
«■
"*

ΙΜ
ΙΙΙ

ΙΙ·
·ΙΙ

ΙΜ

’Α&ηναι 21 ' Οχτωβοίου 1937Έτος ΙΔ' 'Aql&, 18 (409)

Η Α. ΕΞΟΧΟΤΗΣ ΚΑΙ Η ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ
Ό Φερνάν Γκραβαί καί ή Τζόαν Μπλονιέλ εις μίαν σκηνήν τοΰ ύπό τόν άνωτέρω τίτλον έργου, 
τοϋ σκηνοθέτου Μέρβυν Λερόυ, τό όποιον θά προβληθή λίαν προσεχώς εις τόν Κινηματογράφον 

«Όρφεύς». Έκμετάλλευσις: Γουώρνερ Μπρόςι Φέρστ Νάσιοναλ·



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
“ΑΝΖΕΡΒΟΣ,, α. ε.

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 51

ΤΗΛΕΓΡ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΝΖΕΡΒΟΝ.·

Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΙΚΛΕΚΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ι 9 ? 7 * > 9 ? 8

ιών όποίων η προβολή έχει έξασφαλισϋή εϊ; ’Αθήνας, είς τούς Κινηματογράφους

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Δ.ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟόΟΣ ΠΛΥΑΟΥ /ΛΞΑΑ 16 (DPOsopinos)
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 33'045

Π A Λ Λ A SanHFON - ΡΕΞ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 29 34
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i * *** 1 Ο ΤΑΦΟΣ TOY ΙΝΔΟΥ
Κινηματογραφικός ύπερκολοσσός διά τόν όποιον μετέβησαν είς τάς ’Ινδίας 280 Γερμαν οί ήθοποιοί, « 
νοθέται κ.λπ. Σκηνοθεσία τοϋ δημιουργού τοΰ -Μιχαήλ Στρογγώφ», Ρ. Άϊχμπεργκ. Πρωτ. Λά Γιάι 
Κίττυ Γιάντσεν.

* *** 2 II ΤΙΓΡΙΣ ΤΗΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ
Τοΰ ίδίου σκηνοθέτου Ριχ. Άϊχμπεργκ. Πρωτ. Λά Γιάννα, Κίττυ Γιάντσεν.

* *** 3 ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ Δ1ΕΙ ΜΑΜΑΤΟΣ
Άπό τήν όμώνυμον όπερέτταν τοΰ Φράντς Λέχαρ. Πρωτ. Ζάν Κιεπούρα, Μάρθα Έγκερθ.

* *** 4 ΙΕΡΟΝ ΨΕΥΔΟΣ
Άπό τό θεατρικόν έργον τοΰ Νέττο. Πρωτ. Πόλα Νέγκρι-

* ** 5 Η ΜΝΗΣΤΗ ΤΗΣ Α. Μ ΕΓ ΑΛ ΕΙΟΤΙΙΤΟΣ
Όπερέττα μέ ώραία, χαρούμενη ύπόθεσι καί τολμηρός σκηνάς μέ μουσική τοΰ περιφήμου συνθέτου! 
λιχαρ. Πρωτ. Άλ. Μάττερστοκ, Γκοΰστι Χοΰμπερ, Βαλέρια φόν Μπάρτεν.

* * 6 ΓΟΗΣ....24 ΚΑΡΑΤΙΩΝ
Μουσική κωμωδία. Μ.υσική: Φράντς Ντόελε. Σκηνοθεσία: Γκέζαφόν Μπόλβαρυ. Πρωτ. Άννυ ”0νι| 
Χάνς Ζένκερ.

”* 7 ΜΙΙ ΜΟΥ ΥΠΟΣΧΕΘΗΣ
Άπό τό όμώνυμον θεατρικόν έργον τής Καρλόττας Ρίσσμαν. Διασκευή ; Τέα φόν Χάρμπου. Σκηνοθεοί 
Λιμπενάϊερ. Πρωτ. Λουΐζα Ουλριχ, Βίκτωρ ντέ Κάβα.

* **15 ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟΝ
Σκηνοθεσία: Γιόχαν Μάϋερ, "Ενας κινηματογραφικός κολοσσός παρμένος άπό τήν σημερινήν έν I ίνα 
κατάστασιν. Πρωτ Γκούσταβ Φραΐλιχ, Λένι Μάρενμπαχ. Πέτερ Βός.

* ’*16 ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΓΟΗΤΕΙΑΣ
Άπό τό ρομάντσο ·. «Le chant des iles·, πού έβραβεύθη στό διαγωνισμό τού «Παρί Σουάρ>- Πρωτ Ζάν 
Μυρά, Ντανιέλ Παρολά

* **17 ΕΛΕΝΗ
Άπό τό όμώνυμον έργον τής Βίκυ Μπάουμ, συγγραφέως τοΰ «Λάκ ■ ώ ■ ντάμ-. Εν τών τεσσάρων Γαλλι- 
λικών φιλμ πού προεκρίθησαν έφέτος διά τήν Έκθεσιν τής Βενετίας Σκηνοθεσία: Ζάν Μπενουά Πρωτ- 
Μαντελέν Ρενώ (εταίρος τής Γα λ κωμωδίας), Κωνστάν Ρεμύ, Ζάν Λουΐ Μπαρώ

***18 Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΑΝΤΩΝ
Άπό τό γνωστόν δράμα τοΰ Γ. Μπυχνερ. Ό Έμιλ Γιάννιγκς έκτος του πρωτεύοντος ρολού τον όποιον 
θά ύποδυθή θά έχη καί τήν καλλιτεχνικήν έπίβλεψιν τοΰ φιλμ. Πρωτ. Έμίλ Γιάννιγκς.

•’*19 ΓΚΑΜ II ΓΙΕ \Λ Α 1-2-3
Άπό τό ρομάν-σο τοΰ Χαϊρεδίν. Σ>■ ηνοθεσία : Κάρλ Φραΐλιχ. Πρωτ. Γκούσταβ Φραΐλιχ, Μαριάνε Χόππε.

20 II ΚΑΤΑΙΓΙΣ
Συγκλονιστικό δράμα έκτυλισσόμενον στό Μαρόκο. Σενάριο: Λ. Γκομέζ. Πρωτ. Ζερμαίν Ρουέρ, Ζάν 
Σερβαί, Άλκοβέρ Γκρετίγια, Σ Λαμύ.

•**21 ΑΓΑΠΩ ΟΑΕΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Γαλλική έκδοσις — Μουσική ·. Ρ Στόλτς καί Βέρντι. Πρωτ. Ζάν Κιεποΰρσ, Ντανιέλ Νταριέ.

* ** 8 ΠΡΙΝ ΑΙ ΙΟ ΤΟ ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ’**
Σενάριο άπό τό γνωστό θεατρικόν έργον τοΰ Χάουπτμαν. Ή έφετεινή μεγάλη έπιτυχία τοΰ Βασιλι« 
θεάτρου. Πρωτ. Έμίλ Γιάννιγκς. Μαριάνε Χόππε.

* *** 9 ΗΤΑΝ ΚΙ’ ΑΥΤΗ ΜΙΑ ΤΡΕΛΑ Δ
Ή μεγαλυτέρα έπιτυχία τής Πάουλα Βέσσελυ. Τάς δύο πρώτας έβδομάδας είς τό Βερολΐνον τά είοΛ 
ρια έξηντλοΰντο άπό πρωίας. Σκηνοθεσία : Κάρλ Φραΐλιχ Πρωτ. Πάουλα Βέσσελυ, Ροΰντολφ Φόρστερ·

ΊΟ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΑΓΑΠΗ
Σκηνοθεσία: Μπάκυ. Πρωτ. Ρενάτε Μύλερ, Γκούσταβ Φραΐλιχ.

***11 ΠΕΡΙΙΙΔ ΑΝΩΜΕΝΟΣ ΑΑΟΣ **
Σκηνοθεσία: Ζάκ Φέϋντερ τοΰ γνωστού δημιουργού τοΰ «‘Ηρωική Παρέλασις Έκδοσις Γαλλική « 
Γερμανική. Πρωτ. Φρανσουάζ Ροζέ, Καμίλλα Χόρν.

’**12 Ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ II ΔΙΑΙ1 ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΡΕΙΔΙΑ
Όπερέττα έξαιρετικοΰ πλούτου. Σκηνοθεσία : Έμο. Μουσική : Ρόμπερτ Στόλτς. Πρωτ· Γκοΰστι I 
Χέρμαν Τίμιγκ. Τέο Λίγκεν

** 13 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΣΙΝΙΑΑΟ
Από τό θεατρικόν έργον τοΰ Πάουλ Χένσελ-Χέντριχ Σκηνοθεσία : Ρ. ΣνάϊντερΈντενκόμπεν. Πρ® 
Σύμπιλε Σμίτς. Χάραλδ Πάουλσεν, Ίγκε Λίστ. *

****14 ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΘΕΡΑΣ
Σκηνοθεσία: Φάϊτ Χάρλαν. Πρωτ. Λύντα Μπαάροβα, Χάνς Ζένκερ.

22 ΧΟΡΟΣ ΣΤΟ “ΜΕΤΡΟΠΟΑ,,
Ένα άπ’ τά Γερμανικά έργα πού προεκρίθησαν γιά νά παιχθοΰν είς τό Γερμανικόν Περίπτερον τής Διε
θνούς Έκθέσεως τών Παρισίων. Μουσική: Βάλτερ Κόλλο. Πρωτ. Βικτώρια φόν Μπαλάσκα, Χίλντε Βάϊσνερ.

23 ΔΙΑΓΩΝΙΣΔΙΟΣ...ΕΥΤΥΧΙΑΣ
Όπερέττα - φάρσα μέ έξαιρετικό μπρίο. Μουσική: Άντόν Προφές. Σκηνοθεσία: Κάρλ Μσρτέν. Πρωτ. 
Μαρία Άντεργκαστ, Βόλφ Άλμπαχ Ρέττυ, Λέο Σλέζακ. Χάνς Μόζερ, Χάνς Τίμιγκ.

24 ΕΡΩΤΙΚΑ ΚΑΠΡΙΤΣΙΑ
Μουσικόν φιλμ, εύθύμου ύποθέσεως. Μουσική: Χάνς Μάϊ. Διεύθυνσις Συμφωνικής'Ορχήστρας : Στάνφορδ 
Ρόμπινσον. Πρωτ. Γκίττα Άλπάρ, Νέίλ Χάμιλτον.

25 Η ΣΥΑΒΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΩΦΕΡ ΤΗΣ
Έξυπνοτάτη φάρσα άριστουργηματικής έκτελέσεως. Μουσική Άντόν Προφές. Πρωτ. Όλγα Τσέχοβα, 
Γκοΰστι Χοΰμπερ, Βόλφ Άλμπαχ Ρέττυ, Λέο Σλέζακ.

26 MANEZ
Ίπποδρομιακόν φιλμ πού θά έκτελεσθή μέ μεγάλα σκηνοθετικά μέσα καί πλοΰτον καί θά άποτελέση 
ύπερπαραγωγήν. Σκηνοθεσία Κάρμινε Γκαλόνε. Πρωτ. Άτίλα Χέρμπιγκερ, Άλμπέρτ Μάτερστοκ.

27 ΚΟΝΤΟΤΙΕΡΙ
Έργον κολοσσιαίας σκηνοθεσίας ένισχυθέν καί άπό τήν Ιταλικήν Κυβέρνησιν. Πολλά έξωτερικά έλή· 
φθησαν έν Βενετία. Πρωτ. Λουΐ Τρένκερ, Έθελ Μάγκι.

28 Σ’ΑΓΑΠΩ
Άπό τήν γνωστήν κωμιρδίαν τοΰ Ρομάν Νιβιάροβιτς- Σκηνοθεσία Χέρμπερτ Σέλπιν. Πρωτ. Λουΐζα Οϋλ 
ριχ, Βίκτωρ ντέ Κόβα.

ΣΗΜ. _Αξιοσημείωτον είναι τό γεγονός δτι έκ τών άνωτέρω ταινιών αί πλεϊσται παρελήφθησαν άπό τό ΣΗΜ.—Ό Β' κατάλογος τών ύπολοίπων έργων ώς καί οί κινηματογράφοι εις τούς όποιους ταΰτα θά 
Τελωνεϊον καί εύρίσκονται ήδη είς τήν άποθήκην μας καί ώς έκ τούτου θά προβληθούν μεταξύ τών πρώτων. I προβληθοΰν. θά δημοσιευθή είς τό προσεχές φύλλον τοΰ “ΚΙΝ. ΑΣΤΕΡΟΣ,,.
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ΔΕΝ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝ

'Απλώς άναγγέλλομεν τάς νέας πωλήσεις

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Εις τόν νέον κινηματογράφον τής ΝΕΑΣ ΚΟΚΚ1Ν1ΑΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΦΩΝ1ΚΟΥ

τύπου ΒΙΚΤΩΡΙΑ VII

Εις τόν κινηματογράφον «Πάνθεον — ΓΙΑΤΡΩΝ 
τύπου Βικτωρία V

Εις τόν κινηματογράφον τής πόλεως ΔΟΞΑΤΟΥ 

τύπου ΒΙΚΤΩΡΙΑ IV

Εις τόν κινηματογράφον «.'Έσπερος» — ΚΑΛΑΜΩΝ 
τύπου S 3
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ΣΑρΐ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΟΣ 
ρΩΜΑΝΤΖΟ 
fl\ATA ΧΑρί 
ΑΝΝΑ ΚΑρΕΝΙΝΑ 
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΧρίΣΤΙΝΑ 
ήίαν κατά yevixhv 6μολογίανι 
μτγάλαι ίημιβυργίαι της

Γ Κ A Ρ Μ Π C

I ήν έπιτυχίαν του Κινηματογράφου σας έξασφαλίζει 
Μόνον μία ήχητική έγκατάστασις

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Α π ο κ λ ειστικός 'Αντιπρόσωπος

Διά τήν Ελλάδα - ’Αλβανίαν — Κύπρον καί Δωδεκάνησον

II Κυρέα μέ τάς καμελέας
είναι άναντιρρήτως 

ή άτοδέωαι; τής καλλιτεχνικής της καρριέρας 
καί £νας ακόμη 8ρίαμβ®ς τής

Θεμιστοκλέους 13 — ΑΘΗΝΑ! — Άριθ. Τηλεφ. 23.206
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ΕΜΜ. Λ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΟύΟί ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ Π € ΜΑ k Η 18 

- Α. <=> Μ 1ST Λ. I —■

ΤΗΛΕ» 28 784 ---------- ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΜΑΝ

ΕΜΜ. Λ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΟύΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 18 

~—------- α. & έί ναι ------- = —

τηλεΦ. 28.784 ------- τηλεγρ. διευθύνεις καλογηρομαν

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ1937 - 1938
Περιλαμβάνει τάς καταλληλοτέρας και έμπορικοτέρας διά τήν Έλλην.'Αγοράν ταινίας, έκλεγείσας μειίής μεγαλειτέρας προσοχής και κατόπιν πολυετούς πείρας ά.τ> όλόκληρον τήν Ευρωπαϊκήν παραγωγήν

το ΣΤΙΓΜΑ (FORFAITURE)

Τό Αλησμόνητο δραματικό μεγαλούργημα του βωβοΰ κινηματογράφου. Σκηνοθεσία 
Μαρσέλ Λερμπιέ Πρωταγωνιστούν.· ΒΙΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ, ΣΕΣΣΟΥΕ ΧΑΓΙΑΚΑΒΑ, ΛΙΖ 
ΝΤΕΛΑΜΑΡ, ΛΟΥ·|· ΖΟΥΒΕ.

το ΦΑΡΜΑΚΙ (LE VEXIX)

’Από τό όμώνυμον άριστούργημα τοΰ Άνρύ Μπερνστάΐν. Σκηνοθεσία Μάρκ Άλλεγκρέ. 
Η μονή έφετεινή γαλλική ταινία τοϋ ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ.

LES SECRETS DE LA MER ROUGE

Τό πασίγνωστο μυθιστόρημα τοΰ Άνρύ ντέ Μονφρέδ. Τά έξωτερικά έγυρίσθησαν έπί 
τόπου είς τήν ‘Ερυθρόν θάλασσαν. Πρωταγωνιστούν ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ, ΓΚΑΜΠΥ ΜΠΑΣΕ 
καί δ ίδιος δ συγγραφεύς. Σκηνοθεσία Ρισάρ Ποτιέ.

Τό μόνον δράμα πού έγύρισε έφέτος έν Γαλλία ή ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΛΡΙΕ "Εργον έκτάκτου 
δραματικής πλοκής τοϋ συγγραφέως Πιέρ Βόλφ. Πρωταγωνιστεί πλήν τής ΝΤΑΝΙΕΛ 
ΝΤΑΡΙΕ δ ΣΑΡΛ ΒΑΝΕΛ, Σκηνοθεσία Άνρύ Ντεκουάν.

Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΕΙΧΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ
I OH LEBE XUR WEXN DU MICH LIEBST

Μουσική ύπερπαραγωγή τής Εταιρίας PROJECTOGRAPH-FILM τής Βιέννης. Πρωταγω
νιστεί ό ΠΑΝ ΚΙΕΠΟΥΡΑ.

ΓΙΟΥΑΙΚΑ (JL’LIKA)

Τό ώραιότερον μέχρι σήμερον έργον τής ΠΑΟΥΛΑ ΒΕΣΣΕΛΥΓΕνα πραγματικό θαΰμ 
τέχνης, ϋποθέσεως καί μουσικής. Σκηνοθεσία Γκέζα φόν Μπόλβαρυ.

ΟΞΑΧΔΡΑ (ALEXAXDRA)

Άπό τό θαυμάσιο μυθιστόρημα GRAINE AU VENT τοΰ L. D, MARDRUS. 
Πρωταγωνιστεί ό ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ (PREMIERE)

"Ενα πραγματικό καλλιτέχνημα τής Αύστριακής παραγωγής. Πρωταγωνιστεί ή διάση
μος ΖΑΡΑ ΛΕΑΝΤΕΡ. Σκηνοθεσία Γκέζα φόν Μπόλβαρυ έν συνεργασία μέ τόν Φλούντ 
Ντυπόν είδικώς μετακληθέντα έξ Αμερικής διά τήν διεύθυνσιν τών μπαλέτων έκ 400 
χορευτριών καί χορευτών.

Άπό τό πασίγνωστο μυθιστόρημα τοϋ Ρενέ Μπενζαμέν· Πρωταγωνιστούν ΧΑΡΡΥ 
ΜΠΩΡ, ΡΕΝΕ ΣΑΙΝ ΣΥΡ.

"Ενα παρισινό δραματικό κομψοτέχνημα τοΰ σκηνοθέτου Μάρκ Άλλεγκρέ. Πρωταγω 
νιστοΰν ΜΑΡΣΕΛ ΣΑΝΤΑΛ, ΖΥΛ ΜΠΕΡΡΥ. ΛΟΥΣΙΕΝ ΜΠΑΡΟΥ.

(ΑΧΣ ΤΣΑΪΚΟΒΣΚΥ (ROMAXZE VOX TSCHAIKOWSE
Ταινία έκτάκτου ένδιαφέροντος μέ μουσικήν τοΰ μουσουργού Τσαϊκόβσκυ. 
νιστοΰν ή ΧΡΙΣΤΑ ΜΑΡΝΤΑ Υ Ν τοΰ Κρατικοΰ θεάτρου τής η.*,™»,. „η 
A I ΧΜΠΕΡΓΚΕΡ.

Έκ τοΰ περιωνύμου μυθιστορήματος τοϋ Joseph Co:irad. 
τά ρεκόρ εισπράξεων έν Γαλλία ΠρωταγωνιστοΟν : ΠΙΕΡ 
ΠΙΕΡ ΡΕΝΟΥΑΡ. ΡΟΖΕ ΚΑΡΛ

• Πρωταγω- 
τής Βιέννης κα'ι ό ΒΙΛΛΥ

Ή ταινία ποΰ κατέρριψε δλα 
ΦΡΕΝΑΙ, ΝΤΑΝΙΕΛ ΠΑΡΟΛΑ.

Ή τελευταία όπερέττα τοΰ μουσουργού Ράλφ Μπενάτσκυ. Πρωταγωνιστούν: ΜΑΓΔΑ 
ΣΝΑΤΔΕΡ. ΒΟΛΦ ΑΛ.ΜΠΑΧ PETTY. ΑΝΤΕΛΑ ΖΑΝΤΡΟΚ, ΠΑΟΥΛ ΧΕΡΜΠΙΓΚΕΡ.

Γαλλική Comedie μέ πρωταγωνιστάς : ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΙΕ, ΑΛΜΠΕΡ ΠΡΕΖΑΝ-

Ή γνωστοτάτη γαλλική όπερέττα τοΰ Άνρύ Φάλκ. Πρωταγωνισ ιοΰν: ΝΤΑΝΙΕΛ ΠΑ
ΡΟΛΑ. ΖΥΛ ΜΠΕΡΡΥ, ΛΟΥΣΙΕΝ ΜΠΑΡΟΥ, ΑΡΛΕΤΤΥ.

ώνυιιο έονο τοΰ L. MOGUY διά τό όποιον ήσχολήθη δλος δ Γαλλικός τύπος. 
Πρωταγωνιστούν: ΛΟΥΣΙΕΝ ΜΠΑΡΟΥ, ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΝΤΟΡΖΙΑ, ΠΩΛΙΝ ΚΑΡΤΟΝ.

Μιά Β.εννέζικη μουσική κωμωδία τοΰ Ρομπέρ Στόλτς μέ τούς: ΧΑΝΣ ΜΟΖΕΡ, ΛΕΟ 
ΣΛΕΖΥΚ. ΑΝΤΕΛΑ ΖΑΝΤΡΟΚ καί τούς γνωστούς κωμικούς: ΠΑΙ και 1ΐΑΐΑΣ2.υπ.

Αποκλειστική ’Αντιπροσωπεία διά τήν ‘Ελλάδα τοΰ άσυναγωτίστου ΕΚΛΑΙΡ ΖΟΥΡΝΑΛ Μακεδονίας καί Θράκης Σ· ΜΑΛΛΑΧ, Γσιμισκή 7, Θεσσαλονίκη. Γηλ. 28 95
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ΤΗΣ ΜΕΓΛΛΥΤΕΡΑΣ

&ϊμεδα vcoepm

Τους μεμαρν

ΔΙΕΥ*

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ήν ωαραμωρήν μας.

«αστέρας*.
^έτας.
μένα στούντιο, 
έρμων.

^ρσασΊΒίσετε to. βνμφέρδντά σας.
έΜόνον ή στενή σννερμασία με τήν

ΤΟΥΕΝΤΙΕ0 ΣΕΝΤΣΟΡΥ-ΦΟΞ .. . . . . . . . . . . . . . . .
’έο^ασφαμμ^ει τήν εωιτνχίαν σας. 

Τά μοναδικά εις τόν κόσμον

ΤΟΥΕΝΤΙΕΘ ΣΕΝΤΣΟΡΥ-ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΝΙΟΥΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 6
ΥΠ ΜΑ ΘΕΣ ΜΙΚΗΣ 

ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7
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I ΤΑ |

I -3^ |
I ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ |

μέ τά όποια έκαναν έναρξιν τής χειμερινής σαιζόν οί Κινηματογράφοι =

I ΑΤΤΙΚΟΝ - ΡΕΞ |

| ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ /ΠΥΣΤΙΚΟ |
FOIVEHEJ? ΤΕΎ Λ,ΟΈ* = ΙίΈΜ ΙΧΓΤΛΓΫΓ ■

ί Τί ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ 1ΙΗΙΪ 413 |
ΓΚΙΤΤΛ ΑΛΙΙΛΪ* = ΖΥΛ. (Β ΓΚΖΑΛΛΤν - ΙΚΩΙνΣΤΑΝ ||

I ΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟΠΑΙΔΟ |
ΙΧΓΤΛΤνίΕΑ- ΜΊ72νΈΊΕ = Α.ΤΧΓΕ*!

ΕΙΝΑΙ ΤθΝ ΗΝθ/ΛΕΝθΝ ΓΡΑΦΕίθΝ

I ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ |
ΚΑΙ ΤΗΣ ■

I Α. Ε. Κ. Ε. I
AKQNYMOY ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠίΧΕίΡηΣΕΩΝ

■ πού έχουν τήν αποκλειστικότητα τής έκμεταλλεύσεώς των δι’ δλην τήν Ελλάδα Η

^kllllllllllllllllllllllllllllllllfilllfiJIll
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Ενα άπό τά λιγοστά φιλμ πού παρουσίασε ή κινηματογραφική τέχνη μέ τήν 
πλέον ένδιαφέρουσαν ύπόθεσιν κοινωνικού περιεχομένου.

ΣΚΗΝΕΣ ΖΩΝΤΑΝΕΣ
| ΣΚΗΝΕΣ ΑΓΩΝΙΑΣ |

ΣΚΗΝΕΣ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕΣ
ΣΚΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝΘΟΥΣΙΑΖΟΥΝ

ί ί

| Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥ |
ΐ Έπιάσθηκε στό δίχτυ ένός εγκλήματος. ϊ
1 Κατεδιώχθη από τον νόμο ! I
j Έσΰρθηκε στις φυλακές από τον άνδρα της τόν ϊδιο ! |

Και τώρα πού θέλει νά ξεφύγη από τόν βόρβορο, πού κυλιόταν, τήν |
1 κυνηγάει αμείλικτη ή έκδίκηοΐ". 1
X £

Ι Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥ |
| ή μεγαλυιέρα μέχρι σήμερον δημιουργία τής ώραιοτάτης |

ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΑΙΝΤΣΕΎ'
ϊ και τού ‘Ισπανού γόητος j

ΣΕ ZAP ΡΟΜΕΡΟ j
= 1

ό δεύτερος και μεγαλείτερος στνεχιζόμενος θρίαμβος τού κινηματογράφουI ΑΠΟΛΛΩΝ I
| ΙΙαραγωγή — Έκμετάλλευσις |

| WARNER BROS. FIRST NATIONAL FILMS |
I HELLAS A. E. I
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Ό γλυκύτερος άλλα καί ό γοητευτικότερος τενόρος τοϋ Κόσμου! 
Τό ’ίνδαλμα τής Ευρώπης !

ZAN ΚΒΕΠΟΥΡΑ

ΙΙΙΙΙΙΙίΙ.....ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Τό γλυκόλαλο αηδόνι τής Μετροπόλιταν ’Όπερα τής Νέας Ύόρκης ! 
Ή ομορφότερη ύψίφωνος τΰΰ Κόσμου

ΚΑΩΗΤΒΧ XBAPTOY
Στολίζουν μέ τή φωνή τους, τήν ώμορφιά τους καί τήν τέχνη τους 

Τό Μουσικό Ρομάντζο

ΑΟΣ’ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗ ΝΥΧΙΑ
«γυρισμένο» στής χιλιοτραγουδισμένες ακροθαλασσιές τής ’Ιταλίας και πλημμυρι
σμένο άπό ουράνιες μουσικές μελωδίες, νοσταλγικές Ναπολιτάνικες Σερενάτες και 
όλόκληρες σκηνές άπό τής άθάνατες Όπερες «ΤΡΟΒΑΤΟΡΕ» καί «ΡΩΜΑΙΟΣ και 

ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ».
ΕΝΑ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ

άπό τή σειρά των διαλεχτών έργων πού διαθέτει τό Νέον Γραφειον

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΜΣ α.
ΣΤΑΔΙΟΥ Α5 ΑΘΗΝΑΙ



Τηλεγρ. Διεύθυνσις ΣΚΟΥΡΑΦΙΛΜ
Άριθ. Τηλεφ. 21-824

S

ΣΤΑΔΙΟΥ 45 - ΑΘΗΝΑΙ
Άριθ. Τηλεφ. 21-824

Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ
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Ό στρατηγός πέθανε τήν αύγή 
’Άγγελος
Πριγκήπισσα της Ζούγκλας
'Όλα γιά τό παιδί της
Τελευταίο τραίνο άπό τή Μαδρίτη
Δός μου αύτή τή νύχτα
Ψυχές στή θάλασσα
Μήνας τοΰ Μέλιτος στό Παρίσι
’Αρτίστες καί Μοδέλα
Η αμαρτία μου (Αληθινή όμολογία)

Έγώ καί Σϋ
Ό Πειρατής
Ποιόν άπό τους τρεις 
Μπώ·Ζέστ
'Η 8η σύζυγος τοΰ κυανοπώγωνος 
Παλίρροια καί Άμπωτις 
Μεσάνυχτα
'Όταν μιά γυναίκα θριαμβεύει
Αγάπη στή Χαβάη
Mme Μπάτερφλαϊ
Τό ταγκό τοΰ θανάτου
'Ο Λυτρωτής
Άπό γαλατάς πυγμάχος
'Η δραπέτις
Διωγμένη άγάπη
"Ενα έγκλημα· μέσ’ τά μεσάνυχτα 
Γιά τή ζωή τοΰ άδελφοΰ του
'Η καταδότις τής Σκότλαντ Γιάρτ 
Γυναικεία παγίς (Γυναίκα παγ!ς) 
'Όταν ξανασμίξουμε
Πετώντας πάνω άπ’ τά σύνορα^!

Γκ. Κοΰπερ, Μάντελεν Κάρολ.Α. Ταμίρωφ 
Μάρλεν Ντήτριχ - Χέρμπερτ Μάρσαλ 
Ντόροθυ Λαμούρ—Άκίμ Ταμίρωφ 
Βαρβάρα Στάνγευ'ίκ—Τζόελ Μάκ Κρή 
Ντόροθυ Λαμούρ—Λιοΰ Άηρες 
Γιάν Κιεπούρα,Γκλ. Σωρτάουτ,Φ-Μεριβάλ 
Γκ. Κοΰπερ, Τζώρτζ Ράφτ, Φράνσις Ντήη 
Φραντζέσκα Γκάαλ—Άκίμ Ταμίρωφ 
Γιάχτ Κλούπ Μπό'ίς, Λ. Άμστροχκ 
Καρόλ Λομπάρδ καί Φρέδ Μάκ Μούρεη 
Σύλβια Σίτνεϋ—Τζώρτζ Ράφτ 
Φραντσέσκα Γκάαλ, Φ.Μάρς. Α.Ταμίρωψ 
Κλωντέτ Κολμπέρ—Μέλβιν Ντούχκλας 
ΌσκάρΧομόλκα,ΤζώρτζΡάφτ, Τεχνικοίόρ 
Κλωντέτ Κολμπέρ, Γκάρυ Κοΰπερ 
Όσκαρ Χαμόλκα. Φ. Φάρμερ Τεχνικολόρ 
Μάρλεν Ντήτριχ, Τζώρτζ Ριγκώ 
Ίρέν Ντάν, Ράντολφ Σκώτ, Ντ. Λαμούρ 
Μπίγκ Κρόσμπη, Μπόμπ Μπέρνς 
Γκλάδυς Σωρτάουτ, Τζών Μπόλς 
Τζώρτζ Ράφτ. "Ιντα Λουπίνο, Ντ. Λαμούρ 
Γκάρυ Κοΰπερ, Ζάν Άρτουρ 
Χάρολδ Λόυδ. Άδόλφ. Μανζοΰ 
Σύλβια Σίδνεϋ. Μέλβιν Ντοΰγκλας 
Φρέδ Μάκ Μούρεη. Φράνσις Φάρμερ 
Άκίμ Ταμίρωφ. Μάριαν Μάρς 
Ρικάρδο Κορτέζ, Άκίμ Ταμίρωφ 
Κάρεν Μόρλεη. Έδουάρδο Τσιανέλι 
Άκίμ Ταμίρωφ. Γκερτρούδη Μιχαέλ 
Χέρμπερτ Μάρσαλ, Γκερτρούδη Μιχαέλ 
Φράνσις Φάρμερ. Τζών Χάουαρτ

Λούϊς Μίλεστον 
'Έρνστ Λιοΰμπιτς 
Ούΐλιαμ Τίλε 
Άλφρέτ Σαντέλ 
Τζέημς Χόγκαν 
Άλεξάντερ Χώλ 
Άνρύ Χατβάϊ

Ραούλ Γουώλς 
Γ ουέσλΡοΰγκλες 
Φρίτς Λάγκ 
Σεσ'ιλ ντέ Μίλ 
Γουέσλεϋ Ράγκλ

"Ερνστ Λιοΰμπιτς 
Τζέημς Χόγκαν 
"Ερνστ Λιοΰμπιτς 
Ρ. Μαμουλιάν 
Τ ούτλ 
Μελόδραμα

Σεσ'ιλ ντέ Μίλ 
Μάκ Κάρεη 
Γουΐλ. Χάουαρτ 
Άλεξάντερ Χώλ 
Τσάρλ Βιδώρ 
Λοΰντβιχ 
Βινιόλα 
Γ ιώγκ 
Φλόρεη 
Λόβεριγκ

Δράμα πι I

Δράμα κοιι 

Π εριπ έξαι 

Δράμα κοιι 

Δράμα πε( 

Μουσικό ρ | 

Δράμα πι;

Κομεντί

Μουσικ. ρε5 

Κομεντί 

Δράμα κοινί 
» περιπί”

Κομεν τί

Δράμα πε?1 1 

Κομεντί Μ ■ 

θαλασ. πεΡ 

Κοιτών. δρό| 

Δραμ. stiOU* 

Μουσικό Ρ®!

Μουσ- οπερ* 

Μουσικό δΡ® 

Περιπέτειο 

Κωμωδία 
Κοινών, δρ” 

δρώ> 

περίΆστυν.

κατ' ;
Άστυν. πεΡ R 
Πολεμ. και° I 

Άεροπ.δράί F

Δράμα

1 Άς χορέψουμε
2 Βασίλισσα Βικτωρία

Στάς υπονόμους τών Παρισίων 
Στό κατώφλι τής εύτυχίας 
Τελεία αρμονία 
Δνίς έν κινδύνω
Ή ευτυχία μιάς άγάπης 
Μουσική γιά τήν Κυρία 
Μήν ξεχάσης νά θυμηθής 
Τολμηρά Κυρία
'Υπό τάς γεφύρας τής Ν. Υ 
Ουράνιο τόξο στό ποτάμι 
Μιά τέτοια άγάπη 
Πύργους στόν άέρα
Ό χορευτής άλλάζει Ντάμα
Ό τολμηρός πιλότος
Ό κυρίαρχος τών δασών 
Γίγαντες τών θαλασσών 
Κινεζικά σύνορα
Δανιήλ Μποϋνς 
Πτήσις άνευ διαταγών

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Φρέντ ’Άσταιρ, Τζίντζερ Ρότζερς 
’Άννα Ντίγκλ, Άδόλφ Βόλμπρυκ 
Άδόλφ Βόλμπρυκ, Ρούθ Τσάτερτον 
Κάθριν Χέπμπουρν. Τζίντζερ Ρότζερς 
Σάρλ Μπουαγιέ. Τζίντζερ Ρότζερς 
Φρέντ Άσταιρ, Καρόλ Λομπάρτ 
Ίρέν Ντάν. Τζών Μπόλς 
Νίνο Μαρτίνι. Τζόαν Φονταίν 
Μπάρκες Μέρεντιθ, "Αννα Σόθερν 
Τζίντζερ Ρότζερς, Τζέϊμς Στούαρτ 
Μπ Μέρεντιθ, Μαργκό. ’Εδ. Τσιανέλι 
Μπόμπη Μπρήν, Μέη Ρόμπσον 
Βαρβάρα Στάνγουίκ, Χέρμπερτ Μάρσαλ 
Φρέντ ’Άσταιρ, Τζίντζερ Ρότζερς 
Φρέντ "Ασταιρ, Τζίντζερ Ρότζερς 
Κωνστάνς Γώρθ, Γουίλιαμ Χώλ 
Τζώρτζ Όμπριάν, Βεατρίκη Ρόμπερτς 
Β. Μάκ Λάγκλεν,Π. Φόστερ, ’ Ιντ. Λούπινα 
Κωνστάνς Γώρθ. Βίντον Χάγωρθ 
Τζώρτζ Όμπριάν, Χήδερ "Εντζελ

| Ρόμπερτ Άρμστρογκ, Σάλλυ Άΰλερς

Μάρκ Σάντρη Μουσ χορ. ρω

Χέρμπ.Γ ουέλκοξ Ιστορικό δρ.

Χέρμπ.Γουέλκοξ Δράμα

Πάντρο Μπέρμαν Κοινών, δράμ

Ρ. Μαμουλιάν Δράμα

Τζώρτζ Στήβενς Μουσικό ρωμ.

Φέλιξ Γιώγκ Δράμα

Τζών Μπλάίστον Μουσικό ρωμ.
Δραμ. κομεντί
Κομεντί

Άλψρέδ Σαντέλ Κοινών δραμ.

Κούρτ Νόϋμαν Μουσικό ρωμ.
Δράμα

ΠάντροΜπάρμαν Μουσικό ρωμ.

ΠάντροΜπάρμαν Μουσ.χορ ρωμ

"Εβιγκ Σκώτ Ναυτ. δράμα
Ντάβιντ Χάουαρτ
Μπέν Στολώφ Ναυτική περ.

"Εδ. Κίλλυ Περιπέτ. μυστ

Ν τάβιντ Χάουαρ Περιπέτεια

Λιοΰ Λάντερς Άεροπορ. δρ

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΤΙΟΕΝΤΡΙ
ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΑ & ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΤΕΡΑ

ΕΓΧΡθ/ΛΛ MOYSIKA SOFTS 
ΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ 

ΠΟ,ΡβΜΛΟΥΝΤ ΝΙΟΥ2



έλεγαν οί αρχαίοι πρόγονοί μας.!
Η σοφή φράοις πού όλοκληρώνεται στό ΘΡΙΑΜΒΟ πού εΐχε ή προβολή

τοϋ ΠΡΩΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ

aijniaHaaaannaaaaaauitaananaiiaiiuntHinaaiHiaaaaanannanaaanaaanaaaaaaaanaaHaanjiE

a ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Ε

Τό κοινωνικό - δραματικό ’Αριστούργημα 
μέ τήν άφθαστη τραγωδό τής οθόνης

ΧΥΛΒΟΑ XDANEV
καί τόν γοητευτικό

ΜΕΛΒΥΝ ΝΤΟΥΓΚΛΑΧ
πού κατέπληξε μέ τήν δρδσιν του καί τής συγκλονιστικές σκηνές του καί προεκά- 

το» θοομο,ομο ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΘΕΑΤΩΝ κατά τή» προβολή" τοο ατό π«ό

λειωδες Κινηματοθέατρον τών ’Αθηνών

Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

τήν όποιαν σέ λίγο θά άκουλουθήσουν κι’ άλλες παρόμοιες, δλων τών έκλεκτών 
έργων πού διαθέτει εφέτος τό Νέον Γραφεΐον

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΜΣ α.ε
Α ΣΤΑΔΙΟΥ 45 -ΑΘΗΝΑΙ

1S
I
3

3 
3 
3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έτησία . ζ · Δρχ. 200 
Διά τούς ’Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου και 
Τροτέζας Έτησία Δρχ. 1000 
Διά τάς Άν. Έταιρ. » 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία συνδρομή δρχ. 350 
Αί ουνδρομαί απαραί
τητος προπληρώνονται

ΕΤΟΣ ΙΔ' ΑΡΙΘ. Ι8 (409)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥ0ΥΝΣ1Σ
HP. Β. ΟΙΚΟΝΟ/ΛΟΥ

Γραφεία : ‘Οδός 2ΩΚΡΑΤΦΥΣ άριδ. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 4) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

Άριθ. Τηλεφώνου: 52-400

OTQN ΠΕΡΝΟ Η ΔΟΞΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

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

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιετισεις αγγε

λιών διάρκειας.
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ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ Η ΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Κατά τό «γύρισμα» ένός φιλμ άνευρέθη μεταξύ 

τών κομπάρσων, ρακένδυτος καί πεινασμένος, τε
λευταίος μεταξύ τών τελευταίων, ό Σάρλ Κίγκ, ένας 
«άστήρ» πού μεσουρανούσε μέχρι τελευταίως. Τό δ 
νομα αύτό βεβαίως δέν λέγει τίποτε στούς νεωτέ- 
ρους, γιά τούς συγχρόνους του δμως, καί πρό παν
τός γιά τής γυναίκες τής παλαιοτέρας γενεάς ό 
Σάρλ Κίγκ ΰπήρξεν ένας δεύτερος Βαλεντίνο. Τήν 
μεγάλην του δόξαν τήν ώφειλεν εις τήν ώμορφιά 
του. "Ηταν δ νεώτερος Άδωνις.

Μία δμως άπό τάς πολλάς έρωτικάς περιπέτειας 
του έ'θεσεν απότομα τέρμα είς τήν σταδιοδρομίαν 
του καί έδημιουργήθη δημόσιον σκάνδαλον. Έπί 
μίαν δεκαετίαν έπαιζε ρόλους δευτερεύοντας καί τό 
δνομά του έσβυνε άπό τις άφίσες. Τέλος δέν άκουγε 
κανείς τίποτε δι’ αύτόν. Έπερνοΰσε γιά νεκρός...

Ιδού τώρα καί ή συνέχεια, ταύτοχρόνως δέ καί 
ό έπίλογος τής άνθρωπίνης αύτής τραγωδίας έκ τού 
φυσικού. Σ’ ένα στούντιο τοΰ Χόλλυγουντ «έγύρι- 
ζαν» τό έργον «Τραγωδία καλλιτέχνου·. Ή σκηνή 
πού έπρόκειτο νά γυρισθή» διεδραματίζετο πρό είκο
σι έτών σ’ ένα θέατρο τοΰ Μπροντουαίη. "Ενα άπό 
τά πρόσωπα πού παίζουν επεισοδιακούς ρόλους 
ήταν καί ό Σάρλ Κίγκ πού παριστάνετο ματαίως 
έπιχειρών νά προσληφθή γιά ένα ρόλον. Τόν έπει- 
σοδιακόν αύτόν ρόλον έπαιζεν ένας γηραιός κομ
πάρσος πού έκανε έντύπωσι στόν ρεζισέρ.

Ό γηραιός κομπάρσος έμοιαζε καταπληκτικά μέ 
τόν Σάρλ Κίγκ καί δλοι τό όμολογοΰσαν καί δέν έ- 
δίσταζαν νά τού τό ποΰν καί τοϋ ϊδίου. Ό γηραιός 
κομπάρσος στό άκουσμα τών λόγων αύτών κλονίζε
ται καί ξεσπά σέ δάκρυα. Τό πράγμα αύτό έκαμε 
μεγάλην έντύπωσιν καί τόν έρωτοϋν τί είχε πάθει. 
Ντροπιασμένος, μέ σκυμμένο τό κεφάλι, προβαίνει 
είς έξομολογήσεις καί φανερώνει πώς ό Σάρλ Κίγκ 
ήτο ό ίδιος.

Άπό τήν κορυφήν τής δόξης στήν άφάνειαν καί 
τήν μιζέριαν. Σέ κανέναν ήθοποιό ή πτώσις δέν ήτο 
τόσον άπότομος καί τόσον τραγική, δσον είς τήν 
’Αμερικήν. ’Ιδίως δέ είς τό θέατρον καί τόν κινημα
τογράφον κυβερνά μία μοίρα σκληρά καί άδυσώπη- 
τος. Οί εύνοούμενοι τής σήμερον είναι πολλές φο
ρές οι άθλιοι τής αϋριον. Ποιος μεγάλος καί άληθι- 
νός καλλιτέχνης δέν τρέμει μπροστά στό μυριοκέ- 
φαλον αύτό θηρίον πού είναι τό κοινόν; Εύκολα τοϋ 
παρέχει τήν εύνοιάν του, τά πλούτη καί τήν δόξαν, 
άλλά καί μέ τήν ιδίαν εύκολίαν τά άποσύρει. Τό 
κοινόν είναι άσταθές στάς προτιμήσεις του. Ή ώ
μορφιά πού συντελεί είς τήν άνάδειξιν ένός καλλιτέ
χνου, γίνεται πολλάκις άφορμή τής καταστροφής
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του. Πόσες φορές δέν άκουσε κανείς στήν Αμερική 
τήν τραγική ιστορία τού Τζάκ Πίκφορντ καί τών 
τριών γυναικών του;

*0 άδελφός τής Μαίρη Πίκφορντ, πού είς τήν έξω- 
τερικήν του έμφάνισιν ήταν ώραΐος σάν "Αδωνις, 
έγινε άφορμή νά καταστραφοϋν τρεις γκέρλς τοΰ 
Ζίγκφελτ. Εΐχε πανδρευθή τήν Όλίβιαν Τόμας, ένα 
άπό τά ώραιότερα άσιέρια τών μπαλέττων. Στά πό
δια της ή ωραία μπαλερίνα είχε τούς πλουσιωτέ- 
ρους ’Αμερικανούς. Τό ζεύγος έπήγε νά περάση τόν 
μήνα τοϋ μέλιτος είς τό Παρίσι. Τρεις εβδομάδες 
μετά τόν γάμον, ύστερα άπό ζωηρόν λογομαχίαν 
μετά τοΰ ωραίου συζύγου της, ή ωραία. Όλίβια ηύ· 
τοκτόνησε.

Ή δευτέρα σύζυγος τού Τζάκ ήταν ή χορεύτρια 
έπίσης τών μπαλέττων τοΰ Ζίγκφελντ, Μάρλιν Μύλ- 
λερ πού είχε μεγάλην έπιτυχίαν στόν βωβόν κινημα
τογράφον. Μετά δύο εβδομάδες ή Μάρλιν χώριζε 
δΓ άγνωστον αιτίαν. Ή άπογοήτευσις, διά τήν άτυχη 
σύζυγον, έκλόνισε τάς φρένας της καί τήν μετέφεραν 
στό φρενοκομεΐον. Διαφυγοϋσα τήν προσοχήν τών 
φυλάκων της έκρημνίσθη άπό τό παράθυρον τοΰ δω
ματίου της καί συνετρίβη.

Τό ωραίο της κορμί τό έμάζευσαν ώς αίμόφυρ- 
τον πολτόν. Παρ’ δλα αύτά τά γεγονότα καί τρίτη 
μπαλερίνα ένυμφεύθη τόν γόητα. "Ηταν ή εξαιρετι
κής καλλονής Μάρυ Μύλλερ, πού είχε κερδίσει τό 
πρώτον βραβεΐον καλλονής. Άλλ' ούτε αύτή είχε 
καλλιτέραν τύχην. Μετά δύο εβδομάδες έχώριζε καί 
ύστερα άπό ολίγον καιρόν έτερμάτιζε τόν βίον της.

Άπό τής στιγμής δμως έκείνης ή τύχη άπέστρε- 
ψε τό πρόσωπον καί άπό τόν γόητα πού είχε πάρει 
στόν λαιμό του τρεις καλλονές. Δέν εδρε καί τέ
ταρτον θϋμα, άλλ’ άπέθανεν έγκαταλελειμμένος καί 
πάμπτωχος, ένα μόνον έτος μετά τόν θάνατον τής 
τρίτης συζύγου του.

Τό περιεργότερον είναι δτι καί αί τρεις αύταί 
τραγωδίαι δέν είναι αί μό’/αι πού διεδραματίσθησαν 
είς τόν ώραΐον κόσμον τών μπαλέττων τοϋ Ζίγκ
φελντ· θά έλεγε κανείς δτι ολόκληρος αότός ό χο
ρευτικός θίασος πού συγκροτείται άπό τά ώραιότε
ρα κορίτσια τής Αμερικής, τελεί ύπό δυσμενή άστε- 
ρισμόν.

’Ιδιαιτέραν αίσθησιν έκαμε ή τραγωδία τής "Αλ- 
λιν Κίγκ, κλασσικής καλλονής, ή όποια ήταν έπί έν 
έτος μις Ήνωμέναι Πολιτείαν Είργάζετο ώς πωλή- 
τρια τσιγάρων είς ένα κιόσκι τής Νέας Ύόρκης, δ
που τήν άνεκάλυψεν ό Ζίγκφελντ. Τήν προσέλαβεν 
μέ μισθόν χιλίων δ λλαρίων τήν έβδομάδα. "βμορ- 
φη σάν άγαλμα άρχαίας θεάς ή Άλλιν, μέ τά ξαν
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θά σάν χρυσάφι μαλλιά, έσερνε πίσω της σάν σκλά
βους τους άνδρες. Περίφημοι ζωγράφοι έκαμαν τό 
πορτραΐτο της. Είς δεκάδας χιλιάδας κυκλοφορού
σαν αί κάρτ-ποστάλ μέ τήν εικόνα της. 'Η τύχη έ· 
φαίνετο νά τής μειδιά, άλλά μιά μέρα ήλλαξεν από
τομα. "Οταν μίαν ήμερα μετά τό λουτρό παρετήρη 
σεν δτι έπάχυνε κατά πεντακόσια γραμμάρια, α
μέσως ένεθυμήθη δτι ό Ζίγκφελντ έλεγε πάντοτε : 
Ή προσθήκη πάχους σημαίνει τόν θάνατον τής γυ- 
ναικός. Ή "Αλλιν έπήγε άμέσως είς ένα σανατόριο 
καί,,ύπεβλήθη είς δίαιταν διά νά άδυνατίση Ή δίαι
τα έφερεν άποτέλεσμα περισσότερον τού δέοντος. 
"Εχασε τρία κιλά, τό πρόσωπό της, καθώς αδυνάτι
σε, έχάλασε, τά πόδια της έχασαν τις τέλειες γραμ
μές των καί δέν ένεφανίσθη παρά μόνον μίαν φο
ράν στήν σκηνήν.
.Ό Ζίγκφελντ τήν άπέλυσεν, άπογοητευμένη δέ 

αύτή ,έπλανήθη ώρες ολόκληρες καί τέλος έπήγεν 
εις, τόν ουρανοξύστην τών έργοστασίων Κραΐσλερ, 
ανέβηκε μέ τό ασανσέρ είς τό τελευταϊον πάτωμα, 
άνοιξε τό παράθυρο καί άπό έκεΐ έρρίφθη στό κενόν.

Τό Χόλλυγουντ λοιπόν, πολύ δικαίως έπωνομά- 
σθη άπό τούς άμερικανούς δημοσιογράφους, οί ό
ποιοι παρακολουθούν έκ τού σύνεγγυς τήν θεατρι
κήν καί κινηματογραφικήν σταδιοδρομίαν τών άστέ
ρων», δτι, είναι ή πόλις τού θανάτου. Είναι παρατη
ρημένων δτι δλοι οί «άστέρες τοϋ Χόλλυγουντ έχουν 
καί θά έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο καί τραγικό 
τέλος.

1. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΝΕΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΛΟΡ

Η αμερικανική εταιρεία Παραμάουντ» συνεπλή 
ρωσε τάς_ εγκαταστάσεις τών στούντιο διά τό «γύ
ρισμα» τών έγχρωμων ταινιών κατά τό σύστημα 
Τεχνικολόρ. "Ηδη έδόθη εντολή διά τό «γύρισμα 
έξ ταινιών τεχνικολόρ έντός μιας τριετίας, έκ τών 
όποιων αί τρεις Παλίρρροια καί Άμπωτις (Ebb 
and Tide), «"Ανθρωποι χωρίς φτερά (Men without 
wings) και «Μπω Ζέστ» (Bean Geste) θά «γυρισθοΰν» 
κατα τήν τρέχουσαν περίοδον.

Έπίσης ή R. Κ. Ο. θά «γυρίση» δύο ταινίας τε- 
χνικολόρ μέ τόν Φρέντ "Ασταιρ.

ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
Ή πρεμιέρα τού άριστοτεχνικού φίλμ τού Σασά 

Γκιτρύ -Τά μαργαριτάρια τοΰ στέμματος, συνεκέν 
τρωσεν είς τό Μαρινιάν» δλους τους έπισήμους 
καί, δλην τήν άφρόκρεμα τού Παρισιού.

Ό παρακολουθήσας τήν προβολήν ποόεδρος τής 
Δημοκρατίας κ. Λεμπρέν είχε παρ’αύτώ. τιμής ένε- 
κεν, τόν Σασά Γκιτρύ.

Ή_ προβολή εόρίσκετο περί τό τέλος, οπότε εις 
έκ_τών άκολούθων πλησιάζει τόν κ. Πρόεδρον καί 
του,υπενθυμίζει δτι έπρεπε νά έπιστρέψη είς τά 
Ηλυσια διά μίαν προκαθωρισμένην άκρόασιν.

,κ. Λεμπρέν βγάζει μηχανικά τό ώρολό’γι του 
και μέ έκπληξί του άναφωνεϊ: «έπήγε κιόλας 11 ή 
ώρα;». 1

,«Κύριε, Πρόεδρε, επεμβαίνει λεγων ό Σασά Γκι- 
τρυ», ή, αύθόρμητος αύτή φράσις σας είναι ό καλλί
τερος έπαινος γιά τά Μαργαριτάρια μου·.
, Ό κ. Λεμπρέν ήτο τόσον άπεροφημένος μέ τό 
υπέροχον θέμα καί τήν θαυμαστήν έρμηνείαν αυτής, 
ώστε δέν άντελήφθη καθόλου δτι ή ώρα είχε πε
ράσει τόσον πολύ.

9 ΚΙΗΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑί ΑΥΡΙΟ
Όταν πρωτοφάνηκε, έδώ καί τέσσερις δεκαετη

ρίδες, ό κινηματογράφος, οΰτε οί ίδιοι οί πατέρες 
του δέν θά φαντάζονταν δτι θά κατακτούσε τόσο 
γρήγορα τά πεδία τής Τέχνης. ΚΓ δμως. άπό άπλή 
κινούμενη φωτογραφία έγινε σήμερα Τέχνη άληθινή 
μέσ’ ,τό βασίλειο τής φαντασίας

Τό φίλμ άπό θέατρο κινηματογραφημένο —αύτό 
τό είδος δέν έχει καμμιά σχέση μέ τήν Τέχνη τοΰ 
φακού δπως τήν έπλασαν οί μεγάλοι της «μαιτρ» — 
έγινε ζωή. Ό διάλογος ολοένα ύποχωρεΐ στήν κί· 
νησί, στή δράση Λαμπρό παράδειγμα ή «Έκστασις , 
τό άριστούργημα αύτό τοΰ Μαχάτυ. δπου ό διάλογος 
περιορίζεται στό άπόλυτα άναγκαϊο, κΓ άκόμα κα- 
γύτερο οί «Τρελλές συμφωνίες τοΰ Ντίνσνεϋ, τοΰ με
γάλου ποιητή τής όθόνης. δπου οί κινήσεις τών 
σκίτσων του αντικαθιστούν τή μιλιά κΓ έκφράζουν 
μέ τόν πιό χαριτωμένο τρόπο τή σκέψη. Φαντάζο
μαι—καί τό έλπίζω— πώς σύντομα τό φίλμ δέν θά 
είναι παρά ήχητικό, καί πώς ό διάλογος —έπιβλα- 
βής. γιατί μας αποσπά τήν προσοχή άπ’ τό θέαμα 
κΓ άντιαισθητικός, άφοΰ δέν μπορεί νάχη καμμιά 
μουσικότητα —θ’ άντικατασταθή ολοκληρωτικά άπ’ 
τις εκφράσεις τοΰ προσώπου καί του σώματος τών 
ηθοποιών. Παντομίμα : Κάθε άλλο. Τό θέατρο μόνο 
έχει άνάγκη διαλόγου. Στόν κινηματογράφο περιτ
τεύει. Ή μιμική τοΰ φτάνει. "Αλλως τε ό φακός 
έχει τήν δυνατότητα (άλλο ένα πλεονέκτημα άπάνω 
στό θέατρο) νά μπορή ν’ άποτυπώση καί τήν έλά- 
χιστη σύσπαση τών μυών τοΰ προσώπου, καί τήν 
παραμικρή κίνησι τών μελών τοΰ σώματος καί νά 
μας παρουσιάζη μ’ αύτά τούς ίδανικώτερους έρμη- 
νευτάς. άφωνους άλλά τόσο εκφραστικούς !

"Ετσι κύριος άξων στό αυριανό φίλμ θά είναι ή 
φωτογραφία. Τό δρόμο αυτόν τόν άνοιξαν κιόλα οί 
μεγάλοι σκηνοθέτες σέ μερικά σπάνια φίλμ σάν τόν 
«Δόν Κιχώτη , τήν "Εκσταση», τό "Ονειρο θερι
νής νυκτός», τή «Μητρότητα-, τή «Ναυτική άνταρ- 
σία.,,τόν «Ταράς Μπούλμπα , τήν Έπέλασι» τέλος, 
πού ή τελευταία της σκηνή τοΰ άφθαστου ήρωϊσμοϋ 
τής, έλαφρας ταξιαρχίας είναι ή έπικώτερη καί λαμ
πρότερη σκηνή τής μέχρι σήιιερα παραγωγής. Ό 
φακός, ποΰ κατορθώνει νά συλλάβη καί ν’ άναλύση 
τήν, κίνηση θά είν’ ό κυρίαρχος. Γιά τόν κινηματο
γράφο δέν ύπάρχουν δρια. Μέ τις σημερινές τεχνι
κές τελειοποιήσεις κΓ ή τολμηρότερη φαντασία 
μπορεί νά γίνη εικόνα καί νά πάρη ζωή. Δέν ύπάρ
χουν φραγμοί. Ό χώρος δέν μετριέται μέ τά περι- 
ωρισμένα σανίδια τής σκηνής τού θεάτρου. Εκτεί
νεται, στό άπειρο. Σ’ αύτό τό απέραντο βάθρο τοπο
θετούνται τά θέματα Ό φακός θά τούς δώση ζωή, 
ή μούσι» ή ρυθμό.

Εκεί βρίσκεσαι τό μέλλον τής όθόνης. Ό έγχρω
μος κΓ δ άνάγλυφος θά είναι απλές τελειοποιήσεις 
έκφράσεως. Τό θέμα θά μείνη τό ίδιο. Καί τό θέμα 
αύτό θά είναι ή ζωή ή άληθινή. ή παλλομένη. ή 
ζωή τοΰ δρόμου, τοΰ κάμπου, τοΰ βουνοΰ, τής θά 
λασσαο, τοΰ άέρα τού άνοιχτοΰ Ή ζωή αύτή θά 
μάς, δοθή άποτυπωμένη κΓ αναλυμένη άπ’ τό φακό. 
Ό όπερατέρ είναι "Αργος μέ άπειρα μάτια, Τό πα
ραμικρό άντικείμενο--δταν είναι δημιουργός καί 
ποιητής—τό βλέπει καί τό παρουσιάζει μέ μορφή, 
που δέν τήν είχαμε άκόμα φανταστεί κΓ δμως, βλέ- 
ποντάς την. είμαστε βέβαιοι πώς έτσι πρέπει νά 
είναι κι’ άκόμα απορούμε πώς δέν τήν είδαμε μέ 
τό,ϊδιο μάτι, πού τήν είδε κΓ έκεΐνος. Μιά πέτρα 
μιά άξίνα, ένα σύννεφο, τό διάφανο ν ερό τής λίμνης, 
δ,τι βλέπουμε καθημερινά πλάϊ μας. χωρίς νά τά 
νιώθουμε, μα; τά εμφανίζει δπως ϋαπρεπε νά τά 
δούμε ’Απ’ τό ελάχιστο άντικείμενο γεννιέται ένα

i « Η ΚΡΙΤΙΚΗ /ΛΛ2 |
Παραγωγή : C- C. ρ.

ΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟΠΑΙΔΟ
(Un mauva’s garpon)

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Ρέξ
Έκμετάλλευσις: Άμολ. Βουλγαρίδη καί Α Ε. Κ. Ε.

Χαριτωμένη γαλλική κωμωδία. Τίποτα τό πρωτό
τυπο ή τό έξαιρετικά σημαντικό. Περιστρέφεται γύ
ρω στή συνηθισμένη πλαστοπροσωπεία τών φιλμο 
περεττών. Μά δ Ζάν Μπουαγιέ περιχύνει , τήν 
ίστοριοΰλα του μέ πολύ κέφι (έκτός άπ την άρχή 
δπου τραινάρει λίγο), βρίσκει μερικά νόστιμα,έπει- 
σόδια καί λίγα έξυπνα εύρήματα, βοηθεΐται κΓ άπό 
μία πεταχτή κΓ εύθυμη μουσική (ιδίως τό θαυμάσιο 
τραγουδάκι «je ne donnrai pas ma place») ώστε νά 
μάς δώση ένα δίωρο εύχάριστο καί ξεκουραστικό._

Ή Ντανιέλ Νταρριέ βρίσκει τήν εύκαιρία νά μας 
δείξη άλλη μιά φορά τις δονατότητές της. Τήν εί
δαμε σέ κάθε είδους φίλμ. Παντού ήταν έξαιρετη..·^ 
Στό «Διαβολόπαιδο ή ρωμαντική ,έρωτευμένη τού 
«Μάγιερλιγκ- κΓ ή τσαχπίνα χορεύτρια τοΰ «Club 
de femmes· είναι ένας χείμαρρος χάριτος καί δρο
σιάς. Τό θέλγητρο τής έμψανίσεώς της καί του 
μπρίου της συνεπαίρνει· Πλάϊ της δ Άνρύ Γκαρά 
χαριτωμένος κΓ δ Άλέρμ, ό άξέχαστος μπουφόνι- 
κος Δήμαρχος τής «Kermesse heroique», πολύ,καλός·

Είναι άπ’ τά φίλμ, πού «πιάνουν»,. Έδώ, είχ έπι
τυχία καί δέν φαντάζομαι τό καλό του άστρο νά 
δύση έξω άπ’ τήν ’Αθήνα. Μάριος Σνλλας

Παραγωγή Gloria Film

ΠΡΕΜΙΕΡΑ
(Premiere)

Όμιλοΰσα γερμανιστί- Προεβλήθη στό «Παλλάς» 
Έκμετάλλευσις Έμμ. Καλόγηρος

Τό φίλμ αύτό τοΰ Μπόλβαρυ μοιάζει μέ τά, νομί
σματα : έχει δυό όψεις : Ή μιά, δ μύθος, ή υπόθε- 
σις πού άλλωστε στόν κινηματογράφο παίζει δεύ
τερο ρόλο-εΐναι ένα κοη ό δράμα, σέ παρασκήνια 
θεάτρου Ή άλλη, ή θεαματική, ή,έπιθεωρησιακή 
άξίζει πολύ περισσότερο. Μόνο ό Μπόλβαρυ θά 
μπορούσε νά παρουσιάση στήν Εύρώπη έπιθεώρησι, 
πού νά θυμίζει άμερικάνουο. ΚΓ ή μίμηση όχι μονο 
δέν είναι κακότεχνη, μά μπορεί, θαρρετά νά σταθή 
πλάϊ στό πρωτότυπο. Χωρίς βέβαια νά φτάνη τον 
«Ζίγκφελντ», τό έπιθεωρησιακό μέρος είναι ένας θεα
ματικός θρίαμβος μέ τήν άπεραντωεύνη, πού δίνει στό

καλλιτέχνημα. ΚΓ δταν δλες αυτές οί δήμιου,ργίες 
συναρμολογηθούν, πάρουν ρυθμό καί κίνηση κι υπο
ταχθούν στό πνεύμα τοΰ σκηνοθέτη τότε άναπηδούν 
τά λαμπρά έκεΐνα έργα, πού άνάδειξαν τό,ν κινημα
τογράφο έβδομη Τέχνη, πλάϊ στις άλλες, τις πανάρ· 
χαιες κΓ άκατάλυτες. ,

ΚΓ είναι τέχνη άληθινή δσο κι άν θέλουν να του 
τ’ άρνηθούν. Πήρε άπ’ τό θέατρο τή μιμική, άπ’ τή 
μουσική τό ρυθμό, άπ’ τήν άρχιτεκτονική τις σοφές 
άναλογίες, άπ’ τή ζωγραφική τό χρώμα κΓ απ την 
ποίηση τήν ίδια τήν ποίηση διοχετευμένη σέ εικόνες 
καί ζωντανεμμένη σέ κίνηση.

Μπορεί τώρα νά πή : Τό μέλλον είναι δικό μου.
Μάριοζ Σνλλας 

χορό ό κινηματογράφος καί μέ τήν άπαρ_άμιλλη τέ
χνη, πού ξέρει νά τόν βλέπει ό φακός τοΰ „Πλάνερ, 
τοΰ υπέροχου όπερατέρ, πού τοΰ χρωστάμε τόσα 
άριστουογήματα.

Η Zarah Leander, τό νέο άστρο τής Εύρωπα'^κής 
όθόνης είναι άσφαλώς μιά πολύ όμορφη γυναίκα, 
τραγουδάει πολύ ύποβλητικά μά δέ βλέπω γ,ιά,ποιό 
λόγο νά τήν ονομάσουν Γκάρμπο τής Εύρώπης. 
Είναι ίσως λίγο «βάμπ» μά τίποτ’ άλλο. "Εχει δικό, 
της χαρακτήρα, δικό της παίξιμο. Δέ μιμήται. ΚΓ 
άσφαλώς κάνει καλά. Μέ λίγη βελτίωση στήν ήθο- 
ποιΐα της θά κατορθώση άσφαλώς νά πάρη θέση 
διαλεχτή στό στερέωμα τοϋ φίλμ. Ό ’Αττίλας Χέρ- 
μπιγκερ πολύ καλός. ’Αδρός, δυνατός. Ό Κάρλ 
Μάρτελ, μέτριος ΚΓ δ διασκεδαστικός Τέο Λίγκεν 
συμπαθής, άν καί κοντεύει νά καταντήση νευρό- 
σπαστό.

Ή «Πρεμιέρα» θά γνωρίση μιά δίκαιη έπιτυχία. 
Είναι φ'λμ φροντισμένο, εύσυνείδητο, πού βλέπεται 
εύχάρισια γιατί δέν προλαβαίνει κανείς νά κουρά- 
στή άπ’ τις άνακριτικές άναζητήσεις καί παρεμβά,λ- 
λεται μιά χαρούμενη σκηνή άπ’ τήν έπιθεώρηση. Ή 
έκλογή τοΰ «Παλλάς» γιά τήν πρεμιέρα του ήταν 
άληθινά πετυχημένη. Μάριος Σνλλας

Παραγωγή Bavaria

ΟΥΡΑΝΙΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ
(Die Stimme des Herzens)

Ομιλοΰσα γερμανιστ'ι Προεβλήθη στόν «Όρφέα* 
Έκμετάλλευσις «Λύρα Φίλμ».

Ή φωνή τοΰ Τζίλλι-ώραία, δέν μπορεί νά τ’ άρ- 
νηθεΐ κανείς—έχει γίνει όφορμή δεινοπσθημάτων 
γιά τόν κινηματογράφο Γιά τό χατήρι, της, μάς σερ
βίρεται ένα δίωρο κοινοτοπικές άνοησίες κΓ όπερετ- 
τικές άπιθανότητες—χωρίς οϋτε αύτή κάν τή δροσιά 
καί χάρι τής γερμανικής όπερέττας —(Εύτυχως πού 
στις Όύράνιες μελωδίες» ό Τζίλλι δέν είναι πιά,δ 
«παχυδερμικός jeune premier», παρά ένας πατρικός 
φίλος). Μέ δυό λόγια σενάριο άνόητο κΓάπελπιστ,ι- 
κά κοινό, κακά «γυρισμένο» μέ μόνη δικαιολογία ϋ- 
πάρξεώς του τό τραγοΰδιτού Ιταλοΰ τενόρου. "Οσο 
γιά τούς ήθοποιούς. δ Τζίλλι δέν μπορεί νά καυχηθή 
δτι είναι τόσο καλός ήθοποιός δσο καί τραγουδι
στής κΓ ή Γκεραρντίνα Κάττ είναι μιά άσκημη μπε- 
μπέκα πού δέν παίζει δμως καί τόσο κακά.

Μ’ δλ’ αύτά τό μουσικόφιλο κοινό μας, πού συμ
παθεί αύτοΰ τοΰ είδους τά φίλμ. θά ,τό ύποστηρίξει 
— δυστυχώς—ή Επαρχία- πού τά γοΰστα της είναι 
πιό άνεπηρέαστα —δέν φαντάζομαι ν’ άκολουθήσει 
τήν πρωτεύουσα στήν κακή αύτή προτίμηση.

Μάριος Σνλλας

HUN. I. IPIIOniMllHI
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
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ϊ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ I 
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—’Ήρχισε τό γύρισμα τής νέας ταινίας «Σερε- 
νάτα κατά σκηνοθεσίαν τ< 0 Βίλλυ Φόρστ. Πρωτα
γωνιστούν ή Χίλντε Κράλ, ό 'Ίγκο Σίμ ό Χάνς Γιού- 
γκερμαν. Φρίτς ’Όντεμαρ κ. ά.

—Ή Λίλ Ντάγκοβερ κα'ι ό Βίλλυ Φρίτς δημιουρ
γούν δύο θαυμάσιους ρόλους εις τό νέον φιλμ τής 
Fanil «Drei die sich verstehen*.

— Μετά μεγάλης επιτυχίας προεβλήθη έν Βερολί- 
νω ή ταινία «Ό Βασιλεύς μέ τόν Βικτώρ Φρανσέν 
καί τήν Γκαμπύ Μορλαί.

—Ό Ρόμπερ Ταίυλορ θεωρείται πρότυπον φιλό
στοργου υΐοΰ Κάθε βράδυ πριν κοιμηθή πηγαίνει 
νά φιλήση τήν μητέρα του. Εκείνη τόν έρωτα τότε 
συχνά ’Έχεις δ.τι όνειρευόσουν, παιδάκι μου; Εί
σαι εύτυχής ;» Καί ό Ρόμπερ άπαντα χαμογελώντας: 
«Ναι μητέρα. ’Έχω δ.τι ποθώ. Δέν πιστεύω νά ύπάρ 
χη στον κόσμο άλλος άνθρωπος εύτυχέστερος άπό 
μένα .

— Κατά τήν διάρκειαν ένός χορού ή Ντολορές 
ντέλ Ρίο έρωτεύθηκε κάποιον νεαρόν Ούγγρον, τόν 
όποιον είχε πρωτογνωρίσει. ’Έπειτα άπό άμέτρητες 
υποσχέσεις έρωτος καί γάμου, ό νέος έφυγε γιά τήν 
Εύρώπη καί δέν εδωκε πειά σημεία ζωής. ’Αλλά ή 
ντελ Ρίο έχει απόλυτον πε.ποίθησιν δτι ό άγατημέ- 
νος της θά ξαναγυρίση Σέ κάθε άψιξι πλοίου ψά. 
χνει μέ λαχτάρα τόν κατάλογο τών επιβατών... μά. 
ταια δμως. ΟΙ Φίλοι της τήν έχουν έπωνομάσει γι. 
αύ:ό Μπάτερφλαϋ.

— Ή αμερικανική κινημ. ’Ακαδημία έδωσε βρα 
βεϊα εις τούς καλυτέρους καί τάς καλυτέρας ηθο
ποιούς τής αμερικανικής οθόνης. ΟΙ βραβευθέντες 
είναι: Γκάρρυ Κοΰπερ, όύώλτερ Χοϋστον. Πώλ Μι 
οΰνι, Οΰίλιαμ Πάουελ, Φράνσοτ Τόν, Ίρέν Ντάν, 
Κάρολ Λόμπαρτ, Αουΐζα Ράϊνερ καί Νόρμα Σήρερ.

Ή ■ Σινεματογκοαφί Φρανσέζ» τής 1 ’Οκτω
βρίου γράφει: «Ό οίκος Κάλαμο θ’ άρχίση μετά 
τινας ήμέρας τό γύρισμα» τής ταινίας Οί τρεις 
εύέλπιδες·. Τό έξαιρετικόν ενδιαφέρον πού παρου 
σιάζει ή ύπόθεπις αυτή καί ή άπεριόριστος εύρύτης 
τών μέσων τά όποια θά διατεθώσιν, μας έπιτρέπουν 
νά προδικάσωμεν άπό τώρα δτι ή ταινία «Τρεις 
εύέλπιδες θ’ άποτελέση τό μάλλον άξιοσημείωτον 
γεγονός τού γαλλικού Κινηματογράφου .

i'jr/.γ 
Ξλ«^

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ! . .
πού υστερ’ άπό μακρύ χωρισμό, 
παληό κΓ αγαπημένο φίλο, τό 

κοινό, έτρεξε νά δή τήν πρεμιέ- 
Κινηματογράφων.

πώς είχε νοιώσει τή συγ 
τά δυνατά του γιά νά

Μέ τή συγκίνησι 
ξαναβλέπει κανείς 
κινηματογραφόφιλο 
ρα τών χειμερινών

Κι’ ό καιρός, θαρρείς ι 
κίνησι τού κοινού, έβαλε 
δώση στή συνάντησι αύτή θαυμαστριών, θαυμαστών 
καί..' θαυμαζομένου, δ,τι ήταν άπαραίτητο γιά νά 
προσλάβη τή γοητεία πού έζητεΐτο, τό ανάλογο 
φόντο γιά τήν περίστασι.

Απότομα, χωρίς νά τό περιμένη κανείς, τό χρώ
μα τού ουρανού άπό γαλανό έγινε γκρι, σκούρο 
γκρί. Τόν καύσωνα πού μάς έκανε νά τσιτσιριζό- 
μεθα σάν ψάρια στά κάρβουνα διεδέχθη ένας βορ- 
ρηάς Γεναριάτικος, πού μάς έκαμε νά άνασύρουμε 
τά παλτά άπ’ τή ναφθαλίνη, καί τά πρόσωπά μας, 
έπί τών όποιων πρό όλίγου έστάλαζαν θρόμβοι 
ίδρώτος, έμαστίγωσαν χονδρές στάλες παγερού 
χιονόνερου.

’Έτσι ή ελαφρά νοσταλγία τής άντιμετωπισεως 
τού χειμερινού περιβάλλοντος, έγινε δχι μόνον δια
καής πόθος, άλλ’ άνάγκη σωματική και ψυχική.

Πού άλλου θά εδρισκε κανείς, μέ τήν άπότοτίον 
αυτήν έναρξιν τού ψύχους τή γλυκειά αύτή θαλπωρή 
πού ναρκώνει τό σώμα δίνοντας στό πνεύμα μιάν 
αΐσθησι μακαριότητας, έτσι αναπαυτική δσο στά 
βελουδένια καθίσματα τών αιθουσών τού Κινηματο 
γράψου ;

Μέσα ε’ις τήν γλυκεϊαν θαλπωρήν τών αιθουσών, 
πού ή προκληθεΐσα άνακαίνισις είχε δώσει μιά νέαν 
αίγλην, τά μάτια τών θαμώνων, καθρέφτιζαν τήν 
ίκανοποίησιν.

Ό γηραιός κύριος μέ τούς ένοχλητικούς ρευμα
τισμούς, χωμένος στ’ άναπαυτικό του κάθισμα, ξε
χνούσε στή γλυκειά αυτή θαλπωρή, δπως ή μουσική 
τόν νανούριζε, καί ή προβολή τού έργου τού άπα- 
σχολοϋσε τό πνεύμα, τούς πόνους του._

Ό νεαρός δανδής πού τό θέρος τού είχε διακό- 
ψει τό τρυφερό ειδύλλιο πού μόλις εΐχεν αρχίσει νά 
πλέκη μέ μιάν ώραία θαυμάστρια τών σκιών τής 
όθόνης, ένοιωθε τόν καϋμό του νά μετριάζεται στήν 
έλπίδα δτι σήμερα, αύριο, έδω η άλλου, σέ μιάν 
άλλη παράσταση τέλος, θά ξαναντικρύση τά ώμορ- 
φα μάτια της καί θά ξαναρχίση τήν .. έκτόξευσιν 
τών πυροφλεγών βλεμμάιων πού θά διαλύσουν τον 
πάγο τής. . καρδιάς της.

Ή Γκσρμπίζουσα άλλα καί γαμβρίζουσα γέρον 
τοκόρη. θά μπορέση νά συνέχιση τήν μελέτην ιών., 
σκέρτσων μέ τά όποια ή γόησσα κατακτά τις αν 
δρικές καρδιές μέ τήν έλπιδα ότι έφαρμόζοντας της 
ίσως φθάση κάποτε πρό το_ϋ βωμού τού ύμεναίου, 
πριν ό χάρος τήν φέρει εκεί, δπου ό τελικός σταθ
μός της ζωής δλων μας. ■ „

Τί τά θέλετε, τί τά γυρεύετε, οσο κι αν κάνη 
κανείς τόν σνόμπ. ό Κινηματογράφος, μέ τή γοητευ
τική του άτμόσψαιρα. τό ώραΐο θέαμα που παρέχει, 
τή γλυκειά μουσική, τά ζουρνάλ του πού δίνουν μιά 
έγκυκλοπαιδική μόρψωσι καί σ’ ενημερώνουν γιά 
πολλά πράγματα, θά μένη έπί πολύ ή καλύτερη 
ποικιλία στή μονότονη ζωή τού άνθρώπου, τό ευχά
ριστο διάλειμμα στις χαρές καί στή θλίψη ,

Καί άν στήν πληκτική άτμόσψαιρα που απλω 
νει γύρω μας δ ριγηλός γεροχειμώνας, υπάρχει 
κάτι, πού μάς τόν κάνει όλιγώτερο άντιπαθή και 
μάς κάνει νά τόν νοσταλγούμε πάντοτε, είναι τό 
ιδιαίτερο έκεϊνο θέλγητρ >. πού μάς δίνει ό Κίνημα 
τογράφος. , „ „

Νά γιατί, ή σκερτσόζα μπεμπεκα ίων ±4 ετών 
μέ τό μόλις κολπούμενον στήθος καί όώμορφος έφη·

ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝ ΠΙΝΑ

--------------------------- —-------- V-J = £ 1
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ "g — « S3

Άλζα^άρ θ. Δεληγιάννη 112 171992 1211
Όδ Πατησίων 142 108446 764

’Αττικόν 
Α1γ >σ;

Πλ. Κυψέλης ΠΙΕ
Ζάππειον 14ι

46549
89587

405
622

Λ. ’Αλεξάνδρας 12ί 76423 592
Βιχτώοια θ. Δεληγιάννη 1Κ 48109 438

380
244
300

Γζλόρια 
Γζλόρια

Πλ. ’Αμερικής 10
Ν. Σμύρνη 14
Παλ Φάληρον 11

38357
34648
319CC

"Εσπερος 
'Ερμής 
Έν-ν

Όδ. Πατησίων 14
Όδ. Καρόλου 14
Πλ. θησείου 14

114087
3 80J33
4107690

798
567
748

Έτοαάλ 
Ζέφυρος

Καλλιθέα 14
Πλ. θησείου jl4
Ν. Φιλαδέλφεια .14

1 74226
4 170995
0 25319

526
1187

181
‘Αγ. Μελετίου 136 47725 351

Κυβέλεια Όδ. Πατησίων H 
Όδ. Ζακύνθου |11

1 63338
8 38689

449 !
328 |Λ

Κουττάλ Χαροκόπου |13 7 98725 721 1
Όδ. Πατησίων |12 9 51ς246 404
Λ. ’Αλεξάνδρας jl4 • > -117 ύ 4 292 1

Μόν’ Σ'ινέ 
Μόν Σινέ 
Μπομπονιέρα 
Μυριάμ

Βύρωνος 12
Περιστεριού 11
Κηφισιάς 1(
Ν. Ιωνία

9 36971
5 41583

>0 18163
>2 33835

286
361
184
277

Όδ. ’Ασκληπιού 1 17 69171 505
Νςοράνα Λ. Αλεξάνδρας ’1 16 77668

54 20754
;>71
324

Όρφεύς 
’Ολύμπια 
ΠαναΟ-ήναια

Λ. Βουλιαγμένης 1 ,6 54566 469
Κηφισιάς 1
Λ. ’Αλεξάνδρας 11

85 12114
36 57784

142
425

Π άρζ ’
Πανελλήνιον

Όδ· Χέϋδεν 11
Λ. Συγγροϋ 1

15 4262’
43 7236'

371
506

11 αλλάτ Παγκρατίου |1 33 5811 437
Ριάλτο Όδ. Κυψέλης 136 79451 584
Ρουαγιάλ
Ρέχ

Όδ. ’Ηπείρου 11
Βύρωνος

30 6705
13 2725

516
241

Ρέξ 
Στάδιον

Γλυφάδας
Ήρ ’Αττικού 
Λ. Β. Σοφίας ι

07 2178 
50 13198 

L38 3589

2 203
5 883
1 2Ε8

Τιτάνια Παγκρατίου 144 6486 1 4ό0
Τιτάνια Χαλανδρίου 96 20630 215
Τιτάνια Αμαρουσίου 123 1888 ι 157

1 -Γυζττότ Συν. Υμηττού 138 29640 215
φόϊρο; 1 Περιστεριού 121 3891 0 321

ΣΗΜ «Κιν. 
άριθμός τών ,. . 
ψων είναι μικρότερος του

Άστέρος* Εις τόν ανωτέρω πίνακα, ο 
ήμερων λειτουργίας τών Κινηματογρά

* ερος τοΰ πραγματικού κατά μίαν 
ήμέραν. καθ’ δσον I έν συμπεριλαμβάνεται ή 29 Ιου
λίου 1937, τής οποίας άπασαι αί εισπράξεις διετεϋη- 
σαν υπέρ τής Βασιλικής 'Αεροπορίας.

βοο μέ τό μαντευόμενον χνούδι τού άνω χείλους, 
δσον ή γαλλίζουσα. γυαλίζουσα καί τηκόμενη άπο 
τή φλόγα τού πίθου νά όδεύστ] πρός τό Υμέναιον 
ωραία δεσποινίς, δσον καί ή σεβαστή δέσποινα και 
ό σοβαρός κύριος καί ή ώς σταφΐς άπσξηρανθεισα 
γεροντοκόρη, σ’ ένα πράγμα συμφωνούν άπολυτα : 
Στή λατρεία στόν Κινηματογράφο.

Καλώς·..τόν βρήκαμε λοιπόν. UAinaz
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ΟΡΦΕΥΣΕισήλθαμεν πλέον δριστικώς είς τήν χειμερινήν 
κινηματογραφικήν περίοδον και μάλιστα ύπό τάς 
πλέον εύοιώνους συνθήκας.

"Ολοι οί κινηματογράφοι, πού σχεδόν όμαδικώς 
ήνοιξαν τάς, πύλας των τό παρελθόν Σάββατον, 
είχον άρκετήν κίνησιν, ύποσχομένην πολλά διά τό 
μέλλον.

Πρέπει δμως νά όμολογηθή δτι είς τούτο ηύνό- 
ησεν έξαιρετικά καί ό καιρός, πού ήτο ψυχρότατος. 

_θά ήδύνατο νά συμπεράνη κανείς, έξετάζων άντί 
τοΰ ήμεροδείκτου τό θερμόμ'ετρον, δτι τό παρελθόν 
Σάββατον ήτο καθαρώς Γεναριάτικη μέρα.

Εύχόμεθα όλοψύχως δπως ή αύτή εΰνοια καιροΰ 
καί κοινοΰ, περιβάλλει τά Κινηματοθέατρα πάσης 
κατηγορίας, καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής άρξαμένης 
περιόδου.

Τό,ένσκήψαν άποτόμως ψύχος τών τελευταίων 
ήμερων, ήναγκασε τάς διευθύνσεις τών χειμερινών 
Κινηματογράφων νά έπιταχύνουν τήν έναρξιν των, 
πρώτος δέ ώς γνωστόν έγκαινίασε τήν χειμερινήν 
περίοδον ό Όρφεύς, ήκολούθησαν δέ αύτόν δλοι οί 
άλλοι κεντρικοί χειμερινοί, ώς κατωτέρω :

Όρφεύς : 2-10 'Οκτωβρίου Χάρισέ μου τήν καρ- 
διά_σου», 11 —17 ’Οκτωβρίου «Ή πρώτη αγάπη ξα- 
ναζή· καί 18—24 τοΰ ίδίου «Ουράνιες μελωδίες*.

Αττικόν : 9 — 17 ’Οκτωβρίου «Τό κρυπτογράφημα 
τοΰ δίσκου 413* καί 18—24 ίδίου «Ό στρατηγός πέ· 
θανε τήν αύγή».

Απόλλων: 14 — 20 Οκτωβρίου «"Ενας μοντέρνος 
Ιππότης» καί 21—27 ίδίου «Ή γυναίκα τοΰ κατα
δίκου .

Σπλέντιτ : 15—24 ’Οκτωβρίου «Τά νεανικά χρόνια 
τής βασιλίσσης Βικτωρίας».

Τιτάνια·. 16—24 ’Οκτωβρίου Ή άγνωστη .
Παλιάς : 16—24 ’Οκτωβρίου Ή πρεμιέρα».
Ρέξ: 11 —17 ’Οκτωβρίου «Τό διαβολόπαιδο» καί 

18 — 24 «’Ερωτικό κοκτέιλ·.
Τό Πάν&εον και τό νέον Κοτοπούλειον τό όποιον 

μετωνομάζεται είς Κρόνον, θά κάμουν έναρξιν έντός 
τών ήμερών, περατουμένων έν τώ μεταξύ τών μι- 
κροεπισκευών τοΰ πρώτου καί τών διακοσμήσεων 
τοΰ δευτέρου.

Έπί τή εύκαιρία δέον νά τονισθή δτι ό νεοανε- 
γερθείς Κινηματογράφος Κρόνος μέ‘τήν ώραίαν διαρ- 
ρύθμισιν τής αίθούσης του καί τήν μοδέρναν πολυ
τελή έπίπλωσίν του καταλαμβάνει ζηλευτήν θέσιν 
μεταξύ τών α τάξεως Κινηματογράφων τής πρω- 
τευούσης·

Κατά, τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα έπραγματοποι- 
ήθησαν ύπό τών διαφόρων κεντρικών Κινηματογρά
φων α' προβολής τά κάτωθι είσιτήρια ώς έξής :

Έβδομάς 1 1 — 1 7 Οκτωβρίου 1937
ΡΕΞ «Τό διαβολόπαιδο», (Un mauvais garcon).

Ντανιέλ Νταρριέ.
Δευτέρα 11 'Οκτωβρίου Είσιτήοια 2662
Τρίτη 12 » , ' 2448
Τετάρτη 13 » » 2388
Πέμπτη 14 » » 2172
Παρασκευή 15 » , 1757
Σάββατον 16 » » 2456
Κυριακή 17 » , 4640

Τό δλον 18522 

«Ή πρώτη αγάπη ξαναζή», (Di? grosse und 
die kleine welt) Βίκτωρ ντέ Κόβα.

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

11
12
13
14
15
16
17

ΑΤΤΙΚΟΝ -Τό

Σάββατον 9
Κυριακή 10
Δευτέρα 11
Τρίτη 12
Τετάρτη 13
Πέμπτη 14
Παρασκευή 15
Σάββ ι τον 16
Κυριυχή 17

’Οκτωβρίου Είσιτήοια 1101
» » 1222
• 1472
» » 1366
’ » 1071
’ » 1131
> » 3203

Τό δλον » 10566 
κρυπτογράφημα τοΰ δίσκου 413» Le 

disque 413), Γκίτα "Αλπαρ.
'Οκτωβρίου Εΐσιτήιια 1889

3417
» » 1232

» 1C93
» 1330

1133
> » 912

» 1097
- 2896

Σύνολον 15.029
Παραλλήλως ήρχισαν τάς παραστάσεις των καί 

οί δευτέρας,προβολής κεντρικοί χειμερινοί Κινημα
τογράφοι Ούφα, Κοσμοπι λίτ, "Ιρις Βρεττανία καί οί 
συνοικιακοί χειμερινοί Άτ&ίς καί "Αρης. Τοΰ λαίκοΰ 
Άλάμπρα έιαρξις θά βραδύνη έπ’ όλίγον λόγω 
τοΰ δτι είς αύτό δίδει ήδη παραστάσεις δ θίασος Παρ'. 
ΟΙκονόμου

Από τοΰ παρόντος φύλλου καί έφ’ οσον πάντες 
οί χειμερινοί Κινηματογράφοι α' βιζιόν ήνοιξαν τάς 
πύλας των· «έρχεται καί ή δημοσίευσις κριτικών, 
έπί τών προβαλλομένων έργων.

θεωροΰμεν περιττόν νά τονίσωμεν δτι δπως καθ’ 
δλην τήν μέχρι τοΰδε σταδιοδρομίαν τοΰ «Κινημα
τογραφικού Άστέρος- έγένετο, οΰτω καί νΰν αι κρι 
τικαί μας θά είναι απολύτως άντικειμενικαί, άπρο 
σωπόλυτοι καί ανεπηρέαστοι.

‘Ο παλαιός έκλεκτός καί γνωστότατος, συμπαθής 
είς τό άναγνωστικόν μας κοινόν κριτικός συνεργά
της μας κ Βίων Παπαμιχάλης θά συνέχιση μέ τήν 
διακρίνουσαν αυτόν άκριβολογίαν, σαφήνειαν, αντι
κειμενικότητα καί τόν σεβασμόν πρός τήν άλήθειαν 
καί τήν ύπογραφήν του, τό δυσχερές καί πολύμοχθον 
έργον του.

Ουτω ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» θά είναι ό 
άψευδής καθρέπτης τής αξίας τών προβαλλομένων 
έργων,,έν τή άπολύτω συναισθήσει δτι ή ειλικρινής 
καί άπό, περιωπής έξέτασις δλων των Κινηματο
γραφικών ζητημάτων άποτελεϊ τήν καλυτέραν έξυ· 
πηρέτησιν τοΰ άναγνωστικοΰ του κοινού.

Επίσης άπό σήμερον, ό «Κινηματογραφικός Ά- 
στήρ», έμφανίζει είς τούς άναγνώστας του ένα νέον, 
άλλ’ έκλεκτόν συνεργάτην.

Τόν κ. Μάριον Σύλλαν.
Ικανές χειριστής τοΰ καλάμου ό νέος συιεργά- 

της μας, εύρυτάτης _μορφώσεως, απολύτως κάτοχος 
τών κινηματογραφικών ζητημάτων μέχρι τών τελευ
ταίων λεπτομερειών καί προικισμένος μέ όξεϊαν 
άντίληψιν, βαθεΐαν παρατηρητικότητα καί όρθήν κρί- 
σιν, θά δ(δη είς έκαστον φύλλον μέ σαφήνειαν καί 
άκριβολόγον άντικειμενικότητα, τήν κριτικήν τών
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έργων πού δέν θά προλαμβάνη νά ϊδη ό κ. Παπα
μιχάλης.

Αί είς τό άνά χεϊρας φύλλον δημοσιευόμενοι 
πρώται κριτικαί τοΰ νέου συνεργάτου μας ώς κβί τό 
ύπό τόντίτλον; «Ό Κινηματογράφος σήμερα καί αϋ- 
ριο» άρθρο του, άποτελοΰν τό καλύτερο δείγμα τής 
άξίας του. * * *

Μάς κινεί τήν περιέργειαν ή ύπό τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τής Π Ε.Κ. καθιερωθεΐσα τακτική, τής 
μή κοινοποιήσεως δλων τών πσρ’ αύτοΰ έκδιδομέ- 
νων έγκυκλίων πρός πάντα άνεξαιρέτως τά μέλη 
της. δταν νομίζη δτι ένα μέλος τούτων, δέν τά 
άφορά άμέσως.

Είς τήν παρατήρησιν ταύτην δέν προβαίνομεν 
οίκεϊ καί ώς έτυχε.

Δευτέραν ήδη φοράν, περιπίπτει είς χεϊρας μας 
έγκύκλιος, ής άντίγραφον δέν έκοινοποιήθη πρός 
δλα τά μέλη τοΰ Σωματείου.

Ή πρώτη άφεώρα τήν διοργάνωσιν παραστάσεων 
ύπέρ τής Βασιλικής ’Αεροπορίας. Καί, τό Διοικητι
κόν Συμβούλιον τής Π Ε Κ., είτε άπό στενότητα 
άντιλήψεως, εϊ-ε διά λόγους κακώς εννοούμενης 
οικονομίας, τήν έκοινοποίησεν είς μόνουτ τούς διευ 
θυντάς Κινηματοθεάτρων, ύποδεικνύον τήν ανάγκην 
καί τήν ύποχρέωσιν τής συμβολής τών ,Κινηματο 
γραφιστών είς τό ώραϊον έπί τοΰ σημείου τούτου 
καί μεγαλειώδες έργον τής Εθνικής Κυβερνήσ'ως,.

Γε νάται αύτομάτως δμως τό ερώτημα: Διατί 
νά μή λάβουν γνώσιν τής έγκυκλίου ταύτης τά μή 
διαθέτοντα κινηματοθέατρα μέλη τοΰ Σωματείου,,; 
θά έβ απτέ τούτο άφοΰ έκοσ-ον των μελών, έν τω 
ένδιαφέροντ1 του υπέρ τοΰ γοή-ρου τοΰ Σο-ματιιου 
του, θά είργάζετο έντατικώς διά τήν αϋξηοιν των 
εισπράξεων; Εκτός δμως τούτου, ποΰ,ήκούσθη δτι 
έκ τών μελών ένός σωματείου άλλα πρέπει νά λαμ, 
βάνουν γνώσιν καί άλλα δχι τών ένεργειών τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου του;

Έρχόμεθα τώρα είς τήν έτέοαν έγκύκλιον. ήτις 
φέρει ήμερομηνίαν 12937 καί ής γνώσιν λαμβάνο- 
μεν έξ αντιγράφου κοινοποιηθέντος πρός Κινηματο
γραφιστήν επαρχιώτην.

Διά ταύτης τό Διοικ Συμβούλιον καί ο περί ρ· 
γος ταμίας του γνωστοποιούν πρός τούς συναδέλ
φους ίδιοκτήτας κινηματογράφου δτι έπίλυσαν πλεϊ 
στα δσα ζητήματα τής τάξεώς των ζωτικά καί δευ- 
••ερευούσηε σημασίας, πρόκειται δέ νά λύση καί 
άλλα τοιαΰτα ζωτικώιερα

Λυπούμεθα, διότι έγκαιρότερον δεν έλάβομεν 
γνώσιν τών τι ιούτων καί τοσούτων έπιτυχιω,ν τοΰ 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου μας, ώστε τό μέν, νά 
τοΰ έκφράσωμεν τά θερμά συγχαρητήριά μας τό δέ 
νά έξάρωμεν άπό τών στηλών μας τήν έργατικό- 
τητα, τήν δράσιν καί τήν άγαθήν του προαίρεσιν 
δπως μή ορρωδούν πρό κοπών καί ευθυνών συνε
χίσει τάς έργασίας του ύπέρ τοΰ καλού τής τάξεώς 
μας. δι’ έκείνους τούλάχιστον έκ τών μελών, πού 
δι’ ένα οίονδήποτε λόγον, μολονότι τούς έταχυδρο- 
μήθη ή έγκύκλιος. δέν περιήλθεν είς χεϊράς των,

Εύτυχώς τό λάθος δέν είναι ίδικόν μας. Είναι 
ίδικόν των, διότι οΰτε ώς πρός ήμδς ώς μέλη έστει
λαν τήν έγκύκλιον ταύτην, ούτε κάν είς τόν Κινη
ματογραφικόν Τύπον, έκπροσωπούμενον έν προκει
μένη άπό τόν «Κινηματογραφικόν,’Αστέρα», έκοινο- 
ποίησεν. ’Ενώ καθήκον καί ύποχρέωσίς των ήτο.,νά 
ειδοποιήσουν' έκ τών πρώτων τόν Τύπον, ό όποιος 
έν πολλοΐς καί έν παντί δύναται νά έξυπηρετήση 
τήν όργάνωσίν μας.

’Αλλά δτι μάς έκπλήττει κυρίως, δέν είναι δτι ή 
διά λόγους στενότητας άντιλήψεως ή διά λόγους 

άνοικονομήτου προσπαθείας έπιτεύξεως οικονομιών 
μή κοινοποίησις τών έγκυκλίων πρός δλα τά μέλη 
άλλά δ άχαρακτηρίστως έπαιτικός τρόπος, δι’ οΰ 
προσπαθεί τό Δ Σ. τής Π Ε.Κ. νά, έπιτύχη τήν ένί, 
σχυσιν τοΰ κενού, δυστυχώς, Ταμείου του.

Διά τής προμνησθείσης λοιπόν έγκυκλίου, τό~Δ. 
Σ. τής Πανελληνίου Ένώσεως Κινηματογραφιστών, 
άπευθυνόμενον πρός τούς διευθυντάς Κινηματοθεά
τρων, άφοΰ κάμνει λόγον περί τών μεγάλων έπιτυ. 
χιών του καί τών μελλοντικών τοιούτων. παρακα- 
λεϊ δπως ένισχύσουν τό Ταμεΐον τοΰ Σωματείου, 
στέλλοντες έκαστος δ,τι προαιρείται καί όργανοΰν- 
τες είς τό τέλος έκάστης περιόδου μίαν παράστασιν 
ύπέρ αύτοΰ.

Καθ’ ήν ώραν, δμως, έπαιτοΰν οΰτω μίαν προ
αιρετικήν εισφοράν, δηλώνουν ταύτοχρόνως δτι ώ- 
ρισαν έλάχιστον δριον τοιαύτης δρ. 200, άλλ’ άνα- 
μένουν πο-.ύ πλείονας.

Καί έρωτάται: Άν ένας θελήση νά στείλη μόνον 
159; θά τοΰ τάς γυρίσουμε πίσω;

Είναι βεβαίως έκτός πάσης άμφισβητήσε ως, δτι 
ή Π.Ε Κ έχει άνάγκην οικονομικής ένισχύσεως καί 
δή μεγάλης, δχι μόνον διά νά καλύψη τά έξοδα κι- 
νήσεως, άλληλογραφίας, άντιμετωπίσεως έκτάκτων 
δαπανών διά τήν έπίλυσιν τών έπιδιώξεών της δπως 
ή ίδρυσις Ταμείου Συντάξεως κ.λ.π. άλλά καί διά 
τήν εύπρόσωπον στέγασίν της. Διότι είναι άσυγ- 
χώρητον, δταν τό νεοΐδρυτον σωματείον τών Υπαλ
λήλων τών Κινηματογραφικών έπιχειρήσεων έχει 
γραφεία εύπρόσωπα, εΰρύχωοα, πολυτελώς έπι- 
πλωμένα καί μέ προσωπικόν άφθονον, ή άπό δεκα
ετίας ίδρυθιϊσα Π.Ε Κ. νά παραμένη άστεγος, φίλο 
ξενουμένη έδώ καί έκεϊ, εις Γραφεία μελών της, τά 
όποια είναι μοιραίως ύποχρεωμένα νά ύφίστανται 
τόν θόρυβον τών διαφωνιών καί άντεγκλήσεων, που 
δέν είναι σπάνια είς τά Δ. Σ. τών διαφόρων Σωμα
τείων. Άλλά, κατά λογικόν ειρμόν, ή έξεύρεσις τών 
πόρων αύτών, δέν δύναται νά γίνη κατ’ αύτόν τόν 
ήκιστα κολακευτικόν τρόπον καί δή διά Σωματεϊον 
περικλεΐον είς τούς κόλπους του έπαγγελματίας 
περιωπής. _ , ,

Διότι προα ρετικώς έάν δώση ό ένας ευχαρίστως 
τάς 2(0 δρ ό άλλος θά πή «ωχ! αδερφέ» κ,οί έάν,ό 
άλφα δώση μίαν παράστασιν, ό άλλος δέν θά τήν 
δώση κοί ουτω καθεξής ;

Έάν ή μνήμη δέν μάς άπατά, ώς πιστεύομεν, τό 
παραιτηθέν Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Σωματείου, έχων 
ύπ' δψιν δτι σήμερον ώς έχει διαμορφωθή ή κατά- 
στασις. ή Π·Ε·Κ έχει άνάγκην ού μόνον Γραφείων 
εύπροσώπων καί εύρυχώρων άλλά καί προσωπικού 
διά τήν διεξαγωγήν τής άλληλογραφίας της. τήν 
εΐσπραξ ν τών συνδρομών κ τ λ. κατώρθωσε κατά 
μίαν τών τελευταίων έκτάκτων Γενικών Συνελεύ
σεων νά έπιτύχη τροποποίησιν ώρισμένων άρθρων 
τοΰ καταστατικοΰ, δΓ ής έξησφαλίζετο, ή ύπερκάλυ- 
ψις τών Ταμειακών άναγκών της. Διότι, άφ’ ένός 
μέν ή μηνιαία τών μελών συνδρομή άπό 10 δρ. έγέ' 
νέτο 20 άφ’ ετέρου δέ τό δικαίωμα τής έγγροφής 
άπό δρ. 50 έγένετο 100 καί οί κινηματογραφισταί 
τών έπαρχιών άπό άντεπιστέλλοντα μέλη έγένον- 
το τακτικά, ύποχρεούμενα είς τήν καταβολήν 150 
δρ. έτησίως

Δυστυχώς, τό τότε Δ.Σ., παραιτηθέν έν τώ μετα
ξύ. είτε δΓ άλλον τινα λόγον, δέν προσέφυγεν είς 
τό Πρωτοδικεϊον διά τήν έπικύρωσιν τής τροποποιή- 
σεως αύτής. Ώφειλεν δμως τό νέον, άντί νά προσ
φεύγει είς τά μειωτικά τής αξιοπρέπειας τοΰ Σωμα
τείου μέσα—διά τήν άπόδοσιν τών όποίων μάλιστα 
πολύ άμφίβάλλομεν— νά άνεύρη τάς τροποποιήσεις 
αύτάς καί νά φροντίση διά τήν έπικύρωσιν των,
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δπότε τό οικονομικόν μέρος αύτομάτως θά έλύετο, 
καθ’ δσον τά έσοδα διά τής εφαρμογής τής τροπο- 
ποιήσεως τετραπλασιάζονται.

* *
θά μας παρατηρηθή ίσως καί δή άπό τόν μή 

άκολουθήσαντα τούς συναδέλφους του είς τήν πα· 
ραίτησιν και μή άποδεχθέντα τήν έκβασιν τής ψη
φοφορίας των τελευταίων αρχαιρεσιών Ταμίαν τής 
Π.ΕΚ., δτι* ό κ. Εΐρηνοδίκης οΰ τήν παρέμβασιν έπε- 
καλέσθη, ήκύρωσε τά άποφασισθέντα ύπό τής έν 
λόγερ έκτάκτου Γεν. Συνελεύσεως. Άλλά τό πράγμα 
δέν έχει οΰτω. Έκ τών τριών ζητημάτων πού άπη- 
σχόλησα,ν τήν * γενικήν έκείνην συνέλευσιν, ήκυρώ- 
θησαν μόνον αί άρχαιρεσίαι ούχί δέ τά λοιπά. Οδτω 
αί τροποποιήσεις ισχύουν, καί ώφειλον νά τάς θέ
σουν είς εφαρμογήν, άφοΰ πρώτον τάς έπεκϋρωνε 
τό Πρωτοδικεΐον. Όσον δέ διά τό ζήτημα τών πα
ραστάσεων καθ’ έκάστην περίοδον θά ήδΰνατο νά 
τίς περιλάβη είς τό Καταστατικόν, όπότε θά καθί
στατο υποχρεωτικόν δΓ δλους τούς έχοντας θέατρον.

***
Γράφομεν τ’ άνωτέρω ίσως όλίγον δηκτικά, άλλ’ 

άπό ένδιαφέρον πρός τά μέλη τοΰ Δ Σ. ειλικρινές 
δρμώμενοι. Άναγνωρίζομεν άπολύτως καί τούς 
κόπους, καί τάς θυσίας, καί τό ένδιαφέρον των υπέρ 
τής Π·Ε Κ., δλας τάς έπιτυχεΐς ένεργείας των ύπέρ 
τής έπιλύσεως ζωτικών μας ζητημάτων. Ψέγομεν 
μόνον άτυχεΐς ένεργείας των, μέ τόν σκοπόν τής 
όρθής κατευθύνσεως τών προσπαθειών των. "Ας έρ
γασθοΰν ^λοιπόν διά τήν έπικύρωσιν τών τροποποιή 
σεων τοΰ καταστατικοΰ, καθ’ δσον είμεθα βέβαιοι 
δτι τόσον οΐ έδώ, δσον καί οί έν ταΐς έπαρχίαις συ
νάδελφοι θά πληρώσουν ευχαρίστως τάς προβλεπο- 
μένας συνδρομάς δπότε τό οικονομικόν ζήτημα θά 
ληθή αύτομάτως. 'Όσον δΓ αφορά τό ζήτημα τής I 
καθ’ έκάστην περίοδον διοργανώσεως μιάς παρα 
στάσεως άπό κάθε κινηματογράφον ύπέρ τής Π.Ε.Κ. 
επειδή είναι κάτι πολύ ορθόν, θά ήδΰνατο νά γίνη 
υποχρεωτική διά τής ψηφίσεως ένός προσθέτου άρ
θρου είς τό Καταστατικόν, δπότε ούδείς θά δυνηθή 
νά μεμψιμοιρήση.

Πληροφορούμεθα δτι αί κινηματοθεσιρικαί έπι- 
χειρήσεις τού κ. Δημ. Σκούρα καί συγκεκριμμένως οΐ 
Κινηματογράφοι Ρεξ καί ’Αττικόν. μετετράπησαν είς 
’Ανώνυμον Μετοχικήν Εταιρίαν ύπό τήν έπωνυμίαν 
’Ανώνυμος ‘Εταιρεία Επιχειρήσεων Δημοσίων θεα
μάτων «Δημήτριος Π. Σκούρας» μέ κεφάλαια 7.5'0. 
0C0 δραχμών καί μέ έδραν τάς Αθήνας, τής σχετι
κής άποφάσεως δημοσιευθείσης είς τό ύπ’ άριθ. 319 
τής 4 ’Οκτωβρίου 1937 φΰλλον τοΰ Δελτίου Ά.νων 
'Εταιριών.

_Καί μία ένδιαφέρουσά στατιστική τών εισιτηρίων 
του υπογείου Κινηματογράφου ’Επικαίρων «Σινεάκ».

Άπό τής ένάρξεώς του 11 Μαρτίου 1937 μέχρι 
και τής 30ης Σεπτεμβρίου τοΰ αύτοΰ έτους, ήτοι έν 
διαστήμάτι 204 ήμερων, έπραγματοποίησε συνολι
κούς 412.750 εισιτήρια· Καί συγκεκριμένως άπό τήν 
ήμέραν τής ένάρξεώς του 11 Μαρτίου 1937 μέ
χρι τής 31, Μαΐου 1937, είς διάστημα δηλαδή 82 
ημερών έπραγματοποίησεν Είσιτήρια 199 969

Άπό δέ τής 1 Ιουνίου μέχρι 30 Σε
πτεμβρίου τοΰ αύτοΰ έτους, έν διαστή- 
μάτι δηλαδή 102 ήμερών θερινών, 
έπραγματοποίησεν Εισιτήρια . . . 212.781

Σύνολον 112 750
Ητοι άναλογία καθ’ ήμέραν 2023 είσιτήρια.

IIΗ EM MM ||
ΤΙαρακαλοϋνtai βερμώς πάντες cl έν ταΤς 

Δ’παρχίαις Άνταποκριταί μας, όπως μας άπο- 
στέλλωσι άνελλειπώς κατάδεκαπεν&ήμερον,πλήρη 
κινημ. κίνησιν τής πόλεώς των.
Πειραιεύς

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυστικόν τοϋ 
λοχαγού τών ούσσάριον» καί Χάρισε μου τήν καρδιά 
σου».

Χάϊ ■ Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα Τό μεγάλο μυ
στικό» κοί «Τό διαβολόπαιδο'.

•Καιττιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα « Ο μυστικός πρά- 
κτωρ» καί «'Ηρωικές καρδιές».

Βαλκάνια Προεβλήθη τό έργον «‘Η κληρονομιά τοΰ 
”Εντυ».

ΈκλαΙρ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθη τό έργον «Κα
τηγορουμένη είσαι ανήλικη ;»

’Απόλλων. (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθη τό έργον 
«Ό δόκτωρ ’Επαμεινώνδας».

Κρνστάλ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθη τό έργον «Βέρα 
Ίβονόβνα».
Πάτραι.

Ζενίϋ. Προεβλήθησαν τά έργα «’Αντωνία», «Σαγ- 
κάϊ», «Ζίγκφελδ, ό βασιλεύς τών γυναικών», «Βατερλώ», 
«Γυναίκες πολυτελείας» καί «Ό κήπος τοϋ Αλλάχ».

Πάνϋεον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Σαγ- 
κάϊ», «’Αντωνία», «‘Η φυγή τοΰ Ταρζάν», «Ζίγκφελδ, ό 
βασιλεύς τών γνναικών», «Βατερλώ» καί «Δημόσιος κίν
δυνος No 1

Πάνϋεον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Ματω
μένα ίχνη», «Σαγκάί», «Ό χσρτοπαίκτης», «Ή φυγή τοΰ 
Ταρζάν», «Τό πρωτοπσλλήκαρο», «Βατερλώ» καί «‘Ο 
ήρως». Άνδριόπουλος
Λάρισα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό δράμα ένός 
ναυτικού», «Δικός μου γιά πάντα», «Ή γόνδολα τών χι. 
μαιρών>, «Οί προδόται» μετ’ επιτυχίας, «"Οταν μιλά ή 
καρδιά», Δράμα οτό πέλαγος», «Μεφιστό» καί «Κλό_
Κλό».

φρούριον Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η δεσποινίς προϊ* 
σταμένη·, «Νιτσεβό», «Πρό παντός ψυχραιμία», «Ταρ
ζάν», «‘Η φλόγα», «Ό κήπος τοϋ ’Αλλάχ», «Τό πήδη
μα τοϋ θανάτου» καί «Ή έπέλασις τής Ελαφρός Τα
ξιαρχίας».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή σάρξ προστά
ζει», «ΣαβΛϊ No 217». «Πρό παντός ψυχραιμία», «Ή 
φλόγα», «Πάντα μεσ’ τήν καρδιά μου-, «Σκιές ποΰ περ
νούν», καί "Αννα Καρενίνα».

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «’Αθώος ληστής», 
«Ό ανδρείος τοΰ Τέξας», «Φλογισμένα τουφέκια» καί «Ό 
κήπος τοϋ ’Αλλάχ». Μπακογιάννης
Τώρναβος

Πάνϋ-εον- Προεβλήθησαν τά έργα «Ή γροθιά τοΰ 
νομού», «Νύχτες Μόσχας», «Κάστα Ντίβα», «Ό Μήτρος 
και ή Μάρω», »’Ας ζήσουμε άπόψε», «Δικτάτωρ», «Βαρ- 
καρόλλα», «Μή μέ ξεχνάς», «Ή πρώτη άγαπ. », «‘Ο χο
ρός στο Σαβόί», «Τό συνέδριον χορεύει» καί «Φρα- 
σκουιτα». Μπακογιάννης
Καβάλλα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Όρκος έκδική- 
σεως», «Έννάτη συμφωνία», «Ό βασιλεύς τοΰ ιπποδρο
μίου», «’Εκτελεστικόν απόσπασμα», «Ή A. Υ. ίνκόγνιτο» 
καί «Μιά επικίνδυνη γυναίκα».

’Ολύμπια. (Θερινόν). Προεβλήθησαν τά έργα «Ή 
φωνή τοΰ πεπρωμένου», «Συμμορίτες μέ φράκο», «Λευ
κόν φορτίον καί «Λευκοί σκλάβοι» μετά μεγάλης έπι- 
τυχίας

Διονύσια (Χειμερινόν). Προεβλήθησαν τά έργα «Λευ
κόν φορτίον», «Τό χρήμα» καί «Λευκοί σκλάβοι· έπίσης 
έπιτυχώς. Βασιλάκος
Χίος

’Αστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Παρίσι-Πετρούπολις»> 
• "Ενοχος ή αθώος», «Σέρλοκ Χόλμς ό Β'» άνεπιτυχώς, 
«Ό αϋτοκράτωρ τής Καλιφορνίας». «Ή νήσος τών θη
σαυρών , τό ζουρνάλ Τζ'ιμ Λόντου καί Βάν ντέρ Βάλντ 
καί Σπασμένες άλυσσ δες». Βονδούρης
Χανιά

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ντεντέ» έπιτυ- 
•χώς, «Ποτέ δέν είν’ αργά», «Ή χαραυγή τής δόξης 
έπιτυχώς έπίσης, ’Επικίνδυνες θάλασσες», «Μητρότης» 
μετά μεγάλης έπι’υχίας, «Σπασμένες άλυσσίδες» έπίσης, 
«Θά σ’άγαπώ παντ πεινά» καί «‘Ο Σαρλώ στρατιώτης».

'Ολύμπια, Προεβλήθησαν τά έργα «ΛΟυΐ Ποστέρ» 
μετά μεγάλης επιτυχίας, «Μυστικός πράκτωρ», <Καπι- 
ταίν Μπλούντ , «‘Ο εραστής τής Σιγκαπούρης», «Στέλλα 
Πάρις» καί «Ό δρόμος πρός τά κάτεργα».

Α. Κλάρκ

Ήράκλε ev
Μινώα Προεβλήθησαν τά έργα «’Ερωτικές καδρίλ- 

λιες», «Όχι πειά γοαΐκες-, «Τά δύο κοθώνια» καί Ή 
επιφυλακή .

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά' έργα «Έιφ ή ζωή 
διαβαίνει», «Οί λογχοφόροι τής Βεγγάλης» καί Ή δε
σποινίς Μότζαρτ».

Άλκαξάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Φτωχό πλουσ.ο- 
κόριτσο καί «'Ερωτικές καδρίλλιες».
Ιωάννινα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό ξημέρωμα τής 
δόξης», «Τό δράμα τοΰ Μάγιερλιγκ», «Σονάτα Κρόΰ- 
τσερ», «Αί περιπέτειαι τοΰ Ταρζάν», «Χρυσοθήραι», 

Βόκκάκιος», «’Εγώ καί ή αύτοκράτειρα» καί « Η μέλ- 
λουσα ζωή».

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ξένοι στήν άγάπη», 
«Τό βάλς τοΰ παραδείσου», Πριγκήπισσα γιά 30 ημέρες», 
‘Ο κόμης είναι κορίτσι καί Ή νήσος τών χαμέ.ων 

ανθρώπων». Κολβάτσος

Α'ίγιον
Πορϋενών. Προεβλήθη τό έργον «Ό μικρός συντα

γματάρχης»
Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «Δημόσιός κίν

δυνος ύπ’ άρ. 1» καί «‘Υπεύθυνος γιά δλα».
Άμφότεροι οί Κινηματογράφοι διέκοψαν τάς θερινός 

των παοαστάσεις, κάνουν δέ έναρξιν τών χειμερινών ο 
μέ Παρϋενων ε’ις τήν Αίθουσαν τής ’ Αναπλάσεως ό δέ 
Μπούφαλο εις τήν νέαν του αίθουσαν παρά τήν πλα
τείαν ‘Αγίας Λαύρας. Έπίσης, ιιέ τήν έναρξιν τής χειμε 
ρινής περιόδου κάμνει έναρξιν και Κινηματογράφος 
ύπό τήν έπωνιμίατ Τιτάνια καί υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ 
συμπολίτου μας κ. Τρ. Γριανταφυλλοπουλου.

Κορβέτας

Άμαλιάί.
Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό φάντασμα τοΰ 

άέοος», Έκδίκησις θηρίων», «Τό Ιπποδρόμων τοΰ θα
νάτου», «Ό εκδικητής», Φρασκουίτα», «Ό κοβαλλάρης 
φάντασμα , «Επικίνδυνος άποστολή», «Μαρία Θηρεσία 
καί «Νοκτοΰρνο» Μποτσέξος
Λαμία

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρότσιλδ,. 
“Θείο τραγούδι,. ‘Ζάν Ντ’ "Αρκ„ “Ο πατέρας» καί “Γιά 
μιά νύχτα μόνον».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα “Έκδίκησις θη

ρίων», «‘Η έκκρηξις», «Ό δρόμος τών αετών», «Νυχτε® 
Σικάγου» καί «Ή φλόγα».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Μή κοιμηθής πριν 
σέ φιλήσω» καί «Κάστα Ντίβα». Κωστομητσόπονλος 
’Aypivtev

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «’Αννα Καρένινα», 
«Μυστικός πράκτωρ 13,» «’Ιντερμέτζο», «Ό κόμης Όμπ- 
λιγκαντό», «Κερένιες μάσκες», «*Η μνηστή τού Φρανκεν- 
στάιν», «Τά δύο κοθώνια» καί «Οί δύο δρόμοι».

Χατξηγεωργίον
Ξάνθη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Βασιλικόν βάλς», 
«Είναι ωραία νάσαι ερωτευμένος», «Τό δράμα τοΰ Μά- 
γιερλιγκ», «Μιά ώρα κοντά σου , «Στή μυστική υπη
ρεσία τοΰ τσάρου», «Τάρρας Μπούλμπα», «Τό λευκόν 
φορτίον», «Μόσχα ■ Σαγκάι» τό όποιον έν τούτοις άπηγο- 
ρεύθη καί «Τό αύτοκρατορικόν ρωμάντσο».

Παρασχίδης

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟ!
Τήν περασμένην Κυριακήν ήνώϋ-ησαν μέ τίς 

λουλο υδένιες άλυσσίδες τοΰ γάμον, δ έκλεκτός 
μας συνεργάτης καί κάλλισιος φίλος κ. Βίων Πα- 
ηαμιχάλης, καί ή καλλίστη καί ώραιοιάτη κόρη 
τών Ά&ηνών Λιλή Σποβίδου, τοϋ Ναυάρχου.

Παοάννμφος τοΰ αυμπα&ους ζευγους, που 
διακρίνει άπολύτως -ψυχική όμοιογένεια καί 
σπάνιαι -ψνχικαί άρεταί, ηαρέστη <5 διεν&υντής 
τής Γουώρνερ Μπρδς κ. Βίκτωρ Μιχαηλίδης.

‘Ο ^Κινηματογραφικές ’Αστήρ» μετέχων τής 
χαράς τοϋ συμπα-Ο-εστάτου του ζεύγους, τδ ραίνει 
μ\ τά δροσερώτερα ’^τττκά ρόάα καί τοΰ εϋχεται 
βίον άνέφελον καί μεστόν πάσης εύτυχίας.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ Κ<1 ΑΝΑΝΕΏΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

1- 9-937 
1 ■ 9 937 
1- 6-937 
1-10-937 
1- 9-937 
1 10-937 
1- 9 937 
1 10-937
1 9 937 
1- 9 937 
1- 9-937 

1-10-937 
1-10 937 
1-10 937 
1- 9-937

Γ. Ήλιόπουλος Αΐγιον
Σ. Παναγιωτόπουλος » 
Τηλ. Τρυφωνίδης Λάρισα
Άναστ. ΤσαοΟτος Βόλος
Γ. Τσαντίλας Κόρινθος
Π. Καπετανάκης Ρέθυμνον
Κινημ. Αττικόν Δράμα
Μέτρο Φίλμς _ θε-)νίκη 
Άναστ. Τσατσαττάς 
Σκούρας Φίλμς Αθήναι
Φόξ Φίλμς »
Άστόρια Φίλμ 
Άμολ. Βουλγαρίδης 
Δημ. Καλλιάφας Πάτραι 
D. Mallah Tel Aviv

Μέχρι 30-8-938
» 30 8 938
» 30-5-938
» 309-938
» 30 8-938
» 30 9-938
» 30 8-938

30-9 938
» 30 8 938

30 8-938
» 30-8-938
» 30-9-938
» 30 9-938
- 30-9-938

» 30-8 938

Μ. ΝΟΒΑΚ & Σ'”
’Εργαστήρια Παραγωγής Κινηματ. Ταινιών

Όδός Σπυρ. Τρικούπη 47 - ΑΘΗΝΑ] 
Τηλέφωνα 20.618 καί 26.302 

Τηλεγρ. Διεώθυνσις :.«Νοβσινέ» Αθήνας

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

καίρων γεγονότων καί έορτών.
Άνταποκριταί τών σοβαρωτέρων έκδοτικών 

Οίκων Ταινιών Εύρώπης καί Αμερικής.
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ξ Επόμενον ήτο να δώση τό σύνθημα τής έξορμήσεως πάλιν =ξ

2 έφέτος δ ποιό δυναμικός ήθοποιός, δ θρυλικός πειά 21

ΤΖ€Η/*\Σ ΚΑΓΚΝΕΤ
σέ μιάίδημιουργία άπ’ αύιές πού τόν έδόξασαν

ΕΝΑΣ /ηΟΝΤΕρΝΟΣ IΠ Π OTH Σ
Ή πρώτη μεγάλη έψετεινή έπιτυχία τοΰ κινηματογράφου τών ΑΘΗΝΩΝ ΡΠΟΛΛθΝ 

μέ τήν πεντάμορφη

Λ2ΡΕΤΤΟ Π°ΓΖ
«"Ενας μοντέρνος Ιππότης» Φίλμ γεμάτο περιπέτεια, δράσι, δυναμισμό καί μέ σκηνές 

στής όποιες, ό μεγάλος του πρωταγωνιστής, θαυματουργεί

εκμετλλ-λευχις:

I WARNER BROS FIRST NATIONAL FILIS HELLAS A. E. ||
ij| ΑΘΗΝΑΙ · δδός Πατησίων 32 ΘΕΣ)ΚΗ - δδός Τσιμισκή 41 =ϊ
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