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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ 

Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ 
Α! σύνδρομα! άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΕΤΟΣ XI.ΑΡ.19 (343)

-
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΒΕΠΡΗΣΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ 
Κ. & HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Συνδ)τής: Βίων Παπαμιχάλης 

Γραφεία: ‘Οδός S2KPATOYS άριθ. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΤΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

Ό στίχος... Δρ. 10.— 
Ήσελίς.... » 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαιτέραν συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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Τό Μπάϋρόϊτ τής Γερμανίας εΐνε μία πόλις μέ ξενο
δοχεία κάθε άλλο παρά άνετα, χωρίς λουτρά, καί μέ φα
γητά καθόλου ικανοποιητικά. ’Αλλά αί λεπτομέρειαι αύ- 
ταί δέν ενδιαφέρουν τούς ξένους, ποΰ μαζεύονται εκεί 
κάθε Αύγουστον, διά νά παρακολουθήσουν τάς περιφή- 
μους παραστάσεις τών έργων τοΰ Βάγκνερ.

Τόν Αύγουστον δέν μένει ούτε έλα κρεββάτι αδειανόν 
εις τό Μπάϋροϋτ, παρ’ δλας τάς άκριβάς τιμάς, καί οί 
εντόπιοι μαζεύουν χρήματα αρκετά διά νά ζήσουν έπί 
δλον τό έτος.

Ή πόλις ούτή δέν έχει μεταβληθή σχεδόν καθόλου 
άπό τήν πρόοδον. Μένει ένα επαρχιακόν γερμανικόν κέν- 
τρον, υπερβολικά μονότονον, ηθικόν καί τακτοποιημένον. 
ΕΙς τά καφενεία καί τής μπύρε; του, αί μικραί όρχήστραι 
παίζουν δχι κομμάτια τής τζάζ, άλλά συνθέσεις τοϋ Βάγ
κνερ καί βάλς τοΰ Στράους.

Μετά τό μεσημεριανόν γεΰμα, δλοι τρέχουν νά ντυ
θούν διά τήν παράστασιν, μέ κοστούμια ι ραδυνά—τά ό
ποια φοροΰν οί Γερμανοί άκόμη... καί τό πρωί. Είς τάς 
3 1)2, ξεκινούν διά τό θέατρον, πεζοί οί περισσότεροι, μέ 
ύφος οβαρόν καί έπίσημον, περνώντας άνάμεσα είς δύο 
σειράς χασομέρηδων πού έχουν μαζευθή διά νά τούς 
θαυμάσουν.

Τό θέατρον είναι ένα θέατρον άκαλαίσθητον έξωτερι- 
κώς, κρυμμένον είς ένα κήπον μέ υψηλότατα δένδρα. Έ- 
σωτερικώς, φωτίζεται πολύ ολίγον, έχει δέ τάς θέσεις 
άμφιθεατρικάς καί τόσον οχληράς, ώστε οί θεαταί μαρ
τυρούν κυριολεκτικώς ! "Οταν δμως ή ορχήστρα άρχίζει 
νά παίζη, άθέατη, δλον τό άκροατήριον μεταφέρεται είς 
τόν κόσμον τής φαντασίας καί τοΰ όνείρου.

Τό έργον πού παριστάνεται κάθε έτος έκεϊ, είναι τό 
«Δακτυλίδι τοϋ Νίμπελουγκ».

“Η ύπόθεσίς του άποτελεϊ μουσικήν διασκευήν ένός 
άρχαίου γερμανικού θρύλου :

«Αί τρεις ώραιόταται θυγατέρες τού ποταμού Ρή·ου 
φρουρούν ένα άνεκτίμητον θησαυρόν. Ό Άλβέριχος, ένας 
άσχημος νάνος, τονς κάμνει έρωτικάς προτάσεις. Καί, ό
ταν αΰταί τόν άποκρούουν μέ περιφρόνησιν, τού; παίρνει 
τόν θησαυρόν, ό όποιος θά τόν κάμη ίσχυρότατον είς τόν 
κόσμον. Μέ τό κλεμμένον χρυσάφι, κατασκευάζει ένα δα
κτυλίδι, σύμβολον δυνάμεως υπερφυσικής, καί ένα κρά
νος ποΰ τού δίδει τήν ικανότητα νά μεταμορφωτή τό 
πρόσωπόν του δπως τοΰ άρέσει.

"Ετσι, εξοπλισμένος, άρχίζει νά ένοχλη τόν Βοτάν, 
τόν θεόν τών θεών, τόν απόλυτον κύριον τοΰ γερμανι οΰ 
Όλύμπου. ’Εκείνος, θυμωμένος, τοΰ στήνει διαφόρους 
παγίδας. Έν τφ μεταξύ, τό δακτυλίδι καί τό κράνος πέ
φτουν είς τά χέρια τοΰ γίγαντος Φάφνερ, δ όπ >ϊος ευρί
σκει κατόπιν καταφύγιον εις ένα δάσος καί παίρνει τήν 
μορφήν ένός τερατώδους δρακοντος.

Εφόσον ό Άλβέριχος είναι ζωντανός, ό Βοτάν δέν

θά ήμπορέση νά είίρη τήν ησυχίαν του. 'Οχυρώνεται λοι
πόν είς τά βασίλειά του καί άναθέτει τήν άμυναν είς τάς 
θυγατέρας του, τάς Βαλκυρίας, προλέγει δέ δτι μόνον 
ένας ήρως, ένας υπεράνθρωπος πού θά γεννηθη άπό τό 
αίμά του, θά τοΰ χαρίση τήν τελικήν νίκην.

Μία γυναίκα θνητή τόν κάμνει πατέρα τού Σιγμούν- 
δου καί τής Σιγλίνδης. Αυτός, άκολουθώντας τό σχέδιόν 
του, πανδρεύει τήν Σιγλίνδην μέ τόν πολεμιστήν Χούν- 
τινγκ καί προσπαθεί νά πλάση είς τόν Σιγμοΰνδον τόν 
ηρώα πού τοΰ χρειάζεται. Έπειτα άπό έτη, συναντώνται 
οί δύο άδελφοί, οί όποιοι δέν είχαν ξαναϊδωθή άφότου 
έγεινήθηκαν, ερωτεύονται ό ένας τόν άλλον καί κατα
φεύγουν είς ένα δάσος διά νά κρύψευν τό αμαρτωλόν 
πάθος των. "Η Φρίκα, ή σύζυγος τού Βοτάν, ή οποία 
παριστάνει τόν νόμον, άγανακτεϊ, έξανίσταται καί άναγ- 
κάζει τόν σύζυγόν της νά έπέμβη. ‘Ο Βοτάν κάμνει νά 
μαλώσουν μεταξύ των διά τήν Σιγλίνδην δ Χούντινγκ 
καί δ Σιγμοΰνδος καί νά σκοτωθούν καί οί δύο είς τήν 
μονομαχίαν.

‘Η Σιγλίνδη μένει άτιμώρητη, διότι ή άδελφή της 
Βρουνχίλδη, κόρη τοΰ Βοτάν καί τής θεάς τής Γής Έρ- 
ντα, τήν κρύβει είς ένα δάσος, δπου ή ένοχος πεθαίνει 
φέρνοντας είς τόν κόσμον τόν Σίγκφριδ, τόν καρπόν τοΰ 
αμαρτήματος της, τόν μέλλοντα μεγάλον ηρώα Ή Βοουν- 
χ λδη καταδικάζεται γι’ αύτό είς ένα ληθαργ.κόν ύπνον, 
άπό τόν όποιον θά ξυπνήοη μόνον δταν κάποιος ήρως θά 
τολμήση νά περάση μέσα άπό τάς φλόγας πού τήν περι
τριγυρίζουν.

Ό Σίγκφριδ άνατ^έιεται είς ένα δάσος άπό τόν νάνον 
Μίμε, αδελφόν τοΰ Άλβερίχου καί κατασκευαστήν σπα
θιών. Μαθαίνει τήν τέχνην τοΰ θετοΰ πατέρα του καί μέ 
τά κομμάτια ένός σπαθιού ποΰ άνήκε άλλοτε είς τόν Βο
τάν κατασκευά ει ένα δπλον τρομερόν. "Επειτα, ξεκινρ 
άναζητώντας περιπετείας. Συναντά τόν δράκοντα Φάρ- 
φνερ, τόν σκοτώνει καί τοΰ παίρνει τό κράνος καί τό 
δακτυλίδι. Πίνοντας ολίγον άπό τό αίμα του, γίνεται ικα
νός νά καταλαβαίνη τό κελάδημα τών πουλιών. Μαθαί
νει άπό αύτά τήν ιστορίαν τής κοιμισμένης Βρουνχίλδης, 
καί πηγαίνει νά τήν έπισκεφθή. Τήν ξυπνρ, άλλά πρόσω- 
ρινώς μόνον.

Θΐία καί άνεψιός αισθάνονται αμέσως ένα άμτιβαΐον 
φλογερόν έρωτα. Ό Σίγκφριδ δρκίζεται είς τήν Βρουν- 
χίλδην αίωνίαν πίστιν, τής αφήνει τό δαχτυλίδι του ώ; 
έχέγγυον καί φεύγει διά νέας περιπετείας.

Εύρισκόμεθα τώρα είς τήν αυλήν τοΰ βασιλέως Γκούν- 
τερ. Ό ανόητος αυτός ήγεμών έχει μίαν ώραιοτάτην α
δελφήν, τήν ί κουτρούν, ύφίσταται δέ πολύ τήν επιρροήν 
τοΰ πονηρού καί φιλοδόξου Χάγκεν. Ό τελευταίος είναι 
υιός τοΰ Άλβερίχου, δ όποιος θέλει νά τόν μεταχειρισθή 
διά νά πάρη πίσω τό δακτυλίδι, βλέποντας ότι δέν το 
κατώρθωτε μόνος.

Ό Χάγκεν υπακούει είς τάς όδηγί ις τοΰ πατέρα του.
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Τήν μεσημβρίαν τής προπαρελθούσης Κυριακής 
28 ’Οκτωβρίου άφίκετο, ώς είχεν προαναγγελθή, διά 
τής ταχείας αμαξοστοιχίας, έκ Βερολίνου, ή γέρμα- 
νΐς καλλιτέχνις τοΰ κινηματογράφου, «άστήρ» τής 
U.F.A., κ. Μπριγκίτε Χέλμ. Τήν ώραίαν γερμανίδα 
βεντέττα προϋπάντησαν είς Γευγελήν άντιπρόσωποι 
τής «Έλλ. Κινημ. Ένώσεως», παρά δέ τήν ακατάλ
ληλον ώραν καθ’ ήν τό τραΐνον έφθασεν είς Θεσσα
λονίκην, άπειρον πλήθος ύπεδέχθη τήν Μπριγκίτε 
Χέλμ είς τόν σταθμόν, τήν όποιαν καί έχειροκρότη- 
σε ένθουσιωδώς.

Έκ Θεσσαλονίκης ή γερμανίς «στάρ» άναχωρή- 
σασα άμέσως έ'φθασεν είς ’Αθήνας τήν έπομένην, 
συνοδευομένη ύπό τοΰ διευθυντοΰ τής Ε.Κ.Ε., κ. θ, 
Δαμασκηνού.

Είς τόν σταθμόν Λαρίσσης, χιλιάδες κόσμου άνέ- 
μενον άπό πρωίας τήν άφιξιν τοΰ τραίνου τό όποιον 
μετέφερε είς τήν χώραν μας τήν ύπέροχον ξανθήν 

κόρην τοΰ βορρά, ήτις μέ τήν έλληνικήν καλλονήν 
της- κατέκτησε τό κοινόν μας. Μόλις τό τραΐνον ένε- 
φανίσθη καί προτοΰ άκόμη πλησιάση είς τόν σταθ
μόν, τά πλήθη έν έξάλλω ένθουσιασμώ έχειροκρό- 
τουν τήν ξανθήν Άντινέαν, δταν δέ ένεφανίσθη άπό 
τοΰ παραθύρου τοΰ οχήματος χαιρετώσα τούς θαυ
μαστός της, ό ενθουσιασμός τοΰ κοινοΰ έκορυφώθη.

Ή καλλιτέχνις κατασυγκινημένη άλλά καί ολίγον 
φοβισμένη άπό τάς θερμοτάτας έκδηλώσεις τών θαυ
μαστών της, παρεκάλεσε τούς συνοδούς της νά συνέ
χιση τό ταξείδιόν της καί νά κατέλθη είς άλλον 
σταθμόν, διότι λόγω τής πυκνότατης συγκεντρώσεως

Ή ωραία γερμανίς καλλιτέχνις κ. Μπριγκίττε Χέλμ 
συνοδευομένη ύπό τοϋ κ. Θ. Δαμασκηνοΰ, διευθυν- 
τοΰ τής Ε. Κ. Ε. καί πλήθους θαυμαστών της, κατέρ

χεται έκ τής Άκρ πόλεως.
(Φωτογραφία ληφΟεΙσα είδικώς δ ά τόν «Ktv. ’Αστέρα )

τών Θαυμαστών της, δέν Θά ήτο εϋκολος ή άποβίβα 
σίς της. Πράγματι ή Μπριγκίττε έσυνέχισε τό ταξεί
διόν της μέχρι τοΰ σταθμοΰ τοΰ Άγ. Ίωάννου τοΰ 
Ρέντη, δπου έν τώ μεταξύ μετέβησαν καί τά αύτο- 
κίνητα ινα παραλάβουν αύτήν καί τούς συνοδούς της.

Έκεΐθεν, άνήλθεν είς τάς ’Αθήνας καταλήσασα 
είς τό ξενοδοχεΐον τής Μ. Βρεττανίας ώς φιλοξε- 
νουμένη τής «Έλλ. Κινημ. Ένώσεως». ’Αμέσως κατό
πιν μετέβη είς τήν οικίαν τοΰ κ. Δαμασκηνοΰ καί 
παρεκάθησε είς γεΰμα παρατεθέν πρός τιμήν της.

Τήν έπομένην, δπως είχεν άναγγελθή καί διά 
τών έφημερίδων, ή κ. Μπριγκίττε Χέλμ, ένεφανίσθη 
άπό τής σκηνής καί τών τριών Κινηματογράφων τής 
Ε.Κ.Ε., άπ’ δπου εΐπεν γερμανιστί όλίγα θερμά λό
για πρός τό Κοινόν εύχαριστήσασα αύτό διά τήν θερ- 
μοτάτην ύποδοχήν καί τάς έκδηλώσεις άγάπης καί 
έκτιμήσεως τοΰ έλληνικοΰ κοινοΰ πρός τό άτομόν της, 
πράγματα τά όποια τήν συνεκίνησαν βαθύτατα καί 
τά όποια θά τής μείνουν άλησμόνητα.

Ή κ. Μπριγκίττε Χέλμ παρέμεινεν εις τήν πόλιν 
μας έπί εξ ολοκλήρους ήμέρας, έπισκεφθεϊσα διάφο
ρα άξιοθέατα μέρη τής πρωτευούσης καί τών περι
χώρων, τήν δέ προπαρελθοΰσαν Παρασκευήν 2 Νο
εμβρίου τό βράδυ, άνεχώρησεν διά τής ταχείας καί 
πάλιν άμαξοστοιχείας κατ’ ευθείαν διά τό Βερολΐνον.

Τάς ειλικρινείς έντυπώσεις τής Μπριγκίττε Χέλμ 
άπό τό ταξείδιόν της είς τήν Ελλάδα, τάς όποίσς 
θά μάς άποστείλη ή ιδία έκ Βερολίνου, μόλις ώς 
φθάση έκεϊ, θά τάς δημοσιεύσωμεν είς προσεχέςϊτεΰ- 
χος τοΰ «Κινημ. 'Αστέρος».

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

$ &I Η ΚΡΙΤΙΚΗ Ξυνερ -ΣΙΑ κ. BIQNOZ ΠΛΠΑ/ΛίΧΑΛΗ

Παραγωγή U. F. Α.

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΙΑΣ ΝΥΧΤΑΣ 
(Όμιλοΰσα γερμανιστί) Προεβλήθη εις τό «Σπλέντιτ» 

’Εκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
Πρόκειται περί ένός μετρίου έργου, διά τό όποιον 

διερωτάται τις, διά ποιον λόγον «έγυρίσθη». Είναι 
πράγματι λυπηρόν τό δτι ή «Οϋφα» κατά τά τελευ
ταία έτη μάς έδωσεν άρκετά παρόμοια κατασκευά- 
σμα τά όποια ώς μόνον άποτέλεσμα έχουν νά κλο
νίζουν όλίγον κατ’ όλίγον τήν πίστιν τοΰ κοινοΰ 
πρός τήν μεγάλην γερμανικήν εταιρίαν.

Ή Κάτε φόν Νάγκυ καί ό Βίλλυ Φρίτς, είς τούς 
όποιους δέν δίδεται εύρύ πεδίον δράσεως, άγωνίζον- 
ται νά δώσουν κάποιαν ζωήν είς τό φίλμ, χωρίς 
δμως καί νά τό κατορθώνουν.

Τό φίλμ έδώ, παρά τά όνόματα τών πρωταγωνι
στών του, δέν έσημείωσεν έπιτυχίαν.
Παραγωγή Atlandis Film

ΦΡΑΣΚΟΥΤΤΑ
(Όμιλοΰσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια» 

Εκμετάλλευσις Ε.Κ.Ε.

Πρόκειται περί διασκευής τής γνωστής όπερέτ- 
τας τοΰ Λέχαρ, τήν όποιαν έδίδαξε πρό όκταετίας 
είς τάς ’Αθήνας ό μακαρίτης Παπαϊωάννου μέ τήν 
Λαουτάρη. Ώς κινηματογραφικόν έργον ή «Φρα- 
σκουΐτα» δέν μάς ικανοποιεί. ’Ενθυμίζει πολύ θέα
τρον, είναι άπ’ άρχής μέχρι τέλους πλήρες συμβα
τικότητας, καί δέν παρουσιάζει μεγάλο ένδιαφέρον. 
Άλλά καί άπό τεχνικής άπόψεως ύστερεΐ. Ό Κάρλ 
Λαμάτς ένόμισεν δτι μέ τό νά παρενθέση είς τό 
φίλμ μερικάς δύσεις τοΰ ήλιου καί μερικάς θαλασ- 
σίας άπόψεις πού δέν έχουν συχνά κανένα λόγον 
ύπάρξεως, θά προσέδιδεν είς τό φίλμ τό ’Ισπανικόν 
χρώμα, πού τόσον τοΰ λείπει!

'Η «Φρασκουΐτα» δμως, έάν δέν μάς ικανοποιεί 
ώς κινηματογραφικόν έργον, έχει άλλα στοιχεία διά 
νά άρέση είς τό κοινόν : τήν πλουσίαν καί άφθονον 
μουσικήν τοΰ Λέχαρ, καί τό ώραΐο τραγοΰδι τοΰ 
Χάνς Μπόλμαν καί ιδιαίτατα τής μεγάλης σοπράνο, 
τής ’Όπερας τοΰ Βερολίνου καί τής Βιέννης, Γιαρ- 
μίλας Νοβότνα.

Ουτω χάρις είς αύτά καί είς τόν γνωστόν τίτλον 
του, τό φιλμ έσημείωσε κατά τήν ένταΰθα προβο
λήν του, σχετικήν έμπορικήν έπιτυχίαν.
Παραγωγή «Metro Goldwyn»

Ο ΑΝΔΡΑΣ
ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΘΕΙ...

(Όμιλοΰσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό
(dubbing) «’Αττικόν»

Εκμετάλλευσις -Μέτρο Γκόλντουίν»

Τό φίλμ αύτό υπήρξε μία εύχάριστος έκπληξις 
δι’ έμέ. Έπήγα νά τό ίδω μέ τήν πεποίθησιν δτι θά 
εύρισκόμην έμπρός είς ένα έργον ρεκλάμα τοΰ περι
φήμου γόητος πρωταθλητοΰ τής πυγμαχίας, καί παρη- 
κολούθησα ένα άρκετά ένδιαφέρον φίλμ, πλήρες 
άπό άλήθειαν, ρυθμόν καί ζωήν. Είναι άληθές δτι 
σκηνοθέτης είναι δ Βάν Ντάϊκ. ό δημιουργός τών 
«Λευκών Σκιών» καί τής «Ραψωδίας έρωτρς», καί 
κατά κανόνα δλα τά έργα τοΰ σκηνοθέτου τούτου 
είναι κατά τό μάλλον καί ήττον ένδιαφέροντα.

Ή ύπόθεσις δέν είναι πρωτότυπος. Στρέφεται 

γύρω άπό τήν ιστορίαν ένός πυγμάχου, καί μάς δει
κνύει τήν βαθμιαίαν άνάδειξίν του, τούς άγώνας καί 
τάς προπονήσεις του, τήν αισθηματικήν καί οικογε
νειακήν ζωήν του, τούς έρωτας καί τάς κατακτήσεις 
του, καί μάς εισάγει είς τά παρασκήνια τοΰ άθλη- 
τικοΰ κόσμου. Βεβαίως δλα αύτά μάς είναι γνωστά 
καί άπό άλλα έργα, ώς λ.χ. τά : «Μιά νύχτα άγω- 
νιας», «'Όταν άγαποΰμε», «Έρως πρωταθλητοΰ» 
κ. ά., άλλά σπανίως μάς παρουσιάσθησαν κατά τρό
πον τόσον τέλειον, δσον είς τό ύπό κρίσιν έργον. 
Οί περισσότεροι τών ήθοποιών, παίζουν πολύ φυσι 
κά, άλλά ιδιαιτέρως πρέπει νά έξαρθοΰν ή Μύρνα 
Λόϋ, τής όποιας ή έξέλιξις διαπιστοΰται είς κάθε 
της νέαν έμφάνισιν, καί ό Βάλτερ Χοΰστον, ό όποιος 
μάς δίδει ένα τέλειον τΰπον μάνατζερ. Ό Μάξ 
Μπάερ δικαιολογεί τόν τίτλον του ώς γόητος. Βε
βαίως δέν έχει τίποτε άπό τήν κλασσικήν καλλονήν 
ένός Άδωνι, άλλά έχει ώρισμένα άλλα χαρίσματα 
πού άρέσουν περισσότερον είς τάς γυναίκας. Ώς 
ήθοποιός δέν είναι κακός, καί αύτό είναι κάτι διά 
τήν πρώτην του έμφάνισιν. Χαριτωμένη ή σκηνή τοΰ 
μιοΰζικ χώλλ, άν καί όλίγον ξεκάρφωτη, καί τέλειον 
άπό πάσης άπόψεως τό μάτς Μπάερ —Καρνέρα, τό 
όποιον είναι καί τό κλοΰ τοΰ φίλμ. Επιφυλάξεις 
μεγάλας έχομεν ώς πρός τό ντουμπλάρισμα, τό 
όποιον δέν είναι διόλου έπιτυχημένον.

Τό περίεργον είναι δτι τό έργον αύτό ένώ περι
έχει άρκετά στοιχεία διά νά άρέση είς τό πολύ 
κοινόν, κατά τήν προβολήν του είς τό «’Αττικόν» δέν 
έσημείωσεν έπιτυχίαν. Πώς νά έξηγηθή αύτό; ”1σως 
διότι τό είδος του, δέν συμβιβάζεται πολύ μέ τό 
κοινόν πού συχνάζει είς τό «’Αττικόν».

Πάντως τό φίλμ αύτό συνιστάται άνεπιφυλάκτως 
διά τάς έπαρχίας. Είναι βέβαιον δτι έκεϊ θά τό 
εκτιμήσουν περισσότερον, δπως άλλωστε τοΰ 
άξίζει.
Παραγωγή «Universal Europa»

S. Ο. S. ΠΑΓΟΒΟΥΝΑ
(Όμιλοΰσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον» 

’Εκμετάλλευσις Άμολοχίτη—Βουλγαρίδη
Τό έργον αύτό έρχεται είς κατάλληλον στιγμήν 

διά νά τονώση τήν πίστιν μας πρός ιόν κινηματο
γράφον, τήν όποιαν διάφορα κατασκευάσματα παν
τός είδους έκλόνισαν τόν τελευταΐον καιρόν. Πρό
κειται περί ένός documentaire romance, τό όποιον 
μάς δίδει μίαν εικόνα τής ζωής είς τόν Βόρειον 
Πόλον (Γροιλανδίαν) καί τό όποιον περιέχει μερι
κάς φωτογραφίας άφθάστου ώραιότητος. Τό σενάριο 
είναι άδύνατον καί υποτυπώδες, χρησιμεύει δέ 
απλώς ώς μέσον διά νά έπιτρέψη είς τόν σκηνοθέ
την, τόν γνωστόν μας δόκτωρα Άρνόλντ Φάνκ, νά 
μάς δείξη κατά τήν διάρκειαν τής έξελίξεώς του 
δ,τι άξιοθέατον ύπάρχει είς τά μέρη αύτά. Ίσως 
λόγω τής διαρκοΰς θέας τών πάγων, νά γίνεται τό 
φίλμ όλίγον μονότονον καί νά κουράζη κάπως τόν 
θεατήν, αύτό δμως δέν τό εμποδίζει άπό τοΰ νά 
είναι έργον άξιοθέατον χαι πραγματικής άξΐατ. Οί 
ήθοποιοί χάνονται μέσα είς τό μεγαλεΐον τής φύσεως. 
Πρέπει δμως νά τονισθή ιδιαιτέρως τό θάρρος τού
των, οί όποιοι, μέ κίνδυνον, συχνά, τής ζωής των, 
άνέλαβον νά μεταβοΰν έπί τόπου καί νά ύποστοΰν 
δλους τούς κόπους καί τάς ταλαιπωρίας πού συνε
πάγεται ένα παρομοίας φύσεως ταξεΐδι.

Πώς νά περιγράψη κανείς τήν ώραιότητα καί 
τήν μεγαλοπρέπειαν ώρισμένων σκηνών, ώς έπί 
παραδείγματι τής θυέλλης καί τοΰ κρημνίσματος

περιγράφει εις τόν Γκοϋντερ τήν ώιιορφιά τής Βρουνχίλ- 
δης καί τοϋ συνιστφ νά τήν πάρρ σύζυγόν του, άφοΰ πο
τίση τόν Σίγκφριδ μέ τό φίλτρ.ον τής λήθης κοί τόν παν- 
δρέψη μέ τήν ώραίαν Γκουτροι'ν, ή οποία θά τόν βοη- 
θήση νά ξεχάση τελείως τά θέλγητρο τής θείας του.

Ό Σίγκφριδ φθάνει, πίνει τό φίλτρον καί ερωτεύεται 
τήν Γκουτρούν. Μέ τήν βοήθειαν τοΰ κράνους, παίρνει 
τήν μορφήν τοΰ Γκοϋντερ, ό όποιος θέλει νά απελευθέ
ρωση τήν Βρουνχίλδην άπό τήν τιμωρίαν της, άλλά φο
βείται νά αντιμετώπιση τάς φλόγας. * *Η ΒρουνχίλΛη ξυ· 
πνά καί δίδει τό δακτυλίδι εις τόν σωτήρα της, νομίζον- 
τάς τον γιά τόν Γκοϋντερ. “Οταν διιως αντιλαμβάνεται 
τήν απάτην, διότι βλέπει τό δακτυλίδι είς τό χέρι τοϋ 
Σίγκφριδ, θυμώνει καί ορκίζεται έκδίκησιν.

Συνωμοτεί μέ τόν Χάγκεν, ό όποιος θέλει νά πάρη 
τό δακτυλίδι, καί τοΰ αποκαλύπτει δτι έχει κάμνει τόν 
Σίγκφριδ άιρωτον είς δλον τό άλλο σώμα του εκτός τής 
πλάτης, διότι ουδέποτε βέβαια θά έγύριζε τήν πλάτην 
του πρός τόν εχθρόν. Κατά τήν διάρκειαν ένός κυνηγιού, 
ό Χάγκεν κτυπά τόν ήρωα ανάμεσα εις τούς δύο ώμους 
του, τόν σκοτώνει καί παίρνει τό δακτυλίδι άπό τό χέρι 
τοΰ Σίγκφριδ.

Τότε δμως ό Ρήνος φουσκώνει, διά νά έπιτρε'ψη είς 
τάς τρεις θυγατέρας του νά πάρουν τό δακτυλίδι τό κα- 
μωμένον άπό τόν θησαυρόν των, καί τά ορμητικά νερά 
του παρασύρουν ;.αί πνίγουν τόν Χάγκεν».

** *
Αύτή είνε ή ύπόθεσις τοΰ έργου τοΰ Βάγκνερ, πλου

τισμένη καί μέ πολλάς δευτερευούσας σκηνάς.
Ό μέγας συνθέτης έχει χωρίσει τό έργον του είς 4 

έπεισόδια : Τό «Χρυσάφι τοϋ Ρήνου», τάς «Βαλκυρίας», 
τόν «Σίγκφριδ» καί τό «Λυκόηως τών Θεών».

Τρεις φορέτ μέσα είς ένα μήνα, κάθε Αύγουστον, τά 
4 αύτά έπεισόδια παίζονται είς τό θέατρον τοΰ Μπαϋ- 
ρόϋτ έπί 4 συνεχείς ημέρας.

Τό θέαμα αρχίζει κάθε απόγευμα είς τάς 4 καί τε
λειώνει είς τας 10 τό βράδυ, μέ διάλειμμα μιά ώρας έ
πειτα άπό κάθε πραξιν.

Τό πρόγραμμα τών έργων τοΰ Βάγκνερ συμπληρώνε
ται κάθε έτος καί μέ 2 άλλα.

Έφέτος, έπαίχθησαν ό «Πάρσιηαλ» καί ό «Άρχιτρα- 
γουδιστής».

Οί θεαταί παρακολουθούν τήν παράστασιν μέ σοβα
ρότητα πραγματικά γερμανικήν. "Οταν πέση ή αυλαία, 
δέν χε ροκροιοΰν καθόλου. Ούτε ό Βάγκνερ, ούτε οί έρμη- 
νευταί του έχουν ανάγκην άπό τέτοιας έπιδοκιμασίας.

’Ολίγα λεπτά πνευματική; συγκεντρώσει»:, μέ τά φώτα 
άκόμη σβυσμένα, καί έ ιειτα τό μεγάλο θέατρον αδειάζει 
άργά καί άθόρυβα.
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τών χιονοβούνων ; Αύτά είναι πράγματα πού πρέπει 
νά τά δή κανείς, διότι σπανίως τοΰ δίδεται παρο- 
μοία εύκαιρία. Δυστυχώς τό φιλμ αυτό, τό καλλί- 
τερον, κατά πολύ, τής παροΰσης έβδομάδος, δέν 
έσημείωσεν έπιτυχίαν, κατά τήν πρόβολόν του εις 
τό «Πάνθεον». Ό κόσμος προετίμησε νά ταλαιπω 
ρηθή διά νά ϊδη τήν Μπριγκίττε Χέλμ!... Λυπηρά 
διαπίστωσις, ή όποια μάς έμβάλλει εις σκέψεις διά 
τήν νοοτροπίαν καί τό διανοητικόν επίπεδον τοΰ 
κοινοΰ μας !
Παραγωγή Paramaont
ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚ1Ι ΝΥΧΤΑ
(Όμιλοϋσα γαλλιστί) Προεβλήθη εις τό «Παλλάς» 

Έκμετάλλευσις Άν. Κιν. Εταιρίας.
Επιτυχής γαλλική μουσική κωμωδία, άπό τάς 

καλλιτέρας τοΰ είδους. Τό σενάριο είναι άρκετά 
ένδιαφέρον, ό διάλογος σπινθηροβόλος, ή μουσική, 
τοΰ Ραοΰλ Μαρεττί, εύκολη καί εύχάριστη, οί ηθο
ποιοί παίζουν ικανοποιητικά, αί κωμικαί καταστά
σεις δέν λείπουν, καί τό φιλμ έν γένει εχει «γυρι- 
σθή» μέ πλούτον καί καλαισθησίαν. Τί άλλο θέλει δ 
θεατής, πού δέν ζητά άνωτέρας καλλιτεχνικός άπο- 
λαύσεις άπό τόν Κινηματογράφον, διά νά ίκανο- 
ποιηθή ;

’Από τάς πλέον επιτυχείς σκηνάς άναφέρω τήν 
συνάντησιν τοΰ Ντρανέμ μέ τόν Γκαρά εις τό σεπα- 
ρέ ή όποια είναι πολύ διασκεδαστική, καί τήν Βενε- 
τσιάνικη έορτή.

Συμπέρασμα : ’Εμπορικόν φίλμ, μέ έξησφαλισμέ- 
νην τήν έπιτυχίαν δΓ οίονδήποτε κοινόν.
Παραγωγή fox Film

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΣΟΥΖΑΝΝΑ
(Όμιλοΰα γαλλιστί) Προεβλήθη εις τό

(dubbing) «Πάνθεον»
Εκμετάλλευσις Φόξ Φίλμ.

«’Εγώ είμαι ή Σουζάννα» είναι τό τελευταϊον 
έργον ποΰ «έγύρισε» ή Λίλιαν Χάρβεϋ εις τήν ’Αμε
ρικήν, καί τό μοναδικόν της ίσως, πού θά προβληθή 
έφέτος εις τήν πόλιν μας. Πρόκειται περί αισθημα
τικού δράματος, τό όποιον ποικίλλεται μέ μερικά 
πραγματικώς ώραΐα, νούμερα μιούζικ χώλλ, καί μέ 
τό περίψημον κουκλοθέατρον τών πίκολλι. Τά πλέον 
δέ άξιοσημείωτα μέρη τοΰ φίλμ είναι ακριβώς αυτά 
τά δυο.

Ή Λίλιαν Χάρβεϋ έρμηνεύει διά πρώτην φοράν 
ένα δραματικόν ρόλον. Τόν κρατεί εύσυνείδητα, σάν 
πραγματική καλλιτέχνις που είναι, άλλά χωρίς δι
σταγμόν όμολογοΰμεν δτι τήν προτιμώμεν εις τά 
έλαφρά έργα. Τά χορευτικά νούμερα ποΰ έκτελεΐ, 
καί πού άποτελοΰν τό μεγαλύτερον θέλγητρον ώς 
προανέψερα, τοΰ φίλμ, είναι περίφημα.

Γενικώς πρόκειται περί έ'ργου τοΰ οποίου τό 
μεγαλύτερον προσόν άποτελεΐ ή παρουσία τής 
Λίλιαν Χάρβεϋ.

Δεδομένου δέ δτι είναι καί τό μοναδικόν έφετει- 
νόν φίλμ τής συμπαθοΰς «στάρ», εύνόητον είναι δτι 
θά σημειώση έμπορικήν έπιτυχίαν παντού δπου ήθε
λε προβληθή.
Παραγωγή Film Sonore Tobis

«ΠΟΛΙΣ I ΝΕΑ»
(ΌμιλοΟσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Παλλάς» 

Έκμετάλλευσις ’Αν. Κιν. Εταιρίας
Άπό τής έποχής τής έμφανίσεως τοΰ όμιλοΰντος, 

πολλοί μεγάλοι σκηνοθέται τοΰ βωβοΰ κινηματο
γράφου άπώλεσαν τόν έαυτόν των, καί τάς ικανό
τητας πού τούς διέκριναν. Μεταξύ αύτών συγκατα

λέγεται καί ό γάλλος m^itre Άμπέλ Γκάνς. Άλλά 
έάν είς τά προγενέστερα έ'ργα του («Τό τέλος τοΰ 
κόσμου»_καί «Μάτερ Ντολορόζα») ύπήρχε μία άνά- 
μιξις τοΰ καλοΰ καί τοΰ κακοΰ, είς τό «Πόλις» υπε
ρισχύει τό τελευταϊον.

Τό γνωστόν ομώνυμον θεατρικόν έργον τοΰ 
Άνρύ Μπατάϊγ, τό όποιον αύτό καθ’ εαυτό δέν 
στέκει πλέον διά τήν έποχήν μας, είς τόν κινηματο
γράφον άδικεΐται ύπερβολικά τόσο, άπό τόν δια 
οκευαστήν, Άνρύ Ντεκουέν, δσον καί άπό τόν σκη
νοθέτην. Τό κυριώτερόν του μειονέκτημα είναι τό 
δτι άπ’ άρχής μέχρι τέλους διατηρεί ένα θεατρικόν 
τόνον, έπιτεινόμενον άπό τό παίξιμο ώρισμένων 
ήθοποιών, οί όποιοι δέν έπέτυχον νά καταστήσουν 
άνθρώπινα τά πραγματικώς πολύ συμβατικά πρό- 
σωπατοΰ δράματος. Ή Μαρί Μπέλλ, ή όποια έπά- 
χυνε ύπερβολικά, είς καμμίαν στιγμήν δέν μας δίδει 
τήν έντύπωσιν δτι αισθάνεται καί ζή τόν ρόλον της. 
Ό Κωνστάν Ρεμύ, σχετικώς καλλίτερος δλων. Είς 
τά δραματικά σημεία παίζει ύπερβολικά καί κατά 
τρόπον τελείως θεατρικόν.

Πάντως τό φίλμ, παρά τά σοβαρά μειονεκτήματά 
του, δέν στερείται έμπορικής άξίας.
Παραγωγή «Ufa»

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΒΟΡΟΝΤΣΕΦ
(ΌμιλοΟσα Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια»
γαλλιστί) καί «Απόλλων»

Έκμετάλλευσις Ε. Κ Έ.
Πρόκειται περί περιπετειώδους έργου,"πτωχής φαν

τασίας, είς τό όποιον ό Άρθούρ Ρόμπισον κατώρ- 
θωσε νά δώση κάποιαν πιθανοφάνειαν, παρά τόν 
έξωφρενισμόν ώρισμένων καταστάσεων. Άπό τεχνι
κής άπόψεως τό φίλμ είναι άμεμπτον.Ή φωτογραφία 
είναι πρώτης τάξεως, τά ντεκόρ πλούσια καί καλαί
σθητα, τά «έξωτερικά» ώραιότατα καί τό ντεκουπάζ 
έπιδέξιον. "Ολα δέ αυτά πρός έξυπηρέτησιν ένός 
σενάριο μεγάλης άφελείας! Άπό τούς ηθοποιούς 
εύχάριστον έκπληξιν μάς έπροξένησεν ή Μπριγκίττε 
Χέλμ, ή όποια έκτος τοΰ δτι έρμηνεύει τόν ρόλον 
της, τόν άρκετά εϋκολον άλλωστε, ικανοποιητικά, 
μάς ένεφανίσθη άδυνατισμένη καί ύπέρκομψος, καί 
μάς ένθυμίζει τήν «γυναίκα μέ τό όφιοειδές σώμα» 
τών πρώτων της έμφανίσεων. Ό Ζάν Μυρά κρατεί 
ένα διπλοΰν ρόλον, καί τά καταφέρνει άρκετά καλά. 
Συμμετέχουν άκόμη, ή Μαντελέν Όζεραί (πριγκή- 
πισσα Νάντια), Σοκόλωφ (γραμματεύς τοΰ πρίγκη- 
πος), Γκαστόν Ντυμπόσκ, Τσάρλ Ρέτζυ, Μάρκ Χελύ 
καί Πιέρ Μενγκάν.

Τό φίλμ κατά τήν προβολήν του άπό τών Κινη
ματοθεάτρων «Τιτάνια» καί «Απόλλων» έσημείωσε 
σημαντικήν έπιτυχίαν καί τούτο διότι συνέπεσε μέ 
τήν άφιξιν είς τήν πόλιν μας τής πρωταγωνίστριας 
του Μπριγκίττε Χέλμ, ή όποια μάλιστα ένεφανίσθη 
τάς πρώτας ήμέρας άπό τής σκηνής τών άνωτέρω 
Κινηματογράφων.

ΕΞ ftl ΡΕΤΙΚ Η Τ Ι /Λ Η
ΕίΞ ΤΗΝ SJNE/AEKQNIIKA
Ευχαρίστως πληροφορούμε&α δτι ή Ελλανό 

δικός Επιτροπή τής διε&νοϋς’Εκ&έσεως Θεσ)κης 
άπένειμεν έφέτος είς τήν έν Μιλάνφ έδρεύουσαν 
Άν. ‘Εταιρίαν κατασκευής ήχητικών μηχάνημά 
των καί μηχανών προβολής ΣΙΝΕΜΕΚ ΑΝΙ £ Α 
ήτις σιμμετέσχε εις τούτην έκδ-έσασα τό νέον 
τύπον αύτής Β1ΚΓΩΡΙ4 5, τδ ΜΕΓΑ ΒΡΑ- 
ΒΕΙΟΝ μετά ΧΡΥΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ διά 
τήν άπό πάσης άπόφεως τελειότητα τής ώς Άνω 
έγκαταστάσιως.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ I
Ή κίνησις τών Κινηματογράφων τής πρωτευού- 

σης άρχίζει κάπως νά ζωηρεύει συντελοΰντος πρός 
τοΰτο καί τοΰ καιροΰ. ’Ιδίως κατά τήν προπαρελθοΰ- 
σαν έβδοδάδα παρετηρήθη έξαιρετική κίνησις, άλλά 
τοΰτο όφείλετο κυρίως είς τήν άφιξιν τής γερμανί- 
δος καλλιτέχνιδος Μπριγκίττε Χέλμ καί τής έμφα- 
νίσεώς τη: άπό σκηνής τών Κινηματογράφων «Τιτά
νια» «Σπλέντιτ» καί «’Απόλλων» δπου καί παρετη
ρήθη ή μεγάλη συγκέντρωσις θεατών, δχι δμως, 
δπως είπομεν τοΰ Κινηματογράφου, άλλά τοΰ κινημ. 
«άστέρος» Μπριγκίττε Χέλμ.

Κατά τάς δύο παρελθούσας έβδομάδας προεβλή- 
θησαν τά εξής έργα είς τούς κατωτέρω Κινηματο
γράφους.

Παλλάς: 29—4 Νοεμβρίου «Πολισινέλ» μέ τόν 
Κωνστάν Ρεμύ καί τήν Μαρί Μπέλ καί 5—11 Νοεμ
βρίου «Βιεννέζικα παραμύθια» μέ τήν Σνάϊντερ.

Αττικόν. 29—4 Νοεμβρίου «Ό άνδρας πού κάθε 
μιά ποθεί» μέ τήν Μύρνα Λόϋ καί 5—11 ίδιου τό 
νέον έργον τοΰ Σάρλ Μπουαγιέ καί τής Φλορέλ 
«Λιλιόμ» παραγωγής Φόξ Φίλμ.

Τιτάνια·. 29—4 Νοεμβρίου «Τό μυστικόν τών Βο- 
ροντσέφ» μέ τήν Μριγκίττε Χέλμ καί τόν Ζάν Μυρά 
καί 5—11 Νοεμβρίου «Ό περιπλανώμενος Ιουδαίος» 
όμιλοϋσα άγγλιστί μέ τόν Κόνρατ Φάϊτ.

Σπλέντιτ : 29—4 Νοεμβρίου «Πολωνέζικο ρομάν- 
τσο» μέ τόν Φραΐλιχ καί 5—11 Νοεμβρίου «Ή Ξανθή 
ΚατερινοΟλα» μέ τήν Λιάνε Χάϊντ.

Πάν&εον: 29—4 Νοεμβρίου «S. Ο. S. παγόβουνα» 
μέ τήν Λένι Ρίφενσταλ^καί 5—11 Νοεμβρίου τό άθά- 
νατον έργον τοΰ Λαμαρτίνου «Ζοσλέν» μέ τόν Σαμ
ψών Φαινσιλμπέρ.

’Απόλλων: 29—4 Νοεμβρίου «Τό μυστικόν τών 
Βοροντσέφ» συγχρόνως μέ τό Τιτάνια καί 5—11 
Νοεμβρίου «Ό φωτογράφος τής άγάπης» μέ τόν 
Σέκε Σάκαλ.

***
Δι’ άλλην μίαν φοράν, μάς δίδεται καί πάλιν 

άφορμή νά χαρακτηρίσωμεν τήν συναδελφικήν λεπτό
τητα τών άθηναίων έπιχειρηματιών τοΰ Κινηματο
γράφου. "Οπως έγράψαμεν καί ήμεις καί ήτο άλλωσ
τε γνωστόν, ύπό τών διευθυντών τών Κινηματογρά
φων συνεφωνήθησαν καί διετυπώθησαν μάλιστα καί 
έγγράψως έπί πρωτοκόλλου ύπογραφέντος ΰφ’ δλων, 
διάφορα ζητήματα άφορώντα τόν συναγωνισμόν, ώς 
έπί παραδείγματι, τήν κατάργησιν τής έκτυπώσεως 
καί τοιχοκολλήσεως διαφημιστικών ,μονοφύλλων, τήν 
διανομήν φέϊγ-βολάν, τόν περιορισμόν τών μεγάλων 
διαφημίσεων είς τάς έφημερίδας, τήν αΰξησιν τών 
τιμών τών εισιτηρίων κλπ. "Οπως δμως ήτο έπόμε- 
νον καί πριν ή παρέλθη δ μήν τοΰ μέλιτος, τήν παρ. 
Δευτέραν έκυκλοφόρησαν αί έφημερίδες μέ παμμε- 
γέθεις ρεκλάμες, πραγματικά τιτάνιες, τών Κινημα
τογράφων Τιτάνια Πάν&εον καί Σπλέντιτ. Εννοείται 
δτι κατόπιν αύτοΰ αί συμφωνίαι κατέρρευ’σαν καί 
άρχίζει καί πάλιν ό συναγωνισμός, ό όποιος θά ώφε- 
λήση ασφαλώς τούς τρίτους.

***
Καθ’ ά πληροφορούμεθα άσφαλώς, θά άπαγο- 

ρευθή καθ’ άπασαν τήν Ελληνικήν Επικράτειαν ή 
προβολή τής νέας ταινίας «Μπέλλα Ντόνα» μέ τόν 
Κόνρατ Φάϊντ, τής όποιας τήν έκμετάλλευσιν διά 
τήν Ελλάδα έχει ή «Έλλην. Κινημ. Ένωσις», διότι, 
τό περιεχόμενόν της θίγει ήθη καί έθιμα τών Αιγυ
πτίων.

a
Κατωτέρω δημοσιεύομεν τά πραγματοποιηθέντα 

εισιτήρια ύπό τών προβληθεισών είς τούς Κινημα
τογράφους α' βιζιόν νέων ^ταινιών κατά τό τελευ-
ταΐον δεκαπενθήμερον.

Έβδομα; 22—28 Όκτωμβρίου 1934.
ΠΑλΑΑΣ «Μιά Χριστουγεννιάτικη νύχια» Α. Γκαρά
Δεύτε ,>α 21 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια Ρ23
Τρίτη 23 » 987
Τετάρτη 14 » 1099
ΙΙέμπτη 25 » 1001
Παοασκευή 26 » 1275
Σάββατον 27 422
Κυριακή 28 > 2629

Τό δλον » ~8^36
ΑΤΤΙΚΟΝ «Σοΰ χαρίζω τή βραδυά μου». Μ. "Εγκερθ
Δευτέρα 22 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 2534
Τρίτη 23 > 2255
Τετάρτη 24 » » 1995
Πέμπτη 25 > > 1484
Παρασκευή 26 » 2017
Σάββατον 27 D 1517
Κυριακή 28

Τό δλον
* 3543

15.345
ΤΙΤΑΝΙΑ «Φρασκουΐτα». Γιαρ. Νοβότνα
Δευτέρα 22 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 1419
Τρίτη 23 » » 1400
Τετάρτη 24 » 1211
Πέμπτη 25 » » 1219
Παρασκευή 26 » 1351
Σάββατον 27 » » 1290
Κυριακή 28 » » 2832

Τό δλον » 10.722
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Τό κορίτσι μιας νύχτας». Β. Φρίτς.
Δευτέρα 22 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 755
Τρίτη 23 » » 848
Τετάρτη 24 » > 874
Πέμπτη 25 760
Παρασκευή 26 > » 1042
Σάββατον 27 » » 1033
Κυριακή 28 > X 1822

Τό δλον » 7134
ΠΑΝΘΕΩΝ «Έγω είμαι ή Σουζάννα». Λ. Χάρβεϋ.
Δευτέρα 22 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 1206
Τρίτη 23 1211
Τετάρτη 24 » » 1506
Πέμττη 25 » » 1Ρ81
Παρασκευή 26 » » 1769
Σάββατον 27 » » 1355
Κυριακή 28 > » 2868

Τό δλον » 11296
ΑΠΟΛΛΩΝ «Άνντ καί ”Αννυ», "Αν. Όντρα.
Πέμπτη 18 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 757
Παρασκευή 19 » » 1053
Σάββατον 20 1885
Κυριακή 21 » » 3606
Δευτέρα 22 474
Τρίτη 23 > > 385
Τετάρτη 24 522
Πέμπτη 25 > > 517
Παρασκευή 26 » > 800
Σάββατον 27 > > 614
Κυριακή 28 » » 1700

Τό δλον » 12313
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Έβδομάς 29—4 Νοεμβρίου 1934.
ΠΑΛΛΑΣ «Πολιβινέλ». Μαρί Μπέλ.
Δευτέρα 29 'Οκτωβρίου Εισιτήρια 1282
Τρίτη 30 » » 904
Τετάρτη 31 » » 407
Πέμπτη 1 Νοεμβρίου » 871
Παρασκευή 2 » » 516
Σάββατον 3 » » 1495
Κυριακή 4

Τό δλον
2328
7.803

ΑΤΤΙΚΟΝ <ι'Ο άνδρας πού κάθε μιά ποθεί». Καρνέρα.
Δευτέρα 29 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 846
Τρίτη 30 » » 678
Τετάρτη 31 > » 741
Πέμπτη 1 Νοεμβρίου » 702
Παρασκευή 2 » > 694
Σάββατον 3 » > 749
Κυριακή 4

Τό δλον »
2035
6.445

ΤΙΤΑΝΙΑ «’Τό μυστικό τών Βοροντσέφ». Μπρ. Χέλμ.
Δευτέρα 29 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 8110
Τρίτη 30 » » 3401
Τετάρτη 31 0 » 2697
Πέμπτη 1 Νοεμβρίου » 1474
Παρασκευή 2 » » 1261
Σάββατον 3 » » 1563
Κυριακή 4

Τό δλον »
3369

16.875
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Πολωνέζικο ρομάντζο». Γκ. Φραΐλιχ.
Δευτέρα 29 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 1266
Τρίτη 30 * » 955
Τετάρτη 31 » » 1521
Πέμπτη 1 Νοεμβρίου » 955
Παρασκευή 2 » » 1006
Σάββατον 3 > » 1338
Κυριακή 4

Τό δλον »
2972

10.013
ΠΑΝΘΕ3Ν •S-O.S » Λένι Ρίφενσταλ.
Δευτέρα 29 'Οκτωβρίου Εισιτήρια 1644
Τρίτη 30 » » 1288
Τετάρτη 31 > » 1301
Πέμπτη 1 Νοεμβρίου » 1210
Παρασκευή V » > 1130
Σάββατον 3 » » 1534
Κυριακή 4

Τό δλον »
3645

11.752
ΑΠΟΛΛΩΝ «Τό μυστικό τών Βοροντσέφ». Μπρ. Χέλμ·
Δευτέρα 29 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 1619
Τρίτη 30 » » 765
Τετάρτη 31 » » 11S9
Πέμπτη 1 Νοεμβρίου » 518
Παρασκευή Β » of 9
Σάββατον 3 > » 597
Κυριακή 4 » »

Τό δλον »
1660
6887

Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα κατά τήν
Ιδίαν εβδομάδα εί. τό «Τιτάνια».................... 16.875

Σύνολον Εισιτηρίων 23.762* * *
Άπό ηπειρωτικήν εφημερίδα πληροφορούμεθα 

δτι, έφέτος θά λειτουργήση βουβός είς τά ’Ιωάννινα 
ό Κινηματογράφος Εύστρατιάδη. Καί ή Έφημερ'ις 
συνεχίζει: «Βουβός, βουβός, τί νά κάνουμε; Άλλως 
τε καταβάλλεται κάθε προσπάθεια νά προβληθοΰν 
τά καλύτερα έργα. Κι’ έτσι θ’ άχουμε καί τόν Κινη
ματογράφον μας γιά χειμαδιό!». Τί είδους καλά 
βωβά έργα θά προβάλη δ κινηματογράφος τοΰ περί
φημου Εύστρατιάδη, αύτό δέν μάς πληροφορή ή συνά

δελφος τών Ίωαννίνων. Ημείς δμως οί όποιοι γνω- 
ρίζομεν τά κινηματογραφικά πράγματα καλύτερον 
παντός άλλου, πληροφοροΰμεν τήν καλήν συνάδελ
φον καί τούς Γιαννιώτες φίλους τοΰ κινηματογρά
φου, δτι ταινίαι βωβα'ι δέν είσήχθησαν καί δέν παρά
γονται πλέον άπό έξαετίας, αί δέ καλύτεραι τής 
έποχής έκείνης, σήμερον, δχι μόνον δέν προβάλλον
ται, άλλά καί προβαλλόμενοι, είναι ζήτημα άν καί 
ό πλέον εύφάνταστος θεατής θά κατορθώση νά 
έννοήση τί βλέπει.

Τί κρΐμα αλήθεια, νά μήν εύρίσκεται είς ολόκλη
ρον τήν ’Ήπειρον ένας εύσυνείδητος έπιχειρηματίας 
νά δημιουργήση έκεΐ ένα σύγχρονον άλλά καί τέ
λειον κινηματογράφον, ό όποιος άσφαλώς έν τοιαύτη 
περιπτώσει καί έπικερδής θά είναι ώς έπιχείρησις 
καί θά δδηγήση άσφαλώς τόν τόπον πρός τήν πρόο
δον καί τόν πολιτισμόν, άλλά καί άκόμη θά άπαλ; 
λαγή τό κοινόν τών Ίωαννίνων άπό τούς όνυχας 
τοΰ περιέργου έπιχειρηματία κ. Εύστρατιάδη.

* . * *
Τό Ύπουργεΐον τών Οικονομικών, μαζύ μέ τήν 

μελετωμένην έλάττωσιν τής φορολογίας τών εισιτη
ρίων, τοΰ Κινηματογράφου, όφείλει νά έξετάση καί 
τό ζήτημα μιας άλλης, έξ ίσου άδικου ύφισταμένης 
φορολογίας, τής καθημερινής άδειας τελέσεως θεά
ματος δι’ ήν έκαστος Κινηματογράφος καταβάλη 
καθ’ ήμέραν 106 δρχ. Διότι, δι’ ένα έκαστον τών 
μεγάλω'.· Κινηματογράφων, τών πραγματοποιούντων 
500, 1000 ή καί πλέον εισιτήρια ή καταβολή ένός 
ποσοΰ έξ έκατόν περίπου δραχμών δι’ άδειαν τελέ
σεως θεάματος, ήμπορεΐ νά είναι όπωσδήποτε λο
γική. Δι’ ένα δμως συνοικιακόν Κινηματογράφον 
δστις πραγματοποιεί, 100 εισιτήρια ή καί πολλάκις 
30 κα_ί μόνον τοιαΰτα ήμερησίως, ή καταβολή ένός 
ποσοΰ ίσου πρός τό καταβαλόμενον ύπό τών τρα
νών Κινηματογράφων, είναι όχι μόνον άδικος άλλά 
κάτι περισσότερον αύτοΰ. Δέν είναι έπομένως λογι
κόν, ένός μικροΰ ή συνοικιακοΰ Κινηματογράφου νά 
άναλογή μία δραχμή έφ’ έκάστου εισιτηρίου ή έν 
λόγω άδεια τελέσεως θεάματος καί ένός μεγάλου 
Κινηματογράφου νά άναλογή κάτω άκόμη τοΰ δέκα- 
λέπτου.

Τό Ύπουργεΐον τών Οικονομικών, τοΰ οποίου ή 
άρμοδία υπηρεσία έδειξε κατά καιρούς πλείστας 
δσας καλάς διαθέσεις πρός διαρρύθμισιν έπί τό δικαι
ότερου τής γενικής φορολογίας τών Κινηματογρά
φων, νά θελήση νά έξετάση καί τό ζήτημα τοϋτο, 
βέβαια οδσα δτι θά έξυπηρετήση δχι μόνον τάς 
μικρός έπιχειρήσεις άλλά καί αύτοΰ τούτου τοΰ 
Δημοσίου τά συμφέροντα.

! Η K1HH2IS TQH Ε1Μ i
ΜΙ_________________________________________ ι Μ

Πειραιεύς
Χάϊ-Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά φίλμ. »Σοΰ χαρ ζω τή 

βραδυά μου» μέ τήν Μάρθα "Εγκερτ καί «s O.S παγό- 
β >υνα».

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Άννυ καί Άννν» 
μέ τύν "Αννυ "Οντρα καί «Πολωνέζικο ρομάντσο»

Κάπιτολ Προεβλήθησαν τά φίλμ «Έγώ είμαι ή Σου- 
ζάννα» μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ καί «Σταυρός καί σπαθί».
Λεβάδεια

‘Αρμονία Προεβλήθησαν τά έργα «"Ενα τραγοΰδι γυ
ρίζει τόν κόσμο», «Γυναίκα μέ τό Σέξ άπήλ», «Ευτυχία 
γιά μιά νύχτα», «Ή σφίγξ ϊ-,μίλησεν», «Τό κεφάλι ένός 
ανθρώπου», «"Ενα τραγούδι, ένα φιλί, μιά γυναίκα» καί 
«Όρλώφ». Προσεχώς «Βόλγα; στις φλόγες», «Σερενάτα 
Σοΰμπερτ», «Φυγάδες» κ. ά. Πανουργίας.

13 «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

Καλάμαι
"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό λαχεϊον τοΰ 

διαβόλου», «Ό άρχιατσίγκανος», «Δίς Ροκοκό» μέ μεγά
λην έπιτυχίαν, τό ζουρνάλ τής δολοφονίας τού βασιλέως 
‘Αλεξάνδρου καί «Μοντέρνα χρόνια» μέ τήν Κράουφορτ.

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ερρίκος 8ος», 
«Σαιζόν στό Κάιρο», «Τά φώτα τής πόλεως», «Νύχτες 
στό Βόσπορο», μέ έπιτυχίαν, «Αί δύο δρφαναί» μέ μεγά
λην έπιτυχίαν καί τό ζουρνάλ τής δολοφονίας καί τής 
κηδείας τοΰ βασιλέως ’Αλεξάνδρου, άλλά δυστυχώς δέν 
ίκονοποιήθη τό κοινόν λόγφ τοΰ δτι ή ταινία εύρίσκετο 
έν κακή καταστάσει. Κεφαλλωνίτης.
Ηράκλειον.

Πουλακάκη Προεβλήθησαν τά έργα «Θέλω νά γίνω 
μεγάλη κυρία» καί «Τοτό». "Ηδη δίδει παραστάσεις ό 
θίασος Αύλωνίτη-Νέζερ.

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Σταυρός καί σπα
θί», «Ναύτης μέ τό στανιό», «Ό Βόλγας στις φλόγες» 
καί »"Οταν μέ γέλασες μιά βραδυά».

Νεαπόλεως. Αργεί.
' Ιεραπέτρας. ‘Αργεί.
Άρχανων. Προεβλήθησαν τά βωβά «Λουλούδι στή 

σκιά» καί «Ρασποΰτιν». Παρατηρητής.
’ Αργοστόλιον

Χρεωκοπήσασαι πάσαι αί κατά καιρούς δημιουργηθεϊσαι 
κινηματογραφικοί επιχειρήσεις, στερείται ήδη ή πόλις 
μας κινηματογραφικού θεάματος. Βουτσινάς.
Ζάκυνθος

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Ναυμαχία», 
«Μετά τόν έρωτα», «Σμόκυ», «Ποιος ό δολοφόνος», «Κα- 
βαλκάτ» καί «Κέρδιζε τή ζωή σου». Γρυπάρη.
Βόλος

’ 4χίλλειον. Κατά τό λήξαν 15θήμερον προεβλήθησαν 
έπιτυχώς τά έργα: «'Ένα φιλί μπροστά στόν καθρέφτη», 
«Μάχη», «Άν θέλυς...», «Γυμνός σάν τό σκουλίκι», καί ή 
ταινία τής δολοφονίας και κηδείας τοΰ βασιλέως ’Αλε
ξάνδρου τής Σερβίας.

Ν. ’Ιωνίας. Προεβλήθησαν «Ή κλίκα τών 30», καί 
«Ό Ζητιάνος τής Σταμπούλ».
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΟΥ

Νέον πλήγμα έπληξε τήν οικογένεια τοΰ κ. Φραγκου- 
δάκη. Ό υιός αύτοΰ ’Αριστείδης Φραγκουδάκης, έκ τών 
καλλιτέρων μηχανικών τοΰ κινηματογράφου, πάσχων άπό 
καιροΰ έκ ντυρασθενείας, ή όποία ένετάθη τελευταίως έκ 
τοΰ φόνου τοϋ άδελφοΰ του, ηύτοκτόνησε ριφθείς εις τάς 
γραμμάς τοΰ Λαρισσαϊκοΰ Σιδηροδρόμου, ύπό τούς τρο
χού; τοΰ οποίου εύρε οίκτρόν θάνατον, άποκοπείσης τής 
κεφαλής του. Παπαβασιλείου
’Ιωάννινα

Γκλόρια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή μάχη τοΰ Ντου- 
°Ιιόν» καί «Ή γυναίκα μου ή άπατεών».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν «Ή ελληνική ραψωδία» καί 
«Ό μοντέρνος άπάχης». Σ. Ε.
Καβάλλα

Διονύσια. Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά έργα «Ταρ- 
ζάν», «Ή ώραία τής Γρενάδης», «Μεσ’τήν άγγαλιά του» 
καί «Ή άδελφή μου καί έγώ».

’Ολύμπια. Λόγφ τής μή άφίξεως τών μηχανημάτων 
έκαμε έναρξιν παραστάσεων ό θίασος Ίατρίδου. "Ηδη 
άναμένεται ό μηχανικός κ. Κρήμ διά τήν ηχητικήν έγκα- 
τάστασιν. Ή. Βασιλακος.
Χανιά

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Θά μέ παντρε- 
φθής», «Τοτό», «Τί ονειρεύονται ή γυναίκες», «Ή γυ
ναίκα γιά τήν οποίαν όμιλοΰν», «Πώς νά τό πώ στόν 
άνδρα μου», «Τό υποβρύχιον 13», «Έξω φτιόχια», «Κουΐκ», 

«Μικρούλα καλώς ήλθες», «Φυγάδες» καί «Σάν σμίξουν 
δυό καρδιές».

'Ολύμπια. Διασκευασθείσης καταλλήλως τής αιθού
σης του έκαμεν έναρξιν μέ μηχανήματα Ούέμπστερ Σικά
γο καί προεβλήθησαν έπιτυχώς τά έργα «Τό βάλς τοΰ 
παραδείσου», «Διαγωγή μηδέν», «Τά δυό σου γαλανά μα
τάκια» καί «Ή γυναίκα μέ τό σέξ-άπήλ». S·
Δράμα

Μύγας. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή σκλάβα τοΰ πα
ρελθόντος», «Μή ρωτάς γιατί», «Ό Άρχισιδηρουργός» 
καί «'Ένας άνδρας αέ καρδιά».

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό βασιλεύς τής 
ζούγκλας» είς δύο έποχάς, «Ό μάγος τοΰ Ιπποδρομίου», 
«Οί ίππόται τής άρβύλας» καί «Ταρζάν ό δεύτερος».

Γοριδάρης.
Ξάνθη

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί άντίζηλοι», 
«Καλό ταξεΐδι Μόνικα», «Μιά γυναίκα στό βολάν», «Ά- 
ριάν» μέ άποτυχίαν, διεκόπησαν δέ αί προβολαί λόγφ λή· 
ξεως τοΰ συνεταιρικού συμβολαίου.

Μύγας. Άκακαινισθείς τελείως θά λειτουργήση προσε
χώς ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Χρ. Σιάκσ, δστις μάς υπό
σχεται τήν προβολήν τών έκλεκτοτέρων ταινιών.

Παρασχίδης.
Κόρινθος

’Ατελιέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά φορά στή ζωή», 
«Μικρούλα καλώς ήλθες», «Κβό βάντις», «Δεσποινίς πα
ραμύθια Χόφιιαν», «Ίχνη πάνω στό χιόνι», «Ή μάχη», 
«Θά γίνης δούκισσ » «Ξεχασμένες έντολές», «Αί δύο ορ
φανοί» έπιτυχώς, «Έξτάζ» άνεπιτυχώς, «Σ’ άρέσω γιά 
γυναϊκά σου». Τό άνθος τής Χαβάϊ», «Πλωτή νήσος δέν 
άπαντά» καί «Φαντομάς».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά φίλμ «‘Ο φίλος μου ό βα- 
σιληάς», «Ό ύγρός τάφος», »Φρά διάβολο», «Ή έκδίκη- 
σις τών θηρίων» καί «‘Ο δρόμος πρός τήν διαφθοράν».

Πην. Κόλια.
Σέρραι.

Κρόνιον Προεβλήθησαν τά έργα «Ό διπλωμάτης τών 
γυναικών», «Αύτοκρατορικόν βάλς», «Αικατερίνη ή Με
γάλη», «Γαμήλιον ταξεΐδι», «‘Η γυναίκα μέ τό σέξ-άπήλ», 
«Εΐναι χαριτωμένος» καί «Σερενάτα Σοΰμπερτ», ούχί μέ 
μεγάλην έπιτυχίαν, ώς τουλάχιστον άνεμένετο.

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό πουλί τοϋ πα
ραδείσου», «Κοζάκοι στά σύνορα«, «Πάλι μαζί μέ σένα», 
• Ταρζάν» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «Ράφλ» καί «Ή μα- 
σκώτ τοΰ λόχου». Δέλτσιος
Χίος

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ελεύθερες ψυχές», 
«Τό δνειρον τοΰ Σαίνπρουν» τό όποιον προεβλήθη μόνον 
άπαξ λόγφ τής κακής καταστάσεως τής κόπιας, «Ή άδυ- 
ναμία μου», «ΚΓ εμένα ποιος θά μέ φιλήση» καί ή ται
νία τής κηδείας τοϋ ’Αλεξάνδρου μέ μεγάλην κοσμοσυρ
ροήν. Βουδούρης.

Πόρνος
Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ερωτες πριγκή- 

πων», «Μέσα στή θύελλα·, «Ό γυρισμός», «Τό αύτοκρα
τορικόν βάλς», καί «Νειάτα τόλμη, θάρρος».

Ζαφειδόπουλος.
Σόρος

’Απόλλων. Προεβλήθησαν κατά σειράν τά φίλμ «Ή 
συμμορία τής σκιάς», «Ένας πρωτότυπος γάμος», «Δε
σποινίς δακτυλογράφος», «Φωνή χωρίς πρόσωπο», «Ναγκά- 
να» καί «Ή Άτλαντίς» μέ τήν Μπρ. Χέλμ μέ πολύ μεγά
λην έπιτυχίαν. Προσεχώς «Ξύλινοι σταυροί» “Τό άνθος 
τής Χαβάϊ», κλπ. Γεραγάλας.
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1ΙΤΑΓΚ - ΦΙΛΜ Κ- α ε.
γεν. διευθυντής ΔΗΜ. Λ. ΓΑΖΙΑΔΗΣ 
ΑΘΗΝΑΙ - Μητρόπβλεως 1 

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

κών ταινιών κτλ.
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
(ΑΝΩΝΥΜΟΧ ΕΤΑΙΡΙΑ) 

ΓΡΑΦΕΙΑ : 
ΑΘΗΝΑ ΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 51

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ · ' ΑΝΖΕΡΒΟΣ,,
ΘΕΣΙΝΙΚΗ ΟΔΟΣ βενιζελου 3 - τηλ. Δ ι ευθ ." 01Κ 0 Ν 0 Μ □ Υ*ΣΑ  Μ A Ρ Α,, 

Έκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου 
.παραγωγής.

Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών και Μίκυ Μάους.

Κ.νπματογραφικαί 
Μηχαναί - ’Εξαρτήματα

Γενικοί Αντιπρόσωποι

1. IQANNOY & Α. ΜΑΛΛΗΣ
Πατησίων 99—Τηλ. 80-684

ΑΘΗΝΑΙ

CINE RADIO
Μηχανήματα

Όμιλοΰντος Κινηματογράφου 
Τά μόνα εφάμιλλα 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 Α Ξ ΦΙΛΜ
ΑΘΗΝΑΙ

28 Όδός Εϋριπίδου 28

Τηλ. Διεύθ. «Μαιξοξενάτο»
Πωλήσεις, ενοικιάσεις καί 

Παρακαταθήκη Κινημ. Ταιιιών 
Δράματα, Κωμωδίαι, ’Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόϋς, Μουσικαί 
Ούβερτοϋραι καί Μίκυ· Μάους

ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ
Ε Μ Μ. ΚΥΡΙΛΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΘΗΝΑΙ
ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ. 18 

TAX. ΚΙΒ. 171

ΑΓΟΡ A I 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
Ειδική δργάνωσις διά τήν 
Κεντρώαν ’Ασίαν καί ’Α

φρικήν.

A Κ Ε

ΦΟΞ - ΦΙΛΜ 
(ΕΛΛΑΣ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙ
1 Γ.’ΛΦΕΙΑ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 

(μεγαρον πολυδοροπουλου)

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ “ΦΟΞΦΙΛΜ,.

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 22-654

WEBSIFR CHICAGO
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ 

ΗΧΗΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΣΤΟΙ ΙΜ 
ΣΤΑΔΙΟΥ 6θδ -'ΑΘΗΝΑΙ 

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

ΑΝΩΝΥΜΟΙ - “C Λ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :
ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13

ΤΗΛΕΦ. 25-364

ΤΗΛΕΓΡ. Δ ι ευθυνςζις:

Λ At. I] ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣ1ΝΙΚΗΣ 

ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3

ΤΗΛΕΦ 35-81

: “Μ ΕΤΡΟΦΙΛΜΣ,,

Κ.ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ&Σ“
Κ ινη ματογραφ ικαι 

Ταινίαι 
τής παγκοσμίου 

παραγωγής
ΗΜΟΥΝ» ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΟΝ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18

-ΑΘΗΝΑΙ-

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝIKCN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ 

ΰΗΜ. ΠΟΝΤΙΚΗ 
ΑΘΗΝΑΙ 

ΓΛΛΟΣΤ9ΝΟΣ ΑΡ. 8 0η πάροδος Οδ. πατησιών)

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΝΕΟΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ 
ΠΟΛΕΟΣ, ΑΝΕΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Ειδική κατασκευή μηχανημάτων δια θερινούς καί 
χειμερινούς κινηματογράφους.

Κατασκευαί—Έπισκευαί—Μετατροπαί.

Χώρος πρός διά&εσιν 
Δι’ έκάαιην δημοσίευσιν 

Δρχ. 50.— 
Έτηαίως προπληρωτέα 

Δρχ. 750 —

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΦΙΛΜ

Γ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & Σ'*
'Οδός Σωκράτους 43 

1ος όροφος — άριθ. 2
ΑΘΗΝΑΙ

I ΤΑΙΝΙΑΙ ΟΜΙΛΟΥΣΑΙ 
ΚΑΙ ΒΩΒΑΙ

Μηχαναί προβολής 
I Μηχ)ματα όμιλοΰντος CINE RADIO 

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
όλων τών διαστάσεων.

Α. Ε. Κ. Ε.
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΩΝΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλεγρ. Διεΰθυνσις : “PSTKO,, — Άριθ. Τηλεφ. 24.339

Τμήμα Εκμεταλλεύσεως . Γε.νικο'1 ’Αντιπρόσωποι
των ηχητικών μηχανημάτων

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

ΔΙΑΡΚΗΣ 
παραγωγής. ΕΚΘΕΣΙΣ καί ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ

KIHBMIKB ΠΑΡΑΓ9ΠΙΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Κ. & Μ Α ΓΑΖΙΑΔΗ 
"ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ · ΦΙΛΜ ΚΟ ,, 

ΑΘΗΝΑΙ - ΣΤΑΔΙΟΥ 48 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ : 23-644

ΤΗΛΜΑΤα “ΚΟΣΜΟΦΙΛΜ-ΑΘΗΝΑι, 
Παραγωγή Ελληνικών Κινημ) 
κών Έργων καί Ζουρνάλ, Βιο
μηχανικοί- Διαφημιστικοί- Του
ριστικά! καί 'Εγκυκλοπαιδικοί 
Ταινίαι. (Μετά τάς εργασίμους 
ώρας τηλεφωνείτε: 23-754).
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we ταινία mi mi ένας bpiambo^
Μετά τάς 3 μεγάλας έπιτυχίας τών έργων

ΤΟ ΜΑΡΖ ΤΟΝ ΟΥΖΣΑΡΟΝ μέ τήν Φραντζίσκα Γκά
αλ ΧΟΥ XAPDZO ΤΗΝ ΒΡΑΔΥΑ ΜΟΥ μέ τήν

Μάρθα Έγκερθ
και μέ τήν εύνοουμένην τοΰ Χίτλερ Λένι Ρίφενσταλ,
προβάλλεται άπό τής προσεχούς Δευτέρας ΤΑΥΤΟ

ΧΡΟΝΟΣ είς τούς Κιν)γράφους ΠΑΛΛΑΣ 
καί ΠΑΝΘΕΟΝ ή παγκόσμιος έττιτυχία 
Η ΔΑΚΤΥΛΟ ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ 

ή συνέχεια τοΰ «Άνμέ θέλης έλα σύ», μέ τούς ίδιους πρωταγω
νιστής Μαίρη Γκλορύ, Ζάν Μυρά καί Άρμάν Μπερνάρ. 
Μουσική; Πώλ’Αμπραάμ, σκηνοθεσία Τζόε Μάϋ και Ρενέ ΙΙυζόλ 

Θ’ άκολουΰήση εντός τοΰ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου ή προβολή τών 
κάτωθι έργων:

©Ο ΑΟΛΟΟΟ τό κλοΰ τής έφετεινής σαιζόν—ή ταινία πού έσπασε 
τά ρεκόρ είς όλα τά μέρη τοΰ κόσμου προβληΟεΐσα είς 3 έπο- 
χάς.—«Έγυρίζετο» έπί 2 συνεχή έτη καί έστοίχισε άνω τών 
200 εκατομμυρίων.

ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΡΑΨΟΔΙΑ είς τήν όποιαν λαμβάνει μέρος ή 
περίφημη τσιγγάνικη ορχήστρα τοΰ Άλφρέντ Ροντέ γνωστή 
άπό τό Βάλς τοΰ Δουνάβεως, μουσική τσιγγάνικη τοΰ Πώλ 
Άμπραάμ, σκηνοθεσία Μάξ Νόΰφελντ.

ΚΟΙ^ΙΗΧ ΟΙΜΛΙΓΚΑΝΤΟ ή ^καλυτέρα ταινία τοΰ δημο
φιλούς Μπουμπούλ μέ τήν γνωστήν μουσικήν της.

ΚΟΥΡΕΥΖ ΤΗΧ ΧΕΒΙΛΛΗΧ ή γνωστή όπερα τών Ροσσίνι 
καί Μόζαρτ μέ όλην τήν μουσική της, μέ τόν περίφημον 
βαρύτονον Άντρέ Μπωζέ.

D1RACULA (θ άνθρωπος Σατανάς) ή ταινία πού προκαλεΐ ρίγη 
συγκινήσεως καί αγωνίαν.

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ AHXIM10NED τό ρομαν- 
τικώτερο φίλμ τοΰ 1934, ή πλέον δυνατή ύπόθεσις πού έγρά- 
φει διά μιάν ταινία.

Ο ΑΟΡΑΤΟΧ ΑΝ@Ρ©Π©Ζ από τό πασίγνωστο μυθιστό
ρημα τοΰ Γουέλς, ή ταινία πού έπήρε τό ΙΙΡΩΤΟ βραβεΐον 
διά τήν τεχνικήν του κλπ. κλπ.

ΑΜ0Λ0Χ1ΤΗΣΒ0ΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 14 τηλ. 24 895

ΑΝΤΙΠΡΟΣβΠΟΣ ΜΑΚΕΔ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΙίΤ. ΜΕΝΑΡΙΗ05 ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7 ΘΕΣ)ΚΗι
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