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Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΦΙΛΜ

Η ΚΟΜΨΟΤΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η “ΘΕΙΑ,,

AN Ν AM Π [ΕΛΛΑ
ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΗ ΕΦΕΤΟΣ ΕΙΣ
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ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ

ΤΙΙίΙΪΙ Εθ ίΐ ντιορϊ-φο: ΦΙΛΜ

ΤΟΪΕΝΤΙΕΒ ΕΕΝΤίΒΡΪίιΒΕ ΦΙΛΜ
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1. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ
[Ταινία έγχρωμος]

μέ τόν συμπαθή ζέν πρεμιέ ΧΕΝΡΥ ΦΟΝΙΑ 
καί τόν διάσημον τενόρον ΤΖΩΝ ΜΑΚ ΚΟΡΜΑΚ

2. ΥΠΟ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑΝ
τοΰ σκηνοθέτου Βίκτωρ Σζόστρομ
μέ τόν ΚΟΝΡΑΤ ΦΑ ΙΤ

3. ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ...
άπό τό όμώνυμον θεατρικόν έργον 
πού άνεστάτωσε τήν Ευρώπην.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
’Εμμανουήλ Μπενάκη G 

ΑΘΗΝΑΙ

Αριθ. Τηλεφώνου 22.654

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣ)ΚΗΣ
Όδός Τσιμισκή άριθ. 7

Άριθ. Τηλεφώνου 2895
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ςημειωςις — Ή ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ συνεργάζεται άποκλειστικώς μετά τής Εται
ρίας ΤΟΥΕΝΤΙΕΘ ΣΕΝΤΣΟΡΥ - ΦΟ~ ΦΙΛΜ, 
οποίας έχει υπογράψει πενταετές συμβόλαιον.

μετά τής
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ΟΙ ΠΕΛΑΤΑΙ ΜΑΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΙΝΙ

I
'Όωως κάδε χρόνο άωό ζής βν~ 

σΐάοεως ζής είαιρίας μας, εζσι 

και έφέίος da ζονς ωροοφέρομεν 

ζης ωειό μεγάλες και ζης ωειό 

έμωορικες ζαινίες ζής ωαγκοβμίον

(οαραγωγής.

'0 καίά^ομος ωον da δημοσιευδη 

εις ζό ωροσεχες ζενχος da ζονς 

ωείση μι’ ανϊό.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

Ε Ν Ω X I X
^Οδός ‘Ίωνος 5 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφ. 52.531 Τηλβγρ. Δ]σις «Φιλμέκε».

ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ

48

ΕIΔI KOI ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΤΩ ΚΟΣΜΩ 
ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΤΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΛΙΕΥΘΥΝΧΙΣ “Φ IA/*\CKC,.

ΑΝΤ1ΠΡ0Σ2Π0Σ 11 » ΤΗΝ ΕΛΛΑ!·»

ΝΕΟΙ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΛΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΠΑΡΧ1ΑΙΣ ΚΙΝ)ΓΡΑΦΟΥΣ

ΟΩΟΣ ΙΟΝΟΣ 5 - ΒΘΗΝΟΙ - ΤΗΛΕΦΟΝΟΝ 53.631
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ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΕΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



|Τά όνομαστότερα ΝΟΥΜΕΡΑ τών μεγαλειτέρων "Ιπποδρομίων τοΰ κόσμου.
|Τά ώραιότερα^θΗΡίΑ ποΰ παρουσίασεν μέχρι σήμερον ό κινηματογραφικός φακός

ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΣ ΘΕΑΜΑ

Η ΤΙΓΡΙΣ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ
θη·

I I 8Β
ί

ΣΥΝΔΡ0ΜΑ1

ΕΤΟΣ ΙΑ' ΑΡΙθ. Ι5 (406)

I

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έττισία . . · Δρχ. >0ο
Διά τούς ’Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί 
Τραπέζας Έτησία Δρχ, 1000
Διά τάς Άν. Έταιρ. » 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ
Έτησία συνδρομή δρχ. 350
Αί σννδρομαί απαραι
τήτους προπληρώνονται

&ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΒΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1 924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥ0ΥΝΣΙΣ 

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: "Οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άρι8. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 4) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

Άριθ. Τηλεφώνου: 52-400

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό οτίχος...Δρ. 20.— 
Ήαελίς.... » ΙΟΟΟ —

Κατ' αναλογίαν τά 
χλάαματα. 

Ίδιαίτεραι ουμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΧ. 10
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0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Ε

συναρπαστική Ιστορία ένός άνδρός, πού δέν ήξερε τί θά πή φόβος,| τής μανίας ένός 
ρίου, μιας τίγρεως καί τής άπιστίας μιάς γυναικός.

Η πάλη ένός άνθρώπου γιά τήν άγάπη του καί μιας τίγρεως καί έκατοντάδων θηρίων, γιά 
τά δικαιώματα τής ζωής.

"Ένα όλοζώντανο Αριστούργημα πού μόνον ή τόλμη τής κινηματογραφικής τέχνης κατόρ
θωσε νά άποθανατίση.

Ή πρωτοτυπία του, ή «ΓΩΝΙη τών σκηνών του. ό ιλιΓΓΟΧ τών ζωντανών είκόνων του, ή 
δύναμις τής δραματικότητός του, ή συγκίνησις τής υπέροχης ΰποθέσεώς του, καθηλώ' 
νουν πραγματικός τόν θεατήν είς τό κάθισμά του.

προταγΟγ1ΙΙΤΟ¥Γ*; Ό περιφημότερος θηριοδαμαστής καί ήθοποιός

/ΛΠΩΡΤΟΝ ΜΛΚ ΛΑΙΝ
καί ή ίξωτική ώμορφιά, ή Ίνδοκινέζα ήθοποιός ΖΑΝ ΤΡΑΙΒΙΣ

Ή μεγάλη ίπιτυχία τής έβδομάδος είς τό μεγαλειώδες

TAIfilH ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ· 1937 - 1939 

‘Αποκλειστική έκμετάλλευσις

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILIS HELLAS I. L

I 
ί 
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Ό άδηφάγος!... Ό Γαργαντούας!... Ό έξολοθρευ- 
τής τοΰ Ελληνικού Θεάτρου ! Μέ αύτάς τάς λέξεις, 
ό έκλεκτός συνάδελφος κ. Κρανιωτάκης χαρακτηρί
ζει εις τό ψύλλον τής έψημερίδος του «Τύπος», τής 
23 λήξαντος, τόν Κινηματογράφον.

Διατί ; ‘Απλώς καί μόνον διότι—άγνωστον έκ 
ποίας αφορμής—είναι προκατειλημμένος κατ’ αύτοΰ. 
Ότι δέ περί προκαταλήψεως πρόκειται, τό άποδει- 
κνύει καί τό δτι, αύτή, δέν είναι ή πρώτη φορά πού 
έκστρατεύει εναντίον του. Περισσότερον, δμως, έκ- 
δηλον καθιστά τήν προκατάληψιν, ή σαθρότης τών 
έπιχειρημάτων άτινα επικαλείται δπως δικαιολογήση 
τήν κατά τοΰ Κινηματογράφου έκστρατείαν του καί 
τό άτυχές τοΰ χαρακτηρισμού του, ώς έξολοθρευτοΰ 
τοΰ Έλληνικοΰ θεάτρου. Διότι τί είδους έξολοθρευ- 
τής δύναται νά είναι ό μεγαλύτερος χρηματοδότης 
τοΰ Ταμείου συντάξεων ήθοποιών. μουσικών καί τε
χνιτών θεάτρου, ό καταβάλλων είς αύτό τά 4J5 τών 
έτησίων του προσόδων ;

Διά νά στηρίξη τήν πολεμικήν του, δ έκλεκτός’Α
θηναίος δημοσιογράφος, έπικαλεΐται τήν άπό έτους 
είς έτος παρατηρουμένην μείωσιν τών έν λειτουργία 
θεάτρων τής πρωτευούσης, έν άντιθέσει πρός τήν 
αυξησιν τών κινηματογράφων, καί τήν έπικινδύνως 
συνεχιζομένην διαρροήν τών θεατών τών μέν πρός 
τούς δέ. Άλλ’ αύτό. άς μάς έπιτραπή νά παρατηρή- 
σωμεν, δέν άποτελεΐ σοβαρόν έπιχείρημα, δτι διά τήν 
διαρροήν είναι ύπεύθυνος ό Κινηματογράφος. Διαπι- 
στων κανείς έ'να γεγονός, όφείλει νά άναζητή καί 
τά αίτια πού τό προεκάλεσαν. Καί τά αίτια αύτά, 
δέν είναι είς βάρος τοΰ Κινηματογράφου. Έάν ό 
λαός διαρρέει άπό τό θέατρον πρός τόν Κινηματο
γράφον, τοΰτο όφείλεται είς τό δτι τό θέατρον δέν 
τόν ικανοποιεί, διότι δέν είναι θέατρον, διότι τά είς 
αύτό παίζόμενα έργα άντί νά τόν διαπαιδαγωγοΰν 
τόν άηδιάζουν. διότι, οί είς αύτά έμφανιζόμενοι ή- 
θοποιοί, είναι κατά τό πλεΐστον, μάλλον σαλτι- 
πάγκοι παρά τοιοΰτοι, διότι, τέλος, οί θιασάρχαι, 
άποβλέποντες είς άπλήν δεκαρολογίαν, δέν σέβον
ται οΰτε τήν ηθικήν τών οικογενειών, ούτε τήν κα
λαισθησίαν τοΰ κόσμου. Άπόδειξις τούτου άδιαμφι- 
σβήτητος, δτι δπου παρουσιάσθη μία σοβαρά καλ
λιτεχνική έμφάνισις, τό κοινόν τήν ύπεστήριξε καί 
προόδευσεν αϊίτη. Τό Βασιλικόν θέατρον. τό θέατρον 
τής κ. Κοτοπούλη, τής κ. Άνδρεάδου, καί δλα δσα 
έδωκαν έργα σοβαρά, καλώς άνεβασμένα, ούδέποτε 
εΰρέθησαν μέ έδώλεια κενά. Τί θέλετε νά γίνη δμως, 
δΓ έκεΐνα, δπου παρ’ δλην τήν αύστηράν λογοκρι
σίαν δέν λείπουν τά διφορούμενα, δπου οί χονδρο
ειδείς άκκισμοί τών ηθοποιών καί ή στιχοποιημένη 
άρλούμπα μέ τά τεμάχια τών μεταξωτών ύφασμάτων 
πού παίζουν τόν ρόλον πολυτελών άμφιέσεων, θέ
λουν ν' άντικαταστήσουν τό πνεύμα, τήν σκηνοθε
σίαν καί τήν ψυχαγωγικήν τέρψιν τοΰ κοινού ;

Άλλ’ εϊπομεν; δ κ. Κρανιωτάκης είναι προκατει

λημμένος κατά τοΰ Κινηματογράφου καί φυσικά ώ' 
έπηρεασμένος κατ’ αυτού βλέπει τά πράγματα δπως 
τόν συμφέρουν. Διότι, έν έναντία περιπτώσει, δέν 
θά έφθανε μέχρι τοιούτου σημείου άφελείας, ώστ« 
ν' άρνήται είς τόν Κινηματογράφον κάθε ικανότητα 
διαπαιδαγωγήσεως τοΰ κοινοΰ, καθ’ ήν στιγμήν οί 
μεγαλύτεροι σοφοί έπιστήμονες τής ύφηλίου, τόν 
θεωρούν ώς τό άσφαλέστερον μέσον έπιτεύξεως τού
της, δταν διά τήν καλυτέραν διδασκαλίαν τής άνα- 
τομίας, τής παθολογίας, τής μηχανικής, τής γεωγρα
φίας κ.τ.λ. τόν χρησιμοποιούν είς εύρυτάτην κλί
μακα τά ξένα Πανεπιστήμια καί σχολαί καί δταν, 
τέλος, αύτό τοΰτο τό ‘Υπουργεΐον τής Παιδείας έν- 
ταΰθα, ήρχισεν ευρύτατα, νά τόν χρησιμοποιή πρός 
ψυχαγωγίαν καί διδασκαλίαν τών μαθητών.

’Εκτός δμως τούτων, άν ό κ. Κρανιωτάκης ήθελε 
σοβαρός ν άναζητήση τά αίτια τής διαρκούς μειώ- 
σεως τών έν λειτουργία θεάτρων καί τής αύξήσεως 
τών Κινηματογράφων, θά έβλεπεν δτι είς τοΰτο 
πρωτεύοντα ρόλον παίζει καί τό πανάκριβον τοΰ 
εισιτηρίου, πού καθιστά άπροσπέλαστον τό θέατρον 
είς τούς πτωχούς οίκογενειάρχας. 'Ενώ διά νά πάη 
κανείς είς τόν Κινηματογράφον θά πληρώση 5—8'ή 
]2 δρ.. μία άνθρωπίνως ύποφερτή θέσις είς τό θέα
τρον έχει 35. Διότι, έν ώ είς τό γκισσέ άναγράφε- 
ται .· «Α θέσις δρ. 35 ή πρώτη αύτή θέσις χορηγεί
ται μετά τό μέσον τής πλατείας καί πέραν. Κοί δ
ταν έρωτήσετε : γιατί; σας άπαντοΰν : -Μά μπρο
στά έχει 55 διότι είναι καρέκλα!

Καί έν τούτοις, ό μέν φόρος τοΰ θεάτρου είναι 
10ο)ο ένώ τοΰ Κινηματογράφου τό όλιγώτερον 25.

θά παρατηρήση, δμως, ό κ. Κρανιωτάκης: Μάτό 
θέατρο έχει μισθούς μεγάλους, σκηνοθέτας, τεχνικόν 
προσωπικόν...»

’Αλήθεια, νά κάτι πού τό έλησμονήσαμεν καί 
ποϋ πρέπει νά μνημονευθή, διότι έκτάτως ένδιαφέ- 
ρει: Τό θέατρον πληρώνει 17—18000 δρ. μηνιαίως είς 
ώρισμένους... καλλιτέχνας όλκής, ύποδυομένους έ- 
πιτυχός τόν... μεθυσμένον ,ή τόν έψιμυθιωμένον Ιπ
πότην τόν κατά τάς άσελήνους νύκτας ύπόπτως 
πλανώμενον είς τάς παρά τήν ‘Ομόνοιαν στενω
πούς—οποίον τώ δντι θέαμα διαπαιδαγωγήσεις τού 
λαού—καί 30.000 δρ. εις μερικός καλλικνήμους, καλ- 
λιγλούτους καί καλώς τόν χορόν τής κοιλίας γινω- 
σκούσας νεάνιδας, άνά 50 δέ έως 75 δραχμάς είς 
τούς άλλους συμπαίκτας των, πού έάν έχουν κά
ποιαν γνώσιν ηθοποιίας, στερούνται δμως ευκινη
σίας ποδών καί δέν έφοίτησαν έπαρκώς είς τά κα
πηλεία; Ένώ οί Κινηματογράφοι, οί άπαίσιοι αυτοί 
«Γαργαντοΰαι» τοΰ μετρίου μυθιστορήματος... 
έξάγουν συνάλλαγμα!..

Οί Κινηματογράφοι κ. Κρανιωτάκη. δμως, είς μό
νον τάς ’Αθήνας δίδουν 45 000,000 έσοδα διά φόρον 
δημοσίων θεαμάτων εις τό δημόσιον, έκτος δ’ αύτοΰ 
πληρώνουν καί βαρύτατον εισαγωγικόν δασμόν έπί
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τής αξίας έκάστης ταινίας. Αξίας πιστοποιούμενης 
άπό τά έμπορικά ’Επιμελητήρια, τάς πρεσβείας ή 
προξενεία μας τοΰ τόπου προελεύσεώς των καί τήν 
όποιαν δχι σπανίως διπλασιάζει ή έδώ έπί τών τι
μολογίων έπιτροπή, διότι τήν ευρίσκει μικρόν !

‘Ομιλήσατε, δμως, καί διά πληθωρισμόν ηθοποιών.. 
’Αλλά διά τό όνομα τοΰ θεοΰ, τί σχέσιν έχει μέ αύ
τήν ό πτωχός Κινηματογράφος; Αύτήν τήν προκα- 
λεϊ ή προσπάθεια τών θιασαρχών νά έκμεταλλευ- 
θοΰν τήν φιλοδοξίαν τών καλλικνήμων δουλικών, 
πλυστρών καϊ πάσης προελεύσεώς άνοήτων θηλέων, 
ποΰ προσφέρονται άμισθΐ νά συμπληρώσουν τό κόρο 
των, μέ τήν έλπίδα νά έξελιχθρΰν είς πρωταγωνί
στριας καί τήν ένθαρρΰνει τό Ταμεΐον ήθοποιών διά 
νά είσπράττη τάς συνδρομάς των, μέ τήν πολύ σο
φήν σκέψιν : «Πόσα χρόνια πρέπει νά μείνουν είς τήν 
σκηνήν διά νά πάρουν σύνταξιν ; 15 τουλάχιστον. 
Πόσαι έπϊ 10Θ εισερχομένων είς τό θέατρον θά πα
ραμείνουν έπί τόσον διάστημα ; Ελάχιστοι’ διότι είς 
τό μεταξύ άλλαι θ’ άπογοητευθοΰν καί θσ φύγουν, 
άλλαι θά νυμφευθοΰν καί άλλαι.. περιττόν νά έξε- 
τάσωμεν τί θά γίνουν αί άλλαι.

Είναι, λοιπόν, ήλιου φαεινότερον, ότι όχι μόνον 
δέν είναι ό καταστροφεΰς τοΰ Ελληνικού θεάτρου 
ό Κινηματογράφος, άλλα δέν θά ήτο κανείς έκτος 
τής άληθείας έάν έλεγεν ότι τό θέατρον ζή είς βά
ρος τοΰ Κινηματογράφου, άφοϋ ό τελευταίος εισφέ
ρει είς τό Ταμεΐον ηθοποιών τά 4]5 τών είσπράξεών 
του, ώς είπαμεν, καθ’ ήν ώραν διά τούς έπιχειρημα- 
τίας καί τούς έν γένει έκ τοΰ Κινηματογράφου άπο 
ζώντας. δέν έχει ληφθή ούδέ ή στοιχειωδέστερα 
πρόνοια διά μίαν περίπτωσιν άτυχίας. Δέν έχει 
ΐδρυθή δι’ αύτούς ταμεΐον συντάξεως, προνοίας κτλ.

‘Επομένως άντί νά έπιτίθεται κατά τοΰ κινημα
τογράφου. άς άναζητήση ό κ. Κρανιωτάκης τούς 
υπευθύνους τοΰ έκπεσμοΰ τοΰ έλληνικοΰ θεάτρου — 
διά τόν όποιον πρώτοι ήμεΐς λυπούμεθα—έκεΐ δπου 
πραγματικώς όφείλεται. Κα'ι διά νά τό έπιτύχη, άς 
λάβη ύπ’ δψει του δτι ό όπερεττικός ’Ιταλικός θία
σος πού έπρόκειτο νά μάς έπισκεφθή καί τοΰ ό
ποίου ή κάθοδος άπηγορεύθη έπεμβάσει τοΰ Σωμα
τείου έλλήνων ηθοποιών, θίασος ολκής όντως, άπο- 
τελούμενος άπό 40 πρόσωπα έχων 400 δέματα σκη
νογραφιών. άμφιέσεων κ.τ.λ., θίασος πού θά ύπεβάλ- 
λετο είς έξοδα πολλά καί ποικίλα, είχε προσφερθή 
νά παίξη μέ μόνον 10.000 δρ. ήμερησίαν άμοιβήν καί 
μικρόν ποσοστόν έπί τών εισπράξεων έν περιπτώσει 
έπιτυχίας. "Αρα ήτο θίασος βασιζόμενος έπί τής ά- 
ξίας του, θίασος μέ σκηνικά καί βεστιάριον, πού 
οϋτε καν δύναται νά παραβληθούν μαζί των τά τών 
ίδικών μας θεάτρων, καί ρεπερτόριον πού ούδείς ό- 
περεττικός μας θίασος θά φθάση ποτέ!...

Έρωτάται, λοιπόν, πώς ό τόσον πολυπρόσωπος 
αύτός θίασος, ό τόσα διαθετών σκηνικά, δ όποιος 
ύποχρεωτικώς θά προσελάμβανε "Ελληνας μουσικούς 
καί τεχνίτας καί έκ τοΰ ώς άνω ποσοΰ θά τούς έ- 
πλήρωνε, θά έβγαινε μέ 10.000 είσπραξιν ήμερησίως 
καϊ οί ίδικοί μας όχι; Άπλούστατα διότι έκεΐ οί μι
σθοί κατανέμονται λογικά, χωρίς νά γίνεται δπως 
έδώ, πού ώρισμέναι ήθοποιοί άμφιβόλου φωνητικής 
άξίας άλλ’ άδιαμφισβητήτου καλλιγλουτικής τοιαύ- 
της, δύνανται νά διαθέτουν δύο καί τρία ιδιόκτητα 
αύτοκίνητα έκάστη, ένώ αί συνάδελφοί των σιτίζον
ται μέ φασολάδα;...

‘Υπό τάς προϋποθέσεις αύτάς, χρειάζεται πολύ 
κακή πίστις καί άθεοάπευτος προκατάληψης διά νά 
όμολογήση ό κ. Κρανιωτάκης δτι ή έκστρατεία του 
κατά τοΰ Κινηματογράφου είναι άδικος, δτι δέν εί
ναι αύτός ό καταστροφεΰς Γαργαντούας, άλλ’ ό συν
τηρητής τών ήθοποιών. Τό θέατρον δύναται νάζήση 
άξιόλογα κοντά είς τόν Κινηματογράφον, διότι πολ
λοί έκεΐνοι πού θέλουν ν’ άπολαμβάνουν καί τοΰ 
ένός καί τοΰ έτέρου θεάματος. Διά νά ζήση δμως.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΜΛ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΦΙΛΙΠΣ 
ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΗ

ΜΟΔΕΛΑ ΤΟΥ 1937
aatarnc άποδόσεω;

ΜΕΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
μέ Μπουάτ 1500 αέτρων παί 

ηο^ρέπτην 250 μ μ 

εξαρτημάτων κm αυνοδευόμενα 
καί in© GROUPPES 
τελείω χ»ι>©υργη 

ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
AH ΠΛΕΙΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΤΑΝΘΗΤΕ
ΓραφειΟΝ ΣΑ^ΦΑΤΗ
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ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Είς τό άριστοκρατικό κινηματοθέατρον τής γαλ

λικής πρωτευούσης <LE PARIS» συνεχίζεται διά τρί- 
την έβδομάδα μέ άσυνήθη κοσμοσυρροήν ή προβολή 
τής ταινίας «Δαίμονες τών κυμάτων».

Κατά τά παρισινά φύλλα, τό άθάνατο μυθιστό
ρημα τοΰ Ρούντγιαρδ Κίπλιγκ. τοΰ όποιου ή παγκό
σμιος κυκλοφορία ϋπερέβη τά τρία έκατομμύρια άν- 
τιτύπων, άπεδόθη είς τήν κινηματογραφικήν δια
σκευήν του κατά τρόπον άντάξιον τής σημασίας τοΰ 
έργου.

η ιταλική παραγωγή
Ή ’Ιταλική παραγωγή φαίνεται ότι σημειώνει άλ· 

ματικάς προόδους. Τό εσχάτως άποπερατωθέν εργον 
της «Aldebaran* κατέχει μόνον μίαν πρωτεύουσαν 
θέσιν είς τήν έφετεινήν παραγωγήν τής 'Ιταλίας αλλά 
κατέπληξο και τό διεθνές κοινόν μέ τήν τολμηρόν καί 
άριστουργηματικήν σκηνοθεσίαν τον.

Η ΡΟΖΕ ΣΤΡΑΝΤΝΕΡ ΣΤΗ ΜΕΤΡΟ
‘Η εννοούμενη τον Ράϊνχαρτ Βιεννέζα ή&οποιός 

Ρόζε Στράντνερ έφ&ασε πρό ημερών είς Χόλλυγουντ 
κλη&εϊσα ύπό τής Μέτρο-Γκόλντουϊν-Μάγερ.

‘Η Στράντνερ κατόπιν τής τεράστιας έπιτυχίας πού 
έσημείωσε εις τό θεατρικόν έργον τοΰ Σνίτλερ *Φροϊ- 
λαϊν Έλζτ> θεωρείται σήμερον ώς ή μεγάλη καλλι
τεχνική άποκάλνψις τής εποχής μας.

πρέπει νά βελτιωθώ, νά έξελιχθή. νά ρυθμισθή έπϊ 
βάσεων πού θά τό καταστήσουν άγαπητόν είς τό 
κοινόν καί άντάξιον τής άπβστολής του. W.

Α Ν Ω Ν ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ Τ Α Δ I Ο Υ 4 5.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ 
ΟΤΙ ΕΞΗΣΦΑΛΙΣΕ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 

ΤΑΣ ΤΤΑΡΑΓΩΓΑΣ

Α
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ 

ΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΚΑΙ
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Ό ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΠΕΘΑΝΕ 
ΤΗΝ ΑΥΓΗ...·*

“ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΑΙΝΟ 
ΑΠ' ΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ**

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΚΤΙΣΕΝ

ΤΑ ΟΕ/ηΕΛΙΑ ΤΗΣ ΙΔρΥΣΕΩΧ ΤΗΣ 
Η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛ/ΥΥΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

'Ένα πραγματικό αριστούργημα γεμάτο άπό 
περιπέτεια καί αγωνία, γυρισμένο στήν Κίνα 
καί εμπνευσμένο άπό τά μυστήρια τής δράσεως 
τής έκεϊ διεθνούς κατασκοπείας καί τών διαρ
κών έμφυλίων άλληλοεξοντώσεων !

Σκηνοθεσία Μ ί λ ε σ τ ο ν (σκηνοθέτου τοΰ 
«Ούδέν νεώτερον άπό τό Μέτωπον»),

Πρωταγωνιστούν: ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ, MAN- 
ΤΕΛΕΝ ΚΑΡΟΛ, ΑΚΙΜ ΤΑΜΙΡΩΦ

“angel- ·
Ή πρώτη μεγάλη ταινία πού έσκηνοθέτησεν 

ό περίφημος Λιούμπιτς γιά νά πρωταγω- 
νιστήση καί ν’ άποθεωθή ή ώμορφιά καί ή τέ
χνη τής άπαράμιλλης ΜΑΡΛΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ.

ΙΙΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ 
ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ”

"Ενα διαμάντι κινηματογραφικό, «γυρισμένο» 
στά βάθη τής 'Αφρικανικής Ζούγκλας, μέ δλο 
τόν άγριο κόσμο της έν δράσει!

Σκηνοθεσία Τίλλε.
Πρωταγωνιστούν : Ή εξωτική ώμορφιά ΝΤΟ- 

ΡΟΘΥ ΛΑΜΟΥΡ. ΑΚΙΜ ΤΑΜΙΡΩΦ.

"Ενα συναρπαστικό άριστούργημα, πού τό 
ένέπνευσεν ή φρίκη καί ή άγωνία τοΰ σημερι
νού έμφυλίου ’Ισπανικού άλληλοσπαραγμοϋ.

Σκηνοθεσία X ό γ κ α ν.
Πρωταγωνιστούν: ΛΙΟΥΣ ΑΎ ΡΕΣ, ΝΤΟΡΟ- 

ΘΥ ΛΑΜΟΥΡ.

ΛΟΣ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ’
-

"Ενα μουσικό ρωμάντζο «γυρισμένο» όλό- 
κληρο στής χιλιοτραγουδισμένες παραλίες τής 
’Ιταλίας, μέ Ναπολιτάνικα τραγούδια, σερενά
τες καί όλόκληρες σκηνές άπό τής όπερες ΡΩ
ΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ καί ΤΡΟΒΑΤΟΡΕ.

Πρωταγωνιστούν τό ίνδαλμα τής Εύρώπης ό 
ΖΑΝ ΚΙΕΠΟΥΡΑ καί τό μαγικό άηδόνι τής Με- " 
τροπόλιταν ’Όπερα, ή Βιεννέζα σοπράνο ΚΛΩΝ- 
ΤΙΣ ΣΒΑΡΤΟΥ.

“ΨΥΧΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ”

"Ενας ναυτικός κολοσσός πού ή σκηνές του 
Καί ή ύπόθεσις του καταπλήσσουν. Τό μεγαλύ
τερο έργο πού παρουσίασεν ώς τώρα ή όθόνη.

Σκηνοθεσία τοΰ περιφήμου σκηνοθέτου τών 
«Λογχοφόρων τής Βεγγάλης» Ά ν ρ ύ X α τ β ά ϊ.

Πρωταγωνιστούν : ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ, ΦΡΑΝ- 
ΣΙΣ ΝΤΗ, ΖΩΡΖ ΡΑΦΤ.

Τό δραματικώτερο έργο τής σαιζόν. Ό γολ 
γοθας καί ή θυσία μιας μητέρας.

Σκηνοθεσία Σ α ν τ έ ν.
Πρωταγωνιστεί ή μεγάλη τραγωδός τής ό 

θόνης ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΑΝΓΟΥ Ϊ Κ.

“ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΤΟΣ 
ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ”

Ή ταινία πού άποθεώνει τήν τσαχπινιά καί 
χάρι τής γνωστής μας ΦΡΑΝΤΣΙΣΚΑ ΓΚΑΑΛ.

[ ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΜΣ a Ε.



ΠΟΡΛ/ΛΑΟΥΝΤ ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ

ΑΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑΑ”

Μιά εκθαμβωτική Ρεβύ - Όπερέττα άπό τήν 
όποίαν παρελαύνουν τά περιφημότερα μουσικά 
νούμερα τών ΜιοΟζικ - Χώλλ τής ’Αμερικής. 
Πλούτος άφάνταστος!

Πρωταγωνιστούν: ΙΝΤΛ ΛΟΥΠΙΝΟ, ΓΚΑΙΗΛ 
ΠΑΤΡΙΚ, ΤΖλΚ ΜΠΕΝΝΥ.

Μέ δλες τής μεγάλες μουσικές «’Ατραξιόν» 
τών Ράντιο!

Συμυετοχή τής μεγάλης ’Ορχήστρας - Τζάζ 
μπάντ τού μαύρου Λούϊς ”Α ρ μ σ τ ρ ο γ κ 
καί τής περιφημότερης ’Ορχήστρας τών ταγκό 
Άντρέ Κοστελλάνες.

“ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ”

"Ενα κομψοτέχνημα τών γνωστών παρισινών 
συγγραφέων Λ ο υ ΐ Β ε ρ ν έ ϊ γ καί Ζ ώ ρ ζ 
Μπάρ, «γυρισμένο» σ’ ένα πρωτοφανή και 
ονειρώδη πλούτο!

Πρωταγωνιστούν: ΚΑΡΟΛ ΛΟΜΠΑΡ, ΦΡΕΝΤ 
MAK ΜΟΥΡΑ1Η.

“ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ”’

Μιά δραματική δημιουργία παρμένη άπό τή 
σύγχρονη ζωή.

Σκηνοθεσία τού περιφήμου σκηνοθέτου Φ ρ ί τ ς 
Λ ά γ κ.

Πρωταγωνιστούν : ΣΙΛΒΙΑ ΣΙΝΤΝΕΎ- καί 
ΖΩΡΖ ΡΑΦΤ.

"Ενα διαμάντι κινηματογραφικό «γυρισμένο» 
στά νυκτερινά κέντρα τού Παρισιού καί στά 
χιόνια τού Σάν Μόριτς τής Ελβετίας,

Πρωταγωνιστούν: ΚΛΩΝΤΕΤ ΚΟΛΜΠΕΡ καί 
ΜΕΛΒ1Ν ΝΤΟΥΓΚΛΑΣ.

Σκηνοθεσία Γούσλεϋ Ρ έ γ κ λ ι ς,

"ΜΠΩ-ΖΕΣΤ"

Ο άλησμόνητος θρίαμβος τού βωβού κινη
ματογράφου, «γυρισμένο» τώρα έξ όλοκλήρου 
έγχρωμος άπό τόν περίφημον Άνρύ X ά τ- 
β αί , (σκηνοθέτην τών «Λογχοφόρων τής Βεγ
γάλης»), Ή πειό ζωντανή, ή πειό μεγάλη έπο- 
ποιΐα τής Λεγεώνος τών Ξένων στήν Αφρική.

Οί πρωταγωνισταί του θ’ άναγγελθούν εν
τός ολίγου.

“Η ΟΓΔΟΗ ΣΥΖΥΓΟΣ 
ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΠΩΓΩΝΟΣ”

(Προσωρινός τίτλος)

Μιά άκόμη δημιουργία τού περιφήμου Λ ι- 
ο 0 μ π ι τ ς.

Πρωταγωνιστούν : ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ, ΚΛΩΝ
ΤΕΤ ΚΟΛΜΠΕΡ.

“ΜΕΖΑΝΥΧΤΑ...”
‘Η δεύτερη έφετεινή μεγάλη ταινία τής γο- 

ήσσης ΜΑΡΛΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ, τής όποιας ή γοη
τευτική ύπόθεσις έκτυλίσσεται μέσα στή σκαν
δαλώδη καί θεότρελλη νυχτερινή ζωή τού Πα
ρισιού. Μαζύ της πρωταγωνιστεί τό νέο άστέρι 
ό άργεντινός γόης ΤΖΩΡΤΖ ΡΙΓΚΩ,

“ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΓ

Ή μοναδική έφετεινή δημιουργία τού περι
φήμου σκηνοθέτου Ρουμπέν Μαμουλιάν.

Πρωταγωνιστούν ή υπέροχη ΙΡΕΝ ΝΤΑΝ καί 
οί ΡΟΝΤΟΛΦ ΣΚΟΤ, ΝΤΟΡΟΘΥ ΛΑΜΟΥΡ, 
ΑΚΙΜ ΤΑΜ1ΡΩΦ.

“ΑΓΑΠΗ ΣΤΗ ΧΑΒΑΪ”

'Ένας μουσικός παράδεισος ξεχειλισμένος 
άπό παθητικές μελωδίες πού τής συνοδεύουν 
νοσταλγικές Χαβάγιες.

Πρωταγωνιστούν: ΑΝ ΣΙΡΛΕ'Υ', ΜΠΙΝΚ 
ΓΚΡΟΣΜΠΥ.

“ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΑΤΕΡΦΑΑΓ
Ή πασίγνωστη καί άθάνατη όπερα τού 

Πουτσίνι μέ όλόκληρη τή μουσική καί τής υπέ
ροχες μελωδίες της.

Πρωταγωνιστούν: Τό άηδόνι τής Μετροπό- 
λιταν ’Όπερα, ή περίφημη Βιεννέζα σοπράνο 
ΚΛΩΝΤΙΣ ΣΒΑΡΤΟΥ καί ό ΤΖΩΝ ΜΠΟΛΣ.

“Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ”

Μιά άκόμη μεγάλη δημιουργία τού Σ έ σ ι λ 
ντέ Μίλ. "Ενα έργο δυνατό, γεμάτο περι
πέτεια, συγκίνησι καί δράσι.

Πρωταγωνιστούν : ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ, ΖΑΝ 
ΑΡΘΟΥΡ.

Κινηματογραφική υπερπαραγωγή γιά τήν ό
ποιαν έδαπανήθησαν άμύθητα ποσά!

ΑΛΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΑΣ”

Ή άλησμόνητη δραματική όπερέττα τοΰ 
Ρούντολφ Φρίμς πού άνέδειξε τήν ΖΑΝΕΤ 
ΜΑΚ ΝΤΟΝΑΛΤ, ταινία έγχρωμος.

Σκηνοθεσία : Φράνκ Λόϋδ.

“WHAT HO”
(Τίτλος προσωρινός).

'Ένα μεγάλο καί δυνατό δράμα ποΰ έσκη- » 
νοθέτησεν ό περίφημος Άνρύ Χατβάϋ. 
μέ πρωταγωνιστήν τόν ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ.

“ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΕΣΒΥΣΕ”

Τό πολύκροτο έργο τού μεγάλου αγγλου 
συγγραφέως Κ ί π λ ι γ κ. 'Η άθάνατη ιστορία 
μιας αύτοκρατορίας, ένός άνδρός καί μιας γυ
ναίκας. «Γυρισμένο» όλόκληρο στά βάθη τών 
έρήμων τής Αφρικής. ‘Ένα έργο τού όποιου ή 
προβολή θά μείνη άλησμόνητη. (Οί μεγάλοι του 
πρωταγωνισταί θ’ άναγγελθούν προσεχώς).

“ο ΠΕΙΡΑΤΗΣ”

"Ενας κινηματογραφικός κολοσσός, άντάξιος 
τού μεγάλου δημιουργού του, τού περιφήμου 
σκηνοθέτου Σ ε σ ί λ ντέ Μίλ.

Πρωταγωνιστούν: ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ καί ή 
πασίγνωστη άπό τής τόσες της επιτυχίες, ή 
χαριτωμένη Ούγγαρέζα ΦΡΑΝΤΣΙΣΚΑ ΓΚΑ ΑΛ.
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“ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΩΤΙΣ”

Τό ναυτικό μεγαλούργημα τοΰ τίεριφήμοσ 
Άγγλου συγγραφέως Στίβενσον. Ταινία 
έξ όλοκλήρου έγχρωμος. Ή μεγαλύτερη ναυ
τική περιπέτεια πού εΐδεν ώς τώρα ό κόσμος,

Οί πρωταγωνισταί του θ’ άναγγελθούν έντός 
ολίγου.

"Ενα γοητευτικό ρωμάντζο «γυρισμένο» στήγή 
τού έρωτος, τήν Άργεντίνα, πλημμυρισμένο 
άπό ένα χείμμαρο μουσικών μελωδίων καί τών 
πειό αισθησιακών καί λάγνων Ταγκό

“ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΓΑΠΗ”
Ό ΚΟΜΗΣ ΤΟΥ 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ”

Ή κοσμοξακόυσμένη όπερέττα του Φ ρ ά ν τ ς 
Λ έ χ α ρ, τής όποιας τή σκηνοθεσία άνέλαβεν 
ό θριαμβευτής τής «Εύθύμου Χήρας» Ε ρ 
νεστ Λιούμπιτς.
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“ΑΣ ΧΟΡΕΨΟΥΜΕ!”

(Τίτλος προσωρινός'.
Ή πειό μεγάλη έως σήμερα δημιουργία τοΰ 

άφθαστου χορευτικοί) ζευγαριού ΦΡΕΝΤ Α- 
ΣΤΑΙΡ, ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ.

Σκηνοθεσία : Πάντρο Μ π ε ρ μ ά ν.

“ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ
ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ”

'Ένα κινηματογραφικό Αριστούργημα σκηνο- 
θετημένο γιά νά πρωταγωνιστήσουν οί δημοφι
λείς καί μεγάλοι κσλλιτέχναι τής όθόνης ΤΖΙΝ- 
ΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ, ΚΑΘΡΙΝ ΧΕΠΜΠΟΥΡΝ, 
ΑΝΤΟΛΦ ΜΑΝΖΟΥ.

“ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΓΑΠΗ"

'Ένα δυνατό κοινωνικό δράμα.
Πρωταγωνιστούν : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΑΝΓΟΥΓΚ, 

ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΜΑΡΣΑΛ.

“ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΕΝ ΚΙΝΔΥΝΩ”

(Τίτλος προσωρινός)

Μέ τόν ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΑΙΡ.

“ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ”

“ΒΑΙΙΛΙΙΙΑ ΒΙΚΤηΡΙΑ"
Μιά χαριτωμένη όπερέττα γεμάτη μπρίο, χο

ρούς καί μουσική.
Πρωταγωνιστούν: ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΑΙΡ, ΚΑΡΟΛ 

ΛΟΜΠΑΡ.

'Ολόκληρη ή ιστορία τής θρυλικής άρχόν- 
τισσας των ’Ωκεανών καί ’Ηπείρων, τής με
γάλης βασιλίσσης τής ’Αγγλίας Βικτωρίας.

Πρωταγωνιστούν: Ό άλησμόνητος άπ’ τόν 
«Μιχαήλ Στρογκώφ» γερμανός καλλιτέχνης 
ΑΝΤΟΛΦ ΒΟΛΜΠΡΥΚ καί ή μεγάλη άγγλίς 
τραγωδός ANN ΝΙΓΚΛ.

Σκηνοθεσία : Γ ουΐλκοξ.

“Ο ΧΟΡΕΥΤΗΣ
ΑΛΛΑΖΕΙ ΝΤΑΜΑ”

'Η δευτέρα έφετεινή ταινία τοΰ πειό γοητευ
τικού χορευτικού ζευγαριού ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΑΙΡ, 
ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ, μέ δλες τής τελευταίες 
χορευτικές δημιουργίες του ίδιου ΦΡΕΝΤ Α- 
ΣΤΑΙΡ.

“ΤΕΛΕΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑ”
■ · '· . ' ■ .'Μ; .

Μιά ύπερπαραγωγή τού περιφήμου Ρ ο υ- 
μ π έ ν Μαμουλιάν, μέ τυροταγ€ονιο·τας, 
γιά πρώτη φορά μαζύ, τόν ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑ- 
ΓΙΕ καί τήν ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ.

“ΥΠΟ ΤΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ”

“RAINBOW ON THE RIVER”

Κοινωνικό δράμα άφθάστου δραματικότητος 
πού εκτυλίσσεται κάτω άπ’ τής γέφυρες τής 
Νέας 'Υόρκης καί μέσα στήν άθλιότητα τοΰ ΰ* 
ποκόσμου της.

Πρωταγωνιστούν : 'Η σημερινή δόξα του ά- 
μερικανικοΰ θεάτρου ΜΠΑΡΓΚΕΣ ΜΕΡΕΝΤΙΘ 
καί ή μεξικανίς γόησσα ΜΑΡΓΚΩ.

Μέ τόν ένδεκαετή τραγουδιστή · φαινόμένόν 
ΜΠΟΜΠΥ ΜΠΡΙΝ τήν άνατέλλουσαν δόξαν 
τού παγκοσμίου μουσικού θεάτρου καί τού ό
ποιου ή φωνή παραβάλλεται μέ τοΰ άλησμο- 
νήτου Καροΰζο.

“ΜΗ ξεχαςης 
ΝΑ ΘΥΜΗΘΗΣ.”

(Προσωρινός τίτλος)

Μεγάλο κοινωνικό δράμα.
Πρωταγωνιστούν: ΜΠΑΡΓΚΕΣ ΜΕΡΕΝΤΙΘ, 

ANN ΣΟΔΕΡΝ.

“ΣΤΑΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥΣ 
ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ”

(Τίτλος προσωρινός)

'Ένα γοητευτικό μουσικό ρωμάντζο μέ μιά 
ύπέροχη ύπόθεσι καί γνωστές μουσικές μελω
δίες.

Πρωταγωνιστούν ό διάσημος τενόρος τής Με- 
τροπόλιταν ’Όπερα ΝΙΝΟ ΜΑΡΤΙΝΙ, καί τό 
καινούργιο άστέρι τής όθόνης ΖΑΝ ΦΟΝΤΑ1Ν.

“ΓΚΑΝΓΚΑ ΝΊΊΝ”

(Τίτλος προσωρινός).

Κινηματογραφικός κολοσσός έμπνευσμένος 
άπό τό άθάνατο ποίημα τού μεγάλου Κ ί- 
π λ ι γ κ. Μιά άφάνταστη περιπέτεια «γυρισμένη» 
στά βάθη τών ’Ινδιών, μέ δλους τούς άγριους 
λαούς της. ’Από τής πειό μεγάλες κινηματο
γραφικές παραγωγές.

(Οί μεγάλοι του πρωταγωνισταί θ’ άναγγελ- 
θούν προσεχώς).

“Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ”

"Ενα δραματικό ρωμάντζο.
Πρωταγωνιστούν: ΙΡΕΝ ΝΤΑΝ, ΤΖΩΝ 

ΜΠΟΑΣ.

Μιά κινηματογραφική δημιουργία πού πα
ρουσιάζει όλοζώντανη τή γεμάτη περιπέτεια 
καί αΐμα ζωή τών άπάχηδων τών Παρισίων.

Πρωταγωνιστούν : ΑΝΤΟΛΦ ΒΟΛΜΠΡΥΚ, 
ΡΟΥΘ ΤΣΑΤΕΡΤΟΝ.

Σκηνοθεσία : Γ ο υ ΐ λ κ ο ξ.
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ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΩΝ ΕΡΓΩΝ 
μέ τούς πειδ γνωστούς καί πειύ λαοφιλείς άστέρας 

BIKTQP /ΛΡΓΚΛΩΓΚΑΕΝ 
ΤΖθΡΖ ΟΤΛΠΡΙΕΝ-ΠΡΕ^ΤΟΝ ΦΟΞΤΕΡ 

Κ.Λ.Π. Κ.Λ.ΓΤ

ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΑ

ΤΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΩΤΕΡΑ 

ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΤΕΡΑ

ΛΛΙΚΥ /ΛΑΟΥΣ 
ΕΓΧΡΩΜΑ /ΛΟΥΣΙΚΑ ΣΟΡΤΣ 

ος και το περιφη/λο επίκαιρα 
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ- ΣΚΟΥΡΑΣ
‘Ο γεν. διευ&υντ ής τής νεο'ΐδρν&εισης A. Ε, Ε*με· 

ταλλεύσεωζ Κινηματογρ ταινιών «Σκούρας Φιλμς η 
όποια εξησφάλισε τήν έκμετάλλενσιν διά την Ελλάδα 
τών ταινιών των γνωοτων ιιεγαλων αμερικανικών εται
ριών Paramount καί R.K.O.

Ό κ. Άθαν. Σκούρας υιός τοΰ έπιχειρηματίου κ. 
Δημ. Σκούρα, διευθυντοΰ τών δύο μεγάλων Κινημα
τοθεάτρων τής πρωτευούσης «Ρέξ» καί Αττικόν», 
έπανελθών μετά τετραετή περίπου απουσίαν έν ’Α
μερική, δπου, πλησίον τών έκεϊ έγκατεστημένων 
θείων'του Skouras Bros, τών μεγαλύτερων κινηματο
γραφικών έπιχειρηματιών τοΰ Ν. Κόσμο,υ, είδικεΰθη 
περί τά κινηματογραφικά, μας έδήλωσεν δτι ή ύπ’ 
αύτοΰ Ιδρυθεΐσα νέα εταιρία, τελείως άνεξάρτητος 
άπό τάς έπιχειρήσεις τοΰ πατρός του, θά φέρη έφέ
τος περί τά 50 έργα τών άνωτέρω παραγωγών, κα
τάλληλα διά πάσης τάξεως Κινηματογράφους καί των 
δποίων ή έπιμεμελημένη έκλογή _ καί, κατά συνέ
πειαν, ή έμπορικότης των θά ίκανοποιήση τούς 
πάντας. Αί άνωτέρω ταινίαι θά διατεθώσιν, ώς έτό- 
νισεν, δχι μόνον είς τούς Κινηματογράφους τοΰ πα
τρός του <Ρέξ» καί «Αττικόν», άλλά, ώς άνεξάρτητος 
έπιχείρησις, κατά τό γνωστόν έπικρατοΰν σύστημα 
ένοικιάσεως ταινιών,είς πάντα έπιθυμοΰντα πελάτην.

Έχομεν τήν πεποίθησιν. δτι ή νέα έταιρία «Σκού
ρας Φίλμς» τής οποίας προΐσταται νέος μορφωμένος 
καί μέ άξιόλογον κινηματογραφικήν πείραν, ώς ό 
κ. Άθαν. Σκούρας, πολύ σύντομα θά καθέξη άξιο- 
ζήλευτον θέσιν έν τή έλλην. κινηματογρ. οίκογενεία, 
δεδομένου δτι πλήν τής άρίστης έκλογής τών έργων 
πού έξησφάλισε, θά έφαρμόση και σύστημα συνερ
γασίας τών μετ’ αύτής συναλλασσομένων, έξαιρε- 
τικώς ζηλευτόν.

Είς τήν ώς άνωτέρω έταιρίαν ή διεύθυνσις τοΰ

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΖΩΗ
Ό ε Κινηματογραφικός Άστήρ» είσέρχεται 

Λπό τοΰ προσεχούς Ετους 1 938 είς τό 15ον Ετος 
τοΰ δημοσιογραφικού τον βίου.

Έφιλοδόξησεν, έκδιδόμενος, νά καταστήση 
τόν κινηματογράφον τό μέσον τεχνικής προόδου 
•ήϊ χώρας μας καί νά γίνη δργανον έπαφής καί 
συνεννοήσεως άφ’ ένός τών παραγωγικών καί άφ 
έτέρου τών έμπορικών τάξεων τοΰ Κινηματογρά
φου 'Εφιλοδόξησε νάγίνη βοηθός καί συνεργά
της τοΰ Ελληνος έαπόρου, κινηματογραφικών 
ταινιών καί άλλων σχετικών ειδών, τοϋ Ελληνος 
παραγωγού, τοΰ Ελληνος διευθυντοΰ Κινηματο
γράφου καί νά παρακολούθηση συστηματικώς 
τήν οικονομικήν κινηματογραφικήν ζωήν δχι 
μόνον τών Ελλήνων d-ΙΛά καί τών μετ’ αύτών 
συναλλασσομένων

Είς μίαν ‘Ελλάδα άναγεννωμένην ύλικώς καί 
οίκονοσικώς, μία Εκδοσιι, δπως ή τοϋ τΚινημα- 
τογραφικοϋ Αστέρας» ήτο άναγκαιοτάτη.

Καί κατά τήν διαρρεύσασαν δεκατετραετίαν 
κατεβάλαμεν δλας μας τάς προσπαθείας, διά νά 
άνταποκριθώμεν πρός τούς σκοπούς τής έκδόσεώς 
μας. Έφροντίσαμεν ιδιαιτέρως νά εΐμαθα άντι- 
κειμενικοί, άμερόληπτοι έξετασταί γεγονότων 
καί πραγμάτων. Επεδιώζαμεν πάντοτε νά ίξα· 
πηρετήσωμεν ποικιλοτρόπως τό έμπόριον τοΰ 
Κινηματογράφου, πράγμα τό όποΙον κατά ένα 
μεγάλο ποσοστόν, άσφαλώς τό Ιπετύχαμεν, Λν 
δχι έξ όλοκλήρου.

Εισερχόμενος ό τ Κινηματογραφικός Άστήρ» 
είς τό 15ον Ετος τοϋ βίου του, θά άρχίση νέον 
στάδιον προσπαθείας καί βελτιώσεως. θά εί- 
σέλθη δηλαδή είς νέαν περίοδον, καθ’ ήν θά 
προσπαθήση νά συμπλήρωσή τά μέχρι τοϋδε 
κενά καί νά καταστώ δ καθαρός καθρέπτης δχι 
μόνον τής έλληνικής κινηματογραφικής άγορ&ς, 
άλλά καί τής Λλλης,τής μετά τής έλληνικής συναλ- 
λασσομένης. θά προσπαθήση νά καταστή ό άπα- 
ραίτητος σύντροφος καί βοηθός τοϋ παραγωγού, 
τοΰ Εμπόρου καί γενικώς παντός έπιχειρηματίου 
κινηματογράφου ώς καί ό πολύτιμος σύμβουλος 
ό'λων τών πορακολουθούντων καί Ενδιαφερομέ
νων όιά τά κινηματογραφικά γεγονότα.

Η /ΛΑΥΡΗ_ΑΕΓΕΟΝ
Άρθείσης τής άπαγορεύσεως προβάλλεται είς 

πέντε Κινηματοθέατρα συγχρόνως τοΰ Λονδίνου καί 
είς τρία τών Παρισίων ή ταινία «Μαύρη Λεγεών» 
μέ πρωταγωνιστήν τόν περίφημον ΧώμφρεΟ Μπό- 
γκαρτ, δστις θεωρείται έφάμιλλος τοΰ Πώλ Μιοΰνι. 
Είς τό φίλμ αύτό άποκαλύπτονται δλα τά μυστικά 
τής περιφήμου τρομερας όργανώσεως «Κοΰ - Κούξ · 
ΚΛάν».

“Κινημ. Άστέρος,, εΰχεται πασαν πρόοδον τήν όποίαν 
άσφαλώς θά σημειώση, λόγω τοΰ συστήματος τής 

I έργασίας, τών έκλεκτών ταινιών καί τοΰ συμπαθούς 
I προσώπου τοΰ γεν. διευθυντοΰ της.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΕΝΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

— ΙΙολύ καλά. είπα. Αέν θά βγώ ζαθ-όλου σήμερα.
— ‘Η μις Χάμσον έφαίνετο φοβισμένη. προσέθεσε ή νέα. 

Τί τήν τρομάξει έτσι;...
Χωρίς νά απαντήσω, άνέβηκα είς τό διαμέρισμά μου. 

Έκάπνισα αμέτρητα τσιγάρα. Έπροσπάθησα νά διαβάσω, 
νά γράψω, χωρίς νά τό κατορθ-ώσω...

Έπί τέλους, έκτύπησε τό τηλέφωνον μου. 'Άρπαξα τό 
άκουστικόν.

— ‘Ο λοχαγός Λάΰζον ;... είπε ή φωνή τής Χριστίνας, 
άλλοιώτικη. μακρυνή. αδύνατη.

— Μάλιστα, έγώ είμαι. Τί σάς συμβαίνει; θέλετε νά 
έλθω στό στούντιο :

— ’ ίΐ. ναι I "Οσο γρηγορωτερα μπορείτε... Αέν ξέρω πώς 
θά κατορθώσετε νά μπήτε... Φοβούμαι !..

— Αέν υπάρχει λόγος, καθησύχασα τήν νέαν. Σέ 20 λε
πτά τό πολύ, Θά βρίσκωμαι έκεϊ.

— Νά έχετε μάξι σας καϊ βοήθεια. ·ΓποΘίτω οτι Θά 
συμβή κάτι τρομερό ! Είμαι βέβαια...

‘Η ήθ-οποιός έσταμάτησε έξαφνα καί έβγαλε μίαν κραυ
γήν τρόμου. ΆκούσΘηκε μία πόρτα ποΰ έκλεινε ορμητικά. 
"Επειτα ή τηλεφωνική επικοινωνία διεκόπη.

Ετοιμάσθηκα αστραπιαία. Τό τηλέφωνον έξανακτύπησε 
έξαφνα. Τώρα μέ έζητοϋαε ό επιθεωρητής Σάρνμπρουκ.

— Λόξα σοι ό θεός ! έφοΰναξα. Σάς ήθελα! Ή μϊς 
Χάμσον μού τηλεφώνησε άπό τό στούντιο. Κάτι σοβαρό 
συμβαίνει... Καλό είνε νά έλθετε καί σείς έκεϊ. μέ μερι
κούς άνδρας.

— Μά έγόι βρίσκομαι στό "Εππινγκ, άπήντησε ό φίλος 
μου. Εύρηκα μόλις τώρα τό πτώμα τοϋ Φίλιπ Ντήν, δεμένο 
σέ ένα δένδρο τοϋ δάσους καϊ κατακρεουργημένο φρικτά!.. 
Τηλεφωνήστε στόν έπιΘεωρητήν*Μάρλοου καϊ ζητήστε τήν 
συνδρομή του. Ηά έλθω κι’ έγώ δταν μπορέσω.

Τπήκουσα μηχανικά. "Επειτα έκατέβηκα ολοταχώς 
τή σκάλα.

* *
Αναπτύσσοντας δλην τήν ταχύτητα τοϋ αυτοκινήτου μου. 

έφθ-ασα γρήγορα είς τό άπομονωμένον κτίριον τοϋ στούντιο. 
Αέν είδα γύρω μου ψυχήν ζωντανήν, ούτε τό έλάχιστον φώς.

Κάθε πόρτα ήτο κλειστή. Τά παράθ·υρα όμως εϋρίσκοντο 
είς τό ισόγειον σχεδόν καί δέν είχαν κάγκελλα. Έδί- 
πλωσα τό ρεβόλβερ μου είς τό σακκάκι μου, γιά νά 
μή κάμη πολΰν θόρυβον καί έσπασα μέ αύτό ένα τζάμι. 
Έσκαρφάλωσα κατόπιν καϊ έμπήκα άπό τό παράθυρον.

’Ακολούθησα ένα διάδρομον, πατώντας είς τής μύτες 
τών ποδιών. "Επειτα άπό μεμικά βήματα, έφθασε είς τά 
αυτιά μου ή φωνή τοϋ Όσμοντ Λάνν. ό όποιος έδιδε δια 
ταγάς είς τούς ήθοποιούς του. ϊέν έφαίνετο νά συμβαίνη 
τίποτε τό εξαιρετικόν.

— Π άρτε πάλι ατά χέρια σας τά ποτήρια σας μέ φυσι 
κώτερον τρόπο, έλεγε ό Λάνν. Μόλις πιήτε τό κρασί, θά 
κυττάξετε πρός τό ταβάνι. Ή μουσική σάς φέρνει σέ μιά 
έκστασι. Ξεχνάτε τής φιλονεικίες σας...

Έπλησίασα εις τήν πόρτα τής μεγάλης αιθούσης τοϋ 
στούντιο καί έκόλλησα τό μάτι μου εις τήν κλειδαρότρυπα. 
Εϋρίσκοντο έκεϊ μέσα 10 ή 12 άνδρες, ντυμένοι μέ άρχαιό- 
τατα κοστούμια. ’Επάνω εις τό τραπέζι ύπήρχαν μερικά 
ψωμιά καί μεγάλες πήλινες κανάτες μέ κρασί. Ό Λάνν 
έπηγαινοήρχετο. διορθοΰνοντας τήν στάσιν ένός ήθοποιοϋ. τό 
ντύσιμο άλλου...

Τό δωμάτιον ήτο φωτισμένον άδύνατα άπό μίαν λάμπα. 
Αί μηχαναί τής κινηματογραφήσεως δέν έλειτουργοϋσαν.

—Μά, κύριε Λάνν. είπε έξαφνα ένας άπό τούς άνδρες. 
σέ τί χρησιμεύουν όλες αυτές ή πρόβες, άφοϋ δέν «γυρί
ζομε» τό φίλμ : Μέ συγχωρεϊτε. άλλά νομίζω δτι χάνομε 
τόν καιρό μας. Τής ίδιας γεώμης είνε καϊ οί σύντρο
φοί μου.

—Άπλούστατα, Θέλω νά άποτυπώσω καλά τή σκηνή 

στή μνήμη σας, έξήγησε ό Λάνν. Ηά έλθη κατόπιν καϊ ή 
εργασία εμπρός στό φακό.

—Μά...
— Σιωπή ! διέταξε ό Λάνν. μέ τόνον απειλητικόν τώρα.
Μία παράξενη μουσική έχύθ-ηκε είς τό δωμάτιον, σάν 

ανθρώπινες φωνές ποΰ ικέτευαν μέ τρόμον καϊ αγωνίαν.
Οί ήθ-οποιοί έξαναπήραν τάς Θέσεις των. Έφαίνοντο 

τώρα παράξενα καταβεβλημένοι. ΈσκέφΘηκα δτι τό κρασί 
ποΰ είχαν πιή κατά τάς άλλεπαλλήλους δοκιμάς, περιείχε 
ίσως κάποιο ναρκωτικόν...

, *
‘Ο Λάνν διευθ-ύνΘηκε πρός ένα πρόχειρον κρεββάτι, πού 

εύρίσκετο σέ μίαν γωνίαν, καί έτράβηξε τά σκεπάσματα. 
Είδα τότε τήν Χριστίνα Χάμσον ξαπλωμένην επάνω, δεμέ- 
νην. φιμωμένην καί σχεδόν γυμνήν !

— ’Αφήστε με νά φύγω! ούρλιασε ή νέα. μόλις τής 
έβγαλε ό Λάνν τό φίμωτρον. Κανείς λοιπόν δέν μέ βοηθ-εϊ; 
Εΐσθ-ε δλοι άνανδροι;

Κάποιος άπό τούς ήθοποιούς έπεχείρησε νά σηκωθή, 
άλλά ξαναέπεσε βαρειά.

— Έφθασε ή μεγάλη στιγμή ! ανήγγειλε έπίσημα ό 
Λάνν, άνάβοντας δλα τά φώτα.

Έβγαλε άπό τήν τσέπη του ένα μακρύ μαχαίρι. Ή 
κραυγή φρίκης τής Χριστίνας άντήχησε είς δλον τό κτί
ριον ... "Ανοιξα άπότομα τήν πόρτα καί ούρλιασα:

— Πετάχτε τό μαχαίρι, Λάνν. άλλοιώς Θά πυροβολήσω!
’Εκείνος έγύρισε πρός τό μέρος μου καί μέ έκύτταξ· 

■χωρίς νά ταραχθ-ή.
— Αυτό τό μαχαίρι, έπρόφερε. βρίσκεται στά χέρια μου 

γιά νά άπελευθεροΰσω τόν κόσμο άπό τό πνεύμα τοϋ κακού, 
τό όποιον κείτεται δεμένο, στήν διάθ-εσί μου! Γιατί Θέλετε 
νά μέ έμποδίσετε νά σώσω τήν ανθρωπότητα;

—"Αν έγγίξης αύτήν τήν γυναίκα, θ·ά σέ σκοτώσω ! έ
φοΰναξα. Είσαι τοελλός: "Ελα στά λογικά σου.

Ό Λάνν έχαμογέλασε πονηρά καί έστάθηκε έτσι ώστε 
νά τόν προφυλάσση άπό τής σφαίρες μου τό σώαα τής ήθ-ο- 
ποιοϋ... Έδίστασα. Μοϋ έφάνηκε δτι ήκουσα Θόρυβον άπ’ 
έξω...

Μία λάμψις έφάνηκε εις τά μάτια τοϋ Λάνν. Έσκυψε 
γιά νά κτυπήση. Μή μπορώντας νά κάμω διαφορετικά, έ- 
πυροβόλισσα. "Ηκουσα μίαν διαπεραστικήν κραυγήν, ύπέθεσα 
δτι είχα πληγοΰσει τήν ηθοποιόν, καί έχασα τάς αισθή
σεις μου. .

* *
"Οταν συνήλθα, ό Σάρνμπρουκ μοϋ έδιδε νά πιώ ολίγον 

ονίσκο Ή μεγάλη αίθουσα τοϋ στούντιο ήτο άδειανή.
—"Εστειλα στό νοσοκομείο τούς ήθοποιούς, μοϋ έξήγησε 

ό φίλος μου. "Ησαν δλοι ναρκωμένοι... Ή μις Χάμσον σάς 
περιμένει έξω. στό αυτοκίνητό σας Ήσυχάστε, δέν έχει 
πάθ·ει τίποτε... ΈχρειάσΘηκαν 4 άνδρες, γιά νά πάρουν 
άπ’ έδώ τόν Λάνν. Έχει τρελλαθ-ή. ίσιος ρίπύ τήν πνευμα
τική ύπερκόπωσι. Αυτός έδολοφόνησε άγρια τόν Ντήν, σέ 
μιά κρίσι μανίας σάν τή σημερινή. Τό ίδιο Θά έκανε γιά 
τήν πρωταγωνίστριά του, άν δέν έπρολαμβάνατε... ‘Η σφαίρα 
σας τού έσπασε τό μπράτσο, ποΰ κρατούσε τό μαχαίρι...

«ΙΙάμε δμως τώρα, διότι ή μις Χάμσον περιμένει. Νο
μίζω, άν δέν είμαι αδιάκριτος, δτι Θά μάθ-ωμε πολύ γρή
γορα τούς αρραβώνες σας :..

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Κατά τάς τελευταίας ειδήσεις έκ Παρισίων ή μόνη ται

νία πού προβάλλεται συνεχώς έπί επτά εβδομάδας είς τά 
μεγάλο Κινηματοθέατρο* Apollo καί ή όποία έχει καταρ- 
ρίψη όλα τά ρεκόρ, είναι τό τελευτοϊον έργον τοΰ "Ερρολ 
Φλύν «‘Ο πρίγκηψ καί ό πτωχός» παρμένο άπό τό μυθι
στόρημα τοΰ Μαρκ Τουαίν. "Ολοι οί ειδικοί κριτικοί θεω
ρούν τήν ταινίαν αύτήν άνωτέραν τοΰ "Καπιταίν Μπλούντ,.

Με την άκρη τής πέννας

Ο·ΑΝΟΓΛΥΠΤΟΣ
Μετά τήν μετασεπτεμβριανήν άναστάτωσιν καί τήν 

κατά τό πλεϊστον επάνοδον τών παραθεριζόντων άπό τάς 
ελληνικός λουτροπόλεις ή τάς... Εύρώπας, αί νεαραί καί 
δαρδανοπρεπεϊς δεσποινίδες τοΰ καλού κόσμου, πού μολο
νότι θά ήδύναντο άπό πολλοΰ νά είναι.... μαμάδες, ονο
μάζονται τρυφερότατα Μπεμπέκα» καί.,.Μπέμπα, έπα- 
νήρχισαν τάς επισκέψεις των άνά τά καταστήματα τής 
τής όδοΰ Έρμοΰ καί τάς.. .κωζερί των εις τοΰ ’Αμπασαν- 
τέρ καί Γιαννάκη.

— Λοιπόν Μπεμπεκούλα μου δέν αμφιβάλλω τά περά
σατε έξαίσια...

— Τρέ ζολί μά σερί. Μαίζ ίσί, μαιτνάντ κέλκ πλήξΐ
— Σέ τερρίμπλ !.. Καί δέν έχει ούτε ένα Σινεμά τής 

προκοπής...
— "Ολο τά ίδια καί τά ίδια, Φαντάσου νά σοΰ παί

ζουν έργα μέ τήν Κάρολ Αόμπαρντ, ποΰ πέθανε έδώ κΓ 
ένα χρόνο ...

--Ή Αόμπαρντ πέθανε καΰμένη Μπέμπα ή ή Χάρ- 
λοου;

‘Η άποκληθεϊσα... Μπέμπα μισοκλείνει τά κατάμαυρα 
άπό ., τό βάψιμο μάτια της, ζαρώνει λίγο τά όλοπόρφυρα 
άπό τήν έπέμβασι ρουζ χείλη της σ’ένδειζι δυσαρέσκειας, 
διότι άμφισβητεϊται ή... ακρίβεια τών πληροφοριών της 
περί τά άφορώντα τά κινηματογραφικά καί τέλος άπαντά:

— Ξέρεις, δέν είναι μιά εβδομάδα πού γύρισα άπ’ τό 
Αϊξ λέ μπαίν, πού ήμουνα στά άποκαλυπτήρια τής προ
τομής τοΰ άειμνήστου Βασιλέως Γεωργίου τοΰ Α’. καί 
είμαι τόσο ζαλισμένη άκόμη, πού δέν θυμούμαι ποιά πέ- 
θανε άπ’ τις δυό. Μπορώ δμως νά σέ βεβαιώσω πώς ή 
πρωταγωνίστρια τής ταινίας πού είδα στό “Ροαγιάλ,, 
ήτανε πεθαμένη ...

— Νά σοΰ πώ τήν άλήθεια κΓ έγώ μόλις πρό 10 ήμε
ρων γύρισα άπό τήν’Εκθεσι ιών Παρισίων καί είμαι τόσο 
ζαλισμένη άπό τά θαυμάσια πού είδα έκεϊ. ώστε δέ θυ
μούμαι άν πέθανε ή μιά ή ή άλλη.

— Ώστε πήγες στήν έκθεσι; Έμεΐο ξέρεις δέν προ
λάβαμε γιατί καλέσανε τόν μπαμπά νά επίσπευση τήν 
έπιστροφή του. . θά ήταν ωραία έκεϊ...

— "Α. έξοχα. ’Ιδίως δ,.,.άνάγλνπτος κινηματογράφος!
— Τί πράγμα είναι πάλι αύτός ό.... άνάγλυπτος, ποΰ 

έδώ δ θεός ξέρει πότε θά τόν φέρουν.... "Αχ μόν ντιέ! 
πόσο πίσω ζοΰμε Μπεμπέκα μου !

— ‘Ο άνάγλυπτος άγαπητή Μπέμπα είναι....
Ή Μπεμπέκα στό οημεϊο αύτό έστάθηκε μέ μάτια 

γουρλωμένα, έτοιμα, θαρρείς νά πεταχθοΰν έξω άπ’ τις 
κόγχες τους, δψι πού διαρκώς γινότανε ωχρότερη καί 
στόμα χάσκον.... έν αδυναμία νά κλείση.

’Αλλά καί τής Μπέμπας ή δψι παρ’ δλο τό παχύ έπί- 
στρωμα τής πούδρας καί τοΰ μπατόν ρούζ δέν ήταν όλι- 
γεότερον ώχρή, ή δέ μόνη σκέψις άσφαλώς πού θά έγέ- 
μιζε τήν ώρα έκείνη τό κεφαλάκι της θά ήταν ή ευχή 
ν’ άνοίξη ή γή νά τήν... καταπιή...

Δυστυχώς ό κεραυνός είχεν έκσπάση καί τίποτε δέν 
θά μποροθσε νά προλάβη τά τρομερά επακόλουθα. Δυό 
νεαροί δόν Ζουάν, πού αί νεαραί είδον έμπρός τους ώς,.. 
τέρατα τής άποκαλύψεως ή άν θέλετε δπως οί θεαταί 
τών θερινών κινηματογράφων τήν έπιδρομήν τών....ταξι
θετριών, καί τείνοντάς τους τά χέρια, έλεγαν ό είς μετά 
τόν άλλον .·

— Μπεμπέκα, γειά σου. πώς μάς τώσκασες έτσι ξαφνι
κά άπ’ τό.... Ξυλόκαστρο;

— Μπέμπα, δέν τό περίμενα νά στρίψης άπ’ τή Βα- 
ρυμπόπη, χωρίς νά μοΰ ιεής ούτε ώρβουάρ....

Είναι περιττό νά προσθέσουμε πώς οί δυό φίλες δταν 
έπανεΰρον τήν λαλιάν των δέν ξανάφεραν τόν λόγον έπί 
τοΰ....Άκαχίΰπταυ καί τοΰ Αιξ λέ μπαίν, άλλ’ ούτε ξα- 
ναπέρασαν άπό τοΰ Άμπασαντέρ ή τοΰ Γιαννάκη.

Θά-ΜΗΣ

0 ΓΟΗΣ ΡΟΜΠΕΡ ΤΕ Υ ΛΟΡ
"Αγνωστος πρό δύο άκόμη έτών, ό Ρόμπερτ Τέϋλορ σογ- 

καταλέγετα: σήμερον μεταξύ τών δημοφιλέστερων καλλι
τεχνών τής όθόνης.

•Η μεγάλη το·> δημοτικότης. όφειλομένη άφ’ ένός είς 
τόν διαρκώς όγκούμενον άριθμόν τών θαομαστριών του, 
ιδίως όμως εις τήν αύθόρμητη συμπάθεια ποΰ έμπνέει καί 
στά δύο φϋλα τό άπλό. τό άνεπιτήδευτό του παίξιμο, είναι 
ή λαμπρότερα δικαίωσις τών έλπίδων ποΰ έστήριξε σ’ αύτόν 
τό Χόλλυγουντ.

Εις χρονικόν διάστημα σχετικώς έλάχιστον, ό Τέϋλορ 
ύπήρξε ό παρτεναϊρ τών διασημοτέρων «-άστέρων» τοϋ κινη
ματογράφου ; τής "Εληνορ Πάουελ. είς τό έργον «Μελωδίες 
καί ρυθμοί», τής Ζανέτ Γκέΰνορ είς τό «Ξύπνημα», τής 
Βαρβάρας Στάνγουϊκ εις τό «Ού μοιχεύσης», τής θείας 
Γκάρμπο είς τήν «Κυρία μέ τάς Καμελίας», τής άλησμό- 
νητης Τζίν Χάρλοου είς τό «Αικός μου γιά πάντα» καί, 
τέλος, τής Λουίζας Ράϊνερ είς τό κατ’ αότάς άποπερατού- 
μενο μεγάλο φίλμ τοϋ Βάν Ντάϊκ «Λευκοί ορίζοντες».

Νέο είδωλο τών γυναικών, ό Ρόμπερ Τέ'υλορ αποτελεί 
σήμερον γιά τήν αμερικανική κινηματογραφία ένα νέο συν 
τελεστή επιτυχίας τών ταινιών της καί, συγχρόνως, ένα 
νέο άτοϋ» γιά τήν Μέτρο.

Τό όνομά του, ποΰ έπί μήνας ολοκλήρους άκτινοβόλησε 
παρά τό όνομα μιάς Γκρέτας Γκάρμπο εις τόν φλεγόμενον 
ουρανόν τοϋ Μπροντγουαίη καί εις χ.ιλιάδας φωτεινών δια
φημίσεων τών δύο ηπείρων, άναγράφεται καϊ πάλιν σήμερον 
είς τόν διεθνή τύπον, έπ’ εύκαιρία τής ταινίας του «Ού 
μοιχεύσης», μέ σχόλια ποΰ θά τά έζήλευαν καί οί πιό όνο- 
μαστές βεντέττες.

Χάρις στή σκηνοθετική μαεστρία τοϋ Βάν Ντάϊκ. τό 
φιλμ μάς άποκαλύπτει πράγματι ένα νέο Τέϋλορ, καλλι
τέχνην μέ πολύπτυχο καϊ έξόχως δραματικό ταλέντο.

Παρ’ αύτόν, εις τόν έξαιρετικά δυνατόν ρόλον τοϋ έργου, 
ή ασύγκριτη Βαρβάρα Στάνγουϊκ δίδει, κατά τόν πιό άξιο- 
θούμαστο τρόπο, τό &παν τής τέχνης της.

‘Η έμφάνισίς της ώς παρτναίρ τοϋ Τέϋλορ, γράφει ό 
περίφημος γάλλος τεχνοκρίτης Πώλ Ρεμποϋ, θυμίζει άλ
λοτε Άρτέμιδα καί άλλοτε Άφροδίτην. Αϊ κινήσεις της, αί 
συγκλονιστικά! της μεταπτώσεις, έχουν κάτι άπό τήν τραγι
κήν μεγαλοπρέπειαν Δΐσχολεϊου ήρωίδος.

’Αλλά καϊ τϊ πάθος, τί νεανική όρμή εις τήν δημιουρ
γίαν τοϋ Τέ υ'λορ: Τό αρρενοπρεπές του παράστημα, τά 
ώραΐα του γαλανά μάτια, τό φωτεινό του "χαμόγελο, ένηρ· 
μοσμένα απόλυτα μέ τάς απαιτήσεις τοϋ έργου, δίδουν έν
τονη τήν εικόνα μιάς παράφορης όσο καί . ένοχης άγάπης 
μέσα στήν φλογερή άτμόσφαιρα τών Τροπικών.

Μέ τό φιλμ «Ού μοιχεύσης», ό Ρόμπερτ Τέ’υ’λορ δύνα- 
τ«ι πλέον νά θ-εωρηθή ώς ό δημοφιλέστερος jeune premier 
τής ’Αμερικής.

ΝΕΟΣ ΤΗΛΟΠΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
— Συνεχίζονται πυρετωδώς είς ιό Λονδίνον αί ίρ 

γασίαΐ διά τήν άποττεράτωσιν ένός νέου κινηματοθεά
τρου, τό όποιοι θά εχη τόν τίτλον «*Ωδεΐον» και τό 
όποιον θά είνε μοναδικόν είς τό είδός του. Αί ταινίαι 
αι όποιοι θά προβάλλωνται είς αυτό, θά μεταδίδωνται 
όχι διά τών συνήθοεν κινηματογραφικών μηχανημάτων, 
άλλά τής τηλοψίας.

— Αί προβαλλόμενοι τηλοπτικαί ταινίαι θά είναι 
κατά τάς βεβαιώσεις τών ειδικών, εφάμιλλοι καθ' ό'λα 
πρός τάς συνήθεις φωνοταινίας, και μόνον αι διαστά
σεις τής οθόνης, επί τής όποιας θά γίνεται ή προβολή 
θά είνε κατά τι μικρότεροι του συνήθους.

— Υπολογίζεται, δτι δ πρώτος αυτός τηλοπτικός 
κινηματογράφος θά άρχίοη λειτουργών κατά τά τέλη 
εου προσεχούς 'Οκτωβρίου, θά χρησιμοποιηθή δέ διά 
τάς τηλοπτικάς μεταβιβάσεις τό ούστυμα τού ^Αγγλον 
μηχανικού Τζών Μπαίρδ,
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ΑΠΕΘΑΝΕΝ Η ΖΑΝΤΡΟΚ
Είς τό Βερολϊνον άπέθανε, τήν παρελθοΰσαν Δευτέ

ραν, εις ηλικίαν 74 έτών. ή απαράμιλλος γηραιό ήθο
ποιός τοΰ κινηματογράφου Άδέλα Ζάντροκ, λίαν γνωστή- 
καί ίν ‘Ελλάδι άπό τάς προβληθείσας Γερμανιπάς ται
νίας, είς τάς όποιας ύπεδύεεο συνήθως τόν ρόλον τής ηλι
κιωμένης καί αΰστηράς άριστοκράτιδος.

—Ή μακαρΐτις καλλιτέχνις, τραυματισθεϊσα πρό έτους 
σοβαρώς, συνεπείρ πτώσεως, παρέμενεν έκτοτε εις κλινι
κήν, δπου καί έπήλθε τό μοιραϊον τέλος της. Συμφώνως 
πρός τάς τελευταίας θελήσεις της, ό νεκρός της θά μετα- 
φερθή πρός ταφήν ε’ις τήν Βιέννην, είς τήν τελευταίαν 
δέ κατοικίαν της ή άποθανοΰσα θά φορή. είς άνάμνησιν 
παλαιών θεατρικών θριάμβων της, τό φόρεμα τής Κυρίας 
με τάς Καμελίας.

—‘Η Άδέλα Ζάντροκ εϊχεν άρχίσει τήν σταδ οδρομίαν 
της είς ένα θέατρον τής Βιέννης, ακολούθως δέ προσε- 
λήφθη ώς πρωταγωνίστρια τοΰ Γερμανικού Λαϊκού Θεά
τρου καί διαφόρων άλλων θεάτρων τοϋ Βερολίνου, ση· 
μειώοασα μεγάλην έπιτυχίαν, ιδίως εις τά έργα τοΰ "Ιψεν.

—Ή φήμη όμως τής λαμπρός καλλιτέχνιδος έγινεν 
αληθώς παγκόσμιος χάρις είς τόν κινηματογράφον, δπου 
δμως δέν ήμποροΰσε πλέον νά παίζη ρόλους νεαρός πρω
ταγωνίστριας.

ΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, Σ*ητέμβριο;. (’Εκτάκτου συνεργάτου 

μας).—Στις 30 τοϋ περασμένου μηνάς, πέθανε έδώ 
ήρεμα ένας κινηματογραφικός «άστήρ», ποϋ άν δέν 
προφερόταν άπ' τά χείλη τών ωραίων Άτθίδων, μέ 
δσο θαυμασμό ψιθυρίζουν τό όνομα τής Γκάρμπο. 
τής Ντήτριχ ή τής Τζόαν Κράουφορντ, δέν σημαίνει 
πώς ήταν μικροτέρου μεγέθους, ή όλιγωτέρας άξίας. 
Πρόκειται γιά τήν Άντέλα Ζάντροκ, ποΰ παρά τά 
74 χρόνια πού τήν βάραιναν, έξακολουθοΰσε νά 
παίζη άκόμη καί μάλιστα μ’ άφθαστη έπιτυχία.

Ή Άντέλα Ζάντροκ ήταν πρώτης τάξεως κωμι
κός, μοναδική στό νά ύποδύεται ρόλους γερόντια- 
σών, οί δέ θαυμαστοί τής κινηματογραφικής Τέχνης 
δέν θά παυσουν νά τήν θυμούνται καί νά τήν μνημο
νεύουν έπί πολύ.

Ποιός μπορεί άλλωστε νά λησμονήση τούς κωμι
κούς ρόλους της ώς γηραιάς κυρίας ή γηραιάς βα- 
σιλίσσης, πού μέ τό μπαστούνι στό χέρι καί τίς πα- 
ληές άναλοίωτες άντιλήψεις της, άφοΰ ύπεστήριζεν 
έπί πολύ καί μέ πείσμα μιάν άναχρονιστική της άν- 
τίληψι, ύποχωροΰσε στό τέλος; νικημένη άπ’τήν άπέ- 
ραντη τής ψυχής της καλοσύνη;

’Εδώ κΓ ένα χρόνο, δμως, τώρα, ή καλή καί άγα 
πητή στό κοινόν τοΰ κινηματογράφου κυρία. Άντέλα 
Ζάντροκ, δέν είχε κάνει τήν έμφάνισί της στό 
στούντιο.

Μία τυχαία πτώσις, άπ’ τήν όποίαν ύπέστη με
ρικά τραύματα, έγινεν άφορμή νά μεταψερθή στήν 
κλινική τοΰ καθηγητοΰ Σάουερμπρουχ στήν όποία 
καί παρέμενεν ώς τώρα, γιατί τά τραύματα δέν έ· 
θεραπεύοντο, παρ’ δλες τίς φροντίδες τοΰ καθηγητοΰ 
καί τών βοηθών του. ‘Ωστόσο, πριν τρεις έβδουάδες, 
τά τραύματα ήρχισαν νά παρουσιάζουν μιά αισθητή 
βελτίωσι καί ή Ζάντροκ μεταφέρθηκε στήν έσωτε- 
ρική κλινική τοΰ καθηγητοΰ Ζίμπεκ, δπου θά παρέ
μενε μέχρι τής πλήρους καί δριστικής θεραπείας. 
Άλλ’ ένώ τά τραύματα άρχισαν νά ύποχωροϋν, ό 
όργανισμός τής φτωχής καλλιτέχνιδος, άρχισε νά 
έξασθενή άποτόμως άπό τά μέσα περίπου του Αύ· 
γούστου, δταν ένα βράδυ οί έφημερεύοντες ιατροί 
διεπίστωσαν καί πνευμονική συμφόρησι.

Άπό τής στιγμής έκείνης κάθε ελπίδα θεραπείας 
εϊχεν έκλείψει. Έάν δέ ό θάνατος άργησε νάρθη καί 
ή καλλιτέχνις παρέμεινε στή ζωή τόσες μέρες ά- I

κόμη, τόΰτο όφείλεται δτι δ όργανισμός τής 74χρο- 
νης αύτής γρηας, ήταν ισχυρότατος.
ΠΟΙΑ Η ΑΔΕΛΑ ΖΑΝΤΡΟΚ

Ή καλλιτέχνις. πού τό θάνατό της θρηνούν σή_- 
μερα εϊλικρινά δλοι οί άπανταχοΰ τής γής φίλοι τοΰ 
κινηματογράφου, γεννήθηκε εις τό Ρόττερνταμ τής 
‘Ολλανδίας στις 19 Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 1864 Ή 
μητέρα της ήταν ήθοποιός τοΰ Έθνικοΰ θεάτρου τής 
‘Ολλανδίας, έθεωρεΐτο δέ ώς μία άπ’ τίς περιφημό
τερες τραγωδούς τής έποχής της.

Έτσι ή Άντέλα Ζάντροκ, είχε μέσα της έκ γε
νετής τήν καλλιτεχνική φλέβα, πού τήν έκανε διά
σημη Ή σημερινή γενεά, τή γνώρισε βέβαια καί 
τήν έξετίμησε ώς μία πρώτης τάξεως κωμική ήθο 
ποιό τοΰ κινηγατογράψου. Ωστόσο πρέπει νά~ γνω- 
σθή δτι έπί δύο ολόκληρες δεκαετηρίδες τοϋ πα
ρελθόντος αίώνος, ή Ζάντροκ ύπήρξε μία_ άπό τίς 
μεγαλείτερες τραγωδούς τοΰ Γερμανικού θεάτρου 
καί δτι τά τουρνέ της στό ’Εξωτερικό τήν είχαν γε
μίσει άπό δόξες.

Κατά τό διάστημα τών μεγάλων καλλιτεχνικών 
της τουρνέ στή Μόσχα, Βιέννη κΓ άλλοΰ, τής είχαν 
γίνει πολλές δελεαστικές προτάσεις ν’ άφήση τό Βε
ρολίνο, ’ιδίως δέ άπό τό Μπουργκτεάτερ. Ή Άδέλα 
τής άπέρριψε καί μόνον ή άδελφή της Βιλελμίνη, 
πού ήταν κΓ αύτή μιά ύπέροχη ήθοποιός ύπέγραψε 
συμβόλαιο μέ τή διεύθυνσι τοΰ έν λόγφ θεάτρου 
στά 1889.

Οί ρόλοι, πού ύπεδύθη ή Ζάντροκ είναι άπειροι' 
μά ή μεγαλείτερη έπιτυχία της ήταν στό έργο τοϋ 
’Αλεξάνδρου Δουμά υίοΰ, «‘Η ύπόθεσις Κλεμανσώ . 
Τό ρόλο της αύτό καμμιά ήθοποιός ώς σήμερα δέν 
έχει άποδώσει μέ δση φυσικότητα καί μαεστρία 
έκείνη. Έπαιζε μ’ ένα τρόπο έντελώς δικό της, χω
ρίς ρωμαντισμούς καί ύπερβολικές έξάρσεις καί δέ 
θάναι^ύπερβολή άν πή κανείς πώς αύτή έχάραξε τήν 
όδό τής συγχρόνου ηθοποιίας τοΰ ΑύστριακοΟ θεά
τρου, τό δέ λαϊκόν θέατρον τής Βιέννης, είδε ήμέρες 
έξαιρετικών θριάμβων, δταν έξησφάλισε τή συνερ
γασία τής ήθοποιοΰ αύτής, πού έλαμπε σάν ένα έ- 
ξαιρετικά φωτεινό μετέωρο στό καλλιτεχνικό στε
ρέωμα τής Αύστριακής πρωτευούσης. Έκεΐ ένεφα- 
νίσθηστόν έντοπωσιακό ρόλο τής Σάντας. στό έργο 
τών Μπρόουνερ καί Γκαγχόφερ ΟΙ γάμοι τοΰ Φα- 
λέντ». Κατόπιν πρωταγωνίστησε στά έργα: «Εϋα», 
καί «Αλεξάνδρα» τοΰ Ριχάρδου Φός, δπως καί στά 
Γαλλικά έργα τής σχολής τοΰ Σαρντοΰ. Αργότερα 
ή Άδέλα ύπέγραψε συμβόλαιο μέ τό Μπουργκτεά
τερ, δπου έντεπούταρε τό ρόλο τής Μαρίας Στού
αρτ, παρέμεινε δέ σ’ αύτό έπί τρία χρόνια διακρι- 
θείίκχμττήν «Άγριόπαπια», σέ έργα τοΰ Σούντερμαν. 
ώς Έμπολι στόν «Δόν Κάρλο», ώς «Χριστίνα» στόν 
Πρόσκαιρον έρωτα . Γιά τό λόγο δμώς δτι έννο- 

οΰσε νά ύποδύεται ρόλους μοντέρνων έργων στό 
έπίσημο αύτό θέατρο, προεκάλεσε πολλές έχθρότη- 
τες καί κατά τά έτη 1902 έως 1906 ξαναγύρισε στό 
Λαϊκό θέατρο Τέλος είς τά 1906 έγκατέλειψε τή 
Βιέννη καί έγκατεστάθη στό Βερολίνο, δπου έν 
συνεργασία μέ τόν Ράϊνχαρτ έπαιζε τόσο στό θέα
τρο δσο καί στόν κινηματογράφο.

Άπό τότε δέν «έγυρίσθη» γερμανική ταινία, στήν 
όποία νά μήν έλαβε μέρος, ύποδυομένη γηραιάς κυ
ρίας πού είχανε πρωτεύοντα ρόλο. Πάντοτε δέ, άπέ- 
δωκε μέ απόλυτο έπιτυχία τόν κάθε ρόλο πού τής 
έμπιστευθήκανε Τά χρόνια πού βάραιναν τό κορμί 
της δέν έφαίνοντο νά τήν ενοχλούν διόλου. Κι’ άν 
δέν τής συνέβαινε τό άτύχημα τής πτώσεως, άσφα
λώς θά έπαιζε άκόμα.

Στό μεταξύ αύτό κι’ δταν ή έργασία της δέν τήν 
κρατοΰσε στό Βερολίνο, ξαναγύριζε στήν άγάπη- 
μένη της Βιέννη δπου τή βρήκε κι’ ό θάνατος.

Ή κηδεία της ήταν έπιβλητική. Σ' άνάμνησι τής

ΑΙΑΦΟΡΑ ΝΕΑ ίΙΙΠΑΟΝ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΝ
Ή μόδα πού έχει επιβάλλει ε’ις τάς γυναίκας νά ψή- 

νωνται είς τόν ήλιον διά νά κάμουν χαλκόχρουν τήν επι
δερμίδα των παρ' ολίγον νά στοιχίση τήν ζωήν είς τήν 
Μπαΐτυ Ναΐβις, Ή καλλιτέχνις έπαθε πρό ήμερων άπό 
ήλίασιν καί θά χρειασθή νά παραμείνη έπί ένα μήνα είς 
κλινικήν διά νά θεραπευθή. Έν τφ μεταξύ οί κινημ. έτσι- 
ρίαι τοΰ Χόλλυγουντ, έπειδή τό ίδιο συνέβη καί μέ άλ
λους ηθοποιούς μέ αποτέλεσμα τήν έπιζήμιον καθυστέ- 
ρησιν τοΰ ‘‘γυρίσματος,, τών ταινιών, άπεφάσισαν νά λά
βουν τά μέτρα των. Τοϋ λοιπού είς τά συμβόλαια τής 
πρσσλήψεως ηθοποιών θά περιλαμβάνεται δρος άπαγο- 
ρεύων el; τούς “αστέρας,, τά παρατεταμένα ήλιόλουτρα, 
έπί ποινή καταγγελίας τής συμβάσεως εργασίας.

—Πρό ολίγων εβδομάδων ό καρδινάλιος Βερντιέ, αρ
χιεπίσκοπος Παρισίων, έπεσκέφθη τά στούντνο τής Ζου- 
ανβίλ. Κατά τό διάστημα τής έπισκέψεως, είς έκ τών 
παρισταμμένων έρριψε τήν Ιδέαν νά κτισθή εις τήν Ζου- 
ανβίλ εκκλησία ή όποία νά όνομασθή «Παναγία τοΰ κι
νηματογράφου». *0 αρχιεπίσκοπος παρά τάς αντιρρήσεις 
ώρισμένων πιστών υιοθέτησε τήν ιδέαν, τονίσας ότι ή 
έκκλησία πάντοτε έτίμησε τήν εργασίαν, άφιερώνουσα 
ναούς είς αγίους, οι όποιοι άνεκηρύχθησαν προστάται 
διαφόρων έπαγγελμάτων. Καί τά νεώτερα επαγγέλματα 
δέν υπάρχει λόγος νά μή τιμηθοΰν άπό τήν εκκλησίαν όπως 
τά παλαιά, άρκεϊ νά είναι έντιμα.

— Άπέθανε πρό ήμερών εις μίαν πολίχνην τής αγγλι
κής κομητείας τοΰ Σώσσεξ εις βαθύ γήρας ή Ελισάβετ 
'Οσκη, ή όποία περί τέλη τοΰ παρελθόντος αίώνος ήτο 
διευθύντρια ένός μεγάλου ιπποδρομίου, τό όποιον είχε 
κάμει μεγάλα τουρνέ εις τήν ‘Αγγλίαν καί τήν Αμερι
κήν. Μεταξύ τών καλλιτεχνών τοΰ ιπποδρομίου της εΰ- 
ρίσκετο καί τό άνδρόγυνον Τσάπλιν, πού είχε ένα παι- ι 
δάκι, τό οποίον παρά τήν γνώμην τών γονέων του ήθελε 
νά γίνει ήθοποιός όπως αύτοί. Ό μικρό; κατόρθωσε νά 
πείση τήν διευθύντριαν νά τόν άφήση νά έμφανισθή ένα 
βράδυ άπό σκηνής καί νά επίδειξη ένα αυτοσχέδιον νού
μερο : έτσι ήρχισε τήν καλλιτεχνικήν του σταδιοδρομίαν 
ύ Τσάρλυ Τσάπλιν.

—Άπό μίαν τελευταίαν στατιστικήν δημοσιευθείσαν 
είς αμερικανικά κινημ. περιοδικά, προκύπτει ότι κατά τό 
παρελθόν έτος 1936, ή κινημ. βιομηχανία τών ‘Ην. Πο
λιτειών έσημείωσεν άληθινόν ρεκόρ εισπράξεων. Συνολι
κός αί άκαθάρισται αύταί εισπράξεις άνήλθον είς ένα 
δισεκατομμύριον δολλαρίων, υπήρξαν, δηλαδή κατά 250 
έκατομμύρια άνώτεραι τών εισπράξεων τοΰ 1935. Αξιοση
μείωτου δμως εΐνε τό γεγονός, ότι αϋξησιν αισθητήν πα
ρουσιάζει καί ό άριθμός τών θεατών τών κινηματοθεά
τρων. Κατά μέσον όρον οί θεαταί άνήλθον είς 81 έκα
τομμύρια καθ* έβδομάδα, ένώ κατά τό 193θ ό άριθμός 
αύτός μόλις έφθανε τά 71 έκατομμύρια, πρό τριετίας δέ 
εύρίσκετο είς τά 54 έκατομμύρια.

—Ή γερμανική έταιρία U.F.A. άιαγγέλλει ότι είς τήν 
νέαν της παραγωγήν 1937—38 περιλαμβάνονται 35 περί
που φιλμ μεταξύ τών όποίων συγκαταλέγονται τά’ Fanny 
Elssler μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ καί τόν Βίλλυ Φρίτς, Pa- 
trionten με τήν Αίντα Μπαάροβα, Strait urn den kna- 
ben zo μέ τήν Λ λ Νταγκόβερ, τήν Μαρία Τασνάντυ κα. 
______ ;_______________  _____ί 
μεγαλυτέρας έπιτυχίας της ή μουσική ποϋ συνώδευε 
τή σωρό της έπαιάνιζε τό'έπιθανάτιο τραγοΰδι τής 
«Τραβιάτας» τοΰ Βέρντι.

Ή σωρός της, κατά ρητήν έπιθυμίαν της, έναπε- 
τέθη στο κοιμητήριο τοΰ χωρίου Ματζλάϊν τοΰ 
Φρήντχοφ, στόν ίδιο τάφο πού άναπαύονται καί οί 
γονείς της. Τό χώμα του άς είναι άλαφρό...

Marius 1/

τόν Βίλλυ Φρίις, Starke Herzen μέ τήν Μαρία Τσεμπο- 
τάρι, Sieben Ohrfeigen μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ καί τόν 
Βίλλυ Φρίτς, ένα φιλμ μέ τήν Άνναμπέλλα τοΰ Μαρσέλ 
Λερμπιέ, Wetterleuchten μέ τήν Λίλ Ντακόβερ κ. ά.

— Ό Αμερικανός σκηνοθέτης Σίδνεϋ Φράνκλιν, τοΰ 
όποιου τό τελευταίο έργο «Ύπό τό βλέμμα τοϋ Βούδδα» 
θεωρείται ήδη εις τούς κινηματογραφικούς κύκλους ώς 
τό μεγάλο φιλμ τής χρονιάς, ύπέγραψε νέο συμβόλαιο 
μέ τήν Μέτρο.

—‘Ο περίφημος σκηνοθέτης Μάξ Ράϊνχαρτ έρωτηθείς, 
ποϊαι είναι αί ζωηρότεροι καλλιτεχνικοί άναμνήσεις του, 
έδήλωσε τά'έξής· Ή ωραιότερα σκηνή πού είδα ποτέ 
παιγμένην άπό γυναίκα είναι άσφαλώς ό θάνατος τής 
Μαργαρίτας Γκωτιέ είς τό έργον ‘Ή κυρία μέ τάς καμε
λίας,, ύπό τής Γκρέτα Γκάρμπο. ‘Η σκηνή αυτή είνα 
κάτι τό άφαντάστως ΰπέροχον.

— Τήν περίφημη είς δλην τήν Αμερικήν diseuse τοΰ 
Μούζικ Χώλ Μίς Τάκερ, έμφανιζομένην διά πρώτην φο
ράν είς τόν κινηματογράφον, θά θαυμάσωμεν έφέτος εις 
τήν νέαν μεγάλην ταινίαν τής Έληνορ Πάουελ καί τοϋ 
Ρόιιπερτ Τέϋλορ Μπρόντγουαίη».

—‘Ο γνωστός κωμικός Μπάστερ Κήτον επανέρχεται εις 
τόν κινηματογράφον. Ήδη υπέγραψε συμβόλαιον μετά 
τής Μέτρο Γκόλντουίν, διά λογαριασμόν τής όποιας θά 
“γυρίση,. μεγάλον άριθμόν διπράκτων κωμωδιών.

— Ό γνωστός ήθοποιός τής οθόνης Έντουαρ Ρόμ- 
πινσων προοελήφθη ύπό τής Μέτρο - Γκόλντουίν - Μάγερ 
γιά νά πρωταγωνιστήσω είς δύυ εξαιρετικά άστυνομικά 
φίλμς. Τό πρώτο,ύπό τόν τίτλον «‘Ο τελευταίος γκάγκστερ», 
«γυρίζεται ήδη στό Χόλλυγουντ.

— Είς τό νέο φιλμ τοΰ Βάν Ντάϊκ ΕΡΩΤΙΚΟ ΚΟ
Κ ΤΕ ΤΛ πρωταγωνιστεί τό εκλεκτό τρίο Κλάρκ Γκέημπλ, 
Τζοάν Κράουφορδ, Φράνσοτ Τόν.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ 
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ

Πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων, ειδοποιούνται 
οί συνδρθμηταί μας, οί καθυστεροΰντες τυχόν νά 
έμβάσουν τό άντίτιμον διά τήν άνανέωσιν τής συν
δρομής των, δτι θά διακόπτεται ή περαιτέρω απο
στολή τοΰ φύλλου άμα τή λήξει τής συνδρομής.

Τι μαί έτησίων συνδρομών

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

Διά τάς Άνων. 'Εταιρείας ... » 500.—
Διά τούς λοιπούς συνδρομητάς . . * 200.—
Εξωτερικού Γενικώς....................... > 350.—

‘Εξάμηνοι συνδρομαί δέν γίνονται δεκταί.

Είς τά Γραφεία μας πωλοΰντσι καί άποστέλ- 
λονται καί είς τούς επιθυμοΰντας έκ τών ‘Επαρ
χιών, προηγούμενα τεύχη τοϋ «Κινηματογραφικού 
Άστέρος», άπό τοΰ 1930 καί εντεύθεν, αντί τής 
τρεχούσης τιμής τών δραχμών 10 τό τεύχος.

Σειραί έπίσης όλοκλήρου έτους δρχ. 200.
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‘Η θερινή κινηματογραφική κίνησις βαίνει πρός 
τήν δύσιν της Τό βραδυνό έλαφρό ψΰχος καί ή αμ
φίβολος πολλάκις κατάστασις τοΰ καιρού, ήραίωσε 
οπωσδήποτε τους θεατός τών Κινηματογράφων, οί 
όποιοι έν τούτοις λειτουργούν μέ ίκανοποιτικά άπο- 
τελέσματα. Άν πίστεύσωμεν δέ τούς είδικοΰς με- 
τεωρολόγους οίτινες προβλέπουν δι’ έφέτος έλαφρόν 
χειμώνα, οί θερινοί Κινηματογράφοι θά δυνηθοΰν 
νά παρατείνουν τήν λειτουργίαν των καί μέχρι τοΰ 
δευτέρου δεκαημέρου τοΰ προσεχούς ’Οκτωβρίου.

Μεγαλυτέραν σχετικώς άπόδοσιν παρουσιάζουν 
και αί έργασίαι τοΰ θερινό χειμερινού Κινηματοθεά 
τρου Ρέξ, λόγω τής έλαφράς καιρικής μεταβολής.

Ούτω κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προε
βλήθησαν είς τό Ρέξ τά έξης έργα : 30 Αύγούστου 
έως 5 Σεπτεμβρίου «’Ενώ ή ζωή διαβαίνει καί 6- 12 
Σεπτεμβρίου «Ή τίγρις τής Βεγγάλης , έπραγμα- 
τοποιήθησαν δέ τά κάτωθι είσιτήρια.
' Εν& 4 ζα>ή διαβαίνει Είσιτήρια 6442
Ή τίγρις τής Βεγγάλης » 8181** *

‘Η ταινία «Κακός Δρόμος» ποΰ είς τήν στήλην 
τής έπαρχιακής κινήσεως είδομεν δτι προεβλήθη 
στόν_ Κινηματογράφον «Ρέξ τής Θεσσαλονίκης, απο
τελεί ένα σκηνοθετικόν καί συγγραφικόν τερατούρ
γημα, ποΰ κατασυκοφαντεϊ τήν έλληνικήν οίκογέ- 
νειαν καί κοινωνίαν, ώς εύρισκομένην εις τό έσχα. 
τον ήθικόν κατάντημα, είς άπόλυτον ψυχικήν πόρω. 
σιν καί έκκλισιν ήθών.

Ή ταινία αύτή γυρισθεϊσα» πρό τετραετίας είς 
τήν Κωνσταντινούπολιν έπί σεναρίου τοΰ κ. Ξενο- 
πούλου, ’Ακαδημαϊκού άτυχώς, καί μέ πρωταγωνί
στριας τάς κ. κ. Μαρίκαν Κοτοπούλη καί Κυβέλην 
εύρε καί τότε έπικριτάς δλους τούς όρθώς σκεπτο- 
μένους έλληνας δημοσιογράφους. Άτυχώς οί τότε 
Ιθύνοντες, περί άλλα μεριμνώντες, ούτε έπρόσεξαν 
τάς όρθάς των ύποδείξεις. Σήμερον δμως δτε ή 
Εθνική Κυβέρνησις Μεταξά ώς ένα τών κυριωτέρων 
σκοπόν της έταξε τήν ήθικήν έξύψωσιν τής Ελληνι
κής κοινωνίας καί τήν διατήρησιν τών παλαιών οι
κογενειακών έθίμων, ή ταινία αύτή. πού διδάσκει 
τήν έξαχρείωσιν, πού παρουσιάζει τήν Έλληνίδα 
μητέρα ώς προαγωγόν τής θυγατρός της καί τήν 
δλην κοινωνίαν ώς άνήθικον, πρέπει νά έκλείψη. 
Είναι δέ άπορίας άξιον πώς άφοΰ διέφυγε τής προ
σοχής τοΰ Υπουργείου Τύπου καί ΤουρισμοΟ-ίσως 
λόγφ τού δτι ήτο παλαιά-μετά τήν προβολήν της 
δέν κατεσχέθη άπό τήν Αστυνομικήν διεύθυνσιν θεσ) 
νίκης. "Ηδή άναμένομεν δχι απλώς νά κατασχεθή 
ή ταινία, άλλά νά καταστροφή καί τό πρωτότυπόν 
της, ίνα μή τυχόν έξαχθή είς τό έξωτερικό, δπως έ· 
πίσης νά κληθή καί ό συγγραφεύς τού σεναρίου νά 
τό άποκηρύξη θηλών δτι είς νοσηρότητα τής φαντα
σίας του μόνον όφείλεται ή ύπόθεσις τοΰ έργου, 
ούδεμίαν δέ σχέσιν έχει τοΰτο μέ τήν κοινωνικήν 
τοΰ τόπου ζωήν. * * *

Πληροφορούμεθα άσφαλώς δτι ό Κινηματογρά
φος Όρφενς πλήν τών ταινιών πού έξησφάλισε άπό 
τά γραφεία τών κ. κ. Καλογήρου καί Κυριακοπού- 
λου, έκλεισε καί 13 τοιαύτας τής Γουώρνερ Μπρος, 
Φέρστ Νάσιοναλ καί συγκεκριμμένως τά' «Πράσινες 
βοσκές» έργον θρησκευτικόν παρμένο άπό τήν Πα 
λαιάν Διαθήκην, «Τό πράσινο φώς· μέ τόν Έρρολ 
Φλύν. Χάρισέ μου τόν καρδιά σου- μέ τήν Καίύ 
Φράνσις, «‘Ο βασιλεύς καί ή χορεύτρια» μέ τόν Φερ- 

νάν_Γκραβαί, Ποιος τόν σκότωσε! μέ τόν Πώλ 
Μιοϋνι, «Ό Ρομπέν τών δασών» έγχρωμος, μέ τόν
Ερρολ Φλύν καί τήν Όλίβια ντέ Χάβιλαντ, «Ναυτι

κές δόξες· ναυτική ταινία μέ τόν Ντίκ Πάουελ. «Τό 
βαριτς» μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ, τήν Άνίτα Λουΐζ 
και τήν^Κλωντέντ Κολμπέρ, ’Ατσαλένιοι άνδρες» 
μέ τόν "Εντουαρ Ρόμπινσον», «Ιππότης τού μεσονυ
κτίου», «‘Η ζωή τοϋ Αίμιλίου Ζολά· μέ τόν Πώλ 
Μιοϋνι, «‘Ο μυστικός γάμος μέ τήν Βαρβάρα Στάν- 
γουϊκ καί ‘Η γή τής επαγγελίας» έγχρωμος, μέ 
τόν Τζώρτζ Μπρέντ. 'Επίσης δ Όρφεΰς έχει πρός 
προβολήν καί τρεις ταινίας τής Μέτρο Γκόλντουϊν 
έκ τής παρελθούσης περιόδου.

Πληροφορούμεθα έπίσης δτι τά ‘Ηνωμένα γρα
φεία Άμολοχίτης-Βουλγαρίδης καί Α.Ε.Κ. Ε. διέθεσαν 
ήδη διά τούς Κινηματογράφους τοΰ κ. Σκούρα Ρέξ 
καί 'Αττικόν περί τάς_25 νέας ταινίας γαλλικής καί 
γερμανικής παραγωγής μέ τούς διασημοτέρους ·ά- 
στέρας τής όθόνης.

***
Ή θερινή σαιζόν λήγει. Μετ’ ού πολύ, τά χειμε

ρινά κινηματοθέατρα άνακαινισμένα, όλοκάθαρα, μέ 
άξιώσεις δλα νά... καταπλήξουν τό κοινόν μέ τά 
έργα πού θά προβάλουνε, θ άτοίξουν τάς πύλας των 
διά δεχθούν τούς φίλους τής όθόντς. Καί, αύτομά- 
τως, είς τά χείλη δλων τών φίλων τής έβδομης τέ
χνης τίθεται μέ δέος τό έρώτημα : Εύθύς, μόλις άπο- 
μακρυνθούν τοΰ ταμείου καί θέσουν τήν χεΐρα διά 
νά ύψώσουν τό στόρ πού φράσσει τήν είσοδον πρός 
τήν σάλλαν. θά δεχθούν τήν όμαδικήν έπίθεσιν τών.. 
ταξιθετριών, πού θά διαπληκτίζονται μεταξύ των 
ποία πρώτη θά τούς προσφέρη,. τάς άνεπιθυμήτους 
ύπηρεσίας της : Οί διευθυνταί τών Κινηματοθεάτρων 
είναι καιρός νά σκεφθοΰν σωφρονέστερα έπί τοΰ 
ζωτικού αύτοΰ διά τάς έπιχειρήσεις των ζητήματος, 
πού καί πρό τίνος μόλις μάς άπησχόλησε. Εκτός τής 
άσχημίας πούπροκαλεΐ τό θέαμα τόσων θηλέων, πού 
παρατεταγμένα είς τήν είσοδον τών θερινών κινημα
τογράφων, τά όποια δταν δέν άκκίζονται πρός πληθώ
ραν υποψηφίων μνηστήρων, διαπληκτίζονται διά τήν 
άπόσπασιν τοΰ μπουρμπουάρ άπό τούς είσερχομένους, 
είναι καί τό ζήτημα τού τί μπορεί νά τούς στοι- 
χίση αύριον αύτή ή λεγεών τών έπαγγελματιών τής.,, 
κακής ώρας. Διότι άν σήμερα ή πρόσληψις γίνεται 
άμισθί καί πρός ίκανοποίησιν τοϋ άλφα ή βήτα... φί
λου πού στέλνει τήν προστατευομένην του μ’ ένα 
μπιλλιετάκι στόν ιδιοκτήτη, αύριο, μεθαύριο δέν θ’ 
άργήσουν νά όργανωθοϋν σέ σωματείο καί νά έγεί- 
ρουν άξιώσεις κατωτάτου ορίου άμοιβής διά τάς... 
άχρήστους ύπηρεσίας των. Καί τότε, οί φίλοι ίδιο- 
κτήται τών Κινηματογράφων - άργά βέβαια - θ’ άντι- 
ληφθούν δτι πίσω ή άχλάδα έχει τήν ούράν. Δέν 
άρνούμεθα, βεβαίως, δτι δύο ή τρεις ταξιθέται είναι 
άπαραίτητοι, διά κάθε αίθουσαν. Άλλά τό ζήτημα 
αύτό τό έΑ,υσεν άξιόλογα ή διεύθυνσις τού «Σι 
νεάκ . ΤΙ πειό πολιτισμένο καί άξιοπρεπές θέαμα 
τών δύο νέων ταξιθετών μέ στολή πού έχει ; Ταξι
θετών σοβαρών (πού δέν δέχονται μπουρμπουάρ καθ’ 
δτι πληρώνονται άπό τήν διεύθυνσιν) καί Ικανών νά 
έπιβάλουν τήν τάξιν δταν ή ανάγκη παραστή ; Οί 
διευθυνταί τών Κινηματοθεάτρων μας. έπιχειρημα- 
τίαι σοβαροί, διαθέτοντες εκατομμύρια διά τήν λει
τουργίαν τών έπιχειρήσεών των, δέν είναι δυνατόν 
νά δειχθοΰν φειδωλοί προκειμένου διά πράγμα πού 
καί τήν άξιοπρέπειαν τών Κινηματογράφων των θ’ 
άσφαλίση καί αύτούς θά σώση άπό μίαν ζημίαν 
άδιόρατον μέν σήμερον άσφαλή δμως μετά τινα χρό 

νον. Ύπό τάς προϋποθέσεις αύτάς, έλπίζομεν σταθε- 
ρώς νά έκλείψη τήν άρχομένην σαιζόν ή άσχημία 
αύτή. * * *

•Ή είς τό προηγούμενον τεύχος άναγραφεϊσα εϊ- 
δησις, περί άγοράς τών παραγωγών Paramount καί 
R.K.O. ύπό τοΰ κ. Α. Σκούρα, έπιβεβαιούται καί έκ 
τών δημοσιευομένων ε’ις άλλας σελίδας σχετικός 
διαφημίσεις. Ή νεοϊδρυθεΐσα έταιρία έκμεταλλεύ- 
σεως κινηματ. ταινιών, έπωνομασθεΐσα «Σκούρας 
Φίλμς» A. Ε., έγκατέστησε τά γραφεία της είς τόν 
τρίτον όροφον τοΰ έπί τής όδοΰ Στάδίου άρ 45 με- 
μάρου Γουτάκη, θά φέρη δέ διά τήν έπί θύραις πε
ρίοδον πλέον τών 50 ταινιών τών άνωτέρω παραγω
γών, διάφορα σόρτς, μίκυ-μάους ώς καί τά περίφημα 
έπίκαιρα Παραμάουντ Νιούς.

‘Η έταιρία Σκούρας Φίλμς» διέθεσεν ήδη, μέρος 
τών ύπό έκμετάλλευσιν ταινιών της, αϊτινες θά προ
βληθούν είς τούς Κινηματογράφους Ρέξ και’Αττικόν 
ένα δέ άλλο μέρος έκλεκτών έπίσης τοιούτων, δια
θέτει, ώς μάς έδηλώθη καί δΓ άλλους πάσης τά 
ξεως Κινηματογράφους.

Πληροφορούμεθα δτι ό κ. Ίωσ. Μαργουλής, πλήν 
τής ταινίας Ξόβεργα» μέ τήν Μαρί Μπέλ πού ήγό- 
ρασε, ώς έγράψαμεν είς τό προηγούμενον τεύχος, 
έξησφάλισε καί τήν παραγωγήν τής · άμερικανικής 
έταιρίας Columbia θά είσαγάγη δέ-περί τάς 25 έξ 
αύτών, καταλλήλους διά πάσης τάξεως Κινηματο
θέατρα.

Ή μίμησις, ό πιθηκισμός θά μπορούσε νά πή κα
νείς, είναι άρρώστεια, έξαιρετικώς διαδιδομένη στόν 
τόπο μας. Ό Νεοέλλην δέν κάνει άλλο άπό τό νά 
μιμήτε τόν άντικρυνό του ’Άνοιξε παγωτατζίδικο 
καί δουλεύει ό Α άμέσως καί άντικρύ του θ’ άνοιξη 
δεύτερο καί ό Β, υστέρα δέ καί ό Γ ώσπου δέν θά 
δουλεύη κανείς. Βάφτισε τό παιδί του Άλφρέδο ό 
γείτονας ; θά βγάλη καί ό πλαϊνός του Φρίτς. Κάτι 
παρόμοιο μέ τό τελευταίο παρατηρείτε μέ τό βά 
φτισμα καί τών Επαρχιακών κινηματογράφων. Ατ
τικόν στάς ’Αθήνας; Αττικόν καί στά Γκράβαρα. 
Τώρα τΐ δουλειά έχουν τά Γκράβαρα μέ τήν ’Ατ
τική, είναι ζήτηυα πού δέν έξετάζει κανένας· Νάέχη 
δμως ή ’Αθήνα Ζάππειον καί νά μήν έχει ή ’Ανδρα
βίδα ; Αύτό δά δέν γίνεται Καί έτσι γέμισε ό κό
σμος Τιτάνια, Ρέξ, Σπλέντιτ καί τά τοιαύτα Άλλά 
ή μίμησις, ό πιθηκισμός, δέν περιορίζεται σ’ αύτό. 
Φθάνει καί στά όρια τής άρλούμπας, πού γελοίο 
ποιεί τούς έπαρχιώτας έπιχειρηματίας. Άνοιξεν 
έδώ ώς γνωστόν άπό έτους ένας κινηματογράφος 
κατάλληλος τόσο γιά παιδιά δσο καί νιά μεγάλους, 
κινηματογράφους μορφωτικός, πού προβάλλει ταινίες 
έπιστημονικές, εύθυμες άλλά κυρίως έπίκαιρες Είναι 
τό «Σινεάκ κατά συγκοπήν τών λέξεων συνεμά 
καί άκτυαλιτέ. ’Αμέσως οί έπαρχιώτες, πού_ μέ 
κάθε μεγάλο έργον πρόβαλαν καί μιά κωμωδιοΰλα, 
ή ένα ζουρνάλ, πρόσθεσαν στά προγράμματά τους: 
τό ύπέροχον δραματικόν έργον τάδε καί έπί πλέον 
«Σινεάκ» πράγμα πού δέν λέει τίποτε. Καί ποιός[ξέ· 
ρει τι άλλο πιό παράξενο θά δούμε αύριο. Γιατί 
δμως ; Τί τήν θέλουν τή μίμησι; ‘Η γλώσσα μας, άπ’ 
τήν δτοίαν κυρίως δανείζονται τούς τίτλους των τά 
ξένα θέατρα καί κινηματογράφοι δπως «’Ολύμπια», 
«Πάνθεον» «Απόλλων» κλπ. είναι τόσο πλούσια πού 
μπορεί νά δώση τίτλους σέ δλους. χωρίς νά χρεία- 
σθή νά άντιγράφουν τοιούτους_ποϋ δέν έχουν σχέσι 
μέ τόν τόπο τους. Δέν μπορούν τάχα νά μιμηθοϋν 
τό άξιομίμητον δντως παράδειγμα τοΰ έν Ρεθύμνω 
συναδέλφου των πού έβάπτισε τόν κινηματογράφον 
του μέ τό ποιητικώτατον καί τοπικώτατον «Ίδαϊον 
Άντρον»; Τέτοιες μιμήσεις μάλιστα. ”Οχι μόνον 
συγχωροΰνται άλλά καί έπιβάλλονται.

Κατά τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον θά λει
τουργήσουν, ώς καί άλλοτε έγράψαμεν 9 κεντρικοί 
κινηματογράφοι, οί : Όρφεύς, Παλλάς, Τιτάνια, Ρέξ, 
Σ πλέντιτ, ’Αττικόν, Κοτοπούλη, Πάν&εον και 'Απόλ
λων. ’Εξ αύτών ό μέν Απόλλων θά προβάλλη, ώς καί 
κατά τό παρελθόν, ταινίας περιπετειώδεις καί δευ- 
τέρας προβολής μεγάλων έπιτυχιών. τό δέ Πάν- 
&·εον είναι άγνωστον άκόμη είς ποίαν κατηγορίαν 
θά ύπαχθή δεδομένου δτι ούτε έπισκευαί ήρχισαν, 
ώς έλέγετο, ούτε έγνώσθη τί περί έξασφαλίσεως 
ύπ’ αύτοΰ νέων ταινιών.

Διά τό Ίντεάλ λέγεται δτι δέν θά λειτουργήση 
ώς Κινηματογράφος καθ’ δσον τό μεταξύ τών συνι
διοκτητών ένοικιαστήριον συμβόλαιον μετά τοϋ κ. 
Κοσμίδη έληξε ν καί δέν έπήλθεν συμφωνία άνανεώ- 
σεώς του, τής χήρας Λαζάνη έπιθυμούσης, δπως πα- 
ραχωρηθή ε’ις τρίτον ένοικιαστήν διά νά λειτουργήση 
ώς θέατρον.

Τό Σπλέντιτ έσωτερικώς άλλάζει τελείως δψιν. 
’Αντικαθίστανται δλα τά παλαιά καθίσματα διά νέων 
πολυτελών τοιούτων, έντελώς πρωτοτύπων. Άνα- 
παυτικώτατα, πολύ μοδέρνα. θά κρατούν τόν θεα
τήν έπί ώρας όλοκλήρους έν άναπαύσει, έπί ζη
μία τής έπιχειρήσεως.

Μετ’ ιδιαιτέρας δλως χαράς έπληροφορήθημεν 
δτι ή νεοϊδρυθεΐσα A. Ε. «Σκούρας Φίλμς προσέ- 
λαβεν ώς προϊστάμενον τής έκμεταλλεύσεως_ τόν 
φίλον κ. Στάμον Σταμέλον τέως διευθυντήν τής έλ· 
ληνικής έταιρίας ■ Φόξ . ‘Η πρόσληψις τοϋ κ. Σταμέ- 
λου ύπό τής «Σκούρας Φίλμς» είμεθα βέβαιοι δτι 
θά χαροποιήση έξ ίσου δλόκληρον τόν κινηματο
γραφικόν κόσμον τής ‘Ελλάδος, δστις διατηρεί άσφα
λώς τάς καλυτέράς άναμνήσεις έκ τής δράσεως αυ
τού παρά τή Φόξ Φίλμ·.

‘Ο κ. Σταμέλος. πιστεύομεν δτι καί ίκ τής νέ
ας του θέσεως θά συντέλεση τά μέγιστα είς τήν 
πρόοδον τής δλης κινηματογραφικής κινήσεως έν 
Έλλάδι, δσον καί διά την εύόδωσιν τών έργασιών 
τής νέας έπιχειρήσεωε ύπό τής δποίας_προσελήφθη. 
Τοΰτο, διότι ό κ. Σταμέλος είναι έκ τών έπαγγελ 
ματιών, πού έξ ’ιδιοσυγκρασίας μοχθούν, έ.ιί ζημιά 
άκόμη έκ τοΰ άμεσου άτομικοΰ των συμφέροντος, 
ύπέρ τής έξυψώσεως τοΰ κλάδου των καί τής διά 
καταλλήλων συνδυασμών ταυτοχρόνου έξυπηρετή- 
σεως καί τής έταιρίας παρά τή όποια ύπηρετεΐ καί 
τών πελατών μέ τούς όποιους αΰτη συναλάσσεται.

ΙΙΗΒΕΗΗΕΙΜ i
Οεσααλονίκη

Ήλύσια_ Προεβλήθησαν τά έργα «Πειρασμός», «‘Ο
ταν ή σαρξ προστάζει καί «Λέσχη Κοριτσιών».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Κυνηγημένη πε
ταλούδα», «Γλεντώ τή ζωή μου», «Νήσος τών θησαυ
ρών» καί «‘Αννα Καρένινα». ,

Ρίξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαρία Στουαρτ»; «Τό 
δράμα τοΰ Μάγιερλιγκ η «Ο κακός δρόμος» καί «Κατα· 
κτητής»,

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Σαμψών», «Γιατί 
νά δουλεύουμε» καί «Νύχτες στό Χόλλυγουντ».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαρία Στούαρτ», 
«Ό Σαρλώ στό μέτωπο», «Τό δράμα τοΰ Μάγιερλιγκ 
καί «Τό παληκάρι τής φακής».

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί λύκοι μεταξύ 
των», «Νύχτες αγωνίας», «Σπασμένες άλοσσιδες» καί «Σα
τανάδες τής Αφρικής».

Δελφοί. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπο δίαιταν», «Δι»
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πλό ρομάντζο», «Πολωνίζικο αίμα» καί Επιφυλακή».
Ίντεάλ Προεβλήθησαν τά έργα «Γυναίκες στά βούρ

κο» καί «Πολωνέζικο αίμα».
Μοσκώφ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Αγνός γλεντζές , 

Σέντραλ Πάρκ καί «Είμαι ένας δραπέτης .
Πάτραι.

Ζενί&. Προεβλήθησαν τά έργα «Πριγκήπισσα Δάγ- 
μαρ», «Μιά νύχτα στή Μόσχα», «Νιτσέβο·, Ή δεσποινίς 
προϊστάμενη» καί -Κορυδαλλός».

Οϋφα. Προεβλήθησαν τά έργα Επικίνδυνες θάλασ
σες», «Πριγκήπισσα Δάγμαρ», «Νύχτες στό Σίγκ Σίγκ», 
«'Ενα ταξεΐδι στό Μόντε Κάρλο», «Ή νεκρανάστασις τοϋ 
Τζόννυ», «Νιτσέβο», Έκτροχίασις τοϋ τραίνου καί Ό
κίνδυνος είν’ ή ζωή μου». Άνίριόπονλος

Χαλχίς

Κεντρικόν Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η πόρτα τών ό' 
νείρων», «42α όδός», «Ό αΰτοκράτωρ τής Καλιφορνίας»’ 
«Εύθυμοι «τσίγγανοι», «Ή μέλλουσα ζωή», «Γούπη», Ο* 
δύο μάγγες», «Έγκλημα τοΰ πλοίου», «Σκιές τοΰ παρελ
θόντος», «Τό ζωντανά πτώμα», «Σονάτα Κρόϋτσερ», «Τά 
μυστήρια τών Παρισίων», «Ό κήπος τοΰ Αλλάχ» καί 
«Φίλησε με Έντυ».

ΖΤάν#εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Καζινό ντέ Παρί>> 
«‘Ο Μήτρος καί ή Μάρω , «Οί λύκοι μεταξύ των», «Κο
ρυδαλλός», «’Επικίνδυνη άποστολή», «Τζένυ Τζεράρ , «Ή 
χαραυγή τής δόξης», «Ή λέσχη τοϋ μεσονυκτίου», «Όταν 
ή σάρξ προστάζει», «Ή κόρη τοΰ Δράκουλα», «Ή φωνή 
τοΰ πεπρωμένου , «ΟΙ λογχοφόροι τής Βεγγάλης» καί 
«Σταυροφορίαι». Λυκόπ.

Λάρίσοτ

Τιττάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ναυτική παρέλα- 
σις», «Ούγγαρέζικο αίμα», «"Αννα Ντεμιντόβα», «Βιεν
νέζικα καπρίτσια», «Μή μέ ξεχνάς» καί Μιά νύχτα στό 
Δούναβι».

Φρούριον. Προεβλήθησαν τά φίλμ Στέλλα Πάρα», 
«Τό δράμα τοΰ Μάγιερλιγκ», «Ματωμένες όχθες», «Τά 
δύο χαμίνια», «Ό Τσάρλυ Τσάν στήν Κίνα» καί Ένας 
μεγάλος έρως τοΰ Μπετόβεν».

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα Βρήκαν τάν μά
στορα τους», ‘Ο νόμος τής γροθιάς», «Ματωμένες 
όχθες - καί «Τό πήδημα τοϋ θανάτου», Μπακογιάννης

Τύρναβο;

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Καριόκα», «Φολ1 
Μπερζέρ», «Ό Μήτρος καί ή Μάρω» καί «Μόσχα Σαγκάϊ · 
Αίγιο ν

ΤΓαρθενών. Προεβλήθησαν τά έργα “Τό τραίνο άρ' 
13„ “Τσιγκάνικο ρομάντζο., “Η τελευταία ρούμπα,, καί 
“Τό λιμάνι τών πειρατών,,.

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα “Ένοχα χέρια,, 
“Ο Ασύλληπτος άνθρωπος,, “Η κόρη τοΰ Ταρζάν,, καί 
“Η ναυμαχία τής Φαλκλάντ,,. Καρβέλας

‘Αγρίνιου
Πάρκον. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Τόπο στά νειάτα»’ 

«Είμαι ένας δραπέτης·, «Νέα Ύόρκη Μιαμί , Ρωμαίος 
καί Ίουλιέττα», «Στά βάθη τής γής», «Δίδω τόν έρωτά 
τά ιιου , «‘Η φυγή τοΰ Ταρζάν», Κατηγορουμένη είσαι 
ανήλικη», Βατερλό»», «Νύχτες Χαβάΐ», ’Επικίνδυνες 
θάλασσες», «Στραντιβάρι», Μικρά έπαναστάτις , «Καί- 
νιξμαρκί Ραντεβού στή Βιέννη», «‘Ηρωική παρέλασις», 
«Άς ζήσουμε άπόψε καί «Πρό παντός -ψυχραιμία».

Παοχαλίδης 
‘Ιωάννινα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κατακτητής τών 
θαλασσών., «Καζινό ντέ Παρί·, «Κορνδαλλ », «Σπ

σμένες άλυσσίδες , «Σαμαράγκ», «Ματωμένος θησαυρός* 
«Οί δύο δρόμοι», «Φτωχό πλουσιοκόριτσο», «Τυφών», 
«Μόσχα - Σαγκάϊ καί «Ό ένοχος». Κολβάτσος
MtaeXAyyiev

Χαραυγή. Προεβλήθησαν τά έργα -Τά δυό σου γαλα
νά ματάκια», «Δεσποινίς Ροκοκό», «‘Ιερή Φλόγα», «Κόστα 
Ντίβα», «Μις Μπά», Δίς Ζωζέττα ή γυναίκα μου», «Πο
λυμελής οίκογένεια», «Μητρότης», «Σάς ζητούν στό 
τηλέφωνο», Εύθυμη χήρα», «Βαμμένος πέπλος·, «Θά 
πάρω έ'ναν εκατομμυριούχο», "Ας ζήσουμε απόψε» καί 
«Φακίρηδες Βασιληάδες». Μεσολογγίτης
Χανιά

'Ολύμπια - Ιίάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα Πάντα 
μεσ’ τήν καρδιά μου», «Μήν κοιμηθής πριν σέ φιλήσω , 
Ματωμένες όχθες», «Βασιλικόν βαλς , «Ρούμπα», «Βιεν

νέζικα καπρίτσια , «Νύχτα καρναβαλιού», «Ό κήπος τής 
’Αλλάχ», «Σκιές ποϋ περνοϋν», «‘Ο πειρασ -ός», «Τό Ασθε
νές φΰλον» καί «Ένα τραγούδι απ’ τή Βιέννη».

Α. Κλάρκ 
Ηράκλειον

"Απόλλων Προεβλήθησαν τά έργα «Ρωμαίος καί 
Ίουλιέττα», «Ή νήσος τών χαμένων άνθριόπων», «"Οταν 
ή πόλις κοιμάται» καί «Μικρά έπαναστάτις».

Πονλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα Άλλότρια», 
«Γούπη , «‘Εγώ καί ή αύτοκράτειρα . «Ό χαρτοπαίκτης» 
καί «Τά δύο χαμίνια».

’Αλκαξάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό φάντασμα τοΰ 
τρόμου». «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα» καί Όταν ή πόλις 
κοιμάται».
’Αργοστολιού

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Εύθυμη χήρα», Ά
βε Μαρία», Ρομάνς», «Ή ταξειδιώτις- καί Ή γάτα 
καί τό βιολί». Βοντσινας
Σύρο;

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πολυμελής οίκο- 
γένεια , · Ό πύργος τού μυστηρίου», «Βέρα Ίβάνοβνα», 
«Βικτωρία», «Νεανικές τρέλλες», «Γκάρτσια» καί «Γβπες».

Σ. Α. Έκ παραδρομής στήν προηγούμενη άνταπόκριοί 
μου δέν έσημείωσα δτι αί είπράξεις τοΰ έργου «"Οταν 
βροντούν τά κανόνια» άνερχόμεναι είς δρχ, 10.050 διετέ- 
θησαν έξ ολοκλήρου υπέρ τής Β. ’Αεροπορίας.

Σννοδινος
Βαθύ (Σάμου)

Όριρεύς. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κυρία τού ντάν- 
σιγκ». «Παρείσακτος», «Βασίλισσα Χριστίνα·, «Όταν ή 
γυναίκα αγαπά», «Κόστα Ντίβα» καί «Θάλασσες τής Κί
νας άπαντα μετά μεγάλης έπιτυχίας.
' ϊος

"Αστήρ, Προεβλήθησαν τά έργα Μελωδίες καί ρυθ
μοί», «Θάλασσες τής Κίνας», «Γλεντώ τή ζωή μου», «Έ* 
να τραγούδι απ’ τή Βιέννη καί «Εύθυμοι άτσίγγανοι».

Βουβούρης 
Σέρραι

"Εσπεροί Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κατάσκοποι; 
τοΰ τσάρου», «Ό δρόμο: πρός τήν δόξαν», «Νεανικοί 
πόθοι» καί «Τάρας Μπούλμπα».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Βιεννέζικα καπρί
τσια» μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν. «Κλό Κλό». Έπιζόντ», 
«’Ανάστασις» καί «Ό κύριος άπό τήν 'Οξφόρδη».

Βακιρτζής
Κομστινή

Αττικόν Προεβλήθησαν τά φίλμ «Λοχσγός Μπόμπυ- 
α·«Στά βάθη τής Ζούγκλας», «Πτερωτός καβαλλάρης», ·ρ-

μπέρτα», «Άποστολή τοΰ θανάτου», «Τό μάρς τών ούσ- 
σάρων», «Ό αετός τής ’Ισπανίας» καί «Τό μαύρο δωμά- 
τιον».

Σινε ΙΙάρκ Προεβλήθησαν αί ταινία «"Αστατη γυ
ναίκα», «Ή νήσος τών θησαυρών», «Νύχτες στό Χόλλυ
γουντ», «Δάκρυα Βασιλίσσης» καί «Παρθένος μητέρα».

Ά&ανασιάδης Καλάμαι
.Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό δράμα τοϋ Μά- 

γιάρλιγκ», «’Εγώ καί αΰτοκράτιιρα», «Μιά νύχτα στήν 
Όπερα», «Τό πράσινο ντόμινο», «‘Ο διάβολος είναι γυ
ναίκα» καί »Γΰπες·.

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Εύθυμοι άτσίγ- 
γανοι», «Μπολλερό», «‘Η πριγκήπισσα Νάντια» καί «Κο
ρυδαλλός.»

Ή διεύθυνσις τοΰ «‘Εσπέρου» μή φεισθεΐσα δαπανών 
αντικατέστησε τά ήχητικά μηχανήματα δισ τών τελευταίου 
τύπου τοιούτων “Σινεμεκάνικα,, ή άπόδοσις τών οποίων 
υπήρξε αξιοθαύμαστος. Μπατάγιας

ΝΕΑ ΦΙΛ/Λ
ΤΗΣ ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥΙΝ

Τό γνωστό σενάριο τοΰ Σεσίλ ντέ Μίλ «The Ge
nius and the Model» γιά τό όποιον τόσος έγινε λό
γος είς τάς ’Αμερικανικός έφημερίδας, ήγοράσθη 
ύπό τής Μέτρο. Ύπό τής αύτής έταιρείας ήγορά- 
σθησαν καί τά δικαιώματα κινηματογραψίσεως τής 
θαυμασίας όπερέττας «Κατίνκα» τών "Οττο Χάρ- 
μπακ καί Ρούντολφ Φρύζε.

ΕΓΓΡΑΦΛ1 ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Κ. Γκούμας Άθήναι 1-9 937 Μέχρι 30 8-938Κιιημ. Ιιτάνια Καλάμαι 1-8-937 30 7 9381. Χανιώτης Άθήναι 1-9-937 30-8 938Δάρης ■ Μυσιρλής Νάουσα 1-9-937 30-8-93RΑ. Γαρυφαλίδης Άθήναι 1-9-937 30-8-938Κιν. Αθηναϊκόν » 1-9 937 $ 30 8 938Νικ 1 αΐτης 
Ν. Γεωργιάδης 1-9 937

Ν. Κοκκινιά 1-9 937 3ο 8-938 
30-8-938Σ. ΙΙετρόπουλοε Κέρκυρα 1-9-937 30 8-938Π. Ιΐαπαδόπουλος Άλεξ)πολις 1-9 937 •Λ 30-8-938Χρήστου και Κανάκης Σέρραι 1-4 937 30 3-938

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΣ ΜΑΣ
Προκειμένου νά καταρτίσωμεν πλήρες μητρώον 

τών εις ολόκληρον τήν ‘Ελλάδα λειτουργούντων 
συστηματικών χειμερινών Κινηματογράφων, παρα- 
καλοΰμεν θερμώς πάντας τούς άνταποκριτάς μας, 
δπως μας άποστείλουν πίνακα, τών είς τήν πόλιν 
των καί είς ας κωμοπόλεις δέν διατηροΰμεν μονί
μους άνταποκριτάς, κινηματογράφων, είς δν νά άνα- 
φέρονται πλήν τοϋ τίτλου τοΰ Κινηματοθεάτρου, δ 
άριθμός τών θέσεων ένός έκάστου, ή μάρκα τών μη
χανών προβολής, ή μάρκα τής ήχητικής έγκαταστά- 
σεως καί τό όνοματεπώνυμον τοΰ έπιχειρηματίου.

Διά τήν συγκέντρωσιν τών ώς άνω πληροφοριών, 
παρακαλοΰνται θερμώς καί αί διευθύνσεις τών Κινη
ματογράφων τών ’Επαρχιών δπως θελήσουν νά μας 
διευκολύνουν διά τής παροχής τών αίτουμένων πλη
ροφοριών είς τούς άνταποκριτάς μας ή καί άποστο- 
λής αύτών άπ’ εύθείας είς ήμας.

Ό πίναξ οδτος δημοσιευόμενος έν καιρώ είς 
έκτακτον πανηγυρικόν τεύχος τοΰ «Κινηματογραφι
κού Άστέρος» θά ώφελήση κυρίως τάς έπιχειρήσεις 
άπό διαφημιστικής άπόψεως.

Ί^ΕΧ
01 ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΑΜΕΣΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 

Μέχρι σήμερον έχουν έφοδιασθή 
μέ Πυροσβεστήρας

REX
ΟΙ ΙΖΙΝΜΛΛΟΤΟΓΡΟΦΟΙ

ΜΑΖΕΣΤΙΚ 
ΕΛΛΑΣ 
ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ 
ΛΙΟΝΤΙΑΛ 
ΖΕΦΥΡΟΣ 
ΑΙΓΛΗ 
ΦΩΣ 
ΗΑΥΣΙΑ 
ΚΡΥΣΖΓΑΛ 
ΑΣΤΗΡ 
ΕΚΑΑΙΡ 
ΑΛΚΑΖΑΡ 
ΑΠΟΑΑΩΝ

'Λθηνΰν

ΠΒιΡαιας

Δραπ»τσΛ

Γ,,ι««<1λων

Λ,πναί 

®^λθυ

ΡΕΞ

TO EPFOSTflgia
ΑΔΕΑ.ΤΣΑΑΙΚΟΓΛΟΥ
ΑΔΕΛ. 2ΙΝΑΝ0ΓΛ0Υ
ΤΣΙΜΩΝΙΔΗ
ΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΙ

ΤΕΑΚΟΠΟΥΑΟΥ
ΠΟΘΗΤΟΥ
ΑΓΙΟΣ 2ΠΥΡΙΔΩΝ

Και πλεΐστοι άλλοι Κινηματογράφοι 
Εργοστάσια και Κλινικοί

Βορείου Ελλάδος — Βόλου — Πατρών 
καί άλλων πόλεων

Έγκεκριμμένοι ύπό τής Πυροσβεστικής 
'Υπηρεσίας ΆΘηνβν

ΤΙΜΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ZHNQN ΛΑΟΪΤΑΡΗΣ
Σωκράτους 43— ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφωνον 52.476



'Ενα άπό τά έφετεινά μιγαλουργήματα ποΰ θά πα^Φυοιάση ή

ΓΟΥίΙΡΗΕΡ ΜΠΡ01 ΦΕΡΣΤ ΝΑϊΙΟΜΑ ΦΙΛΜί
κατά τήν ίφετεινήν χειμερινήν σαιζόν

Ο ΚΥΚΛΩΝ
μέ τό άφθαστο ζευγάρι

ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝΝ - ΚΑΙΗ ΦΡΑΝΣΙΣ
Ή ταινία αδτη θεωρείται έφάμιλλος άν δχι άνωτέρα τής Έπελάσεως Έλαφράς Ταξιαρχίας^· τά δέ 

έξωτερικά της έγυρίσθησαν κατά μέγα μέρος στό Ιράκ. Λαμβάνουν μέρος 5.(00 ιππείς καί άνω τών 100CO 
προσώπων. Έσκηνοθετήθη παρά τοΰ περιφήμου δήμιουογοΰ τοϋ 'Λουΐ Παστέρ μεγάλου Γερμανού σκη
νοθέτου Βίλχελμ Ντίτερλε. Παντοΰ δπου προβάλλεται ή ταινία αϋτη και δή στό Παρίσι καϊ Λονδΐνον 
σημειώνει ρεκόρ εισπράξεων.

ΓΛ,ΙΙΜΧΑ. ΤΜΧ1

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILINS HELLAS A. E.
nA.'X’BKaemN 32 —


