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Τό ίδανικώτερο ερωτικό ζευγάρι της οθόνης, ό δημοφιλέστερος σήμερον jeune - premier τής οθόνης 
ΡΟΜΠΕΡΤ ΤΕΎ-ΛΟΡ, και ή άλησμόνητη ΤΖΙΝ ΧΑΡΛΟΟΥ, ό ξανθός δγγε? ος τοϋ Χόλλυγουντ, δπως 

έμφανίζονται είς τό αισθηματικό άριστούργημα τοΰ σκηνοθέτου Βάν Ντάίκ 
«ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ».



"&να κινημαίογραφικό μνημείο 
ispo ιον όίΰοιον μένει σήμερον 

έκ3αρψος 
oj άκληρος ό (ΰομιΐισμένος κόσμος

01 διαφημιστικοί λυρισμοί 
δέν έπηρεάζουν πειά σήμερα 

τόν έπαγγελματικό κόσμο τοΰ κινηματογράφου, 
ό όποιος έκ πείρας πλέον 

γνωρίζει νά διαισθάνεται κα'ι νά έκτιμδ 
τήν άξίαν τών έργων.
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(ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ -1 )

δέν προμηθεύεται παραγωγός. Δέν άνέχεται τό καταθληπτικόν βάρος 
των. Αγοράζει ταινίας έκλεκτικώς δι’ άποκλειστικήν προβολήν είς 

τήν μεγαλοπρεπεστέραν αίθουσαν τών "Αθηνών

ΠΑΛΛΑΣ
’Εκτός των άναγγελθεισών ήδη δι’ έγκυκλίου 
μας ταινιών ήγοράσαμεν καί τάς έξης δύο :

L OCCIDENT Τθϋ ·Ανρύ κισμέκερς

Πιέρ Ρισάρ Βίλμ, Σάρλ Βανέλ, Πιέρ Ρενουάρ.

DERRIERE LA FAQADE
Μαρσέλ Σαντάλ, Ραιμύ, Βανέλ, Γκαρά, Κάτε φόν Νάγκυ, 
Μαργκ. Μορένο, Μπέττυ Στόκφελδ, Άλμπέρ Πρεζάν.

ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΝΕΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ!



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΙΙΚΗΙ
ΚΟΝΝΜΑΤΟΓΡΑΦΠΚΗ Κ D Ν Η Μ ΑΤΟ Γ Ρ ΑΦIIΚ Η

ΕΝΟΙίΙ
'Οδός "Ιωνος 5

ΕΝΩΧίΧ
ΤΜΛΕΓΡΑΦ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ :«Φιλμέκε» 

Άρ. Τηλεφ. 52-531

περίοδος 1937-1938 περίοδος 1937-1938
"Ενας καταπληκτικός κατάλογος λέων 
ταινιών έκλεγεισών μέ τήν γνωστήν εις 
πάντας έπιμέλειάν ματ, πού θά προ- 
β η°οΰν είς τούς Κινηματογράφτις μας 
Ί 1 I ΑΝ Η, ΣΠΛΕΝΤΙΤ καί ΑΠΟΛΛΩΝ .. . · 

Καί πού θά εξασφαλίσουν θετικά κέρδη είς 
δσους Επαρχιακούς Κινηματογράφους 
προβληθοΰν, διότι είναι σκηνοθέιημένα 
άπό τούς διασημοτέρους σκηνοθέτας καί 
πρωταγωνιστούν οί εκλεκτότεροι αστέρες.

1. II ΜΙΚΡΗ ΕΙΡΗΝΟΥΛΑ
μέ τήν Λίλ Νάγκοβε,.-.

2. ΚΙ’ ΕΥΥ ΧΡΥΣΟ ΜΟΥ'.......
μέ τήν Μαρίκα Ρέκ καί τόν Χόνς Ζέικερ.

3. ΙΝΚΟΓΝΙΤΟ
μέ τόν Γοϋσταφ Φραϊλιχ καί τήν Χάνου 
Κνότεκ.

4. ΜΑΝΤΑ Λ ΕΝ Λ
ένα μενάλο μουσικό δράμα μέ τήν Ζί· 
μπιλε Σμϊθ.

5. ΙΙΑΤΡΙΩΤΑΙ
ή βραβευθεΐσα είς τήν "Ειθεσιν τής Βε 
νετίας, μεγάλη πολεμική ταιιία, μέ τήν 
Λΰνια Μπαάροβα. τόν Μαίας Βήμαν καί 
τόν Νικ Κολίν.

(ί. ΛΕΥΚΙΙ Λ ΥΕΑΦΙΙ
μέ τήν Καμίλλα Χόρ\·

7. II ΧΑΜΙΙ ΑΝΕΙ’Α
μέ τήν ύπέροχον καλλιτέχνιδα Ζάρα Λε· 
άντερ καί τόν Κάρλ Λ. Ντήλ. Ή μεγα
λύτερα γερμανι.ή ταινία τής έφετεινής 
περιόδου.

8. II ·1>ΟΧΉ ΤΙΙΥ ΖΩΗΣ
μέ τόν Βίκτωρ Φρανσέν καί τήν Σοΰζυ 
Πριμ.

------ Π
9. Ο ΙΙΤΩΧΟΣ ΦΟΙΤΙ1Τ1ΙΥ

ή γιωστή όπερέττα μέ τήν Μαρίκα Ρέκ, 
τήν "Ιντα Βύστ καί τόν ΦΓ ϊτς Κάμπερς

ΙΟ. II ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΦΑΝΗ
ΕΛΥΑ ΕΡ
μεγάλη ταινία έφάμιλλος τοϋ έ'ργου «Τό 
Συιέδριον χορεύει- υέ τήν Λίλιαν Χάρ- 
βευ καί τόν Βίλλυ Μπίργκελ,

11. ΧΕΟΙ ΑΝί-ΜΏΠΟΙ
τό γνωστόν μυθιστόρημα τοϋ Κλώιτ 
Φαρέρ, τοΰ συγγραφέως τής « Επιφυλα
κής» μέ τόν γίγαντα Χάρρυ Μπώρ Σκη
νοθεσία Μαρσέλ Λερμπιέ.

12. Ο ΦΟΒΟΥ
Τοΰ Τσβάϊκ μέ τήν Γκαμπυ Μορλαί καί 
τ 5ν Σάρλ Βανέλ.

13. ΤΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΧΡΟΧΙΑ ΜΙΑΣ
BAYIAIYYHY
άπό τή ζωή τής ΒασιΜσσης Βικτωρίας, 
μέ τήν I ζέννυ Γιοΰγκο καί τόν ”Οττο 
Τρέσλερ.

14. 3ΙΛΝΤΑΜ ΜΓΙΟΒΑΡΥ
άπό τό γνωστόν μυθιστόρημα τοΰ Φλω· 
μπέρ μέ τήν μεγάλη Πόλα Νέγκρι.

15. ΤΟ \Ι A ΒΟΑΟΚΟΡΙΤΥΟ
μέ τήν Ντανιέλ Νταρριέ.

10. II ΑΤΕΡ ΣΕΡΓΙΟΥ
τοΰ Τ ολστόϊ. μέ τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ.

17. .ΜΠΟΕΜ
τό γνωστόν μυθιστόρημα τοΰ Μυρζέ μέ 
μουσικήν Πουτσίνι. Πρωταγωνισταί Ντοό- 
γκλας Φαίρμπανκς (υιός) καί Γκερτρούντ 
Λώρενς.

18. SWING TIME
ή μεγαλυτέρα μέχρι σήμερον δημιουργία 
τοΰ ζεύγους Φρέντ Άστερ —Τζίντζερ 
Ρότζερς

19. ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΝΗ
ή πρώτη μετά τήν Άνάστασι» ταινία 
τής ’Άννας Στέν-

20. ΝΤΑΜΑ ΠΙΚΑ
άπό τό μυθιστόρημα τοΰ Ποΰσκιν, μέ τόν 
Πιέρ Μπλανσάρ καί τήν Μαντελέν Όζε· 
ραί.

21. ΜΙΞΟΙΙΑΡΘΕΝΕΥ
τοΰ Μαρσέλ Πρεβώ. μέ τήν Μαρί Μπέλ 
καί τό Μωρίς Έστάντ.

22. ΚΑΤΙΑ
ή «Ό γαλάζιος δαίμων τοΰ Τσάρου ’Α
λεξάνδρου Α'.» μέ τήν Ντανιέλ Νταρριέ.

23. ΤΑΊΈΥΔΗ THY NINA ΙΙΕ-
ΤΡΟΒΝΑ
μέ τήν περίφημον καλλιτέχνιδα ’Ίζα Μι
ράντα καί τόν Φερνάν Γκραβαί.

24. ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΜΙΙΤΕ-

τό τελευταίαν έργον τοΰ Μπενζαμίνο 
Τζίλι καί τής Μαρίας Τσεμποτάρι.

----------------------------------------- !

25. ΚΟΝΦΛΙΚΤ
μέ τήν Καμίλλα Χόρν.

26. ΚΑΡΝΕ ΝΤΕ ΜΙΙΑΛ
ή βραβευθεΐσα εις τήν "Έκθεσιν τής Βε
νετίας, ώς ή άνωτέρα γαλλική δημιουρ
γία, μέ τό Κύπελλον Μουσσολίνι. Πρω
ταγωνιστούν οί: Χάρρυ Μπώρ, Πιέρ Ρι
σάρ Βίλμ, Φερναντέλ, Μαρί Μπέλ, Πιέρ 
Μπλανσάρ κ. ά.

27. ΤΛΡΑΚΑΝΟΒΑ
μέ τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ.

28. ΧΑΤΖΗ ΜΟΥΡΑΤ
ή μεγαλυτέρα δημιουργία τοΰ Ίβάν Μοσ- 
ζοϋκιν.

29. ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΓΚΟΝ-ΑΙ
τοΰ Μωρίς Ντεκομπρα μέ τόν Ραμόν 
Νοβάρρο καί τήν Έντβίζ Φεγιέρ.

30. ΑΓΝΗ ΥΟΥΖΑΝΑ
ή γνωστή όπερέττα τοΰ Ζιλμπέρ μέ τήν 
Μέγκ Λεμονιέ καί τόν Άνρί Γκαρα.

31. ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΤΑΓΚΟ
μέ τήν Πόλα Νέγκρι.

32. ΚΑΤΗΓΟΡΩ!
μέ τούς Βίκτωρ Φρανσέν καί Λύν Νορ 
ρό. Σκηνοθεσία "Αμπελ Γκάνς.

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΑΣ
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σάς έπαρουσιάσαμε τής δυό έμπορικώτερες ταινίες τής σαιζόν, τις μεγάλες έπιτυχίες

1) ΚλΠΙΤΑΙΝ ΜΠΛΟΥΝΤ

2) ΕΠΕΛΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

Για τό 1937 — 38
σας παρουσιάζομεν ενα κινηματογραφικό μεγαλούργημα άσυγκρίτως άνώτερον

Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΚΑΙ Ο ΠΤΩΧΟΣ
Μια κολοσσιαία κίνημα ιογροφική δημιουργία πού δποσ καί αν προεβλήθη εσπασε δλα τά μέχρι 

τοΰδε βεκόρ εισπράξεων !

Πρωταγωνιστούν

ΕΡΡΟΛ ΦΑΥΝΝ
Οί δίδυμοι αδελφοί ΜΠΙΛΛΥ καί ΜΠΟΜΠΥ ΜΩΚ, ΚΛΩΝΤ ΡΑΙΗΝΣ, ΑΝΡΙ ΣΤΗΒΕΝΣΟΝ. ΜΩΝΤΑΓΚΙΟΥ

ΛΩΒ, ΜΠΑΡΤΟΝ ΜΑΚ ΛΕΗΝ.
Λαμβάνουν μέρος 100 άλλοι ηθοποιοί καί 20.003 πρόσωπα.

Ίλιγγιώδης σκηνοθεσία τοΰ δαιμονίου ΓΟΥΤΛΛΙΑΜ ΚΕΤΛΥ
’Ανάκτορα, παρελάσεις, ερωτες, μίση, ραδιουργίαι, ΰπόθεσις συναρπαστική.

ΚΙΙΜΑ. ΜΕΓΑΛΟ Ε£’ΓΟ THS

EARNER BROS FIRST NATIONAL FIL/nS HELLAS A E.

TO ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ
ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟ ΦΙΑΜ ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΝΗΣ 

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

© ΠΥΡΓΟΧ
ΤΗΧ ΧΟΩΠΗ

Ή μοναδική έν Εύρώπη γυρισθεΐσβυ ταινία τής έξαιρετικής καλλιι ίχνιδος

ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ
Μ ή όποία θά προβληθή κατά τήν έφετεινήν περίοδον ■■

| ι937 - iq38 J
= ταϋτοχρόνκς είς τους μεγάλους Κινηματογράφους των ’Αθηνών Ξ

I ΡΕΞ «<■' ΑΤΤΙΚΟΝ I
Τήν άποκλειστικήν Έκμετάλλευσιν έχουν τά ήνωμένα γραφεία Ξ

I ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ I
I KAI g

A. Ε. Κ. Ε. |
= (’Ανώνυμος 'Εταιρία ’Εμπορικών καί Κτηματικών ’Επιχειρήσεων) Ξ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 -ΑΘΗΝΑΙ- Τηλέφ. 24 - 895
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3 "
9 «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έτησία . . ■ Λρχ, 200
Διά τούς ’Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί
Τραπέζας Έτησία Δρχ, 1000
Διά τάς Άν. Έταιρ. > 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία συνδρομή δρχ. 350
Αί ουνδρομαί απαραι
τήτων προπληρώνονται

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
3
Ε ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΤΟΣ ΙΔ' ΑΡΙΘ. 16 (407)

=

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΒΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Ί 924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Οΰβς S&KPATCY2 άριθ. 43 
(Α' ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 4) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

Άριθ. Τηλεφώνου: 52·400

Ό στίχος. . .Δρ. 20.— 
Ήσελίς.... » 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαν 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

£

Π

&

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΧ.10
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«Τ Ο Β A Ρ I Τ 2»
Η TfllNIft ΠΟΥ ΠΡΟΚΟΛΕΙ SElPflN ΕΠ€Ι5ΟΔΙ2Ν

ν„^ι\τ?υ<’. ΓΙαΡισίν°ύς καλλιτεχνικούς κύκλους έξα- 
«°Λ°ξθ*1 να παρακολουθήται μέ ζωηρόν ένδιαφέρον 
ί,,V - Ις-piotc’ ^Ρίδος, ή όποια προεκλήθη, έπί τής

Λογης χης πρωταγωνίστριας διά τήν κινηματογρα- 
‘‘TAR °ιασκευ'1ν, τοΰ περιφήμου θεατρικού έργου 

οραριτς,,. Τό έργον αύτό τοΰ Γάλλου συγγρα 
? ως Ζακ Ντεβάλ έχει σημειώσει ήδη παγκόσμιον 
πιτυχιαν, μεταφρασθέν εις δεκατέσσαρας γλώσσας 

ι παιχθέν εις ισαρίθμους χώρας.
Ωαραλληλως δμως πρός τήν άπό σκηνής έπιιυ 

χ ν του, έμελλε νά συνοδευθή καί άπό μίαν όλό- 
■ ηρον σειράν κατά τό μάλλον ή ήττον πολύκροτων 

ων’ π°λλά έκ τών όποίων έφθασαν μέχρι του δικαστηρίου.
cIpLa ^“Ρίκοτραγικά αΰτά Επεισόδια είχαν αρχίσει 
τΛ,Α0 ΠαΡίσι’ δπου τό κοινόν έξεδήλωσεν άμέσως 

~ υσαρέσκειάν του διά τήν άνάθεσιν τοΰ ρόλου 
της πρωταγωνίστριας είς τήν Ρουμανίδα Έλβίραν 
s οκού, είς δέ τήν Γαλλικήν κινηματογραφικήν 
καλλ^ί^ χ ζ Τ?ν Ε1Ρήνθν Τσίχαλυ. Άμφότεραι αί 
ΕιΓ τΛτ^νι?.?ς είχον σημειώσει μεγάλην επιτυχίαν 
δΛ a V υποδυσΐν των. ένα μέρος δμως τοΰ κοινού 
έονου ΓΑΛ>υσε Va ?λεΧθ0 τό γεγονός, δτι είς ένα 
fnvTV Γάλλου· παιζομενον είς τό Παρίσι, ένεφαιί- 
ςοντο πρωταγωνίστρια: μή Γαλλίδες.
χ„ώ? °υΥΥραφεύς τοΰ έργου κ. Ντεβάλ, διά νά άπαλ· 
τ,.-'Τ νϊ’νν0"’ ^τελειώτους αύτάς πολεμικός, έφυγε

1° Χ°λλυΥ°υντ, δπου έσχεδίαζε νά διαπραγμα- 
- Τ κινηματογράφησή τοΰ έργου ϋπό Άμερι- 

^ικης έταιρειας. Έκεΐ έγνώρισε τήνήθοποιόνΈλ- 
νηβλΛΡΥίαλ Ο α- μεταξΰ τών δυο έγεννήθη κεραυ- 
είσ μοιβαιος έρως, ό όποιος τούς ώδήγησεν 
ιΛυ alV ο όφα<7ι\_ ν'ά νυμφευθοΰν. Διά νά άποφύγη

θόρυβον, τό ζεύγος τών μνηστευμένων άνεχώρή- 
.? εις μίαν όρεινήν πολίχνην, δπου έσχεδίαζε νά 

Α., ?σΠ. τ°υς Υάμους του. Μετ’ όλίγας δμως ήιιέρας 
γΑν>της έπιστροφής τοΰ ζεύγους, έφθασεν είς τό 
,λ,, * ,νοϋνξ $ ειδηοις αύτοκινητικοΰ δυστυχήματος

' δυο καλλιτεχνών. Πράγματι, κατά τό ταξίδι τής 
11 ίΡ0<!>Γ|ςΑτ° αΰτοκίνητον είχεν έξολισθήσει είς 
ί.ίΛ(1,στΡοφ1ϊν .και τό ζεΰγος τών νεονύμφων μόλις 

Φυγεν, ως έκ θαύματος, τόν θάνατον. Έπί δύο 
ημέρας το Χόλλυγουντ παρέμεινεν άνευ νεωτέρων 
ειδήσεων περί τοΰ ζεύγους Ντεβάλ, δλοι δέ άνέ- 
πνευσαν μέ άνακούφισιν, δταν είδαν τέλος τούς δια
ψύχοντας άπό τό δρέπανον τού Χάρου, νά επιστρέ
φουν είς_ τήν κινηματογραφούπολιν.

Έν τφ μεταξύ, γύρω άπό τήν έκλογήν τής πρω
ταγωνίστριας διά τόν ρόλον τής Μεγάλης Δουκίσσης 
Τάνιας είχεν άρχίσει είς τό Χόλλυγουντ ζωηρός 
άγών. Ώς νικήτρια έφαίνετο έν τέλει ή Καίη Φράν- 
οις. ή όποια προσελήφθη ϋπό τ?ς Αμερικανικής κι
νηματογραφικής έταιρείσς διά τόν ρόλον αύτόν· Ό

σκηνοθέτης δμως Άνατόλ Λίτβακ είχεν άλλην 
γνώμην.

—Τό έργον πλέκεται είς τό Παρίσι—έ τόνιζεν αύ
τός—καί δΓ αύτό ή πρωταγωνίστρια πρέπει νά είνε 
Γ αλλίς.

Ή διαμαρτυρία του έτελεσφόρησε καί ό ρόλος 
τής πρωταγωνίστριας άφηρέθη άπό τήν Καίη Φράν- 
σις. διά νά δοθή είς τήν Κλωντέτ Κολμπέρ. Άλλά 
ή ώραία Καίη Φράνσις δέν ήθέλησε νά άναγνωρίση 
τήν ήττάν της. Έκάλεσεν είς συναγερμόν τάς φίλας 
της καί τούς όπαδούς της καί τέλος ήγειρεν άγωγήν 
κατά τής κινηματογραφικής εταιρείας, διότι αύτή, 
παραβιάζουσα τό σχετικόν συμβόλαιον. τής είχεν 
άφαιρέσει τόν σπουδαιότερον ρόλον, πού έπρόκειτο 
νά ύποδυθή είς τήν δλην καλλιτεχνικήν σταδιοδρο
μίαν της.

Αποτέλεσμα τής δικαστικής αύτής ύποθέσεως ήτο 
νά άρχίση είς τό Χόλλυγουντ μία άληθινή σταυρο
φορία κατά τών ξένων ήθοποιών, καί τό σύνθημα 
“τό Χόλλυγουντ είς τούς Αμερικανούς!,, νά εύρί- 
σκη όσημέραι περισσοτέρους όπαδούς. Ή έν λόγω 
δί<η δέν έγινεν άκόμη, έλπ ζεται δμως δτι ή πεισμω- 
θεΐσα Καίη Φράνσις θά παρηγορηθή μέ κάποιον άλ
λον "σπουδαιότερον ρόλον τής σταδιοδρομίας της,,..

Ή σειρά δμως τών κωμικοτραγικών έπεισοδίων 
γύρω άπό τόν “Τόβαριτς, δέν έμελλε νά τελειώση 
είς τό σημεΐον αύτό. Μίαν ήμέραν ό σκηνοθέτης Ά- 
νατόλ Λίτβακ διέκοψε τάς έργασίας τής κινημα
τογραφήσεις έπί διήμερον. Έπεβιβάσθη άεροπλά- 
νου μαζή μέ τόν φίλον του Φρίτς Λάνγκ καί οί δύο 
των έπέταξαν είς ένα μικρόν χωρίον τής Άριζόνας. 

: Έκεΐ τούς έπερίμενεν ήδη ή γνωστή ήθοποιός Μύ- 
ριαμ Χόπκινς, τήν όποιαν ό Λίτβακ, κατ'.εύθεϊαν άπό 
τό άεροδρόμιον, ώδήγησεν είς τόν βωμόν τοΰ ύμε- 
ναίου. Μάρτυς τοΰ γάμου ήτο ό Φρίτς Λάνγκ. Μόλις 
έτελείωσεν ή γαμήλιος αύτή τελετή, ένεφανίσθη ένα 
δεύτερον ζεΰγος, άφιχθέν έπίσης άεροπορικώς. τό 
όποιον προέβη άμέσως είς τήν τέλεσιν τοΰ γάμου 
του. “Ησαν ή Άλίς Φαίη καί ό ήθοποιός Τόνι Μάρ- 
τιν. Ή Άλίς Φαίη θεωρείται ώς ή διάδοχος τής 
άτυχοΰς Τζίν Χάρλοου, παίζει δέ καί αύτή είς τήν 
κινηματογρ όφησιν τοΰ ‘Τόβαριτς., έπωφεληθείσα τής 
διημέρου διακοπής διά νά ύπανδρευθή τόν Μάρτιν.

Άπό τό άεροδρόμιον, μετά ήμίσειαν ώραν, έξεκί- 
νησαν δύο άεροπλάνα, μέ δύο ζεύγη νεονύμφων, τά 
όποια τό πρωί τής επομένης εύρίσκοντο είς τά 
στούντιο, διά νά συνεχίσουν τήν έργασίαν των είς 
τόν "Τόβαριτς,,.

Έν τώ μεταξύ ό συγγραφεύς Ντεβάλ περιμένει 
ύπομονητικώς νά ίδή ποια νέα έπεισόδια θά ξεφυ
τρώσουν γύρω άπό τό περίφημον έργον του, τό ό. 
ποιον έξάκις ήδη έχει προκαλέσει τήν δημοσίαν 
προσοχήν.
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Τό ζευγάρι πού σκορπίζει τή μαγεία τής μελωδίας 
καί τή γοητεία τοϋ ρυθμού !

ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΑ'Ρ
TZIJVTZEP ΡΟΤΖΕΡΣ

στήν άποθέωσί τους

^ΟΡΕψΟΤΜΕ
Μουσική ΤΖΩΡΤΖ ΓΚΕΡΣΒΙΝ

Σκηνοθεσία Σ. ΜΠΕΡΜΑΙί
Παραγωγή R. Κ. Ο.

Τό ΦΙλμ τής γοητείας καί τής ώμορφιάς !

ΛΓΓΕΛος
Ή καλλίτερα καί μεγαλειτερα ώς τώρα 

κινηματογραφική παραγωγή τοΰ περιφήμου

ΕΡΝΕΣΤ Λ1ΟΥΜΠΙΤΣ

...ή πειό γοητευτική, ή πειό υπέροχη δημιουργία 
τής άπαράμιλλης

MAPAEJV jv
ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΜΑΡΣΑΛ

ΜΕΛΒΥΝ ΝΤΟΥΓΚΛΑΣ

Παραγωγή PARAMOUNT

■■β
ΣΑΓΓΑΗ έκεΐ, πού ή καταχθόνιος ένέργεια τής διεθνούς και 
σκοπείας. έκανε σήμερα τά κανόνια νά σκορπίζουν τόν θά να: 

Στή ΚΙΝΑ πού τό μίσος είναι θρησκεία !...
στή χώρα πού σήμερα μέ τρόμο στρέφονται 

τά βλέμματα δλου τού κόσμου !.. 
έκτυλίσσεται τό γεμάτο

ΑΓΩΝΙΑ ! ΕΡΩΤΑ ! ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ !
κινηματογραφικό ’Αριστούργημα

ο ΣΤΡΑΤΗΓΟ5
ΗΕΘΑΠε ΤΗΝ /ι*ΤΙ

Σκηνοθεσία ΜΙΛΕΣΤΟΝ
(δημιουργού τού περιφήμου «Οΰδέν νεώτερον άπό τό Μέτωπο’

ΜΑΝΤΛΕΝ ΚΑΡΟΛ
Παραγωγή PARAMOUNT

Μιά μεγάλη δικαστική πλάνη πού περικλύει δλον τόν πόνο καί 
τό σπαραγμό τής άνθρώπινης ψυχής !

Συγκλονιστικότερο κι’ άπ' αύτήν τήν τραγωδία ! 
Αίσθηματικώτερο κι’ άπ’ αύτόν τόν Έρωτα !

YJ1O ΤΑΣ

ΤΗΣ: με/ΐΣ νοΡΗΗΣ:
Πρωταγωνίστεΐ δ μεγάλος τραγωδός, 

ή σημερινή δόξα τοϋ ’Αμερικανικού θεάτρου

ΜΠΑΡΠ5ΕΣ JVIEPEJVT·®
καί ή Μεξικανις γόησσα

Μ Α Ρ Γ ΚΩ
Παραγωγή R. Κ. Ο.

Τηλεγρ, Διεύθυνσις: ΣΚΟΥΡΑΦΙΛΜ
Άριθμός Τηλεφώνου : 21 " 824

ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΠΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΦΕΤΟΣ
Τ ό ν£τ Q α Τ ε ϊ ο ν 'Οδός Σταδίου 45 

— Α θ Η Ν Α Γ-
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II

ΜΛΡΛΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ
ΤΟ ΑΣΤΡΟΝ ΠΟΥ ΜΕΣΟΥΡΑΝΕΙ

Ή Μάρλεν Ντήτριχ έχει άλλάξει ριζικά. "Ετσι 
βεβαιώνει ό ηθοποιός χέρμπερτ Μάρσαλ, ό όποιος 
έπαιξε άλλοτε μαζί της είς τήν «^.ανθήν Άφροδί- 
την κα' έργάζεται πάλιν τώρα μέ αύτήν είς τό 
καινούργιο της φίλμ «’Αγγελος».

«Έγνώρισα τήν Μάρλεν είπε ό Μάρσαλ-άπό 
τά πρώτα χρόνια πού έφθασε στό Χόλλυγουντ μαζί 
μέ τόν φόν Στέρνμπεργκ. ’Οφείλω νά ομολογήσω 
δτι μοΰ έκαμε έντύπωσιν, δπως σέ δλους. Τό αναι
μικόν πρόσωπόν της. λεπτόν καί γλυκόν συγχρόνως, 
ό τρόπος τοΰ βαδίσματος καί τής ομιλίας της, ή 
περίεργη λεπτομέρεια δτι μετεχειρίζετο σέ κάθε 
χειρονομίαν της τό άριστερόν χέρι (θά ξεύρουν 
ίσως οί άναγνώσται μας δτι ή Μάρλεν είναι άρι- 
στερόχειρ), δλα μοΰ έκίνησαν τό ένδιαφέρον. Αί 
έφημερίδες πού έφθασαν νά γράψουν τότε δτι ήμουν 
έρωτευμένος μαζί της, ήσαν κάπως ύπερβολικαί, 
άλλά δέν έλεγαν άπολύτως ψέμματα....

Κατόπιν ό Μάρσαλ άφηγεΐται δτι, τόν καιρόν 
πού συνεργάζετο μαζί της είς τήν «Ξανθήν Άφρο- 
δίτην , ή Μάρλεν ήτο είς τήν πραγματικήν ζωήν 
σχεδόν δπως έφαίνετο είς τά φίλμ της Έπροκαλοΰ 
σε πάντοτε, δπου καί άν ένεφανίζετο, τήν ιδίαν έν
τονον έντύπωσιν, καί άν άκόμη δέν έφοροΰσε τής 
έκκεντρικές τουαλέττες τής «Ξανθής ’Αφροδίτης».

Κόρη λοχαγού τοϋ ιππικού, μέλους μιας άριστο
κρατικής οικογένειας τοΰ Βρανδεμβοόργου, δέν ά 
γαποΰσε νά άνακατεύεται μέ άνθρώπους κατωτέρας 
κοινωνικής τάξεως. Έν τού-οις, κάποτε, σέ ένατ.ά'ί 
πού προσέφερε σέ φίλους καί γνωστούς της, προσε- 
κάλεσε καί τόν υιόν ένός έργάτου, ό όποιος τής 
είχε ζητήσει ικετευτικά τήν συντροφιά της έπί με
ρικά λεπτά.

Τώρα κατά τόν Μάρσαλ, ή Μάρλεν είνε έντελως 
άλλαγμένη- Είς τήν ιδιωτικήν ζωήν της, οί τρόποι 
της έγιναν άπλοι. Άν έξηρτάτο άπό αυτήν καί άν 
τής τό έπέτρεπαν οί πράκτορες τής διαφημίυεώς 
της, θά ήμποροϋσε νά τήν πλησιάση καί νά τής μι- 
λήοη οποιοσδήποτε.

’Αρκεί νά είποΰμε δτι είνε ή μόνη άπό τις «βεν- 
τέττες» τοΰ Χόλλυγουντ, ποΰ σπαντά κάποτε ίδιο- 
χείρως είς τά γράμματα τών θαυμαστών της! 
Μολονότι δέ ή κουτσομπόλες συνάδελφοί της είνε 
έτοιμες νά τήν χαρακτηρίσουν ώς γρηά, δέν διστά
ζει νά έμφανίζεται δημοσία μαζί μέ τήν κόρην της 
τήν όποιαν λατρεύει.

Είνε λοιπόν άλλαγμένη ή Μάρλεν. Έν τούτοις, 
ό Χέρμπερτ Μάρσαλ, θαυμαστής της πάντοτε καί 
συνεργάτης της, ξαναβρίσκει τώρα εις τό πρόσωπόν 
της τάς ιδίας δυνατός έκφράσεις, δπως δταν έπαιζε 
είς τήν «Ξανθήν ’Αφροδίτην-.

ΝΕΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΡΟ

Ή ώραιοτάτη καί νεαρά Βιεννένα άρτίστα Ρόζε 
Στράδνερ, ή εύνοουμένη μαθήτρια τοΰ μεγάλου 
Μάξ Ράϊνχαρτ, προσελήφθη τελευταίως υπό τής 
Μέτρο Γκόλντουϊν Μάγερ γιά νά πρωταγωνιστήση. 
μέ παρτναίρ τόν Ε. Ρόμπινσον, είς τήν μεγάλην 
άστυνομικήν της ταινίαν Ό τελευταίος τών γκόγκ- 
στερς .

Ή Ρόζε Στράδνερ. ή όποια ώς γνωστόν εΐιαι 
καί παιδική φίλη τής Λουΐζας Ράϊνερ, θά φέρη είς 
τό έξής τό καλλιτεχνικόν ψευδώνυμον Άντρέα 
Μαριόν.

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΕΙΣ HE ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟΝ
και Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

ΙΙίΙΣ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΚΙΝΗΜΑΤΟΟΕΑΤΡΟΝ ίΟ ΑΓΡΙΝΙΟΝ

Μία πόλις τής προόδου έκ τών όλίγων τής 
‘Ελλάδος, τό Άγρίνιον, πού ή πλουσιωτάτη κα
πνοπαραγωγό του τό κατέστησε όνομαστόν είς 
δλον τόν κόσμον, έστερεϊτο — μέχρι χθές άκόμη, 
είς έποχήν δηλαδή που ή πρόοδος κατέκτησε τό 
παν — τοϋ στοιχειωδεσιέρου θεάματος, τοΰ Κινη · 
ματογράφου, τοϋ Κινηματογράφου τοΰ όποιου 
τή» έλλ'ιψ.ν δίν ήσθάνθη άπό δεκάδων έτών 
οϋιε ή τελευταία έπαρχιακή πόλις τής άπωτέρας 
γωνίας τοΰ κόσμου

'Αληθές, είναι δτι έλειτούργει κατά περιό
δου; κ&ποιος κατ’ ευφημισμόν Κινηματογράφος 
άλλά κινηματογράφος βωβός είς ον προεβάλλοντο 
ταινίαι παλαιαί, αϊτινες έπαυσαν νά είναι ταινίαι 
άπό τοϋ 1928 όπότε έπεκράτησε ό όμιλών. 
Βωβός κινηματογράφος είς τό Άγρίνιον είς τήν 
πόλιν δηλαδή πού πρώτη σχεδόν έξ δλων τών 
'Επαρχιακών πόλεων τής ‘Ελλάδος εΐχεν άπο 
κτήσει άεροπορικήν συγκοινωνίαν

Έπί τέλους, άπό τοϋ παρελθόντος έ'τους, έ’- 
νας έπιχειρηματίας έκ τών πλέον θαρραλέων, ό 
κ. Άρ Παρθένης, άνθρωπος τής προόδου καί 
τοΰ πολιτισμού, άπεφάσισε, μή φειτΦείς κύριο 
λεκτικώς δαπανών, νά χαρίση είς τήν γενέτει
ράν του ένα θέαμα, έ'να Κινηματοθέατρο» άξιον 
τής πόλεώς 'Αγρίνιου καί τών πολιτισμένων κα
τοίκων του.

ΠρομηθευθεΙς μίαν άπό τάς καλλιτέρας ηχη
τικός έγκαταστάσεις συστήματος Φίλ·πς καί ένοι- 
κιάσας τό νεόκτιστο» έπί τής πλατείας Μπέλλου 
θέατρον «Τιτάνια», 700 περ. θέσεων, δαπανή- 
σας δηλαδή ποστν πλέον τοϋ ένός εκατομμυρίου 
δρχ., έχάρισε είς τούς ’Αγρινιώιες τό πλέον πο
λιτισμένο» θέαμα, μέ τήν προβολήν τών έκλε- 
κτοτέρων ταινιών έκάστης περιόδου

"Ηδη ά Κινηματογράφος «Τιτάνια» πλουτίζεται 
κα) όιά νέων μονίμων καθισμάτων τοϋ έργο- 
στασίου ΙΙοταμιάνου ώς καί διά θερμάνσεως 
δ ι’ ε I δ ι κ ώ ν θερμαστρών συστήματος Γιοϋγ- 
κερς.

Μέ δλα τ’ άνωτέρω έχέγγυα καί μέ τήν προ 
βολήν τών έκλεκτοτέρων ταινιών τής πάγκο 
σμίου παραγωγής, τάς όποιας c κ. Παρθένης 
έξησφάλιαε έκ τών έν Άδήνοις μεγάλων γοα 
φείων, εΐμεθα βέβαιοι δτι οί κάτοικοι τοΰ Αγρί
νιου έκτιμώνιες τός ιύγενικός προσπαθείας τοΰ 
φιλοπροόδου έπιχειρηματίου θά ένισχύουν, 
δπως μέχρι σήμερον άπέδειξαν, τήν καλήν αύ 
τήν έπιχείρησιν ή όποια τιμά πραγματικά τήν 
πόλιν καί αύτ ύς τούς ίδιους

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

“ΣΚΙΠΙΟΝ 0 ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ,,
Οί παραγωγοί τής ταινίας «Σκιπίων ό ’Αφρικα

νός- έπεζήτησαν νά έπιδείξουν δλον τό μεγαλεΐον 
τής άρχαίας Ρώμης παρουσιάζοντας καί τούς ιστο
ρικούς λόγους, οί όποιοι καθιίρωσαν τήν έπιβο 
λήν της.

Έν τώ έργω διαφαίνονται σαφώς αι συνεπει,αι 
ένός άποφασιστικοΰ γεγονότος έν τή π γκοσμίω 
ιστορία. ,

Ή προπαρασκευαστική έργασία ήτο έξαιρετικα 
δύσκολος, έπρεπε νά μείνη σεβαστή ή ιστορική άλή 
θεία-άλλ’ ούχΐ είς βάρος τής ζέσεως έν τή δράσει 
καί τής ποικιλίας έν τή πλοκή "Οντως ή, έκπονησις 
τοΰ σεναρίου έπέτρεψεν ώστε ν’ άποδοθώσιν έν τή 
πληρότητί των τά ιστορικά κείμενα, τό περιβάλλον, 
τά πρόσωπα καί τά γεγονότα τής έποχής έκείνης. 
Ό Σκιπίων, ό 'Αννίβας, ό Φάβιος, ό Κάτων, ο ’Ασ· 
δρούβας, ή Συφονίσβη άναζώσιν έν τή, ται,νία ως 
έσκιαγραφήθησαν ύπό τοΰ Τίτου Λιβίου καί τοΰ Κορνη- 
λίου Νέπωτος Καί τά δευτερεύοντα πρόσωπα δέν 
έδημιουργήθησαν κατά τρόπον αύθαίρετον.

Ή άιαπαράστασις τής έν Ζάμα μάχης δέν άπο- 
τελεί μόνον τόν πίνακα ένός «μεγάλου θεάματος», 
άλλά λεπτομερή έπίδειξιν, έν τώ πλαισίω της στρα
τηγικής καί τής πολεμ'κής τακτικής, τής στρατιωτι
κής τέχνης τών Ρωμαίων. ‘Ολόκληροι μαζαι έγυμνά- 
σθησαν πρός τόν σκοπόν τοΰτον. Έπί πλέον μετέ- 
σχον 4 συντάγματα πεζικού, 2 ίππικοΰ καί αποσπά 
σματα ολόκληρα μέ μαύρους στρατιώτας. Ή συγκι- 
νησις του θεατοΰ φθάνει είς τό ζενίθ μέ τήν έκτυλι- 
ξιν τής σκηνής τής φοβέρας μονομαχίας,, ή_ οποία 
έκρινεν τήν τύχην δχι μόνον τής Ρώμης και της Καρ 
χηδόνος άλλά καί τοΰ πολιτισμού μας.

Ό θεατής παρακολουθεί τήν άγρίαν σύ,γκρ,ουσ,ιν 
δύο τιτάνων, δύο λαών, δύο πολιτισμών._ Άφ’,ένός 
τό νεαρόν κράτος τής πτωχής άλλ’ ίσχυρας Ρώμης, 
τής νοίκοκυρευμένης, τής πειθαρχημένης. τής φιλο- 
θρήσκου. τής έχούσης συνείδησιν τής υψηλής _άπο^ 
στολής, ήν έταξαν αυτή ή έκ τοΰ Ρωμύλου, υίου, του 
Άρεως, καταγωγή της Άφ’ έτέρου ή Καρχηδών ή 
πλουτοκρατική, ή καπηλευόμεν η τά παραλία τής Με~ 
σογείου, ή κλίνουσα ήδη πρός τήν έκ τοΰ κορεσμού 
παρακμήν. Ό άγων διεξάγεται μεταξύ του πολεμι- 
στοϋ καί τοΰ έμπορου, μεταξύ τοΰ ιδεαλισμού και 
τοΰ ύλισμοΰ. Ό Σκιπίων καί ό ’Αννίβας έκφράζουν 
ώς προσωπικότητες τούς δύο διαφόρους τούτους πο
λιτισμούς ‘Ομοίως ή Σοφοιίσβη καί ή Βέλια και 
δλα έν γένει τά κύρια πρόσωπα καί συλλήβδην αι 
δύο έχθρικαί στρατιαί καί οί άντίπαλοι στόλοι.

Έχρειάσθη τριών μηνών σύντονος εργασία δια νά 
«γυρισθή μόνον ή έν Ζάμα μάχη, καί έτερα δύο μη
νών διά τό «γύρισμα τών σκηνών έν τοίς στρατοπέ- 
δοις τοΰ ’Αννίβα καί τοΰ Σκιπίωνος. Έτεροι δύο 
μήνες διά τάς σκηνάς τοΰ_στρατοπέδου τοΰ Σύφα 
κος καί τών άνακτόρων τής Σύρτεως.

Εκτός τής έπί μέροις μεγαλοπρεπείας των δια
φόρων σκηνώιν, τό άξιοσημείωτον είναι, δτι αί εικό- 
νες αποδίδουν εν ουνοΧον διαυγές και δραματικόν 
των γεγονότων, τά όποια ζωντανεύουν. ‘Η μάχη της 
Ζάμας δίδει είς τόν κατάπληκτον θεατήν άνάγλυφ_ον 
τήν εικόνα τοΰ διαφόρου πνεύματος τών δύο λαών. 
Ή έφοδος τών έλεφάντων. ή έπέλασις^ τοΰ ιππικού, 
οί τραχύτατοι άγώνες τών δύο πεζικών, είναι άπλα 
έπεισόδια μιας τών πλέον άποφασιστικων μαχών έν 
τή ιστορία τής άνθρωπότητος

Ό «Σκιπίων σημειοΐ τήν μεγαλειτεραν παοης 
άλλης προσπάθειαν τής κινηματογραφικής βιομηχα
νίας ώς πρός τήν χρήσιν τών, μαζών, την μεγαλο
πρέπειαν τών κατασκευών καί τήν ωραιότητα των

ΕΚΛΕΚΤΑ1 ΦΓΣΙΟΓΝΩΜΙΑΙ

Ό κ. ’Αθανάσιος Σκούρας (άριστερά) γενικός Δι
ευθυντής τής νεοϊδρυθείσης εταιρίας < Σκούρας Φίλμς 
A. Ε., θέτων τήν υπογραφήν του είς τό συμβόλαιον 
τής άμερικανικής έταιρίος R. Κ· Ο. Radio Pictures, 
διά τοΰ 'δποίου άνέλοβε τήν έκμετάλλευσιν των ται
νιών τής έταιρίας ταύτης διά τήν Ελλάδα, ’Αλβα
νίαν καί Κύπρον. Παραπλεύρως του ό, κ. Reisman, 
γεν. διευθυντής τής R- Κ Ο. δΓ δλον τόν κόσμον.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΓΚΑΡΜΠΟ

Άεαμένεται κατ’ αύτάς στό Παρίσι ή έκ Λονδί
νου έπάνοδος τοΰ Ρόμπερτ Τέϋλορ.

Ό λαμπρός παρτναίρ τής Γκρέτα Γκάρμπο εις 
τήν απαράμιλλη ταινία τοΰ σκηνοθέτου Τζώρτζ 
Κοΰκορ Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΑΣ ΚΑΜΕΛΙΑΣ» έξέφρασε 
τήν έπιθυμίαν νά παραστή είς τήν έπίσημον παρισινήν 
πρεμιέρα τοΰ έργου, δοθησομένην έντός όλίγων ήμε- 
ρών είς ένα έκ τών μεγαλειτέρων κινηματοθεάτρων 
τών Ήλυσίων Πεδίων.

Ή Κυρία μέ τάς Καμελίας,, πού ,άποτελεϊ την 
δραματικωτέραν δημιουργίαν τής Γκρέτα Γκάρμπο. 
παρ = χει είς τό κινηματογραφικόν κοινόν τήν ευκαιρίαν 
ν’ άκούση γιά πρώτη φορά τήν εύνοουμένη του βεν- 
τέττα νά τραγουδή καί νά παίζη πιάνο.

«έξωτερικών». ‘Οδγκος καί ή σημασία τής έργασίας 
ταύτης έπέβαλον τήν σύμπηξιν είδικοΰ όργανισμοΰ, 
τοΰ «Κονσόρτσιουμ Σκιπίωνος τοΰ ’Αφρικανού» ύπό 
τήν αιγίδα τής ιταλικής Κυβερνήσεως. ,

Έπανιδρύθη ολόκληρον τό «Φορουμ», εκτίσθησαν 
ναοί 45 μέτρων υψους, τό Καπητώλιον. ή Ταρποιΐα 
πέτρα μέ τείχη έπιφανείας 20 COO τ. μ·_

Διά τάς σκηνάς τοΰ άπόπλου τοΰ στόλου του 
Σκιπίωνος έναυπηγήθησαν 10 μεγάλαι Ρωμαίκαί 
τριήρεις, αί δποΐαι έπλαισιώθησαν μέ 4 000 ναύτας. 
Ό λιμήν τοΰ Λιβόρνου διεσκευάσθη έξ δλοκλήρο,υ, 
άναλόγως πρός τήν περίστασιν Κατά _τάς σκηνάς 
τών μαχών έχρησιμοποιήθησαν έπί 2 μήνας 12.000 
άνδρες, 4 000 ιππείς καί 62 έλέφαντες. Έν συνόλω 
διετέθησαν 255-000 ήμέραι έργασίας.

Άπόκειται ήδη είς τό έλληνικόν κοινόν νά κρινη ,με 
τήν σειράν του τήν παραγωγήν αύτήν τοΰ Καρμίνε 
Γκαλόνε, τήν όποιαν οί τεχνοκρίται έχαρακτίρησαν 
ήδη είς Βενετίαν ώς κολοσσιαίαν», «μνημειώδη» καί 
κατά «πολύ άνωτέραν πάσης προηγούμενης .

Σημειοΰμεν δτι τούς κυριωτέρους ρόλ,ους διερ
μηνεύουν οί ’Αννίβας Νίντσι, δ Καμίλλο. ο Πιλοττο, 
ή Πζα Μιράντα, ή Φραντσέσκα Μαρατζιδττι κ. ά
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ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΠΕΝΝΑΣ

ΖΗΤΗΜΜ.· ΚΡΙΣΕΩΣ
‘Η απότομος έπανίψωσις τοΰ θερμομέτρου, έκαμε 

τήν οίκογένειαν νά ίδρορροήση ώσάν κανάτια Αίγι- 
νίτικα. Καί ή σύζυγος, πού είχε τό ατύχημα ή προ
τέρημα—άς τό κρίνουν οί έστέτ—νά συναγωνίζεται 
εις διαστάσεις τόν Λυκαβηττόν, είπε ξεφυσαίνοντας 
ώς φάλαινα μετά κατάδυσιν μακράν.

— Άς πηγαίναμε λιγάκι στον Κινηματογράφο, νά 
πάρουν λίγο άέρα καΐτά παιδιά,καυμένε ’Αρσένιε!·.

Ό ’Αρσένιος που ήτο τό τέταρτον τοΰ .. έτέρου 
ήμίσεώς του, έκροτάλισε είς τά θηλάκιά του τά ο
λίγα εικοσάδραχμα πού είχαν άπομείνει άπό τό 
βδομαδιάτικο μετά τό γεϋμα τής Κυριακής, έμέ- 
τρησε τά πληρώνοντα είσοδον... κεφάλια τών νεα
ρών του βλαστών, ΰπελόγισε είς τήν... Δευτεριάτικη 
μπροστάντζα καί είπε :

— Πάμε Πραξιθέα μου...
Ό καϋμένος κΓ αύτός, διψούσε γιά λίγο θέαμα 

καί δροσίτσα. Είς τήν κατάνευσίν του τά κουτσούβελα 
ήλάλαζαν άπό χαρά καί ή δεκαεξάέτις του κόρη, 
πού συνηγωνίζετο είς πληθωρικότητα σαρκών τήν 
μαμά της, έσπευσε νά έξωραϊσθή ..

Μετ’ όλίγον, τό οικογενειακό τσούρμο είσέπλεε 
μεγαλοπρεπώς είς τόν Κινηματογράφον τής συνοι
κίας...

--Αίφνης σμήνος νεαρών καί σεισοπηγούντων θη- 
λέων έφώρμησε κατ’ αύτών. Και τό δράμα συνε- 
τελέσθη. *Η_μιά ήρπασε τήν Πραξιθέαν άπό τό μα
νίκι, τό όποιον μετά βίας περιελάμβανε τό. . παχου
λό μπράτσο της, κραυγάζουσα.

— Περάστε μαντάμ, έχω κάτι θέσεις έξτρα...
Άλλ’ άντί νά τήν άκολουθήση ή μαντάμ Πραξι

θέα, τήν άκαλούθησε τό διαρραγέν άπό τό τράβη
γμα μανίκι της.

‘Η κυρία ’Αρσενίου, πρό τής καταστροφής τής μο
ναδικής τουαλέττας της, ήταν έτοιμη νά λιποθυ- 
μήση. Έάν δέν τό έκαμε, είναι διότι έτερον σεισο- 
πηγοΰν θήλυ, είχε περάσει τό χέρι γύρω άπ’ τή 
μέση τοΰ Ιδετοΰς κανακάρη της καί ζητούσε νά τόν 
παρασύρη πρός... άλλας έξτρα θέσεις.

Τό αίμα τής άφελοΰς κυρίας Πραξιθέας άνέβη 
στό κεφάλι της. Ποιά ήταν αύτή ή καρακαηδόνα, 
πού μέ τόση άναίδεια άγκάλιαζε τό γυιό της βά- 
νοντάς του στ'αύτί πειρασμούς;...

— Μωρήηη σουρτουκεμένη ! έκραύγασε, δικό σου 
είναι τό παιδί ή δικό μου;!.

Καί ώρμησε νά ξεμαλλιάση τήν...προκομμένη. Φυ
σικά, οί ένημερωμένοι θεαταί, τήν κατεπράϋναν εξη
γώντας στήν καλή μητέρα, δτι μόνη πρόθεσις τοΰ·,. 
κοριτσιού ήταν ή άπόσπασις τού πουρμπουάρ γιά 
τήν ταξιθέτησι τοΰ πελάτου. Έτσι τό έπεισόδιο πε- 
ριωρίσθη σέ... κωμωδία, άλλά δέν έλειψε καί τό 
δράμα. Μετά τήν... σωτηρία τού γυιοΰ, ένεθυμήθη 
τήν άπώλεια τού πολυτίμου μανικιού της.Καί έστράφη 
ν’ άνευρη τόν ’Αρσένιόν της διά νά διεκδικήσουν τήν 
άποζημίωσίν της.

Άλλά θεέ μου, ήταν ό Αρσένιος εκείνος πού έ 
βλεπε έν μέσω τεσσάρων άκκιζομένων θηλέων πού 
τού έφώναζαν:

— Άπό δώ, κουταβάκι μου '.
—"Όχι, έγώ θά σοΰ δώσω θέσι, μπουλούκο μου...
Καί τά παιδιά, ή Άγλαΐτσα της, ό Όρέστης. ό 

Τιμόθεος, τί είχαν άπογίνει!
Ή κυρία Πραξιθέα έγινεν έξαλλος. Τί τής ήρθε, 

άνελογίζετο, νά ζητήση Κινηματογράφο: Δέν καθό
τανε στό ρημάδι της νά καβουρντιστή δπως δλο τό 
καλοκαίρι;..

Ταξιθέτριες, πολιτισμός, σού λέει ό άλλος! Άλλά 
πόσες τέλος πάντων ταξιθέτριες καί γιατί; Στραβό-

Ο TSQPAY ΤΣΑΠΛΙΝ
ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΟΜΙΛΟΥΣΑΝ ΤΑΙΝΙΑΝ
Αγγέλλεται έκ Χόλλυγουντ ότι ό διάσημος κω

μικός Ισάολυ Τσάπλιν, προσεχώρησεν δριστικώς είς 
τήν νέαν κινηματογραφικήν τεχνικήν καί ανήγγει
λαν υτι ήρχισε τήν ετοιμασίαν μιάς νέας ταινίας 
του, ή οποία θά δείξη πλήρως το μέτρον τής με
ταστροφής του αυτής. Μέ κάποιαν πικρίαν εις τόν 
τόνον τής φωνής του, ο Σαρλώ προσέθεσεν, δτι, 
αποχαιρετων τήν βωβήν τέχνην, θά εγκατάλειψη 
καί τήν περίφημον ενδυμασίαν τοΰ αλήτη μέ τό 
ήμιψηλον, το μπαστουνάκι καί τό χαρακτηριστικό 
μουστάκι του, πού έπί 2d δλα έτη τόν είχον κα
ταστήσει διάσημον εις δλον τόν κόσμον.

Ή νέα έμφάνισις τοΰ Σαρλώ θά γίνη μέ εντε
λώς νέαν άμφίεσιν, ώς παρτναίρ δμως τής έτοιμα 
ζομένης όμιλοΰσης ταινίας του, θά έ.χη τήν σύζυ
γόν του Πωλέτ Γκοντάρ.

4Γ ΒίΟϊί ΙΕΝ ίΠΗΛίΥίίΝ ΙΟ 6ΑΥΜΑ 
ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΝΗ! Μ! TON ΙΜΠΙΟΝ

Είς τήν Μέτρο Γκόλντουϊν Μάϋερ έξεχωρήθη πρό 
ήμερων ΰπό τής Γαλλικής Κυβερνήσεως τό τιμητικόν 
μονοπωλιακόν δικαίωμα νά κινηματογραφήση, είς 
έγχρωμον έκδοσιν, ολόκληρον τήν έφετεινήν «Έκθε- 
σιν τών Παρισίων.

‘Η μοναδική αύτή ταινία, τής όποιας ή δλως έξαι- 
ρετική έμπορικότης είναι εύνόητος, θά προβληθή, ώς 
πληροφορούμεθα καί είς Αθήνας κατά τόν προσεχή 
περίοδον·

I PAY ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΕΊΟΣ
Ν. ΥΟΡΚΗ, Σεπτέμβριος. (ΆΟην. Πρ.) Ό ήθο 

ποιος τοΰ κινηματογράφου Οΰάλλα; Μπήρρυ, ασχο
λούμενος είς τόν οϊκόν του είς τήν σκοποβολήν μέ 
περιστροφήν διά νά είναι γυμνασμένος, προκειμένου 
νά έμφανισθή δπλοφορών είς μίαν σκηνήν, έτραυμα- 
τίσθη έ? απροσεξίας εις τήν δεξιάν κνήμην καί θά 
δεήση νά παραμείνη κλινήρης έπί μίαν εβδομάδα.

μάρα έχει κανείς νά βρή δυό καρέκλες μέσα σέ χί' 
λιες: ’Επειτα ταξιθέτριες είναι αυιές ή. . κουνού
πια άνωφελή πού σοΰ μπαίνουνε στό ρουθούνι;..

Καί άδυνατώντας νά κρατήση τήν άγανάκτησί 
της. ώρμησε κατά τών πολιορκούντων τό. . βαλάν- 
τιον τοΰ Αρσενίου της θηλέων, έτοιμη νά τά κατα- 
σπαράξη... "Οταν τέλος., έθριάμβευσε καί ή οικο
γένεια αναστατωμένη άπό τις φωνές της συιεκεν- 
τρώθη γύρω της. δπως τά κλωσσόπουλα γύρω άπ’ 
τήν κλώσσα. έφώιαξε:

— Ζήτα πίσω τά λεφτά μας, άπ’ τό Ταμείο Αρ
σένιε, κ’ άμα σοΰ ξαναζητήσω Κινηματογράφο, νά 
μοΰ κόψης τή γλώσσα! "Οσο γιά τήν... τουαλέττα 
μου. θά μού βρή τό μανίκι ή Αστυνομία.

"Υστερα, παραπονούνται οί Κινηματογραφιτζήδες 
πώς έχουνε κρίσι .. Έν τούτοις. μόνο .. κρίσι δέν έ
χουνε Άν είχαν, ή ταξιθέτριες θά είχαν έκλείψει καί 
τά θέατρά των δέν θά έπασχαν άπό έλλειψι πε
λατών... ΘΑ—ΜΗΣ

Η ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Is Σεπτεμβρίου, Α. Π.) · Ένε- 
ζρίΟη χθες υπό τής αρμόδιας επιτροπής, κατόπιν 
ειδικής προβολής, ή κινηματογραφική ταινία, είς 
τήν οποίαν εξιστορείται δ βίος τής Βασιλίσσης Βι
κτωρίας. Τό έργον φέρει τόν τίτλον «Βικτωρία ή 
Μεγάλη», «έγυρίσθη» δέ εις τό στούντιο τοϋ Ντένχαμ 
καί τελευταίως ειχεν έπιδειχθή εις τήν Διεθνή ”Εκ- 
θεσιν τής Βενετίας, δτου έτυχε τοΰ κυπέλλου δλων 
τον εθνών. Οί κριταί, εντόπιον τών όποίων προε- 
β'ήθη χθέ τό έργον, άπεφάνθησαν ότι τά επεισο 
δια τά όποια άναπαριστώνται εν τη ταινία ταυτη 
ι-ΐνι αρκούντως χαρακτηριστικά τοϋ βίου τής μεγά
λης Βασιλίσσης.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Π4ΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΟ
Είς τ χ ιν Λονδίνω λέα μεγάλα Ιδιόκτητα στούντιο 

τή; Μέτρο συ σχίζονται πυρετιοδώς αι προετοιμασίαν γιά 
τήν προσεχή εύρωπ'ΐί<ή παραγωγή τη:.

Ώ: πρωταγωνισ ή: τής πριότης ταΐλίας έξελέγη ο Ρό- 
μπερτ Τέϋλορ, τόν όποιον οί τελευταίοι δημιουργία·. του 
«Λευκοί ορίζοντες», «Χαμένο όνειρο», *Η κυρία με τάς 
Καμελίας». «Ού μο χεύσης», «Μπροντγουαίη Μέλοητυ του 
1938 καί «Δικός μου γιά πάντα , κατέστησαν πλέον τον 
δημοφιλέστερο καί πιό περιζήτητο jeune premier τής 
όίΐόνης.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑ I
Μ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΝ HEPIWN

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΦΙΛI Π Σ
ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΗ

Μ ΟΔΕΛΑ ΤΟΥ 1937
άρίατηζ άπεδόσεω;

ΜΕΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
μέ Μ'ίουάτ 1500 μέτρων καί 

καΰρέπτην 250 μ μ
εξαρτημάτων κλη.ουν©δευόμενα 

καϊ άηό GR0UPPES 
τελείω; καιχ βυργή

ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΑΙΑ ΠΛΕΙΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΤΑΝΘΗΤΕ
Γραφεϊον ΣΑΡΦΑΤΗ

οδος αριςτειδου 1 - ΑΘΗΝΑΙ

Π^ΡΑΓθΓΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ

ΛΟΝΔΙΝΟΝ. Σεπτέμβριος. (’Ιδιαιτέρα άνταπόκρι- 
σις).—‘Η άγγλικανική εκκλησία προβαίνει είς μίαν 
τολμηρόν καί γενναίαν χειρονομίαν, θά χρησιμο- 
ποιήση τόν κινηματογράφον διά θρησκευτικούς προ
παγανδιστικούς σκοπούς.

"Ιδρυσε λοιπόν μίαν έταιρείαν, άποκλησθεΐσαν 
»*Εταιρεία θρησκευτικών κινηματογραφικών ται
νιών , μέ κεφάλαια, τά όποια συνεισέφεραν διάφο
ροι φιλόθρησκοι χριστιανοί-

Μέ τά κεφάλαια αύτά έν μέχα κινηματογραφικόν 
κτίριον, τό Παλάδιον , είς τό ’Άνω Νόργουντ τού 
Λονδίνου, μετατρέπετα, είς κινηματογραφικόν έργα- 
στήοιον διά τήν κατασκευήν καθαρώς θρησκευτικών 
ταινιών. Τό κτίριον άνοίγει τάς πύλας του τήν 29ην 
τρ μηνός Σεπτεμβρίου.

Αί ταινίαι θά προβάλλωνται είς τάς έκκλησίας. 
Ό αίδεσιμώτατος Έδουάρδος. γραμματεύς τής Έ- 
ταιρ ίσο. έδήλωσεν πρός τούς δημοσιογράφους :

—Ελπίζω δτι μέχρι τέλους τού έτους θά δοθούν 
δλα τά μέσα προβολής κινηματογραφικών ταινιών 
είς 5C0 έκκλ σίις. Τό έ.διαφέρον διά τάς θρησκευ
τικός ταινίας είναι τοιοΰτον, ώστε ι ά δικαιολογήται 
ή ιδιαιτέρα παραγωγή Ώρισμέναι ταινίαι προβάλ
λονται ήδη είς έκκλησίας. Μεταξύ τούτων είνε καί 
ή ταινία -Περιπλανώμενος Ιουδαίος». “Εχομεν, κα_ 
τέληξεν, ύπό μελέτην f.-ύο ταινίας: «Τήν ζωήν τού 
Γουΐλισμ Τίνταλ τοΰ μεταφι αστού τής γραφής, καί 
τήν τοΰ ιεραποστόλου Δουΐδ Λίβιγκστων.

TlHUNU ΚΑΙ 10 ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
II ισπανική θύελλα, πρός τήν οποίαν στρέφε

ται σήμερον τό αγωνιώδες ένδιαφέρον όλου τοΰ 
κόσμου, ένέπνευσε είς ένα έκ τών διασημοτέρων 
σεναριογράφων τής ’Αμερικής ένα έςόχως δραμα
τικόν έργον, ή κινηματογράφησή τοΰ οποίου θ’ άρ- 
χίση εντός ολίγων ημερών είς τά μεγάλα στούν
τιο τής Μέ ρο Γκόλντουϊν Μάϋερ.

Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ
ΕΝΑ ΑΡΑΥ\Α ΤΟΥ ΣΑΣΑ ΓΚΙΤΡΥ

Τό πολύκροτο θεατρικό έργο «Debureau.» τοΰ 
γάλλου συγγρα-ι έώς καί δραματικού καλλιτέχνου 
Σοσά Γκιτρύ, άγορασθέν ΰπό τής Μέτρο Γκόλντουϊν 
Μάνερ,θά «γυρισθή» λίαν προσεχώς εις τά έν Χόλ- 
λιγ'υντ στούντιο της.

Οι πρωταγωνισταί καί δ σκηνοθέτης θ’ αναγ
γελθούν εντός τοΰ πρώτου δεκαπενθημέρου τοΰ 
’Οκτωβρίου.

1Ν. ϊ. ΧΡΥΣΟΠΟΜΙΛΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ - ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ 

ΒΕΡΟΝΖΕΡΟΥ 24 - ΤΗΛ- 52-828
ΑΘΗΝΑΙ
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Τά θερμότατα φθινοπωρινά ήμερονύκτια τής ’Ατ
τικής διαρκούν, πρός γενικήν χαράν τών έπιχειρη- 
ματιών τών θερινών Κινηματογράφων, οί όποιοι, 
μέ τήν έπιστροφήν καί των πλείστων παραθεριστών, 
συνεχίζουν τις χρυσές έφετεινές δουλειές των.

Έκ παραλλήλου δμως ήρχισαν καί τά φρεσκα- 
ρίσματα δλων τών κλειστών χειμερινών Κινηματο
γράφων, οί όποιοι, παρά τήν συνεχιζομένην ζέστην, 
θ’ άνοίξουν όπωσδήποτε τάς πύλας των τάς πρώτας 
ήμέρας τοΰ έπί θύραις ’Οκτωβρίου, διά νά δεχθούν 
τους λάτρας τών σκιών, τούς θαυμαστός καί θαυ- 
μαστρίας τών μεσουρανούντων 'άστέρων» τοΰ κινη
ματογραφικού στερεώματος.

Ό άνταγωνισμός τών μεγάλων Κινηματογράφων 
θά είναι καί έφέτος όζύς, πρώτον διότι, δλα διαθέ
τουν πλείστας άξιολόγους ταινίας καί δεύτερον δι
ότι οι πλεΐστοι έξ αύτών θά προβάλλουν καί ται
νίας άποκλειστικής αύτών έκμεταλλεύσεως καί κατά 
συνέπειαν ένδιαφερομένων ιδιαιτέρως διά τήν έμπο- 
ρικότητα τών προβληθησομένων ταινιών των

Αί τιμαί τών εισιτηρίων θά διατηρηθούν κατά 
πάσαν πιθανότητα σΐ ϊδιαι αί περυσιναί, δηλαδή 25 
καί 15 δρχ. πλήν τού Ρεξ τό όποιον θά διατηρήση 
τό 30δραχμον είσιτήοιον διά τήν Α’. θέσιν.

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον εις τόν Κινη
ματογράφον Ρέξ προεβλήθησαν τά έξης έργα: 13- 
19 Σεπτεμβρίου Τρεις έρωτες τοΰ Σοΰμπερτ» καί 
20-26 Σεπτεμβρίου Ό πρίγκηψ τοΰ μεσονυκτίου·, 
μέ τόν Άνρί Γκαρά, έπραγματοποίησαν δέ τά κά
τωθι εισιτήρια ώς έξης :
Τρεις ερωτες τοϋ Σοΰμπερτ ΕΙσιτήρτα 7Θ87 
Ό πρίγκηψ τοΰ μεσονυκτίου » 7180

Κατά τήν εβδομάδα 27 Σεπτεμβρίου—3 ’Οκτω
βρίου προβάλλεται τό έργον Τό μεγάλο μυστικόν» 
μέ τόν Ρόμπερτ Ταίϋλορ.

Είναι γνωστόν δτι οί καμπάνιεςτών έφημερίόων, 
γράφονται σήμερον μέ πολλήν φαντασίαν καί . καμ- 
μίαν, σχεδόν, έρευναν.

Καί έφ’ δσον μέν, αύτό, δέν πρόκειται νά θίξη 
κανένα, ούδέ νά δημιουργήση ζητήματα, τό πράγμα 
περιορίζεται μεταξύ τών έφημερίδων καί τής άφε 
λείας τοΰ αναγνωστικού των κοινού, "Οταν δμως έ- 
ξέρχεται τού στενού αύτοΰ κύκλου, διά νά θίξη πρό
σωπα καί επιχειρήσεις, έχει κανείς κάθε δικαίωμα 
νά έκφράση τήν άγανάκτησίν του καί νά έκδηλώση 
τήν άποοίαν του. Πρό παντός δέ δταν πρόκειται περί 
έφημερίδων τής σοβαρότητας τής ‘ Καθημερινής.,,τήν 
όποιαν, δέν άνεμένομεν νά δημοσίευση μέ τόσην 
εύκολίον καί χωρίς διαπίστωσιν τής άληθείας των, 
δσας άνακριβείας είς τό ψύλλον τής 19,Σ|βρίου καί 
ύπό τόν τίτλον “Τί θά παρουσιάσουν οί Κινηματο
γράφοι τών ’Αθηνών., τής έσέρβιρεν ό ύπό τήν ύπο- 
γραφήν ΧΑΙΡ... κρυπτόμενος συντάκτης της.

Όμολογοΰμεν. δτι στήν προκειμένη περίπτωσι, 
δέν ξέρουμε τί πρέπει νά θαυμάση κανείς περισσό
τερον. Τήν μέχρις άφελείας φθάνουσαν καλήν πίστιν 
τοΰ διευθυντοΰ τής συντάξεώς της ή τό. . έξαλλον 
τής φαντασίας τοΰ συντάκτου της κ. X.

Γράφει, λοιπόν, προκειμένου, διά τό "Ίντεάλ,, ό 
ευφάνταστος νέος δτι ίσως λειτουργήση ώς Κινημα
τογράφος προβολής ’Αστυνομικών ταινιών, καθ’ ήν 
ώραν πολύ πρό τής 19 Σ[βρίου, πελώριαι διαφημί
σεις άνηρτημέναι πρό τής είσόδου του, πληροφορού

σαν τό κοινόν δτι ένοικιάσθη ήδη είς τόν θίασον 
Κόκκινη · Μαυρέα.

’Ίσως, νά άνειταχθή έν προκειμένω, δτι ό κ. X. 
δέν έπέρασε άπό τό θέατρον καί έβασίσθη είς τάς 
πληροφορίας τής μιάς όμάδος έκ τών τριών, πού 
διεκδικοΰσαν τήν ένοικίασιν τοΰ έν λύνω θεάτρου. 
Τόν συγχωροΰμεν, λοιπόν, καί προχωροΰμεν είς τήν 
άπόλαυσιν τής καμπάνιας του. Προχωρών, λοιπόν, 
πληροφορεί τό κοινόν, δτι οί ’Αδελφοί Στεφανόπου- 
λοι, συμπήξαντες πρό διετίας ’Ανώνυμον ‘Εταιρίαν, 
άνέλαβον τήν έκμετάλλευσιν τοΰ “Παλλάς,,. Έν 
τούτοις^άν ζητοΰσε νά προβή είς τήν πλήρη διευκρί- 
νισιν τών γεγονότων, θά έπληροφορεΐτο δτι, μετά 
τήν ,άποχώρησιν τοΰ κ. Καλογήοου, οί’Αδελφοί Στε- 
φανόπουλοι άνέλαβον απλώς τάς ύποχρεώσεις καί 
τήν συνέχισιν τών έργασιών τής πρό πενταετίας ίδρυ- 
θείσης ’Ανωνύμου Κινηματογραφικής έταιρίας. Έν 
πάση περιπτώσει. επειδή τό λάθος ίσως μή θεωρηθή 
σοβαρόν καί κατηγορηθώμεν δτι. "ζητάμε ψύλλους στ’ 
άχυρα- έρχόμεθα είς άλλην πολύ σοβαρωτέραι ν γκά" 
φαν τοΰ εύφαντάστου συντάκτου τής Καθημερινής . 
Πληροφορεί, λοιπόν, τό κοινόν έλαφρά τή καρδία 
δτι, δ κ. Σαμαρτζής ήρθεν είς διαπραγματεύσεις μέ 
τούς κ. κ· Λ. Παπαγεωργίου καί Καλιακούδαν τοΰ 
ύπό τό Άρσάκειον κινηματογράφου «Όο<ρεΰ<» νά 
τόν ένοικιάση διά νά παίξη ό θίασός του. Τοΰτο, είς 
έποχήν καθ’ ήν διά τόν «Οργια υπάρχει πολυετές 
ένοικιαστήριον συμβόλαιον τής Άνων. Έταιρίας 
«Φοίβος πρός τήν Φιλεκπαιδευτικήν εταιρίαν καί 
ούτε λόγος ΐλά ήόύνατο νά γίνη ποτέ διά τήν έκχώρη- 
σιν του είς τρίτον.

Έπίσης είναι τελείως άσύστατος ή πληροφορία 
του δτι ό διευθυντής τών Κινηματογράφων «Ρέξ» 
καί «Αττικόν εύρίσκων έξωφρεντκάς τάς τιμάς πού 
ζητο~ν οί εισαγωγείς ταινιών, ίδρυσε ίδιον γρα- 
φεΐον έκμεταλλεύσεως τοιούτων.

Οί έκμεταλλευταί εισαγωγείς ταινιών ούδέποτε 
έγείρουν τιμάς έξωφρενικάς. πάντοτε δέ προσφέρουν 
τάς ταινίας των ζητοΰντες ένα λογικόν κέρδος.

Τό άληθές έν προκειμένω είναι δτι ό κ. Σκούρας 
(υιός), έπανελθών έξ ’Αμερικής δπου προηγόρασε 
τήν παραγωγήν τών μεγάλων Εταιριών «Παραμά- 
ουντ» καί R.K. Ο. καί έπιθυμών νά έργασθή δι’ίδιον 
λογαρια μόν. ίδρυσε γραφεΐον έκμεταλλεύσεως ται
νιών. έντελώς ξένον πρός τάς έπιχειρησεις τοΰ πα·. 
τρός του. θά διαθέση δέ τά φίλμ πού έφερε, δπως 
δλα τά παρόμοια γραφεία είς τόν οίονδήποτε έπι- 
χειρηματίαν πού θά τοΰ προσφέρη τήν καλύτερη 
τιμή.

"Ισην βαρύτητα πρός τάς άλλας πληροφορίας τοΰ 
κ. X. είναι καί έκείνη πού λέγει δτι δέν είναι γνω
στόν άκόμη ποια έογα θά προβάλη έκαστος κινημα
τογράφος πρώτης βιζιόν Καί δικαιολογών τό δτι 
δέν ήθέλησε νά κουρασθή διά νά συλλέξη τάς σχε
τικός πληροφορίας,, έξαπολύει μία ρουκέτταν! Οί 
διευθυνταί κινηματογράφων λέγει, οί όποιοι συνέ
πηξαν . τράστ διά νά καταπολεμήσουν τήν άπλη- 
στίαν τών εισαγωγέων ταινιών καί νά άποφύγουν 
τάς μεταξύ των πλειοδοτικός δημοπρασίας, δέν κα- 
τένειμαν άκόμη μεταξύ των τάς άγορασθείσας παρά 
τών εισαγωγέων ταινίας Τοΰτο. καθ’ ήν ώραν, εις 
τον «Κινηματογραφικόν ’Αστέρα» έχουν δημοσιευθή 
οί πίνακες τών έργων πού διετέθησαν.

Τί τοΰ πληρώνετε τώρα τοΰ άνθρώπου ; ‘Ωστόσο, 
ή διεύθυνσις τής «Καθημερινής» έπρεπε νά έχη ύπ’ 
δψει της. δτι ή είς τάς στήλας της δημοσίευσις πλη
ροφοριών ώς αύτή. πού εμφανίζει τούς εισαγωγείς 
ταινιών θησαυρίζοντας, έκμεταλλευομένους τήν άμιλ; 

λαν τών διευθυντών Κινηματοθεάτρων ποιος θά ά· 
σφαλίση τά καλλίτερα έργα, θά έχη σοβαρόν δντί- 
κτυπον είς τάς έταιρίας παραγωγής ταινιών καί θά 
ζητήσουν μεγαλυτέρας τιμάς, όπότε μοιραίως θά 
φθάσωμεν είς μεγαλυτέραν έξαγωγήν τοΰ πολυτίμου 
συναλλάγματος μας.

ΟΙ διευθυνταί τών Κινηματογράφων Αθηνών, ού
δέποτε διενοήθησαν νά ιδρύσουν τοιοΰτον τράστ, 
πάντοτε δέ έντός τών ορίων τής αύστηρας λογικής 
καί τοΰ πραγματικού των συμφέροντος, άμιλλώνται 
είς τήν άσφάλισιν τών καλλιτέρων άπό τάς ταινίας 
ποΰ είσάγονται κατ’ έτος. ”Αν δέ κάποτε έγινε λό
γος νά έπιτευχθή κάποια μεταξύ των συνεννόησις, 
αύτή άφεώρα τόν περιορισμόν τοΰ συναγωνισμοΰ 
είς τάς διαφημίσεις διά τάς όποιας όντως σπατα- 
λώνται άσκόπως έκατομμύρια. ’Αλλά καί έπ’ αύτοΰ 
δέν έπήλθε, δυστυχώς, συμφωνία.

Τό Πάνΰεον άπεφασίσθη νά λειτουργήση καί έφέ
τος μέ μικρός μόνον έπισκευάς, ώς Κινηματογρά
φος Α'. βιζιόν, δπως πάντοτε, καθ’ ά δέ πληροφο- 
ρούμεθα θά προβάλλη ταινίας τών γραφείων Γου
ώρνερ Μπρός, Α. ΖερβοΟ, Φόξ Φιλμ καί Άμολ.— 
Βουλγαρίδη—Α.Ε.Κ.Ε. μετά τών όποιων ήλθεν είς 
σχετικός διαπραγματεύσεις ή διεύθυνσις του.

II ummwmi |
ίδ^οοαλβνίζη

Θερινοί Κινηματογράφοι.

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Γυμνές γυναίκες , 
«Βιεννέζικα παραμύθια», «Τό Χρήμα καί «Λευκοί σκλά- 
βοι».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Βοκκάκιος·, «Ναυ
τική παρέλασις», "Αννα Ντεμιντόβα» καί «Μόσχα 
Σαγκάϊ».

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή έννάτη συμφωνία 
τοΰ Μπετόβεν», «Ό Μήτρος καί ή Μάριο», «Καράγκα», 
«Τζιζτί μπερμπέρ , «Σπασμένες άλυσσίδες» καί Μαΰρα 
Ρόδα .

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Καπιταίν Μπλούντ , 
«"Εγκλημα καί τιμωρία», «Τό γαλάζιο βαλς», <2000 χρό
νια στό Σίγκ Σίγκ», «Ή ξανθή Κάρμεν» καί «Κέν 
Μάϋναρ .

'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα Τζίτζί μπερμπέρ , 
«Δαιμονισμένος ακροβάτης», «Μιχαήλ Στρογκώφ , «Τό 
φάντασμα τοΰ ραδιόφωνου», «Τολμηρά νειάτα καί «"Ε
φοδος 99».
Χειμερινοί Κινηματογράφοι

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό Χρήμα καί 
«Λευκοί σκλάβοι»,

Διονύσια. Προεβλήθη τό έργον Λευκός άγγελος».
Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα “Ο ένοχος καί “Κα

τηγορουμένη είσαι ανήλικη:,..
’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα “Οί λογχοφόροι τή; 

Βεγγάλης, ‘.’Ανεμοστρόβιλος,, καί “Ο κόμης είναι κο
ρίτσι,..

Έ&νικόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Αύτοκρατορικό 
ρωμάντζο,, καί “Τό γαλάζιο βάλς,,.

‘Ιλιον. Προεβλήθησαν τά έργα ‘‘Μιά ώρα κοντά 
σου,, “ΟΙ άπάχηδες τών Παρισίων., “Τζέντλεμαν λωποδύ
της., καί “Ναυτική ανταρσία.,.
Πάτραι.

ΖεκιΆ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μικρή Κατερινοΰλα», 
«‘Η πριγκήπισσα Νάντια», «Κόκκινη τσαρίνα», «Σόου 

Μ.τώτ», Πρό παντός ψυχραιμία» καί «Λέσχη Κορι- 
τσιών >.

Ονφα. Προεβλήθησαν τά έργα «’Επικίνδυνος απο
στολή-, Βασιληάς γιά μιά νύχτα», «Μικρή Κατερινοΰλα», 
«Στή νήσο τών τίγρεων», «Πρό παντός ψυχραιμία» καί 

Τό κόλπο τοΰ ντέντεκτικ .
Πάν&εον. (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Μικρή 

Κατερινοΰλα», Ή πριγκήπισσα Νάντια», Κόκκινη τσα
ρίνα , «Πρό παντός ψυχραιμία» καί «Ή μικρά έπανα- 
στάτις». Άνδριόπουλος

Βόλος
’ Αχϊλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Κατηγορουμένη 

είσαι άνήληκη ;» ίημόσιος ήρως No 1», «Φτωχό πλου- 
σιοκόριτσο» καί «Νύχτα τρόμου».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Στήν κόλασι τής 
ζούγκλας , «Βρήκαν τό μάστορά τους», «Ή δικαιοσύνη», 
«Ό υιός τοΰ Κόγκ καί «Ό κόκκινος καβαλλάρης».

Έσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η μέλλουσα 
ζωή», Ό χορευτής μέ τή μάσκα», «Άλλότρια», «Τό 
σπήτι τοΰ μυστηρίου» καί «Τό ζωντανό πτώμα».

Θέτις. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η έπέλασις τής έλα- 
φρας ταξιαρχίας», «Ό αετός καί τό γεράκι» καί «*Ο 
τρίγκηψ τών δολλαρίων . X. Π.
Λάρισα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η κληρονομιά τοϋ 
"Εντυ», «‘Ο κύριος προϊστάμενος·, «Αί δύο όρφαναί», «Ό 
ταυρομάχος τής Σεβίλλης», «Άλλότρια», Τό σπήτι τοΰ 
μυστηρίου» μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν, Έγώ καί ή αΰ· 
τοκράτειρα» καί «Σερενάτα Σοΰμπερτ».

Φρανριον. Προεβλήθησαν τά έργα Ή χαραυγή τής 
δόξης , «Οί λογχοφόροι τής Βεγγάλης», «Κάστα Ντίβα», 
«Οί αετοί τών θαλασσών», «Μπαλλάντα», «"Αννα-Μαρί» 
καί Φροελάϊν Λίλλη».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ενας μεγάλος έρως 
τοΰ Μπετόβεν», «Ή χαραυγή τής δόξης», «Μητρότης» καί

Βόυβαι ύπεράνω τής Σαγκάης».
’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο νόμος τών 

συνόρων», «Ό νόμος τής γροθιάς» καί «’Αθώος ληστής».
Μπακογιάννης

’Ιωάννινα

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Πάντα μεσ’ τήν καρ
διά μου». Ή νήσος τών τίγρεων», «Τό καμπαρέ τών δ- 
νείρων , «Σήμα κινδύνου , «Ματωμένες όχθες» καί »‘H 
κόρη τοΰ Δράκουλα».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα Βαρώνος άτσίγγα- 
νος», «Άλλότρια», «Νιτσέβο», «*Ο γρεναδιέρος τής άγά- 
πυς». «Νύχτα γάμου», «Λευκοί σκλάβοι», «Άγριο φορ- 
ίο», Ό κήπος τοΰ Αλλάχ» καί «‘Ο σίδηρους δούξ».

Κολβάτσος
Αραλιάς.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «’Αστραπιαίος 
Λόμπος , Μαχόμινα καραβάνια , Στήν κόλασι τής 
ζούγκλας , Μαύρο ντόμινο», «Κατά διαταγήν τοΰ αυτό- 
κράτορος», «'Αγωνία αετών», «Κουρεύς τής Σεβίλλης» 
καί Τά ίχνη τοΰ σατανά». Μποτσέζος

Πύργος

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Καίνιξμαρκ», Γυ
ναίκες στό ναυτικό , «Οί γίγαντες τοΰ Μεξικού·» καί «Χέρ- 
μαν καί Δωροθέα».

Άλσος. Προεβλήθησαν τά έργα «Ναυτική παρέλασις», 
«Ή μαύρη συμμορία». Ό δρόμος τιον ήρώων καί «Ή 
φυγή τοδ Ταρζάν». 'Αποστολόπουλος

Κέρκυρα

Φοϊνιξ. ΠροεβλήΟησαν τά έργα Ρωμαίος καί Ίου- 
λιέττα» μετά μεγάλης επιτυχίας, Σαβόί 217·, «Βοσνια- 
κοί έρωτες». Μόσχα-Σαγκάϊ» επιτυχίας, Τραγούδια τών
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Παρισίων , «'Άννα Ντεμιντόβα». «Εύθυμοι αλήτες , Έπί 
τα Ιχνη τών γκάγκστερ» καί «Κλεοπάτρα .

‘Ακταΐον. Προεβλήθησαν τά φίλμ Ήσο’ΐα χόρευε», 
«Τό ζωντανόν πτώμα , «’Εκτός νόμου . «Ό πρωταθλη
τής», «Λευκή μάσκα», «Τό παιδί το® καταδίκου , «‘Ο ά 
φοβος Μπόμπ» καί «Έπί τά ίχνη τών γκάγκστερ .

Σαζανίδης 
Α'ίγιον

ΠαρϋΊνών. Προεβλήθησαν τά έργα «Μπολλερό»,J «‘Η 
δύναμις τοΰ χρήματος», «'Αγωνία αετών», >-Τό ΰπ’ άρ. 
12 τραίνο» καί «Ή βασίλισσα τής ζούγκλας .

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα “Ο τελευταίος 
τών Μοϊκανών,, ‘ Η αποστολή τοΰ θανάτου,, και “Στά 
ίχνη τών δολοφόνων,,. Καρβέλας
Δράμα

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Καλλιέντε» καί 
«Τό όνειρον θεριιής νυκτός». Γοριδάρης

Καβάλλα ,
Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα Τό παληκάρι τής 

φακής», «Στή χώρα τών άνθροποφάγων» Οί "Αθλιοι» 
ιιέ τόν Φρ. Μάρς, «Τάρρας Μπούλμπα , «‘Η μέλλουσα 
ζωή καί «Τό δράμα τοϋ Μάγιερλιγκ .

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύχτα στή 
Μόσχα», «Τό ερωτικό ξύπνημα», «Ή φλόγα», «Ό μικρός 
λόρδος» καί «‘Η γυναίκα τής ταβέρνας . Βααιλακος 
Ξάνθη

^'Ωραία Θέα. Προεβλήθησαν τό έργα Καλλιέντε , 
«Μιά νύχτα στό Δούναβι», Φολί Μπερζέρ», «Εύτυχία», 
«Βασιλικόν βάλς», «"Οταν ό έρως ι|'υθιριζει>, ΤΙ παρέ- 
λασ,ς τοΰ γυμνού», «’Ερωτικές αναποδιές» καί «Ή ζωή 
τροχίζει σήμερον . Παρασχίδης
Κομοτινη

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα Λευκός γάμος», 
«Σατανάδες τής ζούγκλα,», «Τό ιιαγικό παλάτι», «Αδελ
φοί στόν κίνδυνο», τό καράβι τών χαμένων ανθρώπων , 

‘Η καρδιά τοΰ απόχη», «Ληστής Σερίφης Σπασμένες 
άλυσσιδες», 'Αψηφώντας τόν θάνατον και Η έννά«η 
συμφωνία τοΰ Μπετόβεν .

Σινέ Πάρκ. Προεβλήθησαν τα έργα Ύπό δίαιταν» 
μέ τόν Χονδρόν καί Λιγνό»» καί «Βίβα Βίλα· μέ επιτυ
χίαν, ' Α&ανασιάδης
X ΐος

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα Μιά γυναίκα δίχως 
σημασία» μέ επιτυχίαν», Ρομάνς , «Μάρθα» καί «Ό 
δρόμος τών αετών». Βουδούρης
Χανιά

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μετά τήν άνάκρι 
σιν», «‘Η δεσποινίς προϊστάμενη» καί «Ντεντέ».

Καλιον ιζβζ 
’Ηράκλειον

Πονλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα Τύψεις παρελ
θόντος», Βοσνιακοί έρωτες» καί «Παντρεύω τή μαμά 
μου».

"Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή πριγκήπισσα 
διασκεδάζει , «Τό λαχείον τής αγάπης», «Σπασμένες άλυσ- 
σίδες» καί «‘Ο άνθρωπος ποΰ δέν γνωρίζει εμπόδια».

Άλχαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η μικρά έπανα- 
στάτις», »Ή πριγκήπισσα διασκεδάζει» καί «Σπασμένες 
άλυσσίδες·.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πβήοης καινουργής έγκα- 
τάστασις όμιλοϋντος κινηματογράφου συστήματος 
Webster μετά μηχανής Ernemann II. Παραχω 
ρεΐται καί δι’ Επαρχίαν. Πληροφορίαι είς τά 
γραφεία μας.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ 
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ

Πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων, ειδοποιούνται 
οί συνδρομηταί μας, οί καθυστεροΰντες τυχόν νά 
εμβάσουν τό άντίτιμον διά τήν άνανέωσιν τής συν
δρομής των, δτι θά διακόπτεται ή περαιτέρω απο
στολή τοΰ φύλλου άμα τή λήξει τής συνδρομής.
ΤιμαΙ έτησίων συνδρομών
Διά τούς 'Οργανισμούς Δημοσίου Δι

καίου και Τρσπέζας .... Δρχ. 1000.— 
Διά τάς Άνων. Εταιρείας ... » 500.— 
Διά τούς λοιπούς συνδρομητάς . . » 200.— 
'Εξωτερικού Γενικώς...............................» 350.—

Έξάμηνοι σύνδρομα! δέν γίνονται δεκταί.
Είς τά Γραφεία μας πωλοΰνται και άποστέλ- 

λονται καί εις τούς έπιθυμοΰντας έκ τών 'Επαρ
χιών, προηγούμενα τεύχη τοΰ «Κινηματογραφικού 
Άστέρος», άπό τοΰ 1930 και εντεύθεν, άντι τής 
τρεχούσης τιμής τών δραχμών 10 τό τεύχος.
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΣ ΜΑΣ
Προκειμένου νά καταρτίσωμεν πλήρες μητρώον 

τών είς ολόκληρον τήν Ελλάδα λειτουργούντων 
συστηματικών χειμερινών Κινηματογράφων, παρα- 
καλοΰμεν θερμώς πάντας τούς άνταποκριτάς μας. 
δπως μάς άποστείλουν πίνακα, τών είς τήν πόλιν 
των καί είς άς κωμοπόλεις δέν διατηροΰμεν μονί
μους άνταποκριτάς. κινηματογράφων, είς δν νά άνα- 
φέρονται πλήν τοΰ τίτλου τοΰ Κινηματοθεάτρου, ό 
άριθμός τών θέσεων έιός έκάστου, ή μάρκα τών μη
χανών προβολής, ή μάρκα τής ηχητικής έγκαταστά- 
σεως καί τό όνοματεπώνυμον τοΰ έπιχειρηματίου.

Διά τήν συγκέντρωσιν τών ώς άνω πληροφοριών, 
παρακαλοΰνται θερμώς καί αί διευθύνσεις τών Κινη
ματογράφων τών Επαρχιών δπως θελήσουν νά μάς 
διευκολύνουν διά τής παροχής τών αίτουμένων πλη
ροφοριών εις τούς άνταποκριτάς μας ή καί αποστο
λής αύτών άπ’ ευθείας είς ήμάς.

Ό πίναξ οΰτος δημοσιευόμενος έν καιρώ είς 
έκτακτον πανηγυρικόν τεΰχος τοΰ «Κινηματογραφι- 
κοΰ Άστέρος» θά ώφελήση κυρίως τάς επιχειρήσεις 
άπό διαφημιστικής άπόψεως.

Μ. ΝΟΒΔΚ & Ξια
’Εργαστήρια Παραγωγής Κινηματ. Ταινιών

Όδός Σπυρ. Τρικούπη 47 - ΑΘΗΝΑΙ 
Τηλέφωνα 20 618 καί 26.302

Τηλεγρ. Διεύθυνσις : «Νοβσινέ» ’Αθήνας

Παραγωγή παντός είδους ΒΩΒΩΝ καί ΟΜΙ- 
ΛΟΥΣΩΝ ταινιών. Κινηματογράφησή έπι- 

καίρων γεγονότων καί εορτών.
Ανταποκριταί _τών σοβαρωτέρων έκδοτικών 

Οίκων Ταινιών Ευρώπης καί ’Αμερικής.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης κινηματογραφική ίγκα- 
τάστασις όμιλοϋντος, ήδη έν λειτουργίφ, μετά μη
χανής προβολής Simplex καί μέ εύκολίας πλη 
ροομής Πληροφορίαι Παντ. Κονβέλην, Κίνημα- 
τογράφ°ϊ * Πάνθεον». Πάτρας.
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= Στις πομπώδεις διαφημίσεις και στά παχειά λόγια τών συναγωνιστών της, 

I Η ΤΟΥΕΝΤΙΕΘ ΣΕΝΤΣΟΡΥ-ΦΟΞ 
ή μεγαλύτερα κινηματογραφική όργάνωσις τοΰ κόσμου, άπαντά μέ έργα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1937-38 ΔΙΑΘΕΤΕΙ:

I 4 τίιν ΣΙΡΛΕΫ' ΤΕΜΠΛ 
(Χέϊντι, Σουζάνα τών όρέων, Τσιν Τσίν Μασκώτ τοΰ Συν]τος).

| 3 με τήν ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ 
(’Ακολουθώντας τόν ήλιο, Ύπό τήν πορφύραν, Ορμος τοΰ Πεπρωμένου)

| 3 με w ΣΙΜΟΝΗ ΣΙΜΟΝ
= (Ο έβδομος Ουρανός, Σουέζ και μία άλλη ταινία τής όποιας δέν καθωρίσθη 
| άκόμη δ τίτλος).
| 2 με ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΑΝΓΟΥΪΚ 
= (Τό Τραγούδι τής Νοσταλγίας, Μυστική άποστολή)

ξξ ι μέ τόν ΟΥ ΑΛΑΣ ΜΠΗΡΥ (Τελευταίοι σκλάβοι)

Β 3 μ* τί1ν πεντάμορφη ΑΩΡΕΤΤΑ ΓΙΩΓΚ 
(Καφέ Μετροπόλ, ’Έρως μέσα στις φλόγες "Ενας κτύπος στήν καρδιά).

|ί 2 με τ°ν Τ ΑΪ ΡΟ Ν Π ΑΟΥ Ε Ρ τ°ν γόητα τής Αμερικής, ||
ξξ ("Αρχοντες τών θαλασσών, Καφέ Μετροπόλ). ||

ξξ 2 με τνν ΣΟΝΙΑ ΧΕΝΙ·' τ^ν παγκόσμιον πρωταθλήτριαν τοΰ πατινάζ Ϊξ

|| (Λευκή Βασίλισσα Μαγικός Πάγος). |ξ

1| ; μέ τήν ΜΥΡΝΑ ΛΟΟΥ (10 Χθθνια έρωτος) ||
II J μέ τόν p ]\] ~]~ γ Κ AN TOP (Άλή Μπαμπάς) ϊ|
II 1 μ· τόν ΡΟΜ Π Ε ΡΤ Τ Ε Η ΛΟΡ (Μυστική άποστολή) ||
| / μέ τόν ΝΤΙΚ ΠΑΟΥΕΑ άπρόοπτα τής λεωφόρου] ||

ξξ 3 με τήν ΑΛΙΣ ΦΑΙΗ [Σικάγο, Τά άπρόοπτα τής λεωφόρου. Τσίν Τσίν] ϊ|

|Ι / μέ τήν ΝΤΟΛΟΡΕΣ ΝΤΕΛ ΡΙΟ [ Β ^ωί1 ενός κατασκόπου] ||
| 7 μέ τόν pjQPI Σ ΚΑΡΛΩΦ [“Ενα έγκλημα στήν όπερα] |

I] 3 με ™ν πητερ ΛΟΡ |
[Ό αινιγματικός Κος Μώτο, Τό Λοϋπιγκ τού Θανάτου, ό θρίαμβος τοϋ Κου Μώτο] ξξ 

ξξ κ. ά. ξξ

ξξ Διευθυνταί Κινηματογράφων, συνεργαζόμενοι μέ τήν ξξ

|Ι ΤΟΥΕΝΤΙΕΘ ΣΕΝΤΣΟΡΥ - ΦΟΞ | 
=ξ εξασφαλίζετε τήν επιτυχίαν σας. =1

.. .............. . ·.



ΕΙΣ ΤΗΝ^ΔΙΕΘΝΗ

{ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΝ

ΉΚΙΗΙΝί ΤΙ> ΒΕΗΕΤΪΑΓ

■ TO; £

i. WEI0H ΗΒΟΠΟΙΤΑΣ

C^-^διά τό 1936j-37 _ελαβεν^
{ ό μεγάλος καλλιτέχνηςίΐίτ* j

ΠΩΛ ΜΙΟΥΝΙ

διά τό 1937 -38 τό έ’λαβεν 
ή^έφάμιλλός του

ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΐΒΙΣ

ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ 
ΑΝΤΕΡΙΑ

ΤΗΣ “ΓΟΥΩΡΝΕΡ,,

Η ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΐΒΙΣ
θεωρείται σήμερον είς Ευρώπην και Άμερικήν'ώς ή μεγαλειτέρο καλλιτέχνις τής έποχής μας, έτιμήθη δέ 
είς τήν έφετεινήν κινηματογραφικήν ’Έκθεσίν τής Βενετίας διά τάς τελευταίας δημιουργίας της είς τά έργα:

ΠΕΝΤΕ ΣΚΛΑΒΕΣ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΑΝΔΡΕΣ
ΚΥΝΗΓΩ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

Ταινίαι τής

WARNER BROS. FIRST NATIONAL FILMS
HELLAS A. E.


