ETE JAEfAAft ΚΕΡΔΗ;;

ΥΤΤΑΞ1ΤΕ ΕΙΣ Τ«ρΕΛΙΔΑΣ fj
ΤΟΥ ^ΑΡΟΝΤΟΧ Τ^ΓΧΟτί^
την Abrentftfs

ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣΤΩΙ^
-Ετος IB'. Άρι& 21 (367)

'A&ifvn 17 Νοέμβριον 1935

ΤΖΑΙΗΜΣ ΚΑΓΚΝΕΥ·
Ό νέος «άστήρ« τής δθόνης ό όποιος πρωταγωνιστεί εις τάς μεγαλειτέρας δημιουργίας τών έταιριών
Γουώρνερ Μπρος καί Φέρστ Νάσιοναλ, «Ό βασιλεύς τοΰ ύποκόσμου» (G—Meu), «Δαίμονες τοΰ «έρος»,
«Πάρέλασις τοΰ γυμνοΰ» καί «Ό αρχηγός τής κολάσεως».

Γιά
γιά
Γιά
πού

μιά ύπαρξι αιθέρια
μιά φύσι πνευματική !...
μιά ποιήτρια παράλυτη
στενάζοντας κάτω άπό μιά

ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

τυραννική στοργή
ένός ακαταλόγιστου πατέρα
σβύνει μέ τό παράπονο
τής άδικης μοίρας—τοΰ πρόωρου χαμού
και περιμένει μ’ αγωνία
τό θάνατο τό λυτρωτή!

Ευαίσθητες ψυχές!...
Χαράς τραγούδια !
Ούράνια μελωδία !
’Έγινε τό θαύμα τό αληθινό!
Τά χείλη σμίγουν —ή καρδιά κυβέρνα

ό ’Έρωτας
αγνός, ωραίος, δυνατός,
ένίκησε κι’ αύτή τή Μοίρα
καί γιορτάζει θριαμβευτής
τήν πειό χαρμόσυνη του

ΙΜΠΑ

Χίλιες ώμρρφιές
"Απειρες γοητείες

Μέ τό αλησμόνητο ζευγάρι τού <"Οταν ξυπνά τό Παρελθόν»

ΝΟΡΜΑ ΣΗΡΕΡ - ΦΡΕΝΤΕΡΒΚ mΑΡΣ
ι·. ·

καί τόν άσύγκριτον ’Ερρίκον VIII

Τό έπαιξε ή

ΣΑΡΛ ΛΟΤΟΝ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ — Τό έδημοσίευσε
τό προβάλλει τό ΑΤΤΙΚΟΝ

ΟΜΙΛΟΥΣΑΝ “ΜΟΥΒΙΤΟΝ.. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΙ ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΣ Α. Μ. TOY ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ!

ΑΠΟΘΕ9ΞΙ

Μ ΟΧ

κXΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ XXX ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
54
54
ΚΥΡΙΟΙ, ΚΥΡΙΟΙ
54
54
54
54
54
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54
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54
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Δύνανται οΰτω νά παρακολουθήσουν είς τόν Κινηματογράφον σας τήν
54
54
ΜΟΝΑΔΙΚΗΝ ΟΜΙΛΟΥΣΑΝ «ΜΟΥΒΙΤΟΝ»
X
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Κινηματογραφικήν ταινίαν καί ούχι Βωβήν
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Μέ δλας τάς λεπτομέρειας, τόν ενθουσιασμόν καί τάς ζηττοκραυγάς
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54
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ή ΒΡΑΔΥΝΗ

καί είναι κτήμα τής

ΜΕΤΡΟ-ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ-ΜΑΓΕΡ

ΚΩΣΤ. Α. ΓΑΖΙ ΑΔΗΣ & Μ. ΝΟΒΑΚ & Σ£
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Πόσες καρδιές δέν «Sa κλάψουνί

■mhmmHI

MEPIKAI

IKHNAI

Άπό τά μεγαλειώδους σκηνοθεσίας έργα τών ηνωμένων εταιριών

Γ0Υ2ΡΚΕΡ ΜΠΡΟΣ ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΗΑΔ
τά όποια έγγ'ώνται ασφαλή κέρδη είς τάς κινηματογραφικός έπιχειρήσεις
Είς τήν πα
ραπλεύρως ει
κόνα μία σκηνή
άπό τό περίφη
μον έργον «Κέ
ρινες μάσκες»
τοϋ όποιου ή
προβολή είς δ
λον τόν κόσμον
έ σ η μ ε ί ω σεν
πραγματικ ό ν
Θρίαμβον. Εΐνε
ή πρώτη χρω
ματιστή 100 ο)ο
ταινία πού Θά
προβληθή έφέ
τος, τραβηγμέ
νη σύμφωνα μέ
τήν τελευταΐαν
τελειοποίη σ ι ν
τών χρωμάτων
έπί κινηματο
γραφικής ται
νίας.

Άνω αριστερά.
Ή ώραιοτάτη Ά
νίτα Λουιζ, μία ά
πό τις 15 αίθέρ^εο
π ωταγω' ίστρ r ς
τοΰ κολοσσιαίου
δημιουργήυ α τ ο ς
τά περίφημου Μάξ
Ράϊνχαρτ «*Ονειρον θερινής νυ
κτός· πού θά προ
βληθή έντός τοΰ
Νοεμβρίου είς τό
ΠΑΛΛΑΣ τών ’Α
θηνών Ή μουσική
τοΰ Μέντελσον συ
νοδεύει δλην τήν
ταινίαν ή όποια
έστοίχισε περί τά
6 έκατ δολλάρια.

Κάτω άριστερά.
Ή βασίλισσα τής όθόνης Καίη
Φράισις καί ό γόης Ρικάρντο
Κορτέζ είς τό δραματικόν άριστούρνημα «Ό παράδεισος τών
αμαρτωλών· είς τό όποιον ή
Κοίη Φράνσις δημιουργεί ένα
ρόλον έντελώς πρωτότυπον.

FOYDPNEP ΜΠΡΟΙ ΦΕΡίΤ ΝΑΪΙΟΝΑΑ ΦΙλΜϊ ΕΑλΑΣ« ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ

Πατησίων 32 (Μέγαρον Λινάρδόυ) · Τηλέφ. 28.541 - Τηλ. Δ)σις: Βανεβάρ, ’Αθήνας
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Σκηνοθέτης:

$
$
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ΜΟΥΖΙΚΟΝ

μέ τούς μεγαλυτέρους καλλιτέχνας τοΰ τραγουδιού και τοΰ χορού.

:l-------------------------------- 1=1

ΕΝΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ί

Έτησία....... Δρ. 100.—

Χ

’

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΒΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία

Δρχ. 2·>0

Αί συνδρομαι απαραι
τήτους προπληρώνονται

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ!

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γραφεία :

‘Οδός 2ΩΚΡΑΤΟΥ2 άριθ. 43

(«' ΟΡΟΦ'Σ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΕΤΟΣ IB'AP 2’ (367)

Άριθ. Τηλεφώνου : 28143

Ό στίχος.. .Δρ. 10.—
‘Ησελίς.... * 1000.
Κατ’ αναλογίαν τά
κλάσματα.
’Ιδιαίτερα: συμφωνίαι
διά δημοσιεύσει, αγγε
λιών διάρκειας.

έ
Ε

I
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t:

TO ΤΕΥΧΟΣ if. 5

__________________ ,.„:,„„,„,,,,π„γππ<„„„ΗΗΥΗ'·'"φ»Π»»Π!ΗΗηΐ»ηΐώ>ΗΠΜ!Ο!!»»ΠΗ»"?>ηΒϋΠΒη

Ϋ·

Πρωταγωνιστεί ό ΝΙΝΟ ΜΑΡΤΙΝΙ!, θ τενόρος μέ τή χρυ

$
$

σή φωνή, τό καύχημα τού «Μετροπόλιταν», δ
πραγματικός διάδοχος

Τήν

$
$
$

Καροΰζο, περιστοιχιζόμενος άπό

Καν ΕΡΝΕΣΤΟΝΗΝ

ΣΟΥΜΑΝ. τήν διεθνούς

φήμης λίντερζένγκεριν, τήν λαστιχένια μπαλλαρίνα ^ΑΡΟΑ
ΚΑΜΠΑΡΕΛΛΙ, τόν ■ σπανόν χορευτήν ΒΙΤΖΕΝΤΕ
ΕΣΚΟΥΝΤΕΡΟ.

$
$
$

τοΰ

Τό κοριτσάκι θαϋμα.-Ή μεγάλη άποκάλυψις τοϋ Χόλλυγουντ

μοναδικός καί

*

άπό εκλεκτούς «αστέρας» τής όθό-

νης, δπως είναι ή ώραιοτάτη ΑΝίΤΑ ΛΟΥΪΖ’ ή κθμψή

Υ*

ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΤΟΜΠΙΝ> ό ΡΕΤΖΟΝΑΝΤ ΝΤΕΝ-

--------------------------------- ΝΥ, κ· α· -----------------------------------

$
*

'Ένα υπέροχο φίλμ ποΰ θ’ άφίση έποχήν μέ τήν ώραίαν ύπό-

θεσίν του, μέ τόν άφ&αστο πλούτο τής σκηνοθεσίας του, μέ

£

*
£

τά υπέροχα μπαλέττα του, μέ τά τραγούδια του.

Μουσική:

.·. .·. .’. .'.

*Υ
Υ*

ΣΟΠΕΝ, ΠΟΥΤΣΙΝΙ, ΛΕΟΝΚΛΒΛΛΛΟ, ΜΑΣΚΑΝΙ, ΜΑΣΣΕΝΕ

ΤΕΤΟΙΑ ΕΡΓΑ ΕΧΕΙ ΕΦΕΤΟΣ ΜΟΝΟΝ Η

Υλ

<
ΚΕΝΤΡΙΚΑ

<1

<ι

ΓΡΑΦΕΙΑ:

Έμμ. Μπενάκη 6 (Μέγαρον «Καστοριάν) Τηλέφωνον: 22.654.

Υί

τής ϊίρλεϋ Τέμπλ, έπέτυχε νά κλείση συμβόλαιον έξαετοϋς
Αί πληροφορία: πού φθ-άνουν καθημερ:νώς άπό τόν
διάρκειας μέ τό -παιδί φαινόμενου». Είναι άλήθ-εια δτι
Νέον Κόσμον, μάς μεταδίδουν μίαν καταπληκτικήν εϊδησιν:
ή Φόξ Φιλμ ριψοκινδυνεύει κάπως, δεδομένου δτι τό συμ
Ή Γκρέτα Γκάρμπο. ή Μάρλεν Ντήτριχ, ή Τξόαν Κράουβολαίου έκλείσθη μέ πολύ εύνοϊκούς δρους διά τήν μικρόφορντ καί δλα: αί άλλαι περίφημοι -γόησαι- τού 'Αμερι
σκοπικήν καλλιτέ'χνιδα (5000 δολλάρια. δηλ. 542.000. δρ.
κανικού κινηματογράφου άρχίξουν νά ώχριούν έμπρός εις
τήν εβδομάδα !!!!) καί είναι δύσκολου νά προμαντεύαη κα
τήν έκθ·αμδωτ:κήν λάμψιν ένός νέου -άστέρος- τής έξανείς ποια θά είναι ή έξέλιξίς της και τϊ θ·' άποδόση
ετούς Σίρλεϋ Τέμπλ.
ι
στό μέλλον. Άλλά τά σημαν
Τό μικρό αύτό κοριτσάκ ,
τικά κέρδη τά όποια άποφέπού έπέτυχεν αύτό τό κα”
ρουν είς τήν ΦΟΞ σήμερον τά
τόρθ-ωμα εινε μετά τήν Κά"
φίλμ τής Σίρλεϋ Τέμπλ είναι
Θριν Χέπμπουρν, ίσιος ή μόνη
βέβαιον δτι καλύπτουν, καί
πραγματικά ένδι αφέρουσα
μέ τό παραπάνω μάλιστα,
καλλιτεχνική άποκάλυψις τών
τόν κίνδυνον αύτόν.
τελευταίων έτών τού Χόλλυ
Κάποιος διάσημος 'Αμερι
γουντ.
κανός κριτικός θ·έλων νά ε«Τό παιδί θαύμα- δπως τό
ξηγήση
τό διατί συγκινεϊ τό
άποκαλεί δλος ό κόσμος, εί
σον ή έξαέτις αύτή πρωτα
ναι άπείρως έκφραστικώτερο
γωνίστρια. ή όποία δέν είναι
άπό τις αμφίβολες -βάμποΰτε μωρό οϋτε μικρομέγαλη,
μέ τις τεχνητές βλεφαρίδες
επεκαλέσΟη τό παοάδειγμα
καί τά εκκεντρικά κοστούμια,
τής άλησμονήτου γηραιός κα
πού ξεφυτρώνουν σάν μανι
ρατερίστας Μαρίας Ντρέσλερ.
τάρια είς τήν άμερικανικήν
Μέ τά φίλμ τής εξαετούς
κινηματογραφούπολιν.
Σίρλεϋ Τέμπλ-γράφει ό κρηΊΪ άφέλειά του. ή χάρις
τικός-συμβαίνει δτι συνέβαινε
του. ή δροσιά του. το φυσικαι μέ τάς ταινίας τής μεγά
κώτατο καί ολοζώντανο παί
λης Ντρέσλερ. Μολονότι ή
ξιμό του. μέ δυό λόγια τό κα
καλλιτέχνις αϋτη ήτο γρηά.
ταπληκτικό ταλέντο του. συγχονδρή, άσχημη, καί μέ μιά
κινεί σέ σημείο άφάνταστο
λέξι ή έμφάνισίς της. έστετούς Αμερικανούς. Πρέπει νά
ρείτο κάθ-ε χάριτος δυναμέπροστεθ-ή άκόμη δτι ή Σίρλεϋ
νης νά ελκύση τό νεανικόν
Τέμπλ. τραγουδά χαριτωμέ
κοινόν, τό όποιον εύνοήτως ά
να καί χορεύει περίφημα. Τά
ρέσκεται νά βλέπη νέα καί
έργα εις τά όποια εμφανίζε
ώραία πρόσωπα εις τόν κινη
ται έχουν έξησφαλισμένην έκ
ματογράφον. έν τούτοις ετών προτέρων τήν επιτυχίαν
φθ·ανε νά άναγγελθ-ή μία
'Αρκεί νά λεχθ·ή δτι ενα άπό
ταινία τής Ντρέσλερ διά νά
τά νεώτερα φιλμ τής μικροσπεύση τό ίδιο κοινόν νά τήν
σκοπικής τό δέμας καλλιτέπαρακολουθ-ήση. Και ττύτο διότι ή Ντρέσλερ συνεκίνει και
χνιδος -Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝ
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ- εις τό όποιον εμφανίζεται καί ό μεγά
διεσκέδαξε τό άκροατήρισν δσον καμμία άλλη. Αύτήν
λος καρατερίστας ήθοποιός Αάϋονελ Μπάρρυμορ. κατέρτήν εξαιρετικήν ήθ·οπσιόν μού έθ-ύμησεν ή μικρούλα Σίρλεϋ
ριψεν εις τήν ’Αμερικήν δλα τά ρεκόρ εισπράξεων.
Τέμπλ. πού Οά μπορούσε νά εΐνε καί δισέγγονη τής Ντρέ
Οί διάφοροι μεγαλόσχημοι άστέρες έχουν τρομοκρά
σλερ. Παρακολουθ-ώντας τό φιλμ τής Σίρλεϋ “ή ’Ορφανή»
τη θ-ή άπ' αύτόν τόν έπικίνδυνον συναγωνισμόν, ένώ σζηνοέδοκίμασα τήν ϊδια συγκίνησι πού μού έπροξένησαν αϊ δη
Οέται, παραγωγοί, διευθ-υνταί έταιρειών άμιλλώνται ποιός
μιουργία: μιάς Ντρέσλερ. Μένει κανείς κατάπληκτος άπό
θ·ά τήν άγκαξάρη διά λογαριασμόν του. Εύτυχώς ή γνωστή
τό παίξιμο αύτού τού παιδιού τό τόσο φυσικό καί τόσο
'Αμερικανική εταιρία «Φόξ Φιλμ- είς τήν όποιαν οφείλε
πλούσιο σέ μεταπτώσεις, δσο κατάπληκτος μένει ακόμη
ται καί ή τιμή τής άνακαλύψεως καί τού λανσαρίσματος
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IBAXBAlfaX ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Al ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΚΙΝΗΜ)ΦΙΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ) - ΤΑ ΕΜΗΝΙΚΑ

ΑΘΗΝΑΣ
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ΚΙΝΗΜΥΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΠΕΡΑΤΕΡ

ώς άναφέρονται κατωτέρω, ένωθέντες διά τήν κινηματογράφηση» κ άφίξεως και τής ύποδοχής τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως Γεωργίου τοΰ Β
\ΝΩ : Επιτροπή τής Ένώσεως 'Ελληνικών Κινηματογρα
φικών Εταιριών καί 'Ελλήνων όπερατέρ μέ έπί κεφαλής
τόν κ. Δημ. Γαζιάδην πρό τοΰ Άντιβασιλέως κ. Κονδύλη
καί τοΰ Αντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Τζών θεοτόκη,
διά τόν καταρτισμόν τοΰ προγράμματος τής κινηματογραφήσεως τής άφίξεως καί τής ύποδοχής τοΰ Βασιλέως.

ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ
τήν μεγάλην,

μοναδικήν

σκηνών

είς πλούτον

καί πλήρη ήχητικήν ταινίαν, δλων τών γεγονότων

τής έπανόδου τής Α. Μ. τοΰ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

ΔΙ ΑΘΕΤΟΜΕΝ
διά τήν λήψιν τών διαφόρων σκηνών, 18 Κινη

ματογραφικός μηχανάς, τάς πλέον νεωτέρας τής

παγκοσμίου φήμης, έκ τών οποίων αί δυο έστα-

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' είς τήν ‘Ελλάδα.

λησαν είς τό ’Εξωτερικόν διά νά παρακολουθή

σουν τό ταξείδιον τής Α. Μ. τοϋ ΒΑΣΙΛΕΩΣ.

Ή άναχώρησίς Του έκ Λονδίνου

‘Η διαδρομή τοϋ ταξειδίου Του
Ή άφιξις καί υποδοχή Του είς Αθήνας

ΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 16 ΜΗΧΑΝΑΐ ΛΗΨΕίΙΣ.

μέ δλας τάς έκδηλώσεις τοϋ έλλ. Λαοΰ.

Διά τήν ποιότητα τής έν λόγφ ταινίας έγγυώνται αί κατωτέρω Κινηματογραφικοί

έταιρίαι,

τά Κινηματογραφικά έργαστήρια καί οί συνεργαζόμενοι Όπερατέρ.
ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ Κ° ’Αδελφοί Γαζιάδη

θά τοποθετηθοϋν είς τά διάφορα μέρη τής πό-

ΚΑΤΩ: Δέ
κα τρεις έκ
τών 18 δπερατέρ τής
όργανώσεώς μας οΤτι- I
νες θά κινηματογραφήσουν τήν &
φιξιν καί ύποδοχήντοΰ
Βασιλέως.

λεως άπό δπου θά διέλθη ό Βασιλεύς.

4.
ΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ

ΚΥΡ. ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ

ΧΑΡΙΛ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΤ. ΛΑΓΓΟΥΡΗΣ
καί άλλοι Όπερατέρ.

ΧΗΜΕΙΑ διά

αντιτύπων τής Ταινίας πρός έξυπηρέτησιν τών

πολυπληθών πελατών μας.

ΒΑΛΚΑΝ ΦΙΛΜ Έμμ. Τζαννετής

ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΡΥΜΑΡΟΠΟΥΛΟΙ & Σ^

5

τήν άμεσον έμφάνισιν καί έκτύπωσιν πολλών

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ ΦΙΛΜ Μιχαήλ Γαζιάδης

ΜΕΡΑΒΙΔΗΣ ΦΙΛΜ Δημ. Μεραβίδης

έπίσης

Είς άπάντησιν τών ληφθεισών έπιστολώ

ξαιρέτως τό ταχΰτερον, θά παρακαλέσωμεν
σουν έγκαίρως καί κλείσωσι ήμερομηνίας «
στιγμήν.
διευθυνςις;

ΝΤΑΓΚ ΦΙΛ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ-ΜΗΤ
Τηλεγραφική ΔιεύΘυνσις: “ΝΤΑΓΚ
Τηλέψωνον 2Γ239

I τηλεγραφημάτων, γνωρίξομεν είς παντας οτι θα προσπαθήσωμεν νά έξυπηρετήσωμεν ολους άνες τούς κ. κ. Διευθυντάς τών Κινηματογράφων, όσοι μέχρι σήμερον δεν μας έγραψαν, νά μάς δηλώλών, διότι λόγφ τής μεγάλης ζητήσεως θά είναι άδύνατον νά τούς έξυπηρετήσωμεν τήν τελευταίαν
Ο

ΟΑΕΟΞ1
Μ,,

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΕΛΛΗΝ. ΚΙΝΗΜ)ΦΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΠΕΡΑΤΕΡ
Ντάγκ Φίλμ, Κοσμοπόλιταν Φίλμ, Βαλκάν Φίλμ, Μβραβίδης Φίλμ,
Άδελφ. Δρυμαρόπουλοι καί Σια καί Κυρ. Κουρμπέτης.

ιό

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Παραγωγή Milo Films

ΜΑΥΡΑ ΜΑΤΙΑ
Όμιλοϋσα. γαλλιστί. Προεβλήθη είς τούς Κινημα
τογράφους «Παλλάς», «Τιτάνια», «’Αττικόν»
Έκμετάλλευσις: Άμολ. Βου.^γαρίδη Α. Ε. Κ. Ε.

Πάντοτε έτρεφα μεγάλην έκτίμησι καί εμπιστο
σύνη στό ταλέντο τοΰ Τουρζάνσκυ, τοΰ ρώσσου σκη
νοθέτη στόν όποιον όφείλονται : «Ή Ρωασική θύελ
λα», μέ τόν Τζών Μπάρρυμορ, «Μιχαήλ Στρογκώψ»,
' Βόλγα Βόλγα», «Ή Ό.ρντινάντσα» κα'ι πειό πρό
σφατα «Ό Βόλγας στις φλόγες». Στά περισσότερα
άπό τά έργα του έδειχνε πώς ξέρει καλά τό επάγ
γελμά του καί πώς μπορεί νά δώση ζωή καί νά
παρουσιάση σέ ώμορφες εικόνες καί τό πειό απλό
σενάριο. Τοΰ έλειπε μόνον κάποια ίσοροπία στό
γενικό μοντάρισμα τοΰ έργου. Μέ τά «Μαΰρα μάτια»
δείχνει πώς έφθασε στό σημείο ποΰ πλησι χζει τήν
τελειότητα. Τό σενάριο είναι καί αύτή τή φορά
κάπως άναιμικό. Καλό ώς ιδέα (μά πού θυμίζει λίγο
• Ριγκολέττο» μοντερνισμένο) δέν έχει άρκετή δράσι
γιά νά γιομίση ένα φίλμ πού κρατά δυό ώρες. ’Αλ
λά ό Τουρζάνσκυ έβαλε στήν κινηματογράφισί του
δλη τήν καλλιτεχνική ψυχή του καί δλη του τήν
πείρα. Καί τό άποτέλεσμα είναι άξιοσημείωτο. Ή
εικόνες του, άλλοτε γραφικές, πλημμυρισμένες άπό
φως, άπό λυρισμό, άπό όνειρεμμένα τοπεϊα, άπό
δροσιά, άλλοτε γιομάτες άπό τρυφερότητα καί άπό
αίσθημα, καί άλλοτε πλούσιες σέ πάθος, δύναμι,
συγκίνησι, μάς γοητεύουν.
Γιά μάς δμως ή μεγαλύτερη άποκάλυψις τοΰ
φίλμ είναι ή Σιμόνη Σιμόν. Τό χαριτωμένο καί
κάπως «έξωτικό» άγριοκόριτσο τοΰ «Λάκ·ω·ντάμ»
παρουσιάζει στά «Μαΰρα Μάτια» ολόκληρη τήν
πραγματική προσωπικότητά του. Μιά παράξενη γοη
τεία, κάτι άνάμικτο άπό άγνότητα καί αισθησιασμό,
μιά άφέλεια, προσποιητή λίγο σέ ώρισμένες στιγ
μές, μά πάντα γοητευτική, ένα διαβολεμένο θηλυκό
γεμάτο πονηριά, μπρίο, χάρι, αίσθαντικότητα, μιά
άληθινή γυναίκα μέ τά χαρακτηριστικά προτερή
ματα καί έλαττώματά της, πού ερωτεύεται, αίσθά
νεται, χαίρεται, πάσχει, ζή πραγματικά έπάνω στήν
όθόνη. Βέβαια ή Σιμόν είναι άκόμη πολύ νέα καί
έχει άρκετά πράγματα άκόμη νά μάθη. Μά κι’ έτσι,
μέ τά ώρισμένα έλαττώματά της, είναι περίφημη.
Δέν ξέρομε πώς θά χρησιμοποιήσουν οί ’Αμερικανοί
αύτό τό σπάνιο λουλοΰδι ποΰ προσεκάλεσαν γιά νά
πλουτίση τόν γαλαξία τοΰ Χόλλυγουντ. Ξέρομε
μόνον πώς έχουν στή διάθεσί τους ένα άπό τά πειό
σπάνια, τά πειό πλούσια νέα ταλέντα, καί θάταν
κρίμα νά τό καταστρέψουν. Γιά μένα τούλάχιστον
ή Σιμόνη Σιμόν άξίζει μά τήν άλήθεια τήν Κάθριν
Χέπμπουρν τών ’Αμερικανών.
Ό Χάρρυ Μπώρ μελετημένος, άκριβής ψυχολόγος, έκφραστικός δπως πάντοτε. Στις σκηνές πού
εμφανίζεται μέ τήν κόρη του πολύ πολύ καλός. Ό
Ζάτ Πιέρ Ωμόν έχει συμπαθητική έμφάνισι άλλά ή
καί άπό την έξυχνάδα καί τήν έκφραττικότητά του.
Τήν Σίρλεϋ Τέμπλ. τό εξαιρετικό αύτό ταλέντο, τό
παιδί φαινόμενον, τό κοριτσάκι 9-αΰμα. τό σημερινόν καύ
χημα τής ’Ααερικής, θ·ά εχη τήν ευτυχίαν νά γνωρίση κα
τά τάς πληροφορίας μας τό ελληνικόν κοινόν έφέτος είς
τρεις άπό τάς ώραιοτέρας δαμιουργίας της. Αί ταινίαι της
••'Η ορφανή··, “Τό περιδέραιο·/ τής τύχης». “Ό μικρός συν
ταγματάρχης». Οά δώσουν όσονούπω τήν εύκαιρίαν εις τό
κοινόν μας νά κρίνη μόνον του έάν δλοι αύτο'ι οί διθύραμ
βοι άνταποκρίνωνται πρός τήν άλήθ·ειαν καί άν πράγματι
ή Σίρλεϋ Τέμπλ προσιοποποιεϊ σήμερον τήν μεγαλυτέραν
καλλιτεχνικήν ελπίδα τοϋ ’Αμερικανικού κινηματογράφου.

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΑΣΤΗΡ»

άφέλειά του καί ή άδεξιότης του, πού άπαιτεΐ ό
ρόλος, φανερά προσποιητές. Ό Ζάν Μάξ στό ρολο
τοΰ τραπεζίτη καλός.
Συμπέρασμα : Φίλμ άπό τά καλλίτερα καί έμπορικώτερα τής γαλλικής παραγωγής. Έπιτυχία άπο·
λύτως έξησφαλισμένη.

Παραγωγή «ροχ»

Η ΜΑΥΡΗ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Όμιλοϋσα γαλλιστί. Προεβλήθη στό Σινέ Κοτοπούλη
Έκμετάλλευσις : Φόξ Φιλμ Ελλάς A. Ε.

Τό περίφημο ζεΰγος εξερευνητών Μάρτιν Τζόνσον, στό όποιον όφείλεται ήδη τό φίλμ «Κογκορίλλα», μάς δίνει μέ τήν «Μαύρη “Ηπειρο» (Baboona)
ένα καινούργιο δείγμα τής δράσεώς του καί τής
τόλμης του. Αύτή τή φορά κάνουν ένα ταξεΐδι μ’
άεροπλάνο στά ένδώτερα τής ’Αφρικής, καί αύτό
τούς επιτρέπει νά παρουσιάσουν έκτός άπό διάφορα
σπάνια ντοκουμέντα καί μερικές φωτογραφίες Εξαι
ρετικής ώραιότητος. «Ή Μαύρη ’Ήπειρος» χωρίς
άμφιβολία είναι κάτι τό μοναδικό είς τό είδος της.
Αί άγελάι τών έλεφάντων, τών βουβάλων, τών
ρινοκέρων, τών διαφόρων τροπικών πτηνών, άποτελοΰν εικόνας μεγαλοπρεπούς ώραιότητος. Ποτέ
άλλοτε ό κινηματογράφος δέν μάς έδωσε παρόμοιο
θέαμα. Ώραΐε< σκηνές είναι άκόμη τό κυνήνι τών
ρινοκέρων άπό τούς ιθαγενείς, ή πάλη τοΰ άγριοβούβαλου μέ τήν τίγριν, καί δλες ή εικόνες πού
είναι άφιερωμένες στούς πιθήκους «Μπαμποΰνα».
Συμπέρασμα : Φίλμ ένδιαφέρον, μοναδικό στό
είδος του, πού τέρπει συγχρόνως καί μορφώνει.

Παραγωγή Fox Film

Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΙΩΑΝΝΗΣ
Όμιλοϋσα γαλλιστί
Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον»
Έκμετάλλευσις «Φόξ Φίλμ»
Τό φίλμ αύτό είναι διασκευή τοΰ δμωνύμου θεα
τρικού έργου τοΰ Σάρλ Μερέ. Κρινόμεχον ώς κινη
ματογραφικόν έργον έχει άρκετά στοιχεία διά νά
άρέπη είς τό κοινόν : περιπετειώδη ΰπόθεσιν, συγ·
κίνησιν, αίσθημα, πλούσια ντεκόρ, εύσυνείδητον
έρμηνείαν ηθοποιών καί ζωντανόν διάλογον. ’Αλλά
κυρίως τό φίλμ αύτό ξεχωρίζει χάρις στή δημιουρ
γία τοΰ δημοφιλούς γάλλου καλλιτέχνου Πιέρ Ρισάρ
Βίλμ. Σ’ ένα ρόλο δύσκολο, άλλά πλούσιο σέ μετα
πτώσεις καί άρκετά άβανταδόρικο, ό συμπαθής άρτίστας δείχνεται δχι μονάχα ένας άπό τούς καλλι
τέρους γάλλους ζέν πρεμιέ άλλά γενικώς ένα άπό
τά πειό άξιοπρόσεκτα καί ένδιοφέροντα ταλέντα πού
έχει σήμερα ό Κινηματογράφος νά έπιδείξη. Ή έκφραστικότης του, τό δυνατό παίξιμό του, ' ή έσωτερικότης του, τό πολύπλευρο μέ δυό λόγια ταλέντο
του θαυματουργεί γιά μιά άκόμη φορά. Δέν θάταν
δέ υπερβολή νά λεχθή πώς στόν «Πρίγκηπα ’Ιωάννη»
σημειώνει μιά άπό τις πειό ώμορφες δημιουργίες
τοΰ σταδίου του.
Γιά τήν έκλογή τής Ναταλίας Πάλεϋ, άν καί ό
ρόλος της είναι άσήμαντος, έχομε μερικές άντψρήσεις.
Γενικώς πρόκειται γιά ένα άπό τά καλά έργα
τής γαλλικής παραγωγής, τό όποιον άσφαλώς λόγω
τής ύποθέσεώς του, τοΰ ονόματος τοΰ συγγραφέως
καί ιδιαιτέρως λόγω τής παρουσίας τοΰ δημοφιλεστάτου Πιέρ Ρισάρ Βίλμ έσημείωσε κατά τήν προ
βολήν του είς τό «Πάνθεον» σημαντικήν έπιτυχίαν.

Παραγωγή Metro Coldwyn

ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΩ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟ
Όμιλοϋσα γαλλιστί
Προεβλήθη στό
«dubbing»
«’Αττικόν»
Έκμετάλλευσις «Μέτρο Γκόλντουϊν»

ΑΣΤΗΡ»
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MU ΕΠΙΣΚΕΨΙΕ ΠΑΡΑ Τίΐ ΓΕΡΜΑΝΟ
ΡΕΖΙΣΕΡ FRITZ PETER BUCH
Πώς έργάζεται έ'νας σκηνοθέτης

«Γιά νά γίνης σκηνοθέτης είνε ένα πράγμα πολύ
δύσκολο.
Γιά νά γίνης καλός ρεζισέρ, είναι άκόμη δυσκοΜιά πικάντικη κομεντί, ή όποια, παρά τήν χιου λώτερο άπό τή μιά πλευρά, μά καί καθόλου δύσκο
λο
άπό
τήν άλλη».
μοριστικήν της διάθεσιν, είναι άρκετά άντιπροσωΠρόσβλεψα λίγο μέ κάποιαν άμηχανία τόν δό·
πευτική καί χαρακτηριστική συγχρόνων ήθών τοΰ
κτωρα Φρίτς Πέτερ Μπούχ. Τί άκριβώς είπεν αύτή
Νέου Κόσμου. Ή ύπόθεσις άψορά μιά νέα καί ώμορτή στιγμή—καί πώς μέ κύτταζε φιλικά μέσ’ άπό τά
φη γυναίκα, πού έβαλε ώς πρόγραμμα τής ζωής
άστραφτερά γυαλιά του—αύτό δέν μποροΰσε, χωρίς
της νά παντρευτή έναν εκατομμυριούχο. Τό κατορ
κάτι άλλο συμπλήρωμα, νά χωρέση στό φτωχό μου
θώνει άφοΰ περάση άπό διάφορες περιπέτειες.
μυαλό. Είνε δύσκολο—δέν είνε δύσκολο—θεέ μου!
Τό φίλμ δέν έχει μεγάλες άξιώσεις. Πάντως
μά αύτό έπρεπε νά ξεκαθαρισθή.
είναι καλοβαλμένο καί καλοπαιγμένο καί παρακο«Λοιπόν, άπό τήν άρχή ίσα μέ τό τέλος, ό ρε
λουθεϊται εύχάριστα.
ζισέρ πρέπει νά τά ξέρη δλα, τί ταιριάζει Εξαιρε
Ήρωΐς είναι ή πλατινένια Τζίν Χάρλοου. Χωρίς
τικά
σέ κάθε άνθρωπο καί τί δλως ιδιαιτέρως είναι
νά είναι προικισμένη μέ μεγάλο ταλέντο, χάρις
γι’ αύτόν ένδεδειγμένο : άκρα σιωπή! "Εχει αύτό, τό
σιό μπρίο της, στό ώραίο της σώμα καί στήν άρκε
έχει στή ζωή, στή τέχνη, στήν έργασία, ϋφος άνετά προκλητική έμφάνισι της είναι ιδεώδης έρμηνεύγνωρισμένο στόν ούρανό καί στή γή, τό ύφος πού
τρια γι’ αύτούς τούς ρόλους. Κοντά της ό Φράνσοτ
ισχύει καί άναγνωρίζεται σέ δλον τόν κόσμον, τότε
Τόν δείχνει μιά θετική έξέλιξι. Ό Λάϊονελ Μπάρ καί
μόνον μόλις θά συμβή ίσως, στή σκηνοθετική
ρυμορ καλός δπως πάντοτε, παρά τήν κάποιαν δότου έργασία ένα φίλμ νά μήν έπιτύχη. Βέβαια άκόμη
σιν ύπερβολής πού τόν χαρακτηρίζει, στό ρόλο τοΰ
καί
στόν
ποιό καλόσκηνοθέτη μπορεί νά συμβή αύτό,
έκατομμυριούχου πατέρα Ό Λέβις Στόν στόν μικρό
τό νά εύρεθοΰν σφάλματα στή δουλιά του- σέ μιά
του ρόλο άμεμπτος Αξιοσημείωτη καί ύποδυομένη
τέτοια δμως περίπτωσι θά πρέπει κανείς ώς έπί τό
τόν ρόλον τής φίλης τής Χάρλοου.
πλεΐστον νά σκηνοθετήση ξανά, διότι ό βεζισέρ δέν
Γενικά πρόκειται γιά μιά καλοβαλμένη κοινωνική
κατέχει όλοκληρωτικά ώρισμένες τεχνικές νοοτρο- ■
κομεντί πού παρακολουθεΐται εύχάριστα. Ταινία
πίες»...
μάλλον έμπορική.
Ό δόκτωρ Μπούχ γελώντας κάθησε στό γραφεΐ
ον του καί μοΰ δίχνει ένα χονδρό χειρόγραφο πάνω
Παραγωγή Β. I. Ρ.
στό όποιο είχεν άκριβώς έργασθή· «Κυτάξτε, έδώ
είνε τό άόρατο—ούτως είπεΐν μέρος τής Εργασίας
τοΰ σκηνοθέτου. Ή δουλιά τής σκηνοθεσίας, πού οί
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Σ’ ΕΝΑ ΒΑΛΣ
άνθρωποι γνωρίζουν. Έδώ δμως είνε τό χειρόγραφο
Όμιλοϋσα άγγλιστί
Προεβλήθη σιό Σπλέντιτ
γιά ένα καινούργιο φίλμ, γιά ένα καινούργιο φίλμ
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
πού θά γυρίσω μέ τόν ίταλό τενόρο Alessandro Ziliani. Αύτό λοιπόν τό χειρόγραφο δέν είναι άκόμη
έτοιμο. Ό συγγραφεύς δέν έχει νά κάνη τίποτε γι’
Ή Λίλιαν Χάρβεϋ, τό άλλοτε χαϊδεμμένο παιδί
αύτό. Τώρα δμως πρέπει έγώ ώς ρεζισέρ νά τό
τών Ελλήνων, φαίνεται πώς δέν έχει τύχη. Έφυγε
διαρρυθμίσω καί νά τό κάνω κατάλληλο διά τό γύ
άπό τό Χόλλυγουντ άπογοητευμένη άπό τά έργα της
ρισμα “Εχει κάμποση δουλιά γιά νά τακτοποιηθή.
καί έπήγε στό Λονδϊνον μέ τήν έλπίόα πώς έκεΐ θά
“Αν σάς πώ δτι τοΰτο είνε μιά τεράστια έργασία
τήν νοιώσουν περισσότερο. Δυστυχώς τό μοναδικό
γιά σάς θά ήτο κάπως άκατανόητο ίσως ! Πολλές,
της άγγλικό φίλμ «Πρόσκλησις σ’ ένα βάλς» δέν
έδικαίωσε τις Ελπίδες της. “Εργο μέ άρκετά πλού μά ποΧλές ώρες πρέπει νά έργασθώ έπάνω σ’ αύτό’
ίσως μάλιστα καί μεταβάλω καί μερικά πράγματα.
σια σκηνοθεσία, μέ άφθονη καί Εκλεκτή μουσική, καί
"Ολα τά κανονίζω σύμφωνα μέ τήν ίδική μου άντίπού δίνει συχνά τήν εύκαιρία στή Λίλιαν Χάρβεϋ νά
ληψι.
μάς δείξη τις χορευτικές της ικανότητες. Άλλά άρΈδώ, σ’ αύτό τό νέο Ζιλιάνι—Φίλμ, τό θέμα
κοΰν αύτά γιά νά θεωρηθή ένα φιλμ Επιτυχημένο
είναι έξαιρετικά δύσκολο. "Ενα φιλμ μέ τραγούδια
καί μάλιστα τής Λίλιαν Χάρβεϋ ; Περιμένομε νά
είνε
πάντα ένα δύσκολο πράγμα γιατί πάντοτε είνε
δοΰμε τά «Μαΰρα Ρόδα» τής «Οΰφα» γιά νά κρίνωκίνδυνος, νά λαθέψη ανείς στό ύπερβολικό τραγού
με κατά πόσον ή Χάρβεϋ ξαναβρήκε τόν έαυτόν της
δισμα.
'Έτσι είνε δμως· δταν θά ύπάρχουν τραγού
ή άν πρέπει νά θεωρηθή ώς όριστικά «έξοφλημένη»δια σ’ ένα φίλμ, πρέπει δλα νά έχουν κάποια τάξι
Πάντως έπειδή ή Χάρβεϋ έχει άκόμη πολλούς θαυ.
καί συνοχή, νά είνε μέ άλλα λόγια ώργανωμένα.
μαστάς στήν Ελλάδα, τό νέον της αύτό έργον,
“Οσο γιά τό ζήτημα τοΰ Αλεξάνδρου Ζηλιάνι
παρά τά μειονεκτήματά του, παρουσιάζει άρκετήν
έκπλήσσεται κανείς μαθαίνοντας δτι ό τενόρος αύ
έμπορικότητα γιά τόν τόπο μας.
τός, άπό πολλά τώρα χρόνια τραγουδεΐ σ’ ένα άπό
τά πρώτα καλλιτεχνικά ιδρύματα τής Εύρώπης, δη
λαδή στήν Σκάλλα τοΰ Μιλάνου. Γιά τήν ώρα παί
ΚΟΙΝΓΣΝΙΚ Α
ζει στής μεγαλείτερες σκηνές στό Παρίσι, στό Λονδΐνον, στήν Βιέννην, στό “Αμστερνταμ. "Ενα μικρό
Ό κ Βάγγος Βακογιάννης, έκ τών διευθυν
τών τής Έλλην. Κινημ Ένώαεως και ή δεσποι του φίλμ έχει πρό πολλοΰ έτοιμασθή στά στούντιο
τής Νοΐμπάμπελσμπεργ.
W- Η. Κ.

νίς Τασία Βελλή, έτέλεσαν τούς γάμους των.
— Ό κ. Τάσος Πανόπουλος διευθυντής τοΰ
έν Ναυπλίω κινηματογράφου τΤριανόν» καί ή
δεσποινίς Γεωργία Κοκκίνου, έ'δωσαν άμοιβαίαν
ύπόσχεσιν γάμου.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλήρης
όμιλοϋσα έγκατάστασις μέ μηχανήν προβολής
Simplex έν άρίστη καταστάσει Πληροφορίαι :
Π. Γκρέτσην, - όδός Άχαρνών 176, - Αθήνας.
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«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

Έβδομάς

Άΐϊό της παρελθούσης έβδομάδςς, ήρχισεν ή προ
βολή τών καλών κινηματογραφικών έργων εις τά
κεντρικά Κινηματοθέατρα τών ’Αθηνών καίοΰτω παρετηρήθη κάπως ζωηρότερα κίνησις είς αύτά.
Έπίσης μεγάλη κίνησις παρετηρήθη καί κατά τήν
ήμέραν τοΰ Δημοψηφίσματος τής 3ης Νοεμβρίου,
καθ’ ήν επετράπη νά λειτουργήσουν έζαιρετικώς τά
θέατρα καί οί κινηματογράφοι, πραγμα διά πρώτην
φοράν έφαρμοζόμενον είς παρόμοιας περιστάσεις.
Ή άπόφασις αδτη τής Κυβερνήσεως, άπέδειξεν περιτράνως πόσον ήδίκουν τάς κινηματογραφικός έπιχειρήσεις αί Άρχαί. διατάσσουσαι τό κλείσιμον καί
αύτών τών κινηματοθεάτρων κατά τήν ήμέραν τών
έκλογών.
’Ανεξαρτήτως τοΰ δτι παρόμοιον ζήτημα μα; ένδιαφέρει ζωτικώς, άλλ’ είναι γεγονός άναμφισβήτητον δτι είς τούς κινηματογράφους συγκεντρώνεται
ό φίλησυχώτερος κόσμος ό όποιος ούδέποτε θά
δώση άφορμήν ταραχών είς τοιαύτας περιστάσεις.
Τό μέτρον τής λειτουργίας κινηματογράφων πρέ
πει νά έφαρμόζεται πάντοτε δχι μόνον διά τόν άνω
τέρω λόγον άλλά καί διά νά μή ζημιοΰνται έπιχειρήοεις αΐτινες κυρίως κατά τάς ήμέρας αύτάς (εορ
τών · Κυριακών) άναμένουν νά άποσβέσουν μερικός
ζημίας.
Τό εύχάριστον άκόμη είναι, δτι έπικειμένης τής
άφίξεως τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως μας Γεωργίου τοΰ
Β'. καί κατόπιν, τής μετακομιδής τών νεκρών τών
πρώην Βασιλέων, καθ’ ας εύκαιρίας θά κατέλθουν
είς ’Αθήνας χιλιάδες λαοΰ έκ τών Επαρχιών, ό ξέ
νος αύτός κόσμος θά δώση κάποιαν μεγαλειτέραν
ζωήν είς τήν κίνησιν τών κινηματογράφων, διότι
οπωσδήποτε θά συχνάζει είς τους κινηματογράφους
κατά τάς έσπερινάς τούλάχιστον ώρας.

Ύπό τής Έλλην. Κινημ. Ένώσεως κατηγγέλθη είς
τήν Γεν. ’Ασφάλειαν, δτι ό ύπάλληλος αύτής Άνδρέας Δημητρόπουλος, άφήρεσεν έκ τών γραφείων
τής άνωτέρω έταιρείας ποσόν 62 χιλιάδων δραχμών
καί έξηφανίσθη.
Κατόπιν τής καταγγελίας αύτής τά δργανα τής
Γεν. ’Ασφαλείας, ένεργήσαντα καταλλήλως, συνέλαβον τόν κυρίως δράστην τής κλοπής Α. Δημητρόπουλον, τήν άδελφήν αύτοΰ Άδριάναν, πρώην ταξιθέτιδα καί τόν φίλον της Ν. Χητζηαντωνάκην. Οί
δύο τελευταίοι θεωροΰνται ώς συνεργοί. Έπ’ αύτών
άνευρέθηοαν 40 χιλιάδες δραχμών καθ’ δσον τάς
ύπολοίπους κατεσπατάλησαν έν τώ μεταξύ είς δια
φόρους διασκεδάσεις.
Πληροφορούμεθα δτι ή κινηματογραφική έπιχείρησις τοΰ κ. Δ. Σαρφατή ή διατηροΰσα μέχρι σήμε
ρον τούς θερινούς κινηματογράφους Νεάπολις καί
Παναθ-ήναια, ήγόρασεν έπίσης διά μίαν πενταετίαν
καί τούς θερινούς κινηματογράφους Βερντεν καί
Λονξ τής λεωφόρου ’Αλεξάνδρας, τούς οποίους έξεμεταλλεύετο μέχρι σήμερον ή κ. Καρρα. Είς τήν έν
λόγω έπιχείρησιν τοΰ κ. Σαρφατή παραμένει ώς
διευθυντής ό κ. Σ. Τριβέλλας.
* **
Κατά τό λήξαν δεκαπενθήμερον, αί προβληθ είσαι
νέαι ταινίαι είς τούς κεντρικούς κινηματογράφους Α'
βιζών, έπραγματοποίησαν τά κάτωθι εισιτήρια.

Έβδομάς 28—3 Νοεμβρίου 1935.

ΤΙΤΑΝΙΑ «‘Ο σίδηρους δούξ», Τζώρτζ “Αρλις.
Δευτέρα
28
’Οκτωβρίου
Εισιτήρια
1192
>
Τρίτη
29
1114
»
»
Τετάρτη
30
1147
»
Πέμπτη
31
1114
»
Παρασκευή - 1
Νοεμβρίου
914
»
Σάββα τον
2
1279
>
Κυριακή
3
1926
>
Τό δλον
8686
ΠΑΛΛΑΣ « Νοσταλγία», Καίη Φράνσις.
λεύτερα
28
'Οκτωβρίου
Εισιτήρια
1310
»
Τρίτη
29
856
»
»
Τετάρτη
30
1042
Πέμπιη
31
1042
»
Παρασκευή
1
Νοεμβρίου
935
»
»
Σάββατον
2
1497
Κυριακή
»
3
2012
»
Τό δλον
8694
ΑΤΤΙΚΟΝ ·«Θά πάρω ένα εκατομμυριούχο», Χάρλοου.
Δευτέρα
28
Όκιωβρίου
Εισιτήρια
3838
»
Τρίτη
29
1435
»
Τετάρτη
30
1324
»
»
Πέμπτη
31
1280
Παρασκευή
1
Νοεμβρίου
1138
'·>
»
Σάββ ιτον
1589
»
Κυριακή
3
2228
Τό δλον
12832
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Βσρώνος άτσίγγανος», Λ. Βύλμπρυκ.
Δευτέρα
28
Οκτωβρίου
Εισιτήρια
1406
Τρίτη
29
1280
Τετάρτη
»
»
30
1445
Πέμπτη
31
1266
»
Παρασκευή
1
Νοέμβριοί)
1342
Σάββατον
2
1932
»
>
Κυριακή
3
2500
Τό δλον
11171
ΠΑΝΘΕΟΝ «Ό πρίγκηψ ’Ιωάννης» , II. Ρ. Βίλμι.
Δευτέρα
28
'Οκτωβρίου
Εισιτήρια
1574
>
Τρίτη
29
1600
Τετάρτη
30
1470
»
»
Πέμπτη
31
1212
»
Παρασκευή
1
Νοεμβρίου
1107
2
>
»
Σάββατον
1359
Κυριακή
3
2332
Τό δλον
10654
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Ό δήμιος» καί < Δικτάτωρ’ γιά μιά
μέρα * με tov X. Λοϋδ.
Παρασκευή
25
’Οκτωβρίου
Εισιτήρια
1188
»
26
Σάββατον
1877
»
»
Κυριακή
27
2813
»
»
Δ υτέρα
28
541
»
>
Τρίτη
29
596
»
»
Τετάρτη
30
497
»
Πέμπτη
»
31
332
»
Τό δλον
7844
ΑΠΟΛΛΩΝ « Ο Καταδότης», Β. Μάκ Λάγκλεν.
Παρασκευή
’Οκτωβρίου
Εισιτήρια
772
»
Σάββατον . 26
1171
>
Κυριακή
27
2168
Δευτέρα
28
501
»
Τρίτη
»
29
521
»
>
Τετάρτη
30
608
>
Πέμπτη
>
31
__ 483
»
Τό δλον
6224

4-10 Νοεμβρίου 1935.

ΤΙΤΑΝΙΑ «Μαϋρα Μάτια», Χάρρυ Μπώρ.
Δευτέρα
4
Νοεμβρίου
Εισιτήρια
Τρίτη
5
’
Τετάριη
6
»
Πέμπτη
7
»
Παρασκευή
8
Σάββατον
9
»
Κυριακή
10
»
Τό δλον
»
ΠΑΛΛΑΣ «Μαϋρα Μάτια», Χάρρυ Μπώρ.
Διυτέρα
4
Νοεμβρίου
Εισιτήρια
Τρίτη
5
Τετάρτη
6
»
Πέμπτη
7
»
Παρασκευή
8
»
Σάββατον
9
»
Κυριακή
10
»
Τό δλον
»
ΑΤΤΙΚΟΝ «Μαύρα Μάτια», Χάρρυ Μπώρ.
Δευτέρα
4
Νοεμβρίου
Εισιτήρια
Τρίτη
5
»
Τειάρτη
6
»
»
Πέμπτη
7
»
Παρασκευή
8
Σάββατον
9
»
»
Κυριακή
10
»
Τό δλον
»
Είσ τήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ
αύτοΰ έργου καί κατά τήν αύτήν έβδομάδα είς
τούς κινηματογράφου; «Παλλάς» καί «Τιτάνια»

3813
2347
1989
1563
1364
1713
3490
16279

4366
2309
1976
1539
1138
1595
3833
16756
3816
1831
1555
1228
938
1188
3441
13997
33035

47032
Σύνολον
Χ
fΙάλς», Λίλιαν Χάρβεϋ.
ΣΠΛΕΝ ΓΙΓ «Πρόσκλησις
913
Εισιτήρια
4
Νοεμβρίου
Δευτέρα
»
1236
Τρίτη
»
1402
6
Τετάρτη
»
1184
7
Πέμπτη
»
998
Παρασκευή
8
»
1337
9
Σάββατον
»
2332
10
Κυριακή
9102
»
Τό δλον
ΠΑΝΘΕΟΝ «Νόκ Άουτ», "Αννυ "Οντρα
Εισιτήρια
1017
4
Νοεμβρίου
Δευτέρα
»
948
Τρίτη
1144
6
»
Τετάρτη
, »
1084
7
Πέμπτη
»
886
Παρασκευή
8
· »
1197
Σάββατον
9
2577
10
Κυριακή
»
8883
Τό δλον
ΚΟΤΟΠΟΥΑΙΙ «Τό μυστήριον τοϋ μπλε δωματίου».
899
Εισιτήρια
Νοεμβρίου
Παρασκευή
1
1307
Σάββατον
2
3214
Κυριακή
5120
Τό δλον
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Ή λέσχη τών αύτοκτονούντων» Βέγκενερ
1462
Εισιτήρια
4
Δευτέρα
Νοεμβρίου
»
»
1009
Τρίτη
>
»
1099
Τετάρτη
6
>
»
1021
Πέμπιη
7
558
Παρασκι
4?
» ■
»
808
Σάββατον
9
»
>
1S81
Κυριακή
10
»
7838
Τό δλον

ΑΠΟΛΛΩΝ «Οί λαθρέμποροι τής Ν. Ύόρκης», Κολμπέρ.
Νοεμβρίου
Είσιτιήρια
1179
1
Παρασκευή
»
»
1342
Σάββατον
2
»
»
2960
3
Κυριακή
»
»
427
4
Δευτέρα
»
»
367
5
Τρίτη
»
»
536
6
Τετάρτη
»
»
483
Πέμπτη
7
Τό δλον
*
7351

§ a Kimis m mmf g
Πειραιεύς

~Κάπι·ολ. Προεβλήθησαν τά έργα «Θά πάρω έναν
εκατομμυριούχο» μέ τήν Χάρλοου καί «Κλεμένη άγάπη».
Χάϊ-Λάϊφ Προεβλήθησαν τά έργα «"Ενας χςυσός
άνθρωπος» καί «Μαύρα Μάτια».
Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Σίδηρους δούξ«
καί «Νοσταλγία».
’Απόλλων (Ν. Κοκκινιας). Προεβλήθησαν τά έργα
«Σκάρφέϊς» καί «Σιδηρούί-Δούξ».
Κρυστάλ (Ν. Κο κινιός; Προεβλήθησαν τά έργα «Έ
πανάστασις στήν Κίνα» καί «Ένας χρυσός άνθρωπος».
Βόλος

Άχί’λειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τελευταΐον
βάλς τοΰ Σοπέν»' «Κουκαράτσα», «Μιά έπίσκεψις τή
ΐ'ύχτα», «’Ασμα ασμάτων» καί «Χωρίς οικογένειαν».
Θέτις. Προεβλήθη τό ελληνικόν «Ό κακός δρόμος»
>.ι,ί διέκοψε τάς προβολάς του.
Τιτάνια Έναρξις τοΰ νέου αύτοΰ κινηματογράφου
λίαν προσεχώς έν τή αιθούση τοϋ πρώην ρωσσικοϋ ή
Άργυλλα, κέντρου.
-X- Π.
Πύργος (Ήλείχς)

Τιτάνια Πρ εβλήθησαν τά έργα «Δάκρυα βασιλίσση », «Νύχτες Μόσχας» μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν,«S O.S»
και «Κατάσκοπο; X 27»Πάν&τον. Προεβλήθησαν τά έργα «Χρυσός», «Ε
σένα ποθώ», «Κλεμένη άγάπη», «Ταρζάν ό πιθηκάνθρω
πος» καί «’Ανοιξιάτικο τραγοΰδι».
Ζτφειρόπουλος
Άμαλ’άς.

Πάνϋπον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά τρε/λή ιδέα»
μέ τόν Β. Φρίτς καί «Ό καταχτητής τών γυναικών».
’Τντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ελεύθερες ψυχές»,
«‘-.μ τρομερός κίου-μπόί» καί «‘Ο άρχιατσίγγανος».
Μποτσέξος
Δ ρ ά μ οι
Ρέμβη Προεβλήθη τό φίλμ «Μπρόντουαίη».
Μέγας Προεβλήθησαν τά έργα «Μυστικός ταχυδρό
μος», «"Αννυ καί Άννυ», «Βαρκαρόλλα», «Έρωτες πριγκήπων», «Μανοι ελίτα», «Μεγάλος διάβολος σέ. μικρό πα
πούτσι» καί «Καριόκα».
Λίαν προσεχώς έναρξις τοϋ Κινηματογράφου «Πάν
θεον».
Γοριδάρης
5ά ν8 η

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Νανά», «"Ενοχος
άθώος», «Ό χονδρός καί δ λιγνός στό μέτωπο», «Στή
χώρα τών ονείρων» καί «‘Ο νόμο; τής γροθιάς». Προ
σεχώς «Σόζ μπίρ, ’Αλλάχ μπίρ.» καί «Λεμπλεμπιτζή Χόρχόρ-Άγάς».
Ιΐάν&εον. Προεβλήθη ή ελληνική ταινία «Ή δεσποι
νίς δικηγόρος».
Παρασχίδης
Άρνεατόλιον

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μάτα Χάρι» μέ έ-

»

ΣΝ/ΆΕΙΩΣΑΤΕ ΟΤΙ

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

ξαιρετικήν έπιτυχίαν, «Ευτυχία γιά μιά νύχτα», «Περιπέτειαι στη Χονολουλοΰ» κα'ι «Έν όνόματι τοΰ νόμου».
Άτλαντίς. Έναρξις λίαν προσεχώς έν τή αιθούση τοϋ
«Πανθέου»
Βοντσινάς

'Ομόνοια (Βουβός). Προεβλήθησαν τά έργα «Τρα
γική στιγμή», «Σίδηρους φύλαξ» καί «Ό διαφθορεύς».

Χανιά

Χα λxi c

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Χίλιες καί δυό
νύχτες», «’Αέριον X. 9», «S.O-S.», «Φαιδιόρα», «Ή κυ
ρία Μπατερφλάϋ» καί ό «Σωσίας».
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Παγκόσμιος θύ
ελλα», «Κατάσκοπος 33», «Νοκτοϋρνο», «Περιπέτειες στή
Χονολουλοΰ» καί ό «Άνθρωπος πού σκότωσα». Κολλάρος

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα«"Ερως καί ήθική»
καί «Φτερό στόν άνεμο». Προσεχώς «Άσμα άομάτων»,
«Νανά» κ.ά.
Πάν&εοτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Βαρκαρόλλα» καί
«Αί 28 ήμέραι τής Κλαιρέττης». Προσεχώς «Λακ-ω·ντάμ».
Αυκόπ.

I
τ

Έλειθεροόπ ο λ ι ς

Χίος

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μπουμπούλ δ βασι
λεύς τών Νέγρων» μέ αποτυχίαν, «Τρελλός αγωνιστής»,
«Πώς νά τό πώ σιόν άνδρα μου», «Τρελλή Λόλα», «Ρίο
Γκράντε» καί διάφορα Φόξ Νιούς.
Προσεχώς τό «Τραγοΰδι τοΰ Νείλου», «Γολγοθάς άτιμασθείσης», «Καριόκα» κ. ά.
Βουδούρης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΚΙΝΗΜ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Γραφεία = ΓΕΡΑΝΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ

Πάτραι

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Άσμα ασμάτων»
καί «’Αμόκ»,
Πάν&εον (ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Λιλιόμ»
«‘Ο πρωταθλητής» καί «Κορίτσια τής Βιέννης».
Πάνϋεον (αϊ&ουσα). Προεβλήθησαν τά έργα ή «Κυ
ρία μέ τάς καμελίας» καί «Βασιλικός τίγρις».
(Ανδριόπονλος
Α'ίγιον

Παρϋ-ενών. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό μυστικός τα
χυδρόμος», «‘Ο γυιός τοΰ μαχαραγιά», «'Όταν ξυπνά τό
παρελθόν», «Ό κυρίαρχος τής ζούγκλας», «Ό δρόμος
πρός τήν διαφθοράν», «Φτερό στόν άνεμο», «Σαγκάϊ ’Εξ
πρές», «Μιά μικροΰλα στό τραίνο» καί «Ό γυιός τής
μαιτρέοσας μου».
Καρβέλας
Βαθύ

(Σάμου)

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τσιγγάνικο τρα
γούδι» μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν, «Φρειδερίκη» καί «Παγκανίνι».
Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό Συνέδρων χο
ρεύει», «Ερρίκος 8ος», «Μιά νύχτα στό Βόσπορο», «Ή
κατάσκοπος έπί τό έργον», «Πλωτή νήσος 1 δέν άπαντά»,
«Δέν ήμαστε παιδιά», «Τό κορίτσι μιάς νύχτας», «‘Ο ά
σωτος υιός», «Ράφλ» καί διέκοψε τάς θερινάς του παρα
στάσεις, εγκατασταθείς είς τήν αίθουσαν τοΰ ’Αττικού
όπου έκαμε έναρξιν προβολών μέ τό έργον «Μιά νύχτα
στό Κάιρο». Έπίσητ προεβλήθησαν τά έργα «Τό αηδόνι
τής Βιέννης» έπιτυχώς, <"Οιαν ήμουν κατάσκοπος», «Χαρεϊτε τί] ζωή σας» καί «“Ερως καί ήθική».
’ Ηλιάδης
Καβάλλα

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν τά
έργα «Μεγάλος διάβολος σέ μικρό παπούτσι», «Τό τρα
γούδι τοΰ ήλιου , «Καριόκα», «Χρυσή πεταλοΰδα» καί
«'Ερωτικό ρομάντσο». Έπίσης τά έργα ή «Γάτα καί τό
βιολί», «Πώς έσβυσε μιά άγάπη», «Ό βασιλεύς τής Άρέ.νας», «Χονδρός καί Λιγνός στό μέτωπο», «Ή κυρία
τοϋ Μαξίμ» καί «Βαρκαρόλα».
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαντάμ Μπάτερφλάΰ», «Ό ωραίος φοιτητής» καί «Ό κόκκινος σουλ
τάνος». Έπίσης τά έργα «Κατά διαταγήν τοΰ αύτοκρά·
τορος», «Χριστουγεννιάτικο όνειρο», «Στό περιθώριον τής
ζωής», «Δύσκολη στιγμή», «Ζοΰντ εξπρές» καί «Παρα
μονή πρωτοχρονιάς». Τά ανωτέρω προγράμματα έποικίλοντο μέ διάφορα νούμερα—βαριετέ.
Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα «Εξπρές No 12», «Ό
άνθρωπος ποΰ ζητεί έκδίκησιν» καί «Οί πέντε καταρα
μένοι». Έπίσης τά έργα «Ό δαίμων του ύποβρυχίου»,
«Σκιαί ήμικόσμου», «‘Ο ή,ιως τής κολάσεως», «Τό μυστή
ριον τή; ζούγκλας», «Νύχτες Πόρτ-Σάίτ» καί «Τά θανά
σιμα βέλη»
Βαοιλάκος
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ειδοποιούνται πάντες οί μηχανικοί, βοη&οϊ
μηχανικοί καί ειδικοί τοιούτοι έπι τ&ν τίτλων,
δπως ζηιηαουν έκ τοΰ γραφείου μας, πληροφο
ρίας σχετικάς μέ τδ δημοοιευϋ·'εν Ν. Διάταγμα
περί άποκτήαεως άδειας έξασκήσεως έπαγγέλματος μηχανικού.
*0 Πρόεδρος
Φ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ

‘ Ο Γεν Γραμματεύς
Α. ΑΠ0ΣΤ0Λ0Π0ΥΛ0Σ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΆ ΝΕΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΙΣΤ ΑΜΠΟΥΛ-- ‘Οκτώβριος (τού άνταποκριτού
μας). Ή κινηματογραφική κίνησις τής πόλεώς μας ήρ·
χισε ζωηροτάτη καί προβάλλονται τά καλύτερα έργα τής
νεωτάτης παγκοσμίου παραγωγής*0 κινηματογράφος Summer τού κ Τζαμάλ Άχμέτ
ύπό τήν διεύθυναιν τοΰ κ. Κων. Πρίντζη μάς παρουσίασε
τά έξής έργα : «Ή Ιδεώδης γυναίκα» μέ τήν Μαρί
Γκλορί, «Νόκ-Άουτ» μέ τήν Άννυ Όντρα, ό «Κόμης Όμ·
π1 ιγκαντό» μέ τόν Μπουμπού?, καί «’Ερωτικές Καδρίλιες»
μέ τήν Μάγδα Σνάϊντερ.
Ό κινηματογράφος Saray τοϋ κ. Μ. Σεφέρογλου ύπό
τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Φ. Φράγκο, μάς παρουσίασε μέχρι
σήμερον τά εξής έργα : Apres la tourmente, L’ amour
est mon peche έπιτυχώς, Le mysteres de la nuit, τό
«Τελευταίο Βάλς» μέ τόν Πέτροβιτς, «Φολί Μπερζέρ» μέ
τόν Μωρΐς Σεβ ιλιέ καί Kleine Mutti μέ τήν Φρ. Γκάαλ.
‘Ο κινηματογράφος Melek μάς παρουσίασε τά έργα :
Les amants fugitifs, Les homines en blanc, C' est pour
toujours, Le Vertiges, Romance Hougroise μέ τήν
Μαρσέλ Σαντάλ καί «Κάστα Ντίβα» αέ τήν "Εγκερτ.
Φ. Ναξλόγλου

ΜΙΚΡΑ

”

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ
ΒΟΥΑΓΑΡΙΔΗΣ
ΕΥΠΟΑΟΔΟΧ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ

Ϊ4

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

“ ΦII Λ Μ Α Τ Ε Η »

ΤΑΙΝΙΩΝ

Λ. Ε. Κ. Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ϊ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ

ΛΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

,li > S Ύ
* Κ Ο

ΙΆΕΤΕΦΕΡΟΝΣΑΝ

ΝΕΑ

—-Τά στούντιο τής Οίίφα στό Νόϊμπάμπελσμπεργ
εΰρίσκονται σέ κίνησιν πυρετώδη κατ’ αύτάς μέ τό
γύρισμα τής νέας ταινίας της «Μαύρα Ρόδα», ύπό
τήν διεύθυνσιν τοΰ Μάξ Πφάϊφερ.
—Πρωταγωνιστεί ε’ις τήν ταινίαν ή Λίλιαν Χάρβεϋ.
— Είς άντικατάστασιν τής πωληθεϊσης φίρμας
United-Artists und London-Films, ίδρύθη ή άνώνυμος έταιρία Τρικολόρ-Φίλμ Χάντελς, σημειώσασα
καί έναρξιν έργασιών.

ΕΟΧ ΤΑ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΟΑ ΤΩΝ
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L θριαμβευτική προβολή τών ταινιών

ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ

ΗΡΧ1ΣΕΝ

ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ

είς τούς κινηματογράφους πρώτης προβολής ’Αθηνών.
Μετά τήν έπιτυχίαν τής ονειρώδους όπερέττας

ΚΑΜΠΑΡΕ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ
Μ τούς ΑΛ ΤΖΟΛΣΟΝ χαί ΝΤΟΛΟΡΕΣ ΝΤΕΛ ΡΙΟ

Τό Π^ΛΛΑΖ τών ’Αθηνών προ'βάλε
τήν άριστουργηματικήν δραματικήν ταινίαν

== ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ =
μέ τήν βασίλισσαν τής οθόνης ΚΑΙΗ ΦΡΑΝΧΙΖ
και τούς

ΡΑΥΜΟΝ

■Δ-ΙΑΊΧΓ

ΤΙ μεγάλε

ν. ύπόθεσιν

ΟΝΕ

ΤΟΣ
ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ

X X X χ χ χ χ χχ χχ χ χ χ χ χ χ χ ·ζ·ζirz χ ·ζ

Σκηνοθεσία τοΰ

ΕΙΖ TO ZINE
Μετά τόν θρίαμβον τής ταινίας

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ
λ ■ ■ ■■ |
ή όποια ένεθουσίασε δλους μέ τήν ύπέροχον δραματικήν ύπόθεσίν του,

Προεβλήθη έπίσης τό κινεζικής
ΰποθέσεως άριστοΰργημα

β-

I I

I« »

I

μέ τόν αφθαστον τραγωδόν ΕΝΤΟΥΑΡ ΡΟ/ΛΠΙΝΣΟΝ καί τήν AQPGTTA Γ ·5ΠΙΚ

ΠΑΛΛΑΣ ■ ΠΑΝΘΕΟΝ - ΑΤΤΙΚΟΝ
πέντε άπό τά περίφημα ΣΟΡΤΣ τά όποια άποτελυυν ro άπαραίτητον συμπλήρωμα έκαστου
προγράμματος.

ΓΟΥΟΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΑ ΦΙΛΜΣ ΕΛΛΑΣ α. ε.
Γρλφειλ:
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