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ΛΩΡΕΤΤΑ ΓΙΩΓΚ - ΣΠΕΝΣΕΡ ΤΡΕΪΣΥ
Οί συμπαθείς καλλιτέχναι τοΰ άμερικανικοϋ^κινηματογράφου,’ δπως έμψανίζονται είςτό^παθητικό- 
τερο ρωμάντνο «Διαβατικά πουλιά» τοΰ οΰγγρου σκηνοθέτου Μπορζάζ, τό όποιον θά προβληθή 
κατά τήν έπί θύραις περίοδον είς τό «Πάνθεον». Έκμετάλλευσις'γραφείου «Κινημ. ’Επιχειρήσεις Α.Ε.». ...
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Eaahndikh
Η ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

Γραφεία: 'Οδός ‘Ομήρου 2—Τηλεγρ. Διεΰθυνσις 1 

= Α Θ Η

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ό πρώτος έδημοσιεύθη είς τό ύπ" άριθ. 11 (357)

ΤΟΓΡΑΦΒΚΗ IEnDXDX
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
«ΦΙΛΜΕΚΕ»—’Αριθμός Τηλεφώνου 21 - 830 

Ν A I =

ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 935 - 1936
τεύχος τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος»

^■illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfl·^

1. ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ ΒΟΡΠΑ μέ τούς Έντβίς Φεγιέρ, Γκαμπριέλ Γκαμπριό-
2. ΤΑΡΡΑΣ ΜΠΟΥΛΜΠΑ Ρωσσικής ύποθέσεως μέ τόν Χάρρυ Μπώρ 

καί τήν Σιμόνη Σιμόν.
3. Η ΓΚΑΡΣΟΝ Τοΰ Μαργκερίτ μέ τήν Μαρΐ Μπέλ.
4. Η ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΓΚΟΝ Λ1 Μέ τήν Μαρσέλ Σαντάλ.
5. TSAR DAMNE Μέ τόν Κόνρατ Φάϊντ.
6. ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΡΑΨΩΔΙΑ ’Από τή ζωή τοΰ μεγάλου μουσουργού 

Φράντς Λίστ, μέ τόν Χάνς Ζένκερ, τήν Έρικα Ντάίχωφ καί 
τήν ’Όλγα Τσέχωβα.

7. ΚΛΟ—ΚΛΟ Τοΰ Φράντς Λέχαρ μέ τήν Μάρθα Έγγερτ.
8. ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ τοΰ μεγάλου μουσουργού Σοΰμαν 

μέ τήν Λΰντα Μπαάροβα καί τόν Γοΰσταβ Φραΐλιχ.
9. ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΟΥ ΝΕΟΥ Έκ τοΰ μυθιστορήμα

τος τοΰ Όκταβίου Φεγιέ, μέ τήν Μαρΐ Μπέλ καί τόν Πιέρ Φρεναΐ.
10. Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΜΠΟΜΠΥ Μέ τόν Γοΰσταβ Φραΐλιχ και τήν Λΰντα 

Μπαάροβα.
11. EPISODE Μέ τήν Πάουλα Βέσσελυ καί τόν Κάρλ Λοΰντβιχ Ντήλ.
12. ΣΟΝΑΤΑ ΚΡΟΎΤΣΕΡ Τοΰ Τολστόϊ μέ τόν περίφημον Χάρρυ 

Μπώρ.
13. ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
14. ROME EXPRESS Μέ τόν περίφημον Κόνρατ Φάϊτ.
15. ΛΕΥΚΟΣ ΓΑΜΟΣ Μέ τήν Ρενάτε Μύλλερ καί τόν Γκέοργκ 

Άλεξάντερ.
16. ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ Άπό τή ζωή τοΰ μουσουργού Μόζαρτ μέ τήν Λιάνε 

Χάϊντ.
17. ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Μέ τόν γίγαντα Χάρρυ Μπώρ.
18. ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΜΑΓΕΡΛ1ΓΚ Μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ.
19. VIE PARISIENNE Ή περίφημη όπερέττα τοΰ Όφφενμπαχ. Μέ 

μήν Κοντσίτα Μοντενέγκρο.
20. ΜΠΕΛΛΑ ΝΤΟΝΑ Μέ τόν Κόνρατ Φάϊτ.
21. ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΝ ΜΙΑΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗΣ Μέ τόν Σέκε Σακάλ 

καί Χάνς Γιαράϊ.
22. ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Μέ τήν Άννα Στέν.
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23. Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ Μέ τήν Κάτε φόν Νάγκυ, Τζίνα 

Μανές, Γκαμπριό καί Πιέρ Μπλανσάρ.
24. LE M1ROIR AUX ALOUETTES Μέ τήν Έντβίγ Φεγιέρ καί τόν 

Πιέρ Μπρασέρ.
25. NINA ΠΕΤΡΟΒΝΑ Μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ καί τόν Βίλλυ Φρίτς.
26. DONOCOO TONKA Μέ τήν Άννυ Όντρα.
27. ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΟΥ ΦΙΓΚΑΡΩ Ή πρώτη μεγάλη Όπερα τοΰ Μόζαρτ 

πού δίδεται άπό τής οθόνης.
28. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΒΑΛΣ Μέ τόν Άνρί Γκαρά και τήν Ρενέ Σαΐν Σύρ.
29. ΝΤΥΜΠΑΡΥ Μέ τήν Γκίττα Άλπαρ καί τόν Όουεν Μάρς.
30. ΕΧΑΣΑ ΤΗΝ_ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ Μέ τήν Γκρέτα Νάτσλερ καί Πάτρικ 

Νώλς.
31. ΤΑΡΖΑΝ Μέ τόν Χέρμαν Μπρίζ.
32. Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΩΝ ΜΟΧΙΚΑΝΩΝ Άπό τό πασίγνωστον μυθι

στόρημα.
33. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
34. ΣΕΡΕΝΑΤΑ ΤΟΖΕΛΛί Μέ τήν Κώστανς Μπέννετ.
35. Ο ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ (Clive of India) μέ τόν Ρ. Κόλ- 

μαν και τήν Λωρέττα Γιώγκ.
36. ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ Μέ τήν Έλίζαμπετ Μπέργκερ.
37. ΝΥΧΤΑ ΓΑΜΟΥ Μέ τήν Άννα Στέν και τόν Γκάρρυ ΚοΟπερ.
38. BOSAMBO Τοΰ Έντγκαρ Ούάλλας μέ τήν Νίνα Μάε Μάκ Κίνεϋ.
39. LE CHEVALIER DE LONDRES Μέ τήν Μέρλ Όμπερον καί τόν 

Λέσλι Χόβαρτ.
40. L’ APPEL DU DESERT Μέ τόν Κλάρκ Κέϊμπλ και τήν Λωρέττα 

Γ ιώγκ.
41. ΤΟ ΣΠΗΤ1 ΤΩΝ ΡΟΤΣΙΛΔ Μέ τόν Τζώρτζ Άρλις καί τήν Λω

ρέττα Γιώγκ. ι
42. ZOMBIES Μέ τόν Μπέλλα Λιγκουόζε καί τήν Μάτζ Μπέλλαμυ.
43. LE LONG DU QUAIS Μέ τήν Κλωντέτ Κολμπέρ.
44. FALS FACE

^■■llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilliiiil·^

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑ
Θά διάθεση εφέτος περί τάς 120 ταινίας μεταξύ τών 

τάς όποιας οί δϊευθυνταί τής Ε. εξέλεξαν 
. Επίσης ή Κ» Ε. διαθέτει

Κ Α Ο Υ

ΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 
όποιων συγκαταλέγεται καί μεγάλος αριθμός περιπετειωδών, 
είδικώς διά τόν Κινηματογράφον ΑΠΟΛΛΟΝ 
παί αρκετόν αριθμόν ταινιών
•Μ Π Ο ϊ X



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΜΑΣ

ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΝ ΜΑΣ
Ο IMl HΙΚ Ρ Ο X <®> ® & &> 
ΧΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΧ
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ:

ΝΤΑΒ1ΝΤ ΜΠΑΤΛΕΡ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΐ:

ΣΒΡΛΕΎ" ΤΕΜΠΛ - ΛΑΤΟΝΕΛ 
ΜΠΑΡΡΥΜΟΡ - ΕΒΕΛΥΝ ΒΕ= 
ΝΕΊ'ΜΠΛ - TZQW ΛΟΤΖ

'Ένα φίλμ εξαιρετικής πλοκής καί σκηνοθεσίας, τό όποιον φωτίζει 
ή εκθαμβωτική λάμψις τής έξαετούς «στοά » XiPAEY ΤΕ'ΜΠΛα

Τό «παιδί—θαύμα» είς τόν ρόλον τού 6ΰΜ|]ΚΡθΥ ΧΥΝΤΑΓ' 
ματαρχου,, θά καταπλήξη τό κοινόν μας μέ τήν δύναμιν τής 
ήθοποιΐας του καί τήν αφάντασταν έκφραστικότητά του.

'Ολόκληρες ή τελευταία πράξις είναι έγχρωμος, «γυρισθείσα» μέ τό 
τελευταΐον σύστημα τοΰ «TECInlNECCLOP^a

"Εργον δι’ δλα τά γούστα, τό όποιον ικανοποιεί καί τόν πλέον 
απαιτητικόν θεατήν.
£< ββΟ miKPOX ΧΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΧ™ έχει σπάσει δλα τά 
ρεκόρ εισπράξεων παντού δπου προεβλήθη.

ΤΗΛΕΦΟΝΟΝ; 22-654

TADNDAD
KEN ! PIKQ ΓΡΛΦΕΙβ;

/ΛΕΓΛΡΟΝ

ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΟ ΛΑΧΕ8ΟΝ
<§><&<& ΤΗΧ ΑΓΑΠΗΧ

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ:

ΒΙΛΧΕΛΜ ΤΟΛΕ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΐ:

Λ1ΟΥ ΑΎ ΡΕΣ-ΠΑΤ ΠΑΤΕΡΣΟΝ 
ΠΕΓΚΥ ΦΗΑΡΣ - ΡΕΡΖΙΙΝΑΛΜΤ 
WTENNY

Χαριτωμένη φιλμοπερέττα τοΰ διασήμου γερμανοΰ σκηνοθέτου 
Β1ΑΧΕΛΜ ΤΙΑΕ μέ γλυκειά καί πεταχτή μουσική, μέ πρωτοφανή 
πλούτον σκηνοθεσίας, με υπέροχα μπαλλέτα, μέ σκηνές απολαυστικές. 
& "Ενα φίλμ γεμάτο χιούμορ, χάρι, δροσιά, νειάτα, πρωτοτυπία.
S Ή γοητευτική ΠΑΤ ΠΑΤΕΡΣΟΝ ‘<™ί ό συμπαθής ΛΙΟΥ 
ΑΎΡΕΣ, «Ιί χαριτωμένους καί διασκεδαστικούς ρόλους, θά κατακτή
σουν άμέριστον τήν συμπάθειαν τού ελληνικού κοινού.

fiGT© AAXEDON ΤΗΧ ΑΓΑΠΗΣ^ είναι χωρίς υπερβολήν ή 
καλλιτέρα όπερέττα τής έφετεινής περιόδου.

(ξίΐ^ (Q)

0ΔΟ5 Ε/Λ/Λ. /ΛΠΕΝΑΚΗ 6
KZASTOPIA ΤΗΛΕΦΟΝΟΝ: 22-654



ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΝ ΤΑΙΝΙΑΝ

ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ = <^>EFXT IF^AXIIOWAA
είναι δτι αύιάι ένοικιάσθησαν άπασαι είς τούς μεγάλους κινηματογρά 
ΠρΟΒΟΛΜΣ καί θά άρχίσουν νά προβάλλωνται άπό τάς 15 Όκτω- 
χιών σπεύδουν καί έξασφαλίζουν τάς ταινίας μας έχοντες άπόλυτον 

ΜΕΡΙΚΑ 0 ΕΚ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑ

Ή παραπλεύ 
ρως είκών παρι- 
στα μιά άπότίς 2 
χιλ. ώμορψιές πού 
λαμβάνουν μέρος 
στάς δύο μεγα
λειώδεις όπερέτ- 
τας έπιθεωρήσεις 
• Παρέλασις τοϋ 
Γυμνού» κα'ι «Γυ
ναίκες Πολυτελεί
ας» αί δποϊαι ά- 
νεστάτωσαν τόν 
κόσμο μέ τά δ 
νειρώδη μπαλέτ- 
τα των καί τήν 
γλυκειά των μου
σικήν.

"Ανω άριστε- 
ρά ή άφαντά- 
στου σκηνοθε
σίας όπερέττα: 
«Τό καμπαρέ 
τών ’Οργίων» 
είς τή” δποίαν 
π ρ ω τ α γ ω νι· 
στοϋν 5 άπό 
τούς άστέρας 
μας : “Αλ Τζόλ- 
σον, Ντολορές 
ντέλ Ρίο, Καίη 
Φράνσις, Ρι- 
κάρντο Κορτέζ 
καί Ντίκ Πά
ουελ.

Κάτω άριστερά 3 άστέρες πρω
ταγωνιστούν στά υπέροχο δραμα
τικό άριστούργημα «Όνειρα πού 
σβύνουν» Πώλ Μοΰνι, Μπέττυ Ντέ- 
βις καί Μαργαρίτα Λίντσεϋ.

φους πρώτης προβολής ’Αθηνών κατόπιν μάλιστα ΔΟΜ/ΆΑΣΤΙΜΊΣ 
βρίου. ’Όλοι δέ άνεξαιρέτως οί καλύτεριι κινηιιατογράφοι τών Έπαρ- 
έμπιστοσύνην είς τήν έμπορικότητα αυτών. ----- ■ ■ · —·
ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Αριστερά :
Ή μεγαλειτέρα 

έκπληξις·'τής σαι
ζόν ή ταινία : «Κέ
ρινες Μάσκες» 
τοαβηγμένη σύμ
φωνα μέ τό τελευ
ταίο σύστημα τής 
τελειοποιή σ ε ω ς 
τών χρωμάτων. 
"Έχει ύπόθεσιν 
συγκλονισ τ ι κ ή ν 
καί σκηνάς άψαν- 
τάστου μεγαλεί 
ου.

Κάτω δεξιά ή κομψοτέρα γυναί
κα τής ’Αμερικής Καίη Φράνσις είς 
τόν ρωσσικό κολοσσό: «Τά άπό- 
κρνφα τής Τσέχας» δπου πρωταγω
νιστεί καί δ Λέσλι Χάουωρδ.

“Ανω δεξιά 
μιά σκηνή άπό 
τό Ισπανικής 
ύποθέσεως έρ
γον «ΚΑΛ1ΕΝ- 
ΤΕ» είς τό ό
ποιον πρωτα
γωνιστεί ή Ντο- 
λορες ντελ Ρίο, 
τοϋ όποιου δ 
σκηνικός πλοΰ- 
τος καί ή μα
γευτική μουσι
κή θά κατα- 
πλήξουν.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ
Πατησίων 32—Τηλτφωνον 28 - 541

ΓΡΑΦΕΙΑ
Τηλεγρ. Διεύθ. ΒΑΝΕΒΑΡ - Αθήνας



ΕΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝΕΙΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ

Ή καλλιτέρα άπόδειξις τής υπεροχής των 
είναι 33 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ έν ΕΔΛΑΔΙ 
έντός Ζτους, έκ τών όποιων 11 είς Κεν
τρικούς ‘Αθηναϊκούς Κινηματογράφους —

S ΝΕΑ ΜΝΗΜΑΤΟΘΕΑίρΑ 
ΕΝΕΠΙΣΤΕΥΟΜΣΑΝ THN *Α-  
AHN ΑΠΟΔΟΣΙΝ ΕΙΣ ΤΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

WEBSTER-CHICAGO
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΤΟ ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΜΕΓΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΙΤΑΝΙΑ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΟΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

t^aawz26-845 Z^p.2^iiXPUnHI^
J^GAWWI.· ΓιζζΛου 60 &ΐ//!ΚΙί3ίκΙωρο]Ουμκώ5
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Και έσεται ό έσχατος πρώτος ...

Ύποσχεθήκαμε 
δτι θά μιλήσουμε

’Έτσι έγινε. Κρατήσαμε τήν ύπόσχεσί μας 
και δημοσιεύουμε σήμερα σέ ανεξάρτητο φύλλο 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΠ9 ΟΛΟΥΣ

Τόν κατάλογο τών έργων

Δέν θά πούμε γι’ αύτά τίποτε 
γιατί φοβόμαστε δτι καί ή πειό 
έπιδέξια ρεκλάμα θά ήταν μάλ
λον μειωτική γιά τήν άξίαν τους.

Βγάλτε τώρα άπ’ τόν «Κινηματογραφικό ’Αστέρα*  τόν 
κατάλογό μας καί διαβάστε τον μέ προσοχή.

’Εμείς έχουμε κάποια άλλη άσχολία, γιατί : 
ΛΕΝ ΤΕΛΕΙθ^Λ/ΛΕ ΑΚΟΜΑ!

Σάς ετοιμάζουμε

ΑΛΛΟ
ΑΛΛΟ

8 5 8
Καί γι’ αυτό τό «Κάτι άλλο», τό μυστηριώδες γιά Σάς 

αγωνιώδες γιά μάς :
ΟΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 

Α/ΛΟΛΟΧΙΤΜΣ - ΒΟΥΛΓΑρίΔΕΙΣ & Α. Ε. Κ. Ε
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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΒΕΩΡΗΣΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥβΥΝΣΙΣ
HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Γραφεία: ‘Οδός 2ΩΚΡΑΤΟΥ2 άριΒ. 43 
(Α*  ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΤΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

Άριθ. Τηλεφώνου: 28·143

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έτησία....... Δρ. 100.—
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ

Έτησία Δρχ. 250 ▼
ΑΙ συνδρομα'ι απαραι- 
τήτως προπληρώνονται .

ΕΤΟΣ IB' ΑΡ-18 (363)

ΤΙ ΦΙΛΜ ΘΑ ΔΟΥΜΕ TON XEIMQNA
Λίγες μέρες άκόμη μας χωρίζουν άπό τήν έναρ- 

ξιν τών κινηματογράφων μας. "Οπως κάθε χρόνο, 
έτσι κι’ έφέτος πυρετώδεις προετοιμασίες γίνονται, 
ή αίθουσες άνακαινίζονται ή άπλώς φρεσκάρονται, 
μεγάλη κίνησις μεταξύ τών κ. κ. διευθυντών παρα- 
τηρεϊται, πολλαΐ φήμαι κυκλοφορούν καί πολλά τά 
καλά λέγονται γιά τά έργα πού πρόκειται νά προ
βληθούν. Τί θά μας δώση ή νέα περίοδος είναι δύ- 
σκολον κανείς νά προμαντεύση Πέρισυ άκούσαμε 
λόγια παχειά άλλά έλάχιστα άπ’ αύτά έπραγματο 
ποιήθησαν. Έφέτος εύχόμεθα, γιά τό καλό όλων 
μας, νά μή μείνωμε μόνον μέ τάς ύποσχέσεις.

Κινηματογράφοι θά λειτουργήσουν πλήν τών 
γνωστών : «’Αττικόν». «Απόλλων», Παλλάς», «Πάν- 
θεόν», «Σπλέντιτ» καί «Τιτάνια», καί τό «Κοτοπού 
λειον-> είς τό όποιον θά προβάλλονται έργα έπεισο 
διακά κατά τό πλεΐστον πρώτης βιζιόν. Έπίσης διο 
δίδεται δτι θά λειτουργήση ώς κινηματογράφος τ.· 
θέατρον «Άργυροπούλου», καθώς καί τό θέατρον 
«Διονύσια» (Οϋφα) τό όποιον θά έκμεταλλευθή διά 
λογαριασμόν του ό κ. θεοδωρίδης. Διά τό «Ίντεάλ» 
δέν είναι άκόμη γνωστόν άν θά λειτουργήση καί 
ώς κινημαιαγράφος. Διά τήν τιμήν τού εισιτηρίου 
θρυλεΐται μετ' έπιτάσεως δτι θά κατέλθη έφέτος είς 
τό είκοσιπεντάδραχμον Είθε !

Άπό τά έργα πού άναγγέλλονται υπάρχουν πολ
λά τά πραγματικώς έκλεκτά. Άντιθέτως πρός τό 
έπικρατοΰν σύστημα, τό νά άναφέρονται δηλαδή 
αύτά κατά τόν κινηματογράφον εις τόν όποιον πρό- 
κειιαι νά προβληθούν, έμεΐς θά έξετάσωμεν τά φίλμς 
κατά γραφεΐον έκμεταλλεόσεως.

’Από τά έξήντα έργα πού πρόκειται νά διάθεση 
ή έταιρία «Φόξ» διακρίνομεν τά άκόλουθα :

«'Κ Κόλασις» τού Χάρρυ Λάχμαν, μέ πρωταγωνι- 
στάς τήν Κλαίρ Τρεβόρ καί τόν Σπένσερ Τρέϊσυ. 
Διά τό έργον αύτό ας μή νομισθή δτι είναι άναπ α- 
ράστασις τής «θείας Κωμωδίας» τοϋ Δάντε. Είναι 
ένα σύγχρονο κοινωνικό δράμα, είς τό όποιον πα
ρεντίθενται μερικαί σκηναί, έξαιρετικής ώραιότητος 
όμολογουμένως, άπό τήν «Κόλασιν» δπως τήν περι- 
έγραψεν ό άθάνατος ’Ιταλός ποιητής.

«’Ο 'Αχάνϋ·ινος Δρόμος» ένα δυνατό δράμα τοΰ 
Φράνκ Λόϋντ, τό όποιον θά άρέση ιδίως χάρις είς 
τήνέξόχως συγκινητικήν του ύπόθεσιν. Πρωταγωνι
στούν ή "Ανν Χάρντιγκ, μεγάλη καλλιτέχνις τοΰ 
άμερικανικοΰ θεάτρου καί κινηματογράφου άγνω
στος άκόμη είς τό κοινόν μας, ό Κλάϊβ Μπρούκ καί 
ό Κόνρατ Νάγκελ-

«Μαρΐ Γκαλάντ» διασκευή τού όμωνύμου μυθιστο
ρήματος τοϋ Ζάκ Ντεβάλ, μέ τήν πρωτοεμφανιζομέ- 
νην γαλλίδα καλλιτέχνιδα Κέττι Γκαλιάν καί τόν 
Σπένσερ Τρέϊσυ. Τό φίλμ αύτό, διά τό όποιον έγεινε

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος...Δρ. 10.— 
•Ησελίς.... » 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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πολύς θόρυβος, άναπαριστά ζωντανά καί μέ πολύ 
χρώμα τό πολυτάραχον περιβάλλον τοΰ Παναμά

«Οί ‘Αντίζηλοι Αδελφοί», άπό τό θεατρικόν έργον 
τού Σάρλ Μερέ «Ό Πρίγκηψ ’Ιωάννης» δίδουν τήν 
ευκαιρίαν είς τόν συμπαθή ζέν-πρεμιέ Πιέρ Ρισάρ 
Βίλμ νά παρουσιάση μιά ώμορφη δημιουργία.

Πολλά τά καλά λέγονται γιά τό φίλμ «Ή Α. Μ. 
ή Μόδα·, διασκευή τοΰ έργου τοΰ Σαβουάρ. «Ή μο- 
διστροΰλα τής Λινεβίλλ», καί γιά τό «άστέρι» πού 
πρωταγωνιστεί, τήν Σουηδήν καλλιτέχνιδα Τούττα 
Ρόλφ. Ή προβολή τοϋ φίλμ θά μάς δείξη έάν πρό
κειται περί πραγματικότητας ή περί διαφημίσεων.

’Ακόμη άπό τόν κατάλογον τής «Φόξ» δέν πρέπει 
κανείς νά παράλειψη τό «Μπαμποΰνα. μεγάλο έκ 
τού φυσικού φίλμ, «γυρισμένο» ύπό τοΰ ζεύγους εξε
ρευνητών Μάρτιν Τζόνσον μέσα στά βάθη τής ’Α
φρικής.

’Αλλά άπό δλην την παραγωγή τής «Φόξ ξεχω
ρίζουν γιά τήν χάριν, τήν δροσιά, τήν απλότητά των 
τά φίλμς τής έξαετοΰς μικρούλας Σίρλεϋ Τέμπλ, τοΰ 
«παιδιού τοϋ θαύματος» δπως τό άποκαλεΐ ή παγκό
σμιος κριτική. ’Ιδιαιτέρως άξιοσημείωτο είναι «Ό 
μικρός συνταγματάρχης·, δπου ή Τέμπλ έχει ώς συμ
πρωταγωνιστήν τόν Λάϊονελ Μπάρρυμορ.

Άπό τά 26 φίλμς τής «Μέτρο-Γκόλντουϊν» φυσικά 
ιδιαιτέρως ματ ένδιαφέρει τό φίλμ τής Γκάρμπο «Ό 
βαμμένος Πέπλος», στό όποιον ή μεγάλη καλλιτέ- 
χνις, Λ Αχούσα ώς σύντροφον τόν Χέρμπερ Μάρπαλ 
καί τόν Τζώρτζ Μπρέντ, θαυματουργεί καί πάλιν.

Ή «Μίς Μπά» μάς ένδιαφέρει τόσον γιά τήν ώ
μορφη ύπόθεσί της, πού περιγράφει τό είδύλλιον 
τών ,άγγλων ποιητών Έλισσάβετ Μπάρρετ καί τοΰ 
Ροβέρτου Μπράουνιγκ, δσον καί τήν θαυμαστήν ύπό- 
κρισιν τών ήθοποιών της, δεδομένου δτι πρωταγωνι- 
στοΰν ή Νόρμα Σήρερ, δ Τσάρλ Λώτον καί ό Φρέν 
τερικ Μάρτς, τρία άπό τά μεγαλύτερα ονόματα τοΰ 
παγκοσμίου κινηματογράφου. «Β'βα Βίλλα», ένα φιλμ 
παρμένο άπό τή ζωή τοΰ Μεξικανοΰ ήρωος Βίλλα, 
μέ πρωταγωνιστήν τόν Οΰάλλας Μπήρρυ, θεωρείται 
άπό τά έκλεκτά έργα τής «Μετρό-Γκόλντουϊν». ·Ή 
Εϋ&υμη Χήρα., ή γνωστή όπερέττα τοΰ Φράντζ Λέ- 
ΧαΡ; τήν όποιαν έκινηματογράφησεν ό πολύς Έρνεστ 
Λιοΰμπιτς μέ πρωταγωνιστάς τόν Μωρίς Σεβαλιέ 
καί τήν Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ, άσφαλώς είναι άπό 
τά καλλίτερα δείγματα τοΰ είδους τής φιλμοπερέτ- 
τας. Τήν συμπαθεστάτην Τζόαν Κράουφορντ θά θαυ- 
μάσωμε στό φίλμ "Αστατη γυναίκα», δπου έχει 
ώς πάρτναιρ τόν δυνατόν Κλάρκ Γκαίημπλ καί τόν 
χαριτωμένον Ρόμπερτ Μοντγκόμερυ. «Νταβίντ Κόπ· 
περφιλντ» τό γνωστό μυθιστόρημα τοΰ Ντίκενς μέ 
τόν μικρόν Μπαρθολομιοΰ. θεωρείται άπό τά καλά 
έργα τής έφετεινής άμερικανικής παραγωγής. "Αλλο 

μεγάλο φίλμ θεωρείται «‘Η νήσος τών θησαυρών· 
μέ τόν Μπήρυ.

’Από τά 45 φλμς τής «Γουώρνερ Μπρος · Φέρστ 
Νάσιοναλ» ξεχωρίζουν:

«Όνειρον θερινής νυκτός« τοΰ Σαίξπηρ Ή πρώ
τη άπόπειρα τοΰ μεγαλυτέρου συγχρόνου θεατρικοΰ 
σκηνοθέτου Μάξ Ράϊνχαρτ στόν κινηματογράφο. Τό 
φίλμ αύτό, τοΰ όποιου ή σκηνοθεσία είναι μεγα
λειώδης, θά προβληθή τήν ίδιαν ημερομηνίαν ταύτο- 
χρόνως είς δλας τάς πρωτευούσας τών μεγάλων 
κρατών. Εϊμεθα περίεργοι νά δοΰμε τ·ί θά άποδώση 
ό Ράϊνχαρτ στόν κινηματογράφον. «Είμαι δραπέτης 
τών κάτεργων μέ τόν Πώλ ΜοΟνί, καί τό «’Εχ&ρός 
τής κοινωνίας» (τό περίφημον «(I men·) μέ τόν Τζαί- 
ημ Κάγκνεϊ, είναι δυό δυνατά έργα γκάγκστερς, 
είδος πολύ τής μόδας σήυερον. Περίφημες σ’, δλο 
τόν κόσμο είναι ή φαντασμαγορικές φιλμοπερέττες 
τής "Γουώρνερ» « Παρέλασις τοΰ γυμνού», «Τό μπαρ τών 
δτγιων μέ τόν Τζόλσον καί τήν ντέλ Ρίο, «Γυναίκες 
πολυτελείας» καί «Καζίνο ντε Παρί» μέ τό ζεΟγος 
Τζόλσον-Κήλερ.

‘Η «Ελληνική Κινηματογραφική Ένωσις» πλην 
τών εταιριών «Οΰφα» «’Ηνωμένοι Καλλιτεχναι» και 
«R.K.O. Pictures» πού άντιπροσωπεόει, έχει έξασφα- 
λίσει άκόμη καί πολλά έργα τής τελευταίας γαλλικής 
καί γερμανικής παραγωγής. Άπό τών «’Ηνωμένων 
Καλλιτεχνών» προτιμάμε τά φίλμς «Καρδινάλιος Ρι- 
σελιέ» μέ τόν μεγάλον καρατερίσταν Τζώρτζ Άρλις, 
καί τήν «Άνάστασιν» μέ τόν Φρέντερικ Μάρτς καί 
τήν ’Άννα Στένν. Τής «Ράντιο Πίκτσουρς», ιδιαιτέ
ρως άξιοσημείωτα είναι τά «She» (Αύτή), ένα _έξω 
τικό φίλμ έμπνευσμένο άπό τό μυθιστόρημα τοΰ Χο- 
γκάρ, «Αΐ τελευταίοι ήμέραι τής Πομπηίας. μεγάλης 
σκηνοθεσίας έγχρωμο φίλμ τοΰ Μέριαμ Γκοΰπερ, τό 
«Μπέγκυ Σάρπ», τήν πρώτη μεγάλη έγχρωμο ταινία 
μέ τήν Μύριαμ Χόπκινς, σκηνοθεσία ,Ροΰμπεν Μοι- 
μουλιάν, καί τό «Ραγισμένες Καρδιές» τό όποιον άξι
ζε: κυρίως γιατί έχει ώς πρωταγωνιστάς τήν Κάθριν 
Χέπμπουρν καί τόν Σάρλ Μπουαγιέ.

Τής «Οΰφα» θέλομε νά πιστεύωμε δτι ή έφετεινή 
παραγωγή θά είναι καλλίτερη άπ’ τήν περυσινή. 
Πά'τως έκρίθησαν εύμενώς τά φίλμς «Βαρώνος Τσι- 
γιονος. μέ τόν Βόλμπριγκ, μουσική Στράους. καί 
« Ο Άμφιιρύων. μέ τόν Βίλλυ Φρίτς καί τόν Πάουλ 
Κέμπ, παρωδία τής Ελληνικής Μυθολογίας. Τό_με- 
γαλύτερο δμως έφετεινό φίλμ τής «Οΰφα» θεωρείται 
«Τό Βασιλικό Βάλς».

Άπό τά λοιπά έργα τής «Ε. Κ· Ε.» διαφόρων πα
ραγωγών, ξεχωρίζομε τήν «Ευτυχίαν» τοΰ Μπερν 
τσάϊν μέ τήν Γκαμπύ Μορλαί καί τόν _Σάρλ Μπουα’ 
γιέ, έργο πραγματικώς καλό, τό όποιον κατηγόρη
σαν μόνον διά τάς τονισμένος σοσιαλιστικός τάσεις 
του, τήν «Μαζούρκα» τοΰ Βίλλυ Φόρστ, είς τήν όποι
αν θά έχωμεν τήν εύτυχίαν νά έπανίδωμεν τήν πα
λαιόν μας συμπάθειαν Πόλα Νέγκρι, τήν «'Αρπαγήν 
τών Σαββίνων», gva φίλμ πού τώρα «γυρίζεται» άλλά 
διά τό όποιον αί προβλέψεις είναι πολύ εύνοϊκαί 
καί τό «“Εγκλημα καί τιμωρία» έργο κάπως βορό άλ
λά περίφημα έρμηνευόμενο άπό τόν Χάρρυ Μπώρ 
καί τόν Πιέρ Μπλανσάρ

Ή έταιρία τοΰ κ. Αντωνίου Ζερβοΰ έξησφάλισε 
τήν παραγωγήν τής «Tobis» καί διαφόρων άλλων 
γερμανικών έταιριών. Πραγματικώς,, μεγάλα ,φίλμ 
θεωροΰνται τά φίλμ «Εστεμμένοι είλωτες» είς τό 
όποιον ό Γιάννιγκς δημιουργεί ένα θαυμάσιο ρόλο 
καί ένα άλλο μέ τόν Γιάν ΚιεποΟρα ύπό τόν τίτλον 
«Ρωμάνς». Έπίσης άξιοσημείωτα είναι τά φιλμ: «Ά 
νήσυχες ψυχές» τοΰ όποιου τήν ήρωΐδα ερμηνεύει ή 
Αύστριακή δραματική καλλιτέχνις Πάουλα Βέσσελυ, 
«Τραούμουλους» μέ τόν ’Εμιλ Γιάννιγκς, «Νέα Ύόρ- 
κη Μαϊάμι» μέ τόν Κλάρκ Γκαίημπλ καί τήν Κλων- 
τίντ Κολμπέρ, «Ματωμένα χείλη» μέ τόν περίφημον 
Ίγκιτσίνωφ, «Σιωπηλή τραγωδία» μέ τήν Δωροθέα 

Βήκ καί τήν Ρενάτε Μύλλερ, «Ή παρείσακτος» μέ 
τήν Μπριγκίττε Χέλμ κ. ά.

Άπό τά έργα πού θά προβάλη τό «Παλλάς», τά 
καλλίτερα άπό δσα είναι μέχρι τώρα γνωστά, θεω
ρούνται: «Σαμψών» έκ τοΰ δράματος τού Μπερνστάϊν 
μέ τόν Χάρρυ Μπώρ, «Στρ ιντιβάριους», μουσικό φιλμ 
τοϋ Γέζα φόν Μπόλβαρυ μέ τόν Γκούσταφ Φραΐλιχ 
καί τήν Σίμπιλλα Σμίτ (στή γαλλική έκδοσι πού θά 
προτιμούσαμε νά βλέπαμε, πρωταγωνιστούν ό συμπα
θέστατος Πιέρ Ρισάρ Βίλμ καί ή Έντβΐζ Φεγιέρ. «Wa- 
πολέων», τό φίλμ αύτό μας ένδιαφέρει κυρίως γιά τό 
σενάριο του, πού τό έγραψε ό Μουσσολίνι, καί τό 
«Μιχαήλ Στρογκώφ», τό όποιον άν καί τώρα μόλις 
«γυρίζεται έν τούτοις αί προβλέψεις τό φέρνουν ώς 
ένα άπό τά καλλίτερα έργα τής νέας περιόδου.

Ή έταιρία «Άμολοχίτη Βουλγαρίδη Α.Ε.Κ.Ε.» έΧει 
πολλά καί έκλεκτά έργα. Καί πρώτα πρώτα τό «Κό
στα Ντίβα», τό όποιον έβραβεύθηκε στή Διεθνή Κινη
ματογραφική Έκθεσι τής Βενετίας ώς τό καλλίτερο 
Ιταλικό φίλμ. Τό έργον αύτό, τό όποιον _ πραγμα
τεύεται ένα αισθηματικό έπεισόδιο τού ’Ιταλού 
μουσουργού Μπελλίνι, καί τοΰ όποιου έρμηνευταί 
είναι ή υπέροχη Μάρθα "Εγκερθ καί ό Φίλιπ,Χόλμς, 
θά άρέση άσφαλώς στό κοινόν μας γιά τήν ώμορφη 
ρωμαντική ύπόθεσί τόυ καί γιά τή μουσική του. Ό 
«Αΰτοκρ τορικός Δρόμος» είναι ένα καλοδουλεμένο 
φίλμ τού Μαρσέλ Λερμπιέ μέ τήν Κάτε φόν Νάγκυ 
καί τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ, πού τείνει νά έξελιχθη 
στόν καλλίτερο ζέν πρεμιέ. «Καίνικσμαρκ» ή παλαιά 
μεγάλη έπιτυχία τοΰ μακαρίτη Λεόνς Περρέ, μία 
άπ’ τις σπάνιες εξαιρέσεις, πού τό φίλμ ήταν καλ
λίτερο άπό τό βιβλίο, θά ξαναζήση άλλη μιά φορά 
χάρις στόν Μωρίς Τουρνέρ, πού Αντικατέστησε τόν 
Περρέ, μέ ήρωας τήν εύγενικιά καί ώμορφη Έλίζα 
Λάντι (πριγκήπισσα Αύγή) τόν Πιέρ Φρεναί καί τόν 
άμερικανόν Τζών Λότζ. «Μαύρα Μάτια», φίλμ μέ 
κάπως άδύνατο σενάριο άλλά μέ θαυμάσιες εικόνες 
τοΰ Τουρζάνσκυ, μέ πολύ ρωσσικό χρώμα, καί μέ 
τήν άσύγκριτη έρμηνεία τοΰ Χάρρυ ,Μπώρ καί τής 
Σιμόνης Σιμόν, «Μπαντέρα» έξωτικό φίλμ μέ τήν» 
Άναμπέλλα. «’Επιφυλακή» μέ τήν ίδια πρωταγωνί
στρια καί τόν Ζάν Μυρά. “Ενα φίλμ τής Λίλιαν Χάρ_ 
βεϋ, παραγωγής «Κολούμπια» κατά σκηνοθεσίαν τοΰ 
Βίκτωρ Σερτσίνγκερ. .Μιά νέα έκδοση τοΰ «Βαριετέ» 
μέ τήν Άναμπέλλα καί τόν Φερνάν Γκραβαί. Έπίσης 
ή έταιρία «Α.Ε.Κ.Ε. Άμολοχίτη , Βουλγαρ,ίδη» έχει 
έξασφαλίσει τά περισσότερα άπό τ ι κυριώτερα ύπό 
κατασκευήν έργα τής γα> λικής^καί γερμανικής πα
ραγωγής,

Οί άναγνώσται μου άς μέ συγχωρήσουν άν έ- 
λησμόνησα σ’ αύτό τό σύντομο άπολογισμό μερικά 
έργα, πιθανώς καί άπό τά καλλίτερα. Πάντως τό 
συμπέρασμα στό όποιον καταλήγομε άπό τό βλέμμα 
πού ρίξαμε στή νέα περίοδο είναι, πώς άπό άπό· 
ψεως φίλμς ύπάρχουν άφθονα καί έκλεκτά Έάν 
πραγματοποιηθούν δλες οί ύποσχέσεις τών έπιχει- 
ρηματιών μας, τό έλληνικον κοινον πρέπει νά είναι 
ήσυχο πώς θά περάση ένα εύχάριστο χειμώνα. Ιίναι 
άλήθεια πώς αύτό είναι άπαραίτητο γιά, νά τονωθή 
ή κλονισμένη άπό πέρισυ πίστις τοΰ κόσμου πρός 
τόν κινηματογράφον, πού ύπό άλλας συνθήκας επρε- 
πε ν’ άποτελή τή μοναδική καί άπαραίτητη διασκέ
δαση τοΰ κοινού μας. Βίων Παπαμιχάλης

ΜΙΚΡΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ

— Είς τά άτελιέ τής Τόμπις_ήρχισε τό «γύρισμα» 
τών φίλμς «Ή κοιλάς τής ζωής·, «Ό Φοιτητής τής 
Πράγας» καί «"Ερως καλλιτέχνου».

—Συνεχίζεται τό «γύρισμα» τοΰ νέου έργου τής 
Bavaria «Δήμιοι, γυναίκες καί στρατιώται» μέ πρω 
ταγωνιστήν τόν Χάνς "Αλμπερς.
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R. Κ. 0. RADIO PICTURES
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ

πού θά παρουσίαση τήν προσεχή περίοδον είς τούς Κινηματογράφους τής

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

1) ALICE ADAMS Μέ τήν Κάθριν Χέπμπουρν.
2) BILL OF DIVORCEMENT (ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟΝ) Μέ τήν Κάρθιν Χέπμπουρν καί τόν 

Λύονελ Μπάρρυμορ.

3) ΜΟΡΝΙΓΚ ΓΚΟΡΥ Μέ τήν Χέπμπουρν καί τούς Άντόλψ Μανζοΰ καί Ντούγκλας 
Φαίρμπαγκς (υιόν).

4) ΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ Σάρλ Μπουαγιέ — Κάθριν Χέπμπουρν.
5) Η ΕΥΘΥΜΗ ΖΩΝΤΟΧΗΡΑ Μέ τούς Φρέντ Άστερ καί Ρότζερς.
6) ROBERTA Μέ τήν Ίρέν Ντάν.
7) Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΟΜΠΗΙΑΣ·
8) SHE (Η ΝΕΑ ΑΤΛΑΝΤΙΣ) Μέ τήν Έλεν Γκάχαμαν.
9) Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΣΜΩΝ Μέ τήν Έλίζα Λάντι καί τόν Φράνσις Λέντερερ.

10) Ο ΚΑΤΑΔΟΤΗΣ (The Informer) Μέ τόν Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν.
11) Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΒΕΡΤΖΥ ΓΟΥΪΝΤΕΡ Μέ τόν Άνν Χάρντιγκ καί Τζών Μπόλς.
12) Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ (After Tonicht) Μέ τήν Κώστανς Μπέννετ.

® @ <§>

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΧ

COLUMBIA PICTURES
ποΰ θά προβληθούν είς τούς Κινηματογράφους τής

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΕΝΩΣΕΩΣ

1) ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΕΡΩΤΟΣ Μέ τήν Γκρέϊς Μοΰρ καί τόν Τούλιο Καρμινάτι.
2) ΑΓΑΠΑ ΜΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ Μέ τήν Γκρέϊς Μούρ καί τόν Λέο Καρίλλο.
3) ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΔΩΜΑΤΙΟ Μέ τόν Μπόρις Κάρλωφ.
4) ΟΛΗ Η ΠΟΛΙΣ ΜΙΛΑ Μέ τόν “Εντουαρ Ρόμπινσον.

Κ. Λ· Π Κ· Λ. Π- Κ Λ Π
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ΑΠΟ ΤΗΝ

ΚΙΝΚΜΑΤΙΓΡΑΦΙΚΗΙΠΚΒΕ2ΙΝ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
Βενετία Σεπτέμβριος.—(Τοΰ Άνταποκριτοΰ μας).— 

‘Η έφετεινή περίοδος τής III Διεθνούς Έκθέσεως έ- 
σημείωσεν ήδη τό τέρμα της, ένώ έκ παραλλήλου ή 
έλλανόδικος ’Επιτροπή έξέδωκε τήν άπόψασίν της, 
δυνάμει τής οποίας άπενεμήθησαν τά οικεία έπαθλα 
καί βραβεία είς τά έπόμενα κατά σειράν διακρι- 
θέντα φίλμ.

Τό κύπελλον Μουσσολίνι διά τό καλλίτερον ξένον 
φιλμ έλαβεν ή ’Αμερική μέ τό *“Αννα Καρενίνα*.

Τό ίδιον κύπελλον διά τό καλλίτερον Ιταλικόν 
φιλμ άπενεμήθη είς τό «Casta Diva».

Τό κύπελλον τοϋ ύπουργείου τής Προπαγάνδας

Td κύπελλον Μουσσολίνι τό όποιον άπενεμήθη μέ τό 
πρώτον βραβεϊον είς τό έργον τής Μ· G· Μ. <*Αννα 

Καρένινα».

διά τό καλλίτερον ξένον φίλμ μέ όμοιόμορψον καί 
καλλιτεχνικόν περιεχόμενον, έλαβεν ή Γερμανία μέ 
τό «Ό αοωτος υιός*.

Τό ίδιον κύπελλον διά τό καλλίτερον τοιοΰτον 
ιταλικόν φίλμ άπενεμήθη είς τό .iScarpe al sole».

Τό κύπελλον τοϋ Φασιστικού Κόμματος διά τήν 
γενικήν έκτέλεσιν, έλαβεν ή ’Αμερική μέ τό φίλμ 
«Greater Glory.»

Τό δμοιον κύπελλον μεταξύ τών Ιταλικών έργων, 
έλαβε τό «Passaporto rosso».

Τό κύπελλον τοϋ έθνικοϋ ’Ινστιτούτου ΛοΟτσε, 
διά τήν ώραιοτέραν ύπόθεσιν μεταξύ τών ξένων φίλμ, 
άπενεμήθη είς τό Γερμανικόν ‘Θρίαμβος τής ϋ·ελή· 
οεως*,  ένώ τό Κύπελλον τής Biennale διά τά ιταλικά 
φίλμ, έλαβε τό «Riscatto».

Τό κύπελλον τοΰ ύπουργείου τών ‘Αποικιών διά 

τό έκλεκτότερον άποικιακόν φίλμ, άπενεμήθη είς τό 
γαλλικόν «Itto».

Τό κύπελλον τοΰ ύπουργείου Σωματείων, διά τήν 
καλλιτέραν ιταλικήν κωμωδίαν έλαβε τό Darn un 
millione».

Τό κύπελλον Volpi διά τήν καλλιτέραν κινηματο
γραφικήν έκτέλεσιν, έλαβον ή Γαλλία μέ τό *’Αμαρ- 
τία καί εξιλασμός*  καί ή Αύστρία μέ τό ε'Επεισόδιον*.

Τό κύπελλον τής Γενικής Διευθύνσεως διά τήν 
Κινηματογραφίαν έκέρδισε τό Αμερικανικόν «Ή 
νύχτα τοΰ γάμου*.

Ειδικά κύπελλα άπενεμήθησαν:
Διά τό καλλίτερον χειρόγραφον «La spia» (’Αμε

ρική).
Διά τό καλλίτερον φίλμ μέ σύγχρονον περιεχό

μενον «Ή ήμέρα τών μεγάλων περιπετειών (Πο
λωνία .
. Διά τό καλλίτερον φιλμ μέ ιταλικά τοπεΐα «Es
cape me never» (’Αγγλία).

_Διά τήν καλλιτέραν διαμόρφωσιν άπό τήν ζωήν 
μιας μεγάλης έθνικής προσωπικότητας *Άγάπης  δ 
νειρα*  (Ουγγαρία - Γερμανό ούγγρική συνεργασία πα
ραγωγής).

Διά τό καλλίτερον μουσικόν φιλμ Bozambo» (Αγ
γλία).

Διά τό ώραιότερον έγχρωμον φίλμ «Becky Sharp» 
(’Αμερική).

Διά τήν καλλιτέραν έκτέλεσιν είς φωτογραφίας 
• Ή ίσπανίς χορεύτρ α*  (’Αμερική).

Αύτά ύπήρξαν τά άποτελέσματα τής έφετεινής 
III Διεθνούς Έκθέσεως τής Βενετίας. ~Ανς

—Ή Οΰφα «γυρίζει» ήδη τό έργον «Πράσινο ντό
μινο» μέ πρωταγωνιστήν τόν Κάρλ Λ. Ντήλ καί τήν 
Μπριγγίτε Χόρνεϋ.

ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ

τόν άριθμόν

28.143
είναι τό τηλέφωνον

τοϋ
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—Ή Γερμανική Οΰφα σκοπεύει νά άσχοληθή μέ 
τήν κατασκευήν ένός Φίλμ, άπό τήν εποχήν τής 
Αναγεννήσεως, μέ τόν τίτλον «Βοκκάκιος·, μέ σκη
νοθέτην τόν George Jacoby.

—"Ενας δύσας γερμανικός άστήρ πρώτου μεγέ
θους, ή "Εννυ Πόρτεν, έπανέρχεται είς τήν σκηνήν.

—‘Η “Εννυ Πόρτεν, άγκαζαρίστηκε άπό τήν Diana 
—Tonfilm ώς πρωταγωνίστρια τοΰ πρώτου έργου τής 
έταιρίας τιτλοφορουμένου «Καυγάς στό πισινό σπήτι».

—Ή γνωστή άγγλική έταιρία British Lion-Expan
sion ηϋξησε τά έταιρικά της κεφάλαια άπό 210 000 
είς 750.000 στερλίνας.

—Κατόπιν τούτου θά διπλασιάση τά Στούντιο της, 
είς τρόπον ώστε νά δυνηθή καί παραγάγη είς αύτά 
έφέτος περί τά 60 καινούργια Φίλμ.

- Μερικά άπό τά μικρά της Φίλμ θά «γυρισθοΰν» 
μέ ένα καινούργιο σύστημα χρωμάτων.

—Ήγγέλθησαν έκ Παρισίων οί γάμοι τοΰ τόσου 
άγαπητοΰ είς τήν γαλλικήν πρωτεύουσαν γάλλου 
καλλιτέχνου τής όθόνης Πιέρ Μπρασέρ μετά τής 
έπίσης γαλλίδος πρωταγωνίστριας Όντέτ Ζουαγέ.

—Τό καλλιτεχνικόν ζεΰγος θά διέλθη τόν μήνα 
τοΰ μέλιτος είς τήν Πράγαν τής Τσεχοσλοβακίας.

— Είς τό Τουρϊνον ίδρύθη μία νέα Κινηματογρα
φική έταιρία, ύπό τήν έπωνυμίαν «Victoria-Films» ή 
όποια θά άσχοληθή μέ τό «γύρισμα» ιταλικών καί 
ξένων Φίλμ εις ιταλικήν γλώσσαν.

—Τό πρώτόν της έργον θά φέρη τόν τίτλον «Amaz- 
zonia», μέ ήεζισέρ τόν Μικέλε Κάρ.

—Είς τήν Βουδαπέστην άρχίζουν αί άναμνηστικαί 
έορταί έπί τή 50ετηρίδι τοΰ θανάτου τοΰ παγκοσμίως 
γνωστοΰ καί'διασήμου πιανίστα καί μουσικοσυνθέ
του Φράντς Λίστ.

— Δύο άπό τά μεγαλύτερα Κινηματοθέατρα τής 
ούγγρικής πρωτευούσης έσπευσαν νά έγκαινιάσουν 
τό ίωβιλαΐον μέ τήν προβολήν τοΰ Φιλμ τοΰ Λίστ 
♦ ’Αγάπης όνειρα», είς ουγγρικήν βερσιόν.

—Ό Σύνδεσμος τών άγγλων παραγωγών ταινιών, 
διεμαρτυρήθη πρός τό υπουργεϊον τής άγγλικής άε- 
ροπορίας, λόγω τών ζημιών τάς όποιας προξενοΰν 
εις τά ’Ατελιέ των έκάστοτε τά άεροπλάνα.

—Διεπιστώθη δηλαδή ότι μερικοί άγγλοι πιλότοι 
συχνότατα πετοΰν πολύ χαμηλά καί άνωθεν τών 
Στούντιο τής έργασίας των, εύσπείροντες τοιουτο
τρόπως τήν άνησυχίαν είς τούς έντός έργαζομένους-

—Ό Σύνδεσμος ήξίωσεν άπό τό ύπουργεΐον νά 
έκδώση τήν οίκείαν άπαγορευτικήν διαταγήν πρός 
τούς άεροπόρους δπως παύσουν τάς τοιαύτας άσκό- 
πους ώς έπί τό πλεΐστον πτήσεις των.

— Ή Παραμάουντ έχει έτοιμον τό έργον Petter 
Ibbetson είς τό όποιον πρωταγωνιστεί ό Γκάρρυ 
Κοΰπερ.

— ‘Η Μέτρο Γκόλντουϊν «γυρίζει» ένα νέον φιλμ 
μέ πρωταγωνιστήν τόν Τζώννυ Βαϊσμύλλερ, ύπό τόν 
τίτλον «Ή έπιστροφή τοΰ Ταρζάν».

— Ό σκηνοθέτης Γιόζεφ φόν Στέρνμπεργκ «γυρί
ζει» διά τήν «Κουλούμπια» τό έργον τοΰ Ντοστο- 
γιέφσκυ «’Αμαρτία καί Έξιλέωσις».

Τό νέον φίλμ τοΰ ”Evw Κάντορ, φέρει τόν τίτ
λον Shoot the Shuts.

— Τό νέον φίλμ τής Σίρλεϋ Τέμπλ τιτλοφορείται 
Captain January καί σκηνοθετεϊται ύπό τοΰ Δ. 
Μποΰτλερ.

— Ό Κάρυ Γκράντ καί ή Καρόλ Λομπάρτ παίζουν 
είς τό φίλμ Spinster Dinner τής Ούνιβέρσαλ.

— Ή Ντολόρες ντέλ Ρίο πρωταγωνιστεί είς τό 
νέον φίλμ τής Γουώρνερ Μπρός «Ζώ γι’ άγάπη».

0 ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
ΕΝ ΑΛΑΣΚΑ TOY WILL ROGERS

Ό περίφημος ούμοριστής καί πρωταγωνιστής τοΰ 
Κινηματογράφου άμερικονός Will Rogers, μαζύ μέ 
τόν διεθνοΰς φήμης άεροπόρον Wiley Post, εδρον 
τραγικόν θάνατον κατά τό τελευταΐον έναέριον τα- 
ξείδιόν των είς ’Αλάσκαν, κρημνησθέντος τοΰ άερο- 
πλάνου των.

Ή φήμη τοΰ W>U Rogers άπό πολλοΰ είχεν ύπερ- 
βή τά άμερικανικά σύνορα.

Άπό τά πολυάριθμα Φίλμ του, τά όποια είχε 
«γυρίσει» κυρίως διά λογαριασμόν τής Φόξ, είχε 
γίνει ένας άπό τούς δημοφιλεστέρους άστέρας τοΰ 
Κόσμου είς τόν διεθνή Κινηματογράφον.

Άπό τοΰ 1929 ό Rogers είργάζετο πλησίον τής 
Fox, άπό τινων δέ μηνών είχε κλείση νέον μετ’ αύ 
τής συμβόλαιον έργασίας μέχρι τοΰ 1938.

Είς τό πρόσωπον τοΰ Rogers ή Αμερική έχασε, 
μέ τό τραγικόν του θάνατον, έναν άπό τούς δια- 
πρεπεστέρους καί πειό άγαπημένους καλλιτέχνας 
τοΰ Κόσμου, ένώ είς τό πρόσωπον τοΰ Willey Post 
έναν άπό τούς μεγαλυτέρους ήρωας τοΰ άέρος.

ΡΑ/ΛΟΝΑ

“Ενα άπό τά σπουδαιότερα κινηματογραφικά γε
γονότα τής νέας περιόδου θά είναι ή προβολή είς 
τήν πόλιν μας τής νέας έκδόσεως τοΰ περιφήμου 
φιλμ «Ραμόνα». Ή ταινία αϋτη, ή όποια «γυρίζεται» 
κατ’ αύτάς είς τά στούντιο τής «Φόξ« στό Χόλλυ
γουντ, έχει ώς πρωταγωνιστάς τήν Λορέττα Γιούγκ 
καί τόν Τζών Μπόλς.

Ό τελευταίος θεωρείται σήμερον άπό τούς δη
μοφιλέστερους καλλιτέχνας τοΰ Νέου Κόσμου καί 
είναι έξαιρετικά περιζήτητος καί άκριβοπληρωμένος»

Πλήν τών δύο αύτών Ζαμπρών ήθοποιών συμ
πράττουν άκόμη δ Τζίλμπερ Ρόλαντ, ή Παυλίνα 
Φρέντερικ, ή Κάθριν ντέ Μίλλ καί άρκετοί άλλοι 
έκλεκτοί καλλιτέχναι.

Είς τήν «Ραμόνα», τής όποίας τήν σκηνοθεσίαν 
έχει άναλάβει ό Εύγένιος Φόρντ, ύπάρχουν πολλά 
ώραΐα τραγούδια, τό όποια έκτελεΐ μέ τήν γνωστή 
μαεστρία του δ Τζών Μπόλς.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
Κατά τάς ώρας τοϋ κλεισίματος τής μεγάλης έν Βε

ρολίνο) Έχ&έσεως Ραδιοτηλεγραφίας, χβί χατ>’ ήν^στιγ- 
μήν ευτυχώς τό μεγαλυτερον μέρος των επισκεπτών της 
είχεν έγκατα^ είφει τό Μέγαρον, εις τό οποίον η Εχ~ 
θεσις έστεγάζετο, έζερράγη πυρκαία εις την νπ αριθ. 
4 αίθουσαν, μίαν άπό τάς μεγαλύτερος, ή οποία d- 
μόσως έξηπλώθη εις τάς πρός ταύτην συνεχόμενός αί
θουσας. Τό απειλητικόν τοΰτο θέαμα ήτο ορατόν απο 
δλον τό δυτικόν τμήμα τοΰ Βερολίνου.

Τά αιτία τής τρομαχτικής αυτής πυρκαϊάς, ή ό
ποια προεχάλεσε τήν δλην τών τμημάτων τής πολεως 
συρροήν τών πυροσβεστικών αντλιών προς εντοπισμόν 
της, δέν έζηκριβώθησαν ετι. ‘S πυρποληθεισα αί
θουσα, έντός τής οποίας ήσαν έκτεθειμμενα τά μηχα
νήματα καί αί διάφοροι συσκευαί τών γνωστότερων 
Οϊκων τής Γερμανίας, παρουσίαζε πλείστα οσα ζυλινα 
χωρίσματα, τά όποια είνε πιθανόν, λόγφ τοΰ θερινοΰ 
καύσωνας, νά έζηράνθησαν πάρα πολύ και έδωσαν ουτω
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Ό άριθμός τών φίλων τήςόθόνης Αρχισε νά έλατ- 
τουται σημαντικός είς τούς θερινούς Κινηματογρά- 
ηΓυΑρηη0^ν°ιυ βραδϋνο9 ψύχους καί κατά συνέπειαν 
° θερ ν0ί θα Βπαραχωρησουν συντόμως τήν θέσιν 
των εις τους χειμερινούς, οϊ όποιοι είναι καθ’ όλα 
έτοιμοι να δεχθούν τούς λάτρας της έβδομης τέχνης 
δ^Αά6?0'1 °ΤΙΛ εΧι?1 τεΧου^ τθζ τρεχούσης έβδομά· 
δος θα έχουν άνοιξη τάς πυλας των δλοι οί κεντρι
κοί Kivnuaiov^A καί Χοϊ <οί καθώς καί οί συνοικια
κοί κινηματογράφοι, πραγμα τό όποιον άτέφυγον 
αι διευθύνσεις των να κάμουν μέχρι σήμερον διά'νά 
τοΰ° καϊοού δ-^?αρεστα έκ 5^ ™χόν καλυΡτρεεύσε“ως 
του καιρού. Το πείραμα της παρελθούσης περιόδου να άνοιξουν μερικοί άπό τής 20 Σεπτεμβρίου? έχρη- 
σίμευσε ως μάθημά καί έπ’ ούδενί λόγω έπαναλαυ- 
βάνεται εύτυχώς. γ -
nAn^vA1 RX^1’ Ιών είσ^ηρίων μάλλον άπεφασί- 
σθη να διατηρηθη ή περυσινή τών 27 δρχ. έν άναυο- 
πΑτηυ ^λ“ττωσεως τοΰ φόρου τών Δημοσίων θεα- 

όπο*°Υ  έλπίζεται νά πραγματο- 
πθιηθη. δποτε θα μειωθούν καί αί τιμαί τών είσιτη- picov. 1

**
_ ?ν -?υνκεχεί<?ο τ“~ διΊΡοσιευθεισών πληροφοριών 

διατεθεισων ταινιών ύπό τών διαφόρων 
YAPA? - τίς τΟυζ κεντΡικούς Κινηματογράφους τών 
Αθηνών, πλ_ηροφορουμεθα δτι τό γραφεϊον τοϋ κ 
Αντ. Ζερβού διέθεσε διά τό Παλλάς τοϋ Μετοχικού 
Ταμείου, τας ταινίας του «Γΰπες» μέ τόν Λουΐ 1 ρέν- 

’̂/Εστεμ^ενθ1 Ρλωτες» μέ τόν Γιάννιγκς, «Σιω
πηλή τραγωδία· με την_Δωροθέα Βήκ, τό περίφημον 
δργον του Γιαν Κιεπουρα «Ρωμάνς» μέ μουσικήν 
Ρόμπερτ Στόλτς καί Βέρντι, «Βικτώρια» τοΰ Κνούτ 
Χάμσουν μέ τήν Λουΐζα Οϋρλιχ, ’Ανήσυχες ψυχές» 
σίατΚάΓλΧφηλ“λΒεσσελυ’- *ΤΡαούΡ°υλους» σκηνοθε
σία Καρλ Φραιλιχ με τον Γιάννιγκς, «'Η παρείσα- 
<Ν°έα Ύόοκ°ησΚΜΡ °ύάϊλ^ Τήν ΜπριγκίττεΡχέλμ,

X ρ,κη— Μαιαμι» εκδοσις γαλλική μέ τόν 
Κλάρκ Γκαιημπλ και τήν Κλωντέτ Κολμπέρ καί 
«Ουγγρική Ραψωδία» μέ τόν Πάουλ Χέρμπιγκερ.

επνρό°ν τβ°ψί,ν δίά τί,ν άστβαπιαίαν έξάπλωσιν τοϋ 

it Ma:a0Teo<PV fro αφάνταστος άν ή πυρκαϊά 
τξερρυγνηετο καθ’ ας ώρας αί αίθουσαι ήσαν πλήρε.ς 
επισκεπτών. Καμμιά δεκαριά άτομα, τά δποία Ίπε- 
Ρίον^^Ε Τ° ”'β 5°, άη^°ν εστιατό·
ριον της Εκθεσεωςμ ετα πολυώρους προσπάθειας τών 
πυροσβεστών, κατώρθω,αν νά έλευθερωθοϋν.

Δεν εγένετο ϊτι απολογισμός τών έκ τοϋ πυοός ζη - 
μιων, ασφαλώς όμως πρέπει νά είναι αϋται σημαί- νουσαι. ·

Ή πυρποληθεΐσα αίθουσα ήτο μία άπό τάς μενα- 
τσνοαω ™ ^‘εκλειεν υλικόν σημαίνον τής κινημα
τογραφικής βιομηχανίας. Αυτή περιελάμβάνεν έκθέ- 
ματα των κάτωθι γνωστών γερμανικών Οίκων ·. Tele- 
funken, Siemens, Nora, Graetz, Lorenz, A.E.G κλπ 
πυρόςα μηχαν^ματα ^ένοντο παρανάλωμα τοϋ

Τό ταχυδρομεΐον ύπέστη έπίσης σοβαρός ζημίας 
° εν τη αιθούση ύπ’ άρ. III ευρισκόμενος Κιν' 

ματογραφος της Εκθεσεως έγινε στάχτη, καθώς καί 
πολλές κοπιες ταινιών,

Οί δέκται τών ύπερβραχέων κυμάτων, κα'ι παρό- 
μοιοι^ τηλεοπτικής, κατεστράφησαν έξ ολοκλήρου

"ι αθθόδιοι ηρχισαν ασχολούμενοι μέ τήν άντικα- ταστασιν των.

τό £&ξ/ΛΖΡσφε'°ν τ°° Κ Ζερβο° δίέθεσε διά 
τΑν - ς ταινι0(ζ του -Ματωμένα χείλη» υέ υέ τΑνΚΓ-τσ~ νωφό <Χέρμαν Κα1 Δωροθέα» τού Γκαϊ^ε 
βατικά πουΜ<?β Φ.ραΙλιχ καί Ρενάτε Μύλλερ. «Δια- 
«τικα πουλιά» με την Λωρεττα Γιώγκ, «Ρεγγίνα» 

τα,Τ Αντολφ Βόλμπρυκ, τήν “Ολγα Τσέγοβα καί 
περτον»ζ Ρυστικ°ν της Λαίδης Λάμ-
ΜονΌ -w ■ ή ΜαρσεΛ Ζενιά καί τόν Γκαστόν 
«Έξόοίιηη η0<ρπαγη· τ“'ΆΣ«ββίνων» μέτόν Γιάννιγκς, 
λική ?Ί&’ίμε τ°*  Βαλτερ Χοΰτσον έκδοσις γάλ
ο, Οταν επιστρέφουν οι νεκροί» μέ τόν Πέτοο- 
κτονΧωνϊ.Καμίλλη X0PV Κα1 ·Ή λέσΧΠ τών «ύ™· 
περίθτάο'ί^τθ^ 1°° \Έμρ· Κυριακοπούλου θά φέρη 

ς 14 τ<ϊινιας διαφόρων παραγωγών είς άί- 
πρωταγωνιστοΰν οί: Βίλλι Φόρστ, Μποινκίττε Χέλ..Μ«»ζοΟ. -Α»» ΧάρΑκ. "Μ" Χν'^ 
Ριο, Ελλεν Ρίχτερ, Σαρλότ Σούζα, Βλάστα Μπού- 
?0 DellueePFKaTa περιπετειώδΠ κάου μπόϊς ώς καί 
ϊεοα έκ τών Κλυσμος) της Radio. Τά περισσό- 
τούς κίνηση νω,τερω εΡΧων ΘΔ προβληθοΰν είς τους κινηματογράφους του κ. Γ. Κοσμίδη. 
διέθεσΓδιά^Α^κ Γουώρνερ ,ΜπΡ°ς Φέρστ Νάσιοναλ 
«FTupv χ Τ Κινηματογράφον Παλλάς τάς ταινίας ΠώλαΑοίΓνιπετης/-Γ ΚαΤέρΥ“- μέ τόν περίφημον 
OIC «ΤτΑν ’ :Υαξειδ£ΧωΡις τέλος.μέ τήν Καίη Φράν- 
σου «Τόη0πΑηασ- TaV κ.αρΧ°'Ρίών» μέτόν Ε. Ρόμπιν- 
καί ’τήν Ντέλ PP^V mPYI“V> Μμέ τ°ν . ”Αλ Τζόλσον KUI την Πτελ Ριο, «Μανταμ Ντυμπαρύ» μέ τήν Ντέλ 
Στάν ’̂ <ΣΚ-ές π°ΰ ?ρνθ0ν’ με τρ'· ΒαρβΔΡ«

' ^Νοσϊαλνί’α *̂ ερι,νεζ ΡΔακες» χρωματιστό 100 ο)ο, 
ποσταλγια» με την Καιη Φράνσις, -Μαύρη κόλα- περέτμταέ^θ?“λ M0UVl' *Γυναϊκες π°λυτελΧς» ό- 
ερεττα-έπιθεωρησις και το περίφημον «”Ονειοον θε-

Η εταιρία Φόξ φίλμ διέθεσε μέγοι σήυεοον άη 
κ·"'- 

ί’χηα» ,ρϊ, 
την· ΕυΡώπην καί Άμπουάφ διευθυντής υ η- έτσΑρί«ς έν Ρώμη καί κατέλυσαν είς ?ό 

ξενοδοχειον της Μεγ. Βρεττανίας. Κ Τ°
_ ηαυ α πληροφορούμεθα, σκοπός τοΰ ταΕειδίοο

& 'ή·ν ,6Χι” Ί™ .ί”

ραοα» δρ,αίκώΤ έΐν^ίΐωΓίίδ’χδμ.ϊο’ν ’S 
'ΓΥλ λΡδΧχταΐ· τω-ν ΐταινι<2ν τής «Παραμάουντ» διά τήν 
πΕεοΐοδον Γ·μη δι“θεσουν αύτάς κατά τήν έφετεινήν 
~ερί°δ° ’̂. λογ^ τ°υ πληθωρισμού τών ταινιών, εκτός 
αν παροισιασθη άναγκη διά 3- 4 ταινίας ζ

■**  ---------- - -------------------- ------- ----------- '[LLJI
Οεσοκλονίκη

άγαπα» καί «Ξανθή ’Αφροδίτη» ’ * °'“ν η γυν“ΐκ“ 
λνσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό υΙός τής μαι. 

τρέσσας μου», «Δέν φοβούμαι τόν έρωτα», «Μανουβλίτα» 
καί «Τοπάζ».

‘Έσπερος. Προεβλήθησαν τά, «Μιά νύχτα μέ τήν 
άγάπη μου» καί «Δέν φοβούμαι τόν έρωτα».

Μοσκώφ. Προεβλήθησαν τά, «Αΰτοκρατορικό βάλς», 
«"Αννυ καί ”Αννυ», «Πώς νά τό πώ στόν άνδρα μου» καί 
«Ή πριγκήπισσα ’Αλεξάνδρα».

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ροβινσόιν Κρού- 
σος», «Μανουελίτα», «Ό αόρατος αρχηγός», «‘Ο δαίμων 
τής ’Ανατολής» καί «Μικρούλα άπατεών».

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα» «Τά παιδιά τοΰ 
λεωφορείου», «Κόλασις τών άγριων», «Νύχτες τρόμου», 
«’Εθνικοί πυροσβέσται», «Πώς γλέντα τό ναυτικό», «Μπόμ 
Στήλ», «Οί πειραταί τοΰ άέρος» καί «’Εξπρές No 12».

Ήλύσια (Χειμερινόν). Προεβλήθησαν «Ό κόκκινος 
σουλτάνος» καί «Ή Βαρκαρόλλα».

Πατέ (Χειμερινόν). Προεβλήθη τό φίλμ «Νανά». 
Πάτραι

Ζενίθ. Προεβλήθησαν τά έργα “Έτσι είναι ή Νιμόν, 
Ζούντ ’Εξπρές,, “Φρασκουΐτα,. “Μιά νύχτα στή Βεννε-, 
τία,, καί “Ο κόμης Μόντε Χρήστο,,.

Ουφα. Προεβλήθησαν τά έργα “Μεγάλος διάβολος σέ 
μικρό παπούτσι,, καί “’Εξπρές Όριάν,,.

Πάνθεον (Ταράτρα) Προεβλήθησαν τά έργα “Φρα
σκουΐτα,, “Ο αόρατος άνθρωπος,, καί “Μιά νύχτα στή 
Βενετία,,.

Πάνθεον (Αίθουσα) Προεβλήθη τό έργον “Ο αόρα
τος άνθρωπος,,. Άνδριόπουλος
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ξανθή Κατερι- 
νοΰλα», «Μυσιηριώδη ίχνη», «Σαπφώ», «Στό πέλαγος τής 
Σιγκαπούρης», «‘Ο κόσμος γυρίζει» καί «Τρελλή Συμφωνία».

Πάνθεον. Έκαμε ένσρξιν τής χειμερ.νής περιόδου 
καί προεβλήθησαν τά έργα «Τό μάρς τών ούσσάρων», 
«Νυκτενι ή περίπολος», «Πώς έσβυσε μιά άγάπη» καί 
«Εσένα ποθώ». ’Επίσης διάφορα σόρτς, μίκυ—μάους και 
Νιούς. Σωφρόνιάδης
Αεβάύεια

‘Αρμονία. Προεβλήθησαν τά έργα “Φρά Ντιάβολο,, 
“Φιλήστε με,, "Θάμαι μόνη τά μεσάνυχτα,, “Τρελλός 
αγωνιστής,, “Η μικρούλα τοΰ Μονπαρνάς,, “Μιά νύχτα 
αγωνίας,, “’Ερωτικό τραγοΰδι,, “Λευκή ’Αδελφή,, “’Αρ- 
σέν Αουπέν,, “Οί ίππόιαι τής ’Ερήμου,, “Ο αλήτης φοι
τητής,, καί “Τό αστυνομικόν αυτοκίνητου άρ. 11„ άπαντα 
έπιτυχώς. Πανουργίας
Ζάκυνθος

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό λοχαγός τών 
κοζάκων», «Ή χαραυγή; , «Ό βασιίεύς τών βασιλέων», 
«Μάρς Ρακόισυ», «Ταρζάν καί ή σύντροφός του», «Στή 
λεγεώνα τών ξένων;, «Ή κίτρινη άράχνη», «Θέλω νά 
γίιω μεγάλη κυρία», «Στό πέλαγος τής Σιγκαπούρης», 
«Έξτάζ», «Θανατηφόρα βέλη», «Τό μυστικόν τής ζού
γκλας», «Πριγκήπισσα ’Αλεξάνδρα»,. «Τό δράμα τοΰ με
σονυκτίου», «Ή φίλη τής Α. Έξοχότητος», «Τσιγκάνικο 
αίμα», «Ό κοζάκος καί τ’ αηδόνι», «’Εσένα ποθώ», 
«"Οταν ή γυναίκα άγαπα», «Γιά λίγη άγάπη», «Δέν μέ 
τρομάζουν τά κόλπα σου», «Ή δύνσμις τοΰ χρήματος» καί 
«Φαιδοιρα». Τζίνα Γρυπάρη
Ρέθυμνον

‘Ιδαϊον Άντρον. Λίαν προσεχώς έναρξις όμιλοΰντος 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Π. Καπετανάκη," μέ ήχηιικά 
μηχανήματα Βέπστερ Σικάγο έπί μηχανής προβολής Έρ- 
νεμαν 4 καί μέ ταινίας έκ τών καλλίτερων τής παγκο
σμίου παραγωγής.
Δράμα

Μέγας Προεβλήθησαν τά έργα «Ό στοιχειωμένος 
πύργος», «Ματωμένες θάλασσες», «Άγνωστος δολοφόνος», 
«‘Η χώρα τοΰ μυστηρίου», καί «Τά μυστήρια τής ’Αφρι
κής’· , ,Ρέμβη. Προεβλήθησαν τα φιλμ «Όρντιναντσα», «Δα 
φνις καί Χλόη», «Τό ρωμάντζο μιάς νύχνας», «Μικρούλα 

άπατεών», «Δικαιοσύνη», «Όχι στό στόμα», «Μικροΰλα 
καλώς ήλθες» καί «Γλυκά φιλιά Βερόνικα».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό έρως χρόνια 
δέν κυττά», «Κατάσκοπος 33», «Μιά βραδυά μέ τήν 
άγάπη μου», «Μιά νύχτα στόν παράδεισο», «Έρως σ’ 
δλα τά πατώματα», «Πώς γλεντά τό Ναυτικό», «Τό μυ
στικόν τής κ. Μπλάνς», «Ό άνθρωπος μέ τήν ’Ισπανό» 
καί «Ό άτιμασθείς Ρογήρος».
Καβάλλα

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Α. Μ. ό 
έρως», «'Υπό τήν σκιάν τής παγόδας», «Έρωτες πριγκή- 
πων», «Μικροΰλα άπατεών», «Αύτοκρατορικόν βάλς» καί 
«Χίλιες καί. δύο νύχτες».

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυστικόν τοΰ 
λεωφορείου», «Δάφνις καί Χλόη», «“Οχι στό στόμα», 
«Ό θησαυρός τών πειρατών» καί «Θεσία πυροσβέστου».

Πάνθεον. ’Αργεί. Βασιλακος
’Αργοστολιού

Άτλαντίς- Προεβλήθησαν τά έργα «Μανδραγόρα» 
έπιτυχώς, «Τό σημειον τοΰ Σταυροΰ», «Μιά γυναίκα 
πέρασε», «Είναι χαριτωμένος», «‘Η γιγαντομαχία τών 
Δαρδανελλίων» καί «Δώσ’ μου αύτή τήν ευτυχία».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτες Πετρου- 
πόλεως», «Ερρίκος 8ος», «Μπρόντγουαίη», «Ό πρίγκηψ 
τής ’Αρκαδίας», «Ό κ. ή κ. καί ό Μπιμπί» καί «Έγώ τήν 
ημέρα καί σΰ τήν νύχτα».

Λέγεται δτι κατά τήν χειμερινήν περίοδον τό μέν «Τι
τάνια» θά έγκατασταθή είς τό θέατρον «Κέφαλος», τό 
δέ «Άτλαντίς» είς τήν αίθουσαν τοΰ «Πανθέου» τής 
Φιλαρμονικής Σχολής. Βουτσιν&ς
Σέρραι.

“Οασις. Προεβλήθησαν τά έργα «Συνέδριον ήθικής», 
«Στή μυστική ύπηρεσία», «Παρθένες μέ στολή», «Άννυ», 
καί «‘Ο μΐιΰρος ούσσάρος» απαντα μέ έπιτυχίαν.

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Γκράντ Ότέλ», Τό 
μυστικόν τών Βοροντσέφ», «Μιά ώρα κοντά σου» καί 
«Ό υίός τής μαιτρέσσας μου», άπαντα έπιτυχώς.

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μικροΰλα άπατε
ών», «Γλυκά φιλιά Βερόνικα», «Τιριτόμπα», «Τό ρωμάν^ 
τζο μιάς νύχτας», «Τά χείλη μου προδίδουν» καί t‘H 
κυρία δέν Θέλει παιδιά». Βατα- ϊδης
Ξάνθη

Ηλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Καί δμως ή ζωή 
είναι ώραία», «Όχι στό στόμα», «“Ερωτες πριγκήπων», «Πε- 
ριπέτειαι στή Χονολουλοΰ» καί « Ο κυκλών τού Τεξάς».

Πάνθεον Προεβλήθησαν τά έργα «Ό τυχερός κα- 
βαλλάρης». Παρασχίδης
’Ιωάννινα

Τιτάνια Προεβλήθησαν τά έργα «Ξαναφίλησέ με», 
«Ό υίός τοΰ Μαχαραγιά», «Νεκρανάστασις», «Πώς έσβυσε 
μιά άγάπη», «Τό γεράκι», «Δόκτωρ Μαμποϋζε», «Τό 
λυκόφως τών τσάρων», «Φυγάδες», «Τό άστρον τής Βα· 
λέντσια», «Λιλιόμ», «"Ενας άνδρας δυό γυναίκες», «Ταρ
ζάν», «Δώσ’ μου αύτήν τήν εύτυχία», «Τιτάνες τού άέ- 
ροτ», «Ή Μάχη», «Άπηγορευμένη μελωδία», «Πές μου 
ποιά είσαι;», «Ή λίμνη τών γυναικών», «Ή γάτα καί 
τό βιολί», «'Ωδηγήστε με κυρία», «Μάια Χάρι», «Σταυρός 
καί σπαθί». «Ό κύριος κατά παραγγελίαν», «Άρσέν Αου
πέν» και «Τό τσιγγάνικο τραγούδι».

Γκλόρια. Προεβλήθησαν έπίσης τά έργα «Ράλφ», 
«Τί ονειρεύονται οί γυναίκες», «Ό λευκός δαίμων», «Τί 
άρέσει στις γυναίκες», «Μιά φορά οτή ζωή», «Τό δνειρον 
τοΰ Σαίνμπρουν», «Ή Γκίττα χαρίζει τήν καρδιά της», 
«Ό κ. ή κ. καί ό Μπιμπί», «Μαύρη Σκιά», «Ταρζάν δ 
πιθηκάνθρωπος», «Τέλος ταξειδίου» καί «Άρσέν Αουπέν». 
Χανιά

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα, «25 χρόνια Ελ
λάς», «Ερωτικό ρωμάντζο» καί «Πρός τήν άβυσσο».

"Ολύμπια Προεβλήθησαν τά έργα «Χειμωνιάτικο δ- 
νειρο», «Γιά νάσαι άγαπημέιη» καί «Σοΰ άρέσω γιά γυ
ναίκα σου ;» Κολλάρος
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Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ U.RA. 1935-1936
Ή παραγωγή 1935-1936 τής γερμανικής έταιρίας 

U. F. Α. θ’ άνέλθη είς 26 φιλμ έκ τών οποίων τά 13 
θά έκδοθούν καί είς τήν γαλλικήν γλώσσαν, ένα εις 
τήν άγγλικήν καί δύο καί είς τήν ολλανδικήν.

Έκτός τών ανωτέρω ή U.F.A. θά διάθεσή 30 έκ- 
παιδευτικά φίλμ, 104 γερμανικά άκτυαλιτέ' καί 52 
τοΰ έξωτερικοΰ.

Τά 26 κύρια έργα θά είναι τά έξής :
Δύο ταινίαι μέ τόν Χάνς ’Άλμπερς και μέ σκη

νοθέτην τόν Γοΰσταφ Ούσίσκυ.
"Ενα φίλμ μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ «Τά μαύρα ρό

δα», σκηνοθεσία Πάουλ Μαρτέν.
*θά γίνης βασίλισσά μου· όπερέττα τοΰ σκηνο

θέτου Τζάκομπυ, μέ πρωταγωνίστρια τήν ούγγαρέζα 
βεντέτα Μαρίκα Ρέκ.

"Ενα_φίλμ μέ τήν "Αννυ "Οντρα κατά σκηνοθε
σίαν τοΰ Ρέϊνχολτ Σύντσελ.

«"Ενας περισσότερος είς τό κατάστρωμα», σκηνο
θεσία Γκέραρντ Λάμπρεχτ, πρωταγωνιστής δ Κάρλ 
Λοΰντβιχ Ντήλ.

«Μελωδία τοΰ έρωτος» τοΰ σκηνοθέτου Φρίτς 
Πέτερ Μποΰς. Πρωταγωνιστής ό περίφημος τενόρος 
’Αλέξανδρος Ζελιάνι τής Σκάλας τοΰ Μιλάνου.

«Οί τέσσαρες τελευταίοι τής Σάντα Κρούζ» φιλμ 
περιπετειώδες.

«Τό πράσινο ντόμινο», πρωταγωνισταί Κάρλ 
Λοΰντβιχ Ντήλ, Μπριγκιττε Χόρνεϋ, Έρρίκα φόν 
Τέλμαν, Τεοντόρ Λός. Μουσική Χοΰπερτς.

«Βασιλικόν _Βάλς» μέ μουσικήν τοΰ Φράντς Ντέλ- 
λε. Διανομή τών Ρόλων: Βίλλι Φόρστ, Καρόλα Έχν, 
"Ελλη Φίνκεντσέλλερ, Πάουλ Χέρμπιγκερ, "Οσκαρ 
Σίμα κ. ά.

«Οί γάμοι του Φίγκαρω», σκηνοθεσία Κάρλ Χάρτ. 
Ή πρώτη μεγάλη όπερα τοΰ Μόζαρτ ποΰ δίδεται 
άπό τής οθόνης.

«Ή κόρη τοΰ Μουρχώφ», νουβέλλα τοΰ σουηδοΰ 
συγγραφέως Σάλμα Λάγκερλεφ. Σκηνοθεσία Ντέτλυ 
Σίερκ.

«‘Η πόλις Άνατόλ», σενάριο τής Τέα φόν Χάρ- 
μπου. Τούς πρωτεύοντας ρόλουςύποδύονται ή Μπρι- 
γκίττε Χόρνεϋ, ό Φρίτς Κάμπερς καί ό "Αλμπρεχ 
Σέναλς.,

«’Απρίλη! ’Απρίλη!» ή ταινία πού θά «γυρισθή» 
καί είς τήν ολλανδικήν γλώσσαν.

«Ή προστασία τής έταιρίας» ή ϋπόθεσις τοΰ 
όποιου είναι παρμένη άπό τό έργον τοΰ 'Ερρίκου 
Ίψεν. ‘Ο περίφημος καλλιτέχνης "Αϊνριχ Γκέοργκ 
θά ύποδυθή τόν ρόλον τοΰ προξένου Μπέρνικ.

«Οί άνδρες πρό τοΰ γάμου· παραγωγή Νέπαχ.
«Ή άγια,καί δ γελωτοποιός της-, πρωταγωνι

στούν οί : Χάνσι Κνότεκ, Λόλα Κλούντ, Χάνς Στοΰβε 
καί Φρίντριχ Οδλμερ.

•Τό μοναστήρι τών κυνηγών» μέ έκτελεστάς τούς.· 
Πάουλ Ρίχτερ, Φρίντριχ Οδλμερ, Βίκτωρ Γκαΐριγκ 
κ. ά.

«Ή τελευταία νύχτα τών δύο ωρών» φίλμ άστυ- 
νομικόν περιπετειώδες.

«Καβαλλερία Λετζέρα». Πρωταγωνιστοΰν ή Μα
ρίκα Ρέκ, δ Φρίτς Κάμπερς, "Ανταλμπερτ φόν Σλέτ- 
τωβ, "Οσκαρ Σίμα κ. ά.

«Ό νέος κό(ΐης» τοΰ σκηνοθέτου Κάρλ Λάματς. 
Πρωταγωνιστούν, ή δαιμονισμένη "Αννυ "Οντρα καί 
δ τενόρος Χάνς Ζένκερ. Ό Φρίτς Όντεμαρξ δ Χάνς 
Γιούγκερμαν κρατοΰν έπίσης κυρίους ρόλους.

"Ενα άκόμη φίλμ μέ τήν "Αννυ "Οντρα τοΰ δ
ποίου δ τίτλος δέν καθωρίσθη άκόμη,

"Ενα έτερον εϋφωνον φίλμ τοΰ δποίου τά κυριώ- 
τερα μέρη θά δείχνουν μάλλον άκτυαλιτέ, καί :

«’Εσύ ή ψυχή μου, έσυ ή καρδιά μου», φίλμ ρω- 
μαντικόν άπό τήν ζωήν τοΰ μουσουργού Σοΰμαν.

/ΑΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΤΗΣ ΦΟΞ ΕΙΣ ΑΒΗΣΣΥΝΙΑΝ

Καθ’ α άγγέλλεται έκ Νέας Ύόρκης, ή pox Mou- 
viton άπεφάσισε τήν σύστασιν μιας άποστολής είς 
’Αβησσυνίαν, ήτις καί έφοδιασθεΐσα καταλλήλως θά 
άναχωρήση μέ τό ’Ιταλικόν άτμόπλοισν «Rex» μέ 
κατεύθυνσιν τό Τζιμπουτί.

"Αρχηγός τής έν λόγω άποστολής ώρίσθη ό 
Lawrence Stallings, δ όποιος συγχρόνως ώνομάσθη 
καί ειδικός άνταποκριτής τής Βορειο-άμερικανικής 
Ένώσεως τού Τύπου.

Ώς συνεργάται του μετέχουν τής άποστολής δ 
Leonard Hammond, δ Alfred Waldren, δ Granata (τής 
Ιταλικής Φόξ) καί ό Georges Mejat (τής Γαλλικής 
Φόξ).

ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Πέντε Κινηματογραφικοί Έταιρεΐαι διελύθησαν 
έν Γερμανία, έξ ών ή μέν πρώτη, έδρεύουσα έν Βε- 
ρολίνω είργάζετο ύπό τήν έπωνυμίαν Minerva film 
G- m. b. H.

Ή δευτέρα ύπό τήν έπωνυμίαν piccadily - Lich- 
tspiele G. m. b. Ο. μέ έδραν τό ΆμβοΟργον, δυνάμει 
τοΰ Νόμου τής 9 ’Οκτωβρίου 1934.

Ή τρίτη, έδρεύουσα έν Λειψία, είργάζετο ύπό τήν 
εταιρικήν έπωνυμίαν ««Jovoton· Q. m. b. Η.

Ή John Hagenbcek Film- G. m.b.H, τοΰ Βερο
λίνου.

Τέλος, ή Mondial G. m.b Η. τής Ιδίας πόλεως.

Η ΕΠΔΝΟΑΟΕ

ΤΗΣ ΤΖΟΑΝ ΜΠΕΝΝΕΤ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗΝ
*Η ώραιοτάτη καλλιτέχνης Τζόαν Μπέννετ μετά 

μακράν άπουσίαν άπό τόν κινηματογράφον έπανέρ- 
χεται είς αύτόν, προσληφθεΐσα καί πάλιν ύπό τής 
έταιρίας «Φόξ», ή όποία ώς γνωστόν τήν άνέδειξεν.

Ή Τζόαν Μπέννετ έξελέγη διά νά κράτηση τόν 
πρώτον γυναικεΐον ρόλον είς τό μεγάλο φίλμ «Ό 
άνθρωπος πού άνετίναξε τό Μόντε Κάρλο», δια
σκευή τοΰ γνωστού μυθιστορήματος τοΰ Χόβαρντ 
"Ελλις Σμίθ, τοΰ δποίου πρωταγωνιστής είναι ό 
συμπαθής "Αγγλος ήθοποιός Ρόναλντ Κόλμαν.

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

"Ενα πρωτότυπον φίλμ προεβλήθη τελευταίως είς 
τό Βερολΐνον ύπό τόν τίτλον «Τά χέρια σέ κίνησι» 
μέ εικόνας άπό τήν δημιουργικήν δραστηριότητα 
τών έργατών.

Τοφίλμ αύτό παρουσιάζει τούς έργάιας καί τάς 
έργατρίας τών έργοστασίων καί τών έργαστηρίων 
είς τάς ύψικαμίνους τοΰ σιδήρου καί τοΰ χάλυβος, 
είς τά μεγάλα δημόσια έργα, είς τούς άγρούς καί 
τά άμπέλια, είς τής θάλασσες καί τά δρυχεΐα, ύπό 
συνοδείαν ιιουσικής καί έπεξηγηματικήν δμιλίαν.

Τό ώραίον αύτό καί διδακτικόν φίλμ, τό όποιον 
έχει μεγάλην έπιτυχίαν, άποτελεΐ μίαν άποθέωσιν 
τής έργασίας.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΙΡΙΤΙΓΙΙΙΠΙΙ
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΝ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ

ΣΥΜΠΑΘΕΙΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 
του ΚΙ Ν Η Μ ΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΣΤΗΝ ΜΟΝΤΕΡΝΑ 

ΟΠΕΡΕΤΤΑ ® ®

ΡΕΝΑΤΕ ΜΥΛΛΕΡ - ΣΑ1ΚΕ ΣΑΚΑΛ
ΕΡΜΑΝΝ ΤΙΜΙΓΚ-ΦΡΙΤΣ ΓΚΡΙΝΜΠΑΟΥΜ 

ΒΟΛΦ ΑΛΜΠΑΧ PETTY
Σκορπίζουν γελοία, ευθυμία καί χαρά έπί δίωρον.

Δέν διαφημίζομεν, απλώς μόνον ύπενθυμίζομεν είς τούς Διευθυντάς Κινηματο
γράφων επαρχιών δτι ή ταινία εσχε καταπληκτικήν έπιτυχίαν κατά τάς. πρόβο
λός της είς τούς Αθηναϊκούς Κινηματογράφους Πάλλας, ,Μαζεστίκ, Άθηνά, 
Γκλόρια, Αίντο, Κυβέλεια, Αττικόν, Αίγλη, Πεύκα, Άλκαζάρ, Ζέφυρος, Νινόν, 

Κυψέλη καί Μπομπονιέρα (Κηφισιάς).

’Αποκλειστική ’Εκμετάλλευσις διά τήν Ελλάδα: 

ΠΑΞ ΦΙΛΜ,,
11 Όδός Φειδίου 11 — ΑΘΗΝΑΙ 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ
Σ. ΜΑΛΛΑΧ - 7 Όδός Τσιμισκή 7 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Δέν ΰά προφθάν<·υν 
νά κόβουν εισιτήρια 

καί νά μαζεύουν απ' τόν κόσμο 
Χιλάοικ ι κα συγχαρητήρια!

Ώς γ.ωστόν δέ 
τέτοια Έρνα- Φαινόμενα 
ξέρει καί κάνει μόνο ή 
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