
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ KAI Η ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ
Δύο άπό τούς πλέον δημοφιλείς ήθοποιούς τής δθόνης, ό Φερνάν Γκραβαΐ καί ή Τζόαν Μπλόντελ 
είς μίαν σκηνήν τής ταινίας, διά τήν δποίαν ήσχολήθη έπανειλημμένως δ παγκόσμιος τΟπος “0

βασιλεύς καί ή χορεύτρια,, παραγωγής Warner Bros.
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ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΘΡΙΑΜΒΟΣ
Ό θρίαμβος τοΰ Κινηματογράφου ΡΕχ, 

της παρελθούσης έβδομάδος

Η A. Υ, 1ΝΚΟΓΝΙΤΟ
"Ενα άθάνατο ρωμάντζο γεμάτο ώμορφιά πού θά σάς γοητεύση.

Ή ιστορία μιάς άγάπης πού ένίκησε τήν άντίδρασι ένός Ισχυρού Αύτοκράτορος, μιάς άγάπης πού τά 
θέλγητρά της ήσαν πιό Ισχυρά άπό τις στρατιές τοϋ άνθρώπου πού κρατούσε στά χέρια του τήν 

τύχην τοΰ κόσμου...

Η Α. Υ. 1ΝΚΟΓΝΙΤΟ
Πρωταγωνιστεί 

ή γυναίκα πού άνεστά- 
τωσε τήν ’Αμερικήν μέ 

τά σκάνδαλά της

ΜΑΡΙΟΝ ΝΤΑΙΒΙί
0 ΝΤΙΚ ΟΑΟΥΕΛ

καί δ^μεγάλος 
τραγωδός

ΚΑΟΝΤ ΡΑΙΟΝί
Σκηνοθεσία 

τοΰ διασήμου

ΦΡΑΝΚΜΠΟΡΤΖΑΖ

‘Ανακτορική μεγαλοπρέπεια
Εικόνες επιβλητικές

Επεισόδια συναρπαστικά
Μετέχει και ή περίφημος Χορωδία τοϋ ΧΩΛ ΤΖΟΝΣΟΝ

Ή χειμερινή κινηματογραφική περίοδος πλησιάζει. Τί μάς έπιφυλάσσει ή νέα χρονιά ;
Μέσα στό σκοτάδι τών κινηματογραφικών ζυμώσεων

ΗΣΦΗΑΕΙΗ
παρέχει μόνον ό φάρος τής Μέτρο—Γκόλντουίν—Μάϋερ

ιοϊΐίΡΝΕΡ μπροι. wiiimwwii Πρός αύτόν έστράφησαν καί τά μεγάλα κινηματοθέατρα τής 'Ελληνικής πρωτευούσης

γιά νά έξασφαλίσουν μέ τήν νέαν παραγωγήν της 1937-38, παραγωγήν άσύγκριτη, 
ΒΑΖΕΙΣ ΣΤΕΡΕΑΣ είς τάς έφετεινάς των έργασίας.

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 - ΑΘΗΝΑΙ
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3ΥΙετα}ν τών κινηματογραφικών κολοσσών
ωον τά ΗΝΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έτησία . . · Δρχ. >00
Διά τούς ’Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί 
Τραπέζας Έτησία Δρχ. 1000
Διά τάς Άν. Έταιρ. » 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ
Έτησία συνδρομή δρχ. 350
Αί ουνδρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΑΕΚΛΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ Κ INH Μ A ΤΟ ΓΡ ΑΦ1ΚΗ ΕΠΙΘΕίΙΡΗΣΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 
HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Γραφεία: ‘Οδό; ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άριβ. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 4) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

’Αριθ. Τηλεφώνου: 52-400ΕΤΟΣ Ιύ' ΑΡΙΘ. Ι4 (405) ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΧ.1Ο
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΕΝΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΚΙΝΗΜ. ΣΕΝΑΡΙΟ
Κάποιος έκτύπησε έπανειλημμένως τήν πόρτα τού μι

κρού διαμερίσματος μοο, πού εόρίσκετο εις τό τελευταίο? 
πάτωμα τού ξενοδοχείου. Άνοιξα καί είδα είς τό κα
τώφλι μίαν νέαν γυναίκα.

— θέλετε νά μού μιλήσετε ; τήν έρώτηαα.
— Άν δέν σάς ενοχλώ, κύριε λοχαγέ Αάϋζον... άπήν

τησε ή άγνωστη.
Έκύτταξε γύρω της μέ νευρικότητα. ΤΗτο λαχανιασμένη 

σάν νά είχε τρέξει. Τήν ώδήγησα εις τό σαλονάκ: μου.
— θά μέ θεωρήσετε τρελλή, αν σάς ζητήσιο νά κλει

δώσετε τήν πόρτα ; μού είπε διατακτικά.
— "Οχι, Άδιάκριτην μόνον..- άπήντησα χαμογελώντας. 

Μή μού ζητήσετε αύτό τό πράγμα, μις Χάμσον... γιά τήν 
δική σας ύπόληψι. Δέν διατρέχετε κανένα κίνδυνο έδώ 
μέσα.

— Πώς ! Ξέρετε ποιά είμαι;
— ‘Η μις Χριστίνα Χάμσον, ήθοποιός τοΰ κινηματογρά

φου... δέν είν’ έτσι;
Ή νέα έκίνησε τό κεφάλι της καταφατικά. Έπειτα μοΰ 

έδωσε ένα γράμμα. Τό άνοιξα. Προήρχετο άπό κάποιον φί· 
λόν μου, έγκατεστημένον εις τήν Νέαν 'Γόρζην, και έλεγε 
τά έξής:

“'Αγαπητέ μου Αάϋζον. Ή έπιφέρουαα εΐνε ή μις Χρι
στίνα Χάμσον, άπλή γνωστή μου, άλλά συνδεδεμένη πολύ 
μέ μερικούς εξαιρετικούς φίλους μου. Άν μπορής νά κό
μης κάτι γι’ αύτήν, θά σού είμαι εύγνώμων.

Κάρλ Κόρβανλτη
Έκύτταξα μέ περιέργειαν τήν έπισκέπτριαν. Ήτο ώ- 

ραιοτάτη, μέ μεγάλα γαλανά μάτια καί χρυσά μαλιά.
— Σάς είδα μερικές φορές στό μπάρ τοΰ ξενοδοχείου, 

μαζί μέ συναδέλφους σας, τής είπα. Τί σάς συμβαίνει; 
Σέ τί μπορώ νά σάς βοηθήσω:

—Έχω... έχω χάσει τήν ψυχραιμία μου... άπήντησε έ· 
κείνη. Είμαι έκνευρισμένη, τρομαγμένη...

— Μά άπό τί ;
— θά σάς εξηγήσω... Έχω ελθει έδώ, μαζί μέ άλλους 

ηθοποιούς άπό διάφορα μέρη τού κόσμου, γιά τό «γύρισμα» 
ένός φιλμ, τού πιό παράξενου άπό δσα μού έτυχαν ώς 
τώρα.. ‘Ο συγγραφεύς τού έργου διευθύνει ό ίδιος τήν έρ- 
γασία.

— Ποιος εΐνε ;
— Λέγεται "Οσμοντ Λάνν... Τό φιλμ έχει τόν τίτλο «‘Ο 

μεγάλος κόσμος».
— Αξίζει τίποτε ;
— Εΐνε μιά ύπόθεσις πολύ βαθ-ειά, δυσνόητη... Άν 

έβλέπατε πώς μάς φέρεται ό Λάνν ! Σάν νά ήμαστε μαθη
τούδια...

— Τώρα δμως νά μοϋ έξηγήσετε γιατί έτρέματε, δταν 
έμπήκατε έδώ, καί γιατί εξακολουθείτε νά έχετε αύτό τό 
φοβισμένο ΰφος.

— θά σάς φανώ ίσως άνόητη, άπήντησε ή νέα, άφού έ-

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

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

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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δίστασε όλίγον. Άλλά φοβούμαι τόν "Οσμοντ Λάνν!., Αύ· 
τός εΐνε διευθυντής, ρεζισσέρ, επιχειρηματίας... δλα μαζί. 
‘Ενοίκιασε δ Ιδιος τό στούντιο, προσέλαβε μόνος τό προσω
πικό... Σχεδόν δλες ή σκηνές τοΰ έργου εΐνε εσωτερικές. 
Καί, δταν έργαζώμεθα, κάθ-ε πόρτα τού στούντιο είναι 
κλειδωμένη.

— Δέν έχω πολλές κινηματογραφικές γνώσεις. Μού φαί
νεται δμως δτι αύτός ό τρόπος έργασίας εΐνε...

— Πρωτοφανής ! συνεπλήρωσε ή ήθοποιός. "Επειτα έ
χομε όρκισθή δτι Θά κρατήσωμε τελείως μυστική τήν ύπό- 
θεσι τού έργου. Καί ύπάρχει στό συμβόλαιό μας ένας δ 
ρος, πού επιτρέπει στόν Λάνν νά μάς άπολύση δταν τοϋ 
έλθη διάθ-εσις.

— Μά γιατί τό δεχθήκατε ;
— Διότι έσκεφθήκαμε δτι δέν θά τόν συνέφερε νά μάς 

άπολύση, άν κάνομε καλά τήν δουλειά μας... καί διό
τι μάς έπλήρωνε ικανοποιητικά... Έρχομαι τώρα στήν 
κυρία αιτία τής άνησυχίας μου- Πρό 4 ήμερών, έπαιξα μιά 
σκηνή μέ τόν πρωταγωνιστήν Φίλιπ Ντήν. Στό τέλος της, ό 
Λάνν παρεκάλεσε ιόν Ντήν νά πάη μαζί του στό σπίτι του 
μέ τό αυτοκίνητό του, διότι ήθελε νά τοϋ μιλήση. Άπό 
τότε, ό συνάδελφός μου δέν έξαναφάνηκε πιά. 'Ο Λάνν 
είπε δτι τόν είχε άπολύσει ώς άνίκανον καί δτι θ-ά έπαιρνε 
αύτός τόν ρόλο του.

— Δέν ήλθε καθόλου νά σάς χαιρετήση ό Φίλιπ Ντήν ;
— Οχι. 'Ο Λάνν μάς έδήλωσε δτι είχε φύγει έπειγόν- 

τως, γιά νά γυρίση στήν Αμερική.
— Δέν Θέλω, μίς, νά φανώ πολύ περίεργος. Άλλά, γιά 

νά σάς βοηθήσω, πρέπει νά ξέρω καλύτερα τήν κατάστασι. 
Ποιος εινε ό ρόλος σας στό φιλμ ;

— Εΐνε φριζτός! άπήντησε ή νέα μισοκλείνοντας τά 
μάτια της. Παριστάνω τό πνεύμα τού κακού, πού πλανάται 
στόν κόσμο. Αύτό μόνον μπορώ νά σάς πώ.

— Δέν έκατάλαβα έν τοότοις άκόμη γιατί ήσαστε τόσο 
ταραγμένη, δταν φθάσατε έδώ, γιατί θέλατε νά κλειδώσω 
τήν πόρτα. Τίποτε άπό δσα μοϋ είπατε, δέν μοϋ δίνει τήν 
έξήγησι.

— Μά φοβούμαι τόν Λάνν !.. Τόν φοβούμαι .. διότι ύιτο 
πτεύομαι δτι έξηφάνισε αύτός τόν Ντήν !

Ή νέα είχε γίνει πελιδνή καί έσφιγγε σπασμωδικά τά 
χέρια τής πολυθρόνας της.

Τήν στιγμήν εκείνην, άκοϋσθηκε ένα κτύπημα εις τήν 
πόρτα

— Μήν άπαντήσετε; μέ ικέτευε ή ήθοποιός χαμηλό 
φωνα. θά φύγη ίσως...

— Ποιος θά φύγη;... Μή παραλογίζεσθε! Είναι, πιθα- 
νώτατα, ό καμαριέρης τοϋ ξενοδοχείου, ό όποιος μοϋ φέρ
νει τήν εφημερίδα μου. ή κάποιο τηλεγράφημα.

Έν τούτοις, δταν άνοιξα τήν πόρτα, άντίκρυσα ένα ά
γνωστον. *

— Είσβε ό λοχαγός Αάϋζον ; μού είπε ό τελευταίος. 
Λέγομαι "Οσμοντ Λάνν. Διευθύνω μιά μικρή κινηματογρα
φική εταιρεία. Καί άναζητώ τώρα μιά άπό τάς ήθοποιούς 
μου, ή όποια δέν έμφανίσθ-ηκε στήν ώρα της στό στούντιο 
καί. δπως εξακρίβωσα, είχε έλθει έδώ. στό διαμέρισμά σας.

‘Η Χριστίνα Χάμσον είχε ανακτήσει έν τφ μεταξύ τήν 
αύτοκυριαρχίαν της. ΙΙαρουσιάσθηκε καί είπε εις τόν Λάνν:

— Ετοιμαζόμουν τώρα νά έλθω στυ στούν ιο· ’Ελπίζω 
νά μήν άργησα πολύ.

— Λίγα λεπτά μόνον, τήν καθ-ησύχασε έκεΐνος.
Ήτο νέος μάλλον, κομψός, χωρίς τίποτε τό ανησυχα

στικόν είς τήν έμφάνισιν του. Έδέχθηκε. δταν τού έπρό- 
τει/α νά τού προσφέρω ένα κοκταίηλ καί νά μιλήσωμε γιά 
τό φιλμ του. Έκατεβήζαμε δλοι είς τό μπάρ τοϋ ξενοδο
χείου καί έκαθήσαμε σέ ένα τραπεζάκι.

—Είμαι πολύ εύχαριστημένος γιά τήν γνωριμίαν σας. 
μοϋ είπε ό Λάνν. θά προτιμούσα δμως νά μή μιλήσω γιά 
τό φιλμ. Δέν θέλω ρεκλάμες, προτού τελειώση ή έργασία. 
ΓΓ αύτό Ισως οί ήθοποιοί μου, μέ Θεωρούν τρελλό I θά ή
θελαν νά δημοσιευθούν κι’ δλας ή φωτογραφίες τους στής 
έφημερίδες !

Τό πρόσωπόν του είχε τι’ορα μίαν έκφρασιν δυσάρεστην. 
’Ολίγον άφού μάς έφεραν τά κοκταίηλ, τό ρωλόγι έκτύ- 
πησε 8. ‘Ο Λάνν έζύτταξε τήν Χριστίνα και έσηκώθηζε.

— Μέ συγχωρείτε, κύριε λοχαγέ, άλλά βιάζομαι τώρα, 
προσέθεσε. Ελπίζω νά ξαναϊδωθοϋμε γρήγορα.

Άπεμακρύνθ-η κατόπιν, μαζί μέ την ηθοποιόν. Τήν 
στιγμήν έκείνην έπέρασε κοντά μου ό ιδιοκτήτης τού μπάρ.

— Μήπως ξέρετε τίποτε, Λούϊς, γιά τήν κινηματογρα
φική έταιρεία τού "Οσμοντ Λάνν; τόν έρώτησα.

— Έγό> ό ίδιος, δχι. Βρίσκεται δμως έδώ ένας άπό 
τούς παλαιούς μου πελάτες, πού ξέρει πολλά πράγματα ..

Καί ό Λούϊς μέ συνέστησε σέ κάποιον Νόρμαν Σλέϋ, 
ένα κοντόν άνθρωπάκον, ό όποιος μού έσφιξε τό χέρι και 
άπήντησε πρόθυμα εις τάς ερωτήσεις μου.

Ο "Οσμοντ Λάνν, μοϋ είπε, εΐνε ένας λαμπρός συγγρα
φεύς. Τώρα κινηματογραφεϊ κάποιο έργο του. Έργάζεται 
κατά πρωτότυπον τρόπο. Κρατεί κλειδωμένους τούς ήθο
ποιούς,.. Πάντοτε άλλωστε έπροσπάθησε νά δημιοοργήση 
γύρω του μιά άτμόσφαιρα μυστηρίου...

— Μιά έρώτηαι άκόμη, έπέμεινα. Πιστεύετε νά έχη γιά 
τήν ποωταγωνίστριά του Χριστίνα Χάμσον ένα διαφορετικό 
ένδιαφέρον!... μέ καταλαβαίνενε ;

— Όχι! διέκοψε ό Σλέϋ. Δέν άσχολήθηκε ποτέ μέ τής 
γυναίκες καί τόν έρωτα. Ζή στά σύννεφα.

Άφού έτελείωσα τήν συνομιλίαν μέ τόν Σλέ υ". ό 
Λούϊς μέ έξαναπλησίασε.

— "Εμαθα τώρα κάτι πού μπορεί νά σάς ένδιαφέρη, 
σχετικό μέ τόν κινηματογραφικό Θίασο, μοϋ είπε. ‘Ο πρω
ταγωνιστής έχάθηκε. Τό πιό παράξενο δμως εΐνε δτι άφησε 
στό δωμάτιό του δλες τής άποσκευές του καί τό διαβατήριό 
του. θά έπρεπε νά είδοποιηθή ή Σζότλανδ Γυάρδ...

‘Ο φίλος μου άστυνομιζός επιθεωρητής Σάρνμπρουκ ήτο 
τής υπηρεσίας, τήν νύκτα έκείνην. Τοϋ άνεζοίνωσα .τήν έξα- 
φάνισιν τοϋ Φίλιπ Ντήν καί δ,τι άλλο ήξευρα.

Έγύρισα κατόπιν εις τό διαμέρισμά μου και έκοιμήθηκα 
άνήσυχα. Τό πρωί, δταν έκατέβηκα εις τό μπάρ. μέ έπλη- 
θίασε ή κόρη τοϋ Λούϊς. Ήτο ταραγμένη καί έσφιγγε εις 
τά χέρια της τό λεύκωμά της μέ αύτόγραφα διασήμων 
προσωπικοτήτων.

— Χθές τό βράδυ, μοϋ είπε, έλαβα τό θάρρος νά ζη
τήσω ένα αύτόγραφο άπό τήν Χριστίνα Χάμσον καί τόν 
"Οσμοντ Λάνν. ’Εκείνος ύπέγραψε πρώτος. "Επειτα άρχισε 
νά συζητή μέ τόν πατέρα μου. II μίς Χάμσον είπε δτι δέν 
"έβλεπε καλά και μέ πήρε μακρύτερα. κάτω άπό τήν λάμπα. 
Ένφ υπέγραφε, τά δάκτυλά της έτρεμαν. Συγχρόνως μοϋ 
ψιθύρισε ίκεΰτικά: «Κάμετέ μου μιά χάρι! Πέστε στόν 
λοχαγό Λά υ ζον νά μή βγή αύριο καθόλου άπό τό διαμέ
ρισμά του, άλλά νά περιμένη έκεΐ κάποια εϊδοποιησί μου!» 
Τής ύπεσχέθηκα νά κάμω δ,τι μοϋ εζητοϋσε...

(Τό τέλος εις τό προσεχές)

Π ΕΜ ΤΗΪ ΓΕΡΜ» ΠΑΡΑΓΒΙΗί 37-38
Βερολΐνον. Αύγουστος.— (Τοϋ άνταποκριτοΰ μας.) 

Ή έφετεινή γερμανική παραγωγή προβλέπεται άπό 
τούς ειδικούς άρκετά ένδιαφέρουσα At υπολογιζό
μενοι είς 130 περίπου ταινίαι αΐτινες Θά πραγματο
ποιηθούν καί θά κυκλοφορήσουν άπό δλας τάς γερ
μανικός παραγωγικός έταιρίας κατά τήν περίοδον 
1937—1938, περιλαμβάνουν ποικιλίαν θεμάτων έξ έ- 
κείνων πού άρέσκεται νά παρακολουθή τό παγκό
σμιον κοινόν. Διά νά δώσω μίαν ιδέαν τών νέων έ
τοιμων ταινιών ή τών ύπό κατασκευήν τοιούτων, είς 
τούς άναγνώστας τοΰ «Κινημ. Άστέρος», παραθέτω 
μερικούς τίτλους αύτών καί κατά είδος ταινίας.

"Ενα γκρούπ έκ πέντε μεγάλων ταινιών πατριω
τικών ύποθέσεων. Αί τρεις ταινίαι φέρουν τούς τί
τλους «Πατριώται», «L’entreprise Michael» καί «Τό 
μάρς τών βετεράνων-. ’Επίσης ένα άλλο φιλμ μέ 
ύπόθεσιν, τής γαλλικής ’Επαναστάσεως καί τέλος 
ένα άπό τήν έξέγερσιν τών Μπόξερ είς τήν Κίναν.

’Εννέα φιλμ μάλλον φιλολογικά τών διασημοτέ- 
ρων συγγραφέων Σαίκσπηρ, Χάρρυ φόν Κλέίστ, 
"Ιμπσεν. Μπύχνερ, Μωπασσαν, Σούτερμαν κ. ά.

Είς τό είδος τών ρομάν περιλαμβάνονται περίπου 
15 έργα, μεταξύ τών όποίων τά- Vers de nouveaux 
rivages μέ τήν Ζάραχ Λεάντερ, «Ή Δάφνη καί δ δι
πλωμάτης», «Τό μυστικόν τής Μπαίττυ Μπόρν, «Κυ
ρία Σίξτα», «Τό λεωφορεΐον Σ.·, Deux fois deux, 
sous un ciel de lit, «Κυρία Συλβελίνη-, La princesse 
aux coraux κ. ά.

Είς τό γκρούπ τών ταινιών σοβαρού περιεχομέ
νου περιλαμβάνονται « Η νήσος τής εύτυχίας» μέ 
τήν Πόλα Νέγκρι, «Τό ιερόν ψεύδος», - Μιά γυναίκα 
στήν έπικίνδυνη ζώνη», «"Ερως πιστός», «Ή άκρό- 
πολις τής Βαρσοβίας», «Μετά τά μεσάνυχτα·, «Ή 
κόκκινη σκούφια» μέ τήν Χέννυ Πόρτεν, δυο φιλμ μέ 
τήν Λίλ Ντάγκοβερ κ. ά.

Είς τό γκρούπ τών περιπετειωδών καί άστυνομι- 
κών περιλαμβάνονται 15 περίπου φιλμ μεταξύ τών 
όποίων. ένα μέ τόν Χάρρυ Πήλ ύπό τόν τίτλον «’Α
δύνατον κύριε Πίτ», Ή τίγρις τής Σιγκαπούρης 
καί «Ό τάφος τοϋ ίνδοΰ», «Όριάν ’Εξπρές» «Ή κί
τρινη σημαία» μέ τόν Χάνς "Αλμπερς, Μανέζ·, 
"Αλλος κόσμος» κ. ά

Είς τό είδος τών comedies καί vaudevilles περι
λαμβάνονται περί τα 40 έργα είς τά όποια πρωτα
γωνιστούν ή Τζέννυ Γιούγκο, δ Βίλλυ Φρίτς, ή μι
κρά καλλιτέχνις Τρούντε Στάρκ, ό Γοϋσιαβ Φραΐ- 
λιχ, ή Μαρίκα Ρόκ, ή "Αννυ "Οντρα κ. ά. Οί τίτλοι 
μερικών έξ αύτών είναι «ΟΙ τέσσαρες συνεταίροι», 
«νανατόριον γιά διαζύγια», «Μάλιστα, μάλιστα, ό 
έρως», «‘Η φίλη μου ή Βαρβάρα». «‘Η χώρα τοΰ έ 
ρωτος», «Καρουσέλ». «Ό μεγάλος καί δ μικρός έ 
ρως». -Μιά φωνή είς τούς αιθέρας , «Ή μικρά 
πριγκήπισσα», «Μοδέρνος σύζυγος», Πανσιόν Φι- 
λόντα ·. «Ό ταύρος τοΰ Έσκεριτς» σάτυρα υιέ τόν 
Άϊνριχ Γκέοργκ, «Ή μεγάλη περιπέτεια», «’Αγάπη 
μένη μου Μάνικα κ ά.

Τά μουσικά φιλμ καί ή όπερέττες άνέρχονται είς 
20 περίπου, μεταξύ τών όποίων τά έργα’ Είς τήν 
χώρον τοΰ μειδιάματος» τοΰ Φράντς Λέχαρ μέ τήν 
Μάρθα Έγγερθ καί τόν Γιάν Κιεποΰρα, «Ή νυχτεζ 
ρίδα μέ τήν Τζέννυ Γιούγκο. Lilly aux huitres του 
Ρόμπερτ Στόλτζ. Air printanier τοΰΓιόζεφ Στράους- 
«Τό μητρικό τραγούδι μέ τόν Τζίλλι καί τήν Μαρία 
Τσαμποτάρι, «Μαύρα δρχεοειδή μέ τήν Τσαμποτάρι 
έπίσης, «’Ερωτικές καδρίλλιες», Μιά περιπέτεια στή 
Βαρσοβία», Φάννυ Έλσλερ» μέ τήν Λίλιαν Χάρ- 
βεϋ, «Τό βάλς τοΰ μεσονυκτίου», «Ή Χαβανέρα», 
«ή’ άθάνατη μελωδία» άπό τήν ζωήν τού Μπετό
βεν κ ά. Marius L-
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ΡΑΓΩΓΗΣ 1937 - 1938

1. ΙΠΠΟΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΝΟΠΛΙΑ
Τό άριστούργημα τοϋ σκηνοθέτου Ζάκ Φεϋντέρ, μέ πρωταγωνι- 
στάς τήν διάσημον Μάρλεν Ντήτριχ καί τόν Ρόμπερ Ντόνατ. 
"Εργον κατασκοπείας ρωσικής ύποθέσεως, άφθάστου σκηνο
θεσίας.

2. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ
Δράμα κοινωνικόν μεγάλης πλοκής, σκηνοθετημένο άπό τόν 
Φράνκ Μπόρζαζ, μέ πρωταγωνιστήν τόν μεγάλον Σάρλ Μπου- 
άγιέ καί τήν Τζίν Άρθουρ.

3. ΜΑΡΚΟ ΠΟΑΟ
Δράμα περιπετειώδες άφθάστου πλοκής καί ένδιαφέροντος 
έκτυλισσόμενον είς τά άνάκτορα τοϋ αύτοκράτορος τής Κίνας 
μεταξύ ένός Βενετοΰ καί _τής κόρης τοΰ αύτοκράτορος. Πρω- 
ταγωνισταΐ οί: Γκάρυ Κοϋπερ καί Σίγκριδ Γκιοϋρι. Σκηνοθε
σία Τζών Κρόνγουελ.

4. Ο ΤΥΦΩΝ (The Hurricane)
Τό περίφημον έργον τοϋ σκηνοθέτου Τζών Φόρντ, μέ σκηνάς 
άφθάστου μεγαλείου. Πρωταγωνιστοΰν οί Τζών Χάλλ, Μαίρη 
"Αστορ καί Ντόροθυ Λαμούρ,

5. Ο ΑΙΧΜΑΑΩΤΟΣ ΤΗΣ ΖΕΝΤΑ
"Εργον αισθηματικής ύποθέσεως μέ τόν Ρόναλτ Κόλμαν καί 
τήν Μάντελεν Κάρολ. Σκηνοθεσία Τζών Κρόνγουελ.

6. ΣΤΕΑΛΑ ΝΤΑΑΑΑΣ
"Ενα κοινωνικόν δράμα άνώτερον παντός προηγουμένου μέ 
πρωταγωνιστάς τήν Βαρβάρα Στάνγουϊκ καί τόν Τζών Μπόλς. 
Σκηνοθεσία Κίνχ Βίντορ.

7. THE GOLDWYN ΕΟΕΕΙΕΣ έγχρωμος
Μέ πρωταγωνιστάς τούς Άντόλφ Μενζοΰ, "Εντγκαρ Μπίργκεν 
καί τά περίφημα Γκόλντουϊν Φόλις.

8. ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ έγχρωμος
Muting in the mountains
"Εργον μεγάλου ένδιαφέροντος μέ πρωταγωνιστήν τόν περί- 
φημον Σαμποΰ. Σκηνοθεσία Ζ. Κόρντα.

9. A STAR IS BORN
"Ενα άριστούργημα μέ τόν Φρέντερικ Μάρς καί τήν Ζανέτ 
Γ καίϋνορ.

10. νΟΟΠΕΣ OF 1938 έγχρωμος
"Εργον κοινωνικόν (comedie) είς τό όποιον δργιάζουν τά τελευ- 

■k ταΐα γυναικεία ,μοντέλλα. Πρωταγωνιστούν ή ώραιοτάτη Τζόαν
Μπένετ κα'ι δ Γουώρνερ Μπάξτερ. Σκηνοθεσία "Ιρβιγκ Κοΰμιγκς.

-----------------

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ΧΑΜΕΝΑ NED Jodsworth)
Ένα κοινωνικόν άριβ ια τοϋ δποίου ή ύπόθεσις έκτυλίσ- 
σεται έπί τοΰύπερωκι «Κουίν Μαίρη», είς τό Λονδΐνον καί 
είς τά άριστοκρατικί ιέντρα τών Παρισίων. Πρωταγωνι
στούν οί: Ρούθ Τσάτι ουώλτερ Χοΰστον, Μαίρη "Αστορ 
καί Πώλ Λούκας.
Η ΦΑΝΤΑΣΙΟΠ ΌΣ (The illusionist)
Σενάριο τοϋ περιφήμ k Γκιτρύ τοϋ δποίου τήν έμπορικήν 
έπιτυχίαν έκτός τοϋ ο ως έγγυάται καί δ πρωταγωνιστής 
Σάρλ Μπουαγιέ, 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΌΙ (Beloved Enemy)
Μία ένδιαφέρουσα σι Ιρλανδικής άνεξαρτησίας ή δποία 
ποικίλεται μέ ένα είδ aO άρχηγοϋ τών Ιρλανδών καί τής 
θυγατρός τοϋ άγγλ ικητοϋ. Πρωταγωνιστοΰν ή Μέρλ 
Όμπερον καί δ Μπρ λ
3: 1=LIEBE
Όπερέττα τοϋ περιΐ 
τήν Ρόζι Μπάρσονυ 
ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΤΑί 
Έργον άφαντάστου ι 
Σκηνοθεσία Victor Si 
Λέϊ.
ΣΤΕΡΝΗ MEAC rhe melody lingers on)
Κοινωνικόν μουσικόν ούργημα ~μέ πρωταγωνιστάς τήν 
Ζοζεφϊν Χέτσινσον κα ζώρτζ Χουστον.
ΑΟΓΟΣ ΔΙΑΖΥΓ iotif de divorce)
Μουσική κωμωδία μέ ’ίφημη Άννυ "Οντρα.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ
Ή μεγαλυτέρα έπιτυ] ,— ..
μπανκς (υίόν) κα'ι τήν ντέλ Ρίο.
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΟ _______
Τό άριστούργημα τοί ^T0U Χόβαρτ Χέϊνς μέ τήν Μύριαμ 
Χόπκινς καί τόν Έντ Ήπινσον.

ιφί αυσουργοΰ Πάουλ Άμπράχαμ, μέ 
) κ|Χάνς Χόλτ.

(Dark journey)
μόδας άλλά κα'ι κατασκοπείας, 
τόν Κόνρατ Φάϊτ καί τήν Βίβιαν

ΕΓΕΡΘΗΤΙ (Accused) 
έποχής μέ τόν Ντούγκλας Φαίρ-

(Barbary coast)

20. SPLENDOUR (d ΡΟσωρινός)
Ένα κοινωνικόν δρά| :το άπό αίσθημα άγάπης. Πρωτα- 
γωνισταί ή Μύριαμ Κ κα' * Τζόε Μάκ Κρί.

21. ΦΑΝΤΑΣΜΑ Π ΥδΗΜα
Σκηνοθεσία Ρενέ Κλο ωταγωνισταί ή Τζίν Πάρκερ καί δ 
Ρόμπερ Ντόνατ.

22. ΕΝΑ ΒΡΟΧΕΡΟ Γ®ΥΜΑ
Μουσική κωμωδία μέ Ήανόν Φράντς Λέντερερ κα'ι τήν 
Ίντα Λούπινο

καί ό Τζόε Μάκ Κρί.

23. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ
’Αστυνομικής ύποθέσεως έργον μέ τόν Ντ. Φαίρμπανκς (υιόν) 
καί τήν Έλίζα Λάντί.

24. L* HOMME A ABATTRE
Δράμα κατασκοπείας μέ τόν Ζάν Μυρά, τήν Βίβιαν Ρομάνς καί 
τόν Ζύλ Μπερύ.

25. CARELESSLY
Μέ τήν χαριτωμένην Τζόαν Μπέννετ.

26. 52α ΟΔΟΣ
Πρωταγωνισταί Πάτ Πάτερσον καί Κέννυ Μπαΐκερ. Σκηνοθεσία 
X. Γιούγκ.

27. STAND-IN
Έργον μεγάλης πλοκής μέ πρωταγωνιστήν τόν Λέσλι Χόβαρτ.

28. ΕΝΑ ΦΙΛΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ (A kiss in Paris)
Δράμα μέ πολύ ένδιαφέρουσαν πλοκήν καί μέ πρωταγωνίστριαν 
τήν Μαντελέν Κάρολ.

29. NOTHING SACRED
Μιά Ιστορία ήρωϊκής περιπετείας μέ τόν Φρέντερικ Μάρς καί 
τήν Καρόλ Λομπάρ.

30. I LOVE AS I PLEASE
Έργον μεγάλης πλοκής καί περιπετείας μέ τήν Μάντελεν 
Κάρολ.

31. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
Δράμα έξαιρετικοϋ ένδιαφέροντος μέ τήν Βίβιαν Λέϊ καί τόν 
Λώρενς Όλιβιέ. Σκηνοθεσία Μπαζίλ Ντάν.

32. ACTION FOR SPLANDER
Έλαφρόν δράμα μέ πρωταγωνιστήν τόν συμπαθέστανον Κλάϊβ 
Μπρούκ καί τήν Μαργαρίταν Σκόττ.

33. STORM IN A TEACUP
Σκηνοθεσία Βικτώρ Σαβίλ. Πρωταγωνιστούν ή Βίβιαν Λέϊ καί 
δ Ρέξ Χάρισσον.

34. THE TEMPEST WITHIN (έγχρωμος)
Comedie μέ πολύ ένδιαφέρουσαν ύπόθεσιν καί μουσικήν καί μέ 
πρωταγωνίστριαν τήν Μέρλε Όμπερον. Σκηνοθεσία Λ. Μπέργκερ.

35. DEAD END
Μέ τήν Συλβία Σίντνεϋ καί τόν Τζόε Μάκ Κρί. Σκηνοθεσία 
Ούΐλ. Βύλερ.

36. THE ADVENTURES OF TOM SAWYER
Μέ τόν Τόμμυ Κέλλυ καί τήν Έλίζ. Πάτερσον. Έργον περιπε
τειώδες μεγάλου ένδιαφέροντος.
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ΤΙ ΑΠΕΓΕΙΝΑΝ 01 ΑΣΤΕΡΕΣ
ΠΟΥ ΜΕΣΟΥΡΑΝΟΥΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ

Ή Κλάρα Μπόου, ή όποία, τό 1930, εύρίσκετο ά
κόμη εις δλην της τήν λάμψιν, είνε τώρα πανδρε- 
μένη μέ τόν Ρέξ Μπίλ καί ζή σέ ένα «ράντς», ένα 
μεγάλο έξοχικόν κτήμα, άφωσιωμένη είς τήν περί- 
ποίησιν τοΰ παιδιού της·

Ή Κόριννα Γκρίφφιθ έπανδρεύθηκε τόν Πρέστον 
Μάρσ3λ, βασιλέα τών... σιδηρωτηρίων τής Βάσιν- 
γκτον, άλλά αισθάνεται τήν νοσταλγίαν τής τέχνης 
της. Πρό μερικών έτών, «έγύρισε» μερικά μικρά δο
κιμαστικά φίλμ, γιά νά ίδή άν θά ήμποροΰσε νά ξα- 
ναεμφανισθή σέ κάποιο έργον. Ή δοκιμή δμως δέν 
έπέτυχε.

Πρό μερικών έτών, ή Γκλόρια Σβάνσον έθυσίασε 
σχεδόν δλας τάς οικονομίας της, προσπαθώντας μά
ταια νά ξαναπαίξη είς τόν κινηματογράφον.

‘Η Μπεμπέ Ντάνιελς, έπειτα άπό μερικά χρόνια 
διασημότητος, διετύπωσε όπερβολικάς άξιώσεις, έ- 
ζήτησε έξωφρενικόν μισθόν, ό όποιος δέν τής έδόθη, 
βέβαια. "Εμεινε τότε έπί μερικόν καιρόν χωρίς νά 
παίξη. Καί αύτό ήρκεσε γιά νά ξεχασθή καί νά πέ
ραση' εις τό περιθώριον. Τώρα ζή μετριώτατα καί 
θά ήθελε πολύ νά έπιχειρήση νά ξαναεμφανισθή είς 
τόν κινηματογράφον...

’Ολίγοι θυμούνται άκόμη τήν Πήρλ Ούάϊτ Ή 
ήθοποιός αύτή ύπήρξεν ή πρώτη πολυεκατομμυριοΰ- 
χος τοΰ Χόλλυγουντ καί ή πρωταγωνίστρια ένός 
φιλμ μέ «έποχάς», περίφημου κατά τά προπολεμικά 
χρόνια: τοΰ έργου «Τά μυστήρια τής Νέας Ύόρκης».

"Οταν έξεδηλώθησαν τά πρώτα συμπτώματα τής 
καταπτώσεώς της, άποτραβήχθηκε είς τήν Γαλ
λίαν, εις μίαν μικρήν βίλλα τοΰ Νεϊγύ. Τόν και
ρόν έκεϊνον, ήτο άκόμη πλουσιωτάτη, διότι είχε 
πάρει έπί άρκετά χρόνια μισθούς πού έφαίνοντο 
μυθώδεις. Έζησε είς τό Κάϊρον έπί ένα σύντομον 
χρονικόν διάστημα, περνώντας βίον πολυτελή.

’Εν τφ μεταξύ, τό κοινόν τήν έξεχνοΰσε τελείως. 
Έπιστοποιοΰσε καί ιδία μέ άπογοήτευσιν δτι καμ- 
μία έφημερίς δέν έμιλοΰσε πιά γι’ αύτήν.

Τώρα ξαναέγινε κάποιος λόγος γύρω άπό τό 
δνομά της, διότι ξαναέφυγε γιά τήν 'Αμερικήν. Πη
γαίνει έκεΐ γιά νά φροντίση γιά τήν περιουσίαν της. 
Είχε διαθέσει δλα της τά χρήματα σέ μετοχάς 
κινηματογραφικών έταιρειών καί τώρα τά είσο- 
δήματά της έχουν έλλατωθή κατά τρόπον άνησυ- 
χαοτικόν.

Μήπως δέν έχει ξεχασθή σχεδόν καί ό Ροδόλφος 
Βαλεντίνο; Πρό μερικών έτών, είς τήν είσοδον τοΰ 
«Αίγυπτιακοΰ θεάτρου» τοΰ Χόλλυγουντ, έξετέθη τό 
αΰτοκίνητόν του, τό όποιον είχε άγοράσει τό 1925 
γιά 30 χιλιάδες δολλάρια. Ξεύρετε δέ πόσον έπω- 
λήθη; Μόνον 50 δολλάρια καί μέ πολύν κόπον!

Ό κόσμος έπερνοΰσε έμπρός του χαμογελώντας 
γιά τό άπηρχαιωμένον στύλ του. Πολλαί γυναίκες 
δέ έδειχναν δτι άγνοοΰσαν ποιός ήτο δ Βαλεντί
νο!... Τό πράγμα είχε τήν δικαιολογίαν του: Ό 
γόης Ροδόλφος άπέθανε τό 1925. ”Αν λοιπόν μία 
γυναίκα διακήρυξή δτι τόν έθαύμαζε καί δτι τόν 
θυμάται, είνε σάν νά παραδέχεται δτι έπέρασε πιά 
τήν πρώτην νεότητά της. Καί έτσι τόν άπαρνοΰνται 
δσαι τόν έλάτρευσαν.

Οί βιομήχανοι τοΰ κινηματογράφου ψάχνουν διαρ
κώς νά εδρουν καινούργιους άστέρας, γιά νά άντι- 
καταστήσουν έκείνους πού σβύνουν. ‘Υπάρχουν δέ 
τώρα εις τό Χόλλυγουντ ειδικοί, πού έχουν ένα ά- 
συνήθιστον όνομα: «έξερευνηταί τοΰ ταλέντου». Τό 
έργον των είνε νά συχνάζουν είς τά θέατρα καί είς 
τά κέντρα καί νά γυρίζουν τάς έπαρχίας, Αναζη
τώντας νέους καί κορίτσια κατάλληλαγιά τόν κινη
ματογράφον.

Ο ΣΑΡΑθ ΑΓΡΑ/ΛΜΑΤΟΞ
Ό Τσάρλυ Τσάπλιν είνε γνωστός ώς άνθρωπος πνευ- 

ματωδέστοιτος, τοΰ όποίου αί φράσεις κάμνουν άμέ- 
σως τόν_γΰρον τοΰ Χόλλυγουντ. Τελευταίως, δμως, 
δέν εύρήκε, σέ μίαν περίπτωσιν, άλλην άπάντησιν 
άπό ένα χαμόγελο.

, "Ενας μικρός τόν έπλησίασε, είς ένα δρόμον τοΰ 
Χόλλυγουντ, καί τοΰ έζήτησε εύγενέστατα ένα αΰ- 
τόγραφον.

— "Οχι, παιδάκι μου, τοΰ είπε ό Σαρλώ. Δέν 
δίνω πιά αύτόγραφα, άπό χρόνια.

Έπροσπάθησε έπειτα νά τοΰ έξηγήση τόν λόγον’ 
Τήν άπέχθειάν του πρός τούς κυνηγούς αύτογρά- 
φων. Τό παιδί τόν ήκουσε προσεκτικά καί κατόπιν 
είπε, κινώντας τό'κεφάλι του:

— Δέν καταλαβαίνω, μίστερ Τσάπλιν!
Καί προσέθεσε, μέ πονηρόν ύφος:
— Πέστε τήν άλήθεια! Μήπως τυχόν δέν ξέρετε 

νά γράφετε ;...

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
ΚαΰΊσιαται γνωβτδν είς τούς με&' ήμόδν 

συναλαασομένους δτι άπδ 1ης Σεπτεμβρίου έ.Ι. 
τά γραφεία μας μετεφέρ&ησαν έχ τής όδοΟ Πρα· 
ξιτέίους 15, είς τήν Όδδν ΙΙατηαίων 32 Μέ- 
γάρον Δινάρδοΰ, 1ος ’"Οροφος.

ΑΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΜ

—Ό Άντρέ Ούγκόν έτοιμάζει τήν κινηματογρα
φικήν διασκευήν τοΰ γνωστοΰ άριστουργήματος τοΰ 
Σαίξσπηρ «Ό έμπορος τής Βενετίας».

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΑΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΙΠΧ
ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΗ 

ΜΟΔΕΛΑ ΤΟΥ 1937 
άρίατης άποδόαεω;

ΜΕΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
μέ Μπουάτ 1500 μέτρων καί 

κα&ρέπτην 250 μ. μ.

εξαρτημάτων κλπ. αυνοδευόμενα 
χαΐ άηό GROUPPES 
τελείως καινουργή 

ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΔΙΑ ΠΛΕΙΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΤΑΝΘΗΤΕ

Γραφεϊον ΣΑΡΦΑΤΗ
ΟΔΟΣ ΑΡίΣΤΕΙΔΟΥ Τ - ΑΘΉΜβί - ’
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ■»
‘Η μέχρις σήμερον κίνησις είς τούς θερινούς Κι

νηματογράφους τής πρωτευούσης καί τών περιχώ
ρων ύπήρξεν έξαιρετικώς ικανοποιητική δΓ όλους 
σχεδόν, πλήν όλιγίστων έξαιυέσεων. Διά πρώτην 
δέ φοράν βλέπει κανείς τούς διευθυντάς τών θερινών 
Κινηματογράφων δχι μόνον νά μή παραπονοΰνται 
διά τήν τύχην τών έπιχειρήσεών των άλλά καί νά 
διακρίνεται πάντοτε είς τά χείλη των τό μειδίαμα 
τής εύχαριστήσεως.

Παραδόξως δέ, έξ ίσου ικανοποιητικά λειτουρ
γούν καί οί μή διακόψαντες τάς προβολάς των χει
μερινοί.

* *
Τό Ρεξ κατά τάς τρεις παρελθούσας έβδομάδας 

προέβαλε τά κάτωθι έργα ώς έξής: 9—15 Αυγού- 
στου «Κολλίν· μέ τήν ΡοΟμπυ Κήλερ, 16—22 Αύγού- 
στου «Τολμηρά νειάτα» καί 23—29 ίδιου «‘Η. A. Υ. 
ίνκόγνιτο» μέ τήν Μάριον Νταΐβις.

Τά δέ πραγματοποιηθέντα είσιτήρια έχουν ώς 
κατωτέρω '
Κολλίν Εισιτήρια 4544
Τολμηρά νειάτα 4767
‘Η A. Υ. ίνκόγνιτο 553^

* * *
Είς τό προηγούμενον τεΰχος έγράψαμεν, ποια 

φίλμ θά προβάλη έκαστος τών Κινηματογράφων 7Τ- 
χάνια, Σπλέντιτ, Παλλάς καί έν μέρει ό Όρφεύς.

”Ηδη εΐμεθα είς θέσιν νά πληροφορήσωμεν τούς 
άναγνώστας μας δτι ό Όρφεύς θά συμπληρώση τά 
προγράμματά του μέ 10 περίπου φίλμς τής «Γουώρ
νερ Μπρος Φ. Νάσιοναλ», μέ μερικά τής «Φόξ Φίλμ» 
καί μέ τρία άλλα κλεισθέντα άπό πέρισυ, τής «Μέτρο 
Γκόλντουϊν.

Διά τούς Κινηματογράφους Ρεξ καί Αττικόν πλη- 
ροφορούμεθα άσφαλώς δτι δ κ. Δ. Σκούρας έκλεισε 
τριάκοντα, περίπου, έργα παραγωγής «Μέτρο Γκόλ
ντουϊν Μάϋερ» μεταξύ τών όποίων συμπεριλαμβά- 
νονται δύο μέ τήν Γκρέτα Γκάρμπο, τά’ «Ή κυρία 
μέ τάς καμελίας» μέ παρτναίρ τόν Ρόμπερ Ταίϋλορ 
καί «Μαρία Βαλέφσκα» μέ παρτναίρ τόν Σάρλ 
Μπουαγιέ, δύο κωμωδίες τών Χονδροΰ καί Λιγνοΰ, 
μία ύπό τόν τίτλον «Ύπό τό βλέμμα τοΰ Βούδδα» 
μέ τόν Πώλ Μιοΰνι, μία μέ τήν Νόρμα Σήρερ κ. ά. 
Ό κ. Σκούρας έκλεισε έπίσης μέχρι τοΰδε καί μίαν 
έλληνικήν ταινίαν αιγυπτιακής παραγωγής έκ τών 
γραφείων Άμολοχίτη -Βουλγαρίδη καί Α- Ε. Κ. Ε. δια
πραγματεύεται δέ ώς γνωρίζομεν καί άλλαςπολλάς 
τοΰ αύτοΰ γραφείου ώς καί άλλας τών γραφείων 
«Γουώρνερ - Φέρστ Νάσιοναλ» Έμμ. Καλογήρου καί 
«Άστόρια Φίλμ». * * *

Διά τό Πάν&εον ούδέν τό θετικόν ύπάρχει. Παρά 
τά γνωσθέντα καί βεβαιωθέντα ύπό τών ιδίων περί 
ένάρξεως έπισκευών καί άλλαγής έπιπλώσεως κλπ., 
ούδέν έγένετο μέχρις σήμερον.

Έν τούτοις κυκλοφορεί δ φήμη καθ’ ήν διεξάγον
ται διαπραγματεύσεις μεταξύ τοΰ κ. Τριανταφύλλου 
καί κάποιου κυρίου Καλέρη περί συστάσεως έται- 
ρίας διά τήν περαιτέρω έκμετάλλευσιν τοΰ Παν&έου 
Κατά τήν αύτήν φήμην, έάν αί διαπραγματεύσεις 
καταλήξουν εις άποτέλεσμα τό Πάν&εον θά άναδη- 
μιουργηθή.

Έπαναλαμβάνομεν δμως δτιπρόκειται περί φήμης.
* ·»* *Διά τό νέον Κοτοποήλειο* ούδέν έπίσης είναι

γνωστόν. ΒεβαιοΟται δμως δτι θά λειτουργήση έφέ 
τος, πιθανώτατα περί τό τέλος ’Οκτωβρίου ή άρχάς 
Νοεμβρίου καί πιθανώτατα νά προβάλη ταινίας τών 
γραφείων Άμολοχίτη · Βουλγαρίδη καί Α. Ε. Κ. Ε. καί 
τής Γουώρνερ Μπρος.

* * *
"Οπως κάθε χρόνο αύτήν τήν έποχήν, οΰτω καί 

έφέτος κυκλοφοροΰν διάφοροι διαδόσεις περί τοΰ πώς 
σκέπτεται καί πώς ένεργεΐ έκαστος έπιχειρηματίας 
κινηματογράφων. Αί ήδη κυκλοφοροΰσαι δμως δια
δόσεις είναι τόσον τερατώδεις ώστε νά προκαλοΰν 
τόν οίκτον διά τούς διαδοσίας.

Κατά τούς διαδοσίας λοιπόν, διεξάγονται δια
πραγματεύσεις μεταξύ των λειτουργούντων γρα
φείων καί Κινηματογράφων περί συστάσεως ένός 
μεγάλου τράστ διά τήν σχεδόν μονοπώλησιν τοΰ 
έλληνικοΰ κινηματογραφικού έμπορίου, είς τό όποιον 
θά λάβουν μέρος άπασαι αί λειτουργοΰσαι κινημ. 
έπιχειρήσεις, μή έξαιρουμένης ούδ’ αύτής τής Άνων. 
Κινημ. Εταιρίας ή όποια θά μετάσχη μέ κεφάλαια 
14 εκατομμυρίων καί μέ άλ>α τόσα εκατομμύρια τά 
γραφεία Άμολοχίτη · Βουλγαρίδη καί Α. Ε· Κ. Ε. καί 
μέ άνάλογα άλλα.

Έπίσης κατά τούς αύτούς πάντοτε καλώς πλη- 
ροφορημένους, τό γνωστόν θέατρον "Ολύμπια θά λει- 
τουργήση ώς Κινηματογράφος β' βιζιόν.

Κατά τούς ίδίους έπίσης, τό θέατρον Παπαϊωάν- 
νου ένοικιάσθη ύπό τών κ. κ. Κοσμίδη καί Χλοΐδη 
καί θά λειτουργήση ώς Κινηματογράφος λαϊκός διά 
νά συναγωνισθή τήν Άλάμηραν.

Οί αύτοί έπίσης,... καλώς πληροφορημένοι, διαδί
δουν δτι οί κ. κ. Κουρουνιώτης καί Μαγγλής, δέν 
μετέβησαν είς Πήλιον, άλλά είς Παρισίους διά νά 
διαπραγιιατευθοΰν τήν άπό κοινού μετά τοΰ κ. Λου- 
λουδοπούλου, άγοράν τής Φόξ Φίλμ-

“Οτι ή «Μέτρο Γκόλντουϊν* άπεφάσισε τήν άνέ- 
γερσιν μεγαλοπρεπούς Κινηματοθεάτρου αξίας πλέον 
τών 50 έκατομμυρίων καί δτι,

‘Ο κ. Σκούρας ιδρύει γραφεϊον έκμεταλλεύσεως 
ταινιών έξασφαλίσας τάς παραγωγός τών άμερικα- 
νικών εταιριών Paramount καί R. Κ. Ο.

Τώρα έξ δλων αύτών, άς πιστεύσουν οί άναγνώ 
σται μας δσα θέλουν.

ΔΓ ήμάς, ή μόνη διάδοσις πού έχει άρκετήν δόσιν 
άληθείας, είναι τά περί άγοράς τής «Παραμάουντ» 
υπό τοΰ κ. Σκούρα, δ όποιος έν τούτοις μάς παρε- 
κάλεσε νά τήν διαψεύσωμεν κατηγορηματικώς.

Παρά τοΰτο, αί ίδιαίτεραι πληροφορίαι μας φέ
ρουν ώς πωληθεΐσαν.τήν παραγωγήν τής «Παραμά
ουντ» διά τήν Ελλάδα, καθώς καί τής R. Κ. Ο. άγο- 
ραστής δέ είναι ό κ. Σκούρας (υιός) δστις καί ιδρύει 
συντόμως όμώνυμον έταιρίαν έκμεταλλεύσεως.

Κατά πάσαν πιθανότητα άπό τοΰ προσεχούς ‘Ια
νουάριου, ιδρύεται άσφαλώς καί νέον Κινηματοθέα- 
τρον τύπου Σινεάν., έπί τής όδοΰ Σταδίου καί είς τό 
ύπόγειον τοΰ άνεγειρομένου νέου μεγάρου τής ά- 
σφαλιστικής έταιρίας «Εθνική.» Τής νέας αύτής αι
θούσης, περιλαμβανούσης, ώς βεβαιοΰν οι άμέσως 
ένδιαφερόμενοι, περί τά 600 καθίσματα, ένοικιαστής 
θά είναι ό κ. Λ. Κοκόλης, ήδη τμηματάρχης τοΰ 
βιομηχ. τμήματος τοΰ Α. Σ. Ο. ‘Η έν λόγφ υπόγειος 
αίθουσα λέγεται δτι ένοικιάσθη ύπό τοΰ άνωτέρω 
άντί τοΰ ποσοΰ τών 700 χιλ. δραχμών, θά είναι δέ 
πο^υτελώς έπιπ>ωμένη καί έφοδισσμένη μέ ψυ-
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κτικάς ίγκαταστάσεις διά νά λειτουργη καθ' δλας 
τάς έποχάς τοϋ έτους.

* * *
Πληροφορούμεθα άσφαλώς δτι δ κ. Ί. Μαργουλής 

εύρισκόμενος ήδη έν Εύρώπη ήγόρασε μίαν ταινίαν 
καί σογκεκριμμένως τό έργον τοϋ Ρισπέν «Ξόβεργα > 
μέ τήν Μαρί Μπέλ.

Έν τούτοις άναμένομεν τάς έκπλήξεις πού έδή- 
λωσε δτι μας έτοιμάζει.

***
Τό περίφημου Σανατόριου «Σωτηρία» δ άλλοτε 

τάφος τών ζωντανών νεκρών καί τό δποΐον ή σημε
ρινή Εθνική Κυβέρνησις διά τοϋ πραγματοποιουμέ- 
νου προγράμματος Κοινωνικής Προνοίας κατέστησε 
ένα τών υποδειγματικών Σανατορίων τής’Ανατολής, 
άποκτά δσονούπω καί τόν δμιλοϋντα Κινηματογρά
φον του.

Χάρις είς τόν συμβολήν καί τοϋ διευθυντοΰ τής 
Στατιστικής τοΰ Σανατορίου, κοσμοπολιτισμένου κ. 
Γ. Άνδριτσάκη, ή έρίτιμος κυρία Λοβέρδου, προσέ- 
φερεν είς τήν «Σωτηρίαν» τό ποσόν τών 500 χιλιά
δων διά τήν άγοράν καί έγκατάστασιν τών άπαραι- 
τήτων ειδικών μηχανημάτων. “Ηδη δέ, ώς πληροφο
ρούμεθα, ό διευθυντής τής «Σωτηρίας» κ. Μεταλλι- 
νός έδωσε έντολήν πρός τόν άρχιτέκτονα τοϋ ιδρύ
ματος, διά τήν διαρρύθμισιν μιας αιθούσης πρός 
έγκατάστασιν τοΰ Κινηματογράφου, τάς ψυχαγωγι
κός παραστάσεις τοΰ δποίου θά παρακολουθοΰν έκ 
περιτροπής πάντες οί νοσηλευόμενοι.

***
Τήν παρ. Παρασκευήν 13 Αύγούστου άνεχώρησεν 

διά Παρισίους διά τήν προμήθειαν ταινιών ό κ. Ε. 
Μαυροδημάκης.

— Τήν παρ. Δευτέραν 16 ίδιου έπέστρεψεν έκ Πα- 
ρισίων δ κ. Νικ. Άργύρης.

— Μετά τριετή παραμονήν είς τάς Ήνωμ. Πολι
τείας έπέστρεψεν έκεΐθεν δ κ. Άθ. Σκούρας μεγα- 
λύ’ερος υιός τοϋ διευθυντοΰ τών Κινηματογράφων 
«Ρέξ» καί «’Αττικόν» κ. Δ. Σκούρα.

— Τό παρ. Σάββατον 21 τρέχ. άνεχώρησε δι’Ίτα- 
λίαν καί Γαλλίαν δ κ. Έδ. Χάρτυ, διευθυντής τής 
έλληνικής Μέτρο Γκόλντουϊν Μάϋερ.

— Έπέστρεψεν έκ Παρισίων ό κ. Α. Άναστασιά- 
δης, διευθυντής τής «Άστόρια Φίλμ».

— Επίσης έπέστρεψεν έκ Παρισίων δ κ. Όθων 
Κόκκινος.

—Έπέστρεψεν ίκ Παλαιστίνης δ κ. Σαμπή Μαλ-

<8εσο«λονίχη
Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τραγική αγάπη», 

«Γύπες», «Βωβά χείλη» καί «Σκάνδαλον στήν Όπερα», 
«Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Πέερ Γκύντ». 

«Ύπό τόν αφρικανικόν ήλιον», «Ρωμαίος καί «Ίουλιέτ- 
τα», «Τρία ραντεβού τά μεσάνυχτα», «Τά δύο κοθόνια» 
καί «Όταν μιλά ή καρδιά».

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «S. Ο. S.», «Τάρας 
Μπούλμπα», «Παρισινή ζωή», -Μιά νύχτα στό Δούναβη». 
«Πράσινο ντόμινο» καί «Σερενάτα Τοζέλλι».

'Απόλλων. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Τραγική κατά
σκοπος», «Επιφυλακή», «Θείο τραγούδι» καί «Ανάμεσα 
σέ δυό καρδιές».

Πάνθεον. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Όταν μιλά ή 
καρδιά», «Νο 17», «Τάρρας Μπούλμπα», «Ευτυχία», 
«Μπέλλα Ντόνα» καί «’Αψηφώντας τόν θάνατον».

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Ή νήσος τών 

θησαυρών», «Μαύρα Μάτια», Οί "Αθλιοι», «Δέν σέ 
χωνεύω» καί «Γύπες».

Δελφοί. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό ρόδον τού μεσο
νυκτίου», «Νανά», «Σόζ μπίρ, Αλλάχ μπίρ», «Φολί 
Μπερζέρ», «Φρά Ντιάβολο», «Μαμζέλ Νιτούς» καί «Μή 
μέ ξεχνάς ».

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα Φωνή χωρίς πρό" 
σωπο», «Δάκρυα Βασιλίσσης», «Ότσι τσόρνια», «Κύματα 
τοϋ Βοσπόρου» καί «’Αποχαιρετισμός στή σημαία».

Μοσκώφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά βραδυά στή 
Βουδαπέστη», «Τό χρυσό μου Παρίσι», «Θάμαι μόνη τά 
μεσάνυχτα», «Παρθένος μητέρα», «’Ανάμεσα σέ δυό 
καρδιές» καί «Ό φίλος μου ό Βίκτωρ».
Λαμία

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή καρδιά 
κυβερνά», «Ή μέλλουσα ζωή», «Μιά νύχτα στήν Όπερα», 
«Καράγκα», «Ντανιέλλα», «Τάρας Μπούλμπα», «Ναυτική 
παρέλασις», «"Αννα Ντεμινιόβα» καί «Τό γαλάζιο βάλς».

'Αττικόν. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Σόου Μπώτ», 
«Ό άετός καί τό γεράκι», «’Επί τέλους μόνοι», «Μοΰ 
ανήκεις», «Τρελλή ζωή» καί «Κυνηγημένη πεταλούδα».

Παλλάς. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Κρυφή αγάπη», 
«Ό πρίγκηψ τών δολλαρίων», «Τό έγκλημα τοΰ Μόντε 
Κάρλο», «Είς τήν υπηρεσίαν τοΰ Τσάρου», «’Ιωάννα» καί 
«Ό μικρός λόρδος». Κωστομητσόπουλος
Λάρισα

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «ΟΙ νεοσύλλεκτοι·· 
«Ραμόνα», «Ερωτικό τραγούδι» καί έκλεισε λόγφ τοΰ 
θέρους.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Εύθυμοι άλήτες», 
«Μάνυα», «Φθινοπωρινά γυμνάσια», «Παρισινή ζωή» καί 
«Οί Άθλιοι» μέ τόν Φρέντ. Μάρς.

Φρούριον, Προεβλήθησαν τά έργα « 'Ανοιξιάτικες άγά- 
πες», «Ραμόνα». «Ή νεκρανάστασις», «Θάλασσες τής 
Κίνας», «Τό σκάνδαλον στήν Όπερα» μέ τούς άδελφοΰς 
Μάρξ, «Οί νεοσύλλεκτοι», Ερωτικό τραγούδι» καί «Λουΐ 
Παστέρ».

'Ολύμπια Προεβλήθησαν τά έργα «Κίτρινη άράχνυ», 
έξω άπ· τά σύνορα», «Ή έπιστροφή τοΰ Τσαντοΰ», «Στά 
λημέρια τοΰ διαβόλου», «Ταχύς σάν άστραπή· καί «Τό 
μονοπάτι τοΰ θανάτου». Μπακογιάννης
Καλάμαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ξεχασμένη άγάπη», 
«Άρσέν Λουπέν», «Ναυτική παρέλασις», «Εις τήν υπη
ρεσίαν τοΰ Τσάρου», «Ρότσιλδ» καί «Πομπαδούρ».

Έσπερος. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Όχι πειά γυ
ναίκες», «Ή κόρη τοΰ Δράκουλα», -Λέσχη κοριτσιών», 
«Ή γόησσα τοΰ Μόντε Κάρλο» καί < Ή φυγή τοΰ Ταρ- 
ζάν». Μπατάγιας.
A'iyiev

Παρθένων. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί άκροβάτα 
τοΰ θανάτου» καί «Ό παραχαράκτης».

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή σκιά τοΰ 
αετού καί «Συναγερμός». Καρβέλας
Χίος

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Σΰ είσαι ή ευτυχία 
μου», «Εύθυμη ζωντοχήρα», «Τό παραστράτημα» αί ει
σπράξεις τοΰ όποιου έκ δρχ. 5.500 διετέθησαν υπέρ τής 
Βασ. ’Αεροπορίας. «Ό κλέπτης τής Βαγδάτης», «"Οχι 
πειά γυναίκες», «Ραντεβοΰ στή Βιέννη» καί «Ύπό δίαι
ταν» μέ τόν Χονδρόν καί Λιγνόν. Βουδούρης

Μυτιλήνη
Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Παρέλασις τοΰ 

γυμνού», «Ροκαμβόλ», «Παραμονή τής ναυμαχίας», «Α
ποχαιρετισμός στή σημαία», «‘Ο έρως οδηγός», «Ό
νειρα πού σβύνουν», «Ή χαραυγή τής δόξης» καί «Άννα 
Μαρία» ύπέρ τής Β. ’Αεροπορίας.

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Γυναίκες έρωτευμέ- 

νες», «Γλεντώ τή ζωή μου», «Βατερλώ», «Τά μυστήρια 
τοΰ ’Εξπρές», «’Ασχημοκόριτσο», «Ραντεβοΰ στή Βιέννη», 
«Ζίγκφελδ», «‘Η φυγή τοΰ Ταρζάν», Μαριέτα» καί «‘Η 
μέλλουσα ζωή» ύπέρ τής Βασιλ. ’Αεροπορίας.

Σωφρονιάδης 
Σύρος

Πάνθεον. Προεβλήθησαν αί ταινίαι « Κοιτώνες κορι- 
τσιών» «Μιά γυναίκα δίχως σημασία», «Παρίσι - Πετρού- 
πολις», «Τό Κοράκι», «Σέρλοκ Χόλμς ό Β'.», «Ό Τσάρλυ 
Τσάν στό Λονδϊνον», «Θείο τραγούδι», «Ό κοζάκος καί 
τ' άηδόν », «Αόρατος κίνδυνος » καί «Σύ είσαι ή εύτυ- 
χία μου». Συνοδινός
Κέρκυρα

Φοΐνιξ. Προεβλήθησαν αί ταινίαι ·Τό δράμα τοϋ Μά- 
γιερλικ», «Τό μυστικόν τών Βοροντσέφ», «Νύχτες Σαγ- 
κάης», Βοκκάκιος», «Άβε Μαρία», «Ναυτική ' ανταρσία» 
άπαντα μετά μεγάλης επιτυχίας, πλήν τοΰ «Βοκκακίου» 
πού έπαίχθη μίαν ήμέραν τήν 9 Αύγούστου, «Τόπ-Χάτ», 
«‘Ανοιξιάτικες άγάπες», «Έσκιμώ» καί «Μπαντέρα»,

Άκταϊον. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Καζάν ό κεραυ
νός», «Ό καπετάν Γορίλλας», «Στά ίχνη τοΰ δολοφόνου», 
«Ύπό δίαιταν», «Ό μαΰρος διάβολος», «Τό σύνθημα τοΰ 
Ζορρό», «Καλικάντζαροι» καί «Ό πιλότος τοΰ θανάτου».

Σαζανίδης 
'Αργοστολιού

Τιτάνια Προεβλήθησαν ιιέ σχετικήν επιτυχίαν τά έργα 
«Υγρός τάφο:», «Όταν ό έρως ψιθυρίζει», «Ό Κουρ
σάρος», «Ή παρείσακτος», «Στήν ύπηρεσία τοΰ τσάρου», 
«Μιχαήλ Στρογγώφ», «Ζουζοΰ», «Στραντιβάρι» καί «Εί
ναι ωραία νάσαι ερωτευμένος». ’Επίσης προεβλήθη τό 
έργον «Τό σφάλμα μιάς μητέρας» μία ταινία ήμικατε- 
στραμμένη, τής οποίας διεκόπη ή προβολή λόγφ τής 
συνεχούς άποδοκιμασίας τού κοινού καί έπεστράφη τό 
άντίτιμον τών εισιτηρίων είς τούς θεατός- Τό τοιοΰτον 
έβλαψε αρκετά τήν έπιχείρησιν συνιστάτοι δέ είς αύτήν 
νά είναι προσεκτικωτέρα είς τήν έκλογήν τών προγραμ
μάτων καθώς καί είς τά γραφεία κατά τήν αποστολήν 
τών ταινιών. Βουτσινάς
Αμαλιάς.

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα "Ορκος έκδική- 
’σεως», «’Αόρατος σκιά», «Ό άετός τής ’Ισπανίας», «Ή 
νήσος τών χαμένων άνθρώπων», «Ταρζάν» καί «Κική».

Μποτσέζος 
'Ιωάννινα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Θείο τραγούδι», «Ό 
άγγελος τοΰ σκότους», «Χαμένη μεραχίο», «Τόπ-Χάτ», 
«Φθινοπωρινά γυμνάσια», «Φίλησε με "Εντυ», «Ρωμαίος 
καί Ίουλιέττα», «Τάρας Μπούλμπα», «Παρισινή ζωή» καί 
«Ό δρόμος τών ηρώων».

Ρέξ. Έκαμε έναρξιν ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Γ. 
Ράδου καί προεβλήθησαν τά έργα «Μιχαήλ Στρογγώφ», 
«Κόλασις καρχαριών», «Ή χορεύτρια τοΰ μεσονυκτίου», 
«Καπιτάν Μπλούντ», «Μάμπα», «Στρατιβάρι», «Οί λύκοι 
μεταξύ των», «Τό άσθενές φϋλον>· καί «Πάντα μέσ’ τήν 
καρδιά μου». Κολβάτσος
‘Ηράκλειον

"“Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό δρόμος πρός 
τά κάτεργα», «Σκάνδαλον στή Βουδαπέστη», «Γυναίκα μέ 
τά κόκκινα», «Νυκτερινή πτήσις» καί «Τό φάντασμα τοΰ 
δρόμου».

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύχτα στή 
Μόσχα», «Μιά νύχτα στό Μαξίμ», «Καράγκα», τό μάτς 
Λόντου · Βάντερ Βάλντ, «Ό πρίγκηψ τών δολλαρίων» καί 
«Νέα Άτλαντίς».

'Αλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό εχθρός τής 
κοινωνίας», «Ό δρόμος πρός τά κάτεργα», «Σκάνδαλον 
στή Βουδαπέστη , «Γυναίκα μέ τά κόκκινα» καί «Νυκτε
ρινή πτήσις».
ΡέΘυμνον

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα Δαυίδ Κόππερ-

£

φιλδ», «Βίβα Βίλα», «Άστατη γυναίκα», Ευτυχισμένες 
ημέρες», «Ό μυστηριώδης κ. Βόγκ», «Στό πέλαγος τής 
Σιγκαπούρης», «Ό βασιλεύς τής μπίρας», «Βαμμένος 
πέπλος». «Στή μέθη ένός βιολιού», «Σεκουογια» καί 
«Καρχαρίαι κίτρινης θαλάσσης». Όδ. Παπ.
Κομοτινη

Αττικόν, Προεβλήθησαν τά έργα «"Αβε Μαρία», 
«Μιά σκιά πού κατηγορεί», «Εύτυχία», «Ό νόμος το· 
πιστολιού», «Πολωνέζικο αίμα», «Ή σφαγή», « Η γον- 
δολα τών χιμαιρών», «Ό κατακτητής τών θαλασσών 
«Τό μεγάλο κόλπο», «Ή τελευταία άγάπη», «Μέσα στόν 
κίνδυνο» καί «Έπανάστασις στά χαρακώματα».

Πάρκ. Μετά τάς δοθείσας παραστάσεις υπό τοΰ θιά
σου Ξύδη, προεβλήθη τό έργον «Κατάσκοπος 13».

Άθανασιάδης
Καβάλλα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Τό πήδημα τοϋ 
Θανάτου», «Ό κύριος μέ τό χαμόγελο», ‘Ηρωικές καρ
διές», “Έπέλασις τής ελαφρός ταξιαρχίας,, έπί όλόκλη- 
ρον έβδομάδα μετά μεγάλης επιτυχίας, “Ο σκύλος πού 
ουρλιάζει,, “Κίνδυνος θάνατος,, “Πάντα, νικητής,, καί 
“Μαύροι δαίμονες,,·

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «'Ερωτικές αναπο
διές», ’’Φτωχό πλουσιοκόριτσο,, “Όχι πειά . γυναίκες,, 
“Πριγκήπισσα Νάντια,, “Μετά τήν άνάκρισιν,,, “Κυνη
γημένη πεταλούδα,, “Πανάμ,, “Σεκόγια,, “Εικόνες απ 
τή ζωή,, “Όνειρα κοριτσιών,, “Σαμψών,, “Μαρθ> Στού- 
αρτ,, καί Νανούρισμα,,. Βασιλάκος

S ά ν 8 η
"Ωραία Θέα Προεβλήθησαν ,τά έργα «Ματωμένη χα

ραυγή» άλλ’ άπηγορεύθη ή συνέχισις τής προβολής της 
ύπό τής ’Αστυνομίας, «Άλλότρια», «Ό δρόμος πρός τήν 
δόξαν», «Τελευταία άγάπη», «Ό λοχαγός Μπόμπυ», 
«Σαμψών» καί ή πάλη Τζίμ Λόντου». Παρασχίδης
Σέρραι

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Νιτσέβο», «Ένα 
τραγούδι άπ’ τή Βιέννη», «Καπιταίν Μπλούντ», «Αί 
τελευταίοι ήμέραι τής Πομπηίας» καί «Τό μυστικόν τοΰ 
λοχαγού τών ούσσάρων».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό γολγοθάς μιάς 
γυναίκας», «Μάνυα», -Τά μαύρα ρόδα», «Μαρία Στου- 
άρτ>, «Βασιλικόν βάλς» καί «Βόλγα Βόλγα·. Βακιρτζής

ΤΑ ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΗΘΟΠΟΙΟΝ
Μερικοί ήθοποιοί τον Χόλλυγουντ συνεζητουν περί 

τών διαφόρων ειδών τών κινηματογραφικών φιλιών καί 
ή 'Ανν Ντβόρακ παρετήρησεν, δτι κανείς άπό τούς αν- 
δρας τής οθόνης δέν ξέρει νά φίλα κατά ^ενδιαφέροντα 
τρόπον·.

—Πώς εΐνε δυνατόν νά εΐνε ένδιαφέρον, έξήγησεν, 
δταν ένας διευθυντής σας υπαγορεύει κάθε κίνησιν ποΰ 
πρέπει νά κάμετε είς ώρισμένην στάσιν και τι πρεπει 
νά κάνετε ιιέ τά χέρια σας καί τά μάτια σας ; Τό φιλί 
εις τόν κινηματογράφον εΐνε μιά έργασία χωρίς καμμιά 
προσωπική σφραγίδα καί, δπως δλοι αύται αι έργα- 
σίαι, δέν είναι καθόλου ευχάριστος.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΛΡΟΜΠΝ

Ρέξ Φίλμ Θεσίνίκη 1- 8-937 Μέχρι 30- 7-938
Θ. Μπούκουρης ’Αθήναι 1- 8-937 » 30- 7-938
Ν. Κυπριανού Κύπρος 1-10-937 30- 9-938
Όρ. Γεωργιάδης 'Αθήναι 1- 7-937 » 30- 6 938
Κ. Γεωργόπουλος » 1- 1-937 » 30-12 937
Λ. Γκέρβαλντ » 1- 1-937 » 30-12 937
X. Μπάλας » 1- 9 -937 » 30- 8-938
Άν. Σαντίκος > 1- 9-937 » 30- 8-938
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Η ΤΡΑΓΩήΙΑ_ΓΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)

"Οταν φθάσουν είς τάς καταλλήλους σωματικός 
διαστάσεις, όφείλουν νά μείνουν έκεΐ μέ κάθε θυσίαν. 
Γιά τόν «άστέρα» πού έχει τάσιν νά παχύνη, κάθε 
γεΰμα άποτελεϊ μίαν τύψιν, ένα κίνδυνον γιά τήν 
«γραμμήν» του.

Γι' αύτό, ή ήθοποιός είνε άναγκασμένη καθημε
ρινώς, έπί μισήν ώραν, νά άγωνιςί έμπρός σέ ήλε· 
κτρικάς συσκευάς, πού τήν κάμνουν νά χύνη ποτά
μια ίδρώτος. Πηδά μέ τό σχοινάκι, σάν μικρό κορι
τσάκι, έλαττώνει τάς ώρας τοΰ ίίπνου της, ύποβάλ- 
λεται σέ μασσάζ 3 φοράς τήν ήιιέραν...

Μερικοί «άστέρες» παθαίνουν άκόμη χειρότερα 
πράγματα.

Ή Τζόαν Μπλόντελ, έπϊ παραδείγματι, είχε μίαν 
κρίσιν σκωληκοειδίτιδας. Ή έγχείρησίς της δμως θά 
άργοποροϋσε τό «γύρισμα» μερικών σκηνών. Καί 
έτσι τήν ύπεχρέωσαν νά παίζη έπί 2 ώρας τήν ήμέ
ραν, έχοντας μίαν φοΰσκα μέ πάγον έπάνω είς τήν 
κοιλιά της, γιά νά καταπραΰνωνται οί πόνοι της.

Έπί τέλους, έμπήκε είς μίαν κλιν,κήν καί έγχει 
ρίσθηκε. Ένώ δμως εύρίσκετο άκόμτ| σέ άνάρρωσιν, 
έπήγαν τήν κινηματογραφικήν μηχανήν είς τό δωμά 
τιόν της καί τής έζήτησαν νά έπανάλάβη τήν έργα- 
σίαν της. Έπρεπε νά τελειώση τό φίλμ τό ταχύ· 
τερον...

Πολλές φορές, άποτελοΰν μαρτύριον γιά τήν ή- 
θοποιόν τά ρούχα πού θά φορέση γιά τό έργον. Είς 
τό φιλμ «Βασίλισσα Χριστίνα», ή Γκάρμπο παρου
σιάζεται ντυμένη μέ ένα κοστούμι άληθινά βασιλι
κόν. Ή ένδυμασία δμως αύτή ήτο μετάλλινη σχεδόν 
όλόκληρη καί έζΰγιζε 75 κιλά ! Φαντασθήτε τώρα 
πόσον ΰπέφερε ή άτυχη Γκρέτα κάτω άπό τόσον βά
ρος, χωρίς γά τής έπιτρέπεται νά τό έκδηλώση,.. I

Εξάλλου, δταν «έγύριζε* τό φίλμ «Μία γυναίκα 
δέν ξεχνά», ή Μάργκαρετ Σοΰλλιβαν όλίγον έλειψε 
νά περάση είς τόν άλλον κόσμον, διότι έφοροΰσει 
ένα ροΰχο υπερβολικά έφαρμοστόν εις τό σώμα της

Ή Ρενέ Άντορέ ήτο ύγιεστάτη καί άνθηρά. Κατά 
τό «γύρισμα» δμως μιάς σκηνής μέσα είς τήν χιονο
θύελλαν, έπαθε βρογχίτιδα, πού κατέληξε σέ φθίσιν 
καί τής άνοιξε τόν τάφον.

Ό Τζόννυ Βαίσμύλλερ, είς τόν «Ταρζάν», ήτο 
άναγκασμένος νά ίππεύη σχεδόν όλόγυμνος ένα έλέ- 
φαντα, τό τραχύ δέρμα τοΰ όποιου έπλήγωνε τό δικό 
του σάν δέκα μαχαίρια... Είς τό τέλος κάθε σκηνής 
ό δυστυχισμένος ήθοποιός έσταζε πάντοτε αίμα!

"Οσα είπαμε, δμως, δέν είνε τίποτε έμπρός εις 
τήν έξαντλιτικήν δουλειά πού άπαιτοΰν ώρισμένα 
φιλμ. Αύτή έσκότωσε πρόωρα τήν Βαρβάρα Λά Μάρ 
καί τόν Τζών Τζίλμπερτ.

Ή Μαρί Πρεβό είχε παχύνει όλίγον καί οί ρε- 
ζισσέρ δέν τήν έχρησιμοποιοΰσαν πιά. Γιά νά ξανα- 
δυνατίση τότε καί νά εύρη πάλιν έργασίαν, ήρχισε 
νά μένη νηστική. "Ετσι έγινε νευρασθενική, ήρχισε 
νά πίνη καί έπέθανε οίκτρά.

’Αλλά καί ή κατάκτησις τής φήμης, αύτή καθ’ έ- 
αυτήν, είνε έπικίνδυνη. Οί θρίαμβοι γεννοΰν ζήλειες, 
ή ώραιότης προκαλεΐ παθολογικούς έρωτας, ή έπί- 
δειξις τοΰ πλούτου φέρνει τάς άπαγωγάς καί τούς 
έκβιασμούς.

Είνε χαρακτηριστική ή περίπτωσις τοΰ τραγικού 
θανάτου τής Τέλμας Τόντ. Αύτή θά έζοΰσε άκόμη, 
κατά πάσαν πιθανότητα, άν έμενε διδασκάλισσα 
ένός μικρού’ χωριοΰ τής Μασσαχουσέτης. Άλλά τήν 
έτράβηξαν ή δόξα καί ό κινηματογράφος καί έτσι 
εύρέθηκε μίαν ήμέραν σκοτωμένη μυστηριωδώς μέσα 
ίς τό αύτοκίνητόν της. Ήτο θύμα τών γκάγκστερς

ή κάποιου ζηλιάρη έραστοϋ της ; Κανείς δέν τό 
ξεύρει άκόμη... .

Ή άφορμή τοΰ θανάτου τοΰ γόητος Βαλεντίνου 
ήτο μία σκωληκοειδΐτις Άλλά ή ύγεία του είχε ήδη 
κλονισθή σοβαρά άπό τήν δυσφημιστικήν έκτρατείαν 
πού είχαν άρχίσει έναντίον του μερικοί δημοσιο
γράφοι-

Ή Μάμπελ Νόρμαν συντετριμμένη ήθικώς άπό 
τάς σκανδαλώδεις ιστορίας πού διεδίδοντο γιά λο
γαριασμόν της, άρρώστησε καί έπέθανε σέ ένα σα- 
νατόριον.

‘Ο "Οουεν Μούρ, ό πρώτος σύζυγος τής Μαίρης 
Πίκφορδ, ήτο άριστος ήθοποιός τοΰ κινηματογρά
φου. Άλλά αί πολυάριθμοι άπογοητεύσεις τόν έ
σπρωξαν πρός τόν άλκοολισμόν, καί τώρα είνε κλει
σμένος σέ ένα φρενοκομεΐον, δπου θά τελειώση ά
θλια τάς ήμέρας του.

Τί νά είποΰμε έπειτα γιά τάς μυστικός άγωνίας 
τών άνθρώπων έκε·’νων, οί όποιοι έλαιιψαν κάποτε 
είςτό στερέωμα τοΰ Χόλλυγουντ καί έλησμονήθησαν 
κατόπιν τελείως ; Γυναίκες πού υπήρξαν διάσημοι 
καί πού είνε άκόμη νέαι καί ώραϊαι, έργάζονται ώς 
μοδίστρες τών «άστέρων» ή ώς έμποροϋπάλληλοι,γιά 
νά κερδίσουν τό ψωμί των. "Αλλαι κατήντησαν νά 
ζητήσουν έλεημοσύνην, γιά νά γυρίσουν είς τήν πα
τρίδα των. Αί τυχερώτεραι έπανδρεύθηκαν μέ κά
ποιον μικροϋπάλληλον.

Τό Χόλλυγουντ σκορπίζει καθημερινώς τόν θά
νατον. Εκατοντάδες άνθρωποι διευθύνονται πρός τά 
έκεΐ, έλκυόμενοι άπό τό δραμα τών μυθωδών κερ
δών, γιά νά γκρεμισθοΰν είς τό βάραθρον τής άπο- 
γοητεύσεως. Αί έλπίδες των σβύνουν σιγά-σιγά, κατά 
τάς μακράς ώρας τής άναμονής μιας προσκλήσεως 
πού δέν φθάνει ποτέ. Τότε οί ισχυρότεροι, άν μά
λιστα έχουν και όλίγα χρήματα, άναζητοΰν κάποιαν 
άλλην έργασίαν, θετικώτερην. Άλλά οί πιό άδύνατοι 
δέν άντέχουν καί προστίθενται εις τόν μακράν κατά· 
λογο^ τών θυμάτων τοΰ Χόλλυγουντ.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ

Πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων, ειδοποιούνται 
οί συνδρομηταί μας, οί καθυστεροΰντες τυχόν νά 
έμβάσουν τό άντίτιμον διά τήν άνανέωσιν τής συν
δρομής των, δτι θά διακόπτεται ή περαιτέρω άπο· 
στολή τοΰ φύλλου ά'μα τή λήξει τής συνδρομής.

ΤιμαΙ ένηβίων βννδοομ&ν

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

Διά τάς Άνων. ’Εταιρείας ... » 500.— 
Διά τούς λοιπούς συνδρομητάς . . » 200.— 
’Εξωτερικού Γενικώς....................... » 350.—

Έξάμηνοι σύνδρομα! δέν γίνονται δεκταί.

Είς τά Γραφεία μας πωλούνται καί άποστέλ- 
λονται καί εις τούς έπιθυμούντας έκ τών ’Επαρ
χιών, προηγούμενα τεύχη τοϋ «Κινηματογραφικού 
’Αστέρος», άπό τοϋ 1930 καί εντεύθεν, άντί τής 
τρεχούσης τιμής τών δραχμών 10 τό τεύχος.

Σειραί έπίσης ολοκλήρου έτους δρχ. 200.
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ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
τών έταιριών

Ή μεγάλη έπιτυχία τοΰ Κινηματογράφου ΡΕ^_

Κ©ΛΛΙΝ
Ένα άπό τά μεγαλοπρεπέστερα θεάματα πού παρουσίασεν ή όθόνη..

'Ένα έργο γεμδτοζωή, εύθυμία κα’ι έρωτικάς περιπετείας, «γυρισμένο» μέ πλούτον άφάνταστον

ΚΟΛΛIΝ
Π ρωταγωνιστοΰν:

Η ΡΒΥΜΠΥ ΚΗΛΕΡ
ΙΤΖβίΝΜΙΑΙΝΤΕλ
0 ΝΤίΚ ΠαΟΥΕΑ

καί δ διάσημος 
χορευτής

ΠΟΛ ΠΤΡΛΠΕΡ

Ή περίφημος Γαλλική Όπερέττα πού έπί 3 μήνας παίζεται τώρα στά μεγαλείτερα θέατρα 
τών Παρισίων καί τοϋ Λονδίνου, 1OCO κορίτσια, τά ώραιότερα τοΰ Χόλλυγουντ, λαμβάνουν 

μέρος μέ τά περίφημα μπαλέττα πού ξετρέλλαναν τήν ’Αθήνα.
Σκηνοθεσία :ΗΛφΡΗΐίτ ΓΚΡΗΝ
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