
ΜΑΡΘΑ ΕΓΓΕΡΘ
Ή άπαράμιλλη βεντέττα τοΰ Γερμανικού κινηματογράφου δπως έμφανίζεται είς τήν έφετεινή μεγα
λειώδη ταινία τοϋ Γκέζα φόν Μπόλβαρυ «ΘΕΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» (Ό πύργος τής Φλάνδρας) πού θεωρείται 
δχι μόνον ώς ή καλλιτέρα μέχρι σήμερον δημιουργία τής διασήμου καλλιτέχνιδ·ς, άλλά καί.κατά 

πολύ άνωτέρα τής «Σερενάτας Σοΰμπερτ». κ~
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ΖΑΝ ΚΙΕΠΟΥΡΑ

ΓΚΑΡΥ ΓΚΡΑΝΤ

ΜΑΡΛΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΦΙΡΜΑ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΤΗΣ

ΜΩΡΙΣ ΣΕΒΑΛΙΕ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
Ηνωμένα Γραφεία

ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ

ΧΑΡΟΛΔ ΛΟ'Υ'Δ

Α/ΛΟΛΟΧΙΤΗ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ANONTMOT ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ» 

ΠΑΤΗΣΙδΝ 32 Α. Ε. Κ. Ε. ΑΒΗΝΑΙ

ΕΞΕΛΣΙΟΡ-ΕΛΛΑΣΦΙΛΜ
Ε/η/η. /nnENAKH is - αοηναι 

Παρουσιάζει:

ΤρίΑ ΑρίΧΤΟνρΓΜ/ΛΑΤΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΣΜΈ ΠΑρΑΓΩΓΜΣ

ον

Ο ΠΑΤΕΡ ΣΕΡΓΙΟΣ
[LE pERE SERGE]

Κατά τό σύγγραμμα τοΰ Λέοντος Τολστόϊ
Σκηνοθεσία: IBAN /ΑΟΣΖΟΥΜΝ— Πρωταγωνιστής: ΠΙΕρ ΜΠΛΑΝΣΑρ

σ>ον

ΟΑΝΟΡΩΠΟΣ
ME TC ΚΟΜΜΕΝΟ ΑΥΤΙ

Κατά τό σύγγραμμα τοΰ Hdmont About
Μέ τόν άφθαστον Τ0/ΛΥ /ΤΙΠΟΥρΝΤΕΛ καί τήν Ζ^Ι^ΕΛΙΝ ΝΤΑΙ

ΟΙ ΠΑΛΔΙΑΤΣΟΙ
[I pAGLIACCi]

Μέ τόν διάσημον τενόρον τοΰ Μελοδράματος ρίΣΑρ ΤΑΟΥ/ΛΠΕρ 
καί τήν γνωστήν πρωταγωνίστριαν τής «Κουκαράτσα» ΣΤΕΦΙ ΝΤΟΥΝΑ

Σκηνοθεσία: Ι^ΑρΛ ΓΙ^ρογΝΕ
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΆΟην-Πειραιώς δρ.200
Επαρχιών.. .. » 15C 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία Δρχ. 350
At συνδρομαι άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1 924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΟΥΝΣΙΣ 

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

Άριθ. Τηλεφώνου: 28-143

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος...Δρ. 10.— 
Ήσβλίς.... » 800.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ΕΤΟΣ ΙΓΆΡ. 14 (383) Τϋ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΑΧ.1Ο
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ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΝΟΜΟΝ
Μέ τό πρόσχημα τής προστασίας τής 'Ελληνικής 

κοινωνίας άπό φανταστικούς κατά τής ύγείας, ήθι- 
κής καί ζωής της κινδύνους, δ κ. έπί τών Εσωτερι
κών ύπουργός, ύπέβαλλε πρός έγκρισιν καί ψήφισιν 
είς τήν έπί τών Νομοθετικών Διατα-, μάτων έπιτρο- 
πήν έξουσιοδοτήσεως τής Βουλής, σχέδιον έξωφρε- 
νικοΰ, άληθώς, Νομοθ. Διατάγματος «περί Κινημα
τογράφων» ή τυχόν έπιψήφισις καί έφαρμογή του δ 
ποιου ώς μόνον άποτέλεσμα θέλει έχει τό κλείσι- 
μον τών Κινηματοθεάτρων, τήν διάλυσιν πάσης κι
νηματογραφικής έπιχειρήσεως καί τήν προσθήκην 
άρκετών έτι χιλιάδων άνεργων, είς τούς τόσους έν 
Έλλάδι ύπάρχοντας Έάν είς ταΰτα προστεθή καί 
ή στέρησις τοϋ Κρατικού προϋπολογισμού■του άρ
κετά καί_ήδη έλλείμματα έχοντας-άπό τάς έκατον- 
τάδας τών έκατομμυρίων πού έτησίως έκ τών Κινη
ματογραφικών έπιχειρήσεων ύπό τύπον διαφόρων 
φορολογικών έπιβαρύνσεων είσπράττονται, δύναται 
ν’ άντιληφθή πας νουνεχής Έλλην, όποιον κακόν ά- 
ναιτίως διά τήν χώραν έτοιμάζεται. Διότι, έρωτώμεν 
τόν κ. Υπουργόν έπί τών Εσωτερικών ή διά νά εί· 
μέθα έντός τών πραγμάτων, τόν συντάξαντα καί εί- 
σηγηθέντα είς αύτόν τόέξαμβλωματικόν καί δεσμευ
τικόν τών κινηματογραφικών Έπιχειρήσεων Ν. Δ- 
κ. Κλ. Γεωργιάδην διευθυντήν τής παρά τφ Ύπουρ. 
γείφ τών ’Εσωτερικών Διευθύνσεως Αστυνομίας πό
λεων) νά μας εϊπη : Ποιον συγκεκριμένον γεγονός 
έχει ν’ άναφέρη, ώς άποδεικνύον δτι δ Κινηματο
γράφος έπιβλαβή έσχεν έπίδρασιν έπί τής ύγείας, 
ήθικής καί τής ζωής τής Ελληνικής Κοινωνίας;

Είναι γνωστόν δτι χάρις είς τά λαμβανόμενα μέ
τρα άνανεώσεως τοΰ άέρος, άπολυμάνσεως τής ά- 
τμοσφαίρας, θερμάνσεως καί καθαριότητας, οί θα- 
μώνες τών Κινηματογράφων είναι προφυλαγμένοι 
άπό κρυολογήματα ή μόλυνσιν πολύ περισσότερον 
παρ’ δσον είς τάς αίθούσας θεάτρων, συναυλιών, 
διαλέξεων, σχολείων, τού; ναούς καί τά πάσης φύ· 
σεως κέντρα, δπου άνευ ούδενός περιορισμού καί 
προφυλακτικοϋ μέτρου καί είς περιβάλλον άμφιβό- 
λου, συχνότατα, καθαριότητας, ύγιεΐς μετ’ άσθενών 
συναγελάζονται. Άπό άπόψεως ήθικής παραλλήλως 
οι θαμώνες τών Κινηματογράφων δχι μόνον κανένα 
κίνδυνον δέν διατρέχουν, άλλ’ ώφέλη άποκομίζουν 
άπερχόμενοι. ΕΙν ι τοΰτο άλήθεια δμολογηθεΐσα 
άπό σοφούς καθηγητάς διεθνούς φήμης καί Κυβερνή- 
τας μεγάλων Κρατών, πού έπανειλημμένως τόν κινη
ματογράφον ώς φορέα πολιτισμού καί έξημερώσεως 
τών ήθών έχαρακτήρισαν, Είναι τοΰτο πραγματικό- 
της μή χωρούσα άμφισβήτησιν καθ’ δσον καί οι ει
σαγωγείς τών ταινιών, μετά σεβασμοΰ πρός τήν Ελ
ληνικήν άρετήν ώς οίκογενειάρχαι καί οι ίδιοι τά

έρνα πού θά προβληθούν είς τήν χώραν έκλέγουν 
άλλά καί αΐ Κυβερνήσεις τών χωρών είς άς ταινίαι 
κατασκευάζονται, ώς ένδιαφερόμεναι διά τήν περι- 
φρούρησιν τής ήθικής τών κρατών των, αύστηρόν 
άσκοΰν λογοκριτικόν έλεγχον. Ιδία δέ ή Κυβέρνη- 
σις τών Ηνωμένων Πολιτειών έξ ών τά περισσό 
τέρα φιλμ εις τήν χώραν μας είσάγονται, μέ τήν 
κρατούσαν έκεΐ καθαρών πουριτανικήν είς τά ζητή
ματα ήθικής άντίληψιν, δέν έπιτρέπει τό «γύρισμα» 
έργου, έφ’ δσον τό θέμα τούτου δέν στηρίζεται έπί 
άπολύτου ήθικής βάσεως. Άκόμη καί είς έργα άστυ- 
νομικής υφής-είτε πρόκειται περί τοΰ: «Είμαι ένας 
δραπέτης» είτε περί τοΰ «Ζοΰντεξ» ή «Άρσέν Λου- 
πέν» -δέν θά ύπάρξη συζητητής καλής πίστεως πού 
νά μή δμολογήση δτι δίδεται λύσις άφήνουσα έντο
νον είς τοΰ θεατοΰ τήν συνείδησιν, τήν έντύπωσιν 
δτι τελικώς ή κακία πατάσσεται άμειλίκτως διά νά 
άμειφθή δεόντως ή άρετή. Οϋτω καί δεδομένου δτι 
οί διευθυνταί κινηματογραφικών έπιχειρήσεων είναι 
έμποροι κεφαλαιούχοι καί συνεπώς άστοί, φροντί
ζουν ώστε τά είσαγόμενα έργα νά μή έχουν τίποτε 
τό δυνάμενον νά ύποσκάψει τά θεμέλια τοΰ κοινω
νικού συστήματος ΰφ’ δ ζοΰν καί εύημεροΰν, παν 
άλλο ή δύναται νά εύσταθήση καί ή άποψις ύπάρ- 
ξεως κινδύνου διά τήν άνηθικοποίησιν τοΰ κοινοΰ. 
Άπ’ έναντίας άν τοιοΰτος τις κίνδυνος κάπου ύφί- 
σταται, παν άλλο είς τά κινηματογραφικά έργα, τά 
ήθικήν βάσιν άπαντα έχοντα, δύναται νά ζητηθή. Άν 
οϊ συντάκται δέ τοΰ Νομοσχεδίου δέν έθελοτυφλοΰ- 
σαν, θ’ άντελαμβάνοντο δτι καί ένηλίκους καί 
άνηλίκους, δύνανται νά διαφθείρουν τά άθρόως κυ- 
κλοφοροΰντα άστυνομικά μυθιστορήματα καί περιο
δικά, άτινα άψυχολογήτως, προχείρως καί χωρίς 
τήν άναζήτησιν ήθικοΰ πορίσματος γραφόμενα, θεο
ποιούν τούς αιμοσταγείς ήρωάς των καί τούς πα
ρουσιάζουν περιβεβλημένους μέ αϊγλην θαμβωτικήν, 
θά έβλεπον άκόμη δτι είς τήν έκδήλωσιν ά^ηθίκων 
ροπών παρά τοΐς άτόμοις, συμβάλουν έπίσης αί άνε- 
ξελέγκτως είς τόν ήμερήσιον τύπον καί μέ πομπώδεις 
φράσεις γενόμεναι περιγραφαί κακουργημάτων, λη
στειών, άπαγωγών, βιασμών καί πάσης φύσεως βδε
λυγμών. θά άντελαμβάνοντο τέλος δτι, διά τήν άνη- 
θικοποίησιν τοϋ κοινού έπίσης συμβάλλουν καί τά 
είς πλεΐστα τών θεάτρων παίζόμενα έπιθεωρησιακά 
ή δπερετικά κατασκευάσματα, δπου ή είσοδος είς 
πάντας άκωλύτως έπιτρέπεται καί ένθα δρώνται 
θεάματα καί άκούονται φράσεις, πού συχνά κάμουν 
έξ αίδοϋς νά έρυθριάσουν καί τούς πλέον ξετσίπω
τους θεατάς!...

Μένει ήδη νά έξετάσωμεν άν καί κατά πόσον 
εύσταθεΐ καί τό τρίτον έρεισμα έφ’ οδ ή σύνταξις

τοΰ έξωψρενικοΰ Ν. Δ. έστηρίχθη. ‘Η προστασία τοΰ 
κοινοΰ έξ άπροόπτων έν τοϊς Κινηματογράφοις δυ
στυχημάτων.

Ή ύπερτιακονταετής δμως λευκή καί άπό τής 
πλευράς αύτής λειτουργία έκατοντάδων Κινηματο
γράφων έν Έλλάδι, δέν συγχωρεΐ καί τήν έλαχίστην 
συζήτησιν έν προκειμένφ

Οϋτω, δλα δσα δ συντάκτης τοΰ Διατάγματος 
προφασίζεται διά νά τό έπιβάλη, δέν άποτελοϋν ή 
άποκυήματα φαντασίας νοσηράς, άνθρώπου καττχο 
μένου άπό μακροχρόνιον κατά τοΰ κινηματογράφου 
μίσος δπ=ρ αύξανόυενον σύν τή παρόδω τοΰ χρόνου 
έξειλίχθη είς λυσσώδη μανίαν διώξεώς του. Διότι, 
δυστυχώς, δ κακή τή μοίρα έπανελθών ώς διωχθείς 
διά τά δήθεν φιλελε'ύθερα φρονήματά_του, είς τήν 
παρά τφ Υπουργέ ω τών Έσω ερ.κών διεύθυνσιν | 
Αστυνομίας πόλεων κ Γεωργιανής καί κατά τφ 1927 · 
εΐχεν άπασχολήσει τάς στήλας μας καί άναστατώ- 
σει τόν Κινηματογραφικόν κόσμον, μέ παρόμοιον 
δεσμευτικόν Νομοσχέδιον. δπερ ώς μή εύσταθοΰν I 
ήτόνισε σύν τφ χρόνφ ’Επομένως έπανερχόμενος 
δριμύτερος σήμερον καί νέα είσηγούμενος, δε-σμευ- . 
τικώτερα τών παλαιών μέτρα, δέν πράττει άλλο ή 
νά έπιδιώκη τήν ίκανοποίησιν τοΰ σαδιστικυ κατά ' 
τοΰ Κινηματογράφου μίσους του τοΰ όποιου τήν ά- ■ 
φορμήν καί τά έλατήρια οϋτε γνωρίζομεν οϋτε άξί- 
ζει ν’ άσχοληθώμεν δπως έξακριβώσωμεν

Άλλ’ άν δ κ. Κλ Γεωργιάδης. δ μαινόμενος διότι 
δέν δύναται νά έπιτύχη τήν μετάθεσιν καί ένός κάν 
άστυφύλακος διά 'ά εϋρη ποιάν τινα δικαιολογίαν 
τής παρά τφ ‘Υπουργείφ τών Εσωτερικών άργομί 
σθου ύπάρξεώς του ένθυμεΐται τό παλαιόν κατά τών 
Κινηματογράφων πάθος του διά νά εύρη τής μισθό- 
δοτήσεώς του τήν δικαιολογίαν, έπιτρέπεται είς 
'Υπουργούς σοβομένους τό άξίωμά των καί κηδομέ- 
νους τής πνευματικής ισορροπίας των νά υιοθετούν 
νομοθετήματα ούδεμίαν μέ τήν λογικήν _έχοντα σχέ- 
σιν καί καταργοΰντα τήν έλευθερίαν τοΰ έμπορεύε- 
σθε, δεσμεύοντα τήν έλευθερίαν άσκησιν τοΰ έπαγ- 
γέλματός των είς "Ελληνας πολίτας καί τείνοντα νά 
στερήσουν τό Κράτος εισοδήματος είς έκατοντάδας 
έκατομμυρίων έτησίως άνερχομένου;

θέλομεν νά πιστεύωμεν δτι τόσον ό κ.’Υπουργός 
τών Εξωτερικών, δσον καί δ κ ‘Υπουργός τής Παι
δείας, ύπέγραψαν τό έν λόγφ Νομοσχέδιον^ χωρίς 
νά τό άναγνώσουν, άπλώς καί μόνον καλή τή πίστει 
καί-δτι ήδη, άναγινώσκοντες τοΰτο σήμερον, θά τό 
άποσύρουν άμέσως ’Επίσης πιστεύομεν άκραδάντως 
δτι, έάν δΓ ένα οίονδήποτε λόγον τό Νομοθετικόν 
αύτό τερατούργημα φθάσει πρό τής οικείας έπιτρο- 
πής, αυτή θά τό άπορρίψη παμψηφεί, ώς άπολύτως 
άνερμάτιστον καί ούδεμίαν θετικήν έχον βάσιν.

ο ξεξου xarinkABQ
Ό περίφημος ιάπων καλλιτέχνης Σέσου Χαγια- 

κάβα ό μεσουρανήσας πρό πολλών έτών ει: τόν βω
βόν κινηματογράφον καί τόν όποιον αΐ φήμαι έφε- 
ρον ώς άποθανόντα, έμφανίζεται ήδη είς τόν ί μι- 
λοΰντα καί εις τό έργον Tapfere Kleine Mitsuko 
τής γερμανικής παραγωγικής εταιρίας Fanck-Film 
der Terra.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 250 χα·0·ίσματα Κινηματο
γράφου έν xalfj χαταστάαβι μέ χά&ισμα ταπε 
τσαρισμένο, άντί δραχμών 70 Κχαβτον ϋληρο 
φορίαι Έμμ Κυριάκόπουλον, Λυκούργον 18, 
Ά&ήνας.

Ό άπαράλιλλος κωμικός τής Γερμανίας Ραλφ 
Άρϋ-ονρ Ρόμπερτς δπως έμφανίζεται είς τήν περί- 
φημον κινηματογραφικήν φάρσα «Der Geheimni- 
svolle Mister X» (Τό τρίτο μάτι) πού προβάλλε
ται άπό δύο περίπου μηνών είς τά μεγαλεί- 
τερα κινηματοθέατρα τοΰ Βερολίνου μέ πρω
τοφανή, έπιτυχίαν καί τόν όποιαν τόσο τό κοι
νόν δσον καί ό ΤΟπος ύπεδέχθησαν μέ ένθου- 
σιώδεις κρίσεις.

01 ΜΙΣΘΟΙ TQM ΗΣΤΕΡΟΝ
Τό άμερικανικόν περιοδικόν «Variety», τό σαβα- 

ρώτερον τού είδους καί τοΰ δποίου αί πληροφορίαι 
είναι πάντοτε έξηκριβωμέναι, είς τελευταΐον τεΰχος 
του άναφέρει τούς μεγαλυτέρους μισθούς πού παίρ
νουν οι «άστέρες· καί οι σκηνοθέται τοΰ Χόλλυ
γουντ. Άναφέρομεν μερικούς:

Ή Μαίη Γουεστ ή περίφημος διά τάς καμπυλότητάς 
της «βεντέττα» τής «Παραμάουντ», παίρνει τόν με- 
γαλύτερον μισθόν, 300.000 δολλάρια γιά κάθε φίλμ, 
πλέον ένα ώρισμένον ποσοστόν έπί τών κερδών.

Ή Μάρλεν Ντήτριχ 200.000 δολλ. γιά κάθε φιλμ.
Ή Κλωντετ Κολμπερ 125 000 δολλάρια.
Ή Ζανετ Γχαίηνορ 103.000 δολλάρια. Τόν ίδιο μι

σθό παίρνει καί ή Ζανετ Μάκ Ντόναλντ.
Ή Τζόαν Εράονφορντ 75 000 δολλάρια.
Άπό τούς άνδρας, οί πιό άκριβοπληρωμένοι είναι 

δ Ελάρχ Γχέημπλ καί δ Ρόναλντ Κόλμαν, πού άμοί- 
βονται μέ 150.000 έκαστος γιά κάθε φίλμ.

Ό Σάρλ Μπουαγιέ πληρώνεται 100.000 γιά κάθε 
φιλμ.

Άπό τούς σκηνοθέτας ό Σέσιλ ντέ Μίλ καί δ 
Φράνκ Λόϋντ παίρνουν άπό 250.000 γιά κάθε τους 
παραγωγή Ό Γιόζεφ φόν Στέρνμπεργκ 100 000 δολ
λάρια. Ό Μέρβυν ντέ Ρόϋ, δ Ρόϋ ντέλ Ρούθ, δ Κίγκ 
Βίντορ, δ Χένρυ Κίγκ, δ Ρίτσαρ Μπολεσλάφσκυ άπό 
70.000 δολλάρια.

Τούς καϋμένους I άξίζει νά τούς λυπόμαστε.
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΟΙ ΖΗΛδΤΑΙ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ένέσκηψε στό Γραφείο μέ ύφος έξαλλο.’ Ερίφθη 
έπί τοΰ πακέτου τών σιγαρέττων μου, έκάθησε σέ 
μιά καρέκλα, διέταξε τό παιδί νά τοΰ παραγγείλη 
καφέ καί είπε μέ ύφος άνθρώπου, ποΰ είναι ένθου- 
σιασμένος άπό τόν έαυτό του.

—Τέλειωσαν τά βάσανα! ‘Ο κινηματογραφικός 
κόσμος έσώθη!

Καί άνάβοντας τό δεύτερο τσιγάρο άπό τό πα
κέτο μου, ποΰ είχε πάρει κοντά του, μου φύσησε στά 
μοΰτρα πυκνές τολύπες καπνού.

—ΤΙ συμβαίνει; τόν ρώτησα, ένώ παρατηρούσα 
περίεργος τις νευρικές συσπάσεις τοΰ προσώπου 
του, πού τώρα είχαν πυκνωθή,

— ΤΙ συμβαίνει ; Φέρνω ταινίες φίλε μου I... ’Α
νοίγω γραφείο ! ΟΙ διευθυνταί κινηματογράφων δέν 
θά είναι πιά υποχρεωμένοι νά παίζουν στά έγκαί- 
νια τοΰ θεάτρου των τήν ταινία μέ τήν όποια έκανε 
τά έγκαίνια τοΰ δικού του ένας άλλος. Μικρό τύχης 
αύτό ;

Τόν έκύτταξα μέ οίκτο, καθώς μιλώντας έταλάν- 
τευε τόν βουβαλοπρεπή όγκο τοΰ κορμιού του και 
μισόκλεινε πότε τόν ένα καί πότε τόν άλλο του 
όφθαλμόν διερωτώμενος, μήπως τά κυνικά καύματα 
είχαν έπικινδύνως έπιδράσει έπί τής πνευματικής του 
καταστάσεως. Ό φίλος μου δμως, μακράν τοΰ νά 
φαιτασθη τίς σκέψεις μου συνέχισε:

— Τό «Σαβόϊα» άνοιξε μέ τό «Ό διάβολος είναι 
γυναίκα». Τό «Νινόν» μέ τό ίδιο. Τό «Ταοΰμπε», μέ 
τό αύτό I... "Έ, είναι δυνατόν νά γίνη έργασία έτσι; 
Μέ τί ένδιαφέρον νά πάη κανείς νά δήμιά ταινία χι- 
λιοπαιγμένη ; Ένώ άν είχε «Τό γυαλένιο σπίτι·, 
«Τις 10 Εντολές» «Τά Σόδομα καί τά Γόμορα», θά 
γινότανε θραύση,,

—Πάει, τρελλάθηκε ό χριστιανός σκέφθηκα.
—Μά φίλε μου, αύτές οί ταινίες πού λές είναι 

παληές, βουβές, μπορούν νά προβληθούν σήμερα ;
Σηκώθηκε έξαγριωμένος σαν γάτος πού άπείλη- 

σαν νά τού άποσπάσουν άπό τό στόμα τό πλεμόνι.
— Κρΐμας πού γράφεις καί ειδικό περιοδικό!,. 

Τις «γυρίσανε· όμιλούσες φίλε μου... Έτσι θά τις 
έπερνα ; Νά κύτια;....

— Καί θριαμβικά μοΰ έτεινε κ.νηματογραφικό πε
ριοδικό,πού έκαμε μνεία μέν περί τών ταινιών αύτών, 
άλλάώς.. έπιτυχιών τοΰ παρελθόντος...

—Πάει, σκέφθηκα, τάχασε... Τόν έφαγ’ ή ζέστη... 
‘Ωστόσο τόν ρώτησα:

—Ξέρεις Γερμανικά;
— Όχι... Φ,έρει ό συνεταίρος μου, πού παίζει τά 

κινηματογραφικά ζητήματα στά δάχτυλα.
Καί μου άνέφερε τό όνομα άγνώστου στόν κλάδο 

άτόμου... Τί μπ< ρούσα νά πω δμως; Ό φίλος μου 
ήτο ένθουσιασμένος άπό τις άγορές πού είχε κάνει 
ή ποΰ έπίστευε πώς είχε κάνει, διότι διόλου άπίθα- 
νον δταν έρθη ή ώρα τών εύθυνών, νά έχει άναλη- 
φθή ό συνέταιρός του μετά τών προκαταβολών διά 
άγοράν τών ταινιών. Γιατί νά τοΰ χαλάσω τά δνει 
ρα ; ’Αν μέν έρθουν οί ταινίες καί δέν ζητηθούν, θά 
έχη τήν παρηγοριάν δτι οί διευθυνταί κινηματογρά
φων δέν ξέρουν νά ξεχωρίσουν τ’ αριστουργήματα, 
ένώ ξέρουν νά . άγοράζουν όμιλοΰσες ταινίες τοΰ 
Ζιγκοτώ, πού είναι μακαρίτης πρό τής έφευρέσεως 
τοΰ όμιλοΰντος. Έάν πάλι δέ έρθουν ποτέ, θάχη τήν 
παρηγοριάν δτι ήταν τόσο καλή ή έκλογή του, ώστε 
τοΰ τήν... ύπεξήρεσαν... ’Αρκέσθηκα λοιπόν νά τοΰ 
εύχηθω «Καλές δουλειές» καί νά σκεφθώ: «Κακό- 
μοιρε κινηματογραφικέ κόσμε»... τί τραβάς άπό τούς 
ζηλωτάς τοΰ έπαγγέλματός σου, πού τό νομίζουν 
κάτι εδκολο ! Θ. Μ.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΝΟΛΗΨΙΑΣ R. C. Α.
Αί άμεοικανικαί έταιρίαι παραγωγής ταινιών Pa

ramount, Fox Film, Warner Bros, καί RK.O., αϊτινες 
έχρησιμοποίουν μέχρι σήμερον σύστημα φωνοληψίας 
Western, θά χρησιμοποιούν άπό τοΰδε σύστητα RCA. 
τύπου High Fidelity, συμβληθεΐσαν πρός τοΰτο μετά 
τής όμωνύμου άμερικανικής έταιρίας.

ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΟ
Ή όργάνωσις τοΰ μεγάλου άμερικανικοΰ κινημα

τογραφικού περιοδικού Motion Picture Herald άπέ- 
νειμεν έφέτος τό παρ’ αύτής καθιερωμένον βραβεΐον 
έπιτυχοΰς διαφημίσεως είς τόν διευθυντήν τοΰ τμή
ματος διαφημίσεως τής «Μέτρο Γκόλντουϊν» έν Πα- 
ρισίοις κ. Έδουάρδον Λαπινέρ, τόσον διά τήν έν 
γένει διαφημιστικήν δράσίν του, δσον, ιδία, διά τήν 
πρωτότυπον δημοσιογραφικήν του καμπάνιαν καί 
τά έξόχως έπιτυχέστατα διαφημιστικά έπινοήματα, 
μέ τά όποια έλανσάρισε εις τό Παρίσι τήν ταινίαν 
«Σκάνδαλον τής Όπερας» τοΰ κωμικού τρίο τών 
άδελφών Μάρξ.

Διά πρώτην φοράν τό βραβεΐον τοΰτο άπονέμε- 
ται έξω τών συνόρων τών Ηνωμένων Πολιτειών, 
δεδικαιολογημένως δμως, διότι αί διαφημιστικοί 
πρωτοτυπίαι τοΰ κ. Λαπινέρ καί ιδιαιτέρως ή Gale- 
rie du rire, τήν οποίαν έδημιούργησεν είς τά «’Ολύ
μπια», είναι πράγματα πού σπεύδουν νά τά κοπιά
ρουν δλαι αί κινηματογραφικοί έπιχειρήσεις άπό 
τά πέρατα τής ύδρογείου.

Τό νέον άστρον τής γερμανικής όθόιης, ή 
ώραιοτάτη ΛΣαϊντυ Ράλ ητις πρωταγωνιστεί μέ 
τούς δύο μεγαλειτέρους κωμικούς τής Γερμα
νίας Ράλφ Α. Ρόμπερτς καί Χέρμαν Τίμιγχ εις 
τήν καταρρίψασαν τό έφετεινό ρεκόρ εισπρά
ξεων 8 μεγάλων κινηματοθεάτρων τοΰ Βερολί
νου, πολύκροτον φάρσαν τών συγγραφέων ’Αρ
μόν, Ζερμπιντόν καί Μανούς «Τό τρίχα μάτι·.

Οί συμπαθείς πρωταγωνισταί τοΰ γερμανικοΰ φίλμ 
ΦΡΑΝΤΖ1ΣΚΑ ΓΚΑΑΛ καί ΧΑΝΣ ΠΑΡΑ )' είς τήν 

τήν τελευταίαν δημιουργίαν τοΰ Νόΰφελντ
• Η ΚΑΤΕΡ1ΝΟΥΛΑ»

Έκμετάλλευσις τών ήνωμένων γραφείων
ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΛΡ1ΔΗ καί Α.Ε.ΚΕ,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ_ΕΞΛΔΛΚΤΥΛΟΣ
ΟΙ ρεζισέρ τών μεγάλων στούντιο έχουν πολλές 

φορές νά Ικανοποιήσουν παράξενες αιτήσεις τών 
παραγωγών των. Μιά τέτοια αΐτησι, άσφαλώς τήν 
πειό έξωφοενική, έχει ν’ άντιμετωπίση κατ’ αύτάς ό 
Μπίλ Γραίντυ τών στούντιο τής «Μέτρο-Γκόλντουϊν», 
ό όποιος παρεκλήθη ν’ άνακαλύψη ένα άγόρι 11—12 
έτών πού νάχη στό ένα πόδι του.... έξ δάκτυλα!

Τό παιδί αύτό θ’ άποτελέση μέλος τής συντρο
φιάς τών Enfants Terribles πού ή περιπέτειές τους 
δημιουργοΰν τό θέμα τοΰ νέου έργου «’Αδερφέ μου 
Διάβολε!» τής «Μέτρο Γκόλντουϊν».

Είς τό έργον τοΰτο πρωταγωνιστείς τό τρίσ τών 
νεαρωτάτων καλλιτεχνών Τζάκι Κοΰπερ, Φρέντυ 
Μπαρτόλεμυ, Μίκυ Ρούνεϋ.

Συνεπώε οι έχοντες τά σχετικά.... έξαδακτυλικά 
προσόντα νεαροί άναγνώσται μας άς σπεύσουν νά 
ζητήσουν πληροφορίας άπό τήν «Μέτρο». Δέν άπο- 
κλείεται τό πλεονάζον δαχτυλάκι τούς νά τούς 
φέρη τό πειό άνέλπιστο γοΰρι!

—Ή νέα έκδοσις τής περιφήμου δπερεττας *«Σόου 
Μπώτ» «γυρίζεται» ύ.τό τοΰ Τζαίημ Γουώλ καί έχε· ώς 
ερμηνευτές τήν Ίρεν Νταν, τον Σαρλ Βίννιγκερ και 
τόν μαϋρον Πώλ Ρόμπεζον.

—Ό Χέρμπερ Γουΐλκοξ «γυρίζει» τήν ζωήν τής Λαίδης 
Χάμιλτον μέ ήρωίδα τήν Άννα Νήγκλ.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΓΑΑΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Μέσα στήν πληθώρα τών γερμανικών, γαλλικών, 
καί άμερικανικών ταινιών πού προεβλήθησαν τελευ· 
ταίως εις Βερολϊνον, ένέσκηψε δλως άπροόπτως, 
σάν θύελλα εύθυμίας, ή κινηματογραφική φάρσα τής 
Έταιρίας Lothar Stark «Τό τρίτο μάτι·, (Iler Geheim- 
nisvolle Mister X).

'Ολόκληρος ό τύπος τοΰ Βερολίνου έγκωμιάζει 
άνεπιφυλάκτως τήν ταινίαν ταύτην τής όποίας ή έπι- 
τυχία εις τά μεγαλείτερα κινηματοθέατρα τής Γερ
μανικής πρωτευούσης έλαβε πρωτοφανείς διαστάσεις.

Παραθέτομεν κατωτέρω μερικάς άπό τάς κρίσεις 
τών έφημερίδων:

12 Uhr — Blatt
. .Τά άκατάσχετα καί άδιάκοπα γέλοια τών θε

ατών φθάνουν είς ώρισμένα σημεία μέχρις όμαδικής 
φρενίτιδος ΐ

. . .«Τό τρίχα μάτι· (Der GeheimnisvOlle Mistex X) 
είνε άναμφισβητήτως ή ώραιοτέρα κ.νηματογραφική 
φάρσα πού είδαμε τά τελευταία αύτά'χρόνια.

Berliner Borsen Zeitung
. .Ένας χείμαρρος άλληλοδιαδόχων κωμικών έ- 

πεισοδίων πού δέν άφίνει τόν θεατή οότε ν’άναπνεύση.
Berliner Morgen Post
...‘‘Τό τρίτο μάτι,, δέν είνε μόνον ή έξυπνότερη, 

ή πειό σπινθηροβόλος φάρσα πού έγραψαν οι τόσον 
γνωστοί άλλωστε γιά τάς θεατρικός έπιτυχίας των 
συγγραφείς 'Αρμόν, Ζερμπιντόν καί Μανούς, άλλά 
καί ένα κινηματογραφικό άριστούργημα εις τό είδος 
too, πού έξυψώνει τήν παραγωγή τής χώρας.

Berliner Volkszeitnng
...Ένα πρωτοτυπότατο φιλμ πού δικαιώνει άπο

λύτως τή μεγάλη έπιτυχία.
Deutsche ■ Zukunit
... Μιά^έξαιρετικά έπιτυχημένη φάρσα γεμάτη άπό 

άριστουργηματικά κωμικά ευρήματα, άπό τά πειό 
άπρόοπτα “coups de theatre,, πού συναρπάζουν καί 
τόν σκυθρωπότερο άκόμη θεατή.

Berliner Lokal Anzeiger
...’Αλλά τό μυστικό τής μεγάλης έπιτυχίας τοΰ 

έργου τούτου έγκειται ιδίως εις τό χιοΰμορ, τό κέφι, 
τήν άπαράμιλλη έρμηνεία τών τριών πρωταγωνι
στών του, πού φθάνουν μέ θαυμαστήν μαεστρίαν είς 
τό ‘ non-plus-ultra„ τής κωμικής τέχνης.

Ποιόν νά πρωτοθαυμάση κανείς; Τόν άνεκδιήγη- 
τον Ράλφ Ρόμπερτς, ή τόν πολυμήχανον Χέρμαν ΤΙ- 
μιγχ, ή τό κωμικό αύτό φαινόμενο πού όνομάζεται 
Ευγένιος Ρέξ;

Ο ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΗΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΣ

Ό συμπαθής ζέν - πρεμιέ τοΰ άμερικανικοΰ κινη
ματογράφου Γκάρυ Κοΰπερ υπέγραψε συμβόλαιον 
μετά τοΰ Σάμουελ Γκόλντουϊν διά νά «γυρίση» διά 
λογαριασμόν τούτου δύο μεγάλα έργα κατά τό έτος 
1936. ΔΓ έκαστον φίλμ θά πληρωθή 125.000 δολλάρια.

Τά φίλμς τοΰ Σάμουελ Γκόλντουϊν έκδίδονται, ώς 
γνωστόν, ύπό τών Ηνωμένων Καλλιτεχνών.



Η ΧΡΥΣΗ ΤΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ

ΤΟΥΕΝΤΙΘ ΣΕΝΣΟΡΙ-ΦΟΞ ΦΙΛΜ
'Οδός Έμμ. Μπενάκη 6 (Μέγαρον Καστορία) Άρ Τηλεφ- 22.654 - Τηλεγραφήματα «Φόξφιλμ» 'Αθήνας

ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΠ ΤΑΙΝΙΩΝ 8936 = 1037
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1) YHO ΔΥΟ ΣΗΜΑΙΑΣ (Σκηνοθεσία Φρά»χ τΐόϋντ) μέ τόν Ρόναλντ 
Κόλμαν, τήν Κλωντέτ Κολμπέρ, τόν Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν καί τήν Ρόζα- 
λιντ Ροϋσσελ,

2) Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΓΚΑΡΤΣΙΑ (Σκηνοθεσία Τζώρτζ Μαρσάλ) 
μέ τόν Ούάλλας Μπήρρυ, τήν Βαρβάρα Στάνγουϊκ καί τόν Τζών Μπόλς.

3) ΔΕΝ ΕΣΚΟΤΩΣΑ ΤΟΝ ΑΙΝΚΟΛΝ (Σκηνοθεσία Τζών Φόρντ) 
μέ τόν Γουώρνερ Μπάξτερ καί τήν Γκλόρια Στούαρτ.

4) ΜΙΑ ΧΡΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑ (Σκηνοθεσία Χένρυ Κΐγκ) μέ τόν Τζών 
Χέρσολτ, τήν Τζοΰν Λάγκ καί τά πεντάδυμα Ντιόν τοΰ Καναδά.

5) Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ (Σκηνοθεσία Χόουαρντ Χώκς) 
μέ τόν Φρένεερικ Μάρς, τόν Γουώρνερ Μπάξτερ, τόν Λάϊονελ Μπάρρυ
μορ καί τήν Τζοΰν Λάγκ.

6) Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΝΝΑΡΗΣ (Σκηνοθεσία Νταβίντ Μπάτλερ) μέ 
μέ τήν Σίρλεϋ Τέμπλ.

7) MONTE ΚΑΡΑΟ (Σκηνοθεσία Στέφεν Ρόμπερτς) μέ τόν Ρόναλντ 
Κόλμαν καί τήν Τζόαν Μπάννετ.

8) ΡΑΜΟΝΑ (Σκηνοθεσία Χένρυ Κΐγκ) ταινία έγχρωμος μέ τό τελευ
ταΐον σύστημα Τεγνικολόρ, μέ τήν Λωρέττα Γιώγκ, τόν Ντον Άμέκε, τήν 
Παυλίνα Φρέντερικ καί τήν Κά&ριν Ντε Μίλ.

9) ΗΤΑΝ ΜΟΙΡΑΙΟ (Σκηνοθεσία Ροΰ Ντέλ Ροΰίλ) μέ τόν Τζώρτζ 
Ρά<ρτ, τήν Ρόζαλιντ Ροϋσσελ, τόν Λέο Γκαρίλλο καί τήν Άρλιν Τζοΰτζ.

10) Η ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΣ (Σκηνοθεσία Νταβίντ Μπάτλερ) μέ 
τήν Σίρλεϋ Τέμπλ, τόν Τζών Μπόλς, τήν Καρεν Μόρλεϋ καί τόν Τζάκ 
Χόλτ.

11) ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Σκηνοθεσία Ίρβιν Κιούμιγκς) μέ τήν 
Σιμόνη Σιμόν, τόν Χέρμπτρ Μαρσάλ καί τήν μεγάλην τραγωδόν Ροΰ& 
Τσάττερτον.

12) ΦΤΩΧΟ ΠΑΟΥΣΙΟΚΟΡΙΤΣΟ (Σκηνοθεσία ‘Ιρβιν Κιοΰμιγκς καί 
Νταβ'ιντ Μπάτλερ) μέ τήν Σίρλεϋ Τέμπλ, τήν Άλίς Φαίη καί τήν Γκλό- 
Qia Στούαρτ.

13) ΟΠΩΣ ΑΓΑΠΑΤΕ (Σκηνοθεσία TTdouA Τζίννερ) τοΰ Σαϊξπηρ μέ 
τήν μεγαλυτέραν σύγχρονον ήθοποιόν, τήν Έλιζάμπετ Μπέργκνερ, τόν 
Λώρενς Όλιβιέ καί τούς καλλίτερους καλλιτέχνας τής 'Αγγλίας.

14) Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΜΠΟΒΕΡΥ (Σκηνοθεσία Ούΐλλιαμ Σέϊτερ) 
μέ τήν Σίρλεϋ Τέμπλ.

15) ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ μέ τόν διάσημον βαρύτονον 
Λώρενς Τίμπεττ.1
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16) ΚΡΥΦΗ ΑΓΑΠΗ (Σκηνοθεσία Ρούντελ Ροΰ&) μέ τήν Λωρέττα 
Γιώγκ, τόν Ρόμπερτ Ταίηλορ καί τήν ΙΙάτσυ Κέλλυ.

17) Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ μέ τόν Γουώρνερ Μπάξτερ.
18) Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ Δ ΑΣΟΥΣ (Σκηνοθεσία Νταβ'ιντ Μπάτλερ) άπό τό 

περίφημον μυθιστόρημα τοΰ Λόντον μέ τόν Μιχαήλ Γουώλεν καί τήν 
Τζήν Μιού'ι'ρ.

19) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (Σκηνοθεσία Άλλαν Ντόμαν) μέ τήν 
Κλαίρ Τρέβορ καί τόν Μπρά’ιαν Ντόνβελλυ,

20) Ο ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΝ ΣΤΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ (Σκηνοθεσία Χάρ
ρυ Λάχμαν) μέ τόν Γουώρνερ “Ολαντ.

21) Ο ΕΒΔΟΜΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ Σκηνοθεσία Νταρρΰλ Τζάνουκ) μέ τήν 
Σιμόνη Σιμόν καί τόν Ντόν Άμέκε.

22) ΓΑΜΟΣ ΑΠΟ ΕΡΩΤΑ (Σκηνοθεσία Τζών Κρόνγουελ) μέ τόν Γου
ώρνερ Μπάξτερ, τήν Μύρνα Λόου καί τήν Κλαίρ Τρεβόρ.

23) ΤΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Σκηνοθεσία ‘Οττο 
Μπρόουερ) μέ τόν Τζών Χέρσολτ, τόν Ντόν Άμεκέ καί τήν Άλ. Ζένκινς.

24) ΕΞΩ ΑΠ’ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ (Σκηνοθεσία Ευγενίου Φόρντ) μέ τήν 
Ροσελ Χούντσον, τόν Πώλ Κέλλυ καί τόν σκύλλαν ΙΙούκ.

25) ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ (Σκηνοθεσία Άλλαν Ντουάν) 
μέ τήν Γκλέντα Φαρρέλ, τόν Μπρά'ι αν Ντόνβελυ καί τήν "Ελλεντ Γούντ.

26) Ο ΛΕΥΚΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ (Σκηνοθεσία Τζ'εν Μάρκεη) μέ τόν Γου
ώρνερ Μπάξτερ καί τήν Μύρνα Λόου.

27) ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΦΟΡΜΠΣ (Σκηνοθεσία 
Τζώρτζ Μαρσάλ) μέ τήν Γκλόρια Στούαρτ καί τό Ρόμπερτ Κέντ.

28) Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ Κινηματογραφικός κολοσσός.
29) ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ (Σκηνοθεσία Ριτσάρ Μπολεσλάφσκυ) μέ τόν βα

ρύτονον Λώρενς Τιμπέτ, τήν Βιρτζίνια Μπροΰς καί -τήν Άλλίς Μπράντυ.
30) ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΟΔΙΕΣ (Σκηνοθεσία Ζέσσε Λάσκν) μέ τόν 

Φράνσις Λέντερερ καί τήν Φρανσίς Ντή
31) ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ (Σκηνοθεσία Χένρυ Κΐγκ) μέ τήν 

Ροσελ Χούντσον καί τόν Χένρυ Φόντα.
32) ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ (Σκηνοθεσία Άλλάν Ντουάν) μέ 

τήν Κλαίρ Τρεβόρ, τόν Μπέν Λά ι ον, τήν Μπίλλυ Μπουρκέ καί τόν Ράλφ 
Μπελλαμύ.

33) ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΙΣ ΚΟΥΡΣΕΣ (Σκηνοθεσία Μπροΰς Χά 
μπερστον) μέ τόν Γουώρνερ ‘Ολαντ καί τήν Έλλεν Γούντ.

34) ο ΑΣΩΤΟΣ ΥΙΟΣ (Σκκηνοθεσία Άλλάν Ντουάν) μέ τόν Έντμόντ 
Λόου, τήν Κλαίρ Τρεβόρ καί τήν Άντριέν ‘Ει μς.
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ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΝ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Η ΠΟΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟ’ 1“ΑΙ Ν ΙΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΣ

Επί πλέον, πρός συμπλήρωσιν τόν προγραμμιά^^ί τά περίφημα έπίκαιρα ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΝΙΟΥΣ
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ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΓΕΥΞΙΣ ΜΕ ΤΟΝ κ. Β. Μ1ΧΑΗΛΙΔΗΝ
Λ)ΤΗΝ ΤΗΣ ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΙΛΜΣ ΕΛΛΑΣ, Ε

Αϊ ένιυπώσεις του άπό την λήξασαν περίοδον —Πως βλέπει την κινη
ματογραφικήν κατάστασιν τοΰ τόπου μας.— ΤΙ μάς υπόσχεται διά τήν 
περίοδον 1936. κλπ. κλπ.

Ό κ. Βίκτωρ Μιχαηλίδης είναι μία φυσιογνωμία 
γνωστή σέ δλους τούς άσχολουμένους μέ τόν κινη
ματογράφον. Εύγενέστατος, δραστήριος, βαθύς μελε
τητής καί γνώστης τής άγοράς μας, είναι ένα άπό 
τά Ελάχιστα πρόσωπα πού είργάσθησαν διά τόν Κι
νηματογράφον καί έξυπηρέτησαν ιόν σκοπόν του είς 
τόν τόπον μας. Άπό τόν ’Ιούλιον τοΰ 1935, όπότε 
τοΰ ένετέθη ή διεύθυνσις τών έν Έλλάδι γραφείων 
τής μεγάλης άμερικανικής έταιρίας· Γουώρνερ Μπρος

Ο κ. ΒΙΚΤΩΡ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

—Φερστ Νάσιοναλ» άνέπτυξε έξαιρετικήν δραστηριό
τητα καί άπέδειξε περιτράνως τήν Ιδιοφυίαν του καί 
τά θαυμαστά προσόντα του.

Ό_κ· Μιχαηλίδης είς Ερώτησίν μας περί τών Ερ· 
γασιών τής έταιρίας του μας άπήντησε : «Είμαι Α
πόλυτα Ικανοποιημένος άπό τάς έργασίας μας. Άν 
καί γιά πρώτη φορά Ιδρύαμε γραφείο στήν 'Ελλάδα 
κατωρθώσαμε νά «βγάλωμε» 37 ταινίες, έκ τών όποί- 
ων 29 εις κεντρικούς κινηματογράφους. Σκεφθήτε 
γιά λίγο τ( έμπόδια συνηΥτήσαμε. Υπήρχαν μόνον 
4_κινηματογράφοι (άν άφαιρέσωμε φυσικά τούς 3 
τής Ένώσεως) καί άμέτρητα γραφεία έκμεταλλεΰ- 
σεως ταινιών. Έκτός αύτοΰ οί ήθοποιοί μας, άν καί 
δημοφιλέστατοι σέ δλα τά μέρη τοΰ κόσμου, ήσαν 
άγνωστοι στόν τόπο μας. Προσθέσετε σ’ αυτά τις 
έπαγγελματικές μικροαντιζηλίες καί θά πεισθήτε 
μόνοι σας γιά τόν άθλο πού έπετέλεσε τό γραψεΐόν 
μας. Σήμερα ή Καίη φράνσις, ό Πώλ Μιοΰνι, ή Ρού- 
μπι Κήλερ, δ Τζέϊμ Κάγκνεϋ, άποτελοΰν τήν μεγά- 
λην συμπάθειαν τοΰ κοινοΰ μας. Άπόδειξις ή μεγά
λη ζήτησις τών ταινιών είς τάς όποίας πρωταγωνι
στούν οί άνωτέρω «άστέρες» άπό τούς θερινούς κι- 
ηματογράφους. Φαντασθήτε, τέτοια ζήτησις ύπάρχει, 

πού στήν άποθήκην μας δέν εύρίσκεται οϋτε ένα 
έργο. Βέβαια καί τό σύστημα πού έφαρμόζει τό 
γραφεΐον μας, δηλαδή ή μέ κάθε τρόπον Εξυπηρέ- 
τησις τών πελατών μας, δέν είναι άσχετο μέ τήν Ε
πιβολήν μας είς τήν άγοράν».

— Ποιά είναι ή γνώμη σας κ. Μιχαηλίδη γιά τις 
«ντουμπλαρισμένες» ταινίες ;

— «Έχω τήν γνώμην δτι τό -doublage» μειώνει 
τήν άξια ένός φίλμ καί θά προσπαθήσω μέ κάθε μέ
σον νά Επιβάλω τις πρωτότυπες βερσιόν, άν καί τό 
τελευταίο σύστημα ντουμπλαρίσματος, τό «Ρυθμό 
γράΦ», είναι θαυμάσιο σέ φυσικότητα άποδόσεως 
Περί αύτοΰ θά πεισθήτε απολύτως δταν παρακολου
θήσετε τά νέα μας έργα».

— Τί σχέδια Εχετε γιά τήν προσεχή σαιζόν ;
— «Ή άρχή μας είναι μία : έργα καί μόνον έρ 

γα. "Οτι καί νά πρ κανείς γιά τή νέα παραγωγή 
μας είναι λίγο. Γι’αύτό άφήνουμε τούς κινηματογρα- 
φιστάς καί τό κοινόν νά μάς κρίνουν. Ό γνωστός 
βασιλεύς τοΰ άμερικανικοΰ τύπου, ό περιβόητος 
Χήρστ, ό όποιος διευθύνει τήν «Κοσμοπόλιταν 
Φίλμς· άνενέωσε τήν σύμβασιν συνεργασίας του 
μετά τής «Γουώρνςρ Μπρός» γιά 5 άκόμη χρόνια. 
Γιά κάθε χρόνο ή συνεργασία αύτή προβλέπει τήν 
κατασκευήν 15 μεγάλων έργων, δΓ έκαστον τών δ 
ποίων προϋπολογίζεται δαπάνη άνω τοϋ ένός Εκα 
τομμυρίου δολλαρίων.

Τό χαρακτηριστικόν τών ταινιών μας είναι ή 
πρωτοτυπία των. Κάθε έργον μας, παρουσιάζει κάτι 
τό διαφορετικόν άπό τό άλλο. Ή ποικιλία αύτή έχει 
τό άγαθόν άποτέλεσμα νά μή κουράζη ποτέ τό κοι
νόν. -Ετσι ένας κινηματογράφος μπορεί Επ’ άπειρον 
νά προβάλη Εργα τής έταιρίας μας χωρίς νά μειω- 
θή ή πελατεία του. Αύτό τό σύστημα τό έφήρμοσε 
στό Παρίσι τό «Αροΐΐο» άπό τετραετίας καί δμως 
έρχεται πρώτο σέ εισπράξεις άπ' δλα τά κινηματο 
θέατρα τής γαλλικής πρωτευούσης

Άπό τούς νέους «άστέρας· πού θά παρουσιάσω- 
με έφέτος είς τό Ελληνικόν κοινόν, Ιδιαιτέρως πρέ
πει νά τονίσωμεν τήν Σύμπελ Τζέϊσον, ένα κοριτσά
κι 4 έτών, προικισμένο μέ καταπληκτικό ταλέντο 
πού τείνει νά έπισκιάση καί αύτήν άκόμη τήν Σίρ 
λεϋ Τέμπλ, τόν άφθαστον κωμικόν Τζόε Μπρίουν, 
πού άσφαλώς θά χαλάση κόσμο μέ τήν έμφάνισίν 
του καί τό παίξιμό του, τήν πεντάμορφη Όλίβια ντε 
Χάβιλαντ, τήν δεκαεπταετή άποκάλυψιν τοϋ Ράϊν- 
χαρτ καί τόν γόητα ζέν-πρεμιέ Τζώρτζ Μπρέντ, πού 
φημίζεται γιά τήν άνδροπρέπειά του καί γιά τήν Ε
ξαιρετικήν του κομψότητα καί Ιδίως τόν'Ερρολ Φλΰν, 
τΰπον άνδρικής καλλονής. Σήμερα καί τά πέντε 
αύτά νέα -άστέρια· συγκαταλέγονται μεταξύ τών 
λαμπροτέρων τοΰ πα/κοσμίου κινηματογράφου καί 
αί ταινίαι είς τάς όποίας Εμφανίζονται είναι έξαιρε- 
τικώς περιζήτητοι. Δέν άμφιβάλλω πώς τό ίδιο θά 
συμβή καί στόν τόπο μας.

Άλλά έκτός άπ’ αύτά ή Εταιρία μας συγκαταλέ
γει μεταξύ τών στελεχών της, δτι έκλεκτόν σέ τέ
χνη καί ώμορφιά έχει νά έπιδείξη τό Χόλλυγουντ. 
θέλετε όνόματα ; Καίη Φράνσις, αύτή ή ύπέροχη 
«ντίβα· μέ τήν παρωμιώδη κομψότητα, Τζαίημ Κάγ
κνεϋ, Ενα καταπληκτικό καί πολυσύνθετο ταλέντο, 
Μπέττυ Ντάβις, πού έτιμήθη έφέτος μέ τό πρώτο 
βραβείο τής Κινηματογραφικής Ακαδημίας τοΰ Χόλ- 

λυγουντ γιά τήν ύπέροχη δημιουργία της στό φίλμ 
«Ή Επικίνδυνη», Πώλ Μιοΰνι, ό πιό μεγάλος δραμα
τικός καλλιτέχνης τής Εποχής μας, Ρούμπι Κήλερ, 
ή γλυκειά γυναίκα καί άφθαστη χορεύτρια, Νιίκ 
Πάουελ, δ μοναδικός τενόρος, Ντολόρες ντέλ Ρίο, ή 
θερμή άρτίστα μέ τήν θεϊκιά ώμορφιά, "Δ λ Τζόλσον, 
ό μοναδικός ντιζέρ, Αιλή Νταμιτά, ή παληά μας 
συμπάθεια πού θά ξαναγνωρίστ] νέες δόξες, Φρέντε- 
ρικ Μάρς, δ ύπέροχος δραματικός καλλιτέχνης. "Ανν 
Ντβόρακ, ή γυναίκα μέ τά ώραιότερα μάτια, Μπόρις 
Κάρλωφ, ό -άνθρωπος μέ τις 1000 μορφές» ό μοναδι
κός Ερμηνευτής έργων γκράν γκινιόλ, Βαρβάρα Στάν- 
; ουϊκ, άπό τά πιό άξιοπρόσεκτα ταλέντα τοϋ άμερι- 
κανικοΰ Κίνη ατογράφου, Άρϋ-οΰρος Ρόμπινσον, ό 
άμερικανός Γιάννιγκς, Άνίτα Αούϊζ, Τζόαν Μπλόν- 
τελ κ. ά.

Ώς σκηνοθέται έργάζονται σ’ Εμάς ό Μάξ Ράϊν- 
χαρτ, πού άνεστάτωσε τήν τέχνην τοϋ Κινηματογρά
φου μέ τό άλησμόνητον «Όνειρον θερινής νυκτός» 
τοΰ Σαίκσπηρ καί ποΰ ύπόσχεται άκόμη περισσότερα 
μέ τήν νέαν του δημιουργίαν «Δαντών», άπό τό έρ
γον τοΰ Ζύλ Ρομαίν, δ Φράνκ Μπόρζαζ, ό Μιχαήλ 
Κοΰρτις, δ Μέρβιν Αέ Ρόϋ, δ Βίλχελμ Ντίτερλε, δ 
Ρόϋ ντε Ρούβ-, δ Χόουαρντ Χώκς, ό Αόϋντ Μπέκον, 
δ Αουΐ Κίγκ, δ "Αρτοι Μάγιο, ό Ούΐλλιαμ Κέϋλεϋ, 
δ Μπούσμπυ Μπέρκιλέϋ κ. ά.

Ταινίες θά φέρωμε έφέτος περί τις 65. Ή παρα
γωγή μας είναι άσυγκρίτως άνώτερη άπό τήν περυ- 
σινή. Διαθέτομεν Εργα κάθε είδους καί κάθε κατη
γορίας. 'Ιστορικά, δράματα, φιλμοπερέττες, φαντα
σμαγορικές ρεβύ, αίσθηματικές κομεντί, κωμωδίες, 
περιπετειώδη φάρσες κ τ λ. Άπό άπόψεως δέ ύπο
θέσεως, σκηνοθεσίας καί Ερμηνείας τά φίλμς τής 
Εταιοίας μας είναι πάντοτε Εξαιρετικώς Επιμελη
μένα.

Άπό τόν κατάλογον τών 65 Εργων μας άναφέ- 
ρομεν μερικά, πού άσφαλώς θά σημειώσουν τις με
γαλύτερες Επιτυχίες τής νέας περιόδου

Κριμαϊκός Πόλεμος·, ένα άσύγκριτο άριστούργημα 
τοϋ Μιχαήλ Κούρτιζ, παρόμοιον τοϋ όποιου δέν πα 
ρουσίασε μέχρι σήμερον δ κινηματογράφος. Πρωτα
γωνιστούν δ ύπέροχος Έρρολ Φλύν καί ή ώραιο- 
τάτη Όλίβια ντέ Χάβιλαντ, πού άποτελοΰν άσφαλώς 
τό άρμονικώτερον ζεϋγος πού μπορεί κανείς νά φαν- 
τασθή.

Τό ίδιο ζεύγος πρωταγωνιστών Εμφανίζεται είς 
ένα άλλον κολοσσόν, τόν ·Κάπταιν Μπλούντ» Ποιός 
δέν θυμάται τήν παληά βωβή ταινία ;Ή νέα έκδοσις 
άσυγκρίτως άνωτέρα, θά συναρπάση κάθε είδους 
κοινόν.

• Παστέρ- τοΰ γερμανοΰ σκηνοθέτου Βίλχελμ 
Ντίτερλε μέ Ερμηνευτήν τόν Πώλ Μιοΰνι. Τό έργον 
αύτό, πού πραγματεύεται τήν ζωήν τοϋ περιφήμου 
γάλλου σοφού, άπέσπασε τάς κολακευτικωτέρας 
κρίσεις τοΰ διεθνούς τύπου καί έτιμήθη μέ τό Αον 
Βραβεΐον τής Κινηματογραφικής Ακαδημίας τοΰ 
Χόλλυγουντ.

Αντον υ Ανιβέρς», μιά θαυμασία δημιουργία 
τοΰ σκηνοθέτου Μέρβιν Λέ Ρόϋ, μέ τόν Φρέντερικ 
Μάρς καί τήν Όλίβια ντέ Χάβιλαντ. Ένα φίλμ Εξαι
ρετικής πλοκής καί σκηνοθεσίας.

• Όρατότης μηδέν». ’Αεροπορική ταινία μεγάλης 
σκηνοθεσίας, άσυγκρίτως άνωτέρα άπό τάς «Αερο
μαχίας τοΰ Δυτικού Μετώπου» Σκηνοθέτης είναι δ 
μοναδικός γιά τέτοιου είδους Εργα Χόουαρντ Χώκς 
καί πρωταγωνισταί δ άφθαστος Τζαίημ Κάγκνεϋ καί 
δ δυνατός Πάτ Όμπράϊαν.

• Λουϊζιάνα» καί πάλιν μέ τόν Τζαίημ Κάγκνεϋ, 
περιστοιχιζόμενον αύτήν τήν φοράν άπό τήν Λιλή 
Νταμιτά καί τόν Ρικάρντο Κορτέζ.

«Δενχό; "Αγγελος» ή «"Αγγελος τοϋ Ελέους» μιά 
άνθρωπιστική ταινία Εξαιρετικής δραματικότητος μέ 
τήν θεσπεσίαν Καίη Φράνσις.

WJ'H Καίη Φράνσις πρωταγωνιστεί άκόμη είς άλλα 
τέσσαρα φίλμς, δλα Εκτάκτου Ενδιαφέροντος. Μετα
ξύ αύτών ιδιαιτέρως σημειώνω τό «Στέλλα Πάρις» 
είς τό όποιον συμμετέχουν *πλήν τής Φράνσις, δ 
Τζώρτζ Μπρέντ καί ή μικροΰλα φαινόμενον Σίμπιλ

ΟΙ διευθυνταί τών Εταιρειών Warner Bros. First 
National (καθήμενοι) Sam Morris Γενικός διευθυν
τής, Harry Warner πρόεδρος, Roberd Schless Γε
νικός διευθυντής Εύρώπης καί Beno Slcsim (7ος 
Εξ άριστερών) Διευθυντής διά τήν Ανατολικήν 

Εύρώπην.
Τζέϊσον, πού δπως σάς είπα καί προηγουμένως, 
πλησιάζει νά έπισκιάση καϊ αύτήν τήν Σίρλεΰ Τέμπλ.

• Singing Kid» (Τραγουδιστής μορτάκος) ή τελευ
ταία μουσική ύπερπαραγωγή τοΰ Άλ Τζόλσον καί 
Σύμπιλ Τζέϊσον.

• Ή Α Μ Ίνκόγκνιτο», φίλμ μεγάλης σκηνοθεσίας 
καί άφαντάστου πλούτου τοΰ νταντελλένιου ρεζισέρ 
Φράγκ Μπόρζαζ μέ τήν περίφημη Μάριον Νταΐβις 
καί τόν Ντίκ Πάουελ.

• Δόκτωρ Σωκράτης» άλλη Εξαιρετική δημιουργία 
τοΰ Πώλ Μιοΰνι

• Ή έπικίνδυνη· (Μιά μοιραία γυναίκα) τό πειό 
πρωτότυπο, τό πειό ρεαλιστικό Εργο πού παρουσί
ασε ή Κινηματογραφική Τέχνη τά τελευταία χρόνια. 
Στόν δύσκολο ρόλο τής ήρωΐδος ή Μπέττυ Ντάβις.

«Ό περιπλανώμενος Νεκρός», ή τελευταία καί πειό 
καταπληκτική δημιουργία τοΰ Μπόρις Κάρλωβ.

Τάς 3 περιφήμους φαντασμαγορικός ρεβύ-δπε- 
ρέττας :

• Γυμνές γυναίκες» μέ τόν Ντίκ Πάουελ καί τήν 
Τζόαν Μπλόντελ·

• Κολλίν μέ τήν Ρούμπυ Κήλερ, τήν μεγαλύτερη 
χορεύτρια τοΰ κόσμου, τόν Ντίκ Πάουελ καί τόν 
νέον χορευτήν Πώλ Ντράπερ.

• Παλλάς Ότέλ» μέ τήν Γκλόρια Στούαρτ, τόν Ντίκ 
Πάουελ καί τόν κομψόν Άντολφ ΜενζοΟ.

Τρία χαριτωμένα Εργα μέ τόν κωμικόν μας Τζόε 
Μπράουν (Bright Lights, Son of Gums καί Six day* 
bike Rider) τών όποιων ol Ελληνικοί τίτλοι δέν κα· 
θωρίσθησαν άκόμη. Έχομεν τήν πεποίθησι πώς τά 
τρία αύτά έργα τοΰ Τζόε Μπράουν θά σημειώσουν 
μοναδικό θρίαμβο. "Έχουν άλλωστε δλα τά στοι
χεία: πνεΰμα, χιοΰμορ, πρωτότυπα εύρήματα, ώραΐες 
γυναίκες, πλοΰτο σκηνοθεσίας, άμεμπτο τεχνικό μέ
ρος καί προ πάντων ένα κωμικό ταλέντο πηγαίο.

Έκτός αύτών διαθέτομεν άκόμη 5 Εργα μέ τόν 
Τζαίημ Κάγκνεϋ, 3 μέ τόν Ντίκ Πάουελ, 2 μέ τήν 
ώραίαν βαρβάρα Στάνγουϊκ, 3 μέ τήν Μπέττυ Ντάβις, 
2 μέ τόν Έντουαρτ Ρόμπινσον, 3 μέ τόν Πάτ Όμ·
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Αντίθετα πρός τήν παρελθοΰσαν χειμερινήν κινη
ματογραφικήν περίοδον, ή όποία ύπήρξεν έξαιρετι- 
κώς Ικανοποιητική, είναι ή θερινή τοιαότη διά τούς 
Κινηματογράφους. Εύρισκόμεθα είς τήν καρδιάν ά- 
κριβώς τής έποχής καί δλων άνεξαιρέτως των θερι
νών έπιχειρήσεων, αύξάνεται τό παθητικόν, εις βαθ
μόν έξαιρετικά έπικίνδυνον. Γνωρίζομεν θερινούς 
κεντρικούς κινηματογράφους, οί όποιοι δέν έπραγμα- 
τοποίησαν κατά τόν λήξαντα Ιούλιον, ούτε τά 50ο)ο 
τών περυσινών εισπράξεων.

Ποΰ όψείλεται τό κακόν τοΰτο ;
Είτε είς τήν άκαταστασίαν τοΰ καιροΰ, είτε είς 

τήν έκσπάσασαν οίκονομικήν κρίσιν, πάντως τό ού- 
σιώδες είναι δτι αί ζημίαι τών θερινών έπιχειρή
σεων, θά είναι έξαιρετικά αίσθηταί. Έν τούτοις θά 
ηύχόμεθα νά διαψευσθώμεν.

Τό κακόν είναι, δτι καί ή έπί θύραις χειμερινή 
περίοδος θά παρουσιάση άφαντάστους έκπλήξεις 
‘Ημείς φοβούμεθα δτι είς τήν δίνην τοΰ κινηματο
γραφικού αύτοΰ ανεμοστροβίλου πού ήρχισε νά ά- 
πειλή τόν άθημαϊκόν ίδια κινηματογρ. δρίζοντα. θά 
παρασυρθοΰν δλαι σχεδόν αί έπιχειρήσεις. θά άπαι- 
τηθή δέ πολύ μεγάλη οικονομική καί επαγγελμα
τική δεξιοτεχνία έκ μέρους τών άμέσως ένδιαφερο- 
μένων, διά νά άποφύγουν τάς έπερχομένας κατα- 
στροφάς.

Είναι άληθές δτι, ή παρελθοϋσα χειμερινή περίο
δος ύπήρξεν άρκετά Ικανοποιητική καί έξαιρετικώς 
μάλιστα. Αλλά ούδέν γεγονός ήτο Ικανόν νά μάς 
πείση δτι έκτος τών 2 650 206 θεατών, ύπήρξαν καί 
άλλοι πολλοί οι όποιοι δέν έπήγαν είς τούς κινημα
τογράφους, διότι δέν εύρον θέσεις.

'Επομένως, ποια ή ανάγκη τής δημιουργίας τεσ
σάρων ! νέων κινηματοθεάτρων ; (Διότι περί τεσσά
ρων νέων πρόκειται, άναψέρωμεν δέ σχετικώς κα
τωτέρω). Μήπως αύτομάτως ηύξήθη δ πληθυσμός 
τών Αθηνών διά μιάς καταστροφής άλλης Σμύρνης 
ή διά τής συρροής τών μυστηριωδών κατοίκων τοΰ 
Άρεως;

"Ημεθα είς θέσιν νά γνωρίζομεν δτι ούτε τό έν 
συνέβη, ούτε τό άλλο. Επομένως, ποΰ θά εύρεθοΰν 
κατά τούς μετριοτέρους ύπολογισμούς, 1 1)2 έκα 
τομμόριον νέων θεατών, οίτινες διά τής τιμής τών 
εισιτηρίων των, θά καλύψουν τά έξοδα μόνον, τών 
τεσσάρων νέων κινηματοθεάτρων;

Άρα, πρόκειται νά διανεμηθούν τά 21)2, ή έστω 
καί άν άνέλθουν είς 3 εκατομμύρια, τών θεατών, 
11 έν δλφ κεντρικά κινηματοθέατρα α'. προβολής, 

πράίαν, ένα μέ τήν Ντολόρες ντέλ Ρίο, ένα μέ τόν 
περίφημον μικρόν Τζαίκυ Κοϋπερ κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Δέν πρέπει φυσικά νά λησμονήσωμεν 30 μουσικά 
σόρτς τής έταιρίας Βίταφον. δπως καί 10 ώρα'ότα- 
τες έγχρωμες <Τρ»λΧέί Συμφωνίες».

Καί γιά νά τελειώνωμε σάς γνωρίζομεν δτι ή 
-Γουώρνερ Μπρός - Φέρστ Νάσιοναλ - Κοσμοπόλι- 
ταν · Βίταφον·, έτοιμάζει καί άρκετές μεγάλες έγ
χρωμες ταινίες μέ τό τελειότερον σύστημα, φυσι
κής άποδόσεως δλων τών άποχρώσεων. "Ενα μάλι
στα «Ό άετός τών θαλασσών», είναι σχεδόν έτοι
μον. Τό φίλμ αύτό, νέα έκδοσις τής άλησμονήτου 
παλαιάς έπιτυχίας τοϋ μακαρίτου Μίλτον Σίλς, θά 
έχη ώς πρωταγωνιστήν τόν ύπέροχον "Ερρολ Φλίν 
καί θά είναι άσφαλώς τό πιό σπάνιο καί τό πιό 
λαμπερό διαμάντι τής Κινηματογραφικής Τέχνης. 

πλήν τών κεντρικών τοιούτων β'. προβολής, τών κεν
τρικών λαϊκών καί τών συνοικιακών.

Κατά συνέπειαν οί κεντρικοί μεγάλοι κινηματο 
γράφοι πρόκειται νά συναγωνισθοΰν άγρίως άλλή 
λους θά έφαρμοσθή έν κυριολεξία δ κανών «δ θά
νατος του άλλου ή ζωή μου·.

Ποίων δμως δ θάνατος θά δώση ζωήν είς τούς 
άλλους; * * *

Κατά τήν δημοσιευθεΐσαν είς τό προηγούμενον 
τεύχος περιγραφήν τοΰ νέου κινηματοθεάτρου Rex, 
άνεγράφη δτι ή διεύθυνσις τοΰ έν λόγω κινηματο
γράφου θά άνετίθετο ϋπό τοΰ ιδιοκτήτου «Έλλην. 
Κτημ. Όργαιίσμοΰ» είς τόν έκ τών μετόχων κ Άλέ- 
κον Σικιαρίδην, τοΰ όργανίσμοΰ άποφασίσαντος νά 
μη ένοικιάση τό κινηματοθέατρον είς τρίτον, άλλά 
νά τό Ζκμοταλλευθή δΓ ίδιον λογαριασμό’’.

Μία δμως προσφορά τοΰ κ. Δ. Σκούρα, διευθυν- 
τοΰ τοΰ Κινηματογράφου «’Αττικόν» έκ 2.350 C0) δρ. 
έλάχιστον ήγγυημμένον ετήσιον ένοίκιον μέ 25 ο)ο 
ποσοστά έπί τών εισιτηρίων, άνέτρεψε τελείως τάς 
άποφάσεις τών ιδιοκτητών καί έντός μιάς έβδομά 
δος, ήτις άπητήθη διά τήν σύνταξιν τών σχετι
κών συμφωνητικών, ύπεγράφη τό ένοικιαστήριον συμ- 
βόλαιον τό όποιον είναι διαρκείας 5 έτών ύποχρεω 
τικών καί έτέρων 5 προαιρετικών.

Αί κυριώτεραι λεπτομέρειαι τοΰ ένοικιαστηρίου 
συμβολαίου είναι, πλήν τών άνωτέρω καί αί κά 
τωθι: 1ον) έπί τής έκλογής δρισμένου άριθμοΰ προ- 
βληθησομένων ταινιών, θά έχουν γνώμην καί οί ίδιο· 
κτήται αδελφοί Σικιαρίδη 2) Ούδεμία άνάρτησις ή 
προβολή διαφημίσεως έπιτρέπεται έντός τής αιθού
σης καί τών διαδρόμων τοΰί Κινηματογράφου καί 
3) δπως ό ένοικιαστής δεχθή νά λειτουργήση καί 
είς τό ύπόγειον τοϋ Rex ειδικός κινηματογράφος 
κατά τό σύστημα τών έν Εύρώπη λειτουργούντων 
«Σινέ ”Ακ».

Σχετικώς μέ τήν ύπόγειον τοΰ Κινηματοθεάτρου 
Rex αίθουσαν, πληροφορούμεθα δτι, ό έν Εύρώπη 
έπιχειρηματίας κ. Ρέτζιναλ Φόρντ διά τοΰ ένταΰθα 
άντιπροσώπου του κ. ^Καραλή, διαπραγματεύεται 
τήν ένοικίασιν τής ύπογείου αύτής αιθούσης πρός 
εγκατάστασιν κινηματογράφου προβολής μόνον Ά- 
κτυαλιτέ κατά τό σύστημα τών έν Εύρώπη λειτουρ- 
γούντων «Σινέ Άκ·. κατά πάσαν δέ πιθανότητα ή 
ένοικίασις αΰτη θά πραγματοποιηθή, μολονότι αί 
λεπτομέρειαι συζητοΰνται είσέτι.

Πραγματοποιουμένης οδτω καί τής νέας αύτής 
δημιουργίας κινηματογράφου, θά λειτουργήσουν έν 
δλω οί κάτωθι :

Α'. προβολής· 1) Rex, 2) τοΰ ’Αρσάκειου, 3) « Αττι
κόν·, 4) «Παλλάς», 5) -Τιτάνια», 6) «Πάνθεον», 7) 
«Σπλέντιτ», 8) «Κοτοπούλη», 9) «’ίντεάλ». 10) «’Απόλ
λων» καί-11) «Σινέ "Ακ».

Β'. προβολής·. 1)«Οϋφα Πάλας» καί 2) «Βρεττα- 
νία». Είς τήν Βρεττανίαν» τοποθετούνται νέα καθί
σματα σουφλέ τοΰ έργοστασίου Β Ποταμιάνου ώς 
καί ηχητικά μηχανήματα συστήματος «Κλάγκ Φίλμ».

Έπίσης πολυτελή καθίσματα σουφλέ τοϋ έργο
στασίου Β. Ποταμιάνου τοποθετούνται καί είς τό 
νέον Κινηματοθέατρον Κοτοπούλη.* 

* *Ύπό τήν έπωνυμίαν «’Εξέλσίορ-Έλλάς-Φίλμ», Ιδρύθη 
νέον γραφεϊον έκμεταλλεύσεως κινηματογραφικών 
ταινιών, ύπό τήν διεύθυνσιν τών κ. κ. Σ. Ξενάκη καί 
Μ. Καλύβη. Ή νέα αύτή έταιρία, τής όποιας τά 

γραφεία έγκατεστάθησαν έπί τής δδοΰ Έμμ. Μπέ- 
νάκη 18, θά φέρη κατ άρχάς μικρόν, άριθμόν ίκλβ: 
κτών ταινιών, τάς όποίας θά διαθέσή διά ιούς μεγά
λους κεντρικούς κινηματογράφους, πρώτον πίνακα- 
τών όποίων δημοσιεύει είς διαφημηστικήν σελίδα τοΰ 
παρόντος τεύχους.

“Οπως έγράψαμεν καί είς Ιό προηγούμενον τεΰ 
χος, τό ύπό τοΰ άνεκδίηγήτου διευθυντοΰ τής Άστυ 
νομίας Πόλέων τοΰ Υπουργείου τών Εσωτερικών, 
Κ. Γεωργιάδη είσηγηθέν σχέδιον Νόμου περί κινημα
τογράφων, έφερεν ώς ήτο έπόμενον, άναστάτωσιν 
μεταξύ τοΰ κινηματογραφικού κόσμου όλοκλήρου 
τής Ελλάδος, έχαρακτηρίσθη δέ ύπ’ αύτοΰ δχι μό
νον άπλώς δεσμευτικόν, άλλά κυρίολεκτικώς κατα 
στρεπτικόν τών κινηματογραφικών ’πιχειρήσεων.

Εύτυχώς δτι ή «Πανέλλήνιος "Ενωσις Κινηματο
γραφική» έγκαίρώς λαβοΰσα γνώσιν τών τεκταινομέ- 
νων είς βάρος τών κινηματογραφικών έπιχειρήσεων, 
έκάλεσεν τά μέλη αύτής είς έκτακτον γενικήν συνέ- 
λευσιν τήν παρ. Κυριακήν 26 ’Ιουλίου, έν τοΐς γρα- 
φείοις τής«Έλλην. Κινημ. Ένώσεως· καί μετ’ άνταλ- 
λαγδν διαφόρων γνωμών, έξελέγη έπιΐροπή είς ήν 
άνετέθη έν λευκφ ή διαχείρισής τοΰ ζητήματος Είς 
τήν συνέλευσιν τών κινηματογραφιστών έκλήθησαν 
καί παρέστησαν καί δημοσιογράφοι.

Κατόπιν ένεργειών τής έκλεγείσης έπιτροπής 
παρά τώ πρωθυπουργφ καί τφ προέδρφ τής Βου
λής. ό κ.^Σοφούλης έκάλεσε παρ’ αύτώ τόν διευ 
θυντήν τής Βουλής κ. Καλογεεόπουλον, τόν όποιον 
παρεκάλεσε ν’ άποσύρη έκ τής ήμερησίας διατά 
ξεως τό ύπό ψήφισιν νομοσχέδιον περί κινηματο 
γράφων, δηλώσας συγχρόνως, δτι διά τό κομμάτων 
Φιλελευθέρων δέν ύφίσταται τοιοΰτον ζήτημα, ούδέ- 
ποτε δέ θά δεχθή νά υϊοθετήση τοιαϋτα νομοθετικά 
κατασκευάσματα.

Κατόπιν αύτοΰ έδημιουργήθη, ώς είναι γνωστόν 
καί άπό τόν ήμερήσιον τύπον, ή διάστασις μεταξύ 
Σοφούλη - Σκυλακάκη τοΰ δευτέρου παραπονεθέντος 
διά τούτο καί είς τόν κ. Μεταξάν.

Πρός τό παρόν, ό κίνδυνος τήςψηφίσεως ένός τό
σον καταστρεπτικού διά τούς κινηματογράφους Νό
μου άπετράπη, έκτός άν ό άνεκδιήγητος άργόμισθος 
κ. Γεωργιάδης κατορθώση διά τοΰ άφελοΰς ύπουρ- 
γοΰ κ. Σκυλακάκη νά έπιτύχη τήν ψήφισίν του λά
θρα. Είναι τόση ή μανία καί τό μίσος τοΰ ύποκει- 
μένου αύτοΰ κατά τοΰ κινηματογράφου, ώστε νά νο· 
μίζη δτι δ προορισμός του είς τήν θέσιν ήν κατέχει 
παρά τφ Ύπουργείφ, συνίσταται εις τό κλείσιμον 
τών κινηματογραφικών καί μόνον έπιχειρήσεων. Τό 
σον είναι τό κατά τού κινηματογράφου σαδιστικόν 
του πάθος!

Ή Π. Ε.Κ. δμως άγρυπνή.* * *
Πλήν τών άναφερθεισών είς τό προηγούμενον 

τεύχος, ταινιών, πού θά προβληθούν είς τούς διαφό
ρους κινηματογράφους, πληροφορούμεθα δτι ύπό τού 
Παλλάς, «έκλείσθησαν» άκόμη καί τά κάτωθι έργα 
τοΰ γραφείου τοΰ κ. Άντ. Ζερβοΰ’ ««θείο τραγούδι» 
μέ τήν Μάρθα Εγγερθ, «Ή τίγρις τής Σιγκαπούρης» 
τοΰ σκηνοθέτου "Αϊχμπεργκ, «Ό τάφος τοΰ ίνδοΰ» 
έπίσης τοΰ Αϊχμπεργκ, τό όποιον θά προβληθή συγ
χρόνως καί είς άλλον κινηματογράφον, «Οί λέοντες 
πεινοΰν» τής συγγραφέως Τέας φόν Χάρμπου, «’Α
νήσυχες ψυχές» μέ τήν Πάουλα Βέσελυ, «Μάρθα» 
τό γνωστόν μελόδραμα τοΰ Flotow μέ τόν διάσημον 
τονόρον' Ροσβένκε, «Μιά γυναίκα χωρίς σημασία» 
τοΰ Όσκάρ Ούάϊλδ, «Πικαντίλλυ» βιεννέζικη όπε 
ρέττα μέ τήν Μάγδα Σνάϊντερ, «Ίντερμέτσο» σκηνο 
θεσία Γκέζα φόν Μπούλβαρυ καί «Γΰπες» μέ τόν 
Λουΐ Τρένκερ.

Έπίσης ύπό τοΰ κ. Λ. Παπαγεωργίου «έκλείσθη· 
σαν» διά τό νέον κινηματοθέατρον τοΰ ’Αρσάκειου,

Ό μέγας καλλιτέχνης ΧΑΡΡΫ ΜΠώΡ είς τήν ΐελευ- 
ταίαν του συνταρακτικήν δημιουργίαν «ΓΚΟΛΕΜ-» 

(Ο ΤΡΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΑΣ).
’Εκμετάλλευσις τώ» ηνωμένων γραφείων
ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ καί Α,Ε.Κ.Ε»

πλήν τών γνωστών τής Μέτρο Γκόλντουϊν καί 12 
ταινίαι τής Γουώρνερ Μπρός Φέρστ Νάσιοναλ, τών 
όποίων τούς τίτλους θά άναφέρωμεν είς τό προ
σεχές.

Ό κ Σκούρας διά τούς κινηματογράφους του 
Άττιχόν καί Ρεξ πλήν τών γνωστών, άπό τό προη- 
γούμειον τεΰχος, ταινιών των γραφείων Μέτρο 
Γκόλντουϊν καί Άμολ. Βουλγαρίδη Α.Ε.Κ.Ε., έξησφά- 
λισεν τάς κάτωθι έξ ταινίας παραγωγής Bavaria 
τοϋ γραφείου Έμμ Κυριακοπούλου' »Du bist mein 
gliick mein leben· καί «Ruf der grossen welt» άμφό- 
τερα μέ τόν τενόρον Μπενζαμΐνο Τζίλλι καί τήν 
περίφημον καλλιτέχνιδα "Ιζα Μιράντα ή όποία, θεω
ρείται έν Γερμανία, άνωτέρα ,και αύτής τής Γκάρμπο, 
«Πέερ Γκύντ», τό περίφημον έργον τοΰ "Ιψεν μέ μου
σικήν Grieg καί πρωταγωνιστάς τών Χάνς Άλμπερς 
καί τήν "Ολγα Τσέχοβα, «Ερυθρά κατάσκοπος» έπί
σης μέ τόν Χάνς Άλμπερς καί τήν Σαρλόττε ΣοΟζα 
καϊ δύο όπερέττες ύπό τούς τίτλους «Ποτέ δέν θά 
είσαι πιστή» καί Ein ganzer kerl.

Έπίσης δ κ. Σκούρας έκλεισε διά τό Άττιχόν 
τάς κάτωθι ταινίας τοΰ γραφείου Ε Καλογήρου: 
Aujourd’hui μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ, “Υπό τά βλέμ
ματα τής δύσεως,, μέ τήν Ντανιέλ Παρολά, τόν Πιέρ 
Φρεναί καί τόν Γκαμπριέλ Γκαμπριό, “Τό άκριβώ- 
τερο φιλί,, μέ τήν Λιάνε Χάϊντ καί τόν Πέτροβιτς 
καί ένα άλλο άκόμη τοΰ σκηνοθέτου Γκέζα φόν 
Μπόλβαρυ καί διά τό "Ρεξ,, τάς ταινίας “Νιτσεβό,, 

| “Γό Χρήμα,, “Ή πριγκήπισσα Δάγμαρ,, καί “’Ενα
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τραγούδι άπ’ τή Βιέννη,, έπίσης τοΰ γραφείου Ε. 
Καλογήρου.

Ύπό των διευθύνσεων τών άθηναϊκών λαϊκών Κι
νηματογράφων, “Ελλάς,, “Μάζεστικ,, “Αθηναϊκόν,, 
καί “Ροζικλαΐρ,, διεξάγονται συνεννοήσεις διά τήν 
κατάπαυσήν τοΰ μεταξύ των συναγωνισμού κα'ι τόν 
περιορισμόν, τών, ώς έκ τούτου, άσκόπων δαπανών. 
'Ως βάσις τών συνεννοήσεων, τίθεται ό μετριασμός 
τών καθ’ έβδομάδα προβαλλομένων έργων, άπό τέσ- 
ααρα είς δύο καί ή διανομή τών εισπράξεων ή κερ
δών έπί άναλόγοις ποσοστοϊς.♦

'6 It Ε. Μαυροδημάκης έπιστρέψας ,ώς γνωστόν, 
έκ ΠαρισΙωνέξησφάλκίεν μικρόν άριθμόν ταινιών, με
ταξύ τών όποίων συγκαταλέγονται: ένα φίλμ τοΰ 
περιφήμου σκηνοθέτου Ζάκ ντέ Μπαροντσέλλι ύπό 
ιόν τίτλον «Η τελευταία σύγκρουάις» μέ τόν Ζάν 
Μϋρά καί τήν Ντανιέλ Γίαρολά, «ΜεφιΟτό» του Άρ- 
θούρ Μπερνέ μέ πρωταγωιιστάς τήν Φράνς Ντελιά, 
τόν Ζάν Γκαμπέν καί τόν Ρενέ Ναβάρ, «Τό σπήτι 
ioO μυστηρίου» τοΰ Ζύλ Μαρί αύτοτελές, μέ πρώτα- 
Ϋώνίστάς τήν Μπλάνς Μοντέλ, Ζάκ Βαρέν καί Ρόλλα 
Νόρμαν κ. ά.

* *
Άνεχώρησε δι’ Ιταλίαν δ κ Γ Παπασΐοφάς 

πως έπισκεφθή τά έν Μιλάνω Εργοστάσια τής έίαι- 
ρίας; κατασκευής κινηματογραφικών μηχανών καί ή- 
χητικών έγκαταστάσεων ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ, ής τυγ
χάνει άποκλειστικός άντιπρόσωπος, ώς καί τήν 4ην 
Διεθνή Έκθεσιν τής Κινηματογραφικής Τέχνης ήτις 
θ’ άρχίση τήν ΙΟην τρέχοντος έν Βενετία καί εις ήν 
θά μετάσχη καί η ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ ήτις, ώς γνω
στόν, πέρισυ έν τή Ιδία ’Εκθέσει έλαβε τό κύπελλον 
LIDO διά τήν άρτιωτάτην κατασκευήν τών ήχητι- 
κών έγκαταστάσεών της καί τήν φυσικωτάτην άπό- 
δοσίν των.

Καθώς πληροφορούμεθα δ κ Γ. Παπαστόφας θά 
κομίση τούς τελευταίους τύπους ήχητικών έγκατα
στάσεων ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ πρός πλουτισμόν τής 
Έκθέσεως ήν θά έγκαταστήση είς τά νέα έπί τής 
δδοΰ Θεμιστοκλέους 13 γραφεία του (είς τό ίδιον 
μέγαρον δπου καί τά γραφεία τής Μέτρο-Γκόλν- 
τουϊν) είς ά θά (Ιεταφερθή άπό 1ης Σ)βρίου έ. έ. 
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Θεσσαλονίκη

Ήλύσια, Προεβλήθησαν τά έργα “Βαμμένος πέπλος , 
"Η εύθυμη χήρα,, "θά πάρω έναν εκατομμυριούχο,, “Η 
πρώτη φλόγα,, καί "Η ’Επιφυλακή,,.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα "Μιά βραδυά στή Βου
δαπέστη,, “Κλεμμένη αγάπη , καί “Νύχτες στό Χόλ
λυγουντ,,.

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα ‘Μή μέ ξεχνάς,, “Η 
φίλη τής Α. *£ξοχότητος,, “Ζούντ Εξπρές,, ‘“Αγάπα με 
γιά πάντα,, “Βασιλικό βάλς,, καί “Εύθυμη ζωντοχήρα,,.

’Απόλλων, Προεβλήθησαν τά έργα “Η σκλάβα τοΰ 
έρωτος,, “Κατηγορούμενε ομολόγησε,, “Ζούντ ’Εξπρές,, 
καί “Ραγισμένες καρδιές,,.

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά φίλμ "Βασίλισσα Χρη- 
στίνα,, “Τό έγκλημα τοΰ φακίρη,, “Ο κόσμος προχωρεί., 
"Καμπαλέροι στά σύνορα,, “Η γάτα καί βιολί,, καί “Τά 
θύματα τής κρίσεως,,.

"Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Οϊ κίτρινοι δαί
μονες τής Ν. ‘Υόρκης,, "S.O.S.,, “Η ακτίνες τοΰ θανά
του,, “Μονάχη στή ζωή,, καί “Μυστική διαθήκη,,.

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα "Τιριτόμπα,, “Είναι 
χαριτωμένος,, “Λιλιόμ,, ‘Ναύτης μέ καρδιά,, “□ μικρός 
συνταγματάρχης,, καί “Μιά βραδυά στό καμπαρέ,,.

Βόλος
"Αχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα *Τό κοράκι»,· 

«Άνθρωποι έν πολέμφ», «Βατερλώ», «Ξεχασμένη αγά
πη», «Τό τελευταίο του ταξείδι», «Όταν ή'πόλις κοι
μάται», «Τό ίπποδρόμιον τοΰ θανάτου’ καί «‘Η καρδιά 
κυβερνά».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Όταν ό έρως ψι
θυρίζει», «Ό καταστροφεύς», «’Μ πυγμή τοΰ νόμου», 
«Στά βάθη τοΰ ’Ωκεανού», «Τό μυστήριον τοΰ έξπρές», 
«Ό δαμαστής τών αγρίων», «Τό πλοϊον φάντασιια», «Ή 
έκδίκησις τής θεάς», «Ένα έξυπνο κόλπο», «Ή σφαγή» 
καί «Ό καβαλλάρης φάντασμα·.

Έσπερος Προ?βλήθησαν τά έργα «Όταν ο έρως 
ψιθυρίζει» συγχρόνως μέ τό Τιτάνια. «’Ηρωική παρέλα- 
σις», «Μπέλλα Ντόννα», «Ό γολγοθάς μιάς^ γυναίκας»,, 
«Μή μέ ξεχνάς», «Ρσμπέρτα», «Ένα φιλί, ένα τραγούδι’ 
μιά γυναίκα» καί «Αικατερίνη τής Ρωσσίας».

Θέτις. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό διάβολος ιίναί 
γυναίκα», «‘Η λέσχη τών αύτοκτονσύντων·, «Ό κόμης 
•Ομπλικαντό», «‘Η ζητιάνα τής άγάπη;», «Νύχτες αγω
νίας», «Ξεχασμένα είδωλα», «Οί γίγαντες τής θαλάοσης» 
καί «Τραγούδια Παρισίων». Παπαβασιλίίβυ
Πάτρκι.

Ζενίϋ. Προεβλήθησαν τά έργα «Κάστα Ντίβα» καί 
«Ευτυχία».

Ούφα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ένας μυστηριώδης 
φόνος» και «Δράκουλα». Άνδριόπουλος
Ζάκυνθος

Προεβλήθησαν τά έργα «Μις Μπά», «Ήσαΐα χόρευε»: 
«Σήμερα ζοΰμε», «Ερωτικό ρομάντσο», «‘Ο κυκλών τού 
Τεξάς», «Θές δέν θές θά μ’ αγαπήσης», «Κατηγορούμενε 
ομολόγησε», «Τρελλός γιά κίνδυνο· καί Άσμα άσμάτων». 
Ζάκυνθος

Πάνϋεον Προεβλήθησαν τά έργα ‘Ό Σωσίας,. 1 0 
τρελλός καβαλλάρης,, "Οί καλλικάντζαροι,, ( “Θά γίνης 
δούκισσα,, “Υπό τήν σκιάν τής παγόδας,, ‘ Ο τυφών,, 
"Λάριγκαν ό τρομερός,, “Σάμαραγκ,, “Βαριετέ,, “Τό μα
τωμένο ρομάντζο,, καί "Λευκός γάμος,, Γρυπάρη 
Κομοτιντί

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή προδοσία», 
«Τό παιδί τοΰ καταδίκου», «Ό δράκος τής Σαγκάϊ», «Ίά 
κορίτσια τή: Βιέννης», «Ο μυστηριώδης κ. X.», «Τζάζ 
Γκέρλ» και «‘Π πόλις τοΰ εγκλήματος», άπαντα έπιτυχώς. 
Κομοτινή

’Δετικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό ρομάντζο μιας 
δακτυλογράφου», «Πολωνέζικο ρομάντσο», «Ό κυρίαρχος 
τής ζούγκλας», «Πολισινέλ», «‘Εκτός Νόμου, «Τό διπλό 
ρομάντσο», «“Οταν ήμουν κατάσκοπος» καί «Φρακενστάϊν» 
άπαντα μέ έπιτυχίαν. Έπίσης προεβλήθησαν τά έργα 
"Ο δικτάτωρ,. "Σκάρφες,, “Τουραντότ,, “Θύελλα θανά
του,, "Έγώ είμαι ή Σουζάνα,, “Μπουμποΰλ,, “Πρός τήν 
άβυσσο,, “Χαρήτε τή ζωή σας,, καί “Ο μορφονιός κάου- 
μπόι,, Χατξηλιχούδης
Χαλκίς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ουγγρική Ρα
ψωδία», «Ή κωμωδία τής ζωής», «Νύχτα γάμου», «Μπα- 
μπαΰνα», «Ό πρίγκηψ "Ιωάννης», «Χρυσές μποΰκλες»., 
«Φολί Μπερζέρ», «Ή μάσκα τοΰ τρόμου», καί «Όταν ό 
έρως ψιθυρίζει».

Πάνϋ·εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Γκάγκστερς», «Ό 
μικρός Ιάκωβος», «Βίβα Βίλλα», «Ρεγγίνα», «Μουσικός 
καί πιστόλι», «Ή παρείσακτος», «Τελευταία έφοδος», «Ή 
πρώτη φλόγα», καί «2ον γραφεΐον κατασκοπείας».

Λυκόπ
Βέρραια

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργφ «Έσένο^ ποθώ», 
| «Θαμαι μόνη μετά τά μεσάνυχτα», «Αύτή ή καμμιά άλλη-,

«Κατάσκοπος X. 87» καί «Μιά νύχτα στό Μόντε Κάρλο».
Ζάππειον- Προβλήθησαν τά έργα «Φτερό στόν άνε

μο», «Μονάχη στή ζωή» καί «Όταν ήμουν κατάσκοπος».
Στέφικαρ

Βαθύ (Σάμου)

Πάνϋεον. (Βωβός). Προεβλήθησαν τά έργα «Ή ω
ραία άριστοκράτις», «Ό υιός τοΰ Ταρζάν» καί «Φυγή 
άπό τήν κόλασι».

Τιτάνια / Εαρλοβασίου). Προβλήθησαν τά έργα «Μα- 
νουελίτα», «Ή κυρία μέ τάς καμελίας», «Φρασκουΐτα» 
καί 'Πολωνέζικο ρομάντσο».

Πανοαμιακόν (Καρλοβασίου). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Χιή χώρα τών ονείρων», «Έσκιμώ», «Όταν ή γυναίκα 
αγαπά» καί «Θανατική άκτίς» βωβή,
Αίγιον

Μπούφαλο (θερινός). Έκαμε έναρξιν είς τήν μα
γευτικήν τοποθεσίαν «Καλλιθέα» καί προεβλήθησαν τά 
έργα «Ή εύθυμη ζωντοχήρα» καί «‘Ο καταδότυς»;

ΙΤαρθοών. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό δόκτωρ Τζαϊ- 
κυλ», «"Υπό δίαιταν», «"Η δεσποινίς λοχαγός»; «Έκλι1

Τό μεγαλείτερο ταλέντο τής έποχής μας, ή 
ύπέροχη Αύστρο · Ούγγαρέζα καλλιτέχνις Όρ 
τένσα Ράκν, ένα κράμα Μάρθας Έγγερθ καί 
ΦραντσΙσκας Γκάλ, πού έξέλεξε δ Βίλλυ Φόρστ 
γιά τήν προσεχή του ταινία καί τής δποίας ή 
προσεχής έμψάνισις είς τήν μεγάλην Όπερέτ- 
ταν τής Neubach-Produktion Παράδεισος Γυναι
κών άναμένεται μέ δικαιολογημένην άνυπομο- 
νησίαν άπ’ δλον τόν καλλιτεχνικόν κόσμον 
τής Εύρώπης. Ώς γνωστόν, εις τήν έν λόγω 
δπερέτταν τής δποίας τήν μουσικήν συνέθεσε 
έξ δλοκλήρου δ πολύς Ρόμπερτ Στόλτς, πρω
ταγωνιστεί καί ένα σπάνιο σύνολον ήθοποιών 
μέ έπί κεφαλής τόν Ίβάν Πέτροβιτς, τόν Γκε- 
ώρχχ " Δλεξάντερ, τόν Δεό Σλίζακ καί τόν άπα- 

ράμιλλο μικρό κωμικό Χάνς Ρίχτερ.

ψαν τήν γυναίκα μου», «Δαυίδ' Κόππερφιλδ», «Οί βύί- 
δρόμοι», «Τραγούδια Παρισίων», «Τό παιδί τοΰ καταδ 
κου», «Τό τελευταίου βάλς», «Ό τυχοδιώκτης» καί «Τ 
κοράκι». Καρβέλας
Μυτιλήνη Γ Δ

Χαπφώ. ΑΙ έργασίαι τοΰ χειμερινού έληξαν μέ τήν 
προβολήν τών έργων «Πριγκήπισσα τοΰ τσάρντας», «Τά 
μαύρα ρόδα» καί «Μονάχη στή ζωή». Πρό τής ενάρ- 
ξεως τοϋ θερινού έγκατέστησε τά μηχανήματά του έπί 
μίαν εβδομάδα εις τήν κωμόπολιν Γέρας δπου προέβαλε 
ταινίας β' βιζιόν;

Σαπφώ (θερινός). Προεβλήθησαν τά έργα «Εύθυμη 
ζωντοχήρα», «Ό άρχιατσίγγανος», «‘Ο Έντυ φακίρης», 
«Ό φωτογράφος τής αγάπης», «Θέλω νά γίνω μεγάλη 
κυρία», «Μουλέν Ρούζ»; «Ή πριγκήπισσα διασκεδάζει»; 
«Ευτυχία», «Αί τελευταίοι ήμίραι τής Πομπήΐασ», «Μιά 
νύχτα γάμου» «Ένα τραγούδι, ένα φιλί, μιά γυναίκα», 
“Άνευ οικογένειας,, “Τό ήμερολόγιον μιας έρωτευμίνης,; 
“Ο άνθρωπος μέ τά δύο πρόσωπα,, “Τό μυστικό τοΰ 
Τσάρλυ Τσάν„ "Μιά γυναίκα πού ξέρει τί θέλει,, καί “Η 
παρείσακτος,,. , . .

Πάνϋεον (χειμερινός), Προεβλήθησαν τά έργα «Ό 
καβαλλάρης φάντασμα», «Μαύρη κόλασις», «Τραγούδια 
τών Παρισίων», «Κρυφή άγάπη», «Ό υγρός τάφος» καί 
«Στό περιθιόριο τής ζωής».

Μετά είκοσαήμερον διακοπήν έκαμε έναρξιν τών θε
ρινών του προβολών είς τόν Δημοτικόν Κήπον με έλευ- 
θέραν είσοδον καί προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτές Χα
βάης», «‘Ο κλέπτης», «Κατά διαταγήν τοΰ αύτοκράτο- 
ρος», «Τό ασθενές φύλον», «Ένοχα χέρια», «Γιά τή γυ
ναίκα του», “Τό σφάλμα μιάς μητέρας,, “Φωνή χωρίς 
πρόσωπο,, “Ξεχασμένες εντολές,, “Δίνω τόν έρωτά μου,, 
“Ο πυλότος τοΰ θανάτου,, καί “Νόκ Άουτ,,. Ήδη διέ
κοψε λόγφ άπαγορεύσεως ύπό τού Δήμου τής λειτουρ
γίας κ.νηματογράφου έν τώ Κήπιρ. Xoxpgoviiiiifs
Κοιβάλλα

Οίύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Έγώ είμαι ή 
Σουζάια», «Ό σωσίας». «Άζέφ», «Τό έγκλημα ενός 
αθώου», «‘Ο κατακτητής», «Ρομπέρτα», «Χαρήτε τή 
ζωή σας», «Μή μέ ξεχνάς», «Τό άσθενές φύλον», «Τό 
μυστικόν τή; λαίδης Λάμπερτον» καί «Μαΰρα μάτια».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο εχθρός τής 
κοινωνία », «Έπσνάστασις στά χαρακώματα», «Ό ωραίος 
καβαλλάρης», «'Υπνωτισμός καί έγκλημα», «Άγριο φορ
τίο», «Χρυσές γροθιές», «Ό δαίμων τής τσχύτητος», 'Τό 
σπήτι τοΰ μυστηρίου» καί «Ή τιμή τού πλοιάρχου».

Έσπερος. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ταξεΐδι ·τήν 
Τύνιδιι», «Γκράντ Ότέλ», «‘Ο λοχαγός τών κοζάκων», 
«Σκάνδαλα 1936», «Ό πρωταθλητής», «Λευκός άετός», 
«’Αστυνομικόν αύτοκίνητον 17» καί «‘Ο κυρίαρχος τής 
ζούγκλας». Βασιλακος
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα “Τό φάντασμα τού Με
ξικού,. “Μαύρη σελήνη,, “Τά ίχνη τών γιγάντων,, “Ο 
κουρσάρος τών ωκεανών,, “Οί λαθρέμποροι τής Ν. ‘Υόρ
κης,, Τόμ Μίξ, “Τό λιμάνι τών τίγρεων,, “Τρελλός αγω
νιστής,, “Έκτος νόμου,, καί ‘“Τό άγριον φορτίον,,.

Γοριδάρης
S ά ν 8 η

, ‘Ωραία Θέα. Προεβλήθησαν τά έργα «Πολωνέζικο ρο- 
μάνσο», «Τό μάρς τών ούσσάρων», «Μιά νύχτα έρωτος», 
«Χορός στό Σαβόϊ», -Χειμωνιάτικο δνειρο», «Ή Σου
ζάνα είμ" έγώ», «"Ερως καί ηθική» καί διάφορα Νιούς.

Παρασχίδης
Κ,αλάμαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Άνάστασις», «Ό 
δόκτωρ X.», «Επιφυλακή» καί «Ή τελευταία άγάπη».

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό νικητής τοΰ 
ιπποδρομίου», « Ο κόμης Όμπλικαντό», «Γιατί νά δο».
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λέύουμε»; «Νατάσσα»; «Ό βασιλεύς τής μπύρας» καί 
• Σιά κύματα τοΰ βοσπόρου».

Τιτάνια Προεβλήθησαν τά έργα *Δάκρύα βασιλίσ- 
σης», «‘Η λέσχη τών αΰτοκτονούντων»; «Τό άσθενές 
φΰλον», «Ξαναγύρισε», «Ή δευτέρα ραψωδία τοϋ Αίστ» 
και «Όνειρα πού σβύνουν». Ε. Μπατάγιας
KctViol

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «ίίράκτωρ Ϊ3»ί 
«Ρεγγίνα» καί «Ό είσαγγελεύς». Προσεχώς «Σεκόγια», 
«Μαύρη κόλασις» κ. ά.

Πάν&εον Προεβλήθησαν τά έργα «Τό ήμερολόγιον 
μιάς ερωτευμένης», «Ξανθή Κάρμεν», «Ποζαμπό» καί 
«Πρώτη Φλόγα»,

Βέρα. Προεβλήθησαν τά έργα «Σαμψών», «©ές δέν 
θές θά μ’ άγαπήσης» καί «Στραντιβάρι». Κολ/.άρος 
Σέρραι

Όασις. Προεβλήθησαν τά έργα «Χαλύβδινοι αετοί», 
«Αικατερίνη ή μεγάλη», «Ταρζάν» καί «Ό κυρίαρχος τών 
θαλασσών».

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύχτα ερω· 
τος» μέ επιτυχίαν, «Καριόκα», «Τό παιδί τοϋ καρναβα
λιού», «Νύχτες Χαβάης» καί «Τσιγγάνικο αίμα».

Βατακίδης
Χίος

Άστήρ Προεβλήθησάν τά έργα “Τό τελευταΐον βάλς 
τοΰ Σοπέν,, “"Οπως μέ ποθείς,; έπιτυχώς, “Μις Μπά,, 
“Μπαττερφλάϋ,, καί ‘‘"Αννυ καί "Αννυ„. Βουδονρης 
Άργρστόλισν

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα “Οί γίγαντες τής 
θαλάσσης,, “Ότσιτσόρνια,; “Τό γεράκι,, “Όνειρον θερι
νής νυκτός,, “Τό κάθισμα ΰπ’ άρ 19,; 'Ή κυρία δέν 
θέλει παιδιά,, “Ο χρυσός,, καί “U Βόλγας στις φλόγες,;. 
Προσεχώς “Βασίλισσα Χρηστίνα,,. Βιυτσινας
Σϋρο;

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κόσμος γυρί
ζει», «Ό μικρός συνταγματάρχης», «Ένα όνειρο σ’ ένα 
βάλς», «Μονάχη στή ζωή», «Στή λεγεώνα τών ξένων», 
«Πριγκήπισσα ’Αλεξάνδρα», «Ξεχασμένες εντολές», «Να
τάσσα»; «’Αθώος ληστής», «Ό άρχιατσίγγανος» καί 
«Μπήττερ-Τή». Συνοδινός
Λ,άρισ»

Φρούριον. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο δαίμων τής 
κολάσεως», «Τ’ απόκρυφα τής Τσέκας», «Καίνιξμαρκ», 
«Τό νανούρισμα», «Ύπό δίαιταν», «Σάς ζητούν στό τηλέ 
φωνον», «Παρθένος μητέρα», «Όνειρα πού σβύνουν» καί 
«Κέρινες μάσκες».

‘Ολύμπια (Θερινός), Προεβλήθησαν τά έργα «Σμόκυ» 
Αστυνομικόν, «Ό ήρως τής κολάσεως» καί «Ζάς ζητούν 
στό τηλέφωνο».

Τιτάνια (Θερινός). Προεβλήθησαν το έργα «’Αγάπα 
με γιά πάντα», «Ή κωμωδία τή; ζωής» μέ καταπληκτι
κήν έπιτυχίαν, «Έγκλημα καί τιμωρία», «Τό βάλς τοΰ 
Δουνάβεως», «Τό ρομάντζο u άς νύχτας», «Τό θαλασσο- 
πούλι», «Μπέλλα Ντόνα», «Είναι ώραϊα νασαι ερωτευμέ
νος», «Έρως καί μόδα» καί «Τελευταία αγάπη».
Ρέθυμνον

‘Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Ξανθή Κατερι- 
νοΰλα», «Ή δεσποινίς δακτυλογράφσς», «Ό κλέπτης τής 
Βαγδάτης», «Καριόκα» καί «Ή πριγκήπισσα τής τσάρ- 
δας». Προσεχώς «Κόστα Ντίβα». Ο. Παπ.
Ηράκλειον

Πονλαχάχη. Προεβλήθησαν τά έργα «Ουγγρική Ρα
ψωδία», «Ανάστασις» μέ τήν "Αννα Στέν, «Ή Σκύλλα», 
«‘Η Ξανθή Κάρμεν», «Ή κωμωδία τής ζωής» καί “Μή 
μέ ξεχνάς,,.

Άλχαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτες Μόσχας»,

ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ
ΤΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΛΙΓΝΟΥ

Είς τόν μέγάλον κιΥη|Ιά«ογράφον «’Ολύμπια» τών Πα
ρισίων θριαμβεύει άπό έξ έν άάνεχείφ εβδομάδων καί 
συνεχίζεται άρΟβαλλομένη μέ καταπληκτικόν ρεκόρ εισπρά
ξεων, μία νέα αουσική κωμφδία τής «Μέτρο» ύπό ιόν τί
τλον <<Μιά νΰχτα στήν “Οπερα*.

Στήν ταινία αΰτή πρωταγωνιστεί ή τριανδρία τών α- 
δελφών Μάρξ (Γκροΰσο-Σίκο-Χάρμ^σ). Ή έπιτυχία των 
είναι άφαντάστως καταπληκτική. Έχει δημιούργηθή ένσ 
τέτοιο ρεύμα συρροής πλήθους στά «’Ολύμπια», ώστε ή 
αστυνομία ώρισε και* άνάγκην μόνιμον φρουράν πρό τήζ 
εισόδου τοΰ Κινηματογράφου γιά τήν τήρησι τής τάξεως. 
Πολλά άπ’ τά εξαιρετικά νούμερα ιών αδελφών Μάρξ 
τά μιμούνται ήδη σ' όλα τά μεγάλα καμπαρέ τοϋ Πα
ρισιού.

Έπί τή εύκαιρίρ σάς άναφέρομεν καί μερικάς χαρα» 
κτηριστικάς κρίσεις γνωστών αστέρων γιά τήν ταινία αθτή 
καί γιά τούς πρωταγωνιστάς της.

Ούάλλας Μπηρν : Ταινία κωμική είς τόν κΰβον Καί 
τούτο ίσως γιατί καί οί πρωταγωνισταί της είναι τρεις.

Λιγνός·. Πρώτη φορά στή ζωή μσυ έκλαψα μέχρι δα
κρύων.

‘Εντυ Κάντορ : ΟΙ τρεις φοβεροί αυτοί κωμικοί έδη- 
μισύργηΰαν κι’ ένα τέταρτον. Ή γυναϊκά μου μπορεί να 
σας πή ποιος είν' αύτός ό τέταρτος.

Μωρις Σεβαλιέ : Leg Marx - Brothers SQnt formi- 
dables.

Πολλοί διερωτώνται μήπως, οί Μάρξ Επισκιάσουν τό 
κωμικό ζευγάρι Χονδροΰ-Λιγνού. Αύτό όμως είναι έντε
λώς άπίθανον, γιατί ή παραγωγές τών δύο ομάδων είναι 
έντελώς ξεχωριστού είδους. "Αλλωστε κάθε κωμικός δη
μιουργεί ένα δικό του Ιδιαίτερο τύπο καί δίνει σέ κάθε 
έργο του τήν ξεχωριστή δική του σφραγίδα. Καί έτσι στις 
κωμικές ταινίες θά τό έχουμε πειά... δίπορτο, μιά μέ τόν 
Χονδρόλιγνο καί μιά μέ τήν τριανδρία Μάρξ.

«Νεανικές τρέλλες». «Ραψωδία τού Αίστ», «Ή παρεί- 
σακτος», «Στήν κόλασι τών καρχαριών», «"Ονειρα κο· 
ριτσιών», καί “Η πρώτη φλόγα,,.
Κόρινθος

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Νοσταλγία», «Ζη
λοτυπία καί έγκλημα», «Ή έκδίκησις τοΰ Ινδού» κοί 
διάφορα σόρτς.

‘Ατελιέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μή μέ ξεχνάς», «Ή 
τραγωδία μιάς μητέρας» καί «’Αγάπα με γιά πάντα».

Φιλόπουλος
Άμωλιάς.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν ιά έργα «Τά θύματα τού 
καθήκοντος», «Θέλω νά γίνω μεγάλη κυρίσ», Ό υιός 
τοϋ γκάγκστερ», «Τό ρομάντσο μιάς νύχτας» καί « Οταν 
βροντούν τά κανόνια»·

Ζενί&. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ηρωες τοΰ καθή» 
κσντος», «Όνειρα πού σβύνουν», «Ή κόρη τοΰ σεΐχη» 
καί «‘Η τιτανομαχία τών άαρδανελλίων». Μ ποτσέζος

ϊ 'Ο «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ* 
έκτυποϋται είς τά Τυπογραφικά Καταστή-

$ ματα ΝΙΚ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ καί Σία, 'Οδός & 
5; Εμμανουήλ Μπενάκη 74 - Άΰήναι. w
4
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΕΡΓΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ

I ΤΟ ΣΠΗΤΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ |
Άπό τό περίφημον μυθιστόρημα τοΰ Ζΰλ Μαρί’, τοΰ οποίου ό θρίαμβος εις 

ξ τόν βωβόν κινηματογράφον θά μείνη άλησμόνητος. Έργον αυτοτελές μέ πρω- 
ταγωνιστάς τήν Μπλάνς Μβντίλ καί τούς Ζώρζ Μωλόϋ, Zix Βαρέν 

καί Ρόλλα Νόρμαν. Σκηνοθεσία Γαστών Ρουντέ.
Εμπορική έπιτυχία έξησφαλισμένη.

I Η ΤΕΛΕΥΤΑιΓςΥΓΚΡΟΥΣΙΣ | 
ϊ =Ένα ναυτικό φιλμ τοΰ περιφήμου σκηνοθέτου Ζάκ ντέ Μπαροντσέλλι, μέ πρω- 

ταγωνιστάς τόν συμπαθέστατον Ζάν Μυρά καί τήν Ντανιέλ Παρολά.

Φ φ φ

I ΜΕΦΙΣΤ©...! I = =Ξ 3
Άπό τό περίφημον Αστυνομικόν μυθιστόρημα τοΰ Άρθούρ Μπερνέ. Έργον 
άφαντάστου πλοκής καί ένδιαφέροντος. Πρωταγωνιστούν οί Ζάν Γχαμπέν, 

Ρενέ Ναβάρ, Zotviv Ρονζεραί, Φράνς Ντκλιά κ. Α.I ------- I= g
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Πλήν τών ανωτέρω ταινιών διαθέτομεν καί τό περίφημον 

“ΖΟΥΝΤΕΞ,, τήν μεγάλην έμπορικήν έπιτυχίαν τής περυσινής περιό
δου ώς καί μεγάλον άριθμόν όμιλουσών καί βωβών ταινιών γαλλικής καί 
Αμερικανικής παραγωγής.



OZA M FA NT A
Τό Νέο άστέρι πού μεσουρανεί στό Παγκόσμιον Κινηματογραφικόν στερέωμα. Ή μεγάλη τραγωδός, Ύ 

άφθαστος μοιραία γόησσα, πού δ 
παγκόσμιος τΰπος τήν άναβιβάζει 
είς τήν άνωτέραν βαθμίδα τής 
Καλλιτεχνικής άποδόσέως, τήν κρί
νει δέ ώς Ι

— ΙΑΝΩΤΕΡΑΝ
τής Γκρίτας Γκάρμπο^ καί τής 
itafltv Ν^ήτριχ. ίΡ Β
Ί'Εχει άγκαζαρισθή άντί μυθώ
δους άμοιβής παρα τής Ιμεγαλειτέ- 
ρας γερμανικής Εταιρείας

BAVARIA
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"Ητις θά τήν παρουσίάση κατά 
τήν άρξαμένην χειμερινήν περίοδον 
1936—1937 είς τρεις Κολοσσιαίας 
δημιουργίας πού θά άναστατώσουν 
τάς ’Αθήνας.

mmii
(Τίτλος προσωρινός)^

"Ενα μουσικό μεγαλούργημα είς 
τό όποιον συμπράττει δ παγκοσμί

ου φήμης τενόρος

ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝΟ ΤΖΙΛΙ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ ΔΙ ΤΗΣ ΝΟΧΤ ΑΑΓΙ ΑΣ ι-π,χος «ροοωΡ.νός>
•Από τά άριστουργήματα πού θ’ άφήσουν έποχήν, έπίσης συμπράττει -δ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝΟ^, ΤΖΙΑΙ

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ
Τό κορύφωμα τής Τέχνης της, τό κολοσσιαΐον δημιούργημα διά τοΰ^δποίου άνεγνωρίσθη ώς ή μεγαλει- 

τέρα τραγωδός τοΰ κόσμου.
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