
Ή ώραία γαλλίς βεντέττα είς τήν τελευταίαν της γαλλικήν δημιουργίαν «Ό πύργος τής σιωπής· 
(Citadelle du silence) διά τήν όποιαν τόσα έγράφησαν ύπό τοϋ διεθνούς κινημ τύπου.
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΘΡΙΑΜΒΟΙ ΤΗΣ

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Ή Πέμπτη Διεθνής Έκθεσις Κινηματογραφικής Τέχνης Βενετίας 

έγκαινιάζουσα τάς έργασίας της τής έτηλεγράφησε :

ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ

* Α. Ε. Κ. Ε. - -
(’Ανώνυμος Εταιρία ’Εμπορικών και Κτηματικών Επιχειρήσεων)

CINEMECCANICA Milano
360 Lidoexcelsior 57 36 27 1830

S. Ε. Volpi et delegati internazionali inaugurando 
lavori commissione accettazione films nuovo palazzo 
Cinema esprimono vivissimo plauso perfezione vostri 
nuovi impianti cinesonori che onorano industria ita- 
liana.

Direzione Quinta Esposizione Internazionale Arte 
Cinematografica Venezia.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ :

A. Ε. Βόλπι καί Διεθνείς άντιπρόσωποι, έγκαι- 
νιάζοντες έργασίας έπιτροπής έξετάσεως ταινιών 
νέον Άνάκτορον Κινηματογράφου, έκφράζουν ζωη- 
ρότατον έπαινον τελειότητα νέων σας ήχητικών μη
χανημάτων άτινα τιμούν Ιταλικήν βιομηχανίαν.

Διεύθυνσις Πέμπτης Διεθνούς Έκθέσεως Κίνημα- 
τογραφικής Τέχνης Βενετίας.

κ
Ό Κινηματογράφος CE SOIR των Παρισίων δστις έγκατέστησεν δμιλοΰντα 
μηχανήματα μετά μηχανών προβολής Victoria VII, τής έτηλεγράφησε :

Μ ον έχουν την μεραμνίέραν eisayavyhv 
ταινιών όμονρήρον τον κύαμον.

ΕΞΗΣΦΑΛΙΣΑΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ
1937- 1938
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ΕΥΡΩΠΑΪ ΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ

CINEMECCANICA Milano.

126 Pari· 40245 28 22 1741

Tres heureux vous temoigner satisfaction totale 
pour installation double Victoria VII avec ampli D 60 
haut parleur Berta rendement parfait succes complet 
sinceres.

Felicitations Cinema CE SOIR

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ :

Λίαν εύτυχεΐς σας έκφράζομεν πλήρη ίκανοποίη- 
σιν έκ διπλής έγκαταστάσεως ΒΙΚΤΩΡΙΑ VII μέ 
άμπλιφικατέρ Δ 60 μεγάφωνα Berta. Άπόδοσίς τε· 
λεία. ’Επιτυχία πλήρης. Ειλικρινή συγχαρητήρια.

Κινηματογράφος CE SOIR

*δΤίεροκ^ε'ΐσΙικοζ άνΐιωρόσωωος

δι3 Μ άδα — 6ανίαν — SKvcspov — Δωδεκάνησον

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13 - ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 23-206



'Ο δενίερος βομβαρδισμός 
ζης

TDYENTIEO ΣΕΝΠΟΡΥΦΟΞ ΦΙΛΜ
ζης μεμαμμνίέρας ΓινημαΙομραφικΰς όρμανώσεως 

ζοϋ κόσμον

(ΰον άίΰοΐε^εΐ ζην χαρισίικην βορην μιά δ^ονς 
ζονς σνναμωνισίάς ζης.

ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ
Άνναμπέλλα.

ΣΟΥΕΖ
Σιμόνη Σιμόν

ΧΕΙΝΤΙ
Σίρλεη Τέμπλ

ΣΙΚΑΓΟ
Άλ'ις Φαίη, Τάϊρον Πάουερ, Ντον Άμίτσε

Η ΣΟΥΖΑΝΑ ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ
Σίρλεη Τέμπλ

ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑ
Έντυ Κάντορ, Τζούν Λάγκ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ
" βαρβάρα Στάνγοοϊκ. Τζόελ Μάκ Κρΐ

Ο Κος ΜΟΤΟ
Ό γιαπωνέζος ντέτεκτιβ Πέτερ Λόρ.

Οι δΚινημαΙομράφοι 3έ7ίδηνών
ΝΔΚΝΜ 
ΟΡΦΕΥΧ 
ΡΕΞ 
ΑΤΤΙΚΟΝ

εξισλάμισαν ζην ιζροβομην 
μιας σνμμομής ζαινιών, 
(ΰαρομοίαν ζης όζοοίας 
βεν δα ένδνμοννίαι άσφαμώς 
ονδε οι ζοαμαιόϊεροι άκόμη 
ϊδιοκίήΐαι και διενδννίαι κινημαϊομράρων

άέΚ ιδείϋδεσίέρα εκμομη
ζών 20 μεμαμείΐέρων δήμιονρμημαΐων 
ζης Γαμμικής, ΠνσΙριακής και Γερμα

νικής (ΰαραμωμής 1937-1938

μέ σκηνοΦέτας :

Μαρσέλ Λερμπιέ 
Μάρκ Άλ?ιεγκρέ 
Γκέζα φόν Μπόλβαρυ 
”Υβ Μιράντ 
Ζάν Σοϋ
Ζάκ ντε Μπαρονσέλλι 
Πιέρ Σενάλ

κ.λ.π.

Hal ή&οηοιούς :

Σάρλ Μπουαγιέ 
Βίκτωρ Φρανσέν 
Σεσοΰε Χαγιακάβα 
Χάρρυ Μπώρ 
Γιάν Κιεποϋρα 
Σάρλ Βανέλ 
Ζύλ Μπερρύ

κ.λ.π.

Ντανιέλ Νταρριέ 
Μαρσέλ Σαντάλ 
Ζάρα Λεάντερ 
Πάουλα Βέσσελυ 
Μάγδα Σνάϊδερ 
Ρενέ Σαιν Σύρ 
Ντανιέλ Παρόλα 

κ.λ.π.

£1ό ιζροσεχες: ’Τμμα έρμα, άμμοι βέβαιοι δρίαμβοι!

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ‘Οδός Έμμ. Μπενάκη 6 ΑΘΗΝΑΙ-Τηλ. 22654

ΕΜΜ. Λ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΧ
ΑθΗΝΑ| _ ΟΔΟΣ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 4Q

’Αντιπρόσωπος Θεσσαλονίκης : ΣΑΜ. ΜΑΛΑΑΧ — Όδός Τσιμισκή 7
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Τό συναρπαστικότερο, τό πρωτοτυπότερο άλλά κα'ι τό τελειότερο άστυνομικής 
ύποθέσεως άριστοόργημα τής κινηματογραφικής τέχνης

ΤΟ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΙΝΙΓΜΑ
"Ενας άκόμη σκηνοθετικός άθλος τοϋ δαιμονίου ΟΥΓΓΡΟΥ σκηνοθέτου τών άριστουργη- 

μάτων «ΚαπιταΙν Μπλούντ» καί <’Επέλασις τής έλαφράς Ταξιαρχίας»

i
καί ή μεγαλειτέρα έως τώρα δημιουργία τοΰ μεγάλου καί συμπαθούς καλλιτέχνου

ΟΥΤΛΙΑΜ ΠΑΟΥΕΛ
(μνηστήρος τής άλησμονήτου ΤΖΙΝ ΧΑΡΛΟΟΥ)

"Ενα φίλμ γεμάτο μυστήριο, δράσιν, κατάπληξιν, γοητείαν, άγωνίαν καί ένδιαφέρον γιά τό 
γύρισμα τοΰ όποιου διετέθησαν είς τό Χόλλυγουντ δλα τά μοντέρνα καί τελειότερα μέσα 

τής κινηματογραφικής τέχνης.
Ή μεγάλη μας έπιτυχία τής παρελθούσης έβδομάδος είς τόν κινηματογράφον 

‘Αποκλειστική έκμετάλλευσις τής

RNER Bros FIRST NATIONAL FILMS
HELLAS A. E
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ΟΤΑΝ MIA ΓΥΝΑΙΚΑ...
μιά γυναίκα δμως πλάσμα αιθέριο, μιά γυναίκα γεννημένη γιά

ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
μπλέξη στά δίχτυα τής ώμορφιάς της, στή γοητεία τοΰ χορού της, στή θέρμη 
τών φιλιών της έναν άνδρα, τότε αυτόν τόν άνδρα κάποια άλλη γυναίκα, 

σύζυγος ή έρωμένη τόν έχασε γιά πάντα...

Η ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
Ένα άπό τά ξεχωριστά, τά δια? εχτά, τά πραγματικής τέχνης έργα τής παρα
γωγής μας, βγαλμένο μέσ' απ’ τή ζωή τής σύγχρονης αριστοκρατίας, πού τόν 
έκπαγλο πλούτον του θαμβώνει ή ώμορφιά καί ή χάρις τής μεγαλείτερης 

χορεύτριας τοϋ κόσμου

ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ
Μιά άπό τής έπιτυχίες τοΰ μεγάλου κινηματογράφου

“ΡΕΞ,,
Έκμετάλλευσις τής

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS
HELLAS A. E.
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ΣΥΝΔΡ0ΜΑ1s
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έτησία . . · Δρχ. 100
Διά τούς ’Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί 
Τραπέζας Έτησία Δρχ. 1000
Διά τάς Άν. Έταιρ. » 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία συνδρομή δρχ. 350
Αι συνδρομαι άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΒΕΠΡΗΣΙΕ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ
HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Γραφεία: ‘Οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άριβ. 43 
(Α* ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 4) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου: 52-400ΕΤΟΣ ΙΑ' ΑΡΙΘ. 13 (404) ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΛΡΧ.1Ο
■ΠΠΠΠΠί’ήίΠΠΠΠΠΠΠΠΗΠΗΠΪΤΠΠήΠΠΠηΠΗΠΗΠΤΠΙΗΠΗΗΠΓΠΙΠΠΠΠΠΗΠΗΓίΠΠΠΓΙΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠπΕ

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ
Είναι λίγο δύσκολο νά προμαντεύση κανείς άπό I 

τώρα, ποιά θά είναι ή κίνησις τής προσεχούς κινη- | 
ματογραφικής περιόδου. Πάντως άπό τά δεδομένα 
πού έχομε, θά προσπαθήσωμε νά δώσωμε μιά γενι
κή έντύπωσι γιά τά έργα πού θά δοΰμε τόν χει
μώνα. "Οπως κάθε χρόνο δλοι ύπόσχονται λαγούς 
μέ πετραχήλια. Ότι μεγάλο καί έκλεκτό έργον 
παρουσίασε ή Διεθνής κινηματογραφία άναγγέλλε- 
ται άπό τούς έπιχειρηματίας μας. "Ασχετο άν στό 
τέλος δλα αύτά άποδεικνύονται σαπουνόφουσκες.

Ή άμερικανική παραγωγή θά κρατήση κΓ έφέτος 
τά σκήπτρα. Αί έταιρειαι «Μέτρο · Γκόλντουϊν», 
«Γουώρνερ Μπρός - Φέρστ Νάσιοναλ», «Τουέντιεθ 
Σέντσορυ - Φόξ» καί «Ηνωμένοι Καλλιτέχναι», έχουν 
νά παρουσιάσουν έργα μεγάλα καί έκλεκτά. Ή γαλ
λική ταινία έρχεται είς τήν άμέσως έπομένην σει
ράν, άν καί κατά τήν νέαν περίοδον έχει νά έπι- 
δείξη πολύ καλλιτέραν, ποιοτικώς καί ποσοτικώς, 
παραγωγήν τής περυσινής καί ούραγός θά είναι τό 
γερμανικόν φίλμ, τό όποιον έξακολουθεΐ νά εύρί
σκεται σέ θλιβερόν κατάστασιν.

Άπό τά φίλμς πού θά φέρουν τά διάφορα γρα
φεία άς ίδοΰμε ποια είναι τά πιό άξιοπρόσεκτα.

Ή Μέτρο-Γκάλντουϊν-Μάγιιρ θά φέρη έξαιρετικώς 
έφέτος περί τά 40 φίλμς, δηλαδή σχεδόν διπλάσιαν 
άριθμόν άπό δσα έφερνε τακτικά κάθε χρόνο. Άπ’ 
αύτά Ιδιαιτέρως ξεχωρίζουν:

«Ή Κυρία μέ τάς καμελίας», νέα έκδοσις τοΰ 
γνωστού παθητικού ρομάντσου τοϋ Αλεξάνδρου 
Δουμά (υίοΰ), μέ έρμηνευτάς τήν υπέροχη Γκρέτα 
Γκάρμπο καί τόν ώραΐον Ρόμπερτ Τέηλορ. Ή κρι
τική παραδέχεται τό έργον αύτό ώς, μίαν άπό τάς 
ώραιοτέρας μέχρι σήμερον δημιουργίας τής Γκρέτα 
Γκάρμπο.

«Ή γή τής έπαγγελίας», ένα παράξενο έργο 
κινεζικής ύποθέσεως μέ τόν Πώλ Μιοΰνι, καί τήν 
νεαράν Βιεννέζαν καλλιτέχνιδα Λουΐζα Ραίηνερ, τήν 
γνωστήν μας άπό τό «Ζίγκφίλντ», ή όποία είς τό 
φίλμ αύτό κυριολεκτικά θριαμβεύει. Σημειωτέον δτι 
διά τήν δημιουργίαν της είς τήν «Γήν τής -έπαγγε
λίας» ή Ραίηνερ έτιμήθη μέ τό Αον βραβεϊον τής 
Ακαδημίας Καλών Τεχνών τής Αμερικής.

«Μαρία Βαλέφσκα» τό τελευταΐον έργον τής 
Γκάρμπο, έκτυλισσόμενον κατά τήν έποχήν τού 
Μεγάλου Ναπολέοντος. Τίποτε τό θετικόν δέν είναι 
άκόμη γνωστόν γιά τήν ταινίαν αύτήν, δεδομένου 
δτι δέν προεβλήθη άκόμη ένώπιον τού κοινού. Πάν
τως τά όνόματα τής Γκάρμπο καί τοΰ Σάρλ Μπου
αγιέ, τών πρωταγωνιστών, έγγυώνται τούλάχιστον 
γιά τήν έμπορικήν έπιτυχίαν

«Νέμεσις» ή πρώτη άμερικανική δημιουργία τού 
μεγάλου γερμανοϋ σκηνοθέτου Φρίτς Λάγκ. Πρό
κειται περί έργου πρωτοτύπου καί δυνατού είς τό

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

*0 στίχος... Δρ. 20.— 
‘Ησελις.... > 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαν 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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όποιον ή συμπαθής Συλβία Σίντνεϋ καί δ Σπένσερ 
Τρέϊσυ δημιουργούν δύο πρώτης τάξεως ρόλους.

«Ανοιξιάτικη Συμφωνία» χαριτωμένον μουσικόν 
φίλμ μέ τήν πάντοτε δροσερόν Ζανέτ Μάκ Ντό
ναλντ καί τόν Νέλσον "Εντυ.

«Τό τέλος τής Κας Τσένεϋ» έργον άμερικανικής 
νοοτροπίας, τό όποιον ένδιαφέρει κυρίως γιά τήν 
ύπόκρισιν τής Κράουφορντ, τοΰ Μοντγκόμερυ καί 
τοΰ Ούίλλιαμ Πάουελ.

Ή *Τουέντιε·&· Σέντσορυ Φόξ Φιλμ* θά φέρη περί 
τά 40 έργα. Μέσα σ’ αύτά ξεχωρίζομε :

«Ή μικρά Βίλλυ Βίνκυ» άπό τό έργον τοΰ Ρού- 
μπιαρντ Κίπλιγκ μέ τήν Σίρλεϋ Τέμπλ. Γιά τό 
έργον αύτό λέγεται δτι θά είναι άνώτερον άπό 
τούς «Λογχοφόρους τής Βεγγάλης».

«Ό 'Εβδομος Ούρανός» νέα έκδοσις τοΰ γνωστού 
παθητικού ρομάντσου είς τό όποιον τόσην έπιτυ
χίαν έγνώρισαν δ Τσάρλ Φάρρελ καί ή Ζανέτ I καί- 
ηνορ. Είς τήν νέαν έκδοσιν, πού έσκηνοθέτησεν ό 
Χένρυ Κίγκ, πρωταγωνιστούν ή Σιμόνη Σιμόν καί ό 
Τζαίημς Στιούαρτ.

♦"Αρχοντες τών θαλασσών» μεγάλη ναυτική ται
νία τής έποχής τοΰ Νέλσωνος μέ τήν Μά'.τελεν 
Κάρρολ, τόν μικρόν Φρέντυ Μπαρθόλομυ καί τόν 
νέον γόητα Τάϊρον Πάουερ.

«Τελευταίοι Σκλάβοι» άλλος ναυτικός κολοσσός 
μέ τόν Ούάλλας Μπήρρυ καί τόν Γουώρνερ Μπάξτερ.

«Λογχοφόρος Κατάσκοπος» έργον κατασκοπείας 
μέ τήν Ντολόρες ντέλ Ρίο καί τόν γερμανόν ήθο- 
ποιόν Πέτερ Λόρ.

«Ύπό τήν Πορφύραν» ταινία ιστορικής υποθέ- 
σεως τοϋ μεγάλου Σουηδού σκηνοθέτου Βίκτωρ 
Σζόστρομ μέ έρμηνευτάς τόν Κόνρατ Φάϊτ καί τήν 
Άνναμπέλλα.

«Καφέ Μετροπόλ» παρισινόν κομψοτέχνημα του 
Ζάκ Ντεβάλ μέ τήν Λορέττα Γιώγκ καί τόν Τάϊρον 
Πάουερ. _

«Ή μεγάλη θυσία» δυνατό δραμα μέ τήν Βαρ
βάρα Στάνγουϊκ, τόν Ρόμπερτ Ταίηλορ καί τόν Βί
κτωρ Μάκ Λάγκλεν.

Άπό τίς 50 ταινίες πού θά φέρη τό γραφεΐον της 
«Γου<Βρν»ρ Μηρός-Φτρστ Νάσιοναλ διακρίνονται:

«Τόβαριτς» τό γνωστόν έργον τοθ Ζάκ Ντεβάλ 
μέ έρμηνευτάς τήν Κλωντέτ Κολμπέρ καί τόν Σάρλ 
Μπουαγιέ.

«ΟΙ χαρτοπαΐκται»_τό άριστούργημα τοϋ Τσέχωφ 
κατά σκηνοθεσίαν τοΰ Μάξ Ράϊνχαρτ μέ τόν Σάρλ 
Μπουαγιέ καί τήν Μπέττυ Νταίβις-

«Ό πρίγκηψ καί δ φτωχός» άπό τό δμώνυμον 
έργον τού χιουμορίστα Μάρκ Τουαίν μέ τόν "Ερρολ 
Φλύν καί τούς διδύμους Μπίλλυ καί Μπόμπυ Μώτς.

«Τό κατηγορώ» τοΰ Αίμιλίου Ζολά._ "Εργον δυ
νατόν μέ πρωταγωνιστήν τόν Πώλ Μιοΰνι.

• Έξομολόγησις» άμερικανική έκδοσις τής «Μα
ζούρκας» κατά σκηνοθεσίαν τού παλαιμάχου μαιτρ 
Τζόε Μάϋ καί μέ ήρωίδα τήν «θείαν» Καίη Φράνσις.

«Ό Ρομπέ.ν των Δασών», νέα έκδοσις τής μεγά
λης έπιτυχίας τού Ντούγκλας Φαίρμπανκς. Πρωτα
γωνιστούν δ "Ερρολ Φλύν καί ή ώραιοτάτη Όλίβια 
ντέ Χάβιλαντ.

«Πράσινες Βοσκές», έργο πρωτότυπο μέ θαυμα- 
σίαν μουσικήν καί τραγούδια νέγρων, πού παρου
σιάζει τήν Παλαιόν Διαθήκην δπως τήν φαντάζονται 
οί μαύροι.

«Στιγματισμένες γυναίκες» πού άξίζει κυρίως γιά 
τήν θαυμασίαν έρμηνείαν τής Μπέττυ Νταίβις.

Άπό τά έργα τής Αστάρια* πού άντιπροσωπεύει 
τήγ έταιρίαν των « Ηνωμένων Καλλιτεχνών», σημειώ- 
νομεν:

«Ιππότης χωρίς πανοπλίαν» ή τελευταία ταινία 
τού Ζάκ Φεϊντέρ, πού «έγυρίσθη» είς τό Λονδΐνον, 
μέ πρωταγωνιστάς τήν Μάρλεν Ντήτριχ καί τόν 
Ρόμπερ Ντονά. "Εργον κατασκοπείας έκτυλισσόμε- 
νον είς τήν Ρωσσίαν.

♦ Ρέμπραντ» βιογραφία τοΰ μεγάλου Φλαμανδοΰ 
ζωγράφου κατά σκηνοθεσίαν τοΰ Άλεξ. Κόοντα καί μέ 
έρμηνευτήν τόν μεγάλον καρατερίσταν Τσάρλ Λώ 
τον. Τό έργον, κατά τούς έκδότας, είναι κάπως βαρύ 
αλλά περιέχει θαυμάσιες εικόνες.

«Πωλείται φάντασμα» μιά χαριτωμένη σατυρική 
φαντασία τοΰ Ρενέ Κλαίρ μέ τόν Ρόμπερτ Ν;ονά.

«Ή ιστορία γράφεται τήν νύχτα» φιλμ ένδιαφέρον 
άλλά άνισον μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ.

«"Ενα «Αστέρι» έγεννήθη» μέ τόν Φρέντερικ 
Μάρτς καί τήν Ζανέτ Γκαίηνορ. Σατυρική έγχρωμος 
ταινία τών παρασκηνίων τοΰ Χόλλυγουντ.

Ή ‘Ελληνική Κινηματογραφική "Ενωσις Ισχυρίζε
ται δτι θά Φέρη περί τά 80 έργα. Άπό δσα γνωρί
ζομαι μέχρι σήμερον διακρίνομεν:

«Ταρακανόβα» μεγάλης σκηνοθεσίας ταινία ρωσ 
σικής ύποθέσεως μέ τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ.

«Ό Πάτερ Σέργιος» άπό τό γνωστόν έργον τοΰ 
Τολστόϊ κατά σκηνοθεσίαν τοΰ Άντοέ Ούγκόν καί 
μέ έρμηνευτήν έπίσης τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ.

«Πόρτ Άρθούρ» τό τελευταΐον έργον τοϋ σκηνο
θέτου Φαρκάς μέ τήν Ντανιέλ Νταρριέ.

«Ό Φόβος» τό γνωστόν άριστούργημα τοϋ Στέφαν 
Τσβάϊκ κατά διασκευήν κοί σκηνοθεσίαν τοΰ Τουρ- 
ζάνσκυ μέ έρμηνευτάς τήν Γκαμπύ Μορλαί καί τόν 
Σάρλ Βανέλ.

«Καρνέ ντέ Μπάλ» φιλμ πρωτότυπον τοΰ έκλε- 
κτοΰ σκηνοθέτου Ζουλιέν Ντυβιβιέ μέ πλειάδα έκλε 
κτών ήθοποιών, μέ έπί κεφαλής τόν Χάρρυ Μπώρ, 
τήν Γκαμπύ Μορλαί, τόν Πιέρ Μπλανσάρ, τόν Βίκτωρ 
Φρανσέν κ. ά.

♦ Μαντάμ Μποβαρύ» άπό τό πολύκροτον έργον τού 
Φλωμπέρ μέ τήν Πόλα Νέγκρι.

«Πατριώται», μία θαυμαοία δημιουργία τοΰ "Εμιλ 
Γ ιάννιγκς.

«Ή Ντάμα Πίκα» άπό τό μυθιστόρημα τοΰ Πού- 
σκιν μέ τόν Πιέρ Μπλανσάρ.

«Τά περίφημα ψεύδη τής Νίνα Πετρόβνα», ή νέα 
έκδοσις τής παλαιάς μεγάλης έπιτυχίας τής Μπριγ- 
κίττε Χέλμ, μέ τήν "Ιζα Μιράντα καί τόν Φερνάν 
Γκραβαί. Σκηνοθεσία Τουρζάνσκυ.

Άπό τά 22 περίπου φίλμς πού θά φέρη ή «Άν. 
Κινηματογραφική Εταιρία» διά τό κινηματοθέατρόν 
της «Παλλάς» σημειώνομεν:

«Ή Κυρία άπό τήν Μαλακά», τοΰ γνωστού σκη
νοθέτου Μάρκ Άλλεγκρέ μέ τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ 
καί τήν Έντβίζ Φεγιέρ.

«Σκηπίων δ Αφρικανός», έργον κολοσσιαίας σκη
νοθεσίας τοΰ Καρμίνε Γκαλλόνε, «γυρισθέν» μέ τήν 
βοήθειαν τής ’Ιταλικής Κυβερνήσεως.

_«Τά μαργαριτάρια τοΰ στέμματος» μεγάλο φιλμ 
τοΰ Σασά Γκιτρύ μέ πολλούς έκ τών καλλιτέρων 

ήθοποιών τοΰ γαλλικού θεάτρου καί κινηματογράφου.
Les mutines de 1’Elseneur» ή γαλλική «Ναυτική 

Ανταρσία» δπως τό άπεκάλεσεν' ή κριτική, μέ τόν 
Ζάν Μυρά.

«Οί τρεις εύέλπιδες», έργον τύπου «Οί τοξόται 
τής Βεγγάλης».

«*Η ζωή τοΰ Ζαχάρωφ» φίλμ πραγματευόμενον 
τήν μυστηριώδη ζωήν τοΰ περιφήμου έλληνος—δπως 
λέγουν—Β. Ζαχάρωφ,

«‘Η νήσος τών χηρών» μέ τήν Μαρσέλ Σαντάλ.
«‘Η δεσποινίς μητέρα μου- μέ τήν Ντανιέλ 

Νταρριέ.
«Amour du monde» πολύ ένδιαφέρον φίλμ μέ τόν 

συμπαθέστατον Βικτώρ φρανσέν.
«Ό μακαρίτης Ματίας Πασκάλ» άπό τό γνωστόν 

έργον τοΰ Πιραντέλλο. τοΰ όποιου ή παλαιά κινη
ματογραφική έκδοσις έδωσε τήν εύκαιρίαν είς τόν 
μεσουρανούντα τότε Ίβάν Μοσζοΰκιν ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν του Μαρσέλ Λερμπιέ νά έπιτύχη μίαν άπό 
τάς ώραιοτέρας του δημιουργίας. Είς τήν νέαν έκδο- 
σιν πρωταγωνιστούν ό Πιέρ Μπλανσάρ καί ή "Ιζα 
Μιράντα.

Τά ήνωμένα γραφεία Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη καί 
Αδελφών Άργύρη ύπόσχονται δτι θά φέρουν περί 
τάς 9υ ταινίας. Άπ’ έκείνας πού γνωρίζομε προτι
μάμε: «Μποέμ» άπό τήν γνωστήν όπερα τοΰ Που- 
τσίνι κατά σκηνοθεσίαν τοΰ Γκέζα φόν Μπόλβαρυ 
καί μέ έρμηνευτάς τόν Γιάν Κιεποΰρα καί τήν Μάρθα 
"Εγκερτ.

-«Γιοσιβάρα» έργον ρωσσοϊαπωνικής ύποθέσεως 
τοΰ Ντεκομπρά μέ τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ καί τόν πα
λαίμαχον ’Ιάπωνα καλλιτέχνην Σεσού Χαγιακάβα.

«Πΰρ» ή τελευταία ταινία τοΰ Ζάκ ντέ Μπαρον- 
τσέλι μέ τόν Βικτώρ Φρανσέν.

«Φροϋλάϊν Ντόκτωρ» άπό τήν ζωήν τής περιφή
μου γερμανίδος κατασκόπου κατά σκηνοθεσίαν τοΰ 
Πάμπστ καί μέ έρμηνευτάς τήν Ντίτα Πάρλο καί 
τόν Πιέρ Μπλανσάρ.

«Σαράτι ό τρομερός», έργον μεγάλης σκηνοθεσίας 
εις τό όποιον ό Χάρρυ Μπώρ εύρίσκει ρόλον άντά - 
ξιόν του.

«Νοσταλγία» μέ τόν ίδιον πρωταγωνιστήν, διευ. 
θυνόμενον αύτήν τήν φοράν άπό τόν Τουρζάνσκυ

•Ό πύργος τής σιωπής» ή μοναδική έφετεινή γαλ
λική ταινία τής Άνναμπέλλα, πού ώς γνωστόν άνβ- 
χώρησε στό Χόλλυγουντ, κατά σκηνοθεσίαν τοΰ Μαρ
σέλ Λερμπιέ.

Άπό τάς ταινίας πού θά φέρη τό γραφεΐον «Κα- 
λογήρου, περί τάς 20 περίπου, ξεχωρίζομε :

«Τό στίγμα», τήν άλησμόνητη μεγάλη έπιτυχία τοΰ 
Σέσιλ ντέ Μίλ μέ τόν Ιάπωνα' καλλιτέχνην Σεσού 
Χαγιακάβα, καί τήν Φάνυ Γουέστ, πού γιά πρώτη 
φορά έδειξε τήν δύναμιν καί τήν άξίαν τής Κινημα
τογραφικής Τέχνης Εις τήν νέαν έκδοσιν, γαλλικής 
παραγωγής αύτήν τήν φοράν, πρωταγωνιστεί καί 
πάλιν ό Σεσού Χαγιακάβα περιστοιχιζόμενος άπό 
τήν Γκαμπύ Μορλαί καί τόν Βικτώρ Φρανσέν. Σκη
νοθέτης δ Μαρσέλ Λερμπιέ.

«Τά μυστήρια τής έρυθράς θαλάσσης» άπό τό 
γνωστόν μυθιστόρημα τοΰ Άνρύ ντέ Μονφρέντ μέ 
τόν Χάρρυ Μπώρ.

«Γιούλικα» τοΰ Γκέζα φόν Μπόλβαρυ μέ τήν λε
πτήν καλλιτέχνιδα Πάουλα Βέσσελυ. "Εργον ειδυλ
λιακόν έκτυλισσόμενον κατά τό πλεΐστον σέ ύπέροχα 
τοπεϊα.

«Παρίσι» έκλεκτή παραγωγή μέ τόν Χάρρυ Μπώρ.
«Σίρκ Σαράν» πρωτότυπο έργο μέ τούς Πάτ καί 

Πατασόν, περιστοιχιζομένους άπό τόν Χάνς Μόζερ, 
τόν Λέο Σλέζακ καί τήν Άντέλα Ζάντροκ.

«Ύπό τά βλέμματα τής Δύσεως» άπό τά έκλε· 
κτώτερα έργα τής περισυνής γαλλικής παραγωγής 
μέ τόν Πιέρ Φρεναί καί τήν Ντανιέλ Παρολά.

Άπό τά έργα πού θά φέρουν τά λοιπά γραφεία
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δινα εις τό έπάγγελμα τών ηθοποιών τοϋ κινηματογράφου.
Μία άπό τάς δυσκολίας τής δουλειάς των εινε οτι πρε- 

zet νά φαίνεται τό κάθε τι εόκολον είς τα μάτια τών θεα
τών, ιδίως δέ αληθινόν, αυθεντικόν, έτσι <οστε νά πείθεται 
καί ό πιό σκεπτικιστής. Αυτή ή άπαίτησις τοϋ κινηματο
γράφου δημιουργεί τής περισσότερες σκοτούρες γιά τον ηθο
ποιόν. ...

Μεταξύ τών αμέτρητων μικροενοχλήσεων, μια απο τας 
χειροτέρας εΐνε ή ζέστη, πραγματικά άφϋρητη εις τά στούν
τιο. "Οταν δ Φλέμμινγκ «έγύριζε» τό φιλμ «θαρραΛεοι 
πλοίαρχοι», τό Θερμόμετρον έφθ·ασε τούς, 45 ραν·μους 
μέσα είς τό στούντιο ! Άδιαθ·ετησε τότε άκόμη και ο 
Σπένσερ Τρέϊσυ, πού εΐνε γερός καί συνηθισμένος εις το 
επάγγελμα καί δέν φοβήθ-ηκε ποτέ τόν ήλιον. "Ετσι άνε- 
βλήθη τό «γύρισμα» τής σκηνής γιά άλλην ημέραν, πιό δρο
σερήν.

"Αλλοτε πάλιν «έγυρίζετο» ό «Κήπος του Αλλάχ», σε 
μίαν ερημιά τής Άριζόνας. Οί ήθ-οποιοί, εγκατεστημένοι 
εις τήν Γιούμα, άφηναν τό ξενοδοχεΐον άπό τά ξημερώματα 
καί έπήγαιναν νά κατασκηνώσουν εις τόν τόπον τής εργα
σίας των. Έπρεπε νά άρχίζη τό «γύρισμα» αμέσως μέ τήν 
άνατολήν τοΰ ήλιου, διότι τό φιλμ ήτο έγχρωμον, μέ φυσικά 
χρώματα και απαιτούσε γι’ αύτό πολύ ζουηρότερον φώς 
άπό τά συνηθ-ισμένα. . , ,

Εις τάς 4 τό Απόγευμα, έσταματούσε ή δουλειά, διότι 
αί άκτϊνες τοΰ ήλιου ήσαν πιά πολύ λοξές ή πολύ άσθ-ενεϊς.

’Εξ άλλου, άπό τάς 11 τό πρωί έως τάς 2 τό μεσημέρι 
ή έργασία ήτο αδύνατη, διότι έγίνετο αναπόφευκτη ή ήλία- 
σις. Είχαν στηθ-ή γι’ αύτό σκηναϊ εις τήν έρημον και είχαν 
έγκατασταθ-ή μεγάλα τεπόζιτα νερού, ώστε.να ή μπορούν οι 
ήθ-οποιοι νά συνέρχωνται μέ ένα μπάνιο ή ένα ντοός.

Είς τήν άρχήν,'μόλις διέκοπταν τήν δουλειά των, οί 
καλλιτέχναι τής δθόνης έπωφελοϋντο άπό τό διάλειμμα γιά 
νά πάρουν ένα μεσημεριανόν ύπνον εις τάς σκηνάς. Μιαν 
ήμέραν, δμως, ό Σάρλ Μπουαγιέ εξύπνησε άπό μιαν πα 
ράξενην ζέστη είς τό κεφάλι καί αΐσβ-άνθ-ηκε νά γυρίζουν 
δλα γύρω του. Έσηκώθ-ηκε άπό τύ πρόχειρον κρεββάτι του, 
έκυττάχθηκε είς τόν κα9·ρέπτην πού μεταχειρίζετο γιά τό 
μακιγιάζ του καί είδε δτι τά μάτια του είχαν μιαν έκφρα- 
σιν κωμικής άποβλακώσεως.

Μία σκέψις άνησυχητική τοϋ ήλθε έξαφνα.
—Μά εΐνε τό «κτύπημα τοϋ μπαμπού»! έφώναξε.
Έτσι ονομάζεται είς τά μέρη έκεϊνα ή ήλίασις. Χωρίς 

νά χάση καιρόν, ό Μπουαγιέ έτρεξε κάτω άπό τό ντοός, 
εγκαίρως όϊστε νά σώση τά μυαλά του και τήν ζωήν του.

Άπό τότε, αυτός καί οί συνάδελφοί του έγύριζαν είς τήν 
πόλιν γιά νά κοιμηθ·οΰν, κατά τάς μεσημεριανάς έλευθ-έρας 
ώρας των.

Τά κοστούμια καί τά μακιγιάζ δημιουργούν άλλους μπε
λάδες είς τούς ήθ-οποιούς. Γιά τό «γύρισμα» τού φιλμ «Γολ-

άναψέρομεν τά δύο έργα τοΰ κ. Κυριακοπούλου 
«Ούράνιες μελωδίες» μέ τόν τενόρον Μπενζαμίνο 
Τζίλλι, έργον πού ξεφεύγει τελείως άπό τά συνη
θισμένα τοϋ μεγάλου αύτοΰ τενόρου καί «‘Ο μεγά
λος καί δ μικρός κόσμος» μέ τόν Βίκτωρ ντέ Κόβα 
καί τόν Άϊνριχ Γκέοργκ τά όποια έκλείσθησαν ήδη 
γιά νά προβληθούν είς τόν Κινηματογράφον «Όρ· 
φεύς».

Αύτά είναι μέ λίγα λόγια τά καλλίτερα έργα πού 
θά δοΰμε κατά τήν νέαν περίοδον. Ό συναγωνισμός 
καί πάλιν προβλέπετε όξύτατος καί τό άθηναϊκόν 
κοινόν δέν πρέπει νά είναι δυσαρεστημένον. Τό ζή
τημα είναι άν θά δοΰμε μόνον τά δσα μας ύπό- 
σχονται γιατί ή πείρα μάς έγνώρισεν δτι αί περισ
σότεροι ύποσχέσεις παραμένουν·.· ύποσχέσεις.

Βίων Παπαμιχάλης 

γοθ-άς», ό Γκριντού, πού έπαιζε ιόν ρόλον τοϋ ’Ιούδα, έφο- 
ρούσε άπό τό πρωί έως τό βράδυ μίαν τεραστιαν. ψεύτικην 
μύτη άπό χαρτόνι, τόσον καλά προσηρμοσμένην ώστε δέν 
ήμποροϋσε νά τήν βγάζη έν τώ μεταξύ. Έτσι ή άναπνοή 
του έγίνετο κουραστική, μαρτυρική.

—Γιά νά παίξη τόν πρώτον σπουδαΐον ρόλοντης, ή Κων- 
στανς Κούμμινγκς άναγκάσΟ-ηκε νά βγάλη 8 μπροστινά δόν
τια της, ύγιέστατα, διότι έμπαιναν ολίγον πρός τά μέσα 
καί τής έδιδαν έκφρασιν τραχεϊαν. Καταλαβαίνετε δέ δτι 
δέν τής ήτο διόλου εύχάριστον αύτό, μολονότι ό όδοντοιατρός 
Αντικατέστησε τά δόντια της μέ ψεύτικα ωραιότερα άπό τά 
φυσικά.

Εις τό φιλμ «‘Η μάχη», ή Άνναμπέλλα καί ό Σάρλ 
Μπουαγιέ είχαν τούς κροτάφους τεχνητά τραβηγμένους καί 
τά μάτια των άνασηκωμένα καί αμυγδαλωτά, γιά νά φαί- 
νωνται Ιάπωνες. Καί, έφ’ δσον μέν έμεναν σοβαροί, δέν 
ήσθ-άνοντο καμμίαν σχεδόν ένόχλησιν. "Οταν δμως έπρεπε 
νά χαμογελάσουν, έπυνούσαν απερίγραπτα ! ,

‘Η Ντανιέλ Νταριέ έγνώρισε τό ίδιον μαρτύριον εις τό 
φίλμ «Πόρτ · Άρθ-ούρ».

—·Ά’ς άφήσωμε τάς ενοχλήσεις, τούς κόπους καί τούς 
μπελάδες καί άς έλθ-ωμε είς τούς κινδύνους τοΰ επαγγέλ
ματος τών ήθ-οποιών.

Είς τό φίλμ «Τό τσίρκο», ό Ούάλλας Μπήρυ ήργάζετο 
μαζί μέ μίαν' τίγριν εξημερωμένων τελείως και ήσυχην. 
'Αλλά ό 0·όρυβος τού στούντιο, αί επαναλήψεις τών σκηνών 
καί τό έκτυφλωτικόν φώς έτρομοκράτησαν καί έξηρέθ-ισαν 
τό θ-ηρίον, τό όποιον έπήδησε έξαφνα μίαν ήμέραν έναντίον 
τοΰ ήθ-οποιοϋ καί τοϋ έσπασε τό ένα πόδι.

Ό Βίκτωρ Μάκ Λαγκλέν έδωσε αποδείξεις ήρωϊσμού 
καί θ-άρρους, δταν, κατά τό «γύρισμα» τών τελευταίων σκη
νών τοϋ φιλμ «‘Γπό δύο σημαίας», έξετέθ·η έν γνώαει του 
σέ ένα κίνδυνον άρκετά σοβαρόν.

’Επρόκειτο τότε νά κινηματογραφηΟ-ή μία έπίθεσις έφιπ
πων ’Αράβων. Πέντε όπερατέρ μέ τάς μηχανάς των εγκα- 
τεστά9·ησαν σέ διάφορα σημεία.

‘Η πρώτη όμάς τών ιππέων έπέρασε σάν θ-ύελλα,,χω
ρίς νά προκαλέση κανένα Ατύχημα, άλλά έσήκωσε τέτοιο 
σύννεφο άμμου, ώστε ή δευτέρα όμάς έγελάσθ-ηκε ολίγον 
είς τήν διαδρομήν καί... αναποδογύρισε μέ τό πέρασμά της 
δλους τούς όπερατέρ καί τάς μηχανάς των !

Δύο άπό τούς όπερατέρ έπληγώθ-ησαν, δ ένας μάλιστα 
τόσον σοβαρά, ώστε έμεινε είς τό νοσοκομεΐον έπι άρκετάς 
ή μέρας, παλαίοντας μεταξύ ζωής καί θανάτου.

'Όλη ή σκηνή είχε καταστραφή. Έπρεπε νά ξανοιγυρι- 
σθή έξ άρχής. „ , ....

Τήν έπομένην δμως ημέραν, μόνον ένας οπερατερ εοε- 
χθηκε νά ξαναπάρη τήν θέσιν του. Δέν ήτο άρκετός γιά τό 
‘•γύρισμα,,. Τότε ό Μάκ Λάγκλεν προσεφέρθ-η αϋίΐ-όρμητα 
νά γίνη αυτός όπερατέρ καί έσωσε έτσι τήν κατάστασιν.

Μή φαντασδ-ήτε τώρα δτι ήτο εϋχαρίστησις γιά τόν Σάρλ 
Δώτον-νά έπαναλάβη 11 φορές, είς τό φιλμ “Ερρίκος.Η,, 
ςήν σκηνήν τοϋ φαγώματος ένός μπουτιού, ή γιά τήν Κλων- 
τέτ Κολμπέρ νά ξαναπαίξη 5 ή 6 φορές μίαν σκηνήν, εις 
τήν όποιαν έκάπνιζε ένα τσιγάρο,.. Διότι ό πρώτος κάμνει 
δίαιταν αύστηράν καί ή δεύτερη δέν καπνίζει!

Οΰτε δμως καί αί σκηναϊ τών φιλιών εΐνε ευχάριστοι γιά 
τούς ήθ-οποιούς. Τό μακιγιάζ, ή ζέστη τών προβολέων καί 
ή νευρική ΰπερέντασις άφαιροϋν κάθε γούστο πού ήμποροι 
νά έχη τό φιλί. ... , . . ,

Ίδοα πώς άφ^γεΐται ο Κ/.αρζ Ικε^μπλ τας εντυπώσεις 
που έδοκόμασε, όταν, είς τάς άρχάς τού σταδίου του, πρω· 
τοέδωσε ενα φ:λί “σέ πρώτο πλάνο,, :

“ΒάΌυμοϋμαι τό φιλί αύτό σέ δλην μου τήν ζωήν ! Έ
πρεπε νά φαίνωμαι χαμογελαστός καί παθητικός συγχρό
νως, ένφ είς τήν πραγματικότητα αίσθ-ανόμουν μόνον αη
δίαν. Δεν είχα συνηθ-ίσει άκόμη, δπως τώρα, νά φιλώ ένα 
γυναικεϊον πρόσωπον σκεπασμένον άπό ένα λιπαρόν στρώμα, 
πού λυώνει μέ τή ζέστη,,.
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Κατά τό παρελθόν είκοσαήμερον ούδέν τό έ- 
ξαιρετικόν παρουσιάσθη είς τούς θερινούς Κινημα
τογράφους. Όλοι συνεχίζουν τάς παραστάσεις των 
κανονικως, ό δέ Κινηματογράφος Νινόν προσέθεσε 
είς.τό πρόγραμμά του καί ποικιλίαν Βαριετέ.

’Επίσης κανονικως συνεχίζουν τάς παραστάσεις 
των καί οί μή διακόψαντες χειμερινοί, μέ προγράμ
ματα δευτέρας καί τρίτης βιζιόν, πλήν τοΰ Ρέξ τό 
όποιον . συνεχίζει μέ ταινίας πρώτης προβολής, 
προεβλήθησαν δέ αί έξης, ώς κατωτέρω: 19—25 
Ιουλίου «Ή χορεύτρια τοΰ μεσονυκτίου», 26 'Ιου
λίου μέχρις 1 Αύγουστου «Τό τριπλοΰν αίνιγμα» 
καί 2—8 Αύγούστου «Πριγκήπισσα γιά 30 ήμέρες».

Τα πραγματοποιηθέντα εισιτήρια ύπό τών άνω- 
τέρω έργων, είναι τά άκόλουθα:

χορεύτοια νοϋ μεσονυκτίου Είσινήρια 3993 
Τό τριπλοΰν αίνιγμα » 6 755
27ίρ<νκ^π<σσα yid 30 ήμέρες » 6325

Κατά τήν έπομένην έβδομάδα 2—8 Αύγούστου 
προβάλλει τό έργον «Κολίν» μέ τήν Ρούμπη Κήλερ.

Μολονότι είσήλθομεν είς τόν Αύγουστον, όλίγι- 
στα μόνον γραφεία διέθεσαν τάς ταινίας των εις 
τούς διαφόρους Κινηματογράφους.

Μέχρις σήμερον δηλαδή είναι γνωστόν δτι είς τό 
ΙΙαλΙάς θά , προβληθοΰν αί ταινίαι αϊτινες ήγορά 
σθησαν πρός τοΰτο ύπό τής Άνων. Κινημ. ‘Εται
ρίας τής έκμεταλλευομένης τό άνωτέρω Κινηματο- 
θέατρον, ώς έπίσης τρεις άλλαι ταινίαι ύπό τούς 
τίτλους «‘Ο τάφος τοΰ ίνδοΰ», «Ή τίγρις τής Σι
γκαπούρης» καί «’Ανήσυχες ψυχές», μία τοΰ γρα
φείου Αμολοχιττ) Βουλγαρίδη καί Αδελφών 'Αργνρη 
«Ίβάν ό τρομερός», μία τοΰ γραφείου ’Αστάρια Φιλμ 
«Ό ιππότης χωρίς πανοπλίαν καί έπτά τοΰ γραφείου 
Εμμ. Καλογήρον ύπό τούς τίτλους -Τά μυστικά τής 
έρυθράς θαλάσσης» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ, «Γιούλικα» 
τοΰ Γκέζα φόν Μπόλβαρυ μέ τήν Πάουλα Βέσσελυ, 
«Παρίσι» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ έπίσης, μία ταινία μέ 
τόν Γιάν Κιεποΰρα τής Projectograph τής δποίας ό 
τίτλος δέν καθωρίσθη είσέτι, «Ρωμάνς τοΰ Τσαϊ- 
κόφσκυ» μέ τήν πρωταγωνίστριαν τοΰ Κρατικοΰ 
θεάτρου τής Βιέννης Χρίστα Μαρντάϋν, .«Πούπενφε» 
μέ τήν Μάγδα Σνάϊντερ καί Le mioche μέ τόν Λου- 
σιέν Μπαροΰ.

Είς τούς Κινηματογράφους τής “Ελλ. Κινημ. ‘Ε- 
νωσεως,, Τιτάνια, Σπλέντιτ καί ‘Απόλλων θά προ
βληθούν ώς γνωστόν τά άναγγελθέντα ήδη έργα τής 
άνωτέρω έταιρίας.

Ό Κινηματογράφος Όρφενς έξησφάλισε μέχρι σή
μερον μικρόν άριθμόν ταινιών καί συγκεκριμμένως 
πέντε τοΰ γραφείου Ε. Καλογήρου, τά: «Τό Στίγμα 
τοΰ Μαρσέλ Λερμπιέ μέ τούς Βικτώρ Φρανσέν, 
Γκαμπύ Μορλαί καί Σέσου Χαγιακάβα, «Κατάχρη- 
σις έμπιστοσύνης- μέ τήν Ντανιέλ Νταρριέ, «Αλε
ξάνδρα» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ, «Μπακαρα» μέ τήν 
Μαρσέλ Σαντάλ καί «Ό χρυσός στό δρόμο» μέ τήν 
Ντανιέλ Νταρριέ καί δύο τοΰ γραφείου τοΰ κ. Ε. 
Κυριακοπούλου τά : «Ούράνιες μελωδίες, μέ τόν 
Μπενζαμίνο Τζίλλι καί Die grosse und die kleine 
welt μέ τόν Βικτώρ ντέ Κόβα, τόν νΑϊνριχ Γκέοργκ 
καί τήν Άντέλα Ζάντροκ. ‘Ο Όρφτνς διαπραγμα
τεύεται έπίσης ταινίας καί μέ τά γραφεία «Μέτρο 
Γκόλντουϊν», «Γουώρνερ Μπρός» καί «Φόξ Φίλμ».

Διά τούς Κινηματογράφους Ρέξ καί Άττιχό» ού
δέν έγνώσθη περί έξασφαλίσεως νέων ταινιών καθ’ 
δσον καί ή διεύθυνσις τών άνωτέρω Κινηματογρά

φων καί τά διάφορα γραφεία ταινιών έχουν τάς έπι- 
φυλάξεις των ώς πρός τάς τελικάς συμφωνίας.

Επίσης τό νέον Κινηματοθέατρον τής πλατείας 
Όμονοίας (πρώην θέατρον Κοτοπούλη) τοΰ κ. Γ. 
Κοσμίδη, τό όποιον θά λειτουργήση άσφαλώς κατά 
τήν προσεχή χειμερινήν, περίοδον,' δέν έκλεισε ά
κόμη ταινίας, διά τούς ίδιους ώς άνωτέρω λόγους.

Καί είς τό Πάν&εον δέν έγνώσθη άκόμη ποια 
έργα θά προβληθοΰν, δεδομένου δτι προέχη σήμε
ρον τό ζήτημα τής ριζικής έπισκευής τής αιθούσης 
του καί τής άντικαταστάσεως τών καθισμάτων του 
διά πολυτελών φωτέϊγ, πράγματα άτινα άπεφα- 
σίσθη νά γίνουν ήδη όρίστικώς.

Οί Κινηματογράφοι Ίντεάλ και ‘Απόλλων θά λει
τουργήσουν έφέτος ώς τοιοΰτοι δευτέρας προβολής, 
θά προβάλλουν δέ τάςμεγάλας έπιτυχίας τών κεντρι
κών Κινηματογράφων α'. προβολής.* Λ * *Εκ των άνωτέρω συνάγεται δτι, οί περισσότεροι 
Κινηματογράφοι τών ’Αθηνών α'προβολής καί συγ- 
κεκριμμένως τό Αττικόν, Ρέξ, ΙΙάν&εον, Κοτοπούλη 
καί έν μέρει καί δ Όρφεύς, δηλαδή-τό ήμισυ σχεδόν 
τών μεγάλων Κινηματογράφων, ή αποφεύγουν νά 
ένοικιάσουν ταινίας έγκαίρως διά νά μή προκληθή 
συναγωνισμός είς τήν καταβολήν μεγάλων ένοικίων 
ή διότι τά διάφορα γραφεία έχοντα έκλεκτάς ται
νίας δέν βιάζονται νά διαθέσουν αύτάς έγκαίρως, 
προβλέποντα δτι θά τάς διαθέσουν έν καιρώ ικανό- 
ποιητικώς.

***
Τήν προπαρελθοΰσαν Πέμπτην 29 Ιουλίου οί είς 

ολόκληρον τήν 'Ελλάδα θερινοί Κινηματογράφοι, δι
έθεσαν όλόκληροκ τό ποσόν τών άκαθαρίστων εισ
πράξεων των ύπέρ τής Βασιλικής ’Αεροπορίας. Αί 
εισπράξεις τής ήμέρας έκείνης ήσαν έξαιρετικώς με- 
γάλαι, δεδομένου δτι τό Κοινόν, έν τή έπιθυμία του 
νά .συμμετάσχη παντοιοτρόπως είς τήν ένίσχυσιν τής 
Β. 'Αεροπορίας, μετέβη μετ’ ένθουσιασμοΰ τήν ήμέ
ραν έκείνην είς τούς Κινηματογράφους. Αί πραγμα- 
τοποιηθεϊσαι πρός τόν άνωτέρω σκοπόν εισπράξεις 
ύπολογίζεται δτι θά ύπερβοΰν τάς 5C0 χιλιάδας δραχ
μών.

"Αμα .ώς συγκεντρωθούν πασαι αί είδικαί κατα
στάσεις, ένταΰθα, θά δημοσιεύσωμεν λεπτομερή πί
νακα τών εισπράξεων ένός έκάστου τών Κινηματο
γράφων.

Άπεφασίσθη έπίσης, δπως |πάντες οί χειμερινοί 
Κινηματογράφοι μιμηθοΰν τό παράδειγμα τών θερι
νών καί δώσουν ειδικήν παράστασιν ύπέρ τής Βασιλ. 
Αεροπορίας,, κατά τήν διάρκειαν τής χειμερινής πε
ριόδου καί είς ήμέραν όρισθησομένην άρμοδίως έν 
καιρφ.

Είς τό προηγούμενον τεΰχος καί άπό τής ιδίας 
στήλης έγράψαμεν σχετικώς μέ τούς άγώνας πού 
καταβάλλονται έκ μέρους διαφόρων τρίτων διά τήν 
κατάκτησιν τής έφετεινής παραγωγής τής Φόξ Φίλμ. 
'Ηδη πληροψορούμεθα δτι, παρά τή Αμερικανική 
Φόξ έπεκράτησεν σωφροσύνη καί παρεχώρησεν καί 
πάλιν τήν παραγωγήν της είς τόν κ. Λουλουδόπου- 
λον, διατηρήσασα οΰτω καί τήν Άνών. 'Ελληνικήν 
'Εταιρίαν Φόξ Φίλμ, πρδξις ήτις έπεβάλετο, πρό 
παντός διά τήν άξιοπρέπειαν μιας μεγάλης 'Αμερι
κανικής έταιρίας δπως ή 20th Century Fox Film.

3 ***

’Από τής παρ. Τετάρτης 4 Αύγούστου έκαμε S- 
ναρξιν τών προβολών του ό περιοδεύων έπί ειδικού 
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αύτοκινήτου παιδικός Κινηματογράφος τοΰ Υπουρ
γείου τής Πρωτευούσης. Ή πρώτη παράστασις έδό
θη είς τήν πλατείαν Άγ. ΠαντελεήμΟνος, έτίμησαν 
δέ αύτήν διά τής παρουσίας των, ό πρωθυπουργός 
κ. Μεταξας καί άλλοι έπίσημοι. Τοιαϋται παραστά
σεις θά δίδωνται καθ' έκάστην είς τάς πλατείας τών 
διαφόρων σημείων τής πρωτευούσης, ούτως ώστε, 
άπαξ τούλάχιστον τής έβδομάδος, ν’ άναλογή είς έ
κάστην συνοικίαν άνά μία παράστασις.

***
Ύπό νεοψωτίστου κινηματογραφικού έπιχειρη- 

ματία πιστεύοντας δτι είσήλθεν εις τήν οικογένειαν 
τών κινηματογραφιστών διά νά τούς σώση άπό τήν 
κατάπτωσιν καί όνειρευομένου όφίκια, άνελήφθη χω
ριστική κίνησις πρός διάσπασιν τής δυνάμεως τής 
Π.Ε.Κ. διά τής ίδρυσεως άλλου σωματείου είς δ νά 
άνήκουν μόνον οί θερινοί κινηματογράφοι. Πρός τόν 
σκοπόν αύτόν έκάλεσε πρό καιρού τούς έν Άθήναις 
συναδέλφους του, έκ τών όποίων μετέβησαν 6—7 μό
νον καί έκεΐνοι κυρίως διά νά γνωρίσουν τόν σκοπόν 
τής προσκλήσεως. Είς τούς ουτω προσελθόντας άνε- 
πτύχθη ό σκοπός καί συνεστήθη νά ιδρύσουν ίδιον 
σωματεϊον, έδόθη δέ είς αύτούς πρός ύπογραφήν 
καί σχετικόν πρακτικόν.

Επειδή δμως αί τεθεΐσαι ύπογραφαί δέν έπαρ- 
κοΰν διά τό νόμιμον τής πράξεως, περιάγεται τό έν 
λόγφ πρακτικόν ύπό τοΰ εύφαντάστου νεοφώτιστου 
καί άλλων τινών πρός άγραν ύπογραφών, δι- 
καιολογουμένων δτι τήν χωριστικήν των κίνησιν 
ύποστηρίζει διά τής ύπογραφής του καί ό γεν. γραμ- 
ματεύς τής Π.Ε.Κ., δστις πράγματι, δυστυχώς, έχει 
ύπογράψη τό πρακτικόν.

Δέν γνωρίζομεν άν δ ύπερβολικός καύσων τοΰ 
παρελθόντος μηνός έπέδρασεν έπί τών πράξεων τών 
άνωτέρω, άλλ’ άν λάβωμεν ύπ’ δψιν μας καί τήν 
έπωνυμίαν πού έδωσαν εις τήν νέαν αύτήν όργάνω-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Μ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΗ 
ΜΟΔΕΛΑ ΤΟΥ 1937 

άρίβτης άποδόαεως 
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σιν—«θερινή "Ενωσις Κινηματογράφων» —θά έξαχθή 
τό άσφαλές συμπέρασμα δτι τό έφετεινόν θέρος έπέ- 
δρασε πράγματι κακώς έπί τών πράξεων τών πρω
τοπόρων τής χωριστικής αύτής κινήσεως.* * * 

Άναφερόμενοι είς τόν δημοσιευθέντα πίνακα 
θερινών Κινηματογράφων, άνεγράψαμεν είς τό προη- 
γούμενον τεΰχος δτι, ώς μας έδηλώθη, δ Κινηματο
γράφος Ζέφυρος έγκατέστησεν έφέτος ήχητικά μη
χανήματα Δ. Ποντίκη. Ώς έξηκριβώσαμεν δμως ή 
δήλωσις αϋτη δέν ήτο άληθής καθ’ δσον είς τόν άνω 
Κινηματογράφον λειτουργούν τά άπό τοΰ έτους 
1931 έγκατασταθέντα ήχητικά μηχανήματα μετά 
μηχανής προβολής «Σινεμεκάνικα».* * * -‘Επειδή τινές, εύτυχώς όλίγοι, τών είς τάς έπαρ- 
χίας Ανταποκριτών μας καί ιδίως τής Μακεδονίας 
καί Θράκης, μας παρεπονέθησαν δτι ώρισμένοι 
διευθυνταί Κινηματογράφων, έχοντες στρεβλήν άντί· 
ληψιν τών ύποχρεώσεών των άπέναντι τοΰ δημο
σιογραφικού όργάνου, τό όποιον έκδίδεται μέ μόνον 
τόν σκοπόν, τήν έξυπηρέτησιν τών συμφερόντων 
των, άπαγορεύουν είς αύτούς τήν έλευθέραν είσο
δον είς τούς Κινηματογράφους των άξιοΰντες παρ’ 
αύτών τήν καταβολήν τοΰ άντιτίμου τοΰ εισιτηρίου, 
έχομεν τήν ύποχρέωσίν νά παρακαλέσωμεν αύτούς 
νά θελήσουν νά άναθεωρήσουν τήν τοιαύτην άπό- 
φασίν των, δεδομένου δτι δ άνταποκριτής μας πρέ
πει νά παρακολουθήση κινηματογραφικήν παράστα- 
σιν δχι άπλώς πρός διασκέδασιν, άλλ’ έξ ύποχρε- 
ώσεως πρός τήν ιδιότητα τοΰ άνταποκριτοΰ κινημα
τογραφικού περιοδικού.

Ό «Κινημ. Άστήρ», δημοσιογραφικόν δργανον 
πρός έξυπηρέτησιν τών συμφερόντων καί μόνον τών 
Κινηματογράφων, έχει τήν άξίωσιν νά τιμαται άνα- 
λόγως καί άπ’ αύτούς, έκτός άν ύπάρχουν καί σή
μερον άκόμη έπιχειρηματίαι μέ τήν άντίληψιν δτι 
είναι περιττή ή ϋπαρξις ειδικού δημοσιογραφικού 
όργάνο^), διότι άποκαλύπτει πολλάκις τά, είς βά
ρος τών διαφόρων άθηναϊκών γραφείων έκμεταλ- 
λεύσεως. ταινιών, άνομήματά των.

’Εάν διά τόν λόγον αύτόν, έκδικούμενοι, ζητούν 
καταβολήν άντιτίμου εισιτηρίου, τούς πληροψοροΰ- 
μεν δτι εύχαρίστως θά δεχθώμεν νά καταβάλλουν 
οί άνταποκριταί μας τό άντίτιμον μόνον καί μόνον 
διά νά τούς προσβάλλομεν κοί νά τούς βεβαιώσω- 
μεν άπαξ έτι δτι ούδεμία βία είναι ικανή νά μάς 
έμποδίση νά έξυπηρετήσωμεν τούς καλούς, τούς ή- 
θικούς έπιχειρηματίας, νά κτυπήσωμεν δέ άντιθέτως 
κατακέφαλα πάντα κακοήθη τοιοΰτον.

Οί άνταποκριταί μας, έάν εύρεθούν άντιμέτωποι 
τοιούτων άντιλήψεων, έχουν ρητήν έντολήν νά μή 
παυσουν ένδιαφερόμενοι διά τά γενικά συμφέροντα 
τοΰ κινηματογράφου, νά άποστέλλουν δέ δπωσδή- 
ποτέ δλόκληρον τήν κινηματογραφικήν κίνησιν τής 
πόλεώς των, άναφέροντες κατά σειράν πάντα τά 
προβαλλόμενα έργα είς δλους άνεξαρτήτως τούς 
κινηματογράφους, μετά τών έπιτυχιών ή άποτυχιών 
των ώς καί πάσαν παρεκτροπήν ή άδικίαν εις βάρος 
τρίτων.

Πάντως ήμεΐς, έχοντες ώς πρόγραμμα τήν έξυ· 
πηρέτησιν τών συμφερόντων τών καλών κινηματο
γραφικών έπιχειρηματιών τής’Ελλάδος τούς όποιους 
προσπαθώμεν παντοιοτρόπως νά έξυπηρετήσωμεν, 

• έπιθυμοΰμεν άγαθοτάτας μετ’αύτών σχέσεις, άξιοΰν
τες μόνον όλίγον σεβασμόν πρός τάς άρχάς μας 
καί τάς εύγενικάς μας προσπάθειας.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Θεσσαλονίκη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό ξύπνημα», «Πομ- 
παδούρ», «Ό μυστηριώδης κύριος X», «Δεσποινίς Μό- 

τζαρτ» καί «Παντρεύω τή μαμά μου».
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά κύματα τοΰ 

έρωτος», «"Αστατη γυναίκα», «Σΰ είσαι ή ευτυχία μου», 
«"Ονειρα κοριτσιών», «Ζίγκφελδ» καί «’Η ζωή άρχίζει 
σήμερον».

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τελευταία αγάπη», «Μιά 
νύχτα στή ’Όπερα», «"Αβε Μαρία», «Πολωνέζικο αίμα» 
καί «Ό κύριος απ’ τήν ’Οξφόρδη».

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Κλεοπάτρα» «Εί- 
δύλλιον στό Βόλγα», «Μικρή Κατερινοΰλα», «Κατάσκοπος 
13», «Εύθυμη χήρα», «Καλιέντε», «Άννα Μαρί» καί «Δε
σποινίς Μότζαρτ»,

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Εύθυμη ζωντο
χήρα», «‘Η λευκή αδελφή», «‘Ο λοχαγός Μπόμπυ», «Κλό 
Κλό» καί «‘Υπόγειον ’Εξπρές».

'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τσιγγάνικο αίμα», 
«Τό άγγάλιασμα τοϋ θανάτου», «Ή Επιφυλακή», «Σόζ 
μπίρ, ’Αλλάχ μπίρ», «Διπλό ρομάντζο» καί «ΟΙ γίγαντες 
τών θαλασσών».

Μοσκώφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρωμάνς», «Ό δό· 
κτωρ Τζαΐκυλ», «ΟΙ κύριοι τοϋ Μαξίμ» καί «Τό πήδημα 
τοϋ θανάτου».

Δελφοί. Προεβλήθησαν τά έργα «Βιεννέζικες νύχτες», 
♦Ή νήσος τών τίγρεων». «Κλεοπάτρα», «Φωνή χωρίς 
πρόσωπο», «Καίνιξμαρκ», «Μιά νύχτα στή Βουδαπέστη» 
καί «Τσιγγάνικο τραγούδι».

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Είδύλλιον στό Βόλγα», 
«Θά είμαι μόνη μετά τά μεσάνυχτα», «Καίνιξμαρκ», «Ό- 
νειρον», «Κλεοπάτρα», «‘Η επιφυλακή» καί «Σόζ μπίρ, 
Αλλάχ μπίρ».
Πάτραι.

Ζενίϋ·. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η έπέλασις τής έλα
φράς ταξιαρχίας», «Τό γαλάζιο βάλς» καί «Καπιταίν 
Μπλούντ».

Ούφα. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά δύο κοθόνια», 
■ Έπέλασις τής έλαφράς ταξιαρχίας, «Τό γαλάζιο βάλς 
καί ·Ή λέσχη τοϋ μεσονυκτίου». Άνδριόπουλος
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα. “’Απ’ τό θάνατο 
στή ζωή,, “Η γόησσα τοΰ Μόντε Κάρλο,, “Θάλασσες τής 
Κίνας,, “Η λέσχη τοΰ μεσονυκτίου,, “ΟΙ Λύκοι μεταξύ 
των,, “Τό σκάνδαλον τής "Οπερας,, καί “Ο ματωμένος 
θησαυρός,,.

Τό Άχίλλειον περί τάς 15 ήμέρας προέβαλε διάφορα 
ζουρνάλ κατά τό ‘Άινεάκ,, ’Αθηνών ήδη προβάλλεται τό 
έργον “Η έκδίκησις,,.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα “Μάνυα,, “Προστά
της τών αδυνάτων,, “Μιά νύκτα στό Δούναβι,, “Τό μο
νοπάτι τοΰ θανάτου,, “Ο βασιλεύς τών μαχητών,, “Πιστός 
στό καθήκον,, “Ο θρίαμβος τοΰ Σέρλοκ Χόλμς,,, “Λη
στής Σερίφης,, “Ο καπετάν τρομάρας,, “Ο πτερωτός κα- 
βαλλάρης,, “Ο Σαρλώ Στρατιώτης “Καζάν ό κεραυνός,, 
“Η θύελλα,, “Τό μεγάλο κόλπο,, “’Επικίνδυνες θάλασ
σες,, “Κυρίαρχος τοΰ Κάμπου,, “Τό λιμέρι τοΰ διαβό
λου,, “Ο αστραπιαίος Λάμπο,, “Ο Μαύρος διάβολος,, 
“Τό φάντασμα τοϋ μεσονυκτίου,, “Ο παραχαράκτης,, καί 
“Η ξανθή καπετάνισσα,,.

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα “Μάνυα,, “Μιά 
νύκτα ατό Δούναβι,. “Η γκαρσόν,, “Σκιές ποΰ περνοΰν,, 
"Γαλάζιο Βάλς,, “Πέερ Γκύντ,, “Καράνκα,, “’Ανοιξιάτι
κες αγάπες,, "Σαβόϊ No 217„ “Νύκτα καρναβαλλιοΰ,, καί 
“Ο κύριος προϊστάμενος,,.

Θέτις. Προεβλήθησαν τά έργα “Μπαλλάντα,, “Μιά 
γυναίκα δίχως σημασία,, “Παρίσι - Πετρούπολις,, “Ο 
πειρασμός,, “’Ενας Άνδρας μέ καρδιά,, “Η φωνή τοΰ 
πεπρωμένου,, “Η βασίλισσα τοΰ πόνου,, “Αΰτοκρατορικό 
ρομάντσο,, καί “Μιά επικίνδυνη γυναίκα ,. X. Π. 
\όιθ\αα.

ΙΙαλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή μεγαλύτερη 
δόξα», «Τό λευκόν φορτίσν», «Γυναίκες στό ναυτικό», 
«Καπιταίν Μπλούντ», «Φτωχό πλουσιοκόριτσο», «Ό πρίγ- 

κηψ τών δολλαρίων», «Έξω άπό τά σύνορα» καί «Στά 
νησιά τοΰ ώκεανοΰ».

Φρούριον. Προεβλήθησαν τά έργα «Άπό τόν θάνατον 
στή ζωή», «Ό δρόμος πρός τήν δόξαν» μέ τόν Ούάλλας 
Μπήρρυ, «Ό δρόμος τών αετών», «Καπιταίν Μπλούντ», 
«Ρόζ Μαρί», «Βασίλισσα δίχως στέμμα», «"Ενα εικοσιτε
τράωρο» καί «Εύθυμοι άτσίγγανοι».

'Ολύμπια (θερινός). Προεβλήθησαν τά έργα«Τόρσντς 
τοΰ θανάτου», «Λησταί στά σύνορα», «Σμόκυ», «Ή κό· 
λασις τής Σαγκάης» καϊ «Ή κίτρινη άράχνη».

Τιτάνια. Έκαμε έναρξιν τήν 31 ’Ιουλίου καί προε
βλήθησαν τά έργα «Σονάτα Κρόϋτσερ», «Άσχημοκόρι- 
τσο> καί «Καράνκα» μέ τήν Νταμιτά. Μπακογιάννης 
Λαμία

ΙΙανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα “Ο γονδολιέ
ρης τής Βενετίας,, “Ιντερμέτζο,, “Λουκρητία Βοργία,, 
“Σταυρός καί σπαθί,, “"Αβε Μαρία,, “Ο-«αράδεισος τών 
γυναικών,, “Ο κύριο; άπό τήν ’Οξφόρδη,, “Λουί Παστέρ,, 
μέ μεγάλην έπιτυχίαν. “Ξαναγύρισε,, ‘ Έγώ καί ή Αύτο- 
κράτειρα,, “Ο πόλεμος τοϋ έγκλήματος,, "Μήνυμα στόν 
Γκάρτοια,, “Ο άσωτος υιός,, καί “Μόσχα-Σαγκάϊ,,.

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Ρόζ Μαρί,, “Ο 
Μήτρος καί ή Μάρω,, “Δαυίδ Κόππερφιλδ,, “Η φυγή τοΰ 
Ταρζάν,, “Μιά νύχτα στό μέτωπο,, “Ματωμένος θησαυ
ρός., “Η φωνή τοΰ πεπρωμένου,, καί “Άννα Καρένινα,,.

Πτλλάς. Προεβλήθησαν “Ο μυστηριώδης κύριος,, 
“Μπήττερ Τή , ‘^Δεσποινίς Λιζελότ,, “Η έπέλασις τής 
Έλαφράς Ταξιαρχίας,, “Νύχτες Σιγκαπούρης,, “Αύτοκρα- 
τορικό ρομάντσο,, “Ο έρως πάντα νικητής,, “Επάνω στά 
βελοΰδα,, καί “Τό χρήμα,.. Κωστομητσόπουλος
’Aypiviev

Πάρκον Παπαστράτου. Προεβλήθησαν τά έργα «Θά
λασσες τής Κίνας», «Καταιγίς», «‘Ο δρόμος τών άετών», 
«Ό βασιλεύς τών γυναικών», «Νύχτες άγωνίας», «Ή ζη
τιάνα τής άγάπης», «Γυναίκες στό ναυτικό», «‘Η παρέ- 
λασις τοΰ γυμνοΰ», «Ό έκδικητή:», «Τραγούδια τών Πα
ρισίων», «Τραγική τσαρίνα», «Φτωχό πλουσιοκόριτσο», 
•Μιά χρυσή καρδιά», «Μιά χριστουγεννιάτικη βραδυά», 
«Ερωτικές καδρίλλιες», «Ό μαΰρος θάνατος», «‘Ο κο- 
ζάκος καί τ’ άηδόνι>, «Ό κυρίαρχος τής γής», «Ρωμάνς», 
«Παραμονή τής ναυμαχίας» καί «Φτερό στόν άνεμο».

Πασχαλίδης 
Καλάμαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Μή κοιμηθής πριν 
σέ φιλήσω,, “Η μέλλουσα ζωή,, “Νιτσέβο,, “Όταν μιλά 
ή καρδιά,, “Γκαρσόν,, “Παρισινή ζωή., καί “Βόλγα 
Βόλγα,,.

Έσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα “Ο άετός καί τό 
γεράκι,, “Σιμούν,, “Θάλασσες τής Κίνασ,, “Σταυροφο- 
ρίαι,, “Κοιτώνες κοριτσιών,, "Δημόσιος ήρως No 1„ καί 
“Άννα Καρένινα,,. Μπατάγιας
Αϊγιον

Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά έργα “Βατερλώ,, “Γι
γαντομαχία έρυθροδέρμων,, “Ξανθή καπετάνισσα,, “Φλό
γα,, “’Ανάμεσα στήν καταιγίδα,, "Νανούρισμα,, τοϋ ό
ποίου αί εισπράξεις διετέθησαν υπέρ τής Β. άεροπορίας, 
“Ο κόμης είναι κορίτσι,, καί “’Ηλεκτρική καρέκλα,,.

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα “Ο βασιλεύς καί 
ό σωσίας του,, “Ληστής σερίφης,, "Επί τά ίχνη τών 
γκάγκστερ,, “Καπετάν γορίλλας,, “Πέκος,, “Δόν διάβο
λος,, “Μανουελίτα, “Δεσποινίς κυρία,, καί "Ξανθή Κάρ- 
μεν,,. Καρβέλας
Μυτιλήνη «3

2απφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Σερενάτα Σοΰμ- 
περτ», «Ρότσιλδ», «'Οταν μιλά ή καρδιά», «Νεανικές 
τρέλλες». «Σαμψών», "Μετροπόλιταν,, “Ρόζ Μαρί,, “Τά 
δύο κοθόνια,, “Τό ναυτόπουλο,, “Στήν υπηρεσίαν τοΰτσά
ρου, “Ξεχασμένη άγάπη,, “ΟΙ δύο δρόμοι,, “Άμέρικαν 
’Εξπρές,, ‘Τό μυστικόν τοϋ λαχαγοΰ τών ούσσάρων,, “Ο
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εύθυμοι αλήτες,, “Τό δράμα τοΰ ^γτερλιγκ - "Σύζυγος I 
εναντίον δακτυλογραφου,, Μελωδίες και ρ t ,.
“Φτωχό πλουσιοκόριτσο,,. , ,

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τα έργα Μικρός Ιακω 
Roc “Η μικρή Ντόριτ,, “Καίνιϊμαρκ,, ‘ Ο τυχοδιώκτη,,, 
“ΞαναγύρΓσε , “Τό μεγάλο παιγνίδι,, *'Π°^ληξ οίκογέ- 
νεια “"Ενα φιλί μπρός στον καθρέφτη,, Ο ποθος,, Β 
σιληάς γιά μιά νύχτα,, “Σιμούν.. “Τά τραγικα 
“Ρυθμοί έρωτος,, “Ο κόμης είναι κορίτσι,, Ο αετός και 
τό γεράκι,, άπό δέ τής 22ας Ιουλίου δίδε^αστασεις 
θίασος Άργυροπουλου. “e
Σΰρος

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό ένοχος», -Μια 
νύχτα στή Μόσχα», «Έγκλημα η αυτοκτονία», «Σπα
σμένες άλυσσίδες» «Φτωχό ^ουσιοκοριτσο», «Αυτόκλητόν 
99», Ό δρόμος τών ηρώων», «Ραμονα», 
«Ύπό δύο σημαίας».
Kepxupw’
-^ίΦοΐνιξ.: Προεβλήθησαν τά έργα «Μελωδίες και ρυ 
θμοί 1936».' «Ύπό δύο σημαίας», «Νυκτερινή πτηΟις», 
• Κατηγορουμένη είσαι ανήλικη», « Αννα Καρενινα»;
«Ρώμ^Εξπρές». «Οΰγγαρέζικο αίμα», «Ιο πλήρωμα» κα(
<Δ ΆκταΓον.’ΐΙροεβλήθησαν τά έργα «Νέα _Άτλαντίς», 
«Τό έγκλημα ένός άθώυυ», «Τό πλοιον των χαμένων 
ανθρώπων», «Υπνωτισμός και έγκλημα», «Προ άξαντος 
ψυχραιμία», «Ρώμ Εξπρές», Αγωνία άετων» και «Μπου- 
μποϋλ ό βασιλεύς τών νέγρων». , , ,
K Πληροφορούμαι δτι δ εν Λευκιμη (Κέρκυρας) λει
τουργών Κινηματογράφος προβάλλει ταινίας “*°!”ελλ° 
μένας αΰτώ παρά διάφορων κινημ. επιχειρηματιών ης 
Ηπείρου καί συγκεκριμμενως της Παραμ^ιας.

•Ηράκλειον
Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό δρόμος τών 

αετών», «‘Ο δόκτωρ X», «‘Ο ακάνθινος δρομος;, «Προ 
παντός ψυχραιμία» καί «Κατηγορουμένη είσαι ανηλικη».

Πουλαχάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «Σονάνα Κρου- 
τσερ», «Μιά νύχτα στό Δουναβι», « Οταν μίλα η καρδια , 
«Οΰγγαρέζικο αίμα» καί «Σταυροφοριαι».υ ’Αλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα « Ο δρομος των 
αετών», «‘Ο δόκτωρ X», «Ό κύριος του θανατου» και 
«Πρό παντός ψυχραιμία».
Κομοττνη
■ I Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Ο άφοβος Μπόμπ 
“Ματωμένη χαραυγή,, μέ έπιτυχίαν, Μοντε Καρλο,, Ιο 
δράμα τοΰ ’ Ατλαντικού,, “Έπ ίτά ίχνη των δολοφονων 
“Ο γολγοθάς μιάς γυναίκας,, ‘ Ο βασιλεύ; του ιπ^θδρο 
ιιίου ’Ή μαύρη κόλασις,, ‘Ή μαύρη κόλασις,, Αμφι- '^<15 » 
μιάς ερωτευμένης».
Δράμα

διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα *ζΕ6ω^κέ5 άνα/°; 
διές, Αποχαιρετισμός στή σημαία., “Ο διάβολος είναι 
γυναίκα,, ‘Ό πρίγκηψ τών δολλαριων,, Ασχολιαι στζυ- 

λίσσης,,.

μοιρών», «Άβε Μαρία», «Μιά νύχτα γάμου», «Ή έννάτΗ 
ο^-ού^ε^ - < A -^ρια μ ρ^.
.Μιά νύχτα στήν ’Οπερα», «Τό ήμερολογιοτ μτας ε3ω 
τευμένης», «Ό λαχαγος Μπομπυ», *αιΓ^ Βακιρτζήε

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
Κατά μίαν στατ.στικήν «0 'Τπσνβνείου ’°® 

Έιιπηρίου τ&ν Ηνωμένων Πολιτει&ν, Λ·β 
1934 έλειτονργοϋσαν είς ιήν Ευρώπην μ 
39 547 αΐ&ουσαι Κινηματογράφων, είς όΛιν 
ίέ τόν κόσμον συμπεριλαμβανομένων καί τ&ν 
'Ηνωμ. Πολιτειών 60.913 αϊθουσαι Κίνημα- 

'^ΚαΧ'τδ έπόμενον δτος 1935 d 4^ 

τών Κινηματογράφων έν Ευρώπη 
60 913 καθ' δλον δέ ιόν κόσμον εις 95.3/9.

Κατά τήν αύτήν στατ.σττκήν, τήνΐ
1 935 είς τήν ‘Ασιατικήν καί Ευρωπαϊκή 

Ρωσσίαν άναλογοΰσαν έπί ένός έ*“*β^μυρ °V 
κατοίκων I 71 αϊθουσαι κινηματογράφων

ειδοποιηςις
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΣ ΜΑΣ

Προκειμένου

ματογραφων, εΐί ο»' α ψ κ &έαεων ενος έκα·
τον Κινηματοθέατρου, ο αριθμός τ s.uiexa τής

παρακα^ουνται ?ερϊ£*Κ αν §πο}ς θελήαονν νά μάς 
ματογραφων των Ε ρχ τών αίτουμένων πληρ·-

Χ7Χ.Γ:Χν.:ΐ ”4”. <■«’
"«·■.. ·«< i“4 ·- 

φημιστικης άπόψεως.

Hl··

‘Ωραία Θέα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ερωτικές Μ- 
δρίλλιες», μετά μεγάλης επιτυχίας η «Μαζούρκα», « πράσινο λόμινο^ «Ό ένοχος», «ΑΙ
τελευταίοι ή μέραι της Πομπηίας», « Η γόνδολα των χι 
^&v\a. Διΐκ^α^Γηοραστάσεις λόϊ^δ^ωνιών,

ΡΓΓΡΑΦΑΙ ΚΜ ΑΝ1ΝΕ0ΕΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΏΝ

Mexico 
Άθήναι

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ TQN ΑΣΤΕΡΩΝ
Ή άδίΐα ταφής, τήν όποιαν έδωσαν οι Ιατροί τοϋ 

Χόλλυγουντ γιά τήν Τζίν Χάρλοου, άναφέρει δτι ή 
δυστυχισμένη ήθοποιός έπέθανε άπό ουραιμίαν, θά 
ήμποροΰσε δμως νά λέγη ειλικρινέστερα δτι τήν έ· 
δολοφόνησε δ κινηματογράφος.

Πράγματι, ή οόραιμία δέν άποτελοϋσε παρά τυ- 
χαίαν άφορμήν τοΰ θανάτου τής Χάρλοου. Ή άλη- 
θινή αιτία ήτο ή κινηματογραφική έργασία της καί 
δ τρόπος τής ζωής της.

Τό Χόλλυγουντ, μέ τόν ίλιγγον των δολλαρίων, 
τής γοητείας, τών κατακτήσεων καί τών θριάμβων, 
σκορπίζει άλύπητα τό πένθος. Είνε ατελείωτος δ 
κατάλογος τών θυμάτων του. Δέν έννοοΰμεν δέ δ- 
σους έσκοτώθηκαν άπό άτυχήματα τής έργασίας 
των, άλλά έκείνους τούς όποιους ό κινηματογράφος 
έστειλε βαθμηδόν εις τόν τάφον, χωρίς νά τό άντι- 
ληφθοΰν.

Οί περισσότεροι κινηματογραφόφιλοι φαντάζον- 
| ται δτι ή ζωή τών άστέρων κυλά ευχάριστα, ξεκοΰ- 

ραστα καί άφρόντιστα. Άλλά ή πραγματικότης είνε 
πολύ διαφορετική, πεύρετε π.χ. πώς διέθετε τήν ή- 

ί μέραν της ή Χάρλοου;
Έξυπνοΰσε εις τάς 6 τό πρωί. "Εως τάς 7, έκα- 

μνε τό μπάνιο της καί τήν τουαλέττα της καί έπρο- 
| γευμάτιζε μόνον μέ ένα φλυτζάνι καφέ. Είς τας 7 
| καί τέταρτον, έφθανε στό στούντιο. "Εως τάς 8 καί 

τέταρτον, ήσχολεΐτο μέ τό μακιγιάζ, τό κτένισμα 
ή' καί τό ντύσιμό της άνάλογο πρός τόν ρόλον της.

Είς τάς 9, ήρχιζε τό παίξιμον, πού διαρκοϋσε 3 ώρες.
Άπό τάς 12 έως τήν 1, έτρωγε κάτι, διώρθωνε τό 

κτένισμα καί τό μακιγιάζ της καί έδιάβαζε τάς νέας 
σκηνάς. “Επειτα, έως τάς 4 1)2, έπαιζε πάλιν. Άπό 
τάς 4 1)2 έως τάς 6 έδοκίμαζε τά κοστούμια πού θά 

|κ έψοροϋσε τήν έπομένην ήμέραν καί άφαιροΰσε τό

μακιγιάζ. "Εως τάς 7 1)2, έπρεπε νά έχη γυρίσει εί^ 
τό σπίτι της καί νά έχη δειπνήσει. Κατόπιν, έως τάς 
8, ξαναπησχολεΐτο μέ τόν κομμωτήν κ.τ.λ. Άπό τάς 
8 έως τάς 10, επιθεωρούσε προσεκτικά τάς σκηνάς 
πού θά έπαιζε τήν έπομένην ήμέραν.

Παρόμοιον λοιπόν είνε τό εικοσιτετράωρον δλων 
τών «άστέρων» τοΰ Χόλλυγουντ δταν έργάζωνται.

Έρχόμεθα κατόπιν είς τούς κόπους τής κυρίως 
δουλειάς των. Συνήθως, δέν «γυρίζονται» όλόκληροι 
αί σκηναί, άλλά κομμάτια των. Αί πρώται δοκιμαί 
δέν είνε ποτέ ικανοποιητικοί. ° Ενα άντικείμενον ξε- 
χασμένον, ένα έπιπλον μετατοπισμένον, μία χειρο
νομία άκαιρη, μία λέξις πού προφέρεται κακά, ένα 
φτάρνισμα κάποιου βοηθοΰ, κάτι τό παραμικρόν, τέ
λος πάντων, άρκεϊ γιά νά ξαναρχίσουν δλα έξ άρ- 
χής. Χωρίς νά ΰπολογίσωμεν δτι δ μηχανικός τοΰ 
ήχου ήμπορεΐ νά διαφωνή μέ τόν ρεζισσέρ, αύτός 
μέ τόν όπερατέρ, δ τελευταίος μέ τούς ήλεκτρολό- 
γους. εκείνοι μέ τούς μηχανικούς, κλπ· "Οταν δέ 
συμφωνήσουν έπί τέλους δλοι αύτοί. πρέπει νά έπα- 
ναληφθή τό κομμάτι τής σκηνής.

’Άς ύποθέσωμεν τώρα δτι έτελείωσε τό «γύρι
σμα». Ό ήθοποιός έβγαλε τά ροΰχα τοΰ ρόλου του. 
Έν τούτοις, ή ζωή του έξακολουθεΐ άκόμη νά ρυθ
μίζεται άπό τόν κινηματογράφον, τόσον είς τόν πε
ρίπατον, δσον καί είς τό τραπέζι του ή είς τό κρεβ- 
βάτι του. ’Οφείλει νά θυσιάση γι’ αύτόν κάθε εύχα- 
ρίστησιν ή κλίσιν του.

Είς τής θεατρικές πρόβες, οί ήθοποιοί έχουν δι
καίωμα νά φαίνωνται κουρασμένοι. Είς τάς δοκιμάς 
δμως ένός φίλμ, πρέπει νά παίρνουν τήν έκφρασιν 
πού άπαιτεΐ ό ρόλος των, διότι τήν άποτυπώνει δ 
φακός.

(Τό τέλος εις τό προσεχές)

Σέρραι
Εαπτροε. Προεβλήθησαν τά έργα*α°' 

διές», «Στά φθινοπωρινά γυμασια», « Η γονδολα των χ

James Demos 
Ε. Μαυροδημάκης 
Π. Κανελλόπουλος 
Άθ. Άγιακλής 
ΑΙμ. Κακής 
Κινημ. Έαπερος 
Άθαν. Κουδούνας 
Άλμπέρ Λεβύ 
Ε. Βρεττός 
Θ. Καστανάς

Δράμα 
Καλάμαι 
Γιανιταδ. 
θεσ)νίκη 
Άθήναι

1 6-937
1 6 937

1-1-937 

1-1-937
1-5 937
1-8 935 

1-6-937
1-6-937

1 8 937 

1-9 937

Μέχρι 30-11-938

30- 5-938 

30-12 987 

30-12-937

SO- 4-988
30 7-938
30- 5-938
30- 5 938

30 ■ 7-938
30- 8-938

Μ. NCBAK &
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

’Οδός Σπυρ. Τρικούπη 47 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφωνα 20.618 καί 26.302 
Τηλεγρ. Διεύθυνσις : «Νοβσινέ» Αθήνας

ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ

1) Τήν μεγαλειώδη δμιλοΰσαν ταινίαν τής τιτανείου πάλης

ΤΖΙΜ ΛΟΝΤΟΥ - ΒΑΝΤΕΡ ΒΑΛΝΤ
είς τό Στάδιον τών Αθηνών

2) Τήν ταινίαν τών λαϊκών έορτών τής έπετείου τής

4ΰ£ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
3) Καί πλήθος άλλων έκλεκτών έλληνικών ζουρνάλ είς όμιλούσας έκδόσεις.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΣ 
μέ τά πλέον ένδιαψέροντα έμπορικά έλληνικά ζουρνάλ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
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Moxto?
avayyejjei
ζην σύμωρα}ιν
29 κορυφαίων άβΐέρων ζης όόόνης

ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΑΝΓΟΥΪΚ 

ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ 

ΕΑΙΝΟΡ ΠΑΟΥΕΑ 

ΖΑΝΕΤ ΜΑΚΔΟΝΑΛΔ 

ΚΛΑΡΚ ΓΚΕΗΜΠΛ 

ΛΑΪΟΝΕΛ ΜΠΑΡΥΜΟΡ 

ΛΟΥΪΖΑ ΡΑΪΝΕΡ 

ΜΥΡΝΑ ΛΟ'Υ* 

ΜΑΡΞ ΜΠΡΟΔΕΡΣ 

ΝΟΡΜΑ ΣΗΡΕΡ

ΝΕΑΣΩΝ ΕΝΤΥ 

ΟΥΑΛΛΑΣ ΜΠΗΡΥ 

ΟΥΪΛΛΙΑΜ ΠΑΟΥΕΑ 

ΠΩΛ ΜΙΟΫΝΙ 

ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΝΓΚΟΜΕΡΥ 

ΡΟΜΠΕΡΤ ΤΕΎ’ΛΟΡ 

ΡΟΝΑΛΔ ΚΟΛΜΑΝ 

ΣΑΡΑ ΜΠΟΥΑΓΙΕ 

ΣΠΕΝΣΕΡ ΤΡΕ'ΓΣΥ 

ΣΥΛΒΙΑ ΣΙΝΤΝΕΪ 

ΤΖΙΝ ΧΑΡΛΟΟΥ' 

ΤΖΩΑΝ ΚΡΑΟΥΦΟΡΔ 

ΤΖΩΝ ΜΠΑΡΥΜΟΡ 

ΦΡΑΝΣΟΤ ΤΟΝ

ΦΡ.5ΜΠΑΡΤΟΛΕΜΙΟΥ 

ΧΟΝΔΡΟΣίκαΐ ΛΙΓΝΟΣ

είς ζην 
έφείεινην csapaycoyhv 

ζης
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