
IBAN ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
C ουμπαβπ; καλλιτέχνης τής όΰένης όσως έμφανίζεται εις τήν τελευτβιίαν του μεγάλπν δημιουρ

γίαν ·ΠΑΓ ΑΝΙΝΙ , τό ιιουηκΡ ' αριστούργημα τοΰ ΦΡΑΝΤΕ ΛΕΧ.ΑΡ. Χυμηράττουν ή μεγάλη 
καλλιτέχνις τοΰ Κρατικού θεάτρου τοΰ Βερολίνου ΕΛΙΖΑ ΙΑΙΑΡΔ, ή ώραιοτάτη ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛ- 
ΛΙΓΚ καί οί γνωστοί είς το Άβηναϊκόν κοινόν TEOJAICKEN - ΑΝΤΕΛΑ ΖΑΝΤΡΘΚ - Ρ. Κ. ΡΟΓΓΕ 

(ΈκμετάλλΕυοις “ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ! *.  Ε.,, ‘Ακαδημίας 51
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ΦΟΞ ΦΙΛΜ 193^935 ΦΟΞ ΦΙΛΜ

© Κ©ΧΙΜ©Χ ΠΡ©ΧΟΡΕΒ iIe ?londs e1’ niarchc)ιστορία μιας έκατονταετηριδος. Η 
πλέον δυνατή ταινία τών τελευταίων έτών. Άδιάπτωτον ένδιαφέρον. Κολοσσιαία 
έμπορική ταινία. Ό θρίαμβος τής σαιζόν στό «Κριτέριον» τής Ν. Ύόρκης. Πρωτα
γωνιστούν οί: Μαντελέν Καρόλ, Φράνσοτ Τόν, Ρέτζιναλ Ντέννυ, Σίγκφριδ Ρού- 
μαν, Ζοζέ Μοχίκα, Ρ. Ρουλιέν, Λουΐζ Ντρέσλερ.

© ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
αιματηρών συγκρούσεων τοϋ μεγάλου πολέμου. 'Όλαι αί μεγάλαι ναυμαχίαι καί. 
αί μάχαι ξηράς καί άέρος έκ τοϋ φυσικοΰ, έπί τή βάσει επισήμων αρχείων, μέ τάς· 
φυσιογνωμίας τών ηρώων.

ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΤΙΗ1Χ ΓΑΤΑΧ (Patte de chat'. Ή τελευταία καί; tl 'Μ' υ 114-4 U ΙΠΙΙΐνΐΙΖΆ 11 ΙΠ1Ζέ= U Ζ-4 u Z-4zg= ή μεγαλειτέρα ταινία ιοΰ Χάρολδ
Λόϋδ. Ύπόθεσις, χιούμορ, σκηνικά, πλήθος κόσμου, κωμικές περιπέτειες, έκπλη- 
κτικό τέλος καί γέλοια ακράτητα. Ταινία έμπορικοτάτη.

ΤΧΡΙΓΙΓΑΝΙΙΚΟ TPAFOVAH (Caravan) θαυμασία καί πλούσια U ^=UU II 4-411X1111^ W U IrZ-AU W 11 SB όπερέττα. Σκηνοθεσία 'Έριχ Τσά- 
ρελ. Πρωταγωνισταί Σάρλ Μπουαγιέ καί ’Ανναμπέλλα. Τσιγγάνικες 'Ορχήστρες.

Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕ» ΠΡΒΓΚΗΠΟΧΧΑ
Σάρλ Μπουαγιέ.

AHA Π(ΠΙίΜίΙ (Oilioin) Παραγωγή ’Έριχ Πόμμερ—Φρίτς Λάγκ. Πρωταγωνιστούν, ffttuzmuouvu ^άρλ Μπουαγιέ, Φλωρέλ, Μαντελέν Όζερέ.

ΕΚΛΕΨΑΝ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ (On a vole tin honimc). Παραγωγή l=u'i""L=' u u όu "Εριχ Πόμμερ μέ τούς Άνρί
Γκαρά καί Λιλή Νταμιτά.

Τ’ ίΧ A W A A A A (Scandals). Ή πλουσιωτέρα Έπιθεώρησις τοΰ Georges 
ιτκ4-au μir-λuwhite με τδν περίφημον Ροΰντι Βάλλυ καί τήν ώραιοτά- 

την Άλίς Φαίΰ.

ΙΗΙ ΧΟΥΧΑΝΑ ίΕΙΙΜ9 ΙΕΙΓΟ (Suzanne c’est ™oi). Ή μόνη έφετεινή (TTJ V ^ΖΆιΙ^Ιέ-. E.UUVU E.U ταινία χης γλυΚειάς Λίλιαν χάρβεϋ.

Κ©ΛΑΧ0Χ ΧΤ©ΥΧ ΔΒΟΕΡΑΧ (I?e11 in IIeaYtns) Άερομα wumϋz_ zt, u u χι(χι τρΟμεραι. Πρωταγωνι
στής ό Γουώρνερ Μπάξτερ.

ΑΠΟΨΕ ©Α Τ@ΗΧ Κ©ΝΤΑ Μ©Υ
νυ ΓιοΟγκο, Πάουλ Χέρμπιγκερ, Λέο Τίνεν.

Χ©ΥΠ—ΛΑ (Hoop-la) μέ τήν τσαχπίνα Κλάρα Μπόου.

μέ τήν

© ΠΡΙΓΚΗΨ ΤΟΥ ΠΙΠΕΡΣΤΑΤΝ
ρέλ, Λουβινί καί Κλώντ Ντωφέν.

TAYTOTHX S3 (Matricide 33) Άντρέ Λυγκέ, Έντβίζ Φεγιέρ.

TO 5ον ΑΠ©ΤΥΠα^Α
ΒΑΧΒΛΟΚΗ ΤΒΓΡΟΧ (Remo Demand de la Jungle) Ζούγκλα—"Αγρια

© ΑΜΑΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΡΙΑΣ
Έλίζα Λάντι.
Λίϊ^ΙίΓί) Ikf ΑΤΟ (Bottoms Up) Πλουσιωτάτη Έπιθεώρησις μέ τ 
ΙΆII\1 s><s ΙΚ\ί-λ U 4><S τοθ £άρλ Μπουαγιέ, Πάτ Πάτερσον καί τήν "I 
βετρις.

ΕΝΑΣ ΦΟΝΟΣ ΣΤΟ ΤΡΙΝΙΤΑΤ
δραματικής τέχνης Σπένσερ Τρέϊσυ. Άπό τά πλέον δυνατά δράματα.

XT© XKOTOX ΤΗΧ ΜΕΓΑΛ©Υ Π©ΛΕΟΧ
(When Ν. York Sleeps) Δυνατό δράμα. Σπένσερ Τρέϊσυ, "Ελεν Τούλβετρις. Άλίς 
Φαίυ.

ιήν σύζυγον 
Έλεν Τουλ-

Η ΑΤΥΧΗ ΜΑΡΙΑ (ΥΧ;7ΐί\ίγζκεννυ Γιο0γχ°’ Πάουλ Χέρμπ“ 

ΔΕΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΔΑΡΑ (τξ"Χ,αροΛμΧί6ΜπρΓνι^λλ1’ Έ’ 

ΚΟΖΑΚΟΙ ΤΟΥ ΝΤΟΝ Μ°χ1κσ’
ST ΑΓΡΟΣ ΚΑΙ ΣΠΑΟΙ (^aouC6rvuzTo^v!xa Espada)’ Ζοζέ Μοχ1κσ’ 

ΓΡΕΝΑΔΙΕΡΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 
τενέγκρο.

Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΗΣ ΑΤΙΜΑΣΜΕΝΗΣ ^ταγίνισταΓ’ 
οί:Ντόροθυ Τζόρνταν καί Άλεξ Κίρκλαντ.

ΔΥΟ ΚΑΡΔΙΕΣ ΔΥΟ ΑΓΑΠΕΣ ί4ζ°ίΡΛά"'' Γ~Ο|>'’·ρ 
|OAA3IS STH ΪΑΓΓΑΤ
Ε3ΠΡΕΣ ΟΡΙΑΝ (°rient Express) Χίντερ Έντζελ, Χέρμπετ Μοΰντεν. 

ΧΑΤΑΝΑΔΕΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΙ in love)< Λωρέττα 
Ο ΚΙΝΕΖΟΣ ΝΤΕΝΤΕΚΤΙΒ Μέ τόν Γθυώρνερ Όλαντ.

-■ ΦΟΞ
ΚΑΟΥ—ΜΠΟ V' μέ τόν Ζώρζ Ο 'Μπριέν 

ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΝΙΟΥΣ-ΤΕΡΡΥ ΤΟΥΝΣ
ΚΩΜΩΔΙΑΙ ΜΟΥΒΙΤΟΝ

MttyY ΜΑΟΥΣ —. ΚΑΜΕΡΑ ΘΡΙΛΣ ,
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Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΗΣ

ΜΕΤΡΟ
ΕΙΝΑΙ

ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΝΗΣ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΔΙΟΤΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ

ΟΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΗΓΑΓΕ Η ΜΕΤΡΟ

ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ

i/r·

4

ΑΝΩΝΥΜΟ*  J ]| ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΘΗΝΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3, ΜΕΓΑΡΟΝ ΛΕΒΗ
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PHILIPS CINE SONOR
(ΦΙΛΙΠΣ ΣΙΝΕ ΣΟΝΟΡ)

ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΠΟΛΟΣΙΣ EIAIPETIKH

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΓΓΥΗΜΕΗΗ

ΑΝΤΟΧΗ ΑΪΥΝΑΓΙΜΙΪΤΟΪ
lllllllllllllllllllllllllllllllillillllllllllllllllllillllll

ΓΕΝΙΚΟΙ

ΑΝΟΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
'♦i
*ί

& ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΕΟΝ

ΟΔΟΣ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1«

ΑΘΗΝΑΙ
ΛΡΙΘ ΤΗΛΕΦ· 24-339

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΑΙ
ΕΠIΔΕΙΞΙΣ ft. ..............- ------- ------------------------

"Ενα ΜΠΟΚΠΟΣΤ ΜΑΖΕΡ μέ δυό μηχανάς προβολής θαυμασίας τε- , 
χνικής, κατάλληλον διά θέατρον 1200 θέσεων. Λειτουργεί άπ’ εύθείας /ft 
είς τό ρεϋμα είτε συνεχές κα'ι άν είναι είτε έναλλασσόμενον, δι’ένός 

μόνον διακόπτου.
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ1
a a a

Έτησία....... Δρ. 100.—
Έξάμηνος.. . ν 60.—
Τρίμηνος... » 30.—

a

a a
a 3 a

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ ▼
Αί συνδρομα'ι απαραι
τήτους προπληρώνονται .

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΙΣ

ΙΔΙΦΚΤΗΣΙΛ—ΔΙΕΥ<8ΥΝ£ΙΣ 

Κ. & HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Οδός S2KPATOYS άριΒ. 30ΕΤΟΣ XI.AΡ.12(336) Τϋ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5

Ο ΙΑΠΩΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Ή ’Ιαπωνία, άφ’ δτου έλαβε τό βάπτισμα τοΰ πο

λιτισμού, έννοεΐ νά συναγωνισθή είς δλα τήν Ευρώ
πην καί τήν ’Αμερικήν, έννοεΐ είς δλα νά τις ξεπε- 
ράση και χάριν του σκοπού αύτοΰ δέν δείλια πρό 
οΰδενός. "Εως τώρα έμενεν όπίσω μόνον είς τόν κι
νηματογράφον. _Τά φιλμ τής Εύρώπης καί τής ’Αμε
ρικής κυριαρχούσαν είς τήν ’Ιαπωνίαν, ένω πραγμα
τικά ιαπωνικά φίλμ, ήσαν δλως διόλου άγνωστα είς 
τούς Ευρωπαίους καί τούς ’Αμερικανούς. Άκόμη καί 
καθαρώς ιαπωνικής ύποθέσεως ταινίαι, δπως ή περί
φημος «Μπατάϊγ» τοΰ Κλώντ Φαρέρ καί ή «Μαντάμ 
Μπατερφλάΐ» έγυρίσθηκαν είς τά στούντιο τοΰ Χόλ
λυγουντ καί τής Γαλλίας άπό Εύρωπαίους ήθοποι
ούς, οί όποιοι έμακιγιαρίσθησαν κατά τρόπον, ώστε 
νά φαίνωνται πραγματικά τέκνα τής χώρας τών χρυ
σανθέμων I Αύτό έπείραξε φοβερά τούς ’Ιάπωνας οί 
όποιοι κατέχονται άπό άφάνταστον έθνικόν έγωϊ- 
σμόν,_εΐνε δέ καί φοβερά εϋθικτοι είς ζητήματα 
έθνικής φιλοτιμίας. "Οταν έπαίχθη ή »Μπατάϊγ» είς 
τήν ’Ιαπωνίαν καί οί Ιάπωνες είδαν τόν Σάρλ Μπου
αγιέ καί_τήν Άνναμπέλλα νά ένσαρκώνουν τούς 
ηρωας τής ’Ιαπωνίας, είσδύοντες έως τά βάθη τής 
ιαπωνικής ψυχής, κατελήφθησαν άπό άγανάκτησιν 
καί όργήν. Μία ιαπωνική έφημερίς, οΰτε λίγο οϋτε 
πολύ, συνέστησεν είς τούς Ιάπωνας έπιχειρηματίας 
καί καλλιτέχνας ή νά καταστούν ικανοί νά δώσουν 
μέ ίαπων,κά στελέχη τήν «Μπατάΐγ» καί άλλα ιαπω
νικά έργα, ή... νά κάμουν δλοι χαρακίρι I

Άπεφάσισαν λοιπόν οί ’Ιάπωνες νά συστήσουν 
είς τήν_έξωτικήν χώραν των, ένα νέον Χόλλυγουντ, 
τό όποιον δέν θά ικανοποιεί μόνον τήν εθνικήν των 
φιλοτιμίαν, άλλά καί θά συνηγωνίζετο έπί τοΰ οικο
νομικού έπιπέδου, πολύ δέ περισσότερον τήν αντίζη
λον χώραν τοΰ ’Ατλαντικού, τάς 'Ηνωμένας Πολι
τείας. Τό ιαπωνικόν Χόλλυγουντ έγινεν είς μίαν πε
ριφέρειαν δχι μακράν άπό τήν πρωτεύουσαν Τόκιο. 
Ή ιαπωνική Κυβέρνησις τό έπεχορήγησε μέ μεγάλα 
ποσά, καθώς καί οί πλούσιοι Ιάπωνες. Τά έξοδά του 
άλλως τέ εϊνε άφαντάστως όλιγώτερά άπό τό άμε- 
ρικανικόν Χόλλυγουντ. Ώς γνωστόν, δταν πρόκειται 
περί έθνικής προπαγάνδας ή καταναλώσεως ιαπωνι
κών προϊόντων είς τό έζωτερικόν, οί ’Ιάπωνες έπι- 
στρατεύο,νται είς τάς έργασίας άμειβόμενοι γλισχρό- 
τατα, πού μόλις τούς άρκεΐ γ.ά νά αγοράσουν λίγο 
ρύζι καί κάτι άλλο τής καθημερινής των τροφής. 
Συνελέγησαν λοιπόν χωρίς κόπον τά πλήθη τών κομ
πάρσων, τών έργατών τοΰ στούντιο, τών μηχανικών, 
<τ«ηνοθετών~ κλπ. Οί καλλίτεροι καί διασημότεροι 
ήθοποιοί, τοΰ ΙαπωνικοΟ θεάτρου έσπευσαν μέ προ 
θυμίαν είς τό ιαπωνικόν Χόλλυγουντ διά νά μετά- 
σχουν είς τά νέα φίλμ. Ή φιλοδοξία μάλιστα καί ό 
έθνικός έγωϊσμός έκανε πολλούς έξ αύτών νά μή

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος...Δρ. 10.— 
Ή σελίς.... · 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαίτεροι συμφιονίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ί

ζητούν ώς αμοιβήν απολύτως τίποτε. Μεγάλη ιδίως 
φασαρία έγινε μέ τάς γυναίκας, αί όποΐαι δλαι φι
λοδοξούσαν, νά άναδειχθοΰν σνά τόν κόσμον διά τοΰ 
κινηματογράφου ώς αστέρια έφάμιλλα ή καί ανώ
τερα,, τοΰ άμερικανικοΰ Χόλλυγουντ. "Ολαι ήθελαν 
καί απαιτούσαν νά λάβουν τούς πρωτεύοντας ή μάλ
λον τόν πλέον πρωτεύοντα ρόλον. Καμμία δέν ύπο- 
χωροΰσε ένώ,πιον άλλης, διότι φυσικά ή κάθε μία 
έθεωροΰσε τόν έαυτόν της άνώτερον είς καλλιτε
χνικήν άξίαν καί έπομένως περισσότερον ένδεδειγ- 
μένον δ,ιά τόν ρόλον τής πρωταγωνίστριας. Δεδομέ
νου δέ δτι δλαι αί μεγάλαι καλλιτέχνιδες τοΰ ιαπω
νικού θέατρου έχουν φίλους και ισχυρούς προστάτας 
πρίγκηπας, μεγιστάνας, πολιτικούς καί άλλους πλου
σίους καί ισχυρούς, ή κάθε μία έξ αύτών έθεσεν είς 
κίνησίν δλους τούς ίδικούς της διά τήν έξασφάλισιν 
του πρωτεύοντος ρόλου. Ό Γάλλος σκηνοθέτης καί 
διάσημος κριτικός τοΰ κινηματογράφου Ρομπέρ Φλο- 
ρέϋ, δστις πρό τίνος ακριβώς _ έπεσκέφθη τό ίαπωνι- 
κον Χόλλυγουντ. δίδει έπί του σημείου τούτου εις 
παρισινόν περιοδικόν,νοστιμωτάτας περιγραφάς. 'Η 
Αύλή, ή Κυβέρνησις. ό Στρατός, ή Βουλή, οί άνώτε- 
ροι υπάλληλοι είχαν κ^νητοποιηθή πρός έξασφάλισιν 
ρόλων,πρωταγωνιστριών είς τάς εύνοουμένας των, 
Πολλοί μετέβησαν αύτοπροσώπως είς τήν «κινημα- 
τογραψούπολιν» διά νά άσκήσουν ένεργότερον τήν 
έπιρροην των. Επηκολούθησαν ούκ όλίγοι καυγάδες 
άκόμη καί μονομαχίαι.

Πρός το παρόν τό ιαπωνικόν Χόλλυγουντ παρα
σκευάζει φιλμ σχετικά μέ τήν εθνικήν ιστορίαν τών 
Ιαπώνων. Δεν περιορίζεται δμως είς ξηράς άναπα- 
ραστάσεις. ,θεαματικώς τά νέα φίλμ θά εϊνε άνώ- 
τερα τών ευρωπαϊκών. Δίδουν σκηνάς ναυμαχιών, 
ναυαγίων, μαχών, τελετών κλπ. αί όποΐαι καταπλήσ
σουν διά τήν μεγαλοπρέπειάν των καί προκαλοΰν 
τόν ίλιγγον διά τό ριψοκίνδυνον. ’Επί πλέον άπεικο- 
νί,ζουν ύπερόχους δύσεις ήλιου, ζωήν ψαράδων, ει
δύλλια σ άκρογιαλιές καί μαγευτικά τοπεΐα τής Ια
πωνίας κλπ., συνοδευόμενα μέ Ιαπωνικήν μουσικήν. 
Τά ιαπωνικά αύτά φιλμ πού έντός δύο έτών θά 
πλημμυρίσουν τήν Εύρώπην καί τήν Αμερικήν θά 
έχουν, κατά τάς βεβαιώσεις τών ειδικών, μοναδικήν 
έπιτυχίαν και θα θριαμβεύσουν είς δλον τόν κόσμον. 
Δεδομένου μάλιστα δτι ό^κινηματογράφος έπηρεάζει 
Ρ-έχρις άπιστεύτου βαθμού τήν μόδαν, εϊνε πιθανόν 
νά γίνουν τής μόδας τά ιαπωνικά κοστούμια, αί πε
ρίεργοι ίαπωνικαί κομμώσεις καί τά έξωτικά μακιγια- 
ρίσματα τών Ίαπωνίδων !

Εν άλλο παράδοξον πού έσημείωσεν ό ’Ιαπωνι
κός κινηματογράφος εϊνε ή τάσεις πολλών καλλιτε
χνών νά άναπαραστήσουν έκ τοΰ φυσικοΰ τήν... αύτο- 
κτονίαν , δηλαδή τό χαρακίρι. Αί Ίαπωνίδες καλλι·

τέχνιδες, ώς γυναίκες, έχουν όλιγωτέραν προσήλω- 
σιν είς τά πατροπαράδοτα καί δέν έχουν καμμίαν 
δρεξιν, νά θυσιάσουν τήν ζωήν των είς τάς στιγμάς 
άκριβώς τοΰ καλλιτεχνικού θριάμβου των. Άλλ’ οί 
άνδρες, οί όποιοι, ώς γνωστόν, είς τήν ’Ιαπωνίαν δέν 
λογαριάζουν τήν ζωήν των καί τήν θυσιάζουν γιά 
τό τίποτε, έσκέφθησαν δτι ένα φιλμ θά είχε μεγα- 
λειτέραν έπιτυχίαν άν ή σκηνή τοΰ χαρακίρι ήτο 
φυσική, Τί σημασίαν θά ειχεν δτι θά έθυσίαζεν ένας 
τήν ζωήν του, άρκεΐ δτι άφ' ένός θά τήν έθυσίαζεν 
ίεροτελεστικώς ώστε νά εξασφάλιση τάς απολαύσεις 
τοΰ άλλου κόσμου καί-άφ’ ετέρου διά τοΰ θανάτου 
του θά συνέβαλεν είς τόν θρίαμβον ένός ΙαπωνικοΟ 
φίλμ ! . „, . ,Ή ιαπωνική δμως Κυβέρνησις δεν σκέπτεται κατα 
τόν ίδιον τρόπον' τούναντίον νομίζει δτι ή έκ τοΰ φυ-. 
σικοΰ άναπαράστασις τοΰ χαρακίρι έν δλη του τή 
τραγικότητι θά άπετέλει δυσφήμησιν τής _Ίαπ,ωνίας 
άνά τόν κόσμον. Διά τοΰτο διέταξε νά καή μία ται
νία, είς τήν όποιαν ό πρωταγωνιστής έσφ,άγη τραγ_- 
ματικώς τήν στιγμήν πού παρίστανε ένώπιον τοΰ 
φακοΰ τόν αύτοκτονοΰντα ήρωα. Έδόθη δέ διαταγή 
δπως είς τούς ηρωας παρομοίων έργων δίδωνται 
ψεύτικα φονικά όργανα, μέ τά όποια θά εϊνε αδύ
νατος ή πραγματική αύτοκτονία.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Ίσταμπούλ, ’Ιούλιος (τοϋ τακτ, άνταποκριτοϋ μας).
Οί κινηματογράφοι τής πόλεώς μας, οί όποιοι σημει- 
ωτέον ήλλαξαν δλοι τάς εύρωπαϊκάς τους ονομασίας 
διά τουρκικών (τό «Τκλόρια· μετωνοιιάσθη είς «Σα
ράι··, τό «Φρανσέ» είς «Σοΰμερ» κλπ.) παρέμειναν 
κλειστοί έπί 27 ήμέρας, διότι δέν έδέχθησαν οί έπι_- 
χειρηματίαι τήν έπιβολήν νέας φορολογίας υπέρ τοΰ 
πτωχοκομείου. Κατόπιν δμως έπεμβάσεως τοΰ κ. Υ
πουργού τών Εσωτερικών παρά τή Δημαρχία, ήνοι- 
ξαν καί πάλιν τάς πύλας των καί κατόπιν δοθείσης 
ύπό τοΰ Ύπουργοΰ ύποσχέσεως δτι θά λύση ίκανο- 
ποιητικώς τό ζήτημα.

—Τό γραφεΐον τής Μέτρο-Γκόλντουϊν Μάϋερ το 
όποιον διηύθυνε ό κ. Χαμπίμπ, έκλεισε διά λόγους 
άνεξακριβώτους μέχρι σήμερον, άνέλαβε δέ τήν αν
τιπροσωπείαν αύτής διά μίαν πενταετίαν ό κ. Φαχήρ 
βέης Ίπεκτσή, ύπογραφέντος έν Παρισίοις καί τοΰ 
σχετικού συμβολαίου.

— Ό Τούρκος σκηνοθέτης ’Ερτογρούλ Μουχάν 
βέης «γυρίζει» τή συμμετοχή ήθοποιών τής «Ντάρ 
ούλ Μπενταΐ» τήν ταινίαν «Βατακλή Νταμίν Κιζί» 
τό μεγαγείτερον μέρος τής όποιας θά ε^ναι «έξωτε- 
ρικά». Τούς πρωτεύοντας ρόλους κρατοΰν ή Φεριχόι 
Χανούμ, Τζαχιντέ Χανούμ καί Μπεχζάτ, Ταλαάτ καί 
Μεχμέτ βέηδες. _ , ,

—Ό κ. Φερ. Φράγκο έπέστρεψεν έκ του άνα τήν 
Εύρώπην ταξειδίου του.

—- Ό κ. Μ. Σεφέρογλου, ιδιοκτήτης τοΰ Σινεμά 
«Σαράι· θά έπισκεφθή λίαν προσεχώς τάς Αθήνας.

— Ό κινηματογράφος «Σοΰμερ», αναγγέλλει δ,ιά 
τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον τήν προβολήν των 
έκλεκτοτέρων ταινιών τής παγκοσμίου παραγωγής.

— Μετ’ εύχαριστήσεως πληροφορούμεθα δτι ,ή 
Φόξ Φίλμ θά μάς παρουσιάσω κατά, τήν, έφετεινήν 
περίοδον τάς έκλεκτάς της ταινίας μέ τούς μεγαλυ 
τέρους ήθοποιούς παγκοσμίου φήμης, Σάρλ Μπουα
γιέ, Φλορέλ, Άνρί Γκαρά, Χάρβευ_κ. ά. καί είς δια
φόρους γλώσσας. Πολλαί έξ αύτών έχουν ένοικια 
σΟή καί θά προβληφοΰν είς τά μεγαλείτερα κινημα
τοθέατρα τής πόλεώς μας.

Ο ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
ΕΙΣ ΤΗΝ RATHE NATAN

Ό όιεΦνώς άνεγνωρισμένος μεγάλος καλλιτέ
χνης Σάρλ Μπουαγιέ, ύπέγραψε συμβόλαιον 
μετά τής γαλλικής έταιρίας Pathe Natan, διά 
τοϋ οποίου Αναλαμβάνει τήν ΰποχρέωαιν νά 
«γυρίζη» άποκλειστικως καί μόνον δι αυτήν 
ταινίας, έπί μίαν τριετίαν.

ΦΟΝΟΣ ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦ1Σ1 ΟΥ
'Άχριος φόνος έλαβε χώραν τήν 26 παρ. μηνάς εις 

τόν Βόλον βυ&ίσας είς πένϋ-ος τήν οικογένειαν τοϋ έκ 
τών παλαιμάχων τοϋ Κινηματογράφου , Ν'κ. Φραγκου- 
δάκη. Ό Γ. Κόκκαλης συναντήσας κα&’ όδόν τόν Ευάγ
γελον Νικ. Φραγκουδάκην μηχανικόν Κινηματογράφου 
έπυροβόλησεν κατ’ αΰτοϋ τρις δ ά περιστρόφου καί τόν 
έφόνευσεν, διό λόγους ερωτικής αντιζηλίας. <

Είς τους φιλτάτους πατέρα και αδελφόν Φραγκου- 
δάκη ό <Κινημ. ’ Ασιήρ» εύχεται τήν έξ ϋψους παρη
γοριάν διά τόν άδικο σκοτωμό τοϋ άγαπημ ένου των.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
Ό τενόρος Βάλτερ φόν Λένεπ πρωταγωνιστεί είς 

τό έργον «Ό έξάδελψος άπό τήν Ντίγκστα».
—Ή Αουκία “Εγκλις, έπιστρέψασα έξ άδειας εις 

Βιέννην, άνέλαβεν αμέσως τόν ρόλον τής πρωταγω
νίστριας εις τό έργον«"Οταν ένα κορίστι παντρεύεται».

—Ό Γεώργιος Μπρουκμπάουερ άγκαζαρίσθη διά 
τήν ταινίαν «Ή σημαιοΰλα τών σκορπισμένων».

—Διά τό φίλμ τής παραγωγής Πάτρια «Βραδυνή 
έπίσκεψις» άγκαζαρίσθη ό Γεώργιος Ζάκομπυ. Τήν 
μουσικήν γράφει ό Βίλλυ ’Έγκελιιπέργερ.

—Ό Σύνδεσμος τών "Αγγλων παραγωγών ταινιών 
παρέθεσε μέγα γεΰμα πρός τιμήν τοΰ Βενιαμίν ΦοΟ- 
λερ, διευθυντοΰ τοΰ μεγαλειτέρου Κινηματογραφι
κού Συνδικάτου τής Αύστραλίας.

—Ό Ρόμπερτ I. Φλάχερτυ θά αναχώρηση κατ’ 
αύτάς δι’ Αύστραλίαν, προκειμένου νά γυρίση μίαν 
μεγάλην ταινίαν έκ τοΰ φυσικοΰ μέ άποκλειστικήν 
συνεργασίαν τών ιθαγενών.

—Κατά πληροφορίας έκ Μόσχας ό λαϊκός έπίτρο- 
πος τής Δημοκρατίας Άσερμπάΐτσαν έλαβε τήν άπό· 
φασιν νά ίδρύση είς τό Βακοΰ μίαν μεγάλην Κινη- 
ματογραφούπολιν.

—'Η πόλις αυτή θά περιλαμβάνω δλα τά αναγκαία 
εργαστήρια καί κατοικίας, τόσον διά τούς ήθοποιούς 
δσον καί διά τό τεχνικόν προσωπικόν. Έπίσης Κέν- 
τρον ήλεκτρικόν.

—Τά εργαστήρια, έφωδιασμένα μέ δλα τά μον
τέρνα χρειώδη, θά ύποχρεωθοΰν νά παράγουν έτη- 
σίως 29 Φίλμ τούλάχιστον καί 36 έβδομαδιαΐα γεγο- 
ν°τα· „ . ,—Μέ τάς νεωτεριστικός ταυτας βιομηχανικας έγ- 
καταστάσεις τά Σοβιέτ έπιδιώκουσι νά διαδώσωσι 
τόν Κινηματογράφον είς κάθε σημείον τοΰ ,άπεράν- 
του Κράτους των, σκεπτόμενα δτι οδτος αποτελεί 
τό ίσχυρότερον μέσον προπαγάνδας καί έπομένως 
δτι τά Φίλμ άποτελοΰσι ύπόθεσιν ασφαλώς Κρατικήν.

—’Αγγέλλεται έκ Λονδίνου δτι κατά _τό λήξαν έ- 
ξάμηνον τοΰ έτους —ώς προκύπτει έκ τών στατιστι
κών πινάκων, συνεστήθησαν 120 νέαι κινηματογρα
φικοί έταιρεΐαι.

—Τό μετοχικόν των κεφάλαιον άνέρχεται έν συ- 
νόλω είς λιρ. Άγγλ. 678.000 δηλαδή εις τό άξισσέ- 
βαατον πορόν τών δρχ. 375.Q00.uCXD περίπου I
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ΠΡΩΤΟΣ KATAC ΤΑΙΝΙΩΝ 1934-35
ΤΩΝ “ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΡΗΣΕΩΝ A. Ε.,, (ακαδημίας 5D

ιώδεις κριτικοί. — - -------------------------------

Πνίαλ'ρώδης2ΐασΚευή WC βΡαΡευθέντ°ς δμωνύμου μυθιστορήματος τής Β1ΚΥ 
ΟΥΜ. Ενας άθανατος ύμνος στήν ώμορφιά, στά νειάτα, στόν έρωτα, χαρακτηρ 
π7ονθΑΓοαΝΓτ?Λ110υ,τύπ0υ ώς ή τελευταία Γαλλικής κινηματογραφικής, 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΗ ΖΑΝ ΠΙΕΡ ΩΜΟΝ-ΡΟΖ1Ν ΝΤΕΡΕΑΝ - ΣΙΜΟΝ ΣΙΜΟΝ - ΣΟΚ

GEZ ΔΕ ΘΕΣ... ΘΑ Μ8 ΑΓΑΠΗΣΗΣ!
Ή πρώτη θριαμβευτική έμφάνισις στόν Κινηματογράφο τοΰ διασήυου τενόρου 
ΓΚΡΑΒΕΡ. Συμπράττουν ή χαριτωμένη ΤΖΕΝΝΥ ΓΙΟΥΓΚΟ 
καί οί γνωστοί κωμικοί ΡΑΛΦ ΡΟΜΠΕΡΤΣ, X. ΡΗΜΑΝ

ΛΟΥ'Ι

ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Τό δαπανηρότερο πρωτοπορειακό έψετεινό φίλμ τής Γερμανίας (άνω τών 24.000» 
ξ°Μ, "°1<™ έΗΦ«νιζεται δια πρώτην φοράν ή μεγάλη Γερμανίς Καλλιτέχνις ΣΥΝ 
ΣΜΙΓΣ Συμπράττουν: οί ΒΑΛΤΕΡ ΦΡΑΝΚ, ΜΑΞ ΓΚΥΛΣΤΟΡΦ κ. α.

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΤΕΡΑΣ
"Ενα πρωτότυπο φίλμ «Γκράν Γκυνιόλ» τοδ ΡΙΣ.ΟΣΒΑΛΝΤ παρμένο άπό τις 
στικές ιστορίες τοΰ ΕΝΓΚΑΡ ΠΩ.
Πρωταγωνιστεί ό μέγιστος τών Γερμανών τραγωδών ΠΑΟΥΛ ΒΕΓΚΕΝΕΡ 
ό συμπαθής ΒΙΚΤΩΡ ΝΤΕ ΚΟΒΑ κ. α.

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ
Γ^·οϊλη^α1α μεγάλη δΓ1ΡιουΡγία τοΰ διαπρεπούς καλλιτέχνου τοΰ άσματος 

ΓχΡΑΒΕΡ. ’Ονειρώδης σκηνικός διάκοσμος.
Είς τούς πρωτεύοντας ρόλους: ΚΑΜΙΛΛΑ ΧΟΡΝ—ΤΕΟ ΛΙΓΚΕΝ — ΑΝΤΕΛΑ ΖΑΝ

X. ΡΗΜΑΝ καί ή διάσημος χορεύτρια ΜΑΡΙΑ ΣΑΖΛ

ΠΑΓΚΑΝΙΝΙ
Τό μουσικόν άριστούργημα τής Σαιζόν. Μέ τόν ΙΒΑΝ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
κα'ι τούς ΤΕΟ ΛΙΓΚΕΝ ΕΛΙΖΑ 1ΛΙΑΡΔ—ΑΔΕΛΑ ΖΑΝΤΡΟΚ—Ρ ΚΑ ΡΟΓΓΕ 
Μουσική : ΦΡΑΝΤΣ ΛΕΧΑΡ
(Σόλο βιολιού ύπό τοΰ Κοντσερτίστα τοΰ Κρατικοΰ Μελοδράματος τοΰ Βερολίνου

ΖΥΝΤ ΕΒΠΡΕΣ
Τοΰ μεγάλου Γερμανού σκηνοθέτου ΕΡΙΧ ΒΑΣΝΕΚ
Μουσική : ΡΟΜΠΕΡΤ ΣΤΟΛΤΣ
Καλλιτεχνική Διεύθυνσις : ρ, ΝΕΠΑΧ
Μέ τήν ώραιοτάτη βεντέττα ΣΑΡΛΟΤΤΕ ΣΟΥΖΑ, τόν ΚΑΡΑ Λ ΝΤΗΛ 
και τους άσυγκριτους κωμικούς ΡΑΛΦ ΡΟΜΠΕΡΤΣ—Ρ1Χ. ΡΩΜΑΝΟΒΣΚΥ 

"Ενα πραγματικό έργο τέχνης

ψαντα.

Η ANNETTA... ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

■■

ΧΑΝΣΉ γλυκεία Βιεννέζικη Όπερέττ χ τοΰ ΓΚ. ΒΗΤ μέ τόν διακεκριμένο τεν°Ρ° 
ΖΕΝΚΕΡ καί τήν τσαχπίνα ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΓΚΡΑΜΠΛΕΎ", το αγαπημένο παιδί του Βέρο- 
λίνου Είς τούς δευτε^εύοντας ρόλους: ΙΝΤΑ ΒΟΥΣΤ-ΜΑΞ ΓΚΥΛΣΤΟΡΦ κτλ.

ΑΠΟΚΡΥΦΑ»» (Προσωρινός τίτλος)
6 ’Αστέρες είς τό άριστούργημα τοΰ Μαρκ 
ΓΚΡΥΝΤΓΚΕΝΣ — ΤΙΜΠΟΡ ΦΟΝ ΧΑΛΜΑΥ' 
ΝΤΗΣΛ—ΒΛΑΝΤΙΜ1Ρ ΣΟΚΟΛΩΦ

Ζόρκιν: ΔΩΡΟΘΕΑ ΒΗΚ - ΓΚΟΥΣΤΑΦ 
— ΜΠΕΡΝΑΡ ΓΚΑ1ΤΣΚΕ — ΓΚΟΥΣΤΑΦ

ΑΕΡΙΟΝ Χ9
Τό καταπληκτικό έργο τοΰ Βέρνερ Σέφ είς μίαν *Ρ^° τεΧ^^ 5ΐα'
σκευή. Μέ τούς ΧΑΡΡΥ ΠΗΛ-ΜΑΡΙΑ ΖΟΛΒΕΓΚ-Ε. ΦΟΝ Β1ΝΤΕΡΣΤΑ 1 Ν κτλ.

ΜΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
Ή δραματικωτέρα περιπέτεια τοΰ ΧΑΡΡΥ ΠΗΛ. Συμπράττουν : ΑΝΝΥ ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ 
ΧΙΛΔΕ ΧΙΛΔΕΜΠΡΑΝΤ—ΦΡΙΤΣ ΟΝΤΕΜΑΡ.

ΠΛΗΡΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΛΜΒΛΝΩΝ ΠΕΡΙ ΤΑΣ 25 ΤΑΙΝΙΑΣ 
ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΠΡΟΣΕΧΩΣ —------ ------------------

■■■■
■
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Εκ τών. μέχρις σήμερον γνωσθέντων τίτλων κι- 
νημ. ταινιών, των οποίων έξησΦαλίσθη ή αγορά ύπό 
των διάφορων αθηναϊκών γραφείων, έξάγεται τό 
συμπέρασμα οττ έφετος, εϊτε λόγω συναγωνισμού 
είτε λογφ εκλεκτής, εύρωπαϊκής καί άρεοικανικηό 
παραγωγής, οι ελληνες φίλοι τής έβδόμηςΡ τέχνη^ 
θα απολαύσουν πραγματικά αριστουργήματα Άλλ: 
είναι έπίσης γεγονός οτι διά νά αποκτηθούν τ’ αρι
στουργήματα αυτα υπό τών διαφόρων γραφείων ύπε- 
βληθησαν οι αγοραστοί των είς μεγάλος πολύ υε 
γαλας θυσίας. Είς τούς καταλόγοζ? τών ταϊνιέν

w' υπάρΧ°υν ταινίαι Τών όποιων
?ιλιάδαςΦ τ0<ς 2,500 Χρϋσα δολλάρι«· ή δρχ. 450

Εννοείται δτι, αί τιμαί αύταί τών ταινιών, αΐτι- 
νες κυμαίνονται άπο 800 - 2500 χρ. δολλάρια όφεί- 
Χθνται κυρίως εις λόγους συναγωνισμού. Ό υφιστά
μενος σήμερον τρελλός συναγωνισμός μεταξύ τών

Ε^σ“ΥωΥ\κων γραφείων ταινιών, δύνατα; 
χωρις υπερβολην, να χαρακτηρισθή εξοντωτικός. Έπι- 
*Ρ<ξ-ει. με,ταξυ «υτων ή άντίληψις δτι έφέτος θά 
κριθη η τύχη ωρισμένων γραφείων. Καί ώς πρός τό 
ζητημα τούτο, δεν έχουν άπολύτως άδικον. Έκ προ- 
8iUPXTmOXOyi?P“V’ ° άΡιθμ°ς τώνείσαχθησομένων 
δ.ια έφενεινην περίοδον ταινιών, αναβιβάζεται 
εις 3ρ0, αν πιστεύσωμεν εννοείται ώς ακριβή τά 
οσα λέγονται. Δεδομένου δμως δτι ή άγορά μας 
Κ?τα πΡ°π«ρελθον έτος έχρησιμοποίησε 198 ταυ ταινΆ; Τ~ δ£> το ™Ρελέόν 248, ό αριθμούς τών 350 
ταινιών της εφετεινης περιόδου, κρίνεται υπερβο
λικά μεγάλος, ώς έκ τούτου δέ γεννάται τό έρώ- 
τημα. που θα προβληθούν δλαι αύταί αί ταινίαι;

Έν συνεχεία των πληροφοριών, περί τών νέων 
J?'LVI“V. τωϊ διάφορων γραφείων, πού μετεδώσαμεν 

αναγνωστας μας διά τοΰ προηγουμένου 
τεύχους, δημοσιευομεν σήμερον καί νέας τοιαύτας 
ταΡνιών°μηθείων T“V υπολοίπων αθηναϊκών γραφείων

Οίίτα» τό γραφεϊον τών 'Αδελφών Σαντίχου δέν ΕΪ- 
νέααςεταεΧςΥν“Ησδ0ν ·ά" θά φέρΠ' πθία<^ ^σας 
δ.<?ςτΛν ·Λ ς’ . Ηδθ_ ευρισκεται εις διαπραγματεύσεις έ αιΧ κθκ" Οτηρ , ΓαΡμαΤνής ττής «Μπάνικης 
χίζονταυ ’ °’ R d‘° Pictures> ακτίνες καί συνε-

Η Α.Ε Κ. Ε. βεβαιοΰται δτι θά φέρη τόν καί είς 
68 ΣΡ°;?,ΥΟυμενθν ιευχ2ς άνανραφέντα άριθμόν τών ίθη «δη °-/εων τ°“νΐ£ν’ μεταξύ τών όποίων έγνώ^ 
σθη ήδη οτι συγκαταλέγονται καί αί έξης:

μέ τ-’>1ν διάσ1Ίμ°ν Γκαμπύ Μορλαί, 
Αγνή Σουζανα» του σκηνοθέτου Νόϋφελτ μέ πρω

ταγωνιστήν τόν γάλλον ζέν πρεμιέ ’Ανρΐ Γκαρδ 
ναμπέλλα καί °1 έΡαστα_ι της» μέ τήν περίφημη Άν’ 
■X\r Ν < ° JαΡταΡιν°ς Τής Ταρασκόνης» του 
Ρεροΰ ζ«Τό iTJA^E τον,ί.πεΡίΦημον καρατερίσταν Φέην~„ „·μ Xαλ° παι,ννιδι. του σκηνοθέτου Ζάν 
Φέθντερ μέ: τήν Μαρί Μπέλ καί τόί Πιέρ Ρισάρ 
Βίλμ, «Τό χιλιάρικο» μέ πρωτότυπον ύπόθεσιν γραιί- 
μένην απο τον περιφημον θεατρικόν συγγραφέαΡ’Ίβ 
Μυραντκαι είς τό όποιον λαμβάνουν μέροςα“ με 
ταδύ κα,λλίτ?ΧΓ-νίΚαι Κ0ΡυΦ°ά τής Γαλλία.-, με-
σέν ά 7ώηΓ Γ.καμπ? Μορλαί, ό Βικτώρ Φραν- 
νελλί ό Α^'^π δ^Ρ^ημθς Μπουμπούλ ή Σπι- 
νελλι, ό Αλμπερ Πρεζάν, δ Σάρλ Βανέλ, δ Άρτιόν 
τίέ SVKrPwZ°'UXDi) ^Ρ/ΦΠμη Μιστεγκέτ, δ Καρ^αν- 
τιέ, δ Κωνσταν Ρεμυ, ή Μόνα Γκογια, ό Άντρέ Μπω- 
ζέι ή Φρανσουάζ Ροζέ, ή Μαργκερίτ Μορενό,Ρδ Ρενέ

τσύ Τ^τρ Α·ά·’ ·' Καρενίνα. τό γνωστόν έργον
ΜποΙαν,ΤθΛ^ την.Γκ,αμπΗ Μορλαί καί τόν Σάρλ 
Μπουαγιέ, Δεσποινίς ιατρός» μέ τήν Μαρσέλ Σαν- 
εΓςλ4εσσ^Υ0^ αυτθυ· μερίκαί σκηναίθά γυρισθοϋν» 
ει_ς Θεσσαλονίκην και Μακεδονίαν). «Ό κοντοολέο 
των βαγκον-λι μέ τήν Μαρί Γκλορύ καί τόνΡφερΡ- 
θ^τηυέν αβ·°"’ <Τ° βάνδαλον τού Μπατάϊγ, σκηνο- 
θετημενο απο τον Μαρσέλ Λερμπιέ μέ πρωταγωνι- 
Ζάνς Γκαλάν Ρπ7υ Μ°ρλαί'. τόν Άνρί Ρολάν καί τόν 
υαοτίνου^ ’ '<Ζοσλεν· το περιφημον έργον τοΰ Λα- 
μύρτινου με πρωταγωνιστήν τόν Σαμψών Φένσιλ- 
μπερ, «Το Τούνελ» του σκηνοθέτου Κουρτ Μπέρν- τελ7ν μρεενώΡωτ^ω·δστ·Τ Τ°ύς Ζάν Γκαμπέ" καί 4Sv-

Λεν Ρενω, Η ιδεώδης γυναίκα» μέ τήν Μαρί 
Γκλορυ και την Άρλέτ Μαρσάλ, «Τό Πλήρωμα- wO 
συγγΡαφεως Ιωσήφ Κέσσελ. σκηνοθεσία Λίτβακ τρία rk ?-μεΜην Απέλλα, έκ τών όποιων τό ένα μ? 
τον Ζαν Μόρα θά «γυρισθή» είς ■ τάς ’Ινδίας «“ απ- 
πϊρέτκα! ποο°νς Ντωντ.έ μέ σκηνοθέτην τόν Λεόνς 

ερε ί.α πρωταγωνιστας την Μαρί Μαρκέ της «Κομεντί Φρανσαίζ- καί τόν Ζάν Μάξ, Ό τελευταίος 
Έλβ'ησμπΡ10μχ0ς’ μέ τ0ν Μάξ Ντερλύ, ένα μέ τήν Μ·^ΑσΡ κ-°V°RO’S/Η Μ°ύμι«» μέ τόν περιφημον 
Γκ ?ών ΑΚαρλωβ’-δ"° Ω με τόν Βικτώρ Φρανσέν 

° το ,gv θά είναι τό 1/ Aventurier τοΰ 
καταλένον^·αΓ1ί·η·Ιί·α· Με,τα^ύ των περιπετειωδών συγ- 
υέ τόνΥ ρ- έΐτι?Πς τεσσαρα μέ τόν Τόμ Μίξ, δύο 
κλπ κλπ.Ρΐ °αΡ Ταλματζ· τρία «λλα έπεισοδιακά

Τό γραφεϊον τών η. η. Άμολοχίτη - Β νλγαρίόη θά 
κόυηςΤΤεΡΟ,,τες 35■ TQttvio“? μεταξύ τών οποίων^ «Ό 
υπούλ) Η δΧΚα\τ°' με τόν Ζώρζ Μιλτόν (Μπου- Μΐϊηΐ Γ τ Η - δακτυλογραψος παντρεύεται» μέ τήν 
ΧΡ Ζύλλ?Ρυ’ Α°\Ζάν Μϋρά -καί τόν Άρμάτ Μπερ· 

ο 9 κλ?πτης» του Μπερνστάϊν μέ τήν 
Μαντελεν Ρενω και τον Β. Φρανσέν. Ή μικρή Ντό- 
Ρδ7ανμε«ΌηέωσΛν'υ ’Όντ?σ’ ;Πολωνέζικοαμμα» μέ τήν 
ιοιαν, « Ο εωσφόρος» με τόν Μπόρις Κάρλωβ «Οί 
Αθλιοι» του Β. Ουγκώ (τρεις έποχαί) μέ τόν Χάρου 

Μπωρ, την Φλωρέλ καί τόν Βανέλ. δύο ταινίαι Ρμέ 
ίής >ΑνοΈεωαςντ’ ’ Π?Ύόβ°^ · 'Ή παρέλασή 
της Ανοιξεως» με την φρ. Γκάαλ. «Ό δικτάτωο τοΰ 
παραδείσου» με τόν Ρεμου καί τήν Γκλορί «·Ο αό
ρατος άνθρωπος» του Γουέλς, μία ταινία μέ τήν 
ΜπόλπςυτΜ°Ρ1λαΐ' <Μΐα νύχτα μόνον;· μέ τόν Τζών 
Μπολς, Les homines nouveaux μέ τόν Χάρου Μπώο 
και τον Γκροσμιθ, τρία άλλα φιλμ μέ τήν Φρ. Γκάαλ 
«Πρεττορια» μέ τήν Σαρλότε Σούζα, «Ούγγρική ρα^ 
μέ τήν'■* ’’ τ°υ?Ιουφελδγ<<·Ένας χρυσός άνθρωπος» 
με την Σουζυ Βερνον και τον Χαρρυ Μπώρ, «Νύντες 
Μόσχας, με τήν Άνναμπέλλα, τρεις ταινίες τουρζ 
κικης παραγωγής μεταξύ τών όποιων καί «Ό λεμ- 
το^μκπένζΑ%ναΡρΛθΡάάΥάς'· P£PIK* "εΡι1ιε«ιώδη μέ 

ττ^όόέ-ντγβαψ°τ°ν Τ0ύ Χ· Γΐω^· ΠατταΙεξάνδρου έπί 
μετάξύ τώ^ωδπη;Γθυς 43’ Φ^η περί τάς 12 ταινίας 
κ » ν συΥκαταλεγονται τά: Walzer\°nig του Στράους, Ont of Singapore μέ τόν Νόαγ 
Μπηρυ, πεντε περιπετειώδη μέ τόν Χούτ Γκίψον τέσ- 
σαρα με τόν Κέν Μάϋναρ, Χριστός κ. ά. Ψ

Εις το προσεχές, τά άλλα γραφεία.
«**  

τΛ?άδεΑσ^- τ?ίς διαφ°Ρ“ς τής άναφυείσης μεταξύ 
των άδελφων συνεταίρων τοΰ έπί τής πλατείας Λαυ- 
πο°ΙαΩΚ«ζημ0'ίθΥρ,άφου ‘Μαζέστικ·, συνεπείφ της ό
ποιας όπως έγράψαμεν καί είς τό ΰπ’ άρ. 10 τείχος

«ίνε σΦοαγισθή τό Κινηματοθέατρον υπο του Ειρη
νικού, ήνοιξε καί έπανέλαβε άπό 20 ήμερου και 
πλέον τάς εργασίας του υπό τήν διευθυνσιν πάντοτε 
τ°υΤό’ «ΆθηΡναίκ°όσνμΐ δυστυχώς έξακολουθεί νά παρα 
ηένη κλειστόν, έλπίζεται δμως οτι πολύ συντομως 
θά έπαναλάβη τήν λειτουργίαν του, κανονισθησομε 5ης έν τώ μεταξύ τής μεταξύ τών συνεταίρων δια- 

φ0ΡΤά γραφεία τής διαλυθείσης έταιρίας «Συνοδινός 
καί Παπαστόφας». τεθείσης ύπο ^^«θαρισιν πρόκει
ται ν’ ανοίξουν κατόπιν αποφασεως του κ. I Ιροε 
δρου τών Πρωτοδικών δΓ ής διωρισθη έκκαθαριστης 
δ κ. Γ. Συνοδινός. _______

ΓΐϊΙΙΜΓΕΙΙίίΖβ
llujlj * 1' *"**

Οεοοαλονίχη
•Ηλνσια. Ποοεβλήθηβαν τά έργα «Δωσ μου αυτή 

τΰν εύτυτία», «Φρά Ντιάβολο» καί «Μια φορά στη ζωη».
Αιονύσ^α. ΙΙροεβλήθησιιν τά έργα «Μια βραδυα με 

τήν αγάπη μου», «Δεσποινίς παραμυθία Χοφμαν» και 
«Την άνάπη πρέπει νά τήν νοιώθης».Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φιλμ « Απηγορει μειη 
μελωδία», «Κυανή ’Ακτή» καί «Πώς^μιλούμε τ αγγλικά».

Χαρίλαος. Προεβλήθησαν τα ερΥα « Απηγορετμειη 
μελωδία», «Ή κυρία τών αδαμαντων», «Ο γαλαζιο, 
αανύς» καί «Ματερ Ντολορόζα». f

‘Αχίλλειον. Προεβλήθησαν « Ο Αετιδευς», Ο /ο 
nnc τών ούσσάοων» καί «Σπήτι στα σύνορα» _ 
ρ’ Αττικόν. Προεβλήθησαν «ΟΙληστα. του 
«Ό βασιλεύς τών αδαμαντων, «Ταρζαι, βασιλεύς Ιδθμάντων»' «Ό τρομοκράτης τών ιπποδρομίων» και 
«Μποΰκ Τζόννες» (Σαντικου). „ Π1·,νοι)Ιζ»Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Ο ιρω, στα συνορ ι . 
«Φτερωτοί καβαλλάρηδες», «Ή κυρία με τα διαμαντια 
καί ύ νόμος τής γροθιάς*.
Πάτροιι

Ζενί^. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Τό °ηιιειον του 
σταυρού», «’Αγάπα με αυτή τη νύχτα», «Χ.λιες και δ 

'^Ο’όφα.' Προεβλήθησαν τά φιλμ -Θάγίνης δθύ^°“,’) 
«Ή μασκώτ τόύ λόχου», «’Ε^ζ», «Βενεισιανικε,^ 
κοί «Μιά νύχτα στη Ζταμπουλ».
Τρίχχαλα

'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κ. ή κ. κα! ο

παραδείσου». ι
Καβάλλα
~Λιονόοια Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαι^τά έργα «“Α^ 
τήν φίλησε στον ώμο», « Η Α. Μ. - <Τά
ερως κάνει μόδα», «Παπρικα» με τη ν
^^^Χ^ΐβός). Προεβλήθησαν
φλόγα», «“Ερως τζόκεϋ*  κα ι «Νικηται τη, 
πιτυχώς.
Μυτιλήνη

«Λιμπελάϊ» μέ μικράν έπιτυχίαν, < Αυτή ή καμμιά άλλη», 
«'Ο υποβρύχιος πόλεμος», «Σκάνδαλο στή Βουδαπέστη», 
«-Αν τούς παντρεύαμε» μέ την Αννυ Οντρα, «Ο ίππο 
της τή<- νυχτός» καί «Σερενάτα Σουμπερτ».

1 Πάν»εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Γυναίκα πείρα 
σμός», «Στήντρέλλα τοΰ χορού», «“Οταν βροντούν τα κα- 
νόνια μέ μικρόν έπιτυχίαν. «Όχι στο στόμα» επίσης, 
«Τό τραγούδι τού Δουνάβεως» έπιτυχώς, «Βενεισιανικες 
νύχτες» αέ μικρόν έπιτυχίαν, «Μάρ.ος» και απο της 23 
τρ^χ. δίδει παραστάσεις ό θίασος Χ^-οφο^δη-Κροντη- 
ρά-Άποστολιοη.
ΞχνθΠ

ϊϊάν&εον. Προε λήθησαν τά ?ργα> «Δεσποινίς παρα- 
ιιύθια Χόφμαν», «Μάρς Ρακότσυ» μέ επιτυχίαν, « Η νυ
χτερίδα», «Ότα’ν ό έρως κάνει μόδα» «Νύχτες μεγαλου- 
πόλεως» καί «Πάπρικα» μέ την Φρ. Γκααλ.

‘Ωραία Θέα. Νέα έγκατάστασις ομιλουντος, συστήμα
τος Gine Radio. Προεβλήθη πανηγυρ,κως το εργον « Ο 
■Αρχιατσίγγανος» μέ τόν Ζοζε Μοχ.κα. Παρασχίδη,

Δράμα
ΤΛέγας. Προεβλήθησαν τά φιλμ «“Ερωτες στην έρη

μο», «Ή ’Ανατολή», «Ό στιγματισμένος» και «Γο μεν- 

ΧΙΟυΠάκί>εον Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ό σιωπηλός σω- 
τύο» «Ό άσσος τοΰ ιπποδρομίου» «Ό πρωταθλητής της 
πονμ’αχίας», «Πάλη στην άβυσσο», «Ή τραγι-η κούρσα» 
καί «Ύπό τήν Αγωνίαν τοΰ πνιγμένου».

Τιτάνια, Προεβλήθησαν τα έργα « Ο κ. η κ και <ο 
ιιπιιιπί» «‘Ο χορός τών ουσσαρων», « Η Α. Μ. ο Ερως , 

Vrd ώτεο.’ι τή- Αγάπη;», «Στή μυστική υπηρεσία» ως Χ^κΓό^τι^ν φυλακισμένων καί ·Μανωλέσκοιι».

Χαλκίς
Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κορίτσι τοΰ 

Συντάγματος», «Ό άρχισιδηρουργος» «Σκανδαλον στη 
Βουδαπέστη», «ΙΙριγκήπισοα ’Αλεξάνδρα», «Μια φορά 
στη ξωή*  και «Τό έρωτικό τρογουδι».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τα έργα «Δύσκολος δρο- ο 
UO-. «Παρθένες μέ στολή», «Φραγκενσταϊν» « Ανεμο; 
στρόβιλος , «Γιά τή γυναίκα του», «Κινκ Κογκ» και 
«Ή Μάχη» μέ τόν Μπουαγιέ.Μηούφαλο (Βωβός). Προεβληθη» Π μεγακη κατα- 
στροφ ” ‘Ακρο&αλασαιτης

Κέρκυρ*
Οϋφα. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ελεύθερες ψυχες>, 

«Ό έμπορος τής άμμου», «Άτλαντίς», “Δυο καρδιές ευτυ- 
χισμένες», «Τό μυστικόν που καίει», «Τσάρεβιτς» και 
'ΚαίΖέφυβ'ος “Εκαμε έναρξιν καί προεβλήθησαν τά έργα 
«"Ενας πόθος πού σβύνει», «Ό κένταυρος της Αριζονας», 
«Τό έγκλημα ενός πατέρα», « Ο απρόσωπος καβαλλα 
on-» καί «Οί κοζάκοι τοΰ Ντον». „ .
" Άκταΐον Προεβλήθησαν τα έργα «Ό τραγουδιστής 
τη- Σεβίλλης», «Ελεύθερες ψυχές», «Ό δαίμων του υπο- 
βότ.χίου» «’Ορκίστηκες νά μ’ αγαπάς», «Δυο καρδιές ευ
τυχισμένες». «Δυναμίτης», «Τά φλεγο^να, <ΤΚ°“·
ρέβιτς», «Μιά μέρα σέ αγαπησα» και « Ο 
βαλλάρης»·
Χοινιά

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ή Σούζαν στό 
μπάνιο», -Σερενάτα Σοϋμπερτ», «Ή τελευταία μου αγαπη» 
μέ τόν Μοχίκα, «Κογκορίλλα» καί «Μια τρελλη ίδεα».
μ -Ολύμπια Προεβλήθη τό έργον «Το τελευταίο σύνορο»

Seppcci-
~ Κοόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπό τήν σκιάν τής 
παγόδας» μέ τόν Νοβάρρο, «Τό συνεδρίαν της ηθική,»(
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«Μιά βραδυά μέ τήν άγάπη μου», «Ή κνρία μέ τά δια, 
μάντια», «Ή νυχτερίδα» μέ τόν Πέτροβιτς καί τήν "Αννυ 
"Οντρα καί. «Λίς Ζωζέτ ή γυναίκα μου» μέ τήν Άννα· 
μπέλλα. Βατακϋης
Πύργος

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Νϊνόν» μέ τόν Κιε- 
ποΰρα, «Δεσποινίς δακτυλογράφος», «’Ατρόμητος αστυνό
μος», «Τό άστρο τής Βαλέντσια», «Σερενάτα Σοΰμπερτ», 
• Τό άρωμα τής κυρίας μέ τά μαύρα-, · Πώς θά τό πώ 
στον άνδρα μου», Παρθένος 100 ο)ο», «Σπίρτο μονάχο» 
καί «Ροβινσι'ον Κροΰσος». Σινόπουλος
Ορεατιάς

’Αττικόν. Κατά τό διαρρεΰσαν τελευταΐον τετράμηνου 
προεβλήθ,,σαν τά κατωτέρω πέντε μόνον έργα, άν δύνα- 
ται νά χαρικτηρισθούν ώς τοιαΰτα λόγφ τής Λαταστάσεώς 
των : «Ό κόμης τοΰ "Εσσεξ», «Τι αγοράζει τό χρήμα», 
«Παρίσι Αίγυπτος, ’Αγάπη », «Ζοσλέν» καί «Πριγκήπισσα 
Λουλοϋ». Ματσκί&ης.
Ηράκλειον.

Άλκαξάρ Προεβλήθησαν τά έργα «Μάτα Χάρη» 
αρκετά έπιτυχώς», «Τό τέλος τοΰ ταξειδιοΰ» καί «Ό κύ
ριος κατά παραγγελίαν».

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «Σερενάτα 
Σοΰμπερτ» μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν, «Μπροντουαίϋ» καί 
«Ό μαύρος ούσσάρος»,

’A-πόλλων. Προεβλήθησαν τά βωβά φίλμ «Σεχραζάι» 
καί «Ό υίός τού Ταρζάν».

'Ιωνία (Συνοικισμός ’Ατσαλένιου). Προεβλήθη τό 
βωβόν «Ό διαφθορέας». I

Σπλέντιτ. Δίδει παραστάσεις ό θίασος ’Έλλης Δα
μάσκου». Παρατηρητής
Λευκίμμη Κερκύρ»;

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά μοντέρνα 
οικογένεια», «Τό ρομάντσο». Στόν άλαλλαγμό τής μά
χης», *Ή  κατάσκοπος», «Ραγιά» καί «Ή μικρούλα τοΰ 
Παλαί ντέ Λοΰξ» καί διέκοψε τάς παραστάσεις του ελλεί
ψει θεατών.
Καλάμαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ελεύθερες ψυ
χές», «Ή μικρούλα άπατεών», «Μ’αγαπά τρελλά», «Ύπό 
ψευδή σημαίαν» καί «Τό τραγούδι μιάς νύχτας·. Μόνον 
τό τελευταΐον έργον έσημείωσε μίαν σχετικήν έπιτυχίαν. 
"Ας έλπίσωμεν δτι τό κακό αύτό ποΐ' παρατηρεϊται είς 
τόν μοναδικόν μας κινηματογράφον θά παρέλθη καί οί 
συμπολΐται θά θελήσουν έκτιμώντες τάς προσπάθειας 
τής διευθύνσεως νά υποστηρίξουν τό μοναδικόν αύτό 
θέαμα πριν ή έκπνεύση ή έπιχείρησις.

Κεφαλλωνίτης

ΕΝΑ ΒΙΟΛΙ ΣΤΡANTIBΑΡΙΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ “ΕΥΘΗΜΗ ΧΗΡΑ,.
"Ενα βιολί μάρκας «Στραντιβάριους» θά σκορ- 

πίση τήν μελωδική του φωνή είς τήν όρχήστραν τής 
«Εύθυμης χήρας» τήν δποίαν γυρίζει δ διάσημος 
σκηνοθέτης Έρνστ Λοΰμπιτς διά λογαριασμόν τής 
«Μέτρο-Γκόλντοϊν-Μάγιερ, καί μέ πρωταγωνιστάς 
τήν Ζαννέτ Μάκ Ντόναλντ καί Μωρίς Σεβαλλιέ.

Ευτυχής Ιδιοκτήτης τοΰ περιφήμου αύτοΰ δργά- 
νου, τό δποΐον θεωρείται ώς τό καλλίτερον τοΰ εί
δους του, είναι ένας μουσικός τής συμφωνικής δρ- 
χήστρας τοΰ Λός "Αντζελες, δ όποιος προσελήφθη ! 
είδικώς πρός τοΰτο ύπό τής Μέτρο-Γκόλντουϊν. |

προ; τους αιευβυητας κιηημιφοη
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1934 1935

Η ΆΚΡΟΙΙΟΛΙΣ ΦΙΛΜ,,
ί. ΠΑΠΑΛΕίΑΜΡΟΪ 4 ί»

sa“CINEMECCANICA„ 
/niLANO

ΕΞΗΣΦΛΛΙΣΰ ΤΑΣ ΚΛΤΤθι ΤΑΙΝΙΑΣ

κε ΠΡΟΝΟΜΙΟΝ ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ι) Ont Singapore μέ τόν N<>ah Beery

2) Wild Horse » » Hoot Gibson
3) Hard Hombre » » » »

4) Gay Buckarco » » » »
5) Local Bad man » » » »
6) Spirit of the west » » » »

7) Texas Gun Fighter » » Ken Maynard
8) Alias the Bad man » » » »

9) Arizona Terror » » » »
10) Range Law » » » »

11) Walzer Konig Ατράτνς (μέ Γερμανι 
χους διαλόγους)

12) Camera - Baer championship

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Δ I’

ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΒΑΝΙΑΝ ΚΥΠΡΟΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΆΝΗΣΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 30-ΑΘΗΝΑΙ

13) » Sharkey

U) 0 ΒΙΟΣ KA! ΤΑ ΠΑΘΗ τοΰ ΧΡΙΣΤΟΥ
(Νέα κόπια)

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΚΡΟΠΟΑΙΞ ΦΙΛΜ

ί. ΠΑΠΑΑΕΞΑΝΔΡΟΥ S ?
ΟΔΟΣ ΣΩΚΡαΤΟΥΣ 43. ■ α’. ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΪΟΝ No 2

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ή έν Μιλάνω έδρεύουσα ’Ανώνυμος Ιταλική 

Τταιρία κατασκευής όμιλουσών κινηματογραφικών 
έγκαταστάσεων καί μηχανών προβολής <J|ΝΕΜΕΚΑ~ 
ΝΙΚΑ0 λαμβάνει τήν τιμήν νά είδοποιήση τούς έν 
ΕΛΛΑΔΙ, ΑΛΒΑΝΙΑ, KYHPJ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩ αξιότιμους 
κ. κ. πελότας της δτι ΑΦΑΙΡΕΣΑΣΑ τό δικαίωμα τής 
αποκλειστικής πωλήσεως τών προϊόντων της άπό 
τήν έτ. «Γ. Συνοδινός και Γ. ΙΙαπαστόφας», ΑΝΕ
ΘΕΣΕ ΤΟΥΤΟ άπό τής 1ης ’Ιουλίου έ. έ· διά τάς 
άνω Χώρας είς τόν κύριον

ΓΕΩΡΓΙΟΝ Δ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΝ 
είς δν παρακαλοΰνται δπως άπευύύνωνται τοΰ λοι
πού οί έπιϋυμοϋντες νά προμηύευύώσιν ι,κ τών ώς 
άνω μηχανημάτων και τών άνταλλακτικών αύτών.

ΑΘΗΝΑΙ
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Ξ ΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Έλάβομεν και δ ημοσιζ ύομεν την κατωτέρω επι
στολήν.

Πρός
τό Περιοδικόν «Κινηματογραφικός Άστήρ·

’Αθήνας 
Κύριε Διευθυντά,

Αισθάνομαι ύποχρέωσιν νά διατρανώσω τάς εύ- 
χαριστίας μου, ύστερα άπό τήν δμόθυμον έπιδοκι- 
μασίαν τοΰ κοινού τής πόλεώς μας, πρός τόν κ. Αίμ. 
Ράτζιο δστις έγκαταστήσας έν τώ κινηματοθεάτρω 
μου, έπϊ μηχανής Πατέ, μούβιτον, έπέτυχεν ώστε 
τοΰτο νά έχη άπόδοσιν. προκαλοΰσαν τόν θαυμασμόν 
όχι μόνον τών θεατών άλλά καί τών ειδικών.

Είναι ή αλήθεια δτι ό κ. Ράτζιο, μπορεί νά είπη 
κανείς δτι, έθαυματούργησεν έν προκειμένω, διότι 
θαύμα μπορεί νά λεχθή ή τελεία άπόδοσις τοΰ ήχου 
έπί μηχανής Πατέ καί ή απρόσκοπτος λειτουργία 
τών έγκαταστάσεών μου.

Μετά τιμής
Μ. Καζαντζής

Διευθυντής Κινηματοθεάτρου
• ΘΕΣΠΙΣ» ί,Ι Άγρινίω

Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΥΡΙΖΕΙ

ΕΝΑ ΑΠΟΙΚΙΑΚΟΝ ΦΙΛΜ

Περί τάς άρχάς τού λήγοντος μηνός άνεχώρησε 
διά τήν ιταλικήν Σομαλίαν μία Ίταλο -γαλλική άπο- 
στο ή ταινιών, προκειμένου νά γυρίση μίαν άποικια- 
κήν ταινίαν είς Γαλλικήν, Άγγικήν καί ’Ιταλικήν έκ- 
δοσιν.

Τό’χειρόγραφον τής ταινίας έγράφη παρ’ ένός 
συντάκτου τής «Στάμπας» τού Τουρίνου.

’Από τίνος χρόνου πολλαί προσωπικότητες τής 
ιταλικής δημοσιογραφίας έπεδόθησαν είς τήν ιταλι
κήν Κινηματογράφο - βιομηχανίαν.

Ή έπιχείρησις άλλως τε ώργανώθη καί έχρημα- 
τοτοτήθη παρά τής έφημερίδος «Στάμπα». Τό καλ
λιτεχνικόν μέρος άνετέθη είς ένα Γάλλον, τόν ρεζι- 
σέρ Πολέν. είδικώς δμως διά τήν ιταλικήν έκδοσιν 
άνετέθη τούτο είς τόν ίταλόν τοιοϋτον Ταλάμο.

Οί ήθοποιοΐ εΐνε Ιταλοί καί Γάλλοι’ ή άγγλική 
έκδοσις, ώς φαίνεται, θά άναπαρασταθή είς τά έν 
Τουρίνω νεοΐδρυθέντα έργαστήρια.

Τό χειρόγραφον έγράάη μέ τόν σκοπόν νά έξετα- 
σθή κυρίως τό άποικιακόν πρόβλημα καί νά έξαν- 
τληθή τούτο καθ’ δλας τάς πλευράς του.

ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ
Μ Μ. ΚΥΡΙΑ ΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑΙ 
ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ. 18

ΑΓΟΡΑΙ 
Π2Λ3ΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 

Ειδική όργάνωσις διά τήν 
Κεντ.ώαν ’Ασίαν καί ’Α

φρικήν.

Α Κ Ε
ΦΟΞ - ΦΙΛΜ

(ΕΛΛΑΣ)
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙ 
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 

(ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΟΛΥΔΟΌΠΟΥΛΟΥ)

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ “ΦΟΞΦΙΛΜ,. 

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 22-654

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝ2Νί
ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 16

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣ1ΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3

WEBSTER CHICAGO
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ 

ΗΧΗΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΓΕΝιΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΙΤΟΪ OPAH!
ΣΤΑΔΙΟΥ 6θδ · ΑΘΗΝΑΙ 

ΤΗΛ. Δ)ΣΙΣ : "ΧΡΙΣΤΑΞΑΡ,, 
Άριθ. Τηλεφώνου 26.845

ΜΗ-ΦΙΜΚ '
ΓΕΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜ. Α· Γ 
ΑΘΗΝΑΙ - Μητρβπόλ 

Τηλέφ. 21239 
Τηλ. Δσις ’■ ΝΤΑΓΚΦΙΛΜ 

Παραγωγή
Έλληνικω” ,
κών %μων ^νρνα
μηχαντηών, δ*«Ψ>  1“ 
ξυριστικών καιτκπ· 

κών ταινιών κ1
Η ΙΡΗΙΟΈΡΑ ΠΑΙΡΙΑ »

ΒΑΛΚΑΝ ΦΙΛΜ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

EMM. ΤΖΑΝΕΤΗ
ΟΔΟΣ ΤΖΩΡΤΖ ΑΡΙΘ. 12

Παραγωγή κινημ. έργων, διαφη
μιστικών καί τουριστικών ται

νιών, ζουρνάλ κλπ.
Είδικότης είς κινηματογραφι- 

| ζούς τίτλους. Πλούσια συλλογή 
| ειδικών τυπογραφικών στοιχείων

Τμήμα Έκμεταλλεΰσεως 
Κινηματογραφικών ταινιών 

.ΑΘΗΝΑΙ
ΓΟΝΙΑ ΠΑΤΗΣΙΑΝ ΚΑΙ ΓΑΑΔΣΤΟΝΟΣ I 

Άριθ. Τηλ. 24.339

Τηλεγρ. Α)σις «PSH0» |

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Μία γαλλική Εταιρεία, ή όποια προσπαθεί νά 
έπιβάλη τόν κινηματογράφον ώς έκπαιδευτικόν μέ
σον είς τά σχολεία, ετοιμάζει νέας ταινίας ομιλούν- 
τος κινηματογράφου διά τά σχολεία. Είκοσι τέσσα· 
ρες ταινίαι θά περιλαμβάνουν τήν γενικήν ιστορίαν, 
δπως διδάσκεται είς τά σχολεία, δεκαπέντε ταινίαι 
θά περιέχουν τά μαθήματα τής γεωγραφίας καί 
τριάκοντα τέσσαρες ταινίαι τήν φυσικήν ιστορίαν. 
Αί ταινίαι θά δοθούν είς δλα τά σχολεία. Αί ταινίαι 
θά προβάλλωνται κατά τήν ώραν τών μαθημάτων 
ώς συμπλήρωμα τοΰ μαθήματος τοΰ προγράμματος.

ΕΝΑΣ ΟΠΞΡΑΤΕΡ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

"Υστερα άπό εικοσαετή ύπηρεσίαν πίσω άπό τήν 
κινηματογραφικήν μηχανήν λήψεως, ό διάσημος Κι
νέζος όπερατέρ Τζαίημς Γουώγκ Χάου. θά έμφανι- 
σθή πρό τοΰ κινηματογραφικού φακού ώς ήθοποιός.

Τό γεγονός αύτό προεκλήθη άπό μίαν έπείγου- 
σαν ζήτησιν τού σκηνοθέτου Ρίχαρντ Μπολεσλάβσκυ 
ενός Κινέζόυ ήθοποιοΰ διά νά ύποδυθή τό'· ρόλον 
ένός Κινέζου ηθοποιού είς τήν «γυριζομένην· ται
νίαν τής Γκάρμπο <Ό αίμάτινος πέπλος».

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟΝ

ΤΗΛΕΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ

Είς τήν άγγλικήν πόλιν Μπλάκπουλ, ένθα τελευ
ταίως έλαβε χώραν ή έτησία συγκέντρωσις τού 
Συνδέσμου τών ’Ιδιοκτητών θεάτρων, ήνοιξε τάς πό
λος του ό πρώτος Τηλεκινηματογράφος. Τά μηχα- 
νήματά του παρέχουν είς τους θεατός τήν ευχέρειαν 
νά παρακολουθούν έργα παίζόμενα είς άπόστασιν 
30 χιλιομέτρων. Αί εικόνες προσπίπτουν έπάνω είς 
ένα πανί, δπως είς τά συνήθη Κινηματοθέατρα

Τό Κινηματοθέατρον κατέκλυσεν άπειρον πλήθος.
“Αμα τή λήξει τής λουτρικής περιόδου τοΰ Μπλάκ

πουλ, τό θέατρον θά έγκατασταθή είς τό Λονδϊνον.

Ο ΑΔΥΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ
Είναι ό τίτλος μιας νέας ταινίας ή όποια λόγιο τοϋ 

εξαιρετικού της αστυνομικού ενδιαφέροντος προεκάλεσεν 
μεγάλον θόρυβον είς τήν ’Αμερικήν, χαρακτηρισθεϊσα 
ύπό τοΰ ’Αμερικάνικου τύπου ώ; ή καλλίτερα αστυνομική 
ταινία τών τε'ευταίων έτών.

Είς τήν έν λόγω ταινίαν πρωταγωνιστούν ή Μύρνα 
Λόϋ καί ό Οΰΐλλιαμ Πάουελ.

Τό σενάριο τής ταινίας έπραγματοποιήθη άπό τό ομώ
νυμον αστυνομικόν μυθιστόρημα τοΰ συγγραφέως Ντάο 
σ,ελλ Χάμμεττ κατά σκηνοθεσίαν Βάν Ντάϊκ.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ

Ή άμερικανική Λαϊκή Ακαδημία άπένειμε τιμη
τικήν διάκρισιν είς τό έργου -Μόνον χθές» τής Uni
versal—Film, θεωρήσασα τούτο ώς τό καλλίτερον 
ρομαντικόν φιλμ τών τελευταίωγ έτών.

Τό έργον τούτο φέρον άγγλιστ'ι τόν τίτλον Only 
Vesterday, έλανσαρίσθη προσφάτως καί είς τήν Γερ
μανίαν ύπό τόν γερμανικόν τίτλον - Eine Frauvergist 
nicht», δηλαδή «Μία γυναίκα δέν λησμονεί .

Χρυσά μετάλλια άπενεμήθησαν είς τους παραγω
γούς, τόν ρεζισέρ καί τούς πρωταγωνιστάς. κατά 
τήν διάρκειαν ένός προγεύματος δοθέντος είς τό ξε- 
νοδοχεΐον 'Αστάρια- τής Νέας Ύόρκης.

Η ΜΑΡΙΟΝ ΝΤΑΙΒΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΪΝΟΝ

Πρό ολίγων ημερών άφίχθη είς τό Λονδϊνον ή καλλι- 
τέχνις τοϋ κινηματογράφου Μάριον Ντα-βις συνοδευομένη 
ΰ.το τοΰ πανίσχυρου ■ βασιλέως τοΰ τόποι » Χήρστ.

Αμα τή άφίξει της ή Μάριον Νιαΐβις έξέφρασε τήν 
επιθυμίαν της νά ΐδη τήν τελευταίαν ταινίαν της «’Εσένα 
πάντα θά θυμούμαι» τήν όποιαν δέν είχε προφθάσει νά 
θαυμάση πρό τής άναχωρήσεώς της έκ Χόλλυγουντ.

Ή προαναφερθεΐσα ταινία θά προβληθή κατά τήν 
έφετεινήν κινηματογραφικήν περίοδον είς τόν κινηματο
γράφον «Αττικόν· τών ’Αθηνών.

ΚΙΚΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I 

Κ. & Μ Α ΓΑΖΙΛΔΗ 
■‘ΚΟΣΜΟΠοΛΙΤΑΝ - ΦΙΛΜ ΚΟ „

ΑΘΗΝΑΙ - ΣΤΑΔΙΟΥ 48
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ I 23-544 

ΤΗΛ Μ ΑΤΑ: "ΚΟΣΜΟΦΙΛΜ-ΑΘΗΝΑι,, 
'Παραγωγή ‘Ελληνικών Κινημ) 
κών Έργων καί Ζουρνάλ, Βιο
μηχανικοί- Διαφημιστικοί- Του
ριστικοί καί ’Εγκυκλοπαιδικοί 
Ταινίαι. (Μετά τάς εργασίμους 
ώρας τηλεφωνείτε : 23-754).

ΚίΙΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ 
Πανεπιστημίου 36

ΑΘΗΝΑΙ
ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΗΣΙΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ 
ΚΙΝΠΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

’Αντιπροσωπεία 
ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΙΙΣ 
τής Εταιρίας ΛΩΡΑΙΝ-ΠΑΡΙ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΝΕΟΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ

ΠΟΛΕΩΣ, ΑΝΕΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Ειδική κατασκευή μηχανημάτων διά θερινούς καί χειμερινούς 
κινηματογράφους. Παρέχονται άνευ ύποχρεώσεως έπί δεκα
πενθήμερον πρός δοκιμήν. Κατασκευαί—'Επισκευαί — Μετατρο- 
παί. ’Ενοικιάσεις όμιλουσών εγκαταστάσεων κινηματογράφου.

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΦΙΛΜ

Γ.ΠΑΠΛΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & Σ“
‘Οδός Σωκράτους 43

1-ος όροφος — άριθ. 2 
ΑΘΗΝΑΙ

Μηχανήματα όμιλοΰντος Cl*t  RADIO 
ΚΑΡΒΟΥΝΑ 1ΙΡΟΒΟΑΠΣ 

όλων τών διαστάσεων.

ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Αντιπρόσωπος τών Οίκων 

G. F. F. Α. και G. R. C.
ΑΘΗΝΑΙ

Γραφεία : Πανεπιστημίου 83
Άριθ. Τηλεφ. 24 626

CINE R A DIO
Μηχανήματα

Όμιλοΰντος Κινηματογράφου 
Τά μόνα εφάμιλλα τών 

Ευρωπαϊκών
Ενοικιάσεις — Πωλήσεις

AGHNA1
Στοά Φέξη άρ. 52 Α' "Οροφος

Κινηματογραφιχαί 
Μηχαναί - Εξαρτήματα 

Γενικοί Αντιπρόσωποι 
I. IQANNOY & Λ. ΜΑΛΛΗΣ

Πατησίων 99—Τηλ. 80-681
ΑΘΗΝΑΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΝΙΙΚΙΝΉΠ ί
(ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ)

ΓΡΑΦΕΙΑ : g

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΤΘΫΝΣΙΣ : -------
3ΕΣ)ΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 - ΤΗΛ. ΔI Ε Υ Θ." 01Μ 0 Ν 0 Μ 0 Υ *Σ  Α Μ Α Ρ Α,. 
Έκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου

παραγωγής.
Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μαου,

ί!ΛΜ bpiM&nΠ Α Ξ <
ΑΘΗΝΑΙ .

28 Όδός Εϋριπδβυ 28 
Τηλ. Διεΰθ. «Μαιζοξενάτο»

Άρ. Τηλ. 23-687
Πωλήσεις, ενοικιάσεις καί 

Παρακαταθήκη Κινημ.Ταινιών 
Δράματα, Κωμωδίαι, ’Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόϋς, Μουσικοί 
Ούβερτοΰραι καί Μίκυ·Μάους

Κινηματογραφικοί § 
Ταινίαι και Μηχαναί Κ 
Ηχητικά Μηχανήματα S 
Μούβιτον και Βιταφόν 0 

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΟ*  ΤΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΟΝί 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18 f

-ΑΘΗΝΑΙ- ί

Τύπ. Ν. Ααμιοτνβΰ Λ Σια Έμμ· Μπβνάκη 14
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TA /nrtXANH/nATA ΠΟΥ ΚΑΓΕΜΉΣΑΝ THN

ΕΛΛΑΔΑ
■^tgsTEr? Chicago

Η ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΕΓΛΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ

© ΟΜΙΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
Η ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΕΓΓΥΗΣΙΣ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΜΙΔΛΟΝ ΑΠΟΔΟΣΙΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΟΧΗΝ ΤΩΝ

ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΔΩΔΕΚΑ (Ι2> 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΝΕΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΓ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 1200 ΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΠΛΟΙ ΠΟΛΛΑ ΠΛΑΣΙΑ 1ΤΑΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗΝ 

ΔΙΑΦΟΡΑΝ ΤΙΜΗΣ

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΠρΟΣΦΟρΑΣ

TIMM III 1ΡΙΙ ΠΑΗΡβΜΕ Μ® ΕΠΠ'ΜΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΛΦΕΙΟΝ

ΧΡΗΣΤΟΥ Γ.ΑΞΑΡΔΗ
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 6ο

ΤΗΛ Λ1ΕΥΘ- ΧΡ1ΣΤΑΞΑΡ ΤΗΛΕΦ. 26-845
AOHNAI
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