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'Από ολίγων εβδομάδων, οί «αστέρες» τοϋ κινη 
ματογράφου έχουν χάσει τόν ήσυχον ύπνον των. 

-^Ήρκεσε μίαεΐδησις μόνον, διά νάάναστατώση όλες 
τής γυναικείες και ανδρικές καρδιές τοϋ Χόλλυγουντ.

Και ή είδησις αυτί) είνε ή έξης: Πρόκειται νά 
Εέκδοθή προσεχώς ή «Κινηματογραφική Εγκυκλο

παίδεια», έργον τοΰ Τζών Μπράντ, τοΰ αυστηρότε
ρου κριτοΰ τής κινηματογραφικής ζωής.

Τό νέον έσκασεσάν βόμβα. Διότι ό Μπράντ, είχε 
έτοιμάσει τό βιβλίον του μυστικώτατα, εργαζόμενος 

ί εντατικά επί ένα έτος.
Ή «Κινηματογραφική ’Εγκυκλοπαίδεια» θά είνε 

/ασφαλώς ένα είδος ’Αγίας Ι’ραφής διά τόν κινημα- 
I τογράφον, λαμβανομένης ύπ’ δψει τής αύστηρότητος 
'και τής ευσυνειδησίας μέ τήν όποίαν έχει καταρτι- 
σθή. Και οί ιστορικοί τοΰ μέλλοντος θά ευρουν είς 

Iαύτήν πηγάς πολυτίμους, διά νά μελετήσουν τήν 
ήρωϊκήν καί έπιτυχημένην πρώτην τριακονταετίαν 

[τοϋ φίλμ.
Λέγεται δτι δλαι αί βιβλιοθήκαι, αί Λέσχαι καί 

αί οργανώσεις ένεγράφησαν συνδρομηταί δι’ ένα άν- 
Ττίτυπιν τής Εγκυκλοπαίδειας, κα'ι δτι τό βιβλίον 
[αύτό θά έπιβληθή άκόμη καί είς τά Πανεπιστήμια.

Ή διάδοσίς του δηλαδή θά είνε τέτόια, ώστε 
θά σκορπίση πραγματικώς δόξαν καί υποβιβασμόν, 

[βγάζοντας είς τήν φόρα τά άπλυτα μερικών διαση- 
ί Ηοτήτων, δημιουργώντας άλλας, άποτελώντας μέ ό- 

λίγα λόγια ένα είδος γενικού άμερολήπτου άπολο- 
γισμοΰ τής κινήσεως τοΰ Χόλλυγουντ άπό τό έτος 
1900 έως τό 1933.

“Εχουν γίνει ήδη γνωστοί μερικοί λεπτομέρειαι 
ρών περιεχομένων του.Και ό Ραμόν Νοβάρρο,δ όποιος 
έμαθε δτι δέν ύπάρχουν μέσα είς αύτό παρά πέντε 

[μόνον γραμμαί άφιερωμέναι εις τό άτομόν του, δέν 
[ήμπορεΐ νά ήσυχάση ούτε στιγμήν. Ό δυστυχισμένος ! 
[Μετά τάς ευρωπαϊκός άπογοητεύσεις, έρχονται τώρα 
”αι αί άμερικανικαί...

Έπίσης διά τόν Νίλς “Αστερ, τόν Ί’σάρλ Φαρρέρ 
*αί άλλους γνωστοτάτους ηθοποιούς, άναφέρονται 

ρλάχιστα μόνον πράγματα.
Ε Ό Μπράντ δέν έλαβε ύπ’δψει του, ούτε τάς έπι- 
,υχίας τοΰ καθενός, ούτε τά φυσικά του προσόντα,
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άλλά τή*  πραγματικήν συνδρομήν πού προσέφερε 
είς τήν τέχνην τοΰ φίλμ.

Διά τήν Λίλιαν Γκύς, ύπάρχουν έκατό γραμμαί, 
άλλαι τόσαι δέ διά τήν Γκλόρια Σβάνσον, τήν 
Γκρέτα Γκάρμπο καί τήν Μάριον Νταΐβις. Ή 
Κλάρα Μπόου, ή Ντολορές ντέλ Ρίο καί ή Λοΰπε Βε
λέζ θά άρκεσθοΰν θέλοντας καί μή είς δλιγωτέρ ·ς 
Ό Τσάρλι Τσάπλιν άπασχολεΐ δύο σελίδας, ό Μπά- 
στερ Κήτον καί δ Χάρολδ Λόϋδ άπό μισήν.

Μεταξύ τών διευθυντών, τήν πρώτην θέσιν κα 
τέχει ό Γκρίφφιθ.

Διά τόν Μωρίς Σεβαλιέ άναφέρονται δύο λόγια 
μόνον. Τοϋ Κλάρκ Γκέϊμπλ, τοΰ Ρομπέρ Μοντγκό- 
μερυ κα'ι τοΰ Γκάρρυ Γκράντ, ύπάρχουν μόνον τά 
δνόματα ! Διά τόν Ροδόλφον Βαλεντίνο έχουν άφιε- 
ρωθή έκατό γραμμαί, είς τάς όποίας χαρικτηρίζεται 
ως ό «μόνος ηθοποιός πού επέτυχε νά γεννά μέ τήν 
καλλονήν του καλλιτεχνικός συγκινήσεις»

. Ή Εγκυκλοπαίδεια άποτελεΐται άπό 1000 πυκνο- 
τυπωμένας σελίδας. “Ολο< οί ενδιαφερόμενοι έκίνη 
σαν γήν καί ούρανόν διά νά μάθουν τί έχει γραφή 
δι’ αυτούς καί διά τούς άντιζήλους των.

“Οταν ή Λοΰπε Βελέζ έξηκρίβφσε δτι είχε τοπο 
θετηθή δίπλα είς τήν Κλάρα Μπόου, έγινε έξω φρε 
νών. Λέγεται δέ δτι, ένφ είχε προαγοράσει πέντε 
άντίτυπα τοΰ β.βλίου, έτηλεγράφησε είς τόν Μπράντ 
δτι ακυρώνει τήν παραγγελίαν.

"Αλλά ό Μπράντ δέν ταράσσεται τόσον εύκολα. 
’Ιδού τί έγραφε τελευταίως είς ένα του άρθρον, 
προβλέποντας τάς συνεπείας τής έκδόσεως τοΰ βι
βλίου του :

«Ξεύρω καλά τί θά συμβή είς ένα κόσμον σάν 
τό Χόλλυγουντ, δπου βασιλεύει ή κενοδοξία καί ό 
έγωϊσμός. Μόνον τό τέλος τοΰ κόσμου θά ήμποροΰσε 
νά συγκριθή μέ τόν κατακλυσμόν, τόν όποιον θά 
προκαλέση είς τάς ψυχάς τών κατοίκων τής κίνημα 
τογραφουπόλεως ή Εγκυκλοπαίδεια μου ! Τά τόσον 
φωτογενικά δοντάκια τής α ή τής β βεντέττας, τά ό
ποια ξετρελλαίνουν έκατομμύρια θαυμαστών της, θά 
αίσθανθοΰν τήν ίπιθυμίαν νά μοΰ κόψουν ένα αυτί 
τό δλιγώτερον !

«Πόσους φίλους θά χάσω ! Πόσα σπήτια θά μοΰ
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΣ ΜΑΣ

‘Επειδή αί πλεϊσται τών εκ των ‘Επαρχιών Αντα
ποκρίσεων μας καθυστερούν συχνότατα δ'πως και ήδη 
παρατηρεί ιαι, ή δέ τακτική δημοσίευσις τής κινηματο
γραφικής κινήσεως τών επαρχιακών κινηματογράφων 
ενδιαφέρει μεγάλως τόσον τδ περιοδικόν μας οσον καί 
ΰπολογίσιμον μερίδα τοΰ αναγνωστικού μας κοινοΰ, 
παρακαλοΰμεν θερμότατα πάντας τούς έν ταΐς έπαρχίαις 
τής ‘Ελλάδος άνταποκριτάς μας, νά μάς άποστέλλωσι 
τακτικώς κατά δεκαπενθήμερον σημείωμα τών προβαλ- 
λομένων κατά σειράν είς τους κινηματογράφους τής 
πόλεώς των έργων. Ή τακτική αποστολή ενός τοιού
του σημειώματος, μάς είναι άπολΰτω ένύιαφέρουσα 
θά μάς υποχρεώσουν δε έξ ϊσου οΐ φίλοι άνταποκριταί 
μας έάν δι' οίονδήποτε λόγον δέν δύνανται νά μάς έξυ 
πηρετήσουν κατ' αυτόν τόν τρόπον, νά ' μάς δηλώσουν 
τοΰτο διά νά φροντίσωμεν δι’ Αντικαταστάτας.

Πρέπει νά κατανοηθή δτι ή καθυστέρησις είτε ή μή 
πλήρης αναγραφή τών προβαλλομένων έργων, μάς ζη
μιώνει μεγάλως, πράγμα τδ δποϊον δέν πρέπει νά έπι- 
διώκουν οί φίλοι άνταποκριταί μας

Έπί τή ευκαιρία αυτή παρακαλοΰμεν καί πάντα 
έπιθυμοΰντα ν’ άναλάβη τήν άνταπόκρισιν τοΰ ·Κινηιι 
Άστέρος· εΐς Καβάλλαν, Ξάνθην, 'Ιωάννινα, Πρέβεζα, 
Σάμον, Πύργον, Άλεξανδρούπολιν, Κιλκίς, Κοζάνην, 
Φλώρινα, "Εδεσσα, Λάρισα, Καστοριάν καί Βέρροιαν, 
Λαμίαν, Τρίπολιν όπως μάς γράφουν σχετικώς διά νά 
τούς έφωδιάσωμεν μέ τδ σχετικόν δελτίον ταυτότητας 
καί τούς άποστέλλωμεν δωρεάν τό φΰλλον.

Ή ΔιεύΘυνσις

Ο ΠΡΩΤΟΠΥΓΜΑΧΟΣ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ
Είναι τίτλος μιάς εξαιρετικά ένδιαφερούσης ται

νίας ή οποία «γυρίζεται» εΐς τά στούντιο τής «Μέ
τρο» μέ πρωταγωνιστάς τόν πρωταθλητήν τοϋ μποξ 
Μάξ Μπαέρ καί τήν Μύρνα Λόου.

'Η μις Λόου, ή δποία θά έμφανισθή κατά τήν 
έφετεινήν περίοδον εΐς τήν ταινίαν «Ή μάσκα τοϋ 
Φοϋ Μάν Τσοϋ» ΰπέγραψεν νέον συμβόλαιον μετά 
τής «Μέτρο Γκόλντουΐν».

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
Ό Άνρύ Γκαρά «γυρίζει» διά λογαριασμόν τής 

«Φόξ Έρώπα» ένα νέον φιλμ ύπό τόν τίτλον 
«’Έκλεψαν έναν άνθρωπον» μέ σκηνοθέτην τόν Μάξ 
“Οφιελς, γνωστόν άπό τήν ταινίαν «Λιμπελάϊ»

— ’Επέστρεψαν εΐς τό Χόλλυγουντ άπό τήν Ευ
ρώπην ή Νόρμα Σήρερ μαζύ μέ τόν σύζυγόν της

— Ό γερμανός ήθοποιός τοΰ κινηματογράφου 
Μάξ “Ανταλμπερτ άπεβίωσε στό Βερολΐνον.

— Ό Έμιλ Γιάννιγκς θά πρωταγωνιστήσω εΐς 
τήν γερμανικήν βερσιόν τοϋ έργου «Φανή» τοΰ Μαρ- 
σέλ Πανιόλ.

— Διαδίδεται δτι ηΰτοκτόνησε στήν ’Ιταλία, δ 
γνωστός γερμανός ήθοποιός τοΰ κινηματογράφου 
Σίγκφριδ ’ Αρνο.

κλείσουν τής πόρτες των κατά πρόσωπον !... Άδιά- 
φορον δμως Έγώ έγραψα ένα βιβλίον άμερόληπτον 
μέ τό δποϊον δίδω εις τό Χόλλυγουντ ένα μάθημα 
μετριοφροσύνης, πού τοϋ χρειάζεται πολύ !»

ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΞΕΥΡΕ ΤΗΝ ΓΚΑΡΜΠΟ!

Ή δημοτικότης ώρισμένων μεγάλων «άστέρων» 
τοΰ παγκοσμίου κινηματογράφου έχει έπεκταθή τόσο 
πολύ, ώστε ν’ άποτελή περίεργο φαινόμενον ένας άν
θρωπος πού τυχόν θ’ άγνοοΰσε τό δνομα μιάς περί 
φημης «στάρ».

’Από τό γαλλικό κινηματογραφικό περιοδικό 
«Σινεμόντ» παραλαμβάνομεν τό παρακάτω άνέκδοτ > 
τής Γκάρμπο, χαρακτηριστικό τής δημοτικότητος τής 
πασίγνωστης αύτής «στάρ».

Πρό ήμερων, ένφ ή Γκάρμπο «έγύριζε» τόν ρόλο 
τής βασιλίσσης Χριστίνας στό δμώνυμο φίλμ.τη:, 
έζήτησε νά συνεννοηθη τηλεφωνικώς μέ τόν σκηνο 
θέτη της Ροϋμπεν Μαμουλιάν, δ δποϊος συνηθίζει 
νά στέλνη τις δδηγίες του άπ’ τό σπίτι του! Τήν 
στιγμή δμως έκείνη δ Μαμουλιάν έλειπε άπό τό 
σπίτι του και πήρε τήν Γκάρμπο στό τηλέφωνο δ 
υπηρέτης τοΰ σκηνοθέτου.

Καί διημείφθη δ παρακάτω διάλογος;
—Ποιος είναι αύτοΰ, παρακαλώ ;
^Γκρέτα Γκάρμπο.
—Γκρέτα Γκάρμπο; Δέν καταλαβαίνω ! Μπο 

ρεϊτε νά μοΰ πήτε τό δνομά σας γιά νά τό σημει 
ώσω ;

Λέγεται δτι ή Γκάρμπο πειράχτηκε τρομερά ά.τό 
τήν,..καταπληκτική αύτήν άγνοια τοΰ υπηρέτου τοΰ 
σκηνοθέτου της και δτι έκαμε τά παράπονά τηςσιόν 
Ροϋμπεν Μαμουλιάν

Μά, ήτανε νά μήν πειραχτή ή θεία Γκάρμιο 
άπό μιά τόσο χονδροειδή άγνοια ;

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τρεις ηινηματογραφιχαΐ μηχαναΐ 
αίδύο Γχρβύπ — “Ερνβμκν τύηου Ίμπβράττή 
καί ή Άλλη μάρκας TYRANTY είόική γιά αχο 
λεία — Ατμόπλοια κ.λ.π. Πληροφορίαι παρά ι· 
ΓΚ.Ε Βερανζέρου 24α.
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«ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ»
ΓΟμιλυΰσα Γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον»

’Εκμετάλλευσ.ς : Α. Ζερβού.
"Ενα φίλμ τό όποιον συγκινεί κάθε θεατήν, διότι 

ίτό χαρακτηρίζει άπ’ άκρου είς άκρον λεπτή αίσθη- 
ματικότης καί βαθύς άνθρωπισμός.

Τό «Άπηγορευμένη άγάπη» έπραγματοποιήθη έπι- 
■τυχώς ύπό τοΰ Κάρμινε Γκαλλόνε κατά διασκευήν 
τοΰ θεατρικού έργου τών Πιέρ Βεμπέρ καί Μαρσέλ 
Ζερμπιντόν «Un fils d’Amerique».

Κάποια βραδύτης είς τόν ρυθμόν πού παρατηρεΐ- 
ται εις τήν άρχήν «στρώνει» πολύ γρήγορα καί τό 
φίλμ κατόπιν έκτυλίσσεται κανονικά καί άποτελεΐ 
μέχρι τέλους έναλλασσομένην συνέχειαν διασκεδα- 
στικώνκαί συγκινητικών σκηνών. Ή έρμηνεία πολύ 
καλή. Ό Άλμπέρ Πρεζάν μας δίδει μίαν νέαν δψιν 
τοΰ ταλέντου του καί ή Άνναμπέλλα είναι μία άπλή 
γοητευτική καί χαριτωμένη Ντορέττ. Παρά τό πλευ
ράν τών δύο τούτων πρωταγωνιστών πρέπει νά άνα- 
φέρωμεν άκόμη τήν Σιμόν Σιμόν, ή δποία έρμηνεύει 
μέ φαντασίαν τόν ρόλον τής τυχοδιώκτιδος, τόν Γκα- 
στόν Ντυμπόσκ καί τόν Κερνύ.

Έν συμπεράσματι τό «Άπηγορευμένη άγάπη» είνε 
ένα ένδιαφέρον φίλμ, τό όποιον κατά τήν προβολήν 
του εις τό «Πάνθεον» ήρεσε καί έσημείωσεν έπιτυχίαν.

->· ·<-
ΠΑΡΑΓΩΓΗ “FILMS DE FRANCE,,

«ΔΙΣ ΖΩΖΕΓ, Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ»
^Ομιλούσα Γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «Παλλάς»

Έκμετάλλευσι;: Α. Ε. Κ. Ε.

L Τό «Δεσποινίς Ζοζέτ, ή γυναίκα μου» είναι άντι- 
ίπροσωπευτικόν έργον τής καλής γαλλικής παραγω
γής. Σενάριο_ένδιαφέρον (πρόκειται περί τοΰ δμωνύ- 
μου θεατρικού έργου, γνωστού είς τάς ’Αθήνας άπό 
τήν παλαιόν βωβήν έκδοσιν μέ τήν Ντόλλυ Ντάβις 
καί τόν Άντρέ Ροάν, καί άπό τήν Κοτοπούλη πού τό 
έπαιξε μέ μεγάλην έπιτυχίαν) σκηνοθεσία πολύ ζων
τανή τοΰ Μπερθομιέ, ώραΐα ντεκόρ, ώραϊα «έξωτε
ρικά·, πολύ καλά φωτογραφημένα καί τέλος ίκανο- 
ποιητική έρμηνεία δημοφιλών ήθοποιών. "Ολα τά 

ϊάνωτέρω έξασφαλίζουν εις τήν ύπό κρίσιν ταινίαν 
■βεβαίαν έπιτυχίαν, δπως άλλωστε άπεδείχθη καί κατά 
;Τήν προβολήν της άπό τής δθόνης τοΰ «Παλλάς».

“ΠΑΡΑΓΟΓΗ VANDAL — DELAC.,

; «ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»
ΚΑμιλούσα Γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «‘Αττικόν*

Έκμετάλλευσις : ‘Αμολ-χίτη—Βουλγαρίδη.
_ Πρόκειται^ περί μιας θαυμασίας κινηματογραφι

κής διασκευής τοΰ δμωνύμου άστυνομικοΰ μυθιστο
ρήματος τοΰ Ζώρζ Σιμενόν, όφειλομένης είς τόν κα 
λόν γάλλον σκηνοθέτην τοΰ «Allo Berlin lei Paris» 

ΪΧουλιέν Ντυβιβιέ. Τό πρώτον ήμισυ τοΰ φιλμ είναι 
Γκοινόν, κοινότατον καί μάλιστα κουραστικόν (μειο- 
νίκτημα δφειλόμενον είς τό σενάριο) άλλά άπό τά 

■Μοα καί κατόπιν τό έργον πέρνει ένδιαφέρον καί 
yvqpiv καί έπιτρέπει τόσον εις τόν σκηνοθέτην δ- 
Wov καί είς τούς ήθοποιούς νά παρουσιάσουν ώραι- 

ότατα πράγματα. Ό Ίνκιτζίνωφ, δ περίφημος Ρωσ- 
σομογγόλος ήθοποιός, εις τόν ρόλον τοΰ φυματικοΰ 
κακούργου Ραντέκ καταπλήσσει μέ τήν δύναμιν καί 
τήν έκφραστικότητα τοΰ παιξίματός του. Είναι πολύ 
μεγάλος καλλιτέχνης, ένας άπό τούς καλλιτέρους 
άσφαλώς τοΰ παγκοσμίου κινηματογράφου.

Άλλά δέν είναι ·δ μόνος άξιοσημείωτος εις τό 
φίλμ αύτό. Οί περισσότεροι άπό τους λαμβάνοντας 
μέρος καλλιτέχνας είναι πρώτιστης τάξεως καί άπο- 
ιελοϋν ένα άπό τά πλέον δμοιογενή καί θαυμαστά 
σύνολα. ‘Ο Χάρρυ Μπώρ ιδίως, ώς άστυνομικός Μεγ- 
κρέ, καί ή Τζίνα Μανές, είς τόν περιωρισμένον καί 
δύσκολον ρόλον της, είναι κυριολεκτικώς έξαίρετοι. 
Εις τήν άνάδειξίν των συνετέλεσεν ύπερβολικά καί 
ή έπιτηδεία διεύθυνσις τοΰ σκηνοθέτου.

Τό «Κεφάλι ένός άνθρώπου» παρά τά μεγάλα 
προτερήματα του, τά δμολογουμένως άναμφισβή- 
τητα, σκηνοθεσίας καί ύποκρίσεως, δέν έσημείωσεν 
είς τάς Αθήνας τήν έπιτυχίαν ποΰ τοΰ ήρμοζεν. 
Δείγμα καί τοΰτο τοΰ κακοΰ γούστου τοΰ κοινοΰ 
μας, τό όποιον τέρπεται μέ τά εΰκολα καί εδχάριστα 
μόνον κατασκευάσματα (διότι τό ύπό κρίσιν φίλμ 
παρά τήν άστυνομικήν του ύπόθεσιν είναι κάπως 
βαρύ, δπως κάθε καλλιτεχνικώς άνώτερον έργον) 
ένφ παραμένη άσυγκίνητον εις κάθε σοβαράν καλ
λιτεχνικήν προσπάθειαν.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ “METRO - GOLDWYl,,

ΟΤΑΝ ΞΥΠΝΑ ΊΌ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Όμιλοΰσα γαλλιστί «dubbing» Προεβλήθη εί: τό ’Αττικόν 

Έκμετέλλευσις: Μέτρο Γκόλντουΐν.
Μία συναρπαστική Ιστορία έρωτος, καλώς σκηνο- 

θετημένη ύπό τοΰ Σίντνεϋ Φρανκλίν, ή δποία έρμη- 
νεύεται θαυμάσια άπό τήν Νόρμα Σηρερ καί τόν 
Φρέντερικ Μάρς. Ό Λέσλι Χόβαρντ, δ τρίτος πρωτα
γωνιστής, καλός εις τό συνολικόν σκιτσάρισμα τοΰ 
ρόλου του, ύστερεϊ είς τάς δραματικός σκηνάς, είς 
τάς όποιας είναι ψυχρός καί άλύγιστος.

Φωτισμός, φωτογραφία, ντεκόρ, τεχνικόν μέρος 
άψογα, άποτελοΰν ένα άπό τά πλέον αρμονικά σύ
νολα.

Τό μειονεκτικόν σημεΐον τοΰ φιλμ είναι τό άνε-. 
πιτοχές ντουμπλάρισμα.

Τδ έργον έδώ ύπερήρεσεν, καί δικαίως, καί έση- 
μείωσε σημαντικήν έπιτυχίαν.

-9»- -4g-
ΠΑΡΑΓΩΓΗ “HISA FILM G M-B-H·,,

«ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΟΙΑ ΕΙΣΑΙ;»
Όμιλο·’σα Γερμ ιν>σιΐ Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον»

’Εκμετάλλευσις : Άμολοχίτη—Βουλγαρίδη.

Πολλάκις μέχρι τοϋδε μας έδόθη ή άφορμή νά 
τονίσωμεν δτι ή ύπερβολική διαφήμησις δταν δέν άν- 
ταποκρίνεται πρός τήν πραγματικήν άξίαν, βλάπτει 
μάλλον παρά ώφελεί. 'Η άλήθεια αδτη διεπιστώθη 
διά μίαν άκόμη φοράν μέ τό «Πές μου ποιά είσαι;· 
πού προεβλήθη τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα είς τό 
«Πάνθεον».

Ή «Άμέρικαν Φίλμ» τοϋ κ. Άλκ. Τριανταφύλλου 
έπλημμύρισε τόν Κόσμον μέ διαφημίσεις καί μέ ύ π ε υ- 
θύνους δ η λ ώ σ ε ι ς. ίσχυριζομένη δτι τό ·Πές 
μου ποιά είσαι;» είναι τό καλλίτερο φίλμ τής Λιάνε



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»
«ΚίΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙ ΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»7

Χάϊντ άπό της έποχής τοΰ «Μή ρωτάς γιατί»_. Άπο- 
φεύγομεν νά τονίσωμεν τό πόσον άνάξιον μιας σοβα- 
ρας έπιχειρήσεως είναι παρόμοιαι ένέργειαι, πάντως 
τό συμπέρασμα είναι δτι τό κοινόν πού έδωσε πίστιν 
εις τάς διαφημίσεις καί παρηκολούθησε τό φιλμ έφυ
γε τελείως άπογρητευμένον αύτό δέ φαντάζομαι θά 
έχη συνεπείας κώ,έπί τών μελλοντικών έργασιών 
του «Πανθέου».

Τό ύπό κρ[σίν'4έργον είναι μία κοινοτάτη συμβα
τική Γερμανική ’όπερέττα, άπό έκείνας πού κατά δε
κάδας βλέπομεν.ίόν? τελευταΐον καιρόν, άσυγκρίτως 
κατωτέρά άπό τόΛ» *Χορόν  τής Όπερας», τό «Δέν 
θέλω νά μάθω ποιός είσαι», καί τόν «Πρίγκηπα τής 
Αρκαδίας» διά νά άναφέρω τά κυριώτερα μόνον 
φίλμς τής Χάϊντ.

Τό «Πές μου ποιά είσαι», παρά τήν κολοσσιαίαν 
διαφήμισιν καί τήν παρουσίαν τή" Λιάνε Χάϊντ, έδώ 
δέν έσημεϊωσεν έπιτυχίαν.

ΠΑΡΑΓΡΓΗ “FOX,,

«ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ»
Γαλλιστί «dubbing· Προεβλήθη είς τό «Κοτοπουλειον» 

Έχμετάλλευσις: "Φόξ—Φίλμ,,
"Ενα άπό τά άπειρα έπεισόδια τοΰ Σέρλοκ Χόλμς 

τοΰ πασίγνωστου ήρωος τοΰ Κόναν Ντόϋλ, έναντίον 
τοΰ συμμορίτου Μοριάρτυ, έχρησίμευσεν ώς βάρις τοΰ 
περιπετειώδους τούτου έργου τοΰ Ούΐλλιαμ Χόβαρντ. 
Τό φιλμ έσκηνοθετήθη μέ έπιμέλειαν (άλλά διατί τό
σοι διάλογοι ;) ή μυστηριώδης άτμόσφαιρα άπεδόθη 
Ικανοποιητικά, καί ό Κλάϊβ Μπρούκ ύποδύεται μέ 
αύτοπεποίθησιν τόν ρόλον τοΰ περιφήμου "Αγγλου 
άστυνομικοΰ. Φαντάζομαι δτι αύτά άρκοϋν διά νά 
Ικανοποιήσουν τούς θαυμαστός τών περιπετειών καί 
τών άστυνομικών έργων.

Τό «Σέρλοκ Χόλμς» προβληθέν άπό τής όθόνης 
τοΰ κινηματοθεάτρου «Κότοπούλη» ήρεσεν εις τήν ει
δικήν μερίδα τοΰ κοινοΰ ποΰ τό παρηκολούθησεν. Εις 
τάς έπαρχίας ή καρριέρα του θά εϊναι πλέον καρ
ποφόρος.

-5S- -eg- -5a-
ΠΑΡΑΓαΓΗ ‘ΌΜΡΒΑ · LAMAC

«ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ»
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον» 

Έχμετάλλευσις : Άμολοχίτη—Βουλγαρίδη.
Τό φιλμ πού παρηκολουθήσαμεν δέν έχει καμμίαν 

άλλην σχέσιν μέ τήν όμώνυμον όπερά - κωμίκ τοΰ 
Ντονιζέττι παρά μόνον τόν τίτλον καί δυό · τρεις 
άριες τοΰ Ιταλού μουσικοσυνθέτου, πού έκτελεΐ άλ
λωστε κατά τέτοιον έλεεινόν τρόπον ή "Αννυ Όν- 
τρα ώστε τις καθιστά κυριολεκτικώς άγνώριστες.

«Τό Κορίτσι τοΰ Συντάγματος» δπως τό είδαμε 
δέν διαφέρει διόλου άπό τά γνωστά παιδαριώδη καί 
έξωφρενικά έργα Λαμάκ - Όντρα.

Ώς είδος δέν δυνάμεθα νά τό κατατάξωμεν που-
θενά. Πότε είναι έξωφρενική φάρσα, πότε έργον πε
ριπετειών, πότε κομεντί μπουρλέσκ, πότε αισθημα
τική κωμωδία καί κάποτε καθαρόν μελόδραμα.

Κατά φυσικήν λοιπόν συνέπειαν τό σύνολον πα
ρουσιάζεται άπό τά πλέον άνομοιογενή. Ή σκηνοθε
σία τοΰ Κάρλ Λαμάκ εύσυνείδητος, μέ μερικά επιτυ
χημένα εύρήματα.

'Υπάρχουν άκόμη εις τό φίλμ ώραΐα χιονισμένα 
τοπεϊα καί μεθικαί έπιτυχημέναι νυκτερινοί φωτο 
τραφίαι. Έκ τών ήθοποιών καλλίτερος ό συμπαθής 
ζέν-πρεμιέ Πιέρ Ρισάρ - Βίλμ. Ή "Αννυ Όντρα μέ 
τά αίωνίως δμοια σκέρτσα της κινδυνεύει νά καταν- 
τήση κουραστική.

Παρά τά άνωτέρω δμως, τό φίλμ δέν στερείται 
έμπορικότητος. Ή "Αννυ "Οντρα έξακολουθεϊ νά έχη 
άκόμη (έως πότε δμως ;) άρκετούς θαυμαστός.

ΠΑΡΑΓΟΓΗ “TONAL · FILM,.

«ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ»
Όμιλοΰσα Γερμανιστί Προεβλήθη εις τόν «’Απόλλωνα» 

Έκμειάλλενσις : Ε. Κ. Ε.

Είναι πράγματι λυπηρόν διά τήν νοοτροπίαν τοΰ 
Άθηναϊκοΰ κοινοΰ, έργον ώς τό«Μυστικόν πού καίει» 
δχι μόνον νά περάση άπαρατήρητον άλλά καί νά ση- 
μειώση οίκτράν άποτυχίαν. Καί δμως τό έργον αύτό 
περιέχει δλα τά στοιχεία μιας καλής ταινίας. Ό Ρόμ 
περ Σίοντμακ, δ δημιουργός τοΰ δυνατοΰ έκείνου 
φιλμ «Τραγωδία "Ερωτος· μέ τόν Μπουαγιέ καί τήν 
Φλωρέλ, μάς δίδει ένα λεπτότατον αισθηματικόν έρ
γον, μέ σκηνές δυνατές, μέ χαρακτήρας άναγλύφους 
μέ φωτογραφίαν άριστουργηματικήν καί μέ παίξιμο 
ήθοποιών φυσικόν καί άνθρώπινον. Ώρισμένα μειο
νεκτήματα καί μερικαί άπροσεξίαι τοΰ σκηνοθέτου 
(π.χ. εις μίαν σκηνήν ή Ρίνα Μάρσα, ή δεσποινίς ντέ 
Λά Ρός, έμφάνίζεται μελαχροινή καί εις άλλο πλάνο 
εύθύς άμέσως ξανθή άλά Τζίν Χάρλοου) δέν άρκοΰν 
διά νά δικαιολογήσουν τήν άποτυχίαν τοΰ έργου. 
"Ισως δμως νά μή είναι άσχετον καί τό δτι ή πρω
ταγωνίστρια, ή Χίλντε Βάγκενερ, εϊναι κάθε άλλο 
παρά ώραία, πράγμα τό όποιον, δυστυχώς, παίζει 
σπουδαΐον ρόλον διά τόν "Ελληνα θεατήν.

ΠΑΡΑΓΟΓΗ “BAVARIA FILM..

«ΤΟ ΡΟΜΑΝΤΖΟ ΜΙΑΣ ΝΥΧΤΑΣ»
Όμιλοΰσα Γερμανιστί Προεβλήθη είς τόν ’Απόλλωνα,,.

’Εχμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
Πρόκειται περί έργου άκαθορίστου είδους. ’Εάν 

οΐ δημιουργοί του, Βάσσερμαν καί Κάρλ Μπέζε, μάς 
έδιναν ένα όνειρόδραμα θά ήταν ίσως άνεκτόν. "Ετσι 
δμως δπως παρουσιάζεται τό φιλμ, κάτι μεταξύ 
άστυνομικοΰ έργου καί όπερέττας, χωρίς όμοιογέ- 
νειαν καί άρκετά συγκεχυμένον, δέν μάς ίκονοποιεΐ.

Άπό τούς ήθοποιούς διακρίνεται μόνον ό Πάουλ 
Κέμπ, δ λεπτός κωμικός, ό όποιος κατορθώνει μέ τήν 
προσωπικότητά του νά ξεφύγη άπό τό λοιπόν μέτρι- 
ον σύνολον. Έξαίρεσις δέν ^γίνεται οΰτε διά τήν 
Λιάνε Χάϊντ, ή όποία, έπί πλέον κακώς φωτογραφη- 
μένη, ύστερεϊ πολύ άπό άλλας της δημιουργίας.

Τό φίλμ δέν έπημείωσεν έμπορικήν έπιτυχίαν.

ΠΑΡΑΓΟΓΗ CINE ALLIANZ FILM DER UFA

«NINON»
(Όμιλοΰσα Γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό "Τιτάνια,, 

Έχμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
Τό “Νινόν,, (Ein leid fiir dich) μέ τό όποιον ήνοι- 

ξε τάς πύλας του ό νέος κομψώτατος καί μοντέρνος κι
νηματογράφος τής Ε.Κ.Ε. "Τιτάνια,, εϊναι άσφαλώς 
τό καλλίτερον έργον τοΰ ΚιεποΟρα ποΰ είδαμε μέ
χρι σήμερον. ‘Η ύπόθεσις του γραμμένη είδικώς διά 
νά δίδη εύκαιρίας είς τόν διάσημον τενόρον νά έκ- 
μεταλλεύεται τό τάλαντον τής φωνής του, δέν δια- 
κρίνεται διά τήν πρωτοτυπίαν της. Περιέχει δμως 
άρκετά εύρήματα καί χαριτωμένος λεπτομέρειας 
καί έχει κινηματογραψηθή μέ τόσην έπιτηδειότητα 
άπό τόν παλαίμαχον Τζόε Μάϋ ώστε συγκρατεϊ Τό 
ένδιαφέρον τοΰ θεατοΰ άπ’ άρχής μέχρι τέλους. Είς 
αύτό συντελοΰν άκόμη τό ώραιο τραγούδι τοΰ Γιάν 

Κιεποΰρα (τό σλόου φόξ Νινόν συντόμως θά έκλαϊ- 
^κευθή) καί ή ήθοποιΐα τόσον τοΰ προαναφερθέντος 
καλλιτέχνου, δ όποιος άπέκτησε πλέον σταθερότητα 

^παιξίματος καί άφέλειαν έμπρός εις τόν φακόν, δσον 
καί τών Πάουλ Κέμπ, Ράλφ Ρόμπερτς, Πάουλ Χέρ- 
μπιγκερ, Γιούλιους Φαλκεστάϊν καί Χάνς Γιούνγκερ- 
μαν. Ή Τζέννυ ΓιοΟγκο πολύ συνηθισμένη. Τό φίλμ 
έδώ έσημείωσε άρκετήν έπιτυχίαν.

Ηβ-
ΠΑΡΑΓΟΓΗ “FEJOS · OTZOUP..

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ,
ΕΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΟ, ΜΙΑ ΖΩΗ> 

'Όμιλοΰσα Γερμανιστί Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ» 
Έχμετάλλευσις: Ε. Κ. Ε.

Ό Πάουλ Φέγιος, ό γνωστός Ούγγρος σκηνοθέτης 
τοΰ «Μπροντγουαίη» καί τοΰ »Big House» ήθέλησε 
μέ τό «Μιά γυναίκα, ένα χαμόγελο, μιά ζωή», νά 
μάς δώση ένα πρωτότυπον καί πρωτοπορειακόν φίλμ, 
κάτι σχετικόν μέ τά έργα τοΰ Ρενέ Κλαίρ, άλλά μέ 
περιορισμόν τοΰ ήχητικοΰ καί όμιλοΰντος στοιχείου 
εις πολύ-μικροτέραν άκόμη κλίμακα. Τό άποτέλεσμα 
πού ύποβάλλεται εις τήν κρίσιν μας δέν έξέρχεται 
άπό τά δρια της προσπάθειας. Τό φιλμ τοΰ Πάουλ 
Φέγιος δεικνύει σχετικήν παρατηρητικότητα τοΰ σκη
νοθέτου, άφέλειαν καί δροσιάν ε I ς ώρισμένας 
σκηνάς, άλλά στερείται τής έξαιρετικής φινέτσας, 
τής σατυρικής διαθέσεως καί τοΰ χιούμορ, πού άπο- 

ί τελοΰν τό κύριον γνώρισμα τών έργων τοΰ Ρ. Κλαίρ.
Τό σενάριο, όφειλόμενον είς τόν ίδιον τόν σκη

νοθέτην, μάς δεικνύει δύο άνέργους. ένα άνδρα καί 
■ μίαν γυναίκα, οί όποιοι συναντών αι τυχαίως εις τήν 
/κρισιμωτέραν περίοδον τής ζωής των, έρωτεύονται, 
άποκτοΰν θάρρος διάνά άντιμετωπίσουν τάς δυσκο
λίας τοΰ βίου, έφευρίσκουν καί μετέρχονται διάφορα 
έπαγγέλάατα, καί είς τό τέλος έπιτυγχάνουν καί γί
νονται εύτυχεΐς. ΊστοριοΟλα άφελής, μέ άρκετήν δό- 
σιν αίσθαντικότητος, ή όποια περιλαμβάνει ώρι- 

/σμένας χαριτωμένος λεπτομέρειας. Άλλά συνολικώς 
δέν παρουσιάζει μεγάλον ένδιαφέρον.

Ό Πάουλ Φέγιος λησμονεί τόν κανόνα τών άρχαί- 
ων «πάν μέτρον άριστον». θέλων νά μάς ξεκουράση 
άπότά φλύαρα κατασκευάσματα τών τελευταίων έ- 

ι τών, άποφεύγει σχεδόν τελείως τούς διαλόγους. 
Εϊναι ζήτημα έάν καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ φιλμ 
ήκούσαμε τήν Άνναμπέλλα νά λέγη τίποτε περισσό
τερον άπό ένα «γιά» ή ένα «νάϊν·. Εννοείται δτι οί 
ήθοποιοί συνεννοούνται μεταξύ των μόνον διά νευ
μάτων, χωρίς νά άνοίγουν τό στό|ΐα των, καί αύτ 

I άφαιρεΐ άπό τήν άληθοφάνειαν του παιξίματός των. 
'■ Εϊμεθα καί ήμεΐς κατά τών διαλόγων, άλλά δέν 
I φθάνομεν μέχρι τής τελείας καταργήσεώς_των.

Οί ήθοποιοί, άναγκασμένοι νά συνεννοούνται μό
νον διά τής μιμικής, δέν μποροΰν νά άποδώσουν τό 

ίΐιάξιμουμ τής ήθοποιΐας των. Έν τούτοις ό Γκού- 
. σταψ Φραίλιχ τά καταφέρνει καί αύτήν τήν φοράν 
-άρκετά καλά. Τήν Άνναμπέλλα τήν προτιμώμεν εις 
^άλλους ρόλους ... μέ όλιγωτέρας άπαιτήσεις.

Τό φίλμ, ώς ήτο έπόμενον, δέν ήρεσε διόλου εις 
τό κοινόν μας. Καί δμως, παρά τάς άτελείας του, 

| άποτελεΐ μίαν συμπαθητικήν προσπάθειαν.

ΕΓΓΡΑΦΟΙ ΣΥΝΟΡΟ Μ Μ ΤΟΝ
Κ. Sylvestre Paris
Α. Ζερβός .’Αθηναι 1- 1 934
Γ· Τσαντίλας Κόρινθος 1-11-933
Συνοδ.—Πα.ταστόφας ’Αθηναι 1- 1-933
Χρ. Μοσχοβίτης 
Ν. Κυπριανού
Α. ϊκευάκης
Κ. καί Μ. Γαζιάδη 

'Μέτρο Γκόλντουϊν

Κομοτινή 1-11 933 
Λάρνακα 1-10-933 
θεσ)νίχη 1-10-933 
Άθήναι 1-11-933 

» 1-10-931

1 10 933 Μέχρι 30— 9—934 
■ 30-12-934
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30-12- 933 
30-10-934 
30— 9- 934 
30— 9- 934 
30—10—934 
30— 9 —934
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Ηρχισαν al έτοι σΓαι did τήν
Πανηγυρικήν “Εκδοσιν τοϋ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ
ΘΑ ΚνΚΛΟΦΟΡΗΣΗ
ΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣΤΑΤΟΝ ΤΕΥΧΟΣ

τήν 1 ην Ιανουάριου 1934 

ΑΦΑΝΤΑΣΤΟΣ
ΠΛΟΥΤΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΗΣ ΥΛΗΣ
ΙΙίνακες δλων τών Κινηματογράφων καί 

Κινημ. Γραφείων τής Ελλάδος
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

τών πλέον είδικών είς 
τά Κινηματογραφικά 

ΒΙ2Ν0Σ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ 

1Ρ1ΔΟΣ ΧΚΑΡΑΒΑ1ΟΤ 
ΪΠ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ δικηγόρου 
ΓΙΑΝΝΗ ΜΠ1ΖΑΝΟΤ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΔΕΚΤΑΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ
Συμφώνως μέ τό κατωτέρω τιμολόγιον : 

'Ολόκληρος σελίς, δίχρωμος δρχ. 750.— 
» » μονόχρους » 600.—

Άναλόγως τά κλάσματα.
Έπί Ιδιαιτέρου χρωματιστού 

χάρτου καί μέ δύο χρώμα
τα μελάνης, ή Σελίς.. .... δρχ.1000 —

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΙΚΟΝ J934 **
διανεμητή μόνον είς τούς συνδρο- 
μητάς μας καί &ά πωλείται είς τά 
γραφεία μας άντί δρχ. 15 τότ εϋχος.



ΕΝΑ ΗΜΑ
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πρητΑΓ
ΛΩΡΕΤΤΑ ΓΙΩΓΚ 
ΖΕΝΕ ΡΑΎ-ΜΟΝ

COMCEl Ενα καταπληκτικό φίλα γεμάτο ζωή καί ποίησι. "Ενα μοντέρνο παρα- 
Ρπού τό διηγείται μέ ύπέροχες εικόνες ό μαιτρ τής φωτογραφίας Λή Γκάρμες. 
Κ··Ό Ζενέ Ραϋμόν καί ή Λωρέττα Γιώγκ δέν είνε μόνον νέοι καί ώραϊοι. 
[θυν κάτι τό άγριον καί τό γοητευτικόν πού σάν νά έρχεται άπό τά βάθη τοΰ 
>W Ξαναβρίσκουν τήν άθωότητα τής χρυσής ήλικίας... Ποτέ μου δέν είδα 
ί ωραίες φωτογραφίες.

καθορίζει κανείς ούτε έξηγεϊ τή γοητεία*  τήν ύφίσταται. ’Ιδού δλη ή ίστο- 
Χ·ΰ φίλμ αύτοΰ πού μάς γοητεύει. Μιά ανώτερη παραγωγή τής όποιας ή φω- 
Wa φθάνει τό κορύφωμα τής τέχνης.
f LA FEMME Ή έπανάστασις τών θηρίων είναι άπό σκηνοθετι- 
^πό-ψεως κάτι τό θαυμάσιον. Παρακολουθεί κανείς αύτήν τήν μάχην καί τό 
Μάλλον σέ έπιρρεάζει τόσον δυνατά, πού πλησιάζει νά φοβάται κανείς 

ζωή του.

GRING

FIGARO

JOURN

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ

ΑΘΗΝΑΙ
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Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ, Νοέμβριος. (Τοΰ τακτικού άνιαποκρι- 
τοϋ μας),—Τελευταίως έπεσκέφθη τήν πόλιν μας ή συμπα- 
θεσιάτη γερμανίς βάμπ Λίλ Ντάγκοβερ, ήτις παρέμεινεν 
ολίγας ημέρας μόνον έπειγομένη νά έπιστρέψη εις Βερολΐ- 
νον. Ή Ντάγκοβερ ένεφανίσθη πρό τοΰ κοινού εις τόν 
κινηματογράφον Cine Turc άπό τής σκηνής τοΰ όποιου 
ηύχαρίστησεν τό Κοινόν, τό όποιον τήν έδέχθη καί τήν 
εχειροκρότησετ’ ένθουσιωδώς ΕΙς έρώτησίν μου, έδήλωσει 
ότι λυπεϊται πολύ, διότι, έπειγομένη ν’ άναχωρήση διά τό 
Βερολίνου, δέν θά έπ,σκεφθή τήν'Ελλάδα, είς τήν όποιαν 
στέλνει τούς χαιρετισμούς της καί τήν φωτογραφίαν της 
διά τόν «Κινηματογραφικόν ’Αστέρα».

Ή κίνησις τών κινηματογράφων τής .ιόλεώς μας έχει 
ώ; κατωτέρω: —

«Artistic». Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κυρία δέν θέ
λει παιδιά» μέ έπιτυχίαν, <Casse-cou» μέ τήν Μάρθα 
"Εγγερτ, <Μάτερ Ντολορόζα» τό όποιον ήρεσε άλλά δέν 
έσημείωσεν έμπορικήν έπιτυχίαν καί «La chanson qui 
fait le tour du monde» μέ τόν Ζοζέφ Σμίθ μέ έπιτυχίαν.

Saray. Προεβλήθησαν τά έργα, «Captive» τής Μέ
τρο, «Αί δύο όρφαναί» μέ έπιτυχίαν, «Γυμνός σάν τό σκου
λήκι» μέ τόν Μπουμπούλ καί «Ή νήσο; τής ηδονή;-» μέ 
τόν Μοχίκα καί τήν Μόνα Μάρις.

Melek. Προεβλήθησαν τά φίλμ, Haute Pegre, Baby 
μέ τήν Άννυ "Οντρα, « Ο άνθρωπος μέ τήν Ισπανό» καί 
<Γό σημεΐον τοΰ Σταυρού· συγχρόνως μέ τόν κινηματο
γράφον Ipek μετά μεγάλη: έπιτυχίας.

Ipek. Προεβλήθησαν τά έργα, «I. F. 1 δέν άπαντά» 
επιτυχώς, «Karpi» ντουμπλαρισμένο είς τήν Τουρκικήν, 
* Ενα βράδυ ρεβεγιόν» μέ τόν Άνρύ Γκαρά καί τήν Λε-

Δ ΗΛΟΣΙΣ
1 EHHffl EMMiTttFlWH βΕΙ EHIfll 

ΝΤΟΓΚ - ΦΙΛΜ Χ° «ε
(ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΑΖΙΑΔΗ)

ΖΛΗΤΡΟΠΟΛΕΟΣ 1 - ΤΗΔΕΦθΝΟΝ 21-239

Φέρει βίς γνώσιν τής άζιοτίμου πελατείας αύτης, δτι οί είς τά κινημα
τογραφικά έργαζόμενοι κ. κ. Κωνστ καί Μιχαήλ Γαζιάδης οόδεμίαν σχέ- 
σιν έχουσι μετά τής άνωτέρω έταιρίας, τής δποίας ό ιδρυτής καί Πρόε
δρος κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΓΑΖΙΑΔΗΣ είναι δ μόνος σπουδάσας έν Γερμανίφ 
τά κινηματογραφικά.

Ταΰτα πρδς άποφυγήν συγχίσεως
( Εκ τής Διευθύνσεως)

ΣΗΜ.— Η ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ Κο διαθέτει τ’ άρτιώτερα μηχανήματα καί τό κατηρτισμένον ειδικόν προ
σωπικόν της, διά τήν ταχυτέραν καί άρτιωτέραν λήψιν ταινιών, διαφημιστικών, ζουρνάλ, 
έργων κλπ. δι’ οίονδήποτε μέρος τής ’Ελλάδος ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΟΥΣ 
ΟΡΟΥΣ.

SiflBKMHHSMMMMB ΜΒΒ

/Λιχρα Κινηματογραφικά Νεα

—Ό κ. Σύντνεϋ Κέντ, πρόεδρος τής άμερικαιικής 
έταιρίας φόξ Φίλμ, φθάνει εντός τών ημερών είς Παρι- 
σίους έκ -Ν. Ύόρκης διά τοΰ ύπερωκεανείου «Μπερεγ- 
κάρια»,

—Καθ’ δλην τήν Αγγλίαν λειτουργούν 4.414 ήχητικοί 
κινηματογράφοι καί 258 βωβοί. ’Εκ τών πρώτων οί 37ο)ο 
έχουν έγκαταστάσεις Ούέσιερν Έλέκτρικ.

— ‘Η πρώτη τοΰ περιφήμου έργου S. Ο. S. Iceberg 
έδόθη είς τό Λονδϊνον τήν 5 Νοεμβρίου έ.έ.

—Ή αδελφή τού Ραμόν Νοβάρρο, Καρμέλλα Νοβάρρο 
θά κάμη τήν έμφάνισίγ της είς τόν κινηματογράφον »1ς 
ένα νέον φίλμ παραγωγής Φόξ Φίλμ, είς τήν Ισπανικήν 
γλώσσαν.

—Ή Γκλόρια Σβάνσον θά «γυρίοη> διά λ)σμόν τής 
έταιρίας Screen Artists ένα φίλμ ύπό τό τίτλον «Ή θεία 
Σάρρα» θά άφορα δέ τήν ζωήν τής Σάρρας Μπερνάρ

—Τό νέον φίλμ τής Μάρλεν Νιήντριχ θά είναι τό 
Scarlet Parade κατά σκηνοθεσίαν τοΰ Γιόζεφ φόν Στέρν
μπεργκ.

μονιέ κ ιί «Τό σημεΐον τοΰ Σταυροΰ» έπιτυχώς, συγχρόνως 
μέ τό Melek.

Turc. Προεβλήθησαν τά φίλμ. «Ή Γυναίκα τοΰ Μόντε 
Κάρλο» ομιλούσα άγγλιστί μέ τήν Ντάγκοβερ, «Τοτό» καί 
«Δόν Κιχώτης».

Alhambra. Προεβλήθησαν τά έργα «Ναγγάνι» καί 
« Μπάτερφλάϋ»,

Moderne. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή ώραία τής 
Σαϊγκόν», «Μπαροϋ» καί Harpon rouge. Γό Μοντέρν 
λειτουργεί ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Τερζόγλου ικανοποιη
τικά, έν συνδυασμώ βαριετέ. Ναζλόγλου

1
ΤΓΠΤΓΠΤΓΠΤΤΤΤΤΤΓΙΤΐΤΐ77ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΓΤΤΤΠΠΤΤΤΤΠ·| 1111111111 ί 11111111 ί I ί 11 ίΠΤΤΐΤΪΤΓΐΤΓΪ r 11ΓΊ 11’11 11'| 11111II1111 f |'|'ί.......1111111111111111111111............. mill II III Kill till

I ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
‘Από τής παρελ&ονσης εβδομάδας ό άρι&μός τών

Κίνηαατν&εάτρων τής πρωτευούσης ηύξή&η κατά δύο 
είσέτι, δεδομένου δτι προσετέθησαν είς τούς πέντε κεν
τρικούς, τό νέον «Τιτάνια· και τό γνωστόν ,ιΟϋφα 
Πάλας,,.

Τό κινηματοθέατρον «Τιτάνια» έκαμε έναρξιν τήν 
Παρασκευήν 17 τρέχοντος μέ τό έ'ργον «Νινόν», μέ πρω
ταγωνιστήν τόν Γιάν Κιεποΰρα. ‘Η πρεμιέρα του έ'γινε 
μέ πραγματικήν τάξιν και αξιοπρέπειαν ποΰ έιίμησε 
πραγματικά τήν διεύθυνσιν των Επιχειρήσεων τής 
Ε.Κ.Ε., ήτις έπλούτισε τήν πόλιν μας μέ ένα κινημα- 
τοθέατρον αξιον τής πόλεως τής Παλλάδος. Ή εξωτε
ρική Ιδιόρρυθμος έμφάνισίς του μέ τόν νέον διακοσμη - 
τικόν φωτισμόν συστήματος «Νέον — Ελλάς·, ή εσωτε
ρική του διαρρύθμισις, τά αναπαυτικά του φωτέϊγ, ό 
άπλετος φωτισμός του, τά καπνιστήριά του, ό έξαερι- 
,σμός του, δλα τέλεια, ωμορφα καί άρκετά διά νά κα
ταστήσουν τήν δΐωρον παραμονήν ένός θεατού εύχάρι- 
στον ύφ’ δλας τάς απόψεις Μία δέ πρωτοτυπία εντε
λώς απλή άλλά αρκετή διά νά δείξη τό εύρωπαΐκότα- 
τον γούστο τής διευθύνσεως τού «Τιτάνια·, είνε και ή 
έμφάνισίς τών ταξιθετίδων μέ ομοιόμορφον κοστούμι 
.«γκρουμ· και πανταλόνι ανδρικό. Πρόθυμοι, ευπαρου
σίαστοι καί άρκετά προκλητικοί, μέ τό πρωτότυπον 
■-κοστούμι, άποτελοΰν ενα πραγματικόν στόλισμα τής 
ικομψής αιθούσης τού κινηματοθεάτρου «Τιτάνια·.

Κατά τάς δύο παρελθούοας εβδομάδας προεβλήθη 
σαν τά εξής έργα α' βιζιόν είς τούς κατωτέρω κινη
ματογράφους :

ΠΑΛΛΑΣ. 13-19 Νοεμβρίου, -Δεσποινίς Ζωζέττα, 
ή γυναίκα μου· μέ τόν Μυρά καί τήν Άνναμπέλλα καί 
20—26 ίδιου «Θά γίνης δούκισσα· μέ τήν Μαρί Γκλο- 

,ρύ καί τόν Φερνάν Γκραβαί.
ΤΙΤΑΝΙΑ. ’ Εναρξις Παρασκευή 17—26 Νοεμβρίου 

μέ τό έργον «Νινόν» μέ τόν Γιάν Κιεποΰρα.
ΑΤΤΙΚΟΝ. 13—19 Νοεμβρίου. «Τό κεφάλι ενός 

ανθρώπου· μέ τόν Ίγκιτζίνωφ καί 20—26 ίδιου «Σκάν
δαλον στή Βουδαπέστη· μέ τήν Φρ. Γκάαλ.

ΣΠΛΕΝΤΙΤ. 13—19 Νοεμβρίου, «Μιά γυναίκα, 
ένα χαμόγελο, μιά ζωή· μέ τόν Φραίλιχ καί τήν Άννα
μπέλλα καί 20—26 ίδιου τήν γερμανικήν δπερέτταν 
«Δεσποινίς παραμύθια Χόφμαν· μέ τήν ”Αννυ “Οντρα.

ΠΑΝΘΕΟΝ. 13—19 Νοεμβρίου, «Πές μου ποια 
■ είσαι > μέ τήν Λιάνε Χάΐντ καί 20 26 ίδιου «Στό ύπο- 
| βρύχιον Μέτωπον .

ΑΠΟΛΛΩΝ. 13—19 Νοεμβρίου «Τό ρομάντζο μιας 
φούχτας» μέ τήν Λιάνε Χάΐντ καί 20 —26 Ιδιου «Ναγ- 
ί κάνα·.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ. 13 -19 Νοεμβρίου «Σέρλοκ Χολμς· 
μέ τόν Κλάϊβ Μπρούκ καί 20—26 Ιδιου «Νύχτες τής 

ΓΣαχχά ι ·.

Ό συναγωνισμός τών κινηματογράφων εΐς....διαφη· 
Ε μισείς μέ φράσεις μελισταλάκτους καί ποιητικάς, έφθα

νε κατά τάς τελευταίας ημέρας είς αφθαστον σημεΐον. 
ΚΑί σελίδες τών εφημερίδων είνε πλήρεις μεγάλων δια- 
f φημίσεων, κατά εκατοντάδας χιλιάδων διανέμονται τά 
I φέϊγ-βολάν, είς δέ τούς τοίχους τών αθηναϊκών σπι- 
£ τιών τοιχοκολλοΰνται χιλιάδες ολόκληρες τυπογραφικά 
I ή καί καλλιτεχνικώτατα λιθογραφικά μονόφυλλα πραγ- 
I ματικής αξίας 2—3 δραχμών έκαστον, όλων τών κινη- 
I ματογράφων. Δαπανώνται δηλαδή, εκατοντάδες χιλιά- 
I δων δραχμών έβδομαδιαίως, εντελώς άσκόπως διά νά 
ν διαφημισθούν έργα άνάξια τοσαύτης διαφημίσεως. Οί 
ί μόνοι δέ οϊτινες ικανοποιούνται καί κερδίζουν πραγμα-

τικώς έκ τής παραφροσύνης αυτής τών διευθυντών κι
νηματογράφων, είνε άσφαλώς οΐ τρίτοι. Τυπογράφοι, 
λιθογράφοι, τοιχοκολληταί, σχεδιασταί, εφημερίδες καί 
πρό παντός εφημερίδες, αϊτινες άναμένουν τήν ημέραν 
πού θά τοιχοκολληθοΰν τά ωραία λιθογραφημένα μο
νόφυλλα τών κινηματογράφων διά νά έξαπολύσουν δε
κάδας τοιχοκολλητών καί νά καλύψουν αύτά μέ άγγε- 
λίας ένός μυθιστορήματος ή τής νέας μόδας τοΰ λα
χείου.

Παρέστημεν μάρτυρες κατά τήν παρελθοϋσαν εβδο
μάδα τοΰ κατωτέρω γεγονότος καί έλυπήθημεν είλικρι- 
νώς διά τήν ασκοπον δαπάνην τόσων δεκάδων χιλιάδων 
δραχμών.

Ένω διάφοροι τοιχοκολληταί έκολλοϋσαν τάς ωραί
ας λιθογραφικός εί ιόνας τών έργων «Καβαλκάτ·, «Πές 
μου ποιά είσαι· καί «Δις Ζωζέττα, ή γυναίκα μου·, 
άλλοι συνάδελφοί^των,‘̂ μετά παρέλευσιν μόλις τετάρτου 
τής ώρας, έκάλυπτον, μηδέ μιας έξαιρουμένης, δλας 
τάς θαυμασί. ς λιθογραφικός εικόνας τών κινηματογρά
φων, μέ τυπογραφικά μονόφυλλα τών έφημερίδων 
« ’Αθηναϊκά Νέα·, Άκρόπολις», «’Ελληνικόν Μέλλον·, 
α’Ημερήσιος Κήρυξ· κλπ., αλλαι μέν διά νά διαφημί
σουν τό Λαχεΐον τους καί άλλαι τό μυθιστόρημά τους 
«Ό Εούρβρχης· κλπ. Τό περίεργον δέ είναι δτι τήν 
τακτικήν αύτήν άκολουθοΰν αί έφημερίδες έκεΐναι αϊ
τινες εισπράττουν άπό τούς κινηματογράφους διά κα
ταχωρήσεις, εκατοντάδας ολοκλήρους χιλιάδων δραχ- 
μώνκαί αϊτινες άντιθέτως θά έπρεπε νά είχον ένα Ιδιαί
τερον σεβασμόν είς τάς διαφημίσεις τών κινηματο - 
γράφων.

Καί ήδη έρωτώμεν τούς ένδιαφερομένους : Είναι ευ
χαριστημένοι άπό τήν κατάστασιν αύτήν, καί άπό τήν 
άπόδοσιν τών τοιούτου είδους διαφημίσεων ;

Άσφαλώς δχι 1
’Εν τοιαύτη περιπτώσει, διατί δέν στρέφουν άλλου 

τάς προσπάθειας των ; ’Ή μήπως έχουν τήν άντίληψιν 
δτι διά τών έφημερίδων καί τών τοιχοκολλήσεων λιθο
γραφημάτων γίνεται ή διαφήμησις τών κινηματογρά
φων; Καί έάν μόνον δι’ αύτών τών μέσων γίνοντται 
αι διαφημίσεις, τότε διατί είργάσθησαν καλλίτερου πέ
ρυσι οί κινηματογράφοι τής Ε.Κ Ε. καί τό «ΠάνΘεον· 
οϊτινες οϋτε δραχμήν δέν διέθεσαν διά τοιχοκολλήματα ;

"Αλλωστε αί διαφημίσεις δέν πρέπει νά είναι στε
ρεότυποι. Ύπάρχουν χίλιοι καί δύο τρόποι διαφημί
σεων, πλέον αποτελεσματικών καί ολιγώτερον δαπανη
ρών. Άς φροντίσουν νά τούς εϋρουν, διά νά παύση αυ
τή ή άσκοπος σπατάλη ή οποία ζημιώνει καί αύτούς 
καί τάς διαφημιζομένας ταινίας.

***
Κατωτέρω δημοσιεύομεν άκριβεΐς πίνακας τών πραγ- 

ματοποιηθέντων εισιτηρίων ύπό ένός έκαστου τών κινημα
τοθεάτρων κατά τήν προβολήν τών έξής έργων α' βιζιόν.

Έβδομός 6—12 Νοεμβρίου 1933.
ΠΑΛΛΑΣ «Καβαλκάτ», Κλάϊβ Μπρούκ.

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου εισιτήρια 4097
Τρίτη i > 3478
Τετάρτη 8 > 2883
Πέμπτη 9 > 2064
Παρασκευή 10 Β 1541
Σάββατον 11 » 2307

12 » » 5262J Κυριακή
Τό δλον εισιτήρια 21632
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ΑΤΤΙΚΟΝ « "Οταν ξυπνά τό παρελθόν», Ν. Σήρεο.
Δεύτερα 6 Νοεμβρίου εισιτήρια 2022
Τρίτη 7 > » 1900
Τετάρτη 8 » > 2371
Πέμπτη 9 » > 2100
Παοασκευή 10 > 2213
Σάββατον 11 3139
Κυριακή 12 » > 5648

Τό δλον εισιτήρια 19393
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Γλυκά φιλιά Βερόνικα», Β'. έβδομάς.

Δεύτερα 6 Νοεμβρίου εισιτήρια 793
Τρίτη 7 » 1193
Τετάρτη 8 » 1472
Πέμπτη 9 > 1337
Παρασκευή 10 » 1506
Σάββατον 11 » » 2302
Κυριακή 12 » » 4146

Τό δλον εισιτήρια 12749
ΑΠΟΛΛΩΝ «Τό μυστικόν πού καίει», Β. Φόρστ.

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου είσιτήρια 567
Τρίτη 7 » -» 736
Iετάρτη 8 » 788
Πέμπτη 9 » 708
Παρασκευή 10 » 710
Σάββατον 11 » 823
Κυριακή 12 » 1627

Τό δλον εισιτήριο 5959
ΠΑΝΘΕΟΝ «Άπηγορευμένη Άγάπη», Άνναμπέλλα.

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου εισιτήρια 904
Τρίτη 7 » 1022
Τετάρτη 8 » 1300
Πέμπτη 9 > 1108
Παρασκευή 10 » 1128
Σάββατον 11 1483
Κυριακή 12 » 2604

Τό δλον είσιτήρια 9549
Έβδομος 13—19 Νοεμβρίου 1933.

ΠΑΛΛΛΣ. «Δϊς Ζωζέττα, γυναϊκαμου», Άνναμπέλλα.
Δευ τέρα 
Τρίτη 
Τε τάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

13 Νοεμβρίου
14
15
16
17
18
19

εισιτήρια 
>

»
»

2626 
2044 
1904 
1864 
1485
1744 
4397

Τό δλον
ΑΤΤΙΚΟΝ «Τό κεφάλι ένός

Δευτέρα 13 Νοεμβρίου
Τρίτη Ϊ4 »
Τετάρτη 15 »
Πέμπτη 16 »
Παρασκευή 17 »
Σάββατον 18
Κυριακή 19 »

είσιτήρια 
ανθρώπου»

είσιτήρια

»

16064 
ίγκιτζίνωφ.

1700
1671
1436
1318
1131

, 1349 
3C06

Τό δλον είσιτήρια 11611
ΣΠΛΕΝΤΙΤ. «Γυναίκα, χαμόγελο, ζωή».

Δευτέρα 13 Νοεμβρίου είσιτήρια
Τρίτη 14 » »
Τετάρτη 15 » »
Πέμπτη 16 » »
Παρασκευή 17 » »
Σάββατον 18 » »
Κυριακή 19 » . „

Φραίλιχ.
1520
1503
1498
1119
852
933

2413
Τό δλον εισιτήρια 9838

Τό δλον εισιτήρια 7972

ΑΠΟΛΛΩΝ. «Ρομάντζο μιάς νύχτας», Λ. Χάίντ.
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου » 763
Τρίτη 14 » » 923
Τετάρτη 15 > » 1084
Πέμπτη 16 » » 1177
Παρασκευή 17 1030
Σάββατον 18 115Γ
Κυριακή 19 ,» 1838

Τό δλον εισιτήρια 13004

ΠΑΝΘΕΟΝ. «Πές μου ποιά είσαι». Λ. Χάίντ.
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου είσιτήρια 1722
Τρίτη 14 » » 1751
Τετάρτη 15 » » 1765
Πέμπτη 16 » 1553
Παρασκευή 17 ,, 1552
Σάββατον 18 „ 1676
Κυριακή 19 „ 2985

Τό δλον εισιτήρια 11371

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ. “Σέρλοκ Χόλμε,,. Κλάϊβ Μπρούκ.
Δεύτερα 13 Νοεμβρίου είσιτήρια 1728
Τρίτη 14 „ 1538
Τετάρτη 15 „ 1342
Πέμπτη 16 „ 1266
Παρασκευή 17 „ 1132
Σάββατον 18 „ 1299
Κυριακή 19 ,, ,, 3066

Ώς ανωτέρω γράφομεν, τό νέον Τιτάνια ηρχισε λει
τουργούν τήν Παρασκευήν 10 Νοεμβρίου διό τοΰτο κάτω 
τέρω δημοσιεύομεν τά πραγματοποιηθέντα εισιτήρια τών 
τριών ημερών.

ΤΙΤΑΝΙΑ “Νινόν,. Γιάν Κιεποϋρα.
Παρασκευή 10 Νοε βρίου εισιτήρια 1375
Σάββατον 11 „ „ 3933
Κυριακή 12 „ „ 6055

Είς τό προσεχές θά δημοσιευτούν τ’ ανωτέρω εισιτή
ρια μετά τών πραγματοποιηθέντων κατά τήν επομένην 
εβδομάδα, δεδομένου δτι τό έ'ργον “Νινόν,, προεβλήθη έπί 
δεκαήμερον. • *

"Πρχισεν άγριος ό συναγωνισμός μεταξύ τών άθηναϊ- 
κών κινηματογράφων Α'. βιζιόν. Άπό όλα τά σημεία θά 
βάλουν τά βαρύτερα κινηματογραφικά τηλεβόλα. Οδτω 
άπό αΰριον θά προβάλλονται τά εξής έργα :

Παλλάς : «Τό σημεϊον τοΰ Σταυρού».
‘Αττικόν : «Γκράντ Ότέλ».
Τιτάνια : “Πλωτή νήσος No 1 δέν άπαντΐ,,.
Πάν&εον : 'Φωνή χωρίς πρόσωπο» μέ τόν Μουρατόρε.
’Απόλλων : «Τό άστρον τής Βαλέντσιας», εκδισις 

γαλλική μέ τήν Μπριγκίττε Χέλμ.
Σπλέντιτ : «Ό μαύρος Ούσσάρος», μέ τόν Κόν. Φάϊτ.
Είς τό προσεχές θά δημοσιευθοΰν τά άποτελέσματ ι 

τοΰ άνωτέρου συναγωνισμού. Θά τά ϊδουν οί άναγνώστι ι 
μας είς τόν πίνακα τών εισιτηρίων τής έβδομάδος.

Β| Η KMSIS ΤΜ ·!Ι | !ΙΜΙ_ _ _ _ _ _ _ _ II
Περαιεΰς

Χάϊ Λά ι φ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κορίτσι το_ 
συντάγματος» έπιτυχώς καί “Τό κεφάλι ένός ανθρώπου,υ 
μέ τόν Ίγκιτζίνωφ. ·

Καπιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα “Καβαλκάτ,, καί 
“Δεσποινίς Ζωζέττα ή γυναίκα μου,, μέ τήν Άνναμπέλλα.

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Νύχτες oro Βό
σπορο,, καί “Όταν ξυπνά τό παρελθόν,, μέ τήν Νόρμα 
Σήρερ.

Οεσσαλανίχη
Διονύσια. Προεβλήθησαν «Ό άνθρωπος μέ τήν Ισ

πανό» μέ σχετικώςμικράν έ.πιτυχί ιν καί «Έγώ καί ή Αύ- 
τοκράτειρα» έπιτυχώς.

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Άπηγορευμένη 
^ευτυχία» καί “Καβαλκάτ,,.

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα “Η ’Αφρική δμι- 
ίλ'ΐ,, καί “Σ’ ένα χαμένο νησί,,.

Πατέ. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Ο άνθρωπος μέ τήν 
'Ισπανό,, άνεπιτυχώς καϊ "Σαγγάϊ εξπρές,,.

‘Αλκαζάρ Προεβ/.ήθησαν τά φίλμ “Γό παιδί τοΰ 
θαύματος,, καί "Ο άγνωστος τραγουδιστής,,.

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν τά, “Δέν θέλω νά μάθω 
ίποιό; είσαι,, “Δι·ό καρδιές μιά ψυχή,, καί “Ο Μπάστερ 
παντρεύεται,,.

Πάν&εον. Προεβλήθη τό έργον “Πριγκήπισσα Στρογ- 
κώφ„.

Φοϊνιξ (Τούμπας). Προεβλήθησαν τά φιλμ “Δυναμί 
τις,, καί “Τό μίσος,,.

Έ&νικόν. Προεβλήθη τό έργον “Πριγκήπισσα Στρογ- 
■ κώφ„
Βόλος

Άχίλλειον. Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προε
βλήθησαν τά έργα “Είναι χαριτωμένος,, “Τσιγγάνικες νύ- 
χτες»,, “Ο πρίγκηψ τής ’Αρκαδίας,, καί “Γαρζάν,, άπαν
τα έπιτυχώς. Παπαβασ λείου
Πάτραι

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά φίλμ "Ή κυρία μέ τό 
διαμάντι,, “"Ενας απρόσκλητος ξένος,, "Γλυ<ά φιλιά Βερό- 

ί. νίκα,, “Μετά τήν προδοσίαν,, καί “Τό μυστικόν πού καίει,, 
Προσεχώς “Ο άνθρωπος μέ τήν 'Ισπανό,,.

Πάν&εον. (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα “Η 
I Σουζάν στό μπάνιο,, “Η κυρία μέ τό διαμάντι,, “Δίκιά 
ίσου γιά πάντα,, καί “Θά χωρίσω τή γυναίκα μου,,. Προ- 

οεχώς “Στά κάτεργα,,
Πάν&εον. (Ταράτσα) Προεβλήθηκαν “Ο Ιππότης τής 

; νυ-.τός,, “Οκαβαλλάρης τοΰ κάμπου,, “Μυστηριώδες ράντς 
Ε“Δική σου γιά πάντα,, καί “Ο Τόμ Μίξ καί τό άλο- 
Ιγό του Τόνυ„.

Οΐ κινηματογράφοι μας καθιέρωσαν κατά τάς Κύριο
ι κάς πρωϊνάς παραστάσεις μέ τιμάς ήλαττωμένας.

Άνδριόπουλος
Κερχυρα

Δημοτικόν Θύατρον. Προεβλήθησαν κατά σειράν τά 
Ιίργα «Κάρμεν», «Τόνισκα», τό μάτς Λόντου-Κβοριάντ, 

«Βερντέν», «Κοντέσσα Μαρίτσα», «Είναι δική μου», Ό 
| Ζ°ρθς τής Όπερας», «Παρί Μεντιτερανέ»,« Ό άγνωστος 
I ιο/,ίας» μέ τόν Μουζοϋκιν, «Όταν ό έρως κάνη μόδα», 
| «Μανωλέσκου καί δ.άφορα ζουρνάλ.

Ποικιλιών. Προεβλήθησαν αί βωβαί ταινίαι «Τό λυ- 
εόφως τής δόξης», «Κατάσκοποι» καί «Ό θαλασσόλυκος».
Μυτιλήνη

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Ό Μπάστερ έκα- 
\ τομμυριοΰχος,, “Σουζάν Λενόξ» μέ τήν Γκάρμπο καί “Ή 
. γυ αΐκι μου άπατεών.,. Προσεχώς “ΜτένΧο'ρ,, καί Σου- 
F ζάν στό μπάνιο,,.

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά φίλμ, τό τουρκικόν “Χόρ 
| χόρ αγάς,, καί “Νύφη τοΰ Συντάγματος,, β' βιζιόν. "Ηδη 
L δίδει παραστάσεις ό θίασος Μ Μυράτ. Σωφρονιάδης.

Ηράκλειον
Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα “Μιοέμικες άγά- 

| πες,,, “Ό κλεμμένος παράδεισος,,, “Δόν Κιχώτης,, καί ή 
| πάλη Λόντου-Κβοριάνυ.

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα “Δέν σ’ άφίνω δέν 
t θά πάς„ “Σαπφώ,, “Ό Εύκολώτερος δρόμος,, “Αυτός, έ- 
Εκείνη καί ό φίλος,, καί “X. 27,, καθώς καί ζουρνάλ πά- 
Ελής Λόντου Κβοριάνυ

Άρχάνες. Προεβλήθησαν τά έργα “Ζήτω ό έρως,, 
»Μΐί “Σενορίτα,, .

"Αγιος Νικόλαος. Προεβλήθη τό φίλμ “Τό έγκλημα 
τοΰ δικαστοΰ,, .

Νεάπολις. Προεβλήθησαν τά έργα “ΟΙ είλωτες,· καί 
“Ή κόρη τοΰ Σεΐχη,,.

Ίεραπέτρα. Προεβλήθη ή ταινία “Ήρωϊκή αύτοθυσία.,
Σητεία. Προεβλήθησαν τά φίλμ ·<Μιά νέα Ντυμπαρύ» 

«Παιγνιδιάρα κόμησσα» καί «Μιλάκ». Παρατηρητής 
Ζάχυνθοτ

Πάν&εον, Προεβλήθησαν ιά έργα “Ή ερωμένη τοΰ 
ύπασπιστοΰ,, “'Ερωτικό τραγούδι,,«"Αν μέ θέλης έλα σύ» 
μέ τήν Μαρί Γκλορύ, “Άλλο Παρίσι... έδώ Βερολϊνον 
‘Στά Κάτεργα,. ‘Τό βάλς τοΰ Δουνάβεως, “.Ένας άν- 

δρας, δυό γυναίκες,, Μαρί, άχ Μαρί,, “Ή Ανάστασής 
“Δυό νεανικές καρδιές., καί “Τό ξανθό όνειρο,, μέ τήν 
Λίλιαν Χάρβεΰ. Ν. Γρυπάρης
Ναύπλιό ν

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Μαρόκο,, “Ρόννυ., 
μέ τήν Κάτε φόν Νάγκυ καί “Τραγωδία μητέρας,, .

Ζερβόπουλος. 
Χανιά.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Κίνδυνος-θάνατος,,- 
“Κατηγορητήριον,, “ Ή γυναίκες προτιμούν τέρατα,, “Φι 
λήστε με,, καί “Τό γράμμα τού θανάτου,, .

'Ολύμπια. Δίδει παραστάσεις δ θίασος Χαλνούσή- 
Άποστολίδη-
Άρτα

Κιλκίς. Προεβλήθησαν μετά μεγάλης έπ,τυχίας “Ή 
κιβωτός τοΰ Νώε,, “’Ερωτική νύχτα., μέ τόνΝτούγκ Φα\,- 
μπαγκς (υίόν), τό βωβόν “Μπελφεγκόρ,, τά δμιλοΰντα : 
“Ό βασιλεύς τής Μελωδίας., “Τό ραγισμένο βιολί,, καί ιό 
βωβόν “Ή κόρη τοΰ ήλίου,, . Κ. Ζάγκας.
Σύρος

Δύκειον. Προεβλήθη τό έργον “Ό κ. ή κ, καί ό 
Μπιμπί,,. Προσεχώς “Νεάπολις, ή πόλις τών τραγουδιών,.

Γεραγάλας
’ Αγρίνιο ν

Θέσπις. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Ό εκδικητής τής ε
ρήμου,, “Γά ίχνη τοΰ ουρανίου τόξου,, καί “Κόλασές ύπό 
τήν θάλασσαν,, . Πασχαλίδης
Ν. Όρεστιά;

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Τά κορίτσια τής ε
ποχής,, “ Ή Γκαρσόν,, καί “Μαρκίτα,,. Ματσκίδης. 
Χαλχίς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Πρίγκηψ τής ’Αρ
καδίας,, “Μιά τρελλή ιδέα., μέ τόν Βίλλυ Φρίτς καί ‘“Η 
νυχτερίδα,,.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Ή ερωμένη τοΰ 
ύπασπιστοΰ,, “Τί φαινόμενον,, “Τό ρομάντζο τής Σεβίλ
λης,, "Οί αετοί τής δόξης,, καί “ Ό ιατρός τών γυναι
κών,, .
‘Αμαλιάς

Πάν&εον Προεβλήθησαν τά έργα “Μυστική διαθήκη, 
“Ή χαράδρα τοΰ θανάτου,. “Οί Πάτ καί Πατασόν στρα- 
τιώται,, “Πάλι μαζύ μέ σένα,, “Οί έπιδρομεϊς τοΰ βυθού,, 
“Η μαντάμ ντέ Πομπαντούρ,, ή πάλη Λόντου-Κβοριάνι καί 
“Γό τέλος τοΰ ταξειδιού,,.

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα "Ποτέ μή πιστέψρς τή 
γυναίκα,, "Νύχτες αγωνίας,, “Τό μίσος,, “Έτσι κάνουν 
όλες,, καί “Λευκός μάγος,, μέ τόν Λόν Τσάνεϋ.

Λόγφ κακού χειρισμοΰ τής μηχανής προβολής, έκάη 
κατά τήν δοκιμήν ή πρώτη πράξις τοΰ έργου “Ποτέ μή πι- 
στέψης τή γυναίκα,, . Ρουμελιώτης
Κόρινθος

Στήν πόλιν μας, παρά τήν οριστικήν πλέον είσοδον 
εις τόν χειμώνα, αϊσθητώς χλιαρή παρουσιάζεται ή κίνη- 
σις τών δύο κινηματογράφων μας, ενώ άντιθέτως οί έπι- 
χειρηματίαι δέν παύουν νά μάς παρουσιάζουν πράγματι-



__ «Κ IΝΗΜΑΤΟΓΡ ΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΦΙΛΜ TOY ΜΗΝ02
ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΤΙΓΜΗ

Σκηνοθεσία Κλάρενς Μπράουν. ’Ηθοποιοί: 
Τζόαν Κράουφορντ, Νίλς ”Αστερ, Ρόμπερ 
Μοντγκόμερυ.

ΜΙΑ ΩΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΟΤ

Σκηνοθεσία ’Έρνστ Λιούμπιτς. ’Ηθοποιοί : 
Μωρίς Σεβαλιέ,· Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ, Λιλή 
Νταμιτά, Πιέρ Έστεπάρ.

ΕΓΩ KAI II ΑΤΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ

Σκηνοθεσία Φρίντρ. Χολλέντερ. ’Ηθοποιοί : 
Λίλιαν Χάρβεϋ, Κόνρατ Φάϊτ, Μαίντυ Κρί- 
στιανς, Χέϊντζ Ρήμαν.

ΣΑΓΓΑ 1 ΕΞΠΡΕΣ

Σκηνοθεσία Γιόζεφ φόν Στέρνμπεργκ. ’Ηθο
ποιοί Μάρλ. Ντήντριχ, Κλάϊβ Μπρούκ, ”Αν
να Μαίν Βόγκ, Βάρνερ “Ολαντ.

ΚΑ ΙΑΛΚΑΝΤ

Σκηνοθεσία Φράνκ Λόϋντ. ’Ηθοποιοί: Ντιά- 
να Βίνιαρντ, Κλάϊβ Μπρούκ.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ ?

Σκηνοθεσία Ρόμπερτ Σίοντμακ. ’Ηθοποιοί: 
Βίλλυ Φόρστ, Χίλντε Βάγκενερ, Ρίνα Μάρ- 
σα, ’Άλφρεντ Άμπελ.

ΟΤΑΝ ΞΥΠΝΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Σκηνοθεσία Σίντνεϋ Φρανκλίν. ’Ηθοποιοί: 
Νόρμα Σήρερ, Φμίντερικ Μάρς, Λ. Χόβαρντ.

ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

©

Σκηνοθεσία Ζουλιέν Ντυβιβιέ. ’Ηθοποιοί: 
Ίνκιτζίνωφ, Χάρρυ Μπώρ, Τζίνα Μανές, 
Γκασκόν Ζακέ, ΛΙν Νορό, Άλεξάντρ Ρινι- 
κώλτ, Νταμιά.

ΔΙς ΖΩΖΕΤ, Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ

Σκηνοθεσία Άντρέ Μπερθομιέ. ’Ηθοποιοί: 
Άνναμπέλλα, Ζάν Μυρά, Έντιθ Μερά, Πιέρ 
Έστεπάρ.

NINON

Σκηνοθεσία Τζόε Μάυ. ’Ηθοποιοί: Ζάν Κιε- 
πουρα, Τζέννυ Γιοΰγκο, Ράλφ Ρόμπερτ, 
Πάουλ Κέμπ,

ΤΟ ΒΑΛΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ
Φ
I

Παραγωγή Aafa. Μουσική Φρ. Λέχαρ. 
’Ηθοποιοί: Ράλ φόν Γκότ, Μάρθα ’Έγ- 
γερτ, "Ερνστ Φέρεμπες. ?

κώς υπέροχα προγράμματα, δπως τά κάτωθι έργα πού 
προεβλήθησαν κατά τό τελευταΐον δεκαπενθήμερον.

ύαλλάς. Προεβλήθησαν τά φιλμ “Γοητεία,, “Στά Κά. 
τεργα,, ,,Ό Νικητής,, “Σουζάν Λενόξ,, “Γό μίσος,, καί 
,,Ό δρόμος τής αμαρτίας,,.

‘ΑζεΙ Lie. Προεβλήθησαν τά έργα ,,Ή Α. Υ. δ-.ατάσσει,, 
“Τό Μάτς Αόντου—Κβοριάνι,, “Ξύλινοι Σταυροί,, “Μον
τέρνος μπαμπάς,, “Ένα τραγοΰδι, ένα φιλί, μιά γυναίκα,, 
“Στό Γκράντ Ότέλ,. καί ,,Ή κόμησσα Μόντε Χρίστο,,, 

ΚόΛια.

δ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ή ημετέρα Έταιρία ώς Αντι
πρόσωπος διά τήν 'Ελλάδα, 
Τουρκίαν ’Αλβανίαν, Κύπρον & 
Δωδεκάνησον τών έν Μιλάνω 
’Εργοστασίων «ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ» 
ειδοποιεί τους ένδιαφερομέ- 
νους διά τήν Αγοράν ηχητικών 
κινηματογραφικών έγκαταστά 
σεων, διευβοντάς κινηματο
γράφων, δτι τά υπό τοΰ κ. Χρ. 
Αξαρλή έπιδεικνυόμενα ώς 

δείγμα καλής άποδόσεως ήχη- 
τικά μηχανήματα, τά έγκατε- 
στημένα είς τόν κινηματογρά
φον τής Πανεπιστημιακής Λέ
σχης «ΙΡΙΣ» δέν Αποτελούν 
πλήρη έγκατάστασιν τών ύπ’ 
αύτοΰ πωλουμένων τοιούτων 
συστήματος Ούέπστερ

Τά μηχανήματα τοΰ κινημα
τογράφου «ΙΡΙΣ» Αποτελούν
ται Από συναρμολόγησιν δια
φόρων μηχανημάτων έκ τών 
όποιων τά κυριώτερα διά τήν 
τελείως καλήν άπόδοσιν, ώς 

τά :
Μηχανή προβολής τύπου Σούπερ 
ΒΙΚΤΩΡΙΑ II καί Μούβιτον πλήρες 
είναι κατασκευής τών έργο- 
στασίων «ΣΙΜΕΝΕΚΑΝΙΚΑ» και 
έχουν ληφθεϊ έκ τής γνωστής 
ηχητικής έγκαταστάσεως «ΣΙ- 
ΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ» τού θερινού κι
νηματογράφου «ΖΕΦΥΡΟΣ» πα- 
ραχωρηθέντα έπί ένοικίψ όπό 
τού Ιδιοκτήτου των κ. Π. Κα- 
νελλοπούλου είς τόν κ. Άντώ 
νιον Ζερβόν δστις καί έχει 
τήν έκμετάλλευσιν τοΰ άνω κι
νηματογράφου

γ. nine & γ. ιιηοφιι
ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 30

ΑΘΗΝΑΙ

CINEMECC4N ICi
Μηχανήματα 

/Ομιλοΰντος Κινηματογράφου 
r ’Αντιπρόσωποι

ΙΐΝΟΔΙΝΟΣ & ΠΑΠδΣΤΟΦΑΣ
Άβήναι

Τροφεία: Όδός Σωκράτους 30 
■ Άρ. τηλεφ. 22-560

S

ϊ

ΠΕΡΙΟΔΙ ΚΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΤ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Έχδιδόμενβν έν Άβήναις άπό τοΰ 1924 

Λιεύθυνσ ς Κ. Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γραφεία: Όδός Σωκράτονς άρ. 30 Τηλεφ. άριθ. 24 558

Έτησία Έξιοτερικοΰ: Δολλάρια 2.— ή Δραχ. 250.—
Έτησία ’Εσωτερικού : Δρχ. 100.— Έξάμηνος δρχ. 60.—

0) Κ.ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ&Σ1
Κινηματογραφικά!.

If

f
Μέτρο Γκόλντουϊν Μαϋερ φιλμς ελλάς α.ε.
I ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΤΣ1Σ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 

βαφεία. ’Αθηνών:____________________________ ___ __ ,
Τηλεγρ. Δ|σις : «ΜΕΤΡΟΦΙΛΜΣ»

ί ΥΠΟ Κ).’ΛΑ ΘΕΣΣ)ΝΙΚΗΣ: ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3-ΝΙΕΓΑΡΟΝ ΛΕΒΗ

§ 
t

: ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15·Τηλ. 25 364 ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΑΙΑΣΤΑΣΕΟΝ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΑΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18

-ΑΘΗΝΑΙ-

ΠΒΜ)ΚΗ Ϊ1ΑΡΑΓ0ΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Κ & Μ. Α ΓΛΖΐίΔΗ

ΡΚΟΣΜΟΤΤΟΛΙΤΑΝ -ΦΙΛΜ ΚΟ
ΑβΗΝΑΙ - ΣΤΑΔΙΟΥ 48

Ε ΤΗΛΕΦΟΝΟΝ : 23-644 
1ΗΛ)Μ*1 α/·ΚΟΙΜΟΦ1ΛΜ-ΑΘΗΝ* ι„

ΒΙαραγωγή ‘Ελληνικών Κινημ)- 
Ιϊών Έργων καί Ζουρνάλ, Βιο- 
■ΐχανικαί- Δισφημιστικαί-Του- 
ηοπκα'ι καί ‘Εγκυκλοπαιδικοί 
ΙΤαινίαι. (Μετά τάς εργασίμους 
I ώρας τηλεφωνείτε : 23-754).

Α· ΜΑΝΙΑΤΗΣ & Σ’*
ΓΕΝ- ΚΙΝΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΒΘΡΛΝΖΕΡΟΥ 24.
ΑΟηΝΑΙ

Κάρβουνα Προβολής 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! 

ΜΗΧΑΝΑΙ & ΤΑΙΝΙΑΙ 
ΆΛοστολαί—Παραλαβαί 

κκΐ Έχτελωνισμβΐ 
— Ταινιών —

° 
ί
© 
έ 
ί
4

ΙΙΙΙΣ ΚΡΕΝΜ
ΕΚΝΙΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

Αδρός πρός διάΒεσιν 
ϊχάστη δημβσίευσις 
Β Δραχ 50

| $

& 
©

t

ΗΤΑΚ - ΦΙΛΜ F« ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΗΜ. Α. ΓΑΖΙΔΔΗΣ 

ΑΘΗΝΑΙ - Μητρβπόλεως 1
Τηλεφ. 21.239

Τηλ. Δσις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΜ - ΑΘΗΝΑΙ 
Παραγωγή και έκμετάλλευσις 
'Ελληνικών Κινηματογραφι

κών έργων καί Ζουρνάλ.

ΡΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ

ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΛΗΣ 
’Αντιπρόσωπος τών Οϊκων 

G. F. F. Α. καί G. R. C. 
ΑΘΗΝΑ!

Γραφεία : Πανιπιστημίου 83 
Άριθ. Τηλεφ. 24 626

ΚΩΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ
Πκνεπιστηυ ίου 36 

ΑβΗΝΑΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! 
ΤΑΙΝΙΑΙ

Δράματα, ’Επεισοδιακά 
Κωμωδίαι

Διαφόρων Παραγωγών

Ταινίαι καί Μηχαναί 
’Ηχητικά Μηχανήματα 
Μούβιτον καί Βιταφόν

αβκ.€·
Τμήμα Έκμεταλλεύσεως 
Κινηματογραφικών ταινιών 

ΑΘΗΝΑΙ

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΟΔΟΣ ΑΙΜΤΡΠΤ 14
Άριθ. Τηλ. 23.058 

Τηλεγρ. Δ)σις «PSYKO»

CINE RADIO
. Μηχανήματα

Όμιλοΰντος Κινηματογράφου 
Τά μόνα εφάμιλλα τών 

Ευρωπαϊκών
’Ενοικιάσεις — Πωλήσεις 

ΑβΗΝΑΙ
Στοά Φέξη άρ. 52 Α' Όροφος

zEISs

Κινηματογραφικοί 
ΜηχαναΙ - ’Εξαρτήματα

Γενικοί Αντιπρόσωποι

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

ΑβΗΝΑΙ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΘΕΣ)ΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖξΛΟν 3 - ΤΗΛ. ΔΙΕΥ®."ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΉΜΑΡΙ,, 

Έκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου 
παραγωγής.

Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μάους.

Π ΑΞ ΦΙΛΜ
ΑβΗΝΑΙ

28 Όδός Εύριπδον 28 
Τηλ. Διεΰθ. «Μαιζοξενάτο» 

Άρ. Τηλ. 23-687 
Πωλήσεις, ενοικιάσεις κσί 

Παρακαταθήκη Κινημ.Ταινιών 
Δράματα, Κωμωδίαι, ’Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόϋς, Μουσικοί 

Οϋβερτοΰραι καί Μίκυ-Μάους
ΦΟβΦίΛΜ Α.Ε. (Έλλά<) 
Γρ. Πλατεία Κάνιγγσς Άθήναι
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(ΜΕΓΑΡΟΝ ΜΕΤΟΧ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ)

Μέ τήν προβολήν τοΰ άριστουργήματος τής

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 14-ΑΘΗΝΑΙ

ΖΩΖΕΤ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ
IHIHIIIIIIinillllllliilllllllllllitHIIIIIHIIIIIIIlhlllllllll«lllllllllltllllllllllllflllllll0flllllllllHltlllliri»ll*«illllltllimilllllHimH1llll1llllllllllllllliniflllllHlimillllHlimi

"Οπου πράγματι τό ταιριαστό ζευγάρι ΖΑΝ ΜΥΡΑ' καί ΑΝΝΑΜΠΕΑΑΑ θριαμβεύουν.

ΣΥΝΕΧΕΙΑΝ ΔΕ ΤΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΥ ΑΥΤΟΥ
έσημείωσεν ή προβολή τής ταινίας
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(Μοναδική είς τό εϊδος της "ταινία τής Αφρικανικής ζούγκλας) 

Είς τόν Κινηματογράφον

Α Π 0 Λ Λ*  Ω Ν
μέ τήν έξωτικήν ΊΑΛΑ ΜΠΙΡΕΛ καί τόν ύπέροχον ΜΕΑΒΙΝ ΝΤΟΥΓΚΑΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΙΙρΙν κλείσετε τα προγράμματά σας έπισκεφθήτε τά Γραφεία τής

Α. Ε. Κ. Ε. ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 14

χβι-

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΚΛΕΚΤΟΝ ΕΡΓΟΝ 
Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ μέ τήν Άνναμπέλλα και τόν Σάρλ Μπουαγιέ. 

ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑ7 Ν Ταινία θαϋ ία, μέ τόν Μπόρις Κάρλοβ. 

QUO VADIS 'Ολόκληρος ή ζωή τοϋ Ί. Χρίστου καί τά μαρτύρια τών 
στιανών ύπό τοϋ Νέρωνος

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΛΟΥΒΙ 40 ύηρία έναντίον ένός άνθρώπου, μέ τήν 
Άννίνα Πένιτζ.

Κ.Λ.Π. Κ.Λ.Π. Κ.Λ.Π.
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