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Σας συμφέρει, άντί νά άγοράζετε μεταχειρισμένος μηχανάς προβολής
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WEBSTER CHICAGO
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ KRI ΤΗΣ ΗΝΩΤΕΡΟΤΗΤΟΣ

ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΑ 
ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ 
ΤΕΛΕΙΑΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚ ΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΕΩΔΗ ΑΠΟΔΟΣΙΝ ΤΟΥ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΑΝΤΑΣΤΟΝ ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΝ ΤΟΥ 

ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΊΛΟΥΣΤΑΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΝ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΕΡΙ 
ΤΟΥΣ 22 ΚΙΝ)ΦΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ 

------------------ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ --------------------

..Webster Chicago”
-----------------------------------ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΜΤ ΠΡΟΣδΠΟΣ
ΔΙ’ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑΝ - ΚΥΠΡΟΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

ΓΕΟΡΠΟΙ Α. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
ΞΟΑθ/ΛΟΥ 62 ΑΘΗΝΑΙ

Διά Μακεδονίαν καί Θράκην : Λ. ΤΣΑΤΣΑΠΑΣ - Φράγκων 31 - Θεσσαλονίκη

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΔΕΛΟΥ Τ Α 3 1935 ΕΙΝΑΙ 
ΑΦΘΑΣΤΟΝ ΕΙΣ .ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ 

ΚΑΙ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΝ ΕΙΣ ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΝ
ΙΣΧΥΟΣ 15 ΒΑΤΤ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΙ’ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΕΧΡΙ 

1500 ΘΕΣΕΩΝ
ΤΙΜΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΧΑΜΗΛΟΙ 

ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΙ
ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

X
^^^^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxgggxgg^l ΧΡΗΣΤΟΣ AS ΑΡΛΗΣ

ΤΗΛ€ΦΟΝΟΝ
26·845 ΣΤΑΔΙΟΥ 60Δ- ΑΘΗΝΑ! ΤΗΛ-ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ 

ΧΡΗΣΤΛΞΟΡ
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Προεβλήθησαν μέχρι σήμερον είς τούς 
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΥΡΙΖΕΙ 
ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
ΛΙΛΙΟΜ 
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΚΛΕΨΕ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΘΥΕΛΛΑ 
ΤΑ ΣΚΑΔΑΛΑ ΤΟΥ 1934 
ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 33 
ΑΠΟΨΕ θ’ ΑΡΘΩ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ 
Η ΣΟΥΖΑΝΑ ΕΙΜ’ ΕΓΩ 
Ο ΔΑΙΜΩΝ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ 
Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΩΝ ΚΟΖΑΚΩΝ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΠΑΘΙ 
ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΩΔΙΑ 
Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΡΑΣΤΗΣ 
ΦΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΑΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ 
ΕΡΩΤΕΣ ΑΜΑΖΩΝΩΝ 
ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΑΤΙΜΑΣΘΕΙΣΗΣ 
Η ΜΑΥΡΗ ΚΟΛΑΣΙΣ 
ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ ΤΗΣ ΣΑΧΑΡΑΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΘΗΡΙΩΝ 
ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 
ΚΟΛΑΣΙΣ ΣΤΗ ΣΑΓΚΑΗ 
ΙΟ ΕΞΠΡΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 
Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΦΑΚΙΡΗΣ 
ΟΙ ΙΠΠΟΤΑ1 ΤΗΣ ΑΡΒΥΛΑΣ 
Ο ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ 
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ ΚΑΟΥ ΜΠΟΤ 
ΣΜΟΚΥ 
ΟΙ ΑΠΑΓΩΓΕΙΣ 
ΜΙΑ ΜΕΡΑ Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ 
ΧΡΥΣΑ ΤΕΙΧΗ 
ΠΩΣ ΑΠΑΤΗΣΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ 
ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΡΑΧΝΗ 
Ο ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΝ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 
ΤΡΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΕΛΙΤΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
ΝΥΧΤΕΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΕΡΙ

Είναι τά έργα τά όποια έξασφαλίζουν -, «cιερυα, ειυπραςεις. 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ : Φόξ Μούβιτον Νιούς, Φόξ Μούβιτον Κάμερα θρίλς, Τέρρυ Τούνς, 

Μαγικά Χαλιά.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝθΝ 

Πλατεία Κάνιγγος
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
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Έτησία....... Δρ. 100.—
Έξάμηνος... » 60.—
Τρίμηνος... » 30.—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ 
Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ ▼ 
Α! σννδρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται ,

ΕΤΟΣ IB'ΑΡ.7 (353)

κεντρικούς κινηματογράφους τών ’Αθηνών
Μαντελέν Καρόλ, Φρ. Τόν 
Σάρλ Μπουαγιέ, Άναμπέλλα 
Σάρλ Μπουαγιέ, Φλορέλ 
Άνρ'ι Γκαρά, Λιλή Νταμιτά

Άλ'ις Φαίϋ, Ροΰντι Βάλυ 
Αντρέ Λυγκέ, ΈντβΙς Φεγιέρ 
Τζέννυ Γιοϋγκο,Πάουλ Χέρμπιγκερ 
Λίλιαν Χάρβεϋ 
Ζούγκλα, θηρία 
Ζοζέ Μοχίκα 
Ζοζέ Μοχίκα

Μοχίκα, Μόνα Μάρις
Ρουλιέν, Μόνα Μάρις
Μοχίκα, Μορένο 
Ρουλιέν, Μορένο 

Κλάρα Μπόου 
Γκρέτα Νίσσεν 
Έλίζα Λάντι 
Ντ. Τζόρνταν 
Νίγκελ Μπρούς 
Λεγεών τών Ξένων 
Ζ Ραϋμόν, Λ. Γιούγκ 
Γουώρνερ Όλαντ 
Σπένσερ Τρέϊσυ 
Βίκτωρ Τζόρυ 
Βίκτωρ Τζόρυ 
Μάκ Λάγκλεν, Ε. Λόβ 
Ζώρζ Όμπριάν 
Ζώρζ Όμπριάν 
"Ενα άλογο 
Σπένσερ Τρέϊσυ 
Έλίζα Λάντι 
Γκρέτα Νίσεν 
Ρόλαντ Γιώγκ 
Γουώρνερ “Ολαντ 
Γουώρνερ “Ολαντ 
Σάλλυ “Αϋλερς 
Ρόζμαρυ “Αμς 
Σπένσερ Τρέϊσυ 
Σάλλυ “Αϋλερς 

τάς μεγαλυτέρας εισπράξεις.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΦΥΝΣΙΣ 

HP. & Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
’Αρχισυντάκτης: Βίων Παπαμιχάλης 

Γραφεία: ‘Οόος SCKPΑΤΟΥΣ άριθ. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΤΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

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

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 5
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ΕΝΑ ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΟΥ ΑΡΝΟΛΤ ΦΡΑΝΚ

*0 δόκτωρ “Αρνολτ Φράνκ είνε γνωστός στον κινη
ματογραφικό κόσμο άπό τις μεγάλες αύθεντικές ταινίες 
πού μάς έπαρουσίασε, δπως τό «SOS», τόν «Βασιλέα 
τοΰ Λευκού ’Όρους» καί άλλες, τις όποΐίς έσκηιοθέτη- 
σε και «έγύρισε*  ό ίδιος μέ τή βοήθεια τολμηρών όπε
ρατέρ καί ηθοποιών.

*Ο δόκτωρ Φράνκ αναφέρει κατωτέρω μερικές άπό τις 
άναμνήσεις τον τής πολυτάραχης καρριέρας του.

«Κάποτε, πού βρισκόμουνα πάνω στις ‘Άλπεις, γρά
φει, γνωρίστηκα μέ τόν περίφημο ·σαμπιόν* Λ τοΰ Σκι 
Άγκστ, δ όποιος, δπως κι*  εγώ, ήταν μανιώδης ορει
βάτης καί μαγεμ ένος άπό τήν άγρια ώμορφιά τών “Αλ
πεων. ’Εγίναι ε άμέσως φίλοι καί άπό τή φιλία μας 
αύτή, γεννήθηκε ή συνεργασία μας. Μέ τόν ’Άγκστ ώς 
όπερατέρ επέτυχα τις μεγαλείτερες επιτυχίες μου. Μιά 
άπ*  αυτές ήταν καί τό «S. Ο. S.» γιά τό όποιο ώργάνω- 
σα ολόκληρη άποστολή άπό άνδρες τολμηρούς καί απο
φασισμένους πού νά μποροΰν ν' άνθέξουν στούς κινδύ
νους καί στις κακουχίες.

Γιά τις ετοιμασίες χρειάστηκα δυο ολόκληρες βδο
μάδες καί δταν ξεκινήσαμε, είμαστε έφωδιασμένοι μέ 
τρόφιμα, γούνες καί πολεμοφόδια παντός είδους : δυνα
μίτες γιά νά τινάξουμε στον άέρα τούς όγκοπάγους, δ- 
πλα διάφορα, άπό τά πιο πρωτόγονα ώς τά πιό έξελιγ- 
μένα, άκόμη καί αύτόματα πιστόλια.

Ό καθένας άπό τούς άνθρώπους μου ήξερε πώς θά 
είχε νά παίξη διπλό ρόλο' αύτόν πού θά κανόνιζε ή 
ταινία καί τόν ρόλο τοΰ έξερευνητοΰ.

Ξέρετε τί θά πή κινηματογραφική άποστολή στις 
θάλασσες τής Γροιλανδίας; Προϋποθέτει κινδύνους πού 
ούτε τούς φαντάζεσθε, δταν καθισμένοι στή ξεστή σάλ- 
λα τοΰ κινηματογράφου παρακολουθείτε τήν ταινία.

Πρώτ*  απ' δλα, εχετε ν' άντιμετωπίσετε τούς κινού
μενους όγκοπάγους, πού είνε ύπουλοι καί άνοίγουν καί 
σπάζουν μέ δαιμονιώδη κρότο εκεί πού δέν τό περιμέ
νετε, συμπαρασύροντας στήν άβυσσο ελκυθρα, άνθρώ
πους, ξώα, προμήθειες. *Εκτός  άπό αύτό, τρέχετε τόν 
κίνδυνο νά παρασυρθήτε στις παγωμένες ερημες εκτά
σεις τοΰ Βορρά ή νά συναντήσετε μεγάλες άσπρες άρ- 
κοΰδες μέ τις όποιες ή συνάντησίς δέν είνε καί τόσο 
διασκεδαστική, Άλλά ό πιό μεγάλος κίνδυνος, ό πραγ
ματικός, είνε τά παγόβουνα. 'Εκεί άπάνω δέν είνε πο
τέ κανείς στερεός. Τά ξαφνικά σπασίμα α πού γίνονται 
παρασύρουν δ,τι βροΰν στό κατρακύλισμά τους καί τό 
κάνουν πολτό.

'Η δυσκολία τού «γυρίσματος» μιας ταινίας πάνω στούς 
όγκοπάγους είνε άφάνταστη, άποκαρδιωτική. ‘Όλα εκεί
να τά βου^ά πού επιπλέουν, μοιάζουν μέ κόλασι. Είνε 
μιά διαρκής άπειλή πού σάς κρατεί άλυσσόδετον μπρος 
στό άγνωστον. Χωρίς νά τό θέλετε, χωρίς νά μπορείτε 
νό άντιδράσετε, εχετε σαφή τήν αίσθηση τής μηδαμηνό-

Πώς «γυρίζονται» ή ταινίες στις Πολικές θάλασσες 

τητός σας Αύτοί οι πελώριοι ό'γκοι άπό πάγο, πάνω 
στούς οποίους περπατάτε, άποσπώνται ξαφνικά κι*  άρ- 
χίξουν νά κυλάνε σάν σβούρες ή βουτούν στό νερό σέ 
βάθος εκατοντάδων μέτρων. Έκεϊ πού νομίξετε πώς 
βρίσκεσθε στά Ίμαλάϊα, τά βλέπετε έν ριπή οφθαλμού 
νά μεταβάλλωνται σέ σκόνη !

Έμείναμε πάνω σ' αύτά τά ύπουλα καταφύγια δσο 
λιγώτερο μπορούσαμε παρ’ δλη τήν ώμορφιά πού εί
χαν καί τή μεγαλοπρέπεια. Μάς χρειαζόταν γιά τό γύ
ρισμα τής ταινίας μας ενα σπάσιμο βουνού, μά τίποτε 
δέν προαναγγέλλει αύτά τά φαινόμενα ώστε επρεπε νά 
εχωμε υπομονή καί νά περιμένωμε. Ξέραμε πώς ήταν 
αύτοκτονία νά προσεγγίζουμε πολύ αύτούς τούς λευκούς 
γίγαντας, μά δέν μπορούσαμε καί νά κάνουμε διαφο
ρετικά.

'Η πρωταγωνίστρια τής ταινίας μας Λένη Ρήφενσταλ 
έπρόκειτο νά φύγη τό άλλο πρωί, μετά τό «γύρισμα» 
μιάς σκηνής, γιά τήν οποία είχαμε προσλάβει καί τόν 
άσσο τής γερμανικής αεροπορίας Ούντετ. ”

Έφυσοΰσε ένας άνεμος παγερός κι*  έδουλεύαμε ύπό 
τάς πλέον σκληράς συνθήκας, μά δέν μπορούσαμε πειά 
νά οπισθοχωρήσουμε, τούναντίον μάλιστα επρεπε νά 
βιαστούμε.

Ή βεντέττα μας καί οί όπερατέρ βρισκόντουσαν πά
νω σ’ ενα τεράστιο παγοβοΰνι καί σύμφωνα μέ τό σε
νάριο ό αεροπόρος μέ τό αεροπλάνο του έπρόκειτο ν*  ά- 
παγάγη τή νέα. “Εμείς παρακολουθούσαμε μέσα άπό 
ενα πλοιάριο παγοθραυστικό.

‘Όλα πήγαιναν καλά, δταν ξαφνικά είδαμε νά έρχε
ται μέ μεγάλη ταχύτητα πρός τό μέρος μας ενα άλλο 
παγοβοΰνι τεραστίων διαστάσεων.

‘Η Αένη Ρήφενσταλ καί οι όπερατέρ δέν φαινόν
τουσαν νά τρομάζουν άπό τόν τρομερό κίνδυνο πού διέ- 
τρεχαν. Κι*  δμως ή σύγκρουσις φαινόταν άναπόφευκτη 
καί θά ήταν τρομερή. Καθώς ξέρουμε δέ τό μεγαλείτε- 
ρο μέρος τοΰ παγόβουνου είνε κάνω άπό τήν έπιφτνεια 
τής θαλάσσης ώστε δέν μπορεί κανείς ν*  άντιληφθή ή 
νά πρ^βλέψη τή στιγμή άκριβώς π^ύ θά γίνη ή ούγ- 
κρουσις μέσα στή θάλασσα.

*0 Ούντετ εκανε μέ δλη του τήν ησυχία τις τολμη
ρές πτήσεις του καί τούς ελιγμούς του γιά ν*  άνακαλύ- 
φη τή Λένη Ρήφενσταλ καί κατέβαινε τόσο χαμηλά πού 
πολλές φορές φοβόμαστε πώς θά σκοντάφη πάνω στούς 
πάγους.

Αρχίσαμε λοιπόν νά τού φωνάζουμε μ*  δλη μας τή 
δύναμη :

— Πρόσεξε ! Παγοβοΰνι !
Μά ό κρότος τοΰ μοτέρ του τόν εμπόδιζε ν*  άκούση.
Καί ή σύγκρουσις τών παγοβούνων εγινε. “Ενας δαι

μονιώδης κρότος άκούστηκε σάν ομοβροντία πολλών 
κανονιών καί είδαμε μπροστά στά μάτια μας κάτι τό
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τρομερό. Τό μέρος που στεκόταν η πρωταγωνίστρια μας 
αποσπάσθηκε άπό τό παγοβοϋνι καί ή Λένη Ρήφεν- 
σταλ θά πνιγόταν αν με μεγάλη ψυχραιμία καί με κίν
δυνο τής ζωής της δεν επηδοϋσε στό πλοίο μας πουχε 
κατορθώσει με μεγάλη δυσκολία νά πλησιάση

Άλλά οί δυό όπερατέρ μας είχαν έξαφανισθή. Πρός 
στιγμήν τά χάσαμε. "Υστερα αρχίσαμε νά -ψάχνουμε και 
υστέρα άπο ώρες πολλές τούς βρήκαμε σ' ενα ύψος 50 
μέτρων. Εκεί επάνω τούς είχε τινάξει ή σύγκρουσις 
άντι νά τούς είχε πετάξη στή θάλασσα. Άλλά γιά νά 
τούς πάρουμε στό πλοίο επρεπε νά πέσουν στή θάλασ
σα καί ένας μέν τό εκανε, μ' όλο του τό χτυπημένο πό
δι, άλΛά ό άλλος δέν ήξερε κολύμπι. "Ετρεχε λοιπόν 
πρός όλες τις δ’-ευθύνσεις ψάχνοντας νά βρή μέρος νά 
κανεβη προς το πλοίο μας. Τέλος βρήκε ενα κατηφορι
κό μέρος καί άφέθηκε νά γλυσιρήση κάτω. Είχε κατέ- 
βει αρκετά όταν αίσθάνθηκε κάτω άπό τά πόδια του 
τό κενόν και μάς κύτταξε απεγνωσμένα, διστάζοντας 
πάντα νά κάνη βουτιά στή θάλασσα.

Καταλαβαίναμε πώς τά χέρια του δέν θ' άντεΐχαν 
πολλή ώρα να κρατιούνται άπό τό στήριγμα τού πάγου 
όταν πήρε φαίνεται μ,ιά τελευταία άπόφασι κι' έπήδη- 
σε στο πλοίο μας. "Εσπασε τό πόδι του, μά οπωσδή
ποτε είμαστε ευχαριστημένοι πού τήν είχε τόσο φθηνά 
γλυτώσει.

Αυτή τή φορά ώρκίστηκα νά μή ξαναεπιχειρήσω τέ
τοιες επικίνδυνες εκστρατείες, κι' όμως άργότερα ξανάρ- 
χισα γιά τό «γύρισμα*  τής νέας μου ταινίας «* Ο Βασιλεύς 
τού Λευκού Ορους». Τί τά θέλετε, δέν υπάρχει ωραιό
τερα μέθη από τήν μέθη τού κινδύνου.

ΑΡΝΟΛΤ ΦΑΝΚ

0 ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΔΙΗ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ
Τό μεγαλύτερον περιοδικόν τής ’Ιταλίας «\Ν- 

ΝΟΧΙΙΙ» τό δποΐον εκδίδει και διευθύνει δ Μου- 
σολίνι, εις ένα άρθρον του σχετικώς μέ τήν κινη 
ματογραφικήν κατάστασιν τής ’Ιταλίας, γράφει τά 
κάτωθι διά τήν «Μέτρο-Γκόλντουϊν Μάγιερ».

«—.ή Μέτρο Γκόλντουϊν-Μάγιερ» είναι ή πλέον 
αξιόπιστος καί αξιέπαινος ΈταιρίοΓ Άναμφισβη 
τήτως αί ταινίαι τη; είναι αί καλλίτεροι τής αγο
ράς καθώς καί οί ηθοποιοί της.

Φαντάζομαι δτι ή ώραιοτέρα ταινία τής ‘Εται
ρίας αυτής είναι ή «Βίβα Βίλλα», μέ πρωταγωνι
στήν τον Ουαλλας Μπήρυ, δ δποΐος κατά τήν έφε- 
τεινήν περίοδον εβραβευθη μέ χρυσοϋν μετάλλων 
ώς δ καλλίτερος σύγχρονος ήθοποιός.

Η ταινία αυτή δέν είναι μόνον ενδιαφέρουσα 
άπό καλλιτεχνικής άπόψεως άλλά συγχρόνως κατα 
πλήσσει διά τήν άφθαστον τεχνικήν της.

Έπληροφορήθηκα δτι ή ταινία αυτή έστοίχισε 
46.000.000 και δτι έχρησιμοποιήθησαν πλέον τών 
20 000 κομπάρσων.

Ο ΚΗ’Λ ΦΡΟ Ύ NT ΣΤΝΝ ΜΕΤΡΟ

Ο διάσημος Γερμανός όπερατέρ, δ κινηματο· 
γραφήσας κατά παλαιοτέρους καιρούς τήν άλησμό- 
νητον ταινίαν «Φάουστ» καθώς καί τάς μεγαλυτέ- 
ρας ταινίας τής «Ούφα», προσελήφθη ύπό τής «Μέ 
τρο-Γκόλντουϊν·Μάγιερ» διά νά σκηνοθετήση ται
νίας τής παραγω/ής της.

ΣΤΟΡΕΣΤΩΡΑΝΤΟΝ ΑΣΤΕΡΩΝ
Ωρα 1 μετά τό μεσημέρι. Τό μεγάλο ρεστωράν 

τών άστέρων, εις τούς λόφους τοΰ Μπέβερλυ, είνε 
πλημμυρισμένον άπό κόσμον.

"Ολοι σχεδόν έχουν τελειώσει τό φαγητόν τους 
καί φλυαρούν. ’Εμπρός εις τήν ΚάΘρην Χέπμπουρν, 
στέκεται ένας δημοσιογράφος, ό όποιος κρατεί ση
μειώσεις είς τό καρνέ του.
, — Μά δέν ήσαστε στή Νέα Ύόρκη ; έρωτώ μέ 
απορίαν τήν Χέμπμουρν.

— Μάλιστα. Καί τώρα είμαι έδώ... "Εφθασα αύ- 
τήν τήν στιγμήν. ’Έκαμα τήν διαδρομή μέ τό αύτο- 
κίνητό μου σέ ένα χρόνον, ό όποιος άποτελεΐ ρε
κόρ, άν πιστέψωμε τόν άντιπρόσωπο αυτόν τοΰ 
αθλητικού τύπου. Σάς βεβαιώ δέ δτι θά ήρχόμουν 
ακόμη γρηγορωτερα, άν, όλίγα χιλιόμετρα πριν 
φθάσω στό Χόλλυγουντ, δέν συνέβαινε μιά βλάβη...

— Στό μοτέρ; σπεύδει νά έρωτήση ό δημοσιο
γράφος.

— "Οχι, Στό «πονπόν» τής πούδρας μου.
Πλησιάζω είς τό τραπέζι τοΰ Κέδρικ Τζίμπσον, 

τοΰ περιφήμου διακοσμητοΰ, ό δποΐος συζητεΐ μέ 
τόν διευθυντήν τής Μέτρο-Γκόλντουϊν. θέμα τής συ
νομιλίας των είνε μία νεωτάτη καί περίεργη έφαρ- 
μογή τοΰ κινηματογράφου; Κάποιος ’Αγγλικανός 
πάστωρ τοΰ Λος, "Αντζελες είχε τήν άμερικανικω- 
τάτην ιδέαν νά άντικαταστήση τά θεία κηρύγματα 
μέ... κινηματογραφικός παραστάσεις!

Έμπήκα στήν αίθουσα, διηγείται ό Τζίμπσον, 
ένω έπροβάλλετο ένα μικρό φίλμ μέ τήν θυσία τοΰ 
’Ισαάκ. -Κυττάξετε—έ'λεγε ό πάστωρ. Τό μαχαίρι 
τοΰ ’Αβραάμ έχει ήδη μπή στό λαιμό τοΰ ’Ισαάκ..» 
’Αλλά, τή στιγμή έκείνη, τόν διέκοψε μία φωνή άπό 
τό βάθος τής αιθούσης: «"Ελα δά! Τά ξέρουμε τά 
κινηματογραφικά τρύκ!»

Φαντάζομαι δτι ό έκκεντρικός πάστωρ θά έλογι- 
κεύθηκε καί θά έπροτίμησε νά ξαναγυρίση είς τό 
παλαιόν σύστημα τών κηρυγμάτων...

* * *
Είς τό τραπέζι τοΰ Ούάλλας Μπήρυ, γίνεται λό

γος διά τά παρασκήνια τοΰ έργου «Βίβα Βίλλα».
, θΤ?Υ έπεσκέφθη, μαζί μέ τόν ρεζισσέρ ένα χω

ρίο του έσωτερικοΰ τοΰ Μεξίχοΰ, δπου έπρόκειτο νά 
«γυρισθή» κάποια σκηνή τοΰ έργου, ό καλός Μπήρυ 
ανεζήτησε μίαν στέγην διά τήν νύκτα. Τό κρεββάτι 
του μοναδικού διαθεσίμου δωματίου τής μοναδικής 
ταβέρνας τοΰ τόπου, δέν έφάνηκε πολύ καθαρόν είς 
τόν ήθοποιόν.

Πέστε μου τήν άλήθεια, θά βρώ πολλούς ψύλ- 
λους^έρώτησε ό τελευταίος τόν καταστηματάρχην.

’Ω, πολύ λίγους, έσπευσε νά άπαντήση εκείνος. 
Τους, διώχνουν, βλέπετε, οί κορέοι I

Είς τό τραπέζι, τής Νόρμας Σήρερ, μιλούν δλοι 
δια το γεγονός τής ήμέρας : τό κλείσιμον τοΰ μεγά
λου πάρκου τών γυμναστών τοΰ Χόλλυγουντ καί 
τήν σύλληψιν τών ιδίων.

’Ιδίως σχολιάζεται μία παράξενη λεπτομέρεια : 
Οτι αι κυρίαι που συνελήφθησαν, άπελύθησαν σχε

δόν άμέσως, ένω αί δεσποινίδες έμειναν φυλακι
σμένοι.

—Είνε άδικία ! λέγει ή Μαίρη Πίκφορδ. :Μήπως ή 
πανδρεμένες δέν ήσαν γυμνές δσο καί ή άνύπανδρες ;

~ Οχ1 τελείως, έπεμβαίνει ή Σήρερ. Αύτές έφο 
ρουσαν... τήν βέρα τους!

Τά «μπέμπυ-στάρ» μιλοΰν είς τό τραπεζάκι των 
δια τήν Μαίρην Πίκφορδ, μέ ύπερβολικήν αύστη- 
ρότητα. 1

·.“?“*»  βεβπιώ, λέγει μία χαριτωμένη νέα, δτι σέ 
πολλές πόλεις έσφυρίχθηκαν τά τελευταία φιλμ τής

Πίκφορδ. Κάποτε, έτυχε νά παρευρίσκεται ή ίδιια 
στήν προβολή κο(1 έφώναζε οέ μιά ομάδα θεατών 
άπό τούς πιο έχθρικούς : Παληάνθρωποι! Καί δμως, 
άλλοτε μέ άποθεώνατε!» «Βεβαίως—άπήντησαν ε
κείνοι. Όχι δμως έμεΐς, αλλα... οι πατερες μας. Τά 
παιδιά δέν είνε ύπεύθυνα γιά τά σφάλματα τών γο
νέων τους!» ,

Μία άλλη διηγείται δτι, είς την πρεμιέρα ένός 
φίλμ, είς τό όποιον είχε ρόλον άρκετά σημαντικόν, 
μερικοί νέοι τήν άνεγνώρισαν μεταξύ τών θεατών 
καί τήν έφίλησαν.

-Καί σύ δέν έδιαμαρτυρηθηκες ; τήν έρωτουν.,
—’Εννοείται ! Κατελήξαμε δλοι στήν άστυνομία. 

Ό άστυνόμος ύπήρξε αύστηρότατο,ς μαζί τους ’Αλλά 
έκεΐνοι τόν άφώπλισαν μέ μία φράσι ·Πώς, έτολμή- 
σατε—τούς είπε—νά φιλήσετε μιά δεσποινίδα, ή ο
ποία δηλώνει δτι δέν σάς είχε ίδή ποτέ στήν ζωη 
της;» «Μά άκριβώς γι’ αύτό ! —τοΰ άπήντησαν.,, Είνε 
φυσικό νά φιληθοΰν τά πρόσωπα πού δέν έχουν 
ίδωθή τόσον καιρό!»

Είς τό τραπέζι τοΰ Ρόμπερτ Μοντγκομερυ, κακο
λογούν τήν Μάρλεν Ντήτριχ.

—Φαίνεται δτι είνε ή έμπιστη φίλη δλων των η
θοποιών, λέγει κάποιος. Όλες, άπό,τήν Νόρμα Σή
ρερ έως τήν Ζανέτ Γκέϋνορ, τής εκμυστηρεύονται 
τής μυστικώτερες σκέψεις των,..

—Ώ, τώρα καταλαβαίνω γιατί ή Μάρλεν, ντύνε
ται σχεδόν πάντοτε άνδρικά ! φωνάζει ό Ρόμπερτ. 
θέλει νά δώση έτσι τήν έντύπωσι -δτι είνε ικανή νά 
κρατήση ένα μυστικό;

Ό Λιοΰ "Αύρες σχολιάζει τήν τελευταιαν εξαφα- 

Ή εξωτερική δψις τοΰ άνεγειρομένου νέου μεγάλου κινηματοθεάτρου .Παλλάς», έπί τής Ξ
πλατείας Μουνυχίας (Πασσά λιμάνι) τοΰ Πειραιώς. Τό άνωτέρω νέον κινηματοθεατρον, ίδιο- |

= κτησία τής ΤΠ A Ε Ν θά είναι χειμερινόν καί θερινόν, θά περιλαμβανη δε το μεν χειμερινόν Ξ
1 1274 θέσεΤς, τό δέ θερινόν 2500 θά είναι πολυτελέστατον άπ_ό ,πάσης άπόψεως, δυνάμενον ξ

δέ νά χρησιμοποιηθή καί ώς θέατρον. Τήν έκμετάλλευσιν του ανωτέρω νέου μεγάλου κινη- ।
ματοθεάτρου έχει άναλαβει ο κ. Αντώνιος Ζερβός. =
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νισιν τής Γκρέτας Γκάρμπο, ή όποια εύρέθηκε έπί 
τέλους είς τήν Νέαν Ύόρκην άπό τούς δημοσιογρά
φους πού τήν άναζητοΰσαν. _

’Άν πιστεύσωμεν τόν Λιοΰ, ιδού τί είπε ή Γκρέτα 
είς τούς ρεπόρτερ, δταν τήν άνεκάλυψαν:

—"Οπως ξέρετε, μισώ τήν πολυκοσμία. Έρώτησα 
λοιπόν τόν γραμματέα μου ποιά είνε ή πιο πολυάν
θρωπη πόλις τοΰ κόσμου, καί έκεΐνος μοΰ άπήντησε: 
Τό Λονδΐνον. Τότε είπα στόν έαυτό μου: θά πάω 
επομένως στήν Νέα Ύόρκη !

Είς τό τραπέζι τής Τζόαν Μπέννετ, συζητούν δια 
τό περιεργότατον περιστατικόν πού συνέβη είς τήν 
Γκλόρια Σβάνσον μέ κάποιον εκκεντρικόν Καναδόν 
δισεκατομμυριοΰχον. Ό τελευταίος είχε δηλώσει δτι 
ήτο διατεθειμένος νά άφίση είς τήν ήθοποιόν δλην 
του τήν περιουσίαν, υπό τόν δρον... νά μή ξανα- 
πανδρευθή πιά! .

— Νά σάς δώσω εγώ τήν έξήγησι, λεγει ή Μπεν- 
νετ. Ό δισεκατομμυριοΰχος αύτός ήτο ένας μεγάλος 
φιλάνθρωπος. Συγκινημένος άπό τήν τύχη τών συζύ
γων τής Σβάνσον, είπε, σκεπτόμενος τούς άλλους 
τούς όποίους θά μποροΰσε νά πανδρευθή άκόμη ή 
ήθοποιός: «Δέν τούς ξέρω, άλλά θέλω νά τούςίσωσω 
τούς δυστυχισμένους !»

Ή σειρά κλείνει μέ μίαν άπάντησιν της Γουεστ.
Τής είπαν δτι ό Μαμουλιάν άρνήθηκε νά «γυρίσρ» 

ένα φίλμ μαζί της,' διότι ή περιφέρεια τοΰ στήθους 
της είνε πολύ μεγάλη.

—Ό ήλίθιος! φωνάζει έκείνη προσβεβλημένη. 
Γιατί δέν λέει καλύτερα δτι τά δικά του χέρια εινε 
πολύ κοντά;... Ζ. ΟΟΥΕΝ.
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S'.-iP

ΚΟΛΑΙ (Πατεΐνης)

Ο ΑΡΑΚΟΣ ΤΗΣ ΧΑΓΚΑΗΧ
Πρωταγωνισταί οί :

20 ΝΕΑ
ΚΑΟΥ ΜΠΟΪΣ

ΜΠΟΥΚ ΤΖΟΝΕΣ ΤΙΜ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗ

Μέ πρωτ*Υ [Ονιστάζ τούς

ΜΑΚ ΚΟί ~ ΤΖΑΚ

Τ© ΕΒΠΡΕΖ ΑΡ. 02
Πρωταγωνισταί οί :

ΜΠΕΝ ΛΑ Ι ΟΝ — ΒΑΡΒΑΡΑ ΟΥΤΚΣ

ΤΖΑΚ ΧΟΛΤ - ΛΙΛΑ ΛΗ

ΕΡΓΑ 20
ΘΑΑΑΪΧΙΝΑ

ΧΟΛΤ - Ρ. ΑΜΧΤΡΟΓΚ
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ MAS ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΟΥ μας Κ· BIQNO2 ΠΑΠΑΡΛΙΧΑΛΗ |

Παραγωγή «Britishs Gaumont

ΙΣΡΑΗΛ
Ομιλούσα γαλλιστί. Προεβλήθη εις τό

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

Η προσπάθεια τοΰ Λόθαρ Μέντες (γερμανοΰ σκη
νοθέτου, ό όποιος είργάσθη έπί αρκετόν χρονικόν 
διάστημά και είς τό Χόλλυγουντ) νά «γυρίση» είς τά 
αγγλικά στούντιο ένα δυνατό καί σκληρό φίλμ, κατά 
τό υπόδειγμα τών παλαιών βωβών γερμανικών, δέν 
ήτο δυνατόν νά έχη όλοκληρωμένον αποτέλεσμα. 
Ή νοσηρά άτμοσφαϊρα δέν έπιτυγχάνεται μόνον μέ 
μερικός φωτοσκιάσεις. Χρειάζεται καί ντεκορασιόν 
άναλογος~ (μόνον δύο ή τρία ντεκόρ ήσαν σύμφωνα ■ 
Γε ,τ° πνεΰμα τοΰ έργου) καί έρμηνεία ηθοποιών 
ιοιαζουσα. _Άπ’ αυτής τής άπόψεως ό Κόνρατ Φάϊτ 
ήτο άσφαλώς,τό καταλληλότερον πρόσωπον διά νά 
ερμηνευση τόν ρόλον τοΰ Γιους Σούς. Δυστυχώς

οι λοιποί ήθοποιοί δέν ήσαν ούτε αντάξιοι τοΰ 
Φαίτ, ούτε εύρίσκοντο είς τό ΰψος τοΰ άναληφθέν- 
τος έργου.

Ετσι τό «’Ισραήλ» παραμένει άπλώς μία έπίδει- 
ξις προσπάθειας. Υπάρχουν βέβαια σημεία άξιόλο- 
γα, που κάμουν τό φίλμ νά ξεχωρίζη άπό τά έργα 
της σειράς (δύναμις έκφράσεως, φωτογραφία σπά
νιάς ώραιότητος, κάποια όπολανθάνουσα φιλοσοφική 
av ια1$' 'Kai·. θαυμαστή έρμηνεία τοΰ Κόνρατ 
Φάιτ) άλλά τό έργον δέν είναι έκεΐνο πού έπρεπε 
να είναι. κ
ΛΛ..^Χζάψ“με καί πάρα πάνω διά τό παίξιμο τοΰ 
Φάιτ. Ο, πραγματικός αύτός άρτίστας. μέ τήν έκφρα- 
στική μασκα καί τήν άψογη έμφάνισι, δείχνει γιά 
μια ακόμη φορά δτι, παραμένει πάντοτε ένας άπό 
τους μεγαλειτέρους τραγωδούς τοΰ Ευρωπαϊκού κι
νηματογράφου, άρκεΐ νά ξέρουν νά τόν χρησιμοποιή
σουν έπιτυχώς καί σύμφωνα μέ τό είδος τοΰ ταλέν- 
λεντου του. Τό κεντρικόν πρόσωπον τοΰ «’Ισραήλ», 
τ°ν Ζ°ζεΦ Σούς 5’Οππενχάϊμερ, ρόλον καταθλιπτι- 
κον δι οίονδήποτε ήθοποιόν, ό Φάϊτ τόν ήρμήνευοε 
με σπάνιάν δύναμιν καί πλοΰτον έκφράσεων. Δυστυ- 
Χωί> σύντροφοί του τόν ήδίκησαν είς ώρισμένας

Συμπέρασμα: ’Αγγλικό φίλμ πού ξεφεύγει άπό τά 
συνηθισμένα, κάπως βαρύ καί βραδύ, τό όποιον άξί- 
ζ,Α·· Va * *(χνε'ι<ΐ διά τήν ώραίαν δημιουργίαν τοΰ 
Φάϊτ, και τήν άξιόλογον τεχνικήν του.

· ΐ; a a · - · τ—τ- ,
—Ό Κλάρενς Μπράουν ετοιμάζει τό νέον φίλμ τής 

Γκρέτα Γκάρμπο «Άννα Καρένινα», είς τό όποιον ή με
γάλη καλλιτέχνις Οά έχη ώς πάρτναιρ τόν Φρέντερικ Μάρς.

—Ή Συλβία Σίντνεϋ θά πρωταγωνιστήση είς ένα με
γάλο φίλμ ύπό τόν τίτλον «Γό τέλος τοΰ κόσμου». Άρα-" 
γε ή αμερικανική αύτή παραγωγή θά έχη καμμίαν σχέσιν 
μέ τήν ομώνυμον ταινίαν τοϋ Άμπέλ Γκάνς;

—Τό μακιγιάρισμα τοΰ Μπόρις Καφλόφ είς τό φίλμ 
«Ή μνηστή τοΰ Φρσ.νκενστάϊν» άπήτει κάθε φοράν 5 ωρών 
εργασίαν.

—Ή Τζόαν Κράουφορντ πρωταγωνιστεί είς τό φίλμ
• Κυρία τοϋ σκότους».

—Ό Σάμουελ Γκόλντουϊν άπεγοητεύθη πλέον τελείως 
άπό τήν μεγάλην άποκάλυψίν του, τήν "Αννα Στέν. Ό 
ρόλος ποΰ τής ήτο αφιερωμένος είς τό φιλμ «Βάρβαρος 
’Ακτή» έδόθη είς τήν Μΰριαμ Χόπκινς.

—Ό Οΰΐλλιαμ Πάουελ, ή Μύρνα Λόϋ καί ό Λυονέλ 
Μπάρρυμορ πρωταγωνιστούν είς τό φίλμ «Marrily we roll 
along».

'Η ασθένεια τής Πόλα Νέγκρι έγεινε αφορμή νά στα- 
ματήση τό «γύρισμα» τής «Μαζούοκας» πού σκηνοθετεί 
ό Βίλλυ Φόρστ.

—Τό νέον φίλμ τοϋ Κιεποϋρα «’Αγαπώ όλες τις γυ
ναίκες» θά «γυρισθή» ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Κάρλ Λαμάκ.

—Ή ομιλούσα έκδοσις τοΰ «Ναπολέοντος» τοϋ "Αμπελ 
Γκένς θά προβληθή είς την «“Οπερα» τών Παρισίων.

—ΠληροφοροόμεΘα άπό τόν “Εσπερινόν Ταχυδρό
μον,, τοΰ Μιλάνου τής 7ης λήξαντος δτι ό Μουσολΐνι 
έδώρησεν είς τό θρησκευτικόν κολλέγιον τοΰ Αγίου 
Βερνάρδου τοΰ Veroli, δπου έκπαιδεύονται οί νέοι 
τής Ερυθραίας διά τάς άποστολάς τής Αφρικής, 
μίαν πλήρη κινίκήν ηχητικήν έγκατάστασιν κατα
σκευής τοΰ έν Μιλάνω Οίκου “Σινεμεκάνικα,, τύπου 
“Βικτώρια 5„ ήτις ένεκαινιάσθη τήν Κυριακήν είς τήν 
αίθουσαν τοΰ Κολλεγίου μέ τήν προβολήν τής ται
νίας “Μέλανες Χιτώνες,, ήτις έπεδείχθη είς τούς μα- 
θητάς τοΰ Κολλεγίου ώς καί τών άλλων σχολών τών 
περιχώρων.

Παραγωγή palhe Natan^^

ΣΑΠΦΩ
Ομιλοϋσα γαλλιστί. Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον» 

Έκμετάλλευσις Α. Ε. Κ. Ε.

, ,πεΡ’ιΦημον έργον τοΰ Άλφόνσου ΙΤτωντέ, ένα 
απο τα καλλίτερα τής γαλλικής λογοτεχνίας, εντός 
ελάχιστου χρονικοΰ διαστήματος έγνώρισε δύο κι
νηματογραφικός διασκευάς. 'Η πρώτη μάς ήλθε πρό 
διετίας από τήν ’Αμερικήν καί εΐχεν ώς σκηνοθέτην 
τον Κλαρενς Μπράουν καί ώς έρμηνευτάς τήν μεγά- 
λήν Γκάρμπο καί τόν Ρόμπερ Μοντγκόμερυ. 'Η δευ- 
χερα ή καί ύπό κρίσιν όφείλεται είς τόν Λεόνς Περ- 
ρε και εχει ώς πρωταγωνιστάς τούς ήθοποιούς τής 
Κομεντί Φρανσαίζ Μαρί Μαρκέ, διά πρώτην φοράν 
εΡΦσνιζομένην είς τήν όθόνην καί τόν Φρανσσυά

Δέν δυσκολεύομαι νά ομολογήσω, δτι ή πρώτη, 

άν καί ’Αμερικανικής προελεύσεως, ήτο άσφαλώς 
καί ή καλλιτέρα.

Τό φίλμ τοΰ Λεόνς Περρέ, παρ’ δλον δτι προ
σπαθεί νά άποδώση δσον τό δυνατόν πιστώτερα τό 
έργον τοΰ Ντωντέ, παρουσιάζει αρκετά τρωτά ση
μεία. Έν πρώτοις ώρισμένα χάσματα, τά όποια ό 
θεατής πού δέν έδιάβασε τό βιβλίον δέν μπορεί ή 
δυσκολεύεται νά τά συμπληρώση.

Κατόπιν τό φίλμ, παρά τά ώρισμένα γραφικά 
«εξωτερικά» του, δίδει τήν έντύπωσιν «φωτογραφη- 
μένου θεάτρου» καί τοΰτο λόγιο τής άκινησίας τής 
φωτογραφικής μηχανής, τών μακροσχενών διαλόγων 
καί τοΰ παιξίματος τών ήθοποιών, οί όποιοι δέν 
μποροΰν νά ξεχάσουν δτι προέρχονται άπό τό πάλκο.

Ή Μαρί Μαρκέ όμιλεΐ πολύ ώμορφα, άλλά τό 
παίξιμό της είναι συχνά υπερβολικό.

“Αλλωστε τήν ζημιώνει πολύ καί ή σύγκρισις, πού 
άθελα κάνει ό θεατής μέ τήν Γκάρμπο. Ό Φρανσουά 
Ροζέ είναι ίσως ό περισσότερον πλησιάζων πρός 
τόν ρόλον του.

Ή σκηνή τής σκάλας, πού τόσην σημασίαν έχει, 
καί πού τόσον θαυμάσια μας τήν έζωγράφισε δ Κλά- 
ρενς Μπράουν είς τό φίλμ του, δέν τονίζεται δσον 
έπρεπε ύπό τοΰ Λεόνς Περρέ. Ό Ντωντέ γράφει δτι, 
δλη ή ιστορία τής Σαπφοΰς μέ τόν Ζάν ομοιάζει μέ 
τό έπεισόδιον τής σκάλας. 'Η Σαπφώ κάθεται είς τό 
τέταρτον πάτωμα μιας παρισινής πανσιόν. Ό νεα
ρός ερωτευμένος τήν παίρνει στήν αγκαλιά του διά 
νά τήν άνεβάση τά τέσσερα πατώματα. Τό πρώτον 
τό άνεβαίνει τρέχοντας καί γεμάτος ένθουσιασμό, 
σιγά σιγά δμως κουράζεται καί δταν φθάνει είς τό 
τέταρτον νομίζει δτι κρατεί ένα τόννον μολύβι. “Ετσι 
είναι καί ή έρωτική ιστορία των. ’Αρχίζει μέ ένθου- 
σιασμόν διά νά γινη είς τό τέλος αφόρητος διά τόν 
νεαρόν διπλωμάτην.

Παρά τά μειονεκτήματά του δμως, τό φίλμ τοΰ 
Περρέ παρακολουθεΐται μέ ένδιαφέρον καί τοΰτο 
λόγω τοΰ θέματός του, τό όποιον είναι θαυμαστόν 
είς ψυχολογίαν καί άληθείας, καί παραμένει πάν
τοτε επίκαιρον, ανεξαρτήτως τόπου καί χρόνου.

Παραγωγή U.F.A.
—ΒΑΡΚΑΡΟΛΛΑ

Όμιλοϋσα γερμανιστί Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια» 
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Είμαι εύχαριστημένος πού μοΰ δίδεται έπί τέλους 
ή εύκαιρία νά έπαινέσω ένα φίλμ τής «Ουφα». 'Η 
μεγάλη αύτή γερμανική εταιρία, τής όποιας, είς πα- 
λαιοτέραν εποχήν, κάθε έργον ήτο καί επιτυχία, 
κατήντησε νά παράγη, κατά τά τελευταία έτη, ένα 
ή δύο τό πολύ ενδιαφέροντα φίλμς κατά σαιζόν. 'Η 
τοιαύτη κατάστασις δφειλομένη είς άγνωστα αίτια, 
λυπεί τούς φίλους τοΰ γερμανικού φίλμ, καί γενικώ- 
τερον τοΰ κινηματογράφου, οί όποιοι εΐχον συνηθίσει 
κάθε πρόοδον τής κινηματογραφικής Τέχνης νά τήν 
περιμένουν άπό τήν <Οΰφα».

Άλλ’ άς έπανέλθωμεν είς τήν «Βαρκαρόλλα».
Τό φιλμ αύτό, τό όποιον διαδραματίζεται είς τήν 

γραφικήν Βενετίαν (μίαν Βενετίαν δμως όμολογου- 
μένως αρκετά φανταστικήν), μάς άφηγεΐται μίαν 
θλιβεράν έρωτικήν ιστορίαν, ή οποία γεννάται καί 
τελειώνει μέσα είς τό διάστημα μιας νυκτός. Τό σε
νάριο είναι ένδιαφέρον καί συγκινητικόν, καί έπη- 
ρεάζη, βοηθούσης καί τής καλής σκηνοθεσίας καί 
τής έρμηνείας τών ήθοποιών, τόν θεατήν. “Ισως ή 
λύσις του καί τά συναισθήματα τοΰ ήρωος τής ίστο 

ρίας νά μή είναι σύμφωνα μέ τάς σημερινός άντι- 
λήψεις περί έρωτος, εύτυχίας καί ήθικής, άλλά δΓ 
αύτό, δέν παύουν άπό τοΰ νά συγκινοΰν τάς εϋαι- 
σθήτους χορδάς τοΰ μεγαλειτέρου μέρους τοΰ 
κοινοΰ.

Ή σκηνοθεσία τοΰ Γκέραρ Λάμπρεχτ είναι, δπως 
άνέφερα καί άνωτέρω, άξιοσημείωτος.

Εκτός τοΰ τεχνικού του μέρους, τό όποιον είναι 
άμεμπτον, τό φίλμ διακρίνεται άκόμη διά τήν δόνα- 
μιν καί τήν άλήθειαν ώρισμένων σκηνών του, δπως 
κάί διά τήν ποίησιν καί τήν λεπτήν, έπεξεργασιαν 
ώρισμένων άλλων. ’Ακόμη καί είς τήν διεύθυνσιν 
τών ηθοποιών τόυ ό Λάμπρεχτ θαυματουργεί. Ποτέ 
άλλοτε δέν είδαμε τόν Γκούσταφ Φραΐλιχ τόσον 
καλόν. “Εχει στιγμάς ό συμπαθής αυτός καλλιτέχνης 
πού φθάνει τά δρια τής μεγάλης Τέχνης.

Δείχνεται άπόλυτος κύριος καί τέλειος έρμηνευ- 
τής τοΰ δυσκόλου ρόλου του. Εύχάριστον έκπληξιν 
μάς έπροξένησε καί ή Λίντα Μπαάροβα. 'Η καλλιτέ- 
χνις αϋτη, έκτος άπό τήν ώραιοτάτην έμφάνισιν της 
καί τήν εκφραστικήν καί γλυκειά φυσιογνωμίαν της, 
είναι προικισμένη καί μέ άξιόλογον ταλέντο, δπως 
τούλάχιστον άπέδειξε ή λεπτή καί πλήρης αίσθαντι- 
κότητος έρμηνεία τοΰ ρόλου τής Ζακύνθιας. Ό γερ
μανικός κινηματογράφος πρέπει νά είναι εύγνώμων 
πρός τόν Λάμπρεχτ πού τόν έπλούτισε μέ ένα τόσον 
πολύτιμον στοιχεΐον.

Τό συμπέρασμα είναι δτι ή «Βαρκαρόλλα» είναι 
άξιοθέατον φίλμ, ασφαλώς άπό τά καλλίτερα τής 
έφετεινής γερμανικής παραγωγής, τό όποιον μάς 
ξεκουράζει άπό τά έργα τής σειράς, καί τό όποιον 
έρχεται είς κατάλληλον στιγμήν διά νά τονώση τήν 
κλονισθεΐσαν έπικινδύνως πίστιν μας πρός τήν 
«Οδφα».

Παραγωγή «Β. I. Ρ.—Capitol»

Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ
Όμιλοϋσα άγγλιστί. Προεβλήθη συγχρόνως είς τούς 

Κινηματογράφους «’Αττικόν» καί «Πάνθεον»
Έκμετάλλευσις: ’Ιωσήφ Μαργουλή

Ευθύς άμέσως σπεύδω νά δηλώσω δτι ό “Άβδούλ 
Χαμίτ,, είναι ένα άπό τά πλουσιώτερα φίλμ πού 
προεβλήθησαν έφέτος είς τήν πόλιν μας. Διά τήν 
κατασκευήν του συνειργάσθησαν δύο μεγάλαι άγ- 
γλικαί κινηματογραφικά! έταιρεΐαι καί έδαπανήθη- 
σαν άφάνταστα ποσά. Γεννάται δμως τό έρώτημα- 
τό φίλμ πού εϊδαμα ήξιζεν δλας αύτάς τάς θυσίας ; 
Άπό καλλιτεχνικής άπόψεως άσφαλώς δχι.

Κατ’ αρχήν τό σενάριο παρουσιάζει άρκετά ελατ
τώματα (βραδύτητας, πολλά πράγματα άνευ ενδια
φέροντος, άλλα συγκεχυμένα, ύπερβολάς κ. ά.) επι
τεινόμενα χάρις είς τό άνεπιτυχέν ντεκουπάζ καί 
μοντάρισμα τοΰ φίλμ.

Οί γερμανοί σκηνοθέται, είς οίανδήποτε χώραν 
καί άν εύρίσκονται, είναι αδύνατον νά άποφύγουν 
άπό τά έργα των κάτι τό βαρύ καί κουραστικόν, 
χαρακτηριστικόν γνώρισμα τής φυλής των. ’Έτσι καί 
δ Κάρλ ΓκροΟνε δέν κατώρθωσε νά άποφύγη είς τόν 
“Άβδούλ Χαμίτ,, τήν τόσον έπιζημίαν άπό έμπορι- 
κής_άπόψεως βαρύτητα καί τόν βραδύν ρυθμόν, τά 
όποια κατά κανόνα έχουν ώς συνέπειαν νά κουρά
ζουν τόν θεατήν.

Αί παρατηρήσεις μας δμως σταματούν έδώ. Κατά 
τά άλλα τό φίλμ παρουσιάζεται άξιόλογον καί δει
κνύει διά μίαν άκόμη φοράν δτι είς τά άγγλικά 
στούντιο έργάζονται μέ θέρμην καί ζήλον διά νά 
έπιτύχουν έργα άνάλογα πρός τάς ύπερπαραγωγάς 
τοΰ Χόλλυγουντ καί τοΰ Βερολίνου.

Έκ τών ηθοποιών ξεχωρίζουν απολύτως ό Φρίτς 
Κέρτνερ καί ό Νίλς Άστερ. Ό πρώτος είς τόν δύ- 
σκολον ρόλον τοΰ Σουλτάνου Άβδούλ Χαμίτ (ό ί

διος ηθοποιός ύποδύεται καί τόν σωσίαν τοΰ σουλ
τάνου καί αύτό δίδει τήν εύκαιρίαν είς τόν σκηνο
θέτην νά έπιτόχη μερικά ώραία έφφέ, ώς λ. χ. τήν 
σκηνήν τών κατόπτρων) μάς ενθυμίζει παλαιός 
ώραίας έπιτυχίας. Ενθυμίζει άρκετά Γιάννιγκς (ι
δίως είς τόν “Πατριώτην,,) άλλά κατορθώνει νά ά
ποδώση περίφημα δλας τάς ψυχικάς καταστάσεις 
τοΰ περιφήμου διά τάς άγριότητάς του Σουλτάνου 
καί νά κάνη τόν θεατήν νά αισθάνεται μάλλον οί
κτον παρά άντιπάθειαν δι’ αύτόν. Ό Νίλς Άστερ, 
ώς αρχηγός τής άστυνομίας Καντάρ πασσάς, περίφη
μος. ’Έχει στιγμάς πού επισκιάζει καί αύτόν τόν Κέρ
τνερ. Καλλίτερος έπαινος δέν μπορεί νά τοΰ γίνη. 
Διά τήν Άντριεν “Εϊμς, τήν γνωστήν καλλιτέχνιδα 
τοΰ Χόλλυγουντ, έχομεν έπιφυλάξεις. “Εχει ώραίαν 
καί κομψήν έμφάνισιν καί άποτελεΐ σπουδαΐον δια- 
κοσμητικόν στοιχεΐον, άλλά άπό άπόψεως έρμηνείας 
ύστερεΐ.

Περιττόν νά έπανέλθω είς τόν πλοΰτον τής σκη
νοθεσίας. Σημειώνω μόνον δτι ή ντεκορασιόν είναι 
σπανίας ώραιότητος (ή αίθουσα τοΰ χαρεμιοΰ μέ τό 
κρυστάλλινον πάσωμα καί τό τόσον ιδιόρρυθμον 
μπαλλέτο, προεκάλεσε ιδιαιτέραν έντύπωσιν, καθώς 
έπίσης καί ή αίθουσα τών άκροάσεων τοΰ Σουλτά
νου) τά κοστούμια πλουσιώτατα καί τό πλήθος 
άφθονον καί καλά διδαγμένον.

Τό φίλμ είναι εύνόητον δτι λόγω τοΰ τίτλου του 
προώρισται νά σημειώση λαμπρόν έπιτυχίαν καθ, 
δλην τήν Ελλάδα.
jraf' [pj

a ΠΑΓΚΟΪΝΙΟΗ ΚΙΜΜΑΤΟΓΡ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ g :0 Β
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
_ Κατά τό τελευταΐον δεκαπενθήμερον, ή κίνησις 

τών κεντρικών Κινηματοθεάτρων τών ’Αθηνών α" 
προβολής, δέν ύπήρξεν καϊ τόσον ευχάριστος διά 
τάς έπιχειρήσεις κα'ι τοΰτο λόγω τοΰ καιρού ό όποιος 
έβελτιώθη τόσον αΐσθητώς, ώστε νά έπιτρέπει κα'ι 
τήν εις τό ύπαιθρον παραμονήν τοΰ κόσμου.

* * *
Κατά τό τελευταΐον δικαπενθήμερον, εις τούς 

κέντρικούς ’Αθηναϊκούς Κινηματογράφους α’, βιζιόν, 
προεβλήθησαν τά έξης έργα :

Σπλέντιτ : 1 - 7 ’Απριλίου «Νοκτοΰρνο» καί 8-14 
ίδίου «’Αμόκ» μέ τόν Ίγκιτζίνωψ καί τήν Μαρσέλ 
Σαντάλ.

Παλλάς; 1-7 ’Απριλίου «Κρυφή άγάπη» μέ τήν 
Β. Στάνγουϊκ καί τόν Άντόλφ Μανζοϋ καί «Ό κυ
ρίαρχος τής γής» μέ τόν Βάλτερ Φράνκ.

Τιτάνια: 1-7 ’Απριλίου «’Ισραήλ» μέ τόν Κόνρατ 
Φάίτ καί 8-14 ίδίου «Ό άτιμασθείς Ρογήρος» μέ τόν 
Κωστάν Ρεμύ.

’Αττικόν: 1-7 ’Απριλίου καί συγχρόνως μέ τό 
«Πάνθεον» τό έργον «Ό Κόκκινος Σουλτάνος» μέ τόν 
φρίτς Κέρτνερ καί 8-14 ίδίου «Ή γάτα καί τό βιολί» 
μέ τήν Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ καί τόν Ράΰμον Νο- 
βάρρο.

Πάνϋ·εον: 1 · 7 ’Απριλίου «Ό κόκκινος σουλτάνος» 
συγχρόνως μέ τό «’Αττικόν» καί 8-14 ίδίου «Τοΰν- 
νελ Β 9 δέν άπαντα» μέ τήν Μαντελέν Ρενώ.

Κατά τό παρ. δεκαπενθήμερον τά εις τούς Κεντρικούς 
Κινηματογράφους α’ βιζιόν τών Αθηνών προβληθέντα 
έργα έπραγματοποίησαν τά κατωτέρω εισιτήρια-

Έβδομάς 25—31 Μαρτίου 1935.
ΤΙΤΑΝΙΑ «Βαρκαρόλα», Γοΰσταβ Φραϊλιχ.
Δευτέρα 25 Μαρτίου Εισιτήρια 2421
Τρίτη 26 » 1630
Τετάρτη 27 > » 2001
Πέμπτη 28 > > 1771
Παρασκευή 29 » » 1322
Σάββατον 30 » » 2086
Κυριακή 31 » » 3571

Τό δλον » 14802
ΑΤΤΙΚΟΝ «Δάκρυα βασιλίσσης», Β. Φόρστ.
Δευτέρα 25 Μαρτίου Εισιτήρια 1627
Τρίτη 26 » 1408
Τετάρτη 27 > » 1362
Πέμπτη 28 » » 1336
Παρασκευή 29 » » 981
Σάββατον 30 > » 1478
Κυριακή 31 » » 2235

Τό δλον » 10.427
ΠΑΝΘΕΟΝ «Σαπφώ», τοΰ Άλφόνς Ντωντέ.
Δευτέρα 25 Μαρτίου Εισιτήρια 1665
Τρίτη 26 » 1329
Τετάρτη 27 > > 1328
Πέμπτη 28 > 971
Παρασκευή 29 > » 932
Σάββοτον 30 > » 1106
Κυριακή 31 > • > 1547

Τό δλον » 8.878
ΠΑΛΛΑΣ ·Ό κοζάκος καί τ’ αηδόνι», I. Πέτροβιτς.

25—31 Μαρτίου Σύνολον Εισιτηρίων 12.380

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Τό βάλς τοΰ Δουνάβεως», Μπρ. Χέλμ.
Δεύτερα 25 Μαρτίου Εισιτήρια 867
Τρίτη 26 * » 543
Τετάρτη 27 > » 786

Τό δλον > 2.196
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 

τοΰ αΰτοΰ έργου κατά τάς δύο προ-
γουμενας ημερομηνίας 3,275

Σύνολον Εισιτηρίων 5.471
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Μιά νύχτα στή Βενετία», Λ. Βόλπι.
Πέμπτη 28 Μαρτίου » 725
Παρασκευή 29 » » 624
Σάββατον 30 > » 754
Κυριακή 31 > > 1100

Τό δλον » 3.203
'Εβδομάς 1 —-7 'Απριλίου 1935.

ΤΙΤΑΝΙΑ «’Ισραήλ», Κόνρατ Φάίτ.
Δευτέρα 1 Απριλίου Εισιτήρια 1639
Τρίτη 2 » » 1788
Τετάρτη 3 1649
Πέμπτη 4 » » 1347
Παρασκευή 5 » > 1157
Σάββατον 6 » » 1465
Κυριακή 7 1901

Τό δλον » 10.946
ΑΤΤΙΚΟΝ « Κόκκινος; Σουλτάνος», Φρ. Κέρτνερ.
Δευτέρα 1 ’Απριλίου Εισιτήρια 2211
Τρίτη 2 > » 1935
Τετάρτη 3 > » 1428
Πέμπιη 4 » » 1156
Παρασκευή 5 > > 839
Σάββατον 6 > > 1070
Κυριακή 7 > » 2419

Τό δλον » 11058
ΠΑΝΘΕΟΝ ·«Κόκκινος Σουλτάνος», Φρ. Κέρτνερ.
Δευτέρα 1 ’Απριλίου ΕΙσιτήρια 2041
Τρίτη 2 > » 1596
Τετάρτη 3 > » 1170
Πέμπτη 4 » > 910
Παρασκευή 3 » > 653
Σάββατον 6 » > 757
Κυριακή 7 » » 1703

Τό δλον » 8830
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό

τοΰ αυτοΰ έργου είς ιίο «’Αττικόν» 11058
Σύνολον Εισιτηρίων 19888

ΠΑΛΛΑΣ «Κρυφή άγάπη», Β. Στάνγουϊκ.
Δευτέρα 1 ’Απριλίου Εισιτήρια 1001
Τρίτη 2 » » 871
Τετάρτη 3 » » 953
Πέμπτη 4 » » 906
Παρασκευή 5 » » 763
Σάββατον 6 » > 1054
Κυριακή 7 » » 1518

Τό δλον » 7.066
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Νοκτοΰρνο».
Δευτέρα 1 ‘Απριλίου Εισιτήρια 2053
Τρίτη 2 3080
Τετάρτη 3 » > 2345
Πέμπτη 4 » » 2314
Παρασκευή 5 » » 1832
Σάββατον 6 » > 2043
Κυριακή 7 > » 2437

Τό δλον 16104

ΠΙΝΑΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Τών κεντρικών Κινηματογράφων α’ προβολής τών ’Αθηνών, τών πραγματοποιηθέντων άπό τής ήμερομηνίας 
ένάρξεως ένός έκάστου κατά τήν τρέχουσαν περίοδον 1934—1935, μέχρι καί τής 31 Μαρτίου έ. έ. και 
ή καθ’ ήμέραν άναλογία αυτών, ώς καί τά πραγματοποιηθέντα μόνον κατά τόν παρελθόντα μήνα Μάρτιον 

μέ τήν καθ’ ήμέραν άναλογίαν.

Ση ιε ωσις. Ό Κινηματογράφος «’Απόλλων» άπό τής 25 Φεβρουάριου μετετράπη είς β’ βιζιόν τοιοΰτον

Κινηματοθέατρα
Ημερομη
νία ένάρ
ξεως ένός 
έκάστου

Μέχρι 

τής

Σύνολον 
ήμερών 
λειτουρ

γίας

Σύνολον 
πραγματο. 
ποιηθέντων 
εισιτηρίων

Άναλο
γία καθ’ 
ήμέραν

Πραγματοποιη
θέντα εισιτήρια 

ύπό ένός έκάστου 
τών Κινηματογρά

φων κατά τόν 
Μάρτιον 1935

’Αναλογία 
καθ’ ήμέραν 

κατά τόν 
Μάρτιον 

1935

ΑΤΤΙΚΟΝ 4-10-934 31-3 935 177 412.400 2.329 47.368 1.560

ΤΙΤΑΝΙΑ 22 - 9 -934 31-3-935 191 359.843 1.889 49.746 1.604

ΠΑΛΛΑΣ 29- 9-934 31 3-935 179 . 285.822 1.596 33.663 1.085

ΠΑΝΘΕΟΝ 12-10-934 31-3-935 171 264.808 1.548 36 837 1.188

ΣΠΛΕΝΤΙΤ 1-10-934 31-3-935 182 207 474 1 139 23.827 768

* *
ρχισαν άπό τοΰδε αί έπισκευαί καί αί γενικαί 

προ τοιμασίαι τών θερινών Κινηματογράφων τών ’Α
θηνών καί Περιχώρων. Οί Κινηματογράφοι οδτοι 
ύπολογίζονται είς 25 περίπου μεταξύ δέ αύτών θά 
είναι έπί τής όδοΰ Πατησίων οί έξής : «Άθηνα» τών 
κ. κ. ’Ανέστη καί Γιαννάτου, «"Εσπερος» τοΰ κ Άντ. 
Ζερβού, «Λίντο» τοΰ κ. Κατσαούνη καί «Κυβέλεια» 
τοΰ κ. Κυριακίδη. Πιθανώς έφέτος νά λειτουργήση 
ώς κινηματογράφος καί τό έπί τής Πλατείας ’Αμε
ρικής θερινόν «Γκλόρια» ύπό τήν διεύθυνσιν έπίσης 
τοΰ κ. Ζερβοΰ. Είς τήν Συνοικίαν Κυψέλης θά λει- 
τουργήση κατά πάσαν πιθανότητα, ώς θερινός 
τό «’Αττικόν» έπί τής πλατείας Κυψέλης ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ κ. Δ. Σκούρα .καί τό “Κυψέλη,, ύπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Γ. Μπάβα.’Επίσης θά λειτουρ- 
γήση ώς κινηματογράφος καί τό «Ριάλτο» ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ κ. Βογιατζή. Είς τό τέρμα τής όδοΰ 
Άχαρνών θά λειτουργήση τό “Κάπιτολ,, ύπό τήν 
διεύθυνσιν τών κ. κ. Μπάλα καίΓκούμα καί πιθανώς 
ή_“Μαγεία„ ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Γκρέτση. ’Επί 
τής όδοΰ θ. Δεληγιάννη θά λειτουργήσουν δπως πάν
τοτε, τό “Άλκαζάρ , καί “Βικτώρια,, άμφότερα ύπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Φίνου είς δέ τό θησεΐον ό 
“Ζέφυρος,, τοΰ κ. Κανελλοπούλου· καί τό “Έντεν,, 
τοΰ κ. θ. Σκούρα, ένοικιασθέν ώς γνωστόν ύπό τής 
Έλλην- Κινημ. Ένώσεως. Έπί τής Λεωφόρου Συγ_- 
γροΰ θά λειτουργηση μόνον τό “Πανελλήνιον,, τοΰ 
κ. Τραπεζάρη, έξω δέ τής περιοχής τοΰ Ζαππείου 
τό “Στάδιον,, τοΰ κ. Πασπασπύρου καί πιθανώς νά 
λειτουργήση Κινηματογράφος καί εις τά “ΠεΟκα,, 
πρώην “’Αγελάδες,, πράγμα έν τούτοις άπίθανον. 
Εντός τοΰ Πάρκου τοΰ Ζαππείου καί είδικώς είς 
τήν “Αϊγλην,. δέν θά λειτουργήση έφέτος κινηματο 
γράφος, άπαγορεύσασα ή Ζάππειος Επιτροπή τοι- 
αύτήν έγκατάστασιν. Κινηματογράφος θά λειτουργή 
μονίμως, μόνον έντός τοΰ μεγάρου τής Έκθέσεως 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Δημ. Γιαννοπούλου. Τό 
έπί τής όδοΰ Άσκληπιοΰ “Νεάπολις,, θά λειτουρ- 
γήση καί πάλιν ύπό τήν διεύθυνσιν τών κ. κ. Τριβέλα 
καί Δημητριάδη οίτινες ένοικίασαν καί τό έπί τής 
Λεωφόρου ’Αλεξάνδρας “Παναθήναι,,. Έπί τής αύ
τής Λεωφόρου θά λειτουργήσουν έπίσης τό ‘Βερντέν, 
καθώς καί τό “Λούξ„ άμφότερα ύπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ κ. Χλοίδη. Κατά πάσαν πιθανότητα θά λειτουρ- 

γήση έφέτος καί τό έπί τής αύτής Λεωφόρου θερι
νόν “Νινόν,, τοΰ όποιου τήν έκμετάλλευσιν άνέλα- 
βεν ή νέα έταιρία Τσούκας καί Κωστόπουλος καί 
τό “Μόν - Σινέ„ είς τήν όδόν Θεμιστοκλέους ύπό τήν 
διεύθυνσιν Γο0 κ Σαμπατάκου. Έπίσης είναι πιθα
νόν νά λειτουργήση έφέτος θερινός κινηματογράφος 
καί είς τήν Δεξαμενήν ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Πούλου. Έπίσης είναι πιθανόν νά λειτουργήση καί 
τό θερινόν “Νάρκισσος,, είς τούς ’Αμπελοκήπους.

Είς.τά περίχωρα τών ’Αθηνών θά λειτουργήσουν*  
τά έξής’ είς τήν Κηφισσιάν ή “Μπομπονιέρα , τοΰ κ. 
Καρατζοπούλου ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Π. Κων- 
σταντινίδη, είς τό Άμαρούσιον τό Rex ύπό τήν δι- 
εύθυνσιν τών κ. κ. Παπαλεξάνδρου καί Γαβριήλ, είς 
τήν Ν. Φιλαδέλφειαν τό “Ήρώδειον,, τοΰ κ. Φρενο- 
πούλου, 2-3 λαϊκά είς τήν Ν. ’Ιωνίαν, τό “Κρυστάλ,, 
καί τό “Έτουάλ,, είς τήν Καλλιθέαν, ένα είς τόν 
συνοικισμόν Περιστεριού, δύο είς τόν Βύρωνα καί 
τό θερινόν “Διάνα,, είς τό Παλ. Φάληρον ύπό τήν 
διεύθυνσιν έπίσης τοΰ κ. Π. Κωνσταντινίδη.

Λέγεται δτι, έφέτος θά λειτουργήσουν καί δύο 
νέοι θερινοί Κινηματογράφοι, άλλά τοΰτο δέν φαίνε
ται νά είναι άκριβές δεδομένου δτι μέχρι σήμερον 
ούδεμία σχετική έργασία ήρχισε νά γίνεται. Οδτοι 
δέ θά ήσαν, τό έπί τής όδοΰ θ. Δεληγιάννη θέατρον 
“Μικρόν Ζάππειον,, καί τό έτερον _ είς τό έπί τής 
πλατείας Κάνιγγος οίκόπεδον τοΰ Πανεπιστημίου 
ένοικιασθέντος ύπό τοΰ κ. Μπακοπούλου.

* * *
Πληροφορούμεθα δτι μεταξύ τών γραφείων τών 

κ. κ. Άμολοχίτη - Βουλγαρίδη καί Α.Ε.Κ.Ε. έπήλθε 
συμφωνία κοινής έκμεταλλεύσεως διαφόρων φίλμ 
καί είδικώς τών έργων παραγωγής Universal.

Συνεχίζονται πυρετωδώς αί έργασίαι διά τήν άνέ- 
γερσιν τοΰ νέου έπί τής Λεωφόρου Πανεπιστημίοο 
Κινηματοθεάτρου Rex. Ήδη κατεδαφισθέντος έξ ολο
κλήρου τοΰ παλαιού κτιρίου, ήρχισεν ή έκσκαφή τοΰ 
οικοπέδου διά τήν θεμελίωσιν τοΰ δλου μεγάρου.

Καθ’ α πληροφορούμεθα, τό νέον Κινηματοθέατρου 
θά είναι άσφαλώς έτοιμον έντός τοΰ προσεχούς ’Ο
κτωβρίου, μέχρι δέ τών άρχών τοΰ προσεχούς μη
νάς ό Ελληνικός Κτηματικός ’Οργανισμός, θά κατα- 
λήξη είς τήν όριστικήν άπόφασιν, έάν θά ένοικιάση
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τό Κινηματοθέατρον καί είς ποιον ή έάν θά τό έκ- 
μεταλλευθη δΓ ίδιον λογαριασμόν, προμηθευόμε- 
νος, έν τη περιπτώσει ταότη καί τάς καταλλήλους 
ταινίας.

Ώς γνωρίζομεν, προτάσεις διά τήν ένοικίασιν τού 
ώς ανωτέρω Κινηματοθεάτρου ύπεβλήθησαν έκ μέ
ρους πολλών καί διαφόρων επιχειρηματιών, αί δέ 
προσφοραΐ κυμαίνονται άπό 1.500.000-2.300.000 δρχ. 
ώς έλάχιστον ήγγυημένον ένοίκιον καί μέ ποσοστόν 
άπό 20 - 24 τοΐς έκατόν. Πάντως ό ιδιοκτήτης ’Ορ
γανισμός δέν κατέληξεν είς άπόφασιν δι' ούδεμίαν 
έκ τών άνωτέρω προσφορών προκειμένου νά κάμη 
διαλογήν τών προσόπων καί νά άποφασίση διά τό 
έγγυώμενον τήν καλήν του λειτουργίαν.

Έλπίζομεν δτι συντόμως θά δυνηθώμεν νά δήμο 
σιεύσωμεν τά σχέδια τών εσωτερικών διαρρυθμίσεων 
και τής έξωτερικής έμφανίσεως τοΰ άνεγειρομένου 
μεγάρου, ώστε οί άναγνώσται μας νά δυνηθοΰν νά 
λάβουν μίαν σαφή Ιδέαν τοΰ μέλλοντος νά πλουτίση 
τήν πάλιν μας νέου μεγάλου Κινηματοθεάτρου, τό 
όποιον ώς καί άλλοτε έγράψαμεν, θά άποτελέση 
πραγματικόν στόλισμα τής πρωτευούσης. 
~ ** *

Είς τόν Κινηματογράφον Παλλός άπό τοΰ Σαββά
του 27 τρέχοντος, μέχρι καί τής 12 Μαίου, θά δο
θούν έκτακτοι παραστάσεις Σινέ - Βαριετέ, είς ας 
έκτος τοΰ κινηματογράφου, θά κάμη καί τήν έμφάνι- 
σίν της ή περίφημος άργεντινή όρχήστρα Φερατζάνο 
συγκειμένη έξ 22 προσώπων. Πρός τοΰτο καί πρός 
έξασφάλισιν καί διαφόρων άλλων καλλιτεχνικών 
γκρουπ, άνεχώρησεν πρό δεκαπενθημέρου διά Γαλ
λίαν, ’Ισπανίαν καί Ιταλίαν ό γνωστός ίμπρεζάριο 
κ. Ίωάν. Σκενδερίδης, δστις καί θά άναλάβη τήν 
καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τοΰ Παλιάς κατά τήν άνω
τέρω δεκαπενθήμερον περίοδον.

***
Τήν παρελ. εβδομάδα έπέστρεψεν έκ Παρισίων ό 

κ. Άναστασιάδης τής Ε. Κ. Ε. ό όποιος άναχωρεΐ 
καί πάλιν μετά τινας ήμέρας, προκειμένου νά έξα- 
σφαλίση ταινίας τινάς διά λογαριασμόν τής Ένώ- 
σεως, έκ τών ήδη πραγματοποιουμένων.

Μετά τάς έορτάς τοΰ Πάσχα έτοιμάζονται νά ά- 
ναχωρήσουν είς Εύρώπήν διά τήν προμήθειαν ται
νιών, διά μέν τήν Έλλην. Κινημ. "Ενωσιν, πιθανώς 
ό κ. Βακογιάννης, διά δέ τά γραφεία τών κ. κ. Ά- 
μολοχίτη—Βουλγαρίδη καί Α. Ε. Κ. Ε. οί κ. κ. ’Αργυ
ρής καί Μιχαηλίδης. Έπίσης συντομώτατα θ’ άνα- 
χωρήση είς Εύρώπην διά τήν προμήθειαν ταινιών 
τής ·Α. Ε. Κινημ. ’Επιχειρήσεις» ό κ. Μάριος Δρά
κων.

Προκειμένου περί τών έταιριών Μέτρο Γκόλντουίν 
καί Φόξ Φίλμ, αΰται, ώς πληροφορούμεθα, πολύ συν
τόμως θά άνακοινώσουν τόν νέον κατάλογον τών 
ταινιών των διά τήν προσεχή περίοδον 1935-36.

! Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΜ EIWTO j
JLai ___________________________ _ lUaj
Πειραιεΰς

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κόμης Μοντε- 
χρήστο» καί «'Ο κλέφτης τής Βαγδάτης».

Χάϊ-Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Δάκρυα βασιλίσ- 
σης» καί «Σαπφώ».

Κάπιτολ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ταρζάν καί ή σύν
τροφός του» καί «Ό κόκκινος Σουλτάνος».

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό λευκός αετός», 
«Λάριγκαν ό τρομερός», «Στό πέλαγος τής Σιγκαπούρης» 
καί «Ό μάγκας τοΰ λόχου·.

Φως. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άσσος τών τζόκεϋ», 
• Τό καράβι τοΰ εγκλήματος», «Αυτοθυσία πυροσβέστου» 

καί «Ή κόρη τοΰ σεΐχη»
Καλιφόρνια. Προεβλήθησαν ·Τό άνθος τής Χαβάϊ» 

καί «’Εγώ είμαι ή Σουζάνα» μέ τήν Χάρβεϋ.
‘Ιντεάλ. Προεβλήθησαν «Ό δρόμος τού παραδείσου» 

καί «Ή κοιλάς τοΰ μυστηρίου».
Άστήρ. Προεβλήθησαν «"Ερωτες άμαζώνων» καί 

«Αιχμάλωτε ομολόγησε» μέ τόν Μπάξτερ.
Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό ψυχοράγημα τής 

Ρωσίας», «Παρισινές νύχτες», «Ή τελευταία uou αγάπη» 
καί <Τά πάθη τοΰ Χριστού». Παπαξήσης
Πάτραι

‘Ιντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Λάκ ω-ντάμ», «Νύ
χτες Μόσχας» κοί «Έσκιμώ».

Πανϋ·εον. (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα <"Η 
σάρξ», «Τό τραγούδι τοΰ Νείλου», «Τύ τέλος ένος εκα
τομμυριούχου», «Μέσα στήν άγγαλιά του», «Φωνή χωρίς 
πρόσωπο» καί «’Επαναστάτης τής Σαγκάϊ».

Πάν&εον. (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα « Ο νο· 
μος τών συνόρων», «Ό νόμος τή; γροθιάς», «Καταχθό
νιον μηχάνημα», «Ό ληστής τοΰ Τεξάς» καί «Ό Τσάρλυ 
Τοάν στό Λονδΐ'Όν». Άνδριόπουλος
’Αργοστολιού

Σινέ - Μούβιτον. Προιβλήθη τό έργον « Γρελλός αγω
νιστής» καί διέκοψε τάς προβολάς του λόγφ βλάβης τοΰ 
μηχανήματος του.

Παν&εον. (Βωβός), Προεβλήθησαν τά φίλμ «’Οταν 
οί άνδρες άγαποΰν» καί «Νέα Σελήνη». Βουισινας 
Μυτιλήνη

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ενα αστέρι πέφτει 
άπό τόν ούρανό», «Σήμερον ζούμε» άνεπιτυχώς, «Περιπέ
τειες στή Χονολουλοΰ», «Έσκιμώ» μέ έπιτυχίαν καί «Ή
τοι είναι ή Σιμόν» έπιτυχώς.

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Δύυκολος δρόμος», 
«Τζάκ Ντέμσεϋ» περιπετειώδες αυτοτελές, «Σμόκυ», «Ή 
Μητέρα», άρέσαν, «Μιά ουράν α νύχτα», «Τό μυστικόν 
τοΰ καταδίκου» μέ τόν Βάρβικ Βάρντ, «Στή χώρα τών 
ονείρων», καί «Ό βασιλεύς τών νέγρων» μέ τόν Μπουμ- 
πούλ. Σωφρονιάδης
Λεβάδεια

'Αρμονία. Προεβλήθησαν τά έργα «Φρανκενστάϊν», 
«Τό μυστικόν τής ζούγκλας», «Μάτερ Ντολορόζα», «‘Ο 
Άρχιατσίγγανος» καί «Οί άπάχηδες τών Παρισίων» ά
παντα έπιτυχώς. Πανουργίας
X ΐ Ο {

’Αστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Θές δέν θές θά μ’ 
σμαγαπήσης» άρέσαν, «Ή μάστιγξ τών γκάγκοτερς», «Ή 
γοητεία» πολύ κατεστραμένη, «Ή γιγαντομαχία τών 
Δαρδανελλίων» ομοίως, «Λιμοκοντόρος κάου μπόι», «Ή 
άγάπη τοΰ ναύτη» καί «‘Ο Μπάστερ έλληνισιής».

Προσεχώς «Τό λυκόφως τών τσάρων», «Τό παλάτι 
τών ονείρων» κ. ά.

‘Η προβολή έργων κατωτάτης άξίας καί τά τελευταία 
θλιβερά στασιαστικά γεγονότα, έχαλάρωσαν αίσθητώς τάς 
έργασίας τοΰ «Άστέρος». Βουδούρης
Χανιά

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό λυκόφως τών 
τσάρων», «Σοΰ χαρίζω τή βραδυά μου» καί «‘Ο μοντέρ
νος μπαμπάς» άπαντα μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Γυναίκα, χαμό
γελο, ζωή», «Τό ρωμάντσο μιάς νύχτας», «'Απόψε θ’άρθώ 
κοντά σου», «Οί ίππόται τοΰ κόκκινου κάμπου», «Δεσποι
νίς δακτυλογράφος» καί «’Ερωτες πριγκήπων». S. 
Ναύπλιο··'

Τριανόν. Προεβλήθησαν με έπιτυχίαν τά έργα «Ναγ- 
κάνα», «Ή πριγκήπισσα τοΰ τσαρντάς», «Πώς νά τό πώ 
στόν άνδρα μου» καί «Κβό Βάντις ;» μέ τόν Γιάννιγκς.

Παρατηρητής
Σημ. «Χ.Α.». Λόγω πλη&ώρας ύλης ή υπόλοιπος κίνη- 

σις τών Επαρχιών αναβάλλεται διά τό προσεχές.

nm-Φΐοιι2 ο. Ε 

γεν. διευθυντής ΔΗΜ. Α. ΓΛΖΙΑΔΗΣ 
ΑΘΗΝΑΙ - Μητροπόλεως 1

Τηλέφ. 21.239
Τηλ.Δσις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΝΙ ■ ΑΘΗΝΑΙ 
ΙΙαραγωγη καί εκμετάλλευσις 
‘Ελληνικών κινηματογραφι
κών έργων και ζουρνάλ, Βιο
μηχανικών , διαφημιστικών, 
τουριστικών καί εκπαιδευτι

κών ταινιών κτλ.
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΦΙΛΜ 
Γ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

& Σ ΓΑΒΡΙΗΛ
Οδός Σωκράτους 43 

1ος όροφος — άριθ. 2 
ΑΘΗΝΑΙ

Εκμετάλλευσις Κινηματογραφι 
κών ταινιών παγκοσμίου 

παραγωγής.
Μηχαναί προβολής 

Άρι&. Τηλεφώνου 24-241

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ)

ΡΑΦΕΙΑ :
ΑΘΗΝΑΙ ΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 51 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: “ΑΝΖΕΡΒΟΣ,, 
ΘΕΣΙΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ3 - τηλ. διευθ,'ΌΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΣΑΜΑΡΑ,, 

Εκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου 
παραγωγής.

Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μάους.

IKON
Κινηματογραφικού 

Μηχαναί - 'Εξαρτήματα 

Γενικοί Αντιπρόσωποι 

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

ΑΘΗΝΑΙ

CINE RADIO
Μηχανήματα 

Όμιλοϋντος Κινηματογράφου 
Τά μόνα έφάμιλλα τών 

Ευρωπαϊκών
'Ενοικιάσεις — Πωλήσεις 

ΑΘΗΝΑΙ
Στοά Φέξη άρ. 52 Α' "Οροφος

ΚίΙΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ
Πανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΗΣΙΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ 
'Αντιπροσωπεία 

ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
τής Έταιρίας ΛΩΡΑΙΝ-ΠΑΡΙ

Π Α Ξ ΦΙΛΜ
ΑΘΗΝΑΙ

28 'Οδός Εϋριπίδου 28

Τηλ. Διεύθ. «Μαιζοξενάτο»
Πωλήσεις, ένόικιάσεις καί 

Παρακαταθήκη Κινημ.Ταινιών 
Δραματσ, Κωμωδίαι, ’Αστυνο
μικά, Καου-Μποϋς, Μουσικαί 
Ούβερτοΰραι καί Μίκυ Μάους

ΑΤΛΔΣ ΦΙΛΜ
Ε Η Μ. ΚΥΡΙΛΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΘΗΝΑΙ 
ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ. 18 

TAX. ΚΙΒ. 171

...................ιιιιιιι........
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ΦΟΞ - ΦΙΛΜ 
(ΕΛΛΑΣ)

I ΕΚ ΜΕ1ΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜ. ΤΑΙΝΙΩΝ 
ΑΘΗΝΑΙ 

Γ’ΆΦΕ Α: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 
(ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΟΛΥΔΟΡΟΠΟΥΛΟΥ)

I ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ “ΦΟΞΦΙΛΜ,, 

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 22-654

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣ)ΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3

ΤΗΛΕΦ. 35-81

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :

ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13
ΤΗΛΕΦ. 25-364

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ : “ΜΕΤΡΟΦΙΛΜΣ,,

Α ΓΟ Ρ A I 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
^ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 

Ειδική δργάνωσις διά τήν 
Κεντρώαν ’Ασίαν καί ’Α

φρικήν.

WEBSTER CHICAGO I 
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ == 

ΗΧΗΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ II 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ϊ|

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΧΡΗΪΤΟί ΑΞΛΡΑΗΪI! 
ΣΤΑΔΙΟΥ 6θδ - Α Θ Η Ν A I =1 

ΤΗΛ. Δ)ΣΙΣ : “ΧΡΙΣΤΑΞΑΡ,, ΞΞ 
Άριθ. Τηλεφώνου 26.845 ;=

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝIΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

ΔΗΛΑ. ΠΟΝΤΙΚΗ
ΑΘΗΝΑΙ

ΓΔΛόΣΤΩΝΟδ ΑΡ. 8 (1η πάροδος Οδ. πατησιών)

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΫΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΝΕΟΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ 

, ΠΟΛΕΩΣ, ΑΝΕΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Ειδική κατασκευή μηχανημάτων διά θερινούς καί 

χειμερινούς κινηματογράφους.
Κατασκευαί—Έπισκευαί—Μετατροπαί.

Χώρος πρός όιάΰεσιν ΞΞ 

4ι’ έχάοιην δημοαίεναιν ΞΞ
Δρχ. 50.—

Έτησίως προπληρωτέα ΞΞ 
Δρχ. 750 — |

ΜΑΥΡΟ-ΦΙΛΜ 
Ε- ΜΑΥΡΟΔΗΜΑΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ 

Σωκράτους 43, Α' όροφος άρ. 5 
ΑΘΗΝΑΙ

ΟΜΙΛΟΥΣΩΝ ΚΑΙ- ΒΩΒΩΝ 
TAINIQN

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΜΙΛΟΫΝΤΟΣ

Του περίφημου γερμανικού Οίκου

Στα&ερότης προβολής απαράμιλλος. 
‘Ηχητική άπόδοσις φυσικοιάτη

ΙΩΣΗΦ
ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

τού περίφημου αγγλικού ΟΙ'κου gu|P



ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΦΟΞ ΦΙΛΜ 1935-36

'Η έξωτερική έμφάνισις τοΰ μεγάλου κινηματοθεάτρου «Ριάλτο» τής Νέας Ύόρκης δπου 
προεβλήθη τελευταίως τό περίφημον εργον τής Φόξ Φιλμ «Μπαμπούνα· μέ άφάνταστον επι
τυχίαν καί μέ τιμάς εισιτηρίων 1 καί 1.50 δολλ. κατά θέσιν. Πρόκειται περί ταινίας παρου- 
σιαζούσης έκ τοΰ φυσικοΰ ολόκληρον τήν ζωήν τής ζούγκλας, ,ληφθείσης ύπό τοΰ περιφήμου 
έξερευνητοΰ Μάρτιν Τζόνσον καί τής έπίσης περιφήμου συζύγου του. Ή ταινία αυτή θά 
προβληθή είς τήν πόλιν μας κατά τήν προσεχή χειμερινήν κ(νημ)φικήν περίοδον 1935—1936
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