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*0 Ιδεώδης <jeune premier» IBAN ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ καί ή διασημοτέρα ύψίφωνος τής Αυστρίας ΓΙΑΡ- 
ΜΙΛΑ’ΝΟΒΟΤΝΑ είς τό μεγαλειώδες (Αριστούργημα τοΰ Ε. Καπούς«Ο ΚΟΖΑΚΟΣ ΚΑΙ Τ’_ΑΗΔ,ΟΝΙ» 
έκ τών καταπληκτικών σκηνών τοΰ όποίου αί πλεϊσται «έγυρίσθησαν» έν 'Ελλάδι καΐ Αίγύπτφ. 
Εις τό άνυπομόνως άναμενόνενον έξαιρετικό αύτό φίλμ πρωταγωνιστούν |έπίσης ή Απαράμιλλη 
Γκέρντα Μάουρους καί οί διάκεκριμμένοι καλλιτέχναι τοΰ Κρατικού θεάτρου τής Βιέννης Ζ. Σύ- 

ρεμπεργκ, X. Χύμπνερ, Άλέξα φόν Πορέμσκυ.
Έκμετάλλευσις τής ’Ανωνύμου 'Εταιρείας «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ’Ακαδημίας 51,
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Αντί ρεκλάμας, δημοσιεύομεν κατωτέρω μετάφρασιν τής έπιστολής’ήν μάς άπέστειλε πρό τινων 
ημερών τό έν Λονδίνφ υποκατάστημα τής μεγάλης 'Αμερικανικής 'Εταιρείας «ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ ΦΙΛΜ»

ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
A. Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

□

ΟΔΟΣ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΧ 1-ΤΗΛ. 24.339

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΑΟ ΕΠ1ΔΕ0Η0Σ

C’est area uaa fl art i legit'.ae que nous noun aaoressone de voue infenaer qu·.· le 
28 Ferrier, 1‘ACAD^e OF SHTiOfi PICTURE AE?S AMD 8?IEeC£S - 1’institution 
eleian zogre phlque la planter xrtante au aonde, coqpoeee M.Uknerr de esArwe 
actlfe de 1»Indue*· ’? β - a” secerns e§s prix anaaela poor les ealHiuree # 
perfom»aeas olr. ^tcjr.phlquaade I’eanoe.

2«11δ£ίάΛΒ ’ CAPRA recolt le rteniar Prix po*ir  la retlisntlAa da 
METIXOTE FILM de l»aan4e - · Zf Hi^SMKD (Χ.Έ Klfftt ».

?: · „ '' z - .. ' . . ·, * ■ r\ ' 
t CLARK CABU5 recclt le Preoier Prix near U twill euro perfonamce

de 1’aanfe day · IT »msSD OKS liffiS «.

t CLAUDST8 G7L3CBT recolt 12 Preaier Prix pour la eellleure 
prrfsraa»®· de 1 «aar.ee dene · XT WlPPKJ'a) CWS KXQET *.

Sc£M£Azl « itiSCxM recoil le Premier Prix pour le nei.'lsur scenario 
de I'anaee - · XT ^LFPSTLID CTC MIQEX ».

. Les nr» des TainquJkr· fureet ^βησηοοε a az grand b»inauet, auquei aesleUJan*·  
800 paracones lea aleux ccmwy da Hollywood - ot le reeultat eat v trijaphe 
wagni'tque pr>x*  le cite Prod’vStlaa de l^ColcJrta Pictures. C’eet pear le 
prealere foie qahme compegnleia renporto tant de Preadare Prix, et be Bar'^llleux 
tri but est d’eutart plus raoiarq®hle qu’il prerl-nt da 1« Industrie ola£m V’gr&phiq 
on eatier. Las prix de L’Acad^Ky cexronneat dlg^eqsnt one ann4e de grands suecea 
pour &otro Production.

Agrees, cher Mojs’s ir. Vaxerne · ·ο de noe sentiaeets dlstingues,

U*  L pyCTUHES ( OPTaT ) LTD.

ΚΟΛΟΥ/ΛΙΊΙΑ ΦΙΑ/Λ Λονδϊνον, 4 Μαρτίου 1935

Κύριον Άντων. Ζερβόν Αθήνας
Φίλε Κύριε,
Μέ δικαίαν υπερηφάνειαν σάς πληροφοροΰμεν 8τι τήν 28ην παρελθόντος μηνός ή «ΑΚΑΔΗ

ΜΙΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ», τό σημαντικώτερον κινηματογραφικόν ίδρυμα τοΰ 
κόσμου, άποτελουμένη έξ όλοκλήρου ύπό ένεργών μελών τής κινηματογραφικής βιομηχανίας, άπέ- 
νείμε τά έτήσια βραβεία της είς τούς μεγαλειτέρους συντελεστάς τής κινηματογραφικής προόδου 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ 1934, ώς άκολούθως ·.

Α' Βραβεϊον σκηνοθεσίας : Άπενεμήθη είς τόν Φράνκ Κάπρα, ώς δημιουργήσαντα τήν καλλι- 
τέραν ταινίαν τοΰ 1934, τό «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ MIAMI*

Α' Βραβεϊον ηθοποιίας: Άπενεμήθη είς τό ζεΰγος ΚΛΑΡΚ ΓΚΕ’ΓΜΠΛ καί ΚΛΟΝΤΕΤ ΚΟΛ- 
ΜΠΕΡ διά τήν καλλιτέραν έπίδειξιν δραματικής τέχνης, κατά τό 1934, είς τήν ταινίαν των «ΝΕΑ 
ΥΟΡΚΗ MIAMI»

Α' Βραβεϊον Σεναρίου: Άπενεμήθη είς τόν Ρόμπερτ Ρίσκιν διά τό σενάριόν του «ΝΕΑ ΥΟΡ 
ΚΗ MIAMI, θεωρηθέν ώς τό καλλίτερον τής χρονιάς.

Τά δνόματα τών βραβευθέντων άνηγγέλθησαν είς μέγα συμπόσιον εις τό όποιον παρευρί*  
Οκοντο 800 πρόσωπα, τά γνωστότερα τοΰ Χόλλυγουντ.

Ό λαμπρός αύτός θρίαμβος τής ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ ΦΙΛΜ είναι τοσούτω μάλλον άξιοσημείωτος 
καθ’ δσον διά πρώτην φοράν άπονέμονται τόσα βραβεία είς μίαν καί μόνην ταινίαν καί δή ΰπό 
τών άντιπροσώπων όλοκλήρου τής κινηματογραφίας.

Δεχθήτε, φίλε κύριε, κτλ.

Τήν αποκλειστικήν εν 'Ελλάδι έκμετάλλευσιν τής Γαλλικής βερσιόν τοΰ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΜΙΑΜΙ 
έξησφάλισε ή

•Ανών Εταιρεία.ΚΙ Ν Η Μ ΑΤΟΓΡΑΦΙ ΚΑΙ ΕΠIXΕΙ ΡΗ Σ ΕΙ Γ»’Ακαδημίας 51.
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δίπρακτοι Κωμωδίαι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑίΝΙΙΩΝ

<φ>ΟΞ <Φ>0Λ(Μ1
Προβληθεισών μέχρι σήμερον είς Α'. βιζιόν έν Άθήναις 

καί είς ολους τούς κεντρικούς Κινηματογράφους

ΜΕΓΑΛΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ

ί
ϊ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

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

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία ΔολλάριαΔΥΟ ▼
Αί συνδρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται ,

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ!

HP. & Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
, ’Αρχισυντάκτης: Βίων Παπαμιχάλης

Γραφεία: ‘Οδός 2ΩΚΡΑΤΟΥΣ άρι8. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 24.241

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος...Δρ. 10.—
Ήσελίς.... » 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
▼ κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις άγγε- 

r λιών διάρκειας.

ΕΤΟΣ ΙΒΆΡ. 5 (351) ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5
Ε:

1· ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΥΡΙΖΕΙ *
2· ΤΣΙΓΓΑΝ1ΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 7
3. ΛΙΛΙΟΜ
4· ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΚΛΕΨΕ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ
5· ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΘΥΕΛΛΑ
6· ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΟΥ 1934'
7. ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 33 ·
8. ΑΠΟΨΕ ©ΑΡΘΩ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ·7
9. Η ΣΟΥΖΑΝΑ ΕΙΜ’ ΕΓΩ

10. Ο ΔΑΙΜΩΝ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
11. Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΩΝ ΚΟΖΑΚΩΝ J
12. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΠΑΘΙ
13. ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΩΔΙΑ
14. Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΡΑΣΤΗΣ ν
15. ΦΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ
16 Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
17. ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΑΣ
18. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ
19. ΕΡΩΤΕΣ ΑΜΑΖΩΝΩΝ
20. ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΑΤΙΜΑΣΘΕΙΣΗΣ
21. Η ΜΑΥΡΗ ΚΟΛΑΣΙΣ
22. ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ ΤΗΣ ΣΑΧΑΡΑΣ ί
23. ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΘΗΡΙΩΝ
24. ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ-
25. ΚΟΛΑΣΙΣ ΣΤΗ ΣΑΓΚΑΪ·
26. ΤΟ ΕΞΠΡΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
27. Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΦΑΚΙΡΗΣ J
28. ΟΙ 1ΠΠΟΤΑ1 ΤΗΣ ΑΡΒΥΛΑΣ
29. Ο ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ
30. ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ ΚΑΟΥ ΜΠΟΤ
31. ΣΜΟΚΥ
32. ΟΙ ΑΠΑΓΩΓΕΙΣ
33. ΜΙΑ ΜΕΡΑ Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ^
34. ΧΡΥΣΑ ΤΕΙΧΗ
35. ΠΩΣ ΑΠΑΤΗΣΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ
36. ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΡΑΧΝΗ
37. Ο ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΝ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
38. ΤΡΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΕΛΙΤΟΣ
39. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
40. ΝΥΧΤΕΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Μαντελέν Καρόλ. Φρ. Τόν 
Σάρλ Μπουαγιέ, Άνναμπέλλα 
Σάρλ Μπουαγιέ, Φλορέλ 
ΆνρΙ Γκαρα, Λιλή Νταμιτά

Άλίς Φαίυ, Ροΰντι Βάλυ 
Άντρέ Λυγκέ, Έντβΐς Φεγιέρ 
Τζέννυ Γιοΰγκο, Πάουλ Χέρμπιγκερ 
Λίλιαν Χάρβεϋ 
Ζούγκλα, θηρία 
Ζοζέ Μοχίκα 
Ζοζέ Μοχίκα 
Ζ. Μοχίκα, Μόνα Μάρις 
Ρ. Ρουλιέν, Μόνα Μάρις 
Ζ. Μοχίκα, Μορένο 
Ρ. Ρουλιέν, Μορένο 
Κλάρα Μπόου 
Γκρέτα Νίσσεν 
‘Ελίζα Λάντι 
Ντ. {Τζόρνταν 
Νίγκελ Μπροΰς 
Λεγεών τών Ξένων 
Ζ. Ραϋμόν, Λ. Γιούγκ 
Γουώρνερ Όλαντ 
Σπένσερ Τρέϊσυ 
Βίκτωρ Τζόρυ 
Βίκτωρ Τζόρυ 
Μάκ Λάγκλεν, Ε. Λόβ 
Ζώρζ Όμπριάν 
Ζώρζ Όμπριάν 
"Ενα άλογο 
Σπένσερ Τρέϊσυ 
Έλίζα Λάντι 
Γκρέπα Νίσεν 
Ρόλαντ Γιώγκ 
Γουώρνερ Όλαντ 
Γουώρνερ ’Όλαντ 
Σάλλυ Άϋλερς 
Ρόζμαρυ Άμς 
Σπένσερ Τρέϊσυ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΤΩΝ
Κάνεις δέν φαντάζεται ίσως τάς μεγάλας δυσκολίας, 

τάς οποίας συναντούν οί ήθοποιοί του κινηματογράφου 
διά νά παίξουν, και ιδίως διά νά θυμηθούν τούς ρό
λους των.

Είς τό θέατρον, οί καλλιτέχναι προειδοποιούνται 
συνήθως δύο εβδομάδες πρό τής γενικής δοκιμής, καί 
ήμπορούν έτσι νά αρχίσουν τήν μελέτην τών ρόλων 
των. Άλλά είς τόν κινηματογράφον λαμβάνεται συχνά 
ή άπόφασις τού «γυρίσματος» ένός φιλμ είς 3 ημέρας 
μόνον. Και έ'τσι ό ήθοποιός δέν ήμπορεΐ νά μελετήση 
τό μέρος του παρά τό βράδυ, δταν γυρίζει είς τό σπίτι 
του, κουρασμένος άπό τήν έργασίαν.

Συχνά «γυρίζεται» τό τέλος μιας σκηνής πριν άπό 
τήν αρχήν. 3Ή συμβαίνει νά άποφασίση ό διευθυντής, 
τήν τελευταίαν στιγμήν, νά έτοιμάση τρεις διαφόρους 
εκτελέσεις τής ιδίας σκηνής, διά νά χρησιμοποίηση κα
τόπιν τήν καλλιτέραν. Κάθε βράδυ, ό ρεζισέρ μοιράζει 
τούς ρόλους διά τήν έπομένην ημέραν. 'Ο ήθοποιός 
πέρνα ένα μέρος τής νυκτός του διά νά μάθη τό μέρος 
του, μέ τόν κίνδυνον, δταν φθάση τό επόμενον πρωί 
είς τό στούντιο, νά τά εύρη δλα αλλαγμένα καί νά χα
θούν αδίκως αί ώραι τής αγρυπνίας του.

Πώς μελετούν τούς ρόλους των οί κυριώτεροι «αστέ
ρες» τού Χόλλυγουντ και πώς υπερνικούν τάς δυσκολί
ας πού συναντούν ;

Ό Ρόναλντ Κόλμαν, έπί παραδείγματι, κλειδώνεναι 
είς τήν κρεββατοκάμαρά του, βγάζει τό καπέλλο του και 
τό σακκάκι του, κλείνει τά τζάμια και τά εξώφυλλα 
τών παραθύρων καί αρχίζει νά μελετά είς τό φώς μιας 
δυνατής ήλεκτρικής λάμπας, καπνίζοντας άλεπάλληλα 
τσιγάρα. Όταν τελείωση είναι μουσκεμένος άπό τόν 
ιδρώτα.

'Η μέθοδος τού Μωρίς Σεβαλιέ είναι διαφορετική. 
Αυτός βάζει κάθε βράδυ είς τήν τσέπη του τό χειρό
γραφον καί τό άφίνει εως τό έπόμενον πρωί. Όταν 
πηγαίνουν νά τόν ζητήσουν, διά νά τού είπούν δτι ε- 
φθασε ή στιγμή νά άρχίση τήν εργασίαν, τόν ευρίσκουν 
εμπρός είς ενα μεγάλον καθρέπτην, άπησχολημένον νά 
μαθαίνη τό μέρος του.

Ό Σεβαλιέ θέλει πριν άπό δλα, νά έ'χη τάς εκφρά
σεις πού περιμένουν νά ίδούν οί θαυμασταί του ‘Επο
μένως τό σύστημα τού καθρέπτου είναι άπαραίτητον 
είς τήν προπαρασκευήν του.

Ή Ρούθ Τσάττερτον, ή οποία, είς ήλικίαν 17 
έτών, ήτο ήδη μία διάσημος ήθοποιός, προκαλεΐτήν 
γενικήν εκπληξιν, διότι κατορθώνει νά μάθη τούς 
ρόλους δλων τών ήθοποιών πού λαμβάνουν μέρος είς 
τό ίδιον φίλμ μαζί της !

‘Η Γκλόρια Σβάνσον δέν άντιμετωπίζει τόν κινη
ματογραφικόν φακόν, παρά δταν ξεύρη τέλεια τό μέρος 
της. Διά νά τό έπιτύχη αυτό, οπλίζεται μέ άρκετά μο
λύβια καί σημειωματάρια καί γράφει πολλές δεκάδες 
φορές τάς σκηνάς πού πρόκειται νά παίξη.

Μερικοί ήθοποτοί έχουν τήν συνήθειαν νά άλλάζουν

τάς φράσεις των δταν επαναλαμβάνουν πολλές φορές 
τήν ιδίαν σκηνήν—συνήθειαν ή οποία εκνευρίζει τούς 
διευθυντάς. Ή Τζόαν Κράουφορδ εχει μίαν μνήμην, ή 
οποία δέν τήν προδίδει ποτέ καί τήν ζηλεύουν πολλαί 
διάσημοι συνάδελφοί της. Διαβάζει τό χειρόγραφον μίαν 
ή δύο φορές τό πολύ, και άποτυπώνει είς τό μυαλό 
της κάθε γραμμήν του.

Ό Άδόλφος Μανζού έ'χει ενα ιδιαίτερον καί προσω
πικόν τρόπον διά νά μαθαίνη τό μέρος του ; Μόλις γυ
ρίζει είς τό σπίτι του, ζητεί δύο μποτίλλιες ουΐσκυ, 
τής όποιες αδειάζει ένω διαβάζει τό χειρόγραφον. ‘Ό
ταν τελειώση καί τήν δευτέραν μποτίλλια, πέφτει είς 
τό κρεββάτι του. Ό καμαριέρης τού βάζει τό χειρόγρα
φον κάτω άπό τό μαξιλάρι του.

Τό έπόμενον πρωί, ό Μανζού ξυπνά μέ τό κεφάλι 
βαρύ, άλλά ξεύροντας τέλεια τόν ρόλο του !

Ή Συλβία Σίδνεϋ κάθεται είς μίαν γωνίαν τού 
στούντιο, είς τό όποιον πρόκειται νά έργασθή, σάν νά 
θέλη έτσι νά συνηθίση είς τό περιβάλλον. Έπειτα, 
φλυαρώντας καί διασκεδάζοντας μέ τής φιλενάδες της 
καί μέ τούς έπισκέπτας, γράφει βιαστικά, κάθε τόσον, 
συντόμους σημειώσεις εις ενα χαρτί πού έ'χει μαζύ της. 
Αί σημειώσεις αύταί άφορούν, φυσικά, τόν ρόλον πού 
τής έ'χει άνατεθή,

Ό Γ/,άρυ Κούπερ, δταν μελετά τόν ρόλον του — ά- 
φού έχει άποστηθίσει πρώτα τόν διάλογον—βηματίζει 
μέσα είς τό στούντιο σάν λεοντάρι είς τό κλουβί του, 
μέ τό κεφάλι σκυμμένον, ψιθυρίζοντας τάς λέξεις μέ 
μονότονην φωνήν.

Ό Κάρυ Γκράντ δέν ήμπορεΐ νά μελετήοη άν δέν 
βγάλη τό σακκάκι του καί δέν πετάξη πίσω άπό τήν 
πλάτην τήν δεξιάν τιράντα του ! 'Έπειτα άνασηκώνει 
τά μανίκια του, τόσον τό καλοκαίρι δσον καί τόν χει
μώνα, καί, μέ τό καπέλλο είς τό κεφάλι, κινείται άργά 
καί σιωπηλά, σάν κατάδικος πού περιμένει νά άνέβη 
είς τό ικρίωμα.'

‘Η Γκρέτα Γκάρμπο μελετά τό μέρος της ξαπλωμέ
νη άνετα είς μίαν πολυθρόνα τού σαλονιού της. Έχει 
δέ πάντοτε καί ενα βοηθόν, ενα νεαρόν βιολιστήν, ό 
όποιος, ένω εκείνη μαθαίνει τάς διαφόρους σκηνάς, 
παίζει βιολί είς έ'να γειτονικόν δωμάτιον διά νά δημι- 
ουργήση γύρω της μίαν μουσικήν άτμόσφαιραν.

Ή Μάρλεν Ντήτριχ άφιερώνει μακράς ώρας είς τό 
διάβασμα τού βιβλίου ή τού θεατρικού έργου, άπό τό 
όποιον είνε βγαλμένον τό φίλμ. Μόνον κατόπιν άρχί- 
ζει τήν μελέτην τού ρόλου της, τόν όποιον άπαγγέλλει 
μέ δυνατήν φωνήν, βηματίζοντας συγχρόνως καί παίρ
νοντας τάς στάσεις πού πρέπει νά έπαναλάβη εμπρός 
είς τόν φακόν.

Ό Χόβαρδ, ό νέος ήθοποιός πιύ άπεκαλύφθη μέ 
τό φιλμ «Κόκκινο λουλούδι*,  καί πού θά παίξη έφετος 
τόν «Άμλέτον», συνηθίζει νά βάζη ενα νεαρόν γραμμα
τέα νά τού διαβάζη τόν ρόλον του. Βεβαιώνει οτι, όταν
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τον διαβάζη ό ‘διος, δυσκολεύεται νά τόν συγκράτηση 
είς τήν μνήμην του, Ανω, ακούοντας τάς λέξεις άπό ί'να 
τρίτον, τάς θυμάται εύκολώτατα.

Ένφ παρακολουθεί τά διάβασμα, εχει εμπρός του 
τήν φωτογραφίαν τής συζύγου του’καί τών παιδιών του. 
Διότι—λέγει — τοΰ εμπνέουν δύναμιν καίέπιμονήν.

Τά περιεργότερον σύστημα εϊνε τής Κλάρας Μπόου, 
παράξενον δπως καί ή ιδία. Διά το πρώτον δμιλοΰν 
φίλμ της, ή κοκκινομαλλοΰσα ηθοποιός έπέρασε όλο- 
κλήρους νύκτας προσπαθώντας νά αποστήθισή τάς 
φράσεις, χωρίς νά τά κατορθώση.

ΟΙ διευθυνται ήσαν απελπισμένοι καί τά στάδιον 
τής Κλάρας έφαίνετο τελειωμένον. Ευτυχώς ή ηθοποιός 
Απενύησε ί'να τέχνασμα. Άπετύπωσε τάς σκηνάς της 
είς φωνογραφικούς δίσκους, τούς όποιους εβαλε επα- 
νειλημμένως εις τό γραμμόφωνόν της. Και ήμπόρεσε 
έτσι νά μάθη τό μέρος της δπως μαθαίνει κανείς ί'να 
τραγοΰδι.

Ή Κάθρην Χέπμπουρν δεν μελετά ποτέ τόν ρόλον 
της τήν προηγουμένην ήμέραν, διότι τότε δεν θά ενθυ
μείτο πιά τίποτε τήν ώραν τοΰ ^γυρίσματος». Τόν δια
βάζει καί τόν ξαναδιαβάζει βιαστικά όλίγα λεπτά πριν 
άρχίση τήν Αργασίαν. Μόνον έτσι ήρπορεϊ νά άποφύγη 
τάς δυσαρέστους αμνησίας.

Συχνά, ένφ δ φακός άποτυπώνει κάποιαν άλλην σκη
νήν, ή Κάθρην, κάθεται είς κάποιαν άπόμερην γωνίαν 
καί ψιθυρίζει τό κείμενον τής έπομένης σκηνής, είς 
τήν δποίαν θά λάβη μέρος.

Τό Χόλλυγουντ παρουσιάζει καί το ίξής περίεργον 
θέαμα: Τήν ώραν τοΰ προγεύματος, βλέπει κανείς γυ
ναίκες πού κερδίζουν Ακατομμύρια κάθε έτος, νά εϊνε 
σκαρφαλωμένες επάνω είς ιά ψηλά σκαμνιά τών μπαρ 
καί νά ίπαναλαμβάνουν πυρετωδώς φράσεις έρωτος ή 
μίσους, λόγια εύθυμα ή δδυνηρά, μασσώντας συγχρόνως 
μπισκότα καί σάντουιτς!

Άλλά τό κοινόν πληρώνει καί απαιτεί τέλειον πει- 
ξιμον, χωρίς κανένα δισταγμόν, αδιαφορώντας διά :ο·.ς 
κόπους είς τούς όποιους υποβάλλονται οί ηθοποιοί σιά 
νά τοΰ δώσουν μιάς ώρας εϋχαρίστησιν.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Νικ. Καρασμάνης Καβάλλα 1-1 -935 Μέχρι 30-12-935
Κινημ. «Διονύσια» Κατερίνη 1-1 935 » 30-12 935
Κιν. ’Επιχειρ. Α.Ε. Άθήναι 1-1 -935 » 80-12-935
c. Constant Berlin 1-1 -935 » 30-12-935
Ίο». Κιαππέκος Πειραιεύς 110-935 30· 9-935
Ήλίας Μπεζάνης Κορυτσά. 1-1 -935 » 30-12-935
Κινημ. Αρμονία Λεβάδεια 1-1 -935 > 30- β·935
Λουκάς Μέγας Λεβάδβια 1-1 -935 30- β-935
Διον. Λαζάνης Άθήναι 1-1 -935 » 30-12 935
Τηλ. Σπυρίδης Άθήναι 1-4 -935 » 30- 3-936
Φρ. Φρενόπουλος Ν. Φιλαδέλ.1-1 -935 > 30-12-935
Γ. Παπαλεξάνδρου Άθήναι 1- 3-935 » 29- 2 936
Sumer Istanbul 1- 9 934 » 30- 8-935

Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΝΤΕΡΝΑ 
ΤΑΒΕΡΝΑ 

'’ΜΑΓΕΙΑ” (ΓΚΡΕΤΣΗ)
ΆχαρυΛν 178 μέχρι Άγ. Μελετίου 87 

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 
ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ 

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΟΣ ΤΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
κινηματογραφιστών 
Δίδονται Γ«ύματα καί έκΐ καραγγ»λει<.

ΜΙΚΡΑ_ ΝΕΑ
Ό γνωστός σκηνοθέτης Άνατόλ Λίτβακ, είς τόν όποιον 

οφείλονται μεταξύ άλλων τά έργα «Γιά λίγη αγάπη» καί 
«Τό πλήρωμα», αναχωρεί διά τήν ’Αμερικήν, ύπογράψας 
συμβόλαιον μετά τής έταιρίας «Universal».

—Τό αηδόνι τοΰ γερμανικού κινηματογράφου, ή χαρι
τωμένη Μάρθα Έγκερτ, αναχωρεί καί αύτή μέ την σειρά 
της διά τήν ’Αμερικήν.

—‘Ο "Ερνεστ Λιούμπιτς θά διευθύνη τό προσεχές 
φίλμ τής Μάρλεν Ντήτριχ «Ρόδον τοΰ Ράντσο» διά τήν 
«Παραμάουντ».

—Ή Γκρέτα Γκάρμπο μετά τήν «’Άννα Καρένινα» 
θά πρωταγωνιστήσω είς τό φίλμ «Ή φλόγα μέσα».

—*0  Μάριον Γέριγκ «γυρίζει» διά τήν «Παραμάουντ» 
τό φίλμ «Τό τέλος τοΰ κόσμου»· μέ πρωταγωνίστριαν τήν 
χαριτωμένην Συλβία Σίντνεϋ.

—Ή Ίρέν Ντάν πρωταγωνιστεί εις τό νέον φίλμ τής 
«Γιουνίβερσαλ» «Σόου—Μπότ».

—Ή Κάθριν Χέπμπουρν έτοιμάζει δύο νέα φίλμ διά 
τήν «R. Κ. Ο.» Είς τό πρώτον θά έχη ώς συμπαίκτην 
τόν Φράνσις Λέντερερ κοί είς τό δεύτερον τόν Ζάρλ Μπου· 
άγιέ.

— Ό Ρισάρ Μπολεελάφσκυ «γυρίζει» διά τούς «'Ηνω
μένους Καλλιτέχνας» μίαν νέαν έκδοσιν τών «Άθλιων» 
τοΰ Ούγκώ. Πρωταγωνισταΐ είναι δ Τσάρλ Λώτον καί ό 
Φρέντερικ Μάρς.

—Etc τήν Βιέννην έτοιμάζονται δύο μεγάλα φίλμ. Τό 
ένα θά έχη ώς θέμα τήν ζωήν τοΰ περιφήμου μουσουρ
γού Μόζαρτ, καί τό έτερον θά είναι ή γνωστή όπερέττα 
τοΰ Λέχαρ «Κλό—Κλό». Πρωταγωνίστρια τοΰ τελευταίου 
θά είναι ή ή Μάρθα "Εγκερτ ή, δπερ καί περισσότερον 
πιθανοφανές λόγφ τής άναχωρήσεως τής Έγκερτ είς τήν 
’Αμερικήν, ή Μάγδα Σνάίντερ.

ΑΙΕΥΒΪΝΤΑΙΚΙΝΗΜΑΤΟΙΡΑΦΑΗ
Εξασφαλίσατε τό Ζουρνάλ τοΰ

■Mill III I·: Mil
Ή μόνη αυθεντική ταινία

Τά πυροβολεία τοΰ Λυκαβηττοΰ
Τό Πρότυπον τάγμα Εΰζώνων
Ό Βομβαρδισμός
Αί Καταστροφαί έκ τοΰ βομβαρδισμού
Τά Παραπήγματα
Τά θωρακισμένα αυτοκίνητα
Ό Ναύσταθμος
Τά άρματα μάχης
*0 Στόλος
Τό πυροβολικόν τοΰ περάματος
Ή κηδεία τοΰ άντιπλοιάρχου Σιώκου
Ή υποδοχή τοΰ Κονδύλη |είς ’Αθήνας
‘Η Δοξολογία έπί τή καταστολή τοΰ Κινή

ματος κ λ.π.

ΚΩΝ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Γραφεία Κινηματογράφου ΠΑΑΑΑΣ

Βουκουρεστίου 1 ’Αθήνας
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΞ του αρχισυντάκτου μας Κ· BIQISOS Π/ΑΠΑ/ΛΙΧΛΑΗ γ.

Παραγωγή «Uinted Arsists»
ΤΟ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΗΜΑ

Όμιλοϋσα γαλλιστί. Προεβλήθη εις τό
«dubbing» «Σπλέντιτ»

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Διασκευή τοΰ περιφήμου μυθιστορήματος «Cynara». 
Τό σενάριο όφείλεται είς τήν γνωστήν Φράνσις Μά
ριον καί ή σκηνοθεσία είς τόν Κίγκ Βίντορ.

Δέν γνωρίζομεν ποία θά ήτο ή έντύπωσίς μας έάν 
τό φίλμ αύτό, τό έβλέπαμεν είς τήν άγγλικήν έκδο- 
σιν. Διότι τό ντουμπλάρισμα είναι τόσον άποτυχημέ- 
νον, ώστε είς πολλά σημεία νά προκαλή εντελώς 
άντίθετον έντύπωσιν άπό έκείνην πού έπιδιώκει ό 
σκηνοθέτης. Πάντως τό φίλμ, καί έτσι πού τό είδαμε, 
δέν μάς άφήνει άδιαφόρους. Ή ύπόθεσίς του πραγ
ματεύεται τήν περίπτωσιν ένός άνδρός, δ όποιος εύ- 
ρίσκεται μπλεγμένος μέ δύο γυναίκας, τήν σύζυγόν 
του καί τήν έρωμένην του. θέμα, τό όποιαν δίδει 
λαβήν είς ένα καλόν συγγραφέα νά παρουσιάσω 
πράγματα ένδιαφέροντα. Είς τήν συγκεκριμμένην πε- 
ρίπτωσιν ύπάρχουν άρκετά τοιαΰτα, άλλά υπάρχουν I 
παραλλήλως καί πολλά σημεία άδύνατα, ή τούλά- 
χιστον πού φαίνονται τέτοια είς τήν ΐδικήν μας νοο- | 
τροπίαν. Π. χ. ή μεγάλη έπιφυλακτικότης καί έξαι- 
ρετική εύσυνειδησία τοΰ ήρωος τής ιστορίας, ό κε- I 
ραυνοβόλος έρως καί ή έπιμονή τής μικρούλας νά 
συνδεθή μ’ αύτόν, ή σκηνή κατά τήν όποιαν συναν- । 
τώνται οί δύο σύζυγοι μετά τήν έπιστροφήν τής συ
ζύγου άπό τήν Βενετίαν, καί διάφορες άλλες λεπτό- I 
μέρειες, δείχνουν μίαν ψυχολογίαν, τήν όποίαν δέν 
μπορεί νά παρακολούθηση ό"Ελλην (φαντάζομαι καί 
δ Εύρωπαΐος) θεατής.

Ή διεύθυνσις τοΰ Κίγκ Βίντορ δέν διακρίνεται διά 
τίποτε τό ιδιαίτερον. ’Εργασία τής ρουτίνας καί 
αύτό μας έκπλήσει προερχόμενον άπό τόν Βίντορ, 
δ δποΐος θεωρείται ένας άπό τούς maitres τοΰ άμε- 
ρικανικοϋ κινηματογράφου. Έκ τών ήθοποιών καλλί
τερος δ Ρόναλντ Κόλμαν, άν καί δχι άντάξιος πα- 
λαιοτέρων δημιουργιών του.

Ή Καίη Φράνσις καλούτσικη. "Οσον άφορά τήν 
νέαν πού ύποδύεται τήν έρωμένην, έχει μίαν συμπα
θή φυσιογνωμίαν, άλλά φαίνεται καθαρά δτι εμφανί
ζεται διά πρώτην φοράν έμπρός είς τόν φακόν. Τό 
παίξιμό της δέν έχει θέρμην καί άνεσιν καί ή δλη 
της έμφάνισις έχει κάτι τό συνεσταλμένον.

Έάν τό φιλμ αύτό ήτο άλλου σκηνοθέτου θά τό 
έκρίναμεν ώς καλόν, άλλά άπό τόν Βίντορ έχομεν | 
μεγάλας άπαιτήσεις καί δΓ αύτό είμεθα αυστηροί, 
είς τάς κρίσεις μας. Πάντως είναι έργον τό όποιον I 
δέν στερείται στοιχείων διά νά άρέση.

Παραγωγή «Metro Goldwyn»
ΤΑΡΖΑΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ
Όμιλοϋσα γαλλιστί. Προεβλήθη είς τό

dubbing «’Αττικόν»
Έκμετάλλευσις «Μέτρο - Γκόλντουϊν»

_Τό φίλμ αύτό άποτελεΐ συνέχειαν τοΰ «Ταρζάν» 
τοΰ Βάν Ντάϊκ, τό δποΐον προεβλήθη κατά τό πα
ρελθόν έτος άπό τής όθόνης τοΰ ίδιου Κινηματο
γράφου. Τό «Ταρζάν καί ή σύντροφός του» άρχίζει 
μέ μίαν άποστολήν πρός εδρεσιν τοΰ περιφήμου νε
κροταφείου έλεφάντων, τήν δποίαν διοργανώνει δ 
μόνος έπιζήσας άπό τούς έξερευνητάς τής πρώτης' 
έποχής του «Ταρζάν», μέ κάποιον φίλον του. Εν

νοείται δτι δσοι δέν εΐδον τό πρώτον τούτο μέρος, 
δύνανται θαυμάσια νά παρακολουθήσουν τό δεύτε
ρον, διότι έχει δλα τά γνωρίσματα ένός αύτοτελοΰς.

’Από τεχνικής άπόψεως δ «Ταρζάν καί ή σύντρο
φός του» άποτελεΐ άνταξίαν συνέχειαν τοΰ «Ταρζάν» 
τοΰ Βάν Ντάϊκ. "Ισως μάλιστα άπό άπόψεως θεα
ματικής καί δραματικοΰ ένδιαφέροντος νά είναι Α
νώτερου. Είς τό ύπό κρίσιν αί περιπέτειαι είναι τόσαι, 
ώστε πριν τελειώσει ή μία άρχίζει άμέσως άλλη 
περισσότερον δραματική. Οΰτω τό ένδιαφέρον τοΰ 
θεατοΰ δέν χαλαροΰται ούδ’ έπί στιγμήν.

Άλλά ή διαφορά μεταξύ τών δύο φίλμς είναι ή 
άκόλουθος.

Είς τό πρώτον δπήρχε μεγαλυτέρα άλήθεια. Ό 
Βάν Ντάϊκ, πραγματικός λάτρης τής φύσεως καί 
βαθύς γνώστης τής ζούγκλας καί τών μυστηρίων 
της, μάς έδιδε μίαν πληρεστέραν εικόνα τής ζωής 
τής παρθένου ζούγκλας, τής μεγάλης αύτής πρωτα
γωνίστριας τοΰ έργου. Επίσης μάς έγνώριζεν άρ
κετά ήθη καί έθιμα τών ιθαγενών καί τό έργον του 
συνεδύαζε τό τερπνόν μετά τοΰ ώφελίμου. Ή συνέ
χεια, όφειλομένη είς άγνωστόν μου σκηνοθέτην, 
είναι ένα ένδιαφέρον θέαμα, άλλά παραμένει τοι- 
οϋτον μέχρι τέλους. ’Άν μάλιστα θελήσωμέΰ νά 
άναλύσωμεν τήν ποιότητα τής συγκινήσεως πού 
μάς προσφέρεται, τότε θά ίδωμεν δτι είναι άπό τάς 
πλέον κοινοτύπους καί εύτελεΐς.

Αύτό δμως δέν έμποδίζει τό φιλμ νά άρέση,’ καί 
έχω μάλιστα τήν πεποίθησιν δτι ή έμπορική' άξία 
τούτου είναι ίσως άνωτέρα άπό τοΰ πρώτου.

Ό Τζόννυ Βεϊσμύλλερ καί ή άνταξία σύντροφός 
του Μωρίς Σούλλιβαν, ένθουσιάζουν τό κοινόν μέ 
τήν ώραίαν έμφάνισιν των καί τούς άθλους των. 
Αξιοσημείωτοι άκόμη έκ τών ήθοποιών δ Πάουλ 
Κάβαναφ καί δ Νέϊλ Χάμιλτον.

Γενικώς πρόκειται περί έργου έξόχως έμπορνκοϋ, 
τό δποΐον συνιστάται άνεπιφυλάκτως.

Παραγωγή Columbia

ΜΠΗΤΤΕΡ—ΤΙ
(Όμιλοϋσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό

•dubbing») «Παλλάς»
Έκμετάλλευσις Ιωσήφ Μαργουλή

Τό φιλμ αύτό έρχεται έπικαίρως νά μάς βείξη 
τήν φρίκην τοΰ έμφυλίου σπαραγμού. Ή ύπόθεσίς 
λαμβάνει χώραν είς τήν Κίναν κατά τήν έποχήν τής 
έπαναστάσεως. Ίσως τό θέμα νά μή είναι τιολύ 
πρωτότυπον, ούτε νά διακρίνεται διά τήν μεγάλην 
ψυχολογίαν του. Άλλά τό σύνολον, χάρις είς τήν 
δεξιοτεχνίαν του σκηνοθέτου Φράνκ Κάπρα, αιχμα
λωτίζει. Αί εικόνες του έχουν ζωήν, χρώμα, κίνησιν, 
παλμόν, έπί πλέον δέ είναι θαυμάσια φωτογραφη- 
μέναι. Τό πλήθος κινήται μέ σπανίαν φυσικότητα, 
καί δίδει πλήρως τήν έντύπωσιν τοΰ «άληθινοΰ».

Έκ τών πλέον άξιοσημειώτων σκηνών, άναφέρω 
δλας τάς είκόνας τής έπαναστάσεως, τήν διάσωσιν 
των μικρών όρφανών ύπό τοΰ Δόκτορος Στάϊκ καί 
τής μνηστής του, τόν έφιάλτην τής τελευταίας κα
θώς καί δλας τάς έρωτικάς σκηνάς τοΰ Κινέζου 
στρατηγού πρός τήν αιχμάλωτόν του.

Έκ των ήθοποιών περίφημος ό Νίλς Άστερ. Δη
μιουργεί ένα ρόλον Κινέζου πολύ ένδιαφέροντα. 'Η 
Βαρβάρα Στάνγουΐκ έχει στιγμές μόνον καλές. 'Ω
ραία καί έπιβλητική έμφάνισις τής κινεζούλας.

Γενικώς πρόκειται περί ένδιαφέροντος έργου, 
θαυμαστοΰ ιδίως άπό τεχνικής άπόψεως, τό όποιον 
παραλλήλως συνδυάζει άξιόλογον έμπορικότητα.
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Ή κίνησις τής νέας πϊριόδου θεωρείται έξαιρετικά 

Ικανοποιητική έν συγκρίσει μέ προγενέστερα έτη.*  Τά 
στούντιο εργάζονται δλα πυρετωδώς, όί ηθοποιοί έχουν 
διαρκώς εργασίαν, αί διάφοροι έταιρεϊαι αναγγέλλουν συ
νεχώς ύπερπαραγωγάς καί οί κινηματογράφοι έχουν γε· 
ναίας εισπράξεις. Κατά τόν μήια Φεβρουάριον τά φίλμς 
πού είχον τήν μεγαλειτέραν έπιτυχίαν ήσαν τά ακόλουθα: 
«Νταβίντ Κόππερφιλντ» τής Μέτρο-Γκόλντουΐν, τό όποιον 
κατά τάς δύο εβδομάδας προβολής του άπό τής οθόνης 
τοΰ αριστοκρατικού κινηματογράφου τής Νέας ‘Υόρκης 
«Κάπιτολ» έκαμε εισπράξεις 40.000 δολλαρίων, (τό φίλμ 
αύτό είναι έμπνευσμένον άπό τό ομώνυμον μυθιστόρημα 
τοΰ Ντίκενς), «Ό υίός τών Ινδιών» μέ τόν Ρόναλντ 
Κόλμαν, σκηνοθεσία Ροΰμπεν Μαμουλιάν, εις τό «Ρίβολι» 
έκαμε τήν δευτέραν εβδομάδα 31.000 δολλάρια, τό «Ζωές 
ένός στρατιιότου τής Βεγγάλης» μέ τούς Γκάρυ Κοΰπερ 
καί Φράνσοτ Τόν, τής Παραμάουντ, τήν τρίτην εβδομάδα 
έκαμε είσπράξεις 28.700 δολλαρίων. ‘Ακόμη αρκετήν έπι
τυχίαν είχε καί «Bordertown» τής εταιρίας «Βάρνερ 
Μπρος» μέ πρωταγωνιστήν τόν Πάουλ Μοϋνι, γνωστόν 
μας άπό τό «Σκαρφέϊς» τού οποίον αί είσπράξει είς τό 
κινηματοθέατρον «Strand» τής Νέας ‘Υόρκης άνήλθον 
είς 25.000 δολλάρια.

Μεταξύ τών νέων μεγάλων φίλμ πού άναγγέλλονται 
σημειοϋμεν: «Ό Μέγας Ζίγκφιλντ» παραγωγής Ζέσσε 
Λάσκυ, τό όποιον θά περιλαμβάνη εξαιρετικός χορευτι
κός εικόνας, «Αί τελευταΐαι ήμέραι τής Πομπηίας» ται
νία έγχρωμος τής «Radio Pictures», «Αυτή» τής ιδίας 
εταιρίας, «Μόδες τοΰ 1935» παραγωγής «Wangers» «Κοκ- 
κινομαλλοΰσες» τής «Παραμάουντ» καί τό «Σόου—Μπότ» 
τής «Γιουνίβερσαλ» (νέα έκδοσις) μέ τήν Ίρέν Ντάν.

Καί μερικά νέα : Ό Σάμουελ Γκόλντουϊν δέν φαίνε
ται τόσον ικανοποιημένος άπό τήν νέαν του άποκάλυψιν 
τήν “Αννα Στένν, διά τήν οποίαν έξώδευσε τεράστια 
ποσά διά νά τήν λανσάρη. ‘Υπάρχουν φήμαι ότι έάν καί 
τό νέον της φίλμ δέν άποδώσει τά καλά άποτελέσματα 
πού άναμένονται, τότε ό Γκόλντουϊν θά διαλύση τό συμ- 
βόλαιόν της.

Τό νέον φίλμ τής Μάρλεν Ντήτριχ τό όποιον έφερε 
τόν τίτλον «‘Ισπανικό καπρίτσιο» θά λέγεται «‘Ο διάβο
λος είναι μιά γυναίκα >. ‘Η Γκρέτα Γκάρμπο Ορυλλείται 
δτι θά έρμηνεύση τήν Ζάν ντ*  Άρκ, τοΰ Μπέρναρ Σόου, 
είς τήν οθόνην. Τόν ίδιον ρόλον έπιθυμεΐ άπό καιρού νά 
ύποδυθή καί ή Κά&ριν Χέπμπουρν.

‘Η Τζόαν Κράουφορντ, παρατάς έλπίδας μερικών... 
άσπονδων φίλων της (βλέπε Νόρμα Σήρερ, Τζίν Χάρ- 
λοου κ. ά.) δτι έπαυσε πλέον νά άρέση, έξακολουθεΐ, 
δπως τουλάχιστον δεικνύουν διάφοροι έξηκριβωμέναι 
πληροφορίαι, πάντοτε νά είναι μία άπό τάς πλέον εμπο
ρικός φίρμας. Διαδίδεται άκόμη δτι τό νέον της φίλμ θά 
«γυρισθή» ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ γηραιού maitre Γκρίφ- 
φιθ.

ΝΕΑ ΤΕΑΕΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝ)ΓΡΑΦΟΥ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 25. (Άθην. Πρακτ.) — Ό εφευρέ

της τοΰ κινηματογραφικού μηχανήματος Λουΐ Λου- 
μιέ παρουσίασε τό απόγευμα είς τήν ’Ακαδημίαν 
τών Επιστημών νέαν κινηματογραφικήν ταινίαν «έν 
αναγλύφφ» *Η  θεωρία τής νέας έφευρέσεως στη
ρίζεται έπί τής μεθόδου τής άποκαλουμένης «έγχρω
μος ταινία». Ό Λουμιέ χρησιμοποιεί τό κίτρινον 
καί τό κυανοϋν χρώμα. Ή προβολή τής ταινίας άπέ 
δειξεν δτι εύρέθη ούσιαστικώς ή λύσις τοϋ προβλή 
ματος.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
—Πρόκειται αρά γε μετ’ ολίγον νά ίδωμεν κι- 

νηματογραφουμένην τήν λειτουργίαν τοΰ ανθρω
πίνου εγκεφάλου ; Τό πράγμα δέν είναι καθόλου α
πίθανου μετά τήν ά\ αγγελλομένην νέαν έφευρεσιν 
τοΰ ’Άγγλου ’ιατρού κ. Άντριαν, καθηγητοΰ είς 
τό Πανεπιστήμιου τοΰ Καίημπριτζ, ό όποιος πρό 
τινων ημερών παρουσίασε τόν «έγκεφαλογράφον» του.

—Πρόκειται , περί ένός τελείου ήλεκτροφωτο- 
γραφικοϋ μηχανήματος, τό όποιον φωτογραφεί καί 
αποδίδει ήχητικώς μέ απόλυτον ακρίβειαν τάς δο
νήσεις καί τάς κινήσεις πού σημειοΰντσι κατά τήν 
λειτουργίαν ' τοΰ ανθρωπίνου εγκεφάλου, άκριβώς 
δπως ό καρδιογράφος καταγράφει τούς παλμούς τής 
καρδιακής λειτουργίαν.

— ‘θ επιστημονικός κόσμος χαρακτηρίζει ώς έ- 
ξαιρετικώς σοβαρόν τό μηχάνημα, τό όποιον δύνα- 
ται τελειοποιουμενον νά παράσχη σοβαρός υπηρεσίας 
είς τήν ιατρικήν.

ΝΕΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ
—Είς τά έν Βερολίνφ στούντιο τοΰ Τέμπελχοφ ήρχισε 

τό «γύρισμα» τοϋ νέου φίλμ «Μαζούρκα» μέ σκηνοθέτην 
τόν γνωστόν καλλιτέχνην Βίλλυ Φόρστ. Εις τό φίλμ αύτό 
τόν ρόλον τής πρωταγωνίστριας υποδύεται ή περίφημος 
Πόλα Νέγκρι, συμπράττουν δέ οί Πάουλ Χάρτμαν, ό Άλ- 
μπρεχτ Σοενχαλς κ. α. Το φιλμ αυτό «γυρίζεται» διά λο
γαριασμόν τής Cine-Allianz. Rota.

—‘Ο περίφημος καλλιτέχνης "Εμιλ Γιάννιγκς πρωτα
γωνιστεί είς τό νέον φίλμ τής Deka «Der alte und der . 
Junge Konig».

—Ό Ρίτσαρ Άϊχμπεργκ θά «γυρίση» είς τό Λονδϊνον 
το φιλμ «Πρόσκλησις διά βάλς» μέ «άστέρα» τήν Λίλιαν 
Χάρβεϋ.

—Είς τό Παρίσι ό Μάξ “Οφυλς κινηματογράφε! τό 
περιφημον μυθιστόρημα τής Κολέτ «Θεία» (Divine). Ή 
πρωταγωνίστρια είναι ή Τζίνα Μανές.

—Ή «Μέτρο» ήγόρασε διά τήν ’Αμερικήν τό φίλμ 
•Μασκαραντ» του Βίλλυ Φόρστ.

ΠΛΑΑΙΑ ΤΕΥΧΗ
ΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ

Είς τά γραφεία μας πωλοΰνται πάντοτε 
και άποστέλλονται ταχυδρομικώς είς τάς 
Επαρχίας, παλαιό τεύχη καί ολόκληροι 

αειραι τευχών «Κινημαιογραφικοϋ Αοιέ- 
ρος» άπό τοΰ έτους 1 929 μέχρι σήμερον. 
Τιμή έκάστου τεύχους Δρχ. 5._ _
Σειρά όλόκληρος ένός έ'τους » 1ΟΟ.—

Είς τάς Επαρχίας άποστέλλονται έλεύ- 
ϋ'ερα ταχυδρομικών τελών.

Τό παρελθόν δεκαπενθήμερον ύπήρζεν θλιβερόν, 
θλιβερότατου, όχι μόνον άπό κινηματογραφικής άπό
ψεως, άλλά γενικώς άπό Εθνικής συμφοράς. Μερι
κοί, όλίγοι εύτυχώς, έπίορκοι άξιωματικοί, πάσχου- 
τες έκ βενιζελίτιδος, ήρπασαν τά δπλα τής Πατρίδος 
άτινα τούς ένεπιστεύθη διά τήν τιμήν της καί τά 
έστρεψαν έναντίον της. Εύτυχώς τό κίνημα, παρά 
τήν έκτασίντου, κατεστάλη, δχι βεβαίως μέ μικράς 
έθνικάς άπωλείας, πράγματα γνωστά είς πάντας έκ 
τού ήμερησίου πολιτικού Τόπου.

Ημείς ώς καθαρώς έπαγγελματικός Τύπος καί 
μακράν έπομένως τών πολιτικών ή στρατιωτικών 
ζητημάτων, δέν εϊμεθα οί αρμόδιοι νά άσχοληθώμεν 
μέ τάς θλιβεράς λεπτομέρειας τών τελευταίων γε
γονότων, άλλά ώς "Ελληνες γνήσιοι καί τέκνα τής 
άθανάτου Ελλάδος, έκφράζομεν άπό τής παρούσης 
στήλης, δχι μόνον τόν άποτροπιασμόν μας κατά τών 
άπαισίων μοιτραλιών, άλλά διερμηνεύομεν καΐ_τήυ 
άγανάκτησιν παντός όρθοφρονοΰντος, κατά τού ά- 
παισίου έργου τού σατανά, υιού τοΰ Βεελζεβούλ. _

ΤΗτο έπόμενον λοιπόν, κατόπιν τόσων θλιβερών 
γεγονότων, νά μή μείυη άτρωτος καί δ έλληνικός 
Κινηματογράφος, είς τόν όποιον έπέπρωτο νά συσ- 
σωρευθοΰν καί άλλα δεινά.

Οϋτω άμέσως μέ τήν άναγγελίαν τής έκκρήξεως 
τοΰ κινήματος, τήν Παρασκευήν 1 Μαρτίου καί πριν 
ή τά κυβερνητικά πυροβόλα άρχίσουν νά βάλουν 
κατά τών προδοτών τού πρωτύπου τάγματος εύζώ- 
νων είς τού Μακρυγιάννη, διετάχθη τό κλείσιμον 
δλων τών κέντρων καί θεαμάτων καί έπομένως καί 
τών Κινηματογράφων άπό τής 9. μ. μ.

ΟΙ Κινηματογράφοι τών ’Αθηνών, παρέμεινον εν
τελώς κλειστοί τάς τρεις πρώτας ήμέρας τού κινή
ματος, ήτοι τήν Παρασκευήν, Σάββατον καί Κυρια
κήν, 1-3 Μαρτίου καί μόνον άπό τής Δευτέρας, 4 
τρέχ. έπετράπη ή λειτουργία αυτών, άλλά καί μέχρι 
τής 9 με,τά μεσημβρινής. Μετά τήν καταστολήν τού 
κινήματος καί τήν έπιστροφήν τοΰ Ύπουργοΰ τών 
Στρατιωτικών κ. Γ. Κονδύλη έκ Θεσσαλονίκης, διά 
διαταγής τοΰ στρατιωτικού Διοικητοΰ ’Αθηνών στρα
τηγού κ. Πετρίτη έπετράπη άπό τής παρ. Τετάρτης, 
13 τρέχοντος ή λειτουργία τών Κινηματοθεάτρων 
μέχρι τής 10.15 μ. μ. Έλπίζεται δμως, δτι συντομώ- 
τατα θά άρθή παν περιοριστικόν μέτρον καί αί Κι- 
νημαγραφικαί ’Επιχειρήσεις θά έπαναλάβουν τήν 
κανονικήν ώς καί πρότερον λειτουργίαν των.

***
Τό κίνημα τών προδοτών τό όποιον ήνάγκασε 

τήν Κυβέρνησιν νά κηρόξη είς δλον τό Κράτος τόν 
Στρατιωτικόν Νόμον, έπέφερεν μεγίστας ζημίας και 
είς δλους γενικώς τούς λειτουργοΰντας έν Έλλάδ^ 
Κινηματογράφους. Οϋτω είς τήν Θεσσαλονίκην, άφοΰ 
οί Κινηματογράφοι παρέμειναν έπί 2-3 ήμέρας έντε- 
λώς κλειστοί, έπετράπη κατόπιν ή λειτουργία των 
μόνον μέχρι τής 8ης μ. μ. πράγμα τό όποιον έσή- 
μαινε μηδέν άπό άπόψεως εισπράξεων.

Είς τάς περισσοτέρας τών νήσων, είτε διότι κα· 
τελήφθησαν ύπό τών έπαναστατών, είτε διότι_ άπε- 
κλείσθησαν αί συγκοινωνίαι κατόπιν διαταγής τής 
Κυβερνήσεως, δέν έλειτούργουν οί Κινηματογράφοι, 
πράγμα τό όποιον έπέφερε άνυπολογίστους , ζημίας 
είς τάς έπιχειρήσεις τών Κινηματογράφων άφ’ ένός 
καί είς τά γραφεία Έκμεταλλεόσεως ταινιών άφ’ 
έτέρου. * * *

Εύτυχώς. ή θύελλα παρήλθε συντόμως, χάρις είς 

τήν άποφασιστικότητα τής Κυβερνήσεως νά άντιμε- 
τωπίση μέ σθένος τούς έξ έπαγγέλματος κινηματίας 
καί ουτω ή γαλήνη θά έπιτρέψη είς τό μέλλον νά 
λειτουργήση ή έπαγγελματική κινηματογραφική μη
χανή έκ τής όποιας άποζοΰν χιλιάδες οικογενειών.

*' *
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθη

σαν τά έξής έργα είς τούς κεντρικούς Κινηματογρά
φους τών ’Αθηνών.

Αττικόν : 1 -12 Μαρτίου «Ό Ταρζάν καί ή σύν
τροφός του» μέ τόν Τζώννη Βαϊσμύλερ καί 13-17 
ίδιου ό Χονδρός καί ό Λιγνός είς τήν κωμωδίαν «Ο'ι 
ξένιαστοι».

Τιτάνια. 4-10 Μαρτίου «’Ερωτικό ρωμάντσο» μέ 
τόν Ρίτσαρ Τάουμπερ καί 11-17 ίδιου «Ό λευκός 
παράδεισος».

ΙΙαλλάς : 4-9 Μαρτίου «Μπήττερ-Τί» μέ τόν Νίλς 
Άστερ καί άπό τής Κυριακής 10-17 ίδιου τό έργον 
«Μιά βραδυά στή Βουδαπέστη» μέ τήν Ράζυ Μπάρ- 
σονυ.

Παν&εον. 4—10 Μαρτίου «Νύχτες Μόσχας» καί 11 
—17 ίδίου «Πώς έσβυσε μιά άγάπη» άμφότερα προ
βαλλόμενα διά δευτέραν φοράν.

Σπλέντιτ, 4—10 Μαρτίου «Ό κλέφτης τής Βαγδά
της» μέ τήν ’Άννα Μαίϋ Βόγκ καί 11—17 ίδίου «Ξε
χασμένη μελωδία». ·

***
Κατά τό παρελθόν θλιβερόν δεκαπενθήμερον οί κεν

τρικοί Κινηματογράφοι α' βιζιόν τών ’Αθηνών κατώρθω- 
οαν νά πραγματοποιήσουν τά κάτωθι εισιτήρια.

Έβδομάς 25—3 Μαρτίου 1935.

ΑΤΤΙΚΟΝ «Οί “Αθλιοι», Χάρρυ Μπώρ.
Δευτέρα 25 Φεβρουάριου Εισιτήρια 737
Τρίτη 26 » » 858
Τετάρτη 27 » » 1021
Πέμπτη 28 » 1129

Τό δλον » 3.745
Πραγματοποιηθέντα κατά τάς προη

γούμενος προβολάς είς τόν αυτόν Κινη
ματογράφον 105.799

Σύνολον εισιτηρίων 109.544
ΑΤΤΙΚΟΝ «Ταρζάν καί ή σύντροφός του», Βαϊσμύλερ.
Παρασκευή 1 Μαρτίου > 1193
Σάββατον 2 Τ· » 558
Κυριακή 3 > » •—

Τό δλον » 1.751
ΤΙΤΑΝΙΑ «Ερωτικό ρωμάντζο», Ρ. Τάουμπερ.
Δευτέρα
Τρίτη

25
26

Φεβρουάριου Εισιτήρια 1492
1483

Τετάρτη 27 » 1566
Πέμπτη 28 » » 1387
Παρασκευή 1 Μαρτίου 836
Σάββατον 2 > » —
Κυριακή 3 »

Τό δλον » 6.764
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ΠΑΝΘΕΟΝ «Ή μικρή Ντόρριτ», "Αννυ "Οντρα.
Δευτέρα 25 Φεβρουάριου Εισιτήρια 994
Τρίτη 26 > » 1102
Τετάρτη 27 » » 1147
Πέμπτη 28 > > 907
Παρασκευή 1 Μαρτίου » 661
Σάββατον 2 » Φ 96
Κυριακή 3 > X —

Τό δλον » 4.907
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 

τοΰ αύτοΰ έργου καί εις τόν αυτόν 
Κινηματογράφον κατά τήν παρελθοΰ- 
σαν εβδομάδα 5.731

Σΰνολον Εισιτηρίων 9.283

ΠΑΛΛΑΣ < Μπήττερ-—Τί», Νίλς "Αστερ.
Δευτέρα 4 Μαρτίου Εισιτήρια 287
Τρίτη 5 » > 409
Τετάρτη 6 > > 378
Πέμπτη 7 » > 356
Παρασκευή 8 > 348
Σάββατον 9 480
Κυριακή 10 » 1.294

Τό δλον » 3.552

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ό κλέφτης τής Βαγδάτης», Φρ. Κέρτνερ.

Δευτέρα 4 Μαρτίου Εισιτήρια 298
Τρίτη 5 433
Τετάρτη 6 » » 418
Πέμπτη 7 > > 358
Παρασκευή 8 » » 327
Σάββατον 9 > » 509
Κυριακή 10 > » 1185

Τό δλον > 3528

ΠΑΛΛΑΣ «Μπήττερ—Τί», Νίλ; Άστερ.
Δευτέρα 25 Φεβρουάριου Εισιτήρια 1897
Τρίτη 26 » » 1237
Τετάρτη 27 » » 1052
Πέμπτη 28 » > 986
Παρασκευή 1 Μαρτίου » 559
Σάββατον 3 > » —
Κυριακή . 2

Τό δλον » ~5Τ3Ϊ
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ό Κλέφτης τής Βαγδάτης», Φρ. Κέρτνερ.
Δευτέρα 25 Φεβρουάριου Εισιτήρια 1782
Τρίτη 26 » » 1569
Τετάρτη 27 » » 1555
Πέμπιη 28 > » 1241
Παρασκευή 1 Μαρτίου » 884
Σάββατον 2 > » 67
Κυριακή 3

Τό δλον » 7098
'Εβδομάς 4—ΊΟ Μαρτίου 1935.

ΑΤΤΙΚΟΝ «Ταρζάν καί ή σύντροφός του», Βαϊσμύλερ.
Δευτέρα 4 Μαρτίου ΕΙοιτήρια 1469
Τρίτη 5 • > 1458
Τετάρτη 6 > 1142
Πέμπτη 7 » » 1113
Παρασκευή 8 > 996
Σάββατον 9 1323
Κυριακή 10 » » 3071

Τό δλον » 10.575
Είσιτήρ α πραγματοποιηθέντα ύπό

τοΰ αύτοΰ έργου κατά τήν παρελθοϋσαν
εβδομάδα

Σΰνολον Εισιτηρίων
1751

12.326
ΤΙΤΑΝΙΑ «’Ερωτικό Ρωμάνιζο», Ρ. Τάουμπερ.
Δευτέρα 4 Μαρτίου Εισιτήρια 401
Τρίτη 5 » 534
Τετάρτη 6 » > 447
Πέμπτη 7 > 477
Παρασκευή 8 » 488
Σάββατον 9 » . 618
Κυριακή 10 1239

Τό δλον » 4204
ΕΙοιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 

τοΰ αύτοΰ έργου κατά-ίήν παρελθοϋσαν
εβδομάδα 6764

Σΰνολον Εισιτηρίων 10.968
ΠΑΝΘΕΟΝ «Νύχτες Μόσχας», Άνναμπέλλα.
Δευτέρα 4 Μαρτίου Εισιτήρια 433
Τρίτη 5 805
Τετάρτη 6 765
Πέμπτη 7 708
Παρασκευή 8 666
Σάββατον 9 921
Κυριακή 10 2007

Τό δλον » 6.305
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 

τοΰ αύτοΰ έργου και είς τόν αυτόν 
Κινηματογράφον κατά τήν πρώτην του 
προβολήν 41.506

Σΰνολον Εισιτηρίων 47.811

Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 
τοΰ αύτοΰ έργου καί εις τόν αύτόν 
Κινηματογράφον κατά τήν παρελθοΰ- 
σαν εβδομάδα 7098

Σΰνολον εισιτηρίων 10626
# * *

Διά τό άνεγειρόμενον έπί τής Λεωφόρου Πανεπι
στημίου νέον Κινηματοθέατρου REX τοΰ Ελληνικού 
Κτηματικού ’Οργανισμού, περί τοΰ δποίου λεπτομέ
ρειας έγράψαμεν είς τό παρελθόν τεύχος, παρουσιά- 
σθησαν καί παρουσιάζονται καθημερινώς πλεϊστοι 
δσοι μνηστήρες—ένοικιασταί μέ συγκεκριμμένας προ
σφοράς, πράγμα τό όποιον, ώς είναι φυσικόν, δίδει 
τό δικαίωμα είς τούς ίδιοκτήτας νά κανονίζουν άνα- 
λόγως τάς διαθέθεις των άπέναντι τών αίτούντων 
τήν ένοικίασιν.

Συγκεκριμμένως, προσφοραί έγένοντο άπό πλεί- 
στους γνωστούς καί αγνώστους είς τόν κύκλον τοΰ 
Κινηματογράφου έπιχειρηματίας—πάντως είς ήμδς 
είναι δλοι γνωστοί—τό δέ προσφερόμενον ένοίκιον 
κυμαίνεται άπό 1.500.000 μέχρι 2.000.000 δραχμών. 
’Εννοείται δτι κατόπιν τής ζητήσεως αύτής είναι έν- · 
δεχόμενον ό ιδιοκτήτης ’Οργανισμός νά άπαιτήση— 
καί δικαίως—2.500.000 δραχμών.

’Επί τοΰ προκειμένου δμως, θά ήθέλαμεν νά κά- 
μωμεν μίαν, έντελώς φιλικήν, σύστασιν πρός τήν 
διοίκησιν τοΰ ’Οργανισμού. Νά μή άποβλέψη είς τό 
μεγάλο ένοίκιον πού θά τοΰ προσφερθή έκ ' μέρους 
οίουδήποτε έπιχειρηματίου, άλλά κυρίως είς τό προ
σώπου τοΰ ένοικιαστοΰ. Πρέπει κυρίως ό ένοικιαστής 
νά είναι άξιος διά τήν διεύθυνϋιν ένός τοιούτου κι
νηματοθεάτρου, οΰτως ώστε νά δύναται νά άνταπο- 
κρίνεται είς τάς υποχρεώσεις του, διά τής καταλλή
λου λειτουργίας τής έπιχειρήσεώς του άφ’ ένός, καί 
τής δυναμικότητας τοΰ θεάτρου άφ’ έτέρου. Μεγάλα 
κεφάλαια είς κινηματογραφικός έπιχειρήσεις, χωρίς 
αύτά νά συνοδεύωνται καί παρ’ ειδικών, είναι κατα
δικασμένα νά καταρρεύσουν. Δέν πρέπει έπομένως ό 
’Οργανισμός νά άποβλέψη είς τήν έξασφάλισιν ένός 
καλού ένοικίου μέ οίασδήποτε άσψαλεϊς έγγυήσεις, 
άλλά είς τήν έκλογήν τοΰ καταλλήλου προσώπου. 
Είς τήν πρώτην περίπτωσιν ένα μεγάλο ένοίκιον δύ
ναται διά καταλλήλων νομίμων ένεργειών νά μειω- 
θή καί τό θέατρου νά παραμείνη είς τόν άδαή ή κα. 
κόπιστον έπιχειρηματίαν, είς τήν δευτέραν δμως πε.

ρίπτωσιν, ενα λογικόν ένοίκιον,"καί καταβλητέου θά 
είναι, καί τό θέατρου είς χεΐρας τοΰ ειδικού καί κα
λής πίστεως ένοικιαστοΰ θά άποδώση πολλά περισ
σότερα έκ τών ποσοστών, ώς συνηθίζεται νά γίνον
ται αϊ ένοικιάσεις τών κινηματογράφων έν Άθήναις.

ΠΙΝΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Τών κεντρικών Κινηματογράφων α' προβολής τών ’Αθηνών, τών πραγματοποιηθέντων άπό τής ήμερομηνίας 
ένάρξεως ένός έκάστου κατά τήν τρέχουσαν περίοδον 1934—1935, μέχρι καί τής 28 Φεβρουάριου έ. £. καί 
ή καθ’ ημέραν άναλογία αυτών, ώς καί τά πραγματοποιηθέντα μόνον κατά τόν παρελθόντα μήνα Φεβρουά

ριον μέ τήν καθ’ ήμέραν άναλογίαν.

Σημείωσις. Ό Κινηματογράφος «’Απόλλων» άπό τής 25 Φεβρουάριου μετετράπη είς β' βιζιόν τοιουτον

Κινηματοθέατρα
'Ημερομη
νία ένάρ
ξεως ένός 
έκάστου

Μέχρι 

τής

Σύνολον 
ήμερών 
λειτουρ

γίας

Σύνολον 
πραγματο. 
ποιηθέντων 
εισιτηρίων

’Αναλο
γία καθ’ 
ήμέραν

Πραγματοποιη
θέντα εισιτήρια 

ύπό ένός έκάστου 
τών Κινηματογρά
φων κατά τόν Φε

βρουάριον 1935

’Αναλογία 
καθ’ ήμέραν 
κατά τόνΦε- 
βρουάριον 

1935

ΑΤΤΙΚΟΝ 4-10-934 28-2 935 146 365.032 2.500
1

60.429 2.158

ΤΙΤΑΝΙΑ 22- 9-934 28-2-935 160 310.097 1.938 54.478 1.945

ΠΑΛΛΑΣ 29- 9-934 28 2-935 148 252.159 1.647 39.554 1.412

ΠΑΝΘΕΟΝ 12-10-934 28-2-935 140 227.971 1.628 48.486 1.731

ΣΠΛΕΝΤΙΤ 1-10-934 28-2-935 151 183.647 1.216 38.961 1.391

ΑΠΟΛΛΩΝ 18-10-934 24-2-935 130 93.836 726 12.081 503

Πειραιεύς

ΞίΞόϊ m τει ε παρ:μΙ
Χάϊ-Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί "Αθλιοι», 

«Νύχτες Μόσχας» καί «Μεγάλος διάβολος σε μικρό πα
πούτσι» .

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργο «Πρός τήν άβυσ
σο» καί «Χορός στό Σαβόϊ».

Κάπιτολ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυστικόν τής 
κυρίας Μπλάνς» καί Μπήττερ-Τί».

Καλιφόρνια. Προεβλήθη τό έργον «Ή διαφθορά».
Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Γυμνή γυναίκα» καί 

«Νειάτα, τόλμη, θάρρος».
Φως. Προεβλήθησαν τά «Στό πέλαγος , τής Σαγκάί», 

«Σάν σμίξουν δυό καρδιές», «Τό τραγοΰδί τής νοσταλ
γίας» καί »Τό νησί τοΰ έρωτος».

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Αύτοθυσία πυρο
σβέστου», «Μιά νύχτα στήν Άριζόνα», «Ή κόρη τοΰ 
Σεΐχη» καί «‘Ο δράκος τής Σαγκάί».

‘Αστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή νήσος τών χα
μένων ανθρώπων», »Τό καράβι τής αμαρτίας» καί «Ή 
κατάσκοπος μέ τά γαλάζια μάτια».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή σκλαβιά τοΰ πα
ρελθόντος» καί «Ό δρόμος τοΰ καθήκοντος».

Παπαξήσης
Πάτραι

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Γκράντ Ότέλ», 
«Δύσκολη στιγμή», «"Οταν ή γυναίκα αγαπά», «Σ’ αρέσω 
γιά γυναίκα σου», «Διαφθορά», «‘Υπό τήν σκιάν τής πα
γόδας», καί «Αί δύο όρφαναί».

Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυ
στικόν τής κ. Μπλάνς», «Ό ωραίος "φοιτητής», «"Οταν
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’Εάν δμως καί τό δεύτερον δέν κατορθωθή, τότε ό 
Ελληνικός Κτηματικός ’Οργανισμός, άς άποφασίση 
νά τό έκμεταλλευθή διά λογαριασμόν του, έφ’ δσον 
οΰτε άπό πρόσωπα έχει έλλειψιν ούτε καί άπό ικανά 
κεφάλαια.

ή γυναίκα αγαπά», «Κατάσκοπος 33», «Σ’ αρέσω γιά γυ
ναίκα σου» καί «'Ενοχα χέρια».

Πάν&εον (Ταράτσα) Προεβλήθησαν τά έργα «Παγκό
σμιος πόλεμος», «’Ανεμοστρόβιλος» καί «Δικαιοσύνη».

Άνδριόπουλος.
X οι λ z I ς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κυρία μέ τάς 
καμελίας», «Καριόκα» καί «Ή πριγκήπισσα τής τσάρντας».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό βάλς πού δέν 
ξεχνιέται», «Τό σκάνδαλον» καί «Γκράντ Ότέλ».

Λυκόπ,
Δεβάδεια

'Αρμονία. Προεβλήθησαν τά έργα «Φωνή χωρίς πρό
σωπο», «Αύτός, εκείνη καί ό φίλος», «Ή τελευταία μου 
αγάπη», « Ενας άνδρας μέ καρδιά» [καί «Ή ’Αδυναμία 
μου». Πανουργίας.
Ζάκυνθος

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Γκάγκστερ», «Τά 
θύματα τής κρίσεως», «‘Ο Βόλγας στής φλόγες», «Ό 
υιός τοΰ Μαχαραγιά», «Κατάσκοπος επί τό έργον», «Τό 
ρωμάντσο μιας νύχτας», «’Αέριον X», «‘Ιερή φλόγα», «Ό 
εύκολώτερος δρόμος», «’Επανάστασις θηρίων», «Οί κύ
ριοι τοΰ Μαξίμ» καί «Άπηγορευμένη αγάπη».

Γεωργία Γρυπάρη
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Γυμνός σάν τό σκου- 
λίκι» καί «Φρά Ντιάβολο».

Πάνθ-εον. Προεβλήθησαν «Τό Φάντασμα τοΰ Λού
βρου», «Ή θεά τοΰ δάσους» καί ·Οί Κοζάκοι τού Ντόν.

Γοριδάρης 
Χανιά

'Ολύμπια, ’Αντικατέστησε τά μηχανήματα προβολής 
διά τοΰ νέου τύπου Matador μοντέλλο 1935 καί προεβλη- 
θησαν τά|έργα «Θές δέν θές, θά μ’ άγαπήσης», «Ξύπνημα 
αμαρτωλής» καί «Χάρισέ μου αύτή τή νύχτα».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Βίκτωρ καί Βι
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κτώρια», «'Ένα κορίτσι σαν καί σένα», «'Η κυρία μέ τάς 
καμελίας» καί «Ύπό τήν γέφυραν τών στεναγμών». S.
Ναύπλιον

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Είναι χαριτωμέ
νος», «Γλυκά φιλιά Βερόνικα», «‘Ο περιπλανώμενος Ιου
δαίος», «Ή κυρία τοΰ Μαξίμ», «Μανωλέσκου», «Ή 
Γκίττα χαρίζει τήν καρδιά της», «Έν όνόματι τοΰ νό
μου», «Τό αύτοκρατορικό βάλς», «Μικρούλα άπατεών», 
«Πρός τήν άβυσσο», «Μετά τόν έρωτα», «Κοινωνικόν 
σκάνδαλον», «‘Ο άνθρωπος ποΰ σκότωσα», «Σαγκάϊ Εξ
πρές», «’Έρως καί ηθική» καί «Τραγικά αεροπλάνα».

Παρατηρητής 
Χίος

Άστήρ. Προεβλήθησαν μέ έπιυχίαν τά έργα «Σταυ
ρός καί σπαθί», «Δύσκολος δρόμος», τά περιπετειώδη 
«Θυελλιόδης σωτήρ», «‘Ο θρίαμβος τοΰ Τόμ», διάφορα 
Φόξ Νιού; και ήδη δίδει παραστάσεις ό θίασος Μαρίκας 
Κοτοπούλη, Βουδούρης
ξΠΙΙΟΙΗΙΟΜΙ^

1935 I

Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ
| ’’ΚΙΝΗΜΑΤΟίΡίΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ.. |
Ξ Πλούσιον είς έμφάνισιν καί είς ποικιλίαν Ξ 
Ξ έκλεκτής καί λίαν ένδιαφεροόσης ύλης, έξεδό- = 
= Θη τό Πανηγυρικόν τείχος 1935 τοΰ ·■ Κινηματο- = 
= γραφικοί Άστέρος», =
= _Τό Πανηγυρικόν 1935 τοΰ «Κινηματογραφι- = 
= κοΰ Άστέρος» λόγω τοΰ όγκου του, δέν έκυ Ξ 
ΞΞ κλοφόρησε διά τοΰ Πρακτορείου τών έφημερί- = 
Ξ δων τής Έταιρίας τοΰ Ελληνικού Τύπου, άλλά = 
Ξ εστάλη καί άποστέλλεται δωρεάν είς τούς τα- = 
= κτικούς συνδρομητάς μας, ώς καί είς πάντα έμ- = 
= βάζοντα τήν αξίαν του έκ δραχμών 25.— είς = 
Ξ γραμματόσημα, έλεύθερον ταχυδρομικών τελών. = 
= Είς τά γραφεία μας έπίσης πωλοΰνται πάν- = 
= τότε καί άποστέλλονται ταχυδρομικώς είς τάς = 
= Επαρχίας παλαιά τεύχη καί όλόκληροι σειραί = 
Ξ τευχών «Κινηματογραφικού Άστέρος» άπό τοΰ = 
= έτους 1929 μέχρι σήμερον. =
Ξ Τιμή τεύχους οίασδήποτε ημερομηνίας Δρ. 5— = 
Ξ Τιμή Πανηγυρικού..................................... » 25— =
= Σειρά τευχών όλοκλήρου έτους ...» 100— = 
= Συνδρομή έτησία Εσωτερικού ...» 100 - □ 
= Συνδρομή » ’Εξωτερικού ...» 250— = 
Ξ Αί συνδρομαι άπαραιτήτως προπληρώνονται =
=ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΞ

ano TQ Ν€Δ ΕΡΓΟ

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΓΊΤΗΣΊΣ

Τό μεγάλο Νοσοκομείο τού Ρίο Ίανέϊρο τής Βρα
ζιλίας είναι γεμάτο άπό άρρωστα παιδάκια προσ- 
βληθέντα άπό τήν επιδημίαν τής παιδικής παραλυ
σίας.

Καθημερινώς πεθαίνουν κατά δεκάδας τά άμοιρα 
παιδάκια λόγω έλλείψεως τοΰ ειδικού όρροΰ πού 
έναγωνίως περιμένουν άπό τήν Εύρώπην άεροπορι- 
κώς. _ , , , ,Στό άεροδρόμιον του Ριο Ίανείρο, που είναι και 
τό κέντρον τής άεροπορικής συγκοινωνίας Ευρώπης 
καί Νοτίου ’Αμερικής, όλοι είναι άνήσυχοι άπό^τοϋ 
διευθυντοΰ Ριβιέρ (Τζών Μπάρρυμορ) μέχρι _ τοΰ,τε
λευταίου μηχανικού, γιατί έγκαινιάζεται ή πρώτη 
νυκτερινή πτήσις, τήν όποιαν έπενόησε καί έπιβάλ- 
λει ό Ριβιέρ. Τόση είναι ή νευρικότης τοΰ Ριβιέρ 
άφοΰ έπιβάλλει καί σ’ αύτόν τόν Επιθεωρητήν, τόν 
Ρομπινώ (Λυονέλ Μπάρρυμορ) πρόστιμο, γιατί συνέ
φαγε μ’ ένα πιλότο τόν Πελερέν (Ρόμπερτ Μοντγκο- 
μερύ) πού μόλις γύρισε έπειτα άπό μιά περιπετειώδη 
πτήσι του, τήν όποιαν όλοκληρον παρακολουθεί ό 
θεατής στήν όθόνη άνάμεσα στή θύελλα. , , ,

Τά πράγματα άρχίζουν νά είναι άκόμη πιό ανή
συχα, όταν τήν νύκτα φθάνει ή πρώτη εϊδησις άπο 
τό άναμενόμενον άεροπλανον τής γραμμής του ο- 
ποίου δ πιλότος Φαβιέν (Κλάρκ Γκέίμπλ) ειδοποιεί 
μέ τόν άσόρματό του, δτι θά καθυστερήσω λόγφ 
τής έπικρατούσης πυκνής ομίχλης καί παρακαλει νά 
ειδοποιήσουν γι’ αύτό καί τήν γυναίκα του ( Ελεν 
Χέϊζ). Δέν περνούν πολλά λεπτά καί νέο ραδιογρά
φημα τοΰ Φαβιέν άναγγέλλει δτι φοβερά θύελλα καί 
κυκλών τόν κατέλαβε καί δτι είναι άδύνατον πλέον 
νά καθορίση τήν κατεύθυνσί του.

Στιγμαί άγωνίας διέρχονται οί έν τώ άεροδρο- 
μίφ, πρωτοστατοΰντος τού διευθυντοΰ Ριβέρ δστις 
διατάσσει συναγερμόν τών πιλότων καί τήν άπο· 
στολήν ένός άεροπλάνου πρός εδρεσιν τού κινδυ
νεύοντας Φαβιέν. 'Η άγωνία επιτείνεται δταν π,λεον 
τό τελευταίο ραδιογράφημα τού Φαβιέν άναγγέλλει 
δτι «Παρεσύρθημεν, χανόμεθα ’Ωκεανόν, βενζίνη 
έξαντλεΐται» έκτυλίσσεται στήν ταινία κατά τρόπον 
άφαντάστως μεγαλειώδη. Ούδεμί,α πλέον έλπίς υ
πάρχει. Μάταια στό Νοσοκομείο τά άρρωστα,παιδά
κια περιμένουν τήν σωτηρία. "Οταν πειά άπό ,πυλύ- 
ωρον πάλην πρός τά μαινόμενα στοιχεία τής φύσεως 
τό άεροπλανον τού Φαφιέν διαφεύγει τόν κίνδυνον, 
έχει ήδη έξαντληθή ή βενζίνη του καί έπειδή είναι 
άδΰνατος ή προσγείωσίς του γιατί βρίσκεται ύπε- 
ράνω τοΰ ’Ωκεανού, άναγκάζεται νά ριχθρ μέ,τό 
άλεξίπτωτο γιά νά σωθή. Άλλά τά κύματα τού Α
τλαντικού τόν καλύπτουν.

IΙΪΙΓΙΙ· ΦΙΛΜ Κ2 Δ. Ε.
= ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ Η Μ. Α. ΓΑΖΙΛΔΗΣ 
= ΑΘΗΝΑΙ - Μητρόπόλεως 1

Τηλέφ. 21.239
| Τπλ.Δσις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΜ - ΑΘΗΝΑΙ 
= Παραγωγή καί εκμετάλλευσις 
= ’Ελληνικών κινηματογραφι- 
= κών έργων και ζουρνάλ, Βιο- 
ΞΞ μηχανικών, διαφημιστικών, 
Ξ τουριστικών και εκπαιδευτι

κών ταινιών κτλ.
= Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ

I CINE RADIO
= Μηχανήματα
= Ο μιλοΰντος Κινηματογράφου 
Ξ Τά μόνα εφάμιλλα τών 

Ευρωπαϊκών
= Ενοικιάσεις — Πωλήσεις

ΑΘΗΝΑΙ

||Στοά Φέξη άρ. 52 Α' "Οροφος

Α Κ Ε:

ΪΦΟΞ - ΦΙΛΜ
(ΕΛΛΑΣ)

1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙ
Ξ ΓΡΑΦΕΙΑ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ
Ξ (ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΟΛΥΔΠΡΟΠΟΥΛΟΥ)

| ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ “ΦΟΞΦΙΛΜ,, 

| ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 22-654

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦίΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ)

ΓΑΦΕΙΑ :
ΑΘΗΝΑΙ ΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 51 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ : “ΑΝΖΕΡΒΟΣ.,
ΘΕΣ1ΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ3 - ΤΗΛ. Δ ι ευθ.”ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΣΑΜ»ΡΑ„ 

’Εκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου 
παραγωγής.

Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μάους.

ΚΩΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ
Πανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΠΣΙΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ 
'Αντιπροσωπεία 

ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
τής Έταιρίας ΛΩΡΑΙΝ-ΠΑΡΙ

Π ΑΞ ΦΙΛΜ
ΑΘΗΝΑΙ

28 Όδος Εΰριπίύου 28

Τηλ. Διεύθ. «Μαιζοξενάτο»
Πωλήσεις, ενοικιάσεις καί 

Παρακαταθήκη Κινημ. Ταινιών 
Δράματα, Κωμωδίαι, ’Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόϋς, Μουσικαί 

Ούβερτοΰραι καί Μίκυ Μάους

.ή (®(! ) β 

ΟΪΑ'ΡΟ-ίΑ। fsyνΑχιτΡ)

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣ1ΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13 II ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3

ΤΗΛΕΦ. 25-364 ΤΗΛΕΦ. 3 5-81

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ : “Μ ΕΤΡΟΦΙΛΜΣ, ,

rgjEISs 
’ ΪΚΟΝ

Κ,νπματογραφικαί
Μηχαναί - Εξαρτήματα

Γενικοί Αντιπρόσωποι

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

ACHNAI

ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ
Ε Μ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟ Π ΟΥΔΟΣ 

ΑΘΗΝΑΙ
ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ. 18

TAX. ΚΙΒ. 171

ΑΓΟΡ A I 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

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

φρικήν.

WEBSTER CHICAGO II
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ = 

ΗΧΗΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ίΐ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Ξί 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ==

ΧΡΒΠΟΣ ΑΞΛΡΛΗϊ ε
ΣΤΑΔΙΟΥ 6θδ - Α Θ Η Ν A I =:

ΤΗΛ. Δ)ΣΙΣ: “ΧΡΙΣΤΑΞΑΡ,, =:
Άριθ. Τηλεφώνου 26.845 Ξ:

ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΚΡΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ

ΕΝ Α©ΗΝΑΙΧ ΟΔΟΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 24 Τηλ. 26-228
Είναι τά γραφεία τοΰ

ΑΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΒΡΓΑΗΙΣΜΟΥ ‘^ΛΑΛ^
Σημ. ”ς τήν σηιιειώση κάθε έπιχειρηματίας επαρχιακού κινηματογράφου καί δποτε Αποφασίσει 

νά έκμεταλλευθή τάς διαφημίσεις τοΰ κινηματογράφου του ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΣ καί κατά 
τρόπον έπωφελή άς άποτανθή είς τήν ώς άνω διεύθυνσιν, ζητών ορούς συνεργασίας.

ΜΟΝΟΝ ΕΚΕΙ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝIΚΟΝ ΕΡΓΑΣΓΗΡΙΟΝ

ΔΗ /Λ. ΠΟΝΤΙΚΗ
ΑΘΗΝΑΙ

ΓΛΛΔδΤΩΝΟΣ ΔΡ. 8 (1η πάροδος ΟΔ. πατησιών)

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

‘ ΠΟΛΕΩΣ, ΑΝΕΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Ειδική κατασκευή μηχανημάτων διά θερινούς καί 
χειμερινούς κινηματογράφους.

Κατασκευαί—Έπισκευαί—Μετατροπαί.

Χώρος πρός διά&εαιν
Δι’ έχάσιην δημοαίευαιν 1;

Δρχ. 50.— |
Έτησίως προπληρωτέα Ξ

Δρχ. 750 — |

| ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΦΙΛΜ
1 Γ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

& Σ· ΓΑΒΡΙΗΛ
§ 'Οδός Σωκράτους 43
§ 1ος όροφος — άριθ. 2 

ΑΘΗΝΑΙ
S Εκμετάλλευσις Κινηματογραφι
Ξ κών ταινιών παγκοσμίου 

παραγωγής.
Μηχαναί προβολής

Ξ Αρι-d', Τηλεφώνου 24-241

ΜΑΥΡΟ-ΦΙΛΜ
Ε. ΜΑΥΡΟΔΗΜΑΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

Σωκράτους 43, Α' δροφος άρ. 5
ΑΘΗΝΑΙ

ΟΜΙΛΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΒΩΒΩΝ 
TAINIQN

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΜΙΚΗ ΠΑΡΑΠ1ΠΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ιΐ 
Κ. & Μ. Α ΓΑΖΙΑΔΗ I 
’’ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ - ΦΙΛΜ ΚΟ.„ Ξ

ΑΘΗΝΑΙ - ΣΤΑΔΙΟΥ 48 |Ι

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ : 23-544 Ξ:
ΤΗΛ)ΜΑΤΑ: "ΚΟΣΜΟΦΙΛΜ-ΑΘΗΝΑι,Ξ: 
Παραγωγή Ελληνικών Κινημ)Ξ 
κών Έργων καί Ζουρνάλ, Βίο-— 
μηχανικοί- Διαφημιστικοί- Του-— 
ριστικαί καί ΈγκυκλοπαιδικαίΞΞ 
Ταινίαι. (Μετά τάς έργασίμουςΞ 
ώρας τηλεφωνείτε: 23-754). =:
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ! ΚΙΗΗΜΑΤΟίΡΑΦίΙΝ

Σάς συμφέρει, αντί νά αγοράζετε μεταχειρισμένα; μηχανάς προβολής

ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ
ΚΑΚΟΥΡΓΕΙΣ ΤΟ1ΑΥΤΑΣ

ΣΠΕΜΕΚΠΙΚΑ
■■■■■■■ΜΜΒΗΗΗΒΜΜΒΜΗΗΒΗΒΗΗΗΜΑΗΗΒΗΗΜΜΒ^Μ·

Διότι μέ τάς νέας τιμάς των

ΕΚΕ ΕΥΟΥΝΩΤΕΡΑί

Μηχανή προβολής [QS II Δρχ, 37.500
’ > VICTORIA ’ 47.500
> > SUPER VICTORIA * θθ·θθθ

ΜΕΓΑΛΑβ ΕΥΚΟΛίΑΙ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

’Αποκλειστικός ’Αντιπρόσωπος
Δι' 'Ελλάδα—’Αλβανίαν—Κύπρον κα'ι Δωδεκάνησον

ΓΕΟΡΠΟΣ1.ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
Σολωμοϋ 62=ΑΘΗΝΑΙ

Διά Μακεδονίαν και Θράκην: Α. ΤΣΑΤΣΑΓΙΑΣ - Φράγκων 31 - Θεσσαλονίκη


