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ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
Ή μεγαλύτερα σύγχρονος καλλιτεχνική φυσιογνωμία δπως έμφανίζεται είς τήν τελευταίαν του δη
μιουργίαν <Μτετόβεν>, είς τήν οποίαν συμπράττει καί ή περίφτμος όρχήστρα ττϋ Ωδείου τών 

Παρισίων ύπό τήν f ιεύδυνσιν τοΰ διασήμου Φιλίπ Γκωμπέρ.
(Έκμετάλλευσις ’Λμολοχ τη-Βουλγαρίδη καί A. Ε. Κ. Ε.|



H ΜΕΤΡΟ ΓΚ0ΑΝΤΟΥΊ Ν MA Y EP
ώς οΐκος παραγωγής 

«χαρακτήρισε τήν έφετεινή παραγωγή της 
μέ τήν έπιγραμματική φράσι :

'Η πεΐ5 μεγάλη μας ypowz_____ ______ »____I____ <

Ή έπιβεβαίωσις έρχεται ήδη άπό δλας 
τάς άνά τήν ύφήλιον

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΛΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
αί δποϊαι

έκπληκτοι πρό τοϋ ασυνήθους μεγαλείου 
τών έφετεινών καλλιτεχνικών θησαυρών 

πού τούς διέθεσε ή Μέτρο

ΕΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΟΣ
τήν έφετεινή σαιζόν της μέ μιά δεύτερη 

έπιγραμματική φράσι :
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GALA
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METRO - GOLDWYH - MM
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ΠΑ ΤΗΝ ASHA
ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝ)ΓΡΑΦΟΥ

ΤΥΠΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ: ^ινημαίογρ. ΠΕΎΚΑ
,, ,, ΕΚΘ. ΖΑΠΠΕΙΟΥ
,, ,, ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΕΎΣ: SKoRmvia ^Κιν κρυςταλ
„ ,, ,, ΠΑΊΊΝΑΖ

ΘΕΣ\ΝΙΚΗ: ^ινημαίογρ. ΠΑΛΑΣ
ΒΕΡΡΟΙΑ: 
ΑΓ PIN ΙΟΝ: 
ΤΡΙΠΟΛΙΣ

ΠΑΝΘΕΟΝ
ΠΑΡΚΟΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ
ΝΎΧΤΕΡΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ: ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32
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8 ταινίες τής νέας παραγωγής 1936—1937 θ
έτέθησαν ήδη είς κυκλοφορίαν ύπό τών ήνωμένων γραφείων

Α/ηΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ
ΚΑΙ

(Άν. 'Ετ. ’Εμπορικών και Κτηματικών ’Επιχειρήσεων) 
ΑΘΗΝΑΙ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32

Ιον] Είς τό ΡΟΥΑΓΙΑΛ
Ή τελευταία μεγάλη δημιουργία τοΰ διασήμου σκηνοθέτου ΜΑΞ NO T ΦΕΛΝΤ

ΑΝΤΩΝΙΑ (Ουγγρικό ρομάντζο)
Μέ τήν ΜΑΡΣΕΛ ΣΑΝΤΑΛ καί τόν ΦΕΡΝΑΝ ΓΚΡΑΒΑΙ

2ον| Είς τό ΡΟΥΑΓΙΑΛ

Ή μεγάλη έπιτυχία τοΰ Μ2Ρ1Σ ΣΕΒΑΛ1Ε

ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ
3ον] Είς τό ΠΑΛΛΑΣ

Ό μεγαλείτερος θρίαμβος τής διαβολοουγγαρέζας ΦΡΑΝ ΓΖ1ΣΚΑΣ ΓΚΑΑΛ

Η ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΟΥΛΑ
Σκηνοθεσία ΧΕΡΜΑΝ ΚΟΣΤΕΡΛ1ΤΖ Μουσική Ν1ΚΟΛΑΣ ΜΠΡΟΝΤΣΚΤ 

4ον; Είς τό ΑΤΤΙΚΟΝ 

Έθριάμβευσε ή τσαχπίνα ΑΝΝΤ ΟΝΤΡΑ ώς

Ο ΚΟΜΗΣ ΕΙΝΑΙ... ΚΟΡΙΤΣΙ
Σκηνοθεσία ΚΑΡΑ ΛΑΜΑΚ Μουσική ΛΕΟ ΛΕΞ

5ον| Είς τό ΜΑΖΕΣΤΙΚ 
Ό έπεισοδιακός κολοσσός

ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΙ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
Μέ τούς ΝΟΑΧ ΜΠΗΡΡΤ [υιόν] - ΓΟΤ ΓΛΛΙΑΜ ΝΤΕΣΜΟΝΤ κ. &.

6ον| Είς τό ΜΑΖΕΣΤΙΚ
"Ενα θαλασσινό δράμα γεμάτο περιπέτεια καί πλοκή υπέροχο

ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ
Μέ τούς ΤΖ2Ν ΧΑΛΛ1ΝΤΑΓΤ — ΤΣΑΡΛΣ ΡόΤΓΚΛΣ - ΝΕ Ι Α ΧΑΜ1ΛΤ0Ν

7ον] ΕΙς τό ΡΟΖΙΚΑΑΙΡ
Ό τελευταίος θρίαμβος τοΰ λαστιχένιου ανθρώπου Ρ1ΣΑΡ ΤΑΛΜΑΤΖ

ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΑ! ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΝΗΣΟΥ
8ον] Είς τό ΡΟΖΙΚΑΑΙΡ 

"Ενα αστυνομικό δράμα Ινδικής ύποθέσεως 

ΒΟΜΒΑΗ ΕΞΠΡΕΣ 
Μέ τόν ΕΝΤΜΟΝΤ ΛΟΟΤ Λ

Ά

ΑΤΛΑΣ-ΦΙΛ/Λ
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EMM. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ2
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18 Δ ® Φ ΤΗΛΓ.Φ. 28-400

0 ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΣ
1 .— II ΣΤΕΡΝΗ ΤΟΥ' ΑΓΑΠΗ "Ενα μουσικό ονειρώδες θαΰμα μέ τόν μεγαλείτε- 

ρον τενόρον τοΰ Κόσμου ΜΠΕΝ7ΑΜΙΝ0 ΤΖ1ΛΛ1 
καί τήν διάσημον μοιραίαν γόησσαν "Ιζα Μιράντα. Μουσική Βέρντι - Πουτσίνι.

2 .— ΠΕΕΡ ΓΚΥΝΤ Τό αριστούργημα τοΰ Νορβηγού συγγραφέως ’Ίψεν. Μουσική 
~ Grieg, μέ τόν ΰπέροχον Χάνς "Αλμπερς καί τήν "Ολγα Τσέχοβα.

3 .— ΤΟίΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ Άπό τά αριστουργήματα πού θά άφή- 
σουν έποχήν. θεία μουσική αρμονία, 

μέ τόν Μπενζαμίνο Τζίλλι καί τήν "ίζα Μιρχντα. Είναι ή άποθέωσις τής μεγάλής 
τέχνης των.

4 .— ΟΤΑΝ II ΟΥΕΛΛΑ ΞΕΣΠΛ Μία κολοσσιαία δημιουργία Ρωσσίκής ύποθέσεως. 
------------------------------------------Μία δραματική σελΐς τοΰ Παγκοσμίου Πολέμου 
(Μικρά Άσία - Ρωσσία · Γερμανία) μέ τούς Χάνς "Αλμπερς, Σαρλότ Σούζα καί Τρεβόρ.

5 .— II Ξ ΑΝ(-)Η ΧΡΗΣΤΙΝΑ "Ενα δραματικό ρομάντσο. Ή ύπόθεσις του έξελίσσεται 
---------------------------------  στό Λευκόν δρος. Σκηναί άφθάστου μεγαλοπρεπείας μέ 
τήν "Ερθα Τίλε καί τόν Γκούσταβ Ντίσλ.

6 .— ΒΑΜΠΙΡ Τό γνωστόν άστυνομικόν μυθιστόρημα τοΰ "Εδουαρ Λόβε. ‘Υπνωτισμός 
----- ---- Μυστήριον. Ταινία ΕΜΠ0Ρ1ΚΩΤΑ1Ή μέ τούς Λιονέλ Άτουίλ (πρωτ. τοΰ 
Κερένιες Μάσκες) Φαίη Βραίη (πρωτ. τοΰ Κΐγκ Κόγκ).

7 .- Ο ΣΑΡΑΩ ΤΑΥΡΟΜΑΧΟΣ Νέα ήχητική εκδοσις (μούβιτον). Πεντάπρακτος 
_ — ~ ξεκαρδιστική κωμωδία μέ τόν άφθαστον Τσάρλι
Τ σάπλιν.

8 .— ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ "Ενα κομψοτέχνημα μέ κούρσες Ιπποδρομίου. "Ενα έρωτικό 
βομάντσο.

9 .— ΝΥΧΤΕΣ ΣΑΓΚΑΗΣ Ένα πειρατικόν αριστούργημα. ’Εναέριοι βομβαρδισμοί 
τή συμπράξει τοΰ Άμερικ. στόλου καί Αεροπορίας μέ 

τούς Πέτερ Βός καί τήν Έλσα "Ελστερ.
10,— ΙΰΧΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΑΝΔΗΣ Κωμωδία - Φάρσα άπό τήν γνωστήν κωμωδίαν 

——------- -—----- «Κάρολος ό Μέγας» μέ τούς Τζόε Στόκελ, Λουσίλ
Ένγκλις καί τήν Τζένια Νικολάγιεβα.

11.— ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΤΟΥ" ΒΑΣΙΑΕΩΣ Μιά Όπερέττα δνειρον που θά ένθουσιάση, 
-----—------ —- -—----------------------------μέ τούς Πάουλ Κέμπ, Μιχαέλ Μπονέν καί 
Σούζη Λάννερ (τήν ώραιοτέραν γυναίκα τής Γερμανίας).

12.— Ο ΗΡΩΣ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ Μιά άσυγκρίτου μεγαλοπρεπείας δραματική πάλη 
----------- ----- - ---------------------μεταξύ δύτου καί ένός θαλασσίου τέρατος. Ένα 
θαλασσινό άριστούργημα μέ τούς ΚΑΤΛΙΝ ΜΠΟΤΡΚΕ καί ΝΕΤΛ ΧΑΜΙΛΤΟΝ.

Επίσης διαθέτομεν τό έβδομαδιαϊον Μπαβάρια— Ζουρνάλ μέ τά πλέον 
επίκαιρα γεγονότα άπό δλον τόν κόσμον.
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ΤΑ ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΑ ΦΙΛΜ 3 £
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

τά όποια ό Ευρωπαϊκός Τύπος κατατάσσει ήδη όμοφόινως 
μεταξύ τών 10 κορυφαίων ταινιών τής έφετεινής παραγωγής :

ΕΡΩΤΕΣ ΑΘΑΝΑΤΩΝ

Ζ 
:Ζ 
3 
ΐ

ΆΟην-Πειραιώς δρ.200 
’Επαρχιών  » 1 50

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ

Έτησία Δρχ. 350
Αί συνδρομαι απαραι
τήτους προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΒΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ 

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟ/ΛΟΥ
Γραφεία . ‘Οδός SQKPΑΤΟΥΣ άρι8. 43 
(Α ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου : 28-143

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχοι 
‘Η σελίς.

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαιτέραν συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διαρκείας.

Δρ. 10.— 
» 800.—

Τό θριάμβευσαν είς τάς καλλιτεχνικός έορτάς τυΰ Ζαλτσβούργου 
Εμπνευσμένο μουσικό άριστούργημα τής Γερμανικής Κινηματογραφίας 

Πρωταγωνιστεί ένα σπάνιο σύνολο ήθοποιών μεταξύ των όποιων 
ό ΠΑΟΥΛ ΧΕΡΜίΙΙΓΚΕΡ, ή περίφημη λυρική ύψίφωνος ΕΛΖΗ ΕΛΣΤΕΡ, ή ΜΑΡΙΑ 
ΑΝΤΕΡΓΚΑΣΤ τής "Οπερας τής Βιέννης, ό ΙΒ Ν ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ, ή ώραιοτάτη 
Ούγγαρέζα βεντέττα ΓΚΡΕΤΑ ΤΑΊΜΕΡ κ. α.

Κινηματογραφική διασκευή τοΰ γνωστού έργου τοϋ ΜΠΑΡΤΣ
•ΤΡΕΙΣ ΕΡΩΤΕΣ ΤΟΤ ΣΟΤΜΠΕΡΤ»

Μουσική : ΣΟΥΜΠΕΡΤ, ΜΠΕΤΟΒΕΝ, ΝΙΕΛ'ΣΛΡ
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ΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
’Όλοι τους &εωροΰν εϋκολον λείαν

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΥΝΟΡΑ
[Προσωρινός τίτλος)

Τό ρωσσικής ύποθέσεως έφετεινό Σοΰπερ-Φίλμ τών Εταιρειών 
FANAL - PRODUKTION & TOBIS - CINEMA 

Σκηνοθεσία τοΰ διασήμου ΕΡΙΧ ΒΑΣΝΕΚ

Τό συγκλονιστικότερο έργον κατασκοπείας ποΰ παρουσίασε ποτέ 
ό Κινηματογράφος.

Είς τούς πρωτεύοντας ρόλους:
ΡΕΝΑΤΕ Μ*ΛΛΕΡ, ΜΠΕΡΝ1Ρ ΓΚΑΙΤΣΚΕ, ΓΚΕΒ^ΓΚ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 

καί ό διάσημος Ρώσσος ήθοποιός Ζ. ΚΑΣΧΕΡΒΦ

ΛΕΥΚΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ

'Ο ναυτικός κινηματογραφικός κολοσσός τής Εταιρείας

LLOYD - FILM

Μέ τήν άσύγκριτη καλλιτέχνιδα ΚΑΜΙΛΛΗ ΧΟΡΝ τόν ΤΕΟΝΤΩΡ ΛΟΣ καί 
τόν δαιμόνιον ΒΕΡΝΕΡ ΧΙΝΙΣ τοΰ κρατικοΰ θεάτρου τοΰ Βερολίνου,

Καταπληκτική σκηνοθεσία τοΰ μεγάλου ΚΑΡΛ ANTON.

Τό έργον πού έπεσκίασε τήν «Έπιφυλακή» καί τήν «ΜΠΑΤΑΊ·.

-■ "■ ' · ’^IcBOKjzieliRh εκμείάρ/χενοις έν της ■
3Ανωνύμου 'Εταιρείας κιυημαίομραφικών ’&ωιχειρή(5ε(Βν

<§> <§> ..ΑΝΖΕΡΒΟΣ" ®

"Οταν κανείς βλέπει έπί τής όθόνης τους θριάμ
βους τών βεντεττών, δταν πληροφορείται πώς λαμ
βάνουν μερικός χιλιάδας γράμματα τήν έβδομάδα 
άπό θαυμαστός ή θαυμαστρίας καί, πρό πάντων, δ
ταν έχει ύπ’ δψιν του, δτι οί «άστέρες» τοΰ Χόλλυ
γουντ κερδίζουν εκατοντάδας χιλιάδων δολλαρίων ή 
ένίοτε καί έκατομμυρίων κατ’ έτος, μπορεί νά τους 
φαντασθή καί είς τήν ιδιωτικήν των ζωήν ώς τά ευ
τυχέστερα δντα τοΰ κόσμου. Δέν είνε άκριβώς αύ
τής τής γνώμης ό άρχηγός τής ιδιωτικής άστυνομίας 
τοΰ Χόλλυγουντ Κάρολος Μπλαίρ, ό όποιος έπί πολ
λά χρόνια είχε τόν φύλαξιν καί προστασίαν τών 
«άστέρων» τής όθόνης, τώρα δέ πού έλαβε τήν σύν
ταξίν του δημοσιεύει άποκαλυπτικώτατα άπομνημο- 
νεύματα. ’Ιδού μερικά άποσπάσματα άπό τά παρά
δοξα αύτά άπομνημονεύματα τοΰ τέως άρχηγοΰ τής 
ιδιωτικής άστυνομίας τοΰ Χόλλυγουντ, περί τών έκ- 
βιασμών καί τών άλλων κινδύνων πού διατρέχουν 
καθημερινώς οί «άστέρες».

«Δέν ύπάρχει σέ όποιανδήποτε γωνίαν της γης 
ένας έπιχειρηματίας ύποπτων έπιχειρήσεων, ένας 
έκβιασμός, ένας όπωσδήποτε κακοποιός πού νά μή 
όνειρεύεται νά βάλη είς τό χέρι τά τεράστια εισο
δήματα τών «στάρ»."Ολοι οί λησταί,οί αισχροκερδείς, 
οί άπατεώνες, οί πωληταί τίτλων άνευ άξίας κ λ π. 
θεωροΰν τούς καλλιτέχνας ώς μίαν λείαν πού τούς 
άνήκει δικαιωματικώς. Κλέπται, διαρρήκται, γκάγ- 
κστερς, συλλαμβάνουν τά πλέον τολμηρά σχέδια 
διά νά άρπάσουν άπό τους καλλιτέχνας μεγάλα 
ποσά.

»Καί νά ήσαν μόνον αυτοί I . Καί οί πλέον τίμιοι, 
ή τούλάχιστον κατά συνθήκην τίμιοι έπιχειρηματίαι 
καί άλλοι άνθρωποι πού έχουν συναλλαγάς μέ τούς 
«άστέρας» τοΰ Χόλλυγουντ τό εύρίσκουν δχι απλώς 
φυσικώτατον καί νόμιμον, άλλά καί έπιβεβλημένον 
νά τούς κλέψουν.

»Έάν ή κανονική τιμή άσφαλίσεως τής ζωής ή 
τής περιουσίας ένός άτόμου είνε ένα ή δύο τοΐς _χι- 
λίοις έπί παραδείγματι, αί άσφαλιστικαί^ έταιρεΐαι 
ζητοΰν διά τούς καλλιτέχνας τέσσαρα καί έξ ή καί 
δέκα τοΐς χιλίοις, άν δχι καί περισσότερα. Συχνά 
ϋποψιάσθηκα μέ άρκετά στοιχεία θετικότητος, δτι _οί 
έπιτήδειοι πράκτορες τών άσφαλιστικών έταιρειών 
δημιουργούσαν φανταστικούς κινδύνους είς τίς βεν
τέτες ή άκόμη τούς δημιουγοΰσαν,καΐ πραγματικούς 
κινδύνους κατόπιν συνεννοήσεως μέ συμμορίας γκάγ- 
κστερς, μόνον καί μόνον διά νά τούς πείσουν δτι 
κινδυνεύει ή ζωή ή ή περιουσία των καί δτι είνε 
άνάγκη άμέσου άσφαλίσεως άντί οίασδηποτε τιμής.

• Οί ίδιοκτήται άκινήτων, οί πωληταί τροφίμων, 
οί καταστηματάρχαι διαφόρων ειδών πολυτελείας, 
άκόμη καί οί ύπηρέται έχουν είς τό Χόλλυγουντ δύο

τιμάς: μίαν διά τόν συνήθη κόσμον καί μίαν διά 
τούς «άστέρας».‘Η δέ δευτέρα τιμή είνε τούλάχιστον 
διπλάσιά τής πρώτης. Τά είδωλα τοΰ κοινοΰ άναγ- 
κάζονται νά καταφεύγουν είς κάθε είδους τέχνας 
διά νά διαφεύγουν άπό τό άναπόστατον αύτό μέ τήν 
δόξαν των κακόν τής έκμεταλλεύσεως. Τό σύνηθες 
μέσον των είνε νά χρησιμοποιούν τρίτον πρόσωπον 
δταν πρόκειται νά άγοράσουν οίονδήποτε πράγμα. 
"Αλλοι «άστέρες» χρησιμοποιούν τούς γραμματείς 
των, άλλοι συγγενείς των καί άλλοι άλλα πρό
σωπα τής έμπιστοσύνης των. Άλλ’ οί λύκοι τοΰ 
Χόλλυγουντ δέν είνε τόσον απλοϊκοί καί χρησιμο
ποιούν καί αύτοΐ κάθε μέσον πρός έξακρίβωσιν τοΰ 
προσώπου πού κρύβεται όπισθεν έκείνου πού παρου
σιάζεται ώς άγοραστής, ιδίως δταν πρόκειται περί 
κοσμημάτων καί άλλων ειδών πολυτελείας.

»Ή πρώτη οροντίς κάθε καλλιτέχνου τοΰ Χόλ
λυγουντ είνε νά κρατρί κρυφύ τή σύστασί του. Είνε 
τό μόνον μέσον διά νά άποΦεύγη τήν καθημερινήν 
έπιδρομήν έκατοντάδων προσώπων, τά όποια ώς έπί 
τό πλεΐστον παρουσιάζονται ώς θαυμασταί, πραγμα- 
τικώς δέ είνε πράκτορες διαφόρων έκβιαστικών έπι- 
χειρήσεων πού προσπαθοΰν νά βάλουν είς τό χέρι 
τάς περιουσίας τών καλλιτεχνών. Άλλ’ δσο καί άν 
οί καλλιτέχναι κρύπτουν τή σύστασί των,οί έκβιασταί 
κατορθώνουν νά τήν άνακαλύψουν. Κατά τά τελευ
ταία έτη άνέσκυψεν αύτομάτως ένα νέον είδος βιο
μηχανίας, ή άνακάλυψις καί ή πώλησις διευθύνσεων 
κατοικίας «άστέρων». Γιά μερικές βεντέττες πού κα- 
τώρθωναν νά κρατοΰν μυστηριώδη τήν κατοικίαν 
των, ή πώλησις τής διευθύνσεώς των έφθασεν έως 
πεντακόσια δολλάρια.

«Εννοείται έκεϊνοι άπό τούς «άστέρας», οί όποιοι 
έχουν άποκλειστικάς έπαύλεις, δέν είνε δυνατόν νά 
κρατήσουν μυστικήν τήν διεύθυνσιν των. ΓΓ αύτό ώς 
έπί τό πλεΐστον προστατεύονται άπό ύψηλούς τοί
χους ή στερεός κιγκλίδας πού μεταβάλλουν τήν κα
τοικίαν των είς φρούριον. Διά τοΰ τρόπου αύτοϋ δέν 
άποφεύγουν μόνον τούς ένοχλητικούς έπισκέπτας, 
άλλά καί τάς επιθέσεις τών κακοποιών. "Ολα τά 
παράθυρα τής βίλλας τής Μάρλεν Ντήντριχ προ
στατεύονται άπό διπλας κιγκλίδας, πού δίδουν έντύ- 
πωσιν φυλακής. Τό δέ κτήμα τοΰ Χάρολδ Λόϋδ περι
βάλλεται άπό ένα τοίχον ϋψους τριών μέτρων. Ή 
κατοικία τοΰ Σαρλώ άντί τοίχων καί κιγκλίδων προ
στατεύεται άπό άνθρώπινον ύλικόν, τό όποιον έπα- 
γρυπνεΐ άνά τρία μέτρα νύκτα καί ήμέραν. Ό σωφ- 
φέρ, ό θαλαμηπόλος, ό γραμματεύς κλπ. κάθε «άστέ- 
ρος» ήσαν ώς έπί τό πλεΐστον πρόσωπα τής έμπι- 
στοσύνης του, τά όποια τοποθετούσαν πλησίον των 
μέ πρόσχημα τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων αύτών, 
πράγματι δέ πρός φύλαξίν των. Δυσκολία δμως πα
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ρουσιάζετο πάντοτε μέ τό υπηρετικόν προσωπικόν, 
τό όποιον ήτο πολυάριθμον καί δέν ήτο δυνατόν νά 
έμπνέη πάντοτε άπόλυτον έμπιστοσύνην. Είς αύτό 
Ιδίως ' κατέφευγον οί κακοποιοί καί οί πράκτορες 
πληροφοριών. Αί ΰπηρέτριαι ιδίως ήσαν έξαιρετικώς 
έπικίνδυνοι, διότι νεαροί κακοποιοί τάς παρέσυρον 
είς έρωτικάς περιπέτειας διά νά τάς κάμουν όργανά 
των. Ή Τζίν Χάρλοου έγκατέστησεν είς όλα τά δω 
μάτια τής κατοικίας της μικρόφωνα διά νά^άκούη 
μυστικά δλας τάς συζητήσεις τοΰ ύπηρετικοΰ προ
σωπικού της.

«"Ενα άπό τά συνηθέστερα · μέσα πού χρησιμο
ποιούν οί καλλιτέχναι τελευταίως διά νά άποφεύ- 
γουν τούς έκβιασμούς καί τάς άπειλάς τών κακο
ποιών, είνε ή άνάθεσις όλων τών οικονομικών των 
ύποθέσεων είς μίαν Τράπεζαν. Ή κινηματογραφική 
έταιρεία πληρώνει κατ’ εύθείαν είς τήν Τράπεζαν. 
"Ενα μικρό μέρος τοΰ ποσοΰ αύτοΰ μεταφέρεται είς 
τόν τρέχοντα λογαριασμόν τοΰ καλλιτέχνου, μόλις 
τό δέκατον ή καί όλιγώτερον, μόλις νά φθάνη διά 
τόν διακανονισμόν τών καθημερινών οίκιακώνέξόδων. 
Τό μεγαλείτερον ποσόν μένει είς τά χέρια τών τρα
πεζιτών καί ή βεντέττα δέν έχει δικαίωμα νά θίξη 
άπό αύτό οϋτε ένα λεπτό, χωρίς τήν υπογραφήν 
δύο-τριών άλλων προσώπων, έπί παραδείγματι τοϋ 
μάνατζερ, τοΰ διευθυντοΰ τής κινηματογραφικής έπι- 
χειρήσεως, ένός συγγενούς κλπ. Έτσι καίάν αίχμα- 
λωτισθή άκόμη άπό γκάγκστερς καί άν άπειληθή 
άκόμη άπό θάνατον, δέν θά μπορή νά ύπογράψη ένα 
τσέκ περισσότερο άπό έκατό δολλάρια. "Οσον ά- 
φορά τούς έκβιαστάς αύτοί παραπέμπονται άπ’ εύ- 
θείας πρός διακανονισμόν τών λογαριασμών είς τήν 
Τράπεζαν, σπανίως δμως έφθαναν έως έκεΐ, διότι 
δλαι αί Τράπεζαι τοΰ Χόλλυγουντ εύρίσκοντο είς 
στενάς σχέσεις μέ τά όργανα τής μυστικής μου 
άστυνομίας.»

ΡΑ/ΛΟΝΑ
Ή πρώτη τής «Ραμόνας» έγινε τήν 30ην Ιουλίου 

είς τήν Καλιφορνίαν, είς τό Λόγκ Μπήτς, ένώπιον 
έκλεκτοΰ κοινοΰ, άποτελουμένου άπό κριτικούς καί 
διευθυντάς κινηματογράφων. "Ολοι όμοφώνως, μετά 
τήν παράστασιν, εΐπον δτι πρόκειται περί άληθινοΰ 
ματος.

Οί θεαταί, καί οί πλέον άπατητικοί έμειναν έκ 
πληκτοι έμπρός είς τόν θαυμάσιον χρωματισμόν, 
πού άποδίδει τήν Φύσιν μέ άκρίβειαν άγνωστον 
μέχρι τοΰδε είς τήν όθόνην. Τό νέον σύστημα τής 
■ Τεχνικολόρ», μέ τό όποιον έφωτογραφήθη, ύπερ- 
βάλλει είς τελειότητα κάθε προγενεστέραν προ
σπάθειαν.

Ή <Ραμόνα», πού είναι παρμένη άπό τό γνωστόν 
μυθιστόρημα τής Χέλεν Τζάκσον, άποδίδει είς τήν 
έντέλειαν τόν χαρακτήρα τών ήρώων καί έκτυλίσ- 
σεται μέσα στά μαγευτικά τοπεΐα, πού έφαντάσθη 
ή συγγραφεύς.

Σκηνοθέτης είναι ό Χένρυ Κίγκ, ό όποιος έπροί- 
κισε τήν Κινηματογραφικήν Τέχνην μ’ ένα πραγμα
τικό άριστοόργημα.

Διά τούς ήθοποιούς κάθε έπαινος είναι μικρός. 
Ούδέποτε άλλοτε ή Λορέττα Γιώγκ ήταν τόσον 
ωραία, οϋτε τόσον άριστοτέχνις, δσον είς τόν ρόλον 
τής ’Ινδής Ραμόνας. Ό Ντόν Άμέκε δημιουργεί μιά 
ύπέροχη μορφή ώς Άλεσσάντρο.

Τό φιλμ αύτό, πού τιμότ τήν παραγωγόν Εται
ρίαν «Τουέντιθ Σέντσορι-Φόξ», θά τό δοΰμε τόν 
χειμώνα καί είς τάς ’Αθήνας.

ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ·

Τί λέγουν at Αύστριακαί, ΊταλικαΙ, 
ΟύγγρικαΙ έφημερίδες διά τήν ται
νίαν «ΜΙΣΤΕΡ X».

—,,.'Η περίφημη θεατρική φάρσα τών συγ 
γραφέων ’Αρμόν, Ζερμπιντδν καί Μανούς 
δέν ήιαν δυνατόν νά τύχη καλλιτέρας κι- 
νηαατογραφικής διασκευής.

— ..Σωστή ·&·ύελλα εΰΰυμίας Τδ πιδ σπιν&η- 
ροβόλο έργο τής σαιζόν.

-~...Οί δύο μεγάλοι κωμικοί τής Γερμανίας Ράλφ 
Ρόμπερτς καί Χέρμαν Τίμιγκ μάς έπεφύ 
λασσαν μιά άπδ τίς πιδ σπάνιες κινηματο
γραφικές Απολαύσεις.

— ...Τδ «non plus ultra» τής κωμικής τέχνης.

01 ΑΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Ή μόδα τοΰ έγχρώμου κινηματογράφου έπέφερε 

άναστάτωσιν στούς κύκλους τών ήθοποιών. Πράγ
ματι κοντά στά άλλα προσόντα του ό καλλιτέχνης 
σήμερον πρέπει νά άποδίδη ικανοποιητικά τό χρώμα.

Ή Κυρία Ναταλία Κάλμους, σύζυγος τοΰ Προέ
δρου τής έταιρίας «Τεχνικολόρ», ή όποια έχει άνα- 
λάβει τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν πολλών μεγά
λων έγχρώμων φίλμς, έμελέτησε είδικώς τούς δια
φόρους «άστέρας», καί κατέληξε στά άκόλουθα 
συμπεράσματα:

Καλλίτερον έξ δλων τών «άστέρων» φωτογραφεί- 
ται ή Βιρτζίνια Μπρούς. Μόνον τό χρώμα μπορεί 
νά άποδώση μέ άκρίβειαν δλας τάς λεπτάς άπο- 
χρώσεις τής καλλονής της.

Ή "Ανν Σίρλεϊ έρχεται δεύτερη. Τά άνοιχτά κα
στανά μαλλιά της καί τά μπλέ-γκρί μάτια της είναι 
περίφημα.

Φαίνεται δτι ή Όλίβια ντέ Χάβιλλαντ κερδίζει 
πολύ μέ τό χρώμα καί θά γνωρίση άκόμη μεγαλύ
τερες έπιτυχίες.

Ή Ίρέν Ντάν ποτέ δέν θά είναι τόσον εύγενικιά 
καί άριστοκρατική δσον δταν έμφανισθή μέ δλες 
τίς άποχρώσεις τών χαρακτηριστικών της.

Τό χρώμα, πού δίνει μεγαλύτερη λάμψι στό δέρ
μα τοΰ άνθρώπου, θά μεταδώση περισσότερη ζωή 
στό πρόσωπο, τό λιγάκι άπόκοσμο, τής Μάρλεν 
Ντήτριχ.

Ή Βαρβάρα Στάνγουίκ, μιά άπό τίς ροΰσσες 
καλλονές τοΰ άμερικανικοΰ κινηματογράφου, θά 
πάρη μέ τό χρώμα καί θά γνωρίση νέαν αϊγλην.

Ή Νόρμα Σήρερ δέν έχει νά φοβηθή τίποτε άπό 
τόν έγχρωμον κινηματογράφον, άντιθέτως πρός τήν 
Τζόαν Κράουφορντ. Ή δροσιά τής Καίη Φρανσίς, 
τό τραγικό βλέμμα της, θά θαυματουργούν στις 
δραματικές σκηνές.

'Η Συλβία Σίντνεϋ, ή όποια «έγύρισε» ήδη τό 
μεγάλο έγχρωμο φιλμ «Τό κορίτσι τοΰ καταραμέ
νου δάσους» γίνεται περισσότερον γοητευτική.

Ή μεγάλη άγνωστος παραμένει ή Γκάρμπο.

Ό ήθοποιός μέ τό πολυσύνθετο ταλέντο ΤΖΕΜΜΣ 
ΚΑΓΚΝΕ Τ’ είναι ό ήρως τής ύπερόχου δραματικής 

ταινίας
“ΣΤΙΣ ΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΟΧΘΕΣ.,

οτήν όποιαν πρωταγωνιστούν έπίσης ή ΛΙΛΚ ΝΤΑ- 
Μ1ΤΑ, ό Ρ1ΚΑΡΝΤΟ ΚΟΡΤΕΖ καί ή ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
ΛΙΝΤΧΕΤ'. ’Έργο γεμάτο ζωή μέ δράσι έπαναστα- 

τική καί δυναμισμό.

Άπό τά αριστουργήματα πού θά θέση έφέτος είς κυκλοφορίαν ή

ΙΙΙΥ8ΡΝΕΡ ΜΠΡΟϊ. ΦΕΡΙΤ HUI0NM ΛΙ*ΜΪ
Πατησίων 32 — AQHNAI — Τηλέφωνον 28-541

I. Ε.

Ό ΕΝΤΟΤΑΡΝΤ ΡΟΜΠΙΝΧΟΝ
ένας άπό τούς καλυτέρους δραματικούς ήθοποιούς 
τοΰ κόσμου καί ή ξανθή γόησσα ΤΖΟΑΝ ΜΠΛΟΝ- 
ΤΕΛ πρωταγωνιστούν στό πολύκροτον άστυνομι- 
κόν έργον πού άνεστάτωσε Εύρώπην καί ’Αμερι
κήν διά τά σκάνδαλα πού άποκαλύπτει
“Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ.»

πολύ άνώτερον τοΰ «Νύχτες ’Αγωνίας».
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ΤΡΑΓΩΑΙΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ
iTKE CAim Τ D©CT©R)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ 
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ΧΕΝΡΥ ΚΙΓΚ
Πρωταγωνιστή: ΤΖΩΝ ΧΕΡΣΟΛΤ, ΤΖΟΥΝ ΛΑΓΚ, ΜΙΧα|Κ ΓΟΥΩΛΕΝ, ΝΤΕ ΠΕΤΕΡΣΟΝ, ΣΛΙΜ ΣΑΜΕΡΒΙΑ, ΤΖΕΪΝ 

ΝΤΑΡΓΟΥΕΛ καί τά πβρί τάδυμα ΝΤΙΟΝ τοϋ Καναδά.

Σκηνοθβσίί

Ενα μεγάλο καί βαθειά ανθρώπινο φιλμ πού ήβη έκοχή βτήν Ίατορία τοϋ Κινηματογράφου.

Μερικά κρίσεις ■■
[ΚΟΜΕΝΤΑΑ„ Ένα συγκινητικό φίλμ άλλά έν ταυτώ καί εύχάρι- 
;------—------ --------------- ° στο .Τό ώμορφο, τό γοητευτικό, τό τρυφερό έργο.
Ό Τζών Χέρσολτ είναι άφθαστος, άλλά καί δλοι οί άλλοι ηθοποιοί τί άλη- 
θινους καί γραφικούς τύπους σκιτσάρουν !!
ΠΑΡΒΧΟΝΗ ΗΧΟ. Φιλμ δυνατό, άνθρώπινο,συγκινητικό. Ό Τζών 
----------- ------------------------Χέρσολτ παίζει μέ πολύ τάκτ καί πολύ ψυ
χολογημένα τόν ρόλον τοϋ ίατροΰ. 'Ένας θαυμάσιος θίασος τόν περιστοι
χίζει. Αί δεσποινίδες ΝΤΙΟΝ είναι οί μεγάλοι «άστέρες» τοΰ φίλμ. Είναι 
γοητευτικές καί άληθινά χαριτωμένες μέ τά σκέρτσα καίτίς έκφράσεις των. 
Ο ΦΟΓΚΑΡΟο Τί μάθημα άνθρωπισμοΰ !,. Μιά άγνότης αίσθημά- 
—------------ ---------------- - των πλανάται σέ δλο τό φίλμ καί αίσθανόμεθα
τούς έαυτούς μας πολύ μικρούς καί άνάξιους, έμπρός σέ παρόμοια παρα
δείγματα θάρρους καί αύταπαρνήσεως. Ή σκηνοθεσία είναι άνταξία τοΰ 
ΧΕΝΡΤ ΚΙΓΚ. 'Οποία άπλότης έκτελέσεως!
ΛΕ ΖΟΥΡ. Ό Τζών Χέρσολτ, έρμηνευτής αύτοΰ τοΰ άποστόλου τής 
—------ ----- --------— ιατρικής, είναι θαυμαστός σέ φυσικότητα καί γλυκύτητα.
Μέ δυό λόγια ολόκληρο τό φίλμ είναι μιά συνεχής γοητεία. Φιλμ τόσον 
αγνό καί τόσον ύγιές...
ΛΕ WBATEN. "Ενα άνθρώπινο έργο άληθινό καί άκριβές. θαυμά; 
----------- ;---------------- - σιο είς τήν άπλότητά του. Φιλμ πού άξίζει τόν θρί
αμβο πού έσημείωσε παντού δπου προεβλήθη.

ΓΡΑΦΕΙΑ
Ε/Λ/Λ Λ Π Ε Ν fl k Η 6

ΑΘΗΝΛΙ

ΛΕ ΠΕΤΙ ΠίΐΡΙΖΙΕΜ "Ενα γοητευτικό φιλμ Τέλειο άπό τόν 
________________________________ πρόλογο έως τόν έπίλογο. Πλημμυρι- 
σμέι' άπό στοργή και εύτυχία. 'Ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ό Τζών Χέρ- 
σολ-, Επιβεβαιώνει τό σπάνιο ταλέντο του.
ΠΩΥΙΡ RtOY Μιά μεγάλη κ«λωσύνη ζωογονεί τό φιλμ αύτό, που 
II IIV u lr__ QWJl o έσκηνοθετήθη μέ μεγάλη μαεστρία άπό τόν ΧΕΝΡΤ
ΚΙΓΚ. Ό εξαιρετικός ΤΖΩΝ ΧΕΡΣΟΛΤ υποδύεται τόν ιατρόν μέ μεγάλην 
απλότητα.
Λ [Ξ· Ikf (ΗΐΤΟΙΜΤίΙί^Μ Είναι μιά απλή ιστορία δλων των ήμερων 

lAk'W n llllvl U ΙΙΙΕ,ιίχΙο Ka>t §χων των χωρών. Καί είναι ώμορφο καί 
συγκλονιστικό σάν ποίημα. "Ολα σ’ αύτό είναι τόσον φυσικά καί τοσον 
άνθρώπινα !..

ΣΙΝΕ^ΑΤΟΓΚΡΑΦί ΦΡΑΝΣΑΙΖ. ^ό£ςηνέςΡ“ού 
βοοΰν άπό άλήθειαν. ’Έχει κανείς τήν έντΰπωσι πώς ζή αυτή τήν Ιστορία. 
Παίξιμο καταπληκτικό άπό άκρίβεια καί συγκίνησι τοΰ ΤΖΩΝ ΧΕΡΣΟΛΤ.

THNEHMflOIMT Φίλμ «γυρισμένο» μέ πολύ γούστο καί μεγάλη εύσυ- 
^UlTgll&avil^ll’g II □ νειδησία. Έργο γοητευτικό καί συναρπαστικό

Ι\ΑΘΕ ΔΙΑΦΗΜΣΙΣ ΠΕΡΙΤΤΕΥΕΙ

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΦΕΤΕΙ

Ν
ΑΡΙΣΤΟΥΡΠΙ/ΛΑΤΑ ΤΜΣ

....... .
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΙ Σ ΚΗ 7
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ΤΟ 2ΠΑ2/ΛΕΝΟ ΚΡΙΝΟ
Λίγοι ασφαλώς θά θυμούνται τό ύπό τόν άνω

τέρω τίτλον παληό φίλμ τοΰ Γκρίφφιθ, ποΰ έθεω- 
ρεϊτο τότε ώς ό μεγαλύτερος σκηνοθέτης τοΰ 
κόσμου,^κινεζικής ύποθέσεως, στό όποιον πρώτα 
γωνιστοΰσαν , ή Λίλιαν Γκύς καί ό Ρίτσαρ Μπάρ- 
θελμες. Μέ το έργο αύτό, ποΰ γιά πολύ καιρό έθαυ- 
μάζετο^ώς ένα άπό τά λίγα κλασσικά άριστουργή 
ματα τής δθόνης, έδοξάσθησαν ό Λίλιαν Γκύς καί ό 
Μπάρθελμες.

Τό έργον αύτό, υστέρα άπό 10 περίπου χρόνια, 
μιά άγγλική εταιρία άνέλαβε νά τό κινηματογρα· 
φήσρ έκ νέου, καί μέ σκηνοθέτη τόν ίδιο τόν γη
ραιό πλέον Γκρίφφιθ. Γιά τόν ρόλον τής τραγικής 
ήρωΐδος έγειναν πολλαί δοκιμαί, άλλά καμμιά δέν 
έδωσεν άγσθά άποτελέσματα. Ή δημιουργία τής 
Λίλιαν Γκύς είχε άφήσει μεγάλη έντύπωσι κι’ έκανε 
τούς παραγωγούς πολύ αύστηρούς στή κρίσι τους. 
Τελικά έξελέγη μιά άρτίστα γερμανίδα, τής έλα- 
φράς μουσικής σκηνής: ή Ντόλλυ Χάαζ. Ή εϊδησις 
κατ’ άρχάς κατέπληξε. Έκ τών ύστερων δμως δλος 
ό κόσμος συγχαίρει τούς παραγωγούς διά τήν έκλο- 
γήν των. Γιατί τύ «Σπασμένο Κρίνο» ετοιμάσθηκε 
καί προεβλήθη μέ καταπληκτική έπιτυχία στό Λονδΐνον 
καί στό Παρίσι. "Ολος ό κόσμος έμεινε κατάπλη
κτος άπό τήν δημιουργία τής Γίτόλλυ Χάαζ. Τόσον 
ό γαλλικός δσον καί ό άγγλικός τΰπος άφιερώνουν 
τά κολακευτικότερα έγκώμια γιά τήν γερμανίδα 
βεντέττα. "Ενας μάλιστα κριτικός, άπό τούς σοβα- 
ρωτέρους, χαρακτηρίζει τήν Ντόλλυ Χάαζ ώς τήν 
μοναδικήν πραγματικήν άντίπαλον τής Έλίζαμπετ 
Μπέργκνερ. _«Οΐ γερμανοί, γράφει, είχαν άδικο νά 
θέλουν νά μας παρουσιάσουν τήν Πάουλα Βέσσελυ 
ώς τήν άντίπαλο τής Μπέργκνερ. Αύτή ή σύγκρισις 
μας έκανε νά λυπόμαστε τό χιτλερικόν κράτος πού 
ήθελε οπωσδήποτε νά συμπληρώση τό μεγάλο 
κενόν, πού άφησε μέ τήν άναχώρησίν της στή Γερ
μανία ή θεία Μπέργκνερ. Τώρα δμως άς ήσυχά 
σουν. Τό δαιμόνιο ταλέντο τής Ντόλλυ Χάαζ μας 
κάνει νά ύποκλιθουμε, καί νά άναγνωρίσωμε τή 
μικροσκοπική αύτή καλλιτέχνιδα ώς έφάμιλλη, άν 
Οχι καί άνώτερη, άπό τήν Μπέργκνερ».

Η ΜΙΚΡΑ ΣΩΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΙΝΟΡ ΠΑΟΥΕΛ
Ή "Ελινορ Πάουελ, τό καινούργιο «άστέρι» τής 

«Μέτρο» πού άπεκαλύφθη καί έπεβλήθη μέ τό μου
σικό άριστούργημα «Μελωδίες 1936», θά έχη στό 
προσεχές της φίλμ «Γεννημένη γιά τό χορό» μιά μι- 
κρογραφική σωσία της, τήν μόλις τετραέτιδα Ζουα- 
νίτα Κουΐγκλεϋ.

Τό κοριτσάκι αύτό πού στό Χόλλυγουντ είναι 
γνωστό ώς «ή μικρή "Ελινορ Πάουελ» είναι θαΰμα 
τής φύσεως. ένα φαινόμενο πού καταπλήσσει μέ 
τήν έμφυτη χορευτική του δεξιοτεχνία.

Η ΝΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΖΑΝΣΚΥ

Ό πρωταγωνιστής τής τελευταίας ταινίας τοΰ 
Βίλλυ Φόρστ ΜΠΟΤΡΓΚΤΕΑΤΕΡ άσύγκριτος δραμα 
τικός καλλιτέχνης Βέρνερ Κράους προσελήφθη ύπό 
τής TOBIS CINEMA διά τήν μεγάλην ταινίαν τοϋ 
Τουρζάνσκυ DIE GELIEBTE VON PARIS τής όποιας 
τό «γύρισμα» άρχίζει έντός όλίγων ήμερων. Έκτος 
τοΰ Βέρνερ Κράους προσελήφθησαν μέχρι σήμερον 
καί ή έκλεκτή καλλιτέχνις Ρενάττε Μύλλερ μετά 
τού Χάνς Ζένκερ.

ΦΡΟΫΛΑΪΝ ΝΤΟΚΤΟΡ
Η ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ

Ζονανβ'ιλ Στούντιο Πατέ. Πρέπει νά περάση 
κανείς ένα σωρό έμπόδια, πόρτες, σύρματα, προ
βολείς, έπιπλα, κ. ά γιά ν’ άνακαλύψη τόν Πάμπστ, 
τόν γνωστόν γερμανόν ρεζισέρ. Κάθεται σ' ένα 
καναπέ, περιστοιχιζόμενος άπό τό τεχνικόν προσω
πικόν. Εμπρός του κάθεται μιά λεπτή γυναίκα, ντυ
μένη μέ μώβ σατέν. Είναι ή Ντίτα Πάρλο, ή άλλης 
ή Φροϋλάϊν Ντόκτορ

Τό ντεκόρ πού βλέπομε είναι πολύ παράξενο."Ενας 
βοηθός τοϋ Πάμπστ μας έξηγεΐ δτι μόλις έκόπασε 
μιά φοβερή θύελλα— σύμφωνα μέ τό σενάριο—καί 
αύτό τό περιστατικόν συνετέλεσε στό νά συναντη
θούν σέ μιά έρημη βίλλα, ή Φροϋλάϊν Ντόκτορ, ή 
περίφημος γερμανίς κατάσκοπος, καί ένας λοχαγός 
τής γαλλικής άποστολής θεσ)νίκης. Τόν λοχαγόν ύ- 
ποδύεται ό Πιέρ Φρεναί.

Στό τελευταίο σκαλοπάτι μιας μεγάλης σκάλας 
κάθεται ό Ζάκ Νάτανσον, ό συγγραφεύς τών διαλό
γων. Καί ό Πάμπστ δέν άφήνει άπό τή ματιά του 
τήν πρωταγωνίστριάν του. Κανονίζει τόν φωτισμό 
ένός πρώτου πλάνου, καί είναι γνωστό πόσον με
γάλη σημασία άποδίδει ό Πάμπστ στό ζήτημα τοϋ 
φωτισμού καί τής φωτογραφίας.

’Απ’ δσα βλέπομε ή Ντίτα Πάρλο στό ρόλο τής 
γερμανίδος κατασκόπου θά σημειώση άσφαλώς τήν 
ωραιότερη δημιουργία τής καρριέρας της.‘Υπέρ ποτέ 
ώραία, έχει τήν τύχη νά συνεννοείται άπόλυτα μέ 
τόν γερμανόν σκηνοθέτην της, ’Αλήθεια, μέ πόση 
προσοχή ό Πάμπστ παρακολουθεί καί συμβουλεύει 
τήν Ντίτα Πάρλο ! Οί θαυμασταί της πού μέ λύπην 
των τήν είχαν χάσει, άς χαροΰν.

Παρά τό πλευράν της θά θαυμάσωμων εκτός τοϋ 
προαναφερθέντος Πιέρ Φρεναί, τόν Πιέρ Μπλανσάρ, 
τόν ύπεροχον σύτόν καλλιτέχνην σ’ένα περίεργο 
ρόλο χαρακτήρας, τόν λεπτώτατον Σάρλ Ντυλλέν, 
τόν Ντορβίλ. τόν Ζώρζ Κολέν καί τήν ώραιοτάτην 
Βιβ.άν Ρομάνς.

Τό φίλμ ύπολογίέε’αι δτι θά είναι καθ’ δλα έ
τοιμον περί τά τέλη τοΰ ’Οκτωβρίου.

ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

’Αγγέλλεται έκ Βιέννης δτι ή εκεί κρατική ύπη- 
ρεσία έλέγχου καί κατατάξεως τών κινηματογρα
φικών ταινιών, έχαρακτήρισε τήν νέαν ταινίαν «'Ιστο
ρία δύο πόλεων» τής -Μέτρο» ώς πολύτιμον άπό 
καλλιτεχνικής άπόψεως (Kunstleriscli W’ertvoll).

Ή τοιαύτη κατάταξις δίδει πολλά προνόμια είς 
τήν άνωτέρω ταινίαν, ών τό σπουδαιότερον ή ύπο 
χρεωτική προβολή της είς δλα τά Πανεπιστήμια καί 
σχολάς τής Αυστρίας.

Μικρά Ν ε α

Ή διανομή τοϋ νέου έργου τής «Μέτρο - Γκόλν
τουϊν» «ΔΙΣΦΗΜΙΣΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ» περιλαμβάνει τήν 
Τζίν Χάρλοου, τήν Μύρνα Λόϋ, τόν Ούΐλλιαμ Πά
ουελ καί τόν Σπένσερ Τρέϊσυ.

Ή Άγγλίς ήθοποιός καί χορεύτρια Μις Λός θά 
συμπράξη μέ τόν Πώλ Μιοΰνι είς τό νέον έργον 
τής Μέτρο - Γκόλντουϊν «ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ» 
ύποδυομένη τόν ρόλον τής Λοτύς, δευτέρας συζύγου 
τοϋ Βάν Λούγκ (Πώλ Μιοΰνι).

ΧΩΡΙΖΟΥΝ

0 ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ_Η ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ
Μία έπιτυχεστάτη κωμωδία

"Εως τώρα ή Μαίρη Γουώρλντ, ή οποία ήμπορεί να 
γίνη μία από τάς μεγαλειτέρας βεντέττας τοΰ Χόλλυ
γουντ, δέν ήτο παρά νία άσημος φοιτήτρια εις τό Πα 
νεπιστήμιον τον Χάρβαρντ, είς τήν ‘Αμερικήν, όπου 
έπήρε δίπλωμα τής Φιλοσοφικής Σχολής.

Τό &έμα τό όποιον έπραγματεύ&η διά νά πάρη το 
δίπλωμά της ήτο ό Ρωμαίος καί ή Ίουλιέττα. Και ή 
μις Γουώρλντ ένδιαφέρ&η τόσον πολΰ διά το εργον 
αυτό τοΰ Σαίξπηρ, ώστε άπεφάσισε μίαν ημέραν νά 
γράφη τήν συνέχειαν τοΰ περίφημου δράματος.

Αύτό, άσφαλώς, τό έχουν σκεφ&ή πολλοί και 
πολλοί τό επιχείρησαν. ’Αλλά ή Μαίρη, ποΰ εΐνε, ένα 
κορίτσι τής εποχής μας ήϋ'έλησε νά δώση μίαν εντε
λώς πρωτότυπον συνέχειαν. Τήν έστενοχωροΰσεν η 
ιδέα ότι, ένας ερωτευμένος, όπως ό Ρωμαίος, δηλητη
ριάζεται είς τήν τελευταίαν πράξιν, ενώ εις την ηλι
κίαν του Ό'ά ήμποροΰσε νά κάμη τόσα ωραία πρά
γματα!...

‘Αντικατέστησε λοιπόν τό δηλητηριον με ένα ανω- 
δυνον ναρκωτικόν. ν Ετσι ο Ρωμαίος και η Ιονλιέττα 
ξαναζωντανεύουν διά νά γίνουν οί πρωταγωνισται μιας 
κωμωδίας άπό τάς ώραίοτέρας ποΰ έχουν γραφή κατά 
τά τελευταία έτη, ύπό τόν τίτλον: «‘Ο χωρισμός τοΰ 
Ρωμαίου και τής ’Ιουλιέττας».

Ή Μαίρη Γονώρλντ άν καί δέν έγνώριζε κανένα άπό 
τόν κινηματογραφικόν κόσμον, έστειλε τα χειρόγραφά 
της είς ένα μεγάλογ Οίκον τον Χολλνγο,υντ. Εκεί κατα 
τύχην, τά έπρόσεξεν ένας υπάλληλος εντεταλμένος εις 
τήν άνάγνοισιν τών χειρογράφων, τοΰ έκαμαν εντυποισιν 
καί τά συνέστησεν είς τήν διεύθυνσιν.

Οι διευθυνταί ένδιαφέρθησαν πράγματι και μετά 
μίαν έβδομάδα ή μις Γονώρλντ έλαβεν είς τό Κλήβε- 
λαντ τοΰ Οχάϊο όπου έμενε, μίαν επιστολήν ποΰ τήν 
έκαλοΰσε είς τό Χόλλυγουντ. Οίοσδηποτε εις
τήν θέσιν της θά έσπευδεν άμέσως. Ή Μαίρη όμως 
άπήντησεν ότι δέν έννοοΰσε νά ΰποβληθή εις, τα έξοδα 
τοΰ ταξειδίου χωρίς νά γνοιρίζη έκ τών προτέρων τό α
ποτέλεσμα Τήν έπομένην έλαβε τηλεγράφημα ποΰ έ
λεγε έπί λέξει τά εξής: «Σάς άποστέλλομεν τηλεγραφι- 
κώς καί άνεν όρων 500 δολλάρια. Σάς αναμενόμενα- 
φεύκτως μεθαύριον» Μόνον τότε ή μις Γουώρλντ άνε
χώρησε διά τό Χόλλυγουντ. *

Τώρα τό έργον της πρόκειται νά ^γυρισθ,ή^ και τον 
ρόλον τής πρωταγωνίστριας τής Ίουλιέττας, δηλαδή, θα 
τόν παίξη ή ιδία.

0 ΤΣΑΡ ΑΠΤΟΝ ΩΣ “ΔΑΝΤΩΝ
Είναι γνωστά τά σχέδια τοϋ μεγάλου γερμανοΰ 

σκηνοθέτου Μάξ Ράϊνχαρτ νά κινηματογραφήση τήν 
ζωήν τοϋ Δαντών είς τό Χόλλυγουντ, δια λογαρια- 
ριασμόν τής έταιρίας «Γουώρνερ Μπρος - Φέρστ 
Νάσιοναλ». Τόν ηρώα έπρόκειτο νά ένσαρκωση ο 
Πώλ Μιοΰνι. Άλλά κατόπιν νεωτέρων σκέψεων απε- 
φασίσθη τόν δύσκολον αύτόν ρόλον νά υποδυθη ό 
μεγάλος καρατερίστας Τσάρ Λώτον, ο όποιος εχει 
καί τά φυσικά προτερήματα πού άπαιτει ο ρολος

Ό «Δαντών», τοϋ οποίου τα έξοδα υπολογίζεται 
δτι θά ύπερβοΰν τά 2.500.000 δολλάρια, κατά τας 
δηλώσεις τοΰ ίδιου τοΰ Ράϊνχαρτ, θα κατάπληξη 
τό διεθνές κοινόν καί θά άνοιξη νέους δρίζοντας 
είς τήν Κινηματογραφικήν Τέχνην.

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΜ
ΠΛΡΑΔΕΙ^ΟΞ ΓΥΝΑΙΚθΝ

Τήν 6ην ’Οκτωβρίου έδόθη είς τά μεγάλα κινη
ματοθέατρα ΤΙΤΑΝΙΑ ΠΑΛΑΣΤ καί ΟΥΦΑ ΤΕΑΤΕΡ 
τοΰ Βερολίνου ή έπίσημος πρεμιέρα τοΰ μεγάλου 
μουσικού φίλμ τής Αύστρίας ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΥΝΑΙ
ΚΩΝ. Είς τήν πρεμιέραν, ήτις, έσημείωσε μοναδικήν 
έπιτυχίαν, παρευρίσκετο, άφιχθεΐσα αύθημερόν άε- 
ροπορικώς έκ Βιέννης καί ή άνακαλυφθεϊσα ύπό, τοΰ 
Βίλλυ Φόρστ πρωταγωνίστρια τοΰ έργου, Όρτένσα 
ράκυ τήν όποιαν δ γερμανικός τύπος χαρακτηρίζει 
ήδη ώς τό άξιολογώτερο ταλέντο τής Εύρώπης-

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΗ“ΚΑΡ/ΛΠΟ
Κατά πληροφορίας έκ Χόλλυγουντ, ή Γκρέτα 

Γκάρμπο άσθενεΐ σοβαρώς. Πυκνόν μυστήριον 
καλύπτει τήν άσθένειάν της, ήτις διέκοψε τό «γύ
ρισμα· τοΰ νέου της φίλμ «Καμίλ», τό όποιον έστοί- 
χισε μέχρι τοΰδε είς τήν Μέτρο Γκόλντουϊν, 200 χιλ- 
λίρες. Τό φιλμ αύτό θά ήτο, ώς έλέγετο, τό τελευ- 
ταΐον τής Γκάρμπο. Υπάρχουν δμως Φόβοι δτι οί/τε 
αύτό θά τελειώση. "Οσον άφορα τήν άσθένειάν της, 
ούδείς γνωρίζει τι περί αύτής καί μόνον δτι παρα
μένει κλινήρης είς τήν οικίαν της. Ή Γκάρμπο είχε 
δηλώση δτι θά άπεσύρετο άπό τόν κινηματογράφον, 
διότι είχεν άηδιάση μέ τάς μεθόδους τής διαφημί- 
σεως, τάς όποιας χρησιμοποιούν οί «άστέρες·.

Παρά τ' άνωτέρω, φαίνεται δτι, ό θόρυβος ούτος 
δημιουργεϊται διά λόγους διαφημιστικούς.

εΈΓα ΦΙΛΜ
ΔΙΑ ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ_ΤΟΥ ΣΕΡΑΓΕΒΟΥ

Μία κινηματογραφική εταιρία τής Γιουγκοσλαυΐας 
είχε προετοιμάσει μίαν ταινίαν ήτις είχεν ως ΰέμα 
τήν δολοφονικήν απόπειραν έναντίον τοϋ αυστρια
κού αρχιδούκας Φραγκίσκου Φερδινάνδου είς τό Σε- 
ράγεβον. Εΐνε δέ γνωστόν δτι ή δολοφονία εκείνη 
έπροκάλεσε τόν παγκόσμιον πόλεμον. Κατά τήν 
διάρκειαν δμως τών διαπραγματεύσεων μέ τάς το
πικός άρχάς, αί τελευταϊαι αΰται έξέφρασαν τήν 
γνώμην, δτι δεδομένης τής πολιτικής καταστάσεως 
τής παροόση; στιγμής έν Γιουγκοσλαυΐα, ή ταινία 
αύτή θά ήδυνατο νά προκαλέση μεγαλειτέρας άνω 
μαλίας. Ή κατασκευή λοιπόν τής ταινίας αύτής άνε- 
βλήθη, πρός τό παρόν τουλάχιστον.

ο" μλκλρϊτηΓΙατιας παςκαλ
Ό Πιέρ Σενάλ, ό σκηνοθέτης τοϋ φίλμ «Έγκλημα 

καί τιμωρία» «γυρίζει» μία νέα διαοκευή τής περίφημης 
σάτι'ρας τοΰ Πιραντέλλο «Ό μακαρίτης Ματίας Πασκάλ». 
Στό ρόλο τοΰ Ματία Πασκάλ, πού μέ τόσην έπιτυχίαν εί- 
χεν ΰποδυβή στήν παληά έκδοσι ό Ίβάν Μοσζοΰκιν, θά 
έμφανισθή ό εκλεκτός δραματικός ήθοποιός Πιέρ Μπλαν- 
σάρ. Παρά τό πλευράν του πρωταγωνιστεί ή περίφημη 
Ίζα Μιράντα, ή μεγαλυτέρα σήμερον καλλιτέχνις τοϋ 
Ιταλικού κινηματογράφου.

Τό φίλμ θά «γυρισθή» ε’ις δύο έκδόσεις: γαλλικήν και 
ιταλικήν. , , , .. .

Εις άιιφοτέρας θα πρωταγωνιθίήαουν ο Μπλαν· 
σάρ καί ή *Ίζα Μιράντα.
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SESOY ΧΔΙΓΛΚΔΒΔ
Ή νέα έμφάνισις τοΰ Ίάπωνος καλλιτέχνου

Ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ σκηνοθέτου Ρισάρ Ποτιέ 
ή τοΰ Άμπέλ Γκάνς ό Σέσου Χαγιακάβα θά ύποδυθή 
τόν πρωτεύοντα ρόλον είς τό έργον «Γιοσιβάρα» 
τοϋ συγγραφέως Μωρίς Ντεκομπρά.
SESOY ΧΑΓΙΟΚΟΒ»

Αύτό γιά μερικούς, είναι ενα όνομα έντελώς 
νέον. Γιά τούς άλλους, ίσως καί γιά πολλούς ά
κόμη, τό όνομα αύτό τούς θυμίζει τις ώραιότερες 
ώρες πού πέρασαν εις τάς αίθούσας τοΰ Κινηματο
γράφου κατά τήν προβολήν τών ώραιοτέρων έργων 
τών μεγάλων άμερικανών σκηνοθετών D. W. Grif- 
filli, Τόμας ”Ινκ, Σεσίλ ντέ Μίλ, Ρόμπερ Λέοναρτ 
καί άλλων παραγωγών τοΰ νεωτέρου κόσμου.

Ό Σέσου Χαγιακάβα ό όποιος ένεφανίσθη τό 
πρώτον πρό _ τοΰ παγκοσμίου Κοινοΰ είς τό έργον 
Forfaiture, τό ένδοξον αύτό δημιούργημα τοΰ Σεσίλ 
ντέ Μίλ, ύπήρξεν έπ'ι πολλά έτη είς έκ τών άριστων 
κα'ι τών πλέον μελετημένων καλλιτεχνών τών Καλι- 
φορνιακών στούντιο.

Έγεννήθη είς τό Τόκιο τό έτος 1889 καί τό δνει- 
ρόν του ήτο νά γίνη ναυτικός. Είσήλθε είς τήν Σχο
λήν τών Δοκίμων τής ’Ιαπωνίας καί παρηκολούθησε 
μαθήματα έπί μερικά έτη, δτε είς κολυμβητικούς ά- 
γώνας τών Δοκίμων, κάποιο ατύχημα τοΰ όποιου 
συνέπεια ήτο νά ύποστή έγχείρησιν είς τό τύμπανον, 
ήναγκάσθη νά έγκαταλείψη τάς σπουδάς του καί 
άφοσιώθη τότε είς τό θέατρον.

Μίαν ήμέραν είς τό Τόκιο έγνώρισε τήν ένδοξον 
ίαπωνίδα τραγωδόν Σάτα Γιάκο, τήν έπωνομαζο- 
μένην Σάρρα Μπερνάρ τής Ιαπωνίας, ή όποια τόν 
αγκαζάρισε διά μικρούς ρόλους. Τήν ήκολούθησε 
είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας καί κατά τό διάστημα 
αύτής τής τουρνέ, έγνώρισε τήν Τσούρου Άόκι, ά 
νεψιάν τής Σάτα Γιάκο, ή όποια έπέπρωτο νά γίνη 
σύζυγός του.

Ή Τσούρου Άόκι ήτο τότε μία άνεγνωρισμένη 
βεντέττα τής όθόνης, ή όποια έγνώρισε είς τόν κύ
κλον τών καλλιτεχνών τοΰ κινηματογράφου τόν σύ 
ζυγόν της. Μία ήμέρα ένας σκηνοθέτης έδέχθη νά 
τόν προσλάβη διά τό «γύρισμα» μιάς ταινίας. Ή 
δοκιμή ύπήρξεν ικανοποιητική κι’ αύτό ήτο ή άρχή 
μιάς λαμπρός σταδιοδρομίας. ’Εκτός τοΰ έργου 
Forfaiture ό Χαγιακάκα—ήτο τό 1922 —«έγύρισε» ένα 
σωρό φί?νμ, μεταξύ τών οποίων «Ή πνοή τών θεών» 
«Τό παιδί τοΰ Χοάγκ Χό», «Ή ψυχή τοΰ Χουρά 
Σάν», «Γιά τήν τιμή τής φυλής», «Μαΰρα Ρόδα» δλα 
μέσα σέ μιά ίαπωνέζικη ατμόσφαιρα καί είς τά ό
ποια ή γυναΐκά του ήτο ή παρτναίρ του.

Τό 1923 όταν οί Βαντάλ καί Ντελάκ άπεφάσισαν 
νά «γυρίσουν» τή «Μάχη» τοΰ κλώντ Φαρέρ, έσκέ- 
φθησαν νά έμπιστευθοΰν είς τόν Χαγιακάβα τόν 
ρόλον τοΰ Μαρκησίου Γιορισάκα τόν όποιον μερικά 
χρόνια άργότερα δ Charles Boj»er ξαναπαρουσίασε 
είς τήν δμιλοΰσαν βερσιόν. Πρός τοΰτο δ Βαντάλ 
μετέβη είς τήν ’Αμερικήν καί άγκαζάρισε τόν Χαγια- 
κάβα άντί ένός έκατομμυρίου φράγκων, ποσόν φαν
ταστικόν διά τήν έποχήν έκείνην.

"Υστερα άπό τήν “Μάχην» δ Χαγιακάβα «γυρί
ζει» ένα δεύτερο φίλμ ύπό τόν τίτλον «Έσκότωσα» 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Ροζέ Λυών. Κατόπιν άνεχώ- 
ρησε διά τήν ’Αμερικήν καί δέν ήκουσε κανείς πειά 
νά γίνεται λόγος περί αύτοΰ.

Μιά μέρα μία έφημερίς ανήγγειλε τόν θάνατόν 
του. ‘Ο Χαγιακάβα ό όποιος ήτο μανιώδης χαρτο- 
παίκτης είχε χάση ένα μεγάλο ποσόν είς τό Μόντε 
Κάρλο καί ηύτοκτόνησε, έδημοσιεύθη μάλιστα καί 
μιά φωτογραφία τοΰ τάφου του. Μολονότι αύτή ή

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ 0 ΡΑΪΝΧΑΡΤ
Είς τό προηγούμενον τεΰχός μας έδημοσιεύσαμεν 

τας έντυπώσεις πού άπεκόμισεν ό μέγας γερμανός 
σκηνοθέτης Μάξ Ράΐνχαρτ άπό τήν κατά τάς έορτάς 
τοΰ Σάλτσμπουργκ προβληθΐεσαν ταινίαν «Ζίγκφελδ, 
ό Βασιλεύς τών Γυναικών» καί τάς όποιας διετύπωσε 
πρός συντάκτην τοΰ ·Παρί Σουάρ»,

Σήμερον δημοσιεύομεν τάς έντυπώσεις τοΰ ίδίου 
«μαιτρ» διά τήν δευτέραν είς Σάλτσμπουργ προ- 
βληθεΐσαν ταινίαν «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα» μέ τήν 
Νόρμαν Σήρερ καί τόν Λέσλι Χόβαρτ.

Ό Ράΐνχαρτ έδήλωσε τά έξής καί έδωκε τό δι
καίωμα τής δημοσιεύσεως τών δηλώσεών του τού
των είς τόν παγκόσμιον τύπον.

« Τόν «Ρωμαΐον καί Ίουλιέτταν- έχω άνεβάσει 
» πολλές φορές στή θεατρική σκηνή. ‘Η κινηματογρα- 
» φική ταινία πού είδα στό Σάλτσμπουργκ είναι μιά 
» μεγάλη καί πλήρης επιτυχία (Γη grand et parfait 
» succes). Ό Σκηνοθέτης δέν έχει δημιουργήσει ά- 
» πλώς μιά βερσιόν τοΰ γνωστοΰ άπαραμίλλου έρ· 
» γου τοΰ Σαϊξπηρ, άλλά έπέτυχε μιά δλοζώντανη 
» κινηματογραφική ταινία πού ξεπερνά καί τήν πειό 
» έπιτυχημένη παράστασι άπό σκηνής τοΰ «Ρωμαίου 
» καί Ίουλιέττας·.

« Ή Νόρμα Σήρερ είναι ή πειό ιδανική Ίου- 
» λιέττα άπό όσες έχω ίδή στό θέατρο. ‘Η έντελώς 
* ξεχωριστή γοητεία της καί τό άσύγκριτο δραμα- 
» τικό της ταλέντο έγέννησαν στό μυαλό μου έναν 
’ σωστό καλλιτεχνικό ίλιγγο.»

Αί άνωτέρω δηλώσεις μιάς τόσον γνωστής καί 
άνεπηρεάστου καλλιτεχνικής προσωπικότητας έν 
συνδυασμό! μέ τάς έξαιρετικώς ένθουσιώδεις κριτικάς 
τοΰ παγκοσμίου τύπου είναι στοιχεία άρκετά διά 
νά μάς δώσουν τό μέτρον τής έκτιμήσεως τοΰ άρι- 
στοτεχνήματος τούτου τής «Μέτρο-, τό όποιον ά- 
σφαλώς θά σημειώση καί είς τάς ’Αθήνας ένα περί 
βλεπτον καλλιτεχνικόν σταθμόν·

01 ΓΛΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΖΛ ΛΑΝΤΙ
Τήν περασμένη εβδομάδα εγειναν στήν Νέαν Ύόρκην 

οί γόμοι τήζ καλλιτέχ'ιδος Έλίζας Λάντι μετά τοϋ γνω
στοΰ ίταλοϋ τενόρου Νίιο Μαρτίνι.

Τό γεγονός προεκάλεσε ένιύπωσιν μεταξύ τών καλλι
τεχνικών κύκλων, γιατί μόλις πρό ολίγων μηνών άκόμη 
η Έλίζα Λάντι, έγκαταλείψασα τόν πρώτον σύζυγόν της, 
εΐχεν απαχδή άπό κάποιον πλουσιώτατον δικηγόρον τής 
Νέας Ύόρκης.

εϊδησι, έφάνη άρκετά περίεργος έν τούτοις έγένετο 
πιστευτή. "Οταν στά 1928 με’έβη είς τήν Γαλλίαν 
διά νά_νυμφευθή τήν Κατερίνα Καρβέρ, ό Άντόλφ 
ΜενζοΟ έβεβαίωσε δτι δ Χαγιακάβα δέν άπέθανε.

“Εκτοτε ό Χαγιακάβα διέμενεν είς τήν ’Ιαπω
νίαν δπου έξηλίχθη είς έναν έκ τών μεγαλειτέρων 
παραγωγών ταινιών.

Πρό δύο έτών δ Μωρίς Ντεκομπρα εύρισκόμενος 
είς Ιαπωνίαν, συνήντησε τόν Χαγιακάβα είς ένα 
στούντιο καί συνέλαβε τήν ιδέαν τής πραγματοποιή- 
σεως ένός φίλμ ύπό τόν τίτλον «Γιοσιβάρα» τό ό
ποιον θά «γυρισθή- έντός ολίγου είς τό Παρίσι.

Τό άνωτέρω φίλμ άναμένεται μέ έξαιρετικόν έν 
διαφέρον λόγω άφ’ ένός τής έμφανίσεως τοΰ Χαγια- 
κάβα είς τό καλλιτεχνικόν προσκήνιον καί άφ’ έτέ- 
ρου δτι τό σενάριο όφείλεται είς τήν πένναν τοΰ 
διασήμου Μωρίς Ντεκομπρά.

Όδέττη 'Ηρ, Οικονόμου

Ή θερινή περίοδος έληξεν πλέον δριστικώς. Ό 
είς μετά τήν άλλον έκλεισαν δλοιτάς πύλας των, δυ
στυχώς δμως μέ ζημίας άλησμονήτους. Διότι, ποιος 
λίγο, ποιος πολύ, δλοι σχεδόν θά έχουν μίαν κακήν 
άνάμνησιν τής παρελθούσης θερινής περιόδου. "Ισως 
νά δπάρχουν καί 2—3 θεριναί έπιχειρήσεις αϊτινες 
κατόρθωσαν δχι μόνον νά καλύψουν τά έξοδά των 
άλλά καί νά σημειώσουν είς τό ένεργητικόν των 
κάποια κέρδη. Αύτά δμως τά κέρδη είναι τόσον 
άσήμαντα δσον μεγάλαι θά είναι άσφαλώς αί ζημίαι 
τών ύπολοίπων συναδέλφων των.

Δυστυχώς καί πάλιν τά γεγονότα ήλθον νά έπι- 
βεβαιώσουν τάς προβλέψεις μας. Ώς θά ένθυμοΰν- 
ται οί άναγνώσται μας, κατά τάς άρχάς τής θερι
νής περιόδου καί είς τό ύπ’ άριθ. 10(379) τεΰχος τής 
14 ’Ιουνίου έ. έ., έγράψαμεν δτι ό πληθωρισμός των 
θερινών Κινηματογράφων καί πρό παντός_ή συγκέν- 
τρωσις αύτών είς μερικά μόνον σημεία -τής πρωτευ- 
ούσης, θά δημιουργήσουν κατ’ άνάγκην κρίσιν τήν 
όποιαν θά κληθοΰν ν’άντιμετωπίσουν αί έπιχειρήσεις.

Ή πρόβλεψίς μας αύτή έπηλήθευσε πλήρως, 
χωρίς νά ύπάρξη περί τούτου ούδεμία άμφίβολία.

θά μάς είπουν ίσως, δτι τοΰτο δέν είναι άκρι- 
βές καί δτι ή κρίσις ώφείλετο κυρίως είς τήν Ακα
ταστασίαν τοΰ καιροΰ. Τοΰτο δμως δέν είναι,άπό
λυτον καί ίσως νά ένδιαφέρη μόνον ώρισμένους 
κινηματογράφους καί ιδίως τούς τών προαστείων.

Διά τούς άλλους δμως. τής όδοΰ Πατησίων, 
τής συνοικίας Κυψέλης, τής όδοΰ θ. Δεληγιάννη 
(Μεταξουργείου), Ζαππείου καί Λεωφόρου, ’Αλεξάν
δρας, ισχύει ό πληθωρισμός, πράγμα τό όποιον θά 
άποδειχθή περιτράνως, διά τής δημοσιευθησομένης 
είς τό προσεχές στατιστικής τών πραγματοποιηθέν- 
των εισιτηρίων ύπό ένός έκάστου τών θερινών Κινη
ματογράφων, κατά τάς τρεις τελευταίας θερινός 
περιόδους καί άπό τάς όποιας στατιστικός, θά έξα- 
χθή τό άσφαλές συμπέρασμα δτι, έπραγματοποιη 
θησαν καί τό παρελθόν θέρος τά ίδια είς άριθμόν 
εισιτήρια. Τό έπί τής όδοΰ Πατησίων, έπί παραδείγ- 
μάτι Ροναγιάλ ή τό είς τήν περιοχήν τοΰ Μεταξουρ
γείου 'Ερμής, ποιος είναι δυνατόν νά έχη άντίρρησιν 
δτι δσα εισιτήρια έπραγματοποίησαν δέν τά ήστέ 
ρησαν τών γειτόνων των;

Τοΰτο πρέπει δπως δήποτε νά έννοηθή.
Δέν είναι δυνατόν μία συνοικία, δυναμένη νά 

ϊκανοποιήση δύο, έπί παραδείγματι θερινούς Κινη
ματογράφους, νά προστεθή καί τρίτος ή καμμιά 
φορά καί τέταρτος Οί θερινοί Κινηματογράφοι σπα- 
νίως νά προσελκύσουν θεατός έξ άλλων συνοικιών. 
‘Επομένως ό προστιθέμενος τρίτος Κινηματογράφος 
είναι πολύ φυσικόν νά ζήση έκ τοΰ αίματος τών 
δύο πρώτων, πράγμα τό όποιον σημαίνει ζημίας 
άνεπανορθώτους είς άμφοτέρους. _ ·

Τό περίεργον δέ είναι τό έξής; "Οτι ένώ ύπάρ 
χουν συνοικίαι ολόκληροι, στερούμενοι παντελώς 
οίουδήποτε θεάματος, πυκνοκατωκημέναι καί ίκαναί 
νά στηρίξουν μίαν καλήν θερινήν έπιχείρησιν, οΰδε_ίς 
άποφασίζει τήν έκμετάλλευσιν τής παρθένου άύτής 
συνοικίας, άλλά πίπτει έκεΐ πού άσφαλώς δύσ'Κολα 
θά σηκωθή. Μήπως αί συνοικίαι Κάτω Πετραλώνων, 
όδοΰ Λένορμαν (Παλαιοΰ 'Αγίου Κω. σταντίνου), 
Νέου Κόσμου, ’Αμπελοκήπων Ζωγράφου, δέν θά 
ήμπορρΰσαν νά ικανοποιήσουν άνά μίαν θερινήν 
κινημ. έπιχείρησιν; Έπιχείρησιν δμως σοβαρόν καί 
προοδευτικήν καί δχι πρόχειρον καί τής πεντάρας! 
Διότι δυστυχώς, δσαι έδημιουργήθησαν κατά τό 
παρελθόν —ένθυμούμεθα μίαν είς τήν όδόν Λένορμαν 
καί άλλας έπί τής Λεωφόρου ΣυγγροΟ καί τήν συ 

νοικίαν Αμπελοκήπων —δχι μόνον δέν έγνώριζον 
τάς ύποχρεώσεις των πρός τό Κοινόν, άλλα και 
έξελάμβανον τοΰτο ώς στερούμενον τελείως αισθή
σεων.

“Ενας δμως θερινός Κινηματογράφος, άνθρωπι- 
νος είς έμφάνισιν, μέ καλά μηχανήματα,_ μέ έπιχει- 
ρηματίας δχι ψιλικατζήδες, είς μίαν έκ τών άνωτέρω 
συνοικιών θά άποδώση, εϊμεθα βέβαιοι, πολύ άγαθά 
άποτελέσματα, ικανοποιητικά διά τάς έπιχειρήσεις 
καί τό μέλλον τοΰ Κινηματογράφου.

***
Άπό τής παρελθούσης Δευτέρας 5 ’Οκτωβρίου, 

ήρχισεν τό έφετεινό κινηματογραφικό γλέντυ Πρώ
τος ήρχισε τόν χορόν δ κ. Σκούρας μέ τό ’Αττικόν 
του καί ήκολούθησαν οί Κινηματογράφοι ’Απόλλων, 
Σπλέντιτ, Πάλλας, Ίντεάλ, Πάν&εον, καί Τιτάνια, γενί- 
κευθέντος ουτω τοΰ γλεντιοΰ. “Ισως έντός δύο μη
νών νά κάμουν έναρξιν καί οί έτεροι τέσσαρες ή 
πέντε Κινηματογράφοι, δηλαδή τό Ρέξ, ό Φοίβος, τό 
Σελέκτ (Κοτοπούλη), τό Σινέ-’Άκ καί ή Άλάμπρα. 
Έν τώ μεταξύ ήρχισαν νά λειτουργούν καί οί δευ- 
τέρας βιζιόν τοιοΰτοι Οϋφα Πάλας, “Tfijs, ρέχρι δέ 
τής προσεχοΰς έβδομάδος θά κάμουν έναρξιν καί οί 
ύπόλοιποι Βρεττανία καί ΚοσμοπολΙτ ώς καί οί συ
νοικιακοί “Αρης, Άτ&ίς, Παλλάς (Παγκρατίου) χαΐ 
Μόν Σινε (Βύρωνος) έκτός τών Ροζικλαίρ, Ελλάς, 
Ά&ηναϊκόν καί Μαζέστι< τά όποια δεν διέκοψαν 
τάς προβολάς των καθ’ δλην τήν θερινήν περίοδον.

"Ολο αύτό τ’ άνωτέρω γλέντι, δπως θά είναι 
καί καθαρώς ρωμέϊκο, είναι πολύ φυσικόν νά φουν 
τώση καί νά καταλήξη σ’ ενα άγριον συναγωνισμόν 
δμοιον τοΰ οποίου δέν θά έχουν άσφαλώς άναγρά- 
ψη τά κινηματογραφικά χρονικά τής Ελλάδος καί 
τοΰ όποιου τάς ζημίας θά κληθοΰν νά πληρώσουν 
οί άφηνιάσαντες έπιχειρηματίαι. Τ,ό , νόστιμον. 
δμως είναι, δτι, ένώ θά πληρώνουν αύτοί, έκεΐνοι 
οί όποιοι θά γλεντήσουν πραγματικώς μέ τήν καρ
διά τους, θά είναι οί τρίτοι, δηλαδή οί θεαταί.

Άπόδειξις δτι, πρώτον τό Αττικόν άνευ άντα- 
γωνιστοΰ, έσκέφθη νά ποικίλη τό κινηματογραφικό 
του πρόγραμμα μέ μουσικήν καί μπαλέττα, πράγμα 
τό όποιον άσφαλώς θά μιμηθοΰν καί άλλοι συνά
δελφοί του, άμυνόμενοι πλέον.

Άλλά έρωτάται. Μία τοιαύτη κατάστασις, θά 
είναι δυνατόν ν’ άντιμετωπισθή, μέ τόσας αίθούσας 
θεαμάτων; ’Ασφαλώς δχι. “Επειτα τό Κοινόν, δταν 
συνηθίση μίαν κατάστασιν, δέν είναι δυνατόν νά 
μεταβληθή εύκόλως, άντιθέτως δέ γίνε_ται άπαιτητι- 
κώτερον. Έν τοιαύτη περιπτώσει, ποΐαι καί πόσαι 
είναι αί έπιχειρήσεις έκεΐναι αϊτινες θά δυνηθοΰν 
ν’ άντεπεξέλ;ουν είς τάς τόσας άξιώσεις τοΰ όλίγου 
σχετικώς κοινοΰ τών Κινηματογράφων μας, έν συ- 
γκρίσει μέ τόν πληθυσμόν τής πόλεώς μας ; _

Φανταζόμεθα δύσκολον τό πρόβλημα τοΰτο δι’ 
έκείνους πού άνέλαβον νά τό λύσουν. Πάντως ό 
θεός άς τούς βοηθήση.

Μέσα σ’αύτόν τόν πληθωρισμόν τών κινηματογρα
φικών αιθουσών θά έχη τήν τύχην ή πόλις μας ν’ 
άποκτήση καί τόν πρωτοτυπώτερον κινηματογράφον 
του. Πρόκειται περί τοΰ Σινέ-’Άκ, περί τοΰ όποιου 
κατ’ έπανάληψιν έγράψαμεν καί ό όποιος θά λευ 
τουργήση άσφαλώς είς τήν ύπόγειον αίθουσαν τοΰ 
μεγάρου τοΰ «Έλλην. Κτημ. ’Οργανισμού» κάτωθεν 
τοΰ νέου Κινηματοθεάτρου Ρέξ. Είς τήν αίθουσαν 
αύτήν, ένοικιασθεϊσαν ύπό τοΰ κ. Καραλή άντί ετη
σίου μισθώματος 850 χιλιάδων δραχμών ύπογραφέν-
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τος καί τοΰ σχετικού ένοικιαστηρίου συμβολαίου, 
θά λειτουργήση ειδικός Κινηματογράφος ’Επικαί
ρων γεγονότων, μέ πρόγραμμα διάρκειας περίπου 
μιας ώρας καί μέ τιμήν είσιτηρίου 8—10 δραχμών.

Γενναται δμως ή απορία. 'Ενα τοιούτου είδους 
θέαμα θά είναι δυνατόν νά εύδοκιμήση έν Άθήναις; 
Είς άλλας πόλεις, δηλαδή μεγαλουπόλεις έκατομ- 
μυρίων κατοίκων μέ κινητόν πληθυσμόν άφάνταστον 
δι* ήμας, δέν έστάθη δυνατόν νά ευδοκιμήσουν πα
ρόμοιοι έπιχειρήσεις καί μόνον οί Παρίσι οι καί τό 
Λονδΐνον κατορθώνουν νά συντηρούν άπό έναν ή δύο 
μόνον τοιούτους.

'Ημείς φοβούμεθα πολύ, άν καί εύχόμεθα άπόλυ. 
τον έπιτυχίαν, διότι ή έπιτυχία ένός τοιούτου είδους 
θεάματος, άνεξαρτήτως τοΰ επαγγελματικού κέρ
δους, σημαίνει καί πρόοδον πολιτισμού.

’Από τής παρελθούσης έβδομάδος ήρχισεν είς 
τήν πόλιν μας ή χειμερινή κινηματογραφική περίο
δος 1936—37. Πρώτος έκαμε έναρξιν τήν παρελ. 
Δευτέραν 5 Όκτωμβρίου ό έπί τής όδοΰ Σταδίου 
Κινηματογράφος Αττικόν μέ τό έργον «Ό κόμης 
είναι γυναίκα» μέ τήν ”Αννυ Όντρα. Δεύτερος, ό 
Κινηματογράφος "Απόλλων τήν Πέμπτην 8 ’Οκτω
βρίου, μέ τό έργον «Ή κληρονομιά τοΰ ”Εντυ» μέ 
τόν κωμικόν Έντυ Κάντορ Τρίτος ό Κινηματογρά
φος Σπλέντιτ τό Σάββατον 10 ’Οκτωβρίου μέ τό 
έργον «Ό κύριος άπό τήν ’Οξφόρδη». Τέταρτος ό 
Κινηματογράφος Παλλάς τήν Δευτέραν 12 ’Οκτω
βρίου μέ τό έργον <Ή μικρή Κατερινοΰλα» μέ τήν 
Φρ. Γκάαλ.

Ο κόμης είναι γυναίκα»,
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8

Κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα είς τόν Κινη
ματογράφον Αττικόν, είς τόν όποιον προεβάλλετο 
τό πρώτον έργον τής Άννυ "Οντρα «Ό κόμης είναι 
γυναίκα» έπραγματοποιήθησαν τά κατωτέρω εισιτήρια :

Έβδομάς 5 —11 ’Οκτωβρίου 1936 
ΑΤΤΙΚΟΝ '* ' 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Άννυ Όντρα.
Εισιτήρια 2029

» 1899
» 1814
» 1380
» 1239
» 1626
» 3508
• 14095

"Οκτωβρίου
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Τό δλον

περί-Τό Dynamo τής 12 Σεπτεμβρίου έ. έ.
οδικόν έκδιδόμενον ύπό τής 20th Gentury-Fi_._ __
τήν προαγωγήν τών συμφερόντων τών Ηνωμένων 
αύτών έταιρειών μάς πληροφορεί δτι, ή παραγωγή 
τής τρεχούσης περιόδου 1936—37 ήγοράσθη έν Έλ
λάδι καί Βουλγαρία ύπό τοΰ κ. Κλ. Λουλουδοπού- 
λου.

Συνεπώς κατά τήν άνωτέρω πληροφορίαν ή Φόξ 
Φίλμ διατηρεί τήν έν Έλλάδι έπωνυμίαν της μόνον 
ψιλω δνόματι περιελθούσης τής έκμεταλλεύσεως 
τών' ταινιών της διά τό τρέχον έτος, είς τόν κ. 
Λουλουδόπουλον, είς τόν όποιον εύχόμεθα είλικρι- 
νώς χρυσές δουλειές

***
Ύπό τήν έπωνυμίαν «Άστόρια ΦΐΖμ» ίδρύθη έν 

Άθήναις καί νέον γραφεΐον έκμεταλλεύσεως 
ματογραφικών ταινιών ύπό τήν διεύθυ,σιν τοΰ 
στοΰ είς τήν κινηματογραφικήν οικογένειαν 
Άναστασιάδου.

Τό νέον αύτό γραφεΐον, έχη ήδη έξασφαλίση τήν 
κμετάλλευσιν διά τήν Ελλάδα τών ταινιών παρα- 

έωγής Ηνωμένων Καλλιτεχνών (United Artist’s), τών 
ν 

κινη- 
γνω-

όποιων άριθμόν διέθεσεν ήδη είς δύο έκ τών κεν
τρικών Κινηματογράφων τής πρωτευούσης.

Είς τό προσεχές θά δημοσιευθή πλήρης κατά
λογος τών έργων τοΰ άνωτέρω νέου γραφείου.

***
Τήν παρ έβδομάδα άνεχώρησεν διά τό Βερολϊνον 

όλόκληρον τό κινηματογραφικόν συνεργεϊον τής 
έταιρίας U. ρ. Α, τό όποιον εΐχεν έλθη ένταΰθα 
πρό μηνός διά τό «γύρισμα» σκηνών τής νέας ται
νίας «Ύπό θερμόν ουρανόν», καί είς τήν οποίαν τόν 
πρωτεύοντα ρόλον υποδύεται δ συμπαθής καλλιτέ. 
χνης Χάνς "Αλμπερς.

Μετά τήν λήψιν σκηνών παρά τά "ίσθμια τής 
Κορίνθου, τό συνεργεϊον μετά τοΰ έπί τούτω άφι· 
χθέντος άτμοπλοίου, μετέβη είς Σΰρον δπου έλήφθη- 
σαν καί άλλαι σκηναί είς άς έλαβον_μέρος καί 
πλέον τών 20ο έλλήνων φιγκυράν συριανών, είδικώς 
διά τάς σκηνάς τοΰ ναυαγίου. Πλήν τών άνωτέρω, 
έλαβον έπίσης μέρος διά τό «γύρισμα^τής ταινίας 
έν Έλλάδι καί ιδίως διά τήν καταδίωξιν τοΰ Υπο
τιθεμένου λαθρεμπορικοϋ καί σμήνος ύδροπλάνων 
εύγενώς παραχωρηθέντων ύπό τής Κυβερνήσεως.

Ή έν λόγω ταινία θά προβληθή κατά πάσαν πι
θανότητα έν Άθήναις, τήν τρέχουσαν κινημ. περίο
δον, είς τούς Κινηματογράφους τής Έλλ. Κινημ. 
‘Ενώσεως.

Τό Ύφυπουργεΐον Δημοσίας Ασφαλείας έκοινο- 
ποίησεν διαταγήν τοΰ Υπουργείου Εθνικής Οικονο
μίας δι’ ής γνωστοποιείται δτι. οΰδεμία άδεια προ
βολής ταινίας θά χορηγείται, άν οί ένδιαφερόμενοι 
δέν έπισυνάπτουν είς τήν αίτησίν των καί πιστοποι- 
ητικόν τοΰ Τελωνείου δι’ οδ θ’ άποδεικνύεται δτι ή 
ταινία αΰτη έξετελωνίσθη κανονικώς καταβληθέντων 
τών σχετικών δασμών.

* ■ *
Ή καθημερινή κινηματογραφική έφημερίς του 

Βερολίνου Licht Bild Biihne τής 22 Σεπτεμβρίου έ έ. 
δημοσιεύει εϊδησιν έκ Χόλλυγουντ ύπό τόν πομπώδη 
τίτλον ι'Ελλάς καί Χόλλυγουντ· διά τής όποιας 
άναγγέλλει είς τό νοήμον άναγνωστικόν της κοινόν 
καί κατά συνέπειαν καί είς ήμάς, δτι ό περίφημος 
σκηνοθέτης Ρομπέρ Μαμουλιάν, έδέχθη πρόσκλησιν 
τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Βασιλικού θεάτρου τών Αθηνών 
κ. Σταύρου Τριάν διά νά έλθη είς Αθήνας καί άνα- 
λάβη τό «γύρισμα» μιάς έλληνικής ταινίας. Ή εϊδη- 
σις άναφέρει άκόμη δτι δ έν λόγω διευθυντής τοΰ 
Βασιλ. θεάτρου τών Αθηνών κ. Σταύρος Τριάν, εύ
ρίσκεται ήδη είς Χόλλυγουντ διά τήν μελέτην διαφό
ρων ζητημάτων, προκειμένου, έπιστρέφων είς τήν 
Ελλάδα, νά άνεγείρη μεγάλα μοντέρνα στούντιο 
διά τήν παραγωγήν έλληνικών ταινιών.

Έάν τ’ άνωτέρω είναι άληθή, δέν ύπάρχει ούδε- 
μία άμφιβολία δτι καί οί έν Αμερική Μαμουλιάν 
καί Σια καί ή έν Βερολίνω συνάδελφος, έπεσαν 
θύματα έπιτηδείου άπατεώνος, κύριος είδε τίνα 
σκοπόν έπιδιώκοντος. "Αλλωστε είναι γνωστόν είς 
πάντα ζώντα ύπό τόν έλληνικόν ούρανόν δτι, ούτε 
τώρα, ούτε καί κατά τά παρελθόντα έτη, ύπήρξεν 
ποτέ διευθυντής τοΰ Έθνικοΰ ή Βασιλικό·'' θεάτρου 
τών Αθηνών ύπό τό δνομα Σταύρος Τριάν. 

ΙΟΙηωπμ I
Οεσσαλονίκη

Ή προσεχής χειμερινή κινηματογραφική κίνησις τής 
πόλεώς μα; προβλέπεται έξαιρετικώς ενδιαφέρουσα λόγω 
τής προσθήκης καί άλλων Κινηματογράφων καί τοϋ κατα 

συνέπειαν άγριου συναγωνισμού πού θά έπακολουθήση 
έξ αφορμής τής άθρόας προσφοράς πολλών καί διαφόρων, 
ταινιών έκ μέρους καί τών νεωστί ίδρυθέντων έν Άθήναις 
νέων γραφείων έκμεταλλεύσεως.

Οϋτω, θά λειτουργήσουν τά έξης Κινηματοθέατρα'
Ήλύσια. ύπό τήν διεύθυ σιν τών ιδιοκτητών αδελ

φών Χατζηνάκου, θά προβάλλουν δέ εκλεκτήν σειράν 
ταινιών διαφόρων γραφείων, κατα προτίμησιν δέ τής 
έταιρίας «Μέτρο Γκόλντουϊν Μάϋερ» τής οποίας τήν πα
ραγωγήν άπό έτών έξασφαί ίζουν.Ήχητικαί έγκαιαστάσεις 
«Κλάγκ Έρώπα».

Διονύσια. ‘Υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Γεωρ Δαρβέρη 
θά προβάλη καί έφέτος έξαιρετικά έργα διαφό.ων γρα
φείων καί κατά προτίμησιν τής «Έλλην. Κινημ. Ένώ- 
σεως» μεθ’ ής συνεργάζεται ατενώς. Ήχητικαί εγκατα
στάσεις «Κλάγκ Έρώπα».

Τιτάνια. Ύπό τήν έκμετάλλευσιν τής Ε Κ Ε. θά προ- 
βάλλη άποκλειστικώς ταινίας τής «Έλλην. Κιιημ. Ένώ- 
σεως». Ήχητικαί εγκαταστάσεις «Κλάγκ Έρώπα».

ΤΤάλας. ’Ανακαινίζεται τελείως προστιθεμένου καί 
έξώστου. Έπίσης καλλωπίζεται καί ή έξωτερική του οψιτ. 
Ούτος θά προβάλη έργα άποκλειστικώς τών ηνωμέναν 
γραφείων Άμολοχίιη - Βουλγαρίδη καί Α.Ε Κ.Ε, παρ' 
ών καί ένοικιάσθη Ήχητικαί έγκαταστάσεις «Φίλιπς-Σινέ- 
Σονόρ.» Τό άνιοτέρω ίσως λειτουργήση δΓ ολίγον χρόνον 
καί ώς θέατρον.

Πατέ. Ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Τζιρίτη θά κάμη 
καί πόλιν έναρξιν μέ τήν προβολήν έκλεκτών ταινιών κα- 
τσλληλοτέρων τών περυσινών διά τό κοινόν τής περιφέ
ρειας του. τό όποιον κατά πλειονότητα προτιμά έργα γαλ
λικής γλώσσης.

‘Ως δευτέρας προβολής θά λειτουργήσουν έφέτος καί 
πάλιν τά' Άλκαζάρ Έ&νικόν καί 'Απόλλων.

‘Ως λαϊκά θά λειτουργήσουν καί πάλιν τό Πάν&εον 
κοί τό ’Αττικόν. Τό πρώτον έγκατέστησε ήχηιικά μηχα
νήματα Klang Film καί τοιουτοτρόπως έξησφάλισε τά 
πρωτεία μεταξύ τών λαϊκών κινηματοθεάτρων, είς τούς 
οποίους προσετέθη έφέτος καί τό παλαιόν Σπλέντιτ, άνα- 
καινισθέν έκ βάθρων, ύπό τήν ιδίαν διεύθυνσιν τοΰ κινη
ματοθεάτρου’ Άττ ικόν.

‘Ως συνοικιακά θά λειτουργήσουν έπίσης ιά' Άχιλ· 
λειον, Κυβέλεια, Φοϊνιξ καί ’Ολύμπια.

Τά άποτελέσματα τής έφετεινής χειμερινής κινημ. πε
ριόδου τής πόλειύς μας, ούδείς δύναται νά προίδη. Πάν
τως, λόγοι τή: δημιουργίας ένός νέου κεντρικού Κινημα
τογράφοι·, τοΰ Πάλας καί ένός έπί πλέον λαϊκοΰ, τοΰ 
Σπλέντιτ, ό συναγωνισμός είναι φυσικόν έπακόλουθον, 
εφ' δσον μάλιστα καί ή προσφορά ταινιών θά είναι με
γάλη. Πάντως έκ τοΰ συναγωνισμού αύτοΰ εκείνος 
θά κερδίση περισσότερα, θά είναι τό Κοινόν.

Τελευταίως προεβλήθησαν τά κάτωθι έργα '
Ήλύσια (θερινόν). “II ’Ανάστασις,,.
Διονύσια (θερινόν). “Ουγγρική ραψωδία,, καί 

ρως θέλει πείσματα,,.
Ήλύσια (χειμερινόν). “Βικιώρια,, καί “Ραντεβού στη 

Βιέννη,,.
Διονύσια (χειμερινόν). ‘’’Αντωνία,,.
Πατέ. “II μικρή έπαναστάτις,, “Γυναίκες πολυτελεί 

ας,, καί “Τό μυστήριον μιάς αυτοκτονίας,,.
‘Αλκαζάρ. “Ρομάνς, “Μικρή Ντόριτ,, “Πολυμελής 

οικογένεια,, καί “Η πρτότη φλόγα,,.
Έ&νικόν. ‘‘Τό ρόδον τοΰ μεσονυκτίου,, καί “Τό τέλος 

μιάς άγάπης...
'Απόλλων. “Οι "Αθλιοι,, “Μπαντέρα,, καί “Φοΰ— 

Μανίσου».
Πάν&εον. “Άγάπαμε γιά πάντα,, 1 Οί "Αθλιοι,, καί 

“Η μάσκα τοΰ θανάτου,,.
'Αττικόν. “Ο άγνωστος δολοφόνος,, 1 Πολυμελής οικο

γένεια,, καί “Ο άγνωστος στραγγαλιστής,,.
"Αχίλλειον. “Η γόνδολα τής άγάπης,, “Τά μαΰρα 

πού

ρόδα,, “Μπέλλα Ντόννα,, καί “Ξανθή Κάρμεν,,.
Κυβέλεια. ‘‘Οί γρεναδιέροι τής ά/άπης,, “Πολωνός 

έβραϊο:,, “Ο κυρίαρχος τοΰ κόσμου,, καί “Μαΰρα ρόδα,,.
Βόλος

’Αχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα “Η ζωή άρχίζει 
σήμερον,, “Τό μυστικόν τοΰ μπ/.έ δωματίου,, “Μπαμποΰ- 
να,. “Δικτάτωρ γιά μιά μέρα,, “Μαΰρα μάτια,, “Νύχτες 
Χαβάϊ,, “Ο καπετάν βσυκόλακας,, “Κάστα Ντίβα,, καί 
“Αμαρτωλή νεότης,,.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα “Η ώραϊα καμα
ριέρα,, “Ο μαΰρος δαίμων,, “Τά χέρια ποϋ μιλούν,, “Ο 
ήρως τής κολάσεως,, “Στιγμαί άγωνίας,, “’Αδέλφια στό 
θάνατο,, “Τό ιπποδρομίαν τοΰ θανάτου,, “Χρυσές γ.ο- 
θιές,, 1 Τό εξπρές No 12,, “Ο στιγματισμένος,, “Τρελλός 
γιά κίνδυνο,, καί “Νύχτες Σαγκάης,,.

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Ο κατακτητής,, 
“Τό ξημέρωμα τής δόξης,, “Καριόκα,, “Η πριγκήπισσα 
τής τσάρντα-,, “Τό άηδόνι τής Βιέννης,, “Νύχτες Σαγ- 
γάης , καί “Ο σίδηρους δούξ,,.

Θέτις. Προεβλήθησαν τά έργα “Όνειρον θερινής 
νυκτός., “Η δευτέρα ραψωδία τοΰ Αίστ,, “Βικτώρια,, “Τό 
σκάνδαλον,, ‘Ό γονδολιέρης τής Βενετίας,, 1 Τόπο στά 
νειάτα,, καί “Η γυναίκα μέ τό σέξ-άπήλ,, 
Λάρισα

Τιτάνια. ΙΙροεβλήθησαν τά έργα «Ζοίντεξ», «Ό Ά- 
γαπητικός τής βοσκοπούλας», «Ή πριγκήπισσα τοΰ τσάρ
ντας», «Ή παρθένος τής ’Ορλεάνης», «Ή κυρία μέ τάς 
καμελίας», «Μή μέ ξεχνάς», «Ή άνάστασις τοΰ Κίγκ 
Κόγκ», «Τό ξημέρωμα τής δόξης», «Καριόκα», «Τό άη
δόνι τής Βιέννης», «Άμφιτρύων», «Ό άρχισιδηρουργός», 
«Εύθυμη ζωντοχήρα» καί διάφορα Νιούς.

Ευχαρίστως πληροφορούμεθα δτι ό Κινηματογράφος 
• Τιτάνια» θά συνέχιση τάς προβολάς του είς τήν εύρεϊαν 
χειμερινήν του αίθουσαν.

Φρουρίου. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ηρωική παρέλα- 
σις», «‘Ο άνδρας πού κάθε μιά ποθεί», «Βίβα Βίλα», 
«Λιλιόμ», «Ή ζωή άρχιζει σήμερον», «Γιά τήν άγάπη 
της», «Ή παρείσακτος·, «Μασκαράτ», «Ή ξανθή ’Αφρο
δίτη», «Δικτάτωρ γιά μιά μέρα», «Καίνιξμαρκ» καί Βα- 
τερλώ». Μπακογιάννης
Μυτιλήνη

Σαπφώ. (θερινός) Προεβλήθησαν τά έργα “Χρυσές 
μποΰκλες,, “Είναι ωραίο νάσαι ερωτευμένος,, “Πανάμ,, 
καί διέκοψε τάς παραστάσεις λόγιο τή; κακοκαιρίας.

Τά φίλμ Άγάπαμε γιά πάντα,, καί “Χρυσός δέν 
προεβλήθησαν.

Ή πόλις μας στερείται ήδη χειμερινών Κινηματογρά
φων, καθ’ δσον αί έπιτροπαί ελέγχου αύτών, άπηγόρευ- 
σαν τήν λειτουργίαν τών παλαιών τοιούτων, ώς άκαταλ- 
λήλων. Σωφρονιάάης
Κόρινθος

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό ξανθό ποντι 
κάκι», «Τό καμπαρέ τών ονείρων», «Ό τυχοδιώκτης» καί 
διάφορα νιούς καί μίκυ μάους.

’Ατελιέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτα γάμου», «Μα
ζούρκα», «Τό διπλό ρομάντσο» καί διάφορα σόρτς.

Φιλόπουλος
Κπβάλλα

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό ρόδον τοΰ 
μεσονυκτίου», «Ξεχασμένες μελωδίες», «Τό μυστικόν τών 
Βοροντσέφ», «Ό άνθρωπος σκιά», «Πρίγκηψ ίνκόγνιτο», 
«Οί δύο δρόμοι», «Τσιγκάνικο αίμα», «Γυναίκες πολυτε
λείας», «Ή σκύλλα», «Μιά γυναίκα γιά τήν οποίαν ομι
λούν», «Ή γυναίκες άγαποΰν τόν κίνδυνο» καί «Ξανθή 
Κάρμεν».

Διονύσια. Προιβλήθηοαν τά έργα «Οί ριψοκίνδυνοι» 
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<‘H κούρσα ιού θανάιου», «'Ιπτάμενοι πειραταί», <Ό 
Τσάρλυ Τσάν στή Σαγγάϊ», «Προσωπιδοφόρος παλαι
στής», «Ταχύς σαν αστραπή», «Φλόγες τού πεπρωμένου», 
«Χαμένος μέσα στή ζούγκλα», «Ατρόμητοι αεροπόροι», 
ό αγών Τζίμ Λόντου - Νιίναρλή, «Αυτός ή εγώ», «Στά 
βάθη τής γής», «Μπούφαλο Μπίλ», «Δόκτωρ Τζαίκυλ» 
«S.O.S,», «Χρυσοθήραι», «Ό κουρσάρος», «Στά βάθη 
τών ωκεανών», «Τό κάθισμα No 13» καί «Ένέδρα καί 
έκδίκησις».

Έσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτες αγωνίας». 
«‘Η πυγμή τσΰ νόμου», «Μαμζέλ Νιτους», καί «Ό βασι
λεύς τής μπύρας». Βασιλάκος
Χανιά

'Ολύμπια Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η πόρτα τών ο
νείρων», «Ή ζητιάνα τής αγάπης», «Χέρμαν καί Δώρο- 
θέα», «Ευτυχισμένες μέρες», «Γυναίκα γιά ν’ αγαπάς» 
καί «Νύχτες Χαβάης».

‘Η διεύθυνσις τοΰ άνωτέρω κινηματογράφου άναγγέ- 
λει τήν προσεχή προβολήν τών έκλεκτοτέρων ταινιών τής 
νέας παραγωγής.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Εύθυμη ζωντο
χήρα», «Νέες περιπέτειες τοΰ Ταρζάν», «Άς ζήσουμε 
απόψε», «Χρυσές μποΰκλες», «Τό βουνό τών κεραυνών» 
♦ Νανούρισμα», «Μέσα στή θύελλα», «Ή τραγωδία τών 
βυθών», «’Επιφυλακή», «Διπλό ρομάντσο» καί «Αύτο- 
κρατορικός δρόμος». Κλάρκ
Ζάκυνθος

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυστικόν τοΰ 
Εξπρές», «Αί τε/ευταϊαι ήμέραι τής Πομπηίας», «Οί 
γκάγκστερ του Σικάγου», «Μιά γυναίκα άπήγαγε έναν 
ανδρα», «’Ερωτες αμαζόνων», «Όνειρα κοριτσιών», «Τό 
μαΰρο δωμάτιο», «Τό ορφανό τών Παριιίων», «Τό παρα
στράτημα», «Νέα ‘Υόρκη Μιαμί», «Μια γυναίκα, ένα χα
μόγελο, μιά ζωή», «Τό μεταλλεΐον τοΰ διαβόλου», «Χρυ
σές μποΰκλες», «'Εστεμμένοι είλωτες», «Ότ ν ή γυναίκα 
θέλει», «Τό ’Εξπρές τοΰ θανάτου», «Νοκτοΰρνο», «Ό βα
σιλεύς τής αρένας» καί «Μέ τή μάσκα τοΰ άλλου.

Γρυπάρη
Καλάμαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Βαριετέ,, “Ραγι
σμένες καρδιές,, “Νανά,, “Εύθυμη ζωντοχήρα,,. “II κω
μωδία τής ζωής,, “Ο άνθρωπος τών δύο κόσμων,, “Οί 
τρεις δρομοι,, “Ο εχθρός τής κοινωνίας,, καί “Αέν είμαι 
εγώ ό ένοχος,,.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα “Ο τυχοδιώκτης,, 
καί ‘Τραούμουλους,,.

Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα “Άνθρωποι έν 
πολεμώ,, “Οί Άθλιοι,. "Ενα έξυπνο κόλπο,, “Ζωντανή 
μούμια,, “Μιά ζωή πού ξαναρχίζει,, καί “Μπαντέρα ,.

ΜπατάνιαςX α. λκ ί ς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ : “Ευτυχία,, “Μέσα 
στή θύελλα,, “Άνάστασις,, 1 Εκατομμυριούχος κάου 
μποϊ,, “Τό παιδί τοΰ καταδίκου,, “Άμφυτρίων,, “Η γόν- 
δολα τών χιμαιρών,, “Τό στήτι τοΰ τρόμου,, “Δικός μου 
γιά πάντα,, καί “"Ενα εικοσιτετράωρο,..

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Μαύρη Κόλασις,, 
“Καίνιξμαρκ,, “ Γό κοράκι,, “’Ανάμεσα σέ δυό καρδιές,, 
“Δίνω τόν έρωτά μου,, ' Ο λύκος τοΰ Λονδίνου,, “Τό 
μυστικόν τοΰ μπλέ δωματίου,, καί “ul γίγαντες τής θα
λασσής,,, Λνκόπ
Ηράκλειον

Πονλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα “Ο βασιλεύς τής 
’Αρένας,, “Τό δράμα τοΰ ’Ατλαντικού,, “Ο γολγοθάς 
μιας γυναίκας,, “Τά μαύρα ρόδα,, “Τό μαΰρο δωμάτιο,, 
“’Αμόκ,, “Ζάν Ντ’Άρκ,, καί «Τό μυστικόν τών Βοροντσέφ».

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα “Q μικρός συν

ταγματάρχης,, “Μις Μπά,, “Υπό δίαιταν,, “Ο μυστηριώ
δης κ. X , “Μπήττερ-1 ή,, καί “Τό ατίθασο άλογο,,.

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα “Τό ατίθασο άλογο,, 
‘“Αόρατη σκιά,, “Διαβατήριο γιά τήν κόλαση, “Ζωντανή 
μούμια καί “Ριψοκίνδυνο κορίτσι,,.
Αϊγιον

Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά έργα «Μοδέρνα χρό
νια», «Ό πρωταθλητής» «Τό φάντασμα τού Τεξάς». 
«Ό ήρως τής κολάσεως» καί «Χέρμαν καί Δωροθέα».

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα Μέ τή μάσκα 
τοΰ άλλου» «‘Ο θησαυρός τών πειρατών», «Καριόκα» καί 
«Ή κυρία μέ τάς καμελίας». Καρβέλας
Άργοστόλιον

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτες Μόσχας», 
«Φρασκουΐτα», «Χαρήτε τή ζωή σας», «Πολωνέζικο ρο
μάντσο», μέ μετρίαν έπιτυχίαν, «Κάστα Ντίβα», «Μή μέ 
ξεχνάς», «Νύχτα γάμου·, «Κλό Κλό» λίαν έπιτυχώς, «Άμ· 
φιτρύων» άνεπιτυχώς, «Δράμα μεσονυκτίου», «’Όταν ή
μουν κατάσκοπος», «Άννυ καί Άννυ« καί «‘Π κατάσκο
πος». Διαδίδεται δτι κατά τόν χειμώνα δέν θά λειτουρ- 
γήσηείς τήν πάλιν μας κινηματογράφος. Βουτσινας
Σϋροι

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τελευταΐον 
βάλς», «Ή επιφυλακή», «Άνθρωποι έν πολέμιο», «Δεύ
τερον γραφεΐον κατασκοπείας», Νύχτες Μόσχας», «Παρ
θένος μητέρα», «Καίνιξμαρκ» καί -Αϋτοκρατορικός δρό
μος». Συνοδινός
Κομοτινή

’Αττικόν. ΙΙροεβλήθησσν τά έργα «Λιλιόμ», Τό ύπ’ 
άρ. 17 αστυνομικόν αΰτοκίνητον·, «Ή καρδιά του ναύ
τη», «’Ισραήλ», «Τό μυστικόν τοΰ Τσάρλυ Τσάν» 
«Ταχύς σάν αστραπή», «Σκάνδαλα 1934·, «Φολί Μπερ
ζέρ» καί «Ή πυγμή τοΰ νόμου». Α. Περος
’Αμαλιάτ.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα Τό τραγούδι τών 
Εθνών», «Ό θησαυρός τών πειρατών», «Ό λΰκος τοΰ 
Λονδίνου», «Τρομακτική έκκρηξις», «Δεσποινίς ταραμύ- 
θια Χόφμαν», «Ή αδελφή ιιου καί έγώ», «Ταρζάν καί ή 
σύντροφός του» καί «Μεσ’ τήν αγκαλιά του». Μποτσέζος

ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΡΓΟΝ
ΤΗΣ IK Α Θ Ρ I Ν X Ε Π /Λ Π Ο Υ Ρ Ν

Μόλις έ τελείωσε τό «γύρισμα» τοΰ μεγάλου ιστορικού 
φίλμ «Μαρία Στούαρτ», πού προβάλλεται κατ’ αύτάς μέ 
μεγάλη επιτυχία σ’ δλες τις μεγάλες πρωτεύουσες, ή Κα- 
Οριν Χέπμπουρν ήρχισε ένα νέον φίλμ, «Τό πορτραϊτο 
ένός επαναστάτου», διά τό όποιον πολλά τά καλά θρυ- 
λοϋνται.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Γ. Ήλιόπουλος
Δ. Καλλιάφας
Θ. Καστανάς
Β. Μαλτάς
Ν.Κυπριανού
’Αν. Τσαοΰτος
Α. Άγγελόπουλος
Π. Τζιρίτης
Μ. (',. Μ.
Σ. Παναγιωτόπουλος
Χρ. Μοσχοβίτης
Α. Τσατσαπας 
Λ. Παπαγεωργίου 
Άστόρια Φίλμ

Αϊγιον 1- 9-936 Μέχρι30· 8-937 
Πάτραι 1-10-936 » 30- 9-937
Άθήναι 1-9 936 » 30 8 937

» 1-10 936 » 3C- 9-937
30- 9 937
30 9-937
30 7-937 
30- 9-937 
30-10-937 
30- 8-937 
30-10 937 
30- 8-937 
30-10-937 
3q 9 937

Κύπρος 1-10-936 »
Βόλος 1 10 936 »

Καλάμαι 1- 8 936 »
θεσ)νίκη 1-10-936 »
Άθήναι 1-11 936 »

Αϊγιον 1- 9 936 »
Καβάλλα 1-11-936 » 
θεσ]νίκη 1- 9936 »

Άθήναιΐ 11-936 ♦
Άθήναι 1 10-936 »

0 ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣΣΙΜΟΝΗΣ ΣΙΜΟΝ
Μετά τήν πρώτην προβολήν τού νέου μεγάλου 

έργου τής «Τουέντιθ Σέντσορι · Φόξ» «Κοιτώνες 
Κοριτσιών», είς τό όποιον πρωταγωνιστεί ώς γνω
στόν ή Σιμόνη Σιμόν, τό όνομα τής συμπαθούς 
γαλλίδος «σταρ» φιγουράρει είς τήν πρώτην θέσιν 
όλων τών άμερικανικών έφημερίδων. Τά κολακευτι- 
κώτερα σχόλια τής άφιερώνονται καί οί κριτικοί 
δμολογοΰν ότι ή Σιμόνη Σιμόν είναι τό πιό άξιο- 
λογο ταλέντο πού παρουσιάσθηκε τά δέκα τελευταία 
χρόνια.

Ό γαλλικός τύπος πάλιν δημοσιεύει τάς έντυ- 
πώσεις τών άνταποκριτών του άπό τήν πρεμιέραν 
τοΰ «Κοιτώνες Κοριτσιών». ’Ιδού, μεταξύ άλλων, 
τί γράφει ό άνταποκριτής τού «Έντρασιζάν».

«Ή πρώτη τού φίλμ «Κοιτώνες Κοριτσιών» άνε- 
•μένετο μέ ζωηρόν ένδιαφέρον ύπό μεγάλης μερίδος 
«αστέρων», διότι καθένας καί καθεμιά ήθελαν νά 
ϊδουν πώς θά ένεφανίζετο ή Σιμόνη Σιμόν είς τό 
πρώτον της άμερικανικόν έ’ργον- Υπήρξε κάτι περισ
σότερον άπό επιτυχία! θρίαμβος πραγματικός! Είς 
τό τέλος τοΰ θεάματος οΐ αύστηρότεροι κριτικοί 
δέν είχαν παρά έπαίνους νά έκφέρουν διά τήν 
νεαρόν γαλλίδα καλλιτέχνιδα. Ιδού διά μιάς_ή 
Σιμόνη Σιμόν τοποθετημένη στή πρώτη σειρά τών 
πλέον φωτεινών «άστέρων» τοΰ άμερικανικοΰ κινημα- 
χάρτογράφου.

Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ_ΤΑΣ ΚΑΜΕΛΙΑΣ
Ή Γκρέτα Γκάρμπο μετά τόν μυθικόν πλέον 

θρίαμβόν της είς τήν «Άννα Καρενίνα» ήρχισε στά 
στούντιο τής «Μέτρο» τό «γύρισμα» τοΰ μεγάλου 
έργου του Δουμά υΐοϋ «Κυρία μέ τάς Καμελίας».

Ή έπιτυχία της είς τόν ρόλον τής Μαργαρίτας 
Γκωτιέ προβλέπεται μετά πεποιθήσεως ίσαξία τής 
προηγουμένης είς τόν ρόλον τής Άννας Καρενίνας.

Διά τόν ρόλον τοΰ Άρμάνδου Ντυβάλ προεκρί- 
θη ό Ρόμπερτ Τέϋλορ. Άλλους ρόλους θά ύποδυ- 
θοΰν ό Λιονέλ Μπάρρυμορ καί ή Έλίζαμπετ Άλλαν.

Τήν σκηνοθεσίαν τού έργου άνέλαβεν δ Ζώρζ 
Κοΰκορ, δ σκηνοθετήσας καί τό μνημειώδες φίλμ 
«Ρωμαίος καί Ίουλιέττα».

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ_ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τελευταίως έκυκλοφόρησεν είς πολυτελεστάτην 

καί είκονογραφημένην έκδοσιν «Ό δδηγός τής Κερ- 
κύρας» πεοιλαμβάνων πλεϊστα όσα πληροφορειακά 
στοιχεία διά τό έμπόριον, τήν βιομηχανίαν, τήν 
γεωργίαν, τόν πληθυσμόν, τά ήθη καί έθιμα τών 
κατοίκων καί ώραιοτάτας περιγραψάς τών τουριστι
κών τοποθεσιών τής Κερκύρας ώς έπίσης καί χρη
σίμους πληροφορίας διά τούς έπιθυμοΰντας νά έπι- 
σκεφθώσιν τήν Κέρκυραν.

'Η έκδοσις αυτή δφειλομένη είς τό ένδιαφέρον 
τοΰ έκλεκτοΰ συνεργάτου μας κ. Κώστα Δαφνή διά 
τήν τουριστικήν διαφήμησιν τής Κερκύρας, άπο- 
τελεΐ άφ’ένός άπαραίτητον βοήθημα διά κάθε τάξει- 
διώτην καί άφ’ έτέρου άποτελεΐ σημαντικήν συμβο
λήν τόσον είς τήν τουριστικήν άνάπτυξιν τής Χώρας 
μας όσον καί είς τήν καλλιέργειαν τοΰ πνεύματος 
παρεμφερών έκδόσεων διά τάς ’Επαρχίας καί δι’ 
αύτήν άκόμη τήν πρωτεύουσαν.

Ό άνωτέρω«'0δηγός τής Κερκύρας» έκυκλοφόρη
σεν είς όλόκληρον τήν 'Ελλάδα διά τοΰ Πρακτο
ρείου τής Έταιρίας τοΰ ‘Ελληνικού Τύπου.

I. IQANNOY & Α. ΜΑΛΛΗΣ 
Κινηματογραφικά! Μηχαναί 

καί 'Εξαρτήματα

zEISs 
IKON

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΣ
Πατησίων 99 — Τηλέφωνον 80-684 — ΑΦΗΝΑΙ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜ1ΛΟΤΝΤΟΣ ΚΙΝ/ΓΡΑΦΟΤ 
’An’ ευθείας είς τό ρεΰμα τής πόλεως 

ΔΗΜ ΠΟΝΤΙΚΗ 
Διπλωματούχου Ραδιομηχανικοΰ τής Σχολής 

ISTITUTO RADIOTECNICO MILANO 
"Οδός Γλάδστωνος 8—ΑΘΗΝΑΙ

’Εργασία ήγγυημένη καί άρτια άπό πάσης άπόψεως

CINE RADIO
Όμιλοΰσαι Κινηματογραφικοί ’Εγκαταστάσεις 

ΣΤΟΑ ΦΕΞΗ 18—52—53—78
Άρ. Τηλεφ. 26.213

ΚΩΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ: Πανεπιστημίου 36 — Άριθ. Τηλεφ. 29.513 

ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΗΣΙΣ · ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 

'Αντιπροσωπεία
ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Λ5ΡΑΙΝ-ΠΡΡΙ

«too

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :
ΟΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13

ΤΗΛΕΦ. 25-364

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣ)ΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3
ΤΗΛΕΦ. 35-84

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ; “ Μ ΕΤΡΟΦΙΛΜΣ,,

ΠΑΞ ΦΙΛΜ
'Οδός Φειδίου 11 ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφ. 31.261

Τηλ. Διεύθ. «Μαιζοξενάτο»

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 
Όμιλουσών και Βωβών

ΑΝΖΕΡΒΟΣ α ε
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΘΕΣίΝΙΚΗ ΟΛΟΣ Β. ΚίΓΙΝΟν 3 

τηλ. Δ|<Υ9. "ΟΙΚΟΝΟΙΙΟΤ-ΣΑΜΑΡΑ,



Τό πολύκροτον έργον του 

HARVEY ALLEN 

"ΑΗΤΟΗΥ ΑΝΤΒΕΡΣ., 
τό όποιον έπωλήθη εις 10.000.000 

άντίτυπα, 
έκινηματογραφήθη ύπό τής 

WARNER BROS 
τό δέ «γύρισμά» του έστοίχισε άνω 
τών 3 έκατομμυρίων δολλαρίων.

Πρόκειται περί μιας κολοσσιαί- = 
ας ταινίας εις τήν όποιαν πρω- ξ 

ταγωνιστοϋν οί ;

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΛΛΑΡΣ
KAQNT ΡΑΙΗΝΣ

καί αί Ξ
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΕ ΧΑΒΙΛΛΑΝΤ ϊ

ANITA ΛΟΥΪΖ
ώς καί έτεροι 50 ήθοποιοί. Ξ

Λαμβάνουν δέ μέρος άνω τών Ξ
20.000 προσώπων. Ξ

Ό περίφημος τραγουδιστής τοϋ πόνου καί 
τής χαράς ΑΛ ΤΖΟΛΣΟΝ καί ή μικρούλα— 
φαινόμενον τοΰ 1936 ΣΓΜΠΙΛ ΤΖΕΤΣΟΝ 

είναι οί πρωταγωνισταί τής ταινίας 

"TO IMHUlHMi.
(SINGING KIP)

Πλούτος—Γ θητεία 
Ταινία Μοντέρνας Τεχνικής

Ύπόθεσις δυνατή

’Από τά καλύτερα φίλιι πού θά θέση είς κυκλοφορίαν έφέτος ή

ΕίϊΙΡΚΕΡ MElFli. ΦΕΡίΤ ΗΑΗίΙΝΗ «ΙίΜί ΕΛΛΑϊ Μ.
Πατησίων 32—ΑΘΗΝΑΙ—Τηλέφωνον 28541
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