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ΟΥΡΖΟΥΑΑ ΓΚΡΑ/ΛΠΛΕΎ’ & XANS ΖΕΝΚΕΡ
Τό πειό χαριτωμένο ζευγάρι τοΰ Γερμανικού μουσικού θεάτρου, είς τήν γλυκειά Βιεννέζικη Όπε

ρέττα τού Βίλ Μάϊζες «ΜΙΑ ΠΟΛΥΦΕΡΝΟΣ... ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ !»
Συμπράττουν: Ή σουμπρέττα Γιέσυ Βίρογκ, ή καρακτερίστα ”Ιντα Βύστ, ό Μάξ Γκύλστορψ καί τά 

περίφημα Singing Babies.
(Εκμετάλλευσις τής ’Ανωνύμου Εταιρείας “ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,, ’Αθήναι, ‘Ακαδημίας 51).



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

ΙΩΣΗΦ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 14

ΓΡΑΦΕΪΟΝ

ΑΡΓΟ ΥΛΗ
ΑΡΙΘ ΤΗΛΕΦ 24-838

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Στο ΠΕΡϋΘΩΡΟΟ Τνχ ΖΩΗΣ
Πρωταγωνιστούν: ΤΖΩΝ ΜΠΟΛΣ, ΙΡΕΝ ΝΤΑΝ.

Ή ταινία πού έπαίχθη συνεχώς έπί 57 έβδομάδας στό Παρίσι 
καί εις τήνόποίαν^ό παγκόσμιος τύπος έχει άπονείμη όμοφρόνως τόν 
τίτλο «ταινία τοΰ έτους». Είναι ένα λεπτό συγκινητικό δράμα πού συ
ναρπάζει τρυφερά τόν θεατή καί ζωγραφίζει τις χαρές καί τις πίκρες 
ένός μεγάλου πάθους, μιας μεγάλης άγάπης, πού διαρκεΐ μιά ολό
κληρη ζωή.

Η ταινία προεβλήθη τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα είς τόν Κινημα
τογράφον «Παλλάς» σημειώσασα ρεκόρ εισπράξεων.

('Ομιλούσα γαλλιστί)

ΕΙΔΩΛΑ Π©υ ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΝ
(La grande muraille)

Μέσα στή δίνη τοΰ πολέμου μεταξύ Κίνας καί Ιαπωνίας, μέσα 
σέ μιά θύελλα μίσους, φόνων, ληστείας καί φρίκης, παρεμβάλλεται 
καί ένα έρωτικό ειδύλλιο πού έξαγνίζει κάθε άνθρώπινη άδυναμία. 
Ή Βαρβάρα Στέντουϊκ καί ό Νίλς "Αστερ, παρουσιάζουν μέ φυσικότη
τα δλα αύτά τά άντίστροφα συναισθήματα. ('Ομιλούσα γαλλιστί). 

Edz Τα ΒΑΘΗ Του ΩΚΕΑΝΟΥ
(Sous la mer.)

Πρωταγωνιστούν: ΡΑΛΦ ΜΠΕΛΛΕΜΥ, ΦΕΗ ΡΕΗ.
"Εργο πρωτότυπο παρμένο μέ βυθόσφαιρα, άφαντάστου τραγί- 

κότητος πού προκαλεΐ τό ρίγος. Ή πάλη τοΰ άνθρώπου πρός τά ύπερ- 
μεγέθη τέρατα τών μεγάλων βυθών τοϋ ώκεανοΰ γιά τήν κατάκτησι 
μιας γυναίκας καί ένός μυθώδους θησαυρού, θά συναρπάση τόν θεατή.

('Ομιλούσα γαλλιστί)

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ
Πρωταγωνιστούν: ΡΟΜΠ. ΑΜΣΤΡΟΓΚ, ΛΙΛΑ ΛΗ.

Έργο γεμάτο τραγικές σκηνές πού άναπαριστάνουν τόν σκλη
ρόν άγώνα τών άστυνομικών όργάνων τής ’Αμερικής έναντίον τών κα
κοποιών στοιχείων.

ΑΠΗΓΘΡΕΥΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ
Σκηνοθεσία: ΚΑΠΡΑ.

'Αληθινό τραγούδι τοϋ έρωτος πού δέν πεθαίνει δσο κι’ άν τόν 
σκοτώνει ή άδιαφορία καί ή περιφρόνησι τοϋ άνθρώπου πού αγαπάμε. 
Ό Άδόλφος Μανζοΰ καί ή Βαρβάρα Στέντουϊκ εΐνε ύπέροχοι στό 
ρόλο τους.

ΤΟ ΕΞΠΡΕΣ ΑΡ. 12
Πρωταγωνισταί : ΜΠΕΝ ΛΑ ΙΌΝ καί ΒΑΡΒ. ΟΥΗΚ.

Δραματικό αστυνομικό έργο μέ άγωνιώδη πλοκή, πού διαδρα
ματίζεται μέσα είς ένα μεγάλο τραίνο κατά τήν διάρκεια μιας μα- 
κράς διαδρομής, δπου διαπράττονται πλεΐστα έγκλήματα.

WOMAN I STOLE
Πρωταγωνισταί : ΤΖΑΚ ΧΟΛΤ, ΦΕΗ ΡΕΗ.

"Ενα ύπέροχο καί μεγάλης πλοκής δράμα τού όποιου ή ύπόθε. 
σις έξελίσσεται στις πλούσιες πετρελαιοφόρες πηγές τοϋ Κανζάς.

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Πρωταγωνισταί: ΤΖΑΚ ΧΟΛΤ καί ΛΙΛΑ ΛΗ.

"Εργο διαδραματιζόμενον στήν σύγχρονη Κίνα, γεμάτο άπό 
τρομακτικές περιπέτειες, ληστείες, μάχες καί άερομαχίες. "Ολοι ο[ 
ηθοποιοί εΐνε Κινέζοι, έκτος τού Τζάκ Χόλτ καί Λίλας Λή, πού εΐνε 
τέλειοι στόν ρόλο τους.

MASTER OF MEN
Πρωταγωνισταί : ΤΖΑΚ ΧΟΛΤ καί ΦΕΗ ΡΕΗ.

Περιπετειώδης ταινία μέ μεγάλη πλοκή, πού προκαλεϊ άδιά 
πτωτο τό ένδιαφέρον τοΰ θεατού.

ANN CARVER'S PROFESSION
Πρωταγωνισταί : Γ. ΡΕΎΜΟΝ. ΦΕΗ ΡΕΗ,

"Ενα δράμα κοινωνικό μέ πρωτότυπη ύπόθεσι καί μέ πλούτον 
σκηνικών, παρμένο άπό τήν σύγχρονη ζωή.

ΔΕΚΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗ ΕΡΓΑ
Κάου μπόους, ’Αστυνομικά καί ’Αεροπορικά, γεμάτα άπό δράσιν καί 

πεοιπέτειαν, 6—7 πράξεων, μέ πρωταγωνιστάς τούς
ΜΠΟΥΚ ΤΖΟΝΕΣ, TIM ΜΑΚ KOV κλπ.



Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΙΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ERNON IV

Χειρισμός 
άπλοΰστατος

Λειτουργία 
εντελώς 

αθόρυβος

ERNON IV
Τά νέα μοδέλα τών όμιλουσών έγκαταστάσεων, άφϋ'αστα είς τελειοποίησιν καί εις πολύ εύ&υνάς τιμάς. 

Οί νέοι τύποι τών περιφήμων μηχανών τοϋ γνωστοτάτον Οϊκου

‘Zeiss Okcn 9S..9. Dresden
έξυπηρετοϋν άφαντάστως τάς έπιχειρήσεις μέ τόν συνδυασμόν της τελειοποιήσεως καί της οικονομικής τι
μής των· Μηχανισμός Σταυρού Μάλτας έντελώς νέου Τύπου μέ διαρκές γρασάρισμα. Μπουάτ τών 900 χα*  
1300 μέτρων. Μηχανισμός τοϋ Μούβιτον καί ειδικόν μοτέρ έπάνω εις τό κεφάλι τής μηχανής προβολή

Άπόδοσις 
φυσικωτάτη

(§>

Τιμαί 
άφαντάστως 
συμφέρουσαι

ERNON IV ERNON IVT
ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

I. ΙΩΑΝΝΟΥ & Α. ΜΑΛΛΗΣ
Πατησίων 99 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφωνβν 80 684

Δι« τήν Μαχβδονίκν χα! ®ρκχην ΑΡίΣΤ· ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Τοιμιοχή 7, 0#οοαλ©νίχη,
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! ΛΙΛΙΑΝ ΧΑΡΒΕΫ
| Τό λαμπερότερο «αστέρι» τής οθόνης
I ΕΘΡΙΑΜΒΕΥΣΕΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ

g μέ τό νέο της φιλμ

|ΕΙΌ ΕΙΙΑΙΗΣΟΥΖΑΝΝΑ
g που προεβλήθη μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν είς τό

ιττνιχΓθ^οΝ 
ταινία παραγωγής

τά περίφημα και μοναδικά είς τόν κόσμον

ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΝΙΟΥΣ
1 μέ δλας τάς λεπτομέρειας τής δολοφονίας, κηδείας καί 
| ταφής τοΰ Βασιλέως τής Γιουγκοσλαβίας ’Αλεξάνδρου 
1 πού καταπλήσσει τούς θεατάς.

| Α.Κ ε ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΕΛΛΑΣ
| ΑΘΗΝΑΙ
| Τηλεφ. 22-654 Πλατεία Κάνιγγος Τηλεγρ.«Φόξφιλμ»
^llinillllllllllllllllllllllUIIIIIIIIHIIIIHHHIIHIIIIIIIIIIIlliilllllUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIW
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ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΚΜΕΤΜΕΠΕΟί Α.Ε.Κ.Ε. ™ I.MAFM
©Α ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΕΦΕΤΟΣ

ΤΑΣ ΕΞΗΣ ΕΚΛΕΚΤΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ:

ι. Ο liObfJlJVOZ ΣΟΥΆΤΑΐνΟΣ
(Ό αιμοχαρής Άβδοΰλ Χαμίτ), ή πλουσιωτέρα ταινία πού παρουσίασε μέχρι σή. 

μερογ ή κινηματογραφική παραγωγή.
Χαρέμια, μυθώδη παλάτια, έκδικήσεις, άντιζηλίαι, περιπέτειαι.
Τόν ρόλον τοΰ αιμοδιψούς Σουλτάνου ύποδύεται ό Ασυναγώνιστος καλλιτέχνης 

Φρίτς Κόρτνερ καί τής εύνοουμένης ή Λιλή Νταμιτά.
Τά όνόματα τών λοιπών ήθοποιών θά γνωσθοΰν εντός όλίγου. Ή ταινία αϋτη θά· 

στοιχίση περί τό ήμισυ 
τομμύρια δραχμών.

έκατομμύριον ’Αγγλικών Λιρών, ήτοι διακόσια πεντήκοντα έκΦ

Άναμείνατέ την.
Σκηνοθεσία τοΰ δαιμόνιου ΚΑΡΛ ΓΚΡ1ΝΕ.
♦ Γυρίζεται» ε'ις αύθεντικά μέρη τής Κωνσταντινουπόλεως 

πιν ειδικής άδειας τής Τουρκικής Κυβερνήσεως.
καί τής Ανατολής καιό

2. ΣΕΡΕΝΑΤΑ ΤΟΖΕΛΛ1
Ή γεμάτη πάθος καί γοητεία σερενάτα τοΰ μουσουργοΰ Τοζέλλι.
ί υμμετέχει ή παγκοσμίου φήμης τσιγγάνικη όρχήστρα “Αλφρεντ Ρόντ ή όποια 

έθαυμάσθη είς τήν ταινίαν ΒΑΛΣ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΕΩΣ.
Πρωταγωνιστούν ό Ίβάν Πέτροβιτς καί ή Μόρα Γκρεγκόρ.

3. ΟΙ JVEO1 ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Τό εντελώς πρωτόιυπον δραμα τοΰ φημισμένου Γάλλου συγγραφέως Κλώντ Φα· 

ρέρ, σκηνοθετημένον άπό τόν γνωστότατον Γάλλον σκηνοθέτην Μαρσέλ Λερμπιέ, τοϋ 
όποιου ή ύπόθεσις έξελίσσεται είς τό Μαρόκκο.

Επαναστάσεις, πόλεμοι, χαρέμια, μυθικά πλούιη, μυστηριώδεις έρημοι μέ τις 
παγίδες τους καί άνυποτάκτους φυλάς της.

Πρωταγωνιστούν: ό ΧΑΡΥ ΜΠΟΡ, ή μεγάλη Μαρί Μπέλ, ό εύγενής Ζάν Γκαλάν 
ό Αλησμόνητος Γκρόσμιθ καί ό συναρπαστικός Τόμυ Μπουρντέλ,

4· MLiSnjlMPbtiT !
Ή έφετεινή Γερμανική έκπληξις τής όποιας οί ήθοποιοί θά γνωσθοΰν συντόμωίι

5. ΕΝΑ κορίτσι ΑΠΟ ΤΗΝ βίΕΝΝΗΝ'
Μία θεσπεσία Βιεννέζικη όπερέττα μέ τήν πεταχτήν Μάγδα Σνάϊντερ, μέ νλυ«Ρ· 

Βιεννέζικη μουσική καί τσαχπίνικα Βιεννέζικα τραγούδια.
Ή σκηνοθεσία όφείλεται είς τόν μεγάλον σκηνοθέτην ΚΑΡΜΙΝΕ ΓΚΑΛΟΝΕ.

Ο ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ
111111111111111111111111111111111111111111111111 ηΤμηΪΪπΪΤΪΪΪΤηηΪΪΪΪπΗηΪΪΤΠΪηΪΪηΪΪΤπηΪΪΤΠΠΤΓι

ΤΗΣ ΜΕΤΡΟ
...........  I...... Ι.·ΙΙΙΙιΙ·.Η··ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙί

ΜΑΞ ΜΠΑΕΡ
ΣΕ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ 

BAN ΝΤΑΪΚ

Ο ΑΝΔΡΑΣ
ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΠΟΘΕΙ

ίΐΐΐΐΐΐΐΐπΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΰιίΐΐΐΐΐΐίΐ^^

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ

ΜΕ ΤΟΥΣ

ΜΥΡΝΑ ΛΟΎ

ΠΡΙΜΟ ΚΑΡΝΕΡΑ

ΤΖΑΚ ΝΤΕΜΣΕΫ



ΕΠΙΧΈΙΡΗΜΑΤΙΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ
ΒΒίΚ1ΒΒΗΒΒ8ΒΗΜΠΒΒΒ^ΗΜΙΒ8ΒΒΒΗΒΜΒΒΒΒΠΒΒΒΠΙ>ΠΒΒΒΒΒΒΒΠΒΒΒ£ΐΒΒΒΠΒΒ8ΒΒΒΒΒΒΒΡΒΗΒΒΜΐ>

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!
ε:

ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ!
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΣΑΣ ΟΤΙ ΕΝΤΟΣ

Δρ. 100.— 
> 60.—

ΕΞΠΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

ΟΛΙΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Αί ουνόρομαί άσταραι- 
τήτως προπληρώνονται V

ΕΤΟΣ XI.ΑΡ.18 (342)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ
Κ. & HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Χυνδ)ιής : Βίων Παπαμιχάλης 

ραφεία: ‘Οδός Σ' ΚΡΑΤΟΥΣ άριϊ. 43 
(Α’ ΟΡΟΦ’ΣίΡ.5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΤΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ή σελίς
. 10.- 
1000.—

κλάσματα.
Ίόι<ιί cb\><Ai συμφωνίαν 
διά δημοσιεύσει, αγγε

λιών διάρκειας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 5

PHILIPS HQS ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΦΙΑΜ

CINE SONOR
(ΦΙΛΙΠΞ SINE S@N©R)

ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τοΰτ© άποδεικνύει την ανωτερότητα των καί γι’ αύτ© 

ή πρωί η έγκατάατασκ έγίνετβ
<1ς ιά μεγαλύτερον Κινηματοθέατρον τής ®εσ)νίκης

τών κ. κ. Χρ. Μ©υτα©π©ύλ©υ καί Χρ. Πανούαη
Σ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ &Ι& ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
A. Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

OAOS ΓΑΑΑΣΤΟΝ0Σ 1“· ΑΘΗΝΑΙ
ΤΗΛ 24-339

Είναι ζήτημα άν τό κοινόν πού γεμίζει τούς κι
νηματογράφους, διερωτάται ποτέ πόσους κόπους και 
πόσην προετοιμασίαν άπή-ησε τό φίλμ τό όποιον 
βλέπει είς τό πανί, θά προσπαθήσωμεν νά δώσωμεν 
έδώ μίαν ιδέαν τών φάσεων τής έργασίας εις ενα 
κινηματογραφικόν στούντιο διά τήν πραγματοποίησιν 
τών μεγάλων ταινιών.

Τό πρώτον βήμα είναι ή άναζήτησις τού θέματος. 
Κάθε εταιρεία έχει ένα γραφεϊον, δπου ειδικοί υ
πάλληλοι διαβάζουν συνεχώς διηγήματα, μυθιστορή
ματα ή θεατρικά έργα καί συντάσσουν υπομνήματα 
οιά τήν αξίαν τών καλλιτέρων καί διά τήν Ευνατό- 
τητα τής κινηματογραφήσεώς των.

Μόλις τά θέματα έκλεγοϋν καί τύχουν τής επιδο
κιμασίας τών προϊσταμένων τής εταιρείας, πεονοΰν 
άπό τά χέρια μιας όμάδος συγγραφέων, οί όποιοι 
ετοιμάζουν τούς διαλόγους καί τάς σκηνοθεσίας.

Κατόπιν αρχίζει τήν δράσίν του ένα άλλο τμήμα, 
μέ έπί κεφαλής τόν ρεζισσέρ τοΰ μέλλοντος φίλμ, τό 
όποιον καθορίζει τό είδος τών άπαιτουμένων ήθο- 
ποιών, άναλόγως τοΰ θέματος, καί τους προσλαμβά. 
νει. άφοΰ δώσουν τήν συγκατάθεσίν των οί διευθυν- 
ταί τής έταιρείας. ’Έπειτα ό ρεζισσέρ υποβάλλει 
τεύς ηθοποιούς αυτούς—άκόμη και άν είναι μεγάλοι 
άστέρες είς είδικάς δοκιμάς μακιγιάζ καί άπαγγε- 
λίας. διά νά πεισθή άν έχουν .πραγματικά τήν ίκα 
νότητα νά παίξουν τούς ρόλους πού θά τούς άνατε- 
θοΰν.

'Η έκλογή τών προσώπων τοΰ φίλμ δέν τελειώνει 
μέ τήν πρόσληψιν τών πρωταγωνιστών. Πρέπει νά 
άναζητηθοΰν καί άρκετά άλλα, μερικά άπό τά όποια 
δέν έχουν ίσως νά είποΰν παρά μίαν ή· δύο λέξεις 
είς τό έργον, ή θά έμφανιοθοΰν μόνον χωρίς νά μι
λήσουν. Είς τήν άναζήτησιν αύτήν, ό ρεζισσέρ διευ 
κολύνεται άπό ένα είδικόν γραφεϊον, πού διαθέτει 
καταλόγους χιλιάδων δευτερευόντων ήθοποιών. κα
θώς και άπό τήν πείράν του διότι έχει «γυρίσει μαζύ 
τους προηγούμενα φίλμ.

Έν τώ μεταξύ, τά άλλα τμήματα δέν μένουν ά 
δρανή. Εργάζονται πρώτα χωριστά, αργότερα δέ 
ένώνουν είς ένα κοινόν σύνολον τά αποτελέσματα 
τών κόπων των, τήν στιγμήν πού θά άρχίση τό «γύρι- 
σμα».Τό τμήμα ερευνών π χ., έχει τήν αποστολήν νά 
έξακριβώνη άπειρους λεπτομέρειας κάθε φύσεως. 
κυρίως δέ τά ήθη καί τά έθιμα τών διαφόρων λαών, 
τίς μόδες τών περασμένων εποχών, τά ταπεινόιερα 
ή π;ό παράξενα επαγγέλματα, διά νά κάμνη δσον 
τό δυνατόν πρανματικώτερον τό περιβάλλον τοΰ 
φίλμ.

Ξυλουργοί, διακοσμηταί καί κάθε είδους τεχνϊται 
ετοιμάζουν τά σκηνικά, υπό τήν έπίβλεψιν τοϋ καλ
λιτεχνικού τμήματος.

Είς τό τμήμα έπιπλώσεως, τό πιό μεγάλον τοΰ

στούντιο, υπάρχουν έπιπλα κάθε έποχής, κάθε ρυθ 
μοΰ, κάθε χώρας, τακτοποιημένα μεθοδικά, οϋτως 
ώστε νά εύρίσκεται άμτσως δ,τι χρειάζεται. Έπί 
πλέον, βλέπει κανείς έκεϊ μέσα χιλιάδες διάφορα 
είδη, άπό αγάλματα έως κοσμήματα, άπό κάδρα 
έως αύτοκίνητα.

Τό τμήμα ένδυμασίας αρχίζει τήν έργασίαν του 
δταν τελειώση ή έκλογή τών ήθοποιών. Τότε οί σχε- 
διασταί ρίπτονται εις τήν δουλειά. Ράπται καί μο
δίστρες κόβουν καί ράβουν τά κουστούμια, τά όποια 
δέν είναι ιδιοκτησία τών ήθοποιών, δπως πιστεύει 
τό πολύ κοινόν, άλλά τοΰ στούντιο.

Μεταξύ τών άλλων τμημάτων, θά άναφέρωμεν τό 
τυπογραφικόν, τό όποιον υποδεικνύει είς τόν ρεζισ- 
σ ρ καί είς τούς τεχνικούς τά μέρη δπου υπάρχουν 
«φόντα» καί πανοράματα κατάλληλα διά τό φίλμ 
πού θά γυρισθή». ·

Σπουδαιότατον είναι καί τό τμήμα τοϋ μακιγιάζ, 
τό όποιον έχει ευθύνην εξαιρετικήν. Έκεϊ μπαίνουν 
οί άστέρες διά νά συμπληρώσουν καί νά ραφινάρουν 
τήν καλλονήν των.Άπό έκεϊ βγαίνουν μέ τήν ήλικίαν, 
τήν έκφρασιν καί τό κτένισμα πού άπαιτεΐ ό ρόλος 
των.

Τά επτά αύτά τμήματα τοΰ στούντιο δημιουργούν 
έτσι τήν βάσιν τοΰ φίλμ καί δέν σταματούν τήν 
δρασιν των μέχρι τέλους τοΰ έργου.

Ώς γνωστόν, ή νουσική έχει μεγάλη σημασία διά 
τόν χαρακτήρα ένός φίλμ. Συνήθως οί μουσικοσυν- 
θέται συνεργάζονται μέ τούς χοροδιδασκάλους καί 
τούς τραγουδιστάς, διά νά δημιουργήσουν τάς κα- 
ταλληλοτέρας συνθέσεις διά τά πρόσωπα ποΰ πρό
κειται νά χορέψουν ή νά τραγουδήσουν.

"Οταν τελειώσουν τά τραγούδια είς τάς διαφό
ρους σκηνάς, ή ορχήστρα χοησιμοποιεϊται καί πάλιν 
διά νά παίξη τάς μουσικάς αποκρούσεις πού συνο
δεύουν μερικός συνομιλίας ή στιγμάς τής δράσεως.

Οί χοροί αρχίζουν νά έκτελοϋνται πριν άκόμη 
γραφή ή μουσική. Πρόκειται περί προπαρασκευών. 
περί απλών δοκιμών, απαραιτήτων δμως. Ό χορο
διδάσκαλος προσπαθεί νά πλουτίση διαρκώς περισ
σότερον, νά τελειοποιήση τά μπαλλέτα του. Παρε
λαύνουν λοιπόν εμπρός του χιλιάδες κορίτοια ω
ραία.

Άλλά έκείνο ποΰ τόν ένδιαφέρει κυρίως, δέν εί
ναι ή ώμορφιά τής υποψήφιας χορεύτριας. Προτιμά 
Ιδίως τήν άντίληψιν.

Άφοΰ διαλέξη τά «γκέρλς-, ό χοροδιδάσκαλος 
αρχίζει νά τά -φορμάρη-, ούτως ώστε νά ήμποροΰν 
νά έκτελέσουν εύκολα καί τούς πιό κουραστικούς 
χορούς.

Τά κορίτσια αύτά οφείλουν νά ακολουθούν ένα 
πρόγραμμα κανονικώτατον είς τήν διατροφήν των 
καί είς τάς ώρας τών άσκήσεων. "Οταν έχουν άπο-
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κτήση ώρισμένην φυσικήν έμφάνισιν, τότε μόνον ό 
χοροδιδάσκαλος άρχίζει τήν διδασκαλίαν.

Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ «γυρίσματος», τά 
γκέρλς έξαρτώνται άποκλειστικά άπό τό στούντιο 
καί γευματίζουν έκεΐ, είς ένα είδικόν ρεστωράν.

“Ενας άπό τούς περιφημότερους χορογράψους 
καί διευθυντάς μπαλλέτων είναι ό Μπούμπυ Μπερ- 
κέλεϋ τής εταιρείας Βάρνερ Μπρος, ό όποιος έδειξε 
τελευταίως τά προσόντα του είς τό φιλμ «Ζήτω ή 
γυναίκες».

"Επειτα άπό μερικούς μήνας έντονου έργασίας, 
είναι δλα έτοιμα διά τό «γύρισμα».Ό ρεζισσέρ άνα- 
λαμβάνει τότε άπ’ εύθείας τήν διεύθυνσιν δλης τής 
κινήσεως, έχοντας είς τό πλευράν του, τόν πολύτι
μον καί πιστόν συνεργάτην, τόν όπερατέρ.

Είς τό «γύρισμα» είναι πάντοτε παρόντες οί ειδικοί 
τοΰ μακιγιάζ, οι όποιοι στέκονται όλίγον παράμερα, 
έτοιμοι νά έπέμβουν αν χρειασθή κάποια διόρθωσις.

Οί ήλεκτρολόγοι παρακολουθούν τάς σκηνάς καί 
κάμνουν κατόπιν άναφοράν είς τόν καλλιτεχνικόν 
διευθυντήν, άπαριθμώντες κάθε άτέλειαν τήν όποιαν 
τυχόν παρετήρησαν έλαττωματικόν φωτισμόν, ξένους 
θορύβους κλπ.

Δίπλα άπό τόν ρεζισσέρ. μία διευθύντρια έχει 
τήν άποστολήν νά έπιθεωρή κάθε μικρολεπτομέρει- 
αν. νά προσέχη, έπί παραδείγματι, μήπως μία ήθο
ποιός πού έκαμε τήν πρώτην της έμφάνισιν είς μίαν 
σκηνήν μέ φόρεμα γκρίζο ξαναεμφανισθή άργότερα 
είς τήν ιδίαν σκηνήν μέ ένδυμασίαν άλλου χρώμα- 
ματος. Πρέπει νά σημειωθή δτι τό λάθος αυτό μπο
ρεί νά γίνη κάλλιστα, διότι μία σκηνή «γυρίζεται» 
συχνά μέσα είς χρονικόν διάστημα πολλών ήμερων 
ή καί έβδομάδων.

"Οταν τελειώσή τό φιλμ, μένει ή ιδιαιτέρα προ
βολή του, ή όποια γίνεται συνήθως είς μίαν ειδικήν 
αίθουσαν τοΰ στούντιο. Τήν παρακολουθούν οί διευ- 
θυνταί, οί ήθοποιοί καί οί τεχνικοί πού δέν έλαβαν 
καθόλου μέρος είς τό «γύρισμα».Ό καθένας άπό τούς 
θεατάς αυτούς παίρνει μίαν ειδικήν κάρτα, είς τήν 
οποίαν σημειώνει τάς έντυπώσεις του.

Αί κρίσεις πού μαζεύονται έτσι, έξελέγχονται 
άπό τούς διευθυντάς τοΰ στούντιο, οί όποιοι ήμπο- 
ροΰν καί νά μετατρέψουν τελείως ώρισμένας σκη
νάς, προτοΰ τό φιλμ σταλή είς τά κινηματοθέατρα 
δλου τοΰ κόσμου.

ΕΚΚΛΗΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΪΟΪΙ ΦΙΛΑΙΙΒΡΟΠΟΥΣ ΚΙΙΙΚΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΑΣ

Διά τόν έρανον τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος» 
ύπέρ τοΰ άσθενοΰντος καί στερουμένου τών πάντων 
κ. Νικ. Φωκά, μάς άπεστάλησαν τά κάτωθι ποσά : 

’Εκ προηγουμένων εισφορών Δρχ. 775 
"Οθων Κόκκινος Άθήναι · 100
Έμμ. Κυριακόπουλος » » 100
Π. Ε. Κ. > » 1000
Χαρ. Μπάλας 
Γεωρ. Παπαστόφας 
Άμολ. Βουλγαρίδης 
Κων. Χλοΐδης 
Βίκτωρ Μιχαηλίδης 
Τηλ. Σπυρίδης 
Δημ. Καλλιάφας 
’Ιωσήφ Μαργουλής 
Μέτρο Γκόλντουϊν 
Εϋθ. Γιαννέλλης 
'Ελένη Καρρά 
Άλψρ. Μάλλης 
Γ. Κοσμίδης

» . 200
» » 200
» » 500
» » 100
» » 200
» » 100

Πάτραι » 500
Άθήναι » 300

» » 500
» » 50
» » 500
» » 100
» » 300

Τό δλον Δρχ 5.525
ΣΗΜ.— Κάθε εισφορά δέον ν’ άποστέλλεται έπ’ 

όνόματι τοΰ κ. Ήρ. Οικονόμου, γραφεία «Κινημ. 
Άστέρος», Σωκράτους 43, Άθήναι. Έκ τών Επαρ
χιών ή διά ταχ. Επιταγής ή διά συστημένης έπι- 
στολής.

ΝΟΡΜΑ ΣΗΡΕΡ-ΦΡίΝΤΡΙΧ ΜΑΡΣ ΤΣΑΡΛΣ Λϋ ΟΝ

Μιά άπό τάς ώραιοτέρας ταινίας τής προσεχούς 
κινηματογραφικής περιόδου θά είναι καί «Οί Μπάρ- 
ρετς τής Οϋϊμπολ Στρήτ», παραγωγής «Μέτρο».

Πρόκειται περί μιας θαυμασίας ιστορικής όποθέ- 
σεως τής Αγγλικής άριστοκρατίας, είς τήν οποίαν 
πρωταγωνιστούν οί άριστεΐς τής οθόνης Νόρμα Σή- 
ρερ, Φρέντριχ Μάρς καί ΤσάρλςΛώτον. Οί δύο πρώ
τοι εΐνε γνωστοί άπό τήν άλησμόνητον συνεργασίαν 
των είς τήν ταινίαν «“Οταν ξυπνά τό παρελθόν», ό 
δέ τελευταίος άπό τήν άφθαστον δημιουργίαν του 
ώς Ερρίκος ό 8ος.

Τήν σκηνοθεσίαν τής ταινίας άνέλαβεν ό περίφη
μος σκηνοθέτης Σίντνεϋ Φράνκλιν.

Η ΜΟΝΗ
προβληθεϊσα αμέσως ταινία μέ δλας τάς λεπτομέρειας τής 

ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΩΣ
μέ μεγάλην έπιτυχίαν και κοσμοσυρροήν είς τά Κινηματοθέατρα

ΤίΤΑΝΙΑ = ΣΠΛΕΝΊΊΤ - ΑΠΟΛΛΩΝ
Καθώς και είς δλας τάς μεγαλειτέρας πόλεις τής Ελλάδος «γυρισθεΐσα·» 

παρά τής Εταιρείας

ΑΔΕΛΦΩΝ Κ. & /Λ. Α. ΓΑΖΙΑΔΗ
STAZi.TOY ''•Η

ΑΠΟΤΟΝΘΗΤΕ ΔΙΠ ΤΗΝ QAE5QN ΠΡΟΒΟΛΗΝ THS

ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ Κ ϊ Ε3 TXT Λ 2SI ΤΜ Π A Ν ΕΠ I ΣΤΗ Μ ΙΟΥ 40
ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ, ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κ. &. TVT. Α. ΓΑΖΙ A. ΔΗ ΣΤΑΔΙΟΥ 48

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

H ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΙΣ 

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ : 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦ 21-830 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: '(φίΛΜΕΚΕ*

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΟΥΦΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ αμερικης

ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ & ΘΡΑΚΗΝ
ΟΔΟΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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1. H KYRA TOY MAHIM μέ τήν περίφημη 

Φλορέλ. Σκηνοθεσία ’Άλεξ Κόρντα.
2· ΜΠΕΛΛΑ ΝΤΩΝΑ μέ τόν μεγάλον Κόνρατ 

Φάΐτ.
3· © ΓΩΛΓΩΟΑΣ ολόκληρος ή ζωή τοΰ Ίησοΰ 

Χριστού. Σκηνοθεσία Ζουλιέν Ντυβιβιέ.
4· Η ΚΡΟΣΙΣ ΠΕΡΑΖΕ μέ τόν Άλμπέρ Πρεζάν 

καί τήν Ντανιέλ Νταριέ.

5· ©TAN ΗΜΩΥΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 
μέ τήν ώραίαν Μαντελέν Καρόλ καί τόν Κόνρατ Φάΐτ. 
Σκηνοθεσία Βίκτωρ Σαβίλ.

6. ΦΡΑΣΚΟΥΪΤΑ σκηνοθεσία Κάρλ Λάμακ, μου 
σική Λέχαρ, πρωταγωνισταί Γιαρμίλα Νοβότνα καί Χάνς 
Μπόλμαν.

7· ΤΣΟΥ'ΤΣΙΝ'ΤΣΑ©Υή περίφημη κινέζικη ό- 
περέττα. μέ πρωταγωνίστριαν τήν έξωτικήν ’Άννα Μαίη 
Βόγκ καί τόν Φρ. Κέρτνερ.

«. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΑ ΠΑ8Δ0Α μέ τήν 
μεγάλην καλλιτέχνιδα Γκαμπύ Μορλαί.

θ· ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΟ ΤΟΥ ΗΛΟΟΥ μέ τόν 
περίφημον τενόρον Λάουρι Βόλπι.

10- Η ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΟΣ τοο 
Λουΐ Βερνειγ μέ τήν Έλβίρ Ποπέσκο. Σκηνοθεσία Πιέρ 
Κολομπιέ.

11. ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (ΒΑΛΣ ΤΟΥ ΣΟ- 
ΠΕΝ όλόκληρος ή ζωή τοΰ μεγάλου μουσουργού. Σκη' 
νοθεσία Γκ. φ. Μπόλβαρυ.

12. ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ή ταινία πού 
«γυρίζεται» τή έποπτεία τοΰ Βατικανού. Συμμετέχει καί ή 
περίφημη χορωδία τής Καπέλλα Σιξτίνα τοΰ Βατικανοΰ.

13. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛ Α' (ΒΑΣΙΛΕΥΣ TQN 
ΝΕΓΡΩΝ μέ τόν διάσημον κωμικόν Ζώρζ. Μιλτόν.

14. Η ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΟ ΤΑ Ε
ΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ μέ τήν Μπρ. Χέλμ.

15. ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΟΟΥΔΑΟΟΣ 
μέ τόν Κόραντ Φάΐτ.

11· ΧΡΥΣΟΣ τό Αριστούργημα τής Μπριγκίττε Χέλμ 
καί τοΰ Πιέρ Μπλανσάρ-

17. Η ΦΙΛΝ ΤΗΣ Α· ΕΒΟΧΟΤΗΤΟΣ 
μέ τήν Κάτε φόν Νάγκυ.

18. ΑΝΝΥκαί ΑΝΝΥ μέτήν τσαχπίνα “Αννυ “Οντρα.
19. ΟΥ ΜΟΙΧΕΥΣΕΙΣ μέ τον περίφημον Ρόναλτ 

Κόλμαν.

20· ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΟ ADMA μέ τήν Γκρίττε Χάΐντ 
τόν Ράλφ, Ρόμπερτς καί τόν Ζώρζ Άλεξάντερ.

2ΐ· Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΑΣ ΚΑΜΕΛΟΑΣ ™ 
αθάνατον έργον του Δουμα, μέ πρωταγωνίστριαν τήν 
Ύβον Πρεντάν.

22. Η ΓΙΡΙΓΚΗ Π (\ Σ A ΤΟΥΤΣΑΡΝΤΑΣ 
ή περίφημη όπερέττα τοΰ Λέχαρ, μέ τήν Μάρθα ’Έγκερθ 
καί τόν Πάουλ Κέμπ.

23. ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΙΑΣ ΝΥΧΤΑΣ μέ τόν 
Β Φρίτς καί τήν Κάτε φ. Νάγκυ.

24. Ο ΑΣΩΤΟΣ ΥΙΟΣ μέ τήν Λίλ Ντάγκοβερ, τόν 
Γοΰσταβ Φραΐ ■ ιχ καί τόν Πάουλ Κέμπ.
ΑΜΟΚ άπό τό περίφημον μυθιστόρημα τοΰ Τσβάΐκ μέ 
μέ τήν Μαρσέλ Σαντάλ καί τόν Ίγκιτσίνωφ.

26. Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΚΥΡΙΑ μέ τήν τζέννυ ποΰ- 
γκο καί τόν Πάουλ Χέρμπιγκερ.

27. ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ Σκηνο 
θεσία εφάμιλλη τοΰ Μπέν Χούρ. Πρωναγωνιστής ό “Εντυ 
Κάντορ.

28. ΝΑΝΑ τό άθάνατον έργον τοΰ Ζολά μέ τήν “Αννα 
Στέν.

29. ΜΟΥΑΕΝ ΡΟΥ"Ζ μέ τήν άφθάστου ώμορφιας 
Κώνστανς Μπέννετ.

3θ· ΡΟ'ΖΑν,Ι I (Ο ταινία ζούγκλας. Άπό τό μυθιστόρημα 
τοΰ “Εντγκαρ Ούάλλας.

31. AU FORTES DE PARIS μέ τήν Γκαμπύ 
Μορλαί

32. AON ΖΟΥΑΝ ή ζωή καί τό τέλος τοΰ περίφημου 
κατακτητοΰ μέ τόν Ντούγκλας Φαίρμπαγκς (πατέρα).

33. ΧΟΡΟΣ ΣΤΟΣΑΒΟΤ ή περίφημη όπερέττα 
τοΰ Πώλ Άμπράχαμ.

34. ηΝΑΞΤΑΞΙΞ τοΰ Τολστόϊ μέ τήν “Αννα Στέν

»■· μιο επιεκεψίΣ τη νυχτο μ>
τήν Λιάνε Χάΐντ.

36. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕρΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ μέ
τήν Μάρθα “Εγκερτ.

37. ΜΑΡΙΤΑ μέ τόν Γιάν Κιεποΰρα καί τήν Μάρθα 
“Εγκερτ.

38. ΑρΓΕΝΤΙΝΟ ΤΑ Γ\Ο τό τελευταίο έργο τής 
χαριτωμένης Μάγδας Σνάϊντερ.

39. pOV I ΣΩ τοΰ Μπερνστάϊν μέ τήν Γκαμπύ Μορλαί.

40. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΔΕΣΠΟ ΝΙΣ μέ τήν Λιάνε 
Χάΐντ καί τόν Ζώρζ Άλεξάντερ.

41. ΚΟΜΗ.  ΜΟΝΤΕΧρίΣΤΟ*

Ε.Κ.Ε.



ΗΝΩΜΕΝΟΙ KAAAITEXNAI
ΑΜΕΡΙΚΗΣ

UNITED ARTISTS
Μερικά άπό τά άριστουργήματα τής άνωτέρω έταιρίας τά όποια θά προβληθούν 

έφέτος εις τούς Κινηματογράφους τής «Έλλην. Κινηματογραφικής Ένώσεως».

ΝΑΝΑ τοΰ Ζολά μέ τήν περίφημη ΑΝΝΑ ΣΤΕΝ.

ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΗΣ ΡΟΜΗΣ Σκηνοθεσία έφάμιλλος τοΰ 

«Μπέν Χούρ'. Πρωταγωνιστεί δ διάσημος κωμικός ΕΝΤΥ ΚΑΝΤΟΡ.

ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ μέ τόν περίφημον ΝΤΟΥΓΚΛΑΣ ΦΑΙΡΜΠΑΝΚΣ.

ΑΝΑΣΤΑΣΟΣ τοΰ Τολστόϊ μέ τήν ΑΝΝΑ ΣΤΕΝ.

ΤΟ ΣΠΗΤΙ ΤΟΝ ΡΟΤΣΙΛΔ

ΚΟΜΗΣ MONTE ΧΡΙΣΤΟ
ΡΟΖΑΜΠΟ 'Από τό μυθιστόρημα τοΰ Ε. Οΰάλλας.

ΜΕΛΛΟΥΖΑ ΖΩΗ
ΜΟΥΛΕΝ ΡΟΥΖ μέ τήν Κώνστανς Μπέννετ.

Τό τελευταΐον εργον τοΰ μεγάλου ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΠΛΙΝ (Σαρλώ)

κ, λ. π. κ. λ. π.

ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΧίΛΛΥ ΧΥΜΦΩΝΥ
(Τρελλές Συμφωνίες)

Τά όποια έχουν κυριολεκτικός άναστατώσει δλόκληρον τόν κόσμον.

Αποκλειστικοί ’Αντιπρόσωποι διά τήν 'Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 

ΑΘΗΝΑΙ
Πανεπιστημίου 40—Τηλεφ. 21-830 Τηλ. Δ)σις «Φιλμέκε*
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΞ Συνερ ςιλ κ. ΒΙΟΝΟΣ ΠΑΠΑΛΜΧΑΛΗ ϊ

Παραγωγή pox Film

ΘΕΣ ΔΕΝ ΘΕΣ ΘΑ Μ ΑΓΑΠΗΣΙΙΣ
Όμιλοΰσα γερμανιστί. Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον» 

Έκμετάλλευσις Κιν. Έπιχ. A. Ε.
Τό «θές δέ θές θά μ’ άγαπήσης» σημειώνει τήν 

πρώτην έμφάνισιν είς τόν κινηματογράφον τοΰ Λουΐ 
Γκραβέρ, γνωστοΰ έν Γερμανία έρμηνευτοΰ τών 
Βαγκνερίων έργων.

Πρόκειται περί χαριτωμένου φίλμ, τό όποιον 
παρακολουθεΐται εόχάριστα. Τό σενάριο, χωρίς νά 
είναι πολύ πρωτότυπον, παρουσιάζει τό προτέρημα 
δτι δέν έχει γραφή μέ τόν άποκλειστικόν σκοπόν νά 
χρησιμεύση ώς έπίδειξις τών φωνητικών προσόντων 
τοΰ Γκραβέρ, δπως συμβαίνει κατά κανόνα μέ τά 
έργα ποΰ παρουσιάζουν διάσημους τραγουδιστός. 
Υπάρχει κάποιο θέμα, καί αί διάφοροι σκηναι συν
δέονται μεταξύ των μέ πιθανοφάνειαν καί φυσικό
τητα.

ΟΙ ήθοποιοί ικανοποιητικοί είς τους ρόλους των. 
Ή Τζέννυ Γιοΰγκο μάλιστα, ή όποία άπό τής έμφα- 
νίσεως τοΰ όμιλοΰντος μάς είχε τελείως άπογοη- 
νεύσει, έπανευρίσκει μέ τό φίλμ αύτό τόν έαυτόν 
της. Είναι χαριτωμένη, έκφραστική καί έπί πλέον 
άρκετά νόστιμη. Έπίσης πολύ καλός αυτήν τήν 
φοράν είναι καί ό Ράλφ Ρόμπερτς, ό όποιος δίδει 
τόν εϋθυμον τόνον είς τό φίλμ. Ό πρωτοεμφανιζό- 
μένος Λουΐ Γκραβέρ έχει άρκετά προσόντα: Φωνήν 
θαυμασί ιν, καί συμπαθή έμφάνισιν. Τοΰ λείπει δμως 
άκόμη ή άπόλυτος άνεσις καί φυσικότης εμπρός είς 
τόν φωτογραφικόν φακόν. Άπό τούς λοιπούς έρμη- 
νευτάς άξιοσημείωτος. δπως είς κάθε του έμφάνισιν, 
ό Χάνς Ρήμαν.

Τό πλούσιον άνέβασμα τοΰ έργου καί ή μουσική 
του, συντελοΰν είς τήν γενικήν ικανοποιητικήν έντύ- 
πωσιν.

Συμπέρασμα: Φίλμ καλοβαλμένο, καλοπαιγμένο 
καί εύχάριστον.

Εμπορική έπιτυχία έξησφαλισμένη.

Παραγωγή Universal
~ ΣΤΘ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό
«dubbing» Παλλάς

Έκμετάλλευσις : I. Μαργουλή

Ή διεύθυνσις τοΰ «Παλλάς» είχε μίαν πρώτης 
τάξεως έμπνευσιν νά προσφέρη είς τούς πελότας 
τοΰ κομψοΰ κινηματογράφου της, τό λεπτώτατον αύ
τό έργον. Βεβαίως ή χειρονομία της αυτή ήτο άρκε
τά τολμηρά, καί τοΰτο διά τούς έξής λόγους: Πρώ
τον τό «Back Street», λόγω τοΰ θέματός του, πού 
πραγματεύευται καί έξυψώνει τόν έκτος νόμου έρω
τα, υπήρχε φόβος νά ξενίση τό κοινόν μας, τό μή 
συνηθισμένον είς τοιούτου είδους τολμηρότητας, δεύ
τερον επειδή τό φίλμ είναι λεπτώτατον, νταντελλέ- 
νιο, δλο άποχρώσεις καί φινέτσα (καί είναι γνωστόν 
δτι τό κοινόν μας δέν ύπεστήριξε μψχρι τοΰδε τά 
«άνώτερα» έργα), καί τέλος διότι οΐ ήθοποιοί ήσαν 
σχεδόν άγνωστοι είς τήν πόλιν μας.

Εύτυχώς, καί αύτό τό γράφω μέ μεγάλην μου 
εΰχαρίστησιν, αυτήν τήν φοράν τό Αθηναϊκόν κοινόν 
έφάνη άνώτερον έαυτοΰ καί έξετίμησεν είς τήν άξίαν 
του τό κινηματογραφικόν αύτό κομψοτέχνημα.

Δύο νέοι πλασμένοι διά νά άγαπηθοΰν, συναν

τιόνται τυχαίως. Εκείνος είναι μνηστευμένος μέ μίαν 
πλουσίαν κόρην καί πρόκειται νά τήν νυμφευθή. Γοη
τευμένος δμως άπό τά θέλγητρα τής νέας γνωριμίας, 
τής Ίρέν, τής προτείνει νά τήν συστήση είς τήν μη
τέρα του. Κάτι τό άπρόοπτον έμποδίζει τήν Ίρέν να 
παρευρεθή είς τήν ώρισθεΐσαν συνέντευξιν. ΠερνοΟν 
πέντε χρόνια, δταν ένα χειμωνιάτικο βράδυ συναν
τιόνται πάλιν τυχαίως στή Νέα Ύόρκη. Εκείνος εί
ναι νυμφευμένος πλέον καί πατέρας δύο τέκνων. Ε
κείνη έλευθέρα. Άλλά ούτε δ ένας, ούτε δ άλλος έ
χουν λησμονήσει τόν μεγάλον των έρωτα.

Έπαναρχίζουν τάς σχέσεις των, ώθούμενοι άπό 
μία άνωτέρα άνάγκη, «αί κρύβουν τόν άνομον έρωτά 
των σέ-μιά άπόμερη συνοικία. Τά χρόνια περνοΰν, 
εκείνος έχει άποκτήσει φήμην καί πλοΰτον, ένώ ή 
Ίρέν περνά μιά ζωή άφανη καί ήσυχη, γεμάτη αύτο- 
θυσία καί έγκαρτέρησιν, διά νά ξεκουράζη καί νά καθι
στά εύτυχή τόν έραστήν της. Εις τό τέλος έκεΐνος 
πεθαίνει άπό άποπληξίαν, ϋστερα άπό μίαν δραματι
κήν συνάντησιν μέ τόν υιόν του είς τό σπίτι τής έ- 
ρωμένης του, ένώ έκείνη δέν άργεΐ νά τόν άκολου- 
θήση.

Φυσικά ή σύντομη αύτή διήγησις άπέχει πολύ 
άπό τοΰ νά δίνη άκριβή ιδέαν τοΰ φίλμ. Τήν άνέγρα- 
ψα διά νά δώσιρ μίαν ιδέαν, έστω καί ασαφή είς 
τούς άναγνώστας μας, τής πρωτοτυπίας καί τής δρα- 
ματικότητος τοΰ θέματος. Ό σκηνοθέτης Τζών Στάλ, 
ένα δνομα πού πρέπει νά συγκρατηθή, έκινηματο- 
γράφησε τό σενάριο αύτό, πού είναι έμπνευσμένον 
άπό τό δμώνυμον μυθιστόρημα τής Φάννυ Χύρστ, μέ 
άξιοσημείωτον εύσυνειδησίαν καί τάκτ. Διά τήν άκρί- 
βειαν καί τήν παρατηριτηκότητα τών λεπτομερειών, τό 
doigte πού επιδεικνύει είς τήν άναπαράστασιν τών 
ψυχολογικών καί «έσωτερικών» σκηνών, πού ύπερα- 
φθονοΰν είς τό έργον του καί διά τήν δεξιοτεχνίαν 
είς τήν διεύθυνσιν τοΰ έρμηνευτοΰ του, ό Τζών Στάλ 
κατατάσσεται μέ τό «Back Street» είς τήν πρώτην 
σειράν τών μεγάλων «maitres» τοΰ κινηματογράφου 
καί άναδεικνύεται έφάμιλλος τοΰ Έρνεστ Λιοΰμπιτς, 
τοΰ Κίγκ Βίντορ καί τοΰ Κλάρενς Μπράουν.

“Ισως νά έπιθυμοΰσε τις μεγαλειτέραν εύκαμ- 
ψίαν καί εύκινησίαν τής φωτογραφικής μηχανής, σχε
τικόν ψαλλίδισμα τών πρώτων σκηνών, καί άκόμη 
φωτογραφίαν περισσότερον καλλιτεχνικήν. Άλλά 
δέν πρέπει νά λησμονήται δτι τό έργον αύτό «έγυ- 
ρίσθη» τό 1932, είς έποχήν δηλαδή κατά τήν όποιαν 
δ δμιλών κινηματογράφος ΰφίστατο άκόμη τήν θεα
τρικήν έπίδρασιν.

Άπό τάς ώραιοτέρας σκηνάς (καί θά έπρεπε νά 
άναφέρω τάς περισσοτέρας) περιορίζομαι νά σημει
ώσω τήν δραματικήν σκηνήν τής φιλονικίας μεταξύ 
πατρός καί υίοΰ, καθώς καί έκείνην κατά τήν όποιαν 
ή έρωμένη παρακολουθεί άπό τοΰ τηλεφώνου δλας 
τάς λεπτομέρειας τοΰ θανάτου τοΰ άγαπημένου της.

Οί έρμηνευταί, άπό τοΰ πρώτου μέχρι τοΰ τελευ
ταίου, είναι άμεπτοι. Τί καλλιτεχνική [άπόλαυσις νά 
βλέπη τις τήν Ίρέν Ντάν,! Ή μεγάλη αύτή καλλιτέ- 
χνις. μέ τό «έσωτερικό» παίξιμο καί τάς λιτάς καί 
άπλάς χειρονομίας, είς τόν ρόλον τής Ίρέν, είναι 
περισσότερον συγκινητική άπό κάθε άλλην φοράν. 
Πόση άκρίβεια είς τήν έκφρασιν καί τών πλέον λε
πτών συναισθημάτων ! Είς τάς τελικός σκηνάς τοΰ 
έργου είναι άνυπέρβλητη. Άλλά καί ό Τζών Μπόλς, 
δ όποιος μόνον είς έλαφρούς ρόλους μάς ικανοποίη
σε μέχρι σήμερον, κρατεί μέ εύσυνειδησίαν τόν δύ- 
σκολον ρόλον τοΰ έραστοΰ. "Ίσως τό μακιγιάρισμά 
του δταν πλέον θέλει νά είναι γέρων, νά μή μάς πεί-
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θη τόσον περί τούτου, άντιθέτως πρός τό τής Ίρεν 
Ντάν, τό όποιον είναι άριστουργηματικόν.

Ό σκηνοθέτης έφρόντισε άκόμη και διά τήν άκρι- 
βή καί πιστήν άναπαράστασιν τής προπολεμικής ε
ποχής, και έτσι βλέπομε νά ξαναζή έμπρός είς τούς 
όφθαλμούς μας δλη έκείνη ή ρομαντική εποχή, μέ 
τά γραφικά κοστούμια, τάς συνήθειας, τά αμάξια, τά 
τραίνα και τούς σιδηροδρόμους της. καί τά πρωία 
αύτοκίνητα.

Άξιοσημείωτον τυγχάνει τό δτι τό φίλμ αυτό, 
παρά τήν λεπτότητά του καί τόν θλιβερόν χαρακτή
ρα του—έσημείωσεν μίαν πρώτης τάξεως έπιτυχίαν, 
τήν πρώτην πραγματικήν τής νέας περιόδου. Εύχο
μαι καί είς τά άλλα μέρη πού θά προβληθή νά έκτι- 
μηθή δσον καί δπως τοΰ αξίζει.
Παραγωγή D’Universal

ΤΟ ΜΑΡΣ ΤΩΝ ΟΥΣΣΑΡΩΝ
' 'μιλούσα γερμανιστί. Προεβλήθη είς τό «Αττικόν» 

Έκμετάλλευσις: Άμολοχίτη Βουλγαρίδη

Τό «’Αττικόν», άντιθέτως πρός τούς άλλους Κι
νηματογράφους, ήρχισεν τάς παραστάσεις του μέ 
ένα άρκετά ένδιαφέρον φίλμ. Ό Γκέζα φόν Μπόλβα- 
ρυ, ό σκηνοθέτης, εΐχεν αυτήν τήν φ«ράν είς τήν διά- 
θτσίν του ένα πρωτότυπον σενάριο καί είργάσθη μέ 
στοργήν καί εύσυνειδησίαν διά τήν κινηματογράφη
σή του. 'Έτσι επέτυχε νά παρουσι-ίση μίαν εύχάρι- 
στον όπερίτταν, καλοβαλμένην καί καλοπαιγμένην, 
(άπό ούς Βόλφ Ρέετυ, Χέρμπιγκερ, Τέο Νίνκεν) μέ 
τεχνικόν μέρος άμεμπτον, ή όποια άν δέν εΐχεν ώρι
σμένα τραιναρίσματα πού καταστρέφουν τόν ρυθμόν 
καί κουράζουν κάπως καί μερικός σκηνάς περιττός 
δπως έπί παραδείγματι τάς χονδροκομμένας καί 
αμφιβόλου άστειότητος καί γούστου σκηνάς τοΰ κου- 
ρ ως) θά ήδύνατο νά θεωρηθή ώς ϋπόδ ιγμα τοΰ εί
δους. "Αν προσθέσωιμεν είς -ά άνωΓρω τήν παρου 
σίαν τής Φρανγκίσκας Γκάαλ, ή ότοία είναι, δπως 
συιήθως, δλη φωτιά, μπρίο καί χάρι, καί τήν εϋχάρι- 
στον μουσικήν τοΰ Ρόμπερ Στόλτζ, θά κα-αλήξωμεν 
είς τό συμπ ρασμα δτ πρόκειται περί όπερέττας μέ 
άρκετά καλλιτεχνικά στοιχεία, τής οποίας ή επιτυ
χία είναι έξησφαλισμένη δΓ οίονδήποτε κοινόν.

Παραγωγή M.G Μ.
ΣΗΜΕΡΑ ΖΟΥΜΕ

'Ομιλούσα γαλλιστί. Προεβλήθη είς τό
«dubbing» Αττικόν»

Έκμετάλλευσις Μέτρο Γκόλντουϊν
Μιά ιστορία έρωτος καί ήρωϊσμοΰ, ή όποια έκτι- 

λίσσεται είς τό πλαίσιον τοΰ παγκοσμίου πολέμου, 
θέμα χιλιομεταχειρισμένο. τό όποιον μέ καλλίτεροι', 
σκηνοθέτην ίσως νά παρουσίαζε κάποιο ένδιαφέρον. 
Δυστυχώς, δπως τό είδαμε, δέν μας ικανοποιεί διό
λου.

Τό «Σήμερα ζοΰμε» είναι ένα φίλμ κουραστικό 
(τήν κουραστικόπητα τοΰ όποιου επιτείνει ή σκο-εινή 
φωτογραφία), πλήρες άπιθανοτήτων καί έξωφρ νι 
σμοϋ, τό όποιον άπ’ αρχής μέχρι τέλους τό διακρί
νει ή συμβατικότης. Τίποτε είς αυτό δέν είναι αλη
θινόν. Ούτε τό θέμα, ούτε οί χαρακτήρες τών ήρώων. 
άλλά ούτε καί αυτοί οί έρμηνευταί. Τό τελευταΐον 
μάς έκπλήσσει διότι ό σκηνοθέτης είχε-· είς τήν διά- 
Οεσίν του δύο άπό τούς καλλίτερους αστέρας» τοΰ 
’Αμερικανικού κινηματογράφου: τήν Τζόαν Κράου- 
φορντ καί τόν Γκάρυ Κουπερ.

Ή Κράουφορντ αγωνίζεται νά δώση ζωήν είς τόν 
σκιώδη καί κλαψάρικον ρόλον της. Δυστυχώς δέν 
έπιτυγχάνει πολλά πράγματα. ’Ασφαλώς δέ, τήν 

άδικοΰν τόσον ό σκηνοθέτης δσον καί ό όπερα 
τέρ. Ό πρωτοεμφανιζόμενος είς τήν πόλιν μας 
Φράντσοτ Τόν, άπό τούς νέους ζέν-πρεμιέ τοΰ Χόλ
λυγουντ, πραγματικά κακός είς τόν άνόητον ρόλον 
τοΰ παιδικού φίλου. ’Ακόμη, χειρότερος ό ϋποδυό- 
μένος τόν αδελφόν.

Έκ τών άνωτέρω ό αναγνώστης αντιλαμβάνεται 
δτι πρόκειται περί αποτυχημένου καλλιτεχνικώς έρ
γου. Πάντως, λόγω τοΰ ονόματος τών πρωταγωνι
στών, τών αεροπορικών μαχών καί τοΰ τελικού άν- 
δραγαθήματος τών δύο φίλων, είναι πιθανόν, άν δχι 
βέβαιον, δτι θά σημειώση εις τάς έπαρχίας έπιτυ
χίαν.

Παραγωγή «Ι'ίι»

Η ΔΛΚΤΥΛΟΓΡίΦΟΣ ΚΑΙ Τβ ΕΚΛΤΟΜΜΥΡΙΑ
'Ομιλούσα γερμανιστί Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Φίλμ πλούσιον, έρμηνευόμενον άπό δύο εκλεκτούς 
καλλιτέχνας, τήν Μπριγκίττε Χέλμ καί τόν Βέγκε
νερ. καί άψογον τεχνικώς, δπως τά περισσότερα 
έργα τής «Οϋφα», τό όποιον δμως δέν μάς ικανο
ποιεί. Ποΰ νά άποδοθή αύτό ; ’Ασφαλώς είς τό σενά
ριο, τό όποιον δέν παρ -υσιάζει κανένα δραματικόν 
ή άλλο ένδιαφέρο.. άλλά καί είς τόν σκηνοθέτην, ό 
όποιος «σκηνοθέτησε τό έργον του χωρίς ψυχή. ’Έτσι 
ό θεατής δέν βρίσκει ένδιαφέρον είς τήν ταινίαν, 
θεωρεί τά πρόσωπα πού βλέπει ώς ξένα πρός αυτόν 
καί παρακολουθεί αδιάφορος καί αμέτοχος τήν εξέ- 
λιξιν τού δράματος. Ύπ’ αΰτάς τάς συνθήκας είναι 
εύνόητον νά νοηθή δτι τό κοινόν δέν ικανοποιείται.

Ή Μπριγκίττε Χέλμ, πάντοτε ώραία καί κομψή, 
άλλά καί πάντοτε ψυχρά, κρατεί εύσυνείδητα τόν 
ρόλον της, καί άποτελει. μέ τήν παρουσίαν της, τό 
μ γαλείτερον θέλγητρο·/ τοΰ φίλμ. Ό Βίλλυ ’Άϊχ- 
μπεργκερ πολύ συνηθισμένος τύπος. χωρίς καμμίαν 
προσωπικότητα Καλλίτερος δλως ό βετεράνος τοΰ 
γερμανικού θεάτρου καί κινηματογράφου Πάουλ 
Βέγκενερ

Καί μία σύστασις ; Άπό τό «Τιτάνια· ένα άπό τά 
κινηματοθέατρα ποΰ τιμούν τήν πρωτεύουσάν μας, 
περιμένομε καλλίτερα έργα. Κανένα έκ τών προβλη- 
θυντων άπό τής ενάρξεως τής τρεχούσης περιόδου 
δέν ήτο αντάξιον τής αιθούσης πού τό προέβαλε.

Παραγωγή l-ero Film

ΑΣΤΕΡΕΣ
Πρωταγωνιατβΰντες είς τά έφετεινά έργα της ’Λνων. Εταιρείας

‘ΚΙΗΗΜΗΙΙίΡΑΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
AGHNAI, Ακαδημίας ςι

Μάρύα Έγγερτ Ίβάν Πέτροβιτς
Καμίλλη Χόρν Πάουλ Βέγκενερ
Ούρζούλα Γκράμπλεϊ Κλάρκ Γκέϊμπλ
Λιάνε Χάϊτ Ζάν Πιέρ Ώμον
Σιμόνη Σιμόν Χάρρυ Μπώρ
Λωρέττα Γιούγκ Λουή Γκραβέρ
Κλωντέτ Κολμπέρ Χάνς Ζένκερ
Ροζιν Ντερεάν Τζών Μπάρρυμορ
Τζέννυ Γιοΰγκο Γκεώργκ Άλεξάντερ
Καρόλ Λομπάρ Ρόντ Λά Ρόκ
Άδέλα Ζάντροκ Τέο Λίνκεν
Μπεμπέ Ντάνηελς Ράλφ Ρόμπερτς
Σαρλόττα Σούζα Τιμπόρ Φόν Χάλμαϊ
Έλίζα ’Ίλιαρδ Σπ. Τρέϊσυ
Δωρούέα Βήκ Κάρλ Λ Ντήλ
Γιαρμίλλα Νοβότνα Μπερνάρ Γκαΐτσκε
Μπέττυ Στόκφελντ Ρουντ Κλ. Ρόγκε

ΣΟΥ ΧΑΡΙΖΩ ΓΗ ΒΡΑΔΥΑ ΜΟΥ
('Ομιλούσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Αττικόν» 

Έι μεεάλλευσις Άμολ—Βουλγαρίδης

Πρόκειται περί συνηθισμένης μουσικής κωμωδίας, 
είς τήν όποιαν δλη ή ύπόθεσις, μέχρι τών παραμι- 
κροτέρων λεπτομερειών, είναι έκ τών προτέρων 
γνωστή. Άφ’ έ έρου δ Μάξ Νόΰφελντ δέν έκοπίασε 
πολύ διά τήν σκηνοθέτηοη. Ή εργασία του είναι 
κοινοτάτη καί απρόσωπος. Ανεξαρτήτως δμως τών 
άνωτέρω ό κοινόν διασκεδάζει μέ τά διάφορα κω
μικά έπεισόδια. άπόδειξις δτι τό φίλμ. άπό έμπορι- 
κής άπόψεως. έπιτυγχάνει τόν σκοπόν του.

Έκ τών ηθοποιών αξιοσημείωτοι μόνον ή Μάρθα 
"Εγτερτ, άν καί αυτή ύστ-ρεΐ άπό άλλας δημιουρ
γίας της. καί ό Κοΰρτ Γκερόν. Οί δυό νεαροί πρω 
τανωνισταί καί ιδίως ό ζέν-πρεμιέ, πολύ μέτριοι.

Τό φίλμ έδώ. λόγφ τής παρουσίας τής ’Έγκερτ, 
τής όποιας ή δημοτικότης άπό τής ίποχής τής «Σε- 

. οενάτ /ς Σοΰμπερ · η ξήθη καταπλη ιτικά, έση- 
| μείωσε σχετικήν έπιτυχίαν.

ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΙ Τ2Ν ΕΡΓ2Ν

Καρμίνε Γκαλόνε - Κάρλ Λαμάτς — Φρ. Καπρά 
Μάξ Νόϊφελντ — ’Έριχ Βάσνεκ - Ρ. ’Όσβαλντ-^- Γ. Μέγιερ

ΛΛΟΥ^ΟΥΡΓΟΙ

Φράντς Λεχάρ — Ρόμπερτ Στόλτς 
’Όττο Στράνσκυ — Βιλλ Μάϊζελ.

’Ονόματα ώς τά άνωτέρω άποτελβϋν τήν αοβαροτέραν έγγύησιν 
διά μίαν μεγάλην έπιτυχίαν.
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'Η κίνησις τών χειμερινών Κινηματογράφων ήρ- 
χισε νά παρουσιάζει κάποιαν σχετικήν ζωηρότητα 
καί τοϋτο λόγφ τοΰ ένσκήψαντος κατά τάς τελευ
ταίας ημέρας, αισθητού ψύχους. Δυστυχώς δμως οί 
Κινηματογράφοι δέν άνταποκρίνονται οΰιε πρός 
τάς άπαιτήσεις τοΰ καιροΰ, ούτε καί πρός τάς τοι- 
αΰτας τοΰ Κοινοΰ. τό όποιον πληρώνει σήμερον και 
ηύξημένον είσιτήριον. Μέχρι σήμερον, μολονότι 
προεβλήθησαν πλέον τών 24 νέων έργων, τέσσαρα 
(άρ. 4) μόνον έξ αύτών ήσαν άξια λόγου καί τά 
όποια πραγματικώς ήρεσαν. "Ολα τά άλλα, δχι μό
νον άπλώς δέν ήρεσαν, άλλά καί έπέτειναν τήν δυ- 
σφορίαν^τοΰ Κοινοΰ λόγω τής αύξήσεως τής τιμής 
τών εισιτηρίων.

"Ας έλπίσωμεν δμως δτι θ’ άρχίση πλέον ή πε
ρίοδος τών καλών έργων, άπό τά όποια, ευτυχώς, 
δέν στερείται ή άγορά μας καί θ’ άρχίσουν οϋτω νά 
στηρίζονται καί πάλιν έπ'ι τής έμπιστοσύνης τοΰ 
Κοινοΰ οί Κινηματογράφοι τής πόλεώς μας.

* *
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθη

σαν τά έξής νέα έργα άπό τούς Κινηματογράφους 
Α'. βιζιόν.

Παλλάς 15 21 ’Οκτωβρίου «Στό περιθώριον τής 
ζωής» μέ τήν Ίρέν Ντάν καί τόν Τζών Μπόλς καί 
22-28 ίδίου «Μιά Χριστουγεννιάτικη νύχτα» μέ τόν 
Άνρί Γκαρά καί τήν Μέγκ Λεμονιέ.

Αττικόν 15-21 ’Οκτωβρίου «Σήμερα ζοΰμε» μέ τήν 
Κράουφορτ καί 22-28 ίδίου «Σοΰ χαρίζω τή βραδυά 
μου» μέ τήν Μάρθα ’Έγκερτ.

Τιτάνια 15-21 ’Οκτωβρίου «Ή δακτυλογράφος καί 
τά έκατομμύρια» μέ τήν Μπριγκίτε Χέλμ καί 22-28 
ίδίου «Φρασκουΐτα» μέ τήν Γιαρμίλα Νοβότνα καί 
τόν Χάνς Μπόλμαν.

Σπλέντιτ. 15-21 ’Οκτωβρίου «'Η δεσποινίς Κυρία» 
μέ τήν Τζέννυ Γιοΰγκο καί 22-28 ίδίου «Τό κορίτσι 
μιας νύχτας».

^Απόλλων 18-28 ’Οκτωβρίου «’Άννυ καί Άννυ» μέ 
τήν “Αννυ “Οντρα.

Πάν&εον. 12-21 ’Οκτωβρίου «θές δέν θές θά μ’ 
άγαπήσης» μέ τόν Λουΐ Γκραβέρ καί 22-28 ίδίου, τό 
μοναδικόν δΓ έφέτος φιλμ τής Λίλιαν Χάρβεϋ «Έγώ 
είμαι ή Σουζάννα» όμιλοΰσα γαλλιστί.

* 3»~ Λ
Άπό τοΰ παρόντος φύλλου άρχίζομεν τακτικώς 

τήν δημοσίευσιν τών εισιτηρίων πού πραγματοποιεί 
ένα έκαστον τών προβαλλομένων νέων έργων κατά 
τήν τρέχουσαν περίοδον, είς τούς κεντρικούς Κινη
ματογράφους τών ’Αθηνών. Τά μέχρι σήμερον πραγ- 
ματοποιηθέντα, ύπό ένός έκάστου έργου, εισιτήρια, 
έχουν κατά ήμερομηνίας ώς έξής :

Προβολαι 20)9)934 Μέχρι 20)10)934
ΠΑΛΛΑΣ « Ή Δεσποινίς Λιζελότ», Μ. Σνάϊντερ.
Σάββ τον 29 Σεπτεμβρίου Εισιτήρια ■ 2534
Κυριακή 30 2299

Τό δλον » 4833
ΠΑΛΛΑΣ « Ό κ. Άλμπέρ», Μπαρόν Φίς.
Δευτέρα 1 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 945
Τρίτη 2 701
Τετάρτη 3 » » 580
Πέμπτη 4 » » 408
Παρασκευή δ » » 418
Σάββατον 6 523
Κυριακή 7 716_ _

Τό δλον » 4291

ΑΤΤΙΚΟΝ «Σήμερα ζοΰμε», 1 ζόαν Κράουφορτ

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Κυρίιι τοΰ Μαζί μ», φλορέλ.
Δευτέρα 8 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 386
Τρίτη 9 » » 601
Τετάρτη 10 » » 635
Πέμπτη 11 5SO
Παρασκευή 12 » 5:16
Σάββατον 13 » » 868
Κυριακή 14

Τό δλον »
1071
4680

ΠΑΛΛΑΣ «Στό περιθώριο τής ζωής», Ίρέν Ντάν.
Δευτέρα 15 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 2368
Τρίτη 16 » 27 >8
Τετάρτη 17 » 2116
Πέμπτη 18 > » 1661
Παρασκευή 19 » 1562
Σάββατον 20 » » 1855
Κυριακή 21

Τό δλον »
4132

16.412

ΤΙΤΑΝΙΑ «Δακτυλογράφος καί εκατομμύρια», Μπρ. Χέλμ.

Δευτέρα 15 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 2430
Τρίτη 16 » 2541
Τετάρτη 17 » > 2161
Πέμπτη 18 » 1130
Παρασκευή 19 » » 1266
Σάββατον 20 » 1350
Κυριάκέ] 21 » 3252

Τό δλον 14.130

Διαδίδεται δτι πρόκειται νά άνεγερθή _ καί νέος 
κεντρικός Κινηματογράφος έπί τής όδοΰ Σταδίου 
άρ. 30 καί άκριβώς παραπλεύρως τοΰ μεγάρου Έφε- 
σίου. Τό κτήμα τοϋτο άγορασθέν ύπό τής ’Εθνικής 
Ασφαλιστικής Έταιρίας κατεδαφίζεται ήδη, θά συν-

Δευτέρα 15 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 898
Τρίτη 16 s> > 852
Τετάρτη 17 » » 1042
Πέμπτη 18 825
Παρασκευή 19 > > 879
Σάββατον 20 2172
Κυριακή 21

Τό δλον »
4049

10717
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ή δεσποινίς κυρία», Τζ. Γιοΰγκο.
Δευτέρα 15 'Οκτωβρίου Εισιτήρια 306
Τρίτη 16 » » ί’52
Τετάρτη 17 549
Πέμπτη 18 339
Παρασκευή 19 » » 350
Σάββατον 20 » » 1025
Κυριάκέ] 21 » »

Τό ολον »
2424
5345

ΠΑΝΘΕΟΝ «θέτ δέ ύές 0ά μ’ άγαπήσης», Τζ. Γιοΰγκο.
Παρασκευΐ] 12 ’Οκτωβρίου ΕΙοιιήρια 4559
Σάββατον 13 » > 1560
Κυριακή 14 » » 2277
Δευτέρα 15 » » 462
Τρίτη 16 > » 414
Τετάρτη 17 » » 506
Πέμπτη 18 389
Παρασκευέ] 19 » * 496
Σάββατον 20 » » 443
Κυριακή 21

Τό δλον »
1842
9894

ΑΠΟΛΛΩΝ «Άννυ καί "Αννυ» "Αν. Όντρα.
Πέμπτη 18 'Οκτωβρίου Εισιτήρια 757
Παρασκευή 19 » > 1053
Σάββατον 20 1885
Κυριακή 11 » »

Γό δλον »
. ** *

3606
7301

’ IT ΑΝΙΑ «Τό νοΰ σου στήν ’Αμέλια».
Σάββατον 22 Σεπτεμβρίου Εισιτήρια 1408
Κυριακή 23 » 1083
Δευτέρα 24 » » 612
Τρίτη 25 » » 673
Τετάρτη 26 » » 526
Πέμπτη 97 » 435
Παρασκευή 28 589
Σάββατον 29 • » 400
Κυριακή 30 5» 984

Τό δλον » 6 710
ΑΤΤΙΚΟ V «Μαρς Ούσσάρων», Φραγκίσκα Γκάαλ

Πέμπτη 4 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 1917
Παρασκευή » > 1246
Σάββατον 6 1316
Κυριακή » 2575
Δευτέρα 8 > 830
Τρίτη 9 » 758
Τετάρτη 10 » 1259
Πέμπτη 11 980
Παρασκευή 12 > » 881
Σάββατον 13 » 1141
Κυριακή 14 » 2867

Τό δλον 15.720
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ή φίλη τή: A. Ε. ». Κάτε φόν Νάγκυ
Δευτέρα 1 ’Οκτωβρίου ΕΙσιτήρια 571
Τρίτη 2 » » 777
Τετάρτη 3 722
Πέμπτη 4 » » 258
Παρασκευή 5 » 336
Σάββατον 6 321
Κυριακή 7 406

Τό δλον » 3.391
ΠΑΛΛΑΣ «Ό κομμωτής τών κυριών», Φερ. Γκραβαί.
Δευτέρα 8 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 1158
Τρίτη 9 » » 848
Τετάρτη 10 782
Πέμπτη 11 » » 638
Παρασκευή 12 » » 550
Σάββατον 13 » 849
Κυριακή 14 1327

Τό δλον » 6.152
ΤΙΤΑΝΙΑ Τραγούδι τοΰ ήλιου», Λ. Βόλπι.

Δευτέρα 1 'Οκτωβρίου Εισιτήρια 1162
Τρίτη 2 » 906
Τετάρτη 3 » 894
Πέμπτη 4 » » 497
Παρασκευή ο » » 376
Σάββατον 6 » » 522
Κυριακή ( 1078

Τό δλον » 5.435
ΤΙΤΑΝΙΑ Τσιγγάνικο αίμα», Γκρίτε Χάϊντ.
Δευτέρα 8 ’Οκτωβρίου ΕΙσιτήρια 786
Τρίτη 9 > 969
Τετάρτη 10 > 1175
Πέμπτη 11 » » 957
Παρασκευή 12 » 659
Σάββατον 13 » » 986
Κυριακή 14 » » 2247

Τό δλον » ΤΤΤ®

δεθή δέ τό οίκόπεδον μετά τών έπί τής όδοΰ Κοραή 
τοιούτων μέχρι καί τοΰ έπί τής γωνίας τών οδών 
Κοραή καί Πανεπιστημίου οικοπέδου, συμπεριλαμ
βανομένου. Εντός τοΰ μεγάλου αύτοΰ οικοπέδου 
καί μέ είσοδον μεγαλοπρεπή έπί τής όδοΰ Σταδίου, 
θά άνεγερθή μέγας πολυτελής Κινηματογράφος, μέ 
περισσοτέρας τών 2.000 θέσεων.

Έπίσης λέγεται δτι, γίνονται διαπραγματεύσεις 
διά τήν πώλησιν τών έπί τής Λεωφ. Πανεπιστημίου 
οικοπέδων, δπου ό Κινηματογράφος Τιτάνια καί τά 
γραφεία τής Έλλην. Κινημ. Ένώσεφς, άντί 35 εκα
τομμυρίων δραχμών. Λέγεται έπίσης δτι, άν πραγμα- 
τοποιηθή ή άνωτέρω άγορά, πράγμα θεωρούμενον 
ώς σχεδόν βέβαιον, θά άνεγερθή καί νέος Κινημα
τογράφος είς τό οίκόπεδον δπου τά γραφεία τής 
Ένώσεως.

Ό νέος Κινηματογράφος Σαλόν Ίντεάλ άνεγειρό- 
μενος ήδη έκ νέου, θά είναι έτοιμος κατά τό δεύτε
ρον δεκαήμερον τοΰ Δεκεμβρίου, ώς δέ βεβαιοΰται 
θά λειτουργήση άσφαλώς πρό τών έορτών τών Χρι
στουγέννων. Τό νέον Σαλόν Ίντεάλ θά είναι πολυτε- 
λέστατον, μέ έγκαταστάσεις καλοριφέρ, θέσεων 
1.400 περίπου, μέ φωτέϊγ πλατείας πολυτελέστατα, 
δύο σειράς θεωρείων, έξώστην καί δλα τά σχετικά 
κομφόρ συγχρονισμένου θεάτρου.

***
"Οπως εϊχομεν άναγγείλη, δημοσιεύομεν σήμερον 

κατωτέρω, τά πραγματοποιηθέντα συνολικώς εισιτή
ρια ύπό ένός έκάστου τών κυριοτέρων θερινών Κι
νηματογράφων τών ’Αθηνών κατά τήν λήξασαν θε
ρινήν περίοδον 1934 :

Άλκαζάρ Εισιτήρια 193.664
Άθηνά · 100.067
Αίγλη » 96.684
’Αττικόν » 49.062
Βερντέν » 106.746 .
Βικτώρια » 62.308
'Έσπερος » 131.391
Καπιτόλ » 62.157
Κυψέλη » 29.034
Λίντο » 52.570
Μόν Σινέ » 21.353
Νεάπολις » 68.318
Νινόν » 39.518
Παναθήναια » 82.873

Είς τόν άνωτέρω συνολικόν άριθμόν περιλαμβά
νονται δλων τών τιμών τά εισιτήρια ώς καί αί διά
φοροι προσκλήσεις καί φόροι, πλήν τών δικαιωμά
των τοΰ θεάτρου. * * *

Κατά τηλεγράφημα τής Μπριγκίτε Χέλμ πρός τήν 
«Έλλην. Κινημ. Ένωσιν», ή γερμανίς καλλιτέχνις 
φθάνει είς ’Αθήνας σήμερον Κυριακήν 28 Νο
εμβρίου, θά παραμείντ) δέ είς τήν πόλιν μας 2—3 
ήμέρας κατά τάς όποιας θά έμφανισθή καί πρό τοΰ 
κοινοΰ είς τούς κινηματογράφους ν,Τιτάνια*  καί 

■ Σπλέντιτ.».
“Εκτακτος εύκαιρία διά τούς έρωτευμένους μέ 

τήν σκιάν τής Γερμανίδας γοήσσης.
***

Ώς πληροφορούμεθα. ή άρμοδία ύπηρεσία τοΰ 
'Υπουργείου Οικονομικών, είσηγήθη πρό καιροΰ είς 
τόν κ. 'Υπουργόν τήν έλάττωσιν τοΰ φόρου τών ει
σιτηρίων τών Κινηματογράφων κατά 5 ο)ο. “Ηδη, 
κατά πόσον δ κ. Υπουργός θά υίοθετήση τήν πρό- 
τασιν αύτήν τής άρμοδίου ύπηρεσίας, είναι άγνω
στον είσέτι. Εύχόμεθα δμως, δπως ή_ Κυβέρνησις, 
καί ιδιαιτέρως ό έπί τών Οικονομικών ύπουργός, 
μελετήση σοβαρώς τό ζήτημα τής έλαττώσεως τοΰ 
φόρου τών Κινηματογράφων ίνα μή εύρεθώμεν μίαν 
ήιιέραν άνευ κινηματογραφικού θεάματος, πράγμα 
το όποιον καί δυστυχίαν θά φίρη είς έκατοντάδας
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οικογενειών καί τό Κράτος θά ζημιωθρ ούκ όλίγα 
έκατομμύρια. Πρέπει νά έννοηθή έπί τέλους άπό 
τούς έκάστοτε άρμοδίους δτι ό κινηματογράφος δέν 
είναι θέαμα πολυτελείας, άλλά λαϊκή ανάγκη, πνευ
ματική τροφή τοΰ λαοΰ. Διά τοΰτο τό Κράτος έχει 
ύποχρέωσιν νά προστατεύση τόν κινηματογράφον 
καλύτερον άπό τό θέατρον, τό όποιον, κατά τά τε
λευταία ιδίως έτη, παρεξέκλινε τελείως τοϋ προο
ρισμού του.

***
Άπό τόν έν Σύρω άνταποκριτήν μας, πληροφο- 

ρούμεθα δτι ό πολύς πρώην Παναγιώτης κα'ι νΰν 
’Ιωάννης περίφημος Δούγκας κα'ι πρώην καμαριέρης 
τών Βαγκόν-Λί, ύβρισε σκαιότατα τόν άνταποκρι- 
τήν μας κ. Γεραγάλαν καί τόν ήμέτερον διευθυντήν, 
διατ'ι νομίζετε! Διότι δ άνταποκριτής μας άπέστειλε 
κα'ι ήμεΐς έδημοσιεύσαμεν είς τό τελευταΐον τεύχος 
μίαν άνταπόκρισιν περιλαμβάνουσαν τά κατά σει
ράν προβληθέντα έργα, είς τά όποία'συμπεριελαμ- 
βάνετο καί τό έργον «’Έρως μέ μοτοσυκλέττα», 
τό όποιον ό περίφημος αύτός έπιχειρηματίας, έπρο- 
μηθεύθη, ώς φαίνεται, λαθρεμπορικώς, ίσως έκ Σά
μου. Διότι δέν έζηγεΐται άλλως, ή καταβληθεΐσα διά 
τρίτου προσώπου προσπάθεια, τοΰ πρώην Πανα
γιώτη καί νΰν Ίωάννου Δούγκα, νά πείση τόν έν 
Σύρω άνταποκριτήν μας νά μή άναγράψη είς τήν 
τελευταίαν του άνταπόκρισιν τό προβληθέν έργον 
'Υπόδειξις ή όποια βεβαίως δέν είσηκούσθη, διότι 
ό «Κινημ. Άστήρ» έξυπηρετεϊ γενικά συμφέροντα 
καί όχι άτομικά ώς τοΰ υποκειμένου αύτοΰ.

“Οσον διά τάς κατά τοΰ προσώπου τοΰ ήμετέρου 
διευθυντοΰ ύβρεις τοΰ υποκειμένου αύτοΰ, δέν άπαν- 
τοΰμεν, μή δντες διατεθειμένοι νά κατέλθωμεν είς 
δ έπίπεδον εύρίσκεται αύτός, δ όποιος διά νά άπο- 
φύγη τάς συνέπειας τής πρό δεκαπενταετίας έκ τοΰ 
στράτοΰ λιποταξίας του, ήλλαξε δχι μόνον υπηκοό
τητα άλλά καί δνομα. Αυτό καί μόνον δύναται νά 
τόν χαρακτηρίση. "Ηδη ό περίεργος αύτός έπιχειρη- 
ματίας υβρίζει καί τήν Φόξ καί τόν διευθυντήν της, 
διότι δ κ. Σταμέλος ζητεί δικαστικώς άπό τόν Δούγ- 
καν Παναγιώτην ή Ίωάννην, 2.000 δρχ. διά καθυστε- 
ρούμενα ένοίκια ταινιών. Δυστυχώς δμως καί ή Φόξ 
Φίλμ θά πληρωθή κατά τόν ίδιον τρόπον καθ’ δν 
τρόπον έπληρώθη τάς 2.500 δρχ. καί ό ήμέτερος δι
ευθυντής, δταν πρό πενταετίας ήθέλησε νά τόν ύπο- 
στηρίξη, προμηθεύσας είς αύτόν ταινίας.

j Η KINESIS TQN ΕΠΡΜ |
Πίίρακύ;

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τσιγγάνικο αίμα» 
μέ τόν Άλεξάντερ, καί «Ή δακτυλογράφος μέ τά έκατομ
μύρια» μέ τήν Μπρ. Χέλμ.

Χάϊ—Λάϊφ. Προεβλήθησαν «Τό μάρς τών ούσσάρων» 
μέ τήν Φραγκίσκα Γκάαλ καί «Γάμος περιορισμένης 
βύθύνης».

Καπιτόλ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τά θύματα τής 
κρίσεως» καί «Στό περιθώριον τής ζωής» μέ τήν Ίρέν 
Ντάν.
QeaaotXevixn

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή ερωμένη τής 
Τζάζ» καί «Σήμερα ζοΰμβ».

Διονύσια. Προεβλήθησαν «Τό τραγούδι τοΰ ήλιου» 
καί «Καρτιέ Λατέν».

Πάλας. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ύμνος στόν έρωτα» 
καί «Θές δέ θές θά μ’ άγαπήσΒς».

Πατέ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τιριτόμπα» καί «Ό 
κόμης τοϋ Ιΐιπερστάϊν».

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άνθρωπος χω
ρίς δνομα» καί «Ροβινσών Κροΰσσος».

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μ’αγαπά τρελλά», 
«Ή μαρκοντόν τοΰ λόχου» καί «Ό κύριος κατά παραγ
γελίαν».

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κόρη τής Σε
βίλλης», «Νικητής», «Μυστηριώδης Ζούγκλα», «Τρεις σω
ματοφύλακες», «Δράγα Μασίν», «'Όταν ό έρως κάνει μό
δα», «’Αρχόντισσα τοΰ κόσμου», «Αυτή ή καμμιά άλλη», 
«Ράφλ», «Τό στοιχεαομένο σπίτι» καί «Ό λευκός δαίμων».

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή μυστηριώδης 
κυρία», «Μετά τήν προδοσίαν», «Τό κορίτσι τοϋ συντά
γματος», «Ό ληστής τής Άριζόνας», «Τό τραγούδι τής 
φλόγας», «Άερομαχίαι Δυτ. Μετώπου», «Νύχτες τοΰ Πόρτ 
Σάϊτ». «Δαιμωνιώδης ταχ,ύτης» καί «Ρίν-Τίν-Τίν σ.ά 
σύνορα».

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα «Γυμνός σάν τό 
σκουλίκι», «Μάρς Ρακότσυ» καί «Πάπρικα».

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «"Ενας απρόσκλη
τος ξένος», «Ό πόλεμος τοΰ βάλς», «Ό ύτασπισιής τών 
ούσσάρων» καί «Βίκτωρ καί Βικτωρία».

Έϋνικόν. «Χαλύβδινοι αετοί».
Πάτραι

Εύρισκόμεθα πλέον στην χειμερινή Κινηματογραφική 
περίοδο. ‘Ο χε μερινός Κινηματογράφος «Ίντεάλ» άνα- 
καινισθείς έκαμεν έναρξιν τήν Κυριακήν 21ην ’Οκτώ
βριον. ‘Ο χειμερινός κινηματογράφος «Πάνθεον» ετοιμάζε
ται διά ν’ άρχίση έντός τών ημερών, έν τφ μεταξύ δίδει 
τάς παραστάσεις του είς τήν «ταράτσαν».

Διά τήν έφετεινήν χειμερινήν περίοδον πολλά μάς 
υπόσχονται αί διευθύνσεις τών ώς άνω κινηματογράφων. 
Δέν άμφιβάλομεν άλλωστε, γιατί κάθε χρόνο καταβάλουν 
κάθε προσπάθεια νά ικανοποιήσουν τό δύσκολο σέ απαι
τήσεις Πατραϊκό κοινό.

Κατά τό λήξαν Ιδθήιιερον προεβλήθησαν τά κάτωθι 
φίλμ :

Ζεν'ιϋ «Τοπάζ» καί «Φυγάδες*.
Πάνϋετν (ταράτσα) «Φυγάδες», «Γεράκι», «Τό Δράμα 

τοΰ Ιπποδρομίου» καί «Πυργοδέσπ >ινα τοΰ Λιβάνου».
Κινημ. «Ίντεάλ. ’Έκαμε έναρξιν τήν Κυριακή 21 

τρέχοντος, Προεβλήθησαν : «Δίς Παραμύθια Όφιιαν» 
καί τό «Ζευρνάλ τής δολοφονίας ·οΰ Βασιλέως ’Αλεξάν
δρου». Προσεχώς «Αί δύο Όρφαναί«. ’Ανδριόπουλος. 
Κέρκυρα

Άκταΐον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυστικόν τοΰ 
καταδίκου» μέ τόν Βάρβικ Βάρντ, «Μπροστά στό θά- 
σνατο» «Σμόκυ» καί «’Ατρόμητος αστυνόμος».

Φοΐνιξ. Προεβλήθησαν τά «Σερενάτα Σοΰμπερτ», 
«Σάρξ καί κόσμος», «Μιά τρελλή ιδέα», «Κατάσοπος έπί 
τό έργον», «Σουζάν Λενόξ», «Τζάζ Γκέρλ» καί «Μι- 
σελίν».

Δημ. Θέατρον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή Γκίττα 
χαρίζει τήν καρδιά της», «Καζανόβας», «"Ενα τραγούδι 
γυρίζει τόν κόσμο», «Γυναίκες τής Μονμάρτρης» καί 
«’Ενα κορίτσι σάν καί σένα«.
Βόλο;

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν μέ άρίστην έπιτυχίαν τά 
φίλμ «Ό πόλεμος τοΰ βάλς», «Ξανθή Αφροδίτη», «Μιά 
γυναίκα πειρασμός» καί «Τό λυκόφως τών Τσάρων». Προ
σεχώς »Ή Μάχη».

Ν. "Ιωνίας. Προεβλήθησαν τά έργα «Στρατός καί 
γυναίκες», «Περιπέτειαι δακτυλογράφου», «Ό θρίαμβος 
τοΰ Τόμ» καί «‘Η Άνάστασις». Παπαβασιλείου 
Σύρος.

Πάνϋ-εον. Προεβλήθη τό έργον «Φωνή χωρίς πρόσω
πο» ύπό τόν τίτλον «"Εγκλημα καλλιτέχνου» καί διέκοψε 
τάς θερινάς προβολάς του.

Είς τήν αποτυχίαν τής θερινής περιόδου τοΰ Κινημ. 
«Πάνθεον» συνέτεινεν, έκτος τής πληθώρας τών μουσι
κών φίλμς—οπω; άνίφερα είς προηγούμενου σημείωμά 

μου—καί ή άθλια άπόδοσις τών ηχητικών μηχανημάτων 
— άν είναι δυνατόν νά όνομασθοΰν ηχητικοί μηχαναί—, 
ή κακή προβολή τών ελληνικών έπεξηγηματικών υποτίτ
λων, καθώς καί τό διαρκές σπάσιμο τών ταινιών, πράγ
μα τό όποιον ήνάγκαζε τό κοινόν νά διαμαρτύρεται διά 
συριγμάτων κατά τήν προβολήν αρκετών έργων.

Γεραγάλαζ
Τρίχχαλα

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή δίκη τοΰΝτρέ- 
ϋφους», καί «Χαρούμενη νύκτα».
Πύργο;

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ενα κορίτσι ποΰ 
δέν ξεχνιέται», «Σάν σμίξουν δυό καρδιές». «Δαυίδ Γκόλ- 
ντερ», «Ό δρόμος τοΰ καθήκοντος» καί «Σάρξ κοί κό
σμος». Σινόπονλος
Xie;

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Διαγωγή μηδέν», 
ι.Τό παιδί τοϋ καρναβαλιού», «Ή μασκώτ τοΰ λόχου», 
«’Υποβρύχιο μέτωπο», «Ένα κορίτσι σάν κι’ έσένα», «Ή 
μάσκα τού Φοΰ-Μαντσοΰ», «Ξύπνημα αμαρτωλής» έπιτυ
χώς, «Ή τελευταία μου αγάπη» μέ τόν Μοχίκα έπιτυ 
χώς καί διάφορα Φόξ Νιούς. Προσεχώς «’Ελεύθερες ψυ
χές», «Τό δνειρον τοΰ Σαίνμπρουν», «Σουζάν Λενόξ», 
«Σερενάτα Σοΰμπερτ» κ. ά.

Συγχαρητήρια είς τήν διεύθυνσιν τοΰ άνωιέρω Κινη
ματογράφου διά τήν έκλεκτήν ποιότητα τών έργων πού 
προμηθεύεται. Βουδούρης
Β»8ύ (Σ»μου)

Ήραϊον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή καταστροφή τής 
Βαβυλώνος», «Ό κλέπτης τής Βαγδάτης», «Ή Κιβωτός 
τοΰ Νώε», «Τσάρεβιτς» καί διέκοψε τάς θερινός του πα
ραστάσεις.

Αττικόν. Δίδ.ι παραστάσεις ό υπνωτιστής Καρρά.
’Απόλλων. ’Αργεί. Ε. Πούλμαν

Ιι]άν8η.
Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό γαμήλιον τα- 

ξεΐδι» μέ τήν Μπρ. Χέλμ, «Βίκτωρ καί Βικτωρία» καί 
«Μπροντγουαίη». Προσεχώς «Καλό ταξεϊδι Μόνικα».

Παρασχίδης
Ηράκλειον.

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «Τήν αγάπη 
πρέπει νά τήν νοιώθης», «Τό δνειρον τοΰ Σέμπρουν», 
«Μανωλέσκου», «Νύχτες στό Βόσπορο» καί «Τό μυστικόν 
ποΰ καίει» έ τόν Βίλλυ Φόρστ.

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Στά χαρέμια τής 
Βαγδάτης», «’Π γυναίκα μέ τό Σέξ ϋπήλ» καί «Ό κατή
φορος». Παρατηρητής
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «'Η καρδιά μου λα
χταρά γι’ αγάπη», «Ή ρούμπα τή: αγάπης», « δαιμόνιος 
αστυνόμος», «Πάπρικα», «Μιά γ-ναΐκα διατάσσει» καί 
«Στή λεγεώνα τών ξένων»,

Πάνϋεον. Προεβλήθη >αν τά φ'λμ « II έκδίκησις- κοί 
«Τό κίτρινο διαβατήριο». Γοριδάρης
Καβ »λλα

Διονύσια. Προεβλήθησ ιν τά έργα «Τό πουλί τοΰ πα
ραδείσου», «Καλό ταξεϊδι Μόνικα», «Μή ρωτάς γιατί»καί 
ή γυναίκα στό βολάν.

’Ολύμπια. "Εναρξις προσεχώς μέ τά εκλεκτότερα έργα 
τής έφετεινής παραγωγής. Βασιλακος
’ Αμαλίας

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Κβό Βάντις 
«Μετά τόν έρωτα», «'Ορκίστηκες νά μ’ αγαπάς» «Άγρια 
κόρη» είς 4 έποχάς, «Τό βάλς τοΰ παραδείσου» καί «Τό 
«Χριστινάκι».

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τρέϊντερν Χόρν»,
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«Ή πληρωμένη», «Έκδίτησις νεκρού», «Μπϊκ - Χάουζ»’ 
«Μυστηριώδες καταφύγιου» καί «Στά κάτεργα» μέ τόν 
Χονδρόν καί Λιγνόν. Ρουμελιώτης
Σέρραι.

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Αυτή ή καμμιά άλ
λη», «Τό αύτοκρατορικόν βάλς», «Δύσκολη στιγμή» καί 
«Ό πρίγκηψ τής ’Αρκαδίας».

Πάνϋ-εον. "Εκαμε έναρξιν τήν 7 ’Οκτωβρίου μέ τό 
έργον «Τρεις σωματοφύλακες».

Λέγεται δτι προσεχώς θά λειτουργήση καί τρίτος κι
νηματογράφος είς τό Τζαμί. Βοτακίδης
Καλ>μαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μικρούλα καλώς 
ήλθες», «"Ανθρωπος χωρίς δνομα», «Νινόν» μέ εξαιρετι
κήν έπιτυχίαν καί «Δεσποινίς παραμύθια Χόφμαν» μέ τήν 
"Αννυ "Οντρα.

"Εσπερος. Μέ πολύ καί εκλεκτό κόσμο πού παρηκο- 
λούθησε τής πρώτες ημέρες τών εργασιών του τό νέο καί 
κομψότατο τοΰτο κινηματοθέατρο, είδαμε τά εκλεκτά 
φίλμ «Τό λυκόφως τών Τσάρων», «Τό γεράκι» καί «Μά· 
τα—Χάρι» μέ τόν Νοβάρρο. Τάκης Κεφαλλωνίιης 
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Θυμήσου αύτό τό 
βράδυ», «Τραγωδία ωκεανού, «Νύφη τοϋ Συντάγματος» 
έπιτυχώς, «Μοΰ ανήκεις» μέ τόν Φρ. Μάρς, «Τό παιδί 
τοΰ καρναβαλιού», δύο περιπετειώδη τής Φόξ, «Άπηγο 
ρευμένη άγάπη», «Τό γ'ράμμα» μέ τόν Γκαμπριό, άπαντα 
μέ μικράν επιτυχίαν. "Ηδη δίδει παραστάσεις ό θίασος 
Ρούσου.

Πάνϋ-εον. "Εκαμε έναρξιν τής χεί’ ερινής περιόδου μέ 
τό έργον «Ό υιός τοΰ μαχαραγιά». Έπίοης προεβλήθη- 
σσν τά έργα «Τροπικές νύχτες» άνεπιτυχώς, «Σ’ αγάπησα 
πριν σέ γνωρίσω», μέ σχετικήν έπιτυχίαν, «Ό κύριος κα
τά παραγγελίαν» άνεπιτυχώς, «"Οταν ξυπνά τό παρελθόν» 
έπιτυχώς, «Δόκτωρ Τζαΐκυλ», «Σιωπή, τό γύρισμα αρχί
ζει» καί διάφορα Φόξ Νιούς καί μικραί κωμωδίαι. Προ
σεχώς «Γκράντ Ότέλ», «Πριγκήπισσα ’Αλεξάνδρα», 
«Τσρζάν», «Φρά Ντιάβολο», «Ό-ειρώδες βαλς» κλπ.

Σωφρονιάδης

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Τό μεγάλο φίλμ τής «Φόξ», τό όποιον έτοιμάζε- 

ται άπό τόσων μηνών, ήρχισεν έπί τέλους νά «γυρί
ζεται». Τους πρωτεύοντας ρόλους έπρόκειτο, ώς 
γνωστόν, νά ερμηνεύσουν ή Λίλιαν Χάρβεϋ καί ό 
Άνρί Γκαρά, καί είς τάς τρεις εκδόσεις: γαλλικήν, 
αγγλικήν καί γερμανικήν. Κατόπιν δμως τής έμπο- 
ρικής αποτυχίας τών δυο τούτων καλλιτεχνών είς 
τήν Αμερικήν (διότι άπό καλλιτεχνικής άπόψεως ή 
Λίλιαν Χάρβεϋ έπέτυχεν πολύ άνώτερα αποτελέσμα
τα παρά είς τήν Ευρώπην) ή «Φόξ» μετέβαλε γνώ
μην καί ένεπιστεύθη τούς δύο κυρίους ρόλους είς 
τήν Γκλόρια Σβάνσον καί είς τόν Τζών Μπόλς. Ή 
Γκλόρια Σβάνσον, ή όποια τελευταίως γνωρίζει νέαν 
περίοδον θριάμβων, ερμηνεύει ενα ώραιότατον ρό
λον καί εύρίσκει τήν εύκαιρίαν νά έπιδείξη τό θερ
μόν τέμπρο τής φωνής της εις μερικά γλυκύτατα 
τραγούδια.

Ο ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΝΤΥΠΟΝ Ε Σ ΤΗΝ AV 1 ΓΟ
'Ο άνϋρωπος πού δημιούργησε τό «Βαριετέ» καί μί

αν ολόκληρον σειράν κινηματογραφικών ϋριάμβων είς 
τήν Ευρώπην, εύρίσκεται τώρα είς τήν Αμερικήν, προσ- 
ληφϋείζ ύπό τής «Μέτρο Γκόλντουϊν».

Ό άσσος τών σκηνοϋετών, ό όποιος διηύϋυνε τούς 
διασημοτέρους Ευρωπαίους αστέρας, προωρίξεται νά 
πραγματοποιήση και τάς καλλυτέρας ταινίας τών ’Αμε
ρικανών συναδέλφων των.
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ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΤΙΣ ΠΡΩΤΗ ΕΙΣΑΓΑΓΕΙ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

1| ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑΝ ||
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Τ. Α. 3 WIDE RANGE
ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΧΙΧΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΚΑΘΙΣΤΩΜ ΕΝ 

5 ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Τ. Α. 3 WIDE RANGE

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΊΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|| ΤΙΜΑΙ & ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ||
|| ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΥΝΟΓΚΟΙ II

ΓΕΝ. ΑίΗΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α2ΑΡΛΗΣ
©Δ©Σ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 Λ

A0HNAI
Τηλέφωνον Triksyp AisuHvaig

ΧΡΗΣΤΑΞΑΡ

CINE 'RADIO
Ο/ηίΛΟΥΣΑΙ ΜΝ)ΦΙ&ΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

H ΑρΧΑΙΟΤΕρΑ ΕΠΙΧΕψΗΣΙΣ
Η πρώτη κατασκευάσασα έν Έλλάδι ομιλούσαν έγκατάστα- 

σιν, λειτουργήσασα προ τριετίας εις τον θερινόν Κινηματο
γράφον των Αθηνών ΣΤΑΔΙΟΝ,

ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ & ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Εκατόν καί πλέον έγκαταστάσεις έντός τριετίας

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΝ
Κατασκευή καί έπισκ.ευή εξαρτημάτων μηχανών προβολής καί 
έν γένει παντός έξαρτυ"ατ ς σχετικού με τήν Κινηματο^ςεφίαν
ΤΜΗΜΑ PAftl X ΝΙΚΟΝ
Κατασκευή άμπλιφικαόέρ, πρεαμπλιφικατέρ, μούβιτον >αί έν 
γένει παντός εξαρτήματος σχετικού μέ τον όμιλούντα Κιν)φον. 
ΜΕΛΕΤΑΙ
Διά τήν καλλιτέρευσιν τής ακουστικής τών αιθουσών τών 
Κινηματογράφων καί έν γένει πάσης φύσεως σχετικαί μέ τον 
όμιλούντα Κινηματογράφον.
ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ
’Ενοικιάσεις ολοκλήρων έγκαταστάσεων έτοιμων προς λει
τουργίαν, μή χρηζουσών ούδεμιάς άλλης προσθήκης.

ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ» ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Τά πωλούμενα ή ένοικιαζόμενα μηχανήματα, μας

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

Α0ΗΝΑΙ I ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΣ: Στοά Φέξη άρ. 78 
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: Στοά Φέξη άριθ. 52-53

ΤΗΑ€ΦΟΝΟΝ: 26-213



ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΚΗΤΗΠΛΗΚΤΙΚΗΠ ΕΠΙΤΥΧΙΗΠ ΤΗΣ ΤΛΙΗΙΗΣ

ΤΟ ΜΑΡΣ ΤΩΝ ΟΓΣΣΑΡΩΝ
μέ τήν ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΓΚΑΑΛ

Μουσική Ρόμπερ Στδλτς, Σκηνοθεσία Γκέζα φόν Μπόλβαρυ

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
’’Ερχεται πρώτον είς εισπράξεις μέ μίαν άπό τάς καλυτέρας όπερέττας τής 

ΜΑΡΘΑΣ ΕΓΚΕΕΤ

ΣΟΥΧΑΡΙΖΩτΗΒΡΑΔΥΑΜον
Σκηνοθεσία Μόξ Νόϋφελδ, Μουσική ”Οττο Στράνσκυ

0ί ΒΚΟΛΟΥΒΗΙΗ AIM m Η ΠΡΟΒΟΛΗ THU ΚΑΤΟΟΙUlllffl
© ΑΟΡΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Τό καταπληκτικότερο ΐλμ πού «γυρίσθηκε» μέχρι σήμερον

ΠΟΛΩιΧΕΖΙΚΟ ΑΙΜΑ
Άνιυ "Οντρα, Ίβάν Πέτροβιτς.

©I ΑΘΛΙΟΙ
ή μεγαλειτέρα προσπάθεια τοΰ κινηματογράφου, θέλει προβληθή είς τρεις έποχάς δπως 
στό Παρίσι καί εις δλον τόν κόσμον. 'Η ταινία ποΰ έ'σπασε δλα τά ρεκόρ εισπράξεων 

παντού δπου προεβλήθη.

ΕΙΣ Τ© U Α 3ΜΘΕ;© 3>Ϊ των ’Αθηνών:
προβάλλεται άπό τής Δευτέρας 29)10 τό πολύκροτον εργον, διά τό όποιον ήσχολήθη 

ό παγκόσμιος Τύπος.

S. Ο- S.
μέ τήν γυναίκα που κυβερνά τήν Γερμανίαν, τήν εΰνοουμένην τοΰ Χίτλερ ΛΕΓΤ! ΡΙΦόΝΣΤΗΛ 
’Ακολουθούν δέ : H ΜΤΚΡ H HXT Τ © Ε Ε H

είς τήν όποιαν ή "Αννυ Όντρα εμφανίζεται είς έντελώς διαφορετικόν ρόλον.
ΑΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ IIANTFEYETAI 

ταύτόχρόνως μέ τό «Παλλάς» τών ’Αθηνών. Ή συνέχεια τοΰ «”Αν μέ θέλης έλα σύ», 
μέ τούς Μαίρη Γκλόρυ, Ζάν Μυρά καί ‘Αρ. Μπερνάρ.
ΚΟΜΗΣ ΟΜΠΛΙΓΚΑΝΤΟ

ή καλλιτέρα ταινία τοΰ δημοφιλούς Μπουμπούλ.

3ΧΓΥΕΣΤΕΣ ΜΟΣΧΑΣ μέ τήν περίφημη Τσιγγάνικη όρχήστρα τοΰ Ροντέ’ 
μέ τούς Ανναμπέλλα, Χάρρυ Μπώρ - Σπινελλί καί Πιέρ Ρισάρ - Βίλμ. κ.τ.λ. κ.τ.λ.

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ!
ΤΗΛΕΓΡΑΦ. Φ1ΛΜΑΤΕΞ - ΑΘΗΝΑΣ - ΤΗΛΕΦ. 24-895

’Αντιπρόσωπος Μακεδονίας — Θράκης ΑΡ. ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ
Τσιμισκή 7—Θεσσαλονίκη


