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ΝΤΙΠΡΟίίΙΠΟΙ

Ή καλή έκλογή των ανθράκων τής προβολής σας είναι 
- . · ■ ■·.;-

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ

e ε ρ ο

Υ & Α. ΜΑΑΛΗΣ
Ά Θ Η Ν A I

— Τηλεγρ· ΔιεύΘ. -Ίωαννουμάλλη Άθήναι — Τηλέψ. S<»-684
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ΙΡίΖΙ ΡΟΪΝΤΟΛΦ
ή αίθεριώτερη γυναίκα 
τοΰ κινηματογράφου !

ΤΡΕΖΙΡΟΥΝΤΟΛΦ
τό σημαντικότερο ταλέντο 

πού έχει νά έπιδείξη ή 
“Οπερα τοΰ Βερολίνου !

ΤΡΕΖΙ ΡΟΪΝΤΟΛΦ
μιά έκθαμβωτική άποκάλυψις!

ΤΡΕΖΙ ΡΟΥΝΤΟΑΦ
ή βεντέντα τοΰ μέλλοντος 
τής όποιας ή έξαιρετική ώμ< ρ- 
φιά καί ή άκατανίκητη γοη
τεία τής θείας φωνής της κα- 

τέκτ,.σαν ήδη δλη τήν 
Ευρώπη.

ΤΡΕΖΙ ΡΟΥΝΤΟΑΦ
ή νέα βασίλισσα τής όθόνης 

εις τήν μεγαλειτέραν 
μουσικήν ταινίαν 

τής Γερμανίας

ΙΝΤΕΡΜΕΠΒ
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

πού θά προβληθή προσεχώς 
είς τό κινηματοθέατρον
«ΠΑΛΛΑΣ» ’Αθηνών.

(Αποκλειστική έκμετά1 λευσις 
τής Ανωνύμου ‘Εταιρείας Κιν. 

Έπιχ. ΆΝΖΕΡΒΟΣ.)

Ή μεγάλη ταινία τών Έται 
ριών MAGNA-EUROPA

ΤΡ1Ϊ:1
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(ΒΙΝΓΕΡΓΚΑΡΤΕΗ1
πού άναμένεται μέ τήν πειό 
άνυπόμονη περιέργεια τοΰ 
διεθνούς κινηματογραφικού 

κόσμου, άποπερατοΰτα!
κατ’ αύτάς.

Τήν περιέργειαν αύτήν, όφει- 
λομένην άφ’ ένός είς τά τε
ράστια σκηνοθετικά μέσα μέ 
τά όποια «γυρίζεται» ή ταινία 
καί άφ’ έτέρου είς τήν σύμ- 
πραξιν, διά πρώτην φοράν, 

τοΰ Β1ΝΤΕΡΓΚΑΡΤΕΝ 
τοΰ Βερολίνου, 

έντείνει καί τό γεγονός τής 
κολοσσιαίας αμοιβής πού 
κατεβλήθη .άπό τούς παρα 
γωγούς είς τήν περίφημη

ΛΑ ΓΙΑΝΝΑ
διά νά πρωταγωνιστήση 

μέ τόν

ΧΑΝΣΖΕΝΚΕΡ
είς τό έν λόγω φίλμ.

Ώς γνωστόν ή θεία

ΛΑ ΓΙΑΝΝΑ
δέν είναι μόνον διάσημη διά 
τήν έξαιρετική καλλονή της, 
άλλά θεωρείται καί ώς ή με- 
γαλειτέρα χορεύτρια τής 
Εύρώπης καί ή άναμφισβή- 
τητος διάδοχος τής μεγάλης

ΠΑΥΛΟΒΑΣ

t ('Αποκλειστική έκμετάλλευσις 
τής Ανωνύμου 'Εταιρείας

' Εινημ. Έπιχ. < ΑΝΖΕΡΒΟΣ*)



ΊΌΥΕΝΤΙΕΘ 
ΣΕΝΤΣΟΡΥ 
ΦΟΞ-ΦΙΛΜ 
ϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΙΐΐΐΐΐΐΐΐιιιιιιιιπ

H ΛΕΓΑΛΥΤΕρΑ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ορΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟ\ ΚΟΣ/ΛΟΥ

ΔΙΑΘΕΤΕΙ Λ Λ
ΕΦΕΤΟΞ TTV

Σπάνια άριατουργηματα, διαλεγμένα 
είδιχΰς διά τίιν έλληνιχήν αγοράν.

ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ

ΤΑ ΔΒΑΚΡΟΝΕβ s 
ΑΦΑΝΤΑΣΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ s

ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ

ΕΧΟΥΝ YnOOEXEflXs

ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΑΣ, ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑΣ 

ΑΠΟ ΤΑ ΓΝΩΣΤΟΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ 
ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ —

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΟΔΟΣ ΡΛΠΕΝΑΚΗ 6

[Μέγαρον Καστόρια)

A © Η Ν A I
Άρ. Τηλεφ. 22-654

ΥΠ)ΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΒΡμΚΗΣ 
C Δ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7 

©ΕΣ)ΝΙΚΗ

Άρ. Τηλεφ. 28 95

ΤΑ Δ8ΕΥΟΥΝΟΥΝ

©I ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΙ ΣΚΗΝΟ©ΕΤΑΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΝ

ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΤΟ 3Υ/ΛΦ£ΡΟΝ gAS ΟΠΑΙΤΕΙ

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑΣ



ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
ΠΑΝΤΟΤΕ npOTH

At Έμπορικαί συναλλαγαί 
μετά της ΙΤΑΛΙΑΣ 

Επανελήφθησαν τήν 19ην 
Νοεμβρίου 1936.

Καί μέχρι σήμερον (έντός μη
νάς) έγένοντο

ΝΕΑΙ ©ΜΙΛΟΥΣΑ!
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εις: ΛΕΒΑΒΕΙΑΝ 
ΑΛΜΥΡΟΝ [Βόλου] 
ΝΑΟΥΧΑΝ
ΙΚΑΕΤΟΡΙΑΝ 
καί ΔΥΡΡΑΧΙΙΟΝ

[Αλβανίας]

Ή άρίστη και φυσικω- 
τάτη άπόδοσίς των, ή τε
λεία λειτουργία των, ή 
άφ&αστος αντοχή των, ε
πισύρει τήν πλήρη εμπι
στοσύνην τών επιχειρη
ματιών Κινηματογράφων

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΙΙΤΙΠΡΟΙΟΠΟΣ
Διά τήν 'Ελλάδα, ’Αλβανίαν, 

Κύπρον καί Δωδεκάνησον 

ι».ι.μιπι«ι
Θεμιστοκλέους 13 

ΑΘΗΝΑΙ 
Τηλέφ. 23.206 

Διά τήν Μακεδονίαν καί 
Θράκην

Α. ΤΣΑΤΣΑΠΑΣ
Κατού’·η 9 θεσ)ν(κή

υι-occ

VI!



ΝΙΤΣΕ3Ο

ΜΟΝΟΠΟΛ ΦΙΛΜ
'Οδός Λυκούργου 18 — ΛΘΙ1ΝΑ1 - Άρ. Τηλεφ. 52.536

/Υ\Ερΐ\Α ΑΠΟ ΤΑ ΕρΓ Κ /Υ\ΑΣ ΠΟΥ Ο’ ΑΦΙίΣΟΥΝ ΕΠΟΧΗΝ

μ aicw* μαχκα zmiua τογραφιζόν αριστούργημα πού έβρα 
βεύίΐη εις την Κινηματογρ "ΕκΟεσιν τής Βενετίας. 1 ίρωταγων στοΰν 
ή ’’Ολγα Γσέχοβα, ό ΙΙέτεο ΙΙέτερσεν καί ό Ματίας Βίμαν.

Ε Υ Α ή όπερέττα θαύμα τοΰ μεγάλου μουσουργού Φράντς Λέχαρ μέ πρω- 
ταγωνιστας την Μάγδα Σνάιντερ, τον Χάνς Ζένχερ, τον περίφημον 
κωμικόν Χάνς Μόζερ καί την μεγάλην κ χρατερίσταν Αντέλλα Ζάντροκ.

ΤΡΑΓΠΔΙΑ ΕΡΟΤΟΤ τό άρι-τούργημα τού μεγάλου γερμανοϋ καλ
λιτέχνου "Εμιλ Γιάν ιγκς καί τής “Ατνας Στέν.

/AYNATOX EPCW [τίτλος προσωρινός] μέ την περίφημη “Αοτα 
Ν ιέλοεν.

-ζ' \
.β

-V,l.Vi5a

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 

η nran 80-918-16,20 = m.p β
ΚΑΛΟΓΗΡΟ/ΛΑΝ

ΟΘΗΝΟΣ
ΜΜΠΕΛΟΥΓΚΕΝ τό περίφημον αριστούργημα τού βάγκνερ μέ ολό

κληρον την (λείαν μουσικήν του. ΙΙρωταγωνιστονν οι Πάουλ Ρίχτερ, 
Χάνς "Ανταλμπερτ φόν Σλέτωβ, Μαργαρίτα Σέν κ. &.

Η ΚΡΑΥΓΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ *πόΟεσις έκτυλισσομένη είς την Λε 
γ< ώνα τών Ξένων, μέ τούς μεγαλύτερου, πολωνούς καλληέχνας.

ΕΙΔΟΝ ΝίΤΣΕ^Ο-ΤΑΙΝΙΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ

ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΜΟΥ

ΒΕΓΓΕΡΩΦ

Τ Α ΕΡΓΑ

Π<Υ ίΓΓΥΩΝΤΑ! ΜΕΓ4ΑΑ2 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
Τό τηλεγράφημα τούτο ελαβον σήμερον [19 Δεκεμβρίου 1936] άπό τον έν Παρισιοις 

αντιπρόσωπόν μου Κον Β. Βεγγερώφ.

ΕΜΜ. Λ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΟΔΟΣ ΕΜΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 18
ΑΟΗΝΑΙ



ZTHPJEJXTE τας 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΣ 
ΕΠ! ΩΕΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
μέ τά 'Ηνωμένα Γραφεία 
Έκμεταλλεύσεως ταινιών 

AMOADXITH - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ 
ΚΑΙ

ΑΝ. Π. ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ιιι
KIIM1TIKDN EDIIEIPHEEON

Παιηοίων 32—ΤΗΛΕΦΩΝΑ 24895 χαΐ 24339

ΕΙΝΕ Η ΣΤΕΡΕΩΤΕΡΑ 
ΒΑΣΙΣΚαι Η ΜΕΓΑΛΕΙ- 
ΤΕΡΑ ΕΛΠΙΣ EVTV- 
ΧΙΑΣ&ΠΡΟΟΔΟΥΣΑΣ 
ΔΙΑ TO IQ37 ■■

ΤΑ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
01 ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ 
01 ΕΠΙΦΑΝΕΣΤΕΡΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΑΙ & ΣΥΝΘΕΤΑΙ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΣ ΚΑΛ ΥΤΕΡΕΣ

ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1937
Σάς παραθέτομεν καί μερικά άπό τά μεγά
λα έργα μας τής νέας περιόδου 1937-1938.

---------------------------- φ------------------------------

ΜΠΟ ΕΜ
Ή άθάνατη όπερα τοΰ ΠΟΥΤΣΙΝΙ 

ΜΑΡΘΑ ΕΓΚΕΡΘ-ΖΑΝ ΚΙΕΠΟΥΡΑ 
Τό μεγαλείτερο μουσικό φιλμ άπό τής έψευρέσεως τοΰ όμιλουντος

BAN ΖΑΤ...
Υπερπαραγωγή Ρωσσοϊαπωνικής ύποθέσεως: 

Σκηνοθεσία; ΓΚΡΑΝΟΦΣΚΥ 
Σενάριο: ΜΩΡΙΣ ΝΤΕΚΟΜΠΡΑ

ΜΑΡΘΑ ΕΓΚΕΡΘ
2α ταινία τής μεγάλης καλλιτέχνιδος, παραγωγής 
τής PROJECTOGRAPH - FILM τής ΒΙΕΝΝΗΣ

ΜΑΡΘΑ ΡΙΣΑΡ
Τό μεγαλείτερον φιλμ κατασκοπείας πού έγυρίσθη μέχρι σήμερον 
ΕΡΙΧ ΦΟΝ ΣΤΡΟΧΑΪΜ - ΕΝΤΒΙΣ ΦΕΓΙΕΡ 

Σκηνοθεσία: ΡΑΎ’ΜΟΝ ΜΠΕΡΝΑΡ

Γ I Ο Σ I Β A Ρ A
Ή παληά δόξα τοΰ Βωβοΰ Κινημ]φου ζων· 
τανεμμένη άπό τούς μεγάλους καλλιτέχτας

ANN ΑΜΠΕΛΛΑ-ΖΕΣΟΥ ΧΑΓΙΑΚΑΒΑ

NUIT DE FEU 
ΒΙΚΤΟρ ΦΡΛΝΣΕΝ-ΓΚΒΜΠΥ ΛΙΟΡΛΑΙ 

Σκηνοθεσία: ΜΑΡΣΕΛ ΛΕΡΜΠΙΕ

LA VIE DE ΜΜΕ CURIE 
IPEN NT ΑΝ 

Σκηνοθεσία: ΤΖΕ-ΓΜΣ ΓΟΥΩΛΛ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
ΚΑΙ ΑΝ. ΕΤ. ΕΜΠΟΡ. ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

/W· Βϋ Bhii ■ Hi

32 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32
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ΚΙΝΗΜΑΓΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΓΡΛΦΕΙΟΝ

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΔΗ
ΟΔΟΣ BEPANZEPCY dtp. 14

AOHNAI
Τηλέφ. do. 24878

Μερικά έκ των αριστουργημάτων παραγωγής 1936—1937 πού θά προβληθούν κατά τήν 
παρούσαν κινηματ. Περίοδον είς τόν ένταύθα κινηματογράφον «ΠΑΛΛΑΣ».

1. AYTQKPATQPIKO ESiiyEA-lNFTEO 
μέ τήν ΓΚΡΕΪΣ ΜΟΥΡ καί ΦΡΑΧΣΟΤ ΤΟΝ,

2 ΤΟ XA.ME4NFO ΤΡΑΓΟΥΑΙ
μέ τήν ΜΑΡΘΑ ΕΓΓΕΡΘ.

3· 20.000 AOYVYAAEIja j
(προσωρ τίτλος) Les extravagances de Mr Deeds. Μέ τόν γόητα ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥ
ΠΕΡ καί τήν Τζόαν Άρθουρ.

4. ΜΕΣΑ ΣΤΟΎ* χ;ορου τη τρελλα
μέ τόν διάσημον υψίφωνον ΧΑΡΡΥ ΡΙΣΜΑΝ κα'ι τόν Γ. Κόννολυ.

5. AEKF ΟΑ- ΣΟΤ ΙίΕΡΑΣΗ J
μέ τήν ΤΖΟΑΝ ΜΠΕΝΝΕΤ.

6. EEiiS ^7Α3ΧΓΑ.ΖΙΪΣΕ ΑΓΛΠ3
μέ τήν ΦΕΗ ΡΕΗ καί ΖΕΝ ΡΕΎ ΜΟΝ.

ΕΙΚΟΣΙ ΤΑΙΝΙΑΙ ΜΕΓΑΑΗΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ τευλεταίας παραγωγής Κ0- 
ΑΟΥΜΠΙΑ — ΔΕΚΑ ΤΑΙΝΙΑΙ ΚΑΟΥ ΜΠΟΗΣ μέ τόν ΚΕΝ ΜΕΎΝΑΡ καί 
ΜΠΟΥΚ ΤΖΟΝΕΣ τελευταίας παραγωγής ΚΟΑΟΥΜΠΙΑ — ΔΕΚΑΣΟΡΤΣ τελευταίας 

παραγωγής ΚΟΑΟΥΜΠΙΑ·

Αποκλειστική άντιπροσωπεία μηχανημάτων προβολής καί έγκαταστάσεων δμιλοΰντος, τοΰ 
περιφήμου Γερμανικού έργοστασίου ·Λ\ΓΊ AOYEF’. Διαρκής παρακαταθήκη.

Διαρκής παρακαταθήκη κάρβουνων προβολής μάρκας ‘SHIP' είς δλας τάς διαστάσεις.

ΠΡΑΚΤθΡ ΕΝ OESSAAONIKH

S. ΜΟΛΔΟΧ
Τσιμισκή άρ. 7
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Κατασκευής του ειδικότερου Ραδιοτεχνικοΰ έργαστηρίου τών Βαλκανίων

ΔΗΜ. X. ΠΟΝΤΙΚΗ
Διπλωματούχου Ραδιομηχανικοΰ τής Σχολής 

ISTITUTO 'RADIOTECNICO [Λ*IL AΝΟ] 
Όδός Γλάδστωνος 8 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλεφ, 32 665

ΠΡΟ/ΛΗΘΕΥΟΜΕΝΟΙ TON NEON ΤΥΠΟΝ
ΤΟΥ

1937
Μέ μεγάφωνα ύψηλών χαί χαμηλών συχνοτήτων.

Έξβοφαλίζετε τήν άπρόσκοπτον λειτουργίαν 
τού Κινηματογράφου σας. Μέ τήν διαυγεστά 
την άπόδοσιν αύτοΰ, ρίσθε ασυναγώνιστοι.

Ο ΝΕΟΣ ΑΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
λειτουργεί είς ρεύμα συνεχές καί έναλλασσόμενον 

οίασδήποτε τάσεως.

ΕΓΓΥΗΞΙΞ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ

GYXOAIAI ΠΑΗΡΟ/ΛΗΞ



[Ο. Α. ΚήΛΟΓΗ ΡΟΣ
ΟΔΟΣ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 18

Τηλεγρ- Διεύθυνσις : ΚΑΛΟΓΗΡΟΜΑΝ 
Τηλέφωνον : 38.784

ΑΘΗΝΑΙ

EMM. Α. ΚΑΑΟΓΗΡΟΙ
ΟΔΟΣ ΕΜΜ* ΜΠΕΝΑΚΗ 18 

Τηλεγρ. Διεύθυνσις : ΚΑΛΟΓΗΡΟΜΑΝ 
Τηλέφωνον : 28.784 

ΑΘΗΝΑΙ

"Ο,τι ώραιότερον και έκλεκτότερον έχει παρουσιάσει 
μέχρι σήμερον ή παγκόσμιος έφετεινή παραγωγή.

01 πειό άγαπητοί είς τό κοινόν πρωταγωνισταΐ:

Ό,τι ώραιότερον και έκλεκτότερον έχει παρουσιάσει 
μέχρι σήμερον ή παγκόσμιος έφετεινή παραγωγή.

01 Εκλεκτότεροι σκηνο&έται:

ΧΑΡΡΥ ΛΙΠΩΡ-MAPSEA ΣΑΝΤΑΛ—ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ—ΒΕΡΑ 
ΚΟΡΕΝ-ΠΙΕΡ ΜΙΙΛΑΝΣΑΡ - ΝΤΑΝΙΕΑ ΝΤΑΡΙΕ-ΙΒΑΝ Λ1ΟΣ- 
ΖΟΥΚΙΝ-ΠΑΟΥΔΑ ΒΕΣΣΕΛΥ—ΑΛΜΠΕΡ ΠΡΕΖΑΝ ΝΤΑΝΙΕΛ 
ΠΑΡΟΛΑ—ΒΟΛΦ ΑΛΜΠΑΧ ΡΕΤΤΥ-ΜΑΓΔΑ ΣΝΑΪΛΕΡ - ΙΒΑΝ 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ—ΛΙΑΝΕ ΧΑΪΤ-ΠΙΕΡ ΦΡΕΝΑΙ κ. λ π.

Τά εμπορικότερα και ώραιότερα έργα:

ΜΙΙΤΣΕΙεΒΟ Τ° μεΥαλείτερον μέχρι σήμερον ναυτικόν δημιούργημα τής Γαλλικής ιχιιι ο .παραγωγής. (Λαμβάνει μέρος δ Γαλλικός στόλος καϊ όλόκληρος
μοίρα ύποβρυχίων). Πρωταγωνιστούν: Χάρρυ Μπώρ—Μαρσέλ Σαντάλ —Ίβάν Μοσζοΰ 
κιν. Σκηνοθεσία Ζάκ Ντέ Μιταρονσέλλι.

ΠΟΥΛΙΚΑ (τίτλος προσωρινός). “Ενα άθφαστο ουγγρικό ρωμάντσο, γεμάτο II IV ϊ μουσική, έρωτα καί γοητεία, μέ τήν διάσημον Πάουλα Βέσσελυ,
τοϋ σκηνοθέτου Γκέζα φόν Μπόλβαρυ.

ΙΓΠΔΙΡΙΙΤΊ "Ενα δυνατό δράμα άπό τήν σύγχρονη Παρισινή ζωή· Πρωταγωνιστούν u**“ χάρυ Μπώρ—Ρενέ Σαίν Σύρ.

Η ΡΩΜΑΝΣ ΤΟΥ ΤΣΑΤΚΟΒΣΚΥ 
παραγωγής πού άποτελεΐ συνέχεια των Βιεννέζικων 
ΣοΟμπερτ», «Μασκαράτ», «Έπιζόντ». Πρωταγωνιστούν ό 
νέο άστέρι τής Βιεννέζικης σκηνής Κρίστλ Μαρντάϋν.

“ " γημα τής Αυστριακής 
άριστουργημάτων Σερενάτα 
Βίλλυ Αϊχμπέργκερ καί τό

ΓΚΕΖΑ ΦΟΝ ΜΠΟΛΒΑΡΥ—ΖΑΚ ΝΤΕ ΜΠΑΡΟΝΣΕΛΛΙ 
ΡΑΎ’ΜΟΝ ΜΠΕΡΝΑΡ (Σκηνοθέτης των ’Αθλίων) - ΜΑΡΚ 

ΑΛΕΓΚΡΑΙ—ΠΙΕΡ ΜΠΙΑΛΟΝ κ. λ. π.

Τά Εμπορικότερα καί ώραιότερα Εργα:

ΥΠΟ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ
Γαλλικής παραγωγής τού όποιου ή καταπληκτική ύπόθεσις καί άψθάστου γοητείας 
σκηναί θά μείνουν άλησμόνητοι. Σκηνοθεσία Μάρκ Άλλεγκρέ. Πρωταγωνιστούν Πιέρ 
Φρεναί—Γκαμπριέλ Γκαμπριό—Ντανιέλ Παρολά.

ΑΜΟΡΟΖΑ "Ενας πραγματικός άθλος τοΰ σκηνοθέτου Γκέζα Φόν Μπόλβαρυ 
μέ τούς Πάουλ Χαίρμπιγκερ—Χαίντς Ρίμαν κ.λ π.

ΠΔΙΙΜΔΙΚΛΙ Η άξέχαστη κινηματογραφική έπιτυχία. Μέ τούς Πιέρ Μπλανσάρ— ■ ι ΜII-ΐΐΜ UVO φλορέλ. Σκηνοθεσία Ραϋμόν Μπερνάρ (Σκηνοθέτου των Άθλιων).

ΠΟΥΠΕΝΦΕ Βιεννέζικη ’Οπερέτα μέ τούς λαοφιλείς πρωταγωνιστάς Μάγδα 
Σνάίδερ— Βόλφ Άλμπαχ Ρέττυ Πάουλ Χαίρμπιγκερ—Άντέλα

Ζάντροκ. Μουσική Ράλφ Μπενάτσκυ.

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ μίας, τού σκηνοθέτου Μάρκ
Άλλεγκρέ. Πρωταγωνιστούν Ντανιέλ Παρόλα—Ζύλ Μπερύ—Λουσιέν Μπαροϋ.

ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΝΤΑΓΚΜΑΡ
τοΰ όνομαστοΰ Γκέζα Φόν Μπόλβαρυ, μέ τήν ’Αγγέλα Ζάλλοκερ.

ΤΛ Λ IkfDIDHTEDfi (6&)1λΙ Μι« άπώ τ?Ε ωραιότερες δπερέττες τού I AlnLv I μουσουργοί) Ρόμπερ Στόλτς μέ τους Χανς
Μόζερ-Λιάνε Χάϊτ—Ίβάν Πέτροβιτς—Χαίντς Ρίμαν.

ΤΟ ΧΡΗΜΑ
θεσία Πιέρ Μπιλλόν.

Τπ ?θ*ναΤ° Αριστούργημα τοΰ Έμίλ Ζολά. Πρωταγωνι
στούν Πιέρ Ρισαρ Βίλμ, Βέρα Κ ορέν, “Ολγα Τσέχοβα. Σκηνο-

ΜΠΑΙΚΑΡΑ Ενα Παρισινό κομψοτέχνημα άπό τό πολύκροτο σκάνδαλο τοΰ 
Σταβίσκυ. Πρωταγωνιστεί ή Μαρσέλ Σαντάλ.

ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΕΝΝΗ
μέ τά τραγούδια της. Πρωταγωνιστούν "Ερμαν Τίμμιγκ—Πάουλ Χαίρμπιγκερ—Λέο 
Σλέζακ—Άντέλλα Ζάντροκ κ.λ.π.

ΠΑΡΙΣΙΝΕΣ ΜΙΝΤΙΝΕΤΤΕΣ
τήν Ντανιέλ Νταριέ καί τόν Άλμπέρ Πρεζάν.

Ένα γαλλικό κομψοτέχνημα μέ

Έπί πλέον μία έκλεκτή συλλογή άπό τά πειο ενδια
φέροντα περιπετειώδη χαί άστυνομικα έργα Γερμανικής 
καί ‘Αμερικανικής παραγωγής.

Αποκλειστική αντιπροσωπεία διά τήν Ελλάδα των 
εκδαιρ ζουρναλ. 

’Αντιπρόσωπος είς Θεσσαλονίκην : ΣΑΜΠΥ ΜΑΑ- 
Α4Χ, Τσιμισκή, Τηλ. 28.95·
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'Η θρυλική ταινία τοΰ Σαρλώ.

ΑΒΕ ΜΑΡΙΑ
Ή ασύγκριτη δημιουργία τοΰ Μηενζαμΐνο ΤζΙλλι και τής Κάτε φόν Νάγχυ.

ΤΑΡΑΧ ΜΠΟΥΛΜΠΑ
Ή μεγαλύτερα ταινία πού έκαμε έως τώρα δ Χάρρυ Μπώρ με τήν Ντανιέλ 
Νταριέ.

ΒΟΛΓΑ - ΒΟΛΓΑ
Η μεγαλειτέρα ρωσσική ταινία τών τελευταίων έτών με τον Χάνς Σλέιωβ 

και τήν Βίρα ’Ένχελς.

Η ΕΝΝΑΤΗ ΧΥΜΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ
Τό περίφημον μουσικόν δημιούργημα μέ τήν ΔΙλ Ντάγχοβερ και τον Βίλλυ 
Μπέργηελ.

ΤΟΠ-ΧΑΤ
Η μεγαλειτερα δημιουργία τών πρωταγωνιστών τής «Καριόκας», Φρέντ 

“Ασιερ και Τζίνιζερ Ρόιζερς.

I -Η ΤΑΟΝΙΙΕΣ

ΠΟΥ Θ’ ΑΦΗΣΟΥΝ ΕΠΟΧΗ ΣΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΧΡΟΝΙΚΑ

ΜΟΣΧΑ - ΣΑΓΚΑΪ
Ή έφετεινή κολοσσιαία δημιουργία τής Πόλα Νέγχρι, εφάμιλλος τής «Μα
ζούρκα» .

ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ
Ό κινημαιογρτφ.κός κολοσσός τής εταιρίας «Οΰφα» πού «έγυρίσθη» κατά 95ο|ο 
εν Έλλάδι, μέ τον Χάνς “Αλμπερς.

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΜΑΓΙΕΡΑΙΓΚ
(Ό Ροδόλφος καί ή Βετσέρα)
Ή ωραιότερα τανία άπό καταβολής κινηματογράφου, μέ τον Σάρλ Μηουα- 
ριέ καί τήν Ντανιέλ Νταριέ.

ΜΑΝΥΑ
"Αφθαστο ερωτικό ρομάντζο μέ τήν “Ολγα Τσέχοβα.

Η ΝΕΑ ΑΤΛΑΝΤΙΣ
"Ενα σκηνοθετικό θαύμα τοΰ Μύριαμ Κοΰπερ.

ΑΛΛΟΤΡΙΑ
Ή έφετεινή δημιουργία τοΰ σκηνοθέτου Βίλλυ Φόροι μέ τούς Άνιολφ 
Βόλμηρνχ, Ρενάιε Μύλλερ καί Τζέννν Γιοΐγχο. ΙΙΙ

ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙ̂

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
Το αθανατο μυθιστόρημα τοΰ Εύαγ. Σύη μέ τούς Χοονστάν Ρεμύ, ΆνρΙ 
Ρολάν καί Μαντελλν Όζεραί.

OH ΔΥΟ ΜΑΓΓΕΣ
Τό περίφημον μεγαλούργημα τού Πιέρ Νιεχουρσέλ.

ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ

= ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΡ ‘©μήρβυ 2

ΙΝΙΕΣ ΤΗΣ

ΘΕΣεΟΛΟΝΙΚΗ ΤοιμιαχΛ 7



ΟΜΙΛΟΓΣΩΝ

CINE - 'RADIO
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ..... ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ......ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ...............I........ .

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΑΝΤΙΚΟΣ
Κ1ΝΗΜΑΤΟΓΡΦΑΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΘΗΝΑΙ 
ΟΔΟΣ ΓΑΜΒΕΤΤΑ API®. 7 

Τηλ. Δ)σις * Σαντικοφΐλμ.. ’Αριθμός Τηλεφώνου 24 372

Μεταξύ των άλλων ταινιών μας έξησφαλίσαμεν καί τήν έκμετάλλευσιν των κάτωθι δύο 
αριστουργημάτων τής Γαλλικής Παραγωγής ;

1

Τά μόνα ήχητικά μηχανήματα τά όποια έξυπηρέτησαν 
πραγματικώς τάς κινηματογραφικός έπιχειρήσεις, τόσον 
εις τάς Αθήνας όσον καί είς τάς’Επαρχίας άπό τοΰ 1930.

ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ

Ενοικιάζονται πλήρεις εγκαταστάσεις μέ μηνιαίαν άπο- 
ζημίωσιν ή έπί ποσοστοΐς μέ δικαίωμα άγοράς.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΝ
ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ

Στοά Φέξη 52—57

Στοά Φέξη 7»

Στοά Φέξη 49

API©. ΊΓΉΛΕΦθΝΟΥ 26 213

Ο ΠΕΙΡΑΣ/ΛΟΣ
Ulllllllllll tllllll I Hill fl III Illi ΙΙΙΙΙΙΙI Hill limimilMlllimillHIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII 
ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΐΐϊΤΐϊϊΤϊΐπΐϊϊΐϊΤΐΐΤπϊΐΤΐπΐΐΐϊΐϊΐΐΐϊΙτίΐΤΐπΗΙΙΙΙ Illi llllllllll III IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIlfDll

(LA ΤΕΝΤΑΤΙΟΝ)

‘Από τό 'Αριστούργημα τοΰ ΣΛΡΛ 
ΙΥΕΕΈ>Ε, μέ τούς οριστείς τής οθόνης.

ΜΙΙΕΛ, AJNTEY
ΡΟ ΑΛΑΝ, MHE ΡΒ Α Α: 
TZIPJ7A κλπ

Ο ΖΙΓΚΟΛΟ 
«ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ IIIIIIHIIIIIIIIimiHH HIIHIIMmiHimillllllllllUlllllimiillHHimi»»»  
ri 1111111II nil III ιιιιι ι i till I Illi mi III III ιιιιιιιι ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΐίΐΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙ

[LE ORtLUCHON DELICAT]
Άπό τό γνωστόν εργον τοΰ ΤΖ-Δ-Ηί 

^ΛΤΑΤίΣΙΟΝ.Ή μεγάλη έπιτυχία 
τοΰθιάσου «Κοτοπούλη» «Σιμόν σ’ αγαπώ», 
μέ τούς 2g Λ 3Ρ Β 3Κ H &Ρ, 
ΛΑΪΣ KQSSA καί ΙΣίϊΑ,

Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllllllllllilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllHIIIII
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ENAS ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ OPIAMBOS

ΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΟΧΘΕΣ
.. ............................ . .....................................................

Ή ταινία πού προβάλλεται 
μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν

εις τό ΙΝΤΕΛΛ

ΕΝΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ
ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ

γεμάτο ένδιαφέρον, ζωή, δρά· 
σι, δυναμισμό, μέ σκηνοθεσία 
καταπληκτική, πού χρησιμεύει 
γιά πλαίσιο ένός ειδυλλίου 
ποΰ ανθίζει μέσα στά άκατα- 
νόμαστα κέντρα τοΰ υποκό
σμου.

Τό έμψυχώνουν, δ άγαπη- 
μένος τών γυναικών

ΤΖΕΪΜΣ

ΚΑΓΚΝΕΫ
που κάθε του έμφάνισις είναι 

καί μιά έπιτυχία

καί τρία άλλα μεγάλα άστρα

ΔΟΤ ΤΝΓΤ-Α,ΜΖΙΤ^
Έ’ΙΚΛϊ’ΊΧΓΤΟ

1Μ£^Έ>Γ'^Ζ,

ίΙΙΙΝίΡ ΜΠΡΟΣ ΟΕΡΙΤ ΝΑΣΙΟΝΑΑ ΦΙΛΜ! ΙΕΙΜΙΙ1. Ε.
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Άνώιιοον κά^β 

Λ*α*νοαφ^ί *«1 
φικίάμας.

Ποαγματ^ή χα- 
cd ι&ν 
καί «9$

Τό mb 
ΓΑΡΓΑΛΙΣΤΙΚΟ 

τδ mb 
ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΣ 

τδ mb 
ΣΚΑΝΔΑΛΙΑΡΙΚΟ 

βίαμα πού βϊδατβ

ΝΤΕ ΠΑΡΙ

Σπινίως bnegitta μδ δρα
ματικήν ύπόΦιαιν ίχβι τδ·

Έβυνν,βίβαμιν τδν κύαμον βδίξαι- 
ggHHb Φΐάματα καί y»’ αΰίό δδν &Α 
ηαύαωμιν noib vA ιά κοοσφίοοαμιν.

ΚΑΖΙΝΟ

Ή MsydXij δπιτνχία ιοΟ 

ΠΑΝΘΕΟΥ,, 
ιήν παββΐ&οΰσαν δβδομάδα

Α Λ ΤΖΟΛΣΩΝ

Λαχταο<ατά μηαΐίττα. 
ΠβΟκΙηκικδν ηεοιβάλλον, 
ΚοομοΛ»λτττκήν ζωήν. 

Πβντάμορφες γυναΤκις διαίιγμί- 
νις ΜΙΑ καί ΜΙΑ μδ έηικεφα- 
Ιής τήν

ΡΟΥΜΠΥ ΚΗΛΕΡ
ιδ Aeigo τ&ν &eigt»v ι1ίς χοβΒυτικΙίς 
ιίχνης καί τ^ς ώμοοφιΛς καί τδν αυμ- 
χα^ήΙ, τδν γνωσιδν άηδ τήν μιγάΐην 
δηιιυχίαν ‘ΤΡΕΛΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΣΤΗΣ* κοί ηβαγματικΰς ϋξιον καί

ΙΟΥΑΡΝΕΡ ΜΙΙΡΟΣ - ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΗΑΛ ΦΙΛΜΣ ΕΛΛΑΣ A. Ε,



Sjsiss Ofwn'A.S. Dresden

TO ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ERNEMANN IV
Εφοδιασμένο μέ πλήρες σύστημα κυκλοφορίας ψυχρού ύδατος, πού έχει τό πλεονέκνημα νά άπο' 
φείγεται ή σκεύρωσις τής ταινίας καί κατά συνέπειαν ή άλλοίωσις τής άποδόσεως των όμιλιών" 

Προικισμένα έπίσης και μέ τήν τελευταίαν λέξιν τής τεχνικής 
διά τάς ταινίας μεγάλου πλάτους (Grandeur films)

<ρεΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ANTinPOSQHOI

I, ΙΩΑΝ NOY & A. Μ AAA Η
Πατησίων 99 — ΑΘΗΝΑΙ — Άριθ. Τηλεφ. 80.684

Τηλεγρ, Διεύθυνσις «Ίωαννουμάλλη» Άθήναι

ZEISS"")
IKON

ZEISS
IKON

Ol TPEIS ΝΕΟΙ

ΜΕίίΑΟΙ ΚΙΝΙΙΜΑΙΒίΡΑΦΟΙ
Τ2Ν ΑΘΗΝθΝ

ΕΦΟΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ERNEMANN

ΟΡΦΕΥΣ

ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

πποϊ EHNEMANNIV

ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΤΥΠΟΥ ERNEMAHH V

Η
ΛΥΟ ΜΗΧΑΝΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΤΥΠΟΥ ERNEMANNIV

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ:

Ι.ΙΩΑΝΝΟγ & Α./Υ\ΑΛΛΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ

Τηλέφωνον 80.684 — Πατησίων 99 — Τηλεγρ. Δ)σις «Ίωαννουμάλλη· Άθήναι



WIIU ΙΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ

Ό Μεγαλείτερος τενόρος τοΰ κόσμου Ό άνθρωπος μέ τή χρυσή φωνή 

ΜΠΕΝΖΑΜ8ΝΟ ΤΖΙΛ8 στα δΰο νέα μουσικά £ργα του παραγωγής 1937
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ θ Ν ιιιιιιιιιιιι

ΣΥ ΕΙΣΑΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΟΥ
ένα όνειρώδες μουσικό θαύμα. Ή μεγαλειτέρα μουσική δημιουργία τοΰ αίώνος μας. θεία Μουσική 
αρμονία μέ τής μελωδικότερες άριες άπό τής Μεγάλες "Οπερες Τόσκα—Άϊντά—Μανόν Λεσκώ καί τήν 

είδικώς συντεθεϊσαν διά τήν έν λόγω ταινίαν ύπέροχον σερενάταν ΣΥ ΕΙΣΑΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΟΥ 
τή συμπράξει τής άφθάστου καλλιτέχνιδος μεγάλης Ίταλίδος τραγωδού ΙΖΑ ΜΙΡΑΝΤΑ

ιιιιιιιιιιιι 2°Ν 111111111111

ΜΠΕΝΖΑΜΙΝΟ ΤΖΙΛΙ

0 ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΥΨΗΛΟΤΗΤΟΣ
"Ενα μουσικό άριστούργημα. Τό κορύφωμα τής τέχνης τού διασήμου τενόρου.

Μέ μεγαλειώδη σκηνοθεσίαν άφαντάστου πλούτου. Τή συμπράξει τής μεγάλης καλλιτέχνιδος
ΓΚΕΡΑΛΝΤΉ KftT

4 ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ “ΜΠΑΒΑΡΙΑ
Η ΛΕΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 
ΠΤΩΧΟΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΔΑΝΔΗΣ 
ΞΑΝΘΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΑΒΑΡΙΑ ΖΟΥΡΝΑΛ [έβδομαδιαϊβν]

ΑΘΑΝΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Ο ΛΙΑΣΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΧΑΝΣ ΑΛΜΠΕΡΣ 
στά δύο νέα έργα παραγωγής 1936.

ιιιιιιιιιιιι 1ΟΝ ιιιιιιιιιιιι

ΟΤΑΝ Η ΘΥΕΛΛΑ ΞΕΣΠΑ
Μία κολοσσιαία δημιουργία Ρωσσικής ύποθέσεωςΜία δραματική σελΐς τοΰ Παγκοσμίου Πολέμου (Μικρά Άσία. Ρωσσία. Γερμανία) 

τή συμπράξει Σαρλότε Σούζα.
ιιιιιιιιιιιι 2ΟΗ 1,111,111111

11 Ε t r I rx I .Τό άριστούργημα τοΰ Νορβηγού συγγραφέως "Ιψεν. Μουσική Grieg, τή συμπράξει τής διασήμου

7 άπό τά καλύτερα έργα πού θά θέση είς .κυκλοφορίαν έντός τοΰ 1937. ή Deutsch* Film Expor
Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΜΙΤΣΟΥΚΟ-Η ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΗΜΑΙΑ—ΠΑΝ τού Ίψεν 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΙΚΟ - MORAL
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΑΞΕΙΔΙ ΤΗΣ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ—ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

ΑΤΛΑΣ - ΦΙΛΜ
EIVIIVX. Α.ΚΟΤΤΟ ΥΛ ΟΣ2

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 186 - ΛΘΗΝΑΙ · ΤΗΛ 52-307
,
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ΑΣΤΟΡΙΑ - ΦΙΛΜ 1
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠη1ΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|||||||||||||||||||||||||||||||ΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

A © H INI A 0 g
Άρ. Τηλεφ. 32.758 — Όδός Πραξιτέλους 15 — Τηλεγρ. Δ)σις Άστοριφΐλμ»

ΑΥΟ ΑΠΟ Π HEDIEPA ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ “ΑΣΤΕΡΑΣ,, |
Α®ΗΝΑ - <Φ*0/^ΙΜΙ
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ^

ΜΑΡΛΕΝ
ΝΤΗΤΡΙΧ
ΣΑΡΑ
ΜΠΟΥΑΓΙΕ

Δύο δνόματα πού 
μαγνητίζουν, σέ 
μιά σκηνή τοΰ ά- 
ρι_στουργήματος 

τοΰ Ρίτσαρ Μπο- 
λεσλάφσκυ

0 ΚΗΠΟΣ
ΤΙΥ ΑΛΛΑΧ

έξ όλοκλήρου έγ
χρωμον. θά προ- 
βληθή προσεχώς 
ε’ιςζ τούς κινημα

τογράφους

imi κιι mi

Ε. ΚΡΑΙΜΕΡ &. Σ'*

Α ® Η Ν A 0
Τηλ. Δ)σις: “ΆθηναφΙλμ,, — ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18δ - Άρ. Τηλεφ. 22.161 (Νέον 52-695)

"Οσοι διευθυνταί Κινηματογράφων Αθηνών, Περιχώρων καί ’Επαρχιών συ· 
νεβλήθησαν μεθ' ήμών, ύμολογοΰν δτι έξησφάλισαν ζηλευτήν σταδιοδρομίαν 
είς τάς κινηματογραφικός των ’Επιχειρήσεις, όφειλομένην εις τήν έξαιρετι 
κήν ποικιλίαν κα'ι έμπορικότητα τών ταινιών μας.

Κοι &COV ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
Πριν προβήτε είς ένοικιάσεις ταινιών συμβουλευθήτε τόν έκλεκτόν κατάλογόν μας.

1. ΕΙΜΕΘΑ‘ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΙ :

2. Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ TOT ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ

3. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΤΡΙΟ1 ΜΕ ΤΑ ΦΡΑΚΑ

4. ΤΟ ΑΕΥΚΟ 111’0151’110

5. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΤ ΜΕΣ0ΝΤΚΤ10Τ

6. Ο ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΟΣ

7. ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ1ΚΑΡΑΒΙ

8. ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ

9. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ ΛΟΧ ΝΕΣ
10. Η ΧΑΜΕΝΗ ΠΟΛΙΣ

«Μ 
ΠΑΝΟΠΛΙΑΝ

Τό άριστούργημα 
του

ΖΑΚ ΦΕ Υ ΝΤΕΡ
μέ πρωταγωνί 

στριαν τήν

ΜΑΡΛΕΝ
ΝΤΗΤΡΙΧ

θά προβληθή προ
σεχώς είς τούς 
κινηματογράφους

ΠλΑΛΑΪ ΚΑΙ ΤΙΤΑΗΙΑ

10 Διάφορα περιπετειώδη, 4 Διάφορα έργα ζούγκλας, 5 Διάφορα 
έπεισοδιακά, 2 Κινεζικής ύποθέσεως, 2 μέ δρασιν γκάγκστερ, 12 
Διάφορα Κάου — Μπόϊς, β περιπετειώδη θαλασσινά καί 5 περιπε

τειώδη μέ τόν Ρίν—Τίν—Τίν.

ΔΙΑΘΕΤΟ/ΛΕΝ ΕΠΙΣΗΣ

Αύτοτελή έργα μέ τούς Χάρρυ Μπώρ, Μάρθα 
"Εγγερθ, Ούγκέτ Ντυφλός, Άννα Μαίϋ Βόγκ, 
Μαρσέλ Βιμπέρ, Γκέοργκ Άλεξάντερ, Μαρί 
Μπέλ, Μπριγγίτε Χέλμ, Σαρλόττε Σούζα, 

Χάνς Άλμπερς κ. ά.

ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ
Ο,ΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΕΒΔΟΜΗ ΤΕΧΝΗ

I
V V V III ΗΟΙΙΙΙΙΟΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ^



ANQTCPON
ΚΑΘΕ ΠΡΟίώΟΚΙΛΣ ΑΠΕύΕΙΧΘΗ

TO NEON ΜΟΝΤΕΛΛΟ TOY

19^7
ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΠΡΟΣΟΗΚΟΙ

KOI ΕΥΧΟΛΙΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

TO ΚΟΘΙΣΤΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

·©!> TCACION €l®·

ΕΜΟ ΠΕΟΠ ΣΗΜΡ

Διαρκής έκΰεσις τών έγκαταστάσεων

— Όμιλοϋντος Κινηματογράφου —

είς τά Γραφεία μας ;

Α,
Άν,Έτα'ρ.’Εμπορικών καί Κτηματικών ’Επιχειρήσεων

-=ΑΘΗΝ ΑΙ=-

όδός Πατησίων 32 ΆριΦ. Τηλεφώνου 24.339

REPUBLIC
PICTURES 

w u
ΕΠΗ ΙΊΠΕΙΊΟΚΜ 6
τηπεφ. 32.405
ΤΗΠΕΓΡ. Q/llZWPAOlOtl.

“.... no ©Α ΤΟΠΩΙΗ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΣ



ΠΕΡΊΟΔΟΣ

1936-1937

I



1) To σπίτι μέ τά ιοοο κεριά

REPUBLIC PICTURES

'Ένα φιλμ διεθνούς κατα

σκοπείας παρόμοιον τού οποί

ου δεν μάς παρουσίασε μέχρι 

σήμερον δ παγκόσμιος κινη

ματογράφος. *0 άφθαστος 

πλούτος του και τδ κοσμοπο- 

λιτικδν περιβάλλον του, συν

δυασμένα μέ μίαν θαυμασίαν 

και συναρπαστικήν πλοκήν

καθιστούν τό έ’ργον αύτδ μοναδικόν εις τό είδος του, Έρμηνευταί του είναι δ 

συμπαθής ζέν πρεμιέ Φίλιπς Χολμς, ή χαριτωμένη Μάε Κλάρκ και ή ωραιο- 

τάτη Ίσπαν'ις χορεύτρια 'Ροζίτα Μορένο. Άνώτερον τής «Μάτα Χάρι».

2) '© γλεντζές Βασιληάς

"Ενας βασιληάς πού αγα

πούσε τις γυναίκες και τά 

γλέντια, γιά να εξυπηρέτηση 

τήν πατρίδα του............

"Ενας μονάρχης πού ονει

ροπόλησε νά μεταφέρη τις 

Βερσαλλίες στα παλάτια του, 

δίδοντας γιορτές πλούσιες καί

λίμπρες........ . tobis

"Ενας άνθρωπος πού έπεσε τραγικό θύμα τής μοίρας του.....

Εις τό πλουσιάιτατον αυτό έργον πρωταγωνιστούν οί Μικαέλ Μπόνεν, Λίλ 

Ντάγκοβερ και Μαρία Λουΐζε Κλαούντιους, Σκηνοθεσία τού Πάουλ Βέγκενερ.



Τό έγκλημα τοΰ ιατρού Κρέσπι 5> Ταξί γκέρλς (Ριβιέρα)

REPUBLIC PICTURES

Τό άριστουργηματικώτε- 

ρον έργον τοΰ μεγαλλιτέρου 

λυρικού συγγραφέως’Έντγκαρ 

Πόε κινηματογραφήθηκε μέ 

αφθαστον ρεαλισμόν. Τον ρό

λον τοΰ σατανικού ιατρού 

Κρέσπι υποδύεται ο διάση

μος Γερμανός καλλιτέχνης 

’Έριχ Φόν Στρόχαϊμ, ή δη REPUBLIC PICTURES

"Ενας χείμαρρος από 

θαυμάσιες μελφδίες καί ρυθ

μικούς μοντέρνους χορούς 

πλαισιώνουν μίαν χαριτωμέ- 

νην όπόθεσιν μέ πρωταγωνι

στής τόν Μπέν Λαΐον καί 

τήν χαριτωμένην Ίζώαν Μά- 

ρς. Εις τό φιλμ αυτό λανσά 

ρεται διά πρώτην φοράν ή

μιουργία τοΰ οποίου εχαρακτηρίσθη ύφ’δλοκλήρου τοΰ κινηματογραφικού τύπου,ώς 

η καλλίτερα τής σταδιοδρομίας του. Οί διάφορες σκηνές τοΰ συναρπαστικού αυτού 

δράματος, υπερβάλλουν εις τρόμον καί φρίκην πάσαν προηγουμένην ταινίαν τής 

κατηγορίας «Γκράν Γκινιόλ».

«'Ριβιέρα» δ νέος χορός πού χαλάει κόσμον είς τήν ’Αμερικήν και τελευταίως εις 

τήν Ευρώπην.

4) Φθινοπωρινό Τραγούδι 6) Νύχτα εφόδου 19*7··

"Ενα άριστουργηματικό μου

σικό ρωμάντσο μέ πρωταγιο- 

νιστάς τήν χαριτωμένην Κα- 

ριν Χάρντι τον βιρτουόζον τοΰ 

βιολιού Βάλτερ Ρίλλα καί τόν 

γνωστόν κωμικόν Βάλτερ 

Σταΐνμπεκ. "Ενα φιλμ μέ TOBIS

Ταινία πολεμικής δράσε- 

ως παρμένη από τό δμώνυ- 

μον βιβλίον τοΰ πα/κοσμίως 

γνωστού συγγραφέως Χάνς 

Ζέμπερλαϊν, υπό τήν έπίβλε- 

ψιν τοΰ δποίου καί «έγυρί- 

σθη». Τό έργον αυτό βρα-

βευθέν υπό τοΰ Χίτλερ κατέ-

εΰχάριστον δραματικήν δράσιν καί αφθαστον μουσικήν άπόδοσιν,

ARYA - FILM

πληξεν τό παγκόσμιον κοινόν μέ τάς πλήρεις ρεαλισμού σκηνάς του.



7) 'Η φωνή τής Ζούγκλας

Ένα περιπειτεώδες ερω

τικό έργο «γυρισμένο» μέσα 

εις τά παρθένα δάση τής ’Ιν

δικής Ζούγκλας, μέ πρώτα 

γωνιστάς τον άφθαστον Χάρ

ρυ Πήλ και τήν Γκέρντα 

Μάουρους.

8) Φί λαθρέμποροι τής Σαγκάης

Τό φιλμ αυτό βραβευθέν 

υπό τοΰ ’Αμερικανικού Ναυ

αρχείου μάς παρουσιάζει τήν 

επικίνδυνον ζωήν τών ξένων 

ναυτικών εις τά μακρυνά Κι

νεζικά λιμάνια, τούς έρωτάς 

των και τήν αυτοθυσίαν των 

κατά τήν έκτέλεσιν τής υπη

ρεσίας των. 'Ολόκληρος ή ενδιαφέρουσα αυτή υπόδεσις διανθίζεται άπό ένα 

λεπτόν εΐδύλλιον μεταξύ τοΰ γνωστού Λιοΰ "Αύρες καί τής γλυκυτάτης "Ιζαμπελλ 

Τζιοΰβελλ. Κα ά τήν πραγματοποίηση» τής ταινίας έλαβον μέρος τά μεγαλλίιερα 

θωρηκτά ιού Αμερικανικού στόλου.

9) Τά δύο αμαρτήματα

Είς 8.000.000 αντιτύπων έκυκλοφόρησε τό μυθιστόρημα τοΰ δημοφιλούς 
συγγραφέως Βάρβιγκ Ντήπιγκ «Δύο μαύρα πρόβατα» άπό τό όποιον δ σκηνο
θέτης Λουμπίν έπραγματοποίησε «Τά δύο αμαρτήματα», συγκλονιστικόν δράμα 
τής συγχρόνου κοινωνίας. Έκτος τοΰ "Οττο Κροΰγκερ καί τής Μάρθας Σλήπερ, 
πρωταγωνιστεί και ή χαριτωμένη μικρούλα Κόρα Σόυε Κολλίνς, τήν οποίαν 
τόσον έθαυμάσαμεν είς τάς ταινίας «Βασίλισσα Χριστίνα» καί «'Όταν ξυπνά τό 
παρελθόν». (Republic Pictures)

ίο) '© τραγουδιστής τοΰ ρίγκ

Ό δημοφιλέστατος τενόρος τοΰ’Αμερικανικοΰ ραδιόφωνου Φίλ Ρέγκαν κάμνει 
μίαν θριαμβευτικήν έμφάνισιν είς ένα γοητευτικό ρωμάντσο ’Ιρλανδικής ύποθέ- 
σεως. 'Η γραφικότης τών ’Ιρλανδικών τοπείων αποτελεί τά φυσικά ντεκόρ μέσα 
στά όποια εκτυλίσσεται τό αιώνιο ερωτικό ρωμάντσο τής νεότητος. Χοροί, τρα
γούδια, γλέντια, έρωτες!! (Rebublic Pictures)

11) Δυναμίτις

Μία ταινία αφιερωμένη στους ανθρώπους πού διακινδυνεύουν τή ζωή τους 
καί τήν τύχη τους γιά ν’ αποκτήσουν μεγάλες περιουσίες. Έργον μέ έντονον δρα
ματικήν δράσιν, έρμηνευόμενον άπό τόν γνωστόν δραματικόν ηθοποιόν Ούΐλλιαμ 
Μπόυντ καί τή Γιούντιθ "Αλλεν είς έναν πολυσύνθετον γυναικεΐον ρόλον. (Repu
blic Pictures)

12) Ή έρημος τού Θανάτου

Ή ύπόθεσις τοΰ έργου είναι παρμένη άπό τό γνωστόν μυθιστόρημα τοΰ 
Κάρλ Μάϋ «’Ανάμεσα στήν έρημο».. Ταινία ανατολικής ύποθέσεως «γυρισμένη» 
είς τήν ’Αφρικανικήν έρημον, γεμάτη άπό άπροσδοκήτους περιπέτειας, έρωτας καί 
μίση τής θερμόαιμου ’Ανατολικής φυλής ι Tobis - Syndikat

>________________________________________________________________________________________ J



1?) Τά μυστήρια της ’Αφρικής 16) 'Υποβρύχιον βασίλειον

'Η διείσδησις εις μίαν άνεξερεύνητον περιοχήν τής ’Αφρικής διά τήν <τατα- 
κτησιν μιας αγνώστου χώρας κατοικουμένης από επικίνδυνους πτερτοτούς ανθρώ
πους, αποτελεί τό κύριον δέμα τοΰ περιπετειώδους αΰτοΰ φίλμ. Εις τά 15 συναρ
παστικά επεισόδια τοΰ έργου παρουσιάζονται οι απερίγραπτες περιπέτειες των δύο 
μεγαλλιτέρων θηριοδαμαστών τοΰ κόσμου, Κλαΐντ Μπήττυ καί Μάνουελ Κίγκ, 
ανάμεσα από τ’ άγρια θηρία τής Ζούγκλας και τους κατοίκους της. Αί διάφοροι 
σκηναί τοΰ φίλμ συναρπάζουν ευθύς αμέσως τόν θεατήν καί τόν καθηλώνουν 
μέχρι τοΰ τέλους του. (Republic Pictures)

'Η συναρπαστικώτερη περιπέτεια μέσα στον πειό παράξενο κόσμο πού μάς 
παρουσίασε ποτέ ή οθόνη. Και ή τολμηρότερη φαντασία δέν θά μπορούσε νά συλ- 
λάβη τήν μεγαλοπρέπειαν καί τήν τελειότητα τοΰ θεάματος αυτού. Ή ύπόθεσις 
τοΰ έργου, ένας επιτυχής συνδυασμός φαντασίας καί πραγματικότητος μάς μετα
φέρει εις τά βάθη τοΰ ’Ωκεανού, στήν χαμένη Άτλαντίδα, δπου υπάρχει καί ζή 
ένα περίεργο βασίλειο κατοικούμενο από ρομπότ έφωδιασμένους μέ τελειότατα 
τεχνικά μέσα. Κάτι πού επισκιάζει δλες τί; ταινίες τής κατηγορίας αυτής. Πρωτα
γωνιστούν οί Μόντε Μπλοΰ καί Λόν Τσάνεϋ (υιός). (Republic Pictures)

14.) ’Αναγκαστική «ροσγείωσις

"Ενα άεροπλάνον μέ δέκα τρεις έπιβάτας, αναγκάζεται νά προσγειωθή εις 
μίαν ερημικήν περιοχήν τής Άριζόνας. Κατά τήν διάρκειαν τής προσγειώσεώς 
του, λόγιο μιας τρομακτικής θυέλλης, δολοφονείται ένας εκ των επιβατών κατά 
μυστηριώδη τρόπον. Ποιος είναι ό δολοφόνος ;

Μία δευτέρα δολοφονία ή οποία επακολουθεί περιπλέκει ακόμη περισσότερον 
τήν κατάστασιν. "Ενα αεροπορικόν αστυνομικόν έργον συναρπαστικού ενδιαφέ
ροντος, μέ πρωταγωνιστής τήν ξανθήν γόησσαν Έστερ 'Ράρλστον, τόν δραματικόν 
ηθοποιόν Όνσλοου Στήβενς καί τήν χαριτωμένην Τόμπυ Ούΐγκ (Republic Pi
ctures)

17> ©αλασσόλυκοι

Ενα περιπετειώδες θαλασσινό φιλμ από τό περίφημον μυθιστόρημα τοΰ 
’Αμερικανού συγγραφέως Πέτερ Κίν «Ή επιστροφή τοΰ Καπετάν 'Ράϊκ» . . 'Ολό- 
κλήρος ή ζωή τών θρυλικών θαλασσολύκων τών Ωκεανών, μέ τις μυθιστορηματι
κές των περιπέτειες διά τήν άπό/.τησιν τοΰ χρήματος καί τούς έρωτάς των, πα
ρουσιάζονται κατά τόν ζωντανότερον τρόπον εις τό ρεαλιστικόν αυτό έργον, ή 
ύπόθεσις τοΰ όποιου είναι εμπνευσμένη από τήν πραγματικότητα. Πρωταγωνι
στούν οί 'Ρόμπερτ Βάντ, Τοϊς Ούΐλσον, Φλωρίν Μάκ Κίνεϋ καί ό πρωταθλητής 
τής Ιλευθέρας πάλης «’Άνθρωπος βουνό». (Republic Pictures)

15) Μιά γυναίκα μέ καρδιά

Μιά γυναίκα παντρεύεται έναν άλλον άνδρα γιά νά σώση τόν δικό της σύ
ζυγο . . . Ή ιστορία ενός ισχυρού πολιτικού, ό όποιος τήν παραμονήν τής εκλογής 
του εις κυβερνήτην μιας μεγαλουπόλεως. πέφτει θύμα ενός αύτοκινητικοΰ δυστυ
χήματος. 'Υπό τήν έπίδρασιν τοΰ ναρκωτικού, προ τής έγχειρήσεως, ξαναζεί γεγο
νότα τής πεθαμένης του ζωής καί νοιώθει γιά πρώτη φορά τήν άφοσίωσι και 
τά; θυσίας δύο ανθρώπων οί οποίοι τόν εξύψωσαν εις τά ύπατα αξιώματα. Το 
ύπέροχον αυτό δράμα ερμηνεύεται κατ’ αξιοθαύμαστοι’ τρόπον από τούς Μπεν 
Λαΰον, Χέλεν Τβέλβετρης καί 'Ρόντ τά 'Ρώκ. (Republic Pictures)

18) Τυχερή ιπποδρομία

Τό θαυμάσιο αυτό ίπποδρομιακό φίλμ εις τό οποίον μάς εμφανίζονται οί 
περιφημότερες κούρσες τής’Αμερικής, μάς παρουσιάζει τόν ιδιοκτήτην ενός αλόγου 
ό οποίος προσπαθεί ν’ άποκαταστήση τήν τιμήν του άποδεικνύοντας δτι δέν είχε 
«ποτίσει» τό άλογό του προ τής ιπποδρομίας γιά νά τρέξη περισσότερο. Τό τέλος 
τοΰ έργου είναι άπροσδόκητον.

Τούς κυρίους ρόλους υποδύονται οί Ούΐλλιαμ Μπόϊντ καί Βαρβάρα Γουόρθ. 
(Republic Pictures)



19> To μυστηριώδες άκρωτήριον

Ή συγγραφεύς τοΰ ομώνυμου αστυνομικοί’ μυθιστορήματος ’Έλλερη Κουϊν 
δικαίως έπωνομάσθη «Διάδοχος τοΰ Σέρλοκ Χολμς» διότι τά αστυνομικά της έργα 
έκδίδονται εις εκατομμύρια αντίτυπων. «Τό μυστηριώδες ακρωτήριου», τό καλλίτε
ρου δημιούργημα τής δαιμόνιας συγγραφέως μάς παρουσιάζει ένα νεαρόν ντε· 
τεκτιβ, δ όποιος μεταβαίνων είς Καλιφορνίαν χάριν αναψυχής, περιπλέκεται είς 
μίαν μυστηριώδη ύπόιθεσιν τετραπλής δολοφονίας, Τό έργον έκτος τοΰ καθαρώς 
αστυνομικοί" ενδιαφέροντος περιλαμβάνει καί μίαν ερωτικήν περιπέτειαν άντα- 
ξίαν τοΰ περιβάλλοντος της. Ή διανομή των πρωτευόντων ρόλων περιβαμβάνει 
τήν έξαίρετον δραματικήν ηθοποιόν Χέλεν Τβέλβετρης καί τόν Ντόλναλτ Κουκ, 
(Republic Pictures)

22) 'Υπηρεσία κατασκοπείας

Τό φιλμ αυτό μάς παρουσιάζει τήν αγωνιώδη ενέργειαν ενός κράτους διά νά 
υποκλέψη μίαν σπουδαιοτάτην έφευρεσιν, συνισταμένην είς έ’νά έκκρητικόν υλι
κόν τρομακτικών αποτελεσμάτων, από μίαν μεγάλην δυναμιν. 'Ολόκληρος ή φρίκη 
ενός προσεχούς πολέμου εμφανίζεται καιά τόν παραστατικώτερον τρόπον είς τάς 
συναρπαστικάς εικόνας τοΰ εξαιρετικοί’ αΰτοΰ έργου.

Τους πρωτεύοντας ρόλους υποκρίνονται μέ επιτυχίαν δ δημοφιλής Ουΐλλιαμ 
Μπόϋντ καί ή πρώην «Μις ’Αμερική» Ίρέν Ουάρ. (Republic Pictures)

20) Φλογισμένοι έρωτες

Μια γυναίκα αγαπά τόν άνδρα ποΰ τήν διώχνει καί μισεί τόν άνδρα ποΰ τήν 
ποθεί. ‘Εναέξωτικό δράμα μέ παράξενους έρωτας στή φλογισμένη ατμόσφαιρα 
των τροπικών. Οί υπέροχες εικόνες τοΰ φιλμ οφείλονται είς τόν περίφημον δπε- 
ρατέρ ’Έρνστ Μυλλερ, δ όποιος εβραβεύθη υπό τής Αμερικανικής Ακαδημίας 
τοΰ Κινηματογράφου διά τήν θαυμασίαν φωτογραφίαν του.

Πρωταγωνιοτοΰν οί Κόνραντ Νάγκελ, ’Έσιερ 'Ράλστον, Ντόναλντ Κουκ, καί 
Καΐη Λίναικερ. (Republic Pictures)

21) Τό σπίτι του τρόμου

'Π πρωτότυπος αυτή αστυνομική ταινία δεν ανήκει εις τήν κατηγορίαν τών 
συνήθων μυστηριωδών ταινιών. Μάς δεικνύει κατά τόν πλέον ενδιαφέροντα τρό
πον πώ; ένα έγκλημα δύναται νά διαποαχθή κατά τοιοΰτον έξυπνου τρόπον, ώστε 
νά μή άνακαλυφθή.

'Ο σκηνοθέτης εις τήν πραγματοποίηση» τής ταινίας του καίτοι γνωρίζει ευθύς 
αμέσως είς τόν θεατήν τόν αυτουργόν τοΰ εγκλήματος, εν τουτοις κατορθώνει νά 
τόν κρατή είς μίαν διαρκή αγωνίαν μέχρι τέλους τοΰ έργου.

Ή διανομή τών ρόλων είναι θαυμασία. Είς τους πρώτους ρόλους εμφανί
ζονται οί Ντόναλντ Κουκ, Ζάν 'Ρουβερόλ καί ’Έριν Όμπριάν Μούρ. (Republic 
Pictures).

27) Θαλασσινό ρωμάντσο

“Ενα παιδάκι μένει έξαφνα ορφανό, από μητέρα καί από πατέρα ναυτικό. 
Δυο συγγενείς τό διεκδικοΰν. Δυο δλόκληροι ναυτικοί καί αεροπορικοί στόλοι κινη
τοποιούνται γιά νά τό βρουν.

"Ενα φιλμ ποΰ περιλαμβάνει όχι μόνον πρωτότυπον καί δραματικήν δράσιν, 
αλλά συγχρόνως καί απειρίαν κωμικών σκηνών ξεκαρδιστικού περιεχομένου.

Τό έξαίρετον αυτό έργον έπραγματοποίησεν δ σκηνοθέτης—συνεργάτης τοΰ 
Λουΐς Μαΐλστον («’ Αγγελοι τής κολάσεως») μέ πρωταγωνιστής τους Ουΐλλιαμ 
Γκάργκαν καί τήν γοητευτικήν Κλαίρ Ντουντ. (Republic Pictures)

24) Ροβινσών Κροΰσος

"Ολοι όσοι έδιάβασαν τήν αθάνατη ιστορία τοΰ ομωνύμου μυθιστορήματος 
τοΰ διασήμου συγγραφέως Κρουασσέ, θά ένθουσιασθοΰν βλέποντάς την ζωντα- 
νευμένην ε’ίς τήν οθόνην, μέ δλας τάς συναρπαστικάς περιπετείας, της είς τά 12 
ολοζώντανα επεισόδια τοΰ εξαιρετικού αυτού φίλμ. Τον 'Ροβινσώνα υποδύεται δ 
διάσημος πλέον ιθαγενής Μαλά. πρωταγωνιστής τοΰ φίλμ «Έσκιμό». (Republic 
Pictures).



------------------------------ - '■ " —’’

25) Μελωδίες τοΰ Χόλλυγουντ

Μία χαριτωμένη φιλμοπερέττα, ή υπόδεσις τής οποίας εκτυλίσσεται ε’ις τό ονει
ρώδες περιβάλλον τοΰ Χόλλυγουντ. Σπανίως ό ’Αμερικανικός κινηματογράφος μάς 
παρουσίασεν τέτοιον πλούτον εις παραγωγήν τής κατηγορίας αυτής. Πρωταγωνι
στούν οί Ρότζερ Πραϋορ και Γκραίης Μπράντλεϋ, συμμετέχει δε και ή περίφημος 
ορχήστρα τοΰ Χόλλυγουντ «Newell» ή οποία ε’ις τό φίλμ αυτό λανσάρει μερικά 
τραγούδια τά δποϊα θά μείνουν αλησμόνητα εις τούς θεατάς. (Republic Picture).

26) 'Η Ιστορία ενός τζόκεϋ

Μία πρωτότυπος ίπποδρομιακή ταινία, συναρπαστικής ύποθέσεως, περιγρά- 
φουσα τήν περιπετειώδη ζωήν ενός διάσημου τζόκεϋ.

Τούς πρώτους ρόλους ύποκρίνονται ό ’Έντυ Κίλλαν και ή χαριτωμένη Σαρ- 
λόττε Χένρυ. (Republic Picture).

ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΟΥ-ΜΠΟΫΣ (ΜΟΥΣΙΚΑ)

27) ‘Ο Καταχτητής τής Καλιφορνίας
Τζών Ούέϊν-’Άνν Ροΰθερφορντ

28) Τό τραγούδι τής δύσεως
Τζένε Ώτρυ-Νόρμαν Τοίηλορ

29) 'Η έχδίχηοις τοΰ Κάου-Μπόϋ
Τζών Οΰέΐν - Σεϊλά Μαινόρς

7ο> *© τραγουδιστής τοΰ Τέξας
Τζένε Ώτρυ-Σμίλεϋ Μποϋρνετ
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ΣΥΝΔΡΟΜΑ!
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΆΩην-Πειραιώς δρ.2ΟΟ 
’Επαρχιών.... » ΙδΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

Έτησία Δρχ. 350
Αΐ ουνδρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ KINHM8 ΓΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ 1937

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Οδός SEKPATCYS άριβ. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου: 52·400

Ό στίχος...Δρ. 10.— 
Ή σελίς....» 800.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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ΠρΙν άρχίσει ή νέα κινηματ. περίοδος, είχαμε τήν 
γνώμην πώς δ χειμών αυτός θά ήταν δ καλλίτερος 
άπό κινηματογραφικής άπόψεως. πού παρουσιάστηκε 
ποτέ στόν τόπο μας. Ή κίνησις τών διαφόρων γρα
φείων ταινιών, ή ΐδρυσις νέων κινηματοθεάτρων, τά 
κινηματογραφικά παρασκήνια, τά παχειά λόγια τών 
ένδιαφερομένων, δ όξύς συναγωνισμός, μάς έδιναν 
τΙς καλλίτερες υποσχέσεις γιά τήν νέαν περίοδον. 
Σ’ Μια σημείωμα πού είχα γράψει τότε, άνέπτυξα 
τις άντιλήψεις μου, τις έλπίδες καί τούς φόβους μου 
καί είχα καταλήξει στό συμπέρασμα πώ, ή έφετεινή 
χρονιά θά χωρίση οριστικά πιά τά πρόβατα άπό τά 
έρίφια. Δυστυχώς τά γεγονότα ήλθαν άδυσώπητα 
γιά νά μάς διαψεΰσουν. "Ισως δταν άνοίξουν τά νέα 
κινηματοθέατρα «Όρφεύς», «Ρέξ» καί «Κοτοπούλη 
ν', άλλάξη ή κατάστασις. Πάντως έπί τρεις μήνες 
τώρα δ κίνησίς μας υπήρξε πτωχή, πτωχοτάτη. Μέσα 
στά 70 περίπου έργα πού προεβλήθησαν είναι ζή
τημα άν ξεχωρίζωμε 15 καλά. "Υστερα άπό τίς ύπο- 
σχέσεις μάλιστα πού μάς είχαν δώσει, δμολογοΰμεν 
πώς τό άποτέλεσμα αύτό είναι άποκαρδιωτικό.’Από 
τά 70 φιλμ πού άναφέραμε πάρα πάνω, τά 45 ήσαν 
αμερικανικής παραγωγής, τά 20 γερμανικής καί 5 
μόνον γαλλικής. Δηλαδή, δπως προεβλέπαμε, τό 
αμερικανικό φιλμ κατώρθωσε νά ύπερβή τά 64 ο)ο 
έπί τής δλης κινήσεως.

Τά 10 φιλμ, τά καλλίτερα κατά τήν γνφμην μας, 
πού είδαμε έφέτος είναι:

1) Μοντέρνοι καιροί (άμερικανικόν). Τό άσύγκριτο 
αύτό δημιούργημα τοΰ Τσάρλυ Τσάπλιν, πού, παρά 
τίς,ώρισμένες άτέλειές του. μάς άπέδειξε γιά μιά 
ακόμη φορά πώς ό Σαρλώ ήταν, είναι καί θά είναι 
ή μεγαλύτερη μορφή πού έχει νά έπιδείξη δ παγκό
σμιος κινηματογράφος.

2) Γόπες (γερμανικόν). Τό πολύκροτον φιλμ τοΰ 
Λουΐ Τρένκερ πού έτιμήθη εις τήν Διεθνή Κινημα
τογραφικήν Έκθεσιν τής Βενετίας μέ τό Αον βρα- 
βεΐον (κύπελλον Μουσσολίνι) ώς ή καλλιτέρα ται
νία τοΰ 1936.

3) Ναυτική ανταρσία (άμερικανικόν), ή ιστορία 
τής αγγλικής φρεγάδας Μπάουντυ ζωντανεμμένη 
κατά τρόπον περίφημον άπό τόν έκλεκτδν σκηνοθέ
την Λόϋντ.

4) Ό Πόϋ-ος (άμερικανικόν), ένα κομψοτέχνημα 
τών Φράνκ Μπόρζαζ καί "Ερνεστ Λιούμπιτς. Ή καλ
λίτερα δημιουργία τής Μαρλέντ Ντήτριχ τών τελευ
ταίων χρόνων.

5) Τάρρας Μπούλμπα (γαλλικόν), άξιόλογος "πα
ραγωγή τοΰ Γκρανόφσκη μέ τόν Χάρρυ Μπώρ.

6) Γκάρτσια (άμερικανικόν). άπό τό περίφημον

ήρωϊκόν άνάγνωσμα τοΰ Έλμπερτ Χούμπαρτ «Μή
νυμα στόν Γκάρτσια» πού άριθμεϊ περισσότερες έκ- 
δόσεις στήν ’Αμερική καί άπό αύτήν άκόμη τήν Βί 
βλον, "Ενα φιλμ πού μάς ένθυμίζει άρκετά τό -Βίβα 
Βίλλα» καί στό όποιον δ Ούάλλας Μπήρρυ σημειώ
νει μίά άξιόλογη δημιουργία.

7) “Αγγελος τοΰ σκότους (άμερικανικόν). Μιά ρω- 
μαντική Ιστορία «γυρισμένη· μέ τόν άποκλειστικό 
σκοπό νά συγκινήση τά πλήθη, πράγμα πού, άλλω
στε. τό κατορθώνει' μέ τό παραπάνω.

8) Σταυροφορίαι (άμερικανικόν). "Εργον κολοσ
σιαίας σκηνοθεσίας καί άφαντάστου πλούτου, τοΰ 
Σέσιλ ντέ Μίλ.

9) ‘Αποχαιρετισμός στη σημαία (άμερικανικόν). μιά 
έρωτική τραγωδία πού έκτυλίσσεται κατά τόν πα
νευρωπαϊκόν πόλεμον καί τήν οποίαν έρμηνεύουν 
θαυμάσια ό Γκάρυ Κοΰπερ καί ή "Ελλεν Χέηζ, καί

10) Θείο τραγούδι (γερμανικόν). Ή τελευταία ται
νία τοΰ Γκέζα φόν Μπόλβαρυ. άνεβασμένη μέ τήν 
γνωστήν εύσυνειδησίαν τοΰ έκλεκτοΰ σκηνοθέτου 
καί ερμηνευμένη άπό τήν Μάρθα "Εγκερτ.

Ή άνωτέρω έπιλογή δέν οφείλεται άποκλειστι- 
κώς είς τόν γράφοντα. ’Ηρωτήθη σεβαστός άριθμός 
άνθρώπων άσχολουμένων περί τά κινηματογραφικά, 
είς τήν γνώμην τών όποιων ύπάρχει κάθε έμπιστο- 
σύνη καί έλήφθη ή άπόφασις κατά πλειοψηφίαν. 
Κατά τήν γνώμην μου δέν πρέπει νά παραλείψωμεν 
τό «"Οταν ή σαρξ υποκύπτει· (γαλλικόν), μιά ρεα 
λιστική καί πρωτότυπη πραγματοποίησις τοΰ Γκρε- 
βέλ. τό «Μελωδίες και Ρυ&μοι τοΰ 1936· (αμερικανι
κόν). τό χαριτωμένο έκεΐνο «Τόπ Χ,άτ (άμερικανι- 
κόν) μέ τή γλυκειά μουσική τοΰ "Ιρβιν Μπέρλιν καί 
καί τό άφθαστο χορευτικό ζεύγος "Ασταιρ- Ρότζερς. 
τό «Βόλγα - Βόλγα· (γερμανικόν), πού πραγματεύεται 
τήν ζωήν τοΰ Στένκα Ράζιν, τό Κλεοπάτρα· (άμε- 
ρικανικόν), γιά τόν πλούτον τής σκηνοθεσίας του 
καί τό «Μικρά έπαναστατις· (άμερικανικόν).

’Αλλά άν θελήσωμεν νά κρίνωμεν μέ άπόλυτον 
αύστηρότητα, μέσα στά 16 έργα πού άναφέραμε έλά- 
χιστα είναι τέλεια.

Έάν ή κατάστασις έξακολουθήση ή ίδια καί γιά 
τό 1937, τότε άσφαλώς έκεΐνοι πού θά ζημιωθούν 
περισσότερον θά είναι οί διευθυνταί τών κινηματο
γράφων. γιατί τό κοινόν άπέδειξε πιά δτι ξέρει νά 
διαλέγη έργα καί νά έκτιμά εύγενείς προσπάθειες 
καί δέν πέφτει θΰμα πομπωδών διαφημίσεων. ”Ας 
μήν είμεθα δμως άπαισιόδοξοι Τό άνοιγμα τών 
νέων κινηματοθεάτρων μοιραίως θά προκαλέση με- 
γαλύτερον συναγωνισμόν καί τήν άμιλλαν μεταξύ 
τών διευθυντών τών κινηματογραφικών έπιχειρήσεων.
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0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ

Δι ήμας πού δέν εϊμεθα άκόμη νέοι, αν πρός 
στιγμήν κλείσουμε τά μάτια μας καί ξαναζήσωμε μέ 
τή σκέψι μας τά εύτυχή χρόνια τής παιδικής μας 
ήλικίας, θά βρούμε τόν κινηματογράφο είς τά πρώτα 
του βήματα, θά παρελάσουν διαδοχικώς άπό τή 
μνήμη μας δλαι αί θριαμβευτικοί βαθμίδες τής τε 
λειοποιήσεώς του καί θά μάς είνε περισσότερον εΰ- 
κολον νά _έκτιμήσωμεν τόν κινηματογράφον άπό 
βιομηχανικής άπόψεως καί άπό έκπαιδευτικής τοιαύ 
της. "Οταν ή προβολή μιας ταινία", διάρκειας δλί- 
γων λεπτών, παρουσιάζετο είς τά μάτια τοΰ κόσμου 
ώς μία άπλή έφεόρεσις. κανένας δέν έφαντάζετο δτι 
δ κινηματογράφος μπορούσε νά ήτο κάτι περισσότε
ρον- ’θτίχν δμως έπεσε στά χέρια τών βιομηχάνων 
καί αύτοί τόν έξεμεταλλεύθησαν ώς ένα θέαμα, έκα- 
τάλαβαν άμέσως τήν άνάγκην τής τελειοποιήσεώς 
του. Ώνόμασαν τόν κινηματογράφον «βωβή τέχνη», 
έτσι δέ ήτο καί είς τήν πραγματικότητα. Μόνον αί 
κινήσεις καί αί πράξεις τών ήθοποιών ήσαν άντιλη- 
πταί άπό το κοινόν καί καθώς οί ήθοποιοί δέν είχον 
άνεπτυγμένην τήν μιμικήν τέχνην καί οϊ θεαταί δέν 
ήσαν ίκαιοί νά έννοήσουν εύκόλως, πολλά μέρη τής 
ταινίας έμεναν άνεξήγητα.Κατέφυγον <\οιπόν είς τήν 
μετάφρασιν τών διαλόγων καί τους έπεξηγηματικούς 
υποτίτλους, άλλά τίποτε δέν έ τελειοποίησε τήν προ
βολήν. "Ελειπαν οί ήχοι. Έν τούτοις ηΰραν μία λυσι: 
τήν μουσικήν.

Τά πρώτα χρόνια άπετελεΐτο άπό ένα πιάνο. 
Καθώς ή όθόνη παρουσίαζε ένα ώραϊο τοπεΐο καί 
τά_μάτια άκολουθοΰσαν μία βάρκα ή όποια έπροχω- 
ροΰσε ήσυχα στά νερά ή τάς φάσεις ένός ειδυλλίου 
ύπό τό, σεληνόφως, μία νοσταλγική μελωδία παρα
κλητική. συνόδευε τό έργο. Άλλά καθώς είπαμε πιό 
πάνω, ή,μελωδία αυτή δέν άπετελεΐτο παρά άπό ένα 
πιάνο Ό καιρός περνούσε καί οί διευθυνταί τών 
κινηματογράφων εύρίσκοντο είς άμηχανίαν. "Ηθελαν 
νά καλλιτερεύσουν τά θεάματά των. Δι’αύτό έχρειά- 
ζετο μία τελεία μουσική. Εκείνη δμως τήν έποχή 
δέν έκτελοΰσαν ένα γενικόν σύνολον μιας μουσικής 
συνθέσεως. "Επαιρναν διάφορα μικρά κομμάτια τά 
όποια έδιάλεγαν γιά κάθε σκηνή, γιά κάθε περίστασι 
και τά όποια ό διευθυντής έδιάλεγε προηγουμένως, 
παρακολουθώνταςμέ προσοχή τήν ταινία. Κατόπιν 
ήλθεν ή μηχανική μουσική κα,ί έπειτα ή μεγάλες δρ- 
χήστοες, τά πελώρια orgues- Πολλές φορές πίσω άπό 
τήν όθόνη άκουγόταν ένα τραγουδάκι δμοιο, καθώς 
έφαντάζοντο, με έκεΐνο που έτραγουδοΰσε ό ήρως ή 
ή ήρωΐς τοΰ έργου.

Ή μουσική σήμερα παίζει τόσο μεγάλο ρόλο 
στόν κινηματογράφο ώστε δέν άρκεΐ μόνο νά προ
στίθεται άπλώς είς τήν ταινίαν. Τώρα συνθέτουν μου
σική, Ιδιαιτέρως για τόν κινηματογράφο, καί άπό τήν 
οθόνην διαχέεται τοσο ή κλασσική μελωδία, δσο καί 
ή του καμπαρέ τής κάτω τάζεως.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες θεάτρου: Τό ένα τό 
οποίον προσφεύγει είς τήν μουσικήν, καί τό άλλο τό 
όποιον δέν έχει καμμιά άνάγκη. διότι ή έκφραστική 
του δυναμις ευρίσκεται μέσα είς τόν διάλογον. Δέν 
είνε όμως το ίδιο καί γιά τόν κινηματογράφο. Είς 

"Ισως λοιπόν νά φυλάγωνται τά μεγάλα έργα νιά 
να προβληθούν τότε.

Πάντως άποψεύγομε νά κάνωμε όποιανδήποτε 
προβλεψιν. Τό παρελθόν μάς έδίδαξε πώς δέν πρέ
πει να βασιζόμαστε σέ ύποσχέσεις καί σέ άπατηλάς 
παραστάσεις. Τά γεγονότα θά μιλήσουν μόνα των.

ΒΙΩΝ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ

■ Υπο Alfred Miralles, ειδικόν κριτικόν τής ίπιϋ·Εωρήσΐως a.B C, τής Μαδρίτης.

Ρ TAXtVR°!ci κ<ίι δύναμι καί ζωηρότητα δώσουνε 
εις τον διάλογο, υπάρχουν στιγμές πού ή μουσική 
ε^νε άπαραίτητος. Καί άν άκόμη ύποθέσωμεν δτι δέν 
εινε, πάντως,δέν ένοχλεΐ. ΚΤ αύτό, διότι ό κινημα
τογράφος και ή μουσική έχουν κοινόν παρονομαστήν, 
τόν ρυθμόν, ανευ τού οποίου δέν ύπάρχουν ούτε καλά 
έργα ούτε καλή μουσική. Τό κοινόν έρχεται στόν 
κινηματογράφο για νά θαυμάση τάδε ή δείνα ήθο- 
ποιόν ή για να άκούση κάποιο ώραϊο μέρος άπό τήν 
μουσικήν του έργου αύτοϋ. "Ετσι λοιπόν όλίγον κατ’ 
όλιγον ή μουσική γίνεται λαϊκή. Συμβαίνει νά άκού- 

τ°^ς Λρόμ0«υς Ανθρώπους νά σιγοτραγου 
δουν η νά σφυρίζουν ένα τραγούδι, χωρίς νά ξέρουν 
εις ποιαν όπερα, ή εις ποιαν κλασσική συμφωνία ά- 
ξη*εΐ· _Είνε Σουμπερτ. Μόζαρτ, Λίστ; άγνοοΰν! Σή
μερα όμως έφθάσαμε σέ κάτι καλλίτερο: εις τις 
μουσικές ταινίες, όπως αί συμφωνίαι τοΰ Μπετόβεν 
του Βαγ^ερ, αι δποϊαι παρουσιάζονται δχι ώς βάσις 
μιας πράξεως ή οποία άναπαραγάγη έπεισόδεια τής 
ζωής ένός ένδοξου συνθέτου ή ώς αίτιον ένός δρα 
μ“~ τθεμαΙ?ν ■ κ?τασκευασμένον έπί ένός μουσι
κού φυλλου, άλλα ώς άληθινές συναυλίες

Ή όρχήστρα είνε έπί τής όθόνης. Ό μαέστρος 
ψάχνει με άνησυχία τά άναλόγια, ρίχνοντας τήν μα
τιά του εις τις χορδές τών όργάνων πού άρχίζουν νά 
κτυπουν. Τα,σουξέ αυτών τών ταινιών είνε ένθαρρυν 
τικα δι έκεινους οί,όποιοι τις λαμβάνουν καί τις 
παίζουν. Εις το κοινον μπορούν νά ποΰν δτι δήποτε. 
Το κύριον όμως είνε δτι πρέπει νά διαλέγη τό μέσον 
Γςκτ<ο-δπΓ°ν να ,αΡύ°ζη καλλίτερα. "Ωστε γιά νά 
διαδοθη ή μουσική δέν ύπάρχει καλλίτερον μέσον 
απο του να διδάσκεται κανείς διασκεδάζοντας, δπως 
το μέσον του κινηματογράφου.
,. -·!ζ σηματογράφους τής ’Ισπανίας, δπως 
και εις άλλα μέρη, τα προγράμματα περιέχουν δύο 
μέρη: Το δεύτερον περιλαμβάνει τήν καλλίτερη ται
νία. Το πρώτον περιλαμβάνει ταινίας όλίγων μέ
τρων: περίεργα, νέα άπ’ δλο τόν κόσμο κ. ά. ’Εμένα 
κατα τήν γνώμην _μου, μοϋ φαίνεται, δτι μία καλή 
ταινία πρεπει νά έχη καί καλή μουσική, διότι ή μου
σική δέν ευχαριστεί μόνον τάς αισθήσεις, άλλά είνε 
μια πνευματική τροφή γιά τις έκλεκτές ψυχές.

Μετάφρασις: ΟΔΕΤΤΗ HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΤΑ ZQA ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

Είςτούς δίποδας «αστέρας» τοΰ Χόλλυγουντ προ- 
σετεσησαν άπο, τίνος καί τετράποδες, τών όποίων τά 
κέρδη χωρίς νά φθάνουν τάς εισπράξεις τής Μάε 
Ουέστ και της Γκρέ_τα Γκάρμπο δέν είναι άξιοκατα- 
φρονητα. Μεταξύ τών «άστέρων» αύτών διακρίνονται 
δυο ιπποπόταμοι, οί όποιοι κερδίζουν έκατό δολλά- 
ρ,ια έκαστος τήν ήμέραν τής εργασίας. ’Εντός διε
τίας,οι ιπποπόταμοι αύτοί είργάσθησαν 643 ήμέρας 
και έκαμαν πλούσιον τόν ιδιοκτήτην των. Τελευ
ταίως οί_ διευθυνταί τών κινηματογράφων ώρισαν 
δια κοινής δήλωσε,ώς των ώς έξής τάς άμοιβάς τών 
διαφόρων τετράποδων «άστέρων» τού Χόλλυγουντ: 
Λεοντες, έλέφαντες καί ιπποπόταμοι έκατό δολλά- 

°1’ έκάσ.την ήμέραν έργασίας. Πίθηκο: 
25-30 δολλάρια, σκύλοι γυμνασμένοι 30 δολλάρια 
καμηλοι 2ο δολλάρια, δφεις 25 δολλάρια. Αί άνωτέ- 
ρω άμοιβαι δέν είναι όριστικαί. Πολλά ζώα άμοί- 
ρονται έξαι,ρετικώς, άναλόγως τής εύφυίάς των. 
Υπάρχουν εις τό Χόλλυγουντ δύο σκύλοι ευφυέστα
τοι, οι όποιοι έκαμαν πλουσίους τούς κυρίους των.

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Είναι έκτος πάσης άμφισδητήσεως ότι εις δλας τας κά

πως έζπολιτισμένας χώρας, ό Κινηματογράφος άπο-.ελει 
τό προσφιλέστερου θέαμα τοΰ λαού, άδιακρίτως ζοινωνιζης 
τάξεως. _ „ ,ΊΙ τοσοΰτον αλματώδης καταζτηαις της συμπαιΐ-ε.ας 
τών λαών, άπό μίαν έφεύρεσιν άριύμοϋσαν ζωήν μιας μ*λ£ς 
τριακονταετίας, είναι ίσως πρωτοφανής, άλλ’ δχι και αοι 
καιολόγητος. Αιότι ό κινηματογράφος δεν αποτελεί απλώς 
ένα ευχάριστου θ-έαμα. Είναι μέσον μορφώτεως,^εκπολιτι
σμού καί'διδαχής άπό πάσης άπόψεως. ’Λφ’ ής, ιδία, παρα 
τό όραμα μάς έδωκε καί τόν ή/.ον, ο εκπολιτιστικός και 
διδακτικός του προορισμός, έν συνδυασμώ πρός τήν απόλυ
τόν έπί τώ τέρπειν ικανότητά του, κατέστη ευρύτερος. Επο
μένως οι λαοί, πού δειψούν πρός μάδησιν οέν ητο ουνατόν 
ή νά τόν αγαπήσουν ετι μάλλον, εις τρόπον ώστε οικαιο- 
λογημένως νά δύναται νά λεχ.θ-ή. δτι ή μικρά ή μεγάλη 
συμπάθεια ένός λαού πρός τόν κινηματογράφον, άποτελει 
καί τεκμήριον τού πολιτισμού καί τής προόοου του.

Ί’πό τάς προϋποθέσεις αΰτάς. κρινομένη ή χώρα μας, 
ευρίσκεται εις τήν πρώτην γραμμήν, αν λάβη κανείς ώς

ΡΕΝΑΤΕ ΜΥΛΛΕΡ : Ή άσύγκριτη βεντέττα τής 
γερμανικής όθόνης, δπως έμψανίζεται είς τήν 
ρωσσικής ΰποθέσεως ταινίαν κατασκοπείας 
’Επικίνδυνα Σύνορα», πού σημειώνει τερα- 

στίαν έπιτυχΐαν είς τάς Εύρωπαϊκάς πρωτευούσας

άπολϋτως άζριδή τά γνωστά στατιστικά δεδομένα, ερχόμενη 
εύθώς μετά τήν Αμερικήν. , _

’Εν τούτοις θ-ά ήτο ουτοπία νά αυτοκολακευωμεβα επ. 
τοσούτον βεβαίως, ό λαός τής Ελλάδος, εις τό μικρ-ν 
άπό τής έπελευθ-εοώσεώς του έκ τού ζυγου της δουλειάς 
διάστηαα, έχει σημειώσει έζπολιτιστικήν δράσιν αζίοά-αυ- 
μαστον καί άπό άπόψεως αϊσθ-ητιζϊς ,οιαπαιοαγωγησεως 
καί πνευματικής άναπτύξεως είναι ό πρώτος της Ανατολής 
και τών Βαλκανίων. ,

Τό δτι δμως έρχεται πρώτος εις την πρός τον 
ταγράσον προτίμησιν. πολλαπλασιασύεισαν από του ΙΙΓ-β 
και έντεύύεν κατά έζπληκτικώς άλματωοη τρόπον, ό.ν 
αποτελεί καί τεκμήριον τής είς πολιτισμόν άνωτεροτητος 
μας άπό τους άλλους τής Ευρώπης λαούς που υπερβαλλο- 
μεν σχετικώς. Τό αίτιον τής τοιαϋτης προτιμησ»ως , ·?°· 
λεται κυρίους είς τήν έλλειψιν άλλων εϋθ-υνών θεαμάτων, 
ιδιαιτέρως δέ Μελοδράματος καί Όπερεττας, καθ- δσον 
τό θ-έατρον πρόζας τό ευρίσκει κανείς άπολϋτως άρτιον 
καί προσιτόν εις τήν σκηνήν τοΰ Βασιλικού. Πάντως, το 
άπολϋτως βέβαιον είναι, δτι ή Ελλάς σήμερον διαδετει 
κινηματογράφους είς τάς περισσοτερας πόλεις και, ζωμας 
και τών πλέον άπομεμακρυσμέ ων επαρχιών^ της. εκ των 
όποίων μάλιστα οϊ πλείστοι όμιλούντες—οι βωβοί μετρούν- 
ται είς τά δάκτυλα ■ καί μέ ηχητικά μηχανήματα εκ των πλέον 
φημισμένων, ώς τά Κλάγζ Φιλμ - Γουεστερν Ελεκτρικ - -ινε- 
^εκάνΐκα-Φίλιπς. R.C.A., Νίτσε καί τά Ελληνικής κατα
σκευής τοιαύτα τών κ. κ. Α. Ποντική Ραδιολογου ήλεκτρο- 
μηχανικού, Αιμίλιου 1’άτζιο και άλλων.

'Όσον άφοοά τήν κίνησιν εις 8-εατάς, αυτή ως προανα- 
φέραμεν έρχεται, έν συγκρίσει πρός τον πληθυσμόν, πρώτη 
μετά τήν έν ’Αμερική τοιαϋτην. ... . .

Αιά νά λάβη ό άναγνώστης σαφεστεραν εντυπωσιν, αρκεί 
νά τού δοΟ-ούν οι ε|ής αριθμό*. ,

"Εχομεν έν ΆΟήναις 10 περίπου άριστοκρατικους κινη
ματογράφους, τούς λεγομένους κεντρικούς, ως τό Παλλας 
Αττικόν, Σπ’έντιτ, Τιτάνια, Πάν&ιον, Απόλλων, Ιντεαλ 
■/ τ. λ. ποοβάλλοντεσ ταινίας τό πρώτον εΐσαγωμενας : 
Λοιπόν ή πρός τούτους' κίνησις φΟ-άνει τάς S0000 περίπου 
θ-εατών έβδομαδιαίως, προβλέπεται δε δι εφετος οτε προ- 
στίθ-ενται τρία νέα μεγάΰ.α. άριστοκρατιζα, ultra moderna 
κινηματοθέατρα τό «Rex», δ «Όρφεΰς* καί τό <2ελεκτ>. 
ν’ αΰςηθ-ή κατά 10ο)ο άκόμη. "Εχομεν άκομη,, ισαριώμους 
κεντοικούς λαϊκούς κινηματογράφους ως τό Ονφα. ί1α^· 
Άλάμπρα, Βρεττανία, JΙρις, Κοσμοπολιτ ν..ζ.'Κ. προβαλ 
λοντες έργα α' καί β’ βιζιόν εις τούς όποιους τό εισιτη- 
οιον είναι 15—10. καί οί όποιοι με τούς συνοικιακούς και 
προαστιακούς κάμουν περίπου 1*20—150 χιλ. 
έβδομαδιαίως. "Αρα. έπί συνόλου πληθ-υσμου 1.060.000 το 
25 ή έστω 20ο>ο είναι ζινηματογραφόφιλον, πράγμα που 
εις οϋδέν τών Βαλκανικών Κρατών καί τής Ευρώπης συμ
βαίνει. 'Η δέ άναλογία αυτή δεν άφορά τήν πρωτεύουσαν 
μόνον άλλά καί τήν τών έπαρχιών. .

Τό γεγονός αύτό, τό άπίστευτον διά τούς πολλούς, πι
στοποιείται έ’παρκώς έζ τού έξής γεγονότος. 'Ότι ενφ 
μέχρι τού 10*27 αί διάφοροι Άμερικανικαΐ καί Εύρωπαϊζαί 
Έταιρίαι, προκειμένου διά τήν έν Βαλκανίοις καί_ ’Ανα
τολή έκπροσώπησίν των, ειχον ώς έδραν τών Γενικών αν
τιπροσωπειών των τήν Κωνσταντινούπολή, τό Βουκουρέστι 
ή τήν Σόφιαν, ένωρίτερον τού 192S, δ,τε ενεφανισθ-η έδώ 
καί έπεβλήθ-η ό όμιλών, τά πράγματα ήλλαςαν άρδην καί 
ή παραμελημένη ’Αθ-ηναϊκή ’Αγορά, άπέβη τό κεντρον τής 
κατευΟύνσεως τής προσοχής δλων καί ϊδίφ τών ’Αμερικα
νών. 05τω σήμερον ή Ελλάς καί εΐδιζώς αί ’Αθ·ήναι είναι 
ή έδρα τής γενικής διά τά Βαλκάνια, ’Αλβανίαν και 
Κύπρον άντιπροοωπεϊας τών διαΰετόντων τοιαύτην παραγω
γήν φιλμ, μηχανημάτων προβολής, ηχητικών κτλ. Αιά νά 
κατανοηθ-ή r. βαρύτης πού δίδεται _ εις τήν εν ’Αθ-ηναις 
άντιπροσωπείαν των άπό μέρους τών Κινηματογραφικών 
επιχειρήσεων τού έζωτερικού, άρκεΐ νά ύ.εχθή δτι Ιταλι
κά: Έταιρίαι ώς ή Σινεμεκάνιζα, προζειμένου νά πωλή- 
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σουν είδη των εις Δωδεκάνησα καί εις 'Ιταλόν ΐθ-αγενή 
έστω, διαμένοντα έκεϊ, θ-ά Θεωρήσουν τήν χώλησ:ν ώς γενο- 
μ«νχν μέσφ τής έν Άθ·ήνα:ς αντιπροσωπείας των καί άν 
ακόμη ή αγοραπωλησία διεξαχθ-ή έν Ρώμη.
ΤΙ ΒΛΕΠΟΜΕΝ

'Ένα άλλο σημεϊον δεικνύον τήν βαρύτητα τής Ελληνι
κής αγοράς επί τών παραγωγών φιλμ, μηχανημάτων και 
γενικώς κινηματογραφικών ειδών είναι τό ό'τι τό κινηματο
γραφόφιλων κοινόν δεν ανέχεται ταινίας παλαιάς, χωρίς 
καλήν ύπόΟεσιν καί καλήν έκτέλεσιν, ταινίας φθ-αρείσας 
εκ τών πολλών προβολών εις άλλας χώρας. Κατατοπισμέ 
νον χάρις εις τάς προσπαθ-είας τού «Κινηματογραφικού 
Λστερος» επί παντός οτι αφορά τήν κινηματογραφικήν 

καλλιτεχνικήν κίνησιν καί γλωσσομαθ-ές κατά τό πλεΐστον 
τό Ελληνικόν κινηματογραφόφιλον κοινόν, έχει καλλιτεχνι
κήν και μουσικήν σονείδησιν ού τήν τυχούσαν καί δέν άνε- 
Χετα: έ'ργα -ύ? σειράς. Οΰτω συμβαίνει δπως. λόγω καί 
τής άμίλλης τών διευθ-υντών κινηματοθεάτρων νά κατακτή
σουν τήν συμπάθ-ειαν τού εκλεκτότερου κοινού, έργα “γυρι- 
σθέντα·· εν Βιέννη, Παρισίους καί Βερολίνο) νά προβάλλον
ται ενίοτε εοώ, ενιοριτερον ή εις τόν τόπον τής παραγωγής 
των, ή ταυτόχρονα.
ΚΑΙ ΟΜΩΣ..'

Φυσικά, μετά μίαν τοιαύτην κίνησιν. μέ τό δικαίωμα 
τών Ελλήνων εισαγωγαίων ταινιών νά τροφοδοτούν τήν 
Αλβανίαν, Κύπρον καί Δωδεκάνησα, θ-ά γεννν,θ-ή ή εύλο

γος πεποιθ-ησις εις τούς ξένους παραγο)γούς 3τι οί "Ελλη
νες κινηματογραφισταΐ θ-ηοαυρίξουν. Έν τούτοις εις τήν 
χωράν αύτήν, τών τόσων τταραδοξοτήτων, παρατηρεϊται καί 
τούτο τό άξιοδ-αύμαστον. Νά μή πλουτήση ποτέ ουοείς διευ
θυντής Κινηματοθεάτρου και εισαγωγευς ταινιών, νά μή 
τυγχάνη ούδεΐς διευθυντής Κινηματοθεάτρου νά είναι καί 
ιδιοκτήτης τού άκινήτου καί τέλος, ολοι των κατά κανόνα. 
3ταν τό γήρας τούς κάμει νά μή δ·'·νανται πλέον νά έργα- 
σθοΰν, νά μή έχουν ένα άπόθ·εμα μικρόν διά τά ύστερνά 
των ! Ιο εξωφρενικόν τούτο φαινόμενον. είναι έν τούτοις 
απολύτως δικαιολογημένον διότι: V ή είσοδος εις τόν 
Κινηματογράφον εις τήν χώραν μας είναι εύθ-υνοτερα ή 
όπου δήποτε άλλού αφού τό εΐσιτήριον κυμαίνεται άπό' 25 
Οιά τούς αριστοκρατικούς 15 διά τούς δευτέρας καί 10 
δρχ. καί κάτω διά τούς γ' κατηγορίας, ένώ εις τάς άλλας 
χώρας τά εισιτήρια τών Κινηματογράφων τιμιόνται άπό 
ορχ. 50 καί άνω.

Δεύτερον εις τό ότι ό κινηματογραφιστής έν Έλλάδι 
εκτός τών εισαγωγικών δασμών τών αρκετά βαρέων, τού 
φόρου επιτηδεύματος κτλ. έπιβαρύνεται καί μέ φόρον 
οημοσιων θ·εαμάτων φθ-άνοντα τά 25ο)ο έπι τής τιμής τού 
εισιτηρίου ενφ ή βαρύτερα εις τό εξωτερικόν παρομοία 
φορολογία μόλις φθ-άνει τά 15ο )ο.

Γριτον εις τό οτι τά στεγάξοντα τά κινηματοθέατρα 
κτίρια, αη άνήκοντα εις τούς ίδιους επιχειρηματίας. άλλ’ 
=·ΐς κεφαλαιούχους που τά κτίζουν διά νά έχουν εισόδημα 
μεγαλυτερον τού τραπεζιτικού τόκου, ενοικιάζονται τόσον 
ακριβά, ώστε τό ένοίκιον φθ-άνει ενίοτε τά 35ο)ο τών 
άκαθ-αρίστων ημερησίων εισπράξεων τιον.

"Αμα τώρα λάβη κανείς ύπ’ δψιν οτι λόγιο τών οικονο
μικών συνθηκών τού τόπου, αΰξησις εϊσιτηρίάυ δέν χωρεϊ. 
ότι λόγιο και τής μορφιόσειος τού Κινηματογραφόφιλου 
Ελληνικού κοινού καί τής άμίλλης τών κινηματογραφία ών 

δζως “apouGtaso’jv jxcav πρόοδον, ζάτι όραΐον. δίαζί- 
ίίεται μίνιμουμ γκαραντί οι’ έκάστην ταινίαν πρώτης βιζών 
άπό 30—50ο)ο τών εΐσπράξεών τιον, καθίσταται οΐκοθεν 
τεκμαρτόν ότι είναι αδύνατον νά έχουν κέρδος μεγαλυτερον 
ενός κοινού ημερομισθίου διά τήν προσωπικήν εργασίαν 
των καί πολλάκις οϋτε αύτό, έξ ού όχι ολίγοι χάνουν και 
τά αρχικά κεφάλαια μέ τά όποια ήρχισαν τήν έπιχείοζ- 
σίν τιον.

Διά τόν λόγον δ’ άκριβώς αύτόν οί παραγιογεΐς ταινιών 
οφείλουν νά προσέξουν καί νά θαυμάσουν τούς 'Έλληνας 
κινηματογραφιστάς ώς ιδεολόγους καί όχι κεοδοσκόπους 
επαγγελματίας.

Ειδομεν οΰτω οτι ή Ελλάς είναι ένα άπό τά πλέον

Μιά γοητευτική σκηνή άπό τό κορυφαίο μου
σικό φιλμ τής χρονιάς “Ερωτες ’Αθανάτων . 
πού θεωρείται ώς δεύτερα Σερενάτα Σοϋμπερτ 
Πρωταγωνιστεί ό Πάουλ Χέρμπιγκερ, δ Ίβάν 
Πέτροβιτς, ή ώραιοτάτη Μαρία “Αντεργκαστ, 
ή γνωστή Ούγγαρέζα Γκρέτα Τάϊμερ καί ή 

περίφημη ύψίφωνος “Ελζη “Ελστερ.

ζοηματογραφόφ'.λα ζρά:η ζαί οζ: y.r/,ζά. ζολύ ζύζ 
νομικής ενισχύσεώς της συνέβαλε εις τήν πρόοδον τής Κινη
ματογραφίας. Καιρός νά εϊπιομεν ήδη καί τά τριοτά μας. 
Αοιπον, ειμεθ-α ή μόνη χωρά, που ενώ έχε: τόσον κινημα
τογραφόφιλων κοινόν, δέν έχε: παραγωγήν ειδικήν της όχι 
καν άςιόλογον άλλ’ απλώς ανεκτήν και χ μόνη χώρα 
όπου τό Κράτος ήγνόησε τόν Κινηματογράφον μέχρι πρό
τινος ώς μέσον διαπαιδαγωγήσεως. μορφιόσειος, προπαγάν
δας. Ευτυχώς ήδη, ή νέα Κυβέρνησις τής χιόρας. ή όντως 
τεμνωυσα οδούς προόδου καί χαράσσουσα μεθόδους σωστι
κής άναπλάσεως καί αναδημιουργίας, κατενόησε τήν έπι- 
δρασιν τού Κινηματογράφου έπι τού Κοινού και τάς ώφε- 
λείας πού δύναται νά έχη τουριστικώς. παιδαγωγικών κτλ. 
καί ήρχισε νά τόν χρησιμοπωιή εις τήν έκπαίδευσιν ίδρύωυσα 
σχολικούς κινηματογράφους καί προμηθεύουσα μηχανήματα 
προβολής εις τά διάφορα σχολεία καί εις τόν Τουρισμόν, 
ιορύσασα ειδικός διευθ-ύνσεις εις τά αρμόδια 'Γπούργεία. 
Οΰτω. έλπίξεται νά δημιουργηθή σύν τώ χρόνιο καί ε:ς 
τήν χιόραν μας ή δημιουργική κινηματογραφική Κίνησις 
που απαιτείται διά τό “γύρισμα·· καθαρώς Ελληνικών ται
νιών. τό ντουμπλάρισμα τών ξένιον είς τήν γλώσσαν μας 
καί γενικά τήν εύρυτέραν έμπορικήν έκμετάλλευσιν τού 
Κ ινη ματογράφου.

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΚΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ

Ηρακλής Β. Οικονομάν : Ό δημιουργός τοΰ ελληνικού κινηματο
γραφικού Τύπου, ίδιρκτήτης καί διευθυντής τοΰ περιοδικού 

Κινηματογραφικός Άστήρ».

Μέ τό άνά χεϊρας τεύχος, δ -Κινηματογραφι
κός Άστήρ» συμπληρώνει μίαν δεκατριετιαν έργώ- 
δους καί αποδοτικής δράσεως. Καί δεκατρία χρό
νια ζωής, γιά ένα περιοδικόν είδικό, ποΰ δέν προ- 
σεπάθησε ποτέ νά κολακεύση τό κοινόν γούστο καί 
νά ίκανοποιήση τήν ατομικήν φιλαυτίαν οίουδήποτε, 
άποτελεΐ άθλον, προ τοΰ δποίου όφείλει ν’ άποκα- 
λυφθή κανείς μέ θαυμασμόν καί έκτίμησιν. _

Εις ένα τόπον, ώς δ ίδικός μας, δπου οι μέν 
έπαγγελματίαι έκάστου είδους έσυνήθισαν ν’ άσκοΰν 
τό έπάγγελμά 
των οίκεϊ καί 
ώς έτυχε καί 
τό άναγνωστι- 
κόν κοινόν πο
λύ όλίγον έν- 
διεφέρετο διά 
τήν έγκυκλο- 
πα,δικήν μόρ- 
φωσίν του, ή 
σταδιοδρο μ ία 
ένός φύλλου, 
μέ μοναδικόν 
πρό γρα μ μ a 
τήν δημιουργί
αν, τό μέν έ- 
παγγελ μ α τ ι - 
κής δι’ ώρισμέ 
νον κύκλον συ- 
νειδήσεως, τό 
δέ κοινού, δυ- 
ναμένου κατ’ 
άξίαν νά έκτι- 
μήση μίαν νέ- 
αν έψεύρεσιν, 
μίαν ‘ καινοφα 
νή τέχνην, τήν 
ραγδαίαν τής 
όποιας έξέλι- 
ξιν καί έπιτυ
χίαν τίποτε δέν 
προοιωνίζ ε τ ο 
τότε, τό έγ- 
χείρημα τοΰ 
διευθυντοΰ τοΰ 
«Κινηματογρα
φικού Άστέρος» καί δημιουργού τοΰ 'Ελληνικού 
κινηματογραφικού τόπου, άπετέλει προσπάθειαν δύ- 
σκολον καί παρακινδυνευμένην.

ΟΟτω, δταν μίαν ώραίαν πρωίαν τοΰ~ 1923 δ κ. 
‘Ηρακλής Οικονόμου, διευθυντής τότε _τοΰ ,άλησμο- 
νήτου περιοδικού «Πανελλήνια», _ μοΰ άνήγγειλεν 
δτι έκλεισε τό περιοδικόν του έκεΐνο, διά νά ,προβή 
εις τήν έκδοσιν—συνεργαζόμενος μέ τήν_Σινέ Όριάν 
— καθαρώς κινηματογραφικού περιοδικού τού είδους 
τών γαλλικών «film comple·, τόν έκύτταξα μέ τρό
πον, πού έξέφραζε πολλάς αμφιβολίας διά τήν 
αρτιότητα τής διανοητικής καταστάσεώς, του. Καί 
προσεπάθησα νά τόν άποτρέψω. Δέν,άφίνει κανείς, 
τοΰ είχα πει. κάτι σταθερόν, διά κάτι* απολύτως 
άβέβαιον καί χειμερικόν. ’Εν τούτοις ό κ Οικονό
μου δέν ύπεχώρησε. Καί ή δημοσιογραφική του 
πείρα, ή έκδοτική ίκανότης -του καί ή άναμφισβήτη- 
τος διαίσθησίς του, μας εδωκε τήν «Κινηματογραφι
κήν Βιβλιοθήκην», ένα άρτιον άπό πάσης άπόψεως 
διά τό εΧδός του περιοδικόν, έφάμιλλον καθ’ δλα 
—ϊνα μή εϊπω άνώτερον— πολλών Ευρωπαϊκών·

Καί τό σπουδαιότερον, δτι τό περιοδικόν αύτό έπε 
βλήθη καί ήρεσεν. _

"Ενας άλλος είς τήν θέσιν του κ. Οικονομου, θα 
ήρκεΐτο είς τήν εκδοτικήν αύτήν έπιτυχίαν του καί 
θά έπιδίωκε νά έπωφεληθή ταύτης. Ό διευθυντής 
δμως τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος»—άς συγ- 
χωρηθή είς ένα έπι 23ετίαν συνεργάτην του νά θίξη 
τήν έγνωσμένην του μετριοφροσύνην—δέν είναι έκ 
τών ανθρώπων πού τάσσουν τό χρήμα σκοπόν τής 
ζωής. Οΰτω κρίνας δτι οΐ δεσμοί του μέ τήν «Σινέ

Όριάν» δέν 
τοΰ έπέτρεπον 
τήν άπόλυτον 
άμερολη ψ ί α ν 
πού άπητεΐτο 
διά τήν γενι
κήν τοΰ κινη.- 
ματογραφι κοΰ 
κόσμου έξυπη- 
ρέτησιν καί τήν 
διαφώτισιν τού 
κινηματο γ ρ α- 
φοφίλου κοι- 
νοΰ, ήχθη είς 
τήν άπόφασιν 
νά έγκαταλεί- 
ψη τήν «Κινη- 
ματογραφι κήν 
Βιβλιοθ ήκ η ν» 
καί νά έκδόση 
ίδιον περιοδι
κόν, είς τό ό
ποιον νά δώση 
τήν μορφήν καί 
τήν ύλην, πού 
κατά τήν ά· 
σφαλή κρίσιν 
του θά ήδύνα- 
το νά συμβάλη 
είς τήν πρόο
δον τής Κινη· 
ματογρα φ ί α ς 
έν Έλλάδι, 
πράγμα δπερ 
εΰρισκεν άπα- 
ραίτητον διά 

τήν εύρυτέραν κοινωνικήν, έγκυκλοπαιδικήν έκπολιτι- 
στικήν καί ιστορικήν διαπαιδαγώγησή τοΰ κοινού, άλ- 
λά καί τήν δημιουργίαν ένός μέσου πΡός πλουτισμόν 
καί βιοπορισμόν, ένός σημαντικού πλήθους άτόμων. 
Διότι, άν ό κ. Οικονόμου, ήγάπησε τόν ^κινηματο
γράφον δσον ούδείς καί είργάσθη σκληρώς δια τήν 
πλήρη έπικράτησίν του είς τήν χώραν μας, είναι, 
διότι πρώτος έξ δλων καί περισσότερον πάντων 
ήδυνήθη νά έκτιμήση έπαξίως καί τήν μορφωτικήν 
έπίδρασίν του έπι τών μαζών καί τήν εύρυτατην 
έπιχειρηματικήν του έκμετάλλευσιν.

Οΰτω, παρά πάσαν έκ μέρους πλείστων_ 
γνωστών του άντίδρασιν, τόν ’Απρίλιον του 1924, 
είς μίαν έποχήν κρίσιμον καί διά τάς κινηματογρα
φικός έπιχειρήσεις καί διά τά οικονομικά της^Ελ- 
λάδος, έβλεπε τό φώς τής δημοσιότητας τό πρώτον 
ψύλλον τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος«\ Φυσικά, 
τό ψύλλον αύτό, δέν είχε τήν μορφήν τοΰ σημερι
νού, δέν είχε προσλάβει τήν σημερινήν απόλυτόν 
είδίκευσίν του καί δέν άπέβλεπεν είς μόνην τήν έξυ- 
πηρέτησιν τών κινηματογραφιστών. Έξαρτων τήν



6 «Κ1 ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ:

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡσυντήρησίν του άπό τήν δσον ένεστι εύρυτέραν 
κυκλοφορίαν του εις τό κοινόν και υποχρεωμένος 
νά δημιουργήση εόρύτερον κινηματογραφόφιλον 
τοιοϋτον, περιείχε τάς όποθέσεις τών παιζομένων 
έργων ύπό τύπον φιλολογικού διηγήματος, κίνημα- , 
τογραφικόν μυθιστόρημα, καί παν δ,τι ήδύνατο νά 
τέρψη καί διαπαιδαγωγήση τό πλήθος, Εΐχεν δμως 
παραλλήλως πρός ταΰτα λεπτομερείς κα'ι άνεπηρε- 
άστους άναλυτικάς κριτικός δλων των προβαλλο- 
μένων ταινιών έν Άθήναις, πράγμα πού κατετόπιζε 
τούς κινηματογραφιστάς των έπαρχιών καί γενικώς 
τής β’ καί γ' βιζιόν περί τής τεχνικής έκάστου φίλμ, 
ώς καί κατάστασιν τής είσιτηριακής κινήσεως, ίνα 
λαμβάνουν γνώσιν καί τής έμπορικής τοιαύτης, πού 
τόσον είναι ένίοτε άντίθετος πρός τήν τεχνικήν. 
Έδημοσίευεν έπίσης τήν κίνησιν των έπαρχιών, 
πράγμα πού παρημπόδιζε πλέον τήν λαθρεμπορίαν 
τών φιλμ καί έξυπηρέτει τούς έκμεταλλευτάς ται
νιών έν Έλλάδι, γενικώς δέ πάσαν σχετικήν άνά 
τήν ύφήλιον κινηματογραφικήν κίνησιν καί πρόοδον, 
ώστε νά συντελη τά μέγιστα είς τήν διαφώτισιν 
πάντων τών βιοποριστικώς συνδεομένων μέ τόν 
κινηματογράφον.

Καί δλα αύτά μέ ένημερότητα άξιοθαύμαστον, 
μέ ειλικρίνειαν πού ούδείς ήδύνατο νά άμψισβητήση,

"Ετσι ό «Κινηματογραφικός Άστήρ έπεβλήθη, 
ήγαπήθη, παρέκαμψε τόν σκόπελον τής άποτυχίας 
πού τόσον είς πολλούς έφαίνετο πιθανή, καί έκτός 
τούτου έδημιούργει ταύτοχρόνως νέους όπαδούς 
καί φίλους τής νέας τέχνης, καθίστα τούς έπαγγελ- 
ματίας συνειδητούς. Ύπό τάς συνθήκας αύτάς έντός 
μιας τριετίας καί μόνον, ή κινηματογραφική κίνησις 
έν Έλλάδι, είχε πολλαπλασιασθή. ή είς τόν κινη- 
τογράφον προσέλευσις τοΰ κοινού είχε μεταβληθή 
άπό τέρψεως είς άνάγκην. είς δίψαν μαθήσεως. 
έκπολιτισμοΰ καί μορφωτικής ψυχαγωγίας.

Ό κ· Οικονόμου, εΐχεν οδτω πραγματοποιήσει 
δτι έπεδίωκε, πλήρως. ‘Αλλά καί πάλιν δέν έκρινε 
τό έργον του τέλειον. Μέ τήν αϋξησιν τοΰ κίνημα 
τογραφοφίλου κοινοΰ, μέ τήν πλήθυνσιν τών Κινη
ματοθεάτρων έν Άθήναις καί ταϊς έπαρχίαις. εύρεν 
δτι νέον πεδίον δράσεως ήνοίγετο δΓ αυτόν καί τό 
περιοδικόν του, δτι ήτο καιρός δπως δ «Κινηματο
γραφικός Άστήρ στραφεί πρός τήν έξυπηρέτησίν 
τής πληθυνθείσης τάξεως τών έπαγγελματιών κινη 
ματογραφιστών, νά γίνη τό ταξικόν δργανόν των. 
δ κήρυξ τών έπιδιώξεων πρός τάς όποιας ή έξέλιξις 
τών πραγμάτων τούς έφερε δ προασπιστής τών 
ποικίλων συμφερόντων πού εΐχον. Καί χωρίς 
δισταγμόν, μέ τήν άπόλυτον πίστιν πού έπί τό όρθόν 
τής άντιλήψεώς του τόν διέκρινε, έστράφη πρός 
τήν κατεύθυνσιν ταύτην. Πόσον δίκαιον είχε, δέν 
ήργησαν νά τό άποδείξουν τά πράγματα. Χοςρΐς 
τήν Οπαρξιν τοΰ Άστέρος , τήν μαχητικότητα του 
καί τήν σθεναρόν άρθογραφίαν του, τήν διονυχιστι- 
κήν έξέτασιν τών πραγμάτων καί τήν εΰστροφον 
ύπό τοΰ κ. Οικονόμου τών έκάστοτε προκυπτόντων 
ζητημάτων διαχείρησιν, πόσοι στραγγαλιστικοί κατά 
τοΰ κινηματογράφου Νόμοι δέν θά έφηρμόζοντο, 
πόσα έμπόδια είς τήν άσκηοιν τοΰ επαγγέλματος 
τών κινηματογραφιστών δέν θά παρενετίθεντο καί 
πόσαι άδικοι φορολογίαι δέν θά εΐχον παραμείνει! 
Πρέπει νά είναι κακόπιστος ή ήλίθιος δ κινηματο
γραφιστής πού δέν θά τό όμολογήση

Έν τούτοις, μολονότι τοιοΰτος δ σκοπός τοΰ κ. 
Οίκονόμου, ή νέα μορφή τοΰ «Κινηματογραφικού 
Άστέρος δέν έγένετο, ώς άνέμενεν εύγνωμόνως 
δεκτή άπό τόν κύκλον τών Κινηματογραφιστών καί 
πολλοί τούτων τόν περιέβαλαν μέ έχθρότητα καί 
ήρχισαν νά τόν πολεμούν μέ μίσος. Κατά τήν στε- 
νοκέφαλόν των άντίληψιν, έάν μία δυσμενής κριτική 
τοΰ «Κ. Α.» δι’ ένα τους φιλμ ήδύνατο νά τούς βλά- 
ψη έψ'δσον ήτο γενικής φύσεως κινηματογραφ. περιο

δικόν, άφεύκτως δέ θά ήδύνατο νά τούς καταστρέψη, 
άφ- ού γενόμενον οϋσιαστικώς έπαγγελματικόν 
τοιοϋτον, άπέκτα διά τούς διευθυντάς κινηματογρά
φων β' καί γ' προβολής νέαν βαρύτητα. Τό δτι αί 
κριτικαί αύταί. άπολύτως άνιδιοτελεΐς. ειλικρινείς 
καί άμερόληπτοι. σκοπόν εΐχον τήν έξυπηρέτησίν 
αύτώντών ιδίων, οΰς έπεδίωκε νά καταστήσηίπροσε- 
κτικούς διά τήν μετά μείζονος καλαισθησίαν, έφε- 
ξής έκλογήν τών έργων, δέν ήδύναντο νά τό άντι- 
ληφθοΰν καί άπέδιδον τήν λογικήν αύστηρότητά 
του είς τήν πρόθεσιν άσκήσεως βίας πρός χρήμα- 
τισμόν. Ούτω. δ Κινηματογραφικός Άστήρ διϋλθε 
στιγμάς κρίσιμους, πού θά άπεθέρρυναν οίονδήποτε 
καί θά τόν έκαναν νά ύποχωρήση. Άλλ’ δ κ. Οικο
νόμου εΐχεν άπόλυτον πίστιν είς έαυτόν, τήν έντι- 
μότητα. τήν άνιδιοτέλειαν καί τάς πολλαπλός άρε- 
τάς του καί ήτο βέβαιος δτι ή πλάνη κάποτε θά 
διελύετο Καί βοηθούμενος άπό μερικούς καλούς 
φίλους, πού εΐχον έκτιμήσει καί άγαπήσει τό έργον 
του, έξηκολούθησε τακτικήν τήν έκδοσιν τοΰ περιο
δικού τούτου, χωρίς ούδεμίαν άπό τάς άρχάς του 
παρέκκλισιν. Αί κριτικαί του έσυνεχίσθησαν ώς 
πριν έμπεριστατωμέναι καί άμερόληπτοι καί ή έξέ- 
τασις τών οΐωνδήποτε ζητημάτων άπολύτως άντι- 
κειμενική.

Φυσική συνέπεια τούτου ήτο νά κατανοήσουν οί 
πάντες τήν έξυπηρέτησίν πού προσέφερεν τό μονα
δικόν αύτό έν Έλλάδι Κινηματογραφικόν περιοδι
κόν είς τήν κινηματογραφίαν καί νά γίνη δ μοναδι
κός σύμβουλος δλων τών είς τήν χώραν μας άσχο- 
λουμένων μέ τόν κινηματογράφον, άλλά καί δ πλη-

Ή ύπέροχη Σιμόνη Σιμόν ή δποία έξελίχθη 
εις τόν λαμπερώτερον «άστέρα» τοΰ παγκο
σμίου κινηματογράφου, τήν δποίαν θά θαυ- 
μάσωμεν είς τά δύο τελευταία άριστουργή- 
ματά της «Κοιτώνες κοριτσιών καί «Αγάπες 
γυναικών» παραγωγής Τουέντιεθ Σέντσορυ 

— Φόξ Φίλμ». 

οφοριοδότης παντός ξένου, πού θά ήθελε νά μάθη 
άθε τι σχετικόν.

Έτσι, δ Κινηματογραφικός Άστήρ άκλόνητος 
πλέον άπό πάσαν άντιξοότητα. εισέρχεται σήμερον 
πλήρης σφρίγους καί σκοπιμότητας είς τό 14ον έτος 
άπό τής έκδόσεώς του, πράγμα δΓ δ δ διευθυντής 
του δύναται νά είναι ύπερήφανος, διότι ένώ πάντες 
οι τολμήσανι.ες νά τόν μιμηθοΰν. καί έκδόσαντες 
κινηματογραφικά περιοδικά ή έκλεισαν εύθύς άπό 
τά πρώτα φύλλα ή, άν έπέμειναν νά συνεχίσουν τήν 
έκδοσιν, συνετρίβησαν οίκονομικώς, αύτός έάν δέν 
έπλούτισε μετά δεκατριετή έντατικήν καί έπίμοχθον 
έργασίαν κατώρθωσε νά πραγματοποιήση τούλάχι- 
στον τόν σκοπόν του. καί νά ΐδη έκπληρουμένους 
τούς πόθους του, άφοΰ ή Κινηματογραφική κίνησις 
έν Έλλάδι, είναι χάρις πρωτίστως είς τούς άγώνας 
του, πολύ ύπερτέρα τής τών όμορων χωρών, καί 
πάσης χώρας ίσης είς πληθυσμόν μέ τήν Ελλάδα.

Τό δτι άλλως δύναται σήμερον νά κληροδοτήση 
εις τήν άνταξίαν τών άρετών του θυγατέρα του καί 
άπό τινων μηνών πολύτιμον συνεργάτιδά του έν 
τή συντάξει τοΰ περιοδικού, αΰριον δέ κληρονόμον 
καί συνεχιστήν τής έκδόσεώς τοΰ Άστέρος του, 
ένα φύλλον μέ τοιοϋτον παρελθόν καί μέ εύρύτατον 
άσφαλώς μέλλον, είναι μία ίκανοποίησις τήν όποιαν 
δλίγοι έκδόται εΐχον Καί δ κ. Ηρακλής Οίκονόμου, 
πού ήγάπησεν τό έργον του καί έπίστευσεν εις 
αύτό καί έθυσιάσθη διά τήν έπικράτησίν του. θά τό 
άναγνωρίζη. Διότι, έάν σήμερον είναι ού μόνον δ 
δημιουργός τοΰ Κινηματογραφικού τύπου έν Έλ
λάδι, άλλά καί δ μόνος έκδοτης κινηματογραφικού 
περιοδικού, έάν ό Κινηματογραφικός του Άστήρ 
δέν έσχε τήν τύχην τοΰ Παρλάν τοΰ Φωτός τοΰ 
Σινεμά καί τών ποικιλωνύμων άλλων περιοδικών 

πού ήθέλησαν νά τόν μιμηθοΰν καί έσβέσθησαν 
άδόξως, τοΰτο όφείλεται είς τό δτι άντιθέτως πρός 
τούς έκδότας έκείνων πού άπέβλεψαν είς τήν δημι
ουργίαν μιάς κερδοφόρου έπιχειρήσεως, αύτός άπέ- 
βλεψεν _είς τήν έξυπηρέτησίν μιάς Ιδέας, ή έπικρά- 
τησις τής δποίας είναι ή καλυτέρα τών κόπων του 
άμοιβή.

"Ηδη άλλωστε αί δυσκολίαι έκάμφθησαν καί ή 
άνατολή εύτυχεστέρων ήμερών ροδίζει. Έάν ό μέχρι 
τοΰδε δρόμος ήτο μεστός άκανθών, δ έφεξής πρέπει 
νά είναι στρωμένος μέ ρόδα. Ό κόσμος τών Κινη
ματογραφιστών, πού τόσον ό κ. Οικονόμου έξυπηρέ- 
τησε, άναγνωρίζων τάς πολλαπλάς του θυσίας καί 
τούς άτρύτους μόχθους του, θά τόν άνταμείψη έφε
ξής έπαξίως, οΰτως ώστε δ έορτασμός ηής έγγυ- 
ζούσης_ Ιδετηρίδος του. νά τόν εύρη άπολαύοντα 
άγλαοΰς τούς καρπούς τών πολυετών του άγώνων.

W.
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ΜΑΡΘΑΣ ΕΓΓΕΡΘ-ΓΙΑΝ ΚΙΕΠΟΥΡΑ

Την 31 π' Οκτωβρίου έγιναν μέ πάσαν απλότητα είς 
τό Δημαρχεΐον του Κάτοβιτς τής Πολωνίας οί πολιτι
κοί γάμοι τού τενόρου Γιάν Κιεπούρα μετά τής Μάρ
θας "Εγγερτ, παριστα/'ένου καί τού Δημάρχου ιατρού 
Κοκιούρ. Είς αυτούς παρέστησαν μόνον οί γονείς τού 
Κιεπούρα, ή μητέρα τής Μάρθας ν Εγγερτ καί μερικοί 
στενοί φίλοι των νεόνυμφων.

Κατά τήν έξοδόν των έκ τής Δημαρχιας, πλή&ος 
κόσμου έχειροκρότει τούς νεόνυμφους.

ΜΕΣ’ ΤΗ ΣΚΙΑ_ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ
Κάθριν Χέπμπουρν, Τζίντζερ Ρότζερς, Μάρλεν 

Ντήτριχ, βασίλισσες τής όθόνης, άγαπημένες καί 
θαυμασμένες άπ’ δλον τόν κόσμον, περασμένες δό
ξες μπροστά στις όποιες ύποκλίνεται δ φανατισμός 
τοΰ κόσμου Γύρω άπό τά όνόματα αύτά τά δποία 
έκαμαν ένδοξα τά μεγάλα των ταλέντα, περιφέρονται 
άπειρες έπιχειρήσεις διαφόρων ειδών καί κατηγο
ριών.

Ή παραγωγική κινηματογραφική βιομηχανία κα 
τέχει τήν ίσχυροτέραν θέσιν. Χάριν αύτής ύπάρχει ή 
ηθοποιός καί χάριν τής ήθοποιοΰ ύπάρχει καί ή 
βιομηχανία. Κατόπιν έρχονται ή βιομηχανίες ή ό
ποιες έκμεταλλεύονται τις παραγωγές, τις αίθου
σες ή όποιες τής παρουσιάζουν είς τό κοινόν, τά 
φωτογραφικά στούντιο κτλ

Άπό τήν δόξαν ενός μόνου άνθρώπου μπορεί νά 
ζήση ένα έκατομμύριον άλλων άνθρώπων. Τί ύπο- 
μονή δμως χρειάζεται, τί κόποι, καί τί θυσίες είς 
μίαν ήθοποιόν διά νά φθάση είς τήν δόξαν ! Μόνον 
οί μεγάλοι ήθοποιοί δέν έχουν τόση δυσκολία. Έ
χουν δλας των τάς άνέσεις, τούς μεγάλους καί μυ
θώδεις κάποτε μισθούς οι όποιοι τούς ύπόσχονται 
μιά εύτυχισμένη ζωή παρούσα καί μέλλουσα καί 
άλλα πολλά.

Υπάρχει δμως μέσα εις τις μεγάλες αύτές κινη
ματογραφικές έταιρίες ένας μεγάλος άριθμός καλλι
τεχνών τούς όποιους δέν θεωρούν σπουδαίους, άλλά 
οί όποιοι δμως τούς εΐνε τόσον άπαραίτητοι δσον 
καί δ άέρας τόν όποιον άναπνέουν. Πρόκειται διά 
τούς σωσίας αύτών τών καλλιτεχνών, οί όποιοι 
ζοΰν μέσα εις τήν σκιάν τής μεγάλης ήθοποιοΰ, ά
γνωστοι άπό τόν κόσμον, άμαυρωμένοι άπό τό πε
ριλαμπές φώς τοΰ ώραίου πλανήτου. Καί δμως, τήν 
έργασίαν τήν δποίαν παρέχουν δέν εΐνε όλιγώτερη 
άπό τήν τής «στάρ». °Ο,τι δέν θέλει νά κάνη ή με
γάλη ήθοποιός τό κάνει ή σωσίας της- Έάν δέν ξέ
ρει νά κάνη κάτι ή σωσίας της πρέπει νά ξέρη νά 
τό κάνη αύτή. Έάν τό σενάριο δρίζει μίαν σκηνήν 
είς τήν όποιαν ύπάρχει ένας δρισμένος κίνδυνος, ή 
σωσίας τό έκτελεΐ. Έάν ή στάρ εΐνε κουρασμένη, ή 
σωσίας της δέν πρέπει νά εΐνε ποτέ. Είς κάθε 
στιγμή πρέπει νά εΐνε έτοιμη νά άντικαταστήση τήν 
καλλιτέχνιδα διά νά έργασθή.

Τό έπάγγελμα μιάς «σωσίας» παρουσιάζει πολ
λούς κινδύνους, διότι κρέμεται μεταξύ ζωής καί 
θανάτου.

Η ΘΕΙΑ ΓΙΟΥΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΚΟΥΤΑ
Τό γνωστόν θεατρικόν έργον «Ή θεία Γ.οϋτα άπό 

τήν Καλκοΰτα» τό όποιον γνωρίζουν καί οί συμπολϊται 
μας άπό τόν θίασον τοΰ κ, Άργυροπούλου καί τό όποιον 
έχρησίμευσεν ώ; ΰπόθεσις τής ταινίας Drei toile Tage 
(Τρεις τρελλαί ήμέραι) παραγωγής Terra, «έγυρίσθη» τε
λευταίως καί έν Σουηδία ύπό τόν τίτλον Slakten ar 
varst. Πρωταγωνιστούν οί Κάριν Σβάνστρομ, Θώρ Μόν- 
τεν καί άλλοι Σουηδοί κωμικοί. Σκηνοθέτης δ "Αντερς 
Χέρικσον.

Ύπό τόν τίτλον «Ό ίλιγγος» ετοιμάζεται έν 
Βερολίνφ μία ταινία μέ πρωταγωνιστήν τόν Χάνς 
"Αλμπερς. Ή υπόδεσις τοΰ έργου εξελίσσεται κατά 
τήν λησμονηθεΐσαν προπολεμικήν εποχήν έν Γερ- 
μανίρ. Είς τό έργον αυτό ό ήρως παλαίει κατά τής 
μοίρας του, άλλά δέν υποκύπτει εις τά πλήγματά 
της έπανευρίσκων τό δίκαιόν του.



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» ______ _______________________ 9 .,3 = =. "ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

Εκλεκτές φυσιογνωμίες

ΒΙΩΝ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ
f Ο ΣΑΤΥΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ I

Πάνε 13 χρόνια από την στιγμήν πού εκανε την 
έμφάνισίν του τό μοναδικό για την Ελλάδα ειδικό 
κινηματογραφικό περιοδικό «Κινηματογραφικός 
Άστήρ». Κανείς δεν μπορεί νά αμφισβήτηση δτι 
μια τέτοια μακρά ζωή, για ενα περιοδικό, άποτε 
λεΐ πραγματικόν αθλον, και τον αθλον αυτόν έπε- 
τέλεσεν δ συμπαθής διευθυντής του κ. Ηρακλής 
Οικονόμου, δ δποΐος μέ τήν χαρακτηρίζουσαν αυ
τόν αδάμαστου θέλησιν, μαχητικότητα και άοκνον 
εργασίαν κατόρθωσε νά άντιπαλαίση στις διάφο
ρες αντίξοες συνθήκες πού καθημερινώς συναντιόν
ται στή ζωή ενός περιοδικού, και ειδικότερων τοϋ 

κλάδου τούτου, και

Ο έκλεκτός συνεργάτης μας 
κ. Βίων Παπαμιχάλης.

νά εξασφάλιση στον 
κινηματογραφ ι κ ό ν 
κόσμον τον πολύτι
μον αυτόν σύντρο
φον και δδηγόν. Εϊ 
μαστέ πεπεισμένοι 
δτι, για πολλά ακό
μα χρόνια τό περιο
δικό αυτό θ’ άπο- 
τελή τον φάρον πού 
θά δδηγή τον κινη 
ματογραφ. στήν στό 
δύσκολον έργου του. 
'Η έυημερότης του 
τόσον στά παγκόσμια 
κινηματογραφικά γε
γονότα, δσον καί 
Ιδίως εις τά πρά
γματα και τήν κί
νησιν τού εσωτε

ρικού, τά ενδιαφέροντα άρθρα του, πού πραγμα
τεύονται διάφορα τεχνικά ή άλλα ζωτικά ζητήματα 
τού κινηματογράφου, αί πολύτιμοι παντός είδους 
πληροφορίαι του, στατιστικοί πίνακες, κίνησις εισι
τηρίων, επαρχιακή ζωή και ιδίως αΐ αύθεντικαι 
και αμερόληπτοι κριτικοί των προβαλλομένων έρ
γων, πού άπέσπασαν κατά καιρούς τον θαυμασμόν 
επιφανών προσωπικοτήτων τού καλλιτεχνικού κό
σμου— Ζερμαίν Ντυλάκ, Φρίτς Λάγκ, Ντίτα Πάρλο, 
Ζάν Πασκάλ καί άλλων—κατέστησαν δικαίως τον 
«Κινηματογραφικόν ’Αστέρα» απαραίτητον συνερ
γάτην καί πολύτιμον βοηθόν παντός ασχολούμενου 
περί τά κινηματογραφικά.

Στήν καταπληκτική όντως σταδιοδρομία τού 
«Κινηματογραφικού Άστέρος», εις περίοδον μάλι
στα, κατά τήν δποίαν τεράστιοι οίκονομικώς εκδο
τικοί δργανισμοί κατέρρεον δ ένας κατόπιν τού άλ
λου, δεν μπορεί κανείς ν’ άμφισβητήση τήν μεγί- 
στ»ν· mmΡοϊήν τ*ν εκλεκτών κατά κσιοοΰς συνεο

Ό μοναδικός έλλην κινηματογραφικός κριτικός 
καί πολύτιμος συνεργάτης τοϋ τΚινημ. Άστέρος, 

γατών του, μεταξύ των δποίων τής Δίδος ’Ίριδοξ 
Σκαραβαίου, τού κ. Μαρκεζίνη (Ro-Ma), τού κ. 
Μάνου Κέλλα, τού κ. Μελετοπούλου κάί άλλων, 
τούς οποίους δεν έχομεν προχείρους, καί ξεχωριστά 
τού κ. Βίωνος Παπαμιχαήλ, πού άπετέλεσε καί 
αποτελεί τον κυριώτερον στυλοβάτην τού περιοδικού 
τούτου, από τής έκδόσεός του μέχρι σήμερον.

Ό κ. Βίων Παπαμιχάλης μέ τήν εύρυτάτην του 
μόρφωσιν,— διδάκτωρ τού Δικαίου, απόφοιτος τής 
Γαλλικής ’Ακαδημίας, γλωσσομαθέστατος κλπ.—, μέ 
τήν διακρίνουσαν αυτόν άντίληψιν καί ευφυΐαν, μέ 
τήν συστηματικήν σπουδήν του εις τά κινηματο
γραφικά, κατόρθωσε νά ίξελιχθή εις τον μοναδικόν 
"Ελληνα κινηματογραφικόν κριτικόν. Λάτρης τής 
Τέχνης τών Σκιών, άρχισε από πολύ μικρός, ενφ 
ακόμη καθόταν στά μαθητικά θρανία, νά επιδίδεται 
εις μελέτας τού κινηματογράφου. Δέν υπήρξε θέμα 
σχετικό μ’ αυτόν, μέ τό όποιον νά μήν άσχοληθή. 
Διατριβαί, τεχνικαί μελέται, κριτικαί, άρθρα καί 
γενικά κάθε τι πού έχει γραφή γιά τον κινηματο
γράφο, άπετέλεσε τό άντικείμενον τής σπουδής του, 
μιας σπουδής βαθειάς καί συστηματικής, τής οποίας 
οΐ καρποί καταφαίνονται εις τά εμπνευσμένα άρθρα 
του καί τά κριτικά σημειώματά του. Αί κριτικαί 
του, μέ τήν διακρίνουσαν αύτάς αντικειμενικότητα 
καί αυθεντικότητα, παρακολουθοϋνται μέ μεγάλο 
ενδιαφέρον καί αποτελούν τον κυριότερι.ν σύμβου
λον τών κινηματογραφικών επιχειρηματιών καί 
ιδίως τών επαρχιών, έχουν δέ έπισύρη τήν προσο
χήν καί αυτού τού διεθνούς κινηματογραφικού κό
σμου

Κάθε γνώμη, κάθε άρθρον τού κ. Παπαμιχάλη 
αποτελεί καί μιά πολύτιμη διατριβή, δΓ ο καί όχι 
άστοχα, τον έχαρακτήρισαν ως «ζωντανή κινημα
τογραφική εγκυκλοπαίδεια».

Ms.

ΝΕΑ ΙΚΑΛΑΙΤΕΧΝΙΞ

Ή διάσημος πρωταθλήτρια τού Σκι Σόνια 
Χένι προσελήφθη υπό τής «Τουέντιθ Σέντσορυ— 
Φόξ» διά νά «γυρίση» τρία φιλμ. Δεδομένου δτι ή 
Σόνια Χένι είναι δεινή χορεύτρια καί αρκετά ωραία 
γυναίκα, υπάρχει ελπίς νά έξελιχθή συντόμως εις 
«αστέρα». Τό πρώτο φιλμ εις τό δποΐον θά έμφα- 
νισθή είναι μιά μεγάλη μουσική παραγωγή. Κα
τόπιν ή Χένι θά λάβη μέρος εις τό προσεχές φιλμ 
τής Σίρλεϋ Τέμπλ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Ό μήν έχει ημέρας 31 καί ή ήμερα ώρας 
15. Διά τήν νύκτα δέν γίνεται λόγος, καθ’ 
δσον οί κινηματογραφιτζήδες έχουν από πολ- 
λοΰ μεσάνυχτα, πλήν τοϋ κ. Γλιτσοΰ, δστις 
ψωνίσας ταινίας καβάλλα, διέρχεται νύκτας 
αγωνιώδεις καθ’ δλον τό έτος, ώστε νά μή 
μπορή νά μέτρηση πόσαι Αναλογούν κατά 
μήνα.

Κατά τούς αστρονόμους τόν μήνα τοΰτον ό 
ήλιος εύρίσκεται εις τόν υδροχόον, τοϋ ο
ποίου όμως ή διαμονή κατέστη άγνωστος, άφ’ 
ής ύπογράψας ώς τριτεγγυητής τοϋ κ. Τριαν- 
ταφύλλου ήπειλήθη μέ κατάσχεσιν τών κρου
νών του. Ώς έκ τούτου ούτε σταγών βροχής 
πίπτει επί τής γής καί ώς έκ τοϋ κρατοΰντος 
καύσωνος κλείουν οί χειμερινοί κινηματογρά
φοι καί ανοίγουν οί θερινοί. ‘Ο κ. Μυ- 
ράτ πανηγυρίζων ανοίγει τό «Ρουαγιάλ» βοών 
κεκραγώς καί λέγων : «Πολλοί τόν πλούτον 
έμίσησαν, τήν δόξαν ούδείς». Καί έχει δί
καιον. ‘Εάν μέ τήν περισυνήν χασούραν δέν 
έκέρδισαν χρήμα, έκέρδισαι τήν... λόξαν 
συνωδευομένην καί μέ... λειρί. Σελήνης τέ
ταρτον πρώτον. ‘Ο καύσων συνεχίζεται έν- 
τονώτερος καί οί αστρονόμοι αύτοκτονοΰν συλ
λήβδην, ώς μή δυνάμενοι νά έξηγήσουν αν 
έτρελλάθη ό ϋψιστος ή εάν αυτοί έπαυσαν 
νά είναι στά καλά τους. ‘Ο κ. Γλιτσός, 
παρ’ δλα ταΰτα, μένει ανεπηρέαστος από τά 
κυνικά καύματα. Ό κ, Κουρουνιώτης έξ άλ
λου, έπιμένων δτι είναι ή ένσάρκωσις τοϋ 
"Απόλλωνος, συχνάζει εις τά μπαίν μίξτ τής 
Γλυφάδας, φέρων ώραίον μαγιά) περλέ πού 
άναδεικνϋει τάς γραφικός του καμπυλότητας. 
Ό Χέρν ντόκτορ Νταμασκϊνος καθορών τάς 
γραμμάς τοϋ συναδέλφου του καταλαμβάνε
ται άπό ντελίριουμ τρέμενς καί εξοφλεί μέ
ρος τής διαφοράς των πρός τόν... κ. Ξενάτον, 
Ό διευθυντής τοΰ κινηματογράφου «Σαβοΐα», 
ένθαρρυνόμενος άπό τάς επιτυχίας τοϋ 
κ. Μυράτ, άρχίζει τάς παραστάσεις καί προ
βάλλει νέας δμιλούσας ταινίας τοΰ μακαρί
του Ζιγκοτώ. ‘Ο κ. Τανάγρας, κατάπληκτος 
πρό τοϋ... υπερφυσικού αυτού φαινομένου, 
προτείνει τήν έγγραφήν τοΰ κ. Ράτζιο είς τήν 
‘Εταιρίαν τών Ψυχικών Ερευνών δωρεάν, 
άλλ" ό τελευταίος δέν έχει τό... κουράτζιο ν’ 
άναμιχθή είς νέας περιπετείας, μέ τά πνεύ
ματα, άρκούμενος είς τό... πνεύμα τών οικο
νομιών πού θά καθιερώση διά τήν έπαύξη- 
σιν τών έκ τής άναμίξεώς του είς τά κινη
ματογραφικά προκυψάντων κερδών. Πανσέ
ληνος "Ο καιρός καθίσταται έτι μάλλον 
θερμός καί οί χειμερινοί κινηματογράφοι 
διά νά συγκροτηθούν είς τήν ζωήν προβάλ
λουν έργα μέ δροσερές υποθέσεις δπως: 
«Ειδύλλιο στους Πάγους», «’Εξόριστος στή 
Σιβηρία», «Μέσα στή θύελλα» κτλ. Ό κ. 
Σκενδερίδης ανακαινίζει τήν «Νινόν» καί 
προσθέτει 8 νέα νούμερα Βαριετέ, έκ τών 
οποίων ό «Μυστηριώδης κιθαριστή;» θριαμ
βεύει, έφ’ ώ καί ή έπιχείρησις χρεωκοπεϊ. 
Αυτό δμως δέν συγκινεϊ τόν εύφυέστατον 
κ. Σκενδερίδην, δστις έπαυξάνει τόν αριθμόν 
των. Σελήνης τελευταϊον τέταρτον. ‘Ο κ. Χθ· 
λέβας συμβάλλεται έκ νέου μέ τόν κ. Δάριο 
Μόλχο καί καλοΰν τόν κ. Θεοχάρην νά τούς

κάμη τό γεΰμα. Ό τελευταίος συγκινεΐται, 
δέχεται καί εύθύς έκσπά βροχή ραγδαία. ‘Ο 
κ. Σεκερίδης κατόπιν τούτου προβαίνει είς 
δωρεάν 4 τόννων παστουρμά Καϊσερλίδικον 
υπέρ τών άργούντων κινηματογραφιστών.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

'Ο ήλιος είς τούς ίχθεϊς καί οί ίχθεΐς εις 
τάς τραπέζας τών ταλαντούχων. Ό ώς Ιχθύς 
άφωνος κ. Μαργουλής αποφασίζει έπί τέλους 
νά μιλή καί λίγο καί χάνει άποτόμως δλους 
τούς φίλους του, οί όποιοι διατείνονται δτι 
τούς ταράζει στή λίμα. Ανοίγουν 40 νέοι 
μεγάλοι κινηματογράφοι καί γίνεται νέα 
άθρόα εισαγωγή ταινιών... Κατόπιν τούτου 
ζητούνται... θεαταί διά τήν αποφυγήν τής 
χρεωκοπίας απάντων. "Ο κ. Οικονόμου κλείει 
τόν «Αστέρα» του καί ιδρύει γραφεϊον προ
μήθειας πελατών, πρό τοΰ οποίου σχηματί
ζεται διαδήλωσις τών Ιδιοκτητών κινηματο
γράφων, οί όποιοι τραγουδούν πρό τής είσό 
δου του.
Φέρε πελάτες Ηρακλή 
γιατί τό σινεμά μου κλεϊ 
έλλείψει πελατείας, 
τόσον τών θεωρείων του, δσον καί τής πλα

τείας.
Ό κ. Σκενδερίδης δέν προλαμβάνει νά δέ

χεται παραγγελίες γιά νούμερα καί μή εύρΐ- 
σκων επαρκή τοισΰτα, γίνεται καί ό ίδιος 
τοιοΰτον καί., άπάγεται αυθωρεί. Σελήνης 
τέταρτον πρώτον : Τό ψΰχος γίνεται δριιιύ- 
τερον καί οί χειμερινοί κινηματογράφοι αυ
ξάνονται κατά ετέρους 30. Οΰτω παρατηρεϊ- 
ται νέα έλλειψις πελατείας. Ή Π.ΕΚ συνερ- 
χομένη είς έκτακτον γενικήν συνέλευσιν απο
φασίζει τήν συγκρότησιν λιτανείας δπως έπι- 
συμβή μία νέα παρομοία τής Μικρασιατικής 
συμφορά, πρός έπαύξησιν τοΰ πληθυσμού τής 
πρωτευούσης, συμφώνως πρός τάς.,.άνάγκας 
τών χειμερινών κινηματογράφων της. Ό κ. 
Κανελλόπουλος αγοράζει νέον αύτοκίνητον .. 
...τής τσέπης καί κάνει έπιδεικτικώς τις κοΰρ. 
σες του ένφ τραγουδεϊ,,.

Καρροτσιέρη - καρροτσιέρη 
ποΰχεις κάργα τό κεμέρι 
μέ βαράς μέσα στά δλα 
μέ τό αυτοκίνητό σου 
τό μικρό, τί στό θεό σου 
ίσως κάνεις,,.καραμπόλα 
μέ τό φίλο σου τό Μπόλλα,, 

"Αγγέλλεται έκ Δαφνιού δτι έγκαθιδρύθη 
έκεΐ εντός ειδικής βίλλας ό πολύς έπαυλοίδι- 
οκτήτης κ. Δαμιανός.

Τηλεγραφήματα έξ Ηρακλείου διαψεύδουν 
τήν πληροφορίαν δτι ή πυρκαϊά τού «’Απόλ
λωνος» ήτο τυχαία καί δτι οΰτος ήτο ανα
σφάλιστος,

ΜΑΡΤΙΟΣ

Ό μήν αυτός χαρακτηρίζεται ώς προάγγε- 
λος τής άνοίξεως δΓ δ καί οί ίδιοκτήτσι κι
νηματογράφων ζητούν τήν διαγραφήν του 
άπό τόν κατάλογον τών μηνών.,,άλλά ποιος 
τούς ακούει. ‘Ο κ. Σκούρας, άνακαινίζων έκ 
νέου τό «Αττικόν», "ιδρύει έν αύτφ καί γα-
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λακτοπωλεΐον καί λανσάρει τήν μάρκαν πα
γωτών «Έμπα» όχι τόσον άπό πνεύμα αντα
γωνισμού πρός τήν -Έβγα», άλλα έξ επαγ
γελματικής συνήθειας, λόγφ τού ότι ώς κινη
ματογραφιστής είναι υπέρ τοΰ...Έμπα σιό 
σινεμά μου. ‘Ο αυτός, διά τήν έπιβλητίκωτέ- 
ραν έμφάνισιν τής διπλής ιδιότητάς του, ή- 
γόρασε πελωρίαν γκλίτσαν, ώραιοτάτην σεγ
κούναν καί ζεύγος λουστρινίων μετά μονόκλ, 
έκαμε δέ καί χρήσ,ν των λουτρών τεΰ Μπόλ 
λα, δστις κακεντρεχώς άπηθανάτισε τό συμ
βάν.. .καλέσας είδικφς πρός τούτο φωτορε
πόρτερ. Ό κ. Σεκιαρίδης τοΰ «Ρέξ» καθ' δ 
...ρηξικέλευθος άνήρ, ήνοιξε καί νέον πα- 
στουρμαδοποιεΐον εΐ; τήν είσοδον τού κινη
ματοθεάτρου του, ή είς τό όποιον είσοδος 
τιάρα αποπνέει αρώματα έντονιότερα τοΰ... 
...Κοττύ. Οί κ.κ. Βίκτωρ καί Κοσμίδης έξεΰ- 
ρον νέον τρόπον ε’ισπράξεως καί πληρωμής 
χρεών. Είς τήν δευτέραν περίπτωσιν επιβάλ
λουν είς τόν...Βίκτωρα νά κτυπήση τρις κατα
γής τά οπίσθια του, διά νά τού δοθή τό πο- 
σόν. Είς τήν πρώτην...κάνουν αυτοί τούμπες 
γιά νά τά πάρουν.. Πληροφορίαί έκ Θεσσα
λονίκης αναφέρουν δτι ό κ. Μαλλάχ δέν έγ- 
κατέλειψε τήν αντιπροσωπείαν τής Φόξ, άλλ’ 
απλώς δ κ. Μενδρινός τοΰ έπρότεινε νά τήν 
πάρω αυτός, έγκαταλείπων πρός χάριν του 
τούς 'Αργυρήν ή Φιλαργύρην καί τόν Βουλ- 
γαρίδην, καθ’ δ μή άλλάσσοντα τό έπώνυ- 
μόν του νά γίνη Έλληνίδης , πράγμα πού 
δέν άντιτίθεται πρός τάς άρχάς τοΰ πρώτου, 
καθ' δτι ώς Εβραίος είναι φιλάργυρης καί 
ώς μή Έλλην δύναται νά συνεργασθή μέ τόν 
Βουλγαρίδην. Δυστυχώς ή αλλαγή θέσειον έ- 
ματαιώθη χάρις είς τήν έπέμβασιν τοΰ κ. 
Τσατσαπά, δστις τήν εύρεν άσύμφορον διά 
τήν Γουώρνερ. Όσον αφορά τήν έν προκει- 
μένφ στάσιν τοΰ κ. Δεσύλλα τής Μετρό 
Γκόλντουϊν Μάύερ δέν έγνώσθη τίποτε, διότι 
ώς καιροσκόπος έτήρησε σιγήν ιχθύος, πρός 
θλΐψιν τοΰ κ. Ρέγκου. δστις—λόγφ...καταγω
γής— διεξεδίκει τό δικαίωμα τοΰ έν παντί 
σιωπάν. Νέα Σελήνη Ό κ. Χρ. Δηυητρό 
πουλος τής 'Ελληνικής Κινηματογραφικής 
Ένώσεως διαπληκτίζεται μέ τόν χέρν Ντό- 
κτωρ Νταμασκΐνος καί τοΰ φωνάζει: γχέε 
ντόΐτς λέρνεν, κι’ υστέρα νά παρασταίνης 
τό...σπουδαίο ■ Καί ό κ. Δαμασκηνός έμβρι- 
θώς: Ίχ φερστέε νίχτς βάς ντον ζάκστ... 
Μίλα Ρωμαίίκα νά συνεννοηθούμε ! Καί ό 
κ. Μπενίκο Σεγκούρα τυΰ Άλκαζάρ. τριβών 
τάς χεϊρας χαρούμενος ξεφωνίζει :

Φαγωθήτε βίζ ά λά βίζο 
Έγκώ νά καλοκαρντίζω 
Όπερ λέ μό ζά σαντιές καρακίζο 
κι* δστερις σάς συγυρίζω...

Ό κ. Λουλουδόπουλος τής Φόξ εκδίδει εί- 
σιτήριον δι* Ευρώπην, αλλά τήν τελευταίαν 
στιγμήν τής έκκινήσεως αναβάλλει τήν άνα- 
χώρησιν διά τήν έπομένην. Τήν έπομένην 
δμως αναβάλλει έκ νέου διά νά φανή συνε
πής είς άναβληθέν ραντεβού, τό όποιον καί 
πάλιν αναβάλλει διά νά ξι-ρισθή. Μεταβαί- 
νων δμως διά ξύρισμα, αναβάλλει καί τοΰτο. 
διά νά μεταβή είς τό άναβληθέν γεΰμα. δπερ 
αναβάλλει διά νά πραγματοποιήσω τό άνα
βληθέν ξύρισμα, τό όποιον ώς συνήθως ανα
βάλλεται καί πάλιν διά νά μή άναβάλχ] τό 
δίς άναβληθέν γεΰμα, άλλά διότι έκουράσθη 
ώς έκ τοΰ κομβολογίου τών αναβολών άνα- 
βάλλεται έκ τρίτου καί τό ταξείδιον έπ’ άό- 
ριστον.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

’Ανοίγουν τά ρόδα καί κλείνουν οί πόρτες 
τεσσάρων αρτισύστατων χειμερινών κινημα
τογράφων. άλλ’ ό κ. Μυράτ άνοίγει άλλους G 
καί κλείνει...τό σπίτι του μιά γιά πάντα. Ό 
ήλιος εύρίσκεται είς τόν τοξότην, εις τοξό- 
τας δέ. έχουν μεταβληθή άπαντες οί διευθυν- 
ταί κινηματογράφων, οί όποιοι δταν δέν...το
ξεύουν πρός άγραν πελατών...έκτοξεύουν ύ
βρεις κατ’ άλλήλων. Ό κ. Γ. Δαρβέρης κα
τάπληκτος άπό τήν κρατούσαν κρίσιν, λέγει 
μέ πολλήν εύθυκρισίαν : Έφ’ δσον ή θέσις 
τών Διονυσίων είναι κρίσιμος καί δεδομέ
νου δτι μεταξύ Δύο·νησίων μεσολαβεί θά
λασσα, θά γίνω Θαλασσινός καί θά πάω είς 
τήν Πολυνησίαν. Καί δ κ. Ψιλλάκης τοΰ Τι
τάνια άποφαίνεται μέ κακεντρέχειαν : Ούτε 
ψύλλος στόν κόρφο σου, άδερφέ μου , πράγ
μα μέ τό όποιον δέν συμφωνεί ό κ. Χατζη- 
νάκος τών Ήλισσίων. δστις παρ' δλην τήν 
κρίσιν. ευρίσκει τήν Θεσσαλονίκην Παράδ. ί
σον. Σελήνης τέταρτον πρώτον. *0 κουνιά
δος τοΰ κ. "Αλκή Τριανταφύλλου κ. Μου- 
τσόπουλος αποφασίζει νά έκμεταλλευθή έπί 
τέλους μόνος του τό Πάλλας , έφ' ω καί τό 
έκχωρεΐ έπί ποσοστοϊς εις...τρίτους. Ό κ. 
Τζιρίτης έπανέρχεται εις τήν ιατρικήν καί 
’φευρίσκει φάρμακον κατά τών ταινιών...πού 
δέν έχουν άπόδοσιν- Τό φάρμακον απλούν. 
συνίσταται είς τό νά μή προβάλη τοιαύτας 
είς τό Πατέ του... Διαδίδεται μετ’ έπιτά- 
σεως δτι οί διευθυνταί τοΰ Κινηματογράφου 
«’Απόλλων τής Θεσσαλονίκης είναι πολύ 
Εβραίοι. Ή εϊδησις γίνεται πιστευτή, διότι 
είς τό σινεμά τους συχνάζουν πολλοί Ε
βραίοι. Ό κ. Κάτσιος άπεφάσισε νά μετονο- 
μασθή είς Κατσιαρόν καί δ.ά νά τό δικαιο
λογήσω κάμνει περμανάντ. Πανσέληνος. ’Ε
πικρατούν οί ρωμανιικοί καί πανταχοΰ ακού
ονται οί σεόνοι λύρας. Ή Αύρα Φιλμ κά- 
μνει χρυσές δουλειές οί δέ κ. κ. Χρυσικόπου- 
λο; καί Δασκαλάκης κόβουν μονέδα. Ό ”Αλ- 
κις Τριανταφύλλου κάμνει προτάσεις συνδι
αλλαγής πρός τόν παλαιόν του συνεργάτην 
κ· Άγαμέμνονα. άλλ’ οδτος κολλήσας ώ; 
στρείδι παρά τοϊς Αργύρη καί Βουλγαρίδη 
άγρόν ήγόρασε καί...γυναίκα ένυμφεύθη. Νέα 
έπανάληψις τοΰ θαύματος τοΰ Λαζάρου Ό 
τεθαμμένος ύπό σειράν άτυχιών κ. Κραϊμερ 
άνεβίωσε καί δρά έπιτυχώς συμπαρο»αρτού- 
μένος άπό τόν κ. Φραγκέτην. ‘Ο κ. Λεωνίδας 
Παπαγεωργίου μέ τόν εις τόν χώρον τοΰ 
Παλαιοΰ ’Αρσάκειου κινηματογράφον του, 
έργάζεται φόρτσα. Τοΰτο κατά τάς δηλώσεις 
του οφείλεται είς τό δτι : καθ’ δ Λεωνίδας, 
θά έχη πάντοτε πιστούς τούς.,.τριακοσίους 
του πελάτας. αί δέ τέως ’Αρσακειάδες θά 
τόν προτιμούν ΐνα άναμιμνήσκωνται...ημερών 
άρχαίων. Πληροφορίαί έκ Μόσχας άναγγέλ- 
λουν δτι ό κ. Μαργουλής μή ευρών πρός ά- 
γοράν ταινίας έπρομηθεύθη σειράν άτελεύτη- 
τον ώραίων κοριτσιών. μεθ' ών γλέντα νυχθη
μερόν. δαπανών πρός τοΰτο τά··.μαλλιά τής 
κεφαλής του. Ή Παραγουάη πληροφορηθεΐσα 
τοΰτο τοΰ άπηγόρευσε νά φέρω τό σήμα τοΰ 
προξένου της, ΐνα μή προξενήται κακή έντύ- 
πωσις διά τήν σοβαρότητά της ώς...κράτους. 
"Οσον άφορρ τώρα τήν στάσιν τής συζύγου 
του. αυτή δέν δίδει πίστιν είς τάς διαδόσεις, 
Ισχυριζομένη δτι :

Ο καλός μου Μαργουλής 
είν’ άλήθεια μερακλής 

όχι δμως καί μουρντάρης 
Ταξιδεύει ταχτικά.
μά δέν πάει μέ θηλυκά 
καί δέν είναι κυνηγάρης 
ξένων φουστανιών κι’ έν γένει 
πάντοτε πιστός μοΰ μένει.

Έτσι δ αθεόφοβος, παρ’ δλον δτι τόν κα
τηγορούν ώς τσιγγούνη, ταξιδεύει 5 μήνες 
κατ’ έτος, γνωρίζει έρωτες παντός είδους καί 
...άκούει καί εύχαριστώ απ' τή συμβία του

ΜΑΙΟΣ

Ό μήν τών άνθέων, τών έρώτων καί τοΰ 
μέ κρότον κλεισίματος τών χειμερινών κινη
ματογράφων. ‘Ο πρώην άεροπόρος κ. Τσιρι- 
γώτης ολίγον.- σαρδελλοκλούβης λόγφ...όνομα 
τος, άνακσινίζιι τόν κινηματογράφον του. 
άλλά δέν τοΰ άλλάσσει τίτλον. Ταούμπε . 
λέγει, θά πή περιστερά. Καί έπειδή ή περι
στερά έχει φτερά, θά πή δτι...πετρ. ’Επειδή 
λοιπόν κι' έγό> πετοΰσα. ώς άεροπόρος, έβα
λα τόν τίτλον αυτόν, πού μοβ θυμίζει τήν 
ποτέ πτερωτήν μου ιδιότητα. Τόν έβγαλα δέ 
Ταοΰμπε καί δχι περιστερά, γιά νά ξέρουν 

...δτι ξέρω καί . γερμανικά !...Τί τοΰ πληρώ
νεις τ’ άνθρώπου Ι.-Κατά τόν μήνα τοΰτον δ 
ήλιος εύρίσκεται είς τόν ζυγόν, ό δέ ζυγές 
ύπό μορφήν φορολογίας έπί τοΰ τραχήλου 
τών ‘Ελλήνων Κινηματογραφιστών. Ό κ. Χα- 
τζηνάκος μαθών τάς έπαν ειλημμένος δωρεάς 
τών αδελφών Σεκιαρίδη καί έπιθυμών νά 
δείξω ότι δέν είναι περισσότερον τσιγγούνης, 
αγοράζει ένα λαχεΐον τοΰ Έθνικοΰ στόλου 
καί περιμένει νά...κερδίσω !··· Ό κ. Κοσμίδης 
διά ν’ αποδείξω δτι δέν δικαιολογεί τήν θεω
ρίαν τοΰ Δαρβίνου περί τής καταγωγής του. 
όπως διαδίδουν μερικοί, άποφασίζει νά λάβη 
μέρος εις διαγωνισμόν άνδρικής καλλονής, 
αλλα δέν προλαμβάνει, διότι ήδη έδήλωσε 
συμμετοχήν ό κ. I. Κουρουνιώτης τής Έλλ. 
Κινηματογραφικής Ένώσεως. "Απελπις ώς 
εκ τούτου, άποφασίζει νά έκμεταλλευθή καί 
πάλιν τούς κινηματογράφους Ίντεάλ, Κοτο
πούλη, Κο.τμοπολίτ, Μάζεστικ καί Κρυστάλ 
εν Καλλιθέα. Έμφάνισις τέρατος. Λέγεται 
όιι «γυρίζεται» νέα ταινία Ελληνική δμι- 
λοΰσσ. ‘Ο κ. Χέπ δμως διαψεύδει τήν εϊδη- 
σιν, καθ’ δσον δέν έτελειοποίησε τό σχετικόν 
του μηχάνημα φωνοληψίας. Οί μηχ'α ικοί 
τών κινηματογράφων άπεργοΰν, ζητοΰντε; αύ- 
ξησιν τής αμοιβής των. 01 αρμόδιοι τούς 
προσφέρουν αύξησιν ωρών έργασίας καί μό
νον δ κ. Μυράτ τούς προσφέρει τούς κινη
ματογράφους του νά τούς έκμεταλλευθοΰν 
διότι αυτός:..

Πάνε τά λεφτά μου πάνε 
φύγαν άπ’ τόν κορβανά μου 
άχ καί πίσω δέν κυττάνε 
κι’ έτσι πια ..κακά υστερνά μου!...

Μανία εισαγωγής ταινιών καταλαμβάνει 
δλους τούς "Ελληνας. Τά παλαιό Γραφεία 
τρομοκρατούνται καί μόνον δ κ. Γλιτσός μει- 
διφ έπιχσρίτως λέγων ■' «Ό,τι κι’ άν κάνουν 
«Νιμπελοϋγκεν» δέν μπορεί νά βγάλουν».

Είς τά λουτρά τής Γλυφάδας έμφανίζεται 
κήτος καί τρομοκρατεί τούς λουσμένους Ό 
κ. Κοσμίδης ισχυρίζεται δτι θά πέρασε άπό 
κεΐ μέ μαγιώ ό κ. Κουρουνιώτης, φαίνεται 
δμως δτι μάλλον δ ίδιος θά έπήγε έκεϊ νά 
κάνη μπάνιο γυμνός.

ΙΟΥΝΙΟΣ

Ή Εφορία ’Αθηνών δηλώνει δτι ήνοιξαν 
έν Άθήναις 6U0 θερινοί κινηματογράφοι καί 
έκλεισαν ισάριθμοι μάντρες πωλήσεως γαι
ανθράκων. Ή εϊδησις φαίνεται ακριβής, δι
ότι παρατηρείται έλλειψις καυσίμου ύλης καί 
τούβλων. Κατά δηλώσεις τοΰ κ. Τριαντάφυλ
λου, τοΰ όποιου τά οικονομικά άνθοΰν (διότι 
ναί μεν άπέθανεν δ κ. Κωνσταντίνι, άλλά. 
τόν άντεκατέστησεν διά τοΰ κ Μάντακα) τό 
κινηματοθέατρον «Λούξ» δέν έκλεισεν ελλεί
ψει θεατών, άλλά τό κρατούν κλειστόν οί 
ίδιοκτήται τών κινηματογράφων «Νεάπολις», 
«Παναθήναια» καί «Βερντέν» δια νά μη δι
χάζεται ή πελατεία. .01 αδελφοί Σαρφατή, έ- 
ρωιηθέντες σχετικώς έκαναν τήν πάπια· Οί 
κ. κ. Χολέβας καί Μόλχο υπέβαλαν μήνυσιν 
κατά τών διευθυντών τοΰ κινηματογράφου 
«Βρεττάνια» έπί... αποπλανήσει τοΰ έξ Αμε
ρικής κ. Θεοχάρη, τόν όποιον προσέλαβον 
συνεταίρον, ένφ τόν ήθελαν ώς τοιοΰτον αυ
τοί, πού είχον μαζί του καί...προηγούμενα... 
Συνωστισμός έξω τοΰ σινεμά «Νινόν» προκα- 
λεϊ δυστυχήματα. Τά μεγαλτίτερα τούτων ά- 
φεώρων τά νούμερα βαριετέ τοΰ κ. Σκενδε- 
ρίδη, δστις δέν.βαριέται νά...συλλαμβάνω 
σχέδια πού διαρκώς ναυαγούν. Έμφάνισις μβ- 
γάλου έπιχειρηματίου πρό τών ποδών τοΰ ο
ποίου κατατίθενται εκατομμύρια, προκαΤεϊ 
άνησυχίας εις τόν κ. Παπαλεξάνδρου, δστις 
μάτην τώρα ζητεί θύματα πρύς.··διοργάνω-

Ή μικρούλα Σίρλεϋ Τέμπλ, ή δημοφιλε- 
στέρα καλλιτέχνις τοΰ διεθνούς κινηματογρά
φου καί δ Γκύ Κίμπυ εις μίαν χαριτωμένην 
σκηνήν τοΰ τελευταίου της φιλμ «Όκαπετάν 
Γενάρης», παραγωγής «Τουέντιεθ Σέντσορυ 

-Φόξ Φίλμ . 
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σιν κινηματογράφων καί Γραφείων εισαγω
γής καί έκμεταλλεύβεως ταινιών. Ό κ. Νό- 
βακ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διά νέον 
άπλοΰν μηχάνημα φωνοληψίας.Ό κ. Φ. Φίνος 
πληροφορούμενος τοΰτο ..φινίρει από τό κακό 
του, ένφ ό κ. Χέπ αύτοκτονεϊ. ‘Ο κ. Χλοί- 
δης άπειλεϊ νά έφεύρη τελειότερου, άλλ’ ή κ. 
Καρρά τοΰ τό απαγορεύει. ’Έξω κεντρικού 
κινηματογράφου ανευρίσκεται έκθετον...έργον 
ή πατρότης τού οποίου αποδίδεται ε’ις τόν κ. 
Δαδήραν. Ούτος διαμαρτύρεται λέγων ότι 
πρόκειται...περί σκηνοθεσίας τών 'Αδελφών 
Γαζιάδη, οί όποιοι πάλιν τό αποδίδουν είς 
τόν κ. Μαδράν, δστις πάλιν κατηγορεί ώς 
υπεύθυνον τόν κ. Χέπ, ό όποιος άρνεΐιαι 
ύπαινισσόμενος τόν κ. Μεγαλοοικονόμου...Μό
νον διά τόν κ. Λάακον δέν λέγει κανείς τί
ποτε, καθ’ όσον ούιος πρός άφε ιιν τών α
μαρτιών του δΓ όσα είς βάρος τής ‘Ελληνι
κής κινηματογραφικής παραγωγής καί τής 
συγγραφέως κ. Δεκουλάκου άπειργάσατο, έ- 
πήγε «Στο Μοναστήρι».

ΙΟΤΛΙΟΣ

Τό θερμόμετρον ανεβαίνει. Οί κινηματο
γράφοι κινούνται. Οί έμποροι ταινιών πανη
γυρίζουν καί δ κ. Βίων Παπαμιχαήλ χορεύει 
τό 20όν Φόξ. ‘Ο κ. Ράτζιο εφευρίσκει νέον 
τρόπον προβολής δμιλουσών ταινιών, άλλ’ δ 
κ. Ποντικής τοΰ καταστρέφει τά σχέδια. Ό 
κ. Φίνος συγχαίρει κατόπιν τούτου τόν Νό- 
βακ καί φιλεΐ τόν Χλοΐδην τρυφερά. Ό κ. 
Άλ. Μυράτ ανοίγει έκ νέου τό «Ρουαγιάλ», 
τό «Κολίζεουμ» τοΰ Ψυχικού καί τήν«Ούφα» 
καί χάνει πάλι τά λεπτά του, ΐνα απόδειξη 
ότι δέν έχει τό ταίρι του στή χασούρα. ‘Ο κ. 
Χάρτυ τής Μετρό, μετρφ τάς νέας επιτυχίας 
ποΰ θά σημειώση τήν νέαν χειμερινήν σαι
ζόν καί καταστρώνει...Χάρτην τής πορείας 
των. Ό κ. Λουλουδόπουλος τής Φόξ, ανθη
ρότατος πάντοτε, κυττάζει μέ χαράν ότι αί 
έργασίαι του θάλλουν.

Κατ’ άσφαλεϊς πληροφορίας, ό κ. Τριαν- 
ταφύλλου φρονών ότι ή απώλεια τής «Αί
γλης» καί τοΰ «Πανθέου» οφείλεται είς τήν 
άποσκίρτησιν τοΰ Άγαμέμνονος, τοΰ έκαμε 
νέας δελεαστικός προτάσεις έπαναπροσλή- 
ψεως, άλλ’ ούτος δέν έδέχθη συνεννόηση· 
φοβούμενος τήν...μήνιν τής Κλυταιμνήστρας 
του...«Ούτε καί ή ΰπόσχεσις νά μοΰ ίσοπε- 
δώση τήν ράχιν, φθέγγεται ό 'Αγαμέμνων, 
δέν θά μέ φέρη πλέον πλησίον του-..'O κ. 
Ζερβός παρακληθείς νά έπέμβη δπως έξευ- 
μενίση τόν μηνύοντα...Άγαμέμνονα, ανέθεσε 
τοΰτο είς τόν κ. Τ. Παπαχριστοφύλλου, καθ'δ 
παλαιόν παρά Τριανταφύλλου συνάδελφόν 
του, άλλ’ ό Τάκης προσβλέψας άσκαρδαμι- 
κτεί τόν κ. Δράκοντα, έπτορνίσθη τρις καί 
ήρνήθη κατ’ έπανάληψιν λέγων : «Γιά τόν 
’ Αλκή δέν δίνω δεκαράκι. "Οπως έστρωσε 
ας κοιμηθή». Οί μηχανικοί τών κινηματογρά
φων κηρύσσουν νέαν άπεργίαν καί άποτυγ- 
χάνουν έκ νέου Ό κ. Βίκτωρ Μιχαηλίδης δηλοϊ 
δτι δέν θά μείνη άντιπρόσωπος τής Γουώρ- 
νερ περισσότερον τοΰ υπολοίπου τής ζωής 
του. Ό κ. Σταμέλος σκυθρωπάζει καί άνα- 
μιμνησκόμενος ημερών άρχαίων λέγει: «Πολ- 
λάκις βραχεία ήδονή μακράν τίκτει θλϊψιν», 
άλλ’ ούδείς γινώσκει τί τοΰτο δηλοϊ. Γέννη- 
σις άκεφάλου τέρατος, πείθει δτι ετοιμάζεται 
τό «γύρισμα» νέας έλληνικής ταινίαςέπί σενα
ρίου συγγραφέως δστις λέγεται πώς έχει μέν 

κεφαλήν, αλλά στερείται εγκεφάλου. Ό Χέπ 
έρωτώμενος άν ξέρη τίποτε...μειδιά χαιρεκά- 
κως καί προσβλέπει τούς 'Αδελφούς Γαζιάδη.

ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ

Ό ήλιος εύρίσκεται είς τήν Παρθένον, 
άλλά Παρθένος οΰδεμία διαφαίνεται εις τήν 
ελληνικήν γήν· Μόνον τά μπορντερά κινή- 
σεως τών κινηματοθεάτρων τοΰ κ. Μυράτ 
παρουσ άζουν καί ήμέρας...παρθένους, άλλ* 
αυτό δέν είναι ζήτημα μαιευτήρος άλλά.-.τα
μιευτηρίου. 'Αγγέλλεται τό άνοιγμά 4 νέων 
χειμερινών κινηματογράφων καί άμέσως οί 
κ. κ Παπαστόφας, Άξαρλής, Άργύρης, Ίω- 
άννου καί Μάλλης, Ράτζιο, Ποντίκης καί 
Μαργουλής, άνταλλάσσουν τούς μάρτυράς 
των καί γίνεται τοΰ Κουτρούλη τό πανηγύρι. 
’Εκμεταλλευόμενος τό μαλιβράσι αύτό ή Κι- 
νηματογραρική "Ενωσις, φουρνίρει τά μηχα
νήματα πού δέν αντιπροσωπεύει. Ό κ. Οικονό
μου έπανασυνδέει τάς φιλικός σχέσεις του μέ 
τόν κ. Τριανταφύλλου καί άνταλλάσσουν θερ- 
μότατον ασπασμόν έπί τή θέα τοΰ οποίου ό 
’Αγαμέμνων φωνάζει : «Φυλάξου κύρ’ ‘Ηρα
κλή νά μή σέ δαγκώση !» Έπί τώ ευτυχεί 
γεγονότι ό κ. Τριανταφύλλου παραθέτει δεϊ- 
πνον είς τό όποιον λόγω φρονήσεως δέν προ
σέρχεται κανείς. 'Ανακάλυψες κομήτου. 'Υπο
τίθεται δτι οί κ. κ. Χολέβας καί Δάρειο Μόλ- 
χο άνεκάλυψαν νέον χρηματοδότην καί τοΰ 
άπέσπασαν τό πρώτον τσέκ. Οί ’Αδελφοί 
Σαντίκου επανερχόμενοι έκ τής άνά τήν Ευ
ρώπην καί ’Αμερικήν περιοδείας των, αγγέλ
λουν δτι φέρουν νέαν έκδοσιν τών Νιμπε- 
λούγκεν, άλλ’ ό κ. Γλιτσός άρνεϊται νά τό 
παραδεχθή άφού αυτός πρό τετραετίας έχει 
τήν άποκλειστικότητα τής έκμεταλλεύσεως. 
Ό κ. Καλογήρου έφησιιχάζων είς... Μονά- 
στήριον, δέν εισάγει ταινίας. Ό κ. Λαζαρίδης 
δμως, ώς διευθύνων τό Γραφεΐον του, προ
μηθεύεται τοιαύτας εις πείσμα τών άντιπά- 
λων των. Νέφη τινα εμφανιζόμενα είς τόν 
όρίζοντα, συγκινούν ιδιαιτέρως τιύς διευθυν- 
τός χειμερινών κινηματοθεάτρων, οί όποιοι 
λέγουν: Τί χαρά, εάν έπραγματοποιεϊτο τό 
ρητόν «άπό Αύγουστο χειμώνα» χωρίς τήν 
περαιτέρω συνέχειάν του. Καί ό κ. Πιτσάκης 
έπί τφ άκούσματι άπαντα: «Μπά νά φάτε τή 
γλωσσά σας!»

Νέα Σελήνη. Τηλεγραφούν έκ Παρισίων 
δτι είς τό κεντρικώτερον σημεϊον τής Rue de 
la Paix κατελήφθησαν συμπλεκόμενοι οί 
συμπολϊται μας Μαυροδημάκης, Άργύρης καί 
Βουλγαρίδης, καί συλληφθέντες ώδηγήθησαν 
είς τό τμήμα. Γενομένων άνακρίσεων διεπι- 
στώθη δτι ή έρις των προέκυψεν έξ άφορμής 
τής διαφοράς άντιλήψεών των ώς πρός τόν 
τρόπον ποΰ παίζεται μιά παρτίδα ταβλιού 
«Γκιούλ Μπαχάρ», πράγμα πού διεβεβαίω- 
σεν καί δ ώς μάρτυς κληθείς κ. Άναστασιά- 
δης. Μάλιστα, έπειδή ούτος ήγνόει τήν γαλ
λικήν καί ελληνικήν, έκλήθη έπειγόντως ώς 
διερμηνεύς ό έν Κοκκινια έλληνογαλλομαθέ- 
στατος κινηματογραφιστής κ. Σολωμονίδης, 
δστις διεφώτισε τούς γάλλους άστυνομικοΰς 
λέγων: Άγνατίμ, μεσσιέ ένσπεκτέρ, Μαυροδη- 
μάκη έφέντη ίδαγενή Σμυρνιό όντας, Γκιούλ 
Μπαχάρ καλά ήξέρει ντίκιο ιστέ έκει!

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Κατά τόν μήνα τούτον ανακαινίζονται οί 

χειμερινοί κινηματογράφοι καί πνέουν τά 

λοίσθια οί θερινοί. Ό κ. Σκούρας δέν άνα- 
νεώνει τήν σύμβασιν μέ τούς ίδιοκτήτας τού 
«Ρέξ» προτιμών τά θετικά κέρδη τοΰ «’Αττι
κού» άπό τόν τίτλον τού «Ρεξ-ικελεύθου» 
άνδρός Πληροφορίαι έκ Πύργου αναφέρουν 
δτι οί καραμελλοχαλβαδοποιοί κ.κ. Μυρτόγιας 
καί Παπαϊωάννου, ίδρύοντες νέον κινηματο
γράφον, ζητούν μηχανήματα «γάτου» άνιίτών 
τοιούιων Ποντική πού έχρησιμοποίουν είςτόν 
παλαιόν των. Ό διευθυντής τοΰ «Τιτάνια» 
Σάμου κ. Σιδηρουργός, έπρομηθεύθη εσχάτως 
μέγα άμμώνι, διά νά... συντρίψη έπ' αΰτοΰ 
τόν αντίπαλόν του διευθυντήν τοΰ «’Απόλλω
νος» κ. Άνεζίνην. δστις δμως δηλώνει δη 
δέν τοΰ καίγεται καρφί, καθ’ δσον «μεταξύ 
σφύρας καί άκμονος»...πολλά πέλλει.Τήν ιδίαν 
γνώμην έχει καί δ κ. Χατζηκωνσταντής τοΰ 
«Πανσαμιακού» Κσρλοβασίου. Ό κ. Σκευά- 
κης τής Θεσσαλονίκης, δηλοϊ δτι θά συντρί- 
ψη.,.ώς σκεύη κεράμεως πάντας τούς καθυ- 
σιερούντας ποσοστά συγγραφικών, συνθετικών 
καί σκηνοθετικών δικαιωμάτων ταινιών. Ό 
κ. Τσαμαδός ώς έκ τούτου διαμαρτύρεται, 
διεκδικών δκαιώματα.,.προτεραιότητος.Καθ'ά 
τεκμέρειαι έκ τής κατά τόν μήνα τούτον θέ- 
σετος τών.,.άσιέρων τής οθόνης, οί κ.κ. Μεν- 
δρινός, Μαλλάχ, Τσατσαπάς καίΡέγκος παρα- 
καθήμενοι είς γεΰμα συμφιλιώσεως, άντί τών 
εδεσμάτων πού θά παρατεθούν, θά φάγουν 
εαυτούς καί άλλήλους. Οί κ. κ. Δαρβέρησ, 
Ψιλάκης καί Χατζηνάκος, έγκρίνοντες τό πα
ράδειγμα τών ώς άνω, άλληλοσπαράσσωνται 
μετά μίσους, παρά τάς φιλικός συστάσεις τού 
κ. Μπενίκο Σεγκούρα καί τις κατσιάδεΰ τού 
κ. Κάτσιου. Κατά τόν μήνα τούτον δ ήλιος 
εύρίσκεται είς τόν αίγόκερον καί δ κ Μον- 
τέντσι στάί Πάτρας, δπου παρά τήν έπί έξη 
αιώνας παραμονήν του, δέν ήκούσθη είσέτι 
όμιλών τήν ελληνικήν, ένφ δ κ. Μάτσας τής 
Χαλκίδος, έ'.πληρών παράκλησιν τών συνα
δέλφων του έν κινηματογράφφ κ.κ. Κουβέλη 
καί Καλλιάφα, τοΰ υποβάλλει άγωγήν.. έκτο- 
πίσεως και καλεί ώς μάρτυρας τόν κ. Τζεζαϊρ- 
λίδητ· τής Λαρίσσης, δστις καταθέτει ότι κατά 
τά εγκαίνια τοΰ νέου χειμερινού κινηματο
γράφου του δστις θά θερμαίνεται μέ καλο
ριφέρ, θά καλέση νά παραστοΰν, άναλαμβά- 
νων πάντα τά σχετικά έξοδα, όλους τούς 
συναδέλφους του τών Αθηνών—Πειραιώς. 
Ό κ. Στεφανόπουλος τοΰ κινηματογράφου 
«Παλλάς» διαπληκτίζεται έκ νέου μέ τόν κ. 
Καλογήρου, δν άποκαλεΐ άνάγωγον. Ό κ. 
Βουλγαρίδης πληροφορηθείς τοΰτο, μένει ά
ναυδος, καθ’ δσον, γνωρίζων τήν έκ τού 
Καφέ Φώτη τής Σμύρνης προέλευση· τοΰ κ. 
Στεφανοπούλου, τόν έπερίμενε λεπτότερον είς 
τάς έκφράσεις του. Ό κ. Στεφανόπουλος 
καταθορυβηθείς έκ τής στάσεως τοΰ κ. Βουλ- 
γαρίδη, άλλάζει έσ.τευσμένως κάλτσες, πλένει 
τά πόδια του καί μοιράζει 50 διαρκή είς 
μπουφετζήδες, γκαρσόνια καί πλύστρες, είς 
ένδειξιν διαμαρτυρίας διά τάς ζημίας του, έκ 
τής πρός συναδέλφους του χορηγήσεως ένίων 
διαρκών.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Οί κινηματογραφικοί κύκλοι διατελούν 
άνάστατοι, καθ’δσον ή Κυβέρνησις διά νόμου 
τούς υποχρεώνει νά μαθητεύσουν είς τήν ά 
ναμορφωτικήν σχολήν πού ήνοιξεν δ συνάδελ
φός των τής Νέας Κοκκινιάς κ. Σολομωνίδης 
Ινα έκμάθουν τή γλώσσαν τού μπαμπά των 

μπέ, γκιατί ντέν τήν ξέρουνε σήμερις νιίπ 
κατά ντίπ...Ό κ. Δεσύλλα^ έκμαθών πλήρως 
τήν ’Ινδικήν, Περσικήν και Άφγανικήν, άνα- 
χωρεϊ διά Καμερούν δπως Ιδρύσει στούντιο 
διά τό «γύρισμα» ταινίας είςτήν γλώσσαν τών 
λαών τούτων. Ό κ Μαυροδημάκης προσφερ- 
θείς νά χρηματοδοτήσω τήν έπιχείρησιν, έτέ- 
θη υπό άπαγόρευσιν άπό τούς συγγενείς του. 
Ό κ. Σκληρός έγκαταλειφθείς σκληρώς άπό 
τούς Λευκαδίου; κινηματογραφόφιλους καί 
έγκαταλείψας καί αυτός τήν Λευκάδα, έγκα- 
τεστάθη είς ’Αθήνας, δπου πρόκειται, ώς 
λέγεται, νά συνεργασθή μέ τόν κ. Τριαντα- 
φύλλου.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Δριμύ ψΰχος ένσκύψαν άποτόμως, ωθεί 
τούς πάντας πρός τούς κινηματογράφους ά- 
θρόως, πρός μεγάλην τέρψιν τών κινηματο
γραφιστών, οί όποιοι...χουχουλιάζονται έξ... 
άμέτρου χαράς. Ό κ. Μαλλάχ θησαυρίσας, 
μεταβαίνει πρός έπίσκεψιν τοΰ έν Παλαιστίνη 
κινηματογραφιστοΰ άδελφού του, πρός τόν ό
ποιον προσφέρει ώ; δώρον μίαν συνδρομήν 
τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος». Ό κ. 
Μπεσίρι τών Τυράννων κατάπληκτος πρό τής 
τοιαύτης γενναιοδωρίας, τηλεγραφεί πρός τόν 
έν Κορυτσά συνάδελφόν του κ. Μπεζάνη να 
έξακριβώση μήπως ή έγγραφή έγένετο έπί 
πιστώσει, άλλ’δ έν Δυρραχίω κ. Γκαζόν Ζαζά 
προφθάνει καί πληροφορεί άμφοτέρους ότι: 
Οικονόμου γυιόκ πιά ντεμπεσίρι καί σέ γα
λαντόμο καί οέ τσιμισίρη··. Κατά τόν μήνα 
τούτον εορτάζουν οί Μιχάληδες, έφ’ ώ πανη
γυρίζει καί ό χρωστών... είς τήν Μιχαλοΰν 
πάτρων τοΰ γνωστού Άγαμέμνονος, μέ τό... 
ανθηρόν έπώνυμον... Πληροφορίαι έκ Λευκά
δας άναφέρουν δτι ό κ. Σκληρός, σκληρώς 
δοκιμασθείς έκεϊ ώς κινηματογραφικός έπι- 
χειρηματίας, σκληράν άντιτάσσει άρνησιν είς 
τήν γενικήν παράκλησιν νά έπανιδρύση κινη
ματογράφον...ΟΙ έν Καλάμαις κ.κ· Κουρούνά- 
κης καί Κατσιρέας τού «’Εσπέρου», κατήρ- 
γησαν τάς εσπερινός παραστάσεις, έφ’ ώ καί 
οί κ.κ. Άγγελόπουλος τής «Τιτάνια» καί Άν- 
τωνόπουλος τού «Τριανόν» τούς ένήγαγον έπί 
άθεμίτφ άνταγωνισμω, έπικαλούμενοι καί τήν

ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΙΤΑΝΙΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ
ΑΡΙΣ. ΠΑΡΘΕΝΗ

ΕΝ ΑΓΡΙΝΙΓ2

Άνεγερθέν έπίτηδες και μέ συγχρονι
σμένα καινουργή μηχανήματα 

ΦΙΛΙΠΣ ΣΙΝΕ-ΣΟΝΟΡ προβάλλει 
τά εκλεκτότερα κινηματογραφικά έργα.
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μαρτυρίαν τής ηλεκτρικής εταιρίας, ή οποία 
έκ τοϋ γεγονότος τούτου... ζημιοΰται. Ό ώς 
διαιτητής κληθείς κ. Καλογήρου δέν προσήλ- 
θεν, καθ’ δ άπουσιάζων είς Μονασττ'ιριον. 
Επίσης δέν προσήλθε καίτοι επανειλημμένος 
κληθείς, καθ’ δ σκαλώσας ε’ις Ρόδον, ό κ. 
Άδόλφος Σκαλίας. Ούτος δμως άπήντησεν: 
«’Ιδού ή Ρόδος, ιδού καί τό πήδημα». ‘Η 
Ένωσις άπαλλαγεϊσα τοΰ κ. Άναστασιάδου 
πανηγυρίζει. Ό καλές κάγαθός δμως Άνα· 
σιάσης, ό έχων τό εν του σκέλος έν’Αθήναις 
καί τό έ'ιερον έν Παρισίοις, οπού ώς λέγεται, 
έκ μοργανατικής συζύγου έχει παρά τό πεδίον 
τοΰ "Αρεως πολλά άρρενα τέκνα, αγρόν ήγό- 
ρασε έν προκειμένφ: Έφ’ δσον τό Άρμενέοι 
ντίνουν παρά μπέ, καί τό Ηνωμένος Καλλι- 
τέχνας γκυρίζουν ταινίες, άσκολσούμ ’Αρμενία 
τά λέω, γιασασίν Ελλάς τά φωνάζω καί τά 
είμαι γιά δλους κακός μπελάς !

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Βαίνοοεν πρός τήν λήζιν τοΰ έτους καί 

τών··.βασάνων τών αναγνωστών μας. ΟΙ έν 
Κορίνθι» κ.κ. Τσαντίλας καί Μαστέλλος συμ 
φιλιωθέντες έώρτασαν τό γεγονός διά μεγά
λου δείπνου, καθ’ δ κατηναλώΟησαν απειρά
ριθμες τσαντήλες γιαούρτης καί έρροφήθησαν 
ισάριθμα μοστέλλα κρασιού. Κατά τό δεϊπνον 
τοΰτο διά πρώτην φοράν έγεύ η οίνον κοί ό 
αγαπητός κ. Βίκτωρ τής Γουώρνερ Μπρος 
Φέρστ Νάσ οναλ, δστις καί άπεφάνθη δτι 
εφεξής θά τό τσούζει, καθ’ δ οϊνςς ευφραί
νει καρδίαν ανθρώπου...ώς μαρτυρεί καί ό κ 
Σωκράτης Χατζηδήμος. Τά ψύχος εξακολου
θεί πάντα δριμύ, πρός μεγάλην τέρψιν τών 
ιδιοκτητών τών κινηματοθεάτρων, οί όποιοι 
αναζητούν θεατός μέ τό τηλεσκόπιον, καθ’ 
δσον καταποντίζονται είς τόν...Καιάδαν τής 
πληδώρας θεαμάτων. Έν τω μεταξύ κτίζον
ται δέκα νέα κινηματοθέατρα κ ί ανοίγουν 
40 γραφ,ϊα εμπορίας ταινιών. Λέγεται ("τι 
γυρίζεται νέον Ελληνικόν έργον, έπί σενα
ρίου τοΰ έν Κοκκιν.α κ. Σολομωνίδου, ε’ις τό 
όποιον συνεργάζονται ίδαγενεϊς ηδοποιοί. 
Οί έν Άργοστολίφ κ.κ. Λιβαδάς καί Χαλιώτης 
έκμανθάνουν τήν ‘Αλβανικήν, καθ’ ά σκο- 
ποΰντες νά επεκτείνουν τάς εργασίας των είς 
Δυρράχιον, δπου επίσης προιίθεται νά έγκα- 
τασταθή καί ό κ. Κυπριανός, έγκαταλείπων 
τήν Κύπρον, οπού τοΰ έχει γίνει στενός κορ
σές ό κ. Παπαδόπουλος. ‘Ο κ. Κουρουνιώτης 
τοΰ ’’Απόλλωνος», παρατήρησα; δτι ή ώραιό- 
της του μαραιιεται, αλ/άσσει ίνστιτοΰιον 
καλλονής καί υποβάλλεται εις τήν θεραπείαν 
Βορονώφ- Κατόπιν τούιου ή πελατεία του... 
διπλασιάζεται. Οί έν Πύργοι καραμελλοποιοί, 
χαλβαδοποιοί καί κινημαιογραφισταί κ. κ. 
Μορτόγιας και Παπαϊωάννου, χρησιμοποιή- 
σαντες μηχανήματα προβολής Ποντική, ιδρύ
ουν ήδη...γατοτροφεϊον. Ό κ. Σκευάκης προ- 
στατευων εν Θεσσαλονίκη τά δικαιώματα τών 
ξένων συγγραφέων καί μουσουργών, έρχεται 
εις άντ.θεσιν πρός δλον τόν κινηματογραφι
κόν κόσμον, δστις έ.τικαλεΐται τήν παρέμβα
σιν τοΰ κ. Τσαμαδοΰ, παρ’ού καί...δικαιούται, 
ύποχρεούμενος νά δώση κάτι έπί πλέον άπό 
τά ζητούμενα. ‘Ο κ. Οικονόμου θεάται είς 
τά Χαυτεΐα κρατών χήνας... είς υγείαν τοΰ 
κ. Ρεκλάμου... Τό ψύχος διαρκώς έντείνεται 
καί ή χιών καλύπτει τά πάντα. Κατόπιν 
τούτου... ή συνέχεια τοϋ παρόντος δέν έχει 
θέσιν. Μπορείτε νά ξεπαγιάσετε καί χωρ'ς 
αυτήν. Ο ΚΑΖΑΜΙΑΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΑ ΦΙΛΜ

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
Α Βραβεϊον Κινημ. Έχ&έσεως Βρυξελλών

Λίγοι ασφαλώς άπό τούς σημερινούς Θαμώνες 
τών Κινηματογράφων θά ένθυμοϋνται τό άριστούρ- 
γημα τοΰ μεγάλου άμερικανοΰ σκηνοθέτου Γκρίφφιθ 
«Μέσα στή θύελλα» πού προεβλήθη κατά τό 1925 
είς τάς ’Αθήνας άπό τής οθόνης τοΰ «’Αττικού» μέ 
πρωταγωνίστριαν τήν Λίλιαν Γκύς. 'Όσοι δμως εί
χαν την ευτυχίαν νά τό παρακολουθήσουν τότε, 
άσφαλώς θά διατηρούν τήν καλλίτερη άνάμνησι. 
“Ενα έρωτικό δράμα, άνθρώπινο, συγκινητικό, δυ
νατό, παρμένο άπ’ τή ζωή, μέ χαρακτήρες όλοζών- 
τανους, πού έκτυλίσσεται κατά τό πλεΐστον μέσα 
σέ μαγευτικά τοπεΐα. Η Λίλιαν Γκύς στό ρόλο 
τής τραγικής ήρωΐδος ”Αννι Μούρ είχε άναδειχθή 
ώς ή μεγαλύτερα τραγωδός τής έποχής της.

Τό ίδιο αύτό θέμα είχε τήν εύτυχή έμπνευσιν ό 
γνωστός ρεζισέρ Χένρυ Κίγκ νά κινηματογραφήση 
διά λογαριασμόν τής «Φόξ». Ή νέα έκδοση, πλουτι
σμένη μέ ωραίους διαλόγους καί γλυκειά μουσική, 
λέγεται δτι είναι, άνωτέρα τής παλαιός. Είς τήν 
Διεθνή Κινηματογραφ κήν Έκθεσιν τών Βρυξελλών 
έτιμήθη μέ τό Α' βραβείου ώς τό καλλίτερου φιλμ 
τοΰ 1935—1936. Αϊ σκηυαί τής καταιγίδος εϊυαι 
άφθαστοι διά τήυ τελειότητα τής άποδόσεως. Ποτέ 
άλλοτε δ φωτογραφικός φακός δέυ άπέδωσε, λέγουυ, 
τόσον τέλεια τό μεγαλείου καί τήυ άγριότητα τής 
Φύσεως

Οί πρωτεύοντες ρόλοι άνετέθησαν σέ δύο νέους 
ήθοποιούς, τήν Ρόσελ Χοΰντσον καί τόν Χένρυ 
Φόντα, που θά είναι σέ λίγο διάσημοι. Ιδίως ή 
Χοΰντσον κατώρθωσε νά φανή άνταξία διάδοχος 
τής Λίλιαν Γκύς, Όμολογουμένως δέ αύτό, έάν 
άληθεύει, δέν είναι μικρός έπαινος.

Τό Φιλμ αύτό θά τό ίδωμεν κατά τήν έφετεινήν 
περίοδον καί είς τήν πόλιν μας. “Ετσι θά μπορέσω- 
μεν νά κρίνωμεν, άνεπηρέαστα κατά πόσον οί 
διθύραμβοι πού τοΰ έχει άψιερώσει ό διεθνής τΰπος 
άνταποκρίνεται πρός τήν άλήθειαν.

Η ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙ;

Διάφοροι ειδήσεις μάς πληροφορούν δτι ή Γκρέτα 
Γκάρμπο άσθενεΐ σοβαρώς άπό τίνος καί δτι ήναγ- 
κάσθη νά διακόψη τό «γύρισμα», τοΰ νέου της φιλμ 
♦Ή Κυρία μέ τάς Καμελίας». Τό τελευταίου φύλλου 
τοΰ σοβαρωτέρου άμερικανικοϋ κινηματογραφικού 
περιοδικοΰ «Variety» γράφει άντιθέτως δτι ή «Κυρία 
μέ τάς Καμελίας» ύπολογίζεται νά είναι καθ’ δλα 
έτοιμη έντός δύο εβδομάδων.

Ή εϊδησις αδτη μάς κάνει νά πιστεύομεν δτι ή 
άσθένεια τής Γκάρμπο δέν ήτο παρά φήμη άποσκο- 
ποϋσα είς τό νά γίνη θόρυβος γύρω άπό τό όνομα 
τής μεγάλης «ντίβας».

ΠΡΟΒΟΛΑΙ

ΝΕΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, Νοέμβριος(τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— 
'Εκτός τών γερμανικών ταινιών οί όποιες έβραβεύ- 
θησαν είς τήν διεθνή έκθεσιν τής κινηματογραφικής 
τέχνης τής Βενετίας «Ό Αύτοκράτωρ τής Καλιφορ· 
νίας», -Ο* 1 προδόται», «"Αβε Μαρ(α»_καί, «Έννάτη 
Συμφωνία», μία μεγάλη σειρά ταινιών έχουν προ· 
βληθή είς τάς αίθούσας τοϋ Βερολίνου τόν περα
σμένο μήνα. Είς τό έργον «Κορίτσια μέ λευκά» 
βλέπει κανείς ε’ις τήν όθόνη διά πρώτην φοράν τήν 
Μαρία Τοεμποτάρι, τής “Οπερας. 'Υπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ Βίκτωρ Γιάνσον, ή ώραία αύτή καλλιτέχνις 
ύποδύεται τόν βόλον μιάς μαθήτριας παρθεναγω
γείου δπου μορφώνονται ή νέες τής ρωσσικής αρι
στοκρατίας. Ό ρόλος αυτός τής δίδει τήν εύκαιρία 
ν’ άναδείξη τό μεγάλο της ταλέντο ώς άοιδοΰ καί 
κατόπιν τοΰ μεγάλου σουξέ που είχε είς αύτό τό 
φιλμ, προλέγουν δτι θ’ άρχίση μιά σπουδαία καρ· 
ριέρα είς τήν κινηματογραφικήν τέχνην.

“...’Αλλά έκεϊνο γιά τό όποιον θά αισθάνομαι 
πάντοτε τήν μεγαλειτέραν ύπερηφάνειαν. είναι δτι 
άπεκτήσατε αύτοπεποίθησιν καί αισιοδοξίαν,,.

I. ΜΕΤΑΞΑΣ
(Άπό τόν λόγον του τής 25 ’Οκτωβρίου 1936 
είς τό Συλλαλητήριον τής Θεσσαλονίκης)

Είς τόν άριθμόν τών ταινιών, ή όποιες προεβλή
θησαν τις τελευταίες έβδομάδες πρέπει νά άναφέρω- 
μεν τήν ταινίαν τής U. F.A. ·ΟΪ Εύθυμοι άλήτες» μέ 
τούς Λίλιαν Χάρβεϋ. Βίλλυ Φρίτς καί Πάουλ Κέμπ είς 
τούς, πρωτεύοντας ρόλους. Ή ύπόθεσις έκτυλίσσεται 
είς τούς δημοσιογραφικούς άμερικανικούς κύκλους, 
δπου βλέπομεν ένα νεαρόν συντάκτην νά νυμφεύεται 
μίαν νέαν ή όποια είχε συλληφθή ώς κλέπτρια, διά 
νά τήν άπαλλάξη άπ’ τήν καταδίκην. Ή συνέχεια 
τής ύποθέσεως είναι μία όπερέττα γεμάτη χιοΰμορ 

,δπου συμπράττει καί ό Κούρτ Γκόετζ. Ή μουσική 
είναι τοΰ Πέτερ Κρέουντερ καί ή σκηνοθεσία τοΰ 
Παύλου Μαρτέν.

Ή Ρενάτε Μύλλερ δημιουργεί καί πάλιν ένα με- 
■ γάλο σουξέ είς τήν ταινίαν «Δραπέτευσις τήν ο
ποίαν έπραγματοποίησε ό σκηνοθέτης "Εριχ Βάσνεχ. 
‘Υποδύεται τόν ρόλον μιάς Πολωνίδος συνωμότιδος 
ή όποία ξεφεύγει πάντοτε άπό τά χέρια τής ρωσσι
κής άστυνομίας. Είναι έργον διά τά γούστα δλων 
καί τοΰ όποιου ή σκηνοθεσία είναι άμεπτος.

Καί πάλιν έμφανίζεται ό τενόρος Λουΐ Γκρσβέρ 
είς τήν άστυνομικήν ταινίαν «'Ένα τραγοΰδι μαρτυ
ρεί»' ύποδύεται τόν ρόλον ένός τενόρου. Μιά νύκτα 

■ ή γυναίκα του εύρέθη δολοφονημένη, καί ένοχο- 
ποιοΰν αύτόν έως δτου μιά αέρα ένας άρτυνομικός 
βρίσκει δτι είναι άθώος. Αύτό τό άνακάτεμα μιάς 
μουσικής ταινίας καί μιάς άστυνομικής δέν ήτο 
άρεστό εις τόν ΤΟπον, άλλά τά πολλά χειροκροτή
ματα κατά τήν διάρκειαν τής παραστάσεως καί ό 
ένθουσιασμός τοΰ κοινού, άποδεικνύουν δτι δλοι δέν 
έχουν τήν κρίσιν τοΰ τύπου.

'Η νέα ταινία τής Οϋφα «Δεσποινίς Ίρέν» τήν 
όποιαν έπραγματοποίησε ό Ρέϊνχολτ Σοΰντσελ είναι 
ταινία ψυχολογική. Τόν πρωτεύοντα ρόλον ύποδύε
ται ή Σαμπίνα Πέτερς όλίγον γνωστή άκόμη. ’Ενσαρ
κώνει μιά νεαρά έως 16 έτών ή όποία άντιτάσσεται 
είς τόν νέον γάμον τής μητέρας της. Ή ταινία αύτή 
παρουσιάζει ένα λεπτό άνθρώπινο πρόβλημα. Ή 
Λίλ Ντάγκοβερ ύποδύεται τόν ρόλον τής μητέρας, 
παρτναίρ της δέ είναι ό Κάρλ Σχόνμποκ ένας νέος 
τύπος, ό όποιος θά άκολουθήση τόν δρόμον του 
ε’ις τήν κινηματογραφικήν καρριέραν.

Ή νέα ταινία τοΰ Κάρλ Φραΐλιχ, είναι : «Έάν 
είμεθα δλοι άγγελοι» ή όποία έκτυλίσσεται μέσ’ 
ατούς γερμανικούς κύκλους τών μικρών έπαρχιών. 
Μία ταινία γεμάτη χιοΰμορ άληθινή καί άνθρώπινη. 
Ό Χέϊντζ Ρήμαν είς τόν πρωτεύοντα ρόλον, έχει τό 
μεγαλύτερο σουξέ. Ύποδύεται τόν ρόλον ένός μι- 

κροΰ πλουσίου άστοΰ ή δέ παρτναίρτου είναι ή Λέν 
Μάρενμπαχ.

Ό ΓουσταΟος Φραΐλιχ καί ή παρτναίρ του 
Λίντα Μπαάροβα είναι οί κύριοι πρωταγωνισταί 
τής νέας ταινίας Ή «ώρα τοΰ πειρασμού» τήν ο
ποίαν «έγύρισε» ό Paul Wegener. Ή ταινία αύτή 
παρουσιάζει ένα πολυάσχολον σύζυγον ό όποιος 
άμελεΐ τήν γυναϊκά του λόγφ τών πολλών έργα- 
σιών του καί έκπλήσσεται βλέπων κάποιον νά έρω- 
τεύεται αύτήν πού άγαπά. Ό Πάουλ Βέγκενερ πα
ρουσιάζει τά πρόσωπα μέσα σ’ ένα κύκλο κοσμικό, 
καί ε’ις τήν άτμοσφαΐραν ή όποία τοΰ άρμόζει.

5» ΛΕ9ΦΟΡΟ2
Εις τό νέον μουσικόν φιλμ «5η Λεωφόρος» τής 

«Τουέντιθ Σέντσορυ—Φόξ>, τοΰ οποίου ή μουσική 
δφείλειαι εις τόν περίφημον συνθέτην “Ιρβιγκ 
Μπέρλιν, πρωταγωνιστούν ή γνωστή άγγλίς καλ- 
λιτέχνις Μάντελεν Κάρρολ, ειδικώς προσκληθεΐσα 
είς τό Χόλλυγουντ διά τό εργον αύτό, και δ συμ
παθέστατος ντιζέρ Νιΐκ Πάουελ.

Ό συμπαθέστατος καλλιτέχνης Ρόναλντ 
Κόλμαν, ό όποιος σημειώνει μίαν θαυμασίαν 
δημιουργίαν είς τό κολοσσιαΐαν έργον τής 
Τουέντιεθ Σέντσορυ—Φόξ Φίλμ 'Υπό δύο 

σημαίας έμφανιζόμενος παρά τό πλευράν τής 
Κλωντέτ Κολμπέρ, τοΰ Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν 

καί τής Ρόζαλιντ ΡοΟσσελ.
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Ο DENYS A/niEL ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗ/ηΑΤΟΓρΑΦΟΝ ΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΕΝΑΡΙΟ
Είναι περιττόν νά κάνωμεν συστάσεις είς τούς 

άναγνώστας μας διά τόν Ντενύ Άμιέλ. τόν γνωστόν 
γάλλον δραματικόν συγγραφέα. ’Εάν δέν ήτο τόσον 
γνώστός καί τόσον φημισμένος, δέν θά ήτο άνάγκη 
νά τοΰ ζητήσωμεν νά μας όμιλήση διά τόν κινημα
τογράφον. Γι’ αύτό τοΰ κάνωμε τήν έξης έρώτησι:

—Μπορούμε νά ποΰμε δτι είς τήν σημερινήν κα 
τάστασιν πού εύρίσκεται ό κινηματογράφος, μπορεί 
νά εΐνε άποχωρισμένος άπό τό θέατρο ;

—Δέν έχει άποχωρισθή ακόμη τελείως καί αύτό 
δέν εΐνε γιά τό συμφέρον του, διότι εύρισκόμεθα 
μπροστά σέ δύο ειδών θεάματα, τά όποια, προερχό
μενα άπό δύο διαφορετικά μέσα, όφείλουν νά δια- 
κρίνωνται.

Ή γνώμη μου εΐνε δτι τό λαμπρόν μέλλον τοΰ 
κινηματογράφου δέν εΐνε είς τόν όμιλοϋντα καί δτι 
ό κινηματογράφος έχασε πολύ παύοντας νά εΐνε 
βωβός. Άλλά διά νά μή φανώ πολύ, πώς νά πώ, αύ- 
στηρός. συμφωνώ δτι δ δμιλών έχει τό πλεονέκτημα 
νά οίδη είς τό κοινόν τήν φαντασίαν δτι οϊ ήθοποιοί 
εΐνε ζωντανοί. Ό θεατής άκούει καί αισθάνεται πε
ρισσότερον· Παραδέχομαι λοιπόν τήν χρησιμότητα 
τοΰ λόγου είς τόν κινηματογράφον. Ό κινηματογρά
φος εΐνε ένα θέαμα κινήσεων καί πράξεων. Εΐνε δύ 
σκολον νά όμιλοΰν έπί πολλήν ώραν τά πρόσωπα 
καί νά μή κουράζουν τόν θεατήν. 'Υπάρχει ένα φυ
σικόν φσινόμενον. τό όποιον εΐνε δύσκολον νά περι- 
γράψη κανείς έν όλίγοις. Πραγματικώς, εΐνε φυσικώς 
άδύνατον εις τόν θεατήν νά ύποφέρη πολύ όχι τόν 
λόγον, άλλά τό επινόημα τοΰ λόγου. Τό μέλλον τοΰ 
θεάτρου καί τοΰ κινηματογράφου δέν εΐνε συνδεδε- 
μένον μεταξύ των καί βρίσκω δτι εΐνε πολύ καλό 
διά τά δύο αύτά είδη τών θεαμάτων.

ΜοΟ ζητείται νά σάς πώ. έάν δ κινηματο /ράφος 
έπέδρασε ε’ις τήν φιλολογίαν καί ιδιαιτέρως είς τόν 
δραματικόν διάλογον. Πάν;ως, έχω τήν γνώμην δτι 
οί συγγραφείς συχνάζοντες είς τόν κινηματογράφον, 
έπηρεάζονται όλίγον κατ’ ολίγον άπό τόν κινηματο
γραφικόν ρυθμόν.

»”Οσο γιά τήν σκηνοθεσίαν, δέν συμφωνώ μέ τήν 
γνώμην δτι μία θεατρική κριτική άλληλοεξαρτάται 
μέ τήν κινηματογραφικήν. Δέν πρέπει νά λησμονοΰ- 
μεν δτι οί πλεΐστοι τών σκηνοθετών υπήρξαν οί ά- 
ποτυχόντες είς τό Θέατρον-Αί μέθοδοι τής θεατρικής 
σκηνοθεσίας εύρίσκονται είς τάς άρχάς τής κινημα
τογραφικής- "Εκαναν είς τόν κινηματογράφον πολλά 
πράγματα τά δποία ήτο άδύνατον νά πραγματοποιη
θούν είς τό θέατρον.

Τό θέατρον εΐνε μία ύπόθεσις άπό τήν άρχήν 
έως τό τέλος, ένφ ό κινηματογράφος εΐνε δλο κινη
τές εικόνες. Έάν ό κινηματογράφος άντικαθίστα τό 
θέατρον, δέν θά όπήρχε πλέον φιλολογία. Είς τόν 
καιρό τοΰ βωβοΰ κινηματογράφου τό κοινόν έπλαθε 
διά τής φαντασίας του ένα θέμα καί κάθε θεατής, 
σύμφωνα μέ τήν μόρφωσί του έδιδε είς τόν κάθε 
ηρώα τις προσωπικές του ιδέες. Υπήρχε, ούτως εί- 
πεϊν, μία συνεργασία μεταξύ τοΰ κοινοΰ καί τών ή- 
ρώων τής όθόνης.

Δέν φαίνεται νά έχουν καταλάβη πολλοί τό τί 

52.400 Θά είναι ό αριθμός Τηλεφώνου τοΰ 

"ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ 
= άπό 1ης 'Ιανουάριου 1937 —

μπορεί νά προσφέρη δ κινηματογράφος εις τήν κοι
νωνίαν. είς τήν έκπαίδευσιν. θά μπορούσε δ κινημα
τογράφος νά παρουσιάση έργα ηθικής έκπαιδεΰσεως 
πολύ τολμηρά, ύπερβολικά προχωρημένα, καί νά 
συντείνη τοιουτοτρόπως είς τήν άναγκαΐαν αύτήν 
έξέλιξιν καί τά όποια διά νά εΐνε ήθικά θά πρέπη 
νά ύπάρχη είς αύτά ή ύγεία καί ή ειλικρίνεια. Δέν 
είμαι τής γνώμης έκείνων οί όποιοι έπιμένουν είς τό 
δτι ένα έργον τέχνης εΐνε έν τ’αύτφ καί διδακτικόν. 
Ή τέχνη δέν εύπρεπίζει τήν ήθική. Υπάρχουν άρι- 
στουργήματα τά όποια περικλείουν δηλητήριο. Τό 
Κοινόν! Καθημερινώς δμιλοΰν διά τό Κοινόν! Αύτό 
μπορούμε νά τό διαιρέσωμεν είς τρεις ή τέσσαρας 
κατηγορίας. Προ πάντων δμως πρέπει νά δώσωμεν 
προσοχήν εις έκεΐνο τό όποιον όνομάζομεν λαόν 
καί δ όποιος άποτελεΐ τήν μεγαλοτέραν πελατείαν 
τοΰ κινηματογράφου. Τί είδους θεάματα ώς έπί τό 
πλεΐστον προσφέρει ή οθόνη είς τό κοινόν; θεάματα 
τά όποια ύπογραμμίζουν τό αίσθημα τής κατωτερό
τητας των. Προσέξετε σ’ αύτό. Κυττάξτε γύρω σέ 
μιά αίθουσα κινηματογράφου τά διάφορα ζευγάρια 
Εκείνος δέν είναι ώραΐος, τό ίδιο κι’ έκείνη. Είς 
τήν όθόνην άντιθέτως είναι γυναίκες θαυμασίας καλ
λονής καί άνδρες γοητευτικοί. "Οταν τελειώσει ή 
παράστασις. τό ζεΰγος έπιστρέφει σπήτι του. Τί 
ταπεινό τό σπήτι έπειτα άπό τά μεγαλεία πού εί
δαν! ΤΙ άνιαροί σύζυγοι! Άλλ’ δχι. Εις τόν κοιτώνα 
τους, αύτός κρατεί στήν άγκαλιά του τήν ώραΐα 
“στάρ,,. Αύτή έγκαταλείπει τόν εαυτόν της είς τόν 
ώραΐον ζέν πρεμιέ... “Ετσι άποκοιμοΰνται μέ τό ό
νειρο αύτό.,.Τό πρωί εύρίσκονται πάλι δ ένας κοντά 
στόνάλλον κι’άρχίζουν πάλι τήζωή τουςδπως πρώτα.

Φαντασίες! Ό κινηματογράφος δλο καί φαντασίες 
χαρίζει στόν -κόσμο. Φαντασίες συνοδευόμενες άπό 
άπογοητεύσεις. Έάν μπορούσε κανείς νά είσχωρήση 
μέσ’ τήν ψυχή τοΰ κοινού προτοΰ τήν κατακτήση ό 
κινηματογράφος καί αν άκόμη ήμποροΰσε νά είσχω
ρήση 15 χρόνια άργότερα θά έκπλήσσετο βλέποντας 
τό τί έχει έφοδιάση μέσα της.

Τί τά θέλετε! Ό κινηματογράφος κάνει τόν κόσμο 
κάθε βράδυ νά νομίζει δτι εύρίσκετοι μέσα σέ μιά 
πάμπλουτη κοινωνία, άμέριμνη, ή δποία δέν έχει 
άλλη φροντίδα παρά τά πάθη της, μιά κοινωνία πού 
ζή μέσα στήν πολυτέλεια, έν μέσω ύλικών εύχαρι- 
στήσεων πού προκαλοΰν τά πλούτη.

’Έπειτα άπ’ δλα αύτά, έκπλήττεσθε λοιπόν, διότι 
ό λαός δέν έργάζεται μέ εύχαρίστησι καί ζητεί πε· 
ρισσοτέρας άπολαύσεις ;

Δύο λοιπόν πράγματα πρέπει ν’άποφεύγετε: τήν 
διέγερσιν καί τήν έξίσωσιν. ‘Ο κινηματογράφος θά 
κατορθώση κάτι καλό μ’ αύτούς τούς δύο ορούς.

Μετάφρασις : Όδέττη Ηο, Οίκονόμου

...’Εγώ είμαι βέβαιος δτι είς τόν δρόμον αύτόν 
τόν άνηφορικόν. τόν γεμάτον άπό κόπους, τόν όποιον 
άνεβαίνομεν καί γιά τόν όποιον θά χρειασθοΰμεν πρό 
παντός νά μήν διστάσουμε,θά μέ άπολουθήτε δλοι 
μέ πίστιν, μέ έμπιστοσύνην. μέ άφοσίωσιν.. ».

I. ΜΕΤΑΞΑΣ

ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΖΩΡΖ ΡΕΝΩ

τήν ταραχή σας... Ξανασυναντώμεθα τυχαίως, γιά 
έπαγγελματικούς λόγους... Διαβάστε μου. παρακα
λώ τό σενάριό σας...

— Νά διαβάσω; Μά δέν μπορώ!..· Σέ ξαναβλέπω 
έτσι άπότομα... Συγχώρησέ με, Λουίζα!

— Σάς άπαγορεύω νά μοΰ μιλάτε μέ τόση οικειό
τητα...

—Πώς μπορώ νά σάς μιλάω διαφορετικά;...
—Διαβάστε τό σενάριό σας. ”Αν εΐνε καλό, θά 

τό ίδήτε στόν κινηματογράφο. ’Αλλέως...
—Τί μέ μέλλει γιά τό σενάριο; Σάς ξαναβρί

σκω!...
Ή νέα γυναίνα έγέλασε περιφρονητικά. Ήτο λε

πτή, ύψηλή, καστανή, μέ ένα κομψό'1 άλλά άπλόν 
ταγέρ· Έσταμάτησε μέ μίαν χειρονομίαν τόν Πώλ. 
πού ήθέλησε νά προχωρήση πρός τό μέρος της.

—Μέ έγκαταλείψατε, τοΰ είπε, ένφ ή ζωή σας 
καί ή δική μου έπρεπε νά κυλήσουν μαζί... 'Ονει
ρευόσαστε νά γίνετε ένας μεγάλος δραματικός συγ- 
γραφεύς. Έπίστευα σέ σάς, μέ δλες μου τις δυνά
μεις. Σάς έβοηθοΰσα μέ τόση τρυφερότητα,.. Δέν 
έποθοΰσα παρά μία εύτυχία: νά βρίσκωμαι σέ μιά 
σκοτεινή γωνιά τής αίθούσης, δταν τό κοινόν θά 
σάς έχειροκροτοΰσε.

• Έπειτα άπό μερικές μικροεπιτυχίες, μοΰ είπατε 
μιά μέρα, ήρεμα καί χωρίς προλόγους: «ΟΙ δύο μαζί 
δέν θά καταφέρωμαι τίποτε, Άς χωρισθοΰμε... γιά 
τό συμφέρον σου καί γιά τό δικό μου... Αισθάνομαι 
δτι. μόνος ό καθένας μας, θά φθάση στό θρίαμβο... 
‘Αντίο, Λουίζα!» «Ναί.. να(...» έψιθύρισα, σάν ζαλι
σμένη άπό μιά γροθιά. Καί σείς έσπεύσατε νά θεω 
ρήσετε τά λόγια μου αύτά ώς συγκατάθεσι ..

»Έ, λοιπόν, κύριε, δέν έπιτύχατε!... Δέν μπορού
σατε νά έπιτύχετε. διότι βρίσκετε κάποτε Ιδέες, θέ
ματα. άλλά δέν ξέρετε νά τά άναπτύξετε, νά τά έκ- 
μεταλλευθήτε .. Δέν είχατε άντιληφθή δτι παρ’ δ- 
λην τήν νεότητα καί τήν άπειρία μου, διώρθωνα τά 
έργα σας, τά σενάριό σας, καί δτι ή μικροεπιτυχίες 
σας, τις όποιες είχατε κοντά μου, ώφείλοντο στήν 
δική μου συνεργασία ..

• Σάς άκούω άκόμη νά βεβαιώνετε δτι μόνος θά 
ψθάσετε στόν θρίαμβο!» Τί ώραΐος ό θρίαμβος στόν 
όποιον έφθάσατε! .. Έκάματέ ρεπορτάζ σέ μιά χώ
ρα άφιλόξενη, μέ πυρετούς, δπου δέν δέχετε νά πάη 
κανείς. ,

Ό Πώλ έκρατοΰσε τό κεφάλι του σκυμμένο ν. Τά’ 
μάτια του έλαμπαν άπό δάκρυα. Τά χείλη του έτρε
μαν. Τό σενάριο τοΰ είχε πέσει άπό τά χέρια είς τό 
πάτωμα.— Μετάνοιωσα τόσο Λουίζα! .. άπήντησε. “Ημουν 
τότε 24 έτών μόνον, έπιπόλαιο παιδί. Έπίστεψα σέ 
κακές συμβουλές.. Μερικές ήμερες μετά τό χωρισμό 
μας, αίσθάνθηκα μιά άφάνταστη δυστυχία! Διότι, 
χάνοντάς σας, έκατάλαβα πόσο σάς άγαποΰσα... 
Διέλυσα τότε τό συμβόλαιο πού μέ κρατούσε στό 
Λονδίνο καί ξαναγύρισα βιαστικά στό Παρίσι, γιά 
νά σάς πώ τόν πόνο μου, τόν έρσκά μου. Σάς έ
γραψα, άλλά τά γράμματά μου μοΰ έπεστράφησαν, 
διότι είχατε άλλάξει άπότομα διεύθυνσι .

— Ναι... δπως καί ζωή., εύτυχώς γιά μένα!
—"Αν δέν έφθασα στό θρίαμβο, τόν όποιον ήλπι- 

ζα νά κατακτήσω εύκολώτερα όλομόναχος, εΐνε διότι 
δέν σάς είχα κοντά μου γιά νά μέ συμβουλεύσετε, 
νά μέ βοηθήσετε... Τό έκατάλαβα πολύ γρήγορα. 
Δέν είχα πιά δρεξι γιά τίποτε- Έσερνα θλιβερά

Είμαι εύτυχής, άγαπητέ μου Πώλ Ραίζ, διότι έχω 
νά σας δώσω μιά καλή άπάντησι. Κατόπιν τής προ- 
τάσεώς μου, ή έταιρεία τών «Παρισινών Φίλμ» έδέ- 
χθηκε τό σενάριό σας. ΜοΟ έκαμε έντύπωσι ή δρα
ματική του δρασις, ή ένδιαφέρουσα πλοκή, πρό πάν
των δέ ό πρώτης τάξεως ρόλος τόν όποιον περιέχει 
γιά τήν πρωταγωνίστριά μας Μόρα Μυράντ... θά 
πληρωθήτε δσα έζητήσατε, καίτοι εΐνε κάπως πολλά..

— Ευχαριστώ, κύριε Βιευθυντά ! Λοιπόν, τό συμ
βόλαιο ;...

— Πείν ύπογραφή καί είσπράξετε τήν συμφωνη- 
μένη προκαταβολή, πρέπει νά δεχθή καί ή Μύρα 
Μυράντ τό σενάριό σας, σύμφωνα μέ ένα δρον τοΰ 
συμβολαίου πού έχομε μαζί της. ‘Υποθέτω άλλωστε 
δτι δέν θά φέρη δυσκολία, διότι δ ρόλος εΐνε καλός 
καί κατάλληλος γΓ αύτήν. Πηγαίνετε νά τήν ίδήτε 
άμέσως στό ξενοδοχείο της. Ή γραμματεύς της έτη- 
λεψώνησε δτι σας περιμένει. Έτσι μπορείτε νά κά
μετε τής μικρές άλλαγές πού θά σας ύποδείξη ίσως. 
Προσπαθήστε νά συνεννοηθήτε μαζί της...

‘Ο Πώλ Ραίζ έπροχωροΰσε φαιδρά είς τήν δεν- 
δροστοιχίαν. Ή Μύρα Μυράντ δέν θά ήρνεϊτο ά- 
σφαλώς τόν ρόλον έκεϊνον, πού |ήτο γεμάτος άπό 
δραματικός σκηνάς. Καί, δταν έπετύγχανε τήν συγ- 
κατάθεσίν της, ό Πώλ θά είσέπραττε άμέσως μίαν 
προκαταβολήν άπό 15 χιλιάδας φράγκα.

Όλη του ή περιουσία ήτο τώρα 3C0 φράγκα, καί 
ώφειλε δύο ένοίκια είς τόν σπιτονοικοκύρην του.

Έπειτα άπό μίαν σειράν άποτυχημένων δοκιμών 
εις τό θέατρον καί τόν κινηματογράφον, είχε δεχθή 
νά κάμη ένα ρεπορτάζ είς τήν Κεντρικήν ’Αφρικήν, 
γιά μιά μεγάλην έφημερίδα. Εκεί κάτω είχε προσ- 
βληθή άπό πυρετούς καί είχε μείνει 5 μήνες είς ένα 
άθλιον νοσοκομεΐον. Κατά τό διάστημα τής άναρρώ- 
σεώς του, είχε γράψει μερικά κινηματογραφικά σε
νάριο. τό πρώτον άπό τά όποια θά τόν έβγαζε τώρα 
άπό τή φτώχεια καί θά έσυντελοΰσε είς τό νά γίνουν 
δεκτά καί τά άλλα, χωρίς δυσκολίαν πιά.

Έφθανε ίσως έπί τέλους ή έπιτυχία, ή άληθινή 
έπιτυχία πού τόν είχε άποφύγει έπί τόσα χρόνια!

Ή φήμη τής Μύρας Μυράντ, μιάς νεαράς Γαλλι
κός, είχε γεννηθή άπότομα, χάρις σέ μερικά φίλμ 
της «γυρισμένα» εις τό Βερολΐνον, ένώ ό .Πώλ εύ· 
ρίσκετο είς τήν ’Αφρικήν καί έτρεμε άπό τόν πυ
ρετόν. Κατόπιν ή ήθοποιός έπέστρεψε είς τό Παρίσι 
καί προσελήφθη άπό τήν έταιρείαν τών «Παρισινών 
Φίλμ», μέ λαμπρούς ορούς.

θά έδέχετο άσψαλώς τό σενάριο τοΰ Ραίζ. Έν 
τούτοις, ό Πώλ άνησυχοΰσε κάπως γιά τήν συνομι
λίαν πού θά είχε μαζί της, διότι δέν είχε ίδή ποτέ 
τήν Μύρα Μυράντ, ούτε είς τήν ζωήν, ούτε εις τόν 
κινηματογράφον. Δέν τήν ήξευρε παρά άπό μερικός 
φωτογραφίας τοΰ τελευταίου της φίλμ, δπου έπαιζε 
ένα ρόλον Ίαπωνίδος. Ή ήθοποιός αύτή έφαίνετο 
διαφορετική γυναίκα εις κάθε ταινίαν της. Δέν άνε- 
γνωρίζετο παρά άπό τήν φωνήν.

Όταν έμπήκε είς τό σαλόνι τοΰ διαμερίσματος 
τής Μύρας Μυράντ. ό Ραίζ αίσθάνθηκε μίαν συγκί- 
νησιν τόσον ζωηράν, ώστε έμεινε έπί μερικά δευτε
ρόλεπτα άμίλητος.

Λουίζα!. . έπρόφερε έπί τέλους τρεμουλιαστά. 
Έσύ είσαι ή Μύρα Μυράντ;...

_—Καθήστε, κύριε Πώλ Ραίζ! άπήντησε ή νέα γυ
ναίκα. Δέν μπορώ νά έξηγήσω τόν τόνο σας, οίίτε
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τόν πόνο μου. Σας άνεζήτησα μάταια, μέ τήν Βοή
θεια της άστυνομίας.

—Δέν ήμουν στή Γαλλία..
—Δέν μπορούσα νά_συνηθίσω νά ζώ χωρίς έσάς. 

Δέν επαψα ποτέ νά σας λατρεύω. Έκεΐ κάτω, στήν 
’Αφρική, έπειτα άπό τΙς τρομερές κρίσεις τοΰ πυρε
τού, κατά τ'ις όποιες έχανα τάς αισθήσεις μου, μοΰ 
έλεγαν: Επάνω στό παραλήρημά σας, έφανάζατε ά
διάκοπα κάποια Λουΐζα...»

’Καί τώρα σάς ξαναβρίσκω!... "Εχετε γίνει ή Μό
ρα Μυράντ, μιά μεγάλη ήθοποιός.

, ~’θ διαθέσιμος καιρός μου είνε πέριωρισμένος, 
κύριε. Περιμένω νά άκούσω τό σενάριό σας...

■ <Ρ.2ώλ μάζεψε ταπεινά τά χαρτιά καί ήρχισε 
το διαβασμα, τρεμουλιαστά, λαχανιασμένα. Σιγά 
σιγά, δμως, άφωμοίωσε τήν ΰπόθεσιν τοϋ έργου γε- 
μάτην άπό έρωτα, μέ τήν ίδικήν του ζωήν. Καί ή 
φωνή του έγινε δυνατή καί σταθερή...

Οταν έτελείωσε, έκότταξε δειλά τήν νέαν γυ
ναίκα. Δέν έσκέπτετο πιά τά χρήματα, τά όποια έν 
τούτοις τού έχρειάζοντο άπολότως. Έσυλλογίζετο 
οτι, κατά τό «γύρισμα »_τοΰ φίλμ, θά μπορούσε νά 
ξαναβλέπη, καθημερινώς ίσως, έκείνην ποΰ άγα- 
πουσε!

—Δέν δέχομαι, κύριε, αύτό τό σενάριο, είπε ψυ
χρά ή Λουίζα. Ή γενική του ιδέα εΐνε δμολογουμέ- 
νως έντονη καί πρωτότυπη. Αλλά τήν έκμεταλλευ- 
θήκατε μετριώτατα. "Αν προτείνετε τό σενάριό σας 
σέ άλλην ήθοποιό, σάς συνιστώ τις έξης μετατροπές.

Μέ μερικός φράσεις, διόρθωσε τό σενάριο, ύπέ- 
δείξε μερικός άλλαγάς άπλάς, πού έκαλλιτέρευσαν 
όμως πολύ τό_σύνολον. “Εκαμε τάπρόσωτα πιο ζων
τανά, πιό σαφή, φέροντάς τα σέ ζωηρότερες άντιθέ- 
σεις μεταξύ των. Ό Πώλ ήκουε, έκπληκτος καί τα 
πεινωμένος, εύρίσκοντας δτι είχε δίκαιον. Πώς δέν 
είχε σκεφθή καί αύτός τάς λεπτομέρειας έκείνας, 
δταν έγραφε τό σενάριο;

Οταν έτελείωσε, ή ήθοποιός έσηκώθηκε καί τού 
είπε ψυχρά:

—Λυπούμε πολύ, κύριε...
Ό Πώλ δέν εύρήκε νά άπαντήση τίποτε. Έβγήκε 

μέ το κεφάλι σκυφτόν.
’Αφού είχε χάσει γιά πάντα τήν γυναίκα έκείνην, 

τόν μεγάλον έρωτα τής ζωής του, έχανε τώρα καί 
κάθε έλπίδα γιά τό μέλλον του. Δέν θά έπετύγχανε 
ποτέ τίποτε είς τόν κινηματογράφον.

θά έζητοΰσε κάποιο ρεπορτάζ, θά έφευγε, θά έ- 
πήγαινε όπουδήποτε μακρυά..·

Πρό μιας ώρας, είχε τόσας έλπίδας! Ή ζωή τοΰ 
έφαίνετο δτι τοϋ έχαμογελοϋσε έπί τέλους. Καί 
τώρα...

*
Έτοιμάζετο νά πατήση τό κουμπί τής προσκλή 

σεως τοϋ άσανσέρ, δταν ήκουσε πίσω του βήματα 
βιαστικά... Εκείνη! Ή Λουΐζα...

Οχι, Πώλ, στάσου! τού έφώναξε.
Τθν έσφιξε είς τήν άγκαλιά της μέ πάθος, δπως 

άλλοτε, καί τοΰ έξήγησε:
, ~Αέν είμαι ή Μύρα Μυράντ··· Είχα τήν κακία νά 

σε αφήσω νά τό πιστέψης... Δέν είμαι παρά ή γραμ- 
ματευς της .. Εγώ δέχομαι καί διορθώνω γι’ αύτήν 
δλα τα σενάριο... ’Εκείνο πού μοΰ διάβασες, είνε 
■περίφημο. Μέ δύο ώρών έργασ(αι θά τό κάμω άκό· 
μη τελειότερο. Ή Μύρα Μυράντ θά τό δεχθή, διότι 
άκούει έμένα πάντοτε...

>Δέν σέ θαύμασα ποτέ περισσότερο Πώλ!... Είσαι 
«νας άληθινός δημιουργός, ένώ έγώ έχω μόνον ένα 
ταλέντο στή διασκευή. Δέν έπαψα ποτέ νά σ’ άγα- 
πω. Σέ ώνειρευόμουν άδιάκοπα, στό Βερολίνο, δπου 
είχα πάει μαζί μέ τήν Μύρα Μυράντ ώς γραμματεύς 
της. Οταν έγυρισα στό Παρίσι, σέ άνεζήτησα κι’ έ- 

Υώ μάταια. ·Ήσουν στήν ’Αφρική... κανείς δέν ήξερε 
.!ί,κ^ιβω<’' “Αλλωστε, άπό ένα άνόητο έγωϊσμό. 

δέν ήθελα νά σοΰ γράψω.
»ΤΩ, τί συγκίνησις, δταν έτηλεφώνησαν άπό τήν 

εταιρεία στή Μόρα Μυράντ δτι θά τής άνέθεταν νά 
παιξη τό έργον σου! Τώρα, άν μ’ άγαπάς άκόμη, 
μπορούμε νά ξαναρχίσωμε τή ζωή μας .. θέλεις Πώλ;

Αν θέλω; ’Ω, άγάπη μου! Σέ ξαναβρίσκω... καί 
μέ συγχωρεΐς! Μάς περιμένει μιά άφθαστη εύτυχία!...

Η ΝΕΟΤΕΡΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ Σ. ΤΕΜΠΛ
Η δημοτικότης τής Σίρλεϋ Τέμπλ είναι τόσον 

μεγάλη καί αί ταινίαι είς τάς όποιας έμφανίζεται 
τόσον περιζήτητοι άνά τήν ύφήλιον ώστε οί παρα
γωγοί τής «Τουέντιεθ Σέντσορυ Φόξ Φιλμ διά νά 
έπαρκέσουν είς τάς διαφόρους ύποχρεώσεις των ά 
ναγκ,άζονται νά «γυρίζουν» άδιάκοπα έργα μέ τήν 
μικραν «ντίβα» . "Ας μή νομισθή δμως δτι ή ποσότης 
βλάπτει τήν ποιότητα. Άντιθέτως. έπειδή ή «Φόξ 
Φιλμ»,έχει μεγάλα κέρδη άπό τήν Σίρλεϋ Τέμπλ 
φροντίζει τά έργα είς τά όποια τήν έμφανίζη νά 
είναι ολα έξαιρετικώς έπιμελημένα καί άξιοθέατα. 
Ετσι ή χαριτωμένη Σίρλεϋ Τέμπλ δέν έπρόφθασε 

να τελείωση τό φιλμ «Ή κόρη τοΰ έπαναστάτη καί 
ήρχισε ένα νέο μεγάλο έργο «Ό καπετάν Γεννά- 
ρης», τό όποιον είναι παρμένο άπό ένα περίφημο 
εις τόν Νέον Κόσμο μυθιστόρημα τής Λάουρας 
Ρίτσαρντς.

Είς τό φιλμ αύτό τοΰ οποίου καλλιτεχνικός διευ
θυντής είναι 0 ντέ Σύλβα καί σκηνοθέτης ό Ντάβιντ 
Μπάτλερ, λαμβάνουν μέρος πλήν τής Σίρλεϋ Τέμπλ, 
η ωραιοτάτη Τζίν Λάγκ. ό Γκύ· Κίσβη καί ό Σλίμ 
Σουμερτιλ. ‘Η μουσική καί τά τραγούδια, έπτά τών 
οποίων τραγουδά ή Σίρλεϋ σέ έπτά διαφορετικές 
γλώσσες, έχουν γραφή άπό τούς Λιοΰ Πόλλοκ καί 
Σίντνεϋ Μίτσελ.

FLACHI DEMETRIO
Ό νέος μηχανικός τών Εργασιών τής 
Αν. Ετ. ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΛ, δστις θά παρα- 
μένη μονίμως έν Έλλάδι διά τήν τοποθέτη- 
σιν τών όμιλούντων μηχανημάτων της καί 
τήν έπίβλεψιν τής καλής λειτουργίας των.

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ 01 ΘΑΜΩΝΕΣ ΤΟΥ
"Οτι δ κινηματογράφος αποτελεί σήμερον,μια 

ψυχαγωγική καί μορφωτική ανάγκη διά τά πλήθη, 
είνε κάτι, πού δέν χωρεΐ άμφισβητησι.

Βρίσκει κανείς σ’ αυτόν το θέαμα, τη μουσική, 
τή μάθησι τόσων πραγμάτων, ως καί τήν ορθή 
προφορά τής ξένης γλωσσης πού θαθελε *να μάθη 
- αφού προβάλλονται ταινίες ομιλούσες σ όλες τις 
γλώσσες σχεδόν τοϋ κόσμου, πλήν τής ίδικής μας. 
Λύτη, τήν έχουμε τόσο περιφρονημένη, ώστε οί 
επεξηγηματικοί τίτλοι τών ταινιών πού προβάλλον 
ται γιά τούς άγνοοΰντας έκείνην στήν οποία έχει 
«γυρισθή», νά βρίθουν συντακτικών καί δρθογραφι- 
κών μαργαριτών. ’Αλήθεια, γιατί τόση τσιγγουνια 
έκ μέρους τών διευθυντών κινηματογράφων να μη 
καλοπληρώνουν ένα μεταφραστήν ώστε νά έπεξεργά 
ζεται τήν μετάφρασι καλά καί νά φροντίζη γιά τή 
διόρθωσι τών ορθογραφικών λαθών, πού γίνονται 
κατά τήν στοιχειοθέτησι τών τίτλων;

Ή τουριστική αστυνομία, πού έσκέφθη δρθω 
χστα άλλωστε—νά λάβη μέτρα γιά τάς ^ορθογρά
φους έπιγραφάς τών καταστημάτων^ ας περιλαβη 
σχετίκώς καί τούς τίτλους τών ταινιών.

"Ας είνε δμως, ξεφύγαμυ άπό τόν προορισμο 
μας καί αν συνεχίσουμε έτσι θά τραινάρουμε πολύ. 
Λέγαμε, λοιπόν, δτι δ Κινηματογράφος αποτελεί 
μιά ψυχαγωγική καί μορφωτική ανάγκη καί ως 
τοιοϋτος, δέν μπορεί, παρά νά προσελκύη τά πλη 
θη. Έν τούτοις, δ κύκλος τών θαμώνων του, δέν 
περιορίζεται εις τήν πλευράν αύτήν. “Ενα μεγάλο 
πλήθος τών πελατών τών κιτηματογραφικών αιθου
σών είνε καί οί παραφόρως ερωτευμένοι, _ πού διά 
τόν φόβον τοϋ κοσμικού κουτσομπολιού η, τής συναν- 
τήσεως μέ τήν μαγκούραν τοϋ πατρός εκείνης, δεν 
τολμούν νά εμφανίσουν τήν αμοιβαιότητα των αι
σθημάτων των άνά τάς οδούς, τάς ρύμας καί τά 
άλλα κέντρα τής πόλεώς των. ’Έτσι, καταφεύγουν 
είς τήν αίθουσαν τοϋ κινηματογράφου δπου καί αν 
κατάτό άναμμα τών φωτων τους συλλαβή κανένα 
άδιάκριτο μάτι, δέν μπορεί νά τούς παρεξηγήση. 
Τίποτε φυσικότερο, άπό τό να ένδιαθερθοϋν αμφο 
τεροι διά τήν νέαν δημιουργίαν τής Ίζόαν Κραου- 
φορντ ή τής Σίρλεϋ Τέμπλ. Ούτω, ενώ τ0_> ®λλο 
πλήθος ξεσβερκιάζεται διά νά παρακολουθή επί τής 
οθόνης τήν ύπόθεσιν τοϋ έργου, τό ερωτευμένου 
ζεύγος άφήνει τούς πόδας, τάς χεϊρας καί τα χείλη 
του νά ενωθούν είς έν άδιαίρετον σύνολον, χωρίς 
φόβον καί... πάθος καί μέ τήν μικροτέραν δυνατήν 
δαπάνην.

Έκτος δμως τών έρωτευμένων ζευγαριών, που 
καταλαμβάνουν κατά κανόνα τά πλέον σκιερά μέρη 
τών αιθουσών, είνε καί οί χασομέρηδες, που ευ
ρίσκουν τόν κινηματογράφον ώς τό έφθηνοτερον 
κέντρον διημερεύσεως καί ραχατιοΰ. Βγάζουν ενα 
είσιτήριον είς τάς 2 μ. μ., εισέρχονται, καταποντί
ζονται εις ένα φωτέϊγ καί δέν σηκώνονται παρ ό

ταν σημάνη μεσονύκτιον καί τό άνοιγμα τών θυ 
ρών διά τήν γενικήν έξοδον τούς κάμη νά... τουρ 
τουρίσουν. Τότε σηκώνονται μέ νωχέλειαν, χασμου- 
ριώνται... έκατοντάκις καί έξέρχονται διά νά δια’ 
λαλήσουν είς τούς κύκλους τών γνωστών των την 
ωραιότητα τοϋ έργου καί πρό παντός τάς... πολλα
πλός άρετάς τοϋ κίνημα ογράφου.

"Αλλη τάξις θαυμαστών καί τακτικών θαμώνων 
τοϋ κινηματογράφου πάλιν εΐνε τα γεροντοπαλλη- 
καρα καί οί γεροντοκόρες, πού έφ’ δσον δέν βρή
καν τόν ποθητόν σύντροφον τής ζωής των είς τήν 
πραγματικότητα, τόν άναζητούν είς τον κόσμον 
τών σκιών, ερωτευμένοι μέ τούς διαφόρους έκλε 
κτούς τής οθόνης. , „ ,

’Έτσι οΐ μέν εκστατικοί πρό τής ’Άννας Στεν 
ή τής Κάτε φόν Νάγκυ, άναστενάζουν έπί τή θέμ 
των έκ μυχίων προφέροντες μελιστάλακτα:

—Χρυσό μου, μέ έκαψες!..
Αί δέ λυγωμέναι πρό τοϋ Κλάρκ Γκείμπλ η 

τοϋ Ρομπέρ Τέϋλορ, άναλύονται εις άκκισμούς καί 
ξεφωνίζουν έπί τή θέα των:

—’Ώχου μου νά χαρώ, τί ώμορφα, πού φιλάει! 
φτοΰ σου, μή σέ βασκάνω, χρυσούλη μου!...

‘Υπάρχει επίσης ή τάξις τών σνόμπ, πού θεω 
ρεϊ άναξιοπρεπές τήν άγνοιαν τών προβαλ’ομένων 
φίλμ, τών χορομανφν, πού πηγαίνουν στό Σινεμά 
γιά νά ξεσηκώσουν νέες χορευτικές φιγούρες, πού 
θά έπιδείξουν στά χορευτικά γκρούπ, τούς καί τάς 
κομψευομένας πού έπιδιώκουν νά έμφανισθοϋν^ ως 
άλλοι Μανζοϋ ή ώς άλλαι Μαρσέλ Σαντάλ καί έκεί
νας πού φιλοδοξούν νά γίνουν αί διάδοχοι τής Τζό- 
σν Κράουφορντ καί τέλος ή τάξις έκείνων που^πη- 
γαίιουν νά δοΰν δλα αύτά διά νά σχολιάσουν. Υπ 
αύτές τις συνθήκες, δέν μπορεί παρά οι Κίνημα 
τογράφοι νά εΐνε Σχολεΐον γενικής κοινωνικής μορ- 
φώσεως. Σύμφωνοι;Ο ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ

C. Lagopoulos 
Κ. Λιναρδάκης 
X. Δημητρόπουλος
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ
ΤΟΥ “ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΎΣΤΕΡΟΣ,, 

ΑΘΗΝΑΣ

'Αξιότιμε ΚύριεΆιευθυντά,
'Επί τη εύκαιρίςτ τών παραπόνων τοΰ συναδέλφου 

κ. Μοσχοβίτη Ερχομαι διά τής παρούσης μου νά ά· 
πευθύνω σύστασιν πρός δλους τούς συναδέλφους 
κινηματογραφιστάς τών έπαρχιών δλοκλήρου τής 
Ελλάδος, δπως έπ'ι τέλους άντιληφθοΰν τήν δντως 
τραγικήν θέσιν είς ήν εύρισκόμεθα πάντες.

ΠρΙν καταλήξωμεν οίκτρά ναυάγια, καί εύρεθώ- 
μεν είς τούς δρόμους χρεοκοπημένοι άνεπανορθώ- 
τως, άς ξυπνήσωμεν Κύριοι συνάδελφοι.

Κάθε άναβολή άποκλείεται. Έάν Εξακολουθήσω- 
μεν κατά τόν τόσον καταπληκτικόν τρόπον άδιαφο- 
ροΰντες διά τήν τύχην μας, πολύ γρήγορα θά περι- 
έλθωμεν σέ άξιοδάκρυτη ταπε[νωσιν καί οίκονομι- 
κήν συντριβήν· θά καταντήσωμεν τότε σκελετοί, θά 
άποβληθώμεν οίκτρώς άπό τάς Επιχειρήσεις μας, 
καί θά Ελθουν εις τάς Επιχειρήσεις μας άλλοι άν
θρωποι, οΐ όποιοι δμως θά κατοχυρώσουν άριστα 
τά συμφέροντά των.

Όσο κι άν πικραθήτε, δέν διστάζω νά τονίσω είς 
άπαντας ύμας, δτι τοιαύτη κλασική άνικανότης πα- 
ρατηρεΐται είς δλα τά μέλη τής οίκογενείας τών 
κινηματογραφιστών, ώστε μέχρι σήμερον κανείς Εξ 
ήμών δέν εύρέθη άξιος νά ήγηθή μιας προσπαθείας 
δπως κατωχυρώσωμεν καί προστατεύσωμεν τήν ύ- 
παρξίν μας ώς Επιχειρηματίαι.

Άπό τάς τόσον πενιχράς είσπράξεις μας, άφαι- 
ροΰνται άναγκαστικώς είς βάρος μας, πολλά Εκα
τομμύρια διά φορολογίαν, άρκετά Επίσης Εκατομμύ
ρια διά τάς συντάξεις τών ήθοποιών, καί άλλα διά 
τό Εθνικόν θέατρον, όδοποιΐες καί λογής λογής 
άλλες φορολογίες, λές καί είναι μεγάλο, συντελε 
σταί οί ήθοποιοί καί τό Εθνικόν θέατρον στήν πρόο
δον τών κινηματογραφικών Επιχειρήσεων.

Δέν εύρέθη άνθρωπος ποτέ νά άξιώση δπως 
κοντά σ’ αύτά τά τεράστια ποσά τών φορολογιών, 
μπή Εστω καί Ενα πεντηκοντάλεπτο γιά ν’ άποτε- 
λέση Ενα ταμεΐον συντάξεως τοΰ κλάδου τών κινη 
ματογραφιστών, κανείς δέν παρουσιάσθη νά διαμαρ- 
τυρηθή Εναντίον τής φοβέρας φορολογίας ή όποια 
τσακίζει κυριολεκτικές τά κόκκαλα τών Εν τή Επαρ
χία κινηματογραφιστών, ούδείς είχε τό σθένος νά 
ζητήση άπό τό Κράτος προστατευτικήν μέριμναν 
διά τής όποίας δέν θά μπορούσε δ καθένας νά δη- 
μιουργεϊται Επιχειρηματίας κινηματογράφου Εκεί 
ποΰ δέν ύπάρχει άνάγκη, γιά \ά καταλήγη είς τούς 
έπαισχύνους Εκείνους συναγωνισμούς, άποτέλεσμα 
τών όποιων είναι ή παταγώδης χρεωκοπία τών Επι
χειρηματιών. Καί άκόμη δέν εύρέθη κανείς Ικα
νός νά έπιδιώξη τήν άρσιν τοΰ διωγμού τών κι
νηματογραφικών Επιχειρήσεων, ποΰ διότι μπήκε 
Ενα παιδάκι νά ζητήση τόν πατέρα του στήν είσοδο 
τοΰ κινηματογράφου, μηνύεσε, διότι έκ παραδρομής 
δέν άνέγραψε εις τά προγράμματά σου «Κατάλλη
λον ή «Ακατάλληλον» μηνύεσε καί πάλιν, έάν βρεθή 
Ενας Ιδιότροπος πελάτης καί πάρει καρέκλα νά καθίση 
στό διάδρομο, πάλιν κατηγορούμενος βρίσκεσε, καί 
δταν μιά φορά τόν χρόνο τά Χριστούγεννα τύχη νά 
κάθηνται καί πέντε θεαταί όρθιοι καί αύτήν τήν φο
ράν, διότι Επώλησες εισιτήρια περισσότερα τών δ· 
παρχουσών θέσεων, πάλιν διά τό μονομελές προο- 
ρίζεσε, καί τόσες άλλες κατηγορίες παραβάσεων

ποΰ διαλαμβάνονται είς τόν Εξοντωτικόν έκεϊνον 
4767 Νόμον.

Μόνον καί μόνον μέχρι σήμερον λόγια έλέγοντο 
καί λέγονται. Πραξις καμμία, άδιαφορία πρωτοφανής 
καί Εγκληματική.

Κύριοι συνάδελφοι. Νομίζω δτι ήλθεν ήδη ή ώρα 
ποΰ τό μαχαίρι Εφθασε στό κόκκαλο. Έχομεν κα
θήκον νά σκεφθώμεν σοβαρώς πλέον. Τήν στιγμήν 
αύτήν δέν χωρεϊ καμμία άναβολή καί δισταγμός. Μέ 
δλίγην θέλησιν καί Ενδιαφέρον θά Επιτύχωμεν τά 
πάντα. Δέν ζητοϋμεν παραλογισμούς. Έχομεν καί 
ήμεΐς άδιαφιλονίκήτα δικαιώματα άπό τό κράτος νά 
μάς προστατεύση·

Ή κατεύθυνσίς μας δέν θά είναι άλλη, παρά 
λίαν συντόμως νά συναντηθώμεν είς τάς Αθήνας 
ίνα άναθέσωμεν δλοι μαζύ εις Ενα πρόσωπον άξιον 
νά διαχειρισθή τά ζητήματά μας, είς Εναν άριστον 
καί σοβαρόν νομομαθή, δστις θά προετοιμάση τήν 
δλην Εργασίαν διά τήν Επιτυχίαν τής άποκαταστά- 
σεώς μας. Έκεϊ θά συνέλθωμεν διά νά έκλέξωμεν 
δέκα ικανούς καί δραστηρίους συναδέλφους οί ό
ποιοι θά άποτελέσουν τήν Επιτροπήν τών έν τή Ε- 
παρχίςχ κινηματογραφιστών καί οίτινες όμοΰ μετά 
τοΰ πληρεξουσίου μας θά παρουσιάζονται, δταν πα- 
ρίσταται άνάγκη, Ενώπιον τοΰ κ. Ύπουργοΰ καί είς 
τόν κ. Πρωθυπουργόν άκόμη.

θά άξιώσωμεν τήν σύστασιν ταμείου συντάξεως 
τών Κινηματογραφιστών, θά άξιώσωμεν τήν ψήφι- 
σιν προστατευτικού Νόμου δυνάμει τοΰ όποίου θά 
καθορισθή ό άριθμός τών κινηματογράφων ποΰ θά 
πρέπη νά λειτουργούν εις έκάστην πόλιν. θά καθο- 
ρισθοϋν άποζημιώσεις διά τούς τυχόν άπομακρυνο- 
μένους άπό τήν έπιχείρησιν τού κινηματογράφου, θά 
άξιώσωμεν τήν τροποποίησιν τής φορολογίας τών 
έν τή έπαρχίςχ κινηματογράφων, ήτοι θά καταβάλλη 
Εκαστος Επιχειρηματίας φορολογίαν έπί τών κερδών 
καί ούχί Επί τών εισπράξεων. Καί τέλος θά έπιτύ- 
χωμεν τήν τροποποίησιν καί τοΰ Νόμου 4767, Ενεκεν 
τοΰ όποιου προσαγόμεθα καθημερινώς καί άναιτίως 
κατηγορούμενοι εις τά δικαστήρια.

Τήν άνάθεσιν τών άνωτέρω ζητημάτων μας Κύριοι 
συνάδελφοι, προτείνω δπως κάμωμεν εις τόν διακε- 
κριμένον Επιστήμονα, δικηγόρον κ- Ίωάννην Π. Μα- 
τσούκαν Σταδίου 4 (Μετοχικόν Ταμεΐον Στρατοΰ), μέ 
τήν βεβαιότητα δτι ή έκ μέρους του διαχείρησις τών 
ύποθέσεών μας θά γίνη μέ Εξαιρετικήν δραστηριό
τητα καί μέ άριστα άποτελέσματα.

Πρός τούτοις, διά τής παρούσης μου δημοσιεύ' 
σεως προσκαλώ πάντας τούς Ενδιαφερομένους κινη- 
ματογραφίστάς τών Επαρχιών, δπως τήν 1 Ιην ’Ιανου
άριου 1937 ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 10 π. μ. εύ· 
ρίσκονται πάντες είς τήν αίθουσαν άναμονής τοΰ 
πέμπτου όρόφου τοΰ Μεγάρου τοΰ Μετοχικοΰ Τα
μείου Στρατοΰ.

’Ελπίζω δτι πάντες οί κ. κ. συνάδελφοι άντιλαμ- 
βάνονται πλέον δτι Επιβάλλεται νά κινηθώμεν, διότι 
έάν έξακολουθήσωμεν άδρανοΰντες καί άδιαφοροΰν- 
τες θά είμεθα όντως άξιοι τής τύχης μας ή όποία 
ούτως έχόντων τών πραγμάτων, προβλέπεται Εξαι
ρετικά δυσμενής.

Όσοι Εκ τών κ. κ. συναδέλφων θά συμμετάσχουν 
εις τήν όρισθεΐσαν άνωτέρω συγκέντρωσιν, παρα- 
καλοΰνται θερμώς δπως λάβουν τόν κόπον νά μέ I ειδοποιήσουν δΓ Επιστολής των.

Μετά πάσης τιμής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΕΛΛΟΣ

Διευθυντής τού ’Εν Κορίνθω 
Κινηματογράφου ΑΤΕΛΙΕ

Η ΜΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
Τό σπουδαιότερον Ισως άπό τά μοδιστράδικα όλου τοΰ 

κόσμου εύρίσκεται είς τό Χόλλυγουντ. Είνε ίνα κτίριον 
χαμηλόν, στηριγμένον εις τ·ύς τοίχους ενός στούντιο. 
Έκεϊ γεννώνται τά φορέματα καί τά κοστούμια πού φο
ρούν οί διβσημότβροι ήθοποιοί καί τών δύο φύλων. Τό 
σπουδαιότερον δμω; είναι ότι γεννάτβι έκεϊ ή γυναικεία 
μόδα όλου τ·ύ κόσμου.

Είς τό μοδιστράδικο αΰτδ δέν γίνονται άπλαϊ απομιμή
σεις τής σημερινής «γρβμμής», άλλά δημιουργεϊται ή νέα, 
ή μελλοντική μόδα.

Ώς γνωστόν, ό κινηματογράφος έχει μεγάλην έπίδρα- 
σιν είς τήν ζωήν, είς τό κτένισμα τών μαλλιών όσον καί 
είς τήν Επίπλωσιν τών σπιτιών, άκόμη δέ καί είς τόν τρό
πον τής σκέψεως. Είναι ένα άπό τά μεγαλύτερα μέσα 
διεισδύσεως καί υποβολής, τά όποια διαθέτει ό σύγχρο
νος πολιτισμός. ,

'Ιδού γιατί αί παλαιοί «πρωτεύουοσι τής μόδας» έχουν 
χάσει πιά τά πρωτεία των. Αί βασικοί Εμπνεύσεις προέρ
χονται πλέον άπό τήν πόλιν τοΰ κινηματογράφου, άπό τό 
Χόλλυγουντ.

Κάδε ήμέραν, είς τούς δρόμους, είς τά κέντρα καί είς 
τά σαλόνια όλου τοΰ κόσμου, εκατομμύρια γυναίκες απο
μιμούνται τό κτένισμα, τό ντύσιμον, τό καπέλλο, τήν 
τσάντα τής Γκάρμπο, τής Ντήτριχ, τής Κράουφορδ ή τής 
Σήρερ είς τό τελευταϊον τους φίλμ. Διότι φαίνεται ότι 
μόνον ό αμερικανικός κινηματογράφος έκατάλαβε κατά 
βάθος τό πρόβλημα τής μόδας καί ήθέλησε νά τό λύση 
μέ τήν πρίπουσαν σοβαρότητα.

Πρέπει νά σημειωθή ότι τό «γύρισμα» ένός φιλμ διαρ- 
κεΐ αρκετόν καιρόν ώστε νά γίνη πιά ντεμοντέ ό,τι ήτο 
τής μόδας κατά τήν άρχήν τής Εργασίας. Επομένως, ή 
μόδα πού θά Εμφανισθή είς ένα φίλμ, πρέπει νά έποτελή 
πρόδρομον τής μελλοντικής, ώστε νά ταιριάζη είς τήν 
Εποχήν πού θά παιχθή τό έργον.

Άλλη αίτία αργοπορίας είνε τό μοίρασμα τών ται
νιών. Άπό τήν στιγμήν δηλαδή πού θά τελειώοη τό «γύ
ρισμα» ένός φίλμ έως δτου έτοιμασθοΰν τά αντίτυπα πού 
θά σταλούν είς δλον τόν κόσμον, καί λανσαρισθούν είς 
δλας τάς χώρας, μεσολαβούν μερικοί μήνες, περί τούς 6 ή 
7. Ας ύποθέσωμεν τώρα δτι ή δράσις αΰτοΰ τοΰ έργου 
γίνεται τό καλοκαίρι. Άν τά φορέματα τών ήθοποιών 
ακολουθούν τήν μόδα τών προηγουμένων μηνών, ή ταινία 
•ά παρουαιάζη, δταν παιχθή, ένα θέαμα άπηρχαιωμένον. 
πρό πάντων γιά τόν γυναικείου κόσμον !

Ιδού γιατί χρειάζεται νά προφητεύεται ή μελλοντική 
γραμμή, ή τόσον ευμετάβλητη μόδα. Αί έταιρεϊαι τοΰ Χόλ
λυγουντ έχουν αναθέσει τήν συνεχή αύτήν. έρευναν είς 
διααήμους ειδικούς, δπως δ Τρέβις Μπάντον, ή "Ελεν 
Τίϋλορ καί δ περίφημος Άντριάν, ό «άρμπίτρ» τού γυ
ναικείου ντυσίματος.

Μόλις έτοιμασθή ένα νέον σενάριο φίλμ, οί σχέδια- 
σταί αυτοί άρχίζουν τό έργον των. Βασιζόμενοι είς τήν 
Εξέλιξιν τής περασμένης μόδας, ήμπορούν νά προβλέψουν 
αλάνθαστα τήν αυριανήν. Καί σχεδιάζουν έτσι τά διάφο
ρα, μοντέλλα. Έπειτα δ «κόφτης» Ετοιμάζει τά «πατρόν» 
καί κόβει τό ύφασμα σύμφωνα μέ αύτά. Τέλος, μπαίνουν 
είς Ενέργειαν ή μοδιστροδλες.

Σκυμμένες έπάνει άπό τής πιό μοντέρνες ηλεκτροκίνη
τες ραπτομηχανές, ή νεράιδες αυτές τής μόδας ετοιμάζουν 
της ^θαυμάσιες τουαλέττες, πού θά κατακτήσουν άργότε- 
ρα δλον τόν γυναικόκοσμον.

Τό τμήμα τοΰ μοδιστράδικου δλων τών κινηματογρα
φικών στούντιο έχει γιά κάθε πρωταγωνίστριαν ένα μανε
κέν μέ τάς άκριβεϊς διαστάσεις τού σώματός της, γιά νά 
μή κουράζεται ή ηθοποιός μέ ατελείωτες πρόβες καί νά 
δοκιμάζη τής τουαλέττες της σχεδόν τελειωμένες πιά, 
γιά.τά μικροδιορθώματα μόνον.

ό φοΰ φορεθη άπό τήν ήθοποιόν, κάθε φόρεμα φυ

λάσσεται σέ είδικά κέδρινα ντουλάπια, γιά τήν πιθανό 
τητα νά έπαναληφθή ή νά προστεθή κάποια σκηνή. “Ετσι 
συγκεντρώνονται πολλές χιλιάδες τουαλέττες, ή όποιες κά
ποτε ξαναχρησιμοποιοΰνται κατόπιν άπό τής κομπάρσες.

Γιά τήν δευεέραν αυτήν χρησιμοποίησίν των, χρειάζε
ται ένα... ξανάνειωμα, τό όποιον γίνεται μέ περιέργους 
μεθόδους < τρυκαρίσματος». Διάφορα στολίσματα ζωγραφί
ζονται είς τό ύφασμα καί άλλα Εφαρμόζονται Επάνω του 
μέ κόλλα, πάντοτε άπό είδικούς. “Ετσι τά φορέματα 
παίρνουν όψιν άλλοιώτικην καί μοντέρνα.

Γύρω άπό τά «τμήματα ραπτικής» Εξασκεϊται δλόκληρη 
κατασκοπεία άπό τάς άντιπάλους κινηματογραφικός Εται
ρείας, πού θέλσυν νά κλέψουν τάς Εμπνεύσεις καί νά τάς 
παρουσιάσουν πρώται. Φυσικά δέ, υπάρχει καί ή σχετική 
άντικατασκοπεία. Κάθε υπάλληλος τοΰ τμήματος υποχρε
ώνεται άπό τό συμβόλαιόν του νά κρατή απόλυτον Εχεμύ
θειαν. Διαφορετικά πληρώνει μεγάλην ποινικήν ρήτραν.

Καί δμως, παρ’ δλας τάς τόσας προφυλάξεις, τά πρω
τότυπα κοστούμια τής Νόρμας Σήρερ είς ένα νέον φίλμ, 
άντεγράφησαν λεπτομερέστατα άπό τούς κατασκόπους! 
Τό παράδειγμα δέ, δέν είνε τό μόνον αύιοί τοΰ είδους.

ΛΑ ΓΙΑΝΝΑ : Ή μεγαλειτέρα χορεύτρια τής Εύρώ- 
πης. γνωστή καί γιά τήν Εξαιρετική καλλονή της, ή 
δποία πρωταγωνιστεί μέ τόν Χάνς Ζένκερ είς τό 
πολύκτροτον γερμανικόν φίλμ «ΤΡΟΥΦΑ* (Β1ΝΤΕΡ- 
ΓΚΑΡΤΕΝ) «γυρισθέν» μέ τεράστια σκηνικά μέσα.
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ΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΜΌΝ ΑΣΤΕΡΩΝ
Πολλοί βεβαίως θά διερωτώνται ποΰ όφείλεται ή 

έπιτυχία μιας γυναικός είς τόν κινηματογράφον;
Μήπως ή ώραιότης των, ή ιδιοφυία των, ή νεό- 

της των, τό ταλέντο των ή καμμια άλλη προσωπι- 
κδτης των;

Αύτό λοιπόν τό έρώτημα κα'ι συγχρόνως άπορία, 
έθεσε πρό όλίγου καιρού κάποιο άμερικανικό περιο
δικό σέ πολλούς σκηνοθέτας, οί όποιοι δμολογουμέ- 
νως εύρέθησαν είς δύσκολον θέσιν καί δέν ήξεραν 
καί αύτο'ι οϊ ίδιοι πού άκριβώς νά τό άποδώσούν. 
Πάντως ή κοινή γνώμη των είνε σχεδόν ή άκόλου- 
θος: δτι ή έπιτυχία, πρό παντός τών γυναικών, όφεί- 
λεται είς τό ταλέντο των, τήν ιδιοφυίαν καί σέ πολ
λές, στην προσωπικότητά των.

Αύτό είνε τό μίγμα πού όφείλει νά έχη μία γυ
ναίκα κατά γενικόν κανόνα διά νά έπιτύχη.

"Οταν δέ οί σκηνοθέται λέγουν ταλέντο, έν- 
νοοϋν, δπως έξηκριβώθη, τήν ικανότητα έκείνην, νά 
συγκινήται καί νά κατορθώνη νά έκδηλώνη τήν συγ- 
κίνησίν της. ’Επίσης μία ήθοποιός θά πρέπη νά έχη 
έμπιστοσύνην στόν έαυτόν της καί νά είνε προικι
σμένη άπό μίαν άκατάβλητον θέλησιν.

Ό γνωστός σκηνοθέτης τοΰ έργου «Βαμμένος 
Πέπλος», Ρίσαρντ Μπολεσλάβσκυ, λέγει τά έξης γιά 
τήν Γκρέτα Γκάρμπο καί ίσως έχει δίκηο.

Ή Γκρέτα είνε τό παράδειγμα, τό δλοζώντανο, 
τής έπιτυχίας, χάρις είς τήν άκατανίκητον έπιμονήν 
της. ’Εκείνο πού τήν κάνη μεγάλην καλλιτέχνιδα, 
δέν είνε ή άγάπη της πρός τόν κινηματογράφον, 
δπως νομίζουν πολλοί, άλλά ή κυρίαρχος θέλησίς 
της νά έκφραση τό δημιουργικό της ταλέντο πού 
έχει μέσα της. Μέ τό ταλέντο αύτό κατορθώνει νά 
έκφράζη ή νά χαλαρώνη τάς συγκινήσεις της.

“Ολοι βεβαίως θά ένθυμοΰνται τήν Γκάρμπο είς 
τήν δημιουργίαν της «Ή Βασίλισσα Χριστίνα» κα'ι 
όλοι θά παρετήρησαν πώς στην ταινίαν αύτήν δέν 
έβλεπαν τήν Γκρέτα, άλλά τήν ίδια τήν Χριστίνα, 
τήν δποίαν είχε κατορθώσει νά κλείση μέσα της, 
χάρις στό ταλέντο της

"Ενα άλλο παράδειγμα τής άκαταβλήτου θελή- 
σεως είνε καί ή Τζόαν Κράουφορντ Είνε καί αύτή 
ένα άπό τά παραδείγματα τά κλασσικά τής άκατα
βλήτου θελήσεως καί χάρις σ’ αύτήν κατώρθωσε νά 
βρίάκεται έκεϊ πού είνε σήμερα καί θά έξακολουθή 
έπ’ άρκετόν καιρόν.

Ή Κράουφορντ γιά νά μάθη γράμματα καί αύτό 
διά νά άρχίσωμεν άπό τήν Ιδιωτικήν της ζωήν, ήνα- 
γκάζετο νά σκουπίζη καί νά σφουγκαρίζη τό πάτωμα 
ένός ιδιωτικού σχολείου, καί έτσι κατώρθωνε νά 
μορφώνεται, έφ’ δσον δέν είχε τά άπαιτούμενα χρή
ματα. Κατόπιν έγινε μπαλλαρίνα καί σιγά σιγά έ
γινε ήθοποιός καί σήμερα κατατάσσεται ώς μία άπό 
τάς μεγαλυτέρας ήθοποιούς τοΰ κινηματογράφου.

"Εχει βέβαια καί τό χάρισμα τής προσωπικής 
ώμορφιας καί τό αισθητικόν πνεΰμα, άλλά χωρίς 
τήν χαλύβδινην έπιμονήν της, δέν θά κατώρθωνε τί
ποτε.

Όλες λοιπόν οί μεγάλες καλλιτέχνιδες έχουν 
τό φυσικόν έκεΐνο δώρον τής δυνάμεως νά ένσαρκώ 
νουν τά πρόσωπα τά δποϊα μας παρουσιάζουν στήν 
δθόνη. Ή Κράουφορντ, ή Ντήτριχ, ή Γκάρμο, ή Χέπ- 
μπουρν, ή λησμονημένη πλέον Γκέυνορ. ή μικροΰλα 
Τέμπλ, δταν παρουσιάζονται στήν όθόνη μας γοη
τεύουν δχι μέ τήν ώμορφιά των, διότι πολλές άπό 
αύτές δέν είνε καθόλου ώραΐες, άλλά μέ τήν ένσάρ- 
κωσιν τοΰ προσώπου πού ύποδύονται

Όσον άφορά τά άλλα προσόντα τών ήθοποιών 
(σπόρ κλπ.) δέν κάμνω καθόλου λόγον, διότι αύτά 
άποκτώνται μέ τήν έκπαίδευσιν.

Δέν πρέπει νά παραλείψωμεν καί μερικός άλλας

ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΑΓΚ · ΦΙΛΜ

Κατά τό διαρρεΰσαν έτος 1936, την μεγαλειτέραν 
κίνησιν μηχανημάτων όμιλοϋντος έσημείωσε ή ‘Εται
ρεία ΚΛΑ.ΓΚ ΦΙΛΜ πραγματοποιήσασα τάς κάτω&ι 
νέας εγκαταστάσεις έν Έλλάδι.
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λοτε πεζοπορώντας καί άλλοτε ταξειδεύοντας λαθραία μέ 
εμπορικά τραίνα, έφθασα είς τό Πόρτλαντ.Τά 5 επόμενα χρόνια τής ζωής μου ύπήρξαν μάλλον 
πολυτάραχα. "Εγινα διαδοχικά ήθοποιός, ξυλοκόπος, και 
πάλιν ήθοποιός, τηλεφωνητής, ήθοποιός πάλιν, κλητήρ καί 
πάλιν ήθ-οποιός. Ένώ έπαιζα εις τό “Μικρόν θέατρον». 
είχα τήν τύχην νά γνωρίσω μίαν άσύγκριτην καθηγήτριαν 
τής δραματικής, τήν Ζοζεφϊν Ντιλλόν... τήν ίδιαν ή όποια 
έγινε κατόπιν γυναίκα μου καί άπό τήν όποιαν έχώρισα 
μετά 5 έτη. διατηρώντας δμως άρίστας φιλικάς σχέσεις 
μαζί της. τόσον ώστε πηγαίνω άκόμη τώρα κάπου-κάπου 
γιά νά μοϋ δώση μαθήματα άπαγγελίας.

Έπί τέλους, τό 1924. ή Ζοζεφϊν καί έγ<» εϋρεθ-ήκαμε 
είς τό Λός "Αντζελες. Έπήγαινα έκεϊ δχι γιά νά εΰρω 
έργασίαν είς τά κινηματογραφικά στούντιο, άλλά γιά νά 
προσπαθήσω νά προσληφθώ είς κάποιον δραματικόν θία 
σον καί νά γυρίσω κοτόπιν μαζί του είς τήν Νέαν 'Γόρκην.

Μοϋ συνέβη δμως κάτι τό όποιον δέν έπερίμενα: Μέ έ- 
πήρε μία κινηματογραφική εταιρεία, μέ μισθόν 15 δολλα- 
ρίων τήν ημέραν, γιά νά παίξω επί 10 ήμέρας είς τό φιλμ 
"Λευκός άνθρωπος* *.  μαζί μέ τήν "Αλις Τζόϋς. Καί. έπί 
2 χρόνια, έξηκολούθησα νά έργάζωμαι εις τόν κινηματο
γράφον, ώς κομπάρσος.

ήθοποιούς πού μεσουρανούν στήν Εύρώπη, ώς τήν 
Μαρσέλ Σαντάλ. τήν Γκαμπύ Μορλαί, τήν Σιμόνη 
Σιμόν καί τώρα τελευταίως τήν Ντανιέλ Νταριέ.

Είς κάθε νέαν των ταινίαν μας παρουσιάζουν καί 
ένα νέον πρόσωπον, τό όποιον δέν όμοιάζει καθόλου 
μέ τό προηγούμενον.

Ή Σιμόνη Σιμόν, δταν πρωτοφάνηκε στή σκηνή 
δίπλα στόν Λουσιέν Μουρατόρ, στό έργον «Ό άγνω 
στος τραγουδιστής», δέν ήτο παρά ένα μικρό κορι
τσάκι, πρωτόβγαλτο καί συνεσταλμένο. Στήν δευτέ- 
ραν της δη'ΐιουργίαν «Ή Νεότης», ή to ένα κορίτσι 
μεγάλο μέν, άλλά δέν ήξερε τις πίκρες τής ζωής. 
Στό Νύχτες Μόσχας» μάς έδειξε ένα πρόσωπο ά
γνωστο γιά μάς μέχρίς έκείνης τής στιγμής, γεμάτο 
ώμορφιά καί ταλέντο. ’Αλησμόνητοι βεβαίως θά μεί
νουν καί πολλαί άλλαι δημιουργίαι της. δπως τά
• Μαύρα μάτια» καί τό «Λάκ-ω ντάμ .

Ό γάλλος σκηνοθέτης Ραϋμόν Μπερνάρ, λέγει 
δτι ή έπιτυχία στόν κινηματογράφο είνε βέβαια κάτά 
ένα μέγα μέρος, ζήτημα θελήσεως καί σκληράς έρ- 
γασίας. άλλά πρέπει νά συνοδεύεται άπαραιτήτως 
καί άπό τό ταλέντο.

"Ετσι μόνο μπορεί νά έπιτύχη ένας ήθοποιός, 
άνεξαρτήτως φύλου, στόν κινηματογράφο, δεδομένου 
δτι καί γιά τούς άνδρες άπαιτοΰνται τά Ιδικά αύτά 
προσόντα, δπως καί γιά τις γυναίκες.

Φαντασθήτε τόν Χάρρυ Μπώρ δίχως ταλέντο! 
"Ολα τά έργα του, Μαύρα Μάτια , Νύχτες Μό
σχας», «Ρότσιλντ», «Οί "Αθλιοι» καί τόσα άλλα, δέν 
θά είχαν καμμίαν άξίαν έάν δέν είχε ταλέντο γιά 
νά μάς συγκινήσή καί νά ένσαρκώση τά πρόσωπα 
πού ζωντάνευε στήν όθόνη.

ΤΙ μποροΰσε νά είνε ό Έμίλ Γιάννιγκς, δ Μπά- 
ρυμορ ή δ Γκέϊμπλ. έάν ήσαν απλοί, δίχως ταλέντο, 
δίχως θέλησι;

I. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Είς τό χρονικόν αύτό διάστημα έκέρδισα S70 δυλλάρια.
Έμάζεψα δέ άλλα τόσα σχεδόν, παίζοντας κάπου-κάπου 

σέ μικρούς θεατρικούς θιάσους.Κατόπιν έξαναβρήκα τόν Λιονέλ Μπάρρυμορ. ό όποιος 
επέτυχε νά μοϋ αναθέσουν ένα μικρόν ρόλον εις τό φιλμ 
•·Κόπερφιλ/τ··. Καί έπαιξα τόσον οΰραία. ώστε ό ρεζισσέρ 
"Ερνστ Λοϋμπιτς μοϋ έπήρε τόν ρόλον καί τόν έδωσε σέ 

άλλον!Εκείνο ποΰ μέ παρηγορει είνε δτι ό άν ικαταστάτης μου 
έ’χει μείνει έως σήμερα κομπάρσος, ένώ έγώ...Έγύρισα έτσι εις τό θέατρον. είς τό Χάουστον τοΰ Τε-

Ξεύρετε ποιό είνε τό μυστικόν τής έπιτυχίας μου: Τό 
δτι έδωσα κάποτε ένα μεγαλοπρεπή μπάτσο εις την Νόρ
μαν Σήρερ! Ό μπάτσος αυτός έγινε αιτία νά θειορηθώ ή
θοποιός καμωμένος έπίτηδες γιά νά παίζη ρόλους... σάν 
τούς δικούς μου, τους όποιους θά έχετε ΐδή ασφαλώς τό
σες φορές.Εις τά 30 μου χρόνια, άφοϋ έπεχείρησα νά διακριθώ 
μέ κάθε τρόπον καί άφοϋ έγκατέλειψα τό θέατρον καί 
τόν κινηματογράφον 10 φορές τό όλιγώ-ερον, γιά νά ξανα- 
γυρίσω πάντοτε, ό Κλάρενς Μπράουν άπεφάσισε νά μοϋ 
διΰση τόν ρόλον ένός διευθυντοΰ χαρτοπαιγνίου. θά έπαιζα 
μαζί μέ τήν Νόρμα Σήρερ, τόν Λιονέλ Μπάρρυμορ και τόν 
Λέσλι Χόβαρδ.'ΙΙ πρώτη θά παρίστανε ένα κορίτσι πλού
σιον καί κακομαθημένον. τό όποιον έπρεπε νά μπατσίσω 
πρός τό τέλος τού έργου.

Άλλά τό πράγμα αύτό μέ έστενοχωροϋσε. ΙΙώς νά κτυ 
πήσω μίαν τόσον γοητευτικήν γυναίκα:... Δέν άρκοϋσε νά 
τήν μπατσίσω στά ψέμματα;— "Οχι, φίλε μου, μοϋ άπήντησε ό ρεζισσέρ είς τήν τε- 
λευταίαν έρώτησιν. Λέν θέλομε έδώ παιγνίδια. Τό χαστού
κι πρέπει νά είνε άληθινό. Λέν ειν’ έτσι, κυρία Σήρερ:

—Βεβαίως! έπεκύρωσε ή ηθοποιός.
Καί έτσι, δταν έφθασε η στιγμή, έφαγε τόν ήχηρότατον 

μπάτσο!—Μπράβο, νεαρέ μου! μοϋ είπε εις τό τέλος τής σκη
νής. χαϊδεύοντας τό κοκκινισμένον ακόμη μάγουλό της. 
Μπράβο σας!Τό κοινόν έσυμφώνησε εύτυχώς μαζί της. Καί. έπειδή 
είς -,ό φινάλε τού φιλμ έφαίνετο ότι έσκοτωνόμουν. έφθα- 
σαν είς τήν κινηματογραφικήν εταιρείαν πολυάριθμα γράμ
ματα διαμαρτυρίας γιά... τόν θάνατόν μου!

Ή έπιτυχία μου λοιπόν είχε έξασφαλισθή.
Σιγά-σιγά, έφθασα εις τό σημεϊον νά μέ διαλέξουν γιά

νά παίζω μαζί μέ τήν Γκάρμπο...Άλλά άς πάρωμε τά πράγματα μέ τήν σειράν των. άρ- 
χίζοντας άπό τά παιδιάστικα χρόνια μου.Άπό μικρό παιδί έως δτου έφθασα σέ ήλικίαν 16 έ- 
τών. (ονειρευόμουν νά γίνω ένας περίφημος ιατρός. Έμενα 
τότε εις τήν πόλιν "Λκρον τού "Οχιό, εργαζόμουν είς ένα 
εργοστάσιου καουτσούκ καί έσπούδαζα είς τά βράδυ,ά σχο
λεία."Ημουν μόνος μέ τόν πατέρα μου. ειδικόν γιά τό άνοιγ
μα πετρελαιοφόρων πηγαδιών. Λιότι ή μητέρα μου εΐχ,ε 
πεθάνει άπό τά πρώτα παιδικά μου χρόνια. ;Τάς όλίγας ώρας ποΰ μοϋ άφηναν έλευθέρας ή εργασία 
καί ή μελέτη, διεσκέδαζα παίζοντας είς ένα μικρόν έρα 
σιτεχνικόν θίασον. Έτσι, μοϋ έμπΐ.κε είς τΰ κεφάλι ή ι
δέα δτι θά μπορούσα νά γίνω κάποτε ένας μεγάλος ήθο
ποιός."Οταν λοιπόν ό πατέρας μου έπρόκειτο νά φυγή γιά 
τήν Όκλαχάμα, γιά λόγους έργασίας, καί μέ ήρώτησε άν 
ήθελα νά τόν συνοδεύσω, άπήντησα άρνητικά. διότι έσκό- 
πευα νά πάω είς τήν Νέαν 'Γόρκην καί νά προσπαθήσω 
νά διακριθώ είς τήν σκηνήν τού θεάτρου.Έπήγα πράγματι είς τήν μεγαλούπολιν. Αντί δμως 
γιά τήν δόξαν ποΰ «ονειρευόμουν, κατώρθωσα νά εϋρω μό
νον μίαν μικρήν θέσι·.· είς κάποιον θ·ίασον, εις τόν όποιον 
πρωταγωνιστοϋμεν ό Λιονέλ καί ό Τζόιν Μπάρρυμορ. Ό 
πρώτος άπό αύτοΰς μοϋ έδειξε άμέσως μίαν ιδιαιτέραν 
συμπάθειαν καί μέ έβοήθησε άργότερα νά άκολουθήσω τό 
κινηματογραφικόν στάδιον. *

Έμεινα 9 ή 10 μήνας εις τόν θίασον εκείνον. Άλλά 
αΐ έργασίαι του έπήγαιναν τόσον καλά. ώστε... διελύθη εις 
μίαν τουρνέ του! Έμεινα έτσι μόνος είς μιαν έπαρχιακήν 
πόλιν, εις τήν καρδιά τού χέιμώνος, παγωμένος άπό τό 
Ίρύο καί σχεδόν άπένταρος. Έξεκίνησα άπό έκεϊ καί, άλ·

Ή δεκαοκταέτις Όλιβία ντέ Χάβιλλαντ, ή 
πειό γλυκεία καί γοητευτική ήθοποιός. θά 
ένθουσιάση όλους στάς 3 κολοσσιαίας της 
έπιτυχίας: "Αντονυ "Αντβερς■·, «Κριμαϊκός 

πόλεμος» καί Κάπταιν Μπλούντ».
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ξάς. Έπ*ι-α δμως άπό 3 χρόνια. έξαναπήγα »ίς τό Αός 
“Αντζελες καί ξανααοναντήθ-γ,κα μέ τόν Μπάρρομορ, ό όποι
ος έξακολοοθοΰσε νά ύζοστηρίζ^ δτι έπρεπε νά γίνω #(0ο· 
ποιύς τοΰ κινηματογράφου.

Μέ έβαλε μάλιστα νά παίζω, σέ ένα μικρόν δοκιμαστι
κόν φιλμ, τόν ρόλον ένός ιθαγενούς τών νήσων Χαβάϊ, διότι 
έσκόπευε νά μέ χρησιμοποίηση είς τό “Παραδείσων που
λί-. Τρεις ή τέσσαρες δμως διευΟ-υνταί κινηματογραφικών 
εταιρειών, πού είδαν τό φιλμ αότό, έβεβαίωσαν τόν καλόν 
Αιονέλ δτι δέν θ·ά έκατάφερνα ποτέ τίποτε!

’Αλλά εκείνος έςακολουθοΰσε νά έπιμένη. Καί μοϋ έξη- 
σφάλισε ένα σομβόλαίον γιά τό φιλμ “Φωνεινή έρημος-. 
Ηά έπαιζα είς αύτό τόν ρόλον ένός κάου-μπόϋ. Τό δυστύ
χημα ήτο δτι... δέν είχα ποτέ άνεβή εις τό άλογο, μολο
νότι δ Αιονέλ μέ είχε παραστήσει ώς περίφημον ιππέα! 
Ευτυχώς, τό «γύρισμα» Οά ήρχιζε μετά 5 εβδομάδας. Έ- 
πρόφθ'ασα λοιπόν νά μάθ-ω άρκετά καλήν ιππασίαν, πλη
ρώνοντας τάς γνώσεις μου μέ δχι δλίγες τοΰμπες!

Τό «γύρισμα· τοΰ έργου αύτοϋ ήτο γεμάτον άπό δυστυχή
ματα. Κατά τήν έκρηξιν π. χ. μιάς ύπονόμου, έσκοτώθ-ηκε 
ένας δρθριοπος και έπληγώβήκαν 28.

Ή τραγωδία έκείνη μέ έτρόμαξε τόσον, ώστε άπβχαι- 
ρέτησα πάλιν τόν κινηματογράφον καί έγύρισα είς τό Αός 
“Αντζελες και τό θ-εατρον.

Είχα κάμει δμως τούς λογαριασμούς μου χωρίς τόν Αιο- 
νέλ. ό όποιος μέ έπεισε διά τής βίας σχεδόν νά δεχθ-ώ 
νά ξαναπροσληφθ-ώ σέ κάποιο στούντιο.

Τότε άκριβώς ξα'ασυνήντησα μίαν φίλην πού είχα γνω
ρίσει ήδη είς τήν Νέαν Ί’όρκην: τήν Αάνγκαμ. Ή παλαιά 
μας φιλία έγινε έρως. Έπανδρευθ-ήκαμε. Δέν άργήσαμε 
όμως νά καταλάβωμε δτι έκάμαμε ένα λάθος. καί τότε 
έχωρήσαμε.

Ήλθ-ε κατόπιν τό περίφημον φιλμ τού μπάτσου, μέ τήν 
Νόρμα Σήρερ, καί έπειτα 10 ή J2 άλλα. “Επαιζα εις δλα 
ρόλους ανθρώπων κάπως έκτος νόμου.

Πρό ολίγου καιρού, άνάμεσα σέ μερικά χαρτιά, τά ό
ποια έπρεπε νά ξεφυλλίζω εις τό φιλμ «Σύζυγος καί γραμ- 
ματεός-, εύρηκα τό χειρόγραφον ένός μικρού ρόλου κομ
πάρσου εις τήν “ΕϋΛ-υμην Χήραν-, πού έγυρίσθ-ηκε τό 1925 
μέ διευθυντήν τόν "Ερικ φόν Στροχάϊμ καί μέ ηθοποιούς 
τόν Τζών Τζίλμπερτ καί τήν Μαίη Μούρραιη. Τό βλέμμα 
μου έπεσε έξαφνα εις τό όνομά μου, γραμμένον εις τό έ- 
πάνω μέρος τοΰ χαρτιού: “Γκέϊμπλ Κλάρκ. δολλάρισ 7-.

Τόσα έκέρδιζα τότε άπό τήν έργασίαν μιάς ολόκληρης 
ημέρας...

Τώρα τό ταπεινόν έκεινο χαρτί, κλεισμένο σέ μίαν ώ· 
ραιαν κορνίζα, στολίζει εις τό καμαρίνι μου τό τραπέζι 
τοΰ μακιγιάζ. Καί έχω γράψει επάνω τήν λέξιν -Ένθυμοΰ!-

ΑΡΧΑΙ ΡΕΣΙΛΙ
Πανελληνίου Ένώσεωι Υπαλλήλων Κινηματογραφικών 

'Επιχειρήσεων

Γενομένων ’Αρχαιρεσιών τήν ΙΟην Δεκεμβρίου 1936 
έξελέγησαν οί κάτωθι:

Πρόεδρος Φραγκ. Μπασδέκης, γεν. γραμματεύς 
Λέων. Άποστολόπουλος, ταμίας Δημ. Μέρμηγκας, 
γεν. έφορος θεόδ. Μπούκουρης καί Σύμβουλοι 
Παντ. Ζήσης, Δημ· Σακκάς, Άλφρ. Περλάτι.

Τό άνωτέρω νέον Δ. Σ. έν τή άποφάσει του δίχως 
έκτελέσει πλήρως τόν περιορισμόν του παρακαλεΐ 
τούς κ. κ. Διευθυντάς τών Κινηματογράφων τόσον τών 
Αθηνών—Πειραιώς δσον καί τών ’Επαρχιών όπως 
δι* οίανδήποτε διαφοράν ή παράπονον τό όποιον 
ήθελε άναφυή δι’ ύπάλληλον μέλος τής ‘Ενώσεως 
άπευθύνονται πρός τόν Γ. Έφορον δστις έπιφορτισμέ- 
νος μέ τήν παρακολούθησιν τών κατά θέατρα έρ- 
γασιών θέλει έπιληφθή άμέσως τής ύποθέσεως.

Δύνανται δέ οί κ. κ. Κινηματογραφισταί νά είνε 
βέβαιοι δτι ή Ένωσίς μας άπό τής θέσεως τοΰ 
πάντοτε άμερολήπτου καί δικαίου κριτοΰ θέλει έπι- 
βάλλει πρός παν παρεκτρεπόμενον μέλος, τάς δεού- 
σας κυρώσεις.

Η ΤΖΙΝ ΧΑΡΛΟΟΗΑΙ ΤΟ ΣΕΞ ΑΠΠΗΛ

Ή Τζίν έχει βαρεθή νά παίζη βόλους δπου τό 
σέξ-άππήλ έχει τόση μεγάλη σπουδαιότητα. Έάν 
άκολουθοΰσε τά γούστα της είς τήν έκλογήν τών 
προσώπων τά όποια ένσαρκώνει είς τήν όθόνην, θά 
άπεμάκρυνε έκεϊνα τά όποια παρουσιάζουν ώραϊες 
γυναίκες ένδιαψέρουσες, άλλά χωρίς καρδιά, διότι, 
ή Τζίν είναι ένας άνθρωπος διαφορετικός άπ’ δτι 
τήν βλέπει κανείς εις τήν όθόνην, δπου κυττάζει 
τους άνδρας σάν θήραμα.

Πολλοί νομίζουν δτι, ή ιδιωτική ζωή μιας ήθο· 
ποιου καθώς καί ή προσωπική της δψι είναι έκτυπω- 
μένη είς τά πρόσωπα τά όποια υποδύεται, αύτό δέ, 
δυσάρεστε! πολύ τήν Τζίν. Εκείνο δμως τό όποιον 
τήν στενόχωρε! περισσότερο είναι, καθώς νομίζει, δτι 
δσο κόσμο συναντά είναι υποχρεωμένη ν' άνοιξη 
συζήτησι περί τοΰ σέξ · άππήλ.

—’Επειδή γενικώς μοΰάναθέτουν τέτοιους βόλους, 
ό κόσμος πού δέν μέ γνωρίζει νομίζει δτι όέν μπο
ρώ νά κάνω άλλοιώς καί είς τήν Ιδιωτικήν μου 
ζωήν καί δτι δέν σκέπτομαι παρά μόνον αύτό.

“Αν καί τούς βεβαιώνω δτι δέν είμαι τέτοιος 
άνθρωπος, έν τούτοις δέν μέ πιστεύουν. Δέν μπο
ρούν ή δέν θέλουν νά πιστεύσουν δτι δέν είμαι ή 
ιέρεια τοΰ σέξ - άππήλ. θά σάς δώσω ένα παρά
δειγμα: Πρό έτών ήθελα νά γράψω ένα βομάντζο. 
Είχα σχηματίσει μέσ’ τό μυαλό μου άρκετές Ιδέες. 
"Οταν έτελείωνα τις δουλειές μου, καθόμουν καί 
έγραφα χωρίς νά χάσω οΰτε λεπτό. Πολύς κόσμος 
ένδιαφέρθη γιά τό βομάντζο μου καί δταν έτελείω- 
σε είδαν δτι τό «Σήμερα είναι άπόψε» (δ τίτλος τοΰ 
μυθιστορήματός μου) δέν ήτο έκεινο πού έπερί- 
μεναν.

«Φαντασθήτε, έλεγαν, μιά γυναίκα σάν τήν Τζίν 
Χάρλοου, νά περιγράψη ένα κοινό νοικοκυριό, μέ 
τις καθημερινές φροντίδες καί χαρές του». Τί μπορεί 
νά ξέρη γιά μιά ίίπαρξι δπου ή γοητεία καί ή διέ- 
γερσις λάμπουν μέ τήν άπουσία τους;

Ή πλατινένια ήθοποιός γελάει, λίγο πικρά, καί 
έπειτα έξακολουθεΐ : Τέλος πάντων, ή ιδέες μου διά 
τό σέξ - άππήλ, δέν είναι καθόλου ένδιαψέρουσες. 
Δίδω όλίγη προσοχή είς αύτό τό θέμα τό όποιον 
δέν κατέχει καμμιά θέσι είς τήν ζωήν μου. Έξ άλ
λου, τό γυναικεϊον θέλγητρον είναι μία φυσική κα· 
τάστασις δπως ό ύπνος, τό ποτόν καί τό φαί. Έν 
τούτοις δέν θά ήτο δίκαιον νά κατακρίνω τούς διευ- 
θυντάς τών στούντιο έάν μου άναθέτουν βόλους 
δπου πρωτεύει τό σέξ - άππήλ. Διότι καί τά φυσικά 
μου χαρίσματα; μαλλιά, νειάτα, σιλουέττα, μοδ έπι- 
τρέπουν νά παίζω τέτοιους βόλους. Εκείνοι πού μέ 
γνωρίζουν καλά δπως οί στενοί μου φίλοι ή οί συ- 
νεργάται μου είς τό στούντιο ξέρουν πολύ καλά 
δτι είμαι πολύ διαφορετική άπ’ δτι παρουσιάζομαι 
είς τήν όθόνην.

Έκεινο πού μέ τραβά περισσότερον είναι ή κω
μωδία. Πιστεύατε με’ ή άληθινή Τζίν Χάρλοου δέν 
έχει τίποτε τό κοινόν μέ τήν σκιάν της είς τήν όθό- 
νην. Τό σέξ-άππήλ, ύπάρχει είς τήν όθόνην, άλλά 
καί άλλοΰ δέν είναι ένα κακό μικράς σπουδαιό- 
τητος.

Μετάφρασις: ΌΙέττη Ήρ. Οικονόμου

ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝ ΠΙΝΑΞ
Έμφαίνων τάς προβληθείσας ταινίας Α' βιζιόν εις τούς κεντρικούς Κινηματογράφους τών 'Αθηνών 
άπό τής ένάρξεως τής τρεχούσης περιόδου 1936 —1937 μέχρι τής 13 Δεκεμβρίου έ. ε., τόν αριθμόν 
είσιτηρίων πού έπραγματοποίησε μία έκαστη, τό Κινηα 0 τρον εις ο προεβλήθη καί τό γραφεϊυν 

έκμεταλλεύσεως είς δ ανήκει αύτη.

Τίτλος ταινίας Κινηματοθέατρον Είσιτήρ. Γραφεία Έκμεταλλεύσεως

1) Μοδέρνοι Καιροί
2) "Αβε Μαρία
3) Θείο Τραγούδι
4) Ναυτική ’Ανταρσία
5) Τάρας Μπούλμπα
6) Κλεοπάτρα
7) Πόθος
8) Βόλγα-Βόλγα
9) Έννάτη Συμφωνία

10) Τραγική Τσαρίνα
11) Γκολέμ
12) Ή κόρη τοΰ έπαναστάτη
13) Ό “Αγγελος τοΰ Σκότους
14) Σαγκάη %
15) Μελωδίες καί ρυθμοί
16) Πομπαδούρ
17) θά σ’ άγαπώ αντοτεινά
18) Τόπ-Χάπ
19) Ό κόμης είναι κορίτσι
20) Ή σάρξ προστάζει
21) Μικρή Κατερινούλα
22) Μυστικόν λοχαγού Ούσάρων
23) Γλεντώ τή ζωή μου_
24) Παράδεισος γυναικών
25) Εΰθυμοι άλήτες
26) ΟΙ “Αθλιοι
27) Μάρθα
28) Ό Περιπλανώμενος νεκρός
29) Μιά νύχτα στήν “Οπερα
30) Σκιές τοΰ παρελθόντος
31) Γΰπες
32) Μήνυμα στήν Γκάρτσια
33) Αποχαιρετισμός στή σημαία
34) Φθινοπωρινά γυμνάσια
35) Χαμένη μεραρχία
36) Ό δρόμος πρός τήν δόξαν
37) Ό πόλεμος τοΰ έχκλήματος
38) Βοκκάκιος
39) Κληρονομιά τοΰ “Εντυ
40) Ό δρόμος πρός τά κάτεργα
41) Ό άετός καί τό γεράκι
42) Τραγωδία έρωτος
43) ΟΙ άνθρωποι τής νύχτας
44) “Εγκλημα στά παρασκήνια
45) Ή φωνή τής ζούγκλας
46) ’Αόρατος κίνδυνος
47) Ένας άνδρα^ μέ καρδιά
48) Ά κύριος άπό τήν ’Οξφόρδη
49) Σέρλοκ Χόλμς ό Β'.
50) Εικόνες άπ’ τή ζωή
51) Εκτός νόμου
52) ΟΙ άετοί τών θαλασσών
53) Μετροπόλιταν

Τιτάνια—Σπλέντιτ 
Τιτάνια—Σπλέντιτ 
Παλλάς 
’Αττικόν 
Τιτάνια— Αττικόν 
Πάνθεον 
Παλλάς 
Τιτάνια

’Αττικόν

Πάνθεον 
Τιτάνια 
Παλλάς 
’Αττικόν 
Παλλάς

Τιτάνια 
’Αττικόν

Παλλάς 
Τιτάνια 
Αττικόν 
Παλλάς 
Σπλέντιτ 
’Απόλλων 
Παλλάς 
Ίντεάλ 
Σπλέντιτ 
’Αττικόν 
Πάνθεον

Σπλέντιτ 
’Απόλλων 
Ίντεάλ

Σπλέντιτ 
’Απόλλων 
Ίντεάλ

’Απόλλων 
Ίντεάλ 
’Απόλλων 
Άλάμπρα 
Ίντεάλ 
Σπλέντιτ 
Άλάμπρα 
Πάνθεον 
’Απόλλων

Βρεττανία

58.640
45.783
41.066
35.714
31.400
26.105
23.584
20.935
19.053
18.792 
18 786
17.787
16.777 
16,464
15.419
14.722 
14 722 
14 274
14.095 
13971
13.440
13.306
12.167
12.149
11.994
11.689
11.427
11.421
11.259
11.083
10.996
10.551
10.409
8.325 
8 140
8.138 
7.873
7.730 
7.509
6.828
6.798 
6 227 
6.050 
5 900
5.815 
5.512 
5.505 
5,082 
4.894 
4 654 
4.339 
3.481 
1.037

'Ελληνική Κινηματογρ. Ένωσις 
» » »

Άνζερβός A. Ε.
Μέτρο Γκόλντουϊν A. Ε, 
‘Ελληνική Κινηματογρ "Ενωσις 
Άμολ. Βουλγ. καί Α.Ε.ΚΕ.

» > » » 
‘Ελληνική Κινηματογρ. Ένωσις 

» » »
Άμολ. Βουλγ. καί Α.Ε.Κ.Ε.

Φόξ Φιλμ A. Ε. 
’Αστάρια Φιλμ 
Άμολ. Βουλγ. καί Α.Ε.Κ,Ε. 
Μέτρο Γκόλντουϊν A. Ε. 
Άν. Κινηματογρ. Εταιρία 
Άμολ. Βουλγ. καί Α.Ε.Κ.Ε. 
'Ελληνική Κινηματογρ. "Ενωσις 
Άμολ. Βουλγ. καί Α.Ε.Κ.Ε.

» » » »
Ελληνική Κινηματογρ. "Ενωσις 
Μέτρο Γκόλντουϊν A. Ε.
Άνζερβός A. Ε.
'Ελληνική Κινηματογρ. Ένωσις

Άνζερβός A. Ε.
Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ A. Ε. 
‘Ελληνική Κινηματογρ. "Ενωσις 
Άνζερβός Α. Ε·

» »
Φόζ Φιλμ A. Ε.
Άμολ. Βουλγ. καί Α.Ε.Κ.Ε. 
‘Ελληνική Κινηματογρ. Ένωσις

Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ A. Ε.

Ελληνική Κινηματογρ. "Ενωσις 
Ελληνική Κιν ματογρ· Ένωσις 
Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ A. Ε. 
Άμολ. Βουλγ. καί Α.Ε.Κ.Ε.
Μονοπόλ Φιλμ 
'Ελληνική Κινηματογρ. Ένωσις 
Άμολ. Βουλγ. καί Α.Ε’Κ Ε. 
Λύρα Φιλμ 
Άνζερβός A. Ε.
Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ A, Ε.
Ελληνική Κινηματογρ. "Ενωσις 
Άνζερβός A. Ε.
Άμολ. Βουλγ. καί Α.Ε.Κ Ε- 
Ελληνική Κινηματογρ. Ένωσις

Φόξ Φιλμ Α·Ε·

■Μ J· Θά είναι ό αριθμός Τηλεφώνου τοΰΠ / /I I III "ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ 
— άπό 1ης ‘Ιανουάριου 1937 —

...Ένα "Εθνος είναι πραγματικά άνεξάρτητο, δταν 
είναι είς θέσιν μόνον του νά κατακτφ: τήν άνεξαρτη- 
αίαν του, δπως στάς 26 ’Οκτωβρίου 1912 καί ένας 
λαός είναι πραγματικά έλεύθερος δταν είναι εις θέ
σιν νά άνακτρί μόνος του τήν έλευθερίαν του μέ τάς 
δυνάμεις του δπως είς τάς 4 Αύγούστου 1936».

I Μεταξας
(’Από τόν λόγον του τής 25 Όκτωβρίου1936\ 
εις τό Συλλαλητήριον τής θεσσαλονί κης
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Γ ♦ Η Κ Ρ ΙΤΙ ΚΗ Λ\ A Σ ° > °Ι
Παραγωγή United Artist

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ“ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ 
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Τιτάνια» 

dubbing
Έκμετάλλευσις "’Αστάρια Φιλμ,,.

Τό θέμα αύτό είχε δώσει στό βωβό κινηματογρά 
φο μιά άπό τις μεγαλύτερες έπιτυχίες του. Ό 
Ρόναλντ Κόλμανκαί ή γλυκεία ΒΙλμα Μπάνκυ είχαν 
συγκινήση καί ένθουσιάσει τά πλήθη. Ή νέα έκδο- 
σις, όφειλομένη στόν Σίντνεϋ Φράνκλιν, τόν γνω
στόν μας άπό τό «"Οταν ξυπνά τό παρελθόν», 
κρατεί άπό τό παληο φιλμ μόνον τις κυριώτερες 
σκηνές· “Ολο τό άλλο είναι νέον.

"Οτι χαρακτηρίζει τόν «“Αγγελον τού σκότους» 
είναι ή συγκίνησις πού τόν διαπνέει. Ή διάφορες 
τραγικές καταστάσεις του συγκινοΰν καί θά συγκι- 
νοΰν πάντοτε τόν θεατήν. Ή μεγάλες χειρονομίες 
τά δυνατά αισθήματα, ή θυσίες οί ήρωϊσμοί είναι 
πράγματα πού έγγίζουν βαθειά τις εύαίσθητες 
χορδές κάθε άνθρώπου. Ό σκηνοθέτης έξεμεταλ 
λεύθη μέ τό παραπάνω αύτό καί μας έδωσε ένα 
φιλμ πού συναρπάζει τά πλήθη.

Πρωταγωνιστούν δ Φρέντερικ Μάρς, ή Μέρλ 
Όμπερόν καί δ Χέρμπερτ Μάρσαλ. Καί οί τρεις 
είναι στούς ρόλους των. ‘Ιδιαιτέρως δ Μάρς είναι 
έξαίρετος.

Περιττόν νά σημειώσωμεν «τι τό φιλμ ύπερήρε- 
σεν εις τό κοινόν μας. "Οσα γράφομε παραπάνω 
τό μαρτυρούν.

Παραγωγή United Artist

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ
’Ηχητική καί άδουσα Προεβλήθη συγχρόνως είς τά 

«Τιτάνια» καί «Σπλέντιτ»
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Κάθε έργον τοΰ Σαρλώ άναμένεται μέ εύλογον 
ένδιαφέρον. Ό μεγάλος καλλιτέχνης είναι τόσον 
άκριβοθώρητος, ώστε κάθε νέα του έμφάνισις δικαι
ολογεί Απολύτως τήν επιτυχίαν πού σημειώνει. 
Στούς «Μοντέρνους Καιρούς» άκολουθεΐ τήν συνη
θισμένη του τακτική: Κάτω άπό τήν κωμική έμφά- 
νισι δείχνει δλη τήν άνθρώπινη άθλιότητα. Φιλοσο
φία εύκολη καί γνωστή, άλλά πού δέν βαρυέται 
κανείς νά τήν άπολαμβάνη.

Ή άνθρώπινη άθλιότης είναι έκ νέου τό λάϊτ 
μοτίβ τού έργου του. Συγγραφεύς, σκηνοθέτης, 
συνθέτης καί πρωταγωνιστής δ ίδιος, άσχολεϊται 
αυτήν τήν φοράν μέ τήν έξέλιξιν τών μηχανών. Ή 
μηχανοποίησις τών πάντων θά έχη κατά τήν γνώμην 
του δυσάρεστα άποτελέσματα γιά τόν έργάτη. 
Αύτό προσπαθεί νά μας δείξη στό μεγαλύτερο 
μέρος τής ταινίας του. Πολλές φορές έγράφη «τι 
ό Τσάπλιν είναι ή μεγαλυτέρα φυσιογνωμία τού 
κινηματογραφικού κόσμου. Αύτό δέν είναι ύπερβολή. 
Τό πνεύμα του ξεχύνεται σέ κάθε στιγμή. Τά περισ
σότερα άπό τά εύρήματά του είναι έξυπνώτατα καί 
Απολαυστικά. Σημειωτέον δέ δτι τό ένα διαδέχεται 
τό άλλο. Μόνον σέ μερικά σημεία ξεπέφτει σέ κοι
νοτυπίες καί χονδροκοπιές, κι’ αύτό γιά νά ίκανο- 
ποιήση τά γούστα καί τάς άπαιτήσεις τής μεγάλης 
μερίδας τού κοινού.

Τό φιλμ είναι βωβόν. Ό μεγάλος καλλιτέχνης 
ξακολουθεΐ _νά έπι,μένη στις Απόψεις του, δτι ή 
φεύρεσις τού δμιλοϋντος κατέστρεψε τήν γοητείαν 
οΰ κινηματογράφου. Ή μουσική μόνον συνοδεύει 

τό φιλμ καί ύπογραμμίζει τις διάφορες καταστά ί 
σεις. Ή τεχνική αύτή μάς ξενίζει, μάς φέρνει πολύ I 
πίσω. Οποιοσδήποτε άλλος θά άπετύγχανε. Ό I 
Σαρλώ κατορθώνει, χάρις στήν άνώτερη τέχνη του I 
να σταθή.

’Από τις διάφορες σκηνές ποιές νά άναφέρωμεν I 
ώς_ καλλίτερες; Τήν άρχή, τήν άμίμητη έφεύρεσι I 
του μηχανικού γεύματος, τήν σκηνή τών άναρχικών, 
τήν άπεργία τού έργοστασίου, τις φυλακές, τήν I 
χαριτωμένη έκείνη φαντασία τής εύτυχίας του, τή 
πρωτότυπη έρωτική φωληά του, τις σκηνές πού 
έκτυλίσσονται μέσα στό κατάστημα στό δποϊον 
έργάζεται ώς νυκτοφύλακας, ή τό άπολαυστικό 
τραγούδι του ; "Ολες είναι περίφημες.

Καί μιά πρωτοτυπία. Τό φιλμ τελειώνει αισιό
δοξα. Είναι ή πρώτη φορά πού βλέπομε αύτό τό 
πραγμα σέ έργον τοΰ Σαρλώ. Φαίνεται δτι ό έρω 
τάς του γιά τήν Πωλέτ Γκοντάρ, τήν νέαν του πρω
ταγωνίστριαν, τόν έπηρέασε σέ βαθμό νά τού 
άλλάξη τις ιδέες του.

Τό έργον, δπως ήτο έπόμενον, έσημείωσε μεγά 
λην έπιτυχίαν. Όμολογοΰμεν δτι τού ήξιζεν.
Παραγωγή Paramount

Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΤΣΑΡΙΝΑ 
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «’Αττικόν» 

dubbing
Έκμετάλλευσις: Άμολοχίτη, Βουλγαρίδη ■ Α.Ε.ΚΈ

Η νέα παραγωγή τοΰ Γιόζεφ φόν Στέρνμπεργκ 
καί τής Μαρλένε Ντήτριχ είναι παρμένη άπό τή 
ζωή τής Μεγάλης Αικατερίνης τής Ρωσσίας. Τό ίδιο 
θέμα τό είδαμε πρό διετίαο άπό έναν άλλον σκηνο- ι 
θέτην, τόν Δόκτωρα Πάουλ Κτζίννερ, καί μέ έρμη- 
νεύτριαν τήν άπαράμιλλη Έλίζαμπετ Μπέργκνερ. 
Τό φιλμ έκεΐνο, άν καί Απείχε πολύ άπό τήν ιστο
ρική άλήθεια, τό προτιμούσαμε-

Ή «Τραγική Τσαρίνα», δέν μπορεί έπ’ ούδενί 
λόγφ νά καταλογισθή είς τό ένεργητικόν τοΰ 
Στέρνμπεργκ καί τής Ντήτριχ. Είναι ένα φιλμ 
άρρωστημένο, παθιάρικο, γκρανγκινιολέσκ, πού 
έκτυλίσσεται μέσα σέ άτμοσφαΐρα τρέλλας καί 
τρόμου, μέ ντεκόρ παράξενα, μέ χαρακτήρας άνι- 
σορρόπους καί παθιάρικους. Ή Μαρλένε Ντήτριχ 
περιορίζεται, σέ δλη τήν έξέλιξι τού φιλμ, νά παίρνη 
μιά έκφραση άπορίας καί καταπλήξεως καί νά 
γυρίζη περιστροφικά τά μάτια της. “Ισως, μέ τό 
δίκηο της, νά διερωτάται, γιατί τήν έβαλαν νά 
έρμηνεύση ένα ρόλον πού δέν έταίριαζε καθόλου 
στό ταπεραμέντο καί στό είδος της. Άλλά ξεχά- 
σαμε ! Καί ή Γκρέτα Γκάρμπο έπαιξε τήν Βασίλισ
σα Χριστίνα!

Άπό τούς ήθοποιούς άξιοσημείωτοι δ Σάμ Τζέφ. 
άν καί δέν δμοιάζει καθόλου μέ τόν Τσάρον 
Πέτρον, δ Τζών Λότζ, πολύ καλός κόμης Άλέξης, 
καί ή Λουίζα Ντρέσσερ ώς αύτοκράτειρα Έλισ- 
σάβετ.

Τό καλλίτερον σημεΐον τοΰ φιλμ είναι τά παι- 
γνιδίσματα τοΰ φωτός καί ή καλλιτεχνική του φωτο
γραφία. Τό φιλμ έδώ έσημείωσε έπιτυχίαν περιέρ
γειας.

ΤΑΡΑΣ "ΜΠΟΥΛΜΠΑ
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στά «Τιτάνια» καί 

«Αττικόν» 
Εκμετάλλευσις: Έλλ, Κινημ. "Ενωσις

t Ό Άλέξη Γκρανόφσκη είναι σήμερον ένας άπό 
τούς μεγαλυτέρους σκηνοθέτας τής Εύρώπης. Ό 

«Βασιλεύς Πουζόλ», «Νύχτες Μόσχας» καί -Τάρας I 
Μπούλμπα* είνε έργα πού, παρά τά ωρισμένα μειο- 
νεκτήματά τους συγκαταλέγονται, πολύ δίκαια, με
ταξύ τών καλλιτέρων τής εύρωπαϊκής παραγωγής.

Τό «Τάρας Μπούλμπα», είνε διασκευή του Πιέρ 
Μπενουα μιας νοβέλλας τού Γκόγκολ.

Είνε ή ιστορία ένός Ρώσσου φυλάρχου, που σκο
τώνει τόν λατρεμμένο του γυιό μέ τά ίδια του τά 
χέρια γιατί προσεχώρησε στά έχθρικά στρατεύματα 
τών Πολωνών γιά τήν άγάπη μιας άρχοντοπουλας^ 
θέμα Σοφόκλειον, πβύ δυστυχώς ή διασκευή του 
Μπενουα τό άδικεΐ. "Ολες έκεΐνες οί μάχες, οι πα 
ρελάσεις, οί κατασκηνώσεις κτλ. είνε οί σκηνές πού 
εύχαριστοΰν τό μάτι καί δείχνουν τήν μαεστρία τοΰ 
Γκρανόφσκη στό νά κυβερν§ τά πλήθη, άλλά μειώ
νουν τήν πραγματικήν συνοχήν καί τό ένδιαφέρον 
τού έργου καί τού άφαιροΰν άπό τήν δύναμί του. _

Τό καθαρώς τεχνικόν μέρος είνε έφάμιλλ,ον των 
καλλιτέρων Αμερικανικών. Ή φωτογραφία ιδιαιτέ
ρως είναι θαυμασία, μέ εικόνες πού άφήνουν βαθειά 
έντύπωσι. ,

Άπό τούς ήθοποιούς ξεχωρίζει άπόλυτα δ Χάρ- 
ρυ Μπώρ. Επισκιάζει μέ τήν έκφραστικότητά του 
καί μέ τήν έπιβλητικήν του έμφάνισιν δλους τους 
συντρόφους του. Ή δημιουργία ως Ταρας Μπούλμπα 
θά παραμείνη μιά άπό τις καλλίτερες του. "Υστερα 
άπό τόν Χάρρυ Μπώρ τήν άρίστην έντύπωσιν μας 
άφησε στό ιιικρόν άλλά δύσκολον ρόλον της ή Ζανίν 
Κρισπέν. Στήν έρωτική σκηνή της είναι περίφημη-

‘Η Ντανιέλ Νταριέ καί ό Ζάν Πιέρ Ώμον είναι 
τά διακοσμητικά στοιχεία τού φιλμ- Πάντως έ
κεΐνο πού είνε βέβαιον είνε δτι ή Νταριέ είνε ή 
ώραιοτέρα βεντέττα τοΰ γαλλικού κινηματογράφου.

Μέ δυό λόγια: Έργο μεγάλο καί έμπορικό. Τό 
καλλίτερο φιλμ γαλλικής παραγωγής πού παίχτηκε 
έφέτος στήν πόλιν μας

Παραγωγή «Metro - Goldwyn»
ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΙ ΤΟΥ 1936
Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Αττικόν» 

dubbing
Έκμετάλλευσις Μέτρο - Γκόλντουϊν A. Ε.

Πρόκειται γιά μιά μεγάλη μουσική ταινία, πού 
μας έπιτρέπει νά γνωρίσωμε δύο νέους «Αστέρας» 
τού Αμερικανικού κινηματογράφου: τήν Έλινορ 
Πάουελ, μιά άπό τις πρώτες σύγχρονες χορεύτριες 
τοΰ κόσμου, καί τόν ώραιότατον ζεν-πρεμιέ Ρόμπερτ 
Ταίϋλορ.

Ή ύπόθεσις δέν μάς λέγει τίποτε τό νέον Δίνει 
δμως τήν εύκαιρία στόν σκηνοθέτη Ρόϋ ντέλ Ρούθ 
νά μοντάρη μερικά μουσικά νούμερα καί μπαλέττα 
έξαιρετικώς έπιτυχημένα.

*Η μουσική, μοντέρνα, άφθονος καί έκλεκτή, 
συμβάλλει στήν γενική έπιτυχία τού φιλμ.

Τό έργον, παρ’ δλον πού τό είδος αύτό δέν 
Αρέσει πολύ εις τό κοινόν μας, έσημείωσε κατά τήν 
προβολήν του στό «Αττικόν» πρώιης τάξεως έπι
τυχίαν.
Παραγωγή 20th Century

ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΝ ΓΚΑΡΓΣΙΑ
’Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον» 

dubbing
Έκμετάλλευσις: Φόξ Φιλμ Ελλάς Α.Ε.

Τό φιλμ αύτό είναι έμπνευσμένον άπό τό πολύ- 
κροτον βιβλίον τοΰ Αμερικανού συγγραφέως Έλ- 
μπερτ Χούμπαρτ «Μήνυμα στόν Γκάρτσια-, πού 
έχει μεταφρασθή σέ δλες τις γλώσσες καί Αριθμεί 
χιλιάδας έκδόσεων Είναι ή Ιστορία, ή πραγματική, 
ένός λοχαγού τοΰ Αμερικανικού στρατού, τοΰ 

Ρόουαν, πού χάρις στήν τόλμην καί τήν Ανδρείαν 
του κατορθώνει νά περάση άπό χίλιους κινδύνους 
καί νά φέρη στόν στρατηγόν Γκάρτσια, πού βρίσκε
ται Αποκλεισμένος Από τούς ’Ισπανούς στήν Κούβα, 
τό μήνυμα τοΰ Προέδρου τών ’Ηνωμένων Πολιτειών, 
πού θά τοΰ άποδώση τήν έλευθερίαν.

Τό φιλμ είναι είδους thrilling. "Εχει πολλές καί 
συναρπαστικές περιπέτειες, καί έρμήνεύεται περί
φημα Από ένα λαμπρόν τρίο ήθοποιών : Τόν Ούάλ- 
λας Μπήρρυ, τόν Τζών Μπόλς καί τήν Βαρβάρα 
Στάνγουϊκ. ’Ιδίως ό Ούάλλας Μπήρρυ, στόν_ πολυ
σύνθετο καί δύσκολο ρόλο ένός Αμερικανού τυχο
διώκτου μέ καλή κατά βάθος καρδιά, καί ή Βαρβάρα 
Στάνγουϊκ, μιά άπό τις πιό παράξ_ενες καί ένδια- 
ψέρουσες μορφές τού Αμερικανικού κινηματογρά
φου, είναι κυριολεκτικά ύπέροχοι.

Ή ρεζί είναι άψογος, χρησιμοποιούμενων δλων 
τών νεωτέρων τεχνικών μέσων.

Συμπέρασμα; "Ενα Από τά δλίγα πραγματικως 
καλά έργα τής περιόδου.

Παραγωγή Warner Bros
ΚΑΖΙΝΟ ΝΤΕ ΠΑΡΙ

'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 
dubbing

Έκμετάλλευσις: Γουώρνερ—Φ. Νάσιοναλ A. Ε.
Ή Γουώρνερ Μπρός στό άνέβασμα ρεβύ φεε^ 

ρίκ» έχει Αποκτήσει ειδικότητα- «Ή Παρέλασις τού 
γυμνού», «Τό μπαρ τών όνείρων», «Γυναίκες πολυ
τελείας», «Γυμνές γυναίκες»^ είναι άπό τις ώραιό- 
τερες έπιθεωρήσεις πού μάς έχάρισεν δ δμιλών 
κινηματογράφος. Τό «Καζινό ντέ Παρί» μπορεί Αξιό
λογα νά πάρη μιά καλή θέσι Ανάμεσα σ’ αύτές. Η 
ύπόθεσις, κατ’ άντίθεσιν μέ δτι συμβαίνει, μέ τά 
έργα τοΰ είδους αύτοΰ είναι Αρκετά ένδιαφέρουσα 
καί δίνει τήν εύκαιρία στόν σκηνοθέτη νά μοντάρη 
δλα έκεϊνα τά ώραιότατα σκέτς, έκείνους τούς ύπέ- 
ροχους συνδυασμούς χορού, μουσικής, ν,τεκορ και 
ώραίων γυναικών, πού ξεκουράζουν καί θέλγουν τα 
μάτια καί τ’ αύτιά-

"Ενα Αξιόλογο σύνολο ήθοποιών, μ έπί κεφαλής 
τήν γλυκειά Ρούμπυ Κήλερ, τόν “Αλ Τζόλσον, τήν 
Γκλέντα Φάρρελ, τήν Έλλεν Μόργκαν καί τήν 
καρατερίστα Πάτσυ Κέλλυ, έρμηνεΰει τούς κυριω 
τέρους ρόλους Ξεχωρίζομε τήν Ρούμπυ Κηλερ 
τήν χάριν της, τούς χορούς της, τήν έκφραστικότη
τά της καί τό λεπτό καί συγκροτημένο παίξιμό της.

Τό φιλμ έδώ έσημείωσε Αξιόλογη έπιτυχία. Τό 
γεγονός είναι εύχάριστο γιατί δείχνει πώς το 
Αθηναϊκόν κοινόν ήρχισε νά βρίσκη ένδιαφέρον στο 
είδος αύτό τού φιλμ, πού άδικα, εΐχεν ως τώρα 
παραγνωρίσει.

KQ| MIQ ΠΡΟΚΡιΤΙΚΗ

0 ΚΡΙΜΑΪΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΟΣ
’Εντυπώσεις τον κ. Β. Παπαμιχάλη

Ή 16η Δεκεμβρίου τού 1936 θά μείνη γιά πάντα 
χαραγμένη στή μνήνη μου. Χάρις στην φιλική καί 
εύγενικιά πρόσκλησι τοΰ κ. Βίκτωρος Μιχαηλίδη εί
χα τήν εύτυχία νά παρακολουθήσω τήν πρώτη στήν 
Ελλάδα προβολή τοΰ μεγάλου έφετεινοΰ φιλμ τής 
Warner Bros «Κριμοΐκός Πόλεμος» ή καλλίτερα « Η 
έπέλασις τής έλαφράς ταξιαρχίας». , Χωρίς κανένα 
δισταγμό δμολογώ πώς τό έργον αύτό είνε τό, ω
ραιότερο πού είδα μέχρι σήμερον. Εκείνοι που με 
παρακολουθούν άπό χρόνια θά ξέρουν πόσον έπι- 
φυλακτικός καί αύστηρός είμαι στις κρίσεις μου και 



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» 2928 «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΉΡ»

θά άντιληφθοΰν δτι γιά νά έκφρασθώ τόσον άπόλυτα 
μαί μέ τόσον ένθουσιασμόν γιά τό έργον αύτό ση· 
καίνει δτι εΐνε πραγματικά κάτι τό έξαιρετικό.

«Ή έπέλασις τής έλαφράς ταξιαρχίας» εΐνε 
Γ oeuvre maitresse τοΰ Μιχαήλ Κούρτεζ, τοΰ εύσυνει- 
δήτου αύτοΰ Οϋγγρου σκηνοθέτου, πού τόσα δείγμα
τα μας έδωσε έως τώρα τής άξίας του, άλλά πού 
μέ τό έργον αύτό παίρνει αύτοδίκαια τήν πρώτη 
θέσι μέσα στούς σκηνοθέτας τοΰ κόσμου.

«‘.Η έπέλασις τή· ελαφρά; ταξιαρχίας», εΐνε ό 
τίτλος πού θά άποτελή καί πρέπει νά γίνη έτσι 
σέ λίγο τό ζήτημα τής ήμέρας. Πώς νά τολμήση νά 
άναλύση καί νά κρίνη κανείς ένα τέτοιο έργο ;'

Οί κριτικοί σέ παρόμοιες περιστάσεις, πολύ 
σπάνιες μά τήν άλήθεια, καταθέτουν τά δπλα. Ό 
ένθουσιασμός πού καταλαμβάνει τόν αύστηρότερο

Ο ώραιότερος άνδρας τοΰ Χόλλυγουντ, ό 
γόης ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝ είναι σήμερον τό εϊδω- 
λον δλου τοΰ κόσμου, κατόπιν τών θριαμ
βευτικών του έπιτυχιών είς τά φιλμ: «Καπ- 

ταίν Μπλούντ» καί «Κριμαϊκός πόλεμος .
καί τόν πιό ψύχραιμο κριτήν στό ξετύλιγμα δλων 
έκείνων τών ύπερόχων εικόνων εΐνε τόσον δυνατό’’ 
πού τόν συνεπαίρνει καί δέν τόν άφήνει οϋτε κάν νά 
σκεφθή ν’ άναλύση έκεΐνο πού βλέπει. Έχουν περά
σει ήμέρες άπό τότε πού παρηκολούθησα τό φ^μ. 
Καί δμως χωρίς τόν παραμικρότερο ένδοιασμό όμο- 
λογώ πώς διατελώ άκόμη ύπό τήν έπίδρασίν του. 
Ή παρακολούθησις τοΰ «Κριμαϊκοΰ πολέμου» ήταν 
ή μεγαλύτερη πού μποροΰσε νά δοθή σ’ ένα πραγ
ματικό φίλο τοΰ κινηματογράφου, πού άφιέρωσε τά 
καλλίτερα χρόνια τής ζωής του στό νά μελετ§ καί 
νά έξυπηρετή μέ τό μέτρον τών δυνάμεών του τήν 
τέχνην τών σκιών.

Ή «Έπέλασις τής έλαφράς ταξιαρχίας άς μή 
νομισθή δτι εΐνε άπό τό είδος έκεΐνο τών έργων, 
πού λέγονται καλλιτεχνικά καί πού προορίζονται 
γιά μιά ώρισμένη μόνον μερίδα τοΰ κοινοΰ. Εΐνε έρ
γον πού συνεπαίρνει, ένθουσιάζει, συγκλονίζει τό
σον τούς όλίγους καί έκλεκτούς δσον καί τά πλήθη. 
Έχει δτι χρειάζεται γιά νά ίκανοποιήση τόν καθέ
να. Εΐνε τό άριστούργημα» τής Έβδόμης 
Τέχνης. Ύπόθεσις, σκηνοθεσία, τεχνική, έρμηνεία 
ήθοποιοΰ, ά'ΐιλλώνται σέ τελειότητα καί άποτελοΰν 
ένα θαυμαστόν σέ όμοιογένεια σύνολον- Τόν τεκου- 

πάζ καί τό μοντάρισμα, θάταν εύχής έργον άν 
έχρησίμευαν ώς ύπόδειγμα σέ δσους άσχολοΰνται 
μέ τήν κινηματογραφικήν τέχνην.

’Αλλά άς προσπαθήσουμε καλλίτερα 
νά δώσουμε μιά πρόχειρη άνάλυσι τοΰ έργου.

Ώς βάσις έχει ληφθή τό περίφημον ποίημα τοΰ 
Τέννισον «The Charge of the Light Brigade», πού 
βραβεύθηκε άπό τήν βασίλισσαν Έλισσάβετ τής ’Αγ
γλίας. Πραγματεύεται τήν έποχήν τοΰ Κριμαϊκοΰ 
Πολέμου, τόν άφάνταστον ήρωϊσμόν 600 άνδρών 
πού έπιτίθενται άκάθεκτοι έναντίον στρατιάς όλοκλή- 
ρου Ρώσσων καί κατορθώνουν νά νικήσουν. ’Αλλά 
τήν περίλαμπρον αύτήν νίκην, μοναδικόν παράδειγμα 
είς, τήν παγκόσμιον Ιστορίαν, τήν πληρώνουν μέ τήν 
ζωήν των. Οΰτε ένας άπ’ αύτούς τούς 600 άνδρας 
δέν έπέζησεν.

Άλλ’ αύτό τό έπεισόδιον διαδραματίζεται μόνον 
στις 2 τελευταίες πράξεις τοΰ φιλμ. Προηγουμένως 
τό έργον μάς μεταφέρει στάς Ινδίας, δπου παράλ
ληλα,μέ μιά πολύ ένδιαφέρουσα έρωτικήν ιστορίαν 
(πού έχει_ώς θέμα τήν άντιζηλίαν δύο άδελφών, ά- 
ξιωματικών τής 27ης μεραρχίας τών λογχοφόρων, 
γιά τήν ώραιοτάτην κόρην τοΰ διοικητοΰ), έκτυλίσ- 
σονται διάφορα συναρπαστικά έπεισόδια άπό τόν 
πόλεμον τών “Αγγλων πρός τούς ’Ινδούς. Ή σκηνή 
λ- χ. κατά τήν όποιαν οί Ινδοί τοΰ φυλάρχου Σου- 
ράτ Χάν έπιτίθενται στό φρούριον Τσουκότι. πού 
ύπερασπίζεται άπό λίγους μόνον γενναίους “Αγ
γλους, τό καταλαμβάνουν μέ δόλον καί σφάζουν τά 
γυναικόπαιδα, εΐνε άνωτέρα κάθε περιγραφής. ’Αλ
λά τί νά πρωτοαναφέρη κανείς άπό αύτό τό έργον; 
Τό^ κυνήγι τής λεοπαρδάλεως, τό έξυπνότατο κόλπο 
του Έρρολ Φλύν μέ τό όποιον κατωρθώνεινά διώξη 
τούς Ινδούς, τήν έξήγησιν μεταξύ τών δύο άδελ
φών, τήν άγοράν τών άλόγων, τήν τραγωδίαν μέσα 
στό περικυκλωμένο φρούριο, τήν άνθρωποσφαγήν, 
τοΰ ποταμοΰ ή έκείνην τήν μοναδικήν, τήν άφαντά- 
στου μεγαλοπρεπείας καί ζωντάνειας σκηνήν τής 
έπελάσεως;

ΟΙ ήθοποιοί, άπό τόν πρώτον έως τόν τελευταϊ- 
ον, παρασυρόμενοι άπό τήν ήρωϊκήν μεγαλοπρέ
πειαν του έργου καί οδηγούμενοι άπό τόν δεξιοτέ
χνην Κούρτιζ, θαυματουργούν. Κανείς δέν δίνει τήν 
έντύπωσιν δτι εΐνε ήθοποιός. “Ολοι ζοΰν τούς ρόλους 
των καί συντελοΰν στό νά δοθή αύτός δ τόνος τής 
άληθείας πού χαρακτηρίζει όλόκληρον τό φιλμ. “Αν 
ό “Ερρολ Φύν, ό νέος ζέν-πρεμιέ τής Γουώρνερ 
Μπρός πού κατώρθωσε έφέτος νά συναγωνισθή τούς 
πιό γνωστούς καί δημοφιλείς άστέρας τοΰ κινημα
τογράφου καί ή ώραιοτάτη Όλιβία ντέ Χάβιλαντ, 
μάς προκαλοΰν μεγαλύτερη έντύπωσι, εΐνε γιατί οί 
ρόλοι των τούς έπιτρέπουν μεγαλυτέραν δράσιν.

Πρώτος έγώ ύπεστήριξα πώς οί ύπερβολικοί 
έπαινοι βλάπτουν μάλλον παρά ώφελοΰν ένα φιλμ. 
’Αλλά ή άρχή αύτή δέν ισχύει γιά τήν «Έπέλασιν 
τής έλαφράς ταξιαρχίας»». Τέτοια φιλμ, πού παρου
σιάζονται ένα κάθε 10 χρόνια, δέν μπορεί τίποτε 
νά τά βλάψη. Οϋτε ό θαυμασμός καί οί έπαινοι ούτε 
καί ή δυσψήμισις, ή άναπόφευκτος καί φυσική, πού 
θά θελήσουν έκ λόγων έπαγγελματικής άντιζηλίας, 
νά τής κάνουν οί συναγωνισταί της. θέ μείνη γιά 
χρόνια ώς ένα φωτεινόν μετέωρον, πού θά φωτίζη 
μέ τήν λάμψιν του τά σκοτάδιο, στά όποια έρριψαν 
τήν κινηματογραφικήν τέχνην οί έμποροι τοΰ κακοΰ 
γούστου.

ΠΩΑΟΥΝΤΑΙ Δύομηχαναί προβολής Ernemanu 
καί Cinemeccanica ώς καί ίγκατάοτααις.
Τι μαί ευκαιρίας Πληροφορίαι : Άντ. Ζερβόν, 
’Ακαδημίας 51, Ά&ήνας.

ΚΙΗΗΜΑΓΟΓΡΑΦ!ΚΟ_ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΑΙΟ 1
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ή διεύθυνσις τοϋ αθηναϊκού κι

νηματογράφου «Παλλάς» δηλοϊ κάθε τόσο, δτι τά διαρ
κή καί αί προσκλήσεις δέν ισχύουν είς ώρισμένας πα- 
οαστάσεις; Ηοία ή ανάγκη όμως τών δηλώσεων αυτών». 
‘Σλησμονήσαμεν όμως οτι τά διαρκή διενεμήθησαν υπό 
τής διευθύνσεως κατά χιλιάδας είς πρόσωπα ξένα καί 
μόνον εις τους συναδέλφους της ήρνήθη τοιαΰτα 
ή περίεργος αύτή διεύθυνσις.

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ οί διευθυνταί τών επαρχιακών 
κινηματογράφων άπαυδήσαντες πλέον ιδρύουν ίδιαν σω
ματειακήν όργάνωσιν, διά τήν προστασίαν τών επαγ
γελματικών των συμφερόντων;

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ αί διευθύνσεις τών κεντρικών α
θηναϊκών κινηματοθεάτρων, μελετούν νά ποικίλουν 
τά προγράμματά των με νούμερα τβαριετέ» εκ συνα
γωνισμού πρός τό «Σπλέντιτ» πού έ'φερε τόν Μπιάνκο;

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ή διεύθυνσις τού εΚινηματογρα- 
φικού Αστέρας», ή κοπτομένη διά τήν προαγωγήν τών 
συμφερόντων τών κινηματογραφικών επιχειρήσεων, 
πληρώνει είσιτήριον διά νά παρακολουθή τάς κινημα
τογραφικός παραστάσεις ώρισμένων κινηματογράφων;

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ νά μάς πήτε επίσης, πώς πρέπει νά 
χαρακτηρισθοϋν οί περίφημοι αυτοί διευθυνταί που 
έχουν τοιαύτην άντίληψιν τών υποχρεώσεων των απέ
ναντι τού *Κιν. Αστέρας»;

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ή Ντάγκ Φιλμ έζήτησε άπό τήν 
Κυβέρνησιν νά τής δοθή τό προνομίαν τής μονοπωλια
κής παραγωγής ελληνικών ταινιών καί τού ντουμπλαρί- 
σματος τών ξένων είς τήν ελληνικήν, διά νά ίδρυση κα
τόπιν έταιρίαν με τό μεγάλο (I) κεφάλαιον τών ΙΟ ε
κατομμυρίων δραχμών και άκόμη οτι, δι' όπομνήματός 
της πρός τήτ Κυβέρνησιν έχαρακτήρισε όλους τους εΐ- 
σάγοντας ναινίας άστυνομικής ύποθέσεως καί κάου- 
μπόϋς, εΐνε λαθρέμποροι τής κατωτάτης κοινωνικής 
υποστάθμης;

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ καί οί χοροδιδάσκαλοι παίρνουν 
ήδη σύνταξιν έκ τοΰ Ταμείου Συντάξεων ‘Ηθοποιών, 
τό όποιον τροφοδοτείται κατά τό πλεϊστον έκ τών εισι
τηρίων τών κινηματογράφων;

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ τά Ταμεία Συντάξεων έργατών 
θεάτρου, ηθοποιών, θεατρικών συγγραφέων καί μουσι
κών, άπετέλεσαν μίαν Συνομοσπονδίαν, τις είδε πρός 
ποιον σκοπόν;

Η θεία ΚΑ1Η ΦΡΑΝΣΙΣ, ή όποια θεωρείται σή- 
μηρόν ώς ή μεγαλειτέρα καλλιτέχνις τοΰ φιλμ, εις 

σκθνήν τθϋ δραματικοΰ άριστουργήματος 
ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΣ,, στό όποιον κάμει τήν θριαμβευ

τικήν της έμφάνισιν καί ή “μικροΰλα · φαινόμενον,, 
τοΰ 1936 ΣΥΜΠΙΛ ΤΖΕ Ι ΣΟΝ

Η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
Πολυάριθμα παραδείγματα έχουν άποδείξει δτι 

αί κυρίαι τής άριστοκρατίας δέν συγκεντρώνουν τά 
άπαιτούμενα προσόντα ώς ήθοποιοί τοΰ κινηματο
γράφου. Φαίνεται λοιπόν δτι αί κινηματογραφικοί 
έταιρεΐαι πρέπει νά άρκεσθοΰν σέ κορίτσια ώραϊα. 
άλλά ταπεινής καταγωγής.

Τό γεγονός αύτό εΐνε θλιβερόν, διότι δλαι αί 
’Αμερικανίδες άριστοκράτιδες έχουν κυριευθή τώρα 
άπό τήν «μανίαν τοΰ Χόλλυγουντ». Πρόκειται περί 
άληθινής έπιδημίας, πού έχει έξαπλωθή σέ δλα τά 
σαλόνια καί τούς κοσμικούς κύκλους-Καΐ τό πράγμα 
εύχαριστεΐ ιδιαιτέρως τούς ήθοποιούς, οί όποιοι 
έφιλοδοξοΰσαν πάντοτε τήν έκτίμησιν καί τήν φιλίαν 
τών άριστοκρατών.

Πρέπει νά σημειωθή δτι μέχρι πρό όλίγων μόνον 
έτών, δ κόσμος τοΰ κινηματογράφου δέν είχε καμ- 
μίαν σχέσιν καί έπαφήν μέ τόν κόσμον τών < γαλα- 
ζοαίματων«. Δέν ύπάρχει δέ άμφιβολία δτι τό Χόλ
λυγουντ ύπέφερε γι’αύτό· Διότι ένας άριστοκρατικός 
γάμος άναδεικνύει πάντοτε άναμφισβήτητα άκόμη 
καί ένα διάσημον ήδη «άστέρα».

Είχαν συμβή, βέβαια, μερικαί περιπτώσεις τέ
τοιων γάμων. Έπρόκειτο δμως γιά σποραδικά κρού
σματα, τά όποια έπροκάλεσαν τήν άποδοκιμασίαν 
τής άριστοκρατικής κοινωνίας. Έννοοΰμεν τούς γό
μους τών διαφόρων πριγκήπων Μντιβάνι, τοΰ μαρκη- 
σίου ντέ λά Φαλαίζ κλπ. πού έδημιούργησαν είς τήν 
έποχήν των μεγάλον θόρυβον καί σκάνδαλον.

Ή άριστοκρατία δέν έπαραδέχθηκε τό τετελε- 
σμένον γεγονός καί γιά νά άποδείξη δτι δέν ήθελε 
νά άνακατευθή μέ τόν κόσμον τών ήθοποιών, έσβυσε 
άπό τόν κατάλογον τών εύγενών τοΰ Λός Άντζελες 
τόν Λεό Καρίλλο, δταν δ τελευταίος έπέρασε είς τό 
Χόλλυγουντ.

Κατόπιν δμως, σιγά-σιγά, δ κλειστός έκεϊνος 
κύκλος ήρχισε νά δέχεται τάς νέας διασημότητας 
πού έγέμιζαν δλον τόν κόσμον μέ τάς γοητευτικός 
ε’ικόνας των- Καί έπί τέλους τό Χόλλυγουντ έπήρε 
τήν «ρενάνς» του.

Ό πρώτος πού άπέκτησε σχέσεις άριστοκρατικάς 
ήτο ό Ντούγκλας Φαίρμπανκς υιός, "Οταν έγύριζε 
άπό τά συχνά ταξείδια του είς τήν Εύρώπην, έφερνε 
πάντοτε μαζί του, ώς— διακοσμητικόν φιλοξενούμε- 
νον τοΰ σπιτιού του τοΰ Μπέβερλυ Χίλλς, κάποιον 
ξεπεσμένον' άλλά αύθεντικόν εύγενή.

Ή Έντα “Ολιβερ καί ή Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ 
έγιναν δεκτοί, άλλά μέ κάποιους δισταγμούς,ε’ις τήν 
περίφημον λέσχην Μπέλ-Έϊρ-Μπήτς, τής όποιας τά 
μέλη δλα εΐνε άριστοκράται.

“Επειτα ήρχισε νά έκδηλώνεται μία άντίθετη 
τάσις: Δέν έπήγαινε πιά τό Χόλλυγουντ στήν άρι- 
στοκρατία, άλλά ή άριστοκρατία πρός τό Χόλλυγο_υντ 
Ό πρώτος εύγενής πού άκολούθησε τό νέον ρεύμα 
ήτο δ Τσάρλ Ρέϋ- Τό άστρον του δμως έλαμψε 
γιά έλάχιστον καιρόν καί άκόμη όλιγώτερον διήρ- 
κεσαν τά χρήματα που έκέρδισεν ώς ήθοποιός. Έτσι 
είς τό τέλος έπαυσε νά εΐνε καί άριστοκράτης καί 
ήθοποιός συγχρόνως.

Ή περίπτωσίς του θά έπρεπε νά άποτελή δίδα
γμα ύπέρ τοΰ χωρισμού τών δύο κόσμων. Ώς γνω
στόν δμως τά παθήματα τών άλλων δέν μάς ώφελοΰν. 
Καί γι' αύτό οί >άστέρες», δίδοντας πρώτοι τό κακόν 
παράδειγμα, δέν άρκοΰνται πιά νά πανδρεύωνται 
τάς ώραιοτάτας συντρόφους τής έργασίας των.άλλά 
φιλοδοξούν συζύγους άπό τήν άριστοκρατίαν.

Ό Γκάρυ Κοΰπερ π. χ. έπανδρεύθηκε τήν Βερό-
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ΔΑ Σ Μ ΟΛΟ ΓI Ο Ν
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Κλάσις 134^. Κάρβουνα καί γενικώς ϋρ- 

γανα Εφαρμογής ήλεκτρισμοΰ, κατά χιλιόγραμ- 
μον, δρχ. μεταλλική 1 (Εκάστη μεταλλική δραχμή, 
πρός δρχ. 22 χαρτίνας).

Κλάσις 134^_: Μεγάφωνα, λαμπτήρες καί 
ήχητικά Εξαρτήματα κινηματογραφικών μηχα
νών. Εισαγωγικός δασμός 2θ”Ι, Επί τής άξίας 
τοΰ Εμπορεύματος (Κατ' Εκτίμησιν).

Κλάσις 135 β\ Κινηματογραφικοί μη- 
χαναί προβολής καί Εξαρτήματα αύτών. Εισα
γωγικός δασμός 15”/, Επί τής άξίας τοΰ Εμπο
ρεύματος (Κατ' Εκτίμησιν).

Κλάσις 185^- Λιθογραφήματα (‘Λφφϊς) 
κατά χιλιόγραμμον δρχ. μεταλλικοί 2.20 (Έ- 
κάστη μεταλλική δρχ πρός 25 χαρτίνας τοι- 
αύτας).

Κλάσις 186 Κινηματογραφικοί ταινίαι 
καί φωτογραφίαι, Λνεν άφαιρέσεως Λποβάρου, 
είσαγωγικός δασμός πρός 2 μεταλλικός δραχμάς 
κατά χιλιόγραμμον (Εκάστη μεταλλική δραχμή 
πρός 25 χαρτίνας τοιαύτας).

Κλάσις 181-- Παρθένοι ταινίαι (ποζι- 
τίφ καί νεγκατίφ),είσαγωγικός δασμός 1 μετολλ. 
δραχμή κατά χιλιόγραμμον (Εκάστη μεταλλική 
δραχμή πρός 22 χαρτίνας τοιαύτας).

Σημειωτέον διι Επί τών ώς δ,νω είσαγωγι- 
κών δασμών προστίθεται καί 75°[,ώς παρομαρ- 
τοΰντες φόροι (δημοτικός, δανείων, λιμενικός, 
φιλανθρωπικός καί πρόσθετα τέλη)

’Επί τοϋ 75°Ι, τών παρομαρτούντων φόρων 
δέον νά προστεθή Ετερος φόρος Επί τής
άξίας τοΰ Εμπορεύματος σύν δασμών, ώς φόρος 
κύκλου Εργασίας.
^Η^Εΐδικώς Επί τών Κινηματογραφικών ταινιών 
καί μόνον, Εκτός τών ώς Άνω άναφερομένων 
δασμών, είσπράττεται καί ειδικός τοιοΰτος δα
σμός l‘/a’/o Επί τών προβλεπομένων (κατ' Εκτί- 
μησιν τοϋ Τελώνου) κερδών, Εκ τής Εκμεταλ- 
λεύσεως τής ταινίας:

Ή είσαγωγή Κινηματογραφικών ταινιών 
καί φωτογραφιών, είναι Ελευθέρα έξ οΐασδή- 
ποτε χοιρας, ό'λαι δέ al Λοιπά! κλάσεις ύπό- 
κεινται είς περιορισμόν εισαγωγής (δυναμικότης.) 

Ύπό τοΰ Υπουργείου Έθν. Οίκονομίσς μελετάται ό 
περιορισμός τής εισαγωγής των Κινημ. ταινιών, ϊσως δέ 
τό μέτρον τούτο έφαρμοσύή άπό 1 Ίανουαρίου 1937.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
ΠέΝΕΛ. ΕΝΩΣΕΠΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

(Π. Ε Κ )

Γενομένων Αρχαιρεσιών τήν 18 Δεκεμβρίου 4ξε· 
λέγησαν ώς κατωτέρω τά νέα μέλη τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου.

Πρόεδρος: 
’Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματεύς:
Ταμίας:
Κοσμήτωρ :
Τακτ. Σύμβουλοι:

Άναπλ. Σύμβουλοι:

Νικ. Γαίτης 
Γεωρ. Παπαστόφας 
Ήρ. Οικονόμου 
Τηλ. Σπυρίδης 
Κων. Χλοΐδης 
Κων. Σαμαρτζής 
Δημ. Βουλγαρίδης 
Βάγγος Βακογιάννης 
Χαρ. Μπάλας 
Δημ. Γιαννόπουλος 
Δημ. Τζέμης 
Άντ. Ζερβός 
Νικ. Άργύρης

ΛΩΡΕΤΤΑ Γ1ΩΓΚ
ή γυναίκα μέ τά έκφραστικώτερα μάτια, ή 
δποία σημειώνει μίαν θαυμαστήν δημιουργίαν 
είς τήν_νέαν έκδοσιν, έξ δλοκλήρου έγχρω
μον, τής θρυλικής «Ραμόνας·, παραγωγής 

«Τουέντιεθ Σέντσορυ—Φδξ Φίλμ».

νίκα Μπάλφ—ή Λοΰπε Βελέζ δέν θά τοϋ τό συγχω- 
ρήση ποτέ!—καί δ Φρέντ Άσταιρ τήν λαίδην Λίβινγκ- 
στον Μπαΐκερ.

Τούς περισσοτέρους φίλους μεταξύ τών Αριστο
κρατικών κύκλων έχουν τώρα ή Κώστανς Μπέννετ, ή 
Κλωντέτ Κολμπέρ, ή Μάρλεν Ντήτριχ, ή Τζόαν 
Κράουψορδ, δ Γκάρυ Κοΰπερ καί δ Κλάρκ Γκέϊμπλ

ΠΟΛΛΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΦΙΛΜ
έχει παραγάγει έως τώρα ό Κινηματογράφος.

ΑΛΛΑ
’Αξέχαστο θά μείνη μόνο ένα !

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ
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Ένας Μνημειώδης Κινηματογραφικός ΤΑθλος 
Μια ταινία γιά πολλά — παρά πολλά εισιτήρια.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΟΥΑΛΛΑΣ ΜΠΗΡΥ ΡΟΜΠΕΡΤ ΓΙΩΓΚ
ΜΩΡΙΝ Ο ΣΟΥΛΛΙΒΑΝ ΛΟΥΪΣ ΣΤΟΝ

Σκηνοθεσία: 'Ρίαάρ Ρώασον

Ταινία

ΙΕΤΡΟ - ΓΚΟΑΝΤΟΥΤΝ - ΙΑΓΕΡ
■ιιι··ιιι·ιι·
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ΑΓΑΠΕΞ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
'Όταν έφθασβ ή Σιμόνη Σιμόν στό Χόλλυγουντ εΰ· 

ρέθηκε σέ καθαρω; εχθρικό περιβάλλον. Ή μεγάλη 
διαφήμισις ποΰ τής έγινε έπείραξε στά νεύρα τούς 
έντοπίους καλλιτέχνης καί συγκεκριμμένως πρωταγω- 
τιστάς τής Τουέντιεθ Σέντσορυ—Φόξ Φίλμ», τής γνω
στής εταιρία; ποΰ προσεκάλεσε στήν Αμερική τήν Σιμόν.

Δύο σπουδαίοι ρόλοι πού τή; είχαν άνατεθή πριν 
άκόμη φθάση στό Χόλλυγουντ, τού Σιγαρέτου καί τής 
Ραφαελίνας στό Μήνυμα στόν Γκάρτσία», έδόθησαν στήν 
Κλωντέτ Κολμπέρ καί στήν Βαρβάρα Στάνγκουϊκ.

Ή Σιμόνη Σιμόν υστέρα άπ’ αυτό έπεσε βαρειά άρ 
ρωστη. Είχε ξεκινήσιι μέ τήν άπόφασι νά γίνη μιά άπό 
τις μεγαλύτερες ευνοούμενες τοΰ διεθνούς κοινού καί 
έβλεπε νά τήν ύποδέχωνται υπό τόσον κακού; οιωνούς. 
Μόλις άνάρρωσε τής ένεπιστεύθησαν νά έρμηνεύση ένα 
ρολο στό φίλμ Κοιτώνες Κοριτσιών», πού θά είχεν ώς 
πρώτα/ωιιστάς τήν γνωστήν Αμερικανίδα τραγωδόν Ρούθ 
Τσάτερτον καί τόν Χέρμπερτ Μάρσαλ. Ή Σιμόνη έδέ
χθη, γιατί ήθελε οπωσδήποτε νά έμφανισθή μπροστά στό 
άμερικανικόν κοινόν. Ίό άποτέλεσμα ήταν νά ένθουσια- 
σθοΰν οί διευθυνταί της σέ βαθμό πού ν’άλλάξουν όλο τό 
σενάριο καί νά κάνουν τόν ρόλον τής Σιμόνη;, τήν κεν
τρική μορφή τοΰ έργου. Όταν τό φίλμ προεβλήθη εις 
τήν ’Αμερικήν, τό τί έγινε είναι άφάνταστον. Ό τύπος, 
τό κοινόν, οί κινηματογραρικοί παραγωγοί έμειναν κατά
πληκτοι. Ή γενική έντύπωσις ήταν μιά: Πώς ή μικρούλα 
Γαλλίδα ήταν τό σπουδαιότερο ταλέντο πού παρουσιά- 
σθηκε τά τελευταία χρόνια στό Χόλλυγουντ. "Υστερα 
άπ * αυτή τήν καταπληκτικήν επιτυχίαν, ή Σιμόνη έδέχθη 
άπειρες προσφορές. «Ό "Εβδομος Οΰρανός-, τό έργον 
πού έδόξα ιε τήν Γκαίηνορ, προεκρίθη ώς ή προσεχής της 
δημιουργία. ’Εν τφ μεταξύ μέχρις δτου έτοιμασθή τό με
γάλο αυτό φίλμ, ό Ντάρρολ Τζάνοκ, ό διευθυντής τοΰ 
τμήματος τής Φόξ Φίλμ έσκέφθη δτι δέν θάταν άσχη
μη έπιχείρησις νά λάβη μέρος η Σιμόνη στό έργον ’Α
γάπες γυναικών , στό όποιον θά πρωταγωνιστούσαν καί 
τρεις άλλες δόξες τοΰ άμερικανικοΰ κινηματογράφου : ή 
Ζανέτ Γκαίηνορ, ή Λωρέττα Γιώγκ καί ή Κώνσταντζ 
Μπέννετ.

Όταν αί έν λόγφ καλλιτέχνιδες έπληροφορήθησαν 
τήν άπόφασιν τοΰ Ντάρρολ Τζάνοκ έγιναν έξω φρενών. 
Ή νεαρά Γαλλίδα, μέ τήν δροσιά καί τήν χάριν της, μέ 
τήν πικάντικην φυσιογνωμία της, μέ τό μεγάλο ταλέντο, 
ήταν μιά επικίνδυνη συναγωνίστρια. Άλλά καί ή Σιμόνη 
δέν έδέχθηκε ευχάριστα τήν εί'δησι. Δέν ήνείχετο νά παί- 
ξη δευτερεύοντα ρόλον. Θεωρούσε τόν εαυτόν της πολύ 
άνώτερον άπό τις τρεις ‘Αμερικανίδες «στάρ». Μέ πόσην 
διπλωματίαν έχειρίσθη ό Τζάνοκ τό ζήτημα γιά νά μπο- 
ρέσρ νά συμβιβάση τά άσυμβίβαστα, είναι εϋκολον καθέ
νας ν’ άντιληφθή. Τό άποτέλεσμα ήταν νά «γυρισθή» τό 
φίλμ, άλλά σέ καμμιά σκηνή δέν εμφανίζεται ή Σιμόνη 
μέ τήν Γκαίηνορ ή τύν Γιώγκ.

Κάθε μιά, ήταν άδύνατον ν’ άνεχθή τήν παρουσίαν 
τής άλλης.Μόνον ή Κώνσταντζ Μπέννετ έδέχθη νά παίξη 
μέ τήν Σιμόν. Άλλά κι’ αυτή έζημιώθηκε, γιατί σ’ όσες 
σκηνές παρουσιάζονται μαζύ, ή Σιμόνη τήν επισκιάζει σέ 
βαθμόν πού νά σκέπτεται κανείς άν ή Κώνσταντζ Μπέτ- 
νετ θά ξαναύρη εύκολα engagement.

Τό φίλμ αύτό, πού προβάλλεται μέ’ καταπληκτική 
επιτυχία στην Αμερική καί σημειώνει τις μεγαλύτερες 
πιέντες, θά τό δούμε πολύ σύντομα εις τά; Αθήνας.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
—‘Ο Έριχ φόν Στροχάιμ ό Αυστριακός καλλιτέχνης 

τοΰ κινηματογράφου, έγκατελειψε τό Χόλλυγουντ καί 
ήλθεν είς Παρισιού; διά νά πρωταγωνιστήσω εις τό φιλμ 
«Μάρθα Ρισάρ κατάσκοπος τής οποίας τό «γύρισμα» 
άνέλαβεν£ό σκηνοθέτης Ραϋμόν Μπερνάρ.

0 ΓΙΟΖΕΦ ΦΟΝ ΣΤΕΡΝΜΠΕΡΓΚ
ΘΑ ΓΥΡΙΣΗ ΤΗΝ ‘φΡΟΎΑΑΤΝ ΝΤΟΚΤΟΡ,

Φήμαι κυκλοφορούν μετ’ έπιτάσεως δ'τι δ γνωστός 
συνθέτης Γιόζεφ φόν Στέρνμπεργκ έιλήθη είς τό Δον- 
δΐνον δια νά *γυρίση» την αγγλικήν έκδοσιν τοΰ μεγά
λου φιλμ κατασκοπείας *Φροϋλάϊν Ντόκτορ*, τοΰ ό
ποιου ως γνωστόν ^γυρίζεται» ή γαλλική εχδοσις εις τό 
Παρίσι υπο τοΰ Πάμπστ με πρωταγωνιστάς τήν Ντίτα 
Πάρλο, τόν Πιερ Μπλανσάρ και τόν Πιερ Φρεναί.

Εις την αγγλικήν εκδοσιν, έάν άληθεΰη ή εϊδησις, 
&ά πρωταγωνιστήσω κατά πάσαν πιθανότητα ή Μαρ· 
λένε Ντήτριχ, ή όποια εύρίσκεται κατ' αντάς είς τό 
Λονδίνον, δπου πρωταγωνιστεί είς τό φιλμ *eO ίππό· 
ττϋ Χω&ίζ πανοπλίαν».

Ο ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΠΛΙΝ
ΘΑ ΓΥΡΙΣΗ ΦΙΛΜ ΣΤΗ ΡΩΣΣΙΑ

Τηλεγραφούν εκ Μόσχας δτι δ Μπόρης Σουμιά- 
τσκη, αρχηγός τοΰ Σοβιετικού φίλμ, εύρίσκεται είς 
διαπραγματεύσεις μετά τοΰ Τσάρλυ Τσάπλιν (Σαρ- 
λώ) διά νά «γυρίση» έκεΐ ενα φίλμ. *Η εϊδησις έπιβε- 
βαιοΰιαι καί έξ ’Αμερικής, φαίνεται δέ δτι τό τα- 
ξεΐδι τοΰ Σαρλώ θά πραγματοποιηθώ συντόμως, κα
θότι δ μεγάλος καλλιτέχνης είναι απογοητευμένος 
απο τήν κατάστασιν τοΰ άμερικανικοΰ κινηματο
γράφου καί ιδιαιτέρως άπό τήν λογοκρισίαν ή ό
ποια^ τόν εμποδίζει νά πραγματοποίηση τά έργα του 
μέ τό πνεΰμα πού θέλει.

53.628
είναι δ νέος άριθμός τηλεφώνου τών 

Κινηματογραφικών εργαστηρίων

ΜΜΜΜΓ'
ΚΟΥΜΟΥΔΟΥΡΟΥ 39 - ΑΘΗΝΑΙ
ΤηλΕγρ. Δ,.ύβ.: ΔΡΙΓΚΟΦίΛΜ - ΑΘΗΝΑΙ

Σημ.— Είς τόν ύπάρχοντα κατάλογον 
προσετέθη καί ή άφιξις καί υποδοχή τοΰ 
Τουρκικού Στόλου καί ή έπίσκεψις τής 
Α. Μ. τοΰ Βασιλέως έπί τοΰ “Γιαβούζ,,.

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡι

Ή κινηματογραφική κίνησις τής πόλεώς μας, ή 
όποία κατά τάς ήμέρας τής κηδείας τών άειμνήστων 
Βασιλέων μας εύρίσκετο είς Ικανοποιητικόν σημεϊον, 
λόγφ τής συρροής έκατοντάδων χιλιάδων ξένων, 
μετά' τήν άναχώρησιν αύτών εις τάς έστίας των καί 
μέχρι τών παραμονών τών Χριστουγέννων, έμειώθη 
σημαντικώς.

Ώς είναι βέβαιον, κίνησις μεγάλη θά παρατη- 
ρηθή καί κατά τάς ήμέρας τών έορτών, κατά τάς 
όποίας θά προβάλλωνται ώς έπί τό πλεΐστον έργα 
λαϊκής έπιτυχίας.

Μετά τάς έορτάς δμως, όπότε θ’ άρχίση δ άνα- 
πόφευκτος συναγωνισμός λόγω τής ένάρξεως καί 
τών νέων μεγάλων κινηματογράφων ΟΡΦΕΥΣ καί 
ΡΕΞ, ή κατάστασις τής κινήσεως άσφαλώς θά με- 
ταβληθή άρδην, μολονότι καί οί παλαιοί καί οί νέοι 
κινηματογράφοι κρατούν τάς καλυτέρας των ταινίας 
διά τήν έποχήν έκείνην. Προβλέψεις βεβαίως δέν 
είνε δυνατόν νά γίνουν καί τά πράγματα θά βαδί
σουν τόν δρόμον των.

·*»
Τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην έκαμε έναρξιν τών 

παραστάσεών του τό νέον μεγάλο κινηματοθέατρου 
«Όρφεύς», τό άνεγερθέν ύπό τής Φιλεκπαιδευτικής 
'Εταιρείας έντός τοΰ έπί τής όδοΰ Σταδίου χώρου 
τοΰ ’Αρσάκειου καί ένοικιασθέν ύπό τής έταιρείας 
Παπαγεωργίου καί Καλιακούδα.

Ό Κινηματογράφος «Όρφεϋς» ένας έκ τών με- 
γαλειτέρων κινηματογράφων τής ’Ανατολής, έφοδι- 
ασμένος μέ μηχανάς προβολής Έρνεμαν καί ήχη 
τικάς τοιαύτας Western Electric, μέ πολυτελή καί ά 
ναπαυτικά καθίσματα καί δλας τάς άνέσεις θά προ- 
βάλη ταινίας κυρίως άμερικανικής παραγωγής, ένδε- 
χομένως δέ καί γαλλικής καί γερμανικής τοιαύτης.

Τό έτερον νέον κινηματοθέατρου “Ρέξ„ τοΰ Ελ
ληνικού Κτηματικού ’Οργανισμού, θά είναι έτοιμον 
μετά τάς έορτάς καί ίσως κατά τό πρώτον δεκαή
μερον Ιανουάριου, πιθανώς δέ νά κάμη έναρξιν μέ 

"ΠΙΝΑΞ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
πραγματοποιηθέντων ύπό τών κατωτέρω κεντρικών Κινηματοθεάτρων Α' βιζιόν τών ’Αθηνών άπό τής 
ήμέρας ένάρξεως ένός έκάστου μέχρι καί τής 13 Δεκεμβρίου 1936 καί συγκριτικούς τοιούτους τών 

τριών παρελθόντων έτών.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

Περίοδος 1836-1937 Περίοδος 1935 36 Περίοδος 1934-35 Περίοδος 1933-34
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Παλλάς 62 147.574 2.380 65 139.334 65 109.024 65 160.519
Τιτάνια 57 152.262 2.671 ο7 135.945 57 92.427 57 156.301
’Αττικόν 68 157.066 2.309 68 160.140 68 162.833 68 146.512
Πάνθεον 51 80.502 1.578 66 121 140 66 88.551 66 122.910
Σπλέντιτ 64 96.254 1.503 57 110.935 57 61.12ο 57 98.286
"Ιντεάλ 55 58.690 1.067
"Απόλλων 66 58.714 889 59 55.936 59 46 748 59 61.772

τό νεώτερον έργον τοΰ,’διασήμου τενόρου Μπενζα_ 
μΐνο Τζίλλι είς τό όποιον πρωταγωνιστεί καί ή με 
γάλη Ίταλίς καλλιτέχνις *Ιζα Μιράντα. Διά τό έρ* 
γον αύτό, τό όποιον μας παρεσχέθη ή εύκαιρία νά 
παρακολουθήσωμεν είς ιδιαιτέραν προβολήν, δέν 
έχομεν είμή μόνον έπαίνους ν' άφιερώσωμεν. Πρό
κειται, άληθινά, περί ένός έξαιρετικοϋ άριστουργή- 
ματος τής Έβδομης Τέχνης άπό άπόψεως σκηνοθε
σίας, έκτελέσεως καί μουσικής συνθέσεως, ώστε δι
καίως νά τό χαρακτηρίσουν καί οί ξένοι ειδικοί ώς 
ένα έκ τών σπανίων άριστουργημάτων τοΰ Τζίλλι. 
’Ιδιαιτέρα μνεία πρέπει νά γίνη διά τήν πρωταγω
νίστριαν ’Ιταλίδα καλλιτέχνιδα Ίζα Μιράντα, ή δ- 
ποία έπωνομάσθη άπό τούς Γερμανούς ειδικούς ώς 
ή νεωτέρα Μαρλένε Ντήτριχ. αν καί θά τής ήρμοζε 
καλύτερον ό χαρακτηρισμός τής μοιραίας γυναίκας, 
δεδομένου δπ εύρίσκεται πλησιέστερον πρός τό 
είδος τής Μπριγγίτε Χέλμ.

***
Κατά τάς παρελθούσας έβδομάδας ποοεβλήθη- 

σαν είς τους κεντρικούς κινηματογράφους Α'. βιζιόν 
τών Αθηνών τά έξής έργα κατά τάς κάτωθι ήμερο- 
μηνίας.

Τιτάνια: 30-6 Δεκεμβρίου «Ό άγγελος του σκό
τους», 7-13 Δεκεμβρίου «Τάρρας Μπούλμπα» μέ τόν 
Χάρρυ Μπώρ συγχρόνως μέ τό «’Αττικόν», 14—20 
Δεκεμβρίου «Άννα Ντεμίντοβα· μέ τήν Ζίμπελε 
Σμίτ καί 21—27 ίδίου «Τά μυστήρια τών Παρισίων».

Πάν&εον. 30—6 Δεκεμβρίου «’Αποχαιρετισμός 
στή σημαία» μέ τόν Γκάρρυ Κοϋπερ, 7—13 Δε
κεμβρίου «Μήνυμα στόν Γκάρτσία» μέ τόν Τζών 
Μπόλς, 14—20 Δεκεμβρίου «Καζινό ντέ Παρί» μέ τόν 
Άλ Τζόλσον καί 21—27 τοΰ ίδίου «Ό Μήτρος καί ή 
Μάρω».

‘Αττικόν: 30—6 Δεκεμβρίου «Τσαρίνα» μέ τήν 
Μαρλένε Ντήτριχ, 7—13 Δεκεμβρίου “Τάρρας 
Μπούλμπα,, συγχρόνως μέ τό «Τιτάνια», 14—20 Δε
κεμβρίου «"Ενα τραγούδι άπ’ τή Βιέννη» μέ τόν Πά
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ουλ Χέρμπιγκερ καί 21—27 ϊδίου Τά δύο χαμίνια,,.
ϊπλίντιτ'. 30-6 Δεκεμβρίου “Μοδέρνοι καιροί,, 

αέ τόν Τσάρλυ Τσάπλιν διά δευτέραν έβδομάδα, 
7—13 Δεκεμβρίου “Εύθυμοι άλήτες,, μέ τήν Χάρβεϋ 
καί τόν Φρίτς, 14—20 Δεκεμβρίου “Βιεννέζικα καπρί
τσια,, μέ τήν Λιάνε Χάϊντ καί όρχήστρα Μπιάνκο 
καί 21-27 ϊδίου “Σαβόϊ No 217„.

Παλλάς: 30—6 Δεκεμβρίου “θά σ’ άγαπώ παν- 
τοτεινά,, μέ τήν Σίρλεϋ Τέμπλ, 7—12 Δεκεμβρίου "Πα
ράδεισος γυναικών,, μέ τόν Άλεξάντερ καί 14—27 
Δεκεμβρίου "Σταυροφορίαι,, μέ τήν Λωρέττα Γιώγκ- 

‘ΐντ·άλ : 30—6 Δεκεμβρίου “Τραγωδία έρωτος,, 
Sa τήν Άννα Στέν καί τόν Γιάννιγκς, 7—13 Δεκεμ- 

ρίου, «Ό άετός καί τό γεράκι», 13—20 Δεκεμβρίου 
<··Ή πόλις τρομοκρατείται· καί 21—27 ϊδίου “Ματω
μένες όχθες,, μέ τόν Κάγκνεϋ.

‘Απόλλων : 30—6 Δεκεμβρίου “Ή χαμένη μεραρ
χία,, μέ τόν Β. Μ. Λάγκλεν, 7—13 Δεκεμβρίου “Ο άγ
γελος τοΰ σκότους., 14—10 Δεκεμβρίου “Επί τά Ιχνη 
τΟν γκάγκστερ,, μέ τόν Νόρμαν Φόστερ καί 21—27 
ίδίου ‘‘Μοντέρνοι Καυροί,,-

‘^λάμπρα: 30—6 Δεκεμβρίου “Σέρλοκ Χόλμς δ 
Β'„ μέ τόν Ρ. Ρόμπερτς, 7—13 Δεκεμβρίου “’Αόρα
τος κίνδυνος,, μέ τόν Χάρρο Πήλ καί 14—20 Δεκεμ
βρίου έπανάληψις τοϋ έργου “Παράδεισος γυναικών,,.

Κατά τό τβλευταΐον είκοσαήμερον οί Α' βιζών αθη
ναϊκοί Κινηματογράφοι ^πραγματοποίησαν τά κάτωθι 
εισιτήρια.

Έβδομός 30 — 6 Δεκεμβρίου 1936.
ΠΑΝΘΕΟΝ «‘Αποχαιρετισμός στή σημαία». Γκ. Κοΰπερ.
Δβυτέρα 30 Νοεμβρίου Είσιτήρια 1220
Τρίτη 1 Δεκεμβρίου » 1386
Τετάρτη 2 » » 1306
Πέμπτη 3 > » 1345
Παρασκευή 4 * » 1088
Σάββατον δ » » 1489
Κυριακή 6 > » 2575

Τό δλον » 10409
ΑΤΤΙΚΟΝ «Ή τραγική τσαρίνα·, Μαρλένε Ντήτριχ.
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου Είσιτήρια 3118
Τρίτη 1 Δεκεμβρίου » 3213
Τετάρτη 2 2580
Πέμπτη 3 9381
Παρασκευή 4 1648
Σάββατον 5 2254
Κυριακή 6 3648

Τό δλον » 18792
ΤΙΤΑΝΙΑ « Άγγελος τοΰ σκότους», Φρέντ. Μάρς.
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου Είσιτήρια 1695
Τρίτη 1 Δεκεμβρίου » 1993
Τετάρτη 2 2149
Πέμπτη 3 2348
Παρασκευή 4 1959
Σάββατον 5 » » 2922
Κυριακή 6 > » 3711

Τό δλον 16777
ΠΑΛΛΑΣ «θά σ" άγαπώ παντοτεινά», Σίρλεϋ Τέμπλ.
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου Είσιτήρια 2116
Τρίτη 1 Δεκεμβρίου »

» >
2412

Τετάρτη 2 2418
Πέμπτη 3 » 1871
Παρασκευή 4 • » 1313Σάββατον δ • > 2336
Κυριακή 6 ’ » 2261

Τό δλον » 14722

ΣΠΛΕΝΤΙΤ ιΜοδέρνοι Καιροί», β' έβδομάς.
Πέμπτη 30 Νομεβρίου Είσιτήρια 883Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου » 577Σάββατον 2 1008Κυριακή 3 » 960Δευτέρα 4 > 779Τρίτη 5 1250Τετάρτη 6 » 3059

Τό όλον > 8516
Είσιτήρια π ραγμστοποιηθέντα τήν

παρελθοΰσαν έβδομάδα κατά τήν
σύγχρονον προβολήν του είς τούς Κι-
νηματογραφους «Σπλέντιτ» καί «Τι-
τανια». 50124

Σΰνολον 5&β4θ

ΙΝΤΕΑΛ «Τραγωδία έρωτος», Έμιλ Γιάννιγκς.
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου Είσιτήρια 666Τρίτη 1 Δεκεμβρίου > 890Τετάρτη 2 693ΙΙέμπτη 3 > 748Παρασκευή 4 » W 625Σάββατον 5 » 882Κυριακή 6 » » 1728

Τό δλον » 6227
ΑΠΟΛΛΩΝ «‘Η χαμένη μεραρχία», Μπόρις Κάρλωφ.
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου Εισιτήρια 1172Τρίτη 1 Δεκεμβρίου > 1063Τετάρτη 2 935Πέμπτη 3 884Παρασκευή 4 606Σάββατον 5 986Κυριακή 6 » 2494

Τό όλον » 8140
ΑΛΑΜΠΡΑ «Σέρλοκ Χόλμς ό Β -, Ρ. Ρόμπερτς.
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου Είσιτήρια 595Τρίτη 1 Δεκεμβρίου » 687Τετάρτη 2 » W 562Πέμπτη 3 > 634Παρασκευή 4 385Σάββατον 5 » 621Κυριακή 6 » 1410

Τό δλον 4894

Εβδομάς 7—13 Δεκεμβρίου 1936

ΠΑΝΘΕΟΝ «Μήνυμα στόν Γκάρτσια» Τζ. Μπόλς.
Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου Είσιτήρια 1028Τρίτη 8 > 1201Τετάρτη 9 > 1284Πέμπτη 10 » 1362Παρασκευή 11 1156Σάββατον 12 1594Κυριακή 13 2928

Τό δλον 10551
ΑΤΤΙΚΟΝ «Τάρρας Μπούλμπα», Χάρρυ Μπώρ.
Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου Είσιτήρια 3089Τρίτη 8 2328Τετάρτη 9 1846Πέμπτη 10 1853Παρασκευή 11 1348
Σάββατον 12 1726Κυριακή 13 3849

Τό δλον 10089

ιΚ 1 ΝΗΜΑΤΟΓΡ ΑΦ1ΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

ΤΙΤΑΝΙΑ «Τάρρας Μπούλμπα» συγχρόνως μέ ζό ’Αττικόν 
Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου Είσιτήρια Jisi
Τρίτη 8 * * 2054

ΑΤΤΙΚΟΝ «"Ενα τραγούδι άπ’τή Βιέννη , Π. Χερμπιγκερ 
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1^
Τρίτη 15 * ’ 1375
Τετάρτη 16 ’ _ 1082

Τετάρτη υ 1792 Πέμπτη Π 958Πέμπτη 10 1366 Παρασκευή 18 1286Παρασκευή 11 1833 Σάββατον 19 2952Σάββατον 
Κυριακή

12
13 » » 3555

15361
Κυριακή 20

Τό δλον · 10582
Τά ολον

Είσιτήρια πραγματοποιηθέντα 
έργου κατά τήν προβολήν του και 

Σΰνολον

υπό τοΰ σΰτοΰ 1
είς τό Αττικόν 16039 

31400

ΤΙΤΑΝΙΑ «Άννα
Δευτέρα 14
Τρίτη 15
Τετάρτη 16
Πέπτη 17

Ντεμιντόβα , Ζιμπιλε 2μί6·
Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1184

1240
1353

ΣΠΛΕΝΤΙΤ 
Δευτέρα

«Εύθυμοι άλήτες», Βιλλυ Φριτς.
7 Δεκεμβρίου Είσιτήρια 1269

1468
1214
1090

Τρίτη
Τετάρτη

8 » 1580 Παρασκευή 18 * 1460
9 » 1829 Σάββατον 19 2849

Πέμπτη 10 1394 Κυριακή 20
Παρασκευή 11 1829 καίΣάββατον
Κυριακή

12
13 2625

11994
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Βιεννέζικα καπρίτσια», Λιάνε Χαιν 

‘Ορχήστρα Μπιανκο.
Τό ολον

ΠΑΛΛΑΣ «Παράδεισος γυναικών»
Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου

, I. Πέτροβιτς. 
Είσιτήρια 2027

1675

Δευτέρα 14
Τρίτη 15
Τετάρτη

Δεκεμβρίου Είσιτήρια
» »
» >

1087 
1207 
2197 
2269Τρίτη Ο 1474 Πέμπτη » * 1728Τετάρτη 9 453 Παρασκευή 18 » · 2259Πέμπτη 10 1312 Σάββατον 19 > · 2697Παρασκευή Π 1801 Κυριακή 20 » *

Σάββατον 12 8407 Τό δλον *
Κυριακή 1"

Τό
ΙΝΤΕΑΛ «Ό άετός
Δευτέρα 7

δλον
καί τό γεράκι

Δεκεμβρί

12149
·, Φρέντερικ Μάρς. 
ου Εισιτήρια 811

895

ΠΑΛΛΑΣ «Σταυροφορίαι», Λωρέττα Γιώγκ.
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου Εισιτήρια
Τρίτη 15 » ’
Τετάρτη 16

3734
2788
2648
2176

Τρίτη 8 756 Πέμπτη 1* 1747
Τετάρτη 9 730 Παρασκευή 18 2559
Πέμπτη 10 570 Σάββατον 19 6306Παρασκευή 11 762 Κυριακή 20
Σάββατον 12 2274 Τό δλον
Κυριακή 13 > 6798 ΙΝΤΕΑΛ «Ή πόλις τρομοκρατείται», Ντ. Φαίρμπαγκς.

ΑΠΟΛΛΩΝ «Ό άγγελος τοϋ σκότους», β' βιζόν.
353
659

Δευτέρα 14
Τρίτη 15
Τετάρτη 16

Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1058
Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου Εισιτήριο , » 883

695Τρίτη 8 787 Πέμπτη 17 638Τετάρτη 9 828 Παρασκευή 18 688Πέμπτη 10 818 Σάββατον 19 2724Παρασκευή 
Σάββατον

11
12 1119

2144
Κυριακή 20 » *

Τό δλον 69θέ
Κυριακή 13

Τό δλον 6758 ΑΠΟΛΛΩΝ Έπί τά Ιχνη τών γκάγκστερς», Ν.
ΑΛΑΜΠΡΑ «‘Αόρατος κίνδυνος» , Χάρρυ Πήλ.

513 
475 
616
543
428
615

2321

Δευτέρα 14 /Δεκεμβρίου Εισιτήρια 605
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευτ 
Σάββατον

7
8
9

10
11
12

Δεκεμβρίου Εισιτήριο

> »
» »
> »
» »

Τρίτη 15
Τετάρτη 16
Πέμπτη 17
Παρασκευή 18
Σάββατον 19
Κυριακή 20

Τό δλον

627
552
411
603

1793
5054

Κυριακή 13
Τό δλον “5512

“Εβδομός 14 — 20 Δεκεμβρίου 1936
ΤΑ "Vitoucινείον Δημοσίας ’Ασφαλείας έ τροπο-

ΠΑΝΘΕΟΝ «Καζινό ντέ Παρί»,
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου
Τρίτη 15
Τετάρτη 16
Πέμπτη 17 ’
Παρασκευή 18 »
Σάββαών 19
Κυριακή 20 »

Τό δλον

Ροΰμπυ Κήλερ. 
Είσιτήρια 1620 

1567 
1361 
1417 
1182 
1361
286C

1186t

ζης Κυβερνήσεως πολύ συντόμως- Ant-της nw ι Νόμου μετ0[ξύ Των άλλων όρί-
ζονται δύο έπιτροπαί διά τόν 8λεγ}(ον τών K‘vnua- 
τοΥραφικών ταινιών καί Ετεραι δύο έπιτροπαί διά 
τύν επιθεώρησιν τών κινηματοθεάτρων. . «

’Επίσης?διά τοϋ αύτου νόμου θά “
είσοδος είς τούς κινηματογράφους των άνηλίκων
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τών συμπληρωσάντων τό 13ον έτος τής ήλικίας των. I 
ΈλπΙζομεν δτι θά εϊμεθα είς θέσιν νά άναδημο- | 

σιεύσωμεν τόν νέον Νόμον εις τό προσεχές τεύχος | 
διά νά λάβουν χνώσιν αύτοΰ πάντες οί ένδιαφεοό- 
μενοι. |

||«1!ΙΜΙΡ<||:
ΓΙειραιεύς

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα Άβε Μαρία » | 
«Μοντέρνοι καιροί καί «Εύθυμοι αλήτες» μέ τήν Χάρβεϋ. I 

Καπιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Πομπαδούρ , Τρα
γωδία έρωτος» καί «Μήνυμα στόν Γκάρτσια» μέ τόν 
Ούάλλας Μπήρρυ».

ΙΙαλλάς. Προιβλήθησαν τά έργα «Βόλγα Βόλγα 
«Γόπες» καί τό Θείο τραγοΰδι> μέ τήν Μ. Έγγερθ.

Χάϊ Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα «’'Εγκλημα στά 
παρασκήνια», «Τραγική Τσαρίνα» καί «’Αποχαιρετισμός 
στή συμαία μέ τόν Γκάρρυ Κόΰπερ.

’Απόλλων (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Άβε Μαρία», «Οί "Αθλιοι καί Ή έννάτη συμφωνία 
τοϋ Μπετόβεν».

Κρυστάλ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Κλεοπάτρα», «“Έγκλημα στά παρασκήνια» καί «Τραγική 
Τσαρίνα».

. <>εσσαλ«ινίκη
.Παλαί. Προεβλήθησαν τά φιλμ Σαγκάϊ , «Κλεοπά- < 

τρα» καί «Ή τραγική τσαρίνα».
Διονύσια Προεβλήθησαν τά έργα «Μοντέρνοι καιροί ', | 

■Βόλγα Βόλγα καί Ή πόρτα τών ονείρων».
Ήλύσια Προεβλήθησαν τά έργα Θείο τραγούδι καί · 

«Ρυθμοί καί μελωδίες».
Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μοντέρνοι Καιροί», | 

«Βοκκάκιος» καί «‘Ο άγγελος τοϋ σκότους». |
Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «ΟΙ βασιλείς τοΰ υπο

κόσμου», «Μιά ώρα κοντά σου», «‘Η ζωή αρχίζει σήμερον», | 
«Ή κόλασις τών καρχαριών», «Ή γυναίκα τής ταβέρνας», 
«Ό πόλεμος τοΰ εγκλήματος», «Ό περιπλανώμειος νε
κρός» καί «Διαβατικά πουλιά».

Άλχαξάρ. Προεβλήθησαν τά έργα ’Αντωνία», «Τόπο 
στά νειάτα καί «Ή ευτυχία».

Έ&νιχόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μέσα στήν κα
ταιγίδα», «Τό μυστικόν τοΰ λοχαγού τών ούσσάρων» καί 
«Χέρμσν καί Δωροθέα»

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η ταξειδιώτις» 
«Ό υιός τοΰ Ταρζάν», «Είμαι ένας δραπέτη;», «Βαμένος 
πέπλος · καί «Ό άνθρωπος σκιά'.

Hav&tov. Προεβλήθησαν τά έργα «Στή χώρα τών 
άνθρωποφάγων», «θά πάρω ένα εκατομμυριούχο», «Μαύ
ρα ρόδα», «Τό Τσέππελιν τοΰ θανάτου», «Σαμψών» καί 
«Χαμένη πόλις».

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άρχων τών 
όρέων», «Ή κόλασις τών καρχαριών», «Τό φάντασμα 
τοΰ άέρος», Ό πόλεμος τοΰ εγκλήματος» καί «‘Ο τρα
γουδιστής τοΰ κάμπου».

"Ιλιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό παιδί τοΰ κατα
δίκου», ·*Η ζωή αρχίζει σήμερον», «Νόκ άουτ» καί «Τό 
καράβι τοΰ τρόμου».

Άχϊλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άγγελος τοΰ 
σκότους», «Τό τελευταίο βάλς», «Ό κόσμος προχωρεί», 
• Τό παιδί τοΰ καταδίκου», «θά πάρω έναν εκατομμυρι
ούχο» καί «ΟΙ άθλιοι».

Κνβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα «Νανά», «ΑΙ τε
λευταίοι ήμέραι τής Πομπηίας», «Ό άγγελος τοΰ σκό
τους», «Ό δαίμων τοΰ άέρος , «Νύχτα γάμου», «Τυφών» 
καί τό «Βασιλικό βάλς».
Πάτραι.

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή ζητιάνα τής α

γάπης , «Ή παρέλασις τοΟ γυμνού», «Βαμένος πέπλος-. 
«Νοσταλνία», Σεκόγια» καί «^>’ιδύλλιον στό Βόλγα».

Πάν&εου (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «9ί τρεις 
δρόμοι , «Στήν κόλασι τών καοχαριών», «Σεκόγια», «Ή 
νήσος τών χαμένων ανθρώπων'», «‘Ο εχθρός τής κοινω
νίας καί Ζοΰντεξ .

Πάν&εον (αΐ&ουσα) Προεβλήθησαν τά έργα «Ή νή
σος τών θησαυρών-, «Ή κόλσσις τών καρχαριών», «Ή 
ζητιάνα τής άγάπης , Σεκόγια . «Ταχύς σάν αστραπή» 
καί «Ζοΰντεξ». Άνδριόπουλος
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή επιφυλακή 
«42α οδός», «’Αντωνία», «Ό λύκος τού Λονδίνου», «Ναυ· 
τικη ανταρσία», «Ή πριγκήπισσα διασκεδάζει» καί· «Μι
κρή Κατερινοΰλα».

, Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Φθινοπωρινά γυ’ 
μνάσια», Μιά νύχτα στήν Όπερα», Ό κύριος άπό τήν 
"Οξφόρδη , .‘Η κληρονομιά τοΰ “Εντυ» καί «Άβε Μαρία».

Παπαβασιλείου
Καλάμαι

Έσπερος. Πρεβλήθησαν τά έργα «Δίτω τόν έρωτά 
μου», «Παρθένος μητέρα», «Νανούρισμα , «Τεσσαρακο
στή δευτέρα οδός», «Είδύλιον στό Βόλγα» καί «Ή καρ
διά κυβερνά».

Τριανόν. Προεβλήθησαν «Ό αΰτοκρατορικός δρόμος», 
«Ευτυχία». «Τό κλεμένο περιδέραιον», «Ζουατίνσ «Νο
κτοΰρνο καί Γυναίκες πολυτελείας». Μπατάγιας 
Λεβάδεικ

Αρμονία. Προεβλήθησαν τά έργα Ή Μικρή Ντόριτ , 
«Τό μυστικόν τής λαίδης Λάμπερτον», «Ό βασιλεύς της 
μπυρας», Η καρδιά πού λαχταρά γι’ αγάπη», «Τά θύ
ματα τής κρίσεως», Τρία ραντεβού τά μεσάνυχτα», «Δά
κρυα βάσιλίσσης >, «‘Ο δράκος τής Σαγκάης·, «Ξανθή ’Α
φροδίτη», Καζανόβα», «"Οταν ή πόλις κοιμάται», «Ό 
ανδρας πού κάθε μιά ποθεί», «'Ιερή φλόγα», Μιά γυναί
κα άπήγαγε έναν άνδρα», «’Οταν μ’ έγέλασες μιά βρα- 
δυά , «‘Ο μυστηριώδης κ. X-, Βικτώρια», «Μις Μπά», 
«Μασκαράτ», «Ή γυναίκα μέ τό σέξ άπήλ» καί «Οί δύο 
δρόμοι». Μετά τήν προβολήν τοΰ τελευταίου έργου έγκα- 
τέστησε νέα μηχανήματα μάρκας «Cinemeccanica άτινα 
υπερήρεσαν διά τήν φυσικωτάτην άπόδοσίν των, προε
βλήθησαν δέ τά έργα «Εύθυμη χήρα», «Χονδρός καί λι
γνός υπό δίαιταν», «Μονάχη στή ζωή», «Νανούρισμα», 
«Ποιος ό ένοχος καί «’Ετσι εΐνε ή Σιμόν».

Άλχαξάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Κλό Κλό», «‘Ο 
Χρυσός», «Τό άνευ οίκογενείας», «Καριόκα, «Όταν ή
μουν κατάσκοπος», Νύχτες στό Βόσπορο , «‘Ο γολγοθάς 
μιάς γυναίκαα», «Μαΰρα μάτια», Νοκτοΰρνο», «Τραγω
δία είς τόν βυθόν», «Έπανάστασις στά χαρακώματα», «Ό 
Σωσίας», Ή κηδεία τών Βασιλέων μας, «Σκάρφες» καί 
«Πολωνέζικο ρομάντσο . Πανουργίας
Κομοτινη

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Κατηγορούμενε ό 
μολόγησε», «Οί δαίμονες τής θαλάσσης , «Μή μέ ξεχνάς , 
‘Η φίλη τής Αύτοΰ ’Εξοχότητας , Λευκός προδότης , 
ΟΙ Άθλιοι» καί Εις τήν χώραν τών άνθρωπτφάγων , 

’Επίσης προεβλήθησαν τά έργα «ΈΙδύλλιον στό 
Βόλγα», ‘Ο κουρσάρος», «Ή μνηστή τοΰ Φραγκενστάϊν». 
«‘Η πριγκήπισσα διασκεδάζει», «Μαύρη συμμορία», «‘Η 
παρείσακτος», «’Επιδρομείς τοϋ άέρος», «Τό πλήρωμα , 
«Ένέδρα καί έκδίκησις . «Ό κυρίαρχος τής γής.-, «’Αγά
πα με γιά πάντα», «Τό καράβι τοΰ τρόμου» κσί «Ή 
ξανθή Κάρμεν». ’ Α&ανασιάδης
BOpye; (’Ηλεία;)

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Δευτέρα ραψωδία 
Λίστ», «Διαβατικά πουλιά», «Ό Μαΰρος ληστής», «Γολ
γοθάς», «Μητρότης», «’Εκδικητής τών ερυθροδέρμων·, 
«’Αγάπη στή λεγεώνα». «’Επιφυλακή -, Κάστα Ντίβα», 
«Τό χιλιάρικο» καί ή κηδεία τών βασιλέων μας.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Στό πέλαγος τής

Σιγκαπούρης», «Βασιλικόν βάλς», «Στά βάθη τοΰ ’Ωκεα
νού», «Μιά νύχτα στό μέτωπο», «Τό άσθενές φύλον», «’Α
γάπα με γιά πάντα», Ή ναυμαχία Φάκλανδ», «Ό δαί
μων τοϋ βυθού», «Κατακτητής», «Σπασμένα φτερά», «Τό 
μαύρο δωμάτιο» καί «Άμφιτρύων». Ζαφειρόπουλος 
Κόρινθος

Άτελιό. Προεβλήθησαν τά έργα Τό ήμερολόγιον 
μιάς έρωτευμένης», «Νοκτοΰρνο», Γό βάλς τοΰ παραδεί
σου», Ή τελευταία αγάπη καί ή κηδεία τών βασι
λέων μας.

ΙΙαλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα Ό δρόμος πρός 
τήν εύιυχίαν», «Γό δράμα τοΰ ώχεανοΰ», «‘Η έπ.φυλακή», 
«Όνειρον θερινής νυκτός, διάφορα σόρτς καί ή κηδεία 
τών Βασιλέων μας. Φιλόπουλος
Aiyiev

Άνάπλασις. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κύριος τοϋ 
θανάτου», «Κάστα Ντίβα», «Πανικός», Ή πριγκήπισσα 
Αλεξάνδρα», «Όταν ή πόλις κοιμάται», «Έπανάστασις 
στά χαρακώματα», «Ή καρδιά κυβερνά», ’Αόρατος 
σκιά», «Καλιέντε», «Ευτυχισμένες μέρες», «Όνειρα πού 
σβύνουν», «Μαΰρα Μάτια», «Ή παρείσακτος», «Ή νήσος 
τών χαμένων ανθρώπων , «Γιατί νά δουλεύουμε», Μυ
στικό; πράκτωρ 13», Ό δόκτωρ X», «Μασκαράτ», «Ή 
ζωή άρχίζει σήμερον», « Πολυμελής οικογένεια», Σεκόγια», 
«Ό μικρός ’Ιάκωβος» καί ή κηδεία τών βασιλέων μας.

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «Όταν ή γυ
ναίκα άγατά», «Έπιζόντ», «Δικτάτωρ», «Τό σπήτι τοΰ 
τρόμου», «Ό κατακτητής τών θαλασσών -, Τό πλήρωμα , 
Ό κόμης Μοντεχρήστος», Ό λοχαγός Μπόμπυ καί 

«Ταρζάν». Καρβέλας
Λαμία

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα Ό βασιλεύς 
καί ό σωσίας του , «Μαρίτα», Ό κλέφτης τής Βαγδά
της , Σήμα κινδύνου , «Όνειρον θερινής νυκτός , Α
πόψε θά "ρθώ κοντά σου», Ή ζητιάνα τής άγάπης-·, 
Τό μυσιικόν πού καίει καί Ρωμάνς .

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα Τό τραγούδι τοΰ 
Δουνάβεως-, Τραγωδία , Εύθυμη χήρα», «Στό πέλα
γος τής Σιγκαπούρης , Οί δύο δρόμοι- , Ό δράκος τής 
Σαγκάης» καί «Κάθισμα 18 . Κωστομητσόπονλος 
Νάουσα

'Ομόνοια. Προσεχώς έναρξις όμιλοΰντος μέ μηχανή
ματα «Σινεμεκάνικα—Βικτώρ α 4» υπό τήν διέύθυνσιν 
τοΰ κ. Δάρη.
‘Ayplviev

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα Γιά λίγη άγάπη , 
’Υγρός τάφος», «Όταν ή πόλις κοιμάται», «Ή κυρία 

τοΰ ντάνσικ», «Κάί μένα ποιος θά μέ φιλήση », Τό στοι- 
χειωμένό καράβι», «Πολωνέζικο αίμα», «Έτσι εΐνε ή 
Σιμόν», «Άν μέ Θέλεις έλα σύ», «Φρειδερίκη», «Ή γάτα 
καί τό βιολί», Ό ιππότης τής ερήμου», «Αύτοκρατορικό 
ρομάντσο», «Ή λέσχη τών αύτοκτονούντων >, Σκιές υπο
κόσμου», «Στή χώρα τών ονείρων», Οί κύριοι τοΰ Μαξίμ , 
«Ό διάβολος είναι γυναίκα» καί διάφορα νιούς.

Κεντρικόν. Έναρξις λίαν προσεχώς. Πασχαλίδης
Πρέβεζα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ισραήλ», Μανουε- 
λέττα», «Ό μικρός συνταγματάρχης», «Ή άρτοπώλις τών 
Παρισίων» μέ έπιτυχίαν, «‘Υπόγειοι γίγαντες»,^«Τό σκάν- 
δαλον» καί «Ή κυρία τοΰ Μαξίμ . Κοντοχρήστος 
X α λκίς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά φιλμ Χέρμαν καί Δω
ροθέα», «Ή ζωή άρχίζει σήμερον», «Σκιές πού περνούν», 
«Ξεχασμένα είδωλα», ή κηδεία τών βασιλέων μας τής 
Ντάγκ Φιλμ, «Δευτέρα ραψωδία τοΰ Λίστ», «Ένα ήμε- 
ρονύκτιον» καί «Τό καμπαρέ τών ονείρων».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Μητρότης , «Ό
νειρα πού σβύνουν», ή κηδεία τών βασιλέων μας τής

«Λύρα Φίλμ», «Ένας χρυσός άνθρωπος», «Αύτόν θέλω 
κι* αύτόν θά πάρω , «Τά μυστήρια τής Κίνας» καί 
«Πόθος». Λυχόπ.
£ ά ν 8 η

ΙΙάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυστικόν τοΰ 
φοΰ Μαντσού . «Δικτάτωρ γιά μία μέρα >, «Χρυσές μποΰ- 
κλες», «‘Η κόλασις τής ζούγκλας καί ή τουρκική ταινία 
Ό καραγκιόζης , καί ή κηδεία τώ» Βασιλέων μας. Λόγφ 

άστυνομικής άπαγορεύσεως δέν προεβλήθη ή ταινία «Ό 
κυρίαρχος τού κόσμου».

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα Οί Άθλιοι», «Ή 
πρώτη φλόγα», <Τό καμπαρέ τών ονείρων», «Ό κόμης 
Όμπλικαντό , «Ή άγάπη πού σκοτώνει , «’Ακάνθινος 
δρόμος καί Ήσαία χόρευε . Παρασχίδης
’Αλμυρός (Βόλου)

Ή ’Ηλεκτρική έταιρία τής πόλεώς μας άνέλαβε τήν 
έκμετάλλευσιν τής άνεγειρομένης νέας αιθούσης κινημα
τογράφου ένοικιάσασα αύτήν διά μίαν πενταετίαν καί 
προμηθευθεϊσα ήχητιιά μηχανήματα Σινεμεκάνικα 
τύπου Βικτώρια 4, ή έγκατάστασις τών όποιων θά γίνη 
λίαν συντόμως.
Σέρραι

Πάν&εον Προεβλήθησαν τά έργα ‘Η νήσος τών θη
σαυρών», «Τό ρόδον τοΰ μεσονυκτίου», «Μαριέττα» μέ έ
πιτυχίαν. «Τό παιδί τού καταδίκου», < Δαυίδ Κόππερφιλδ», 
«Ναυτική ανταρσία» μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν, «S.O.S·», 
ή κηδεία τών Βασιλέων μας καί «Καίνιξμαρκ».

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τραούμουλους·, 
♦ Παρθένος μητέρα», «Γλεντώ τή ζωή μου», «Κατηγορού
μενε ομολόγησε», «Μικρή Κατερινοΰλα«Ό άρχων τοΰ 
κόσμου», καί «Ό πόθος,,.
Λράμα

Μίγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Ουγγρική ραψωδία ■ 
Κατηγορούμενε ομολόγησε», Ζούντ Έ^πθές ·, Βαμένος 

πέπλος», Τό κοράκι , Τό καμπαρέ τών ονείρων-, «’Ε
ρως καί ηθική», ΟΙ Άθλιοι , Ρεγγίνα» και Στά κά
τεργα . Γοριδάρης
Καβάλλα

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα Μικρή Κατερι- 
νοΰλα», «Ή τραγική τσαρίνα καί «Σκιές τού παρελ
θόντος».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα Ναυτική άνταρ- 
αίαν, «Ή κόλασις», «Πόθος», «Όταν ή σάρξ προστάζει», 
«Γκολέμ» καί «Νεανικοί πόθοι».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα Ή 9η συμφωνία 
τοΰ Μπετόβεν», «’Αγάπα με γιά πάντα , Νύχτα γάμου», 
«Οί χρυσοθήραι , «Άβε Μαρία», Είναι ωραία νάσαι 
έρωτευμένος» καί «Μοντέρνοι καιροί».

Μέ τήν έναρξιν τοϋ κινηματογράφου «Τιτάνια» ήρχισε 
σφοδρός συναγωνισμός τόσον είς τήν προβολήν τών έργων 
δσον καί είς τάς τιμάς τών εισιτηρίων. Βασιλακος
X ϊ»s

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα Σήμερα ζοΰμε , Λά- 
ριγκαν ό τρομερός , «Διπλό ρομάντζο», «Τό μεταλεϊον 
τοΰ διαβόλου», «Γιά μιά νύχτα έρωτος», «Βαριετέ», «Του- 
ραντό», «Ή ζητιάνα τής άγάπης», Βιεννέζικα παραμύ
θια», Ξεχασμένα είδωλα καί «Νατάσσα .

Βουδούρης
Μυτιλήνη

Έπιτραπείσης τής λειτουργίας τών κινηματογράφων 
τής πόλεώς μας «Σαπφώ» καί «Πάνθεον· , έπανέλαβον 
τσς προβολάς των ώς έξης:

ΙΙάνθ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα Ή καλυτέρα του 
πελάτις», «Ή φωνή τής ζούγκλας», «Χειμωνιάτικο δνειρο», 
«Όταν μέ γέλασες μιά βραδυά καί «2ον γραφεΐον κατα
σκοπείας».

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «’Απόψε θάμαι 
| κοντά σου», «Δέν είμαι ό ένοχος·, ή κηδεία τών βασι-
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λέων μας, Έγκλημα καί τιμωρία», «Ή ζωή αρχίζει 
σήμερον», «Ό τελευταίος έρως τοΰ Σοΰμπερτ», « Η γον- 
δολα τών χειμαιρών» καί «’Αγάπα με γιά πάντα».

Σωφρονιάδης

Σύρος
Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα < Ό διάβολος είναι 

γυναίκα», «Τό πλήρωμα», «Νοσταλγία-, «Ή παρείσα· 
κτος», «Ταρζάν, ό άρχων τής ζούγκλας·', «Χέρμαν και 
Δωροθέα», ή κηδεία τών βασιλέων μας», «Τό παιδί τής 
φυλακισμένης», Παραμονή τής ναυμαχίας κοι «Το 
παρέ τών ονείρων* *.  *Ηδη  διέκοψ8 *α5 προβολας δια να 
δώση σειράν έκ 30 παραστάσεων ό θίασος Δράμαλη— 
Κρεββατά. Συνοδινδ!

Ίδαΐον “Αντραν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαζούρ
κα» έπιτυχώς, «Ή δεσποινίς κυρία», «Δόν Ζουάν», «Ό- 
εαν ήμουν κατάσκοπος », «Μαρία Θηρεσία», * Αννυ καί
*Αννυ», ·*Αμόκ», «Τό μαγικό παλατι», «Τό κλεμμένο πε- 
ριδέραιο», «Πρός τήν «άβυσσο». «Νύχτα γάμου» καί «Πο
λωνέζικο ρομάντζο». Παπαδαντωνάχτ/ί.

Βαθύ (Σάμο»)
’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Παρέλασις τοΰ 

γυμνοί», «Χέρμαν καί Δωροθέα«Τό σκάνδαλον-, · Αννυ 
καί "Αννυ», «Ραγισμένες καρδιές», Φολί Μπερζέρ-, «Ρω
μαϊκά σκάνδαλα», «Μιά γυναίκα πού ξέρει τι θέλε.» και 
ή κηδεία τών βασιλέων μας. ,

’.Αττικόν. Έδωσε σειράν παραστάσεων ό θίασος Αρ- 
γυροπούλου—Σαντοριναίου.

Τιτάνια (Καρλοβασίου). Προεβλήθησαν τα εργα_ Το 
αηδόνι τής Βιέννης», «Χορός στό Σαβόΐ», «Όταν ήμουν 
κατάσκοπος» καί «Ένα φιλί στόν καθρέπτη-

ΰαναμιαχόν. Προεβλήθη τό έργον «Λεφτά στό 
δρόμο» καί ήδη δίδει παραστάσεις ο θίασος Αργυροπουλου, 
Καοτορία

ΙΓάνθτοκ. Προσεχώς θά κάμη ένσρξιν όμιλοΰντος μέ 
νέας έγκαταστάσεις «Σινεμεκάνικα» ΰπό τήν διεύθυνσιν 
τοδ κ. Σμίλκου,
Ζάκυνθος

Hdv&rov. Προεβλήθησαν τά έργα Νυκτερινή πτήσις», 
• Τό μυστικόν τής Λαίδης Λάμπερτον», «Παραμονή ναυ
μαχίας», «Τό φάντασμα τοΰ Μεξικού», «Ό κουρευς τής 
Σεβίλλης», «Τό μάρς τών οΰσσάρων» καί «Νυκτερινή 
περίπολος», ήδη δέ δίδει παραστσσεις ο θίασος βυδη.

Γρυπαρη 
Χανιά

Πάν&τον Προεβλήθησαν τά έργα «Ένας χρυσός άν
θρωπος», «Πολωνέζικο ρομάντζο», Ό γολγοθάς μιας γυ 
ναίκας» μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν, «Μαύρος θάνατος», «Τό 
παιδί τοΰ καταδίκου» καί «Ή έπιστροφή τοΰ Σαντοϋ».

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «ΤαξεΙδι χωρίς τέ
λος», «Κίτρινος τύπος», «Γλεντώ τή ζωή μου», ή κηδεία 
τών Βασιλέων μας, Βικτωρία» καί «Σήμα κινδύνου».

Σπανόάχειοκ. Προσεχώς έναρξις ΰπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ κ. Χαρ. Σπανδάγου. Α. Κλάρχ

'Ηράκλειον (Κρήτης)
Μινώα. Προεβλήθησαν τά έργα «Στό περιθώριον 

τής ζωής», «Ό γονδολιέρης τής Βενετίας», «Ρωμάνς», 
«Γίγαντες τής θαλάσσης» «Σκιές πού περνούν», «'Ανά
μεσα σέ δυό καρδιές» και « Αστατη γυναίκα». , 

ΰονλαχόχη. Προεβλήθησαν τά έργα «Μια νύχτα 
στήν όπερα», «Ό κύριος άπό τήν ’Οξφόρδη», «Τά φθι
νοπωρινά γυμνάσια», «‘Ο κόμης είναι κορίτσι» και « Αβε 
Μσ,?Παλλάί. Προεβλήθησαν τό έπεισοδιακόν «Τό έγκλη
μα τής λεωφόρου», «Χονδρός καί λιγνός καπνοδοχοκαθα- 
ρισταί», «Καβαλλάρης φάντασμα», «ΟΙ γίγαντες τής θα
λάσσης» καί «Ή μάσκα τοΰ τρόμου».
Ρέθυμναν

01 ΛΟΫΝΤΣ τον ΛΟΝΔΙΝΟΥ
Τό μεγάλο ναυτικό φιλμ τής «Τουέντιεθ Σέντσορυ 

Φόξ Φίλμ», «ΟΙ Λόϋντς τού Λονδίνου», πού^πραγματεύε- 
ται τήν Ιστορίαν ιών περιφήμων “Αγγλων έφοπλιστών 
πού έδόξασαν τήν έμπορικήν ναυτιλίαν τοΰ τόπου των, 
προεβλήθη διά πρώτην φοράν τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα 
ταΰτοχρόνως άπό τής όθόνης τών μεγάλων κινηματο
θεάτρων «“Αστορ» τής Νέας Ύόρκης, καί «Κάρθαιη 
Σίρκλ» τού Λός “Αντζελες. Ή πρεμιέρα του θά παρα- 
μείνη Ιστορική είς τήν Ιστορίαν τοΰ αμερικανικού, κινημα
τογράφου. 12 000 θεατών παρηκολούθησαν,τό έργον μέ 
άνυπόκριτον θαυμασμόν. Συχνά η προβολή της ταινίας 
διεκόπτετο άπό τά χειροκροτήματα τού κοινού. Ή,κριτική 
τό ΰπεδέχθή ένθόυσιωδώς καί τό άναγνωρίζει ως ανω- 
τερον καί αυτής τής «Ναυτικής ’Ανταρσίας»

Πρωταγωνιστούν ή μεγάλη Άγγλίς καλλιτέχνις Μάν- 
τελεν Κάρρολ καί ό Τάϊρον Πάουερ.

ΜΙΚΡΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ή Άλίς Φαίϋ καί ό Ρόμπερτ Γιούγκ θά πρωταγωνι

στήσουν μαζί μέ τήν διάσημον πλέον μικρήν καλλιτέχνιδα 
Σίρλεϋ Τέμπλ εις τό έργον stowaway.

—Ό “Αντολφ Βόλμπρυκ ό γνωστός Βιεννέζος καλ- 
λιτςχγης κινηματογράφου, θά ΰποδυθή ένα νέον Μιχαήλ 
Στρογκώφ. Πρός τούτο υπέγραψε σχετικόν συμβολαιον 
ά®τά τής αμερικανικής εταιρίας Radio Pictures.

— «Οί θαρραλέοι καπετάνιοι», τό γνωστόν μυθιστό
ρημα τοΰ Ρίντγιαρ Κί.τλιγκ, θά άνέλθη έπί τής οθόνης, 
μέ πρωταγωνιστάς τόν μικρόν Φρέντυ Μπαρτόλομίου, τόν 
Σπένσερ Τρέ'ϊσυ καί τόν Μίκυ Ρούνεϋ.

—Έτελείωσεν ή λήψις τών «έξωτερικών» τοΰ φιλμ 
«Ή λευκές νύχτες» είς τό όποιον πρωτεύοντας, ρόλους 
υποδύονται ό Ζάν Γκαμπαίν, ό Λίν Νορό, ή Μιρέϊγ Μπα· 
λέν, ό Γκαμπριέλ Γκαμπριό, ό Σατουρνέν Φάμπρ καί ό 
Σαρπέν. “Ηδη θά «γυρισθοΰν» τά «έσωτερικά» εις τά 
στούτιο Πατέ Ζουανβίλ. ;

Ό Γίτίκ Πάουελ καί ή Μάριον Γίταΐβις εις 
μίαν σκηνήν άπό τήν μεγάλης σκηνοθεσίας 
δραματικήν Όπερέτταν «Ή A. Υ. Ινκόγνιτο» 
ή δποία θά προβληθή συντόμως εις ένα των 
μεγαλειτέρων Κινηματογράφον τών 'Αθηνών.
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ΤΗΑ. ΞΠΥΡΙΔΗΞ
Πανεπιστημίου 83 Α Θ Η Ν A I =- Άρ. Τηλεφ. 23.626

Δ ΙΑΘΕΤΟ/Λ ΕΝ

Γάς πλέον εκλεκτός καί

46
60

3*

έμπορικας ταινίας τής παγκοσμίου παραγωγής.

Καί μεγάλον αριθμόν ταινιών

ΚΑΟΥ - ΜΠΟΪΣ

περιπετειώδη
ΣΑΛΟΝΙΟΥ
μέ τούς διασημοτέρους «αστέρας» τής οθόνης.

ΑΝαΔΟ/Λ8ΟΝ0/ν\εΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο/ΛΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΗΧΗΤιΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Επι μηχανών προβολής τοϋ παγκοσμίου φήμης εργοστασίου GAUMONT
ΥΠΟ ΠΟΛΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑΣ ΟΡΟΥΣ

ΜΕΓΛΑΟΙ ΕΥΚΟΑΙΛΙ ΠΛΗΡΟ/ΛΗΣ

3.

1
1

3? 
31
3 
3έ

QNTinposgnEifti ;

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ MHXAN0N
Καί ΕΞΟΡΤΗ/ΛΑΤθΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ
ΕΧΟΛΙΚΛΙ TOINIGI

\ΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ των 16m/m

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

PRIMAX
Διά Κινηματογράφους, Θέατρα κ.λ.π. 
έπιχειρήσεις.

Στερεότατοι καί αποτελεσματικότατοι 
Ήγγυημένης πολυετούς διάρκειας.
Τιμα'ι έκτός συναγωνισμού.

ι Πλεΐστοι ΚινηματογράφοιΆΘηνών-Πειραιώς 
καί ’Επαρχιών έπρομηθεύθησαν 

τούς Πυροσβεστήρας μας

Επισκευή και πλήρωσις παντός τύπου 
Πυροσβεστήρας

ι s. Minimi ΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 43-ΤΗΑ. 52-476
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ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝ

ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΕ ΧΑΒΙΛΑΝΤ

*Η μεγαλύτερα ταινία του αίώνος μας. 
Τδ εμπορικότερο φιλμ πού γυρίσθηκε. 
Έστοίχισεν 4.000.000 Δολλάρια.

ΚΡΙΜΑΪΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
(Η ΕΠΕΛΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΡΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ)

. ....._._ .. . ...J

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS INELLAS) A.E.


