
KAI V ΦΡΑΝΣΙΣ
Βασίλισσα τοΰ άμερικανικοΰ κινηματογράφου. Φημιζόμενη καί ώς ή κομψοτέρα γυναίκα τής ’Αμερι
κής, ή όποία θά παρουσιασθή εφέτος πρό του έλληνικοΰ Κοινοΰ είς τάς τελευταίας της έπιτυχίας 

«Τά άπόκρυφα τής Τσέκας», «Τάνια» καί «Μιά γυναίκα! μιά καρδιά!».



ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΕΠΟΧΗ

Ρ Α Μ Ο Ν Α
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ:

ΕΥΓΕΝΒΟΣ ΦΟΡΝΤ

Τό γνωστό παθητικό ρο^μάντσο, ζωντα- 
νεμμέχο άπό τούς πειό δημοφιλείς ήθο- 
ποιούς τοΰ Κινηματογράφου:
ΛΠΡΕΤΤΑ ΠίΙΓΚ

ΤΣΟΝ ΜΠΟΛΣ

ΠΑΥΛΟΝΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ

ΤΖΙΛΜΠΕΡ ΡΟΛΑΝΤ

ΚΑΘΡΙΙΝ ΝΤΕ ΜΙΛΑ

Τά μαγευτικά τοπεία τοΰ Μεξικού, ή 
γλυκεία μουσική, τά παθητικά τραγούδια 
θά ξετρελλάνουν τό έλληνικόν κοινόν.

ΤΕΤΟΙΑ ΕΡΓΑ ΕΧΕΙ ΝΑ

ΦΟϊ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΟΦΕΙΛ: ΟώΟΣ 

(ΜΕΓΟΡΟΝ 

ΤΗΛ.

ΥΠΟ 2 XHMADA
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣs

ΦΡΑΝΚ ΛΟΎΝΤ

Τό άριστουργηματικό αύτό φιλμ σημει
ώνει τήν πρώτη έμφάνισι στόν άμερικανικό 
Κινηματογράφο τής χαριτωμένης

ΣΙΜΟΝΗΣ ΣΙΜΟΝ

ή όποια στό ρόλο ένός άγριοκόριτσου, πού 
τής ταιριάζει περίφημα, παρουσιάζεται άνώ- 
τερη άπό κάθε άλλη φορά.

Συμμετέχει ό συμπαθέστατος Αγγλος 
καλλιτέχνης

ΡΟΝΑΛΝΤ ΚΟΛΜΑΝ

ό όποιος μέ τό έργο αύτό θά ξαναγνωρίση 
νέες δόξες.

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΝ Η

φιλ/ά
EWAflNOYHA ΜΠΕΝΟΚΗ 6

κοετοριο)
22.654



ΤΟ ΜΕΓΑ BPAgEiON
Γης Παγκοσμίου Διεθνούς έκθέσεως τών ΙΒΡΥΙΕΕΛΛΟΐΝΙ άπενεμήθη εφέτος είς τήν

ONEM ΕΚ ANOKA
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Tons1ear
Giorgio Papastofas
Rue Salomon, 62 
A t'h n 9 8

2 Octobre 1935-XIII0

— "Οταν μας ά-, 
πονέμονται τοιαϋ- 
ται τιμητικοί δια
κρίσεις περιττεύ
ουν αί διαφημί
σεις.

J’al le grand plai,sir de Vous dormer comunica» 
tlon de la haute distinction ;ue notre 3ocidtd vient de recevoir 
& I’Exposition Univereelle et Internationale de Drixxelles: le 
Grand Prix pour noe machines et appareils cinematographiques.

S.'S, le CGin-te Vqlpi, ti^iitra d’2tat, Commissaire 
Gdn^ril -italien & I’Exposition et President de la Confederation fa= 
eciate des Industrials nous a felicity pour un si beau succes. Je 
suie -sQr qua Voua apprdolerez particulierement le fait que notre 
travail a obtenu le suffrage du Jury superieur dans une competition 
de la-plus grand importance. Ce fait nous Engage & accomplir des 
progrfca ^ouveaux.

Veuillez agrder 1’assurance de mes sentiments trfcs 
dietingudee· s A. cinembocajj’tx

—Προτιμάτε διά 
τούς κινηματο
γράφους σας έγ- 
καταστάσεις ών 
τό σύνολον κατα
σκευάζεται ύπό 
τοΰ ίδιου έργο- 
στασίου διά νά 
έχετε οικονομίαν, 
μεχίστην άντοχήν, 
άρτιωτάτην άπό· 
δοσιν.

ΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΠΗ

2 ’Οκτωβρίου 1935
ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ

ΜΙΛΑΝΟ

Αί ’Ηχητικοί Εγκαταστάσεις 

VICTORIA VII & VICTORIA V
Εΐνε θαϋμα 

Μηχανικής Τελειότητας 
Φυσικωτάτης Άποδόσεως 

ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΌΛΪΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
’Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος 

Δι’ Ελλάδα, ’Αλβανίαν, Κύπρον, 
Δωδεκάνησον

Γ. ΠΗΠΛΣΤΟΦΗΣ 
ΣΟΛΩΜΟΥ 62 — ΑΘΗΝΑΙ

Διά Μακεδονίαν καί Θράκην 
Α. ΤΧΑΤΧΑΠΑΖ

ΦΡΑΓΚΩΝ 31 - ΘΕΣ)Ν1ΚΗ

Κύριον
Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΝ

Όδός Σολωμοΰ 62 Αθήνας
Μετά μεγάλης εύχαριστήσεως σάς άναγγέλω τήν άνώ- 

τάτην διάκρισιν ής έτυχε ή ήμετέρα ’Εταιρία κατα τήν 
Παγκόσμιον καί Διεθνή ’Έκθεσιν τών Βρυςελών την απο
νομήν αύτή του ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ διά τάς μηχανάς 
καί ήχητικάς κινηματογραφικός έγκαταστάσεις.

Ή A. Ε. ό Κόμης Βόλπι, ’Υπουργός. Γενικός Εκπρό
σωπός τής ’Ιταλίας είς τήν ’Έκθεσιν καί Πρόεδρος τής φα
σιστικής Συνομοσπονδίας τών Βιομηχάνων, μάς συνεχάρει 
διά τήν τόσφ ώραίαν έπιτυχίαν· Είμαι βέβαιος δτι, θά έκτι- 
μήσητε Ιδιαιτέρως τό γεγονός δτι_ ή έρΥασία μας έτυχε τής 
άνωτ'άτης έπιβραβεύσεως παρά της ’Ελλανοδίκου ’Επιτρο
πής έν μέσιο άμίλλης τόσον μεγάλης σπουδαιότητος. Τοΰ το 
μάς ύποχρεοΐ νά έπιτύχωμεν νέας προόδους.

Εύαρεστηθήτε νά δεχθήτε τήν διαβεβαίωσιν των Λίαν 
διακεκρίμμένων αίσθημάτων μου.

Άν. Έταιρ. Σινεμεκανικα
*Ο Πρόεδρος

(Ύπογρ.) MAURO

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ] έδημοσιεύσαμεν τον καταπληκτικόν 
κατάλογόν μας 1035° W3S

ΑΛΛΑ ΠΡΩΤΟΙ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ
ΕΓΚΑ1Ν8ΑΖΟΜΕ τήν χειμερινήν κινηματογρα- 
-----= φικήν περίοδον 1935—1936 μέ δύο άπό τά - 
ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΑ ΜΑΣ ΕΡΓΑ!

είς τό Π A Ν e Ε Ο Ν

ΠΟΛΥΜΕΛΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
μέ τόν Ζ Q Ρ Ζ ΔΙΑΤΩΝ

τόν δημοφιλή ΜΠΟΥΜΠΟΥΛ ιιιι
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είς τό ΑΤΤΙΚΟΝ

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΒΑΛΣ
τοΰ μουσουργού ΧΤΡΑΟΥΣ

μέ τούς ΙΒΑΝ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ καί ΚΑΜΙΛΛΑ ΧΟΡΝ

Α/Υ\ΟΛθΧΙΤΚΣ

ΒΟΥΛΓΑρίΔΜΣ

ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡ. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α. Ε. Κ. Ε



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

1 ίΣΥΝΔΡΟΜΑ!

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έτησία....... Δρ. 100.—
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

Έτησία Δρχ. 250
Αί ουνδρομαί απαραι
τήτων προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΒΕίίΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗ£ΙΛ-ΔΙΕΥΟΥΝ£Ι£ 

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

Άριθ. Τηλεφώνου: 28-143ΕΤΟΣ ΙΒ'ΑΡ.19 (365) ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΛΡ. 5
I Μ®ίΗ^ΒΠΠΙΤΠΠΠΠ·Π!,!®®Β'1^ΠΤ?ΠΠΠΠΓ’ΠΠΠΠΠΠΪ!ΠΓ!ΠΤ’’ΤΠΠΠΣ!ΠΠΠΠΠ.’?®?1Β0ΠΠΠΒΠΠΠΠ17ΠΤ!ϊ1ΠβΠΠ1’Π

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΥΡΙΟΝ
Εϊμεθα ευτυχείς άρχόμενοι νά δημοσιεύομέν άπό σήμερον εις τόν «Κινηματο

γραφικόν ’Αστέρα» άξια λόγου άρθρα βγαλμένα άπό τό μεγάλο διυλιστήριο τής 
Κοινωνίας τών Εθνών, μέ τήν υπογραφήν «Κοινωνιολόγος».

Ό τύπος τής γνήσιας κριτικής τοΰ Κινηματογρά
φου δέν έξεδηλώθη είμή τότε μόνον δτε ή έβδόμη 
τέχνη, μετά μίαν άστραπιαίαν άνθησιν, ήρχισε νά 
παρακμάζη. Καί σήμερον, ή κυριωτέρα πλάνη εις 
τήν δποίαν πίπτει δ κριτικός τοΰ Κινηματογράφου, 
είνε άκριβώς τό_νά κρίνη τά Φίλμ, μέ τόν Ιδιον τρό
πον μέ τον όποιον οί συνάδελφοί του κριτικάρουν 
πίνακας, μυθιστορήματα ή κωμωδίας. Διαρκούσης 
τής Ιδετίας καθ’ ήν άνεπτΰχθη μία τέχνη Κινηματο
γραφική, δ κριτικός θά είχε τήν εύκαιρίαν νά παρα
κολουθήσω, νά κάμη παρατηρήσεις καί νά σχολιάση 
τούς σταθμούς ένός σπανίου καί συγκινητικού γεγο
νότος: τήν γέννησιν μιας νέας φόρμας τέχνης. Μέ 
σύστημα έν άρχή καθαρώς μηχανικόν άναπαραστά- 
σεως έχασαν, μικρόν κατά μικρόν, τά εύφυά μέσα 
τοΰ νά χαρακτηρίζωσι καλλιτεχνικές τήν πραγματι
κότητα—μέσα έν πάση περιπτώσει τά όποια, μέ τόν 
• δμιλοΰντα», έχασαν τήν χρησιμότητα καί τήν δυνα
τότητα μάλιστα νά έξακολουθήσουν υφιστάμενα καί 
τά όποια, κατ’ άκολουθίαν, περιέπεσαν είς αχρηστί
αν. Είς τό σημεΐον αϋτό υπάρχει μία στροφή άξια 
περισσοτέρας προσοχής έκ μέρους τών κριτικών.

Χωρίς νά ΰπολογίσωμεν δτι ή πτώσις τής στάθμης 
παραγωγής έλάχιστα δΰναται ν’ άποδώση είς τούς 
παραγωγούς καί τούς σκηνοθέτας άπό' αύτό καθ' 
έαυτό τό Φίλμ παρλάν, ή κριτική σήμερον έμφανί- 
ζεται τόσον άστεία όσον αί έβδομηκοντούτιδες ήθο
ποιοί, αί δποΐαι ζοΰν μέ τήν άνάμνησιν τής παλαιας 
των αίγλης τών κιτρινισμένων παλαιών φωτογρα
φιών των.

ΑΙ θεωρητικοί της σπουδαί θά είχον άληθώς 
περισσότερον ένδιαφέρον, άν είχαν εύσυνειδήτως ώς 
σκοπόν τήν ιστορικήν καί θεωρητικήν άναζήτησιν 
είνε έξ άντιθέτου άστεΐαι άφ’ ής στιγμής τάς προ
τείνει είς τούς παραγωγούς τής σήμερον σάν μία 
συνταγή.

“Αλλοτε, τά καλά Φιλμ δέν διεκρίνοντο άπό τά 
άλλα είμή έκ τής ποιότητος’ σήμερον υπάρχουν 
έξαιρέσεις, ύπολείμματα τοΰ παρελθόντος, πράγματα 
εύτελεΐ διάφορα άπό έκεΐνα πού παίζονται συνή
θως στό ecran.

Αντί νά είρωνεύεται, νά κάμνη πνεύμα κατά τό 
μάλλον καί ήττον κάπως έπίσημον, νά κριτικάρη 
λεπτομερώς τούς ήθοποιούς, δ κριτικός, στερούμενος 
τοΰ αισθητικού του καθήκοντος, θά ώφειλε σήμερον 
νά ένθυμηθή σοβαρώς τό δεύτερον καί μέγα καθή- 
κόν του, λίαν παραμεληθέν άτυχώς: τήν διερεύνησιν 
τοϋ φιλμ τόσον άπό άπόψεως παραγωγής έμπορικής

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ κ
Ό στίχος...Δρ. 10.— 
Ήσελίς.... » 1000.-

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

‘Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διαρκείας.

δσον καί άπό έκφράσεως δόγματος ήθικοΰ καί πολι
τικού.

Μέ τήν έξακολουθητικήν βιομηχανοποίησιν, ή πα
ραγωγή τείνει νά έξαλείψη τούς άτομικούς καλλι- 
τέχνας, δπως καί τό προσωπικό γούστο τοΰ σκηνο
θέτου. Σήμερον, τό ούσιωδέστερον είνε νά γνωρίζω- 
μεν άπό ποίαν έταιρίαν παρήχθη μία ταινία, παρά 
τό παρά τίνος σκηνοθέτου έπραγματοποιήθη. Είνε 
πλάνη νά κρίνωμεν ένα φιλμ ώσάν νά έπρόκειτο γιά 
μιά άνεξάρτητη καλλιτεχνική έκδήλωσι, δπως ένα 
ρομάντζο, ένας ζωγραφικός πίναξ" κριτικάροντες, 
π. χ τά Ιστορικά φίλμ, σφάλλομεν όμιλοΰντες περί 
έκτρόπων δεδομένων τής 'Ιστορίας, ώσάν νά ήσαν 
ή συνέπεια άπλών ιδιοτροπιών ή διερμηνεύσεων ύπο- 
κειμενικών, καθ’ δν χρόνον ταΰτα προκύπτουσιν άπό 
άπόψεως έμπορικοΰ πνεύματος, μέ τήν πρόθεσιν νά 
καταστή τό φίλμ πομπωδέστερον, έλκυστικώτερον, 
περισσότερον συγκινητικόν διά τό κοινόν, τοΰ όποιου 
τό γοΰστο δέν περιορίζεται σέ πλαίσιο ήθικοπλα- 
στικό.

"Οταν μία ταινία κατασκευάζεται άπό τόν παρα
γωγόν της μέ τρόπο πού νά κολακεύη τό λαϊκό 
γοΰστο ή νά άνταποκρίνεται είς ύποδείξεις πολιτι
κής τάξεως πρός τόν σκοπόν προπαγάνδας ή μορ- 
φώσεως, ό κριτικός όφείλει νά έξετάζη σ’ αύτή πάν
τοτε, τό πολιτικόν καί ήθικόν περιεχόμενον διά νά 
τήν κρίνη εύσυνειδήτως.

Ό κινηματογράφος είνε ένα άπό τά μέσα έκ
φράσεως, τά μάλλον χαρακτηριστικά καί ένα δργα- 
νον έπιδράσεως, άπό τά άποτελεσματικώτερα τής 
έποχής μας.

Είνε μικρότερα ή έκφρασις τής ένεργείας ατό
μων άπό τήν τών τάξεων, λαϊκών ή τών τοιούτων 
μέ_πολιτικούς σκοπούς. Ό κριτικός πρέπει νά έχη 
τοΰτο ύπ’ δψει του.

Ό σημερινός, δυστυχώς, κριτικός φαίνεται, είς τάς 
περισσοτέρας περιπτώσεις, νά θεωρή τόν Κινηματο
γράφον ώσάν ένα μικρό θέατρο πολυτελείας ένθα 
μία όμάς άνεξαρτήτων καλλιτεχνών παίζει γιά νά 
εύχαριστήση μίαν δμάδα φίλων τής τέχνης.

Τοιαύτη είνε ή κριτική τής σήμερον.
Κοινωνιολόγος.

‘Αρι&μός Τηλεφώνου
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΪΤΕΡΟί.,

28.143

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΓΗΛΛΙΚΗ ΠΗΡΗΓΩΓΗ

Παρίσι ’Οκτώβριος (τοΰ μονίμου άνταποκριτοΰ μας).
Μία πραγματική αναδημιουργία παρατηρεϊται τε

λευταίως είς κάθε τι ποΰ άφορα τήν λειτουργίαν τής 
Κινηματογραφικής Τέχνης στήν παραγωγή.

Πλεΐστα δσα Φίλμ είνε ήδη έτοιμα, ένας μεγά
λος δέ άριθμός άπό νέα τοιαΰτα έχουν πάρει τήν 
άγουσαν πρός τά διάφορα Στούντιο.

θαρρώ πώς άξίζει δμως τόν κόπο νά σας στείλω 
μερικαΐς γραμμές γιά ’κείνα ποΰ πρόκειται ν’ άρ- 
χίσουν «γυριζόμενα».

«Ή επιστροφή στόν Παράδεισοι είνε ό τίτλος μιας 
καινούργιας ταινίας, βγαλμένης άπό ένα ρομάντζο 
τού Paul Keller, ύπό τήν σκηνοθεσίαν τοΰ Ντέ Πο- 
λινύ καί μέ πρωταγωνιστάς τούς Ντωφέν, Μαρσέλ 
Άντρέ, Ραΐμόνδον Κορντύ καί πολλούς άλλους συμ
πράττοντας έκλεκτούς καλλινέχνας.

•Ή παρισινή ζωή·, είνε έπίσης ένα καινούργιο 
Φίλμ ποΰ «γυρίζεται» άπό τήν cesar--Film στά άτε- 
λιέ τής Pathe Natan τής όδοΰ Φρανκέρ, ένώ συγχρό
νως εις τό Στούντιο τής Παραμάουντ ή μέν Sigma- 
Production «γυρίζ ει τό : «Sacre - Leonce», ή δέ Φλο- 
ρά - Production θά γυρίση» τό νέον της έργον ύπό 
τόν τίτλον' ·Αί άδελφαί ’Ορτανσία·.

Τρία άλλα φίλμ εύρίσκονται ύπό κατασκευήν είς 
τά άτελιέ Μπιλλανκούρ, έκ τών όποιων τό μέν: 
«Veille d’annes» τής Imperial · film μέ σκηνοθέτην τόν 
Μαρσέλ Λερμπιέ. Τό «Ό αύτοχράτωρ τών αγελάδα»·, 
τοΰ όποιου ό παλαιός τίτλος ήτο «Cette petite est 
parfaite», τής Έκλά - Production, μέ πρωταγωνισιάς 
τούς Πιέρ Μπρασέρ, Ζοζέτ Day, Ζάν Στελί καί 
Κλώντ Χέϊμαν. Τό τρίτον φίλμ τιτλοφορείται: «Tou
che a Tout· ύπό τήν σκηνοθεσίαν τοΰ Ροζέρ Φερν- 
τινάντ καί μέ πρωταγωνιστάς τούς Φερνάν Γκραβέϊ, 
Σοόζυ Βερνόν, Κολέτ Νταρψέγι καί Ζούλ Μπεερύ.

Εις τά άτελιέ Ζουανβίλ, έπειτα άπό μακροχρόνιο 
«γύρισμα», έτελείωσαν δύο έργα μέ τούς τίτλους: 
«La Bandera» καί ή «.Όριγκήπιοσα Τόμ-Τάμ.

Στά ίδια άτελιέ «γυρίζονται» ή τελευταίες σκη
νές τοΰ : *'Η  ώμορφες ημέρες· τής Φλάκ · φίλμ καί 
άρχίζει τό νέον έργον τής Όντεόν ύπό τόν τίτλον : 
«Amants et volems·. Σέ λίγες ήμέρες πρόκειται νά 
λάβουν χώραν αϊ φωτοληψίαι γιά τόν έσωτερικό 
σκηνικό διάκοσμο τοΰ φίλμ: «Καίνιξμαρκ·, ένώ τόν 
έξωτερικό του τοιοΰτον «γυρίζει» ήδη ό γνωστός 
ρεζισέρ Περέ στό Παλάτι Ροσφόρ.

* Είς τά Στούντιο τής Έκλαίρ ή Κινηματογραφική 
'Εταιρία Flora «γυρίζει» τό φίλμ; «La petite sau- 
vace» μέ ρεζισέρ τόν Ζάν ντέ Λιμδύρ καί μέ πρώτα 
γωνιστάς τήν Πωλέτ Ντιουμπόστ καί τόν Ζοζέ 
Νογκερό.

Είς τά έν Έπινάϋ άτελιέ τής Tobis, ό σκηνοθέτης 
Ζάκ Φεϊντέρ είνε άπησχολημένος μέ τό «γύρισμα» 
τής Γάλλο - γερμανικής ταινίας: «La Kermesse he- 
ro'ique».

Είς τά ίδια άτελιέ θά 
ταΰτα ή μουσικοποίησις τοΰ
νέοι κύριοι· φίλμ, είς τό όποιον πρωτεύοντας ρό
λους παίζουν ό Χάρρυ Μπώρ καί ή Μαρσέλ Σαντάλ.

Είς τά στούντιο Φωτοσουάρ έπερατώθη τό φίλμ 
• Τό μεγάλο Παρίσι,, καί είς τό Στούντιο Νεϊγύ ό ρε
ζισέρ Νταρογύ ήρχισε τό «γύρισμα», δΓ ίδιον λογα
ριασμόν, τοΰ Φίλμ «Vogue mon coeur».

Άξιοπαρατήρητον είνε δτι στής πρεμιέρες των 
Παρισινών Κινηματοθεάτρων παρουσιάζεται μιά αι
σθητή έλλειψις δυνατών φίλμ.

'Εβδομάδες καί μήνες τώρα προβάλλονται στά

κινηματογρσφηθή μετά 
ύπό τόν τίτλον’- Οί

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΝΔΙΑΣ

Τελευταίως έλαβε χώραν είς τήν Βομβάην ή έτησία 
Γενική Συνέλευσις τής πρό τριετίας ίδρυθείσης Film-So
ciety», θεωρούμενης ώς τής κορυφαίας όργανώσεως εις 
τούς κινηματογραφικούς κύκλους τών ’Ινδιών.

Ό Πρόεδρος τής Όργανώσεως κ. Β. Jadhao, κατά 
τόν λόγον του, έτόνισεν ότι ή ινδική βιομηχανία ται
νιών, έσημείωσε στά τελευταία αύτά χρόνια μίαν εξαιρε
τικήν άνάπτυξιν, πράγμα τό όποιον είχεν συνεπείας όχι 
τόσον καλάς. Ή έπιτυχία τών πρώτων δημιουργημάτων 
τών παραγωγικών εταιριών, α'ίτινες καλώς ώργανώθησαν 
καί έχρηματοδοτήθησαν πλουσιοπαρόχως, έχρησίμευσε 
καθ’ άπασαν τήν χώραν ώς αξιομίμητου παράδειγμα.

Άπό διαφόρους προσωπικότητας, άπό τάς προσκείμε
νος είς τά τοΰ Κινηματογράφου, ίδρύθησαν πολλαί νέαι 
Κινηματογραφικοί Έταιρεΐοι, έξ ών αί περισσότεροι άπό 
τά πρώτα βήματά των ήρχισαν νά σημειώνουν έλλειψιν 
δραστηριότητος, ελλείψει τοϋ άναγκαιοϋντος χρήματος. 
Πράγματι, τά πρώτα Φίλμ ποΰ κατεσκεύασαν, τόσον άπό 
καλλιτεχνικής δσον καί τεχνικών μέσων, παρουσιάζομαι 
μίαν αισθητήν άνεπάρκεισν.

Διαρκούσης τής συζητήσεως έπί τών θεμάτων τής ‘Η
μερήσιας Διατάξεως τής Συνελεύσεως, ήσκήθη οξεία κρι
τική κατά τής Ινδικής λογοκρισίας τών φίλμ, ήτις παρα
κωλύει τό έργον τής παραγωγής, δι’ δ καί έζητήθη ή 
λήψις άναμορφωτικών μέτρων.

Ή Συνέλευσις έν τέλει ήξίωσε τήν επιβολήν μεγαλει- 
τέρων δασμών έπί τών έξωθεν είσαγομένων φίλμ, πρός 
προστασίαν τής έγχωρίου παραγωγής.

ΕΝΑ ΕΡΓΟΝ
ΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ- ΕΙΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ

Ή γνωστή Αμερικανική ’Ακαδημία τής Κινηματογρα
φίας καί τών Τεχνών (Academy of Motion Picture arts, 
and Science) άνεκοίνωσεν τήν άπονομήν τών βραβείων 
είς τό καλλίτερον Κινηματογραφικόν έργον τοΰ έτους.

Οί βραβευθέντες παρεκάθησαν εις συμπόσιον, εις τό 
όποιον έλαβον μέρος 800 άπό τούς μάλλον γνωστούς, αν
τιπροσώπους τοϋ Χόλλυγουντ.

Ό Φράνκ Κάπρα έτυχε τοΰ βραβείου σκηνοθεσίας τοΰ 
έτους διά τό Φίλμ «It happened one night».

Τό βραβεΐον έπίσης τοΰ έτους διά τήν καλλιτέραν 
έκτέλεσιν ηθοποιίας άπενεμήθη είς τόν Clark Gable καί 
είς τήν Κλωντέτ Κολμπέρ, είς τό ίδιον φίλμ.

Ό συγγραφεύς τοΰ χειρογράφου τοΰ ίδίου φίλμ Ro
bert Riskins έλαβεν έπίσης τό βραβεΐον τοΰ έτους.

0ΦΡΕΝΤ ΜΠΑΡ0ΟΑΟΜΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΟΞ
Ό μικρός καλλιτέχνης Φρέντι Μπαρθολομιόύ, δ 

όποιος έγεινε κυρίως γνωστός μέ τό φίλμ «Νταβίντ 
Κόπερφιλντ» τοΰ Ντίκενς, άπεχώρησε άπό τήν «Μέ- 
τροΤκόλντουϊν»,προσληφθείς ύπό τής «Φόξ».Ό Φρέντ 
Μπαρθολομιού θά έμφανισθή παρά τό πλευρόν τοΰ 
συμπαθούς γίγαντος Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν είς τό 
φίλμ «’Επαγγελματίας στρατιώτης», τό όποιον σκη
νοθετεί ό Τζών Φόρντ.

ίδια Κινηματοθέατρα ένα σωρό ταινίες, χωρίς νά 
άνταποκρίνωνται τά έσοδα είς τά έξοδα.

Τοΰτο θαρρώ πώς δέν ίσοδυναμεϊ μέ έπαγγελμα- 
τική ή έμπορική έπιτυχία.

"Η τά φίλμ φταίουν ή ή άδιαφορία τοΰ Παρισινού 
Κοινοΰ. , ,

Ζητήσατε σείς τόν. ύπεύθυνο καί αφήσατε έμενα 
νά νομίζω πώς φταίνε τά φίλμ. C’est moi.



ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΠΡΟΒΛΗ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ-ΦΕΡΕΤ ΝΑΕΟΘΝΑΛ
Τό «Παλλάς», τό μεγαλείτερον κινηματοθέατρου τών ’Αθηνών, ήρχίι 
μέ τούς "Αλ Τζόλσον, Καίη Φράνσις, Ντολορές ντέλ Ρίο, Ντίκ Πάονι 
—...  θουσιασμένοι μέ τήν κολοσσιαίαν σκηνοθεσίαν τ 

τάς παραστάσεις του μέ τήν ταινίαν τό “ΚΑ/ΛΠΑρΕ ΤΩΝ ΟΝΕψΩΝ,. 
;καί Ρικάρντο Κθ(?τέζ, όλοι δέ οί θεαταί ανεξαιρέτως έμειναν κατεν- 
ταινίας κάΐ τήν ύπέροχον μουσικήν της καί ύπόθεσιν. =====
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Ά ν ω άριστερά. 
Ή ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΣΤΑΝΓΟΥ I Κ καί 
δ ΖΩΡΖ ΜΠΡΕΝΤ 
it ρ ωταγωνιστοϋν 
στό υπέροχο ρω- 
μαντικό φίλμ 
«Σκιές ποΰ περ
νούν· τδ όποιον 
θά προβληθή λίαν 
προσεχώς στό 
«Παλλάς».

Ή παραπλεύρως 
είκών παριστα τό 
νέο άστέρι τοϋ 
κ ι ν ηματογράφου 
ΤΖΕΗΜΣ ΚΑΓ- 
Κ Ν ΕΎ· καί τήν 
ΓΚΛΟΡΙΑ ΣΤΟΥ- 
ΑΡΤ.ΕΙναιοί πρω- 
ταγωνισταΐ τής 
ταινίας «Τά Θα- 
λασσοπούλια· είς 
τήν δποίαν λαμ
βάνει μέρος’δλος 
δ στόλος τών Η
νωμένων Π ο λ ι- 
τειών.

Κάτω άριστερά. Μία σκηνή άπό 
τήν μεχαλειτέραν δημιουργίαν πού 
παρήγαγε δ κινηματογράφος «Ό- 
νειρον θερινής νυκτδς» τοΰ Σοΐξ- 
πηρ, ή όποια έστοίχισε 6000.000 
δολλάρια. Ή σκηνοθεσία όφείλεται 
είς τόν περίφημον Μάξ Ράϊνχαρτ, 
δλη δέ ή ταινία συνοδεύεται μέ 
τήν ύπέροχον μουσικήν τοΰ Φέλιξ 
Μέντελσον.

Άριστερά :
Ό μεγαλείτερος 

ήθοποιός τοϋ ά- 
μερικανικοΰ κινη
ματογράφου ΠΩΛ 
ΜΟΥΝΙ είς μίαν 
σκηνήν άπό τό 
δ ρ α μ α τ ικό άρι- 
στούργημα «Μαύ
ρη Κόλασις» δπου 
δημιουργεί ένα 
ρόλο έ ν τ ε λ ώ ς 
πρωτότυπο.

Άνω δεξιά: Ό ΤΖΕΗΜΣ 
ΚΑΓΚΝΕ'Υ· και ή γνωστή ΜΑΤΖ 
ΕΒΑΝΣ θά ένθουσιάσουν δλους 
μέ τήν τελευταίαν παγκόσμιον έ
πιτυχίαν των VO ά ρ’χ-η γός Γ τής 
Κολάσεως» (Le bataillon des Sans 
Amour).

s ς·

Κάτω :
Ή βασίλισσα 
τοΰ κινηματο
γράφου ΚΑΙΗ 
ΦΡΑΝΣΙΣ καί 
δ Ζώρζ Μπρέντ 
π ρ ω τ α γ ω νι- 
στοΰν στήν ύ
πέροχον δρα
ματικήν ταινί
αν «Μιά γυναί
κα! μιά καρ
διά !» (La por- 
te des reves) ή 
όποια προβάλ
λεται κατ’ αύ· 
τάς είς τά με- 
γαλείτερα θέα
τρα τής Εύρώ- 
πης μέ κολοσ
σιαίαν έπιτυ
χίαν.

ΚΕΝΤΡΙΚΓΡΑΦΕΙΑ

Πατησίων 32 — Τηλέφωνον 28 - 54Γ Τηλεγρ. Διεύθ. ΒΑΝΕΒΑΡ - ’Αθήνας
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Τό περίφημο θεατρικό έργο τοΰ Σάρλ Μερέ «'Ο 
’Ίλιγγος», γνωστό μας άπό τό θέατρο άλλά καί 
άπό τήν παλαιά βωβή έκδοσις τοΰ Μαρσέλ Λερμπιέ, 
μέ έρμηνευτάς τόν Ζάκ Κατελαίν καί τήν ”Εμμυ 
Λόν, έκινηματογραφήθη τελευταίως είς τήν Γαλλίαν 
ύπό τοΰ Πώλ Σιλλέρ. Ή συναρπαστική ιστορία τοΰ 
σκληροΰ καί πρόστυχου Ρώσσου στρατηγού Μιχαή- 
λωψ, τής ωραιότατης συζύγου του Νατάσας καί τοΰ 
έρασιοΰ της Άνρύ ντέ Κατέλ έόωσε λαβήν εις ένα 
έπιτυχημένο φίλμ, διά τό όποιον ό γαλλικός τΰπος 
έζεφράσθη ευμενέστατα.

Τήν έκμετάλλευσιν τοΰ έργου τούτου άνέλαβε 
διά τήν Ελλάδα ή «Φόξ - Φίλμ» θά δοθή δέ ή εύκαι- 
ρία είς τό ’Αθηναϊκόν κοινόν νά τό παρακολουθήση 
κατά τήν έπί θΰραις περίοδον άπό τής οθόνης ένός 
τώι κεντρικωτέρων κινηματοθεάτρων τής πρωτευ
ούσης.

Ή ύπόθεσίς του, ώμορφη, ζωντανή, ένδιαφέρουσα, 
μέ άληθινούς χαρακτήρας έχει έν περιλήψει ώς ακο
λούθως ·

«Στό Παρίσι ό νεαρός γάλλος διπλωμάτης Άνρύ 
ντέ Κασέλ, είναι έραστής μιας μυστηριώδους ώραιο- 
τάτης ζγυναίκας, τής όποιας δμως δέν γνωρίζει τό 
δνομα. “Ενα τυχαΐον περιστατικόν τόν πληροφορεί 
δτι πρόκειται περί τής Νατάσας Μιχαήλωφ, συζύγου 
τοΰ έξορίστου ρώσσου στρατηγοΰ Μιχαήλωφ.

Σ’ ένα φιλικό γεύμα, ό Άνρύ συναντά τήν Νατάσ- 
σα μέ τόν σύζυγόν της. Μόλις ό τελευταίος τόν βλέ
πει χλωμιάζει, τά χάνει καί φωνάζει: «ό λοχαγός 
Δημήτριεφ».

Τό νλέντι έξακολουθεΐ, άλλ’ό στρατηγός μεθά, 
έξευτελίζει τήν γυναίκα του, ύβρίζει τόν Άνρύ, πού. 
έξακολουθεΐ μέσα στή μέθη του νά τόνέκλαμβάνη ώς 
τόν λοχαγόν Δημήτριεφ, καί στό τέλος πέφτει λιπό
θυμος, προσβληθείς άπό έλαφράν συμφόρησιν. 'Η Να» 
τάσσα τότε έξηγεΐ στόν κατάπληκτου Άνρύ δτι ό 
στρατηγός έσκότωσε στή Ρωσσία τόν Δημήτριεφ, 
διότι ^ύποπτεύετο δτι ήταν έραστής της, καί έπειδή 
όμοιάζουν καταπληκτικά μεταξύ των, συνεκινήθη τό
σον ό σύζυγός της. Τόν παρακαλεϊ άκόμα νά παύ· 
σουν είς τό μέλλον νά συναντώνται διότι φοβείται 
πολύ διά τήν ζωήν του. Ό Άνρύ δμως άρνεΐται- Τήν 
λατρεύει καί θέλει μέ κάθε τρόπον νά τήν έλευ- 
θερώση άπ’ αύτό τό κτήνος.

Ό στρατηγός φεύγει μέ τήν Νατάσσα στήν Νίκαια. 
’Εκεί τήν κρατά τρόπον τινά αιχμάλωτον μέ τόν φο
βερόν περιορισμόν ποΰ τής έχει έπιβάλλει Αύτή δμως 
χάρις στή βοήθεια ένός κοινοΰ φίλου, κατορθώνει νά 
συνεννοηθή μέ τόν εραστήν της. Πείθεται είς τάς πα
ρακλήσεις του καί άποφασίζουν νά φύγουν μαζύ, τό 
ίδιο βράδυ.

Άλλ’ό στρατηγός άγρυπνεϊ. Τήν άνακαλύπτει τή 
στιγμή ποΰ έτοιμάζει τάς άποσκευάς της. Ή συγκί- 
νησίς της, ό τρόμος της,τόν κάνουν νά άντιληφθή δλη 
τήν άλήθεια. Ακολουθεί μιά βίαιη καί φοβερή σκηνή. 
Σέ μιά σνιγμή δ στρατηγός μεθυσμένος δπως πάντα 
νομίζει δτι βλέπει έμπρός του τόν λοχαγό Δημήτριεφ, 
πυροβολεί... ένα καθρέπτη, άλλά ταύτοχρόνως πέ
φτει καί ό ίδιος νεκρός άπό συγκοπή.

Ό Άνρύ, τόν όποιον δλος αυτός ό θόρυβος έτρά- 
βηξεν πρός τά έκεϊ, μπορεί έπί τέλους νά πάρη μαζί 
του τήν άγαπημένη του Νατάσσα, έλεύθερη πειά άπό 
κάθε δεσμό».

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

— Ό κ. Βίκτωρ Μιχαηλίδης διευθυντής τή; έταιρίας 
Γουώρνερ Μπρος Φέρστ Νάσιοναλ Φίλμς καί ή δεσποινίς 
Ευγενία Όριέττα, έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου.

ΔΥ5ΚΟΑΟΝ_ΠΡΟΒΔΗΜΟ

"Ενα άπό τα 34 Πταισματοδικεία τής γερμανικής Πρω
τευούσης έξέδωκε μίαν άπόφασιν, ήτι; παρουσιάζει ιδιαι
τέραν σημασίαν διά τούς ίδιοκτήτας καί διευθυντάς 
Κινηματοθεάτρων.

Μέ λίγα δηλαδή λόγια, ένας θεατρώνης κατεδικάσθη 
άπό τόν Πταισματοδίκην είς πρόστιμον 30 μάρκων (1250 
δραχμών περίπου), διότι εϋρέθη είς τό Κινηματοθέατρον 
του παρακολουθών τήν εσπερινήν προβολήν, νέος άγων 
ηλικίαν κάτω τών 18 ετών.

‘Ο δικαστής έπί τοΰ προκειμένου, διέγνωσε μίαν έξ α
μέλειας παράβασιν τών Νόμων, οί όποιοι διέπουν τά τοΰ 
Κινηματογράφου, καί έξέδωκε τήν άπόφασιν του, καίτοι 
άπεδείχθη δτι ό ιδιοκτήτης τοΰ Κινηματοθεάτρου οΰδε- 
μίαν είχε γνώσιν τοΰ γεγονότος, διότι ούτος, ευθύς άμα 
τή ένάρξει τής προβολής, είχεν αναχωρήσει έκ τοΰ Κινη
ματοθεάτρου του.

‘Ο Πταισματοδίκης έστηρίχθη έπί τοΰ σημείου δτι 
ένας Θεατρώνης ή διευθυντής έχει τήν ύποχρέωσιν, πρό 
έκάστης πσραστάσεως καί κατά τά διαλείμματα, νά έξα- 
κριβώνη δτι ούδείς έκ τών μή δικαιούμενων εύρίσκεται 
είς τήν αίθουσαν τοΰ Κινηματοθεάτρου.

Κατά τής άποςάσεως ταύτης ήγειρεν ανακοπήν ό θεα^ 
τρώνης ένώπιον τών 34 Πταισματοδικείων τά όποια, έπί 
τή βάσει τών εκατέρωθεν άποδεικτικών τεκμηρίων, ήρον 
τήν πρωτόδικον άπόφασιν καί άπήλλαξαν τόν καταδικα- 
σθέντα.

Έκ τοΰ σκεπτικού τής δευτέρας άποφάσεως προκύπτει 
ότι εΐιε ύπερβολικόν νά άξιοι τις, μεταξύ τών καθηκόντων 
τοΰ Θεατρώνου, νά κάμνη έλεγχον τών θεατών διά νά 
εξακρίβωση μήπως μεταξύ τούτων έχει παρεισφρύσει τις 
ηλικίας μικροτέρας τών 18 έτών.

’Ανεξαρτήτως τούτων, ό θεατρώνης έδωκεν αυστηρός 
διαταγάς είς τήν Ταμίαν του δπως άρνήται είσιτήριον 
είς τούς νεαρούς.

Καί είς τήν περίπτωσιν δμως ταύτην ή Ταμίας του δέν 
είχε καμμίαν ευθύνην, διότι αυτή δικαίως ίσχυρίσθη δτι 
ό περί ού έπρόκειτο Ανήλικος θεατής ήτο ύψηλός καί εύ
ρωστος είς τρόπον ώστε νά μή δύναται αϋτη νά προσδιο- 
ρίση έκ τοΰ παραστήματος του έν γένει, άν ήτο μικρό
τερος τών 18 έτών.

ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΝ ΦΙΛΜ
Ή έφεύρεσις τοΰ πλαστικού φίλμ, τον όποιον έκα- 

μεν ήδη, πρό τριών καί πλέον μηνών, δοκιμαστικός 
πρόβολός ό κ. Λουΐ Λονμιέρ ένώπιον τής παρισινής ’Α
καδημίας τών ’Επιστημών, πρόκειται να τε&ή είς πρα
κτικήν χρήσιν τον κοινού. Προσεφέρ&ησαν ήδη γαλλικά 
κεφάλαια πρός χρηματοδότησιν τής βιομηχανίας τών 
πλαστικών ταινιών.

Ό νεαρός ρεζισέρ Pierre de Cuvier &ά σκηνο&ετήση 
δύο τοιαύτα φίλμ, ύπό τήν άνωτέραν τεχνικήν έπο- 
πτείαν τον Λονμιέρ. Τό εν τούτων, μήκους 1200 μέ
τρων ι7ά φερη τόν τίτλον «Ό φίλος τον κυρίου·».

Τό άλλο θά έχη μήκος 2800 μέτρων. Άμφότερα &ά 
είναι έτοιμα κατά τόν Νοέμβριον, &ά προβλη&ούν δέ 
κατά τάς έπισήμονς διαβεβαιώσεις τοΰ κ. Λονμιέρ είς 
τήν Σορβώνην ή εις τήν μεγάλην "Οπεραν, με&’ ο καί 
θ-ά δο&ονν είς γενικήν τον Κοινοΰ χρήσιν, χωρίς νά 
είναι γνωστόν μέχρι σιιγμής είς ποιον έκ τών παρισι
νών Κινηματοθεάτρων θά γίνη ή πρεμιέρα τής προ
βολής τών πλαστικών τούτων ταινιών.

Ώς γνωστόν, ή έφεύρεσις τον Λονμιέρ, απαιτεί τήν 
χρήσιν διχρώμων γυαλιών, μέ τά όποια ϋ·ά πρέπη νά 
είναι έφωδιασμένος έκαστος ·&εατής διαρκούσης τής 
προβολής.

Μετά τήν έπιτυχίαν τών δύο πρώτων τούτων φίλμς, 
&ά έπακολον&ήση έντατική παραγωγή ταινιών εις με· 
γάλην κλίμακα.

Η ΚΛΑΙΡ ΤΡΕΒΟΡ
ΕΙΣ ΤΟ “ΓΕΡΑΚΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ,,
Ή ώραιοτάτη Κλαίρ Τρεβόρ έξελίσσεται συνεχώς 

σέ μιά άπό τις δημοφιλέστερες καί πειό περιζήτητες 
«στάρ» τοΰ Χόλλυγουντ. 'Η έπιτυχία της στήν «Κό
λαση», τό μεγάλο έφετεινό φίλμ τής Φόξ, ήταν τοι- 
αύτη, ώστε οί διάφοροι παραγωγοί της διεκδικοΰν 
διά νά τής άναθέσουν τούς πρωτεύοντας ρόλους στά 
φίλμ των. Οίίτω άγγέλλονται ταύτοχρόνως τρία νέα 
της φίλμ: «Τό Γεράκι τής ’Ερήμου», ένα δυνατό 
δράμα μέ πρωταγωνιστή τόν Ούώρνερ Μπάξτερ, τό 
όποιον έκτυλίσσεται στήν Αφρική, «'Η Κόρη τής ’Ο
μορφιάς», είς τό όποιον δίδεται ή εύκαιρία νά επί
δειξη πλήν τοΰ πολυσυνθέτου ταλέντου της καί τήν 
έξαιρετικήν κομψότητά της, καί τό «Τό κορίτσι πού 
τραγουδά καί χορεύει» διασκευή τοΰ περιφήμου έρ 
γου τοΰ Τζώρτζ Κόχαν.

Ο ΡΟΝΑΛΝΤ ΚΟΛΜΑΝ 
σύντροφος τής Σιμόνης Σιμόν είς τήν πρώτην 

της ‘Αμερικανικήν ταινίαν.

Άντιθέτως πρός τάς πρώτας πληροφορίας, είς τήν 
ύπό κατασκευήν μεγάλην ταινίαν τής «Φόξ» «Ύπό 
Δύο Σημαίας», ή όποία σημειώνει τό ντεμποΰτο τής 
χαριτωμένης Σιμόνης Σιμόν είς τόν άμερικανικόν 
κινηματογράφον, δέν θά πρωταγωνιστήση ό Ούώρνερ 
Μπάξτερ άλλά ό γνωστός καί δημοφιλής Άγγλος 
καλλιτέχνης Ρόναλντ Κόλμαν. Ό Κόλμαν, δ όποιος 
μέχρι πρό τίνος άπετέλει ένα άπό τά κυριώτερα 
στελέχη τών «'Ηνωμένων Καλλιτεχνών», χάρις είς 
τήν συγχώνευσιν τών έταιρειών «Φόξ» καί >2 Ah 
Century», άνήκει τοΰ λοιποΰ άποκλειστικώς είς τόν 
μεγάλον όργανισμόν τής «Φόξ».

Τήν σκηνοθεσίαν τοΰ φίλμ «Ύπό δύο σημαίας-, 
έχει άναλάβει, ώς γνωστόν, ό διάσήμος ρεζισέρ 
Φράνκ Λόϋντ, είς τόν όποιον οφείλονται μερικά άπό 
τά καλλίτερα έργα τής άμερικανικής παραγωγής.

ΠΑΣ ΘΑ ΕΟΡΤΑΣΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑΝ 
Η 40ΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Έξ άφορμής τής τεσσαρακονταετηρίδος τής Κι
νηματογραφίας, ή έπί τούτω συσταθεϊσα προπαρα
σκευαστική ’Επιτροπή έν ’Ολλανδία, άπεφάσισε νά 
καθιερώση δι’ έφέτος μίαν άναμνηστικήν έβδομάδα, 
άπό 11 μέχρι 17 προσεχοΰς ’Οκτωβρίου, δι’ δλα τά 
δλλανδικά Κινηματοθέατρα.

Άπηύθυνε πρός τοΰτο τήν παράκλησιν δπως προ- 
παρασκευασθοΰν διά τήν έμφάνισιν ένός ιδιαιτέρου 
ένιαίου προγράμματος.

θά παρακληθοΰν άπαντες οί παραγωγοί ταινιών 
οί θεατρωναι κλπ. ν’ άποστείλωσιν είς τήν διοργα
νωτικήν Επιτροπήν πάν τό είς χεΐράς των εύρισκό- 
μενον ιστορικόν κινηματογραφικόν ύλικόν, πρός τόν 
σκοπόν τής κατασκευής ένός δεόντως συνηρμολο 
γημένου ιστορικού φίλμ, τό όποιον θά προβληθή 
κατά τήν 15 ’Οκτωβρίου, διαρκούσης τής άναμνηστι- 
κής έβδομάδος, είς τό Kolonial - Institut τοΰ Άμ
στερνταμ.

Προκειμένου ν’ άσχοληθή ή ίδια Επιτροπή μέ 
τήν διά τοΰ Τύπου διαφήμισιν, θά δεχθή εύχαρίστως 
τήν άποστολήν φωτογραφιών, νέων καί παλαιών Κι- 
νηματρογραψικών μηχανημάτων, διαφόρων 'προσωπι
κοτήτων άπό τήν διεθνή Κινηματογραφίαν καί παν
τός άλλου σχετικού μέ τήν ιστορίαν τής Κινηματο
γραφικής Τέχνης.

1■■ κιηογρ.ρητιιι &
ΓΑΛΛΙΑ

— *0  Ζουλιέν Ντυβιβιέ, ό εκλεκτός γάλλος σκηνοθέτης 
«γυρίζει» ένα νέον φίλμ, τύ «Γκολέμ·, μέ πρωταγωνιστάς 
τόν Χάρου Μπώρ καί τήν Ζερμαίν Ώσαί. Τά «έξωτερικά» 
τοΰ έργου τούτου θά ληφθοΰν στή Πράγα.

— Ό Ραϋμόν Μπερνάρ, ό δημιουργός τοΰ Θαύματος 
τών Λύκων», τοΰ «Σκακιστοΰ» καί τών «Ξύλινων Σταυ
ρών» θά κινηματογράφηση τήν ίσιορίαν τής «Ζάν ντ’Άρκ» 
Τό ’ίδιο θέμα θά «γυρίση» φίλμ καί ή «Οΰφα».

— Ή μεγάλη φιλμοπερέττα τοϋ ’Όφενπαχ «Παρισινή 
ζωή· μέ τήν Κοντσίτα Μοντενέγκρο θά είναι έντός ολί
γου έτοιμη πρός προβολήν.

— Ή ιδία καλλιτέχνις έτέλεσε πρό δεκαπενθημέρου 
τούς γάμους της στό Παρίσι μέ τόν Ραούλ Ρουλιέν.

— Ό περίφημο; γάλλος ήθοποιός τοΰ θεάτρου καί τοΰ 
κινηματογράφου Μενάρ, γνωστός ύπό τό δνομα Ντρανέμ, 
άπεβίωσεν.

— Ό Μάρκ Άλεγκρέ δ περίφημος σκηνοθέτης τοΰ «Λάκ· 
ω-ντάμ», έτελείωσε τό νέον του έργον «Le Beuax jours» 
εις τόΐδποϊον πρωταγωνιστούν ή Σιμόνη Σιμόν καί ό Ζάν 
Πιέρ ’Ωμόν. Εις τήν Ελλάδα τό ανωτέρω έργον θά προ
βληθή ύπό τόν τίτλον «‘Ιερή Φλόγα».
ΑΜΕΡΙΚΗ

— Ή Αύστριακή καλλιτέχνις Λουίζ Ραίηνς θριαμβεύει 
μέ τό φίλμ «Έσκαπάντ·, αμερικανική έκδοσις τού γνω
στού φίλμ τοΰ Βίλλυ Φόρστ «Μασκαράντ».

— Ή Μάρθα Έγκερτ προσελήφθη ύπό τής «Γιουνι- 
βέρσαλ» διά νά «γυρίση» ένα φίλμ στό Χόλλυγουντ.

— Στό νέον της φίλμ «Συλβία Σκάρλετ» ή Κάθρυν 
Χέπμπουρν έμφανίζεται μέ άνδρικά. Έπί πλέον είς αύτό 
έκτελεϊ δυό τραγούδια καί χορεύει ρωσσικούς χορούς, η

— Τό νέον φίλμ τής Τζόαν Κράουφορντ μέ τόν Μπράϊαν 
Άχερν τιτλοφορείται «Ζώ τή ζωή μου». Σκηνοθέτης ύ 
Βάν Ντάϊκ.

— Ή Σίρλεΰ Τέμπλ, κατόπιν τής εξαιρετικής επιτυ
χίας της καθ' δλον τον κόσμον, ύπέγραψε συμβόλαιον εξαε
τούς διάρκειας μετά τής «Φόξ-Φίλμ»,

— Ή ’Αμερικανική έκδοσις τών «’Αθλίων» παραγωγή 
«20 th Century»1 μέ τούς Φρέντερικ Μάρτς, Τσάρλ Λώ- 
τον καί Ροσέλ Χούντσον, έκρίθη άπό τούς ειδικούς ώς 
ένα άπό τά ώραιότερα καί περισσότερον επιτυχημένα φίλμ 
τοΰ έτους.

— Ή Ζανέτ Γκαίυνορ κατόπιν διμήνου άπομακρύν- 
σεως άπό τό στούντιο λόγφ τοΰ γνωστού ατυχήματος της, 
θά «γυρίση» ένα νέον φίλμ διά τήν «Φόξ».
ΑΓΓΛΙΑ

— Ή Έλίζαμπετ Μπέργκερ θριαμβεύει είς τό τελευταίο 
της φίλμ «Ποτέ μή μέ ξεχάσης»-

— Ό Μόντυ Μπάνκς «γυρίζει» τό φίλμ «Βασίλισσα 
τών καρδιών» μέ τήν Γκρέϊς Φίλντς.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

— Ή Λίλιαν Χάρβεϋ τελειώνει τό φίλμ «Τά Μαΰρα 
Ρόδα».

— Ή Άνναμπέλλα ή δποία πρωταγωνιστεί καί είς τήν 
Γερμανικήν έκδοσίν τοΰ «Βαριετέ» μέ τόν Χάνς Άλμπερς 
έγνώρισε ένθουσιιόδεις κρίσεις άπό τόν γερμανικόν τύπον.

— Τό γαλλικόν φίλμ «Χωρίς οικογένεια» άπηγορεύθη 
νά προβληθή στό Βερολΐνον.

— ‘Ο Έμιλ Γιάννιγκς τελειώνει τόφίλμ «Τραούμουλους» 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ Κάρλ Φραϊλιχ.



12 «Κ IΝΗΜΑΤΟΓΡ ΑΦΙΚΟΣ
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» 13

...............................     ΙΙιιιιΰϊϊΓίίώΰιιιΰΙΙΠΙΙΙΰΰ........ . III......... .  ι'κ.ιΰιΤϊιιιιιιιΰιιιιιιιίιιι

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Άπό τής παρελθούσης έβδομάδος ήρχισαν νά 

κλείνουν ό εις μετά τόν άλλον οί θερινοί κινημα
τογράφοι καί νά ανοίγουν τάς πύλας των οί χειμε
ρινοί διά τήν προβολήν τών νέων ταινιών.

Πρώτος έκαμε έναρξιν τής χειμερινής περιόδου 
άπό τής προπαρελθοόσης Τετάρτης 9 ’Οκτωβρίου ό 
κεντρικός κινηματογράφος ’Αττικόν μέ τό εργον «Τό 
τελευταϊον βάλς» μέ τόν ίβάν Πέτροβιτς, ή προβολή 
τοΰ όποιου έσυνεχίσθη καί κατά τήν παρελθοΰσαν 
εβδομάδα, δηλαδή έπί δωδεκαήμερον.

Δεύτερος ήνοιξε ό κινηματογράφος Πάνϋ·εον άπό 
τής προπαρελθοόσης Παρασκευής 11 ’Οκτωβρίου μέ 
τό έργον «Πολυμελής οικογένεια» μέ πρωταγωνι
στήν τόν Ζώρζ Μιλτόν (Μπουμπούλ), τοΰ οποίου ή 
προβολή έσυνεχίσθη έπίσης καί κατά τήν παρ. έβδο- 
μάδα, δηλαδή έπί ΙΟήμερον.

Τρίτος ήνοιξε ό κινηματογράφος Παλλάς, άπό του 
προπαρελθόντος Σαββάτου 12 τρέχοντος μέ τό έργον 
τήςΓουώρνερ Μπρος ■ Φέρστ Νάσιοναλ «Τό καμπαρέ 
των ονείρων» είς δ πρωταγωνιστούν ό Άλ Τζόλσυν 
καί ή Ντέλ Ρίο καί τοϋ όποιου ή προβολή έσυνεχί
σθη έπίσης καί κατά τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα, 
δηλ. έπί 9ήμερον.

Οί ύπόλοιποι κινηματογράφοι δηλαδή οί τής 
«Έλλην. Κινημ· Ένώσεως», Τιτάνια, Σπ^έντιτ καί 
'Απόλλων, φρονίμως ποιοΰντες, καί ένώ άρχικώς 
είχον άποψασίση ν’ άνοίξουν άπό τής προπαρελ- 
θούσης έβδομάδος, άπέφυγον νά πραγματοποιήσουν 
τήν άπόφασίν των, λόγω τής άφορήτου ζέστης τών 
τελευταίων ήμερών. "Ηδη καί τοΰ καιροΰ έπιτρέ- 
ποντος, ήνοιξαν τάς πύλας των, ό μέν κινηματογρά
φος Σπλέντιτ άπό τής παρ. Παρασκευής 18 τρέχον
τος, τό δέ Τιτάιια άπό τοΰ παρ. Σαββάτου 19 ίδιου.

Τήν παρελθοΰσαν έπίσης Παρασκευήν 18 τρ. ήνοι- 
ξεν τάς πύλας του ό νέος Κινηματογράφος Κο
τοπούλη ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Γ. Κοσμίδη, 
είςτόνόποΐον θά προβάλλονταιπιθανώςδύοσυγχρόνως 
έργα πρώτης βιζιόν. μέ τιμάς εισιτηρίων 20 καί 15.

Μέ τάς αύτάς έπίσης τιμάς εισιτηρίων καί μέ 
έργα πρώτης βιζιόν έκαμε έναρξιν καί ό Κινηματο 
γράφος ’Απόλλων τής Έλλην. Κινημ. Ένώσεως άπό 
τής παρελ. Παρασκευής 18 τρέχοντος.

» * *
Εκείνο τό όποιον μας είναι ιδιαιτέρως εύχάρι- 

στον, είναι τό γεγονός, δτι, παρά τήν άρχικώς λη- 
φθεΐσαν άπόφασιν περί διατηρήσεως τής ηύξημένης, 
τών 27 δρχ., τιμής τών εισιτηρίων, έπεκράτησαν έν 
τέλει νεώτεραι σκέψεις καί άποφάσεις ώστε ή τιμή 
τών εισιτηρίων νά μειωθή κατά δύο δραχμάς' ήτοι 
πρός δραχμάς 25 διά τά εισιτήρια τής πρώτης θέ- 
σεως καί πρός δρχ. 15.-διά τά τής δευτέρας τοιαύτης.

'Η πραγματοποίησις τής άποφάσεως αύτής, τιμά 
τάς διευθύνσεις τών μεγάλων Κινηματοθεάτρων τής 
πρωτευούσης, διότι διά τής χειρονομίας των αύτής 
καί παρά τόν δυσβάστακτον φόρον τοΰ Δημοσίου 
έπί τών εισιτηρίων τοΰ κινηματογράφου, άπέδειξαν 
δτι κατενόησαν πλήρως τήν δυσφορίαν τοΰ Κοινοΰ 
νά καταβάλη τήν αυξησιν έκείνην, ή όποια, μολονότι 
δέν ήτο σπουδαία, έν τούτοις έδυσκολεύετο πολύ τό 
Κοινόν νά τήν συνηθίση. Τοΰτο έπεβεβαιώθη άπολύ- 
τως, έκ τής καταπληκτικής μειώσεως τοΰ άριθμοΰ 
τών είσιτηρίων τών κεντρικών Κινηματοθεάτρων κατά 
τήν παρελθοΰσαν χειμερινήν περίοδον- διαφορά δη
λαδή έπί έλαττον είς τάς γενικάς εισπράξεις, 1 1)2 
έκατομμύριον περίπου κατά κινηματοθέατρον.

Δυστυχώς, ήμεΐς είς τήν περίπτωσιν αυτήν εύρι- 
σκόμεθα είς τήν άνάγκην νά ύπερηφανευόμεθα διότι 

πρώτοι έκρούσαμεν τόν κώδωνα τοΰ κινδύνου καί 
προείπομεν τά δυσάρεστα τά όποια θά έπηκο- 
λούθουν.

"Η,δη, εϊμεθα ευτυχείς καί εϊμεθα συγχρόνως καί 
απολύτως βέβαιοι,δτι δχι μόνον ή έπί θύραις περίοδος 
θά, δικαίωση καί πάλιν τάς προβλέψεις μας, άλλά 
καί μελλοντικώς θά ίκανοποιή τάς έπιχειρήσεις διά 
τής, διαρκούς αύξήσεως τοΰ άριθμοΰ τών θεατών, 
πράγμα τόσον άπαραίτητον διά τήν άνάπτυξιν τών 
έλληνικών κινηματογραφικών έπιχειρήσεων.

Έλπίζομεν δτι τό παράδειγμα τών άθηναίων συ
ναδέλφων των θά άκολουθήσουν καί οί έν ταΐς Έπαρ- 
χίαις τοιοΰτοι, οί όποιοι έν άναλόγω μοίρα έζημιώ- 
θησαν, αύξήσαντες καί αύτοί τάς τιμάς τών είσιτη
ρίων των κατά τό παρελθόν.* * *

Ό εκλεκτός συνεργάτης καί κριτικός τοΰ «Κινη
ματογραφικού Άστέρος· κ. Βίων Παπαμιχάλης. αναγ
κάζεται, λόγω άσχολιών του, νά παραιτηθή τής κρι
τικής τών προβαλλομένων κινηματογραφικών έργων, 
χωρίς έν τούτοις νά παύση καί νά μάς τιμά κατά 
διαστήματα μέ διάφορα έκλεκτά άρθρα του.

_ Τόν κ. Β Παπαμιχάλην είς τήν σελίδα τής κριτι
κής θά άντικαταστήση δ ειδικός πεβί τά κινηματο
γραφικά νέος συνεργάτης μας κ. ’Αττικός περί τών 
γνώσεων καί τής ,άμεροληψίας τοΰ όποιου θά κρί 
νουν όσονούπω μόνοι των οί άναγνώσται μας.

"Οπως καί κατά τό παρελθόν έτος, θά δημοσιεύ- 
σωμεν καί έφέτος είς τό προσεχές τεΰχος χάριν τών 
Αναγνωστών μας, τά συνολικώς πραγματοποιηθέντα 
εισιτήρια ύπό ένός έκάστου τών θερινών κινηματο
θεάτρων τής πρωτευούσης, πλήν έκείνων τής έλευθέ- 
ρας εισόδου, ώς έπίσης καί συγκριτικόν πίνακα τών 
πραγματοποιηθέντων είσιτηρίων κατά τήν περυσινήν 
θερινήν περίοδον τών αυτών θερινών κινηματοθεά
τρων, πράγμα τό όποιον εϊμεθα βέβαιοι δτι έξυπη- 
ρετεΐ απολύτως τούς άναγνώστας μας.

Έπίσης άπό τοΰ προσεχούς τεύχους έπαναλαμβά- 
νεται ή τακτική δημοσίευσις τών πραγματοποιουμέ- 
νων είσιτηρίων ύπό ένός έκάστου τών κινημοτοθεά- 
τρων_διά κάθεέργον ώς έπίσης καί τοΰ ιδιαιτέρου πί- 
κοςτών διά πρώτην φοράν προβαλλομένων ένΈλλάδι 
ταινιών μετά τών σχετικών γνωστών πληροφοριών, 
τών τόσον άπαραιτήτων διά πάντα έμπορευόμενον 
κινηματογραφιστήν.

Άπό τής 20 τρέχ. μηνάς τά γραφεία τής κινημ. 
έταψίας, Ε. τοΰ κ. Άργύρη, μετεφέρθησαν έκ
τής, όδοΰ Γλάδστωνος 1. είς τήν όδόν Πατησίων 32 
β' όροφος καί άκριβώς άνωθεν τών γραφείων τής 
Γουώρνερ Μπρος Φέρστ Νάσιοναλ.

* * *
Ύπό τοΰ Υπουργείου τής Συγκοινωνίας κατηρτί- 

σθη, διάταγμα τό όποιον δημοσιεύεται είς τήν Έφη 
μερίδα τής Κυβερνήσεως διά τοΰ όποιου είς τό μέλ
λον οί μηχανικοί τών Κινηματογράφων δέον νά ώσιν 
εφοδιασμένοι δι’ ειδικής άδειας έξασκήσεως έπαγ
γέλματος. Ή άδεια αυτή θά χορηγείται κατόπιν έξε- 
τάσεων ειδικής έπιτροπής. Οί ζητοΰντες τοιαύτην 
άδειαν έξασκήσεως έπαγγέλματος μηχανικοί κινη
ματογράφων, δέον νά έχωσιν άπολυτήριον σχολαρ
χείου, άρίστην δρασιν, ύγείαν, άκοήν, ήλεκτρολογι- 
κάς γνώσεις έπταετή προϋπηρεσίαν ώς βοηθοί μη
χανικών κ. ά,

ΟΙ μέχρι σήμερον ύπηρετοΰντες μηχανικοί, θάέφο-, 

διασθοΰν έπίσης μέ άδειαν έξασκήσεως έπαγγέλμα
τος, άφοΰ πρώτον κατά βεβαίωσιν τοΰ Σωματείου τών 
Μηχανικών ύποστοΰν τάς έξετάσεις ενώπιον τής ει
δικής πρός τοΰτο έπιτροπής.

Διά τοΰ αύτοΰ .Διατάγματος θά ύπέχη μεγάλας 
εύθύνας πάς διευθυντής Κινηματογράφου, δστις προσ- 
λαμβάνη μηχανικόν στερούμενον ειδικής άδειας έξα
σκήσεως έπαγγέλματος.

II «HMM I
Φεσσκλονίκη

Ήλύσια. Προεβλήθη τό έργον «Ή γάτα καί τύ βιολί» 
μέ τήν Μάκ Ντόναλτ.

Πάτε. Προεβλήθησαν τά έργα «Χρυσή πεταλούδα», 
«’Ερωτικό ρομάντσο» καί «’Ισραήλ».

'Απόλλων. Προεβλήθη τό φίλμ «Μουλέν Ρέΰζ».
Άλκαξάρ. Προεβλήθησαν, «Τό μεγάλο παιγνίδι» καί 

«Τό σκάνδαλον».
Άχίλλειον. Προεβλήθη τό έργον «Λάκ-ω-ντάμ».
Πάν&εον. Προεβλήθη ταν τά έργα «Δύσκολη στιγμή», 

«Ή έκδίκησις», Ό ληστής τής Βαγδάτης», «‘Ο δαίμων 
τοΰ υποβρυχίου» καί «Αί δύο όρφαναί».

Αττικόν. Προεβλήθησαν «Τό μεγάλο παιγνίδι,» «Μυ
στηριώδης αγχόνη», «Οί πειραταί τοΰ άέρος», «Σταυρός 
καί μάουζερ» καί «Νύχτες τοΰ Πόρτ-Σάϊτ».
Πάτραι.

Ζενίϋ·. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο κόμης Μόντε 
Χρίστο», «Ξανθή Κατερινονλα», «Τσιγγόνικο τραγούδι», 
καί «Σκάνδαλα τοΰ 1934».

Πάνϋεον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Γαρ- 
ζάν καί ή σύντροφός του», «Παρθένες τοΰ 1935» καί «Τό 
τσιγγάν.κο τραγούδι», «Ό λοχαγός τών κοζακων» και 
«Γιά /ίγη αγάπη».

Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Ό 
κόμης Μόντε Χρίστο», ή «Μάστιγξ τών Γκάγκστερς», καί 
«Ταρζάν». Άνδριόπονλος
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πΰργος τοΰ 
μυστηρίου», «Ό κοζάκος καί τ’ αηδόνι», «Μυστηριώδης 
νεκρανάστασις», «Δέν θά ξαναγαπήσω», «Δον Ζουάν» καί 
«Φρασκουΐτα».

Θέτις. Προεβλήθησαν τά έργα «Αί 28 ήμέραι, της 
Κλαιρέτιης», «Βαρκαρόλλα», «Ή αδελφή μου καί έγώ» 
καί «Νοκτοΰρνο».

Έξωραϊστική. Πριεβλήθησαν τά έργα «Τό δράμα τοΰ 
μεσονυκτίου», «Μικρή Νιόριτ», «Μαρία Θηρεσία», «Οί 
έρωτες τοΰ Τσελίνι» καί «Παιδί έκ θαύματος» X. Π. 
Κκβάλλα

’Ολύμπια, Προεβλήθησαν τά έργα «Τήν άγάπη πρέ
πει νά τήν νοιώθης», «Δόκτωρ Μαμπΰζ» καί «Μεγάλος 
διάβολος σέ μικρό παπούτσι».

“Εσπερος, Προεβλήθησαν τά έργα «Τό φάντασμα τοΰ 
Μεξικού»,» «’Επικίνδυνος τοποθέτησις», , «Στό αρχιπέλα
γος τή; Σιγκαπούρης» καί «Ο αόρατος άνθρωπος».

Διονύσια. Κατόπιν εντατικής εργασίας τοϋ κ. Μοσχο
βίτη δπως παρουσιάση τήν καλυτέραν αίθουσαν, κάμνει 
προσεχώς έναρξιν μέ τάς έκλεκτοτέρας ταινίας τής νεω- 
τέρας παραγωγής. Βασιλακος
Σέρρκι.

Πάν&εον. "Εκαμε έναρξιν τών χειμερινών του παρα
στάσεων μέ τό έργον «Ή πριγκήπισσα ’Αλεξάνδρα» μετά 
μεγάλης έπιτυχίας. Έπίσης προεβλήθη έπιτυχώς καί τό 

«έργον «Τό μάρς τών ούσσάρων».
Χρόνιαν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Λάκ-ω·ντάμ» έπι

τυχώς, «θές δέν θές θά μ’ άγαπήσης» έπίσης έπιτυχώς 

καί «Μιά γυναίκα, ένα χαμόγελο, μιά ζωή» μέ τήν Άν- 
ναμπέλλα.

Χάρις είς τάς προσπάθειας τής διευθύνσεως ιών άνω
τέρω κινηματοθεάτρων διά τήν προβολήν εκλεκτών έρ
γων, παρατηρεΐται καί ανάλογος έκτίμησις τοΰ Κοινού διά 
τής προθύμου προσελεύσεώς του είς τά κινημ. θεάματα. 
Τά εισιτήρια τιμώνται είς δρχ. 13 καί 8.50.

Προσεχώς θά λειτουργήση καί νέος κινηματογράφος 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Χρ. Κανάκη.

Βατακίδης 
Πΰργος

Δεξαμενή, Προεβλήθησαν τά έργα «Οί γρεναδιέροι 
τής αγάπης», «Είσαι δική μου», «‘Ο λοχαγός τών κοζά- 
κων», «Στά βάθη τής ζούγκλας», «Πάλι σάν πρώτα», «‘Ο
δηγήστε με κυρία», «Τό δράμα τοΰ Ιπποδρομίου» καί «Ή 
ήρω’ις τΰς Μονμάρτης».

’Άλσος. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή ερυθρά έπανά- 
στασις», «Δέν είμαστε πειά παιδιά», «‘Ο λευκός άετος», 
«Φρά ντιάβολο·, «Τό τραγούδι τοΰ Νείλου», «Έσκιμώ», 
«Τραγωδία» καί «"Οταν ήμουν κατάσκοπος».

Ζαφειρόπονλος 
Χαλκά

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κυκλών τοΰ 
Τεξάς», «Τί ονειρεύονται ή γυναίκες», «Ντόν Ζουάν», 
«"Ενοχος ή αθώος», «‘Ο άσωτος υιός», «Πρός τήν ά
βυσσο», «’Αθώος ληστής», καί «Ή ωραία τής Γρεν- 
νάδηε».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η άγάπη πού σκο
τώνει», «Τό μεγάλο παιγνίδι», «Δάκρυα βασιλίσσης», «Βα
σίλισσα Χριστίνα», «Τό πλοϊον τοΰ εγκλήματος», «Ό δαί
μων τής Σαγκάης» κοί «Μυστηριώδης δολοφόνος».

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Κίτρινη αρά
χνη». «Ταρζάν δ άρχων τής ζούγκλας», «’Εκδικητής έρυ 
θροδέρμων», «Χριστουγεννιάτικη βραδυά», «Άπηγορει- 
μένη μελωδία», «Μεγάλος διάβολος σέ μικρό παπούτσι», 
«Λοχαγός 13», «’Επικίνδυνο παιγνίδι», «Σ’ αγάπησα 
τρέλλά», «S. Ο. S.», «Ληστής τοΰ Τεξάς», «Κλέπτης» καί 
«‘Υπό τόν ήλιον τής Σαχάρας». Λυκόπ. *
Χίος

Άστήρ. "Εκαμε έναρξιν είς τό χειμερινόν καί προε
βλήθησαν τά έργα «Λάκ-ω-ντάμ», «Έγώ καί ή Αΰτοκρά- 
τειρα». «Όφίλος μου ό βασιληάς» καί ή «Πριγκήπισσα 
τής Τσσπντας». ’Επίσης έδωσαν μερικός παραστάσεις ο 
θίασος τή; κ. Έλ. Χαλκούση καί τό Ιπτάμενο βιεννέζικο 
μπαλέττο Βονδούρης
Σύρος

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ξανθή Αφροδίτη», 
«’Έτσι εΐνε ή Σιμόν», «"Ενα αστέρι πέφτει άπ’ τόν ου
ρανό», καί «Ό. "Αγγελος τοΰ σκότους», άπαντα άνεπιτυ- 
χώς λόγιο τοΰ καιρού.

Κατά πάσαν πιθανότητα ό χειμερινός κινηματογράφος 
θά λειτουργήση είς τό θέατρον «Απόλλων».

Γιραγάλας
Μυτιλήνη

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «’Όταν ή γυναίκα 
αγαπά», «Ό μυστηριώδης κ. X.», «Ό χονδρός καί ό λι
γνός στό μέτωπο», «Πολωνέζικο αίμα» καί διάφορα 
Σόρτς καί Νιούς- Τήν προσεχή εβδομάδα «Κορίτσια τής 
Βιέννης» καί Νύχτες Μόσχας».

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μέ τή μάσκα τοΰ 
άλλου», «Τά φλέγόμενα τουφέκια», «Ή πριγκήπισσα τής 
Τσάρδας», «Τρία ραντεβού τά μεσάνυχτα», «Μαρίτα» καί 
διάφορα Μίκυ-μάους. Σωφρονιαδης
’Aypiviev

Πάρκον Παπαστράτου. Προεβλήθησαν τά έργα «Πάλι 
σάν πρώτα», «Μάτα Χάρι», «Άπηγορευμένη μελωδία», 
«Τραγούδια έρωτος», «‘Ο φτωχός βιολιστής», «Ή όπεράς 

I σπισις έχει τόν λόγον», «Μετά τόν έρωτα», «Ή νήσος τού 
| κινδύνου», «Είσαι δική μου», «Γυναίκα εναντίον γυναι-
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κός», «Έκδίκησις νεκρού··, «Ό μαύρος πιερότος», «Ένας 
σερίφης πρώην ληστής», «Έρως καί σπόρ», «Στα κά
τεργα», «Τό ρομάντσο μιας νύχτας», «Θωρακισμένο αυτο
κίνητο», «'Η κόμησσα των Παρισίων», «'Ο δόκτωρ σατα
νάς», «Ναγκάνα», «"Ενας εναντίον δλων», «Ή μυστική 
διαθήκη», «Τό μυστηριώδες υποβρύχιον», «Καβαλκάτ» και 
«‘Η κοιλάς τού τρόμου».

Μπουκέτο. Προεβλήθησαν τά έργα «Σιμαρούν», «‘Ο 
Βόλγας στής φλόγες», «Ή μάχη τού Σόμ» καί «Οί επι
δρομείς τού βυθού». Πασχαλίδης
Άμαλιάς.

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Άτλαντίς», μέ 
τήν Μπρ. Χέλμ καί «Σάν σμίξουν δυό καρδιές».

Ίντεάλ. Έναρξις λίαν προσεχώς μέ νέας ήχητικάς 
εγκαταστάσεις καί μέ τά εκλεκτότερα έργα. Μποτσέξος
Καλάμαι

Τριανόν, Προεβλήθησαν τά έργα «Ένα αστέρι πέ
φτει απ’ τόν ουρανό», «Ό δόκτωρ Τζαΐκυλ», «Τό παρα
στράτημα», «Φαιδώρα», «Λιζελότ», «Ιωάννα», «Οί έρω
τες τού Τσελίνι», «Ή κυρία μέ τάς καμελίας» μέ αφάν
τασταν επιτυχίαν, «Κορίτσι μιας νύχτας», «Μπίττερ·Τή» 
καί «Ή δακτυλογράφος καί τά εκατομμύρια».

"Εσπερος, Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μάρς τών οΰσ- 
σάρων», «Τό λυκόφως τών τσάρων», «Γολγοθάς άτιμα- 
σθείσης·, «'Ο αρχών τής ζούγκλας», «Λιλιόμ», «Τυφών» 
καί «’Ενώ βροντούν τά κανόνια». Προσεχώς «Οί "Α
θλιοι». Κεφαλλωνίτης
Alyiev

Παρθ-εκώκ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κομμωτής 
τών κυριών», «Σκιαί ήμικόσμου», «Άπηγορευμένη αγά
πη», «Ό άνθρωπος πού σκότωσα», “Τό βάλς τού παρα
δείσου,, «’Αόρατος άνθρωπος», «Μάτα ■ Χάρη- καί «’Α
γάπα με αυτή τή νύχτα».

Προσεχώς ανοίγει τάς πύλας του ό Κινηματογράφος 
«Μπούφαλο» υπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Καλατζοπούλου.

Καρβέλας

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Μ. Μιχαηλίδης Δραπετσώνα 1- 9 935 Μέχρι 30-8-93θ
Ν. Κυπριανού Κύπρος 1-10-935 Χ> 30-9 936
Μ. Νοβάκ Άθήναι 1-10-935 30 9-966
Άμολ. · Βουλγαρίδης » 1 10-935 » 30-9-936
II. Καπετανάκης Ρέθυμνον 1-10-935 > 30-9-936
Μέτρο Γκόλντουϊν Θεσσαλονίκη 1-10-935 30-9-936
D. Mallah Tel-Aviv 1- 9-935 » 30-8-936
Φόξ Φιλμ Άθήναι 1-10-935 30-9 936
Άναστ. Τσαοΰτος Βόλος 1-10-935 » 30-9-936
Leo Film Paris 1-10-935 30-9-936
Β. Μαλτάς Άθήναι 1-10-935 30-9-936
Χρ. Άξαρλής » 1 10 935 ■» 30-9-936
Κ. Βλατάς Ν. Φιλαδέλφεια 1-10-935 ■» 30-9-936
Β. Τσολιάς Άρτα 1-10-935 » 30-9-936
Δ. Καλλιάφας Πάτραι 1-10-935 30 9 936
Σ. Σιδηρουργός Σάμος 1-10-935 » 30 9-936
Κ. Άνεζίνης Σάμος 1-10-935 > 30-9-936
Κ. Χατζόπουλος Άθήναι 1-9-935 » 30-8-936

ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30-10-935 λήγουν αί συνδρομαί τών κ. κ. Α. Πα· 

παγεωργίου, Ε. Α. Άμερ. Πρεσβείας, Μ. Γαζιάδη, Μ. G. 
Μ., Κ. Σολομωνίδη, Μ. Γλιτσοϋ, Γ. Ρηγάκη, Χρ. Μο
σχοβίτη, Κινημ. Πουλακάκη, Γ. Τσαντίλα, Βικ. Βουτσί- 
νου, Χριστοδ. Σιάκα καί Ζήν. Παπαδοπούλου.

Σημείωσις.— Κατ’ άπαράβατον αρχήν, αί έγγραφα! 
καί ανανεώσεις συνδρομών, ένεργοΰνται μόνον έφ’ δσον 
μάς δίδεται πρός τούτο εντολή.

Η ΜΑΡΛΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ
ΕΙΣ ΤΗΝ LONDON FILM

Κατά πληροφορίας εκ Λονδίνου δ σκηνοθέτης "Αλεξ 
Κόρντα τής London Film και ό κ. Etienne Pallos <5ιευ- 
θυντής τής πωλήσεως ταινιών τής αυτής Εταιρίας κα- 
τα το τελευταϊον εις ’Αμερικήν ταξείδιόν των ήλθον εις 
διαπραγματεύσεις μετά τής ‘Εταιρίας τών United 
Artists και κατέληξαν εις τήν οριστικήν συμφωνίαν 
όπως ή London Film αποτελεί τοΰ λοιπού Ιδρυτικόν 
μέλος τής εταιρίας τών «Ηνωμένων Καλλιτεχνών » τής 
’Αμερικής, δ δέ κ. Άλ. Κόρντα άνέλαβεν και τήν θέσιν 
τοΰ διευθυντοϋ ήν μέχρι σήμερον κατείχε δ κ. Σένκ. 
Κατόπιν τής ανωτέρω συμφωνίας δ "Αλεξ Κόρντα προ- 
σέλαβεν διά συμβολαίου τήν Μάρλεν Ντήτριχ, τον σκη
νοθέτην Κίγκ Βιντόρ, τον Οϋΐλιαμ Χόβαρτ κ. α.

0 ΝΤΙΚ ΠΑΟΥΕΛ_ΣΤΗ “ΦΟΞ ΦΙΛΜ,,
Ό δημοφιλής άμερικανός «άστήρ» τοΰ κινηματο

γράφου καί,τοΰ ράντιο Ντίκ Πάόυελ προσελήφθη 
ύπό τής -Φόξ·20ος αιών» διά νά πρωταγωνιστήση 
στό μεγάλο μουσικό φιλμ «"Ενα έκατομμύριο φορές 
εύχαριστώ». (Thanks a million). Τό φιλμ αύτό, τό ό
ποιον βασίζεται έπί ένός πρωτοτύπου σενάριο τοΰ 
Μέλβιλ Κρόσμαν, απαιτεί κολοσσιαίας δαπάνας καί 
αφάνταστα τεχνικά μέσα καί δΓ αύτό θά «γυρισθή» 
εις τά δύο στούντιο τής «Φόξ» εις τό «Μούβιτόν 
Σίτυ» τοΰ Χόλλυγουντ καί εις τό «Νιοϋ Ύόρκ Σίτυ» 
τής Νέας Ύόρκης.

Πρωταγωνιστούν, πλήν τοΰ Ντίκ Πάουελ ό περί
φημος βασιλεύς τής τζάζ Πώλ Ούάϊτμαν καί ή όρ 
γήστρα του (γνωστός μας άπό τή μεγάλη έγχρωμο 
έπιθεώρησι τής «Γιουνίβερσαλ» «Ό βασιλεύς τής 
τ' άζ»), ή διάσημη στην ’Αμερική χορεύτρια Ραμόνα, 
τό ζεύγος Μπήτλ καί Μπότλ, ό Ρουμπίνωφ, ό Φρέντ 
“Αλλεν, ή ώραιοτάτη "Ανν Ντβόρακ, ή άλησμόνητη 
σύντροφος τοΰ Πώλ Μοΰνι εις τό «Σκαρφέϊς», τά 
Γιώτ Κλομπ Μπόϋς, αί Πάξτον Σίστερς, ή Πάτου 
Κέλλυ καί πολλοί άλλοι γνωστοί «άστέρες» τής ό- 
θόνης, τών μοΰζικ-χώλλς καί τοΰ ράντιο. Ή σκηνο
θεσία άνετέθη εις τόν Ρόϋ ντέλ Ρούθ, εις τόν όποιον 
όφείλονται αί ώραιότεραι φαντασμαγορικοί έπιθεω- 
ρήσεις, πού παρουσίασε μέχρι σήμερον ό κινημα
τογράφος.

ΙΐΙΜ·ΦΙΜΚ2α Ε.
Ξ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜ. Α. ΓΑΖΙΑΔΗΣ
Ξ ΑΘΗΝΑΙ.-ΜητρΟπόλεως 1 

Τηλέφ. 21.239
| Τηλ.Δσις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΝΙ ■ ΑΘΗΝΑΙ 
= Παραγωγή και έκμετάλλευσις 
= ’Ελληνικών κινηματογραφι- 
= κών έργων και ξουρνάλ, Βιο· 
= μηχανικών, διαφημιστικών, 
Ξ τουριστικών και εκπαιδευτι

κών ταινιών κτλ.
= Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

I ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΦΙΛΜ 
ί Γ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

& Σ ΓΑΒΡΙΗΛ
= ’Οδός Σωκράτους 43
Ξ Α’ ’Όροφος — άριθ. 2

ΑΘΗΝΑΙ
Ξ Εκμετάλλευσις Κινηματογραφι- 
=’ κον ταινιών παγκοσμίου 
Ξ παραγωγής.

Μηχαναί προβολής
Ξ Άριθ. Τηλεφώνου 24-241

Το ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΝ ΜΑΣ

Κολλάρον (Χανιά). Σάς εΰχαριστοϋμεν διά το ενδια
φέρον σας. Αποφεύγετε τάς δωρεάν διαφημίσεις. Φΰλλον 
σας στέλλεται τακτικά.

—Βατακίδην (Σέρρας). Έπισκεφθήτε τήν διεύθυνσιν 
καί ζητήσατε έκ μέρους μας τήν έλευθέραν είσοδον. 
Είμεθα πεπεισμένοι δτι δέν θά σάς άρνηθοΰν.

-Βου τσιναν (Άργοστόλιον), Δυσιυχώς παρά τάς συ
στάσεις μας, δέν τούς έπείσαμεν. Αί τιμαί θεωρούνται αί 
πλέον εξευτελιστικοί. Σάς παρακαλούμεν νά μή πιέζεται 
τήν διευθ. τού «Τιτάνια» νά έγγραφή. Οί μή παρακολου- 
θούντες τόν «Κ. ’Αστέρα» πιστεύομεν ότι αγνοούν τήν 
δουλειά τους.

—X. Παπαβασιλείου (Βόλον). Στείλατε μας δύο μι- 
κράς φωτογραφίας διά νά σάς έφοδιάσωμεν μέ δελτίον 
άνταποκριτοϋ.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΉ
Έμπιστευθήτε τάς τυπογραφικός έργασίας σας 

είς τά Τυπογραφείου Ν. Δαμιανοϋ καί Σια, όδδς 
’ Εμμανουήλ Μπενάκη 14.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠ
ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝIΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΗ/Λ. ΠΟΝΤΙΚΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΡΑΔΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ISTITUTO RADIOTECNICO MILANO 

rOfldSTQNOS ΑΡ. 8 ΑΘΗΝΑΙ Κ.νηματογρομρικαί
ΚΑΤΑΣΚΕΥ Η-ΔΙΑΣΚΕΥΗΈΠ'ΣΚΕΥΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Μηχαναϊ - Έξαρτάμοττ* 

Γενικοί ’Αντιπρόσωποι
ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ, 

Εργασία ύπευθυνως ήγγυημένη και άρτια άπό 
, πάσης άπόψεως.

Κατασκευή Ραδιοφώνων καί Ραδιογραμμοφώνων

ΚΩΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ
Πανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ
ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΗΣΙΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

’Αντιπροσωπεία 
ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
τής Εταιρίας ΛΩΡΑΙΝ-ΠΑΡΙ

I. ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
'Οδός Βερανζέρου 14 

ΑΘΗΝΑΙ
Μιχαναί προβολής καί 

όμιλοΰσαι έγκαταστάσεις 
/ν\ΠΑΟΥ€Ρ

Κινηματογραφικά! ταινίαι 
Παγκοσμίου Παραγωγής 

Κάρβουνα προβολής τού περι- 
φήμου αγγλικού οίκου SHIP

I. IQANNOY & Α. ΜΑΛΛΗΣ
Πατησίων 99—Τηλ. 80-684 

Λ0ΗΝΑΙ

ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ
Ε Μ Μ. ΚΥΡΙΛΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΘΗΝΑΙ
ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ. 18

TAX. ΚΙΒ. -17-1

ΑΓΟΡΑΙ
ΠΩΛΗΣΕ1Σ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
Ειδική δργάνωσις διά τήν 
Κεντρώαν ’Ασίαν Λαί ’Α

φρικήν.

CINE RADIO
Όμιλοΰσαι Κινηματογραφικοί Εγκαταστάσεις

ΣΤΟΑ ΦΕΞΗ 52 - 53 -78 
Άρ. Τηλεφ. 26 213

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ)

ΓΡΑΦΕΙΑ : 
ΑΘΗΝΑΙ ΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5Ί 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΤΘνΗΣΙΓ. ‘·ΑΝΖεΡΒθε..
ΘΕΣ)ΝΙΚΗ οδος β. κ)πνοϋ 3 - ΤΗΛ. διευθ. " 01 KO Ν ΟΜ 0 Υ'Σ A Μ A Ρ Α „ 

Έκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου 
παραγωγής.

Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μάους.

WEBSTER CHICAGO
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ 

ΗΧΗΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

χρηϊτοϊ αιαρμπ 
ΣΤΑΔΙΟΥ 6θδ - ΑΘΗΝΑΙ 

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

Π ΑΞ ΦΙΛΜ
ΑΘΗΝΑΙ

11 ’Οδός Φειδίβυ 11

Τηλ. Διεύθ. «Μαιζοξενάτο»

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Όμιλουσών καί Βωβών

Τ A I Ν ΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
(Φωτέϊγ)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ ΚΑΙ ΘΕΛΤΡΟΝ
ΒΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ

ΑΘΙΙΝΑΙ
Έργοστάσιον Άγ Μελετίου 127-Πληρο- 
φορίαι Πάξ Φιλμ. Φειδίου 11 - ΤΙΜΑΙ; 
Άπό δρχ. 150 καί άνω τό κάθισμα.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :
ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13

ΤΗΛΕΦ. 25-364

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣ)ΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ Β· ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3

ΤΗΛΕΦ. 35-81

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ : ‘ ‘ Μ ΕΤ ΡΟ Φ ΙΑ Μ Σ , ,
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Illlllllllllllllllllllllllll

"Οπου ΚΛΑΡΚ ΓΚΕΗΜΠΛ
τρέχουν ή Γυναίκες....

κι’ οί άνδρες τους ζηλεύουν καί γκρινιάζουν ...!

"Οπου ΤΖΟΑΝ ΚΡΑΟΥΦΟΡΔ 
συνωστίζονται οί άνδρες ....

κι’ ή γυναίκες τους—μέ τή σειρά τους—γίνονται...θηρία! 
Δεκάδες χιλιάδων άπό αρμονικά καί χιλιοαγαπημένα ζευγάρια θά 
καμαρώαουν καί θά....έμπνευαθοΰν άπ’ τό πειό αρμονικό καλλι
τεχνικό ζευγάρι:

ΤΖΟΑΝ ΚΡΑΟΥΦΟΡΔ Κλαρκ ΓΚΕΗΜΠΛ 
σέ έργα σαν τά αριστουργήματα:

Η TASEIAIQTIZ-ΑΣΤΑΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΖΕ ΔΥΟ ΚΑΡΔΙΕΣ 

πού σάς ανήγγειλε ήδη ή

ΜΕΤΡΟ - ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ - ΜΑΫΕΡ
Τύποις: ΔΑΜΙΑΝΟΥ.—Έμμ. Μπενάκη 14


