγερθ, «Ό Κΐτσος καί ή 
Μάρω» ντουμπλαρισμένη έλληνιστί μέ τόν Αττίλα 
Χέρμπιγκερ, «Οί Τσιγγάνοι» μέ τόν Πιέρ Ρισάρ 
Βίλμ, «Πριγκήπισσα 30 ήμερών* μέ τήν Συλβία Σίδ- 
νευ, μία τής Φρ. Γκάαλ, «Ο άποχαιρετισμός τής ση
μαίας» μέ τόν Γκάρυ Κοϋπερ καί τήν “Ελλεν Χέϊζ, 
•Σό Μπότ» μέ τήν Ίρέν Ντάν, «Ή φλόγα· μέ τούς 
Σάρλ Βανέλ καί Λύν Νορό. «’Αόρατος Άκτίς· μέ 
τόν Μπόρις Κάρλωβ, «Μπολερό» μέ τήν ώραιοτάτην 
Καρόλ Λομπάρ καί τόν Ζώρζ Ράφτ, Gruss eine mahen 
μέ τήν "Αννυ "Οντρα, «Σχολή κοκοττών» μέ τήν 
Ρενέ Σέν Σύρ, Aller et retour μέ τήν Κλωντέτ Κολ
μπέρ,Un mauvais garpon μέ τόν Κλάρκ Γκαίημπλ 
καί «Ό Ταρταρίνος τής Ταρασκόνης» μέ τόν Ρεμοΰ.

Οί κινηιιατογράφοί Τιτάνια Σπλέντιτ καί Απόλλων 
θά προβάλλουν ώς γνωστόν τά έργα τής «Έλλην. 
Κινημ. Ένώσεως» τά όποια είναι γνωστά άπό δήμο- 
σιευθείσας ώς προηγούμενα τεύχη πληροφορίας καί 
διαφημίσεις.

Διά τούς Ρέξ, Κοτοπούλη, καί Ίντεάλ δέν είναι 
άκόμη τίποτε τό όριστικώς γνωστόν περί τοΰ 
ποια έργα θά προβληθοΰν, δεδομένου δτι συνε 
χίζονται αί μετά τών ένδιαψερομένων συνεννοήσεις

***
—Πληροφορούμεθα δτι δ Υπουργός τών Έσωτε 

ρικών, κατόπιν είσηγήσεως τοΰ διευθυντοΰ τής Άστυ 
νομίας Πόλεων ύπουργείου Εσωτερικών κ. Κλ. Γε 
ωργιάδη, γνωστού διώκτου άλλά καί μεγάλου τζα 
μπατζή τών Κινηματογράφων, ύπέβαλεν είς τήν Κοι 
νοβουλευτικήν έπιτροπήν έξουσιοδοτήρεως, σχέδιον 
νόμου περί κινηματογράφων, δΓ όΰ, τροποποιείται ό 
ήδη ισχύων έπί τό αύστηρότερον καί θεσπίζονται 
βαρεΐαι ποιναί διά τούς παραβάτας.

Κατόπιν αύτοΰ, άς πανηγυρίσουν άκόμη μεγαλο
πρεπέστερα οί βενιζελικών φρονημάτων διευθυνταί 
κινηματογράφων, οίτινες, χάρις είς τήν παλινόρθω- 
σιν τής Βασιλείας έπανεϊδον μετά τόσης χαράς τόν 
έπαναδιορισμόν τοΰ κ. Γεωργιάδη είς τήν έπίζηλον 
αύτήν θέσιν.

Ποιων μέτρων τήν λήψιν ύποδεικνύει ό κ. Κλ. 
Γεωργιάδης έν τφ νέφ Νομοθετήματι, έλλείψει 
χώρου δέν μάς είναι δυνατόν νά γνωρίσωμεν είς 
τούς άναγνώστας μας άπό τής στήλης αύτής. Δύ- 
νανται δμως οί ένδιαφερόμενοι νά ζητήσουν νά 
μάθουν άπ’ αύτόν τούτον τόν διώκτην των καί τότε 
άς εϊπουν καί είς ήμάς κατά ποιον τρόπον θά_ δυνη- 
θουν νά κρατήσουν τάς έπιχειρήσεις των έν τή ζωή.

Φαίνεται δτι, εις τούς τόσους άλλους μυρίους 
κινηματογράφους τής πρωτευούσης προστίθεται καί 
νέος τοιοϋτος, άπό τής προσεχούς χειμερινής περιό
δου. Πρόκειται περί τοΰ θεάτρου «Κεντρικόν» τοΰ 
όποιου τήν ένοικίασιν διαπραγματεύεται ό κ. I. 
Φίνος, διά τήν προβολήν δμως ταινιών δευτέρας 
βιζιόν. Είς ήν δέ περίπτωσιν πραγματοποιηθή ή 
άνωτέρω ένοικίασις, τό «Κεντρικόν» θά έπισκευασθή 
ριζικώς, ή δαπάνη δέ τών έπισκευών του θά φθάση 
τό έκατομμύριον.

Κατόπιν τής δημιουργουμένης καταστάσεως διά 
τοΰ ύπερπληθωρισμοΰ νέων Γραφείων έκμεταλλεύ

σεως ταινιών καί Κινηματοθεάτρων, τίθεται τό 
έρώτημα 1

θά ικανοποιηθούν δλαι αύταί αί έπιχειρήσεις;* * *
Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα άφίχθησαν είς τήν 

πόλιν μας έκ Βερολίνου, συνεργεία λήψεως ήχητι- 
κών κινηματογραφικών ταινιών, μέ έπί κεφαλής τήν 
γνωστήν γερμανίδα καλλιτέχνιδα τοΰ κινηματογρά
φου Λένι Ρίψενσταλ ήτις έκινηματογράφησεν δλας 
τάς έορτάς τής μεταφοράς τής όλυμπιακής φλογός 
άπό ’Ολυμπίας μέχρις Βερολίνου καί τήν έντός τοϋ 
Παναθηναϊκού Σταδίου έορτήν.

Ή συμπαθής καλλιτέχνις μετά τών κινηματογρα
φικών συνεργείων της, άνεχώρησεν έξ Ελλάδος 
πρός παρακολούθησιν καί κινηματογράφισιν όλο- 
κλήρου τής διαδρομής άπ’ ’Αθηνών είς Λουστγκάρ- 
τεν τοΰ Βερολίνου.

Λόγφ ύπερπλη&ώρας ϋΐης Αναβάλλεται διά 
ιό προσεχές ή δημοσίευσις τής κινημ κινήαεως 
τών ‘Επαρχιών

0 ΡΕΜΠΡΑΝΤ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗΝ”
Ό Άλεξ Κόρντα, ό όποιος έξελίχθη είς τόν 

πλέον ύπολογήσιμον παράγοντα τοΰ άγγλικοΰ κινη
ματογράφου, «γυρίζει» ένα νέον φίλμ, διά τό όποιον 
πολλά τά καλά θρυλοΰνται. Πρόκειται περί τής κινη
ματογραφικής διασκευής τής ζωής τοΰ περιφήμου 
ζωγράφου Ρέμπραντ. Πρωταγωνιστής θά είναι ό 
πολύς Τσάρλ Λώτον, περιστοιχιζόμενος άπό τά 
έκλεκτώτερα στοιχεία τοΰ άγγλικοΰ κινηματογρά
φου- Τό φίλμ αύτό ένδιαφέρει είδικώς τόν καλλιτε
χνικόν κόσμον διότι λέγεται δτι θά είναι έξαιρετικής 
πιστής άποδόσεως τής έποχής, μέ πλήρη άναβίωσιν 
δλων τών μεγάλων ιστορικών φυσιογνωμιών.

ΜΙΑ ΕΠΑΡΙίΤΗ Ε1ΛΗί[ΑΠ· ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
"Ολος ό παγκόσμιος τύπος άνέγραψεν έσχάτως 

τό άτύχημα πού είχεν ύποστή ή τρίσχαριτωμένη 
πρωταγωνίστρια . τής ιιουσικής ΰπερεπιθεωρήσεως 
«Μελωδίες 1936» μις Έλινορ Πάουελ, ή πρώτη_ χο
ρεύτρια δχι μόνον τής ’Αμερικής, άλλά καί τοΰ κό
σμου όλοκλήρου.

Κατά τήν εϊδησι έκείνη ή συμπαθεστάτη "Ελινορ 
λόγω καρδιακής παθήσεως θ’ άπεμακρύνετο συστά- 
σει τών ιατρών της άπ’ τήν τρισένδοξη χορευτική 
καρριέρα της καί συνεπώς κΓ άπ’ τόν κινηματο
γράφο. _ , _

Εύτυχώς δμως ή ύγεία τής γοητευτικής αύτης 
καλλιτέχνιδος χάρις είς σύντομον θεραπείαν άπεκα- 
τεστάθη πλήρως καί οΰτω διεψεύσθησαν «οί ύπερβο- 
λικοί φόβοι τών ιατρών. Ή "Ελινορ ξαναγυρίζει 
γρήγορα στό Χόλλυγουντ πρός χαράν τών άπειρων 
θαυμαστών καί θαυμαστριών της, γιά ν’ άρχίση τις 
δοκιμές δυό καινούργιων έργων πού είχαν ετοιμά
σει άπό πριν άποκλειστικώς γι’ αύτήν οί σεναρίσται 
καί συνθέται τής «Μέτρο-Γκόλντουϊν».

Τά έργα αύτά τιτλοφορούνται «Γεννημένη γιά 
χορό» καί «Βαρύ Πυροβολικό», έλπίξομεν δέ νά έτοι- 
μασθοΰν έγκαίρως, ώστε νά τά ίδοΰμαι έντός τής 
προσεχούς σαιζόν καί είς τήν πόλιν μας.

Μετά τήν άποπεράτωσιν τής ταινίας «Μπούργ- 
κτεάτερ·, δ Βίλλυ Φόρστ θά γυρίση ένα νέο φιλμ 
διά λογαριασμόν τής έταιρίας Τόμπις Τσίνεμα Βε
ρολίνου, μετά τής όποιας ύπέγραψε συμβόλαιον τήν 
παρελθοΰσαν έβδομάδα.
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ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΘΑΤΜΑ

Η ΜΙΚΡΗ ΘΕΑ ΤΟΥ ΦΙΛΜ
Πως ζή καί πώς έργάζεται

Ή 7έτΐς Σίρλεΰ Τέμπλ έσημείωσε ρεκόρ είς όγκον 
ταχυδρομείου κατά τό 1935 Άνεκηρύχθη άστήρ No 1 
ώς πρός τήν άλληλογραφ!αν. Λαμβάνει 3.500 έπιστο- 
λάς τήν έβδομάδα, είναι τό περισσότερον φωτογρα- 
φούμενον πρόσωπον τοΰ κόσμου καί τό μεγαλείτε- 
ρον στοιχεΐον εις τό ένεργητικόν μιας έταιρίας, τής 
δποίας τά κεφάλαια άνέρχονται είς 54.000C00 δολ- 
λάρια (5 */3 δισεκατομμύρια δραχμών).

Είς ήλικίαν 3 έτών ήταν ισχνό καί άσθενικό παι
δάκι. Άρρώστησε δέ καί άπό ιλαράν. Κατόπιν έστά- 
λη εις τήν σχολήν χοροϋ Μέγκλιν, δπου τά παιδιά 
τοϋ Χόλλυγουντ πηγαίνουν μέ τόν φιλοδοξίαν νά 
φθάσουν μίαν ήμέραν εις τό ούράνιον στερέωμα τοϋ 
φιλμ ώς άστέρες πρώτου μεγέθους.

Τήν πρώτην της έπιτυχίαν ή Σίρλεΰ Τέμπλ έσει- 
μείωσε τό 1934 είς ένα φίλμ, δπου μάλιστα καί έτρα 
γούδησε.

Τό Χόλλυγουντ δύσπιστε! πρός τά παιδιά Είνε 
δύσκολον νά έκτελέσουν τόν ρόλον των καί νά έξοι- 
κειωθοϋν πρός τάς άπα,τήσεί' τών στούντιο Άλλά 
τήν δυσπιστίαν τών κινηματογραφικών έπιχειρήσεων 
ή μικροΰλα Σίρλεΰ Τέμπλ ένίκησε μέ τήν μεγάλην 
άξίαν της. Έδειξεν εύθΰς έξ άρχής καλλιτεχνικός 
ικανότητας πρωτοφανείς διά τόσο μικρήν ήλικίαν.

'Εγινε περιζήτητος Έπαιξεν άλληλοδιαδόχως 
είς πολλά φίλμ τό 1934 καί τό 1935. Άνέλαβε δέ 
διά τό 1936 νά παίξη είς τέσσαρα φίλμ.

Τό εισόδημά της ύπολογίζεται σήμερον εις 10 000 
δολλάρια τήν έβδομάδα.

Τά φίλμ τής Σίρλεΰ Τέμπλ είναι σήμερον τά 
πλέον περιζήτητα είς δλην τήν ύφήλιον Τά τραγου
δάκια της «Πόλλο Γουόλλο Ντούμπλ» καί «Όν δή 
γιούντ σίπ Λόλλιποπ» έχουν κυκλοφορήση τό καθένα 
είς 400 000 άντίτυπα.

Ή κυκλοφορία αδτη είναι μεγαλειτέρα άπό τήν 
κυκλοφορίαν τών τελευταίων τραγουδιών οίασδή 
ποτέ άλλης στάρ.

Στεφανωμένη μέ τόσες ΐάφνες δόξης ή μικρούλα 
βασίλισσα τοΰ φίλμ, θά ένόμιζε κανείς δτι θά είνε 
πολύ ιδιότροπη είς τήν ιδιωτικήν της ζωήν. Έν τού- 
τοις ή Σίρλεΰ Τέμπλ είνε ιδεώδης υποτακτική μι
κρούλα. ’Ακούει τήν μητέρα της δπως καί τούς σκη- 
νοθέτας εις τό «γύρισμα» τών ταινιών. Σπανίως 
κλαίει ή φωνάζει. Διατηρεί τά φορέματά της καθα 
ρά, τρώγει ώμά καρόττα χωρίς άντίρρησιν καί τό 
σπανάκι της μέ ένθουσιασμόν

Τό πρωί σηκώνεται είς τάς 7, κάμνει λίγη γυμνα
στική, μάλλον χορευτικούς βηματισμούς. Τό πρόγευ
μά της είνε φρούτα καί βραστό αύγό

Είς τήν έξώπορταν τής ώρ ίας βίλλας της περι
μένει γυαλιστερή «καντιλλάκ», ή όποία θά τήν όδη- 
γήση μέ τήν μητέρα της είς τά στούντιο τής «Φόξ».

Ή μικρούλα βασίλισσα έργάζεται δσον τό δυνα
τόν δλιγώτερον μέσα είς τά στούντιο Γυρίζει είς 
τάς 5 και 30 τό άργότερο, εις τό σπήτι της καί 
παίζει μέ τόν μπαμπά της, μαθαίνει δέ τόν ρόλον 
τής έπομένης ήμέρας.

Ή Σίρλεΰ Τέμπλ παρακολουθεί μαθήματα παι
διού 9 έτών. Μαθαίνει καί γαλλικά τόσον εϋκολα, 
ώστε ύπολογίζεται δτι τοϋ χρόνου θά παίξη είς 
γαλλικήν έκδοσιν τών περισσοτέρων ταινιών της.

Έχει έκπληκτικήν εύχέρειαν είς τό παίξιμό της. 
Είνε τόσον φυσική είς τούς ρόλους της δσον τά 
άλλα παιδιά δταν παίζουν μέ τις κοΰκλές των.

’Ιδιαιτέραν έντύπωσιν έκαμεν είς ένα φίλμ, δπου 
είνε ύποχρεωμένη νά κατεβή άπό φάρον ϋψους 20 

μέτρων. Είς τό κατέβασμά της τήν παρακολουθεί ό 
κινηματογραφικός φακός διά νά συλλάβη κάθε κίνη- 
σιν είς κάθε σκαλοπάτι. Ή δυσκολία συνίστατο είς 
τό δτι ώφειλε σέ κάθε σκαλοπάτι νά γυρίζη πίσω 
της καί ταύτοχρόνως νά κατεβαίνη είς χορευτικόν 
ρυθμόν, σύμφωνα μέ τόν όποιον νά τοίνζη καί τά 
λόγια της. Λοιπόν είς αύτόν τόν δύσκολον άπό τε
χνικής άπόψεως ρόλον, έπέτυχε νά μή κάμη οϋτε 
ένα λάθος, πράγμα ίσως πού καί μεγάλος ιίς τήν 
ήλικίαν καλλιτέχνης είνε ζήτημα άν θά κατώρ- 
θωνε.

Ή Σίρλεΰ Τέμπλ έχει ταχυτάτην άντίληψιν καί 
καταλαβα νει άμέσως τόν ρόλον της Γνωρίζει δ 
δσον έλάχιστοι καλλιτέχναι. πότε τόν έκτελεΐ καλά 
καί πότε άσχημα Διά τοΰτο πολλάκις δταν κάμνη 
λάθος, σηκώνει τά χέοια νά σταματήση ό κινηματο
γραφιστής τήν λήψιν τής ταινίας.

'Εχει έπίγνωσιν τοΰ κανόνος «οπωσδήποτε ή 
έκτέλεσις πρέπει νά συνεχισθή» καί ύπομένει κσρτε- 
ρικώτατα τούς κόπους καί τά άτυχήματα τοϋ έπαγ- 
γέλματος. Είς τό «γύρισμα» τοΰ φίλμ -Καπετάν Γεν- 
νουαρν» έπεσεν έπάνω σέ μιά λάμπα καί έκτύπησε 
τό πόδι της. Εις τό ίδιον φίλμ ή πόρτα έπιασε τά 
δάκτυλά της. Έν τούτοις καί είς τάς δύο περιπτώ 
σεις δέν έφώναξε καί δέν έκλαψε σάν μ κρό παιδί 
πού είνε.

Είς άλλας περιστάσεις, έξω άπό την δουλειάν 
της. έχει καί αύτή μεοικάς άδυνσμίας μικρού παι 
διοϋ. Μιά μέρα δταν έτράβηξε τό χέρι μιάς άγαπη- 
μένης της κούκλας καί τό έσπασε, έκλαψε μέ λυγ
μούς τόσον ώστε έχρειάσθη μισή ώρα νά καταπρα- 
ϋνθή.

ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΣ
Διά τά, έφετεινάς μεγάλος τουρισιικάς έορτάς τοΰ 

Σάλτσμπουργκ τής Αυστρίας άπό τό π ήθος τών δόκιμα- 
σθέντων έργων, ένεκρίθησαν ύπό τής μεγάλης οργανωτικής 
έπιτροπής διά νά πρυβληθώσιν έκεΐ, δύο μόνον ταινίαι : 
«Ρωμαίος καί Ίουΐιέττα» καί «Παράδεισος τών γυναικών».

ΑΙ ταινίαι αΰταί είναι δύο πραγματικοί ΰπερπαραγω- 
γαί τής «Μέτρο-Γκόλντουίν» καί θά πρ< βλι,θώσιν είς τάς 
’Αθήνας κατά τάς άρχάς τής προσεχούς σαιζόν.

‘Υπενβυμίζομεν διι ή «Μέτρο» έτιμήθη καί μέ τό πρώ
τον βραβεϊον έκθέσεω; Βενετίας διό τήν «Άννα Καρέ- 
νινα» ώς καί μέ τό πρώτον βραβεϊον τής αμερικανικής 
’Ακαδημίας Τεχνών καί Επιστημών διά τήν «Ναυτικήν 
Ανταρσίαν».

ΕΓΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Κινημ Κυβέλεια Άθήνοι 1-6-936 Μέχρι 30- 5 937
Έμμ. Βρεττός Καλλιθέα 1-7-936 30- 6-937
Αίμ. Καρτεζίνης Πρέβεζα 1-7-936 30- 6-937
Π. Άθανασιάδης Κομοτινή 1-6-936 30 5-937
Gjon Zaja Δυρράχιον 1-6-936 » 30-12-936
θ. Χατζής Βέρροια 1-6-936 » 30- 5-937
Τηλ. Τρυφωνίδης Λάρισα 1 6-936 » 30- 5 937
Ζ Λαουτάρης ’ Αθή»αι 1-8 936 » 30- 7 937
Άπ. Μαγγλής » 1 6 936 30- 5 337
Β. Ποταμιανος » 1-5-936 » 30- 4 937

ΠΩΛ.ΟΥΝΤΑΙ ϋ50 κα&ίαματα Κινηματο 
γράφου ίν καλβ καταστάσβι μέ κά&ιομα ταπε- 
τααριαμένο, ΛντΙ δραχμΰν 70 έκαστον Πληρο
φορίαν Έμμ Κυριακόηονλον, Λυκούργον 1β, 
Ά&ήνας.

ΤΟ ΜΟΥΒΙΤΟΝ 1936 
ίΙοϋ πηγαίνει σέ οίονδήποτε μηχανή προβολής

PHILIPS 
CINE SONOR

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ :

A. Ε. Κ. Ε. 
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Ή Αντίπαλος τής Σίρλεϋ Τέμπλ, χαριτωμένη μικρούλα ΣΤΜΠΙΛ ΤΖΕ-Ι'ΣΟΝ ή όποία μέ τό 
διαβολεμμένο παίξιμό της καί τό πολυσύνθετο ταλέντο της έχει ξετρελλάνει μικρούς καί μεγάλους. 

Λέγεται δτι είναι κατά δύο έτη μικροτέρα τής Σίρλεϋ Τέμπλ καί δμως ή ήθοποιΐα της είναι 
κάτι τό έκπληκτικό.

Χορεύει, τραγουδεΐ καί υποκρίνεται δπως μιά μεγάλη ήθοποιός. Τό παίξιμό της προκαλεΐ 
συγκίνησιν καί ένθουσιασμόν τόσον ώστε έπεβλήθη Αμέσως μέ τήν πρώτην της έμφάνισιν έπί 
τής όθόνης.

Άρα θά ύπερισχύση τής Αντιπάλου της ;
Τά στοιχήματα είς τήν ’Αμερικήν τά όποια είναι υπέρ αύτής βεβαιοΰν ΝΑΙ. 
θά έμψανισθή προσεχώς είς τάς τρεις ταινίας παραγωγής 1936 — 1937:

ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΣΣ - 0 ΜΙΚΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
SINGING KIP 

(Τίτλοι npoowpivel)

IIBFHIF ΜΜ-ΦΙΡΙ! KIIHM HIM Ml i L
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 — Τηλέφωνον; 28-541

________  ■ -----------J
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