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Η ΓΟΥΟΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ 
ΦΕΡΣΤ ΝΑΣ10ΝΑΛ ΦΙΛΜΣ 

ΕΛΛΑΣ A. Ε
φέρει είς γνώσιν τής άξιοτίμου πελατείας της 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

δτι πρός πληρεστέραν έξυπηρέτησιν αυτής.

ΑΠΟ ΤΗΣ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1937
άνοίγβι ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ έν Θεσσαλονίκη

δδΐίΰοβεέρρεται ε.ϊς δρονς Ιονς ιβερδεας 
μας εαχνδρομικώς ωριϊρης eiROvoypa 
ψημένος καίάρογος εσινιών μας (sa 
pay. 1937-38. ----- - ---
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Μετά τήν

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ

οί

ΔΑΙΜΟΝΕΣ
ΤΩΝ

ΚΥΜΑΤΩΝ
Λ. ΜΠΑΡΡΥΜΟΡ—ΣΠ. ΤΡΕΤΣΥ

ΦΡ. ΜΠΑΡΤΟΛΟΜΙΟΥ

"Εργο ασύγκριτο,

βα«$ΰ
ώς ό ανθρώπινος πόνος

δυνατό
ώς τό μαινόμενο 
υγρό στοιχείο,

μεγαλειώδες
ώς τό επιβλητικό 

θέαμα τών ωκεανών.

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ

ΤΗΣ
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Ολα τά «άστέρια» τοΰ Κινηματογράφου έσβυσαν μόλις άνέτειλε 
μέ τήν έκθαμβωτικήν λάμψι του τό «άστρον» τής

Σ Ο Ν I Α Σ ΧΕΝΙ
(τής βασίλισσας τοΰ πατινάζ) <

— Η —
ΛΝΑΝΥΜΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΑΛΑΧ
πού μέ τήν πρώτην έμφάνισιν του στήν οθόνη 
κατέκτησε κυριολεκτικά τό Διεθνές κοινόν.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ Ί — ΑΘΗΝΑΙ - τηλ· δ)ςις "ΚΙΝΠΑΛ ,
API©. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 24Λ34
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Οί αυστηρότεροι κριτικοί άφιερώνουν στήν 
λια και όμολογοϋν ότι καμμιά άλλη άπό 
δυάζει τόσον τέλεια τήν χάρι, τήν δροσιά, 
χορευτικήν μαεστρία καί τήν δϋναμιν τής ήθοποιΐας. Τήν

ς ON I A

ΣΟΝΙΑ ΧΕΝΙ τά κολακευτικότερα σχό- 
τάς γνωστός καλλιτέχνιδος δέν συν 
τήν τσαχπινιά, τήν αΐσθαντικότητα, τήν

θά γνωρίση έφέτος και θά 
κοινόν σέ 2 μουσικά

XENI
θαυμάση τό έλληνικόν 
αριστουργήματα

ΛΕΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
Μέ τούς

ΝΤΟΝ ΑΜΙΤΣΕ καί ΑΝΤΟΛΦ ΜΑΝΖΟΥ

’8νο™ίασεν ϊίδη εάς έφείεινάς Ιης Ιαινίας εις τάς 
μεγά^ας άμοράςξ)ΕΣ)ΚΗΣ και ΠΕΙΡΑΙΏΣ 
ώς και διά δευίέρας (εροβοράς εις ’έΤΙδήνας.

3Γι ’8ίΰαρχίαι σιεευδουν ϊίδη νά εάς έ}ασ φασίσουν 
γιατά }έρονν δει (δέρνουν μιά RaV t'Rjoyhv czapa- 
γωγη αφοωρισμένη νά δο}άση έφέίος ΐό Π ΛΑ
ΛΑΣ Rai ή όίΰοία δεν ωερικρείει aRdpta φίρμ-
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μέ τόν νέον γόητα ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΜΕΝ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ
36
36 Τ ΑΤΡ ΟΝ ΠΑΟΥΕΡ

τής

ΤΟΥΕΝΤΙΕΒ ΣΕΝΤΣΟΡΥ ■ ΦΟ
ΣΚΙΠίΩΝ Ο ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ 
/ηιτιονκο
ΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ
ΟΙ Tptll ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ

ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΡΑΨΩΔΙΑ 
ΤΑ ΔΥΟ ΟΡΦΑΝΑ 
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΝΑΣ ΘΡΟΝΟΣ 
ΖΑΧΑΡΩΦ 
ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΜΑΧΗΣ

οδός Έμμ. Μπενάκη 6
ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝ ΕΝΑ ΝΕΟΝ ΠΟΛΥΤΙΜΟΝ ΑΠΟΚΤΗΜΑ MAX

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΟΚΜ ΕΛΛΗΝΟΚΜ
KDN Η Μ ΑΤΟ ΓΡΑΦΗ KM ΚΟΝΜΜΑΤΟΓΡΑΦΠΚΜ

ENOZiX ENQIDI
περίοδος 1937-1938 ΓΡΑΦΕΙΑ: 'Οδός Ίωνος 5 

- ΑΘΗΝΑΙ —
τηλεγραφ. διευθυνςις .· ΔΡ~ Τηλ. 52.531 

«Φιλμέκε»

περίοδος 1937-1938

0 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Μ\Σ

33. ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΕΧΟΣ ΑΠΟΡΟΥ ΧΕΟΪ
Τό πασίγνωστου εργον τοΰ Λουΐ Φεγιέρ, μέ τήν Μαρί Μπέλ καί τόν 
Πιέρ Φρεναί.

34. ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ
Μέ τόν περίφημου γερμανόυ καλλιτέχνην Χάνς "Αλμπερς.

35. ΚΑΤ’ ΑΧΩΤΑΤΗΝ ΔΙΑΤΑΓΗΝ
Μέ τήυ Λίλ Ντάγκοβερ καί τόν Κάρλ Λοΰντβιχ Ντήλ.

36. ΙΙΟΡΤ ΑΡΗΟΥΡ
Ή μεγαλυτέρα κινηματογραφική δημιουργία τών τελευταίων έτών, 
μέ τήν Ντανιέλ Νταρριέ και τόν "Αντολφ Βόλμπρυκ.

37. HIE SIEBEX OHRFEIGEX
Μέ τήν χαριτωμένην Λίλιαν Χάρβεϋ καί τόν γόητα Βίλλυ Φρίτς.

38. ΝΥΧΤΕΡΙ \Α
Ή γνωστή όπερέττα τοϋ Στράους μέ τήν Λύντα Μπαάροβα καί τόν 
Ίβάν Πέτροβιτς.

39. ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ
Τοϋ Ντοστογιέφσκυ, μέ τήν Γκαμπύ Μορλαί καί τόν Ρ. Νοβάρρο.

40. ΤΑΜΑΡΑ
Μέ τόν Βικτώρ Φρανσέν καί τήν Βέρα Κορέν.

41. Σ ΕΡΕ ΝΑΤΑ
"Ενα άριστούργημα τοϋ Βίλλυ Φόρστ.

42. ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΙΓΚΗΠΩΝ
Τό καταπληκτικόν δημιούργημα τοϋ Έρμόλιεφ, τοϋ σκηνοθέτου τοθ 
♦ Μιχ. Στρογγώφ».

43. Ο ΜΕΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Σοβιετικής παραγωγής. Ή μεγαλυτέρα διεθνής ταινία πού έκαμε έως 
τώρα ή Σοβιετική Ρωσία.

44. ΖΙΓΚΟΑΕΤ
Τό περίφημου μυθιστόρημα τοΰ Πιέρ Ντεκουρσέλ, μέ τήν Φλωρέλ, τόν 
Γκ. Γκαμπριό καί τήν Ροζίν Ντερέν.

44. BURGTHE ATER
Σκηνοθεσία Βίλλυ Φόρστ, μέ τόν Βέρνερ Κράους καί τήν "Ολγα 
Τσέχοβα.

Ζ----------------------------------------------------
45. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Τό αθάνατον έργον τοΰ Άλεξ. Δουμα.
46. ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑ ΜΑΖΩΦ

Μέ τήν "Αννα Στέν. 
4 7. FRACENLIEBE FRAUENLIED 

Μέ τήν Μάγδα Σνάϊντερ καί τόν Ίβάν Πέτροβιτς. 
48. ΣΕΡΑΓΕΒΟ 

Ή μεγαλυτέρα έφετεινή ταινία τής γαλλικής παραγωγής. 
49. ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΧΗ 

Τό πασίγνωστου έργον τοϋ Λέονιος Το στόϊ. 
50. CIR QUE 

θαυμασία όπερέττα σοβιετικής παραγωγής.
51. ΕΧΑ ΤΡΙΤΟ ΦΙΛΜ

Μέ τήν Πόλα Νέγκρι.
52. X AT ASCH A

'Ένα άπό τά δυναιότερα έργα ρωσσικής ύποθέσεως.
53. Ζ Ε X Ε V Ε X U Ε ΕR X 

Μέ τόν Βίλλυ Μπίργκελ καί τήν Τζάρα Λεάντερ. 
54. ΑΧ(-)Ρ<2ΓΙ0Σ ΧΗΡΙΣ II ΑΡΤΙ \ Α 

Μέ τόν Βίλλυ Φρίτς, τήν Μαρία Τασνάντυ καί τόν Βίλλυ Μπίργκελ· 
55. 1ΙΑΧΣΙΟΧ ΜΙΜΟΖΑ 

Μέ τήν άφθαστη Φρανσουάζ Ροζέ. 
56. ΓΑΜΗΛΙΟΝ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟΧ

Μέ τόν Άνρί Ρολάν

ΕΚΤΟΞ TON ANQTEPO
ΜΕΓΟΣ /ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡιΠΕΤΕίΟΑΟΝ ΕΡΓ5Ν

20 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Φ’ΛΜ 
ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΖΟΥΡΝΡΑ ΟΥΦΑ

ΑΙ Ε/ΛΠ0ΡΙΚ2ΤΕΡΛΙ ΤΑΙΝΙΑι ΤΗΞ ΕΦΕΤΕΙΝΗΞ ΠΕΡΙΟΔΟΥ



«Λ I(ΧΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙ ΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 9
ΣΥΝΔΡ0ΜΑ1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έτησία . · Δρχ, J00
Διά τούς ’Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί
Τραπέζας Έτησία Δρχ. 1000
Διά τάς Άν. Έταιρ. » 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία συνδρομή δρχ. 350
Αί συνδρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1 92 Α 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟ/ΛΟΥ 
Γραφεία: Όύόζ 2QKPATCYS άρι8 43 
(Α' ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 4) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου: 52-4003 ΕΤΟΣ ΙΑ' ΑΡΙΘ. Ι7 (408)
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Ο ΒΡΥΧΩΜΕΝΟΣ ΛΕΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

Ό Λουδοβίκος Μάγερ, διευθυντής τής περιφήμου 
κινηματογραφικής έταιρείας Μέτρο Γκόλντουΐν-Μά- 
γερ«, άναγνωρίζεται γενικώς ώς δ άνευ στέμματος 
βασιλεύς τοϋ Χόλλυγουντ. Άγγλος άνταποκριτής, 
διελθών πρό δύο έβδομάδων άπό τό Χόλλυγουντ, 
γράφει έκεΐθεν, δτι ή έμφάνισις τοΰ Μάγερ είς έν 
άπό τά κοσμικά ντάνσιγκς, τής κινηματογραφουπό- 
λεως —διότι δ χορός είνε τό σπόρ καί ή άνάπαυσις 
τοΰ Μάγερ—άποτελεΐ σύνθημα συγκεντρώσεως δλων 
τών ώραίων κοριτσιών πού εύρίσιονται είς τό Χόλ 
λυγουντ, μέ τό δνειρον τοΰ νά γίνουν πρωταγωνί 
στριαι τής όθόνης Μία ευμενής ματιά τοΰ Μάγερ θά 
ήοκει διά νά πραγματοποιηθή τό δνειρον αύτό. Καί, 
βέβαια, ένας χορός μαζή του είνε τό καλλίτερον 
πρός τοΰτο μέσον.

Ό άνθρωπος, λοιπόν, αύιός, ποΰ προσελκύει τάς 
υποψήφιας «γοήσσας* τής όθόνης. δπως τό Φώς τής 
πεταλούδες, είνε ήδη πενήντα έτών. Ή δψις του 
φαίνεται ήρεμος καί άγαθή· καί δμως ή ζωή του ύ· 
πήρξεν ένας άδιάκοπος σκληρός άγώ". τοιαύτη δέ 
παραμένει μέχρι σήμερον, μολονότι ώς πρώτος άν- 
τιπρόεΰρος τής έταιρείας του, εισπράττει έτησίως 
153.C00 δολλαρίων, έπί πλέον δέ έννέα τοΐς έκατόν 
άπό τά πρώτα δύο έκατομμύρια τοΰ καθαροΰ κέρ
δους καί 15 τοΐς έκατόν έπί δλων τών υπολοίπων 
κερδών. “Ετσι κερδίζει ^συνήθως ένα έκατομμύριον 
δολλαρίων κατ’ έτος, ποσόν άληθώς άξιόλογον δΓ 
ένα άνθρωπον, δ όποιος, πρό τριάντα έτών, είχεν 
άποτύχει οίκτρώς είς τήν Βοστώνην, μέ τήν πρώτην 
θεατρικήν έπιχείρησιν του καί είχεν εϋρεθή έπειτα 
έντελώς άπένταρος εις τόν δρόμον.

‘Η άποτυχία δμως έκείνη δέν τόν άπεθάρρυνε 
καθόλου. Όποιος θά έπίστευεν τέτοιο πράγμα, δέν 
γνωρίζει τόν Λουδοβίκον Μάγερ. Πεισθείς, δτι είς 
τήν πουριτανικήν Βοστώνην δέν έπιαναν τά ήμίγυ- 
μνα θέλγητρα τών «γκέρλς». ήρχισε νά παρουσιάζη 
άπό σκηνής έργα μέ τραγικήν πλοκήν καί έκέρδισεν 
έτσι άρκετά χρήματα. Τά χρήματα αύτά έσκέφθη νά 
τοποθετήση είς μίαν ταινίαν, τήν όποιαν «έγύριζεν δ 
Γκρίφφΐθ, είς μίαν έποχήν κατά τήν όποιαν κανείς 
δέν έφαντάζετο άκόμη τήν καταπληκτικήν άνάπτυ- 
ξιν τοΰ κινηματογράφου.

Τό άποτέλεσμα ύπήρξε μία καταπληκτική έπιτυ
χία διά τήν έποχήν έκείνην. Ό ίδιος λέγει δτι άπό 
τήν ταινίαν έκείνην έκέρδισεν 100.000 δολλαρίων Καί 
τότε έπροχώρησε πρός τά έμπρός, μέ γιγαντιαία 
βήματα. Κατά τό έτος 1925, ίδρυσε τήν έταιρείαν 
«Μέτρο · Γκόλντουίν Μάγερ -, ή όποια έχει ώς σύμβο- 
λόν της τόν βρυχώμενον λέοντα. Όλοι γνωρίζουν, 
άναμφιβόλως, τό κατατεθέν αύτό σήμα, δέν ύπο- 
πτεύονται δμως ίσως ποία είνε ή έξήγησις τής προ·

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος... Δρ. 20.— 
Ή σελίς. . . . > 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαιτέραν συμφωνίαν 
διά δημοσιετισεις αγγε

λιών διάρκειας.

I 
κ3 ρ. 
ΐ.

S. £ S Ρ π ε;
ε
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τιμήσεώς του: Ό Λουδοβίκος Μάγερ είνε έξαιρετι· 
κώς ζωόφιλος, τό πλέον άγαπημένον δέ ζώόν του 
είς_ ιόν ζωολογικόν κήπον τοΰ Λός Άντζελες,τό ό
ποιον έχει έπισκεφθή καί έχει τοΐσει συχνά, ήτο 
άκριβώς ό λέων αύιός Μολονότι τό ζώον πρό πολ- 
λοΰ ήδη έχει ταφή εις τό νε<ροταφεϊον τοΰ Χόλλυ
γουντ. δ Λουδοβίκος Μάγερ λέγει συνήθως, μειδιών:

—Ό άστήρ αυτός θά έπ<ζήση πολύ περισσότερον 
άπό δλους τούς άλλους άστέρας μου !

Ό Μάγερ είνε άπό τούς άνθρώπους, οί όποιοι 
προκαλοΰν άμέσως παντοΰ τήν συμπάθειαν. Συχνά 
φαίνεται τραχύς καί θυμωμένος, άναμφιβόλως δμως 
έχει καλήν καρδίαν. Υπάρχουν περιπτώσεις, είς τάς 
ύποίας αί συζητήσεις του μέ διαφόρους συνεργάτας 
του καταλήγουν είς άληθινά πυγμαχικά μάτς-αύτό, 
φυσικά, δταν πρόκειται μόνον περί άνδρών- Μετά 
ένα δμως λεπτόν, είνε είς θέσιν νά τραγουδήση είς 
δποιον τοΰ τό ζητήση ενα τραγοΰδι, ένο θλιβερόν 
νοσταλγικόν τραγοΰδι άπό τήν Ρωσσικήν πατρίδα 
του -διότι είνε ‘Εβραιορώσσος—καί τότε άρχίζουν 
νά κυλοΰν είς τά μάγουλά του δάκρυα.

“Εχει όμως καί τήν ικανότητα νά προκαλή καί 
είς τούς άλλους βαθείας συγκινήσεις, συχνά δέ ε
φαρμόζει τήν μέθοδον αύτήν, δταν θέλη νά παρακι- 
νήση τούς «άστέρας του νά παίξουν μέ περισσοτέ
ρων θέρμην.

— Όταν τραγουδή κανείς ένα λυπητερό τραγοΰδι 
— συνηθίζει νά λέγη πρέπει νσ συγκινήται καί νά 
κλαίη ό ίδιος, σάν μελαγχολική γρηοΰλα. Άλλοιώς 
δέν θά πιστεύη κανείς τά αίσθήματά του. Κανείς δέν 
ήμπορεΐ νά ύποκριθή τήν θλΐψιν, έάν δέν είνε ό ίδιος 
λυπημένος.

Πράγματι, ό Λουδοβίκος Μάγερ είνε δ πρώτος 
κινηματογραφικός παραγωγός, δ όποιος ήξίωσεν είς 
τάς θλιβερός σκηνάς τών ταινιών του άληθινά δά
κρυα καί δχι δάκρυα άπό γλυκερίνην, δπως έσυνη- 
θίζοντο έως τότε, Λέγουν δτι, προκειμένου περί με
ρικών δχι πολύ εύαισθήτων άστέρων·του. άνελάμβα- 
νεν ό ίδιος νά προκαλέση τήν -υγκίνησίν των, διη
γούμενος είς αύτούς θλιβεράς ιστορίας, τραγουδών 
ή παίζων πιάνο, έως δτου κατώρθωνε νά άποσπάση 
άπό τά μάτια των άληθινά δάκρυα.

Καί, δπως είς τήν άρχήν, φροντίζει καί τώρα μό
νος του δΓ δλα. Είνε πανταχοΰ παρών καί πολλάς 
ήμέρας έργάζεται έπί δεκατέσσαρας συνεχείς ώρας. 
“Ισως, μάλιστα, αύτό άκριβώς νά είνε τό μυστικόν τής 
μεγάλης έπιτυχίας του. Μόνον έτσι ήμπορούσε νά 
γίνη δ «άνευ στέμματος βασιλεύς τοΰ Χόλλυγουντ», 
δ άνθρωπος διά τόν όποιον κάθε νέα Άμερικανίς 
ποθεί νά πέση έπάνω της τό βλέμμα του.

ΦΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ

ΚΑΛΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΡΘΗ !
Ποίν άκόμη σά πρώτα φθινοπωρινά ρίγη σκορπίσουν τά 

χλωμά φύλλα τών όένορων στό νοσισμενο άπ τή νυκτερινή 
υγρασία χώμα, προάγγελος τού χειμώνος ενεφανίσθ-η εις 
τλν γωνίαν τών άθ·ηναίκών δρόμων ό καστανάς.

Καί ή ριγηλή φωνή του : , ...
— Ζεστά, γερά. κάστανα. ύψώθ·η θ-ριαμρευτικη ως τα 

παράθυρα τών σπιτιών, δπου ή Κ*ική και ή Κοκω, με γυμνά 
άκόμη στήθη καί μπράτσα, προσπαθούσαν νά δροσισθ-ούν. 
άνεμίζοντας τή βεντάλια τους...

— Μπρρρ !. ό καστανάς καλέ, φτάνει ό χειμώνας !·., 
έκαναν μ’ ενα στόμα και σάν ένα ρίγος περασε τις πλα
στικές τού στήθους των καμπυλότητες.

Καί τά μάτια των έστράφησαν πρός τόν ούρανό, άναζη 
τώντας τό προμήνυμα μπόρας.

Κανένα δμως συνεφάζι δέν έσκίαζε τή λα.μπρότητα του 
ήλιου, ειρωνικά δέ έφάνταζε απέναντι το πολύχρωμο προ 
γραμμα τού θ-ερινού συνοικιακού κινηματογράφου ...

Έ Χαν πολύ, δέν σού φαίνεται π<»ς βιάζεται ό καστα
νάς : είπε ή μία στήν άλλη σέ λίγο

— Ετσι μού φαίνεται. Καί ιερείς, νοστά/.γησα τους χει
μερινούς. Βαρέθηκα τά ίδια καί τά ίδια...

— Λές νά’χουαε τίποτα νέο. καταπληκτικό εφετος : 
Έπανήλθ-ε στό θ-εμα ή πρώτη.
— ’Αμφιβάλλεις: .... ...
— Τί δμως : Ή Γκάρμπο λένε πό>ς εξελίσσεται άντι να 

ΖΞ37· άΐ30 “03(OV χρ0Υ(·>ν ·ΛΕ50υράνημα ..
— Τγώ προτιμώ τήν Άνναμπέλλα... Λένε δτι τώρα τε

λευταία παρουσιάζει κάτι ρόλους καταπληκτικούς...
— “Αν δέν πέθ-αινε δμως ή Χάρλοου. .
Καί ή συζήτησις πήρε δρόμο, γιά ήθ-οποιούς. έργα, σάλ- 

λες άναπαυτικές. καί κάθ-ε τι σ'χεσιν εχον με τον χειμε
ρινό κινηματογράφο. ..... .

Μπορεί τό θερμόμετρο νά έδειχνε 30 καί ο ιορως να 
έσταζε σέ θρόμβους άπό τά πρόσωπα τών συνομιλητριών.

ΊΪ οξεία φωνή τού καστανά, πού άποτελεΐ τό άσφαλε- 
στερο βαρόμετρο τής καιρικής μεταβολής διά τήν εποχήν 
αύτήν, είχε ξυπνήσει στά κορίτσια τών ’Αθ-ηνών. τή νοστακ- 
γία τού χειμερινού κινηματογράφου.

Καί ο'ί γλωσσίτσες των τιτίβιζαν γιά έργα, πρόσωπα, 
πράγματα, όνειρα καί ελπίδες. 3

— Ξέοεις Κικίτσα πώς ό χειμώνας μού είναι εξαιρετι
κά συμπαθές: Μπορείς καλέ νά δίνης τά ραντεβού σου 
■χωρίς νά σέ δή εύκολα πονηρό μάτι . . . ,

— Φτάνει μονάχ.α νά μήν έ-χουν κείνες τις ταςίΟετιοες 
τών θ-ερινών... Ξέρεις πιος κυττάζουν τους άνορες :

_ Έαένα υ.ού λές !. . Άς είναι δμως. άργούμε ακόμα.
Κείνη τή στιγμή ό εφημεριδοπώλης έφερε τά απογευμα

τινά φύλλα. Και καθ·<'»ς περίεργα τά κορίτσια τά ξεφύλλι
ζαν. άφησαν μιά κραυγή 'χαράς ταύτοχ,ρόνως :

— Καλή άρχή I Νά ό πρώτος...
ΚΓάλήθ-εια. βιαστικά κΓ άύόρυβα. ταυτόχρονα σχεοον 

μέ τή φωνή τού Καστανά, άρχιζε τάς παραστάσεις του ένας 
κεντρικός, γειμερινος. κινηματογράφος.

Καί έφ’ δσον ή άρχή έγινε, δεν θ·’ άργήσουν κι οι ά?.- 
λοι. ΙΙιθ-οϊνώς τό θερμόμετρο γιά λίγες Ρ-έρ$ΐ άκόμα νά 
ξεπεονάη τά 20... ’Αλλά σέ λίγο θ-ά κατέβη...

Ιδού', άλλωστε. καΟΰις ό ήλιος γέρνει στή δύσι του. 
γα πρώτα, πυκνότερα επειτα. ιόν τ’ΐνοοε’ίουνε γκρι,α νέφη, 
καί λίγες ττάλες ρρογ,ής ραντίζουν τη γή. . .

Τά πρώτα δάκρυα 3τό θάνατο τοΰ φί)·ινοπ(ορου, πουναι 
ταυτόχρονα καί χαιρετισμός στοΰ χειμ<υνα τόν ερχομό.

Καλώς, λοιπόν, νά μάς ερΰη. . Η A—Mill

KNOIKlAZk ΙΆΙ ηϋήοης χαιαουρνής ίγκα- 
τάσιαυις ό-ΐιλ ιί/νεος ιιατογνάφιν αυοιήματας 
Webster μετά Μηχανές Ernemann II ΙΓαραχω 
ρεΐται χαί όι’ Άπαρχίαν. Πληοοφοοίαι τά 
γραφεία μας.

Ο Κ. ΛΟΥΪ ΖΛΑΓΕΡ
ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Τήν ’6ην Σεπτεμβρίου έ. έ δΓ είδικοΰ διατάγμα
τος τοΰ Προέδρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας, άπε- 
νεμήθη είς τόν κ. Λουδοβίκον Μάγερ αντιπρόεδρον 
τής “Μέτρυ-Γκόλνιουϊν-Άάγερ,. καί Διευθυντήν τής 
παραγωγής της, τό παράσημον τής Λεγεώνος τής 
Τιμής.

Τό άπόγευμα τής αύτής ήμέρας. δ πρόεδρος τής 
Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Άλμπέρ Λεμπρέν, είς έν- 
δειξιν εξαιρετικής έκτιμήσεως, έθέγθη είς τό θερινόν 
άνάκτορον τοΰ Ραμπουγιέ, είς ιδιαιτέραν άκρόασιν.

‘Ο ζ. Λ. Μάγερ (αριστερά) μετά σού ΔιευΛ-υνσού τής 
Αιεθ-νοΰς Έζύέσεως τών ΙΙαρισίων. ζ Ιΐιερ Μορτιε.

τόν κ. Μάγερ, συνοδευόμενον ύπό τοΰ κ. Λώρενς 
Άμφότεροι είσήχθησαν παρά τοΰ κ Πιέρ Μορτιέ 
δ.ευθυντοΰ τής Έκθέσεως.

Κατά τήν συνομιλίαν, ήτις διήρκεσε περί τήν μίαν 
ώραν καί διεξήχθη είς έγκαρδιώτατον τόνον, ό _κ 
Λεμπρέν ηύχαρίστησε θερμώς τόν αντιπρόεδρον τής 
"Μέτρο Γκόλντουίν Μάγερ,, διά τήν καλλιτεχνική 
σύμπραξιν τής έταιρείας του είς τήν Διεθνή "Εκθε- 
σιν τών Παρισίων.

Τήν έσπέραν. παρά τώ Υπουργώ τοΰ Έμπορ'ου, 
παρετέθη, πρός τιμήν τοΰ κ Λ. Μάγερ, επίσημον δει 
πνον, είς τό όποιον πσρεκάθησαν αί έξέχουσαι προ
σωπικότητες τής γαλλικής πρωτευούσης.

Έκ τών συνδαιτυμόνων, οί κ. κ Π Μορτιέ, “Υβ 
Σατενιώ. γενικός γραμμαιεύς τοΰ_Προεδρείου^ Ρε· 
νετούρ, βουλευτής καί πρόεδρος τής Επιτροπής Κι
νηματογραφιστών παρά τή Βουλή,_ Σασά Γκιτρύ. 
δ διάσημος γάλλος συγγραφεύς, καί πλεϊστοι άλλοι 
έξεφώνησαν ενθουσιώδεις λόγους, είς τούς όποιους 
έχαιρέτησαν τόν κ. Λ Μάγερ δχι μόνον ώς τόν μέ 
γιστον παραγωγόν τής έποχής μας, άλλά καί ώτ τόν 
σημαντικώτερον ποράγοντα είς τήν έν γένει έξέλι- 
ξιν τής έβδόμης τέχνης.

Τήν έπομένην, δ έν Παρισίοις πρεσβευτής τών 
Ηνωμένων Πολιτειών τής Άμιρικής, κ- Μπώλιτ. συ' 
νεχάρη αύτοπροσώπως τόν κ. Μάγερ διά τήν γενο 
μένην είς αύιόν τιμήν.

Είναι περιττόν νά τονισθή ή έξαιρετική σημασία 
τής ένδοξου αύιής ήμέρας διά τό διεθνές γόητρον 
τής "Μέτρο,,. Έν τώπροσώπιρ τού άντιπροέδρου της, 
κ. Λ. Μάγερ ή Γα'λλική Κυβέρνησις άπέιειμε είς 

| τήν “Μέτρο Γκόλντουίν Μάγερ,, τάς ύψίστας τών τι
μών, άποτελούσας μίαν απροσβλήτου κύρους καί 

| άμεροληψίσς άναγνώρισιν τής θέσεως ήν κατέχει 
I σήμερον είς τήν παγκόσμιον κινηματογραφικήν πα- 
I ραγωγήν ή κορυφαία άμερικανική Εταιρεία.
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ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙί ΨΪΧΕΣ ΣΤΠ ΘΑΛΑΣΣΑ
'Ολόκληρη ή ‘Ιστορία τής θρυλικής άρ 

χόντισσας Ωκεανών καί ’Ηπείρων!

ό Γολγοθάς μιας δόξης !

‘Ολοζώντανη ή Εποποιία τής πειό ένδο
ξης Αυτοκρατορίας, τής θαλασσοκρατεί- 

ρας ’Αγγλίας !

Πρωταγωνιστούν :

ό Αλησμόνητος «Μιχαήλ Στρογκώφ»

Α^ΤΟΛφβΟΛΜΠΡΥίί

καί ή δόξα τού Αγγλικού θεάτρου, 
ή περίφημος Τραγωδός

ANNA NW
"Ενα κινηματογραφικό διαμάντι τοΰ 

όποιου τήν πρώτην προβολήν στό Παρίσι 
παρηκολούθησαν τά Διπλωματικά Σώμα
τα όλων τών Εθνών καί δλες ή έπιση- 
μότητι ς !

Παραγωγή : R. Κ. Ο.

Ή μεγαλυτέρα Ναυτική Περιπέτεια 
πού παρουσίασε ώς τώρα ή ’Οθόνη! 

"Ενα κινηματογραφικό μεγαλούργημα τού 
όποιου ή συναρπαστικές σκηνές καί ή 

δραματική ύπόθεσις καταπλήσσουν !

Τό άπαντον τής σκηνοθετικής δεινότητος 
τού δημιουργού τών 

«Λογχοφόρων τής Βεγγάλης»

ΑΝΡΙ ΧΑΤΒΑΓ

Πρωταγωνιστούν ■

ΓΙ5ΑΡΥ tjorpEP
ΦΡΑΝΣ1Σ NT Η 

ΖΩΡΖ ΡΑΦΤ

καί 5000 άκόμη ήθοποιοί

λαμβάνουν μέρος στής τρομακτικές σκη
νές μιας άνταρσίας κατά τήν διάρκειαν 
εής πειό φοβέρας τρικυμίας πού έγεινε 

ποτέ

Παραγωγή : PARAMOUNT
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WON ΑΛΛΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΝ 
ΙΤΕΙΑΝ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Η ΕΛΛΑΣ!

■■■ΙΙΜ^
Τηλεγρ. Διεύθυνσις: ΣΚΟΥΡΑΦΙΛΜ
Αριθμός Τηλεφώνου: 21'824

'Οδός Σταδίου 45 
— ΑΘΗΝΑΙ —
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“ΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΜΜΙΤΚ,,
Ή φήμη τοΰ πνευματοδεστάτου γάλλου συγγρα· 

φέως Σασά Γκιτρύ κατέστη παγκόσμιος μετά τήν 
δημιουργίαν τής ύπερόχου αύτής ταινίας του, ή 
όποία καϊ έβραβεύθη είς τήν έφετεινήν έκθεσιν τής 
Βενετίας ώς Ταινία έ'χουσα τό ώραιότερον καϊ 
πλέον ένδιαφέρον σενάριο».

"Ας άφίσωμεν τόν δημιουργόν τοΰ καλλιτεχνικού 
αύτοΰ έντρυφήματος, νά μας είπη όλίγας σκέψεις 
του σχετικώς μέ τήν ΰπόθεσιν τοΰ άριστοτεχνήαα- 
τός του.

'Η ήμέρα ποΰ άνεκάλυψα, λέγει ό Σασά Γκιτρύ' 
τήν άκριβή προέλευσιν τών 4 μεγάλων μαργαρίτα’ 
ριών πού στολίζουν τό Βασιλικόν στέμμα τής Άγ’ 
γλίας. ήταν μιά άπ’ τις εύτυχέστερες τής ζωής μορ’ 
Μοΰ φάνηκε σάν νά κρατούσα στά χέρια μου ένα 
θησαυρό και όντως ήταν ένας θησαυρός ή ύπόθεσις 
αύτή. ή όποία στό μυαλό ένός καλλιτέχνου έδιδε 
τήν ίδέα γιά τό ώραιότερο σενάριο πού μπορούσε 
νά γίνη γιά ένα φίλμ.

Τά τέσσερα αύτά μαργαριτάρια μαζί μέ άλλα 
τρία ήσαν σ’ ένα κολλιέ πού είχε δωρήσει ό Πάπας 
Πίος VII στήν άνεψιά του Αίκα ερίνη τών Μεδίκων, 
δταν αύτή παντρεύτηκε τόν διάδοχον τής Γαλ-ίας 
’Ερρίκον τής ’Ορλεάνης, υιόν τοΰ Φραγκίσκου Α'. 
"Οταν ή Μαρία Στοΰαρτ ένυμφεύθη τόν Φραγκίσκον 
Β'. έλαβε άπό τήν Αικατερίνην τό ίδιο κολλιέ Μετά 
τόν τραγικόν θάνατον τής Στούαρτ, τά τέσσαρα 
άπό τά μαργαριτάρια αύτά περιήλθον στήν Έλισ- 
σάβετ, τοποθετηθέντα ΰπό τής βασιλίσσης Βικτω
ρίας έπί τοΰ Άγγλικοΰ στέμματος

Ή άγνωστος τύχη τών τριών άλλων μαργ.ττριτα- 
ριών. μοΰ έκίνησε τήν περιέργεια καί τήν φαντα
σίαν. Έτσι άπεφάσισα νά δημιουργήσω ένα φίλμ, 
πολύ πειό καλό άπ' τά συνηθισμένα καί έξω άπό 
τούς περιωρισμένους κύκλους τών έν χρήσει μεθό
δων έργασίας. Έπροτίμησα ν’ άφήσω τά πρόσωπα 
τοΰ έργου μου νά μιλοΰν τή γλώσσα τους. Άπε 
χθάνομαι τό «ντουμπλάρισμα καϊ τό θεωρώ ώς 
βαρβαρισμόν, ώς έγκλημα άπέναντι τής τέχνης, ώς 
προσβολήν κατά τής άντιλήψεως τοΰ θεατοΰ καί ώς 
βαρυτάτην μείωσιν τών μεγάλων ήθοποιών άπό 
άπόψεως έμφανίσεως. Φαντασθήτε τόν άσΰγκριτον 
Ιταλόν μαιτρ Έρμέτε Ζακόνι τόν ύποδυόμενον τόν 
ρόλον τοΰ Πάπα Πίου VII νά όμιλή καϊ άντϊ τής 
έξόχως ύποβλητικής φωνής του, ή όποια είναι ένα 
άπό τά καλλίτερα μέσα έκδηλώσεως τής θείας του 
τέχνης, ν’ άκούωμεν τά προσποιημένα ξεφωνητά 
τοΰ α ή β μισθωτού καϊ άφανοΰς κομπάρσου.

ΘΑΥΜΑΣΙΩΝ ΦΙΛΜ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΟΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Είς την τελευταία» εκ&εσιν τής κινηματογραφίας 
ί/τΐ£ εγινεν είς Βενετίαν, μία γερμανική κινηματογρα
φική εταιρεία κατέπληξεν, ώς γράφουν τά ιταλικά φύλ
λα, τόν επιστημονικόν κόσμον <5ια μιας ταινίας της, 
ήτις &εωρεΐται ή τέλιιοτέρα είς τό είδος της, Ή εται
ρεία παρουσίασε φίλμ τών οργάνων τής αναπνοής καί 
τής &ρέφεως τοϋ άν&ρώπου, είς τό όποιον αί δύο αύ- 
ται λειτουργίαι διά πρώτην φοράν εμφανίζονται είς 
δλας τάς λεπτομέρειας τής λειτουργίας των. Είς τό 
πρώτον φιλμ είναι δρατή καί ή διαστολή άκόμη τών 
αίματοφόρων αγγείων τών πνευμόνων καί όλη ή κίνη- 
σις τών πνευμόνων κατά τήν αναπνοήν. Eij τήν δεύ
τερον π -ρατηρεϊται ή τροφή κατερχομένη διά τοϋ οίσο 
φάγου είς τόν στόμαχον καί κατόπιν όλη ή λειτουργία, 
τοϋ στομάχου μέχρι τής πολτοποιήσεως τής τροφής xOt’ 
rr/g έξοδον αυτής πρός τό σύστημα τών εντέρων.

01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓ0ΝΕΠΤ0Ν ΚΙΝΝΜΑΤΒΓΡΑΦΟ

Ιβ -ινεάζ· μάς ϊ’/.£: σ'ινχίΐίσε: σέ προγράμματα φρον
τισμένα ζαι οιαλεχτά. I χν τελευταία δμιος εβδομάδα πα 
ρουσιασε ζάτ: πού άϊί“ε: νά σταματήσω τήν προσοχή μα: 
περισσότερο.

ΜΑΙ’ΙΟΪ ΪΙ’ΑΑΑΪ

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ!...
Έπί τέλους...·ή «Ουγγρική Ραψωδία» θά «γυρισθή».
Τά τελευταία χρόνια διαρκώς άνηγγέλλετο ή με

γάλη αύτή ^παραγωγή καί διαρκώς έματαιοΰτο. Πολ
λοί οίκοι τής Εύρώπης καί ’Αμερικής είχον προα
γοράσει τήν άποκλειστικότητα έκμεταλλεύσεως τής 
πολυφημισμένης αύτής ταινίας γιά ώρισμένα κράτη 
καί άποκαρδιωμενοι έπειτα είσέπραττον τάς προ- 
καταβολάς των έπειδή ή ταινία «δέν έπρόκειτο νά 
γυρισθή». Αύτό έ ταθαν καϊ μερικοί δικοί μας Άθη 
ναΐοι.

Τώρα δμως τά ψέμματα _έτελε(ωσαν καϊ οί φίλοι 
τοΰ κινηματογράφου μποροΰν βασίμως νά έλπίζουν 
δτι έντός τής τρεχούσης περιόδου θά άπολαύσουν 
τήν εξαιρετικήν αύτήν μουσικήν ταινίαν ή όποία θά 
«γυρισθή» μέ εξαιρετικήν έπιμέλειαν.

Ό παραγωγός κ. Balalo ευρίσκεται ήδη είς Βου
δαπέστην διά τήν προπαρασκευήν του γυρίσματος» 
τών έξωτερικών σκηνών τοΰ άθανάτου έργου τοΰ 
Αίστ. Ή Ούγγρική Κυβέρνησις θά παράσχη εύρυ- 
τάτην τήν ύποστήριξίν της διά τό φιλμ αύτό, διά 
τό όποιον καϊ θά διαθέση 8.00U κομπάρσους.

Έκ τών πρωταγωνιστών μας είναι γνωστός έπϊ 
τοΰ παρδντος μόνον ό Πιέρ Μπλανσάρ.

Ή «’Ανώνυμος Κινηματογραφική Εταιρία» θά 
σημειώση άσφαλώς μιά έξαιρετικήν έπιτυχίαν προ- 
βάλλουσα τό έργον τοΰτο άπό τοΰ Κινηματογρά
φου της «Παλλάς».

Ο Κ. ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ 
ΑΦΙΧΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ό άνθρωπος πού τιμά τό ελληνικόν όνομα.— Ό μεγαλύτερος κινημ. 
έπιχειρηματίας τής ’Αμερικής.—Ή καταπληκτική σταδιοδρομία του.

Μέ χαράν ειλικρινή καϊ άνυπόκριτον, ό κινημα
τογραφικός κόσμος τής πρωτευούσης καϊ τοΰ επι
νείου της καί γενικά τό κινηματογραφόφιλον τής 
’Ελλάδος κοινόν, έπληροφορήθη τήν άφιξιν τοΰ πα· 
γκοσμίου άσσου τών κινηματογραφικών επιχείρημα- 
τιών κ. Σπόρου Σκούρα, προσφιλοΰς άδελφοΰ τοΰ

διευθυντοΰ τών Κινηματογράφων «’Αττικόν» και 
«Ρέξ» καί άγαπητοΰ θείου τοΰ διευθυντοΰ τής νεοί' 
δρυθείσης άνων έταιρίας «Σκούρας Φϊλμς» κ. Αθα
νασίου Σκούρα.

Μετέχων τής γενικής αύτής χαράς καϊ ό «Κινη
ματογραφικός ’/νστήρ , ύποχρέωσιν καί καθήκον 
του θεωρεί ν’ άφιερώση μίαν του σελίδα, διά τόν 
έλληια έκεΐνον δστις, έκκινήσας μίαν ώραίαν πρωί
αν. πρό 27ετίας, άπό τό Σκουροχώρι τοϋ Πύργου τής 
’Ηλείας, κατέστη ταχύτατα, χάρις είς τό έπιχειρημα- 
τικόν του δαιμόνιον καί τήν καταπληκτικήν του 
ευφυΐαν, ό άπόλυτος κυρίαρχος πέντε με γάλων αμε
ρικανικών κινηματογραφικών έταιριών έκμεταλλεύ
σεως Κινηματοθεάτρων, δ δικτάτωρ έξ οδ ήρτυνται 
500 Κινηματοθέατρα έν ’Αμερική καί 130 έν Αύστρα- 
λία.

Ό άφιχθείς είς ’Αθήνας έλλην κινηματογραφι
στής, άνεχώρησεν έξ 'Ελλάδος τά 1910 διά_τόν, "Α
γιον Λουδοβίκον τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, δπου 
ήτο πρό τριετίας ένκατεστημένος ό άδελφός του 
Κωνσταντίνος. Έκεϊ άνέλαβεν έργασίαν ώς υπάλ
ληλος είς κάποιο κατάστημα, ταύτοχρόνως δέ ήρ 
χισε νά φοιτά είς μίαν νυκτερινήν σχολήν διά τήν 

έκμάθησιν τής άγγλικής καί τήν άπόκτησιν λογιστι
κών γνώσεων.

Φιλομαθής, εύφυής καί δραστήριος, κατώρθωσεν 
ώστε σύν τή άναπτύξει τών γραμματικών του γνώ
σεων είς τήν άγγλικήν, νά άναπτύση καί τήν θέσιν 
του καί νά προσανατολίζεται πρός τό είδος τών 
έπιχειρήσεων πού εύδοκιμοΰσαν είς τάς ’Ηνωμένας 
Συμπολιτείας. Οΰτω τώ 1914 μετά τών άδελφών του 
Κώστα καί Γεωργίου, έλθόντως βραδύτερον είς ’Αμε
ρικήν, ίδρυσαν τρεις Κινηματογράφους έπιτυχώς 
λειτουργούντας είς τόν "Αγιον Λουδοβίκον.

Τό 1917 δμως, μέ τήν συμμετοχήν^ τής ’Αμερικής 
είς τόν παγκόσμιον πόλεμον, ό ΣπΟρος Σκούρας 
έκρινεν ύποχρέωσιν του νά προσφέρη τάς ύπηρεσίας 
του είς τήν θετήν πατρίδα του καί προσελθών ώς 
έθελοντής, κατετάγη είς τήν άεροπορίαν, δπου καί 
ύπηρέτησε μέχρι τής ύπογραφής τής ειρήνης τό 19'8, 
δτε καί άπελύθη

’Ολίγον μ:τά τήν άπόλυσίν του καί τήν έκ νέου 
ένασχόΛησίν του μέ τήν κινηματογραφικήν έπιχεί- 
ρηοιν. οί Κινηματογράφοι τών άδελφών Σκούρα, 
έγειναν έπτά ίορυθέντων τεσσάρων νέων τοιούτων 
είς τήν Πολιτείαν Μισουρί

Τό 19'4 οί άδελφοί Σκούρα είναι κάτοχοι τοΰ 
ούρανοξύατου >kjura« Building άξίας 5.5C0.000 δολ- 
λαρίων καί κύριοι 4 1 Κινηματοθεάτρων.

"Οπως ήτο φυσικόν, ή θαυμαστή αύτή τών Άδελ
φών Σκούρα σταδιοδρομία, δέν ήτο δυνατόν νά 
διαφύγη τήν άντίληψ,ν τών ’Αμερικανών έπιχειρη- 
ματιών’καί τό 19.'7 ή «Γουώρνερ Μπρος» τούς προ
τείνει συνεταιρισμόν Πράγματι ό ΣπΟρος Σκούρας 
τόν έδέχθη καί μετ’ ολίγον ήτο πρόεδρος μιάς έπι- 
χειρήσεως διαθετούσης 300 κινηματοθέατρα, τά όποια 
τό 1911 είχον αύξητή είς 450 κατανεμημένα είς δια
φόρους πόλεις τής ’Αμερικής.

Τά Κράχ δμως τοΰ 1929. πού κατέστρεψε τόσους 
άμερικανούς έπιχειρηματίας δέν μποροΰσε νά,άφήση 
άθικτους καί αύτούς. Διά μίαν_ στιγμήν μάλιστα, 
πολλοί άπό τούς παρακολουθοΰντας τήν έξέλιξιν 
τών τριών άδελφών, έπίστευσαν δτι θά συνετρίβοντο 
όλοσχερώς. Έν τούτο,ς, τό έπιχειρηματικόν δαιμό
νιον τοΰ άνθρώπου πρός τόν όποιον δλοι οί φίλοι 
τοΰ κινηματογράφου έν Άθήναις θερμήν έπεφύλα,σ- 
σον δεξίωσιν, έθαυματούργησεν. Καί ή έταιρία 
τών άδελφών Σκούρα έσυνέχισε τάς έργασίας της 
πληρώνουσα τακτικά πάσαν ύποχρέωσιν της.

Οί άδελφοί Σκούρα ήδη κυριαρχούν είς τό κινη
ματογραφικόν στερέωμα τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 
Τό 1931 ό κ. Σπ. Σκούρας κρίνει πρόσφορον,ν’ άπο- 
μακρυνθή τής Warner Bros καί νά διατηρήση τήν 
αύτοτέλειάν του, άλλά τό 1932 συνεταιρίζεται μέ 
τήν παγκοσμίου φήμης Paramount Publix, τής όποίας 
άμέσως καθίσταται πρόεδρος.

Άλλά καί είς τήν θέσιν αύτήν δέν μένει πολύ. 
Τό έπιχειρηματικόν του δαιμόνιον θέλει κίνησιν, 
νέαν ζωήν- Οΰτω τό 1933 μετέχει τής μεγίστης έται
ρίας Fox West Coast Theaters, τής όποιας γίνεται 
πρόεδρος, μέ άντιπρόεδρον τόν άδελφόν του Κων
σταντίνον, ένώ ό Γεώργιος Σκούρας μένει άντιπρό- 
εδρος τής Skouras Theaters, πού διαθέτει 75 κινη
ματοθέατρα μόνον έν Νέα Ύόρκη.

“Ενας οίοσδήποτε άλλος μετά τοσαύτας έπιτυ- 
χίας θ’ άπέκαμε καί θά έζήτει νά έπαναπαυθή έπί 
τών δαφνών του.

Ό Σπ. Σκούρας δμως, μέ τήν άρτίαν του μόρ-
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"Ολα τά δεδομένα πείθουν, δτι ή θερινή σαιζόν 
ύπήρξεν εύτυχής δΓ δλους σχεδόν τούς θερινούς 
Κινηματογράφους.

Τό κοινόν, εύρήκε σ’ αυτούς ένα θέαμα ώραϊον, 
πολιτισμένον, τερπνόν συγχρόνως καί ώφέλιμον. 
"Ενα θέαμα πού πρό παντός άλλου δέν τοΰ έκό- 
στιζε τά μαλλοκέφαλά του άλλά καί δέν άπετέλει 
κίνδυνον—θάνατον διά τήν ηθικήν τής οικογένειας 
του.

'Ας εύχηθώμεν, δπως τήν ιδίαν καλήν τύχην, έπι- 
φυλάσσει ή άρχομέι η σαιζόν διά τούς διευθυντάς 
τών χειμεριιών Κινηματογράφων, είς πείσμα τών 
θηρευόντων εΰσημα ύποστηρικτών τοϋ θεάτρου μέ 
τήν κατ’ αύτοΰ έκστρατείαν των.

Τό κοινόν καί πας καλής πίστεως άνθρωπος γνω 
ρίζει δτι, ό Κι.ημανογράφος δέν είναι ό Γαρχαν- 
τούας, ό 'Αδηφάγος, ό άχόρταγος καταστροφεύς 
πού θέλουν νά τόν παραστήσουν.

Είναι τό σύγχρονον, ήθικόν. διδακτικόν καί πολι- 
τισμένον θέαμα, παραπλεύρως τοΰ όποιου δύιατα, 
νά άνθηση καί τό θέατρον δταν είναι άξιον τοΰ 
προορισμοΰ του.

Κάθε άλλη γνώμη, αποτελεί φλυνάφημα μωρών 
ή κακοπιστών.

. *
Ή θερινή σαιζόν έληξε ύπό τούς καλλιτέρους διά 

τούς διευθυντάς Κινηματογράφων δρους. "Ισως είναι 
ή πρώτη περίοδος καθ’ ήν δλοι των άπεκόμισαν 
κέρδη· "Ηδη είσερχόμεθα είς τήν νέαν, τήν χειμερι
νήν σαιζόν. Δειλά, άθόρυβα μάλιστα, ώςνο... έν- 
τρέπετο, θά έλεγε κανείς, διά τήν σπουδήν του. 
ήνοιξε τάς πύλας του ό πρώτος χειμερινός Κινημα
τογράφος. Κατά φυτικήν συνέπειαν τόν ήκολούθησε 
καί έτερος, επισπεύδουν δέ τό άνοιγμά των δλοι 
ώστε μέχρι τής 15ης όδεύοντος δέν θά έχη μείνει 
ούδείς άργών.

"Ηδη είς τήν δραστηριότητα καί τήν επιχειρημα
τικότητα τών δ,ευθυντών των έναπόκειται νά έχουν 
καί αύτοί τήν τύχην τών θερινών.

Ή άγορά, δπως φαίνεται, έχει έφέτος πολλάς, 
καλάς καί ένδιαφερούσας ταινίας, ίκανάς νά άντα- 
ποκριθοΰν εις δλας τάς αξιώσεις τοΰ Κινηματογρα
φόφιλου κοινοΰ. Έπομένως είναι δυνατόν νά ύπάρξη 
έργασία δΓ δλους. Έκεΐνο μόνον πού έχουν νά προ
σέξουν, ιδιαιτέρως έκαστος, οί διευθυνταί τών κινη
ματογράφων είναι ή καθαριότης τής αιθούσης, ή 

φωσιν καί τό έπιχειρηματικόν δαιμόνιον πού τόν δια 
κρίνει όργα πρός νέαν δρασιν. Καί τό 1935 άναδιορ- 
γανώνει τήν "Σκούρας θήατερς , έπί νέων βάσεων 
καί δημιουργεί ταύτοχρόνως μίαν ύπερεταιρίαν διοι- 
κοΰσαν ήδη 5 άλλας μεγάλας τοιαύτας : Τήν Natio
nal Theaters Corporation τής όποιας καί προεδρεύει. 
"Ηδη ή 'Εταιρία αύτή, ή μεγαλυτέρα τοΰ κόσμου, 
διαθέτει 500 θέατρα έν ’Αμερική καί 130 έν Αύστρα- 
λία.

Είς ένα τοιοΰτον λοιπόν συνάδελφον, τιμώντα τό 
‘Ελληνικόν δνομα τόσον περιτράνως άξίζει πας έ
παινος καί πάσα τιμή.

Δέν είναι άσκοπον νά άναφέρωμεν περαίνοντες 
δτι δ κ. Σπ. Σκούρας δστις είναι νυμφευμένος καί 
πατήρ 5 τέκνων έξ ών τά 2 άρρενα, έρχεται ήδη είς 
ήλικίαν 44 έτών καί μετά 27ετή άπουσίαν είς τά 
ξένα, άπλώς καί μόνον ΐνα έπισκεφθή τήν γενέτει
ράν του καί τούς έδώ προσφιλείς του συγγενείς. 
Ο “Κινηματογραφικός Άστήρ., τοΰ εύχεται καλώς 

ήλθε.

1 καθαρότης καί σταθερότης τής προβολής, ή μή δχλη· 
σις τών θαμώνων άσκόπως. ’Επίσης ή άποφυγή τής 
ύπερτιμήσεως τής άξίας έκάστου έργου, διότι άπαξ 
μόνον τήν παθαίνει κανείς.

*%
Διά τήν άρχομένην χειμερινήν Κινηματογραφικήν 

περίοδον, πολλά, πάρα πολλά άνηγγέλθησαν έργα, 
διά τήν άξίαν τών όποιων μόνον έπαινοι έκφέρον- 
ται.

Θέλομεν νά πιστεύωμεν δτι πρός αύτό τοΰτο τό 
συμφέρον τοΰ δλου Κινηματογραφίκοΰ κόσμου, τά 
λεγόμενο δέν είναι κατά πολύ ύπέρτερα τής πραγ
ματικότητας Διότι έτσι καί οί είσαγαγόντες τάς 
ταινίας θα ώφεληθοΰν καί οί ταύτας μέλλοντες νά 
προβάλωσι θά κερδίσουν άλλά καί τό καλαίσθητον 
καί μέ πολλάς αξιώσεις κινηματογραφόφιλον κοινόν 
μας θά άτοζημιωθή.

Πάντως ό «Κινηματογραφικός Άστήρ συνεπής 
πρός τήν άνέκαθεν τηρουμένην τακτικήν του, τής 
άπό περιωπής καί έξω ύπολογισμών ή Συμπαθειών 
έκφράσεως τής γνώμης του, θά παρακολουθήση. διά 
τών ειδικών συνεργατών του, δλα τά προβληθησό- 
μένα έργα καί θά έκφέρη τήν άμερόληπτον κρίσιν 
του.

Οϋτω οι φίλοι διευθυνταί κινηματογράφων είς 
τάς έπαρχίας κα' δευτέρας ή τρίτης έν Άθήναις καί 
Πειραιεϊ προβολής, θά δύνανται νά κρίνουν έκ τών 
κριτικών τούτων τήν πραγματικήν άξίαν έκάστης 
ταινίας δπως θά έχουν καί έκ τών στατιστικών πού 
θά δημοσιεύη, τήν ακριβή έμπορικήν των άποδο- 
τικότητα.

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν είς 
τούς δύο κεντρικούς Κινηματογράφους τά κάτωθι έργα, 
ώς έΕή;:

Ρέξ: 27—3 ’Οκτωβρίου «Τό μεγάλο μυστικό» μέ τόν 
Ρόμτερτ Γαίϋλορ καί 4—10 ‘Οκτωβρίου «Ή δραπέτις» μέ 
τήν Σύλβια Σίντνεϋ.

Όρρεύ; : 2—10 ’Οκτωβρίου «Χάρισε μου τήν καρδιά 
σου» μέ τήν Καίϋ Φράνσ ς.

Έπραγματοποιήθησαν δέ τά κάτωθι είσιτήρια ώ; έξής:
Έβίομάς 27—3 Όκιωββίου 1937

1‘1-Ξ Τό ιιε-,'ά) ο μυστικό», (Magnificent Obsession),
Ρόμπερτ Τα υλο )■

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρου Είσιτήρια 2533
Τρίτη 28 > a 2055Τετάρτη 29 > V 1557
Πέμπτη 30 » » 2336
Παρπσκευ . 1 'Οκτωβρίου 1742
Σάββα-ον ·) > » 2686
Κυριακή 3 » 4064

Τό δλον 16963
ΟΡΦΕΥΣ « Χάρισέ μου τήν καρδιά σου» (Give me Your

Heart), Καίϋ Φρ άνσις.
Σάββατον ο 'Οκτωβρίου Είσιτήρια 2454
Κυριακή 3 » » 4294
Δευτέρα 4 » » 1290
Τρίτη » » ionΤετάρτη 6 » » 990
Πέμπτη 7 > > 816
Παρασκευή 8 » > 779
Σάββατον 9 » » 869
Κυριακή 10 » » 1706

Τό δλον » 14209

ΡΕΞ «Ή δραπέτις 
τν«ϋ,

Δευτέρα 4
Τρίτη 5
Τετάρτη 6
Πέμπτη 7
Παρασκευή 8
Σάββατον 9
Κυριακή 10

(Mary Burns Fugitive) Σύλβια Σίν-

Όκτωβρίου

Σύνολον

Εισιτήρια 2684
» 2180
» 2007

1694
» 1400
» 2013
» 3715

15.693

Αί διευθύνσεις τών άθηνα'ίκών Κινηματογράφων 
άπεφάσισαν δριστικώς τήν ϋψωσιν τών τιμών τών 
εισιτηρίων δλων τών κλάσεων κατά λογικήν άνα- 
λόγιαν.

Άναγνωρίζομεν δτι ή πρόθεσίς των είναι δικαι
ολογημένη, άλλά δέν μας εύρίσκει καί άπολύτως 

συμφώνους.
Ή ϋψωσις τής τιμής τών ταινιών, ή έπιβάρυνσις 

τών διαφημιστικών καί λοιπών έξόδων, ώς καί τών 
έν γένει βιωτικών άναγκών, καθιστά ίσως άπαραί- 
τητον τήν έφαρμογήν τοιούτου μέτρου.

Έν τούτοις, λόγοι φρονήσεως καί στοιχειώδους 
λογικής μάς κάμνουν νά πιστεύωμεν, δτι ή ϋψωσις 
αΰτη θά πρέπη νά περιωρισθή είς τήν πρώτην θέσιν 
μόνον καί νά μή έπεκταθή είς τάς λαΐκάς τοιαύτας 
καί Ιδία τόν έξώστην.

Δεδομένου δτι αί λαϊκαί τάξεις, θεωροΰσαι τόν 
κινηματογράφον ψυχαγωγικήν άνάγκην, πηγαίνουν 
είς αύτόν ύποβαλλόμενοι ε’ις διαφόρους στερήσεις, 
δέν θά έπρεπε νά τούς καταστή άνέφικτος ή είσο
δος, έφ’ δσον καί αύτών τά έσοδα είναι περιωρι- 
σμένα.

Δέν πρέπει, άλλωστε, νά λησμονεΐται, δτι ύπάρ- 
χουν εύπροσωπότατοι καί δλας τάς άνέσεις παρέ 
χοντες κινηματογράφοι β'προβολής, είς τούς όποιους 
κάμνοντες όλίγην ύπομονήν, θά προσφύγουν, πυκ- 
νοΰντες τήν συνήθη πελατείαν των.

Έάν πρέπει δθεν κάποιος νά συμβάλη είς τήν κά 
λυψιν τών προσθέτων έξόδων τών κινηματογράφων 
α' βιζιόν, είναι οί προσφεύγοντες είς τάς διακεκρι
μένος θέσεις διά νά μή φ χ\οΰν .. καθυστερημένοι, οί 
έπιθυμοΰντες νά έπιδειχθοΰν δτι.,.νά μας. έδώ είμα
στε !... Αύτοί, δικαιολογημένα, νά πληρώσουν. Ή 
ύπερτίμησις δέν πρόκειται νά έπιδράση έ· ί τοΰ 
προϋπολογισμού' των ποσώς. Διά τόν λαοτζίκον 
δμως, τόν θεωροΰιτα τόν κινηματογράφον πνεύμα, 
τικήν του τροφήν καί μοναδικήν ψυχαγωγίαν καί ό 
όποιος κόβει άπ' τό ψαΐ καί τά ροΰχα του τήν άξίαν 
τοΰ εισιτηρίου τής γαλαρίας, ή μικρά έστω έπιβά- 
ρυνσις, ίσως είναι φορτίον βαρύ, πού θά τόν κάμη 
νά μή πατήση πλέον είς τούς Κινηματογράφους α' 
προβολής.

Αύτό άς τό προσέξουν καλά οί ένδιαφερόμενοι

Καθ’ ά λέγεται, πολύ προσεχώς άνοίγουν τάς 
πύλας των ένας ή δυό μοντέρνοι συνοικιακοί χει
μερινοί Κινηματογράφοι.

Τό γεγονός δμως τοΰτο. θά είναι εύχάριστον διά 
τήν Γδλην κινηματογραφικήν κίνησιν άραγε ή θά 
έχη άντίκτυπον έπί τών εργασιών τών κεντρικών 
κινηματογράφων β’ βιζιόν

Ή έξαγωγή συμπεράσματος άποβαίνει πολύ δύ
σκολος. Ή άλήθεια είναι δτι ύπάρχουν συνοικίαι 
μέ συγκοινωνίαν πλημμελή, πολύ τοΰ κέντρου άπέ- 
χουοαι, οί κάτοικοι τών όποιων δυσκόλως άποτολ- 
μοΰν τήν κάθοδον πρός τά κέντρα τής πρωτευούσης. 
Έάν, λοιπόν, μέ τό άνοιγμα έγγύς χειμερινών των, 
κινηματογράφων πρόκειται ν' άφήσουν τήν τακτικήν 
τοΰ χουζουρέματος στήν οικιακή θαλπωρή, καί οί 
νέοι αύτοί Κινηματογράφοι ν’ άντλήσουν τήν πελα

τείαν των έκεϊθεν, έχει καλώς. Έάν δμως πρόκει
ται νά συγκεντρώσουν έκείνους πού ή άγάπη των 
πρός τόν κινηματογράφον είναι άνώτερη παντός 
ύπολογισμοΰ κόπου, τότε, πολύ φοβούμεθα δτι χωρίς 
νά κερδίσουν τίποτε οί τολμηροί έπιχειρηματίαι. θά 
ζημιώσουν τούς είς τά κέντρα συναδέλφους των. 
Όψώμεθα καί κρινοΰμεν !...

Κατ’ έπανάληψιν, χωρίς δυστυχώς, νά είσακου 
σθώμεν. έθίξαμεν τό φλέγον ζήτημα τών ταξιθετριών 
τών Κινηματογράφων. Καί ύπεδείξαμεν τήν άνάγκην 
τής προσλήψεως σχετικώς ό' ίγων μορφωμένων καί 
άξιοπρεπών νέων, πού νά ξέρουν νά κρατήσουν ύψη- 
λά καί τό ίδικόν των γόητρον, άλλά καί τών έπιχει- 
ρήσεων είς τάς όποιας ύπηρετοΰν.

"Ηδη. δτε άρχεται ή νέα σαιζόν, έπανερχόμεθα 
έπί τοΰ ζητήματος.

Καί ύπενθυμίζομεν πρός τούς άμέσως ένδιαφερο- 
μένους, δτι έχουν συμφέρον νά μελετήσουν τό ζή
τημα, πριν ή μέ τούς διαφόρους συλλόγους καί τάς 
οικείας συμβάσεις εύρεθοΰν πρό άδιεξόδου.

Τό παράδειγμα τοΰ“Σινεάκ., άς τούς χρησιμεύση 
ώς ύπόδειγμα.

Σήμερον μάλιστα, δτε άρχεται λειτουργούσα ή 
σχολή τουριστικού προσωπικού, μποροΰν έξ αύτής 
νά άρυσθοΰν προσωπικόν σεμνόν, μορφωμένον, εύ- 
πρόσωπον, ικανόν νά τούς έξυπηρετήση χωρίς νά 
κάμουν τό κοινόν νά δυσανασχετή, ώς συμβαίνει μέ 
τάς ταξιθέτιδας τών θερινών Κινηματογράφων.

"Ας σκεφθοΰν, δτι ένα σωρό νέοι, τελειόφοιτοι 
γυμνασίου, φοιττταί άκόμη, ύπηρετοΰν ώς γκαρσό
νια σέ διάφορα νυκτερινά κέντρα ή μοχθούν σέ χα 
μαλοδουλειές γιά νά άντιμετωπίσουν τά σπούδα- 
στρά τους. Μποροΰν λοιπόν, άξιόλογα, νά προσλά- 
βουν ώς ταξιθέτας τούς νέους αύτούς, οΰτως ώστε 
καί καλοί νά φανούν σέ νέους άξιους ύποστηρίξεως 
καί τό κοινόν νά εύχαριστήσουν, διότι καί άν πρό
κειται νά δώση κάτι, θά τό χαλαλίση προκειμένου 
νά βοηθήση νέους εύγενεΐς, φιλομαθείς, άναξιοπα- 
θοΰντας.

Εϊμεθα εύτυχεΐς. διότι αί συστάσεις μας, περί 
άντικαταστάσεως τών ταξιθετριών άπό ταξιθέτας 
νέους σεμνούς, μορφωμένους, εύγενικούς καί ικα
νούς νά ρυθμίσουν τήν άνετον ταξιθέτησιν τών 
θεατών καί τήν εύκοσμίαν είς τούς κινηματογρά
φους, κατά τό ύπόδειγμα τοΰ Σινεάκ», ήρχισαν νά 
εύρίσκουν τήν προσήκουσα^1 ήχώ παρά τοϊς διευθυν 
ταϊς κινηματοθεάτρων. "Ηδη. άπό τής παρελθούσης 
έβδομάδος ό Κινηματογράφος τής Έκθέσεως Ζαπ- 
πείου, άντικατέστησε τόν έσμόν τών διαφόρων θη· 
λέων, μέ ταξιθέτας εύπροσώπους, εύγενικούς καί 
προθύμους, τήν έμφάνισιν τών όποίων τό κοινόν 
έδέχθη μέ πολλτ,ν εύχαρίστησιν. ’Επίσης φαίνεται 
άποφασισμένη ν’ άκολουθήση τήν τακτικήν αύτήν 
καί ή διεύθυνσις μεγάλου κεντρικού κινηματοθεά
τρου. Πάντως, τό εύχάριστον είναι δτι ή άρχή έγινε 
καί δέν θά βραδύνη. συνεπώς, έπί πολύ, ή ήμέρα 
πού θά πανηγυρίσωμεν τήν πλήρη έπιτυχίαν τής 
έκπολιτιστικής έπιδιώξεώς μας.

Άπό τοΰ προσεχούς έτους, ό Κινηματογραφικός 
Άστήρ εισέρχεται ύπό τούς αίσιωτέρους τών οίω 
νών, είς τό 15ον άπό τής έκδόσεώς του έτος.

Κλείει, δηλονότι, μέ τήν λήξιν τοΰ τρέχοντος 
έτους, μίαν δεκατετραετή σταδιοδρομίαν πλήρη 
προοδευτικής έξελίξεως καί δράσεως γονίμου, διά 
τήν όποιαν πρέπει νά είναι ύπερήφανος καί ή διευ- 
θυνσίς του καί τό κοινόν πρός τό όποιον άπευθύνε- 
ται καί πολλαπλώς έξυπηρετεΐ.

Έκδοθείς είς μίαν έποχήν, πού ή άγάπη τοΰ 
κοινοΰ πρός τήν έβδόμην τέχνην δέν είχε προσλά- 
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βει τήν σημερινήν πανδημίαν της, είς έποχήν πού ό 
Κινηματογράφος δέν εΐχεν έξελιχθή είς τήν σημερι
νήν περιωπήν και δέν είχε προσλάβει τήν σημερινήν 
βιομηχανικήν έ'κτασιν πού ίσοΰται πρός τό έν τρί
τον τής όλης βιομηχανικής κινήσεως τής ΰψηλίου, 
είχε ν’ άντιπαλαίση πρός μύρια δσα προσκόμματα 
καί άπητήθη δεινός άγών διά νά έπικρα-ήση.

Σήμερον, δτε πλήρης άκμήε καί ζωτικότητας 
εισέρχεται είς τό Ι5ον άπό τής έκδόσεώς του έτος, 
τό πρώτον τοΰ όποιου φύλλον θά παρουσιαοθή ε
κτάκτως καλλιτεχνικόν, άφαντάστωε πλούσιον, αλη
θινόν τυπογραφικόν θαΰμα, δέν θά ήτο άσκοπον νά 
έζετασθή τό παρελθόν, τό τόσον γόνιμον είς άπο- 
δοτικότητα, άλλά καί τόσον έπίμοχθον διά τόν διευ
θυντήν του. Πολιτικοί διαταραχαί, δυσχερείς διεθνείς 
συνθήκαι, στενότης κινηματογραφόφιλου κοινού, 
διαρκής ϋψωσις τών έκδοτικών έξόδων, βσρειά τοϋ 
κινηματογράφου φορολογία, ποικίλοι κατά τούτου 
περιορισμοί, ήνάγκασαν τήν διεύθυνσιν τοΰ -Κινη
ματογραφικού Άστέρος» νά παλαίση δεινώς δπως, 
ού μόνον μή άναγκασθή νά διακόψη τήν έκδοσίν 
του, άλλά καί νά έξελιχθή άπό άπόψεως έμφανί- 
σεως προοδευτικώς. Τοΰτο δέ χωρίς νά ΰψώση τάς 
συνδρομάς ύπερόγκως ουδέ πρός ούδένα νά χαρι- 
σθή... Άν δ’ είναι κάτι πού άποτελεΐ τόν έπιβλητι- 
κώτερον τίτλον τιμής διά τόν «Κινηματογραφικόν 
Αστέρα . είναι ή άπολύτως σψογος άμεροληψία 
πού έτήρησεν έν παντί Αί συμπάθειαι, άντιπάθειαι. 
έχθρότητες. κοινωνικά! σχέσεις καί προσωπικά! υπο
χρεώσεις τοΰ διευθυντοΰ του, έμειναν έξω τής άρ- 
θρογραφίας καί τής κριτικής τών έκάστοτε προβαλ- 
λομένων φίλμ.

Ή άντικειμενικότης καί ή άλήθεια, υπήρξαν πάν 
τότε αί σταθεραί βάσεις έφ ής έγράφετο τό περιε- 
χόμενόν του. Ό πόθος τής έξυπηρετήσεως τοΰ Κινη
ματογραφικού κόσμου καί τοΰ Κινηματογράφου έν 
Έλλάδι ή πρόοδος, ύπήρξαν ή διαρκής επιδίωξίς 
του

Καί πρέπει νά δμολογηθή δτι ή άλματώδης πρόο
δος τοΰ Κινηματογράφου είς τήν χώραν μας. είναι 
έργον έν πολλοΐς ίδικόν του. Ή έ«τίμησιο άλλως 
καί ή άμέριστος ύποστήοιξις πού τοΰ παρέχει σή
μερον δλος έν γένει δ Κινηματογραφικός κόσμος, 
οί Κινηματογραφόφιλοι τής χώρας μας καί οί οπωσ
δήποτε έχοντες σχέσεις μέ τά τοΰ Κινηματογράφου, 
άποτελεΐ τήν τρανωτέραν άπόδειξιν τής επιβολής 
τοΰ περιοδικοΰ είς τήν συνείδησιν τοΰ Κοινοΰ.

Έκεινο δμως πού καθιστά έκδηλον τήν άξίαν τοΰ 
περιοδικοΰ αύτοΰ ώς καθαρώς κινηματογραφικού 
όργάνου περιωπής, εύσυνειδησίας καί ένημερότητος, 
είναι ή έπίσημος άναγνώρισίς του άνά τό διεθνές 
κινηματογραφικόν κοινόν.

Είναι παγκοίνως γνωστόν σήμερον δτι δλαι αί 
ξέναι έταιρίαι παραγωγής ταινιών άπό τάς διε
θνούς φήμης τοιαύτας τής μεγάλης υπερατλαντικής 
Δημοκρατίας εως τάς μικροτέρας τοιαύτας τών 
Βαλκανίων, τής Ρωσσίας καί τής ’Απω ’Ανατολής, 
έκ του ‘'Κινηματογραφικού Άστέρος.. άρύονται τάς 
πληροφορίας πού τούς ενδιαφέρουν διά τήν κατατό- 
πισίν των είς τάς προτιμήσεις τοΰ Ελληνικού κοι- 
νοΰ καί τής Ελληνικής άγορας τήν κατόστασιν καί 
τάς άπαιτήσεις.

Δέν υπάρχει Γραφεΐον Εταιρείας παραγωγής 
φίλμ κα! άντιπροσωπεία αύτών μή έχουσαι ύπ’ δψιν 
τόν ‘ Κινηματογραφικόν ’Αστέρα,, τόν όποιον, χάρις 
είς τήν ένήμερον, έπίκαιρον καί έμπεριστατωμένην 
ΰλην του κα! συγχρόνως τάς άψόγου άκριβείας στα
τιστικός του έπ! τής έν γένει κινηματογραφικής 
κινήσεως έν Έλλάδι. κατατάσσουν μεταξύ τών κο
ρυφαίων Κινηματογραφικών τής ΰψηλίου περιοδικών-

Άπόδειξις τούτου άλλως τε καί τό δτι δέν ύπάρ- 
Χε\ Εταιρία διατηρούσα άντιπροσωπείαν έν Έλλάδι, 
πού νά μή διαφημίζεται δΓ αύτοΰ, δπως διαφημίζε

ται κα! πάσα Έλληνική Εταιρία ή Γραφεΐον, δπως 
διαψημίζωνται καί οί παραγωγοί κινηματογραφι
κών μηχανημάτων, έξαρτημάτων κ.τ.λ.

'Υπό τάς προϋποθέσεις αύτάς καθίσταται έκδη
λον διά πάντα έχοντ > καί τήν στοιχειωδεστέραν 
λογικήν, ποία θά είναι ή μελλοντική σταδιοδρομία 
τοΰ "Κινηματογραφικού Άστέρος,. μετά τάς βελτιώ
σεις πού σκέπτεται νά έπιφέρη ή διεύθυνσις _του 
έπ! τή εισόδου του είς τό 15ον έτος. Άς εύχηθώμεν 
μόνον δπως αί νέαι δαπάναι άς μέλλει ν’ άντιμε- 
τωπίση είς τήν προσπάθειάν του ταύτην. ή διεύθυν- 
σίς του. μή παρέλθουν άπαρατήρητοι άπό τό κοι
νόν του, πού τοΰ όφείλει πάσαν δυνατήν ύποστή- 
ριξιν.

* ’ *
Όμολογοΰμεν δτι ό τρόπος μέ τόν όποιον ό 

πρώτος άνοίξας τάς πύλας του κεντρικός χειμερινός 
Κινηματογράφος, εγκαινίασε τήν έπί θύραις_ νέαν 
σαιζόν, δέν μάς ένεθουσίασε καθόλου Μάς έξέ- 
πληξε μόνον. Τοΰτο δέ δχι άπλώς διότι άποτελεΐ 
παράβασιν τών καθιερωμένων μόνον, άλλά καί 
διότι δέν είχε ουδέ τήν συνήθη εμπορικότητα.

Τά έγκαίνια ένός κινηματογράφου δπως καί 
καταστήματος καί δταν άκόμη συμπίπτουν μέ 
τήν έναρξιν μιάς νέας περιόδου, ώς έν προκειμένω, 
πρέπει νά έχουν κάποιαν έπισημότητα καί πανηγυ- 
ρικότητα. ή όποια νά προκαλέση τό κοινόν ένδια- 
φέρον καί τήν κοινήν προσοχήν. Πρέπει νά προψ 
γηθή τούτων ό θόρυβος πού θά γνωρίση τό γεγονός 
είς τό πλήθος. Πράγματα πού έλειπαν άπό τόν 
έγκαινιάσαντα τήν σαιζόν Κινηματογράφον.

Είναι άλήθεια δτι ή διεύθυνσις τοΰ «Όρφέως» 
καί πέρυσι κατά τά έγκαίνιά του, πού έγιναν μίαν 
έποχήν άκατάλληλον, ήκολούθησε τήν τακτικήν τής 
■έν κρύπτω καί άπαραβύστω·. θά μπορούσε κανείς 
νά πή. ένάρξεως τών παραστάσεων Άλλά πέρυσιν 
θά ήδύνατο κανείς νά κολάση τό πράγμα λόγω τής 
άγνοιας τής διευθύνσεώς του ώς πρός τά έπαγ-γελ 
ματ.ικώς καθιερωμένα. Έφέτος δμως. πού τό άνο.γ- 
μα τοΰ «Όρφέως» άπετέλει καί τήν έγκαινίασιν τής 
σαιζόν: Εκτός άν έκριναν ώς άρκετήν προετοιμα
σίαν τήν μικρήν διαφήμισιν πού αίφ.ιδίως άνέθωρεν 
είς μίαν γωνίαν τών Αθηναϊκών έφημερίδων. Άλλ’ 
αύτό δΓ ήμας δέν ήτο τίποτε.

Γράφοντες έπί τοΰ ζητήματος, κάθε άλλο έπιδιώ- 
κομεν παρά νά ύπεισέλθωμεν είς τά ιδιαίτερα τοΰ 
«Όρφέως». Πολύ δέ περισσότερον δέν έννοοΰμεν 
δτι θά έπρεπεν ή διεύθυνσις του νά σκορπίση άσκό- 
πως χρήματα διά πολύστηλους καταχωρήσεις ρε
κλαμών διά τά έγκαίνια είς τάς εφημερίδας. Απε
ναντίας, εΐμεθα κατά τών μεγάλων καί πολυδαπά- 
νων τοιούτων διαφημίσεων. Νομίζομεν δμως δτι ήτο 
δυνατόν, χωρίς οδυνηρές δαπάνες, μέ μικρά _πράγ· 
ματα, νά εΰρεθή -ρύπος ώστε τό άνοιγμα τοΰ πρώ
του έγκαινιάσαντος τήν νέαν σαιζόν Κινηματογρά
φου νά προσλάβη άλλην αϊγλην καί πανηγυρικό- 
τητα. Άλλ’ δ γέγονε γέγονε. ’Άς έλπίσωμεν δτι ή 
άποψίς μας θά ληφθή ύπ’ δψιν μελλοντικώς.

Είναι γνωστόν είς τούς Κινηματογραφικούς κύ
κλους, δτι υπάρχει μιά έπιτροπή, τής όποιας προο
ρισμός είναι νά καθορίζη τό κατάλληλον εί μή τών 
διά κινηματογράφους προωριζομένων κτιρίων, τόν 
άριθμόν τών καθισμάτων έκάστου έν λειτουργία 
κινηματοθεάτρου, τήν άπόστασιν τής μιάς άπό τής 
άλλης σειράς τοιούτων, τόν καλόν άερισμόν τής 
αιθούσης, τήν ΰπαρξιν έπαρκών έξόδων κινδύνου 
καί δτι σχετικόν μέ τήν άσφάλειαν καί τήν άνεσιν 
τών θεατών.

Εσχάτως μέ τό ζήτημα τής τοποθετήσεως είς 
τάς αίθυύσας Κινηματογράφων πυροσβεστήρων, τά 
μέλη τής επιτροπής ώς μή έχοντα τάς άπαραιτή- 

τους χημικός καί γενικώς είδικάς γνώσεις, ύπέδει- 
ξαν είς τό αρμόδιον 'Υπουργεΐον τήν άνάθεσιν τής 
έξακριβώσεως τής άποδοτικότητος τών πυροσβεστή
ρων καί τής ΰποδείξεως τών καταλληλότερων τοι
ούτων συμφώνως πρός τάς διαστάσεις έκάστης αι
θούσης, είς τήν πυροσβεστικήν υπηρεσίαν Αθηνών.

Καί άρχικώς μέν ή Πυροσβεστική Υπηρεσία πε- 
ριωρίσθη είς τήν άνατεθεΐσαν αύτή έργασίαν τής 
άρμοδιότητός της. Άλλ’ ώς συμβαίνει συνήθως έν 
Έλλάδι, ύπερτιμήσασα τήν άποστολήν της, ήρχισε 
νά ύπεισέρχεται καί είς τά λοιπά καθήκοντα τής 
έπιτροπής καί νά προβαίνη είς ύποδείξεις, ούχί 
σπανίως συγκρουομένας πρός τάς τής πρώτης. Οϋτω 
είς πλείστας περιπτώσεις οί διευθυνταί Κινηματο
γράφων εύρέθησαν πρό διλήμματος άν έπρεπε ν’ 
Ακολουθήσουν τάς υποδείξεις τών μέν ή τών δέ. 
"Ηδη, πληροφοροΰμεντούς άγαπητούςδιευθυντάς Κι
νηματογράφων. δτι λοβόντες γνώσιν τοΰ γεγονότος 
άπηυθύνθημεν άρμοδίως δπου έδει, ώστε νά γίνουν 
αί δέουσαι συστάσεις. Πάντως αύτοί, πέραν τοΰ δ,τι 
άφορα τούς πυροσβεστήρας, ούδεμίαν ύπόδειξιν 
άλλην τής πυροσβεστικής υπηρεσίας όφείλουν ν’ 
άκολουθήσουν.

* *

Άφίκετο τήν παρελθοΰσαν Τρίτην 5 τρέχ. και 
κατέλυσεν είς τό Ξενοδοχεΐον τής Μεγάλης Βρετ- 
τανίας, δ κορυφαίος τών έλλήνων άλλά καί ξένων 
κινηματογραφικών έπιχειρηματιών κ. Σπ· Σκούρας.

Τοΰτον. άφικόμενον μόνον καί μόνον χάριν άνα- 
ψυχής καί ϊνα ΐδη μετά 2γετή άπουσίαν τούς οικεί
ους του. συνοδεύει ή έρίτιμος σύζυγός του.

Πρός τόν εκλεκτόν φιλοξενούμενου τής πόλεώς 
μας—διά τόν όποιον κατ’ έπαγγελματικόν καθήκον 
άφιερώνομεν τήν προσήκουσαν τιμητικήν σελίδα—ή 
διεύθυνρις τοΰ Κινηματογραφικού Άστέρος άπευ- 
θύνει ένα όλόθερμον καί έγκάρδιον ώς εδ παρέστη -
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Οεσσχλονίκη

Ήλύοια. ΠοΟεβλήθη τ> έργον ‘Η φυγή ιού Ταρζάν».
Ηλο σιο (θερινοί) Προεβλήθησαν τά έργα ‘Η φυγή 

τοϋ Ταρζι ν» καί «Γιά λίγη αγάπη».
Διονύσια. Προεβληθη τό έργον «Βέρα Ίβανόβνα».
Πατέ Προεβληθη τό έργον Δεσποινίς προϊστσμένη».

Άλκαξάρ. Προεβλήθη τό έργον «Νιτσεβό».
'Απόλλων. ΙΙροεβλήθησαν τά φιλμ Χρυσή πεταλούδα 

καί ’Ανεμοστρόβιλο; .
’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή πόλις τρομο

κρατείται καί Ένας άιθρωπο; μέ καρδιά».
’Αχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Νέα ‘Υόρκη — 

Μιααί», Σαμψών- καί «Βιβα Βίλα».
' Ε&νικόν. Προεβληθη τό έργον «‘Ο δρόμος πρός τήν 

δόξαν .
"Ιλιον, Προεβλήθησαν τά έργα Κορυδαλλός» καί 

’ Βωβά χείλη».
Κυβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό λοχαγός Μπό- 

μπυ», «‘Ο Συρκοϋφ τή; ’Αγγλίας», «Ή γόνδολα τών χει- 
μαιρών» καί «Μαι-ρο δωμάνο .

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μοδέρνοι Καιροί 
καί »Ό ένδοξος παλαιστής».
Βόλος

’Αχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα Μιά νύχτα σιή 
Μόσχα» «Τολμηρά νειάτα», Σ’ έχω ιιέσα στήν καρδιά 
μου» καί «Νύχτες τοϋ Μόντε Κάρλο»

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μέσα στόν κίνδυ
νο». Κίνδυνος — θάνατος . Αάριγκαν ό τρομερός , «Με- 
φιστό», "Ανθρωποι τής νύχτας , «Τό έγκλημα τοΰ λεω

φορείου», «Χαμένη μεραρχία καί «Ώμορφονιός κάου 
μπόι».

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά φίλμ Σερενάτα Σοΰ
μπερτ», «Γούπη», «Τό τραγικό ταγκό» ή «‘Υπό τόν ήλιον 
τοΰ Μιξικοΰ» καί Μόσχα - Σαγκάϊ».

Θέτις. Προεβλήθησαν τά έργα «Κολλίν», «Ρομάνς», 
«Πώς ξαναγύρισε μιά αγάπη· καί «Κάστα Ντίβα», X Π, 

Λαμία

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Κρυφή αγάπη» «Ό 
πρίγκηψ τών δολλαρίων», «Τό έγκλημα τοϋ Μόντε Κάρ
λο», «Είς τήν ύπηρεσ αν τοΰ τσάρου», «‘Ο μικρός 
λόρδος η «Τό σπήτι τοΰ μυστηρίου», Μαντάμ Πομπα- 
δούρ» καί Ένα τραγούδι άπ’ τή Βιέννη».

Πανελλήνιον Προεβλήθησαν τά έργα Ή καρδιά κυ
βερνά», «‘Π μέλλουσα ζωή·, «Μιά νύχτα στήν ’Οπερα», 
«Καράγκα», «Ντανιέλλα». « Γάρας Μπούλμπα», «Ναυτική 
παρέλασις», <"Αννα Ντεμιντόβα , «Τό γαλάζιο βάλς», 

Νύχτα καρναβαλιού», «Γούπη», «Σπασμένες άλυσσίδες», 
Παρισινή ζωή καί «‘Η ευτυχία μου».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Σόου Μπώτ», «‘Ο 
αετός καί τό γεράκι», «Έπί τέλους μόνοι», «Μοΰ ανή
κε.ς», Τρελλή ζωή», Κυνηγημένη», «Ή τραγωδία ένός 
πατέρα» καί «Δημόσιος ήρω; No 1». Κωστομητσόπονλος

Χαλκίς
Κεντρικόν, Προεβλήθησαν τά έργα «Οί αετοί τών θα

λασσών», Ραμόνα*. «Τόπ Χάτ», «Αευκό φορτίο», τό 
ζουρνά?, τής πάλης Τζιμ Λόντου-Βάν ντέρΒάλντ, «Κυνη
γημένη πεταλούδα , τό ζουρνάλ τής Πανευβοίκής έκθέ- 
σεως, «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα , «Ή καρδιά κυβερνά», 
«Τό δράμα τοΰ Μάγιερλιγκ», Ροζ Μαρί», «Ή φυγή τοβ 
Ταρζάν», «Παράδεισος γυναικών», «Ό δρόμος τών αε
τών» καί διέκοψε τάς θερινάς του προβολάς.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πόθος», «Μιά 
ζωή πού ξαναρχίζει», «Τό παιδί τής ζούγκλας», «Μεξι
κανά», Κλεοπάτρα», "Αννα Μαρία», «Κάστα Ντίβα», 
«Τό μυστικόν τοΰ Φοΰ Μαντσοΰ», ‘Ο χαρτοπαίκτης», 
Καίνιξμαρκ», Τελευταία ρούμπα», «Βέρα Ίβανόβνα» 

καί «Πριγκήπισσα Νάντια». Λνκόπ

Α’ί γιον
Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά έργα “Βασιληας γιά 

μιά νύχτα,, καί “Κατάσκοπος 13,,.
Μπονφαλο Προεβλήθησαν τά έργα “Τό πλοΐον τών 

χαμένων ανθρώπων,. “Στά βάθη τοΰ ’Ωκεανού,, καί 
“’Αστραπιαίος Λόμπο,.. Καρβέλας
Πύργος

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σέρλοκ Χόλμς», 
«Ό βασιλεύς τών όρέων , «Κλεοπάτρα , «Ρεγγίνα» καί 
, Τραούμουλους*.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Ρόζ Μαρί,, “Μή 
κοιμηθής πριν σέ φιλήσω,, "Ρωμαίος καί ‘Ιουλιέττα,, καί 
“Νύχτα καρναβαλιού.,, Αποστολόπουλος

Καλάμοιι
Τριακόκ. Προεβλήθησαν τά έργα «Σκιές τοΰ παρελ

θόντος , «’Αόρατο; κίνδυνος», «Σαμψών», «ΟΙ Άθλιοι», 
Μιά νύχτα στό Δούναβι» καί «Άνοιξάτικες αγάπες».

“Εσπερος. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ραμόνα», Φροε
λάϊν Λίλη», «Ή δεσποινίς Μόζαρτ», «Αόρατος άκτίς», 
Πέερ Γκύντ», Ή Άρλέτ καί μπαμπάδες της· καί Τά 

δύο χαμίνια·. Μπατάγιας

Κέρκυρα
Φοΐνιξ. Προεβλήθησαν τά έργα “Μή μέ ξεχνάς,, “Θά 

πάρω έναν εκατομμυριούχο , “Ραντεβού στή Βιέννη,, 
“Κάστα Ντίβα,, “Κορυδαλλός,, καί “Ci τρεις σωματοφύ
λακες.,.

’Ακταϊον. Προεβλήθησαν τά έργα “Αυτοκίνητου No 
99,. “Η αμαρτία μου,, “Η ζωή στό βόρειο Πόλο,, “Ξέ
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νος σιήν αγάπη,. “Η μαύρη συμμορία,, ‘‘Ταχύς σάν α
στραπή,, “Τό μαύρο ντόμινο,, “Σιμούν,, “Η χόρη τοϋ 
Ταρζάν,, καί '‘Ο ασύλληπτος άνθρωπος,,·

Ποικιλιών, (χειμερινόν) Προεβλήθησαν τά έργα ‘ Σο
νάτα Κρόυτσερ,, καί “Άστατη γυναίκα,, Σαζανίδης 
Σ,ϋρος

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Λέσχη Κοριτσιών., 
“II φωνή τοϋ πεπρωμένου,, ‘Ή λέσχη τοΰ μεσονυκτίου,, 
“Ο καπετάν Γενάρης,, “’Ερωτικό κυνήγι,, καί “II γόησσα 
τοϋ Μόντε Κάρλο.,. Συνοδινός.

Meg
'Αστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα»«Ζίγκφελδ·, «Ένα 

μυστηριώδες έγκλημα σ’ ένα ΰπερωκεάνειον», «Τό έγκλη
μα τοΰ πλοίου» καί «Παρίσι —Πετρούπολιι. Βουδούρτς 
'Ηράκλειον

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Υπό δύο ση" 
μαίας», « Ο πρίγκηψ Ιωάννης» καί ■ Μετροπόλιταν .

Μινώα. Προεβλήθη τό φίλμ «Φτωχό πλουσ.οκόριτσο».
Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «Σόου Μπώτ», 

- Τξέννυ Τζεραρ·, Ή χαραυγή τής δόξη:», «Τό άσχη- 
μοκόριτσο» καί «Τάρας Μπούλμπα».

Άλκαξάρ Προεβλήθησαν τά έργα « Ο άνθρωπος πού 
δέν γνωρίζει εμπόδια», «'Υπό δύο σηιιαίας» καί «Μέτρο- 
πόλιταν·.
Δράμα

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «’Απόψε θαρθώ 
κοντά σου», «Τά πεντάδυμα τοϋ Καναδά · , «0! κύριοι τοΰ 
Μαξίμ». -Νύχτες Χαβάϊ», «Νοσταλγία καί «‘Η γυναίκα 
τής ταβέρνας1.
Σέρραι

"Εσπερο; Προεβλήθησαν τά έργα "Μόσχα Σαγκάϊ,, 
‘‘Ντανιέλλα,, “Λευκός άγγελος,, “Η πόλις τρομοκρατείται 
“Κοιτώνες κοριτσιών,, “Ο κήπος τοΰ Αλλάχ,, καί διέ- 
κόψε τάς θερινός προβολάς του.

Τιτάνια Προεβλήθησαν τά έργα “Ξανθή Κάρμεν.. 
“Μπέλλα Ντόνα,, “Ρωσική θύελλα., “Ο καταχτητής,, 
“Έγκλημα κσί τιμωρία,, “Βαρώνος άτσίγγανος,, “Έγώ 
καί ή αΰτοκράτειρα.. καί διέκοψε τάς θερί’ύς προβολάς 
του.

Κρόνιον. Έκαμε έναρξ'ν τής χειμερινής πειιόδου μέ 
τό έργον “Η πόλις τής αμαρτίας,,. Βοκιρτζή;

— "Ηρχισε τό «γύρισμα» τοϋ έργου τοΰ Γκιλμπέρ 
«Μολλενάρ-·. Είς τήν Δουγκέρκην γυρίζονται αί έξω- 
τερικα'ι σκηναί. μετέβησαν δέ πρός τοΰτο 104 άτομα, 
καλλιτέχναι καί τεχνικοί Πρωταγωνιστούν οί Χάρρυ 
Μπώρ, ’Αλμπέρ Πρεζάν, Τζίνα Μανέζ κ. ά.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης κινηματογραφική έγκα- 
τάστασις ύμιλοϋντος, ήδη έν λειτουργία, μετά μη 
χανής προβολής Simplex καί μέ εύκτλίας πλη
ρωμής Πληροφορίαί Παντ. Κουβέλην, Κινημα
τογράφος * Πάνβεονν, Πάτρας.

Μ. ΝΟΒΑΙΚ & S10
’Εργαστήρια Παραγωγής Κινηματ. Ταινιών

Όδός Σπυρ. Τρικούπη 47 - ΑΘΗΝΑΙ 
Τηλέφωνα 20.618 καί 26.302

Τηλεγρ. ΔιεύΘυνσις : Νοβσινέ» ’Αθήνας

Παραγωγή παντός είδους ΒΩΒΩΝ καί ΟΜΙ- 
ΛΟΥΣΩΝ ταινιών. Κινηματογράφησις επι

καίρων γεγονότων καί εορτών.
Άνταποκριταί τών σοβαρωτέρων έκδοτικών 

Οίκων Ταινιών Ευρώπης καί ’Αμερικής.

ΑΠΕΘΑΝΕΝ
Η ΡΕΝΑΤΕΜΥΛ ΛΕΡ
‘Η Pevdis Μύλλερ, ή συμπαβεστάτη γερμα- 

νΐς καλλιτέχνις, άπέβανε τήν 8 τρχ μ ’Οκτω
βρίου είς μίαν κλινικήν τοϋ Βερολίνου, συνε· 
πεία παβήσεως προελβούσης έκ διαίτης. Ή δυ
στυχής, έν τή έπιβυμία της rd άδυνατίση διά 
νά διατηρήση γραμμάς τοϋ σώματός τηι, 
ήσβένησε καί είσοχβεϊσα είς κλινικήν άπεβίωσε 
είς ήλικίαν μόλις 30 έτών. ί·. -'5ί·-Ι

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

H ΤΟΥΕΝΤΙΕ0 ΣΕΝΤΣΟΡΥΦΟ
έχει τήν τιμήν νά παρουσιάση έφέτος είς τό ελληνικόν κοινόν 

τόν ’Ιάπωνα αστυνομικόν

1

Είς τήν Νέαν Γόρκην προεβλήθη τελευταίως ή νέα ται
νία τής R. Κ. Ο. «Στό κατώφλι τής ευτυχίας» είς ήν πρω
ταγωνιστούν ή περίφημος ήθοποιός ΚάΟριν Χεπμπουρν, ή 
Τζίντζερ Ρότζερς καί ό Άντόλφ Μενζοΰ, ή όποια έσημείω 
σε καταπληκτικήν έπιτυχίαν. χαρακτηρισθεϊσα ύπό τοΰ 
αμερικανικού κινημ. τύπου «υπέροχος». Η ήθ·οποιία, ή 
σκηνοθεσία καί ή ύπόθ-εσις τού έργου εύρισκονται εις τοι- 
αύτην αρμονίαν, γράφει ό αμερικανικός τύπος, ώστε δικαίως 
νά θεωρήται μία άπό τάς μεγαλυτέρας επιτυχίας των τε
λευταίων έτών.

σέ δύο καταπληκτικές περιπέτειές του

0 ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΟΣ Κ“ ΜΟΤΟ
—Ή νέα ταινία τής Γκρέτα Γκάρμπο «Ή κυρία 

μέ τάς καμελίας» Θά προβληθή τό πρώτον έν Βερο- 
λίνω έντός τοΰ τρέχ. μηνός ’Οκτωβρίου. ___

— Είς τήν νέαν ταινίαν «Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα» 
πρωταγωνιστούν ό Βαλέριος Ίγκιτζίνωφ καί ή Βέρα 
Κορέν.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΑΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΝ ΙΙΕΡΙΟΛΟΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΦΙΛI Π Σ
ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΗ

ΜΟΔΕΛΑ ΤΟΥ 1937
άρίατης άποδόαεω;

ΜΕΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
μέ Μπουάτ 1500 μέτρων καί 

καβρέπτην 250 μ μ.
εξαρτημάτων κλιτ. αυνοδευόμενα 

καί άπό GROUPPES 
τελείω; καινουργή 

ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΑΙΑ ΠΛΕΙΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΤΑΝΘΗΤΕ
Γραφειον ΣΑΡΦΑΤΗ

ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑΙ

0 Κ- ΜΟΤΟ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ
Ουδέποτε μέχρι σήμερον ό Κινηματογράφος παρουσίασε έργα τόσον 

πρωτότυπα, τόσον ενδιαφέροντα ε’ις πλοκήν, τόσον συναρπαστικά καί πνευματώδη· 1

ί
‘Τδίΰενδννως δήμον μεν δΐι ή οειρά ζον 
εργον Ιον δΚον 3Υίόεο δά καΐαΐΰμή}η και 
δά ένδονσιαση νδ εμμηνικδν κοινόν.

3
Τό Κον Μότο ύποδύεται μέ τήν γνωστήν 
τέχνην του ό μεγάλος γερμανός ήθοποιός

ΠΗΤΕΡ ΛΟΡ

I »
Κεντρικά Γραφεία 

όδός Έμμ. Μπενάκη 6
Τηλ. 22654

*Υπ)μα θεσ)κης 
Τσιμισκή 7 
Τηλ. 28-95

1



Γιά τά ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ τής χειμερινής σαιζόν, ό

ό μεγαλείτερος κινηματογράφος τών ’Αθηνών

ΕΔΙΑΛΕΞΕ τό σπανίας ωραιότητας αισθηματικόν—δραματικόν έργον

ΧΑΡΙΣΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
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τσΰ όποίου ή προβολή έ- 
δικαίωσεν κάθε πρόβλεψιν 
γιά τήν καταπληκτικήν έ- 
πιτυχίαν του.

Είναι πραγματικώς έρ
γον σπάνιάς ώραιότητος 
γιατί δείχνει μέ μαεστρίαν 
ανυπέρβλητη μιά άπό τής 
ποιό ώμορφες πτυχές τής 
γυναικείας ψυχολογίας καί 
τήςζ μητρικής άγάπης. ·>-|

Έκρίθη ώς ή μεγαλειτέ- 
ρα δημιουργία 
τής άσύγκριτης -

ΚΑΙΗ ΦΡΑΝΣΙΣ
τής ηθοποιού ποΰ κατέχει 
τό πολύτιμο μυστικό νά 
συγκινή τόν θεατή μέ τό 

παθητικό παίξιμό της

Είναι άπό τά έργα ποΰ θά παρουσιάση κατά σειράν εφέτος είς τούς μεγαλειτέρους 
κινηματογράφους τών ’Αθηνών ή έταιρία μας ή όποια κατέχει τά σκήπτρα είς 

όλόκληρον τόν κόσμον ώς ή μεγαλειτέρα παραγωγική έταιρία

Έκμετάλλευσις

WARNER BROS. FIRST NATIONAL FILMS
HELLAS A. E


