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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

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

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαιτέραν συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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ΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ

TOY QNPI /ΑΥΝΙΙΖ
'Ο Ζάν Πασκάλ έμπήκε είς το γραφεΐον τοΰ Άν

τρέ Άμόν, διευθυντοΰ τής κινηματογραφικής έται- 
«Σπλεντίτ», καί έκάθησε είς τήν πολυθρόνα πού τοΰ 
υπέδειξε ό τελευταίος. Πριν άρχίση ή συνομιλία των 
έρριψε ένα γρήγορον έξεταστικόν βλέμμα είς τήν 
ένεργητικήν καί όλίγον σκληρήν φυσιογνωμίαν τοΰ 
έπιχειρηματίου. “Επειτα τά μάτια του έπεσαν είς τά 
χέρια του. "Ενα παράξενον χρυσόν δακτυλίδι μέ σχή- 
μα κεφαλιού κροκοδείλου, στολισμένον μέ χρωματι
στές πέτρες, έτράβηξε ιδιαιτέρως τήν προσοχήν του. 
Τό κόσμημα αύτό προήρχετο άσφαλώς άπό τήν Ανα
τολήν, άπό τάς ’Ινδίας κατά πάσαν πιθανότητα.

Ό Άμόν παρηκολούθησε τήν διεύθυνσιν τοΰ βλέμ
ματός του.

—Τό βρίσκετε άσχημο αύτό τό δακτυλίδι... δέν 
εΐν’ έτσι; είπε χαμογελώντας. Συμφωνώ κΓ έγώ μα
ζί σας. Άλλά τό φορώ, διότι τό θεωρώ φυλαχτό. Άς 
άφήσωμε δμως τής φλυαρίες καί άς έλθωμε στό θέ
μα γιά τό όποιον σάς έκάλεσα έδώ. Εϊσθε, κύριε 
Πασκάλ, ένας περίφημος πιά δημοσιογράφος καί μυ- 
θιστογράφος, ειδικευμένος στά αστυνομικά έργα, θά 
ήθελα λοιπόν άπό σάς ένα σενάριο γιά ένα νέο φίλμ.

—Είμαι στήν διάθεσί σας, άπήντησε ό Πασκάλ μέ 
μίαν έλαφράν ΰπόκλισιν.

—"Οσο γιά τό οικονομικό ζήτημα, θά μείνετε ά- 
πολύτως ικανοποιημένος. ’Εννοείται δτι ή ύπόθεσις 
πρέπει νά είνε άστυνομική, άλλά καί άσυνήθιστη... 
κάτι τό άσυνήθιστο!

—θά κάμω δ,τι μπορώ γιά νά σάς εύχαριστήσω, 
έδήλωσε δ συγγραφεύς. Αύριο κΓ δλας, θά σάς φέρω 
τόν σκελετό τοΰ έργου, θά έργασθώ άπόψε δλη τήν 
νύχτα. ι

"Οταν ό Πασκάλ έβγήκε άπό τό γραφεΐον τοΰ 
έπιχειρηματίου, έσκέφθηκε δτι δέν ήτο τόσον εΰκο- 
λον νά κρατήση τήν ύπόσχεσίν του. Είκοσιτέσσερες 
ώρες ήσαν πολύ όλίγαι διά νά άκακαλύψη κάτι πρω
τότυπον...

"Εξαφνα, τά μάτια του έλαμψαν. Είχε θυμηθή, 
δτι κάποιος γέρος φίλος του είχε τήν μανίαν νά κα- 
ταρτίζη ένα λεπτομερή κατάλογον δλων τών έγκλη- 
μάτων πού είχαν μείνει μυστηριώδη καί άνεξήγητα. 
’Εκεί θά ευρισκε πιθανότατα τήν Ιδέαν πού έζητοΰσε.

Τό έπόμενον μεσημέρι, δ Πασκάλ παρουσιάσθηκε 
είς τό γραφεΐον τοΰ Άμόν.

—'Ετοιμάσατε λοιπόν τό άριστούργημά σας; τόν 
έρώτησε έκεϊνος χαμογελώντας.

Ό συγγραφεύς έβγαλε άπό τήν τσέπην του μερι
κά χειρόγραφα γεμάτα διορθώσεις.

—θά σάς δώσω πρώτα τόν σκελετό τής ιστορίας 
μου, είπε. "Αν τό θέμα σάς άρέση, θά άσχοληθώ κα
τόπιν μέ τής λεπτομέρειες.

» "Εχομε λοιπόν έναν άνθρωπο πλούσιο, έργένη,

ύγιέστατο, καλής οικογένειας, ό όποιος ζή άπό τά 
είσοδήματά του καί έχει τό πάθος τοΰ αυτοκινήτου. 
Είνε συμπαθητικός, καλόκαρδος, εύσπλαγχνικός. Δέν 
έχει δημιουργήσει έχθρούς. "Ενα άπόγευμα, ξεκινά 
γιά νά δοκιμάση μιά κατακαίνουργη λιμουζίνα. 'Ως 
τό βράδυ, δέν έχει άκόμη γυρίσει.

» 'Ο πιστός μηχανικός, πού άσχολεΐται μέ τήν 
συντήρησι τ$ν αυτοκινήτων του, άνησυχεΐ. Καί, τό 
επόμενο πρωί, ειδοποιεί τήν άστυνομία.

» Σέ ένα εξοχικό δρόμο, βρίσκεται ή λιμουζίνα, 
θρυμματισμένη επάνω σέ ένα δένδρο. Ό έρασιτέχνης 
σωφέρ της έχει σκοτωθή. 'Η έξέτασις τοΰ αυτοκινή
του άπό ειδικούς, άποδεικνύει δτι δέν συνέβη καμ- 
μία βλάβη πού νά έπροκάλεσε τό δυστύχημα. Δέν 
φταίει, ίταρά τό θΰμα... καί τό πεπρωμένον.

Ό συγγραφεύς έσταμάτησε όλίγον καί έκύτταξε 
τόν Άμόν. Ή έκφρασις τοΰ προσώπου τοΰ έπιχειρη- 
ματίου είχε άλλάξει τελείως. Τά φρύδια του ήσαν 
ζαρωμένα. "Ητο άναμψιβόλως άπογοητευμένος μέ
χρι τής στιγμής...

—Μά δέν βλέπω άκόμη τό έγκλημα, είπε λακωνικά.
—Τό δτι δέν ύποπτευθήκατε τίποτε ώς τώρα, άπο- 

δεικνύει πόσο έπιτυχημένη είνε ή πλοκή, άπήντησε 
χαμογελώντας δ Πασκάλ. Συνεχίζω... Οί γιατροί κά- 
μνουν νεκροψία. Καί εξακριβώνουν δτι τό θΰμα είχε 
δηλητηριαστή! Άπό έδώ άρχίζει τό μυστήριο...

—ΠοΟ εύρήκατε ένα τέτοιο θέμα; παρατήρησε δ 
Άμόν, μέ φανερήν δυσφορίαν. Είνε εντελώς άπίθα- 
νον! Πρώτα-πρώτα, πώς ένας άνθρωπος δηλητηρια
σμένος θά μποροΰσε νά δδηγήση τό αύτοκίνητο έως 
τό μέρος τοΰ δυστυχήματος;

—Μή βιάζεσθε. είπε ήσυχα δ Πασκάλ. θά σάς 
δώσω δλες τής έξηγήσεις... Σημειώσατε δτι ή ιστο
ρία πού σάς διηγοΰμαι, συνέβη πραγματικά, πρό 
όλίγων έτών. Τό αύτοκίνητο εύρέθηκε κατεστραμμέ
νο στόν δρόμο τοΰ Σάρτρ, μιά ήμέρα τοΰ Όκτωβίου, 
κατά τάς 6 τό βράδυ. Τό θΰμα ήτο κάποιος Φίλιππόν. 
"Οσο γιά τό δηλητήριο πού είχε χρησιμοποιήσει ό 
άγνωστος δο ιοφόνος του, φρονώ δτι ήτο κάποιο άπό 
τά μυστικά έκεΐνα μίγματα τής ’Ανατολής, πού ένερ- 
γοΰν άπότομα καί άμείλικτα, άρκετές ώρες άφοΰ 
μποΰν στόν οργανισμό.

Τώρα δ Άμόν έδειχνε ζωηρότατον ένδιαφέρον, 
άγωνίαν σχεδόν.

—Ή άστυνομία δέν μπόρεσε ν’ άνακαλύψη τίποτε 
άλλο, έξηκολούθησε δ συγγραφεύς. 'Η ύπόθεσις έμει
νε μυστηριώδης. "Ας προσπαθήσωμε δμως νά τήν 
συμπληρώσωμε μέ τήν φαντασία.

»Ό δολοφόνος είνε ό μηχανικός τών αότοκινή- 
των. ’Εδώ ξαναγυρίζομε γιά λίγο στήν πραγματικό
τητα: Ό μηχανικός αύτός ήτο ένας παλαιός συμμα
θητής τοΰ Φίλιππόν. Παρ’ δλην τήν άντίληψι καί τήν
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’πιμέλειά του, ή οικονομική του κατάστασις δέν τοΰ 
είχε επιτρέψει νά άνεβή τά κοινωνικά σκαλοπάτια. 
’Αργότερα, οί δύο συμμαθητα'ι ξανασυνηντήθησαν. Ό 
πτωχός έζήτησε ένα δάνειον άπό τόν άλλον, γιά νά 
μπόρεση νά τελειώση τις σπουδές του ώς μηχανικός. 
Ό Φίλιππόν άρνήθηκε. Δέν αποτελούσε αύτό αρκε
τήν αιτία γιά νά μεταβληθή σέ μίσος ό φθόνος τοΰ 
πρώτου;

» Έπέρασαν χρόνια... ’Έπειτα ό Φίλιππόν έξανα- 
βρήκε τόν,συμμαθητή του, έργάτην σέ ένα έργοστά- 
σιο, καί τόν έπήρε στην υπηρεσία του ώς μηχανικόν 
τών αύτοκινήτων του. Τό μίσος έκείνου έμεγάλωσε 
άπό τήν νέα αυτή προσβολή πρός τήν φτώχεια του. 
Εδέχθηκε δμως, διότι έσκέφθηκε, δτι θά εϋρισκε τήν 
ευκαιρία νά έκδικηθή καί νά πλουτίση συγχρόνως. 
Καί κατώρθωσε νά κερδίση τήν έμπιστοσύνη τοΰ 
Φίλιππόν...

»Τό δακτυλίδι σας, κύριε Άμόν, μοΰ έδωσε ένα 
στοιχείο γιά νά συμπληρώσω τήν ιστορία μέ τήν 
φαντασία μου. ’Άς ύποθέσωμε δτι ό μηχανικός είχε 
ένα παρόμοιο, στό όποιον έξεπρόβαλλε μέ ειδικό 
μηχανισμό μία μικροσκοπική δηλητηριασμένη βελόνη. 
'Ένα χειροσφίξιμο άρκοΰσε γιά νά είσαγάγη τό δη
λητήριο στό σώμα τοΰ θύματός του.

Ό Άμόν έσκούπισε νευρικά τό μέτωπόν του ίδρω- 
μένον, ίσως, άπό τήν ζέστη πού έπικρατοΰσε είς τό 
γραφεΐον....

—Κανείς δέν ξέρει δτι ό Φίλιππόν είχε δώσει στόν 
μηχανικό τά χρήματα γιά νά πληρώση τό νέο αύτο- 
κινητό, έσυνέχισε ό Πασκάλ. Μετά τό δυστύχημα, 
έμέτρησε τό ποσόν ή άσφαλιστική εταιρεία. ’Έτσι 
ό δολοφόνος έκράτησε τά λεπτά έκεΐνα, έχάθηκε 
γιά λίγο καιρό, ξαναπαρουσιάστηκε κατόπιν μέ άλ
λο δνομα καί κατώρθωσε νά γίνη μία σημαντική 
προσωπικότης, νά άποκτήση μεγάλη περιουσία..

—Όχι, είνε άνήθικο αύτό! διέκοψε ό ΆμόΆΔέν 
πρέπει νά επιβραβεύεται τό έγκλημα.

Μά δέν έτελείωσα... Είχα κι’ έγώ τήν πρόθεσι 
νά τιμωρηθή ό ένοχος... Νομίζω δτι ό καλλίτερος 
τρόπος είνε ή έξομολόγησις καί ή αύτοκτονία. ’Έτσι 
μένει ή έντύπωσις τοΰ «τελείου εγκλήματος», άλλά 
καί πληρώνει ό δολοφόνος.

—Ναι, έχετε δίκηο... μία αύτοκτονία... έπρόφερε ό 
Άμόν μέ φωνήν^όλίγον βραχνήν. Σύμφωνοι, κύριε 
Πασκάλ. Μπορείτε νά συμπληρώσετε τό σενάριο...

Ένώ έκατέβαινε τήν σκάλα, ό συγγραφεύς έσυλ- 
λογίζετο :

«Τί νευρικός αύτός ό άνθρωπος! Φαίνεται δτι έρ- 
γάζεται πολύ... 'Οπωσδήποτε, μ’ εύχαριστεΐ τό δτι 
εδέχθηκε τό θέμα. Διότι όφείλω νά ομολογήσω δτι 
τό βρίσκω κΓ έγώ κάπως άπίθανο καί ύπερβολικό!»

"Οταν, τό ίδιο άπόγευμα, ό Πασκάλ έπήγε είς 
τήν εφημερίδα του, κάποιος συνάδελφός του τοΰ 
έδωσε ένα χειρόγραφον έτοιμον διά τό τυπογραφε,ΐον.

—Δέν είνε αύτός μέ τόν όποιον είχες τώρα δοσο
ληψίες ; τοΰ είπε.

Διότι ό Πασκάλ τοΰ είχε μιλήσει διά τάς δια
πραγματεύσεις του μέ τόν Άμόν.

Ό νέος έρριψεν ένα βλέμμα είς τό χαρτί καί έμει
νε σάν άπολιθωμένος.

Ένόμισε δτι όνειρεύετο. Αύτό πού έδιάβασε τοΰ 
έφαίνετο άπίστευτον.

Ό Άντρέ Άμόν είχε εύρεθή είς τό γραφεΐον του 
νεκρός. Όλαι αί ενδείξεις έπειθαν, δτι είχε σκοτω- 
θή τυχαίως, ένφ έξήταζε τήν λειτουργίαν τοΰ περι
στρόφου του.

Μία σκέψις έπέρασε άπό τό μυαλό τοΰ Πασκάλ. 
Άλλά ό νέος έπροσπάθησε νά τήν διώξη, κινώντας 
δύσπιστα τό κεφάλι του...

....Όλίγας ώρας _άργότερα, μπαίνοντας είς τό 
διαμέρισμά του, εύρήκε νά τόν περιμένη ένα γράμ
μα. Τό άνοιξε καί έδιάβασε:

«Έγώ είμαι ό δολοφόνος τοΰ Φίλιππόν. Σάς ίκε-

ΑΠΕΘΑΝΕΜ
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ9ΚΑΣ
Κατόπιν τραγικής και πολυετούς άγωνίας 

Απεβίωσεν τήν παρελδοΰσαν Πέμπτην 27 Μαρ
τίου είς τδ έν ’Αμαρουσίορ Σανατόριον «Αττική» 
<5 γνωστός είς ολόκληρον τόν κινηματογραφικόν 
κόσμον, άλλοτε διευδυνιής τής «Σινέ Οριάν» 
Νικόλαος Φωκάς. 'Ο μεταστάς φίλος, ύπήρξεν 
υπόδειγμα, όχι άπλώς μόιον καλοϋ άνδρώπου 
καί φίλου άλλά καί έντιμοτάτου υπαλλήλου, είς 
τόν όποιον δμως, δυστυχώς, ή μοίρα έφάνη τό
σον σκληρά καί άδικος, ώστε καί οί πλέον ατε
νώς συνδεδεμένοι μετ’ αύτοΰ φίλοι καί τέως συ- 
νεργάται, νά συμβάλουν είς τήν καταστροφήν του

Ό Νικόλαος Φωκάς έπαι δη έκ τής έν τή 
τΣινέ Όριάν» δέσεως τοΰ διευδυντοϋ, ήν κα 
τεϊχεν έπί έπταετίαν σχεδόν, έξ άφορμής καταλ
λήλων διαβολών «καλών φίλων», δτε καί έξεδη 
λώδη επ’ αύτοΰ ή έπάρατος νόσος, διελδών εκ- 
τοτε τάς ήμέρας τής άγωνίας του έν άφαντάστφ 
πενία συντηρούμενος έκ συνεισφορών διαφόρων 
φιλονδρώπων μεταξύ τών οποίων δέον νά άνα- 
φερδή ιδιαιτέρως καί το διομα τοϋ κ. Βάγγου 
Βακογιάννη .

’Ενταί δα δέον ν’ άναφερδή καί ή άφάντα- 
■ στ··,ς είς πάντα Ανδρώπινον νοΐν άφοσίωσις τής 
συζύγου του κ 'Ελλη; Φόκα, ήτις διά τής πα
ραδειγματικής της στάσεως, κατόρδωσε νά πα· 
ρατείνη έπί πενταετίαν σχεδόν, τήν μαρτυρικήν, 
α>εΰ, ζωήν του. Ή χήρα κ Φωκά πρέπει ν’ ά 
ποτεΐέση παράδειγμα άφοσιωμένης συζύγου καί 
συντρόφου, διότι δχι μόνον έστάδη άπλώς πα· 
ρήγορος άγγελος είς τδ μεγάλο του μαρτύριαν, 
άΐιά καί αύτήν τήν ζωήν τη; κύριολεκτικώς 
προσέφερεν είς τον βωιιδν τής συζυγικής πισιε- 
ως καί άφοσιώσεως, μή έγκαταλείψασα ούδ1 έπί 
στιγμήν έκεΐνον, τοΰ οποίου ή καλή καρδιά ύ 
πήρξεν παράδεισος άνεξικακίας.

Ο «Κι ηματογραφικός Αστήρ» δστις παρη- 
κολούδησε σχεδόν έκ τοΰ πλησίον τό μαρτύριαν 
τοΰ μετασιάντας, δλίβεται Ιδιαιτέρως όχι τόσον 
διά τόν δάνατον τοΰ καλοϋ φίλου, ό όποιος έν 
τή πραγματικότητα ύπήρξεν δι αύτόν άπολύτρω- 
σις, άΛλά κυρίως διά τό παραταδέν έπί σειράν 
έτών μαρτύριόν του, τό όποιον συνέτεινε είς τό 
νά ποτίση τόν άνεξίκακον Φωκαν μέ τόσας πι
κρίας, άπευδύνει δέ τά δερμότατα καί ειλικρινή 
συλλυπητήριά του είς τήν χήραν καί παραδειγ
ματικήν σύζυγόν του.

τεόω νά κρατήσετε τό μυστικό. Λυπηθήτε τήν γυναί
κα μου, ή όποια δέν ξεύρει τίποτε άπό τό παρελ
θόν μου! Τό τέλος τής ιστορίας θά είνε εκείνο πού 
έδιαλέξατε γιά τό σενάριό σας.

Άντρέ Άμόν.»

ΠΟΙΑ ΗΣΑΝ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΕΡΑ ΦΙΛΜ
Πώς ήμρορεϊ νά έξακριβωθή αν ένα φίλμ άρεσε ή 

δχι είς τό κοινόν ;
"Αλλοι παίρνουν ώς ένδειξιν τά χειροκροτήματα ποΰ 

αντηχούν είς τά κινηματοθέατρα, καί άλλοι τάς κριτικάς 
τών εφημερίδων. Άλλά τό άσφαλέστερον σημεΐον είνε, 
βέβαια, ό αριθμός τών θεατών, επομένως τό συνολικόν 
ποσόν τών εισπράξεων.

Οί ’Αμερικανοί έπιχειρηματίαι τοϋ κινηματογράφου 
στηρίζονται μόνον εις αύτό τό δείγμα, διότι δέν έχουν 
εμπιστοσύνην είς τά χειροκροτήματα καί ξεύρουν νά δω
ροδοκήσουν καταλλήλως τόν τύπον. "Ετσι, δέν θά ακού
σετε νά μιλούν είς τό Χόλλυγουντ ή τήν Νέαν "Υόρκην, 
γιά φίλμ ωραία ή άσχημα, άλλά γιά εκείνα πού απέδω
σαν τεράστια κέρδη καί γιά εκείνα πού δέν απέδωσαν 
σχεδόν τίποτε.

Μία πρόσφατος δημοσία άνακοίνωσις μάς πληροφορεί 
δτι, άπό δλα τά φιλμ πού «έγυρίσθηκαν» είς τό Χόλλυγουντ, 
άφότου έδημιόυργήθηκε έως σήμερα, μόνον 73 έδωσαν εις 
τούς παραγωγούς των πλέον τοΰ 1 εκατομμυρίου δολλα- 
ρίων ώς ποσοστά άπό τάς συνολικός εισπράξεις τών κινη
ματοθεάτρων.

Πρώτον άπό αύτά έρχεται «Ό τρελλός τραγουδιστής», 
άπό τό όποιον έπήρε ή έταιρεία ποσοστά 5 εκατομμυρίων, 
δηλαδή μισοϋ δισεκατομμυρίου δραχμών μέ τήν σημερινήν 
τιμήν τοΰ συναλλάγματος—άλλά τότε τά δολλάρια έστοί- 
χιζαν σχεδόν τό διπλόν !

Τό πράγμα οφείλεται κάπως είς τήν αξίαν τοϋ πρω- 
ταγωνιστοϋ του "Αλ Τζόλσον, κυρίως είς τήν τεραστίαν 
ρεκλάμα καί είς τό δτι τό φίλμ εκείνο ήτο άπό τά πρώτα 
ηχητικά καί ό Τζόλσον δέν είχε συναγωνιστάς.

Τεσσεράμισυ εκατομμύρια άπέδωσε τό φίλμ «Οί τέσ- 
σερες ίππόται τής Άποκαλύψεως» καί τέσσερα περίπου 
τό «Μπέν-Χούρ».

"Ενα άλλο βωβόν φιλμ πού έκαμε πολΰν θόρυβον, 
ήτο «Ή μεγάλη παρέλασις». Τά κέρδη τών παραγωγών 
άπό αύτό ήσαν τριάμίσυ εκατομμύρια. Ό «Κίντ» τοΰ 
Σαρλώ άπέδωσε δυόμισυ εκατομμύρια, τό δέ «Γκράντ 
Ότέλ» πενήντα χιλιάδες δολλάρια όλιγώτερα.

Είς τήν ιδίαν σειράν μέ τό προηγούμενον έρχεται τό 
«Μικρές γυναίκες», τό όποιον δμως εξακολουθεί άκόμη 
νά παίζεται είς τήν Εύρώπην καί επομένως θά δώση α
κόμη μεγαλύτερα κέρδη. Δύο φίλμ πού είχαν μεγάλην ά- 
πήχησιν είς τόν κινηματογραφικόν κόσμον, τά «"Αννα 
Κοίστι» μέ τήν Γκάρμπο καί «Φώτα τής Ίόλεως» μέ τόν 
Σαρλώ, έδωσαν μόνον ένα εκατομμύριον 550 χιλιάδες. 
Καί δμως οί πρωταγωνισταί των ήσαν «άστέρες» πρώτου 
μεγέθους.

Τό περίεργον είναι δτι, άπό δλα τά φίλμ τής Γκάρ
μπο, μόνον τό «"Αννα Κρίστι» είχε κέρδη διά τούς πα
ραγωγούς περισσότερα άπό ένα έκατομμύριον ! Τά άλλα 
κατεβαίνουν κάτω άπό τόν αριθμόν αύτόν, εκτός τοϋ 
«Γκράντ Ότέλ», τό όποιον δμως ήτο. συγκέντρωσις πολ
λών άστρων.

Άλλά καί δ Σαρλώ έφθασε καί έπέρασε τό έκατομ
μύριον είς τρία μόνον άπό τά φίλμ του.

Είς τόν κατάλογον τών ηθοποιών πού άπέδιοσαν τά 
φίλμ των τά μεγαλύτερα κέρδη είς τάς εταιρείας, είνε ή 
Ζανέτ Γκέΰνορ. ’Επτά άπό τά φίλμ εις τά όποια έπρω- 
ταγωνίστησε, έδωσαν περισσότερον άπό ένα έκατομμύριον 
τό καθένα. Διότι τό κοινόν λατρεύει τά τρυφερά, αισθη
ματικά καί εύχάριστα έργα είς τά όποια παίζει πάντοτε ή 
Γκέΰνορ.

‘Η στατιστική άποδεικνύει. δτι οί θεαταί δέν αγαπούν 
τις πολύπλοκες υποθέσεις καί δτι ιδίως θέλουν ένα αί
σιον τέλος. Άπό τά 73 φίλμ, διά τά όποια έμιλήσαμε 
είς τήν αρχήν, μόνον 3 τελειώνουν δυσάρεστα. Ούτε ένα 
δέ άπό αύτά δέν άσχολεϊται μέ υποθέσεις τών «γκάγκ- 
στερς», άντιθέτως πρός δσα λέγονται διά τάς προτιμήσεις 
τών ’Αμερικανών πρός τά τέτοιου είδους έργα.

Μόνον 1 άπό τά 73 φιλμ βασίζονται είς τό «σέξ-άπήλ»

0 ΦΡ. ΧΑΡΛΕ Υ’ ΠΡΟΗΧΘΗ
ΕΙΣ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ_ΛΑΤΙΝΙΚ. ΕΥΡΩΠΗΣ

Κατά πληροφορίας έκ Παρισίων ό κ. Μπα- 
βέτα διευδυντής τής Φόξ Φίλμ διά τήν Εύρώ
πην, μετατίδεται είς τήν Νότιον ’Αμερικήν.

Τήν δέσιν τοΰ κ. Μπαβέτα Αναλαμβάνει ό 
κ. Φρ. Χάρλεϋ, Αλλοτε διευδυντής τής Φόξ Φιλμ 
διά τήν ’Εγγύς ’Ανατολήν, δστις προαχδείς διά 
τάς καλάς του ύπηρεσίας, έτοποδετήδη έ'κτοτε 
ώς διευδυντής τής Φόξ Φίλμ είς τήν Νότιον 
’Αμερικήν.

Ό κ. Φρ. Χάρλεϋ ευρισκόμενος ήδη έν Αί- 
γύπτφ, δ’ άναχωρήση συντόμως έκεΐδεν διά Πα- 
ρισίους ϊνα άναλάβη τά έν τή Λατινική Εύρώ- 
πη καδήκοντα τοϋ Γενικού Διευδυντοϋ τών 
γραφείων τής Φόξ Φίλμ.

‘Ο «Κινηματογραφικός Άστήρ» άπευδύνει 
είς τόν καλόν φίλον κ. Φρ. Χάρλεϋ, τά δερμά 
του συγχαρητήρια, εύχόμενος καί είς ανώτερα.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
ΠΑΝΕΑ. ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 

“Π. Ε. Κ.„
Τήν παρελδοΰσαν Τρίτην 26 Μαρτίου, συ- 

νήλδον τά μέλη τής Π. Ε. Κ. είς Γενικήν Συ- 
νέλευσιν είς τά γραφεία τοϋ κ. Τηλ Σπυρίδη, 
διά”νήν ένέργειαν Αρχαιρεσιών, καδ~ Ας έξελέγη 
τό νέον διοικητικόν Συμβούλιον, ώς κατωτέρω;

Νικόλ. Γαΐτης πρόεδρος, Γεώργ. Παπαστό-, 
φας Αντιπρόεδρος, Ήρ. Οικονόμου γεν. γραμμα- 
τεύς, Ίηλ. Σπυρίδης ταμίας, Κωνστ. Χλοΐδης 
κοσμήτωρ, καί σύμβουλοι οί κ. κ. Κωνστ. Σα
μαρτζής, Χαρ. Μπάλας, Παναγ. Κανελλόπουλος, 
καί Δημ. Σκούρας.

’Αναπληρωματικοί δέ σύμβουλοι οί κ. κ. I. 
Φίνος, Εύαγ Μαυροδημάκης, Γ. Παπαλεξάνδρου 
καί Δ Βουλγαρίδης.

τών πρωταγωνιστριών. Δύο άπό αύτά είχαν έπιτυχίαν χά
ρις είς τήν περιέργειαν τήν όποιαν είχαν προκαλέσει αί 
πρώται έμφανίσεις τής Μαίη Γουέστ μέ τάς πλούσιας 
καμπύλας.

Μεταξύ τών φίλμ τύπου «γκράν-γκινιόλ·, τό μόνον έπι- 
κεοδές υπήρξε «Ό δόκτωρ Τζέκυλ» (1.250.000 δολλάρια). 
Άπό τά 73, τά 63 δέν είχαν καμμίαν σχέσιν μέ μπαλέττα 
γκέρλς, μέ γυμνότητας, μέ πλουσίαν χορογραφίαν, φώτα 
καί χρώματα. , „

’Επιστοποιήθη τέλος δτι, κατά μέγα μέρος, ή επιτυχία 
μερικών φίλμ συνετέλεοε είς τήν έπιτυχίαν τών βιβλίων, 
άπό τά όποια ήσαν παρμένα. Παράδειγμα : «Αί γυμναί 
γυναίκες», άπό τό δποϊογ έπωλήθησαν πλέον τοΰ ένός 
εκατομμυρίου άντίτυπα, «Μπέν Χούρ», μέ 2 σχεδόν εκα
τομμύρια άντίτυπα, «Νήσος τοΰ Θησαυρού» μέ περισσό
τερα τοΰ ένός εκατομμυρίου, κ.τ.λ.

Είς τάς περιπτώσεις αύτάς, έξετιμήθη κυρίως τό θέμα, 
τό όποιον τό κοινόν εύρήκε τοΰ γούστου του τόσον είς τό 
βιβλίον, δσον καί εις τό φίλμ. ‘Επομένως, ή επιτυχία δέν 
έξαρτάται πάντοτε μονον απο τους ηθοποιούς και τον 
ρεζισσέρ.



^ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» Ί
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

Η ΚΡΙΤΙΚΗ MAS ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΟΥ μας κ- ΒΙΟΝΟΣ ΠΑΠΑΛΥΧΑΑΗ

Παραγωγή «British Gaumont-
ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΩΜΑΝΤΖΟ

Όμιλοϋσα γαλλιστί. Προεβλήθη είς τό
«dubbing» «Τιτάνια»

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
Τό φίλμ αύτό (άγγλιστί «Blossom Time») είναι 

ένα νέον έπεισόδιον τής αισθηματικής ζωής τοΰ 
Φράντς Σοΰμπερτ, διά τήν ιστορικήν αύθεντικότητα 
τοΰ όποιου δέν μπορεί κανείς νά έγγυηθή. Έξ άλλου 
ό δημιουργός δστις προσέλαβε τόν περίφημον τενό
ρον Ρίτσαρ Τάουμπερ διά νά ύποδυθή τόν Σοΰμ
περτ, δέν είχεν άλλην φροντίδα παρά' νά μάς έπι- 
τρέψη νά τόν άκούωμεν δσον τό δυνατόν συχνότε
ρα, πράγμα πού, άναγκαστικώς καθιστά έξαιρετικά 
άδύνατο τό σενάριο.

Βλέποντας τό φίλμ αύτό έρχεται άθελα εις τήν 
μνήμην μας έκεϊνο τό άλησμόνητσ «Σερενάτα» τοΰ 
Βίλλυ Φόρστ, καί φυσικά αύτό ζημιώνει ύπερβολικά 
τό «Ερωτικό Ρωμάντζο». Πάντως παρά τά μειονε- 
κτήματά του, όφειλόμενα κυρίως είς τό σενάριο καί 
τήν έρμηνείαν τών ηθοποιών, τό φίλμ παρακολου- 
θεΐται άκούραστα είς τόν πλοΰτον τής σκηνοθεσίας 
του (άγγλικής γάρ προελεύσεως) καί τό τραγοΰδι 
τοΰ Τάουμπερ, τό όποιον μάς ικανοποιεί έν μέρει 
διά τήν κακήν έρμηνείαν τής μορφής τοΰ Σοΰμπερτ, 
άπό άπόψεως παιξίματος καί έμφανίσεως. Ή Ζάν 
Μπάξτερ έχει γοητευτικήν έμφάνισιν καί ό Βίλλυ 
Αίχμπεργκερ είναι ένας κομψός καί συμπαθής άξιω- 
ματικός. Έδώ τό «Ερωτικό Ρωμάντσο» έσημείωσε 
σχετικήν έπιτυχίαν.
Παραγωγή «Metro Goldwyn»

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΤΗΣΙΣ
Όμιλοϋσα γαλλ'στί. I

dubbing «’Αττικόν»
Έκμετάλλευσις «Μέτρο - Γκόλντουϊν»

Τό φίλμ αύτό άναλαμβάνει νά μάς γνωρίση τήν 
ζωήν τήν γεμάτην άπό κόπους καί κινδύνους, τών 
άσήμων άεροπόρων τήςέμπορικής άεροπορίας. Είναι 
ένα εύγενές καί διδακτικόν έργον, σκηνοθετημένον 
μέ έξαιρετικήν δεξιοτεχνίαν καί τό όποιον έρμηνεύε- 
ται περίφημα άπό τούς ήθοποιούς. Τό τελευταΐον 
είναι εύνόητον, δεδομένου δτι λαμβάνουν μέρος έξ 
άπό τούς καλλιτέρους «άστέρας» τοΰ άμερικανικοΰ 
κινηματογράφου : οί άδελφοί Τζών καί Λύονελ Μπάρ- 
ρυμορ, ή "Ελλεν Χέηζ, ό Κλάρκ Γκέημπλ, ή Μύρ- 
να Λόϋ καί ό Ρόμπερτ Μοντγκόμερυ.

Έάν δμως «Ή νυκτερινή πτήσις» έχει τόσας ά- 
ρετάς, πού ικανοποιούν καί ένθουσιάζουν ένα λε
πτόν καί κινηματογραφικώς καλλιεργημένον πνεύμα, 
δέν άνήκει εις τήν κατηγορίαν τών φίλμς, τών προ- 
ωρισμένων νά σημειώσουν έπιτυχίαν είς τό πολύ 
κοινόν.

Τό βάθος ταυ, ή φιλοσοφία του, αύτό τούτο τό 
περιβάλλον άκόμη εις τό όποιον έκτιλίσσεται, άφή- 
νουν τελείως άδιάφορον τό πλήθος. ’Έχω μάλιστα 
τήν γνώμην δτι καί οί παραγωγοί τής ταινίας ταύ- 
της είχον τά άνωτέρω ύπ’ δψει των, καί δι’ αύτό 
προσεπάθησαν νά τονώσουν τό έμπορικόν μέρος μέ 
τήν παρουσίαν γνωστών καί δημοφιλών ήθοποιών.

"Οπως έγράψαμεν καί είς τήν άρχήν, τό τεχνικόν 
μέρος είναι θαυμαστόν. Υπάρχουν εικόνες έξαιρε- 
τικής ώραιότητος (δπως λ.χ. ή πάλη τών άεροπλά- 
νων μέσα είς τάς θυέλλας, τά ύπέροχα χιονισμένα 
τοπεΐα, μερικαί νυκτεριναί άπόψεις πλήρεις γραφι
κότητας) αί όποΐαι άποδεικνύουν τόν σκηνοθέτην ώς 
καλλιτέχνην μέ άνώτερο γούστο.

Έκ τών ήθοποιών καλλίτερος, κατά τήν γνώμην 
μας, δ Τζών Μπάρρυμορ, δ όποιος ύποδύεται μέ

δύναμιν και τήν άρμόζουσαν αΰταρχικότητα τόν ρό
λον τοΰ διευθυντοΰ Ριβιέ, και όλιγώτερον καλή ή 
Ελλεν Χέηζ. Είναι αληθές δμως δτι δ ύπερρωμαν- 

τικός ρόλος της ήτο εξαιρετικά δύσκολος καί άχα- 
ρις.

Παραγωγή «Boston Films»

Ποοεβλήθηψνς τή-. ·#κ1)ν του έΡνοσίαν 5έν έ'χομεν παρά επαίνους νά

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ 
(Όμιλοϋσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Παλλάς» 

Έκμετάλλευσις A. Κ. Ε.
Κάθε έργον τοΰ Γκέζα φόν Μπόλβαρυ είναι ένδια- 

φερον. Ό ευσυνείδητος αυτός σκηνοθέτης είναι ό 
μόνος σήμερον είς τήν Γερμανίαν πού γνωρίζει νά 
μοντάρη ένα έλαφρόν μουσικόν εργον. Ή φιλμοπε- 
ρέττα διά^νά είναι έπιτυχής άπαιτεΐ πολλούς κό
πους καί ικανόν σκηνοθέτην. Παρά τό εύκολοφανές 
τοΰ είδους κρύπτει πολλούς σκοπέλλους, τούς όποι
ους μόνον ,όλίγοι παραγωγοί είναι είς θέσιν νά άπο- 
φόγουν. ΔΓ αύτό ένώ ύπάρχει ύπερπληθώρα όπερετ- 
τών, έλάχισται μόνον είναι άξιοθέατοι.

Ό Γκέζα φόν Μπόλβαρυ γνωρίζει τί αρέσει είς τό 
κοινόν. Άλλά έπί πλέον φροντίζει νά μή παραμελή 
καί τό καλλιτεχνικόν μέρος τοΰ φίλμ.

Τό «Χειμωνιάτικο δνειρο» συνεχίζει τήν σειράν 
πού περιλαμβάνει τά «Δύο καρδιές σ’ ένα βάλς», 
«Μή ρωτάς γιατί», «Δέν θέλω νά μάθω ποιός είσαι», 
‘Τί Ονειρεύονται ή γυναίκες», καί, πλησιέστερα, 
«Τό Μάρς τών Ούσσάρων» καί «Τό τελευταΐον βάλς 
τοΰ Σοπέν».

Ίσως είς τό ύπό κρίσιν νά άδική τόν Μπόλβαρυ 
τό σενάριο, τό όποιον ούτε πολύ πρωτότυπον είναι 
οδτε μεγάλου ένδιαφέροντος, άλλ’ οΰτε διακρίνεται 
διά τό πνεϋμά του. Πάντως δι’ δτι άφορά τήν άτο- "•“Α- 1 «ι.. >, ' Υ
ϊκφέρωμεν.

Οί ήθοποιοί είναι δλοι είς τούς ρόλους των καί 
άποτελοΰν ομοιογενές καί χαριτωμένον σύνολον. Ή 
Μάγδα Σνάϊντερ καί ό Βόλφ Άλμπαχ Ρέττυ, ό 
Χάνς Μόζερ καί ό Ρομανόφσκη, (οί όποιοι τείνουν 
νά καταλάβουν είς τό γερμανικόν φίλμ τήν θέσιν 
πού κατείχαν οί Σέκε Σάκαλ, "Οττο Βάλμπουργκ, 
Φέλιξ Μπρεσσάρ, Ράλφ Ρόμπερτς, Πάουλ Κέμπ) καί 
δ Γκούσταφ Βαλντάου καί ό Τέο Λίγκεν συναγωνί
ζονται είς μπρίο, κέφι καί ταλέντο.

Συμπέρασμα: Έπιτυχής μουσική κωμωδία, άπ’ 
έκείνας ποΰ άρέσουν είς τό κοινόν.
Παραγωγή Reliance Pictures

Ο ΚΟΜΗΣ ΜΟΝΤΕΧΡΗΣΤΟΣ
Όμιλοϋσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό

(dubbing) «Τιτάνια
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Τό περίφημον μυθιστόρημα τοΰ ’Αλεξάνδρου 
Δουμά, πατρός, έχρησίμευσε πολλές φορές ώς θέμα 
διά τούς σκηνοθέτας, τοΰ κινηματογράφου. "Ας πε- 
ριορισθώμεν ν’ άναφέρωμεν τό φίλμ τοΰ Πουκτάλ, 
είς τό όποιον δ Λεόν Ματώ είχε σημειώσει τήν ώ- 
ραιοτέραν δημιουργίαν τής καρριέρας του ώς Έδμόν- 
δος Δαντές, καί, πλέον προσφάτως, τό τοΰ Άνρύ 
Φεσκούρ, είς τό όποιον ό μακαρίτης Ζάν Άντζελο, 
περιστοιχιζόμενος άπό τήν Λίλ Ντάγκοβερ καί τήν 
Μαίρη Γκλορύ, ύπήρξεν ό πρωταγωνιστής.

Ή πρωτοτυπία τοΰ ύπό κρίσιν Μοντεχρίστου συ- 
νίσταται είς τό δτι έπέτυχε νά περιλάβη δλας σχε
δόν τάς περιπέτειας τοΰ όγκώδους μυθιστορήματος 
είς ένα αύτοτελές φίλμ, κανονικού μήκους.

Αλλά πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι ή Αμερικανι
κή αύτή ταινία δέν είναι παρά περίληψις, τρόπον 

τινά, τοΰ|μυθιστορήματος τοΰ Δουμά. Υπάρχει μά_· 
λίστα μεγάλη διαφορά μεταξύ τοΰ πρώτου καί τοΰ 
δευτέρου μέρους, διότι έάν ό σκηνοθέτης, ό Ρόου- 
λαν Λή, έβράδυνε θεληματικά είς τά σημεία πού 
έχουν σχέσιν μέ τήν φυλάκισιν τοΰ Δαντές είς τάς 
φυλακάς τοΰ Chateau d’lf,, ύπερπήδησεν, άντιθέτως 
πλείστας σκηνάς κατά τάς όποιας δ Έδμόνδος Δαν
τές, γενόμενος κόμης Μοντεχρίστος, μεταχειρίζεται 
τόν μυθώδη πλοΰτόν του διά νά τιμωρήση τούς έχ- 
θρούς του.

Παρ’ δλον δτι πολλά πρόσωπα άφηρέθησαν ή 
ήλλαξαν τελείως χαρακτήρα, έν τούτοις τό θέμα 
πού έφαντάσθη ό Δουμάς διατηρεί τάς κεντρικός 
γραμμάς του. ,

Ή σκηνοθεσία είναι επιμελημένη, μέ σκηνάς άλ
λοτε μεγαλοπρεπείς καί άλλοτε γραφικός καί ή 
έρμηνεία τών ήθοποιών ικανοποιητική είς τό σύνο
λον. ’Ιδιαιτέραν μνείαν όφείλομεν διά τόν Ρόμπερτ 
Ντόνατ, Μοντεχρήστον ζωηρόν καί συμπαθή, ό ό
ποιος δμως δέν μάς κάμνει νά λησμονήσωμεν τόν 
Ζάν "Αντζελο καί ιδιαιτέρως τόν Λεόν Ματώ, καί 
διά τήν Έλίζα Λάντι, έξαιρετικώς γοητευτική Μερ_- 
σεντές. Τό λυπηρόν είναι δτι τό περιωρισμένον, τοΰ 
ρόλου της δέν μάς έπιτρέπει νά τήν βλέπωμεν δσον 
θά ήθέλαμεν ή είς σκηνάς άναλόγους πρός τό τα
λέντο της.

Γενικώς πρόκειται περί έργου λαϊκοΰ χαρακτή
ρας, τό δποΐον είναι βέβαιον δτι παρά τήν έξωφρε- 
νικότητά του, θά συγκινήση τό έλληνικόν κοινόν. 
Ό μαγικός τίτλος του καί' ή πρωταγωνίστριά του 
έγγυώνται διά τήν έπιτυχίαν του.

Παραγωγή Cine Allianz.
ΔΑΚΡΥΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ

(Όμιλοϋσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό
«dubbing») «’Αττικόν»

Έκμετάλλευσις Άμολοχίτη ■ Βουλγαρίδη καί Α.Ε.Κ.Ε.

ΌμολογοΟμεν δτι προτιμώμεν τόν Βίλλυ Φόρστ 
ήθοπόιόν. Εύθύς άπό τό πρώτον φίλμ πού έσκηνο- 
θέτησε, τήν «Σερενάτα Σοΰμπερτ» έδειξε ένα άξιο- 
πρόσεκτον ταλέντο σκηνοθέτου, συνδυασμένο μ’ ένα 
λεπτό καί άνώτερο γοΰστο.

Είς τό «Μασκαράτ» μάς άπέδειξε τί μπορή νά 
κάνη ένας έπιτήδειος σκηνοθέτης μ’ ένα κοινό καί 
άσή'μαντο θέμα.

Τό ίδιον έχομεν νά παρατηρήσωμεν καί διά τα 
«Δάκρυα Βασιλίσσης» (So endete eine liebe). Ό Βίλ
λυ Φόρστ είχε νά κινηματογραφήση ένα θέμα πολύ 
άπλό, τό δποΐον είς τάς χεΐρας ένός σκηνοθέτου 
τής σειράς θά άπέδιδε ένα κουραστικό καί μονότο- 
νον Ιστορικόν φιλμ. ΌζΦόρστ έπέτυχε νά παρουσιάση 
ένα λεπτώτατον έργον, τό όποιον θέλγει καί τόν 
πλέον δύσκολον θεατήν. Αί εικόνες του είναι πλή
ρεις γραφικότητας καί καλαισθησίας, καί έπ’ αύτών 
πλανάται μία πνοή μελαγχολίας καί συγκρατημέ
νου λυρισμοΰ.

Έκ τών ήθοποιών πολύ καλός δ ύποδυόμενος 
τόν πολύν Μέττερνιχ. Διά τήν Πάουλα Βέσσελυ δέν 
συμμερίζομαι τόν ένθουσιασμόν τών γερμανών κρι
τικών, οί όποιοι τήν θεωροΰν ώς έφάμιλλον τής 
Μπέργκνερ. "Εχει βέβαια ταλέντο, έσωτερικότητα 
καί εύγενή φυσιογνωμίαν, άλλά τό παίξιμό της μοΰ 
φαίνεται μονότονον καί ό πλούτος τών έκφράσεών 
της πολύ περιωρισμένος. Επίσης άπό τήν δημιουρ
γίαν τοΰ Βίλλυ φόρστ (Δούξ τής Μοδένας) δέν έμει
να ένθουσιασμένος. Τόν προτιμώ άπείρως περισ
σότερον ώς σκηνοθέτην, ή είς έλαφρούς ρόλους, 
δπου ή σατυρική του διάθεσις εύρίσκει έλεύθερον 
πεδίον δράσεως.

Τεχνικόν μέρος άμεμπτον (τό montage μοΰ φαί
νεται όλίγον βραδύ) καί φωτογραφία έκτάκτ,ου ώ-

ΑΠΕΘΑΝΕΝ
Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΜΟΪΝΝΙ
Είς ένα σανατόριον τής Βιέννης άπέθανε, τήν 

παρελθοΰσαν Παρασκευήν, δ διάσημος Έλληνογερ- 
μανός ηθοποιός ’Αλέξανδρος Μοΐσσι.

Ό Μοΐσσι, γεννηθείς έν Τεργέστη πρό 55 έτών 
έκ πατρός "Ελληνος καί μητρός Έλληνίδος, έσπού- 
δασεν είς τήν Αυστρίαν καί έμεσουράνησε κατά τά 
μεταπολεμικά έτη έπί τής Γερμανικής σκηνής, θεω
ρούμενος ως δ καλλίτερος δραματικός ηθοποιός της, 
εφάμιλλος τοΰ Κράους.

Λόγιρ τοΰ συνδέσμου του μέ τόν έβραΐον σκηνο
θέτην Ράϊνχαρτ, άπεκλείσθη τής Γερμανίας μετά τήν 
έλευσιν τοΰ Χίτλερ, άλλ’ έξέμαθε τελείως τήν ’Ιταλι
κήν—τήν δποίαν έγνώριζεν άλλοτε άπό τά παιδικά 
του χρόνια έν Τεργέστη—καί ένεφανίσθη μέ πολλήν 
έπιτυχίαν πέρυσι είς τά μεγάλα θέατρα τής ’Ιταλίας.

Τώρα άπέθανεν αίφνιδίως έκ γρίππης, μετά πνευ- 
μονικών καί καρδιακών έπιπλοκών.

ΑΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΚΥΛΙΑ

Κάθε τόσον, γίνεται λόγος διά τά «γουρλήδικα» 
ζώα τών κινηματογραφικών «άστέρων». Τώρα, διωρ- 
γανώθη μία έρευνα γιά τά σκυλιά. Καί έξηκριβώθη 
δτι δ περιφημότερος σκύλος είναι δ «Καπετάνιος», 
τόν δποΐον έχουν χαρίσει είς τήν Ζανέτ Μάκ Ντό- 
ναλντ κάποιοι θαυμασταί της.

Τό πιστόν αυτό ζώον εΐνε δ άχ ί ριστος σύντρο
φος τής ωραίας ήθοποιοϋ. Ή Ζανέτ ευχαριστείται 
έξαιρετικά, δταν δ άνήσυχος «Καπετάνιος» τής ξε
σχίζει τά φορέματά της. Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι 
θά εύχαριστήται άκόμη περισσότερον καί., . ή μοδί
στρα της !

Ή Γενεβιίβη Τομπίν έχει μεγάλην ειδικότητα 
είς τά σκυλιά, διότι τούς, άφιερώνει τάς πιο πολλάς 
ώρας τής άναπαύσεώς. της.

"Οσον διά τήν Γκάρμπο, κανείς δέν κατώρθωσε 
άκόμη νά μάθη ποιας ράτσας σκυλιά φιλοξενεί εις 
τήν έπαυλίν της. Τό βέβαιον είναι μόνον δτι ή μυ
στηριώδης Γκρέτα άγαπμ έξαιρετικά τά ζώα της αυ
τά, τά δποία τής άνταποδίδουν τήν άγάπην της.

Η ΓΚΑΡ/ΛΠΟ EPQTEY/AENH;

Κυκλοφορεί τώρα ή εϊδησις δτι ή Γκρέτα Γκάρ
μπο έρωτοτροπεΐ μέ τόν Τζώρτζ Μπρέντ, μαζί μέ 
τόν δποΐον έπαιξε είς τόν «Χρωματιστόν ΙΙέπλον». 
Ό Μπρέντ έχει χωρίσει προσφάτως άπό τήν Ρουθ 
Τσάττερτον Λέγεται δέ δτι έκαμε μακρά έναέρια 
ταξείδια μέ τό άεροπλάνον πού δδηγεϊ δ ίδιος, μέ 
τήν συντροφιά τής Γκρέτας.

ραιότητος.
Γενικώς πρόκειται περί έργου άξιοθεάτου, λόγω 

κυρίως τής ώραίας έργασίας τοΰ Βίλλυ Φόρστ (ώς 
σκηνοθέτου), ό όποιος τείνει νάγίνη ένα άπό τά ξεχω
ριστά όνόματα τοΰ παγκοσμίου κινηματογράφου.
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Η ΕΥΘΥΜΗ ΧΗΡΑ
ΕΣΤΟΙΧΙΣΕ 2.000.000 ΔΟΛΛΑΡΙΑ

"Ολοι έγνωρίζαμε δτι «'Η Εΰθημη Χήρα» θά 
είναι έ'να πολύ μεγάλο φίλμ, κάνεις δμως δέν έφαν- 
τάζετο δτι θά έστοίχιζε 2.000.000 δολλάρια !

’Ιδού τι γράφει τό μεγαλύτερον Κινηματογρα
φικόν περιοδικόν τής ’Αμερικής «BARIETY».

Τά έξοδα τής πραγματοποιήσεως τής «Εύθυμης 
Χήρας» τοΰ Φράντς Λέχαρ, ύπερέβησαν κάθε προσ
δοκίαν τής «Μέτρο Γκόλντουίν-Μάγιερ», άνελθόντα 
εις τό άπίστευτον ποσόν τών 2.000.000 δολλαρίων 
(220000000 δραχμών)!!! ’Εννοείται δτι είς τά έξοδα 
αύτά περιλαμβάνονται αί πραγματοποιήσεις τής 
’Αγγλικής και τής Γαλλικής έκδόσεως. Πρόκειται 
περί τής άκριβωτέρας ταινίας άπό τήν εποχήν τής 
πραγματοποιήσεως τοΰ «Μπέν Χούρ».

Τό μεγαλύτερον μέρος τών χρημάτων έπληρώ- 
θη είς τόν σκηνοθέτην τοΰ φίλμ “Έρνστ Λοΰμπιτς 
καί είς τούς πρωταγωνιστάς Μωρίς Σεβαλιέ καί 
Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ. Επίσης τά στούντιο ήναγ- 
κάσθησαν νά πληρώσουν ένα συμπληρωματικόν 
ποσόν είς τό «τρίο» αυτό, διότι ή διάρκεια τοΰ «γυ
ρίσματος» ύπερέβη τό χρονικόν διάστημα πού άνέ- 
φερε τό αρχικόν πρόγραμμα τής παραγωγής.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΓΑΠΕΣ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΕΝΩΝ

Έν Άγρινίφ κατ’ αύτάς ό έκεϊ ανταποκριτής τοΰ I 
«Κινηματογραφικού Άστέρος» κ. Κώστας Πασχαλίδης 
έξέδωκε καί έκυκλοφόρησε ένα κομψό βιβλιαράκι ύπό τόν 
ώς άνω τίτλον. *0  γράψας τό έργον τούτο μορφωμένος 
νέος, πτωχός πρόσφυξ τήν καταγωγήν εκπατρισμένος καί 
αύτό, θύμα τής Μικρασιατικής τραγωδίας, περιγράφει μέ 
αρκετήν γλαφυρότητα ένα ζωντανό κομμάτι, μιά τραγική 
εικόνα μέρους τής οργιαστικής ανταρσίας τής αλησμόνη
του Μικρασιατικής εποχής. Μέ παλμό ψυχής εξιστορεί 
τά σαδιστικά βασανιστήρια άτινα οί τοΰρκοι έφήρμοζον 
κατά τήν φρικιαστικήν εκείνην έποχήν είς βάρος τών ά
τυχων προσφύγων. Έπίσης τό πιό συγκινητικόν καί συγ
κλονιστικόν μέρος τού ωραίου τούτου έργου εΐνε ή ιστορία 
νεαρών προσφυγικών υπάρξεων οϊτινες ερχόμενοι στήν 
γλυκεία Ελλάδα εκπατρισμένοι καί βασανισμένοι, έπί τέ
λους άποκαβίστανται οίκονομικώς. Άλλά φεΰ I μέ τόν 
πόνο στή ψι·χή καί τή λαχτάρα γιά τούς χαμένους αδελ
φούς των. Έτσι μέ τό παράπονο στά χείλη ζητούν νά ξε- 
χάσουν τις περιπέτειες των καί τήν μοναξιά τής ξενη- 
τειάς, στό πτερωτό γυιό τής άφροδίτης..............................

Τό βιβλιαράκι τού φίλου Πασχαλίδη πρέπει νά διαβα- 
σθή άπ’ όλους καί δή άπό τούς άδελφούς τευ πρόσφυ
γας. Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι τό ζωντανόν έργον 
του διαβαζόμενον θά σκορπίση είς τούς πρόσφυγας πα- 
ληές άναμνήσεις, ανάμικτες μέ πόνο, θλϊψι, ηδονή καί 
χαρά.

Άγρίνιον Ν. Μ. Δημοσιογράφος 
·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΚΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·Ι·ΙΙΙΙ||||||||ΙΗΜΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ  

\ Λ I Τ Λ I είς τί^ν Εξαιρετικής
' >ι / / /Π / ευκαιρίας μη χ αν ή
προβολείς M-E.G· μεϋ·' ένός άμπλιφικατέρ καί 
μεγαφώνου Φίλιπς, κατάλληλος δι~ έξοχικδν 
κέντρον καί θερινόν Κινηματογράφον. Πληροφο 
ρίαι: «Μέτρο Γκόλντουϊν Μάγερ». Θεμιστο
κλέους 13. Άϋ'ήνας.
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1935 I

Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ
| ’’ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ.. |
= Πλούσιον είς έμφάνισιν καί είς ποικιλίαν Ξ 
Ξ έκλεκτής καί λίαν ένδιαφερούσης ύλης, έξεδό- = 
= Θη τό Πανηγυρικόν τεΰχος 1935 τοϋ «Κινήματα- = 
= γραφικού ’Αστέρας*.

Τό Πανηγυρικόν 1935 τοΰ «Κινηματογραφι- Ξ 
Ξ κοΰ Άστέρος» λόγφ τοΰ όγκου του, δέν έκυ- Ξ 
Ξ κλοφόρησε διά τοϋ Πρακτορείου τών έφημερί- = 
Ξ δων τής Εταιρίας τοΰ Έλληνικοΰ Τύπου, άλλά ΞΞ 
= έστάλη καί άποστέλλετατ δωρεάν είς τούς τα- Ξ 
Ξ κτικούς συνδρομητάς μας, ώς καί είς πάντα έμ- = 
ΞΞ βάζοντα τήν άξίαν του έκ δραχμών 25.— είς ΞΞ 
ΞΞ γραμματόσημα, έλεύθερον ταχυδρομικών τελών. ΞΞ 
ΞΞ Είς τά γραφεία μας έπίσης πωλοΰνται πάν- = 
ΞΞ τότε καί άποστέλλονται ταχυδρομικώς είς τάς ΞΞ 
ΞΞ Επαρχίας παλαιά τεύχη καί ολόκληροι σειραί = 
= τευχών «Κινηματογραφικού Άστέρος» άπό τοΰ ΞΞ 
Ξ έτους 1929 μέχρι σήμερον. =
= Τιμή τεύχους οίασδήποτε ήμερομηνίας Δρ. 5— = 
ΞΞ Τιμή Πανηγυρικού..................................... » 25— =
= Σειρά τευχών όλοκλήρου έτους ...» 100— = 
= Συνδρομή έτησία Εσωτερικού ...» 100— = 
= Συνδρομή » ’Εξωτερικού ...» 250— = 
= Αί σύνδρομα! άπαραιτήτως προπληρώνονται ξ 
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0 ΧΟΝΔΡΟΣ ΚΑΙ 0 ΛΙΓΝΟΣ ΕΙΣΤΑΣΙΝΔΙΑΣ
Τά στούντιο τής «Μέτρο Γκόλντουϊν Μάγιερ» 

ήρχισαν τό «γύρισμα» μιας νέας εξωφρενικής κωμω
δίας ύπό τόν τίτλον «Ό χονδρός καί ό Λιγνός στάς 
’Ινδίας» εις τήν οποίαν θά πρωταγωνιστούν οί δη
μοφιλείς κωμικοί Λάουρελ καί Χάρτυ.

Τήν σκηνοθεσίαν τοΰ φίλμ άνέλαβεν ό Τζαίημς 
Χόρν.

ΤΟ ΔΡΑΜΑ TQN ΓΚ€ΡΔΣ
"Ενας προμηθευτής «γκέρλς» τοΰ Χόλλυγουντ, δ 

μίστερ Ντέϊβ Γκούλντ, άνεκοίνωσεν δτι αί προστα- 
τευόμεναί του, κατά μέσον δρον, δέν έξασκοΰν πε
ρισσότερον άπό έ'να έτος τό επάγγελμά των εις τήν 
Μέκκαν τοΰ κινηματογράφου.

Καί δμως, πόσον αγωνίζονται αί δυστυχισμένοι 
διά νά εΰρουν δουλειά είς τά στούντιο!.. ’Αρκεί νά 
ειποΰμε δτι άπό τής 50 χιλιάδες, πού έκτύπησαν, κα
τά τά τελευταία πέντε έτη, τής πόρτες τών διαφόρων 
στούντιο, μόνον αί δύο χιλιάδες προσελήφθησαν.

"Ολαι αύταί είχαν, φυσικά, τήν φιλοδοξίαν νά 
περάσουν είς την ταξιν τών ηθοποιών. ’Αλλά τό επέ
τυχαν 9 μόνον, μεταξύ τών οποίων ή Μάριον Μάρς, 
ή Τόμπυ Γουΐνγκκαί ή Πωλέτ Γκοντάρ.

"Οταν τελειώσουν αί άναγκαι τοΰ φίλμ διά τό 
όποιον έχρησιμοποιήθησαν, τά ωραία αύτά κορίτσια 
μένουν είς τούς δρόμους. "Αλλη γίνεται τότε στενο
γράφος, άλλη δακτυλογράφος, άλλη παντρεύεται καί 
άλλη κυλά είς τήν λάσπην.
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Μολονότι εϋρισκόμεθα είς τήν περίοδον τής Με
γάλης Τεσσαρακοστής, περίοδον κατ’ έξοχήν άρί- 
στην διά τους Κινηματογράφους, καθ’ ήν προβάλλον
ται συνήθως τά καλύτερα καί τά εμπορικότερα φιλμ 
έκάστης περιόδου, έν τούτοις καί κατά τήν περίοδον 
αυτήν οί Κινηματογράφοι μας, στερούνται ώς φαίνε
ται, τών καταλλήλων διά τήν έποχήν έργων..

Δυστυχώς δι’ έφέτος μία καί μόνη είναι ή καθα
ρά αλήθεια. "Οτι τά περισσότερα γραφεία καί κατά 
συνέπειαν καί αί πλεϊστοι τών Κινηματογράφων στε
ρούνται άξι. λόγων έργων καταλλήλων διά τήν άξιό- 
λογον αύτήν έποχήν τής περιόδου. Έκ τής δημοσιευ- 
θησομένης δέ λίαν προσεχώς στατιστικής τών προ- 
βληθεισών είς α' βιζιόν ταινιών είς τούς κεντρικούς 
Κινηματογράφους τών ’Αθηνών καί έκ τοΰ σχετικού 
πίνακος δστις θά παρουσιάζη τήν είς εισιτήρια άπό- 
δοσιν έκάστης ταινίας προβληθείσης άπό τής όθόνης 
ένός έκάστου τών κεντρικών ’Αθηναϊκών Κινηματο
γράφων, θά άποδεικνύονται περιτράνως τά άνωτέρω 
συμπεράσματά μας, συμπεράσματα λυπηρά μέν άλλ’ 
άπολύτως άληθή καί ψυχρά.

*
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν 

τά έξης έργα είς τούς κεντρικούς Κινηματογράφους 
τών ’Αθηνών :

’Αττικόν. 18—24 Μαρτίου έ. έ. «Νυκτερινή πτήσις» 
μέ τόν Κλάρκ Γκέϊμπλ καί 25—31 ίδίου «Δάκρυα βα- 
σιλίσσης» μέ τήν Πάουλα Βέσσελυ καί Βίλλυ Φόρστ.

Τιτάνια. 18—24 Μαρτίου έ.έ. «Ό κόμης Μόντε Χρί
στο» καί 25—31 Ιδιου «Βαρκαρόλα» μέ τόν Φραϊλιχ.

Παλλάς. 18—24 Μαρτίου «Χειμωνιάτικο όνειρο» μέ 
τήνΣνάϊντερ καί 25—31 ίδίου «Ό κοζάκος καί τ’ άηδό- 
νι» μέ τόν Ίβάν Πέτροβιτς καί τήν Γιαρμίλα Νοβότνα.

Πάν&εον. 18—24 Μαρτίου «Κατηγορούμενε όμολό- 
γησε» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ καί 24—31 ίδίου «Σαπφώ» 
τού Άλφόνς Ντωντέ.

Σπλέντιτ. 18—22 Μαρτίου «Μαρία θηρεσία» μέ 
τήν Κάτε φόν Νάγκυ, 23—27 ίδίου έπανάληψις τής 
παλαιός ταινίας «Τό βάλς τοΰ Δουνάβεως» καί 28— 
31 ίδίου «Μιά νύχτα στή Βενετία» έπίσης β'. βιζιόν.

* * *
Κατά τό παρ. δεκαπενθήμερον τά είς τούς Κεντρικούς 

Κινηματογράφους α' βιζιόν τών ’Αθηνών προβληθέντα 
έργα έπραγματοποίησαν τά κατωτέρω εισιτήρια-

‘Εβδομάς 11—17 Μαρτίου 1935.
ΑΤΤΙΚΟΝ «Ταρζάν καί ή σύντροφός του», Βαϊσμύλερ.
Δευτέρα 11 Μαρτίου Εισιτήρια 1538
Τρίτη 12 531

Τό δλον » 2.072
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό

του αυτού έργου κατα τας προηγούμε
νος εβδομάδας 12.326

Σύνολον Εισιτηρίων 14.398
ΑΤΤΙΚΟΝ « ΟΙ Ξένοιαστοι», Χονδρός καί Λιγνός.
Τετάρτη 13 Μαρτίου « 2244
Πέμπτη 14 » » 2060
Παρασκευή 15 » » 1845
Σάββατον 16 2270
Κυριακή 17 5388

Τό δλον » 13.807

ΤΙΤΑΝΙΑ «Ό λευκός παράδεισος».
Δευτέρα 11 Μαρτίου Εισιτήρια 1516Τρίτη 12 » » 321Τετάρτη 13 » 725
Πέμπτη 14 > > 707Παρασκευή 15 » > 1005
Σάββατον 16 > 938Κυριακή 17 » 2099

ΠΑΝΘΕΟΝ «Πώς
Τό δλον. 

έσβυσε μιά αγάπη» , Τζ. Μπόλς.
7311

Δευτέρα 11 Μαρτίου Εισιτήρια 1505Τρίτη 12 » 395
Τετάρτη 13 916
Πέμπτη 14 » 841
Παρασκευή 15 » 790
Σάββατον 16 » » 1094
Κυριακή 17 » > 1485

Τό δλον » 7026
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 

τού αύτοΰ έργου καί είς τόν αύτόν 
Κινηματογράφον κατά τήν πρώτην του 
προβολήν 16.743

Σύνολον Εισιτηρίων 23.769
ΠΑΛΛΑΣ «Μιά βραδυά στή Βουδαπέστη», Σ. Σάκαλ.
Δευτέρα 11 Μαρτίου Εισιτήρια 2451Τρίτη 12 > » 884
Τετάρτη 13 » 957
Πέαπτη 14 740
Παρασκευή 15 > 737
Σάββατον 16 » 940
Κυριακή 17 » 1969^

Τό δλον » 8.67 θ’
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ξεχασμένη μελωδία».
Δευτέρα 11 Μαρτίου Εισιτήρια 583
Τρίτη 12 » » 215
Τετάρτη 13 » » 369
Πέμπτη 14 > » 331
Παρασκευή 15 > > 540
Σάββατον 16 » » 2171
Κυριακή 17 3320

Τό δλον » 7.529

'"Εβδομάς 18—24 Μαρτίου 1935.
ΑΤΤΙΚΟΝ «Νυκτερινή πτήσις», Κλ. Γκέημπλ.
Δευτέρα 18 Μαρτίου Εισιτήρια 2136
Τρίτη 19 > 1582
Τετάρτη 20 » » 1233
Πέμπτη 21 > » 916
Παρασκευή 22 > 658
Σάββατον 23 » 886
Κυριακή 24

, Τό δλον »
1325
8736

ΤΙΤΑΝΙΑ «Ό κόμης Μοντεχρήστος», Έλ. Λάντι.
Δευτέρα 18 Μαρτίου Εισιτήρια 3576
Τρίτη 19 3660
Τετάρτη 20 » » 3402
Πέμπτη 21 » 2943
Παρασκευή 22 » > 2123
Σάββατον 23 » » 2688
Κυριακή 24

Τό δλον »
4201

22.593
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ΠΑΝΘΕΟΝ «Κατηγορούμενε ομολόγησε», Χαρ. Μπώρ.
Δευτέρα 18 Μαρτίου Εισιτήρια 2227
Τρίτη 19 2201
Τετάρτη 20 > » 2011
Πέμπτη 21 1939
Παρασκευή 22 » 1428
Σάββατον 23 1682
Κυριακή 24 » X 2383

Τό δλον » 13.871
ΠΑΛΛΛΣ «Χειμωνιάτικο όνειρο», Μ. Σνάΐντερ.
Δευτέρα 18 Μαρτίου Εισιτήρια 1275
Τρίτη 19 ·» 1172
Τετάρτη 20 > 1254
Πέμπτη 21 > » 1143
Παρασκευή 22 » » 83-1
Σάββατον 23 » · > 1249
Κυριακή 24 » 1567

Τό δλον 8494
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Μαρία Θηρεσία», Κάτε φόν Νάγκυ.
Δευτέρα 18 Μαρτίου Εισιτήρια 545
Τρίτη 19 674
Τετάρτη 20 » » 695
Πέμπτη 21 » 706
Παρασκευή 22 » 525

Τό ολον » 3.145
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Τό βάλς τοϋ Δουνάβεως», Μπρ Χέλ.μ.
Σάββατον 23 Μαρτίου » 1441
Κυριακή 24 » » 1834

Τό δλον » 3.275

Κατά τήν γενομένην Γενικήν Συνέλευσιν τής ΓΙ
Ε. Κ. τής παρελθούσης Τρίτης 26 Μαρτίου, ό γενι
κός γραμματεύς αύτής ήμέτερος κ. Οικονόμου, υπέ
βαλε τήν πρότασιν κα'ι τήν ευχήν δπως κα'ι οί κινη- 
ματογραφισταΐ όλοκλήρου τής Ελλάδος, άκολου 
θοΰντες τό παράδειγμα πολλών άλλων οργανώσεων 
ή κα'ι άπλώς ατόμων, , προσφέρουν διά συνεισφοράς 
των πρός τό Κράτος ενα πολεμικόν άεροπλάνον τό 
όποιον θά φέρη τό δνομα τής Π.Ε.Κ. Πρός τοϋτο, 
άφοΰ έδήλωσεν δτι καταθέτει πρώτος έκ τοΰ πτωχού 
του βαλαντίου τό ποσόν τών χιλίων δραχμών, ύπέ- 
δειξεν τόν σχηματισμόν μιας μεγάλης ’Επιτροπής ή 
όποια νά άναλάβη τό έργον τής συλλογής τής άπαι- 
τηθησομένης δαπάνης διά τήν αγοράν τοΰ πολεμι
κού αεροπλάνου, πρός ένίσχυσιν τής αεροπορίας μας.

Ή γενική συνέλευσις έδέχθη μέ ένθουσιασμόν 
και χειροκροτήματα τήν πρότασιν τοΰ ήμετέρου κ. 
Οικονόμου, συνεστήθη δέ αμέσως μία έπιτροπή έκ 
τών κ. κ. Νικ. Γαΐτη, Ήρ. Οικονόμου, Κ. Σαμαρτζή, 
Κ. Χλοΐδη, Γ. Παπαστόφα, Γεωργ. Σαμαρτζή καί Τηλ. 
Σπυρίδη ήτις συνερχομένη έντός τής έβδομάδος θά 
μελετήση κατά πόσον θά είναι δυνατή ή συγκέντρω- 
σις ένός ποσού ικανού διά τήν αγοράν ένός αερο
πλάνου, τόν τρόπον τής ένεργείας τοΰ εράνου κλπ. 

pjjm τμ mmii|
Πειραιεύς

Χάϊ-Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα “Μεγάλος διάβο
λος σέ μικρό παπούτσι,, καί “Η μικρή Ντόριτ,, μέ τήν 
"Οντρα.

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα “Τό παραστρά
τημα,, καί “Κατηγορούμενε ομολόγησε,, μέ τόν Χάρρυ 
Μπώρ.

Καπιτόλ. ΠροεβλήΟησαν τά έργα “Ό χονδρός καί ό 

λιγνός στό μέτωπο,, καί “Νυκτερινή πτήσις,,.
Καλιφόρνια. ΠροεβλήΟησαν τά έργα “Ή κατάσκο

πος μέ τά γαλάζια μάτια,. “Ο ιππότης τής ερήμου,, ‘‘Ό 
επαναστάτης τής Σαγκάης,, καί “Μαύρος ούσσάρος,,.

Φως. Προεβλήθησαν τά έργα “Ό αόρατος άνθρωπος,, 
καί “Ο μάγκας τοΰ λόχου,, μέ τόν Ζύλ.

Ίντεάλ. ΠροεβλήΟησαν τά έργα “Μέσα στή θύελλα,, 
“Υπό τήν αγχόνην,, “Στά σύνορα,, καί “Τρελλός άγω- 
νιστήσ,..

Ήλύσια. ΠροεβλήΟησαν τά φίλμ ,."Υποπτο νταρα
βέρι,, μέ τόν Τζάκ Χόλτ καί ,,Ή κοιλάς τοΰ μυστηρίου,,.

Άστήρ. ΠροεβλήΟησαν τά ,.Ώμορφονιός Κάου μπόι,, 
“Σταυρός καί σπαθί,, “Ο νικητής τοΰ κάμπου,, “Ο βασι
λεύ; τής ζούγκλας,, καί “Σέρλοκ Χόλμς,,.

Παλλάς, ΠροεβλήΟησαν τά έργα,,‘Η μαύρη αστραπή,, 
“Σταυρός καί σπαθί,, ,,"Οταν οί άνδρες άγαποΰν,, καί 
“Σμόκυ,,. Παπαζήσης
Θεσσαλονίκη

Ήλύσια. ΠροεβλήΟησαν τά φίλμ «Έξτάζ», «Ό αό
ρατος άνθρωπος» καί «Όταν ή γυναίκα άγαπά».

Διονύσια, ΠροεβλήΟησαν τά φίλμ «Δέν είμαστε πειά 
παιδιά», «Ό δικτάτωο», «Πολωνέζικο αίμα» καί «Χρυσή 
πεταλούδα».

Πάλας. ΠροεβλήΟησαν τά έργα <Ό βασιλεύς τής ’Α
ρένας·, «Στή χώρα τών ονείρων», «‘Ο κλέφτης τής Βα
γδάτης» καί «Πώς έσβυσε μιά αγάπη».

Πατέ. ΠροεβλήΟησαν τά έργα « Όνειρα κοριτσιών», 
«Έμμα», «Ή άρτοπώλις τών Παρισίων» καί «Τό σινικόν 
τείχος».

’Απόλλων. ΠροεβλήΟησαν τά έργα «Τό ονειρώδες 
βάλς», «Ό καταστροφεύς», «Ό βασιλεύς τών ταχύτητος», 
«Μις δυναμίτις», «Τά τραγικά άεροπλάνα», «Ταχυδακτυ
λουργός» καί «Τό ξύπνημα μιας αμαρτωλής*.

Άλκαζάρ. ΠροεβλήΟησαν τά έργα «Τρελλή Λόλα», 
«Ξύπνημα μιας αμαρτωλής», «‘Η κυρία Μπάττερφλάϋ» καί 
«‘Ο κοζάκος τοΰ Ντόν».

Πάνϋεσν. ΠροεβλήΟησαν τά έργα «Σας ζητούν στό 
τηλέφωνο», «‘Ο βασιλεύς τής ταχύτητος», «Πλωτή νήσος 
δέν άπαντά», «Μπρυμπούλ», «Ό άγαπητικός τής βοσκο- 
πούλας», «Χαλύβδινοι αετοί», «Ό κόκκινος επαναστάτης», 
«Ό βασιλεύς τής ’Αρένας», «Στρατιωτικά γυμνάσια», «Ό 
αστυνόμος τή; γροθιάς», «Μπέϊζ - μποϋλ», «Ό αρχών τοΰ 
κόσμου», «Ή νήσος τών άνΟρωποφάγων» καί «Λυσσασμέ
νος σύζυγος».

Αττικόν. ΠροεβλήΟησαν τά έργα «Φαγάδες», «Ινδός 
αετός», «Ό μυστηριώδης φακίρης», «Τρελλή Λόλα», «Σι
δερένια γροθιά», «Ό λοχαγός τών κοζάκων», «Δεσποινίς 
δυναμίτις» καί «Έκδίκησις ερυθροδέρμων».

Κυβέλεια. ΠροεβλήΟησαν τά φίλμ «Τιριτόμπα», «Ή 
ζούγκλα τής ’Αφρικής», «Ή ’Αγχόνη», «Μπέμπη Σαξο- 
φών», «Κατάσκοπος έπί τό έργον», «Σιδερένια γροΰιά«, 
«Αΰιοκροτορικό βάλς· καί «Δαιμονιώδης συμμορία».

Αχίλλειου. ΠροεβλήΟησαν τά φίλμ «’Άννυ καί "Αν- 
νυ>, «Δακτυλογράφος παντρεύεται», “Ο αλήτης φοιτητής,, 
“’Ερωτικά γυμνάσια , “Πλωτή νήσος No 1 δέν άπαντά,, 
‘Ό άρχων τοΰ κόσμου., καί “Ο βασιλεύς τής ’Αρένας,,.

Έ&νικόν. ΠροεβλήΟησαν τά έργα “Ο Φράντς είναι 
γυναίκα., “Ναγκάνα,, “Ο καταστροφεύς,, “Δράματα Ιπ
ποδρομίων., Φιλήστε με,, καί “Ο άρχων τοΰ κόσμου,,.
Ζάκυνθος

Πάνϋεον. ΠροεβλήΟησαν τά έργα «Είναι χαριτωμέ
νος», «Ό δαίμων τοΰ Ιπποδρομίου», «Ό Κατάδικος», 
«Ή κοιλάς τοΰ θανάτου», «"Ενα φιλί στόν καθρέφτη», 
«Ό μοντέρνος μπαμπάς», «Τό άστρο τής Βαλέντσια», 
«Τό παλάτι τών ονείρων» καί «Τό μυστικόν πού καίει».

Γεωργία Γρυπάρη 
Ηράκλειον.

'Απόλλων. ’Από τής 15 Φεβρουάριου καί εντεύθεν 
λόγιο άφ’ ένός τών Άπόκρεω καί τής ανωμάλου άφ" ετέ
ρου καταστάσεως έκ τοΰ κινήματος καί είς άπογευματινάς, 
ώς έπί τό πλεϊστοτ’ παραστάσεις προεβλήθησαν τά έογα 

«Μπαροϋ», «Λυτόν θέλω κι’ αύτόν Οά πάρω», «Ταρζάν 
ό πιθηκάνθρωπος», «’Απόψε θαρθώ κοντά σου», «Ό 
άγνωστος εραστής», «Όιαν ξυπνά τό παρελθόν» καί 
«‘Υπό τήν σκιάν τής παγόδας».

Πουλακάκη. Έπανελθούσης τής όμαλότητες έκ τής 
επαναστατικής καταστάσεως προεβλήθησαν τά φιλμ «Ή 
κυρία μέ τάς καμελίας» καί «‘Η ξανθή Κατερινοϋλα».

Παλλάς (Βωβός). Προεβλήθησαν τά περιπετειώδη «Οί 
δύο μάγκες», «‘Η κοιλάς τοΰ τρόμου» καί «Μιά μάχη 
στά σύννεφα». >

Ίεραπέτρας. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό γυάλινο 
σπήτι», «‘Ιερόν μίσος», »"Αχ Μπέμπυ» καί «Εκδικητής 
τοΰ Νταβός».

Άρχανών. Προεβλήθησαν τά βωβά «Ό άθεος», «Τό 
πεπρωμένον» καί «Τό ίερόν μίσος».

Νεαπόλεως. Προεβλήθησαν τά βωβά «Τό στοίχημα» 
καί «Ζήτημα τιμής». Ό Παρατηρητής.
Λεβάδεια

‘Αρμονία. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Δεσποινίς Ζω- 
ζέττα ή γυναίκα μου», «"Ερωτες άμαζώνων», «Ή Μαύρη 
κόλασις», «Ό κόσμος γυρίζει», «Έν όνόματι τοΰ νόμου» 
καί «Πάλιν σάν πρώτα» άπαντα έπιτυχώς.

Δ Πανουργίας, 
Σέρραι.

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Λευκή ’Αδελφή» 
καί «Λεμπλεμπιτζή Χόρ-Χόρ αγά».'

Πΐνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κυρία τού ντάν- 
σιγκ» καί «Οί κοζάκοι τοΰ Ντόι», μέ τόν Μοχίκα.

Βατακίδης
Καβκλλα

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Όπως μέ ποθείς» 
μέ τήν Γκάρμπο, «Τυφών», «Πολωνέζικο ρωμάντσο , «Τό 
παιδί τοΰ καρν.ιβαλιοΰ», «Άννυ καί "Αννυ» καί «Οί φν 
γάδες».

Διοεύσικ. Προεβλήθησαν τά έργα «Άπηγορευμένη με- I 
λωδία», «Λάκ-ω-ντάμ», «Μιά βραδυά μέ τήν αγάπη μου», 
«Μάτερ Ντολορόζα», «Μασκαραντ», «Γιά νάσαι αγαπη
μένος» καί «Ή κυρία τοΰ ντάνσιγκ·.

Αίγλη, Προεβλήθησαν τά έργα «Ό βασιλεύς τών 
τζαμπατζήδων», «Μή παίζετε μαζύ μου», «Φλέγόμενα 
βουνά», «Ή κοιλάς του μυστηρίου», «Ό νόμος τής γρο
θιάς», «Ό μαύρος ούσσάρος», «Ό άνθρωπος άπό τό νέο 
Μεξικό» καί «Ό καταστροφεύς». Βασιλάκος
Άγρίνιον

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό φίλημα», 
«Γιά τήν τιμή μιας γυναίκας», «Πάτ καί Πατασόν», «Τό 
λιμάνι τών ονείρων», «Ρϊν-Τίν-Τίν», «‘Υγρός τάφος», 
«Συζυγικές θυσίες», «ΊΙ άγνωστος» καί «’Αντί τών ώ- 
ραίων». Πασχαλίδης
Πάτραι

‘Ιντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κυρία τοΰ ντάν- 
σιγκ», «Αί 28 ήμεροι τής Κλαιρέττης» καί Λάκ-ω·ντάμ .

Πάνϋ-εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα »\Γ 
άγαπά τρελλά», «Αί 28 ήμέραι τής Κλαιρέττης» καί 
«Σαρξ».

Πάνϋ-εοι (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά φίλμ «Νύχτες 
τοΰ Πόρτ-Σάϊτ», «‘Η μυστηριιόδής ζούγκλα», «Ό κεραυ
νός» καί «Ό νόμος τών συνόρων». Άνδριόπουλος 
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πρωταθλητής», 
«Θέλω νά γίνω μεγάλη κυρία» καί «Ό λοχαγός τών κο
ζάκων» μέ τόν Μοχίκα.

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν «Ή θεά τοϋ δάσους», «‘Ο 
κήπος τής Έδέμ» καί «Ράδιο άστυνόμος».

Γοριδάρης 
Σύρος

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Έν όνόματι τοΰ 
Νόμου», «Γιόχαν Στράους», «Ή καρδιά μου διστάζει», 

«‘Ο ανδρείος τοΰ Τεξάς», «Ό άνθρωπος μέ τήν ίσπανύ», 
«Τό σκάνδαλον» μέ. τήν Γκ. Μορλαί, τό έπεισοδια-κόν «Τό 
μυστικόν τής ζούγκλας», «‘Ο δόκτωρ Τζαϊκυλ», «Έν όνό- 
ματι τοϋ αύτοκράτορος», «Οί πέντε τής τζάζ», «Μιά φωνή 
στό σκοτάδι» καί «Ό βασιλεύς τών Ιουδαίων». Γεραγάλας 
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Χαρήτε τή ζωή 
σας», «Νανά», «Μαντάμ Μπάττερφλάϋ», «Αέριον X 9», 
«"Οταν ήμουν κατάσκοπος» καί «Τσιγγάνικο αίμα».

Τό «’Αχίλλειοι» λόγω τής τελευταίας ανωμάλου κα
ταστάσεως παρέμεινε έπί τετραήμερον κλειστόν, τάς δέ 
υπολοίπους έδιδε μόνον άπογευματινάς. "Ηδη ήρχισε τάς 
κανονικός του προβολάς.

Ν. ’Ιωνίας. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τά δίκτυα τής 
άράχνης» καί «Οί τρεις άλήται». Παπαβασιλείου 
Ναΰπλιον

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Μιά έπίσκεψις τή 
νύχτα», «Δεσποινίς Ζοζέττα ή γυναίκα μου» καί «Ποτέ 
πειά δέν θ’ άγαπήσω». Παρατηρητής.

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Νινόν» μέ ηΰξημέ- 
νον είσιτήριον, έπιτυχώς, «Τό σφάλμα μιας μητέρας», «Ό 
γυιύς τοϋ Μαχαραγιά», «Θυσία έραστοΰ» καί «Τό παιδί 
τής φυλακισμένης» Κ. Βουδούρης.
Ξάνθη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σκιαί ήμικόσμου», 
«Φρασκουΐτα», «"Οπως μέ ποθείς» μέ τήν Γκάρμπο, 
«Τσάρεβιτς», «Νινόι» μέ τόν Κιεποΰρα, «Χαλύβδινοι 
άετοί», καί «Θεόδωρος καί Σια» μέ τόν Ρεμύ.

Προσεχώς οί συμπολϊται μας θ’ άπολαύσουν έπίσης, 
χάρις είς τάς προσπάθειας τής ανωτέρω διευθύνσεως, τά 
έργα «Λευζή Άδελ,φή», διά δευτέραν βιζιόν, «Ό κακός 
δρόμος», «Ή φωλεά τών ληστών», «Ό φρουρός τών συ
νόρων» καί διάφορα Φόξ Νιούς.

Πάνϋεον (Βωβός). Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κύ
κνειον άσμα» καί «‘Η άδελφή τής πόρνης».
Μυτιλήνη ,

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Μανδραγόρας», 
«Κάρμεν», «Τό τσιγγάνικο τραγούδι» μέ τόν Μπουαγιέ, 
«Πώς νά τό πώ στον άνδρα μου», «Δυό καρδιές ευτυχι
σμένες», «Δύσκολος δρόμος» μέ τήν Μπρ. Χέλμ καί «Ή 
Μητέρα»,

Πάνϋ-εον. ΠροεβλήΟησαν τά φίλμ «Χόρ-Χόρ άγάς», 
« Ένα άστέρι πέφτει άπ’ τόν ουρανό» καί «Σήμερα ζοϋμε». 
Προσεχώς «Έσκιμώ», «Περιπέτειες στή Χονολουλοϋ» κ.ά. 
Πύργος (’Ηλείας)

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό παιδί τής φυ
λακισμένης», «Έγώ είμαι ή Σουζάνα», «Ή άδελφή μου 
καί έγώ», «Κεραυνός θά γίνω καί Οά πέσω», «Ξανθή 
’Αφροδίτη», «‘Π γυναίκα στό βολάν», «‘Υπό τόν ήλιον 
τής Σαχάρας», «Βίκτωρ καί Βκτώρια», «Τό μυστικόν τών 
Βοροντσέφ», «Κίτρινη άράχνη», «Τό κορίτσι μιας νύχτας», 
• Είναι χαριτωμένος» καί «Σταυρός καί σπαθί».

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρούμπα τής αγά
πης» καί «Σουζάν Λενόξ».

Πάνϋεον. ΠροεβλήΟησαν τά έργα «Τσιγγάνικο αίμα», 
«Σταυρός καί σπαθί», «Τζάζ-γκέρλ», «Λιμπελάϊ»,, ·Οί 
ίππόται τής άρβύλλας», «‘Ο άρχισιδηρουργός», “Τήν άγάπη 
πρέπει νά τήν νοιώθης,, καί “Η κόμησσα Μοντεχρήστο,,.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Ίω. Φίνος
Γ. Γεωργόπουλος
Σ. Δημητριάδης
Π. Κανελλόπουλος 
Τ. Μαρτίνος

Άθήναι 1- 1 935
Άθήναι 1- 3-935

» 1- 4-935
» 1- 1-935
» 1- 4-935

Μέχρι 30-12 935
» ·?9- 2-936
» 30- 3-936
» 30-12-935
» 30- 3-936
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| γεν. διευθυντής ΔΗΜ. Α. ΓΛΖΙΛΔΗΣ 
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= Παραγωγή και εκμετάλλευσις 
= Ελληνικών κινηματογραφι- 
= κών έργων καί ζουρνάλ, Βιο- 
= μηχανικών, διαφημιστικών, 
— τουριστικών καί εκπαιδευτι
κά κών ταινιών κτλ.
= Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
(ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ)

ΡΑΦΕΙΑ :
ΑΘΗΝΑΙ οδος: ακαδημίας: 5-1 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ : “ΑΝΖΕΡΒΟΣ,,
ΘΕΣ1ΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ3 “ ΤΗΛ. ΔΙ ΕΥΘ,“ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ'ΣΑ ΜΑΡΑ,, 

’Εκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου 

παραγωγής.
Μεγάλη’Συλλογή Κωμωδιών και Μίκυ Μάους.

ΙΙΙΙΝΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

|

LjBpn j ι

Κινηματογραφικά! Ξ
Μηχαναΐ -’Εξαρτήματα |

Γενικοί 'Αντιπρόσωποι =
1. ΙίΙΑΝΝΟΥ & Α. ΜΑΛΛΗΣ |

Πατησίων 99— Τηλ. 80-684 Ξ 
ΑΘΗΝΑΙ

| C I Ν Ε RADIO
Μηχανήματα 

='Ομιλοΰντος Κινηματογράφου 
= Τά μόνα εφάμιλλα τών

Εύρωπαϊκών
Ξ Ένοικιάοεις — Πωλήσεις

ΑΘΗΝΑΙ
ΞΣτοά Φέξη άρ. 52 Α' "Οροφος

ΚΩΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ 
Πανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΓΟΡΑ - ΠΩΑΗΣΙΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ 
’Αντιπροσωπεία 

ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
τής'Εταιρίας ΑΩΡΑΙΝ-ΠΑΡΙ

Π ΑΞ ΦΙΛΜ 
ΑΘΗΝΑΙ

28 '©δος Εύριπίδομ 28

Τηλ. ΔιεύΩ. «Μαιζοξενάτο»
Πωλήσεις, ενοικιάσεις καί 

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

ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ
ΕΜΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ξ 

ΑΘΗΝΑΙ
ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ. 18 =

TAX. ΚΙΒ. 171

ΑΓΟΡΑΙ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Ξ= 
^ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Ξ: 

Ειδική δργάνωσις διά τήν = 
Κεντρώαν ’Ασίαν καί ’Α- = 

φρίκην.

Α· Κ Ε- 
ΙΦΟΞ - ΦΙΛΜ 

(ΕΛΛΑΣ)
Ξ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙ
Ξ ΓΡΑΦΕΙΑ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 
= (μεγαρον πολυδωροπουλου) 

| ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ “ΦΟΞΦΙΛΜ,.

| ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 22-654

-

ΑΝΟΝΥΛ1ΟΣ y » € Λ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :

ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13
ΤΗΛΕΦ. 25-364

<· ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

&

|| ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣ)ΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3

ΤΗΛΕΦ. 35-8-1

“Μ ΕΤΡΟΦΙΛΜΣ,,

WEBSTER CHICAGO I

ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ξ 
ΗΧΗΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ | 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΪΤ8Σ AEtPAIH
ΣΤΑΔΙΟΥ 6θδ - Α Θ Η Ν A 1 = 

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

|

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝ IKON ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

ΛΗΜ. ΠΟΝΤΙΚΗ 
ΑΘΗΝΑΙ

rAAOSTQNOS ΛΡ. 8 (1η πάροδος Οδ. πατησιών)

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

ΠΟΛΕΩΣ, ΑΝΕΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Ειδική κατασκευή μηχανημάτων δια θερινούς καί 

χειμερινούς κινηματογράφους.
Κατασκευαί—Έπισκευαί—Μετατροπαί.

Χώρος πρός ότάΦεσιν Ξ 

Λι έκάσιην δημοσίευσιν ϊ

Δρχ. 50.—
Έτησίως προπληρωτέα : 

Δρχ. 750.—

1 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΦΙΛΜ
1 Γ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

& Σ ΓΑΒΡΙΗΛ
S 'Οδός Σωκράτους 43
£ 1ος όροφος — άριθ. 2

ΑΘΗΝΑΙ
S’Εκμετάλλευσις Κινηματογραφι 
g κών ταινιών παγκοσμίου 

παραγωγής.
Μηχαναΐ προβολής

S Άρι&. Τηλεφώνου 24-241

ΜΑΥΡΟ-ΦΙΛΜ 
Ε. ΜΑΥΡΟΔΗΜΑΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

Σωκράτους 43, Α' όροφος άρ. 5
ΑΘΗΝΑΙ

1ΞΣΤ
ΟΜΙΛΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΒΩΒΩΝ

ΤΑΙΝΙ9Ν 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ξ
ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙ Ν Η Μ ΑΤΟΓΡ ΑΦΟΥ Ξ

ΚΑΙ ΚΙΝΗΜ. ΜΗΧΑΝΑΐ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
Τού περίφημου γερμανικού Οϊκου 

Ml II Δ- Ο X Ε > 
Στα&ερότης προβολής απαράμιλλος.

Ηχητική άπόδοαις φυσικοτάτη Ξ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ14 ΑΘΗΝΑΙ ΑΡ. ΤΗΛ. 24.838:

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
τοΰ περίφημου αγγλικού Οϊκου SHIP

^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΡ
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ΕΙΝΕ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΛΕΟΝ ΛΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟΝ ΟΤΙ
ΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΤΕPAI ΤΑΙΝΙΑΙ

ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΝΗΣ ΣΑΙΖΟΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΐΟΝ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
ΜΕΡΙΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ:
TO ΜΑΡΣ TON ΟΥΣΣΑΡΗΝ Φραντζέσκα Γκάαλ 
ΠΟΛΗΝΕΖΟΚΟ ΑΙΜΑ “Λννυ *Οντρα —Πέτροβιτς 
Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΑΝΘΡΗΠΟΣ Γουέλς
ΠΟΣ ΕΣΒΥΣΕ Μ0Α ΑΓΑΠΗ Μαργαρίτα Σούλαβαν—Τζών Μπόλς 
Η ΔΑΚΤΥΛΟ ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ! Γκλόρυ-Μυρά—Μπερνάρ 
ΤΑΡΖΑΝ, ο ΑΡΧΗΝ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ Μπάστερ Γκρέϊμτ 
ΝΥΧΤΕΣ ΜΟΣΧΑΣ Χάρρυ Μπώρ—Άνναμπέλλα 
ΜΙΚΡΗ ΝΤΟΡΡ8Τ "Αννυ “Οντρα
ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ! Φρ· Γκάαλ 
£?·> ©β 55 β Λένι Ρίφενσταλ,
ΣΟΥ XAPDZO ΤΗ ΒΡΑΔΥΑ ΜΟΥ Μάρθα Έγκερθ
ΚΟΥΡΕΥΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ * Αντρέ Μπωζέ
ΛΕΜΙΠΙΛΕΜΠΙΤΖΗ ΧΟΡ ΧΟΡ ΑΓΑΣ ή περίφημη τουρκική όπεοέττα 
ΔΑΚΡΥΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ [συνεταιρικώς μέ τήν Α.Ε.Κ.Ε].
ΟΙ AOAOOD . είς 3 έποχάς.

ΠΡΟΧΕΧΩΣ ®Α npo3Art©OVN

Βίκτωρ Φρανσέν 
(τής Βίκυ Μπάουμ) 
Μπουμπούλ

Φραντζέσκα Γκάαλ

ΕΝΑΣ Χρυχ©^ ΑΝΟΡΗΠΟΣ Χ<*ρρ ” Μπώρ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΒΑΛΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΟΥΣ II έτροβις Καμίλα Χόρν 
ΟΥΓΓΡΙΚΗ ραψηδοα Μαρσέλ Σαντάλ—Γκραβαι
ΕΗΣΦΟροχ Μπόρις Κάρλωφ 
ΚΛΕΠΤΗΣ [τοΰ Μπερνστάϊν) 
ΔΙΔΟ TON ΕΡΗΤΑ mOY 
ΚΟΜΗΣ ΟΜΠΛΙΓΚΑΝΤΩ

MZUTTI
ΜΕΣΣΑΛΙΝΑ κ.τ.λ. κ.τ.λ. κ.τ.λ.

αμολοχιτης βουλγαριδης
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£Θ!- ΝΑΙ Γραφεία: Όδός Εύπόλιδος 14.— Τηλεγρ. Διεύθυνσις «Φιλματέξ» 
Αντιπρόσωπος διά Μακεδονίαν κα'ι Θράκην Άρ· Μενδρινός, Τσιμισκή 7, Θεσσαλονίκη.
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Τϋποις: ΔΑΜΙΑΝΟΥ.—Έμμ. Μτεν&κη 14


