
ΕΡΡΟΑ ΦΑΥΝ - ΚΑΙΗ ΦΡΑΝΣΙΣ
01 πλέον δημοφιλείς καλλιτέχναι τής όθόνης είς τήν μεγαλυτέραν των δημιουργίαν
•Ο ΚΥΚΛΩΝ» παραγωγής Warner Bros, ήτις θεωρείται μία άπΛ τάς μεγαλυτέρας ταινίας τής 

περιόδου 1937—1938
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Υπό τήν σκέπην τοΰ

ΣΚΙΠΙΩΝΟΣ
ΤΟΥ ΑΦΡΙΚΑΝΟΥ

τής κολοσβιαίας κινηματογραφικής δημιουργίας, 
ή όποια κρατεί τούς κινηματογραφικούς κύκλους τής υδρογείου 

είς τήν αγωνιώδη συγκίνησιν τής αναμονής

«ένός μεγάλου γεγονότος·

ή

A. Κ. Ε.

ΠΑΛΛΑΣ
(ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ -I)

θά παρουσιάση εφέτος
είς τήν ελληνικήν κινηματογραφικήν αγοράν

τό πειό νοιχοχυρεμένο
τό πειό ού3ΐαατΐχά 
τό πειό ραφινάτο

βυγκρότημ« ταινιών
παρόμοιον τοϋ οποίου, ώς σΰνολον, 

ουδέποτε έρρίφθη είς τήν πλάστιγγα τής άγοράς μας.

Καί τοϋτο 
ΔΙΟΤΙ

απαλλάσσει μιά γιά πάντα τούς επιχειρηματίας 
άπό τό «φοβερό βάσανο» τών «βχάρτων ταινιών» 

πού κατά σύστημα τούς έφόρτωναν, γιά νά τούς δώσουν 
καί μερικές καλές ταινίες.

Όλαι αί ταινίαι τής Α.Κ.Ε. έξελέγησαν ϊνα προβληθώσιν 
άποκλειστικώς είς τό

τήν αίθουσα πού μένει καί θά μένη πάντα 
ή «πρώτη» καί «άσυναγώνιστη» στόν κύκλο της.
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Ti φανερώνουν αραγε avloi oi 
άριδμοί ;
'ου elala, ζην ηλικίαν ιών 

δύο «ΰΐάρ-φαινομένων^, ΐης δέκα- 
ωενίαείιδος ΝΤΙΑΝΑ ΝΤΑΡΜΠΙΝ ™ 
υης έ}αέζιδος ΤΡΟΥΝΤΕ ΣΤΑΡΚ 
μεσουρανούν σΐην ’^μερική και 
σΐην &υρώ(Βη.

•ο τή ΧΡΥΣΗ ΦΩΝΗ. ‘0 μτγαήτίττρος τ»ΰ

ΜΤΤΕΝΤΖΑΜΙΝΟ ΤΖΙΛΙ 
δ θριαμβευτής τοϋ θρυλικού Μουσικού θαύματος 

“ΣΥ ΕΙΣΑΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΟΥ»
« Ίι τΰν Άθύνα μέ τήν ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΑΤ Α ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

Θά ξεσηκωση ξα.\ιητ^.τ^ΙηρΟνΙ ΑΝΤΖΟ πού άπεθεώθη κυριολε· . . τ ΕΥΡΩΠΗ

° °η ‘ που παρουσίασε μέχρι σήμερον Q Κίνη. [ΟνραφΟς

OYFANOEZ
ΜΙΙΛΟΑίΒΧ

(PIE iiTSMME PES HERZENS)

ΔΥΟ ΝΕΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΘΡΙΑΜΒΕΥΣΟΥΝ ΕΦΕΤΟΣ

ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΚΟΛΟΣΣΟΥΣ

ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
Κ A I

ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΡΓΥΡΗ
Όδός Πατησίων 32 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφ. 24 895 καί 24.339

Μουσική : ΓΚΙΟΥΖΕΠΠΕ ΜΠΕΤΣΕ
Σκηνοθεσία : ΚΑΡΛ MARTEN
Σενάρια : ΓΚΕΡΑΡΝΤ ΜΠΟΥΧΟΛΤΣ

Συμπρωταγωνιστεί καί τδ νέο «άστέρι» τοΰ 
Γερμανικού κινηματογράφου ή 18ετις γόησσα

ΓΚΕΡΑΡΝΤΙΝΑ ΚΑΤΤ
A.' ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ. ΕΦΕΤΕΙΝΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΒΑΦΑΤΟΙA-FILIA
αποκλειςτικοτης ΕΚ/ΛΕΤΑΛΛΕΥΣΕΟΣ

ΕΜΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Γραφεία : Λυκούργου 18 ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ Άριθ- Τηλεφ. 52 307

Υ, Γ.— Παρακολουθήσατε τάς προσεχείς δημοσιεύσεις μας.
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Η ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Iί ιμ»ίJj .1 ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ1 ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΗ ΔΙΟΤΙ

&ιναι εις άεοιν νά δώοη εις Ιην ά}ιόζιμον αιε^αζεΐαν 
της Ιην εΰ^έον εμπορικήν και έκγεκίην (ΰαραγωγην 

cbov (ΰαροναϊαοε (ζοίε κινηματογραφικόν γραφεϊον.

ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ

ΤΟ ΚΑΤΗ’ΓΩΤΩ [Τοΰ Αίμιλ Ζολά] Πώλ Μιοΰνι
Ο ΚΥΚΛΩΝ Έρρολ Φλύν—Καίη Φράνσις 
TQBAPITS Σάρλ Μπουαγιέ — Κ. Κολμπέρ

1

ι

ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΒΙΕΝΕΣΙ Μ πέχτυ Νταίβις
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ EC ΧΟΡΗΤΤΒΙΑ Φερ^άν Γκραβαι 
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ [Μαζούρκα) Καίη Φράνβις 
ΚΑΊ'Ν ΚΑί ΜΑΜΠΕΛ Κλάρκ Γκέημπλ
Ο ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ Δ ΑΧΩΝ Έρρολ ΦλύνΌλίβια Χάβιλλμντ
ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΕ 5 Πώλ Μιοΰνι 
ΜΑΥΡΗ ΛΕΓΕΩΝ Χώμφρβϋ Μπόγκαρτ 
ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Μπόρις Κάρλωφ

JKTZL. ΚΤΛ,

1
1

2 ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ q 
ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η Ο

WAKitEH nnos
κατά τήν κινηματογραφικήν περίοδον 1937 — 1938

'Ο Κλάρκ Γκαίημπλ καί ή Μάριον Νταίβις είς τήν πλέον θεαματικήν ταινίαν τοΰ 1937 ΚΑ Ι Ν ΚΑΙ ΜΑΜΠΕΛ 
ήτις θεωρείται μία άπό τάς έμπορικοτέρας ταινίας τής προσεχούς περιόδου. Συνδυάζει ϋπόθεσιν δραμα 

τικήν μέ σκηνοθεσίαν πού θά καταπλήξη.

Ή μόνη ταινία πού έκρίθη άπό δλους τούς κριτικούς ώς πολύ άνωτέρα τού «Είμαι ένας όραπέτης», είναι 
Η ΜΑΥΡΗ ΛΕΓΕΩΓ! είς τήν όποιαν πρωταγωνιστεί ό Χώμψρεϋ Μπόγκαρτ, άντάξιος τού Πώλ Μιοΰνι. Είς 
τήν ταινίαν αύτήν άποκαλύπτονται δλα τά μυστικά τής τρομερας όργανώσεως «Κοΰ —Κούξ- Κλάν». Προε

βλήθη έπί 30 συνεχείς έβδομάδας στήν Ν. Ύόρκη καί 14 είς τό Λονδΐνον.
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? ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έτησία . . · Δρχ.
Διά τούς ’Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί 
Τράπεζας Έτησία Δρχ, 1000 
Διά τάς Άν. Έταιρ. » 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ
Έτησία συνδρομή δρχ. 350
ΛΙ σννίρομαΐ άπαραι- 
τητοος προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΠΡΗΣΙΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ί ιέ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ^--

■ ■-------- ■ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
7

Εΐν’ άλήθεια, δτι χιλιάδες κοριτσιών πηγαίνουν 
κάθε χρόνο δχι μόνο άπό τάς ’Ηνωμένας Πολιτείας, 
άλλ’ άπό δλον τόν κόσμον είς τό Χόλλυγουντ μέ τό 
όνειρο νά γίνουν «άστέρες· τοΰ κινηματογράφου καί 
χιλιάδες γυρίζουν πίσω άπογοητευμένες Λίγες μέ
νουν καί βρίσκουν μιά μικρή έργασία, έλάχιστες δέ 
πραγματοποιούν τό μεγάλο όνειρο νά πρωταγωνιστήσουν σέ μιά ταινία, νά φθάσουν τό ύψος τοΰ 
«άστέρος.» Πολύ συχνά έκεϊνες πού άναδεικνύονται 
δέν εΐνε ή καλλίτερες μεταξύ τών ύποψηφίων, ούτε 
άπό άπόψεως κοινωνικής τάξεως,οϋτε άπό άπόψεως 
μορφώσεως. Καμμιά φορά μάλιστα ούτε καλές ήθο
ποιοί δέν εΐνε έκεϊνες πού έκλέγονται. Άλλά τότε 
θά πήτε τί προσόντα έχουν ; ώμορφιά.

Καί τήν ώμορφιά πού ζητεί τό Χόλλυγουντ σπα- 
νίως τήν βρίσκει. Γιά τοΰτο διαρκώς ζητεί. ΤΙ άπαι- 
τεϊ τό Χόλλυγουντ άπό ένα κορίτσι γιά νά τό άνα 
κηρύξη ώραΐο, νά τό δεχθή; Ποιοι εΐνε οί κανόνες, 
ποιά εΐνε τά μέτρα τοΰ τελείου προσώπου κατά τό 
Χόλλυγουντ; 'Ιδού:α’) Ή άπόστασις μεταξύ τών ματιών. Πρέπει νά 
άπέχουν μεταξύ των_δσο εΐνε τό ένα μάτι.β’) Τό πλάτος τοΰ προσώπου πρέπει νά εΐνε δι
πλάσιαν άπό τό μήκος τής μύτης.γ’) Τό έπάνω καί τό κάνω χείλος πρέπει νά εΐνε 
τοΰ ϊδίου πάχους.δ’) Τό μάκρος τοΰ προσώπου πρέπει νά διαιρήται 
εις τρία ίσα μέρη. Τό ένα άπό τήν άρχή τού μετώ
που μέχρι τής άρχής τής μύτης, τό δεύτερο άπό τήν 
άρχή μέχρι τοΰ άκρου τής μύτης καί τό τρίτο άπό 
τό άκρο τής μύτης μέχρι τοΰ άκρου τοΰ πηγουνιού.

ΟΙ «άστέρες» πληροΰν τούς δρους αύτούς ; Όχι. 
Τούς πλησιάζουν άλλοι περισσότερον καί άλλοι δλι- 
γώτερον. Μόνον ένας «άστήρ» τοΰ κινηματογράφου 
έχει αύτά τά μέτρα—ή Σύλβια Σίδνεϋ. Καμμιάάλλη. 
’Ιδού γιατί τό Χόλλυγουντ ζητεί ώμορφιές. Ό κινη
ματογράφος δέν εΐνε θέατρο. Στό θέατρο μιά ήθο 
ποιός καί μέ τά πιό άκανόνιστα χαρακτηριστικά, 
άλλά προικισμένη μέ άληθινή τέχνη, μέ ικανότητα 
έκφράσεως δηλαδή, προτιμαται καί άπό τήν τελειό
τερη ώμορφιά πού δέν θά είχε τά προσόντα αύτά. 
Στόν κινηματογράφο δμως ή καλΚιτέχνις ποζάρει, 
καμμιά φορά καί πρωταγωνιστοΰσα άκόμη παίζει 
περισσότερο ρόλο μοντέλου παρά ήθοποιοΰ, γιατί δ 
σκηι οθέτης τόν τοποθετεί, έκμεταλλεύεται τήν ώ 
μορφιά της, ένφ στό θέατρο ή ήθοποιός εΐνε δλο κί- 
νησί. Αύτός εΐνε δ λόγος διά τόν όποιον άλλωστε, 
όχι σπανίως, βλέπομεν «άστέρας· κινηματογράφου, 
πού έπί τής σκηνής θά ήσαν δευτέρας, τρίτης τάξεως 
ήθοποιοί. 'Υπάρχουν πολλά κορίτσια πού θά προσε- 
λαμβάνοντο άμέσως στό Χόλλυγουντ, πολλοί κρυμ 
μένοι «άστέρες». Η” δέν πηγαίνουν διότι δέν έχουν 
τά μέσα, ή έχουν τόσα μέσα ώστε δέν ένδιαφέρον- 
ται νά έπιτύχουν άκόμη καί τό έπάγγελμα τοΰ «άστέ- 
ρος. Τό ξέρει τό Χόλλυγουντ αύτό καί γιά τοΰτο, 
παρ’ δλες τίς στρατιές κοριτσιών, οΐ πράκτορές του 
διαρκώς έρευνοΰν παντοΰ μήπως άνακαλύψουν τό 
κορίτσι, πού έχει τά μέτρα, τά όποια άνεφέραμεν.

κάσθηκαν νά γυρίσουν είς τά σπίτια των.
Έφθασε ή όγδόη ήμέρα, χωρίς κανένα άκόμη θε 

τικόν άποτέλεσμα. Έξαφνα δλοι οί μεγάλοι «άστέ
ρες» έδήλωσαν, δτι θά άπεργοΰσαν έπίσης, άν οί 
παραγωγοί δέν άνεγνώριζαν τά συνδικάτα ’Αλλά 
άλλαξαν γρήγορα γνώμην καί έλυσαν τήν δικήν των 
άπεργίαν, άφοΰ οί παραγωγοί έδωσαν ύποσχέσεις 
δτι θά έπλήρωναν καλύτερα τούς κομπάρσους. Τότε 
τό τεχνικόν προσωπικόν, άγανακτισμένον κατά τών 
μεγάλων ήθοποιών, ώρκίσθηκε νά τούς έκδικηθή, νά 
τούς μποϋκοτάρη. νά μή τούς έπιτρέψη μέ κανένα 
τρόπον νά μπουν είς τά στούντιο.

Ένα πρωΐ, ή μακαρίτισα Τζίν Χάρλοου έφθασεν 
έμπρός είς τήν καγκελλόπορτα τοΰ στούντιο τής I 
Μέτρο-Γκόλντουϊν, άποψασισμένη νά άψηφήση τούς 
άπεργούς.

'Εκείνοι τήν έσταμάτησαν.
—’Αφήστε με νά περάσω! ούρλιασε ή Τζίν, κα- 

τακόκκινη άπό τόν θυμόν της γιά τήν προσβολήν 
πού τής έγίνετο.Βλέποντας δτι ή φωνές της δέν ώφελοΰσαν, διέ 
τάξε τόν σωφέρ της νά σπάση μέ τό αύτοκίνητον τό 
άνθρώπινον φράγμα... Έ, τότε οί άπεργοί έγιναν 
θηρία! Έπήδησαν έπάνω εις τό αύτοκίνητον, έπέτα- 
ξαν έξω τόν σωφέρ καί έτρύπησαν τά έλαστικά τών 
τροχών, γιά νά άχρηστεύσουν τό δχημα.

Ή Τζίν, μή θέλοντας άκόμη νά άναγνωρίση ήν 
τημένον τόν έαυτόν της, έκατέβηκε καί έπροχώρησε 
πεζή πρός τήν πόρτα, πού άπεϊχε μερικές δεκάδες 
μέτρα. ‘Αλλά δέν ήμπόρεσε μέ κανένα τρόπον νά 
τήν άνοιξη, οί άπεργοί τήν έκρατοΰσαν γερά κλει- 
σμένην. Καί ή δυστυχισμένη Τζίν, κατακόκκινη καί 
άφρισμένη, έξέσπασε έπί τέλους σέ κλάμματα άνί- 
σχυρης μανίας...

Ό Ούάλλας Μπήρυ, δ όποιος θά έπρεπε νά ήτο 
ταραχοποιόν στοιχείον, άν κρίνωμεν άπό τούς ρό- | 
λους πού παίζει είς τά φίλμ, άπεδείχθη άπεναντίας 
ήρεμώτατος. Όταν οί φρουροί τής πόρτας τοΰ 
στούντιο τοΰ είπαν δτι είχαν άπεργήσει, παρετήρη-
σεν ήσυχα :

—Μά έγώ δέν είμαι άπεργός 1
—Άπήργησαν δμως δ δπερατέρ, ό μακιγιέρ, δ 

ήκεκτρολόγος, δ σκηνογράφος, δλοι οί τεχνικοί., 
τοΰ άπήντησαν.—Άφοΰ είνε έτσι, τί χρειάζομαι έγώ;... είπεν δ 
καλόκαρδος Ούάλλας.

Έκαμε μεταβολήν, έμπήκε σέ ένα μπάρ καί ήρ" 
χισε νά πίνη μέ δλην του τήν ήσυχίαν ένα κοκταΐηλ'·

Όταν οί μεγάλοι ήθοποιοί έκαμαν μίαν σύσκε’ 
ψιν, γιά νά άποφασίσουν ποίαν στάσιν έπρεπε νά 
άκολουθήσουν, ό Μπήρυ τούς είπε φρονίμώτατα:

—Γιατί δέν μεσιτεύομε έμεΐς γιά νά συμβιβα 
σθοΰν αί δύο άντίπαλοι παρατάξεις;

—Καθόλου! έπενέβη τότε ή Τζόαν Κράουφορδ. 
’Οφείλομε νά ύπερασπισθοΰμε τά δίκαια τών τεχνι
κών καί νά τά έπιβάλωμε στού; έργοδότας.

Ό Τζέϊμς Κάγκνεϋ καί δ Μοντγκόμερυ συνηγό
ρησαν μέ αύτήν. Άλλά, 3 ήμέρας άργότερα, άπεφά- 
σισαν νά ξαναρχίσουν τήν έργασ1αν των, δταν τό 
συνδικάτον τών ήθοποιών όπέγραψε ένα συλλογικόν 
συμβόλαιον μέ τούς παραγωγούς γιά 10 χρόνια.

Ό στίχος...Δρ. 20.— 
Ήσβλίς.... » 1000.-

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διαρκείας.
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ΤΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
Κατά τά τέλη ’Απριλίου, έξέσπασε είς τό Χόλλυ- 

Υουντ μ(α άπεργία. πού παοέΛυσε τήν δράσιν των 
περισσοτέρων άμερικανικών κινηματογραφικών 
στούντιο καί μάλιστα είς τήν περίοδον τής ζωηρό- 
τέρας έργασίας των, έιφ δηλαδή «έγυρίζοντο- περί 
τά :0 νέα φίλμ.,

Αίτίαι ήσανίοί χαμηλοί μισθοί τοΰ τεχνικού πρρ- 
σωπικοϋ καί τών κομπάρσων, ή έπίμονη άρνησις τών 
παραγωγών νά άναννωρίσουν τά συνδικάτα είς τά 
όποια εΐνε γραμμένον τό περισσότερον προσωπικόν 
τωι κινηματογραφικών έταιρειών καί ή παράλειψις 
τής έφαρμογής τών συλλογικών συμβάσεων

ΟΙ έργαζόμενοι είς τόν άμερικανικόν κινηματο 
Υράφον έχουν Ιδρύσει ίιαρόρους συνδέσμους καί 
σωματεία, ένωμένα δλα μαζί σέ μίαν δμοσπονδίαν, 
έπί κεφαλής τής όποίας εύρίσκεται δ Τσάρλ Λάν- 
σινγκ. Ό τελευταίος έθεωρεΐτο πάντοτε θαρραλέος 
άρχργός, άλλά δέν είχε άποδείξει ποτέ δτι ήξερε 
Υά-ύπερασπισθή νικηφόρα τάς δικαίας διεκδικήσεις 
τού προσωπικού τών έταιρε ών Γι’ αύτό, οΐ έργα 
ζόμενοι είχαν στηρίξει δλας τάς έλπίδας των εις 
τόν Τζών Λέβις, τόν ίσχυρότατον πρόεδρον τής «Ε
πιτροπής βιομηχανικής όργανώσεως·, δ όποιος άνέ- 
λοβε καί έφερε σέ αίσιον τέλος ένα σοβαρώτατον 
άγώνα κατά τών μεγαλυτέρων έπιχειρηματιών τής 
βιομηχανίας τού Χόλλυγουντ.

Σημειωτέον δτι διά πρώτην φοράν έγινε τέτοια 
άπεργία, άφ’ δτου ύπάρχει δ άμερικανικός κινημα
τογράφος. Τά 4 συνδικάτα τών «τεχνικών·, άποτε- 
λούμενα άπό τούς διακοσμητάς, ζωγράφους, όπερα- 
τέρ, μακιγιέρ καί κομμωτάς, έσταμάτησαν νά έργά- 
ζωνται καί έβαλαν φρουρούς έμπρός είς τής πόρτες 
τών στούντιο. Έξ άλλου, Ό χιλιάδες ΰπάλληλοι τών 
έταιρειών, έλαβαν μέρος σέ μίαν σύσκεψιν. Καί έκεΐ 
οΐ άντιπρόσωποι τών 14 «ένώσεων» άπεφάσισαν, 
έπειδή δέν άνεγνωρίζοντο αί διεκδικήσεις των, νά 
λάβουν δλοι μέρος είς τήν άπεργίαν.

Ή κατάστασις έπήρε πολύ γρήγορα δραματικήν 
μορφήν. Τό συνδικάτον τών συγγραφέων καί ήθο- 
ποιων, μέ 5600 μέλη, είς τό όποιον άνήκουν πολλοί 
•άστέρες» καίτό όποιον έχει πρόεδρον τόνΡόμπερτ 
Μοντγκόμερυ καί συμβούλους τόν Τζέϊμς Κάγκνεϋ, 
τήν Τζόαν Κράουφορδ, τόν Τσέστερ Μόρρις καί τόν 
Μπόρις Καρλώφ, έξεδήλωσε τήν συμπάθειάν του 
πρός τούς άπεργούς

Είς τάς 2 Μαΐου, έσταμάτησε τελείως ή έργασία 
είς_ τά στούντιο. Ή Γκρέτα Γκάρμπο, ή Μάρλεν 
Ντήτριχ, ό Μίνγκ Κρόμπυ, δ Γκάρυ Κοΰπερ, δ Κλάρκ 
Γκέϊμπλ, ή μακαρίτισα Τζίν Χάρλοου καί πολλοί άλ
λοι ήθοποιοί, ήναγκάσθησαν νά σταυρώσουν τά χέ
ρια Αί έταιρεΐαι ύφίσταντο έτσι ζημίας έκατομμυ- 
>ρ(ων.

Έν τφ μεταξύ, δλοι οί μεγάλοι δρόμοι καί αί

δενδροστοιχίαι τοΰ Χόλλυγουντ, είχαν φραχθή άπό 
άπεργούς άστέρας, κομπάρσους, μηχανικούς, έτοι
μους δλους νά έμποδίσουν κάθε τυχόν άπεργοσπά- 
στην νά μπή είς τά στούντιο. "Οσοι ήθοποιοί παγ
κοσμίου φήμης έφθαναν μέ τό αύτοκίνητόν των έως 
έκεΐ, άναγκάζοντο νά γυρίσουν πίσω, δταν έβλεπαν 
τήν άποφασιστικήν στάσιν τών άπεργών.

'Ολόκληρον τό Χόλλυγουντ εΐχεν άναστατωθή. 
Όλοι έφώναζαν, διεμαρτύροντο, διώριζαν έπιτρο- 
πάς, ήθελαν νά βιάσουν τήν λύσιν τής καταστάσεως. 
Τό βράδυ τής 3ης Μαΐου, 4 περίπου χιλιάδες ήθο- 
ποιοί έλαβον μέοος είς τό συνεδρίαν τής «"Ακτορς 
Γκούϊλντ» (Ένώσεως τών ήθοποιών πού έχουν μι
σθούς πλέον τών 250 δολλαρίων τήν έβδομάδα). Έ- 
μίΚησαν είς αύτό πολλοί «άστέρες·, μεταξύ τών όποι
ων δ Τζέϊμς Κάγκνεϋ καί δ Άδόλφος Μανζοΰ διε- 
κρίθησαν γιά τήν θερμήν εύγλωττίαν των. ’Επίσης ή 
Τζόαν Κράουφορδ ύπεστήριξε φανατικά τήν άπερ
γίαν, δείχνοντας ένα ίσχυρότατον αίσθημα άλληλεγ- 
γύης.

Οί δλίγοι άπεργοσπάσται δέν κατώρθωσαν νά 
έργασθοΰν είς τά στούντιο. Ή Μάρλεν Ντήτριχ, 
άπηλπίζετο μάταια, διότι ή κομμώτριά της άδιαφο- 
ροϋσε γιά τάς προσκλήσεις της καί τής άπήντησε 
είς τό τέλος, δτι άδυνατοΰσε νά τήν κτενίση. Έτσι 
ή Μάρλεν άναγκάσθηκε νά κτενισθή μόνη, γιά νά 
προσπαθήση νά έμφανισθή έμπρός είς τήν κινημα
τογραφικήν μηχανήν.

Ή Έλίζα Λάντι άπεναντίας έδήλωσε, δτι δέν θά 
έπιχειροΰσε μέ κανένα τρόπον νά διασπάση τόν 
άποκλεισμόν τών στούντιο άπό τούς άπεργούς.

Τήν έπομένην ήμέραν. ή κατάστασις έχειροτέ 
ρεύσε καί συνέβησαν αί πρώται ιαραχαί. Γιά νά 
έξακριβώσουν άναμφισβήτητα ποιοι ήθοποιοί δέν ή- 
σαν μέ τό μέρος των, οί άπεργοί μετεχειρίσθησαν 
ένα τρομερόν δπλον: τήν φωτογραφικήν μηχανήν. 
Έσκόπευαν νά δημοσιεύσουν κατόπιν είς τάς έφημε- 
ρίδας τάς φωτογραφίας τών άπεργοσπαστών, καυ- 
τηριάζοντες καταλλήλως τήν στάσιν των.

Τό πρώτον έπεισόδιον έγινε δταν δ Φρέντ Μάκ 
Μούρραιη έπετέθη έναντίον ένός άπεργοΰ, πού τόν 
είχε φωτογραφήσει γιά τόν σκοπόν αύτόν, καί... τίς 
έφαγε άγρίως άπό τούς άλλους!

'Ολίγον άργότερα, μία δμάς άγνώστων κατέστρε· 
ψε τόν «Ναόν τής Ώμορφιας», τό περίφημον ίνστι- 
τούτον καλλονής τών άδελφών Ούέστμορ, δπου έσύ- 
χναζαν δλοι οί διασημότεροι «άστέρες».

Έν τώ μεταξύ, έμεγάλωνε ή έχθρικότης τών ά
περγών έναντίον τών μεγάλων ήθοποιών, πού δέν 
εύνοοΰσαν τήν άπεργίαν. Ό Κλάρκ Γκέϊμπλ, ή Τζίν 
Χάρλοου καί ή Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ όλίγον έλειψε 
νά πληρώσουν άκριβά τήν προσπάθειάν των, νά 
μπουν είς τά στούντιο γιά νά έργασθοΰν καί άναγ-

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΔΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Π. Τριανταφύλλου Πειραιεύς 1-7-937 Μέχρι 30 6-938
Π. Κουβέλης Πάτραι 1-7 937 » 30 6-938
Γ. θεοφιλόπουλος Άμαλιάς 1-8-937 » 30 7 938
Α- Δρίτσας Αθήναι 1-6-937 » 30-5-938

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
—Ή Κάθριν Χέπμπουρν καί ή Έλίζαμπετ Άλλαν 

πρωταγωνιστούν είς τήν νέαν παραγωγήν τής Lon
don Fiim «Ή άποστάτρια».— Ό «Τυφών», τό γνωστόν θεατρικόν έργον τοΰ 
οΰγγρου συγγραφέως Μελχιόρ Λένγιελ, θά κινημα- 
τογραφηθή ύπό τοΰ Ρίτσαρντ "Οσβαλντ μέ πρωτα
γωνιστήν τόν Σεσσού Χαγιακάβα.
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Άπό τό κινημίφικόν στερέωμα

ΠΑΡΑΞΕΝΙΕΣ”ΑΣΤΕΡΩΝ
Ή ήθοποιός Κάθρην Χέπμπουρνέχασε τελευταίως । 

τό σκυλάκι της, τόν άγαπημένον της Τόμυ, καί έδή- 
λωσε μέ τό ραδιόφωνον δτι προσέφερε 50 δολλά- 
ρια σέ δποιον θά τής τό έπήγαινε. Τήν έπομένην 
ήμέραν, έφθασαν είς τό σπίτι της 310 σκυλιά, τών 
όποίων τά χαρακτηριστικά άντιστοιχοΰσαν πρός 
έκεΐνα πού είχε περιγράφει τό ραδιόφωνον. Κανένα 
δμως άπό αύτά δέν ήτο δ Τόμυ. Έν τφ μεταξύ, ή 
άστυνομία έλαβε άμέτρητες μηνύσεις γιά κλοπές 
σκυλιών—έκείνων τά όποια άρπαξαν διάφοροι, γιά 
νά τά παρουσιάσουν είς τήν Χέπμουρν ! ’Αλλά δ 
Τόμυ μένει πάντοτε άνεύρετος, πρός μεγάλην άπελ- 
πισίαν τής κυρίας του

Τό προσωπικόν τών στούντιο έδοκίμασε άσφα
λώς μεγάλην έκπληξιν, δταν είδε πρό ήμερών τήν 
Μύρνα Λόου νά. φθάνρ μέσα σ’ ένα αμάξι μέ δύο 
άλογα! Ή ήθοποιός έφοροΰσε ένα κοστούμι τού 
1880, γιά ένα φ'ιλμ είς τό όποιον πρωταγωνιστεί μα
ζί μέ τόν Κλάρκ Γκέϊμπλ. Διεπίστωσε λοιπόν δτι, 
μέ ένα τέτοιο ντύσιμο, τό μόνον κατάλληλον μέσον 
γιά τήν μεταφοράν της άπό τό καμαρίνι της είς τό 
μέρος δπου «έγυρίζοντο» τά «έξωτερικά» τής ταινίας, 
ήτο τό παλαιόν καί ρωμαντικόν αμάξι — ταιριασμέ- 
νον άλλωστε μέ τόν χαρακτήρα καί τάς προτιμή
σεις της.

Επί τή εύκαιρίςχ τής 25ης έπετείου τής ίδρύσεως 
τής έταιρείας «Παραμάουντ», διωργανώθη είς τήν 
Στοκχόλμην μία έκθεσις, μέ τόν τίτλον «Άπό τόν 
Ροδόλφον Βαλεντίνον έως τόν Γκάρυ Κοΰπερ>. “Ενα 
τμήμα της άφιερώθη άποκλειστικά είς τόν Βαλεν
τίνο. Καί πολλές άπό τίς γυναίκες, πού έμαζεύθη- 
καν είς τήν Στοκχόλμην άπό δλα τά μέρη τοΰ κό- ι 
σμου έπίτηδες γιά τήν έκθεσιν, έχυσαν μερικά δά- I 
κρύα δταν έπέρασαν άπό τό τμήμα έκεΐνο.

Μία μικρή 13 έτών, ή Έντνα Φόρμεντ, ή όποία 
έχει τήν άδειαν νά πωλή διάφορα μικροπράγματα 
μέσα είς τά στούντιο τής Μέτρο - Γκόλντουίν, έμ- 
πήκε κατά λάθος είς τήν αίθουσαν, δπου έγυρίζετο 
ή «Κυρία μέ τάς Καμελίας», τό τελευταϊον φιλμ τής 
Γκάρμπο, καί δπου ή είσοδος άπηγορεύετο αύστη- 
ρώς. Τήν έπιασαν, φυσικά, άμέσως δύο άστυνομικοί 
γιά νά τήν βγάλουν έξω. Αύτή έτρόμαξε καί ήσχισε 
τά κλάμματα, Έπενέβη τότε ή Γκρέτα, ή όποία τήν 
έπήγε είς τό καμαρίνι της, τήν παρηγόρησε καί τής 
άγόρασε δλα τά μανδηλάκια πού έπωλοΰσε, πλη- 
ρώνοντάς τα μέ ένα σεβαστόν τσέκ. Κατόπιν, ή 
ήθοποιός έμοίρασε τά μανδήλια αύτά ώς δώρον είς 
τούς στενωτέρους φίλους της.

Ό Ούίλλιαμ Πόουελ συμβαίνει συχνά νά μείνη 
άπένταρος, μολονότι παίρνει σεβαστόν μισθόν. ’Α
φήνει τότε έπάνω είς τό τραπέζι τοϋ διευθυντοϋ του 
καί φίλου του ένα σημείωμα μέ τάς λέξεις : «θά 
μοϋ κάμης τή χάρι νά μοΰ δώσης μιά προκαταβολή;» 
Κάποιαν ήμέραν, δμως, εύρήκεν έπάνω είς τό ίδιον 
τραπέζι ένα σημείωμα γι’ αυτόν. Ό διευθυντής τόν 
είχε προλάβει. Τοΰ έγραφε δηλαδή : «θά μοΰ κάμης 
τήν χάρι νά μή μοΰ ζητήσης προκαταβολή;»

Πρό μερικών έτών, ή Σιμόνη Σιμόν έκαμε τάξι- 
μον νά μή ξανακαπνίση πιά, άν .ένας νέος, τόν 
όποιον άγαποΰσε τότε, κατόρθωνε νά πάρη τό δί
πλωμα τοΰ πανεπιστημίου, παρ’ δλον δτι δέν τό 
πολυάξιζε... Καί ό νέος έπήρε τό δίπλωμα, έγινε 
Ιατρός, έπλούτισε... καί έπανδρεύθηκε μέ μίαν άλ 
λην. Έγεννήθηκε τότε τό έξής έρώτημα γιά τήν Σι
μόν: Έπρεπε νά κρατήση άκόμη τό τάξιμόν της, ή 
ήμποροϋσε νά ξαναρχίση τό κάπνισμα. Φαίνεται δέ 
δτι ή ήθοποιός εΐνε πολύ εύσυνείδητη, διότι έως 
τώρα δέν έχει πάρει άκόμη άπόφασιν καί έξακολου- 
θεϊ νά μή καπνίζη. Κάποιοι δμως κουτσομπόληδε ν

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ 
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ

Προς άποφυγήν παρεξηγήσεων, ειδοποιούνται 
οί συνδρβμηταί μας, οί καδυστεροϋντες τυχόν νά 
έμβάσουν τό άντίτιμον διά τήν άνανέωσιν τής συν
δρομής των, δτι θά διακόπτεται ή περαιτέρω απο
στολή τού φύλλου άμα τή λήξει τής συνδρομής. 
ΤιμαΙ έτησίοον οννΛρομ&ν

Διά τούς ’Οργανισμούς Δημοσίου Δι
καίου καί Τραπέζας .... Δρχ. 1000.— 

Διά τάς Άνων. Εταιρείας ... » 500.— 
Διά τούς λοιπούς συνδρομητάς . . » 200.— 
Έξωιερικοΰ Γενικώς....................... > 350.—

Έξάμηνοι συνδρομαί δέν γίνονται δεκτοί.
Είς τά Γρτφεΐα μας πωλοΰντσι καί άποστίλ- 

λονται καί είς τούς έπιβυμοΰντας έκ τών Επαρ
χιών, προηγούμενα τεύχη τοϋ «Κινηματογραφικού 
’Αστέρας», άπό τοϋ 1930 καί εντεύθεν, αντί τής 
τρεχούσης τιμής τών δραχμών 10 τό τεύχος.

Σειραί έπίσης ολοκλήρου έτους δρχ. 2J0.

'Η μικρά καλλιτέχνις τής ό&όνης Σίρλεϋ Τέμπλ, ή 
όποια μέ τήν Απαράμιλλον παιδικήν χάριν της, εχτι 
γοητεύσει εκατομμύρια Φτατύν, εΐνε υποχρεωμένη, 
παρά τήν τρυφερόν ηλικίαν της νά ό,πασχολη&ή ήδη 
μέ τό πρόβλημα τοΰ γήρατος.

Έξ αφορμής τών διαπραγματεύσεων διά τήνάνανέωσιν 
τοϋ συμβολαίου της μετ, τής εταιρίας 20tti Century 
Fox Film, πτρετηρή&η οτι Hard τούς τελευταίους μή
νας, τά μπροστινά δόντια τής Σίρλεϋ έχουν μεγαλ όσ-:ι 
κάπως ύπερμέτρως καί απειλούν νά καταστρέφουν τό 
περίφημον παιδικόν γέλιο της. ‘Β κινηματογραφική 
έταιρία ϋπέίειξεν δι' αύτό, οτι πρέπει νά ΰποβλη&ή ή 
μικρά καλλιτέχνις είς όίοντοχειρουργικήν έπέεβασιν, 
πράγμα τό όποιον εγεινεν ήδη έ πιτυχώς άπό ενα-j δεα
πρεπή δδοντίατρον τής ’Αμερικής.

Δέν φ&άνει δμως αύτό μόνον. Λέγεται τώρα δτι ή 
μικρά Σίρλεϋ &ά ύποβλη&ή έπί πλέον εις ειδικήν δί
αιταν διά νά άνακόψη τήν σωματικήν της άνάπτυξιν. 
Φυσικά οί γονείς τή- μικράς διέφευσαν κατηγορηματι
κούς τήν εϊδησιν αύτήν, άλλ’ ή φήμη έξακολου&εϊ νά 
κυκλοφορεί μετ' έπιτάσεως είς τήν αμερικανικήν κινη- 
ματογραφούπολιν.

βεβαιώνουν δτι ή άποχή της αύτή άπό τόν καπνόν 
όφείλεται πραγματικώς είς τόν φόβον της μήπως 
χαλάση τά ώραΐα της δόντια.

Ή κακές γλώσσες έκόλλησαν είς τήν Τζόαν Κρά- 
ουφορδ τόν τίτλον τής πιό φλύαρης καί συγχρόνως 
τής πιό σχολαστικής ύγιεινολόγου τοΰ Χόλλυγουντ. 
Καί ή αιτία εΐνε ή έξής : Κάποιαν ήμέραν, δ Φρέντ 
Μάκ Μούρραιη εύρήκε τόν Φράνσοτ Τόν καί τήν Κρά- 
ουφορδ νά μιλοΰν ζωηρά καί έπί πολύ. “Οταν έμεινε 
κατόπιν μόνος μέ τόν φίλον του Τόν, τόν έρώτησε 
μέ ένδιαφέρον τί τοΰ έλεγε έπί τόσην ώραν ή γυ
ναίκα του. «Μοΰ συνιστοΰσε—άπήντησε έκεϊνος—νά 
κρατώ τό στόμα μου κλειστό, γιά νά μή μπαίνουν 
τά μικρόβια τής γρίππης. πού κυκλοφορούν τώρα 
στούς δρόμους».

Η SI/ΌΟΝΗ ΞΙ/ΛΟΝ
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ

Η ΣΙΡΛΕΫ ΤΕ/ΛΠΛ 
ΘΑ Λ\ΕΝΗ ΠΑΝΤΟΤΕ Λ\ΙΚΡΑ

Ή Γαλλία ύπεδέχθη κατ’ αύτάς έναν άπό τούς 
λαμπροτέρους κινηματογραφικούς της «άστέρας», δ 
όποιος εϊχεν άπουσιάσει άπό έτών στό Χόλλυγουντ. 
Τήν Σιμόνη Σιμόν.

Έδώ καί λίγα χρόνια άκόμη ή φημισμένη σήμε
ρον ήθοποιός, ήτο άγνωστος είς τό πολύ κοινόν. 
Καί δικαίως, διότι σήμερον εΐνε μόλις 23 έτών — έ· 
γεννήθη τό 19ι4 —τά δέ πρώτα βήματά της είς τό 
γαλλικόν θέατρον δέν προέλεγανκαί μεγάλα πράγ
ματα διά τό μέλλον της.

Ή τύχη της δμως τής ένεφανίσθη πρό τινωνέτών 
ύπό τήν μορφήν τοΰ σκηνοθέτου Τουρζάνσκι. «Έγύ- 
ριζε» τήν ταινίαν δ «“Αγνωστος Τραγουδιστής», θέ
λοντας νά έκμεταλλευθή τό τάλαντον τοΰ Λουκια
νού Μουρατόρι. Mail μέ τόν Μουρατόρι είχε προσ- 
λάβει διά τό «γύρισμα» καί τήν Σιμόν Σερντάν, τόν 
Τζίμ Τζεράρ καί τόν Ζάν Μάξ.

Άπέμενε νά εύρεθή μία νέα διά νάπαίξΐ) τόν ρό
λον μικρας δημοσιογράφου.

Καθώς συνήθιζεν ό Τουρζάνσκι, έκάλεσε μίαν 
δωδεκάδα δεσποινίδων διά νά έκλέξη μεταξύ αύτών 
τήν καταλληλοτέραν. Άπ’ τίς δώδεκα κράτησε μό
νον δύο, τήν Ζανίν Κρισπέν καί την Σιμόν-Σιμόν.

Ή τελευταία ήτο τότε μία άσημος ήθοποιός πού 
τής είχαν έμπιστευθή μικρούς μόνον ρόλους. Δειλή 
καί άδεξία. Σ’ αύτήν δμως έδόθη ό ρόλος.

Ή μικρά είχε φοβισμένο Οφος, κάτι τό διατακτι
κό στήν δλην της έμφάνισι

Έκ πρώτης δψεως δέν ήταν έκεΐνο άκριβώς πού 
έχρειάζετο διά τόν ρόλον. Έδιάβαζε κανείς είς τά 
μάτια της, τήν άγωνίαν τών ύπάρξεων, πού ζητοΰν 
προστασίαν. Ή πτωχική της άμφίεσις δέν έδειχνεν 
δτι εύημεροΰσε.

Γι’ αύτήν τήν πρώτη έπιτυχία της στό Παρίσι δι
ηγούνται τόν έξής θρΰλον :

Ό Τουρζάνσκι ζητούσε μιά μικρούλα. Τήν ξε
τρύπωσε σ’ ένα καφενείο τών Ήλυσίων. “Ωρμησε 
έπάνω της λέγοντας:

—«Εΐσθε ή γυναίκα πού θέλω !»
Ή Σιμόν μή γνωρίζουσα τόν άγνωστον, τοΰ είπε 

θυμωμένα:
—«Είσαι άναιδής!»
Ή παρεξήγησις δμως δέν άργησε νά διαλυθή καί 

ή Σιμόν πήρε τόν ρόλο πού τής προώριζε.
Άλλ’ εϊπαμεν, πρόκειται περί μύθου. Ή σταδιο

δρομία τής Σιμόν ήκολούθησεν άπό τήν στιγμήν 
έκείνην τήν άνιοΰσαν.

Ή έπιτυχία τοΰ «Αγνώστου Τραγουδιστού» έπε- 
σφράγισε καί τήν δικήν της έπιτυχία. Κατά τούς 
έπομένους μήνας τής ένεπιστεύθησαν ρόλους είς 
σειράν ταινιών. «Ό Ντυράν κατά τοΰ Ντυράν», «Ή μι
κρή σοκολατιέρα», ·Φυλαχθήτε άπό τή ζωγραφική», 
«Ένα παιδί τής ’Αμερικής». «Τό άστρον τής Βαλέν
θια», «Ό βασιλεύς τών Πάλας», «Γιά νά ζή κανείς 
εύτυχισμένος», ήσαν αί πρώται ταινίαι πού άνεδεί- 
χθη Ή μεγάλη της δμως, ή άπαράμιλλος έπιτυχία 
της έσημειώθη είς τό έργον «Λάκ ώ Ντάμ», έπί τή 
βάσει τοΰ μυθιστορήματος τής Βίκι Μπάουμ.

Ή ήμερα τής δόξης της είχε φθάσει πλέον.
Ή Αμερική τής έπρότεινεν ένα έλκυστικόν συμ- 

βόλαιον. 'Η καλλιτέχνις ήταν πολύ ύπερήφανος διά 
τήν πρόσκλησιν, άλλ" έδίσταζε νά δεχθή.

Δέν ήθελε νά έγκαταλείψη τήν Εύρώπην, άλλά 
καί συγχρόνως έφοβεϊτο τάς λεαίνας τοΰ Χόλλυ
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γουντ, τών όποίων ή φήμη έξαπλώνεται είς^ δλην 
τήν γήν. I

Γύρισε άκόμη δύο γαλλικές ταινίες : «Τά μαύρα 
μάτια» καί ή «'Ωραίες ήμέρες».

Άλλά τότε πλέον ήρχισαν νά βρέχουν έξ Αμερι
κής αί προτάσεις.

Εις τό Χόλλυγουντ δμως έδοκίμασεν άπογοή- 
τευσιν.

Μεθυσμένη άπό τίς έπιτυχίες της στή Γαλλία, νό
μιζε πώς δλο τό Χόλλυγουντ θά ήρχετο νά τήν πε- 
ριμένη στό σταθμό- ‘Η Γκρέτα Γκάρμπο, ή Ντήτριχ, 
ή Χάρλοου, δλοι καί δλαι θά ήσαν έκεΐ.

Τίποτε δμως άπ’δλα αύτά δέν είχε συμβή. Τό 
Χόλλυγουντ δέν συνεκινήθη έκ τοΰ γεγονότος. ‘Υ
πήρχε μία έπί πλέον ήθοποιός είς τήν πόλιν. Τίποτε 
περισσότερον.

Έκεΐ έπαιξε στήν ταινίαν «'Υπό δύο σημαίας». 
Ήσθένησεν δμως καί τήν άντικατέστησεν ή Κλωντέτ 
Κολμπέρ. Κατώρθωσεν δμως τέλος νά παίξη είς τίς 
«Τέσσαρες γυναίκες εις άναζήτησιν τής εύτυχίας» 
καί είς τόν «Έβδομον Ούρανόν».

Είς τό Χόλλυγουντ δπου έμαθαν δτι πέρασε 5 
χρόνια τής παιδικής της ήλικίας είς τήν Μαδαγα
σκάρην, έσχηματίσθη ή έντύπωσις δτι εΐνε λιγάκι 
άκοινώνητη, άγρια.

Είς τήν φήμην αύτήν συνετέλεσεν δχι όλίγον καί 
ή στάσις καί τό έπιφυλακτικόν της ύφος.

‘Η Σιμόν - Σιμόν δέν γελά εύκολα. Οΰτε καί 
νοιώθει τό άμερικανικό χιοΰμορ.

Τελευταίως διεδόθη δτι θά ύπανδρεύετο τόν Τζίμυ 
Στούαρτ·

—Όχι, δχι, είπε.
Καί προσέθεσε:
—Ή άλήθεια εΐνε πώς ό Τζίμυ εΐνε ένας πολύ 

καλός συνάδελφος. Εύγενικός. Τίποτε περισσότερο. 
Ένας συνάδελφος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΜΙ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΝ HEPIMH
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΦΙΛΙΠΣ
ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΗ 

ΜΟΔΕΛΑ ΤΟΥ 1937 
άρίατπς άιτοδόσεως 

ΜΕΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
εξαρτημάτων χλιτ.αυνοδευόμενα 

xai άκό GROUPPES 
τελείω; καινουργή 

ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 
&ΙΑ ΠΛΕΙΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΤΑΝΘΗΤΕ 

Γραφειον ΣΑΡΦΑΤΗ 
οδος ΑΡίΣτείΔΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑι
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Η ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ ΑΝΕΚΗΡΗΘΗ
Η ΚΟΜΨΟΤΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Είς τό Παρίσι, είς τό έστιατόριον Λβντουαγιέ τών 
Ήλυοίων, όπου έλαβε χώραν ό διαγωνιαμός ηρός άνά- 
δειξιν τής κομψοτέρας γυναίκας τοΰ κόσμον, άνεκηρύχθη 
παμψηφβί πρώτη, ή γνωστή «στάρ» τοΰ γαλλικού κινημα
τογράφου Άνναμπέλλα.

Ή 'Ανναμπέλλα, ή όποία έλαβε, ώς γνωστόν, έφέτος 
καί τό ^ύπελλον Βόλπι διά τήν ώραιοτέραν κινηματογρα
φικήν δημιουργίαν τοΰ 1936 άναχωρι-ΐ τόν προσεχή μήνα 
είς ’Αμερικήν, όπου ΰπβγραψε πενταετές ουμβόλαιον μετά 
τής Τουέντιεθ 2έντσορυ-Φόξ Φίλμ.

Προτού αναχωρήσει διά τό Χόλλυγουντ ή Άννα- 
μπέλλα ·ά «γυρίση» είς τό Λονδϊνον, ύπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ Ρόμπερτ Κέϊν, ενα μεγάλο φίλμ ύπό τόν τίτλον «’Ακο
λουθώντας τόν Ήλιον».

Διά τήν Άνναμπέλλα οί μεγαλύτεροι σχεδιασταί καί 
ράπται τών Παρισίων εκφράζονται μέ τά κολακευτικό- 
τέρα λόγια.

Μέλη τής έπιτροπής πρός άνάδειξιν τής κομψοτέρας 
γυναικός τοϋ κόαμου ήσαν : ό Πατσύ, ή Κυρία Σκιαπα- 
ρέλλι, ή Μέτζυ Ρούφ, ό Μαινμπόχερ, ό Ρενέ Ύμπέρκ. ά. 
έκ τών γνωστότερων; οί οποίοι μέ ενθουσιασμόν έπρωτο 
σιάτησαν είς τήν άνακήρυξίν της ώς «βασιλίσσης τής 
μόδας».

Ό Μαινμπόχερ λέγει ότι καλλίτερα πρέσβειρα τής γαλ
λικής μόδας δέν μποροβσε ν’ άποσταλή στό Χόλλυγουντ 
καί έλπίζει ότι ή γιλλίς «στάρ» θά καταπλήξη τάς άμε- 
ρικανίδας συναδέλφους της.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΣ ΜΑΣ

Προχειμένου νά χαταρτίσωμεν πλήρες μη ρώον τών 
εις ολόκληρον τήν Ελλάδα λειτονργοϋντκν συστηματι
κών χειμερινών Κινηματογράφων, παρακαλοϋμεν θερ
μώς πάντας τους άνταποχριτάς μας, όπως μας άποστεί- 
λουν πίνακα, τών είς τήν πόλιν των χαΐ είς ας κώμο- 
πόλεις δέν διατηροΰμεν μονίμους άνταποχριτάς, κινη
ματογράφων, εις ον νά άναφέρον cal πλήν τον τίτλον 
τοϋ Κινηματοθεάτρου, ό αριθμός τών θέσεων ένός έκά- 
στον, ή μάρχα τών μηχανών προβολής, ή μάρχα τής 
ηχητικής έγχαταστάσεως χαΐ τό όνοματεπώνυμον του 
επιχειρηματίαν.

Διά τήν συγχέντρωσιν τών ώς άνω πληροφοριών, 
παραχαλοΰνται θερμώς καί αί διευθύνσεις τών Κινη
ματογράφων τών ’Επαρχιών όπως θελήοονν νά μάς 
διευκολύνουν διά τής παροχής τών αΐτουμένων πληρο
φοριών εις τους άνταποχριτάς μας ή χαΐ άποστολής αυ
τών άπ’ ευθείας εις ημάς.

Ό πίναξ ούτος δημοσιευόμενος έν χαιρώ εις έκτα
κτον πανηγυρικόν τεύχος τοϋ · Κινηματογραφικού ' Α
στέρας· θά ώφελήση κυρίως τάς επιχειρήσεις άπό δια
φημιστικής άπόψεως.

—Τό νέον φίλμ του ΜωρΙς Τουρνέρ φέρει τόν τί
τλον «’Ηρακλής».

—Ή Καίϋ Φράνσις Θά έμψανισθή είς ένα νέον φίλμ 
τοϋ γερμανοϋ σκηνοθέτου Τζόε Μάϋ ύπό τόν τίτλον 
«Ή έξομολόγησνς»·

Ο ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝ
ΕΙς μίαν σκηνήν τού αριστουργή

ματος τού MARK ΤΟΥΑΙΝ

Ο ΠΡΙΓΚΗΨ
Κ A I

Ο ΠΤΩΧΟΣ

διά τό «γύρισμα» τοΰ οποίου έδα- 
πανήθησαν ανω τών 2.000.000 
όοΑΛαβίων. Είναι μία άπό τάς 
πλέον επιβλητικός ταινίας πού θά 
παρουσίαση ή WARNER BROS 
καί ή όποία θεωρείται άνωτέρα 
τοϋ «Κάπταιν Μπλούντ».
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’Αρκετά Ικανοποιητική ή κίνησις τών θερινών Κι
νηματογράφων, Ιδίως κατά τό τελευταϊον δεκαπεν
θήμερον. Ή άνοδος έπίσης τής θερμοκρασίας τών 
τελευταίων ήμερών συνετέλεσε κατά πολύ είς 
τήν καλλιτέρευσιν τής θέσεως τών θερινών Κινημα
τογράφων τών προαστείων τών ’Αθηνών, λόγω τής 
συγκεντρώσεως είς αύτά πλείστων παραθεριστών. 
’Υπάρχουν έν τούτοις καί μερικοί Κινηματογράφοι, 
οίτινες, παρά τάς προσπάθειας τών διευθύνσεών 
των, δέν κατωρθώνουν δυστυχώς νά καλύπτουν τά 
έξοδά των, μολονότι εύρίσκονται είς συνοικίας άρ
κετά πυκνοκατωκημένας Αύτούς, κατά τήν γνώμην 
μας, πρέπει καί τά γραφεία ταινιών νά ένισχύσουν 
διά τής παροχής έκλεκτών καί έμπορικών ταινιών 
καί πρό παντός, άνευ άξιώσεως καταβολής μεγά
λων ένοικίων, διά νά δυνηθο^ν μελλοντικώς, Ικανο
ποιούμενοι, νά άποδώσουν καί αύτοί είς τά γραφεία 
μεγαλύτερα ένοίκια. Διότι έν έναντία περιπτώσει, 
ποιον θά είναι τό κέρδος τών γραφείων άν όρισμέ- 
νοι Κινηματογράφοι άναγκασθοϋν νά κλείσουν, πρός 
άποψυγήν περαιτέρω ζημιών; Νομίζομεν δτι μία 
καλυτέρα μελέτη τοΰ ζητήματος αύτοΰ έκ μέρους 
τών γραφείων θά ώψελοϋσε πολύ κατά πρώτον λό
γον αύτά καί κατά δεύτερον τούς Κινηματογράφους

Έξ άφορμής τοΰ δημοσιευθέντος, είς τό προπα" 
ρελθόν τεΰχος, πίνακος θερινών Κινηματογράφων 
τών 'Αθηνών, παρεκλήθημεν νά δηλώσωμεν δτι τά 
ήχητικά μηχανήματα τοΰ Κινηματογράφου "Εσπερος 
είναι συστήματος Webster καί δχι R. C. Α. ώς άνα- 
κριβώς έγράψη ’Επίσης μάς έδηλώθη, δτι ό Κινη
ματογράφος Ζέφυρος έγκατέστησε έφέτος ήχητικά 
μηχανήματα τοΰ έλληνικοΰ έργαστηρίου Δ. Ποντίκη 
άτ,να καί λειτουργοΰν μέ θαυμαστήν άπόδοσιν. 
Επομένως ό Ζέφυρος έχει μηχανήματα προβολής 
μόνον Cinemeccamica, ήχητικά δέ τοιαΰτα Δ. Πον- 
τίκη.

* *
Τό Ζινεάχ παρά τήν άφόρητον ζέστην έξω τής 

αίθούσης του, έξακολουθεΐ νά συγκεντρώνη άρκε- 
τόν καί έκλεκτόν κόσμον κινηματογραφόφιλων. Τά 
είδικά ψυκτικά μηχανήματα άτινα κανονίζουν μίαν 
εύχάριστον θερμοκρασίαν 18 · 20 βαθμών έντός τής 
αίθούσης (τοιαΰτα μηχανήματα λειτουργοΰν καί είς 
τάς άνωθεν αύτοΰ αίθούσας Ρέξ καί Κοτοπούλη) καί 
αί έκλεκταί πάντοτε νέαι ταινίαι, κωμικαί, έκπαι- 
δευτικαί, τουριστικαί καί γενικώς μορφωτικοί — αϊ· 
τινες παρουσιάζονται καθ’ έβδομάδα, συγκεντρώ
νουν άρκετόν κόσμον καί Ιδίως μικρόκοσμον, τοΰ 
όποίου άπηγορεύθη ή είσοδος εις τούς άλλους Κινη
ματογράφους, έφ’ δσον προβάλλουν ταινίας άκαταλ- 
λήλους δΓ άνηλίκους.

Τύπου Σινεάχ, μετεβλήθη καί ό Κινηματογράφος 
Οϋφα τής Πλατείας Συντάγματος άλλά μέ ταινίας 
μικράς, καί δευτέρας προβολής. 

Τό Ρέξ έπίσης συνεχίζει τάς προβολάς του άλλά 
μέ άποτελέσματα δχι βεβαίως Ικανοποιητικά, άν 
κρίνει κανείς έκ τών κατωτέρω άριθμών πραγματο- 
ποιηθέντων εισιτηρίων κατά τό τελευταϊον δεκαπεν
θήμερον.

Οϋτω άπό 5—11 ’Ιουλίου προεβλήθη τό έργον 
«Μιά νύχτα στό Μαξΐμ» μέ τήν Σουζί Βερνόν καί 
άπό 12—18 ίδίου τό έργον «Ή τελευταία Ροΰμπα»

μέ τήν Καρόλ Λομπάρ, έπραγματοποίησαν δέ τά κά
τωθι είσιτήρια :

«Μιά νύχτα ατό Μαξΐμ* Είσιτήρια 3833
α'Η εεΑενιαΤα Ρούμπα* > 3937

***
Συνεχίζοντες τήν δημοσίευσιν τών πληροφοριών 

μας διά τάς προμήθειας τών ύπολοίπων γραφείων 
ταινιών, γνωρίζομεν είς τούς άναγνώστας μας δτι:

Τό γραφεϊον ΕΜΜ. ΚΥΡ]ΑΚΟΠΟΥΛΟΥ «Άτλας 
Φίλμ» θά φέρη έφέτος μικρόν άριθμόν ταινιών (.012) 
μεταξύ τών όποίων περιλαμβάνονται καί αί κατω
τέρω :

•Ούράνιες Μελωδίες» μέ τόν περίφημον τενόρον 
Μπενζαμινο Τζίλλι καί τήν Γεραλδίνη Κάτ.

«Die grosse und die kleine welt» όπερέττα μέ τόν 
Βίκτωρ ντέ Κόβα, τήν Άντέλλα Ζάντροκ καί τόν 
Άϊνριχ Γκέοργκ.

«Ein ganzer kerl» μουσική φάρσα μέ τήν Τζένια 
Νικολάγεβα, τήν Λιάν Ντέγιερς, τόν Τζόε Στέκελ 
καί τόν περίφημον μικρόν καλλιτέχνην Χάνς Ρίχτερ.

’Επίσης θά φέρη καί άριθμόν τινα ταινιών περι
πετειωδών καταλλήλων διά λαϊκούς κινηματογρά
φους.

Τό γραφεϊον τοΰ κ. ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ θά φέρη 
έπίσης μεγάλον άριθμόν ταινιών άλλά δέν μάς άνα- 
κοινεΐ πρός τό παρόν τούς τίτλους των, διά νά μάς 
προκαλέση τήν έκπληξιν, ώς μάς είπεν ό ίδιος.

Τήν αύτήν περίπου δήλωσιν μάς έκαμε καί ό κ. 
Μιχ. Γλιτσός διά τό γραφεϊον του «ΛΙΑΝΑ ΦΙΛΜ».

Τό γραφεϊον τοΰ κ. Α. ΖΕΡΒΟΥ (Άνζερβός Α.Ε.) 
θά φέρη καί πάλιν έφέτος περί τάς 30 ταινίας με
ταξύ τών όποίων άναφέρονται καί αί έξής:

«Ό Τάφος τοΰ ΊνδοΟ» τοΰ περιφήμου σκηνοθέτου 
Ριχ. Άϊχμπεργκ. Πρωταγωνιστούν ή Λά Γιάννα καί 
ή Κίττυ Γιάνσεν.

«Ό άγιος διάβολος (Ρασποΰτιν) Σενάριο τήςΤέα 
φόν Χάρμπου, σκηνοθεσία Γ. Ούσίσκυ, πρωταγωνι
στής ”Εμιλ Γιάννιγκς-

«Στή χώρα τοΰ μειδιάματος». Σκηνοθεσία Κάρλ 
’ Αντόν. Πρωταγωνιστούν οί Γιάν Κιεπουρα καί Μ. 
Έγγε ρθ.

«Ό άκαταμάχητος». Σκηνοθεσία Γκέζα φόν Μπόλ
βαρυ. Πρωταγωνισταί ή “Αννυ "Οντρα καί ό Χάνς 
Ζένκερ.

«Μέ ένσφραγίστους διαταγάς» μέ τόν ΓοΟσταβ 
Φραΐλιχ. Σκηνοθεσία Κάρλ Άντόν.

«Ή τίγρις τής Σιγκαπούρης» τοΰ 'Άϊχμπεργκ μέ 
τήν Λά Γιάννα.

«Περιπέτεια στή Βαρσοβία» μουσική κωμωδία μέ 
τόν Γκέοργκ Άλεξάντεο.

«Τό κρυφό μονοπάτι» τοΰ Σούδερμαν, μέ τήν 
Μπριγγίτε Χόρνεϋ, τόν Ματίας Βίμαν καί τόν Φρίτς 
Κάμπερς.

«Μανέζ» τοΰ σκηνοθέτου Κάρμινε Γκαλόνε, μέ 
τήν Λουΐζα Οΰλριχ καί τόν ’Αττίλα Χέρμπιγκερ.

•’Ελένη» άπό τό όμώνυμον έργον τής Βίκυ Μπά- 
ουμ, μέ τήν Μαντελέν Ρενώ καί τόν ΚωνστάνΡεμύ·

«’Ερωτικά καπρίτσια» (τίτλος προσωρινός) μέ τήν 
Γκίττα Άλπαρ καί τόν Νέϊλ Χάμιλτων.

«Εύσεβές ψεύδος» (Fromme luge) μέ τήν Πόλα 
Νέγκρι.
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«Ύβέτ» άπό τήν νουβέλλα τοΰ Γκύ ντέ Μωπασ- 
σάν, μέ τήν "Ολγα Τσέχοβα.

«Μέ τό χαμόγελο» τοϋ Λούϊ Βερνέϊγ, μέ πρώτα- 
γωνιστάς τόν Μωρίς Σεβαλιέ, τήν Μαίρη Γκλορί 
καί τόν Άντρέ Λεφώρ.

«Τό εύτυχέστερο ζευγάρι τοΰ κόσμου» μουσική 
κωμωδία μέ τήν Μαρία "Αντεργκαστ, τόν Λεό Σλέ- 
ζακ, τόν Χάνς Μόζερ καί τόν Βόλφ "Αλμπα Ρέττυ.

«Νιμποός» μέ τόν Γοΰσταβ Φραϊλιχ κ. ά.
Τό γραφεΐον ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΜ θά φέρη κα'ι έφέτος 

σημαντικόν άριθμόν ταινιών κα'ι κυρίως λαϊκών, 
έπιφυλάσσεται δμως νά άνακοινώση τούς τίτλους 
των λίαν προσεχώς προκειμένου νά κανονισθοΰν με- 
ρικα'ι μικρολεπτομέρειαι.

Τό γραφεΐον ΛΥΡΑ ΦΙΛΜ θά φέρη μερικάς ται
νίας, 2—3 μόνον, γαλλικής παραγωγής, έκ τών ό
ποίων έγνώσθη δτι ή μία φέρει τόν τίτλον «Ή κόκ
κινη χορεύτρια» μέ πρωταγωνίστριαν τήν Βέρα Κο- 
ρέν. Επίσης πιθανόν νά φέρη καί μικρόν άριθμόν 
άμερικανικών ταινιών καταλλήλων διά λαϊκούς Κι
νηματογράφους.

Τό γραφεΐον τοΰ κ. Α. ΣΙΝΤΙΚΟΥ θά φέρη έπίσης 
άριθμόν τινα νέων ταινιών, τών όποίων δμως οί τί
τλοι θ’ άναγγελθοΰν προσεχώς.

Έπίσης μικρόν άριθμόν ταινιών θά φέρουν και 
τά άλλα μικρά γραφεία τών κ. κ. Κ. ΣΟΥΛΙΔΗ Ζ. 
ΛΑΟΥΓΑΡΗ καί Ε. ΜΑΥΡΟΔΗΜΑΚΗ δ τελευταίος 
τών όποίων άναχωρεΐ έντός τής έβδομάδοςδιά Παρι- 
σίους πρός τόν σκοπόν τούτον.

Διά Παρισίους άνεχώρησε καί πάλιν τήν προπα- 
ρελθοΰσαν έβδομάδα, ό κ. Κλ. Λουλουδόπουλος, Δι
ευθυντής τής «Φόξ Φίλμ».

***
Ποίας ταινίας θά προβάλη ένας έκαστος τών με

γάλων Κινηματογράφων τής πρωτευούσης, ούδέν 
είσέτι είναι θετικώς γνωστόν, δεδομένου δτι αί δι
ευθύνσεις αύτών εϋρίσκονται είς σχετικός διαπραγ
ματεύσεις αΐτινες δέν θά λήξουν πρό τής παρε- 
λεύσεως τούλάχιστον μηνός. Ενδεχόμενον έν τού- 
τοις νά δώσωμεν σχετικάς πληροφορίας καί διά τοΰ 
προσεχοΰς τεύχους.

Έν τφ μεταξύ ήρχισαν αί μικρΟεπισκευα'ι καί τά 
φρεσκαρίσματα τών διαφόρων αιθουσών τών Κινη
ματοθεάτρων.

Τό ΠαΛΖάί καλλωπίζεται έσωτερικώς καί έξωτε- 
ρικώς, άφαιρεΐται δέ, έπί τέλους, καί τό άνωθεν τής 
εισόδου του φωτεινόν... μπαούλο, τό όποιον κανείς 
δέν γνωρίζει διά ποιον λόγον έτοποθετήθη. Έπίσης 
μεταβάλλεται τελείως καί ό έξωτερικός φωτισμός 
του έπί τό διακοσμητικότερον.

Τό Σπλέντιτ έπίσης άντικαθιστά τελείως τά καθί
σματα τής πλατείας διά νέων άναπαυτικωτάτων τοΰ 
έργοστασίου Σαρίδη.

Τά Κινηματοθέατρα Αττικόν Τιτάνια 'Απόλλων 
Όρφεΰς Ρέξ καί 'Ιντεάλ περιορίζονται μόνον είς 
άπλοΰν φρεσκάρισμα δεδομένου δτι ούδεμίαν ά- 
νάγκην έπισκευής ή διαρρυθμίσεως έχουν.

Τό Πάνθεον πρόκειται νά έπισκευασθή τελείως. 
Έάν άποφασισθή ή έπισκευή του θά άντικαταστα- 
θοΰν τά καθίσματα τής πλατείας διά νέων μοντέρ
νων πολυτελών τοιούτων καί θά άφαιρεθοΰν τά έ- 
κατέρωθεν τής αιθούσης θεωρεία.

Έπίσης τό ύπάρχον ήδη Μπάρ θά εύρυνθή διά τής 
άφαιρέσεως έκ τοΰ ύπάρχοντος χώρου τών άποχω- 
ρητηρίων άτινα θά έγκατασταθοΰν κάτωθεν τοϋ Μπάρ. 
Έπίσης θά διαρρυθμισθοϋν αί είσοδοι καί έξοδοι 
τοΰ θεάτρου καί Ιδίως ή είσοδος έκ τής όδοΰ Έμμ. 

Μπενάκη_καί άλλαι πολλαί έπισκευαί καί καλλω
πισμοί, τών όποιων ή δαπάνη θά ύπερβή τά δύο 
έκατομμύρια.

Έάν τ’ άνωτέρω μελετώμενα δέν άποψασισθοΰν 
νά γίνουν, τότε είς τήν κατάστασιν εις τήν όποιαν 
εύρίσκεται ήδη, μειονεκτικήν άπέναντι τών άλλων 
μεγάλων Κινηματοθεάτρων, θά λειτουργήση ώς Κινη
ματογράφος δευτέρας κατηγορίας, τύπου « Ιντεάλ».

Τό Κοτοπούλειον έπίσης θά έτοιμασθή όριστικώς 
διά τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον.

Αί έργασίαι διά τήν άποπεράτωσίν του έπανε- 
λήφθησαν άπό μηνός καί πλέον, δπως δέ δείχνη ή 
δλη του σημερινή έμφάνισις καί τά ήδη έτοιμα κα
θίσματα souffles, διαμορφώνεται εις ένα πρώτης τά- 
ξεως Κινηματογράφον μέ άξιώσεις. Ήδη ζητεί
ται καί άνάδοχος, δεδομένου δτι θά μετωνομασθή.

**♦
Πληροφορούμεθα δτι είς τό άνεγειρόμενον μέγα- 

ρον τής ‘Ασφαλιστικής Εταιρίας «Εθνική» έπί τών 
όδών Σταδίου καί Κοραή καί είς ένα έκ τών ύπο- 
γέίων του, ύπάρχει μία αίθουσα τήν όποίαν ή ίδιο- 
κτήτρια έταιρία προτίθεται νά ένοικιάση διά νά 
χρησιμοποι.ηθή ώς αίθουσα Κινηματογράφου. Διά τό 
όπόγιιον αύτό, χωρητικότητος μόλις 400—450 καθη- 
μένων άνθρώπων, ΰψους δέ μόλις 6—7 μέτρων, ή 
έταιρία προσπαθεί νά έπιτύχη ένοίκιον 100 χιλιάδων 
δραχμών μηνιαίως, νά διατεθή δέ άποκλειστικώς είς 
ένοικιαστήν έπιθυμοΰντα νά έκμεταλλευθή κινημα
τογραφικήν έπιχείρησιν, νά μή άνήκει δμως ούτος είς 
τήν γνωστήν κινηματογραφικήν οικογένειαν.

Ίσως δι’ αύτούς τούς λόγους νά θέλη ή ίδιοκτή- 
τρία έταιρία, ένοικιαστήν άγνοοΰντα τά κινηματο
γραφικά έπαγνελματικά μυστήρια-

Μία άλλη αίθουσα Κινηματογράφου έτοιμάζεται 
έπίσης, περιλαμβάνεται δέ καί εις τά καταρτισθέντα 
ήδη άρχιτεκτονικά σχέδια, έπί τοϋ μέλλοντος νά 
άνεγερθή νέου μεγάρου έπί τής όδοΰ ’Ακαδημίας καί 
άκριβώς έναντι του γνωστού θεάτρου ’Ολύμπια. Τό 
μέγαρον δμως αύτό καί συνεπώς καί ή αϊθουσάτου, 
δπως γράφομεν καί άνωτέρω, πρόκειται ν’ άνεγερθή, 
έπομένως πασα συζήτησις έπ’ αύτοΰ νά είναι τε
λείως πρόωρος.

***
Τό πρώτον θΰμα τής τρεχούσης θερινής περιόδου 

είναι δ νεοϊδρυθείς ύπό τής έταιρίας «Λύρα Φιλμ» 
Κινηματογράφος «Πάοκ» (πρώην θερινόν θέατρον Μα- 
ρίκας) έπί τής όδοΰ Χέϋδεν. Άπό τής παρελθούσης 
Δευτέρας 19 λήγοντος διέκοψε τάς προβολάς του 
διά λόγους εύνοήτους, παραχωρηθείς εις τόν όπε- 
ρεττικόν θίασον Ζαζας Μπριλλάντη.

***
Πάντοτε έκακίσαμεν τό έπικρατήσαν σύστημα με

ταξύ τών έλλήνων εισαγωγέων ταινιών διά τήν άγο- 
ράν μιας ταινίας έξ Εύρώπης, πού φθάνει ένίοτε εις 
πλειοδοτικήν δημοπρασίαν καί ύπερβαίνει πάντα 
βαθμόν λογικής. Διότι δέν δύναται ν’ άμφισβητηθή 
τό γεγονός δτι, ταινία δυναμίνη ν’ άγορασθή ή καί 
προσφερομένη άντί χιλίων δολλαρίων, έφθασε, κα
τόπιν συναγωνισμού τελείως άθεμίτου, νά πληρωθή 
είς τήν διπλάσιάν ή καί τριπλαρίαν τιμήν.

Τό κατωτέρω άναμφισβήτητον άλλά καί πρόσφα
τον γεγονός, χαρακτηρίζει πλήρως τήννοσηράν νοο
τροπίαν τοΰ έλ'ηνος άγοραστοΰ καί έκμεταλλευτοΰ 
κινηματογραφικών ταινιών

Ή παραγωγή τής «Τουέντιεθ Σέντσορυ-Φόξ Φιλμ» 
ήγοοάζετο μέχρι τοΰδε διά τήν Ελλάδα, μέχρις πο- 
σοΰ 20 χιλιάδων δολλαρίων.

Ποια ποσά νομίζεται δτι προσεφέρθησαν άπό 
διαφόρους διαγωνιζομένους. διά νά τήν άποκτήσουν; 
Υπάρχουν προσφοραί άπό 22 — 40 χιλιάδων δολλα- 

ρίων. Μάλιστα κύριοι, τεσσαράκοντα χιλιάδες δολ-
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λάρια, δηλαδή τέσσαρα έκατομμύρια τετρακοσίας 
χιλιάδας δραχμών, μόνον διά δικαίωμα έκμεταλλεύ- 
σεως, άνευ έννοεΐται τής άξίας μιάς έκάστης κόπιας, 
διαφημιστικού ύλικοΰ, δασμών καί λοιπών γενικών 
έξόδων.θέλετε νά μάθετε άπό ποιους προσεφέρθησαν τά 
ποσά αύτά ; Δέν τούς άποκαλύπτωμεν, κηδόμενοι 
τής έπαγγελματικής των άξιοπρεπείας.’Επειδή δμως μεταξύ τών άλλων πλειοδοτών, 
συγκαταλέγεται καί γνωστός έπιχειρηματίας Κινη
ματογράφων, νομίζομεν δτι μόνον αύτός δέν έχει 
δικαίωμα νά παραπονεΐται, όσάκις τά διάφορα γρα
φεία άναγκάζονται νά ζητοΰν ύπερβολικά ένοίκια. 
Κατά ποιον άλλωστε τρόπον θά πρέπη νά καλύ
πτουν τάς μεγάλας τιμάς, άς άναγκάζονται νά προ
σφέρουν οί κατ’ άνάγκην συναγωνισταί ; Ή μήπως 
θά έπρεπε όσάκις παρουσιάζεται καί ένας νέος συ
ναγωνιστής, νά αύτοκτονοΰν δύο παλαιοί ;Πάντως ήμεΐς συνιστώμεν σωφροσύνην καί μόνον 
σωφροσύνην. Μόνον οϋτω θ’ άποφευχθοΰν τά πολύ 

δυσάρεστα.

i ημιςτμειιμΪΙ 
ms___________________________ .____  ms
Πάτραι.

Ζενίθ Προεβλήθησαν τά έργα «Μάνυα» «Ντανιέλ- 
λα», «’Αντώνιο Άντβέρσο», «Ναυτική παρέλασις» καί 
«Έπέλασις τής έλαφράς ταξιαρχίας».

Οΰφα. Προεβλήθησαν τά έργα «Μυστικός πράκτωρ» 
«Τά μυστήρια τοϋ Λονδίνου», «Ντανιέλλα», «Στά ιγνη 
τοΰ σατανά».
ΚέρκυραΦοΐνιξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Σύ είσαι ή εύτυχία 
μου» μετά μεγάλης επιτυχίας, «Παρέλασις τοϋ γυμνού», 
• Τά όνειρα ποΰ σβύνουν», «Μαριέττα», «Μιά νύχτα στήν 
"Οπερα», «Τόν νοΰ σου στήν Άμέλια», «Τάρρας Μπούλ
μπα», «Ή νέα Άτλαντίς» καί «Παρισινή ζωή».

Άκταϊον. Προεβλήθησαν τά έργα «ΟΙ άνθρωποι τοϋ 
σκότους», «Ό Σαρλώ στρατιώτης», «Οί δαίμονες τοΰ αί- 
θέρος», «Ό κλέπτης τών έκατομμυρίων», «Έμπόριον λευ
κής σαρκός», «Σήμα κινδύνου» καί «Τά λημέρια τοΰ δια
βόλου». Σαζανίδης

Άργοστόλιβν
Τιτάνια Προεβλήθησαν τά έργα «Διπλό ρομάντσο», 

«Ουγγρική Ραψωδία». «Μονάχη στή ζωή», «Μις Μπάρ· 
ρετ», «Εστεμμένοι είλωτες», «Παγκανίνι», «Μπέλλα «Ντό- 
να», «Αγάπα με γιά πάντα» καί «Ή καρδιά κυβερνά».

Βονταινας

Ήρότκλε ev
Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «Σκιές ποΰ περ

νούν». «Κορυδαλλός», «Μαρία Στούαρτ» καί «Τά μυστή
ρια τών Παρισίων».Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Εύθυμοι άτσίγ- 
γανοι», «Ό άνδρας πού κάθε μιά ποθεί», «Ζουζοΰ» καί 
«Μιχαήλ Στρογκώφ».’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτες Χαβάης», 
«Ζίγκφελδ, ό βασιλεύς τών γυναικών», «Σαμψών», «Μι
χαήλ Σ-ρογκώφ» καί «Τό μάρς τών Οϋσσάρων».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τό έργον «Ό κόκκινος κα· 
βαλλάρης» είς έπεισοδια.
Χανιά

’Ολύμπια - Πάνθεον (Συνεργασία). Προεβλήθησαν τά 
έργα «Φθινοπωρινά γυμνάσια», «’Εκδικητής», «Βωβά 
χείλη», «Ή φωνή τοΰ πεπρωμένου», «Έκδίκησις θηρίων», 
«Ό Μήτρος καί ή Μάρω», «Σόου Μπώτ», «Γόπες», «’Η
ρωική παρέλασις», «"Ενας μεγάλος έρως τοΰ Μπετόβεν»,
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«Έγώ καί ή αύτοκράτειρα», «Λευκός άγγελος», «Γούπη», 
«‘Ο μικρός ’Ιάκωβος» καί «"Αννα Μαρία», άπαντα μέ έ- 
πιτυχίαν καί μέ έξαιρετικήν τοιαύτην ή έλληνιστί ομι
λούσα «Ό Μήτρος καί ή Μάρω». Α. Κλάρκ

Σύρο;Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η Φλόγα», «Στά 
βάθη τής γής», «Ό παράδεισος τών γυναικών», «Σκιές 
τοΰ παρελθόντος», «Οί πειραταί τής χαμένης νήσου», 
«Ταρζάν», «Τό παιδί τής ζούγκλας», «Μπαλλάντα» καί 
•‘Ο έρως οδηγός». Συνοδινάς

ΧίοςΆστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ευτυχισμένες μέ
ρες». «Οί καλλικάντζαροι », «Ουγγρική ραψωδία» καί «Μα
ριέττα». Βονδούρης

X at Ax I ςΚεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Κοιτώνες κορι- 
τσιών», «Σπασμένες άλυσσίδες», «Μαρία Στούαρτ», «Δαί
μονες τοΰ αίθέρος», «Ό περιπλανώμενος νεκρός», «Μα
ριέττα», «Φαντομάς», «Ναυτική ανταρσία», «Μελωδίες 
καί ρυθμοί», «Σέρλοκ Χόλμς» καί «Τάρα: Μπούλμπα.

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Επικίνδυνες θά
λασσες», «Νύχτα τρόμου», «Μιά νύχτα στή Μόσχα», 
«Έκδίκησις θηρίων*, «Ή τυχοδιώκτρια τής Τύνιδος», 
«Πέερ Γκύντ», «Ιπτάμενος θάνατος», «Οί δύο δρόμοι», 
«Ύπό δίαιταν», «Τά δύο χαμίνια», «Σύ είσαι ή εϋευχία 
μου» καί «Ό έχθρός τής κοινωνίας*. Ανχόπ.

ΚομοτινηΑττικό»-. Προεβλήθησαν τά έργα «Έκδίκησις ίρυθρο- 
δέρμων», «‘Ο τελευταίος τών Μοϊκανών», «Τραγωδία τών 
βυθών», «Νοσταλγία», «Τό πρωτοπαλήκαρο», «’Επιφυλα
κή», «Καλιέντε», «Ό λευκός παράδεισος», «Τό τραγούδι 
τοΰ ήλιον». «Ή σκιά τοΰ άετοΰ», «Κατάρρευσις», «Βι- 
κτώρια», «Βρήκαν τό μάστορά τους» καϊ «Νανά».

Άθανασιάδης

ΚοιβάλλαΤιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Όταν ξεσπφ ή 
θύελλα», «42α οδός», «Ματωμένες όχθες», «Άμφιτρύων» 
καϊ «Ό δρόμος πρός τά κάτεργα» Βασιλακος.

ΣέοραιΈσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή δευτέρα ρα
ψωδία τοϋ Λίστ», «Μαζούρκα» μέ έξαιρετικήν επιτυχίαν, 
«Βικτώρια», «Όχι πειά γυναίκες», «Ή τελευταία αγά
πη» καί «Πρό παντός ψυχραιμία»

Κρόνιον. Παραστάσεις «Βαριετέ».
Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σονάτα Κρόϋτσερ»

καί «Μή μέ ξεχνάς».
Λάρ σ«Παλλάς. Προ'βλήθησαν τά έργα «Μή κοιμηθής πρίν 
σέ φιλήσω», «Νιτσίβο» μέ επιτυχίαν, «Γυμνές γυναίκες», 
• Λευκός άγγελος», «Ξεχασμένη αγάπη», «Τόπ-Χάτ» αρ
κετά έπιτυχώς, «Νύχτα καρναβαλιού», «Τό πράσινο ντό
μινο», «Σιμόνη σ’ αγαπώ» καί «Γυναίκες έρωτευμένες» 
μέ τήν Σιιιόνη Σιμόν.Φρούριον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πόλεμος τοΰ 
εγκλήματα:», «Ό Πανικός», «Ηρωικές καρδιές», -Νύχτες 
στό Σίγκ-Σίγκ», «Τά δύο κοθόνια», «Ό ματωμένος θη
σαυρός», «‘Ο κήπος τοΰ Αλλάχ», «Τό δράιια τοΰ Ιππο
δρομίου», «Ή φυγή τοΰ Ταρζάν», «Φίλησέ με Έντυ» 
καί «Ό δρόμος τών ήρώων». Μπακογιάννης

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ.—Παραχαλοϋνται Φερμ&ς οί 
μ. κ. ΛνταποκριταΙ μας δπως άποατέλλονν τα— 
κτικέθς κατά δεκαπενθήμερον σημείωμα τΛν 
προ βαλτωμένων δργων είς τούς ΚινηματογρΑ- 

φονς τής πόλεώς των.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
—Ό Κάρλ Φραΐλιχ «γυρίζει» τό σενάριο τής Τέας 

φόν Χάρμπου «Σαούλ» μέ κύριον έρμηνευτήν τόν με- 
γάλον γερμανόν καλλιτέχνην Έμιλ Γιάννιγκς.

—*0 Ιταλός τενόρος Τΐνο Ρόσσι πρωταγωνιστεί 
«Ις τήν νέαν ταινίαν «Μαρινέλλα».

—Πολλά τά καλά λέγονται διά τά άστυνομικά 
φίλμπού «γυρίζει» ό γερμανός ήθοποιός ΠέτερΛόρ. 
Ό_τύπος ένός Γιαπωνέζου έρασιτέχνου ντεντεκτίβ, 
τοϋ Μίστερ Μότο, πού δημιουργεί, είναι ύπέροχος.

—«Τά άπρόοπτα τής λεωφόρου» είναι ή νέα ται
νία τής «Φόξ Φιλμ» είς τήν όποιαν πρωταγωνιστούν 
δ περίφημος Ντίκ Πάουελ, ή Μάντλεν Κάρολ καί ή 
Άλίς Φαίύ.

—Ή Σιμόνη Σιμόν μετά τήν έπιστροφήν της έκ 
Παρισίων, δπου περνά τάς διακοπάς της, θά «γυρί- 
ση» στό Χόλλυγουντ τό φιλμ «Σουέζ».

—‘Η δρααατική καλλιτέχνις τοΰ γερμανικού φίλμ 
Δωροθέα Βήκ, πρωταγωνιστεί είς τό έργον «Σάρξ 
έκ τής σαρκός μου» τής γερμανίδος συγγραφέως 
Χέντα Βεστενμπέργκερ. Σκηνοθεσία Έριχ Βάσνεκ.

—Ό Βίλλυ Ροζιέ κινηματογράφε! τό έργον τοϋ 
Μωριάκ .<Μαΰροι ’Αγγελοι» μέ πρωταγωνιστήν τόν 
Άνρύ ΡολΛάν.

—Ό Βάν Ντάϊκ σκηνοθετεί ένα έργον ύπό τόν 
τίτλον «Στό κατώφλι τής ζωής» είς τό όποιον συμ
πρωταγωνιστούν of τρεις μεγάλοι μικροί καλλιτέχ- 
ναι Φρέντυ Μπαρτόλομυ, Τζάκυ Κοΰπερ καί Μίκυ 
Ρούνεϋ.

—Τά «Περίφημα ψεύδη τής Μίνα Πετρόβνα» πού 
έσκηνοθέτησε δ Τουρζάνσκυ μέ έρμηνευτάς τήν Ίζα 
Μιράντα καί τόν Φερνάν Γκραβαΐ, θά είναι δσονού- 
πω έτοιμον πρός προβολήν

—Ή περίφημος μυστηριώδης όργάνωσις «Κοΰ— 
Κούξ — Κλάν» έγεινε καί κινηματογραφική ταινία. 
'Η Γουώρνερ Μπρός θά έμφανίση έφέτος ένα έργον 
ύπό τόν τίτλον «Ή μαύρη λεγεών», μίαν ταινίαν 
περιπετειώδη άστυνομικήν, είς τήν όποιαν τόν κύρι
ον ρόλον παίζει ή περίφημος όργάνωσις τών κου- 
κουλοφορεμένων.

—«Μιάρκα, ή κόρη μέ τήν άρκούδα», τό γνωστόν 
ρομάντσο τοΰ Ζ. Ρισπέν θά «γυρισθή» ύπό τοΰ Ζάν 
Σου. Πρωταγωνιστούν ή Ραμά Ταχέ, ή Σουζάν Ντε- 
πρές, δ Ζοζέ Νογκέρο, δ Μαρσέλ Βαλέ, ή Έλμιέ 
Βωτιέ καί δ Μπελιέρ.

—Ό σκηνοθέτης Τζόε Μάϋ, «έγύρισε» διά τήν 
Warner τήν ταινίαν «Καζινό» μέ ύπόθεσιν κατασκο
πείας καί μέ πρωταγωνιστάς τόν Γουώρνερ Μπάξ- 
τερ καί τήν χορεύτριαν Ρούμπυ Κήλερ.

— Στό Παρίσι «γυρίζεται» ή γαλλική έκδοσις το. 
γνωστοΰ έργου «Σονάτα Κρόϋτσερ», μέ έρμηνευτάςυ 
τήν Γκαμπύ Μορλαί καί τόν "Υονέλ.

—Ό Σάρλ Μπουαγιέ θά «γυρίση» στή Γαλλία τό 
φιλμ «Μυλόρδος ντ" Άρσουΐγ».

—Ή Φόξ Φιλμ έτελείωσε τό «γύρισμα» τής νέας 
της παραγωγής «Ό έβδομος ούρανός» είς τήν όποι
αν τόν πρωτεύοντα ρόλον ύποδύεται ή γαλλίς Σι
μόνη Σιμόν. Συμπαΐκται της ή γερμανίς Μαίντυ Κρί- 
στιανς καί δ Τζαίημς Στούαρτ. Ή σκηνοθεσία όφεί- 
λεται είς τόν περίφημον Χένρυ Κίγκ.

—Ό Φεντόρ Όζέπ «γυρίζει» στό Παρίσι μίαν νέ
αν έκδοσιν τής παλαιός έπιτυχίας τής Πόλας Νέγκρι 
«Τό Στίγμα».

—‘Η «Ξόβεργα» τοΰ Ζάν ντέ Ρισπέν θά έχη εις 
τήν όθόνην ώς πρωταγωνίστριαν τήν Μαρί Μπέλ.

—Ή Γκραίης Μούρ πρωταγωνιστεί είς τό έργον 
‘Όταν είσαι έρωτευμένος» τής Columbia.

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ JOY ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
Ζητοΰντες διαρκώς νέα δέματα, οί "Αμερικανοί έπι- 

χειρηματίαι τοΰ κινηματογράφου, άπεφάσισαν νά«γυρίσσυν» 
μίαν σειράν ταινιών άπό την ζωήν τοΰ Χόλλυγουντ.

‘Η ιδέα έλήφθη άπό τήν ταινίαν «Ένας άστήρ έγεν- 
νήθη», πού είχε καταπληκτικήν έπιτυχίαν, τόσον άπό 
άπόψεως εισπράξεων, όσον καί άπό άπόψεως κριτικής είς 
τάς "Ηνωμένας Πολιτείας. Διά πρώτην φοράν τό Χόλ
λυγουντ κατώρθωσε νά παρουσιάση τήν άληθινήν ζωήν 
του, χωρίς νά τήν έξιδανικεύη, νά τήν ύπερβάλη, ή νά 
παραποιή τά γεγονότα καί τά αισθήματα.

Είνε ή ιστορία ένός κοριτσιού, τό ότοίον πηγαίνει 
είς τό Χόλλυγουντ καί γίνεται άστήρ, άλλά συγχρόνως 
καί ή Ιστορία ένός άλλου άστέρος —ά<·δρός—πού δύει. 
Πρωταγωνιστούν ή Ζανέτ Γκέϊνορ καί ό Φρ. Μαρς.

‘Η έπιτυχία τής ταινίας αΰιής έπεισε τούς έπιχειρη- 
ματίας νά ζητήσ .υν θέματα μέσα εις την ζωήν τοΰ Χόλ- 
Λ,υγουντ καί προαγγέλλονται ταινίαι τής ζωής—τοΰ θρι- 
άιιβσυ καί τής παρακμής—τών διασημοτέρων αστέρων 
τών παρελθόντων έτών.

ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ TJX ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ
Τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα εγένετο έπίόειξις των 

προόδων τής τηλεοράσεοος εν ‘Κγγλΐα. Μέχρι τοΰδε ή 
οθόνη ini τής οποίας ίγίνοντο αί προβολα'ι τής τηλεο- 
ράσεως δεν ύπερίβαινε τά 30 έκατ. μήκους καί 25 
πλάτους. Ή οθόνη επί τής όποιας ίγίνοντο αί προβο- 
λαί κατά τήν επίδειξιν αύτήν είχε μήχος 1.60 καί 
πλάτους 1 30. Αί εικόνες ήσαν τόσον καφαραέ, ώστε 
δυσκόλως διεκρίνοντο τών εικόνων κινηματογράφον. 
Κατά τήν επίδειξιν προεβάλλοντο αγώνες ποδοσφαίρου 
ο'ίτινες διεξήγοντο τήν στιγμήν εκείνην είς άπόατασιν 
25 χιλιομέτρων άπό τής αιθούσης προβολής.
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