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’&ω'ι 1η βάσει 21 Ταινιών οοροβ^ηδεισών εις 1ους 
έν ’ΤΙδήναις ^Κινηματογράφους &ί' ωροβο^ης:
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ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ & Α. Ε. Κ. Ε. 22.409

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΓΡΑΦΕΐΟΝ...................................... 21.958

ΤΡΙΤΟΝ ΓΡΑΦΕΐΟΝ. . . . ................................19.740

ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΓΡΑΦΕΐΟΝ. . . ................................17.584
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ΜΠΙΚ ΚΡΟΣΜΠΥ 
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= να ά(βό τά έμΐϋορικά φι^μ της

I ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΜΣ
II Σταδίου 45 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλεφ. 21.824

Κομνηνών 7 — ΘΕ Σ]ΝΙΚΗ — Τηλεφ. 60.04

Γ

ι

£)ά yvwelocDoindovv εις τόν 

^Κινημαίοχραφικόν ^Κόσμον της
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Α! ΝΕΑ! ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΊΑΙΝΙΑΙ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑ Ϊ ΚΗΣ

1938 - ιφ39

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΜΣ A. Ε
£1αδίον 45 - Α Ο Η Ν Α / - Τη^εφ. 21.824
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ΐό μεγα,Λείζερο ηινημαζotγραφικό γεγονός 
2ης χρονιάς

Η ΔΕΚΑΠΕΝΤΛΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ "ΜΕΤΡΟ,,

1ΩΒΙΛΑΙΟΝ
hill ΣΥΝΕΧΩΝ ΘΡΙΑΜΒΩΝ

Η ΜΕΤΡΟΤΚΟΛΝΤΟΥΪΝΜΑΓΕΡ
άναγγέ^^ει

2ονς έρυηνικονς Ιίζ^ονς 2ών Ιαινιών 
2ης δεκαίΰενζαετηρϊόος 2ης

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΟΥΑΝΒΤΤΑ

ΧΑΜΕΝΑ ΚΟΡΜΙΑ
1938-1939

ΜΠΑΛΑΑΑΪΚΑ

*

ο κίτρινος; εφιάλτης:
ΚΟΖΙ-ΚΟΖΑ

ΑΙΧΜΑΛΩΤΑ ΝΕΙΑΤ A

ΜΑΝΝΕΚΕΝ

ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΕΝΟ ΕΙΔΩΛΟ 

ΦΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ 

ΣΕΝΟΡΙΤΑ 

ΟΙ ΕΥΘΥΜΟΙ ΤΥΡΟΛΕΖΟΙ 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΥΕΛΛΑ 

νέκραν αςταςις toy αρςεν λουπεν 
ΕΡΩΤΕΣ: ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΡΟΖΑΛΙ 

η τιμή της: ατιμασμένης: 
ΑΙΝΙΓΜΑ ΧΩΡΙΣ ΛΥΣΙ 

ΓΥΜΝΟ ΜΟΝΤΕΛΛΟ 

ΣΑΡΑΤΟΓΚΑ 

ΝΥΧΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΝ 

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΦΑΡ ΟΥΕΣΤ 
ΓΙΑΜΦ 
ΤΟ ΑΟΡΑΤΟ ΖΕΥΓΟΣ 
Η ΑΓΝΩΣΤΟΣ 
ΤΑΡΑΝΤΕΛΑA 
ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΗΝ ΗΔΟΝΗ 

Η ΝΥΦΗ ΦΟΡΟΥΣΕ ΚΟΚΚΙΝΑ 

ΑΝΝΑΠΟΛΙΣ. Η ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ 

ΣΙΩΠΗΛΗ ΘΥΣΙΑ 

ΖΗΤΩ Η ΤΡΕΑΛΑ 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΥΖΥΓΩΝ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ 

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΤΗΝΟΣ
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

‘Ετησία . . · Δρχ. ΪΟΟ
Διά τούς ‘Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί 
Τραπέζας‘Ετησία Δρχ, 1000 
Διά τάς Άν. Έταιρ. > 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ 
‘Ετησία σννδρομήφρ. χρ.10 
Αί συνδρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΕΤΟΣ ΙΕ' ΑΡΙΘ. 13(426)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥ®νΝ£Ι£

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘©δά5 5ΩΚΡΑΤΟΥΣ άριβ. 43 

ΚΑΤΟΙΚΙλ,ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 12 ΧΑΛΑΗΔΡΙΟΝ 

Άριθ. Τηλεφώνου : 52-400

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

‘Ο στίχος...Δρ. 20.— 
Ήσελίς.... » 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διαρκείας.

TO ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΧ. 10
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ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ Ε-ΟΔΑ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

Άσχημα νέα άπό τό Χόλλυγουντ... ΟΙ λογαρια
σμοί των μεγάλων κινηματογραφικών έταιρειών 
κάμνουν τους έπιχειρηματίας νά χύνουν δάκρυα..,, 

ι t τα2Ρν πΡ“την τριμηνίαν τοΰ έφετεινοϋ έτους, 
αι εισπράξεις τών φίλμς ύπήρξαν μικρότεροι κατά 
ίοητ ?ί/έμπτ0Υ· Δπό τίϊς Αντιστοίχου περιόδου τοΰ

7‘ !1°ϋ Υιατι °1 Αμερικανοί παραγωγοί τραβοΰν 
οίκονο ί α ™V KOtl Φωνάζ°υν> Ατι πρέπει νά γίνουν

"Ολα Ακριβαίνουν διαρκώς είς τήν πόλιν τοΰ 
κινηματογράφου: τά σενάριο, οί μισθοί, τά υλικά...

‘Nou θα καταλήξωμε, έτσι, δπως πηγαίνομε; 
διερωτωνται μέ άνησυχίαν οί μεγαλοβιομήχανοι τοΰ 
κινηματογράφου. Είς τό 1937, 1445 φίλμς έστοίχισαν 
135 έκατομμυρια δολλάρια, ένώ είς τό 1938 1311 
φιλμς ,έκοστισαν 170 έκατομμύρια !

«Πρέπει νά έλαττωθοΰν τά έξοδα», συνιστοΰν 
οι ειδικοί περί τα οικονομικά
n„^°1nXOt Μγε2?1 αύτό- ’Αλλά εί? τήν πραξιν ... 
Ποια ηθοποιος δέχεται να της έλαττωθή ό μισθός ; 
θα χαλαση τον κόσμον και θά προκαλέση γενικήν 
απεργίαν μέ τήν σχετικήν κατάληψιν τών' στούντιο 
άπό τους καί τάς άπεργούς.

*
Δέν έχουν άδικον, έν τούτοις, οί «άστέρες»νά ύπε- 

ρασπίζωνται τάς άμοιβάς των μέ τά δόντια καί μέ 
τά νύχια! Τί είνε 300 χιλιάδες^ δολλάρια τό έτος 
για μίαν ήθοποιον, ή όποία, άπό τήν θέσιν της καί 
έξοδα· 0λθ<10ν τηζ’ υποΧΡεώνεται ν« κάμνη τρελλά 

aoJlXfiV Ακ ΧΑΐάδίς δολ}άΡια "°ύ κερδίζει συνή
θως κάθε έβδομάδα ένας γόης, ή μία «μοιραία» γυ
ναίκα τής οθονης, έφ’ δσον ό ίδιος, γιά νά προο- 
πορτοφόλι6,έΧΓΙ διαρκώς τό Χέμι του είς τό

Τά έξοδα τών «άστέρων» Ανεβαίνουν συχνά περισ- 
άπ<α ταο £?οδ®’ Μόνον δσοι είνε τσιγκούνη- 

δες, Π δσ01 βθήθοον τόν κατάστασιν μέ χρηματιστη
ριακός έπιχειρησεις -π. χ. ή Μαίρη Πίκφορδ καί ή

Μπέννετ-κατορθώνουν νά βάλουν κατά 
μ αί/ η 3.έκ«τομμυρια δολλάρια σέ 10 χρόνια. . 
α θ^ετε να Μάθετε, μέ άριθμούς, ποΰ πηγαίνουν 

τά χρήματα, τα όποια κερδίζει κάθε έβδομάδα μία 
«βεντεττα» του Χόλλυγουντ; μ

Είπαμε ήδη, δτι δ μέσος δρος τοΰ έβδομαδιαίου 
μισθού είνε 6 χιλιάδες δολλάρια. Άπό αύτά κρα
τούν οι διευθυνται τών στούντιο 168, γιά τό ταμειον 
πρόνοιας καί γιά τήν λέσχην τοΰ στούντιο Άμέσως 
10 wicVoOXlcai 0 ΙμπΡεσ*Ρι°ζ- ό όπ°ΐ°ς εισπράττει 
τόν ρεζισϊέρ. προμηθειάν του Kai 5 ™ΐς 100 γιά

’Η 6 χιλιάδες δολλάρια έγιναν ήδη 4932.
τβΠ AT0yV εΙνε ή σε1Ρά τοΰ Ιδιαιτέρου διαχειριστοΰ 
του «άστέρος», δ όποιος παίρνει 1260 δολλάρια γιά

τους διαφόρους φόρους, 150 γιά τόν δικηγόρον,-οί 
μεγάλοι ηθοποιοί έχουν πάντοτε 4 ή 5 δίκας έκκρε- 
μεις,—75 γιά δικήν του άμοιβήν καί 50 γιά τόν δια
φημιστικόν πράκτορα. Μένουν 3397 δολλάρια.
κοοΔ1ν ,^τ.ελείωσα.ν δΜω9 τά £ξ°δα... Χρειάζονται 
500 δολλαρια για άσφάλιστρα—οί ήθοποιοί τοΰ 
Χόλλυγουντ πληρώνουν πολλά γιά τάς άσφαλείας 
των—γιά τούς προγυμναστάς, τό ύπηρετικόν προ
σωπικόν, τήν μασσέζ, τό ταχυδρομεΐον καί τόν τη
λέγραφον, τόν όδοντοϊατρόν, τά διάφορα φιλάν 
θρωπικά έργα, κλπ.
, Μένουν 2897 δολλάρια. Καί δμως ή ήθοποιός δέν 
εχει πληρώσει άκόμη έξοδα φαγητού, ούτε έχει 
στείλει τό συνηθ^σμένον τσέκ εις τούς γέρους γο
νείς της,, πού ζοΰν σέ κάποιαν έπαρχίαν, ή είς τόν 
διευθυντήν τοΰ κολλεγίου, δπου μορφώνονται καί 
άνατρεφονται τά παιδιά της.

■ ααοτ\ΐτ£’?ϊμστα 1χει άκόμη νά πληρώση μέ αύτά 
τα 2897 δολλάρια, την έβδομάδα, δηλαδή 414 τήν 
ήμεραν, πού ίσοδυναμοΰν μέ 47 χιλιάδες δραχμές 
περίπου !... θά παρατηρήσετε ίσως δτι, είς τήν Εύ- 
ρωπην, δέν κερδίζει 47 χιλιάδες τήν ήμέραν οΰτε δ 
πρόεδρός της Τραπέζης Λόϋδ! Είς τό Χόλλυγουντ, 
θμως, τό_ποσόν αύτό άρκεΐ μόλις γιά τά ύπόλοιπα 
έξοδα μιας ήθοποιοΰ καί μάλιστα έφ* δσον δέν τής 
παρουσιασθοΰν έκτακτοι καί νέαι δαπάναι!

Σκεφθήτε τί πρέπει νά περιέχη ή γκαρνταρόμπα 
ένός «άστέρος». Ό Ούΐλλιαμ Πάουελ, έπί παραδείγ- 
μάτι, σύμφωνα μέ τό συμβόλαιόν του, έχει τήν ύπο- 
XΡ/«σιν νά διαθέτη, γιά κάθε καινούργιο φίλμ του, 
4 βραδυνά κοστούμια, 5 ζακέ, 42 κοστούμια περιπά
του, 12 παλτά, 36 ζεύγη γάντια, 26 παντελονάκια 
σπόρ, 37 ζεύγη παπούτσια, 5 καπέλλα καί 154 γρα
βάτες. Δεν τά φορεΐ, έννοεϊται, δλα αύτά. ’Οφείλει 
δμως να τα έχη διαθέσιμα, γιά νά διαλέξη δποια 
θελει δ ρεζισσέρ.

Καί έτσι πληρώνει τεράστια ποσά είς τόν ράπτην 
του, τόν παπουτσή του καί τούς άλλους προμηθευ- 
τας του. Δέν έχει δέ κ&ν τήν έλπίδα νά πάρη πίσω

ΧΡήρστά του, πωλωντας τά ροΰχα πού δέν έχρη- 
σιμοποίησε. Αλλοίμονον είς τήν φήμην του, άν τοΰ 
ελθη τέτοια ιδέα!...

Έρχονται κατόπιν αί δεξιώσεις. Ώς έπί τό 
πλεΐστον, μία έορτή στό σπίτι ένός «άστέρος», στοι
χίζει όλόκληρην περιουσίαν. Αί έσπερίδες τής Τζό- ■ 
αν Κραουφορδ καί τής Κάρολ Λόμπαρντ έμειναν 
ιστορικοί γιά τήν άφάνταστην κατανάλωσιν πού 
έγινε εις τήν σαμπάνια καί τό χαβιάρι.

Οταν, πρό μερικών έτών, συνέβαινε τό κατα
στρεπτικόν κατρακύλημα τών διαφόρων χρεωγρά- 
φων καί μετοχών είς τά άμερικανικά χρηματιστή
ρια, ό Τζών Μπάρρυμορ έφιλοξενοΰσε ένα βράδυ 
εις τήν θαυμασ(αν βίλλαν του, είς τό Μτχέβερλυ

ΠΩΣ ΛΑΝΣΑΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ
‘Υπάρχουν πολλοί καί διάφοροι τρόποι για το 

λανσάρισμα τών άστέρων τοΰ Χόλλυγουντ, τό όποι
ον μελετάται καί πραγματοποιείται άπο ένα ειδικόν 
τμήμα διαφημίσεως, μέ φωτογράφους, βεστιαριστας, 
καθηγητής τής γυμναστικής, ράπτας, συγγράφεις, 
κλπ- Καμμία έκφρασις, καμμία ευνοϊκή στάσις δεν 
υένει Ανεκμετάλλευτη άπό τόν διαφημιστικόν πρά 
κτορα, είς τόν όποιον έπιτρέπεται κάθε άδιακρισια...

"Ενας άπό τούς τρόπους τής διαφημίσεως είνε ή 
έκκεντρικότης καί ή προκλητικότης τής ήθοποιοΰ 
είς τά φίλμ της. "Ετσι π χ. έγιναν γνωσταί ή Τζόαν 
Μπλόντελ καί ή Τζόαν Κράουφορδ _

"Επειτα έρχεται ή «μέθοδος των θρύλων», π 
Άντρέα Λή τς,έπί παραδείγματι, διεψημίσθη ως «το 
κορίτσι πού έψιλήθηκε 474 φορές κατά τά δοκιμα
στικά φίλμ της». · .

‘Η Έβελυν Βέναμπλ, άπεναντίας, ελανσαρίσθηκε 
ώς «τό κορίτσ., τό όποιον δέν έφίλησε ποτέ κανε_ίς·.

’Επίσης ή φιλολογία έξυπηρετεΐ άρκετά τό τμήμα 
διαφημίσεως τοΰ στούντιο. Είς τάς ήμερας όλων 
τών ήθοποιών, ύπάρχει πάντοτε μία ώρα Αφιερωμένη 
είς τήν σκέψιν κοί τό διάβασμα._ Διάφοροι λοιπον 
«άστέρες» πρωτοπαρουσιάσθηκαν είς τό κοινόν φωτο- 
γραφημένοι σέ μίαν γωνίαν τής βιβλιοθήκης των, η 
δίπλα είς τό τζάκι των, άφωσιωμένοι είς τήν μελε- 
την Ή μέθοδος έχρησιμοποιήθη γιά τήν Βαρβάρα 
Στάνγουϊκ ή όποία. δμως διεφημίσθη περισσότερον 
άπό τό είδύλλιόν της μέ τόν Μπόμπ Ταίϋλορ!

Ή Γκρέτα Γκάρμπο εύρήκε άργότερα, δτι δ άπο- 
τελεσματικώτερος τρόπος διαφημίσεως ήτο ή σιωπή 
Άλλά, είς τάς άρχάς τοΰ σταδίου της. ύπετάγη καί 
αύτή είς τάς άπαιτήσεις τής Αμερικανικής ρεκλά
μας. Είς τήν περίπτωσίν της, έχρησιμοποιήθησαν για 
τήν διαφήμισίν της τά σπόρ·

Καί πολλοί άλλοι δμως «άστέρες», χάρις είς τό 
τέννις, τό ψάρεμα είς τά ποτάμια, τάς λεμβοδρο
μίας, τά παιγνίδια τής πλάζ, κλπ., ευρίσκονται συ
νεχώς έμπρός είς τά μάτια τοΰ κοινοΰ μέ κοστού
μια... άποκαλυπτικώτατα. Ένα άπό τά σπουδαιό
τερα γραφεία διαφημίσεω; τοΰ Χόλλυγουντ έξοδευει 
γιά τέτοιας φωτογραφίας περί τάς 6 χιλιάδες δολ
λάρια τήν έβδομάδα ! Καί αί στατιστικοί μας λέ
γουν, δτι δ τρόπος αύτός διαθέσεως χρημάτων, είνε 
άπό τούς πιό έπικερδεΐς ..

Έρχεται κατόπιν τό άπαραίτητον έρωτικον μυ
θιστόρημα. Έδώ εύρισκόμεθα σέ μίαν πιό προχω- 
ρημένην φάσιν τής έργασίας τής διαφημίσεως,. Δέν 
άποκαλύπτονται πιά ή γάμπες άλλά τά (αισθήματα. 
Ή Ζατέτ Μάκ Ντόναλντ καί ό Μπόμπ Ρίχτι ήσαν

Χ(λλς, δλην τήν άφρόκρεμμα τοΰ Χόλλυγουντ. ‘Η 
έορτή ήτο υπέροχη, πολυτελεσιάτη. "Ολοι δμως 
έφαίνοντο ταραγμένοι άπό τό χρηματιστηριακόν 
«κράχ».

Ό πιό νευρικός καί όλιγομίλητος ήτο ό,οικοδε
σπότης, ό όποιος, δπως ήξευρε καθένας, είχε δια
θέσει όλόκληρην σχεδόν τήν περιουσίαν του σέ με- 
τοχάς τής μεταλοβιομηχανίας, πού έκατρακυλοΰ- 
σαν περισσότερον άπό τάς άλλας. Κάποιαν στιγμήν,, 
ό φίλος του Μπίλ Πόουελ, τόν έπλησίασε γιά νά 
τόν ένθαρρύνη.

— Έλα, μήν είσαι τόσο κατσουφιασμένος, του 
είπε θά περάση κΓ αύτή ή τρικυμία...

— Μά γιά τί νομίζεις δτι ε ίμαι στενοχωρημένος; 
έρώτησε έκεΐνος.

— Γιά τήν καταστροφή τοΰ Χρηματιστηρίου...
— Κάθε άλλο! Σκέπτομαι μέ_ τρόμο τί έχω νά 

πληρώσω γιά τίς μποτίλλιες τοΰ ούΐσκυ καί τής 
σαμπάνιας, πού ρουφάτε δλοι σας σάν σφουγγάριά!

έπί χρόνια έρωτικον ζευγάρι... γιά τά μάτια τοΰ 
κόσμου καί γιά λόγους διαφημίσεως. Πόσο θά ά~πε· 
γοητεύετο τό κοινόν, άν έμάθαινε, δτι ή γυναίκα 
αύτή, γιά τήν όποιαν κτυποΰν έκατομμύρια καρδιές, 
δέν έχει άκόμη κανέναν αίσθηιιατικόν δεσμόν, είτε 
διότι δέν θέλει τά γλυκά βάσανα τοΰ έρωτος, είτε 
διότι τά άνσζητεΐ μάταια!.. Τό γραψεΐον δμως δια
φημίσεως φροντίζει νά τής προμηθεύη κάθε φοράν 
τόν ιδεώδη έρωτευμένον. ,

Ό Τόμ Μπέϊλυ καί δ Μπλέϊκ Μάκ Βάι, δυο πρά
κτορες τής «Παραμάουντ» έπενόησαν καί υπέδειξαν 
είς τήν Μάρλεν Ντήτριχ τήν μέθοδον ,νά φορεση 
άνδρικά παντελόνια γιά νά κάμη ζωηροτερην τήν 
ρεκλάμα πού έγίνετο γύρω άπό τής γάμπες της. 
Άπό τότε άπέκτησε μίαν καινούργια και μεγαλυ- 
τερην δημοτικότητα ή Γερμανίς ήθοποιός, ή οποία, 
καί είς τάς κοσμικός άκόμη συγκεντρώσεις, έμφα- 
νίζεται μέ φράκο, άντί μέ έξωμον έσθήτα !

Μία άλλη ήθοποιός, ή Σιμόνη Σιμόν, έγινε_διά- 
σημη μέ τό σύστημα τοΰ ίδιοτρόπου χαρακτήρος 
της, παίρνοντας δηλαδή έμπρός είς τόν φακόν μίαν 
έκφρασιν κατσουφιασμένην καί δύστροπην.

“Οταν μία ήθοποιός ήμπορεΐ νά^συνοδευεται είς 
τούς περιπάτους της άπό ένα άθωον σκυλάκι, ση
μαίνει, δτι ή φήμη της έχει σταθεροποιηθή πιά- Είς 
τήν άρχήν τοΰ σταδίου της, όφείλει νά έμφανίζεται 
μαζί μέ ζώα πολύ πιό άσυνήθιστα, είτε είς τον κή
πον τοΰ σπιτιοΰ της, είτε είς τάς δενδροστοιχίας 
τοΰ Χόλλυγουντ, μέ τίγρις. λέοντας, έλέφαντας, 
μαϊμούδες, χελώνες, λεοπαρδάλεις, ζώα του όρνι- 
θώνος καί τοΰ οταύλου.

Οί πράκτορες διαφημίσεων φροντίζουν να διορ- 
γανώνουν συναντήσεις τών «άστέρων» μέ τά διαση- 
μότερα πρόσωπα τής ήμέρας, γιά νά ρεκλαμάρουν 
τούς πρώτους. Γι’ αύτό δμως χρειάζεται μεγάλη 
έπιδεξιότης. Κάθε κινηματογραφική εταιρεία εχει 
τούς «ειδικούς» τών συναντήσεων : ή Γουωρνερ 
Μπρός τόν Καρλάϋλ Τζόνες, ή Μέτρο-Γκόλντουϊν 
τόν Χόβαρδ Στρίκλινγκ, ή Παραμάουντ τον Τέρρυ 
ντή Λάπ, κλπ. "Ολοι αυτοί κανονίζουν, ώστε να δη- 
μοσιεύωνται κατόπιν αί λεπτομέρειαι τής «σπου
δαίας συναντήσεως» σέ 300 τούλάχιστον έφημερίδας 
καί περιοδικά. „

Τά έξωτικά κοστούμια αποτελούν άλλον τρόπον 
διαφημίσεως γιά τάς πολύ νέας ηθοποιούς. Συνή
θως, άποκαλύπτουν δσον τό δυνατόν περισσότερόν 
τάς ώροίας γραμμάς τοΰ σώματος έκείνης που 
φορεΐ, ίνίρ συγχρόνως χαρίζουν μίαν ασυνήθιστην 
νότα είς τήν έμφάνισίν της. Τό σύστημα αύτό έχρη- 
σιμοποιήθη έπί 2 χρόνια γιά τήν Τζίν Πάρκερ.

Έκτός άπό τήν ώμορφιά, τήν κοσμικότητα, τήν 
πολυτέλειαν, τήν έκκεντρικότητα, οί πράκτορες δια_- 
φημίσεως έκμεταλλεύονται καί τά χαρίσματα του 
νοικοκυριού. Παρουσιάζουν π. χ. τήν ήθοποιον, σε 
μίαν γωνίαν τής μοντέρνας κουζίνας της, να ετοι- 
μάζη γλυκίσματα ή νόστιμες σάλτσες, τριγυρισμενη 
άπό' τά σύνεργα τής μαγειρικής.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Π. Κοτσάφτης 
Ζ. Λαουτάρης 
Π- Δραγώνας 
Άθ. Κουδούνας 
Όρ. Γεωρχιάδης 
θ. Κυριακίδης 
Μ. Τζεζαϊρλίδης 
Ε. Βρεττός 
Α. Χιωτίνης

Πάτραι 1-1-938
Άθήναι 1 8 938

» 1 6 938
Γιαννιτσά 1 6 938
Ν.Σμύρνη 
Άθήναι 
Λάρισα 
Άθήναι

1-7 938 »
1 6-938 »
1 6-938 »
1-8 938 »
1-1-938 »

Μέχρι 30-12-938
> 30- 7-939
» 30- 5-939
> 30- 5 939

30- 6-939
30- 5 939
30- 5 939
30- 7 939 
30-12-938
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— «Χορός πάνω στό ήφαίστειοι, είνε δ περίεργος 
τίτλος ένός φίλμ τοΰ X. Στάίνχοφ. Πρωταγωνιστούν: 
Γκούσταβ Γκρύντγενς, δ μεγάλος ήθοποιός τής κρα
τικής Γερμανικής σκηνής, ή Ζυμπίλλε Σμίτς κι* δ 
Τέο Λίνγκεν.

— ’Απ’ τήν κωμωδία τού Γκολντόνι «Μιραντολίνα» 
πάρθηκε ή ύπόθεση τοΰ φίλμ «Τό κορίτσι μέ τό καλό 
όνομα», δπου πρωταγωνιστούν ή Όλγα Τσέχοβα 
κΓ δ ’Αττίλα Χέρμπιγκερ.

— Ή Όλγα Τσέχοβα—παλιές δόξες ξαναγυρνοΰν 
—πρωταγωνιστεί καί στό «Λυό γυναίκες» τοΰ Χανς 
Τσέρλετ, μέ τόν Βάλτερ Γιάνσεν, τόν Πάουλ Κλίν- 
γκερ κ. &.

—Τό «Grisou» ή «“Αν&ρωπος χωριςηλιο», έν άπ’ τά 
τελευταία φιλμ τοΰ Μωρΐς νιέ Κανόνζ, είναι μιά 
ώμή καί ρεαλιστική είκόνα τής άγριας ζωής τών 
άνθρακωρύχων. Στό πλαίσιο τής πάλης αύϊής τών 
άνθρώπων κάτ’ άπ’ τή γή, ξετυλίγεται καί έ'να διπλό 
έρωτικό δράμα. Ό Πιέρ Μπρασέρ κΓ δ Α’ιμός ύπο- 
δύονται δυό άντιζήλους άνθρακωρύχους. Ή Μαντλέν 
Ρομπενσόν (ή Πρωταγωνίστρια τοΰ «Μικρούλη τοΰ 
Παρθεναγωγείου» τή γυναίκα τοΰ δευτέρου κι’ έρω- 
μένη τοΰ πρώτου,

— Μιά έξαιρετικά δραματική κΓ έξαιρετικά μυ
θοποιημένη σελίδα τής Ρωσσικής Ιστορίας χρησίμευ 
σε γιά θέμα στό φίλμ τοΰ Μαρσέλ Λ’ Έρμπιέ «Ρα- 
σποΰτιν» ή * Αΰτοκρατορικη τραγωδία». Ή καταστρε
πτική έπίδραση τοΰ Ρασποΰτιν στή δυναστεία τών 
Ρωμανώφ, οί πανουργίες τοΰ ψευτοκαλόγερου, τό 
δραματικό τέλος ένός μεγάλου θρόνου, περνοΰν σέ 
εικόνες μεγάλης τραγικότητας καί ζωντάνιας Ό 
Χάρρυ Μπώρ ύποδύεται τό Ρασποΰτιν—κΓ είναι πε
ριττό νά προσθέση κανείς έπίθετα γιά τό παίξιμό 
του.—Ή Μαρσέλ Σαντάλ τήν τσαρίνα, Ό Ζάν Βόρμς 
τόν τσάρο. Ό Πιέρ Ρισάρ Βίλμ, ή Τζένυ Χόλτ καί 
μιά νέα ήθοποιός, ή Καρίν Νελσόν συμπληρώνουν 
τόν δμιλο.

— Διαφωνίες προκάλεσε στή γαλλική κριτική ή 
»Μασσαλιώτις» τοΰ Ζάν Ρενουάρ. Είναι παρμένη άπ’ 
τή γαλλική ’Επανάσταση καί περιγράφει τήν ένθου- 
σιαστική άνοδο τών Μαρσεγιέζων πρός τό Παρίσι, 
τών Μαρσεγιέζων πού τραγουδάνε τό νιόβγαλτο 
τραγοΰδι τοΰ Ρουζέ ντέ Λίλ, τό σημερινό έθνικό 
ΰμνο τής Γαλλίας. Ή φυγή τοΰ Λουδοβίκου 16ου, ή 
κατάληψη τοΰ ΚεραμεικοΟ, ή άναχώρηση τών έθε- 
λοντών γιά τή μάχη τοΰ Βαλμί, συμπληρώνουν τήν 
ένδιαφέρουσα αύτή είκόνα τής μεγάλης έπαναστά- 
σεως. Στήν έξοχη σκηνοθεσία τοΰ Ζάν Ρενουάρ 
συμβάλλουν δ Πιέρ Ρενουάρ (Λουδοβίκος 16ος). ή 
Λίζα Ντελαμάρ (Μαρία Άντουανέττα), δ Λουΐ Ζουβέ, 
δ Αίμε Κλαριόν,δ Μωρίς’Εσκάντ σέ ώραίουο ρόλους.

— Ό γνωστός σκηνοθέτης Ρομπέρ Ζιουντμάκ 
(«Τραγωδία έρωτος» «Λευκό φορτίο») γύρισε τό 
*Μολλενάρ», ναυτικό φίλμ, μέ ζωντανή άτμόσφαιρα, 
δπου τό πρόσωπο τοΰ πλοιάρχου Μολλενάρ, πλοι- 
άρχου-λαθρεμπόρου δπλων έρμηνεύεται άπ’ τόν 
Χάρρυ Μπώρ, σέ μιά δημιουργία άντάξια τοΰ μεγά
λου ήθοποιοΰ, πού «ξαναβρίσκει τόν έαυτό του». Ή 
Γκαμπριέλ Ντορζιά υποδύεται τή γυναίκα του κι’ ή 
Έλισσάβετ Πιτοέφ μέ τόν Ρομπέρ Λυνέν τά παιδιά 
του. Ό Άλμπέρ Πρεζάν, δ Πιέρ Ρενουάρ, δ Ζάκ Μπω- 
μέ, ή Τζίνα Μανές συμπράττουν.

— Ό Κριστιάν Ζάκ «γύρισε· ένα φίλμ δπου βασι
λεύει άτμόσφαιρα μυστηρίου. Τιτλοφορείται «Οί 
έξαφανιο&έντες τοΰ ΣαιντΆξΙλ» καί ξετυλίγεται σέ

Η ΗΘΟΠΟΙΟΊ
ME ΤΑ ΜΑΚΡΥΑ ΜΑΛΛΙΑ

’Αναγγέλλεται δτι ή Ντόροθυ Λάμουρ, ή «ήθο
ποιός μέ τά μακρυά μαλλιά», πρόκειται νά γίνη 
μητέρα. Ένώ «γυρίζει» τώρα τό καινούργιο φίλμ της, 
προετοιμάζει συγχρόνως τό σπιτάκι, δπου θά μείνη 
μαζί μέ τόν σύζυγόν της, τόν μουσικόν Χέρμπ Κέϋ, 
μαέστρον τής τζάζ.

Ή Νιόροθυ είνε 23 έτών. Έτσι τούλάχιστον δη
λώνεται έπισήμως. Άλλά καί ή έμφάνισίς της έν 
γένει δέν τήν δείχνει περισσότερον άπό 25.

Τό άληθινόν δνομά της είνε Ντόροθυ Λέϊμλ. Είς 
τόν κινηματογράφον, δμως, προτιμώνται όνόματα 
εΰηχα, εύκολα, αρμονικά. Καί γι’αύτό τό έπίθετον 
Λέϊμλ, μετετράπη σέ Λάμουρ.

Η ιστορία της μοιάζει μέ πολλών άλλων ήθο 
ποιών. Έζοΰσε είς τήν Νέαν Όρλεάνην, σέ ένα 
άθλιον σπιτάκι 01 γονείς της ήσαν πτωχοί.

Έδειχνε άπό τότε μεγάλον πάθος γιά τό θέα· 
τρον καί τήν μουσικήν. Έξανατραγουδοΰσε δλην 
τήν ήμέραν τά τραγούδια πού ήκουε είς τόν δρό
μον, καί έσύχναζε σέ ένα·.·Φασουλή, πού έδιδε πα
ραστάσεις είς τήν γειτονιά της !

Είς τά 16 χρόνια της, έπήρε τόν τίτλον τής «μις» 
Νέα ’Ορλεάνη», είς ένα διαγωνισμόν καλλονής. 
“Επειτα έπήγε είς τό Σικάγον, δπου είχε μερικούς 
συγγενείς, γιά νά εϋρη έργασίαν. Είς τήν άρχήν 
έγινε . ύπάλληλος άσανσέρ. Έκαμε δηλαδή μίαν 
δουλειά άνδρικήν, δπως ή Γκρέτα Γκάρμπο, ή ό
ποια έχρημάτισε, ώς γνωστόν, «παιδί» κουρείου. 
Κατόπιν έγινε μανεκέν, δπως ή Γκάρμπο

"Ενας διαφημιστικός πράκτωρ έπρόσεξε τήν ώ- 
ραίαν φωνήν της καί τήν έπεισε νά τραγουδήση. 
Τήν ήκουσε έτσι δ Χέρμπ Κέΰ, γνωστός μαέστρος 
τής τζάζ, δ όποιος τής προσέφερε πρώτα ένα συμ- 
βόλαιον καί έπειτα τήν έπανδρεύθηκε.

Τώρα ή Ντόροθυ έχει γίνει τόσον διάσημη, ώστε 
οι δημοσιογράφοι μαζεύουν καί άποθανατίζουν δια
φόρους όρισμούς καί ρητά της, δπως τά έξής δύο :

«Τά κοντά μαλλιά είνε γιά έκεΐνες πού φλερτά
ρουν, τά μακρυά είνε γιά έκεΐνες πού δνειρεύονται 
τόν έρωτα».

«Τά ώραιότερα πράγματα αύτοΰ τοΰ κόσμου 
είνε ό έρως, ή μουσική, καί κατόπιν δ κινηματο
γράφος, δ όποιος συνενώνει τά δύο πρώτα».

μιά έπαρχιακή πανσιόν. Δέν περιέχει κανέναν γυναι
κείο ρόλο Ό Ρομπέρ Λέ Βιγκάν παίζει ένα αινιγ
ματικό πρόσωπο, ό Έριχ φόν Στροχάϊμ έναν καθη
γητή τών άγγλικών, δ Λιμέ Κλαριόν τό διευθυντή, 
δ Μισέλ Σιμόν έναν άλλο καθηγητή, δ Άρμάν 
Μπερνάρ, τό θυρωρό. "Ενα πλήθος παιδιά, μέ τόν 
πρωταγωνιστή τοΰ «Δύο Μάγγες· Σέρζ Γκράβ έπί 
κεφαλής, συμμετέχει.

— Στά μεγαλοπρεπή φυσικά «ντεκόρ» τών Πυρη
ναίων ξετυλίγεται δ <Ραμουντσό», εικόνα τής ζωής 
τών λαθρεμπόρων. Ό Λουΐ Ζουβέ κι’ ό Πώλ Καμπό 
υποκρίνονται τούς άρχηγούς τής σπείρας. Ή Μαντλέν 
Όζεραΐ τήν έρωμένη τοΰ δεύτερου τοΰ Ραμουντσό. 
Ή Φρανσουάζ Ροζαί τή μητέρα της. Παίζουν άκόμα 
ή Λίν Νορό, δ Ζάκ Έρβίν, κ.ά.

— Καί «έλληνικά» νέα. Ό συνάδελφος καί συνα
γωνιστής. τών Πάμπστ. Ράϊνχαρτ, Φεϋντέρ, Λόϋντ 
καί Μιζράχι κύριος Άλβίζε «γύρισε», μέσα σέ λίγες 
μέρες, στήν Αθήνα καί τά περίχωρα, τά «έξωτερι
κά» τοΰ φίλμ του ι'Αγνοΰλα», δπου πρωταγωνιστεί 
τό ζεΰγος Μουσούρη. Στοίχισε, λένε, 3000 λίρες 
στούς παραγωγούς του. Νά δοΰμε έμας τί θά μας 
στοιχίση...

ΠΟΥ ΕΓΚΕΙΤΑΙ
Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤθΝ ΦΙΛΜΞ

” Ενα ένδιαφέρον αρ&ρον τοΰ ΦΡΑΝΚ ΚΑΠΡΑ

Ξέρετε τι απασχολεί τη στιγμή αυτή τους διευθ-υντας 
τών κινηματογραφικών εταιριών παραγωγής φίλμς, τούς 

9 βκηνοθ-έτας, σεναρίστας και γενικώς τούς καλλιτεχνικούς 
κύκλους τού Χόλλυγουντ ; ‘Απλούστατα ο,τι τούς άπησχό- 
λει και πρό 30 έτών, δταν δηλαδή κατέστη δυνατόν τό “γύ 
ρισμα,, ολοκλήρων έργων μέ ύπόθ-εσιν. Και τό δίλημμά 
τους αύτό, τό άλυτο έπί 30 χρόνια τώρα, είνε τούτο :

—Τι είνε τό πλέον σπουδαϊον σ' ένα φίλμ ; ‘Η ύπόβε- 
σίς του, ή οί ήθ-οποιοΐ πού πρωταγωνιστούν ; Και έγώ ό 
ίδιος Αρχίζω τώρα νά διερωτώμαι: τί βαρύνει αλήθεια σέ 
μιά ταινία ; Τό σενάριο ή οί ήθ-οποιοί; Πρόκειται άλήΟεια 
γιά ένα πρόβλημα τόσο μπερδεμένο δσο καί τό έρώτημα :

Τό αύγό γεννήθ-ηκε πρώτα ή ή κόττα;
Πάντως ή δική μου ή γνώμη καθ-ώς καί πολλών άλ

λων είναι δτι δλη ή σπουδαιότης έγκειται στήν ΰπόθ-εσι. 
Αύτή άναδεικνύει τούς ήθ-οποιούς. Μία ήθ-οποιός δσον καλή 
κι’ άν είναι, δέν μπορεί νά σώση ένα φίλμ πού “γυρί- 
σβηκε., πάνω σ’ ένα άσχημο σενάριο. Γεννάται δμως τώρα 
τό έξής έρώτημα ί Που έγκειται ή άξία μιας ή ένός ήθ-ο- 
ποιου; Κατά τήν κρίσιν μου ή άξία ένός ήθ-οποιοϋ έγκει
ται είς τήν φυσικότητα τού παιξίματός του "Ενας κινέζος, 
λόγου χάριν, θ·ά είναι ό καλλίτερος ήθ-οποιός γιά νά ύπο 
δυΟή τόν ρόλον ένός κινέζου καθ-ώς καί ό γέρος γιά νά 
ύποδυθ-ή τό ρόλο τού γέρου καϊ οϋτω καθ-εξής. Μέ άλλα 
λόγια εκείνο πού κάνει τούς ήθ-οποιούς νά άναδεικνύωνται 
έφ’ δσον φυσικά έχουν κάποιο ταλέντο, είναι ή καλή δια
νομή τών ρόλων. Τό νά δίνη δηλαδή ό ρεζισαίρ στόν κα- 
θ-ένα τόν ρόλον ποΰ τού αρμόζει απολύτως, όίστε νά μπό
ρεση νά τόν άποδώση μέ φυσικότητα.

"Οταν ‘’έγύρισα1, τό “Ladies of Leisure., ή Βαρβάρα 
Στάνγουϊκ δέν ήτο τότε καμμιά σπουδαία βεντέττα. Έν τού 
τοις κατάλαβα άμέσως τήν ειλικρίνεια τοΰ παιξίματός της 
Οί τρόποι της, ή κινήσεις της ήσαν τόσο φυσικοί, ώστε έ
διδε ζωή στό ρόλο της. “Αλλο δμοιο παράδειγμα έχομε 
μέ τόν Γκάρυ Κοϋπερ εις τό φίλμ. «‘0 παράδοξος Κος 

I Deeds». ‘0 ήθ-οποιός ό όποιος πα ζει ένα ρόλο πού είνε 
σάν ή αντιγραφή τού έαυτοΰ του, δηλ. φυσικά, έχει πολύ 
καλλιτέρα τύχη καί καλλίτερα άποτελέσματα άπό ένα άλ
λον, ό όποιος προσπαθ-εί νά άποδώση ένα ρόλο πού δέν 

Η συμβιβάζεται μέ τά σωματικά ή τά ψυχικά του γνωρί
σματα.

‘0 Γκάρυ είναι είς τήν όδόνη δπως καί στή ζωή. "Αν
θρωπος κάπως λεπτός στήν ψυχήν καϊ δΓ αύτό είναι καί 
κατάλληλος γιά τέτοιους ρόλους.

"Οταν άρχισα τύ «γύρισμα» τοΰ «Deeds» μέ εΐδοποίη 
σαν δτι ό Κοΰπερ δέν είχε άρκετή μνήμη ώστε νά συγκρα 
σήση μεγάλα κείμενα- Προτίμησα δμως νά μή δώσω σημα
σία στις διαδόσεις, καί νά βεβαιωθ-ώ μόνος μου. Ετοίμασα 
λοιπόν μία πράξι μέ διάλογο διαρκείας 9 λεπτών. Ξέ
ρετε τί θ-ά πή 9 λεπτών διάλογος ; 9 μεγάλες σελίδες κεί
μενον άπ’ έξω. Έν τούτοις ό φίλος μας ό Γκάρυ τόν είπε 
τόσο ώραια και τόσο φυσικά, ιόστε προεκάλεσε τόν θαυμα
σμόν δλων. Ένας τέτοιος δμοιος τύπος είναι καί ό Κλάρκ 
Γκέϊμπλ, δ όποιος χάρις είς τήν άφέλειά του έπήρε καί τό 
βραβείο άπό τήν «Motion Picture Academy εις τό« New 
York-Miami- ώς ό καλλίτρος ήθ-οποιός τοΰ χρόνου.

β "Ομοιος έπίσης είναι ό Ρόναλτ Κόλμαν καί ό Αϋονελ 
Μπάρρυμορ. ‘0 τελευταίος π. χ. είναι κατάλληλος γιά νά 
κάνη τόν παππού. Στό «γύρισμα» λοιπόν τής ταινίας, «You 

I Can’t Take it with you» χρειαζόμεθ-α ένα παππού καί 
σκεπτόμαστε σέ ποιόν θ-ά έπρεπε νά δώσουμε αύτόν τόν 
ρόλον. Δέν έχρειάσθ-η δμως και μεγάλη σκέψις. Κατάλ- 
ληλος είναι ό Μπάρρυμορ, είπαμε δλοι. Και τοΰ τόν δώσαμε.

“Εχω δέ νά σάς πώ καί τό έξής άκόμη. ‘Η καλή έπι- 
«χία ένός φίλμ δέν έγκειται άποκλειστικώς καί μόνον είς

Η ΡΕΚΛΔΜΔ ΨΥΧΗ 
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΔΤΟΓΡΔΦΟΥ

Ή ρεκλάμα παίζει, προκειμένου γιά τούς ήθο- 
ποιούς τοΰ κινηματογράφου, περισσότερον ρόλον, 
παρά σέ κάθε άλλην περίπτωσιν.

Οί έπίδοξοι «άστέρες» όφείλουν, γιά διαφημιστι
κούς λόγους, νά συχνάζουν είς τά κέντρα τής μόδας, 
έχοντας είς τήν έμφάνισίν των κάτι τό χαρακτηρι
στικόν, ώστε νά μήν περνοΰν άπαρατήρητοι. Τά διά
φορα ζώα εύρίσκονται είς τήν ήμερησίαν διάταξιν, 
γιά τόν σκοπόν αύτόν.

Βλέπει π.χ. κανείς μίαν ήθοποιόν νά έμφανίζεται 
εις τά «κλούμπ», τραβώντας πίσω της μέ ένα λουρί 
ένα ζέβρον! “Αλλη κρατςί είς τά χυτά μπράτσα 
της ένα άρκουδάκι, άλλη συνοδεύεται άπό ένα λε· 
ονταράκι “Αλλη κατεβαίνει άπό τό Μπέβερλυ Χίλλς 
ιππεύοντας μίαν καμήλα καί άλλη όδηγώντας ένα 
τεράστιο βώδι...

Τάς ήμέρας αύτάς, σέ ένα σαλόνι τοΰ Χόλλυγουντ 
έκαμε τήν έμφάνισίν της μία κόττα! “Επειτα τής 
έδωσαν ώς σύντροφον ένα πετεινόν, γιά νά μή 
πλήττη μόνη της Κατόπιν, έφωδίασαν τόν πετεινόν 
καί μέ άλλας συζύγους, διότι ή μία δέν τοΰ άρ- 
κοΰσε. Καί έτσι τό σαλόνι τής ήθοποιοΰ μετεβλήθη 
σέ κοτέτσι...,

Ή έκκεντρικότης αύτή έπροκάλεσε πολύ τήν 
προσοχήν, έφωτογραφήθη, άπετέλεσε μίαν άρίστην 
ρεκλάμα άμερικανικοΰ τύπου, έως δτου κάποια άλ
λη ήθοποιός έμπήκε εις τό κομψότερον ντάνσινγκ 
τοΰ Χόλλυγουντ, ξύνοντας μέ μανίαν τήν πλάτη 
της. Ήθελε νά δείξη έτσι, δτι είχε διαλέξει ένα 
ψύλλον, ώς ζώον γιά νά τήν συντροφεύη ! ..

Ή ιδέα είχε λαμπρόν διαφημιστικήν άπόδοσιν, 
καί τώρα αί έφημερίδες τής Καλιφορνίας γεμίζουν 
άπό μικράς άγγελίας. δπως ή έξής π.χ : «Ήθοποι
ός ώραία, ξανθή μέ σέξ άππήλ, ζητεί μικρόν ψύλ
λον χρώματος μαύρου ή σκούρου, μέ καλόν χαρα
κτήρα...» Ρεκλάμα καί πάλιν...

Τό Χόλλυγουντ είνε ή πρωτεύουσα τής ρεκλά
μας. Οί αρμόδιοι χρησιμοποιούν δλην τήν γόνιμην 
φαντασίαν των γιά διαφημιστικός έπινοήσεις, αί 
όποΐαι είνε άποδοτικαί είς χρήμα, δσον καί ή καλή 
ποιότης τών φίλμς...

Πάντοτε γιά ρεκλάμα, αί ήθοποιοί δέν παραμε
λούν καί τήν φιλανθρωπίαν. Έτσι γίνονται δεκταί 
εις τάς γνωστοτέρας άμερικανικάς φιλανθρωπικός 
όργανώσεις, ιδίως δέ είς τάς γυναικείας έκείνας 
λέσχας, πού έχουν μεγάλην δύναμιν καί πού ήμπο- 
ροΰν νά μποϋκοτάρουν μέχρι καταστροφής ένα φιλμ, 
το όποιον δέν τούς άρεσε...

Ή καλύτερη δμως διαφημιστική έπινόησις όφεί- 
λεται είς τούς Άγγλους. Είνε ή λεγομένη «κοΰρσα 
τών φιλμ» 01 θεαταί στοιχηματίζουν, δτι ή τάδε 
ταινία θά πραγματοποιήση τάς μεγαλυτέρας εισ
πράξεις. Καθώς δέ τά άγγλικά φίλμ. άναλόγως τής 
άξίας των, χωρίζονται σέ κατηγορίας, διακρινομέ- 
νας μέ ψηφία τοΰ άλφαβήτου. οί μανιώδεις όπαδοί 
τοΰ νέου αύτοΰ... σπόρ ήμποροΰν νά παίξουν καί 
♦σύνθετα» καί νά κερδίσουν έτσι σημαντικά ποσά.

τήν καλήν διανομήν τών ρόλων. Τό καλό αποτέλεσμα έγκει
ται είς τήν πνευματικήν συγγένειαν τών ήθ-οποιών πού θ-ά 
παίζουν μαζί' νά έχουν δηλ. δλα τά πρόσωπα τής αύτής 
ταινίας τήν ιδίαν διάνοιαν, νά άντιλαμβάνωνται έξ ίσου. Νά 
μέ δύο λόγια πώς μία ταινία δύναται νά γίνη τέλεια.

Μετάφρασις : ΟΑΕΤΤΗ HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ’



«ΚΙ «ΚIΝΗΜΑΐΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΪΤΗΡ»

l-iiumunuim ... ι ■■■ 111·.,.......   ,.......niiimi........... ιιιι................. ........................... ................... ........ ................ .. ........... . ..........,,,,λί,,,,,,.... ,,,,,,,,,,',

Μ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
...................................................................................................................................................................... η, ......... III,.,,......... .................................................

Ή κίνησις των θερινών κινηματογράφων, δπως 
γράφομεν καί άλλαχοΰ, δέν είναι ικανοποιητική γιά 
δλους καί τούτο χωρίς, άμψισβήτησιν. οφείλεται είς 
τόν Υπερπληθωρισμόν και είς τά μεγάλα έξοδα, τά 
όποια, κατά λογικόν έμπορικόν κανόνα αυξάνονται 
λόγω, τοΰ προκαλουμένου κα ι’ένάγκην συναγωνισμού.

Σήμερον, κατά προσέγγισιν, εις τάς "Αθήνας 
μονον, λειτουργούν πλέον των 60 θερινών Κινημα
τογράφων, μέ τάσεις αύξήσεως τού άριθμοΰ αύτών, 
άπό άνθρώπους μηδεμίαν έχοντας σχέσιν μέ τό 
είδος τής έργασίας αύτής, οϊτινες άποφασίζουν μίαν 
τοιαύτην έπιχείρησιν μόνον καί μόνον, έλκυόμενοι 
άπό τό φανταστικόν εύκολον κέρδος, τό όποιον 
τεύς παρουσιάζουν ώς άλλοι Μεφιστοφελεΐς οί διά
φοροι έπιτήδειοι.

Άς sjvai δμως, διότι κατ’ αύτόν τόν τρόπον κυ
κλοφορεί τό χρήμα τό όποιον άλλως, μέ τήν μανίαν 
πού έχει καταλάβει τους κεφαλαιούχους, θά μετε- 
βάλετο είς τσιμέντο καί χαλίκι διά πολυκατοικίας.

* * *
"Η τρέχουσα θερινή περίοδος δέν Ικανοποίησε, 

μέχρις σήμερον τούλάχιστον, ούτε καί τό Ρέξ τό 
όποιον,_ώς γνωστόν, συνεχίζει τάς προβολάς του 
λογω τής έγκαταστάσεως έν αύτώ ψυκτικών μηχα
νημάτων.

Κατ’ άναλογίαν καί τό «Σινεάκ» ύστερε! εις κί- 
νησιν έν σχέσει μέ τό παρελθόν θέρος.

* * *
Είς τό Ρέξ κατά τάς παρελθούσας έβδομάδας 

προεβλήθησαν τά άκόλουθα έργα κατά τάς έξής 
ήμερομηνίας:

6-12 ’Ιουνίου «Ό κύριος διάσημος» μέ τόν Τέο 
Λίγκεν.

13-19 "Ιουνίου « Ο υποπλοίαρχος Ράντολφ» μέ τόν 
Ρόμπερτ Τέϋλορ.

20 26 ’Ιουνίου «Μιά τέτοια αγάπη» μέ τήν Βαο" 
βάρα Στάνγουϊκ.

27-3 "Ιουλίου «Ό Ταρταρίνος τής Ταρασκώνης» 
μέ τόν Ρεμοΰ.

4-10 Ιουλίου «Ή γυναίκα μέ τήν λεοπάρδαλι» 
μέ τήν Κάθριν Χέπμπουρν.

11-17 ’Ιουλίου «Νύχτες στό Χόλλυγουντ» μέ τήν 
Μπαΐτυ.Νταϊβις καί

18-24 ’Ιουλίου «Κομφεττί» μέ τόν Χάνς Μόζερ.
Κατά τάς άνωτέρω προβολάς έπραγματοποιή- 

θησαν ύπό ένός έκάστου έργου, τά άκόλουθα εισι
τήρια :
Ό κύριος διάσημος
‘θ υποπλοίαρχος Ράντολφ
Μιά τέτοια άγάπη
Ο Ταρταρίνος της Ταρασκώνης » 3.394

Ή γυναίκα μέ τήν λεοπάρδαλι » 2.939
Νύχτες στο Χόλλυγουντ > 2.359

Η άνωτέρω κίνησις τοΰ «Ρέξ· συγκρινομένη μέ τήν 
τοΰ παρελθόντος θέρους τών Ιδίων περίπου ήμερο- 
μηνιών, παρουσιάζεται μειωμένη κατά 35—40ο)ο 
περίπου.

• * * *
Ό έν Εύρώπη συναγωνισμός τών έλληνικών γρα

φείων, ταινιών διά τήν άπόκτησιν τών έκλεκτοτέρων 
ταινιών τής νεωτέρας παραγωγής, πληροφορούμεθα 
δτι δέν υστερεί τών παρελθόντων έτών, πράγμα 

Εισιτήρια 4.695
5047

πθλυ ευχάριστον βέβαια, διότι άποδεικνύει τήν άμιλ
λαν τών είσαγωγέων κινηματογρ. ταινιών διά τήν 
έξασφάλισιν_τών νεωτέρων καί πλέον έμπορικοτέ- 
ρων φίλμς τής παγκοσμίου παραγωγής, αλλά άφ’ 
έτέρου ό άνταγωνίσμός οϋτος δίδει άφορμήν εις τήν 
αυτόματόν ϋψωσιν τών τιμών των καί συνεπώς τό 
πρόβλημα τής καλύψεως τών έξόδων νά καθίσταται 
ετι περισσότερον δύσλυτον

_ Εν πάσει περιπτώσει, οί έλληνες έμποροι ται
νιών οί τόσον φιλότιμοι είς τήν έργασίαν των, είναι 
εις θέσιν νά εκτιμήσουν, ίσως, καλύτερον άπό ήμάς 
τα πράγματα καί τούς άφήνωμεν άπερισπάστους είς 
τό εργον των.

‘Ημείς, έκ τών μέχρι σήμερον συλλεγεισών πλη
ροφοριών περί τών είσαχθησομένων είς τήν Ελλάδα 
νέων ταινιών διά τήν έπί θύραις χειμερινήν περίο
δον 1938—1939, πληροφορούμεθα τά κατωτέρω :

, Η ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥ I Ν ΜΑΎΈΡ ή μεγάλη 
αύτή άμερικανική έταιρία τής όποιας τό έν ‘Ελλάδι 
παρελθόν έγγυάται διά τό μέλλον, θά φέρη έφέτος 
περί τάς 3 νέας ταινίας, μεταξύ τών όποιων συγκα- 
ταλλέγονται αΐ κατωτέρω :

Μαρία Άντουανέττα, άπό τήν ζωήν τής περιφή
μου Βασιλίσσης τής Γαλλίας, μέ τήν συμπαθε- 
στάτην Νόρμα Σήρερ καί τόν Τάϋρον Πάουερ

Ταρανιέλλα, ένα ύπέροχον έργον μέ πρωταγωνί
στριαν τό άηδόνι τής άμερικανικής όθόνης, ώραιο- 
τάτην Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ.

Μπαλαλάικα, ρωσσικής ύποθέσεως ρομάντζο, μέ 
τόν Νέλσων Έντυ καί τήν Ίλόνα Μασέ.

Φλέγόμενοι ουρανοί, φιλμ άεροπορικόν μέ τόν γί
γαντα Κλάρκ Γκέίμπλ καί τήν Μύρνα Λόϋ.

_ Εϋ&υμοι Τυρολέξοι, μεγάλη κωμωδία τών κωμι
κών Χονδρού καί Λιγνού

‘Η άγνωστος, άπό τό γνωστόν δράμα τού Μπισσόν 
μέ τήν διάσημον άμερικανίδα τραγωδόν Κλάντις 
Τζώρτζ.

Τό ρόδον τής Δύσεως, άριστούργημα τής Ζανέτ 
Μάκ Ντόναλντ καί τού Νέλσων Έντυ.

Μαννεκέν, πλούσιον φιλμ ρομάντσο μέ τήν γόησσα 
Τζόαν Κράουφορδ.

Ή κόλασις τής Σαγκάης, φιλμ έπίκαιρον μέ τούς 
άσσους Κλάρκ Γκέίμπλ, Ούάλλας Μπήρρυ καί Ρό- 
μπερ Τέϋλλορ.

Σαρατόγκα, τό τελευταΐον φιλμ τής άλησμονήτου 
Τζίν Χάρλοου μέ τόν Κλάρκ Γκέίμπλ.

Οί~ήρωες τοΰ Φάρ Ούέσι, δευτέρα μεγάλη κωμω
δία τών Χονδρού καί Λιγνού.

Διπλό ρομάντσο, μέ τήν Μύρνα Λόϋ καί τόν Ούΐλ- 
λιαμ Πάουελ.

‘Η νύφη φορούσε κόκκινα, μέ τήν Τζόαν Κράου
φορδ έπίσης.

Οί τρεις σύντροφοι, τού Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, με
ταπολεμικής ύποθέσεως, μέ τόν Ρόμπερ Τέϋλλορ, 
τόν Σπένσερ Τρέϊσυ καί τόν Ουάλλας Μπήρρυ.

Ροζαλί, μέ τόν Νέλσων “Εντυ καί τήν άμίμητον 
“Ελυνορ Πάουελ.

'Επάνοδος τοΰ Άρσέν Λουπέν, μέ τήν Μύρνα Λόϋ 
καί τόν Ούΐλλιαμ Πάουελ καί άλλα τά όποια θ’ ά- 
ναγγελθοΰν προσεχώς.

Τά ήνωμένα γραφεία ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ · ΒΟΥΛΓΑ- 
ΡΙΔΗ καί Α.Ε.Κ Ε. έκ τών μεγαλυτέρων εισαγωγή 

κάν γραφείων ταινιών τής Ελλάδος, θά φέρουν περί 
τής 60—70 ταινίας εύρωπαϊκής καί άμερικανικής πα
ραγωγής. έκ τών όποίων έγνώσθησαν μέχρι σήμερον 
αί έξης:

Τατιάνα, άπό τό μελόδραμα τοΰ τσαϊκόβσκυ 
«Εύγ. Όνεγκίν» μέ τήν Μάρθα “Εγγερθ.

ΙΙατριώτης, έργον ρωσσικής ύποθέσεως έποχής 
τσάρου Παύλου Α'. μέ πρωταγωνιστάς τούς Χάρρυ 
Μπώρ καί Πιέρ Ρενουάρ. Σκηνοθεσία Νικολά Φαρ· 
κάς.

‘Επιστροφή στήν αυγή, λεπτό δράμα μέ τήν συμ- 
παθεστάτην Ντανιέλ Νταρριέ.

Λΰτοκρατορική τραγωδία, (Ρασποΰτιν) τού Μαρσέλ 
Λερμπιέ, μέ τήν Μαρσέλ Σαντάλ, Πιέρ Ρισάρ Βίλμ, 
καί τόν Χάρρυ Μπώρ είς τόν ρόλον τοΰ Ραποσΰτιν.

Τό όραμα τής Σαγκάης, τού σκηνοθέτου Πάμπστ, 
μέ πρωταγωνιστάς τούς Λουΐ Ζουβέ, Κριστιάν Μαρ- 
τέν καί Ραϋμόν Ρουλώ. »

Βέρ&ερος, τό περίφημον έργον τοΰ Γκαΐτε μέ τόν 
Πιέρ Ρισάρ Βίλμ καί τήν Άννί Βερνέ.

Καζανόβα, βιεννέζικης παραγωγής μέ τόν Χάνς 
Άλμπερς,

Τρία μοντέρνα κορίτσια, μέ τό νέο άστέρι τής ’Α
μερικανικής Universal, Ντιάνα Ντάρμπιν.

Ό θάνατος τοΰ κύκνου, μία ταινία ποίημα είς ήν 
λαμβάνουν μέρος καί τά περίφημα μπαλέττα τοΰ 
περιφήμου Σέρζ Λιφάρ.

Λεγεώνες τής Τιμής, έμπορικότατον φιλμ μέ πρω- 
ταγωνιστάς τήν Μαρί Μπέλ, τόν Σάρλ Βανέλ καί 
τόν Πιέρ Ρενουάρ.

L’Affaire Lafarge, κατά σκηνοθεσίαν τού Πιέρ 
Σενάλ καί μέ κύρια πρόσωπα τήν Μαρσέλ Σαντάλ, 
τόν 'Εριχ φόν Στροχάϊμ, τόν Πιέρ Ρενουάρ καί τόν 
Ραϋμόν Ρουλώ.

‘Ο πύργος τής σιωπής, έργον μεγάλης καλλιτε
χνικής καί έμπορικής άξίας, μέ πρωταγωνίστριαν 
τήν συμπαθεστάτην Άνναμπέλλα.

’Ιγνάτιος καί "Ο βασιλεύς τών σπόρ, δύο έμπορι- 
κδτατες ταινίες (μουσικές κωμωδίες) μέ τόν περίφη- 
μον γάλλον κωμικόν Φερναντέλ.

Οί δυό κομπιναδόροι, ή νεωτέρα καί μοναδική Ι
σως ταινία τοϋ περιφήμου Ζώρζ Μιλτόν(Μπουμπούλ), 
μέ συμπρωταγωνιστήν τόν Ζύλ Μπερύ.

1ΟΟ δνδρες ενα κορίτσι, δευτέρα ταινία τής περι
φήμου άμερικανίδος «στάρ» Ντιάνα Ντάρμπιν

Ή μεγάλη περιπέτεια, μέ τήν Μαρία “Αντεργκαστ.
Rage of Paris, ή πρώτη ταινία τής Ντανιέλ Νταρ

ριέ, «γυρισμένη» στήν ’Αμερική,
Μαρινέλλα, μέ τόν διάσημον τενόρον Τΐνο Ρόσσι.
Quai des brumes, παραγωγή Ραμπίνοβιτς, μέ τόν 

Ζάν Γκαμπέν, τήν Μισέλ Μοργκάν, τόν Πιέρ Μπρα- 
σέρ κ. ά.

Σαράτι δ τρομερός, μέ τόν Χάρρυ Μπώρ.
Λευκή Σκλάβα καί άλλαι τών όποίων πλήρης κα

τάλογος θ’ άνακοινωθή ύπό τοΰ ένδιαφερομένου γρα
φείου έν καιρώ,

Τό γραφεΐον ΕΜΜ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ άκολουθοΰν τήν 
άρχήν «ούκ έν τώ πολλφ τό ευ» έξέλεξε. διά τού 
μεταβάντος πρό διμήνου είς Εύρώπην κ. Κ. Λαζα- 
ρίδη 20 περίπου ταινίας μεταξύ τών όποίων άναφέ- 
ρονται αΐ κατωτέρω.

’Λσιατική &ύελλα, τοΰ σκηνοθέτου “Οσβαλντ, είς 
δ πρωταγωνιστούν ό ίάπων καλλιτέχνης Σέσου Χα- 
γιακάβα, δ περίφημος Κόνρατ Φάϊτ καί ή Μαντελέν 
Ρομπενσόν.

"Εδώ Τιτανικός... βυ&ιζόμε&α, ένα άριστούργημα 
τοΰ Μπαροντσέλλι μέ τόν Πιέρ Φρεναί καί τήν 
Ντίτα Πάρλο.

Τό σιδηροΰν στέμμα, μέ τούς Έριχ φόν Στρο 
χάϊμ, Μαρσέλ Σαντάλ καί Πιέρ Φρεναί. Σκηνοθεσία 
Έριχ Στροχάϊμ.

‘Ο σκακιστής, μέ τόν Κόνρατ Φάϊτ καί τήν Φραν- 
σουάζ Ροζέ. Σκηνοθεσία Ντρεβίλ.

Θύελλα, τοΰ Μάρκ Άλλεγκρέ μέ πρωταγωνι- 
στάς τόν γίγαντα Σάρλ Μπουαγιέ καί τήν Μισέλ 
Μοργκάν·

Ή γή τοΰ πυράς, τοΰ Μαρσέλ Λερμπιέ, μέ τόν 
τενόρον Τίτο Σκίπα καί τήν Μιρέίγ Μπαλέν.

Voleur de femmes, τοΰ Πιέρ Φρονταί κατά σκη
νοθεσίαν τοΰ Άμπέλ Γκάνς, μέ πρωταγωνιστάς τόν 
Ζύλ Μπερρύ, τήν Άννί Ντυκό καί τόν Ζάν Μάξ.

Gueule d’amour μέ τόν Ζάν Γκαμπέν καί τήν 
Μιρέίγ Μπαλέν.

Ό υίός τοΰ Σεΐχη, μέ τόν Σάρλ Βανέλ καί τόν 
Τζών Λότζ. Σκηνοθεσία Μαρσέλ Λερμπιέ.

Σημ. Είς αύτό τό έργον έπί βωβού κινηματογρά
φου έδοξάσθη ό μακαρίτης Βαλεντίνο.

Πλήρης κατάλογος τοΰ άνωτέρω γραφείου θά ά- 
νακοινωθή προσεχώς.

Ή ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΙΝΗΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ τοϋ Κινημα
τογράφου «Παλλάς» (Μετοχ. Ταμεΐον Στρατού) διά 
τοΰ διευθυντοΰ της κ. Σ. Πανταζή καί τοΰ διευθ. τοΰ 
Μ· Τ. Σ. κ. Μποζώνη, έξέλεξε καί θά φέρη έφέτος 
περί τάς 25 ταινίας, κυρίως γαλλικής παραγωγής 
έκ τών όποίων άναφέρομεν τάς:

Φυλακές χωρίς σίδερα, ένα πρωτοποριακόν δράμα 
μέ τόν νέον «άστέρα· τής γαλλικής όθόνης Κορίν 
Λουσέρ.

Ο υπόκοσμος, τοΰ ρώσσου συγγραφέως Μαξίμ 
Γ κόρκυ.

La maison du maltais, τοΰ σκηνοθέτου Πιέρ Σε
νάλ, άπό τό μυθιστόρημα τοΰ Ζάν Βινιώ, μέ πρωτα- 
γωνιστάς τήν Βιβιάν Ρομάνς καί τόν Πιέρ Ρενουάρ.

Βαρνάβας, ένα φιλμ τοΰ γάλλου κωμικού Φερναν
τέλ τοΰ όποίου αί έφετειναί έπιτυχίαι θά προκαλέ- 
σουν θαυμασμόν.

‘Ο παίκτης, τού ρώσσου συγγραφέως Ντοστο- 
γιέφσκη, εις γαλλικήν καί γερμανικήν βερσιόν. Πρω- 
ταγωνισταί Πιέρ Μπλανσάρ καί Βιβιάν Ρομάνς. Σκη
νοθεσία: Τζ. Λάμπρεχτ.

Γιβραλτάρ, σκηνοθεσία Φεντόρ Όζέπ, μέτόν Έριχ 
φόν Στροχάϊμ καί τήν Βιβιάν Ρομάνς.

Ουγγρική Ραψωδία, μέ τόν Πιέρ Μπλανσάρ.
Καξινό ντέ Π,αρΐ, μέ τόν τενόρον Τΐνο Ρόσσι καί 

τήν Κονστίτα Μοντενέγκρο.
Γυναικείες φυλακές, άπό τό μυθιστόρημα τού 

Φρανσίς ντέ Καρκώ καί σκηνοθεσίαν τοΰ Ρισεμπέ. 
Πρωταγωνισταί ή Βιβιάν Ρομάνς, ή Ρενέ Σέν-Σύρ, 
ό Ζάν Βόρμς καί δ Ιδιος ό Καρκώ.

Αί άδελφαΐ Κλέ, τού σκηνοθέτου Λ. Μογκξ μέ 
πρωταγωνίστριαν τήν Κορίν Λουσέρ καί τήν Αννι 
Ντυκώ.

Τά μυστήρια τοΰ Βοσπόρου, του συγγραφέως Κλωντ 
Φαρρέρ, μέ τήν Κάτε φόν Νάγκυ, τήν Βιβιάν Ρομάνς 
καί τόν Πιέρ Ρενουάρ. Τά «έξωτερικά» τού φιλμ αύ· 
τού, λέγεται δτι «έγυρίσθησαν» είς τόν Βόσπορον.

’Επίσης είς τάς άνω δέον νά προστεθούν τά φιλμ 
«Ό υίός τοΰ Μιχ. Στρογγώφ», «ΟΙ κοζάκοι τοΰ 
Ντόν», «ΟΙ τρεις εύέλπιδες» καί άλλα των ~όποίων 
κατάλογον πλήρης θά κυκλοφορήση προσεχώς.

Ή Α. Ε. ΑΝΖΕΡΒΟΣ ένα έπίσης ύπολογίσιμον 
γραφεΐον, θά πλουτισθή έφέτος μέ 40 περίπου νέας 
ταινίας γαλλικής, γερμανικής καί άμερικανικής πα
ραγωγής έκ τών όποίων 15 περίπου τής Columbia. 
"Εξ αύτών άναφέρομεν κατωτέρω μερικάς.

Τό κόκκινο βάλς, τοΰ μουσουργοΰ “Οσκαρ Στρά.
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ους καί μέ πρωταγωνιστής τόν "Εριχ φόν Στροχάϊμ 
τόν Ζάν Μυρά, τήν Βιβιάν Ρομάνς καί τόν Καμίλ 
Μπέρτ.

Καρτιέ Λατέν, παραγωγής Royale Film, σκηνοθε
σία Αύγούστου Τζενινά.

Άλόχα, ένα φίλμ έξωτικής ώμορφιάς, μέ τόν Ζάν 
Μυρά, τήν Ντανιέλ Παρολά καί τόν Άλέρμ. Μου
σική Ρενουάρ.

■Η βασίλισσα τοϋ Σαββά, ή μεγάλη παλαιά έπιτυ
χία τοΰ βωβοΰ κινηματογράφου, παραγωγή τής γαλ
λικής έταιρίας Royal Film.

Td μονοπάτι της προδοσίας, τοΰ Σούντερμαν. "Ενα 
πολύ μεγάλο πλούσιο γερμανικό φίλμ, μέ τήν Μπρι- 
γκίτε Χόρνεϋ καί τήν "Ελσε Έλστερ.

11η 'Ολυμπίάς ή *Ή εορτή τών λαών καί τής ώ' 
μορφιάς», τό γνωστόν φίλμ τής Λένι Ρίφενσταλ, τό 
όποιον παριστά δλόκληρον τό πρόγραμμα τών ’Ο
λυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου τοΰ 1936.

Τό Μοναστήρι τής Πάρμας, μέ τούς δύο γίγαντας. 
Χάρρυ Μπώρ καί Βικτώρ Φρανσέν.

Τό κά&ισμα 47, τοΰ Λουΐ Βερνέϊγ. Ή μεγάλη έ
πιτυχία τής κ Μαρίκας Κοτοπούλη. Πρωταγωνι- 
σταί, Φρανσουάζ Ροζέ, Ρεμοΰ, Άντρέ Λεφώρ και 
Άνρ'ι Γκαρρα. Μουσική Scotto.

Περιπλανώμενος λαός, γαλλική καί γερμανική έκ- 
δοσις, μέ τόν Χάνς Άλμπερς, τήν Φρανσουάζ Ροζέ 
καί τήν Καμίλλη Χόρν.

Άγάπη καί αγάπη, μιά έπιτυχία τής Τζέννυ Γιοΰ- 
γκο καί τοΰ συμπαθούς ΓοΟσταβ Φραΐλιχ.

<0 αν&ρωπος τής ήμέρας, τοΰ Ζυλιέν Ντυβιβιέ, μέ 
τόν ΜωρΙς Σεβαλιέ, τόν Άλέρμ καί τήν Έλβίρα 
Ποπέσκο.

Άδάμ καί Ενα, μέ τήν Λουίζα ΟΟρλιχ.
Ντεμπυρώ, μία σελ'ις τής Γαλλικής ’ Επανα- 

στάσεως.
Τό κρυπτογράφημα L. Β. 17, σκηνοθεσία Τουρζάν' 

σκυ μέ πρωταγωνιστής τόν Βίλλυ Μπίργκελ, τήν 
Χίλντε Βέΐσνερ, τόν Νικολή ΚολΙν καί τόν Τεον- 
τόρ Λός.

Ιερόν ψεΰδος, μέ τήν Πόλα Νέγκρι.
Λάμπουν τ’ αστέρια, ύπερεπιθεώρησις μέ πληθώ

ραν γερμανών «άστέρων».
Όταν ή καρδιά χτυπά, μέ τήν περίφημη σουμπρέτ- 

τα Γκρέίς Μούρ.
Ή τρίλλες τής Θεοδώρας, μέ τήν συμπαθεστάτην 

άμερικανίδα «στάρ» Ίρέν Ντάν.
Άκόμη άναψέρονται έ«α ή δύο φίλμ τοΰ περιζή

τητου πλέον Φερναντέλ, δύο τοΰ Χάρρυ Πήλ. ένα μέ 
τήν Ντολορές ντέλ Ρίο καί ένα μέ τόν Ρόναλτ Κόλ- 
μαν άμφότερα τής Columbia, «Ό τάφος τοΰ Ίνδοΰ», 
καί περί τάς 40 σόρτς καί Μίκυ Μάους παραγωγής 
Columbia.

Ή ΕΛΛΗΝ. ΚΙΝΗΜ. ΕΝΩΣΙΣ ή έκμεταλλευομένη 
καί τούς Κινηματογράφους Τιτάνια, Σπλέντιτ καί 
Απόλλων, θά φέρη έφέτος περί τάς 50-55 ταινίας 
κυρίως γαλλικής καί γερμανικής παραγωγής είς τάς 
δποίας συμπεριλαμβάνονται καί αΐ ταινίαι τής U.F.A. 
Έξ αύτών άναφέρονται κατωτέρω μερικαί, ώς αί 
έξης:

Macao, ένα έξωτικό φίλμ μεγάλου ένδιαφέρον-, 
τος τοΰ συμπαθούς συγγραφέως Μωρίς Ντεκομπρά, 
μέ τόν Ιάπωνα καλλιτέχνην Σεσοΰε Χαγιακάβα.

Συναγερμός στή Μεσόγειο, ένα φίλμ έξαιρετικόν 
πλούσιον είς ένδιαφέρουσαν ύπόθεσιν τήν δποίαν 
πλαισιώνει καί ή έμφάνισις δλοκλήρου σχεδόν τοΰ 
γαλλικού στόλου. Πρωταγωνιστούν οί Πιέρ Φρεσ- 
ναί, Ρόλφ Βανκά, ΚΙμ Πίκοκ καί ή Ναντϊν Βογκέλ.

Κάτια, τής γνωστής ρουμανίδος συγγραφέως πρι- 
γκηπίσσης Μπιμπέσκο, μέ σκηνοθεσίαν τοΰ ΜωρΙς 
Τουρνέρ. Τό φίλμ πού «έγύρισε» ή Ντανιέλ Νταρριέ 
στή Γαλλία μετά τήν έπιστροφήν της έξ Αμερικής. 
Συμπράττει καΐ_δ Τζών Λόντερ.

Ταρακάνοβα, ταινία άφαντάστου πλούτου καί έ· 
ξαιρετικοΰ ένδιαφέροντος, άσυγκρίτως άνωτέρα τής 
παλαιός βωβής έκδόσεως. Σκηνοθέτης δ Φεντόρ ’Ο- 
ζέπ. Πρωταγωνισταΐ δ Πιέρ Ρισάρ Βίλμ καί ή Άννί 
Βερνέ.

Βέρντι (*Η ζωή τοΰ Βέρδη), τοΰ Κάρμινε Γκαλόνε. 
Πρωταγωνιστούν ή Γκαμπύ Μορλαί, δ Φόσκο Τζια- 
τσέττι, ή Μαρία Τσεμποτάρι, δ Μπενζαμϊνο Τζίλλι, 
δ Γκαμπριέλ Γκαμπριό καί δ ΆνρΙ Ρ^λάν. ‘Η ται
νία αύτή θά έλθη έδώ είς γαλλικήν και Ιταλικήν 
έκδοσιν.

•Ο αλλόκοτος κύριος Βικτώρ, φίλμ πολύ εύχάρι· 
στο καί έξαιρετικά ένδιαφέρον μέ τόν γάλλον καρα
τερίσταν Ρεμοΰ, τόν Πιέρ Μπλανσάρ, τήν Βιβιάν 
Ρομάνς καί τήν Μαντελέν Ρενώ.

Πάτερ Σέργιος, τοΰ Τολστόϊ, σκηνοθεσία Άντρέ 
Ούγκόν. Πρωταγωνιστεί δ Πιέρ Ρισάρ Βίλμ.

Άδριανή Λεκουβρέρ, μέ τήν ‘Υβόν Πρεντάν, τόν 
Άντρέ Λεφώρ καί τόν Πιέρ Φρεναί. Σκηνοθεσία 
Μαρσέλ Λερμπιέ.

Κάρμεν (Andalusische Nachte), άπό τήν γνωστήν 
"Οπεραν τοΰ Προσπέρ Μεριμέ, μέ τήν Ίμπέριο Άρ- 
ζεντίνα ώς Κάρμεν καί τόν Φρεΐντριχ Μπένφερ ώς 
Ζοζέ.

Ή προσφυγόπουλα έβραιο άραβική έσοδεία κατάλ
ληλος (!) διά τήν έλληνικήν κατανάλωσιν.

Έρνέοτος ό αντάρτης, ένα φίλμ μέ τόν άνεξάντλη- 
τον Φερναντέλ καί τήν Κοντσίτα Μοντενέγκρο, με- 
ξικανικής ύποθέσεως.

S· Ο. S. Εαχάρα, τοΰ Μπαροντσέλλι, μέ τόν Σάρλ 
Βανέλ, τόν Ζάν Πιέρ ’Ωμόν καί τήν Μάρθα Λαμπάρ.

Κατηγορώ, τό περίφημον εύαγγέλιον τοΰ Ζολα 
σκηνοθετημένο άπό τόν Άμπέλ Γκάνς, μέ τόν Βι· 
κτώρ Φρανσέν.

‘Η μωρά Π^ρ&ένος, τοΰ Άνρί ΜπατάϊΥ, μέ τόν 
Βικτώρ Φρανσέν καί τήν’Ανν! Ντυκώ.

Γυναίκες στά κάτεργα, μέ τήν Τσάρα Λεάντερ. "Ενα 
άκόμη μέ τήν Λεάντερ τοΰ δποίου δ τίτλος δέν δρί- 
σθη είσέτι.

Ό Σεΐχης, μέ τόν Ραμόν Νοβάρρο.
Δέον έπίσης νά προστεθοΰν ένα μέ τόν διάσημον 

Τζίλλι, μέ ναπολιτάνικες καντσονέτες, ένα τής Πόλα 
Νέγκρι, «Ή πατρίδα» τοΰ Σούντερμαν, «‘Ιερά Έξέ- 
τασις», «Χριστόφορος Κολόμβος» καί Cid άπό τήν 
γνωστήν δπεραν, σκηνοθετημένα καί τά τρία άπό 
τόν Άμπέλ Γκάνς κ ά. τών δποίων πλήρης κατάλογος 
•θά δημοσιευθή προσεχώς, ώς έπίσης καί ή παραγωγή 
τών «Ηνωμένων Καλλιτεχνών».

Ή Λ. Ε. ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΜΣ πού έξελίσσεται στα- 
θερώς είς ένα τών μεγαλυτέρων έλληνικών γρα
φείων είσαγωγής ταινιών, θά φέρη έφέτος περί τάς 
80 ταινίας άμερικανικής παραγωγής (Paramount, 
R. Κ. Ο· Radio, 20th Century) ώς κα'ι εύρωπάίκής 
τοιαύτης, είς άς άναφέρονται καί αί κάτωθι.

Τροπικές εορτές (Tropic holiday), μέ τήν έξωτικής 
ώμορφιάς Ντόροθυ Λαμούρ, ταινία τής Παραμάουντ.

Ζαζα, μέ τήν "Ιζα Μιράντα καί τόν Χέρμπερτ 
Μάρσαλ, ταινία έπίσης τής Παραμάουντ.

‘Η βαρώνη καί ό καμαριέρης της, μέ τήν Άννα- 
μπέλλα καί τόν Ούΐλιαμ Πάουελ.

Σόδομα και Γόμορα, μέ τόν Τάΰρον Πάουερ, τόν 
Ντόν Άμίτσε καί τήν Άλις Φαίϋ.

Μήν τοΰ μέλιτος στό Παρίσι, μέ τήν ούγγαρέζσ 

φραντσίσκα Γκάαλ, τόν Άκίμ Ταμίρωφ καί τόν Μπίκ 
Κρόσμπυ,

Άγάπη καί γλέντια, μέ τήν Σιμόνη Σιμόν.
‘Ο καθηγητής Σκάγκ, μέ τόν κωμικόν Χάρολδ 

Λόΰδ.
Εΰτυχής άποβίβασις, μέ τήν Σόνια Χέννι καί τόν 

Ντόν Άμίτσε.
•Η Απαγωγή, μέ τόν Φρέντυ Μπαρτόλομιου, τόν 

Γουώρνερ Μπάξτερ καί τόν νέον «άστέρα» Άρλίν 
Χουΐλεν.

Μεσάνυχτα, μέ τήν Κλωντέτ Κολμπέρ.
Lucky Penny, μέ τήν διάσημον Σίρλεϋ Τέμπλ.
‘Υβέτ, Ύβέτ, τό τελευταίο φιλμ τής Σιμόνης 

Σιμόν.
Γκάγκα Ντήν, Ινδική έποποιΐα τοΰ Ρίντγιαρτ Κή- 

πλιγκ, μέ τόν Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν. Σκηνοθεσία 
Χάουαρτ Χώκς.

•Η Χιονάτη καί οί έπτά Νάνοι, τό πρώτο μεγάλο 
έργο τοΰ Γουώλδ Ντίσνευ, τύπου μίκυ-μάους, μέ ύ- 
θεσιν διαρκείας δύο ώρών.

Μετά εΐκοσιν έτη, μέ τούς Άντολφ Βόλμπρυκ καί 
τήν Ρούθ Τσάτερτον.

Άν ήμουν βασιληας, μέ τόν Ρόναλτ Κόλμαν καί 
τήν Φράνσις Ντή.

Σπέρμα τοϋ βορρά, μέ τήν Ντόροθυ Λαμούρ, τόν 
Τζώρτζ Ράφτ καί Άκίμ Ταμίρωφ.

Carefree, μέ τήν Τζίντζερ Ρότζερς καί τόν Φρέντ 
"Αστερ.

Ρομάντσο μέσα στό σκοτάδι, μέ τόν Τζών Μπόλς 
καί τήν Κλάντις Σορτάουτ.

Σουέζ, ένας πραγματικός κολοσσός, μέ τήν Άν- 
ναμπέλλα, τήν Λωρέττα Γιούγκ καί τόν Τάϋρον Πά
ουερ.

Little Miss Broadway μέ τήν Σίρλευ Τέμπλ.
Αντίο γιά πάντα, μέ τήν Βαρβάρα Στάνγουϊκ καί 

τόν Χέρμπερτ Μάρσαλ. Σενάριο "Εντιθ Σκούρα.
Alexander’s ragtime band, μέ τόν Τάϋρον Πάουερ, 

Άλίς Φαίϋ καί Ντόν Άμίτσε.
‘Η θεά τής ζούγκλας, μέ τήν" Ντόροθυ Λαμούρ.
‘Η όγδόη γυναίκα τοΰ κυανοπώγωνος, μέ τήν Κλων

τέτ Κολμπέρ καί τόν Κλάρκ ΚοΟπερ. Σκηνοθεσία 
τοΰ Λιοΰμπιτς.

Χαβάϊ (Hawaii Calls), μέ τόν μικρόν τενόρον 
Μπόμπυ Μπρύν.

Είς τά άνωτέρω δέον είσέτι νά προστεθοΰν τό 
Rebecca of Sunnybrook Farm μέ τήν Σίρλευ Γέμπλ, 
ϊνα μέ τήν τραγωδόν Ίρέν Ντάν, ένα άκόμη μέ τήν 
Κλ. Κολμπέρ, ένα μέ τόν κωμικόν "Εντυ Κάντορ 
Κ. τά περίφημα Φόξ Νιούς καί ’ικανός άριθμός 
εύρωπαϊκών ταινιών.

Τό νέον γραφεΐον Φ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ καί Σια θά 
φέρη περί τάς 15 ταινίας μεταξύ τών δποίων άνα- 
φέρόνται αί έξής :

Ό Αλήτης (Le chemineau) τοΰ άκαδημαϊκοΰ Ζάν 
Ρισπέν. Πρωταγωνισταΐ Βικτώρ Φρανσέν καί ή Τά- 
νια Φεντώρ.

Ό παράδεισος τοϋ Σατανά, μέ τόν Ζάν Πιέρ ’Ωμόν, 
τόν Πιέρ Ρενουάρ, τήν Ζανί Χόλτ κ. ά. Σκηνοθεσία 
Φελίξ Γκαντερά.

Ό δρόμος χεορΐς χαρά τοΰ σκηνοθέτου Άντρέ Ού
γκόν καί μέ πρωταγωνιστής τόν Άλμπέρ Πρεζάν, 
τήν Ντίτα Πάρλο, τόν Ίνκιτζίνωφ κ. ά.

Ήλύσια Πεδία, τοΰ Σασσά Γκιτρύ, μέ πρωταγω
νιστής τόν ίδιον Σ. Γκιτρύ, τόν Λουσιέν Μπαροΰ, 
τήν Μαργκετίτ Μορενό, τόν Ζάν Μπουατέλ κ.λ π,

Μιά νύχτα στό Μόντε Κάρλο, μέ τόν "Αντολφ 

Βόλμπρυκ, τήν Μισέλ Μοργκάν καί τήν περίφημη 
καρατερίστα Μαργκερίτ Μορενό.

Escapade, μέ τούς Ρολάν Τουτέν, Πωλέτ Ντυμπό 
καί Αίμός.

Paternity τοΰ σκηνοθέτου Ζάν Μπενουά Λεβύ καί 
μέ πρωταγωνιστής τόν Βικτώρ Φρανσέν, τόν Χάρρυ 
Μπώρ, τήν περίφημη Βιβιάν Ρομάνς καί τόν Ζάν 
Πιέρ ’Ωμόν.

Paris s’amuse τοΰ Πιέρ Κολομπιέ, μέ τήν Γκαμπύ 
Μορλαί, τόν Βικτώρ Φρανσέν, Έλβίρα Ποπέσκο καί 
Άντρέ Λεφώρ καί άλλα.

Είς τό προσεχές: Αί ταινίΟΊ τών γραφείων Γουώρ
νερ Μπρός, Φέροτ Νάσιοναλ, Άστόρια Φιλμ κ. ά.

%*
Αί έπισκευαί καί διαρρυθμίσεις τοΰ Πανθέου ήρ- 

χισαν άπό πολλών ήμερών καί συνεχίζονται έντα- 
τικώς. Οϋτω άφηρέθησαν τά έντός τής αίθούσης 
θεωρεία, άντικαθίστανται δλα τά καθίσματα διά 
νέων πολυτελών τοιούτων, έγκαθίσταται νέος κρυ
φός φωτισμός καί γενικώς διακοσμείται πλήρως ή 
αίθουσα, ώστε κατά τήν νέαν σαιζόν νά συναγωνί
ζεται έπιτυχώς είς άνέσεις καί μεγαλοπρέπειαν 
τάς αίθούσας τών λοιπών μεγάλων κινηματογρά
φων. Παραλλήλως πρός τήν διεύρυνσιν καί τόν έξω- 
ραϊσμόν τής αίθούσης, άλλάσσουν δψιν καί τά 
«μπάρ· Α’ καί Β' θέσεως, αί τουαλέτται, ή κεντρική 
είσοδος, τό χώλλ καί ή δλη έμφάνισις τοΰ ώς άνω 
Κινηματογράφου, δστις οΰτω θά παρουσιάσθη άγνώ- 
ριστος. "Αν τώρα εις τάς άνακαινιστικάς αύτάς 
προσπαθείας, προστεθή καί ή φροντίς διά τήν προ
βολήν έκλεκτών ταινιών, άσψαλώς τό «Πάνθεον· θά 
έπανεύρη τήν παλαιάν του αϊγλην καί τούς άλησμο- 
νήτους θριάμβους πού_ έγνώρισεν άλλοτε καί δή είς 
τόν έποχήν τοΰ βωβοΰ.

***
Καθ’ ά πληροφορούμεθα οι κ.κ. Αδελφοί Σεκια- 

ρίδη, ίδιοκτήται τοΰ έπί τής δδοΰ Πανεπιστημίου 
μεγάρου «Ρέξ», δπου έκτός τοΰ δμωνύμου Κινημα
τογράφου Σκούρα, στεγάζονται δ θίασος τής έξαι- 
ρετικής μας καλλιτέχνιδος κ. Μαρίκας Κοτοπούλη 
καί δ κινηματογράφος άττουαλιταί τής Ανωνύμου 
έταιρίας «Σινεάκ», ύπέβαλλον άγωγήν έξώσεως καθ' 
απάντων τών άναφερθέντων ένοικιαστών των, έπί 
παραβάσει δρων τοΰ ένοικιαστηρίου συμβολαίου, 
ήτις καί πρόκειται νά συζητηθή τήν προσεχή Παρα
σκευήν 29 τρέχ. Μολονότι είμεθα βέβαιοι δτι τό 
δικαστήριον θ’ άπορρίψη άσυζητητεί τήν αϊτησιν 
τών ιδιοκτητών τοΰ μεγάρου «Ρέξ», καθ’ δσον δέν 
εύσταθοΰν ούδόλως οί Ισχυρισμοί των, θά ήθέλαμεν 
δπως ή ύπόθεσις αύτή τερματισθή χωρίς νά φθάση 
είς τήν έπ’ άκροατηρίω έξέτασίν της. Οί κ. κ. Αδελ
φοί Σεκιαρίδη, έχουν κάθε συμφέρον ν’ άναθεωρή- 
σουν τήν ένέργειαν είς ήν εις στιγμήν κακής διαθέ- 
σεως προέβησαν καί ν’ άποσύρουν τήν άγωγήν των. 
Καί έλπίζομεν δτι θά τό κάμουν έγκαίρως.

♦
Σχετικώς μέ τήν ύπόθεσιν τής «Φόξ Φιλμ Ελλάς 

A. Ε » δέν ύπάρχει τίποτε νεώτερον έξ’ δσων είς τό 
προηγούμενον φύλλον μας άνεγράψαμεν. Ό κ. Ψαρ- 
ρός, δστις ώρίσθη σύνδικος διά τήν έκκαθάρισιν, 
έρωτηθείς τηλεφωνικώς άν είχε τίποτε νεώτερον νά 
μάς άνακοινώση, περιωρίσθη ν’ άπαντήση δτι ή ύπό- 
θεσις έκκρεμεΐ. Έξωδίκως μόνον έπληροψορήθημεν 
δτι δ κ. Ψαρρός άπηύθυνεν προσκλήσεις είς πάντας

ΠΩΔ.ΟΥΝΤΑΙ καθίσματα ΚινημβΜγβάφου. 
ΠληροφορΙαι: Γραφείου Κινηματογράφου «00- 
φα», Πλατεία Συντάγματος.
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τους κατέχοντας φιλμ τής πτωχευσάσης Εταιρίας 
v? τα έπι-τρέψουν τό ταχύτερον. Πάντως καί έν τή 
ιοιότητί μας ώς άπαιτητών κατά τής «Φόξ» καί ώς 
,*πΡ°°ώπων, τοΰ κινηματογραφικού κόσμου τής 
Ελλάδος, θα παρακολουθήσωμεν άγρύπνως τήν 
πορείαν τών ένεργειών τοΰ κ. συνδίκου, έλπ'ζομεν 
οέ οτι συντόμως θά εύρεθώμεν είς τήν εόχάριστον 
θεσιν ν’ άναγγείλωμεν δτι καί έπισπεύδει τήν έκκα- 
θαρ^σιν τής ύποθέσεως καί μεριμνά δπως ικανοποι
ηθούν αι δίκαιαι άπαιτήσεις τόσον τού υπαλληλικού 
της προσωπικού δσον καί τών πιστωτών τής «Φόξ»

Πύργο;

“■Αλσος. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό ένοχος», «Ή χα
ραυγή τής δόξης», «Νοσταλγία», «‘Η όργανοπαίκτρια τών 
Ποριοιων», «Νυχτερίδα», «Τρόικα», «Ζώ γιά τόν έρωτα», 
«Ρόδα τ’ ’Απρίλη», «Καρνέ ντέ μπάλ» καί >Τά διαβολό- 
Μαιδο». Άποστολόπουλος
Alyiov

Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά έργα «Πΰρ», «Ό πρίγ- 
κτιψ τοΰ μεσονυκτίου», «‘Η νήσος τοΰ διαβόλου», «Πολε
μική θύελλα» καί «Κατάδικος νπ’ άρ. 17127».
, Μπούφαλο Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο βασιλεύς τών 
αγρίων», «’Αστυνομικά εμπόδια», «Στά Ιχνη τοΰ μυστή
ριου» καί «Ύπαστυνόμος ύπ' άρ. 13». Καρβέλας.
Αγρίνιου

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρόδα τ’ ’Απρίλη», 
«Οι εύθυμοι άτσίγγανοι», «Τά τέκνα τοΰ πλοιάρχου 
Γκραν», «Τό κρυπτογράφημα 413», « Ερωτικά καπρίτσια», 
«Χαμένα όνειρα», «Τό μυστηριώδες σκυλί», «Διαγωνι- 
ομος βυτυχίας», «*Η Συλβία και ο σωφέρ της», «‘Ο κα· 
κός δρόμος», «Άρραβών μετ’ έμποδίων» καί «Γύπες».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μανόν Λεσκώ», 
«Κοντιναντάλ» «‘Η χαμένη μεραρχία», «Ή μασκώτ τών 
λβγχοφορων», «Ή Ραψωδία τοΰ Λίστ», «Τό ζωντανό 
πτώμα», «Τό καρναβάλι τοΰ θανάτου», «Χωρίς οίκογέ- 
νεια»_, «Νύχτα γάμου», «Μαρία Στούαρτ», «‘Ο πειρατή;», 
«‘Ο άγγελος», «Σύ είσαι ή ευτυχία μου», «Στάς ΰπονό 
μους τών Παρισίων», «Ό Μύγας Πέτρος», «‘Ο Φόβος» 
καί «Βέρα Ίβανόβνα». Χατξηγεωργίον
X αλκ I ς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή πόλις τής α
μαρτίας», «’Ερωτικό κοκτέιλ», «Ύπό τό βλέμμα τοΰ 
Βούδδα», «"Ενα άοτέρι γεννιέται», «Στέλλα Ντάλλας», 
«Ή άγνωστη», «Κατιταίν Μπλούντ», «Σονάτα ύπό τό σε
ληνόφως» καί «Ζιγκολέτ».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά φτερά τής δό
ξης», «Ή τίγρις τής Βεγγάλης», «Νά μ' άπαγάγης α
πόψε», έδωσε 10 παραστάσεις ό θίασος Ρούσσου, «Γκρε
μισμένα όνειρα»,.«‘Ο πρίγκηψ κι’ ό φτωχός» μετά μεγά
λης επιτυχίας, « Αγνή Σουζανα», «Ή δύο μικοοΰλες», 
«Ένα παράξενο κορίτσι» καί «Κοριέ ντέ Μπάλ»,

Βάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Φροελάϊν Λίλη», 
«Ό πειρατής», «Ναυτική περίπολος», «"Ας χορέψουμε», 
«Άρραβών μετ’ έμποδίων», «Γιοο.βάρα», «Μποέμ» μέ 
μεγαλην έπιτυχίαν, «Ό δρόμος πρός τήν Καλιφορνίαι», 
«Ένοχος», «Πΰρ», «Τό τελευταίο τραίνο απ’ τή Μα
δρίτη», «Μετά τήν άνάκρισι», «Παλίρροια καί άμπωτις», 
«Ταχυδρόμος τοΰ νότου» καί «Διπλοΰν έγκλημα στή γραμ
μή Μαζινό». Λυκόπ.
Σύρος

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η δύο μάγγες», 
«Ό λοχαγός Μπόμπυ», «Ό πρίγκηψ τοΰ μεσονυκτίου»,’ 

«Ή φωνή τής ζούγκλας», «Πρώτη νύχτα γάμου», «Λουΐ 
Παστέρ», «Μποέμ», «Στέλλα Πάρι, », «Ό ταχυδρόμος τής 
Λυών», «’Επικίνδυνη αποστολή» καί «Φανή Έλσλερ».

Συνοδινός 
Άργοστόλιον

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί δύο μάγγες», 
«Μελωδίες καί ρυθμοί» καί «Γλεντώ τή ζωή μου».

Βουτσινας
Πάτραι

ΖενΙϋ·. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό μικρούλης τού 
Παρθεναγωγείου», «Ιό καρνέ τοΰ χοροί», «Γιούλικα», 
«Θά σ’ αγαπώ παντοτεινά», «Χατζή Μουράτ», «’Αγάπες 
στή Μονμάρτρη», «Αποχαιρετισμός στή σημαία» καί 
«Ταμάρα».

Οϋφα Προεβλήθησαν τά φίλμ «Δαίμονες τών θαλασ
σών»,«‘Ο μικρούλης του παρθεναγωγείου», «Ή τίγρις τής 
Βεγγάλης», «Τό καρνέ τοΰ χορού», «Θά σ’ αγαπώ παν- 
τοτεινά», «Γιούλικα», «’Αποχαιρετισμός στή σημαία», 
«Τζέντλεμαν πρωταθλητής», «'Αγάπες στή Μονμάρτρη» 
καί «Μοντέρνος ιππότης». Άνδριόπουλος
Σέρρκι

Πάν&εον. Προεβλήθη τό έργον «Δαίμονες τών κυμά
των» καί διέκοψε λόγφ τοΰ θέρους.

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Λογχοφόρος κατά
σκοπο;», «Ματίας Πασκάλ» καί «‘Ηρωικές καρδιές» καί 
διέκοψε έπίσης.

“Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μαγικό πα
λάτι», «Τρικυμία ψυχών», «Κατάχρησ ς εμπιστοσύνης» 
μετά μεγάλης έπιτυχίας, «Κορίτσια πού χάθηκαν», «‘Ιπ
πότης χωρίς πανοπλίαν», «‘Η Α. Μ. ό έρως Ινκόγνιτο», | 
«Τά μυστικά τή; ’Ερυθράς θαλάσσης», «Σαγκάϊ», «Τε
λευταία Συμφωνία» καί «"Ενοχος πόθος».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ανήσυχες ψυχές» 
μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «Υποβρύχιον D. 1», «Ιό σκάν
δαλον μιά; νύχτας», «Ταμάρα» καί «Δέν χορεύω πειά-,

Βακιρτξής
'Ηράκλειον

‘Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Νέα Ύόρκη · 
Μαΐάμι», «Ό πειρατής», «Ζούντ ’Εξπρές» καί «Μιτσοΰκο».

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «Περιμένοντας 
τήν αυγή», «Πΰρ», «Ό σπουδαστής τής Πράγατ» καί «Ό 
λυτρωτής».
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ιντερμέτζο», «Πα
ρισινή ζωή», «’Ανήσυχες ψυχές». «‘Ο γολγοθάς μιας γυ
ναίκας», «’Ανοιξιάτικες αγάπες», «Ανθρωπος σκιά», 
«Ντάμα Πίκα». «Άνθρωποι τής νυκτός», «‘Ο δρόμος 
τών αετών». «Θάλασσες τής Κίνας», «Τό καρνέ τοΰ χο· 
ροΰ», «Μυστηριώδης κυρία», «Μπρόντουαίη μέλοντυ», «Τό 
πράσινο ντόμινο», «Νέοι άνθρωποι», «Ταξεϊδι στό Χόλ
λυγουντ», «Πανάμ», «Ρόδα τ’ Απρίλη», «Σκάνδαλο στήν 
"Οπερα», «Νεανικά χρόνια Βικτωρίας», «*Ο μέγας Πέ
τρος», «Λευκή αδελφή» καί «Μόνον γιά σένα».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό μαύρος δαί
μων», Γυμνές γυναίκες», «Τρόικα», «Ή πριγκήπισσα τής 
ζούγκλας», «‘Ο Τσάρλυ Τσάν στό Μπρόντουαίΰ», «Τά 
μυστήρια τής Σταμπούλ», «Τό κοράκι», «Μποέμ», «‘Ο 
κόσυος αλλάζει», «Τόβαριτς» «Μυστικός πράκτωρ», «Οί 
πε,ραταί τής Κίνας», «Νοσταλγία», «Ρούμπα», «Φροελάϊν 
ντόκτορ», «Ό μικρός λόρδος», «Φίλησέ με Έντυ», **Ο 
έκδικητής» καί «Τά δυό σου γαλανά ματάκια.

Σωφρονιάδης
Κικλάμαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ποιον άπ’ τούς 
τρεις», «Τό καρνέ τού χοροΰ» «Παληά φωληά», «Άλή 
μπαμπάς», «’Αδελφοί Καραμαζώφ», «Δροποινίς έν κιν-

17 «Κ 1ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΑ
— Στις άγωνιώδεις μέρες πού ακολούθησαν τήν 

τραγωδία τοΰ Σεράγεβου ξετυλίγεται τό «Ultima
tum» τού Βίνε. "Ενα δραμα Αύστριακής, παντμεμ- 
μένης μέ Σέρβο, σταλμένο μέ μυστική άποστολή 
στή Βιέννη Στό φίλμ αύτό, πού χαρακτηρίζεται άπ’ 
τήν άνήσυχη Ατμόσφαιρα τών πρώτων ήμερών τής 
■πανευρωπαϊκής σφαγής, πρωταγωνιστεί ή Ντίτα 
Πάρλο, ό "Ερικ φόν Στροχάϊμ, ό Άμπέλ Ζακέν, ό 
Μπερνάρ Λανκρέ, δ Αίμός κ. &■

— Τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς στό όνομα- 
στότερο κέντρο τοΰ Παρισιού ρεβεγιοννάρει ή άφρό- 
κρεμμα τοΰ πνεύματος καί τοΰ χρήματος. Τά φώτα 
σβύνουν τά μεσάνυχτα..-.κι’ όταν ξανανάβουν ένας 
άνθρωπος βρίσκεται μαχαιρωμένος. Ποιός είναι δ 
δολοφόνος; Γιατί; Αύτό είναι τό θέμα τοΰ «.Καφέ 
ντε ΠαρΙ τοΰ "Υβ Μιράντ. Ή διανομή τών ρόλων 
είναι πολύ πετυχημένη. Βέρα Κορέν, Φλοοάνς Μαρ- 
λύ, Σιμόν Μπερριώ, Ζύλ Μπερρό, Ζάκ Μπωμέ. Πιέρ 
Μπρασέρ, Μωρίς ’Εσκάντ, ’Αντρέ Ροάν, Μαρσέλ 
Σιμόν καί... καί...

| —Μιά δραματική ιστορία είναι ή « Υπόδεσις 
Λαφάρζ·. Ή ιστορία μιας νέας_ (Μαρσέλ Σαντάλ), 
πού παντρεύεται έναν άγροΐκο άρχισιδηρουργό 
(Πιέρ Ρενουάρ), άποτραβιέται άναγκαστικά_ μαζί 
στήν έπαρχία, δπου άντιμετωπίζει τό μίσος τής μη
τέρας καί τής άδελφής του (Μαργκό Λιόν, Συλβί) 
καί τήν ΰποπτη συμπάθεια τοΰ ύπηρέτη ( Εριχφόν 
Στροχάϊμ) γιά νά κατηγορηθή στό τέλος γιά δηλη 
τηρίαση τοΰ άντρα της καί νά καταδικασ_θή σέ 10 
χρόνια φυλάκιση παρά τις προσπάθειες τοΰ νεαρού 
συνηγόρου της (Ραΰμόν Ρουλώ) είναι ένοχη ή όχι; 
Νά τό δίλημμα. Καί τή λύση δέ θά τή δώσουμε 
ίμεΐς. ____________________

δύνφ», «Παρίσι», «Μαροκινή βεντέτα», «Κι’ εσυ χρυσό 
μου» καί «Μαντάμ Μποβσρύ».

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «’Επάνω στά βε
λούδα», «Καπιταίν Μπλούντ», «Μιά νύχτα γάμου», « Εμίλ 
Ζολά», «Νοσταλγία», «Στέλλα Πάρις», «Τό άλλοθι» καί 
«Διαγωνισμός εύτυχίας». Μπατάγιας
Κομοτινή

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Πέτρος είναι κο- 
ρίτοι» «"Ας χορέψουμε», «Ή φυγή τού Ταρζάν», «‘Ο 
Ιππότης τής έρήμου», «Ψυχές στή θάλασσα», «Άννα.Κα- 
ρένινα», «Κυνηγημένη πεταλούδα», «‘Ο κήπος τοΰ ’Αλ
λάχ» καί διάφορα νιούς. - ,

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «ΟΙ λογχοφόροι τής 
Βεγγάλης», «Άννα Μαρί», «Τό αίνιγμα τής νήσου Χα- 
φοΰε», «‘Η μανία τής ζούγκλας», «Οί λαθρέμποροι τής 
Σαγκάης», «Νύχτα στό μέτωπο», «Στήν υπηρεσία τοΰ 
τσάρου», «Τό γαλάζιο βαλς», «Εύθυμοι αλήται», «Τό κο
ράκι» καί «‘Η γκαρσόν». Ά&ανασιάδης.
‘Αμκλιάς

Ρέξ. (Μηχανήματα Σινεμεκάνικα). Προεβλήθησαν τα 
έργα «Ό έβδομος ουρανός», «Λογχοφόρος κατάσκοπος», 
«‘Ο στρατηγός πέθανε τήν αύγή», «Κλο Κλο», «Τό α- 
γριόκόριτσο», «’Εννάτη Συμφωνία τοΰ Μπετόβεν», «Μό- 
σχα-Σαγκά’ι » καί «Δικτάτωρ». ,

ΙΙάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ασημένια σπιρου
νιά», «Σταυροφορίαι», «Μαύροι δαίμονες» και «Τα δύο 
χαμίνια». Μποτσέζος
Δράμα

Διονύσια. Μεά τήν άναχώρησιν τού θιάσου Πάολας 
προεβλήθη τό φίλμ «’Ερωτικό κοκτέ’Γλ».

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ντανιέλα», «Ναυ
τική παρέλασις» καί διέκοψε λόγφ τοΰ θέρους.

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα Ψυχές στή θά
λασσα», «Μάρθα», «Δραπέτις» καί «Μανέζ».

Γοριδαρης

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
—Σέ λίγες μέρες ό Φεντόρ Όζέπ Θ’ άρχίση 

τό «γύρισμα» τής νέας του ταινίας «Γιβραλ
τάρ». Τά πλεΐστα έξωτερικά Θά «γυρισθοϋν» 
είς τήν Μεσόγειον. Έντός τών ήμερών άνα- 
χωρεΐ διά τό Γιβραλτάρ καί τήν Ταγγέρην τό 
ίδικόν πρός τοΰτο συνερψεΐον.

—Είς τό πάρκο τοΰ περιφήμου κολλεγίου 
τοΰ Bouffemont «γυρίζονται» ή τελευταΐς σκη
νές τής ταινίας «'Ο παράδεισος τοΰ διαβό
λου».

—Είς τά στούντιο τοΰ 'Αγίου Μαυρίκιου 
ήρχισε τό «γύρισμα» τής νέας ταινίας «Κά- 
τια».

Τούς κυριωτέρους ρόλους ύποδύονται οί: 
Ντανιέλ Νταρριέ, Ζάν Πρεβόστ, ’Αντρέ Βαρ- 
ρέν κ. ά. ,

—Σκηνοθέτης τής νέας ταινίας «Belle etoile» 
είναι ό Ζάκ Μπαροντσέλι καί σεναρίστας ό 
Μισέλ Ντυράν. Τούς κυριωτέρους βόλους ύπο
δύονται ή Μέγκ Λεμονιέ, ό Ζάν Πιέρ ’Ωμόν 
καί ό Μισέλ Σιμόν.

—Προσεχώς θ’ άρχίση τό «γύρισμα» τής 
νέας ταινίας «Place de la Concorde» τής ό
ποίας τά κύρια πρόσωπα θά είναι ό ’Αλμπέρ 

I Πρεζάν, Ντόλλυ Μόλλινγκερ, ’Αρμάν Μπερ- 
νάρ κ. ά.

—Στό τέλος τοΰ έρχόμενου μηνός ό Ντια- 
μάν-Μπερζέ θ’ άρχίση τό «γύρισμα» τής νέας 
ταινίας «Ή μωρά παρθένος» μέ τούς : Βικτώρ 
Φρανσέν, Άννί Ντικώ, Μισέλ ’Αντρέ καί Γκα- 
μπριέλ Ντορζιά.

—Κατά τόν ’Οκτώβριο ό Μαρσέλ Λερμπιέ 
θ’ άρχίση τό «γύρισμα» τής ρωσσικής ταινίας: 
«Οί Κοζάκοι τοΰ Ντόν».

ΑΦΙΞΕΙΣ-QNQXQPHSEIS:
— ’Επέστρεψεν έξ Εύρώπης δ κ. Βίκτωρ Μιχαη- 

λίδης, διευθυντής τής έλληνικής Γουώρνερ Μπρός, 
Φέρστ Νάσιοναλ Φίλμς.

— Τήν προπαρελθοΰσαν έβδομάδα άνεχωρησαν 
είς Εύρώπην οί κ.κ. Σπ. Πανταζής καί Κ. Μποζ_ω· 
νης διά τήν έκλογήν καί προμήθειαν νέων ταινιών, 
διά λογαριασμόν τής «’Ανων. Κινηματογρ. Εται
ρίας» τοΰ Κινηματογράφου «Παλ_λάς».

— ’Επέστρεψεν έπίσης έκ τοΰ άνά τήν ’Αμερικήν 
καί Εύρώπην ταξειδίου του ό κ. ’Αθανάσιος Σκού
ρας, διευθυντής τής έταιρίας «Σκούρας Φίλμς». ’Επί
σης έπιστρέφει έντός τής έβδομάδος κσι δ κ. Οθων 
Κόκκινος δστις είχε μεταβή ε’ις ΠαρισΙους.

—■ ’Ανεχώρησεν διά Βερολΐνον κτι^Παρισιους δ 
κ. θεοφ. Δαμασκηνός έκ τών διευθυντών τής Ελλ. 
Κινημ. 'Ενώσεως. ’Επίσης δι’ Εύρώπην ό κ Ίωαν 
Κουρουνιώτης έκ τών διευθυντών τής Ε.Κ.Ε.

—Έπέστρεψαν έκ Παρισίων οί κ. κ. Παπαγεωρ- 
γίου καί Καλλιακούδας, διευθυνταί τοΰ Κινηματο
γράφου «Όρφεύς». 

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΔΗΜ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

'Οδός θεάτρου άριθ. 57, Πειραιεύς
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Ή πειό ενθυμη ταινία 

τών

ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 

ΕΤΩΝ

γυρισμένη σέ άφάνταστο 

σκηνικό πλοΰτο

ΤΡΕΛΛΟΙ
umiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiminn■

με τό πειό ταιριαστό 

ζευγάρι τοΰ Κινημ]γράφου

ΦΕΡΝΑΝ ΓΚΡΑΒΑΙ
ΚΑΡΟΛ ΛΟΜΠΑΡ
Σκηνοθεσία τοΰ μεγάλου 

σκηνοθέτου

ΜΕΡΒΙΝ ΛΕΡΟΎ
Μουσική τοϋ Βιεννέζου 

μουσουργού

ΒΕΡΝΕΡ ΧΑΙΜΑΝ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ

WARHER BROHIRST RATIONAL FILMS HELLAS LE


