
M~ 0UΛ. MIT' U
S Μία χαρακτηριστική έκφρασις της συμπαθέστατης γερμανίδος καλλιτέχνιδος, ή οποία, κατόπιν τής ==
== πρωτοφανούς έπιτυχίας της, είς τό μουσικό ρομάντσο «Φθινοπωρινό Τραγούδι» (Έκμετάλλευσις διά ==

τήν Ελλάδα «Λύρα Φιλμ*), προσελήφθη ύπό τοΰ σκηνοθέτου Φαρκάς, διά νά πρωταγωνιστήση εις Ξ= 
τήν νέαν του δήμιο Αργίαν «Πόρτ Άρθοΰρ»,
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ΑΠΟ 
τήν συνήθη πλέον 
Σεπτεμβριανήν 

ΕΠΙΔΗΜΙΑΝ 
τών Κινημτογραφικών Διαφημίσεων 

ή

ΜΕΤΡΟ 
ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ 

ΜΑΓΙΕΡ
θά προφυλαχθή

ΕΠΙΜΕΛΩΣ χαί ΕΠΙΜ0Ν2Σ !

Άναγγείλασα ήδη απλώς τά έργα της διά τοϋ όντως μνημειώδους κατα
λόγου της, θά άναμείνη τήν έναρξιν τής προβολής των, μέ τήν βεβαιότητα 

δτι, τότε δλοι οί φίλοι τοΰ Κινηματογράφου

ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΜΑΣ
θά όμιλήσουν περί τής άξίας τούτων, μή βασιζόμενοι έπιπολαίως είς τήν 

άερολόγον προδιαφημιστικήν θαυματοποιΐαν

ΑΛΛΑ
έχοντες πλέον άνά χεΐρας τά άκαταμάχητα πειστήρια τής

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ!

ΤΑ ΚΑΛΑ ΦΙΛΜ ΣΠΑΝΙΖΟΥΝ ΕΦΕΤΟΣ!!

ΤΗΛΕΦ. 32-463ΤΗΛΕΓΡ- ό)ΣΙΣ : ΛΥΡΛΦιΛΜ

Πρωταγωνιστούν οί :
Μικαέλ Μπόνεν, Λίλ Ντάγ

κοβερ καί Μαρία Λουΐζα 
Κλαούντιους.

"Ενας βασιληας πού άγά 
πησε τις γυναίκες καί τά 
γλέντια γιά νά έξυπηρετήση 
τήν πατρίδα του...

"Ενας μονάρχης πού όνει- 
ροπόλησε νά μεταφέρη τις 
Βερσαλλίες στά παλάτια του 
δίδοντας γιορτές πλούσιες 
καί λαμπρές..,

"Ενας άνθρωπος ποΰ έπεσε 
τραγικό θΰμα τής μοίρας

ΛΥΡΑ ΦΟΛΙΜ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝ)ΚΟΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
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ΒΩΒΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
Παύουν πλέον τά βάσανά σας.
Παύει ή άγωνία έξευρέσεως ταινιών.
Παύει ή προβολή ταινιών παμπαλαΐων.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΘΗΤΕ
Ν’ άποκτήσετε τέλειον Μηχάνημα

ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ
Μέ μικράν προκαταβολήν καί μηνιαίας δόσεις. 

Διότι ή

Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΙΛΜ ΤΗΣ

ΤΟΥΕΝΤΙΘ ΣεΝΤΣΟΡΙ - ΦΟΞ
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΚΟΡΓΓΣΙΩΝ
Μέ τήν Σιμόνη Σιμόν, τόν Χέρμπερτ Μάρσαλ 

καί τήν Ρουθ Τσάτερτον 
Σκηνοθεσία "Ιρβιν Κιοΰμιγκς

Έσημείωσε μοναδικό θρίαμβο στό «Χάντιγκτον Πάρκ» τής Καλίφορνίας.

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Έθεσε είς κυκλοφορίαν τόν τύπον

S. 3.11936
Προσαρμόζεται έπί οίασδήποτε μηχανής καί 
είνε κατάλληλος διά Κινηματογράφους μέχρις 

600 θέ σεων

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ
ΔΡΧ. 65.000 ΜΟΝΟΝ

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Άπό τόν Γενικόν ’Αντιπρόσωπον 

Ελλάδος—Αλβανίας —Κύπρου— Δωδεκανήσου

ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΝ
Θεμιστοκλέους 13—ΑΘΗΝΑΙ —Τηλέφωνον 23.206

ΜΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ

Α. ΤΣΑΤΣΑΠΑΣ
Κατούνη 9—Θεσσαλονίκη

Ό ένθουσιασμός τοΰ Κοινοΰ καί τών κριτικών γιά τήν πρώτη 
άμερικανική έμφάνισι τής ΣΙΜΟΝΗΣ ΣΙΜΟΝ ύπήρξε άνώτερος κάθε 
προσδοκίας. Όμοφώνως ό Τύπος παραδέχεται την γαλλίδα καλλιτέχ- 
νιδαώς άληθινήν άποκάλυψιν. Μερικοί δέν διστάζουν νά τήν χαρα
κτηρίσουν ως άνωτέραν τής Γκάρμπο καί τής Νζήτριχ. Ό κριτικός 
τοΰ «Motion Pictures», τοΰ σοβαρωτέρου άμερικανικοΰ περιοδι
κού, γράφει δτι, ή ΣΙΜΟΝΗ ΣΙΜΟΝ είναι τό πιό άξιόλογο ταλέντο 
πού παρουσίασε ό Κινηματογράφος τά δέκα τελευταία έτη. Οί 
«Τάίμς» τοΰ Λός "Αντζελες τήν όνομάζουν «τό νέον φαινόμενον τής 
όθόνης».

Τό φίλμ αύτό πού είναι έμπνευσμένο άπό τό πολύκροτο θεα
τρικό έργο «Ματοΰρα» τοΰ οϋγγρου συγγραφέως Λαντίσλαους Φον- 
τόρ, θά έχη τήν, ευτυχίαν τό_άθήναϊκόν Κοινόν, νά τό άπολαύση τόν 
χειμώνα, άπό τής όθόνης τοΰ μεγαλυτέρου καί άριστοκρατικωτέρου 
Κινηματοθεάτρου τής πρωτευούσης.

"ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ,,
Ενα άπό τά αριστουργήματα τοΰ πλουσιωτάτου έφετεινου προγράμματος τή;

ΤΟΥΕΝΤΙΘ ΣΕΝΤΣΟΡΙ · ΦΟΞ
....................................................................................ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠ ......... ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

Κεντρικά Γραφεία :
Εμμ. Μπενάκη 6 (Μέγαρ. Καστόρια)

Άριθ. Τηλεφ. 22.654
ΑΘΗΝΑΙ

'Υποκατάστημα :
Όδός Τσιμισκή 7

Άριθ. Τηλεφώνου 28.95
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ths:

ffllNEP NN! ffll III· «IIW! 11
θά θέση είς κυκλοφορίαν άπό τής 1ης ’Οκτωβρίου, τάς κάτωθι όκτώ ταινίας, 
αϊτινες'προεβλήθησαν μέ μεγάλην έπιτυχίαν είς τόν άριστοκρατικώτερον 
θερινόν Κινηματογράφον τών ’Αθηνών ΡΟΥΑΓΙαλ.

Είναι άπασαι ταινίαι έκ τών έμπορικωτέρων τής τελευταίας παρα
γωγής τών ώς άνω δύο Έτάιριών.

ΠΟΡΤΑ ΟΝΕΙΡΩΝ : Ταινία παραγωγής 
1935—36 μέ μοντέρνο σκηνικό πλούτο, μέ τήν 
θείαν ΚΑ1Η ΦΡΑΝΣΙΣ καί τόν γοητευτικόν ζέν 

πρεμιέ Ζ2ΡΖ ΜΠΡΕΝΤ.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ: Ή 
πλουσιωτέρα Όπερέττα πού παρουσίασεν δ 

' Κινηματογράφος μέ 2000 ώμορφιές τοϋ Χόλλυ
γουντ μέ τόν ΝΤΙΚ ΠΑΟΤΕΛ, ΡΟΤΜΠΗ ΚΗΛ 

ΛΕΡ, ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ.

ΟΙ ΑΠΟΚΛΗΡΟΙ (Ό "Αρχών τής Κολά- 
στως ; Ό θρίαμβος τοϋ ήθοποιοϋ μέ τό πολυ
σύνθετο ταλέντο ΤΖΕΗΜΣ ΚΑΓΚΝΕ·Τ' καί τής 
ΜΑΤΖ ΕΒΑΝΣ.

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ: "Ενα αίσθηματικό δρά
μα μέ τό γοητευτικό ζευγάρι Λ2ΡΕΤΤΑ Γ12ΓΚ 

καί ΝΤΟΤΓΚΛΑΣ ΦΑΙΡΜΠΑΝΞ.
Σκηνή άπο τό βεαλιστικό άριστούργημα “Η ΛΕΣΧΗ Τ2Ν ΚΤΡΙ2Ν,, είς τό όποιον πρωταγωνιστεί 

ή άποκάλυψις τοΰ 1936 ΝΤΑΝ1ΕΛ ΝΤΑΡΡ1Ε

ΓΟΝΔΟΛΙΕΡΗΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ : 
Ή Όπερέττα πού θά ξετρελλάνη δλους μέ τά 
ύπέροχα Ναπολιτάνικα τραγούδια καί τήν έ
ξυπνη ΰπόθεσί της, μέ τόν ΝΤΙΚ ΠΑΟΤΕΛ, 
ΤΖΟΑΝ ΜΠΛΟΝΤΕΛ κα'ι τόν ΑΔΟΛΦΟΝ MAN 

ΖΟΤ.

Ο Κος ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ : Μία άπό 
τις καλύτερες δημιουργίες τοΰ ΤΖΕΗΜΣ ΚΑΓ- 
ΚΝΕ Τ μέ ύπόθεσιν πού ένθουσιάζει δλους.

42α ΟΔΟΣ : ‘Η Όπερέττα πού έσημείωσε 
τις μεγαλείτερες εισπράξεις σ’ δλον τόν κό
σμο μέ τά πρωτοφανή μπαλέττα της, μέ τήν 
ΜΠΕΜΠΗ ΝΤΑΝ1ΕΛΣ, ΡΟΤΜΠΤ ΚΗΛΛΕΡ, ~71Ν- 
Τ7ΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ, ΝΤΙΚ ΠλΟΤΕΛ, Γ0Τ2ΡΝΕΡ 

ΜΠΑΞΤΕΡ, Ζ2ΡΖ ΜΠΡΕΝΤ.

Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ : "Ενα δυνατό 
δράμα παιγμένο άπό τρεις μεγάλους καλλι- 
τέχνας τής όθόνης : εΝΤΟΤΑΡΤ ΡΟΜΠ1ΝΣΟΝ, 

ΜΠΟΡ1Σ ΚΑΡΛ2Φ καί Γ0Γ2ΡΝΕΡ.

WARNER BROS. FIRST NATIONAL, FILMS HELLAS S. I.

HATHSIQN 32 ΤΗΛΕΦ. 28 541

Ή άηδονόλαλη ΜΑΡΘΑ ΕΓΚΕΡΘ καί ό ΧΑΝΣ 
ΖΕΝΚΕΡ στό μουσικό μεγαλούργημα τοΰ

ΦΡΑΝΤΣ ΛΕΧΑΡ Ό ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΣ,,

ΝΤΑΝ1ΕΛ ΝΤΑΡΡΙΕ & ΑΝΡΤ ΓΚΑΡΑ 
Στό απαράμιλλο κομψοτέχνημα 

‘‘UN MAUVAIS GARfON,,

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ηνο/λενα γραφεία

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ και Α. Ε. Κ. Ε.
(ΑΝ. ΕΤ- ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ KAI KTHMATIKQN EniXElPHSEQN)

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32



JutMfctftjAUi4tiUUUllUUUi4ULtUUi.HillUiJiUliUHttl4UUMliUUHUflUUUUHUat.HiUUiiUUUt<LiHUVU4iUtjiHrtilimHiC <ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» 9

ΣΥΝΔΡΟΜΑ! ,^^ΐί^Δ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

3
3
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Άθην-Πειραιώς δρ.2ΟΟ 
’Επαρχιών. ...» Ιδ(’

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

Έτησία Δρχ. 350
Αί συνδρομαι άπαραι-. 
τήτως προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ -1 924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥ0ΥΝΣΙΣ 

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟ/ΛΟΥ 
ι ραφεία : ‘Οδός Σί-'ΚΡΑΤΟΥΣ άριθ. 43 
(Α ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου: 28-143ΕΤΟΣ ΙΓ'ΑΡ. 17 (386) ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΑΧ.1Ο
»'ϊ*ΤΠ!»ΠΠΠΓΤΠΠΠΠΠΠΠπΠΛΠΠΠΠ·1ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ?!!1ΠΠΗΠΠ»ΠΠΠΝ!Η^Π!ΐηΠΠΛΕΛΗΝ»Ι»ββ<

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ
Πόσα Κινηματοθέατρα θά λειτουργήσουν.— Τά νέα φίλμς. - Ο Αμείλι
κτος Ανταγωνισμός—ΤΙ προαναγγέλλει ή προσεχής περίοδος

Ό χειμώνας πλησιάζει μέ γοργά βήματα. Ή πρώ
τες αισθητές δροσιές, μάς κάνουν νά νοσταλγήσωμε 
τούς κλειστούς κινηματογράφους, μέ τήν θαλπωρή 
τους καί τά άναπαυτικά τους καθίσματα

Άπό καιρό δλοι οί χειμερινοί κινηματογράφοι 
φρεσκάρονται, βάφονται, έπιδιορθώνονται, γιά νά 
είναι έτοιμοι στίς άρχές τοΰ ’Οκτωβρίου νά δεχθούν 
τούς πιστούς

Εφέτος, έκτός άπό τούς γνωστούς.· Αττικόν, ‘Α
πόλλων, Κοτοπούλη, Παλλάς, Πάν&εον, Σπλέντιτ, καί 
Τιτάνια θά λειτουργήσουν τρεις νέοι: Τό Ρέξ, δίπλα 
στό Τιτάνια, τό Φοίβος, ατό μέγαρον Αρσάκειου καί 
τό ‘Ιντεάλ.

Τό Ρέξ, θά λειτουργήση ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ 
κ. Σκούρα καί θ’ άνοιξη τάς πύλας του περί τά 
τέλη τοΰ Νοεμβρίου, ώς πιστεύεται.

Τήν ίδια πεοίπου έποχή θά είναι έτοιμο καί τό 
Φοίβος, τό όποιον θά διευθύνη ό κ. Παπαγεωργίου. 
Τό Ίντεάλ, πού άνήκει είς τόν γνωστόν έπιχειρημα- 
τίαν κ. Κοσμίδην, θά προβάλη έργα άστυνομικά καί 
περιπετειώδη καί θά έχη είσιτήριον κατώτερον τών 
άλλων.

Άπό τά παλαιά, μεγάλαι μεταρρυθμίσεις γίνον
ται είς τά ‘Αττικόν καί Πάν&εον. Καί τό Κοτοπούλη, 
μετονομασθέν είς «Σελέ*τ· άνοικοδομεΐται έκ βά
θρων. θά λειτουργήση ώς κινηματογράφος πρώτης 
βιζιόν, μέ τιμήν άνάλογον τών άλλων κεντρικών. Τά 
υπόλοιπα παραμένουν ώς έχουν, μέ απλά μόνον φρε- 
σκαρίσματα.

Τό είσιτήριον θά είναι 25 δραχμον.
Έργα άναγγέλλονται πολλά καί έκλεκτά. "Ο,τι 

ένδιαφέρον έχει νά παρουσιάση ή παγκόσμιος Κινη 
ματογραφία, οί έλληνες έπιχειρηματίαι έΦρόντισαν 
νά τό έξασφαλίσουν- ’Άλλο ζήτημα τώρα άν τά 
έργα αύτά άποδεικνύονται έκ τών υστέρων κατώ
τερα τής φήμης των καί τών προσδοκιών μας.

Ή κατανομή τών φίλμς άνά τά διάφορα γραφεία 
έχει έφέτος ώς έξης : Μέτρο Γκόλντουϊν περί τάς 
32 ταινίας, Τουέντιθ Σέντσορι-Φόξ περί τάς 40, 
Γουώρνερ Μπρός Φέρστ Νάσιοναλ περί τάς 60, ’Ελ
ληνική Κινηματογραφική Ένωσις περί τάς 85, Άμο- 
λοχίτης-Βουλγαρίδης Α.Ε.Κ Ε. περί τάς 100, Άντ. 
Ζερβός περί τάς 35, Λύρα Φίλμ περί τάς 30, Άθηνά 
Φίλμ περί τάς 35 55, τό γραφεΐον Μαργουλή περί τάς 
30, Μονοπόλ Φίλμ περί τάς 17, τό γραφεΐον Καλό- 
γήρου περί τάς 20. Έπίσης μικρόυ άριθμόν ταινιών 
θά φέρουν τά γραφεία Έξέλσιορ Φίλμ, Σουλίδη, Μαυ- 
ροδημάκη καί τό Κινηιιατοθέατρον Παλλάς.

Άπό τά έργα τής Μέτρο - Γκόλντουϊν ξεχω
ρίζομε : Άννα Καρένινα, τό γνωστό μυθιστό

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

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

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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ρημα τοΰ Τολστόϊ, μέ τήν Γκρέτα Γκάρμπο, πού 
γιά δεύτερη φορά ένσαρκώνει τήν θρυλική ήρωίδα, 
τόν Φρέντερικ Μάρς καί τόν μικρόν Φρέντυ Μπαρ- 
τόλομιου. Τό φίλμ αύτό έτιμήθη μέ τό Αον βραβεΐον 
τοΰ 1935 είς τήν Κινηματογραφικήν Έκθεσιν τής Βε
νετίας

«Ρωμαίος καί Ιουλιέττα· τοΰ Σαίκσπηρ, κατά σκη 
νοθεσίαν τοΰ Τσοΰκορ καί μέ έρμηνευτάςτήν Νόρμα 
Σήρερ πού δημιουργεί κατά τρόπο πρωτότυπο, άλλά 
άξιόλογο τήν φυσιογνωμία τής Ίουλιέττας, τόν 
Λέσλυ Χόουαρντ (Ρωμαίο), τόν Τζών Μπάρρυμορ, 
τόν Ράλφ Φόρμπες καί τόν Ρέτζιναλντ Ντέννυ.

• Θάλασσες τής Κίνας·, περιπετειώδες φίλμ, πού 
άξίζει κυρίως γιά τήν έρμηνεία τοΰ Γκέημπλ, τής 
Τζίν Χάρλοου καί τοΰ Ούάλλας Μπήρρυ, καί γιά τά 
«κλοΰ» πού περιέχει.

«Ό βασιλεύς τών γυναικών·, μεγαλοπρεπές θέαμα 
πού άφηγεΐται τήν ζωήν τοΰ διασήμου άμερικανοΰ 
θιασάρχου Ζίκφιλντ. Πρωταγωνιστοΰν ό Ούΐλλιαμ 
Πάουελ καί ή Μύρνα Λόϋ.

«Ναυτική ’Ανταρσία·, ναυτικός κολοσσός τοΰ δια- 
σήμου σκηνοθέτου Φράνκ Λόυντ μέ έρμηνευτάς τόν 
Σάρλ Λώτον, τόν Κλάρκ Γκέημπλ καί τόν Φράν- 
σοτ Τόν.

«Μελωδίες 1936·, νέα έκδοσις τοΰ «Μπροντγου- 
αίη Μέλοντι», μέ τήν διάσημον χορεύτριαν Έλινορ 
Πάουελ, «Σκιές τοϋ Παραδείσου· έξωτικό φιλμ μέ 
τούς Μαλά καί Λοτούς, τούς πρωταγωνιστάς τοΰ 
«Έσκιμώ», «Ροζ Μαρί· άπό τήν δμώνυμη όπερέττα 
μέ τήν Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ καί τόν Νέλσων Έντυ, 
καθώς καί μιά πρωτότυπη μπουφονερί «Τό Σκάνδα 
λον τής "Οπερας» μέ τούς άδελφούς Μάρξ.

Άπό τάς ταινίας τής Τουέντι& Σένστορι-Φόξ· ά- 
ξίζει νά γίνη ιδιαίτερη μνεία γιά τάς «Ύπό δύο ση. 
μαίας·, μεγαλοπρεπές φιλμ πού έκτυλίσσεται στις 
γαλλικές άποικίες τής Αφρικής μέ πρωταγωνιστάς 
τόν Ρόναλντ Κόλμαν, τήν Κλωντέτ Κολμπέρ, τόν 
Βίκτωρ Μάκ Λόγκλεν, τήν Ρόζαλνιτ ΡοΟσσελ. Σκη
νοθέτης ό πολύς Φράνκ Λόΰντ. «Ραμόνα· τό γνωστό 
παθητικό ρομάντσο μέ τήν Λορέττα Γιώγκ καί τόν 
τενόρον Ντόν Άμέκε. ‘Η ταινία αύτή είναι έξ όλο 
κλήρου έγχρωμος. «Δέν έσκότωσα·, δυνατό δράμα τοΰ 
Τζών Φόρντ, μέ ήρωα τόν Γουώρνερ Μπάξτερ. Ή 
παγκόσμιος κριτική έξεφράσθη εύμενέστατα γιά τό 
φίλμ αύτό. «‘Ο επαναστάτης Γκάρτσια· μέ τόν Ούάλ
λας Μπήρρυ, τήν Βαρβάρα Στάνγουϊκ καί τόν Τζών 
Μπόλς «Κοιτώνες Κοριτσιών άπό τό δράμα τοΰ 
Λαντισλάους Φοντόρ. Ή Σιμόνη Σιμόν στό έργον 
αύτό κυριολεκτικά θαυματουργή. «'Β κόρη τοΰ επα
ναστάτη· τό καλλίτερο άπ’ δλα τά φίλμς τής Σίρ- 

λεϋ Τέμπλ. «'Αγάπες Γυναικών· τό όποιον συγκετρώ- 
νει στούς πρωτεύοντας ρόλους τήν Σιμόνη Σιμόν, 
τήν Λορέττα Γιώγκ, τήν Ζανέτ Γκαίηνορ καί τήν 
Κώνστατζ Μπέννετ. "Οπως αγαπάς·, τοΰ Σαίκσπηρ 
μέ τήν μεγαλυτέραν σύγχρονον ήθοποιόν Έλίζαμπετ 
Μπέργκνερ

«‘Η Γουώρνερ Μπρός-Φέρστ Νάσιοναλ·, έχει ποί- 
κΐλον καί έκλεκτόν πρόγραμμα. Ξεχωρίζομε: Άν- 
τονυ Άντβέρς», πλουσιωτάτη ιστορική ταινία μέ τόν 
Φρέντερικ Μάρς, τήν Όλίβια ντέ Χάβιλαντ καί τήν 
Άνίτα Λόυϊζ. «Κάπιταιν Μπλοΰντ , νέα έκδοσις τοΰ 
γνωστοΰ μυθιστορήματος τοΰ Σαμπατίνι μέ τόν Έρ- 
ρολ Φλύν καί τήν Χάβιλαντ. «Κριμαϊκός Πόλεμος», 
θαυμασία ήρωϊκή έποποιϊα μέ τόν Έρρολ Φλύν καί 
τήν Χάβιλαντ. ιΐϊαστέρ· καί «Λευκός ’Αγγελος·, δυό 
δυνατά άνθρωπιστικά έργα τοΰ γερμανοΰ ρεζισέρ 
Βίλχελμ Ντίΐερλε. Στό πρώτο πρωταγωνιστεί ό υ
πέροχος Πώλ Μιοΰνι, πού σημειώνει μιά έξαιρετική 
δημιουργία, καί στό άλλο ή Καίη Φράνσις. «Μιά 
επικίνδυνη γυναίκα-, μέ τήν Μπέττυ Ντάίβις καί τόν 
Φράνσοτ Τόν. Γιά τή δημιουργία της στό έργον αύτό 
ή Μπέττυ Νταίηβς έκρίθη ύπό τής Κινηματογραφι
κής Ακαδημίας τοΰ Χόλλυγουντ ώς ή καλλιτέρα ή- 
θοποιός τοΰ έτους. «Όρατότης μηδέν·, άεροπορική 
ταινία μεγάλης σκηνοθεσίας μέ τόν Τζαίημ Κάγκνεΰ. 
• Ή. Α. Μ. Ίνκόγκνιτο· τοΰ Φράνκ Μπόρζαζ μέ τήν 
Μάριον Νταϊβις

Τό γραφεΐον τοΰ κ. Άντ Ζερβού θά φέρη άπο’ 
κλειστικώς ταινίας γερμανικής παραγωγής Άπ’ 
αύτάς άναφέρομεν: ·Γΰπες· μιά έξαιρετική ταινία 
τοΰ Λουΐ Τρένκερ, τιμηθεϊσα μέ τό Αον βραβεΐον 
τής Έκθέσεως τής Βενετίας γιά τό 1936. «"Ο τάφος 
τοϋ Ινδού· νέα έκδοσις τής άλησμονήτου έπιτυχίας 
τοΰ Τζόε Μάϋ. «ΣαβνΑ», ή νέα ταινία τοΰ Γιάννιγκς. 
«Θείο τραγούδι· άπό τάς τελευταίας καί καλλιτέρας 
δημιουργίας τής Μάρθας Έγκερτ. «Άνή°υχες Ψυχές·, 
άπό τό όμώνυμον δράμα τοΰ Χάουπτμαν μέ τήν 
υπέροχη Πάουλα Βέσσελυ. «Οί λέοντες πεινο·ν· τής 
Τέα φόν Χάρμπου. «Πύρινες Μορφές,· νέα υπερπα
ραγωγή τοΰ Λουΐ Τρένκερ «Σκιαί τού παρελ&όντος· 
τοΰ Βέρνερ Χοχμπάουμ μέ τήν Λουΐζα Οϋλριχ, «Πα
ράδεισος γυναικών· μέ τήν Όρτένσα Ράκυ.

Τά ήνωμένα γραφεία Άμολοχίτη Βουλγαρίδη καί 
Α. Ε. Κ Ε., έκτός άπό τά έργα τής «Παρσμάουντ» 
καί τής «Ούνίβερσαλ», τήν άποκλειστικότητα τών 
όποιων έξησφάλισαν, έφεραν άκόμη πολλά άπό τά 
καλλίτερα φίλμς τής γαλλικής καί γερμανικής πα
ραγωγής. Μέσα σ’ αύτά δίακρίνομε: «Σταυροφορία·· 
τό μεγάλο ιστορικό φίλμ τοΰ Σέσιλ ντέ Μίλ μέ τήν 
Λορέττα Γιώγκ. «Κ>εοπάτρα· τοΰ ίδιου σκηνοθέτου 
μέ τήν Κλωντέτ Κολμπέρ. Τό έργον αύτό δέν έχει 
μεγάλη σχέσι μέ τήν ιστορική άλήθεια, άλλά είναι 
θέαμα μεγαλοπρεπές πού εύχαριστεϊ κυρίως τά 
μάτια. «Πό&ος· τοΰ Φράνκ Μπορζάζ μέ τόν Γκάρυ 
Κοΰπερ καί τήν Μαρλένε Ντήτριχ. Τό έογον αύτό 
θεωρείται τό καλλίτερο άπ’ δσα «έγύρισε» έως σή
μερα ή ξανθή γόησσα. «Τξένυ Γκέραοντ·, στό όποιο 
ή γλυκειά Συλβία Σίντνεϋ θαυματουργεί «Ό απο
χαιρετισμός τής σημαίας» δυνατό πολεμικό δράμα μέ 
τήν τραγωδό Έλλεν Χέηζ καί τόν Γκάρυ Κοΰπερ. 
• Οί τοξόται τής Βεγγάλης» όπερπαραγωγή μέ τόν 
Γκάρυ Κοΰπερ καί τό Φράνσοτ Τόν. Ή κόκκινη 
Τσαρίνα· τοΰ Στόρνμπεργκ μέ τήν Ντήτριχ δέν θά 
ίκανοποιήση τούς φίλους τής Ιστορίας. «Γκολέμ· 
μιά λαϊκή παράδοσις μέ τόν Χάρρυ Μπώρ. «Άννα 
Μαρία· άεροπορικό δράμα μέ τήν Άνναμπέλλα καί 
τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ. «Ίβάν ό Τρομερός· μέ τόν 
Χάρρυ Μπώρ. «Μπετόβεν· μέ τόν ίδιον. «Σό-Μπότ·, 
ή περίφημη άμερικανική δραματική όπερέττα μέ 
τήν Ίρέν Ντάν. «Νύχτα φωτιάς· τοΰ Μαρσέλ Λερ- 
μπιέ μέ τόν Φρανσέν.

Άπό τά έργα τής "Ελληνικής Κινηματογραφικής 
Ένώσεως ιδιαιτέρα μνεία πρέπει νά γίνη γιά τά: 

«Στένχα Ραζιν τοΰ Τουρζάνσκυ μέ τόν Σλέτωβ κα 
τήν Τσέχοβα. «Νέοι Άν&ρωποι· τοΰ Μαρσέλ Λερ- 
μπιέ μέ τόν Χάρρυ Μπώρ, άπό τό μυθιστόρημα τοΰ 
Κλώντ Φαρρέρ -’άλλάερια» τοΰ Βίλλυ Φόρστ. «Μό
σχα - Σαγκάί· ή νέα δημιουργία τής Πόλα Νέγκρι. 
«Πόρτ Άρ&οΰρ· τοΰ Φαρκάς μέ τήν Ντανιέλ Νταρ- 
ριέ «Ό φόβος· άπό τήν νουβέλα τοΰ Τσβάϊκ μέ τήν 
Γκαμπύ Μορλαί καί τόν Βανέλ. «Μοντέρνοι Καιροί· 
ένα άληθινό άριστούργημα τοΰ Τσάρλυ Τσάπλιν. 
«Κίτρινο δ αβατήριο· άγγλική ταινία μέ τήν "Αννα 
Στέν. «Ό κήπος τού ‘Αλλάχ· τοΰ Ρισάρ Μπολεσλάφ- 
σκυ μέ τήν Μάρλένε Ντήτριχ καί τόν Σάρλ Μπουα- 
γιέ, ταινία έγχρωμος. «ΌΆγγελος τοΰ Σκότους· νέα 
έκδοσις τής γνωστής έπιτυχίας τοΰ βωβοΰ κινημα
τογράφου μέ τόν Φρέντερικ Μάρς καί τήν Μέρλ 
Όμπερόν. «/γ/άγερλικ· μέ τόν Μπουαγιέ. «Μαρία 
Στούαρτ· μέ τήν ύπέροχη Κάθριν Χέπμπουρν καί 
τόν Φρέντερικ Μάρς. « ’Ησαν τρεις ...» ρεαλιστικό 
δράμα μέ τήν Χόπκινς. «Ό Μικρός Λόρδος· άπό τό 
όμώνυμον μυθιστόρημα, μέ ήρωα τόν μικρόν Φρέντυ 
ΜπαρθολομιοΟ.

Ή -Αύρα Φιλμ· έκτός άπό τά έργα τής άμερικα- 
νικής «Ρεπούμπλικ Πίκτσουρς» έξησφάλισε καί άρ- 
κετά γερμανικά Ξεχωρίζομε: «'Ο Γλεντζές βασιληάς· 
μέ τόν Μιχαήλ Μπώνεν καί τήν Λΐλ Ντάγκοβερ. 
«Τό έγκλημα τοΰ ιατρού Κρέσπι· άπό τό έργον τοΰ 
Έντγκαρ Πώ μέ τόν Έρικ φόν Στρόχαίμ «Φ&ινο- 
πωρινό τραγούδι· μουσικό ρομάντσο μέ τόν Βάλτερ 
Ρίλλα καί τήν Κάριν Χάρτ.*Τό σπίτι μέ τό χίλια Χε
ριά», φίλμ κατασκοπείας μέ τόν Φίλιπς Χόλμς, τήν 
Μαίη Κλάρκ καί τήν Ροζίτα Μορένο. «Ριβιέρα·, φαν
τασμαγορική ρεβύ-όπερέττα μέ τόν Μπέν Λάϊον καί 
τήν Τζόαν Μάρς. «Νύχτα ’Εφόδου 1917· ταινία, πο
λεμικής δράσεως τοΰ Χάνς Ζόμπερλάϊν. «Ροβινσών·, 
άπό τό όμώνυμον γνωστόν μυθιστόρημα, μέ πρωτα
γωνιστήν τόν Έσκιμώον «άστέρα» Μαλά

Τό γραφεΐον τοΰ κυρίου Καλογήρου διακρίνεται 
γιά τήν έκλεκτικότητα τών ταινιών του. Ό έπαινος 
άπευθύνεται κυρίως είς τόν κ. Λαζαρίδην, εις τό 
γοΰστο καί τάς γνώσεις τοΰ όποιου όφείλεται ή έ- 
κλογή τών έργων, θά έπρεπε νά τά άναφέρωμε δλα. 
Επειδή αύτό είναι άδύνατον περιοριζόμεθα είς προ
σωπικός μας κρίσεις. «Σήμερον· ή μοναδική έφε- 
τεινή ταινία πού θά «γυρίση» ό Σάρλ Μπουαγιέ στήν 
Εύρώπη. «Νιτσεβό· μέ τόν Χάρρυ Μπώρ καί τόν Ί
βάν Μοσζοΰκιν. «Ύπό τά βλέμματα τής δύσεως· μέ 
τόν Πιέρ Φρεναί καί τήν ^Ντανιέλ Παρολά. «Τό 
Χρήμα· άπό τό έργον τοΰ Ζολά μέ τόν Πιέρ Ρισάρ 
Βίλμ, τήν Βέρα Κορέν καί τήν Τσέχοβα. «Τό άκρι- 
βώτερο φιλί·, χαριτωμένη όπερέττα τοΰ μουσουργοΰ 
Ρόμπερτ Στόλτς μέ τήν Λιάνε Χάϊντ.

Τής «Μονοπόλ Φίλμ·, πού λειτουργεί ύπό τήν γε
νικήν διεύθυνσιν τοΰ κ Μιχ. ΓλιτσοΟ, άναφέρομε: 
Νιμπελοΰγκεν·, ηχητική έκδοσις τής άλησμονήτου 

γερμανικής δημιουργίας τοΰ Φρίτς Λάγκ· «Βαριετέ·, 
τό έργον πού έδόξασε τόν Γιάννιγκς καί τήν Λύα 
ντέ ΠοΟττι άνά τήν ύφήλιον, θά τό ίδωμεν έφέτος 
έρμηνευόμενον είς όμιλοΰσαν έκδοσιν μέ τόν Γιάν- 
νιγκς καί τήν Άννα Στέν. «Άν&ρωποι έν λαγνία·, 
μέ τόν Κόνρατ Φάΐτ, τόν Φρίτς Κόρτνερ καί τήν 
Τάλα Μπίρελ. «Χρήμα, Δύναμις Ακολασία», τοΰ Πά- 
ουλ Βέγκενερ μέ τόν ίδιον ώς σκηνοθέτην καί πρω
ταγωνιστήν. «Εϋα· ή γνωστή όπερέττα τοΰ Φράντς 
Λέχαρ, μέ τήν Μάγδα Σνάϊντερ, «Φάρμαν Μαρία· 
μέ τήν Ζίμπιλε Σμίτ κ. ά

Άπό τά έργα πού έξησφάλισε τό γραφεΐον Ιω
σήφ Μαργουλή διακρίνονται : ·Λΰτοκρατορικό ρο
μάντσο·, μιά υπέροχη δημιουργία τοΰ Γιόζεφ φόν 
Στέρνμπεργκ, πού μέ τό έργον αύτό ξαναβρίσκει 
τόν έαυτόν του, μέ έρμηνευτάς τήν διάσημον σοπράνο 
Γκραίης Μούρ καί τόν φράνσοτ Τόν, «20 000.000 
δολλάρια·, μιά πρωτότυπη ταινία τοΰ Φράνκ Κάπρα, 
είδους «Νέα-Ύόρκη-Μιαμί», μέ τόν Γκάρυ Κοΰπερ
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καί τήν Τζίν “Αρθουρ. «Μέσα στη τρέλλα τοΰ χορού* 
μουσικό έργο μέ τήν Ρόσελ Χούνστον, τόν τενόρον 
Χάρρυ Ρίσμαν καί τόν τραγωδόν Γουώλτερ Κόννολυ. 
"Ενα φίλμ τοϋ Κάρμινε Γκαλλόνε, αυστριακής πα
ραγωγής, μέ τήν Μάρθα Έγκερτ

Τής «Άτλας Φίλμ* αξιομνημόνευτα είναι τό «Πέρ 
Γκύντ* άπό τό περίφημον έργον τοΰ ’Ίψεν, μέ μου
σικήν τοΰ Γκρήγκ, καί μέ πρωταγωνιστάς τόν Χάνς 
“Αλμπερς καί τήν Όλγα I σέχοβα, «Έου&ρα κατά
σκοπος», μέ τόν "Αλμπερς καί δύο ταινίας τού δια- 
σήμου τενόρου Βενιαμίνο Τζίλι « Η στερνή τον α
γάπη* καί τό «Τραγούδι τής νοσταλγίας*

’Από τά έργα τών διαφόρων άλλων γραφείων ά- 
ναφέρομεν τά: «Πάιερ Σέργιος* (Έξέλσιορ Ελλάς 
Φίλμ) κατά σκηνοθεσίαν τοϋ Ίβάν Μοσζοϋκιν καί μέ 
πρωταγωνιστήν τόν Πιέρ Μπλανσάρ, «[Ιαληάισοι* 
(Έξέλσιορ) άπό τό μελόδραμα τοΰ Λεονκαβάλλο, κατά 
σκηνοθεσίαν τοΰ Κάρλ Γκροΰνε, μέ τόν Τάουμπερ 
καί τήν Στέφι Ντούνα. «ύίμε&α πολιτισμένοι* (’Α
θήνα-Φίλμ) τοΰ διασήμου σκηνοθέτου 'Εντβιν Κα- 
ριοΰ, μέ τόν Ούΐλλιαμ Φάρνουμ καί τήν Άνίτα 
Λούϊζ. «Τό τραγικό καράβι», ι’Αθηνά φίλμ) τοΰ Τζώρτζ 
Μέλφορντ, πού άναπαριστά τήν τραγωδία τής έξε- 
ρευνητικής άποστολής στό Βόρειο Πόλο έπί τοΰ 
πλοίου «Βίκΐγκ». «Τό σπήτι τού μυστηρίου* (Μαύρο- 
δημάκης) άπό τό δμώνυμον μυθιστόρημα τοΰ Ζύλ 
Μαρύ, μέ τήν Μπλάνς Μοντέλ, τόν Ζάκ Βαρέν καί 
τόν Ρολά Νόρμαν. «Μιχαήλ Στρογκωφ* (Παλλάς)ΐτοΰ 

Μιά χαρακτηριστική σκηνή άπό τό πρωτοποριακόν έργον ΦΑΡΜΑΝ ΜΑΡΙΑ, μέ πρωταγωνίστριαν 
τήν ύπέροχον γερμανίδα Ζίμπιλε Σμίθ καί τόν Α. Μόνκ, τόν πρωταγωνιστήν τοΰ «Έξτάζ». Είς τό 

άνωτέρω έργον άπενεμήθη έν Γερμανία τό Α' βραβεΐον καλλιτεχνίας.
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‘Άΐχμπεργκ μέ τόν Α. Βόλμπρυκ.
Έάν ξεχάσαμε καί μερικά καί ίσως άπό τά καλ 

λίτερα, άς μάς τό συγχωρήσουν οί ένδιαφερόμενοι 
καί άναγνωσταί μας Είναι τόση ή πληθώρα τών 
ταινιών έφέτος, πού είναι άδύνατον νά τάς συγκρα 
τήση κάνεις.

’Από δσα έγράψαμε παραπάνω, ένα βγαίνει συμ
πέρασμα : δτι ή νεα περίοδος θά είναι έξαιρετικό 
ενδιαφέρουσα καί άσφαλώς καλλίτερη άπό κάθε 
άλλη προηγούμενη. Ό φοβερός άνταγωι ισμός, ώρι- 
σμένως θά μάς παρουσιάση έκπλήξεις. Είναι ή έ- 
ποχή πού θα ξεδιαλύιη ιά πρόβατα άπό τά έρήφια. 
Μόνον οί πραγματικώς ίρχυροί όργανισμοί θά μπο
ρέσουν ν’ άνθέξουν καί ν' άντεπεξέλθουν νικηφόρος 
σ’ αύτόν τόν άμείλικτον πόλεμον. Οί μόνοι κερδι
σμένοι άπό δλην αύτήν τήν ιστορίαν είναι οί θεαταί-

Τό κοινόν μέ τό σχετικώς μικρόν ποσόν τοΰ 25 
δραχμου θά παρακολουθή ένα ένδιαφέρον θέαμα, 
μέσα σέ πολυτελείς αίθουσες.

Καί μιά πρωτοτυπία πού άξίζει νά σημειωθή: 
Είς τό ύπόγειον τοΰ κινηματοθεάτρου «Ρέξ* θά λει- 
τουργήση ένας νέος κινηματογράφος τό «Σινέ-Άκ»1 
είς τόν όποιον, άντί μικροΰ εισιτηρίου, θά προβά- 
λωνται μόνον κινηματογραφικά έπίκαιρα. Τό σύ
στημα αύτό λειτουργεί μέ έπιτυχία σ’ δλες τίς με
γάλες πρωτεύουσες τής Εύρώπης καί ’Αμερικής. 
"Ας δοΰμε, τί θά άποδώση στόν τόπο μας.

'ΒΙΩΝ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ

£ΠΕΘΡΝΕΝ
0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΦΙΛΜ ΙΡΒΙΝ ΤΑΛΜΠΕΡΓΚ

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ gTOAIOAPOMlQ

Εις τό Χόλλυγουντ άπέθανε κατ’ αύτάς ό περίφη
μος «παραγωγός» κινηματογραφικών ταινιών "Ιρβιν 
Τάλμπεργκ, δ όποιος έθεωρεΐτο ώς δ άνευ στέμμα
τος βασιλεύς τής μεγάλης κινηματογραφουπόλεως. 
Ό "Ιρβιν Τάλμπεργκ διηύθυνε τήν μεγάλην κινημα
τογραφικήν έταιρίαν «Μέτρο Γκόλντουϊν Μάγιερ» 
καί^δ θάνατός του έχαρακτηρίσιη άπό δλον τόν άμερι· 
κανικόν Τύπον ώς μία πραγματική άπώλεια τής 
τέχνης τοΰ κινηματογράφου.

Ό Τάλμπεργκ άποθνήσκει είς τήν άκμήν τής ήλι- 
κίας του, είς τήν ήλικίαν τών 37 έτών. Έγεννήθη 
εις τό ΜπροΟκλιν τό 1899. ’Από τής παιδικής ήλικίας 
του ήτο άρκετά άδυνάτου κράσεως, άλλά μεγάλης

ε
πνευματικής δυνάμεως. Τά βράδυα, δταν τοΰ έμεν 
καιρός άπό τά μαθήματα τοΰ σχολείου, ήσχολεϊτο 
εις τήν έκμάθησιν ξένων γλωσσών καί ιδίως τής 
ισπανικής, έπειδή προωρίζετο νά ύπηρετήση είς 
κάποιον έξαγωγικόν έμπορικόν οίκον. Ώς ύπάλλη- 
λον αύτής τής έπιχειρήσεως τόν έγνώρισε δ πολύς 
Κάρλ Λαΐμλε καί τοΰ προσέφερε μίαν θέσιν είς τήν 
• Γιουνιβέρσαλ». ’Αρχικώς δ Τάλμπεργκ δέν έλαβεν 
ύπ’ δψιν του αύτήν τήν προσφοράν, έπειδή δμως 
έβλεπεν δτι ή σταδιοδρομία του εις τόν έμπορικόν 
οίκον είς τόν όποιον είργάζετο ήτο πολύ περιωρι- 
σμένη, άπεφάσισε νά έργασθή είς τήν «Γιούνιβέρ- 
σαλ». Προσλαμβάνεται πράγματι είς τήν κινηματο 
γραφικήν αύτήν έταιρίαν καί είργάζετο άρκετόν 
καιρόν μέ μισθόν 15δολλαρίων τήν έβδομάδα μέχρις 
δτου δ Κάρλ Λαΐμλε τόν προσλαμβάνει ώς Ιδιαίτε
ρον γραμματέα του. Μετά δύο έτη δ Λαΐμλε δ 
όποιος έχει άνακαλύψει τήν Ιδιοφυίαν τοΰ Τάλ
μπεργκ,’τόν διορίζει γενικόν διευθυντήν τής έπιχεί-

ΕΥΑ
ή πασίγνωστος γερμα

νική όπερέττα τοΰ
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ρήσεως. Ό Τάλμπεργκ είναι μόλις 23 έτών. Είναι 
ό νεότερος άπό δλας τάς προσωπικότητας τής ήμέ- 
ρας είς τό Χόλλυγουντ. Μένει άκόμη δύο χρόνια 
μαζί μέ τόν Λαϊμλε καί κατόπιν γίνεται ό γενικός 
«παραγωγός» τής >Μέτρο Γκόλντουϊν Μάγιερ», ή 
όποια ίδρύθη τό 1924 Είς ήλικίαν 25 έτών λαμβάνει 
ώς μισθόν καί ποσοστά 50 000 δολλάρια κατά μήνα 
Ή μεγάλη έπιτυχία τήν οποίαν άπό τής ίδρύσεώς 
της μέχρι σήμερον σημειώνει ή «Μέτρο Γ κόλντουϊν» 
όφείλεται άποκλειστικώς είς τήν ίδικήν του έργα- 
σίαν καί τάς ίδικάς του έμπνεύσεις Κατά τό διά
στημα τής έργασίας του είς τήν «Μέτρο Γκόλντουϊν» 
έδημιούργησε πολλάς ταινίας, αί όποΐαι έμειναν 
ΐστορικαί, δπως ή «ΜπροντουαίΟ Μέλοντυ-, τό 
«Γκράντ Ότέλ», ή «Μις Μπά», ή «Εΰθυμος χήρα», 
«"Ενα βράδυ είς τήν "Οπερα», -Ρωμαίος καί Ίου· 
λιέττα·. Τελευταίως είργάζετο διά τό φίλμ ή «Κυ
ρία μέ τάς Καμελίας», πρωταγωνίστρια τοΰ όποιου 
είναι ή Γκρέτα Γκάρμπο. Ή έμφάνισις καί ή λαμπρά 
σταδιοδρομία μερικών άπό τούς διασημοτέρους 
άστέρας τής όθόνης δπως τής Γκάρμπο, τοΰ Λόν 
Τσάνεϋ, τοΰ Ραμόν Νοβάρρο, τοΰ Ούάλλας Μπήρυ, 
τής Τζόαν Κράουφορδ, τής Μύρνα Λόου, τοΰ Κλάρκ 
Γκαίημπλ κ. ά. όψείλονται είς αύτόν.

Ό Τάλμπεργκ έκέρδιζε τεράστια χρηματικά ποσά. 
Τά έτήσια κέρδη του ύπελογίζοντο είς 1.500 000. 
φράγκα. Κατά τό 1928 ένυμφεύθη τήν Νόρμαν Σή- 
ρερ. “Οταν τήν έγνώρισεν, έκείνη δέν ήτο παρά μία 
άσημη ήθοποιός τής Νέας Ύόρκης. Αργότερα, δταν 
ήτο διευθυντής είς τοΰ Λαϊμλε τήν έκάλεσε νά έλθη 
καί νά παίξη εις τό Χόλλυνουντ. Έκείνη δμως δέν 
έδέχθη. "Οταν άνέλαβε τήν «Μέτρο Γκόλντουϊν» τής 
έπανέλαβε τήν πρόσκλησιν. Ή Σήρερ έδέχθη καί 
μετέβη είς Χόλλυγουντ. Αί σχέσεις των έγιναν πε
ρισσότερον στεναί καί μετά τινα έτη τό 1928, τήν 
ένυμφεύετο. Άπό τόν γάμον των προήλθον δύο 
παιδιά, ένα άγόρι τό 1930 καί ένα κοριτσάκι τό 
1935. Ό Τάλμπεργκ έπεθύμει μετά τήν γέννησιν τοΰ 
πρώτου παιδιού των νά έγκαταλείψη ή σύζυγός του 
τόν κινηματογράφον. Έκείνη τόν ήκουσε καί έκτοτε 
δέν ένεφανίσθη είς τήν όθόνην παρά μόνον είς ώρΓ 
σμένα έκλεκτά φίλμ. Ή ζωή τών δύο συζύγων κυ. 
λούσε ευτυχισμένη μέχρι πρό όλίγου καιρού, δταν 
ό Τάλμπεργκ έπαθε πνευμονίαν, ή οποία τοΰ έστοί 
χισε τελικώς τήν ζωήν.

ΤΑ ΝΕΑ ΦΙΑ^Λ
ΤΟ «ΝΙΤΣΕΒΟ» .-—Μία άπδ τής δόξες τοϋ 

βωβού κινηματογράφου, τό Αλησμόνητο «ΝΙ 
ΤΣΕΒΟ» γυρίζεται έκ νέου είς όμιλοΰσαν έ'κδο- 
σιν άπδ τόν ίδιον σκηνοθέτην Ζάκ ντέ Μπα- 
ροντσέλλι.

ΟΙ ένδιαφ'ρόμενοι κύκλοι τή; Γαλλίας Ανα
μένουν ιό εργον τοΰτο ώς τό πλέον άξιοσηαείω- 
τον τής έφειεινής γαλλικής παραγωγής. “Ηδη 
«γυρίζονται» τά έξωτερικά είς Νίκαιαν, Τουλών 
καί Μπιζέρτην. Πρωταγωνισζαί είναι, ώς γνω
στόν ό ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ. 4 ΜΑΡΣΕΛ ΣΑΝΤΑΛ 
ό ΙΒΑΝ ΜΟΣΖΟΥΚΙΝ

ΜΙΑ ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
‘Η Επαγγελματική Κινηματογραφική Έφημερίς 

‘Film Kurier,, τοΰ Βερολίνου τής 21 τρέχοντος άγ- 
γέλει δτι ή ταινία “-’ό άκριβώτερσ Φιλί,, ή όποία έν 
Γερμανία φέρει τόν τίτλον "'Μην κοιμη&ής πριν σε 
φιλήσω,, (Ungekusst Soli man Nicht Schlafen Geh’n) 
μετά τήν καταπληκτικήν της έπιτυχίαν εις τόν κινη
ματογράφον Apollo—τόν μεγαλείτερον τής Βιέννης— 
καί Ufa Theater καί Atrium τοΰ Βερολίνου, δπου 
έπί έβδομάδας προεβάλλετο, ήδη κρατεί τό πρό
γραμμα τών τεσσαράκοντα καί ένός (41) κεντρικω· 
τέρων κινηματογράφων τής γερμανικής πρωτευούσης.

Μία τόσον έπιβλητική γενική “sortie,, είναι κάτι 
τό έξαιρετικώς άξιοσημείωτον τοσοΰτο μάλλον, καθ’ 
δσον πρόκειται περί ταινίας ούχί γερμανικής πα
ραγωγής άλλά Αύστριακής. "Αν δμως ληφθή ύπ’ 
δψιν δτι αί μεγαλείτεραι έπιτυχίαι τών τελευταίων 
έτών ήσαν Αυστριακής παραγωγής (Σερενάτα ΣοΟμ- 
περτ, Μασκαράτ, Έπιζόντ, Μαζούρκα κλπ.) ή κατα
πληκτική έπιτυχία τοΰ έργου Τό άκριβώτερσ φιλί δέν 
είναι άνεζήγητος.

Εύχαρίστως πληροφορούμεθα δτι τό έν λόγω έρ
γον τοΰ όποιου τήν άποκλειστικότητα διά τήν Ελ
λάδα έζησφάλισε τό γραφεΐον Έμμ. Λ. Καλογήρον, 
θά προβληθή καί είς τάς ’Αθήνας κατά τήν έπί θύ· 
ραις περίοδον είς τόν Κινηματογράφον "’Αττικόν,,.

Η ΜΑΡΛΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ
ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

'Η περίφημη «βάμπ» τοΰ άμερικανικοΰ κινηματο 
γράφου Μάρλεν Ντήτριχ, εύρίσκεται άπό έβδομάδων 
είς τό Λονδινον, δπου πρόκειται νά “γυρίση., διά 
λογαριασμόν τοΰ Άλεξ Κόρντα τό φίλμ “Ιππότης 
χωρίς πανοπλίαν,,. Τό τελευταϊον φίλμ τής Ντήτριχ 
είναι “Ο κήπος τοΰ ’Αλλάχ,, τό όποιον “έγύρισε,, 
στό Χόλλυγουντ διά τούς “Ηνωμένους Καλλιτέχνας,, 
καί ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Ρίτσαρ Μπολεσλάφσκυ.

“Ο κήπος τοΰ ’Αλλάχ,, είναι φίλμ έξ ολοκλήρου 
έγχρωμον. Πάρτναιρ τής Ντήτριχ είς αύτό είναι ό 
Σάρλ Μπουαγιέ·

0 ΕΝΤΥ ΚΑΝΤΟΡ ΣΤΗ “ΦΟΞ„
Ό διάσημος κωμικός Έντυ Κάντορ, τοΰ δποίου 

κάθε έργον έχει έξησφαλισμένην τήν έπιτυχίαν, άπο· 
χωρήσας τών «Ηνωμένων Καλλιτεχνών», μέ τούς 
όποιους μέχρι τοΰδε συνειργάζετο, ύπέγραψε μα- 
κροχρόνιον συμβόλαιον μετά τής «Τουέντιθ Σέν- 
τσορυ Φόξ». 'Ο δαιμόνιος Ντάρρνί Τζάνουκ, πού 
εύρίσκεται έπί κεφαλής τής παραγωγής τής μεγάλης 
έταιρίας, έχει πολλά σχέδια διά τόν Κάντορ, τά 
όποια θά άναγράψωμεν καί ήμεϊς έκτενώς εύθύς 
ώς γνωστοποιηθώσιν αί λεπτομέρεια! των.

Ο ΚΛΑΡΚ ΓΚΕΤΜΠΛ ΠΟΥ ΦΟΒΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΜΙΛ ΠΕΡΙΠβ rgIQQHS ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 

άντικατεστάθη άπό μίαν άλλην: τόν άθλητισμόν. 
ΤΗτο ή έποχή κατά τήν οποίαν δλος ό κόσμος ήρ- 
χισε νά καταλαμβάνεται άπό τήν παραφροσύνην 
τοΰ άθλητισμοΰ, δπως δέ ήτο φυσικόν τό ρεΰμα 
παρέσυρε καί έμέ, μαζί μέ δλους τούς συνομιλήκους 
μου.

Είς δλους τούς σχολικούς άγώνας ήμουν πάν
τοτε πρώτος κατώρθωνα δέ νά διακριθώ καί μεταξύ 
τών μεγαλυτέρων. θαύματα κυριολεκτικώς έκαμνα 
είς τό μπέϊζ μπώλ, χάρις είς τά μακρυά χέρια μου.

Τό μόνον πράγμα πού μέ ένοχλοΰσε φοβερά, μέ 
έκαμνε δειλόν καί κάποτε μέ ήνάγκαζε νά τρέπωμαι 
είς φυγήν, ήτο ή παρουσία κοριτσιών. Είνε άδύνα- 
τον νά φαντασθήτε τήν περίεργον έπίδρασιν πού 
είχεν είς έμέ ή θοα μιάς γυναικός. Καταλαβαίνετε 
δέ πόσον μέ έζημείωνεν αύτό, άφοΰ μάλιστα τό 
σχολεΐον είς τό όποιον έφοιτοΰσα ήτο μικτόν καί 
έπί παρουσία τών κοριτσιών, πού ήσαν είς τά πρώτα - 
θρανία, δέν κατώρθωνα ποτέ νά είπώ σωστόν τό 
μάθημα.

Έπήγαινα άκόμη είς τό σχολεΐον δταν ό πατήρ 
μου ήγόρασε ένα μεγάλο κτήμα καί μοΰ έπήρε 
αύτοκίνητον Είνε άδύνατον νά φαντασθήτε πόσον 
μέ ένεθουσίασεν αύτό, άν καί κατά βάθος δέν έπρό- 
κειτο περί αΰτοκινήτου πολυτελείας, άλλά περί ένός 
κοινοΰ μεταφορικού μέσου, μέ τό όποιον έπήγαινα 
είς τό σχολεΐον. ~Ητο μιά παλαιά Φόρτ μέ μηχανήν 
θορυβώδη, πραγματική καραβάνα.

Έν τω μεταξύ μοΰ έπανήλθεν ή μανία τής ιατρι
κής Ό πατήρ μου μοΰ έδήλωσεν δτι δέν θά είχε 
τά μέσα νά μέ σπουδάση, έγώ τόν καθησύχασα καί 
τοΰ είπα δτι θά έσποόδαζα μέ χρήματα τά όποια 
θά έκέρδιζα μόνος μου.

Μέ τούς φίλους μου Τόμυ καί Χόλυ έπήγαμεν 
είς τήν πόλιν "Ακρον, δπου ύπήρχεν πανεπιστήμιον. 
Εκεί άντιμετώπιστ διά πρώτην φοράν τάς δυσκο
λίας τής ζωής Ή κίνησις καί ό θόρυβος τής μεγά
λης πόλεώς τήν όποιαν έβλεπα διά πρώτην φοράν, 
μοΰ έκα ιαν έξαιρετικήν έντύπωσιν. "Ημουν δεκα
επτά έ ών <αί δμως έκαμνα τήν έντύπωσιν μικρού 
παιδιού πυύ φοβείται νά κυτλοφορή είς τούς δρό
μους. Έ,οκιάσαμεν ένα δο.μάτιον, δπου έμείναμεν 
καί ci τρεις. Τήν έτομένην εύρήκα θέσιν έλεγκτοΰ 
είς ένα έργοστάσιον καουτσούκ Διότι έπρεπε νά έρ- 
γασθώ διά νά ζήσω καί νά σπουδάσω Ή έργασία 
μου δέν μέ έκούραζε πολύ, ώστε μοΰ έμενε καί 
καιρός καί ιάθεσις διά ιά σπουδάσω, παρακολου 
θών τά έτπτρ νά μαθήματα τοΰ Πανεπιστημίου.

Τώρα είχα γίνει πλέον άνδρας, άφοΰ έζοΰσα 
χωρίς τήν βοήθειαν κανενόε Έν τούτοις, ή θέα 
μιάς γυναικός μοΰ έπροκαλοΰσε πάντοτε τήν περί
εργον έκείνην ταραχήν πού μέ άνεστάτωνε, κατά 
ένα τρόπον μυστηριώδη καί άνεξήγητον. Άπό τό 
πρωί έως τό βράδγ έμενα είς τό έργοστάσιον καί 
μετά κατ’ εύθεΐαν τις τό σχολεΐον. Καί μόνον μίαν 
ήμέραν τήν έβδομάδα είχα πραγματικήν έλευθερίαν. 
Κατά τήν διάρκειαν λοιπόν μιάς τών έξαιρετικών 
αύτών ήμερών συνέβη ένα γεγονός πού έπαιξε 
σπουδαϊον ρόλον είς τήν ζωήν μου.

Τά κορίτσια πού μάς έσερβίριζαν είς τό έστια- 
τόριον ήσαν πραγματικά χαριτωμένα. 'Ένα δμως 
άπό αύτά ήτο καί εύγενέστατον. Μέ έσερβίριζε μέ 
μίαν λεπτότητα πού μοΰ έκαμεν έντύπωσιν Αύτό θά 
τό έπρόσεξε άσφαλώς καί μιάν ήμέραν, άφοΰ έξε- 
ρόβηξε, μοΰ εΐπεν έκεϊνο πού θά έπρεπε νά τής 
είχα εϊπή έγώ άπό καιρόν, έάν δέν ήμουν τόσον 
δειλός άπέναντι τών γυναικών.

Τήν έποχήν έκείνην ήμουν έντελώς μόνος, έκα-

"Ολοι σχεδόν οί άστέρες τοΰ κινηματογράφου 
έχουν ζωήν περιπετειώδη. δΓ αύτό καί ή βιογραφία 
των είναι πάντοτε ένδιαφέρουσα. "Ενας δμως έξ 
αύτών, ό Κλάρκ Γκέϊμπλ, έχει μίαν ζωήν έξαιρετι- 
κώς ένδιαφέρουσαν, μίαν νεανικήν περίοδον ταρα
χώδη καί μίαν άλματικήν άνοδον πού τόν έφερεν 
είς τήν πρώτην γραμμήν τών ’Αμερικανών συναδέλ 
φων του "Ισως δΓ αύτό έπείσθη δ ίδιος νά γράψη 
τήν βιογραφίαν του καί νά τήν δημοσιεύση είς ένα 
άμερικανικόν περιοδικόν, δπόθεν καί τήν παραλαμ- 
βάνομεν.

«Πολύ όλίγα πράγματα ένθυμοΰμαι άπό τήν παι
δικήν μου ήλικίαν, λέγει ό Γκέϊμπλ. "Ισως τοΰτο νά 
οφείλεται είς τό γεγονός δτι έχασα τήν μητέρα μου 
δταν άκόμη ήμουν έπτά μηνών, έχασα δηλαδή τόν 
μόον άνθρωπον πού είναι δυνατόν νά ένθυμειται 

δλας τάς λεπτομέρειας τής παιδικής μου ζωής, διά 
νά μοΰ τάς έπαναλάβη άργότερα, δταν έμεγάλωσα.

Ό πατήρ μου δέν ήμποροΰσε βέβαια νά μέ μεγα 
λώση μόνος του καί μέ παρέδωσεν είς τήν οίκογέ- 
νειάν του. Οί καλοί αύτοί συγγενείς μου ήσαν έγκατε- 
στημένοι είς ένα άπέραντον κτήμα, εί; άπόστασιν 
πολλών μιλλίων άπό τό πλησιέστερον κατωκημένον 
μέρος, άντίκρυ άπό μίαν άπέραντον λίμνην, ή γα
λανή έκτασις τής όποίας μοΰ έκαμνε τότε μεγάλην 
έντύπωσιν Τά νερά τής λίμνης κα> τά λουλούδια 
πού ήσαν είς τό παράθυρον είναι τά ιιόνα πράγματα 
πού ένθυμοΰμαι καλά άπό τήν μακρυνήν έκείνην καί 
εύτυχισμένην περίοδον τής ζωής μου.

Κατά τήν διάρκειαν τοΰ χειμώνος πού έχιόνιζε 
διαρκώς, δέν έβγαινα καθόλου άπό τό σπίτι. Έβοή- 
θοΰσα τούς καλούς γονείς τοΰ πατρός μου καί είς 
τήν μαγειρικήν άκόμη, ώστε καί σήμιρ.ιν, δταν αι
σθάνομαι μυρωδιάν μαγειρ ευομένου φαγητοΰ δέν 
είνε δυνατόν παρά νά ένθυμηθώ τά πρώτα χρόνια 
τής παιδικής μου ήλικίάς Καί άκόμη ένθυμοΰμαι 
δτι τό τζάκι είς τό όποιον έμαγειρεύ ιμε έκάπνιζε 
πολύ, πάρα πολύ, ώστε πολλάκις έκινδύνευσα νά 
πάθω άπό άσφυξί ν, ένώ μέ έπνιγε ό β’χας

Κάθε Κυριακήν άδιακρίτως καιρικής κατοστάσεως, 
ό παππούς μου έζευε τήν /έρικην φοράδα είς τό 
παλαιό αμαξάκι του κοί πη>αίναμεν είς τήν έκκλη- 
σίαν. ΤΗτο κάτι τό νέον δΓ έμέ. πού μοΰ προκαϊοΰσε 
πάντοτε τό ένδιαφέρον. Μίαν Κυριακήν, ένώ έπηγαΐ 
ναμεν είς τήν έ«κλησίαν. έπληροφορήθην ένα γεγο 
νός πού μοΰ έκαμε έντύπωσ.ν ; ό πε?ιήρ μου έπρό 
κειτο νά ξανοπαντρευθή

Ή νέα μητέρα μο» μοΰ έκαμε καλήν ύποδοχήν, 
καί μέ άγαποΰσε σάν πραγματικό παιδί της. Είς τό 
νέον σπίτι, τό πατρικό μου δηλαδή έγνώρισα δύ > 
καλούς φίλους δύο παιδιά τής ήλικίας μου. τόν 
Τόμυ καί τόν Χόλυ Μάς έλεγαν τρεις Σωματοφύ
λακας. έπειδή είμεθα πάντοτε άχώριστοι. Καί έπαί 
ζαμε πάντοτε μαζί, μαζί έκάμναμε παντός είδους 
άταξίας καί έδοκιμάσαμε τις πρώτες πίκρες τής 
ζωής. Κάποτε, είς ήλικίαν οκτώ έτών, έπαθα ένα 
άτύχημα πού παρ’ όλίγον νά μοΰ στοιχίση τήν ζωήν. 
Ένφ έπαιζα μέ ένα καροτσάκι γεμάτο χώματα, 
άνετράπη καί μέ έτραυμάτισε άρκετά σοβαρά. Έ- 
κάλεσαν έπειγόντως Ιατρόν καί έμεινα είς τό κρεβ- 
βάτι δέν ξεύρω πόσον καιρόν.

Ό άνθρωπος έκεϊνος μέ έσωσε κυριολεκτικώς. 
Καί άπό τήν ήμέραν έκείνην άπεφάσισα μέ τό μικρό 
μου μυαλό νά γίνω ιατρός διά ν’ άνακουφίζω τούς 
πάσχοντας. "Εκαμα μάλιστα τήν άρχήν είς τό σχο- 
λεϊον, δπου έδενα τά τραύματα δλων τών συμμα
θητών μου."Επειτα, σιγά · σιγά αύτή ή μανία μοΰ έφυγε,
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Ή θερινή κινηματογραφική περίοδος πλησιάζει 
πρός τό τέρμα της. Ό είς μετά τόν άλλον, οί θερι
νοί Κινηματογράφοι, άπό τοΰ προσεχούς μηνάς θά 
διακόψουν τήν λειτουργίαν των μέ άρκετά σεβαστόν 
παθητικόν, δυστυχώς

Έκ παραλλήλου έτοιμάζονται διά τήν έναρξιν 
τής νέας περιόδου οί χειμερινοί Κινηματογράφοι, 
τών όποιων αί έπισκευαί καί αί διαρρυθμίσεις περα- 
τοϋνται.

Πρώτος, κατά πάσαν πιθανότητητα θά κάμη έ- 
ναρξιν, έντός τής έβδομάδος, καιροΰ έπιτρέποντος, ό 
Κινηματογράφος Αττικόν. Αί ήμερομηνίαι ένάρξεως 
τών άλλων χειμερινών Κινηματοθεάτρων δέν είναι 
εΐσέτι γνωσταί. Πάντως ή έναρξις καί τών άλλων 
δέν δύναται νά βραδύνη πέραν τής 2€ης Οκτωβρίου.

Περί τής ένάρξεως τών τριών νέων, Ρέξ Φοίβος 
καί Σελέκτ (Κοτοπούλη) ούδεμία πρόβλεψις είναι δυ
νατή, μολονότι οί κ κ. Σκούρας (τοΰ Ρέξ} καί Πα- 
παγεωργίου (τοΰ Φοίβου} βεβαιοΰν δτι ή έναρξις τών 
νέων τούτων Κινηματοθεάτρων δέν δύναται νά βρα
δύνη πέραν τοΰ τέλους Νοεμβρίου

θά έπιθυμούσαμεν πολύ, νά μή διαψευσθοΰν είς 
τάς προβλέψεις των. * 

* *Ή άναγραφεΐσα είς τό προηγούμενοι· τεύχος πλη
ροφορία καθ’ ήν τό θέατρον Παπαΐωάννου ένοικιά- 
σθη ύπό τυΰ κ. Δ. Σαρφατή διά νά μετατραπή είς 
Κινηματογράφον δέν φαίνεται έν μέρει άληθής. Ό 
έν λόγω έπιχειρηματίας ένδιαφέρθη πραγματικώς 
διά τήν ένοικίασιν τοΰ άνωτέρω θεάτρου, άλλά λόγω 
τών ύπερβολικών άξιώσεων τοΰ ιδιοκτήτου, έγκατέ- 
λειψε τήν ιδέαν ούτήν.

Τό έπί τής όδοΰ Πατησίων θέατρον Άλάμπρα έ- 
νοικιάσθη όριστικώς ύπό τοΰ κ. Α. Ζερβού. ήρχισαν 
δέ ήδη καί αί σχετικοί μεταρρυθμίσεις καί έπισκευαί 
τής αιθούσης. Έν τούτοις είναι ένδεχόμενον καί νά 
μή λειτουργήση έφέτος ώς Κινηματογράφος, δεδο
μένου δτι υπάρχουν πολλαί καί Ικανοποιητικοί προ- 
σφοραί πρός τόν κ. Ζερβόν δ.ά νά τό παραχωρήση 
είς θεατρικούς έπιχειρηματίας. Πάντως όριστική ά 
πόφασις δέν έλήφθη εΐσέτι.

Ή Κυβέρνησις, λέγεται, συζητεΐ τήν ένοικίασιν 
τοΰ Φόρου τών Δημοσίων θεαμάτων Τό παρελθόν 
δμως μιας τοιαύτης άποφάσεως, βρύθει άδικιών κατά 

μνα μίαν ζωήν σχεδόν καλογηρικήν καί ήρχισα νά 
αίσθάνωμαι βαθειά τήν έπιθυμίαν μιας καλής συν
τροφιάς. ~Ητο ή καταλληλότερα ευκαιρία διά νά 
γνωρισθώ καλά μέ μίαν γυναίκα καί τής εύκαιρίας 
αύτής έπωφελήθη ή καλή έκείνη νέα ποΰ έγινε κα
τόπιν φίλη μου.

Χάρις είς αύτήν έγνώρισα δύο πολύ σοβαρούς 
κυρίους, πελότας τοΰ ίδίου έστιατορίου, που έπαι
ζαν είς τό θέατρον τής πόλεως. "Εως τότε δέν 
είχα άκόμη παρακολούθηση μίαν πραγματικήν πα· 
ράστασιν, οϋτε είς τήν ζωήν μου είχα ίδή ποτέ 
ήθοποιόν. Φαντασθήτε λοιπόν μέ πόσην σπουδήλ' 
έσπευσαν νά ικανοποιήσουν τήν έπιθυμίαν μου 
αύτήν.

Φαντάζομαι δτι δέν είνε άνάγκη νά προσθέσω 
δτι ή παρακολούθησις μιας παραστάσεως καί ή 
γνωριμία μου μέ τούς ήθοποιούς ύπήρξαν άρκετά 
νά μέ πείσουν δπως ίγκαταλείψω τήν Ιατρικήν καί 
άφοσιωθώ είς τό θέατρον. Τέλος δέ, κατέληξα είς 
τόν κινηματογράφον, είς τόν όποιον, καθώς λέγουν' 
κατέχω μίαν άπό τάς πρώτας θέσεις. 

τοΰ Δημοσίου, ώστε οί άρμόδιοι θά πρέπη νά συζη' 
τήσουν μέ ιδιαιτέραν προσοχήν τό ζήτημα, έάν, ό- 
πωσδήποτε, ή Κυβέρνησις κατέληξε άμετακλήτως 
είς τήν άπόφασιν αύτήν.

Ή βάρβαρος συμπεριφορά τών έκάστοτε ένοικια- 
στών τοΰ φόρου άπέιαντι τών έπιχειρηματιών τών 
θεαμάτων καί τοΰ κοινού άκόμη καί ή ζημία ήτις 
προήρχετο είς τό Δημόσιον έκ τής έπικρατησάσης 
άρχής νά χαρίζη είς τούς ένοικιαστάς μέγα μέρος 
τοΰ ένοικίου, χάρις είς πολιτικός άνεργείας, είναι 
πρόσφατα εΐσέτι.

Διά τήν συμπεριφοράν τών οργάνων τών ένοικια 
στών τοΰ Φόρου έναντι τοΰ φορολοχουμένου πολί
του, έχουν άφιερωθή στήλαι όλόκληροι έφημερίδων 
καί έχουν καταναλωθή τόννοι όλόκληροι μελάνης, 
κατά τά παρελθόντα έτη. Προκειμένου δμως 
περί τών ζημιών τοΰ Δημοσίου έκ τής έπιχειρήσεως 
αύτής, είναι τόσον νωπά άκόμη τά διάφορα γεγο 
νότα, ώστε νά μή είναι δυνατόν νά πιστεύση κανείς 
δτι ή αρμόδια ύπηρεσία έσκέφθη σοβαρώς νά πραγ- 
ματοποιήση μίαν τοιαύτην άπόφασίν της. Δέν είναι 
δυνατόν άλλωστε νά άμφισβητηθοΰν τά κατω-έρω : 
Ή μή εϊσπραξις εΐσέτι τοΰ ένοικίου τών έτών 1927— 
28 καί 1928—29 Τοΰ 1930—31 έπίσης. Διά τό έτος 
1931—32 οί ένοικιασταί άπηλλάγησαν τής πληρωμής 
7 1]2 όλοκλήρων εκατομμυρίων δραχμών Τώρα_ βε
βαίως δέν θά πρόκειται νά παρατηρηθούν τοιοΰτοι 
έξωφρενισμοί καί οί ένοικιασταί θά καταβά
λουν τό ένοίκιον μέχρις λεπτού. ’Αλλά ποιος μάς 
έγγυάται δτι τό Δημόσιον δέν θά ζημιωθή έκ τής 
άσφαλεστάτης αύξήσεως τών εσόδων κατά τήν διάρ
κειαν τοΰ έτους; Μήπως αί άνεγερθεΐσαι τόσαι 
πολυτελείς αϊθουσαι Δημοσίων θεαμάτων δέν πρό
κειται νά προσελκύσουν νέους θεατάς ώστε καί τό 
Δημόσιον νά είσπράξη περισσότερα καί είς τάς ει
σόδους τών Δημοσίων θεαμάτων νά μή δημιουρ- 
γοΰνται βασιβουκισμοίI Άπόδειξις δτι κατά τήν λή
γουσαν θερινήν ;) περίοδον ή όποία ήτο σχεδόν κα 
ταστρεπτική διά τάς έπιχειρήσεις λόγφ τής άκαια- 
στασίας τοΰ καιροΰ, αί εισπράξεις τοΰ Δημοσίου έκ 
τής φορολογίας αύτής, ύπερέβησαν τό έκατομμύ- 
ριον άπό τάς περυσινάς.

’Ήδη όπότε τό ρουσφετολόγι δέν περνά καί τό 
Δημόσιον άποδεικνύται καλός είσπρά-τωρ χωρίς νά 
είναι πιεστικός καί άντιπαθής δσον ό Ιδιώτης θέλο- 
μεν νά πιστεύωμεν δτι θά έγκαταληφθή ή ιδέα αύτή 
καί διά νά μή μείνουν άνεργοι τόσοι έντιμοι υπάλ
ληλοι προστάται οικογενειών, άλλά καί νά ικανό- 
ποιηθή ή εύχή τών Επιχειρηματιών Δημ. θεαμάτων 
οΐτινες έχουν πάντα λόγον νά πιστεύουν εις τήν 
πατρικήν μέριμναν τοΰ Κράτους πρός τάς έπιχει- 
ρήσεις

* * *
Διάφορα γραφεία μάς παραπονοΰνται δτι αί είς 

’Αλβανίαν άποστελλόμεναι ταινίαι διά να προβλη- 
θοΰν είς τούς Κινηματογράφους τοΰ κ. Γιουσούφ 
Μπεσίρι, έπιστρέφονται έκείθεν σχεδόν κατεστραμ
μένοι.

Τά παράπονα είναι άπολύτως δικαιολογημένα 
καί μάς έκπλήττει τό γεγονός, πώς ό κ. Μπεσίρι δ 
τόσον προσεκτικός καί προοδευτικός έπιχειρηματίας, 
δέν έφρόντισε νά διορθωθή τό κακόν.

Τούλάχιστον ό; έδώ έκπρόσωπος τοΰ κ. Μπεσίρι, 
κ. Ντόκος, ό τόσον πολλά καί ποίκιλλα συμφέροντα 
έχων έκ τής έργασίας αύτής, διατί νά αδιαφορεί 
κατά τοιοΰτον έγκληματικόν τρόπον :

Θεσσαλονίκη
Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα “Στά βάθη τών οικε- 

ανών„ “Ιο ήμερολόγιον μιας ερωτευμένης,, “II ταξει- 
διώτης,, “Τό πλήρωμα,, καί “’Ερωτικά παραπατήματα,,.

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα “Φολί Μπερζέρ,, 
“Ο λοχαγός Μπόμπυ,, “Νύχτα γάμου,, καί ’‘Δεύτερον 
γραφεΐθν κατασκοπείας.,.

Τιτάνια. Προεβλ,ήθη τό φίλμ “"Ενα τραγούδι, ένα 
φιλί, ιμά γυναίκα,,.

Πάν&εον, Προεβλήθησαν τά έργα 1 Στά βάθη τών <ϊ>- 
κεανών,,“Ο κόκκινος σουλτάνος,,καί Βαρώνος άτσίγγανος,,.

’Αττικόν Προεβλήθησαν τά έργα “Ο γρεναδιέρος τής 
αγάπης,, “Δημόσιος κίνδυνος ύπ’ άρ. 1,, καί “Η μαύρη 
συμμορία,,.

Ίντεάλ. Προεβλήθη τό έργον “Λεμπλεμπιτζή Χορ χόρ 
άγά„.

Έ&νικόν. Προιβλήθησαν τά έργα “Μπέλλα Ντόννα,, 
“’Αγάπα με γιά πάντα,, “Σόζ μπίρ, ’Αλλάχ μπίρ,, και 
“Μιά βραδυά στή Βουδαπέστη ,.

Άλκαζάρ. Προεβλήθη τό έργον “Ρομάνς,,.
Πάτραι

Ζενί&. Προεβλήθησαν τά έργα «Ούγγρική ραψωδία», 
«Ό Τυφών», «Μαΰρα ρόδα», «Ή τελευταία άγάπη» 
«"Εγκλημα καί τιμωρία», «Τό κλεμμένο περιδέραιο» καί 
«"Οταν ό έρως ψιθυρίζει».

Οϋφα. Προεβλήθησαν τά έργα «Δημόσιος κίνδυνος 
No 1», «Τό μυστήριον μιας αυτοκτονίας», «Ούγγρική ρα
ψωδία», «Ή Μάχη» β’ βιζιόν, «‘Ο πιλότος τοΰ θανάτου», 
«Μαΰρα ρόδα» «Άριζόνιαν», «Οί λαθρέμποροι», «Τό τα- 
ξεϊδι τοΰ λεωφορείου» καί «"Εγκλημα κοί τιμωρία».

Πάν&εον (Ταράτσα) Άπό τής 13 τρέχοντος έκαμε έ- 
ναρξιν ί καί προεβλήθησαν τά έργα «Τά μαΰρα ρόδα» 
«Οί λαθρέμποροι», «Τό ταξεϊδι τοΰ λεωφορείου», «"Ε
γκλημα κοΐ τιμωρία» κοί «Ό χορευτής μέ τή μάσκα» 
Πύργο;

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Έξόρμησις», «Οί 
τρεις σωματοφύλακες», «Κοέν καί Κέλλυ στήν ’Αφρική», 
«‘Ο άνθρωπος μέ τά δύο πρόσοιπα», «Ξεχασμένα είδωλα», 
«Τό Κοράκι», «Ό κατάδικος», «Δίδω τόν έρωτά μου», 
«Ή κυρία τής λέσχης», «Καπετάν Βρυκόλακας», «Ό ή- 
ρως τής κολάσεως», «Ή εξόριστος», «Ό άγνός γκενιζές», 
«Ποιος ό ένοχος», «Μαύρος θάνατος», «Παρέλασις τοΰ 
γυμνού», «Ό πανικός», «Φλέγόμενο άεροπλάνο», «‘Ο 
άνδρεϊος τοΰ Τιξάς», «Ή λέοχη τών αύτοκτονούντων», 
«Ή παραμονή τής ναυμαχίας», «Τό μυστικόν τής ζούγ
κλας», «Τρομερά έκδίκησι.», «‘Ο άετός τής Ισπανίας», 
«Μιά ζωή ποΰ ξαναρχίζει», «Ή τραγωδία ένός πατέρα» 
καί ή πάλη Αόντου - Ντιναρλή

"Αλσος. Προεβλήθησαν τά έργα «Τρία ραντεβού τά με
σάνυχτα», «Αί τελευταΐαι ήμέραι τή: Πομπηίας», «Ύπό 
δίαιταν», «Κρυφή άγάπη», «Τουραντό», «Ό βασιλεύς τής 
μπύρας», «Τό μεταλλείου τοΰ θανάτου», «Γιατί νά δου
λεύουμε», «"Εγκλημα καί τιμωρία» «’Ιωάννα», «Τό βουνό 
τών κεραυνών», «Ό άσωτος υίός», «Ό κύριος X », «‘II 
καρδιά τοΰ άπάχη», «Μυστική άπειλή», «Σιδηροΰς δούξ», 
«Ταξεϊδι στό Χόλλυγουντ·, «"Οταν ή γυναίκα θέλει», 
«Άνεμβστρόβιλος», «Τό μαγικό παλάτι», «Κατάσκοπος 
13», «Ριψοκίνδυνο κορίτσι», «Τυφών» καί «Στή μέθη έ»ός 
βιεννέζικου βιολιοΰ» Ζαφειρόπουλος
Κβμοτινή

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο Τσάρλυ Τσάν 
στή Σαγκάί», «‘Ο σωσίας», «"Οπως μέ ποθείς», «Τό πή
δημα τοΰ θανάτου», «Νεανικό αίμα», «"Ερως καί ήθι- 
κή», «Ή κυρία τοΰ Μαξίμ», «Ζούντ ’Εξπρές», «Ό ριψο
κίνδυνος», «Γυναίκα σέ κίνδυνο», «Κινέζικος παπαγάλος»,

«Στό περιθώριον τής ζωής», «‘Η γή τής επαγγελίας» καί 
«Κρυφή άγάπη». Χατζηλιχονόης
Λάριοοα

Φρούριον, Προεβλήθησαν τά έργα «Κόμης Όπλικαν- 
τό», «Σκιές πού περνοΰν», «Ανάμεσα σε δυό καρδιές», 
«Ρομάνς», «Σεκόγια», «Νύχτες Χαβάί», «Ή Σαγκάί στής 
φλόγες», «Νύχτες Ν. Ύόρκης», «Ό Χονδρός καί Λιγνός 
στό Χόλλυγουντ», «Χίλιες καί δυό νύχτες», «Τό ριψοκίν
δυνο κορίτσι» «Νύχτες Μόσχας», «Χέρμαν καί Δωροθέα», 
«Συζυγικά! παύσεις» καί «Στραντιβάριους»-

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτα γάμου», 
«Ντυμπαρύ», «Τό πλοΐον φάντασμα», «Καρδινάλιος Ρι- 
σελιέ», «Ή κατάσκοπος», «Βασιλικόν βάλς», «"Ενα τρα- 
γοΰδι. ένα φιλί, μιά γυναίκα», «Τρασατλαντίκ», «Ή νύφη 
τοΰ Ταρζάν», «Αύτή ή καμμιά άλλη», -‘Η γόνδολα τών 
χιμαιρών», «Μαζοΰρκα», «Έπιζόντ», «Ό κατακτητής» καί 
«Καριόκα».

Πιθανώς ό χειμερινός κινηματογράφος «Τιτάνια» νά 
μή λειτουργήση έφέτος. Μπακογιάννης
Σέρραι

“Οασις. Προεβλήθησαν τά έργα «Πέκους - Πέκους», 
«’Ερωτική ραψωδία», «Τούνελ No 9 δέν άπαντά», «Νο 
17», «‘Η κατάσκοπος μέ τά γαλάζια μάτια», «‘Η άγάπη 
τοΰ ναύτη», «Γαλάζιος ούρανός», «Φοΰ Μαντσοΰ» καί «Ή 
Βιέννη διασκεδάζει».

"Εσπερος Προεβλήθησαν τά έργα «'Εσένα ποθώ», 
«Σήμα κινδύνου», «Ό “Εντυ φακίρης», «Γίναντες τών 
θαλασσών», «Άμφιτρύων», «Τό καμπαρέ τών ονείρων» καί 
♦ Μαρία Θηρεσία»,

Χρόνιαν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό κορίτσι μιας 
νύχτας» καί Νοσταλγία». Βατακίδης
Ά γρίνιον

Πάρκο. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύχτα στή Βου
δαπέστη», «Ζωντανή μούμια», «Μ’ άγαπά», «Δόκτωρ 
Τζαϊκυλ» «Μις Μπα», «Πώς έσβυσέ μιά άγάπη», «‘Ο 
βαρκάρης τοΰ Βόλγα», «Δεσποινίς λοχαγός» καί «Βίβα 
Βίλλα».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Βαρραβάς», «‘Ο 
άνθρωπος άπό τό Μεξικό», «Τό ορφανό τοΰ ιπποδρομίου», 
«Ή άρχόντισα τών άδαμάντων», «Τό πλοΐον τοΰ θανά
του», «Δόν διάβολος» καί «Τό τραγικόν τέλος».
Χανιά

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τραγωδία», «Ό
νειρα πού σβύνουν», «Οί δύο δρόμοι», «‘Η γυναίκα τής 
ταβέρνας», «Οί καλλικάντζαροι», «Γυναίκες υποκόσμου», 
«Ξεχασμένα είδωλα-, «Τό δίλημμα» καί τό ζουρνάλ τιών 
’Ολυμπιακών Αγώνων Βερολίνου.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ « Άνθρωποι έν πο
λέμιο», «Ή καρδιά τοΰ άπάχη», -Λουκρητία Βοργία», 
«Ταρζάν», «Παρθένος μητέρα», «Πολυμελής οικογένεια», 
«Νιυμπαρύ» καί «Μή μέ ξεχνάς». Κολλάρος
Χίος

’Λστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Νέα ‘Υόρκη Μια- 
μί», «Χρυσές μποΰκλες», «Νανά», «Ή κυρία τοΰ ντάν- 
σιγκ», Μαρία Θηρεσία» άνεπιτυχώς, «Βαμμένος πέπλος», 
«Δευτέρα ραψωδία τοΰ Λίστ» καί τά «Θύματα τής κρί- 
σεως». Τών δύο τελευταίων ή τύχη ήτο κακή λόγω τής 
κακοκαιρίας.

Προσεχώς «Ό κοζάκος καί τ’ άηδόνι», «Στή χώρα 
τών ’Ονείρων» κ. ά.

‘Η διεύθυνσις τοΰ Κινηματογράφου έπρόκειτο νά δι
αρρύθμιση ριζικώς τήν χειμερινήν αϊθουσάν του, άλλά ή 
πραγματοποίησις τής σκέψεως αύτής έγκατελήφθη, προ
σκειμένου λίαν προσεχώς ν’ άνεγείρη νέον κινηματογρά
φον έπί τής προκυμαίας καί παραπλεύρως τοΰ θερινού. 
S ά ν 8 η

Ωραία Θέα. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ενα τραγούδι, 
ένα φιλί, μιά γυναίκα», «Ξανθή Κατερ.νοΰλα», «Σόζ 
μπίρ, ’Αλλάχ μπίρ» καί «Δυό καρδιές εύτυχισμένες».



Ό μεγαλείτερος ήθοποιός τοΰ 
Κινηματογράφου

ΠΩΛ ΜΙΟΥΝΙ 
είς μίαν σκηνήν τοΰ έργου 

Η ΖΟΗ ΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ
διά τό όποιον έλαβε τά δύο 
πρώτα βραβεία ήθοποιΐας καί 
άνεκηρύχθη ώς ·ό καλλίτερος 
ήθοποιός τοϋ 1936» τόσον είς 
τήν κινηματογραφικήν ’Έκθε 
σιν της Βενετίας’, δσον καί 
είς τήν Ν.‘Υόρκην ύπότής Ά 
καδημίας τών Καλών Τεχνών

Ή θεία

ΚΑΙΗ ΦΡΑΝΣΙΣ
ή όποία κατά τηλεγραφήματα έκ 
Ν. Ύόρκης έξελέγη κατά τόν έκεϊ 
ένεργηθέντα διαγωνισμόν πρός ά 
νάδειξιν τής κομψοτέρας γυναικός 
ώς «Ή κομψότερα γυναίκα τής 
’Αμερικής»·
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