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01 δύο καλλιτέχναι τής Warner Bros, Έντουαρ Ρόμπινσον καί Μπέττυ Νταϊβις είς τήν μεγάλην 
δημιουργίαν τους «’Ατσαλένιοι άνδρες* τοΰ σκηνοθέτου Μικαέλ Κοϋρτιζ, ή δποία θά προβληβή 

λίαν προσεχώς άπό τής όθόνης τοΰ Κινηματογράφου «Όρφεύς».

ΜΜΙ·Ι··ΙΜ^^
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ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ “ΠΑΛΛΑΣ
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Το φιλμ τον έρωτος, τοΰ πόνου, τής &υσίας...
Σπάνια έδό&ηκε ή ευκαιρία στον ΓΙΓΑΝΤΑ τής τέχνης

μ νά έπιδείζη τδ πολύ
μορφο ταλέντο του μέ 
τόση συναρπαστική μα- 

imiii· εστρία, όση στο κοι- 
νωνικό αριστούργημα

S τον
ΡΕΝΕ ΜΠΕΝΖΑΜΕΝ

| ΠΑ Ρ!Σ !

"Ενας νέος θρίαμβος 
τοΰ

ΧΑΡΡΥΜΠΩΡ
και τής

ΡΕΝΕ ΣΑΙΝ-ΣΥΡ
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ηκμεταλλευζιτζ;

ΕΜΜ. Λ. ΚΑΛΟΓΗΡΟ2
Έμμ. Μπενάκηΐδ - Άθηναι · Τηλεγρ. Διεύθυνσις : Κ&ΛΟΓΗΡΟΜΑΗ - Τηλέφωνον 28-784

’Αντιπρόσωπος διά Μακεδονίαν καί Θράκην Σ. ΜΑΛΛΑΧ, Τσιμισκή 7 - θεσ)νίκη
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Καί πάλι πρώτοι!

1938
Μέ τό πιο αγαπημένο ζευγάρι τής Οδύνης .

ΡΘΜΠεΡΤ τετΛΟΡ
ΒΛΙ^ΟΡ ΠΑΟΥΈΛ

Ή ιχεγαλειτερα επιτυχία της
I έβδοαάδος!

ΠΡΕΜΙΕΡΑ:

3.581 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ



Τό Καμάρι τής Metropolitan Opera τής Νέας 'Υόρκης ! 
Ό^τενόρος πού ή γλυκειά φωνή του μαγεύει καί συγκινεΐ.

NINO ΜΑΡΤΙΝΙ
μαζύ μέ τό γοητευτικό άστέρι πού ή λάμψις τής ώμορφιας του έκανε πολλά άλλα 

άστέρια νά χλωμιάσουν
Ζ ΑΝ ΦΟΝΤΑΙ Ν

στό έκθαμβωτίκοΰ πλούτου, τέχνης καί ώμορφιας Μουσικό Ρωμάντζο

/noyziMi για tun ευριά
'Ένας χείμαρρος μοντέρνας καί κλασσικής μουσικής.

Σκηνοθεσία ΤΖΩΝ ΜΠΛΑΎΣΤΟΝ - Μουσική ΛΕΟΝΚΑΒΑΛΛΟ - ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΦΡ1ΑΜ 
Άπό τά έξαιρετικώτερα μουσικά έργα πού έδημιούργησε ή Κινηματογραφική τέχνη- 

Μιά υπέρλαμπρη παραγωγή τής
R. Κ. 0. RADIO

τήν όποιαν διαθέτει ή

ΣΚΟΥΡΟΣ ΦΙΛ/ΛΣ Ο. Ε.
’ι" « II-■■ι·1 ιI«IMP·-?·?

Σταδίου - ΑΘΗΝΑ1 ■ Τηλ. 21.824 Υποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη (Κομνηνών 7) r

λωρεττα γιουνκ
Ή Βαοίλιϋΰα τής ώμορφιας !

'Υποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη (Κομνηνών 7)

ΤΟΥΕΝΤΙΕΘ ΣΕΝΤΣΟΡΥ-ΦΟ- ΦΙΛΜ

Ό νέος γυναικοκατακτητής !

ΤΑΎ ΡΟΝ ΠΟΟΥΕΡ
στό Φίλμ πού θαμβώνει τώρα τούς Παρισινούς

ΚΤ’ίΦΕ ΜΕΤΡΟΠΟ/

τό όποιον διαθέτει έφέτος ή

ΣΚΟΥΡΟΣ ΦΙΛ/ΛΣ Ο. Ε
Σταδίου 45 · ΑΘΗΝΑ1 · Τηλ. 21.824



Στά άδυτα τών μυθικών χαρεμιών, άνάμεσα στά λαχταριστά ούρί τής λάγνας Άνα« " 
τολής έκτυλίσσεται ή πειό άφάνταστη Κωμική περιπέτεια ποΰ ώς τώρα ό Κινηματο

γράφος δέν είχε ποτέ δείξη !]

0 ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΑΙ Η 1001 ΝΥΧΤΕΣ
μέ’τόν μονάρχη τής ευθυμίας καΐ|τοΰ πανζουρλισμού 

ΕΝΤΥ ΚΑΝΤΟΡ 
καί τής παραδείσιες καλλονές ΤΖΙΝ ΛΑΝΓΚ - ΛΟΥΪΖΑ ΧΟΒΙΚ 

Πλούτος άμύθητος! Σκηνοθεσία ονειρώδης! Μπαλέττα άπό χιλιάδες λαχταριστές καλλονές 
διαλεγμένες έπειτα άπό ειδικό διαγωνισμό.

Ενα άπό τά Κινηματογραφικά θαύματα τής έφετεινής παραγωγής 
τής μεγάλης Κινηματογραφικής Όργανώσεως

ΤΟΥΝΤΙΕΘ ΣΕΝΤΣΟΡΥ-ΦΟΞ ΦΙΛΜ
τήν όποιαν διαθέτει ή

£ΚΘΥΡΑΧ ΦΙΑ/ΛΧ Α, Έ.
Σταδίου 45 - ΑΘΗΝΑΙ - Τηλ. 21.824 'Υποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη (Κομνηνών 7)

“Ενα άπό τά λίγα άριστουργήματα τής παγκοσμίου κινηματογραφικής παραγωγής 
“Ενα άπό τά λίγα δημιουργήματα τής Γαλλικής φιλολογίας

Τό καλλιτεχνικόν κορύφωμα τών πειό άγαπημένων ’Αστέρων

ΣΑΡΑ ΜΠΟΥΑΓίΕ
ΚΛΩΝΤΕΤ ΚΟΛΜΠΕΡ

Τό άριστούργημα τοΰ περιφήμου Γάλλου συγγραφέως ΖΑΚ ΝΤΕΒΑΛ 
πού άνεστάτωσεν τούς δύο κόσμους

ΤΟΒΑΡίΤΕ
ΡΩΣΣΙΚΗ Μ ΥΣΤΙΚΟΠΑΘΕΙ Α —ΠΛΟΥΤΟΣ—ΑΙΓΑΗ-ΕΡΩΤΕΣ

Μιά ταινία άπ’ έκεΐνες πού πολύ σπάνια βλέπουν άνθρώπινα μάτια. 
“Ενας σκηνοθετικός δθλος τοΰ μεγάλου Ρώσσου σκηνοθέτου

ΑΝΑΤΟΛ AITBQK
μέ μουσικήν τοΰ διασήμου Βιεννέζου μουσικοσυνθέτου

/ΛΑΞ STATNEP
“Ενας νέος καί πειό μεγάλος θρίαμβός μας είς τόν 

κινηματογράφον τών μεγάλων έργων

ΟΡΦΕΥΣ

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS
HELLAS A. Ε



^Βιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιπιινιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπ 

Μέχρι σήμερα όταν βλέπαμε έλλη-

= νίκες ταινίες έζηλεύαμε τις ξένες...

ΑΛΛΑ

I ί ΑΡΡΑΒΠΝ MET EMHOilflN
ΕΙΝΕ H ΠρΩΤΗ EAAHNIKIi ΤΑΙΝΙΑ

...πού δέν έχει νά ξηλέιμη τίποτε άπό τις Ευρωπαϊκές 
1 σέ τεχνική, σκηνοθεσία, υπόθεση, έρμηνεία, μουσική κλπ.

I ΕΓΥρίΣΤΗΚΕ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ 

“AL7ISE ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
I ”
= 

ΠΡΟΤΛΓΟΝΙΣΤΟΥΝ

| ΠΑΡΛΣΚΕΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΪ-ΡΕΝΑ ΝΤΟΡ
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΥΠΑΡΙΣΞΗ 
Προβάλλεται

είς τούς Κινηματογράφους ΑΤΤΙΚΟΝ και ΚΡΟΝΟΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ ■ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
ΚΑΙ Η

7S. Η. κ. Ε.
(ANQNY/ΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡ. & ΚΤΗΜΑΤ. ΕΠίΧΕΙΡΗΣΕΟίΨ

I
1

Ξ

ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

KLflNQ run
I

ΕΙΔΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΙΣ

KIINH Μ A Τ ΟΓΡ ΑΦΟ\Σ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΧΧΧ ΑΘΗΝΑΙ ΧΧ« τηλεφ. 52 53d

I

II

| I ■ =I 1

I
5

I I f I I
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 - ΤΗΛ. 24'339 ΚΑΙ 24'895

= ΔΙΑΦΗΜ. “ΙΔΕΑ,,
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«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» ίΐ
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

i

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

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία συνδρομήφρ. χρ.10
ΑΙ συνδρομαί απαραι
τήτους προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙ1ΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Οδβς Σ2ΚΡΑΤΟΥΣ άριθ. 43 
(Α" ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 4) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

Άριθ. Τηλεφώνου: 52-400ΕΤΟΣ ΙΕ' ΑΡΙΘ. 3 (416)
91ΗΚ90σΠΠΠΠΠΠ!1ΠΒ0ΠΠ0Π{Η1Π00Π0Β00ΠΗΠΙΗΙ0Π!!ΠΠΠΠ00ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ0ΠΒΠσΒΠΒΠΠΠΒσΗβ00Π’«

Η ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ
ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΕΛΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Στοκχόλμη, Δεκέμβριος.—Ή Σουηδία έδέχθη κατ’ 
αύτάς μέ δλας τάς τιμάς έν ένδοξον τέκνον της: 
προερχομένη έκ τοΰ Χόλλυγουντ, άφίχθη είς τήν γε
νέτειράν της ή «θεία» Γκρέτα Γκάρμπο, ή πνευματι- 
κωτέρα ήθοποιός τοΰ κινηματογράφου ή δποία έ- 
γνώρισε τήν παγκόσμιον δόξαν περισσότερον άπό 
κάθε άΛλην γυναίκα καί άριθμεί είς έκατομμΰρια 
τούς άνά τόν κόσμον θαυμαστός της. Ή διάσημος 
ήθοποιός ένοστάλγησε τάς φυσικός καλλονάς τής 
πατρίδας της κοί δπως έδήλωσε σκοπεύει νά άνα- 
παυθη έπί έξ καί πλέον μήνας είς τάς Σκανδιναυϊ 
κάς χώρας. Κανείς δμως δέν γνωρίζει ποΰ θά έγκα- 
τασταθή καί πώς θά διέλθη τάς «διακοπάς» της ή 
ένδοξος καλλιτέχνις. Επειδή δ γνωστός διευθυντής 
δρχήστρας Στοκόβσκυ, μετά τοΰ δποίου έμφανίζε- 
ται πάντοτε τόν τελευταΐον καιρόν ή Γκάρμπο, τήν 
συνώδευσε καί κατά τό ταξείδιόν της, έκυκλοφό- 
ρήσε καί πάλιν ή φήμη δτι ή «θεία Γκρέτα» ήρχετο 
είς τήν Εύρώπην διά νά πραγματοποιήση τά περί 
γάμου σχέδιά της. Έρωτηθεΐσα σχετικώς ύπό Σουη
δού δημοσιογράφου, ή Γκρέτα Γκάρμπο άπήντησε.

—Μέ παντρεύουν πάντοτε μόλις τελειώσω τό 
«γύρισμα» μιας μεγάλης ταινίας. Είνε λοιπόν τό
σον άπαραίτητον νά παντρευτώ ;

Κατά τήν άφιξίν της είς Γκόττενμπουργκ ή 
Γκάρμπο έδήλωσεν δτι προτίθ ται νά «γυρίση· άρ· 
γότερα είς τήν Σουηδίαν ενα φίλμ, τοΰ δποίου αύτή 
θά είνε ή πρωταγωνίστρια καί ή σκηνοθέτις-

Επ’ εύκαιρία τής άφίξεως τής διασήμου ήθο- 
ποιου, αί σουηδικαί έφημερίδες δημοσιεύουν τό κα
τωτέρω άρθρον τοΰ θείου της, δδηγοΰ ταξί είς 
Στοκχόλμην.

«"Οταν έγεννήθη τό πρώτο παιδί του, ό άδελ- 
φός μου, δ όποιος είργάζετο τότε εις Μαλμόε, μοΰ 
έγραψε ένα μεγάλο γράμμα, δπου μεταξύ τών άλ
λων μοΰ έλεγε· «θά δώσουμε στήν κόρη μας τό 
δνομα Γκρέτα, δπως λέγανε καί τή μητέρα μας. 
(Γκρέτα είνε τό ύποκοριστικόν τοΰ Μαργαρίτα). Εί 
μαι πολύ εύχαριστημένος, θά προτιμοΰσα δμως νά 
είνε άγόρι. Μιά κόρη δέν δίδει ποτέ μεγάλες ικα
νοποιήσεις, στοιχίζει πολύ καί ποτέ δέν κατορθώνει 
νά άποκτήση ένα καλό έπάγγελμα».

«Ξαναδιάβασα τό γράμμα τοΰ άδελφοΰ μου, δταν 
είδα σέ μιά έφηάερίδα δτι ή Γκρέτα έκέρδιζε χρή
ματα κατά δεκάδες έκατομμυρίων καί ξαναθυμόμουν 
τήν ήμέρα, πού δ άδελφός μου μέ παρακαλοΰσε νά 
βρώ γιά τήν Γκρέτα μιά έργασία περισσότερο Ικα
νοποιητική άπό έκείνη πού είχε, ώς βοηθός πωλή- 
τρια, στό κατάστημα Χόμπσον καί Μπράουν. Άλλά 
δυστυχώς δέν είχαμε σχέσεις καί ή δυστυχισμένη

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

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

Κατ' αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

S 
£ 
£ 
£ 
S

I® 
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ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΧ. 10

μικρούλα Γκρέτα ήταν ύποχρεωμένη νά μείνη στούς 
ίδιους έργοδότες.

Μιά φορά, έν τούτοις, ένα άρκετά πλούσιο πρό
σωπο—άνεψιά ένός διασήμου τραπεζίτου—πού έ
μενε στό Μαλμόε, ζητοΰσε μιά νέα γυναίκα γιά κα
μαριέρα καί μαγείρισσα. "Εγραψα τότε στόνάδελφό 
μου, πού μοΰ άπήντησε μέ μιά περίεργη γιά τήν έ- 
ποχήν έκείνην έπιστολή. ‘Η Γκρέτα, μοΰ έγραφε, 
έχει πειά ιδέες, πού δέν μπορώ νά έννοήσω. Σ’ εύ· 
χαριστώ πολύ γιά τό ένδιαφέρον σου γιά τή νέα 
θέση, άλλά ή Γκρέτα δέν θέλει νά τήν δεχθή, δέν 
ξέρω γιατί. Μοΰ είπε δτι είνε διατεθειμένη νά κάμη 
δποιαδήποτε δουλειά, έκτός άπό τό νά γίνη ύπηρέ- 
τρια. Έξ άλλου μιά φίλη της τής έβαλε τήν Ιδέα 
νά παίξη στό θέατρο Πώς ν’ άνέβη στό πάλκο σέ 
τέτοια ήλικίσ ; Μαζί μέ ηθοποιούς, πού γυρίζουν στά 
πανηγύρια καί δέν ξέρει κανείς πούθε βαστάει ή 
σκούφια τους; Προτιμά έν τούτοις τό έπάγγελμα 
αύτό καί νά διακινδυνεύση τά νιάτα της, άπό μιά 
ήσυχη κΓ άσφαλισμένη ζωή». Ή έπιστολή αύτή φέ
ρει χρονολογίαν 8 Δεκεμβρίου 1922.

Τήν έπαύριον έλάμβανα μίαν έπιστολήν άπό τήν 
Ιδίαν τήν Γκρέτα, ή δποία μοΰ έγραφε δτι έδέχετο 
τήν θέσιν. «Είχα σκεφθή, μοΰ έγραφε, ν’ άκολουθήσω 
τήν φίλην μου, πού θά άνέβαινε στό θέατρο, άλλά 
μετενόησα καί άπεφάσισα νά δεχθώ τήν θέσιν πού 
μοΰ προτείνεις, άφοΰ προηγουμένως περάσω μερι 
κές ήμέρες στό Μαλμόε».

"Οταν ή Γκρέτα ήτο δκτώ έτών καί οι φίλοι της 
τήν έλεγαν Φραϊκχεν (δεσποινίς) Γκούσταφσον, τό 
μόνο μέρος πού άγαποΰσε γιά τά παιχνίδια'της, 
ήταν ή άκροθαλασσιά. δπου έρχόταν μέ τόν πατέρα 
της. Κολυμπούσε μαζί μας, τής άρεσε φοβερά τό 
κολύμπι καί ή μελέτη. Ή άνάμνησις, πού διατηρούμε 
άπό τή μικρά άνεψιά μας. είνε ένα κορίτσι πού κρα
τάει πάντα ένα βιβλίο στό χέρι- Τήν πρώτη έβδο
μάδα τών διακοπών, πού περνούσε κοντά μας, διά
βαζε δλα τά βιβλία πού είχαμε άγοράσει δλόκληρο 
τό έτος Τεσσάρων μόλις έτών ή Γκρέτα ήξερε νά 
διαβάζη τελείως καί έξ νά γράφη. "Οταν πρωτο- 
ήρθε νά περάση σέ μάς τις διακοπές της ή Γκρέτα 
ήτο έπτά έτών. Είχε ένα χαρακτήρα μικροΰ άγριου 
ζώου καί άναγκασθήκαμε νά τή στείλουμε πίσω στό 
σπίτι της έπειτα άπό δύο ήμέρες. Τό έπόμενο έτος 
μάς ήλθε πάλι πολύ κακόκεφη. Είχε άπορριφθή στό 
σχολείο καί δταν τήν έρωτήσαμε σχετικώς, μάς ά- 
πήντησε' «Βρίσκουν πώς είμαι άδιόρθωτη». Άπό τήν 
έπομένη τοΰ έρχομοΰ της ή Γκρέτα άρχισε τήν ά· 
τίθαση ζωή της. Ανέβηκε μιά μέρα σ’ ένα τοίχο κΓ 
έπεσε άπό άρκετό ύψος. "Εμεινε δκτώ μέρες στό 
κρεββάτι γιά νά έπουλωθή ή πληγή της, πού τής ά·

0 ΒΑΛΤ ΝΤΙΣΝΕΤ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Είνε γνωστή ήδη στούς άναγνώστας μας ή θρι
αμβευτική έπιτυχία πού σημείωσε παντού δπου προ
εβλήθη ή ^Άσπροχιόνα», τδ μεγάλο αύτό φιλμ «Μίκυ- 
Μάους» πού δημιούργησε δ Β Ντίσνεύ.

"Ηδη, δέν θά ήταν χωρίς ένδιαφέρον, νά μετα- 
φέρωμε στις στήλες μας τό κείμενον τής συνεντεύ- 
ξεως πού έδωκεν δ δημ ουργός τοΰ φίλμ αύτοΰ σ’ 
έναν Αμερικανό δημοσιογράφο, πού έσπευσε νά τόν 
ρωτήση, πώς προέβη στό μεγάλο αύτό τόλμημα· 
Διότι αύτή ήταν ή γνώμη δλων δσοι ήτουσαν δτι δ 
δημιουργός, δ έφευρέιης, τών Μίκυ-Μάους εϊχεν έ· 
πιδοθή μέ δλο του τό ζήλο καί δλη του τήν ψυχή 
στή δημιουργία ένός έργου μέ ήρωας «Μίκυ-Μάους», 
πού θά κρατούσε ένα δλόκληρο πρόγραμμα καί θά 
είχε ύτόθεσιν σοβαράν, ένδιαφέρουσαν. "Ολος δ 
κόσμος, άπλοΐ τοΰ Κινηματογράφου θεαταί καί ει
δικοί περί τόν Κινηματογράφον, έπίστευαν σταθερά 
δτι τό «Μίκυ Μάους» μόνον ώς ένα ποίκιλμα τού 
συνήθους προγράμματος, σάν μιά εύχάριστη όλιγό- 
λε.ττη άτρσξιόν, είχε τήν θέσιν του στό σύνηθες πρό
γραμμα τής όθόνης. Όταν λοιπόν ή καταπληκτική 
έπιτυχία τής Άσπροχιόνας» ήρθε νά άνατρέψη τις 
προβλέψεις καί τάς πεποιθήσεις των, γενικόν ύπήρξε 
τό ένδιαφέρον νά γνωσθή πώς δ Β Ντίσνεϋ άπεφά- 
σισε νά ριψοκινδυνεύση τή φήμη καί τήν περιουσία 
του σέ ένα έργον πού ή έπιτυχία δέν ήταν άπδ πρίν 
έξησφαλισμένη. Ιδού λοιπόν τί άπήντησε στή σχε
τική έρώτησι δ θριαμβευτής.

Όταν ήμουν παιδί, μιά ήταν ή πιό θερμή μου έ- 
πιθυμία Να ίδώ μιά ώραία θεατρική πσράστασι,πού 
νά_μοΰ θυμίζη κάτι άπ' τις Νεράιδες τών παραμυ
θιών πού μοΰ διηγόταν ή γιαγιά μου- "Οταν λοιπόν 
είδα δτι σ’ ένα άπ’ τά θέατρα τής πόλεως πού διέ
μενα θά παιζόταν «‘Η Άσπροχιόνα καί οί 7 νάνοι», 
έκαμα δσες οικονομίες άπ’ τά έσοδα πού είχα που- 

. λώντας έφημερίδες κι’ έτσι ένα βράδυ κατώρθωσα 
νά έξασφαλίσω μιά θέσι γιά τήν παράστασι αύτή, 
πού μοϋμεινε άλησμόνητη..

Άπό τότε πέρασε καιρός. Ό χθεσινός έφημερι- 
δοπωλάκος είχε γίνει δ περίφημος δημιουργός τοΰ 
«Μίκυ-Μάους», δ πλούσιος κι’ άξιοσέβαστος, πού 
μπορούσε νά άναπαυθή έπί τών δαφνών καί τοΰ 
πλούτου του. Τότε, λοιπόν, καί καθώς είχα παύσει 
νά παρουσιάζω τίποτε άξιολογώτ^ρο άπό έκεΐνα 
πού ήρκεσαν νά μ' άναδείξουν καί νά μέ πλουτί
σουν, ^άρχισα νά πέρνω γιά καιρό γράμματα θαυ
μαστών, πού μοΰ ζητούσαν νά τούς παρουσιάσω 
κάτι καινούργιο. Καί δσο έκπληκτοι παρακολου
θούσαν τήν άδράνειά μου, δτι δέν έκανα καμμιάν 

φησε ένα μεγάλο σημάδι στό δεξιό μηρό. Μετά ιό 
άτύχημά της αύτό μετέβαλλε χαρακτήρα "Εγινε 
πειό καλή. "Αρχισε νά δέχεται νά φοράη τις ποδιές 
της καί νά κτενίζη κάθε πρωί τά μαλλιά της— 
πράγματα πού προηγουμένως ήρνεϊτο μέ πείσμα. 
Είχε δμως καί μερικές γνήσιες παιδικές στιγμές ή 
Γκρέτα θυμάμαι δτι τήν έπαιρνα τότε στά γόνατά 
μου καί ήτανε τόσο άδύνατη, μολονότι έτρωγε δσο 
τέσσερες. "Ερχονταν τά καλοκαίρια σέ μάς ή Γκρέτα 
μέχρις ήλικίας 'δ^έτών. Στά χρόνια αύτά ήτο σιω
πηλότατη, νόμιζε κανείς δτι ήτανε άλλαλη. Σέ κα
νένα δέν άπηύθυιε τό λόγο καί σπανίως έπρόφερε 
μιά λέξη... Μετά δύο χρόνια μέ έπεσκέφθη γιά νά 
άγοράση ένα βάζο τοΰ σπιτιοΰ μου, πού τής άρεσε. 
Της τό έχάρισα. Άπό τότε δέν τήν ξαναεΐδα παρά 
μονο... στόν κινηματογράφο . "Ισως τή συναντήσω 
τώρα, πού ήρθε στή Σουηδία».

άπόπειρα νά φτιάσω κάτι καλύτερο άπό πρώτα, 
τόσο συνέχιζαν τις παροτρύνσεις τους.

Τέλος άπεφάσισα νά κινηθώ. Μοΰ πρότειναν 
τότε πολλά, πολλά θέματα Στό δικό μου μυαλό 
ώττόσο, έρχόταν πάντα ή «Άσπροχιόνα καί οί έπτά 
νάνοι» πού τόσο ζωηρή μοΰ ήταν ή άνάμνησις τής 
παραστάσεως πού παιδί είχα δει Τό παρσμΰθι 
αύτό είναι γνωστό σ’ δλους κΓ δλοι νοιώθουν μιά 
συγκίνησι σιά τρίσβαθα τής ψυχής τους—μικροί καί 
μεγάλοι—άμα συμβή νά τό θυμηθούν.

Στήν άνάμνησι τής ιστορίας αύτής, προβάλλουν 
στή φαντασία τοΰ καθενός μας εικόνες ώραΐες, ζω 
γραφισμένες μέ τά πιό λαμπρά καί διάφανα χρώ
ματα. Ρυάκια πού κυλοΰν τά κρουσταλένια νερά 
τους άνάμεσα άπό ύπέροχα ντεκόρ δασών, λουλου- 
διών, χλόης καί σπηλαίων, μ’ ένα μουσικώτατο 
κελάρισμα σάν νανούρισμα μητέρας σ’ άγαπημένο 
παιδί Πουλιά μικρά, έξωτικά. πολύχρωμα, χρυσο- 
φτέρουγες πεταλούδες ζώα μικροσκοπικά, κάτοικοι 
τόσοι δά, παράδοξοι, έντομα πρωτόειδωτα καί 
ώραΐα. Πλήθος τέλος άπό εικόνες έξαίσιες, Ικανές 
νά γοητεύσουν καί συγκίνήσουν. ΚΓ άνάμεσα σ’ 
αύτά τά τοπία τά παραδείσια, κυρίαρχος καί βασί
λισσα, ή γοητευτικώτερη μικρούλα πού έπλασε ή 
άνθρώπινη φαντασία, ή θρυλική «Άσπροχιόνα» μέ 
τήν άγγελική ώμορφιά καί καλωσύνη

Τότε είπα άποφασιστικά στούς συνεργάτας μου
—θά γυρίσω τήν «Άσπροχιόνα καί τούς 7 νά

νους Ή πεντάμορφη αύτή μικρή καί θρυλική στάρ, 
θά φέρη στό στούντιό μας τήν εύτυχία

Καί σιγά σιγά τούς έπεισα νά κάνουν ένα σχέδιο 
μέ μεγάλη προσοχή καί μελέτη Καί όμολογώ πώς 
δλοι έργάστηκαν μέ προθυμία, ένθουσιασμό, ζήλο-

Τό 1914 ήσαν δλα σχεδόν έτοιμα γιά τό «γύρι
σμα· τοΰ φίλμ. Ή έργασία πού είχαμε κάνει, ήταν 
μιά νέα δημιουργία, ή πρώτη άπόπειρα γιά ένα 
τέτιου είδους φίλμ Άλλά καί πόσοι κόποι θεέ μου, 
ώσπου νά βρεθούνε τόσες άνάλογες άνθρώπινες 
φωνές... πού ιάδιναν τήν έντύπωσι τήν άληθινή κ ί 
φυσική, δτι προέρχονται άπό τούς τόσους τοΰ φιλμ 
Νάνους καί πόσες έρευνες ώσπου ν' άνακαλύψουμε 
τή φωνή, πού ταίριαζε στήν «Άσπροχιόνα·.

Τέλος τό σενάριο περατώθηκε πλήρως, οί φωνές 
βρέθηκαν καί άρχισε τό «γύρισμα». "Ενα «γύρισμα» 
πού κράτησε ένα δλόκληρο χρόνο. Τέλος ή ταινία 
περατώθηκε άφοΰ δαπανήθηκαν γι’ αύτή 2.000 0 0 
δολλ. έκ τών όποιων οί 20J έφυγαν στήν ,ρ.οερ- 
γασία. Όσον άφορά τήν έργασία τών διαφόρων 
σκηνοθετών, ζωγράφων, ντεκορατέρ κλπ. ήταν άπε- 
ρίγραπτος.. "Ετσι έτελείωσεν ή «Άσπροχιόνα» πού 
έθαυμάσθη στήν Αμερική καί πού πιστεύουμε δτι 
θ’ άρέση σ’ δλο τόν κόσμο. ‘Οόέτιη Ήρ. Οικονόμου

ΤΟ ΙΕΡΟΝ «ΦΈΥΔΟΣ
(Die Erotnme Luge)

Έντός όλίγων ήμερών περατοΟται ή τελευ- 
λαία ταινία τής δραματικής καλλιτέχνιδος 
Πόλα Νέγκρι. Οΐ καλλιτεχνικοί συνερ- 
γάται τών ξένων έψημερίδων, παρακολουθή- 
σαντες τό «γύρισμα» είς τά στούντιο, όμιλοϋν 
ένθουσιωδώς διά τό άφθαστο παίξιμο τής 
Πόλας Νέγκρι.

Ή δραματική ύπόθεσις είναι έκτάκτως έν- 
διαφέρουσα, ό δέ ρόλος τής συμπαθούς καλ- 
λιτέχνιδος ταιριασμένος άπολύτως μέ τήν τε 
χνοτροπίαν της.

Υπολογίζουν νά είναι έτοιμη κατά τά τέλη 
τού Φεβρουάριου έ. έ.
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Η ΑΛΜΑΤΩΔΗΣ ΠΡΟΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ

’Έτος συνεπληρώθη άφ’ δτου ό γηραιός 
Κάρλ Λέμλε, ό καλοκάγαθος πρόεδρος καί 
ιδρυτής τής παγκοσμίου κύρους παραγωγικής 
Εταιρείας «Γιουνίβερσαλ», άπεσύρθη τοΰ Χόλ
λυγουντ παραχωρήσας αύτήν είς έναν ισχυρόν 
όμιλον χρηματιστών τού’ξΟύάλλ Στρήτ, δστις 
έπί κεφαλής αύ- 
τής έχει τόν Κον 
Τσήβερ Κόουν
τιν, έναν άπό 
τούς „πλέον ση- 
μ α ί ν’οντας έκ- 
προσώπους τοΰ 
’Α μ ε ρ ικανικοΰ 
Κεφαλαίου.

’Έκτοτε ή έν 
λόγω έταιρεία 
μ ε τωνομασθεΐ- 
σα «Νέα Γιουνί
βερσαλ» ύπέστη 
ριζικός μεταρ
ρυθμίσεις είς 'ό
λους γενικώς · 
τούς κλάδους 
αύτής, άπό τήν 
άνωτέραν διοί- 
κησιν μέχρι καί 
τής κινηματο
γραφικής παρα
γωγής.

’Από τήν ρι
ζικήν αύτήν ά· 
νακαίνισιν,όφει- 
λομένην κυρίως 
είς τήν έξαιρετι- 
κήν δραστηριό
τητα καί τήν έ- 
πιτυχή ώθησιν 
ήν μετήλθον οί 
νέοι άνδρες οί 
εύρισκόμενοιέπί 
κεφαλής τής 
« Νέας Γιουνί
βερσαλ», προέ- 
κυψεν μία γιγαν 
τιαία προσπά
θεια καί μία πυ- 
ρετώδης Ενέρ
γεια άποβλέπουσα είς ένα καί μόνον σκοπόν :

έπιτυχίαν!.
Βεβαίως μία τοιαύτη άναστάτωσις δέν ήτο 

δυνατόν να άποδώση άμέσως καί θετικά Απο

Ή νέα άποκάλυψις τής όθόνης Ντιάνα Ντούρμπιν, ή όποία πρω
ταγωνιστεί εις τό Κινηματογραφικόν Αριστούργημα Τρία "Εξυ
πνα Κορίτσια (Threesmart Girls) ή μεγαλειτέρα έπιτυχία τοΰ 
έτους τής Νέας Γιουνίβερσαλ, ήτις μας παρουσιάζει τήν γλυκυ- 
τάτην καί χαριτωμένην βεντέττα τοΰ ’Αμερικανικού Κιν)φου.

τελέσματα’ εύτυχώς δμως ή μεταβατική πε
ρίοδος ήτις ήκολούθησε, δέν διήρκεσε πολύν 
καιρόν, διότι τό όνομα τής «Νέας Γιουνίβερ
σαλ» ήρχισεν ήδη νά έπιβάλλεται [παντού είς 
τήν Κινηματογραφικήν άγοράν καί καταλαμβά
νει γοργώς τήν πρώτην αύτήν θέσιν, χάρις είς 

τήν έκλεκτικό- 
τητα τής παρα
γωγής της καί 
τήν δημοτικότη
τα τών «άστέ- 
ρων» της.’ **

Ή Αλματώ
δης αυτή πρόο 
δος καί* αίσια 
έκβασις τής «Νέ
ας Γιουνίβερ
σαλ» πρός τήν 
έπιτυχίαν, δύνα- 
ται νά θεωρηθή 
έκ πρώτης δψε- 
ως ώς άληθινόν 
θαύμα Έν τού- 
τοις, αύτό δέν 
πρέπει νά’Γμδς 
έκπλήττη καί τό
σον, διότι* πα- 
ραλλήλως'πρός 
τάς έντατικάς 
προσ π α θ ε ( α ς 
τών ιθυνόντων 
καί τά άφάντα- 
στα μηχανικά 
καί τεχνικά μέ
σα άτινα άφθό- 
νως διέθετον, έ
νας τρίτος πα
ράγων’ συνέβα- 
λεν έπίσης — ό 
πλέον πολύτι
μος—τό χρήμα.

Καί πράγμα
τι, έάν παρό
μοια άνέλπιστα 
άποτελέσμ α τ α 
προέκυψαν έν- 
τός τόσον βρα- 
χέως χρονικού 

δπίσθεν τής τερα- διαστήματος, είναι διότι
στίας είς έμψυχον και άψυχον υλικόν όργα- 
νώσεως, εύρίσκονται τά έκατομμύρια δολ. 
λαρίων τοΰ Κου Τσήβερ Κόουντιν καί τοΰ ό. 
μίλου αύτοΰ, μέ τά όποια δλα τά έμπόδια ύ

περπηδοΰνται καί καθιστούν τήν έργασίαν πε
ρισσότερον ευκολον καί τόν δρόμον όλιγώτε- 
ρον τραχύν δι’ δλους έκείνους οϊτινες φιλοδο
ξούν μέ τόσον ζήλον νά δώσουν είς τήν «Νέαν 
Γιουνίβερσαλ» τήν πρώτην θέσιν μεταξύ τών 
παραγωγικών έταιριών άνά τήν παγκόσμιον 
κινηματογραφικήν άγοράν.

Άπηλευθερωμένη τών οικονομικών φροντί
δων καί έπανακτήσασα νέον αίμα καί σφρΐ-

Ό κ Πώλ ϊλάτερμοοντ, ό συμπαθής καί δρα
στήριος Γενικός Διευθυντής τής Νέας Γωυνίβερ- 
ταλ δι’ δλην τήν ’Εγγύς ’Ανατολήν (Universal 
Pictures Corporation of Egypt) δστις άφίχθη 
προχθές είς τήν πόλιν μας καί κατέλυσε 
είς τό Ξενοδοχεΐον τής-Μεγάλης Βρεττανίας». 

γος είς δλους αύτής τούς κλάδους, ή «Νέα 
Γιουνίβερσαλ άτενίζει ένώπιόν της τό πλέον 
λαμπρόν μέλλον.

Τά πρώτα άποτελέσματα είναι άλλωστε 
καί ή καλλιτέρα έγγύησις διά τό μέλλον τής 
μεγάλης αύτής έταιρείας, ήτις δέν έπαυσεν 
ποτέ νά χαίρη παντού τής παγκοσμίου έμπι- 
στοσύνης καί έκτιμήσεως

Μεταξύ τών πλέον θετικών άποτελεσμάτων 
άτινα μας έπαρουσίασαν τά Στούντιο τής 
«Γιουνίβερσαλ - Σίτυ» έξέχουσαν θέσιν κατέχει 
ή περίφημος ταινία «Τά τρία έξυπνα κορίτσια» 
έργον τοΰ όποιου ή καλλιτεχνική καί έμπο- 
ρική άξια άνεγνωρίσθη παντού δπου προε
βλήθη, είς τήν Νέαν Ύόρκην, τούς Παρισίους, 
τό Λονδΐνον, τήν ’Αλεξάνδρειαν κ.λ. καί έθεω- 
ρήθη άνσίμφισβητήτως -ώς ή μεγαλειτέρα μου

σική κωμωδία τοΰ έτους. Είς τήν Διεθνή Κινη
ματογραφικήν Έκθεσιν τοΰ Αίντο τής Βενε
τίας, τό έργον αύτό έκρίθη ώς ή ώραιοτέρα έ
πιτυχία τής παγκοσμίου παραγωγής.

Έπί πλέον, τό έργον αύτό μάς άποκα- 
λύπτει διά πρώτην φοράν τήν νέαν γλυ- 
κυτάτην βεντέτταν Ντιάνα Ντούρμπιν, ή ό
ποία άν καί 15 μόλις έτών, άποδεικνύεται δχι 
μόνον σπουδαία ήθοποιός, άλλά καί έξαισία 
άοιδός Χάρις είς τήν νέαν ταινίαν αύτήν, ή 
Ντιάνα Ντούρμπιν άνεγνωρίσθη ώς «μεγάλη 
βεντέττα» καί είς ένα διαγωνισμόν, δστις έ
λαβε τελευταίως χώραν είς τάς ‘Ηνωμένας Πο 
λιτείας, ή κριτική έπιτροπή αύτοΰ έκρινε τήν 
νεαρόν ήθοποιόν μαζϋ μέ τόν Κλάρκ Γκέημπλ 
καί τόν Ρόμπερ Τέϋλορ, ώς τούς πλέον δημο
φιλείς «άστέρας» τής ’Αμερικής.

Ή Ντιάνα Ντούρμπιν κερδίζει σήμερον τό 
άπίστευτον ποσόν τοΰ ένός έκατομμυρίου δολ
λαρίων μηνιαίως

Πολλαί έταιρεΐαι προέτειναν είς τήν Ντιάνα 
Ντούρμπιν δελεαστικούς δρους καί δλαι αί 
κριτικαί παραβάλλουν αύτήν πρός τήν Μέλμπα 
καί τήν Άδελίνα Πάττι Πάντως ή Ντιάνα 
Ντούρμπιν παραμένει ώς τό πλέον αίσθαντι 
κόν «Εύρημα» τής Νέας Γιουνίβερσαλ.

Ελλείψει χώρου, δέν δυνάμεθα νά έπεκτα- 
θώμεν περισσότερον διά τά άλλα μεγάλα έργα 
άτινα έτελείωσαν ή πρόκειται νά τελειώσουν 
έντός όλίγου είς.τά Στούντιο τής «Γιουνίβερ
σαλ - Σίτυ» καί τά όποια θά άποτελέσουν ά- 
ναμφιβόλως τάς ώραιοτέρας τών έκπλήξεων 
τοΰ έτους

'Όσοι ένδιαφέρονται διά τόν Κινηματογρά
φον, προπαντός δμως οί διορατικοί Κινηματο- 
γραφισταί, οί όποιοι παρακολουθούν τήν Αλ
ματώδη πρόοδον καί τήν ίλιγγιώδη άνοδον 
πρός τήν έπιτυχίαν τής «Νέας Γιουνίβερσαλ», 
γνωρίζουν άπό τοΰδε δτι πρέπει νά έπαγρυ- 
πνοΰν προσεκιικώς διά τήν έξασφάλισιν τής 
Κινηματογραφικής αύτής παραγωγής, ήτις 
προμηνύεται άπό έτους είς έτος περισσότερον 
έκλεκτική καί προσοδοφόρος.

'Η «Νέα Γιουνίβερσαλ» εΐναι συνώνυμος 
τής έπιτυχίας !

ΕΓΓΡΑφΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Κινημ. Τιτάνια Πύργος 1-1 -933 » 30-12-938
Δ. Πολύζος καί Σια Άγρίνιον 1-1 -938 » 30 12-938
'Εταιρία Γκρέκα Άθήναι 1 10-937 » 30- 9-938
Κινημ. Τιτάνια Άργοστ. 1- 1-938 30-12-938
Γ. θεοφιλάκος θεσ)νίκη 1· 1-938 » 30-12-938
Μισέλ Σιμχα 1- 1-938 » 30 12-938
Ίω Σαμαράς » 1- 1-938 » 30 12-938
Κ· Ίωαννίδης Άθήναι 1- 1-933 30-12-938
Κ. Λιναρδάκης Ήράκλ. 1-12-937 » 30-11-938
Σ. Μαλλάχ θεσ)νίκη 1- 1-938 . 30-12-938
X, Σπηλιόπουλος Πύργος 1- 1 938 » 30 12 938
Δ, Χρόνης Δράμα 1-12937 > 30-11-938
‘Ερμή;·Ε.Δ Α Π. Άθήναι 1- 1 938 » 30 12-938
C Constant Berlin 1· 2 938 » 30· 1-939
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ΜΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΧΛ
Παρίσι ’Ιανουάριος,—Δύο πρωτοπόροι τοΰ Κινη

ματογράφου άπέθανον πάμπτωχοι καί λησμονημένοι. 
Ό ΑΙμίλιος Κόχλ, θεωρούμενος ώς δ πρόδρομος τών 
κινουμένων εικόνων καί δ Γεώργιος Μελιές, δ ό
ποιος ύπήρξεν εϊς άπδ τούς πρώτους σκηνοθέτας.

"Οσοι έξεμεταλλεύθησαν τήν άρχικήν έπινόησιν 
τοΰ Κόχλ, δ όποιος ή ιο διάσημος σκιτσογράφος, έ· 
πλούτισαν. ‘Η τέχνη τοΰ Μίκυ Μάους έδημιουργήθη 
χάρις εϊς τήν έμπνευσίν του., καί άποτελεΐ σήμερον 
μίαν βιομηχανίαν έκ τής όποιας άποζοΰν έκατον- 
τάδες καλλιτεχνών. ‘Ο έφευρέτης έν τούτοις τίποτε 
δέν έκαρπώθη άπδ αύτήν. Εύφυέστατος σκιτσογρά 
φος δ Κόχλ, μαθητής τοΰ Άντρέ Ζίλλ, έ'ζησε μέ έν- 
θουσιασμόν τάς πρώτας ώρας τοΰ Κινηματογράφου, 
Προσληφθείς άπδ τήν Εταιρείαν Γκωμόν, είχε σχε
διάσει διάφορα σύντομα σκέτς καί έδημιούργησε 
πρόσωπα κωμικώτατα. Τώ 1912 μετέβη είς τήν 
’Αμερικήν, δπου έκεΐνοι πού άργότερον έγιναν με- 
γαλοβιομήχανοι τοΰ κινηματογράφου ένδιεφέρθησαν 
διά τήν τέχνην του. Πολύ συντόυως έν τούτοις οΐ 
μιμηθέντες τήν έφεύρεσίν του τόν ύπεοέβαλαν. Καί 
δ Κόχλ, είς τό περιθώριον πλέον, έπέστρεψεν είς τό 
Παρίσι, δπου έζησεν άποτραβηγμένος είς μίαν συ

. νοικίαν τής Μονμάρτρης. μέσα είς μίαν τρώγλην 
χωρίο παράθυρα. "Ενα βράδυ έσπασε ή λάμπα τοΰ 
πετρελαίου μέ τήν δποίαν έφωτίζετο καί προσπα- 
θών νά κατασβέση τό πΰρ, ϋπέστη σοβαρά έγκαύ- 
ματα, έκ των όποιων άπέθανε προχθές είς ήλικίαν 
81 έτών, είς ένα νοσοκομεϊον.

Ό Γεώργιος Μελιές, δ όποιος άπέθανε χθές είς 
ένα άλλο νοσοκομεϊον εις ήλικίαν 76 έτών, είχεν 
άπδ νεαρός ήλικίας μανίαν μέ τό θέατρον. Διευθυν 
τής ένός παρισινού θεάτρου κατά τό 1895 έτυχε· νά 
παρευρεθή κατά τήν δημοσίαν προβολήν τής πρώ
της κινηματογραφικής ταινίας πού είχαν «γυρίσει· 
ο! έφευρέται τοΰ κινηματογράφου άδελφοί Λουμιέρ 
είς ένα καφενεΐον τών Παρισίων. Τά θέματα ήσαν 
πολύ άπλα: Είσοδος μιας άμαξοστοιχίας είς τόν 
σιδηροδρομικόν σταθμόν καί τό κωμικόν κατάβρε
γμα πού ύπέστη ένας κηπουρός». ‘Ο Μελιές έπλτ- 
σίασε τόν Λουΐ Λουμιέρ καί τοΰ έπρότεινε νά άγο- 
ράοη τήν έφεύρεσίν του !θ, 20, 50 χιλιάδας φράγκα. 
Είχεν άλλωστε κληρονομήσει μεγάλην περιουσίαν 
άπό τόν πατέρα του δ Μελιές. ’Αλλά δ Λουμιέρ 
ήρνήθη:

— Νά μέ εύχαριστήσετε πού άρνοΰμαι, τοΰ είπε. 
‘Η έφεύρεσίς μου δέν άξίζει ώς έπιχείρησις. "Αν τήν 
άγοράσετε θά καταστραφήτε. Ήμπορεΐ κανείς νά 
τήν έκμεταλλευθή δλίγον καιρόν ώς έπιστημονικόν 
περίεργον, άλλά πέραν αύτοΰ δέν έχει κανένα έμπο- 
ρικδν μέλλον,

Αύτά έλεγεν δ έφευρέτης τοΰ κινηματογράφου. 
Καί δ Μελιές περιωρίσθη νά κατασκευάση μόνος μέ 
πρόχειρα μέσα μίαν κινηματογραφικήν μηχανήν. «Έ- 
γύρισε» τήν πρώτην ταινίαν, τό πρώτον κινηματο
γραφικόν έργον, κατόπιν δεύτερον, τρίτον... Η έ- 
παυλίς του είς τό Μοντρέΐγ είχε μεταβληθή είς κι
νηματογραφικόν στούντιο, τό πρώτον είς τό είδος 
του. Τεχνικώς είχεν έπιτύχει. ’Αλλά οίκονομικώς 
είχε καταστροφή. Έγκατέλειψε τόν κινηματογρά 
φον διά νά έπανέλθη είς τό θέατρον. ’Αλλά γρή
γορα έλησμονήθη. "Εζη πτωχός κατά τά τελευταία 
έτη τής ζωής του.

—Τό γόριομα τής ταινίας ‘‘Μαρία Βαλέφοκα,. (Γζάρ 
μπο—Σάρλ Μ~ουαγ:έ) έληξε ζρό τριών ημερών, Ή έν Νέα 
'ϊόρκη πρεμιέρα της αναμένεται ώς τό τημαντικώτερο γε
γονός τής χρονιάς.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟΝ
(Nach dem Scheidung)

Ή γνοοστή ΓβρμανΙς ή&οποιδς Λουΐζα 
Οϋλριχ κατόπιν rfj; μεγάλης της τεΛενεαέας 
έπιτυχίας είς td ίργον «ΜΗ Μ.0Υ ΥΙ10ΣΧΕ 
ΘΗΣ» (Versprich Mir Nichts) «γυρίζει» ήδη 
τήν ταινίαν «ΛΙΕΓΑ. ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙ >Ν· είς τά 
στούντιο τής Τόμπις έν Βιρολίνφ.

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ
Ό αίδεσιμώτατος Ρεϊχύ εΰρε τήν άσφαλεστέραν 

μέθοδον δτως συγκεν·τρώνη πιστούς εις τόν ναόν 
του, τόν καθεδρικόν ναόν τής πόλεως Τσίσεστερ. 
Μολονότι ό ναός αυτός δύναται νά περιλάβη χιλ(- 
ους τούλάχιστον άνθρώπους άνέτως, σπανιώτατα 
συνεπληροΰτο μία έκατοντάς έκκλησιαζομένων, ι
δίως είς τήν έσπερινήν άκολουθίαν Διά νά βλέπη 
τόν ναόν του πλήρη δ αίδεσιμώτατος Ρειγύ έσκέφθη 
νά ε1σαγάγη τόν Κινηματογράφον. Κατόπιν πολλών 
άγώνων καί προσπαθειών ήτοίμασε μίαν ταινίαν ύπό 
τόν τίτλον ‘Ή άλήθεια,, είς τήν δποίαν δ Χριστός 
παρίσταται διδάσκων τήν Μαγδαληνήν έπί τοΰ Ό
ρους τών Έλαιών. Κατά τήν πρώτην προβολήν τής 
ταινίας δ ναός ήτο ύπερπλήρης. Διά τάς έπομένας 
λειτουργίας τοΰ άπογεύματος δ ίερεύς έζήτησεν άπό 
τούς ένορίτας του νά δηλώνουν πρό τριών ήμερών 
έάν ήθελον νά εδρουν θέσιν έντός τοΰ ναοΰ.

Ν ΕΟΤΗΣ
(J u g e n d)

Κατ' αύτδς έτελείωσεν τδ «γύρισμα» τής Γερ
μανικής ταινίας ΝΕΟ ΓΗΣ ή ύποίτ κατά τούς 
είόικούς είναι Uta δυνατό δράμα πού ή1’ άρέση 
στόν πολύ κόσμο.

ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΠΕΡΝΑΡ ΣίΙΟΥ
Ό πνευματωδέστερος ή ό πλέον παραδοξολόγος 

τών συγχρόνων συγγραφέων—δπως θέλετε πάρτε 
τον—ό πολύς Μπέρναρ Σώου, παρέδωσε γιά 
«γυρισθή» στό Χόλλυγουντ τό σενάριο ένός έργου 
του, πού άναφέρετε εις τήν δρασιν καί τήν ζωήν 
τής Ιωάννας ντ’ "Αρκ καί φέρει τόν τίτλον -Άγια 
■Ιωάννα».

Μ. NOBAK & SIQ
Εργαστήρια Παραγωγής Κινηματ. Ταινιών 

'Οδός Σπυρ, Τρικούπη 47 - ΑΘΗΝΑΙ 
Τηλέφωνα 20 618 καί 26.302 

Τηλεγρ. Διεύθυνσις : «Νοβσινέ» ’Αθήνας

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

καίρων γεγονότων καί έορτών.
Άνταποκριταί τών σοβαρωτέρων έκδοτικών 

Οίκων Ταινιών Εύρώπης καί ’Αμερικής

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ;
ΠαραγωγήΟ.Ο C

ΝΤΑΜΑ ΠΙΚΑ
(La dame de piuqe)

’Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό Τιτάνια» 
Έκμετάλλευσις : Έλλην. Κινημ Ένωσις

>0 Πούσκιν είναι αυτές τις μέρες τής μόδας. Ή 
• Νοσταλγία» του στό ’Αττικόν. Ή Ντάμα Πίκα» 
στό «Τιτάνια». Ό Fedor Ogep, ό έκλεκτδς αύτός 
σκηνοθένης, πού τώρα βρίσκεται στή Γαλλία, χειρί 
στηκε τό θέμα του μέ μαεστρία. Καί δέν ήταν εύκο
λο : ‘Η «Ντάμα Πίκα» είναι τό ψυχικό δράμα ένός 
φτωχού νεαροΰ ύπολοχαγοΰ, πού κυριεύεται ξαφνικά 
άπ’ τή δίψα τοΰ άκοπου κέρδους τής τράπουλας καί 
πού, πιστεύοντας, δπως τόσοι άλλοι, στήν ύπαρξη 
ένός άλάθητου μυστικού έπιτυχίας, προκαλεϊ, γιά 
νά τό μάθη, ένα θάνατο καί, κυνηγυμένος άπ’ τό 
θάνατο τοΰ θύματός του, καταλήγει στήν τρέλλα. 
Ψυχολογημένο θέμα, άνθρώπινο. Μά πόσα άγκάθια 
γιά τήν κινηματογράφησή του.. Ό Ozep κατορθώνει 
τό_άντικινηματογραφικό αύτό θέμα—στήν ψυχολογία 
τοΰ ήρωα βασίζεται άποκλειστικά σχεδόν ή «Ντάμα 
Πίκα» - νά τό μοντάρη έτσι, ώστε τά κινηματογρα
φικά έλαττώματά του νά έξαφανίζουνται. Ρυθμός 
γοργός, άτμόσφαιρα, κίνηση δσο είναι δυνατό. Ή 
ώρ_αιότερη σκηνή τοΰ έργου είναι τό παραλήρημα 
τοΰ Χέρμαν στήν τρόικα τής φυγής. Ή μουσική τοΰ 
Rathans στή σκηνή αύτή, καθώς καί σ’ δλο τό φίλμ 
δίνει ένα συγκλονιστικό τόνο.

Τό σημαντικώτερο δμως σημείο τής ταινίος στά
θηκε ή ήθοποιΐα. Ό Πιέρ Μπλανσάρ είναι, μέ μιά 
λέξη, μοναδικός, θυμίζει τήν περίφημη δημιουργία, 
του στό «"Εγκλημα καί Τιμωρία». Ό πυρετικός 
Χίρμανν, δ δρμητικός κι’ άπερίσκεπτος, δ παραλο
γισμένος άπ’ τόν πόθο τοΰ πλούτου βρήκε τόν ιδανι
κότερο έρμηνευτή του. Στήν παραμικρή του κίνηση, 
τι έκφραση καί τΐ δύναμη ! Είναι ίσως κΓ ή φυσική 
κατασκευή τοΰ προσώπου του, πού τόν βοηθάει 
έκπληκτικά. Κείνος δ ξεπεταγμένος συχνά βολβός 
τοΰ ματιοΰ του έχει δλον τόν πυρε ό καί τήν άπό- 
γνώση τοΰ άποψασισμένου άνθρώπου. Μά είναι κυ- 1 
Ρίως ή δημιουργική δύναμη, πού φωληάζει μέσα 
του, ή άνυπέρβλητη. Ή Μαντλέν Όζεραί, καλούτσι
κη, ψυχρή λίγο, θαυμαστή ή Μαργαρίτα Μορενό. 
Είχε δλη τή μεγαλοπρέπεια τής γρηάς άρχόντισ- 
σας, μά καί τήν άλαφρομυαλιά τής γυναίκας, ποΰχει 
ζήσει τή ζωή της. Ό Άντρέ Λυγκέ έπαιξε μέ πολλή 
φινέ_τσα τό ρόλο του. ΚΓ δλο τό σύνολο .τών ήθο- 
ποιών κρατήθηκε στήν πρεπούμενη θέση

Ή «Ντάμα Πίκα» σημείωσε έπιτυχία έδώ, πού θά 
συνεχισθή φαντάζομαι κι’ δπου άλλοΰ παιχτή.

Μάριο! Σνλλας
Π 1 1Παραγωγή Warner Bros

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ
(The world changes)

Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν Όρφέα 
dubbing

Έκμετάλλευσις : Γουώρνερ·Φ. Νάσιοναλ Φίλμς

Η συνεργασία Μιοΰνι-Μέρβιν Λέ Ρόϋ είχε δώσει 
πρίν δυο-τρία χρόνια τό «Είμαι δραπέτης». Τό φιλμ 
«κείνο στάθηκε μιά Απολυτρωτική κραυγή άπελπι- 

σίας γιά τήν μεσαιωνική τυραννία τών άμερικάν* 
κων φυλακών. Ή νέα συνεργασία τοΰ μεγάλου ήθο- 
ποιου μέ τό διαλεχτό σκηνο:έτη δίνει τώρα τό «Ό 
κόσμος άλλάζει». Καί τοότο τό φίλμ έχει άνθρωπι- 
σμό καί βάθος. Είν’ ή βιογραφία ένός άκατάβλητου 
άνθρώπου, πού, ξεκινώντας άπό μιά καλύβα, γίνεται 
οικονομικός ήγέτης τής χώρας του. Μά στήν ιδιωτι
κή του ζωή είναι δυστυχισμένος έξ αιτίας τής ψευ- 
τοπερήφανης νοοτροπίας τής γυναίκας του, πού 
συχαίνεται τό ταπεινό έπάγγελμά του —είναι ιδρυ
τής τών σφαγείων τοΰ Σικάγου—. Παιδιά κΓ έγγό- 
νια του άκολουθοΰν δρόμο άντίθετο άπ’ τό δικό του, 
ζοΰν παρασιτικά σέ βάρος τοΰ δνόματος καί τής 
περιουσίας τοΰ γέρου καί τέλος ή άνανδρη αύτοκτο- 
νία τοΰ γιοΰ του κεραυνώνει τό μαχητικό καί περή
φανο ήρωα τής δουλειάς ... Τό ξετύλιγμα τοΰ φιλμ 
είν’ ένας μπάτσος στούς ψηλομύτες νεοπλούτους κΓ 
ένα μαστίγωμα τής παθολογικής άστυφιλίας τών 
γενεών μας, ένας έμμεσος ΰμνος στήν έργασία, πού 
κΓ ή ταπεινώτερη δταν είναι τίμια, είναι σεβαστή. 
Όλ’ αύτά δμως δέν δλοκληρώνονται, φαίνονται 
σπαρμένα έδώ κΓ έκεΐ. Ό ρυθμός, μ’ αύτή τή σειρά 
τών γενεών—άρχίζει μέ τόν ήρωα μωρό καί τελειώ
νει μέ τό θάνατο του στά 70 του χρόνια—γίνεται 
κουραστικός Άπιθανότητες δέ λείπουν. Καί τό 
ντουμπλάρισμα ήταν πολύ κακό. (Δέ συμπαθώ τ’ 
άγγλικά, τά θεωρώ πολύ βαρύηχα καί χωρίς πλαστι- 
κότηταγιά τήν δθόνη. Μά είναι προτιμώτερα άπό 
ένα ντουμπλάρισμα έλαττωματικό κΓ άθλιο).

Όσο γιά τήν ήθοποιΐα είναι φυσικά έν άποκλει- 
στικά προσωπικό κατόρθωμα τοΰ Μιοΰνι. Ή μετα- 
μορφωτική του Ικανότητα είναι καταπληκτική—εικο
σάχρονος νέος κΓ έβδομηντά.ης γέρος—δχι στήν 
έμφάνιση, στή μάσκα—αύτά είν’ έργα τών μακιγιέρ 
—μά στήν έκφραση, στήν κίνηση, στή μιλιά άκόμα. 
Δέν είναι βέβαια Παστέρ ή Ζολά ή Βάγκ Λούγκ τής 
«Καλής γης». Μά είναι πάντα δ Μιοΰνι, δ ήθοποιός 
ό μεγάλος, πού γνωρίσαμε, δ δυνατός καί λιτός, δ 
άπροσποίητος καί πηγαίος "Ολο τό άλλο πλήθος, 
πού τόν κυκλώνει, βρίσκεται τόσο χαμηλότερά του, 
μ’ δλες τις προσπάθειές του νά έξαρθή στό Οψος 
τοΰ πρωταγωνιστή.

Μέ δυό λόγια είν’ ένα έργο σοβαρό, πού, μ’ δλα 
τά έλαττώματα καί τις ύπερβολές του, άξίζει τόν 
κόπο γιά τό. βαθύ νόημά του καί, κυρίως, γιά τήν 
ήθοποιΐα τοΰ μεγάλου Ρωσοεβραίου.

Ή μοναδική έπιτυχία τοΰ «Ζολά» ήταν πολύ 
νωπή άκόμα. ώστε τ’ όνομα τοΰ Μιοΰνι τράβηξε 
κόσμο άρκετό κοιτά τήν προβολή τοΰ φίλμ στόν 
«Όρφέα».

Μάριος Σνλλας

Παραγωγή 20th Century - Fox

Ο ΕΒΔΟΜΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ
(Seventh Heaven)

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 
dubbing

Έκμετάλλευσις: Σκούρας Φίλμς

Τό ίδιο θέμα στήν έποχή τοΰ βωβοΰ είχε δώσει 
ένα άπό τά ώραιότερα φίλμς καί άνέδειξε τό ται
ριαστό ζευγάρι Ζανέτ Γκαίηνορ—Τσάρ Φάρρελ.

Ή νέα διασκευή, όφειλομένη στόν παλαίμαχον 
Χένρυ Κίγκ, χωρίς νά μάς κάνη νά λησμονήσωμε 
τήν παλαιά. περιέχει άρκετά στοιχεία πού άξίζουν
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τήν προσοχήν μας: Τό σενάριο, πού παρά τόν υπερ
βολικόν ρωμαντισμόν του—γιά τήν έποχήν μας— 
παρουσιάζει άρκετόν ένδιαφέρον, τήν ρεζί τοΰ Χέν- 
ρυ Κίγκ μέ ώρισμένες έξαίρετες πολεμικές σκηνές 
καί τήν έρμηνείαν τής χαριτωμένης Σιμόνης Σιμόν, 
ή όποία δείχνει πώς θά μπορέση νά έγκλιματισθή 
στό Χόλλυγουντ.

Τά μειονεκτήματά του; ό άρρωστημένος ρομαν
τισμός του, δ μελοδραματικός τόνος ώρισμένων 
σκηνών καί ό βραδύς ρυθμός. ’Επίσης έχω τήν γνώ
μην δτι ή έκλογή τοΰ Τζαίημς Στούαρτ γιά τόν 
ρόλον τοΰ πρωταγωνιστοϋ δέν ήταν πολύ έπιτυχη- 
μένη.

Πάντως τό συμπέρασμα είναι πώς πρόκειται γιά 
ένα φιλμ δχι συνηθισμένο πού άξίζει, παρά τά ώρι- 
σμένα μειονεκτήματά του, νά τό δή κανείς. Στήν 
πόλη μας ήρεσεν άρκετά.

Βίων Παπαμιχάλη;

Παραγωγή : Tobis

ΗΤΑΝ ΚΓ ΑΥΤΟ ΜΙΑ ΤΡΕΑΛΑ
(Die ganz grossen Torheiten)

Ομιλούσα γερμανιστί Προεβλήθη στό Παλλάς» [ 
Έκμετάλλευσις: Άνζερβός

Τό φιλμ αύτό θά ήταν πολύ καλό, άν τοϋλειπε ή 
ύπόθεση Είναι περίεργο αύτό, άστεΐο, άν θέλετε, 
μά άληθινό. Γιατί καί μανταρισμένο καλά είναι καί 
ήθοποιΐα σχεδόν άψογη έχει καί μουσική ώραιότατη 
καί φωτογραφία. Μά τό σενάριο είναι τόσο άνόητο, 
θυμίζει τόσο τούς χειρότερους άμερικάνικους μελο
δραματισμούς, πού τ’ άναποδογυρίζει δλα ΚΓ είναι | 
κρίμα. Γιατί ό Κάρλ Φραίλιχ έργάστηκε εύσυνείδητα 
δ Ράλφ Μπενάτσκυ, μιά μουσική δόξα, πρόσφερε 
τούς θαυμάσιους τόνους του, δ Πλάνερ θαυματούρ
γησε καί πάλι μέ τό φακό του—τά έλάχιστα έξω- 
τερικά του είναι ύπέροχα-. Μά κυρίως γιατί ή 
Πάουλα Βέσσελυ παίζει. Καί παίζει, ένα σαχλό 
ρόλο έτσι, πού μόνο αύτή μπορεί νά σέ κρατήση 
στό κάθισμα. Ή Βέσσελυ είναι άληθινή ήθοπο ός 
τής όθόνης._Τά μάτια της, τό στόμα της, λίγες συ
σπάσεις τοΰ προσώπου της... τίποτ’ άλλο. Καμμιά 
μεγαλόσχημη κίνηση θεάτρου, κανένα έντυπωσιακό 
«σκηνικό». Άμα παίζει αύτή, γίνονται άνεκτές κΓ 
οί μεγαλύτερες άνοησίες. Ό Ρούντολφ Φόρστερ γε- 
ρασμένος γιά δόν Ζουάν, έστω καί περασμένης ήλι- 
κίας ούτε κΓ ώς ήθοποιός ήταν έξαιρετικός. Γιά 
δλους τούς άλλους δέ θάχε κανείς νά παρατηρήση 
τίποτα. Ήταν πολύ καλοί.

Ή έμπορική του έπιτυχία έδώ ήταν μέτρια.
Μάριος Σύλλας

Παραγωγή : Badalo

ΜΑΜΑ ΚΟΛΙΜΠΡΙ
(Mattian Colibri) ,

'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό “Παλλάς, 
Έκμετάλλευσις: Άνών. Κινημ. Έταιρία

_'Η «Μαμά Κολιμπρί» είναι άπό τά δλίγα έργα 
τού γάλλου δραματουργού Άνρύ Μπατάϊγ πού δέν 
έγέρασαν μέ τό πέρασμα τού χρόνου Τό δράμα τής 
ώριμης γυναίκας πού παρασύρεται άπό τάνειάτακαί 
τόν έρωτα καί άκολουθεΐ τόν έραστήν της, έγκατα- 
λείπουσα σύζυγον, τέκνα, κοινωνικήν θέσιν κ.τλ. 
ίίναι κάτι πού συμβαίνει συχνά καί σέ κάθε έποχή. 

Επειδή δέ είναι κάτι άπό τή ζωή γι’ αύτό συγκινεϊ 
καί θά συγκινή πάντα τό κοινόν.

Ό Ντρεβίλ άνέλαβε τήν κινηματογράφησή του. 
Ό σεβασμός του πρός τόν συγγραφέα είναι άναμ- 
φίσβήτητος. Τό έργον τοΰ Μπατάϊγ δέν προδίδεται 
είς τόν Κινηματογράφον ΓΓ αύτό καί ή ταινία δια
τηρεί κάποιον θεατρικόν τόνον, πού θά μπορούσε, 
μέ μεγαλυτέραν πρωτοβουλίαν τοΰ σκηνοθέτου νά 
τόν άποφύγη. ’Ιδίως είς τό δεύτερον μέρος. Τό 
πρώτον μέρος, έκεϊ δπου άκριβώς έδίδετο είς τόν 
σκηνοθέτην ή εύκαιρία νά παρουσιάσω κάτι δικό 
του, είναι άσυγκρίτως άνώτερο. Κατόπιν ό ρυθμός 
άτονεΐ, καί τό ένδιαφέρον μειοΰται κάπως μέ τήν 
ζωήν τών δύο έραστών στό ’Αλγέρι, γιά νά φθάση 
στό τέλος στό ζενίθ τήε δραματικότητος.

Πρωταγωνιστούν ή Ούγκέτ Ντυφλός. δ Ζάν Βόρμς 
(σύζυγος) καί ό Ζάν Πιέρ Ωμόν. Ό Βόρμς είναι 
άψογος. Ή Ούγκέτ Ντυφλός πετυχαίνει τήν ώραιό- 
τερη δημιουργία τής κινηματογραφικής της καρριέ 
ρας. Ή ώραία άλλοτε άλλά ψυχρά καί μέτρια ήθο- 
ποιός στό «Μαμά Κολιμπρί» δείχνεται μιά έξαίρετη 
καλλιτέχνις τοΰ Κινηματογράφου, μέ πολλήν εύαι- 
σθησίαν καί μέ έκφραστικότητα σπάνιάν. Άς ση· 
μειωθή άκόμη δτι είναι ίσως ή πιό Παριζιάνα γυ
ναίκα τοΰ Κινηματογράφου, μέ δτι ώραΐο περιλαμ
βάνει ή λέξις. Ό Ζάν Πιέρ Ωμόν είναι δ τΰπος τοΰ 
άμυαλου νέου, πού παρασύρεται άπό τό αίσθημα 
τής στιγμής, χωρίς νά έχη έπίγνωσιν τών εύθυνών 
του.

Τό φιλμ διατηρεί ένα τόνον κομψότητος καί 
άβρότητος πού ευχαριστεί Ιδιαιτέρως.

Είς τό «Παλλάς» έσημείωσε άξιόλογον έπιτυχίαν 
Ή έμπορικότης του καί γιά τήν έπαρχία είναι άναμ· 
φίσβήτητος.

Βίων Παπαμιχάλη;

Παραγωγή Regina Film

ΓΙΟΣΙΒΑΡΑ 
(Yoshiwara) 

‘Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Κρόνος» 
Έκμετάλλευσις: Άμολ. Βουλγαρίδη - Α. Ε. Κ. Ε.

Τό Γιοσιβάρα είναι διασκευή μιας νουβέλλας 
τοΰ Μωρίς Ντεκομπρά. Τό είδύλλιον τής μικρούλας 
γκέϊσσας καί τοΰ ρώσσου άξιωματικοΰ δέν είναι, 
στίς γενικές γραμμές του, άγνωστό μας. θυμίζει 
πολύ τήν «Μαντάμ Μπατερφλάΰ». Άλλά ό Ντεκο
μπρά παρουσιάζει τό θέμα αύτό μέ τόν δικόν του 
τρόπον. Έν πρώτοις τό τοποθετεί μέσα στό γραφι
κόν περιβάλλον τής «Γιοσιβάρας», τής κακόφημης 
συνοικίας, δπου ή μικρές γκέϊσσες πωλοΰν τόν 
έρωτα καί τά νειάτα τους. "Υστερα άναμιγνύει μιά 
ιστορία κατασκοπείας, γιά νά τονώση τό ένδιαφέ
ρον. Προσθέτει άκόμη καί τόν παθολογικόν έρωτα 
ένός ύπηρέτου (κούλη) πρός τήν νεαράν ήρωΐδα τοΰ 
δράματος, τήν εύγενή Κοχάνα, πού άναγκάζεται νά 
πωληθή στή «Γιοσιβάρα» γιά νά σώση τούς δικούς 
της, καί Ιδίως τόν μικρόν της άδελφόν, άπό τό 
φάσμα τής πείνας. "Ολα αύτά χωρίς νά είναι πολύ 
άληθινά (δπως συμβαίνει μέ δλα κατά κανόνα τά 
έργα τοΰ Ντεκομπρά) άποτελοΰν ένα σενάριο, πού 
παρακολουθήται μέ άρκετόν ένδιαφέρον.

Άν μάλιστα ληφθή ύπ’ δψιν δχι σκηνοθέτης είναι 
δ γερμανός Μάξ "Οφυλς, πού γνωρίζει κατά βάθος 
τό έπάγγελμά του, καί έρμηνευταί ό Πιέρ Ρισάρ 
Βίλμ καί δ Σεσού Χαγιακάβα, καθίσταται εύνόητο 
δτι πρόκειται περί έργου, πού άξίζει νά τό παρα
κολουθήσω κανείς.

’Από τίς διάφορες σκηνές του, ή φανταστική έπ(- 

σκεψις τής Κοχάνας στήν Πετρούπολι είναι κάτι 
τό πολύ λεπτό καί ποιητικό.

Ό Πιέρ Ρισάρ Βίλμ έχει ένα χρυσό ρόλο. Δυστυ
χώς τελευταίως τό παίξιμό του έχει άποκτήση κά
ποια έμφαση καί κάποιον θεατρινισμόν πού τόν 
ζημιώνει. Πάντως σέ μερικές σκηνές είναι πολύ 
καλός. Ό Σεσσού Χαγιακάβα (εύτυχώς ντουμπλαρι- 
σμένος στήν δμιλία) έχει περίφημες έκφράσεις. Ό 
παλαίμαχος γιαπωνέζος καλλιτέχνης συγκινεϊ μέ 
τά άπλούστερα μέσα καί μόνον μέ τήν έκφραση τοΰ 
προσώπου του. Καμμιά περιττή χειρονομία, καμμιά 
ύπερβολή.Ή Μιτσίκο Τανάκα καλή ήθοποιός καί συμ
παθής γυναίκα. Ό Ρολλάν Τουταίν πάντα χαριτω
μένος.

Μιά παρατήρησι πού έχομε νά κάνωμε είναι δτι 
ή γκέΐσσες τοΰ φιλμ είναι πολύ εύρωπαϊες.

Γενικά ή «Γιοσιβάρα» ήρεσεν είς τό κοινόν μας 
καί έκράτησε τό πρόγραμμα τοΰ «Κρόνου» έπί δύο 
συνεχείς έβδομάδας.

Βίων Παπαμιχάλη;

Παραγωγή Tobis

ΜΠΟΕΜ
(Zauber der Boheme)

Όμιλοΰσα γερμανιστί Προεβλήθη συγχρόνως στό 
«Ρέζ» καί στό «’Αττικόν»

Έκμετάλλευσις: Άμολ. Βουλγαρίδη καί Α. Ε. Κ. Ε

_Έχω μιά παλαιότατη άπέχθεια κατά τών μουσι
κών φίλμς. Πιστεύω πώς ταινία, φτιαγμένη μόνο 
καί μόνο γιά ν’ άκουστή ή φωνή τοΰ Α ή Β τρα
γουδιστή, Είναι ίσως μιά άριστη φωνογραφική πλά
κα μά διόλου καλός κινηματογράφος. Οί «Μποέμ» 
πρέπει νά δμολογήσω πώς έχουν πολλά προτερή
ματα: Ό πολύπειρος Γκέζα φόν Μπόλβαρυ τούς δι
ευθύνει μέ μαεστρία, δ ρυθμός τους δέν κουράζει, 
έχουν σκηνές χαριτωμένες (πού θυμίζουν άλλωστε 
πολύ τό Μυρζέ) ή φωτογραφία τοΰ Πλάνερ είναι 
δπως πάντα έξαίρετη, τόμουσικό μέρος—ή δπερα 
τοΰ Πουτσίνι μέ μουσική προσαρμογή τοΰ Ρόμπερτ 
Φόν Στόλτς—είναι άψογο. Έχει δμως γι’ άντιστάθ- 
μισμα έναν παθητικό ρωμαντισμό μέ τίς άπαραίτη- 
τες σπαραχτικές θυσίες καί τούς φθισικούς έρωτες.

Ή ήθοποιΐα ήταν άξιόλογη. Ή Έγγερθ πλάϊ 
στήν δλόδροση καί κατακάθαρη φωνή της—τί θαυ
μαστά τραγουδάει τήν άρια τής Μιμί!—έχει κΓ 
ύπόκριση καλή καί κρατάει σκηνές δραματικές 
χωρίς ύπερβολές κΓ έξωφρενισμούς. Καί χάρη έχει 
καί φυσικότητα καί συγκίνηση. Ό Κιποϋρα κατώ
τερος. Τό μποέμικο τρίο Πάουλ Κέμπ—Τέο Λίνγκεν 
—"Οσκαρ Ζίμα ήταν διασκεδαστικώτατο.

ΟΙ «Μποέμ» κατά τή σύγχρονη προβολή τους 
στό «Ρέξ» καί στό «’Αττικό» είχαν έξαιρετική έπι
τυχία—τι κλάμμα καί τί σπαραγμός έγινε!—, πού 
συνεχίστηκε καί γιά δεύτερη έβδομάδα.

Μάριο; Σύλλα;

Παραγωγή J. Duvivier

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΟΥ ΝΕΟΥ
(Le roman d’un jeune homme pauvre)

‘Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Σπλέντιτ» 
Έκμετάλλευσις : Έλλ. Κιν. Ένωσις

Ήρθε κΓ ή σειρά τοΰ Φεγιέ νά προσφέρω ύλικό 
στόν κινηματογράφο. ΚΓ αύτό δέν είναι περίεργο 
σήμερα, πού μιά άλλόκοτη άναπόληση τοΰ ρωμαν- 

τισμοΰ ξανάπιασε τούς παραγωγούς. Τό περίεργο 
είναι δτι ένας μεγάλος σκηνοθέτης, ένας πρωτοπό
ρος τής όθόνης καταπιάστηκε μέ τό χλιαρό αύτό 
θέμα. Ό Abel Gance, πού στήν τελευταία παραγωγή 
του δέ σημείωσε καμμιά πρόοδο άπ’ τούς παλιούς 
του θριάμβους, άκολουθεΐ πιστά τό ρομάντσο τοΰ 
Φεγιέ. Φυσικά τό έργο δέ μπορεί νά παρουσιάσω 
ένδιαφέρο, παρά γιά τις ρωμαντικές δεσποινιδοΰλες. 
ΚΓ έτσι είναι. Τό μόνο σημείο δπου ή ταινία γίνε
ται θαυμαστή είν’ ή φωτογραφία. Ό Γκάνς κΓ δ 
όπερατέρ του ζωγραφίζουν—είναι ή λέξι— άπαρά- 
μιλλα τά Γαλατικά τοπεΐα. Οί κάμποι στό θερισμό, 
τά μεγαλιθικά μνημεία, οί λίμνες καί τά δάση, δ 
γραφικός καταρράκτης, δ μισογκρεμισμένος πύργος, 
είναι εικόνες ώραιότατες. Είχε άκόμα δ σκηνοθέ
της τήν έμπνευση νά ζητήση τή συνδρομή ένός πε
ρίφημου τραγουδιστή: τοΰ τενόρου Andre Bauge: 
"Οχι τό ξεθεωτικό ντελίριο τών μουσικών ταινιών— 
μή φοβάστε—, μά λίγες στροφές χαρούμενης αγρο
τικής μελωδίας.

Οί ήρωες τοΰ έργου έρμηνεύονται άπ’ τή Μαρί 
Μπέλ καί τόν Πιέρ Φρεναί. Ή πρώτη πολύ σπάνια 
έχει τήν περήφανη άλαζονεία τής Μαργαρίτας. 
Άλλοΰ είναι πολύ ψυχρή. Ό Φρεναί καλύτερος, μά 
δχι κι’ δ κατάλληλος Μάξιμος. Ή Πωλίν Καρτόν 
κΓ ό Σατυρνέν Φάμπρ κρατούν μέ λίγη ύπερβολή 
δυό δευτερεύοντες ρόλους.

Άν έξαιρέση δηλαδή κανείς τή θαυμαστή φωτο
γραφία καί τό ώραΐο, άν καί λίγο—ίσως γι’ αύτό— 
τραγούδι τοΰ Μπωζέ, τό φιλμ δέν είναι κατόρθωμα 
γιά τόν Γκάνς. 'Οπωσδήποτε τό συνιστώ άνεπιφύ- 
λακτα στό ρωμαντικό κοινό—άν ύπάρχη.

Μάριο; Σνλλα;

Παραγωγή : U.F.A

ΟΙ ΔΥΟ ΜΙΚΡΟΥΛΕΣ
(Das Madchen Irene)

Όμιλοΰσα γερμανιστί- Προεβλήθη στό «Τιτάνια» 
Έκμετάλλευσις : Έλλην. Κινημ. Ένωσις

'Όσο κΓ άν ύποκρινόμαστε τούς προσαρμοσμέ
νους στίς ύλιστικές συνθήκες τής σημερινής ζωής, 
μένουμε—τό μεγάλο κοινό τούλάχιστο, οί γυναίκες 
κυρίως—υποχείριοι στήν καρδιά καί στό συναίσθημα. 
ΓΓ αύτό καί τά φιλμ μέ τά μεγάλα αισθήματα καί 
τίς άπίθανες θυσίες έχουν έπιτυχία έξαιρετική. 
Τέτιο κΓ οι «Δυό μικρούλες», τό δράμα τής έγωΐ- 
στικής, τής παθολογικής λατρείας μιας δεκαεξά- 
χρονης κοπέλλας γιά τή μητέρα της, λατρείας πού, 
μπροστά στό νέο γάμο τής τελευταίας, τήν δδηγεΐ 
ώς τόν φόνο κοί τήν αύτοκτονία. Ή ταινία τοΰ Ρά- 
ϊνχολτ Σίντσελ μποροΰσε νάταν άπελπιστικά μελο
δραματική. Όμως χάρις στίς «δυό μικροΰλες» γίνε
ται συχνά διασκεδαστική κΓ εύχάριστη: Παίζουν, 
βέβαια, κΓ άλλοι ήθοποιοί: ή Λίλ Ντάγκοβερ, πού 
άγωνίζεται νά θυμίσω δτι ήταν κάποτε ή ώραιότερη 
άμαζόνα τής Γερμανίας, μά πού κρατάει πολύ καλά 
τό ρόλο της, δ άπελπιστικά ψυχρός κΓ άνέκφραστος 
Κάρλ Σέμπεκ, ό νόστιμος Χάνς Ρίχτερ. Μά οί άλη- 
θινές πρωταγωνίστριες είναι οί δυό μικροΰλες: ή 
Σαμπίνα Πέτερς κΓ ή Γκεραλντίνα Κάττ. Ή πρώτη, 
μ’ δλα τά ύπερβολικά ξεφωνητά της έχει καί δρα
ματικές σκηνές καλές στό δύσκολο ρόλο τής κόρης. 
Ή δεύτερη, πού τήν πρωτοείδαμε στις γνωστές 
έκεΐνες Όύράνιες μελωδίες» έχει έδώ—σ' ένα ρόλο 
πολύ πιό ταιριαχτό της—δλη τήν αύθάδεια καί τήν 
τσαχπινιά καί τήν πονηρή άφέλεια τοΰ άγοροκόρι- 
τσου, πού ύποκρίνεται. Αύτές οί δυό άσχημες μικρο
μέγαλες δίνουν τόνο χαρούμενο κΓ εύχάριστο μέ τά
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εϋθυμα μαλλιοτραβήγματά τους χωρίς νά τά θαλασ
σώνουν καί στις σοβαρότερες σκηνές.

Ό άριθμός 2 φαίνεται δτι είναι γούρικος στόν 
τόπο μας: Οϊ «Δυό μάγκες», οί Δύο δρφανές», τά 
«Δύο χαμίνια», τά «Δύο άρφανά». "Ετσι κι' οί «Δυό 
μικρούλες» κράτησαν δυό βδομάδες στό πρόγραμμα 
τοΰ «Τιτάνια» κι' αύτό είν’ άρκετή άπόδειξη γιά 
τήν έμπορικότητά τους.

Μάριος Σύλλας

Παραγωγή Braunberger

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ
(La fortaiture)

‘Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν Όρφέα» 
Έκμετάλευσις : Έμμ. Καλόγηρος

Τό -Στίγμα» ήταν τό πρώτο μεγάλο έργο πού 
έδειξε τις άπεριόριστες δυνατότητες τοΰ Κινηματο
γράφου καί τόν έξίσωσε μέ τις άλλες Τέχνες. Ό 
Σέσιλ ντέ Μίλ, δ πομπώδης καί φαντασμένος σήμε
ρον σκηνοθέτης, βοηθούμενος τότε άπό τόν ’Ιάπωνα 
καλλιτέχνην Σεσού Χαγιακάβα καί τήν Φάννυ Γου- 
ώρντ, κατέπληξε πρό είκοσιπενταετίας τήν Ύφήλιον 
μέ τήν ταινίαν αύτήν. Ό Σεσού Χαγιακάβα έδειξε 
ποιά έπρεπε νά είναι ή κινηματογραφική ήθοποιία. 
Ή έκφρασις τοΰ προσώπου καί κυρίως τών δφθαλ- 
μών. Άπό τότε πέρασαν 25 δλόκληρα χρόνια. Ό 
Κινηματογράφος ύπέσιη άπειρες μεταλλαγές καί 
ροώδευσε σέ βαθμό ποϋ δέν θά μπορούσε οΰτε νά 

συλλάβη τότε ή άνθρώπινη φαντασία! Άλλά άπό 
άπόψεως ήθοποιΐας δέν μάς έδωσε τίποτε καλλίτερο 
άπ’ έκεϊνο πού μάς έδωσε δ Χαγιακάβα στό «Στίγ
μα».

Σήμερον ό Χαγιακάβα ξαναερμηνεύη τόν ρόλον 
πού τόν έδόξασε ! Δυστυχώς δχι μέ τήν ίδια έπιτυ- 
χία. Ασφαλώς δμως δέν φταίει αύτός γι’ αύτό.

Έν πρώτοις τόν δυσκολεύει ύπερβολικά ή γαλλι
κή γλώσσα, πού δέν τήν γνωρίζει. Ύστερα τό θέμα 
δέν είναι άπ’ έκεΐνα πού άντέχουν στό πέρασμα τοΰ 
χρόνου. Έχει πράγματα πού δέν μπορούν νά γίνουν 
πιστευτά στήν έποχή μας. Καί τέλος ό Μαρσέλ 
Λερμπιέ περιόρισε πολύ τόν ρόλον τού Χαγιακάβα, 
γιά ν’ άναδείξη περισσότερο τόν ρόλον τού Φραν- 
σέν.

Κι’ δμως παρ' δλες τις έπιφυλάξεις μας τό φιλμ 
ύπερήρεσε στό κοινόν μας. Σέ τί άραγε νά όφείλεται 
αύτός δ ένθουσιασμός τοΰ άθηναϊκοΰ κοινού ; Στήν 
ύπέροχη δημιουργία τοΰ Βικτώρ Φρανσέν; Στόν τό
νον τοΰ «έξωτισμοΰ» πού έπικρατεΐ στό φιλμ; Α
σφαλώς σέ δλα μαζύ.

Σημειωτέον δτι κατά τό 1924 ξαναείδαμε μιά 
άλλη έκδοση τοΰ Ιδιου θέματος μέ τήν Πόλα Νέγκρι 
καί τόν Σάρλ ντέ Ροσψόρ.

θέλω άκόμη νά τονίσω τήν καλή έντύπωση πού 
μάς έπροξένησε ή Λίζ Ντελαμάρ, ή έταΐρος τής 
Κομεντί Φρανσαίζ πού σημειώνει τό ντεμποΰτο της 
μέ τό έργον αύτό εις τόν Κινηματογράφον. Ή νέα 
καλλιτέχνις πού τήν βοηθεϊ καί ή έμφάνι Ίς της, 
έχει δλα τά στοιχεία γιά νά καταλάβη μιά άπό τις 
πρώτες θέσεις τοΰ γαλλικοΰ Κινηματογράφου.

Ελπίζομε νά τήν ξαναδοΰμε γρήγορα στήν όθό- 
νη. Άκόμη δέν πρέπει νά ξεχάσωμε_ τόν Λουΐ Ζουβέ, 
ύπέροχο, δπως πάντοτε, σ’ ένα τΰπον ραδιούργου 
καί άπατεώνος.

Τό «Στίγμα· έκράτησε τό πρόγραμμα τοΰ «Όρ- 
φέως» έπί δεκαπενθήμερον μέ άξιόλογον έπιτυχίαν.

Βίων ΙΙαπαμιχάλης

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΙΝΙΑ

Πληοοφορούμεθα έκ Γερμανίας δτι ή τελευ
ταία μεγάλη δημιουργία τοΟ Zdx Φέϋνιβο «ΠΕ- 
ΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΛΑΟΣ» (Fahrendes Volk) 
μέ ττρωταγωνιστάς τόν Χάνς 'ΆίμπΒρς, Φ^αν- 
σουάζ Ροζ* καί ΚαμίλΙη Χόρν έχει άρχίση ήδη 
νά ‘γυρίζεται,, πρό καιρού καί πρόκειται νά 
τελειώση κατά τό τέλος τοΰ Φεβρουάριου.

Ο σκηνοθέτης Ζάκ Φέΰντερ έχρησιμοποίησε 
μεγάλα σκηνοθετικά μέσα. ‘Ολόκληρο χωριό 
έκτίσθη είς τά περίχωρα τοΰ Βερολίνου διά τό 

γύρισμα,, τής ταινίας ή όποια άναμένεται 
ολως έξαιρετική, ‘‘γυρίζεται,, δέ συγχρόνως 
καί είς Γαλλικήν βερσιόν μέ τόν τίτλον ·. Les 
Gens du Voyage.

ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ
Μέ τ^α' Υποβλητικόν τίτλον Ζήτε—Αγαπάτε — 

Δίθάσκεσθε» οί γνωστοί μας καί συμπαθείς εις τό 
Αθηναϊκόν κοινόν ήθοποιοί τοΰ Χόλλυγουντ Ρόμπερτ 
Μοντγκόμερυ καί Ροζαλίν Ρώσσελ, «έγύρισαν» μίά 
συναρπαστική καί ένδιαψέρουσα κομεντί, μέ πολύ 
ηθικά βάθος. Η ταινία αύτή προβαλλομένη μέσω 
συρροής κόσμου, έπί σειράν ήμερών είς τό Λον- 
□ ινον, φαίνεται προωρισμένη νά σημειώση γενικώς 
έξαιρετική έπιτυχία.

ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΣ ΔΙΑΤΑΓΑΣ
(Mit Vi.eiegelter Order)

Τήν 14ην Ιανουάριου έν. έ. τό έν λόγφ 
φίλμ είχε τήν πρεμιέραν του είς ένα έκ τών 
πέντε μεγαλυτέρων κινηματογράφων τοΰ Βε
ρολίνου, τό "Τάουεντσίεν Πάλαστ άμ Τσόο,,.

Τό^φίλμ αύτό μέ σκηνοθεσίαν τοΰ μεγάλου 
Kdpl Άνιον κατεχειροκροτήθη άπό τό κοινόν 
που παρηκολούθησεν τήν πρεμιέραν του, άπε- 
θεώθησαν δέ κυριολεκτικώς οί πρωταγωνισταί 
αύτοΰ Β,κτωρ Nii Κάβα, ΙΙάονΙ Χάρτμανν 
καί Τατιάνα Ζάϊς.

Ιϊρόκειται περί έργου μεγάλης δραματικό- 
τητος καί ψυχολογικόν πού έχει ταύτοχρόνως 
ένδιαφέρουσαν πλοκήν καί διαδραματίζεται 
είς ’Ασιατικόν περιβάλλον.

I0JN. I. IfllOIIOIIIlHI
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
ΑΠΟεΤΟΛΑΙ - ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ 

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 24 - ΤΗΛ. 52-828
ΑΘΗΝΑΙ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Ή κίνησις είς τούς Κινηματογράφους τής πρω- 

τευούσης κατά τό τελευταΐον δεκαπενθήμερον βοη- 
θοΰντος τοΰ καιροΰ καί τών εκλεκτών έργων ύπήρ· 
ξεν έξαιρετικώς Ικανοποιητική.

Ήδη μέ τήν έναρξιν τής περιόδου τών Άπόκρεω 
καί συνεπεία αύτών, οί χοροί καί άλλαι λαϊκαί έορ 
ταί πού διοργανοΰνται, προβλέπεται μιά σχετική 
άπομάκρυνσις τοΰ κοινοΰ άπό τάς συνηθισμένος του 
συγκεντρώσεις είς τής σάλες τών Κινηματοθεάτρων 
διά νά έπανέλθη καί πάλιν είς αύτάς κατά τήν πε
ρίοδον τής Τεσσαρακοστής δπότε θ' άρχίση καί πά
λιν ή προβολή τών νεωτέρων μεγάλων άλλά καί 
έκλεκτών ταινιών.

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθη 
σαν είς τούς κεντρικούς Κινηματογράφους α' βιζιόν 
τών Αθηνών τά κάτωθι έργα, ώς εξής:

Όρφεύς. 31—6 Φεβρουάριου καί διά δευτέραν 
έβδομάδα «Τό στίγμα» καί 7—13 ίδιου «Τόβσριτς» 
μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ καί τήν Κλωντέτ Κολμπέρ

ΰαλλά$ 531 —6 Φεβρουαρίου «Μαμά Κολιμπρί» μέ 
τήν Οϋγκέτ Ντυφλός καί τόν Ζάν Πιέρ Ωμόν καί 
7—13 ϊδίου «Παρίσι» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ καί τήν 
Ρενέ Σαΐν Σύρ.

Τιτάνια. 31—6 Φεβρουαρίου καί διά δευτέραν 
έβδομάδα «Οί δύο μικρούλες» μέ τήν Αίλ Ντάγκο- 
βερ καί 7-13 ϊδίου Ταγκό ΝοττοΟρνο· μέτήν Πόλα 
Νέγκρι.

Ρέξ. 31-6 Φεβρουαρίου Μποέμ» μέ τόν Κιεποΰ- 
ρα καί τήν Έγγερθ ταύτοχρόνως μέ τό «Αττικόν» 
καί 7—13 ϊδίου «Μπρόντγουαίη Μέλοντυ 1933· μέ 
τήν Έλυνορ Πάουελ καί τόν Ρόμπερ Ταίϋλορ.

Κρόνος. 31— 6 Φεβρουάριου «Τά μυστήρια τής 
Σταμπούλ καί 7—13 ϊδίου Τό σκάνδαλον μιάς 
νύχτας» μέ τόν Κλάρκ Γκέϊμπλ.

Σπλέντιτ. 31—6 Φεβρουάριου Τό μυθιστόρημα 
ένός άπόρου νέου» μέ τήν Μαρί Μπέλ καί 7—13 
ϊδίου Ταγκό ΓΊοτοΰρνο» ταύτοχρόνως μέ τό Τιτάνια»

Αττικόν. 31—6 Φεβρουαρίου Μποέμ τούτοχρό- 
νως μέ τό «Ρέξ» καί 7—13 ϊδίου διά δευτέραν έβδο
μάδα «Μποέμ».

ΙΙάν&εον. 31—6 Φεβρουαρίου Μέ τό χαμόγελο» 
μέ τόν Μωρίς Σεβαλιέ καί 7 — 13 Φεβρουαρίου έσυ- 
νέχισε τήν προβολήν τοΰ αύτοΰ έργου.

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον έπραγματοποιή- 
θησαν υπό τών διαφόρων κεντρικών Κινηματοθεάτρων 
τών 'Αθηνών α' προβολής τά κάτωθι είσιτήρια, ώς έξης:

ΠΑΛΛΑΣ «Ήταν κ,’ αύτό μιά τρέλλα» (Die gatiz gros"
sen torheiten), Πάουλα Βέσσελυ.

Δευτέρα 24 Ίανουαρίου Είσιτήρια 9^1
Τρίτη 25 » 1097
Τετάρτη 26 » 1098
Πέμπτη 27 955
Παρασκευή 28 » 1010
Σάββατον 29 » 1080
Κυριακή 30 »

Τό δλον
ΡΕΞ «"Αγγελος (Angel), Μαρλένε Ντήτριχ.

1554
7715

Δευτέρα 24 Ίανουαρίου Είσιτήρια 1917
Τρίτη 25 > » 1855
Τετάρτη 26 » 1703
Πέμπτη 27 » » 1657
Παρασκευή 28 » » 1551
Σάββατον 29 * 2008
Κυριακή 30

Τό δλον
» 2785

13476
ΤΙΤΑΝΙΑ «Οί δύο μικροΰλε. (Das tnadchen Irene), 

Λΐλ Νταγκόβερ
Δευτέρα 24 Ίανουαρίου Είσιτήρια 2128
Τρίτη « 25 2450
Τετάρτη 26 2688
Πέμπτη 27 2462
Παρασκευή 28 2333
Σάββατον 29 2950
Κυριακή 30 • ·

Τό δλον »
4321

19332
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Δέν χορεύω πειά» (Swing Time), Φρέντ 

"Αστερ—Ρότζερς.
Δευτέρα 24 Ίανουαρίου Είσιτήρ α 1592
Τρίτη 25 » 1613
Τετάρτη 26 » > 1652
Πέμπτη 27 ■» 1440
Παρασκευή 28 > 1396
Σάββατον 29 » > 2027
Κυριακή 30

Τό δλον
» 2440

12160
ΚΡΟΝΟΣ «Γιοσιβάρα» (Yoshiwara), Χαγιακάβα β' έβδομός
Δευτέρα 24 Ίανουαρίου Είσιτήρια 755
Τρίτη 25 » » 946
Τετάρτη 26 » » 1087
Πέμπτη 27 » 1015
Παρασκευή 28 » 948
Σάββα'ον 29 » 1948
Κυριακή 30

Τό δλον
» 3645 

ΐυ344
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 

τού αύτοΰ έργου εις τόν αυτόν Κινη
ματογράφον κατά τήν α' εβδομάδα

Σΰνολον Εισιτηρίων
\Ebb Tide), "Οσκαρ

Χομόλκα.

11743
22087

Έβδομάζ 24 —30 Ιανοναρίον 1938
ΟΡΦΕΥΣ «Τό στίγμα· (La forfaiture) Β. Φρανσέν καί 

Χαγιακάβα. ΑΤΤΙΚΟΝ «Παλίρροια καί άμπωτις:

Δευτέρα 24 Ίανουαρίου Είσιτήρια 3922 Δευτέρα 24 Ίανουαρίου Είσιτήρια 1232
Τρίτη 25 » » 3961 Τρίτη 

Τετάρτη
25 > » 1021

Τετάρτη 26 » > 3844 26 » » 1184
Πέμπτη 27 » » 3620 Πέμπτη 27 » 890
Παρασκευή 28 » > 3253 Παρασκευή 28 > > 838
Σάββατον 29 > > 4100 Σάββατον 29 > 1129
Κυριακή 30 > « 6016 Κυριακή 30 > 2651

Τό δλον 28716 Σΰνολον 8.945
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ΠΑΝΘΕΟΝ «Λογχοφόρος κατάσκοπος» (Lancer spy), 
0.Ντολόρες ντέλ Ρι

Δευτέρα 24 Ίανουαρίου Είσιτήρια 763
Τρίτη 25 » » 794
Τετάρτη 26 · > > 900
Πέμπτη 27 > 817
Παρασκευή 28 » » 730
Σάββατον 29 » » 95ο
Κυριακή 30 » » 1911

Τό δλον 6867
Έβδομάς 31 — 6 Φεβρζυαοίου 1938

ΟΡΦΕΥΣ «Τό στίγμα» (La forfeiture), Β. Φρανσέν καί
Χογιακάβα β' έβδομάς.

Δευτέρα 31 Ίανουαρίου Είσιτήρια 1198
Τρίτη 1 Φεβρουάριου > 1503
Τετάρτη 2 » » 1799
Πέμπτη 3 » » 1795
Παρασκευή 4 > » 1335
Σάββατον 5 » > 1662
Κυριακή 6 » > 4001

Σύνολον 13293
Είσιτήρια πραγματοποιηθένια υπό

τοΰ αύτοΰ έργου, εις ιόν αυτόν Κι-
νηματογράφον κατά τήν α' έβδομάδα. 28716

Σύνολον εισιτηρίων 42009
ΠΑΛΛΑΣ «Μαμά Κολιμπρί» (Matnan Colibri), Ούγκέτ

Ντυφλός.
Δευτέρα 31 Ίανουαρίου Είσιτήρια 1869
Τρίτη 1 Φεβρουάριου 2022
Τετάρτη 2 » 23< ΐ2
Πέμπτη 3 » » 2001
Παρασκευή 4 > > 1819
Σάββατον 5 » 2534
Κυριακή 6 > » 8627

Τό δλον 16174
ΡΕΞ «Μποέμ Zanber der Roheme), Μάρθα Έγγερθ,

Γιάν Κιεποΰρα, ταύτοχρόνως μέ τό «Αττικό ν».
Δθυτέοα 31 Ίανουαρίου Εισιτήριο 5346
Τρίτη 1 Φεβρουάριου > 5392
Τετάρτη 2 » » 5382
πέμπτη 3 » » 4671
Παρασκευή 4 » 3518
Σάββατον 5 » > 4739
Κυριακή 6 » » 6220

Τό δλον » 35268
ΤΙΤΑΝΙΑ «Οί δύο μικρούλες» (Das madchen Irene),

β' έβδομάς.
Δευτέρα 31 Ίανουαρίου Είσιτήρια 739
Τρίτη 1 Φεβρουάριου > 1056
Τετάρτη 2 » » 1241
Πέμπτη 3 » » 967
Παρασκευή 4 > » 768
Σάββατον δ » » 1202
Κυριακή 6 » * 2666

Τό δλον 8639
Είσιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό

τοΰ αύτοΰ έργου, είς τόν αυτόν Κινη-
μαιογράφον κατά τήν α' έβδομάδα. 19332

Σύνολον Είσιτήρίων 27971
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Τό μυθιστόρημα ένός απόρου νέου» (Le

roman d’un ieune homme pauvre ), Μαρί Μπέλ.
Δευτέρα 31 Ίανουαρίου Είσιτήρια 1081
Τρίτη 1 Φεβρουάριου > 1416
Τετάρτη 2 > 1537
Πέμπτη 3 » » 1437
Παρασκευή 4 > 978
Σάββατον 5 > 1329
Κυριακή 6 » 2214

Τό δλον 10122

ΑΤΤΙΚΟΝ «Μπεέμ» (Zanber der Roheme). ταύτοχρό- 
νως μέ τό «Ρέξ».

ΚΡΟΝΟΣ «Τά μυστήρια τής Σταμπούλ» (The secrets of
Stambul).

Δευτέρα 31 ’Ιανουάριου Είσιτήρια 1350
Τρίτη 1 Φεβρουάριου » 1300
Τετάτη 3 » » 1197
Πέμπτη 3 » » 1051
Παρασκευή 4 » » 1078
Σάββατον 
Κυριακή

5 > » 1443
6 » » 2767

Τό δλον 10186

Σεβαλιέ.

Δευτέρα 31 Ίανουαρίου Εισιτήρια 3352
Τρίτη 1 Φεβρουάριου » 3380
Τετάρτη 2 » . 3706
Πέμπτη 3 > » 2657
Παρασκευή 4 » » 1819
Σάββατον □ » » 2540
Κυριακή 6 » » 4269

Τό δλον 21723
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα είς

τον Κινηματογράφον «Ρέξ» υιο τοϋ
αύτοΰ έργου κατα τήν τιυτοχροχον
πρυβολήν τονI . 35268

Σύνολον Εισιτηρίων 56991
ΠΑΝΘΕΟΝ «Μέ τό χαμόγελο» (Avec le sourire), Μωρίς

Δευτέρα 
Τρίτη

31
1

Ίανουαρίου 
Φεβρουάριου

Είσιτήρια 1483
1672

Τετάρτη 2 » > 1898
Πέμπτη 3 » > 1933
Παρασκευή 4 » » 1297
Σάββατον 5 » 2046
Κυριακή 6

Τό δλον
* * «

3295
13624

Μολονότι πρόωρα, ήρχισεν έν τούτοις μία συζή-
τησις περί τόν θερινήν κινηματογραφικήν κίνησιν τών 
Αθηνών

Οϋτω έπληροφορήθημεν καί ήμεΐς δτι πιθανότατα 
ό θερινός Κινηματογράφος -Αΐ'μλη νά μή λειτουργήση 
πλέον, καθ’ δσον, ή ’Επιτροπή τοΰ ΖαππεΙου έπιθυ- 
μεϊ δ χώρος έκεΐνος νά παραμείνη έξ όλοκλήρου έ- 
λεύθερος διά τό Κοινόν.

’Επίσης έπληροφορήθηιιεν δτι ένδεχόμενον καί ή 
Ά&ηνα νά μή λειτουργήσω έφέτος, καθόσον, ώς λέ
γεται, ή ίδιοκτήτρια τοΰ οίκοπέδου κυρία Καρτάλη, 
διαπραγματεύεται τήν πώλησιν αύτοΰ άντί 6 περίπου 
έκατομμυρίων.

’Εξ άλλου οι δύο θερινοί Κινηματογράφοι τοΰ 
θησείου Ζέφνρος καί Έντεν θά λειτουργήσουν ώς 
τοιοΰτοι μόνον κατά τήν προσεχή θερινήν περίοδον, 
καθόσον άπεφασίσθη δριστικώς ή παραλαβή τών χώ
ρων αύτών ύπό τής ’Αρχαιολογικής ’Επιτροπής διά 
τήν ένέργειαν άνασκάφών καί έπομένως ή κατεδάφΐ- 
σίς των.

Νέοι θερινοί έτοιμάζονται ήδη άρκετοί, ώς δέ ί- 
γράψαμεν καί πρό μηνών δ είς έπί τής γωνίας τών 
δδών Φορμίωνοτ καί ’Αθανασίας, ώς λέγεται δέ ύπό 
τήν διεύθυνσιν τών ’Αδελφών Παπασπύρου, έτερος 
έπί τής δδοϋ Κηδαθηναίων καί έπί τής πλατείας Φι- 
λομούσων ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ Κων. Τωαννίδη 
καί τρίτος έπί μιας ταράτσας έπί τής πλατείας Έ- 
ξαρχείων.

Έπίσηο δ κ. Λαζάνης, διευθυντής καί Ιδιοκτήτης 
τών έπί τής Λεωφόρου ’Αλεξάνδρας κέντρων Αναψυ
χής, έναντι άκριβώς τοΰ θερινοΰ Κινηματογράφου 
Βερντεν έτοιμάζει αίθουσαν χειμερινού Κινηματογρά
φου, άνωθεν δέ αύτής, έπί εύρυχώρου ταράτσας, θε· 

ρινόν τοιοΰτον ’Υπολογίζεται δμως δτι ό μέν χειμε
ρινός θά είναι έτοιμος πρός λειτουργίαν τόν προσε
χή ’Οκτώβριον, δ δέ θερινός τό θέρος τοΰ προσεχοΰς 
έτους.

’Ενδεχόμενον νά λειτουργήση καί πάλιν κατά τήν 
προσεχή θερινήν περίοδον καί ό έπί τής δδοΰ ΛένΟρ- 
μαν θερινός Κινηματογράφος Αϋρα

Τό έπί τής Λεωφόρου ΣυγγροΟ θερινόν Πανελλή
νιον πληροφορούμεθα δτι ένοικιάσθη, μόνον διά τήν 
προσεχή θερινήν περίοδον, ύπό τοΰ κ Α. Δρίτσα, δι 
ευθυντοΰ τοΰ έπί τής δδοΰ Βουλιαγμένης χειμερινού 
Κινηματογράφου Όρφεύς.

Πληροφορούμεθα έπίσης δτι οί κ κ· Στεφανόπου- 
λρς καί Γιαννατος διαπραγματεύονται τήν ένοικία- 
σΐν τής ύπογείου αιθούσης τοΰ έπί τών δδών Κοραή 
καί Σταδίου νεοκτίστου μεγάρου τής Ασφαλιστικής 
Εταιρίας «’Εθνική· διά νά τήν χρησιμοποιήσουν ώς 
Κινηματογράφον μορφωτικόν καί έπικα,ροτήτων κα
τά τό σύστημα τών ννωστών «Σινεάκ» καί «Σινεμόντ».

Ή ϊορυσις καί νέου Κινηματογράφου τοΰ τύπου 
αύιοΰ, δέν είναι δυνατόν παρά νά χαροποιή δλους 
δσοι άναγνωρίζουν τήν ώφελιμότητά του καί τήν 
μορφωτικήν του διά τήν νεολαίαν καί τόν λαόν έπί· 
δρασιν, Έν τούτοις καί παρ’ δλον δτι έχει άποδει- 
χθή έμπράκτως πώς τά μορφωτικά, έπισιημονικά και 
τά τουριστικά φίλμ άρέσουν έξ ίσου καί είς τούς 
μεγάλους δσον καί είς τούς μικοούς, γεννδται τό έ- 
ρώτημα : Μήπως ή τάσις τής αύξήσεως τών Κινημα
τογράφων τοΰ τύπου αύτοΰ, άποβή καταστρεπτική διά 
τούς ίορυτάς των; Φυσικά, μέ τήν αύστηοάν έφαρ- 
μογήν τοΰ περί Κινηματογράφων νόμου δΓ οΰ άπα 
γορεύεται ή είσοδος είς τούς άνηλίκους κάτω τής 
ήλικίας τών 14 έτών καί μέ τό ένδιαφέρον πού δεί
χνει τό κοινόν διά τά έπιστημονικά φίλμ. ώς αί «’Α
κτίνες Ραϊντγκεν, καί έκεΐνα πού μας δείχνουν τά 
ήθη καί έθιμα άλλων λαών, χρειάζεται νά ύπάρχουν 
αί_άνάλογοι διά νά τούς χωρέσουν αϊθουσαι. ’Από 
τοΰ σημείου δμως αύτοΰ μέχρι τής δημιουργίας πε. 
ρισσοτέρων τοΰ δέοντος, ύπάρχει μεγάλη διαφορά. 
Καί πρέπει οί έπιχειρηματίαι νά προσέξουν.

Πολύ πριν άνοίξουν τάς πύλας των οί χειμε
ρινοί Κινηματογράφοι, έκρούσαμε τόν κώδωνα τοΰ 
κινδύνου διά μίαν πληγήν, πού έτεινε νά καταστή 
γάγγραινα τών έπιχειρήσεων,

Τόν κίνδυνον τής διατηρήσεως τών ταξιθετριών, 
πού καί τούς πελάτας δυσηρέστουν καί τούς κινη- 
ματογρσφιστάς, ού μόνον έξέθετον άλλά καί έζη- 
μίωναν έπικινδύνως ποικιλοτρόπως.

_Πολλοί μας άκουσαν καί σήμερον μάς εύγνωμο- 
νοΰν. Άλλά καί άρκετοί μάς παρεξήγησαν καί ά 
πέδωκαν είς τήν έκστρατείαν μας αύτήν ύστεροβου- 
λίαν. Ιδού δμως δτι σήμερον πληρώνουν τά έπί- 
χειρα τής άφελείας των πολύ Ακριβά καί μεταμε
λούνται κατόπιν έορτής.

’Ας προσέξουν λοιπόν, δσοι δέν άντελήφθησαν 
τόν κίνδυνον άκόμη, νά μή τήν πάθουν άργότερον. 
Τό πάθημα τών διευθυντών τοΰ τέως «Απόλλωνος 
καί ήδη «Σινεμόντ» άς τούς συνετίση..

• ***Αλλά τί έπαθεν ή διεύθυνσις τοΰ «Σινεμόντ» θά 
έρωτήσητε ; θά σάς τό ποΰμε μέ δύο λόγια. Όταν 
κατά τήν άρχήν τής σαιζόν, μαζί μέ τούς λοιπούς 
κινηματογράφους ήνοιξε τάς πύλας του, προσέλαβε 
κατά τόν γνωστόν τρόπον πού προσελαμβάνοντο αί 
ταξιθέτριαι 12 έως 14 τοιαύτας. Άνευ έννοεϊται ά- 
μοιβής καί ύποχρεώσεως Διότι, ώς γνωστόν, τόσαι 
ταξιθέτιδες δέν έχρειάζοντο, ούδ’ έπρόκειτο νά 
προσφέρουν τίποτε είς τήν έπιχείρησιν. Ό «Απόλ
λων· έφέτος δέν είχε κίνησιν. Τό πολύ πολύ άν έ
κοβε 250 -300 εισιτήρια κατά μέσον δρον ήμερη- 
σίως.

Κατόπιν αύτοΰ ή διεύθυνσίς του άπεφάσισεν νά
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τόν κλείση, νά τόν άνακαινίση καί νά τόν μεταβάλη 
είς Κινηματογράφον έπικαίρων γεγονότων καί Εγκυ
κλοπαιδικόν. Μέ τό κλείσιμο, άπέλυσε καί τάς τα- 
ξειθετρίας καί κατά τά γενόμενα καί εις άλλους κι
νηματογράφους, προσέλαβε διά τήν τήρησιν τής τά- 
ξεως καί τής εύπρεπείας 2—3 νέους έπί μισθώ. Αί 
άπολυθεΐσαι δμως ταξιθέτριαι, ένήγαγον τήν' διεύ- 
θυνσιν Καί τό δικαστήριον τήν κατεδίκασε νά πλη- 
ρώση ώς άποζημίωσιν πρώτην 18000 δρ. Ήδη δε, 
πρόκειται νά γίνη καί δευτέρα δίκη, διότι αΰται ζη- 
τοΰν άποζημίωσιν δι’ δλην τήν σαιζόν.

"Ωστε, οί κύριοι έπιχειρηματίαι κινηματογράφων 
άς τό έχουν ύπ’ δψει.

**.
Καί διά νά έξηγούμεθα, τό Δικαστήριον εύρίσκε- 

ται έν άπολύτω τάξει. Τό Δικαστήριον δέν μπορεί 
νά έξετάση τό πώς έγένετο καί διατίοΰτως έγένετο 
ή πρόσληψις τών ταξιθετριών, οΰτε τούς λόγους διά 
τούς όποί.υς αΰται έδέχοντο νά έργασθοΰν άμισθεί. 
Καί κάμνει πολύ καλά, διότι ή τοιαύτη συμφωνία 
δέν τιμρί οοτε τήν μίαν οΰτε τήν έτέραν τών συμβαλ
λόμενων μερίδων. Τό δικαστήριον λαμβάνει ύπ’δψιν 
δτι πάς άπασχολούμενος είς μίαν έπιχείρησιν κοι
νωνικής σκοπιμότητας, σημαίνει δτι προσφέρει Απα
ραίτητον έργασίαν. Καί πάσα έργασία έντιμος όφεί- 
λει νά άμείβεται .. ΟΙ κύριοι διευθυνταί Κινηματο
γράφων άς παραδειγματισθοΰν έστω καί τήν τελευ- 
ταίαν στιγμήν καί άς φροντίσουν δπως είς τό μέλ. 
λον διά τήν τάξιν τών αίθουσών των έχουν τό άνά. 
λογον καί κατάλληλον προσωπικόν. Τό πρόσω, 
πικόν πού οί έντιμοι θεαταί των θά σεβασθοΰν κα[ 
θά έκτιμήσουν.

* ♦
Τό ζήτημα τής Φόξ Φίλα (Ελλάς) τό όποιον πα- 

ρακολουθοΰαεν έξ ύποχρεώσεως πρός τούς άναγνώ 
στας μας, παραμένει είσέτι στάσιμον μή έπιδιωκο 
μένης ούδεμιάς οίασδήποτε λύσεως,

Έν τφ μεταξύ οί τρίτοι—οί έχοντες έμπορικάς 
διαφοράς μετά τής α. ε, φόξ Φίλμ κατέχονται ύπό 
νευρικότητας, δικαιολογημένης άλλωστε λόγφ τών 
κυκλοφορουσών διαδόσεων ε’ις βάρος τών ιδρυτών 
τής Φόξ Φίλμ (Ελλάς) A. Ε. άφ’ ένός καί τοΰ διευ- 
θυντοΰ αύτής κ. Λουλουδοπούλου άφ’έτέρου.

Τό περιεργότερον δέ δλων είναι, δτι ένώ τόσα 
διεδόθησαν καί τόσα έγράφησαν ε’ις τόν «Κινημ. 
’Αστέρα», ούδείς έκ τών ένδιαφερομένων μερών 
προέβη είς οίανδήποτε ύπεύθυνον δήλωσιν σχετικήν 
μέ τήν τακτοποίησιν. τούλάχιστον τών πρός τρίτους 
ύποχρεώσεων τής Φόξ.

Άπό τάς κυκλοφορούσας δμως διαδόσεις έξάγε- 
ται τό συμπέρασμα δτι ή έκκρεμότης αύτή όφείλε- 
ται είς τήν Εξαντλητικήν τακτικήν τής Fox Film 
Corporation, ήτις έπιδιώκει τήν διά τοΰ τρόπου αύ
τοΰ κατάρρευσιν τοΰ κ. Λουλουδοπούλου καί τήν 
συνεπείς αύτής ποινικήν δίωξίν του, ώς ύπευθύνου 
Γεν. διευθυντοΰ τής Άνων. Εταιρίας Φόξ Φίλμ 
(Ελλάς).

Εννοείται δτι, έκ τής μέχρις σήμερον παρατά- 
σεως μιάς τόσον περιέργου καταστάσεως, ήρχισαν 
ήδη νά άναφένονται τά πρώτα δυσάρεστα συμπτώ
ματα έφ’ δσον πλήν τής κατασχέσεως ήν έπέτυχεν 
δ Αντιπρόσωπος τής Φόξ Φιλμ έν Θεσσαλονίκη κ· 
Σ. Μαλλάχ διά τό ποσόν τών 250 χιλιάδων δραχ
μών, πληροφορούμεθα δτι έπακολουθοΰν τοιαΰται, 
τοΰ Ιδιοκτήτου τοΰ μεγάρου διά καθυστερούμενα έ- 
νοίκια τών γραφείων κατά μήνα ένοίκιον δραχ. 13 
χιλιάδες—τής Οικονομικής Εφορίας διά διαφόρους 
φόρους, άλλαι διαφόρων τρίτων, δΓ Αποζημιώσεις 
Απολυθέντων ύπαλλήλων κλπ. κλπ.

Πλήν τών Ανωτέρω κοινοποιούνται άρμοδίως καί 
διαμαρτυρίαι διαφόρων διά τήν μή έκτέλεσιν συμβο
λαίων ένοίκιάσεων ταινιών, έκ μέρους τής Φόξ Φίλμ 
(Έλλάς| δΓ & συμβόλαια έχουν καταβληθή σχετικαί
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προκαταβολαί, αϊτινες δέν έπιστρέφονται διά τό μή 
ύπάρχειν ήδη χρήμα έν τω ταμείω

Έρωτώμεν δμως ήμεΐς’,καί δι’ήμών όλόκληρος έν- 
διαφερόμενος κινηματογραφικός κόσμος τής Ελλά
δος, έπιτρέιτεται είς μίαν σοβαρόν έταιρίαν νά πα- 
ρατείνη μίαν έκκρεμότητα, ώς τήν άνωτέρω, είς βά
ρος ένός όλοκλήρου κόσμου συναλλαγέντος μετ’ 
αύτής καλή τή πίστει, διότι προέκυψε μία διαφορά 
μεταξύ αύτής καί τοΰ διευθυντοΰ της κ Λουλουδο- 
πούλου; ‘Ημείς νομίζομεν δτι μία παράτασις τής 
καταστάσεως αύτής, δχι μόνον δέν θά ώφελήση 
τούς ένδιαψερομένους άλλ’ άντιθέτως θά συσσω- 
ρεύση τόσας ύποχρεώσεις,. αϊτινες μίαν ήμέραν θά 
βαρύνουν όπωσδήποτε, έστω και ήθικώς, τήν μεγά- 
λην αύτήν Αμερικανικήν όργάνωσιν, δεδομένου δτι 
ούδε'ις έκ τών άπαιτητών θεωρεί ύπεύθυνον τόν διευ
θυντήν της κ. Λουλουδόπουλον, άλλά τήν Fox Film 
τής δποίας δ τελευταίος ήτο έμμισθος διευθυντής 
καί κατά συνέπειαν ΰπεύθυνος μόνον Απέναντι’ έ- 
κείνων πού τόν έταξαν είς τήν θέσιν αύτήν.

Διά τούτο θά έπρεπε νά διακανονισθοΰν αί ύ· 
πάρχουσαι πρός τρίτους ύποχρεώσεις, άνευ καί τής 
παραμικροτέρας βραδύτητας καί άν ϋφίστανται Α- 
μαρτίαι μεταξύ Fox Film καί Λουλουδοπούλου νά 
διακανονισθοΰν μεταξύ τών ένδιαφερομένων, διά νά 
μή ταλαιπωρούνται οί τρίτοι άνευ λόγου καί αιτίας.
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Πειραιεύς

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο κόσμος Αλλά
ζει» καί «Οί δύο μικρούλες».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Κατάχρησις εμπι
στοσύνης» καί «Μανέζ».

Χάΐ Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Γιοσιβάρα» καί 
«Τά μυστήρια τής Σταμπούλ».

Καηιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό άγριοκόριτσο , 
καί «Μπροστά στό ικρίωμα».

Βαλκάνια. Προεβλήθησαν τά έργα - Πατριώται» καί 
«ΟΙ κουρσάροι τοΰ άέρος».

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο πρίγκηψ και ό 
φτωχός» καί «‘Υπό τό βλέμμα τοΰ Βούδδα».

Φοίβος, Προεβλήθησαν τά έργα «Τρόικα» καί «Ό 
λυτρωτής».

"Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Αποχαιρετισμός 
οτή σημαία» καί *01 λέο'τες τών θαλασσών».

Καλιφόρνια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η ιστορία γρά
φεται τή νύχτα καί «Άβδούλ Χαμίτ».

Γκρέκα. (Ν. Φάληρον). Προεβλήβησαν τά έργα «Λογ
χοφόροι κατάσκοπος» καί «Πολεμική θύελλα».

Όρφτΰς (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο 
έβδομος ούρανός καί «Ή πριγκήπισσα τής ζούγκλας .

’Εκλαΐρ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα Ύπό 
τό βλέμμα τοΰ Βούδδα καί Θάλασσες τής Κίνας».

Ερυστάλ. (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τά τέκνα τοΰ πλοιάρχου Γκράν» καί «Ό χάρος δια
σκεδάζει».

‘Απόλλων. (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα 
«‘Ελένη» καί «Ταμάρα».
Σέροαι

Πάν&τον Προεβλήθησαν τά έργα «Ό δόκτωρ Επα
μεινώνδας», «‘Ο παράδεισος τών γυναικών , «’Αδελφοί 
Καραμαζώφ», «Σύντροφοι μάχης», «Χατζή Μουράτ* 
«Πέερ Γκύντ» καί «Πόρτ Άρθούρ».

Κρόνιον. Παρ’ δλην τήν συνειδητήν προσπάθειαν τών 
επιχειρηματιών, διέκοψαν, μή δυνάμενόι ν’ άνταποκρι- 
θοΰν στά έξοδά των. Βακιρτζής
Δράμα

'Αττικόν. Τήν 20 τρέχοντος κάμνει έναρξιν ό νέος 
αύτός Κινηματογράφος τής πόλεώς μας, τοΰ οποίου ή 
πλατεία περιλαμβάνει 800 περίπου θέσεις καθημένων 
καί 300 περίπου έπί τοΰ έξώστου μέ πολυτελή καθίσμα

τα. Τό νέον αυτό Κινηματοθέατρον είναι προικισμένο 
μέ πλήρη έγκατάστασιν κεντρικής θερμάνσεως (καλορι 
φέρ) τελευταίου τύπου καί μέ άπλετον φωτισμόν. Έπίσης 
διαθέτει ευρύχωρα διαμερίσματα καπνιστηρίου αίθουσαν 
άναμονής, φουαγιέ, μηχανήματα όμιλοΰντος Klang Film 
έν ένί δέ λόγω είναι ένα κινηματοθέατρου διά τό όποιον 
πρέπει νά ύπερηφανεύεται ή Βόρειος Ελλάς. Τήν ένσρ- 
ξιν θά έγκαινιάση τό φίλμ «Οί δύο μάγκες», υπόσχεται 
0έ ή διεύθυνσίς του δτι ή αλλαγή προγράμματος θά γί- 
νηται τρις τής εβδομάδας.

Είς τήν άξιέπαινον νέαν έπιχείρησιν εΰχόμεθα άπό 
καρδίας πάσαν προκοπήν.

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Ναυτική ανταρσία·>, 
«‘Ο γονδολιέρης τής Βενετίας» «Θάλασσες τής Κίνας» 
καί «Εικόνες άπό τή ζωή», άπαντα σχεδόν άνευ επιτυ
χίας λόγω τοΰ έπικρατοϋντος ψύχους καί τής Ανεπαρκούς 
θερμάνσεως τής αίθούσης.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο πύργος τής 
Βαρσοβίας», Κοντοτιέρι επιτυχής, «’Αγαπώ δλες τής 
γυναίκες» καί «‘Ο κύριος μέ τό χαμόγελο».

Παλλάς ( ίοξάτου). Προεβλήθησαν «‘Ο κύριος τού 
θανάτου», «Είμαι ένας δραπέτης», «Ό κακός δρόμος» 
καί «Ρωμάνς», Μαρκίδης
Καβάλλα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Χατζή Μουράτ», 
«Καταδίωξις τοΰ εγκλήματος» καί «Πόρτ Άρθούρ» μετά 
μεγάλης επιτυχίας.

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Έπανάστασις στό 
Πεκίνο», «Τρεις άγάπες τοΰ Σοΰμπερτ «Ύπό τήν πορ
φύραν», «Κατάχρησις έμπιστοσύνης μέ έπιτυχίαν, Νύ
χτες φωτιάς· καί «Μιτσοΰκο».

Διονύσια. Προεβλήπησαν τά έργα «Τά τέκνα τού 
πλοιάρχου Γκράν», «Ψυχές στή θάλασσα», «Ύπό τήν 
πορφύραν», «Σύντροφοι μάχης», «Νύχτες φωτιάς», «‘Η 
πριγκήπισσα τής ζούγκλας» καί «’Αγαπώ δλες τής γυ- 
γεναϊκες». Βασιλακος

I X-iet
Άστήρ, Προεβλήθησαν τά έργα «Είς τήν υπηρεσίαν 

τοΰ τσάρου έπιτυχώς, «Τσαντού», «Ό κάον-μπό ι· καί ό 
σύντροφός του», «Μή κοιμηθής πριν σέ φιλήσω» μέ έπι
τυχίαν, ή ταινία τών γάμων τής A. Β. Υ. τού Διαδό
χου, «Νιτσέβο», «Έπανάστασις στό Πεκίνο» «Ύπό δύο 
σημαίας» μέ μεγάλην έπιτυχίαν καί «Ίντερμέτσο» ά- 
νεπιτνχώς.

"Έδωσε έπίσης μερικός παραστάσεις δ θίασο; Κατε
ρίνας Άνδρεάδου, Δ. Βουδούρης
’Αγρίνιου

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τελευταίο τραί
νο άπό τή Μαδρίτη», <*Ο στρατηγός πέθανε τήν αυγή», 

| «‘Η έννάτη συμφωνία τού Μπετόβεν», «Ό περιπλανώμε- 
νος Ιουδαίος», «Οί κουρσάροι τού άέρος», «Κλό Κλό», 
«Ψυχές στή θάλασσα», «Ναυτική παρέλασις καί «Μό
σχα Σαγκάϊ·».

Τιτάνια, Προεβλήθησαν τά έργα «Μικρή Κατερι- 
1 νοΰλα», «Πάλας Ότέλ», «Κεντρικό Πάρκο», «Βοσνιακοί 

έρωτες», «‘Ο πρίγκηψ τών ονείρων», μέ τόν Νοβάρρο, 
«‘Η πόλις τής αμαρτίας», «ΛάκώΝιάμ», «Ό άγγελος 
τού σκότους» καί «‘Ο δρόμος πρός τήν δόξαν».
‘Αμαλιάς.

Πάν&εον. Προεβλήθη αν τά έργα «Ένα χειμώνα στό 
! βόρειο Πόλο», «Μιά έπίσκεψις τή νύχτα», «Παντρεύω τή 

μαμά μου», «‘Ο μυστηριώδης πύργος τοΰ σατανά», «Λέν 
[ είμαστε παιδιά», «Ή πρώτη φλόγα», «Βομβάη ’Εξπρές»., 
| «Χωρίς Οικογένειαν» καί ή ταινία τών γάμων τοΰ πρίγ- 
| κήπος Διαδόχου,

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ζούντ Εξπρές», 
«Ήσαΐα χόρευε», «Εύθυμη χήρα», «Τό έγκλημα τοΰ 
πλοίου», «Φρειδερίκη», «‘Ο άκάνθινος δρόμος», «Θά 
πάρω έναν εκατομμυριούχο» καί «Ρόξ ,Μαρί»,



'Ό,τι έξαιρετικό έχει παρουσιάσει έως τώρα ή δθόνη σέ
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ώχριδ μπρός στήν άπειρόκαλλη κινηματογραφική γοητεία

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΙΑΣ ΝΥΧΤΑΣ
έμψυχωμένο άπό τό άμίμητο ζευγάρι

ΚΛΑΡΚ ΓΚΕΗΜΠΛ - ΜΑΡΙΟΝ ΝΤΑΙΒΙΣ
’Ονειρώδης κινηματογραφική δημιουργία φιλμ - άπόλαυσις τών ματιών καί τής ψυχής 
Είναι τό μοναδικό φιλμ πού έκόστισε τά πειό πολλά λεπτά στήν μεγάγη έταιρία, 
ΚΟΣΜΟΠΟΛ1ΤΑΝ, ή όποια γιά μιά σκηνή του μόνον έξόδευσεν 300 000 δολλάρια 

Έσκηνοθετήθη άπό τόν διάσημον δημιουργόν τών μουσικο-θεαματικών έργων

ΛΟ Υ-ΝΤ ΜΠΕΙ ΚΟΝ
Μουσική τών γνωστών συνθετών ΧΑΡΥ ΒΑΡΕΝ - ΑΛ. ΝΤΟΥΜΠΙΝ

Μιά άπό τάς έφετεινάς έπιτυχίας τοΰ μεγάλου κινηματογράφου

ΚΡΟΝΟΝ

Έκμετάλλευσις

WARNER BROS. FIRST NATIONAL FILMS
HEL-UAS A. E.


