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ΜΑΡΛΕΝΕ ΝΤΗΤΡΙΧ
Ή άσύγ· ρ :η γερμανίς καλλιτέχ\ις ή όποια πρωταγωνιστεί είς δύο μεγάλας έπιτυχίας τής Para
mount ‘‘Λόκκ νη Τσαρίνα,, τοΰ σκηνοΰέτοο Γιώσεφ φόν Στέρνμπεργκ καί Desir τοΰ σκηνοθέτου 

Φράνκ Μπόρζαζ.
ΈκΗετ^μ^Αιιηλονίτη- ί! ΑΕ·ΚΕ-
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Mt ΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΕΡΟ ΑΣΤΕΡΙ,, ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΒΕΝΕΤΙΑΣ

ΠΕΡΥΣΙ τδ ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 
τό έκέρδισε θριαμβευτικά ή

ΑΝΝΑ ΚΑΡΕΝΙΝΑ

V 
V

Mt 
V

τό παιδί - θαύμα
ή νπ.' άριθ. d εύνοουμένη τοΰ Ελληνικού κοινού, 

θά έμφανισθή έφέτος σέ 4- κινηματογραφικούς κολοσσούς

ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΣ
μέ τόν Τζών Μπόλς, τήν Κάρεν Μόρλεϋ, τόν Τζάκ Χόλτ καί τόν 

περίφημον νέγρον χορευτήν Μπιλ Ρόμπινσον.

/ Γκρέτα Γκάρμπο - Φρέχτερικ Μαρς \
\ Φρέντυ Μπαρτόλομίου /

ΕΦΕΤΟΣ έκατοντάδων άλλων ταινιών
τό διεκδικοΰν οί κολοσσοί:

ΖΙΓΚΦΕΛΔ
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Οΰΐλ Πάουελ, Μύρνα Λόϋ, 
Λουίζε Ράϊνερ 

καί

ΣΑΝ ΦΡΑΝΤΣΙΣΚΟ
Κλάρκ Γκέημπλ, Ζ. Μακόόναλδ

Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΝΝΑΡΗΣMt 
Mt 
V 
Mt 
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μέ τόν άμίμητον Γκύ Κίμπυ, τόν Σλίμ Σούμερβίλ 
καί τήν Τζούν Λάγκ.

μέ τήν Γκλόρια Στούαρτ καί τήν Άλίς Φαίη.

Η ΠΡΙΓΚΗΠ1ΣΣΑ ΜΠΟΙΒΕΡΥ

V 
ν

μέ τήν Ντέλμα Μπάϊρον.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ή Σίρλεϋ Τέμπλ τής οποίας ή άποκάλυψις καί τό λανσάρι- 

σμα οφείλονται είς τήν ‘‘ΦΟΞ ΦΙΛΜ,, συγκαταλέγεται άπό τριετίας καί 
πλέον μεταξύ τών «αστέραν» τής εταιρίας ταύτης, δΓ αποκλειστικόν λογα
ριασμόν τή; οποίας εργάζεται. Επομένως παν έργον της διαφημιζόμενον 
παρ’ οίουδήποτε άλλου, είναι παλαιότερον τών τριών έτών, οπότε ή Σίρλεϋ 
Τέμπλ δέν ήτο άκόμη «σταρ» καί δέν τής ένεπιστευοντο ρόλους ενδιαφέρον
τα;. Τοΰτο κατά καθήκον φέρομεν είς γνώσιν τών άξιοτίμων πελατών μας.

*

ν ΦΟΛΜ ΕΛΛΑΧ α.ι
‘Οδός Εμμανουήλ Μπενάκη 6 (Μέγαρον Καστόρια do; όροφος) 
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ4 |ΚΟΝ ΓΡΑΦΕΐΟΝ

ΙΩΧΗΦ ιΜΑΡΓΟΥΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ‘Οδός Βεοανξέοου άριθ. 14 · ΑΘΗΝΑΙ - Άριί, 

ΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ! ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΝΗ^
^■λΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ^^

1 Ή τελευταία ύπερπαραγωγή τής Απαράμιλλης ΜΑΡΘΑΣ ΕΓΓΕΡΘ. Σκηνοθεσία 
Καρμίνι Γκαλόν·, τής δποίας δ τίτλος θέλει γνωσθή λίαν προσεχώς. Τδ «γύ
ρισμα* τής ταινίας θά λήξη τόν προσεχή Δεκέμβριον.

2 ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΡΟΜΑΝΤΣΟ (Cissy) "Ενα συγκινητικό καί δυ
νατό μουσικό ρομάντσο μέ τήν άηδονόλαλη Γκραίης Μούρ, τόν Φράνσοτ Τόν 
καί τόν ύπέροχον τραγωδόν Γουώλτιρ Κόννολυ. Τό θαϋμα τοΰ 1936. Σκηνο
θεσία Στέρνμπεργκ. Όμιλοΰσα γαλλιστί.

3 20.000.000 ΔΟΑΑΑΡΙΑ (Les extravagances de Mr Deeds) Μιά ρομαν
τική περιπέτεια έκατομμυριούχου μέ τόν δημοφιλέστατον Γκάρρυ Κοϋπερ καί 
τήν ώραιοτάτην Ζ. Άρ&ουρ. Σκηνοθεσία Φρ. Κάπρα. Όμιλοΰσα γαλλιστί.

4 ΜΕΣΑ ΣΤ0Υ ΧΟΡΟΥ ΤΗΝ ΤΡΕΛΛΑ (Music goes round) Τό μου
σικό έργο πού θ’ άφήση ώς άνάμνησιν τό ώραιότερο τραγούδι τής έποχής. 
"Ολη ή 'Αθήνα θά τό τραγουδεϊ καί θά θυμάται τά ώραΐα του μπαλλέτα. 
Πρωταγωνιστούν δ μέγας καλλιτέχνης καί άοιδός Χάρρυ Ρίσμαν, ό Ρόαελ 
Χοΰτσον καί δ Γουωλτερ Κόννολυ.

5 ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΠΕΡΑΣΗ μέ τόν Τζύρτζ Ράφτ καί τήν Τζόαν Μπίννετ. 
"Ενα άτίθασσο καί αύταρχικό κορίτσι μπορεί ν’ άγαπήση; Καί δμως.... 
Όμιλοΰσα γαλλιστί.

C ΠΩΣ ΞΑΝΑΖΗΣΕ ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ, Ένα λεπτό καί συγκινητικό 
ρομάντσο, μέ πρωταγωνιστάς τήν Φαίϋ Ραίϋ καί τόν Ziv Ράϋμον. Όμιλοΰσα 
γαλλιστί.

7 ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ! Ένα κωμικοτραγικό είδύλλιο 
γεμάτο δροσιά καί χάρι πού τελειώνει... ποΰ άλλοΰ ;... στό γάμο. Πρωταγω
νιστούν δ Μάλβιν Ντούγκλας καί ή Μαίρη Άστορ. Όμιλοΰσα γαλλιστί.

^■■ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιμιην̂ 1̂

ΟΚΤΩ (άριθ. 8) περιπετειώδη έργα ΚΑΟΥ ΜΠΟΪΣ τελευταίας 
παραγωγής Κέν Μάύναρ τής ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ.

ΔΕΚΑ (άριθ. 10) ΣΟΡΤΣ παραγωγής ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ.

ΠΡΑΧΤθΡ
€Ν ©ESSAAONIKHl
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Τηλεφ- 24-838, Τηλεγρ. Δ]σις «Μαργουφίλμ», Ταχ. Θυρίς 5

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1936-1937
|^·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΠ ..........ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι··^

ΤΑΙΝΙΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ Παραγωγής
ΑΦΑΝΤΑΣΤΟΥ ΠΛΟΚΗΣ-ΔΡΑΣΕΩΣ “ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ,, 1936-37

8 ΑΠ0ΔΡΑΣΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ Βίκτωρ Ζόρυ 
Φλόρανς Ράϊς.

9 Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ Μάβλυν Δούγκλας, Γ. Πάτρικ

10 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΝ ΑΝΕΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Γώλτερ Κόννολυ, Λ Νόλαν.

11 ΟΙ ΔΙΑΒΟΛΟΙ ΤΟΥ ΛΕΡΟΣ Ρίτσαρ Νιίξ, Κάρ;ν Μόρλεη.

12 ΤΟ ΕΙΔΩΛΟΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΩΝ (θαλασσ. δράμα) Σάρλ Μπίκφορτ, 
Φλόρανς Ράϊς.

13 ΤΟ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟ ΚΑΡΑΒΙ (θαλασσ. δράμα) Τζώρτζ Μπάνκροφτ, 
"Αννα Σόθερεν.

14 Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ· Ρότζερ Πράϊορ, Ζ. Πέρρυ

15 Η ΤΥΧ0ΔΙΩΚΤΡΙΑ Φέη Ρέη, Ράλφ Μπέλλαμυ.

16 Ο ΕΜΠΡΗΣΤΗΣ Έδμονδ Λόου, "Αννα Σόθερν.

17 Ο ΚΙΒΔΗΛΟΠΟΙΟΣ Τσ. Μόρρις, Μάργκοτ Γκράχαμ.

18 01 ΤΥΧΕΡΟΙ ΔΙΑΒΟΛΟΙ ΜπΙλ Μπδϋδ, Δωρ. Ούίλσων.

19 ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΝΙλς Άστερς, Κάρεν Μόρλεη.

20 Ο ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ Γκόρδον Χάρκερ, Βάκφιλδ.

21 ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΔΥΝΑΜΙΣ "Αννα Σόθερν, Μ 
Δούγκλας.

^■■■ΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΚΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ^^^

Έν λίαν προσεχεϊ μέλλοντι θά εϊμεθα είς τήν εΰχάριστον θέσιν 
ν’ άνακοινώσωμεν τούς τίτλους καί πρωταγωνιστάς ετέρων τεσ
σάρων ΣΟΥΠΕΡ ΦΙΛΜ τελευταίας παραγωγής, τών οποίων δια- 
πραγματευόμεθα τήν άγοράν.

Σ. ΜΑΛΛΑΧ
ΟΑΟΣ ΤΣΙ/ΛΙΣΚΗ 7
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= ΟΙ άσσοι τών περιφήμων . ~ 
μουσικών ταινιών τήςI WARNER BROS

I ΡΟΥΜΠΥ ΚΗΛΕΡ 
καίI ΝΤΙΚ ΠΑΟΥΕΑ

| τό ιτειό ταιριαστό ζευγάρι
| τής όθόνης είς μίαν σκη· 
? νήν τοΰ μουσικού άριστουρ· 
:: γήματος

SHIPMATES FOREVER Λ 
“Ηρωικές Καρδιές,, (προσ.)

στό όποιον λαμβάνει μέ- Ε Wfe-y < ρος δλος ό στόλος καί δ- g: 
λοι οί μαθηταϊ τής Σχο- > νιί.
λής τών Δοκίμων τών jMlL
Ηνωμένων Πολιτειών. ·Ι ί;.
Συμμετέχει δέ καί ή περί-
φημη χορωδία τοΰ ΧΩΛ

ΤΖΟΝΣΟΝ __ POT·®»

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡ|ντ'

Ή θεία

ΚΑΙΗ ΦΡΑΗΣΙΣ
δπως έμψανίζεται είς τήν 
μεγαλειτέραν μέχρι σήμε

ρον δημιουργίαν της

0 ΛΕΥΚΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ)

Ταινία άΦαντάστου σκηνο- Ξ 
θεσίας, δυνατής ϋποθέσεως Ξ 
παρμένη άπό ένα έπεισό- Ξ διο τοΰ Κριμαϊκού Πολέ· = 

μου.

Νεα

ΧΑΡΡΥΜΠΩΡ
KAI

Ιβαν ΜΟΣΖΟΥΚΙΝ
ΣΤΟ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΝΙΤΣΕΒΟ
IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllUlini

(ΑΓΩΝΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ)
Σχηνοθβαίχ :

ΙΖΑΚ ΝΤΕ ΜΠΑΡΟΝΤΣΕΛΛ1

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:EIMIM. Λ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΧ
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 18 - ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλβγβαφήματα: ΚΑΛΟΓΗ ROMAN

·’ 28 784



1936 1937
ΒΚΑΤΑΔΘΓ©? TAINIQN THS

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤ ΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
Ό πρώτος κατάλογος μέχρι τοϋ άριθ. 34 έδημοσιεύθη είς τό

^Μιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι··^

35 Η ΜΕΑΛΟΥΣΑ ΖΩΗ τό πολύκροτον έργον τοϋ μεγάλου συγγραφέως 
ΟΥΕΛΣ. Σκηνοθεσία Άλεξ. Κόρντα.

36 Ο ΙΠΠΟΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΝΟΠΛΙΑΝ μέ τήν περίφημη Μαρλένε 
Ντήτριχ καί τόν Ρόμπερτ Ντόνατ.

37 ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ή νέα μεγάλη κωμωδία τοΰ 
"Εντυ Κάντορ.

38 ΤΑΡΡΑΣ ΜΠΟΥΑΜΠΑ τοϋ Γκογκόλ, μέ τόν γίγαντα Χάρρυ Μπώρ, 
τόν Ζάν Πιέρ Ωμόν καί τήν Ζάν Κρισπίν.

39 ILS ETAIENT TROIS μέ τήν Μύριαμ Χόπκινς καί Μέρλε Όμπερον.

40 ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑΙΝΙΑ μέ τήν ΑΙλιαν Χάρβεϋ, παραγωγής ΟΟφα

41 ΜΑΓΙΕΡΑΙΓΚ (‘Ο Ροδόλφος κα'ι ή Βετσέρα) μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ 
καί τήν Ντανιέλ Νταριέ.

42 CENT BLAGUES δευτέρα νέα ταινία τοΰ περίφημου ’Εντυ Κάντορ.

43 Η ΚΑΤΑΙΓΙΣ έγχρωμος μεγαλειώδης ναυτική ταινία.

44 ΓΚΑΡΣΟΝ τό άριστούργημα τοϋ Πώλ Μαργκερίτ, μέ τήν Μαρί Μπέλ 
κα'ι τόν ΆνρΙ Ρολάν.

45 ΙΟΥΑΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ τραγωδία τοϋ Σαϊξπηρ.

46 Η ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑΣ μέ τήν Όλγα 
Τσέχοβα καί τήν περίφημη καρατερίστα Άντέλλα Ζάντροκ.

47 Η ΝΕΑ ΑΤΑ ΑΝΤΙΣ (’Εκείνη) Σκηνοθεσία : Μύριαμ Κοϋπερ.

48 ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ μέ τήν Άννα Στέν.

49 ΝΥΧΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ μέ τόν Γοΰσταβ Φραΐλιχ.

SHMIlllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimillUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl^'

ΕΠΙΣΗΣ ΛΛΕΓΑΛΟΝ ApiSMON ΓΊΕρί ΠΕΤΕΙΩΔΩΝ 

ύπ’άριθ. 12 (381) τεϋχος τοϋ «Κινηματογραφικού Άστέρος»
^■ΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠ·^

50 ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΟΥ ΝΕΟΥ μέ τήν ΜαρΙ 
Μπέλ καί τόν Άνρί Ρολάν.

51 ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ παραγωγής R. Κ. Ο.
52 SWING TIME ή τελευταία ταινία τοϋ περιφήμου ζεύγους Φρέντ Άστερ· 

Τζίντζερ Ρότζερς.
53 ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ τό περίφημο μυθιστόρημα τοΰ 

Εύγ. Σύη, μέ τήν Ρενέ Σέν Σύρ, τόν Κωνστάν Ρεμύ καί τόν κωμικόν Λου- 
σιέν Μπαροΰ.

54 ΚΟΝΦΑΙΚΤ τό νεώτερον έργον τής Πόλα Νέγκρι.

55 Η ΠΑΡΙΣΙΝΗ ΖΩΗ ή γνωστή όπερέττα τοΰ Όφφενμπαχ, μέ τήν 
Κοντσίτα Μοντενέγκρο.

56 ΜΟΖ APT άπό τήν ζωήν τοΰ μεγάλου μουσουργού μέ τήν Λιάνε Χάϊντ.
57 ΜΠΟΥΡΚΤΕΑΤΕΡ ή δευτέρα ταινία τοΰ Βίλλυ Φόρστ.
58 Η ΚΥΡΙΑ ΔΕΝ ΘΕΑΕΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗ μέ τόν Γοΰσταβ 

Φραΐλιχ καί τήν Δωροθέα Βήκ.
59 Ο ΠΑΙΚΤΗΣ τοΰ Ντοστογιέσκυ.
60 Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ μέ τόν Άντολφ Βόλμπρυκ.

61 ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ μέ τόν τενόρον τής Σκάλας τοϋ 
Μιλάνου Άλέσαντρο Τσιλιάνι.

62 LA HAUTE EC0LE μέ τόν Ροϋντολφ Φόρστερ καί τήν Αγγέλα 
Ζάλοκερ.

63 ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΤΟΜΙΝΟ μέ τήν Μπριγγίτε Χόρνεϋ καί τόν Κάρλ 
Λοΰντβιχ Ντήλ.

64 ΟΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΤΣ μέ τόν περίφημο ρωσ- 
σομογγόλο Ίγκιτσίνωφ καί τήν Φρανσουάζ Ροζέ.

.....................................................................ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ11ΙΙΙΙΙΙΙ..... ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.......... IUHI1IIIIIII...... ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·^

ΕρΓΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΐρίΩΝ Κ. Ο. KAI COLUMBIA
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦ Ε I Α

ΑΘΗΝΑΙ
. ‘Ομήρου 2 

Τηλέφωνον 21.830
( Τηλ. Δ]σις «Φιλμέκε»

Υποκατάστημα
Τσιμισκή 7 

Τηλ. Δ]σις «Φιλμέκε»
©ΕΘΝΙΚΗ



2 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
• ^®ΐ·ιΙιΙι1ΙΙΙ ΗΒΗ ΐΰίΐΐΐΐΐΐΐπΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐ^^

ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ &“ϊί£’ - 
---------------------—-------------- έκεΐνα ποΰ συγ- 
κινούν δλες τις καρδιές τών θεατών. "Εχει συγκίνησιν, άνθρώπινον ένδιαφέρον 
καί ψυχολογικήν διείσδυσιν είς τόύς χαρακτήρας τών πρωταγωνιστών. Τό με- 
γαλείτερον μέρος τής ύποθέσεως έκτυλίσσεται είς τό περίφημον «Χάίντ Πάρκ» 
τοΰ Λονδίνου, δπου δύο αγνές καρδιές, διψασμένες γιά έρωτα, συναντώνται 

γιά νά συνεχίσουν τόν άκάνθινο δρόμο τους μέσα στις φωτοσκιάσεις τής μεγαλουπόλεως.
Ό άλησμόνητος ποωταγωνιστής τοΰ «‘Εβδόμου ούρανοΰ» Τσάρλς Φαρέλλ, άφθαστος είς τόν ρόλον του, 

μετά τής χαριτωμένης Σαρλόττε Χένρυ, άποτελοΰν τά κύρια πρόσωπα γύρω άπό τά όποια περιστρέφεται μιά 
ύπέροχος έρωτική ιστορία.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΓΗΟΣ1Σ "Ενα άεροπλάνον μέ δέκα τρεις έπιβάτας, 
*■8’*»· a. 1 11\ 11 III vz^al άναγκάζεται νά προσγειωθή είς μίαν έρημικήν
-------------------------------------------------------------------------------------- περιοχήν τής Άριζόνας. Κατά τήν διάρκειαν 
τής προσγειώσεώς του λόγω μιας τρομακτικής θυέλλης, δολοφονείται ένας έκ τών έπιβατών κατά μυστηριώδη 
τρόπον. Ποιός είναι δ δολοφόνος; Μία δευτέρα δολοφονία ή όποια έπακολουθεΐ περιπλέκει άκόμη περισσό
τερον τήν κατάστασιν. "Ενα αεροπορικόν άστυνομικόν έργον, συναρπαστικού ένδιαφέροντος, μέ πρωταγω- 
νιστάς τήν ξανθήν γόησσαν "Εστερ Ράλατον, τόν δραματικόν ήθοποιόν Όνσλοου Ετήβενς καί τήν χαριτω 
μένην Τόμπυ Ονΐγκ.

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΝ
---------------------------------------------------------------------------------------------------δικαίως έπωνομάσθη “Διάδοχος τοΰ 
Σέρλοκ Χόλμς,, διότι τά άστυνομικά της έργα έκδίδονται είς έκατομμύρια άντιτύπων. "Τό μυστηριώδες άκρω- 
τήριον,, τό καλλίτερον δημιούργημα τής δαιμόνιας συγγραφέως, μας παρουσιάζει ένα νεαρόν ντέτεκτιβ, δ 
όποιος μεταβαίνων είς τήν Καλιφορνίαν χάριν άναψυχής, περιπλέκεται είς μίαν μυστηριώδη ύπόθεσιν τετρα
πλής δολοφονίας. Τό έργον έκτος καθαρώς άστυνομικοΰ ένδιαφέροντος περιλαμβάνει καί μίαν έρωτικήν περι
πέτειαν άνταξίαν τοΰ περιβάλλοντος της. Ή διανομή τών πρωτευόντων ρόλων περιλαμβάνει τήν έξαίρετον 
δραματικήν ήθοποιόν Χέλεν Τβέλβετρης καί τόν Ντόναλτ Κούκ.

5
ίίΥ Α ίΔΠ Υ Μ F Μ Ο I FPOTFV Μιά γυναίκα άγαπά τόν άνδρα που τήν διώχνει και μισείΊ,/1ν71 I ί* Π1 L< 11 I L/I di I ΓυΔι τρν άνδρα ποΰ τήν ποθεί. "Ενα έξωτικό δράμα μέ παρά.

------  ~ "■■■· ξένους έρωτας στή φλογισμένη άτμόσφαιρα τών Τρο.τικών-
Οί ύπέροχες εικόνες τοΰ φίλμ όφείλονται είς τόν περίφημον όπερατέρ ’Έρνστ Μύλλερ, 0 όποιος έβραβεύθη 
ύπό τής ’Αμερικανικής Κινηματογραφικής ’Ακαδημίας διά τήν θαυμασίαν φωτογραφίαν του.

Πρωταγωνιστούν οί Κόνραντ Νάγκελ, "Εστερ Ράλστον, Ντόναλντ Κούκ καί Καίη Λίναικερ.

Μ V 5 Τ Ιί Ο V ΠΡΔΙ^ΤΟΡ Τό αύτό μάς παρουσιάζει τήν άγωνιώδη ένεργειαν ένός1’1 141 11\ vz L* Ill γΛ Ι\ 8 dfa * κράτους διά νά ύποκλέψη μίαν σπουδαιοτάτην έφεύρεσιν,
. ' = συνισταμένην είς ένα έκκρηκτικόν υλικόν τρομακτικών άπο-

τελεσμάτων, άπό μίαν μεγάλην δύναμιν. ‘Ολόκληρος ή φρίκη_ένός προσεχούς, πολέμου έμφανίζεται κατά τόν 
παραστατικώτερον τρόπον είς τάς συναρπαστικάς εικόνας τοΰ έξαιρετικοΰ αύτοΰ έργου,. , Τούς πρωτεύοντας 
ρόλους ύπΟκρίνονταιμό γνωστός Ούΐλλιαμ Μπόυντ καί ή πρώην ' Μις ’Αμερική,, Ίρέν Ούάρ.

ί-ΪΛΛΔΤνίΝΟ ΡΟΜΔΝΤΣΠ "Ενα παιδάκι μένει έξαφνα όρφανό άπό _μητέρα καί 
vz ϊ 1 τ» Ζ. Ζ. i ι“ V 1 ι ” S rs 1" I X» πατέρα ναυτικό Δύο συγγενείς τό διεκδικοΰν. Δύο δλό-

ι ------------------- . .. ------ κλήροι ναυτικοί καί άεροπορικοί στόλοι κινητοποιούνται
γιά νά τό βροΰν. , „ , , ,

"Ενα φιλμ ποΰ περιλαμβάνει όχι μόνον πρωτότυπον καί δραματικήν δράσιν, άλλά συγχρόνως και άπει- 
ρίαν κωμικών σκηνών ξεκαρδιστικού περιεχομένου. , „

Τό έξαίρετον αύτό έργον έπραγματοποίησεν ό συνεργάτης’σκηνοθέτης τοϋ, Λούίς Μαιλστον Αγγελοι 
τής κολάσεως,,) μέ πρωταγωνιστάς τούς Ούΐλλιαμ Γκάργκαν καί τήν γοητευτικήν Κλαίρ Ντούντ.

Μ Ο Μ TF Ρ Ν Π Ε TVYGASOKTlI Τζίμμυ Βαλεντιν, ένας διάσημος διαρρήκτης τής Ιτΐ' ' J1 1 LI ΠνΙ I I Λ’ ■ Lil I I έποχής του, έπανεμφανίζεται ύστερα άπό μίαν 
: · ------ ■ — τριακονταετίαν, είς τό πρόσωπον ένός σωσίου του

διά ν’ άντιληφθή δτι, αί διάφοροι εγκληματικοί μέθοδοι τής έποχής του, έχουν ριζικώς μεταβληθεΐ. “Ενα φρυ- 
κιαστικόν έγκλημα διαπράττεται άπό τούς γκάγκστερς καί ή άστυνομία χάρις είς τά τελειότατα μέσα που 
διαθέτουν τά όργανά της, κατορθώνει τελικώς ν’ άνακαλύψη τούς ενόχους διά νά τούς παραδώση εις την 
δικαιοσύνην. , , _ ,. α, . ,.

Τό φίλμ αύτό είς τάς διαδοχικός εικόνας του μάς παρουσιάζει τά τελειότερα, μέσα που διαθέτει ή Αμε 
ρικανική Άστυνομία διά τήν άποτελεσματικήν καταδίωξιν τοΰ έγκλήματος, συγχρόνως δμως καί μίαν ένδια- 
φέρουσαν ύπόθεσιν. Είς τούς πρώτους ρόλους έμφανίζονται οί Ρότζερ Πρά'ίορ καί ή χαριτωμένη Σαρλόττε Χένρυ-

TV Υ F Ρ Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ Τό θαυμάσιο αύτό ίπποδρομιακόν φίλμ, είς τό όποιον μάς I I ALI 11 IllilVtlS εμφανίζονται οί περιφημότερες κούρσες τής ’Αμερικής, μάς
- ----- παρουσιάζει τόν Ιδιοκτήτην ένός άλογου ό όποιος προσπαθεί

ν άποκαταστήση τήν τιμήν του άποδεικνύοντας δτι δέν είχε ποτίσει τό άλογό του πρό τής ιπποδρομίας γιά 
νά τρέξη περισσότερο Τό τέλος τοΰ έργου είναι άπροσδόκητον

Τούς διαφόρους ρόλους ύποδύονται οί Ούΐλλιαμ Μπόΐντ καί Βαρβάρα Γουώρθ.

Μ I Λ Γ VN Δ I Ιί Δ Μ F ΚΔΡΛΙΔ Μιά γυναίκα παντρεύεται έναν άλλον άνδρα γιά 4’11“ 1 I lifnllyri 1Τ1 ϊ-7 Ι\ γί 1 Lllrl σώση τόν δικό της σύζυγο... 'Η Ιστορία ένός
-------- ---------------------------------------------------------  == ισχυρού πολιτικού, δ όποιος τήν παραμονήν τής 
έκλογής του, εις κυρερνήτην μιάς μεγαλουπόλεως, πέφτει θύμα ένός αύτοκινητικοΰ δυστυχήματος. Ύπό τήν 
έπίδρασιν τού ναρκωτικού, πρό τής έγχειρήσεως, ξαναζεί γεγονότα τής περασμένης του ζωής καί νοιώθει γιά 
πρώτη φορά τήν άφοσίωσι καί τάς θυσίας δύο άνθρώπων οί όποιοι τόν έξύψωσαν είς τά ύπατα άξιώματα. Τό 
ύπέροχον αύτό δράμα έρμηνεύεται κατ’ άξιοθαύμαστον τρόπον άπό τούς Μπέν ΛάΟον, Χέλεν Τβέλβετρης καί 
Ρόντ Λά Ρώκ.

Γθ νΠΙΈΙ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ πρωτότυπος αυτή άστυνομική ταινία δέν άνήκει είς * ” * 1 I VZ I II vz 1Τ1 vz I τήν κατηγορίαν τών συνήθων μυστηριωδών ταινιών.
-------------------------------------------------------- :------------------Μάς δεικνύει κατά τόν πλέον ένδιαφέροντα τρόπον, 
πώς ένα έγκλημα δύναται νά διαπραχθή κατά τοιοΰτον έξυπνον τρόπον, ώστε νά μήν άνακαλυφθή.

Ό σκηνοθέτης είς τήν πραγματοποίησιν τής ταινίας του καίτοι γνωρίζει εύθύς άμέσως είς τόν θεατήν 
τόν αύτουργόν τού έγκλήματος, έν τούτοις κατορθώνει νά τόν κρατή είς μίαν διαρκή άγωνίαν μέχρι τέλους 
τοϋ έργου.

‘Η διανομή τών ρόλων είναι θαυμασία. Είς τούς πρώτους ρόλους έμφανίζονται οί Ντόναλντ Κούκ, Ζάν 
Ρουβερόλ καί "Εριν Όμπριάν Μούρ.

0ΔΛΑΣΣΟΑΥΚΟΙ “Ενα περιπετειώδες θαλασσινό φιλμ παρμένο άπό τό περίφημον μυθι,' ΚΖ rl/lrlA»*.Vz/l I 1\ V I στόρημα τοΰ ’Αμερικανού συγγραφέως Πέτερ Κύν. «Ή έπιστροφή τοΰ 
------------------------------------------------- Καπετάν Ράϊκ». ‘Ολόκληρος ή ζωή τών θρυλικών θαλασσολύκων τών 
’Ωκεανών, μέ τις μυθιστοριματικέςτων περιπέτειες διά τήν άπόκτησιν τοΰ χρήματος καί τούς έρωτάς των, παρου
σιάζονται κατά τόν ζωντανώτερον τρόπον είς τό ρεαλιστικόν αύτό έργον, ή ύπόθεσις τοΰ δποίου είναι έμπνευ- 
σμένη άπό τήν πραγματικότητα. Πρωταγωνιστούν οί Ρόμπερτ Βάντ, Λόϊς Ούΐλσον, Φλωρίν Μάκ Κίννεϋ καί δ 
πρωταθλητής τής έλευθέρας πάλης “"Ανθρωπος βουνό,,.

ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ! ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 6 - ΤΗΛΕΦ. 32.48S
Τηλ. Δ]σις ΑΐΥΔΦΧΔΜ — ΑΘΗΝΑΙ
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Διά νά δυνηθοϋν
Οί Επαρχιακοί Κινηματογράφοι 

Νά έφωδιασθοϋν μέ τελείως λειτουργοϋντα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ
© Η ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ A ϊ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άβην-Πειραιώς δρ.200
Επαρχιών........ » 150

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ

Έτησία Δρχ. 350
At αυνίρομαί απαραι
τήτων προπληρώνονται

ΕΤΟΣ ΙΓ-ΑΡ. 15 (384)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ1ΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΟΥΝΣΙΣ

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Οδός SQKPΑΤΟΥΣ άριβ. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΤΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

ΆριΘ. Τηλεφώνου: 28·143

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος...Δρ. 10.— 
Ή σβλίς....» 800.—

Κατ' αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διαρκείας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΑΧ.10

|

ε

Έθεσε εις κυκλοφορίαν νέον τύπον όμιλοΰντος μηχανήματος, τον ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

S. 3/1936

Όστις προσαρμόζεται επί οίασδήποτε μηχανής προβολής 
Και εινε κατάλληλος διά κινηματογράφους μέχρι

600 ΘΕΣΕΩΝ

ΤΟΝ ΠΩΛΕΙ ΑΝΤΙ ΔΡΧ. 65.000.- ΜΟΝΟΝ

Την απολύτως καλήν λειτουργίαν του και την τελείαν άπόδοσίν του έγγυαται

© Η ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ ©
Τοποθέτησις υπό ειδικού μηχανικού της

ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ζητήσατε πληροφορίας από τόν :

’Αποκλειστικόν ’Αντιπρόσωπον 
Ελλάδος—’Αλβανίας - Κόπρου—Δωδεκανήσου

ΓΕΩΡ. Δ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΝ

&

Θεμιστοκλέους 13 -ΑΘΗΝΑΙ—Τηλεφ. 23.206

Διά την Μακεδονίαν και Θράκην :
Α. Τσατσαπάς—Μέγαρον Κιτρικής—Κατούνη 9—Θεσσαλονίκη

Πέρασαν Ακριβώς 30 χρόνια άφ’ δτου πρωτοερ- 
γάστηκα στόν κινηματογράφο. "Ενα τέτοιο ρεκόρ 
είναι πάντα μιά καλή Αφορμή γιά νά ξεσκαλίση κα
νείς τις Αναμνήσεις του. "Ετσι μέ παρεκάλεσαν καί 
μένα νά διηγηθώ μερικός Αποφασιστικός στροφάς 
τοΰ κιν)φου μέσα στό 1)4 του αϊώνος πού τόν έργά- 
ζομαι.

"Οταν κυττάζω στό περασμένα χρόνια, μοϋ κάνει 
πρό παντός έντόπωσι ή μεταβολή πού έγινε ώς πρός 
δ,τι Αφορά τόν σκηνοθέτη καθώς καί τόν θεατήν καί 
τούς βιομηχανικούς κύκλους.

Πρό παντός ό σκηνοθέτης ΰπέστη μιά μεγάλη έ- 
ξέλιξι. Τά πρώτα χρόνια έθεωρεϊτο γενικά σάν ένας 
τυχοδιώκτης, ένας μάγος. ’Ενδεχόμενοι φιλολογικά! 
ΐκανότητές του δεν έλαμβάνοντο καθόλου ύπ’ δψιν. 
Πρό παντός ζητούσαν Απ’ αύτόν δραστηριότητα... 
φαντασίας. Δέν ήταν σπάνιο τότε γιά ένα σκηνο
θέτη νή ξεκινήση τό πρωί Απ’ τό στούντιο μέ μόνα 
έφόδια τή μηχανή λήψεως, μερικά ρουλά ταινίας καί 
μιά Αόριστη ιδέα γιά τό πρός κινηματογράφησιν 
έργο. Τό σενάριο γραφόταν “στό γόνατο,, κι’ δλο 
τό φίλμ «γυριζόταν» μέσα στήν ίδια αύτή ήμέρα· Οί 
περίεργοι έχρησιμοποιοΰντο κατά κανόνα ώς ‘φιγ- 
κυράν,, καί ώς έπι τό πλεΐστον.. τζάμπα! Τό τε
χνικό καί έργατικό προσωπικό τοΰ σκηνοθέτου ήταν 
έλάχιστο. Δέν έγύρευαν Απ’ αύτούς ειδικότητες. ’Αρ
κεί νά μπορούσαν νά έργασθοΰν μέ τά χέρια τους. 
"Ενας καλός σκηνοθέτης έμάθαινε γρήγορα νά έπω- 
φελήται ένός Ακατοίκητου σπητιοΰ ή ένός κήπου 
πού ήταν γιά μιά στιγμή αφύλακτος. Τό πολύ-πολύ 
έν τή Απουσία τοΰ ιδιοκτήτου νάδιναν ένα μικρό 
πουρμπουάρ σ’ έναν υποχρεωτικό ύπηρέτη γιά νά 
«γυρίσουν» μερικές σκηνές σπητιοΰ. Τό χάρισμα τΰς 
γρήγορης άποφάσεως και τής γρήγορης κινήσεως, 
είχε τότε περισσότερη πέρασι Από κάθε άλλο καλ
λιτεχνικό δεδομένον.

Τό κοινόν δμως βαρέθηκε γρήγορα τις μικρές αύ· 
τές ταινίες, τις «γυρισμένες» στό ύπαιθρο και Υστερη
μένες Από κάθε φωτογραφική ώμορφιά. Ή έργασία 
στό έσωτερικό τών στούντιο άρχισε τότε νά παίριη 
προστατευτική άνάπτυξι Τότε έδημιουργήθησαν τά 
“πλατώ,, καί ό ήλεκτρικός φωτισμός έφηρμόσθη σέ 
μεγάλη προοδευτικώς κλίμακα. Ό σκηνοθέτης εύ· 
ρέθη έπίσης ύποχρεωμένος νά έμβαθύνη στή γνώσι 
τών τεχνικών λεπτομερειών τής φωτογραφίας. Τέ
λος ή πραγματοποίησις ένός φιλμ δέν ήταν πειά 
μιά ύπόθεσις όλίγων ώρών. Ό κιν)φος μετεμορφώ- 
νετο σέ μιά Αληθινή τέχνη μέ σαφείς Απαιτήσεις καί 
κανόνας.

"Επειτα ήκολούθησε ή φάσις τής έμφανίσεως τών 
όνομάτων τών σκηνοθετών έπι τών προγραμμάτων

Ύπό ΡΟΜΠΕΡ ΛΕΟΝΑΡΝΤ

ώς «βεντέτ» μέ Αξιώσεις ϊσας πρός τάς τών ήθο 
ποιών «αστέρων». ’Επρόκειτο πάντως περί σκηνοθε
τών πού τό τάλαντό τους είχε διαπιστωθή Από όλό- 
κληρη σειρά καλών ταινιών.

"Αν καί ή χειρονομία αύτή ήταν μέν δικαία Αν
ταμοιβή γιά τόν σκηνοθέτη, δέν ύπήρξε δμως έντε 
λώς ειλικρινής έκ μέρους τών «παραγωγών» τής έπο- 
χής έκείνής. θέλησαν δηλ. αύξάνωντας τό γόητρο 
τών σκηνοθετών νά πάρουν κάπως τόν Αέρα τών 
Αστέρων, οί όποιοι άρχισαν νά ζητοΰν μυθώδη ποσά 
γιά νά άναλάβουν ένα ρόλο.

Ή κατάστασις τών στούντιο δέν άλλαξε Ακόμη. 
Ό «παραγωγός» έδινε στόν σκηνοθέτη ένα πλήρες 
χειρόγραφο καί τοΰλεγε «Πάρ’το καί φιλμάρισέ το!» 
ούτε τοΰ ζητούσαν καθόλου τή γνώμη του, Αλλά 
ούτε κι’ αύτός ήνείχετο, μιά καί άνέλαβε τήν έργα
σία, νά τοΰ ύπαγορεύουν άλλες γνώμες.

Τά τελευταία χρόνια τοΰ βωβοϋ κιν)φου βρήκαν 
τόν σκηνοθέτη σέ κάποια πολύ πειό σοβαρά θέσι. 
"Αρχισε πειά κι’ αύτός σύν τώ χρόνω νά μετέχη 
στήν «κατασκευή» τοΰ σεναρίου ώς καί τής ταινίας. 
Ή έργασία του είχε έλαψρυνθή σημαντικά, γιατί 
πειά ή περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες είχαν 
περιέλθει στή σφαίρα τών ειδικών μηχανικών. Ή 
κριτική άντίληψις τοΰ κοινού είχε Αρχίσει τότε νά 
ξυπνρί καί γι’ αύτό ό σκηνοθέτης εΐταν ύποχρεωμέ
νος νά παρουσιάζη φιλμ τεχνικώς άψογα.

Ή άνακάλυψις του όμιλοΰντος έπέφερε, φυσικά 
μιά όλοσχερή άναστάτωσι. ‘Η πρώτη φάσις τής ήχη- 
τικής ταινίας έχαρακτηρίζετο Από παρά πολλάς καί 
ύπερβολικάς προφυλάξεις. Ό βωβός κιν)φος είχε 
γίνει μεσ’ τά χέρια μας ένα όργανο πολύ εύκαμπτο 
καί μέ πολύ Ικανοποιητική άπόδοσι.

"Επειτα ήρθε ξαφνικά ό «καταιγισμός τών θορύ
βων» πού στό πέρασμά του έρήμωσε τά πάντα. Ό 
διάλογος, ώς κάτι τό καινούργιο, έπήρε μιά τρομα
κτική σπουδαιότητα. Οί σκηνοθέται έφοβοΰντο νά 
δοκιμάσουν νέες ιδέες ώς πρός τή φωτογραφία ή 
τήν προβολή, μήπως τυχόν καί έπηρεάσουν κατά 
τινα τρόπον τήν Ασυγκράτητη λογοκοπία τών ται
νιών. Γι’ αύτό τά πρώτα «φίλμ παρλάν» ύπήρξαν 
σάν κακοφωτογραφημένα θεατρικά έργα.

’Αλλά οί τελειοποιήσεις έπηκολούθησαν μέ άστρα 
πιαία ταχύτητα. Αί προφυλάξεις έχαλαρώθηκαν καί 
οί σκηνοθέται είχαν πάλι έλεύθερα τά χέρια τους. 
Ή «δρασις» άρχισε νά ξαναπαίρνη τήν παληά θέσι 
πού είχε στό έκράν.

Μιά έρώτησι πού μοΰ γίνεται συχνά είναι άν οί 
σημερινοί πρωταγωνισταί διαφέρουν πολύ άπ’ τούς 
ήθοποιούς τών βωβών φίλμ.

Καί στό κεφάλαιο αύτό, φυσικά, έγινε μιά σο-
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βαρή μεταβολή. Πολλοί άπ’ τούς πρώτους ήθοποι
ούς, πού δέν ήσαν έντελώς κατηρτισμένοι, άναγκά- 
σθηκαν νά παραιτηθούν άπ’τήν καριέρρα τους, δταν 
τά φιλμ άρχισαν νά γίνονται μέσα σ’ ένα πλαίσιο 
έπιστημονικά καί πραγματικό καλλιτεχνικό. Οί πα- 
ληο'ι «άστέρες» καί οί παληο'ι σκηνοθέται ένόμιζαν 
δτι ή «χρυσή έποχή» πού είχαν αύτοί έγκαινιάσει 
θά ήταν αιώνια καί γι’ αύτό έξώδευαν άσυλλόγιστα 
τόάφθονο χρήμα πού έπερναν.

Τό γεγονός αύτό έδωκε στόν πολύ κόσμο τήν 
έντύπωσι δτι. καλλιτέχνης τοΰ κιν)φου έσήμαινεέναν 
αλλόκοτο καί άνόητο τύπο. ’Ακόμα δέ καί σήμερα 
τό Χόλλυγουντ δέν μπόρεσε καλά κσλά ν’ άποβάλη 
τή φήμη του αύτή.

Τώρα δμως οί αρτίστες έργάζωνται πολύ περισ
σότερο άπό άλλοτε. Δέν ιΐναι μόνον υποχρεωμένοι 
νά μαθαίνουν τό διάλογο τής ταινίας, άλλά πρέπει 
άπαραιτήτως νά είναι καλλιτέχναι «τέλειοι», γιατί 
τό κοινόν είναι σήμερα πολύ πειό δύσκολο στις ά- 
παιτήσεις του. ’Ενόσω δέ διαρκεΐ τό «γύρισμα» τής 
ταινίας ύποβάλλονται σέ μιά πειθαρχία ύπερβολικά 
αύστηρή. Ζοΰν άλλωστε σήμερα μιά ζωή πειό πο
λυάσχολη παρά οί «άστέρες» τοΰ 1910 καί τοΰ 1915, 
πειό άπλή καί πειό συμβατική.

Νομίζω έπίσης δτι ή όμιλοΰσα ταινία έδωκεν μιά 
πολύ προοδευτική ώθησι στόν κινηματογράφο, ό ό 
ποιος έξειλίχθη σέ μιά τέχνη πολύ πειό ζωντανή.

"Ενα νόστιμο προσωπάκι, μιά ίκανότης στή μιμική, 
ένα έντυπο πρόγραμμα και ή ξανθή γκέρλ τοΰ 1912 
μποροΰσε κάλλιστα νά γίνη ήθοποιος τοΰ κιν)φου. 
Αύτό δμως δέν μπορεί νά γίνη κατ’ ούδένα τρόπον 
σήμερα.

"Εχουμε σήμερα στό Χόλλυγουντ ένα άξιοση- 
μείωτο γκρούπ άπό θαυμάσιους καλλιτέχνας... κι’ 
αύτό νομίζω πώς είναι ένα προϊόν τοΰ όμιλοΰντος.

"Οταν, πρό 30 χρόνων, έφθασα στό Χόλλυγουντ, 
δέν έβλεπα παρά μόνο «φόρμες» καί πορτοκαλλεώ- 
νες. "Ενα μικρό άγροτικό πανδοχείο κατείχε τή θέσι 
δπου σήμερα έχουν έγκατασταθή τά έπιβλητικά 
στούντιο τής «Μέτρο-Γκόλντουϊν», τής κυψέλης αύτής 
τών μεγάλων «στάρ».

Ό πρώτος τότε καλλιτεχνικός ρόλος πού μοΰ ά- 
νετέθη, ήταν ρόλος ήθοποιοΰ καί θυμάμαι δτι 
μέ είχαν βάλει έφιππο στήν κορυφή ένός λόφου ν’ 
άποθαυμάζω τή δύσι τοΰ ήλιου!

Ρόμπερ Λεοναρ

ΜΙΚΡΑ Ν Ε Α
Είς τό «Οΰφα Πάλαστ άμ τσό», τό μεγαλείτερον 

έν Βερονίνω Κινηματοθέατρον τής ·Οδφα·, συνεχίζε
ται μέ θριαμβευτικήν έπιτυχίαν ή προβολή τής τε
λευταίας ταινίας τοΰ Τρένκερ «Tunes» (Kaiser von 
Kalifornien). Ήδη μετά τήν έπί τρεις έβδομάδας 
θριαμβευτικήν προβολήν του είς τό άνωτέρω κινη- 
ματοθέατρον, πραγματοποιήσαν κατά τάς 9 τελευ
ταίας ήμέρας 34.530 εισιτήρια, συνεχίζει τήν σταδιο
δρομίαν του είς δύο έκ τών σημαντικωτέρων κινη
ματογράφων, τό Kammer Licht Spiele καί τό Τιτά
νια Πάλας. ‘Από τής 21 Αύγούστου θά προβληθή 
συγχρόνως είς 55 κινηματοθέατρα α’. βιζιόν τοΰ 
Βερολίνου.

Ή έξαιρετική καλλιτέχνις τής Γερμανικής όθό- 
νης, Μάγδα Σνάϊδερ, ή άλησμόνητη πρωταγωνί
στρια τοΰ «Λίμπελάϊ» τοΰ «Μή μέ ξεχνάς» καί τόσων 
άλλων άριστουργημάτων, «γυρίζει» κατ’ αύτάς είς 
τό μεγάλο Στούντιο «Jofa» τοΰ Βερολίνου, μέ παρ- 
τεναίρ τόν συμπαθέστατο Βόλφ Α Ρέττυ τήν νέαν 
της ταινίαν «Πικαντίλλυ- (Geheimnis eines alteu hau- 
ses) διά τήν όποιαν αί προβλέψεις τών είδικών είναι 
πλέον ή ένθουσιώδεις.

"Ενα άπό τά «άεροδυναμικά» μπαλλέττα 
•Seala-Girls πού έμφανίζονται είς τήν μεγαλει
ώδη ταινίαν τοΰ Μπόλβαρυ «ΘΕΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» 
(‘Ο Πύργος τής Φλάνδρας), ή έν Βερολίνφ πρε
μιέρα τής όποιας άπετέλεσε πρό ήμερών τό 
σημαντικώτερο καλλιτεχνικό γεγονός τής χρο
νιάς. Είς τήν πρεμιέραν παρευρίσκοντο έκ τών 
πρωταγωνιστών τοΰ έργου ή Μάρθα "Εγγερθ, 
ό Πάουλ Χάρτμαν καί ό Γκεώργκ Άλεξάντερ 
οίτινες άπεθεώθησαν κυριολεκτικώς είς τό τέ

λος τής παραστάσεως.

Η KOifkQS ΤΟΥ /ΛΓΊΕΖΙΝ

Ό Άϊζενστάϊν, ό περίφημος ρώσσος σκηνοθέτης 
τοΰ «Ποτέμκιν» «γυρίζει» κατ’ αύτάς ένα νέον φιλμ 
ύπό τόν τίτλον «Ή κοιλάς τοΰ Μπεζίν», τό όποιον 
έρμηνεύεται μόνον άπό μικρά παιδιά καί τό όποιον 
είναι έμπνευσμένον άπό τήν ζωήν τοΰ Κολχόζ. Οϊ 
κινηματογραφικοί κύκλοι άναμένουν μέ εύλογον 
ένδιαφέρον τήν πρωτότυπον αύτήν παραγωγήν.

ΔΥΟ ΝΕΑ ΦΙΛΜΣ
ΤΟΥ ΜΑΡΣΕΛ ΛΕΡΜΠΙΕ

Ό γνωστός γάλλος σκηνοθέτης Μαρσέλ Λερμπιέ 
γνωρίζει νέαν περίοδον θριάμβων. "Εχει γίνει δ 
πιό περιζήτητος σκηνοθέτης τοΰ γαλλικού κινημα
τογράφου. Ή έταιρία «Sedif» άναγγέλλει δύο νέα 
έργα τοΰ Λερμπιέ *La porte du large» (Τό λιμάνι 
τών όνείρων) μιά νέα έκδοσις τής παλαιάς βωβής 
ταινίας καί τό «Ή νύχτα τής φωτιάς».

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ... ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ!
Ό τύπος τής τελείας προσωπικότητας είναι 

άνύπαρκτος.
Μιά τέτοια προσωπικότης =κατά τόν "Ολιβερ Χίνσ- 

ντελ, καθηγητήν τής δραματικής τέχνης παρά τή 
«Μέτρο Γκόλντουϊν»=πρέπει νά είναι ή συνιστα- 
μένητών: Νόρμα Σήρερ, Μύρνα Λόϋ, Ροζαλΐντ 
ΡοΟσσελ, Άνν Χάρτιγκ, Οΰνα Μέρκελ, Βιργινία 
Μπρούς καί τών: Κλάρκ Γκέημπλ, Ούΐλλιαμ Πάουελ 
καί Λούϊς Στόν.

Ή άτομικότης πού μάς γοητεύει καί μάς έλκύει 
σ’ έναν άνδρα ή σέ μιά γυναίκα, δέν είνα κάτι τό 
άφηρημένο Άπ’ έναντίας είναι ζήτημα πού —κατά 
τόν Χίνσντελ—μπορεί νά σπουδασθή, ν’ άναλυθή καί 
νά ύποβληθή, έφ’ δσον νοσή, είς θεραπείαν.

Ή τελεία προσωπικότης πρέπει νά χαρακτηρί
ζεται άπ’ τή χάρι, τήν καλωσύνη, τή φιλοκαλία, τήν 
ειλικρίνεια,, τό χάρισμα τοΰ εύαρέστως όμιλεΐν, τήν 
διαύγειαν είς δλα, τήν ζωηρότητα καί τήν χάριν τής 
φωνής.

θά μποροΰσα—έξακολουθεϊ ό Χίνσντελ- νά φερ
μάρω τήν έξαιρετική αύτή προσωπικότητα πέρνον- 
τας άπό κάτι άπ’ τούς έξής γνωστούς μας άστέρας:

Άπ’ τή Νόρμα Σήρερ θά έπερνα τήν καλωσύνη, 
τό χάρισμα_αύτό τοΰ νά ένδιαφέρεσαι γιά τίς στε
νοχώριες τών άλλων καί νά ξέρης νά τούς άνακου- 
φίζης. Ή Νόρμα Σήρερ είναι ή κατ' έξοχήν έκπρό- 
σωπος αύτής τής καλωσύνης.

Άπ’ τή Μύρνα Λόϋ θά έπερνα τή χάοι. Δηλαδή 
τό προτέρημα τοΰ νά δίνης στό κάθε τί πού κάνεις 
τή σφραγίδα τής γοητείας, νά όμιλής καί νά ένερ- 
γης μέ ήρεμία καί γαλήνη. "Ολοι μας μπορούμε ν’ 
άσκηθοΰμε σ’ αύτό σύν τφ χρόνω, άλλά ή Μύρνα 
Λόϋ είναι κατ' έξαίρεσιν πάντα ήρεμη καί ήμερη.

Ή Ροζαλΐντ ΡοΟσσελ θά μοΰ έδινε τή φιλοκαλία. 
Είναι ή κατ’ έξοχήν γυναίκα τοΰ καλοΰ γούστου 
στό κομψό ντύσιμο γιά κάθε περίστασι.

Άπ’ τή Βιργινία Μπρούς θά έπερνα τή διαύγεια 
τής έν γένει έμφανίσεώς της, άποτέλεσμα ένός 
μεθοδικού πνεύματος.

Άπ* τήν Οΰνα Μέρκελ θά έπερνα τή ζωηρότητα. 
Είναι γυναίκα πού ένδιαφέρεται γιά τό κάθε τί καί 
γιά τόν καθένα.

Ή Άνν Χάρτιγκ θά μοΰ έδινε τήν ώμορφη φωνή 
της, ή όποια τής δίνει τόσο θέλγητρο. Δέν ξέρω 
καμμιά γυναίκα πού νάχη πειό γοητευτική φωνή 
άπ’ αύτή.

Άπ’ τόν Κλάρκ Γκέημπλ θά έπερνα τήν ειλικρί
νεια. Ό Κλάρκ είναι πάντα ειλικρινής πρός τόν 
έαυτό του καί άδολος πρός τούς άλλους. Τήν ιδιό
τητα αύτή μπορεί ν’ άποκτήση κανείς, δταν έχη τή 
δύναμι τών πεποιθήσεών του.’

Τέλος οί Ούΐλλιαμ Πάουελ καί Λούϊς Στόν θά 
μοΰ έδάνειζαν γιά τή δημιουργία τής προσωπικότη
τάς μου τό χάρισμα τής συζητήσεως. Είναι καί οί 
δυό τους άριστοι καί έξαιρετικό εύχάριστοι συζη- 
τηταί.

Ό Χίνσντελ άπό χρόνια πολλά έχει κάμει άνα- 
λυτικάς μελέτας πλείστων προσωπικοτήτων. Αί 
παρατηρήσεις του τοΰ έπιτρέπουν νά βοηθήση σπου
δαιότατα τούς νέους καί τάς νέας πού προετοιμά
ζονται γιά την τόσο πολυσύνθετη κινηματογραφική 
καρριέρα.

ΦΩΤΕΪΓ ΣΟΥΦΛΕ β ΠΟΤΑΜΙ ΑΝΟΥ 
και διάφορά άλλα είδη καθισμάτων δια
Κινηματογράφους καί θέατρα είς τό Γραφεία καί Έπιδειξις μοδέλλων ΚΟΡΑΗ 7 Α". "Οροφος 

ειδικόν έργοστάσιον Εργοστάσια Κολώτου 7 καί Άγιου Μελετίου 12η

Ή ώμορφη ΛΙΛΗ ΝΤΑΜΙΤΑ καί ό άφθαστος 
ΤΖΕΗΜΣ ΚΑΓΚΝΕΎ' είς μίαν σκηνήν τής με
γαλειώδους ταινίας “ΣΤΙΣ ΜΑΤΩΜΕΝΕΣ Ο
ΧΘΕΣ,, εις τήν όποιαν πρωταγωνιστούν έπίσης 
ό ΡΙΚΑΡΔΟ ΚΟΡΤΕΖ καί ή ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΛΙΝ- 

ΤΣΕΎ·.
Ταινία WARNER BROS

Η ΕΦΕΤΕΙΝΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Κατά τό Film Kurier τής 31ης ’Ιουλίου, αί ταινίαι 
«Άλλότρια» καί «Μαζούρκα» αΐτινες έπρόκειτο νά 
σταλοΰν είς τήν έφετεινήν Κινηματογραφικήν "Εκθε- 
σιν τής Βενετίας, άντικατεστάθησαν τήν τελευταίαν 
στιγμήν διά τών ταινιών «"Ερωτες Αθανάτων» τής 
Εταιρείας «Tobis Cinema» καί «Άβε Μαρία» τής 
νέας ταινίας τοΰ Τζίλι (παραγωγής Itala-film).

Ώς γνωστόν, ό όριστικός κατάλογος τών γερμα
νικών ταινιών πού πρόκειται νά σταλοΰν είς τήν έν 
λόγφ "Εκθεσιν, περιλαμβάνει 6 έν δλω φίλμ_, μέ έπί 
κεφαλής τήν τελευταίαν μεγάλην ταινίαν τοΰ Τρέν
κερ <Γΰπες» (Der kaiser von Kalifornien) συγκεκρι- 
μένως δέ 3 φίλμ τής ’Εταιρίας «Τόμπις Σινεμά» 2 
τής «ΟΟφα» καί 1 τής "Ιταλα-Φίλμ.
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ΟΙ “ΑΣΤΕΡΕΣ,, ΜΙΛΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΊΑ ΤΟΥΣ

» Δέν θ’ άντιταχθώ καθόλου γιά νά παίζουν τά 
κορίτσια μου στόν Κινηματογράφο, άν τό θελήσουν.

Έτσι έξεφράσθη μιά μέρα ό Τσάρλεϋ Τσαίηζ 
δ γνωστότατος πρωταγωνιστής κωμωδιών τοϋ Χάρλ 
Ρότς άπαντώντας σέ μιά σχετική έρώτησι πού τοΰ 
έκαναν

— «Πράγματι ή Πόλλυ, ή μεγαλύτερή μου κόρη 
έπαιξε μαζί μου σέ μερικά φίλμ. 'Αν τώρα θελήση 
νά έξακολουθήση τήν καρριέρα τής ήθοποιοΰ, έχει 
γι' αύτό δλη τήν άδειά μου, δεδομένου δτι τελείωσε 
πειά τάς σπουδάς της.

«’Αγανακτώ μέ τούς καλλιτέχνας τοϋ κιν)φου πού 
δηλώνουν δτι δέν θά έπιτρέψουν ποτέ στά παιδιά 
τους νά γίνουν κι’ αύτά άρτίστες τής όθόνης ΜοΟ 
φαίνεται πώς άν τό έπάγγελμα αύτό είναι καλό 
γι’ αύτούς, θάπρεπε νά εΐιαι έζ ίσου, καλό καί γιά 
τά παιδιά τους. ’Αλλά δυστυχώς οί περισσότεροι 
καλλιτέχναι τοΰ Χόλλυγουντ δέν έχουν αύτή τή 
γνώμη. Δέν έ^διαφέροντα ν’ άφίσουν στά παιδιά 
τους τήν κληρονομία τοΰ έπαγγέλματος των Καί 
τή στάσι τους αύτή τή βρίσκω έντελώς γελοία καί 
άκατανόητη».

Έτσι ό Τσάρλεϋ Τσαίηζ έγεινε όπειό θερμός συ 
νήγορος τής ιδέας τοΰ Χόλλυγουντ" ήθττ.ο.ός άπό 
25ετίας, βρίσκει δτι δέν ύπάρχει ώραιότερο έπάγ. 
γελμα άπ’ τό δικό του. Έχει ζήσει δσο κανένας άλ· 
λος σ’ δλα τά στρώματα τήο καλλιτεχνικής άτμο- 
σφαίρας, γιατί έχει έργασθή σέ μοΰζικ χώλλ, σέ καφέ- 
κονσέρ, στό δραματικό θέατρο καί σέ τσίρκο άκόμα. 
’Από πολλά δμως χρόνια τώρα τ’ άφησε δλα κι’ ά 
φωσιώθηκε μ’ δλο του τό ζήλο κΓ δλη του τή δρα
στηριότητα στόν κινηματογράφο. Σ. Π.

•^^Εζ···*·Τ^ΠΠΤ!Π!ΒΠ!ΤϊΠΠΤπϊϊϊπΤΙΠΐΠΤΐΤπΪΗΪΠΠΐΠΠπΗΪϊΐϊΠΤΤπϊϊΠΤΐΠΤΠΤΠΤΠΤΐϊΤΐΐϊΙΤπϊ^
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ΖΑΝ ΚΗΠΟΥΡΑ
ό δημοφιλέστερος τενόρος τής έποχής μας,ό 
θριαμβεύσας είς τάς κινηματογραφικός έορτάς 
τοΰ Σαλτσβούργου μέ τήν τελευταίαν δημιουρ
γίαν του “ΜΠΑΛΛΑΝΤΑ,, (IM SONNEN- 
SCHEIN) ήτις έθεωρήθη όμοφώνως υπό των 
τεχνοκριτών καί όλοκλήρου τοΰ τύπου τής 
Γερμανίας ώς ή μεγαλειτέρα μέχρι σήμερον 

ταινία τοΰ διαπρεπούς καλλιτέχνου

Ό συμπαθής πρωταγωνιστής τών μεγάλων έρ
γων ΦΡΑΝΣΟΤ ΤΟΝ καί ή τιμηθεΐσα μέ τό 
Α' Βραβεΐον ’Ηθοποιίας 1936 τής ’Αμερικανικής 
’Ακαδημίας ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑ1Β1Σ είς μίαν σκη
νήν τοΰ δραματικού άριστουργήματος “ΜΙΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ,, πού προβάλλεται 
κατ’ αύτάς στό Παρίσι μέ καταπληκτικήν έπι- 

τυχίαν.
Ταινία WARNER BROS

ΕΡθΤΕΞ ΓΥΝΑΙΚΏΝ
Me την Ζανέτ Γκαίηνορ, τήν Λωρέττα Γιώγκ χα< τήν 

Σιμόνη Σιμόν.

Μία καταπληκτική είδησις διεδόθη είς τούς κινη
ματογραφικούς κύκλους: ή εταιρία «Τουέντιθ Σέν- 
τσορι-Φόξ· κινηματογράφε! τό πολύκροτον μυθιστό 
ρήμα «’Αγάπες γυναικών» (Ladies in love) ’Αλλά τό 
ένδιαφέρον τοΰ κινηματογραφικού κόσμου προεκά- 
λεσε κυρίως ή άγγελία δτι τούς πρωτεύοντας ρόλους 
θά έρμηνεύσουν τρεις «’Αστέρες· πρώτου μεγέθους: 
ή Ζανέτ Γκαίηνορ, ή Λωρέττα Γιώγκ καί ή Σιμόνη 
Σιμόν.

Τό γεγονός διά πρώτην φοράν παρουσιάζεται 
είς τά κινηματογραφικά χρονικά. Ποτέ άλλοτε δέν 
ένεφανίσθησαν είς τό αύτό φίλμ τρεις «άστέρες» 
έξαιρετικοΰ μεγέθους καί εις ίσης άξίας ρόλους.

Είς τήν μεγάλην έφετεινήν ταινίαν Ρωσσικής ύ
ποθέσεως τής Fanal-fihu» «’Επικίνδυνα Σύνορα· ό- 
φειλομένην είς τόν διάσημον σκηνοθέτην Ε. Βάονεκ 
πρωταγωνιστούν οί έκλεκτοί καλλιτέχναι Ρενάτε 
Μύλλερ, Γκεώργκ Άλεξάντερ, Μπερνάρ Γκαϊτσκε καί 
ό περίφημος Ρώσσος ήθοποιός Κασχέρωφ,

Χειροτέρα θερινή κινημ. περίοδος τής τρεχούσης 
δέν_έχει παρουσιασθή μέχρι σήμερον. Πλήν 2—3 θε
ρινών κινηματογράφων, δλοι οί άλλοι παρουσιάζουν 
μεγάλα παθητικά καί φυσικά δέν έλπίζουν νά τά 
καλύψουν, έκτός πλέον άν γίνουν θαύματα. Πάντως 
ό Σεπτέμβριος δέν είναι μήν, δ όποιος ήμπορεΐ νά 
δώση τοιαύτας έλπίδας.

Παρά ταΰτα, ύπάρχει καί μία έπιχείρησις τής 
όποιας ή διεύθυνσις είναι άπολύτως ικανοποιημένη! 
Αύτή δέ, ποια νομίζετε δτι είναι;

Ή τοΰ «Ρουαγιάλ·!
Τί ώραϊο πράγμα είναι, νά είναι κανείς πάντα 

εύχαριστημένος! Πολύ ώραϊο! Ζή σέ πελάγη εύτυ- 
χίας!

■Άλλωστε, τί είναι ή ζωή ;
_Λέγεται μάλιστα, δτι τοΰ χρόνου θά τούς μιμη- 

θοΰν καί άλλοι, ζηλεύσαντες τήν δόξαν του.
Ώς γνωστόν δέ, πολλοί τά πλούτη έμίσησαν, τήν 

δόξαν ούδείς!
**·

Έν τφ μεταξύ, άλλος άγών άγριος διεξάγεται 
μεταξύ τών χειμερινών Κινηματοθεάτρων. Ταινίαι 
έκλέγονται καί έξασφαλίζονται έκ τών διαφόρων 
γραφείων, αί_έπισκευαί τών αιθουσών κ I αί άνοι- 
κοίομήσεις τών νέων συνεχίζονται έντατικώς καί 
ποιός λίγο, ποιός πολύ, δλοι έτοιμάζονται νά άπο- 
δυθοΰν πάνοπλοι είς τόν προσεχή άγώνα κατά τόν 
όποιον θά ίσχύση δ κανών «‘Ο θάνατός σου, ή ζωή 
μου».

Αύτή, δυστυχώς, ή κατάστασις θά παρουσιασθή, 
κατά τήν έπί θύραις χειμερινήν περίοδον.

Πρός τό παρόν δ άγών περιορίζεται εις δύο τινά:
Είς τήν ταχεΐαν άποπεράτωσιν τών τριών νέων 

κινηματοθεάτρων, Κοτοπούλη Ρέξ καί τοΰ ‘Αρσάκειου 
καί είς τήν έξασφάλισιν ύφ’ δλων έκλεκτών ταινιών.

"Οσον άφορά δμως τήν άποπεράτωσιν τών νέων 
’Αρσάκειου καί Ρέξ παρά τά βεβαιούμενα, ήμεΐς δέν 
φανταζό_μεθα δτι είναι δυνατόν νά παραδοθοΰν είς 
τήν χρήσιν τοΰ κοινοΰ, πρό τών άρχών τοΰ Δε
κεμβρίου.

Διά τό Κοτοπούλειον δέν ήμποροΰμεν έπίσης νά 
ύπολογίσωμεν, άφοΰ καί αύτός δ κ. Χέλμης δέν ά- 
ναλαμβάνει ύποχρέωσιν παραδόσεως είς τόν κ. Κο· 
σμίδην.

Διά τήν έξασφάλισιν ταινιών ύπό τών διαφόρων 
Κινηματογράφων καί έν συνεχεία τών δσων έγράψα- 
μεν είς προηγούμενα τεύχη, γνωρίζομεν ήδη δτι, 
τάς ταινίας τής Φόξ Φίλμ διαπραγματεύονται τρεις 
έκ τών κεντρικών Κινηματογράφων' τό Πάν&εον, τοΰ 
’Αρσάκειου καί δ κ. Σκούρας διά τό Αττικόν καί 
Ρεξ Πόσας καί ποίας ταινίας θά κλείση ένας έ
καστος έξ αύτών, δέν είναι γνωστόν μέχρι τής στι
γμής, διότι άποφεύγουν έπιμελώς άμφότεροι οί έν- 
διαφερόμενοι νά τάς άνακοινώσουν.

Έπίσης γνωρίζομεν δτι μεταξύ τοΰ κ. Ζερβού 
άφ’ ένός. τοΰ κ. Σκούρα καί Τριανταφύλλου (Παν
θέου) άφ’ έτέρου, διεξάγονται διαπραγματεύσεις, 
άλλά δέν κατέληξαν είς άποτελέσματα.

Τό γραφεΐον τοΰ κ. Μαργουλή διαπραγματεύεται 
τάς ταινίας του μετά τών κ. κ. Στεφανοπούλου, 
Σκούρα καί Κοσμίδη, άλλά ή κατάληξις μάλλον 
θά είναι δ κ. Κοσμίδης.

Είς τό Κοτοπούλειον τοΰ κ. Κοσμίδη θά προβλη
θούν πάντως ταινίαι τών γραφείων Γουώρνερ Μπρός 
Φέρστ Νάσιοναλ, Ζερβοΰ, Άμολ -Βουλγαρίδη-Α.Ε.Κ.Ε. 
καί ίσως τής Έλλ. Κινημ. Ένώσεως.

Πλήν τών γνωστών ταινιών θά «κλεισθοΰν» ύπό

τοΰ κ. Σκούρα καί νέαι ταινίαι τοΰγραφείου Άμολ.· 
Βουλγαρίδη - Α.Ε.Κ.Ε. μόλις έπιστρέψουν έξ Εύρώ- 
πης οί κ. κ. Βουλγαρίδης καί Ν. Άργύρης.

Ή Γουώρνερ ΜπρόςΦέρστ Νάσιοναλ διαπραγμα
τεύεται έπίσης ταινίας της μετά τοΰ Παλλάς, τοΰ 
Παν&έου καί ένδεχομένως τοΰ κ. Σκούρα, πλήν έν- 
νοείται τοΰ κ. Κοσμίδη καί τοΰ Άρσακείου. Είς τό 
τελευταΐον μάλιστα έχουν ήδη έκλεγή ύπό τοΰ κ. 
Παπαγεωργίου περί τά δώδεκα φίλμ.

Έκ παραλλήλου οί λαϊκοί άγωνίζονται διά τήν 
έξασφάλισιν τών έκλεκτοτέρων ταινιών.

Ώς έγράψαμεν είς τό προηγούμενον, οι τέσσαρες 
κεντρικοί λαϊκοί συνεζήτουν κάποιαν στενήν συνερ
γασίαν. Άλλ’ δπως συμβαίνει πάντοτε μέ τούς έπι- 
χειρηματίας κινηματογράφων, αί διαπραγματεύσεις 
έναυάγησαν καί ήδη ένεργεϊ δ καθ’ είς άνεξάρτητα.

Πλήν δμως τών γνωστών ήδη ταινιών διά λαϊ
κούς Κινηματογράφους, πληροφορούμεθα δτι καί δ 
κ Κραΐμερ θά φέρη έξ Αμερικής μεγάλον άριθμόν 
τοιούτων, αί δποϊαι θά προβληθοΰν κυρίως εις τό 
Ροξικλαϊρ.

Ή μανία τής άνεγέρσεως νέων Κινηματογράφων, 
δέν έχει καταλάβη μόνοι τάς Αθήνας, άλλά καί 
τάς Επαρχίας Πλήν ένός άκόμη παλαιοΰ άλλά νέου 
κινηματογράφου, τοΰ Πάλας τοΰ κ. Μουτσοπούλου 
έν Θεσσαλονίκη, ό όποιος πέρυσι έλειτούργησε ώς 
θέατρον καί δ όποιος ένοικιάσθη ήδη ύπό τής έται- 
ρίας Άμολ. Βουλγαρίδη - Α.Ε.Κ.Ε. διά τήν προβο
λήν τών ταινιών της καί ό Βόλος άποκτα καί τρίτον 
χειμερινόν Κινηματογράφον πεντακοσίων περίπου 
θέσεων. "Ετσι λοιπόν καί οί Βολιώται έπιχειρημα- 
τίαι άρχίζουν άγώνα έξοντώσεως άλλήλων.

♦**
Κατόπιν τών γνωστών ένεργειών τής Π. Ε. Κ. ά- 

ποτέλεσμα τών δποίων ήτο νά άποσύρη τό Ύ- 
πουργεΐον τών Εσωτερικών τό Νομοσχέοιον περί 
Κινηματογράφων, έκ τής κοινοβουλευτικής έπιτρο- 
πής έξουσιοδοτήσεως, ό Υπουργός τών 'Εσωτερι
κών έν τή έπιθυμία του δπως μή γεννηθή μελλον- 
τικώς παράπονον έκ μέρους τών ένδιαφερομένων 
έπιχειρηματιών τοΰ Κινηματογράφου, προκειμένου 
δπως δήποτε νά προβή είς τήν τροποποίησιν τοΰ 
ίσχύοντος νόμου, διέταξεν τόν κ. Κλ. Γεωργιάδην 
διευθυντήν τής Αστυνομίας παρά τφ Ύπουργείφ 
τών Εσωτερικών, νά καλέση παρ’ αύτφ τούς ένδια- 
φερομένους κινηματογραφίστάς ΐνα άπό κοινοΰ με; 
λετήσουν καί διατυπώσουν τάς λεπτομερείας τοΰ 
Νόμου κατά τρόπον ώστε καί τό Κράτος νά προ- 
στατεύη τούς πολίτας καί οί έπιχειρηματίαι νά μή 
ζημιοΰνται έκ τής έφαρμογής του.

Οΰτω τήν παρελθοΰσαν Τρίτην 11 τρέχοντος καί 
κατόπιν προσκλήσεως, μεγάλη έπιτροπή άποτελουμέ- 
νηέκτών κ. κ. Δ. Σκούρα, ‘Ηρ. Οικονόμου, Άλ Στε
φανοπούλου, Χρ. Κουρουνιώτη, Δ. Σαρφατή, X. 
Μπόλα Ί. Φίνου, Δ. Γιαννοπούλου, Σ. Τριβέλλα καί 
Κ. Χλοΐδη, μετέβη παρά τφ κ. Γεωργιάδη εις τό 
Ύπουργεϊον τών Εσωτερικών καί συνειργάσβη λε·

Τό πολυτελέστατο καί άριστοκρατικώτερο κινη- 
ματοθέατρον τής «ΟΟφα» έν Βερολίνφ «Γκλόρια Πα- 
λάστ· άγγέλλει μέ πρωτοφανή διαφήμισιν τήν προ
σεχή προβολήν τής ταινίας «Επικίνδυνα σύνορα» 
(Escapade) παραγωγής «Fanal-film der Tobis Cinema».
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πτομερώς έπί τοΰ νέου σχεδίου Νομοθετικού Δια
τάγματος περί κινηματογράφων.

Είς τό άνωτέρω Νομοθετικόν Διάταγμα έπέρχον- 
ται ήδη αί έξης τροποποιήσεις, συμφώνως καί πρός 
τάς άντιλήψεις τών κινηματογραφιστών :

1) Είς τάς έκτός τών ’Αθηνών έπιτροπάς διά τήν 
χορήγησιν άδειών πρός λειτουργίαν νέων κινηματο
γράφων, προστίθεται καί ένα μέλος τής Π. Ε. Κ.

2) Καταρτίζεται νέα πρωτοβάθμιος έπιτροπή ε
λέγχου ταινιών τριμελής ή πενταμελής είς τήν ό
ποιαν θά μετέχη καί μέλος τής Π. Ε. Κ.

Ή έπιτροπή αΰτη θά συνέρχεται διά νά χαρα
κτηρίζει ταινίας ώς καταλλήλους καί δΓ άνηλίκους 
έψ’ δσον τοΰτο θά ζητήση δΓ αίτήσεώς του ό ένδια- 
φερόμενος Ιδιοκτήτης ταινίας

3) Διά τήν περίπτωσιν καθ’ ήν θά υπάρχουν όρ
θιοι θεαταί είς τάς αίθούσας τών κινηματογράφων, 
τόν έλεγχον θά ένεργή άζιωματικός τής άσιυνομίας 
συνοδευόμενος ύπό τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Κινηματο
γράφου καί όχι ώς μέχρι σήμερον έγένετο, ύπό μό
νου τοΰ άστυφύλακος, δστις καί έμήνυε τόν διευ 
θυντήν τής έπιχειρήσεως άνεξελέγκτως.

4) Διά τήν είσοδον άνηλίκων είς κινηματογρά
φους είς οδς προβάλλονται ταινίαι άκατάλληλοι δΓ 
αύτούς, τάς εΰθύνας θά φέρη ειδικός ύπάλληλος διο
ριζόμενος καί μισθοδοτούμενος ύπό τής έπιχειρή
σεως καί όχι ό διευθυντής τής έπιχειρήσεως. Πρός 
αποφυγήν δμως δημιουργίας νέων δαπανών διά τήν 
μισθοδοσίαν ιδιαιτέρου ύπαλλήλου, ή διεύθυνσις τοΰ 
κινηματογράφου, θά δΰναται νά διορίζει ώς τοιοΰ- 
τον τόν θυρωρόν τοΰ θεάτρου

Ταινιών κομμουνιστικοΰ περιεχομένου θά άπαγο- 
ρεύεται άπολύτως ή προβολή Αί άστυνομικοΰ πε
ριεχομένου ταινίαι, θά χαρακτηρίζονται κατά κα
νόνα ώς άκατάλληλοι δΓ άνηλίκους.

Πασαι αί ποιναί αΐτινες διά τοΰ πρώτου νομο
σχεδίου έχαρακτηρίζοντο ώς πλημελήματα, διά τοΰ 
νέου τοιούτου θά χαρακτηρίζονται ώς πταίσματα.

Ώς πρός τήν άπαγόρευσιν τής εισόδου τών άνη
λίκων κάτω τών 15 έτών διά τήν παρακολούθησιν 
ταινιών κριθεισών άκαταλλήλων, τό Ύπουργεϊον έ· 
πιμένει άνενδότως έπί τής έφαρμογής τοΰ άρθρου 
αύτοΰ, παρά τάς διαμαρτυρίας τής ύμετέρας έπι- 
τροπής. Έλπίζεται δμως δτι διά τοΰ καταρτισμοΰ 
τής νέας πρωτοβαθμίου έπιτροπής έλέγχου ταινιών, 
νά χαρακτηρίζονται πολλαί ταινίαι κατάλληλοι δΓ 
άνηλίκους καί οΰτω νά μειοΰται έν μέρει ή ζημία 
έκ τής άπανορεύσεως τής εισόδου άνηλίκων.

Κατά τά άλλα ό νέος νόμος δέν διαφέρει τοΰ 
ήδη ίσχύοντος 4767.

Έκ παραλλήλου ή έπιτροπή έζήτησε καί έπέτυχε 
παρά τοΰ κ. Γεωργιάδη τήν ύπόσχεσιν δπως αί πα
ραστάσεις τών κινηματογράφων κατά τό θέρος, λή· 
γουν τήν 12.45 κατά δέ τόν χειμώνα τήν 12 30

Έν καιρφ θά δημοσιεύσωμεν ολόκληρον τόν νέον 
περί κινηματογράφων νόμον, ϊνα λάβουν γνώσιν 
πάντες οί ένδιαφερόμενοι, τών λεπτομερειών του-
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Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ταξεϊδι χωρίς τέ
λος» καί «Τό ρόδον τοΰ μεσονυκτίου».

Διονύσια Προεβλήθησαν τά έργα «Ξανθή Κάρμεν», 
«Ρομπέρτσ» καί «Μαζούρκα».

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο δικτάτωρ τοΰ 
παραδείσου», «Νεανικά όνειρα» καί «Ή γόνδολα τών χι
μαιρών».

‘Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κόμης Όμπλι- 
καντό» καί «Λευκός γάμος».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Χειμωνιάτικο ό
νειρο», «Παλαιστής μέ μάσκα», «’Εσένα ποθώ» καί ένα 
Κέν Μάϋναρ.

‘Αττικόν Προεβλήθησαν τά έργα «Ό εχθρός τής Κοι
νωνίας», ένα Μποΰκ Τζόνες, «S. Ο. S.» καί ένα Κέν 
Μάύναρ.

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο μικρός συντα
γματάρχη.» καί «Στό περιθώριον τής ζωής».
Βόλος

Άχίλλειεν Προεβλήθησαν τά έργα «ΊΙσαία χόρευε», 
«Κοεν καί Κέλλυ στήν ’Αφρική», «Χου.’ές μποΰκλες» καί 
«Γυναίκες πολυτελείας».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό αετός τής ’Ι
σπανίας», «Μουσικός καί αστυνόμος», «Μιά φωνή στό 
σκοτάδι», «Ταξεΐδι στό Χόλλυγουντ», «Μή τά βάζετε μα
ζί μου» καί «Στό πέλαγος τή; Σιγκαπούρης».

"Εσπερος Προεβλήθησαν τά έργα «Είναι ωραία νά 
είσαι ερωτευμένοι», <'Η Σκύλλα», «"Ε>α ταξίδι στό Χόλ- 
λυγγουντ» καί «Ύπ. άριθ. 1 δημόσιος κίνδυνος».

Θέτις Προεβλήθησαν τά έργα «Ρομάνς», «Παρέλασις 
τοΰ γυμνού», «Ή πόρτα τών ονείρων καί «Τό πλήρωμα».

X. Π.
Πάτραι.

Π ιρά τήν είς τάς έξοχός απουσίαν πολλών οικογε
νειών τής πόλεώς μας, έν τούτοις οί κινηματογράφοι 
πόλεώς μας σημειώνουν ζωηράν κίνησιν. *0 κινηματο- 
“Οϋφα,. καθιερώσας λαϊκήν είσοδον δρχ 7.— εργά
ζεται πάντοτε Ικανοποιητικά. Σημειωτέοι· ότι τοσον ο 
κινηματογράφος ‘Ζενίθ,, δσον καί δ κινημ ‘Όΰφσ,, 
προβάλλουν ταινίας α'. βιζιόν εκλεκτός, άλλάοσουν δέ 
πρόγραμμα δίς τής έβδομάδος, συνεπώς δίκαια ή προτί- 
μησις τοΰ κοινού μας, Κατά τό λήξαν δεκαπενθήμερον 
προεβλήθησαν τά κάτωθι φίλμ.

Ζενίϋ· “ Αμφιτρύων,, “Ο τυχοδιώκτης,, “Η πρώτη 
φλόγα,, “Μις Μπδ„ καί “Παρθένος μητέρα,,.

Οϋφα. “Ευτυχία,, “Μοΰ έκλεψαν τή γυνοΐκά μου,, “Η 
τελευταία έφοδο:,, “’Αμφιτρύων,, “Ο τυχοδιώκτης,, “Ρο· 
καμβόλ,, “Το μυστικόν τοΰ Φοΰ Μαντσοΰ,, καί “Η πρώτη 
φλόγα,,. Άνδριόπουλος
Σέρραι

“Οασις. Προεβλήθησαν τά έργα “Τσάρεβιτς,, “ Α
γριον φορτίον,, “Τό λιμάνι τών τίγρετον,. καί “Ο τελευ
ταίος τών Μοϊκανών,,.

"Εσπερος. Προεβλήθησαν ‘ Ο κοζάκος καί τ' αηδό
νι,, “Ζούντ ’Εξπρές , “Χόλλυγουντ πάρτυ,, “Η γάτα καί 
τό βιολί,, “Δυό καρδιές σ’ ένα βαλς,, “Έπανάστασις στά 
χαρακώματα,, “Η δακτυλογράφος καί τά εκατομμύριο,, 
“Εύθυμη χήρα,, “Μιά νύχτα στό Μόντε Κάρλο,, “Η 
γυναίκα γιά τήν όποιαν ομιλούν,, καί “Τό συνέδριον χο
ρέ ει,,. ...

Προσεχώς νέος χειμερινός κινηματογράφος, υπο την 
διεύθυνσιν τών κ. κ. Χρήστου καί Κανάκη. Βατακιδης
Πύργος (Ήλείικς)

‘Άλσος Προεβλήθησαν τά έργα «Καριόκα», «'Ο κυ 
ρίαρχος τή; γής», «Βαμμένος πέπλος», «Σεκόγια», «Μπελ 
λα Ντόννα» «Μιά γυναίκα ποΰ ξέρει τί θέλει», «Ξανθή 
Κάρμεν», «‘Ο πατέρας», «Άνθρωπος σκιά», «Στό περί- 
θώριον τής ζωής», «Χωρίς Οικογένεια», «Οί καλλικάν- 
τσαροι», «Ό περιπλανώμενος ίουδαϊος», «Θεόδωρος καί 
Σια-, «Σκιαί τά μεσάνυχτα», «Έμμα», «Ένας φόνος τή 
νύχτα», «Ένέδρα καί έκδίκησις», «Είναι ώραϊα νάσαι ε
ρωτευμένος», «Μιά ώρα κοντά σου», «Παρθένες τοϋ 1935», 
«Ή νήσος τών θησαυρών», «Φρασκουίτα», «Κατηγορού
μενε ομολόγησε», Τύ ρόδον τοΰ μεσονύκτιοι», «Ταχύς 
σάν αστραπή», «Στό μέτωπο», «Σερενάτα Τοζέλλι», «Ό 
λευκές προδότης» «Ενοχοποιητικά έγγραφα», «Μανουι- 

•λίττα» «Σάς ζητούν ατό τηλέφωνο», «Ή διαφθορά» καί 
«Χρυσές γροθιές».

Τιτάνια. Προεβλήθαν τά έργα «Γκάγκστερ», «Ή γυ
ναίκα τής ταβέρνας», «01 δαίμονες τοΰ σίθέρος», «Ό
νειρα ποΰ σβΰνουν» «01 γίγαντες τής θαλάοαης» “Τό 
παιδί τοΰ καταδίκου»,“Ξεχασμένη αγάπη»,«Ή ζωή αρχίζει 
σήμερον,, “Καλιέντε,, “Ρότσιλδ,, “Νύχτες άγωνίας,, “Η 
πριγκήπισσα διασκεδάζει,, “Τό κεφάλι ένός ανθρώπου,, 
“Οί Άθλιοι,, είς τρείς έποχάς,, “Τό αλεξίπτωτο τοϋ θα
νάτου,, “Σκιές πού περνούν,, “Ζουζοϋ,, “Οί τρεις δρό
μοι,, “Ο πιλότος τοΰ θανάτου,, “Τά φλέγόμενα τουφέ
κια,, “Ο άσσος τών τζόκεϋ,, “Μαύρη κόλασις,, “Μπα- 
μποϋνα,, “Ματωμένα ίχνη, “Τό διπλό ρομάντσο,, “Ρο- 
κσμβόλ,, “Τό άγριο άλογο,, “Έξόρμησις,, καί ή ταινία 
τών ’Ολυμπιακών εορτών. Ζαφειρόπουλος
Bippem

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά «ργα «Σόζ μπϊρ ’Αλ
λάχ μπίρ», «Ό κα ιός δρόμος», «Ή κυρία τοΰ ντάνσιγκ», 
«Χόρ-Χόρ αγάς», ·Φρά διάβολο· καί διέκοψε τάς προ- 
,βολάς του ελλείψει θεατών.

Ζάππειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τσάρεβιτς», «Χα
λύβδινοι άετεί», «Μονάχη στή ζωή», «Ό σωσίας», «Θύ
ελλα τσΰ θανάτου» καί «Ό λοχαγός τών οΰσσάρων». 
Κόρινθος

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Όνειρα πού σβύ- 
νουν», «Μιά νύχτα στό μέτωπο», «Ένας χρυσός άνθρω
πος», «Νύχτες Χαβάης». «Ή νήσος τών χαμένων ανθρώ
πων», «Καλιέντε», «Ό φτερωτός καβαλλαρης», «Άνθρω
ποι έν πολέμω» καί διάφορα σόρτς καί νιούς.

'Ατελιέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μπέλλσ Ντόννα», 
•‘Ο μικρός συνταγματάρχης», «Μαντάμ Ντυμπαρύ» καί 
«‘Η γόνδολα τών χιμαιρών».

Ατελιέ. (Λουτρακιού). Προεβλήθησαν τά έργα «Οί 
καλλικάντζαροι», «’Υγρός τάφος», «Μαντάμ Ντυμπαρύ», 
«Σεκόγια» καί «Μικρός συνταγματάρχης». Φιλόπονλβς 
Αϊγιον

Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά έργα «Έξόρμησις», «Ή 
κόλασις τοΰ Δάντε», «Φαιδώρα», «Τό ρόδον τοϋ μεσονυ
κτίου», «Ζουανίτα», «Ρεγγίνα», «Άνθρωπος σκιά», «Τό 
έγκλημα ένός αθώου» καί «Βιολί καί πιστόλι».

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «Λιμπελάϊ», 
«Οί δαίμονες τής θαλάσσης», «Θέλω νά γίνω μεγάλη κυ
ρία», «Ερρίκος 8ος». «Τό μαγικό παλάτι», «Ένέδρα καί 
«κδίκησις» καί «Έρωτες πριγκήπων». Καρβέλας
X α λχIς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή πριγκήπισσα 
διασκεδάζει», «Ζουζοΰ», «Τό μαΰρο δωμάτιο», «Νέαι πε- 
ριπέτειαι τοϋ Ταρζάν», «Τό διπλό ρομάντσο», «Στραντι- 
βάρι», «Ό τυχοδιώκτης», «Ρότσιλδ», τό ζουρνάλ τής λαμ
παδηδρομίας, “Νατάσσα,, καί «Βατερλώ».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Όταν έπιστρέ- 
φουν οί νεκροί», «Ό τυχοδιώκτης», «Διαβατικά πουλιά», 
«Γολγοθά;», «Ή ζητιάνα τής αγάπης», «Μπαντέρα», «Ό 
ανδρείος τοΰ Τεξάς», «Τό πλήρωμα», «Πολυμελής οικο
γένεια», «Ταχύς σάν αστραπή», «Τό πλήρωμα», «Θά 
πάρω έναν έκατομμυριοΰχο», «Τό κοράκι» καί «Είμαι έ
νας δραπέτης». Λνκόπ.
£ ά ν 8 η

Ωραία Θέα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ξεχασμένη με
λωδία», «Ό μυστηριώδης κύριος X », «Τσιγγάνικο αίμα», 
«Ή αγάπη δέν είναι πάντα ίδια», «Τό κορίτσι μιας νύ
χτας» καί διάφορα νιούς. Παρασχίδης
Λάρισα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα “Νύχτα γάμου, 
“Ντυμπαρύ,, “Τό πλοϊον φάντασμα, “Καρδινάλιος Ρι- 
σελιέ,, “Ο πατέρας,, “Η κατάσκοπος,, ’’Δαυίδ Γκόλντερ,, 
“Φολί Μπερζέρ,, “Βασιλικόν βάλς,, “Η Σκύλλα,, καί διά
φορα νιούς.

Φρούριον. Προεβλήθησαν τά έργα “Γκάγκστερ,, “Ο 

κόμης Όμπλικαντό,, “Σκιές ποΰ περνσϋν,, “Παρέλασις 
τοΰ γυμνού,, “Ανάμεσα σέ δυό καρδιές,, “Ρομάνς,, “Σε
κόγια , “Νύχτες Χαβάης,, “Η καρδιά κυβερνά,, “Η ’Επι
φυλακή,, * Σήμα κινδύνου,, καί διάφορα νιούς.

Ιίπακογιάννης
Κσμοτινή

Αττικά». Προεβλήθησαν τά έργα “Τό παιδί τοΰ καρ
ναβαλιού,, “Μιά νύχτα τρόμου,, “Μιά Χριστουγενιάτικη 
βραδυά,, “Ο άνθρωπος άπό τό Νέο Μεξικό., “Ο κύριος 
Άλμπέρ,, “Ξανθή Αφροδίτη,, “Υποχθόνιοι γίγαντες,, 
“Τό μυστικόν τών Βοροντσέφ,, καί “Τό τραίνο φάντα
σμα,,. Χατζηλικούδης
Σϋροτ

Πάν&εον. Προηβλήθησαν τά έργα “Τό παιδί τοΰ κα
ταδίκου,, “Τό σπήτι τοΰ διαβόλου,, “Μαρίτα,, “Βενετσιά- 
νικες νύχτες,, “Ο πρίγκηψ ’Ιωάννης,, “Ιωάννα,, “’Ακάν
θινος δρόμος,, “Τό βουνό τών κεραυνών,, καί “Χορός σιό 
Σαβόϊ,,. Χννοδινδς
Χίος

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα “Βαρκαρόλλα,, “Ένα 
όνειρο σ’ ένα βάλς,, “Ο διάβολος είναι γυναίκα,, “Τό 
σκάνδαλον,, “Τό βάλς τοΰ Δουνάβεως,, Ό μικρός συν
ταγματάρχης,, “Η παρείσακτος,, “-Χωρίς οικογένεια,, καί 
διάφορα νιούς.

Προσεχώς “Νέα ‘Υόρκη Μιαμί,, “Ρομάνς,, “Εύθυμη 
χήρα,, κ. ά. Βονδούρης
Ήράχλεισν

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα “Η στιγμαιισμένη,, 
μέ τόν Σπένσερ Τρέϊσυ, “Καλιέντε,, “Όνειρα πού σβύ- 
νογν„ “Όνειρον θερινής νυκτός,,καί «Γιά λίγη άγάπη».

Πουλοκάκη. Προεβλήθησαν τά έργα “Μέσα στή θύ
ελλα,, “Τό ημερολόγιου μιας έρωτευμένης,, “Ποζαμπό,, 
“Η εύθυμη ζωντοχήρα,, καί «Δικός μου γιά πάντα» 
Χανιά

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Οί Άθλιοι,, είς 
τρεις έποχάς, “Ζουανίτα,, “Αγάπα με γιά πάντα,, “Χρυ- 
σοθήραι,, “Η κωμωδία τής ζωής,, καί “"Άνθρωποι έν 
πολέμφ,,.

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν “Η κατάσκοπος μέ τά γα
λάζια μάτια,, “Νοσταλγία,, “Η λέσχη τών αύτοκτονούν- 
των,, “Καλιέντε,, “Σκιές πού περνοΰν,, “Η καρδιά μου 
διστάζει,, “Μ’ άγαπά τρελλά,, καί “Τραγωδία,,.

*Η προβολή τής ταινίας “Τ’ άπόκρυφα τής Τσέκας,, 
άπηγορεύθη ύπό τής Αστυνομίας.

Βέρα. Προεβλήθησαν τά έργα “Βατερλώ,, “Ζοΰντεξ,, 
“Άγάπη, γέγοιο, ξενασισ,, καί ήδη δίδει παραστάσεις 
θεατρικός θίασος,,. Κλάρκ
Καλάμαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Η γόνδολα τών 
χιμαιρών,, “Τ’ άπόκρυφα τής τσέκας,, “Κλό-Κλό„ καί 
“Καίνιγκσμαρκ,,.

Έσπερος. Προεβλήθησαν “Η Κόλασις τοΰ Δάντε,, 
‘Χρυσές μποΰκλες,, “Άς ζήσουμε απόψε,, “Τό κοράκι,, 
"Ερωτικά γυμνάσια,, καί “Κάστα Ντίβα,,.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα “Μή ρωτάς γιατί,, 
“Νύχτες άγωνίας,, καί “Ξεχασμένα είδωλα,,.

Μπατάγιας

Ό Σίδνεϋ Φράνκλιν πού «γυρίζει» τώρα γιά τή 
«Μέτρο» τή «Γή τής ’Επαγγελίας» μέ τόν Πώλ Μι 
ουνί καί τήν Λουΐζε Ράϊνερ, πρωτοενεφανίσθη ώς 
βοηθός όπερατέρ τοΰ Ζώρζ Χίλλ.

Ό Κλάρενς Μπράουν, ό σκηνοθέτης τής «Άννας 
Καρένινας» ήταν πωλητής αύτοκινήτων, δταν έκτι- 
μήσας τά προσόντα του τόν προσέλαβεν ώς βοηθόν 
του δ Μωρίς Τουρνέρ.



Τό ίσχυρότερον
Κινηματογραφικόν Συγκρότημα 

έν Έλλάδι:

Τά Ηνωμένα Γραφεία

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
καί

ΑΝ. ΕΤ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δηλοϋν δτι:

Ή πλήρης έπιτυχία τήν οποίαν έσημείωσε τό διαρρεύσαν ήδη 
πρώτον, άπό τής συγχωνεύσεως τών έπιχειρήσεών μας, έτος, καί 
ή πρόθυμος, εύρεϊα καί ειλικρινής μεθ’ ήμών συνεργασία τών 
απανταχού τής ‘Ελλάδος κινηματογραφικών επιχειρήσεων, υπήρ
ξαν οί δύο πειστικοί σύμβουλοί μας πρός εύρυνσιν τών εργα

σιών μας καί αύξησιν τών εισαγωγών μας.

‘Η νέα κινηματογραφική περίοδος 1936 - 1937 δέν θά συνεχίση 
απλώς τήν κληρονομιάν τής παρελθούσης τοιαύτης, άλλά θά 
δώση νέον μέτρον έκτιμήσεως τής μεγάλης μας προσπάθειας, 
πρός συγκρότησιν έκάστοτε τοϋ πλουσιωτέρου είς αριθμόν, άρ- 
τιωτέρου είς ποικιλίαν καί άσυναγωνίστου είς ποιότητα άπανθί- 
σματος ταινιών έκ τής διεθνούς παραγωγής, λεπτομερή κατά

λογον τών οποίων θά δημοσιεύσωμεν έντός ολίγου.


