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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ

1] Την 13 Δεκεμβρίου 1935, ημέραν Παρασκευήν, κατ’ επι
θυμίαν τής Αύτοΰ Μεγαλειότητας τοϋ Βασιλέως και τής 
A. Β. Ύψηλότητος τοϋ Πρίγκηπος Διαδόχου, προεβλήΟη 
εις τ' ’Ανάκτορα ή ταινία τής άφίξεως και υποδοχής Αυ
τών, οϊτινες και συνέχαρη ταν θερμώς την "Ενωσιν Ελλή
νων κινηματογραφιστών διά την θαυμασίαν αυτήν ταινίαν.

2] Ό κ. Υπουργός έπι τής Παιδείας, έδωκε διαταγήν εις τούς 
κ. κ. Έπιθεωρητάς τών σχολείων, όπως οί μαθηται παρα
κολουθήσουν μετά τών Καθηγητών και Διδασκάλων των 
την ταινίαν τής άφίξεως και υποδοχής τής Α. Μεγαλειότητας.

Εύρίσκομεν συνεπώς περιττόν νά άναφέρωμεν και συστή- 
σωμεν είς τούς κ. κ. Διευθυντάς Κινηματογράφων περί τής 
αξίας και τής έμπορικότητος τής ως άνω ταινίας.

‘Ως γνωστόν ή ταινία αύτη έκινηματογραφήθη από 7 
κινηματογραφικός Εταιρίας και 18 όπερατέρ, άπό ’Αγγλίας 
μέχρις ’Αθηνών.
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ΑΠΟΤΑΝΟΗΤΕ ΕΰΧ ΤΗΝ

ΕΝΩΣΙΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓ)ΣΤΩΝ
ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ

ΝΤΑΓΚ = ΦΒΛΜ Κ-
Πλατεία Συντάγματος Α Θ ή ναι

Τηλέφωνον 21-239, Τηλεγρ. Δ]σις ΝΤΑΓΚΦΙΛΜ — ΑΘΗΝΑΙ



Η ΕΛΛΗΝΟΚΗ
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ Κ8ΝΗΜ)ΓΡΑΦίΚΗ

Κεντρικά Γραφεία: Όδός 'Ομήρου 2 ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλεγραφική Διεύθυνσις: «Φιλμέκε» ’Αθήνας 

Τηλέφωνον 21 830

ΚΟΝΗΜ, 1ENQX0X
L ■

ΟΡΓΑΝΩΣίΧ ΕΝ ΤΗ, ΑΝΑΤΟΛΗ.

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΦΕΤΟΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Δια την Μακεδονίαν και Θράκην

ΟΔΟΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ
Τής Έλλην. Κινημ. Ένώσεως

ΤΙΤΑΝΙΑ I
ΣΠΛΕΝΤΙΤ
ΑΠΟΛΛΩΝ I ΑΦήναι

ΤΙΤΑΝΙΑ “ θεσσαλονίκη

120
Ταινίας, τάς καλυτέρας όλων των 
παραγωγών τοΰ κόσμου, μεταξύ τών 
όποιων καί μέγαν αριθμόν ΠΕΡΙΠΕ
ΤΕΙΩΔΩΝ καί ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ κα
θώς καί αρκετά ΚΑΟΥ-ΜΠΟΪΣ.



/I AQO Σας εύχόμεθα νά είναι έτος προόδου σας, άλλα Α
I γι’ αυτό φροντίσατε νά συνδε&ήτε μέ τάς ήνω- I vOU

= — μένας ’Αμερικανικός Εταιρίας -

ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ & ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ U
ποϋ παρουσίασαν μέχρι σήμερον τάς μεγαλειτέρας επιτυχίας

ΟΝΕΙΡΟΝ ΘΕΡΙΝΗΣ'ΝΥΚΤΟΣ 
ΔΟΚΤΩΡ X 
ΚΑΜΠΑΡΕ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ 
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ = ΔΗΜΙΟΣ κλ.ττ.

Θά παρονσιάσοιν δέ έν συνεχείςι πραγματικός εκπλήξεις

ΔΡΑΠΕΤΗΣ ΚΑΤΕΡΓΩΝ 
ΚΕΡΙΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ (έγχρωμον) 

ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΟΣΜΟΥ 
ΜΑΥΡΗ ΚΟΛΑΣΙΣ 
ΣΚΙΑΙ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ κλττ.

και τοΰτο επειδή έχουν έξασφαλίσει την συνεργασίαν των διαςημο- 
ΤΕρΩΝ ΑΣΤΕρΩΝ, των ΜΕΓΑΛΕΙΤΕρΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ 
— (Μάξ Ράϊχαρντ) και ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΟΕΤΩΝ. —

ΠΠΙΡΙίΡ ΜΙΙΡΒΣ ί ΦΕΡΣΤ IΑΙΙΙΝΑ λ
σημαίνει ΕΓΓΥΗΣΙΣ διά τάς κινηματογραφικά; επιχειρήσεις

ΚΕΝΤΡΙΚΆ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 [Μέγαρον Λινάρδου] — Τηλέφ. 28.541
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5S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΔΥΟ 
Δ\Ο 
ΤρίΑ

μηχανήματα εις Κων)πολιν
» εις περίχωρα τής Σμύρνης
» είς τάς Δωδεκανήσους

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
* MHXANHMATON ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ & ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ί ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
A
* ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Α Γ

* ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΘΟΝΩΝ
A
A mgl ΕρΓΑΣΤΜρίΑ ΣΤΟΑ ΦΕΞΗ 49-52-53
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ΣΗΜ.— Τά κατασκευαζόμενα και πωλουμενα παρά των εργαστηρίων μας μηχανήματα 
εγγυώμεθα διά μίαν τριετίαν.

A Φέρεται εις γνώσιν τών κ. κ. πελατών μας δτι προς ευκολίαν των έγκατεστάθησαν είς τά 
εργαστήριά μας μηχανουργικά έργαλεΐα, ήτοι: Τόρνος, Πλάνη, Δράπανοι, Φρέζα,

& κτλ. δι’ ών θά επισκευάζονται αι μηχαναί των προβολής* εντελώς δωρεάν.
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"Αν δλαι αί οδοί 
'Όλα τά συμφέροντα τών έπαρχιακών Κινηματογράφων 

καί A. Ε. Κ. Ε. τά όποια σάς έξασφα

1935-1936 Qi /λεχρι τουδε εφετει

ΠΟΛΥΜΕΛΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ μέ τον Ζώρζ Μιλ- 
τόν, προεβλήθη εις τό ΠΑΝΘΕΟΝ,

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΒΑΛΣ μέ τούς Ίβάν Πέτροβιτς και Κα- 
μίλλα Χόρν, προεβλήθη εις τό ΑΤΤΙΚΟΝ.

© ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ μέ τούς Βίκτωρ Φρανσέν και Άνρύ 
Ρολάν, προεβλήθη εις τό ΠΑΝΘΕΟΝ.

ΟΤΣΙΤΣΟΡΝΙΑ μέ τούς Χάρρυ Μπώρ, Σιμόνην Σιμόν καί 
Ζάν Πιέρ ’Ωμόν, προεβλήθη εις ΑΤΤΙΚΟΝ, ΤΙΤΑΝΙΑ, ΠΑΛΛΑΣ.

ΕΝΑΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ μέ τόν Χάρρυ 
Μπώρ καί την Σούζυ Βερνόν, προεβλήθη εις τό ΠΑΝΘΕΟΝ.

Η ΜΝΗΣΤΗ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑΤΝ 
Ή καταπληκτική συνέχεια τοϋ ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑΤ Ν μέ τόν Βόρις 
Κάρλωφ, προεβλήθη στό ΠΑΝΘΕΟΝ.

ΖΟΥΡΝΑΛ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
Ταινία μήκους 800 μέτρων, μέ δλας τάς λεπτομέρειας τών αγώνων. 
"Ολαι αί νίκαι τών πρωταθλητών μας Μάντικα, Φατσέα, Γεωργακο- 
πούλου, Λαμπράκη κ.λ.π., προεβλήθη στό ΠΑΝΘΕΟΝ.

ΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ ΕΠΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΟΡΤΣ ΕΓΧΡΩΜΑ

Αί ανωτέρω ταινίαι, προβληύεϊσαι εις τά μεγαλύτερα 
ΤΙΤΑΝΙΑ, ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ έσημείωσαν

AN AmiEm ΑΤΕ ΝΕΑΪ 

άγουν είς τήν Ρώμην
άγουν προς τά Γραφεία ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ 
λίξουν κάύε χρόνο άνέλπιστα κέρδη.

NQI EniTYXiAi /v\AS 1935-1936
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΒΚΟΧ ΑΡ©ΜΟΣ Τό ανέκδοτον 

μυθιστόρημα τοϋ Πιέρ Φροντέ μέ τούς Πιέρ Ρισάρ Βίλμ, Κάτε Φόν 
Νάγκυ καί Ζάκ Κατελαίν, προεβλήθη στό ΑΤΤΙΚΟΝ.

ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ παρμένο άπ’ τό μυθιστόρημα τοΰ Κεσσέλ, 
σκηνοθεσία Λίντβακ, μουσική Χόνεγκερ, μέ τούς Άνναμπέλλα, Ζάν 
Πιέρ Ωμόν, Ζάν Μυρά καί Σάρλ Βανέλ, προεβλήθη στό ΠΑΝΘΕΟΝ.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΒΟΥΔΑ Μία περιπετειώδης 
ταινία, τής οποίας ή ύπόθεσις εκτυλίσσεται εις τήν Κίναν, εις τάς ’Ιν
δίας, είς τήν Νέαν Ύόρκην καί στήν Ζούγκλα τής ’Αφρικής, προε
βλήθη στό ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ.

ΡΟΚΑΜΒΟΛ Τό αθάνατον μυθιστόρημα τοΰ Πονσόν ντί Τεράϊγ, 
προεβλήθη στό ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
Μυστηριώδες δράμα άφθάστου πλοκής, προεβλήθη στό ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ·

ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΗΤΕΡΑ Ό μοναδικός έφετεινός θρίαμ
βος τής διαβαλοουγγαρέζας Φραντζίσκας Γκάαλ, προεβλήθη στό ΑΤΤΙΚΟΝ

ΜΙΚΥ-ΜΑΟΥΣ, ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΟΥΑΤΟΥΡ ΦΙΛΜ 

Κινηματοθέατρα ΑΤΤΙΚΟΝ, ΠΑΝΘΕΟΝ, ΠΑΛΛΑΣ, 
πρωτοφανές ρεκόρ εισπράξεων.

ΕΠίΤΥΧΟΑΖ ΙΜΙΑΧ !1Ο35-Ι193β

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32

Τηλεγρ. Διευθ. «Φιλματέξ»

Τηλεφ. 24-895

A. Ε. Κ. Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝϊΚΤΗΜΑΤΙΚίΙΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32

Τηλεγρ. Διευθ. “Psyko,, 
Τηλεφ. 24-339
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K. ΣΟΥΛΙΔΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΊΉ/ηίΟΥ 36 [ΣΤΟΑ ΙΝΤΕΑΛ] 

Τηϊέφωνον 29-513
’Αγορά, πώλησις καί ένχικίασις κινηματογραφικών ταινιών 

©μιλουοών καί βωβών.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ τάς κατωτέρω έμπορικάς ταινίας:

ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΤΗΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ^ Νόαχ Μπήρυ.
ΤΟ Σ-505 με τούς Νόαχ Μπήρυ, Γκουστάβ φόν Σέηφεριηζ.
ΤΟ ΚΑΟίΣΜΑ APa Ϊ3 με τον Λίλ Τάλμποτ και την Ζίνζερ Ρόζερς· 
ΕΚΔΙΚΗΣΒΣ ΟΕΑΣ ΚΑΛΗΣ με τούς Έδ. Λόουρυ, και Βέρνα Χίλλυ. 
ΣΦΙΙΓΒ με ,τθν Λιονέλ "Άτβιλλ.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΡΡΑΗΙΣ (Πολεμικόν) μέ τον Ράλφ Φόρβις.
Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ Κοε ΒΟΝΓΚ με τον Μπέλλα Λουγκόζι.

Θά ακολουθήσουν καί άλλαι.
ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
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ΕΠΙΧΕΙ PH ΜΑΤΙΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΜΙΑΝ ΙΔΕΩΔΗ ΜΗΧΑΝΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ;
Προμηθευθήτε τάς παγκοσμίως γνωστάς διά την αντοχήν των, την 
σταθερότητα τής προβολής των καί γενικώς τήν ανωτερότητα των, 
μηχανάς προβολής
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ΤΙΜΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΗΛΕΜ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Γραφεία καί ’Έκθεσις: Πανεπιστημίου 83 - ΑΘΗΝΑΙ— Τηλέφ. 23-626

Διεϋ'νεΐς Άναγνωβίοεις τον εργον τηζ

... .. . ΣΙ I Ν Ε IV! Ε Κ A Ν I Κ A
Διαδέχονται άλλήλαί

Μετά την Παγκόσμιον Διε&νή "Εκΰεσιν των Βρυξελλών ήτις τής άπένειμε
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ΤΟ Λ\ΕΓΑ ΒΡΑΒΕΙΟΝ
Η III ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΙΝ)ΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ

Τής άπένειμε το ΚΥΠΕΛΛΟΝ LIDO
Διά τήν τελειοτάτην ηχητικήν άπόδοσιν καί άρτιωτάτην κατασκευήν των ήχητικών της έγκαταστάσεων 
καί μηχανών προβολής ας έγκατέστησε καί δι’ ών έγένοντο αί δοκιμαί των βραβευθεισών ταινιών εις τήν 

/, Π <& III ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΙΝ ΚΙΡΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Δι’ Ελλάδα, ’Αλβανί
αν, Κύπρον καί Δωδε

κάνησον

Γ. ΠΑΠΑΠΟΦΑΪ
ΣΟΛΩΜΟΥ 62 -ΑΘΗΝΑΙ
Τηλέφωνον 23.206

ϋΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΒΗΚΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΕΓΗΡΟΝ ΚΙΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΥΝΗ 9 - ΘΕΣ)ΝΙΚΗ

}ιά τήν Μακεδο
νίαν καί Θράκην

λ. ΤίΑΤΣΑΠΑΣ



ΤΑ ΠΡΟΧΕΧΗ ΜΕΓΑΛΑ ΦΙ1ΛΜ
Κάτι πού πρέπει να διαβάσετε. Τ Η X ΣΑΙΖΟΝ

Εις τά κολοσσιαία στούντιο τοΰ Τέμπελχοφ έν Βερολίνω 
άποπερατοΰται εντός τοΰ Δεκεμβρίου ή προσεχής ταινία τοΰ 
Έμίλ Γιάννιγκς “ΤΡΑΟΥΜΟΥΛΟΥΣ,,. Ή νέα αυτή 
δημιουργία τοΰ κορυφαίου τών τραγωδών, διά τήν όποιαν 
ούτος έμελέτησε επί 2 ολόκληρα έτη τον συγκλονιστικό ρόλο 
τοΰ μοιραίου ανθρώπου, αναμένεται με δικαιολογημένην ανυ
πομονησίαν, δεδομένου ότι διά πρώτην φοράν ό Γιάννιγκς 
συνεργάζεται με τον Κάρλ Φραίλιχ, τον διαπρεπέστερο σή
μερον σκηνοθέτη τής Γερμανίας.

Κατά τάς πληροφορίας τοΰ γερμανικού τύπου, ή ύπό τής 
ΟΥΦΑ, διά τό μεγαλείτερόν της έν Βερολίνω κινηματοθέ- 
ατρον «Gloria-Palast» ένοικιασθεΐσα ταινία τοΰ "Οφμαν 
“ΒΙΚΤΩΡΙΑ,, έσημείωσε κατά τήν προ ήμερων πρεμιέραν 
της άπερίγραπτον έπιτυχίαν. Οί πρωταγωνισταί Αου'ίζα Ούλ- 
ριχ καί Ματίας Βήμαν κυριολεκτικώς άπεθεώθησαν. Ό γνω
στός τεχνοκρίτης Σλέζερ εις τό ένθουσιώδες άρθρον του γρά
φει ότι δεν πρόκειται απλώς περί μεγάλης ταινίας, αλλά περί 
δλως εξαιρετικού κινηματογραφικού γεγονότος.

Τό έφετεινό φιλμτοΰ Βάσνεκ“ΧΕΡΜ ΑΝ ΚΑΙ ΔΩΡΟΘΕΑ,, 
μέ τον Γκούσταβ Φραίλιχ καί τήν Γενάτε Μύλλερ, παρμένο 
άπό τό ομώνυμο αριστούργημα τοΰ Γκαΐτε, έκρίθη ύπό τής 
Επιτροπής Κινηματογραφικού Ελέγχου τοΰ Ράιχ, ώς έρ- 
γον «Άνωτάτης Καλλιτεχνικής ’Αξίας».

’Εντός μιας έβδομάδος άπό τής θριαμβευτικής προβολής 
της έν Βερολίνω, ή μοναδική έφετεινή ταινία τής Μπρι- 
γκίττε Χέλμ “ΠΑΡΕΙΣΑΚΤΟΣ,, (παρμένη άπό τό πολύ
κροτο δράμα τοΰ "Οσκαρ Ούάϊλδ) ήγοράσθη δι’ δλας τάς 
χώρας τής Ευρώπης καί τάς Ήνωμ. Πολιτείας τής ’Αμε
ρικής, γεγονός πολύ σπάνιο στά κινηματογραφικά χρονικά.

Είς στατιστικήν δημοσιευθεϊσαν τον παρελθόντα Νοέμβριον 
ύπό τοΰ περιοδικού «Κΐηο», ή ταινία “ΡΕΓΓΙΝΑ,, τοΰ 
Βάσνεκ φέρεται ώς πραγματοποιήσασα τάς μεγαλειτέρας 
εισπράξεις έξ όλων τών προβληθέντων κατά τό λήξαν τε- 
τράμηνον έν Αυστρία έργων. Τό φιλμ «Ρεγγίνα», τιμηθέν 
έν Γερμανίρι μέ τό πρώτον μετάλλων τοΰ 1935, είναι παρμένο 
ώς γνωστόν, άπό τό ομώνυμον αριστούργημα τοΰ Γκότφρηδ 
Κέλερ, τοΰ οποίου τήν έν Έλλάδι δημοσίευσιν άνέλαβε ή έ- 
φημερίς «Βραδυνή».

Τό μνημειώδες φιλμ τοΰ Φραίλιχ “ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΕΙ
ΔΩΛΑ,, διά τό «γύρισμα» τοΰ οποίου κατεβλήθησαν 2 έτών 
προσπάθειαι καί υπέρογκα ποσά, πρόκειται, μετά τήν θριαμ
βευτικήν του σταδιοδρομίαν καθ’ δλην τήν Γερμανίαν, Αύ- 
στρίαν, ’Ιταλίαν κ. α., νά προβληθή προσεχώς καί εις Παρι- 
σίους, όπου έκλήθησαν οί έκλεκτοί έρμηνευταί του, Δωροθέα 
Βήκ, Ρενάτε Μύλλερ καί Μιχαήλ Μπώνεν, δ μεγάλος σή
μερον άντίπαλος τοΰ Γιάννιγκς.

Εις τελευταίαν συνέντευξίν του μέ ξένους δημοσιογράφους, ό 
γνωστός δραματικός καλλιτέχνης Ίνκιτσίνωφ έδήλωσεν ότι 
θεωρεί τό πρό τίνος περατωθέν φιλμ τοΰ Κότβιχ “ΜΑΤΩ
ΜΕΝΑ ΧΕΙΛΗ,, όχι μόνον ώς μίαν άπό τις πιο έξαιρε- 
ρετικές δημιουργίες τοΰ κινηματογράφου, αλλά καί ώς τί
τλον τιμής γιά όλους τούς καλλιτέχνας πού έκλήθησαν νά 
πρωταγωνιστήσουν εις αυτό.

Εις τό αριστοκρατικό κινηματοθέατρο Kurzon τοΰ Λονδί
νου αγγέλλεται μέ τεραστίαν διαφήμισιν ή προσεχής προ
βολή τοΰ τελευταίου φιλμ τοΰ Κάρλ Φραίλιχ “ZAK ΜΟΡ- 
ΤΙΜΕΡ,, εις τό όποιον πρωταγωνιστούν ό Άδόλφ Βόλ- 
μπρυκ, ή Ζυμπίλε Σμίτς καί ό Κλέπφερ. Ή πρεμιέρα τοΰ 
έργου προβλέπεται έξαιρετική, δεδομένου ότι τό κινηματοθέ- 
ατρον Kurzon, αύστηρότατον είς τήν εκλογήν τών ταινιών 
του, σπανίως προβαίνει είς τόσον μεγάλας διαφημίσεις,
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ΧΟΡΟΣ Α^ΦΒΙΒΟΛΟΑΧ ΤΗΣ Ο 0 X © NO Μ 0 AX
□ □a ΒΑΣΙΛΕΥΣ οοπ της ςτεριοτητος

ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΝ OAQN
ΤΗΣ IftfflHXΑΝΟΧΗΣ ΤΕΛΕΟΟΤΗΤΟΣ TON mHXANHMATON
npogOAHZ KAI O/niAOVNTOZ MNH/ηΑΤσΓρΑΦθΥ

ΦIIΛIIΠ X XDNE ΣΟΝΟΡ
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ΙΔΟν H ΑΠΟΔΕΊϊΙΣ:
ΠΡΩΤΟΝ: Λειτουργούν άπ’ ευθείας στο 
ρεΰμα καί μάλιστα εις δλα τα είδη αυ
τού, ήτοι: και στο Συνεχές και στο Τρι
φασικό επί πλέον δέ σέ οίονδήποτε 
Βολτάζ καί χωρίς Μπαταρίες.
ΔΕΤΤΕΡΟΝ : Ιδεώδης ασφάλεια εναντίον 
τής πυρκαϊάς, έξησφαλισμένη απολύτως 
δΓ ειδικής έφευρέσεως.
I PITON: Άφθαστος ευκολία χειρισμού 
καί άπιστεύτως αθόρυβος λειτουργία. 
ΤΕΤΑΡΤΟΝ; Τά εξαρτήματα καί προ 
παιτός τά Ταμπούρ, εΐνε κατασκευα
σμένα μέ ΕΙΔΙΚΟΝ ΑΤΣΑΛΙ δεκαπλά
σιας αντοχής τών άλλων χρησιμοποιου- 
μένων.
ΠΕΜΠΤΟΝ: Είνε τά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ί ΕΡΑ όλων διότι : Μέ την οικονομίαν 
τής έγκαταστάσεώς των, τον μεγάλον πε
ριορισμόν καταναλώσεως ρεύματος, την 
άχρήστευσιν τού γκρουπ καί την άφθα
στου αντοχήν τών ανταλλακτικών (Ταμ
πούρ κ.λ π ) εντός μιας τριετίας ΚΑ
ΛΥ ΙΠΈΤΑΙ ή αξία μιας ολοκλήρου 
ΜΙ1ΧΑΝΤΙΣ.

EJAItAI ΟΙίςΟΝΟ/ΛΙΚΑΙ 
= ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ =

Διά επαρχιακούς κινηματογράφους, 
σχολεία, ατμόπλοια κ.λ π.

ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διαρκής έκθεσις εις τά Γραφεία μας
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Γενικοί ’Αντιπρόσωποι διά την ’Ελλάδα—Κύπρον — ’Αλβανίαν καί Δωδεκάνησα

του ©dx©y PHILIPS ©one sonoir
ΑΕΚΕ A. Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΘΗΝΑ1 ΠΑΤΗΣΙΟΝ 32 (ΖΛΕΓΛΡΟΝ λιναριού'

* ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ
■^4 ΚΑΙ ΟΜΩΣ
w

% ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ Η Σ

I 35°/» 
■χ νί ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ
Ά

I ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «I
* ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
* ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΝ ΜΑΣ 
«ι 
ί RECTIFIER PHILIPS 
#ι " 1

Πέρνει ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ καί δίδει ΣΥΝΕΧΕΣ
Λειτουργεί άπ’ ευθείας στο ρεΰμα χωρίς ειδική έγκατάστασι όπως 

συμβαίνει μέ τό ΓΚΡΟΥΠ
^4 Τοποθετούμενος εντός τής καμπίνας λειτουργεί τελείως αθόρυβα καί 
^4 τίθεται εις κίνησιν μέ ένα απλό διακόπτη.

Είναι ξύθυνότερος άπό ένα ΓΚΡΟΥΠ καί τελείως ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ.
----- ·=-----

*4 ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΙΜΑΣ & ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ Δ<Α ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κ. Λ. Π.

$ του οικου PHILIPS cine SONOR* ,-w. κ. ■<.. κ.
>4

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
’^4 ΑΘΗΝΑ I : ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 (Μέγαρον Λινάρδου)
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Μερικά άπό τά αριστουργήματα πού Μ προβληθούν 
έντός τής παρούσης κινηματογραφικής περιόδου:

£

ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΤΣΙΛΔ 
Μέ τον Χάρρυ Μπώρ 

Συνεταιρική Έκμετάλλευσις μετά τής 
A. Κ. Ε. (Κινημ. «Παλλάς»).

Ταινία Γαλλική

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
Μέ τον Ρήδ Χάους 

καί τήν Μαίρη Κόρνμαν

ΝΑΥΑΓΙΟΝ
Μέ τον Γώλτερ Κόννολυ 

Όμιλοϋσα Γαλλιστί

ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ
Μέ τον Ράλφ Μπέλλαμυ 

καί τήν Φέη Ρέη

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ.ΤΑΤΡΟΥ
Μί τον Νίλς "Αστερ 

καί τήν Κάρεν Μόρλεη

£

FANTOM OF CRESTWOOD
Μέ τον Ρικάρντο Κορτέζ 
καί τήν Κάρεν Μόρλεη

ANN CARVER’S PROFESSION 
Μέ τον Ζέν Ρέϋμον και τήν Φέη Ρέη 

'Ομιλούσα Γαλλιστί

ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
Μέ τήν Νά^συ Κάρρολ 
καί τον Δόναλδ Κούκ

£“) Έργα περιπετειοτδη θαλασσινά καί 
ZkcO στυνομικά πλήρη δράσεως καί άγωνΙ

3c 
3έ

3έ

& 2* 
ί: ί

5έ

5έ
5έ 
3έ

3έ

S& 
5Β 
Ξ 
&

5έ

ΜΗΧΑΝΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

KAI ΟΜΙΛΟΥΣΑ! ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΠΑΟΥΕΡ 
Τά τελειότερα καί στερεότερα 

μηχανήματα.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 

KAPBOYNQN ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΑΡΚΑΣ 
SHIP 

Τοΰ Αγγλικού ’Εργοστασίου 
Ch. Champion St Co Litd

g g f 5» 
ί 
X 
=έ

5
^ΜΛΛΜΜΑλΜΜΜΑΛΜΜΜΛΜΜΛΛΑΛΜΜΜΛΜλΜΛΜΜΜΜΛΜΜΛΑΜΛΛΜί

ΕΙΔΙΚΟΝ
ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

ΔΗ/nHTp, X. nONTIMi
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΡΑΔΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ISTITUTO RADIOTECNICO MILANO

ΟΔΟΣ ΓΛΑΔΣΓΟΝΟΣ 8

ΑΘΗΝΑΙ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΜΟΔΕΛ© 19?6 
ΠΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ

ΕΣΑίρΕΤΙΜΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΠΟΙΟΤΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑρίΣΤΗ 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΤΑΣΙΣ 
ΧΕφΙΣΜΟΣ ΑΠΛΟΥΣ

. « r (**Q η°11 · -_____

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΓΓΥΗΣΙΣ 
ΤΙΜΗ ΑΚΡΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
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MH^RNHMRTH ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜ)Φ3Υ 

NITZSCHE A. G. LEIPZIG (ΝΙΤΣΕ) 
ΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ! ΚΑΙ STEPE2TEPAI

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΟΛθΝ

Έτησία..........Δρ. 100.—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ 

Έτησία Δρχ. 250 ▼ 

At ουνίρομαΐ άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται ,

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣίΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

5I/AENS - sirens
Συνεχούς και Τριφασικού Ρεύματος, εις δλας τάς διαστάσεις

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

1 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Οδός Σ2ΚΡΑΤΟΥΣ άρι8. 43 
(Α ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΤΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου: 28·143

Ό στίχος...Δρ. 10.— 
Ήσελίς.... » 800.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαιτέραν συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΛΡ. 30

Ο^ΙΕΤΑΖΧΗΙΜΙΑΤΙΙΖΤΑΟ

Εισαγωγή ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ και έξαγωγή ΣΥΝΕΧΟΥΣ Ρεύματος από 
οίονδήποτε εις οίονδήποτε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΓΤ> 0|

ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ

ο

ΒΟΛΤΑΖ

ΚΑΤΑΝΑΑθΞΕθΞ

&

(ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙ

Δ8ΑΡΚΗΖ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
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Σημειώνεις -,ο·> /„ ΒΙΠΝΟϊ ΙΙΑΠΑΜΙΧΑΑΗ

Πρό μηνών ασχολούμενος Γμέ τήν νέα ^κινηματογραφική 
περίοδο έγραφα πώς αύτή υπόσχεται νά είναι αρκετά εν
διαφέρουσα καί άσφαλώς καλλίτερη άπό τήν περυσινή. II 
πρόβλεψίς μου αύτή έβγήκε ευτυχώς άληθ-ινή. ’Εκείνο που 
διακρίνει τή νέα σαιζόν είναι τό δτι όλα τά προβληθεντα 
έργα παρουσιάζουν κατά κανόνα, σχετικόν ενδιαφέρον. Λεν 
ύπάρχουν πολλά άριστουργήματα (κΓ αύτό γιατί δέν υπάρ
χουν στήν διεθνή άγορά) άλλά οί "Ελληνες επιχειρηματιαι 
έδειξαν εφέτος μεγάλη προσοχή στήν έκλογή τών ταινιών 
των. Άπό τά 80 περίπου προβληθ-έντα έργα, είναι ζήτημα 
αν 4—5 ήσαν άνάξια λόγου. "Ολα τ’ άλλα ήταν καλοβαλ
μένα και ευχάριστα. Ήσαν μ’ άλλα λόγια έργα εύσυνεί 
βήτα, έμπορικά. Έτσι βλέπομε δτι ό κόσμος ηρχισε νά ξα
ναβρίσκω τήν πίατι του στον κινηματογράφο, [πίστι πού τήν 
είχαν κλονίσει πέρισυ έπικινδύνως οί κινηματογραφισταί 
μας, καί νά τόν περιβάλη καί πάλιν με ολον του τόν έν- 
θ-ουσιασμό. 'Ο κινηματογράφος ξαναγίνεται έφέτος τό προ
σφιλές 9-έαμα καί ή μοναδική τέρύις τών έλλήνων.

Κάτι άλλο πού έγραφα στό προμνησθέν άρθ-ρο μου καί 
πού έπαλήθευσε κι’ αύτό άπολύτως. είναι δτι έφέτος θά 
επικρατήση ή άμερικανική παραγωγή. Μέσα στά CO έφε- 
τεινά φιλμ τά 35 είναι άμερικανικά. 'Ενώ στήν περασμένη 
σαιζόν στά 207 φιλμ μόλις τά 95 ήσαν αμερικανικής προε
λεύσεις. Όχι δμως μόνον ποσοτικώς άλλά καί ποιοτικώς 
υπερτερεί τό αμερικανικόν φιλμ. Τό «Όνειρον θερινής 
νυκτός», αύτό τό υπέροχο παιχνίδι τής φαντασίας τοϋ 
Ράϊνχαρτ. περιέχει τόσα εύρήματα καί τόσες θαυμαστές 
λεπτομερειες, πού μερικές μόνον απ' αυτές Οά έφθα
ναν γιά νά έπιβάλλουν ένα όποιοδήποτε φιλμ, τό -Μις 
Μπά». μέ τήν έξοχη ερμηνεία τής Νόρμας -ήρερ καί 
τοϋ Τσάρλ Αώτον, τό “Ραγισμένες Καρδιές», μέ τήν μονα
δική Κάθ-ριν Χέπμπουρν, “Ή Άνάστασις» μέ τις’ ωραίες 
εικόνες τοϋ Ροϋμπεν Μαμουλιάν, καί. άπό τά έλαφρότερα. 
τά: “Εύθυμη Χήρα». “Μιά νύχτα έρωτος». -Νέα Ί’όρκη 
Μίαμι». είναι έργα πού τιμούν τόν κινηματογράφον. ’Ακό
μα. άπό τά άμερικανικά, γιά τόν ένα ή τόν άλλον λόγον 
άξιοσημείιοτα είναι καί τά άκ.όλουθ·α: »Ή ταξειδιώτις» 
μέ τό ζεύγος Κράουφορντ-Γκέημπλ. -"Οταν ή πόλις κοι
μάται», “Ό άνθρωπος σκιά» ένα πρωτότυπο αστυνομικό 
φιλμ τοϋ Βάν Ντάϊκ. «Ηέλω νά πάρω ένα έκατομμυριοϋχο» 
μέ τήν πικάντικη Τζϊν Χάρλοου. -Έπανάστασις στά χαρα
κώματα». «Νοσταλγία». “Στή Μαύρη "Ηπειρο·· εξαιρετικό 
ντοκυμανταϊρ τοϋ ζεύγους Τζόνσον. ή φαντασμαγορική ρεβύ 
UT0 μπάρ τών ονείρων» καί τό “Μονάχη στή ζωή», πού 
μάς έπέτρεψε νά γνωρίσωμε καί ν’ άγαπήσωμε αύτό τό 
εξαιρετικό “άστεράκι» τής «Φόξ Φιλμ» πού λέγεται Σίο- 
λεϋΤέμπλ.

Ή γαλλική παραγωγή έστάθηκε εφέτος σ' ένα καλλι
τεχνικό επίπεδο άρκετά ικανοποιητικό. Τό «"Εγκλημα καί 
τιμωρία» τοϋ Ντοστογιέφσκυ πού τόσον περίφημα άπεδύθ-η 
άπό τόν σκηνοθέτη καί άπό τούς έρμηνευτάς του. Πιέρ 
Μπλανσάρ (γιά τήν δημιουργία του ακριβώς τοϋ Ρασκολ- 
νικ.ωφ ο Μπλανσάρ έβραβεύθ-η στή Διεθνή Κινηματογραφι

κή Έκθεσι τής Βενετίας) καί Χάρου Μπώρ. τά «Μαύρα 
Μάτια· μέ τις γραφικές και έπιμελημένες εικόνες τοϋ 
Τουρζάνσκυ. τό «Πλήρωμα» τοϋ Αίτβακ. πού άξίζει δσον 
καί τό περίφημο μυθιστόρημα τοϋ «Κεσσέλ. καί «Ό Αύτο- 
κρατορικός Δρόμος» μέ τόν συμπαθέστατον Πιέρ Ρισάρ Βίλμ 
καί τήν Κάτε φόν Νάγκυ. στό όποιον ό Μαρσέλ Αερμπιέ 
ξαναβρίσκει τόν παληό εαυτό του. ικανοποιούν καί τόν άπαι- 
τητικώτερο θεατή. ’Από τή γαλλική παραγωγή ξεχωρίζει 
άκόμη τό «Νατάσσα». ένα δυνατό δράμα, παρμένο άπό τό 
θεατρικό έργο «Ό ’Ίλιγγος» τοϋ Σάρλ Μερέ. καί «Ό 
πρίγκηψ Ιωάννης» πού άξίζει κυρίως γιά τήν λαμπρή ερ
μηνεία τοϋ Πιέρ Ρισάρ Βίλμ.

Ή Γερμανία, δπως προεβλέπετο. δέν μάς έδωσε άξιό- 
λογα πράγματα. "Αν έξαιρέση κανείς τούς «’Εστεμμένους 
είλωτας», ατούς όποιους επανεμφανίζεται υστέρα άπό πολ
λά χρόνια ό μεγάλος γερμανός άρτίστας Έμιλ Γιάννιγκς, 
καί οί όποιοι είναι αντιπροσωπευτικοί τής γερμανικής τε
χνικής. δέν βλέπομε κανένα άλλο έργο, που νά άξίζει 
ιδιαίτερη μνεία. ’Από τά ελαφρά αξιοπρόσεκτα είναι τό 
«Ρομάνς» καί τό «ϊτραντιβάρι». "Ας έλπίσωμε πώς στούς 
ύπολοιπομένους μήνας μέ τό «Έπιζόντ», τήν «Μαζούρκα», 
τό «Ί ραούμουλους» κι’ ένα δυό άλλα, θά μπορέσω νά μάς 
φύγω ή κακή έντύπωσις.

Καί έπειδή ό λόγος περί τών έργων πού μάς έπιφυλάσ- 
σει ή τρέχουσα περίοδος άξίζει νά μνημονεύσωμε μερικά 
άπ’ αυτά: «Κέρινες Μάσκες» ταινία γκράν γκινιόλ έξ Ολο
κλήρου έγχρωμη μέ τό νέον σύστημα τοϋ «Technicolor» 
«Ή Νέα ’Ατλαντίς» εξωτικό φιλμ παρμένο άπό τό περί
φημο μυθ-ιστόρημα τοϋ Χόγκαρ. «’Ακάνθινος Δρόμος» μιά 
συγκινητική ιστορία πού τήν έρμηνεύουν θαυμάσια ή Άνν 
Χάρντιγκ καί ό Κλάϊβ Μπρούκ, «Ή Κόλασις» φιλμ μέ 
πλούτον σκηνοθ-εσίας καί μέ καλήν τεχνικήν, «Μπέκυ 
Σάρπ» άλλο έγχρωμο φιλμ τοϋ Γκρίφφιθ- πού ξαναγυρίστηκε 
ύπό τοϋ Χένρυ Κίγκ. «Βαμμένο Πέπλο», ή μοναδική έφέ
τος έμφάνισις τής θείας Γκάρμπο. «’Ερωτικό τραγούδι» μέ 
τόν περίφημο τενόρο Νίνο Μαρτίνι. «Είμαι δραπέτης» δυνατό 
δράμα μέ τόν Πάουλ Μοϋνι. «Αί τελευταία! ήμέραι τής 
Πομπηίας» κ. α. Αυτά δλα αμερικανικά. Άπό τά εύρωπαϊ- 
κής παραγωγής σηαειώνομε τό «Καίνιξμαρκ» άπό τό μυθι
στόρημα τοϋ Μπενουά. μέ τήν Έλίζα Αάντι, «Σαμψι’ον» μέ 
τόν Χάρρυ Μπώρ. «Μελό» μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ καί τήν 
Μορλαί, «Μιχαήλ Στρογκώφ». «Ό Βαρκάρης τοϋ Βόλγα», 
«Μαζούρκα» μέ τήν ΙΙόλα Νέγκρι, «Έπεισόδιον» μέ τήν 
ΙΙάουλα Βέσσελυ. «Ή αρπαγή τών Σαββίνων» μέ τόν Γιάν- 
νιγκς. «Ιραούμουλους» μέ τόν ίδιον. «Ρότσιλντ» μέ τόν 
Χάρρυ Μπώρ κ. α.

Φίλμς πού άν πιστέψωμε τήν ξένη κριτική πρόκειται νά 
μάς χαρίσουν ευχάριστες καλλιτεχνικές στιγμές. Π άρχή, 
ή τόσον ικανοποιητική, τής τρεχούσης περιόδου, μάς κάνει 
νά έλπίζ<··με δτι καί ή συνέχεια θά είναι άνάλογη καί δτι 
έφέτος τούλάχιστον θά μείνωμε ικανοποιημένοι μέ τήν κινη- 
αατογραφική μας κίνησι.

ΒΙΩΝ ΠΑΠΑΜΙΧΑΑΗΣ
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ΗΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ

Προτιμάτε τάς ήχητικάς εγκαταστάσεις μετά μηχανών 
προβολής

ERNEMANN VII
βιτον εύρίσκεται εντός τής κεφαλής μέ διαρκή’κυκλο- 
φορίαν ψυχρού ύδατος, τδ όποιον διατηρεί ψύχραν 
δχι μόνον τήν προβαλλομένην εικόνα, αλλά ολόκλη
ρον τον μηχανισμόν προβολής καί οΰτω αποφεύγε
ται ή σκεύρωσις τής ταινίας καί ή εκ τής σκευρώ- 
σεως άλλοίωσις τής άποδόσεως τών ομιλιών. Τό 
αντίθετον δηλαδή μέ τάς άλλας μηχανάς πού μετα
χειρίζονται τον ψυχρόν αέρα.

ERNEMANN V
νεκτήματα, έχουσα δμως τό μούβιτον έκτος τής κε
φαλής.

ERNEMANN IV
στήματος κυκλοφορίας ψυχρού ύδατος καί κατά 
συνέπειαν κατά πολύ οίκονομικωτέρα.

Σημείωσις: Στιγμιαία άντικατάστασις τού 
Σταυρού χωρίς νά παρίσταται ανάγκη νά λυθή ό 
μηχανισμός τής κεφαλής.

FRNON IV νεώτερο Ηοδέλο είς τιμάς I V έξαιρετικώς χαμηλός.

'©«ως «άντοτε πριν προβήτε είς αγοράν 
μηχανών ζητήσατε πληροφορίας διά τιμάς και 
όρους πληρωμής άπό τούς Γεν. ’Αντιπροσώπους

I. IQANNOY & A. MAAAHN
Πατηαίων 99 - Α0ΗΝΑΙ " Τηλέφ. So.684

Διά τήν B. Ελλάδα Άριβτ. Μενδρίνός Τσιμισκή 7 - Θεσσαλονίκη.



«Κ IΝΗΜΑΤΟΓΡ ΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

ENO JAOY^IkON ΑΡΙ^ΤΟΥΡΓΗΜΟ

EPQTIKO ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ό Νίνο Μαρτίνι, ό περίφημος ’Ιταλός τενόρος 

του «Μετροπόλιταν» τής Νέας Ύόρκης, θεωρήται 
από ολους τούς ειδικούς ώς ό μόνος πραγματικός 
διάδοχος τοΰ Καροΰζο. Ό μάγος μέ τήν χρυσή 
φωνή, δπως τόν άποκαλοϋν, ήταν φυσικό νά δεχθή 
άπειρες προτάσεις γιά νά έμφανισθή στον όμιλοΰντα 
κινηματογράφον. Πάντως δμως έδίσταζε γιατί δέν 
εΐχεν εμπιστοσύνη στά έργα πού τοΰ έπρότειναν νά 
πρωταγωνιστήση καί φοβόταν μή τυχόν μιά αποτυ
χία στην οθόνη τοΰ κηλιδώση τή φήμη του. "Οταν δ 
γνωστός παροιγωγός Ζέσσε Λάσκυ άπεφάσισε νά 
κινηματογραφήση τό «’Ερωτικό τραγούδι» (Here’s 
to Romance) έσκέφθη άμέσως τόν Νίνο Μαρτίνι Τοΰ 
υπέβαλλε ενα αντίγραφο τοΰ σενάριο, τοΰ ώνόμασε 
τους ηθοποιούς πού θά συμμετείχαν, τόν σκηνοθέτη 
καί τό λοιπό καλλιτεχνικό προσωπικό, καί τοΰ ανέ
πτυξε, τούς μοναδικούς ορούς ύπό τούς όποιους θά 
«εχυριζετο» τό φίλμ, μέ τά τελειότερα μηχανικά 
μέσα ,καί τά τελευταία συστήματα φωνοληψίας. 'Ο 
Μαρτίνι φυσικά έμεινε κατενθουσιασμένος κι’ έτσι 
«έγυρίσθηκε» αύτό τό μοναδικό μουσικό άριστούρ 
γημα που,λεγεται « Ερωτικό Τραγούδι». ’Εκτός από 
τόν Μαρτίνι ό όποιος άναδεικνύεται καί περίφημος 
ηθοποιός, συμμετέχουν πλεϊσται διασημότητες τοΰ 
χορού καί τοΰ τραγουδιού. Ή διάσημη άοιδός Έ- 
λισσαβετ Σουμαν, ή λαστιχένια μπαλλαρίνα Μαρία 
Καμπαρελλι, πού θεωρείται σήμερα ώς ή καλλίτερη 
χορεύτρια κλασσικών χορών, ο μοντέρνος ’[σπανός 
χορευτής Βιτσέντε Έσκουντέρο, μας δίνουν σ’ αύτό 
το φιλμ δείγματα τής μεγάλης τέχνης των, πού 
τους έχει καταστήση περίφημους έως τά πέρατα 
της ^Υής- e Συμμετέχουν άκόμη ή ώραιοτάτη Άνίτα 
Λουιτζ, η γνωστή πρωταγωνίστρια τοΰ «’Ονείρου 
θερινής Νυκτός», ό συμπαθής τυπίστας Ρέζιναλντ 
Ντεννυ καί ή κομψή Ζενεβιέβ Τομπίν.

Κατά τήν έξέλιξι ιοΰ φίλμ δ Μαρτίνι έκτελεΐ 
όκτω ,άριες τών περιφήμων μουσουργών Βέρντι 
Πουτσίνι, Μασσενέ, Σοπέν, Λεονκαβάλλο, καθώς καί 
ουο ωραιότατα λαϊκά ναπολιτάνικα τραγούδια.

Το « Ερωτικό Τραγούδι», πού προβάλλεται τώρα 
με καταπληκτική, επιτυχία στήν Εύρώπη καί ’Αμε
ρική, θεωρείται από ολους τούς κριτικούς όμοφώ- 
νως, ως το, τελειότερο μουσικόν δημιούργημα πού 
εδωσε ποτέ ο κινηματογράφος.

’ ο?εξδθ ,καΤά τάς πληροφορίας μας πρόκειται νά 
προρληση εντός ολίγου και εις τόν τόπον μας,δημο- 
σιευομεν εν περιλήψει τήν υπόθεσίν του διά τούς 
αναγνωστας μας.

Η Κάθλιν Ζεράρ (Ζενεβιέβ Τομπίν) έπειδή ό 
πλούσιος σύζυγός της (Ρέτζιναλ Ντεννυ) άγαπα νά 
υποστηρίζη ώμορφα θηλυκά πού επιζητούν καλλι
τεχνική καρριερα, αποφασίζει κι’ αύτή νά εύρη ένα 
προστατευόμενον. Τυχαίως εκλέγει τόν Νίνο Ντο
ν^1- (Νίνο Μαρτίνι), πού τής τόν συνέστησε ή δα- 
σκαλα του. Κυρία Σοΰμαν, καί τόν στέλνει στό Πα
ρίσι Υΐά νά τελειοποιήση τάς σπουδάς του.

,Έκεΐ ο Ντονέλλι γνωρίζεται μέ τήν ώμορψη χο
ρεύτρια Α,υδια Λουντόβ ( Αννιτα Λουΐζ) καί ένα ρο
μαντικό ειδύλλιο αρχίζει νά πλέκεται μεταξύ τών 
δυο νέων.

, "Οταν τό ζεύγος Ζεράρ φθάνει στό Παρίσι γιά 
να παρακολουθήσω τάς προόδους τών προστατευο- 
μενών του, ή εύνοουμένη τοΰ Έμερυ, ή περίφημη 
χορεύτρια, Ρόζα (Μαρία Καμπαρέλλι) έχει νυμφευθή. 
ΛΙ?1 αδτ°ς στρέφει τήν προσοχή του στην ώμορφη 
Λυδία. Πικαρισμένη άπό τήν διαγωγή του συζύγου 
της ή Κάθλιν αρχίζει νά ένδιαφέρεται κάπως. . . .

Η πρώτη ^μφάνισις τοΰ ΝΙΝΟ ΜΑΡΤΙΝΙ 

πιό ουσιαστικά γιά τόν Ντονέλλι. Ή Λυδία δμωζ 
0 ^τονέλλι τής υπόσχεται ν’ άρνηθή Τά νμάλτλ·°ντΚΟ:θε-βθήθειο: κάθλ*. Ή τελευταία

ατδν "ATe λαν?“Ρί1, προθυμοποιείται νά πληρώση 
J1, α->ερα °λα τά έξοδα τής βραδυας

που θα εμφανισθη ό προστατευόμενός της, χωρίς 
εννοείται νά ξέρη αυτός τίποτε άπ’ όλες αύτές τις 
μηχανορραφίες. _Απ’ εναντίας είναι ενθουσιασμένος 

πιστε^ει πως προσελήφθη στήν ’Όπερα μέ τήν ναΧνΤ' Η.,Λυδί? μαθαίνει’ τήν αλήθεια καί 
ορίζοντας οτι και ο φίλος της είναι συνεργός σ’ 

αυτή την ύπόθεσι,, τόν εγκαταλείπει.
,,.-Τνα\ ακΡιβώς ή,ημέρα τής πρεμιέρας. Ό Ντο- 
ελλι, απογοητευμένος, περίλυπος, κουρέλι ψυχικό 

πΤ-ΤΤη0'*1*0’ παθαίνει ένα φοβερό τράκ καί ση
μείωνη μια παταγώδη αποτυχία.
Γ,Τ = Λστεροί, μερικούς μήνας ό Ντονέλλι έπι- 
ρΤL ν°ίτ-η Νεα, Ύορκη, ελπίζοντας πώς εκεί θά 
τήνΤ£αλλίτεΡη υποδοχή, άλλά δέν συναντά παρά 

x“P°aLOt -KotL τά ειρωνικά βλέμματα τών δια- 
φ ρων διευθυντών, πού έχουν μάθει τήν άποτυχίαν

ΠαΡ,ισι· ’Εν τω μεταξύ ή Λυδία έχει γίνει- 
χορεύτρια καί έχει αποκτήσει κΰρος στούς 

τεχνικούς κύκλους. Μέ τήν επιβολή της κατορ
θώνει να προσληφθή ό Ντονέλλι στό «Μετροπόλι 
ταν», οπού και γνωρίζει τήν πρώτη μεγάλη έπιτυ- 
χιαν του και σημειώνει πραγματικό θρίαμβο.

0 LEONS PERRET
-.,Λ-ν ΛΑπέθθ:νεν^<?Γ0 ΠαΡίσι αίφνιδίως ό περίφημος 
γαλλος σκηνοθέτης Leons Perret, ό όποιος έπί μα
κράν σειράν _έτων άόκνως εϊργάσθη διά τήν έξέλιξιν 

ου, γαλλικού φιλμ. Ό άποθανών ήτο ηλικίας μόλις 
γ^των, τελευταίως δέ ήτο άπησχολημένος είς τήν

Νορμανδίαν με τήν λήψιν φωτογραφιών διά τό έρ· 
γον «Καίνιξμαρκ» τής γαλλικής εταιρείας Richebe
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ΙΑΝΟΤΑΡ1ΟΣ
Καθ’ά πιστοποιεί τό Καλλαντάριον, ό Αγιος Βασί

λειος άκουμβήσας τήν ιστορικήν ράβδον του είς ένα 
στούντιο, δτου ήθέλησε νά εϊπη εις τά στάρ τήν Άλφα- 
Βήττα, έξεμυαλίσθη τόσον άπό τά θαυμάσια πού είδε 
έκεϊ, ώστε λησμονήσας τήν Καισάριαν, τήν άρχόντισα κυ
ρία, τό χαρτί καί τό καλαμάριον, μετεβλήθη είς ήΟοποιύν 
καί μετωνομάσθη εις Μπίλλυ. Ή πρώτη ταινία τήν ο
ποίαν «γυρίζει» φέρει τόν τίτλον: Γαμήλιον Ταξείδιον 
Προικδς ‘Εκατομμυρίων. Οί κακές γλώσσες ισχυρίζονται 
δτι ό προμνησθείς τέως «άγιος, έλαβεν ώς θέμα τήν περί- 
πτωσιν Βακογιάννη κατά σκηνοθεσίαν Δαμασκηνού. Φυ- 
σιολογικώς τό πράγμα δέν κρίνεται άπίθανον δεδομένου 
δτι ή Δαμασκός είναι έγγύς τής Καισαρείας ή δέ ταινία, 
συμφωνοΰντος καί τοϋ αγαπητού απ’ δλον τόν κόσμον 
κ. Κουρουνιώτη, τοΰ καί ωραίου Μπροΰμελ άποκαλουμέ 
νου θά προβληθή υπό τής «ΚινηματογραφικήςΈνιόσεως». 
Ό ώς άνω μήν, κρίνεται ώς ό πρώτος τοΰ έτους, διακρί- 
νεται δμως ώς ό πρώτος είς εισπράξεις, τής κινηματογρα
φικής σαιζόν. Ό ήλιος κατά τόν μήνα τούτον είναι ά- 
γνωστ-V ποϋ εύρίσκεται διότι δέν ένδιαφέρει τάς κινημα
τογραφικά: επιχειρήσεις.’ II σελήνη τοΰ μέλιτος ετοιμά
ζεται ν’ άνατείλη διά τόν πρώην υπάλληλον τοΰ κ. Α.Ά- 
ναστασιάδη, τέως διευθυντήν τοΰ γραφείου Άμολοχίτη- 
Βσυλγαρίδη κοί νϋν γενικόν διευθυντήν τής «Γουώρνερ 
Μπρός Φέρστ Νάσιοναλ». Ό άθλιος, άποκτήσας ήδη μι
σθόν 30.000 δρ. μηνιαίως, έκρινε καλόν νά εύρη καί τρό
πον... διαθέσεως τοϋ ποσοϋ καί έμνηστειθη, θέσας τήν 
ελευθερίαν του ΰπό ζυγόν Ό θεός άς τόν άναπαύση... 
εν σζηναις ζυλοτυπίας. Ό καιρός άκαίρως ενδιος... δέν 
ευρίσκει ενδιαθέτους τούς διευθυντής κινηματογράφων. 
Ό ’Αγαμέμνων Τριαντάφυλλου άπότινος τοϋ κ. Άργύρη 
ζητεί τήν Κλυταιμνήστραν του διά νά τοΰ ίσώση τή ράχι. 
Συνιστάιαι είς τούς προϊσταμένους του ν«ΐ προμηθευθοϋν 
βαρελόδογαν. Ή σελήνη δέν έχει ούτε τέταρτον διαθέσι
μον διότι έκαλυφθη άπό σωρείαν νέων αστέρων. Παρατη- 
ρεΐιαι άνθησις τών εργασιών τής Φόξ Φίλμ άλλ’ ώς 
φυ,λ'μολογεϊτατ,τό πράγμα είναι φυσιυλογικώτατον, έφ’ 
δσον τήν διευθύνει ό κ. Λουλουδόπουλο:.

. θ κ’ ^ι:<1ΙιΕλος άλλάζει τό μικρό του όνομα καί ζη
τεί νά λέγεται... Παυσανίας. Ό Χέρν ντόκτορ Νταμα- 
σκϊνος διαμαρτύρεται, διότι λέγει ό παυθείς.-, άπεζημιώθη 
καί ήδη έχει σοβαράν άσχολίαν μέ τό ξεκοκκάλισμα τής 
αποζημιώσεω,ς καί τήν άνάγνωσιν τών πιστοποιητικών 
του «καλών υπηρεσιών». Προσφέροντες υπηρεσίαν είς άμ- 
φοτερους συνιστώμεν είς τόν κ Σταμέλον νά έπανακάμ- 
Ί'ΪΙ, εις το Παρίσι., αΰξάνων τό πουρμπουάρ τών γκαρσο- 
νιων τών κέντρων είς τά όποια θά συχνάζει. Ό κ. Άλκιβ. 
Τριαντάφυλλου ,ΰπερθεματίζων είς τήν αποδοχήν τής 
γνώμης λεγει: Α νά, νά, μ,ά ευκαιρία νά έξακριβωθή 
αν ο κ. Λ. ’Ανα,στασιάδης είνε, ώς διατείνεται, ό γόης 
των γυναικώ,ν, ο, μόνος πού ξέρει νά τρώγει κοί νά ντύ
νεται η απλώς είναι μπουρμάς καί μόνη του τροφή δ.. 
Παστουρμάς... γιατί έπωνομάσθη... «άνανάς» καί μ’ δλα 
τα εις νας καί βάς...

Σταματώμεν γιατί παρακράτησ’ ό χαβάς κι’ ό μήνας 
ελειξε γιαβάς-γιαβάς.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Τέσσαρες απόπειραι απαγωγής είς τόν ’Απόλλωνα, μέ 
θύμα τόν ωραΐον Μπροΰμελ άπεκρούσθησαν έπεμβάσει 
της ρινος του. Νεφελώματα είς τόν ορίζοντα τοϋ Μάζε- 
στικ αποδίδονται είς τήν έκεϊθεν διέλευσιν τοΰ κ. Κοσμί- 
,η. ,Ελλειψις κόσμου είς τό Κοσμοπολίτ, διαπιστώνει τήν 
ατυχίαν τοϋ ίδιου καί άποκρυσταλλώνει τήν ιδέαν δτι ή 
παρέμβασις του είς τό Κρυστάλ τής Καλλιθέας είχε ώς 

άποτέλεσμα τήν κακήν θέαν τών γυαλιών καρφιών πού 
παρουσιάζει ή έκεϊ έπιχείρησις. Κακαρίσματα μαύρης δρ- 
ν1θος είς τό Κοτοπούλειον τέλος, μαρτυρούν πολλά άλλ’ 
δ κ. Κοσμίδης άρκεϊται νά εϊπη ό Θεός νά βάλη τό χέρι 
του Ό ήλιος ώς λέγεται εύρίσκεται είς τούς ίχθεΐς. Ό 
κ. Βακογιάννης τηρεί σιγήν ιχθύος είς τήν έπίκλησιν τοϋ 
κ. Δαμασκηνού νά τελείωση τό γαμήλιον ταξείδιόν του, 
ό δέ κ. ‘Ανανάς στέλνει φρέσκα ψάρια έκ Παρισίων, διά 
τά θέατρα τής Ελληνικής Κινηματογραφικής “Ενώσεως. 
Ό κ. Κουρουνιώτης διαμαρτύρεται βοών κεκραγώς καί 
λέγων : Μάς έκαμεν θέατρον δ γόης τέως Παστουρματ- 
ζής. Οί οπισθόβουλοι τοϋ κινηματογραφικού κλάδου ισ
χυρίζονται δτι αί έργασίαι τής Οΰφα ύπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ νεαροΰ Γιαννάκη Χόρν καί τοΰ υίοϋ τής κ. Κυβέλης, 
νεαροΰ κ. Μυράτ, πηγαίνουν στά πούφ-α καί δτι ΰ κ. 
Θεοδωρίδης ώς βαρύκοος δέν θ’ άντιληφθή τήν κατάστα- 
σιν παρά μόνον δταν άκούση τά ....Μπουμ καί κληθή νά 
πληρώση τά σπασμένα. Φυσικά εμείς δέν θά σπάσωμε 
τό κεφάλι μας διά ν’ άντιληφθοΰμε τή σημασία τών ώς 
άνω.' Σελήνης ίχνη ελάχιστα... (’Αστέρων σωρεία έπί τής 
οθόνης πάντοτε. Κατόπιν διαμαρτυρίας τοΰ συλλόγου τών 
έν Παρισίοις γκαρσονίων, πρός τόν σύλλογον τών έδώ τοι- 
ούτων, δ κ. Σταμέλος παύει νά πατά είς τά κέντρα δπου 
προγκάρεται άγρίως καί άνοίγει ., γκαρσονιέραν δπου έγ- 
καθιστά μιά γκαρσόνα μέ τήν όποιαν συνάπτει τρυφεράς 
σχέσεις. Κατόπιν τούτου, άσχέτως πρός τήν άπό μέρους 
του έλλειψιν γενναιοδωρίας, σταματά ή κατ’ αύτοΰ,,.,παγ- 
καρσονικ·’ δ.ωξις. 'Ο κ. Τριαντάφυλλου πιστεύων δτι εϊνε 
ή μετενσάρκωσ,ς τοϋ ώραίου σκύλλου, άγοράζει ενα 
σκύλλο κολοβό καί τρέχει ν’ άπαγάγη τήν μνηστή τοΰ 
Φρανκεστάϊν μέ τήν οποίαν έχει προηγούμενα.

ΜΑΡΤΙΟΣ
Χαράς Ευαγγέλια. ‘Ο κ. Σκούρας τοΰ ’Αττικού, έγκα* 

ταλείψας τήν ιδέαν νά γίτη Άττικάρχης, συνέγραψε πραγ
ματείαν περί τοΰ πουώς αΰξιάνετ’ κι’ πλθήνεται οί πλού- 
τους τής γης», έπί τής όποιας λαμπράν κριτικήν έγραψεν 
δ κ. Μακέ(ρ)δος ιδιοκτήτης αύτο'κινήτου πολυτελείας καί 
πολυκατοικίας 12 εκατομμυρίων αξίας. Τήν κριτικήν 
προσυπέγραψαν τίλλοντες τάς τρίχας τής κεφαλής των 
οί κ. κ. Σέκερης, Συνοδινός, καί Παπαστόφας καί ή τσούρμα 
τής Σινέ Όριάν ο'ίτινες ήκούσθησαν μετά τούτο άδοντες.

Τοΰ κα.· μένου τοΰ Μποχώρη
τοϋ τή σκάσαν στό βαπόρι.

Μά εμάς—τή συμφορά—
μάς τήν έσκασ’ ό Μακέδος 

μιά χαρά είς τήν ξηρά 
καθ’δ ξέρων νά θολώνη 

δ έρίφης... τά νερά
Κατά τόν μήνα τούτον άνατέλλει καί ολίγον ό ήλιος 

πρός μεγάλην θλίψιν τών κινηματογραφιτζήδων ο'ίτινες 
προτιμούν ιά ζοΰν ύπό...σκιάν. Ό υιός Συνοδινός θεαται 
διασκεδάζων έν συντριβή καρδίας. Καθ’ α λέγουν οί ειδι
κοί, τά γλέντια του οφείλονται είς τήν λύπην του διά τόν 
θάνατον τοϋ πατρός του καί μετ’ αυτόν τής μητρός του... 
Έφ’ δσον οί μεταστάντες ήσαν τύποι τοΰ Πειραιώς έννοεϊ 
κΓ αύτός νά γίνη τύπος τοϋ κινηματογραφικού στερεώμα
τος γιά ν’ άποδειχθή δτι τό μήλο πέφτει πάντα κάτω άπ’ 
τή μηλιά.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

’Ανοίγουν τά πρώτα ρόδα καί ροδίζει καλλίτερη αΰ’ 
ριον διά τόν κ. Τριανταφύλλου δστις εΐχεν άπογοητευθή’ 
διότι ή γόησα μνηστή τού Φρανκενστάϊν δέν έγοητεύθη 
ούτε άπ’ αυτόν ούτε άπ’ τόν σκύλλον του. Ό κ. Γλυτσός 
έπεδόθη είς τήν καλλιέργειαν γλιτσινών διά νά τοΰ χρη. 
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σιμεύσουν ώς καρίκευμα είς τό φάγωμα τών έκ Ζερβόν 
καί δεξιών ίου κειμένων ανταγωνιστών, έξ ών δ μέν 
Ζερβός κτίζει πλάι του μεγαλοπρεπές Παλλάς στο Πασσα- 
λιμάνι, ό κ. Παπακώστας τοΰ χαλάει τις δουλειές μέ τό 
Χά’Γ Λά’ιφ και οί αδελφοί Γιαμαλίδη τήν ευχαρί
στησε μέ τό «Σπλέντιτ» των. Καλόν όμως θά ήτο νά 
λάβη ύπ’ δψιν του ότι ό μέν Ζερβός μπορεί νά τοΰ τά 
φέρει επί πλέον Ζερβοδίμητα, οίτοΰ «Σπλέντιτ» νά τόν κά
νουν όδεύοντα γιά μαλλί νά βγή κουρεμένος καί ό Παπα
κώστας νά τοΰ ψάλη τόν άναβαλλόμενον.

*Ο κινηματογραφικός κόσμος άφήκεν στεναγμόν άνα- 
κουφίσεως. Ό διασημότερος των κοντραμπατζήδων ται
νιών κ. Χατζόπουλος, έφυγεν έκ Πρεβέζης νύκτωρ καί κα- 
τεποντίσθη άδόξως είς τάς παρομονοίους στενωπούς των 
’Αθηνών.

’Επίσημοι παρατηρήσεις είς τάς δέλτους τής ίεράς Μη- 
τροπόλεως, αποκαλύπτουν ότι ό περίφημος έξάδελφος καί 
ανταγωνιστής είς ωραιότητα τοΰ κ. "Αλκή Τριαντάφυλ
λου καί υπάλληλος τοΰ κ. Ά(?γΰρη ’Αγαμέμνων ό κυφός 
ένυμφεύθη προίκα μετά γυναικός...Αίωνία ή μνήμη άμφο- 
τέρων. Αιματηρά συμπλοκή έξω τών γραφείων Άμολοχί 
τη—Βουλγαρίδη, δέν εΐχεν αφορμήν τήν έμφάνισιν διχο- 
νοιών εις τόν ορίζοντα τού αρτισύστατου συνεταιρισμού. 
Κατά κακεντρεχή δήλωσιν τοΰ κ. Καπάδαη, δστις μόλις 
ήλλαξε τήν... πρώτην οδοντοστοιχίαν., «πίσω έχει ή α
χλάδα τήν ουράν». Παρ' αναγνώστου τοΰ -Κινηματο
γραφικού Άστέρος» εστάλη είς τόν κ. Οικονόμου τό 
κάτωθι έμμετρον αίνιγμα, μέ τήν δήλωσιν ότι εις τόν 
λύτην θά δοθή γενναίο δάνειο.

Άσχολεϊται διαρκώς 
στά κινηματογραφικά 

καί θεάται τακτικώς 
νά πωλεϊ ναρκωτικά.

’Έχει άφθονους παράδες 
δέν θά βρή ποτέ μπελάδες 

γιατί οτή δουλειά πού κάνει 
στά κρυφά, πρόχωμα βάζει.

Μιά γυναίκα κούκλα όντως 
πού στη φοΰστα της δεόντως 

τόν καθένανε τυλίγει 
δσπου έκεϊνος νά ξεφύγη.

Νά τόν βρήτε 
ήμπορεϊτε. 

κρίσι αν έχετε ολίγη.
Κατά τόν μήνα τούτον συμπίπτει τό "Αγιον Πάσχα. 

‘Ο κ. Οικονόμου έξοικονομών τά έξοδα γιά νά άγοράση 
αμνόν χάνει τά Πασχάλια του, αλλά παρηγορεϊται διότι 
κανείς δέν ξέρει τά χάλια του. Ή Μέτρο Γκόλντουϊν 
τοΰ δωρίζει εκατό αυγά, αλλά δέν τά δέχεται φοβούμε
νος μήπως μέ τά αυγά χάσει καί τά καλάθια του. Ή 
διεύθυνσις καί οί ίδρυταί τής εταιρίας «'Ελληνικός κτη
ματικός οργανισμός» μόλις πληροφορηθέντες τούτο τοΰ 
στέλλουν ένα μπουγαδοκόφινο διά νά κρύψΐ] εντός τού
του τά άπλυτά τους. Ό κ. Οικονόμου δμως όσφραινόμενος 
οτι υπό τών υφαντουργών τούτων κάτι εξυφαίνεται εναν
τίον του, τούς επιστρέφει τό μπουγαδοκόφινο, αλλά κρα
τεί σημείωσιν δλων τών άπλύτων τών ίδρυόντων καμ
παρέ καί θέατρον παρά τό «Τιτάνια». Ή χειρονομία αυ
τή τοΰ κ. Οικονόμου προκαλεϊ τόν ενθουσιασμοί τών 
κ.κ. ’Αδελφών Σεκιαρίδη τέως Σεκέρογλου οίτινες έν τή 
έπιθυμία νά υπερβάλουν είς γενναιοδωρίαν τούς αδελφούς 
Παπαστράτου, μετροΰν τά εκατομμύριά των καί μετά πολ- 
λάς συσκέψεις δωροΰνται 50 λεπτά υπέρ τοΰ συσσιτίου 
τών ανέργων.

ΜΑΙΟΣ
’Εφέτος απαγορεύεται είς τούς έραστάς νά δρέψουν 

ναρκίσσους, άλλ’ επιτρέπεται είς τόν κ. Ξενάτον νά δρέ- 
Ψϊΐ τά άγαθά τής πρός τήν Ελληνικήν Κινηματογραφικήν 
Ένωσιν, δίκης του, καταβάλλων είς τόν δικηγόρον του 
τά έξοδα τής συνεχίοεώς της. ‘Ο Χέρ ντόκτωρ Νταμα- 
σκϊνος, κατόπιν τής συνεχίσεως τοΰ γαμήλιου ταξειδίου 
τοΰ κ. Βακογιάννη καί τής πρός τόν ώραΐον Μπροΰμελ 

διαμαρτυρίας του, αποχωρεί τής ένώσεως καί ένούμενος 
μέ μίαν ένωσιν γεωργοπαραγωγών, εμπορεύεται δαμά
σκηνα. Ό κ. Σκούρας συγγράφει νέον βιβλίον ύπό τόν 
τίτλον «Χίλιοι καί είς τρόποι νά γίνουν τά δαμάσκηνα 
κομπόστα».

Είς τόν Βόλον συμβαίνουν σημεία καί τέρατα. Ό κ. 
Τάσος Τσαοΰτος τσατίζεται από τόν κ. Φραγκουδάκην 
δστις έχων έλλειψιν κεφαλαίων καί στερούμενος συστήμα
τος τόν συναγωνίζεται συστηματικώς... άγαρμπα. ‘Ο κ. 
Μαλλαχ, έξαλλος διότι ό κ. Μενδρινός αντί ελάχιστων 
αργυρίων τοΰ άπέσπασε τήν αντιπροσωπείαν έν Θεσσα
λονίκη τοΰ κ. Άργύρη έγκατέλειψε τήν πίστιν τοΰ 'Ιε
χωβά καί ήτπάσθη τόν Μωαμεθανισμόν. Ούτω μέ ένα 
’Αλλάχ Μπιραλλάχ καί ολίγα άχ ! καί βάχ έγένετο αντι
πρόσωπος τής Φόξ Φιλμ. Είς τήν Σΰρι,ν ό όλεθρος σύρας 
τό σάρωθρον τής έκκαθαρίσεως καί παρασύρας τόν πε- 
ρίφημον Δούγκαν, τόν έξηκόντισε νύκτωρ νά συναγε- 
λασθή μετά τοΰ έκ Πρεβέζης κ. Χατζοπούλου. Ούτω έ- 
πληρώθη τό ρηθέν... ό σπείρας ανέμους θερίζει θυέλλας. 
Ό κ. Παναγιεότης ή Γιάννης Δούγκας, λυποτακτών ώς 
έπραξεν είς τόν στρατόν, έκ τής Σύρου, είνε άγνωστον πού 
έσυρε τά ράκη τής ΰπάρξεώς του. "Ηδη τόν κινηματογρά
φον του διευθύνει ό κ. Δασκαλέας.
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Ό ένας μετά τόν άλλον ανοίγουν 4856 υπαίθριοι κινη
ματογράφοι καί κλείνουν ισάριθμες μάντρες καυσοξύλων. 
‘Ο π. Σολομωνίδης τρίβει τήν μύτην του αισθανόμενος 
είς τόν ρώθωνά του ώσπερ κακόν κώνωπα τόν ύπό τής 
Κινηματογραφικής Ένώσεως άνοιγέντα νέον κινηματο
γράφον, δστις έβαπτίοθη ’Απόλλων, έπειδή θά τόν διευ
θύνει ό Άπολλωνείου χάριτος κύριος Μαγκλής. Ό έπί 
χριστιανικαΐς άρεταϊς φημιζόμενος κ. Μενδρινός, αναλαμ
βάνει τήν αντιπροσωπείαν 4 νέων ’Αθηναϊκών Γραφείων 
έν Θεσσαλονίκη. Ό συντοπίτη: του κ. Δεσύλλας διευθυν
τής τού έκεϊ υποκαταστήματος τής Μέτρο Γκόλντουίν δια
πραγματεύεται μέσφ τοΰ κ. X. Δημητροπούλου αντιπρο
σώπου τής ελληνικής κινηματογραφικής ένώσεως, τήν 
πρόσληψιν τού κ. Δαμασκηνού ώς διδασκάλου του τής 
Γερμανικής, τήν όποιαν προτίθεται νά έκμάθη. Οί κ.κ. 
Δαρβέρης καί Βούρβουλης χωρίζουν, αλλά διαφωνούν καί 
συμπλέκονται έκ νέου είς ένα αδιαίρετον σύμπλεγμα. Ό

ΒΑΜΜΕΝΟ ΠΕΠΛΟ 

κ. Χατζηνάκος δηλοϊ δτι προσφέρει εις^ την Π.Ε.Κ. ολας 
τάς εισπράξεις πού θά πραγματοποιήσω ο κινηματογράφος 
του κατά τό 2036. Ό κ. Μουτσόπουλος βάζει στοίχημα 
νά κάψη τά Πάλας του, άν ό κ. Χατζηνάκος τηρηση τον 
λόγον του. Ό κ. Σαμαράς μεταφέρει το Αχιλλειον απο 
κεϊ πού είνε, έκεϊ πού βρίσκεται καί δηλοι οτι η Αχίλ
λειος πτέρνα τοΰ κινηματογράφου του είνε οι καλές εισ
πράξεις. Ό κ. Μπενϊκο Σεγούρα ευρίσκει οτι είναι πιο 
σίγουρα νά μή κουτσομπολεύει κανείς τους συνάδελφους 
του καί γι’ αυτό φροντίζει ώστε προβάλλων εις τους κι' 
νηματογράφους του Άλκαζάρ και Αττικόν τις καλλίτερες 
ταινίες νά μή φοβείται τήν κακογλωσσιά. Ό κ. Κατσιος 
δηλοϊ δτι δέν κατσουφιάζει άπό τόν ανταγωνισμόν του κ. 
Τζιρίτη τοΰ Πατέ γι' αύτό τόν έχει καί οικογενειακό 
γιατρό, μολονότι πιστεύει δτι πρέπει νά είναι η ,παπας η 
ζευγάς. Ό Μπενβενίστ, κατήγγειλε τόν κ. Κουρουνιωτην 
διότι τοΰ έπήρε τόν τίτλον «'Απόλλων». Ο^κ. Ναχμίας δη
λώνει δτι τά 'Ολύμπιά του μέ όλύμπιον αταραξίαν “ξενί
ζουν τό έν Θεσσαλονίκη νέον κινηματοδέατρον τής Ελλ. 
Κινηματογραφικής Ένώσεως «Τιτάνια.» Ό κ. Βακογιαννης 
συνεχίζει τό γαμήλιον ταξείδιόκ του.
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Τάς διαστέρους νύκτας τοΰ μηνός τούτου οί κ.κ. Καλ- 
λιάφας, Κουβέλης καί Μοντέντσι τών Πατρών, εκφράζουν 
τήν λύπην των διότι καθ’ δ διευθυνταί τριών θερι
νών κινηματογράφων δέν δύνανται ώς καλλοι ’Ιταλοί να 
παν νά πολεμήσουν στήν ’Αβησσυνία... Θά τό έκαμαν α
σφαλώς τόν χειμώνα αλλά ποΰ ν’ άφίσουν πάλιν τά ισά
ριθμα χειμερινά θέατρά τους. Διότι ναι μέν προσεφέρύη 
δ έκ Λαρίσσης κ. Τζεζαϊρλίδης νά τούς άντίπροσωπεύση 
διά ν’ άποφύγη τήν πίεσιν τοΰ Διευθυντοΰ τής Λαρισι- 
νής «Τιτάνια» άδελφοΰ τοΰ τραπεζίτου κ. Δροσοπούλου, 
άλλ’ είχαν τήν αυτήν πρότασιν καί έκ μέρους εκείνου 
καί εύρέθησαν πρό διλήμματος. Τουλάχιστον αν ήθελαν 
νά πάν cl ώς άνφ> άντ’ αυτών στήν χώπα τών Ράς, θά 
τούς απαντούσαν., άς πάν νά κουρεύωνται άμφότεροι καί 
μάλιστα μετά χαράς. Οί τζαμπατζήδες δύνανται νά πα
νηγυρίσουν. Λόγοι συναγωνισμοΰ είς τούς έν Καλάμαις 
κινηματογράφους «"Εσπερος» τών κ. κ. Κουρουνάκη καί 
Κατσιρέα, «Τριανόν» τοΰ κ. Άντωνοπούλου, καί «Τιτάνια» 
τοΰ κ. Λ. Άγγελοπούλου ή είσοδος έπιτρέπεται 
καί προσφέρεται καί μεζές φαγητοΰ τζάμπα. Ό 
μέγας τζαμπατζής μετέβη έκεϊ καί έξηφανίσθη 
στερέωμα.

ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ

Ό ήλιος εΰρίσκεται μέ μίαν παρθένον. "Ολαι 
καί τέως παρθένοι εύρίσκονται είς τόν κινηματογράφον 
εκτός άν έκλείσθησαν είς παρθεναγωγεϊον Ό κ. Κ. ’Α
ποστόλου τής Κσβάλλας μαθαίνει ιππασίαν ,προκειμένου 
νά γίνη τζόκεν, διότι ή δουλειά τών ’Ολυμπίων του πήρε 
δρόμο καί δέν μπορεί νά τήν φθάση κανείς. Ό κ. Καρα- 
σμανης δμως τής Αίγλης λέγει ότι μάλλον αίγλήεσσα είνε 
ή ϊδική του έργασία ένφ ό κ. Χρ. Μοσχοβίτης επιμένει 
οτι τα «Διονύσια» υπερτερούν. Μή έχοντες λόγους νά δια- 
φωνήσωμεν πρός κανένα συγχαίρομεν άπαντας. Ό κ. ’Ε
παμεινώνδας Σταμπουλής τοΰ Κιλκίς δηλοϊ ότι δέν έχει 
σχεσιν μέ τόν Βούλγαρον πολιτικόν Σταμπουλίνσκυ. Οί 
αδελφοί Πορτοκάλη τών έν Κατερίνη 'Ολυμπίων δηλοΰν 
επισήμως ότι οί δουλειές τους πάνε τόσο καλά ώστε κάθε 
βράδυ τραγουδούν πρός τήν διευθύνουσαν τά έκεϊ «Διο
νύσια* ειαιθί«ν· Ρίνη μου Κατερίνη μή φαρμακώνεσαι 
τα έξοδα σέ τρώνε κι* όλο ξιλώνεσαι. ’Αλλά καί οί τών 
Διονυσίων άπαντοΰν. Τέσσερα πορτοκάλια τά δυό σαπί
σανε, κι οι θεαταί σας όλοι σάς παρατήσανε... Τό δί
καιον τοΰ ίσχυροτέρου ασφαλώς. Θρήνος καί όδυρμός καί 
κλαμματα...τών χαρτοπωλών έξω άπό τό τυπογραφείο 

αμιανοΰ.... ή αστυνομία έπεμβαίνη όπου λόγιο τής σθε
ναρός υποστηρίξεως τών Κινηματογραφιστών δ Δαμιανός 
κ ,εινει τας πύλας. Ό κ. Σταμέλος αναχωρεί έκ νέου διά 
Παρισιους προκειμένου,νά έξακριβώση διατί άπελύθη άπό 
την Φόξ. Τήν φοράν αυτήν προμηθεύεται κρύα φαγητά 

δωρεάν 
ήλιος... 
άπό τό

αί νΰν

καμινέτο, καφέ, ζάχαρι, καί φλυτζάνια. ’Ασφαλώς τά 
γκαρσόνια τήν έχουνε σκοΰρα. Ό κ. Πετρόπουλος τής 
Κέρκυρας κλείνει τόν κινηματαγράφον του καί ,άνοίγει 
τήν θόραν τοΰ φρενοκομείου, προκειμένου νά έγκατα- 
σταδή έκεϊ ό Δαμιανός μετά τοΰ τυπογραφείου του. Τά 
αίτια τά κατέχει ή δεσποινίς ’Ιρις Σκαραβαίου αλλά δέν 
τά έμπιστεύεται οΰτε είς τόν κ. Βίωνα Παπ ιμιχάλην τοΰ 
δποίου έχει καταστήσω τόν βίον άβίωτον.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ό κ. Άιαστασιάδης δηλοϊ ότι έπαυσε νά τρώγω ο

πωσδήποτε άνανάν καί τρέφεται μέ μπανάνες. Ούτω , με
ταβαπτίζεται είς μπανανάν, έρωτεύεται μιάν Νανάν, άλλά 
τόν περιφρονεϊ διότι τής μυρίζει πάντοτε παστουρμάν. Ό 
κ. Δαμασκηνός, οσάκις βλέπει τόν Ξενάτον φωνάζει αμάν 
άμάν καί πάλι αμάν, δέν παύει αυτός τό πολεμάν στα 
δικαστήρια νά μάς πάν: Ό κ. Μαυροβίτης τής Καστοριάς, 
άρχισε νά εμπορεύεται γουναρικά, καί νά ετοιμάζει ράμ- 
ματα διά τήν γούναν έκείνου πού θά τολμήση νά τόν αν- 
ταγωνισθή.Είς τήν Κόρινθον έσημειώθη γέννησις τέρατος. 
Ό κ. Βασιλειάδης τής Κοζάνης έφησυχάζει λόγφ έλλεί- 
ψεως άνταγωνιστοΰ. Ό κ. Μοσχοβίτης τής Κομοτινής τόν 
μιμείται διά τούς αυτούς λόγους. Ό κ. Τριανταφύλλου 
συνεταιρίζεται μέ τόν κ. ΚουρΟυνιώτην καθ’ όσον ευρί
σκει ότι είνε ή πιό ταιριαστή εταιρεία πού μπορεί νά 
γίνη δεδομένου οτι άμφοτέρους διακρίνει ή ώραιοτης και 
τό εΰσωμον.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Τά άνθη μαραίνονται οί θερινοί κινηματογράφοι..γί- 

νονται καπνός καί εί χειμερινοί εξωραΐζονται. Οί ίδρυται 
τοΰ «’Ελληνικού Κτηματικού ’Οργανισμού» διαθέτουν 
25 λεπτά υπέρ τών άναξιοπαθόντων κινηματογραφιστών. 
Ό κ. Σπηλιόπουλος τοΰ Πανθέου Πύργου, προτείνει είς 
τόν κ. "Αλκήν Τριανταφύλλου άμοιβαίαν μετάθεσιν . διότι 
δέν μπορεί νά καλλιμερίζεται μέ τούς Μορτόγισν και IIα- 
παϊωάννου. Δυστυχώς ή α’ίτησις δέν γίνεται άποδεκτή 
διότι δ κ. Βακογιάννης συνεχίζων τό γαμήλιον ταξεϊδι 
του, ήπείλησε νά ζητήση άμοιβαίαν μετάθεσιν τής εδώ 
Τινάνιας πρός τήν έν Πύργιο τοιαύτην. Κατά τά έν Σάμφ 
σημεία τών καιρών, δ κ. Σιδηρουργός απειλεί νά μετωνο- 
μάσχι τόν κινηματογράφον Τιτάνια είς "Ηφαιστον. Ό JU 
Άνεζίνης δμως τοΰ ’Απόλλωνος τόν ικετεύει νά μή^ προβή 
είς τό άπεγνωσμένον αυτό διάβημα διότι αύτός ώς ιδιο
κτήτης κυλινδρομύλων θά ήτο υποχρεωμένος νά μετωνο-

ΓΥΝΑΙΚΕΣ! 
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μάαη τον ίδικόν του εις Μύλον!. Έτσι ό κ. Σιδηρουργός 
ευρίσκων μπρος βαθύ καί πίσω ρέμμα είνε νά φάει τά 
σίδερα απο τό κακό του.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Ό κ. Δαδήρας αναζητεί τον κ. Λάσκον διά νά «γυρί
σουν® μιαν νεαν ταινίαν, αλλ ο τελευταίος τον παραπέμ
πει εις τον Μαδράν δστι; καθεύδων ήδη ύπνον νήδυμον 
δεν απαντά. Ό κ. Οικονόμου έξοικονομών τάς περιστά
σεις^ συμφιλιώνει τον Άλκιβιάδην πρός ιόν ’Αγαμέμνωνα 
αλλά μαλώνει μέ τον Άργύρην, δστ^ς τον στερεί τής φι
λίας του_ καί τον άφίνει ώς συνήθως ’Ανάργυρον. Ό κ. 
Κακής τού κινηματογράφου «Μέγας» τής Δράμας διά λό- 
Υ“υί Φυλετικής αλληλεγγύης άρνεϊται νά προβάλη τον 
«Σαυλωκ» και τον περιπλανώμενον ’Ιουδαίον. Άντιθέτως 
ο κ. Ν. Κατσης τής Πρεβέζης παίζει ακόμα καί τήν 
«Σταυρωσιν» άρκεϊ νά συναγωνισθή τον κ. Καρτεζίνην. 
Το Κρονιον ,τών Σερρρών των κ.κ. Κωστοπούλου καί’ Κα- 
σαπη λεγει οτι αποτελεί «"Οασιν» εις τήν έκεϊ έλλειψιν 
θεαμάτων καί, ας έχουν τόν τίτλον τούτον οί κ. κ. Χρή
στου και Κανάκης. Ό κ. Βακογιάννης συνεχίζει τό γαμή
λιο* ταξειδιον του, καί ό κ. Ξειδτος τήν δίκην εναντίον 
τής Κινηματογραφικής Ένώσεως. Ο Ελληνικός Κτηματι
κός Οργανισμός χαρίζει ακόμα 10 λεπτά εις τήν Π.Ε.Κ. 
Ο κ. Λιβιεράτος τοΰ ’Αργοστολιού, φοβούμενος μή κατα- 
ποντισθή ή «Άτλαντίς»του εις τόν ώκεανόν τοΰ συναγω
νισμού σκέπτεται νά τήν κλείση άλλα περιμένει νά κλεί- 
σουν πρώτα τήν Τιτάνια οι κ· κ. Αειβαδάς καί Χελιώτης. 
θΧ-' Μπίτας της Ζακύνθου έχει πατήσει στην πήττα 

ελλείψει ανταγωνιστοΰ, δπως καί ό κ. Πανόπουλος τοΰ 
Ναυπλίου. Ό κ. Λιναρδάκης τοΰ Ηρακλείου, επιμένει δτι 
θα «γυρίση» όχι μίαν αλλά δίο Ελληνικές ταινίες διά τό 
Παλλας καί τόν ’Απόλλωνά του, φτάνει νά βρή τά σενά
ρια γιατί θά άναγκαοθή νά τά γράψη ό ’ίδιος. Οί κ. κ. 
^.ακελλαρίου τοΰ «Πανθέου» καί Παπαγιάννης τοΰ «Πα
νελληνίου* τής Λαμίας έδήλωσαν δτι διεκδικούν τήν προ
τεραιότητα της προβολής ιών ταινιών αυτών.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Ιό έτος λήγει αλλ’ δχι καί τά βάσανα τοΰ Χέρν ντό- 

κτορος Νταμασκΐνος άφοΰ τό γαμηλιον ταξειδιον τοΰ κ. 
Βακογιάννη συνεχίζεται. "Οπως πληροφορούμεθα έκ πα
ρατηρήσεων τών έν Ξάνθη κ.κ. Σιάκα Χρ. καί Κ. Χατζή- 
ξανθή ο Αγιος Βασίλειος εξακολουθεί παραμένων εις 
Χολλνγουντ. Πρεσβεία έκ τών κ. κ. Θεοφιλοπούλου καί 
Αδελφών Κοροτζή άναχωρήσασα έξ Άμαλιάδος νά τόν 

παρακ-αλέση νά ξαναπάρη τό ραβδί άνά χεϊρας καί νά 
μεταβή ταχέως εις Καισάριαν, διεφώνησε καθ’ οδόν καί 
επεστρεψε άπρακτος. ’Ήδη τό έργον τούτο προτίθεται 
ν άναλάβη δ κ. Στρατουδάκης τών ’Ολυμπίων τών Χα 
νίων, άλλα διστάζει διότι θά έπωφεληθή τής ευκαιρίας 
νά τον καψη ό Δασκαλογρηγοράκης του Πανθέου. Ό κ. 
-ένατος απειλεί νά ψήση τό ψάρι σιά χείλη τοΰ κ. Δαμα
σκηνού. Ο κ. Τσολιάς τής "Δρτας, άπεφάσισε νά δηλω- 
θη ναύτης, οπότε δέν θά τά κάνη ποτέ θάλασσα. Οί κ.κ. 
Ζ. Παπαδοπούλας καί Ν. Κυπριανού τής Κύπρου συμφι
λιώνονται αλλ* ενιο άνταλάσσουν ασπασμόν ό πρώτος 
δαγκάνει τον δεύτερον μέ λύσσαν καί ξαναμαλώνουιε. ‘Ο 
κ. Χάρτυ τής Μέτρο Γκόλντουϊν θυμώνει,διότι ό κ. Οικο
νόμου τόν εθυμηθη τελευταίου καί διπλασιάζει τήν τι
μήν εις τήν οποίαν πληρώνει τάς διαφημίσεις του. 
‘Ο κ. Μαρόγλου τοΰ Πανθέου τής Χαλκίδος, συμπεθε
ριάζει μέ τόν κ. Μάτσαν τοΰ Κεντρικού καί δραττόμειος 
τής ευκαιρίας τοΰ σκαρώνει 8 ματσαράγγες στή σειρά.

Ό κ. Μαυροδημάκης εύρε τήν Άχίλλειον Πτέρνεν 
τής αυξησεως τών εργασιών τού ’Αχίλλειου του. Καλλι- 
τερεύει τά έργα καί φθηναίνει τις τιμές. Ό κ. Κουρου- 
νιιίιτης ενθυμείται τόν Φωκάν καί δ κ. Χατζηανδρέας 
τής Μυτιλήνης τόν συντοπίτην του Φωκαέα. Δακρύζουν 
άμφότεροι καί φωνεϊ ό αλέκτωρ τρίτ.

Φέρωντό σήμα τοΰ προξένου τοΰ Περροΰ, επανήλθε 
καί προσέλαβε το... φιλησυχον καλογηρικόν ύφος του ό κ. 
Μαργουλής. Δυστυχώς, τά πύρινα δάκρυα σωρείας μωρών

Παρθένων... δεχθεισών τάς ευλογίας του εις τά διάφορα 
καμπαρέ και νυκτερινά άλλα Ευρωπαϊκά κέντρα έκ τών 
οποίων διηλθε ώς θαλερώτατος γλεντζές έπί έξάμηνον, 
μαρτυρούν οτι.,. είναι πάρα πολύ μουρντάρης κι’ άς μή 
θελει νά το πή.

Λόγω τοΰ ψύχους αναβάλλεται ή έξωσις τών Τυπογρα
φείων Δαμιανού διότι οί Δικαστικοί κλητήρες έχουν δλοι 
κρυολογήση...

Η ΔΙΑΔΟΣΙΣ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΦΙΛΜ

ΕΙΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

Η λίαν παρημελημένη εξαγωγή ταινιών τής ’Ια
πωνικής Βιομηχανίας, απασχολεί κατ’ αύτάς σοβά· 
ρως τούς παραγωγούς, ένφ ή ιαπωνική Κυβέρνησις 
επιθυμεί, πλήν τής διά τήν κατανάλωσιν τοΰ Εσω
τερικούς μεριμνης, νά ληφθή επίσης ψροντίς καί κα- 
ταβληθή πάσα δυνατή προσπάθεια διά τήν έξαγω- 
γήν ιαπωνικών φιλμ.

’Απεφασίσθη έπί τοΰ προκειμένου νά γίνη αρχή 
μέ τήν παραγωγήν μικροταινιών, αί όποΐαι θά πρέ- 
πη νά παρουσιάζουν κάποιο τύπο καινούργιο, δ 
όποιος νά ξεπεράση τήν ποιητική τέχνη τών Μίκυ- 
μάους.

Ή Κινηματογραφική Εταιρία Shochiku υπόσχε
ται ηδη πολλά, ενω η Ί okyo Educational Society 
άντιθέτως προτίθεται νά έργασθή διά τήν παραγω
γήν μικροταινιών, μέ κάθε μορφής διδακτικόν πε· 
ριεχόμενον. Αί προβολαί τούτων θά πρέπη νά γί
νονται εις ειδικά πρός τοΰτο Κινηματοθέατρα. Μέχρι 
σήμερον, χιλιάδες μαθητών δέν είμποροΰσαν νά 
ϊδςΟυν παρόμοια φιλμ διότι ταΰτα άπετελουν μέρος 
τών συνηθεισμένων προγραμμάτων τών άνά τόν Κό
σμον Κινηματοθεάτρων, εις τά όποια δέν έπιτρέπε- 
ται νά συχνάζουν μαθηταί.

Σωρεία τοιούτων ιαπωνικών φιλμ προορίζονται 
κατ’ άρχήν διά τά σχολεία τής μέσης έκπαιδεύσεως 
έν Ιαπωνία.

Metro · (joidwyn-Ma yer

Η ΙΞΠΑΝΙΚΗ_ΠΑΡΑΓθΓΗ
Κα&' ά πληροφορούμενα, εξαιρετική δραστηριότης 

παραγωγής σημειούται κατ' αύτάς εις τήν Ισπανίαν, 
διά τήν παραγωγήν ταινιών. , ,

Ούτω εις τά Στούντιο A. Emisora Films «εγυρισ»η> 
το «ΕΙ crimen del Expreso de Andalucia». 'Επίσης 
πρόκειται νά *γυρισ»ή> κατά τό Αμερικανικόν υπόδει
γμα ένα καινούργιο φιλμ με πρωταγωνιστας μικρά 
παιδιά, εις τό έργον «ΕΙ gato montes* παίξουν δυο 
παιδιά έκ τών οποίων, τό μεν αγόρι ό Enrique Cestel- 
lon, τό δε κοριτσάκι Eugenia G. Roca, τά οποία Va 
διαφημιο&ούν ώς ενα ζευγαράκι παιδιών ιδεώδες.

Εις τά έν Βαρκελώνη Στούντιο τής Orphea-fllms 
ήοχισαν αί φωνοληφίαι τοΰ εσωτερικού διακόσμου εις 
τό νέον ισπανικόν φιλμ τό φέρον τόν τίτλον «Incerti- 
dumbre» μέ πρωταγωνιστές τήν Hilda, Moreno, ,PaS- 
quita Torres κλπ. Τό φιλμ παράγεται από τήν ισπα
νικήν κινηματογραφικήν εταιρίαν Ginamond-pilm.

Εις τήν Μαδρίτην έγένοντο πρότινος τά εγκαίνια 
τών ’Ατελιέ, τά όποια ϊδρυσεν ή νέα Ισπανική εταιρία 
I.C.E.S.A. (Irdustrias Cinematograficas Espanolas_S.A.)

Ή έν λόγω εταιρία ΐδρύ&η κατά τάς άρχάς του τρέ
χοντος έτους από κεφαλαιούχους τής ισπανικής πρα>- 
τευούση; κυρίως καί άλλας τινας, μέ αρχικόν κεφα- 
λαιον 1.000,000 πεσετών, κεφάλαιον τό όποιον βραδυ- 
τερον ηί'ξήίέη τις 3,000.000. Τα πρώτα κτίρια τής ε
ταιρίας, τά όποια περιελάμβανον μίαν πληρη εγκατάστα- 
σιν διά ντουμπλαρίσματα, έκτίσΦησαν επί μιας εκτα- 
σεως 160.000 τετραγωνικών ποδών. Σήμερον εκτίσ&η- 
σαν τά υπόλοιπα κτίρια, προοριξόμενα διά την παρα
γωγήν ειδικών φιλμ καί τά όποια περιλαμβάνουν επί
σης δύο μεγάλας αι&^ύσας προβολών. ,

Ή άνωτέρα έποπτεία,ο ύτως ε’πεΐν, τής εταιρίας α- 
νετέ·&η εις τόν Tomas Bordegaray μέ γραμματέα τόν 
Gamon. Τεχνικοί διευ&ννταί διωρίσ&ησαν οί Pereira, 
Salgado, Ballesteros, ώς σκηνο&έται δε καί εις αλλας 
υπηρεσίας προσελήφ&ησαν οί Perojo, Ardavin και Ne
ville.

Ή συμπαθεστάτη Άνναμπέλλα, ή έρμηνεύ- 
τρία τόσων μεγάλων έπιτυχιών, ώς Άίσά εις 

τό νέον της'φίλμ «Μπαντέρα*.
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ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 1924

ΙήΡΥΤΗΣ-ΑΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΑ;
Όδός Σωκράτους 43 (Μέγαρον Πικραμμένου)

Άριθ. Τηλεφώνου 28’143 
Μ Θ Η Ν Μ I

Άνταποκριταί εις δλας τάς πόλεις καί κώμο 
πόλεις τοΰ ’Εσωτερικού δπου λειτουργούν Κι
νηματογράφοι καί εις τά κυριωτερα Ευρωπα
ϊκά καί ’Αμερικανικά κέντρα παραγωγής ται 
νιών.

iVilkfinieil Έτησία ’Εξωτερικού Δρχ. 250 
lIlllluMnI Έτησία’Εσωτερικού » 100

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΑΧΜΑΣ 5._

Αί συνδρομαί άπαραιτήτως προπληρώνονται. 

Τόμοι προηγουμένων ετών καί τεύχη παλαιών 
ημερομηνιών πωλούνται πάντοτε εις τα γρα

φεία μας μέ τάς αύτάς τιμάς.

Το Περιοδικόν “ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ,, 
είναι τό μοναδικόν καί πλέον αποτελεσματικόν 
μέσον διά τήν διαφήμισιν Κινηματογρ. ειδών. 

Τιμαί καταχωρησεως Αγγελιών προσιτοί εις 
δλους τούς ενδιαφερομένους.

'Ολόκληρος Σελίς. . . Αραχμάς 750
Άναλόγως τά κλάσματα τής σελίδος.

Ιδιαίτεροι συμφωνίαι διά καταχωρήσεις 
’Αγγελιών διάρκειας.
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Παραγωγή Fox film

ΝΑΤΑΣΣΑ
Όμιλοϋσα γαλλιστί Προεβλήθη εις τό «Πάνθεον» 

Έκμετάλλευσις Φόξ Φιλμ Ελλάς A. Ε.
Τό γνωστό θεατρικό έργο τοϋ Σάρλ Μερέ «Ό 

Ίλιγγος» έχρησίμευσε ώς βάσις τής ταινίας αύτής 
τοΰ Πώλ Σίλλερ. Τό θέμα είναι γνωστό καί άπό τό 
θέατρο, πού τώπαιξε πολλές φορές ή Κοτοπούλη, 
καί άπό τήν παληά βουβή κινηματογραφική έκδοσι 
τοΰ Μαρσέλ Λερμπιέ, μέ τόν Ζάκ Κατελαίν καί τήν 
Έμμυ Λύν. ‘Η νέα έκδοσις τοΰ Πώλ Σιλλέρ παρα
κολουθεί άρκετά πιστά τό έργο τοΰ Μερέ καί δια
τηρεί πολλά άπό τά προτερήματά του, δπως λ. χ. 
τόν διαλεχτό καί καλογραμμένο διάλογο, τούς τονι
σμένους χαρακτήρες, τόν σαφή καί λογικό σύνδε
σμο των γεγονότων καί τήν κανονική έξέλιξι τοΰ 
δράματος.

Βέβαια τό φιλμ ύφίσταται τήν θεατρικήν έπίδρα- 
σι, άλλά χάρις στά άλλα προτερήματά του τό μειο
νέκτημα αύτό περνά σχεδόν άπαρατήρητο.

Οί ήθοποιοί δλοι πρώτης τάξεως, έκτος τοΰ 
Άντρέ Μπυρζέρ, ό όποιος δέν ήταν πολύ κατάλλη
λος γιά τόν δύσκολο ρόλο πού τοΰ ένεπιστεύθησαν. 
‘Η Άλίς Φήλντ κρατεί μέ πολύ άντίληψι καί τάκτ τό 
ρόλο της κι’ έχει στιγμές πολύ πολύ καλές. ’Αντά
ξιος πάρτναιρ της ό παλαιός μας γνώριμος Ζάν 
Τουλοΰ, ,στό ρόλο τοΰ βάναυσου στρατηγού Μιχαή- 
λωφ. Στή σκηνή τής μέθης του ήταν περίφημος. Άλ
λά καλλίτερος άπό δλους, πραγματικώς υπέροχος 
άπ’ τήν άρχή ώς τό τέλος, είναι ό καρατερίστας 
Πωλαί, τοΰ οποίου τό άβίαστο καί πηγαίο κωμικό 
ταλέντο, καί ή έκφραστική φυσιογνωμία του έκαναν 
μεγάλη έντύπωσι στό κοινό.

Γενικώς πρόκειται γιά ένα δυνατό δράμα, ευσυ
νείδητα σκηνοθετημένο καί παιγμένο περίφημα άπό 
τούς ηθοποιούς,τό όποιον ώφειλε νά σημειώση πολύ 
μεγαλύτερη έπιτυχία άπό έκείνη πού έγνώρισε 
κατά τήν προβολή του στό «Πάνθεον·. Πάντως έργο 
άξιοπρόσεκτο, άπό τά καλλίτερα τής γαλλικής 
παραγωγής.

Παραγωγή Fox Film

ΜΟΝΑΧΗ ΣΤΗ ΖΩΗ
ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στό

«dubbing» «Πάνθεον»
Έκμετάλλευσις : Φόξ Φιλμ Ελλάς A. Ε.

Τό φιλμ αύτό σημειώνει τήν πρώτη έμφάνιση 
στον τόπο μας τής έξαέτιδος «στάρ» Σίρλεϋ Τέμπλ, 
τής μικρούλας πού άνεστάτωσε τούς κινηματογρα
φικούς κύκλους τής Εύρώπης καί τής ’Αμερικής.

Πρόκειται πραγματικά γιά ένα έξαιρετικό ταλέν
το, πού άξίζει τό θόρυβο πού γίνεται γύρω άπό 
αύτό. Τέτοια έκφραση, τέτοια χάρις, τόση άντίληψις 
καί, τόσον αίσθημα άπό ένα παιδάκι έξη χρόνων, μάς 
άφήνουν κυριολεκτικά κατάπληκτους.

Τό φιλμ δέν θάταν ύπερβολή νά λεχθή πώς στη
ρίζεται ολόκληρο έπάνω σ’ αύτό τό υπέροχο πλα- 
σματάκι, Ένώ είναι καλοφτιαγμένο, μέ ύπόθεσι πού 
κινεί καί κρατεί άδιάπτωτο τό ένδιαφέρον, μέ ευσυ
νείδητη σκηνοθεσία καί μέ τύπους καλά σκιτσαρι- 
σμένους, έν τούτοις τά παραβλέπομε δλα καί θέλο
με νά,βρίσκεται διαρκώς έπάνω στήν όθόνη ή Σίρ
λεϋ Τέμπλ. "Οταν τήν βλέπομε δέν μάς ένδιαφέρει 
τίποτε άλλο έκτος άπ’ αυτήν, ούτε ή ύπόθεσις, ούτε 

ή τεχνική τοΰ φιλμ, οϋτε τό περιβάλλον, οϋτε τίποτε 
άλλο. Μόλις φύγει άπό τό φακό δέν βλέπομε τή 
στιγμή πού θά ξαναφανή. Πόσοι «άστέρες», άπό 
τούς πειό- μεγαλόσχημους, μποροΰν νά καυχηθοΰν 
πώς άσκοΰν τέτοια έπίδραση έπάνω στό κοινό ;

Πριν δοΰμε τήν Σίρλεϋ Τέμπλ είχαμε ένδοια- 
σμούς γιά τήν, έπιτυχίαν της, στον τόπο μας. Είχαμε 
τό φόβο πώς ένα παιδάκι έξη χρόνων, μ’ δσο τα
λέντο κι’άν ήταν προικισμένο, δέν θά μποροΰσε νά 
ίκανοποιήση τά γοΰστα τοΰ τόσον δύσκολου έλλη- 
νικοΰ κοινοΰ. Ή προβολή τοΰ πρώτου της φιλμ 
• Μονάχη στή ζωή» μάς άπέδειξε πόσο άδικο είχαμε. 
Όλος ό ,κόσμος, άνεξαρτήτως ήλικίας, μορφώσεως, 
κοινωνικής θέσεως, έμεινε καταγοητευμένος άπό τό 
λαμπρό αύτό «άστεράκι». Στό μέλλον κάθε ταινία 
τής Σίρλεϋ Τέμπλ έχει έξασφαλισμένη τήν έπιτυχία.

Παραγωγή First National

ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΑΡΑΥΓΗ
ΌμιλοΟσα άγγλιστί Προεβλήθη στό «Κοτοπούλη 

Έκμετάλλευσις Γουώρνερ Φέρστ Νάσιοναλ A. Ε.
Τό φιλμ αύτό οφείλεται στόν Βίλχελμ Ντίτερλε, 

τόν γνωστόν γερμανόν ήθοποιόν καί σκηνοθέτην, μέ 
τόν όποιον συνεργάσθηκε ό Ράϊνχαρτ διά τό «γύ
ρισμα· τοΰ «’Ονείρου θερινής νυκτός».

Τό σενάριο δέν είναι χωρίς σφάλματα. Άλλά ή 
σκηνοθεσία τοΰ Ντίτερλε είναι πολύ εύσυνείδητη 
καί κατορθώνει νά τά καλύψη έν μέρει. Ή σκηνή 
τής νυκτερινής κατασκηνώσεως τών δύο φυγάδων 
άληθινό ταμπλώ τέχνης.

_ Επίσης τό φιλμ μάς δείχνει ώρισμένες σκηνές 
τής μπολσεβικικής έπαναστάσεως, έκ τοΰ φυσικοΰ 
παρμένες, πολύ ένδιαφέρουσες.

Έκ τών ήθοποιών ύπερτερεΐ άπόλυτα ό Ντούγκ- 
λας Φαίρμπανκς υιός ό όποιος στό ρόλο τοΰ ρώσ- 
σου πρίγκηπος πού έρωτεύεται τήν ύπηρέτριά του, 
πετυχαίνει μιά δημιουργία καθ’ δλα άξιοπρόσεκτη. 
Οί, συνεργάται του δέν είναι άντάξιοί του. Οϋτε ή 
Νάνσυ Κάρρολ, ή όποια ύποδύεται τήν υπηρέτρια, 
οΰτε ή Λέϊλα Χάϊαμς μάς ίκανοποιοΰν.

Γενικά πρόκειται γιά ένα εύσυνείδητο εμπορικό 
φιλμ, τό όποιον εξυψώνουν ή ώραΐες εικόνες τοΰ 
Βίλχελμ Ντίτερλε καί ή θαυμασία δημιουργία τοΰ 
Φαίρμπανκς.

Παραγωγή Samuel Goldwyn

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στό

«dubbing» «Τιτάνια»
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Είναι ή πέμπτη, φορά, άν δέν κάνω λάθος, πού 
βλέπομε τήν «Άνάστασι» στόν κινηματογράφο. Ή- 
ρωΐδες ήσαν κατά σειράν ή Μαρία Ζακομπίνι, ή 
Λύα Μάρα, ή, Ντολόρες ντέλ Ρίο, ή ΛοΟπε Βελέζ 
καί σήμερα ή "Αννα Στένν. Κατά τή γνώμη μου 
καμμιά δέν ήταν περίφημη στό ρόλο της. Πάντως 
άν κρίνωμε σχετικά ή προτίμησίε μου κλίνει μάλ
λον προς τήν φλογερή ΛοΟπε Βελέζ."Αλλωστε καί ή 
έκδοσις έκείνη, τοΰ Έντβιν ΚαριοΟ μοΰ φαίνεται 
πώς ήταν καί ή καλλίτερη άπό δσες έγειναν έως 
τώρα-

Ή ταινία πού είδαμε στό «Τιτάνια» όφείλεται 
στόν Ροΰμπεν Μαμουλιάν. Έχει πολύ χρώμα, ώραΐες 
εικόνες, άλλά καί τό χαρακτηριστικό μειονέκτημα

παρόμοιο ταλέντο. "Υστερα άπ’ αύτό άπαιτοΰμε 
άπό τήν διεύθυνσι τής «Ε. Κ. Ε.» νά μάς παρουσιάση 
τό περίφημο «Γυναικούλες» (Little Women) πού θεω
ρείται ή ώραιότερη μέχρι σήμερον δημιουργία τής 
μεγάλης Κάθριν.

Ό Σάρλ Μπουαγιέ καλός, δπως συνήθως. Άλλά 
άφ’ ενός ή άγγλική γλώσσα τόν ένοχλεΐ κάπως καί 
άφ’ έτέρου τό έξαιρετικό ταλέντο τής πάρτναιρ 
του τόν επισκιάζει όλίγον. ΓΓ αύτό δέν μάς κάνει 
τήν έντύπωσι πού μάς έκανε σέ άλλα έργα του.

‘Η ιστορία, ένώ δέν είναι πολύ πρωτότυπη καί 
ίσως πολύ άληθινή, μ’ αύτούς τούς δύο ύπέ_ροχους 
έρμηνευτάς γίνεται πολύ ένόιαφέρουσα. Ζοΰμε καί 
μεΐς" τίς διάφορες καταστάσεις τών δύο ήρώων. ‘Η 
μουσική δέ άφθονος καί έκλεκτή, πού συνοδεύει τό 
φίλμ, βοηθεΐ στή δημιουργία τής κατάλληλης άτμο- 
σφαίρας.

Τό φίλμ λόγω τής αισθηματικής του ύποθεσεως 
είναι καί πολύ έμπορικό. ‘Η έπιτυχία του στό «Τιτά
νια» ήταν άπόλυτα δικαιολογημένη.

Παραγωγή Warner Bros

ΟΝΕΙΡΟΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ
ΌμιλοΟσα άγγλιστί Προεβλήθη ε’ις τό «Παλλάς» 
Έκμετάλλευσις Γουώρνερ Φέρστ Νάσιοναλ A. Ε.

Σαίξπηρ ! Μέντελσο.ν! Ράϊχαρτ!
Τρεις άπό τίς μεγαλύτερες διάνοιες* πού έχει να 

έπιδείξη ή άνθρωπότης ένωμένες στήν ίδια προσπά
θεια. Όποιοδήποτε κΓ άν ήταν τό άποτέλεσμα, δέν 
μποροΰσε παρά νά ήιαν ένδιαφέρον.

Ό Ράϊνχαρτ, δ μεγαλύτερος σύγχρονος θεατρι
κός σκηνοθέτης, μετά τήν άπομάκρυνσίν , του . άπό 
τήν Γερμανίαν κατέφυγε στήν Αμερική. Ό κινημα
τογράφος, μιά τέχνη μέ τόσες άπεριόριστες δυνα
τότητες δέν μπορούσε νά μήν έλκύση ένα τέτιο 
μυαλό. Στις προτάσεις πού τοΰ έγειναν δ Ράϊνχαρτ 
δέν έμεινε άδιάφορος κΓ έτσι «έγυρίσθη» τό, «Όνει- 
ρον θερινής νυκτός» πού είδαμε στό «Παλλάς».

Εκείνο πού θέλομε άπ’ τήν πρώτη στιγμή νά το- 
νίσωμε είναι δτι τό φίλμ αύτό είναι πραγματικά 
ένα έργον Τέχνης, πού τιμά τόν κινηματογράφον. 
Βέβαια ό Ράϊνχαρτ μέ τήν πρώτη του προσπάθεια 
δέν μποροΰσε νά έπιτύχη τό ύπερτέλειον. Πάντως 
έκεΐνο πού μάς έδωσε ξεπερνά κατά πολύ τά φίλμς 
πού βλέπομε συνήθως. Ίσως τό θέμα, παρά τήν 
μεγάλην φαντασίαν τοΰ συγγραφέως, νά μήν ήταν 
πολύ κατάλληλο γιά τόν κινηματογράφο. "Οτι είναι 
καθαρώς φαντασμαγορία είναι κάτι τό άριστουργη- 
ματικό, κάτι τό πραγματικά μοναδικό στό είδος του. 
Τό άλλο δμως μέρος μέ τούς παρεξηγημένους έρω
τας, μέ τούς διαλόγους του Σαίξπηρ καί μέ τίς θεα 
τρικές παραστάσεις τών άθηναίων πολιτών δέν μάς 
ένδιαφέρει καί πολύ. Ό Ράϊνχαρτ θέλησε νά σέβα- 
σθή άπόλυτα τόν Σαίξπηρ, κι’ αύτό ίσως είναι ή 
μόνη παρατήρησις πού έχομε νά τοΰ κάνωμε.

Τό φιλμ είναι γεμάτο άπό ώραΐα εύρήματα (έκεΐ- 
νο τό συμβολικό σβύσιμο τής νύχτας πού έρμηνεύε- 
ται άπό τά χέρια μιάς χορεύτριας, είναι πραγματι
κό ποίημα) άπό θαυμαστές λεπτομέρειες. Σέ κάθε 
μιά άπ’ αύτές φαίνεται τό χέρι τοΰ μαιτρ. Άπό τε
χνικής άπόψεως τό φίλμ είναι έξαιρετικό. Άπό,τήν 
έποχή τών «Νιμπελοΰγκεν» έχομε νά δοΰμε εικόνες 
τόσον ώμορφες.

Οί ήθοποιοί, δλοι άνεξαιρέτως, είναι στους ρο 
λους των, καί άποτελουν ένα θαυμαστό σέ ομοιογέ
νεια σύνολο. Ή μουσική τοΰ Μέντελσον συνοδεύει 
διακριτικά τίς ώμορφες εικόνες καί τούς έπιτείνει 
τή γοητεία. , „ ,

Φεύγοντας άπο τήν παραστασι του «ίίαΛΛας» ει

του Μαμουλιάν, πού τό έπροσέξαμε και σε άλλα 
έργα του. Δέν μπορεί νά έπιβληθή στούς ηθοποιούς 
του. Ό Φρέντερικ Μάρς καλός. "Οσον άφορα την 
Άννα Στένν είναι άνυπόψορη. „

Ό Μαμουλιάν έφρόντισε νά ποικίλη τό εργον 
του μέ μερικές περίφημες σκηνές, δπως λ.χ. την 
λειτουργία τής «Άναστάσεως» στήν έκκλησια, τή 
σκηνή τοΰ θερμοκηπίου κ. ά., πού άν καί ώραιοτα 
τες καθ’ έαυτές δέν έχουν σχέσι μέ τό μυθιστόρημα 
του Τολστόϊ. Δέν προδίδουν τό πνεύμα τοΰ συγγρα- 
φέως γιατί είναι σύμφωνες μ’ αύτό, άλλά γίνονται 
άφορμή νά συντομεύωνται άλλες σκηνές, πειό χαρα
κτηριστικές πειό άπαραίτητες στήν άπόδοση του 
έργου. ,

Τό φίλμ έδώ έσημείωσε, άντίθετα προς οΛα τα 
άλλα κράτη, πολύ μεγάλη έπιτυχία μεγαλυτέρα καί 
του περιφήμου «ΜαΟρα Μάτια* και έκράτησε τ,ό 
πρόγραμμα του «Τιτάνια· έπΐ δύο συνεχείς, έβδομά- 
δες. Αίτίαι είναι ό τίτλος του, πού είναι πάντα μα
γνήτης γιά τό έλληνικό κοινό, καί οί πρωταγωνι- 
σταί του.

Παραγωγή Metro Goldwyn
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΚΙΑ

ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στό Σινέ Κοτοπούλη 
dubbing

Έκμετάλλευσις Μέτρο Γκόλντουϊν Φίλμς
Πρωτότυπο άστυνομικό φιλμ, όφειλόμενο στόν 

περίφημο σκηνοθέτη Βάν Ντάϊκ. Τό έργο αύτό άξί- 
ζει κυρίως, γιατί διαφέρει τελείως άπό τά γνωστά 
άστυνομικά φίλμ τής σειράς Έχει πρωτοτυπία, έχει 
χιοΰμορ, έχει σατυρική διάθεσι, καί έπί πλέον ένα 
θέμα πού κρατεί άδιάπτωτο τό ένδιαφέρον τοΰ θεα- 
τοΰ. Τό άτόχημα είναι πώς τό θέμα αύτό δέν είναι 
πάντοτε πολύ σαφές καί παρουσιάζει ώρισμένα [ 
κενά. Ή σκηνοθεσία καθώς καί ή τεχνική, είναι άξι- 
όλογη.

Ό Ούΐλλιαμ Πάουελ καί Μύρνα Λόΰ δημιουργούν 
ένα χαριτωμένο ζευγάρι άστυνομικών. Παίζουν μέ 
πολύ μπρίο, μέ φινέτσα, καί άξίζει γιά τις δημιουρ
γίες των καί μόνον νά παρακολουθήση κανείς τό 
φίλμ

Έχω τήν γνώμην δτι άν τό έργον δέν παρουσία 
ζε τήν άσάφεια καί τά ώρισμένα κενά πού άνέφερα 
άνωτέρω, θά έσημείωνε μεγάλη έπιτυχία. Κι’ έτσι 
δμως ήρεσεν άρκετά.

Παραγωγή Radio Pictures

ΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ
ΌμιλοΟσα άγγλιστί Προεβλήθη στό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Κάθριν Χέπμπουρν! Σάρλ Μπουαγιέ ! Δυό όνό- 
ματα άπό τά πειό ένδοξα τοΰ παγκοσμίου κινημα
τογράφου ένωμένα στό ίδιο έργο ! Αυτό καί μόνον 
έφθανε γιά νά καταστήση τό φίλμ ένδιαφέρον.

Ή Κάθριν Χέπμπουρν, ή «Γκρέτα Γκάρμπο τε
λειοποιημένη» _δπως τήν άποκαλεΐ ή Γκαμπύ Μορ- 
λαί, στή «Χρυσή πεταλούδα» δέν μάς είχε πείσει 
πώς δ θόρυβος πού γίνεται γύρω άπ’ τδνομά της 
ήταν δικαιολογημένος. Ό ρόλος της δέν τής έπέτρε- 
πε, νά δείξη τόν πλοΰτο τοΰ ταλέντου της. Επειδή 
δέ δέν είναι καί ώμορφη, δέν είχε κατορθώσει νά 
μας αιχμαλωτίσει. Γι’ αύτό στις κρίσεις μας γιά 
κείνο τό έργο είμαστε έπιφυλακτικοί. Σήμερα υστέ
ρα άπό τις «Ραγισμένες καρδιές» δ ένθουσιασμός 
r0* ε ,αι .Απροκάλυπτος. Τί έκφραστικότης, πόση 
ζωή, - τί δύναμις _καί πόση άντίληψις σ’ αύτή τή 
γυναίκα! Δέν θάταν ύπερβολή νά γραφή πώς δ 
κινηματογράφος είχε χρόνια νά μάς παρουσιάση



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

χαμέ τήν έντύπωσι δτι παρακολουθήσαμε ένα θαυ
μάσιο φανταστικό παιχνίδι. Κάτι πού μάς ξεκούρα
σε, πού μάς έθελξε πού μάς έγοήτευσε. Κάτι πού 
θά θέλαμε ασφαλώς νά ξαναβλέπαμε.

Παραγωγή Columbia

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΕΡΩΤΟΣ
Όμιλοΰσα άγγλιστ'ι Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
Τό φιλμ αύτό έσημείωσε μεγάλην έπιτυχίαν παν

τού δπου προεβλήθη, λόγω κυρίως τής πρωταγωνί
στριας του Γκραίης Μούρ, ή όποια θεωρείται ώς μιά 
άπό τις μεγαλύτερες σοπράνο τοΰ κόσμου. Ή Γκραί
ης Μούρ έλαβε μέρος καί σέ άλλα παλαιότερα 
φιλμ, δπως λ. χ. τά «Τζέννυ Λίντ· καί «’Ερωτική 
σελήνη» άλλά λόγω κακής διδασκαλίας τοΰ σκηνο
θέτου καί τών δχι τόσων τελείων τότε μέσων φωνο
ληψίας δέν έγνώρισε έπιτυχίαν. ΓΓ αυτό τό «Μιά 
νύχτα έρωτος» έθεωρήθη άπ’ δλους ώς μιά άποκά- 
λυψις.

Σ’ αύτό ή Γκραίης Μούρ, έκτός άπ’ τήν μοναδι
κή, τήν ύπέροχη φωνή της, τήν ώραιότερη ασφαλώς 
καί πειό καλλιεργημένη άπ’ δσες άκούσαμε έως 
τώρα στόν κινηματογράφο, δείχνει κι’ ένα ταλέντο 
κομεντιέν άρκετά συμπαθές. Άν καί δέν είναι ώ- 
μορφη, έχει τόσο μπρίο, χάρι καί άντίληψι, ώστε νά 
μπορή καί χωρίς τή βοήθεια τής φωνής της νά κρα- 
τήση όποιονδήποτε ρόλον.

Ό Βίκτωρ Σεντσίγκερ, ό γνωστός συνθέτης καί 
σκηνοθέτης, διηύθυνε τό φιλμ μέ φανερό ζήλο. ’Άν 
παραλείψωμε ώρισμένες ύπερβολές, τό έργον του 
έχει πολύ ζωή. Δέν μοιάζει μέ τά συνηθισμένα μου
σικά έργα, πού μοναδικός τους σκοπός είναι ν’ άνα- 
δείξουν τή φωνή τοΰ πρωταγωνιστοΰ των καί μοιά
ζουν γι’ αύτόν άκριβώς τόν λόγο, σάν ρεσιτάλ τρα
γουδιού.

Γιά τή φωνή τής Γκραίης Μούρ δτι καί νά γράψη 
κανείς είναι λίγο. "Έχει τέτια κλίμακα καί τέτιο 
τέμπρο πού τής έπιτρέπουν νά τραγουδήση άπό τό 
ρεπερτόριο κοντράλτας μέχρι σοπράνο λεντζέρας. 
'Η περίφημη «χαμπανέρα» άπό τήν «Κάρμεν» καί ή 
δυό άριες τής «Μπατερφλάϋ» έκτελοΰνται κατά 
τρόπον κυριολεκτικά μοναδικόν.

Κοντά της ό παλαιός μας γνώριμος Τούλιο Καρ- 
μινάτι καί ή ώμορφη Μόνα Μπάρρι κρατοΰν μέ πολύ 
τάκτ τούς σχετικούς ρόλους των.

Γενικά πρόκειται γιά ένα άρκετά ένδιαψέρον 
φίλμ, στο όποιον προσδίδει έξαιρετική γοητεία ή 
παρουσία καί ή φωνή τής μεγάλης άρτίστας Γκραίης 
Μούρ.

Παραγωγή Cine Allianz

ΡΟΜΑΝΣ
Όμιλοΰσα γερμανισιί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 

Έκμετάλλευσις «Άνζερβός»

"Ολη ή ιστορία στηρίζεται στις παρεξηγήσεις 
πού δημιουργοΰνται έξ αιτίας τής καταπληκτικής 
δμοιότητος μεταξύ ένός τενόρου καί ένός ύπαλλή- 
λου παντοπωλείου. Τό θέμα δέν είναι πολύ πρωτό
τυπο, άλλ’ είναι πρωτότυπες ή λεπτομέρειες, καί 
αύτές, ώς γνωστόν, προσδίδουν τό μεγαλύτερο θέλ
γητρο στό φίλμ.

Τό «Ρομάνς» είναι «γυρισμένο» μέ πολυτέλεια 
καί εύσυνειδησία. ’Ιδιαιτέρως άξιοσημείωτη είναι ή 
φωνοληψία τοΰ φίλμ. Άπό τις διάφορες σκηνές ιδι
αίτερη έντύπωσι προξενεί τό κονσέρτο στό ζωολο
γικό κήπο τοΰ Βερολίνου μέ τό περίφημο ντουέττο 
τοΰ Κιεποΰρα μέ τόν. . . έαυτό του. Επειδή δέ δ 
λόγος περί Κιεποΰρα άξίζει νά τονισθή ή καταπλη

κτική πρόοδος πού έσημείωσεν ώς ήθοποιός. Στό 
διπλό ρόλο τοΰ «Ρομάνς» άναδεικνύεται αξιοπρό
σεκτος καλλιτέχνης. Γιά τή φωνή του περιττόν ν’ 
άσχοληθοΰμε έκτενώς. Είναι σέ δλους γνωστή.

Άπό τούς άλλους ήθοποιούς διακρίνονται δ χαρι
τωμένος κωμικός Τεό Λίγκεν, ή νόστιμη Λίεν Ντέ- 
γιερς, ή αμίμητη καρατερίστα Άντέλα Ζάντροκ καί 
ή ύποδυομένη μέ πολύ μπρίο τό ρόλο τής κόρης 
τοΰ βιομηχάνου.

Συμπέρασμα : Εύχάριστο μουσικό φίλμ, άπ’ έκεΐ- 
να πού άρέσουν εις κάθε είδους κοινόν. Έδώ έση
μείωσε μεγάλην έπιτυχίαν.

Παραγωγή
ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Σπλέντιτ» 
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Τό περίφημο έργο τοΰ Ντοστογιέφσκυ, πολύ γνω
στό στήν Ελλάδα άπό τό βιβλίο καί τελευταίως 
άπό τό θέατρο, (μιά διασκευή του έπαιξε πέρισυ ή 
Κοτοπούλη) προσείλκυσε τόν Πιέρ Σενάλ, τόν σκη
νοθέτη τής κινηματογραφικής διασκευής του. 'Όπως 
δμως όλόκληρο τό έργο ήταν άδύνατον νά συμπε- 
ριληφθή σέ μιά ταινία διάρκειας μόλις δυο ώρών, ό 
σκηνοθέτης έπροτίμησε νά ξεχωρίση τή μορφή τοΰ 
Ρασκολνικώφ, τοΰ φοιτητοΰ μέ τις μεγάλες ιδέες, 
πού έγκληματεϊ γιά ν’ άποδείξη τήν άνωτερότητά 
του. Γύρω άπ’ αύτόν στρέφεται δλο τό φίλμ. Οί 
γάλλοι συνήθως είναι πολύ έπιφανειακοί. ΓΓ αύτό 
μάς έξέπληξε εύχαρίστως τό «γύρισμα» αύτοΰ τοΰ 
φίλμ. Τό πνεΰμα τοΰ Ντοστογιέφσκυ βρίσκεται άνέ- 
παφο στις εικόνες, τις γεμάτες άπό ρωσσικό χρώ
μα, τοΰ Σενάλ. Ή βαρειά, ή καταθλιπτική άτμο- 
σφαϊρα άποδίδεται περίφημα. Ή σκηνή τοΰ Φόνου 
είναι άπό τά πειό ρεαλιστικά κομμάτια πού μάς 
έδωσε ποτέ δ κινηματογράφος.

Ό Σενάλ βοηθεϊται στήν άπόδοσι τοΰ έργου του 
περίφημα άπό τούς ήθοποιούς του. Τούς δυό κυρίους 
καί χαρακτηριστικούς ρόλους τούς έρμηνεύουν δύο 
περίφημοι ήθοποιοί-.ό Πιέρ Μπλανσάρ (Ρασκολνι
κώφ) καί ό Χάρρυ Μπώρ (άνακριτής). Δέν βλέπομε 
άλλους πού νά μπορούσαν ν’ άποδώσουν τόσον τέ
λεια τις συμβολικές αύτές μορφές τοΰ Ντοστογιέφ
σκυ. Ό πρώτος, δυνατός, ύπερεκφραστικός, σέ μιά 
διαρκής νευρική ύπερδιέγερση, είναι ολοζώντανος δ 
φοιτητής Ρασκολνικώφ. "Εχει μπή βαθειά στό πνεΰ
μα τοΰ συγγραφέως, καί ζή πραγματικά τό ρόλο 
του. Γι’ αύτή του τή δημιουργία ό Μπλανσάρ βρα- 
βεύθηκε έφέτος στή Διεθνή Κινηματογραφική Έκθεσι 
τής Βενετίας. Ό Χάρρυ Μπώρ πάλιν στό ρόλο τοΰ 
άνακριτοΰ είναι τέλειος σέ φυσικότητα, σέ ζωντά- 
νεια, σέ άνεση. 'Η σκηνές πού φέρνουν άντιμέτωπους 
τούς δύο ήρωας είναι περίφημες. Ανορθογραφία 
άποτελεΐ ή άνάθεσις στή Μαντελέν Όζεραί τοΰ ρό
λου τής Σόνιας. 'Η καλλιτέχνις αύτή, άψυχη, άτονη, 
ψυχρή, δέν κατορθώνει σέ καμμιά στιγμή νά φανή 
στό ΰψος τοΰ ρόλου της.

Συμπέρασμα : "Εργο άξιόλογο άπό καλλιτεχνι
κής άπόψεως, πού κατορθώνει τόν άθλον νά μήν 
άποΥθητεύει τούς θαυμαστός τοΰ Ντοστογιέφσκυ. Ό 
τίτλος του, τό όνομα τοΰ συγγραφέως καί τών πρω
ταγωνιστήν έγγυώνται καί γιά τήν έμπορική πλευρά 
τοΰ φίλμ.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝ ΠΙΝΑΞΞ
ΈιίΦαίνων τάς προβληθείσας ταινίας Α'. βιζιόν είς τούς κεντρικούς Κινηματογράφους τών Αθηνών άπό τής 
ένάρξεως τής τρεχούσης περιόδου 1935-1936 μέχρι, τής 15 Δεκεμβρίου έ ε., τον αριθμόν εισιτηρίων που 
έποανυατοποίησε μία έκάστη, τό Κινηματοθέατρον εις δ προεβληθη και το γραφειον έκμεταλλευσεως εις 

κ δ ανήκει αυτή.

1 Εΰθυαη ynpcx Αττικόν 50718 Μέτρο Γκόλντουϊν A. Ε.
2 Άνάστασις Τ ιτάνια 

Αττικόν)
48052 Έλλ. Κινημ. Ένωσις

3 Μαύρα μάτια Παλλάς) 
Τιτάνια ) 
Σπλέντιτ

47032 Άμολ. Βουλγ. Α.Ε-Κ.Ε.

4 Κλό Κλό 31381 Έλλ. Κινημ. "Ενωσις
5 Ούγγρική Ραψωδία Σπλέντιτ 21275 Έλλ. Κινημ. "Ενωσις
6
7

Αύτοκρατορικός δρόμος 
Ραγισμένες καρδιές

Αττικόν
Τιτάνια

21094
21015

Άμολ.-Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε.
Έλλ. Κινημ. "Ενωσις

8
9

Ή μνηστή τοΰ Φρανκενστάϊν 
Ρομάνς

Πάνθεον 
Παλλάς

20603
20042

Άμολ.-Βουλγ. Α.Ε Κ.Ε.
Άνζερβός A. Ε.

10 Μονάχη στή ζωή Πάνθεον 18050 Φόξ Φιλμ A. Ε.
11 "Εγκλημα καί Τιμωρία Σπλέντιτ 17207 Έλλ. Κινημ. Ένωσις
12 Τό τελευταΐον βάλς τοΰ Σοπέν Αττικόν 16528 Άμολ.-Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε.
13 Στραντιβάρι

Ή ταξειδιώτις
Μις Μπά

Παλλάς 15721 Άνών. Κινημ. Εταιρία
14 Αττικόν 15594 Μέτρο Γκόλντουϊν Α.Ε.
15 Αττικόν 15120 Μέτρο Γκό,ιντουίν A. Ε.
16 Πολυμελής Οικογένεια 

Ζουζοΰ
Πάνθεον 15045 Άμολ.-Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε.

17 Παλλάς 14411 Άνών. Κινημ. Εταιρία
18 Παρθένος μητέρα 

Νέα Ύόρκη Μιαμί
Αττικόν 14257 Άμολ.-Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε.

19 Παλλάς 14203 Άνζερβός A. Ε-
20 Ό λοχαγός Μπόμπυ 

Τό καμπαρέ τών όνείρων
Σπλέντιτ 14125 Έλλ. Κινημ. Εταιρία

21 Παλλάς 13157 Γουώρνερ-Φέρστ A. Ε.
22 θά πάρω ένα έκατομμυριοΰχο Αττικόν 12832 Μέτρο Γκόλντουϊν A. Ε.
23 Εστεμμένοι είλωτες Παλλάς 12617 Άνζερβός A. Ε.
24 Φολί Μπερζέρ

Ό λευκός γάμος
Τ ιτάνια 12399 Ελλ. Κινημ. Ενωσις

25 Τ ιτάνια 11338 Έλλ. Κινημ. Ένωσις
26 Βοοώνος άτσίγγανος 

"Ενας χρυσός άνθρωπος
Σπλέντιτ 11171 Έλλ. Κινημ. Ενωσις

27 Πάνθεον 10936 Άμολ.-Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε.
28 Ό πρίγκηψ ’Ιωάννης Πάνθεον 10654 Φόξ Φιλμ A. Ε.
29 Ροκαμβόλ Κοτοπούλη 10409 Άμολ.-Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε.
30 Ό τυχοδιώκτης 

Πρόσκλησις σ’ ένα βάλς
Πάνθεον 9945 Άμολ.-Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε.

31- Σπλέντιτ 9402 Έλλ. Κινημ. Ενωσις
32 Νόκ "Αουτ Πάνθεον 8883 Άμολ.-Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε.
33 Νατάσσα Πάνθεον 8741 Φόξ Φίλμ A. Ε.
34 Νοσταλγία Παλλάς 8694 Γουώρνερ φέρστ A Ε.
35 Ό σιδηροΰ; Δούξ Τ ιτάνια 8686 Έλλ. Κινημ. Ενωσις
36 Ό κατακτητής τών θαλασσών Απόλλων 8583 Έλλ. Κινημ. Ενωσις
37 Ό δόκτωρ X. Κοτοπούλη 8418 Γουώρνερ-Φέρστ Α. Ε·
38 Όταν ή πόλις κοιμάται Κοτοπούλη 8004 Μέτρο Γκόλντουϊν A. Ε.
39
40

Ό δήμιος )
Ό δικτάτωρ ) Κοτοπούλη 7844 Γουώρνερ Φέρστ A. Ε.

Φόξ Φίλμ A. Ε.
41
42
43

Ή λέσχη τών αύτοκτονούντων 
Έπανάστασις στά χαρακώματα ) 
Μπαμπούνα )
Ή κατάσκοπος

Κοτοπούλη
Κοτοπούλη

7838
7525

Άνζερβός A. Ε.
Γουώρνερ Φέρστ A. Ε.
Φόξ Φιλμ A. Ε.

44 .’Απόλλων 7523 Έλλ. Κινημ. "Ενωσις
45 Νούμερο 17 Απόλλων 7421 Έλλ Κινημ. "Ενωσις
46 Λαθρέμποροι Ν. 'Υόρκης Απόλλων 7354 Έλλ. Κινημ. "Ενωσις
47 Ματωμένη Χαραυγή Κοτοπούλη 6731 Γουώρνερ Φέρστ A. Ε.
48 Στή χώρα τών άνθρωποφάγων 

Μαντάμ Ντυμπαρύ
Απόλλων 6480 Έλλ. Κινημ. Ενωσις

49 Σπλέντιτ 6374 Έλλ. Κινημ. Ενωσις
50 Ό καταδότης Απόλλων 6224 Έλλ. Κινημ. Ένωσις
51 Τό μαγικό παλάτι Απόλλων 5771 Έλλ. Κινημ. ' Ενωσις
52 Τό μυστικόν τοΰ μπλέ δωματίου Κοτοπούλη 5420 Άμολ.-Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε.
53 Ό άνθρωπος σκιά Κοτοπούλη 5419 Μέτρο Γκόλντουϊν A. Ε.
54 Ό άνθρωπος τών δύο κόσμων Απόλλων 3359 Έλλ. Κινημ. Ένωσις
55 Όνειρα κοριτσιών ΟυφαΠάλας 2051 Φόξ Φίλμ A. Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλήρης 
όμιλοΰσα έγκατάστασις μέ μηχανήν προβολής 
Simplex έν άρίστη κατασιάσει Πληροφορίαι 
Π Γκρέτσην, - <5<5άς Άχαρνών 1 76, - Α&ήνας

Ό ύπερκολοσσός Κ I Γ Κ Κ Ο Γ Κ
Η ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ (ΆΕΓΑΑΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
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«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΉΡ»
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

ΤΑ ΜΕΘΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤ. ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

Τήν 31ην παρελθ. ’Οκτωβρίου έγένετο εις τήν 
βελγικήν πρωτεύουσαν ή άπονομή των έπάθλων εις 
τά βραβευθέντα φιλμ.

Ώς αίθουσα τής έορτής έχρησιμοποιήθη τό Άλ- 
βέρτειον, τό όποιον έπλημμϋρισεν άπό κόσμον. Έκ 
των έπισήμων παρέστησαν ό ύπουργός Bovene καί 
πολλαι άλλαι προσωπικότητες τής άνωτέρας Κοινω
νίας των Βρυξελλών.

“Επειτα άπό τάς προσφωνήσεις τοΰ Προέδρου τής 
’Επιτροπής κ. Vincent ώς καί τοΰ Προέδρου των έλ- 
λανοδικών κ. Έρνέστου Claes, δστις άπηύθυνεν όλί- 
γα λόγια, εις γλώσσαν φλαμανδικήν, πρός τους πα- 
ρισταμένους, ήρχισεν ή προβολή τών μέ πρώτα βρα
βεία τιμηθέντων έργων και δή μέρους έξ αύτών.

Πρώτον προεβλήθη τό γερμανικόν φιλμ τής Οϋφα 
μέ τόν τίτλον «Kraftleistungen der Pflanz.e τό ό
ποιον—ώς γνωστόν, έτυχε τοΰ άνωτάτου βραβείου 
τής παγκοσμίου Έκθέσεως’ μεθ’ δ τό άλλο γερμανι
κόν φιλμ μέ τίτλον “Komposition in Blan. Άμφότερα 
τά φιλμ έπευφημήθησαν ζωηρότατα άπό τό άκροα- 
τήριον, δείγμα άναγνωρίσεως τής γερμανικής τέχνης.

Αί προβολαΐ έσυνεχίσθησαν μέ σκηνάς τών φιλμ 
“Terres brullees» “Song of Ceylon,, καί έτερματισθη- 
σαν μέ τήν προβολήν τής ταινίας “Informer,, ήτις 
έτυχε διακριτικού έπάθλου τοΰ Βασιλέως.

Ή έν προκειμένω Διεθνής Κινηματογραφική ”Εκ- 
θεσις τών Βρυξελλών διήρκεσε πέντε εβδομάδας καί 
έσημείωσε λαμπράν συμβολήν εις τήν διεθνή κινη
ματογραφικήν έξέλιξιν.

Ή Άναμπέλλα, ή άλησμόνητη Ντενίζ τοΰ 
έργου «Τό πλήρωμα», ή οποία πρωταγωνι
στεί καί εις τό άριστούργημα« ’Επιφυλακή».

Η ΡΟΣΕΛ ΧΟΥΝΤΣΟΝ ΣΤΗ “ΡΑΜΟΝΑ..
Ή μεγάλη έφετεινή άποκάλυψις τοΰ Χόλλυγουντ 

είναι χωρίς άμφιβολία ή Ροσέλ Χούντσον. Μόλις 
δεκαοκτώ ετών, ώραιοτάτη, προικισμένη μέ έξαι- 
ρετικό ταλέντο, κατώρθωσε νά διακριθή μέ τό 
πρώτο φιλμ εις τό όποιον ένεφανίσθη. Επέτυχε ά- 
κόμη νά τής άνατεθή ό πρωτεύων ρόλος τοΰ μεγά
λου ρωμαντικοΰ φιλμ «Μέσα στή θύελλα», ρόλος πού 
ήτο προωρισμένος διά τήν Ζανέτ Γκαίηνορ. Σήμερα 
δλος ό κόσμος δέν όμιλεΐ παρά διά τήν μεγάλην της 
επιτυχίαν είς αύτό τό φιλμ.

Ή Ροσέλ Χούντσον, ή όποια φαίνεται δτι είναι 
πολύ τυχερή, έπέτυχε καί κάτι άλλο. Ή «Φόξ Φίλμ» 
έπρόκειτο, ώς γνωστόν, νά κινηματογραφήση τήν «Ρα· 
μόνα», τήν γνωστήν μεγάλην έπιτυχίαν τοΰ βωβοΰ 
κινηματογράφου.’Επειδή άποδίδει μεγάλην σημασίαν 
σ’ αύτό τό φιλμ, έγειναν πολλαι δοκιμαί διά νά έ· 
κλεΥή ή καταλληλοτέρα πρωταγωνίστρια. Τελικώς 
ένεκρίθη ή Λορέττα Γιώγκ. ’Αλλά ή άτυχής Λορέττα 
ήσθένησε καί οί παραγωγοί δέν ήδύναντο νά περι
μένουν τήν θεραπείαν της. "Ετσι μετά πολλάς νέας 
δοκιμασίας έξελέχη διά τόν δύσκολον αύτόν ρόλον 
ή Ροπέλ Χούντσον.

Τό φίλμ, τό όποιον θά είναι έξ όκοκλήρου έγ
χρωμον, διά τήςτέας μεθόδου «Technicolor» ύπολο- 
γίζεται δτι θά είναι έτοιμον περί τά μέσα τοΰ Δε
κεμβρίου. Πλήν τής Ροσέλ Χούντσον λαμβάνουν μέ
ρος ό Τζών Μπόλς, δ όποιος έκτελεϊ μερικά ώραΐα 
τραγούδια, ό Τζίλμπερ Ρόλαντ καί ή παλαιά μας 
γνώριμος, ή μεγάλη τραγωδός Παυλίνα Φρέντερικ.

'Η «Φόξ» έλπίζει δτι ή νέα έκδοσις τής «Ραμό- 
νας» θ’ άποτελέση κινηματογραφικόν γεγονός καί 
δτι άσφαλώς τό έργον αυτό θά είναι ένα άπό τά 
καλλίτερα τής τρεχούσης περιόδου.

Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΚίΙΜΟΝ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
AovSifov. Καθ’ α άγγέλλει ή διεύθυνσις τής βρετ- 

τανικής Γκωμόν, ή άμερικανική πληροφορίοι σύμ
φωνα μέ τήν οποίαν ή άγγλική Γκωμόν θά_ίδρύση 
έν ’Αμερική μίαν νέαν έταιρίαν παραγωγής, δέν 
εΐνε άληθής. Ή Γκωμόν, άπό τίνος χρόνου, άνταλ- 
λάσσει μέ τάς ‘Ηνωμένας Πολιτείας^ κινηματογρα
φικούς άστέρας. Πρός τόν σκοπόν τούτον ή Γκωμόν 
εύρίσκεται είς στενωτέρας σχέσεις μέ τήν Φόξ καί 
μέ τήν Μ. G. Μ.

Έξ άγγλικής πλευράς μετέβησαν εις τήν ’Αμερι
κήν αί Madeleine Carrol καί Cecely Cortneidge’ άπό 
τήν ’Αμερικήν παραλλήλως έφθασαν είς ’Αγγλίαν 
οϊ Walter Huston καί Noah Beery.

ΑΙ ΑΓΟΡΑΙ TOY
ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ ΚΑΤΑ_ΣΕΠΤΕΜΒρΙΟΝ i-l-

Τό ^πλασάρισμα δικαιωμάτων έπί ταινιών στό 
Χόλλυγουντ, εΐχεν ώς άποτέλεσμα νά άγορασθοΰν 
ύπό διαφόρων έταιριών κατά τόν παρελθόντα Σ]βριον 
91 τοιαΰτα, δηλαδή ό μήν οδτος έφθασε σχεδόν τόν 
’Απρίλιον, όνομασθέντα μήνα τοΰ ρεκόρ, διότι κατ’ 
έκεΐνον ήχοράσθησαν 100 έν δλω κομμάτια, τούτέ- 
στι: 43 πρωτότυποι υποθέσεις, 44 βιβλία καί 13 θεα
τρικά.

Οί κυριώτεροι άχορασταί τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου 
ύπήρξαν οί έξής κατά σειράν Χάρρυ Σέρμαν μέ 25, 
Ράντιο μέ 9, Γουώρνερ μέ 8, 20th CenteryFox μέ 8, 
M.G.M. μέ 8 καί Παραμάουντ μέ 7. Μεταξύ τούτων 
καί είς άνεξάρτητος παραγωγός μέ 25 ρομάντζα 
τής Κλάρενς Μύλφορντ.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 
ΦΙΛΜ ΤΗΣ ΦΟΞ ‘‘ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΥΕΛΛΑ,, 

‘Εβραβεύ&η είς τήν Διε&νή Κινηματογραφι
κήν Εκβεσιν τών Βριξελλών.

Ή έπιτροπή τής Διεθνούς Κινηματογραφικής Έκ- 
θέσεως, ή οποία έλαβε χώραν άπό τής 22ας Σεπτεμ
βρίου μέχρι τής 22ας ’Οκτωβρίου έ. έ. είς τάς Βρυ- 
ξέλλας, άπένειμε είς τό μεγάλο ρωμαντικό φίλμ τής 
«φόξ» «Μέσα στή θύελλα», είς τό όποιον πρωταγω
νιστούν ή νεαρωτάτη Ροσέλ Χούντσον καί ό Ένού- 
Φόντα, τό πρώτον βραβεΐον διά τήν καλλιτέραν κι
νηματογραφικήν τεχνικήν. Σημειωτέον δτι ή έπι
τροπή είχε νά έκλέξη μεταξύ 72 φίλμς, τών καλλι- 
τέρων τής διεθνούς παραγωγής.

ΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Τό τελευταίο φί’μ τοΰ άε·μνήστου Will Rogers, τοΰ 

όποιου τόν τραγικόν θάνατον κατά ένα έναέριον ταξεϊδι 
του είς ’Αλάσκαν άναγγείλομεν είς ένα άπό τά τελευταία 
φύλλα μας, παραγωγή; Φόξ καί μέ τόν τίτλον «Steam
boat round the bend·, προεβλήθη τήν 19ην παρελθ. 
μηνός είς τό «Μιονζικ Χώλλ» τής ’Αμερικανικής μεγα- 
λουπόλεωτ, μέ τάς έξακισχιλίας θέσεις του. Γιά μιά ακό
μη φορά τό Νεοϋρκέζικο Κοινόν άντίκρυσεν επάνω στό 
πανί τοΰ κινηματογράφου τόν μοναδικό εκείνον καλλιτέ
χνην καί αφθαστον κωμικό ο’ ένα λαμπρό του ρόλο. Τό 
διασκεδαστικό αύτό φίλμ έδωσε μεγάλες στιγμές άσυγκρά- 
τηιη; εΰθυμίας στους θεατός, αλλά μαζί μέ τήν χαρά 
καί στιγμής άφωνης λύπης μέ τήν σκέψι δτι δέν θά ξα- 
ναϊδοΐν πλέον στην Νέα—"Υόρκη πρεμιέρες μέ ιόν αεί
μνηστο Rogers.

ΜΗΧίΗΗΜΑΠ ΟΜΙΛΟΥΗΤΟ; ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
UHμραφικαι Mum προβολής

ΝΙΤΕΕ
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=:·$:| τελειότερα καί στερεώτερα όλων των 
|#.| Κινηματογραφικών Μηχανημάτων. 
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Ι’ιϊϊ Άηο τούς Γενικούς Άντιττροσώπους
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Η άπο τόν ΠΡΑΚΤΟΡΑ
|g| Δ. Κ. ΜΑΝΙΑΤΗΝ Σωκράτους 47

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Έλάβομεν καί δημοσιεύομεν ευχαρίστως τήν 
κατωτέρω επιστολήν.

Έν ”Αρτη τή 23)11)35 
Κύριε Οικονόμου

Διά τής παρούσης μου σπεύδω νά ευχαριστήσω 
καί δημοσίρ τόν κ. Αιμίλιον Ράτζιο διότι άπό έξα- 
μήν ιυ έγκαταστήσας εις τό ΚινηματοΦέατρόν μου 
μηχανήματα όμιλοϋντος Cine Radio, απέδωσαν 
μέχρι σήμερον άριστα αποτελέσματα.

Θεωρώ δθεν ύποχρέωσίν μου νά συστήσω είς 
τούς ενδιαφερομένους συναδέλφους μου τά μηχα
νήματα Cine Radio κατασκευής Αίμιλ. Ράιζιο 
άτινα διακρίνονται διά τήν αντοχήν καί τήν πιστήν 
άπόδοσιν όμ'λιών καί μουσικής.

Μετά τιμής
ΒΛΣΙΛ. ΤΣΟΛΙΑΣ

Διευθυντής Κινηματογράφου «Κιλκίς»

Μικρά Νεα

—”Ηρχισε τάς εργασίας της ή Κόλορ-Φΐλμ μέ τό 
γύρισμα τής ταινίας ύπό τόν τίτλον «Ή όμβρέλλα 
τοΰ 'Αγίου Πέτρου», παρμένη άπό.ένα πολύ γνωστό 
ρομάντζο τοΰ Κάλμαν ΜίκζαΘ.

—Μία άλλη ουγγρική φίρμα Bela Keletj Films θά 
γυρίση διά τήν έρχομένην σαιζόν δύο ούγγρικά ήχη- 
τικά φίλμ.



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ>

6.000.000 ΛΙΡΕΣ
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ 01 ΛΙΡΙΚΟΙ ΑΡΙΒΜΟΙ ΤΗΪ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Δύο μεγάλα αγγλικά κινηματογραφικά Συνδι
κάτα,τό U.C. (Union of Kinematographen theater) 
και τό C. J. Donata-Corp. μεταδίδουσι τήν πλη
ροφορίαν δτι άπεφάσισαν τήν σημαντικήν έπέκτα- 
σιν τών επιχειρήσεων τών Κινηματοθεάτρων των.

Τά δύο ταΰτα ανεξάρτητα Συνδικάτα, εκ τών 
οποίων ή Union μόνον είνε ιδιοκτήτρια 100 Κι
νηματοθεάτρων, άπεφάσισαν τήν εφαρμογήν ενός 
οικοδομικού προγράμματος απαιτούνται δαπάνας 
3 000.000 περίπου αγγλικών Λιρών.

Μία άλλη αγγλική κινηματογρ. ‘Κταιρία ή 0- 
deon Theatres Ltd. εθεσεν ως πρόγραμμά της 
τό κτίσιμο 40 Κινηματοθεάτρων, τά οποία πρέπει 
νά είναι τελειωμένα μέχρι τού προσεχούς θέρους, 
χωρίς νά συνυπολογίσωμεν 16 άλλα θέατρά της 
σχεδόν έτοιμα.

Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ‘ΡΟΜΑΝΤΖΟ, 
ΣΤΟ “ΡΑΝΤΙΟ-ΣΙΤΥ,, ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΚΡΗΣ

Έξαιρετικώς ένδιαφέροντας αριθμούς, έν σχέσει 
μέ τήν ταινιοπαραγωγήν τής Αυστραλίας καί τά 
θέατρα, δημοσιεύει τό περί τά κινηματογραφικά 
εϊδικώς άσχολοϋμενον ψύλλον “Hverones,,.

Μέχρι τής 1ης ’Ιουλίου τρέχοντος έτους, αί ε’ις 
τό Sidney έδρεύουσαι 8 ψίρμαι ένοικιάσεως ταινιών, 
άπεκόμισαν συνολικώς τά επόμενα κέρδη, καταμε- 
ριζόμενα είς άκαθαρίστους ε’ισπράξεις, πληρωμάς 
μισθών, κέρδη ίδικά των, κέρδη παραγωγών ταινιών 
κατ’ έξοχήν άγγλικής προελεύσεως, δλα δέ είς λί
ρας άγγλικάς.
Άκαθαρ. κέρδη, 

1931)32 1.504,608 
1932)33 1,351,381 
1933)34 1,461,806 
1934)35 1,740,315

Μισθοί 
218,492 
210,354 
207,886 
225,231

Κέρδη ένοικ-Παραγωγ.
52,035
51,029
83.328

138,597

671,457
583,883
586,407
754,757

Καί νά σκεψθή κανείς δτι δλα τά ανωτέρω ποσά 
υπήρξαν κατά τό' έτος 1930 σχεδόν διπλάσια !

Τό φιλμ, του περίφημου τενόρου Νίνο Μαρτίνι «Ρο
μάντζο» τό όποιον θά δούμε συντόμως καί είς τήν 
πόλιν μας, σημειώνει μεγάλην επιτυχίαν είς ιό κίνη- 
ματοθέατρον «Ράντιο Σίτυ* τής Νέας 'Υόρκης, δπου 
προβάλλεται άπό μηνός. Οί κριτικοί όμοφώνως παρα- 
δέχωνται δτι ό Μαρτίνι διαθέτει τήν ώραιοτέραν φω
νήν που ήκούσθη μέχρι σήμερον είς τόν κινηματογρά
φον. Είς τό φιλμ αυτό, του οποίου καλλιτεχνικός διευ
θυντής είναι ό πολύς Ζέσσε Λάσκυ καί σκηνοθέτης ό 
’Άλφρεντ Γκρήν, συμμετέχουν πλήν του περίφημου 
τενόρου Μαρτίνι, ή Ζενεβιέβ Τόμπιν, ή ώραιοτάτη 
*Ανίτα Λουϊζ, ή διεθνούς φήμης χορεύτρια Μαρία Καμ- 
παρέλλι, ή διάσημος άοιδός *Ερνεστίνη Σούμαν, ό Ρέ- 
ξιναλντ Ντέννυ κ. ά.

0 ΧΟΡΟΣ TflN_EKATOMMYPIflN
Θεωρείται άπστευτον καί δμως εϊνε αληθινό! ’Από 

τάς γενικός συνελεύσεις τή; αμερικανικής «Παραμάουντ· 
άνεπήδησαν λίαν έιδιαφέροντες αριθμοί, τούς οποίους οί 
ενδιαφερόμενοι δέν κατόρθωσαν νά κρατήσουν μυστι
κούς.

Οΰτω, κατ’ άνατοίνωσιι τού Άδόλφου Zuksr, αυτός 
μόνον προσωπικός αναβιβάζει τά έκ τής Παραμάουντ 
κέρδη του, διαρκούντων τών ετών 1928 έως 1931, εις 
δύο εκατομμύρια Δολλαρίων. Τό συμβόλαιόν του άνέφε- 
ρεν ώς ετήσιον μισθόν του τό ποιόν τών Δολλαρ. 130,000 
έπηυζημένον μέ ποσοστόν 7 1)2 ο)ο έπί τών κερδών.

Ό ίδιος Zukor έδήλωσεν δτι κατά τό προμνημονευ- 
θέν χρονικόν διάστημα, τό είς τούς μετόχους τής Παρα
μάουντ διανεμηθέν έν συνόλφ ποσόν κερδών, άνήλθεν εις 
αστρονομικόν τοιοΰτον τών 50.000.000 δολλαρίων, δη 
λαδή δραχμάς πέντε δισεκατομμύρια .,.!

Ό Τζοΰκορ προσέθεσεν δτι κατά τό κλείσιμον τοΰ 
συμβολαίου του μετά τής Παραμάουντ κανείς δέν θά 
μπορούσε νά πιστεύση δτι τά κέρδη τής Έπιχειρήσεως 
αυτής θά ήτο δυνατόν νά παρουσιάσουν αριθμούς, πράγ
ματι έκπληκτικούς καί δι’ αμερικανικά; άκόμη έπιχει- 
ρήσεις καί ότι μετά τό 1931, ή ιδία Εταιρία, μέ τήν 
συγκατάθεσιν του, τοΰ ύπεβίβασε τόν ετήσιον μισθόν του 
είς 80.000 Δολλάρια, άνευ άλλης τινός προσθέτου αμοι
βής ή ποσοστού έπί κερδών.

ΕΙΛΟΠΟΙΗΣΙΣ

Επειδή πλεϊστοι διευθυνταΐ καί μηχανικοί 
Κινηματογράφων δι έπιστολών των μας ζητούν 
πληροφορίας σχετικάς μέ τήν κοινοποιηθεϊσαν 
ύπό τής II. Ε. Κ. έγκύκλιον διαταγήν τον ύπονρ- 
γείου Συγκοινωνίας περί άποκτήσεως ύπδ τών 
μηχανικών Κινηματογράφων, άδειας έξασκήσεως 
έπαγγίλματος, παρακαλοΰμεν όπως, τοιαύτας 
πληροφορίας ζητούν οί ένδιαφερόμενοι παρά 
τής Πανελληνίου 'Ει ώσεως 'Υπαλλήλων Κινη
ματογραφικών Επιχειρήσεων, όδδς Γερανιού 44 
Αθήνας, μόνης αρμόδιας νά παράαχη τάς ζητου- 
μέιας σχετικάς πληροφορίας νπευθύνως.

Κινηματογραφικός Άστήρ

= ΠΡΙΝ ■—-
Άπό κ ά & ε καλό γεύμα 

συνηθίζουν πάντα 
©3 ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ 

νά περνούν κι' έ\α ΚΑΛΟ OptKTIKO

ιιιιιιιιιιιι ΠΡΙΝ ΓΓιΪΪΤΠΤιιι

ακούσετε στον Κινηματογράφον τόν βρυχηθμό τοΰ 
ΛΙΟΝΤΑΡΙΟΥ

πράγμα ποΰ άποτελεϊ πειά τή μάρκα τής 
Ι^ΑΛΙπΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Ζητείτε νά οάς προβάλλουν κι’ ένα άπ’ τΙς καινούργιες 

ΤΡΕΛΛΕΣ ΑΡΜΟΝΙΕΣ 
τής

ΜΕΤΡΟ-ΓΙΔΟΛΤΟνί’Ν - /ΛΑ V ΕΡ
Ή «ΤΡΕΛΛΕΧ ΑΡΜΟΝΙΕΣ· είναι έγχρωμες 
μικρές ταινίες μήκους 300 μ. περίπου μέ περιεχόμενο 
πάντα νόστιμο, πάντα αστείο καί λαχταριστό, μέ τόνο 
— = πάντα εύθυμο καί μέ ωραία μουσική. -:■ =

— - ΚΙ3 ΕΤΣΙ —
ΰάχετε τό καλλίτερο ορεκτικό 
γιά τό ύπόλοιπο πρόγραμμα 

πού κάθε φορά τ)ά σάς παρέχει ή 

ΜΕΤΡΟΓΚΟΛΝΤΟΊΝ-ΜΑΫΕΡ
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ΤΗΛ. 28-400
ΓΡΑΜΜΑΤ0ΘΥΡ1Σ 171

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18δ 
ΑΘΗΝΑΙ

Διευθ. EMM. ΚΥΡΙΑΚ0Π0ΥΛ0Υ
Δέν Διαφημίζομεν απλώς άνακοινοϋμεν προς πάντας τούς άξ. κ. κ. 
διευθυντής τών ’Αθηναϊκών καί ’Επαρχιακών Κιχηματογράφων δτι, 
τάς έμπορικωτέρας ταινίας τοϋ 1936 μέ τούς μεγαλύτερους ή&οποιούς 

τάς διαθέτει μόνον τό γραφείου μας.
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ

ΜΙΑ ΖΩΗ ΠΟΥ = ΑΝΑΡΧ8ΖΕ0ηοο
“Ενα παθητικό ρομάντζο, μιά μεγάλη πραγματική δημιουργία τής μοιραίας γόησσας, 
τής άφθαστης ΜΙΙΡΙΓΚΙΤΤΕ ΧΕΛΜ μουσική τοΰ Φράντς Γκρόττε.

Η ΤΥΧΟΔ8ΩΚΤΡ8A ΤΗΣ ΤΥΝΙΔΟΣ
Γερμανική ομιλούσα. Μιά σπανία ’Αφρικανικής ύποθέσεως ταινία πού εκτυλίσσεται 
στά πιο μαγευτικά τοπεΐα τής Κυανής ’Ακτής, τοΰ Μόντε Κάρλο. τής Τύνιδος, μέ τήν 
υπέροχη ΕΑΛΕΝ ΡΙΧΤΕΡ και τον διάσημον κωμικόν 110ΥΦΙ. Μουσική Κάρλ 
Παγκανίνι.

Η XOPEYTPflA TOY Ρ8Ο
“Ενα άπό τά ωραιότερα ισπανικής ύποθέσεως έργα τής μεγάλης καλλιτέχνιδος, τής 
άφθαστης πρωταγωνίστριας τής Καριόκας ΝΤΟΛΟΡΕΣ ΝΤΈΑ ΡΙΟ.

ΤΟ ΓΟΗΤΡΩΝ (η ’ Επανάστασις στή Σαϊγκόν)
Τό πρωτοτυπότερον καί τό τελειότερον κινηματογραφικόν δημιούργημα. Ή υπέροχη 
πλοκή του και τό άφθαστο παίξιμο τής μοιραίας ώμορφιάς ANN ΧΑΡΓΙΝΓΚ τό κατα
τάσσουν στή σ-ιρά τών άριστουργηιιάτων. Συμπράττει ό μεγάλος ΑΝΤΟΛΦ ΜΑΝΖΟΥ.

ΚΛΕΠΤΗΣ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΊΩΝ
Γερμανική ομιλούσα. Μιά ταινία γεμάτη πλοκή και περιπέτεια μέ τόν ύπέροχον 
ΒΙΛΛΥ ΦΟΡΣΤ.

ΑΓΝΟΣ ΓΛΕΝΤΖΕΣ
Ή δπερέττα θαύμα! ! γεμάτη κωμικά επεισόδια, μέ τόν μεγάλο'·, τόν άμίμητον κωμι
κόν ΒΛΑΣΤΑ ΜΠΟΥΡΙΑΝ. Μουσική και τοαγούδια Ζάρα Μπένες

ΤΟ ΦΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ
Μιά ζωντανή σελίδα τού Ευρωπαϊκού πολέμου, άερομαχίαι - ανατινάξεις - βομβαρ
δισμοί. Ή μεγαλυτέρα αεροπορική ταινία μέ τόν μεγάλο κωμικό καλλιτέχνη 
ΡΙΣΑΡΝΤ ΝΤΙΞ

ΣΤΑ 8ΧΝΗ ΤΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ
“Ενα σπάνιον αστυνομικόν μεγαλούργημα μέ πρωταγωνίστριαν τήν ΣΑΡΛΟΤ ΣΟΥΖΑ

ΧΑΡΛΩ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
Τό κωμικόν δημιούργημα, τό ωραιότερον έργον τού ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΠΛΙΝ.

ΠΕΝΤΕ ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ
Γαλλική ομιλούσα ’Αραβικής ύποθέσεως. ’Εκτυλίσσεται έξ ολοκλήρου εις τό Μαρόκον 
μέ τόν γίγαντα τής κινηματογραφίας ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ.
Έηίαης δια&έιομεν τά μεγαλείτερα περιπετειώδη έργα ΚΑΟΥ ΜΠΟΙ'. 'Επει

σοδιακά κτλ κτλ. μέ τούς μεγαλειιέρους πρωταγαινιαιάς TOMKIN ΜΠΟΜΠ 
ΣΤΗΑ κ.τ.λ.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ & ΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΝ ΜΑΣ & ΚΛΕΙΣΑΤΕ ΕΓΚΑΙΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
— ΕΙΝΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΦΕΡΟΥΝ ΙΥΙΕΓΑΛΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ——
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ΠΟΛΛΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΛΑΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΕΡΕΩΜΑ 
ΕΝΑ ΟΜΩΣ ΜΕΣΟΥΡΑΝΕΙ: Η SIPAEY* ΤΕΜΠΑ 
Ή έκφραστικότης, ή χά
ρις, ή αφέλεια, ή δρόσιά, ^^·|^^1Μ····| 
ή άντίληψις, ή ώμορφιά 
καί τό έξαιρετικό ταλέν- 
το τής
ΣΙΡΛΕΫ ΤΕΜΠΛ EJjfF^
έγοήτευσαν τό Άθηναϊ- Ηκ||&ν 4^gB
κόν κοινόν στήν πρώτη HjmBL. % J||
μεγάλη δημιουργία της Κχ .^

ηοιμιΙ/A1 
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πού προεβλήθη μέ μεγά- ; RLt

λην επιτυχίαν στό

“ΠΑΝΘΕΟ Ν„
Η ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ- ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΘΑΥΜΑ

Θά επακολουθήσουν λίαν προσεχώς:
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Ο /ΛΙΚΡΟΞ ΞΥΝΤΑΓ/ΛΑΤΑΡΧΗΞ
Ή ταινία πού έσπασε δλα τά ρεκόρ εισπράξεων, μέ τόν Λάϊονελ Μπάρρυμορ.

ΤΟ ΠΕΡΙόΕΡΑΙΟΝ THS TYXHS 
ΧΡΥΣΕΣ ΖΛΠΟΥΚΛΕΣ

Τρεις υπέροχες δημιουργίες τοΰ δημοφιλέστερου «άστέρος» τοΰ κόσμου.

ΤΑΙΝΙΑΙ ΦΟΞ,,
Κεντρικά Γραφεία: Όδός Έμμ. Μπενάκη 6 (Μέγαρον Καστόρια) 

Τηλέφωνον: 22'654
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Ή ΦΟΞ ΦΙΛΜ κατόπιν τής συγχωνεύσεώς της 
μετά τής “20‘Λ CENTURY. (20ός Αιών) έγεινε ή 

μεγαλύτερα κινηματογραφική εταιρία τού κόσμου.

Διαθέτει κεφάλαια 300-000,000 δολλαρίων, τά μεγαλύτερα 
καί τελειότερα στούντιο, τούς καλλίτερους σκηνοθέτας, συγγραφείς 

καί ήθοποιούς.
y LZ |_| Μ ΓΛ (Ζ) ρ~Γ Λ I Χένρυ Κίγκ, Ρόϋ Ντέλ Ρουθ, Μπολεσλάφσκυ, 

Νταβίντ Μπάτλερ, Χάρρυ Λάχμαν, Πάουλ Τζίν- 
νερ, *Άλλαν Ντβάν, Φράνκ Λόϋντ, Βίκτωρ Φλέμιγκ, Τζών Φόρντ καί άλλοι.

ΗΘΟΠΟΙΟΙ Σίρλεϋ Τέμπλ, Έλίζαμπετ Μπέργκνερ, Ζανέτ Γκαίηνορ, 
L—Τζών Μπόλς, Σιμόνη Σιμόν, Κλάϊβ Μπρούκ, Ροσέλ 
Χούντσον, Κλαίρ Τρεβόρ, Φρέντερικ Μάρς, Κέττι Γκαλλιάν, Ούώρνερ Μπάξ- 
τερ, Τούττα Ρόλφ, Ούάλλας Μπήρρυ, Παυλίνα Φρέντερικ, Βίκτωρ Μακλάγ- 
κλεν, Πάτ Πάτερσον, Έντμόντ Λόβ, Μόννα Μπαρρί, Λώρενς Τιμπέτ, Καρέν 
Μόρλεϋ, Νΐνο Μαρτίνι, Τζοάν Μπέννετ, Ρόναλντ Κόλμαν, Γκλόρια Στούαρτ, 
Ντίκ Πάουελ, Άλλίς Φαίη, Φρέντι Μπαρθολομιοΰ, Λορέττα Γιώγκ, Ούώρνερ 
“Ολαντ, Ρίτα Καντσίνο, Σπένσερ Τρέϊσυ, Άνίτα Λουΐζ, Τζώρτζ Όμπρα’ίάν, 
Βαρβάρα Στάνγουϊκ, Τζώρτζ "Αρλις και άλλοι.

Μερικά άπό τά Νέα έργα τής “FOX ~ 20th CENTURY··
(Λώρενς Τίμπετ, Βιρτζίνια Μπρούς). 

(Νίνο Μαρτίνι, Άνίτα Λούϊζ, Ρ. Ντέννυ), 
(Σίρλεϋ Τέμπλ, Τζών Μπόλς, Ρόσελ Χούντσον).

(Φράντς Λέντερερ, Φράνσις Ντή).
(Ρόσελ Χούντσον, Χένρυ Φόντα).

(Σίρλεϋ Τέμπλ, Τζών Μπόλς, Κάρεν Μόρλεϋ). 
(Σιμόνη Σιμόν, Ρόναλντ Κόλμαν, Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν).
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ΜΕΤΡΟΠΟΛ1ΤΑΝ
ΕΡΩΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
ΧΡΥΣΕΣ ΜΠΟΥΚΛΕΣ 
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΟΔΙΕΣ 
ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΥΕΛΛΑ 
Η ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤ1Σ 
ΥΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΑΙΑΣ (
ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΦΟΡΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ (Ντίκ Πάουελ, ’Άννα Ντβόρακ, 

Πάτσυ Κέλλυ και ό βασιλεύς τής Τζαζ Πώλ Ούάϊτμαν).
ΡΑΜΟΝΑ ταινία έγχρωμος (Ρόσελ Χοΰντσον, Τζών Μπόλς).
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΤΙΝΑΞΕ TO MONTE ΚΑΡΛΟ (Ρ. Κόλμαν, Τ. Μπέννετ). 
ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ (Β- Μάκ Λάγκλεν, Φ. Μπαρθολομιοΰ, Γ. Στούαρτ). 
ΟΖΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΜΠΥΡΛΕΣΚ (Ούώρνερ Μπάξτερ, Άλίς Φαίη).
ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ (Σαίξπηρ) (Έλ^αμπετ Μπέργκνερ).
Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΓΕΝΝΑΡΗΣ (Σίρλεϋ Τέμπλ), ΟΙ 4 ΔΙΑΒΟΛΟΙ, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ

ΤΟΥ ΣΑΒΑ, ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΝ ΓΚΑΡΤΣΙΑ Κ.Λ.Π.
Έπί πλέον τά μοναδικά στον κόσμο “ΦΟΞ Μ0Υ3ΙΤ0Ν ΝΙΟΥΣ,, 

Διευθυνταί Κινηματογράφων, δσοι θέλετε μεγάλες πιέννες 
έξασφαλίσατε τά έργα τής ”ΦΟΞ ΦΙΛΜΆ



—

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ποιον και ποιον

Διά νά άνταποκριΰώμεν εις την σταθερώς αύξανομένην κίνησίν 
τοϋ Τμήματος Έκμεταλλεύσεως τής Εταιρίας μας, παρηγγείλα- 
μεν έτέρας επτά (άριβ. 7) νέας ταινίας, προϊόν παραγωγής τών 

■ — μηνών Σεπτεμβρίου — Δεκεμβρίου 1935. -------- =

/V\ A D I Ε Τ Τ Α [Όπερέιτα]

‘RECM.ESS (Jeunesse iniprudente)

ΟΧΙ ΠΕΙΑ ΓΥΝΑΙΛΕΣ

Ζανέτ Μακδόναλδ
Ν έ λ <5 ω ν *t ν τ υ

ΤζΙν Χάρλοου 
©ύΐλ. Πάουελ

Τζόαν Κράουφορδ
Ρόμπερ Μογχ©μερυ

ΔΡΟΜΟΣ των ΑΕΤΩΝ cj!^“s “Τ”Γ____________________________ Μωριν ©’ Σβυλλιβαν

ΜΕΛΩΔΙΕΣ ί?}6 >Υπερει,ι1* υεωρησις]
Έλεχνόρ Πάουελ 
Τ ζ ά κ Μπέννυ

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ στη Ν. YOPKH ’■ τ_______ * _____ C υ ν α Μερκελ

ΥΑύΑΒΟΝΡ LADY Ρόμτχερτ Γιώγκ 
’Έβελιν Βέναμπλ

Αί ταινίαι αύταΐ ταξειδεύουν ήδη διά 

Πειραιά και αναβιβάζουν τήν έφετεινήν 

σειράν τών έργων μας εις τεσσαράκον- 

. _ τα τρία [άριθ. 43]. - —-

ΜΕΤΡΟίΚΟΛΝΤΟΥΙΝ-ΜΑίΕΡ

—Τέλος ΐδρύθη μία νέα έταιρία ύπό τήν έπωνυ- 
μίαν Φέρτ Φιλμ μέ άποκλειστικό σκοπό τήν παρα
γωγή ούγγρικών φίλμ. Τό πρώτο της φίλμ θά εΐνε 
τό τοΰ Φράντς Λίστ, τό δεύτερο θά τιτλοφορηθή ό 
«Ούσσάρος τής Βασιλίσσης».

—Ή Μαρίκα Ρέκ παίζει τόν πρωτεύοντα ρόλον 
στό νέο φίλμ τής ΟΟφα «Έλαφρόν ιππικόν».

—Ό έξωτερικός διευθυντής τής R.K.O. κατά τήν 
πρόσφατον άφιξίν του είς τό Λονδΐνον, άνεκοίνωσεν 
εις τόν τύπον δτι μετά τήν επιτυχίαν τοΰ «Becky 
Sharp· θά άκολουθήσουν δύο μεγάλα έγχρωμα 
φίλμ.

—Τό πρώτον θά είναι ό «”Αμλετ» τοΰ Σαίκσπηρ' 
τό δεύτερον έγχρωμο φίλμ θά «γυρισθή· στή Νότιο 
’Αμερική.

—Πρό δύο έβδομάδων εις τά άτελιέ British 
Dominions, ήρχισαν αΐ φωνοληψίαι διά τό νέον φίλμ 
τής ’Αγγλικής έταιρίας Garret - Element - Film, τό 
τιτλοφορούμενον «Α woman alone».

—Στό έργο αύτό πρωταγωνιστούν οί μέχρι σήμε
ρον γνωστοί καλλιτέχναι τοΰ Χόλλυγουντ 'Αννα Στέν 
καί 'Ερρίκος Ούΐλκοξον, μέ ρεζισέρ τόν Fedor Otzef, 
ύπό τόν όποιον ή *Αννα Στέν εΐχεν άλλοτε παίξει 
στό γνωστόν Φίλμ «Καραμαζώφ».

—Ό Πρόεδρος τής Φόξ κ· Sidney Β. Kent άνεχώ- 
ρησε πρό Ιδθημέρου διά Νέαν Ύόρκην μέ τό άτμό- 
πλοιον «Μπερεγκάρια», σκοπεύων νά έπισκεφθή έκ 
νέου τήν Εύρώπην κατά Δεκέμβριον.

— ’Αγγέλλεται έκ Μονάχου δτι είς τό αύτόθι κι- 
νηματοθέατρον “ΟΟφα Πάλας,, ή τελευταία ταινία 
τοΰ Κιεποΰρα "‘ΡΟΜΑΝΣ,, κατέρριψε κάθε προηγού
μενο ρεκόρ εισπράξεων τοΰ κινηματογράφου, πραγ- 
ματοποιήσασα έντός μιας έβδομάδος 44.128 εισιτήρια.

— Προβληθεΐσα είς τό Kurzon Kino τοΰ Λονδίνου, 
ή Γερμανική ταινία τής Hisa “ΡΕΓΓΙΝΑ,, μέ τόν Βόλ- 
μπρυκ καί τήν Λουΐζα Οϋλριχ έσημείωσε τεραστίαν 
έπιτυχίαν.

— ’Αγγέλλεται έκ Λός "Αντζελες δτι ό κωμικός 
του κινηματογράφου Μπαστερ Κήτον, είσήχθη είς 
νευρολογικήν κλινικήν κατόπιν όξέως παροξυσμοΰ, 
° όποιος άποδίδεται είς οικονομικός στενοχώριας 
και άλλους λόγους οικογενειακής φύσεως.

ΤΡΕΛΛΕΞ ΑΡ/ΛΟΝΙΕΞ
Ths ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥΤΝ ΜΑΎ €Ρ

Η Μέτρο Γκόλντουϊν έξέδωχε καί &ά &έσ·η 
και αύτας είς κυκλοφορίαν μικράς έγχρώμους 
ταινίας μήκους 300 περίπου μέτρων.

Αί ταινίαι αύταί, μερικα'ι τών οποίων πα· 
ρακολουΰησαμεν, είναι τύπου σκέτς σατυρικών 
ή διαφ ρων Άλλων «παραδόξων», μέ πολύ έπι 
τυχηυένο χιούμορ και με ώραίαν μουσικήν. 
Μοιάξουν κάπως μέ τά σίλλυ-σύμφωνυ πού 
έχουμε ίδή άπό πέρυσι σέ μερικούς Κινήματα 
νβάφους. Τό κά&ε τέτοιο «σκέτς» είναι καί ένα 
πράγμα ωμορφο, φρέσκο, δροσερό, σπαρταρι
στό, βγαλμένο μέ πολλή έπιμέλεια άπ τά στούν
τιο τής Μέτρο Γκόλντουϊν καί &’ άποτελή έ'να 
ωραίο συμπλήρωμα τοΰ κά&ε κινηματογραφι- 
κοΰ προγράμματος.

Η SIPAE'Y’ ΤΕ/ΛΠΛ
ΘΑ «ΓΤΡ1ΖΗ» ΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΦΙΛΜΣ, ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ

Οι διευθύνοντες τήν 2othe Century - Fox άπε- 
φάσισαν, κατόπιν τών προόδων πού έσημείωσε ή 
Σίρλεϋ είς τήν γαλλικήν, νά «γυρίζη» ή ιδία τις 
γαλλικές βερσιόν τών έργων της. Μόλις πρό οκτώ 
μηνών τό χαριτωμένο κοριτσάκι ήρχισε τό πρώτον 
της μάθημα στά γαλλικά και σήμερα μπορεϊ νά 
έκφρασθή άρκετά καλά. Θά είναι ό πρώτος παιδι
κός “άστήρ,, πού θά “γυρίζη,, ταύτοχρόνως τήν 
αγγλικήν καί τήν γαλλικήν έκδοσιν τών φίλμς εις τά 
όποια πρωταγωνιστεί.

«‘II πειό μικρά έπαναστάτις» πού «γυρίζει» 
τώρα ή Σίρλεϋ, μέ συμπρωταγωνιστάς τόν δημο- 
φιλέστατον Τζών Μπόλς καί τήν Κάρεν Μόρλεϋ, 
θά είναι ή πρώτη γαλλιστί ομιλούσα τοϋ «παιδιοΰ- 
θαΰμα».

ΜΙΚΡΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τήν 30ην παρελθ. Σεπτεμβρίου άπέθανεν ό 
William Kenedy Laurie Ντίξον έν ’Αγγλία, ένας άπό 
τούς συνεργάτας μηχανικούς τοΰ μεγάλου Edison.

— Ό έκλιπών ύπήρξεν ό κατασκευαστής τοΰ Κι- 
νηματογραφοσ>οπίον, μετέβη δέ εις ’Αγγλίαν διά 
πρώτην φοράν τό 1880 καί έφθασεν είς Νέαν Ύερ- 
σέην έφωδιασμένος μέ συστατικήν έπιστολήν τοΰ 
’Έδισον.

Ό Βόρις Κάρλωφ, ό ήθοποιός · τέρας, δπως 
εμφανίζεται είς τήν νέαν του έπιτυχίαν «Ή 
μνηστή τοΰ Φρανκενστάϊν» καί ό όποιος θά 
έμφανισθή είς τό νεώτερόν του έργον «Τό 

Κοράκι».

%25e2%2580%2598RECM.ES
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Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ PITTALUGA
ΕΣΤΑ/ΆΑΤΗΣΕ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Της

Καίτοι μετ’ έπιτάσεως διαδίδεται άνά τούς εύρω- 
πα’ίκούς κύκλους τών Φιλμ δτι ή έν έπικεφαλΐδι Ε
ταιρία έπαυσεν υφιστάμενη, δ ιταλικός έν τούτοις 
Τύπος τηρεί έπί τοΰ προκειμένου σιγήν Ιχθύος.

Ύπάρχουσιν έν τοσούτφ πληροφορίαι δτι εις αν
τικατάστασήν τής Άνων. Εταιρίας Πιτταλούγκα, ί- 
δρύθη μία νέα Έπιχείρησις ύπό τήν έπωνυμίαν 
E.N.I.C. (Ente Nationale Industrie Cinematografiche). 
Ή νέα αϋτη έπιχείρησις άνέλαβεν έπίσης τάς μέτο
χός τής «societa Anonima Immobiliare cinemat· - 
grafica Italiana», δηλαδή τής έταιρίας θυγατρός τής 
Pittaluga, ή όποία διεχειρίζετο τήν άτίνητον περιου
σίαν (Κινηματοθέατρα κλπ ) τής τελευταίας. Τά Κε
φάλαια τής Ε.Ν.Ι C, τά σημερινά, είναι λιρέτται 
80 000, δφείλουν δμως νά άνέλθουν εις 10.000 000. 
Γεν. Διευθυντής τής νέας ‘Εταιρίας διωρίσθη ό μαρ- 
κήσιος Paulucci de Calboli.

ΜΙΑ ΜΟΝΔΔΙΧΗ
ΕΝ TQ ΚΟΣΜ9 ΣΧΟΛΗ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΑ ΚΟΛΠΑ
Ό θεατρικός σύνδεσμος τοΰ Λουΐτς Σεβεριάνο 

Ριμπέϊρο, έν συνεργασία μετά τής Βραζιλιανής εται
ρίας, υψωσεν ένα τόσον ισχυρόν περίφραγμα, ώστε 
οί μικροί άνεξάρητοι ίδιοκτήται Κινηματοθεάτρων 
νά φθάσουν μέχρις άποπνιγμοΰ. Οί τελευταίοι οΰτοι 
δέν όφείλουν μόνον ν’ άπαρνηθοΰν τά μεγάλα καί 
καλά φίλμ, άλλά καί γιά τά μέτρια άκόμη θά ύπο- 
χρεωθούν νά πληρώνουν υπερβολικά ένοίκια.

Σέ μιά πόλιν έκ 2.000.000 κατοίκων, τό Ρίον Ία- 
νέϊρον, τό καί πρωτεύον κέντρον τών φίλμ, έχει 
έν συνόλφ μόνον δέκα Κινηματοθέατρα πρώτης βι· 
ζιόν μέ δέκα χιλιάδας θέσεις δλα μαζύ. Εις τό Σάο 
Πάολο, τήν δευτερεύουσαν πόλιν τής Ιδίας χώρας, 
παρατηρεϊται μεγαλητέρα άκόμη άνεπάρκεια.

“Έναντι τοΰ άριθμοΰ τούτου τών Κινηματοθεά
τρων α'. βιζιόν, ύπάρχουσιν 70 περίπου τοιαΰτα β'. 
βιζιόν έκ τών όποιων τά 30 άνήκουν μόνον εις τόν 
Λουΐτς Σεβεριάνο. Τά Κινηματοθέατρα α' βιζιόν 
Odeon, Gloria καί Palazio άνήκουν άντιστοίχως εις 
τήν Βραζιλιανήν έταιρίαν.

Ταινίαι εύρωπαίκής παραγωγής θά είχαν σήμε
ρον στή Βραζιλίαν άσφαλή έπιτυχίαν, ύπό τήν αϊ- 
ρεσιν δμως δτι θά έξησφάλιζαν Κινηματοθέατρα διά 
τήν προβολήν των !

Έπί τέλους άπέκτησαν καί οΐ Κινηματογραφι- 
σταί τό Πανεπιστήμιόν των ! Τοΰτο περίπου φαίνε- 
ται δτι σημαίνει ή κατά τόν λήξαντα μήνα, νεοϊδρυ- 
θεΐσα έν Ρώμη Κρατική Σχολή τών φίλμ, όφειλο- 
μένη είς τήν πρωτοβουλίαν τοΰ ιταλικού ύπουρ- 
γείου Τύπου καί Προπαγάνδας.

Είς τό μοναδικόν τοΰτο έν τώ Κόσμω έκπαιδευ- 
τικόν "Ιδρυμα έδόθη τό δνομα «Centro Sperimentale 
di Cinematografia»—«Πνευματικόν Κέντρον τής Κινη
ματογραφίας».

Τό πρόγραμμα τών έν αύτώ διδαχθησομένων μα
θημάτων περιλαμβάνει πρός τό παρόν τούς έπομέ- 
νους κλάδους: Σκηνοθεσία, Ήθοπτιΐα καί Σκηνική 
άπόδοσις, Τεχνική τής λήψεως ταινιών συμπεριλαμ
βανομένου τθΰ Σκηνικού Φωτισμόν, ψιμυθιώσεως 
(μακυγιάρισμα), Τεχνασμάτων (Τρύκ), ’ Εξελίξεως καί 
Αντιγραφής τών Φίλμ, Τεχνική τής Φωνοληψίαν,’Αρχι
τεκτονική τών Φίλμ· Τεχνο αισθητική τών Φιλμ καί 
μέ διακλαδώσεις : ‘Ιστορία τών φίλμ, Τέχνη διακοσμή· 
σεως, Μονσική Φιλολογία, Νομοθεσία τών φιλμ καί 
Πολιτική ΐδιότης αυτών.

‘Η διάρκεια τών σπουδών θά είναι δύο σχολικά 
έτη, έκάστου καθοριζομένου είς δέκα μήνας.

Διευθυντής τής Σχολής ώνεμάσθη ό Luigi Chia- 
rini, ώς Καθηγηταί δέ, διά τήν διδασκαλίαν τών δια
φόρων μαθημάτων, διορίσθησαν οί κάτωθι :

Alessandro Blasetti (Σκηνοθεσία).
Gaetano Ventininiglia (Λήψις ταινιών).
Μηχανικός Innamorati (Φωνοληψία).
Άρχιτέκτων Antonio Valenti (’Αρχιτεκτονική τών 

φίλμ.)
Διδάκτωρ Jacopo Comin (Ιστορία τών φίλμ) κ.λ.π.
Ώς άνωτέρω γράφομεν, τό νέον τοΰτο Εκπαι

δευτικόν "Ιδρυμα παρουσιάζεται σήμερον ώς μονα
δικόν είς τό εΐδός του έν τώ Κόσμω.

Ό τελευταίος μήν τοΰ λήξαντος έτους, υπήρξεν 
διά τούς άθηναϊκούς τούλάχιστον Κινηματογράφους, 
έξαιρετικώς εύνοϊκός. “Ολα γενικώς τα κινηματο
θέατρα. μέ τήν προβολήν πραγματικώς καλων_ έρ
γων είργάσθησαν άπολύτως ικανοποιητικά, πραγμα 
τό όποιον ένισχύει τάς προσπάθειας των φιλότιμων 
έπιχειρηματιών τοΰ κινηματογράφου, διά τήν παρου- 
oLOtcriv εις τό μέλλον ετι έκλεκτοτεροον φιλμ., ~ t

Ιδίως δέον νά έξαρθη άπό τής στήλης αυτής αι 
τόσον μεγάλαι έπιτυχίαι τών τελευταίως προβλη- 
θεισών ταινιών «Ευθυμη χήρα», «Άνάστασις», «Ρο· 
μάνς», «“Όνειρον θερινής νυκτός», «Μιά νύχτα έρω
τος», «Κλό Κλό» κ. ά. έπιτυχίαι αΐτινες θά μείνουν 
άλησμόνητοι είς τήν μνήμην μας.

Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα κατά τήν 
παρελθοΰσαν εβδομάδα ύπό τοΰ αύτοΰ 
έργου καί εις τό αυτό Οέατρον.

Σύνολο ν

ΑΤΤΙΚΟΝ «Εύθυμη χήρα», β εβδομας.
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου Εισιτήρια 3687
Τρίτη 26 > 3942
Τετάρτη 27 » 2427
Πέμπτη 28 > 2745
Παρασκευή 29 » 2302
Σάββατον 30 » » 2741
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 5364

Τό δλον > 23208

27510
50718

CHARLES DICKENS

RUDOLF PRESBER
Νοσηλευόμενος εις τό Νοσοκομεΐον’τοΰ Αγίου 

“Ιωσήφ έν Πότσνταμ, παρέδωκε τό ζην ό Ροδόλφος 
Πρέσμπερ, είς ηλικίαν 67 έτών.

Ό Ροδόλφος Πρέσμπερ, καταγόμενος έκ Φραγ- 
φούρτης. τοΰ Μάϊν—μέ τήν εύθυμία του, μέ τό φτε- 
ρούγισμά του καί μέ.τό άλησμόνητο χιούμορ του, 
τά εΐχεν δλα άποτυπώσει μέσα στά β βλία του, στά 
θεατρικά του έργα, στούς στίχους του καί τά πεζο- 
γραφήματά του, άπό τά όποια άντλησε τό μέλι 
τους μιά ολόκληρη γερμανική γενεά.

Κατά τό 1900 μετέβη στο Βερολΐνον καί άνέ- 
λαβε τά σατυρικά φύλλα, έχρημάτισεν άρχισυντά- 
κτης τοΰ «Uber Land und Meer· προσφέρων έκ πα
ραλλήλου τήν συνεργασίαν του εις πλεΐστα όσα 
άλλα περιοδικά καί έφημερίδας. “Έγραψε ήμίσειαν 
έκατοντάδα βιβλίων καί πλεΐστα θεατρικά έργα. 
Μεταξύ τούτων ύπήρξε συγγραφεύς του «Die selige 
exzellenz», τό όποιον έχει κινηματογραφηθή καί τοΰ 
όποιου τώρα γίνεται νέα έπεξεργασία διά τόν ή- 
χητικόν.

* * *
Κατά τό παρ. δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν 

κατά Κινηματοθέατρα καί ήμερομηνίας τά έξής 
έργα:

Παλλάς: 2-8 Δεκεμβρίου «Ρομάνς» μέ τόν Κιε- 
ποΰρα καί 9—22 ίδίου, έπί δεκαπενθήμερον «’Όνει- 
ρον θερινής νυκτός».

Τιτάνια : 2—8 Δεκεμβρίου «Ραγισμένες καρδιές» 
μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ καί 9—22 ίδίου «Μιά νύχτα 
έρωτος· μέ τήν Γκραίης Μούρ.

’Αττικόν. 2—8 Δεκεμβρίου «Αύτοκρατορικός δρό
μος», 9—15 Δεκεμβρίου «Παρθένος μητέρα» μέ τήν 
Φρ. Γκάαλ καί 16—22 ίδίου «’Ανάμεσα σέ δυό καρ 
διές» μέ τήν Τζόαν Κράουφορδ.

Σπλέντιτ ; 2—8 Δεκεμβρίου «Μαντάμ Ντυμπαρύ» 
μέ τήν Γκίττα “Άλπαρ, 9—15 Δεκεμβρίου «“Έγκλη
μα καί τιμωρία» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ καί 16—22 
ίδίου «Έπιζόντ» μέ τήν Πάουλα Βέσελυ.

Πάνθεον : 2-8 Δεκεμβρίου «Ή μνηστή τοΰ φραν- 
κενστά’ίν καί 9—22 Δεκεμβρίου, έπί δεκαπενθήμε
ρον «Τό πλήρωμα» μέ τήν “Ανναμπέλλα.

Κοτοπούλη ; 2—8 Δεκεμβρίου «Ό άνθρωπος σκιά», 
9—15 Δεκεμβρίου “Ο δόκτωρ X ,, καί 16—22 ίδίου 
“20 χιλιάδες χρόνια στο Σίγκ-Σίγκ,,.

'Απόλλων : 28 Νοεμβρίου μέχρι 4 Δεκεμβρίου “Τό 
μαγικό παλάτι,, 5—11 Δεκεμβρίου “Ο άνθρωπος τών 
δύο κόσμων,, 12—18 ίδίου “Φλόγες τοΰ πεπρω
μένου,, καί 19—25 “Περιπέτειαι τοΰ Ταρζάν,,.'

Kara τό παρελθόν δεκαπενθήμερον, έπραγματοποι- 
ηθησαν τα κάτωθι εισιτήρια είς τούς κεντρικούς κινη
ματογράφους τών 'Αθηνών Α βιζιόν.

Retro (joiduoyn-Maijer

‘Εβδομάς 25 — 1 Δεκεμβρίου 1935.
1ΙΤΑΝΙΑ «Άνάστασις», β’ έβδομός.
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου Είσιτήοια
Τρίτη 26
Τετάρτη 27 » »
Πέμπτη 28
Παρασκευή 29 » »
Σάββατον 30 > »
Κυριακή ι Δεκεμβρίου »

Τό όλον »
, Τπσιτήρ'α πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ 

αυτου έργου καί είς τό αυτό Κινηματοθέατρον 
κατα την προηγουμίνην εβδομάδα.

Σύνολον

3G35 
3038 
2292 
2291 
2082 
2643 
5497

21478

26574
48052

ΠΑΛΛΑΣ «2ϋουζοΰ», Ζοζεφίν Μπαϊκερ.
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου Εισιτήρια
Τρίτη 26 >
Τετάρτη 27 » »
Πέμπτη 28 » >
Παρασκευή 29 > »
Σάββατον 30 »
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 

Τό δλον
*

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ουγγρική Ραψωδία», X. Ζένκερ.
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου Εισιτήρια
Τρίτη 26
Τετάρτη 27 » »
Πέμπτη 28 » »
Παρασκευή 29 » »
Σάββατον 30
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου

Τό δλον »
| ΠΑΝΘΞΟΝ «Μονάχ η στή ζωή», Σ ίρλεϋ Τέμπλ.

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου Εισιτήρια
Τρίτη 26 » »
Τιτάρτη 27 »
Πέμπτη 28 » »
Παρασκευή 29 > »
Σάββατον 30 » »
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 

Τό δλον
°

ΑΠΟΛΛΩΝ «Νο 17 ».
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου Εισιτήρια
Παρασκευή 22 >
Σάββατον 23 » »
Κυριακή 24 » >
Δευτέρα 25 » »
Τρίτη 26 » »
Τετάρτη 27

Τό δλον »

ΚΟΤΟΠΟΥ Λ Η «‘Ο Ροκαμβόλ».
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου Εισιτήρια
Τρίτη 26 » »
Τετάρτη 27 »
Πέμπτη 28 >
Παρασκευή 29 β >
Σάββατον 30

Δεκεμβρίου
Τό δλον

Κυριακή 1 -*

3848 
2668
1560 
1435
1242 
1365
2293

14411

3287
3976
2420
2228
1959
2315
5090

21275

2392
2446
1703
1892
1692
2995
4930

18050

1244
1020
1135
1848
925
813
436

7421

2322 
2030
1336 
829
657
760 

2475
10409



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΧΤΗΡ»

«ΚIΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ1 ΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

Εβδομος 2-· 8 Δεκεμβρίου 1935.
ΤΙΤΑΝΙΑ «Ραγισμένες καρδιές», Σ. Μπουαγιέ.

Εισιτήρια 3110Δεύτερα 2 Δεκεμβρίου
Τρίτη 3 » » 3029
Τετάρτη 4 » 3121
Πέμπτη 5 » » 2362
Παρασκευή 6 » » 2346
Σάββατον 7 » » 2566
Κυριακή 8 » » 4481

ΑΤΤΙΚΟΝ
Τό δλον

«Αυιοκρατορικός δρόμος ·, Κάτε φόν
21U15

Νάγκυ'
Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 2512
Τρίτη 3 » » 2482
Τετάρτη 4 » > 2803
Πέμπτη 5 » 2417
Παρασκευή 6 » » 2715
Σάββατον 7 » » 2468
Κυριακή 8 » » _ 5697

ΠΑΛΛΑΣ « 
Δευτέρα

Τό δλον
Ρομάνς», Γιάν Κιεπούρα 

2 Δεκεμβρίου Εισιτήρια

21094

3172
Τρίτη 3 > 2533
Τετάρτη 4 > > 2681
Πέμπτη 1) » » 2120
Παρασκευή 6 » 2373
Σάββατον 7 » Λ 2152
Κυριακή 8 » 5011

ΣΠΛΕΝΤΙΤ

Τό δλον »

«Μαντάμ Ντυμπαρύ», Γκίττα Άλπσρ

20042

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 635
Τρίτη 3 » » 852
Τετάρτη 4 » 850
Πέμπτη 0 » 783
Παρασκευή 6 » 845
Σάββατον 7 » 950
Κυριακή 8 » » 1159

ΠΑΝΘΕΟΝ «Ή
Τό δλον » 6374

μνηστή τοΰ Φρανκενστάίν», Καρλώφ.
Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 4077
Τρίτη 3 3552
Τετάρτη 4 » 2974
Πέμπτη 5 » » 1928
Παρασκευή 9 2087
Σάββατον 7 > » 1806
Κυριακή 8 > 4179

ΑΠΟΛΛΩΝ «Τό
Τό δλον » 20603

μαγικό παλάτι», Κάτε φόν Νάγκυ.
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου Εισιτήρια 1641
Παρασκευή 29 » 1333
Σάββατον 30 > » 1265
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου » 1103
Δευτέρα 2 » 89
Τρίτη 3 » » 102
Τετάρτη 4 » > 239

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Τό δλον

Ό άνθρωπος σκιά» , Μύρνα Λόϋ.
5771

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 700
Τρίτη 3 » » 719
Τετάρτη 4 » » 695
Πέμπιη > » 524
Παρασκευή 6 » » 639
Σάββατον * 604
Κυριακή 8 » » 1538

Τό δλον » 5419

ΤΙΤΑΝΙΑ «Μιά νύχτα έρωτος», Γκρέης Μούρ.

'£βδομάς 9 -15 Δεκεμβρίου 1935.

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 2001
Τρίτη 10 2449
Τετάρτη 11 » 2320
Πέμπτη 12 2073
Παρασκευή 13 » 2360
Σαββατον 14 » 2504
Κυριακή 15 » » 4469

Τό δλον » 18176
ΑΤΤΙΚΟΝ «Παρθένος μητέρα», φρ. Γκάαλ.
Δευτέρα 
Τρίτη

9
10

Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1701
1882

Τετάρτη 11 1821
Πέμπτη 12 > 1455
Παρασκευή 13 » 1766
Σάββατον 14 1762
Κυριακή 15 » » 3870

Τό δλον » 14257
ΠΑΛΛΑΣ «’Όνειρον θερινής νυκτός».
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 3237
Τρίτη 10 > 3930
Τετάρτη 11 » » 2584
Πέμπτί] 12 » 2910
Παρασκευή 13 » 2512
Σάββατον 14 » » 2563
Κυριακή 15 » > 5997

Τό δλον » 23733
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «’Έγκλημα καί Τιμωρία», Χ.Μπώρ.
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 2278
Τρίτη 10 2387
Τετάρτη 11 » 2304
Πέμπτη 12 1809
Παρασκευή 13 » 2084
Σάββατον 14 » 2116
Κυριακή 15 » » 4233

Τό δλον » 17207
ΠΑΝΘΕΟΝ «Τό πλήρωμα», ’Ανναμπέλλα.
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 2179
Τρίτη 10 » 2176
Τετάρτη 11 » 2609
Πέμπτη 12 > > 2170
Παρασκευή 13 » 2346
Σάββατον 14 » > 2514
Κυριακή 15 4289

Τό δλον » 18283
ΑΠΟΛΛΩΝ «Ό ιίνθρωπος τών δύο κόσμων», Φ. Λέντερερ
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 525
Τρίτη 10 » » 548
Τετάρτη 11 » » 609
Πέμπτη 12 » » 1310
Παρασκευή 13 » 108
Σάββατον 14 Ί 117
Κυριακή 15 » 142

Τό δλον » 3356
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Ό Δόκτωρ X.».
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίοτ' Εισιτήρια 1373
Τρίτη 10 > 1255
Τετάρτη 11 » 1083
Πέμπτη 12 > 826
Παρασκευή 13 » 695
Σάββατον 14 > » 728
Κυριακή 15 » > 2458

Τό δλον » 8418

ΠΙΝΑΞ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΠροιγματοποιηΘέντων ύπό ένός έκαστου τών κατωτέρω κεντρικών κινηματοθεάτρων τών ’Αθηνών 

Α". βιζιόν άπό τής ημέρας ένάρξεως τής περιόδου 1935—35 μέχρι καί τής 15ης Δεκεμβρίου 1935.
Έν συνεχεία συγκριτικούς πίνακας πραγματοποιηθέντων εισιτηρίων είς τούς αύτούς Κινη

ματογράφους καί είς τό διάστημα τών αυτών ήμερων, κατά τάς παρελθούσας περιόδους 
1933—34 καί 1934—35 μέ τήν καθ’ ήμέραν άναλογίαν αύτών.

ΙΙερίοδος 1935—1936 Περίοδος 1934 —1Q35 Περίοδος 1933 1934 |
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Πραγματοποιη- 
ϋ-έντα Εισιτή

ρια.

’Αναλογία
καΰ·· ήμέ- 1

ραν. |

ΠΑΛΛΑΣ 65 139.334 2143 65 109,024 1677 65 160,519 2469

ΤΙΤΑΝΙΑ 57 135.945 2385 57 92,427 1621 57 156,301 2742

ΑΤΤΙΚΟΝ 68 160.140 2355 68 162,833 2394 68 146.512 2154

ΠΑΝΘΕΟΝ 65 121.140 1835 66 88.551 1341 66 122,910 1861

ΣΠΛΕΝΤΙΤ 57 110.935 1946 57 61,120 1072 57 98,286 1724
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 57 67.603 1186 — 57 70,029 1228
ΑΠΟΛΛΩΝ 59 55.936 948 59 46,748 792 59 61,772 1 1046

Πληροφορούμεθα δτι, ό άλλοτε έν Μακεδονία 
άντιπρόσωπος τοΰ κ. Βο Αγαρίδη, κ. Χολέβας συνε- 
ταιρισθείς μετά τοΰ έκεϊ κ. θεοχάρη ίδρυσαν γρα- 
φεΐον έκμεταλλεύσεως κινημ. ταινιών προμηθευθέν- 
τες πρός τούτο περί τάς 30 όμιλούσας ταινίας γερ
μανικής παραγωγής. 'Η ώς ανωτέρω εταιρία προ- 
τίθ_εται νά ίδρυση μελλοντικώς καί έν Άθήναις γρα· 
φεϊον πρός έκμετάλλευσιν τών ταινιών της.

11 Elms τμ ειμιμ |«
Πειραιιϋς

Χαι - ΛάΙφ. Προεβλήθησαν τά έργα “Ροκαμβόλ,, 
‘Αυιοκρατορικός δρόμος,, καί ,,‘Η μνηστή τοΰ Φαν- 

κενσιάίν,,.
^"^ντι;τ· Προεβλήθησαν τά έργα “Ουγγρική Ράψω· 

“ιΓ(" “ Ανάστασις,, μέ τήν Άννα Στέν καί “Ραγισμένες 
καρδιές,,.
, Προεβλήθησαν τά έργα ,,‘11 εύθυμη χήρα,,

Αουζοϋ,, μέ τήν Μπαϊκερ καί “Φολί Μπερζέρ,,.
Θεσσαλονίκη

Ηλνσια Προεβλήθησαν τά έργα “Μαύρα μάτια,, “Ευ- 
νυμη χήρα,, “Στραντιβάρι,, καί “Παρθένος μητέρα,,.

' ε^ανΐΛ·' Προεβλήθησαν τά έργα “Κατάσκοπος,, “Μα- 
‘ Ανάστασις,, “Ραγισμένες καρδιές,, καί 

Εγκλημα και τιμωρία,,.
ιονΰσια. Προεβλήθησαν τά έργα “Ενας χρυσός άν- 

Νατάσσσ,, “Κλό Κλό,, “Ουγγρική ραψωδία,, 
και ‘Ο τυχοδιώκτης,,.
u-p. Προεβλήθησαν τά έργα ‘ Q κόσμος προχωρεί,, 

ο καμπαρέ τών ονείρων,, “Μαύρη Ήπειρος,, “Δικτά- 
σταλγίσ* '‘-^ον“ΧΊ Οίή ζωή,, καί “Η νο-

. Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα “Ταρζάν καί ή 
τροφος του,, “Μιά Χριστουγεννιάτικη βραδυσ, “Η 

,.λ®' -Ε C<’’ *!Π18λίας,. “Ο μυστηριώδης φόνος,, “Τό 
νιινπϊ3ω*·Ου',-α®ων” ' τ0α1νο φάντασμα “"όταν ή 
Υυναικα αγαπα,, καί “Μασκαράτ,,.

χαςαρ. Προεβλήθησαν τά έργα “Η άρτοπώλις τών

Παρισίων,, “Οταν μέ γέλασες μιά βραδυά,, “Τό Σινικόν 
τείχος , “Μεγάλος διάβολος σέ μικρό παπούτσι,, καί 
“Πώς έσβυσε μιά αγάπη,,.

Νίον Έ&νικόν. Προεβλήθησαν τά έργα Ό άσωτος 
υιός,, “Τό παλάτι τοϋ έρωτος,, “’Αμόκ,, “Ένα κορίτσι 
πού δέν ξεχνιέται,, “Ο άνθρωπος πού σκότωσα,, καί 
“Παοθένες τοΰ 1935,,.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Εναντίον τών 
μαύρων τής έρημου,, “Ο κυρίαρχος τής γής„ “Τό τελευ· 
ταϊον βάλς τοΰ Σο.τέν,, “16 λεύγες ύπό τήν θάλασσαν,, 
“ Πριγκήπισσα τοϋ τσάρντας„ “Αμόκ,, “Φοΰ Μαντσοΰ,. καί 
“ Γό τραγούδι τοΰ Νείλου,,.
Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Ιππότης κάου-μπόϊ„ 

“Η κατάληψ.ς τής Άδουας,, ‘Τραίνο φάντασμα,, “Εκα
τομμυριούχος κάου μπόι,, “Κάθισμα 13., “Τό Σινικόν 
τείχος,, “’Αετό; τής ’Ισπανίας,, καί “Έκδίκησις θηρίου,,.

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα “Στό περιθώριον 
τής ζωή:,, “Τά φώτα τής πόλεως., “Ο κακός δρόμος,, 
“Στά κύματα τοΰ Βοσπόρου,, ‘“Άσωτος υϊός„ “Μανουε- 
λίτα,, “Σαγκάϊ ’Εξπρές,. “Τό τσιγγάνικο τραγούδι,, καί 
“Η πριγκήπισσα τής τσάρντας,,.

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα “Δύσκολη στι
γμή,, “Τό τελευταίο βάλς,, “Η καλυτέρα μου πελάτις,, 
“Άσωιος υιός,. “Η κυρία μέ τάς καμελίας,, “Πές μου 
ποιά είσαι., “Η πριγκήπισσα τής τσάρντας,, καί “’Αμόκ,,.

'Ολύ-πια. Προεβλήθησαν τά έργα “Αί δύο όρφαναί,, 
“Μιά νύχτα στή Βινετία,, “Μιά Χριστουγεννιάτικη βρα
δυά,, “Στά κύματα τοΰ Βοσπόρου,, καί “Κατάσκοπος 33,.
Πάτραή-

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα “Νέα ‘Υόρκη · Μια- 
μί , “"Ερωτες κατασκόπου,, Ό κόκκινος σουλτάνος., 
“Μαύρα μάτια,, “Μιά γυναίκα έκλεψε έναν άνδρσ., καί 
ή ταινία τής υποδοχής τοΰ Βασιλέως.

Πάν&εον (Ταράτσα) Προεβλήθησαν “Ο Ιππότης κάου" 
μπόι,, “Η νήσος τοΰ κινδύνου,, “Υπό τόν ήλιον τής Σα" 
χάρας,, ‘Ή τιμή τοϋ πλοιάρχου,, “Τοΰνελ No 9 δέν ά
παντά,, καί ή υποδοχή τοΰ Βασιλέως.

Πάν&εον. (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα “Τοΰ
νελ No 9,, “Νέα ‘Υόρκη-Μιαμί,, “ΟΙ ξένοιαστοι., “Οί 
πειραταί τοΰ άέρος,, “Η δύναμις,, καί “Φωνή σιό σκοτάδι,.

Δυστυχώς ή προβληθεϊσα ταινία τής υποδοχής τοΰ βα- 
σιλέως δέν ήρεσε είς τό Κοινόν πράγμα τό όποιον προ-
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εκάλεσε καί τήν δυσφορίαν του. Τό γεγονός τοϋτο ϊσως 
δέν βαρύνει τήν ένταΰθα έπιχείρησιν ή οποία καλή τή 
πίστει έπρομηθεύθη αυτήν. Άνδριόπαυλος
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πρίγκηψ ’Ιω
άννης» ,,Ό Κλέπτης,, “Κατηγορούμενε ομολόγησε,, καί 
“Ο δήμιος.,.

Προσεχώς θά προβληθούν τά καλλίτερα έργα τών 
γραφιίων Άμολοχίτη Βουλγαρίδη - A. Ε.Κ.Ε , Μέτρο 
Γκόλντουίν, Α. Ζερβού, Φόξ Φιλμ, Άνων. Κινημ. ‘Εται
ρίας, Γουώρνερ Φέρστ, μεταξύ τών όποιων περιλαμβάνον
ται τά “Κόστα Ντίβα,, “Ότσιτσόρνια,, “Εύθυμη χήρα,, 
“Ρομάνς,, "Τό πλήρωμα,, “Τό μπάρ τών ονείρων,, “Θά 
πάρω ένα έκατομμυριοϋχον,, “’Εστεμμένοι είλωτες,, ‘‘Μις 
Μπά„ "Μονάχη στή ζωή,, κ. ά.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα "Ο κατακτητής τών 
θαλασσών,, “Πρόσκλησις σ' ένα βάλς,, “Βαρώνος άτσίγ- 
γανος,, καί “Ο τυχοδιώκτης,,.

Προσεχώς “Κλό Κλό,, “Μιά νύχτα έρωτος,, “Ραγισμέ
νες καρδιές,, “Τό παλάτι τών ονείρων,, ‘ Ντυμπαρύ, κ. ά,.

Χ.Π.
ΖάχυνΑο;

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Η γάτα καί τό 
βιολί,, “Υπό τόν ήλιον τής Σαχάρας,, “Γιά μιά νύχτα 
ήδονήσ,, ,‘Φλέγόμενα τουφέκια,, “"Ενα αστέρι πέφτει 
άπό τόν ουρανό,, “Υπό ψευδή σημαίαν,, “Σ’ αγάπησα 
πριν σέ γνωρίσω,. “Λευκός παράδεισος,, “Πώς να τό πώ 
στόν άνδρα μου,, “"Ερως καί ήθική,, ‘Ό "Εντυ φακί
ρης,, καί ‘‘Τό αηδόνι τής Βιέννη·,,. Τζίνα Γρνπάρη 
Λάρισσα

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα “Ταξειδιώτις,, 
,‘S.O.S,, “Τό σπήτι τοΰ μυστηρίου,, “Η νεκρανάστασις,, 
“Σαπφώ,, καί “Πώς έσβυσε μιά αγάπη,,.

Τιτά via. Προεβλήθησαν τά φιλμ “Τό μυστικόν πού 
καίει,, “Κσριόκα,, “"Ενα τραγούδι γυρίζει τόν κόσμο,, 
“Ράφλ,, “Τό κύκνειον άσμα,, καί λευκός γάμος,, Σ. 
Μυτιλήνη

Σαπφώ, Προεβλήθησαν τά έργα “Πολωνέζικο ρομάν- 
τσο„ “Παγκόσμιος θύελλα,, “Τρελλή Λόλλα,, “Η κυρία 
τού Μαξίμ,, ή ταινία τής υποδοχής τού βασιλέως, “Τά 
κόλπα τοΰ Μπούκ Τζόννες,, “Αικατερίνη ή μεγάλη., Ή 
χρυσή πεταλούδα καί “Ένα τραγούδι γυρίζει τόνκόσμο.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Άβδούλ Χαμίτ,, 
“Ο κυρίαρχος τής ζούγκλας,, “S.O.S.., “"Ενας άνδρας 
δυό γυναίκες,, “Νυκτεριντ’ι πτήσις,, “Ράγκο,, ευεργετική 
υπέρ τοΰ προσωπικού τοΰ κινηματογ άφου, “Μεγάλος 
διάβολος σέ μικρό παπούτσι,. “Φαιδώρα,, “Η δάκτυλο- 
γράφος παντρεύεται,, “Ο άτιμασθείς Ρογήρος,, “Τραγω
δία,, μέ αποτυχίαν, “Τό καμπαρέ τών ονείρων,. ‘“Ασμα 
άσμάτων,, “Τά θύματα τής κρίσεως καί “Υπό τήν σκιάν 
τής παγόδας,,. Σωφρονιάδης
S ά ν 8 η

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα “Όταν ξέρει τί 
θέλει ή γυναίκα,, “Η βασίλισσα Χριστίνα,, καί “Τζιτζί 
μπερμπέρ,,.

Πάν&εον (βωβός). Προεβλήθησαν τά έργα “Σπαθί 
καί μάουζερ,, καί “Τραγική στιγμή,,. Παρασχίδης 
Πύργος (’Ηλεία;)

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα “Κορίτσια τής τζάζ„ 
“Τό υποβρύχιο μέτωπο,, “Κορίτσια γιά παντρειά,, μέ τήν 
Ρενάτε Μύλλερ,, “Ένας ναύτης μέ καρδιά,, “Η γυναίκα 
καί τ’ αηδόνι,, “Τά χαρέμια τής Βαγδάτης,, “Πολωνός 
έβραΐος,, καί δύο ταινίαι τής άφίξεως καί υποδοχής τοΰ 
βασιλέως μέ έπιτυχίαν.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “’Αμόκ,, “Μέσα 
στήν άγκαλιά του,, “Σήμερα ζοΰμε,, “Θές δέν θές θά μ' 
άγαπήσης,, “Θά γίνης δούκισσα,, “Νοκτοΰρνο,, “Χαρήτε 
τή ζωή σας„ καί ή ταινία τής υποδοχής τοΰ βασιλέως,,.

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα “Μουλέν Ρουζ,,

“Η κούρσα τόν θανάτου,, “Ρέξ Μπίλ ό τρομερός,, “Σή 
μέρα ζοΰμε,, “Νούμερο 17„ “Ο κύκλων τού Τέξας,, “Μιά 
φωνή σιό σκοτάδι,, καί ή ταινία τής υποδοχής ιού βασι- 
λέως Γεωργίου. Ζαφειρόπουλος
Χίος

Άοτήρ. Προεβλήθησαν τά έργα ‘“Ένα τραγούδι, ένα 
φιλί, μιά γυναΐκ ι„ “’Ισραήλ,, “Ο άλήτης τοΰ Τεξάς,, “Τό 
τραγούδι τοΰ Νείλου,, έπιτυχώς, “Φρανκενστά'ίν,, μετρίως, 
“Η θύελλα,, “Αικατερίνη ή Μεγάλη,, έπιτυχώς, “Τά 
σκάνδαλα τοΰ 1934,, άνεπιτυχώς λόγω τών βροχών, “Νυ
κτερινή περίπολος,, “Σάς ζητούν στό τηλέφωνο., έπιτυ- 
χώς, άλλά μέ δυσμενείς κρίσεις τού κοινού, “"Ενα τρα
γούδι γυρίζει τόν κόσμο,, μετρίως, “"Ενα φιλί στόν κα- 
θρέπτη, ομοίως, “Η κούρσα τού θανάτου,, “Δέν μέ τρο
μάζουν τά κόλπα σας,, “Οί γρενναδιέροι τής άγάπης,, 
“Ορκίσθηκες νά μ’ αγαπάς,, καί ή ταινία τής υποδοχής 
τοΰ Βασιλέως μέ έξαιρετικήν κοσμοσυρροήν, άλλά χωρίς 
ν* άρέση.

Προσεχώς “Φρά Διάβολο., “Έκλεψαν έναν ανδρα,, 
“Νοκτοΰρνο., κ, ά,. Βουδούρης
'Αργοτόλιον

Άτλαντίς. Προεβλήθησαν τά έργα “Τσιγγάνικο τρα
γούδι,, “Διπλούς γάμος,, “Ο ώραϊος καταχτητής,, “Α
γάπα με αυτή τή νύχτα,, καί “Κάρμεν,,.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα “Γκράντ Ότέλ,, 
“Έλεύθερς ψυχές,, “Όρλώφ,, “Τό βάλς τοΰ Δουνάβεως,, 
καί ή ταινία τής υποδοχής τοΰ Βασιλέως.

Καί ό εις καί ό έτερος Κινηματογράφος προβάλλουν 
τά έργα των, πρό κενών καθισμάτων, ώς έπί τό πλεΐστον.

Βουτσινάς.
X α λ X i ς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό βάλς τοΰΔου- 
νάβεως», «Άσμα άσμάτων», «Τό κάθισμα ΰπ’ άρ. 13», 
«Έβένα ποθώ», <Στό πέλαγος τής Σιγκαπούρης», «Νανά», 
ή ταινία τής άφίξεως τοΰ βασιλέως Γεωργίου, «Μασκα- 
ράτ» καί «Χειμωνιάτικο όνειρο».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαρίτα», «Θές δέν 
θές θά μ’ άγαπήσης», «Φοΰ-Μαντσοΰ», «Ό δικτάτωρ 
τού παραδείσου», «Πολωνέζικο αίμα», ή ταινία τής υπο
δοχής τόΰ βασιλέως Γεωργίου «Μιά νύχτα έρωτος» καί 
«Νυκτερινή πτήσις». Λυκόπ
Δράμα

Μέγας. Προιβλήΰησαν τά έργα «Άγγελος στό σκό
τος», «Ή κυρία μέ τσς καμελίας», «Ό ωραίος φοιτητής», 
καί «Ή κυρία τοΰ ντάνσιγκ».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό μικρός βασι
λεύς», καί «Σόζ μπίρ, ’Αλλάχ μπίρ». Γοριδάρης 
Σέρραι.

βρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τελευταΐον βάλς 
τοΰ Σοπέν» μέ έπιτυχίαν, «Ό πατέρας», «Βαρκαρόλλα», 
«Μοδέρνα Χρόνια» μέ τήν Τζόαν Κράουφορντ, «Κα- 
ριόκα» καί «Ή εύθυμη χήρα» μέ άφάνταστον έπιτυχίαν. 
Ή πρεμιέρα τοΰ τελευταίου έργου συνεκέντρωσε τήν 
έκλεκτοτέραν μερίδα τοΰ Σερραίκοΰ Κοινού.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ό χονδρός καί ό 
λιγνός στό μέτωπο», «Δόν Ζουάν», «Κατάσκοπος 33», 
«Παρθένες 1935», « Ο κόσμος γυρίζει» καί «Καθιθκα» δευ- 
τέρα βιζιόν λόγω τής μεγάέ.ης της επιτυχίας.

Βατακίδης 
Καβάλλα

'Ολύμπια Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά βραδυά στή 
Βενετία», «Νύχτες Μόσχας», «Τό τελευταΐον βάλς». «Έξ- 
τάζ», «Ή ταξειδιώτις» καί ή ταινία τής άφίξεως τοΰ 
βασιλέως Γεωργίου.

Διονύσια Προεβλήθησαν τά έργα «Τρία ραντεβού τά 
μεσάνυχτα», «Πολυμελή; οικογένεια», «Φτερό στόν άνεμο» 
«Στά γαλανά νερά τοΰ Βοσπόρου», «Μαύρα μάτια» καί 
«Φολί Μπερζέρ».

Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό έπαναστάτης τής

Σαγγάης», «Οί τυχοδιώκται», «Βασιλική τίγρις», «Έκδί- 
κηίις θηρίων» καί «Μυστική ηπηρεσια». Βασιλακος.

Αμαλιάς
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά γυναίκα δια, 

τάσσει» τοΰ όποιου τήν προβολήν, άπηγόρευσεν 
ή άστυνομία, «'C ----_. .
μένοι τζέντλεμαν». «Κίγκ Κογ: 
«Ό άόρατος άνθρωπος» καί ι 
βασιλέως Γεωργίου. t „

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τα έργα « 
χιόνι», «Μέ θέλεις γιά γυναίκα σου», 
γοΰδι» καί ή ταινία τής υποδοχής τοΰ 
γίου.

Ό πόλεμος τοΰ βαλτ», «Οί πεντε κατηρα- 
ικ» μέ μεγάλην έπιτυχίαν 
ή ταινία τής υποδοχής τοΰ

"Ιχνη πάνω στό 
«Τσιγγάνικο τρα- 

Βασιλεως Γεω- 
Μποτσέζος

Ρέθυμνου
Ίδαΐον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ποτέ πειά 

δέν θ’άγαπήσω», «Παραμύθια Χόφμαν», «Ό πρίγκ ,ψ 
τής ’Αρκαδίας», «‘Υπό τήν σκιάν τής παγόδας» καί 
«Νύχτες στό Βόσπορο».

Χάρις είς τούς φιλοπροόδους επιχειρηματίας κ. κ. ,Κα- 
πετανάκη καί Λάριον ή πόλις μας απέκτησε τόν ανω
τέρω πρώτης τάξεως κινηματογράφον είς δν έγκατέστησαν 
τελειότατα ήχητικά μηχανήματα μάρκας Ουεπστερ Σι
κάγο. Λαερτιάδης
Αϊγιον

Άνάπλασις. Προεβλήθησαν τά έργα « Οταν ξυπνά 
τό παρελθόν», «Ή νεκρανάστασις», «Τρελλός γιά κίν
δυνο», «Στή χώρα τών ονείρων», «Λιλιόμ», «Βασίλισσα 
Χριστίνα», «Έρωτες άμαζώνων», «Τρελλός καβαλλάρης-·, 
“Μαγαπά τρελλά,, “Ο χονδρός καί ό λιγνός στό μέτωπο,, 
“Ξανθή ’Αφροδίτη,, καί ή υποδοχή το1* βασιλέως Γεωργίου.

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα “Περιπλανώμε- 
νος ίουδαϊος,, “"Ανθρωπος χωρίς όνομα,, ή, ελληνική 
,,‘0 κακός δρόμος,, “Η φίλη τής Α. Ε.,, “Η αντίζηλοι,. 
,.Ή χαραυγή,, καί ή ταινία τής υποδοχής τοΰ βασιλέως 
Γεωργίου, Καρβέλας.
Ήράχλειον

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα ,,Ήρωϊκή Δράγα, 
είς επεισόδια, ,,‘Η γιγαντομαχία τών Δαρδανελλίων,, 
“Κλεμένη άγάπη,, καί “"Ερωτες’άμαζόνων,,.

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά ‘έργα “Φωλεά ληστών, 
“’Εκδικητής έρυθροδέρμων,, ,,‘0 θησαυρός τών πείρα 
τών,, καί ,,‘Υπό τήν άγχόνην,,.
Σύρος

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «’Απηγορευμένη με
λωδία,, “Τό μονοπάτι του θανάτου,, “Τό βάλς πού δέν 
ξεχνιέται,, «Ό στιγματισμένος», “Κίγκ - Κόγκ,, “Βιεννέ
ζικα παραμύθια,, “Λιλιόμ,, “Σ’ άρέσω γιά γυναίκα σου,, 
καί «‘Η γιγαντομαχία τών Δαρδανελλίων,,. Γεραγάλα!

Ο ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ
Εις μίαν ονειρώδη τοποδεσίαν τής χώρας τοΰ 

Καφφέ, ίδρύθη άπό τίνος ένας Ζωολογικός Κήπος. 
Περιλαμβάνει πολλάς κατηγορίας ζώων εξ έκείνων 
τα οποία διαιτώνται εις τήν Τροπικήν Χλωρίδα καί 
τα οποία ημείς οί Ευρωπαίοι θά μπορούσαμε ϊσως 
να θαυμάσωμεν μόνον εις σπανίας παραδειγματι 
κας εκθέσεις ολίγων Ζωολογικών Κήπων τών ευ
ρωπαϊκών χωρών.

Ο προμνημονευθείς ζωολογικός κήπος τής Βρα
ζιλίας είναι πράγματι τεράστιος καί δέν έχει σχε
δόν διαφοράν άπό μίαν φυσικήν ζούγκλαν. "Ολος

Ό Ζάν Πιέρ ’Ωμόν, ό άλησμόνητος πρωτα
γωνιστής τοΰ νέου έργου «Τό πλήρωμα» ό 
όποιος πρωταγωνιστεί μετά τής Σιμόνης 
Σιμόν είς τήν ταινίαν «Ή πρώτη φλόγα»
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Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΓΕΝΝΑΡΗΣ
Στό νέο φιλμ τής Σίρλεϋ Τέμπλ «Ό Λοχαγος 

Γεννάρης, ή μικρούλα «σταρ» θά τραγουδήση καί 
ωραία τραγούδια, σέ πέντε διαφορετικές γλώσσες. 
"Ετσι θά τήν άκούσωμε νά τραγουδά γαλλικά, αγ
γλικά, γερμανικά, ιταλικά καί χαβανέζικα.

Όμολογουμένως αυτή ή ατραξιόν θά εϊναι άπό 
τά μεγαλύτερα θέλγητρα τοΰ φίλμ.

δ ζωικός κόσμος παρουσιάζεται μέ τήν σειράν του’ 
πτηνά, έρπετά, θηλαστικά ζώα. Οί μικροσκοπικοι 
παπαγάλλοι αϊωροϋνται επάνω στά κλαριά τών δέν
δρων, φείδια σέρνονται επάνω στή γή, χελώνες 
πλανώνται δλοτρόγυρα μέ τό φανταχτερό καί κω
μικό καβούκι τους, άλλα τεμπέλικα ζώα μέ κουτο
πόνηρη δμως φάτσα κρέμωνται πάνω στά δένδρα.

Τό σύνολον αυτό τού Κήπου μέ τά περίεργα καί 
άξια θαυμασμού ζώά του έκινηματογράφησε κάποια 
Κινηματογραφική φίρμα Korosi σέ μιά ταινία 
διάρκειας 12 λεπτών.
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ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
— Ό Dickson άπέθανεν εις ήλικίαν 75 έτών, έ- 

ζησε δηλαδή δύο χρόνια περισσότεροί’ άπό τόν μέ- 
γαν διδάσκαλόν του, άφοΰ κατέλαβε μίαν τιμητικήν 
θέσιν εις τήν ιστορίαν τοΰ Κινηματογράφου.

— Ό λόρδος Tyrell, τέως πρεσβευτής τής Βρετ- 
τανικής αύτοκρατσρίας έν Παρισίοις, διωρίσθη Πρό
εδρος τής άγγλικής λογοκρισίας των φιλμ.

— Κατά πρόσφατον στατιστικήν, μέχρι τής 1ης 
’Οκτωβρίου ληγοντος έτους, διετέθη έν ‘Ηνωμ. Πολι- 
τείαις διά τήν βιομηχανίαν των άνευ σημασίας 
φίλμ, τό σεβαστόν ποσόν των 1.700.000 δολλαρίων, 
ποσόν τό όποιον μέχρι τέλους τοΰ τρ. έτους ΰπολο- 
γίζουσιν δτι θά φθάση ασφαλώς τά 2 000.000.

— Τό 80 ο)ο τοΰ ανωτέρω ποσού φαίνεται διατε- 
θέν διά τήν κατασκευήν ταινιών πρός χρήσιν τών 
Σχολείων, τών ’Αρχών κλπ.

— Κατά πληροφορίας έκ Νέας ‘Υόρκης, μία αγ
γλική Τράπεζα ήγόρασεν άπό τήν R.C.A.—κατ’ άνα- 
κοίνωσιν τοΰ Προέδρου Sarnoff—τήν πλειοψηφίαν 
τών ήλεκτρικών καί μουσικών βιομηχανιώ νδιάλ)σμόν 
μιας άγγλικής έταιρίας μουσικών μηχανημάτων

— ‘Ως τιμήν άγοράς προσεφέρθη τό καταπληκτι
κόν ποσόν τών 10 200.000 Δολλαρίων, πληρωτέον 
τοΐς μετρητοϊς έν Νέα ‘Υόρκη.

—Εις τά έν Billancourt—’Ατελιέ στό Παρίσι άρχι
σαν αί προετοιμασίαι διά τήν κινηματογράφησιν τοΰ 
γνωστού έργου τοΰ Ζολά «Τό χρήμα, τοΰ όποιου τό 
σενάριο έχουν ήδη έτοιμο οί Πιέρ Μπιγιόν κα'ι 
Μπερνάρ Ζιμέρ.

—’Επίσης άρχισε τό «γύρισμα» τής κωμωδίας “Bi
chon,, μέ τόν Μπουσέ, τήν Μαργαρίτα Ντεβάλ καί 
τόν Μαρσέλ Βαλλέ.

— ’Εν τφ μεταξύ προχωρούν αί έργασίαι εις τό 
«γύρισμα» τοΰ έγχρώμου φίλ -Ή Γή ποΰ πε&αίνει·> 
τής Paris—Color—Films, άπό μηνός περίπου, μέ ρε- 
ζισέρ τόν jean Vallee.

— Πρωταγωνιστούν ή Σιμόνη Μπουρντέ καί δ 
Πιέρ Larquey.

— Εις τά ’Ατελιέ joinville τοΰ Συνδικάτου Πατέ, 
«γυρίζεται» τό ύπό τόν TixXovAnnemarie» έργον τής 
Annabella-Film, μέ πρωταγωνιστάς ε’ις τούς άνδρι· 
κούς ρόλους τόν Ζάν Μυρά καί Πιέρ Ρισάρ Βίλμ.

— Τό γερμανικόν Ράϊχ άπηγόρευσεν εις δλους 
τούς έβραίους καλλιτέχνας νά μεταχειρίζωνται καλ
λιτεχνικά ψευδώνυμα.

ΕΓΓΡΑΦΑ! ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Χρ. Δημητρόπουλος θεσσαλονίζη 1-12-935 Μέχρι 30-11-936
Μη. Σεγοάρα 1-12-935 30-11-936
Κ. Τραπεξάρης Ά8·ήναι 1-12-935 30-11-936
Π. Χατζηανδρέας Μυτιλήνη 1-10-935 30- 9-936
Α. Σεγούρα Οεσ)νίζη 1- 1-936 30- 6-936
Ίάζ. Φωζαεϋς Μυτιλήνη 1-10-935 39- 9-936
1. Δαακαλογρηγοράζης Χανιά 1-12-935 30-11-936
I. Μαργουλής Άίΐήναι 1- 1-936 30-12-936
Α.Ε.Κ.Ε. 1- 1-936 30-12-936
Άντ. Ζερβός .. 1- 1-936 30-1 '-936
Γιουσ. Μζεσίρι Αλβανία 1- 1-936 30-12-936
Κωνατ. Μαζαράζης Ά0·ήναι 1- 1-936 30-12-936
Σ. Χεϊλπέρνο 1- 1-936 30-12-936
Κ. Αιναρόάζης ‘Ηράκλειον 1-12-935 30-11-936
θεοχάρηςζαίΧολέβα Ηε33αλονίκ> 1-12-935 30-11-936
Χρ. Σιάζας Ξάν9-η 1-11-935 30-10-936
Κινημ. Τιτάνια Πύργος 1- 1-936 30-12-936
Κινημ. Άστήρ Χίος 1- 1-936 30-12-936
Άίΐαν, Λουί'ξος Χίος 1- 1-936 30-12 936
Κινημ. Τιτάνια Άργοττόλιον 1- 1-936 30-12 936
Αΐμ. Ράτξιο ΆΟήναι 1- 1-936 30 12 936
Ίιοαν. Φίνος 1- 1-936 30 12 936
Τ. Ιΐανόηουλος Ναόπλιον Τ- 1-936 30-12-936

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Κ Λ ά α ι ς 134 « : Κάρβουνα και γενικώς δρ 
γανα Εφαρμογής ήλεκιρισμοΰ, κατά χιλιόγραμμον, 
<Ϊ9Ζ. μεταλλική 1 (έκάστη μεταλλική δρχ. πρός 
δρχ, 22 χαρτίνας).

Κλίσις 134^· Μεγάφωνα, λαμπτήρες και 
ηχητικά Εξαρτήματα κινηματογραφικών μηχα
νών. Εισαγωγικός δασμός 2Οα/0 Επί τής άξίας 
τοΰ Εμπορεύματος. (Κατ Εκτίμησιν).

Κλάσις 135_β_: Κινηματογραφικοί μη· 
χαναΐ προβολής καί έξαρτήματα αυτών. Εισα
γωγικός δασμός 15^^ Επί τής άξίας τοΰ Εμπο
ρεύματος (Κατ έκτίμησιν).

Κλάσις 185-^- Λιθογραφήματα (Άφφίς) 
κατά χιλιόγραμμον δρχ. μεταλλικοί 2 20 (Έ
κάστη μεταλλική δρχ. πρός 25 χαρτίνας τοι- 
αύτας).

Κλάσις 183 Κινηματογραφικοί ταινίαι 
καί φω τογραφίαι, άνευ άφαιρέσεως άποβάρου, 
εισαγωγικός δασμός πρός 2 μεταλλικός δραχμάς 
κατά χιλιόγραμμον (έκάστη μεταλλική δραχμή 
πρός 25 χαρτίνας τοιαύτας).

Κ λ ά σ ι ς 18 1— Παρθένοι ταινίαι (ποζι- 
τίφ και νεγκατίφ), είσαγωγικός δασμός 1 μεταλλ. 
δραχμή κατά χιλιόγραμμον (έκάστη μεταλλική 
δραχμή πρός 22 χαρτίνας τοιαύτας).

Σημειωτέον δτι Επί τών ώς άνω είσαγωγι- 
κών δασμών προστίθεται καί 75°lt ώς παρομαρ· 
τοϋντες φόροι (δημοτικός, δανείων, λιμενικός, 
φιλανθρωπικός καί πρόσθετα τέλη).

Έπί τοΰ 75"/0 τών παρομαρτούνιων φόρων 
δέον νά προστεθή Ετερος φόρος Επί τής
άξίας τοΰ Εμπορεύματος συν δασμών, ώς φόρος 
κύκλου Εργασίας.

Εΐδικώς έ.τί τών Κινηματογραφικών ταινιών 
καί μόνον, Εκτός τών ώς άνω άναφερομένων 
δασμών, είσπράττεται καί είδικός τοιοϋτος δα
σμός 1 */2 ’/« Επί τών προβλεπομένων (κατ' έκτί- 
μησιν τοΰ Τελώνου) κερδών, Εκ τής Εκμεταλ 
λεύσεως τής ταινίας

Ή είσαγωγή Κινηματογραφικών ταινιών 
καί φωτογραφιών, είναι Ελεύθερα Εξ οίασδή 
ποτέ χώρας, δλαι δέ αί λοιπαί κλάσεις ύπό- 
κεινται εις περιορισμόν εισαγωγής (δυναμικό- 
της)

— To R. G. Στούντιο εΐνε καθ’ δ'.α έτοιμο καί θά 
έγκαινιασθή άπό τήν Fox μέ τό Φίλμ τής Σίρλεϋ 
Τέμπλ «Captain January».

—Δύο νέα στούντιο προετοιμάζονται άπό τήν Ε
ταιρίαν Hal Roach, διά τά όποια ή δαπάνη θά ά- 
νέλθη είς δολλάρια 400.000. Τό πρώτο θά άρχίση α
μέσως καί θά τελειώση δσω τό δυνατόν γρηγορό
τερα, διά νά μή έπέλθη καμμία άναβολή είς τάς έρ- 
γασίας τής έταιρίας.
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ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΣ
ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΛΕ1ΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΤΑ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ (’Αθηνών κχϊ Προαστείιιν).

1 ’Αττικόν
2 ’Απόλλων
3 ’Άρης
4 Άχίλλειον
5 Άθ-ηναϊζόν
6 Άτθ-ΐς 
δαΒρεττανία

7 Γκρέκα
8 ’Ελλάς'

Σταδίου 21 Διευθ. Δ. Σκούρας 
Σταδίου 22 » Ε. Κ. Ε.
Άχαρνών 176 » X. Μπόΐςας
Καρόλου 37 » Ε. Μαυροδημάκης
Κλεισθένους 15 » Άδελφ. Σαμαρτζή 
Πατησίων 151 » Γ. Καπράλος

Λ. Πανεπιστημίου » Τριβελλας - Δημη- 
[τριάδης

Ν. Φάληρον » Γ. Γκρέκας
Όδός’Αθήνας 66α · Γαΐτης- Δημητριά-

Ιδης
Ζάππειον » Δ. Γιαννόπουλος
Καλλιθέα » Ε. Βρεττός
Ν. Φιλαδέλφεια » Φ. Φρενόπουλος 
’Ακαδημίας 45 » Α. Ζερβός
Καλλιθέα » Γ. Κοσμίδης

τ Όδός ”Ιωνος » Γ. Κοσμίδης
Πλ. Όμονοίας » Γ. Κοσμίδης
Ν. Φιλαδέλφεια » Ν. Άνδριακόπου-

9
10
11
12
13
14
15
16

Έζθ-έσεως 
Έτουάλ 
Ήρώόειον 
Ίρις 
Κρυστάλ 
Κοσμοπολί 
Κοτοπούλη 
Αοϋξ

I'vv-'S
17 Μάςεστιζ ΣταΘ. Λαυρίου » Γ. Κοσμίδης
18 Μόν Σινέ Βύρωνα > Ν. Σαμπατάκος

19 Οϋφα Πάλας Πλ.Συντάγματος» Μυράτ και Χόρν
20 Πάνθ-εον Πανεπιστημίου73» Α. Τριανταφύλλου
21 Παλλάς Βουκουρεστίου 1 » Άλ. Στεφανόπου- 

|λος
22 Παλλάς . Παγκράτι » Άδελ. Πάταγα
23 Πανελλήνιον Λεωφ. Συγγροΰ » Κ. Γραπεζάρης
24 Ροξιζλαίρ Πατησίων 12 » Κ. Χλοΐδης
25 Σπλέντιτ Σταδίου 24 » Ε. Κ. Ε.
26 Σπλέντιτ Ν. ’Ιωνία » Κ. Βλατάς
27 Τιτάνια Πανεπιστημίου 40 » Ε. Κ. Ε.
28 Τιτάνια Ν. ’Ιωνία » Κ. Βλατας
29 Τιτάνια Άμαρούσιον » Παπαλεξάνδρου—

καί Σια
•ΕΡίΝΟΙ (’Αθηνών χαΐ Προχστείων).

30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Άθ-ηνά Πατησίων 122 Διευθ. ’Ανέστης καί
[Γ ιαννάτος

Άλζα£άρ θ. Δεληγιάννη » Φ. Φίνος
Αίγλη Ζάππειον » Ρόμπαπας
Άττιζόν Πλ. Κυψέλης » Δ. Σκούρας
Άτλαντ’ Θεμιστοκλέους Φρ. Κραϊμερ
Βερντέν Λ. ’Αλεξάνδρας » Δ. Σαρφατής
Βιζτώρια θ. Δεληγιάννη » I. Φίνος
Διάνα Παλ. Φάληρον » Ν. Μυριστής
'Έσπερος Πατησίων » Α. Ζερβός
Έντεν Πλ. θησείου » Ε. Κ. Ε.
Ζέφυρος Πλ. θησείου » Π. Κανελλόπουλος
Κυψέλη όδ. Ζακύνθου » Γ. Μπάβας
Αίντο Πατησίων 205 » Άθ. Κατσαούνης
Αοΰ| Λ. ’Αλεξάνδρας » Δ. Σαρφατής
Μπομπονιέρα Κηφισσιά » Π. Κωνσταντινίδης
Νινόν Λ. ’Αλεξάνδρας » Δ. Κωστόπουλος
Νεάπολις Όδός’Ασκληπιού» Δ. Σαρφατής 
Παναθ-ήναια Λ. ’Αλεξάνδρας » Δ. Σαρφατής 
Πεΰζα Ζάππειον » Σκιαδάς
Ριάλτο όδ. Κυψέλης » Δ. Βογιατζής
Σαβοΐα Βασιλ. Σοφίας » Αίμ. Ράτζιο
Στάδιον Ήρώδ. ’Αττικού » Ν. Παπασπύρου
Σόνια Βύρων » Αίμ. Κανταρέλλη
Τιτάνια Άμαρούσιον » Γ. Παπαλεξάνδρου
Τιτάνια Χαλάνδριον » Λεπενιώτης

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

55 ’Απόλλων Ν. Κοκκινιά » Α. Μαγκλής
56 Άλκαζάρ Ν. Κοκκινιά » Ν. Γεωργιάδης
57 Άστήρ Λιπάσματα » Μ. Μιχαηλίδης
58 Έζλαίρ Ν. Κοκκινιά » Κυρ. Σολομωνίδης
59 ’Ηλόσια Τ ρούμπα » Δ. Βουλγαρίδης
60 ΚαλιυόρνιαΆγ. Σοφία » Ν. Μάμμας
61 Καπιτόλ Πασσά Λιμάνι » Μ. Γλιτσός
62 Κρυστάλ Ν. Κοκκινιά ■ Μ· ’Ανέστης
63 Παλλάς Πασσά Λιμάνι » Α. Ζερβός
64 Σπλέντιτ Πασσά Λιμάνι » Άδελ. Γιαμαλίδη
65 Φώς Τροΰμπα » Δ. Βουλγαρίδης
66 Χάϊ Αάϊφ Πλ. Κοραή 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
» Ν. Παπακώστας

67 Άχίλλειον Διευθ. I. Σαμαράς
68 Άλζαξάο » Μπ. Σεγούρα καί Σι“
69 ’Απόλλων » Μπενβενίστε
70 ’Αττικόν » Μπ. Σεγούρα και Σ'“
71 Διονύσια » Γ. Δαρβέρης
72 Ήλόσια » θ. Χατζηνάκος
73 Κυβέλεια » Λ. Σεγούρα
74 Νέον Έθ-νιζόν » Γ. θεοφιλάκος
75 ’Ολύμπια » I. Ναχμίας
76 Πάλας » Χρ. Μουτσόπουλος
77 Πάνθ-εον » Στ. Κάτσιος
78 Πατέ Π. Τζιρίτης
79 Φοϊνιϊ »

ΠΑΤΡΑΙ
Κ. Χατζημήτης

80 Ίντεάλ » Γ. Μοντέντσι
81 Πάνθ-εον (Αίθουσα) » Παντ. Κουβέλης
82 Πάνθ-εον (Ταράτσα) » 

ΒΟΛΟΣ
Παντ. Κουβέλης

83 ’Αγίλλειον » Άναστ. Τσαοΰτος
84 Τιτάνια » Φραγκουδάκης
85 Έϊωραϊστική »

ΛΑΡΙΣΑ
Β. Βουτσΐνος

86 ’Ολύμπια » Μ. Τζεζαϊρλίδης
87 Τιτάνια »

ΚΑΛΑΜΑΙ

Α. Μαγγλής

88 'Έσπερος » Κουρουνάκης — Κατσι- 
[ρέας

89 Τριανόν » Π. Άντωνόπουλος
90 Τιτάνια »

ΚΑΒΑΛΛΑ
Α. Άγγελόπουλος

91 ’Ολύμπια » Κ. Αποστόλου
92 Διονύσια · Χρ.α Μοσχοβίτης
93 Αίγλη

ΚΙΛΚΙΣ
Ν. Καρασμάνης

94 Κιλκίς
ΚΑΤΕΡΙΝΗ

’Επαμ. Σταμπολής

95 Διονύσια » Έτ.Γεν. ’Επιχειρήσεων
96 ’Ολύμπια »

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ (Σάμου)

Άδελ. Πορτοκάλη

97 Πανσαμιαζόν » I. Χατζηκωνσταντής

ΚΟΖΑΝΗ ΝΕΑ ΟΡΕΣΤΙΑΣ

98 Ίρις Γ. Βασειλιάδης 127 ’Αττικόν Γ. Πολίτης
ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΥΡΟΣ

99 Δημοτικόν > Σωτ. Πετρόπουλος 128 ’Απόλλων » Π. Δασκαλέας
100 Ποικιλιών • Σωτ. Πετρόπουλος ΤΡΙΚΚΑΛΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 129 ΙΙανελλήνιον » Μαργαρίτης
101 'Ομόνοια » X. Μαυροβίτης ΞΑΝΘΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 130 Ήλύσια Χρ. Σιάκας
102 ’Ατελιέ > Ν. Μαστέλλος 131 Πάνύεον » Κ. ΧατζηξάνΘης
103 Παλλάς > Γ. Τσαντίλας -ΥΛΟΚΑΣΤΡΟΝ

ΚΟΜΟΤΙΝΗ 132 ’Αττικόν » 1. Σαμαρτζής
104 Αττικόν

ΚΙΑΤΟ
105 Κεντρικόν 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
106 Τιτάνια

»

Χρ. Μοσχοβίτης

X. Καταγιαννίδης

ΑΙΤΙΟΝ
133 Μπούφαλο »
134 Άνάπλασις »

ΑΓΡ1ΝΙΟΝ
135 Κεντρικόν

1. Καλατζόπουλος 
Ήλιόπουχ.-Κουνινιώτης

Κ. Μπίτας Β. Τριανταφύλλου
136 Ηέσπις Μ. Καζαντζής

ΠΡΕΒΕΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ
107 Γκλόρια > Αίμ. Καρτεζίνης 137 Ήλύσια » Β. Στεφανίδης
108 1 ιτάνια * Ν. Κατσής 138 Πεντελικόν » X. Σοφιανόπουλος

ΣΕΡΡΑΙ ΑΜΑΛΙΑΣ
109 Κρόνιον > Κωστόπουλος-Κασάπης 139 ΙΙάνόεον Γ. θεοφιλόπουλος110 ΙΙάνθ-εον
111 Όασις > Χρήστου καί Κανάκης 140 Ίντεάλ Άδελ. Κοροντζή

ΡΕΘΥΜΝΟΝ ΑΡΓΟΣ

112 Ίδαϊον "Αντρον Π. Καπετανάκης 141 Οΰφα Θηβαίος

ΒΑΘΥ (Σάμου) ΑΡΤΑ

113 ’Απόλλων » Κ. Άνεζίνης 142 Κιλκίς » Βασ. Τσολιάς
114 Τιτάνια * Σ. Σιδηρουργός ΒΕΛΛΟ (Κορινθίας)

ΑΡΓΟΣΤΟΛ1ΟΝ Χρονόπουλος143 ’Απόλλων »
115 Άτλαντίς Κ. Λιβιεράτος

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ116 Τιτάνια » Λειβαδάς καί Χαλιώτης
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 144 Πουλακάκη » Χατζηδάκης ■ Τσιλένης

Μπίτας καί Σια
145 'Απόλλων » Κ. Λιναρδάκης

117 Πάνδεον » 146 Παλλάς » Κ. Λιναρδάκης
ΣΠΑΡΤΗ ΧΑΝΙΑ

118 Αττικόν » Γ. Χριστόπουλος' 147 ’Ολύμπια » Χαρ. Στρατουδάκης
ΠΥΡΓΟΣ (’Ηλείας) 148 Πάνθ-εον » 1. Δασκαλογρηγοράκης

119 ΙΙάνθ-εον > Άδελ. Σπηλιόπουλοι ΧΑΛΚΙΣ
120 Τιτάνια Μορτόγιαο καί Παπαί- Γ· Μάτσας[ωάννου 149 Κεντρικόν »
121 ’Απόλλων > Άδελ. Σπηλιόπουλοι 150 Πάνθ-εον » Παν. Μαρόγλου

ΛΑΜΙΑ ΧΙΟΣ

< 122 Πάνθ-εον > Ε. Σακελλαρίου 151 ’Αστήρ Μ Δημόπουλος καί Σια
; 123 ΙΙανελλήνιον * Παπαγιάννης ΔΕΡΒΕΝΙ

ΛΕΥΚΑΣ 152 Άκταϊον » Τ. Λαζανάς
■ 24 Απόλλων » Διον. Σκληρός ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ

ΝΑΥΠΛΙΟΝ 153 Αέσχη Α. Δεσποτόπουλος
ΐίδ,Τοιανόν » Άναστ. Πανόπουλος ΔΡΑΜΑ

|μ ΝΑΟΥΣΑ 154 Μέγας ’ Κακής καί Σια
126 Νυμωαϊον » Άδελ. Νταρή 155 Πάνθ-εον » X. Σιάκας

J



===== ==^Ματογραφικοχ^αςτηρ
ΕΔΕΣΣΑ

156
157

158

Μεγας Αλείανόοο; 
Βερμιον
ΦΙΛΙΑΤΡΑ

Διονύσια
ΓΥΘΕΙΟΝ

159 ’Αττικόν
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

160 Σαιτφδι ,
161 ΠάνΟεον ,

ΜΕΘΑΝΑ
162 ΙΙάνΟεον

ΛΟΥΤΡΑ (Αιδηψού)
163 Τιτάνια
164 ’Απόλλων
165 Πάνθεον

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ 

Γεν. Σκούρας
Τ. Χατζηγιάννης

Ήλ. Βιζίνης

Γ. Χριστόπουλος

Ίακ; Χατζηδημητρίου 
11· Χατζηανδρέας

Ε. Λεσιώιης

Πανος Τριαντάφυλλου 
Δ. Δημόπουλος
Άλκ. Τριαντάφυλλου

Κ. Άμπέτης166 ΠάνιΉον

·ΗΛΠ : Πλήν τών ώς άνω άναφερομένων λει
τουργούν κατά περιόδους, ώς έπΐ τό κλειστόν θε- 
ρινας καί 40 περίπου άλλοι κινηματογράφοι εί- 
διαφορους κωμοπόλεις καί χωρία τής Ελλάδος’ 
(Μακεδονίας, Θράκης, Πελοποννήσου. Στερεας 
και τών νήσων τοϋ Αιγαίου καί Ίονίου) άλλ’ 
εΤνε άδύνατον ν’ άναφερθοΰν, καθόσον οϋτοι λει
τουργούν έκάστοτε ύπό νέας διευθύνσεις, αί δέ I 
εγκαταστάσεις των γίνονται έκ τοΰ προχείρου

MARI6TTA

NELSON EDDY

τον αριθμόν

28Λ43
είναι τό τηλέφωνον 

τού
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Koi Koi ΔΙΕΥΘYNTAI. ||
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙ- 
ΡΗΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΞΞΞ ΞΞ 
----------  ΓΡΑΦΕΙΩΝ Κ. Τ. Λ. ----------- == = 
Ζητείται διά κά&Έ τυπογραφικήν ερ- Ζ2ΖΞ
γασίαν σας τιμάς άπό τά Τυπογραφεία — —

Ν. Δαμιαιχιου&Σιδ
ΟΔΟΣ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 14-ΑΘΗΝΑΙ 
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 23-593 <►

’Ιδιαίτερον Τμήμα Καλλιτεχνι 
sg κών έντύπων, έπιατολόχαρτα
==■ === Γκοφρέ, 'Ανάγλυφα, Πολνχρω-
sjg = μίες, Κάρτ ποστάλ εις τιμάς

λογικός καί άβυναγωνίατους.


