


Ό διάσημος πλέον καλλιτέχνης Έρρολ Φλύνν δστις έπεβλήθη σ’ δλο τόν κόσμο μετά τήν θριαμβευτική 
έπιτυχία του στόν «ΚΑΠΙΤΑ1Ν ΜΠλΟΤΝΤ», πρωταγωνιστεί μαζϋ μέ τήν ώραιοτάτην ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΕ 
Χ 'ΒΙνΛΑΝΤ στό πλέον μεγαλειώδες φίλμ πού «γυρίστηκε· στό Χόλλυγουντ «Ο ΚΡ1ΜΑΤΚ0Σ 

ΠΟΛΕΜΟΙ» γιά τό «γύρισμα· τοΰ όποιου έδαπανήθησαν άνω τών 3 000 000 δολλαρίων.
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Ο ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

® ΒΝΤΕΑΛ
'Έκαμε έζαιρετικήν ΕΝΑΡΞΙΝ μέ τό ύπέροχον 

ΝΑΥΤΙΚΟΝ—ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ έργον

ΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΤΗΝΔΟΞΑΝ
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"Ο,τι ύπέροχον έχετε συγκροτήσει 
στή μνήμη σας, σβύνει μπρος στό 
θάμβος τοΰ άριστουργήματος αύτοΰ.

Σκηνοθετική τέχνη άφάνταστος 
Πλοΰτος άνυπολόγιστος

'Η θεία ΚΑΙΗ ΦΡΑΝΣΙΣ θά συγκινήση δλους στό 
καλύτερο φίλμ τής καρριέρας της «Ο ΛΕ'ΚΟι 
ΑΓΓΕΛΟΣ» πού προβάλλεται μέ άφάνταστον έπιτυ 
χίαν σ’δλους τούς κινηματογράφους τής Εύρώπης.

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ
Μεγαλοπρέπεια τήν όποιαν διά 
πρώτην φοράν παρακολουθεί αν
θρώπινο μάτι είς κινηματογραφι

κήν ταινίαν
‘Υπέροχον ρομαντικόν είδύλλιον
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Είναι ή μοναδική ταινία ή όποια 
«έγυρίσθη» υπό τήν αιγίδα τών πο
λεμικών Υπουργείων τής ’Αμερι

κής τά όποια διέθεσαν
ΘΩΡΗΚΤΑ—ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΑ —ΤΠΟΒΡΤΧΙΑ

600 ύδροπλανα καί
2 ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Τό δλον έργον έμψυχώνουν καί τό 
δοξάζουν, δ περίφημος καί κοσμο- 
αγαπημένος, ό άρτίστας μέ τό πο
λυσύνθετο ταλέντο

ΤΖΕΗΜΣ ΚΑΓΚΝΕ Τ·
ή ώραιοτάτη

ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΛΙΝΤΣΕΤ

και οι
ΠΑΤ’ ΟΜΠΡΙΕΝ & ΦΡΑΝΚ ΜΑΚΙΟΊΓ
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Τό πειό Ιδανικό χορευτικό ζευγάρι, ή ΡΟΓΜΠΓ 
ΚΗΛΕΡ καί δ διά πρώτην φοράν έμφανιζόμενος 
ΠΩΛ ΝΤΡΑΠΕΡ πρωταγωνιστούν στήν άφαντάστου 

πλούτου όπερέτταν ·ΚΟΛΛΙΝ·.

3 άπό τά καλύτερα φίλμ πού θά 
θέση εις κυκλοφορίαν έφέτος ή

ίΟΪΠΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ. ΦΕΡίΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΙΛΜΣ ΕΛΛΑΣ. Α.
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ΤΟ “ΠΑΝΘΕΟΝ,,
γιά τήν έναρξη τών παραστάσεών του έπροτίμησε τό

ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΝ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ
τής

ΣΙΡΛΕ'Υ' ΤΕΜΠΛ
Η ΚΟΡΗΤΟΥΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ
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Σκηνοθεσία ΝΤΑΒΙΝΤ ΜΠΑΤΛΕΡ 
Πρωταγωνισταί ΤΖΩΝ ΜΠΟΛΣ, ΚΑΡΕΝ ΜΟΡΛΕΫ', ΤΖΑΚ ΧΟΛΤ 

καί ό διάσημος νέγρος χορευτής ΜΠΙΛ ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ
στό όποιον τό πιό φωτεινό «άστέρι» τοΰ Διεθνούς Κινηματογράφου, ή «μικρούλα φαινόμενον», 
ή ύπ’ άριθ. 1 εύνοουμένη του έλληνικοΰ κοινοΰ, καταπλήσσει μέ την έκφραστικότητα καί τήν 

δύναμιν τής ήθοποιΐας του.

ΘΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ:

Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΝΝΑΡΗΣ
ΦΤΩΧΟ.,.ΠΑΟΥΣΙΟΚΟΡΙΤΣΟ κα1
ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΜΠΟΒΕΡΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ : Τήν άποκλειστικότητα τών έργων τής Σ1ΡΛΕΎ' ΤΕΜΠΛ έχει 
άπό τριετίας καί πλέον ή ΦΟΞ ΦΙΛΜ. Επομένως ταινία τής ΣΙΡΛΕΫ 
ΤΕΜΠΛ διαφημιζομένη παρ’ ο'ιουδήποτε άλλου είναι παλαιοτέρα τών 
τριών έτών, δπότε ή μικρούλα καλλιτέχνις δέν εΐχεν άκόμη λανσα- 

ρισθή καί δέν τής ένεπιστεύοντο πρωτεύοντας ρόλους.

ΤΟΥΕΝΤΙΒΙΕΝΠΟΡΥ - ΦΟΞ ΦΙΛΜ
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ΤΟ ΣΗΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
Έμμ. Μπενάκη 6 

Τηλεφ. 22-654

ΥΠ]ΜΑ ΘΕΣΙΚΗΣ 
'Οδός Τσιμισκή 7

Τηλεφ. 28-95
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Ν Ε Μ Ε Κ
Ό νέος τύπος δμιλοΰντος 
μηχανήματος κατασκευής

A Ν I Κ Α
ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

και

ΖΛΟ YBITQN
Είς ενα ένιαΐο σύνολο

4^
ΒΜΠΛΙΦΙΚΗΤΕΡ
ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΤΟ

ΗΡΕΑΜΠΛΙΦΙΚΑΤΕΡ

ΑΠΟΑΟΙΙΙ ΦΪΙ1Κ0ΤΑΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑβΟΡΥΒΟΣ 
ΑΝΤΟΧΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΑΤΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΛΕΙΟΤΑΤΗ
Ζητήσατε τιμάς καί δρους 

άπό τόν Γεν. 
Αντιπρόσωπον

Ελλάδος, ’Αλβανίας, 

Κύπρου, Δωδεκανήσου 

ί. L ΒΛ ΠΑΠΟΦΑ!
Θεμιστοκλέους 13 

ΑΘΗΝΑΙ

Τηλέφωνον : 23.206

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

I
3

3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άθην-Πειραιώς δρ.200
’Επαρχιών.. ,. » 150 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

Έτησία Δρχ. 350
Αί συνδρομαί απαραι
τήτων προπληρώνονται

ΕΤΟΣ ΙΓΆΡ. 19 (388)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ: ΙΔΡΥΣΕΩΣ -1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΕΙΑ-ΔΙΕΥΟΥΝΧΙΕ

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟ/ΛΟΥ 
Γραφεία : ‘Οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άρι8. 43 
(Α ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΤΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου: 28·143

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος...Δρ. 10.— 
Ή σελίς.... » 800.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

* 
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ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΑΧ.10 Β 
ε
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ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ
Ό άμερικανός Μ. Ροΰσελ, δ όποιος Αποκαλύ

πτει έδώ μερικός λεπτομερείας τής άγνωστης κα'ι 
μυστηριώδους έργασίας του, είνε ένας πράκτωρ πού 
άναλαμβάνει νά προμηθεύη «άστέρας» είς τάς κινη
ματογραφικός έταιρείας και πού άνοίγει έπομένως 
είς τούς ήθοποιούς τόν δρόμον τής δόξης :

«Ή έπιτυχία γιά τήν δποίαν ύπερηφανεύομαι πε
ρισσότερον, είνε δτι κατώρθωσα νά ξαναλανσάρω 
ένα γέρων ήθοποιόν, πού ήτο διάσημος καί έπειτα 
έξεχάσθηκε τελείως. Τόν ήξευρα άπό πολλά χρό 
νια, τόν έσυμπαθοΰσα καί είχα έμπιστοσϋνην είς τό 
ταλέντο του. "Οταν ήλθε νά μέ εύρη καί μοΰ έξέ- 
Φρασε τήν έπιθυμίαν του νά έργασθή, έβαλα τά δυ
νατά μου γιά νά τόν βοηθήσω.

Δυστυχώς είνε δυσκολώτερον νά ξαναεισαγάγη 
κανείς είς τά στούντιο ένα ήθοποιόν «περασμένον·, 
παρά νά πωλήση σέ μίαν γυναίκα ένα καπέλλο ντε- 
μοντέ... "Ολοι ένδιαφέρονται γιά καινούργια πρό
σωπα. Δέν έχουν έν τούτοις δίκαιον... Ή Μαρία 
Ντρέσσλερ, έπί παραδείγματι, ύπήρξε μία ήθοποιός 
ή όποια, άφοΰ άπέτυχε οίκτρά σέ δύο φίλμ, έξσνα- 
γύρισε είς τόν κινηματογράφον καί κατώρθωσε νά 
θριαμβεύση.

Κάποιαν ήμέραν. είς ένα γεΰμα, συναντήθηκα μέ 
ένα περίφημον διευθυντήν. Έκαθήσαμε σέ μίαν ήσυ 
χην γωνίαν καί αρχίσαμε νά φλυαρούμε. Τόν ήρώ- 
τησα πότε θά ήρχιζε τό νέον του φίλμ. Καί μοΰ 
άπήντησε δτι, άπό μίαν έβδομάδα, άναζητούσε μά
ταια τόν κατάλληλον τύπον πρωταγωνιστοΰ.

— Τί άνθρωπος σας χρειάζεται ; ήρώτησα
Μοΰ τόν περιέγραψε, καί έπείσθηκα δτι ό ρόλος 

έταίριαζε θαυμάσια είς τόν προστατευόμενόν μου. 
Έπροσποιήθηκα δτι έσκεπτόμουν.

— Μήπως έχετε κάποιον κατάλληλο; μέ ήρώτησε 
δ διευθυντής.

— Όχι τώρα άμέσως, άπήντησα. Ίσως δμως τό 
βρώ. .

Τήν έπομένην ήμέραν, έπήγα είς τό γραφεΐον 
του καί τοΰ έπρότεινα τόν φίλον μου ήθοποιόν. Είς 
τήν άρχήν είχε άντιρρήσεις.

— Τόν ξέρω, μοΰ είπε. ~Ητο άλλοτε διάσημος, 
φοβούμαι δμως δτι έχει γεράσει πιά πολύ

— Έγώ δέν ένδιαφέρομαι γι’ αύτόν, έβεβαίωσα. 
"Ετυχε απλώς νά τόν συναντήσω στόν δρόμο, θέ
λετε νά σάς τόν στείλω νά τόν δοκιμάσετε ;

Ή άνάγκη έκαμε τόν διευθυντήν νά δεχθή. Όλην 
τήν νύκτα, δ προστατευόμενός μου έτοιμάζετο. Τήν 
έπομένην ήμέραν, ή δοκική έδωσε λαμπρά άποτε- 
λέσματα καί δ ήθοποιός προσελήφθη. Άπό τότε έπί 
2 δλόκληρα χρόνια, εργάζεται συνεχώς, μέ άμοιβάς 
μυθώδεις.

* >1
"Ενα άπό τά κουραστικώτερα καθήκοντα ένός 

κινηματογραφικού πράκτορας—άν έχη τήν άνοησίαν

νά τό άναλάβη—είνε νά φροντίζη γιά τής Ιδιωτικές 
δουλειές τών πελατών του ήθοποιών. Πολλοί άπό 
αυτούς τόν θεωρούν ύποχρεωμένον νά τελειώνη 
κάθε άτομικήν των ύπόθεσιν...

θά θυμούμαι πάντοτε μέ τρόμον τάς ήμέρας πού 
έπέρασα, δταν έφερα άπό τήν Νέαν Ύόρκην είς τό 
Χόλλυγουντ, γιά ένα μόνον φίλμ, κάποιαν διάσημην 
ήθοποιόν.

Τήν έδέχθηκα, φυσικά, έγώ είς τόν σιδηροδρομι
κόν σταθμόν. Καί, άπό τήν πρώτην στιγμήν, μέ έπήρε 
όλοκληρωτικά είς τήν ύπηρεσίαν της I ΟΙ άλλοι πε- 
λάται μου, ή γυναίκα μου, τά παιδιά μου, δέν υπήρ
χαν πιά γιά υένα ..

Ή ήθοποιός μού έτηλεφωνοΰσε είς τής πιό άκα- 
τάλληλες ώρες, ζητώντας κάθε είδους συμβουλάς... 
τάς όποίας άπέφευγε κατόπιν νά άκολουθήση Δέν 
ήτο εόχαριστημένη άπό τό ξενοδσχεΐον δπου τήν 
έγκατέστησα. Γής ένοίκιασα λοιπόν ένα σπίτι, έπέ- 
βλεψα προσωπικώς τήν μετακόμισίν της, τής έπρο- 
μήθευσα ύπηρετικόν προσωπικόν, τής προσέφερα χί
λιες άλλες όχληρές έκδουλεύσεις.

ΟΙ τρεις μήνες τής διαμονής της είς τό Χόλλυ
γουντ ύπήρξαν άληθινή Κόλασις γιά μένα Ή μόνη 
δουλειά πού μέ εύχαρίστησε, ήτο δταν τής έπήρα τό 
είσιτήριον τής έπιστροφής της εις τήν Νέαν Ύόρκην 
καί τήν έβαλα είς τό τραίνο... Τής έδωσα τότε ένα 
άποχαιρετιστήριον φιλί μέ τόσον ένθουσιασμόν, ώστε 
έσάστισε καί μοΰ είπε αύστηρά :

— Δέν έπερίμενα ποτέ ένα τέτοιο πράγμα άπό 
ένα άνθρωπο πανδρεμένο σάν έσάς !

"Επειτα άπό τήν περίπτωσιν αύτήν, άπεφάσισα 
νά πάρω ένα βοηθόν, τόν Τσάρλυ Κότς,

Ό Κότς είνε ένας νέος κομψός καί φαιδρός, δ 
όποιος παραλαμβάνει τούς νεοφερμένους πελάτας 
μου καί τούς περιποιείται εις δλον τό διάστημα τής 
διαμονής των είς τό Χόλλυγουντ.

Εις τό κάτω κάτω, ένας πελάτης πού μού πλη
ρώνει κατά μέσον δρον 250 δολλάρια τήν έβδομάδα, 
έχει δικαίωμα νά προβάλλη μερικός άπαιτήσεις, 
έστω καί έξωφρενικάς ..

* **
Τά κινηματογραφικά συμβόλαια έργασίας είναι 

διαφόρων ειδών. Τά περισσότερα προβλέπουν άπλώς 
ένα έβδομαδιαΐον μισθόν. Προκειμένου δμως περί 
«άστέρων» πρώτου μεγέθους, τά συμβόλαια έχουν 
διάρκειαν ένός έτους τό όλιγώτερον καί έπιβάλλουν 
τό «γύρισμα· ώρισμένου άριθμού φίλμ.

Τελευταίως, έτοίμασα ένα συμβόλαιον γιά λογα
ριασμόν κάποιας περίφημης ήθοποιοΰ. Ή πληρωμή 
της έκανονίσθηκε σέ 80.000 δολλάρια γιά τρία φιλμ 
είς ένα έτος. Άν τό τρίτον φίλμ δέν άρχίση νά «γυ
ρίζεται» μέσα είς τούς 12 μήνας, ή ήθοποιός άπαλ 
λάσσεται πιά άπό τήν ύποχρέωσιν νά έργασθή γι’ 
αύτό, άλλά τό πληρώνεται. "Αν τό -γύρισμα» τού τρί.
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’Αντιπρόσωποι τής ’Αμερικανικής Έ

Άριθ. Τηλεφ. 32.758 ΓΡ 
ΟΔΟΣ Π Ρ

ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓ

!. Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΑΧ Έξ όλοκλήρου έγχρωμος μέ II. V ΖΜΓΊ11 UWzS. ΜΑΠΜΛ. τώ νέον σύστημα Τεχνικολόρ.
Πρωταγωνιστούν οί άριστεϊς τής όθόνης AfdgAer Ντήτριχ καί Σάρλ Μπονε- 
γ<·ί. Σκηνοθεσία: Ρισάρ Μπολεσλάβσκυ. Παραγωγή: Ντάβιντ Σέλτζνικ.

2. ΙΠΠΟΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΝΟΠΛΙΑ. Πρωταγωνισταί :
Ρόμπερ Ντόνατ. Σκηνοθεσία: Ραϋμόν Μπερνάρ. Παραγωγή: ’Αλεξ Κόρντα.

3. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ.
περον. Σκηνοθεσία: Σίντνεϋ^Φράγκλιν. Παραγωγή: Σώμουελ Γκόλντουϊν.

4. Ο ΛΟΡΔΟΣ ΦΟΝΛΕΡΟΥ A. ^ωτα/“Χαί:^
Μπαρτόλομι·.υ. Σκηνοθεσία: Τζών Κρόνβελ. Παραγωγή: Ντάβιντ Σέλτζνικ.

R ΣΠ Λ ΜΊΓΙΡΙΡ (τίτλος προσωρινός). Πρωταγωνισταί: Μύριαμ Χάπκιν? 
u u\j ιι Τζόί ΜίίΜ ge^a Σκηνοθεσία: Έλιοτ Νοΰνγκετ. Παρα

γωγή : Σάμ. Γκόλντουϊν.

6. Ο ΚΟΣΜΟΣ Ε8ΝΕ ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ. ^“ταγΜ«ι^ΐ
~Ιντα Λούπινο. Σκηνοθεσία: Ρομπέρ Μαμουλιάν. Παραγωγή : Πίκφορτ-Λάσκν.

TF Ά NT Πρωταγωνιστές ό Σάρλ Λωτον. Σκηνοθεσία: "Αλεί
a . ιι ■ κόρντα. Παραγωγή.· "Αλεξ Κόρντα.

Ο ΣΤΕΡΝΗ ΜΕΛΟΔΟΑ Πρωταγωνισταί: Ζοζεφιν Χίτσινοο*.II Cli-l'WU-l) Τζά,ρτζ Χονστον. Σκηνοθεσία : Ντάβινι
Μπέρτον. Παραγωγή: Έδ. Σουώλ.

k ΦΙΛ/Ά
. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ας ΗΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

DEI Α 
ΙΤΕΛΟΥΣ 15

Τηλ. Δ)σις «ΆστοριφΙλμ»

ΤΑΙΝΙΩΝ 1936-37
π -a

ΔΤΊΓΕΙΔ ϊ Πρωταγωνιστής ό περίφημος 'Εντυ Κάντορ 
, U tlM e Σκηνοθεσία: Νόρμαν Τάουρογκ. Παρα

γωγή: Σάμ. Γκόλντουϊν.

ΙΟ. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΟΥΛΙΑ.
Χάουαρτ Χώκς. Παραγωγή: Σάμ. Γκόλντουϊν.

II. ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΜΟΖΑΡΤ.
γωγή : Ίβάν Νώε.

12. ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΠΑ ΠΟΥΛΗΜΑ. ΙΟαίρ, ' Ρόμπερ Ντό 
νατ. Σκηνοθεσία: Ρενέ Κλαίρ. Παραγωγή: "Αλεξ Κόρντα.

83. ΕΝΑ ΒΡΟΧΕΡΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. ^LVaWvS 
σις Λέντερερ, ν Ιντα Λονηίνο. Σκηνοθεσία: Ρόουλαντ Λή. Παραγωγή : Πίκφορτ 
—Λάσκυ.

14. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ. Ντ. Φαίρμπαγκς 
(υιός), Έλίζα Λάντι. Σκηνοθεσία: θόρτον Φρήλαντ. Παραγωγή : Κριτέριουμ.

15. ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ ΕΓΕΡΘΗΤΙ * Ντ. Φαίρμτταγχς 
(υιός), Ντολόρες >τέΛ Ρίο. Σκηνοθεσία : θόρτον Φρήλαντ. Παραγωγή : Κρι- 
τίριουμ.

ι: :

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑΝ ΛΥ ΣΥΜΦΩΝΥ ΚΑΙ ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ
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ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
Τό κυριώτερον μιας μουσικής κωμωδίας εΐνε τό 

σενάριο. Εκείνοι οί όποιοι λέγουν δτι ή ύπόθεσις 
ένός έργου δέν έπιδρά είς τις μελωδίες, άπατώνται. 
"Ενα καλό σενάριο έπιτρέπει νά δημιουργήση κα
νείς μιά καλή μουσική. Άντιθέτως, μιά δυσνόητος 
ιστορία δέν ήμπορεί παρά νά έμπνεύση μιά κακή 
μουσική.

‘Η ύπόθεσις τοϋ έργου άναπτύσσει καί ποικίλει 
τούς ήχους οί όποιοι τό συνοδεύουν. "Οσο περισσό
τερον ή ύπόθεσις εΐνε χρωματισμένη καί ένδιαφέ- 
ρουσα τόσον περισσότερον καί ή μουσική εΐνε έκ- 
φραστική καί εύκολη είς σύνθεσιν. 'Όπως τό μον
τέλο έμπνέει τόν ζωγράφον, ουτω καί τό σενάριο 
ένός έργου έμπνέει τόν συνθέτην τής μουσικής τοΰ 
έργου αύτοΰ. ’Εάν ή ύπόθεσις εΐνε άρεστή καί πρό 
πάντων καλώς αισθητή, ή έργασία γίνεται εύκολώ- 
τατα μόνη της. Έξ άλλου ή μουσική πρέπει νά προ- 
σαρμόζη τελείως είς τό σενάριο τοΰ έργου, νά γίνη 
ούτως είπεΐν ένα άκέραιον μέρος Υπάρχει άσυμ- 
φωνία, δταν ή μουσική δέν προσαρμόζει καλά μέ 
τήν ύπόθεσιν τήν όποιαν συνοδεύει. Χρειάζεται έπί
σης προσοχή εις τά διάφορα πρόσωπα τοΰ έργου 
καθώς καί είς τήν προσωπικότητα αύτών. Μία τε
λεία αρμονία πρέπει νά βασιλεύη μεταξύ τών τριών 
αύτών στοιχείων : εις τήν ύπόθεσιν τοΰ έργου είς 
τό γενικόν σύνολον τών μελών τής μουσικής συνθέ- 
σεως καί είς τούς διερμηνείς.

"Οταν ένας συνθέτης άναλαμβάνει τήν σύνθεσιν 
τής μουσικής ένός έργου, πρέπει κατά πρώτον νά 
μελετήση καλά τό θέμα τό όποιον θά τοΰ χρησι 
μεύση ώς βάσις διά τήν σύνθεσιν του.

Τάς γνώμας αύτάς περί μουσικής μάς τάς δίδει 
δ Ζερόμ Κέρν εις έκ τών ένδοξοτέρων συγχρόνων 
συνθετών ό όποιος έγραψε τάς περισσοτέρας μουσι
κός συνθέσεις, δσον κανείς άλλος άμερικανός συν
θέτης. Όδέττη

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ

’Από τάς άμερικανικάς έφημερίδας πληροφορού
μεθα δτι ή κίνησις τών, είς τάς Ηνωμένας Πολι
τείας, Κινηματογράφων ηΰξησεν κατά τά τελευταία 
έτη καταπληκτικώς.

Αί έπίσημοι στατιστικοί δεικνύουν δτι είς τούς 
Κινηματογράφους τής ’Αμερικής είσήρχοντο έβδομα- 
διαίως κατά τά τελευταία έτη, οί κάτωθι θεαταί.

"Ετος 1922 θεαταί 40 έκατομμύρια
» 1935 » 74

’Επίσης ένώ κατά τά έτη 1932—33 εύρίσκοντο έν 
ένεργεία 12 500 Κινηματοθέατρα, σήμερον λειτουρ
γούν πλέον τών 16,000 τοιούτων.

του φίλμ συνεχισθή μετά τό τέλος τοΰ ένός έτους, ή 
πρωταγωνίστρια θά παίρνη 6.000 δολλάρια γιά κάθε 
έβδομάδα έκάστου έργασίας.

Υπάρχουν κατόπιν είς τό συμβόλαιον καί άλλοι 
δευτερεύοντες δροι : Πώς θά εΐνε έπιπλωμένον τό 
καμαρίνι της, μέ πόσον μεγάλα γράμματα θά φιγου- 
ράρη τό δνομά της είς τής ρεκλάμες, κλπ. "Ολα τά 
έξοδα τοΰ ταξειδιοΰ τής ίδιας καί τής καμαριέρας 
της βαρύνουν τό στούντιο. "Επειτα άπό κάθε φίλμ, 
ή ήθοποιός έχει δικαίωμα νά κάμνη ένα ταξειδάκι 
έως τήν Νέαν Ύόρκην.

Ή πελάτις μου έπέμεινε έπί πλέον νά πληρώνη 
τό στούντιο... δλα τά έξοδα τοϋ όδοντοϊατροΰ της, 
διότι τά δόντια της άποτελοΰν ένα άπό τά κυριώ- 
τέρα στοιχεία τής καλλονής της ! Μ. ΡΟΥΣΣΕΛ

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣ 1ΕΓΣΕ1Σ

ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΕΛΑΜ5Ξ Α.Ε
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ β

. ΑΘΗΝΑΙ
Τή 20 ’Οκτωβρίου 1936 

Κύριον
Ήρ. Οικονόμου,

Δ)τήν Περιοδικού «Κινηματογραφικός Άστήρ»,
Ενταύθα.

’Αξιότιμε Κύριε Διευθυντή,
Παρακαλοΰμεν δημοσιεύσατε είς τό προσεχές φΰλλον 

τοΰ περιοδικού σας τήν κατωτέρω δήλωσιν πρός διαφώ
τιση’ τοΰ κοινού καί άποκατάστασιν τή; αλήθειας, σχετι
κώς μέ τό άναφυέν ζήτημα διά τό έογον «Ο ΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ».
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΗΛΡΣ1Σ

Διά τής παρούσης καθιστώμεν γνωστόν είς τήν άξιό- 
τιμον πελατείαν μας, δτι τό ύπό τόν τίτλον «Ο ΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ», προβληθέν είς τό Κινηματοθέα- 
τρ-ιν «Ίντεάλ». έργον, παραγωγής Κοσμοπόλιταν, έκμε- 
τάλλευσις Γουώρνερ Μπρός—Φέρστ Νάσιοναλ, ούδεμίαν 
σχέσιν έχει μέ τήν μεγάλην πολεμικήν ταινίαν μας, τήν 
οποίαν διαφημίζομεν άπό τοΰ παρελθόντος Μαρτίου έ. έ. 
καί τής οποίας πρωταγωνιστσί είναι οί δημοφιλείς «άσ
σοι» ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ. ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΑΞΤΕΡ καί ΛλΤΟΝΕΛ ΜΠΑΡ- 
ΡΥΝΙ0°. Ό αρχικό: τίτλος τοϋ προβληθέντος είς τό «Ίν
τεάλ», έργου ήτο «Ούρανός δόξης», ώ; έμφαίνεται καί έκ 
τής αστυνομική; άδειας, ό δέ αγγλικός «Devil Dogs of 
the air» καί πραγματεύεται τήν άτλήν καί ήσυχον ζωήν 
τών άμερικανών δοκίμων αεροπόρων, χωρίς νά έχη κα
νένα πολεμικόν χαρακτήρα, ώ; ήθέλησαν οί ένδιαφερόμε- 
νοι νά τού αποδώσουν.

Ό πραγματικός «ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ», 
(RO-D TO GLORY) δ όποιος προβάλλεται μέ καταπλη
κτικήν έπιτυχίαν εί; τά διάφορα κινηματογραφικά κέντρα 
τής Ευρώπης καί Αμερικής καί ό όποιο; έθεωρήθη άπό 
τήν παγκόσμιον κριτικήν ώς τό τελειότερον καί μεγαλύ- 
τερον πολεμικόν αριστούργημα τών τελευταίων έτών, δια
τίθεται άποκλειστικώς ύπό τής έταιρίας μας καί πρόκει
ται λίαν προσεχώς νά προβ;ηθή εις τάς ’Αθήνας άπό 
τής οθόνη; τοΰ Κινηματοθεάτρου «ΠΑΝΘΕΟΝ».

ΤΟΥΕΝΤΙΘ ΣΕΝΤΣΟΡΥ - ΦΟΞ ΦΙΛΜ
Κλ. Λουλουδόπουλος

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΣΙΑΣ

Διά τό «γύρισμα» της νέας γερμανικής ταινίας 
^Φρειδερίκος», έλαβον μέρος και διάφορα τμήματα τής 
προσωπικής φρουράς τού Καγκελαρίου Χ,ίτλερ, μέ στο- 
λάς τής εποχής τού βασιλέα>ς τής Πρωσίας Φρειδερί
κου *Ελπίζεται ότι ή νέα αυτή ταινία &ά τε&ή είς 
κυκλοφορίαν περί τό τέλος τού τρέχοντος μηνός Ό- 
κτωβρίουΛ
έ= · 1 ------------ - «τ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ PRIMAX,,
ΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

Άρίσιης άποδόσεως, αντοχής και είς τιμάς 
οικονομικός.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ .

Ζ. ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 43-ΑΘΗΝΑΙ
ΤΗΛΕΦ. 31-724lL "

Παραγωγή «Metro - Goldwyn»
ΓΛΕΝΤΩ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «Αττικόν» 
dubbing
Έκμετάλλευσις: Μέτρο Γκόλντουϊν A. Ε.

Τό -’Αττικόν» έχει τήν συνήθεια ν’ άρχίζη κάθε 
χρόνο τις παραστάσεις του μέ έργον τής Τζόαν 
Κράουφορντ. ’Εφέτος ήρχισε μέ τό «Ό Κόμης εΐνε... 
γυναίκα» τής "Αννυ Όντρα, άλλά έπηκολούθησεν 
άμέσως τό «Γλεντώ τή ζωή μου» μέ τήν Κράου
φορντ. Πρόκειται γιά ένα μοντέρνο έργο τοΰ Βάν 
Ντάϊκ, το όποιον δμως θάταν καλλίτερο άν δέν τό 
έβλέπαμε στόν τόπο μας.

Καί έξηγοΰμαι : Τό πρώτον μέρος τοΰ φίλμ έκτυ- 
λίσσεται στά νησιά τοΰ Αιγαίου καί συγκεκριμμέ- 
νως στό ώυορφο νησάκι τής Νάξου.

Μία έκκεντρική καί πολυτάλαντος Άμερικάνα, 
φθάνει μέ τό γιώτ τοΰ πατέρα της στό λιμάνι τοΰ 
νησιοΰ. ’Εκεί τήν πληροφορούν δτι τό μέρος τρομο
κρατείται άπό ληστάς (sic) καί έπειδή τής άρέσουν 
ή συγκινήσεις άποφασίζει νά βγή μόνη της στή 
ξηρά. Τά πρώτα πρόσωπα πού συναντά εΐνε τρεις, 
άκαθορίστου έθνικότητος, άγριάνθρωποι, κάτι πού 
μοιάζουν μέ Τούρκους τής έπαναστάσεως, πού τήν 
κυνηγοΰν καί τήν άναγκάζουν νά καταφύγη στόν 
άπηγορευμένο χώρο τών άνασκαφών. Ό άρχαιολό- 
γος, ένας "Αγγλος ’άκοινώνητος, μισάνθρωπος καί 
όλίγον πρόστυχος, άνακαλύπτει έκείνη τή στιγ
μή ένα περίφημον άγαλμα τοΰ Φειδία καί γίνε
ται έξω φρενών μέ τήν άπρόσκλητη έπισκέπτρια. 
Τήν όδηγεϊ κακήν κακώς στήν παραλία καί ή ώραία 
Άμερικάνα έρωτεύεται τόν σκαιόν καί άπότομον 
άρχαιολόγον. Τήν έπομένην τόν συναντά σ’ ένα 
έστιατόριο. Τό γκαρσόνι, ένα βρωμερόν άνθρωπά- 
ριον, ύποδέχεται τούς πελότας ρουφώντας τήν 
σοΰπα του μέ τό στόμα μέσα άπό τό πιάτο. Τούς 
προσφέρει τό έθνικόν μας φαγητόν, πού μαθαίνομε 
γιά πρώτη φορά πώς εΐνε τό ροσμπίφ καί πώς μ’ 
αύτό τό όνομα χαρακτηρίζομε δλα τά πιάτα, άκόμη 
καί τά μακαρόνια !! ’Εννοείται δτι σερβίροντας 
τούς πελότας βουτά μέ τά χέρια του τά μακαρόνια 
καί συμμετέχει στό φαγοπότι. Στό ίδιο κέντρον 
συμβαίνει καί κάτι άλλο χαριτωμένο : Υπάρχει ένα 
προκατακλισμιαΐον ραδιόφωνον, δταν δέ οί πελάται 
κατορθώνουν νά πάρουν μερικές νότες μουσικής καί 
περισσότερα παράσιτα, τρελλαίνονται άπό ένθουσια- 
σμό! Χαρακτηριστική άκόμη εΐνε καί ή βαρκαρόλα 
πού τραγουδούν ή ψαράδες. "Ολο έλληνικό χρώμα !!

Τά παρακάτω δέν μάς ένδιαφέρουν. Ή συνέχεια 
έκτυλίσσεται στήν ’Αμερική, δπου ό σκηνοθέτης εΐνε 
έλεύθερος νά χρησιμοποιήση δπως θέλει τήν άχαλί- 
νωτη φαντασία του.

Διερωτώμεθα μονάχα, πώς ή λογοκρισία πού άπα- 
γορεύει χωρίς λόγο διάφορα έργα έπέτρεψε νά προ
βληθή αύτό πού τόσον μάς θίγει. Κι’ δχι μόνον έδώ 
άλλά* καί ή κατά τύπους προξενικές άρχές έπρεπε 
νά ζητήσουν τήν άπαγόρευσι τής προβολής του. Τό 
φίλμ τής Μάρλεν Ντήτριχ «Ό διάβολος εΐνε γυ
ναίκα» άπεσύρθη τής κυκλοφορίας, γιατί έθίγετο ή 
Ισπανία. Άκόμη καί ό τουρισμός πού τόσον ένδια- 
φέρεται γιά τήν προσέλευσι τών ξένων, θά έπρεπε 
νά έπέμβη γιά τήν δυσψήμισι πού παθαίνει ό δυστυ
χισμένος τόπος μας στό έξωτερικό. Άλλά καί ή τό
σον φιλοπρόοδος διεύθυνσις τοΰ «ΆττικοΟ» έχομεν 
τήν γνώμην δτι έπρεπε δπωσδήποτε ν’ άρνηθή νά 
προβάλη στό κινηματοθέατρόν της τό έργον αύτό. 
"Αλλωστε δέν πρόκειται καί περί ταινίας έξαιρετι-

ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ 4%.

κής άξίας. ώστε νά έχανε τό κοινόν μας άπό τήν 
μή προβολήν του.

Ό Βάν Ντάϊκ, φαίνεται, άφήνει τό είδος τών έρ
γων πού τόν έδόξασε, γιά νά τραπή πρός τήν μον
τέρνα κομεντί, στήν όποιαν δ Κάπρα, ό Λιούμπιτς, 
ό Μπράουν, ό Λά Κάζα, κατέχουν τά σκήπτρα καί 
εΐνε άσυναγώνιστοι.

Άπό τούς ήθοποιούς ξεχωρίζει άπόλυτα ή Τζόαν 
Κράουφορντ. Κομψή, έκφραστική, ώμορφη, εΐνε πάν
τοτε ένδιαφέρουσα, άν κΓ έχομε τήν γνώμην πώς 
τό δράμα τής ταιριάζει περισσότερον.

Καί γιά νά καταλήξωμε είμαι τής γνώμης δτι 
έφόσον τό έργον έπετράπη νά προβληθή, πρέπει 
τούλάχιστον νά τοΰ άποκοποΰν δλες ή σκηνές πού 
θίγουν τόν τόπον μας.

Παραγωγή Cosmopolitan
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ

(Devil Dogs of the air)
.Ομιλούσα άγγλιστί Προεβλήθη στό «Ίντεάλ» 
.Εκμετάλ. Γουώρνερ Μπρός Φέρστ Νάσιοναλ A. Ε.

Τό φίλμ αύτό άΦιερωμένο στήν άμερικανική άερο- 
πορία (γιατί άλλαξαν τόν ώραϊον καί τόσον χαρα
κτηριστικόν τίτλον «Ούρανός τής δόξης» μέ τό «Ό 
δρόμος πρός τήν δόξαν», πού είχε δώσει ή «Φόξ 
Φιλμ» στό πολεμικό της φίλμ «Road to Glory»;) έχει 
μερικές σκηνές έπιβλητικώτατες καί θαυμάσια «γυ
ρισμένες». "Ολα τά καταπληκτικά έκεϊνα «λούπιγκς» 
«σπιναρίσματα» κλπ. καί αί άερομαχίαι, εΐνε πράγ
ματα περίφημα. Άλλά δυστυχώς αύτό δέν εΐνε άρ- 
κετό γιά ένα φίλμ πού κρατά ένα δλόκληρο πρό
γραμμα. Ή ύπόθεσις εΐνε σχεδόν άνύπαρκτος καί 
ή διάφορες μικροαντιζηλείες τών δύο φίλων δέν κα
τορθώνουν νά έλκύσουν τό ένδιαφέρον μας. Ό 
Τζάημς Κάγκνευ καί ό Πάτ Όμπράΐαν κάνουν δτι 
μπορούν γιά νά μάς άποζημιώσουν. Μάλιστα ό πρώ
τος, μέ τό έξυπνο παίξιμό του, έν μέρει τό κατορ
θώνει. Ή Μάργκαρετ Λίνστναιη, ή όποια σέ άλλα 
έργα ήταν χαριτωμένη, στό ύπό κρίσιν εΐνε άσή- 
μάντη "Ισως γιατί άσήμαντος εΐνε καί δ ρόλος της.

Παρά τις άνωτέρω έπιφυλάξεις μας δμως, τό φιλμ, 
λόγφ τών ώραίων άεροπορικών σκηνών του καί τής 
παρουσίας τοΰ Τζέημς Κάγκνεϋ, έσημείωσε έπιτυ
χίαν κατά τήν προβολήν του στό «Ίντεάλ».

Παραγωγή «Fox Film»
Η ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΣ

(Littlest Rebel)
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον» 

dubbing
Έκμετάλλευσις : Φόξ Φίλμ A. Ε.

Τό «Πάνθεον» μάς έπεφύλασσε γιά τήν έναρξί 
του μιά πραγματική άποκάλυψι. "Εως τώρα είχαμε 
γοητευθή άπό τό χαριτωμένο καί εύφυέστατο κορι
τσάκι πού λέγεται Σίρλεϋ Τέμπλ. Ποτέ δμως δέν 
φανταζόμαστε δτι ή δύναμις τής ήθοποιΐας του θά 
μποροΰσε νά φθάση στό σημείο νά μάς συγκινή καί 
νά μάς συνεπαίρνη. Καί δμως έτσι συνέβη μέ τό 
«Ή μικρά έπαναστάτις»· Συντελούν φυσικά σ’ αύτό 
καί ή διάφορες καταστάσεις, πού εΐνε δραματικές 
αύτές καθ’ έαυτές, άλλά εΐνε τόσον εύκολο καί συ
νηθισμένο πράγμα ν’ άποτύχη μία δραματ κή σκηνή !

Ή ύπόθεσις εΐνε ένδιαφέρουσα. Μάς άφηγεΐται 
τήν ιστορία μιάς μικρούλας, κόρης ένός έπανα. 
στάτη, ή όποία, άφοΰ χάνει τήν μητέρα της μέ ά.
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Κατά τάς παρ. έβδομάδας έπραγματοποιήθησαν 
τά κάτωθι είσιτήρια είς τούς Κινηματογράφους Α . 
βιζιόν τών Αθηνών.

‘Εβδομάς 8 -18 Όκιωβοίον 1936.

Ληξάσης πλέον όριστικώς τής θερινής περιόδου 
1936 δημοσιεύομεν κατωτέρω πίνακα τών πραγματο- 
ποιηθέντων ε’ισιτηρίων ΰπό ένός έκάστου των θερι
νών κινηματογράφων καί συγκριτικούς τοιοΰτους τών 
δύο προηγηθέντων έτών 1935 καί 1934.

Κινηματογράφοι
θεριναί περίοδοι

1936 1935 1934

Άλκαζάρ 143 909 214 777 193 664
Άθηνά 81.306 109.568 100.067
Αίγλη 82 588 101 607 96 684
Αττικόν 35.058 32 749 49 062
Βερντέν 78.256 83.003 106.746
Βικτώρια 41.291 75 099 60 308
Γκλόρια (Ν. Σμύρνης) 19.836 — —
Διάνα (Π. Φαλήρου) 33.896 19.024 —
"Εσπερος 100.153 121.775 131.391
Ερμής 56 531 — —
Ήρώδειον 13.295 26.534 —
Καπιτόλ 36 043 53 081 62.157
Κυψέλη 31662 23 425 29 034
Λίντο 36.357 52 581 52.570
μπομπονιέρα (Κηφισσιοα) 11.031 12 563 —
Νεάπολις 48 064 62.550 68.318
Νινόν 39.330 20.705 39.518
’Ολύμπια (Κηφισσιάς) 7 129 — —
Πανελλήνιον 37.866 44 768 —
Παναθήναια 50-064 64 838 82 873
Ριάλτο 41 898 31.490 —
ριαγιάλ 66-771 — —
χαβόΐα 34 711 23.469 —
Τιτάνια (Παγκράτι) 34 522 — —
Τιτάνια (Χαλανδρίου) 24.422 23.704 —
Τιτάνια (Αμαρουσίου) 14.367 25.209 —

Σημείωοις.—’Ανωτέρω δέν άναφέρονται οι κινη
ματογράφοι ο'ι διατηροϋντες έλευθέραν είσοδον ώς 
καί δ Κινηματογράφος τής Διαρκούς Έκθέσεως Ζαπ- 
πείου μή ύποκείμενος είς τήν φορολογίαν τών δη
μοσίων θεαμάτων.

Έκ τοΰ άνωτέρω συγκριτικού πίνακος είναι κα- 
ταφανεστάτη ή ;ζημία πλείστων θερινών κινηματο
γράφων καί Ιδίως έκείνων ποΰ είχον τήν τύχην νά 
άποκτήσουν καί άλλους γείτονας δπως τόν 'Ερμήν 
καί τό Ροναγιάλ, οί όποιοι, δπως παρετηρήσαμεν 
καί είς τό προηγούμενον τεύχος, έζησαν άσφαλώς 
έκ τοΰ αίματος τών άλλων γειτόνων των. Έπί πλέ
ον, διά τους παλαιούς γείτονας, είναι διπλή ή ζη
μία, διότι λόγω τής δημιουργίας τών νέων κίνημα- 

δικό τρόπο, κάνει τό πάν γιά νά σώση τόν πατέρα 
της άπό τήν άγχόνη. Οί ήθοποιοί, μ’ έπί κεφαλής 
πάντοτε τή Σίρλεϋ Τέμπλ, πού δπως έγράψαμε καί 
παρά πάνω καταπλήσσει μέ τήν αίσθαντικότητα καί 
έκφραστικότητά της, έμψυχώνουν μέ δύναμι τήν συ
ναρπαστική αύτή ιστορία, πού είνε ένα κομμάτι άπό 
τόν έμφύλιο πόλεμο τής 'Αμερικής.

Ξεχωρίζομε τόν Τζών Μπόλς, κατώτερον δμως 
άπό άλλες δημιουργίες του, τήν Κάρεν Μόρλεϋ, τόν 
Τζάκ Χόλτ, μέ τήν άρρενωπή φυσιογνωμία, καί τόν 
άμίμητον νέγρον χορευτήν καί ήθοποιόν Μπίλ Ρόμ· 
πινσον, τοΰ οποίου τά ντουέττα μέ τήν Σίρλεϋ είνε 
άπολαυστικά.

Μέ δυό λόγια : Φίλμ άξιόλογο καί άντάξιο τής 
έπιτυχίας πού έσημείωσε κατά τήν προβολήν του 
•τό «Πάνθεον».

τογράφων έξηναγκάσθησαν νά καταβάλουν καί με- 
γαλε(τερα ένοίκια διά τάς ταινίας λόγω τής δημιουρ- 
γηθείσης άνάγκης έκ τοΰ συναγωνισμοΰ διά τήν 
άπόκτησιν τών καλλίτερων έξ αύτών.

,’Εξαίρεσιν μόνον άποτελοϋν ο! θερινοί Αττικόν, 
Λιάνα, (Π. Φαλήρου), Κνψτλη, Ριάλτο, Σοβόϊα, Τιτά
νια (Χαλανδρίου) καί Νινόν οίτινες έπραγματοποίη- 
σαν περισσότερα είσιτήρια τών περυσινών καί Ιδίως 
τό Νιιόν τό όποιον έλειτούργησε μόνον 80 ήμέρας 
έναντι τών 130 περίπου τών γειτόνων του Πανα&ή- 
ναια καί Βερντέν.

Σχεδόν ένας μήνας παρήλθε άπό τής ένάρξεως 
τής χειμερινής περιόδου καί τίποτε δέν μάς έδωσε 
άφορμήν νά σχηματίσωμεν μίαν γνώμην διά τό μέλ· 
λον τής τρεχούσης κινηματογραφικής περιόδου. Διότι 
ούτε έργα άξια λόγου προεβλήθησαν μέχρι σήμε
ρον, άλλ’ ούτε καί ό καιρός έβοήθησε πρός τοΰτο. 
Νομίζει κανείς, δτι έπανήλθε τό θέρος, μέ τήν κα
λοκαιρίαν τών τελευταίων ημερών.

Πάντως ή μέχρι σήμερον παρατηρηθεϊσα είς τούς 
χειμερινούς κινηματογράφους κίνησις, δέν εινε έν- 
θαρρυντική διά τό προσεχές μέλλον.

Ό διευθυντής τής ένταΰθα Φόξ Φίλμ κ. Κ. Λου- 
λουδόπουλος μάς παρεκάλεσε νά γράψωμεν δτι, ή 
είς τό προηγούμενον τεύχος δημοσιευθεϊσα πληρο
φορία καθ’ ήν ή 20th Century—Fox έπώλησε τήν 
παραγωγήν τοΰ 1936—37 είς αύτόν, δέν διετυπώθη 
όρθώς καί δτι τό άναφερθέν περιοδικόν διαλαμβά 
νει έπί λέξει δτι. τό γραφεΐον τής Ελλάδος θά λει- 
τουργή εις τό μέλλον ώς πρακτορεϊον έκμειαλλεύ 
σεως τών ταινιών τών άνωτέρω ήνωμένων έταιριών 
Επομένως ή Φόξ Φίλμ, κατά τήν δήλωσιν τοΰ κ. 
Λουλουδοπούλου, διατηρεί ώς πάντοτε τήν ϋπόστα- 
σίν της υπό τήν έπωνυμίαν Φόξ Φίλμ (Ελλάς), A. Ε.

* * *
Άπό τής ένάρξεως τής χειμερινής περιόδου 1936 

—37, οί λειτουργοΰντες κεντρικοί κινηματογράφοι 
α'. βιζι όν προέβαλον κατά ήμερομηνίας τάς κάτωθι 
ταινίας.

'Αττικόν : 5 — 11 ’Οκτωβρίου «'Ο κόμης είναι γυ
ναίκα» μέ τήν Άννυ 'Οντρα, 12 — 18 ’Οκτωβρίου 
«Γλεντώ τή ζωή μου» μέ τήν Τζόαν Κράουφορδ, 19 
—25 ’Οκτωβρίου «‘Η σάρξ προστάζει» μέ τόν Ζάν 
Γκαλάν καί 26—1 Νοεμβρίου «Σκιές τοΰ παρελθόν
τος» μέ τήν Λ. Οίίλριχ.

'Απόλλων ; 8—14 ‘Οκτωβρίου «Ή κληρονομία τοΰ 
"Εντυ» μέ τόν Ε. Κάνιορ, 15 21 ’Οκτωβρίου «Οι 
άνθρωποι τής νύχτας» μέ τόν Μπρούς Κάμποτ καί 
22 -28 Ό)βρίου «Έκτός νόμου».

Σπλέντιτ : 10—16 ’Οκτωβρίου «Ό κύριος άπό τήν 
’Οξφόρδη» μέ τόν Χάνς Μόζερ 17—25 'Οκτωβρίου 
«Στά φθινοπωρινά γυμνάσια» μέ τόν Λέο Σλέζακ 
καί 26 — 1 Νοεμβρίου «Μιά νύχτα στήν Όπερα» μέ 
τόν Γ. Φραϊλιχ.

Παύλας: 12—18 ’Οκτωβρίου «'Η μικρή Κατερι- 
νοΰλα» μέ τήν Φρ. Γκάαλ. 19 25 ’Οκτωβρίου «Μάρθα» 
μέ τόν Χάνς Ζένκερ καί 26—1 Νοεμβρίου «Σαγκάί- 
μέ τόν Μπουαγιέ.

Ίντεάλ ; 19—25 ’Οκτωβρίου «Ό δρόμος πρός τήν 
δόξαν» μέ τόν Τζαίημς Κάγκνεΰ καί 26—1 Ν)βρίου 
♦Ό πόλεμος τοΰ έγκλήματος».

Τιτάνια ; 19—25 ’Οκτωβρίου «Τό μυστικόν τοΰ λο 
χαγοΰ τών οϋσσάρων» μέ τήν ΣοΟζι Λάνερ καί 26—1 
Νοεμβρίου «Ή έννάτη συμφωνία ίου Μπετόβεν» μέ 
τήν Λίλ Ντάγκοβερ.

«Μικρή

ΑΠΟΛΛΩΝ «Ή
Πέμπτη 8
Παρασκευή 9
Σάββατον 10
Κυριακή 11
Δευτέρα 12
Τρίτη 13
Τετάρτη 14

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ό

Σάββατον 10
Κυριακή 11
Δευτέρα 12
Τρίτη 13
Τετάρτη 14
Πέμπτη 15
Παρασκευή 16

κληρονομία τοΰ "Εντυ», "Εντυ Κάντορ.
’Οκτωβρίου Εισιτήρια 1641

> » 1385
» » 1247
» » 2166

329
331
410

7509

κύριος άπ’ τήν ’Οξφόρδη», Χάνς Μόζερ.
1798
1940

246
218
314
312
254

5082

ΤΙΤΑΝΙΑ <

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Μυστικόν λοχαγού οϋσσάρων», Σ. Λάνερ.
19
20
21

. 22
23
24

’Οκτωβρίου Είσιτήρια 619
746
820
764
652
906

1670
6177

Τό δλον

’Οκτωβρίου Εισιτήρια

ΠΑΛΑΑΣ

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Κατεςινοΰλα», Φρ. Γκάαλ.

ΑΙΤΙΚΟΝ

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη

Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Τό δλον

12
13

’Οκτωβρίου Είσιτήρια 2309
1651

14 1602
15 1462
16 1357
17 ·. » 1636
18 _ > 3420

Τό δλον » 13440

Γλεντώ τή ζωή μου», Τζ. Κράουφορδ.

12
13

’Οκτωβρίου Είσιτήρια 2159
1872

14 1801
15 1332
16 1131
17 1287
18 » 2585

Τό δλον » "12167

1936Έβδομδι 19 — 25 Όκιωβρίου
Οί άνθρωποι τή; νύχτας», Μπρούς Κάμποτ.

1210
907
875

2148
321
296
293

6050

Είσιτήρια

ΙΝΤΕΑΛ «’(3 δρόμος πρός τήν δόξαν»
Δευτέρα 19 ’Οκτωβρίου
Τρίτη 20
Τετάρτη 21
Πέμπτη 22
Παρασκευή 23
Σάββατον 24 »
Κυριακή 25

Τό δλον

ΑΤΤΙΚΟΝ «Ή σάρξ προστάζει», Ζάν

Δευτέρα 19 ’Οκτωβρίου
Τρίτη 20
Τετάρτη 21
Πέμπτη 22

1 Παρασκευή 23
Σάββατον 24
Κυριακή 25 »

Τό δλον

ΠΑΛΛΑΣ ■-Μάρθα», X. Ροζβένκε.
1 Δευτέρα 19 ’Οκτωβρίου

Τρίτη 20
1 Τετάρτη 21

Πέμπτη 22 »
| Παρασκευή 23

Σάββατον 
Κυριακή

Γκαλάν.
Εισιτήρια

Αί έργασίαι διά

All ΟΛΛΩΝ

Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη

Σάββατον 
Κυριακή 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή 25

15 Όκιωβρίου Είσιτήρια
16 » »
17 »
18 » »
19 » >
20 ♦ »
21 » *

Τό δλον »

Γ «Στά φθινοπωρινά γυμνάσια», Λέο

17 ’Οκτωβρίου Είσιτήρια
18 > »
19 » »
20 » ■
21 » »

, 22 » »
, 23 » >

24 » »

Τό δλον

Σλέζακ

1261
1959
501
662
730
605
497
836

1274
8325

Τό δλον »
, Κάγκνεΰ. 
Είσιτήρια 1299

1323
1181

741
596
907

2091 
"8138

2069
1912
1780
1605
1377
1858
3370

ΤϊϋϊΤ

1651
1326
1292
1224
1062
1715
3157

11427Τό δλον
τήν άποπεράτωσιν τών νέων Κι-

νηματοθεάτρων Ρέξ, Φοίβο, καί Σελεκτ προχωρούν 
έντατικώς, έλπίζεται δέ δτι, κατα το δεύτερον δε
καήμερον τοΰ Δεκεμβρίου θά είναι και οι τρεις έτοι
μοι πρός λειτουργίαν, όπόχε και θ’ άρχιση ό μεγας 
συναγωνινμός.

Τήν παρελθ. Παρασκευήν 23 ’Οκτωβρίου έκαμε 
έναρξιν τών προβολών του καί ό Κινηματογράφος 
Πάν&εον μέ τό έργον τής Σίρλεϋ Τέμπλ « Η κόρη 
τοΰ έπαναστάτου». Τό Πάν&εον παρ_ουσιαζεται_ έντε- 
λώς νέον αύτήν τήν φοράν, λόγφ της διασκευής της 
κεντρικής εισόδου του, ή όποία,ως διερρυθμίσθη πα
ρουσιάζεται έντελώς Ultra μοδέρνα

Τήν προσεχή δέ έβδομάδα κάνει έναρξιν και δ 
Κινηματογράφος Βρεττανία πιθανώς με έργον α 
βιζιόν καί μέ τιμάς εισιτηρίων 15 και 10 δραχ. Ως 
γνωστόν δ κινηματογράφος «Βρεττανία» ήλλαξε τα 
καθίσματα πλατείας μέ τελείως νεα και μοδέρνα 
τοΰ γνωστοΰ έργοστασίου Β. Ποταμκχνου καθώς 
καί τάς ήχητικάς του έγκαταστασεις δια νέων τοι- 
ούτων Κλάγκ Φίλμ.

Πληροφορούμεθα δτι τό ενταύθα γραφεΐον της 
Φόξ Φίλμ έκλεισε διά τό Πάν&εον τας , άκολουθους 
ταινίας Γ«Ό έπαναστάτης Γκάρτσια» με τόν Τζων 
Μπόλς, «Κρυφή άγάπη» μέ τήν Λωρέττα Γιωγκ, «Η 
κόρη τοΰ έπαναστάτου» μέ τήν Σίρλευ Τέμπλ, «Γά
μος άπό έρωτα» μέ τήν Μύρνα Λοου καί τόν Γουωρ- 
νερ Μπάξτερ, «Τό έγκλημα του ιατρου Φορμπς» με 
τήν Γκλόρια Στούαρτ, «Αγάπες γυναικών» μέ τας
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Σιμόν Σιμόν, Λωρέττα Γιώγκ, Κώνστανς Μπέννετ 
καί Ζανέτ Γκαίϊνορ, «Ό τυχοδιώκτης τοΰ Μόντε 
Κάρλο» μέ τόν Ρόναλτ Κόλμαν καϊ «'Ο δρόμος πρός 
τήν δόξαν» μέτούς Φρ. Μάρς, Γουώρνερ Μπάξτερ καί 
Λ. Μπάρρυμορ.

Έπίσης διά τόν Φοίβον (Άρσακείου) τάς ταινίας 
«Ό αιχμάλωτος τής νήσου τών καρχαριών», «’Έξω 
άπ’ τά σύνορα» μέ τήν Ροσέλ Χούντσον καί τόν 
σκύλλον Πούκ, «Τραγωδία Γιατρού» μέ τόν Τζών 
Χέρσολτ, τήν Τζούν Λάγκ καί τά π-εντάδυμα Ντιόν 
τοΰ Καναδά καί άλλα έκ τών έκλεκτοτέρων τής 
νέας παραγωγής.

Έπίσης ή Φόξ Φίλμ διέθεσεν διά τούς δύο άνω
τέρω Κινηματογράφους κα'ι τήν σύγχρονον προβο
λήν τών περιφήμων Φόξ Νιούς.

¥ *
Τήν παρ. έβδομάδα έφθασε είς Κωνσταντινού

πολή ό γάλλος κωμικός τοΰ κινηματογράφου Ζώρζ 
Μιλτόν (Μπουμπούλ) δπου έδωσε είς τό έκεΐ «Γκάρ- 
ντεν Μπάρ» τρεις παραστάσεις μέ διάφορα τραγού
δια.

Άναχωρήσας έκεΐθεν έφθασε είς τήν πόλιν μας 
τήν παρ Τετάρτην, τήν έπομένην δέ διά τοΰ αύτοϋ 
άτμοπλοίου άνεχώρησεν 5Γ Αλεξάνδρειαν καί τήν 
17-20 Νοεμβρίου θά έπιστρέψη είς ’Αθήνας δπου θά 
παραμείνη έπ’ όλίγας ημέρας διά νά έμφανισθή έπι- 
σήμως καί πρό τοΰ ’Αθηναϊκού Κοινοΰ, πιθανόν άπό 
τοΰ Κινηματοθεάτρου Παλλάς.

[ΗΗ·!
Πείρα ι»ύς

Καπιτόλ. Προεβϊήθτσαν ιά έργα «Τό παιδί τοΰ 
καταδίκου», «Όταν τό πάθος τυφλώνει» καί «Χονδρός 
καί Λιγνός στό Χόλλυγουντ»

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘II πόρτα τών 
ονείρων», «Γυνιϊκες πολυτελείας» καί «Ό δρόμος πρός 
τήν δόξατ ».

Χάϊ-Λάΐφ. Προεβλήθησαν ιά έργα «Αντωνία», «‘Η 
μικρή Κατερινοΰλα» κ ό «Ή σαρξ προστάζει»,

■Κρνστάλ(Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα «’Α
γωνία αετών», «‘Η σαρξ» καί «"Ας ζήσουμε απόψε»,

’Απόλλων (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μιά νύχτα έρωτος», «‘Ο άνθρωπος τή; νυκτός» καί 
«•Άμφιτρύων».
ΗράκλεΌν

Πουλακάκη Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κόκκινος 
σουλτάνος», οί ’Ολυμπιακοί άφωνες τοΰ Βερολίνου καί 
οί Βαλκανικοί τοιοΰτοι καί «Ή γόνδολα τών χιμαιρών».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έρ',α ·Τά θύματα τοΰ 
καθήκοντος», «‘Ο βασιλεύς τής ταχύτητος» καί «Τό μο
νοπάτι τής Δύσεως».
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυστηριώδες 
σπήτι», «Τό στοιχειωμένο τραίνο», -’Αόρατη σκιά», 
• Τό θΰμα τοΰ καθήκοντος , «Ό κεραυνός τοΰ Σιλβάρ», 
« Ο δραπέτης τών κάτεργων», «Ό χονδρός καί λιγνός 
στό μέτωπο», «Φλό-,ες τοϋ πεπρωμένου», «Κρυηή αγάπη», 
«Ό γρεναδιέρος τής αγάπης», «Θά πάρω έναν εκατομ
μυριούχο», «‘Η ταξειδιώτις», «Ρομάνς», «Ή μνηστή τοΰ 
Φρακενστάϊν», «Τό πλήρωμα», «Τσιγγάνικη αγάπη» καί 
«Βίκτώρια». Γοριδάρης
Κόρινθος

Παλλάς, Προεβλήθησαν τά έργα «Δίνω τόν έρωτά 
μου», «Δάκρυα Βασιλίσσης-, «Δεύτερον γραφεϊον κατα
σκοπείας» καί «Βίκτώρια».

'Ατελιέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Πρίγκηψ Ιωάννης», 
«Χρυσές Μποΰκλες», «Ρεγγίνα», «‘Ο διάβολος είναι γυ

ναίκα», «Ή παρείσακτος» καί «‘Η λέσχη τών αΰτοκτο 
νούντων». Φιλόπουλος
Πάτραι.

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Εύθυμη ζωντοχήρα» 
«“Αστατη γυναίκα», «Λουκρητία Βοργία» καί «Τό ήμερο- 
λόγιον μιας έρωτευμίνης».

Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά φίλμ «‘Ο άν
θρωπος σκιά», «Ρο-ιπέρτα», «Πρόσκλησις σ' έ'να βάλς», 
«Ή άρτοπιόλις τών Παι,ισίων», «Τό μυστικόν τής λαίδης 
Λάμπερτον», «Ό μυστικός πράκτωρ», «Άστατη γυ
ναίκα», «Ή κατάσκοπος», «Λουκρητία Βοργία» καί «Είς 
τήν Κίναν ό δήμιος».

Πάν&εον. (Αίθουσα) Προεβλήθησαν τά έργα «Πρός 
δυσμάς τοΰ Πεκός», «Μιά νύχτα στό Εξπρές», «Ευθυμη 
ζωντοχήρα». «"Οταν ή πόλις κοιμάται», « Υπό δίαιταν», 
♦Καλλικάντζαροι», «Ή κατάρρευσις τής Τραπέζης» καί 
«Τό στοιχειωμένο χρυσάφι» ‘Ανδριόπουλος
ΒόλΟς

Άχίλ^ειον. Προεβλήθησαν, τά έργα «Δυό καρδιές σ’ 
ένα βάλς», «‘Π καρδιά κυβερνά», «‘Η πρώτη φλόγα», 
♦ Μητρότης», «Καλιέντε», «Ά; ζησωμε απόψε», «Σαμσιον» 
καί «Ζουνίτα».

Τιτάνια Προεβλήθησαν τά έργα « Ο πϋργος τοΰ δια
βόλου», «Νεινικές αμαρτίες», «Οί χρυσοθήραι», «Τά θύ
ματα τοΰ καθήκοντος», «Νεανικόν αίμα», «‘Η κατάσκο
πος τής Τύνιδος», «Τό μεταλλεΐον τοϋ διαβόλου*, «Ό νό
μος τών συνόρωι», «‘Ο άσσος τοΰ άέρος», «Τό παληκάρι 
τοΰ .Μεξικοΰ», «Τρομακτική έκκρηξις» καί «Τό γέλιο άπό 
τήν κόλασι»

° Εσπερος. Προεβλήθησαν ιά έργα «'ά χρυσοθήραι», 
«Ή κατάσκοπος τής Τύνιδο.» κοί διέκοψε τάς προβο- 
λάς του.

Θέτις. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο δόκτωρ X », «Πές 
μου ποια είσαι» καί διέκοψε τάς προβολάς του. X. Π.
Κέρκυρα

Έκ τών χειμερινών Κινηματογράφων τής πόλεώς μας 
πρώτος έκαμε έναρξιν τών παραστάσεών του ό Κινηματο
γράφος Οΰφα τοΰ έπιχειρηιιατίου κ. Σωτ. Πετροπούλου, 
έν τφ θεάτρφ «Ποικιλιών», τό όποιον τελείως άνακαινι- 
σθέν κατέστη έν έκ τών πλέον συγχρονισμένων κινηματο
θεάτρων τής ‘Ελλάδος, προεβλήθησαν δέ τά έργα «Ά- 
γάπαμε γιά πάντα», «Μή μέ ξεχνάς», «Τό μαγικό παλάτι» 
«Βαριετέ» καί τά «Μαΰρα μάτια».

Όσον άφορά τό Δημοτικόν Θέατρον, τοΰτο ϊξετέθη 
παρά τοΰ Δήμου είς δημοπρασίαν, ήτις τρις ματαιωθεϊ- 
σα, έπαναλαμβάνεται διά τελευταίαν φοράν τήν 27 ’Οκτω
βρίου.
Σέρραι

Όαοις. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Υπό τόν ήλιον τής 
Σαχάρας» καί «Καβαλκάτ» καί έκλεισε τάς πύλας του μέ 
άριστας έι υπώσεις.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ότσιτσόρνια · μετά 
μεγάλη; έπιτυχίας, «Οί άθλιοι» καί «‘Η πρώτη φλόγα».

Χρόνιαν Προεβλήθησαν τό έργα «‘Ο κύριος ίνκόγνι- 
το», « Η παρέ/.ασις τοΰ γυμνοΰ» μέ μεγάλην έπιτυχίαν 
καί «Οί “Αθλιοι».

Λέγεται δτι, δέν πρόκειται νά προβληθούν είς τήν πό
λιν μας έφέτος γερμανικές ταινίες, συμφωνήσαντες πρός 
τοΰτο οί δύο άνωτέρω χειμερινοί Κινηματογράφοι.
Ξάνθη

Ήλόσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό διπλό ρομάν- 
τσο», «Ό μικρός συνταγματάρχης», «Ή ταξειδιώτις», 
«’Οδηγήστε με κυρία», «Παρθένος μητέρα» καί «Τό τε 
λευταϊον βάλς»

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Γιατί νά δουλεύ
ουμε ;», «Είδύλλιον στό Βόλγα», «‘Ο δόκτωρ Τζαϊκυλ», 
«Ή προδοσία» καί διάφορα νιούς ΠαρασχΙδης
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ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΔΥΝΑΤΟ - ΑΛΗΘΙΝΟ

Γεμάτο βαθειές έννοιες πού άκόμη κι' 
αύτές ή τολμηρές σκηνές του περικλεί
ουν τήνπειό μεγάλη άνθρώπινη τραγωδία

Η ΣΑΡΞ ■■ιιιιιι

ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ
Τό δράμα μιάς γυναίκας γιά τό ξέσπα
σμα τής ήδονής τού έρωτα πού δ παρά

λυτος άνδρας της τής είχε στερήση

Πρωταγωνιστούν :

ΖΑΝ ΓΚΑΛΑΝ-ΖΑΝ ΜΠΟΥΑΤΕΛ
ΜΩΡΙΣ ΜΑΓΙΩ-ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ ΡΟΖΕ

Ή προβολή του εις τό

ΑΤΤΙΚΟΝ
υπήρξε ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ !!!

ΣΑΠΙΧΑΗ
Τό Παρίσι τής ’Ανατολής . 

Στήν πόλι πού σμίγει ή Α
νατολή μέ τή Δύσι, πλέκεται 
μιά Ιστορία ’Έρωτος άπό 
κείνες πού σπάνια μάς πα
ρουσιάζει δ κινήματογράφος 

ΣΑΓΚΑΗ 
ΙΙΙΙΙΗΗΜΙΙΙΝΙΙΙΠΙΙΙΙΙΚΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!
Τό μεγαλούργημα στό όποιο 
πρωταγωνιστούν τό ιδανικό

τερο ζευγάρι τής δθόνης
ΣΑΡΑ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
ΛΩΡΕΤΤΑ ΓΙΩΓΚ 

καί ό άφθαστος καρατερίστας 
ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΟΛΛΑΝΤ

Προεβλήθη εις τό
ΠΑΛΛΑΣ
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