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Είς τήν 4ην Διεθνή Κινηματογραφικήν "Εκθεσιν τής 
ΒΕΝΕΤΙΑΣ (Αύγουστος 1936)

0 ΝΕΟ! ΤΫΠΟί 0ΜΙΑ0Ϋ1ΗΪ ΕΙΚΛΤΑΪΤΑΪΕΟΣ ΤΡΙΦΟΝΙΚΗ! ίΤΕΡΕΟΦΟΝΙΑ!

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
ME ΠΡΟΖΕΚΤΕΡ ΒΙΚΤΩΡΙΑ VII
ΚΑΤΗΓΑΓΕ ΑΛΗΘΗ ΘΡΙΑΜΒΟΝ
Τό Νέον Σύστημα τής Άναλύσεως τής ήχητικής έγγραφής τής ναινίας, τής Ένι- 
σχύσεως, Συλλογής καί Διαιρέσεως τών ήχων άναλόγως τής ακουστικής κλίμακος

είς ΥΨΗΛΗΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ
Έκρίθη ύπό τής Διεθνούς 'Επιτροπής καί τοΰ παρακολουθούντος Κοινού

ΘΑΥΜΑ ΕΠΙΝΟΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ

Αυτόματος Ρύθμισις τής λειτουργίας τού Άρκου — Αύτόματος Λίπανσις 
Αύτόματος ψύξις.

Τοποθέτησις τών ’Εγκαταστάσεων ύπό είδικοΰ μηχανικού τής

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ! ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Γενικός ’Αντιπρόσωπος
Διά τήν Ελλάδα— Αλβανίαν—Κύπρον καί Δωδεκάνησον

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ

ΑΝΕΥ ΣΧΟΛΙΩΝ
2 Σεπτεμβρίου 19362 ’Αποκόμματα έκ τής έφημερίδος "ΕΣΤΙΑ,,

ητου.

ιζετο 
ότίοΐ· 
γίχν

1 υλχ-

ΤΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
ΤΗΣ ΚΙΗΗΜΑΤΟΓΡίΦΙΚΗΣ ΕΚΒΕΣίίΙΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Τετάρτη, με- 

σημ^^ία.— Αί εφημερίδες ά- 
ναγγελλουν σήμερον τά βρα
βεία, τά όποια άπενεμήθησαν 
είς κινηματογραφικός ταινίας, 
σκηνογράφους καί ηθοποιούς 
μετά τήν χθεσινήν λήξιν τής δι
εθνούς κινηματογραφικής εκ- 
θέσεως τής Βενετίας.

Τό βρα€είον Μ,ουσσολίνι διά 
τήν καλλιτε^αν ταινίαν ελαθεν 
η Γερμανική ταινία τού Τρεν- 
κεο «Αύτοκοάτωρ τής Καλι- 
φορνιας*. ^Έ^ραζενΙ ίησαν επί
σης τ[Γερμανική ταινία «Τελι- 
κό άκόρ·, ώς ή καλλίτερα μου
σική ταινία, ή ’Αγγλική «Τρι
αντάφυλλο τού Τοντόρ* ώς ή 
καλλίτερα έγχρωμος καί ή Γερ
μανική «Νεολαία τού κόσμου* 
ώς ή καλλίτερα είδησεογραφι- 
κή ταινία. _

Ά νταπόκρισις έκ Βενετίας

...Άνωτέρα άκόμη άπό καλ
λιτεχνικής καί κινηματογρα
φικής άπόψεως ήτο ή Γερμα
νική ταινία «Ό Αύτοκράτωρ 
τής Καλιψορνίας» τής όποιας 
σκηνοθέτης είναι δ Γερμανός 
Τρένκερ.

...ΟΙ ’Αμερικανοί τοΰ Χόλ 
λυγουντ μας έχουν δώσει έως 
τώρα έκατοντάδας ταινιών 
πού εμφανίζουν τό περίφημον 
«ψάρ—Ούέστ», τήν ιστορίαν 
τών σκαπανέων τής προόδου 
κα'ι τών άγριων άγώνων των. 
’Αλλά κανείς άπό τους άμε- 
ρικανούς σκηνοθέτας δέν κα- 
τώρθωσε ποτέ νά αίσθανθή 
τόσον πλήρως τό βαθύτερον 
πνεύμα τής χώρας του καί 
νά τό άποδώση μέ τόσην τε
λειότητα, δσον ό Γερμανός 
αύτός σκηνοθέτης.

Υπάρχουν είς τήν ταινίαν 
σκηνα'ι ποΰ προκαλοΰν τά έν- 
θουσιώδη χειροκροτήματα τοΰ 
κοινού.

Έξ δλωντών 'Αμερικανικών, Γερμανικών, Γαλλικών, ’Αγγλικών, 'Ιταλικών κ. λ. ταινιών πού 
Λπεστάλησαν εις τήν Κινηματογραφικήν Έκβεσιν τής Βενετίας, έτιμήδη μή τό ΠΡΩΤΟΝ έφετεινόν 
βραβεΐον τής Έκδέσεως τό μνημειώδες φίλμ τοΰ Δ. Τρένκερ ;

(Ο AYTOKPATSP ΤΗΣ ΚΑΔΙΦΟΡΝΙΑΣ)
Θεμιστοκλέους 13—ΑΘΗΝΑΙ—Τηλ. 23-206

Διά τήν Μακεδονίαν καί Θράκην

Α. Τ2ΑΤΣΑΠΑΣ KRTOYNH 9 · ΘΕΣΜΙΚΗ
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κατ' ύμόφωνον Απόφασιν τών μελών τής έλλανοδίκου έπιτροπής άποτελουμένης έξ Αντιπροσώπων 
τής Γαλλίας, ’Αγγλίας, Πολωνίας, Ουγγαρίας, Αντιπροσώπων τοΰ διεδνοΰς τύπου καί έκ τοΰ προέ
δρου τής Διεδνοΰς Καλλιτεχνικής Έκδέσεως κόμητος Γκ. Βόλπι, τοΰ Γερμανού ύπουργοϋ Καλών 
Τεχνών Δόκτωρος Ο. Δένιχ, καί διαφόρων προέδρων Κινηματογραφικών Οίκων παραγωγής.

’Αποκλειστική Έκμετάλλευσις διά τήν 'Ελλάδα τής
'Ανωνύμου Έταιρίας Κινημ]κών ’Επιχειρήσεων «Άνξβρβός»
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Ή μεγαλειτέρα ’Αεροπορική ταινία 
πού «γυρίσθηκε·

ΟΡΙΙΟΤΙί ΜΙΙΕΙ
πολύ άνωτέρα τών · "Αερομαχιών 
τοΰ Δυτικοΰ Μετώπου» μέ πρώτα- 
γωνιστάς τόν ήθοποιόν μέ τό πο
λυσύνθετο ταλέντο Τ-Ζαιημς Καγ- 

ΚΝΕ-Υ-, τόν ΠΑΤ ΟΜΠΡΙΕΝ και τό 
νέο άστρο ΤΖΟΥΝ ΤΡ- Ι Β Σ.

Σκηνοθεσία τοΰ περιφήμου :
ΧΑΟΥΩΡΔ ΧΩΚΣ

Ή κολοσσιαία δημιουργία τδ 
’Εταιρειών WARNER BROS. FIRS 
NATIONAL ή δποία έστοίχισε 3.001 
000.— δολλάρια καί εις τήν δποίαΙ 
λαμβάνουν μέρος άνω τών 5.0· 
ήθοποιών

ΚΑΠΙΤΑΙΝ ΜΠΑΟΥΝΙ
παρμένο άπό τό όμώνυμο μυθιστό! 
ρήμα τοΰ Ραψαέλ Σαμπατίνι.

Πρωταγωνιστεί δ ΕΡΡΟΝ 
ΦΛΥΝΝ, ό όποιος, μέ τήν ώς 
δημιουργίαν του, κατέκτησε 
συμπάθειας δλου τοϋ κόσμου 
θεωρείται σήμερον ένας άπό
4—5 μεγαλύτερους ήθοποιούς τής 
όθόνης.

I ΚΡΙΜΑΪΚΟΣ nOAEMO!

Ό ΜΠΟΡΙΣ ΚΑΡΛΩΦ καί ή ΜΑΡ
ΓΑΡΙΤΑ ΤΣΩΡΓΣΙΛ (Θυγάτηρ τοϋ 
'Υπουργού τής ’Αγγλίας Τσώρτσιλ) 
είς μίαν σκηνήν τοΰ συγκλονιστι· 
κοΰ έργου

0 ΠΕΡΙΠΑΑΝΟΜΕΝΟί ΝΕΚΡΟΣ

‘Ο διάσημος πλέον ΕΡΡΟΝ 
ΦΛΥΝΝ (μετά τόν θρίαμβό του 
είς τόν ΚΑΠΙΤΑΙΝ ΜΠΛΟΥΝΤ) καί 
ή πειό χαριτωμένη βεντέττα τοΰ 
Χόλλυγουντ ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΕ ΧΑΒΙΛ- 
ΛΑΝΤ, πρωταγωνιστούν στό μεγα
λύτερο καί θεαματικότερο φίλμ 
πού·γυρίστηκε·στό Χόλλυγουντ με
τά τό «ΜΠΕΝ-ΧΟΥΡ»,

Ή ύπόθεσις του έκτυλίσσεται 
στάς ’Ινδίας καί κατόπιν στήν Ρωσ- 
σια, άπό τήν χλιδή τών περιφήμων 
άνακτόρων τών Μαχαραγιάδων στά 
πολυτελή ρωσσικά παλάτια. Τό 
φίλμ περιλαμβάνει 170 διαφόρους 
σκηνάς μία δέ μόνον σκηνή έστοί
χισε τό άπίστευτο ποσόν τών 350, 
000 — δολλαρίων. 

τό όποιον, κατά τήν δμολογίαν τοΰ 
ΚΑΡΛΩΦ, είναι τό καλύτερο φίλμ 
τής καρριέρας του καί τό όποιον 
παίζεται είς τούς μεγαλυτέρους κι
νηματογράφους Λονδίνου καί Πα
ρισίων βύα μήνας συνιχως.

4 άπό τίς μεγαλύτερες έφετεινές έπιτυχίες τών Εταιρειών WARNER BROS—-Τ----- = — ----- c------FIRST NATIONAL ή όποιες θά σημειώσουν στήν Ελλάδα τήν ίδια\ έπιτυχίαν
πού έσημείωσαν έν 'Αμερική καί Εύρώπη καί ή όποιες θβ καταπλήξουν τό κοινόν διά τήν μεγαλειώδη σκηνοθεσίαν των.
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EJ<PAIMEP a ZJA Ε. KPAIMEP a XIA

Λ®ΗΝ^= ΦΙΛΜ
ΓΡΑΦΕΙΑ: Όδός Λυκούργου 18—Τηλεγραφική Διεύθυνσι «Ά&ηναφίλμ» — Άριθ. Τηλεφώνου 26.646 : ΑΘΗΝΑΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ Κ ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΗΤΕ ΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Άναμφισβητήτως, ή εξαιρετική ποικιλία καί ή έμπορικότης τών ταινιών μας θι

ΘΗΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΕΚΛΕΚΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ ΜΑΣ 
εξασφαλίσουν ζηλευτήν σταδιοδρομίαν είς τάς Κινηματογραφικός σας έπιχειρήσεις

0. ΕΙΜΕΘΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΙ
τοϋ μεγάλου σκηνοθέτου Edwin Carewe’s, τοΰ σκηνοθετήσαντος 
τά άριστουργήματα «Ραμόνα· καί «Άνάστασις». Μεγαλειώδης 
ταινία είς ήν λαμβάνουν μέρος 25 000 πρόσωπα, μέ πρωταγωνι
στήν τόν μεγάλον τραγωδόν Ούΐλλιαμ Φάρνουμ καί τήν Άννίτα 
Λουΐζ.

2. Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ
έκ τοΰ γνωστού μυθιστορήματος τοϋ Κόναντ Ντόϋλ.

3» ©I ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΕ ΤΑ ΦΡΑΚΑ
μέ τόν παγκοσμίου φήμης τενόρον Τίτο Σχίηα καί τούς Σιμόν 
Βωντρύ, Πασκουάλι, Ζάν Περιά καί Ζάν Γκομπέ.

I 
I

ΤΟ
έκ τοΰ

ΛΕΥΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
γνωστού μυθιστορήματος τοϋ Έντγκαρ Ούάλλας.

=
SI
I

ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ5. ΤΟ
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
μέ τόνΡέτζιναλντ.Ντέννυ, τήν Κλώντια Ντήλ κα'ι τόν Λόϋδ Χιούκς’ |

10 
4
2
2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗ
’Αεροπορικά — ’Αστυνομικά — κ.λ,π.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
μέ αύτότελή ένδιαφέρουσαν ύπόθεσιν.

ΕΡΓΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ

ΕΡΓΑ ΜΕ ΥΠΟΘΕΣΙΝ & ΔΡΑΣΙΝ ΓΚΑΓΚΣΤΕΡ

^blllllllllllllllUUIIIIIIIIIIillUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllinilllllllllllllll^| 

I 6. ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΚΑΡΑΒΙ (Viking)

Ταινία -γυρισθεΐσα» έζ δλοκλήρου είς τόν Βόρειον Πόλον, μέ = 
σκηνοθέτην τόν Ζέο Μέλφορτ, τόν δημιουργόν τοϋ έργου «Ό = 
υίός τοΰ Σεΐχη». 'Ολόκληρος ή τραγωδία τής έξερευνητικής = 
άποστολής έπί τοϋ πλοίου «Βίκιγκ» είς τόν Βόρειον Πόλον, κατά = 
τήν άνατίναξιν τοϋ όποίου εΰρε τόν θάνατον τό πλήρωμα έξ ΞΞ 
26 άτόμων.

I 7. Ο ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
τοϋ Seamark ||

I 8. ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ
Ταινία άνατολικής ύποθέσεως καί μέ δρδσιν τής Λεγεώνος τών Ξ 
ξένων.

I 9. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΧ-ΝΕΣ
ταινία «γυρισμένη» έκ τοΰ φυσικού καί είς τά βάθη τής θαλάσσης. =

| ΙΟ. Η ΧΑΜΕΝΗ ΠΟΛΙΣ
μέ τόν Ούΐλλιαμ Μπόϋντ, τήν Κλώντια Ντήλ καί τόν Ούΐλλιαμ = 
Μπλέτσερ. Ταινία άφαντάστου πλοκής καί δράσεως μέ βάσιν = 
τήν τηλεόρασιν.

hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill»

2 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΚΑΟΥ ΜΠΟΪΣ
μέ πρωταγωνιστάς τους Κέν Μάϋναρ, Μπόμπ Στήλ, Τόμ Τάϋλορ, Μπούφαλο Μπίλ κλπ

4 ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

5 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗ ΕΡΓΑ
μέ πρωταγωνιστήν τόν βασιλέα τών σκύλλων PIN—TIN—TIN.

5 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΑ: ζούγκλας, άεροπορικά, μυστηριώδη, 
έκαστον τών όποίων άποτελεΐται έξ 25 πράξεων, μέ πρωταγωνιστάς τούς Μπέλλα 
Λουγκόζι, Τζών Γουέν, Νόαχ Μπήρρυ, Τζάκ Μίλχολ (Λεβεντόπουλο) κ. ά.



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ:9

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

9 r ι^έζα^β.

*Αθην-Π»ιραιώς δρ.2ΟΟ 
’Επαρχιών........ » 150

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ

Έτησία Δρχ. 350
Αί σννάρομαε άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ-ΔΙΕΥβΥΝΕΙΕ 

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

Άριθ. Τηλεφώνου : 28-143ΕΤΟΣ ΙΓ'ΑΡ. 16(385) ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΑΧ.1Ο
I ΜΠΒΛ^Ι^ίιΙτ^ίΥππππτγΐϊ&πππππ'ΐίΠππππππτ’πππ,πππΡίτππϊίππππππππππππτ'ϊππΤΐΠ,'ΐτίΓΐΠΠϊ^ίίΟΗχ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

ΡΟΝΑΛΝΤ ΚΟΛΜΑΝ: 0 ΑΙΩΝΙΟΣ ΓΟΗΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Ή δόξα είναι τόσο έφήμερη στήν πόλι τοΰ κινη

ματογράφου πού μά τήν άλήθεια προκαλεΐ κατά- 
πληξι τό φαινόμενο τοΰ Ρόναλντ Κόλμαν. Αυτός ό 
«γόης», σωστά δέκα πέντε χρόνια έξακολουθεί νά 
συναρπάζη τις πολυάριθμες θαυμάστριές του μέ τήν 
ώμορφιά του καί τό σοβαρό παίξιμό του. Είναι δ 
μόνος άπό τούς «άστέρας» πού δέν δοκίμασε τις ά- 
πογοητεύσεις τών καλλιτεχνών. "Ολοι λοιπόν έχουν 
δίκηο νά τόν μακαρίζουν γιά τήν τύχη του καί νά 
τόν ζηλεύουν. ΚΓ δμως δ Ρόναλντ Κόλμαν άν σή
μερα εΐνε τόσο διάσημος κι’ εδτυχισμένος, έν τούτοις 
είς τά πρώτα_βήματα τής καλλιτεχνικής καριέρας 
του θά μπορούσε κανείς νά πή δτι δοκίμασε τις πιό 
μεγάλες άπογοητεύσεις. Σπούδασε μέ άφάνταστες 
δυσκολίες καί καθώς δμολογεΐ κι’ ό ίδιος τις περισ
σότερες μέρες πήγαινε στό σχολείο του νηστικός.

—Θυμάμαι, μοΰ έξωμολογήθηκε, δτι έρχόντουσαν 
στιγμές πού χοροπηδούσαν τά γράμματα μπροστά 
στά μάτια μου ποϋ ήταν θολωμένα άπό τήν πείνα. 
ΓΓ αύτή τή σαστιμάρα μου δ δάσκαλος μοΰ τις 
έβρεχε. Μά έγώ άπό ύπερηφάνεια ποτέ δέν τοΰ ώ· 
μολογοΰσα γιατί τραύλιζα καί γιατί είχα διαρκώς 
αύτό τό σαστισμένο ΰφος. Έτσι μεγάλωσα. Μέσα 
στή δυστυχία καί στήν διαρκή γκρίνια τοΰ σπιτιοΰ 
μου».

Καί πράγματι αύτά τά τραγικά χρόνια τής ζωής, 
σφράγισαν τό πρόσωπο τοΰ Ρόναλντ Κόλμαν μέ μιά 
μεγάλη σοβαρότητα πού τίποτε ώς τά σήμερα δέν 
κατάφερε νά τήν διαταράξη.

Ό Ρόναλντ Κόλμαν είνε άγγλικής καταγωγής μά 
δέν άγάπησε ποτέ τήν πατρίδα του. Πάντα άπέφευγε 
νά τήν θυμηθή, γιατί άμέσως τοΰρχονταν στό νοΰ 
δλα τ’ άνατριχιαστικά χρόνια τής παιδικής ζωής του. 
Τό θεατρικό ταλέντο του τόν έκανε πολύ γρήγορα 
νά έγκαταλείψη τις σπουδές του, νά τό ρίξη στόν 
τυχοδιωκτισμό καί ν’ άκολουθήση τό θέατρο. Ένας 
δμιλος καλλιτεχνών τόν παρέσυρε πράγματι σ’ ήλι- 
κία είκοσι χρόνων σέ μιά περιοδεία στις έπαρχίες. 
Αύτή ή περιοδεία ήταν, μά τήν άλήθεια, πολύ περί
εργη. Χωρίς νά τό θέλουν διαρκώς βρισκόντουσαν 
στήν άστυνομία. "Ολοι οί σύντροφοί του, πού ήταν 
άνθρωποι τοΰ σχοινιοΰ καί τοΰ παλουκιού δημιουρ
γούσαν ένα σωρό άπάτες κι’ ό Ρόναλντ Κόλμαν 
πλήρωνε τά σπασμένα κΓ άφηνε τά δαχτυλικά του 
άποτυπώματα στό τμήμα σημάνσεως κάθε πόλεως. 
Στά άστυνομικά τμήματα δίπλα άπό τ’ δνομά του 
ύπήρχε πάντρτε ή έξής στερεότυπος έξήγηςις: «’Og- 
χανωεής ψεύτικων θεατρικών παραστάσεων.'» Έτσι 
είχε καταντήσει ένας άπό τούς πιό άντιπαθητικούς 
ήθοποιούς τής ’Αγγλίας κι’ ένας έπικίνδυνος κατερ
γάρης πού δέν είχε οϋτε μιά συμπάθεια. Γιά νά γλυ- 
τώση άπό τή γενική κατακραυγή μιά μέρα τέλος
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άποφάσισε νά έγκαταλείψη τήν γερασμένη Άλβιώνα 
καί νά τραβήξη πέρα άπό τόν ’Ατλαντικό πρός ά- 
νεΰρεσιν καλυτέρας τύχης. ’Επειδή δμως δέν είχε τά 
έξοδα τοΰ ταξειδιοΰ, κατάφερε νά ναυτολογηθή ώς 
ναύτης καταστρώματος άνευ άποδοχών. Καί είχε τό 
θάρρος νά κλείση τό πολιτικό κοστοΰμι του εις τήν 
βαλίτσα του, νά φορέση τή φόρμα τοΰ ναυτεργάτη 
καί νά πλένη τά κατάστρωμα ξυπόλυτος ή νά κάνη 
τις πιό σκληρές δουλειές χωρίς καθόλου νά παρα- 
πονήται. Ή σκέψι δτι έπρεπε όπωσδήποτε νά κάνη 
αύτό τό ταξίδι καί νά φτάση στόν Νέο Κόσμο τόν 
παρηγορούσε καί τοΰ έδινε θάρρος.

— "Οταν άντίκρυσα, μοΰ έίπε, τούς τεραστίους 
ούρανοξύστες τοΰ Μπροΰκλιν καί τά τρομακτικά καί 
άπέραντα «ντόκς» πού ήσαν άσφυκτικώς γεμάτα άπό 
τόν κόσμο τρόμαξα τόσο πολύ, πού ή πρώτη σκέψι 
μου ήταν νά μείνω στό καράβι καί νά γυρίσω πάλι 
στήν Εύρώπη. Έννοιωθα δτι θά χανόμουν μέσα σ’ 
αύτές τις χιλιάδες τοΰ κόσμου πού κυκλοφορούσε 
βιαστικά άπησχολημένος στις έμπορικές σκέψεις του. 
Κι έκεΐνο πού μέ φόβιζε ήταν δτι δέν έβλεπα σέ 
κανένα άπό τά πρόσωπα ένα χαμόγελο συμπάθειας. 
Ναι, καταλάβαινα δτι μπορούσε κανείς νά πεθάνη 
άπό τήν πείνα στό πεέοδρόμιο χωρίς κάν νά γυρί
σουν νά τόν κυττάξουν. Καί γιά πρώτη φορά στή 
ζωή μου ένοιωσα τό αίσθημα τής μοναξιάς, τής άπό- 
λυτής μοναξιάς πού νοιώθει ένας χαμένος άνθρωπος 
μέσα σέ μιά έπικίνδυνη ζούγκλα. Καί τότε κυριεύ- 
θηκα άπό ένα άγριο φόβο. Αισθανόμουν δτι ίσως 
δέν θά είχα τή δύναμι νά παλαίψω μ’ δλον αύτό τόν 
κόσμο καί νά τόν κάνω μιά μέρα νά πή γιά μένα 
μέ θαυμασμό:

—Τόν βλέπετε αύτόν; Είνε ό Ρόναλντ Κόλμαν!
Μ’ αύτές λοιπόν τις μσΰρες σκέψεις διέθεσα τά 

λίγα ,μου λεφτά γιά νά κάνω δυό-τρία καλά κοστού
μια καί πήρα τό τραίνο γιά τό Χόλλυγουντ. Είχα τό 
θάρρος μάλιστα νά ταξιόεύσω πρώτη θέσι καί νά 
κάνω παρέα μ’ έκατομμυριούχους βιομηχάνους κΓ 
ώμορφες καί τρελλές γυναίκες πού ζητούσαν περι
πέτειες. Κι’ έτσι έγνώρισα τόν έρωτα τής Άμερικα- 
νίδος. ΤΗταν ένα αίσθημα φλογερό μέ γρήγορες καί 
περίεργες μεταπτώσεις, μιά παράδοξη τρυφερότητα 
καί τέλος ένα χρηματικό κέρδος. Ή πλούσιες ’Αμε
ρικανίδες συνηθισμένες νά πληρώνουν τά πάντα 
στήν πατρίδα τους, θεωρούσαν πολύ φυσικό νά πλη
ρώνουν καί αύτόν τόν έρωτα. Έτσι έβγαλα τά έξοδα 
τοΰ ταξιδιού καί οίκονόμισα τό χαρτζηλίκι μου γιά 
τήν πόλι τοΰ κινηματογράφου. Αύτές μάλιστα οί αι
σθηματικές κατακτήσεις μου μ’ είχαν κάνει νά πάρω 
θάρρος καί φανταζόμουν δτι ήταν άρκετό νά πα- 
ρουσιασθώ στά γραφεία μιάς έταιρείας γιά νά μέ 

προσλάβουν άμέσως μ’ έναν Ικανοποιητικό μισθό 
ώς γόητα I...»

Μά δ Ρόναλντ Κόλμαν δέν άργησε νά καταλάβη 
πόσο γελάσθηκε. Μόλις πάτησε τό πόδι του στό 
Χόλλυγουντ έκεΐ μπροστά κιόλας στό σταθμό είδε 
ένα σωρό άνθρώπους πού τοΰ μοιάζαν, πού ήταν 
ντυμένοι σάν αύτόν καί πού είχαν τό χαμόγελο τοΰ 
γόητος στά χείλη. τΗταν δλοι τους ώμορφοι, σοβα
ροί, δπως ήταν τότε ή μόδα, καί καλοντυμένοι. Ό 
Ρόναλντ Κόλμαν μέ παγωμένη τήν καρδιά του χώ
θηκε μέσα σ’ αυτούς τούς «γόητες» καί μέ σκυμμένο 
τό κεφάλι βγήκε άπό τόν σταθμό άπογοητευμένος.

Ή πραγματικότητα τόν είχε φοβίσει. Κατάλαβε 
δτι άφοΰ δλοι αύτοί οι ώμορφοι καί καλοντυμένοι 
άνθρωποι δέν μπορούσαν νά «πιάσουν» στό Χόλλυ
γουντ, δέν θά έπρεπε αύτός νά έχη άπαιτήσεις.

‘Ωστόσο δέν έχασε τό θάρρος του καί τόλμησε 
νά παρουσιασθή σ’ένα κινηματογραφικό «στούντιο». 
Μά άπέτυχε πανηγυρικά καί τόσο άδοξα πού ένας 
σκηνοθέτης τόν χτύπησε στόν ώμο καί τοΰ είπε μέ 
προστατευτικό τόνο :

—Καλά θά κάνης, παιδί μου, νά γυρίσης στήν 
πατρίδα σου. Δέν είνε γιά σένα δ κινηματογράφος!.

ΚΓ δ Ρόναλντ Κόλμαν γύρισε πράγματι μέ εισι
τήριο τρίτης θέσεως στή Νέα Ύόρκη χωρίς δεκάρα 
καί χωρίς καμμιά έλπίδα στήν καρδιάς του.

Ό φόβος δμως της δυστυχίας καί τής πείνας πού 
τόσο τόν είχε τρομοκρατήσει στά παιδικά του χρό
νια, τόν έκανε ν’ άναστατώσεί τόν κόσμο γιά νά 
βρή μιά δουλειά. Καί πέτυχε νά προσληφθή σ’ ένα 
θέατρο ώς ύποβολεύς! Άπό τή μικρή θέσι του κοντά 
στά φώτα τής ράμπας παρακολουθούσε κάθε βράδυ 
τήν παράστασι καί μέ πονοκέφαλο πήγαινε κατόπιν 
νά κοιμηθή. ’Εκείνη τήν έποχή είχε παύσει νά κάνη 
δνειρα καί είχε βαρεθή νά έλπίζη.

Έπειτα άπό λίγο βρέθηκε τέλος στό θέατρο 
«Άμπίρ». ΚΓ έκεΐ έντελώς τυχαία γνώρισε τόν γνω
στό σκηνοθέτη Χένρυ Κίνγκ. Αύτός δ καλλιτέχνης 
ζητοΰσε έναν παρτεναίρ γιά τήν Λίλιαν Γκύς γιά 
τό έργο «Λευκή Αδελφή». Μόλις άντίκρυσε τόν 
Ρόναλντ Κόλμαν έβγαλε ένα ξεφωνητό χαςάς. ΤΗταν 
δ άνθρωπος πού τοΰ χρειαζόταν. Καί τοΰ πρότεινε 
νά παίξη στόν κινηματογράφο. Μά έκεΐνος νόμισε 
δτι τόν κορόϊδευε καί τοΰ δήλωσε:

—Σάς λέω είλικρινά δτι δέν πρέπει νά χάνετε 
άδικα τόν καιρό σας μαζύ μου. _Πήγα στό Χόλλυ
γουντ, άπέτυχα και μάλιστα μοΰ δήλωσαν δτι δέν 
έχω φωτογένεια κΓ δτι δέν κάνω γιά τόν κινημα
τογράφο.

Ό σκηνοθέτης δμως άρχισε νά γελάη.
—"Ολα θά διορθωθούν, τ’ άπάντησε μ’ ένα πονη

ρό χαμόγελο.
ΚΓ δ Ρόναλντ Κόλμαν βρέθηκε έτσι άλλη μιά 

φορά στήν πόλι τοΰ κινηματογράφου, στήν δποία 
έπειτα άπό ένα καλό καί κατάλληλο μακιγιάρισμα. 
σημείωσε έξαιρετική έπιτυχία.

Είχε γίνει δ ιδανικός τύπος τοΰ κομψοΰ καί σο' 
βαροΰ άνδρός κΓ δ άγαπημένος «άστέρας» δλων 
τών Αμερικανίδων. "Υστερα έγινε δ συμπαθής 
«άστέρας» τής Εύρώπης καί γύρισε στά διάφορα 
στούντιο δεκάδες φίλμ, δπως τό «Άγγελος τής Κο· 
λάσεως», τή «Μασκαράντ», τόν «Κατακτητή τών 
’Ινδιών» καί άλλα.

Ό δμιλών κινηματογράφος δέν τοΰ πείραξε κα
θόλου τήν καλλιτεχνική δόξα του._Τόν έκανε μάλι
στα πιό διάσημο καί πιό συμπαθή. ΚΓ έτσι ό Ρό
ναλντ Κόλμαν μπορεί νά πή δτι είνε εύτυχισμένος.

Ωστόσο στήν ιδιωτική ζωή του εΐνε πολύ άπλός 
καί δέν έχει τώρα πειά τρελλές αισθηματικές περι
πέτειες, γιατί είχε κΓ αύτός δώ καί λίγο καιρό τήν 
τελευταία έρωτική περιπέτειά του, ή δποία κατέ
ληξε σ’ ένα εύτυχισμένο γάμο κΓ έπειτα σ’ ένα 
κοινό διαζύγιο. Ό Ρόναλντ Κόλμαν είχε παντρευθή

Ο ΧΑΝΞ
ΓΥΡΙΖΕΙ /ΛΙΑΝ ΤΑΙΝΙΑΝ 

EIS ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αί Άθήναι φιλοξενούν άπό τής 21 Αύγουστου τρεις 

έξαιρετικούς Γερμανούς ηθοποιούς τής όθόνης, ενα πε- 
ρίφημον σκηνοθέτην καί συνέργειαν δλόκληρον όπερα- 
τέρ, ηθοποιών καί τεχνιτών τοϋ Κινηματογράφου, πού 
ήλθαν διά τό ‘ γύρισμα,, μιας ταινίας λαθρεμπορικής 
ύποθέσεως, πού έξελίσσεται κατά τδ πλεϊστον είς τάς 
ελληνικός θαλάσσας, καί πού φέρει τόν υποβλητικόν 
τίτλον "Ύπό θερμόν ουρανόν,,.

Τούς ξένους καλλιτέχνας, μεταξύ τών όποιων δ δια- 
σημότερος είναι ό Χάνς ’Αλμπερς, ή Λόττε Λάγκ, ή 
“Ελλεν Φραγκ καί δ γνωστός σκηνοθέτης Γχούσταβ 
Ούτσίσκυ, έδεξιώθησαν είς τόν σταθμόν Λαρίσσης οι 
έδώ αντιπρόσωποι τής “Οϋφα,. πολλοί δημοσιογράφοι 
καί άρκετδς κόσμος. ‘Εκ τών δύο βάμπ, είς τό 'Αθη
ναϊκόν κοινόν είναι γνωστή μόνον ή Φράγκ από δευτε- 
ρεύοντα ρόλον της είς τήν ‘Ξανθήν Κάρμεν,, πού 
πρωταγωνιστεί ή Μάρθα "Εγγερθ, έν ω ή Λόττε Λαγκ, 
ώς λέγεται, παίζει διά πρώτην φοράν.

Ό πρωταγωνιστής Χάνς “Αλμπερς, ένας όλόξανθος 
υψηλός πενηντάρης Τεύτων, μέ συμπαθή φυσιογνω
μίαν, είναι γνωστός καί αγαπητός είς τδ κοινόν μας 
άπό τάς πολλάς έπιτυχίας του είς διάφορα έργα, έκ 
τών όποιων τδ μεγαλύτερον σουξέ έσημείωσεν εις τις 
“Νύκτες Μεγαλουπόλεως,, “Βαριετέ,, "Κουϊκ,, ‘Μιά 
νύχτα στό Μόντε Κάρλο,, κ. ά.

Οί Γερμανοί καλλιτέχναι θά παραμείνουν είς τήν 
'Ελλάδα έπί 25—30 ημέρας θά έπισκεφοΰν δέ τήν 
Σύρον, τόν 'Ισθμόν καί μερικά νησιά άκόμη τών Κυ
κλάδων, είς τά όποια θά “γυρισθοΰν,, διάφοροι σκηναί 
τοΰ ώς άνω έργου. Επίσης μερικαι οκηναι θά “γυρι- 
σθοΰν,, πιθανώς στός στενωπούς τής Πλάκας, δλαι είς 
τό ύπαιθρον, καθ’ δσον αί ‘·έσωτερικαί„θά “γυρισ θοΰν 
είς τήν Γερμανίαν. Ή δλη Γερμανική αύτή άποστολή 
άποτελεΐται άπό 110—120 πρόσωπα, εξ ω* 15-20 μό
νον ήθοποιοί. Δια τήν άπό νήσου είς νήσον μεταφοράν 
τών μηχανημάτων, βεστιατορίου, και ηθοποιών που θα 
ίπαιτήση τδ “γύρισμα,, τοΰ έργου, είς τό όποιον, λέγε
ται δτι, θά χρησιμοποιηθούν καί έλληνες ηθοποιοί, 
έχει διατεθή τδ γερμανικόν φορτηγδν “Σλέοβιγκ,,.

Η ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΕΚΘΕΞΙΞ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
ΛΟΝΔΪΝΟΝ, 27.(Αΰγούστου1396) — Χθες έγένον- 

το εις τήν αίθουσαν τών ’Ολυμπίων τά εγκαίνια τής 
Ραδιοτηλεοπτικής Έκθέσεως. Άξιοσημείωτον γεγο
νός διά τήν ιστορίαν τής άνακαλύψεως, εΐνε ή εκ 
τοΰ βορείου ραδιοφωνικού σταθμού τοΰ Λονδίνου 
γενομένη σήμερον εκπομπή, διά τής οποίας ή ύμή- 
γυρις έν τή αιθούση τών ’Ολυμπίων ήδυνήθη χάρις 
εις ειδικούς δέκτας νά ϊδη καί νά άκουρη διαφό 
ρους προσωπικότητας καί «άστέρας» τοΰ κινηματο
γράφου.

τήν Μπεννίτα Χούμ, τήν όποια, χώρισε κατόπιν 
γιατί τόν άπατοΰσε. ‘Ωστόσο _αότό δέν τόν έμπο- 
δίζει νά κρατάη σήμερα τά σκήπτρα τής δημοτικό- 

’ ' "---- ιήται άπό δλους δ αιώνιος γόης

ΑΝΤΡΕ ΜΩΖΕ
τητος και να 
τοΰ Χόλλυγουντ.
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Ο /ΛΕΓΑΛΥΤΕρΟΣ ΚΙΝ Η/Λ ΑΤΟΓΙΦΙ *02. ορΓΑΝΙΣ/ΚΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣ/ΆΟΥ

:ανουκ καί ΖΩΖΕΦ ΣΕΝΚ κατόρθωσαν νά 
Κινηματογραφία.

Διότι οί δαιμόνιοι παραγωγοί ΝΤΑΡΡΥΛ 
συγκεντρώσουν δ,τι εκλεκτόν καί τέλειον ίι νά επίδειξη ή παγκόσμιος

TOYS ΔΙΑΠΡΕΠΕΣΤΕΡΟΥΣ ΣΚΗΠΘΕΤΑΣ Τζών Φορντ, Δρ Πάουελ Κτζίνερ, Χώουαρτ Χόκς, 
Χένρυ Κίγκ, Ρίτσαρ Μπολεσλάβσκυ, Ροϋ Ντέλ ΡονίΙζάρτζ Μάρσαλ, Ντάβιίιντ Μπάτλερ, Ούΐλλιαμ Σέϊτερ κ. ά.

ΤΟΥΣ ΠΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΣΤΕΊΕ Σίρλεϋ Τέμπλ, Έλίζαμπετ Μπέργκνερ, Ζανέτ Γκαίϋνορ, Κλωντέτ Κολμπέρ, Βαρβάρα 
---------------------------------------------- *- Στάνγουϊκ, Λωρέττα Γιώγκ, Κώνστανς Μπέννετ, Σιμόνη Σιμόν, Ρουθ Τσάτερτον, Γκλόρια 

ολ Λομπάρ, Κάρεν Μόρλεϋ, Τζόαν Μπέννετ, Ρόζαλιντ Ροϋσσελ, Πώσλιν Φρέντερικ, ΤζίνΣτουαρτ, Αλίς Φαίϋ, Κλαίρ Τρεβόρ, Τζούν Λάγκ, Ρόσελ Χοΰντσον, Άνναμπέλλα, ρλ Λομπάρ, Κάρεν Μορλεϋ, Γζοαν Μπεννετ, Ρόζαλιντ Ροΰσσελ, Πωσλιν Φρεντερικ, Τζιν 
Μιουίρ, Ουαλλας Μπήρρυ, Φρέντερικ Μάρς, Ρόναλτ Κόλμαν, Λΰονελ Μπάρρυμορ, Γοινρ Μπάξτερ, Ντον Άμέκε, Άντολφ Μενζοΰ, Τζων Μπολς, Βίκτωρ Μακ Λαγκλεν, Χερμπερτ 

Μάρσαλ, Ούΐλλιαμ Πάουελ, Τζών Χέρσολτ, Λώρενς Τίμπετ, ·|ώρνερ ’Όλαντ καθώς καί τα περίφημα πεντάδυμα τοϋ Καναδά Ντιον.

ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
«εγυρίσθησαν» τά λαμπρότερο οτουργηματα τής έφετεινής παραγωγής

ΣΥΓΚρΑΤΗΣΑΤΕ ΜΕρίΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΓΚ ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ :

ΔΕΝ ΕΣΚΟΤΩΣΑ... Γουώρνερ Μπάξτερ
ΜΙΑ ΧΡΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑ Τζών Χέρσολτ καί τά πεντάδυμα
ΟΠΩΣ ΑΓΑΠΑΣ... (Σαίξπηρ) Έλίζαμπετ Μπέργκνερ
Η ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΣ Σίρλεϋ Τέμπλ
Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΣ ΓΚΔΡΤΣΙΑ Βαρβάρα Στάνγουϊκ

Ούάλλας Μπήρρυ

ΦΤΩΧΟ ΠΛΟΥΣΙΟΚΟΡΙΤΣΟ I Σίρλεϋ Τέμπλ
Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΜΠΟΒΕΡΥ Σίρλεϋ Τέμπλ
ΓΑΜΟΣ ΑΠΟ ΕΡΩΤΑ Γουώρνερ Μπάξτερ, Μύρνα Λόϋ, Κλαίρ 

Τρέβορ

ΚΡΥΦΗ ΑΓΑΠΗ Λορέττα Γιώγκ, Ρόμπερτ Ταίηλορ

1

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ Γουώρνερ Μπάξτερ, Μύρνα Λόϋ 
ΑΓΑΠΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ζανέτ Γκαίηνορ, Κώνσταντζ Μπέννετ, Λο

ρέττα Γιώγκ, Σιμόνη Σιμόν
ΥΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΑΙΑΣ Κλωντέτ Κολμπέρ, Ρόναλντ Κόλμαν
ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Σιμόνη Σιμόν
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ Φρέντερικ Μάρς, Γουώρνερ 

Μπάξτερ, Λ. Μπάρρυμορ
ρ χ Ο Ν Α ταινία έγχρωμος Λορέττα Γιώγκ
Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΝΝΑΡΗΣ Σίρλεϋ Τέμπλ
MONTE ΚΑΡΑΟ Ρόναλντ Κόλμαν, Τζόαν Μπέννετ
ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ Λώρενς Τίμπετ

Όδός Έμμ. Μπενάκη 6 .
Τηλεγραφήματα «Φόξφιλμ» 
Τηλέφωνον 22-654 ' ΑΘΗΝΑΙ ΚΕΝΤΡΙ Κ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Όδός Τσιμισκή 7
Άριθ. Τηλεφώνβυ 28.95



I

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ME ΤΑ Ι000 ΚΕΡΙΑ

ΤΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΥΙΑΤΡΟΥΚΡΕΣΠΙ

ΡΙΒΙΕΡΑ
(Ι'Ένας χείμαρρος άπό θαυμάσιες μελωδίες 
καί βυθμικοΰς μοντέρνους χορούς πλαισιώνουν 
μίαν χαριτωμένην ΰπόθεσιν, μέ πρωταγωνιστάς 
τόν Μπέν Λάιον, τήν ώμορφη Τζώαν Μάρς 
καί τόν Έντυ Νάγκεντ. Εις τήν ταινίαν αύτήν 
διά πρώτην φοράν λανσάρεται ή «Ριβιέρα» ό 
νέος χορός πού χαλάει κόσμον εις τήν ’Αμε
ρικήν καί τελευταίως εις τήν Εύρώπην.

§I

ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΖΕΝ
εις πρωτοφανή διά τήν Ελλάδα έκδοσιν 
ό νέος κατάλογος έργων παραγωγής

1936 - 1937

ΜΕΤΡΟ - ΤΚΒΑΗΤΒΪ ΓΝ - ΜΑΓΙΕΡ
Ή επιμέλεια καί πολυτέλεια περί την έμφάνισιν τοϋ καταλόγου 

τούτου είναι ανάλογος προς την εξαιρετικήν καλλιτεχνικήν αξίαν των 
έργων του, πλεϊστα τών οποίων έπέτυχον συρροήν βραβείων καί 
παντοειδών τιμητικών διακρίσεων εις δλας τάς χώρας τοΰ κόσμου.

1
I I I

Ένα φιλμ διεθνούς κατασκοπείας παρό' 
μοιον τοΰ όποίου δέν μας παρουσίασε μέχρι 
σήμερον ό κινηματογράφος. Ό άφθαστος 
πλούτος του καί τό κοσμοπολιτικόν περιβάλ
λον του συνδυασμένα μέ μίαν θαύμασίαν καί 
συναρπαστικήν ΰπόθεσιν, καθιστούν τό έργον 
μοναδικόν εις τό είδος του. Έρμηνευταί του 
είναι ό συμπαθής ζέν πρεμιέ Φίλιπς Χόλμς, ή 
χαριτωμένη Μάε Κλάρκ καί ή ώραιοτάτη 
Ίσπανίς χορεύτρια Ροζίτα Μορένο.

Τό άριστουργηματικώτερον έργον τού Έντ- 
γκαρ Πόε κινηματογραφήθηκε μέ άφθαστον 
βεαλισμόν. Τόν ρόλον τού σατανικού Ιατρού 
Κρέσπι υποδύεται δ διάσημος Γερμανός ήθο- 
ποιός Έριχ φόν Στροχάϊμ, ή δημιουργία τού 
όποίου έχαρακτηρίσθη ΰφ* δλοκλήρου τού κινη
ματογραφικού τύπου ώς ή καλυτέρα τής -στα
διοδρομίας του. Οΐ διάφορες σκηνές τού συ
ναρπαστικού αυτού δράματος υπερβάλλουν 
εις τρόμον καί φρίκην πάσαν προηγουμένην 
ταινίαν τής κατηγορίας <Γκράν Γκινιόλ».

REPUBLIC PICTURES

1
Ή «Μέτρο» μέ την έφετεινήν όντως μεγαλειώδη παραγωγήν της 

σημειώνει ένα ίξαίβΒτικώς έηίζηλον ατα&μόν εις την έξέλιξιν τής 
Κινηματογραφικής Τέχνης.

Δι’ αυτό, έν τή εΰγενεΐ άμίλλη τοϋ καλώς έννοουμένου συναγω- 
νισμοΰ, δικαιούται νά διεκδική μετά πεποιθήσεως, υπέρ ποτέ ά'λλοτε 
εφέτος, τά «πρωτεία» έν τή δικαία κρίσει τού κοινού.

ΛΥΡΑ ΦΙΛ/Λ
ΕΙΪΑΓΒΓΗ KAI EKMtTAAAEVili ΚΙΗΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΜΗΤΛΙΝΙΟΗ

ΕΜΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 6 ΑΘΗΝΑΙ
I

ΤΗΛΕΓΡ. Δ)ΣΙΣ: ΛΥΡΑΦΙΛΜ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΛΕΦ. 32-465



14 «ΚIΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦIΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» 15

Η ΦΙΛΙΑ
ΚΛΑΡΚ ΓΚΕΤΜΠΛ-ΤΖΙΝ ΧΑΡΛΟΟΥ

— Μοΰ άρέσει δ Κλάρκ γιά τήν άφέλειά του. 
— θαυμάζω τήν ΤζΙν γιά τήν ειλικρίνεια της. 
Μ’ αύτές τής δυό μικρές φράσεις έξηγεΐται σ’δλο 

της τό πλάτος ή ειλικρινής καί σταθερά φιλία πού 
άπό τόσα χρόνια τώρα ένώνει τούς δύο δημοφιλείς 
άστέρας τής Μέτρο Γκόλντουϊν.

♦ Μοΰ φαίνεται δτι ό Κλάρκ δέν άλλαζε καθόλου 
καθώς τόν γνώρισα» είπε ή ξανθή ή μάλλον ή πλα- 
τινένια Τζίν Χάρλοου, δταν συναντήθηκαν τελευταία 
γιά νά παίξουν στό νέο έργο τής Μέτρο «θάλασσες 
τής Κίνας».

«Τόν πρωτογνώρισα δταν παίξαμε μαζί στό έργον 
♦ "Οταν ή πόλις κοιμάται» κΓ άπό τότε είχα τή 
γνώμη δτι ήταν ό πειό άπλός ήθοποιός, ό πειό 
απλός άνθρωπος πού είχα γνωρίσει ώς τότε Τήν 
ίδια γνώμη έχω γιά τόν Κλάρκ καί σήμερα. Δέν άλ
λαξε καθόλου. Καί δμως μιά τέτοια δημοτικότης 
σάν τοΰ Κλάρκ θά γύριζε τό κεφάλι σέ κάθε άλλον 
ήθοποιό.

♦Τόν έθαύμασα έπίσης πολύ κΓ έκράτησα έξαιρε- 
τικά εύχάριστες άναμνήσεις άπ’ τά έργα «Μιά γυ
ναίκα πειρασμός» καί «Μέσα στήν άγγαλιά του» στά 
όποια μοιραστήκαμε τοΰ κυρίους ρόλους. *

'Ο Κλάρκ έξ άλλου δπως ήταν καθισμένος σέ μιά 
σαίζ - λόγκ στή γέφυρα τοΰ ΰπερωκεανείου «Κίν 
Λούγκ» γιά τό «γύρισμα» μιάς σκηνής τοΰ νέου έρ
γου «θάλασσες τής Κίνας» έγύρισε χαρακτηριστικά 
μιά στιγμή πού προσπέρασε ή Χάρλοου καί είπε :

♦Ή Τζίν είνε ύπέροχη ! Έχω τήν πεποίθησι πώς 
είναι μιά άπ’ τής πειό είλικρινεϊς γυναίκες τοΰ Χόλ
λυγουντ, τόσο γιά τόν έαυτό της δσο καί γιά δλον 
τόν κόσμο. Ή κάθε προσποίησις είνε έντελώς άγνω
στη γιά τήν Τζίν. Καθώς γνωρίζω, δέν άλλαξε κα
θόλου, άσφαλώς δέ ούτε καί στό μέλλον θ’ άλλάξη. 
Μόνον ή αύτοπεποίθησις καί ή πειό πλατειά άντίλή- 
ψις τής ζωής πού άπόκτησε έν τώ μεταξύ κάνουν 
νά φαίνεται πειό άνάγλυφο τό χαρακτηριστικό αυτό 
τοΰ άτόμου της: ή είλικρίνεια, τήν όποιαν δλος ό 
κόσμος διαβλέπει σ’ δλες της τής δημιουργίες».

Ή Τζίν καί ό Κλάρκ σπάνια συναντώνται έξω 
άπό τό στούντιο. ΟΙ κύκλοι πού συναναστρέφεται ό 
καθένας είνε έντελώς διαφορετικοί. Ό μεγαλύτερος 
συνδετικός κρίκος γι’αύτούς είνε δ «προστάτης» των 
Ούάλλας Μπήρρυ, μέ τόν όποιον έπαιξαν μαζύ στό 
»"Οταν ή πόλις κοιμάται» καί παίζουν τώρα στό 
«θάλασσες τής Κίνας».

Τήν έφετεινή σαιζόν θά ίδοΰμε τήν πλατινένια 
Τζίν σέ τέσσαρα έργα καί τόν Γκέϊμπλ σέ τρία (δλα 
τής Μέτρο), άλλά μαζί θά τούς ίδοΰμε μόνον στήν 
παραγωγή «θάλασσες τής Κίνας».

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1936-37
Κατά τήν έφετεινήν περίοδον, ή γερμανική παρα

γωγή ταινιών θά θέση είς κυκλοφορίαν συνολικώς 
118 φίλμ τών κάτωθι παραγωγικών έταιριών.

1. Παραγωγής U. F. Α. Ταινίαι 27
2. Παραγωγής Tobis - Rota » 23
3. Παραγωγής Syndikat - film » 20
4. Παραγωγής Tobis - Europa » 18
5. Bayerische » 16
6. Terra » 14
Πλήν τών άνωτέρω πραγματοποιούνται καί 15 - 20 

άλλα φιλμ διαφόρων παραγωγών.

I

Ή ξανθή γόησσα ΜΑΡΙΟΝ ΝΤΑΙΒΙΣ καί δ 
συμπαθής πρωταγωνιστής τών μουσικών έργων 
ΝΤΙΚ ΠΑΟΥΕΛ είς μίαν σκηνήν τοΰ μεγάλης 
σκηνοθεσίας άριστουργηματικοΰ έργου “Η Α. 
Υ. ΙΝΚΟΓΝ1ΓΟ,, είς τό όποιον συμμετέχει καί 
ή περίφημη χορωδία έκ 200 προσώπων τοΰ 
Χώλ Τζόνσον. Σκηνοθεσία: ΦΡΑΝΚ ΜΠΟΡ- 

ΤΖΑΣ.
Ταινία ΚΟΣΜΟΠΟΛ1ΤΑΝ 
 τής WARNER BROS

Μικρά Νεα

, —'° διάσημος μουσικοσυνθέτης Πέτερ Κρόϊντερ 
υπέγραψε^ συμβόλαιον μετά τής έταιρίας Τόμπις 
Σινεμα τοΟΒερολίνου διά τάς προσεχείς μεγάλας ται
νίας τοΰ Τουρζάνσκυ καί τοΰ Βίλλυ Φόρστ.

‘Ο Σάρλ Μπουαγιέ θά “γυρίση,, είς τό Παρίσι τό Se
crets του I. Κεσέλ μέ σκηνοθέτην^ τόν Μάρκ Άλλεγκρέ. 

πληροφορίας τοΰ «Φιλμ Κουριέρ» τής 
30-7<6, ή τελευταία ταινία τοΰ Κηπούρα Im Sonnen- 
shein «.Μπαλάντα» προεβλήθη είς τάς καλλιτεχνικός 
έορτας του Μονάχου μέ καταπλητικήν έπιτυχίαν.

—Ό μεγάλος καλλιτέχνης Χάρρυ Μπώρ έλαβε τό πα
ράσημο ν τής λεγεώνας τής τιμής.

—Ή έταιρία Ρότα Φίλμ τοΟΒερολίνου άγγέλλει τό 
προσεχές «γύρισμα» τής κορυφαίας έφετεινής της 
ταινίας Ο διηλος θάνατος τον Ζάν *Ορλώφί τήν 
παγκόσμιον έκμετάλλευσιν τής όποίας έγει άνα- 
λάβη ή Τόμπις Σίνεμα.

—Ό Ραϋμόν Μπερνάρ ήρχ·σε τό «γύρισμα» τής νέας 
ταινίας Le Coupable. μέ ήθοποιούς τόν Πιέρ Μπλανσάρ, 
την Μαργκερίτ Μορενό, τόν Σινιορέ καί τόν Μ. Σιμόν.

—Μετά τήν Θριαμβευτικήν έμφάνισίν της είς τήν 
ταινίαν τοΰ Κηπούρα «ΛΓπαλάντα», ή ώραιοτάτη 
Λούλυ φόν Χόχενμπεργκ προσελήφθη ύπό τής Πα- 
ραμάουντ διά 3 φίλμ.

—'Ο Τζάκ Κονγουέϊ έτελείωσε τό «γύρισμα» τοΰ έρ· 
Υ°(υ Libelley Eady μέ τήν Τζίν Χάρλοου, τήν Μύρνα 
Λοϋ, τόν Οΰΐλλιαμ Πάουελ καί τόν Σπένσερ Τρέϊσυ.

—Κατά τάς πληροφορίας τοΰ «Φίλμ Κουριέρ. τής 
20ης Αΰγούστου, ή ταινία Σκιαι τοϋ παρελ&όντος, 
μέ τήν Λουΐζα Ουλριχ, προβάλλεται άκόμη είς 7 
συγχρόνως μεγάλα κινηματοθέατρα τοΰ Βερολίνου.

—Ετοιμάζεται τό φίλμ Le Cavalier Cupain μέ τόν 
Τζων Μπόλς.

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
/ΛΕΓΑΛθΝ ΞΚΗΝΟΘΕΤ2Ν
Οί περισσότεροι τών μεγάλων σκηνοθετών τοΰ 

Χόλλυγουντ έντεμπουτάρισαν άρχικώς σέ έπαγγέλ· 
ματα πολύ διαφορετικά έκείνου, πού άργότερα τούς 
άνέβασε στή σφαίρα τής διασημότητος.

Οΰτω : δ Βάν Ντάϊκ, δ δημιουργός τής κολοσσι
αίας παραγωγής «Σάν Φραντσίσκο», έντεμπουτάρισεν 
είς ήλικίαν πέντε μόλις έτών στή σκηνή στό ρόλο 
ένός μικροΰ... κοριτσιοΰ μέ ξανθές μποΰκλες.

Ό Ζώρζ Κοΰκορ, ό σκηνοθέτης τοΰ «Ρωμαίου καί 
τής Ίουλιέττας», ήτο πρώην... άξιωματικός.

Ό Φράνκ Λόϋδ, δ σκηνοθέτης τής «Ναυτικής 
’Ανταρσίας», ύπήρξε διαδοχικώς ήθοποιός, κτηματίας 
καί σωφέρ λεωφορείων.

Ό Έδμονδ Γκούλντιγκ είς ήλικίαν 12 έτών ήτο 
ήδη διάσημος στά μοΰζικ χώλλ τοΰ Λονδίνου.

Ό Φρίτς. Λάγκ, δ δημιουργός τής ύπερπαραγωγής 
«Fury» τής «Μέτρο», ήτο έρασιτέχνης ζωγράφος, ώς 
δ συνάδελφός του Ζώρζ Φίτσμώρις. "Επειτα έγινε 
λογογράφος καί άπό τοΰ 1918 έπεδόθη στόν κινημα
τογράφο.

Ό Τζάκ Κονγουαίη, ό δημιουργός τής «'Ιστορίας 
Δύο Πόλεων», έντεμπουτάρισε ώς ζένπρεμιέ.

Ό Ρισάρ Μπολεσλάβσκυ έμαθήτευσε γιά τήν καλ
λιτεχνική του σταδιοδρομία στό «θέατρον Τεχνών» 
τής Μόσχας.

Ό Σάμ Γούντ ήταν κτηματομεσίτης.
Ό Βικτώρ Φλέμιγκ βοηθός όπερατέρ.
Ό Φράνκ Καπρά καρικατουρίστας.
Ό Οΰΐλλιαμ Χόβαρτ πλασιέ ταινιών.
Ό Ρισάρ Ρώσσον βιολίστας καί τέλος οί Ούΐλ- 

λιαμ Ούέλμαν καί Βάλτερ Ροΰμπεν, έντεμπουτάρι
σαν ώς ζένπρεμιέ.

"Ας προσέξουν, λοιπόν, οί άναγνώσται μας μή
πως, έστω καί άργά, άνακαλύψουν μέσα τους καμ- 
μιά σκηνοθετική φλέβα, ή όποια μπορεί νά τούς άνε- 
βάση καί αύτούς στή σφαίρα τής διασημότητος.

ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
€ΠΙΣ ΤΗ/ΛΟΓΉΚΟΝ ΦΙΛΜ

■Τό επιστημονικόν έργαστήριον τής πόλεώς Καν- 
σας Σίτυ ήτοίμασε δύο έπιστημονικά φιλμ σπου
δαιότατα διά τήν μελέτην τής εμβρυολογίας τής δρ- 
νιθος. Εις τό πρώτον φιλμ εμφανίζεται τό ώόν άπό 
τής πρώτης συλλήψεώς του μέχρις ου όλίγας ώρας 
μετά τήν παραγωγήν του ύπό τής δρνιθος βράζεται. 
ΕΙς τό δεύτερον φιλμ τό ωόν παρουσιάζεται εις δλα 
επίσης τά στάδια τής κυήσεώς του καί κατόπιν εις 
δλα τά στάδια τής έπωάσεως άπό τής πρώτης στιγ
μής μέχρι τής εξόδου τοϋ ορνιθιού εκ τοϋ ώοϋ. 
Διά τά δυο αύτά φιλμ έθυσιάσθησαν, γράφουν τά 
αμερικανικά φύλλα, ένενήκοντα χιλιάδες ωών και 
χίλιαι περίπου όρνιθες. Έν γένει αι δαπάναι υπο
λογίζονται ε’ις εκατό χιλιάδας δολλάρια.

ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΕΥΘΥΝΣΕΟΣ
Τά γραφεία τοΰ κ. ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑ, ’Αντι

προσώπου τοΰ ίταλικοΰ Οίκου Cinemeccanica METE- 
φΕΡΘΗΣΑΝ άπό 1ης Σεπτεμβρίου έκ τής δδοΰ Σο- 
λωμοΟ 62 είς τήν όδόν ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13 καί 
^νωθεν τών γραφείων τής Μέτρο Γκόλντουϊν ΜάΟγερ

απόσπασμα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΙΛΜ ΚΟΥΡΙΕ
Άνταπόκρισις έκ Φραγκφούρτης

Ή πρεμιέρα τήίς μεγάλης μουσικήε ταινίας 
ΕΡΩΤΕΣ ΑΘΑΝΑΤΩΝ, πού τόσον άνυπομδ- 
νως άνέμενον οί κινηματογραφικοί Ιδίως κύκλοι, 
άπετέλεσε χέλές Sva σπάνιο καλλιτεχνικό γεγο
νός Τό έκλεκτόν κοινόν τής πρεμιέρας έξεδή- 
λωσε διά παρατεταμένων χειροκροτημάτων, 
τόσον κατά τήν διάρκειαν δσον καί είς τό τέλος 
τής παραστάσεως τόν ειλικρινή έν&ονσιασμόν 
τον διά τόν δψογον έρμηνείαν ένός έζαιρετικοϋ 
συνόλου ηθοποιών μέ έπικεφαλής τόν Πάουλ 
Χέρμπιγκερ, τόν Ίβάν Πέτροβιτς, τήν Γτρέτα 
Τάϊμερ, τήν γοητευτική Μαρία “Αντεργκαστ 
κ. Λ. άλλά καί <5ιά τήν ύπέροχον μουσικήν 
τοϋ Σοϋμπερτ καί τήν άριστο τεχνική σκηνοθε
σία τοϋ έ'ργου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
Τά στούντιο τής “Μέτρο-Γκόλντουϊν,, αναγγέλ

λουν τό προσεχές «γύρισμα» μιάς όντως εξαιρετικής 
υπερπαραγωγής ύπό τόν τίτλον ΜΑΡΙΑ ΒΑΛΕΦ- 
ΣΚΑ.

Ε’ις τήν ταινίαν αύτήν θά πρωταγωνιστήσουν, 
εμφανιζόμενοι διά πρώτην φοράν μαζί, δύο πρώ
του μεγέθους αστέρες : ή Γκρέτα Γκάρμπο και ό 
Σάρλ Μπουαγιέ.

Ή ύπόθεσις τοΰ έργου άναφέρεται ε’ις τήν άλη- 
σμόνητον ερωτικήν περιπέτειαν τοϋ Μεγάλου Να- 
πολέοντος δέ τήν ώραίαν πολωνίδα κόμμησαν Μα
ρίαν Βαλέφσκα, ή οποία περιπέτεια και ένέπνευσε 
τό ομώνυμον έργον τοΰ Γκασιορόφσκι.

Ή Γκάρμπο πριν «γυρίση» τό φιλμ αύτό θά 
έμφανισθή εις τήν “Κυρίαν μέ τάς καμελίας,, μέ 
τόν Ρόμπερτ Τέϋλλορ και τόν Τζών Μπάρρυμορ.

' Υπενθυμίζομεν Ιπι τή εύκαιρία δτι ή έφετεινή 
της έπιτυχία εις τό βραβευθέν έργον της "‘Αννα 
Καρενίνα,, είναι έντελώς μοναδική δχι μόνον 
εϊς τά κινηματογραφικά άλλά γενικώς εις τά καλ
λιτεχνικά χρονικά. Δικαιολογείται δέ κατά τούτο ή 
ανυπομονησία, μέ τήν οποίαν άναμένεται ύπό τών 
φίλων τοΰ Κινηματογράφου ή προβολή τοϋ πολυ- 
φημισμένου τούτου άριστουργήματος και εις ’Αθήνας,

Ή Βαρβάρα Στάνγουϊκ “γυρίζει,, τό The Bride 
Walks our μέ τόν Τζέν Ράΰμον καί τόν Ρόμπερτ Γιούγκ.

— Μετά τήν “Μαρίαν Στούαρτ,, ή Κάθριν Χέπμουρν 
θά “γυρίση,, To Portrait of a Rebel.
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ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΟΥ ΡΑΊ ΝΧΑΡΤ
Ό γνωστός γερμανός σκηνοθέτης Μάξ Ράϊνχαρτ 

έπιστρέφων άπό τάς έορτάς τοΰ Σάλτσμπουργκ εις 
’Αμερικήν, ήρωτήθη άπό γάλλον συντάκτην τοϋ 
• POUR VOUS» έντός τού τραίνου Παρ.σίων-Χάβρης 
διά τάς έντυπώσεις του άπό τόν άμερικανικόν κινη
ματογράφον.

Ό Ράϊνχαρτ έξέφρασε τόν άπροκάλυπτον θαυ
μασμόν του μνημονεύσας ιδιαιτέρως τρεις, τάς με- 
γαλυτέρας κατά τήν γνώμην του, παραγωγός τοΰ 
άμερικανικοΰ κινηματογράφου «Ρωμαίος καί Ίου- 
λιέττα», «Σάν Φραντσίσκο» καί «Ζίγκφελδ, ό Βασι
λεύς τών γυναικών».

Είδικώς διά τήν τελευταίαν ταινίαν, τήν όποίαν 
οί Γάλλοι έτιτλοφόρ°σαν «Δόξα στή γυναικεία ώ 
μορφιά», είπεν έπί λέξει:

«'Η ταινία αύτή είναι διάρκειας τριών ωρών. "Οσο 
κι’ άν σάς φανή παράξενο, σάς βεβαιώ δτι δέν έν 
νοιωσα καθόλου πότε πέρασε τό τρίωρο αύτό. ’Απ’ 
έναντίας θά έπιθυμοΰσα νά παρετείνετο πολύ περισ
σότερο τό θεσπέσιο αύτό όραμα».

Αί τρεις άνωτέρω ταινίαι είναι παραγωγής τής 
«ΜέτροΤκόλντουϊν» ή οποία έφέτος, ύπέρ ποτέ άλ
λοτε, θά μάς παρουσιάση μιά όλόκληρη συνέχεια 
πραγματικών άριστουργημάτων, έκεΐνα άκριβώς, τά 
όποια σήμερα θριαμβεύουν στά έκράν τής Ευρώπης 
καί τής ’Αμερικής.

Ό Τζόε Μπράουν ό πρώτος κωμικός τοΰ 1936, 
ό όποιος έπεσκίασε τήν φήμην δλων τών 
μέχρι σήμερον κωμικών, καί ό όποιος θά 
έμφανισθή έφέτος στάς τρεις μεγάλας έπι- 
τυχίας του τών Εταιρειών Warner Bros First 
National ‘Κάτω τά πανταλόνια·, *Τό παλλη- 
κάρι τής φακής· και ^Πρωταθλητής με τό 

στανειό’.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
Μεταξύ τών 3—4 ταινιών πού θά καταλάβουν τι

μητικήν σειράν έξ έκείνων πού προβάλλονται κατά 
τήν έφετεινήν κινηματογραφικήν έκθεσιν τής Βενε
τίας είναι καί τά δύο φίλμ τώνΕταιρειών Γουώρνερ 
Μπρος Φέρστ Νάσιοναλ «Ή ζωή τοΰ Παστέρ» μέ 
τόν άσύγκριτον Πώλ Μιοΰνι τόν όποιον έχειροκρο- 
τήση κατ’ έπανάληψιν καί «Ό λευκός Άγγελος» μέ 
τήν Καίη Φράνσις, τοΰ όποιου έθαυμάσθη ή ύπέρο- 
χος ύπόθεσι;, ή άψογος σκηνοθεσία καί τό άφθαστο 
παίξιμο τής πρωταγωνίστριας του.

0 ΧΟΝΔΡΟΣ-ΛΙΓΝΟΣ ΚΑΙ 0 ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΣ
Έπί τή ευκαιρία τής ένάρξεως τής προβολής είς 

τήν αίθουσαν τών «’Ολυμπίων» έν Παρισίοις τής 
νέας μεγάλης ταινίας τοΰ Χονδροΰ καί Λιγνοΰ «Εύ
θυμοι άτσίγγανοι» κατά τήν 23ην Αύγούστου έ. έ., 
όργανοΰται συγκέντρωσις έκεΐ άντιπροσώπων τών 
άνά τάς πόλεις τής Εύρώπης λεσχών, τάς όποίας 
έχουν ιδρύσει οί άπειροι θαυμασταί καί φίλοι τών 
δύο άσυναγωι ίσιων αύτών κωμικών.

Πλέον τών 500τοιοΰτοι άντιπρόσωποι έξ δλων τών 
ευρωπαϊκών έθνών θά συγκεντρωθώσιν έκεΐ καί θά 
παρακολουθήσωσίν όλόκληρον πρόγραμμα διασκε
δάσεων, μέ έπίσημον δεξίωσιν είς τό Δημαρχεΐον, 
έπισκέψεις εις γραφεία έφημερίδων, ραδιοφωνικόν 
σταθμόν, Βερσαλλίας κ. λ. π.

Δηλαδή δέν είναι ύπερβολή νά πή κανείς δτι ή 
δλη αύτή κίνησις έκτος τής τερπνής της πλευράς 
έξυπηρετεϊ καί τήν ώφέλιμον άποψιν τής συναδελ- 
φώσεως τών λαών ύπό τό δυαδικόν σκήπτρον τ >ΰ 
Χονδροΰ καί τοΰ Λιγνοΰ.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΕΚ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

ANZEPBOS
ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡ )ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 

“ΕΠιΚΙΝΛΥΝΑΣΥΗΟΡΑ,, MBf) 
ΕΙΣ ΓΚΛΟΡΙΑ ΠΑΛΑΣΤ* ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΕΠΙΤΤΧ1'. ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΣΦΓΚΤ1Κ2Σ 
ΠΛΗΡΕΣ ΕΙΣ ΕΚΑΙΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑ- 
Σ1Ν. ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΠΡΟ 
ΒΛΕΙΙΕΤΑ1 ΠΑΝΤΟΤ ΘΡ1ΑΜΒΕΤ- 
ΤΙΚΗ

ΣΙΝΕΦΟΓΚ

*Σημ.—Τό Γκλόρια Πάλαστ είναι ώς γνω
στόν, τό άριοτοκρατικώτερον έν Βε- 
ρολίνφ κινηματοθέατρον τής ΟΥΦΑ.

I ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ■
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Ή κακοδαιμονία τών θερινών κινηματογράφων 
έξακολουθεϊ δυστυχώς. Κατά τό παρελθόν είκοσα- 
ήμερον ή αίσθητή, Ιδίως κατά τάς νύκτας, ψύχρα, 
λόγφ τής καταπεσούσης. είς τά όρεινά σημεία, 
βροχής, ήνάγκασεν τόν πολύν κόσμον νά άποφεύγη 
τήν παραμονήν είς τό ύπαιθρον καί έπομένως τούς 
θερινούς κινηματογράφους.

Δηλαδή, σάν νά μή έφθαναν τά τόσα μέχρι σή
μερον δεινά τών θερινών κινημ. έπιχειρήσεων, προ- 
σετέθη καί ή κατά τό τελευταϊον δεκαπενθήμερον 
κακοκαιρία, διά νά συμπληρωθή τό έργον τής κατα
στροφής

Τό περίεργον είναι δτι, παρά τήν μαστίζουσαν 
τάς θερινάς κινηματογραφικός έπιχειρήσεις κρίσιν 
καί δ κινηματογράφος "Εσπερος ήρχισε τήν προβο
λήν έργων α' βιζιόν, άνευ δμως ούδεμιάς ύπερτιμή- 
σεως, έν άντιθέσει πρός τό Ρ. ν>./ιάλ, τό όποιον 
άπό τής προπαρελθούσης έβδομάδος ηΰξησε —διά 
τρίτην φοράν γίνεται άλλαγή τιμολογίου —τήν τιμήν 
τών εισιτηρίων του κατά δρχ. 4 50

* *
’Εντατική έργασία παρατηρεϊται είς τούς άνε- 

γειρομένους νέους κινηματογράφους Ρ ξ καί Φοί
βος. Δυστυχώς δμως παρά τήν έντατικήν έργασίαν 
καί τάς διαβεβαιώσεις τών άμέσως ένδιαφερομένων, 
ή λειτουργία των θά βραδύνη καί πέραν τοΰ Νοεμ
βρίου ίσως δέ καί τοΰ Δεκεμβρίου. Είναι τόση ή 
έργασία διά τήν άποπεράτωσιν τοιούτων κολοσσών, 
ώστε παρά πάσαν καλήν θέλησιν δέν θά καταστή 
δυνατή έντός τών ταχθεισών, διά τών ένοικιαστη- 
ρίων συμβολαίων προθεσμιών.

Διά τό Κοτοπούίειον λέγεται έπίσης δτι θά λει
τουργήστε κατά τόν Νοέμβριον ή Δεκέμβριον, άλλά 
τό γεγονός είναι δτι έξακολουθεϊ είσέτι ή κατεδά- 
φισις τοΰ παλαιοΰ.

**»
Εις τήν ύπό τόν Κινηματογράφον Ρέξ ύπόγειον 

αίθουσαν, θά λειτουργήση καΓά πάσαν πιθανότητα 
ό ειδικός κινηματογράφος Σ«»ί "Αχ τόν όποιον, ώς 
έγράψαμεν καί εις προηγούμενον τεΰχος, διαπραγ
ματεύεται ό κ. Καραλής διά λογαριασμόν τοΰ έν 
Εύρώπη κ. Ρέτζιναλντ Φόρντ Τό σχετικόν ένοικια- 
στήριον συμβόλαιον. έφ’ δσον διεκανονίσθησαν, ώς 
πληροψορούμεθα, αί λεπτομέρειαι, ύπογράφεται 
έντός τών ήμερών.

Ό νέος ύπόγειος Κινηματογράφος θά περιλαμ 
βάνη αίθουσαν άναγνωστήριον είς ήν θά μανθάνουν 
οί θεοτταί δλα τά παγκόσμια νέα άτινα θά παρα- 
χωροΰνται ύπό τής καθημερινής έφημερίδος «Βρα- 
δυνή·. Έντός τής ύπογείου αύτής αιθούσης θά τοπο
θετηθούν καί τά ταμεία τοΰ ειδικού αύτοϋ κινημα
τοθεάτρου διά τήν έκδοσιν τών εισιτηρίων, τών 
όποιων ή τιμή δέν θά ύπερβαίνη τάς 10 δρχ. Έκ 
τής πρώτης αύτής αιθούσης οί θεαταί θά όδηγοΰν- 
ται εις τήν κεντρικήν αίθουσαν τοΰ Κινηματοθεά
τρου ήτις θά είναι πολυτελεστάτη καί θά περιλαμ- 
βάνη περίπου 650 καθίσματα. Τό πρόγραμμα τοΰ 
ειδικού αύτοϋ κινηματογράφου θά περιλαμβάνη 
άποκλειστικώς ζουρνάλ (Επίκαιρα γεγονότα άπ’ 
δλον τόν κόσμον), σόρτς καί φίλμ ντοκυμαντέρ, θά 
είναι δέ διαρκείας 70 πρώτων λεπτών περίπου.

* *
Πληροψορούμεθα δτι τό έπί τής όδοΰ Πατησίων 

θέατρον Παπαϊωάννου ένοικιάσθη ύπό τοΰ κ. Σαρ- 
φατή διά νά χρησιμοποιηθή, διαρρυθμιζόμενον κα
ταλλήλως, ώς χειμερινόν λαϊκόν Κινηματοθέατρον, 
άπό τής έπί θύραις χειμερινής περιόδου.

miiillilimiliilliimmiiimiiiliilii

Έπίσης ύπό τοΰ κ. Άντ Ζερβού ένοικιάσθη διά 
μίαν δεκαετίαν τό έπι τής όδοΰ Πατησίων θέατρον 
Άλάμπρα, τό όποιον δμως κατά πάσαν πιθανότητα 
θά λειτουργήση ώς Κινηματοθέατρον άπό τοΰ προ
σεχούς έτους, χωρίς νά άποκλείεται καί ή έπί θύραις 
περίοδος, έάν έπαρκέση ό χρόνος διά τάς σχετικάς 
μεταρρυθμίσεις, αΐτινες θά είναι ριζικαί. “Αλλως θά 
διατεθή, μόνον δΓ έφέτος, διά θεατρικός έπιχειρήσεις.

Κυκλοφορεί ώσαύτως ή φήμη δτι καί τό έπί τής 
όδοΰ Ίπποκράτους θέατρον Άργυροπούλου, θά ένοι- 
κιασθή διά Κινηματοθέατρον.

* ’ *
Τό 'Αττικόν, δπως καί άλλοτε έγράψαμεν, άνα- 

καινίζεται τελείως, μέ νέα καθίσματα καί νέαν διαρ- 
ρύθμισιν. Έν ένί λόγω, ή έσωτερική καί έξωτερική 
του δψις άλλάζει τελείως.

Έπίσης έπισκευάς καί διαρρυθμίσεις μόνον είς 
τάς εισόδους καί έξόδους του, κάνει καί τό Πάνθεον. 
Ή άντικατάστασις τών καθισμάτων του άνεβλήθη 
διά τό προσεχές.

Εις τό Σπλέντιτ τό Τιτάνια καί τόν Απόλλωνα 
τής «Ελληνικής Κινημ. Ένώσεως», δέν _θά γίνουν 
έφέτος έπισκευαί, μή ύπάρχοντος πρός τούτο λόγου, 
θά άντικαθίσταντο μόνον τά καθίσματα τού Σπλέν- 
τιτ άλλά έλλείψει χρόνου, άνεβλήθη ή κατασκευή 
νέων διά τό προσεχές.

Έκ παραλλήλου, σχετικοί προετοιμασίαι γίνον
ται καί είς τούς κινηματογράφους Βρεττανία καί 
Ίντεάλ.

** * ,
Είς τήν έφημερίδα τής Κυβερνήσεως τής 11 Αύ

γούστου (τεύχος πρώτον), έδημοσιεύθη Β. Διάταγμα, 
δΓ ού τροποποιείται καί συμπληροΰται τό άπό 13 
Φεβρουαρίου 1936 Β. Δ. «περί άδειών έκτελέσεως 
καί πτυχίων έπιβλέψεως ήκεκτρολογικών έγκατα
στάσεων». Τό Διάταγμα τοΰτο άφορά καί τούς μη
χανικούς -χειριστάς κινηματογραφικών έγκαταστά
σεων καί τούς βοηθούς αύτών. οίτινες δέον νά 
άποκτήσουν πτυχίον μέχρι τής 30 ’Οκτωβρίου έ. έ.

Υπό τοΰ γερμανικού κινηματογραφικού συνερ^ 
γείου τής Οΰφα ήρχισε καί συνεχίζεται πρό τοΰ 
Ίσθμοΰ τής Κορίνθου καί κατόπιν εις Σΰρον. τό 
«γύρισμα» μερικών σκηνών τής ταινίας «θερμός 
Ούρανός» μέ πρωταγωνιστάς τόν Χάνς Άλμπερς, 
Λόττε Λάγκ, "Ελλεν Φράγκ κ ά , ύπό τήν διεύθυν- 
σιν τοΰ σκηνοθέτου Ούτσίτκυ.

'Υπολογίζεται δτι τό «γύρισμα· τών σκηνών 
τούτων θά άπαιτήση χρόνον όλίγων άκόμη ήμερών, 
θά προστεθούν δέ αΰται εις τάς άλλας σκηνάς τοΰ 
έργου, αΐτινες «γυρίζονται» είςτά έν Νιουμπάμπελσ- 
μπεργκ στούντιο τής «Οΰφα».

■■ **
Γνωρίζομεν άσφαλώς, δτι ό διευθυντής τοΰ νέου 

Κινηματοθεάτρου - Φοίβος» ('Οριστική όνομασία τοΰ έν 
τώ χώρω τοΰ ’Αρσάκειου άνεγειρομένου) κ. Λέων. 
Παπαγεώργίου, πλήν τών γνωστών έργων τής Μέ
τρο Γκόλντουϊν, έξησφάλισεν έπίσης καί τά κάτωθι 
τής Γουώρνερ Μπρός-Φέρστ Νάσιοναλ : «Καπιταίν 
Μπλούντ» τοΰ Ρ. Σαμπατίνι, μέ τόν Έρρολ Φλύν 
καί τήν Ό?«ιβία ντέ Χάβιλαντ, «Ή έξαφάνισις τής 
Στέλλα Πάρις» μέ τήν Καίη Φράνσις, «Κολίν» μου
σική ταινία μέ τόν Ντίκ Πάουελ, τήν Ρούμπη Κήλερ 
καί τόν περίφημον χορευτήν Πώλ Ντράπερ, «Πάλας 
Ότέλ» όπερέττα-έπιθεώρησις, «Άντονυ Άνβέρς» μέ 
τόν Φρ. Μάρς, «Μιά μοιραία γυναίκα» μέ τήν Καίη 
Φράνσις, «Όρατότης μηδέν» άεροπορική ταινία μέ 
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τόν Τζαίημς Κάγκνεϋ, «‘Η ζωή τοΰ Παστέρ» ή βρα- 
βευθεΐσα είς τήν έκθεσιν τής Βενετίας, μέ τόν ΓΙώλ 
Μιοΰνι, «Ή μαύρη λεγεών» μέ τήν Μπέττυ Νταΐβις, 
«Καζινό ντέ Παρί» μέ τόν ’Αλ Τζόλσον, «‘Ηρωικές 
καρδιές» μουσική ταινία ναυτικής ύποθέσεως, μέ 
τήν ΡοΟμπη Κήλερ, τόν Ντίκ Πάουελ καί τόν Λούϊς 
Στόν καί «Μιά έιτικίνδυνη γυναίκα» μέ τήν Μπέττυ 
Νταΐβις καί τόν Φράνσοτ Τόν.

* * *
Ό κ. Σκούρας έκλεισε έπίσης διά τούς Κινημα

τογράφους τοΰ Ρέξ καί ’Αττικόν τά τρία έργα τής 
«Έξέλσιορ Ελλάς Φίλμ», «‘Ο Πάτερ Σέργιος», «Ό 
άνθρωπος μέ τό σπασμένο αύτί» καί τό μελόδραμα 
«Παληάτσοι» μέ τόν τενόρον Ρίτσαρ Τάουμπερ.

***
Πληροφορούμεθα δτι τά ήνωμένα γραφεία Άμο- 

λοχίτη - Βουλγαρίδη Α.Ε.Κ.Ε., πλήν τών μέχρι σή
μερον έξασφαλισθεισών ύπ’ αύτών γνωστών ταινιών, 
ήγόρασαν καί τινας άκόμη, μεταξύ τών όποίων 
συγκαταλέγονται τά: La Porte du large, φίλμ ναυ
τικόν τοΰ Μαρσέλ Λερμπιέ μέ τόν Βικτώρ Φρανσέν, 
Nuit du feu έπίσης μέ τόν Βικτώρ Φρανσέν, «Φροϋ- 
λάϊν Ντόκτορ» τοΰ Πάμπστ μέ τήν Ντίττα Πάρλο 
καί τόν Π. Μπλανσάρ (μερικαί σκηναί τοΰ έργου 
αύτοΰ θά «γυρισθοΰν» έν Θεσσαλονίκη, Mauvais 
gar?on μέ τόν Άνρί Γκαρά, ένα σουηδικής παραγω
γής ύπό τόν τίτλον «’Εκτός Νόμου», «Μαρινέλλα» 
μέ τόν Τϊνο Ρόσσι, «Τό μπλέ ποντικάκι» μέ τόν 
Άνρί Γκαρά κ. ά.

* * *
Έπέστρεψαν έξ Εύρώπης οί κ. κ. Ίω. Μαργουλής 

Δημ. Βουλγαρίδης, Γ. Παπαστόφας, Τηλ. Σπυρίδης, 
Νικ. Άργύρης καί Μ. Χρυσικόπουλος καί έκ Ν. 
Ύόρκης δ κ. Ε. Κραϊμερ.
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fell - —___
Θεσσαλονίκη

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο άγγελος τοΰ 
σκότους», «Τόπο στά νειάτα», «Άμφυτρίων», «Κλό Κλό» 
καί «Βαρώνος άτσίγγανος».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά γυναίκα ποΰ 
ξέρει τί θέλει». «Δυό καρδιές ευτυχισμένες», «"Οταν ό 
έρως ψιθυρίζει», «Ένα τραγούδι, ένα φιλί, μιά γυναίκα», 
«Ή Μαίρη θέλει σύζυγο», «Μιά νύχτα έρωτος» καί «Έ
ρως μέ μοτοσυκλέττα».

'Ηλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό σωσίας», «Μις 
Μπα», «Ξεχασμένη αγάπη» καί «’Ερωτικά παραπατή
ματα».

'Απόλλων, Προεβλήθησαν τά έργα «Μαύρα Ρόδα», 
♦Ότσιτσόρνια», «Ό άγγελος τοΰ σκότους» καί «Ξεχασμέ
νη άγάπη».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό γολγοθάς μιας 
μητέρας», «Έσκιμώ», «Ή βασίλισσα τής ζούγκλας», 
«Τό μάρς τών οΰσσάρων», «'Όπως μέ ποθείς», «Μιά 
βραδυά στή Βουδαπέστη», «ΟΙξένοιαστοι», «Ό προδότης» 
καί «Μέ δύο πρόσωπα» μέ τόν Χάρρυ Πήλ.

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ταρζάν», «Σόζ 
μπίρ, Αλλάχ μπίρ», «‘Ο καπετάν βρυκόλακας», «Ό 
Χορχόρ άγάς» καί «Τό κάθισμα ύπ’ άρ. 13».

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μονάχη στή ζωή», 
«Σινικόν τείχος», «Τό τσιγγάνικο τραγούδι», «’Εσένα 
ποθώ» καί «Σκλάβα τοΰ έρωτος».

Ζάκυνθος
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρωμαϊκά σκάν

δαλα», «Ή καλυτέρα του πελάτις», «Ή νήσος τών θη

σαυρών», «Ό νόμος τής γροθιάς», «Γκράντ Ότέλ»’ 
«Όταν ήμουν κατάσκοπος», «Μιά νύχτα έρωτος», «Τό 
μυστικόν τοΰ λεωφορείου», «Βαμμένος πέπλος», «Δόν 
Ζουάν», «Μοδέρνα χρόνια» καί «Ό Γολγοθάς».

Γρυπάρη.
Πάτραι.

Ζενί&. Προεβλήθησαν τά έργα «Εύθυμη χήρα», 
«Γκάγκστερ» καί «Ουγγρική Ραψωδία».

Οϋφα. Προεβλήθηταν τά έργα «Τό πλοΐον φάντασμα», 
«Γκάγκστερ» καί «Δημόσιος κίνδυνος ύπ’ άρ. 1».

Άνδριόπουλος
Β0λθς

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Μπουμπούλ 
γκάγκστερ», «Ροκαμβόλ» καί «Ό άνθρωπος μέ τα δυο 
πρόσωπα».

Τιτάνια Προεβλήθησαν τά έργα «Ό μαύρος θάνα
τοί», «Ταρζάν καί ή σύντροφός του», «Τό στοιχειωμένο 
χρυσάφι», «‘Ο κύριος τοΰ θανάτου», «Τό φάντασμα τοΰ 
Μεξικού» καί «‘Η τελευταία έφοδος».

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Ταρζάν καί η 
σύντροφό; του», «Μιά νύχτα έρωτος», «Τό ήμερολόγιον 
μιας ερωτευμένης» καί «Μαζούρκα».

Θέτις. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυστικόν τής 
λαίδης Λάρπερτον», «Τό χιίιάρικο» καί «Έκλεψαν τή 
γυναίκα μου». Κ. Η·
Καβάλλα

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ταξεϊδι στό Χολ 
λυγουντ», «Παραμονή τή; ναυμαχίας», «Ή φίλη τής Α- 
Έξοχότητος», «Πολισινέλ», «Σήμα κινδύνου», «Ό Δι- 
κτάτωρ», «Κερένιες μάσκες», «Πράκτωρ No 13», « Γαξεϊδι 
δίχως τέλος», «’Ισραήλ» καί ι.Ι ’Ολυμπιακοί αγώνες 
Βερολίνου.

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «’Εωσφόρος», «Το 
δράμα τοΰ μεσονυκτίου», «Ό καπετάν βρυκόλακας», «Πα
νικός», «Τά θύματα τής κρίσεως», «’Υποχθόνιοι γίγαν
τες», «Δακτυλικά άποτυπώματα» καί «Τά σύνορα τού 
θανάτου».

“Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Τσιγγάνικο τρα
γούδι», «‘Ο δήμιος», «Φοΰ Μαντσού» καί ήδη δίδει πα
ραστάσεις ό θίασος Πάολας-Φιλιππίδη. Βασιλάκος
Καλάμαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κομμωτής τών 
κυριών», «Γίγαντες τής θαλάσσης», «Ή καρδιά κυβερνά», 
«Μπέλλα Ντόνα» καί «Ουγγρική ραψωδία».

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπό δίαιταν», 
«Ακάνθινος δρόμος», «Διπλό ρομάντσο» καί «Σεκόγια».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Χέρμαν καί Δώρο- 
θέα», «Ή παρέλασις τοΰ γυμνού», «Σκιές πού περνούν» 
καί «’Ερωτικές καδρίλλιες». Μπατάγιας.
Βαθύ (Σάμου)

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό αρχών τού 
Μόν Μπιζού», «Έξιλέωσις ενόχου», «’Ατιμασμένη γιά 
τήν πατρίδα», «Σαλαμπό» καί διέκοψε τάς θερινάς του 
προβολάς.

Τιτάνια (Καρλοβασίου). Προεβλήθησαν τά έργα «Μα- 
ρίτα», «Ό κλέπτης τής Βαγδάτης», «Ό πόλεμος τοΰ 
βάλς», καί «’Αγάπα με γιά πάντα», άπαντα μετά μεγάλης 
έπιτυχίας.

Πανσαμιακόν (Καρλοβασίου). Προεβλήθη ή βωβή 
ταινία «Ή βοσίλισσα τού Σαβόϊ» καί διέκοψε τάς προ- 
βολάς του προσωρινώς έλλείψει ταινιών. Ήλ.
X. α λκ I ς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μή μέ ξεχνάς», 
♦ Μονάχη στή ζωή», «Ξανθή Κάρμεν», «Πρόσκλησις σ’ 
ένα βάλς», «Ό γολγοθάς μιάς γυναίκας», τό ζουρνάλ τής 
πάλης Τζίμ Λοντου—Ντιναρλή, «Ήρωϊκή παρέλασις», 
«Σαμψών» καί «'Ερωτικό ρομάντσο».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τσίρκους», «Ή

κόλασις τών καρχαριών», «Επιφυλακή», «Αύτοκρατορι- 
κός δρόμος», «Κερένιες μάσκες», «Δίνω τόν έρωτά μου», 
«Έπανάστασις στά χαρακώματα», «Τ’ απόκρυφα τής 
Τσέκας» καί «Καλιέντε». Λνκόπ.
Σύρος

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μητρότης», «‘Ο 
ατρόμητος κάου μπόϊ», «Ή πρώτη φλόγα», «Ή κόλσσις 
τού Δάντε», «Μαΰρα μάτια», «Ένας χρυσός άνθρωπος», 
♦ Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα», «Μπαμποΰνα», «Μπαντέρα», 
«Κάστα Ντίβα», «Ένα δράμα στόν Ωκεανό» καί « Π 
μνηστή τοΰ Φρακενστά'ίν» Συνοδινός
'Ηράκλειον

Πονλακάκη Προεβλήθησαν τά φίλμς «Τό ξημέρωμα 
τής δόξης», «Άμφιτρύων», «Όταν ήμουν κατάσκοπος», 
«Σερενάτα Τοζέλλι», καί «Ευτυχία» μέ τόν Μτουαγιέ.

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η μνηστή τ.»ϋ 
■Φρανκενστάϊν», «Κορίτσι τής «Βιέννης», «Τό διπλό ρο
μάντσο», «‘Η πριγκήπισσα ’Αλεξάνδρα» καί «Ραντεβού 
στή Βιέννη».

Aiyiev
Παρ&ενών. Μετά τήν άναχώρησιν τού θιάσου Άπο- 

στολίδη, έπαιέλαβε τάς έργασίας του κι ί προεβλήθη τό 
έργον «Χειμωνιάτικο όνειρο».

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρωμαϊκό σκάν
δαλα», «Ό δόκτωρ Μαμπΰζ», «Τά φώτα τής πόλεω:», 
«Όταν μέ γέλασες μιά βραδυά», «Χρυσές γροθιές», 
«Όταν ό έρως κάνει μόδα» καί «Ό πλοίαρχος τής 
κορβέτας». Καρβέλας
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Θέατρον έν Ώκεα- 
νφ», «Λουκρητία Βοργία», «‘Ο διάβολος είναι γυναίκα», 
«Ένα όνειρο σ’ ένα βάλς», «Σκάνδαλον», «Ό χορευτής 
μέ τή μάσκα», «Νανά», «Βασιλικόν βάλ'», «Ή τελευταία 
άγάπη», «Ταξεϊδι μέλιτος» καί «Ή ζητιάνα τή; αγάπης», 

Σωφρονιάδτς
■S ά V θ η

Ωραία Θέα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ζοΰντ Εξπρές»,

«Τό τραγούδι τοΰ Δουνάβεως», «Τό νοΰ σου στήν Άμέ- 
λια», «Μιά βραδυνή έπίσκεψις», «Ό φωτογράφος τής 
άγάπης», τό ζουρνάλ τών "Ολυμπιακών αγώνων καί 
διάφορα Νιούς. Παρασχίδης
Ράθυμνον

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τσιγγάνικο 
τραγοΰδι», «Μουλέν Ρούζ», «Ή γυναίκα μέ τό σέξ άπήλ», 
«Βαρκαρόλλα», «Κική», «Δικός μου γιά πάντα» καί 
«Σκάνδαλο στή Βουδαπέστη». ‘Οδ. Παπ.
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Τ. Χανιώτης Άθήναι 1-9 936 Μέχρι 30- 8-937
Ν. Γαΐτης » 1-9-936 30- 8 937
Έξέλσιορ Φίλμ » 18 936 30- 7-937
Ε. Μαυροδημάκης > 1-6-936 30 5-937
Ν. Γούδας Δράμα 1-6-936 30- 5937
Κινημ. ’Αθηναϊκόν Άθήναι 1 9 936 30- 8-937
Άδελ. Σαντίκου > 1-9 936 30- 8 937
Γ. Παπαστόφας » 1-9 936 30 8-937
Άχ. Γαρυφαλίδης » 1-9-936 30- 8 937
Κινημ. Τιτάνια ’Ιωάννινα 1-7-936 30 6-937
Κινημ Έσπερος Καλάμαι 1-8-936 30- 7-937
Κινημ. Rex Άθήναι 1-1-936 3012 936
θ. Βουδούρης Μυτιλήνη 1-4-936 30- 3 937
Άστρον Φίλμ θεσ)νίκη 1-7-936 » 30- 6-937
θ. Μπούκουρης Άθήναι 1-8-936 30· 7-937
X. Μπάλας Άθήναι 1-9-936 30- 8-937
Κων. Γκούμας » 1-9 936 30- 8-937
Χρ. Άξαρλής » 1-9 936 30- 8-937
Γεωρ. Ράδος ’Ιωάννινα 1-1-936 30-12-936
Φόξ Φίλμ Άθήναι 1-9 936 30 8-937
Ρώμπαπας καί Σια » 1-6-936 30- 5-937
Ν. Γεωργιάδης Ν. Κοκκινιά 1-9-936 30 8-937

ΠΩΔΟΥΝΤΑΙ είς συμφέρουσαν τιμήν 300 
σκελετοί καθισμάτων καινουργείς έκ χυτοσιδή
ρου κατάλληλοι διά καθίσματα Κινηματογρά
φων. Έπίσης πιάνο γερμανικόν μάρκας φόν 
Λέστερ. Πληροφορίαι : Κινηματογράφος ’Αθη
ναϊκόν , Κλεισθένους 15, Αθήνας.

Ή γυναίκα μέ τά ώραιότερα μάτια

ΑΝΝΑ ΝΤΒΟΡΑΚ
καί δ μεγαλείτερος καλλιτέχνης τής 

έποχής μας

Π Ω Λ Μ I ΟΥ ΝI
είς τδ συγκλονιστικής ύποθέσεως έργον

“ΔΟΚΤΩΡ ΣΩΚΡΑΤΗΣ,,
Ταινία WARNER BROS



MIA KAI ΚΑΛΗ

ΘΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΑΝΤΟΤΕΙΝΑ

Αθηνών

τήν Αξίαν της ίγγν&ντατ :

! PARAMOUNT
) ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠ€Ρ 
) ΚΑΡΡΟΛ ΛΟΜΠΑΡ
) ά άριστοκρατικώτερος κινηματογράφος
) είς τόν όποιον θά προβληθί).

ή μεγαλειτέρα
φίρμα τοϋ κόσμου
Οί συμπρωταγω- 
νισταί της

ΠΑΛΛΑΣ
Τό ίσχυρότερον κινηματογραφικόν συγκρότημα έν Έλλάδι

ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
ΚΑΙ Α. Ε. Κ. Ε.

(ΑΝ. ΕΤ. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Πατησίων 32 — Άθήναι

ΕΙΡΛΕΫ ΤΕΜΠΛ


