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Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ 7 ΝΑΝΟΙ
Τό θαϋμα τών θαυμάτων, δπως τό άπεκάλεσε ί> Παγκόσμιος Τύπος. Τό άριστούργημα τοΰ περι
φήμου Γουώλτ ΝτΙσνεϋ, πού έπέφερε άναστάτωσι στή Κινηματογραφική Τέχνη. Ένα άπό τά 
πολύτιμα διαμάντια τής πλούσιας συλλογής τών έργων πού θά διαθέση έφέτος ή ’Ατών. Εταιρία 

«Σκούρας Φίλμς».
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Ojiyn νωομονιίΐ!

"Αν έλάβατε άπό άλλα γραφεία 
τούς Καταλόγους τών έργων πού &ά 
εισαγάγουν έφέτος, κρατήστε τους 
και περιμένετε γιά νά τούς παρα
βάλλετε μέ τόν έτοιμαζόμενον δικό 
μας Κατάλογον

3ΐρωιοφανη διά Ihv
εις eHjentiRotnta 

(SoiRijiav 
Rai άριδμόν!

(πλέον τών 100 φίλμ).

3 SfyiepiRaviRng ^αϊ 
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ΙΩΝΟΙ
jna In νέα χειμερινή αερίοόο!

Μέ τά πρώτα άποπερατωϋ'έντα έργα 
τής μνημειώδους παραγωγής τοΰ Ίωβιλαίου του 
δ Δέων έσάρωσε ήδη καϊ έν Εύρώπη 
δλα τά μέχρι σήμερον ξένα ρεκόρ εισιτηρίων.

1938-1939
Ό ενδο}ώζερος σταδμδς Gthv ιστορία Ιης



Ojiyn v(βομονή !!
Αν έλαβατε άπό άλλα γραφεία 

τονς Καταλόγους τών έργων που ΰ'ά 
εισαγάγουν έφέτος, κρατήστε τους 
καί περιμενετε γιά νά τους παρα
βάλλετε μέ τόν έτοιμαξόμενον δικό 
μας Κατάλογον

Αρωζοφανή διά tnv 'β^άδα 
εις έκάεκζικόζηζα 

ωοικιγμαν 
και άριδμόν! 

(πλέον τών 100 φίλμ).

Αμερικάνικης καί 
Αάδικης ωαραγωγής

Όγμγη ν(Βομονή!!
"Αν έλάβατε άπό άλλα γραφεία 

τούς Καταλόγους τών έργων πού #ά 
εισαγάγουν έφέτος, κρατήστε τους 
και περιμένετε γιά νά τους παρα
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μας Κατάλογον

Αρωζοφανή διά Ιήν
εις έκγ)εκζικόζηζα 

(BoiKijiav
και άριδμόν!

(πλέον τών 100 φίλμ).
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ANAMEINATE

TON ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1938-1939
ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ

(ΑΝ. ΕΤ. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) .
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ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 ΑΘ Η Ν A I ΤΗΛ. 24-895 - 24339

Η ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΐΒΙΣ
ή όποία θεωρείται ώς ή μεγαλειτέρα δραματική ήθοποιός τής δθόνης καί ή όποία έκρίθη άπό όλους 
ανεξαιρέτως %οΰς κριτικούς ώς ή ·ΰπ’ άρι&. 1 παλλιτέχνις τοΰ Κινηματογράφου· θά θρίαμβεύση πάλιν 

έφέτος είς τάς 3 μεγάλας έπιτυχίας της.

ΖΕΞΖΑΜΠΕ1Λ (Προσωρινός τίτλος).
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝ καί

ΑΙ ΑΔΕΛΦΑΙ (Προσωρινός τίτλος)
μέ συμπρωταγωνιστάς τόν ΑΝΡΥ ΦΟΝΤΑ είς τάς 2 πρώτας καί τόν ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝΝ είς τήν τρίτην. 
Καί αί τρεις ταινίαι είναι μεγάλης σκηνοθεσίας καί θά είναι άπό τάς έμπορικωτέρας ταινίας πού 

θά προβληθούν τήν προσεχή σαιζόν.
WARNER BROS-FIRST NATIONAL FILMS HELLAS A. E.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
’Ετησία . . · Δρχ, 20ο
Δια τούς ’Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί 
Τραπέζας Έτησία Δρχ, 1000 
Διά τάς *Αν. Έταιρ. > 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Ετησία συνδρομήφρ. χρ.ιο 
Αΐ συνδρομαί άπαραι- 
χήτως προπληρώνονται

ΑΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥ®ΥΝ£ΙΣ

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
( ραφεία: ‘Οδός SQKPATCYS άριθ. 43 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 12 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΝ 

Άριθ. Τηλεφώνου: 52-400

ίρ^Αρ/ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

3! ΕΤΟΣΙΕ' ΡΙ0. 14(427)

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

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΙΣΩΣ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ
Μικρό πολύ μικρό καλάθι πρέπει νά πάρουμε γιά νά 

μαζέψουμε τά πολλά, πάρα πολλά κεράσια τ’ αναγγελλό
μενα γιά zi) χειμωνιάτικη περίοδο. Γιατί συνήθως άπ’τούς λαγούς μέ τά πετραχείλια, πού μάς ύπόσχονται κάθε τέ· 
τια εποχή, ζήτημα είναι άν βλέπουμε τά... πετραχείλια.

’Οπωσδήποτε εφέτος, περισσότερο παρά ποτέ, ό συναγω
νισμός είναι έντατικώτερος καί τά φίλμ, πού άναγγέλλον
ται, βρίσκονται στή σειρά τών καλυτέρων διεθνών παρα
γωγών.

Οί άμερικάνοι καί πάλι ετοιμάζονται νά κατακλύαουν- 
δικαιότατα-τήν αγορά μας. θά μάς στείλουν μερικές ται
νίες, πού έ'ξω άρχισαν κιόλα καρριέρα θριαμβευτική :

• Χαμένη δρίζοντες· τοΰ Φρ Κάπρα. Τό καλύτερο 
κατά τούς πατριώτες του φίλμ τής περσινής παραγωγής θά 
κάνη, έπί τέλους, τήν έμφάνισή του στόν τόπο μας. "Αν 
κρίνουμε άπ’ τά φίλμ, πού οί άμερικάνοι τοποθ-έτησαν δεύ
τερο καί τρίτο μετά τούς «Χαμένους δρίζοντες» («‘Γπό τό 
βλέμμα τοΰ Βούδα», «Δαίμονες τών κυμάτων»), πρέπει ή 
ταινία τούτη νά είναι αριστούργημα. Καί μόνο τονομα άλ
λωστε τοΰ Κάπρα φτάνει γιά νά δώση αύτήν τήν πεποί
θηση.

• Μάρκο Πόλο· μέ τόν Γκ. Κοΰπερ, φίλμ πού παρου
σιάζεται σάν κάτι μοναδικό γιά τήν,όΰόνη. Τό σενάριο έχει 
γράφει δ Ρ. Σέργουντ, ό συγγραφέας τοΰ «Ό ’Αννίβας πρό 
τών πυλών», πού έπαιξε έδώ ό θίασος Κυβέλης—Μαρίκας 
κΓ άπ’ αύτή τήν πλευρά τούλάχιστον μπορούμε πολλά νά 
ελπίζουμε.

•‘Ο Ρομπέν τών δασών», πού στό βουβό είχε άφήσει 
εποχή καϊ 6’ άφήσει λένε-καί στόν όμιλοϋντα. Πρωταγωνι
στεί τό ζευγάρι "Ερρολ Φλύνν-Όλ. ντέ Χάβιλλαντ.

•'Ισαβέλλα·, δπου ή περίφημη Νταίβις σημειώνει, σ’ 
έναν ίστορικό-γιά πρώτη φορά-ρόλο, αληθινό θ-ρίαμβο.

«Juarez» (ή ζωή τοΰ Αύτοκράτορος τοΰ Μεξικού Μάξι- 
μιλιανοϋ). Βιογραφικό φιλμ τής Warner, δπου πρωταγωνι- 
στεί δ Π. Μιοΰνι-φυσικά ! -καί πού φημίζεται γιά έξαίρετο 
φυσικά

• Μαρία ’Αντονανέττα» (είναι ή μόδα τών ίστορικο- 
βιογραφικών φίλμ) μέ τήν γλυκύτατη Νόρμα Σήρερ, πού ξα- 
ναγυρίζει στήν όδόνη μετά τήν πρόσκαιρη καί τόσο πένθιμη 
άπομάκρυνσή της.

«Ή Χιονάτη κι'οί ίπχά νάνοι», τό απόγειο τής τέχνης 
τοΰ Ντίσνεΰ, τοΰ ποιητή τών κινούμενων σκίτσων.· Ο παγκό 
σμιος θ-ρίαμβός της δικαίωσε τούς κόπους κι’ έπιβράβευσε 
τό ταλέντο τοΰ μοναδικού δημιουργού της.

«‘Η δγδόη σύζυγος τον Κνανοπώγωνοτ» μέ τόν Γκ. 
Κοΰπερ καί τήν Κλωντέτ Κολμπέρ, σκηνοβετημένο άπ’ τόν 
Αιοϋμπιτς. Οί πληροφορίες είναι όλότελα αντιφατικές καί 
περιμένουμε νά τό δούμε γιά νά έξακριβώσουμε κι’ έμείς 
τί τέλος πάντων άξίζει.

• Σουέζ·, άπ’ τή ζωή τού Φερδ. Λεσσέψ. Οί σχέσεις τών 
’Αμερικανών μέ τήν ιστορία *Γ ή πληροφορία δτι τό ρόλο

τού Αεσσέψ θ-ά κρατήση ό Τ. Πόουερ, μάς κρατάν όλότελα 
επιφυλακτικούς. Ευτυχώς παίζει μαζί κι’ ή Άνναμπέλλα, 
ό «άπωλεσθείς Παράδεισος», ποΰ δ χρυσός μαγνήτης τού 
Χόλλυγουντ άπομάκρυνε άπ’ τήν πατρίδα της. θά τή δούμε 
άκόμα στό ·Ή βαρώνη κι' δ καμαριέρης·, μέ τόν Ού. 
Πόουελ, γιά τό όποιο πολλά καλά λέγονται-καί τά πι
στεύουμε. Ό Πόουελ θ-ά έμφανισθ-ή καί σ’ άλλα δύο φίλμ 
μέ τή χαριτωμένη < παρτναίρ» του Μύρνα Αόύ : «Ή επά
νοδος τον Άρσέν Αονπέν» καί «ΔιλΖο ρομάντζο», πού 
εύχόμαστε νά είναι άνταξία τής «’Ασσύληπτης σκιάς». ‘Η 
Μύρνα Αόύ πρωταγωνιστεί καί στό αεροπορικό φίλμ «Φ1«- 
γόμενοι ουρανοί», μέ τόν Κλάρκ Γκέϊμπλ. Ό συμπαθ-ής 
καλλιτέχνης παίζει μαζί μέ τήν άλησμόνητη Χάρλοου στή 
« Σαρατόγκα·, χαρούμενο -στήν ύπόθεση-καί θ-λιβερό γιά 
τήν άνάμνηση τής πλατινένιας Τζίν-φίλμ, και στό •Κό
λαση τή; Σαγκάης», παρμένο άπ’ τήν κινεζοϊαπωνική 
σφαγή μέ τόν Ού. ιβπήρρυ καί τόν Ρ. Τέϋλορ. Οί δυό τε 
λευταϊοι πρωταγωνιστούν μαζί μέ τόν θ-αυμάσιο «Μάνουελ» 
τού «Δαίμονες τών κυμάτων» Σπένσερ Τρέϊσυ, στό ·Οΐ τριΐς 
σύντροφοι· τοΰ Ρεμάρκ, άντάξιο, λένε, μέ τό περίφημο 
«Δυτικό μέτωπο». ‘Ο Τρέϊσυ έμφανίζεται γιά πρώτη φορά 
μαζί μέ τήν Τζ. Κράουφορντ στό Μανεκέν. ‘Η Τζόαν 
πρωταγωνιστεί καί στό • 'Η νύμφη φορούσε κόκκινα .

Στήν έπιτυχία τών φλογερών γυμνοτήτων τής Ντόροθυ 
Ααμούρ βασίζονται τά : «Ή &εά τής ζούγκλας·, δ).δν.7.νιρο 
έγχρωμο, στά ξωτικά τοπεία καϊ ·Τροπικες γιορτές». 
‘Η Σιμόνη Σιμόν, πού στόν «"Εβδομο ούρανό» έ’δωσε παρή- 
γορες έλπίδες γιάτή διάσωσή της άπ’ τήν αμερικάνικη ξε- 
νοφαγία, θ-ά δώση τά ·'Αγάπη καί γλέντια», εΰθ-υμο φιλμ 
—θ-ά τής πηγαίνη άραγε ;· καί ·Ύβέτ, - Ύβέτ».

Ή νεαρή καϊ διάσημη κιόλα Ντιάνα Ντάρμπιν δίνει τά 
• Τρία μοντέρνα κορίτσια» καί -ICO άντρες καί 1 κο
ρίτσι», πού θ-ά μάς επιτρέψουν νά διαπιστώσουμε τήν τόσο 
φημολογούμενη άξία της.

• Οί τρέλλες τής Θεοδώρας· είν’ ένα εύθυμο φίλμ, δπου 
ή Ίρέν Ντάν αποκαλύπτει κωμικό ταλέντο άντάξιο τού δρα
ματικού της.

«Rage of Paris», τό πρώτο άς εύχηθ-ούμε καί τό μόνο- 
φιλμ τής Ντανιέλ Νταριέ στήν ’Αμερική. ‘Ο θεός νά βάλη- 
ή μάλλον νά έ'χη βάλη-τό χέρι του..,

‘Η γαλλική παραγωγή παρουσιάζεται φέτος πλουσιώτατη 
άπό κάθ-ε πλευρά Στή γαλλική οθόνη εμφανίστηκαν τε
λευταία πλήθος νέα πρόσωπα ήταν καιρός ! · μέ αξιώσεις 
νά σκιάσουν τή δόξα τών παλιών γνωστών ονομάτων. ’Απ’ 
τά φίλμ ξεχωρίζουμε :

«Λεγεώνες τιμής·, τό α' μεγάλο βραβείο τού γαλλικού 
κινηματογράφου. Σκηνοθεσία Gleize. Πρωταγωνιστεί ή Μαρί 
Μπέλλ, ό Σάρλ Βανέλ, ό Πιέρ Ρενουάρ. Τά έξωτερικά του 
είναι, δπως λένε, σπάνιας όμορφιάς.

• Φυλακές χωρίς σίδερα», πρωτοπορειακό δράμα, δπου 
ζωγραφίζεται όλοζώντανα ή άτμόσφαιρα τών γυναικείο*

«έπανορθ-ωτικών καταστημάτων», Πρωταγωνιστεί ή νέα ή
θοποιός Κορίν Αυσαίρ καί ή Άννί Ντυκώ.

‘0 Χάρρυ Μπώρ, αποφασίζοντας φαίνεται ν’ άντισταθή 
ατούς χρυσούς πειρασμούς, πού τού στοίχισαν μιά σαβοϋρα 
άθλιων φίλμ, δέ δίνει παρά τρεις ταινίες: «‘Ο Πατριώ
της» τής έποχής του τρελλοΰ τσάρου Παύλου Α’. μέ σκηνές 
πλούσιας δραματικότητας, < Αύτοκρατορική τραγωδία (Ρα· 
οποϋτιν)» δπου υποδύεται τό ρόλο τού κολασμινου καλό
γερου. Μαζί παίζουν ή Μαρσέλ Σαντάλ κι’ δ Π Ρ. Βίλμ 
καί ·Σαράτι δ τρομερός·.

• Περιπλανώμένος λαός», τό τελευταίο έργο τού μεγά
λου Ζ. Φε'υ'ντέρ. παρμένο άπ’ τήν άλήτικη ζωή τών τσίρ- 
κων (γαλλική καί γερμανική έκδοση), μέ τήν Φρ. Ροζαί, 
Μ. Γκλορί κ.ά.

‘Η νεαρά Μισέλ Μοργκάν-μιά άπ’ τις «άποκαλόψεις»- 
πρωταγο>νιστεί στά : «Quai de brumes» ένα δυνατό, ρεα 
λιστικό φίλμ, μέ τόν Ζ. Γκαμπέν, «βΰελλα» τού Μ. Άλ- 
λεγκρέ μέ τόν Σ. Μπουαγιέ καί ό ·13ος ένορκος·. Καί 
στά τρία φίλμς δείχνει δλη τή δύναμη τοΰ- ταλέντου της, 
συγκλονιστικού στήν άπλότητά του.

• Ηλύσια πεδία», ενα νέο φίλμ τής γνωστής τεχνοτρο
πίας καϊ τού γνωστού πνεύματος τού Σασά Γκιτρό, μέ θέμα 
τήν ιστορία τών Ήλυσίων καί μέ πρωταγωνιστή τό ίδιο καί 
πλήθος εκλεκτών ήθ-οποιών.

• Δράμα τής Σαγγάης· τού ΙΙάμπστ, πού ξετυλίγεται 
στήν άγωνιώδη άτμόσφαιρα τής νότιας Κίνας, μέ τόν Αουί 
Ζουβέ, τόν Ίνκιτσίνωφ, τόν ’Αλέρμ

• Κατηγορώ» δ θρίαμβος τού βουβού, «γυρισμένος» καί 
πάλι άπ’ τόν Άμπέλ Γκάνς.

• Κάτια» τό πρώτο μετά τό γυρισμό τής άσωτης κόρης, 
τής Ντ. Νταρριέ, άπ’ τήν ’Αμερική, παρμένο άπό τούς έρω
τες τοΰ ’Αλεξάνδρου III μέ τήν Κάτια Μιχαήλοβνα.

«Ό πύργος τής σιωπής·, τό όνομαστό έργο τοΰ Μ. 
Άλλεγκρέ, τό μοναδικό πού «γύρισε» ή Άνναμπέλλα στή 
Γαλλία.

•La ma:son du Maltais» τού Π. Σενάλ, πρωτότυπο 
φίλμ μέ τόν Π. Ρενουάρ καί τήν άλλη Αποκάλυψη Βιβιάν 
Ρομάνς. ‘Η έξαιρετική αύτή ήθοποιός παίζει καί στά : 
• Γνναικιϊες φυλακές», τού Φρ. Κσρκό, παρμένο άπ’ τόν 
παρισινό υπόκοσμο. · Ο άλλόκτ το, κύριος Βίκτωρ», δπου 
δ Ραιμύ σημειώνει νέους θριάμβους μέ τόν Πιέρ Μπλαν
σάρ, καί «Γιβραλτάρ· τού Φ. Όζέπ μέ τόν "Εριχ Φόν 
Στροχάϊμ-λένε πό>ς τό φίλμ αύτό είναι ή άπάντησις στό 
αμερικάνικο «Σουέζ».

‘Ο περίφημος πιά κωμικός Φερναντέλ δίνει σωρό φίλμς ;
• Ιγνάτιος», πού παίχτηκε έδώ στό Α' Κινημ. Συνέδριο, ό 
• Βασιλεύς τοΰ σπόρ» μαζί μέ τόν Ραιμύ, «Βαρνάβας», 
«’Ερνέστος δ αντάρτης· χαί... καί ..

• Άλόχα» εξωτικό φίλμ μέ τόν Ζάν Μορά καί τή Ντ. 
Παρολά.

Άπ’ τή φτωχή-τί διαφορά μέ τούς προηγούμενους γερ- 
ιδανική παραγωγή λίγα φιλμ διακρίνονται :

• 11η ’Ολυμπίάς», ή ταινία, ποΰ κΓ αυτοί οί γάλλοι ώ· 
μολόγησαν δτι άποτελεΐ σταθμό στήν ιστορία τού κινημα
τογράφου. 'ιΙ Αένι Ρίφενσταλ Θαυματουργεί μέ τήν τέχνη 
τού φακού της.

•'Ιερό ψεύδος·, δραματικό φιλμ τού τύπου τών ται
νιών τής Πόλα Νέγκρι.

• Λάμπουν τ' αστέρια» Θεαματικώτατη έπιθεώρηση.
• Άδάμ καί Εύα· μέ τήν έξαίρετη Αουίζα Οΰρλιχ καί 

τόν Β. ντέ Κόβα.
Καί τό κλοΰ τής περιόδου Θά είναι ή έλληνοεβραιοαι- 

γυπτιακή παραγωγή, που Θά μάς φουρνίση δυό τρεις δη
μιουργίες της πάλι. Άς έλπίσουμε δτι δέ θά είναι κατώ
τερες τής ψηλής παραδόσεως τού αιγυπτιακού κινηματο
γράφου.Αύτά λοιπόν λένε, θάναι εύτύχημα νά φέρουν αύτά τά 
φίλμς, πού ή φήμη τά παρουσιάζει λίγο πολύ γιά έξαίρετα. 
Καί νά μάς άπαλλάξουν άπ’ τή σαβούρα τών ρω μαντικών.

ΚΙΝΗΜ. ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΜΙΑ ΕΝΟΧΗ ΣΚΗΝΗ
Ήτο ώμορψη ή Γιέρα; Μά χιλιάδες κορίτσια ήσαν 

ώραιότερά της... Έξ άλλου, τί σημασίαν Εχει ή ώ· 
μορφιά ; Είς τό Χόλλυγουντ, αί γραμματείς καί ή 
μανικιουρίστες τών«άστέρων»ε!νε συχνά ώραιότερες 
άπό τάς ήθοποιούς. Καί δμως, αί ήθοποιοί μόνον 
κερδίζουν έκατομμύρια, αύταί βλέπουν τό δνομά των 
τυπωμένον παντού καί τής φωτογραφίες των δημο
σιευμένες σέ κάθε έντυπον...

Ή Γιέρα είχεν Ελθει είς τό ΧόλλυγΌυντ άπό τήν 
Νεβάδα γιά ένα μόνον λόγον : νά ίδή τόν Μπόμπ 
Ρέϋ, μέ τόν όποιον ήτο τρελλά έρωτευμένη,—δπως 
έκατομμύρια κορίτσια.Αφελής έπαρχιωτοποΰλα, είχε 
φθάσει έκεΐ μέ μίαν παιδιάστικην καί συγκινητικήν 
αύτοπεποίθησιν I Είχε κανονίσει εις τό πρόγραμμά 
της τήν συναντησίν τη: μέ τόν Μπόμπ μέ τήν ιδίαν 
άκρίβειαν,δπως είχε όρίσει τά δρομολόγια τών τραί
νων καί τών λεωφορείων πού θά έπαιρνε. Καί ήτο 
βέβαια, βεβαιοτάτη γιά τήν έπιτυχίαν τοΰ σχε
δίου της.Τής έφάνηκε λοιπόν μία μεγάλη άδικία δ,τι συ
νέβη είς τήν πραγματικότητα : ή άποτυχία της. Κα
θώς δμως δέν ήτο έντελώς άνόητη, άνοιξε τά μάτια 
της καί άνεζήτησε ένα άλλον δρόμον γιά νά φθάση 
είς τόν σκοπόν της. Άπεφάσισε δηλαδή νά γίνη ή
θοποιός.Τό ένόμιζε καί αύτό εϋκολον είς τήν άρχήν, μέ 
δλίγην καλήν θέλησιν. Άλλά, άφοΰ έπερίμενε μά
ταια έπί μήνες είς τά γραφεία έξευρέσεως έργα- 
σίας τών στούντιο, άφοΰ έμεινε έπανειλημμένως νη
στική, κατέληξε νά πλένρ πιάτα σέ ένα μεγάλο 
μπάρ! Έν τούτοις, πεισματάρα σάν χωρική, δέν 
έγκατέλειψε μυστικά τά σχέδιά της... ή μάλλον τό 
σχέδιόν της: νά πλησιάση τόν Μπόμπ.

Τά κορίτσια είς τό Χόλλυγουντ ήσαν κυνικώτερα 
παρά είς τήν Νεβάδα Δέν είχαν κρυμμένην κάτω 
άπό τό μαξιλάρι των τήν φωτογραφίαν τοΰ Ρέϋ, έλε
γαν γι’αύτόν δτι ήτο πολύ άνόητος καί δτι έβαφε τά 
μαλλιά του, καί συνιστοϋσαν είς τήν Γιέρα :

— Ψάξε νά βρής ένα προστάτη. Άλλοιώς, θά πλέ- 
νης πιάτα σέ δλη σου τή ζωή !

Είς τήν άρχήν, ή νέα είχε φαντασθή, δτι θά ή- 
ναγκάζετο νά άμύνεται κατά τώ* συχνών έπιθέσεων 
τών άνδρών, πού θά έζητοΰσαν νά έπωφεληθοΰν άπό 
τήν άθωότητά της. Κανείς δμως δέν τήν ένώχλησε. 
Κανείς δέν εύρέθηκε νά ένδιαφερθή γι’ αύτήν καί 
δταν άκόμη τόν άνεέήτησε.

Ήτο όμορφη. Άλλά ύπήρχαν γύρω της χιλιάδες 
κορίτσια ώραιότερά της, πρό πάντων δέ έτοιμα νά 
πέσουν έπάνω σέ κάθε άνδρα κάπως εϋπορον ή ση
μαίνοντα, σαν τής μύγες στό μέλι...

Μοναδικός φίλος της ήτοόΠέρρυ, δ καλός Πέρρυ, 
φωτογράφος καί μανιώδης καφψεπότης, ό όποιος έ- 
περνούσε τά τρία τέταρτα τής ήμέρας του καθισμέ
νος είς ένα σκαμνί τού μπάο, πού εύρίσκετο άπέ- 
ναντι άπό τήν είσοδον τών στούντιο τής «Κολούμπια». 
Ήξευρε δλην τήν ιστορίαν τής Γιέρα καί έγελοΰσε 
μέ τήν καρδιά του, πειράζοντάς την, άλλά δίχως 
κακίαν.—Πόσα γράμματα σοΰ έστειλε λοιπόν δ Μπόμπ 
σου; τήν έρωτοΰσε. ΣτοιχτματΙζω, δτι δέν κατάφε- 

μελοδραματικών καί ό'λων τών απελπιστικών ταινιών, πού 
μάς παρουσιάζονται χρόνια τώρα, μά ν’ αρχίσω πάλι;...

’Ελπίζουμε λοιπόν νά τά δούμε δλ’ αύτά τά ώραία. Μά 
δέν πιστεύουμε, δέ θά πιστέψουμε, άν δέ βάλουμε τό δά
χτυλό μας «έπί τόν τύπον τών ί;λων».

ΜΑΡΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ
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ρες ποτέ νά ίδής οΰτε τήν άκρη τής μύτης του ! Έ· 
διάλεξες άσχημα αύτό τό μπάρ. Ό Ρέϋ δέν έργάζε- 
ται στήν «Κολούμπια» άλλά στήν «Παραμάουντ».

—θά Ιδήτε δτι θά τά καταφέρω, άπαντοΰσε ή νέα 
χωρίς νά άπογοητεύεται. θά γίνω μιά μεγάλη ή- 
θοποιός καί τότε θά πέση στά πόδια μου.. "Η θά 
τύχη νά συναντηθούμε, κι’ αύτός θά μέ κυττάξη σάν 
νά μέ έπερίμενε πάντοτε...

—θεέ μου! Είνε δυνατόν λοιπόν νά ύπάρχουν ά
κόμη στόν αΙώνα μας κορίτσια τόσο άνόητα !

***
Μίαν ήμέραν, ό Πέρρυ ωρμησε μέσα εις τό μπάρ 

καί έζήτησε τήν Γιέρα.
—"Ακουσέ με! τής είπε μέ ζωηρότητα. Είσαι δια

τεθειμένη νά παίξης σέ μιά σκηνή, όποιανδήποτε. 
μαζί μέ τόν Μπόμπ Ρέϋ;

Ή νέα είχε τήν ψυχραιμίαν νά βάλη έπάνω είς 
τόν πάγκο τό πιάτο πού έσκούπιζε, άντί νά τό ά- 
φήση νά πέση άπό τά χέρια της. Γιά μιάν στιγμήν 
μάλιστα, ή λογική της ένίκησε τήν φαντασίαν.

—Έπαθε τίποτε τό μυαλό σας ;,. έρώτησε, μέ 
τόν φόβον μιας άπογοητεύσεως,

—"Οχι, Γιέρα ! θά σοΰ δώσουν 20 δολλάρια μό
νον... ή Ισως καί 50, διότι δέν βρήκαν καμμία άλλη. 
Όλες τό θεωρούν έξευτελισμό...

—ΤΙ θέλετε νά πήτε;
—Εσένα δμως δέν σέ νοιάζει. Δέν πρόκειται νά 

καταστροφή κανένα στάδιό σου. θά μπορής πάντοτε 
νά έξακολουθήσης νά πλένης πιάτα ..

—Μά.., καταλαβαίνω, Πέρρυ... Πιάτα;... καί έπει
τα ;...

— Ναί, μικρή μου, ναί; Πρόκειται, δυστυχώς, γιά 
μιά σκηνή μόνον, τήν όποιαν θά φωτογραφήσω έγώ... 
μιά έρωτική σκηνή. "Επειτα θά ξαναγυρίσης έδώ 
καί θά χάσης πιά κάθε έλπίδα γιά τόν κινηματο 
γράφο. Δέχεσαι;

Ή νέα έσκούπιζε μηχανικά τά χέρια της στήν 
ποδιά της.

—Καί ρωτάτε ; άπήντησε άναστενάζοντας. Δίνω 
δλη τήν ζωή μου γιά μιά στιγμή κοντά στόν Μπόμπ 
Ρέυ !

—Έν τάξει τότε, είπε δ Πέρρυ.
Εκείνα πού συνέβαιναν κατόπιν έφάνηκαν είς τήν 

Γιέρα σάν δνειρον, σάν ένα θαυμάσιον παραμύθι 
τής Χαλιμάς.. Έταξείδευσε έπί 3 ήμέρας μέ ένα 
τραίνο πολυτελείας, μαζί μέ τόν Πέρρυ

Εις τήν άρχήν, έρώτησε τόν λόγον ένός τόσον 
μακρυνοΰ ταξειδιοΰ. Άλλά ό Πέρρυ τής είπε:

Δέν πρέπει νά μοϋ κάνης καμμία έρώτησι.. άλ· 
λοιώς, θά τελειώσουν δλα !

Καί έκείνη έσώπασε, πειθήνια
Τό βράδυ τής τρίτης ήμέρας, δμως, δταν άνεγνώ- 

ρισε τά τοπία άπό δπου έπερνοϋσε τό τραίνο, έρώ
τησε, τρομαγμένη:

— Μέ πάτε πίσω στό σπίτι μου, οτή Νεβάδα;
—Όχι, άχαπητή μου, τήν καθησύχασε ό Πέρρυ. 

θά μείνης μόνον μίαν ήμέρα στήν πόλιν Ρένο, γιά 
νά παίξης στή σκηνή πού σοΰ είπα. "Επειτα θά γυ- 
ρίσης στό Χόλλυγουντ.

Ή Γιέρα εύρίσκετο τώρα είς ένα πολυτελές ξε- 
νοδοχεΐον, είς ένα δωμάτιον, πού δέν είχε κάν 
τολμήσει νά όνειρευθή ποτέ. Ό Πέρρυ τής έφερε 
μίαν θαυμασίαν ρόμπα, γαρνιρισμένην μέ πτερά 
στρουθοκαμήλου καί δύο κομψότατα πασουμάκια.

—Γιά μένα; έτραύλισε έκείνη, σαστισμένη.
— Ναί, είναι γιά τήν σκηνή... Έπειτα δμως μπο

ρείς νά τά κρατήσης, άν τά θέλης...
—Πρέπει νά μακιγιαρισθώ; έρώτησε ή νέα.
— Νά γίνης μόνον δσο ώραιότερη μπορείς. Σέ 

ένα τέταρτο, δ Ρέϋ θά βρίσκεται έδώ.
—Ώ, θεέ μου!..· Μά ξέρει ποιά είμαι;... Ξέρει

δτι τόν άγαπώ άπό τόσα χρόνια; "Οτι έκαμα τόσες 
1 θυσίες, γιά νά μείνω στό Χόλλυγουντ;..

— Ναί, ναί, τά ξέρει δλα. ’Αν θέλης δμως μιά 
καλή συμβουλή, κράτησε τό στόμα σου κλειστό. 
Μήν τοΰ πής τίποτε. Είνε παράξενος τύπος: Δέν 
τοΰ άρέσουν ή φλυαρίες καί τά κοπλιμέντα.

—θά σωπάσω, ναί. . ΤΙ παράξενα πού είνε δλα 
αύτά!... Ώ, Πέρρυ, μή μέ άφήστε μόνη! Τί πρέπει 
νά κάμω ; Τί νά πω ;

—Τίποτε, θά άφήσης άπλώς νά σ' άγκαλιάση ..
—Αύτό μόνον; έψιθύρισε ή νέα, μέ μάτια διε- 

σταλμένα άπό τήν έκπληξιν.
—Δέν σοΰ φθάνει; παρετήρησε δ Πέρρυ, γελών

τας κυνικά. Τί άλλο θέλεις;.. Δίχως έμένα, δέν θά 
τόν έβλεπες ποτέ οΰτε άπό μακρυά!

Ή Γιέρα έμεινε μόνη είς τό δωμάτιον. Ό φόβος 
έκαμε νά κτυπόί γοργά ή καρδιά της.

Έπί τέλους, άνοιξε ή πόρτα καί έμπήκε δ Ρέϋ. 
Έτσι, είς τήν πραγματικότητα, έφαίνετο δέκα χρό
νια μεγαλύτερος. Δέν έχαμογελοΰσε, ήτο σκυθρω
πός.

— Καλημέρα ..έπρόφερε άνάμεσα είς τά δόντια 
του, πέφτοντας σέ μίαν πολυθρόνα.

Ή Γιέρα, μέ τήν ρόμπα καί τής παντόφλες, έτρε
με έμπρός του. Εκείνος έκύτταξε τό ρολόι.

— Πώς άργοΰν αύτοί οί άνθρωποι! έψιθύρισε, 
χωρίς νά κυττάξη διόλου τήν νέαν.

Είς τόν διάδρομον άκούσθησαν βήματα. Αμέσως 
δ Μπόμπ άνακάτεψε τά μαλλιά του, έσηκώθηκ» 
άπότομα, έπλησίασε τήν Γιέρα καί τήν έσφιξε είς 
τήν άγκαλιά του. Ή πόρτα άνοιξε καί έμφανίσθηκε 
δ Πέρρυ μέ τήν μηχανήν του καί μέ μίαν λάμπα 
μαγνησίου, δύο κακοντυμένοι άνθρωποι καί μία μι- 
κροκαμωμένη κυρία τυλιγμένη μέ γούνες. Έλαμψε 
ένα δυνατό φώς. Ή σκηνή είχε φωτογραφηθή.

— Εύχαριστώ.,.είπε ή κυρία.
— Έπειτα ξαναέφυγαν δλοι, κλείνοντας πίσω 

τους τήν πόρτα Ό Ρέϋ διώρθωσε τά μαλλιά του.
—Γιατί δέχθηκες νά τό κάμης αύτό κορίτσι μου; 

έρώτησε τήν Γιέρα.
Έκείνη έσώπαινε, έτρεμε, δέν εϋρισκε τό θάρρος 

νά είπή μίαν λέξιν.
— Μπορεί νά μήν ύπάρχη τίποτε καλύτερο γιά 

μιά γυναίκα; προσέθεσε ό Ρέϋ. Έστω καί νά πλένη 
τά πιάτα σέ ένα μπάρ!... "Ας είνε, χαίρετε!

Καί έβγήκε, κλείνοντας τήν πόρτα.
***

Ή Γιέρα έγύρισε είς τό Χόλλυγουντ σαστισμένη 
άκόμη. ’Ο Πέρρυ τής είχε βάλει είς τήν τσέπη τό 
είσιτήριόν της καί 20 δολλάρια: τήν άμοιβήν της. 
"Οσον καί άν έσκέπτετο, ή νέα δέν ήμποροΰσε νά 
καταλάβη τί είχε συμβή, γιατί δ Ρέϋ τής είχε είπή 
τά λόγια έκεΐνα. .. Αίσθάνετο δμως μίαν άόριστον 
κακοδιαθεσίαν είς τό βάθος τής ψυχής της.

Τήν έπομένην ήμέραν, ένφ έπλενε πιάτα, άκουσε 
δύο γκαρσόνια πού έφλυαροΰσαν, άδιαφορώντας 
γι’ αύτήν.

—Ώστε λοιπόν δ Μπόμπ Ρέϋ κατώρθωσε νά 
πάρη διαζύγιο, έλεγε τό ένα. Γιά νά μήν έκθέση 
τήν γυναίκα του, άνέλαβε αύτός δλα τά βάρη καί 
κατέφυγε στό συνηθισμένο τέχνασμα τής πλαστής 
συζυ_γικής άπιστίας. Είνε μιά μέθοδος που χρησιμο
ποιείται πολύ στό Ρένο-. Συμφωνία τοΰ άνδρογύνου, 
μιά φωτογραφία τοΰ συζύγου πού άγκαλιάζει μιά 
δήθεν έρωμένη, ή κατάθεσις δύο μαρτύρων πού 
είδαν τήν σκηνή, καί δλα τελειώνουν άμέσως!.. 
’Απορώ δμως πώς βρίσκονται άκόμη κορίτσια τόσο 
έξευτελισμένα ώστε νά παίζουν τόν ρόλο τής έρω- 
μένης! Δέν έχουν λοιπόν καθόλου άξιοπρέπεια ;... 
"Ηθελα νά ξέρω ποίαν συνένοχο εύρήκε ό Ρέϋ, γιά 
νά τήν φτύσω στά μοΰτρα!

Ή Γιέρα έγινε πελιδνή. Ήθέλησε νά είπή κάτι
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Γενική, πανομοιότυπος, θλιβερή ή άπάντησις 
δλων τών διευθυντών θερινών κινηματογράφων, 
πρός οίανδήποτε κατεύθυνσιν τών ’Αθηνών καί άν 
κεΐνται, είς τό έρώτημα: πώς πηγαίνουν αί έργα- 
σίαι των:— Κρίσις, πολλά έξοδα, μικραί εισπράξεις!

Άπάντησις, δηλαδή, άντίθετος πρός κάθε πρό· 
βλεψιν καί κάθε προσδοκίαν.

Γιατί δλα, πέρυσιν, προιωνίζοντο, θριαμβικές έπι- 
τυχίες τών θερινών καί δλοι έπερίμεναν τήν έναρξι 
τής σαιζόν μέ χίλιες έλπίδες.Άπόδειξιί δ διπλασιασμός σχεδόν τοΰ άριθμοΰ 
τών λειτουργησάντων πέρυσι κινηματογράφων

Δέν ύπάρχει γωνία τής πρωτευούσης καί τών 
προαστείων της πού, παράπλευρα εις κάθε ύπάρχον- 
τα, νά μή προσετέθη καί ένας νέος.

KaJ πρέπει νά δμολογήση κανείς, πρός τιμήν τών 
Ιδρυτών των, δτι οι νέοι κινηματογράφοι είνε άρ
τιοι κτιριακώς, μέ συγχρονισμένη καί καλαίσθητη 
έμφάνισι, μέ δλας τάς έπιβεβλημένας άνέσεις, τέτιοι 
πού νά προκαλοΰν τήν είσοδο σ’ αύτούς, τήν έπαύ- 
ξησι τοΰ κινηματογραφόφιλου κοινού.

Έν τοότοις τό άποτέλεσμα είνε δλωσ άντίθετο 
τοΰ προσδοκομένουΊσως δοθή ή άπάντησις δτι ή κρίσις γ.ά τήν 
δποίαν κοινόν, γενικόν, δμαδικόν τό παράπονον, 
είνε ή φυσιολογική άπδρροια τοΰ διπλασιασμού, 
σχεδόν, τών θερινών Κινηματογράφων, πού δλοι, 
μέ τήν γενομένην έν σπουδή άνακαίνισιν τών πα
λαιών, άποτελοΰν τιμή γιά τήν πρωτεύουσα καί τά 
προάστειά της.Ή γνώμη αύτή, εύθύς έκ πρώτης δψεως έξετα- 
ζομένη, φαίνεται άπόλυτα δρθή· ΟΙ Κινηματογρά
φοι, πρός δποΐα κατεύθυνσι κι’ άν σιραφή κανείς 
τής πρωτευούσης είνε τόσο πυκνοί, πού ό κόσμος 
μοιραζόμενος νά πέφτη λίγος, νά είνε άνεπαρκής 
γιά τήν ίκαυοποίησι τοΰ καθενός ιδιαιτέρως.

"Ας πάρουμε τή βορεινή άπό τής πλατείας Όμο- 
νοίας πλευρά τών Αθηνών, θά συναντήσωμεν πρώ
τα, έπί τής όδοΰ ’Ηπείρου τό «Ρουαγιάλ». ‘Ωραίο 
κτίριο, καλή τοποθεσία, ρύθμισις άριστοκρατική, 
πελατεία έπίσης. Έχει μηχανήματα «Κλάγκ-Φίλμ», 
διευθύνεται άπό τόν γνωστό κινηματογραφικό έπι- 
χειρηματία κ. Κοσμίδη συνεταιρικώς καί έν συνερ
γασία πρός τόν Ιδιοκτήτη τοΰ κτιρίου καί οικοπέδου 
κ. Γαλανό, καταβάλλεται δέ κάθε φροντίς γιά τήν 
έκλογή έργων πού νά συνδυάζουν τήν καλλιτεχνική 
πρός τήν έμπορική άξία, μή άποκλειομένων καί τών 
καλών άστυνομικών, δπως τό «Νύχτα αιφνιδιασμού·.

Λίγα βήματα παραπάνω δμως, έπί τής δδοΰ 
Χέϋδεν, είναι τό «Πάρκ»—πρώην θέατρον Μαρίκας 
— έπίσης άριστοκρατικόν κέντρον, έγγύς τοΰ πάρ
κου τοΰ Πολυγώνου, πράγμα πού τό κάνει έκτά- 
κτως δροσερός καί άληθινόν τόπον άναψυχής. Είνε 
έπιχείρησις τών κ.κ. Χρυσικοπούλου καί Δασκαλάκη, 
μέ μηχανήματα Σινεμεκάνικα, καί προβάλλει ται
νίες άπ’ αύτές πού σημείωσαν έξαιρετικήν έπιτυχία 
κατά τή δ.άρκεια τοΰ χειμώνος.I Εγγύς πάλιν καί έπί τής δδοΰ Πατησίων άλλος 
άριστοκρατικός θερινός Κινηματογράφος, ή «Άθηνά» 

άλλά δέν ήμπόρεσε. Τά πιάτα έπεσαν άπό τά χέρια 
της καί έκομματιάσθηκαν. Τά γκαρσόνια τήν είδαν 
νά τρέμη, άσπρη σάν πανί, καί έτρεξαν νά τήν 
συγκρατήσουν, νά τήν βοηθήσουν.Πέστε μου...έτραύλισε έκείνη. Πώς μπορώ νά 
γυρίσω...τό γρηγορώτερο.. στόν τόπο μου, στή

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ... ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ 

μέ μηχανήματα «Φίλιπς» καί διευθυντάς τούς κ. κ. 
Άνέστην καί Γιαννάτον, ή πολυετής πείρα τών 
δποίων άποτελεΐ άρίστην έγγύησιν διά τήν καλήν 
έκλογήν τών προβαλλομένων ταινιών.

Όχι μακράν τούτου πάλιν δ «Έσπερος», ώραίο 
κέντρο, δροσερό, μέ μηχανήματα R. C. Α. ύπό τή 
διεύθυνσι τοΰ είδικωτάτου κ. Άντ. Ζερβού, διευθυν- 
τοΰ τοΰ έπίσης ώραιοτάιου Αθηναϊκού Κέντρου 
«Όασις» τοΰ Ζαππείου, είσαγωγέως καί έκμεταλ- 
λευτοΰ ταινιών έκ τών πλέον σημαινόντων, διευθυν- 
τοΰ δ’ έπίοης καί τοΰ έγγύς τοΰ «Εσπέρου» Κινημα
τογράφου «Γκλόρια·. Είς τόν τελευταΐον αύτόν 
κινηματογράφον τό πρόγραμμα ποικίλλει έκάστοτε 
προβαλλομένων άλλοτε λαϊκών ταινιών καί άλλοτε 
ταινιών έπικαίρων γεγονότων, έπιστημονικών καί 
μουσικών τοιούτων κατά τόν τύπον τοΰ «Σινεάκ».

Άλλά καί πάλιν δέν τελειώνει έδώ ή παράταξις 
τής σωρείας τών πρός βορράν καί έντός τής καθα- 
ρώς Αθηναϊκής περιοχής θερινών κινηματογράφων. 
Έπί τής δδοΰ Πατησίων έπίσης Ιδού τό πολυτελές 
καί άριστοκρατικό «Λίντο» τοΰ κ. Α- Κατσαούνη μέ 
πρόγραμμα πάντοτε έκλεκτόν καί μηχανήματα άρι
στα «Κλάγκ Φιλμ» καί είς τήν γραφικήν «Άλυσσίδα» 
πού πρό Ιβετίας μόλις άπετέλει τόν προσφιλέστερον 
τόπον ουγκεντρώσεως τών Αθηναίων είς τό θέα
τρον Γκρέκα, Ιδού τά «Κυβέλεια» τών κ. κ. θ. Κυ· 
ριακίδη καί Σία, πραγματικά όμορφος συνοικιακός 
κινηματογράφος.

Έδώ μπορούμε νά διακόψουμε τήν πορεία μας 
πρός βορραν, δεδομένου δτι έξω τής Άλυσσίδας 
άρχίζουν οί προσφυγικοί συνοικισμοί τής Νέας Χαλ- 
κηδόνος καί Νέας Φιλαδελφείας Έν τούτοις δέν 
κλείνει ή σειρά τοΰ Βορείου τομέως ή άν προτιμά
τε τοΰ 8ου Ταχυδρομικού τομέως τών Αθηνών.

Δεξιφ τής δδοΰ Πατησίων, καί λίγο πρό τής 
στάσεως Λεβίδη άρχίζει ή «Κυψέλη» μία άπ’ τις πιό 
γραφικές καί άριστοκρατικές συνοικίες τών Αθη
νών Καί έχει κι’ αύτή -οΰς ώραίους θερινούς κινη
ματογράφους της. ’Ιδού πρώτος τό «Αττικόν» έπί 
τής πλατείας Κυψέλης μέ μηχανήματα «Ούέστερν» 
καί πού τήν διεύθυνσιν του άνέλαβεν δ μεγαλοεπι- 
χειρηματίας κ. Δ. Σκούρας, διευθυντής τοΰ «Ρέξ», 
τοΰ μεγάλου έπί τής δδοΰ σταδίου κινηματογράφου 
«Αττικόν» καί άρκετών άλλων κινηματοθεάτρων έν 
Άθήναις καί ταΐς έπαρχίαις. Νά δλίγο πιό δώ καί 
έπί τής δδοΰ Ζακύνθου ή «Κυψέλη» καί έπί τής δδοΰ 
Κυψέλης τό γνωστότατο «Ριάλτο» διευθυνόμενοι 
άμφότεροι ύπό τών κ. κ. Τσοχατζοπούλου-Βασαλιοΰ 
είνε κέντρα ώραΐα καί δροσερά παρέχοντα στό 
θεατή πά.-α άνεσι. Έπίσης άριστερά τών τριών 
κινηματοθεάτρων τής Κυψέλης καί έπί τής δδοΰ 
Αγίου Μελετίου τό άριστοκρατικόν «Καπιτόλ» άπό 
τούς εύπρεπεστέρους καί δροσερωτέρους θερινούς 
κινηματογράφους. Διαθέτει μηχανήματα «Κλάγκ 
Φίλμ» καί τόν διευθύνουν οί ειδικοί έπιχειρηματίαι 
κ.κ. Μπόλας καί Γκούμας.

"Οπως βλέπη ό άναγνώστης είς τήν μίαν καί 
μόνην αύτήν πλευράν τής πρωτευούσης ύπάρχει-- 
δσον καί άν είνε πυκνοκατοικημένη—σεβαστός άριθ- 
μός Κινηματογράφων. "Ας έξετάσωμε τώρα τήν 
άνατολικήν πλευράν άρχίζοντας άπό τήν λεωφόρο 
Αλεξάνδρας. Πρώτη, κοκκέτα, μέ είσιτήριόν μόνον 
6.50 δρ. έπί ταράτσας μέ πανοραματική θέα ή 
«Νινόν» μέ μηχανήματα «Σινεμεκάνικα» καί διευθυν- 
τήν τόν κ· Σκενδερίδην. ’Ακολουθούν εύθύς άμέσως 

। οί γνωστότατοι κινηματογράφοι «Βερντέν», «Πανα- 
I θήναια» καί «Λούξ» τών έπιχειρηματιών κ. κ. Σαρ-
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φατή, μέ διευθυντήν τοϋ χειμερινού «Βρεττάνια» κ. 
Τριβέλλαν, μηχανήματα δέ «Φίλιπς».

Είς τόν βύτόν έπίσης τομέα καί έγγύς καί έναντι 
τής έπαύλεως θών, δύο άκόμη Κινηματογράφοι: 
«Ή Νιρβάνα» καί ή «Σαβόϊα» άμφότεροι μέ μηχα
νήματα «Φίλιπς» καί διευθυντήν τόν κ. Γρ. Παρασκευ- 
όπουλον.

Κατερχόμενοι έκεϊθεν συναντώμεν έπί τής όδοϋ 
Ασκληπιού τόν λαμπρόν συνοικιακόν κινηματογρά
φον «Νεάπολις» μέ μηχανήματα Κλάγκ καί διευθυν
τήν τόν γνωστότατον καί ρέκτην κινηματογραφικόν 
έπιχειρηματίαν κ. Γ. Κοσμίδην καί έπ'ι τής πλατείας 
Έξαρχείων έπί ύψηλής καί μέ πανοραματικήν θέαν 
ταράτσας τόν «Vox» πού προσετέθη καί αύτός είς 
τά ύπό τοϋ κ. Δ. Σκούρα διευθυνόμενα κινηματο
θέατρα. Τά μηχανήματα τοΰ «Vox» είνε Οΰέστερν.

Άπό δώ, μπορούμε τώρα νά στραφούμε στή 
Νότιο πλευρά τής πρωτευούσης.

Καί έχωμεν άμέσως άμέσως έπί τής περιοχής τοϋ 
Ζαππείου καί μόνον τήν «Αίγλην». Δροσερόν, ύπαί- 
θριον κινηματογράφον μέ μηχανήματα Οΰέστερν καί 
διευθυντάς τούς διευθυντάς τών δμονύμων παραπλεύ
ρως κέντρων κ.κ. Ρώμπαμπαν καί Σια. Παραπλεύρως, 
έντός τοΰ Ζαππείου μεγάρου δ καί ώς χειμερινός λει
τουργών κινηματογράφοςτής ΔιαρκοΟςΈκ έσεωςΖαπ- 
πείου.’Ολίγο πιό μπρός πάλιν,έντός τών δένδρων τοΰ 
Ζαππείου, πού τοΰ δίδουν μιά έξαιρετική δροσιά 
καί ρωμαντικότητα δ κινηματογράφος «Πεύκα» τοΰ 
κ. Σκιαδά καί έμπρός άπ’ αύτόν έπ'ι τής λεωφόρου 
Ήρώδου τοΰ ’Αττικού καί παρά τάς δχθας τοΰ 
Ήλισσοΰ τό ώραΐον, άνετον καί δροσόλουστον κινη- 
ματοθέατρον «Στάδιον» μέ μηχανήματα «Κλάγκ» ύπό 
τήν διεύθυνσιν τών μεγαλεπιχειρηματιών κ.κ. Αδελ
φών Παπασπύρου Ιδιοκτητών καί τών έπί τής πλα
τείας Συντάγματος ώραιοτάτων κέντρων άναψυχής.

Μοντέρνος, γραφικός, δροσόλουστος έπίσης είνε 
καί ό έπί τής δδοΰ Κυδαθηναίων νεόδμητος κινημα
τογράφος «Σινέ Παρί» τοΰ κ. Ίωαννίδη, μέ μηχα
νήματα Κλάγκ. Μολονότι δμως άπό τούς ώραιοτέ- 
ρους συνοικιακούς καί χωρίς πολύ πλησίον άντα- 
γωνιστάς αί έργασίαι του είνε μέτριαι.

’Αξιομνημόνευτοι έπίσης θερινοί κινηματογράφοι 
είνε δ νεόδμητος «Πρωτεύς» έπί τής δδοΰ Τζίννη 
στοΰ Κουκάκη. Είνε ευρύτατος μέ 200) θέσεις, κτι- 
ριακώς θαυμάσιος, μέ μηχανήματα «Κλάγκ» καί 
διευθυντήν τόν ρέκτην πρόεδρον τής Π. Ε. Κ· κ. Δ. 
Γιαννόπουλον, πιό κάτω δέ άπ’ αύτόν τό «Πανελλή
νιον» έπί τής λεωφόρου «Συγγροΰ» δστις άνακαι- 
νισθείς έγινε κάλλιστος λαϊκός κινηματογράφος. 
Τόν διευθύνει δ κ. Α. Δρίτσας, πού διευθύνει καί 
τόν «Όρφέα» τής δδοΰ Βουλιαγμένης δ όποιος δμως 
— ιδία ήδη μέ τό άνοιγμα τής · Νανας· πού έχει μιά 
έμφάνισι πραγματικά μοντέρνα καί πού είνε τόσο 
κοντά του—πρέπει νά ΰποστή ριζική άνακαίνισι.

Άπό δώ, ίσως θάταν προτιμότερο νά στραφούμε 
πρός τό Παγκράτι. ’Εν τούτοις, άποφασίζουμε νά ... 
πηδήσωμε πρός τό θησείο καί τά Πετράλωνα. Έ
χομε έδώ κάτω δυό νέες έμφανίσεις Κινηματοθεά
τρων. Ή πρώτη είνε ή τοΰ κινηματογράφου «θη 
σεϊον» μέ μηχανήματα «Φίλιπς» καί στεγαζομένου 
έπί μοντέρνου κτιρίου, άνεγερθέντος έπί τής δδοΰ 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου είς δ μέρος ήτο πριν ή 
ταβέρνα «Χαρουπιές». Διευθυντής καί ιδιοκτήτης δ 
είδικός κ. Α. Άργύρης. Οί άπέναντι τούτου γνωστοί 
κινηματογράφοι «Ζέφυρος» τοΰ κ Κανελλοπούλου, 
μέ μηχανήματα «Σινεμεκάνικα» καί δ παραπλεύρως 
του «Έντεν» τοΰ κ. θ. Σκούρα λειτουργούν έφέτος 
κανονικά, άλλά λέγεται δτι τούς πέρνει μετ’ ού 
πολύ ή άρχαιολογική σκαπάνη καί....θά μας άφή- 
σουν χρόνους.

Ή δευτέρα τώρα έμφάνισις νέου κινηματογρά
φου, είνε ή τοΰ «Θησέως» τών Κάτω Πετραλώνων, 
δστις θά λειτουργήση καί ώς χειμερινός. Διά τό

κτίριον τοΰ έν λόγω κινηματοθεάτρου πρέπει νά 
τονισθή δτι είνε κάτι τέλειον, ύποδειγματικόν, πού 
τό ζηλεύουν καί τά κέντρα. Τό κτίριον καί ή έπι- 
χείρησις έν γένει άνήκει εις τήν «έταιρίαν βιομηχα 
νιας Μολύβδου» Πραξιτέλους 23, διευθυντής δέ τού 
Κινηματογράφου δ κ. Ίωάν Κασιμάτης.

Άλλος έπίσης κτιριακός άρτιος κινηματογράφος, 
μέ θαυμασίαν άκουστικήν, ύπέροχον φωτιστικόν 
σύστημα, μέ διαρρύθμισιν έπιτρέπουσαν νά βλέπουν 
μέ δσην ευχέρειαν δ θεατής τού κέντρου τής πλα
τείας καί οί θεαταί τών έξωστών καί φωτέϊγ άνα- 
παυτικώτατα, είνε τό «Σινέ ΛαοΟ» έπί τής δδοΰ 
Κολοκυνθοΰς, δπου άλλοτε τό θέατρον ΛαοΟ. Τό 
διευθύνουν οι κ.κ. Διον. φύρστ καί Κολοτοΰρος, 
έχοντες ώς καλλιτεχνικόν σύμβουλον τόν κ. Π. 
^.ένατον.

Είς τήν αύτήν περιοχήν ύπάγεται καί δ μοντέρνος 
κινηματογράφος «Έρμης» τών κ κ. Τζέμη, Πιτσάκη 
καί Σολάτση. Κεΐται έπί τής δδοΰ Καρόλου έγγύς 
τής δδοΰ θ. Δεληγιάννη καί έχει νέα μηχανήματα 
«Σινεμεκάνικα». Πιό κάτω έπί τής δδοΰ θ. Δελη- 
γιάννη καί έγγύς τών Σιδηροδρομικών Σταθμών τό 
πασίγνωστον «Άλκαζάρ» καί ή «Βικτώρια» διευθυ- 
νόμενα άπό τόν είδικόν κ Φιλ. Φΐνον.

Μερικός έκατοντάδας μέτρων πάρα κάτω καί 
έπί τής δδοΰ Κωνσταντινουπό?«εως Ιδού νέος Κινη
ματογράφος μέ τόν τίτλο «Περουζέ» καί έπί τής 
δδοΰ Λιοσίων καθαρώς λαϊκός ή «Άντινέα».

"Ετερος συνοικιακός είς τήν αύτήν περιοχήν οί 
«Άποέμ» έπί τοΰ λόφου Σκουζέ μέ διευθυντήν τόν κ. 
Γ. Παπαλεξάνδρου καί δύο είς τό Περιστέρι ό «Φοί
βος» τοΰ κ. Ε. Κυριακοπούλου καί τό «Μόν Σινέ» 
τών Αδελφών Σαμπατάκου

Καί τώρα άς πεταχθοΰμε στό Παγκράτι Έπί 
τής πλατείας ιδού ή «Τιτάνια» τών κ. κ. ’Αδελφών 
Σαμπατάκου, πού έχουν καί τόν έπίσης καλόν κινη
ματογράφον «Μόν Σινέ» είς τόν Βύρωνα. Νά άκόμη 
έπί τής ταράτσας τοΰ δμωνύμου χειμερινού ή «Παλ 
λάς» τών κ.κ. Αδελφών Πόταγα καί δ λαϊκός «Ρέξ» 
τοΰ Βύρωνος.

"Οπως βλέπετε δέν ύπάρχει σημεΐον Αθηναϊκόν 
χωρίς τόν κινηματογράφον του. Διότι καί δ συνοι
κισμός ΎμηττοΟ έχει τόν «Υμηττόν» διευθυνόμενον 
άπό τόν κ Α. Γαρυψαλλίδην, δ Συνοικισμός Ζω
γράφου έχει τήν δροσόλουστη καί πλέον ή εύπρό_- 
σωπη «Γαρδένια», ή Καλλι&εα τούς «Κρυστάλ» τοΰ 
κ. Γ. Κοσμίδη μέ μηχανήματα «Σινεμεκάνικα», πού 
κατασκευασθείσης έφέτος σκηνής λειτουργεί καί ώς 
θέατρον, «Έτουάλ» καί «Απόλλων» τοΰ κ. Βρεττοΰ 
καί Σας καί «Παλλάδιον» τοΰ κ. Π. Βαγγελάτου μέ 
μηχανήν Σινεμεκάνικα.

Τό Χαλάνδριον καί Άμαρούσιον έχουν έκαστον 
άπό ένα ύπό τόν τίτλον «Τιτάνια».

Ή Κηφισιά τήν «Μπομπονιέρα» τοΰ κ. 1. Καρα- 
τζοπούλου καί τά «’Ολύμπια». Ή Νέα Σμύρνη τό 
«Άστόρια» μέ μηχανήματα Σινεμεκάνικα ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ κ Όρ. Γεωργιάδη. Τό Νέον Φάλη- 
ρον τοΰ «Γκρέκα», τό Παλαιόν τήν «Διάνα», ή Γλυ-

ι φάδα τό τοΰ κ. Μοίρα καί τέλος ή 'Ομόνοια τό «Μα-
j κέδο» μέ Βαριετέ τοΰ δμωνύμου θεατρικού έπιχει- 

ρηματίου
Πρέπει νά σημειωθή ώστόσο δτι.,.άπειλεϊται ή 

ίδρυσις ένός νέου παρά τήν «Νιρβάναν» τής λεω
φόρου ’Αλεξάνδρας, έτέρου είς τήν συνοικίαν Α
γίου Δημητρίου, ένός έπί τής δδοΰ Μεσεγείων πλη
σίον τοΰ Σχολείου Χωροφυλακής, ένός είς τήν Γέ
φυραν παρά τούς Μύλους Πενέση καί έτέρου είς τόν 
συνοικισμόν Κουπονίων καί...δ θεός νά βάλη τό χέρι του.

"Οταν λοιπόν άριθμοΰμεν προχείρως 60 περίπου 
κινηματογράφους είς περιοχήν μέ 1.000.000 κατοίκους, 
έξ ών τό πλεϊστον έργατικοί, οί έργασίες πρέπει νά 
είνε—πλήν έλαχίστων έξαιρέσεων—περιωρισμένες.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ■
Ή κίνησις τών θερινών Κινηματογράφων έξακο- 

λουθεΐ νά είναι περιορισμένη καί τό σπουδαιότερον 
νά μή δίδει έλπίδας καλλιτερεύσεως, έφ’ δσων τά 
πλεϊστα τών έμπορικοτέρων έργων, έπί τών όποίων 
έβασίζοντο αί μεγάλαι εισπράξεις, προεβλήθησαν 
ήδη. ΤΙ άπομένει δθεν διά νά έλπίζει τις είς τό μέλ
λον, έφ’ δσον καί δ καιρός ύπήρξεν εύνοϊκός καί τά 
πλεϊστα τών έκλεκτών έργων προεβλήθησαν μέχρι 
σήμερον;

Πάντως, ή ούσία είναι, δτι ή έφετεινή θερινή πε
ρίοδος θ’ άφήση μεγάλας ζημίας είς τά 90 ο]ο τών 
θερινών κινηματογράφων, δφειλομένας κυρίως είς 
τόν ύπερπληθωρισμόν αύτών.***

Περιορισμένη έπίσης έξακολουθεΐ νά είναι καί ή 
κίνησις τοΰ Ρεξ κατά τήν τρέχουσαν θερινήν περίο
δον ώς έμφαίνεται καί κατωτέρω έκ τών πραγμα- 
τοποιηθέντων κατά τό τελευταΐον δεκαπενθήμερον 
είσιτηρίων κατά τό όποιον προεβλήθησαν τά άκό
λουθα έργα, ώς έξής : 18 · 24 Ιουλίου «Κομφετί» 
μέ τόν Χάνς Μόζερ, 25 · 31 Ιουλίου «Αγάπη στή 
Χαβάη- μέ τόν Μπίκ Κρόσμπυ καί 1-7 Αύγούστου 
«Ζήτω τό χιοΰμορ» μέ τόν Ρ. Μοντγκόμερυ.

Κατά τάς άνωτέρω δύο πρώτας προβολάς έπραγ- 
ματοποιήθησαν ύπό ένός έκάστου έργου τά άκό
λουθα είσιτήρια :
Κομφετί............................. .... . Είσιτήρια 2-452
Αγάπη στή Χαβάη................... » 3.139

Έκ τής άνωτέρω κινήσεως τοΰ Ρεξ έξάγεται τό 
άναμφισβήτητον πλέον συμπέρασμα δτι, κινηματο
γράφος θερινός έν κλειστφ χώρφ δέν είναι δυνα
τόν νά σταθή έν Έλλάδι. ’’Εάν τ'ό άντίθετον παρου-

Οδτω, κινηματογράφοι πού έκαναν πέρυσι τάς έορ- 
τάς 1600 είσιτήρια τό όλιγώτερον, θεωροΰνται εύτυ- 
χεϊς έφέτος δταν κάνουν 700—810 Φυσικά, δεδομέ
νου δτι δέν έδιπλασιάσθη άκριβώς δ άριθμός τών 
κινηματογράφων, ή μείωσις καί κάτω τοΰ ήμίσεως 
δέν δικαιολογείται Άλλά τά αίτια τής κρίσεως δέν 
πρέπει ν’ άποδοθοΰν είς οικονομικήν καχεξίαν. Δέν 
πρέπει νά λησμονοΰμεν δτι τό καλοκαίρι είνε έφέ
τος άνώμαλον πράγμα πού συντελεί πολύ στή μεί- 
ωσι τών έργασιών. Πάντως πρέπει νά τονισθή δτι 
ή αΰξησις τών κινηματογράφων πρέπει νά σταμα- 
τήση καί νά μή είσχωροΰν στόν κλάδο στοιχεία 
ξένα. Ή διεύθυνσις ένός κινηματογράφου δέν είνε 
εΟκολο έγχείρημα γιά δποιονδήποτε. Έξ άλλου ή 
αδξησις φέρει δχι μόνον καταμερισμόν τών έργα
σιών, άλλά καί αΰξησιν έξόδων. Διότι άκριβαίνουν 
τά ένοίκια τών κτιρίων πρώτων καί είτα αίσθητό- 
τερον αί τιμαί τοΰ ένοικίου τών ταινιών ώς φυσική 
συνέπεια τής μεγάλης ζητήσεως Αύξάνουν τά έξο- 
οα^διαφημίσεως. Επέρχονται τά έξοδα τονώσεως 
τοΰ προγράμματος μέ βαριετέ, χαβάγιες καί... φα- 
κίρες τών όποίων είχαμε έφέτος έπιδημίαν. Καί 
ίσως μέν έτσι νά κόβωνται πολλά είσιτήρια....άλλά 
τήν είσπραξιν τήν πέρνουν οί φακΐραι καί τά διά
φορα νούμερα.

Έκεϊνο πού μένει τώρα νά γίνη είνε νά κατα_· 
βληθή προσπάθεια νά αύξηθή ή άγάπη τοΰ κοινού 
°τόν κινηματογράφο καί δή τοΰ κοινού τών συνοι
κιών. Άλλά καί νά μειωθή δ άριθμός τών ταξιθετί- 
δων. Τό δτι είνε δεκάδες σέ κάθε κινηματογράφο 
καί έπιπίπτουν κατά τών είσερχομένων ώς μαινά- 
“εζ δλες μαζί διεκδικοΰσαι τό πουρμπουάρ του, 
δρέπει πολλούς σέ φυγή·.·. ®

IIHIIHI

minium

σιάζεται διά τό Σινεάκ τοΰτο δφείλεται, πρώτον εις 
τόν ίσχύοντα νόμον δστις άπαγορεύει ρητώς τήν εί
σοδον είς τούς άνηλίκους είς Κινηματογράφους δπου 
προβάλλονται ταινίαι άκατάλληλοι δΓ αύτούς—καί 
είναι αδται τά 95ο]ο—καί δεύτερον είς τό μικράς 
τιμής είσιτήριον, τό όποιον παρασύρει καί τούς με
γάλους, Ιδίως κατά τάς ώρας τής μεσ. άναπαύσεως.

·**
Έν συνεχίφ τών πληροφοριών μας περί τών νέων 

ταινιών τάς δποίας θά φέρουν τά γραφεία διά τήν 
έπί θύραις χειμερινήν περίοδον, γνωρίζομεν είς τούς 
άναγνώστας μας καί τάς κάτωθι συμπληρωματικός 
τοΰ προηγουμένου τεύχους

Ουτω ή ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ, ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟ- 
ΝΑΛ θά φέρη έφέτος περί τάς 50 ταινίας μεταξύ τών 
όποίων άναφέρονται καί αί κατωτέρω:

Ρομπεν τών δασών, διά τήν δποίαν λέγεται δτι 
άποτελεί τό καύχημα τής έβδόμης τέχνης. Είναι έξ 
δλοκλήρου έγχρωμος καί πρωταγωνιστοΰν δ Έρρολ 
Φλύν καί ή Όλίβια ντέ Χάβιλλαντ.

Τό μεγάλο σκάνδαλον, μέ τόν Φερνάν Γκραβαί καί 
τήν Καρόλ Λομπάρ. Σκηνοθεσία Μέρβυν Λερόϋ.

Ζοναρίζ, μία νέα δημιουργία τοΰ περιφήμου Πώλ 
Μιοΰνι καί τής Μπέττυ Νταΐβις. Ή Ιστορία τοΰ αύ· 
τοκράτορος τοΰ Μεξικοΰ Μαξιμιλιανοΰ καί τής Σαρ- 
λόττας.

Ό πόλεμος τον χρνσον, έτερον έξ δλοκλήρου έγ
χρωμον φίλμ, μέ πρωταγωνίστριαν τήν Όλίβια ντέ 
Χάβιλλαντ καί τόν Ζώρζ Μπρέντ. Σκηνοθεσία Μι- 
καέλ Κοΰρτιζ.

Sisters, τοΰ σκηνοθέτου Άνατόλ Λίτβακ, μέ τόν 
Έρρολ Φλύν καί τήν Μπέττυ Νταΐβις.

Τό σχάνόαλον Σταβίνσκν, τοΰ σκηνοθέτου Μ. Κοΰρ- 
τιζ, μέ τήν Καίϋ Φράνσις

Ή επιστροφή τον δόκτωρος X , μέ τόν περίφημον 
Μπόρις Κάρλωφ.

Ό Δονξ καί ή χορεύτρια, μέ τόν Φερνάν Γκραβαί 
καί τήν Τζόαν Μπλοντέλ χορηγηθείσης τής σχετικής 
άδείας προβολής

Χόλλνγονντ Ότόλ, μεγάλη θεαματική δπερέττα μέ 
τόν Ντίκ Πάουελ καί τήν περίφημη δρχήστραν τοΰ 
Μπέννυ Γκούντμαν.

Τόσσαρες στόν παράδεισο, μέ τόν Έρρολ Φλύν καί 
τήν Όλίβια ντέ Χάβιλλαντ.

Τξεζαμπελ καί Μιά γνναϊκα με παρελ&όν, δύο δρα
ματικοί ταινίαι μέ τήν Μπέττυ Νταΐβις καί τόν Άνρί 
Φοντά.

Δεν &ά λησμονήσονν ποτό* ταινία έξαιρετικοΰ έν- 
διαφέροντος τοΰ σκηνοθέτου Μέρβυν ΛερόΟ, μέ τό 
νέον άστέρι τής Γουώρνερ, Γκλόρια Ντίκσον.

Ή ποιλάς τών γιγάντων, ή μεγάλη έπιτυχία τοΰ 
βωβοΰ, έξ δλοκλήρου έγχρωμος.

Τό σχολεϊον τον ίγκλήματος, ή δποία λέγεται δτι 
είναι άνωτέρα τοΰ «Είμαι ένας δραπέτης».

Τά απομνημονεύματα μιας καλλιτέχνιδος, δραμα
τική μέ τήν Καίϋ Φράνσις.

‘Η περιπίτεια τον μεσονύκτιον, μέ τούς τρεις 
συμπαθείς άστέρας, Όλίβια ντέ Χάβιλλαντ, Μπέττυ 
Νταΐβις καί Λέσλυ Χόουαρτ.

‘Ο δόκτωρ Κλΐντερχάονζ, δραματική περιπετειώ
δης μέ τόν Έντουαρ Ρόμπινσον.

Τό παιδί μον, μέ τήν Καίϋ Φράνσις.
"Ενα έγκλημα χα>ρΐς σημασία καί άλλα.
Έπίσης ή Γονώρνερ θά φέρη καί πλήθος—120 πε

ρίπου—μικρών ταινιών, ήτοι μονόπρακτα καί δίπρα
κτα Σόρτς, Μέρρυ Μέλοντυ κ.λ.π

Τό γραφεΐον ΑΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΜ δέν είναι γνωστόν
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άκόμη πόσας καί ποίας ταινίας θά φέρη, δεδομένου 
οτι, ή παραγωγή τής άμερικανικής έταιρίας United 
Artist s ζητείται ν' άγορασθή άπό άλλα άθηναϊκά 
γραφεία καί συγκεκριμένως άπό τήν Άνών. Κιν. Ε
ταιρίαν (Κινημ. Παλλάς), τόν κ Α. Ζερβόν καί ύπό 
μιας νέας έταιρίας ύπό τήν έπωνυμίαν Ηίντλαντ.

Μικρόν έπίσης άριθμόν νέων ταινιών θά φέρουν 
καί αλλα γραφεία ώς τοΰ κ Ί. Μαργουλή, Κ. Φραγ- 
κετη και Σια, ,Ε. Κραΐμερ (Άθηνά Φίλμ), Λύρα Φίλμ, 
Ε Κυριακοπούλου, Κ Σουλίδη, άλλά κυρίως λαϊκών.

Ευαπερασμα. Έκ τών άνωιέρω δημοσιευομένων 
πληροφοριών μας καί τών δημοσιευθεισών είς τό 
προηγούμενον τεΰχος τοιούτων, έξάγεται τό συμπέ
ρασμα οτι at είσαχθησόμεναι είς τήν Ελλάδα ται· 
νίαι δια τήν έπι^θΰραις χειμερινήν περίοδον, άν κρί
νει κάνεις έκ τών ύποθέσεων, τών ήθοποιών καί τών 
σκηνοθετών, θά είναι έκτάκτως ένδιαφέρουσαι καί 
έμπορικαί. Τό αύτό ισχύει καί διά τήν γαλλικήν πα
ραγωγήν, ή όποία τελευταίως ένισχύθη σημαντικώς, 
λόγφ της έν Γαλλία έγκατασιάσεως τών πλείστων 
γερμανων καί αύστριακών σκηνοθετών ίσρσηλιτικής 
καταγωγής έκδιωχθέντων ώς γνωστόν έκ Γερμανίας.

ΣΧεΛικώ5 μέ τήν αγωγήν έξώσεως έκ τοΰ μεγά
ρου Ρεξ των ένοικιαστών Σινεάκ, Σκούρα καί Κο
τοπούλη, ήν ύπέβαλεν ή ίδιοκτήτρια έταιρία «Έλλην. 
Κτημ. Οργανισμός», διά τήν παράβασιν δρων τοΰ 
ενοικιαστηρίου συμβολαίου, περί ής έγράψαμεν καί 
ίίς τό προηγούμενον τεΰχος, πληροφοροΰμεν τούς 
άναγνωστας μας δτι, τήν 29 παρ. μηνάς έξεδικάσθη 
λλ'χΙχ καια„του Σινεάχ άγωγή, μετά λεπτομερή 
δε έξέτασιν της ύποθέσεως ύπό τοΰ κ. Προέδρου 
των Πρωτόδικων καί τής έξετάσεως διαφόρων μαρ
τύρων, έξεδοθη μετά διήμερον ή άπόφασις δΓ ής ά 
πορριπτεται ή άγωγή ώς άβάσιμος κλπ.

Ως πρός τήν έτέραν διαφοράν, ιδιοκτήτου καί 
Δ. Σκούρα πληροφορούμεθα δτι ή ύποβληθεΐσα ά 
γωγή άπεσυρθη δεχθέντος τοΰ Έλλην. Κτηιι ’Ορ
γανισμού» σχετικόν συμβιβασμόν.

Απομένει ήδη ή έπίλυσις τής διαφοράς Ιδιοκτήτου 
ί' Κοτοπούλη ή όποία έπρόκειτο νά συζητηθή 

άλλά και αυτή κατά πάσαν πιθανότητα θά διευθε- 
τηση λόγω τής παρεμβάσεως τρίτων.

’Η ^Ξ°θε,σιζ πτωχεύσεως τής Έταιρίας «Φόξ 
Φίλμς Ελλάς Α.Ε » παραμένει είς ήν θέσιν άναφέ- 
ραμεν είς το προηγούμενον τεΰχος μας, τοΰ ώς συν 
δικού όρισθέντος κ· Ψαρροΰ μή άνακοινώσαντος 
ουδεν σχετικως. Έν τούτοις κατ’ Ιδιαιτέρας πληρο
φορίας μας—περί τής άκριβείας τών όποίων δέν έ- 
χομεν λόγους ν’ άμφιβάλωμεν-ή «Φόξ Φίλμς Corp.» 
μη ουσα ευχαριστημένη έκ τής τροπής ήν έλαβον 
τα πραγματα της δμωνύμου της Ελληνικής Εται
ρίας, άνεθεσεν είς τήν έν Παρισίοις Γενικήν άντι- 
προσωπείαν της νά φροντίση δπως διακανονίσθή ή 
εοω υποθεσίς της κατά τρόπον άποκαθιστώντα τό 
έκπεσόν γόητρόν της. Πράγματι-κατά τάς αύτάς 

R τ*τΛ «ληράφορίάς-τό έν Παρισίοις Γραφεΐον 
της «Φόξ Φιλμς Corp.» άποστέλλει τάχιστα άντιπρό- 
σωπον—άσφαλώς τόν κ. Βάνσον-μέ τήν έντολήν νά 
διόρθωση τα πράγματα. 'Ας έλπίσωμεν δτι ή «Φόξ 
Φίλμς Corp.» κηδομένη τής φήμης καί τής άξιοπρε- 
πείας της, θά δωση έπί τέλους τήν προσήκουσαν 
λυσιν είς μίαν υπόθεσιν πού άνευ σοβαρού λόγου 
καί τα συμφέροντα καί τήν φήμην της έβλαψαν, 
άλλά πρό παντό_ς έζημίωσαν ένα μέγα μέρος πτω
χού υπαλληλικού κόσμου καί Ελλήνων μικροεπιγει- 
ρηματιων. Α

♦**
Ή έπιτροπή είς ήν, ύπό τοΰ Α'. Πανελληνίου 

Κινηματογραφικού Συνεδρίου εΐχεν άνατεθή ή μελέτη 
των κατά τούτο ύποβληθεισών άπόψεων πρός έξυ- 
πηρετησιν του κλάδου καί ή έξαγωγή τών συμπε

ρασμάτων διά τήν ύποβολήν σχετικοΰ ύπομνήματος 
είς τόν κ. Πρόεδρον τής Εθνικής Κυβερνήσεως, 
έπεράτωσε τάς έργασίας της, διετύπωσε τάς άπό- 
ψεις των Κινηματογραφιστών είς ύπόμνημα καί δο- 
θείσης σχετικής εύκαιρίας τάς ύπέβαλε μέσω τοΰ 
Υπουργού Τύπου καί Τουρισμοΰ κ. Νικολούδη είς 

ε^ Ε·. τόν κ· Πρωθυπουργόν. Μολονότι ή έπιτρο
πή δέν ώμίλησε έπί τού ζητήματος τούτου είσέτι, 
εν τούτοις ώς πληροφορούμεθα άρμοδίως ό κ. 
Πρωθυπουργός έδέχθη εύμενώς τάς άπόψεις τοΰ 
Κινηματογραφικού κόσμου ύπέρ ών συνηγόρησαν 
καί οί ύπουργοί κ. κ. Κοτζιάς καί Νικολούδης καί 
υπεσχέθη νά πράξη έν καιρφ δ,τι κρίνη δίκαιον καί 
λογικόν.

Ώς_θά ένθυμούνται οί άναγνώσται μας, δ Πρόε
δρος τής Π.Ε.Κ. κ- Γιαννόπουλος ήτο δ πρώτος πού 
άνεγνωρισεν δτι δ... θεσμός τών δεκάδων ταξιθε 
τριών πού γεμίζουν άνευ λόγου τούς κινηματογρά 
φους—μέχρι τού σημείου ώστε δρθώς ή ύπηρεσία 
Φορου Δ. θεαμάτων νά μή θέλη νά τούς άναγνωρίση 
"r δι1αίωίια' τής έλευθέρας είσόδου είς αύτούς 
εοει να έκλείψει καί έφήρμοσε τήν άντίληψιν αύτήν 
εις τόν κινηματογράφον τής Διαρκούς έκθέσεως 
Ζαππείου πού διευθύνει. Παραδόξως δλως δμως

ο έ°Ρτίΐν τοϋ Συνδέσμου τών ταξιθετών καί 
ταζιθετίδων θεάτρων, προσκληθείς νά παρευρεθή, 
ηκουσθη δμιλών συμπαθώς περί τής τάξεως... Καί 
άν έπρόκειτο περί τών ταξιθετών τών θεάτρων καί 
ένα—δύο έστω πέντε γηραιών ταξιθετίδων έξ έπσγ 
γέλματος,_άξιος δ μισθός του. . ’Αλλά συμπάθειαι 
δια τό σμήνος τό ά-ελεύτητον τών φορτικών διά τε 
τους θεατάς καί τούς έπιχε,ρηματίας θερινών, Ιδία, 
Κινηματογράφων, θηλέων, τί νά είπη κανείς; Μήπως 
° κ. Πρόεδρος έπηρεάσθη άπό τά θεοινά κυνικά 
καύματα, ή μήπως φλογερόν τι αίσθημα έπηρέασεν, 
άναλόγως, τάς παλαιάς του δρθάς γνώμας;

* *
Εις τόν κ. Υφυπουργόν Τύπου καί Τουρισμού κ. 

Νικολούδην ΰπεβλήθη τό κάτωθι ψήφισμα τής «Πα
νελληνίου Ένώσεως Κινηματογράφων» (ΠΕΚ )

Τό Διοικ. Συμβούλιον τής «Πανελληνίου Ένώ
σεως Κινηματογραφικής» (Π Ε.Κ.), συνελθόν έκτά 
κτως σήμερον καί έχων ύπ’ δψιν τήν δμόφωνον γνώ
μην σύμπαντος τού κινηματογρ κόσμου τής Ελλά 
δος, άπεφάσισεν.·

θπω<» έπιτροπή έκ τών μελών τού Διοικ. Συμ 
βονλίου μεταβή πρός τόν κ. 'Υπουργόν Τύπου καί 
Τουρισμού καί δηλώση δτι, δ κινηματογραφικός κό- 
σμ°ς τής Ελλάδος θέλει μετάσχει ένεργώς, είς τόν 
εθνικόν έο_ρτασμόν τής 4ης Αύγούστου, δευτέρας 
επετείου τής έθνικής άναγεννήσεως.

“θπως άπαντες οί Κινηματογράφοι τής Ελ
λάδος διακοσμηθώσι διά τών έθνικών χρωμάτων 
K0<V? τΡε'ς τ θ γενικού έορτασμοΰ.

_ 3) Οπως διαδηλώση πρός τόν άρχηγόν τής έθνί- 
ΛΓ'ς ''θΡερν,1σεωζ καί τά λοιπά μέλη αύτής, τήν 
απεριόριστη έμπιστοσύνην τοΰ κινηματογραφικού 
κοσμου διά τήν συντελουμένην έθνικήν άναγγέν-

Ο Πρόεδρος : Δημ. Γιαννόπουλος, ό γεν. γραμ- 
ματεύς: Φιλ. Φίνος. Τά μέλη τοΰ Δ. Σ: θ. Δαμασκη- 
ν0ςόΛ·ί, Πσπαγεωργ(ου, Κ. Χλοΐδης, Τ. Σπυρίδης, 
X. Μπόλας, Στ· Γιαμαλίδης καί Δ. Βουλγαρίδης.

Επίσης οί άθηναϊκοί Κινηματογράφοι διέθεσαν 
τήν ημέραν τής 4ης Αύγούστου 30.00') θέσεις δωρεάν 
δια τους φαλαγγίτας.

ΠΩΑΟΥΝΓ ΑΙ κα&Ίσματα Κινηματογράφον, 
ϋΐηροφορίαι: ΓραφτΙον Κινηματογράφον ‘Οϋ· 

! <ρτ», ΟΙατεϊα Συντάγματος, ‘Α&ήναι.

ΒIΜΜΙΕ1ΜΙ |'
<“ Παραχαλοϋνται ϋ·ερμώς οί κ. χ. άνταποχριταί μας 
δπως μάς άποστέλλωσι ταχτικώς πατά δεπαπενϋ·ήμερον 
σημείωμα, τών είς τους Κινηματογράφους τής πόλεώς 
τον προβαλλόμενων ταινιών, πατά σειράν προβολής.

Σύρο;
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πόρτ Άρθούρ», 

«Άρραβών μετ’ εμποδίων», «Ζιγκολέτ«, «Αντώνιο Αντ- 
βέρσο», «Ηρωικές καρδιές», «Φροελάϊν Λίλη», « Ανήσυ
χες ψυχές», «Εύθυμοι άτσίγγανοι»,«Εύθυμη χήρα», «Κα· 
η,ταίν Μπλούντ», «‘Η χορεύτρια τοΰ μεσονυκτίου», «Με
λωδίες καί ρυθμοί», «Πάλας Ότέλ», «Καζινό ντε Παρί» 
καί «Μαριέττα». I» Συνοδινός
Άρτα

Όρφεύς. Προεβλήθησαν τά έργα «Μόσχα - Σαγκάί», 
«Ή χαμένη μεραρχία», «Παρισινή ζωή», «Γκολέμ»., «Ή 
χαραυγή τής δόξης», «Ταρζάν», «Ρομπέρτα», « Η Αρλετ 
καί οί μπαμπάδες της», «Ό λευκός γάμος», «Τό μαύρο 
δωμάτιο», «‘Ο γολγοθάς μιάς γυναίκας», «Φλόγες τοΰ πε 
πρωμένου», «Δίνω τόν έρωτά μου», «Τό δράμα, τοΰ Μ** 1’ 
γιερλιγκ», «Πριγκήπισσα γιά 39 ημέρες» καί «’Επικίνδυ
νες θάλασσες». Καρέλης

Πουλαπάχη. Προεβλήθησαν τά έργα «Γκρεμισμένα 
όνειρα», «Άγγελος», «Τό τραγικόν δίλημμα», «Νύχτες 
φωτιάς», καί «Δεσποινίς έν κινδύνφ».

"Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή νήσος τής κο- 
λάσεω;», «‘Ο έβδομοτ ουρανός», «Ή γυναίκα μέ τήν λεο- 
πάρδαλι», «Λευκός άγγελος» καί «Λευκοί σκλάβοι».

Βόλος
"Αχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Φρακενστάίν 

αίχμάλωτος», «’Επί τά ίχνη τοΰ μυστηρίου», «Οί Άθλιοι»,, 
£ «Τό κόλπο τοΰ ντέντεκτιβ» καί «Ό κάου μποΐ και ο 

μικρός». , „ ,
Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο Σαρλω στή Καρ- 

μεν >, «‘Υπό τό κράτος τοΰ νόμου», «Τό μυστηριώδες τη
λεφώνημα», «Ό παλαιστής», «Τό μυστηριώδες τραίνο», 

f «‘Ο τυχηρός τοΰ Τεξάς», «Κυνήγι στους αιθέρας», «Ίο 
μυστικόν τοΰ θησαυροί», «‘Ηρωική αποστολή», « Ο μυ
στηριώδης κ. Βόγκ», «Οί δαίμονες τών θαλασσών» και 

Ε «Είμαι δραπέτης».
"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Άλή, μπα-

I μπας καί ή 1001 νύχτε^», «Τό μυθιστόρημα ενός άπορου 
νέου», «Βασίλισσα Βικτωρία», «Ποιον απ, τους τρεις», 

I' «Τό καρνέ τοΰ χοροΰ» καί «Ή Α. Μ. ο ερως ινκογ- 
Η κνιτο». , ,

βέτις. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κόκκινη χορευ- 
τρία», «Νά μ’ άπαγάγης άπόψε», «Μαμά Κολιμπρι», 
«Πριν άπ’ τό ηλιοβασίλεμα», «Αγαπώ δλες τής γυναί
κες» καί «Ή πρώτη αγάπη ξαναζεί» Λ.
λ leg

"Αστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η πόλις τή^άμαρ- 
I τίας», «‘Ο ματωμένος θησαυρός», «Τό χρήμα», «Τα ρόδα 

τ’ ’Απρίλη», «Μπέν Χούρ» άμφότερα μετ επιτυχίας και 
f «Λέοντες τών θαλασσών». Βουδουρης

Ρέθυμνβν
Έσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Βοσνίακοί ερω- 

' τες», «Ένας μεγάλος έρως τοΰ Μπετοβεν», « Η φωνή 
τοΰ πεπρωμένου», «Δίδω τόν έρωτά ‘θ1

ί ροι τής Βεγγάλης», «Ή πριγκήπισσα Νταντια». « Ο κόμης 
I Όπλιγκαντό», «Δάκρυα βασιλίσσης», «Παντρεύω τη μαμα

•Ηράκλειον

μου», «Καίνιξμαρκ», «Σταυροφορίαι», «Ή κόρη τοΰ Δρά- 
κουλά», «Μιά νύχτα στό Μαξίμ», «Τόπο στα νειατα»-, 
«Ξαναγύρισε», «Ό χαρτοπαίκτης», «Μαριέττα», «Ιλεντω 
τή ζωή μου» καί «Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα».1 Οδ. Παπ.
Σέρραι

Έσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Κατάχρησις εμπι
στοσύνης» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «Κορίτσια που χάθη
καν», «‘Ιππότης χωρίς πανοπλίαν»,_ «Ή Α. Μ. ο ερως 
Ινκόγκνιτο», « Γά μυστικά τής 'Ερυθρής θαλασσής», ‘^αΥ· 
κάΐ», «Τελευταία συμφωνία», «’Ενοχος ποθος», « Επα- 
νάσκασις σιό Πβκϊνο», «’Ιντερμέτζο», « Αλή μπαμπας» 
καί «Τό διαβολόπαιδο». , ,

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «'Ανήσυχες ψυχές», 
«‘Υποβρύχιον D. 1», «Τό σκάνδαλον μιάς νύχτας», «Τα- 
μάρα», Μόνον γιά σένα», «Δ^ν χορεύω πεια», «Πατριω- 
ται», «Στιγματισμένες γυναίκες» καί «Ή γή της επαγ
γελία..». Βαχιρτξης
Έλευθερούπολις

Άπό διμήνου είς τήν πόλιν μας λειτουργεί κινηματο
γράφος ύιιό τήν έπωνυμίαν «Ήλύσια» μέ καινουργει μη- 
νανήγατα τύπου Σινεμεκάνικα» καί υπο τήν διευνυνσιν 
τοΰ συμπολίτου μας κ. Π. Λεκίδη. Κατά τό τελευταϊον 
δεκαπενθήμερον τοΰ Ιουλίου προεβλήθησαν τα έργα « Α
νοιξιάτικες άγάπες», «‘Υπό δύο σημαίας», «Προδοται» καί 
«Βόλγα-Βόλγα». Θ· Χατζηνιχολαου

Ιωάννινα
Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό καρνέ τοΰ χο

ρού», «‘Υπό τό βλέμμα τοΰ Βούδδα», «Ρόδα τ Απρίλη», 
«Πατριώιαι», «Ό Φόβο;», «Λευκές νύχτες», «Βασίλισσα 
Βικτώρια», «‘Ο πειρατής», «’Ινκόγκνιτο», «Μαροκινή βεν- 
τέττα», «‘Η κυρία μέ τάς καμελίας», «Ό πύργος τή-. Βαρ- 
σοβίαε», «Κρυφός έρως», «’Ανήσυχες ψι χες», «Ό σπου
δαστής τής Πράγας», «Σκιπίων ό άφρικανός» και «Δου
λειές μέ φοΰντες». , _ ,

Ρέξ. “Εκλεισε λόγφ τοΰ θέρους. Κολβατσος

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ

ΜΕ ΚΕΦΑΛΗΝ ΤΟΥ ΚΛΑΡΚ ΓΚΕΊ ΜΠΛ

Πληροφορίαι έκ Ν. ‘Υόρκης άναφέρουν δτι 
τό Δημοτικόν Συμβούλιον τής άμερικανικής πό- 
λεως Κάδιξ, ιδιαιτέρας πατρίδος τοΰ καλλιτέ
χνου τής όθόνης Κλάρκ Γκέίμτιλ (άστέρος τής 
Μέτρο Γκόλντουϊν), άπεφάσισεν δπως, πρός 
τιμήν τοΰ ένδόξου τέκνου τής πόλεως, έκδώση 
ειδικά γραμματόσημα. Τά γραμματόσημα αύτά 
θά φέρουν άναπαράστασιν τής άδράς κεφαλής 
τοΰ Κλάρκ Γκέϊμπλ μέ τήν έπιγραφήν «Κάδιξ— 
Όχάϊο».

ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΟΣ

Παρίσι, 5 Αύγούστου (Αθ. Πρ.)— ‘Η άλ
λοτε διάσημος καλλιτέχνις τοΰ βωβού κινημα
τογράφου, άμερικανΐς Πέρλ Ούάϊτ άπεβίωσεν 
χθες ένταΰθα.



X
Μετά τήν ταινίαν Ο ΡΟ/ΛΠΕΝ Τ2Ν ή όποια θεωρείται ή

ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΕΡΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1938-39 
η WARNER BROS. FIRST NATIONAL FILMS HELLAS

θά παρουσιάση τό ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΗΣ ΦΙΛΜ

0 ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ
Κατά τό τελευταΐον σύστημα ΤΕΧΝΙΚΟΛΟΡ (φυσικών χρωμάτων)

βΐ

Μέ πρωταγωνιστάς τήν ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΕ ΧΑΒΙΛΛΑΝΤ, τόν ΖΩΡΖ ΜΠΡΕΝΤ 
καί τόν ΚΛΩΝΤ ΡΑΙΗΝΣ

Σκηνοθεσία τοΰ μεγάλου ουγγρου σκηνοθέτου τοΰ «Καπιταίν Μπλούντ» καί «Έπε- 
λάσεως τής έλαφράς ταξιαρχίας» ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΡΤΙΖ

Δράμα δυνατόν, Περιπέτεια, Ύπόθεσις και Σκηνοθεσία πού θά καταπλήξουν.


