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Ο ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΠΛΙΝ
Ο ΠΑΡΑΔΟΞΟΤΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Πάρα πολύ ένδιαφέρον ένα άρθρον τοϋ πρώην 
γραμματέως τοΰ Σαρλώ, ΤζΙμ Τοϋλλι, δημοσιευθέν 
κατ’ αύτάς είς ένα άμερικανικόν περιοδικόν, άπό τό 
όποιον παραλαμβάνομεν τά κυριώτερα σημεία.

«Όταν κανείς θέλει νά περιγράψη καί ν’ άνα- 
λύση έναν άλλον, λέγει δ ΤζΙμ Τοϋλλι, πρέπει νά 
είνε άντικειμενικός. Έάν παρουσιάζω είς μερικά ση
μεία τόν Τσάπλιν ώς Άμλέτον, αύτό είνε άπόδειξις 
συμπάθειας καί κατανοήσεως.

Τά φοβερά παιδικά του χρόνια, δταν ή πείνα ήτο 
τό κυριώτερον χαρακτηριστικόν τής ζωής του, θά έ- 
ξακολουθοΰν πάντοτε νά έπηρεάζουν τήν ψυχήν τοΰ 
Σαρλώ είς δλας της τάς έκδηλώσεις. Ούδέποτε θά 
κατορθώση νά λησμονήση δτι προέρχεται άπό τά 
κατώτερα λαϊκά στρώματα. Πολύ συχνά φιλονεικεϊ, 
θυμώνει εϋκολα, άλλά τό αίσθημα τής έκδικήσεως 
είνε άγνωστον είς αύτόν.

Οί πολύ έξυπνοι άνθρωποι δέν τοϋ κάνουν μεγά
λην έντύπωσιν, Έξαίρεσιν αποτελεί ό Ούέλς καί 
τοΟτο έπειδή είνε υιός ύπηρέτου. Σέβεται δμως πε
ρισσότερον τόν Μπέρναρ Σώ. “Οπως καί ό Ντίκενς, 
δ Σαρλώ έγεννήθη είς μιαν πτωχήν συνοικίαν τοΰ 
Λονδίνου. Εκτός δμως άπό τάς ταινίας του, δέν 
είνε ποτέ αίσθηματίας καί είνε αυστηρότατος άπέ· 
ναντι τοΰ έαυτοϋ του.

Έχει χαρακτήρα πολύ εύμετάβλητον καί πολύ 
συχνά ένδιαφέρεται διά κάτι πράγματα πολύ άσή- 
μαντα, δπως συμβαίνει μέ πολλούς διανοουμένους 
καί άλλους μεγάλους άνδρας. Αδιαφορεί τελείως 
δι* έκείνους πού τόν προσέβαλαν καί δέν άναφέρει 
ποτέ τάς άγαθοεργίας του, άν καί είνε τόσον πολλαί.

Πολύ συχνά μένει σκεπτικός εις μίαν γωνίαν καί 
δέν θέλει νά τόν ένοχλήση κανείς. Τότε σκέπτεται 
τήν παιδικήν του ήλικίαν, τά χρόνια τής δυστυχίας 
καί τής πενίας, τόν δΰσκολον δρόμον πού διήνυσε 
διά νά φθάση έκεϊ δπου είνε σήμερον.

Αισθάνεται πραγματικήν άποστροφήν διά τούς έ_· 
παίνους. Κάποτε έδιάβαζε ένα άρθρον τοΰ Φώρ, τοΰ 
γάλλου συγγραφέως τής «‘Ιστορίας τής Τέχνης·. Τό 
άρθρον έφαίνετο πολύ ένδιαφέρον, διότι δ Σαρλώ 
τό έδιάβαζε μέ προσοχήν. “Εξαφνα δμως έκαμε ένα 
μορφασμόν περιφρονήσεως καί έπέταξε τό περιοδι
κόν. Είχε φθάσει είς ένα σημεΐον, δπου ό Φώρ ώμι- 
λοΰσε πολύ έπαινετικά δι’ αύτόν καί τήν τέχνην του.

Είπαμε δτι δέν είνε καθόλου αίσθηματίας. Οδτε 
τά ήλιοβασιλέμματα, οδτε τ’ άστέρια είς τόν ούρα- 
νόν, οδτε τά ώραΐα τοπεΐα δέν τοΰ κάνουν τήν πα
ραμικρόν έντύπωσιν. Κάποτε εϊπεν δτι θά ήθελε νά 
πεθάνη είς τό πολυθόρυβον Λονδΐνον, δπου κανείς 
δέν ένδιαφέρεται διά τόν διπλανόν του.

Μερικοί τόν θεωροΰν ώς έπαναστάτην καί άριστε-

ΕΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος... Δρ. 20.— 
Ήσελίς.... » 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ρίζοντα. Έάν τόν έγνώριζαν καλά είς τήν ιδιωτικήν 
του ζωήν δέν θά τό έλεγαν αύτό. “Αλ'ως τε, δπως 
ύποστηρίζει καί δ ίδιος, πώς είνε δυνατόν νά ταχθή 
μέ μίαν ιδεολογίαν, δταν γνωρίζει δτι άργά ή γρή
γορα ή Ιδεολογία αύτή θά άποδειχθή έσφαλμένη ;

Εις τούς δικηγόρους καί τούς ιατρούς δέν έχει 
τήν παραμικρόν έμπιστοσύνην. Ή ιδέα τοΰ δικαστη
ρίου τόν τρομάζει κυριολεκτικώς, Καμμίαν χώραν 
δέν άγαπα ιδιαιτέρως, καμμίαν θρησκείαν δέν έ- 
κτιμά περισσότερον άπό μίαν άλλην. Διά τούς μαύ
ρους λέγει δτι τό γέλιο τους τοΰ προκαλεϊ τόν οί
κτο, διότι οί άνθρωποι αύτοί ύπέφεραν πολύ.

* * *
Είς τό ζήτημα τών μισθών καί τών ήμερομισθίων 

έχει πολύ περιέργους άντιλήψεις, δφειλομένας εις 
τήν φιλαργυρίαν του. Μόνον διά τόν έαυτόν του δέν 
ισχύουν αύτά, διότι αύτός κερδίζει πάρα πολλά καί 
ποτέ δέν μένει εύχαριστημένος-

Κάποτε φαίνεται γενναιόδωρος. Ή Έντνα Πούρ- 
βιανς, πού έπαιζεν άλλοτε μαζί του άντί 250 δολ- 
λαρίων τήν έβδομάδα, έξακολουθεΐ νά είσπράττη 
αύτό τό ποσόν άπό τό ταμεϊον του, άν καί έχει νά 
παίξη άπό δωδεκαετίας μαζΰ του.

“Οταν ό κωμωδιογράφος Μάκ Σβαίν εύρέθη χω
ρίς έργασίαν διότι κανένα στούντιο δέν έδέχετο τάς 
κωμωδίας του, ό Τσάπλιν τόν προσέλαβε μέ 250 
δολλάρια τήν έβδομάδα καί τόν έβαλε νά παίξη είς 
τόν «Χρυσοθήραν·. ’ Από τότε δλα τά στούντιο ζη
τούν έργα τοΰ Σβαίν.

Είς τόν διευθυντήν του Μόντα Μπέλλα, δ Τσάπλιν 
δίδει μόνον 150 δολλάρια τήν έβδομάδα. Καί ήρνήθη 
νά τοϋ δώση μίαν αΰξησιν άπό 50 δολλάρια, τήν 
στιγμήν κατά τήν όποιαν έπραγματοποίησε κέρδος 
ένός έκατομμυρίου άπό τό ξαναγύρισμα πέντε πα
λαιών ταινιών του.

Πολύ συχνά δ Τσάπλιν άφηγεΐται τήν έξης ιστο
ρίαν :

‘Ο ’Ιωσήφ Γκριμάλντι, ό διάσημος κλόουν Ιταλι
κής καταγωγής, έπεσκέφθη κάποτε ένα νευρολόγον 
διά τά νεδρα του. Καί ό ιατρός, πού δέν τόν έγνώ- 
ριζε, τόν συνεβούλευσε.

— Διά νά γίνουν καλά τά νεΰρα σας νά πάτε νά 
ίδήτε τόν Γκριμάλντι.

Ό Τσάπλιν δέν ένδιαφέρεται καθόλου διά τήν έ- 
ξωτερικήν του έμφάνισιν. Πολλάκις μένει άξϋριστος 
έπί τρεις καί τέσσαρας ήμέρας καί πολύ συχνά πα
ρουσιάζεται είς τούς δρόμους μέ τά ροΰχα τής δου
λειάς.

Πολλοί λέγουν δτι δέν τοΰ άρέσει δ δμιλών κινη
ματογράφος, έπειδή δέν έχει φωνήν- Τούναντίον
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μάλιστα, ό Τσάπλιν έχει θαυμασίαν φωνήν καί πολύ 
συχνά τραγουδά είς τό σπίτι του, δταν εύρίσκεται 
με μικρήν συντροφιάν.

Εκτός άπό τά ζητήματα πού άφοροΰν τόν κινη
ματογράφον καί τό θέατρον, δέν έχει μεγάλας γνώ
σεις. Παρ’ δλα ταΰτα,λόγω τής φήμης πού άπέκτησε 
πολλοί μεαρκετά μεγάλην μόρφωσιν τόν άκούουν 
δταν όμιλή, σάν νά έπρόκειτο περί αύθεντίας.

Αί ίδιοτροπίαι του είναι άτελείωτοι καί έξωφρε- 
νικαί. Κάποτε έκάλεσε είς γεΰμα ένα συγγραφέα. 
Τήν τελευταίαν^ δμως στιγμήν φαίνεται δτι μετε- 
νοησε κα'ι τήν ώραν τοΰ γεύματος έφυγεν άπό τό 
σπίτι, άφήσας έντολήν νά μή δεχθούν τόν καλεσμέ 
νον του.

Είς τά οικονομικής φύσεως ζητήματα είναι έπί- 
σης πολύ ιδιότροπος, ιδίως δταν πρόκειται νά λυ
θούν είς βάρος του.

Ενας βοηθός διευθυντοϋ τοΰ στούντιό του έπήγε 
κάποτε εις τήν Νέαν Ύόρκην χωρίς τήν άδειαν τοϋ 
προϊσταμένου του. "Οταν τό έμαθε ό Τσάπλιν δέν 
είπε τίποτε. Καί έπειτα άπό ένα μήνα, δταν δ άλ
λος έπέστρεψε, τοΰ είπε άφελέστατα:

—Καί τώρα, νέε μου, στή δουλειά !
’Αργότερα, ό ίδιος βοηθός διευθυντοϋ προσελή- 

φθη άπό ενα άλλο στούντιο. Ειδοποίησε τόν Τσά
πλιν 15 ήμέρας πρό τής άναχωρήσεώς του, διά νά 
του δοθή καιρός νά εϋρη άντικαταστάτην. Ό Σαρλώ 
του είπεν δτι έκαμε πολύ καλά νά δεχθή τήν νέαν 
θέσιν, άψοΰ έπρόκειτο νά κερδίση περισσότερα. Μετά 
πέντε δμως λεπτά έκάλεσε τόν διευθυντήν τοΰ 
στούντιο κάί τοΰ είπε :

—’Απαιτώ νά άπολύσετε άμέσως τόν βοηθόν σας !
, 'θ Τσάπλιν δέν έθεωροΰσε κανέναν άντάξιόν του. 

Ουτω, κατά τήν διάρκειαν μιάς μακράς φιλικής συ 
νομιλίας μέ τόν Β. Φίλντ, δέν άνέφερε οΰτε μίαν φο
ράν τήν ιδιότητα τοΰ τελευταίου αύτοΰ, πού είνε 
έπίσης ένας καλός κωμικός τής όθόνης.

’Απέναντι τοΰ άδελφοΰ του Σίδνεϋ είνε πολύ τυ· 1 
ραννικός. Οταν κάποτε ωμίληοεν είς τούς δημοσιο
γράφους διά τάς στενοχώριας τής παιδικής των ή 
λικίας, ό Σαρλώ έγινε κατακκόνινος άπό τόν θυμόν 
κα.ι άπηγόρευσεν είς τόν άδελφόν του νά προβαίνη 
του λοιποΰ είς δηλώσεις πρός τούς δημοσιογράφους.

Ο Τσάπλιν άγαπά πολύ τά ζώα. "Ενας σκύλλος 
που του έχρησίμευε κάποτε διά τό «γύρισμα» μιάς 
ταινί ς έμεινε μέχρι τοΰ θανάτου του είς τό στούν
τιο, οπού είχε δλας τάς δυνατάς περιποιήσεις. Καί 
Οταν ο Τσάπλιν πήγαινεν είς τό στούντιο, ό σκύλ
λος τον άκολουθοΰσε, πρός μεγάλην εΰχαρίστησιν τού 
καλλιτέχνου. Κάποτε ό Τσάπλιν έσταμάτησε ιό αύ- 
τοκίνητόν του διά ν' άσχοληθή μέ έναν άδεσποτον 
σκυλλον πού περιεπλανάτο είς τούς δρόμους

Χωρίς νά είνε τρυφερός, έσέβετο πολύ τήν μη
τέρα του, άλλοτε ήθοποιόν, καί τής έξησφάλισε μίαν 
ζωήν άνετον άπό πάσης άπόψεως. Δέν ώμιλοΰσε δ
μως συχνά διά τόν πατέρα του, ένα καλλιτέχνην 
των μιουζικ χωλ, έξαφανισθέντα όλίγον μετά τόν 
γάμον του.

Τήν έποχήν πού ήμουν γραμματεύς του, ό Τσά
πλιν προσέλαβεν είς τό στούντιο τήν Λίταν Γκρέϋ 
που έγινε κατόπιν δευτέρα σύζυγός του. ΈζητοΟσε 
διά τόν «Χρυσοθηρα- μίαν παρτναίρ, άγνωστον, διά 
νά τήν πληρώνη όλιγώτερον. Πολλαί καλαί καλλι- 
τέχνιδες παρουσιάσθησαν, άλλά δέν έδέχθη καιι- 
μίαν. Ή_Λίτα Γκρέϋ, μιά νέα δεκαέζ μόλις έτών 
τότε, του άρεσε άπό τήν πρώτην στιγμήν καί τήν 
έκράτησε. 1 1

"Αν καί δέν έπαιζε καλύτερα άπό τάς άλλας ύ- 
ποψηφίους, δέν έπαυε νά λέγη : «’Εξαίρετος ! Πεοί- 
φημος!» Κατά τήν προβολήν δμως τών πρώτων δο
κίμων δταν ή Λίτα Γκρέϋ τόν ήρώτησε τί γνώμην 
έχει διά τό παίξιμόν της, δ Σαρλώ άπήντησε ·.

• !ι, “εν ε'νε καί τιολύ άσχημο!■

ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΠΕΝΝΑΣ

ΑΙ.. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ
Μέ τήν άφέλεια τοΰ άνθρώπου, πού συνήθισε νά 

μή πληρώνη ποτέ φόρον εισόδου σέ δημόσιο θέαμα 
έπρότεινα σ’ ένα καλό φίλο, πού είχα νά δώ καιρό’

— Δέν πέρνεις τήν κυρία κάνα βραδάκι νά πάμε 
σέ κανένα Σινεμά, δπου μπορούμε νά δροσιστοΰμε 
λίγο, ν’ άπολαύσουμε τήν προβολή κανενός καλοΰ 
έργου καί να τά ποΰμε στά διαλείμματα ·

Μέ κύτταξε μέ τό βλοσυρό ϋφος μολοσσοΰ, έτοι
μου νά έππεθή καί νά ξεσχίση άνεπιθύμητο έπι. 
σκέπτη του οικου πού φρουρεί καί μέ κεραυνοβό- λησε: r

—Είσαι εύτυχής πού δέν έτυχε νά μοΰ κάνης τήν 
πρότασι μπροστά στή γυναίκα καί τήν κόρη μου 
σα... σ έτρωγα!..

Μά γιατί; τόν ρώτησα ξαφνιασμένος. Έσύ ήσουν 
άλλοτε ο ταχτικωτερος θαμών τοΰ Κινηματογράφου 
του όποίου έξεθείαζες τάς μορφωτικός καί λοιπός 
άρετάς. Τώρα τί σ’ έπιασε καί στό άκουσμα ιιιάο 
προτάσεως τόσο άθώας έγινες... τοΰρκος; Δέν πι
στεύω νά σοΰ γύρισε τά μυαλά κανένας ’ παλαιοη 
μερολογίτης καί νά βρίσκης τόν κινηματογράφο ώς 
μέσον διαφθοράς τών ήθών; Ψ s

-Δέν έτρελλάθηκα, δόξα τφ θεώ, ώστε νά σχη
ματίσω τέτοια ιδέα; χ*

—Άλλά τότε, θά μοΰ έπιτρέψης νά σοΰ πώ, πώς 
είσαι ακατανόητος.

— Είμαι φίλε μου λογικός... Σκέπτεσαι τί θά πϋ 
νά πάρης 7άτομα, δσα ζωή νάχουμε άποτελοΰμε 
με τή γυναίκα, τά παιδια καί τήν πεθερά μου ·

—"Οτι καί τό νά πας νά φάς μιά πάστα στό Σύν. 
ταγμα..

, —Κατά τύπους έτσι είναι.. Άλλά μοΰ μιλάς χω
ρίς νά ύπολογίσης καί τις ταξιθέτιδες!..

Τις ταξιθέτιδες; Άλλά τί σοΰ κάνουν τά δυ
στυχισμένα αύτά πλάσματα, πού δέν ζητούν παοά 
να βγάλουν τό ψωμί τους; Η

— Νά τό βγάλουν, άγαπητέ μου, άλλά νά τό βγά
λουν έργ-ζόμενες δπως κι’ έγώ, πού ξεροψήνουμε 
ενα οωρο την ήμέρα κλεισμένος σ’ ένα γραφείο καί 
ζαλιζόμενος στήν καταγραφή όνομάτων, άριθυών 
ειδών, διευθύνσεως ή δπως ή μοδιστροΰλα πού στρα
βώνεται στο βελόνι άπό τή νύχτα τοΰ θεοΰ ώς τήν 
άλλη νύχτα. s 1

—Μά κι' αύτές έργάζονται θαρρώ ..
Ό συνομιλητής μου έσκασε στά γέλοια, κάτι γέ· 

λοια είρωνικά, σαρδώνεια, γεμάτα σαρκασμό.
Ναί, ώραία δουλειά σέ θερινό κινηματογράφο! . 

Μα άγαπητέ μου κοροϊδευόμαστε ; Μπαίνεις στόν 
Κινηματογράφο στις 7 φερ’ είπεΐν, πού δ ήλιος με
σουρανεί άκόμη καί μπροστά σου άπλώνουνται χί· 

κοίρέκλες’ στ.ίς ώπ°ΐες άνάμεσα μπορείς νά δια- 
λέξης δποια καί δσες θές. Δέν προφταίνεις νά πα· 
τησης τό πόδι σου στήν πόρτα καί νά σου δύο τρία 
τέσσερα, πέντε, δέκα, είκοσι, σαράντα θηλυκοί διάβο- 
λοι_σεισοπηγουντες καί κορδακιζόμενοι, άλλοι σατα- 
νικως ωραίοι καί άλλοι., σατανικώς άσχημοι, σέ κυ
κλώνουν και σέ ξεθεώνουν.

-Πόσες καρέκλες θέλει ό κύριος ; Διξιά, άρι-

Καί τοΰτο διά_νά μή τής δώση μεγάλον μισθόν. 
Πρώχμαΐΐ, δέ της έδωσε μόνον 75 δολλάρια τήν έ- 
βδομάδά. Εκείνη δμως άπεδείχθη περισσότερον πο
νηρή, διότι τόν έπεισε νά τήν παντρευθή. ‘Ο γάυος 
των έγινεν είς τό Μεξικόν. Γρήγορα δμως άντελή- 
φθησαν καί οί δύο πώς ήτο άδύνατον νά ζήσουν 
μαζί. Καί έχωρισαν.
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Ή θερινή κινηματογραφική κίνησις, κατά τας μέ
χρι τοΰδε ένδείξεις, προχωρεί κανονικώς, μολονότι 
υπάρχουν, κατά κανόνα άλλωστε καί όλίγοι δυσα- 
ρεστημένοι έκ τής καιρικής καταστάσεως.

Πάντως, παρά τόν υπερπληθωρισμόν τών θερινών 
Κινηματογράφων, δέν προβλέπεται κακόν τό θέρος, 
πλήν δι’ όλίγους μόνον Κινηματογράφους, οϊτινες 
ένφ έγνώριζον δτι έπρεπε νά λάβουν άνάλογα μέ
τρα ώς πρός τήν άπόκτησιν καλών ταινιών,_ έθεσαν 
τό ζήτημα τοΰτο είς δευτέραν μοίραν, πράγμα τό 
όποιον, άσφαλώς, θά έχη δυσάρεστα άποτελέσματα 
έπί τών έπιχειρήσεών των.

* ♦ -Λ
Έκ παραλλήλου πρός τού 48 λειτουργουντας θε

ρινούς Κινηματογοάφους τών Αθηνών (έκ τοΰ δήμο- 
σιευθέντος είς τό προηγούμενον τεΰχος πίνακος θε_· 
ρινών Κινηματογράφων τών Αθηνών παρελήφθη δ του 
Ψυχικοΰ τοιοΰτος) λειτουργούν, μή διακόψαντετ _τάς 
προβολάς των, καί οί χειμερινοί Ρέξ, Σινεάκ, Οΰφα, 
Ροζικλαΐρ, ‘Ελλάς, Μάζεστικ καί Ά^ι/τ-αϊχό», οίτινες 
άσφαλώς θά καλύπτουν τά περιωρισθέντα έξοδά 
των μέ τήν προβολήν δευτέρας ή καί τρίτης βιζιόν 
προγραμμάτων, πλήν τοΰ Ρέξ τό όποιον συνεχίζει τήν 
προβολήν ταινιών α’ προβολής.

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον είς τό Ρ®ί 
προεβλήθησαν τά κάτωθι έργα ώς άκολούθως: 21—27 
Ιουνίου “Παντρεύω τή μαμά μου,, μέ τήν Λουΐζα 
Οϋλριχ καί 28 Ιουνίου μέχρι 4 ’Ιουλίου “Πανάμ,, μέ 
τόν Πιέρ Μπλανσάρ, έπραγματοποιήθησαν δέ τά 
έξής εισιτήρια.

Ιΐαντρενω τή μα μα μον ΕΛσίΤήρίΟί D.OO1
Πανάμ * 5.905
Τό Ρέξ συνεχίζον τάς προβολάς του, παρουσίασε 

κατά τήν έπομένην έβδομάδα τήν μουσικήν φάρσαν 
“Μιά νύχτα στό Μαξίμ,, μέ τήν Σουζύ Βερνόν, τήν 
Μαργκερίτ Μορένο καί τόν κωμικόν Ντραμέλ.

*** - » ι
Ένα λάθος ούσιώδες είς τόν πίνακα των εισιτηρίων 

τόν δημοσιευθέντα είς τό προηγούμενον τεΰχος, 
άνέτρεπε τήν σειράν τής καθ’ ήμέραν άναλογίας 
τών είσιτηρίων τών μεγάλων Κινηματοθεάτρων Α 
προβολής τών Αθηνών.

Παρουσίαζε δηλαδή τό Παλλάς ώς λειτούργησαν 

στερά, είς τό κέντρον, έδώ, έκεϊ !
—Καί δέ χαίρεσαι πού £σοΰ δείχνουν προθυμία ;
—Νά τήν βράσω τήν προθυμία ποΰ περιμένουν 

νά τήν πληρώσω άκριβά έγώ, πού καλλίτερα άπό 
κάθε άλλον μπορώ νά έξυπηρετήσω τόν έαυτό μου.

— Καί γιά ένα φραγκάκι κάνεις έτσι; Άλλωστε 
δέν είναι ύποχρεωτικόν...

"Ετσι θαρρείς αϊ; Κόπιασε δόσε τό φραγκάκι νά 
δής πώς θά σοϋρθη στά μοΰτρα μ’ ένα : ζητιάνα, μέ 
πέρασες κύριος; "Η... μή δίνης τίποτε, γιά ν ά- 
κούσης άν θέλης τά σκολιανά σου...

Καί νά είσαι μόνος; Καλά-Άλλά δταν συνοδεύεις 
μιά τσοΰρμα ; Δέ σοΰ λέω, στούς χειμερινούς κινη
ματογράφους οί ταξιθέτιδες 2—3 τό πολύ είναι άπα- 
ραίτητες κοί έπειδή φυσικά δέν μπορεί τά κορίτσια 
νά ζήσουν έργαζόμενα τό μισό χρόνο, νά προσλαμ
βάνονται καί στούς θερινούς δπου τό βράδυ καί 
στους συνωστισμούς τών Απογευματινών κατα 
τάς έορτάς είναι Απαραίτητοι. Άλλ* έδώ πιά δέν 
πρόκειται περί έπαγγελματιών. Έδώ πρόκειται περί., 
έπιδρομής θηλέων πού... έχειροτονήθησαν έκ του μή 
είναι ταξιθέτιδες, ποιός ξέρει γιά ποιό σκοπό.

— Τά παρά λές καϋμένε, τόν διέκοψα

197 μόνον ήμέρας, ένφ ώς έμψαίνεται καί έκ τών 
δημοσιευθεισών ήμερομηνιών λειτουργίας, τούτο 
έλειτούργησε 217 ήμέρας καί κατά συνέπειαν το 
σύνολον τών είσιτηρίων διαιρούμενον δια των dlf 
ήμερων, πρέπει νά παρουσιάζει άναλογίαν καθ_ 
ήμέραν 1955 είσιτηρίων, ώς έμφαίνεται και έκ του 
κατωτέρω Αναδημοσιευομένου Ακριβούς πίνακος.
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Ένάρξ- Λήξεως

Ρέξ 
Όρφεύς 
Τιτάνια 
Παλλάς 
Αττικόν 
Σπλέντιτ 
Πάνθεον 
Ίντεάλ 
Απόλλων

23- 1-9371 30 5 937
25-12 936 30-5-937
17-10-936| 27-5-937
12-10-9361 16-5 937
5-10-936 30 5 937

10-10-936 23 5-937
23-10-936 23 5-937
19-10 986 30-4-937
8-10·936| 23-5-937

128
157
223
217
238
226
213
194
228

318.474
356.284
480.522
425.197
461 254
303.370
269.810
180.547
163.873

2488
2269
2155
1955
1938
1342
1267

931
718

Ή παράθεσις τοΰ άνωτέρου πίνακος διορ&ωμένου 
μάς έπεβάλετο δχι μόνον πρός άποφυγήν παρεξη
γήσεων άλλά καί έκ στοιχειώδους ύποχρεωσεως 
πρός τήν άκρίβειαν τών γεγονότων.

Πληροφορούμεθα δτι δμάς έκ 4—5 γάλλων όπε 
ρατέρ μιας γαλλικής έταιρίας_ύπό τήν έπωνυμίαν 
Terre et Mer άφίχθη άπό πολλών ήμερών είς τήν πό
λιν μας μέ τόν σκοπόν, τήν λήψιν κινηματογραφι
κών ταινιών τουριστικής ή καί διαφημιστικής φύσεως. 
Δέν γνωρίζομεν άν οί άνωτέρω ξένοι όπερατέρ έ
χουν έφοδιασθή μέ σχετικήν άδειαν, νομίζομεν δμως 
δτι καί άν έδόθη τοιαύτη, κακώς έδόθη είς ξένους 
τοιοΰτον δικαίωμα, τό όποιον έδει νά έχουν άπο 
κλειστικόν οί "Ελληνες όπερατέρ οϊτινες καί καλλι 
τέχναι είναι καί εύσυνείδητοι είς τό έπάγγελμά των

Τό Ύφυπουργεΐον Τύπου καί ΤουρισμοΟ είς του 
όποίου τήν αρμοδιότητα υπάγονται τοιαύτης φύσεως

—Τά παραλέω ; Μά γιά κύτταξε σέ δποιο δή
ποτε Κινηματογράφο δής κι' άν δέν έχη πάνω άπό 
σαράντα ταξιθέτιδες, νά μοΰ τρυπήσης τή μύτη- 
Πέσ’ μου, λοιπόν, πρόκειται περί βιοποριστικού έ- 
παγγέλματος; "Οταν λόγφ τής κρίσεως άπ’ τή μιά 
καί τής άποχής πού κάνουμε πολλοί οίκογενειάρχαι 
λόγω τής άσχημίας αύτής τών... ύβριζουσών ταξιθε- 
τίδων, πού οίθαμώνες έκάστου άπ’ αύτούς είναι όλι- 
χώτεροι τάς καθημερινός άπό τις ταξιθέτιδες, τί 
μπορεί νά κερδίζη ή κάθε μιά τους ήμερησίως ;

Καί μετά μικρή παΰσι συνέχισε.
—Έγώ άπορώ μέ τή νοοτροπία τών έπιχειρημα. 

τιών. Δέν καταλαβαίνουν δτι αί ταξιθέτιδες άντί νά 
έξυπηρετοΰν τήν πελατεία, τή διώχνουν ; Ή μήπως 
νομίζουν δτι θά τραβήξουν τούς νέους άν έχουν 
πολλές ταξιθέτιδες νόστιμες, καί προσλαμβάνουν 
δσες βροΰν, μιά καί δέν τις πληρώνουν;

Ό φίλος μου μάταια περίμενε νά τοΰ άπαντήσω. 
"Οσα έλεγε ήταν ή πικρή άλήθεια πού τήν είχα μέν 
παρατηρήση άλλά δέν είχα ύπολογίσει καί τήν...βα
ρύτητά της. ΟΙ διευθυνταί τών θερινών κινημοτογρά- 
φων πρέπει ν’ άντιληφθοΰν δτι ή πληθώρα ταξιθετί- 
δων βλάπτει άντί νά ώφίλή. W.



Η ΥΙΓ ΑΡΙΘ. I ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

c7li τοερισιναί μας 3Υίεγάλαι ’έοτΰΐΐνχίαι
ΕΠΕΛΑΣΙΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΝΤΒΕΡΣΟ
ΚΑΠΙΤΑΙΝ ΜΠΑΟΥΝΤ
ΑΟΥ1 ΠΑΣΤΕΡ

ΚΤΛ. ΚΤΛ.

&ίναι μία έγγύησις διά τήν έφείεινήν μας τοαραγωγήν

FIRST
ATI0NAL

μεγαλειϊέρα ΤΚινημαΙ ο γραφική όιργάνωσις τον Κόσμον, 
ή διαδέτονσα 2ά τελειόίερα και μεγα^είίερα σίοννΐιο, 
δά δέση εις κυκλοφορίαν καϊά την ωερίοδον 1937-3S

διαδεγμένος άωδ μίαν ωαραγωγήν 120 ταινιών 

ώς και 80 ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΟΡΤΣ 
τής ‘Εταιρείας BIT ΑΦΟΝ

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΒ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ!
ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΤΕΥΧΟΣ

γΤι εμωορικόϊεραι ταινίαι τής ωαγκοσμίον ωαραγωγής, «.γυρι~
ρισμέναι* με σκηνικόν cojovlον άφάνίασίον και με τά τεγειό~ JjMyv Λ«ρόυ 

Ιερά τεχνικά μέσα, da άωοίελέσονν τήν
ΒΑΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ έκάσϊον κΐνημ)γράφον.\^^^^

οι co λ έον δημοφιλείς άσΐέρες
Έρρολ Φλύνν 
Πώλ Μιοϋνι 
Σάρλ Μπουαγιέ 
Φερνάν Γκραβαί 
Τζέημς Κάγκνεϋ 
Ζώρζ Μπρέντ 
Κλάρκ Γκέημπλ 
"Ενιουαρντ Ρόμπινσον 
Μπόρις Κάρλωφ 
Πάτ Όμπριέν 
Λέσλι Χάουωρδ 
Χώμφρεϋ Μπόγκαρτ 
ΝτΙκ Πάουελ 

κτλ,

3ϊρωταγωνιστοϋν
Καίη Φράνσις 
Όλίβια ντε Χάβιλλαντ 
Μπέττυ Νταΐβις 
Άνίτα Λουΐζ 
Ροΰμπυ Κήλερ 
Τζόαν Μπλοντέλ 
Κλωντέτ Κολμπέρ 
Τζίντζερ Ρότζερς 
Μάριον Νταΐβις 
Βαρβάρα Στάνγουϊκ 
Σύμπιλ Τζέϊσον 
Μαργαρίτα Λίντσευ

κ. τ. λ.

Οι (ΰλέον διάσημοι σκηνοδέϊαι

Μιχαήλ Κοϋρτιζ 
Μάξ Ράϊνχαρτ 
Βίλχελμ Ντίτερλε

Τζόε Μάϋ 
φράνκ Μπορτζάζ 
"Αρτου Μάγιο 
Λόΰντ Μπέικον 
ΓουΧλιαμ Κέϊλυ κ.τ.λ.
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ζητήματα, είμεθα βέβαιοι δτι θά άπαγορεύσπ είς 
τους ξένους αύτούς τήν λήψιν ταινιών, έφ’ δσον μά
λιστα ούδείς γνωρίζει διά ποιον κυρίως σκοπόν 
προορίζονται αΰται. Έάν δέ πιστεύσωμεν καί μίαν 
οιάδοσιν, μία ταινία ληφθεΐσα έκ μέρους αύτών 
λάδα?μΐστΐΚ'>' τ?’ς Πάουερ· δυσφημεί έν μέρει τήνΈλ-

* * *
Πληροφορούμεθα δτι μεταξύ τών διαφόρων γρα 

φείων εισαγωγής κινηματογραφικών ταινιών έπικρα- 
τει νευρικότης διά τήν άπόκτησιν τών έκλεκτοτέρων 
ταινιών τής εύρωπαϊκής παραγωγής καί ιδίως της 
γαλλικής, δεδομένου δτι αϋτη θεωρείται σήμερον ώς 
η καλλιτέρα, καθόσον ή γερμανική κατά τό πλεϊ- 
στον κρατικοπο ηθεϊσα ,δέν έξυπηρετεΐ είμή δρισμέ- 
νους κυρίως σκοπούς. Προκειμένου περί τής άμερι- 
κανικης, αυτή είναι γνωστή περίπου έκ προηγουμέ
νων δημοσιευμάτων καί ώς έπί τό πλεΐστον άντι- 
προσωπευεται έν Έλλάδι δι’ ίδιων πρακτορείων ή 
και αποκλειστικών άγοραστών καί περί τών όποιων— 
TOtl/iL aV λ ' άθχοληθώμεν άπό τής παρούσης στήλης.

Λιά τήν άπόκτησιν δμως ταινιών γερμανικού 
στυλ, πραγμα έννοεΐται άπαραίτητον διά τό έλλη- 

κοιΧ°ν> 01 εισαγωγείς μας εστράφησαν κυρίως 
3nv αυστρο ουγγρικήν άγοράν ή όποια παρου- 

~ “ssi σήμερον Ικανοποιητικήν πρόοδον, συγκατα- 
,?υσα· τών καλλιτεχνικών γερμανικών ό- 

ταΤ' τ“ πλέον περίφημα τής όθόνης.
° λυπηρόν μόνον είναι, δτι ή Εύρωπαϊκή κινημ. 

Λ ρ®ΥωΥ$· έν_ μέρει δέ καί ή Αμερικανική, θεωρούν 
? a Υ°Ραν τής Ελλάδος, έν συγκρίσει πρός τόν 

«,,^υ?μδν τ'Ί<’’ τί>ν καλυτέραν τοΰ κόσμου, δέν 
ττηΐΛ°^εου0ντ?1 διόλου νά ζητοΰν τιμάς, τάς ό- 

ε§ναι ζήτημα άν άλλοτε έζητοΰσαν διά τήν

. °1 δμως ύπ,ύθυνοι διά ,ή, κα,ώσ,ααι· I
αυτήν, δέν είναι άσφαλώς οί εύρωπαϊοι παραγωγοί,. 
αλλ~ αυτοί ουτοι οί έλληνες εισαγωγείς ταινιών, οι 
οποίοι ώς κατ’ έπανάληψιν έτονίσαμεν, συναγωνί
ζονται, πολλάκις, δχι κυρίως ποιος θ’ άποκτήση τάς 
καλυτέρας ταινίας, άλλά ποιος θά δώση τήν μεγα- 
λυτέραν τιμήν, διά μίαν ταινίαν άμφιβόλου έμπο- 
ρικοτητος Έάν δέ πρόκειται περί ταινίας γνωστής 
καλλιτεχνικής καί έμπορικής άξίας, τότε στέλλουν 
περίπατον καί τήν λογικήν καί τό πορτοφόλι.

Τήν τακτικήν αύτήν των διαφόρων έλλήνων εισα
γωγέων όσφρανθέντες ο! εύρωπαϊοι παραγωγοί, δέν 
ανησυχούν διόλου διά τήν τοποθέτησιν τών ταινιών 

‘Ελλάδα, οΰτε καί ζητούν ώρισμένην τι
μήν, άλλά έκθέτουν αύτάς σχεδόν είς πλειοδοτικόν 
οημοπρασίαν, προκειμένου, έπαναλαμβάνομεν, νά 
τας διαθέσουν διά τήν Ελλάδα.

Αλλά, πρός τί νά έπαναλαμβάνομεν κατά πάσαν 
τοιαυτην έποχήν τά ίδια καί τά ίδια ; Μήπως πρό
κειται νά μεταβάλλωμεν τήν τακτικήν τών άδιορθώ- 
των; Τοιαυτη έλπίς δέν ύπάρχει, δυστυχώς!

ή προσεχή χειμερινήν κινημ. περίοδον θά 
οΰν, κατά τάς πληροφορίας μας, αί έκλεκτό- 

τεραι ταινίαι της παγκοσμίου κινημ. παραγωγής με- 
λ?κα( “ν δπ° “V περιλαμβάνονται καί όλίγαι ίτα- 

θ°Ττ“ 1 Κ'?ΗΛ ΕΤΑΙΡ1Α τήν όποιαν ώς 
γνωστόν άνέλαβεν τό Μετοχικόν Ταμεϊον Στρατού 
Θ^Λ δτ5°Ι?Α ιδιοκτήσίαν άποτελεΐ τό Κινηματο- 
τοΰ κ°τΠ“λλπ ’ διά„-τοΰ διορισθέντος νέου διέυθυν- 
ΕύηΑ,υΡ-Ρανταζη υεταβάντος έπί τούτω είς 
έοέΡτ«7ην μ>ετΊτ^\ Αλ Στεφανοπούλου, θά ' φέρη 
πεοιλαιιηΑΡ τάς 20 ϊέα,ς ταινία<: μεταξύ τών όποιων 
περιλαμβάνονται καί αί κατωτέρω :

‘Mademoiselle ma mere· κομεντί μέ τήν χαριτω
μένη γαλλίδα Ντανιέλ Νταρριέ. Χ Ρ

«Dame de Malacca· τοΰ Φράνσις ντέ Κρουασέ, μέ 
^ηλαΥ,ων.ρτάος.τ0ίΠιέρ Ρισάρ ΒΙλρ χάρι- 
τωμένην Εντβις Φεγιέρ. Σκηνοθεσία Μάρκ ’Αλ- 
Αεγκρε.
κέτ* ΝτυφλόςθλΐμΐτΡ'1’ Τ° γνωστό δρ5ρα μέ τήν Ούγ-

«Les 3 de Saint Cyr» (Οί τρεις εύέλπιδες) ένδια 
φέρον έργον τυπου «Οί τρεις τοξόται τής Βεγ-

«French Cancan· έπίσης μέ τήν Ντανιέλ Νταρριέ.
-«Σκιπίων ό άφρικανός» μεγάλη ιταλική παραγωγή 

του σκηνοθέτου Καρμίνε Γκαλόνε, είς δύο έκδό- 
σεις: ιταλικήν καί γαλλικήν.

«Rapsodie Hongroise» μουσικόν έργον μεγάλου 
ένδιαφέροντος. . ’

«Perles de la Couronne» τοϋ Σασά Γκιτρύ μέ πρω
ταγωνιστήν τόν ίδιον, τήν Σεσίλ Σορέλ καί τήν Ζα- 
κελίν ντέ Λυμπάκ. 1

«Empreinte du Dieu· μέ τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ. 
λίν<ΝτέΙ>Ο<'^,Γ^β> μ^ T^V ’Ανρ1 Μπόσκ καί τήν Ζακε- 

Φρανσέν^ dU monde> μέ τόν συμπαθέστατον Βικτώρ

«Assaut» μέ τόν Σάρλ Βανέλ.
-,.*1!?8 Mutines d’Elseneur» δράμα ναυτικόν μέ τόν 
Z.OCV /nupoc.

~«L homme de nulle part», άπό τό γνωστόν έργον 
του Πιραντέλλο «Ό μακαρίτης Ματίας Πασκάλ- μέ 
τόν Πιέρ Μπλανσάρ.

«He de veuves· μέ τήν περίφημη Μαρσέλ Σαντάλ 
και τόν Πιέρ Ρενουάρ.

«Liebesregimcnt», σκηνοθεσία Ζάκομπυ, μουσική 
Ρόμπερτ Στόλτς. Πρωταγωνισταί: ή Άντεργκαστ 
ή Ιντα Βυστ καίό περίφημος κωμικός Λέο Σλέζακ 
καί άλλα τά όποια θ' άναγγελθοΰν καταλλήλως, 
α - Τ άνωτέρω έργα τών όποιων τήν έκμετάλλευσιν 
οα εχη ή Αν. Κιν. Εταιρία, θά προβληθούν είς τόν 
ιδιόκτητον Κινηματογράφον της Παλλάς.

Πλήν των ώς άνω, τό Παλλάς θά προβάλη καί άλ
λων γραφείων έργα ως τά : «·Ο τάφος τοϋ Ινδού» 
του Αιχμπεργκ, «Ίβάν δ τρομερός» μέ τόν Χάρρυ 
Μπωρ,« Ιππότης χωρίς πανοπλίαν» μέ τήν Μαρλένε 
«Ντητριχ, «Ανήσυχες ψυχές» μέ τήν Πάουλα Βέσσελυ 
« π τίγρις τής Σιγκαπούρης» έπίσης τοϋ “Αϊυ- 
μπεργκ κ. ά. Λ

Η ΑΣΤΟΡ1Α ΦΙΛΜ θά φέρη περί τάς 25 —30 ται- 
^Λ.περισσότεραι τών όποιων παραγωγής Uni
ted Artists. Μεταξύ αύτών περιλαμβάνονται αί έξής· 

«Χαμένα νειάτα» (Dodsworth) μέ τήν Ρουθ Τσά 
τερτον καί τήν Μαίρη “Αστορ.

«Ή Ιστορία γράφεται τή νύχτα» (History is made 
at night) μέ τόν περίφημον Σάρλ Μπουαγιέ.
A0^rovbrandt μέ T0V δΐά°ημΟν καλλιτέχνην Τσάρλ

«‘Ιππότης χωρίς πανοπλίαν» μέ τήν Μαρλένε Ντή- 
Κια τό όποιον ώς γράφομεν άνωτέρω θά προ- 

είς τό Παλλάς.
_·Σονάτα ύπό τό σεληνόφως» (Moonlight sonata) 

του Παντερέβσκυ.
βια^Λέϊ J°Urney> μέ τόν κόνΡατ Φάϊτ καί τήν Βί-

«Ένα βροχερό άπόγευμα» μέ τόν Φράντς Λέντε- 
ρερ καί τήν "Ιντα Λούπινο.
, ~~Ερα',σιΛέ?<ν1'ις. τζέντλεμεν· μέ τόν Ντουγ. Φαίρ- 
μπανκς (υιόν) καί τήν Έλίζα Λάντι. Ρ

«‘Η νήσος τής εύτυχίας» τό νεώτερον έ’ργον τής 
Πόλας Νέγκρι.

«Quelle drole de gosse» μέ τήν Ντανιέλ Νταριέ.
«Σεράγεβο», ένα νέο τοΰ Βίλλυ Φόρστ, «Ό Κουρ- 

σάροςζ ένα νέο μέ τόν τενόρον Τζίλλι καί άλλα ώς 
καί άριθμόν τινα περιπετειωδών.

Η ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥΙ Ν ΜΑΎΈΡ θά φέρη έ
φέτος περί τάς 38-40 ταινίας έκ τών όποιων μερι
κός άναφέρομεν κατωτέρω

«Μαρία Βαλέφσκα» ή πρώτη μεγάλη δημιουργία 
τής συνεργασίας τών κορυφαίων καλλιτεχνών τής 
όθόνης Γκρέτας Γκάρμπο καί Σάρλ Μπουαγιέ.

«‘Η γή τής έπαγγελίας» μέ τόν άφθαστον Πώλ 
Μιοΰνι καί τήν Λουΐζα Ράϊνερ-

«Νέμεσις» τοΰ σκηνοθέτου Φρίτς Λάγκ μέ τήν 
Σύλβια Σίντνεϋ καί τόν Σπένσερ Τρέϊσυ.

«Ή τιμή τής άτιμασμένης» (Libeled lady) μέ τήν 
άλησμόνητη Τζΐν Χάρλοου, τήν Μύρνα Λόϋ, τόν 
Ούίλλιαμ Πάουελ καί τόν Σπένσερ Τρέϊσυ.

<Ή κυρία μέ τάς καμελίας» τό άθάνατον έργον 
τοΰ Δουμά μέ τήν θείαν Γκρέτα Γκάρμπο.

«Πρωταθληταί τής γκάφφας» μεγάλη κωμωδία μέ 
τόν Χονδρόν καί Λιγνόν-

«’Ανάθεμα στόν πόλεμο* του σκηνοθέτου Βάν 
Ντά'ίκ μέ τόν Φράνσοτ Τόν καί τόν Σπένσερ Τρέϊσυ.

«Δαίμονες τών κυμάτων» άπό τό πολύκροτον έρ
γον τοΰ Ρ. Κίπλιγκ, μέ τούς Λάϊονελ Μπάρρυμορ, 
Φρέντυ Μπαρτόλομυ καί Σπένσερ Τρέϊσυ.

♦ 0(5 μοιχεύσης! μέ τόν ρόμπερ Τέϋλορ καί τήν 
Βαρβάρα Στάνγουΐκ-

«‘Υπό τήν σκιάν τής λαιμητόμου» άπό τό γνω
στόν άριστούργηυα τοΰ Ντίκενς, μέ τόν Ρόναλντ 
Κόλμαν καί τήν Έλίζαμπετ "Αλλαν.

' .Χονδρός, Λιγνός καί Σια» μεγάλη κωμωδία μέ 
τούς Λώρελ καί Χάρντυ.

«Κοΰκλες τοΰ διαβόλου» έργον Γκράντ · Γκινιόλ, 
μέ τόν Λάϊονελ Μπάρρυμορ καί τήν Μωρίν θ’ Σουλ- 
λιβαν.

«Μονάρχης χωρίς στέμμα» (ParmelT, μέ τόν Κλάρκ 
Γκέΐμπλ καί τήν Μύρνα Λόϋ

«’Ανοιξιάτικο τραγοΰδι» (προσωρινός τίτλος) μέ 
τήν Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ καί τόν Νέλσων “Εντυ.

«Χαλύβδινες καρδιές» έπίσης μέ τήν Τζίν Χάρ
λοου. τόν Ούάλλας Μπήρρυ καί τόν Σπένσερ Τρέϊσυ.

«Μπρόντγουαίη Μέλοντυ 1938» μέ τόν Ρόμπερ 
Τέϋλορ καί τήν Έλυνορ Πάουελ.

«ΖητοΟνται άστέρες» (τίτλος προσωρινός), μέτούς 
κωμικούς Χονδρόν καί Λιγνόν.

«ΟΙ έμποροι τοΰ θανάτου» έργον κατασκοπείας 
μέ τόν Έντμον Λόου καί τήν Μέϊτζ “Ηβανς.

«Price and prejudice - τό μεγαλύτερο έφετεινό φίλμ 
τής Νόρμας Σήρβρ.

«ΟΙ κρυφαγκάλιαστες» μέ τήν Τζίν Χάρλοου καί 
τόν Ρόμπερτ Τέϋλορ.

«Τό τέλος τής κυρίας Τσένεϋ» (τίτλος προσωρι
νός) μέ τήν Τζόαν Κράουφορδ, τόν Ρόμπερ Μόντγ· 
κόμερυ καί τόν Ούίλλιαμ Πάουελ, και άλλα ως κοί 
μεγάλον άριθμόν μικρών έκπαιδευτικών ταινιών, 
τουριστικών, μίκυ μάους κ. ά.

Τό γραφεϊον ΕΜ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ θά φέρη έφέτος 
περί τάς 20 νέας ταινίας, έκ τών όποιων σημειώνω- 
μεν τάς κατωτέρω :

«Τό στίγμα» ή άλησμόνητος μεγάλη έπιτυχία τής 
Πόλα Νέγκρι είς τόν βωβόν κινηματογράφον μέ τήν 
Γκαμπύ Μορλαί, Βικτώρ Φρανσέν καί τόν Ιάπωνα 
Σεσοΰί Χαγιακάβα.

Barbary coast» μέ τήν Μύριαμ Χόπκινς καί τόν 
Έντι Ρόμπινσον.

«Beloved Enemy» μέ τήν Μέρλ ·Όμπερον.
«3:1 pour 1’amour» όπερέττα μέ μουσικήν του Πωλ 

Άμπραχάμ, μέ τόν Μάξ Χάνσεν καί τήν Ρωση Μπα- 
ρατζόνι.

Ένα μέ τήν Άννυ "Οντρα.
«Accused» μέ τόν Ντούγκ. Φαίρμπανκς (υιόν) καί 

τήν Ντολόρες ντέλ Ρίο, κ. άλλα.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜ. ΕΝΩΣ1Σ θά φέρη περί 

τάς 70-80 ταινίας εις τάς όποιας περιλαμβάνονται 
καί αί παραγωγοί τής γερμανικής ^έταιρίας U f a. 
καί τής άμερικανικής R Κ.Ο. ,

Μεταξύ τών διαφόρων ταινιών έγνωσθησαν μέχρι 
σήμερον αί κατωτέρω :

«‘Η Λευκή Αδελφή· μέ τήν Καμίλλη Χόρ».
«Ή Ντάμα Πίκα» τοΰ ρώσσου συγγραφέως Που- 

σκιν, μέ τόν Πιέρ Μπλανσάρ.
«Πόρτ Άρθούρ» ή θαυμασία δημιουργία του σκη

νοθέτου Φαρκάς-
«Ζιγκολέτ» τό περίφημον μυθιστόρημα του ντε 

Κουρσέλ. μέ τόν Γκαμπριέλ Γκαμπριό, την Φλωρέλ 
καί τήν Ροζίν Ντερεάν.

♦ Κάτια» άπό τό μυθιστόρημα «‘Ο κυανούς δαίμων 
τοΰ Τσάρου ’Αλεξάνδρου» τής Μπιμπέσκο, με την 
Ντανιέλ Νταριέ.

«Μιά γυναίκα μόνη» (Κίτρινο διαβατήριο) μέ τήν 
“Αννα Στέν-

«Ταρακανόβα» μέ τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ 
«Μιξοπάρθενες» τοΰ Μαρσέλ Πρεβώ.
«Νίνα Πετρόβνα» μέ τήν Ίζα Μιράντα καί τόν 

Φερνάν Γκραβέ, σκηνοθεσία Τουρζάνσκυ.
«Πάτερ Σέργιος» τοΰ Άντρέ Ούγκόν μέ τόν Πιέρ I 

Ρισάρ Βίλμ.
«Νέοι άνθρωποι» τοΰ συγγραφέως Κλώντ Φαρέρ 

μέ πρωταγωνιστήν τόν Χάρρυ Μπώρ· Σκηνοθεσία 
Μαρσέλ Λερμπιέ-

L’appel de la vie» μέ τόν Βικτώρ Φρανσέν.
«Ή νυχτερίδα» τοΰ περίφημου μουσουργού Στρά- 

ους, μέ τόν νεώτερον άδελφόν Κιεπούρα Στανισλας, 
τήν Ρενάτε Μύλλερ, τόν Γκέοργκ Άλεξάντερ και 
τόν Ίβάν Πέτροβιτς.

«Ταμάρα» μέ τόν Βικτώρ Φρανσέν καί τήν Βέρα
Κορέν· ' , ΑΝ• Πατριώται» μέ τόν Έμιλ Γιάννιγκς και τόν Νι
κόλα Κολίν.

«Μαρία Μαλιμπράν» μέ τήν περίφημη Μάρθα Εγ- 
γερθ.

«Ό φόβος» τοΰ Στεφάν Τσβάΐκ, μέ *ήν Γκαμπυ 
Μορλαί καί τόν Σ. Βανέλ. Σκηνοθεσία Τουρζάνσκυ.

«Carnet de bal» σκηνοθεσία Ζουλιέν Ντυβιβιέ, μέ 
πρωταγωνιστάς τόν Χάρρυ Μπώρ, τόν Πιέρ Μπλαν
σάρ. τόν Βικτώρ Φρανσέν, τήν Γκαμπύ Μορλαί, τόν 
Πιέρ Ρισάρ Βίλμ κ. ά.

«Ή κυρία τού βαγκόν-ΛΙ» μέ τόν Ραμόν Νοβάρρο 
καί τήν Έντβίζ Φεγιέρ.

<Άγνή Σοϋζάνα» μέ τόν Άνρί Γκαρά καί τήν 
Μέγκ Λεμονιέ.

«Κατηγορώ» τοΰ σκηνοθέτου Άμπέλ Γκάνς, μέ 
τόν Βικτώρ Φραισέν.

«Konflikt» μέ τήν Καμίλλη Χόρν.
«Μανταλένα» μέ τήν Ζίμπιλε Σμίτ.
«Μπόβαρυ» μέ τήν περίφημη Πόλα Νέγκρι.
«Λευκές νύχτες» μέ τήν Γκαμπύ Μορλαί, 
«Πανσιόν Μιμόζα» μέ τήν Φρανσουάζ Ροζέ.
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«κ ινηματογραφι κος αςτηρ»

«Τά μυστήρια τής έρυθράς θαλάσσης» τό πασ(·μ 
γνωστόν μυθιστόρημα τοΰ Άνρί ντέ Μονφρέδ μέ 
πρωταγωνιστάς τόν Χάρρυ Μπώρ καί τόν ίδιον τόν 
συγγραφέα.

«Γιούλικα» μέ τήν Πάουλα Βέσσελυ. Σκηνοθεσία 
Γκέζα φον Μπόλβαρυ. '

‘Κ«τάχρησις εμπιστοσύνης» μέ τήν χαριτωμένην 
γαλλίδα βεντεττα Ντανιέλ Νταρριέ. μ Π

«Παρίσι» άπό τό μυθιστόρημα τοΰ Ρενέ Μπενζα- 
μιν με τον Χάρρυ Μπώρ καί τήν Ρενέ Σαΐν Σύρ 
_ *ΣίΡκ·,ΣαΡάν» μουσική κωμωδία τοΰ Ρόμπερτ 
2.τθλτς μέ τους διάσημους κωμικούς Πάτ καί Πα 
τασσόν και συμπαίκτας τόν Χάνς Μόζερ, τόν Λέο Σλέ- 
ζακ καί τήν Άντέλα Ζάντροκ.

«Le Mioche» μέ τόν Λουσιέν Μπαροΰ, Γκαμπριέλ 
Ντορζια κ. α.

<ρ“μάνς τοΰ Τσαϊκόβσκυ· τοΰόμωνύμου μουσουρ
γού με τόν~Βίλλυ "Αϊχμπεργκερ καί τήν πρωταγω- 
ΜαρΡντ°άϊντ°υ ΚρατίΚ0υ θεάτΡου τής Βιέννης Κρίστα 

ν«(β'ΥΓ0ΓξάχβΜμματ? τίΐς Δύσεως» μέ τόν Πιέρ Φρε- 
ναΐ, τόν Πιέρ Ρενουαρ καί τήν Ντανιέλ Παρολά.

«Graine au vent» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ καί άλλα. 
,, Επίσης μίαν ταινίαν μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ πού 

θα γυρίση > έφέτος έν Γαλλία, μίαν ταινίαν τοΰ Γιάν 
Κιεπουρα παραγωγής Projectograph καί δπως πάν
τοτε και τά περίφημα Έκλαίρ Ζουρνάλ-

- Η ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ θά 
φερη έφέτος περί τάς 50 ταινίας παραγωγής War
ner Bros, First National καί Cosmopolitan, έκ τών ό
ποιων 7 κάου μπόίς. Μεταξύ τών μεγάλων ταινιών 
άναφέρονται:
, "Τό πράσινο ψώς» μέ τόν "Ερρολ Φλύν καί τήν 
τζαζ Τα Λθυΐζ’ -ηνοθετημένο άπό τόν Φράνκ Μπόρ-

«Τόβαριτς» σκηνοθεσία Άνατόλ Λίτβακ μέ πρω
ταγωνιστήν τόν Σάρλ Μπουαγιέ (πόσα φίλμ μέ τόν 
Σ- Μπουαγιέ θά ύπάρξουν έφέτος ;) καί τήν Κλων- 
τέτ Κολμπέρ.

•Μαύρη Λεγεών» (ΚοΟ-Κούξ-Κλάν), μέ τόν πε- 
ρίφημον Χώμψρεϋ Μπόγκαρτ.

«Χάρισέ μου τήν καρδιά σου» δραματική ταινία 
μέ τήν συμπαθεστάτην Καίη Φράνσις.

«Ό πρίγκηψ καί ό φτωχός» άπό τό περίφημον μυ
θιστόρημα του Μάρκ Τουαίν, μέ πρωταγωνιστήν τόν 
Ερρολ Φλυν.

• λ Κατηγορώ» τοΰ Αίμιλ Ζολα παρμένο άπό τήν 
υπόθεσιν Ντρεϋφούς, μέ πρωταγωνιστήν τόν Πώλ 
Μιουνι. Σκηνοθεσία Βίλχελμ Ντίτερλε.

«Ό βασιλεύς καί ή_χορεύτρια» παρμένο άπό τό 
έρωτικόν είδόλλιον τοΰ Έδουάρδου, μέ πρωταγωνι- 

λ ς-τίχ γά*λ?ν καλλιτέχνην Φερνάν Γκραβαί καί 
τήν Τζόαν Μπλόντελ.
θέσέως°^Ρύχΐ°ν μέτωπον> ταινία θαλασσινής ύπο·

«Κάΐν καί Μάμπελ» μέ τόν συμπαθέστατον Κλάρκ 
Γκαίημπλ και τήν Μάριον Νταϊβις.

«Στιγματισμένες γυναίκες» μέ τήν Μπαίτυ Νταΐ- 
ριςκαι τόν Χώμφρεϋ Μπόγκαρτ. “Εργον δραματικού 
ένδιαφέροντος.

* θ θεάς τοΰ πολέμου» μέ τόν περίφημον Μπό· 
ρις Κάρλωφ.

«Πράσινες βοσκές» θρησκευτικού ένδιαφέροντος 
έργον. παρμένο άπό τήν Βίβλον. μέ τήν περίφημον 

$*· χορωδίαν του Χώλ Τζόνσον. μ
_ * Ο Κυκλών» φίλμ μεγάλης σκηνοθεσίας μέ τόν 
Ερρολ Φλυν καί τήν Καίϋ Φράνσις.

«Ό ιππότης τοΰ μεσονυκτίου» ρομαντικόν φιλμ

'λαντΛΐ’λΐ X5’J “Ρδ Κα1 τ,!,ν Όλίβιαί ντέ Χάβιλ 

«Ποιός έσκότωσε;» μέ τόν Πώλ ΜιοΟνι.
* θ, δασών» ταινία έγχρωμος μέ τόν

Ερρολ Φλύν καί τήν Χάβιλλαντ.
' iF θεο° ,και ή ΥυναΙκα> έπίσης έγχρω-ΜπίΙη οκλήρου ταινία με τούς Ζώρζ Μπρέντ καί 

Μπεβερλυ Ρομπερτς.
a // ·Τ^Χ?1,ς Βεγγάλης», δύο έπιθεωρήσεις μέ 

τόν Ντικ Πάουελ καί διάφοραι άλλαι ώς καί 60 πε
ρίπου μουσικά σόρτς καί Μέρρυ Μέλοντυ (Σίλλυ 
Συμφωνυ). '

Φθήί: ΦΙΛΜ θά φέρη 40 περίπου ταινίας παρα- 
των ,° ήνωμένων άμερικανικών έταιριών 

2uth Century καί Fox Film, μεταξύ τών όποιων συγκα
ταλέγονται καί αί έξής:

« Η μικρά λαθρεπιβάτις» ή «Τσϊν-Τσίν»“μέ τήν μι- 
κραν Σίρλευ Τέμπλ.
/‘Η λευκή βασίλισσα» μέ τήν πρωταθλήτριαν τοΰ 

σκι Σονια Χένυ. Ταινία μουσική είς ήν συμπρωταγω
νιστούν δ Άντόλφ Μενζοΰ καί ό τενόρος Ντόν Ά- 
μιτσε.

«Οί Λόϋντ άπό τό Λονδΐνον» φίλμ ναυτικόν τής 
έποχής τοΰ Νέλσωνος μέ τήν Μαντελέν Κάρολ καί 
τόν μικρόν Φρέντυ Μπαρτόλομυ.

*Τά απρόοπτα τής λεωφόρου» ταινία μουσική τοΰ 
περιφήμου συνθέτου "Ιρβιν Μπέρλιν μέ τήν Μάντε- 
λεν Κάρολ, τήν Άλίς Φαίϋ καί τόν Ντίκ Πάουελ.

« Ο έβδομος ούρανός», μέ τήν Σιμόνη Σιμόν, τήν 
Μαίντυ Κρίστιανς καί τόν Τζαίημς Στούαρτ.

,‘θ έ'ρως εις τήν πρώτην σελίδα» μέ τόν Λωρέττα 
Γιωγκ, τόν τενόρον Ντόν Άμίτσε καί τόν Τάϋρον 
Παουερ.

τελευταϊος σκλάβος» ναυτικόν δράμα μέ τόν 
Ουαλλας Μπήρρυ, τόν Γουώρνερ Μπάξτερ, τήν Έλί- 
ζαμπετ “Αλλεν καί τόν μικρόν Μίκυ Ρούνεϋ.

«Ύπό τήν πορφύραν» σκηνοθεσία Βίκτωρ Σζό- 
στρομ μέ τήν Άνναμπέλλα καί τόν Κόνρατ Φάϊτ.

«Αύτό μέ άφορά» (τίτλος προσωρινός) μέ τήν Βαρ 
βάραν Στάνγουϊκ, τόν Ρόμπερτ Τέϋλορ καί τόν Βί
κτωρ Μάκ Λάγκλεν.

«Καφέ Πετροπόλ» του Ζάκ Ντεβάλ, μέ τήν Λω- 
Ρεττα Γιωγκ, τόν Τάϋρον Πάουερ καί τόν Άντόλφ 
Μενζου.

« Η μικρά Βιλλυ Βίνκυ» άπό τό έργον τοΰ Κί- 
πλιγκ (είδος λογχοφόρων τής Βεγγάλης), μέ τήν 
Σίρλευ Τέμπλ καί τόν Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν.

, «"Ενα έγκλημα, στήν "Οπερα» μέτόν Μπόρις Καρ- 
λωφ καί τόν Γουώρνερ Όλαντ.

«Ο δρμος τοΰ πεπρωμένου» ταινία έγχρωμος μέ 
τήν γαλλίδα καλλιτέχνιδα Άνναμπέλλα.

« Ο Αλή Μπαμπάς στήν Πόλι» μέ τόν περίφημον 
κωμικόν "Εντυ Κάντορ.

«Lancer spy» έργον κατασκοπείας μέ τόν γερμα- 
νόν καλλιτέχνην Πέτερ Λόρ καί τήν Ντολορές ντέλ 
Ριο.

«Μπόρνεο» ή τελευταία ταινία τοΰ διασήμου έ- 
ξερευνητου Μάρτεν Τζόνσον.

«Τό Λοΰπιγκ τοΰ θανάτου» φιλμ άεροπορικόν μέ 
τόν Πέτερ Λόρ καί τήν "Ελλεν Γούντ κ. ά.

Επ'σης ή Φόξ Φίλμ θά έχη, ώς πάντοτε μεγάλον 
αρίσμον ένδιαφερουσων μικρών τουριοτικΛν ιοιινιών 
(Μάζικ Κάρπετ. ντοκυμαντέρ κλπ.) ώς καί τά περί
φημα έπίκαιρα γεγονότα Φόξ Μούβιτον Νιούς,

Τά ήνωμένα γραφεία ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑ- 
ΡΙΔΗ καί Α-Ε.Κ.Ε. θά φέρουν καί έφέτος, δπως πάν
τοτε, περί τάς 80-90 ταινίας διαφόρων εύρωπαϊκών 

κατατάση μεταξύ τών άξιωματούχων μελών του 
Δ. Συμβουλίου, παρακαλεΐ νά μή υποδειχθρ καί 
ήδη ή έπσνεκλογή του, διότι θά είναι υποχρεωμέ
νος καί πάλιν νά παραιτηθή.

Κατά τήν αύτήν έπίσης συνεδρίασιν δεν παρεστη 
καί δ παραιτηθείς πρόεδρος κ- Ν. Γαίτης μή έπιθυ· 
μών δπωσδήποτε τήν έπανεκλογήν του.

Γενομένων έν τέλει άρχαιρεσιών διά τήν έκλογήν 
άξιωματούχων μελών έψήφησαν έν συνόλω_33 μέ
λη, ήκυρώθησαν δμως 3 ψηφοδέλτια, ώς κακώς δια- 
τυπωθέντα. , , . .

Διά τό άξίωμα τοΰ προέδρου έψηφίσθησαν οι κ.κ.
Δημ. Γιαννόπουλος μέ ψήφους 21
καί Δημ. Σκούρας · s 9

Κατά συνέπειαν πρόεδρος έξελέγη δ κ. Δ. Γιαν-

Διάτό άξίωμα τοΰ άντιπροέδρου έψηφίσθησαν οί κ. κ,
Γ- Παπαστόφας μέ ψήφους 12
θ. Δαμασκηνός » » 11
καί Δ- Τζέμης » * , ' _

Κατά συνέπειαν άντιπρόεδρος έξελεγη Ο κ. ι · 
Παπαστόφας. , .. - .

Γεν. Γραμματεύς έξελέγη δ κ. Φιλ. Φίνος δια 
ψήφων 29 έναντι μιάς ήν έλαβεν δ κ. Ε. Βακο- 
ΥΐάΚοσμήτωρ έξελέγη ό κ. Κ. Χλοΐδης διά ψήφων 
26 έναντι τριών άς έλαβεν δ κ. X. Μπόλας.

Τακτικοί σύμβουλοι έξελέγησαν δ κ.κ. Χαρ. Μπό- 
λας διά ψήφων 24, Ε. Βακογιάννης δια ψηφων_ 2U, 
Δ. Βουλγαρίδης διά ψήφων 19 καί Ν. Σαμπατακος 
διά ψήφων 13, άναπληρωματικοί δέ τοιουτοι οί κ.κ. 
Άλ. Ζερβός ψήφους 17, Δ. Γιαννάτος ψήφους 14, Κ. 
Σαμαρτζής ψήφους 11 καί Άλ. Γιαμαλιδης ψηφ. 10.

Ουτω έχει τό νέον Διοικ. Συμβούλιον τό όποιον 
έδέχθη νά συνεργασθή, κατ’ άνάγκην, μέ τόν περί
εργον αύτόν ταμίαν, τοΰ δποίου τάς πράξεις διέπει 
πάντοτε ή κακία καί τό πείσμα.

**
Οί έλληνες διευθυνταί Κινηματογράφων δλοκλή- 

ρου τής Ελλάδος καθώς καί τά γραφεία έκμεταλ
λεύσεως κινημ. ταινιών, διά τήν ένίσχυσιν της Βα- 
σιλ. Αεροπορίας, θά προσφέρουν τάς είσπράξεις 
μιάς ήμέρας, τών Κινηματογράφων και των γρα
φείων των. ,

Πρός τόν σκοπόν αύτόν έπιτροπη έκ των κ. κ. 
θ. ΔαμασκηνοΟ, Δ Σκούρα, Γ. Κοσμίδη, Δ. Γιαννο- 
πούλου, Φιλ. Φίνου κ. X- Μπόλα, έπεσκεφθη το Υπουρ- 
γείον Αεροπορίας καί άνεκοίνωσεν τήν τοιαυτην 
άπόφασιν τών κινηματογραφιστών, ήτις και έγενε- 
το δεκτή, ήμέρα δέ τών ύπέρ τής Β. Αεροπορίας 
παραστάσεων ώρίσθη ή μεταπροσεχής Πέμπτη 29 
’Ιουλίου. , ,Κατά τήν ήμέραν ταύτην τά_εισιτηρια όλων των 
Κινηματογράφων θά ύπερτιμηθοΰν κατά ουο δραχ- 
μάς, τά δέ γραφεία έκμεταλλεύσεως ταινιών παραι
τούνται τοΰ άναλογοΰντος ποσοστού η άναλόγου 
ένοικίου τής ήμέρας έκείνης ύπέρ της Β. Αεροπο
ρίας. ’Επίσης άπεφασίσθη δπως τά εισιτήρια των 
Κινηματογράφων κατά τήν ήμέραν έκείνην μείνουν 
άτελή, διά νά διατεθή δλόκληρον ,το εισπραχθησό- 
μενον ποσόν ύπέρ τής Β.,Αεροπορίας, τόν ελεγχον 
δμως τών εισιτηρίων θά διατηρήση διά την τάξιν η αρ
μόδια ύπηρεσία τοΰ Υπουργείου των Οικονομικών.

®3ηοκλονίχη
Ή>.ύσια. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Πουληαένη αγά

πη·, «Γλυκεία μου Εΰα» καί Τραγωδία μητέρας».
Ρεξ. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Σαβόΐ 217», «Φνινο-

παραγωγών ώς καί τής άμερικανικής Universal καί 
πιθανώς καί τής Paramount. Μεταξύ αύτών άναφέ
ρονται .·

«‘Η Νοσταλγία» (τίτλος προσωρινός), τοΰ Ποΰ· 
σκιν, μέ πρωταγωνιστήν τόν Χάρρυ Μπώρ. Σκηνο
θεσία Τουρζάνσκυ.

«Μποέμ» σκηνοθεσία Γκέζα φόν Μπόλβαρυ, μέ 
τήν Μάρθα "Εγγερ0, τόν Γιάν Κιεποΰρα καί τούς 
κωμικούς Πάουλ Κέμπ καί Τέο Λίγκεν.

«Γιοσιβάρα» έργον ρωσοϊαπωνικής ύποθέσεως τοΰ 
συγγραφέως Μωρίς Ντεκομπρά, μέ τόν Πιέρ Ρισάρ 
Βίλμ, τόν Ιάπωνα καλλιτέχνην Σεσοΰε Χαγιακάβα 
καί τήν έπίσης ίαπωνίδα καλλιτέχνιδα Τανάκα Μι- 
τσοΰκο.

«Τρόικα» τοΰ σκηνοθέτου Ζάν Ντρεβίλ μέ τόν 
Ζάν Μυρά, τόν Σάρλ Βανέλ καί τήν Ζανί Χόλτ.

• Nuits de feu» σκηνοθεσία Μαρσέλ Λερμπιέ, μέ 
τόν Βικτώρ Φρανσέν, τήν Γκαμπύ Μορλαί καί τόν 
Σινιορέ.

«Πΰρ !» ή νέα ταινία τοΰ Ζάκ Μπαροντσέλι, μέτόν 
Βικτώρ Φρανσέν καί τήν Έντβ ζ Φεγιέρ.

«Σαράτι δ τρομερός» μέ τό Χάρρυ Μπώρ.
«Ό πΰργος τής σιωπής» ή τελευταία γαλλική δη

μιουργία τής Άνναμπέλλα. Σκηνοθεσία Μαρσέλ 
Λερμπιέ.

«Όριάν ’Εξπρές» μέ τήν Κάτε φόν Νάγκυ καί τόν 
Πιέρ Φρεναί.

«Τά τέκνα τοΰ πλοιάρχου Γκράν» τό πασίγνωστον 
μυθιστόρημα τοΰ Ιουλίου Βέρν.

• Φροϋλάΐν Ντόκτωρ» ή μεγάλη δημιουργία τοΰ 
γερμανοΰ σκηνοθέτου Πάπστ, μέ τήν Ντιτα Πάρλο 
καί Πιέρ τόν Μπλανσάρ.

«Ό ταχυδρόμος τής Λυών» έπίσης μέ τόν Πιέρ 
Μπλανσάρ.

«Λουλούδια άπό τή Νίκαια» τοΰ σκηνοθέτο_υ Αύ· 
γούστου Τζενινά, μέ τήν διάσημον σοπράνο της "Ο
περας τής Βιέννης "Ερνα Ζάκ.

«Τρία μοντέρνα κορίτσια» ή μεγάλη δημιουργία 
τοΰ Τζόε Πάστερνακ, μέ πρωταγωνίστριαν τήν 
Ντιάνα Ντάρμπιν.

«Διπλοΰν έγκλημα στή γραμμή Μαζινό» μέ πρω- 
ταγωνιστάς τόν Βικτώρ Φρανσέν καί τήν Βέρα Κο· 
ρέν. "Εργο «γυρισμένο» άπό τόν Φελίξ Γκαντερα 
στά οχυρωματικά έργα τής Γαλλίας, στή γραμμή 
Μαζινό καί διάφορες άλλες ώς καί ικανόν άριθμόν 
μονοπράκτων καί διπράκτων ταινιών, συμπληρώματα 
προγραμμάτων (έκπαιδευτικάς, τουριστικός, σόρτς 
κ.λ.π.)

Εις τό προσεχές ·. Αί νέαι ταινίαι τών άλλων 
κινηματογρ. Γραφείων.

‘Η Διοικητική Ακαταστασία τής Π. Ε. Κ., ή έκτε' 
θεΐσα καί είς τό προηγούμενον τεΰχος, διευθετηθη 
έπί τέλους κατά ένα τρόπον, δπωσδήποτε υπο
φερτόν. _ . ,

Τό Ύφυπουργεΐον ’Εργασίας δια του, έντεταΛμε- 
νου έπόπτου έργασίας κ. Α. Πολιτοπούλου, συνε- 
κάλεσε έκτακτον γεν. συνέλευσιν τήν παρ. Τρίτην, 
είς τήν αίθουσαν τοΰ χειμερινοΰ Κινηματογράφου 
«Τιτάνια», μέ θέμα, άρχαιρεσίας διά τήν έκλογήν νέων 
μελών τοΰ Δ. Συμβουλίου, πλήν τοΰ κ. Τ. Σπυρίδη 
έπιμένοντος, παρά τήν πανηγυρικήν άποδοκιμασιαν 
του, νά παραμένη ταμίας τής Π. Ε. Κ.

Κατά τήν άνωτέρω συνεδρίασιν ό παραιτηθείς 
γεν. γραμματεύς κ. ‘Ηρ. Οικονόμου, έδήλωσεν, δτι 
ή άπόφασίς του νά μή μετέχη τοΰ συμβουλίου εις δ 
άνήκει κακός συνάδελφος οος ό κ. Σπυρίδης, είναι 
άμετάκλητος, άφοΰ δέ ηύχαρίστησε τήν συνέλευσιν 
διά τήν τιμήν πού τοΰ έκαμε έπί τόσα έτη να τον
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π®Οΐνά γυμνάσια» και θίασος Φρατελίνι.
ΧπόλΛωκ Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ό Κορυδαλλός» 

'Κλεμμένη αγαπη» και < Ρωμάνς», 
νυανάσ1α'°’'·/ΙρΟεβλή?ησ“ν^ΐά έρΥα <Τά <Ρ^νο*ωρινά 
γυμνάσιά», « Επιστροφή του Τσαντοΰ», «Σαβόί 217» καί 
«Ραγισμένες καρδιές».

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μεφιστό» «Κα- 
Τλ?*’’ * 4ποΧ“!β»ισμός οτή σημαία», «Μή παίζεις μέ 
;°ζο^νατ°., «Καίνικσμαρκ» καί «Ή μάσκα τοΰ θανά! 

„Τ Προεβλήθησαν τά έργα «Ή μικρά έπανα-
στατις», «Μια επισκεψις την νύχτα» καί «Ή κυρία μέ xe μαύρα»». Κ r
. Δελφοί. Προεβλήθησαν τά έργα «Δόκτωρ X.». «Είμαι 
ένας δραπετης» και «Είδύλλιον στό Βόλγα» μ
«·αΔ”“ιΛ' Π?οεζ|1ίθησαν τά έργα «Νόκ Άουτ» καί 
' Αρτοπωλις των Παρισίων».
Πάτραι.

Προεβλήθησαν τά έργα «Άννα Ντεμιντόβα» 
Μοσχα-Σαγκαι», « Ανοιξιάτικες αγάπες», «Βιεννέζικα καπρίτσια» καί «Μάνυα». ^ι^νεςικα

Ογψα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πόλεμος τού 
εγκλήματος», « Αννα Ντεμιντόβα», «Πάντα νικητής» «Τό 
αυτοκίνητου υπ’ άρ. 99», «Βιεννέζικα καπρίτσ.α» «‘ΑνοΓ- 
ξιάτικες αγαπες», καί «Ό μυστικός πράκτωρ».
Καλάμαι Άνόριόπουλος

ΐ.^β'α^0ν' Προεβλήθησαν τά έργα «Εικόνες απ’ τή 
«Σ?ηΐηβΛν·κι01 ”Χοα.β°"'. *’Αλλότρια , «Θείο τραγούδι»? 
«Σερλοκ Χολμς ο Β » και «Βωβά χείλη».

Εσπερος .Προεβλήθησαν τά έργα «Δεσποινίς προί 
κοθόν^’’ pV*^ ^οστάζε.», «Ρόζ Μαρί», «|ά δύο 
κοθόνια», «Ρυθμοί έρωτος» και «Βέρα Ίβανόβνα».

Μηατάγιας 
Aiyiev

Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά έργα «Σαγκάϊ», «Τό 
λαχειον της αγαπης», «Τό έγκλημα τής έβδομης λεωφό
ρου» και «Σήμερα αρχίζει ή ζωή». ' φ

ΛΤττονφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κατηραμένο 
διαμάντι», -Χορός στό Σαβόί», «Τό παραστράτημα» 
« J μαύρος σατανας» είς εποχάς, «Τό μυστικόν τών Βο- 
ροντσέφ» και «Δυο καρδιές σ’ ένα βαλς». Καρβέλας 
•Αμαλιάς.

Προεβλήθησαν τά έργα «Άγγελος του 
σκοτους», « Ο κόμης Μοντεχρήστος», «Οί γίγαντες τής 
θαλασσής», «Κατάσκοπος No 1», «Τό στοιχειωμένο χρυ- 
οοφΐ’ και « Ο κόμης Δράκουλα».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπό τήν σκιάν 
της παγόδας», «Τό παιδί τοΰ καταδίκου», «Οί καλλικάν- 
τζαροι» και «Ό άνθρωπος σκιά». Μποτσέξος 
Ζάκυνθος

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα -Στραντιβάρι», 
«Ραγισμένες καρδιές», «Άνθρωποι έν πολεμώ», «Ή 
πρώτη φλόγα», «Περιπέτειες στήν Αφρική», <Φολί Μπερ· 
ζέρ», «Χερμαν και Δωροθέα», «Κάστα Ντίβα», «Μαΰρα 
ματια»^ «Έγκλημα καί τιμωρία», «Νύχτες Μόσχας», 
«Σαμψών», «Το καμπαρέ τών ονείρων», «Αΰτοκρατορικ'ός 
ορομος» και « Αθλιοι», άπαντα μέ 'επιτυχίαν. Γρνπάρη 
Λαμία
.„7Ζ?*'εΛλ\*’,ί0*'; Προεβλήθησαν τά έργα Οί προδόται» 

« Η άτυχη Μαρία», «Καπιταίν Μπλούντ», «Στέλλα Πά- 
ρις», «Μάρθα», «‘Η γκαρσόν», «Ό αΰτοκράτωρ τής Κα- 
λιφορνίας», «Το δράμα τοΰ Μάγιερλιγκ», «Τόπ Χάτ» 

,~αρ , τουα6ϊ’> «Κατηγορουμένη είσαι ανήλικη ;» καί «42 α δδος».
Προεβλήθησαν τά έργα «Μετά τήν καται

γίδα», «Μίλλι», «Ένας μεγάλος έρως τοΰ Μπετόβεν» 
«Λέσχη κοριτσιων», «Στά χείλη τής στιγμής , «Κορυδαλ
λός», «Μια νύχτα στη Μόσχα», «Έγκλημα ή αυτοκτονία·» 

‘Ρ βασιλεύς τών γυναικών», «Βιεννέζικα παραμύθια» 
«Γα δυο κοϋονια ■ και «’Αόρατος άκτίς».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άνθρωπος μέ τά 
δυο πρόσωπα», «Ό άγγελος τοϋ σκότους», «Δεσποινίς 
,®1 ζ“0τ>’ «Τ° λευκόν φορτίον», «Σκιές πού περνούν», 

» Ο κήπος τοΰ ’Αλλάχ», «Νιτσεβό» καί τά κορίτσια τής 
Βιέννης»! Κωστομητσόπουλος
S ά ν 8 η

Ωραία Θέα. Προεβλήθησαν τά έργα «Προδόται», 
«Ναυτική παρέλασις», «Νύχτα γάμου», «Ή χαραυγή τής 
δοξης», ή παρέλασις τής 25 Μαρτίου καί διάφορα Φόξ 
Νιους.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή έννάτη συμφω
νία τοΰ Μπετόβεν», «Μάνυα», «Άμφιτρύων» καί διάφορα 
ζθυρναλ. Παρασχίόης
> ϊος

Αστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Σκύλλα» μή άρέ- 
σαν απολύτως, «Δαυίδ Κόππερφιλδ», «Μιά ώρα κοντά 
σου» επιτυχώς, «Ρωμαίος καί ’ίουλιέττα» μέ άφάνταστον 
επιτυχίαν καί κοσμοσυρροήν έπί διήμερον καί μέ γενικήν 
είσοδον δρχ. 12-50, «‘Ο τυφών» καί «Στραντιβάρι». 
Κομοτινή

'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο υίός τοϋ Κίγκ 
-Κογκ», Στήν, κόλασι τής ζούγκλας», «Ό δρόμος τών 
ηρώων», «Ή άρτοπώλις τών Παρισίων», «’Αστραπιαίος 
Λόμπος», «Τά μαΰρα ρόδα», «Διαβατήριον γιά τήν κό· 
λασι» καί «Τό τσιγγάνικο ρομάντσο». 'α Φανασιάόης 
Βα8ΰ (Σάμου)

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Νανά», «Ή έν- 
νατη συμφωνία τοϋ Μπετόβεν», «Ό βασιλεύς τών βασι
λέων-, «Ό κόμης Μοντεχρίστος», «Μαρία Θηρεσία , «Ά- 
ναστασι;», «Ρομπερτα», «Τά μαΰρα ρόδα» καί «Ή τελευ
ταία αγαπη» καί διέκοψε λόγφ τοΰ θέρους . Ήλιάόης 
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «’Αλλότρια», «Ό πα
ράδεισος των γυναικών», «Μπαλλάντα», «Σύ είσαι ή εύ- 
τυχια μου», «Μάνυα», «Ή κληρονομιά τοΰ Έντυ», «Ρω- 
μανς», «Βιεννέζικα καπρίτσια» καί «Βόλγα-Βόλγα».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Σαντοί», «Ή κοι- 
λας των τίγρεων, «Κορυδαλλός», «Ή πρώτη φλόγα ,<Τά 
μυστήρια τοΰ Λονδίνου», «Μικρή Κστερινοΰλα», «‘Ασύλ
ληπτος άνθρωπος», «Ή κόρη τοΰ Ταρζάν», «Νύχτες Μό
σχας» και «Άνθρωποι έν πολέμιο». Σωφρονιάόης 
Ηράκλειον

’Αλκαίάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ταξείδι στό 
Χόλλυγουντ», «Στραντιβάρι», «Ένα εικοσιτετράωρον» καί 
«Πως εσβυσε μια αγαπη».

Πογλακακη. Προεβλήθησαν τά έργα «"Οταν ή σάρξ 
προστάζει», « Ενας μεγάλος έρως τοΰ Μπετόβεν», «’Α
σχολία! συζυγών» καί «Αύτοκρατορικό ρομάντσο».

. Π0°εβλήθησαν τά έργα «Λουΐ Παστέρ»και «Ευυυμοι ατσίγγανοι».

— Έπέστρεψαν έκ Παρισίων οί κ. κ. Σπυρ. Πανταζής 
και Αλ. Στεφανόπουλος διευθυνταί τής Άνων Κινηυ^ 
'Εταιρίας.

Επίσης. ό διευθυντής τής «Γουώρνερ Μπρος 
Φέρστ Νασιοναλ» κ. Βίκτωρ Μιχαηλίδης καί ό διευθυν
τής της «Φοξ Φιλμ» κ. Κλ. Λουλουδόπουλος.

~Πε?ί τΑ τέλ°ς τρέγοντοςή άρχάς Αύγούστευ αναχω
ρεί δι Ιταλίαν, ο κ Γεώργιος Παπαοτόφας, άντιπρό- 
σωπος των εργοστασίων κινημ. μηχανών Cinemeccanica.

— , Ανεχωρησεν διά τό Χόλλυγουντ ό κ. Σπυρ. Σκού
ρας υιός τοϋ κ. Δημ. Σκούρα, διευθυντοΰ τών Κιιηματο- 
γραφών «Ρεξ» καί «‘Αττικόν .

Αφ'Χ®®1? έκ Θεσσαλονίκης, άνεχώρηαε τό παρελθόν 
—αρβατον δια τ ν Παλαιστίνην, ό κ. Σσμ. Μαλλάχ.

ΜΙΑ ΣΚΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ 

ριέ τήν Άλΐς Φίλντ, τδν Ζάν Τοολοό καί 
τδν Ζάν ρΐάξ.Η ΓΟΗΣΣΑ TOY MONTE ΚΑΡΛΟ 

Ρόν. Κόλμαν. Τζόαν 1·«ένετ

ΡΑΜΟΝΑ (Ταινία έγχρωμος)
Τό γνωστό παθητικό ρομάντζο μέ τήν Λω
ρέττα Γιώγζ.

ΤΟ ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Χαριτωμένη φιλμοπερέττα τοϋ γερμανοϋ 
ρεξισέρ Βίλχελμ Τίλε μέ τήν Πάτ Πά- 
τερσον.

2)ιενόνν2αι Ώερινών ΖΚινημαΙογραφων

SYlovov νά epya ζής

ΤΟΥΕΝΤΙΕΘ ΣΕΝΤΣΟΡΥ ΦΟΞ ΦΙΛΜ
--------- ............................... . ....... .................... .................... ...... . ......................................................... ............

ε}ασ φανούν ζην έωιΐνχίαν ιών έωιχειρησεων σας

ΜΕΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΝ ΤΑΙΝΙΠΝ ΜΑΣ

ΥΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΑΙΑΣ
Μέ τήν Κλωντέτ Κολμπέρ. τόν Ρόναλντ 
Κόλμαν καί τόν Βίκτωρ Μάκ Λάγζλεν.

ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΝ ΓΚΑΡΤΣΙΑ 

Μέ τόν Οϋάλλας Μπήρρυ καί τήν Βαρβάρα 
Στάνγοοϊκ.

Η ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΣ 

Σίρλεο Τέμπλ. Τζών Μπόλς

ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Σιμόνη Σιμόν, Ρούθ Τσάτερτον.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ ΕΙΣΑΙ 

ΑΝΗΛΙΚΗ ;
Μέ τδ ιόραιότερον ζεόγος τής οθόνης Ρό- 
μπερτ Ταίηλορ ζαΐ Λωρέττα Γιιόγζ.

ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΑΛΥΣΣΙΔΕΣ

(Άνώτερον τοϋ «Είμαι Αραπέτης» μέ τόν 
Γοοώρνερ ί«πάξτερ καί τήν Γκλ. Στοϋαρτ.

Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΝΑΡΗΣ 

;ai τήν Σίρλεό Τέμ-λ.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 

Πολεμικήν δράμα με -ον Γ. Γΐπάςτερ ζα 
τόν Φρέντ. Μαρς-

ΦΤΩΧΟ ΠΛΟΥΣΙΟΚΟΡΙΤΣΟ 

Μέ τήν Σίρλε’ο· Τέμπλ.

ΜΙΑ ΧΡΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑ
Μέ τόν μεγάλον τραγωδόν Ζάν Χερτολ 
ζαΐ τά πεντφδυμα τοό Καναδά. ί ι

I
Ί

ajja ΙδιαΛερως κάΐά^η^αρια tb_ HCoivov μας^ 
Τά α>ρο]>ράμμαΙά σας αρέαει νά φέρουν τό σήμα 

Τ0ΥΕΝΤ1ΕΘ ΣΕΝΤΣΟΡΥ ΦΟΞ ΦΙΛΜ
Τό μόνον (ΰον έ}ασφα^ει ζην εωιίνχίαν.
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ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΝ ’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1937 -1938
ΤΗΧ

ΤΟΥΕΝΤΙΕ0 ΣΕΝΤΣΒΡΥ- ΦΟΞ ΦΙΛΜ

τής μεγαλύτερος Κινηματογραφικής 

Όργανώσεως τοΰ κόσμου

4θ ΚΟΛΟΣΣΟΙ!

ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ
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