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ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1836-37

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1936- 37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Η μεγαλύτερα κινηματογραφική 

ΑΘΗΝΑΙ: Γραφεία Όδός ‘Ομήρου 2—Άρ. Τηλεφ. 21.830

Η μόνη έταιρί» πού αγοράζει κάθε χρόνο ίΟΟ καί πλέον 
άπό τήν παγκόσμιον παραγωγήν γιά νά

Α\ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
1. MON MARI LE PATRON Μέ τήν περίφημη Κλωντέτ Κολμπέρ.

2. ΣΤΕΝΚΑ ΡΑΖ1Ν (Βόλγα—Βόλγα) Μέ τόν Χάνς "Ανταλμπερτ φόν Σλέτωβ καί τήν "Ολγα Τσέ· 
χοβα. Σκηνοθεσία Τουρζάνσκυ.

3 τ°ύ Κλ0>ντ Φ“ρρέρ· μέ “ρωταγωνιστήν τόν Χάρρυ Μπώρ. Σκηνοθεσία Μαρσέλ

4. ΜΠΟΕΜ μέ τόν συμπαθή Ντούγκλας Φαίρμπανγκς.

5. ΣΟΝΑΤΑ ΚΡΟ Τ Τ7ΕΡ τού Λέοντας Τολστόί.

ΑΛΛ°ΣΡ,Α -''*Λθθ·ε3ία Βίλλυ Φόρστ. Πρωταγωνιστούν. ό "Αντολφ Βόλμπρυκ. ή Ρενάτε Μόλλερ 
και η Τξεννυ Γιοϋγκο.

7. AVE MARIA ‘Ένα μουσικόν αριστούργημα μέ τόν περίφημον τενόρον Μπεν,'αμϊνο Τζίλλι καί τήν 
Κατε φόν Ναγκυ. *

8. ΜΟΣΧΑ ΣΑΓΚΑ Ι ή νέα μεγάλη επιτυχία τής Πόλα Νέγκρι.

9. ΠΟΡΓ-ΑΡΘΟΤΡ Η μεγαλειώδης δημιουργία τού σκηνοθέτου Φαρκάς.

10. ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ ΓΤΛ ΝΑΣ1Α Μουσική Στόλτς. Πρωταγωνισταί Χάνς Ζένκερ. Σούζυ Αάνερ. "Ιντα 
Βουστ. Αεο Σλεζακ. ·

Π. Ο ΦΟΒΟΣ (Peur) τού Στέφαν Τσβάϊκ, μέ τήν Γκαμπύ Μορλαί καί τόν Σάρλ Βανέλ. Σκηνοθεσία 
Το^ρζανσκο. *

12. ΒΕΡΑ Μ1ΡΤΖΕΒΑ ή τελευταία γαλλική παραγωγή.

13. ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΓΓΕΣ από τό περίφημον γνωστόν μυθιστόρημα τού Ντεκουρσέλ.

14. ΜΟΔΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ Τό περίφημον έ'ργον τού Τσάρλυ Τσάπλιν.

151 θΚ..”ΠζθΣ ΤνΟττΑΛΛΑΧ μέ τάν Σάρλ Μαρλένε Ντήτριχ. 100»/. έγχρωμος μέ
το συστημο «Νεο Τεχνικολόρ». r

1«. Ο ΑΓΓΕΛΟΣ TOT ΙΚΟΤΟΤΙ μέ ,4, Φρ. χ.ί Λ, Mipl ·Ομ„ρ„.

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΖΟΥΡΝΑΛ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΟρΑΚΗΝ

ΚΟΝΗΜ. ENQXiX
ργάνωσις έν τή Ανατολή
ηλεγραφική Διεύδυνσις : «Φιλμέκε» ΑΘΗΝΑΙ 

ταινίες καί τής έκλέγει μέ αυστηρότητα καί Ιδιαιτέρα προσοχή 

τής προβάλλη εις τά Κινηματοθέατρά της.

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1936-37
17. Ο ΜΙΚΡΟΣ ΛΟΡΔΟΣ 'Από τό περίφημον ομώνυμον μυθιστόρημα, με πρωταγωνιστήν τον Φρεν. 

Μπαρθόλομιου καί τόν Μπάρρυμορ.

18. Ο ΑΥΤ0ΚΡΑΤ9Ρ ΚΛΑΤΔ1ΟΣ μέ τόν γίγαντα Τσάρλ Λώτον.

19. ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ παρόμοιον τού «Κλέφτη τής Βαγδάτης- μέ τόν περίφημον Ντούγκλας Φαίρμπαγκς 

(πατέρα).

Μ. 01 ΤΡΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ τού Άλεξ. Αουμά (νέα έκδοσις παραγωγής 1986).

21. ΤΟΠ ΧΑΤ μέ τόν Φρέντ Άατερ καί τήν Τζίντζερ Ρότζερς.

22. FOLLOW THE FLEET μέ τόν Φρέντ "Αστερ καί τήν Τ^ίντζερ Ρότζερς.

23. ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΤΑΡΤ μέ τήν Κάθριν Χέπμπουρν καί τόν Φρ. Μαρς.

24. LES VALSES BLEUS (Dancing Pirate) ή πρώτη, μετά τήν «Κουκαράτσα» μουσική χρωματιστή 

ταινία μέ τόν Σάρλ Κόλινς και τήν Στεφι Ντιούνα.

25. ΣΑΒ0Τ No 217 μέ τόν Χάνς "Αλμπερς.

26. ΒΟΚΚΑΚΙΟΣ άπό τό «Δεκαήμερον- τού Βοκκακίου με τον Β. Φριτς και τον Παουλ Κεμ...

27. ΟΥΓΓΑΡΕΖΙΚΟ ΑΙΜΑ μέ τήν Μαρία Ρέκ. τόν Πάουλ Κεμπ και τον Χανς -τουβε.

28. ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ μέ τήν χαριτωμένη Αίλιαν Χαρβεϋ και τον Βιλλυ Φρι.ς.

2». ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ μέ τήν Μάρθα "Εγγερθ παραγωγής U. F· Α.

30. ΘΕΡΜΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ή περίφημη ταινία πού θά «γυρισθή· εντός όλιγου εις την Ε/./.αοα με τον 

Χάνς "Αλμπερς.

31. ΙΝΚΟΓΝ1ΤΟ μέ τόν Γούσταβ Φραϊλιχ.

32. Η ΠΟΛΙΣ ΑΝΑΤΟΛ μέ τήν Μπριγγίτε Χόρνεο καί τόν Γουσταβ Φραιζ.ιχ. Σκηνοθεσία Τουρίανσκυ.

33. ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗΝ ΟΠΕΡΑ μέ τήν Αύντα Μπαάροβα και τον Γούσταβ Φραιλιχ.

84. 01 ΠΡΟΔΟΤΑ1 μέ τόν Βιλλυ Μπίργκελ καί τήν Αύντα Μπαάροβα.

ΚΟΥΛΤΟΥΡ U F A. -ΝΙΙΚΥ ΝΙΑΟΥΣ - ΣΙΛΛΥ ΣΥΜΦΩΝΥ
ΟΔΟΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7 - ΟΕΣΧΑΛΟΝΙΚΝ
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ΟΛΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ !!
Ei: τό προσεχές t ίχπλπχτιχός κατάλογός μ»:.
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ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ 

ό κινηματογράφος σας παρουσίασε έκλεκτές ταινίες

ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ 

σας έγοήτευσε, σάς συνεκίνησε, σας έχάρισε ευχά
ριστες στιγμές

ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΟΜΩΧ Η

ΦΟΞ ΦΟΛΜ
θά σάς παρουσίαση τό

ΥΠΕΡΤΕΛΕ ΙΟΝ
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I 0 ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ |
I MimtaMM |
= Ή μεγάλη δικαστική πλάνη τής Άμε- =£ =

ριπής. ΞΞ
1 e 1
Ξ Η ύπόθεσις Ντρέϋφους τών Ήν. Πο- ξξ

λιτειών. ξ

1 , , , 1 
‘Ένα δραματικόν αριστούργημα, δ- ξ

S μοιον τοϋ οποίου δεν είδατε μέχρι σή- ξ

= μερον. Ξ

Σκηνοθεσία: ΤΖΩΝ ΦΟΡΝΤ'

Πρωταγωνισταί : =

ΓΚΛΟΡΙΑ ΣΤΟΥΑΡΤ 
ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΑΞΤΕΡ 

I Β
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I ΥΠΟ ΔΥΟ | 

| ΣΗ ΜΑΙΑΣ |
= Ξ
1 == 25

Άπό τό περίφημον μυθιστόρημα g
ξ τής Οΰΐντα.

Άνώτερον τοΰ «Μπω Ζέστ».

Έχρειάσθησαν 18 μήνες και έδαπα- = 
Ξ νήθησαν 3.000.00Ω δολλάρια διά τό Ξ 
= «γύρισμά» του. =

Σκηνοθεσία : ΦΡΑΝΚ ΛΟ ΥΝΤ

Ξ Πρωταγωνισταί :

ΡΟΝΑΝΤ ΚΟΛΜΑΝ 
ΚΛΩΝΤΕΤ ΚΟΛΜΠΕΡ 

Β. ΜΑΚ ΛΑΓΚΛΕΝ 
ΡΟΖΑΛΙΝΤ ΡΟΥΣΣΕΛ 

Ξ ΞΞ
Ξ 40 άλλοι εκλεκτοί καλλιτέχναι Ξ
Ξ και 5.000 κομπάρσοι =

ΚΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΠΙΙΙΙΙΙΠΠΠΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙ^

ΤΑΙΝΙΑΙ

ΦΟΗ ΦΟΛΜΙ
«ΙΙΙΙΙ»····ΜΙΙΙΙΙΜ^

Κεντρικά Γραφεία :

Έμμ. Μπενάκη 6 (Μέγαρον Καστόρια) 

Τηλέφωνον 22.654

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Όδός Τσιμισκή 7—Άριθ. Τηλεφ. 28.95
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

C Άθην-Πειραιώς δρ.200
Επαρχιών..... » 150

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ

Έτησία Δρχ. 350
At συνδρομαι Απαραι
τήτων προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥβΥΝ£Ι£ 

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία : ‘©δός 2EKPATCYS άρι8. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου: 28-143ΕΤΟΣ ΙΓΆΡ. 12(381)

Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΟΙΡΑΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ

Ποια είνε ή σύγχρονος γυναίκα ή δποία έσημεί- 
ωσε τά περισσότερα έρωτικά θύματα ; ’Ιδού μία έ- 
ρώτησις, είς τήν δποίαν ή άπάντησις δέν είνε καί 
τόσον εύκολος, ούτε έξησφαλισμένης άκριβείας, δε
δομένου δτι καμμία γυναίκα δέν.. τοιχοκολλώ είς 
τούς δρόμους ούτε... δημοσιεύει είς τάς έψημερίδας 
κατάλογον τών θυμάτων της, δσον καί άν τό γεγο
νός αύτό θά ηϋξανε τό γόητρόν της είς τά μάτια 
τών ,άνδρών. Έν πάση περιπτώσει είς τήν δυτικήν 
Εύρώπην δέν έχουν σήμερον άμφιβολίαν δτι άπό τάς 
συγχρόνους ΕΟας τά περισσότερα θύματα έσημείωσε 
ή ήθοποιός τοΰ κινηματογράφου Κάτε φόν Νάγκυ, 
ή δποία θριαμβεύει σήμερον είς τήν Γερμανίαν. 
Πράγματι πολύ όλίγαι γυναίκες ήμποροΰν νά καυ- 
χηθοΰν, δπως αύτή, δα έπαντρεύθηκε καί έχώρισε 
πέντε φοράς, δτι έπροκάλεσε... είκοσι διαζύγια άν· 
θρώπων οί όποιοι, γιά νά τήν άκολουθήσουν είς τό 
τρελλό δρόμο τής άγάπης, έχώρισαν τάς συζύγους 
των, δτι τρεις νέοι ηύτοκτόνησαν έξ αιτίας της διότι 
άντικατεστάθησαν άπό άλλους έραστάς, δτι τέλος 
τούλάχιστον δεκαπέντε θαυμασταί της έθυσίασαν 
μέχρι τοϋ τελευταίου λεπτού τάς κολοσσιαίας περι
ουσίας των διά νά Ικανοποιήσουν τά καπρίτσια της. 
Καί ή Κάτε φόν Νάγκυ δέν είνε άκόμη παρά μόλις 
28 έτών, ώστε,, έχει ό θεός διά σωρείαν άλλων 
θυμάτων.

“Ολα αύτά ήσαν λίγο πολύ γνωστά είς τά παρα
σκήνια καί άφθονοι θρύλοι έκυκλοφόρουν σχετικώς 
μέ τήν μαγικήν δύναμιν τών θελγήτρων της εις τό 
νά παρασύρουν τούς άνδρας. Τίποτε δμως δέν ήτο 
άκριβώς γνωστόν, δεδομένου δτι οί περισσότεροι 
άπό τούς καταστρεφομένους ή άπλώς έγκαταλειπο- 
μένους έφρόντιζον νά σκεπάζουν τό σκάνδαλον διά 
κοινωνικούς λόγους. Καί αύτή άλλως τε ή Ιδία ή 
Κάτε φόν Νάγκυ, άντιθέτως πρός τάς άλλας συνα
δέλφους της, δέν άγαποΰσε τήν ρεκλάμα έπί τοΰ 
σημείου αύτοϋ. Συχνά μάλιστα έφθανε μέχρι τοΰ ση
μείου νά πληρώνη διά νά μή άποκαλυφθή ένα σκάν
δαλον ή νά μή άσχολήται ένα κινηματογραφικόν 
περιοδικόν μέ τήν Ιδιωτικήν της ζωήν. Τελευταίως 
δμως τά πράγματα έπήραν πολύ κακόν δρόμον διά 
τήν «μοιραίαν γυναίκα», τήν -γυναίκα βάμπ>, δπως 
τήν ώνόμασαν είς τήν Γερμανίαν. "Ενας νέος Ούγ
γρος, δημοσιογράφος καί συγγραφεύς, όνόματι Ίστ- 
βαν Τάμας τήν εΐχεν έρωτευθή τρελλά καί πρός 
χάριν της εΐχεν έγκαταλείψη τήν σύζυγόν του. Μετ’ 
δλίγας έβδομάδας δ Τάμας φυσικά έγκατελείφθη 
άπό τήν άστατον Κάτε, ή δποία έννοοΰσε νά πετάξη 
πρός άλλας αισθηματικός περιπετείας, άφοΰ πολλοί 
επερίμεναν τήν σειράν των ώς... θύματα. Ό Τάμας 
ΐς τήν άρχήν ήθελε νά αύτοκτονήση, κατόπιν δμως

Ό στίχος...Δρ. 10.— 
Ή σελίς....» 800.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διαρκείας.

'Ε I 
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3ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΑΧ.1Ο

Αί έρωτικαί περιπέτειαι τής ΚΑΤΕ ΦΟΝ ΝΑΓΚΥ 

άπεφάσισε νά ζήση... διά νά έκδικηθή. Ή έκδίκησίζ 
του δέν μπορούσε παρά νά είνε σύμφωνος μέ τά 
μέσα πού διέθετε. Έπήγεν είς τήν Γερμανίαν, έγύ- 
ρισεν ώς παλαιός καλός ρεπόρτερ δλα τά στούντιο 
καί άνεμίχθη είς δλους τούς κύκλους, άπό τούς δ- 
ποίους θά μπορούσε νά άντλήση αύθεντικάς πληρο
φορίας, σχετικάς μέ τήν ζωήν τής Κάτε φόν Νάγκυ. 
Μετά έπιμόνους έρεύνας δέν άφησε νά τοΰ διαφύγη 
ούτε τό παραμικρότερον έπεισόδιον σχετικώς μέ τά 
σκάνδαλα τής έρωτικής ζωής της- Έπί τή βάσει τοΰ 
δλικοΰ αύτοϋ έγραψεν ένα βιβλίον μέ τόν τίτλον 
«"Ενας άνθρωπος κυττάζων τό παρελθόν».

Μέσα είς τό βιβλίον αύτό παρελαύνουν, δπως ά- 
ναγγέλλει δ έκδότης, καταπληκτικά σκάνδαλα. Οί- 
κογένειαι έχασαν τούς προστάτας των, οί όποιοι έ- 
τρεξαν σάν τρελλοί πίσω άπό τά θέλγητρα τής 
γοήσσης. Έπιχειρηματίαι έθυσίασαν τάς περιουσίας 
των, έχρεωκόπησαν, ηύτοκτόνησαν ή κατήντησαν νά 
ζητοΰν δποιανδήποτε έργασίαν διά νά έξοικονομή- 
σουν τό ψωμί των. Πολιτικοί διεκινδύνευσαν τήν θέ- 
σιν των καί τήν τιμήν των διά νά ικανοποιήσουν τά 
καπρίτσια τής μοιραίας γυναίκας, άρκετοί δέ εύρέ- 
θησαν είς τήν άνάγκην μετά τήν άποκάλυψιν τών 
σκανδάλων νά παραιτηθούν ή καί νά θυσιάσουν τό 
πολιτικόν των μέλλον. «Ή γυναίκα αύτή, καταλή
γει δ Τάμας, πού δταν τήν άτενίζη κανείς νομίζει 
πώς είνε πλασμένη γιά νά προσψέρη είς τόν άνδρα 
τήν δνειρώδη εύτυχία, δέν άφίνει πίσω της παρά έ- 
ρείπια. θά έπρεπε νά τής έχουν τοποθετήση είς τό 
μέτωπον μιά έπιγραφή, δπως έκεΐνες πού εύρίσκον- 
ται κοντάείς τά ήλεκτροφόρα σύρματα: «Προσοχή, 
κίνδυνος θάνατος» !·

Ή άναγγελία τής έκδόσεως τοΰ βιβλίου αύτοϋ 
έπροξένησε μοναδικόν πάταγον είς τήν Γερμανίαν. 
“Ολοι περιμένουν τήν έκδοσίν του άνυπομόνως καί 
δ έκδότης έτριβε τά χέρια του άπό χαράν, έλπίζων 
δτι ή κατανάλωσις θά φθάση άμέσως πολλάς δεκά
δας χιλιάδων άντιτύπων. Αίφνιδίως δμως άνηγγέλθη 
δτι άί χιτλερικά! άρχαί... άπαγορεύουν τήν έκδοσιν.

Τ( συμβαίνει ; Καί τι δουλειά είχαν αί άρχαί, 
έστω καί αί δικτατορικαί, νά άναμιχθοΰν είς μίαν 
ύπόθεσιν βιβλίου, σχετικού μέ τούς έρωτας μιας 
«στάρ»; Ή έξήγησις δίδεται άπό ένα γαλλικόν κι
νηματογραφικόν περιοδικόν. Ή Κάτε φόν Νάγκυ 
έχει Ισχυρούς ύποστηρικτάς είς τήν Γερμανίαν, άπό- 
δειξις δέ δτι, ένώ άπηγορεύθη είς τάς ξένας καλλι- 
τέχνιδας νά έργάζωνται έκεΐ, αύτή, άν καί Ούγγρίς, 
άπολαμβάνει έξαιρετικής προστασίας. Ή Κάτε είνε 
έξω φρενών μέ τήν άναγγελίαν τής έκδόσεως τοϋ 
βιβλίου, πού άποκαλύπτει τήν Ιδιωτικήν ζωήν της, 
άγωνίζεται δέ μέ κάθε τρόπον νά παρεμποδίση τήν

Άπό τά νέα έργα υπερπαραγωγής

BAVARIA - FILM

Ό διάσημος καλλιτέχνης Χάνς Άλμπερς στό 
άριστούργημα τού νορβηγοΰ συγγραφέως "I- 
ψεν «ΠΕΕΡ ΓΚΥΝΤ». Μουσική Eduard Grieg. 

(Έκμετάλλευσις ΑΤΛΑΣ-ΦΙΛΜ) 
Λυκούργου 18

έκδοσίν του. Εκτός αύτοϋ, μέσα είς_τό βιβλίον αύτό 
φαίνεται δτι άναφέρονται έπιφανή πολιτικά πρό 
σωπα, άναμεμιγμένα είς τά σκάνδαλα τής Κάτε ή 
θύματά της, καί δ Χιτλερισμός δέν έννοεΐ- νά έκτί- 
θενται οί πολιτικοί του έναντι τής Κοινής Γνώμης. 
"Ωστε, καθ’ δλα τά φαινόμενα, τό βιβλίον αύτό δέν 
θά έκδοθή, έκτός άν έκδοθή έξω τής Γερμανίας.

Μέ τόν θόρυβον πού έγινε περί τήν έκδοσιν αύ
τήν τοΰ βιβλίου τών έρώτων τής Κάτε, οί δημοσιο
γράφοι, ώς ήτο έπόμενον, τήν έπολιόρκησαν διάνά 
τής ζητήσουν τήν γνώμην της.

—Τί ένδιαφέρει τόν κόσμον, εΐπεν ή ώραία καλ 
λιτέχνις, ή Ιδιωτική μου ζωή. Είμαι νέα καί ώραία, 
έχω τό δικαίωμα νά άγαπώ δποτε καί δπως μου 
άρέσει. Λέγουν πώς είμαι έπικίνδυνος καί έκαμα 
πολλά θύματα. Άλλά είς τούς άνδρας πού μέ άγα- 
ποΰν έγώ ποτέ δέν ύποσχέθηκα αιώνιον έρωτα.. Είς 
πολύ όλίγους μάλιστα άπό αύτούς ύποσχέθηκα έστω 
καί πρόσκαιρον έρωτα. "Ολοι γνωρίζουν τόν χαρα- 
κτήρά μου, σπεύδω μάλιστα νά τούς ειδοποιήσω ή 
Ιδια· είμαι άστατη καί έκεΐνο πού άγαπώ σήμερον 
τό βαρυέμαι αύριον, τρελλαίνομαι γιά κάτι τό 
νέον. Αί νέαι συγκινήσεις τοΰ άγνώστου είνε ή μέθη 
τής ζωής μου. Τί πταίω έγώ άν οί άνδρες είνε ά- 
διόρθωτοι, καί μολονότι τούς ειδοποιώ πώς κανένα 
δέν θά άγαπήσω γιά πολλύν καιρό, έννοούν νά μέ 
άγαπούν καί νά γίνωνται θύματά μου ;

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΣΙ

ΤΟ ΧΡΗΜΑ
Ή νέα μεγάλη γαλλική δημιουργία

ΠΑΡΙΣΙ. Ιούνιος, (Γοϋ άνταποχριτοϋ μας).—Δύο 
γεγονότα κατά τόν παρελθόντα μήνα συνεκέντρωσαν τήν 
προσοχήν τοΰ Κοινού τής γαλλικής πρωτευούσης.

Τό ένα, ποΰ άπησχόλησε κυρίως τούς έπαγγελματίας, 
ήτο ή απεργία τών εργατών τοΰ Κινηματογράφου.

Τό άλλο, πού ένδιέφερε μάλλον τούς κ,νηματογραφι- 
ζομένουτ, ήτο ή πρεμιέρα τής ταινίαι «ΓΟ ΧΡΗΜΑ» 
τοΰ σκηνοθέτου Πιέρ Μπιγιόν έκ τοΰ ομωνύμου έργου 
τοΰ Έμίλ Ζολά στό Marignan-Pathe (Champs Elyse,es).

Ή πειό εκλεκτή μερίς τής γαλλικής Κοινωνίας έξε- 
φρασε τόν ενθουσιασμό της μέ παρατεταμένα χειροκρο
τήματα τόσον διά τόν σκηνοθέτην Πιέρ Μπιγιόν, ό όποιος 
μέ τόν άθλον τοΰ «γυρίσματος»τοϋ αριστουργήματος αύτοϋ 
κατατάσσεται πλέον μεταξύ τών μεγάλων σκηνοθετών 
τή; Γολλίας, δσον καί διά τούς πρωταγωνιστάς : Βέρα 
Κορέν, Πιέρ Ρισάρ Βίλμ καί "Ολγα Τσέχοβα (Ώς γνωστόν 
ό Πιέρ Μπιγιόν είναι ό σκηνοθέτης καί τής ταινίας 
«2ον γραφεϊον Κατασκοπείας»).

Αί Παρισιναΐ εφημερίδες αφιέρωσαν τάς κατωτέρω 
κρίσεις διά τό νέον αύτό κτήμα τής γαλλική-, παραγωγής :

Ένα φιλμ μεγαλειώδες καί ένδιαφέρον, έρμηνευμένον 
άπό τούς καλλιτέρους μας ήθοποιούς.

R. de Thiac (L’Ami du Peuple)
Ό Πιέρ Ρισάρ Βίλμ στό «Χρήμα» είναι ένας άφθα

στος ήθοποιός, ή Βέρα Κορέν μία μεγάλη τραγωδός.
R. d’Ast (La Liberte)

"Ενα καλοβαλμένο φίλμ πού συναρπάζει τόν θεατήν 
καί τόν προσηλώνει στήν θαυμασία του,ύπόθεσι μέχρι 
τής τελευταίας στιγμής. Μία ταινία , ολοζώντανη καί 
άληθηνή. Ή διανομή άμεμπτος. Ό κάθε ήθοποιός ζή 
πραγματικά τόν ρόλον του.

Fernand Lot (Gomoedia)
Μία γιγαντιαία είκών τή; σημερινής μας ζωής γεμάτη 

αλήθεια .καί πυρετό.
Antoine (Le Journal)

TO XPHM A !. ..Θέμα μεγαλειώδες!·...
Ό σκηνοθέτης μέ τήν ιδιοφυία του έ.ιμοδερνίζων τό 

έ'ργον, έσεβάσθη πιστώς τό πνεΰμα τοΰ Ζολά.
Μ. Jdzkowski (Le Jour)

Ταινία πού θά κρατήσγ) τήν πρώτην σειράν τόσον είς 
τήν γαλλικήν αγοράν όσον καί εις τό εξωτερικόν.

Αί αίσθηματικαί σκηναΐ αποτελούν μίαν ώραίαν άντί- 
θεσιν μέ τή; πικάντικες καί ζωηρές στιγμές τοϋ έργου.

"Ενα έργον τής συγχρόνου εποχής, επιβλητικόν, μεγα
λοπρεπές καί κομψόν.

(Cinematographic Fran?aise)
Ένα θέμα μεγαλοπρεπές. Δύο μεγάλοι ήθοποιοί. Έ>α 

ωραίο φίλμ.
Τ. Ρ. (cinemonde)

0 ΦΕΡΝΑΝ ΓΚΡΑΒΑΙ ΣΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
Ό συμπαθής γάλλος φανπαιζίστ Φερνάν Γκραβαι 

μόλις τελειώση τόν ρόλον του είς τό άστυνομικόν 
φιλμ «Μίστερ Φλόου» πού «γυρίζει» δ Ρόμπερτ Σί· 
οντμακ άπό τό δμώνυμον μυθιστόρημα τοΰ Γκαστόν 
Λεροΰ, θά άναχωρήση διά τό Χόλλυγουντ, δπου 
προσελήφθη άπό μίαν μεγάλην κινηματογραφικήν 
έταιρίςτν διά νά «γυρίση» έκεΐ τρία φίλμς. Οί καλώς 
πληροφορημένοι υποστηρίζουν δτι _ό Γκραβαί προ- 
σεκλήθη διά νά άντικαταστήση τό δΰον«3στρον· του 
Μωρίς Σεβαλιέ.



ΜΙΑ ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ
τών μεγαλειτέρων Στούντιο τοΰ Χόλλυγουντ. Πρόκειται περί τών περιφήμων Στούντιο ΜΠΕΡΜΠΑΝΚ τών ηνωμένων 'Εταιρειών

ι ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΔΕΡΣ - ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ, ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ ΚΑΙ ΒΙΤΑΦΟΝ
α{ δποϊαι «ΐναι αί μ«γαλείτεραι του κόσμου, καί τών όποιων ή έφετεινή παραγωγή έχει νά παρουσιάση τάς πλέον μεγαλειώδεις καί έμπορικάς ταινίας πού παρήχθησαν ποτέ- πραγματικάς έκπλήζεις, πραγματικούς κολοσσούς τής κ ινημα- 

τογραφικής τέχνης. Είς τά άνωτέρω Στούντιο έργάζονται πλέον τών 20.000 άτόμων, στρατιά δλόκληρος σκηνοθετών, όπερατέρ, τεχνικών κ.λ.π., 1400 ήθοποιοί καί οί κάτωθι διασημότεροι άστέρες τής όθόνης:

ΕΡΡΟΝ ΦΛΥΝΝ
ΠΩΛ ΜΙΟΥΝΙ
ΤΖΕΗΜΣ ΚΑΓΚΧΕΎ' 
ΦΙΈΧΤΕΡΙΚ ΜΑΡΤΣ 
ΤΖΩΡΤΖΖΜΙΙΡΕΝΤ
ΑΑ ΤΖΟΑΣΟΝ
ΤΖΟΕ ΜΠΡΑΟΥΝ
ΝΤΙΚ ΙΙΑΟΥΕΑ
ΡΙΚΑΡΝΤΟΚΟΡΤΕΖ
ΠΑΤ ΟΜΠΡΙΕΝ
ΕΝΤ. ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ 
αουϊς στον 
ΑΕΣΛΙ ΧΑΟΥΩΡΔ 
ΟΑΙΒΙΑ ΝΤΕ ΧΑΒΙΑΑΝΤ

ΚΑΙΗ ΦΡΑΝΣΙΣ 
ΡΟΥΜΙ!Η ΚΗΑΕΡ 
ΤΖΟΑΝ ΜΠΑΟΝΤΕΛ 
ΜΠΕΤΤΕ ΝΤΕΒΙΣ 
ANITA ΑΟΥΪΖΕ 
ΝΤΟΑΟΡΕΣ ΝΤΕΛ ΡΙΟ 
ΜΑΡΙΟΝ ΝΤΕΒΙΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΑΝΓΟΥΪΚ 
ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΛΙΝΤΣΕΎ’ 
ΣΥΜΠΙΑ ΤΖΕΪΣΟΝ 
ΑΝΝΑ ΝΤΒΟΡΑΚ 
ΓΚΑΕΝΤΑ ΦΑΡΕΑΛ 
ΙΙΑΤΡΙΣΙΑ ΕΑΛΙΣ

Κ. Τ. Α.

μέ έπί κεφαλής τούς μεγαλύτερους συγγραφείς καί σκηνοθέτας τοΰ κόσμου, ώς τόν διάσημον Μάξ Ράϊνχαρτ, Μέρβυν Λέ Ρόϋ, Μίκαελ Κούρτιζ, Γουίλλιαμ Ντήτίρλε, Φράνκ Μπόρτζας κ. ά.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ:
ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ, ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΙΛΜΣ ΕΛΛΑΣ, α. ε.
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ΥΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΑΙΑΣ
Ή σπουδαιότερα έφετεινή παραγωγή τοΰ Χόλλυγουντ

Έπί ένα όλόκληρο χρόνο ή «Φό_ξ» προετοίμαζε 
τήν κινηματογραφικήν διασκευήν τοΰ γνωστού μυθι
στορήματος τής Ούΐντα «Ύπό δύο σημαίας». Ό σκη
νοθέτης Φράνκ Λόΰντ, ό όποιος θεωρείται σήμερον 
ώς ίνας άπό τούς καλλίτερους τοΰ παγκοσμίου κι
νηματογράφου, δέν θέλησε ν’ άφήση τίποτε στήν 
τύχη. Στήν άρχή ώς πρωταγωνιστα'ι έξελέγησαν ή 
χαριτωμένη Σιμόνη Σιμόν καί ό Γουώρνερ Μπάξτερ 
Άλλά τήν ίδια ήμέρα που ήρχισε τό «γύρισμα» ή 
Σιμόν έπεσε βαρεία άρρωστη. Τό κλίμα τής Καλ- 
λιφορνίας δέν ήταν κατάλληλο γι’ αύτήν. "Ετσι ή 
διανομή ήλλαξε έξ όλοκλήρου Ό πρώτος γυναι
κείος ρόλος έδόθηκε στήν γνωστή ντίβα Κλωντέτ 
Κολμπέρ, καί ό δεύτερος στήν ώμορφη Ρόζαλιντ 
Ροΰσσελ, πού θεωρείται ή μεγάλη έφετεινή άποκά- 
λυψις τοΰ Χόλλυγουντ.

Στούς άνδρικούς ρόλους έμφανίζονται δ συμπα
θής Ρόναλντ Κόλμαν, ό γίγας Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν, 
ό Γκρέγκορυ Ρατώφ, ό Χέρμπερ Μπίντιν καί πλή
θος άλλων έκλεκτών ήθοποιών.

Τό φίλμ κατά τό πλεϊστον «έγυρίσθηκε» στήν έρημο 
τής Άριζόνας. Πέντε ειδικά τραίνα έχρησιμοποιή- 
θησαν γιά νά μεταφέρουν έκεΐ περί τούς 3000 ήθο- 
ποιούς. Αί σκηνα'ι τών μαχών μεταξύ ’Αράβων καί 
Γάλλων θεωρούνται κάτι τό καταπληκτικό καί γι’ 
αύτό άκόμη τό Χόλλυγουντ, πού είναι έν τούτοις 
μαθημένο σέ σκηνές έπιβλητικές.

Τήν 15ην Ιουνίου έδόθηκε ή πρεμιέρα του άπό 
τής όθόνης τοϋ «Ράντιο Σίτυ», τοΰ μεγαλυτέρου κι
νηματογράφου τής Νέας Ύόρκης.

Πέντε χιλιάδες θεατών παρηκολούθησαν τήν προ
βολήν του. "Οτι έκλεκτόν είχε νά έπιδείξη ή άμερι- 
κανική μεγαλούπολις παρευρέθηκε σ’ αύτή τή πρε
μιέρα καί ή γενική έντύπωσις ήταν, άν πιστεύσωμε 
τόν άμερικανικά τΰπο, πώς τό «Ύπό Δύο Σημαίας» 
μπορεί αύτοδίκαια νά θεωρηθή ώς ή σπουδαιότερα 
έφετεινή παραγωγή.

Αί έφημερίδες καί τά περιοδικά» «New York Ame
rican», «Daily News Review» «New York Times», 
«The Daily Mirror» κ. ά. άφιερώνουν τάς κολακευ- 
τικωτέρας κριτικός διά τό έργον αύτό. Ιδιαιτέρως 
τονίζεται ή έπιτυχία τοΰ Ρόναλντ Κόλμαν, ό όποιος, 
λέγεται, ύπερέβη τήν δημιουργίαν του είς τό άλη- 
σμόνητον «Μπώ Ζέστ».

ο πατριοτηζ
* 0 «Πατριώτης», τό μεγάλο φίλμ τοΰ "Ερνεστ 

Λιούμπιτς, υπήρξε εις τόν βωβόν κινηματογράφον 
μία άπό τάς ώραιοτέρας δημιουργίας τοϋ Εμιλ 
Γιάννιγκς. Τό έργον αυτό πρόκειται νά «γυρισδή» 
έκ νέου μέ πρωταγωνιστήν τόν Γσάρλ Λώτον, τόν 
άλησμόνητον «’Ερρίκον τόν 8ον», και μέ σκηνοθέ
την τόν έκλεκτόν γάλλον ρεζισέρ Ζουλιέν Ντυβιβιε, 
εΐδικώς κληθέντα εις Χόλλυγουντ.

ΠΩΔΟΥΝΤΔΙ είς συμφέρουσαν τιμήν 300 
σκελετοί καθισμάτων καινουργείς έχ χυτοσιδή 
ρου κατάλληλοι διά καθίσματα Κινηματογρά
φων. Έπίσης πιάνο γερμανικόν μάρκας φόν 
Δέστερ. Πληροφορίαι Κινηματογράφος Αθη
ναϊκόν, Κλεισθίνους 15, Αθήνας.

ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Ή Alliance Cinematographique Europeenne τελειώ
νει τό «γύρισμα» τοΰ έργου Un mauvais garpon, εις τό 
όποιον τους κυριωτέρους ρόλους κρατούν ό Άνρί Γκαρά 
καί ή Ντανιέλ Νταριέ.

— Οί μεγάλοι γάλλοι κωμικοί Άρμάν Μπερνάρ καί 
Άντρέ Λεφώρ πρωταγωνιστούν είς τήν ώραίαν κωμωδίαν 
τοϋ Ρενέ Πυζόλ La peau d’un autre, παραγωγής A.C.E.

— Είς τήν νέαν κομεντί «ίίεριπέτεια στό Παρίσι- πα
ραγωγή; A.C.E. πρωταγωνιστούν ή Ντανέλ Παρόλα, ό 
κωμικός Λουσιέν Μπαροΰ καί ό Ζύλ Μπερρύ.

— Αί άγγλικαί έταιρίαι Capitol Films Corp., British 
Cine Alliance, Cecil Films, Somlo Films καί Trafalgar 
Film ήνώθησαν ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Χένρυ Πρό 
κτορ. Τά κεφάλαια τής εταιρίας ανέρχονται είς 75 εκα
τομμύρια δολλάρια.

— Τό νέον φιλμ παραγωγής Bavaria είς τό όποιον 
πρωταγωνιστούν ό Μπενζαμϊνο Τζίλι καί ή μεγάλη τρα 
γωδός Ίζα Μιράντα, θά έχη τόν τίτλον Tonende Herzen.

— Τό περίφημον θεατρικόν έργον, ή γνωστή μας κω
μωδία «‘Η θειά Γιοΰτα άπό τήν Καλκούτα» «γυρίζεται», 
μέ τήν σειράν της εις κινηματογραφικόν έργον.

— Είς τό νέον γερμανικόν φίλμ Die Drei um Chri
stine παραγωγής Bavaria Film, πρωταγωνιστεί ή Μαρία 
Άνιεργκαστ, ό Χάνς Ζένκερ καί ό Φρίτς Κάμπερς.

— Ό Ράλφ "Αρθουρ Ρόμπερτς, ό Χέρμαν Τίμιγκ καί 
ή Μάντυ Ράχλ πρωταγωνιστούν είς τήν μεγάλην φάρσαν 
Der geheimnisvolle mister X, παραγωγής Lothar 
Stark.

— Εις τό φΰλλον τής 20 Ιουνίου τής καθημερινής 
γερμανικής κινηματογραφικής έφημερίδος Licht-Bild- 
Biihne δημοσιεύεται μεγάλη είκών τού έν Θεσσαλονίκη 
κινηματογράφου «Τιτάνια» τής Έλλην. Κινημ. ‘Ενώσεως.

— Ή Σούζυ Βερνόν «γυρίζει» στό Βερολϊνον τήν γαλ
λικήν έκδοσιν τοΰ φίλμ τής Ουφα Ville Anatol ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ Τουρζάνσκυ.

— ‘Ο Πάμπστ «γυρίζει» στό Παρίαι τό φίλμ Made
moiselle Docteur.

— Ό Leo Joannou θά «γυρίση» στό Παρίσι ή στήν 
‘Ολλανδία τό φίλμ «Όταν θά σημάνη μεσονύκτιον» μέ 
τήν Μαρί Μπέλ, τόν Πιέρ Ρενουάρ καί τόν Ροζέρ Κάρλ.

— Ό Ζουλιέν Ντυβιβιε μετά τό «γύρισμα» τοΰ έργου 
«Ό άνθρωπος τής ημέρας» θά «γυρίση» είς τό Χόλλυ
γουντ μίαν νέαν έκδοσιν τοΰ φίλμ «Πατριώτης» μέ τόν 
Σάρλ Λώτον. Ώς γνωστόν είς τήν βωβήν έκδοσιν τοϋ έν 
λό ,φ φίλμ, τό πρωτεύοντα ρόλον ύπεδύθη ό Γιάννιγκς.

— Ό Γκαστών Ρουντέ «γυρίζει» τήν «Όργανοπαίκτριαν» 
τοΰ γνωστού μυθιστοριογράφου Ξαβ·έ ντέ Μοντεπέν.

— )ϊ Ραϋμόν Μπερνάρ καί Μπερνάρ Τσίμμερ, προετοι
μάζουν τό «γύρισμα» τοΰ φίλμ «Ό ένοχος» μέ πρωτ γω· 
νιστήν τόν Πιέρ Μπλανσάρ.

— Ή Μαρί Μπέλ θά «γυρίση» τό φίλμ «Μιξοπάρθε- 
νοι» τοΰ Μαρσέλ Πρεβώ.

— ‘Η Μύριαμ Χόπκινς θά «γυρίση» έν Λονδίνφ ένα 
φίλμ μέ τόν Κόνρατ Φά'ίτ.

— Είς τήν Μόσχαν ήνοιζε ένα νέον Κινηματοθέατρον 
είς τό όποιον προβάλλονται άποκλειστικώς άκτουαλιτέ. 
Καθ’ ημέραν δίδονται 23 παραστάσεις, έκαστη τών ό
ποιων διαρκεϊ ήμίσειαν ώραν.

— Ό σκηνοθέτης Άλεξανδρώφ, «γυρίζει» στή Μόσχα 
ένα φίλμ ύπό τόν τίτλον «Πέντε τραγούδια τής έπα Ό- 
στάσεως».

— Είς τά στούντιο τής Μόσχας Len Film, τελειώνει τό 
μοντάρισμα τοΰ φίλμ «Στό μεγάλο δρόμο», εκτελεσθέν- 
τος κατόπιν ειδικής παραγγελίας τού ‘Υπουργείου τής 
Παιδείας τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Μογγολίας.

— Ό Φράνκ Λόϋδ «γυρίζει» τό φίλμ «Τά ^γεγονότα 
τοΰ Σάλεμ», ύπόθεσις λαβοΰσα χώραν κατά τό έτος 1692, 
μέ πρωταγωνίστριαν τής Κλωντέντ Κολμπέρ.

— Είς τό νέον φίλμ ύπό τόν τίτλον «Ταξί» τόν πρω
τεύοντα ρόλον θά ύποδυθή ό Τζαίημς Κάγκνεϋ.

♦ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΘΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΝ ΘΕΣΙΝ ΝΑ 

ΑΝΑΓΓΕΙΛΩΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ Κ. Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΣ ΤΩΝ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ, ΟΤΙ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΕΞΗΣΦΑΛΙΣΑΜΕΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

REPUBLIC PICTURES
♦ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΑΣ 

ΠΑΡΑΘΕΤΟΜΕΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΟΜΕΝΑΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
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Ο ΓΛΕΝΤΖΕΣ ΒΑΣΙΑΗΑΣ
Ή ύπόθεσις τοΰ έργου μάς παρουσιάζει τήν μοίραν ένός μεγαλομανους βασιλέως 
πού ένισχύθηκε καί καταστράφηκε άπό τις όμορφες γυναίκες.
Είς τήν πλουσιοτάτην αύτήν ταινίαν πρωταγωνιστούν ό γίγας ήθο.τοιός Μ,ιχαελ 
Μπόνεν, ή ωραίοτάτη Λίλ Ντάγχοβερ καί ή γοητευτική Μαρία Λονΐξα Κλααύντιονς.

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΚΕΡΙΑ
Ενα φίλμ διεθνούς κατασκοπείας παρόμοιον τοΰ όποιου δέν μας παρουσίασε μέχρι 

σήμερον ό κινηματογράφος. Ό άφθαστος πλούτος του καί τό κοσμοπολιτικόν περι
βάλλον του, συνδυασμένα μέ μίαν θαυμασίαν καί συναρπαστικήν πλοκήν, καθιστούν 
τό έργον μοναδικόν είς τό είδος του Έρμηνευταί του είναι ό συμπαθής ζέν πρεμιέ 
Φίλιπς Χόλμς, ή χαριτωμένη Μάε Κλάρκ, καί ή ώραιοτάτη Ίσπανίς χορεύτρια Ρο- 
ζίτα Μορένο. Άνώτερον τής «Μάτα Χάρι!!»

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
"Ενα μουσικό βωμάντσο, μέ πρωταγωνιστάς τήν χαριτωμένην Κάριν Χάρντ τόν 
βιρτουόζον τού βιολιού Βάλτερ Ρίλλα καί τόν γνωστόν κωμικόν Βάλτερ Στάϊνμηεκ. 
"Ενα φίλμ μέ εόχάριστον δραματικήν δράσιν καί άφθαστον μουσικήν άπόδοσιν.

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΡΕΣΠΙ
Τό άριστουργηματικώτερον έργον τού ”εντγκαρ Πόε κινηματογραφήθηκε μέ άφθα
στον βεαλισμόν. Τόν βόλον τοΰ σατανικού Ιατρού Κρέσπι ύποδύεται ό διάσημος 
Γερμανός ηθοποιός "εριχ φόν Στρόχαϊμ, ή δημιουργία τού οποίου έχαρακτηρίσθη 
ύφ’ όλοκλήρου τοΰ κινηματογραφικού τύπου, ώς ή καλλιτέρα τής σταδιοδρομίας 
του. Οί διάφορες σκηνές -τού συναρπαστικού αυτού δράματος, υπερβάλλουν είς 
τρόμον καί φρίκην πάσαν προηγουμένην ταινίαν τής κατηγορίας *Γκράν ΓχινιόΛ».

(ΤΑΒΙ-ΓΚΕΡΛΣ) ΡΙΒΙΕΡΑ
Ένας χείμαρρος άπό θαυμάσιες μελωδίες καί ρυθμικούς μοντέρνους χορούς πλαι
σιώνουν μίαν χαριτωμένην ύπόθεσιν μέ πρωταγωνιστάς τόν Μηέν Αάϊον καί τήν 
όμορφη Τζόαν Μάρς. Είς τήν ταινίαν αυτήν διά πρώτην φοράν λανσάρεται ή .Ρι
βιέρα· δ νέος χορός πού χαλάει κόσμον εις τήν ’Αμερικήν καί τελευταίως είς τήν 
Εύρώπην.

ΝΥΧΤΑ ΕΦΟΔΟΥ 1917
Ταινία πολεμικής δράσεως, παρμένη άπό τό βιβλίον τοΰ παγκοσμίως γνωστού 
συγγραφέως Hans Zolerlein, ύπό τήν έπίβλεψιν τού όποιου καί «έγυρίσθη». Προεβλή
θη μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν είς δλας τάς χώρας λόγω τού φιλειρηνικού χαρα
κτήρας της.

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΣΑΓΚΑΗ
Τό φίλμ αύτό, βραβευθέν ύπό τοΰ ’Αμερικανικού Ναυαρχείου, μάς παρουσιάζει τήν 
έπικίνδυνον ζωήν τών ξένων ναυτικών είς τά μακρυνά Κινεζικά λιμάνια, τούς έρω- 
τάς των καί τήν αύτοθυσίαν των κατά τήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας των. 'Ολόκλη
ρος ή ένδιαφέρουσα αύτή ύπόθεσις, διανθίζεται άπό ένα λεπτόν είδύλλιον μεταξύ 
τού γνωστού Λιον -Αύρες καί τής γλυκυτάτης Ίζρμπελ Τζιούβελλ. Κατά τήν πραγμα. 
τοποίησιν τής ταινίαςέλαβον μέρος τά μεγαλλίτερα θωρηκτά τού ’Αμερικανικού στόλου

Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
Ενα περιπετειώδες έρωτικό έργο, «γυρισμένο» είς τά βάθη τής ’Αφρικανικής ζούγκλας. 

Πρωταγωνιστούν ό άφθαστος Χ,άρρν ΙΙήλ καί ή γχέρντα Μάονρονς.

ΤΑ ΔΥΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ
Είς 3.000.000 άντιτύπων έκυκλοφόρησε τό μυθιστόρημα τοΰ δημοφιλούς συγγραφέως 
Βάρβιγκ Ντήηιγκ «Δύο μαύρα πρόβατα» άπό τό όποιον δ σκηνοθέτης Λουμπιν έπραγ- 
ματοποίησε «Τά δύο αμαρτήματα» συγκλονιστικόν δράμα τής συγχρόνου κοινωνίας. 
’Εκτός του -Οττο Κρούγκερ καί τής Μάρέλα Σλήπερ, πρωταγωνιστεί και ή χαριτω
μένη μικρούλα Κόρα Σούε Κολλινς τήν δποίαν τόσον έθαυμάσαμεν είς τάς ταινίας 
«Βασίλισσα Χριστίνα» καί «Όταν ξυπνά τό παρελθόν».

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ
Ό δημοφιλέστερος τενόρος τού ’Αμερικανικού ραδιοφώνου ΦΙλ Ρέγκαν, κάμνει μίαν 
θριαμβευτικήν έμφάνισιν είς ένα γοητευτικό μουσικό ρωμάντσο ’Ιρλανδικής ύποθέ- 
σεως. 'Η γραφικότης τών ’Ιρλανδικών τοπείων άποτελεΐ τά φυσικά ντεκόρ μέσα 
στά όποία έκτυλίσσεται τό αιώνιο έρωτικό ρωμάντσο τής νεότητος. Χοροί, τραγού
δια, γλέντια, έρωτες !!

ΔΥΝΑΜΙΤΙΣ
Μιά ταινία άφιερωμένη στούς άνθρώπους πού διακινδυνεύουν τή ζωη τους καί τήν 
τύχη τους γιά ν’ άποκτήσουν μεγάλες περιουσίες. Έργον μέ έντονην δραματικήν 
δράσίν, έρμηνευόμενον άπό τόν γνωστόν δραματικόν ήθοποιόν Μπΐλλ Μπούντ και 
τήν Γιούντι& Άλλεν είς ένα πολυσύνθετον γυναικεΐον ρόλον.

Η ΕΡΗΜΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Ή ύπόθεσις τού έργου είναι παρμένη άπό τό γνωστόν μυθιστόρημα τού Καρλ Μάν 
«’Ανάμεσα στήν έρημο». Ταινία άνατολικής ύποθέσεως «γυρισμένη» είς τάς οάσεις 
τής έρήμου, γεμάτη περιπετείας. έρωτα καί μίση τής θερμοαίμου άνατολικής φυλής.

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
Ή διείσδυσις είς μίαν άνεξερεύνητον περιοχήν τής ’Αφρικής διά τήν κατάκτησιν 
μιάς άγνώστου χώρας κατοικουμένης άπό επικινδύνους πτερωτούς άνθρώπους άπο- 
τελεί τό κύριον θέμα τοΰ περιπετειώδους αύτοΰ φίλμ. Είς τά 15 επεισόδια του έργου 
παρουσιάζονται οί άπερίγραπτες περιπέτειες τών δύο μεγαλλιτέρων θηριοδαμαστών 
τοιi κόσμου, Κλαΐντ Μπήττν καί Μάνονελ Κ,ίγκ, άνάμεσα άπό τα άγρια θηρία της 
ζούγκλας καί τούς κατοίκους της. Αί διάφοραι σκηναί τού φίλμ συναρπάζουν εύθύς 
άμέσως τόν θεατήν καί τόν καθηλώνουν μέχρι τοΰ τέλους του.

Η ΝΕΑ ΑΤΛΑΝΤΙΣ
'Η συναρπατικώτερη περιπέτεια, μέσα στόν πειό παράξενο κόσμο πού μάς παρου
σίασε ποτέ ή όθόνη. Καί ή τολμηρότερη φαντασία δέν θά_ μπορούσε να συλλάβει 
τήν μεγαλοπρέπειαν καί τήν τελειότητα τού θεάματος αύτοΰ. Ή ύπόθεσις του έργου 
ένας έπιτυχής συνδυασμός φαντασίας καί πραγματικότητας, μας μεταφερει εις τα 
βάθη τού ωκεανού, στήν χαμένη Άτλαντίδα, όπου υπάρχει καί ζή ένα περίεργο 
βασίλειο κατοικούμενο άπό ρομπότ έφωδιασμένους μέ τελειότατα τεχνικά μέσα. 
Κάτι πού έπισκιάξει όλες τΙς ταινίες τής κατηγορίας αύτης. Πρωταγωνιστούν οί 
Μόντε Μήλον καί Λόν Τσάνεν υιός.

ΡΟΒΗΜΣΩΝ ΚΡΟΥΣΟΣ
"Ολοι όσοι έδιάβασαν τήν άθάνατη Ιστορία τού όμωνύμόυ μυθιστορήματος τού 
συγγραφέως Κρουασσέ, θά ένθουσιασθοΰν βλέποντάς την ζωντανεμένην είς τήν 
όθόνην, μέ δλας τάς περιπετείας της. Τόν Ροβινσώνα ύποδύεται ό διάσημος πλέον 
ιθαγενής Μαλά, πρωταγωνιστής τού φίλμ «Έσκιμώ».
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βνρωιοαϊκών και Αμερικανικών ιαινιών.

♦ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΙ ΟΤΙ 
ΤΑ ΦΙΛΜ ΠΟΥ ΔΙΑΛΕΞΑΜΕ ΚΑΙ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΜΕ ΣΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙ
ΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

ΕΥΡΩΠΗΣ & ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ 
ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜ1ΓΡΑΦΩΝ

ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

Τύπο1ζ: Ν. Δαμιανού καί Σια-Έμμ. Μπενάκη 14

Ή προσεχής χειμερινή περίοδος προμηνύεται 
άρκετά ένδιαφέρουσα. Παρά τήν πληθώραν τών 
είσαχθησομένων ταινιών, παρατηρούνται ζωηραί 
διαπραγματεύσεις μεταξύ γραφείων καί Κινηματο
θεάτρων διά τό κλείσιμον, φυσικά, τών καλλίτερων 
ταινιών, πράγμα, πού προκαλεΐ κατ’ άνάγκην, συνα
γωνισμόν.

Ή κατάστασις αϋτη δημιουργεΐται κυρίως, λόγω 
τής ζητήσεως ταινιών καί ύπό τών δύο νέων μεγά
λων Κινηματοθεάτρων' τοΰ έπί τής όδοΰ Σταδίου 
καί εις τόν χώρον τοΰ Άρσακείου καί τοΰ έπί^τής 
όδοΰ Πανεπιστημίου Rex, τό όποιον ώς βεβαιοΰται 
ύπό τών ιδιοκτητών, θά είναι έτοιμον καί θά λει- 
τουργήση μάλιστα κατά τόν προσεχή Νοέμβριον, 
(καθ’ ήμάς άπίθανον) ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ έκ τών 
ιδιοκτητών κ. Άλέκου Σικιαρίδη.

Πάντως δέν είναι είσέτι γνωστόν, ποια έργα θά 
προβληθούν είς ένα έκαστον τών Κινηματοθεάτρων, 
έλπίζομεν δμως να εϊμεθα είς θέσιν νά γνωρίσωμεν 
είς τούς άναγνώστας μας διά τοΰ προσεχούς τεύ
χους, τάς προβληθεισομένας ταινίας.

*
Έν τφ μεταξύ τά πλεϊστα τών γνωστών μεγάλων 

Κινηματοθεάτρων έτοιμάζονται πυρετωδώς, διά νά 
παρουσιασθοΰν ύπό έντελώς άλλην δψιν πρό τοΰ 
άθηναϊκοΰ κοινοΰ, κατά τήν προσεχή περίοδον.

Οϋτω τό 'Αττικόν μεταρρυθμίζεται σχεδόν ριζι- 
κώς. Ή έξωτερική του οψις άλλάζει τελείως, άφαι- 
ρουμένης τής παλαιάς μαρκίζας καί τοποθετουμένης 
άλλης έντελώς μοδέρνας. Είς τό χώλ τοποθετούνται 
νέαι μοδέρναι προθήκαι φωτογραφιών, τό δέ μπάρ 
εύρύνεται καί μοδερνοποιεΐται έντελώς, είς μίαν 
άκρην δέ αύτοϋ τοποθετείται ύπό τής έταιρίας τηλε
φώνων, τηλεφωνικός θάλαμος διά τό Κοινόν. Τό 
δάπεδον τοΰ έσωτερικοΰ χώλ ίσοπεδοΰται τελείως, 
εις τό μέρος δέ δπου ύπάρχουν σήμερον τά παρα
πετάσματα τών εισόδων τής αιθούσης, τοποθετούν
ται θύραι αύτομάτως άνοιγοκλειόμεναι. Είς τό δεξιόν 
μέρος τοΰ έσωτερικοΰ χώλ καί κάτωθεν άκριβώς 
τής δεξιάς τώ είσερχομένω, κλίμακος τής δευτέρας 
θέσεως, γίνονται νέαι τουαλέτται κυριών, τών μέχρι 
σήμερον ύπαρχουσών είς τήν άριστεράν πλευράν γυ
ναικείων, χρησιμοποιηθησομένων ύπό τών άνδρών.

Τό σύστημα τής θερμάνσεως διά καλοριφέρ άλ- 
λάζει έπίσης έντελώς τοποθετουμένων νέων μηχα
νημάτων καύσεως άκαθάρτου πετρελαίου. Τά καθί
σματα τής πλατείας άφαιροΰνται καί τοποθετούνται 
νέα πολυτελή άναπαυτικώτατα φωτέϊγ. είς δέ τήν 
δευτέραν θέσιν τοποθετοΰνται άλλα νέα έπίσης, άμ- 
φότερα τοΰ έργοστασίου Β. Ποταμιάνου. Είς τήν 
άριστεράν τφ είσερχομένφ πλευράν τών θεωρείων 
γίνεται ιδιαίτερον θεωρεΐον άποκλειστικώς διά τήν 
Α. Μ. τόν Βασιλέα. Είς τήν δευτέραν θέσιν θά ύπάρ- 
χη ιδιαίτερον μπάρ μέ αίθουσαν καπνιστηρίου καί 
τουαλέτταν άποκλειστικώς διά τούς θεατάς τής β' 
θέσεως. Έπίσης τοποθετείται πλήθος έξαεριστήρων 
καί άνεμιστήρων νέου συστήματος έντελώς άθόρυ- 
βοι. Είς τάς ήχητικάς μηχανικός έγκαταστάσεις 
προστίθεται ύπό τής Western ειδικόν έξάρτημα διά 
τόν διαχωρισμόν τών ήχων, δπισθεν δέ τής όθόνης 
τοποθετοΰνται πρός τόν αύτόν σκοπόν δώδεκα διά
φορα μεγάφωνα άντί τών δύο μέχρι τοΰδε.

Μέ μίαν λέξιν, τό 'Αττικόν έπισκευαζόμενον ώς 
έπισκευάζεται διά τεραστίων δαπανών, θά παρου- 
σιασθή ΰπό νέαν μορφήν έντελώς συγχρονισμένην 
καί σύμφωνον μέ τάς σημερινάς άξιώσεις τοΰ Κοι
νού καί τοΰ προορισμού του.

Τό Ιέοτοπούλειον έπισκευάζεται καί διαρρυθμίζε 
ται έπίσης ριζικώς. Ήδη κατεδαφίσθη όλόκληρος ή 
ύπάρχουσα μέχρι σήμερον σκηνή καί ουτω εύρύνε
ται τεραστίως ή αϊθουσά του. Είς τήν πλατείαν θά 
τοποθετηθούν νέα έντελώς καθίσματα (φωτέϊγ), τών 
παλαιών τοποθετηθησομένων είς τήν δευτέραν θέσιν 
ήτις έπίσης μεγεθύνεται. Ή έξωτερική του δψις 
άλλάζει έντελώς ώς καί ή έσωτερική του διακόσμη- 
σις καί φωτισμός. Έν ένί λόγω τό Κοτοπούλειον θά 
έμφανισθή κατά τήν προσεχή περίοδον έντελώς νέον 
μέ 1600 περίπου θέσεις καθημένων, καί ίσως, ισότι
μον τών μεγάλων Κινηματοθεάτρων, πάντοτε δέ 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Γ. Κοσμίδη.

* *Εις τό Σπλέντιτ άντικαθίστανται τελείως τά πα
λαιό καθίσματα διά νέων πολυτελών έπίσης φωτέϊγ, 
γίνονται δέ έκ παραλλήλου καί άλλαι έσωτερικαΐ 
έπισκευαί οίίτως ώστε καί αύτό νά παρουσιασθή 
ύπό νέαν έντελώς μορφήν.* * *

Είς τό Τιτάνια δέν πρόκειται νά γίνουν έπισκευαί 
πλήν ένός έπιβλητικοΰ χρωματισμού τής έξωτερικής 
του δψεως, δεδομένου δτι δέν έχει άνάγκην άλλων 
τοιούτων.

Έπίσης καί είς τόν Απόλλωνα δέν πρόκειται νά 
γίνη ούδεμια έπισκευή πλήν τοΰ άπαραιτήτου φρε- 
σκαρίσματος;

Διά τόν ‘Απόλλωνα διεδόθη δτι κατά τήν προσεχή 
περίοδον θά λειτουργήση ώς έπιχείρησις τοΰ κ. 
Μυράτ. 'Ως εϊμεθα εις θέσιν νά γνωρίζομεν ούδέν 
τούτου άνακριβέστερον.

***
'Ως Κινηματοθέατρον θά λειτουργήση έπίσης 

έφέτος καί τό Ίντεάλ ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Κοσμίδη μέ προβολήν έργων α' βιζιόν, άλλά μάλλον 
μέ ήλαττωμένον είσιτήριον. Δηδαδή είδος πέρυσι- 
νοΰ Κοτοπούλειον.

Τό έπί τής διασταυρώσεως τών όδών Πανεπιστη
μίου καί Βουκουρεστίου Κινηματοθέατρον Βρεττανϊα 
άντικαθιστά έπίσης τά καθίσματά του διά νέων άνα 
παυτικών φωτέϊγ, θά προβάλλονται δέ καί είς αύτό 
έργα πρώτης προβολής, μέ τιμήν είσιτηρίου όλίγον 
μικροτέραν τών άλλων κεντρικών Κινηματοθεάτρων, 
ίσως δέ ποικίλλει τό πρόγραμμά του καί μέ νού
μερα Βαριετέ. * * *

'Ως βλέπουν οί άναγνώσται μας, ριζικαί μεταρ
ρυθμίσεις πραγματοποιούνται είς τούς Κινηματο
γράφους τής πρωτευούσης Άς δψονται οί έμφανι- 
σθέντες νέοι. ’Ανάγκα κι’ οί θεοί πείθονται.* * *

Κατωτέρω συνεχίζομεν τήν παράθεσιν τίτλων 
διαφόρων νέων ταινιών, τών ύπολοίπων άθηναϊκών 
γραφείων έκμεταλλεύσεως.

Οΰτω τό νέον γραφεΐον Λόρα Φιλμ τών κ. κ. Χρυ- 
σικοπούλου καί Δασκαλάκη, έξασφαλίσαν καί όλό- 
κληρον τήν παραγωγήν τής άμερικανικής έταιρίας 
Republic, θά φέρη διά τήν προσεχή περίοδον 1936-37 
περί τάς 30 ταινίας, μεταξύ τών όποίων, «Τό σπήτι 
μέ τά χίλια κεριά» δράμα διπλωματικής κατασκο
πείας μέ τόν Φίλιπς Χόλμς, τήν Ροζίτα Μορένο καί 
τήν Μάε Κλάρκ, «Ριβιέρα» (Taxi Gerls) μουσικόν 
φίλμ μέ τόν Μπέν Λάϋον καί τήν Τζόαν Μάρς, είς 
τό όποιον λανσάρεται καί ό περίφημος νέος χορός 
Ριβιέρα, «Ό γλεντζές βασιληάς» ταινία γερμανική 
μέ τόν Μίκαελ Μπώνεν, «Ή φωνή τής ζούγκλας»
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μέ τόν Χάρρυ Πήλ, «Τό έγκλημα τοΰ ίατροΰ Κρέσπι» 
άπό τό όμώνυμο μυθιστόρημα τοΰ ”Εντγκαρ "Αλλαν 
Πόε, μέϊπρωταγωνιστήν τόν περίφημον "Εριχ φόν 
Στροχάϊμ, «Λαθρεμπόριον Στή Σαχκάϊ» μέ τόν 
Λιοϋ ’Άϋρες καί τήν Έλίζαμπετ Τζιοϋβελ, «Ερωτι
κό ξύπνημα» γερμανική όπερέττα μέ τήν Κάριν 
Χάρντ καί τόν Βάλτερ Ρίλλα, «Stosstrupp 1917» με
γάλη πολεμική ταινία φιλειρηνικού πνεύματος», «'Υ
ποβρύχιον βασίλειον» ταινία φανταστικής ύποθέσεως 
τής όποίας ή ύπόθεσις έκτυλίσσεται ε’ις ένα κόσμον 
εύρισκόμενον 20 χιλιάδες μίλλια ύπό τήν....θάλασ
σαν, μέ τόν Μόντε Μπλιοΰ καί τόν Τσάνεϋ (υιόν), 
«Χίλια δολλάρια στό λεπτό» φάρσα μέ τήν Λέυλα 
Χάΐαμς, «Τά δύσ αμαρτήματα» δράμα κοινωνικόν 
μέ τόν Όττο Κροΰγερ, «Τό τραγούδι τής καρδιάς 
μου», μουσικόν ρομάντσο μέ τόν τενόρον ΦΙλ Ρό- 
γκαν κ. ά. μεταξύ τών όποιων καί ικανόν άριθμών 
περιπετειωδών.

«*♦

Τό γραφεΐον Ά&ηνα Φίλμ τών κ. κ. Ε. Κραϊμερ 
καί Κ. Φραγκέτη θά φέρη έπίσης περί τάς 30-35 
ταινίας, κατά τό πλεϊστον άμερικανικής παραγωγής. 
Διά τήν έκλογήν τών ταινιών άνεχώρησεν τήν πα- 
ρελθοΰσαν έβδομάδα διά Νέαν Ύόρκην ό κ. "Εγκον 
Κραϊμερ, δστις έπιστρέφων θά διέλθη έκ Λονδίνου 
καί Παρισίων.

Τό γραψεΐον τοΰ κ. Μαργουλή θά φέρη ωσαύτως 
περί τάς 30 ταινίας έκ τών όποιων αΐ 20 περίπου 
περιπετειώδεις.

* *
Μικρόν άριθμόν ταινιών θά φέρουν έπίσης καί τά 

γραφεία τών κ. κ. Σουλίδη, A. Κ. Ε., Άδελ. Σαντί- 
κου, Σπυρίδη, Μαυροδημάκη, τών δύο τελευταίων 
εύρισκομένων ήδη έν Εύρώπη διά τήν σχετικήν 
έκλογήν.

Είς προηγούμενον τεύχος άνηγγείλαμεν τήν ΐδρυ- 
σιν νέας έταιρείας έκμεταλλεύσεως κινηματογρα
φικών ταινιών ύπό τήν έπωνυμίαν Μονοπδλ Φίλμ 
καί ύπό τήν γενικήν διεύθυνσιν τοΰ έν Πειραιεΐ ιδιο
κτήτου καί διευθυντοΰ τοΰ Κινηματογράφου Καπιτόλ 
κ. Μιχ. Γλιτσοΰ.

Τό νέον τοΰτο γραφεΐον έξησφάλισεν ήδη μεγά- 
λον άριθμόν ταινιών τάς όποίας θά διάθεση πρός 
έκμετάλλευσιν, μεταξύ δέ αύτών συμπεριλαμβάνον- 
ται τά : «Νιμπελοΰγκεν» (Ό θάνατος τοΰ Σίγκφριδ) 
νέα παραγωγή μήκους 2800 μέτρων μέ τόν Πάουλ 
Ρίχτερ, Μαργαρίτα Σέν, Γερτρούδη Άρνολτ κ. ά. 
«Τάννεμπεργ» έργον πολεμικής κατασκοπείας μέ 
τόν Χάνς Στοΰβε, «Βαριετέ» νέα έκδοσις μέ τήν 
"Αννα Στέν καί τόν Έμιλ Γιάννιγκς, «Χρήμα, Δύνα- 
μις, Ακολασία» σκηνοθέτης καί πρωταγωνιστής Πά
ουλ Βέγκενερ, «Φόρμαν Μαρία» μέ τήν Ζίμπιλε 
Σμίθ καί τόν Α. Μόνκ τόν πρωταγωνιστήν τοΰ «Έξ- 
τάζ», “Εΰα,, ή πασίγνωστη όπερέττα τοΰ Φράτς Λέ- 
χαρ, μέ τήν Μάγδα Σνάϊντερ, Λέο Σλέζακ, Ζώρζ 
Άλεξάντερ καί Χέρμαν Τίμιγκ, “Η αίωνία μάσκα,, 
μέ τήν “Ολγα Τσέχοβα, Πάουλ Βέγκενερ κ. ά., 
«Ή Τόσκα τής Ρωσσίας» μέ τούς πολωνούς καλ- 
λιτέχνας τοΰ ’Εθνικού θεάτρου τής Βαρσοβίας, 
«Έρως, έλπίς καί δάκρυα» μέ τήν "Αστα Νιέλ- 
σεν, «'Ανθρωποι έν λαγνίςχ» μέ τόν Κόνρατ Φάϊτ, 
τόν Φρίτς Κόρτνερ καί τήν Τάλα Μπίρελ, «Ή ζωή 
μου γιά τήν Μαρία Ισαβέλλα» μέ τόν Βίκτωρ ντέ 
Κόβα, μία νέα ταινία μέ τήν Μάρθα "Εγγερθ, μία 
μέ τήν Πόλα Νέγκρι, «Τό μυστικόν τής Κωνσταντι
νουπόλεως» μέ τόν Φρίτς Κόρτνερ, μία μέ τήν Άν- 
ναμπέλλα κ. ά. * _ ♦ * 

Λυπούμεθα είλικρινώς διότι εϊμεθα ύποχρεωμένοι 
νά έπανέλθωμεν έπί τοΰ ζητήματος τοΰ θερινού 
ΡοναγιΛλ. Μία πρωτότυπος δια τόν τόπον μας θερι

νή έπιχείρησις, ώς ή έν λόγφ, ήτο έπόμενον νά προ 
καλέση τάς κρίσεις τών ένδιαφερομένων καί κατά 
συνέπειαν καί ήμών. "Ισως αί ίδικαί μας νά ήσαν 
κάπως αύστήραί, άλλ’ ούδείς δύναται νά άρνηθή δτι 
ήσαν καί αϊ πλέον άνεπηρέαστοι. "Αλλωστε, ήμάς, 
ώς είναι γνωστόν, ούδέν άλλο μάς ώθεϊ είς τό νά 
άγτιλέγωμεν είς δσα άλλοι ένδιαφερόμενοι ύποστη- 
ρίζουν είς παρομοίας περιπτώσεις, εϊμή μόνον τό 
ένδιαφέρον μας διά τήν πρόοδον πάσης κινηματο
γραφικής έπιχειρήσεως, ή όποια άσφαλώς θά είναι 
καί ϊδική μας πρόοδος.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν τά πραγματοποιηθέντα 
εισιτήρια άπό τήν ήμέραν τής ένάρξεως τοΰ Κινημα
τοθεάτρου αύτοΰ μέχρι καί τής 28ης λήξαντος ’Ιου
νίου καί άλλας σχετικάς πληροφορίας, διά νά μάς 
κρίνουν καί οί άναγνώσται μας.

α’ Έβδομός «Μαριέττα», Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ.
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή

10 Ιουνίου
11
12

Εισιτήρια 1043
617
369

Σάββατον 13 482
Κυριακή 14 » 483

Τό όλον > 2994
Β’ Έβδομός «Νανούρισμα », Μωρίς Σεβαλιέ

Δευτέρα 15 Ιουνίου Εισιτήρια 697
Τρίτη 16 558
Τετάρτη 17 » 326
Πέμπτη 18 » 268
Παρασκευή 19 -» 191
Σάββατον 20 » 316
Κυριακή 21 » 454

Τό δλον > 2805
Γ’ Έβδομός «Αντωνία», Μαρσέλ Σαντάλ.

Δευιέρα 22 ’Ιουνίου Είσιτήρια 919
Τρίτη 23 370
Τετάρτη 24 441
Πέμπτη 25 257
Παρασκευή 26 203
Σάββατον 27 193
Κυριακή 28 277

Τό δλον » 2660
Σημειωτέον δτι κατά τάς άνωτέρω ήμερομηνίας 

προεβάλλοντο ταινίαι τών όποιων τό ένοίκιον έκυ- 
μαίνετο άπό 80 -90 χιλιάδας δρχ. Είς τό ένοίκιον 
τοΰτο δέον νά προστεθή ήμερήσιον ένοίκιον θεάτρου 
2 χιλιάδων καί διάφορα άλλα γενικά έξοδα (άδεια, 
προσωπικόν, διαφημίσεις, ήλεκτρικόν, μηχανικαί 
έγκαταστάσεις, άποσβέσεις κ. ά. μικροέξοδα) τούλά- 
χιστον 5 χιλιάδων ήμερησίως.

Διά τήν άντιμετώπισιν τών άνωτέρω έξόδων, τί 
ποσόν είσεπράχθη;

Πολλαπλασιάσατε τά πραγματοποιηθέντα εισι
τήρια έπί 17, δσαι περίπου δραχμαί μένουν είς τήν 
έπιχείρησιν έξαιρουμένου τοΰ φόρου Δ. θ., διά νά 
έξαχθή άμέσως τό συμπέρασμα τής άποδόσεως τής 
έπιχειρήσεως.

"Ηδη τό Ρουαγιαλ άπό τής Δευτέρας 29 ’Ιουνίου 
έσυνέχισε τήν προβολήν τοΰ έργου «’Αντωνία», 
μέ τήν δικαιολογίαν «διά νά μπορέσουν νά θαυμά
σουν δλοι τό κινηματογραφικόν αύτό άριστούργη- 
μα», ήλάττωσε δέ τήν τιμήν τοΰ εισιτηρίου είς 12.50 
δραχμάς.

’Αποτέλεσμα; Καί άν διπλασιασθή ό άριθμός τών 
εισιτηρίων, πράγμα έντελώς άπίθανον, αί εισπρά
ξεις θά παραμείνουν αί αΰταί ώς καί τά έξοδα, έφ’ 
δσον, καθ’ δ έχει ύποχρέωσιν, θά προβάλλη ταινίας 
α' βιζιόν έν τών συμφωνηθεισών ήδη.

Διά τήν προβολήν έργων παλαιών ούτε πρέπει 
νά γίνεται λόγος, έφ’ δσον τοιαΰτα δέν ύπάρχουν 
ήδη διά τήν περιοχήν έκείνην.

Κατά τήν τετάρτην έβδομάδα, 29 Ιουνίου—5 ’Ιου
λίου, καθ’ ήν προεβλήθη τό ίδιον έργον «’Αντωνία» 
μέ ήλαττωμένην τιμήν εϊσιτηρίου δρχ. 12.50, έπρα- 
γματοποιήθησαν έν συνόλω 4723 είσιτήρια.*

Πληροφορούμεθα δτι τό Ύπουργεΐον τών Οικο
νομικών καταρτίζει σχέδιον Νόμου διά τοΰ όποιου 
θ’ άπαγορεύεται τοΰ λοιποΰ ή δι’ έλευθέρας εισόδου 
λειτουργία θεαμάτων καί ιδίως Κινηματογράφων, 
δπως είναι σήμερον οί Κινηματογράφοι Ζέφυρος, 
"Εντεν, Τάουμπε κ. ά. Έπίσης διά τοΰ αύτοΰ νομο
σχεδίου θά έπιβάλλεται ηύξημένη φορολογία, περί 
που 40ο)ο είς τούς Κινηματογράφους οΐτινες παρου
σιάζουν μικτόν θέαμα (Σινέ - Βαριετέ), άντί τών 
μέχρις σήμερον 25ο)ο.

Ή πληροφορία αΰτη γνωσθεΐσα είς τούς κύκλους 
τών έπιχειρηματιών, άνεστάτωσεν κυριολεκτικώς 
αύτούς, ιδιαιτέρως δέ τών μουσικών κέντρων (Βαριε
τέ κλπ.), τών όποιων έπίσης αύξάιεται ή φορολο
γία λόγω τής χρησιμοποιήσεως ύπ’ αύτών άλλοδα- 
πών καλλιτεχνών.

* * ,
Άπό δημοσιευομένην είς άλλην σελίδα άνταπο- 

κρισιν έκ Παρισίων, πληροφορούμεθα δτι ή νέα γαλ
λική ταινία «Το χρήμα» τοΰ Έμίλ Ζολά προβληθεϊ- 
σα είς τό παρισινόν Κινηματοθέατρον Marignan - 
Pathe, πλήν τής καταπληκτικής καί έμπορικής έπι- 
τυχίας της, προεκάλεσε καί εύμενεστάτας κρίσεις 
τοΰ Παρισινού Τύπου.

Ή ταινία αύτή έξασφαλισθεϊσα καί διά τήν 
Ελλάδα ύπό τοΰ γραφείου τοΰ κ. Έμμ. Καλογήρου, 
θά προβληθή κατά τήν έπί θύραις περίοδον καί είς 
τήνπόλιν μας, άπό τής όθόνης ένός τών μεγαλυτέ- 
ρων Κινηματογράφων. * 

» * * » Ύπό τών Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών έξεδόθη άπόφασις δι’ ής άπό 1ης ’Ιου
λίου—31 Δεκεμβρίου έ. έ. ή εισακτέα έξαμηνιαίως 
ποσότης κινηματογραφικών μηχανών μειοΰται κατά 
20ο)ο.

* * '— Άνεχώρησαν είς Εύρώπην διά τήν έκλογήν 
ταινιών οί κ. κ. Δημ. Βουλγαρίδης καί Νικόλαος 
Άργύρης.

—Έπίσης ό κ. Εύαγ. Μαυροδημάκης διά τήν προ
μήθειαν ταινιών.

—Ό κ. Κραϊμερ άνεχώρησεν διά τήν Νέαν Ύόρ
κην διά τήν προμήθειαν νέων ταινιών. Κατά τήν 
επιστροφήν του θά έπισκεφθή πρός τόν αύτόν σκο
πόν καί τήν Εύρώπην.

ITmmuimi jit-Ul·, ________

Θεσσαλονίκη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτες Χαβάης», 
«’Εσένα ποθώ», «Νέα Ύόρκη-Μιαμί», «Ρομάνς», «Ανά
μεσα σέ δυό καρδιές», «Ή ζητιάνα τής αγάπης» καί 
«Ή μικρή Ντόριτ».

Διονύσια. Προεβλήθησαν }τά φίλμ «Τά κορίτσια τής 
Βιέννης», «Χαρήτε τή ζωή σας», «Έπιζόντ»,, «Μιά έπί· 
σκεψις τό βράδυ», «Μιά νύχτα έρωτος» καί«Κάστα Ντίβα».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Κορίτσια γιά παν
τρειά», «Πρός τήν άβυσσο» καί «Σκλάβα τοΰ έρωτος·.

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Νατάσσα», «Αύ· 
τοκρατορικός δρόμος», «Νύχτες Χαβάης», «‘Ένας χρυσός 
άνθρωπος, «Ό πρίγκηψ ’Ιωάννης», «Παρθένος μητέρα» 
καί «Ή μικρή Ντόριτ». % , ,

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τα έργα «Κβο Βαντις», 
«Γιατί νά δουλεύουμε», «20 χιλ. χρόνια στό Σίγκ Σίγκ», 

«Γκράντ Ότέλ» «Ταρζάν καί ή σύντροφός του», «Κορί
τσια γιά παντρειά», «Ίππόται τής έρήμου» καί «Όταν 
ξυπνά τό παρελθόν».

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Δεσποινίς Ροκοκό» 
καί «Σαπφώ».

Έ&νικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή πόλις τοΰ 
εγκλήματος», «Ή τυχοδιώκτρια», «Κίτρινη αράχνη» καί 
«Ναύτης μέ καρδιά».

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτες μεγαλου- 
πόλεως», «Διαφθορά», «Δεσποινίς Ροκοκό», «Τιμή καπε
τάνιου» «Τό εξπρές φάντασμα», «Ό πρίγκηψ ’Ιωάννης» 
καί «Ό μαύρος γάτος».

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν τό «Σκάνδαλον», «Τό λιμάνι 
τών αγρίων», «’Αστραπιαίος καβαλλάρης», «Πώς έσβυσε 
μιά άγάπη», «Ό βασιλεύς τής ταχύτητος» καί «‘Ιερή 
Φλόγα».

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μάρς τών ούσ- 
σάρων», «Χοΰ χαρίζω τή βραδυά μου», «Υποβρύχιον μέ- 
τωπον» καί «Τό παιδί τοΰ καρναβαλιού».
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπό δίαιταν» 
μέ τόν Χονδρόν καί Λιγνόν, «Τό βάλς τοΰ Δουνάβεως», 
«Όνειρα πού σβύνουν» καί «Θάνατος στούς γκάγστερς».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό έγκλημα τής 
"Ελλεν Στάνλεϋ», ό διώκτης τών γκάγκστερς, «Ή σφίγξ 
τοΰ υποκόσμου», «Ό νόμος τοΰ πιστολιού», «’Υπόγειον 
εξπρές» καί «Οί ριψοκίνδυνοι».

“Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Ραντεβού στή 
Βιέννη», «Τό ρόδον τοΰ μεσονυκτίου», «Δικός μου γιά 
πάντα» καί «Πανάμ».

Θέτις. Προεβλήθησαν τά έργα «Χέρμαν καί Δωροθέα», 
«’Ερωτικό τραγούδι», «Ρεγγίνα» καί «Ταξεϊδι χωρίς τέλος».

Ελλάς (Ν. ’Ιωνίας). Προεβλήθησαν τά έργα «Αιχμά
λωτος τοΰ εμίρη» καί «Μυστηριώδη; πιλότος» X. IT. 
Πάτραι.

Ζενί&. Προεβλήθησαν τά έργα “Φολί Μπερζέρ,, "Ας 
ζήσουμε απόψε,, “Μιά νύχτα γάμου,, “Ίπποδρόμιον τού 
Βερολίνου,, καί “Τό πλήρωμα,,.

Ούφα. Προεβλήθησαν τά έργα “Φολί Μπερζέρ,, “Ο 
άνθρωπο; τών δύο κόσμων,, “Ας ζήσουμε απόψε,, “Νύχτα 
γάμου,, καί “Σάμαραγκ,,.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Ο άνθρωπος τών 
δύο κόσμων,, καί “Σάμαραγκ,,. Άνδριόπουλος
Κέρκυρα

Φοΐνιξ, Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύχτα έρωτος», 
«‘Η κατάσκοπος», «Ποζαμπό», «Ό άνθρωπος τών δύο 
κόσμων», «Αί τελευταΐαι ήμέραι τής Πομπηίας» «Μο
νάχη στή ζωή», «Βατερλώ», «Σαμψών», «Ό καταδότης» 
καί ή Βιέννη διασκεδάζει».

Άκταίον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ποζαμπό», «Ό 
υίός τοΰ Κίγκ Κόγκ», «Αί τελευταΐαι ήμεραι τής Πομπη
ίας», «Ό ύπ. 1 δημόσιος κίνδυνος», «Ή κόλασις τής 
Σαγκάη;», «Βατερλώ» καί «Οί πειραταί τών θαλασσών».

’Ηράκλειον
Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό παιδί τοΰ 

καταδίκου», «Κέρινες μάσκες» καί «Σήμα κινδύνου».
Γίουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «Βαριετέ» μέ 

τόν Χάνς Άλμπερς καί «Χρυσοθήραι».
Χανιά

"Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα “Είμαι ένας δρα
πέτης,, “'Αστατη γυναίκα,, “Όνειρον θερινής νυκτός,, 
1 Η νήσος τών χαμένων ανθρώπων,, καί “Η παρείοακτος,,. 
Τό “Είμαι ένας δραπέτης,, καί “Τό όνειρον θερινής νυ
κτός,, τά παρηκολούθησε σχεδόν όλοι οΐ κάτοικοι τής πό- 
λεώς μας. . . . . . .

Είναι άξιοι συγχαρητηρίων, ο διευθυντής του ανω- 
τέρω κέντρου κ. Συγκελάκης ώς καί τών κ. κ. Σπανδά- 
γου καί Μανούσακα διά τάς εύγενικάς προσπάθειας των.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Ο μεγαλύτερος
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®ρως τοΰ Σούμπερτ., Ό άνδρας πού κάθε μιά ποθεί,, 
‘Ο βαρκάρης τού Βόλγα,, “Μπαντέρα,, καί “ΑΙ τελευ

ταίοι ήμέραι τής Πομπηίας,, μετά μεγάλης έπιτυχίας.
Βέρα. Προεβλήθησαν τα έργα * Ζουζσύ,, “Ο άτιμα· 

σθείς Ρογήρος,, “Ο πετεινός τοΰ συντάγματος,, καί “Ραν
τεβού στή Βιέννη,,, Χλάρχ
PiSugvev

“Εσπερος. Χάρις εις τούς φιλοπροόδους έπιχειρημα- 
τίας κ. κ. Καπετανάκην καί Λάριον, ή πόλις μας απέ
κτησε τόν ανωτέρω θερινόν Κινηματογράφον, έφάμιλλον 
πολλών τής πρωτευούσης, μέ ιδίαν έγκατάστασιν παρα
ρωγής ηλεκτρικού. “Εκαμε έναρξιν καί προεβλήθησαν 
μέχρι σήμερον τά έργα «Ό κοζάκος καί τ’ αηδόνι», «Ρω
μαϊκά σκάνδαλα» καί «Τσάρντας». "Ηδη δίδει παραστά
σεις ό θίασος Άρντάτωφ Νέζερ. Ο. Παπαδ.
Xie;

Άστήρ. (-άερινός) Προεβλήθησαν τά έργα «Όταν ή 
γυναίκα αγαπά», «Κατηγορούμενε ομολόγησε». «‘Η δε- 
δεσποινίς κυρία» άνεπιτυχώς, «Παγκανίνι», «Ό χορευτής 
μέ τή μάσκα», «Μαρίτα», «Μπηττερ-Τί», «’Ερρίκος 8ος». 
«Έσκιμώ», «Κρυφή αγάπη» καί διάφορα Νισύς καί Μίκυ 
μάους. Βονδούρης
Βα8ΰ (Σάμου)

Πάν&εον (βωβός). Προεβλήθησαν τά έργα «Ή ναυμα
χία τού Σαντιάγκο», «Ό βαρκάρης τοΰ βόλγα», «Ό απρό
σωπος καβαλλάρης» καί «Ό ερασιτέχνης τζέντελμαν».

Τιτάνια (Καρλοβασίου) Προεβλήθησαν μετά μεγά
λης έπιτυχίας τά έργα «Καριόκα», «Τό συνέδριο χορεύει», 
«Ή πριγκήπισσα τοΰ τσάρντας» καί «Άρχισιδηρουργός».

Πανσαμιακόν (Καρλοβασίου). Προιβλήθησαν τά έργα 
«Φρά Ντιάβολο», «Βενετσιάνικες νύχτες» καί «Τό σφάλμα 
μιάς μητέρας».
Άργοστόλισν

Τιτάνια. Μετά δίμηνον διακοπήν έκαμε έναρξιν μέ 
τό έργον «Βαρκαρόλλα». Μετά προεβλήθη τό «Βάλς τοΰ 
Σοπέν» άλλα λόγφ βλάβης τοΰ μηχανήματος ήναγκάοθη 
νά διακόψη τήν προβολήν καί νά έπιστρέψη το άντίτι 
μον τών εισιτηρίων. Ήδη ό κ. Χαλιώτης άνεχώρη ·ι ν δΓ 
"Αθήνας πρός έπιδιόρθωσιν τοΰ μηχανήματος.
Αάρισσα

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτες άγωνίας», 
«Βαμμένος πέπλος», «Όνειρα κοριτσιών», «ΐάρξ», «Κα- 
λιέντε, ♦ "Ανθρωπος σκιά» μέ τήν Μύρνα Λόϋ, «Τό παιδί 
τοΰ καταδίκου», «Τό χιλιάρικο», «Ύπό τόν ήλιον τής 
Σαχάρας», «Μοιραία γυναίκα» «Σινικόν τείχος», «Ή γυ
ναίκα τή; ταβέρνας» «‘Ο Ταρζάν καί ή σύντροφός του», 
«Ή κόλασις τοΰ Δάντε», «‘Ο δήμιος»» «Κρυφή αγάπη-, 
«'Ακάνθινος δρόμος» μέ τόν Κλάϊβ Μπρούκ, -Ό δράκος 
τής Σαγκάης» καί «Ή πρώτη φλόγα» μέ τήν Σιμόνη 
Σιμόν.

Τιτάνια- Προεβλήθησ ιν τά έργα «Σερενάτα Τοξέλλι», 
«Σαμαράγκ», «01 χρυσοθήραι» μέ τήν Αωρέττα Γιώγκ, 
«*0 γολγοθάς μιάς γυναίκας», «Τό μαύρο δωμάτιο» «Ή 
τραγωδία τών βυθών» «‘Ο ύπ' άρ 1 δημόσιος κίνδυνος», 
«Αί τελευταίοι ήμέραι τής Πομπηίας», «Ερωτικόν μάρς», 
«Τά μαύρα ρόδα», «Ό τυφών», «Τό κάθισμα ύπ’ άρ.13». 
«Ρομπέρτα», «Νύχτα στό μέτωπο·, «"Οταν ό έρως ψυθι- 
ρίζει», «Ό τελευταίος τών Μοϊκανών» καί «Ό λευκός 
παράδεισος».

Δέον νά σημειωθή δτι λόγφ τών κα τακλυσμιαίων βρο
χών τά άνωτέρω δέν έσημείωσαν οΰδεμίαν έπιτυχίαν.
Σόραι

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή τυχοδιώκιρια 
τής Τύνιδος», «Οί λαθρέμποροι τής Ν. Ύόρκης-, «Ή 
κόλασις τοΰ Δάντη» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «Ή μικρή 
Ντόριτ», «"Οταν ό έρως κάνει μόδα» καί «Παγκόσμιος 
θύελλα».

Χρόνιαν Προεβλήθησαν τά έργα «'Ασμα άσμάτων», 
«Έρως καί ηθική», «Χορός στό Σαβόϊ» μέ έπιτυχίαν.

«"Οταν τά νειάτα διψούν» καί «Δικτάτωρ» μέ μεγάλην 
έπιτυχίαν.

‘Οασις. [&ερινδς/ Διευ&. Γ. Χρήστον καί Β, Κα 
νάκης. "Εκαμε έναρξιν καί προεβλήθησαν τά έργα -Μιά 
έπίσκεψις τήν νύχτα» καί «Τρανζατλαντίκ».

"Εσπερος. (&ερινός) Διεύ&. Κωστόπονλος καί Χα
σάπης. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαύρα ρόδα» τό όποιον 
κατά τήν προβολήν κατεστράφη ύπό πυρκαίάς, εύιυχώς 
ανευ άλλων ζημιών. Μετά τριήμερον έπανέλαβεν τήν λει
τουργίαν του καί προεβλήθησαν τά έργα «Ένα τραγούδι, 
ένα φιλί, μιά γυναίκα» μέ έπιτυχίαν καί «Ή Α Μ· θ 
έρως». Βατακίδης
Ξάνθη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τρικυμία ψυχής· 
«Ό βασιλεύς τών νέγρων» μέ τόν Μπουμπούλ, «Μιά 
βραδυά στό Μόντε Κάρλο», «Ή κυρία τοΰ Μαξίμ» καί 
διάφορα ζουρνάλ.

Ωραία Θέα. Σέ λίγες ήμερες έναρξις όμιλοΰντος ύπό 
τήν διεύθυνσιν τού κ. Σιάκα. ΠαραοχΙδης
Καβάλλα

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα “Ο πρίγκηψ ’Ιω
άννης,, “Τζαζ γκέρλς,, καί “Μπέλλα Ντόνα,,. "Ηδη δίδει 
παραστάσεις ό θίασος Κρεββατά-Δράμαλη.

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα “Σκάρφες,, “Τό 
γεράκι τοΰ άέρος,, ‘Περιπέτειες τοΰ Ταρζάν,, “Τό τραίνο 
φάντασμα,, ‘Ό ανεμοστρόβιλος τής Όκλοχάμα,, “Η κό- 
λασις τών καρχαριών,, καί “Τρομακτική έκκρηξις,,.

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα “Ο μυστηριώδης 
κύριος X.,, καί “Βί ίππόται τής έρήμου,, μέ τόν χονδρόν 
καί λιγνόν. Βασιλακος
’Αγρίνιου

Πάρκον Προεβλήθησαν μετά μεγάλης έπιτυχίας τά 
έργα «Ξανθή Αφροδίτη», «Όνειρα κοριτσιών», Βασί
λισσα Χρηστινα», «Ό μικρός συνταγματάρχης», «Το ίπ- 
ποδρόμιον τοΰ θανάτου», «Ένα κορίτσι πού δέν ξεχνιέ
ται», «Διπλό ρομάντσο», «Δικτάτωρ τοΰ παραδείσου», 
«Μητρότης», «Ό κουρεύς τής Σεβίλλη.» καί διάφορα 
ζουρνάλ.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό ορφανό τοϋ 
Ιπποδρομίου», «Τσιγγάνικο τρογοΰδι», «Αί 28 ήμέραι τής 
Κλαιρέττης», «Α ίνατος ατούς γκάγκστερς», «Ό κατα- 
στρόφε’"'»;, «Αιχμάλωτος στή ζούγκλα» καί «Ποιος είναι 
όΤζόκερ».

Έπί τέλους τό Άγρίνιον απέκτησε δύο καλούς κινη
ματογράφους χάρις είς τάς ευγενικός προσπάθειας τών 
κ.κ. επιχειρηματιών Παρθένη καί Καζαντζή. Πασχαλίδης 
Αϊγιον

Παρ&ενών, Προεβλήθησσαν τά έργα «Τό διπλό ρο
μάντζο» «Έμμα», «Μιά Χριστουγεννιάτικη βραδυά», 
«Βίβα Βίλλα», «Ό Ταρζάν καί ή σύντροφός του» «Μπου
μπούλ», «Ή πρώτη φλόγα» καί «Ή λευκή ’Αδελφή».

Μπούφαλο ’Αργεί προκειμένου νά κόμη έναρξιν λίαν 
προσεχώς τοϋ θερινού. Χαρβέλας

Η MET?©
ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ 

/ηΑΓΕρ
Γνωστοποιεί πρός τήν άζιόιιμον πελατείαν 

της, ίδίφ δέ πρός τούς έκ τών έπαρχιών τηλε- 
φωνοΰντας είς τά γραφειά της, δ'τι ταϋτα πατά 
τήν βερινήν περίοδον έργάζονται κατά τάς ώρας 
8 30'—1 καί 5—7 πλήν τών Απογευμάτων 
έκάστης Τρίτης-Πέμπτης-Σαββάτου, 
όπότε παραμένουσι κλειστά- M.G. Μ.
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΙΠΣ ΣΙΝΕΣΟΝΟΡ
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ΘΕΤΕΙ ΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΝ 
ΑΠΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ε. Ε. 

ΤΟ ΝΕΟΝ ΜΟΔΕΛΟ
ΤΟΥ 1 936

"SQYPEP IX,,
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Ε. Κ. Ε. ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 ΑΘΗΝΑΙ

«4
 ε

τΔ
«Δ

4«
«4

4«
*Μ

«*
*«

θ«
«*

«*
«*

«Μ
««

*«
«*

**
*θ

««
'**

«*
**

4



Μία πρωτότυπος φωτογραφία μέ μερικός σκηνάς τών μεγαλυτέρων ταινιών τής έφετεινής 
παραγωγής τών 'Εταιριών

ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ - ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΡΟΝΤΑΚΣΙΟΝΣ ΚΑΙ ΒΙΤΑΦΟΝ

Είς τό μέσον οί έμπνευσμένοι διευθυνταί τής έιαιρείας, τρεις άδελφοί 
ΧΑΡΡΓ ΑΛΒΕΡΤ καί ΤΖΑΚ ΓΟΓΩΡΝΕΡ

οί πρώτοι δημιουργοί τοΰ ηχητικού καί όμιλοΰντος κινηασιογράφου
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Οί τρεις αδελφοίΓJΓΩΡΝΕΡ είναι ίδιοκτήται τοΰ πΕριφήμου ^στούντιο ΜΠΕΡΥιΠΑΝΚ τής 
Καλιφορνίας, τά όποια είναι τά μεγαλύτερα τοΰ κόσμου Προσέτι είναι ίδιοκτήται 1160 Κι 
νηματογράφων έν ’Αμερική, έν Εύρώπη καί άλλαχοΰ, 950 όποκαταστημάτων άνά τόν κόσμον, 
ή δέ έταιρία των έχει ρευστά κεφάλαι ι 192.000 000.— δολλαρίων καί άπασχολεΐ έν γένει 

προσωπικόν άνω τών 100.000 ατόμων.

Τόποις: Ν. Δαμιανού καί Σια—Έμμ. Μπενάκη 14


