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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚήΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
γεν. διευθυντής ΔΗΜ. Α. ΓΑΖΙίΔΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ - Μητρόπόλίκς

ΑΘΗΝΑΙ

ΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ι

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ

51

“ΑΝΖΕΡΒΟΣ,,

ΘΕΧΙΝΙΚΗ ΟΔΟΣ βενιζελου 3 - τηλ. διευθ."ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΣΑΜΑΡΛ,

’Εκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου
παραγωγής.
Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μάους.

Κινηματογραφικού
Μηχαναί - Εξαρτήματα

Γενικοί Αντιπρόσωποι

=
=

Ξ

Έτησία....... Δρ. 100.—
Έξάμηνος... * 60.—
30.—

a Τρίμηνος. . . »

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

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

I Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ
συνδρομαι άπαραι5S At
τητως προπληρώνονται

ΑΘΗΝΑΙ

Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΑΑΛΙ

ΕΤΟΣ IB'ΑΡ.3 (349)

ClΝ Ε RADIO
Μηχανήματα
Ξ'Ομιλοϋντος Κινηματογράφου
=
Τά μόνα έφάμιλλα τών
Ευρωπαϊκών
=

’Ενοικιάσεις — Πωλήσεις

ΑΘΗΝΑΙ

|Στοά Φέξη άρ. 52 Α’ "Οροφος

ΚΩΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ

Π ΑΞ ΦΙΛΜ

Πανεπιστηυίου 36

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΘΗΝΑΙ

28 'Οδός Εΰριπίδου 28

ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΗΣΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ
’Αντιπροσωπεία
ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
τής Έταιρίας ΛΩΡΑΙΝ-ΠΑΡΙ

Τηλ. Διεύθ. «Μαιζοξενάτο»

Πωλήσεις, ενοικιάσεις καί
Παρακαταθήκη Κινημ.Ταινιών
Δράματα, Κωμωδίαι, ’Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόϋς, Μουσικαί
Οΰβερτοΰραι καί Μίκυ Μάους

J LWM -

(ΕΛΛΑΣ)
|

S

H

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜ. ΤΑΙΝΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ
ΓΓ-ΑΦΕΙΑ S ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ
(μεγαρον πολυδωροπουλου)

1 ΤΗΛΕΓΡ. Δ ΕΥΘΥΝΣΙΣ “ΦΟΞΦΙΛΜ,,
|

Ταινίαι
τής παγκοσμίου
παραγωγής

lUPBOYh ΠΡΟΒΟΛΗΣ 0AQN ΤΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΟΝ

=

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18

— ΑΘΗΝΑΙ—

| ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΦΙΛΜ

I Γ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & Σ'
*
=

'Οδός Σωκράτους 43
1ος όροφος — άριθ. 2
ΑΘΗΝΑΙ

Ξ'Εκμετάλλευσις Κινηματογράφο
ΞΞ
κών ταινιών παγκοσμίου
παραγωγής.
Μηχαναί προβολής

1

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 24-241

y

», “C Λ Λ Λ ΐί||

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΔΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣ1ΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3

13

ΤΗΛΕΦ. 25-364

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ:

ΕΙΔΙΚΟΝ

“ Μ ΕΤ ΡΟΦ I ΛΜ Σ ,,

ΡΑΔΙΟΤ ΕΧΝIΚΟΝ

ΑΘΗΝΑΙ

ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ. 18
TAX.

ΚΙΒ.

ΑΘΗΝΑΙ
ΓΛΑΑώΧΤΟΝΟΣ ΛΡ. 8 (1η

πάροδος οδ. πατησιών)

Ξ

ΑΓΟΡ A 1

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

R
H
ΞΞ

Ειδική δργάνωσις διά τήν =:
Κεντρώαν ’Ασίαν και Ά- =;
φρίκην.

CHICAGO

ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ
ΗΧΗΤΙΚΑ

1
Ξ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ £
Ξ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΛΗΗ
ΣΤΑΔΙΟΥ 6θδ - ΑΘΗΝΑΙ:
ΤΗΛ. Δ)ΣΙΣ : “ΧΡΙΣΤΑΞΑΡ,,
Ξ

Άριθ. Τηλεφώνου 26.845

Ξ

Χώρος πρός διά&εσιν
Δί έκάαιην δημοαίευσιν Ξ
Ζΐρχ. 50.—

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΝΕΟΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ
ΠΟΛΕΟΣ, ΑΝΕΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Έτηοίως προπληρωτέα
Δρχ. 750 —

Ειδική κατασκευή μηχανημάτων δια θερινούς καί
χειμερινούς κινηματογράφους.
Κατασκευαί—Έπισκευαί—Μετατροπαί.

ΜΑΥΡΟ ΦΙΛΜ
Ε- ΜΑΥΡΟΔΗΜΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ

Σωκράτους 43, Α' όροφος άρ. 5

■mm

ΟΜΙΛΟΥΣΩΝ ΚΑΙ
ΤΛΙΝΙΟΝ

ΒΩΒΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

mi ί

ΠΑΝ-ΦΙΛΜ
ΚΙΜΜΑΤΟίΡΑΦΙΚΑΙ ΜΙ

ΑΘΗΝΑΙ - ΣΤΑΔΙΟΥ 48
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ : 23-544
ΤΗΛ)ΜΑΤΑ: “ΚΟΣΜΟΦΙΛΜ-ΑΘΗΝΑι.

Χ.κ. ΓΑΛΗΝΗΣ

ΑΘΗΝΑΙ

nmwitH

Κ. & Μ

ΕίνοτιτίΛϋΕϋ:

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18

ΑΘΗΝΑΙ

Αρχισυντάκτης:

Βίων Παπαμιχάλης

Γραφεία: ‘Οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άριθ. 43
(Α’ ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

Κ

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 5

Α

ΤΛ ΗΣΤΕΡΗΚΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΗΤΟΓΡΛΦΟΥ

-17-1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΗ /Λ. ΠΟΝΤΙΚΗ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥ®ΥΝ£Ι2

HP. & Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ό στίχος...Δρ. 10.—
Ήσελίς.... > 1000.—
Κατ’ αναλογίαν τά
κλάσματα.
’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι
διά δημοσιεύσεις αγγε
λιών διαρκείας.

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ f

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ !

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 22'654

|κ.ΦΡΑΓΚΕΤΗΙ&Γ
g Κινηματογραφικοί
Ξ

ΑΝΩΝΥΜΟΙ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠ1ΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΦΙΛΜ

ΑΤΛΑΣ
Ε Μ Μ.

WEBSTER

A Κ Ε

ΙΦΟΞ - ΦΙΛΜ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ :

1

Τολέφ. 21.239
Τηλ.Δσις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΝΙ - ΑΘΗΝΑΙ

ΤΙαραγωγη καί εκμετάλλευσις
ΈΛΖηκιχώί'
κινηματογραφι
κών έργων καί ζουρνάλ, Βιο
μηχανικών , διαφημιστικών,
τουριστικών και εκπαιδευτι
κών ταινιών κτλ.

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΕΤΑΙΡΙΑ)

(ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΓΑΖΙΑΔΗ

"ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ · ΦΙΛΜ Κ°... :

Παραγωγή Ελληνικών Κινημ)
κών Έργων καί Ζουρνάλ, Βιο
μηχανικοί- Διαφημιστικοί- Του
ριστικοί καί ’Εγκυκλοπαιδικοί
Ταινίαι. (Μετά τάς εργασίμους
ώρας τηλεφωνείτε: 23-754).

Δίπλα άπό τούς «αστέρας» πρώτου μεγέθους εις
τά κινηματογραφικά στούντιο, τιτιβίζουν πλήθος άπό
«μικρά αστεράκια», άν επιτρέπεται ή έκφρασις. Μό
νον τό Χόλλυγουντ έχει 1300 μικρούς αστέρας άπό
ηλικίας έξ μηνών μέχρι δώδεκα ετών.
Αλλά τελευταίως ή αμερικανική Κυβέρνησις λαμ
βάνει αυστηρότατα μέτρα προστασίας τών παιδιών
αυτών. Εΐνε άλήθεια δτι οί μικροί αστέρες αμείβον
ται πλουσιώτατα’ οί μισθοί των εΐνε 75 δολλάρια
μέχρι και επάνω άπό 300 δολλάρια τήν ημέραν.
Δυο-τρεΐς μάλιστα κερδίζουν επάνω άπό 100.000 δολ
λάρια τόν χρόνον.
Αλλά ή Κυβέρνησις άδιαφορεΐ διά τάς εισπρά
ξεις τών μικρών ή μάλλον τών γονέων των καί ένδιαφερεται κυρίως διά τήν υγείαν των. Οΰτω έτέ
θησαν μεγάλοι φραγμοί.
Εν πρώτοις δέν έπιτρέπειαι νά έργασθή ένα μι
κρό παιδί είς τό στούντιο επάνω άπό τέσσαρες ώρες.
Οταν δέ πρόκειται νά έκτεθή εις τό φώς τών προ
βολέων, απαγορεύεται νά μείνη πλέον τής μιας ώρας.
Καί' επειδή ή -’Αμερικανική Κύβέρνήσις σκέπτε
ται πολύ^ πρακτικά,γδέν δαπάνα: ήΑίδίά·._πρός άσκησιν τοΰ ελέγχου διά τήν τήρησιν τοΰ νόμου περί
υγιεινής τών μικρών άστέρων.'Υποχρεώνει τούς κι
νηματογραφικούς Οίκους νά πληριόνουν αυτοί τόν
μισθόν τών άπασχολουμένων πρός τοΰτο εποπτών.
Ουτω είς κάθε στούντιο πού θά χρήσιμοποιη
θοΰν μικρά παιδιά θά ύπάρχη ή μαμά, ή τροφός
και ο δημόσιός επόπτης, δλοι πληρωνόμενοι άπό τήν
ενδιαφερομένην έπιχείρησιν.
Ο επόπτης στέκεται μέ τό ωρολόγι είς τά χέρια.
Φερει δε βαρυτάτας ποινικός εύθύνας εάν έπιτρέψη,
έστω και κατά έν δευτερόλεπτον, τήν παράτασιν τής
παραμονής τοΰ μικροΰ άστέρος είς τό στούντιο.
Εκ παραλλήλου ή άμερικανική Κυβέρνησις έφρόν.
τισε δια τήν προστασία# τοΰ '.εισοδήματος τών μι
κρών αστέρων. Έτέθη φραγμός δτι οί μεσολαβηταί
πράκτορες δεν δύνανται νά λαμβάνουν επάνω άπό
° τοΐς εκατόν.
, Εις το Χόλλυγουντ κάθε χρόνο πού πρόκειται
να γίνη προσληψις νέων, μικρών «άστέρων χιλιάδες»
μητέρων σπεύδουν νά. προσφέρουν τά παιδιά τους
με τήν ελπίδα νά τά καμαρώσουν ώς δευτέρους

Κούγκαν καί Κοΰπερ. Άλλά 99 τοΐς εκατόν φεύ
γουν άπογοητευμένες. Είς τήν κινηματογραφούπολιν ϊπάρχει ήδη ύπερπληθώρα μικρών «άστέρων».
Παρετηρήθη δμως δτι τά περισσότερα παιδιά πού
παίζουν είς τά φίλμ εΐνε κακοί μαθηταί, άμελεΐς καί
άτακτοι, παρά τήν προσπάθειαν τών γονέων των
νά έχουν ιδιαιτέρους διδασκάλους είς τήν διάθεσίν
των. Πολλά επίσης εΐνε άτακτα κατά τό «γύρισμα»
τής ταινίας. Ό ιδεώδης πειθαρχικός «άστήρ» εΐνε ή
Μίτσι Γκρήν. “Εχει μεγάλον ζήλον είς τήν εργα
σίαν της. Παίζει σχεδόν άπό τής βρεφικής της ηλι
κίας. “Οταν ήταν 6 ετών ενεφανίσθη είς τό έλαφρόν
θέατρον, δπου είργάσθη διά λογαριασμόν τής «Παραμάουντ» μέ μισθόν 625 δολλάρια τήν εβδομάδα.
’Ολίγον κατόπιν έλαβε τήν ελκυστικήν πρότασιν νά
έργασθή είς άλλην Εταιρείαν άντί 5.000 δολλαρίων
τήν εβδομάδα έπί 40 εβδομάδας.
Ή Μίτσι έφάνη πρόθυμος νά δεχθή άμέσως τήν
πρότασιν, άλλά δταν ή «Παραμάουντ» παρετήρησεν
δτι έξώδευσε τόσα πολλά χρήματα μέχρις δτου άνα^πτύξή'.τό^,«^στέρηι», ή Μίτσι ^έν έδέχθή νά φύγη άπό
^τήν^ ^Πάράμάούντ» παρά ίήν'έπι μονήν τοΰ κηδεμόνος της.
Είς τήν ’Αγγλίαν ό νόμος σχετικώς μέ τήν χρη ■
σιμοποίησιν τών μικρών παιδιών είς τά φίλμ εΐνε
αυστηρότερος. Κανένα παιδί κάτω τών 14 έτών δέν
ήμπορεΐ νά έργασθή είς κινηματογραφικήν έπιχείρησιν, άκόμη καί αν πρόκειται νά παίξη μόνον ολί
γα λεπτά τής ώρας.
"Οταν ή ’Ομοσπονδία τών Βρεττανικών Βιομη
χανιών έπεχείρησε πρό τίνος νά μεταπείση τό ύπουργεΐον τής ’Εργασίας καί έπιτρέψη τήν εργασίαν είς
παιδιά κάτω τών 14 έτών δι’ δλίγας ώρας, συνήντησεν άπόλυτον άρνησιν.
Είς την πρώτ,ην ■ σειράν -τών «άστέρων» έρχονται
σήμερον ό Τζαΐκυ Κοΰπερ, ό μπέμπης βασιλεύς, ή
Μίτσι Γκρήν καί ή Κόρα Κόλλινς. Ό Κοΰπερ κερ
δίζει επάνω άπό 100 χιλιάδες δολλάρια έτησίως. Ό
«μπέμπης βασιλεύς» έφθασεν ετήσιον εισόδημα 125.
000 δολλάρια. Ή ιστορία τής σταδιοδρομίας του
εΐνε ενδιαφέρουσα. Μίαν, ,ήμέραν ό Σεβαλλιέ είδε
ένα μωρό, τοΰ οποίου-τό γέλιο τοΰ έκαμεν εντύπωσιν. Άπετάθη άμέσως είς τήν μητέρα του μίαν νέαν
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ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Βερολΐνον, 5 Φεβρουάριου. (Τρανσόσεαν) —Πα
ρουσία τοΰ κ Χίτλερ δ υπουργός τής ΙΙροπαγάνδας
κ. Γκαΐμπελς ένεκαινίασε χθες τά κινηματογραφικά
αρχεία τής Γερμανίας τά δποΐα είνε καί τά μεγα
?είιερα έν τφ κόσμιρ. Σχεδόν δλοι οί Γερμανοί «αστέ
ρες» τοΰ κινηματογράφου παρίσταντο εις τά εγκαί
νια. Είς τόν λόγον του τόν όποιον έξεφώνησεν δ
Γκαΐμπελς συνέστησεν είς τούς παραγωγούς ταινιών
τήν κατασκευήν καλ?ΐΓέρας ποιότητος τα νι'ών.
έργαζομένην ώς πωλήτριαν είς εμπορικόν κατάστη
μα. Τής έζήτησε νά τοΰ τό...δανείση δι
* δλίγας ώ
ρας μέ αμοιβήν 50 δολλαρίων τήν ώραν.
Ή νέα άρχικώς ήρνεΐτο νά δώση τό παιδί της,
έδέησε δέ νά εξάντληση δλην τήν εύγλωτίαν του δ
Σεβαλλιέ διά νά τήν πείση.
"Εκτοτε ό «μπέμπης βασιλεύς» δπως τόν έβάπτι
σεν δ Σεβαλλιέ, έγινε διάσημος καί σήμερον είνε δ
κερδίζων περισσότερα μικρός άστήρ.
Ή Κόρα Κόλλινς είνε ή μικρούλα πού έπαιξεν
είς τό φιλμ «Βασίλισσα Χριστίνα» τόν ρόλον, τόν
όποιον συνεχίζει ή Γκρέττα Γκάρμπο.
Είς τά γερμανικά φίλμ ένας άπό ιούς καλλίτε
ρους μικρούς «αστέρα.» είνε ή ’Τγκε Λάντκουτ, τήν
δποίαν άνεκάλυψεν άρχικώς ή "Εννυ Πόρτεν.

A. Κ. Ε.

Φ

ΦΟ~

ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΜΟΥΣι. ΦΟΚΑ
Είς τδν έν τω προηγουμένω τεύχει δημοσιευ&·έντα κατάλογον εισφορών υπέρ τοΰ άσ&ενοΰς
κ. Φωκά, δέν άνεφέ&η έκ παραδρομής τδ όνομα
τοΰ κ. Βασιλείου Στεφανίδη διευ&υντοΰ Κινη
ματογράφου τΉλύσια» Άλεξανδρουπόλεως, δστις
προσέφερε δρχ. διακοσίας (200).
Επίσης διά νεωτέρας είσφαρ&ς ό κ. Στάμος
Σταμέλος Διευ&υντής τής Φόξ Φίλμ, προσέφερεν
δραχμάς τετρακοσίας ύπέρ τοΰ Ιδιου άσ&ενοΰς

Η ΚΟΗΣΤΑΗΣ ΚΟΛΛΙ^ίΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ
'Ύσιερα άπό μίαν πενταετή Απουσίαν, ή
διακεκριμένη καλλιτέχνις Κωνστάνς Κολλιέ, ύπέγραψεν μακροχρόνιον συμβόλαιον μετά τής *
Μέτρο Γκόλνιουϊν- ΛΙάγιερ» διά νά έμφανισϋ-ή καί
πάλιν είς φιλμοπερέττες.

0 ΛΟΥΜΗΙΤΣ AEHINE ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ
Ό άριθμός 13 δέν τρομάζει τόν διάσημον σκηνο
θέτην Έρνστ Λοϋμπιτς. Ό Λοΰμπιτς άρχισε τό «γύ
ρισμα» τής «Εϋθημης χήρας» Παρασκευήν 13 τοΰ
μηνός καί έτελείωσε μίαν'άλλην Παρασκευήν 13 τοΰ
μηνός. Εκτός αύτοΰ τό όνομά του περιλαμβάνει 13
γράμματα.

ΦΙΛΜ

ΕΛΛΑΣ

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

Φ

πού προεβλήθησαν εφέτος είς τάς ’Αθήνας, είναι ό κολοσσός

Ο

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΥΡΙΖΕΙ

Ο

Η ΚΡΙΤΙΚΗ WAS

Συνεργασία κ. BIQNOS ΠΑΠΑ/ΛίΧΑΛΗ

Παραγωγή Ν. D. L- S.

ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ Σ’ ΕΝΑ ΒΑΛΣ
(Όμιλοΰσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια»
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
"Ενα αισθηματικόν έπεισόδιον τοΰ Γιόχάν Στρά’
ους είς τήν Πετρούπολιν. Τό σενάριο, άν καί όχι
πρωτότυπον, είναι άπ’ έκεΐνα πού παρακολουθοΰνται πάντοτε μέ ένδιαφέρον. Ό τρόπος δμως τής κινη
ματογραφήσεων του δέν μάς ικανοποιεί. Ό Έμο, ό
σκηνοθέτης, μέ τό φίλμ αύτό δέν μάς κάμνει νά
λησμονήσωμεν ούτε τήν «Σερενάτα τοΰ Σοΰμπερτ»
τοΰ Βίλλυ Φόρστ, οότε τό «Τελευταΐον Βάλς τοΰ
Σοπέν» τοΰ Γκέζα φόν Μπόλβαρυ.
Ό Πάουλ Χέρμπιγκερ υποδύεται τόν Γιόχαν
Στράους. Ό καλός αύτός τυπίστας δέν ήτο ό καταλ
ληλότερος διά τόν ρόλον αύτόν. ’Επίσης ή Έλίζα
Ίλιαρντ, άν καί προικισμένη μέ ώραίαν φωνήν,
ύστερεϊ άπό άπόψεως έμφανίσεως καί ήθοποιίας.
Τό καλλίτερον μέρος τοΰ φίλμ άναμφισβητήτως
είναι τό μουσικόν, τό όποιον περιλαμβάνει μερικά
Ρωσσικά λαϊκά τραγούδια καί άρκετά βάλς τοΰ
Στράους.

Παραγωγή «Lamac»

ΠΟΛΩΝΕΖΙΚΟ ΑΙΜΑ
Προεβλήθη είς τό «’Αττικόν» (όμιλοΰσα γερμανιστί)
Έκμετάλλευσις Άμολοχίτη · Βουλγαρίδη

Είναι περίεργον πώς ή "Αννυ Όντρα έξακολουθεΐ άκόμη νά έχη θαυμαστός. Είς τάς πρώτας της
έμφανίσεις παρουσίαζε κάποιο ένδιαφέρον λόγω τοΰ
άσυνήθους τύπου της. Σήμερον δμως, μή άνανεώνουσα διόλου τόν έαυτόν της έχει καταντήσει κυ·
ριολεκτικώς άνυπόφορη. Έάν μάλιστα, δπως συμ
βαίνει καί είς τήν προκειμένην περίπτωσιν, τό φίλμ
είς τό όποιον έμφανίζεται είναι κακότεχνον, τότε
πλέον είναι άδύνατον νά μείνη κανείς μέχρι τέλους.
Νά άσχοληθώμεν άναλυτικώτερον μέ τό φίλμ δέν
άξίζει τόν κόπον. Τό μόνον πού έχομεν νά προσθέσωμεν είναι δτι οί έπιχειρηματίαι μας θά έπρεπε
είςτό μέλλον νά άποκλείσουν τά έργα τής Όντρα
άπό τά προγράμματά των
Παραγωγή «Sopra»

Φ

μέ τους μεγάλους ήθοποιοός ΜΑΝΤΕΛΕΝ ΚΑΡΟΛ καί ΦΡΑΝΣΟΤ ΤΟΝ
"Ενας μεγάλος έρως. "Ενας άνεμοστρόβιλος τής ζωής. Μιά άληθινή αγάπη
μέσα στή θύελλα τών μαχών τοΰ μεγάλου πολέμου
Ό κόσμος έκουρελιάστηκε...

—ΛΑΚ—Ω—ΝΤΑΜ
(Όμιλοΰσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό '«Παλλάς».
Έκμετάλλευσις «Κινηματογρ- Επιχειρήσεις» Α.Ε.

Φ

ΚΛΟΝΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

I

ΦΑΣΙΣΜΟΥ — ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ — ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΥ

ι

άνεπήδησαν, άλλά τό χαμόγελο τής ευτυχίας δύο έρωτευμένων
ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ

Μ

ΤΑ ΙΝΙΑ

ΚΟΛ ΟΣΣΙΑ ΙΑ

Φόξ μοΰβιτον νιούς, Τέρρυ τούνς, Κάμερα θρίλς, Φόξ μούβιτον μαγικά χαλιά

Μ

|

φορα πρόσωπα δευτερευούσης σημασίας άφ’ ένός
καί άφ’ έτέρου λόγω τών πολλών έπεισοδίων τοΰ
έργου, τό σενάριο παρουσιάζεται χωρίς μεγάλην
ένότητα.
Έν τών ήθοποιών, οί όποιοι είναι δλοι νέοι καί
ώραΐοι, διακρίνεται ιδιαιτέρως ή χαριτωμένη Σιμόνη
Σιμόν, ή όποια εις τόν ρόλον τής παράξενης μι
κρούλας Πέκ, δείχνει ένα ,άξιοπρόσεκτο ταλέντο.
Ό Ζάν Πιέρ ’Ωμόν, ό ώραΐος καθηγητής τοΰ κολυμβήματος, γύρω άπό τόν όποιον πλέκεται τό φίλμ,
έχει συμπαθή έμφάνισιν. Καλάς έμφανίσεις έχουν
άκόμη ή Ροζίν Ντερεάν καί ή "Ιλα Μέρυ.
Ή φωτογραφία τοΰ φίλμ όφειλομένη είς τόν όπερατέρ Κροΰγερ, είναι Ιδιαιτέρως άξιοσημείωτη. Με
ρικά! εικόνες είναι άληθινά ταμπλώ τέχνης.
Έν συμπεράσματι πρόκειται περί ένός ένδιαφέροντος φίλμ, τό όποιον λόγω τής πρωτοτυπίας τοΰ
θέματός του καί τών ωραίων ήθοποιών πού τό έρμηνεύουν, θά σημειώση άσφαλώς έπιτυχίαν παντού
δπου ήθελε προβληθή,

Παραγωγή «Fox Film»

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΥΡΙΖΕΙ
(Όμιλοΰσα άγγλιστί) Προεβλήθη εις τόν «’Απόλλων
Έκμετάλλευσις «Φόξ Φίλμ»

Ευθύς άμέσως σπεύδω νά όμολογήσω δτι πρόκει
ται περί πραγματικός ένδιαφέροντος έργου, τόσον
διά τό θέμα του δσον καί διά τόν τρόπον τής κινηματογραφήσεώς του. Είναι ή Ιστορία μιάς οικογέ
νειας, τής όποιας τά μέλη όρκίζονται (καί αυτός ό
δρκος μεταβιβάζεται άπό γενεάς είς γενεάν) νά βοηθοΰν τό ένα τό άλλο καί νά υποστηρίζουν τά κοινά
συμφέροντα. Δυστυχώς ό πόλεμος κατ’ άρχάς, πού
θέτει άντιμέτωπα τά διάφορα μέλη, έπειδή άνήκουν
σέ διαφόρους έθνικότητας, καί ό μεταπολεμικός χρη
ματιστηριακός πανικός, έπιφέρουν τήν τελείαν κα
ταστροφήν τής κοινής έπιχειρήσεως
Τό θέμα είναι άνθρώπινον καί συγκλονιστικόν.
"Ισως ώρισμέναι ίδέαι περί μετεμψυχώσεως νά μή
είχον τήν θέσιν των, καί νά δίδουν κάποιον τόνον
άπιθανότητος είς τό θαυμαστόν κατά τά άλλα καί
έξόχως ένδιαφέρον αύτό θέμα. Ό Τζών Φόρντ τό
έσκηνοθέτησεν μέ πραγματικήν μαεστρίαν. Είναι
ευκολον νά άντιληφθή πάς τις τάς δυσκολίας πού
συνεπήγετο ένα παρόμοιον έργον πού έκτυλίσσεται
μέσα είς 100 όλόκληρα χρόνια. Ό Τζών Φόρντ δέν
κάμπτεται. Τό φίλμ πού μάς έδωσε είναι ευγενές,
διδακτικόν, ένδιαφέρον καί έχει δλα τά προσόντα
τοΰ πραγματικώς μεγάλου έργου. Είναι δυστύχημα
διά τό κοινόν μας, έργα παρόμοια, νά περνοΰν άπαρατήρητα. Αύτό άποδεικνύει, διά πολλοστήν φοράν
δτι ή κινηματογραφική μόρφωσίς μας, εύρίσκεται ά
κόμη είς πρωτόγονον κατάστασιν.

Ή Βίκυ Μπάουμ, είναι άπό τάς έλαχίστους συγ
γραφείς, τών όποιων τά έργα είναι κατάλληλα διά
τόν κινηματογράφον. Τά μυθιστορήματά της, κατά
κανόνα, έχουν κίνησιν, ζωήν, ώραίας εικόνας, γρα
φικότητα, σκηνών καί πρωτοτυπίαν. Τό «Λάκ—ώ—
Παραγωγή «Universal»
ντάμ» (Λίμνη Κυριών), τό όποιον θεωρείται ώς έν
από τά χαρακτηριστικότερα έργα της, περιέχει έν
ΠΩΣ ΕΣΒΥΣΕ ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ
αφθονία δλας τάς άνωτέρω άρετάς.
(.Ομιλοΰσα γαλλιστί
Προεβλήθη εις τό
Ο Μάρκ Άλεγκρέ, ό σκηνοθέτης, μάς δίνει ένα
«dubbir.g·»
«Πάνθεον»
φιλμ γεμάτο νειάτα, πράγμα έξαιρετικόν-διάτόν- <
Έκμετάλλευσις «Άμολοχίτη Βουλγαρίδη
*
γαλλικόν κινηματογράφον, τδΰ όποιου ρΐ περισσό-τεροι ,πρωταγωνισταί έχουν ήλικίαν έπάνω άπό μι
σόν αιώνα, Έσεβάσθη, δσον ήτο δυνατόν, τό μυθι
Ό Τζών Στάλ έχει, ειδικότητα είς τό νά έκλέγη
στόρημα τής Βίκι Μπάουμ, καί δυνάμεθα νά είπωμεν
τά θέματα πού άρέσουν είς τό κοινόν. Μετά τό λέοτι τό φίλμ δέν άδικεΐ τό βιβλίον. "Εχομεν μόνον νά
πτότατον έκεϊνο «Περιθώριον τής ζωής» (Back
παρατηρήσωμεν δτι λόγω τοΰ δτι άφηρέθησαν διά Ttreet) μάς παρουσιάζει τό έξ ίσου ένδιαφέρον φίλμ

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ ΑΦIΚΟΣ

«Πώς έσβυσε μιά άγάπη· (Only Yesterday). Πρόκει
ται περί τής τραγικής ιστορίας μιάς γυναικός, ή
όποια καταστρέφει δλην τήν ζωήν της διά τόν άνδρα
πού λατρεύει, ένω έκεΐνος οΰτε καν τήν ένθυμεΐται.
Τό ώραΐον αύτό θέμα, τό όποιον ένθυμίζει έξαιρετικά είς τάς γενικάς γραμμάς τό περ(φημον μυθ.στόρημα τοΰ Στέφαν Τσβάϊκ «Ημερολόγιου μιάς
γυναικός», έκινηματογραφήθη μέ μεγάλην δεξιοτεχνίαν άπό τόν Τζών Στάλ. ’Εκτός τοΰ καθαρώς τε
χνικού μέρους, τό όποιον είναι άμεμπτον, τό φίλμ
έχει «ψυχήν», έχει «έσωτερικότητα». Δέν είναι κάτι
τό ψεύτικο, πού έγεινε μέ τόν σκοπόν νά προκαλέση
τήν ευκολον συγκίνησιν τοΰ θεατοΰ. ‘Ο Τζών Στάλ
μάς άποδεικνόει πλέον περιτράνως δτι είναι ένας
άπό τούς πλέον άληθινούς σκηνοθέτας τοΰ κινημα
τογράφου.
Πρωταγωνισταΐ είναι ή Μάργκαρετ Σούλλαβαν
και δ Τζών Μπόλς. Εύτυχισμένον Κράτος ή ’Αμερι
κή ποΰ διαθέτει παρομοίους καλλιτέχνας 1 Δέν προφθαίνομεν νά χαρώμεν διά τήν άνακάλυψιν ένός
καλλιτέχνου καί μάς παρουσιάζεται νέος! ΓΊρό τίνος
ή Ίρέν Ντάν, κατόπιν ή Σιλβία Σίντνεϋ, σήμερον, ή
Μάργκαρετ Σούλλαβαν. Τί νά πή κανείς διά τήν
τελευταίαν παρά δτι είναι ή προσωποποίησις τής
ψυσικότητος, τής α’ισθαντικότητος καί τής χάριτος.
Ό Τζών Μπόλς είναι άψογος είς τόν ρόλον τοΰ
γόητος "Εμερσον, καί σημειώνει τήν καλλιτέραν δη
μιουργίαν τής καρριέρας του.
Είς ιό φίλμ συμπράττουν πλεΐστοι γνωστοί ήθοποιοί, ώς ό Ρέτζιναλντ Ντέννυ, ή Μπίλλυ ΜποΟρκε,
ό Εύγένιος Παλέτ, ή Μπενίτα Χιόύμ, ή Μπέττυ Μπλάϊθ
ή Τζούλια Φαίΐγ κ. ά., μερικοί των όποίων ύπήρξαν
κάποτε περίφημοι «άστέρες» τοΰ βωβοΰ κινηματο
γράφου. Sic Transit...
Τό φίλμ, ώς ήτο επόμενον, έσημείωσεν άξιόλογον
έπιτυχίαν

ΦΟ

Η ΕΙΚΟΪΙΠΕΗΤΑΕΤΗΡΙ^ T0V ΧΟΛΛΥΓΟΥΗΤ

Παραγωγή «Styria Film»

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ
ΠΕΦΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ
Προεβλήθη είς τό ·Παλλάς> (όμιλοΰσα γερμανιστί)
Έκμετάλλευσις A. Κ. Ε.
Ό Γιώζεφ Σμίτ αύτήν τήν φοράν δέν υπήρξε διό
λου τυχηρός μέ τόν σκηνοθέτην του. Ό Μάξ Νιοΰφελντ, είς τόν όποιον όψείλονται τόσα χαριτωμένα
φίλμς, ώς λ. χ. «Χορός τής ’Όπερας», «Ό Κύριος, ή
Κυρία καί ό μπιμπί». κ. ά., μέ τά τελευταία του δη
μιουργήματα μάς άπεγοήτευσε τελείως. Δέν έσβυσε
άκόμη ή κακή έντύπωσις άπό τό «Τραγοΰδι τοΰ
ήλιου» μέ τόν Λάουρι Βόλπι, καί έρχεται σήμερον
τό “ένα άστέρι πέφτει άπό τόν ούρανό» νά τήν έπιτείνη.
Νομίζει κανείς δτι συνειργάσθησαν δλα τά στοι
χεία διά τήν άποτυχίαν τοΰ φίλμ. Τό σενάριο; πτω
χής έμπνεύσεως, δέν θά ήτο κακόν έάν έγίνετο καλλιτέρα έκμετάλλευσις ώρισμένων γραφικών σημείων
ποΰ παρουσιάζει, ώς π.' χ. τό στούντιο, ή άκαδημία
μουσικής, ή Βιεννέζικη μπΰρα. Τό τεχνικόν μέρος ;
άνάξιον λόγου. Ή μουσική ; Καταδικάζει τόν Σμίτ
νά τραγουδή πράγματα άνούσια καί πού δέν τοΰ
στέκουν. "Οσον διά τήν ύπόκρισιν, τόσον τών πρω
ταγωνιστών, δσον καί τών άλλων δλων ήθοποιών
ποΰ λαμβάνουν μέρος, καλλίτερα άς μή γίνεται λό
γος. Συμπερασματικώς έχει κανείς τήν έντύπωσιν
δτι τό φίλμ αύτό είναι έργον άρχαρίου. Ό Μάξ
Νιοόφιλντ μάς όφείλει, καί ταχέως, μίαν ϊκανοποίησιν.
Τό μόνον παρήγορον σημεΐον τοΰ έργου είναι
ή φωνή τοΰ Γιώζεφ Σμίτ, ή όποια όμολογουμένως
είναι άπό τάς ώραιοτέρας πού άκούσαμε μέχρι σή
μερον είς τόν κινηματογράφον.
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ΧΡΥΣΑ ΤΕΙΧΗ
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ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΑΤΙΜΑΣΘΕΙΣΗΣ
Η ΜΑΥΡΗ ΚΟΛΑΣΙΣ

Σάλλυ 'Άϊλερς
Γκρέτα Νίσεν
Ντόροθυ Τζόρνταν
Νέγκελ Μπρούς
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ ΤΗΣ ΣΑΧΑΡΑΣ
ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΘΗΡΙΩΝ
ΚΟΛΑΣΙΣ ΣΤΗ ΣΑΓΓΑΤ
ΤΟ ΕΞΠΡΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΦΑΚΙΡΗΣ
ΟΙ ΙΠΠΟΤΑΙ ΤΗΣ ΑΡΒΥΛΛΑΣ
ΟΙ ΑΠΑΓΩΓΕΙΣ
Μ’ ΑΠΑΤΑ ΔΕΝ Μ’ ΑΠΑΤΑ

ΚΑΟΥ
Ο ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

2. ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ ΚΑΟΥ-ΜΠΟΤ
3.

ΣΜΟΚΥ

Λεγεών τών Ξένων
Λωρέτα Γιούγκ, Ζενέ Ράϋμον
Σπένσερ Τρέϊσυ
Βαλκανικής όποθέσεως
Βίκτωρ Τζόρρυ
Μάκ Λάγκλεν, ’Έδμον Λόου
Σπένσερ Τρέϊσυ
Ρόλαντ Γιώγκ

ΜΠΟΙ

Τζώρτζ Ο’Μπριάν
Τζώρτζ Ο’Μπριάν

Μ

Φ0- ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΜΑΓΙΚΑ ΧΑΛΙΑ (τουριστικά) — ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΝΙΟΥΣ (όμιλοΰντα καί έλληνιστΐ)

ΑΝΝΑ

ΚΑΡΕΝΙΝΑ

Τά στούντιο τής «Μέτρο-Γκόλντουϊν-Μάγτερ»
Τό Χόλλυγουντ, ή γνωστή κινηιιατογραφούπολις τοΰ
άναγγέλουν δτι προσεχώς θ’ άρχίση τό «γύρισμα»
νέου κόσμου εορτάζει κατ’ αύτάς τήν είκοσιπενταετηρίδα
τοΰ μυθιστορήματος τοΰ Λ. Τολστόϊ «’Άννα Καρέάπό τής ίδρύσεώς του. Ή τεραστία αύτή κινηματογρανινα» μέ πρωταγωνίστριαν τήν Γκάρμπο, καϊ παρτφούπολις, πρό είκοσι πέντε έτών δέν ύπήρχεν ή διά τήν
ναίρ της τόν συμπαθέστατο? Φρέντερικ Μαρς.
ακρίβειαν, είς τήν θέσιν της εύρίσκοντο μερικαί καλύβαι
γεωργών καί σταΰλοι ίπποτροφίας. Σήαερον είνε ή πολυ
Τήν σκηνοθεσίαν τοΰ έργου θ’ άναλάβη δ γνω
τελέστερα καί μεγαλοπρεπέστερα πόλις τοΰ κόσμου, ή
«πόλις τών αστέρων» δπως ώνομάσθη, δχι μόνον διά τούς - στός σκηνοθέτης Ζώρζ Ζοΰκορ.
αστέρας τής οθόνης, τούς όποιους στεγάζει άλλά και διά
τό παράδοξον θέαμα πού παρουσιάζει κατά τάς νύκτας
μέ τήν πλημμύραν τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός.
'Η έξέλιξις τοΰ πρό είκοσιπενταετίας άσημάντου χω
ριού παρά τάς άκτάς τοΰ Είρηνικοΰ, είς τήν σημερινήν
διεθνούπολιν τοΰ Κινηματογράφου είναι αρκετά περίεργο:.
Οί πρώτοι πρωταγωνισταΐ τοΰ κινηματογράφου, αρσε
νικοί καί θηλυκοί, είς τήν αρχήν έπήγαιναν είς τό Χόλλυγουντ μόνον κατόπιν συμβολαίων μέ τάς εταιρίας, διά
νά παίξουν είς ώρισμένον φίλμ καί έμεναν προαωρινώς,
δσον έχρειάζετο διά τάς δοκιμάς καί τό «γ ·ρισμα»^τοΰ
έργου. Κατόπιν μετέβαιναν είς τήν Νέαν ‘Υόρκην ή τό
Σικάγον όπου ήσαν καί τά μόνιμα γραφεία τών Κινημα
τογραφικών έπιχειρήσεων, διά τόν καθορισμόν τών σενά
ριο καί τήν πρόσληψιν τών ηθοποιών. Βαθμηδόν δμως
έπήραν τήν συνήθειαν νά μένουν εις τό Χόλλυγουντ, τοΰ
οποίου άλλωστε τό κλίμα εΐνε άπό τά υγιεινότερα τής
’Αμερικής. “Εκτισαν είς τάς γύρω περιοχάς ωραιότατες
βίλλες κάθε δέ καλλιτέχνης έφρόντιζε νά δώση ίδιον ρυ
θμόν, είς τρόπον ώστε ή γ ·ρω τοΰ Χόλλυγουντ βίλλες
αποτελούν καί σήμερον ένα άπό τά παραδοξότερα θεαματα άναμίξεως κάθε είδους αρχιτεκτονικού ρυθμού.
Έκτίσθησαν κατόπιν τά στούντιο, τά απέραντα κιί
ρια δπου στιβάζονται είς δωμάτια αί μάζαι τών φιγκυράν, άλλα διά τά μηχανήματα, έπειτα ξενοδοχεία, εστια
τόρια, κέντρα πολυτελή ή λαϊκά διασκεδάσεων, ατελιέ |
καλλιτεχνών, στούντιο μόδας κλπ. Μετά 25 μόλις έτών
ζωήν τό Χόλλυγουντ αριθμεί σήμερον περί τάς οκτώ χι
λιάδας κτίρια μικρά καί μεγάλα καί πληθυσμόν κυιιαινόμενον (άναλόγως τών εποχών) άπό 200 έως 250 χιλιάδας.
Τό χειρότερον έτος τοΰ Χόλλυγουντ ήτο τό 1933. Έκ
τών 30 καί πλέον μεγάλων καί μικρών κινηματογραφικών
έπιχειρήσεων, έκλεισαν, λόγφ τής οικονομικής κρίσεως, αί
δέκα περίπου. Κατά τό 1934 αί έργασίαι τοΰ Χόλλυγουντ
έκαλλιτέρευσαν. Αύτό όφείλετο είς τήν έλάττωσιν τής
κρίσεως καί τήν καλλιτέρευσιν έν γένει τών έργασιών είς
τάς Ηνωμένας Πολιτείας. ’Αρκεί νά σημειωθή δτι ο
άριθμός τών θεατών είς τάς Ήνωμ. Πολιτείας κατά τό
1929 ήτο 100 εκατομμύρια τήν εβδομάδα τό δέ 1933 έπεσεν είς 40 εκατομμύρια. Τό 1934 άνήλθεν εις 60 εκατομ
μύρια έβδομαδιαίως καί έλπίζουν δτι έφέτος θά άνέλθη
άκόμη. Άλλος λόγος καλλιτερεύσεως τών έργασιών τοΰ
Χόλλυγουντ είναι ή άλλαγή μεθόδων έργσσίας. Σήμερον
λειτουργούν 9 στούντιο πρώτης τάξεως καί 12 κατώτερα.
Τά κεφάλαια τά όποια έχουν διατεθή εις Ϋάς έπιχειρήσεις τού Χόλλυγουντ, φθάνουν τό έν δισεκατομμύριον,
700 εκατομμύρια δολλάρια, έκ τών όποίων τά 100 εκα
τομμύρια υπολογίζονται ώς διατεθειμένα διά τάς μονί
μους εγκαταστάσεις. Τό 1934 έδαπανήθησαν 100 εκατομ
μύρια δολλάρια διά τήν παραγωγήν φίλμ. Τό 1932 έδα
πανήθησαν 200 εκατομμύρια καί έν τούτοις τά φίλ ι τού
1934 είναι διπλάσια τόν άριθμόν μερικά δέ πολύ άνώτερα είς σκηνικά καί τέχνην. Αί τεράστιοι αύταί οίκονομίαι προέρχονται έκ τοΰ γεγονότος δτι, οί «άστέρες» τοΰ
Χόλλυγουντ δέν είναι πΐέον τόσον άπαιτητικοί δπως άλ
λοτε. Διά νά μή λησμονοΰνται είς τήν οθόνην, δέχονται
νά παίξουν καί μέ πολύ μικρότερα ποσά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ ειδικός διά συ
νοικιακήν Κινηματογραφικήν Έπιχείρησιν. Πληροφορίαι γραφεία ^Κινηματογραφικού Άστέρος»·

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ

— Ό Μωρίς Σεβαλιέ ήρωτήθη τελευταίως ύπό δημο
σιογράφων, έάν δύναταί νά είπη ποΐαι είναι αί δέκα
ωραιότεροι γυναίκες τοΰ κόσμου, έξ δσων έγνώρισεν. ‘Ο
Σεβαλιέ άπήντησεν δτι δέν γνωρίζη νά είπη ποΐαι είναι
αί δέκα ωραιότεροι, γνωρίζει δμως ποΐαι είναι αί δέκα
πλέον ελκυστικοί γυναίκες. Καί άνέφερε τάς εξής: Κόμησσα Μεγκρέτ (Παρισινή), Κλάρα Μπρόκαου (άμερικσνίς Ν. Ύόρκης), Καίϋ Φράνσις, Μάρλεν Ντήτριχ, Μέρλ
“Ομπερον, Γκρέτα Γκάρμπο, "Αννα Στέν, Κλάρα Μπόου,
Λωρέττα Γιώγκ (άστέρες τού Χόλλυγουντ) καί ή ’Ανναμπέλλα (γαλλΐς τοΰ κινηματογράφου). «Ποτέ δέν θά λη
σμονήσω, είπε, τήν Κλάρα Μπόου».
— Γάλλος δημοσιογράφος δίδει τήν πληροφορίαν δτι
δ άμερικανός συγγραφεύς Άπτον Σίνκλαιρ, θά γράψη τό
σενάριο τοΰ νέου φιλμ τοΰ Τσάρλυ Τσάπλιν ’Εν συνε
χεία προσθέτει δτι, αν ό Τσάπλιν έπιβραδύνει τήν έναρξιν τοϋ «γυρίσματος» ένός νέου φίλμ, τούτο οφείλεται
είς τό δτι, άναθεωρήσας τά παλαιό του σχέδια, προτίθεται ήδη νά δημιουργήση μαν ταινίαν μέ τάσεις, άκραιφ'ώς σοσιαλιστικός. Εί«αι γνωστόν άλλωστε δτι ό μεγα
λοφυής αύτός μίμος υπήρξε, κατά τό παρελθόν, έκδοτης
ένός «αριστερού» περιοδικού. Τελευταίως δε ελαβε ενερ
γόν μέρος είς τήν προεκλογικήν κίνησιν τοΰ έπιστηθίου
φίλου του “Απτόν Σίνκλαιρ, δ όποιος έξέθεσεν υποψη
φιότητα γερουσιαστοΰ είς τήν Καλιφορνίαν...δια να αποτύχη. Φαίνεται, λοιπόν, δτι δ κομμουνίζων αύτός συγγραφεύ'ς θά είναι καί δ σεναριογράφος τοΰ προσεχούς πολι
τικού φίλμ τού Τσάσλι Τσάπλιν.
— Τό ‘Υπουργεΐον Τύπου καί Προπαγάνδας τής Ιτα
λίας έκγατέστησεν είς τήν ειδικήν αύτοΰ αίθουσαν προ
βολής κιν)κών ταινιών διπλήν ήχητικήν έγκατάσ τασιν
μετά μηχανών προβολής κατασκευής τοΰ Οίκου “Σινεμεκάνικα,, τοΰ Μιλάνου.
—Τόν λήξαντα μήνα έτοποθετήθη είς τόν κιν)φον
“Corso,, τής Γενεύης ηχητική έγκατάστασις τύπου ‘‘Βικτώρια 7,, κατασκευής τοΰ Οίκου “Σινεμεκάνικα,, τοΰ
Μιλάνου, δστις ήδη μεταξύ τών άλλων χωρών ένθα έξάγει τά προϊόντα του συγκατέλεξε καί τήν Ελβετίαν. Ή
άρίστη άπόδοσις τής έγκαταστάσεως πρόεκάλεσε ένθουσιώδες συγχαρητήριον τηλεγράφημα τοΰ διευθυντοΰ τοΰ
άνω κιν)φου πρός τήν “Σινεμεκανικα,..

Η

ΜΕΓΑΛΗ

ΜΟΝΤΕΡΝΑ

ΤΑΒΕΡΝΑ
’Μ ΑΓΕΙ Α” (ΓΚΡΕΤΣΗ)
Άχαρνων 178 μέχρι Άγ. Μελετίου 87
ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
ΕΙΝΑΙ
ΤΟ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΟΣ TCN ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΚΙΝΗΜ α ΤΟΓΡΑΦ ΙΣΤΩΝ
Δίδονται Γεύματα καί έπί παραγγελεία

ΕΝΤΟΣΟΛΙΓΟΥ
ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΗΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΑ

ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ

(ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΟΛΟΣΣΟΙ

Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΙΛΡδούλ Χαμ'.τ)

ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ

Φριτς Κόρτνερ
Νίλς Άστερ
Άντριέν Άμς

Άνναμπέλλα
Ζάν Μυρά
Σάρλ Βανέλ
Γκαμπριέλ Γκαμπριό
Πιέρ ’Ωμόν

Σκηνοθεσία: Κάρλ Γκρύνε
ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Σκηνοθεσία: Α. ΛΙΤΒΑΚ

Γραφείου I. ΜΑΡΓΟΥΛΗ

ΜΠΙΛΙΕ ΝΤΕ ΜΙΑ

Η ΑΡΤΟΠΩΛΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Ζώρζ Μιλτόν (Μπουμπούλ)
Άρμάν Μπερνάρ (Ζούλ)
Γκαμπύ Μορλαί
Κωνστάν Ρεμύ
Φρανσουάζ Ροζέ
ΆνρΙ Ρουσέλ
Άλίς Τισσώ
Σκηνοθεσία: ΜΑΡΣΕΛ ΛΕΡΜΠΙΕ

Ζερμαΐν Ντερμόζ
Φρανσουάζ Ροζέ
Σαμψών Φενσιλμπέρ
Μόνα Κόγια
Φερναντέλ

ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ

ΑΓΩΝΙΑ

Βικτώρ Φρανσέν
ΆνρΙ Ρολλάν

Σκηνοθεσία ; ΡΕΝΕ ΣΤΙ

ΑΕΤΩΝ

Κωνστάν Ρεμύ

Σκηνοθεσία: ΡΟΖΕ ΡΙΣΠΕ

Σκηνοθεσία: ΜΑΡΣΕΛ ΛΕΡΜΠΙΕ

ΣΑΠΦΩ (τοο Άλφόνς Ντωντέ)
Η ΚΙΤΡΙΝΙ
Μ.αρΐ Μαρκέ
Ζάν Μάξ
Φρανσουάζ Ροζέ
Σκηνοθεσία: ΛΕΟΝΣ ΠΕΡΕ

'Η ταινία πού συνετάραξ
Ή περιπετειώδης διάβασις τί
νητικής άποστολής τοΰ χρεωκοπ
κινήτα
ΣΥΡΙΑ - ΠΕΡΣΙΑ- ΑΦΓΑΝ1ΣΤΑ
ΜΑΝΤΖΟΥΡ1

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
τήν άνθρωπότητα
Κεντρικής ’Ασίας ΰπό τής έζερευσαντος μεγαλοβιομηχάνου αύτοΣιτροέν.
1ΝΔΙΑΙ-ΚΙΝΑ-ΜΟΓΓΟΛΙΑ
ΣΙΑΜ

ΤΑΡΤΑΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΑΡΑΣΚΩΝΗΣ
μέ τόν Κωνστάν Ρεμύ

Σκηνοθεσία: ΡΑΎ'ΜΟΝ ΜΠΕΡΝΑΡ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

A. Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Διά Μακεδονίαν καί Θράκην
Σ. ΜΑΛΛΑΧ
Όδός Τσιμισκή 7—Θεσσαλονίκη

ίο

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΑΣΤΗΡ
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«Κ IΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΑΣΤΗΡ»

ίΠΐΐϊΤϊϊπηϊΪΗπΰΐΐΐϊΐΤΐΐΙϊΐπυΗΠΗωωΙωυωΙΙ· ,

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΛΙΑΝ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ

ΕΙΔΟΠΟΙΗ1ΙΣ
δι’ όλους τούς κ. κ, Διευθ’υντάς
Επαρχιακών Κινηματογράφων
Ο άρτίως κατηρτισμένος ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙ
ΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “ΕΛΛΑΪ,,

Εκμεταλλευόμενος τάς διαφημίσεις 67 Κι
νηματογράφων είς 38 Επαρχιακός πόλεις
τής Ελλάδος, φέρει είς γνώσιν τών κ κ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΙ
ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ δτι άποφασίσας νά
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ τδ δίκτυόν του παρακαλεϊ όσους Επι&υμοΰν νά συνεργασ&ώσι
μετ' αύτοϋ διά τήν ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΝ
ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ τών Κινηματογρά
φων αυτών, δπως τοϋ τδ γνωρίσωσι είς τήν
κάτω&ι διεύ&υνσιν .
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ

«ΕΛΛΑΣ"
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 24 - ΛΘΗΝΑΙ - ΤΗΛΕΦ. 25-228

ΜΙΛ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ
ΤΗΣ ΖΑΝΕΤ ΜΑΚ ΝΤΟΝΑΛΤ
Υστερα άπό τήν τεραστίαν έπιτυχίαν τής «ΕύΒημης Χήρας» τ-;ΰ Λέχαρ, ή Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ
’ αρχισίβ, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Βάν Νταΐκ, τό
«γύρισμα» μιας νέας όπερέττας ύπό τόν τίτλον
«Μαριέττα» μέ πρωταγωνιστήν τόν τενόρον Νέλσον
Κνιυ.

ΜΙΑ ΝΕΑ TADNDA TOY β^ΑΛΑ
_Ο άλησμόνητος καί χαριτωμένος πρωταγωνιστής
του « Εσκιμώ», .ιθαγενής Μαλά, κατόπιν τής μεγά
λης του επιτυχίας είς τήν έν λόγω ταινίαν, πρόκειται, παλιννά έμφανισθή είς μίαν έξωτικήν ταινίαν
υπο τον τίτλον «Τόπι» ή ϋπόθεσις τής όποιας έκτυλίσσεται είς τήν Τροπικήν άτμόσφαιραν τών «Πολινησιων» νήσων. Κατά πάσαν πιθανότητα ή διεύθυν
σής τής παραγωγής αύτής θ’ άνατεθή καί πάλιν είς
τον οιασημον κα: μοναδικόν είς τό εΐδός του σκηνοθετην τής «Μέτρο» Βάν Νταΐκ.

ΠΩΔΟΥΝΓΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ Εν
Α&ηναις καί είς τά γραφεία τοΰ ·Κινηματογρα
φικού Αστέροςιι, 15 παλαιοί ταινίαι μέ γνω
στούς πρωταγωνιστάς (Μπερτίνι, Μαντζίνι κ &.),
μέ πλήρες διαφημιστικόν υλικόν καί Εν καλή
καταστάσει, είς λίαν συμφέρουσαν τιμήν. Πληρο
φορίαι εις τά γραφεία μας κα’δ·’ έκάστην.

ΦΙΛΜ

A. Κ. Ε.

ΕΛΛΑΣ

ΣΕΙΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ μέ τόν Γουώρνερ Όλαντ
1. ΤΣΑΡΛΥ
2. ΤΣΑΡΛΥ
3. ΤΣΑΡΛΥ

ΤΣΑΝ
ΤΣΑΝ
ΤΣΑΝ

ό κινέζος ντεντέκτιβ
ό κινέζος ντεντέκτιβ
ό κινέζος ντεντέκτιβ

ΤΑΙΝΙΑΙ ΕΦΕΤΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΠΑΘΙ
2. Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΩΝ ΚΟΖΑΚΩΝ

Φ
I

φ

ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΡΑΧΝΗ
ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
Ο ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΝ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

ΖΟΖΕ.

ο

ΜΟΧΙΚΑ

3. ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΩΔΙΑ
4. ΦΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ

ΟΠΕΡΕΤΤΕΣ 1934 - 1935

φ

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
ΟΙ ΓΡΕΝΑΔΙΕΡΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΡΑΣΤΗΣ

ΓΟΗΤΕΣ ΑΣΤΕΡΕΣ

I
Λ

ΚΛΑΡΑ ΜΠΟΟΥ — «Τό μυθιστόρημα μιας έταίρας»
ΕΛΙΖΑ ΛΑΝΤΥ — «“Ερωτες άμαζώνων».
ΕΛ1ΖΑ ΛΑΝΤΥ — «Μιά μέρα σ’ άγάπησα».

ΦΟ- ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΤΕΡΡΥ ΤΟΥΝΣ (μίκυ μάους) - ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΜΑΓΙΚΑ ΧΑΛΙΑ (τουριστικά)

Μ

Ή κίνησις τών αθηναϊκών Κινηματογράφων κατά τό
τελευταΐον δεκαπενθήμερον . ΰπήρξεν αρκετά ζωηρά καί
ιδίως κατά τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα, λόγιο τοΰ εΰνοϊκοΰ καιρού άφ’ ένός καί τής προβολής καλών οπωσδή
ποτε έργων.
, ,
'Επίσης ζωηρά κίνησις παρατηρεϊται, εφετος εξαιρετι-

κώς, καί είς τούς κεντρικού; λαϊκούς κινηματογράφους
τής πόλεώς μας, μέ πρώτον πάντοτε το «Μαζεσττκ». ,
Πολύ καλά εργάζεται επίσης καΐ δ νέος κινηματογρά
φο: «Κοσμοπολίτ» μέ τό σύστημα τής προβολής ενός μο
νόν έργου β' βιζιόν καί μέ τιμάς εισιτηρίων 12 και W
δραχμών.

Τών 6 άθηναϊκών κεντρικών Κινηματογράφων α' προβολής άπό τής ένάρξεως ένός έκάστου καταt τήν τρε·
νοσσαν πεοίοδον 1934—1935 μέχρι καί τής 31 Ίανουαρίου 1935 και η καθ ήμερον άναλογια αυτών ως και
irr υοανυατοποιηθέντα μόνον κατά τόν παρελθόντα μήνα Ιανουάριον μέ την καθ ημέραν αναλογίαν.
Πραγματοποιη ’Αναλογία
Σύνολον
'Ημερομη
’Αναλο θέντα είσιτήρια καθ’ ήμέραν
Ήμέραι
Μέχρι
πραγματο. γία καθ’ ύπό ένός έκάστου κατά τόν Ι
νία
ένάρλειτουρ
Κινηματοθέατρα
τών Κινηματογρά ανουάριον
ποιηθέντων
ξεως ένός
τής
φων κατά ’Ιανου
1935
γίας
εισιτηρίων ήμέραν
έκάστου
άριον 1935
1
2.526
78.308
2.581
304.603
118
4-10-934 31-1 935
ΑΤΤΙΚΟΝ
1.839
57.011
1.936
255.619
132
22— 9 -934 311-935
ΤΙΤΑΝΙΑ
1.397
43.328
1.700
212.605
125
29- 9—934 31-1-935
ΠΑΛΛΑΣ
2.210
68.511
1.602
179.485
112
12
—
10-934
31-1
935
ΠΑΝΘΕΟΝ
1.415
43.882
144 686
1.176
123
1-10-934 31-1-935 |
ΣΠΛΕΝΤΙΤ
679
21.070
771
81.755 1
106
18-10—934 31-1-935
ΑΠΟΛΛΩΝ
Κατά τάς δύο παρελθούσας εβδομάδας οί κεντρικοί I
Κινηματογράφοι α' βιζιόν, προέβαλον τα εξής έργα :
|
Αττικόν. 4—10 Φεβρουάριου «Πολωνέζικο αίμα» με
τήν "Αννυ Όντρα καί τόν Πέτροβιτς, συγχρόνως δέ καί
τήν ταινίαν τής πάλης Τζίμ Λόντου και Σίκυ καί 11 17
ίδιου «"Οπως μέ ποθείς» μέ τήν Γκάρμπο.
Τιτάνια. 4—10 Φεβρουάριου «Άζέφ, ό Ιούδας της Ρωσ·
σίας» καί 11—17 «Ό Δικτάτωρ» μέ τόν Κλάϊβ Μπρουκ
καί τήν Μαντελέν Κάρρολ.
,
_
Πάνϋ-εον. 4—10 Φεβρουάριου «Ό κουρευς τής Σεβίλ
λης» μέ τόν Άντρέ Μπωζέ συγχρόνως δέ καί τήν ταινίαν
τής πάλης Τζίμ Λόντου καί Σίκυ καί 11 — 17 ίδιου «Στη
χώρα τών ονείρων» μέ τήν Καμιλλη Χορν και τον Λουι
Γκραβέρ.
■
,
, , ,,
Παλλάς. 4—10 Φεβρουάριου «Λακ - ω - νταμ» με τήν roζίν Ντερεάν καί 11—17 ίδιου «“Ενα αστέρι πέφτει άπ
τόν ουρανό» μέ τόν Γιώζεφ Σμίτ.
,
Σπλέντιτ. 4—17 Φεβρουάριου, έπί δεκαπενθήμερον
δηλαδή, «Ό χορός στό Σαβόϊ» μέ τήν Γκίττα Αλπαρ.
‘Απόλλων.’ 4—10 Φεβρουάριου «Ποτέ πειά δέν θ’αγα
πήσω» μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ, (πρόκειται περί τής γέρμα
νίκης έκδόσεω; τής γνωστής είς ημάς απο τήν γαλλικήν
μέ τήν ιδίαν πρωταγωνίστριαν και τόν Αντρε Ροάν), και
11—17 ίδιου «Κτύπα ξύλο», γαλλική κωμωδία μέ τόν περίφημον Άρμάν Μπερνάρ (Ζούλ).
>
,
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον, έπραγματοποιήθησαν τά κατωτέρω είσιτήρια είς τούς α βιζιόν. κεντρι
κούς Κινηματογράφους τών Άθηνών-

‘ Εβδομός 28—3 Φεβρουάριου 1S35.
ΑΤΤΙΚΟΝ «Ή κυρία τοΰ ντάσινγκ», Τζ. Κράουφορδ.
' 2192
Είσιτήρια
Ίανουαρίου
Δευτέρα
28
1896
Τρίτη
29
2251
Τετάρτη
30
1405
31
Πέμπτη
1347
Φεβρουάριου
Παρασκευή
1776
Σάββατον
2
3168
Κυριακή
3
14.045
Τό δλον

ΤΙΤΑΝΙΑ « Ένα όνειρο, σ’ ένα βάλς», Χέρμπιγκερ.
1301
Ίανουαρίου
Είσιτήρια
28
”
Δευτέρα
1369
29
Τρίτη
1547
30
Τετάρτη
1096
31
Πέμπτη
1187
Φεβρουάριου
1
Παρασκευή
1507
2
Σάββατον
2310
3
Κυριακή
10.267
Τό δλον
ΠΑΛΛΑΣ «Ιωάννα», Γκ. Μορλαί.
1492
Είσιτήρια
Ίανουαρίου
28
Δευιέρα
1024
29
Τρίτη
1017
30
Τετάρτη
796
31
Πέμπτη
639
Φεβρουάριου
1
Παρασκευή
716
2
1421
Κυριακή
7.105
Τό δλον
ΠΑΝΘΕΩΝ Πώς έσβυσε μιά αγάπη·, Μ. Σούλαβαν.
1554
Ίανουαρίου
Είσιτήρια
1 F‘l
28
Δευτέρα
1697
29
Τρίτη
2133
30
Τετάρτη
2058
31
Πέμπτη
2040
Φεβρουάριου
Παρασκευή
2781
2
Σάββατον
4180
3
Κυριακή
16.743
Τό δλον »
ΣΠΛΕΝΤΙΤ :Χορός στό Σαβόϊ», Γκ. "Αλπαρ.
1607
Ίανουαρίου
Είσιτήρια
28
Δευτέρα
1780
29
Τρίτη
2445
30
Τετάρτη
1514
31
Πέμπτη
1492
Φεβρουάριου
Παρασκευή
1973
2
Σάββατον
2836
3
Κυριακή
13.647
Τό δλον

12

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ «Ό κόσμος γυρίζει», Μ. Κάρρολ.
Δευτέρα
28
Ίανουαρίου
Εισιτήρια
Τρίτη
29
Τετάρτη
30
>
»
Πέμπτη
31
Παρασκευή
1
Φεβρουάριου
»
Σάββατον
>
Ά
2
Κυριακή
3
»
»
Τό δλον
»

Έβδομάς

213
295
415
362
453
515
750
3.003

4 —10 Φεβρουάριου 1935.

ΑΤΤΙΚΟΝ «Πολωνέζικο αίμα» "Αννυ "Οντοα.
Δεύτερα
4
Φεβρουάριου
Εισιτήρια
2808
Τρίτη
5
2534
Τετάρτη
6
»
»
2342
Πέμπτη
7
»
»
1870
Παρασκευή
8
»
»
1478
Σάββατον
9
»
»
1871
Κυριακή
10
»
»
3801
Τό ολον
»
16 710
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ : Με τήν προβολήν τοΰ άνωτέρι έργου
προεβάλετο συγχρόνως καί ή ταινία τής πάί
του—Σίκυ.
ΤΙΤΑΝΙΑ « Άζέφ, ό Ιούδας τής Ρωσσίας».
Δευτέρα
4
Φεβρουάριου
Εισιτήρια
2090
Τρίτη
5
1801
Τετάρτη
6
1666
Πέμπτη
7
1339
Παρασκευή
8
1165
Σάββατον
9
»
»
1297
Κυριακή
10
2729
Τό δλον »
12.087
ΠΑΛΛΑΣ Λάκ—ώ —ντάμ», Ρ. Ντερεάι’.
Δευτέρα
4
Φεβρουάριου
Εισιτήρια
4087
Τρίτη
2873
Τετάρτη
6
2401
Πέμπτη
7
1991
Παρασκευή
8
1586
Σάββατον
9
2L40
Κυριακή
10
3513
ίοολαν
>
18.591
ΠΑΝΘΕΟΝ «Κουρεύς τής Σεβίλλης», Α. Μπωζέ.
Δευτέρα
4 ΦεβρουάριουΕισιτήρια
2238
Τρίτη
5
»
,
1891
Τετάρτη
6
»
»
1827
Πέμπτη
7
»
»
1538
Παρασκευή
8
»
»
1192
Σάββατον
9
»
χ
1448
Κυριακή
10
»
»
2961
Τό δλον »
13.095
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Μέ τήν προβολήν τοΰ άνωτέρω έργου,
προεβάλετο συγχρόνως καί ή ταινία τής πάλικ Λόντου—Σίκυ.
Η

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Χορός στό Σαβόϊ» β' έβδομάς.
Δεύτερα
4
Φεβρουάριου
Εισιτήρια
397
Τρίτη
5
»
»
556
Τετάρτη
6
»
,
642
Πέμπιη
7
717
Παρασκευή
8
»
»
619
Σάββατον
9
»
,
1047
Κυριακή
10
»
»
1574
Τό ολον »
5552
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ
αύτοΰ έργου κατά τήν παρελθ. εβδομάδα
εις τον αυτόν Κινηματογράφον.
13647
Σύνολον είσιτηρίων
19.199

ΑΣTHΡ

ΑΠΟΛΛΩΝ «Ποτέ πια δέν θ’ αγαπήσω», Λ. Χάρβ εϋ.
Λεύτερα
4
Φεβρουάριου
Εισιτήρια
267
Τρίτη
5
*
>
372
Τετάρτη
6
457
ι
Πέμπτη
*
»
542
Παρασκευή
8
474
Σάββατον
9
6ο2
Κυριακή
10
»
*
959
Τό δλον
»
3/723
*
Ό «Κινηματογραφικός ’Αστήρ» ό όποιος ώς πρόγραμ
μα του εχει την εξυπηρετησιν τφν συμφερόντων τών έπανγελματιων του Κινηματογράφου, αίσθάνετσ, τήν ύποχρΓωστν να συστηση θερμότατα είς τούς άναγνώστας το^διευθυντας Κινηματογράφων ολοκλήρου τής ’Ελλάδος τήν
εξασφαλισιν τής προβολής τής ταινίας «Ό «κόσμος γυρί”·ΐς ^°εβλή«η κατά τήν πρίίαρελθουσαν εβδομάδά εις την πολτν μας. Τό θέμα τοΰ
έργου αυτου εντελώς ξένον πρός τά τοιαΰτα τών οικογε
νειακών τριγονων και τών γλυκανάλατων όπερεττών μέ
τα οποία κατοκλυσε και τήν χώραν μας ή πανκόσιιιο/·
κινημ. παραγωγή είναι θέμα όχι μόνον απλώς ζύγενές’
ν»ν μ7°ν
ξ διδακτικόν, άλλά πρό παντός άνθρώπι’
νον, που δίδει μίαν ζωντανήν εικόνα τής απ’ αιώνων
προσπάθειας του ανθρώπου νά κατακτήση τό πάν διά
ου χρήματος. Ολόκληρόν τό έργον τοΰτο άποτελεΐται
απο σκηνάς τοσον ρεαλιστικάς, ώστε νά προκαλοΰν ονι
μονον την φρίκην αλλα καί τήν άηδίαν δ.άτάς φαινομενικως ειρηνιστικας προσπάθειας τών ισχυρών τής γής
οιτινες αφ ετερου, εργάζονται έντα.τικώς πρός κατάκτησιν του παντός δια του χρήματος, άδιαφοροΰντες τελείως
δια τα ανθρωπιστικά ιδεώδη. Είναι τό φίλμ τό όποιον
θα διδαξη είς την μεταπολεμικήν γεννεάν τό εΰγενές αί
σθημα, δ ά τούτο ύποβάλλομεν καί πρός τό ύπουργεϊον
της Παιδείας την θερμοτάτην σύστασιν δπως δια^τάξη
του αρμοδίους εππθεωρητας τών σχολείων νά συστήσου^
εις ολους τους μαθητας την παρακολούθησή’ του ^διότι
στικΟάν Ιδεώδη0^ 5ί8αγμάτων δηαιουργοΰνται άνθρωπι’

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

«Ό βασιλεύς, τής ταχύτητος», «Κατά διαταγήν τοΰ αΰτοκράτορος», «Ό αόρατος άνθρωπος» καί «Τόμ Μίξ».
Λονξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό βασιλεύς τών Νέ
γρων», «*Ενα κορίτσι σάν καί σένα», «Πολωνέζικο Ρωμάντζο» καί «Παρισινές νύχτες». Ήδη αργεί.
Θεσσαλονίκη

Ηλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Περιπέτειαι στή
Χονολουλοΰ», «Οί “Αθλιοι» είς τρεις έποχάς, «Έσκιμώ»
καί «“Οπως μέ ποθείς».
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Λεμπλεμπιτζή
Χόρ Χόρ αγά», «Ή κυρία μέ τάς καμελίας», «Κατά δια
ταγήν τοΰ αυτοκράτορος», «Τό τραγούδι τών Παρισίων»
καί «Τό αηδόνι τής Βιέννης».
Πάλας Προεβλήθησαν τά έργα «Ό περιπλανώμενος
Ιουδαίος», «Τό μεγάλο παιγνίδι», «Μπουμπούλ δ βασι
λεύς τών Νέγρων», «Ό άσωτος υιός» καί «Νύχτες Μό
σχας».
Πατί. Προεβλήθησαν τά, «Γιά λίγη άγάπη», «Μπατερφλάϋ», «Τσιγγάνικο τρ ιγοϋδι» καί «Σάς ζητοΰν στό
τηλέφωνο».
Απόλλων. Προεβλήθησαν «Ό πετεινός τοΰ συντά
γματος», «'Υγρός τάφος», «Φρά Νιιάβολο», «"Ενας άνδρας δυό γυναίκες» καί «Γιά νά σέ άγαποϋν».
Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Στό περιθώριο
τής ζωής», «Αϋτοκρατορικό βάλς», «Έγώ είμαι ή Σουζάνα», «Μασκαράτ» καί «Κατάσκοπος 33».
Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα «’Αέριον X 9 ,
«Φωνή στό σκοτάδι», «Χαραυγή», «Αικατερίνη τής Ρω
σίας», «Λευκαί Σκιαί», «Ή συμμορία τοΰ Μπουμπούλ»,
«Ό καταστροφεύς», «Ο τρομερός καμπαλέρος», «‘Ο ά
γριος επισκέπτη;», «Φαντομάς», «Αί δύο ορφανοί», «Σκιαί
ύποκοσμου», «Φρά Ντιάβολο», «Ό πιθηκάνθρωπος»,
«“Ενας άνόρας δυό γυναίκες» καί «Τά μυστήρια τής
ζούγκλας».
'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μεξικανές λεβέν

ΑΣΤΗΡ»

της», «’Αγχόνη», «Ταρζάν», «Κίτρινο διαβατήριο», «Κα
ταχθόνιον μηχάνημα», «Ό δράκος τής Σαγκάϊ»,, «Τό
κορίτσι τών 5», «Κατάσκοπος X 27», «Οί θησαυροί τών
πειρατών», «Τρεις φίλοι στό χαρέμι» καί «“Ενα τραγούδι
γυρίζει τόν κόσμο».
Κυβέλεια. Προεβλήθησαν «Ή τρελλή Λόλα», «Θόδω
ρος καί Σια», «Χαραυγή», «Τό άνθος τής Χσβάϊ», «Κα
τάσκοπος 27», «Ξανθό όνειρο» καί «Μυστηριώδης φα
κίρης».
Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Χαραυγή», «Λευ
κός έρως». «Ένα τραγοΰδι γυρίζει τόν κόσμο», «Αί δύο
δρφαναί», «’Αγάπησα κι’ έγώ μιά φορά», «Φρασκουΐτα»,
«Τραγωδία ορυχείων» καί «Φρά Νιιάβολο».
Έ&νικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Σ’ άρέσω γιά
γυναίκα σου», «Δυό φορές κατάδικος», «Ή συμμορία τοΰ
Μπουμπούλ», «Σκιαί ήμικόσμου», «Τό σπήτι τοΰ μυστη
ρίου», «Ένα τραγοΰδι γυρίζει τόν κόσμο», «Τό βάλς τοΰ
παραδείσου» καί «Τό νεκροφόραν υποβρύχιον».
Βόλος

' Αχίλλειον. Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προ
εβλήθησαν τά φίλμ «Μανωλέσκου», «Τό μυστικόν τών
Βοροντσέφ», «Μαρίτα», «Τουραντότ, ή πριγκήπισσα τής
Κίνας», «Γσιγγάνικο τραγούδι», «Ό άσωτός υιός», »Ή
πριγκήπισσα τής τσαρντάς» καί ή καρδιά μου διστάζει».
Λόγφ τοΰ καιροΰ καί τών πολλών θεαμάτων που, κατ’
αύτάς, εύρίσκονται είς τήν πόλιν μας, αί εργασιαι τοΰ
«’Αχίλλειου» εύρίσκονται είς ϋφεσιν.
Ν. 'Ιωνία. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό καράβι τής
άπαριίας», «Ό πΰργος τοΰ τρόμου», «Ό θυελλώδης σωτήρ», «Τά ίχνη τοΰ ούραιίου τόξου» καί «Ή άπηγορευμένη
μελωδία». ’
'
ΙΙαπασιλείον
Κατερίνη

Διονύσια (’Εγκαταστάσεις Τύπου Σινεμεκάνικα).— Η
έναρξις έγεινε τήν 5ην Ιανουάριου μέ τό έργον «ΕΙν.ι
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’ Λ“Ύ· Προεβλήθησαν τά έργα «Πώς έσβυσε
μια αγαπη» και « Ο κουρευς τής Σεβίλλης».
Nrii Ρ'
Προεβλήθησαν τά έργα «Καριόκα» μέ τήν
Ντελ Ριο και * Ενα όνειρό σ’ ένα βάλς».
Καπιτολ Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή κυρία τοΰ ντάνσιγκ» και « Οταν ή γυναίκα» άγαπα».
Καλιφόρντα Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό άνδοας
που κάθε μια ποθεί», «Ό κινέζος ντεντεκτίβ» καί «S Ο S»
m.vr/
*
rS“Z· Π3θεβλή»ησαν τά έργα «Τό κορίτσι ’τοΰ
σ?ι τάγματος» και «Τύφων» μέ τόν Ίγκιτσίνωφ.
δίκο>?»ωτ· Πθ°εβλι1^°“ν ™ έ(?ν« ‘Ό πόνος τοΰ κατα
δίκου», Το στοιχειωμενο σπήτι», «Ή γυναίκα ποΰ κάνει
για ολους» με την Φρ. Γκάαλ καί «Δόν Σατανάς».
Αστήρ- Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό βάλς τοΰ Δουναβεως», «Κάνατε λάθος δεσποινίς», *’Ανεμοστρόβιλος»
Λκαι «Οί φυγάδες».
Ώ,αλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα Ό τρομερός άστυνομος», «Τό, σφάλμα ιιιάς μητέρας», Παρθένος ζωντο·
χήρα» και «Ατσαλένιες κλωστές».
ΙΙαπαζήσης
Νέα ί Κοκκινιά

Αλκαζαρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά βραδυά μέ
την αγαπη μου», « Ο διώκτης τών γκάγκστερς», «Ποιος
*
ό
ένοχος», «Η κατάσκοπος μέ τά γαλανά μάτια», «Παγκό
σμιος θύελλα», και «Θα γίνης δούκισσα».
ναοώη,-Ο Π(?οεβλ1ίθησαν τά έργα «Τρεις φίλοι στό
χαρέμι» « Ο πρωτοπυγμαχος», «Μέσα στήν άγκαλιά του».
«Ιιμωρια ένοχου» και «Περιπέτειες στή Χονολουλοΰ».
Κρυσταλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Κβό Βάντις;»,

ΕΦΕΤΟΣ
Ο

είς τους μεγάλους Κινηματογράφους τών ’Αθηνών προεβλήθησαν τά έξης μεγάλα έργα

1.
2.
3.
4.

Α
Μ

5.
6,
7.
8,
9.
10,
11.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΥΡΙΖΕΙ
ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ τοΰ 1934
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΠΗΓΑΓ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΘΥΕΛΛΑ
ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΛΙΛΙΟΜ
Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΩΝ ΚΟΖΑΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΥΠ’ ΑΡ, 33
ΑΠΟΨΕ ΘΑΡΘΩ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ
Ο ΔΑΙΜΩΝ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
Η ΣΟΥΑΖΝΑ ΕΙΜ’ ΕΓΩ

Μαντελέν Κάρρολ, Φράνσοτ Τόν
Άλίς Φέϋ, Ροϋντι Βάλλυ
ΆνρΙ Γκαρά, Λιλή Νταμιτά
650 πρωταγωνισταί, βασιλείς, πρίγκηπες, κλπ.
Σάρλ Μπουαγιέ, Άνναμπέλλα.
Σάρλ Μπουαγιέ, Φλωρέλ
Ζοζέ Μοχίκα, Ροζίτα Μορένο
Άντρέ Λυγκέ, Έντβίζ Φεγιέρ
Τζέννυ Γιοϋγκο. Πάουλ Χέρμπιγκερ
Ή άγριώτερες πάλες θηρίων
Λίλιαν Χάρβεϋ, Ζενέ Ραϋμόν

Φόξ μούβιτον νιούς (όμιλοϋντα καί έλληνιστί), Φόξ κάμερα θρίλς, Φόξ Τέρρυ τούνς.
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χαριτωμένος·, μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν. Εις τήν πρεμιέ
ραν παρευρέθησαν καί ό αντιπρόσωπος τής «Σινεμεκάνικα» διά τήν Μακεδονίαν κύριος Τσατσαπάς, ό κ. Άρ.
Μενδρινός αντιπρόσωπος οίκων ταινιών κ. ά. Προεβλή
θησαν κατόπιν τά έργα «Τραγωδία έρωτος», «Άύτή ή
καμμιά άλλη», «Τό κορίτσι τοΰ συντάγματος» καί «Κακός
δρόμος».
Λάρισα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Άννυ καί Άννυ»,
«Φρασκουΐτα», «Νινόν», «Δεσποινίς παραμύθια Χόφμαν»,
«Γλυκά φιλιά Βερόνικα», «Ξανθή Κατερινοΰλα», «Μανόν
Λεσκώ», «Ό βασιλιάς τής ’Αρένας», «Τό μυστικόν τών
Βοροντσέφ», «Αί περιπέτειαι τοΰ Ροβέρτου Ντένβερτ»,
«Τό τραγοΰδι τών κοζάκων», «Μπουμπούλ», «Αί κατακόμβαι τών Παρισίων» καί «Ό Άετιδεΰς».
‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί γρεναδιέροι
τής αγάπης», «Ό Βόλγας στής φλόγες·, «Ό κύριος κατά
παραγγελίαν», «Πολισινέλ», «Τσιγγάνικο τραγοΰδι», «Οί
πέντε τζάζ», «Μιά γυναίκα άπήγαγε έναν άνδρα», «Γιά
νάσαι αγαπημένη» καί «Ό λοχαγός τών κοζάκων». Σ.
Βέρροια

Ζάππειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό αρχιεργάτης»,
«Ή διάσωσις», «‘Ο τσαρλατάνος», «Νύχτες καταιγίδος»,
«Τό ονειρώδες βάλς» καί «‘Ο μυστηριώδης άνθρωπος μέ
τό φράκο».
Χρηστίδης
X α λκ I ς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Χαρήτε τή
ζωή σας», «Ή ροΰμπα τής αγάπης», «Ό άρχων τοΰ κό
σμου» καί «Βίκτωρ καί Βικτωρία». Άπό τής προπαρελθούσης Τετάρτης δίδει παραστάσεις δ θίασος Νέζερ —
Αύλωνίτη.
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Άπηγορευμένη
αγάπη», «Όταν ξυπνά τό παρελθόν», «Βασίλισσα Χρι
στίνα» καί «Σήμερα ζοΰμε,,.
Λυκόπ.
Χανιά

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά φώτα τής πόλεως», «Σαγγάϊ εξπρές», «"Αννυ καί Άννυ» καί «Δυό
καρδιές ευτυχισμένες».
‘Ολύμπια. Άπό τής 2 τρέχ. δίδει παραστάσεις ό θία
σος Πάολας - Στυλιανοπούλου.
S.
Αεβάδεια

‘Αρμονία. Προεβλήθησαν τά έργα «Στή χώρα τοΰ
μειδιάματος», «Τό σπήτι τοΰ μυστηρίου», «Ό βασιλεύς τής
’Αρένας», «Οί φυγάδες», «Αικατερίνη ή μεγάλη», «Ό γυ
ρισμός», «Θά μέ παντρεφτής», «Γλυκά φιλιά Βερόνικα»,
«Μιά μικρούλα στό τραίνο», «Οί αντίζηλοι», «Μάρς Ρακότσυ» καί «Έγώ τήν ημέρα καί σϋ τή νύχτα». Προσε
χώς; «Ξανθή Αφροδίτη», «Σαγκάϊ έξπρές», «Ανοιξιάτι
κο τραγούδι», «Ό άρχισιδηρουργός» κ.ά. Πανουργίας
SSpeS

’Απόλλων. Άναχωρήσαντος τοΰ θιάσου προεβλήθη
σαν τά έργα «Ή γυναίκα μέ τό σέξ άπήλ», «‘Ο φίλος
μου ό βασιληάς», «Σ’ αγάπησα πριν σέ γνωρίσω, «‘Ιερή
Φλόγα», «'Μ μικρούλα τοΰ Μονπαρνάς», «Κάτω άπ’ τήν

ΑΣΤΗΡ»

κρεμάλα» καί «Μιά μικροΰλα μέσα στό τραίνο». Επίσης
προεβλήθησαν «Ό έρως θέλει πείσματα», «Γάμος περιο
ρισμένης ευθύνης», «Νυκτερινή περίπολος», «Ύπό ψευδή
σημαίαν», «Μποέμικες αγάπες», «Ή μάστιξ τών γκάγκστερς» καί «ρό κεφάλι ένός ανθρώπου».
Γεραγάλας
Άμαλιάς.

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό ληστής τής Άριζόνας», «Φόξ Φόλις» καί «Ό πλοίαρχος φάντασμα».
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο βασιλεύς τών
βασιλέων», «Τοτό», ή δολοφονία τοΰ βασιλέως τής Σερβίασ, οί γάμοι τής πριγκηπίσσης Μαρίνας, «Πάπρικα»,
«Μέσα στή θύελλα», «"Οταν δ έρως κάνει μόδα» καί «Ή
ωραία τής Γρενάδης».
Ρουμελιώτης
Μυτιλήνη

Παρ’ δλην τήν προβολήν καλών ταινιών ή κίνησις τών
κινηματογράφων μας είναι πολύ χαλαρά Είς τοΰτο συνέτεινε καί ή τελευταίως ένσκύψασα καί εις τήν πόλιν
μας γρίππη. Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον, προε
βλήθησαν τά εξής έργα :
Σαπφώ «Ή δακτυλογράφος μέ τά εκατομμύρια»,
«Καζανοβα», «Σταυρός καί σπαθί», «Μάρς Ρακότσυ»,
«Μιά μέρα σ’ αγάπησα» και «Παγκανίνι».
Πάν&εον. «Σοΰ χαρίζω τήν βραδυά μου», «όευκή ’Α
δελφή», «Βιεννέζικα παραμύθια», «Πολισινέλ», «Τό στοι
χειό τοΰ ράντς» καί «Μιά χριστουγεννιάτικη βραδυά».
A'iyioy

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κυρία τοΰ
13», «Μιά τρελλή Ιδέα», «Σαιζόν στό Κάιρο», «Ό κ. ή
κ. καί ό μπιμπί», «Ό ιππότης τής νυκτός», «Σαντοΰ»,
«Σταυρός καί σπαθί», «Δέν θέλω νά μάθω ποιος είσαι»,
«Θά μέ παντρεφτής», «Τί ονειρεύονται ή γυναίκες», «Ό
άρχιατσίγγανο.», «Σάι σμίξουν δυο καρδιές», «Ή γυναίκα
γιά τήν δποίαν δμιλοΰν», «Σπήτι στά σύνορα» καί «'Ενα
κορίτσι σάν καί σένα».
Καίτοι δ έπιχειρηματίας δέν φαίνεται ικανοποιούμε
νος, φροντίζει πάντοτε δΓ έκλεκιόν πρόγραμμα, δπως θά
εΐνφι καί τά προσεχώς προβληθησόμενα «Σερενάτα Σοϋμπερτ», «Άρχισιδηρουργός» κ. α.
Χίος

’Αστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Γλυκά φιλιά Βερό
νικα», «Καζανόβα», άμφότερα λίαν έπιτυχώς, «Ό νικη
τής» άνεπιτυχώς, «Μή άφίνετε τήν πόρτα ανοιχτή» διαφημισθέν ώς «'Ο άγνωστος εραστής», «Σουζάν Λενόξ», «Θά
γίνω κεραυνός», «Ό καβαλλάρης τοΰ κόκκινου κάμπου»,
«Ίχνη γιγάντων» καί διάφορα Φόξ Νιούς. ’Επίσης
προεβλήθησαν τά, «Ή δεσποινίς δακτυλογράφος μας»
«Λευκή αδελφή» έπιτυχώς, «Σέρλοκ Χόλμς», «Μικροΰλα
καλώς ήλθες», «Μανδραγόρα». Προσεχώς «Σταυρός καί
σπαθί». Τήν 6ην τρέχοντος είς τήν αίθουσαν τοΰ άνωτέρω κινηματογράφου διωργανώθη ύπό τής δημοτικής ’Αρ
χής διάλεξις, προεβλήθη δέ καί ή διδακτική ταινία «Φυματίωσις καί μέσα προφυλάξεως έξ αύτής» ώς καί ένα
Φόξ Νιούς μέ είσοδον έλευθέραν.
Βουδούρης

Κύριοι άιευ&υνταΐ Κινηματογράφων,
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΤΕ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ ΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ
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ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ - ΑΠΑΧΗ ΔΕΣ - ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ
μΐ τραγούδια πεταχτή. καί πΛοκήν &ανμασίαν
Πρωταγωνιστούν οί
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