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PEMATE ΜΥΛΛΕΡ
Ή έκλεκτή βεντέτα τοΰ Γερμανικού Κινηματογράφου ή όποια, κατόπιν τής θαυμαστής έρμηνείας 
της εις τήν ρωσσικής ύποθέσεως κορυφαίαν ταινίαν τής Fanal-Film “ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΥΝΟΡΑ,, 
έδέχθη έξαιρετικάς προτάσεις έξ 'Αμερικής διά συμβόλαιον πενταετούς διάρκειας. Ώς γνωστόν, ή 
Ρενάτε Μύλλερ έξελέ>ει καί ύπό τοϋ σκηνοθέτου Τουρζάνσκυ διά τήν κατ’ αΰτάς γυριζομένην με

γάλην γερμανικήν ταινίαν του «Die Geliebte von Paris·
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Ή πράξις σας τήν οποίαν ώμολογήσατε έστοίχισε τήν ζωήν ένός αθώου . .
Σας καταδικάζω έπιεικώς είς καταναγκαστικά έργα...

Καλλίτερα νά σέ ίδώ νεκρόν παρά νά σέ σιείλουν σ’ έκείνη τή κόλασι . .
..’Αν σοΰ είπώ πώς σ’ άγαπώ θά μέ πιστέψης ;...

Ή γυναίκες γυρεύουν δμως πάντα καί αποδείξεις ..
«Παντοδύναμε θεέ σοΰ έμπιστευόμεθα δ,τι καλόν καί τίμιον έν τώ προσώπω τοΰ 

προηγηθέντος ήμών είς τόν θάνατον δούλου σου...».

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑ
'Ολόκληρος ή τράγική ιστορία δύο φίλων πού ξεκίνησαν γιά τήν άνεύρεσιν τής τύχης των 

καί κατέληξαν είς τήν κόλασιν τών κατέργων.

Ο ΔΡΟΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑ

Ό νέος θρίαμβος τοΰ

ΙΝΤΕΑΛ
ή ταινία πού κατέπληξεν Ο

σους τήν είδαν.
Ποιος δέν ένθυμεΐται τήν κο

λοσσιαίας· έπιτυχίαν τοΰ
«Είμαι ένας Δραπέτης»;

Ό ίδιος συγγραφεύς- ό ίδιος 
σκηνοθέτης

μας παρουσιάζουν ένα πραγ
ματικόν αριστούργημα πού 
άΚηθώς έπεσκίασεν τήν δό

ξαν καί αύτοΰ άκόμη τοΰ

ΕΙΜΑΙ ΕΝ1Σ ΔΡίΠΕΤΗΣ

Ο ΔΡΟΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑ

Οjn I ΔΟΥΝ ΤΑ Γ ΕΓ Ο Ν Ο ΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΤΗΝ ΑΛΑΗ

--------  >|η --------
Τό μεγάλο μουσικό γεγονός τής σαιζόν

— Μ A Ρ © Α = ■
(Προβληθεΐσα είς τό ΠΑΛΛΑΣ Αθηνών)

«'Ό,τι, άδυνατοΰσε νά δώση μέχρι σήμερον καί τό προικισμένο μέ τά πλουσιώτερα τεχνικά 
μέσα εύρωπαϊκό θέατρο. "Ο,τι ουδέποτε θά κατώρθωνε καί τό σημαντικώτερο μελοδραματικό 
συγκρότημα, εΰρε τήν τελειότερα του πραγματοποίησι, χάρις στό δαιμόνιο τοΰ μεγάλου σκηνο
θέτου ΚΑΡΛ ΑΗΤΟΝ.

Ή κινηματογραφική διασκευή τής ’Όπερας τοΰ FLOTOW άποτελεΐ κινηματογραφικόν άθλον»
(Άπό τήν Εφημερίδα ΤΑ’ΓΜΣ τοΰ Λονδίνου)

-------- 2α----------

ΣΚΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
(Προβληθεΐσα είς τό ΑΤΤΙΚΟΝ ’Αθηνών)

ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ, ή ώραιοτέρα δραματική ταινία πού προεβλήθη 
έφέτος άπό τής άρχής τής χειμερινής περιόδου.

-------- 3η -------- -

(Προβληθεΐσα είς τό ΠΑΛΛΑΣ Αθηνών)
"Ενα κινηματογραφικό θαΰμα άνευ προηγουμένου. Ή κορυφαία δημιουργία τής ΜΑΡΘΑΣ ΕΓΓΕΡΘ

-------- 4η--------
Ό κινηματογραφικός Κολοσσός

Ή μεγαλειτέρα έπιτυχία τοΰ διασήμου

ΝΤΟΝΑΑΝΤ ΓΟΥΝΤΣ
και τής

ΚΑΙΗ ΛΙΝΑΚΕΡ
ΝΕΑ ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ

IIW ΜΠΡΟΣ ΦΕΡΣΤ ΙΙΜΙΙ ΦΙΛΜΙ ΕΛΛΑΣ ί. ί
ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ άρ. 32 — ΑΘΗΝΑΙ

(Ο AYTOKPATQP ΤΗΧ ΚΑΑΟΦΟΡΝίΑΖ)
τοΰ δποίόο ή προβολή ώρίσθη διά τήν 16 Νοεμβρίου

Άνώτατον Βραβεϊον τής ’Ακαδημίας Καλών Τεχνών τοΰ Βερολίνου. 
Πρώτον χρυσοΰν μετάλλιον τοΰ Κινηματογραφικού ’Ινστιτούτου τής Βιέννης.

Πρώτον βραβεϊον είς τόν έφετεινό διεθνή κινημ)φικό διαγωνισμό τής Βενετίας-

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡ. ΚΙΝΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1 . — - ......................—।



Ε Φ Θ Α Σ Ε
ΤΟ ΝΕΟ Μ Ο Δ Ε Λ Λ Ο

Καινούργιες
ΤρΟΠΟΠΟΙΜΣΕΙΣ

Καινούργιες
ΠρΟΣ Ο H ΐς Ε Σ 

ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΜΠΟΥΑΤ ΧΟΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΕ
I 500 ΜΕΤΡΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διαρκή; έκϋεσι; τών εγκαταστάσεων όμιλοϋντος Κινηματογράφου

ΦΙΛΙΠΕ
είς τά γραφεία μας.

Α. Ε. Κ. Ε.
Άνών. Εταιρία Έμπορ. καί Κτηματ. ’Επιχειρήσεων 

ΑΘΗΝΑΙ 
Πατησίων 32
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ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΟΦΙΑΣ και ΟΛΓΑΣ

άπό

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ ■ ΜΠΡ1ΝΤΕΖΙ ΑΘΗΝΑΣ
Ή ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ Ko A. Ε. ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΑΖ1ΑΔΗ έπέτυχεν ν'Απο· 

στείλη ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΗ είς Φλωρεντίαν τόν Τεχνικόν Διευθυντήν αύτής 
κ. MIX. Α. ΓΑΖΙΑΔΗΝ πρό, παρακολούθησιν καί κινηματογράφισιν 
τής δλης, Από Φλωρεντίας—Βρινδησίου μέχρι Πειραιώς μεταφοράς 
τών Νεκρών Βασιλέων. Αί ληφθησόμεναι σκηναί θα συμπεριληφθώσιν 
είς τήν δλην ταινίαν τής έν ’Αθήναις μεταφοράς κ τί μεγαλοπρεπούς 
κηδείας, ήτις θά ληφθή διά πολλών μηχανών ύπό τήν προσωπικήν 
διεύθυνσιν τών ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΑΖΙ ΑΔΗ.

Ή ώς άνω ταινία θά κυκλοφορήση αμέσως εις δύο έκδόσεις :

“Εκδοσις: ΦΑΩΡΕΝΤΙ A—Β Ρ1ΝΔΗ ΣΙΟΝ—Π ΕIΡΛΙΕ Υ Σ — ΑΘΗ Ν AI 

Έκδοσις: ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ — ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ ΚΗΔΕΙΑ

Τηλεγραφήσατε Αμέσως πρός έξασφά- 
λισιν Αντιτύπου καί σειράς προβολής.

Τηλεγραφήματα: ΝΤΛΓΚΦΙΛΜ — ΑΘΗΝΑΙ Ιηλέφ. 21-239

ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ Κ° α. ε
ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΑΖΙΑΔΗ

ΑΘΗΝΑΙ
Πλατεία Συντάγματος — Μητροπόλεως 1

Β
Β

ifl
Β

[0

Β
Β 
Β
Β 
|aj

μ-·

0
0
0

Ε

Β
Β Β ΒΒ ΒΒ Β Β ΒΒ ΒΒΒ ΒΒ Β Β ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ



Ο ΠΟΘΟΣ
γιά τόν ίσιο δρόμο τής ζωής
γιά τόν ’Έρωτα ! ! !
γιά τήν πραγματική άγάπη!...

Ή τελευταία μεγάλη έπιτυχία. τής 
άκατανικήτου γοήσσης

ΜΑΡΛ&Μ ΝΤΗΤΡ8Χ
καί τοΰ άσυγκρίτου

ΓΚΑΡΎ Κ0ΥΠΕΡ
Προεβλήθη στό ΠΠ/δΛΑΣ μέ πρωτοφανή, 
διά τά κινηματογραφικά χρονικά, κοσμοσυρροήν. 

Ή πρεμιέρα του θά μείνη ΙΣΤΟΡΙΚΗ

0

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠ’ ΤΗ ΖΩΗ
Ή ταινία πού έπεσκίασε τήν δόξαν τοΰ «ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ· καί 

τού «ΠΩΣ ΕΣΒΥΣΕ ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ·
Έγράφη άπό τήν ιδίαν συγγραφέα. Έσκηνοθετήθη άπό τόν ίδιον σκηνοθέτην. 

Πρωταγωνιστεί ή γυναξκα—δνειρονί!
Τό καύχημα τοΰ Γαλλικού Κινηματογράφου

ΚΛΩΝΤΕΤ ΚΟΛΜΠΕΡ
Προεβλήθη είς τό «ΠΑΝΘΕΟΝ·

4 νέα περιπετειώδη και αστυνομικά αριστουργήματα

Είς Χό ΜΑΖΕΖΤΙΚ — ΤΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ KINΕΖΟΥΠΟΛΕΩΣ
"Έντουαρντ Ρόμπινσον — Αοΰπε Βελέζ

Είς τό ΜΑΖΕΣΤΙΚ.— ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝ’ ΔΡΓΔ
Ό νέος θρίαμβος τοΰ λαστιχένιου άνθρώπου ΡΙΣΑΡ ΤΑΛΙΥΙΑΤΖ

Εις το ΜΑΖΕΣΤΙΚ — ΒβΞΙΔΗΔΞ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ
Τσέστερ Μόρρις — Έλεν Τουέλβτρις — Άλίς Ούάϊτ

Ειςτό ΑΦΗΝΑΙΚΦΝ.- ΦΤΕΡΩΤΟΣ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ 
Μέ τόν άτρόμητον ΜΠΟΥΚ ΤΖΟΝΕΣ

’Αποκλειστική Έκμετάλλευσις τών ήνωμένων Γραφείων

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ -ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
και

Α. Ε. Κ. Ε.
(Αν. Έτ. Εμπορικών καί Κτηματικών ’Επιχειρήσεων)

ΑΘΗΝΑΙ — ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32

Η ΠΡΩΤΗ - Η 
ΑΖΤΥΝΟ^ΟΚΗ TAINDA ΙΜΙΕ A5DQXE8Z 

διά τήν όποιαν ήσχολήθη σύσσωμος δ παγκόσμιος τΰπος.
Είς τό ΠΑΡΙΣΙ προβάλλεται άπό τριών μηνών συνεχώς καί συγχρόνως εις

6 μεγάλους κινηματογράφους

ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Έρμηνευταί του είναι ό άσσος

Δέν είναι μυθιστόρημα, άλλά 
ενα ολοζώντανο άστυνομικό 
φίλμ, ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ - ΧΩΡΙΣ « 
«ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ, ό άληθινός κα- </ 
θρέπτης τής ζωής τών βα.σι- 
λέων του υποκόσμου μέ τάς 
φονικός διαρρήξεις τών τρα- >)
πεζών καί έν γένει τά μισα-

ρά έγκλήματά των »

ΕΙΜΑΙ <<
ενα κινηματογραφικό δια- 
μάντι πού έσημείωσε θρίαμ- »)
βο τήν παρελ: οΰσαν έβδο· S)
μάδα είς τόν κινηματογρά-

φον W)

ΙΝΤΕΑΛ |

8 ΠΟΛΕΜΟΣ ί
ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ |
——-------------- = <<
Μυστήριον—δράσις άγωνία 
ένδιαφέρον— καί μιά μεγάλη 

άγάπη.

ώραιοτάτη

ΜΠΛΟΝΤΕΛ

ΕΝΤΟΥΑΡ ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ 
καί ή 

ΤΖΟΑΝ

ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ

I WARNEflBROSFIRSTNATIflNALFILMSHELLASv! I
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I ΑΠ0 ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΘΡΙΑΜΒΟ:
ΞΕ ==Χ =
= Μετά την 1

I ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ | 
ΤΟ ΠΑΝΒΕΟΝ

θά προβάλη λίαν προσεχώς τό κομψοτέχνημα I

I 0 ΤΥΧΟΔΙΑΚΤΗΣ TOY MONTF ΚΑΡΛΟ I
I ΐ11 ■ 1 "ΐ =s s

Φιλμ κοσμοπολίτικου χαρακτήρος γεμάτο περιπέτεια, έρωτα, συγκίνησιν.
"Ολη ή ζωή των μεγαλουπόλεων τής Εύ- 1
ρωπης, IT πειο παράξενη περιπέτεια πού =
την εμψυχώνουν, ό γόης ΡΟΝΑΛΝΤ i

ΚΟΛΜΑΝ καί ή ώραιοτάτη ΤΖΟΑΝ ΜΠΕΝΕΤ 1

το ΣΙΜΕ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ
Ηρχισε τας παραστάσεις του μέ τον θρίαμβον τού ΛΩΡΕΝΧ Τϋ^ίΓΟΕΤ § 

τοϋ μεγαλειτέρου βαρυτόνου τοΰ κόσμου |

I ΜΕΤΡΟΠΟΛΟΤΑΝ I
Σκηνοθεσία ΜΙΙΟΑΕΣΛΑΦΣΚΥ 1

Μουσική ΜΠΙΖΕ, ΑΕΟΝΚΑΑΛΟ, ΡΟΣΣΙΝ1
I Η καλλίτερες σκηνές τής «Κάρμεν» των «Παληότσων» και τοΰ «Κουρέως τής | 

Σεβίλλης» ζωντανεύονται μέ τόν πιό θαυμαστόν τρόπον.
1 g

Τ A 8 Ν 0 A 0 Τ Η I:

jTOYENTIfl ΙΕΝΠΟΡΥ - ΦΟΞ ΦΙΛΜ
| Κ ΕΝ Τ ΡΙΚ Α^ΓΡΑΦΕίΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
| Έμμ. Μπενάκη 6 (Μεγ. Καστόρια) ΟΔΟΣΤΣΙΜΙΣ/Η? |

Α Θ Η Ν A I Θεσσαλονίκη
«“ΗΗΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΠΗΠΠ .... Illlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimiiiiiii^j

κ. κ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝ)ΓΡΑΦΩΝ ! !

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΤΕ >' 
ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗΝ 
ΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΑΙΝΙΑΝ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ Τον ΝΕΚΡΩΝ
ΤΩΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝθ¥-=”
ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ ΟΛΓΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ

ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΟΥΡΝΑΛ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 400 μέτρων πλήν της διακομιδής, 
της κηδείας κα'ι τής ταρής των ζΟΡΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗΝ.- Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΠΙ 
ΤΟΥΗ12ΡΙΙΚΤΟΥ “ΑΒΕΡΩΦ,. ΕΠΙΣΤΡΕΦΏΝ ΕΚ ΒΕΝΕΤΙΑΣ.— ΔΟΞΟ
ΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ' “ΑΒΕΡΩΦ.. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ' ΤΗΣ ΒΑΣΙ
ΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟ ΓΕΝΕΙΑΣ.— Ο Β ΛΣΙΛ ΕΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΩΝ ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥ
ΜΑΤΑ ΤΟΥ.-ΟΙ ΜΕΝ1ΔΙΛΤΕΣ ΠΑΡΕΛΑΥΝΟΝΤΕΣ ΕΙΙΙ ΚΑΡΠΩΝ 
ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΩΝ. 
— ΟΛΟΚΛΠΡΟΣΠ ΥΙΙΟΔΟΧΙΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ' 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ'.— Κ. Τ. Λ. Κ. Τ. Λ.

6 ΟΠΕΡΑΤΕΡ :

ΕΜΜ. ΤΖΑΝΕΤΗΣ
ΓΑΒΡ. ΛΟΓΓΟΣ
ΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΧΑΡΙΛ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ 
ΤΑΣ. ΠΑΝΝΑΚΑΚΗΣ 
ΝΙΚΟΛ. ΒΟΥΖΟΥΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥ&ΥΝΣΙΣ :

ΑΝ. ΜΕΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΥΡΑ Η· η·· ■■■ ■■
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Τηλεγρ. Δ)σις: ΛΥΡΑΦ1ΛΜ



ΠΡΟΣΕΧΩΣ^ ΠΡΟΣΕΧΩΣ^

ΕΝΑ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ

ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΓΑΠΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(LADIES IN LOVE)

Σκηνοθεσία : ΓΚΡΙΦΦΙΟ

Μέ τάς

ΣΙΜΟΝΗ ΣΙΜΟΝ
ΖΑΝΕΤ ΓΚΑίΗΝΟΡ 
ΛΩΡΕΤΤΑ ΓΙΩΓΚ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΖ ΜΠΕΝΝΕΤ

ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΠΟΥ @9 ΑΦΗΣΗ ΕΠΟΧΗ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΒΥΕΝΤΙΒΙΕΙΠΙΡΪ - ΦΙΞ ΦΙΛΜ
Κεντρικά Γραφεία 

'Οδός Έμ. Μπενάκη 6
Τηλεφ. 22654

Ύπ)μα Θεσσαλονίκης
Όδός Τσιμισκή 7 

Τηλεφ. 28-95

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΟΔΟΣ ΣΠΥΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 47

ΤΗΛ. Λ,ΣΙΓ -ΝΟΒΣΙΝΕ. ΑΘΗΝΑΣΒΘΗΝβΙΑΡ, ΤΗΛ, 20-618

ΔΙΕΥθΥΝΤΛΙ ΚΙΝΗΜΗΤΟΓΡΗΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΔ0Σ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ
Τό Ζουρνάλ τής μετακομιδής

ΤΩΝ ΣΟΡΩΝ ΤΩΝ ΗΕΙΜΝΗΣΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΟΦΙΑΣ και ΟΛΓΑΣ

Θά περιλαμβάνη σκηνάς τής μετακομιδής τών λειψάνων 
άπό Φλωρεντίας, Βρινδησίου, Πειραιώς, ’Αθηνών τήν έν 
Άθήναις μεγαλοπρεπή κηδείαν και τήν έν Τατοΐφ ταφήν 
Των, ώς και σκηνάς άπό τήν ζωήν τοΰ Στρατηλάτου Βα
σίλειος.

Ή ταινία, μήκους καθαρού 3.00—350 μέτρων, θά είναι 
έξ δλοκλήρου ήχητική, Οά περιλαμβάνη δέ έπί τής φωνο
ληψίας καί δλα τά πένθιμα εμβατήρια τά όποια ή μου
σική τοΰ Δήμου ’Αθηναίων θά παιανίση είδικώς διά τήν 

φωνοληψίαν.
ΤΙ ταινία θά προβάλλεται άνευ υποτίτλων, ειδικός δέ 
ομιλητής (σπίκερ) θά έπεξηγή τάς διαφόρους σκηνάς.

ΚΛΕΙΣΑΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

* 3 Λ 4 <1Λ Α 4 3 « <5« Α4ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ «
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ΣΥΝΔΡΟΜΑ!
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

Έτησία Δρχ. 350
Αί σύνδρομα! άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΒΕΩΡΗΣΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΟΥΝΕΙΣ 

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άρι8. 43 
(Α* ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΤΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου : 28·143

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος...Δρ. 10.— 
Ήσελίς.... » 800.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφιονίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ΕΤΟΣ ΙΓ'ΑΡ, 20(389) ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΑΧ.1Ο
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ΝΕΟΙ ΗΣΤΕΡΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ
"Οταν πρό τίνος έλεγαν, σέ μιά φιλική συντρο

φιά, είς τήν μεγάλην καλλιτέχνιδα τής όθόνης Γκρέτα 
Γκάρμπο, πώς μέ τήν υπέροχη τέχνη της έκέρδισε 
περισσότερο άπό πλούτη, τήν άθανασίαν καί πώς τό 
δνομά της θά μείνη αιωνίως είς τήν μνήμην τών 
άνθρώπων, αύτή γελούσε. Μέ τόν συνήθη σκεπτικι
σμό πού τήν χαρακτηρίζει, τους άπήντησε : «Μετά 
είκοσι, τριάντα χρόνια, άν είμαι άκόμη είς τήν ζωή, . 
άπομονωμένη σέ μιά έρημική γωνιά τής πατρίδος 
μου, εΐνε ζήτημα άν θά ύπάρχουν μερικές έκατοντά- 
δες προσώπων που θά θυμούνται, πώς κάποτε υ
πήρξε μία Γκρέτα Γκάρμπο...»

Πράγματι τίποτε δέν εΐνε περισσότερο προσω
ρινό καί πρόσκαιρο άπό τήν κινηματογραφική δόξα 
καί δέν εΐνε άνάγκη νά περιμένουν είκοσι καί 
τριάντα χρόνια οί καλλιτέχναι τής όθόνης γιά νά 
παραμερισθοΰν καί λησμονηθούν. Όσονδήποτε ένδο
ξοι καί άν ύπήρξαν, κινδυνεύουν νά τό πάθουν άπό 
τής μιάς στιγμής είς τήν άλλην. Δέν προλαμβάνουν 
καλά-καλά νά μεσουρανήσουν οί «άστέρες» τοΰ Χόλ
λυγουντ καί πίπτουν ώς διάττοντες πρός τήν δΰσιν 
των. ΟΙ λόγοι εΐνε άπλούστατοι. Έν πρώτοις ή ζωή 
τοΰ Χόλλυγουντ μέ διαρκή μέριμναν καί άγώνα έπι- 
κρατήσεως, μέ άδιάκοπον προσπάθειαν συγκρατή- 
σεως γραμμών τοΰ σώματος καί λάμψεως καλλο
νής, μαραίνει γρήγορα τήν ώμορφιά καί εξαντλεί 
τό ταλέντο. Έπειτα τό παγκόσμιον Κοινόν τοΰ κι
νηματογράφου βαρυέται πολύ γρήγορα νά βλέπη 
καί νά θαυμάζη τούς Ιδιουςκαί τούςίδιους «άστέρας» 
καί διά νά άποσοβήσουν αυτήν τήν μονοτονίαν, οί 
διευθυνταί τών μεγάλων κινηματογραφικών έπιχει
ρήσεων προσπαθούν νά τοΰ παρουσιάσουν κάτι τό 
νέον, ρίπτοντες είς τό κινηματογραφικόν στερέωμα 
νέους «άστέρας.» ’Από τούς νέους αύτούς «άστέρας» 
οί περισσότεροι σβύνουν μέ τάς πρώτας άναλαμπάς, 
μερικοί δμως άνέρχονταί πρός τό μεσουράνημα 
σπρώχνοντας άλλους πρός τήν δύσιν.

Ένα ξένον κινηματογραφικόν περιοδικόν ξεχω
ρίζει δώδεκα, άρσενικούς καί θηλυκούς, άπό τούς 
νέους «άστέρας» τοΰ Χόλλυγουντ, διά τούς όποιους 
προλέγει δτι γρήγορα θά σκιάσουν τούς παλαιούς 
καί θά κυριαρχήσουν είς τό κινηματογραφικόν στε
ρέωμα Οί νέοι αυτοί «άστέρες» δέν έπιβάλλονται 
μόνον μέ τήν ώμορφιά των καί τό ταλέντο των, 
άλλά καί μέ τήν ειδικήν καλλιτεχνικήν των μόρφω- 
σιν τής όποιας κατά μέγα μέρος έστεροΰντο οί πα
λαιοί. Έχουν φοιτήση εις ειδικός θεατρικός σχολάς 
μακιγιαρίσματος, μεταμορφώσεων, ήθοποιΐας κλπ. 
Έχουν μάθη έπιστημονικώς τήν τεχνικήν πλευράν 
τοΰ κινηματογράφου μέ τάς άντανακλάσεις τοΰ φω
τός, τάς φωτοσκιάσεις, τάς ψευδαισθήσεις κλπ. Έπί 
πλέον γνωρίζουν καί δμιλοΰν άπταίστως δυο καί 
τρεις γλώσσες, είς τρόπον ώστε διά τήν παρουσίαν 

τών έργων είς πολλάς γλώσσας νά μή έχουν άνάγ 
κην «ντουμπλαρίσματος», είς τό όποιον δμιλεϊ άλλο 
πρόσωπον διά λογαριασμόν των. Τέλος οί νέοι αύ- 
τοίκάστέρες»εΙνε δλοι ήλικίας μεταξύ δεκαεπτά καί 
είκοσι δύο έτών, επομένως έχουν μπροστά των άρ- 
κετόν περιθώριον χρόνου διά νά παλαίσουν καί νά 
έπιβληθοΰν.

Άπό τούς αρσενικούς νέους «άστέρας»ό έχων πε- 
ρισσοτέρας έλπίδας νά μεσουρανήση εΐνε δ Ζάν 
Λουΐ Μπαρώ. Τό πρόσωπό του, μέ τά φλογέρα μά- 
■τια, μέ τά μαλλιά πού πέφτουν πρός τά έμπρός σέ 
άτακτες μποΰκλες, μέ τήν άνήσυχη μορφή, ήρεσεν 
έξαιρετικώς είς τά φίλμ πού παρουσιάσθη μέχρι 
σήμερον. Είς τό νέον ' φιλμ πού δέν έπαίχθη άκόμη 
«Ελένη», είς τό όποιον υποδύεται τόν ρόλον τοΰ 
Έκτορος, λέγεται πώς θά κάμη κατάπληξιν μέ τήν 
τέχνην του. 'Ένας άλλος «άστήρ» πού άρχίζει νά 
θριαμβεύη εις τό Χόλλυγουντ εΐνε δ Σέρζ Γκράβ. 
Εΐνε μόλις δεκατεσσάρων έτών καί έν τουτοις παί
ζει ρόλους εικοσαετούς έραστοΰ. Αί ’Αμερικανίδες 
εΐνε ξετρελλαμένες μαζί του. Πολλοί προλέγουν δτι 
θά άναΦανή διά τάς γυναικείας καρδίας αντάξιος 
διάδοχος τοΰ Βαλεντίνο. Άντιθέτως, ό νεαρός καλ
λιτέχνης Σάρλ Ντορά, άν καί αύτός μόλις είκοσι 
δύο έτών, σημειώνει καταπληκτικήν έπιτυχίαν είς 
ρόλους τοΰ τραγικοΰ πατέρα, τοΰ πονεμένου συζύ
γου κλπ. Ώς έπί τό πλεΐστον έμφανίζεται μέ μικρόν 
ΰπογένειον, μεταμορφώνεται δέ τόσον τέλεια καί 
παίζει τόσον δυνατά τούς ρόλους του, ώστε κανείς 
δέν θά μπορούσε νά φαντασθή δτι ό άνθρωπος πού 
συχκινεΐ είς τούς ρόλους τοΰ πατέρα, τοΰ αδικημέ
νου συζύγου κλπ., εΐνε εικοσαετές παιδί.

Άπό τούς θηλυκούς «άστέρας»μεγάλην έπιτυχίαν 
σημειώνει ή Έλέν Ρομπέρ, ή όποία παίζει ρόλους 
γοητευτικοΰ κοριτσιού. Εΐνε προικισμένη μέ ύπέ- 
ροχη φωνή, πράγμα τό όποιον εΐνε άσυναγώνιστον 
στοιχεΐον έπιτυχίας διά τόν όμιλοΰντα κινηματο
γράφον. Άλλος θηλυκός «άστήρ»,πού σημειώνει τώρα 
τεραστίαν έπιτυχίαν, εΐνε ή Βίβιαν Ρομάνς. Άπό 
δεκατριών έτών είχε χαρακτηρισθή ώς «παιδί θαΰ- 
μα», Ιδίως γιά τό χορό της καί τό τραγοΰδί της. 
Έξηφανίσθη έπί πέντε χρόνια, τά όποια δμως δέν 
έπήγαν χαμένα Κατά τό διάστημα αύτό καί μέ τά 
χρήματα πού είχε κερδίση μικρό άκόμη κοριτσάκι, 
έσπούδασε γλώσσες καί κινηματογραφική τέχνη. Οί 
Αμερικανοί τήν χαρακτηρίζουν ώς τήν «νέαν γυ
ναίκα τοΰ σέξ άπήλ».

Ή Ρεζίν Πονσέ σημειώνει έπιτυχίαν ιδίως γιά τή 
μεγάλη δραματική της τέχνη, θεωρείται ώς ή διά
δοχος τής Μάρλεν Ντήτριχ, μέ τήν όποιαν άλλως τε 
όμοιάζει καί τήν οποίαν μιμείται λίγο είς τάς ένδυ- 
μασίας καί τούς τρόπους. Τό τελευταίο της έργο 
έσημείωσε τέτοιαν έπιτυχίαν, ώστε αί κινηματογρα-

Κ. Κ. Διευθυνταί Κινηματογράφων !

Ή έπικερδεστέρα έβδομάς τοΰ Κινηματογράφου σας θά είναι ή 
προβολή τής λεπτομερεστάτης όμιλούσης καί ήχητικής ταινίας τής

ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΣΟΦΙΑΣ καί ΟΛΓΑΣ 
παραγωγής τών γνωστών Κινηματογραφικών Εργαστηρίων

ΑΦ“ ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΙ & Σ“ 
ΟΔΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 39Β - ΑΘΗΝΑΙ 
ΤΗΛΕΦ. 29-142 ΤΗΑΕΓ. ΔΙΕΥΘ. ΔΡΙΚΟΦΙΛΜ -ΑΘΗΝΑΙ

Μονίμων άνταποκριτών τής: «Έκλαίρ-Ζουρνάλ — Παρισίων»
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Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ_ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ
Ή αμερικανική Αστυνομία έχει ώς μέσον άνακα- 

λύψεως, τον κινηματογράφον.
Ο'ι καλύτεροι Αστυνομικοί διαλέγουν ειδικούς συγ

γραφείς εις τους όποιους μεταδίδουν ένα συμβάν. 
’Επί τή βάσει δέ αύτοΰ οΐ ειδικοί συγγράφουν ένα 
θέμα, τό όποιον κατόπιν έπεξεργάζονται οί σεναρί- 
σται καί οί σκηνοθέται τό «γυρίζουν*. ’Ιδού καί με
ρικοί τίτλοι : «Πώς σας κλέβουν», «Τί πρέπει νά 
κάνη κανείς έμπρός σ’ ένα έγκλημα», «Πώς Αναγνω
ρίζονται τά ψευτονομίσματα των Τραπεζών», «Πώς 
νά ύπερασπίζεσθε» κτλ.

Μέ αύτό τό μέσον τοΰ κινηματογράφου, ή άστυ
νομία είχε λαμπρά Αποτελέσματα’ γι’ αύτό θέλει 
νά προχωρήση Ακόμη. «Έγύρισε» λοιπόν μεγάλα 
φιλμ μεταξύ τών οποίων τό «Ό πόλεμος τοΰ έγκλή- 
ματος». Κάθε ταινία ή όποια δείχνει εις τό κοινόν 
διάφορες Αστυνομικές όργανώσεις, μέ τις δυσκολίες 
τους καί μέ τά ήρωϊκά τους κατορθώματα, έχει μιά 
έπιτυχή έπίδρασι έπί τοΰ Κοινοΰ. Οί θεαταί κατά
λαβαν δτι είναι συμφέρον τους νά βοηθούν τήν άστυ
νομία. "Εκτοτε δέ, τά έγκλήματα καί οί φόνοι Αραι- 
ώθησαν εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας.

Πρό όλίγων μηνών εις τήν Καλιφορνίαν, Ανεκα- 
λύφθη ένα έγκλημα χάρις στόν κινηματογράφο. Ιδού 
πώς: Τρεις νέοι, θερμοί όπαδοί τοΰ κινηματογρά
φου, πήγαν σέ μιά κοιλάδα κοντά στό Σακραμέντο 
γιά νά «γυρίσουν» τά «εξωτερικά» ένός μικρού φιλμ. 
"Οταν έτελιίωσαν, έγύρισαν εις τό Λός ■ Άντζελες 
καί έδωσαν τήν ταινίαν τους εις ένα Ατελιέ διά νά 
τούς τήν έμφανίση. Μόλις έτοιμάσθη τήν «Ανέβα
σαν·· Ξάφνου ένας Από τούς θεατάς έβγαλε μιά 
κραυγή έκπλήξεως : Παρετήρησε εις τήν όθόνην 
κοντά σ’ ένα θάμνο μιά γυναίκα μισοπεθαμένη. Έ- 
νόμιζε δτι όνειρεύετο. ’Αλλά πάλι ιά ίδια. ‘Η γυ
ναίκα ξαναφάνηκε. Δέν άπατήθηκε- ήτο Αλήθεια. 
’Αμέσως οί τρεις κινηματογραφισταί έτρεξαν εις τήν 
Αστυνομίαν καί διηγήθηκαν τήν άνακάλυψιν των.

Διάφοροι Αστυνομικοί έκαμαν τάς άπαιτουμένας 
έρεύνας καί συνέλαβον ένα ό όποιος ήτο ό φονεύς.

Εις τό Σικάγο, κάθε Παρασκευή βράδυ, δίδεται 
μιά πρωτότυπος παράστασις ύπό τής Αστυνομίας μέ 
έλευθέραν έΐσοδον καί έτσι οί θεαταί είναι πολλοί.

Μεταξύ αύτών τών πολλών, εΰρίσκονται καί 
θύματα ληστείας ή άλλων οίωνδήποτε κακοποιών.

Εύρίσκονται λοιπόν έκεΐ διά ν’ Αναγνωρίσουν εις 
τήν όθόνην τόν ένοχον. Αί ταξιθέτιδες Αντικαθίσταν
ται Από Αστυνομικούς διά νά ήσυχάζουν τούς θεατάς.

Τά φώτα σβύνουν. Ή προβολή Αρχίζει. ‘Η σπείρα, 
τών κακοποιών Αναπτύσσει τό αιώνιο σενάριο,

— Νά, αυτός ποΰ μοΰ έπετέθη πρό τριών ήμερών!
— Πάλι δ Μίλ Ζάκσον ! Τόν ξαναείδαμε πάλι έδώ 

πρό μιας έβδομάδος.
"Οταν τά φώτα Ανάβουν τό κοινόν φεύγει Από 

τήν σάλλα. Μερικοί θεαταί οι όποιοι έχουν νά Ανα
φέρουν κάτι πηγαίνουν εις τά γραφεία.

"Ετσι λοιπόν εις τάς 'Ην. Πολιτείας ό κινηματο
γράφος είναι ένα μέσον σπουδαιότατον διά τήν Αστυ
νομίαν. Όόέττη Οικονόμου

φικαί έπιχειρήσεις τοΰ Χόλλυγουντ συναγωνίζονται 
γιά τήν έξασφάλισιν τής συνεργασίας της, προσφέ- 
ρουσαι μεγάλα ποσά. Τέλος, ή Μαντελέν Ρόμπιν- 
σον. ή -Παναγία τοΰ Βορρά», δπως ώνομάσθη εις 
τό Χόλλυγουντ, μία δεκαενεαέτις ξανθή καλλονή, μέ 
χαρακτηριστικά φειδιακής τέχνης, σημειώνει τώρα 
τεραστίαν έπιτυχίαν είς τούς έρωτικούς ρόλους.

ΑύτοΤ είνε οί «Αστέρες», τούς όποιους λανσάρει 
σήμερον τό Χόλλυγουντ καί διά τούς όποιους προ
λέγει δτι γρήγορα θά μεσουρανήσουν είς τό στε
ρέωμα τής κινηματογραφικής τέχνης.

0 ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΑΧ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
Ή πρεμιέρα τής νέας έγχρώμου παραγωγής τών 

«'Ηνωμένων Καλλιτεχνών» «Ό κήπος τοΰ Αλλάχ» 
μέ τήν Μάρλεν Ντήτριχ καί τόν Σάρλ Μπουαγιέ 
έστέφθη ύπό πλήρους έπιτυχίας. Ό καλλίτερος κό
σμος τής Αγγλικής κοινωνίας παρευρέθη καί έχειρο- 
κρότησε τόσον τό φίλμ δσον καί τήν πρωταγωνί- 
στριάν του, ή όποία, ώραιοτάτη, Ακτινοβολούσα Από 
νειάτα, τυλιγμένη σέ γούνες καί μπιζού Αξίας, πα
ρευρέθη είς τήν παράστασιν.

Ή Μάρλεν Ντήτριχ, θά παραμείνη έπ’ αρκετόν 
Ακόμη διάστημα είς τό Λονδϊνον, διά νά τελειώση 
τό φιλμ «'Ιππότης χωρίς πανοπλίαν», τοΰ όποιου 
είνε πρωταγωνίστρια. Μετά θά έπιστρέψη είς τό 
Χόλλυγουντ, δπου έχει υπογράψει νέον συμβόλαιον 
μετά τής «Παραμάουντ».

Μικρά Ν ε a

Ή περίφημη Ίταλίς καλλιτέχνις ”1ζα Μιράντα 
θά πρωταγωνιστήση μετά τοΰ έπίσης γάλλου καλ
λιτέχνου Πιέρ Μπλανσάρ είς τήν νέαν δημιουργίαν 
τοΰ Πιέρ Σενάλ «Ό μακαρίτης Ματίας Πασκάλ» τοΰ 
Λουΐτζι Πιραντέλλο.

— Ή γνωστή βιεννέζα καλλ«τέχνις Πάουλα Βέσ- 
σελυ πρωταγωνιστεί είς τό νέον φίλμ Die Julika 
παραγωγής Vienna—Syndikat— Films.

— Ό Κάρλ Λάμακ «γυρίζει» είς τά στούντιο τής 
U.F-A. ένα νέον φίλμ ύπό τόν τίτλον Sogar in diesen 
Zeiten μέ πρωταγωνίστριαν τήν Άννυ ’Όντρα καί 
τόν Βίκτωρ Στάαλ.

— Ή ’Αγγέλα Ζαλλόκερ, ή γνωστή μας πρωτα
γωνίστρια τοΰ έργου «Παρθένος τής ’Ορλεάνης» πού 
ΰπεδύθη τόν ρόλον τής Ζάν Ντ’ Άρκ, πρωταγωνι
στεί είς ένα νέον φίλμ παραγωγής Styria Film der 
Bavaria υπό τόν τίτλον Madchenpensionat, τό όποιον 
έσκηνοθέτησε ό πολύς Γκέζα φόν Μπόλβαρυ.

— Ό Χάνς "Αλμπερς θά πρωταγωνιστήση είς 
ένα νέον φίλμ παραγωγής U.F.A. ύπό τόν τίτλον 
Tatimel.

— Ή αμερικανική έταιρία Universal, θά πραγμα
τοποιήσω προσεχώς ένα νέον φιλμ πραγματευόμε- 
νον τήν βιογραφίαν τής κ. Κιουρί καί τοΰ όποιου ή 
ΰπόθεσις είνε γραμμένη Από τήν κόρην τής διασή- 
μου έπιστήμονος, Εδας Κιουρί. Πρωταγωνίστρια θά 
είνε ή συμπαθεστάτη Ίρέν Ντάν.

— Ό σκηνοθέτης Χόβαρτ Χέϊκς θά «γυρίση» διά 
λογαριασμόν τής R. Κ. Ο. τό φίλμ Gunga Din Από 
τό Αθάνατον έργον τοΰ Ρίντιγιαρ Κίπλιγκ.

— Ό Ζένε Ράΰμον θά πρωταγωνιστήση είς τό 
προσεχές φίλμ τής R. Κ. Ο. Steet Girl.

— Ό Σάρλ Μπουαγιέ καί ή Τζίντζερ Ρότζερς θά 
«γυρίσουν» μαζί διά πρώτην φοράν είς τό φίλμ 
Perfect Harmony, τοΰ οποίου τό σενάριο έχει γραφή 
υπό τοΰ γάλλου συγγραφέως Ζάκ Τιερύ.

— 'Η Πόλα Νέγκρι έπέστρεψεν Από τήν Ριβιέραν 
δπου μετέβη διά νά άναπαυθή έκ τών κόπων κατά 
τό «γύρισμα» τής_ νέας της ταινίας «Μόσχα— Σαγ- 
κάϊ», θ’ Αρχίση δέ διαπραγματεύσεις μετά τής Terra 
διά μελλοντικήν συνεργασίαν.

— Είς τό Παρίσι ίδρύθη ή «Γαλλική Κινηματο- 
θήκη», ή όποία συνεκέντρωσε διάφορα φίλμ παλαιά, 
πού έθεωροΰντο χαμένα γιά πάντα. Μεταξύ τών 
άλλων, έχει δλα τά έργα τοΰ Ρενέ Κλαίρ, τοΰ Ζάν 
Έπστάϊν, τοΰ Ζάκ Φεϋντέρ καί άλλων σπουδαίων 
ζάλλων ρεζισέρ, καθώς έπίσης καί διάφορα κλασ
σικά φίλμ.
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Παραγωγή C- A .E-
ΟΤΑΝ Η ΣΑΡΞ ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ

(Remus)
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «’Αττικόν» 
Έκμετάλλευσις : Άμολοχίτη, Βουλγαρίδη - Α.Ε Κ.Ε

"Εργο τολμηρό κα'ι ρεαλιστικό τοΰ Έντμόν 
Γκρεβΐλ, πού ξεφεύγει άπό τά συνηθισμένα. Ή ύπό- 
θεσ(ς του, ζωντανή, άληθινή, ψυχολογημένη, (τό τέ
λος μόνον φαίνεται κάπως ρομαντικόν καί έρχεται 
σέ σχετική άντ(θεσι μέ τόν γενικό χαρακτήρα τοΰ 
φιλμ) πραγματεύεται τήν περίπτωσι μιας νέας καί 
ώμορφης γυναίκας, πού άναγκάζεται νά καταφυγή 
σέ έραστή, έών λατρεύει τόν σύζυγόν της, γιατί ό 
τελευταίος, συνεπεία αύτοκινητιστικοΰ δυστυχήμα
τος, έπαθε τελείαν άνικανότητα Ό Γκρεβΐλ ένα 
τέτοιο ωραίο θέμα, που μάς θυμίζει λίγο τή «Στορ
γή» τοΰ Μπατάϊγ, τό έκινηματογράφησε μέ μεγάλη 
στοργή καί εύσυνειδησία. ’Άν μάλιστα οί ήθοποιοί 
ήταν καλλίτεροι, Ιδίως ή Ζάν Μπουστέλ πού δέν 
ήταν ή κατάλληλη γιά τόν τόσον δύσκολον ρόλον 
τής πρωταγωνίστριας, καί άν άπεφεύγοντο ώρισμέ- 
νοι τεχνικοί νεωτερισμοί, πού μοναδικό άποτέλεσμα 
έχουν νά κουράζουν τόν θεατή, τό έργον αύτό θά 
μπορούσε νά θεωρηθή άπό τά καλλίτερα τής εύρω- 
παΐκής παραγωγής.

Παρά τις έπιφυλάξεις μας αύτές δμως, τό «"Ο
ταν ή σάρζ προστάζει» έχει άμέριστον τήν συμπά- 
θειάν μας. Ή ώμορφη ύπόθεσις του καί ή προσπά
θεια τοΰ Γκρεβΐλ νά ξεφύγη άπό τά συνηθισμένα 
καλούπια, τήν δικαιολογούν άπολύτως. "Αλλωστε 
καί τό κοινόν μας καί αύτό είναι πρός τιμήν του, 
τό παρηκολούθησε μέ μεγάλο ένδιαφέρον.

Παραγωγή (J. F- Α.

Η ΕΝΝΑΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
(‘Ομιλούσα γερμανιστί) Προεβλήθη στό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Τό φίλμ αύτό μπορεί γενικά νά θεωρηθή ώς ένα 
άπό τά καλά δημιουργήματα τής U. F. Λ. Ή μεγά
λη γερμανική έταιρία τά τελευταία χρόνια δέν έσυ- 
νήθισε νά μάς ίκανοποιή, ώστε κάθε της καλόν νέον 
έργον τό σημειώνομεν μέ ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν.

Ή «Έννάτη Συμφωνία· είναι ένα μουσικόν δρά
μα μεγάλης σκηνοθεσίας καί άψογου τεχνικής. Ή 
ύπόθεσις του δέν διακρίνεται ούτε διά τήν πρωτο
τυπίαν της, οΰτε διά τό ένδιαφέρον πού παρουσιά
ζει, άλλ’ οΰτε καί διά τήν φαντασίαν τοΰ συγγρα 
φέως. Είναι ένα μίγμα άκαθορίστου είδους, κάτι 
πού θέλει νά είναι καί κοινωνική μελέτη καί άστυ- 
νομικόν δράμα καί κωμωδία χαρακτήρων, χωρίς νά 
είναι πραγματικά τίποτε άπ’ δλα αύτά. Τό έργον 
τό σώζει ή έκλεκτή καί άφθονος μουσική του (ή 
έκτέλεσις τής «έννάτης συμφωνίας» τοΰ Μπετόβεν 
ύπό μεγάλης όρχήστρας καί χορωδίας είναι κάτι 
τό θεσπέσιον) καί ή καλή σκηνοθεσία του.

Έκ τών ήθοποιών καλλίτεροι ό Βίλλυ Μπίργκελ. 
ή νεοεμφανιζομένη Μαρία φόν Τσασνάντυ, καί ή 
ύποδυομένη τήν μυστικοσύμβουλον τροφόν, Ή Λίλ 
Ντάγκοβερ, έκτος πού έγέρασε πιά αισθητά, έχει 
άποκτήσει καί μιά προποίησι στό παίξιμό της. πού 
δέν τήν είχε προηγουμένως.

Γενικά πρόκειται περί έργου ένδιαφέροντος, παρά 

τά μειονεκτήματά του, πού άξίζει νά τό παρακολου 
θήση κανείς. Ό έμπορικώτατος τίτλος του είνα 
μαγνήτης γιά κάθε είδους κοινόν.

Παραγωγή Warner Bros

0 ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «Ίντεάλ» 

dubbing
Έκμετάλ. Γουώρνερ-Φέρστ Νάσιοναλ A. Ε.

Λίγα είναι όμολογουμένως τά άστυνομικά έργα 
πούμποροΰννάπαραβληθοΰν μέ τό ύπό κρίσιν: «Σκάρ- 
φες», «Δέν είμαι ό ένοχος·, «Νύχτες άγωνίας» κΓ 
ένα δυό άλλα άκόμη.

Οί γκάγκστερς μετά τήν ποτοαπαγόρευση έχουν 
έπινοήσει διάφορα άλλα κόλπα γιά νά κερδίζουν τή 
ζωή των. «Ό Πόλεμος τοΰ έγκλήμτος» μάς δείχνει 
μέ ρεαλισμό καί παρατηρητικότητα δλο τόν μηχανι
σμό τών σατανικών έπινοήσεων τοΰ άμερικανικοΰ 
υποκόσμου.

‘Η τεχνική είναι άξιόλογη, χωρίς περιττά πράγ 
ματα μέ φωτισμό καί φωτογραφία πρώτης τάξεως, 
πού δημιουργούν τήν κατάλληλον άτμοσφαΐρα μέσα 
στήν όποιαν έκτυλίσσεται τό σκληρό καί δυνατό 
αύτό δράμα. Ό ρυθμός νευρώδης καί ζωηρός δέν 
άφήνει τόν θεατή νά κουρασθή. Οί ήθοποιοί, μ’ έπί 
κεφαλής τόν "Εντουαρντ Ρόμπινσον, άφθαστον σέ 
έκφραση καί φυσικότητα, καί τήν Τζόαν Μπλόντελ, 
μέ τό έξυπνο παίξιμο, είναι δλοι στούς ρόλους των.

Μερικές ύπερβολές στήν ύπόθεσι, παρμένες κινη
ματογραφική άδεια, δέν μειώνουν τήν άξίαν τοΰ 
έργου.
Παραγωγή Μ. G. Μ,

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ
Όμιλοΰσα άγγλιστί Προεβλήθη είς τό «’Αττικόν· 

Έκμετάλλευσις Μέτρο · Γκόλντουϊν A. Ε.

Τό πρώτο μεγάλο φίλμ τής περιόδου. Όμολο- 
γοΰμεν πώς είχαμε χρόνια νά ίδοΰμε φίλμ τόσον 
δυνατό, τόσον περίφημα σκηνοθετημένο, τόσον πρω 
τότυπο. Ή άνταρσία τής άγγλικής φρεγάδας «Μπά- 
ουντυ», πού έγινε άφορμή νά μεταβληθή ή στάσις 
τών άξιωματικών πρός τούς ναύτας, καί νά δη- 
μιουργηθή ένα ναυτικό δίκαιο πιό λογικό καί άν- 
θρώπινο, έδωσε τήν εύκαιρίαν στόν έκλεκτό σκηνο
θέτη Φράνκ Λόϋντ νά πλουτίση τήν Τέχνην τοΰ Κινη
ματογράφου μέ ένα πραγματικό άριστούργημα.

Εικόνες γεμάτες ώμορφιά καί ποίησι. 'Όλο τό 
μεγαλεΐον τής θάλασσας. Σκηνές παραδεισιακής 
ώμορφιάς καί γαλήνης στήν όνειρεμμένη Ταϊτή. 
"Αλλες πάλιν γεμάτεσ άγριότητα καί άγωνία. 'Όλα 
αύτά δέ, συνηνωμένα σ’ ένα έργο μεγάλης άξίας, 
πού τό διαπνέει μιά άνώτερη πνοή, αιχμαλωτίζουν 
τήν προσοχή μας άπ’ τήν άρχή ώς τό τέλος.

Οί ήθοποιοί δλοι στούς ρόλους των. ΤΙ νά πή 
κανείς γιά τόν Κλάρκ Γκέημπλ καί τόν Τσάρλ 
Λώτον ; Καθένας μέ τή δική του τεχνοτροπία, είναι 
τέλειος. Επίσης συμπαθέστατος δ Φράνσοτ Τόν.

’Εκείνο δμως πού καταπλήσσει σ’ αύτό τό έργον 
είναι ή ώμορφιά καί ή έκφραστική δύναμις τών 
δυό ιθαγενών γυναικών, πού ξεπερνά δτι μάς έδω
σαν κατά καιρούς ή μεγάλες (;) λευκές πρωταγωνί
στριες τής όθόνης.

Συμπέρασμα: "Εργο μεγάλο, δυνατό, τέλειο!

Άπό τά σπάνια δημιουργήματα τοΰ Κινηματογρά
φου, πού μάς άποζημιώνει γιά τις άμέτρητες ήλι- 
θιότητες πού βλέπομε καθημερινά. Έκ παραλλήλου 
ή έμπορική τυυ άξια είναι σημαντική.

Παραγωγή Tobis
ΜΑΡΘΑ

Όμιλοΰσα γεργανιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 
Έκμετάλλευσις : «Άνζερβός» A. Ε.

Τό γνωστόν μελόδραμα τοΰ Φλότοου διεσκευάσθη 
ύπό τοΰ Κάρλ "Αντον είς κινηματογραφικόν έργον. 
Έγειναν πολλές μεταλλαγές, άπαραίτητες γιά νά 
σταθή ώς φίλμ, άλλά ή γενικές γραμμές διατηρούν
ται. "Ο,τι μάς γοητεύει άπό τό έργον αύτό είναι ή 
γλυκειά μουσική του καί τά τραγούδια του καί δ 
τρόπος μέ τόν όποιον έκτελοΰνται. ’Επίσης άξιόλο 
γα είναι μερικά γραφικά «έξωτερικά» καί ώρισμέ
νες ειδυλλιακές σκηνές.

Ή ύπόθεσις δέν λέγει πολλά πράγματα. ’Αλλά 
σ’ αύτοΰ τοΰ είδους τά έργα, ή ύπόθεσις παίζει τό 
μικρότερο ρόλο

Άπό τούς ηθοποιούς ξεχωρίζει ό Φρίτς Κάμπερς 
ό μόνος πού έχει τήν κινηματογραφική πείρα. Ό 
Γκεόργκ Άλεξάντερ άδικεϊται άπό τόν άντιπαθή 
καί άχαρι ρόλον του. Οί πρωταγωνισταί δυό «άστέ
ρες» τοΰ γερμανικού μουσικοΰ θεάτρου, είναι εύχά 
ριστοι στό νά τούς βλέπη κα’ι νά τούς άκούη κα 
νείς, άλλά τό παίξιμό τους έχει κάποια άστάθεια 
καί συστολή.

Τό κουαρτέττο τοΰ άργαλειοΰ, ώραιότατο, είναι 
μιά άπό τις καλλίτερες σκηνές τοΰ φίλμ.

Γενικά πρόκειται γιά ένα μουσικό φίλμ καλοβαλ
μένο καί εύχάριστο, πού άξίζει νά τό παρακολου 
θήση κανείς, Ιδίως γιά τή μουσική του.

Παραγωγή Universal

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠ’ ΤΗ ΖΩΗ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 

dubbing
Έκμετάλλευσις Άμολοχίτη— Βουλγαρίδη Α. Ε. Κ. Ε.

Τό φίλμ αύτό είναι διασκευή ένός μυθιστορήμα
τος τής Φανό Χόλστ καί έσκηνοθετήθη άπό τόν 
Τζών Στάλ. Γιά δσους είδαν τό «Περιθώριο τής 
ζωής» τών ίδιων δημιουργών, αύτό σημαίνει πολλά. 
Αύτή τή φορά δμως τό άποτέλεσμα τής συνεργα~- 
σίας τής περιφήμου συγγραφέως καί τοΰ έκλεκτοΰ 
σκηνοθέτου δέν ύπήρξεν τόσον εύτυχές. Στό έργον 
διαδραματίζονται παράλληλα δυό ύποθέσεις. Ή 
έρωτική ίστορ'α δυό γυναικών, μητέρας καί κόρης, 
πρός τό ίδιον πρόσωπον καί ή τραγωδία μιάς 
μαύρης, πού πεθαίνει στό τέλος άπελπισμένη, γιατί 
ή κόρη της, άπό λευκό πατέρα, τήν άπαρνεϊται. Αί 
δυό ύποθέσεις είναι συνδεδεμένες μέ μεγάλη μαε
στρία, ώστε νά υήν ύπάρχη τίποτε τό ξεκάρφωτο. 
Άλλά αύτό τό πράγμα γίνεται άφορμή νά μοιρασθή 
τό ένδιαφέρον μας. ’Άν μάλιστα προστεθή δ βραδύς 
ρυθμός, καθίσταται εύνόητον, γιατί τό έργον δέν μάς 
ένθουσιάζει. "Υστερα ή διαφορά τών φυλών, είναι 
πράγμα πού έμεΐς δέν μπορούμε νά νοιώσωμε·

'Η Κλωντέτ Κολμπέρ. στόν κύριο ρόλο, δείχνει 
γιά μιά άκόμη φορά πώς είναι μεγάλη καλλιτέχνις, 
ικανή νά έρμηνεύση κάθε είδους ρόλον. Όμολογοΰ 
μεν δμως δτι τήν προτιμάμε σέ έλαφρές κομεντί, 
δπου είναι άσυναγώνιστη. Ή Ρόσελ ΧοΟντσον, στόν 
ρόλον τής κόρης, ένθυμίζει πολύ τήν Σιμόνη Σιμόν 
καί αύτός δέν είναι μικρός έπαινος. Ό Γουώρνερ 
Ούΐλλιαμ άπλώς καλός. Αξιοσημείωτη καί ή μαύρη 

ήθοποιός, πού έρμηνεύει μέ μεγόλην έκφραστικό- 
τητα δλην τήν κλίμακα τών συναισθημάτων.

Τό έργον αύτό ήξιζε καλλιτέραν τύχην έκείνης, 
πού έγνώρισε κατά τήν προβολήν του στό «Πάνθεον». 
Οί λόγοι τής άποτυχίας του είναι δυσεξήγητοι. Πάν
τως ή προβολή μεγάλων έργων στό «Παλλάς» καί 
τό «Αττικόν» συνέβαλε κατά μέγα μέρος σ’ αύτό.

Παραγωγή Warner Bros

0 ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑ
Όμιλοΰσα άγγλιστί Προεβλήθη στό «Ίντεάλ»

Έκμετάλλευσις Γουώρνερ —Φ. Νάσιοναλ A. Ε.

Ή τόλμη καί ή ειλικρίνεια τών άμερικανών 
ν’ άναγνωρίζουν τά σφάλματά των καί τάς έλλείψεις 
των, θά προκαλή πάντοτε τόν θαυμασμόν μας. Δέν 
όπισθοχωρούν έμπρός σέ κανένα «mea culpa» καί 
αύτό μάς έδωσε μερικά πολιτικο-κοινωνικά έργα 
σπάνιάς δυνάμεως.

Ό «Δρόμος πρός τά κάτεργα» είναι μιά νέα 
έκδοσις, τρόπον τινα, τοΰ «Είμαι ένας δραπέτης». 
Τό σενάριο πραγματεύεται τά βασανιστήρια καί_τά 
μαρτύρια πού ύφίστανται στις φυλακές δυό άθώοι, 
πού ήθέλησαν νά ξεσκεπάσουν τις άπάτες ένός πο
λιτικού Όλες ή σκηνές στά κάτεργα είναι έξαί- 
ρετες. Ή στάσις τών καταδίκων μέσα στό τοΰννελ 
(άπομίμησις καί αύτή τής «Μαύρης Κολάσεως») γε
μάτη ρεαλισμό καί ζωή.

Οί ήθοποιοί ύστεροϋν κάπως. Ό Ντόναλντ Γούντς 
είναι δ καλλίτερος. Φυσικά δέν είναι Μιοΰνι, άλλά 
κατορθώνει νά σταθή άρκετά καλά στό δύσκολο 
ρόλο του.

Γενικά «Ό δρόμος πρός τά κάτεργα» είναι έρ
γον ένδιαφέρον γιά τόν ρεαλισμό του καί τήν ώμό- 
τητά του. Αύτά καί ή δύναμις ώρισμένων σκηνών 
μάς κάνουν έπιεικεΐς γιά τήν άντιγραφήν τοΰ «Εί
μαι δραπέτης» καί γιά τήν άνεπάρκειαν ώρισμένων 
ήθοποιών καί συγκεκριμμένως τής Καίη Λίνακερ.

Ή έπιτυχία του στό «Ίντεάλ» δπήρξε περιωρι- 
σμένη, γιατί συνέπεσε νά προβάλλεται σέ έβδο
μάδα άγριου συναγωνισμού.

Παραγωγή R.K.O.
ΤΟΠ ΧΑΤ

Όμιλοΰσα άγγλιστί Προεβλήθη στό ’Τιτάνια» 
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Τό Τόπ Χάτ» είναι τό νέον φίλμ τοΰ χαριτωμέ
νου ζεύγους Τζίντζερ Ρότζερς - Φρέντ ’Ασταιρ, δμο- 
λογουμένως δέ καί τό καλλίτερον άπ’ δσα είδαμε 
μέχρι σήμερον. "Ενα έργον γεμάτο φρεσκάδα, ζωή, 
εξυπνάδα, χιούμορ, νόστιμα εύρήματα, γλυκειά μου
σική καί έξαιρετικά μπαλλέτα καί χορούς. Ή ύπό- 
θεσις είναι άρκετά συμβατική καί άμερικανίζουσα. 
Άλλά είναι τόσον τό κέφι τών έρμηνευτών, τόσον 
καλοβαλμένο τό έργον, ώστε νά μή δίνωμεν μεγάλη 
σημασία στήν ύπόθεσι. Άλλωστε τό κοινόν γελά, 
ένθουσιάζεται, άκόμη δέ καί χειροκροτεί σέ ώρισμέ- 
να σημεία, πράγμα πού άποδεικνύει δτι τό φίλμ 
έπιτυγχάνει άπόλυτα τόν σκοπόν του. Τά ντεκόρ 
πλούσια καί μοντέρνα- Ή φωτογραφία πρώτης 
τάξεως.

Τό ζεΰγος Ρότζερς ■ Ασταιρ θαυματουργεί γιά 
μιά άκόμη φορά. Ό Φρέντ "Ασταιρ μέ τό έξυπνο 
παίξιμό του, μέ τήν άνεσιν τών κινήσεών του καί 
τήν άπλότητά του, καί μέ τήν χορευτικήν του δεινό
τητα είναι άφθαστος στό ρόλο του. Ή Τζίντζερ 
Ρότζερς, κομψοτάτη, άντικατέστησε δριστικά τήν 
Λίλιαν Χάρβεϋ στή συμπάθεια τοΰ κοινοΰ μας. Έπί-
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‘Η χειμερινοί Κινηματογράφοι τής πρωτευούσης, 
εύρίσκονται έν πλήρει όργασμώ.

ΟΙ μέχρι σήμερον λειτουργοΰντες, όκτώ κεντρικοί 
πρώτης βιζιόν, συναγωνίζονται εις τήν προβολήν 
έκλεκτών έργων, χωρίς δμως νά έπιτυγχάνουν τό 
έπιθυμητόν, πλόν έκείνων πού παρουσιάζουν έργα 
δχι μόνον απλώς δυνατά, άλλά καί έξαιρετικώς ά- 
ρεστά είς τούς πολλούς φίλους τής έβδόμης τέχνης.

Τό γεγονός τοΰτο έπιστοποιήθη άπολύτως κατά 
τάς δύο παρελθούσας έβδομάδας. καθ’ άς, ένώ δλοι 
οι Κινηματογράφοι προέβαλον έκλεκτάς ταινίας, μό
νον 2—3 έπραγματοποίησαν μεγάλας εισπράξεις. 
Δηλαδή ό κόσμος μή διαθέτων μεγάλο κονδύλιον 
έβδομαδιαίως διά τά θεάματα, είτε, μή έπαρκών νά 
έπισκέπτεται τούς όκτώ καί μεθαύριον δώδεκα κεν
τρικούς Κινηματογράφους κατά τό διάστηματών έπτά 
ήμερΩν τής έβδομάδος, περιορίζεται είς τό νά έκλέγη 
πολύ τό θέαμα πού θά προτιμήση νά τίμηση. Έκτός 
άν νομίζουν οί διαφωνοϋντες πρός τήν γνώμην μας 
αύτήν ένδιαφερόμενοι έπιχειρηματίαι, δτι έπειδή 
πρέπει δπως δήποτε νά ικανοποιούνται αί έπιχειρή 
σεις των, πρέπει καί τό κοινόν νά πηγαίνη καί τάς 
έπτά ήμέρας τής έβδομάδος. είς δύο Κινηματογρά
φους καθ’ έκάστην ήμέραν καί νά διαθέτη τοιουτο
τρόπως διά θέαμα κινηματογράφου 350 δρχ. έβδο- 
μαδιαίως, δηλαδή δλας του τάς οικονομίας.

Τότε θά προτείνωμεν καί ήμεϊς νά κλείσουν δλες 
ή ταβέρνες, τά ντάνσιγκ καμπαρέ, τά θέατρα, τά 
Τή Ρούμ, ή ’Εκκλησίες κλπ. καί νά μεταβληθοϋν τά 

σης καλός είναι καί ό Έντουαρ Έβερετ Χόρτον 
σ’ ένα κωμικό ρόλο.

Ή μουσική τοΰ γνωστού συνθέτου ’Ίρβιν Μπέρλιν 
πολύ σύντομα θά έκλαϊκευθή.

Μέ δυό λόγια τό «Τόπ Χάτ» είναι ένα έζαιρετικά 
έπιτυχημένο, στό είδος του φίλμ. Τό κοινόν μας τό 
έξετίμησε δσον τοΰ ήρμοζε, πράγμα πού πιστεύω 
δτι θά συμβή καί είς όποιοδήποτε άλλο μέρος ήθελε 
προβληθή.

Παραγωγή Paramount

ΣΑΓΚΑΙ·
Όμιλοΰσα άγγλιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 
Έκμετάλλευσις: Άμολοχίτη Βουλγαρίδη Α. Ε. Κ. Ε.

Γιά πρώτη φορά είδαμε τόν Σάρλ Μπουαγιέ σέ 
τόσο μέτριο έργο. Οί άμερικανοί δύσκολα νοιώθουν 
τήν εύρωπσϊκή νοοτροπία καί σπάνια εύρωπαΐος 
καλλιτέχνης μπορεί νά έγκλιματισθή στό Χόλλυ
γουντ. Τό σενάριο τοΰ «Σαγκάί πού έχει ώς θέμα 
τό χάσμα πού χωρίζει τήν λευκή άπό τήν κίτρινη 
φυλή, μόνον ειρωνικά σχόλια μπορεί νά προκαλέση 
στόν έλληνα, καί γενικώς στόν Εύρωπαΐο θεατή. 
"Οταν λοιπόν τό έργον δέν στέκεται άπό τή βάσι 
του, είναι έπόμενον πώς παύει νά παρουσιάζη έν
διαφέρον γιά τό κοινόν.

Ό Μπουαγιέ, άν καί κατώτερος άπό άλλες δη
μιουργίες του, κάνει δτι μπορεί γιά νά δώση ζωή 
στό φίλμ. Σέ μερικές στιγμές, ιδίως στις έρώτικές 
τό κατορθώνει. Ή Λορέττα Γιώγκ. πολύ ώμορφη 
άλλά ψυχρή καί άτονη.

Ό φωτισμός, ή φωτογραφία, τά ντεκόρ καί γενι
κώς τό τεχνικόν μέρος, δπως καί δ ήχος είναι 
άμεμπτα.

Γενικά .πρόκειται γιά ένα φιλμ πού στέκεται 
μόνον χάρις στό δνομα τοΰ Σάρλ Μπουαγιέ. 

πάντα είς Κινηματογράφους, ό δέ λαός νά έγκατα- 
λείψη τάς έργασίας του καί νά έγκατασταθή μονίμως 
είς τάς αίθούσας τών Κινηματογράφων, πρός ικανο
ποίησή τών παθόντων έξ ομαδικής κινηματογραφι
κής παραφροσύνης, έπιχειρηματιών.

Λυπούμεθα πολύ, είλικρινώς, διότι είμεθα ύπο- 
χρεωμένοι νά κρίνωμεν τά πράγματα μέ τόσην αύ- 
στηρότητα. Επειδή δμως πονυϋμεν προβλέποντες τήν 
πτώσιν τοΰ είδους αύτοΰ τοΰ θεάματος, διά τήν 
πρόοδον, τήν μελετημένην δμως πρόοδον, τοΰ όποίου, 
τόσον ένδιαφέρθημεν καί συνετελέσαμεν κατά τά 
δέκα πέντε έτη τής κινηματογραφικής μας ζωής, θά 
ήθέλαμεν, δπως καί έννοούσαμεν, μίαν άλλου εί
δους προσπάθειαν έκ μέρους τών έπιχειρηματιών 
μας διά τήν πρόοδον καί τήν έμπορικήν άνάπτυξιν 
τοΰ Κινηματογράφου είς τήν χώραν μας καί δχι τοΰ 
σημερινού είδους, πού δέν διαφέρει διόλου άπό τό 
είδος τοΰ διεξαγομένου ίσπανοϊσπανικοΰ πολέμου.

Άς έλπίσωμεν δτι οι έπιχειρηματίαι μας θά συ- 
νέλθουν καί θά θελήσουν νά έξεύρουν μίαν διέξοδον 
τώρα πού δέν είναι άκόμη άργά, διότι μετ’ όλίγον 
ϊσως θά είναι. * * *

Μέσα είς τήν πλειάδα τών Κινηματογράφων προ- 
σετέθη άπό τοΰ παρελθόντος Σαββάτου 7 Ν)βρ(ο,υ 
καί τό έπί τής όδοΰ Πατησίων Ά λάμπρα ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν τών έπιχειρήσεων τοΰ κ. Α. ΖερβοΟ Ό νέος 
κινηματογράφος προβάλη έργα β' βιζιόν μέ ποικι
λίαν προγράμματος βαριετέ καί μέ τιμάς εισιτηρίων 
δρχ 10 καί 15.

Κατά τάς δύο παρελθούσας έβδομάδας προεβλή 
θησαν είς τούς κεντρικούς α'. βιζιόν Κινηματογρά
φους τά έξής έργα κατά τάς κάτωθι ήμερομηνίας.

Σπλέντιτ: 2-8 Νοεμβρίου “Βοκκάκιος,, μέ τόν 
Βίλλυ Φρίτς καί 9—15 ίδίου “Άβε Μαρία,, συγχρό
νως μέ τό Τιτάνια.

Παλλάς : 2 8 Νοεμβρίου “Ο Πόθος,, μέ τήν Μ. 
Ντήτριχ καί 9—15 ίδίου “θείο τραγούδι., μέ τήν Μ. 
Έγγερτ-

Αττικόν· 2—15 Νοεμβρίου “Ναυτική άνταρσία,, 
μέ τόν Κλάρκ Γκέϊμπλ.

Τιτάνια : 2—8 Νοεμβρίου “Τόπ Χάτ,, μέ τό χορευ
τικόν ζεΰγος Άστερ-Ρότζερς καί 9—15 ίδίου “Άβε 
Μαρία,, μέ τόν Μπενζαμΐνο Τζίλλι.

Πάν&εον : 2-8 Νοεμβρίου “Εικόνες άπ’ τή ζωή,, 
μέ τήν Κλωντέτ Κολμπέρ καί 9 — 15 ίδίου “Κλεοπά
τρα,, έπίσης μέ τήν Κλ. Κολμπέρ,

Απόλλων ; 29 ’Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου “Η 
φωνή τής ζούγκλας,, μέ τόν Χάρρυ Πήλ καί 5—11 
Νοεμβρίου “Οί άετοί τών θαλασσών,, μέ τήν Σό- 
οοθερν.

Ίντεάλ : 2—8 Νοεμβρίου “Ο δρόμος πρός τά κά
τεργα,, καί 9-15 ίδίου Ένας άνδρας μέ καρδιά,,.

BSs ττανία·,2-8 Νοεμβρίου “Μετροπόλιταν,, μέ 
τόν Λώρενς Τίμπετ, καί 9—15 “Ο δρόμος πρός τήν 
δόξαν,,.

* *
Είς τό προηγούμενον τεύχος έξ άβλεψίας άνε- 

γράφη δτι ό Κινηματογράφος «Τιτάνια» έκαμε έναρ- 
ξιν τήν 19 ’Οκτωβρίου ήμέραν Δευτέραν, ένώ πραγ- 
ματικώς έκαμε έναρξιν δύο ήμέρας ένωρίτερα, δη
λαδή τήν 17 ’Οκτωβρίου 1936 ήμέραν Σάββατον καί 
ώς έκ τούτου είς τήν ειδικήν στήλην τών εισιτηρίων

ό ολικός άριθμός τοΰ «Τιτάνια» παρουσιάσθη ήλατ- 1 
τωμένος σημαντικώς.

Λόγω τοΰ λάθους αύτοΰ. είμεθα ύποχρεωμένο_ι

ΠΑΝΘΕΟΝ «Ή κόρη τοΰ έπαναστάτη», Σ. Τέμπλ.
Παρασκευή 
Σάββατον

23
24

’Οκτωβρίου Είσιτήρια 1284
2542

νά άναδημοσιεύσωμεν κατωτέρω τά είσιτήρια τοΰ Κυριακή 25 » » 4310
κινηματογράφου « Τιτάνια» άπό τής άκριρους ημέρας Δευτέρα 26 » > 2586
τής ένάρξεως διά νά μή ΘεωρηΘή δτι σκοπίμως έγέ- Τρίτη 27 » » 621
νέτο τό άδίκημα Τετάρτη 28 > » 869
ΤΙΤΑΝΙΑ «Τό μυστικόν λοχαγού οϋσσάρων», Σ. Λάνερ Πέμπτη 29 » » 824

Σάββατον 
Κυριακή 
Δευτέρα 
Τρίτη

17
18
19

’Οκτωβρίου Είσιτήρια 1466
» 2660
» 619

Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

30
31

1 Νοεμβρίου »

704
907

3140
20 » » 746 Τό δλον » 17787

Τετάρτη 21 » » 820 ΑΠΟΛΛΩΝ « Εκτός νόμου», 'Εντουαρ Ρόμπινσον.
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον

22
23
21

» 764
» 652
» 906

Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον

22
23
24

’Οκτωβρίου Είσιτήρια 831
541
895

Κυριακή 25 * » 1670 Κυριακή 25 > » 1204
Τό δλον 10303 Δευτέρα 26 » » 711

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον οί Α' βιζιόν ά,θη- Τρίτη 27 » » 155
ναϊκοί Κινηματογράφοι έπραγματοποίησαν τά κάτωθι Τετάρτη 28 » »
εισιτήρια. Τό δλον » 433g

Έβδομός 26 -1 Νοεμββίου 1936. Έβδομός 2 — 8 Νοβμββίου 1936
ΠΑΛΛΑΣ «Σαγκάί» , Σάρλ Μπουαγιέ. ΠΑΛΛΑΣ «Πόθος» Μάρλεν Ντήτριχ.
Δευτέρα 26 'Οκτωβρίου Εισιτήρια 5254 Δευτέρα 2 Νοεμβρίου Είσιτήρια 4832
Τρίτη 27 » » 1693 Τρίτη 3 > » 3603
Τετάρτη 28 » » 1713 Τετάρτη 4 » W 3058
Πέμπτη 29 » » 1319 Πέμπτη 5 » 2204
Παρασκευή 30 » » 1039 Παρασκευή 6 » > 1662
Σάββατον 31 » 1595 Σάββατον 7 > 3274
Κυριακή 1 Νοεμβρίου » 3881 Κυριακή 8 » > 5461

’23584Τό δλον » 16464 Τό δλον »
ΤΙΤΑΝΙΑ «Έννάτη συμφωνίαΜπετόβεν»,Λίλ Ντάγκοβερ ΤΙΤΑΝΙΑ «Τόπ Χάτ», Άστερ—Ρότζερς.

1902Δευτέρα 26 ’Οκτωβρίου Είσιτήρια 3906 Δευτέρα 2 Νοεμβρίου Είσιτήρια
Τρίτη 
Τετάρτη

27 » » 1561 Τρίτη 3 > » 1786
28 > » 2242 Τετάρτη 4 » » 1946

Πέμπτη 29 » » 2117 Πέμπτη Λ » » 1647
Παρασκευή 30 » » 1982 Παρασκευή 

Σάββατον
6 » » 1278

Σάββατον 31 » » 2683 7 » > 2365
Κυρία > ή 1 Νοεμβρίου » 4562 Κυριακή 8 » » 3350

Τό δλον » 19053 Τό δλον » 14274

ΑΤΤΙΚΟΝ · Σκιές τοΰ παρελθόντος», Λ. Οΰλριχ. ΑΤΤΙΚΟΝ Ναυτική ’Ανταρσία», Κλ. Γκέϊμπλ.
Δευτέρα 26 ’Οκτωβρίου Είσιτήρια 1938 Δευτέρα 2 Νοεμβρίου Είσιτήρια 8392
Τρίτη 27 » » 940 Τρίτη 

Τετάρτη
3 > » 3057

Τετάρτη 28 » 1100 4 » » 3001
Πέμπτη 29 » » 1224 Πέμπτη 5 » » 2804
Παρασκευή 80 » » 1126 Παρασκευή 6 » > 2218
Σάββατον 31 > » 1748 Σάββατον 7 » > 3617
Κυριακή 1 Νοεμβρίου » 3007 Κυριακή 8 > > 6165

Τό δλον » ’ 11088 Τό δλον » 24257
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Μιά νύχτα στήν Όπερα», Γ. Φραϊλιχ. ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Βοκκάκιος», Β. Φρίτς.
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη

26
27
28

’Οκτωβρίου Είσιτήρια 2817
» 986
» 1238

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη

2
3
4

Νοεμβρίου ΕΙσιτήριο. 1058
1025
1129
845Πέμπτη 29 » » 1248 Πέμπτη 5

Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

30
31

1 Νοεμβρίου
Τό δλον

» 1014
» 1584
» 2877
» 11259

Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

6

8
Τό δλον

727 
1116 
1830
7730

ΙΝΤΕΑΛ « Ό πόλεμος τοΰ εγκλήματος», Ε. Ρόμπινσον. ΠΑΝΘ.ΟΝ «Εικόνες άπ’ τή ζωή», Κλ. Κολμπέρ

Δευτέρα 26 ’Οκτωβρίου Είσιτήρια 2506 Δευτέρα 2 Νοεμβρίου Εισιτήρια 366
395Τρίτη 27 * » 796 Τρίτη 3 » *

Τετάρτη 
Πέμπτη 
ΠαρασκευΤ)

28
29
30

> . 768
» 558
» 526

Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή

4
5
6

622
605
561
838

1267
4654

Σάββατον 
Κυριακή

31
1 Νοεμβρίου

» 732
» 1951

Σάββατον 
Κυριακή 8 »

Τό δλον 7873 Τό δλον



18 «ΚIΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ1 ΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» — |
ΪΝΤΕΑΛ «Ό δρόμος πρός τήν δόξαν», Ντ. Γούντς;
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου Εισιτήρια 818
Τρίτη 3 » » S53
Τετάρτη 4 » » 821
Πέμπτη 5 . » 588
Παρασκευή 6 » » 505
Σάββατον 7 » ■ » 763
Κυριακή

ΑΠΟΛΛΩΝ

8 » » 2-180
Τό δλον 6828

<Ή φωνή τής ζούγκλας», Χάρρυ Πήλ.
Πέμπτη 29 ’Οκτωβρίου Είσιτήοια 780
Παρασκευή 30 » » 657
Σάββατον 31 · » 956
Κυριακή 1 Νοεμβοίου » 2867
Δευτέρα 2 » » 138.
Τρίτη 3 » ». 181
Τετάρτη

ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ

4 » » 233
Τό δλον 5815

«Μετροπόλιταν», Λ. Τίμπετ.
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου Είσιτήοια 73
Τρίτη 3 » » 74
Τετάρτη 4 » » 91
Πέμπτη 5 » » 112
Παρασκευή 6 » » 86
Σάββατον 7 » » 135
Κυριακή 8 » » 463

Τό δλον 1037

1ΙΜΜΜΜI
Πειραιεύς

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα “Η δεύτερα Ραψω
δία τοϋ Αίστ,, “Μιά νύχτα στήν "Οπερα,, καί Μάρθα.,.

Χάϊ—Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα “Σαγκάί,, μέ 
τόν Μπουαγιέ καί «Ό πόθος».

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα “Ταςεΐδι χωρίς τέ
λος,, καί “Τόπ Χάτ,,.

Καπιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα “Η μικρά έτανα- 
στάτις,, καί “Η επιστροφή τοΰ Τσαντοΰ,. μέ έπιτυχίαν.

’Απόλλων. (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα 
“Ο "Εντυ φακίρης,, καί «Μέσα στή θύελλα».

Κρυστάλ. (Ν. Κοκκινιάς), Προεβλήθησαν τά έργα 
“Ζουανίτα,, καί "Νέος Ταρζάν, .
Φεσσκλβ νίκη

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα Είναι ώραΐα νάσαι 
έρωτευιιένος», «Μέσα στήν καταιγίδα», ·Τό μυστικόν τοϋ 
λοχαγού τών ούσσάρων» καί «Ό κύριος άπό τήν Όξ· 
φόρδη»-

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Αντωνία», «Κα
ζίνο ντέ Παρί», «‘Ο κόμης είναι γυναίκα», «Φθινοπω
ρινά γυμνάσια» καί «Μσριέττα».

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Βικτώρια», «Ραν
τεβού στή Βιέννη» «Βατερλώ», «'Ηρωική παρέλασις», 
«Ντάβιντ Κοππερφίλντ», «Τό πειό ακριβό φιλί» καί ·Ρεγ
γίνα».

Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η μικρή έπαναστά- 
τις», «Γυναίκες πολυτελείας», «Τό μυστήριον μιάς αυτο
κτονίας», «‘Η πριγκήπισσα διασκεδάζει», «Ζοϋντεξ», 
«Μόντε Κάρλο», «Τό μυστικόν τοΰ Τάρλυ Τσάν», «Νύ
χτες αγωνίας», «Γλεντώ τή ζωή μου» καί «Τό μαύρο 
ντόμινο».

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα “Η μικρή Ντόριτ,, 
"Πολυμελής οικογένεια,, “Η πριότη φλόγα,, "Καλιέντε,, 
“Τό διπλό ρομάντζο»,, “Χρυσές μποΰκλες,, καί “Ο μι. 
κρός Ιάκωβος,,.

Έ&νικόν, Προεβλήθησαν τά φίλμ “Τό ρόδον τοϋ με

σονυκτίου,, “Τό τέλος μιας άγάπης,, "Τό καμπαρέ τών ο
νείρων,, “Μή μέ ξεχνάς "Η κόλασις,, καί “Τελευταΐαι ή
μέραι τή: Πομπηίας,,.

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα "Οί "Αθλιοι,, 
‘Μπαντέρα.,, "Φοΰ Μαντσοΰ,, “Τό νανούρισμα,, “Γό κα

ράβι τοΰ τρόμου,, “’Αγωνία αετών,, “Τό κοράκι,, “Ή
σαΐα χόρευε,, “Οί πειραταί τής χαμένης νήσου,, "Ντά- 
βιντ Κοππερφιλ,, καί “Ο λΰκος τοϋ Λονδίνου,,.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “’Αγάπα με γιά 
παντα,, “Οί "Αθλιοι,, “Η μάσκα τοϋ θανάτου,, “Ζοΰν- 
τες., “Β τρκ ιρόλλα,, “Μή μέ ξεχνάς., "Η επιστροφή τοΰ 
Τσαντοΰ,, “Η "Ανάστασις,, καί “II Κόλασις,,.

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Εξυπνος δολοφό
νος,, “Ο άγνωστος στραγγαλιστή:,, “Πολυμελής οικογέ
νεια,, “Δραπέτης τών κάτεργων,, “Ο υιός τοϋ Ταρζάν,, 
“Μυστηριώδη; κατάσκοπος., "Νύχτες αγωνίας,. καί Ό 
φτερωτό: καβαλλάρης,,.

"Ιλιον Προεβλήθησαν τά φίλμ "Ρομάνς,, “’Επιφυ
λακή,, “Κάστα Ντίβα,, ‘“Αγωνία ’Αετών,, καί “Ο κόμης 
Όμπλικαντό,,.

’Αχίλλειον. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Η γόνδαλα τής 
άγάπης,, “Μαΰρα Ρόδα,, "Μπέλλα Ντόννα,, “Η ξανθή 
Κάρμεν,, “Μιά γυναίκα πού ξέρει τί θέλει,, “Τό τέλος 
μιάς άγάπης., “Ερως καί ήθική,, ‘ ’Αγάπα με γιά πάντα,, 
“Μιά νύχτα στό Μόντε Κάρλο,, "Μή μέ ξεχνάς, καί 
“Κλό Κλό,,. ’ ’

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν τά φίλμ "Οί γρενναδιέροι 
τής άγάπης,, "Πολωνός έβραιος,, “Ο κυρίαρχος τοΰ κά
μπου,, “Τά μαΰρα ρόδα,, “Ξανθή Κάρμεν,, “Φλόγες τοϋ 
κισμέτ,, "Γό τέλος μ ας άγάπης,, ""Ενας ναύτης μέ καρ
διά,. "Χρυσή πεταλούδα,, “Μαύρη συμμορία,, “’Αγάπα 
με γιά πάντα,, “Ρέξ Μπέλλ , “Μή μέ ξεχνάς,, καί “Οί 
πειραταί τών θαλασσώ',,.
Πάτραι

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή ζωή αρχίζει σή
μερον», «Ζουανίτα», «Ή γυναίκα τής ταβέρνα.» καί « Η 
επιφυλακή».

Πάν&εον (Ιϊθουσα). Προεβλήθησαν τά. έργα «Τό στοι- 
χειωμένο χρυσάφι», «Ό δήμιος», «Γιατί νά δουλεύουμε;», 
«Ό βασιλεύς τής μπάρας», «Ή έξόρμησις», «*Η γυναίκα 
τής ταβέρνας» «καί 20 χιλιάδες χρόνια στό Σίγκ Σίγκ».

Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά φίλμ «διαβα
τικά πουλιά», «‘Η έξόρμησις», «Ό κύριος τοΰ θανάτου», 
«Ό βασιλεύς τής μπάρας», κ ί «Οί γίγαντες τών θαλασ
σών-. Άνδριόπουλος
Καλάμκι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα « Οιαν ό έρως ψιθυ
ρίζει», «Ή γυναίκα τής ταβέρνας», «Λουκρητία Βοργία», 
«Ή ζωή αρχίζει σήμερον», «Νύχτα γάμου». «Ή σκύλλα», 
«Ρωμαϊκά σκάνδαλα» καί «Ή παρθένος τής ’Ορλεάνης».

"Εσπερος Προεβλήθησαν τά έργα «Άνάμεσ ι σέ δυό 
καρδιές», «Γκάγκστερ», «‘Ο κλέπτης», «‘Ο μεγαλύτερος 
έρως τοΰ Σοϋμπερτ», «‘Ο λΰκος τοΰ Λονδίνου» καί «Τό 
παιδί τοΰ καταδίκου». Μπατάγιας
Αίγιον

Άνάπλασις. Προεβλήθησαν τά έργα «Σκιές πού περ
νούν», «‘Ο καβαλλάρης φάντασμα», «Οί ίππόται τής έ 
ρήμου», «‘Υποχθόνιοι γίγαντες», -Χρυσές μποΰκλες» καί 
«Σήμα κινδύνου».

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό είσαγγελεύς», 
»Γκράν Πρί», «‘Ο άσσος τώντζόκεϋ», «Τό άγριο άλογο», 
καί «Νανά». Καρβέλας
ι\άρ αχ

'Ολύμπια Προεβλήθησαν τά έργα "Βατερλώ,, ‘Ό 
Μπάστερ ελληνιστής,, “Η κόλασις τής Σακγάης,, ‘‘Ο 
πρωταθλητής,, "Ίνστιτοΰτον καλλονής,, “Η ζητιάνα τής 
άγάπης,, “Μιά ώρα κοντά σου,, “Εμμα,, "Σαμψών,, "Αυ· 
τοκρατορικύς δρόμος,, “Πλουτήστε γρήγορα,, "Τό άσθενες 
φΰλον,, "Ταξεϊδι δίχως τέλος,, “Μιά χριστουγεννιάτικη 

%αδυά„ “Η κόλασις τών καρχαριών,, καί “Έπαναστασις 
τά χαρακώματα,,.

Παλλάς. Τήν Παρασκευήν 6 Νοεμβρίου έκαμε ένσρξιν 
ό νέος μεγάλος κινηματογράφος ύπό τήν διεύθ. τοΰ κ. 
Μ. Τζεζαϊρλίδη. Κατά τά έγκαίνια παρέστησαν πλήν τοΰ 
εκλεκτού κόσμου καί άπασαι αί Άρχαί τής πόλεως, προε
βλήθη δέ τό έργον "Η έννάτη συμφωνία τοϋ Μπετόβεν,,

Τιτάνια. Δίδει παραστάσεις δ θίασος Κατερίνας Άν- 
δρεάδου, Μπακογιάννης
X χλκί ς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ "Ραντεβού στή 
Βιέννη,, "Τυφών,, “Η γόνδολα τών χιμαιρών,, “Τό μυστι
κόν τών Βοροντσέφ,, καί "Τό ήμερολόγιον μιάς ερωτευ
μένης,,. Λυκόπ.
Κέρκυρα.

Οϋφα (Θέατρον Ποικιλιών) Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μητρότης», «‘Η εύθυμη ζωντοχήρα», «Ευτυχία», «Βασι
λικόν βαλς», «Όταν δ έρως ψιθυρίζει» καί ·Ό διάβολος 
είναι γυναίκα».

Τό Δημοτικόν Θέατρον έκτεθέν διά τελευταίαν φοράν 
είς δημοπρασίαν τήν 27 ’Οκτωβρίου, κατεκυρώθη έπ’ δνό- 
ματι τοΰ έπιχειρηματίου κ. Σ. Πετροπούλου αντί έτησίου 
μισθώματος 206 500 δρχ. καί διά πέντε έτη.
Βα8ΰ (Σάμου)

'Απόλλων. Προεβλήθησαν μετά μεγάλης έπιτυχίας τά 
έργα «Τό καμπαρέ τών ονείρων», «Ότσιτσόρνια» καί 
«Νέα ‘Υόρκη Μιαμί». .

Τιτάνια (θερινός)ι Προεβλήθησαν τά έργα «Αί δύο 
ορφανοί» καί «Βαρκαρόλα» καί διεκοψε τάς προβολάς 
του λόγφ τοΰ καιροί

Λίαν προσεχώς θά κάμη έναρξιν τών χειμερινών του 
παραστάσεων εντός τοΰ παληοΰ Δημοτικού σχολείου μέ 
τό έργον «Τό αηδόνι τής Βιέννης».

Πανσαμιακόν (Καρλοβασίου). "Εκαμε έναρξιν τών χει
μερινών του προβολών μέ τό έργον «Λάκ-ω-ντάμ» τό ό
ποιον έσημείωσεν μεγάλην έπιτυχίαν. Ήλιάδης
Χϊ»;

Άστήρ. Προεβλήθησαν είς τό θερινόν τά έργα «Λευ
κός γάμος», «Ό κοζάκος καί τ’ αηδόνι», «Αί τελευταΐαι 
ήμέραι τής Πομπηίας», καί «Τό τραγούδι τοϋ ήλιου», είς 
δέ τόν χειμερινόν «Ή ταξειδιιότις», «Μονάχη ατή ζωή», 
«‘Ο νόμος τής γροθιάς» καί «Περιπέτειαι στή Χονολου
λοΰ» μέ τόν χονδρόν καί λιγνόν. Βουδονρης
Χανιά

Ιίάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Τό ίπποδρόμιον 
τοΰ θανάτου,, ‘Ό κατακτητής,, “Τό μαύρο δωμάτιον,, 
"Ο λοχαγός Μπόιιπυ,, “Τούνελ No 9 δέν άπαντά·,, “Κα
τάσκοπος 14,, “Επιζόντ,, καί ένα κάου-μπόϋ.

’Ολύμπια Προεβλήθησαν τά έργα "20,000 χρόνια στό 
Σίγκ Σίγκ,, έπιτυχώς, “Έπανάστασις στά χαρακώματα,, 
“Υπό δίαιταν,, έπιτυχώς, "Κερένιες μάσκες,, έπίσης έπι
τυχώς, “’Εχθρός τής Κοινωνίας , “Η ζωή αρχίζει σήμε
ρον,, καί "Στή μέθη τοΰ βιολιοΰ,,. 'Λ· Κλάρκ
Ηράκλειον

Πουλακάκη. Μετά τάς παραστάσεις τού θιάσου τής 
κυρίας Κατερ. Άνδρεάδη προεβλήθη έπιτυχώς είς έποχάς 
τό έργον "ΟΙ άθλιοι,, τού Β. Ούγκώ, Έπίσης προεβλήθη 
τό έργον “Μιά ζωή πού ξαναρχίζει,,.

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα “Τό μαύρο φεγγάρι,, 
έπεισόδια άπό τό έργον “’Αόρατη σκιά,, “Μιά μυστηριώ
δης ύπόθεσις,, “Ο λευκός προδότης,, καί “Σπίρτο μονάχο,, 
Ρέθυμνον

Ίδαΐον "Αντραν. Προεβλήθησαν τά έργα «Όταν ξυ
πνά τό παρελθόν», «Αάκ-ω-ντάμ», «‘Ο ύγρός τάφος», «Τό 
μυστικόν τής κ. Μπλάνς», «Τό βάλς τοί παραδείσου», 
<Χαρήτε τή ζωή σας», «Ή κυρία μέ τάς καμελίας», «Τά 
θύματα τής κρίσεως» καί «Ό κυρίαρχος τής ζούγκλας»,

Καβάλλα

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα "Έρως καί ήθική,, 
“Η γόνδολα τών χιμαιρών,, “Βικτώρια,, “Μαΰρα ρόδα,, 
“Τό κορίτσι μιάς νύχτας,, καί "Καλιέντε,,.

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα “Θεόδωρος καί 
Σια,. “Η μαύρη συμμορία,, καί “ΟΙ "Αθλιοι,, είς τρεις 
έποχάς.

Προσεχώς κάμνει έναρξιν καί δ νέος κινηματογράφος 
Τιτάνια είς τήν τελείως άνακαινισθεΐσαν αίθουσαν τοΰ 
πρώην Αίγλη μέ νέα μηχανήματα όμιλοϋντος Κλάγκ 
Φίλμ, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Ν. Καρασμάνη.
Σέρραι

Χρόνιαν. Προεβλήθησαν τά έργα «ΟΙ δέο δρόμοι», 
«Κάστα Ντίβα» έπιτυχώς, Ρεγγίνα», «Καλιέντε» καί «Ή 
παρείσακτος».

Πάν&τον. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η πριγκήπισσα 
διασκεδάζει», «Τό είδΰλιον τού Βόλγα», «Ύπό δίαιταν», 
«’Αντωνία» καί «Ό κόμης είναι γυναίκα».
Ξάνθη

Πάν&εον (Διεύθ. Χρ. Σιάκα) Προεβλήθησαν τά έργα 
“Ζοϋντεξ,. “Βομβάη Έξπρέί,, “Θά πάρω ένα εκατομμυ
ριούχο,, καί “Πολυμελής οικογένεια,,.

Ήλύσια. (Διεύθ. Χρ. Σιάκα). Νέαι έγκαταστάσεις δ- 
μιλοϋντος Κλάγκ Φίλμ. Πανηγυρική έταρξις μέ τό έργον 
“Ρομάνς,, μετ’ έξαιρετικής έπιτυχίας. ’Επίσης προεβλή
θησαν τά φίλμ “Μπαττερφλάϋ,, “Η πριγκήπισσα διασκε
δάζει,, καί διάφορα Νιούς. Παρασχίδης

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Άμερικ. Πρεσβεία ΆΘήναι 1-11-936 ΑΙέχρι 30-10-937
Κινημ. Οΰφα Πάλας » 1-11 936 » 30-10-937
Κ. Σολομωνίδης Ν.Κοκκινιά 1-11-936 > 30 10-937
Τ. Λαζανδς Δερβένι 1-10936 » 30 9 937
Β. Τσολιάς Άρτα 1-10-936 > 30- 9-937
Μ. Γλυτσός ΆΘήναι 1-11-936 » 3010-937
Π. Καπετανάκης Ρέθυμνον 1-10-936 » 30- 9937
Ζ. Παπαδόπουλος Κύπρος 1-11-936 » 30-10-937
D. Mallah Tel-Aviv 1- 9-936 > 30- 8-937
D. Sarda Paris 1-11 936 > 30-10-937
X. Σιάκας Ξάνθη 1-11-936 » 30-10-937
Β. Βουτσΐνος Βόλος 1-11-936 » 30 10-937
Γ. Γκρίμ ΆΘήναι 1-11-936 » 3010-937

ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΙΤΑΝΙΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠ1ΧΕΙΡΗΣΙΣ
ΑΡΙΣ. ΠΑΡΘΕΝΗ

ΕΝ ΑΓΡΙΝΙΟ.

Άνεγερθέν επίτηδες καί μέ συγχρονι
σμένα καινουργή μηχανήμανα φ|« 
ΛΙΠΣ ΣΟΝΟΡ προβάλλει τά έκλε- 

κτότερα κινηματογραφικά έργα.



ΕΛΙΝΟΡ ΠΑΟΥΕΛ
Η ΓΥΝΑΙΚΑ—ΡΥΘΜΟΣ

Τό καινούργιο «άστέρι» πού άνεκάλυψε ή «Μέτρο» καί μέ πραγματική τηςύπερηφάνεια θά παρουσιάσω 
λίαν προσεχώς άπό τής όθόνης τοΰ _«Άττικοϋ» στήν άφθαστη άπό άπόψεως πλούτου, μουσικής, ύπο

θέσεως, χορού καί σκηνοθεσίας μουσική ύπερπαραγωγή
ΡΥΘΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΩΔΙΕΣ

(τοΰ Μπρωδουαίη)
Παρτναίρ της στό έργον τούτο είναι, όμεσουρανών σήμερα στό Χόλλυγουντ ζέν-πρεμιέ ΡΟΜΠΕΡ ΤΕ*Υ'ΛΟΡ


