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Ετος XI. Aql&. 17 (341) Ά&ήνα.ι, 14 “Οκτώβριον 1934

TZOAN ΚΡΑΟΥΦΟΡΤ - ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
ΟΙ δύο ύπέροχοι καί συμπαθείς πρωταγωνισταί τοΰ έργου «ΣΗΜΕΡΑ ΖΟΥΜΕ» τδ όποιον θά προ- 

βληθή λίαν προσεχώς άπό τής όθόνης τοΰ Κινηματογράφου ΑΤΤΙΚΟΝ.
Ταινία όμιλοΰσα γαλλική, παραγωγής Μ. Ο· Μ.
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μια οπερεττα τοϋ Γκέζα φόν Μπόλβαρυ
μια μηγαλη παραγωγή τοΰ Έρμόλιεφ
ΜΙΑ ΟΠΗΡΗΤΤΑ

ΜΙΑ ΟΠΕΡΗΤΤΑ 

ΜΙΑ ΟΠΕΡΗΤΤΑ

τοΰ Γκέζα φόν Μττόλβαρυ 
τοΰ Γκέζα φόν Μπόλβαρυ 
τοΰ Έρμόλιεφ
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’Αποκλειστική Έκμετάλλευσις διά τήν Ελλάδα
τών περιφήμων ΕΕΚΛΑΙΡ ΖΟΥΡΝΑΛ (’Επίκαιρα γεγονότα)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ 
ΟΔΟΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ&ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
Α. Ε. Κ. Ε.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΔΟΣ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1 (ΤΗΛ. 24-339)
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Έτησία....... Δρ. 100.—
Έξάμηνος... » 60.—
Τρίμηνος. .. » 30.—

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΒΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ: ΙΔΡΥΣΕΩΣ -1 924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

Κ. & HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Συνδ)τής: Βίων Παπαμιχάλης 

Γραφεία: ‘Οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άριθ. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΤΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ 
Ετήσια Δολλάρια ΔΥΟ 
Αί συνδρομαϊ άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΕΤΟΣ ΧΙ.ΑΡ.17 (341)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΕΞ ΟΦΟΡΜΗΣ TON APOPQN TOY k. OQTOY ΠΟΛΙΤΗ

Ό κ. Φώτος Πολίτης, ό τέως θεατρικός κριτικός 
καί νΰν σκηνοθέτης τοΰ Έθνικοΰ μας θεάτρου, είδε, 
ολίγον άργά δπως ομολογεί ό ίδιος, τό φίλμ τοΰ 
Μαχάτυ «Έκστάζ», καί παίρνοντας αφορμήν άπ’ αύ
τό, έγραψε δύο άρθρα είς τήν «Πρωίαν» περί κινη
ματογράφου, είς τά όποια καταδικάζει τήν τέχνην 
αύτήν τών σκιών.

Εκτιμώ καί σέβομαι έξαιρετικά τόν κ. Πολίτην, 
ώς θεατρικόν σκηνοθέτην, ώς λογοτέχνην καί ώς 
άτομον, άλλ’ αύτό δέν μ’ εμποδίζει νά ομολογήσω 
δτι αύτήν τήν φοράν ό κ. Πολίτης ήσχολήθη μέ άσύ- 
γνωστον επιπολαιότητα δΓ ένα θέμα, τό όποιον δέν 
φαίνεται νά κατέχη άρκετά. Μέ γνώμες καί επιχει
ρήματα τελείως αύθαίρετα, σαθρά, χλιαρά, καί δείχ- 
νοντα άγνοιαν τοΰ θέματος παντελή έκ μέρους τοΰ 
γράψαντος καί μέ έλαφράν (συνείδησιν ό κ. Πολίτης 
θίγει ένα ζήτημα, διά τό όποιον ολόκληρος ό πνευ
ματικός κόσμος τής Εύρώπης καί ’Αμερικής ήσχολή
θη, χωρίς νά μπόρεση νά κατάληξη σέ άποκρυσταλ- 
λωμένα συμπεράσματα. Διαπρεπείς καί άνεγνωρι- 
σμένης άξίας συγγραφείς καί διανοούμενοι έμελέτη- 
σαν βαθειά τά περί κινηματογράφου καί ομολόγησαν 
δτι παρουσιάζει δυνατότητας άπεριορίστους.

Ό Μαρσέλ Πανιόλ, ό όποιος άνεδείχθη άπό τό 
θέατρον καί χάρις είς τό όποιον έκέρδισε φήμην 
παγκόσμιον καί ιδίως πλοΰτον, είς σειράν δλόκλη- 
ρον άρθρων του, πού ήρχισε δημοσιεύων άπό τής έμ- 
φανίσεως τοΰ όμιλοΰντος, προσπαθεί νά κατάδειξη 
τήν μεγάλην άξίαν τοΰ κινηματογράφου καί τήν άνω- 
τερότητά του έναντι τοΰ θεάτρου. ’Αναφέρω μερικός 
περικοπάς : «Ό βωβός κινηματογράφος εΐναι ή τέχνη 
τοΰ άπεικονίζειν, άποτυπώνειν καίδιαδίδειν τήν παν 
τομίμαν. "Οπως ή έφεύρεσις τής τυπογραφίας έσχεν 
μεγάλην έπίδρασιν έπί τής φιλολογίας, κατά τόν αύ
τόν τρόπον καί ή έφεύρεσις τοΰ βωβοΰ κινηματογρά
φου έσχε μεγάλην έπίδρασιν έπί τής παντομίμας. 
Ό Τσάρλυ Τσάπλιν, ό Γκρίφφιθ, ό Ρενέ Κλαίρ, ό 
Γκάνς άνεκάλνψαν έκ νέον τήν παντομίμαν. Ό όμι
λών κινηματογράφος εΐναι ή τέχνη τοΰ άπεικονίζειν, 
άποτυπώνειν καί διαδίδειν τό θέατρον. Ό όμιλών 
κινηματογράφος, ό όποιος προσφέρει νέα εφόδια είς 
τό θέατρον, πρέπει νά άνακαλύψη έκ νέου τό θέα
τρον». (C diiers du film, Δεκέμβριος 1933). «Τό θέα
τρον ΰπόκειται είς ώρισμένας συμβατικότητας, δπως 
π χ. τήν ενότητα τόπου, έτώ τό νέον μέσον έκφρά
σεως μας έλευ&ερόνει ά ι' ·ιυτά~» (GalieS du film, 
Μάρτιος 1934). «Ένα νέον πεδίον άνοίν εται είς τόν 
δραματικόν συγγραφέα χάρις είς τήν έμφάνισιν τοΰ 
όμιλοΰντος, καί θά δυνάμεθα τοΰ λοιποΰ νά πραγ- 
ματοποιήσωμεν έργα, τά όποια, ούτε ό Σοφοκλής, 
ούτε ό Ρακίνας, οϋτε ό Μολιέρος εΐχον τά μέσα νά
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Ό στίχος... Δρ. 10.— 
Ήσελίς.... » 1000.-

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας. Ε
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έπιχειρήσουν» (Le Zournal). «Τό θέατρον άναγεννά- 
ται ύπό άλλην μορφήν καί θά γνωρίση μίαν άλλην 
περίοδον εύημερίας άνευ προηγουμένης«. (Candide, 
Φεβρουάριος 1934). Καί είς νεώτερον άρθρον του κα
ταλήγει : «Έγώ τοΰ λοιποΰ θά άσχοληθώ άποκλει- 
στικώς διά τόν όμιλοΰντα κινηματογράφον τόν όποι
ον θεωρώ ώς τόν μέλλοντα τρόπον «έκφράσεως» τοΰ 
θεάτρου» (Cahiers du film, Μάρτιος 1934).

Δέν συμφωνώ μέ δλας τάς άνωτέρω γνώμας τοΰ 
Πανιόλ, διότι έχω τήν πεποίθησιν δτι θέατρον καί 
κινηματογράφος (παρά τήν προσθήκην τοΰ «λόγου» 
είς τόν τελευταΐον) εΐναι δύο πράγματα διαφορετικά, 
δεδομένου δτι στηρίζονται έπί τελείως άλλων βά
σεων καί άρχών, καί δτι καθένα άπ’ αύτά δύναται 
νά ύπάρξη άνεξαρτήτως τοΰ άλλου. ’Αλλά τάς άνα- 
γράφω διά νά.δείξω, τί φρονοΰν διά τόν κινηματο
γράφον άνθρωποι άνεγνωρισμένου κύρους. Καί δέν 
είναι ό Πανιόλ ό μόνος. Ό πολύς Ράΐνχαρτ, ό με
γαλύτερος σύγχρονος σκηνοθέτης θεάτρου, είς συ- 
νέντευξίν του δοθεΐσαν κατά τό πρόσφατον ταξείδι- 
όν του είς τόν Νέον Κόσμον δηλώνει δτι, έάν τό 
παγκόσμιον θέατρον διέρχεται περίοδον κρίσεως, 
αύτό οφείλεται κυρίως είς τόν συναγωνισμόν τοΰ 
κινηματογράφου (τά ίδια περίπου φρον.ϊ καί ό γάλ' 
λος συνάδελφός του Άντουάν). Βέβαια δ_ν συγχέει 
θέατρον μέ κινηματογράφον. Στηρίζει τήν γνώμην 
του είς ό δτι άμφότερα άπο:ελοΰν «θέαμα». Καί 
προχωρεί: θαυμάζει τήν Τέχνην τοΰ κινηματογρά
φου καί διαβλέπει μεγάλας δυνατότητας είς αύτόν. 
Ευρίσκει μόνον δτι δέν γίνεται πάντοτε καλή χρήσις. 
Διά νά κατάδειξη δέ τί μπορεί νά άποδώση ό όμι
λών κινηματογράφος ώς Τέχνη, άπεφάσισε νά σκηνο- 
θετήση ένα κινημ.ατόδραμα έπί νέων έντελώς βάσεων.

θά μπορούσα νά άραδειάσω άκόμη γνώμας πλεί- 
στων μεγάλων θεατρικών σκηνοθετών περί κινημα
τογράφου (Δόκτωρ Πάουλ Τζίννερ, Έρρικ Τσάρελ, 
Φερμίν Ζεμιέ, Σάρλ Ντυλέν κ ά.) οί όποιοι μέ ειλι
κρίνειαν άνεγνώρισαν τήν άνωτερότητά του, άλλά 
επειδή άφ’ ένός δέν θέλω νά κουράσω τούς άναγνώ- 
στας μας καί άφ’ ετέρου ό χώρος δέν μοΰ τό έπι- 
τρέπει, τάς άποσιωπώ καί έρχομαι είς τήν άνάλυσιν 
τοΰ κ. Πολίτη, πράγμα ποΰ άποτελεϊ καί τό κύριον 
άντικείμενον τού παρόντος σημειώματος. ’Αρκεί καί 
ή απλή παράθεσις τών κυριωτέρων έπιχειρημάτων 
τοΰ φιλιππικού κατά τοΰ κινηματογράφου τοΰ κ. Πο
λίτη, διά νά καταδειχθή τό πόσον σκιώδη καί έστερη- 
μένα σοβαρότητας εΐναι ταΰτα.

Μάς λέγει, λ. χ. ό κ. Πολίτης: «Πραγματικά ή 
«Έκστάζ· δίνει άφορμή σέ σχόλια γιατί εΐναι ή πιό 
σοβαρά άπ’ δλες τις μάταιες προσπάθειες ποΰ κα
ταβάλλονται στήν άφιλοσόφητη έποχή μας γιά νά 

δώσουν στόν κινηματογράφο τήν έννοια καί τήν άξια 
τής τέχνης». Ό κινηματογράφος, δπως καί τό θέα
τρον, εΐναι μέσον έκφράσεως τής δραματικής τέχνης 
(δπως είναι άκόμη ή παντομίμα καί τό μπαλλέτο), 
άλλά ώς διαθέτων περισσοτέρας δυνατότητας άπό 
τό θέατρον, (πλήρη ελευθερίαν χώρου, χρόνου καί 
τόπου, άπεριόριστα τεχνικά μέσα, διά τών όποίων 
δύναται νά έπιτύχη οίανδήποτε «illusion», μεγέθυν- 
σιν τών διαφόρων προσώπων καί πραγμάτων καί 
παρακολούθησιν κάθε λεπτομέρειας αύτών, κ. ά.), 
δύναται νά έξυπηρετήση περισσότερον τούτου τήν 
δραματικήν τέχνην. 'Υπάρχει βέβαια κινηματογράφος 
—βιομηχανία, δπως ύπάρχει καί τό «βουλεβαρδιέρι- 
κο» θέατρο ή τό έλαφρόν μουσικόν τοιοΰτον (έπιθεώ- 
ρησις, όπερέττα, μιοΰζικ—χώλλ) άλλά ύπάρχει καί 
κινηματογράφος—Τέχνη, καί αύτό μόνον μερικοί κα
κής πίστεως συζητηταί, ή φανατικοί καί τυφλωμένοι 
άπό τό πάθος θαυμαστοί τοΰ θεάτρου, μπορούν νά 
τό άρνηθοΰν. "Ενα έργον τοΰ παληάτσου Σαρλώ, λ. 
χ., εΐναι άσφαλώς Τέχνη καί παρέχει είς τόν θεατήν 
πολύ άνώτερες αισθητικές καί πνευματικές άπολαύ- 
σεις άπό τά περισσότερα έ'ργα πού βλέπομε είς τό 
θέατρον τόν τελευταΐον καιρόν.

«Δέν ύπάρχουν πιό γελοία καί πιό αποτυχημένα 
κινηματοδράματα, άπό εκείνα δπου έγεινε άκριτη 
κΓ άφιλοσόφητη άπόπειρα νά λυτρωθή ό κινηματο
γράφος άπό τόν ώμό ρεαλισμό του·. Ένώ ό κινη
ματογράφος μέ τά άπεριόριστα τεχνικά μέσα ποΰ 
διαθέτει, είς τό πλαίσιον τής φαντασίας μπορεί νά 
έπιτύχη θαύματα. "Εχω μάλιστα τήν γνώμην δτι πρός 
τά φανταστικά έργα πρέπει νά στρέψουν τήν προσο
χήν των οί παραγωγοί ταινιών. Καί έξακολουθεΐ: 
«καί νά παίξη μέ φανταστικά ζωγραφισμένα τοπία 
καί μέ άντιρεαλιστικές σκηνογραφίες». "Ωστε τά 
«Χρονικά τοΰ Γκρήσχουζ», «Ό δόκτωρ Καλιγκάρι· καί 
Ιδίως οί «Νιμπελοΰγκεν», τά έργα πού άφησαν επο
χήν είς τήν ιστορίαν τοΰ κινηματογράφου καί έδόξα- 
σαν τήν Γερμανίαν καί τά όποια στηρίζονται έπ’ 
αύτών άκριβώς τών βάσεων, είναι «γελοία καί άπο- 
τυχημένα» κινηματοδράματα; Τά έργα αύτά εΐχον 
έπίδρασιν όχι μόνον έπί τής έξελίξεως τοΰ κινημα
τογράφου άλλά καί έπί αυτής τοϋ θεάτρου καί είς 
τήν διδασκαλίαν άκόμη τών «Περσών» άπό τούς γερ- 
μανούς είς τό θέατρον ‘Ηρώδου, είδαμε ολοφάνερη 
καί άναμφίσβή-ητη τήν έπίδρασι τών Νιμπελοΰγκεν ..

«Ή τέχνη τοΰ ήθοποιοΰ τοΰ κινηματογράφου-άν 
θέλετε νά όμιλήσωμε περί τέχνης—εΐναι τέχνη πορ 
νι·<ή ΚΓ ύποχρεώνεται σέ τέτοια κατάπτωση, άπό 
τήν Πια τήν ουσία τοΰ κινηματογράφου, ποΰ μας 
σκλαβώνει σέ ρητές πραγματικότητες. Ό αίσθησια 
σμός τοΰ κινηματογράφου φαίνεται καθαρώτερα σ’ 
ένα κινηματόδραμα σάν τήν «Έκστάζ» λόγω τοΰ 
θέματός της' ώς τόσο ύπάρχει σ’ δλα τά κινηματο- 
δράματα άνεξαιρέτως. Αύτή είναι ή ούσία τους . Εΐ
ναι άπορίας άξιον πόθεν δ κ. Πολίτης ήντλησεν αύ
τό τό συμπέρασμα. Έάν ένυπάρχει αισθησιασμός είς 
τό «Έκστάζ» (καί δΓ αύτόν άκριβώς τόν λόγον τό 
άξιόλογον αύτό έργον προεκάλεσε τόσην πολεμικήν), 
δέν έπεται δτι πρέπει νά πάρωμεν ώς κανόνα δτι 
αύτό άποτελεϊ καί τήν ουσίαν κάθε κινηματογραφι
κού έργου ! Ποΰ εύρίσκει δ κ. Πολίτης τόν «αισθη
σιασμόν» είς έργα ώς τά: «Τραγωδία όρυχείου», 
«Άερομαχίαι Δυτικού Μετώπου», «Ξύλινοι σταυροί», 
Ποτέμκιν» καί τόσα άλλα άκόμη; Τό μεθύσι τοΰ 

αισθησιασμού, δπως τό λέγει ό κ. Πολίτης, μπορεί 
νά ύπάρξη σέ κάθε είδος Τέχνης, χωρίς δΓ αύτό νά 
μάς επιτρέπεται νά χαρακτηρίσωμεν ώς πορνικήν 
τήν τέχνην αύτήν. "Απειρα εΐναι, π. χ., τά έργα ζω
γράφων, γλυπτών ή ποιητών πού έξυμνοΰν τόν «αι
σθησιασμόν» είς δλας του τάς έκδηλώσεις, αύτό 
δμως δέν μάς έμποδίζει άπό τοΰ νά τά θεωροΰμεν 
καί νά τά θαυμάζωμεν ώς έογα Τέχνης. Ά_λλά ό κ. 
Πολίτης υβρίζει άκόμη καί τόν ή&οποιόν τοΰ κινημα

τογράφου. Δέν άπαιτεΐται μεγάλη παρατηρητικότης 
διά νά άντιληφθή πας τις, δτι ή τύχη τοΰ ήθοποιοΰ 
τοΰ κινηματογράφου είναι άπείρως δυσκολωτέρα 
άπό τήν τοΰ θεατρίνου. Ό κινηματογράφος δέν άνέ- 
χεται ούτε τήν έλαχίστην ύπερβολήν. Είς τό θέατρον 
ό έρμηνευτής στηρίζεται κυρίως είς τόν λόγον. Δέν 
άποδίδει μεγάλην σημασίαν είς τάς εκφράσεις τοΰ 
προσώπου ποΰ εΐναι καί ό καθρέπτης τής ψυχής, καί 
τοϋτο διότι άδυνατεΐ ό θεατής, καί μάλιστα δ μή κα- 
θήμενος είς τάς πρώτας σειράς, νά τάς παρακολου- 
θήση. Είς τόν κινηματογράφον χάρις είς τά gros 
plans (πρώτα πλάνα) δέν μάς διαφεύγει καί τό πιό έ- 
λαφρό παιγνίδισμα τής φυσιογνωμίας τοΰ καλλιτέχνη.

Καί καταλήγει ό κ. Πολίτης είς τό άμίμητον μ- 
παίρασμα. «"Οσοι θέλγονται άπό τόν κινήματος ίά- 
φον δέ θάταν άσκοπο νά ύποβάλουν τόν έαυτό υς 
σ’έξέτασιν άπό κανένα φροϋδιστή νευρολόγο, θά 
τούς έξηγοΰσε πολλά μυστικά τής γοητείης πού 
νοιώθουν. Τό ίδιο νά κάμουν άφευκτα κι’ δσοι κρί
νουν μέ σοβαρότητα τά κινηματοδράματα σάν έργα 
τέχνης». "Ωστε δλος ό κόσμος (γιατί δλοι σήμερον, 
σύμφωνα δ καθένας μέ τά γοΰστα του, τήν μόρφω- 
σιν καί τάς προτιμήσεις του, θέλγονται άπό τόν κι
νηματογράφον, καί αί ύπάρχουσαι έξαιρέσεις ενισχύ
ουν τόν κανόνα) κατά τόν κ. Πολίτην έχει άνάγκην 
νά έξετασθή άπό νευρολόγους 1 "Ολος ό κόσμος πλήν 
τοϋ κ. Φωτον Ώ,ολίτη !

Άς μάς έπιτρέψει ό κ, Πολίτης νά ριψοκινδυνεύ- 
σωμε μίαν συμβουλήν. Έάν θέλη νά κρίνη τόν κινη
ματογράφον, άς φροντίση προηγουμένως νά τόν γνω- 
ρίση καλλίτερα. "Ας διαθέση μερικές ώρες τήν έβδο
μάδα άπό τόν πολύτιμον χρόνον του, διά νά παρα- 
κολουθή καί νά μελετά τήν Τέχνην, πού μέ τόσον 
έλαφράν καρδίαν κατακρεουργεί. "Αλλως, έάν αί 
άσχολίαι του δέν τοΰ τό επιτρέπουν, άς περιορισθή 
είς τό θέατρον καί άς μή καταπιάνεται τόσον επι
πόλαια μέ θέματα ποΰ είναι δΓ αύτόν t rra ncognita.

ΒΙΩΝ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΦΙΛΜ
ΤΗΣ ΝΙΝΑΣ ΜΑΙΗ_ΜΑΚ ΚΙΝΝΕΎ’

Ή γνωστή μας μιγάς Νίνα Μαίη Μάκ Κίννεϋ, τής 
δπ -ίας τάς έμφανίσεις είς τήν «Φέμινα» κατ’ άρχάς 
καί είς τό «Τροκαντερό» άργότερον, παρηκολούθη- 
σαν έπί τρίμηνον οί συμπολιται μας, εύρίσκεται κατ’ 
αύτάς εις τό Λονδΐνον, δπου πρωταγωνιστεί είς ένα 
μεγάλο φίλμ «Kongo Raid».

Είς τό φίλμ αύτό. τό όποιον «γυρίζει- ό Γιάλταν 
Κόρντα. άδελφός τοΰ γνωστού σκηνοθέτου καί παρα
γωγού "Αλεξ Κόρντα, λαμβάνει μέρος καί ένας άλ
λος περίφημος μαύρος «άστήρ» τών μιοΰζικ-χώλλ, ό 
Πώλ Ρόμπεσον.

ΝΕΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ
Δύο γνωστοί καί λίαν ειδικοί περί τά κινηματο

γραφικά άμερικανοί, συνέπηξαν μίαν νέαν Κινημα
τογραφικήν εταιρίαν, ή όποία πρόκειται νά δράση 
έκτος τοΰ ύφισταμένου έν ταΐς Ήνωμέναις Πολι
τείες Συνδικάτου καί πρός τόν σκοπόν τοΰ νά συ- 
ναγωνισθή τοϋτο.

Οί ίδρυταί τής νέας ταύτης Έπιχειρήσεως, έκ τών 
όποίων ό μέν Joe Brandt ύπήρξε συνιδρυτής καί 
πρώην διευθυντής τής Κολούμπια, ό δέ Λοϋ Μπέρ- 
μαν δστις κατείχε θέσιν κύρους παρά τή έταιρία τών 
Ηνωμένων Καλλιτεχνών, έβάπτισαν αύτήν μέ τόν 
τίτλον «Popular Pictures».

Ή ύπό τό όνομα τοϋτο νέα έπιχείρησις παράγω-, 
γης ταινιών θά παραδίδη έτησίως είς τήν κατανάλω- 
σιν 26 ταινίας μέ ιδιάζοντας δρους ένοικιάσεως καί 
ούχί πωλήσεως.



ΦΟϊ ΦΙΛΜ
ΛΙΛΙΑΝ ΧΑΡΒΕΎ'
—Ουδέποτε τήν είδατε νά αισθάνεται καί ν’ 

αγαπά μέ περισσότερον αίσθημα, μέ μεγα- 
λείτερον πάθος !

—Ουδέποτε τήν άντικρύσατε χορεύουσανμέ 
τόσην άκροβατικήν έλαστικότητα,

— Ουδέποτε τήν παρακολουθήσατε άγαπώ- 
σαν καί ύποφέρουσαν τόσον πολύ.

— Ουδέποτε παρήλασε ένώπιον σας άπό τής οθόνης πρωταγω 
νιστοΰσα, άδουσα, χορεύουσα, παίζουσα καί κλαίουσα μέ τό
σην δεξιοτεχνίαν καί τόσον μπρίο, δσον εις τό έργον

...ΑΠΟΨΕ ΒΑΡΟΗΣ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ!!
Μέ τούς

ΤΖΕΝΝΥ ΓΙΟΥΓΚΟ
ΠΑ©\Λ ΧΕΡΜΠΙΓΚΕΡ
ΦΡΕΙΝΤρίΧ ΜΠΕΝΦΕρ
ΛΙΣΙ ΑΡΝΑ

'Υπέροχος μουσική κωμωδία
Μέ μουσικήν τοϋ ΧΑΡΑΛΤ ΜΠΕΧΜΕΛΤ

Η ΣΟΥΖΑΝΝΑ είΜΈΓΩΠ
μ·π·ι ιιΐ· 11 ιι ........

Τό ώραιότερον τών έφετεινών έργων 
Ή μεγαλυτέρα επιτυχία τής

ΛΙΛΙΑΝ XApgtV 
έκθαμβωτικός θρίαμβος τής σαιζόν 

[Έκδοσις Γαλλική]

Σκηνοθεσία ΚΑΡΑ ΜΠΟΕΖΕ
...’Απόψε κοντά σου θά σοΰ πφ :
Είσ’ήχαρά μου, τά όνειρά μου, σ’ άγαπώ 
"Απόψε στό βάλς τό έρωτικό
Κυλάει ή ζωή σάν όνειρο μαγευτικό 
Μεθύσια καί πόθους κερνά τής καρδιές
Ή νύχτα μέ τής εύωδιές ..
'Απόψε κοντά σου θά σοΰ πώ :
Εΐσ’ ή χαρά μου, τά όνειρά μου, σ άγατώ '. 

[Ταινία Γερμανική]

ΆριΒ Τηλεφώνου 22 654 ΠΛΑΤΕΩΝ ΙΓΓΟΕ

"ΛΜ
Τηλενρκφημιχτ» «Φόξφιλμ»
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ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ME THN ΛΟΛΑ ΣΛΟΥΝΤ
ΕΚΚΛΗΣΙΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚIΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦIΣΤΑΣ
Η ΚΡΙΤΙΚΗ

ΤΟΥ ΞΕΝΟΥΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ1ΚΟΥΤΥΠΟΥ
«Μήπως θέλετε νά μάθετε πώς άγκαζαρίστηκα στό 

Baron Neuhaus;»
Ή ξανθή γόησσα Λόλα Σλοΰντ άφίνει νά φαίνωνται 

στό χαμόγελό της τά άσπρα της δόντια καί τά άνοιχτο- 
γάλανα μάτια της πετάνε φωτεινές σπίθες.

«Τσϋτο είνε τό άπλούστερο πράγμα τοΰ κόσμου καί μά
λιστα μιά μεγάλη σόμπτωσις. "Επαιζα τελευταίως πλησί
ον τοϋ Φάλκενμπεργ είς τό Kammerspielen στό Μόναχο 
καί ήμουνα πολύ ευτυχής μέ τό νά έργάζωμαι ύπό τάς 
καλλιτεχνικός οδηγίας τοϋ μεγάλου αύτοΰ διευθυντού. 
■Αργότερα είδα πώς είχα ανάγκη άπό μία άδεια γιά νά 
ξεκουρασθώ. Είχα έργασθή λίγο περισσότερο άφ’ δτι 
έπρεπε στή ζωή μου, είχα κάμει κατά τά πρώτα χρόνια 
τοΰ καλλιτεχνικού σταδίου· μου ορμητικότερα κάπως άλ
ματα. Τό θυμάμαι καλά, άκόμη καί σήμερον, μέ πόση 
"περηφάνεια εΐσέπραξα τά πρώτα κέρδη τής εργασίας μου, 
τόν πρώτο μου μισθό στό μικρό Τέπλιτς. "Εννοιωθα μέ
σα μου μιά εξαιρετική δύναμι ικανή νά άντεπεξέλθη σ’ 
όλες τής φουρτούνες τής ζωής, σάν εκείνες ποΰ έδοκίμα- 
σα αργότερα κατά σειρά, στή Πράγα, στή Βιέννη, στό 
Μόναχο, στον Κινηματογράφο, στήν Κωμωδία, στήν Ό
περέττα.

Τώρα δμως ένόμισα δτι έπρεπε άπλοΰστατα νά ξεκου
ρασθώ. Μέ κόπους μονάχα καί μέ στενοχώριες έπέρασα 
τής τελευταίες ήμέρες μου. Καί καλά καί σώνει μοΰ μπή
κε μέσα μου ό διάβολος νά πάρω άδεια καί δέν μπορού
σα πειά νά ησυχάσω, οσα με τή στιγμή ποΰ ετοίμασα τής 
επτά μου βαλίτσες καί μπήκα στό τραίνο μέ ένα εισιτή
ριο, γιά τό ταξεϊδι αναψυχής.

’Από πολύ καιρό έσκόπευα νά τραβήξω πρός τή θά
λασσα, μέ τήν έπιθυμία νά εγκατασταθώ στό Νίντεν, ένα 
μικρό χωριό τών ψαράδων ποΰ βρίσκεται σέ μιά μικρή 
χερσόνησο μεταξύ τής Καίνιξμπεργ καί τοΰ Μέμελ. Τα- 
ξειδεύουμε αλήθεια καί δέν ήξεύρουμε τί μπορεί νά μάς 
συμβή.

Εις τό Βερολίνο παρέμεινα δύο ήμέρες. Μιά άγαπηιιέ- 
νη μου φίλη δέν θά μοΰ άλλαζε τά σχέδια, άν περνούσα 
τό Βερολίνο χωρίς νά σταματήσω.

Μέ συνεβούλευσεν δτι θά έπρεπε νά έπισκεφθώ τό 
Μπάμπελσμπεργ καί χωρίς νά μπορή κανείς νά εΐπη γιατί 
είνε καλλίτερο, μέ πέρνει στό βαγόνι της, ξεκινάμε, αΰτο- 
συνιστώμαι στήν αρμόδια υπηρεσία τού τραίνου—φθάνουμε 
στό Πλάουντερ, καί σέ μιά στιγμή ό κ. φόν Ράϊτ μέ πιά
νει άπό τό μπράτσο : «Πιστεύω πώς τώρα έχουμε, τήν 

ραγματικήν Αύτοκράτειρα Μαρία Τερέζια». Μέ συνέστη- 
σεν εις τόν κ, Στάπενχορστ καί τόν ρεζισέρ Ούσίκυ, έγι
ναν δοκιμαί μέ τά σχετικά κοστούμια καί έπειτα μοΰ εί
πε : «Θά είδοποιηθήτε».

Μέ κάποιο άνήσυχο αίσθημα ξαναγύρισα στήν πόλι. 
Θά μοΰ ήταν προτιμότερο νά μή είχα κατεβή στό Βερο
λίνο. Τώρα δμως, δ,τι έγινε, έγινε.

"Εξ μέραις μισοχάρηκα τήν ξεκούρασι. "Εξ μέραις πό
τε ηλιόλουστες καί πότε μέ άέρα καί μέ βροχή καί έξη 
νύχτες γεμάτες άπό άοτέρια καί κέφι. Έπειτα έφθασε τό 
τηλεγράφημα».

‘Η Λόλα Σλοΰντ έξεφράσθη μέ κάποια έξαψι. Τώ
ρα στεκότανε μπροστά μου, ψιλόλιγνη, μιά εμφάνιση ά- 
τσαλομένη άπό τά σπόρ, μέ τά πολύ έξυπνα μάτια της 
καί μέ τό μικρό ωοειδές πρόσωπό της, γεμάτο φινέτσα, 
μέ τήν ώραία κλασσική μύτη.

Τήν συνώδευσα γιά άνάμνησι μέ τό αΰλικό φόρεμα 
τής αΰτοκρατείρας, μέ τά στολίδια καί τά έμβλήματα τής 
Αΰτοκρατορικής Μεγαλειότητας, καί θά μποροΰσε κανείς 
νά πιστεύση άξιόλογα, δτι ή νεαρή αύτή γυναίκα παρου
σίαζε τήν ένσάρκωσι μιας νεαράς καί εϋρώστου Αύιοκρα- 
τείρας Μαρίας Τερέζας καί δτι μ' ένα τρόπο μπόρεσε νά 
συγκεντρώση τό ύφος τής Ύψηλότητος καί την άξιοπρέ- 
πεια. τό φαιδρό καί γαλήνιο μέ τήν έλαστικότητα τοϋ νε
ανικού κορμιού.

«Τιάρα δά, έρχομαι άπό τήν ιππασία ! Αύτό θά είναι 
τό πειό δύσκολο στό φίλμ. Όταν, καθισμένη επάνω στή 
σέλλα καί έπί κεφαλής τών αύλικών Κυριών τής ακο
λουθίας μου, καλπάζω μέσα στό θόρυβο τοΰ Σχολείου τής 
ιππευτικής, μέ τά ήνία είς τό άριστερό χέρι καί τό μα- 
στίγιο εις τό δεξί.

Βέβαια στέκομαι καλά επάνω στά καπούλια τοΰ άλο
γου μου, μά είνε κάπως πειό σίγουρπ νά τελειώνη κανείς 
τό μάθημά του μέ ήσυχία στό Τίαργκαρντεν (στό ζωολο
γικό κήπο τοΰ Βερολίλου) παρά κάτω άπό τό χιλιόφωτο 
Babelsberg καί τό χειρότερο, μέ βαρειά κοστούμια σέ 
θερμοκρασία 80 βαθμών ύπό σκιάν».

Πολλές φορές τιάρα έπήρε τό μάτι μου τή Λόλα, σάν 
άφηρημένη, μέ τό χέρι σ;ή ζαχαροθήκη καί νά άφίνη νά 
γλυστράνε μέσα στη τσάντα της τά άσπρα κομματάκια. 
Εκύτταζα προσεκτικά καί μέ άπορία, τήν παράξενη αύτή 

πράξι κλεπτομανίας, ίσα με τή στιγμή ποΰ ή Αόλα μοΰ 
εξήγησε : «Μή κυττάζετε λοιπόν έτσι. Είνε γιά τό 
Σνάπς μου !»,

«Μά γιατί τό πίνετε μέ ζάχαρη ;» τήν ήρώτησα άνί- 
δεος.

«Είνε γιά νό Σμάρν. έτσι ονομάζεται τό άλογό μου. 
Ό πατέρας του λεγότανε ’Αλκοόλ, γι’ αύτό έβάφτισαν τό 
γυιο του Σνάπς. Δέν πρέπει δμως νά τό προδώσετε σέ 
κανένα». (Γι’ αύτό παρακαλώ τούς άξιοτίμους άναγνώστας 
νά κρατήσουν αυστηρή εχεμύθεια σ’ αύτό τό σημείο).

«"Ενα καϊζερικό άλογο χρειάζεται κατ’ αναλογίαν καί 
ενα αντίστοιχο όνομα πού νά ταιριάζη' τό ίδικό μου άλο
γο ακούει μονάχα στό όνομα τοΰτο ποΰ είνε κάπως 
λαϊκό».

Πίνω εύχαρίστως σνάπς καί τόν καφφέ μου, έν πάβει 
περιπτώσει, χωρίς ζάχαρη. Ή ορχήστρα τοΰ καφφενείου 
έπαιξε ένα καινούργιο κομμάτι, μιά μελωδία άπό τήν όπε
ρέττα «Παραμύθια στό Γκράντ Ότέλ».

Ή Λόλα Σλούντ έγινε άλλοιώτικη άπό τή χαρά της ! 
«Αύτό ήτανε τό πρώτο μου τραγούδι στό Θέατρο τής ό- 
περέττας στή Βιέννη», καί τραγούδησε μέ τήν καθάρια 
σάν κρύσταλλο φωνή της.

«Ich waz’ so gerne Konigin 
Auf einem goldenen Thron, 
Weil ich daz.u geboren bin 
Das fiihlt ich immer schon !»
«Πόσο θά ήθελα νά ήμουν Βασίλισσα 
επάνω σέ θρόνο χρυσό 
άφοΰ γι’ αύτό γεννήθηκα 
τό νοιώθω πάντα ωραίο!»

«Να κι' όλας πού προχώρησα άκόμη περισσότερο. Άπό 
Βασίλισσα έγινα Αύτοκράιειρα. Σάς άπονέμω τόν τίτλον 
τοΰ Γραμματέως τή; Αύλής μου».

Αυτά είπε, μοΰ έ’δω >ε μέ κάποια επισημότητα μιά χάρ
τινη πετσέτα καί ένα παληό μολύβι, μοϋ τέντωσε τό χέρι 
της μέ ευγένεια σ’ ένα χειροφίλημα καί τώκοψε λάσπη.

(’Εκ τού γερμανικού) "Ανς
ΣΗΜ. «ΚΙΝ. ΆΣΤΕΡΟΣ».— Lola Chlund είνε ή 

υποδυομενη τήν Αύτοκράτειραν Maria Theresia είς τό 
νέον έργον : «Der junge Baron Neuhaus».

ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τόν τρέχ. μήνα ’Οκτώβριον λήγουν at σύνδρομα! τών 

κ. κ. C. Sylve.'tre Paris, Ζήν. Παπαδοπούλου (Κύπρος), 
Σοφ. Πολίτη (Βάλτα), Βικ. Βουισίνου (Βόλος), Χρ. Μο
σχοβίτη (Καβάλλα), Μ. Έταιρ. (-)εατρ. ’Επιχειρήσεων 
(Ηράκλειον), Γεωρ. Τσαντίλα (Κόρινθος) Μιχ. Γλιτσοΰ 
(Πειραιά), Κ. καί Μ. Γαζιάδη (ΆΟήναι) καί Μειρο Γκόλ
ντουϊν (Άθήναι).

Ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» εύρίσκεται, δυστυ
χώς, σήμερον είς τήν σκληρόν ανάγκην νά ενεργήση 
φιλανθρωπικόν έρανον υπέρ τοΰ άναξιοπαθοΰντος 
παλαιού συναδέλφου κ. Νικ. Φωκά, άλλοτε διευθυντού 
τής «Σινέ Όριάν», προσβληθέντος ώς γνωστόν, υπό 
φυματιώσεως καί νά έπικαλεσθή τήν φιλανθρωπίαν 
τοΰ Κινηματογραφικού κόσμου τής 'Ελλάδος-

‘Ο δυστυχής Φωκάς εΰρισ/,όμενος ήδη είς τό τελευ
ταΐον στάδιον τής έπαράτου νόσου, στερείται και τών 
στοιχειωδών μέσων συντηρήσεως, διά τούτο παρακα- 
λοΰμεν πάντα φιλάνθρωπον όπως θέληση καί ανακού
φιση όλίγον τόν πόνον του κατά τάς τελευταίας του 
ήμέρας, μέ τήν βεβαιότητα ότι έκπληρεϊ ενα ΰπέρτα- 
τον φιλανθρωπικόν καθήκον.

*0 «Κινηματογρ. Άστήρ» ό όποιος παρηκολούθησε 
έκ τοΰ πλησίον τήν τιμίαν δράσιν τοΰ εργάτου αυτου 
τής άναπτύξεως τοΰ Κινηματογράφου έν Έλλάδι, θά 
θεωρηθή ευτυχής άν ή παρούσα εκκλησίς του εύρη 
άπήχησιν παρά τώ Κινηματογραφικοί κόσμω τής 'Ελ
λάδος, διά τοΰ ένεργουμένου δέ έράνου, ανακούφιση 
όλίγον τόν πόνον ενός όχι μόνον φίλου καί συναδέλφου, 
άλλά πρό παντός ενός ανθρώπου τίμιου, ό όποιος παρά 
τάς πικρίας ας έποτίσθη, ουδέποτε κατ' ούδενός έμνη- 
σικάκισε, άπό τής επομένης δέ τής άσθενείας του 
εΰρέθη είς τήν άνάγκην νά έπαιτή σχεδόν διά τήν 
συντήρησίν του.

Πάσα εισφορά συναδέλφου διά τόν φιλανθρωπικόν 
τούτον έρανον, θά γίνεται δεκτή εύχαρίστως είς τά γρα
φεία μας έπ' όνόματι τοΰ ήμετέρου διευθυντού κ. 
Ήρ. Οικονόμου, αϊτινες θά άναγράφονται ώς κατωτέρω 
θά άκοστέλλονται δέ άμέσως είς τόν δυστυχή άσθενή.

Ε ί σ φο ρ α ί
Ήρ. Οικονόμου
Νικ. Δαμιανός
Ε. Μαυροδημάκης
Γ. Παπαλεξάνδρου
Παν. Ξενάτος
Νικ. Γαΐτης

Τό όλον

Δρχ. 200.— 
» 100.—

> 100-
» 75.—

> 100.—
> 200.—

άρχ. 775.—

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Τό εσωτερικόν του μεγάλου Θερινού Κινηματο
γράφου «Ήλύσια» έν Θεσσαλονίκη εις τό όποιον 

έγκατεστάθησαν ηχητικά μηχανήματα cine Radio.

Η ΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ
Ταινία, τής οποίας ή έκμετάλλευσις διά τήν ‘Ελ

λάδα δέν έχει είσέτι διατεϋ·ή·
Ή ύπό τόν άνωτέρω τίτλον «Gharleys Tante» ται

νία, μήκους 2503 μέτρων, είνε παραγωγής Minerva 
έκδοσις Europa καί ύπό τήν καλλιτεχνικήν διεύθυν- 
σιν τοΰ R. Stemmle, μέ πρωταγωνιστάς τούς Kemp 
Wiist, Zieven, Giilstorff, Ode κλπ.

"Οταν μία φάρσα κρατή τό Κοινόν έν ευθυμία καί 
τό κάμνει νά έκσπά σέ συνεχή γέλοια, τότε θά μπο
ροΰσε κανείς νά εϊπη δτι τό έργον τοΰτο έξεπλήρωσε 
τόν σκοπόν του. Τίποτε δμως δέν είνε τόσον άπατη- 
λόν, άπό τό νά άξιοι κανείς άπό κάθ_ε φάρσα όμηρι- 
κούς γέλωτας καί σαικσπήρειον πνεύμα.

Είς τό ύπό κρίσιν Φίλμ, δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι 
κατεβλήθη πάσα προσπάθεια, κατ’ έξοχήν έκ μέρους 
τοΰ συγγραφέως καί ρεζισέρ κ. Στέμλε, άλλά καί 
τών πρωταγωνιστών διά τήν έπιτυχίαν.

Ή «Θεία τοϋ Καρόλου» είνε βεβαίως ένα θεατρι
κόν έργον άπό τά γνωστά είς τήν παγκόσμιον φιλο
λογίαν καί τοΰ όποιου τό ιστορικόν δέν χρειάζεται 
νά διηγηθή τις, διότι είνε τοΰτο παγκρίνως^γνωστόν.

’Εκείνο' πού θά μποροΰσε κανείς νά είπη είνε, 
δτι ό Stemmle τήν λεπτήν ύπόθεσιν τοΰ έργου έπε- 
μήκυνε καί όλίγον τι τήν έξαραίωσε, σέ μερικά ση
μεία μάλιστα πού θά έπρεπε νά ήναι όλίγον τι πλα
τυτέρα, έχασε κάπως τήν συνέχειαν. Μέ τοΰτο δμως 
δέν δύναται τις νά κατηγορήση τήν τέχνην περί τήν 
σκηνοθεσίαν τοΰ Φίλμ, διότι και πλούτον ιδεών πα
ρουσιάζει καί έξευγενισμόν.

Σέ μία κωμωδία δπως ή «Θεία τοϋ Καρόλου· ε
κείνο πού πρωτεύει πάντοτε είνε τό άν ό ρεζισέρ έ- 
χη στή διάθεσί του μίαν «θείαν» ή όποια νά είναι σέ 
θέσι νά παίξη τόν μεγάλον ρόλον. Άπό τόν Paul 
Kemp δέν τό'έφοβήθη τις αύτό έξ άρχής.

Ό καλλιτέχνης αύτός ώς θεία τοΰ Καρόλου,, εξε- 
πέρασε τόν έαυτόν του. Παίζει έξ δλοκλήρου είς τό 
στύλ τοΰ άγγλικοΰ πρωτοτύπου, παίζει μία ήλικιω- 
μένη, πολύ διακριτική( όλίγον spinose κυρία καί φέ
ρει οΰτω τήν κωμικήν άντίθεσιν είς τά θορυβώδη 
άποτελέσματα φάρσας, τά όποια οΰτος δέν δύναται 
νά άποφύγη καί τά όποια έπιφέρουσιν ένα είδος ή- 
λεκτροπληξίας είς τό Κοινόν, Ό Kemp, δπως πάν
τοτε σχεδόν, παίζει έπίσης αύτήν τήν φοράν, ολίγον 
μελαγχολικά. 'Η «θεία» του είνε μία ένδιαφέρουσα 
άντίθεσις σέ κάθε σκηνοθεσία.

Γύρω άπό τόν Kemp έστάθη ένα μοναδικό σύνο
λον, τό όποιον έκορύφωσε τήν γεμάτη άπό εύθυμία 
κατάστασιν.

"Ενας ήθοποιός μάλιστα σάν τόν Fritz Rasp, ό 
όποιος ήδη παρουσιάζεται πειό δαιμονισμένος, έπε- 
βλήθη έπί τοΰ προκειμένου μέ εύθυμη έπιτυχία.

Δέν είναι άνάγκη νά εϊπωμεν δτι ή Ida Wiist έση
μείωσε εξαίρετες στιγμές. Ή Fita Benkoff, δλως έ- 
ξαιρετικώς, διακρίνεται είς ένα μικρόν ρόλον.

Διαρκούσης τής προβολής, τό έργον έπευφημήθη 
διά νά συναρπάοη έν τέλει τό Κοινόν.

Kinematograph

ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 15 ταινίαι βωβαΐ παλαι&ν 
ηαραγωγών, έκ 5—6 πράξεων έκάστη. Πληρο- 
φορίαι είς τά γραφεία τον «Κινηματογραφικόν 
Άστέρος».
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I
Είσήλθομεν πλέον όριστικώς είς τήν χειμερινήν 

κινηματογραφικήν περίοδον. 'Όλοι, οί κεντρικοί καί 
λαϊκοί χειμερινοί Κινηματογράφοι, έπανέλαβον τάς 
παραστάσεις των, μολονότι ό καιρός εύνοεΐ άκόμη 
τήν είς τό ύπαιθρον παραμονήν τοΰ κοινοΰ.

Έκ παραλλήλου δλοι οί θερινοί διέκοψαν τάς 
παραστάσεις των.

Περί τών άποτελεσμάτων ένός έκάστου τών θερι
νών Κινηματογράφων, κατά τήν θερινήν περίοδον, θά 
άναφέρωμεν είς τό προσεχές τεύχος.

♦*
Εφέτος, δπως καί πέρυσι, θά δημοσιεύωμεν 

τακτικώτατα κατά δεκαπενθήμερον, τά εισιτήρια 
πού πραγματοποιεί κάθε νέα ταινία κατά τήν πρώτην 
της προβολήν είς τούς κεντρικούς Κινηματογράφους 
τών Αθηνών. Αρχή τής δημοσιεύσεως τών πραγμα· 
τοποιουμένων είσιτηρίων, θά γίνη άπό τοΰ προσε
χούς τεύχους.

Έπίσης, έν καιρώ, θά δημοσιεύσωμεν πίνακα τών 
πραγματοποιηθέντων είσιτηρίων ύπό ένός έκάστου 
τών θερινών Κινηματογράφων, κατά τήν λήζασαν 
περίοδον ώς καί τάς τιμάς τών είσιτηρίων των.

***
Ώς έγράψαμεν καί είς τό προηγούμενον τεύχος, 

έφέτος, ή έναρξις τής χειμερινής κινηματογραφικής 
περιόδου έγένετο άπό τής 20ής παρ. μηνός, τήν 
έναρξιν δέέκήρυξεν δ Κινηματογράφος Τιτάνια. Τά 
μέχρι τής σήμερον προβληθέντα έργα ύπό τών δια
φόρων κεντρικών Κινηματογράφων ώς καί ή ήμερο- 
μηνία ένάρξεως έκάστου αύτών έχουν ώς κατωτέρω.

Τιτάνια : 20—30 Σεπτεμβρίου «Τό νοΰ σου στήν 
’Αμέλια», 1—7 ’Οκτωβρίου «Τό τραγούδι τοϋ ήλιου» 
καί 8—14 ίδιου «Τσιγγάνικο αίμα».

ΤΓαΛλας: 29 — 30 Σεπτεμβρίου «'Η δεσποινίς Αιζε- 
λότ», 1—7’Οκτωβρίου «Ό κ. Άλμπέρ» καί 8—14 ίδιου 
«Ό κομμωτής τών κυριών».

Σπλέντιτ: 1 -7 ’Οκτωβρίου «'Η φίλη τής Α. Έξο- 
χότητος» καί 8—14 ίδιου «'Η κυρία τοΰ Μαξίμ».

'Αττικόν : 4—14’Οκτωβρίου «Τό μάρς τών ούσσά- 
ρων» ,μέτήν Φραντζέσκα Γκάαλ.

Πάν&εον : 12—21 Οκτωβρίου «θές δέ θές θά μ’ 
άγαπήσης·, μέ τήν Τζέννυ Γιοΰγκο καί τόν Λουΐ 
Γ κραβέρ.

Ό Απόλλων, λόγω τών γενομένων μεγάλων επι
σκευών, θά βραδύνη έπί τινας άκόμη ήμέρας νά 
κάνει έναρξιν ώς καί τό δευτέρας βιζιόν Οϋφα Πάλας 
λόγω τοΰ δτι δίδει παραστάσεις είς αύτό ό θίασος 
Κυβέλης—Μαρίκας.

Έφέτος θά έχωμεν ποικιλίαν τιμών είς τά εισι
τήρια τών Κινηματογράφων. Οΰτω, τά «Παλλάς», 
«’Αττικόν», «Τιτάνια·, «Σπλέντιτ» «Πάνθεον» καί 
«’Απόλλων» καθιέρωσαν τιμήν εισιτηρίου Α’ θέσεως 
δρχ. 27 καί Β' θέσεως δρχ. 17, έναντι τών δρχ. 25 
καί 15 καί τάς παρελθούσας περιόδους, τόδέ «Ίν- 
τεάλ», τό όποιον ύπολογίζεται νά είναι έτοιμον περί 
τάς άρχάς τού μηνός Δεκεμβρίου θά δρίση τιμάς 
είσιτηρίων Λ' θέσεως, μεταξύ 15 καί 20 δραχμών, 
άναλόγως δέ τής Β' θέσεως, θά προβάλη δέ ταινίας 
Α' βιζιόν καί μέ άνάλογον συμπλήρωμα τοϋ προ
γράμματος.

Εννοείται δτι ή άνωτέρω ποικιλία τών τιμών τού 
εισιτηρίου, θά προκαλέση ώς είναι εύνόητον καί 
άνάλογον συναγωνισμόν έκ τού όποιου πολλά θά 
ώφεληθοΰν άσφαλώς, έκεϊνοι οΐ όποιοι θά διατηρή

σουν τάς ήλαττωμένας τιμάς, δεδομένου δτι δέν θά 
ύστεροΰν ουδόλως καί είς έκλεκτά έργα.

Ή Έλλην. Κινημ. "Ενωσις μάς _πληροφορεί δτι, 
έντός τού τρέχοντος μηνός άφικνεΐται είς τήν πόλιν 
μας ή ώραία γερμανίς καλλιτέχνις Μπριγκίτε Χέλμ, 
θά παραμείνη δέ μόνον έπί δύο-τρεΐς ήμέρας. '_Η 
Μπριγκίτε Χέλ, θά καταλύση είς τό ξενοδοχείου τής 
Μεγάλης Βρεττανίας ώς φιλοξενουμένη τής Έλλην. 
Κιν. Ένώσεως, θά έμφανισθή δέ καί είς ένα τών 
Κινηματογράφων της, πιθανώς είς τό «Τιτάνια».

* *
Πληροφορούμεθα δτι, τό γραφεϊον τού κ. 1. Μαρ- 

γουλή άνέλαβε τήν άποκλειστικήν διά τήν Ελλάδα 
άντιπροσωπείαν τών περιφήμων ήχητικών μηχανη
μάτων καί μηχανών προβολής τού γερμανικού Οίκου 
Bauer. Περί τής άποδόσεως, τών μηχανημάτων τούτων, 
λέγονται πολλά τά καλά, δπως δέ γράψει καί τό 
γαλλικόν κινημ. περιοδικόν «Σινεματογκραψί Φραν- 
σαίζ», μόνον είς διαφόρους πόλεις τής Γαλλίας λει
τουργούν σήμερον 74 ήχητικαί εγκαταστάσεις τοΰ 
άνωτέρω έργοστασίου. Έπίσης, 3—4 ήχητικαί έγκα- 
ταστάσεις Bauer, λειτουργούν άπο ετών καί ίν 
’Αλβανία, είς τούς Κινηματογράφους τοϋ κ. Γιουσούφ 
Μπεσίρι.

Πειραιεύς
Σπλέντιτ. Προεβλήθη τό φιλμ «Τό τραγούδι τοΰ ή- 

λου».
Κάπιτολ Προεβλήθη τό έργον «Ό ώραίος φοιτητής» 

μέ τόν Ραμόν Νοβάρρο.
Χάϊ-Αάϊφ. Προεβλήθη τό έργον «Ό γυρισμός».

Θεσσαλονίκη
Ήλύσια. (Θερινόν) Προεβλήθησαν τά έργα «Τραγω

δία έρωτος» καί «Είναι χαριτωμένος». ,
Χαριλάου (θερινός). Προεβλήθησαν τα έργα « Η κόρη 

τοΰ δράκου» καί «Τραγωδία έρωτος». ,
Πάν&εον. (θερινός). Προεβλήθησαν τα φίλα «Σουζυ

Σαξοφών», «Ό άγνωστος λοχίας», «Ξύπνημα» καί «Τραγω
δία έρωτος». , „ ,ΤΤ

’Αττικόν. (θερινός) Προεβλήθησαν τα έργα « Η με
γάλη πόλις», «Τό 'Εξπρές τής Μόσχας», «Ό Άχμετ τής
’Αραβίας» καί «Καταδίωξις». ( „

Διονύσια, (χειμερινός) Προεβλήθησαν τα έργα « Η 
ώοαία τήςΓρενάδης» καί «Αικατερίνη τής Ρωσσιας».

Ήλύσια (χειμερινές) Προεβλήθησαν τα έργα « Ιερή 
φλόγα», «Βίκτωρ καί Βικτώρια» και «Καλό ταξεϊδι Μο-

'ΐκ Πάλας. Προεβλήθη τό φιλμ «Γιά να σέ αγαπούν».
Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Κατάσκοπος 33» και 

«Ή A. Υ. ίγκόγνιτο». ,
’Απόλλων. Προεβλήθησαν «Νύχτες στο Λονδϊνον» και

1 "1λκα?άρ Προεβλήθησαν τά φιλμ «'Av θέλης», «Μετά 
τήν προδοσίαν» καί · Μ'άγαπά τρ.λλά» ,

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα -Ή πρώτη αγαπη δεν 
ξεχνιέται» «Ταξεϊδι τοΰ θανάτου», « Ενας απρόσκλητος 
ξένος» καί’· Ο νόμος τής γροθιάς».

’Αττικόν. Προεβλήθησαν «Έρωτες ναύτου». «’Ατσαλέ
νιος σιδηρουργός*,  «Σαγγάί ’Εξπρές» καί «Τόμ Τήλερ».

Κυβέλεια. Προεβλήθη τό έργον «“Αν θέλεις έλα».
Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Τό άστρο τής Βα- 

λέντσιας» καί «‘Η αδελφή μου καί εγώ».
Έπί τής όδοΰ Τσιμισκή καί παραπλεύρως τοΰ Ξενοδο

χείου -’Αστάρια» ετοιμάζεται νέος Κινηματογράφος, ό ό
ποιος θά λειτουργήση ύπό τήν διεύθυνοιν τοΰ κ. Γ. Ψιλ- 
λάκη.
Βόλος

Άχίλλειον. Μέ τήν προβολήν τοΰ έργου «Ή μάσκα 
τοΰ Φοΰ Μαντσοΰ» έκλεισε τήν θερινήν του περίοδον. 
Προέβαλεν έπίσης διά μίαν ημέραν τήν γαλλικήν έκδο- 
σιν «‘Ο κ. ή κ. καί ό Μπιμπί», τοΰ οποίου αί εισπρά
ξεις διετέθησαν όλοσχερώς υπέρ τοΰ προσωπικού τοΰ Κι
νηματοθεάτρου. Άπό τής παρ. Πέμπτης 4 τρέχ. έκαμεν 
έναρξιν τής χειμερινής του περιόδου, ή πρεμιέρα του δέ 
είς επιτυχίαν ύπήρξεν άνωτέρα πάσης προσδοκίας. Σ’ αυ
τό συνετέλεσεν, άφ*  ένός τό έκλεκτό πρόγραμμα, άφ’ ετέ
ρου δέ ή έπί ημέρα; έντατική καί έπιτυχής διαφήμισις. 
Προεβλήθη τό έργον «Μάρς Ρακότσυ» καί τό σόρτς«Γου- 
λιέλμος Τέλλος» μέ τήν συμφωνικήν ορχήστρα τοΰ Βερο
λίνου. Προσεχώς «Ό πόλεμος τοΰ βάλς», «Ξανθή ’Αφρο
δίτη» καί «Τό λυκόφως τών Τσάρων».

Έξωραϊστικής. Προεβλήθησαν «Ό Βόλγας στής φλό
γες» μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν καί «Ή πυργοδέσποινα τοΰ 
Λιβάνου» άνεπιτυχώς, διότι άφ’ ένός λόγτρ καθυστερήσε- 
ως τής άφίξεώς της έχασε τήν πρεμιέραν της καί άφ’ ετέ
ρου διότι δέν ήρεσε. Παπαβασιλείου.
Σύρος

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Αυτόν θέλω κι’ 
αυτόν θά πάρω» και «“Ερως μέ μοτοσυκλέττα» μέ τήν 
Σνάϊντερ, άμφόιερα άνεπιτυχώς καί τοΰτο διότι τά 9)10 
τών προβληθέντων μέχρι σήμερον έργων, ήσαν όπερέτται.

Γεραγάλας 
Πάτραι

Ζενί&. Προεβλήθησαν τά έργα «Τσάρεβιτς», «Σαγγάΐ 
’Εξπρές», <Ή αδελφή μου καί έγώ», «Δυό καρδιές ευτυ
χισμένες», «Πλωτή νήσος No 1 δέν άπαντα», «Ή άδυ- 
ναμία μου», «Ξύπνημα αμαρτωλής· καί «Σαιζόν στό 
Κάιρο». ,

Οϋφα. Προεβλήθησαν τά έργα «Μις δυναμίτ», «Τσά
ρεβιτς», «Στή γέφυρα τών Στεναγμών», «Ή άδελφή μου 
καί έγώ», «‘Υποβρύχιον μέτωπον» καί «Σέρλοκ Χολμς» 
καί διέκοψε τάς θερινάς προβολάς του, μεταφερθέντων 
τών μηχανημάτων του είς τήν «Ταράτσα» τοΰ Πανθέου.

Άνδριόπουλος
Τρίχχαλα

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Στήν τρέλλα τής 
ζωής», «’Ελεύθερες ψυχές», «‘Υποβρύχιος Πόλεμος», «Γυ
ναίκα άλά γκαρσόν», «Ή καρδιά μου διστάζει», «Μελοΰ- 
κα», «Ό Επαναστάτης» καί «Φαντομάς».
Πύργος
^{Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά : «Ή μικρούλα τοΰ Μον- 
παρνάς», «Ένα τραγοΰδι γυρίζει τόν κόσμο», «ΑΙκατερίνη 
ή μεγάλη», «Μιά μικρούλα μεσ’ τό τραίνο», «Λευκός “Ε
ρως», «θάμαι μόνη τά μεσάνυχτα» καί «Φιλήστε με».

Σινόπουλος 
Ξάνθη

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Δύσκολη στιγμή», 
«'Ένας άπρόσκλητος ξένος», «Γυμνός σάν τό σκουλήκι», 
«‘Ο έμπορος τής άμμου» καί «’Υπό τήν σκιάν τής παγό
δας» μέ τόν Νοβάρρο.

Ώραία Θέα. Διέκοψε τάς παραστάσε'ς του.
Μέγας. Έιαρξις έντός τοΰ μηνός. Παρασχίδης.

Χάχονθος
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ένα τραγούδι, 

ένα φιλί, μία γυναίκα», ·Φρειδερίκος», «Νύχτες μεγαλου- 
πόλεως», «Ή Γκίττα χαρίζει τήν καρδιά της», «Τά φώτα 

τής πόλεως», «Έρως άλ’ Άμερικαίν», «Τά τελευταία 
ίχνη», «Μπροντουαίη» καί «Ή Μάχη». Γρυπάρη 
Καλάμαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό μαύρος ούσσά- 
ρος», «Ή σφίγξ ώμίλησεν», «Μέ τή μάσκα τοΰ άλλου» καί 
«Μικρούλα καλώς ήλθες». ’Από τής Πέμπτης κάμνει έ- 
ναρξιν είς τήν χειμερινήν του αίθουσαν μέ τό έργον 
« Ν ινόν »,

"Εσπερος. Τήν Πέμπτην κάνει έναρξιν τών παραστά
σεων του μέ τό έργον «Τό λυκόφως τών Τσάρων».

Τάκης Κεφαλλωνίτης, 
'Ηράκλειον

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «Λιμπελάϊ», «‘Ο 
πόλεμος τού βαλς», «Νινόν» μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν καί 
«Τό όνειρον τού Σέμπρουν».

Άλκαξάρ. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Στά κύματα τού 
Βοσπόρου» καί «Τό κορίτσι τοΰ Συντάγματος».

Βόσπορος. “Εκλεισε τάς πύλας του.
Άρχανων. Προεβλήθησαν τά βωβά «Τό δράμα τών 

’Αιρβούόγων» καί «Ματωμένες θάλασσες». Παρατηρητής 
’Ιωάννινα

Ρχλόρια. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ό αγαπημένος τών 
Θεών», «Στό δυτικόν μέτωπον», «Ό παγκόσμιος πόλεμος», 
«Μιά νύχτα στό Παρίσι» καί «Νύχτες μεγαλουπόλεως».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Παριζέτ», «Νύχτες 
Σικάγου», «’Αγοροκόριτσο·, «‘Ο λυσσασμένος σύζυγος», 
«Χείμαιρα», «Διαμαντένιες χειροπέδες», «Τό πλήθος», 
«Βαλένστια», «Άδελφοκτόνος», «Τρέλλες μεσονυκτίου», 
«Λευκή Σκλάβα», «Κόκκινος καβαλλάρης», «Τό γεράκι» 
καί «Κόκκινοι διάβολοι». Σ. Ευαγγέλου.
Χανιά

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ράφλ», «Τό άνθος 
τής Χαβάϊ», «“Ενα τραγούδι, ένα φιλί, μιά γυναίκα» καί 
«ΟΙ σπάχηδες τών Παρισίων».

'Ολύμπια. Δίδει παραστάσεις ό θίασος Νέζερ. S- 
Σπάρτη

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυστικόν πού 
καίει», «"Αχ, αυτές ή μιντινέττες», «Ό θαλασσοκράτωρ» 
μέ τόν Τζών Μπάρρυμορ, «Ράφλ», «Γλυκά φιλιά Βερόνι- 
κα», «Μιά φορά στή ζωή», «Γκράντ Ότέλ», «Έρωτες 
πριγκήπων», «"Αστρον τής Βαλέντσια», «Πρέπει νά χω
ρίσω τήν γυναϊκά μου», «Τό τραγούδι τού Νείλου» καί 
«Γυναίκα πειρασμός». Λαμπρόπουλος

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Μ. G. Μ. θεσ)νίκη 1-10-934 Μέχρι 30- 9-935
Ν. Κυπριανού Larnaca 1-10-934 » 30- 9-935
’Αχ. Γαρυφαλίδης ’Αθήναι 1- 9-934 » 30- 8-935
Καλ. Χατζόπουλος Πρέβεζα 1- 9-934 » 30- 8-935
Δημ. Καλλιάφας Πάτραι 1-10-934 » .10- 9-955
Κ. Γκούμας ’Αθήναι 1-10-934 30- 9-935
Β. Μαλτας » 1- 9-934 ■» 30- 8 935
Ήλίας Μπεζάνης Κορυτσά 1- 1-934 » 30-12-934
Εύθ. Γιαννέλλης 'Αθήναι 1- 1-934 > 30-12-934
Βασιλ. Τσολιάς “Αρτα 1-10-934 Σ> 30- 9-935
Ίάκ.Χατζηδημητρίου Μυτιλήνη 1-10-934 30- 9-935

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
—Δύο φιλμ τής Aafa, δηλαδή τό «Kaisserwalzer» 

(Αύτοκρατορικόν Βάλς) καί τό «Schon ist jeder Tag. 
den Du mir schenkst» (Κάθε ήμερα πού μοϋ χαρίζεις 
εΐνε ώραία), έπωλήθησαν εις Δανίαν.

—Ή φωνή τοϋ Κεπούρα εΐνε άκόμη καλλίτερα άπό 
τά προηγούμενα άγγλικά φιλμ, είς τά όποια τραγουι 
δει δ Ιδιος. Ό ρεζιστέρ Μαυρίκιος Elvey φαίνετα- 
δτι είργάσθη πολύ διά τήν έπιτυχίαν.



ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΦΙΛΜ
Γ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΥΔΡΟΥ&Σ"

ΑΘΗΝΑΙ
ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ +3 (Α' “Οροφος άρ. 5) Άριθ. Τηλεφ. 24-241)

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
■W BBSS···· eBMMaaBBSIBimWBaran&SaMHHBtMBHHnnHBHVISSSWnBBSHBBKrwnGBQBBMni^

Τίτλοι Προσωρινοί

μέ τόν ΚΕΝ ί^ΒΕΫΝΑΙΡ II μέ τόν Χ©ΥΤ ΓΚΙΙΨΟΝ
0 ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΞΑΣ || ΤΟ ΑΓΡΙΟ ΑΛΟΓΟ

Ο KAKOS ΑΝΘΡ9Π0Ξ 11 σκληρός άνθρωπος
0 ΤΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΖΟΝΑΣ | ΠΝΕΥΜΑ ΓΗΣ ΔΥΣΕΩΣ

Ο ΝΟΜΟΣ TOY PANTZ S ° ΓΛΕΝΊΖΕΣ ΜΠΟΥΚΆΡΩ 
== | ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΚΑΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΑΓΑΠΗ SLTO ΡΙΓΚ τόν jl ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΚΑΟΥ ΜΠΟΫ
μποξέρ Σμέλιγκ, τήν Ρενάτε Μΰλ- ΞΞ — —
λεβ καί τήν ’Όλγα Τσέχοβα. [[ ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΘΕΡΑΣ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΒΑΛΣ τοϋΣτράους ϋ Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
Η ΚΟΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ II 0 ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
01 ΔΙΑΒΟΛΟΙ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ | ^έα κόηια)

"Ολα τά πρωταθλήματα τοϋ Μποξ 1932—1934 μέ τούς πρωταθλητής τοϋ 
μ™ξ :niPDma καρνερα - imias mnAEP - χαρκεϋ 

Ζ^ΕΛίΓΚ ΛΟΥΝΓΚΡΑΜ

Διαθέττομεν β^ΗΧΑΝΑΧ ΠΡΟΒΟΛΗΣ διαφόρων συστημάτων
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΙΝ “Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΝ

Παρακαταθήκη Κάρβουνων προβολής όλων τών διαστάσεων
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ CINE RAPIO

μ-φμκγ e 
γεν.διευθυντής ΔΗΜ. Α. ΓΑΖΙΑΔΗΣ 
ΑΘΗΝΑΙ - Μητρβπόλεως 1

Τηλέφ. 21.239
Τηλ.Δσις : ΝΤΑΓΚΦ1ΛΜ - ΑΘΗΝΑΙ 
ΙΙαραγωγή καί έκμετάλλευσις 
‘Ελληνικών κινηματογραφι
κών έργων καί ζουρνάλ, Βιο
μηχανικών, διαφημιστικών, 
τουριστικών και εκπαιδευτι

κών ταινιών κτλ.
1 Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
(ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ) 

ΓΡΑΦΕΙΑ :
ΑΘΗΝΑΙ ΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 51 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ , "ΑΝΖΕΡΒΟΣ,,
ΘΕΣ)ΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ3 - ΤΗΛ. Δ ιευθ,'ΌΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΣΑΜ ΑΡΑ,, 

Έκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου 
παραγωγής.

Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μάους.

Ukqnj
Κ.νηματογραφικαι 

Μπχαναϊ - ’Εξαρτήματα
Γενικοί Αντιπρόσωποι

I. ΙΩΑΝΝΟΥ & Λ. ΜΑΛΛΗΣ
Πατησίων 99—Τηλ. 80-684

ΑΘΗΝΑΙ

CINE RADIO
Μηχανήματα 

Όμιλοΰντος Κινηματογράφου 
1. Τά μόνα έφάμιλλα τών

Ευρωπαϊκών

’Ενοικιάσεις — Πωλήσεις
ΑΘΗΝΑΙ

Στοά Φέξη άρ. 52 Α' "Οροφος

ΚΩΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ 
Πανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ
ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΗΣΙΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

’Αντιπροσωπεία 
ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
τής Έταιρίας ΛΩΡΑΙΝ-ΠΑΡΙ

Π ΑΞ ΦΙΛΜ
ΑΘΗΝΑΙ

28 ‘Οδός Εΰριπίδου 28
Τηλ. Διεΰθ. «Μαιζοξενάτο>

Πωλήσεις, ενοικιάσεις καί 
Παρακαταθήκη Κινημ.Ταιν ιών 
Δράματα, Κωμωδίαι, ’Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόϋς, Μουσικαΐ 

Ούβερτοϋραι καί Μίκυ· Μάους

ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ
Ε Μ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΘΗΝΑΙ
ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ. 18

ΑΓΟΡΑ1
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Ειδική δργάνωσις διά τήν 
Κεντρώαν ’Ασίαν και ’Α

φρικήν.

A Κ Ε

ΦΟΞ - ΦΙΛΜ 
(ΕΛΛΑΣ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜ. ΤΑΙΝΙΩΝ 
ΑΘΗΝΑΙ

Ε ΓΡΑΟε'Λ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 
(ΜΞΓΑΡΟΝ ΤΤΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ)

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ “ΦΟΞΦΙΛΜ,, 
ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 22-654

(>1ΒΐραμΓΚ0Λ>
ΑΝΩΝΥΜΟΙ „ “C Λ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :
ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Ι3

ΤΗΛΕΦ. 25-364

ΤΗΛΕΓΡ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ώ
iWYSNyWgjQ
ΛΛί. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣ)ΝΙΚΗΣ 
ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3

ΤΗΛΕΦ. 35-84

: “Μ ΕΤΡΟΦΙΛΜΣ,,

WEBSTER CHICAGO
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ 

ΗΧΗΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙ» 
ΣΤΑΔΙΟΥ 6θδ - ΑΘΗΝΑΙ 

ΤΗΛ. Δ)ΣΙΣ : "ΧΡΙΣΤΑΞΑΡ,, 
Άριθ. Τηλεφώνου 26.845

ιφραγκετης&γ 
Κινηματογραφικοί

Ταινίαι 
τής παγκοσμίου 

παραγωγής 
UPBOYNΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΟΝ
1 ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18 

— ΑΘΗΝΑΙ—

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Ι2^ΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ
ΑΘΗΝΑΙ

Βερανζέρου 14—Τηλεφ. 24-838 Γραμματοθυρίς 5
Διά Μακεδονίαν καί Θράκην Σ. Μ ΑΛΛΑΧ, Τσιμισκή 7

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Έκμετάλλευσις Κινημ.Ταινιών Παγκοσμίου παραγωγής 

Μεγάλη Συλλογή Κάου-Μπόϋ καί Περιπετειωδών έργων. Άπο- 
κλειστ. ’Αντιπρόσωπος τών γερμανικών μηχανημάτων BAUER 
Διαρκής Παρακαταθήκη τών περίφημων αγγλικών Κάρβουνων 

SHIP όλων τών διαστάσεων.

Χώρος πρός διάϋ·εαιν 
Δι έκάστην δημοσίευαιν 

Δρχ. 50.— 
Έτηαίως προπληρωτέα

Δρχ. 750.—

ΒΑΛΚΑΝΦΙΛΜ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

EMM. ΤΖΑΝΕΤΗ
ΟΔΟΣ TZQPTZ ΑΡΙΘ. 12

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ
Α.ΘΜΝΑ.Ι

Παραγωγή κινημ. έργων, διαφη
μιστικών καί τουριστικών ται

νιών, ζουρνάλ κλπ.
Είδικότης είς κινηματογραφι 
Χοϋς τίτλους. Πλουσία συλλογτ 
ειδικών τυπογραφικό) νστοιχείων

Λ. Ε. Κ. Ε.

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΩΝΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1
ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγρ. Διεύθυνσις: “PSTKO,, — Άριθ. Τηλεφ. 24.339

Τμήμα Έκμεταλλευσεως _ Γενικοί Αντιπρόσωποι
των ηχητικών μηχανημάτων

Κινηματογραφικών ταινιών PHILIPS CIN£ SONOR 
τής παγκοσμίου (Φίλιπς Σινέ Σονόρ)

ΔΙΑΡΚΗΣ 
παραγωγής. ΕΚΘΕΣΙΣ καί ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ

KIKSMIKB ΠΑΡΑΓΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Κ. & Μ- Α ΓΑΖΙΑΔΗ 
’’ΚΟΣΜΟΠοΛΙΤΑΝ - ΦΙΛΜ ΚΟ.„ 

ΑΘΗΝΑΙ - ΣΤΑΔΙΟΥ 48
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ : 23-544

ΤΗΛ ΜΑΤλ/'ΚΟΣΜΟΦΙΛΜ-ΑΘΗΝΑι,, 

Παραγωγή Ελληνικών Κινημ) 
κών Έργων καϊ Ζουρνάλ, Βιο
μηχανικοί- Διαφημιστικοί- Του
ριστικοί καί ’Εγκυκλοπαιδικοί 
Ταινίαι. (Μετά τάς εργασίμους 
ώρας τηλεφωνείτε: 23-754).



CINE-'RADIO 
ΟΜΙΛΟΥΣΑΙ ΚΙΝ|ΦΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

H ΑρΧΑΙΟΤΕρΑ ΕΠΙΧΕίρΚΣΙΣ

Ή πρώτη κατασκευάσασα έν Έλλάδι ομιλούσαν έγκατάστα- 
σιν, λειτουργήσασα πρό τριετίας είς τόν θερινόν Κινηματο

γράφον τών ’Αθηνών STAAIQJY.
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ & ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Εκατόν καί πλέον έγκαταστάσεις έντός τριετίας
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΝ
Κατασκευή καί επισκευή έξαρτημάτων μηχανών προβολής καί 
έν γένει παντός έξαρτήματος σχετικού μέ τήν Κινηματογραφίαν. 
ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝIΚΟΝ
Κατασκευή άμπλιφικατέρ, πρεαμπλιφικατέρ, μούβιτον καί έν 
γένει παντός έξαρτήματος σχετικού μέ τόν όμιλούντα Κιν)φον. 
ΜΕΛΕΤΑΙ
Διά τήν καλλιτέρευσιν τής ακουστικής τών αιθουσών τών 
Κινηματογράφων καί έν γένει πάσης φύσεως σχετικοί μέ τόν 
όμιλούντα Κινηματογράφον.
ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ
Ενοικιάσεις ολοκλήρων έγκαταστάσεων έτοιμων πρός λειτουρ
γίαν, μή χρηζουσών ούδεμιάς άλλης προσθήκης.

ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΑΗΡο/ΛΗΣ
Τά πωλούμενα ή· ενοικιαζόμενα μηχανήματά μας 

€ΓΓΥθ/ΛΕΘΑ ΔΙΑ /ΛΙΑΝ ΤΡΙΕΤΙΑΝ 
Διά πάσαν βλάβην, τά έργαστήριά μας αναλαμβάνουν τήν ύπο- 
χρέωσιν τής έπιδιορθώσεως ή άντικαταστάσεως τών έξαρτη
μάτων ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΩΡΕΑΝ κατά τό διάστημα τής έγγυήσεως. 

n^UNni I ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΣ: ΣΤΟΑ ΦΕΞΗ ΑΡ. 78 
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