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_^.ΚΛΩΝΤΕΤ ΚΟΛΜΠΕΡ
Η Ιδεώδης βεντέττα~τοϋ κινηματογράφου, ώς έμφανίζεται μετά τοΰ διασήμου Κλάρκ Γκέΐμπλ ε’ις 
τό άριστούργημα τοΰ Φρ. Κάπρα “ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ MIAMI,,’ τό όποιον ώς γνωστόν έβραβεύθη εις 
<ήν Κινηματογραφικήν "Εκθεσιν τής Βενετίας καί εις τόν έτήσιον έν Νέα Ύόρκη διαγωνισμόν, ώς 

μία έκ των μεγαλειτέρων δημιουργιών τής έφετεινής παραγωγής.



ΔΕΥΤΕΡΑ
21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ATTD Κ©Ν
Ο ΜΕΓΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ©ΡίΑΜΒΟΣ ΤΗΣ

Νόρμα ςηρερ

ΟΤΑΝ Nil ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΓΑΟΑ
ΜΕ ΤΟΥΧ

ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ και ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΜΗΡΣλΛΛ 

ΣΚΠΠΟΘΕΣΙΒ: ΕΝΤ/ΛΟΝΤ ΓΚογΛΝΤΙΓΚ

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΡΑ ΙΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΔΟΣ

Γρ«φεΐα ’Αθηνών ,ν , _ , ,----------------------- Τηλεγραφική Διεύθυνσις Υποκαταατημα ΟεαΜκη;
«Μέτρβφιλμς»

Οδός Θεμιστοκλ έβνς 13 
Τπλέφ. 25.364 'Οδός Βενι^έλβυ 3

Τηλέφ. 35 81

Ι»Π&ΑϊΠΠΗΩΗΓΝΠΜΝ{ίΙΓίίίίίίίίίίί»Πηίί11ΝΒ»ΠίίίίΓΓΠΠίϊ«Η1Π1ΠΒί?Η*ΩΕ riniffw
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

Έτησία....... Δρ. 100.—
Έξάμηνος.. . » 60.—
Τρίμηνος. . . » 30.—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ 
Έιησία Δολλάρια ΔΥΟ 
Αί σννδρομαι άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΕΤΟΣ IB' ΑΡ. 1 (347)

(0Q^7,--X

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

I
ΕΤΟΣ: ΙΔΡΥΣΕΩΣ Ί 924 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ!

HP. & Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
’Αρχισυντάκτη;: Βίων Παπαμιχάλης 

Γραφεία : ‘Οδός S2KPATOYS άριθ. 43 
(Α· ΟΡΟΦΈΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΤΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

I 
1 
ί I

*0 στίχος.. . Δρ. 10.— 
Ήσβλίς.... · 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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Η ΚΑΘΡΗΝ ΧΕΠΜΠΟΥΡΝ
Ή Κάθριν Χέπμπουρν, ή περίφημη πιά πρωταγω

νίστρια, έγεννήθηκε άπό άστικήν οικογένειαν, εϋπο- 
ρην καί τιμίαν.

Ό πατέρας της Ιατρός, Σκωτικής καταγωγής, 
είχε μίαν προσωπικήν άντίληψιν τών καθηκόντων 
τής άνατροφής τών παιδιών του. Άπό τήν μικρήν 
των ήλικίαν, τούς μετέδωσε γνώσεις ύγιεινής λεπτο- 
μερεστάτας καί τά έμόρψωσε σύμφωνα μέ τά διδάγ
ματα τής προτεσταντικής θρησκείας.

Ή μητέρα δέν ήτο πολύ διαφορετική άπό αύτόν. 
Ή κυρία Χέπμπουρν είχε έπί πλέον μίαν τάσιν νά 
άσχολεΐται μέ τά κοινωνικά ζητήματα, μεταξύ τών 
όποίων έτοποθετοΰσε είς τήν πρώτην γραμμήν δσα 
άφοροΰσαν τήν γυναίκα. Φανατική φεμινίστρια, ύπε- 
ρηφανεύετο δτι είχε πείσει διά τήν ορθότητα τών 
ιδεών της τήν άριστοκρατίαν τοΰ Χάρτφ^ρδ καί τούς 
πολιτικούς τής χώρας, καθώς καί διότι είχε φιλοξε
νήσει είς τό σπίτι της τήν κυρίαν Πάνκγουρστ, τήν 
γνωστοτάτην -σουφραζέτια·.

Είς ήλι ίαν 12 έτών, ή μέλλουσα ήθοποιός είχε 
θπ“ζ μητέρα της, μίαν καταπληκτικήν εύγλωττίαν 
καί δρεξιν διά συζητήσεις. Ή κυρία Χέπμπουρν έσυ- 
νήθιζε νά τήν πηγαίνη, μικρό κοριτσάκι άκόμη, είς 
τάς διαλέξεις καί τάς συγκεντρώσεις όπου προήδρευε. 
Εκεί, ή Κάθρην έμαθε δλα τά μυστικά τής γυναι

κείας πολιτικής φλυαρίας.
, Εξ άλλου ή κυρία Χέπμπουρν. βέβαια δτι ή καλή 
υγεία είναι τό κλειδί τής ζωής, δέν έπαυε ποτέ νά 
διδάσκη είς τά παιδιά της τήν συστηιιατικήν γυμνα
στικήν.

_Η Κάθρην ήτο ή καλλιτέρα μαθήτριά της. Πολύ 
γρήγορα, έγινε μία τελεία άθλήτρια. έξησκημένη είς 
κάθε είδους σπόρ: δρόμον, πήδημα, άκροβασίας, 
άναρριχήσεις, κτλ.

Αργότερα, έπήρε τά πρωταθλήματα τοΰ τέννις 
και τοΰ γκολφ.

Οπως ήμολογεΐ ή ιδία, άγάπησε πολύ τόν αθλη
τισμόν. διότι τής έδιδε τήν εύκαιρίαν νά μάχεται, 
να άγωνίζεται. Χωρίς νά άπομακρυνθή ποτέ άπό 
μιαν αρμονίαν κινήσεων, τήν όποιαν ώφειλε είς τούς 
ρυθμικούς χορούς, ή νεαρά Κάθρην άπέκτησεν από
λυτον κυριαρχίαν τών νεύρων της καί ύγείαν σιδε
ρένια.

Από μικρή, είχε ζωηρήν άγάπη πρός τήν άνεξαρ. 
τησιαν, άλλά δέν έκαμνε ποτέ κατάχρησιν τής ελευ
θερίας πού τής παρήχαν οί γονείς της. Δέν άνεστά. 
τωνε τό σπίτι. ~Ηιο φρόνιμη καί μελετηρή.

Ο πατέρας της έσυζητοΰσε μαζύ της δπως μέ 
ενα γέρον σύντροφον, καί ή μητέρα της τήν έδιάλεγε 
—κατά προτίμησιν άνάμεσα είς τάς άδελφάς της — 
όταν έπιθυμουσε νά δείξη είς κάποιαν μεγάλην ιέ
ρειαν τοΰ φεμινισμού τό αποτέλεσμα μιας καλής 
άνατροφής.

Η Κάθρην έγνώρισε δπως είπαμε, τό κοινόν τών

στίβων, προτού έλθη είς έπαφήν μέ τόν κόσμον τοΰ 
θεάτρου.

Είς ήλικίαν 6 έτών, ή κυρία Χέπμπουρν τήν έπή- 
γαινε μέ ένα άνοικτόν αΰτοκίνητον είς τήν έξοδον 
τών έργοστασίων καί τών έργαστηρίων.

’Εκεί έστέκοντο δρθιαι καί αί δύο έπάνω είς τό 
αύτοκίνητον, καί ένω ή μητέρα άγόρευε, ή κόρη 
έμοίραζε τά προπαγανδιστικά μανιφέστα.

Είς τά 8 χρόνια της, ή Κάθρην έλαβε μέρος είς 
μίαν μικρήν θεατρικήν παράστασιν.

"Οταν έγινε 10 έτών τής έπετράπη νά πρωτοπάη 
εί, τόν Κινηματογράφον. Καί, άπό τήν ήμέραν έκεί- 
νην, ύπεσχέθη είς τόν έαυτόν της νά γίνη «άστήρ».

Τελευταίως διηγήθηκε πόσον τήν εύχαρίστησε τό 
δώρον μιας μικρής φωτογραφικής μηχανής, τήν οποίαν 
έσκέφθηκε νά κρατά άπέναντί της, μέ τά χέρια τεν
τωμένα, μέ τόν φακόν γυρισμένον πρός τό μέρος 
της, διά νά φωτογραφίζη μόνη τά χαμόγελα καί 
τούς μορφασμούς τής φυσιογνωμίας της. Καί περ,έ- 
γραψε τήν θλίψιν πού έδοκίμαζε δταν έκυττάζετο 
ματαίως είς τόν καθρέπτην διά νά άνακαλύψη είς τό 
πρόσωπόν της τά έξωτερικά σημεία τής καλλονής.

"Επειτα, δταν τής είπαν δτι ή έλλειψις τής καλ
λονής δέν θά τήν έμπόδιζε νά θριαμβεύση άργότερα 
είς ρόλους καταλλήλους διά τήν φυσιογνωμίαν τής, 
ξαναβρήκε. τήν αύτοπεποίθησίν της. Καί, άπό τήν 
ήμέραν έκείνην, άρπαζε κάθε εύκαιρίαν διά νά παί- 
ξη είς τό θέατρον χωρίς νά προσβάλη ώρισμένας οι
κογενειακός προλήψεις.

"Οταν έγινε 15 έτών, οί γονείς της τήν έβαλαν 
είς τό κολλέγιον, στό Μπράουν Μιούς, δπου τά καλ- 
κιτεχνικά της χαρίσματα άπεκαλύφθησαν άμέσως είς 
μερικάς έρασιιεχνικάς θεατρικάς παραστάσεις καί 
έπροκάλεσαν τόν ενθουσιασμόν τών συμμαθητριών 
της. Ό πρώτος ρόλος, τόν όποιον έπαιξε έκεϊ ή Κά
θρην, υπήρξε ένας θρίαμβος. Καί ή μικρή έπείσθηκε 
άκόμη περισσότερον δτι ήτο πλασμένη διά νά γίνη 
ήθοποιός.

’Ολίγον προτού δώση τάς εξετάσεις, έξωμολογή- 
θηκε τό μυστικόν της είς τόν άγαθόν καθηγητήν τής 
φιλοσοφίας τοΰ κολλεγίου.

’Εκείνος—άντιθέτως πρός τούς Εύρωπαίους συνα
δέλφους του, πού θά έκαμαν δ,τι ήμποροΰσαν διά νά 
πείσουν τήν νέαν νά άλλάξη ιδέαν—τήν ένεθάρρυνε 
καί τής έδωσε ένα συστατικόν γράμμα διά κάποιον 
φίλον του, διευθυντήν ένός θεάτρου.

’Αλλά ένα συστατικόν γράμμα δέν ' έξασφαλίζει 
καθόλου καί τήν πρόσληψιν. Ή Κάθρην, ή όποια έτοι- 
μάζετο ήδη νά μεταχειρισθή δλην τήν διαλεκτικήν 
της ικανότητα διά νά συζητήση , τό ζήτημα του μι
σθού της, έπήρε τήν άπάντησιν τήν όποιαν ξεύρουν 
δλαι αί ύποψήφιοι ήθοποιοί: «θά σάς καλέσωμεν. 
δταν σάς χρειασθοΰμε». ζΞΞ

’Αλλά ήτο έπίμονη έκ φύσεως. Μόλις λοιπόν έπή-
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ρε τό δίπλωμά της, έξαναγύρισε δριμύτερη. Έπί 4 I 
ώρας, έμεινε καθισμένη είς μίαν καρέκλα, έμπρός 
εις μίαν πόρτα, ή όποια δέν άνοιγε παρά διά νά άφή- 
ση νά περάσουν «γρηές αλευρωμένες». Έπί τέλους, 
καθώς ή έπιμονή καί ή ύπομονή νικούν πάντοτε, έπέ- 
τυχε νά προσληφθή εϊς τόν θίασον καί έπαιξε διά 
πρώτην φοράν είς τήν Βαλτιμόρην, μέ θεατάς δλους 
τους συγγενείς της, πού είχαν κάμει τό ταζεΐδι έπί- 
τηδες, διά νά παρευρεθοΰν είς τό μεγάλο γεγονός.

Έφοροϋσε ένα κοστούμι ένοικιασμένον, λερωμέ- 
νον, μπαλωμένον, κοντόν καί στενόν γι’ αυτήν. Ό ρό
λος της ήτο τιποτένιος. Παρ’ ύλην- δμως τήν άξιο- 
θρήνητον ενδυμασίαν της καί τήν φυσικήν άγωνίαν 
κάθε άρχαρίας, έδωσε τήν έντύπωσιν τής φυσικωτά- 
της άποδόσεως. Καί οί κριτικοί έγραψαν γι’ αύτήν 
μερικά έπαινετικά λόγια.

Τούς έπαίνους αύτοΰς τους έδιάβασε ή Κάθρην 
πολύ άργότερα, διότι τότε, τό 1928, άγνοοΰσε ακόμη 
τήν υπαρξιν τή δραματικής κριτικής.

Πάντως, άπό τήν ήμέραν έκείνην, έμπήκε είς τόν 
οριστικόν δρόμον της καί ήρχισε νά προχωρή στα
θερά πρός τό φωτεινόν της μέλλον.

ΟΥΓΓΡίΚΗ ΞΤΑΤΙΞΤΙΚΗ

Κατά τάς έκ Βουδαπέστης πληροφορίας μας, έξε 
δόθη ήδη ό έτήσιος άπολογισμός τής Κινηματογρα- 
φ,κής Τέχνης, ό όποιος άναφέρει τάς άκριβεΐς ήμε- 
ρομηνίας τών ούγγρικών πράξεων είς τήν κινηματο
γραφικήν άγοράν μέχρι τής 20ής παρελθόντος Νοεμ
βρίου λήξαντος έτους.

Είς τήν σημερινήν Ούγγαρίαν μόνον ό ύπουργός 
τών Εσωτερικών έχει τί.· δικαίωμα νά έκδίδη διατα- 
γάς περί τής λειτουργίας ή μή τών Κινηματογρά
φων. Κατ’ άκολουθίαν άνευ άδειας τοΰ ύπουργοΰ τών 
Εσωτερικών, οϋδείς κινηματογράφος έπιτρέπεται νά 
λειτόυργήση έν Ούγγαρία.

Μέχρι τής 20ής Νοεμβρίου 1934, έξεδόθησαν 627 
άδειαι λειτουργίας Κινηματοθεάτρων. Τήν Βουδαπέ
στην άφεώρουν 101 άδειαι, έκ τών όποιων 77 διά 
πραγματικώς λειτουργοΰντα Κινηματοθέατρα, μετα
ξύ τών όποιων 4 θερινά. Αί ύπόλοιποι 24 άδειαι δια
νέμονται μεταξύ διαφόρων Συνδέσμων, Σχολών, έπι- 
χειρήσεων, ένοριών κλπ., έκ τών όποιων μερικαί διέ- 
πωνται άπό ώρισμένας διατάξεις.

Αί διά τάς έπαρχίας ίσχύουσαι, άνέρχονται είς 
526. Οί πραγματικώς λειτουργοΰντες, συμπεριλαμ
βανομένων καί τών θερινών Κινηματογράφων, άνέρ
χονται εϊς 372 Οί βωβοί είς 46.

Κατά τόν μήνα Νοέμβριον 1934, προεβλήθησαν τό 
πρώτον 25 Φίλμ, έχοντα ώς έξής κατά χώραν πα
ραγωγής.

Ούγγρικά Φιλμ 1
Γερμανικά » 6
’Αμερικανικά » 12
Γαλλικά · 3
’Αγγλικά » 1
’Ιταλικά » 1
Δανικά · 1

Τό δλον 25
Έν Βουδαπέστη ίδρύθη μία νέα εταιρία παραγω

γής, ύπό τήν έπωνυμίαν « ttila Film», ή όποια θά 
παραδίδη έτησιως είς τήν άγοράν τών φίλμ δύο με
γάλος ταινίας. Έναρξιν τών έργασιών της θά κάμη 
μέ τήν παραγήν ένός φίλμ άναφερόμενον είς τόν 
Franz Liszt, τό όποιον θά «γυρισθή» είς δύο έκδόσεις, 
γερμανικήν καί ούγγρικήν. Τό θέμα θά τό δώση κά· 
γοιο βιβλίο γιά τήν ζωή τοΰ Λίστ τοΰ όποιου συγ- 
πραφεύς είνε ό Heinz Hille.
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Τό σοβαρόν άμερικανικόν περιοδικόν Motion Pi
cture Herald άπέτεινε, είς δλους τούς διευθυντάς καί 
ίδιοκτήτας κινηματοθεάτρων τών Ηνωμένων , Πολι
τειών, τό έρώτημα: «ποιοι ήθοποιοί άποφέρουν τάς

Οί τρεις «άστέρες- πού ήλθαν πρώτοι εις τον διαγωνισμόν. 
Ζανέτ Γκαίϋνορ, πρώτη έξ δλων τών θηλυκών -όστέρων», 
Βίλλυ Ρόγκερς πρώτος έξ δλων τών άνδρ · ν καί Σΐρλ>ϋ 
Τέμπλ πρώτη έκ τών μίκροσκοτικών «άστέρων». Και οί τρεις 

άνωτέρω Ανήκουν είς τήν έταιρίαν Φόξ φίλμ .

μεγαλειτέρας ταμειακός έπιτυχίας». Τά άποτελέ- 
σματα, τά όποια έχουν σπουδαίαν σημασίαν, διότι 
δεικνύουν κατά τρόπον άναμφισβήτητον τήν δήμο: 
τικότητα έκάστου καλλιτέχνου, έχουν ώς άκολούθως :

1ος) Βίλλ Ρόγκερς
2ος) Κλάρκ Γκέημπλ
3ος) Ζανέτ Γκαίηνορ
4ος’, Μαίη Γουέστ
5ος) Ούάλλας Μπήρρυ
6ος) Τζόαν Κράουφορντ
7ος) Μπίγκ Κρόσμπυ
8ος) Σύρλεη Τέμπλ
9ος) Μαρί Ντρέσσλερ

10ος) Νόρμα Σήρερ.
Έκ τών άνωτέρω ό Βίλλ Ρόγκερς, περίφημος- 

χιουμορίστας καί καρατερίστας, ό Μπίγκ Κρόσμπυ 
καί ή μικρούλα Σίρλεη Τέμπλ, είναι άγνωστοι είς 
τό κοινόν μας. Τού Ρότζερς προεβλήθη μία μόνον 
ταινία πρό έτών είς τήν πόλιν μας.

Τό άξιοπερίεργον τοΰ δημοψηφίσματος τούτου 
είναι δτι οί καλλιτέχναι, τούς όποιους έθεωροΰμεν 
ώς δημοφιλεστάτους, οΰτε κάν μνημονεύονται ή έρ
χονται είς χαμηλήν σειράν Ή θεία Γχήρμ,πο έπί 
παραδείγματι έρχεται είς τήν 29ην σειράν, ή Τζίν 
Χάρλοου είς τήν 14ην, ό Τζών Μπάρρυμορ είς τήν

Η ΚΡΙΤΙΚΗ MAS ΣΥΝΕΡΓί-siA κ. BQNOS ΠΑΠΑΜιΧΑΛΗ

Παραγωγή «London Films»

δον ζουαν
('Ομιλούσα άγγλιστί). Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ» 

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Έάν ό Ντούγκλας Φαίρμπακς έδιάλεξε τάς «Τε
λευταίας ήμέρας», τού Δόν Ζουάν» διά νά συμβολίση 
τόν έαυτόν του, καλώς έπραξε. Διότι ^πράγματι τό 
άστρον τού Φαίρμπανκς κλείνει πλέον όριστικά προς 
τήν δύσιν του καί τίποτε δέν μπορεί νά μεταβάλη 
τήν τροχιάν του.

Τό φίλμ, αύτό καθ' έαυτό κρινομενον, υστερεί 
πολύ άπό τά προγενέστερα έργα τοΰ Κόρντα (Ερ
ρίκος ό 8ος, Αικατερίνη τής Ρωσσίας). Είναι ένα 
έργον χωρίς μεγάλην συνοχήν, είς τό όποιον αί διά
φοροι σκηναί δίδουν τήν έντύπωσιν δτι δέν έχουν 
σχέσιν ή μία πρός τήν άλλην. Έτσι τό ένδιαφέρον 
του θεατού πριν προφθάσει νά γεννηθή. χάνεται.

Τό περίεργον είναι δτι τό θέμα, πολύ ένδιαφέρον 
καί ώς φιλοσοφική ιδέα άκόμη, έμποτισμένον άπό 
τό γνωστόν θεατρικόν έργον τοΰ Ανρί Μπατάίγ, 
<Ό άνθρωπος μέ τό-τριαντάφυλλο» παρουσίαζε πολ
λάς δυνατότητας καί άρετάς δΓ ένα καλόν φίλμ.

Κακόν τό δτι τάς παρεγνώρισαν καί δέν τάς 
έχρησιμοποίησαν δπως έπρεπε.

'Η σκηνοθεσία φέρει τήν σφραγίδα τοΰ Κόρντα. 
‘Ωραΐα ταμπλώ, πολύ χρώμα, πλούσια καί μεγάλα 
ντεκόρ, άριστουργηματική φωτογραφία. Αλλά δπως 
γράφομεν καί πάρα πάνω τό φίλμ μειονεκτεΐ είς 
τήν γενικήν σύλληψίν του.

Έκ τών ήθοποιών κανείς δέν μας ικανοποιεί πλή
ρως. Βασικόν σφάλμα ήτο νά δοθή ό ρόλος τού 
Δόν Ζουάν είς τόν Φαίρμπανκς, ό όποιος δέν έχει 
τίποτε τό κοινόν μέ τόν περίφημον γυναικοκατακτη
τήν. ’Αλλά καί άπό άπόψεως .καθαρός έρμηνείας 
υστερεί.

Ή Μέρλ Όμπερόν έχει ύπέρ αύτής τήν ώμορ- 
φιά της. Άντιθέτως ή Μπενίτα Χιούμ, ή ύποδυομένη 
τήν σύζυγον, δέν μάς λέγει τίποτε. Τό εύχάριστον 
διά τόν θεατήν είναι δτι ύπάρχει είς τούς δευτε- 
ρεύοντας ρόλους πληθώρα νέων καί ωραίων γυναι
κών, πού ξεκουράζει καί θέλγει τούς όφθαλμούς.

Μέ όλίγας λέξεις: Τό φίλμ αύτό, τό όποιον άνε- 
μέναμεν μέ πολύ ένδιαφέρον, ύπήρξε κατώτερον τών 
προσδοκιών μας. Πρόκειται περί έργου πλουσίως 
άνεβασμένου, άλλά τό όποιον παρουσιάζεται χωρίς 
ένότητα, συνοχήν καί ένδιαφέρον. ’Ασφαλώς πρέπει 
νά καταλογισθή είς τό παθητικόν τόσον τού Φαίρ
μπακς δσον καί τοΰ "Αλεξ Κόρντα, δ όποιος μέ 
τάς τελευταίας δημιουργίας τ~υ, μάς έδωσε τό δι
καίωμα νά περιμένωμε πολλά άπ’ αύτόν.

59ην, ή Μάρλεν Ντήτριχ είς τήν 57ην, ό Ντούγκλας 
Φαίρμπακς εις τήν 120ην, ή Ντολόρες ντέλ Ρίο εις 
τήν 56ην, δ Μωρίς Σεβαλιέ είς τήν 95ην, ή Κλάρα 
Μπόου είς 66ην, ό Χάρολντ Λόϋντ είς τήν 93ην, ή 
Λίλιαν Χάρβευ είς τήν 70ην, δ Ρόναλντ Κόλμαν είς 
τήν 78ην, ή "Άννα Στένν είς τήν 90ην, ή Μαίρη Πίκ- 
Φορντ είς τήν 107ην. "Οσον άφορά τόν Ράμον Νο- 
βάρρο, τήν Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ, τήν Τζόαν Μπέν- 
νετ, τόν Κλάϊβ Μπρούκ, τήν Έλίσσα Λάντι καί πλεί- 
στους άλλους άκόμη γνωστούς «άστέρας» μόλις 
έλαβον.,.μίαν καί μόνην ψήφον.

Παραγωγή Apar Films

ΓΙΑ ΛΙΓΗ ΑΓΑΠΗ
('Ομιλούσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Παλλάς» 

Έκμετάλλευσις A. Κ. Ε.

"Ενα φίλμ πού διαφέρει άπό τά συνήθη. Αύτό όφεί 
λεται κυρίως είς τό θέμα του, πρωτότυπον, τολμη
ρόν, ένδιαφέρον, καθώς καί είς τήν σκηνοθεσίαν τού 
Άνατόλ Λίτβακ. Πρόκειται περί μιάς περιέργου περί- 
πτώσεως ένός γηραιού σοφού, ό όποιος έρωτεύεται 
μίαν νέαν τής κατωτέρας ύποστάθμης. Γύρω άπό 
αύτό τό θέμα περιπλέκεται δλον τό φίλμ, τό όποϊοπ 
σηιιειωτέον κρατεί τό ένδιαφέρον άμείωτον μέχρι 
τέλους. Ό Άνατόλ Λίτβακ μάς άπέδειξε διά μίαν 
άκόμη φοράν δτι γνωρίζει καλώς τό έπάγγελμά 
του. Αί εικόνες του είνε ζωνταναί, ή σκηνοθεσία του 
έχει χρώμα καί δημιουργεί άτμοσφαΐραν, ή ύπόκρι- 
σις τών έρμηνευτών του άξιοσημείωτος καί τό τε
χνικόν μέρος άμεμπτον. Μόνον δ ρυθμός μοΰ έφάνη 
όλίγον άκατάστατος.

Ό Χάρρυ Μπώρ είς τόν ρόλον τού σοφού, είναι 
περίφημος είς έκφρασιν, άντίληψιν καί έπιβλητικό- 
τητα. Είναι σήμερον ένας άπό τούς καλλίτερους 
καλλιτέχνας τού παγκοσμίου Κινηματογράφου. Αν
τάξιός του ό Πιέρ Μπλανσάρ, μέ τό τόσον άνθρώ- 
πινον παίξιμο. Ενδοιασμούς έχομεν ώς πρός τήν 
έκλογήν τής Άλίς Φίλντ, ή όποια έδίδαξε πρώτη 
τόν ίδιον ρόλον είς τό θέατρον. Παίζει εύσυνείδητα 
καί μετρημένα, άλλά υστερεί τών δύο προαναφερ- 
θέντων συναδέλφων της. Καλός είς τόν χαρακτηρι
στικόν ρόλον του ό Ζάν Γκαμπέν.

Γενικώς πρόκειται περί άξιοσημειώτου φίλμ, 
άσφαλώς τοΰ καλλιτέρου τής έβδομάδος, τό δποΐον 
παραλλήλως συνδυάζει καί τήν έμπορικότητα.

Παραγωγή «United Artistis»

ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΤΣΕΛΛΙΝΙ
ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό

«dubbing» «Σπλέντιτ»
Έκμετάλλευσις Ε.Κ.Ε.

Ή ζωή τοΰ περιφήμου χαράκτου καί χρυσοχόου 
Μπενβενοΰτο Τσελλίνι, ό όποιος ήκμασε είς τήν 
Φλωρεντίαν τόν 14ον αιώνα, παρείχε θαυμάσιον υλι
κόν δΓ ένα κινηματογραφικόν έργον. Τόν ρόλον αύ
τόν ώνειρεύθη νά ύποδυθή καί ό μακαρίτης Ροδόλ
φος Βαλεντίνο, άλλά δέν έπρόλαβε νά πραγματο- 
ποιήση τό δνειρόν του.

Σήμερον βλέπομεν τόν περίφημον γόητα νά άναζή 
είς τό πρόσωπόν τοΰ Φρέντερικ Μάρς, ό όποιος 
όμολογουμένως έχει ολα τά προσόντα, φυσικά καί 
καλλιτεχνικά, πού άπαιτεΐ ό ρόλος.

Τό φίλμ αύτό έχει «γυρισθή» κατά τό ύπόδειγμα 
τού «Ερρίκου τοΰ 8ου» καί είναι καταφανής ή έπί- 
δρασις τοΰ Λιοΰμπιτς και τοΰ Κόρντα έπί τοΰ Γκρέ- 
γκορυ Λά’Κάβα. τού σκηνοθέτου τών «Ερώτων τοΰ 
Τσελλίνι». Είναι, ούτως είπεΐν, ένα είδος σατύρας, 
είς τήν όποιαν ή χιουμοριστική διάθεσις τοΰ σκηνο
θέτου εύρίσκεται είς κάθε εικόνα. Έτσι δέν ένοια- 
φερόμεθα πλέον διά τήν πιθανοφάνειαν καί τήν άλή- 
θειαν ώρισμένων καταστάσεων, αί όποΐαι είς ένα 
σοβαρόν ιστορικόν έργον, θά μάς έξένιζαν.

Είς τό φίλμ αύτό πλήν τοΰ Φρέντερικ Μάρς, διά 
τόν όποιον ήσχολήθημεν άνωτέρω, συμπράττουν ά
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κόμη ό Φράνκ Μόργκαν (δούξ ’Αλέξανδρος τών Με- 
δίκων) ή Κώνσταντζ Μπέννετ (σύζυγός του) καί ή 
Φαίη Ραίη. ,

Όλοι είναι είς τούς ρόλους των, αλλα πρεπει 
νά έξαρθή ιδιαιτέρως ή Κώνσταντζ Μπέννετ, ή ό
ποια υποδύεται μέ μεγάλην άντίληψιν καί φινέτσα 
τόν ρόλον της.

Είναι περίεργον διατί ή «Ελληνική Κινηματογρα
φική "Ενωσις» αφήνει νά περάσουν σχεδόν άπαρατή- 
ρητα έργα ώς τό ΰπο κρίσιν και το «Μουλέν Ρουζ», 
τά όποια ασφαλώς είναι ανώτερα άπό τόν μέσον 
δρον τών προβαλλομένων φίλμς. Έχω, τήν γνώμην 
δτι μέ πλέον έπιτηδείαν διαφήμισιν τά έργα αύτά 
θά έσημείωναν πολύ μεγαλειτέραν έπιτυχίαν, έκεί- 
νης τήν όποιαν έγνώρισαν.

Παραγωγή United Artist?
ΣΚΑΡΦΕΗΣ

(Όμιλοϋσα άγγλιστί) 'Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια» 
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Τό φιλμ αυτό, τό όποιον μάς ένθυμίζει πολύ ένα 
παλαιόν βωβόν έργον τοΰ Στέρνμπεργκ «Νύκτες τοΰ 
Σικάγου», μάς εισάγει είς τόν ύπόκοσμον τών άμε- 
ρικανικών μεγσλουπόλεων καί μάς περιγράφει τήν 
ζωήν καί τά ήθη καί έθιμα τών γκάγκστερς. Κατά 
πολλούς τό φιλμ αύτό είναι ή βιογραφία τοΰ ’Άλ 
Καπόνε. Πάντως πρόκειται περί έργου πού βοά άπό 
άλήθειαν. Ό Χόβαρ Χόκς, μέ τήν βοήθειαν τοΰ νεα- 
ροΰ καί πάμπλουτου παραγωγού Χόβαρ Χιούζ, έπέ- 
τυχε νά παρουσιάση κάτι τό μοναδικόν είς τό είδος 
του. Παρά τήν βαρβαρότητα, ούτως είπεΐν, ώρισμέ- 
νων καταστάσεων, τό φίλμ μάς συνεπαίρνει χάρις 
είς τόν γοργόν ρυθμόν του καί τήν δύναμιν τών 
εικόνων του. Οί χαρακτήρες πού περιγράφει είναι 
άληθινοί καί ψυχολογημένοι, παρ’ δλον δτι πιθανόν 
νά έκπλήσσουν έν μέρει τό κοινόν μας, τό όποιον 
δέν είναι είς θέσιν νά γνωρίζη τήν νοοτροπίαν τών 
λαθρεμπόρων πού έλυμαίνοντο τόν Νέον Κόσμον. 
Οί ήθοποιοί, δλοι είς τούς ρόλους των, συντελούν 
είς τήν θαυμαστήν όμοιογένειαν τοΰ συνόλου. ’Ιδιαι
τέρως δμως πρέπει νά σημειωθή ό Πάουλ ΜοΟνι,_ό 
όποιος μέ τήν Εκφραστικότητα καί τήν δύναμιν τής 
ήθοποιΐας του, κατατάσσεται είς τήν πρώτην σειράν 
τών μεγάλων έρμηνευτών τοΰ Κινηματογράφου.

Συμπέρασμα : Φίλμ σκληρόν, άγριον, άλλά ταύ- 
τοχρόνως δυνατόν καί όλοζώντανον, μοναδικόν είς 
τό είδος του. Ίσως τό κοινόν μας νά μή τό έξετί- 
μησεν δσον έπρεπε. Πάντως αύτό δέν άφαιρεΐ τίποτε 
ούτε άπό τήν άξίαν του ούτε άπό τήν έμπορικότητά 
του, ή όποια, διά τάς έπαρχίας κυρίως, είναι σημαν
τική.

Παραγωγή Universal
Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

(Όμιλοϋσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό
«Dubbing» «’Αττικόν».
Έκμετάλλευσις «Άμολοχίτη - Βουλγαρίδη»

Τό γνωστόν φανταστικόν μυθιστόρημα τοΰ Ούέλς 
διεσκευάσθη μέ τήν σειράν του είς κινηματογραφι
κόν έργον, άφοΰ προηγουμένως ύπέστη διαφόρους 
προσθαφαιρέσεις καί μεταβολάς. "Ετσι βλέπομεν σύν 
τοΐς άλλοις νά πλέκεται καί κάποιο αίσθημα, τε
λείως άνύπαρκτον είς τό μυθιστόρημα, διά νά το- 
νωθή ίσως τό ένδιαφέρον τοΰ κοινού. Παρ’ δλα 
ταΰτα δμως τό φίλμ μόνον άπό τεχνικής άπόψεως 
μάς Ικανοποιεί. Πρόκειται περί τεχνικού άθλου, ό 
όποιος άφήτει κατάπληκτον καί τόν μιμυτμένον ά- 
όμη είς τά κινηματογραφικά ζητήματα. Τό πρόσω- 

πονπού έξαφανίζεται όλίγον κατ’ ολίγον πίσω από 
τούς επιδέσμους, τό ποδήλατον πού τρέχει μόνον 
του, τά διάφορα σκεύη κα άντικείμενα πού κινοΰν- 
τάι, τό ύποκάμισον καί τό πανταλόνι πού χορεύουν, 
καί πλεΐστα άλλα τρύκ, τά όποια επιτυγχάνονται 
διά τών πολλαπλών φωτογραφίσεων καί διά διαφό 
ρων άλλων τεχνικών μέσων, προκαλοΰν μεγάλην έν- 
τύπωσιν είς τόν θεατήν.

Άλλά ό θαυμασμός μας περιορίζεται μόνον είς 
αύτά τά σημεία. Τό φίλμ κατά τά άλλα μάς άφήνει 
άδιαφόρους. ’Ασφαλώς ήδύνατο νά είναι πολύ καλ- 
λίτερον. Ούτε οί ήθοποιοί μάς ικανοποιούν (ό ύπο- 
δυόμενος τόν γηραιόν σοφόν είναι άνυπόφορος, έπί- 
σης τελείως άσήμαντη, άν καί πολύ νόστιμη, ή 
Γκλόρια Στούαρτ), ούτε τό ψυχολογικόν μέρος τοΰ 
φίλμ, οϋτε ή διεύθυνσις τοΰ σκηνοθέτου, τοΰ Τζαίημ 
Ούώλ, είς τάς σκηνάς μέ όλίγα πρόσωπα.

Γενικώς όμώς πρόκειται περί έργου, τό όποιον 
διαφέρει άπό τά ουνήθη καί δι’ αύτόν άκριβώς τόν 
λόγον άξίζει νά τό δή κανείς, παρά τήν έξωφρενι- 
κότητά του. ’Εδώ έσημείωσεν επιτυχία περιέργειας.

Παραγωγή «Metro Goldwyn Mayer»
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΗ ΧΟΝΟΑΟΥΛΟΥ
(όμιλοϋσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό

«dubbing» «’Αττικόν»
Έκμετάλλευσις «Μέτρο-Γκόλντουϊν»

Μία κωμωδία μέ τόν Χονδρό καί Λιγνό είναι 
άσφαλής έγγΰησις γέλωτος διά τόν θεατήν Όμολο- 
γοΰμεν δμως δτι ■«ούς προτιμώμεν είς τάς μικράς 
διάρκειας κωμωδίας, είς τάς όποιας δέν μάς δίδε
ται άφορμή νά κουρασθώμεν μέ τήν όμοιομορφίαν 
τοΰ παιξίματός των. Τό «περιπέτειες στό Χονολου- 
λοΰ» δέν είναι άπό τά καλλίτερα έργα των. Τά έπι- 
τυχή κωμικά εύρήματα σπανίζουν, άλλα είναι γνω
στά, καί μερικά δέν έπιτυγχάνουν τό ποθούμενον 
άποτέλεσμα, διότι τραινάρουν περισσότερον τοΰ δέ
οντος.

Τό φίλμ έδώ, λόγφ τών έορτών έσημείωσεν άξι- 
όλογον έπιτυχίαν.

Παραγωγή «Fox Film»

ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
(Όμιλοϋσα γαλλιστί). Προεβλήθη είς τό «’Αττικόν» 

Έκμετάλλευσις “Φόξ Φίλμ,,.

Τό «Τσιγγάνικο τραγοΰδι» δέν είναι φίλμ συνη
θισμένο, είναι πρό παντός &έαμα. Τά μάτια καί τά 
αύτια έχουν τήν εύεργετικήν των. Ό ’Έρικ Τσάρ- 
φελ, ό δημιουργός τής φιλμοπ,ερέτας «Τό συνέδριον 
Χορεύει», ήθέλησε νά έπαναλάβη τό πείραμα, άλλ’ 
αύτήν τήν φοράν έπί τό τελειότερον. Ό θεατής άς 
μή- ζητήση άλήθειαν ή φυσικότητα άπό τό έργον 
αύτό. Ό Τσάρρελ έδιάλεξε μίαν άφελή καί παιδα
ριώδη ίστοριοΰλαν, ή όποια δμως τοΰ χρησιμεύει ώς 
πρόσχημα διά νά μάς δείξη τήν Εξαιρετικήν ικανό
τητά του είς τό νά κυβερνά τά πλήθη. 'Όπως ό μαέ
στρος διευθύνει τήν όρχήστραν, κατά τόν αύτόν τρό
πον καί δ Τσάρρελ διευθύνει τό έργον του Δέν άγα
πά τά σόλο, άλλά προτιμά νά κυρίαρχη καί νά διευ- 
θύνη ένα Εξαιρετικόν σύνολον. Αισθάνεται τις δτι 
δΓ αύτόν, τό ούσιώδες δέν είναι τό τί σκέπτεται_ή 
πριγκήπισσα, λ. χ. άλλά ή θερμή άκαταστασία τής 
τσιγγάνικης κατασκηνώσεως, ή μπόττες πού κτυποΰν, 
ή κίνησις τοΰ τρυγητού, τά φορέματα ποΰ άνεμίζον- 
ται στόν χορό τοΰ τσάρντας, τά κύματα τής μουσι
κής πού άλλοτε παίζουν μεθυστικούς σκοπούς έμ- 
πρός είς ένα πάρκο γεμμάτο ποίησι, καί άλλοτε 

βοοΰν άπό τήν μέθη τής χαράς καί τοΰ γλεντιοΰ. 
Έτσι άποτελεΐται ένας θαυμάσιος συνδυασμός ήχου 
καί είκόνος, πού συνεπαίρνει καί μεθά τόν θεατήν 
καί δέν τόν άφήνει νά άναλύση Εκείνο πού παρακο
λουθεί. Ή άφελής ίσΓοριοΰλα. ή άπιθανότης καί ό 
Εξωφρενισμός ώρισμένων καταστάσεων, περνούν 
έτσι άπαρατήρητα. Δέν μάς σοκάρουν. Ό ’Έρικ 
Τσάρρελ, σάν πραγματικός φακίρης, μάς μαγνητί
ζει μέ τήν Επήρειαν τών θαυμασίων εικόνων του. 
Οι ήθοποιοί φυσικά σβύνουν Εμπρός είς τόν δγκον 
τών ντεκόρ καί τής σκηνοθεσίας. Μόλις δίδεται ή 
εύκαιρία είς τήν Άναμπέλλα νά μάς δείξη τήν χάρι 
της-, είς τό.ν Μπουαγιέ*  δτι, είναι ήθοποιός πού ξέρει 
νά κρατήση κάθε ρόλον, καί είς τήν Κοντσίτα Μοντε- 
νεγκρο. ένα θερμό ταμπεραμέντο. ’Ίσως μάλιστα, 
κατά τήν γνώμην μου, ή τελευταία νά είναι καί ή 
περισσότερον άληθινή έρμηνεύτρια τού φίλμ.

Τό «Τσιγγάνικο τραγούδι» δέν είναι φίλμ πού' 
μπορεί νά άναλυθή μέ λόγια. Είναι ένας όργασμός 
μουσικής καί θεάματος, πού παρασύρει τόν θεατήν, 
τόν γοητεύει, καί τοΰ άποκοιμίζει τό κριτικόν πνεΰμα.

"Οταν δέ οί τελευταίοι ήχοι σβύνουν, τότε συνέρ
χεται άλλά όλίγον ζαλισμένος άκόμη, σάν νά Εμέ- 
θύσε μέ τό θαυμάσιο ούγγαρέζικο κρασί πού βλέ
πομε νά χύνεται άφθονο στό «Τσιγγάνικο τρα
γούδι».
Παραγωγή G.F.F.A.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΝΕΓΡΩΝ
Όμιλοϋσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
Είς τόν Λεόν Ματώ δέν οφείλονται έπαινοι διά 

τό έργον του αύτό. Είναι ένα φίλμ άκαθορίστου εί
δους, τό όποιον Επιδιώκει μέ τάς Εξωφρενικός περι
πέτειας του νά κινήση τό Ενδιαφέρον μας καί νά 
μάς ένθουσιάση, αλλά τό όποιον δέν Επιτυγχάνει 
παρά νά προκαλή τήν άνίαν μας. Ό Ζώρζ Μιλτόν, 
ο δημοφιλής Μπουμπούλ, άσφαλώς δέν ύπεδύθη μέ
χρι σήμερον ρόλον περισσότερον άνόητον.

Τό έλαφρυντικόν είναι δτι προεβλήθη κατά τήν 
ήμέραν τών Χριστουγέννων όπότε είς τούς κινημα
τογράφους συχνάζει κοινόν χωρίς άπαιτήσεις. Πάν
τως ό «Βασιλεύς των Νέγρων» λόγτρ τοΰ όνόματος 
τοΰ πρωταγωνιστοΰ δέν στερείται Εμπορικότητας, 
καί πρό παντός διά τάς Επαρχίας.

Παραγωγή «United Artistis»

ΜΟΥΛΕΝ ΡΟΥΖ
Ομιλοϋσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τόν

«dubbing» «Απόλλωνα»
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Πρόκειται περί χαριτωμένης κομεντί, καλοβαλμέ
νης και καλοπαιγμένης, ή όποια ποικίλλεται μέ με
ρικά χορευτικά νούμερα περίφημα. Είναι κρίμα πού 
τό φιλμ αυτό προεβλήθη άπό τής όθόνης τοΰ «’Α
πόλλωνος». Άσφαλώς τοΰ ήξιζε καλλιτέρα τύχη

Πρωταγωνιστεί ή Κώνσταντζ Μπένετ είς ένα δι- 
πλουν ρόλον Ή καλλιτέχνις αϋτη, σχεδόν άγνωστη 
εις τον τοπον μας, είναι άπό τάς πλέον διασήμους 
και αγαπητας είς τήν Αμερικήν. Τήν ιδίαν Εβδομάδα 
είχαμε τήν ευκαιρίαν να τήν θαυμάσωμεν εΐο δύο 
έργα και εις δύο διαφορετικούς ρόλους. Είς άμφό- 
τερα δικαιολογεί πλήρως τήν φήμην της.

. ει*νυει  ένα πλούσιον ταλέντο, πειθαρχημένον 
ρ.’ 2?υ5 κανόνας τής κινηματογραφικής τεχνικής, 
fi nil > υΠ<1 ,κριθιν μάλιστα έργον Επιτυγχάνει μίαν

Τ ° δήμιου,ΡΥΐας πρώτης τάξεως. Συμπαΐ- 
ηι·ιΑ» ε^Χαί·,δ Φράνσοτ Τόν καί δ παλαιός γνώ
ριμος μας Τουλιο Καρμινάτι.
Μπίσ* ην“ι τών διπλών Εμφανίσεων τής Κώνσταντζ 

είναι άπό τάς πλέον Επιτυχείς πού μάς

Η ΜΔΡΙΟΝ ΝΤΔΙΒΙΣ
ΛΠΟΧίΙΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ-ΓΚΟΛΝΤΟΥίΝ

ΊΙ Μάρΐ'.ν Νταϊβις, ή οποία έπί σειράν δλσιν έτΰ>ν 
«έγύριζεν» άποκλειστικοις διά λογαριασμόν τής εταιρίας 
«Μέτρό-Γκόλντουϊν», άπεχώρησε ταύτης προκειμένου νά 
συνεργασθή εις τό μέλλον μετά τής «Βάρνερ Μπρος» Ώς 
λόγοι τής άποχωρήσεως τής Μάριον Νταϊβιτς άπό τήν 
«Μέτρο», τής οποίας ΰτήρξεν ο παλαιότερος «άστήρ», 
φερεται ή άντιζηίία ταΐ'ηςπρός τήν Νόρμα Σήρερ, τήν 
σύζυγον τοΰ έκ τών διευθυντών Ίρβιν Τάμπεργκ. Τήν 
«Βάρνερ Μπρος» θά υποστηρίξει τοΰ λοιποΰ καί ό π ιν- 
τοδυναμος σύζυγος τής Νταϊβιτ, Χέρστ ό όποιος διευ- 
θύ ει 30 περίπου άπό τάς εφημερίδας καί περιοδικά ποΰ 
εκδίδονται είς την ’Αμερικήν. Παρά ιαΰτα δμως τά 
ζουρνάλ «Χέρστ-Νιούς» θά εξακολουθούν, μέχρι νεωτέ- 
ρας αποφάσεως νά ε -διδώνται ύπό τής «Μέ-ρο · Γκόλ- 
ντουίν».

Γό νέον αύτό, διαδοθέν είς τούς κινηματογραφικούς 
κύκλους έπέτεινε τήν αντιπάθειαν ποΰ αισθάνονται πολ
λοί διά τήν Νόρμα Σήρερ, ή ότοία Εξαιρετικά φιλόδοξος, 
δέν μπορεί νά άνεχθή συναγωνίστριαν είς τήν Εταιρίαν 
που διευθύνει ο περίφημος σύζυγός της ό 'άνθρωπος 
θαύμα», όπως τόν αποκαλοΰν, λόγω τής ιδιοφυίας του 
περί τά κινηματογραφικά ζητήματα.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Α Μπαρουτζόγλου Ξάνθη 1- 7-934 Μέχρι ?0 12-934
Ε. Άναγνωστάκης Χανιά 1 11-934 30-10-935Μ. Ε. Θ. Ε. 'Ηράκλειον 1-11-933 » 30 10-935
Τ. Τσατσαπάς Ρ>εσ)νίκη 1- 9-934 » 30- 8 935
Κ. Τραπεζάρη: Αθήνα ι 1-12-934 » 30-11-935Κ. Λιναρδάκης Ηράκλειον 1-12 934 > 30-11-935Κ Παπαζήσης Πειραιεύς 1 1-935 » 30-12 935
I. Μαργουλής Άθήναι 1- 1 935 30-12-935
Χρ. Δημητρόπουλος; θ^σίνίκη 1-12-934 30 11-935
Ν. Μαστέλλος Κόρινθος 1- 1-935 » 30 12-935
Β. Βουτσί νος Βόλος . 1 11 934 » 30 10 935
Χρ. Γαλανής Άθήναι 1- 1-935 » 30 12-935
Δ. ’Αργυρίου » 1- 8-934 30- 7-935Ν. Μυριστής » 1- 1 935 » 30-12 935
Τ. Πανόπουλος Ναύπλιον 1- 1 935 30 12-935
X Σπηλιόπουλος Σπάρτη 1- 1 935 > 30-12 935
I. Δασκαλογρηγορά» ης Χανιά 1-12-934 » 30-11-935
Κιν. Γριανόν Καλάμαι 1- 1-935 30 12-935
Γ. Μάτσας Χαλκίς 1- 1-935 30-12-935Α. Ποντικής Άθήναι 1- 1 935 30-12-935
Έλλ. Κιν. 'Ένωσις » 1 1-935 30 12 935
Κ. Μπίτας Ζάκυνθο 1- 1 935 » 30 12-935
Κ. Σουλίδης Άθήναι 1- 1-935 » 30-12-935
*£λλ. Κτημ. Όργαν. » 1- 1-935 30-12-935
Γεν. Κιν. Εταιρία » 1 1-935 30-12-935Έ·τ. Σταμπουλής Κιλκίς 1- 1-935 » 30-12-935
Ν. Παπακώστας Πειραιά 1- 1-935 > 30-12-935
Άδελ Γιαμαλίδη » 1- 1-935 » 30-12-935
Μ Κοντάκης Χανιά 1- 1-935 30-12-935
Σ. Μαλλάχ Θεσ)νίκη 1- 1-935 » 30-12-935
Άρ. Μενδρινός » 1 1-935 » 30-12-935
Δέων Σεγούρα > 1- 1-935 30-12-935
Άδελ. Πορτοκαλή Κατερίνη 1- 1-935 30-12-925
Ν. Σαμπατάκος Άθήναι 1 1-935 » 30-12-935
Εύθ. Λεσιτότη; Μέθανα 1- 1-935 > 30-12-935
Γ. Βασιλειάδης Κοζάνη 1- 1-935 » 30-12-935
Ν. Παπασπύρου Άθήναι 1- 1-935 » 30-12-935
Παν. Ξενάτ ς » 1- 1-935 » 30-12-935

έδωσε μέχρι σήμερον ό κινηματογράφος. Επιφυλά
ξεις μεγάλας έχομεν ώς πρός τό ντουμπλάρισμα.

Συμπέρασμα : Ελαφρά κομεντί, άπό τάς καλλι- 
τέρας τοΰ είδους, ή όποια προώρισται νά άρέση είς 
οίονδήποτε κοινόν.
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13. ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΩΔΙΑ »
14. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙ ΓΗΣ »

15. ΓΡΕΝΑΔΙΕΡΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ »
16. Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΡΑΣΤΗΣ
17. ΚΟΛΑΣΙΣ ΣΤΗ ΣΑΓΚΑΪ άγγλική
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ΚΑΘΕ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣ ΕίΜ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ
Καί κάύ'ε θρίαμβός μας συοσώρευσις ·Γτ(αν είς το ταμεϊον τοΰ Κινηματογράφου

ΠΑΙΖΕΤΕ ΤΑΙΝΙΕΣ Φ & ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ
_________ ΓΡΑΦΕΙΑ_____
Ββρανζίρον 3, Πλατεία Κάνιγγος

‘Αρΐ^Ψ' 22.654 Τηλεγραφήματα
«Φό^φιλμ»
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Είς τά ήδη λειτουργούν κι έν Άθήναις κεντρικά κινη- ] 
ματοθέατρα α' βιζιόν, προστίθεντε ασφαλέστατα καί τρία 
άλλα άκόμη, έξ ’ίσου μεγάλα και ίσως πολυτελέστερα.

Πρώτον, τό όποιον κατά πάσαν πιθανότητα θά είναι 
έτοιμον πρός λειτουργίαν τήν 15ην προσεχούς μηνός Φε
βρουάριου, είναι τό ανοικοδομούμενου «Σαλόν Ίντεάλ» 
ένοικιασθέν, ώ; καί άλλοτε έγράψαμεν, ύπό τοΰ κ. Γεωρ. 
Κοσμίδη. Τό νέον «Σαλόν Ίντεάλ» άνοικοδομηθέν ύπό 
τής κ. Λαζάνη έπί νέου σχεδίου έκ μπετόν-άρμέ, θά πε 
ριλαμβάνη περί τάς 1500 θέσεις καθημέ«ων, μέ πολυτελή 
καθίσματα (φωτέϊγΐ ταπετσαρισμένα, εΰρυχωρότατα θιω- 
ρεΐα, μέγαν έξιόστην, καλορι । έρ, φωτισμόν άπλετον νέου 
ρυθμού καί όλα τα κομφόρ άτινα απαιτεί μία μοντέρνα 
αίθουσα Κινηματοθεάτρου. Τό νέον Κινηματοθέατρον, εις 
τό όποιον θά εγκατασταθούν ηχητικά μηχανήματα Cine- 
meccatlica ή Western, θά προβάλη έκλεκτάς ταινίας α' 
βιζιόν, θά έχη δέ, Ισιος, κατά τι έφθηνότερον είσιτήριον 
τών άλλων κεντρικών Κινηματογράφων. Δέν είναι άκόμη 
γνωστόν άν θά λειτουργήση άμέσως έφέτος. Τό πιθανότε
ρου δμως είναι νά κόμη έναρξιν τόν προσεχή ’Οκτώβριον.

Δεύτερον είναι τό υπό τής ’Ασφαλιστικής Έταιρίας 
«’Εθνική» άνεγειρόμενον μέγα τοιοντον έπί τής όδοΰ Σια
διού 30, μέ πρόσοψιι· επίσης καί έπί τής όδοΰ Κοραή, 
δπου άλλοτε τά γραφεία τών άσφαλ·στικών εταιριών 
«’Εθνική» καί «Γκρέσαμ». Τό νέον τοΰτο Κινηματοθέα
τρου, θά περιλαμβάνη πλέον τών 2000 θέσεων καθημέυων 
θά είναι δέ ύφ’ δλας τάς άπόψεις πολυτελέστατοι’, μέ όλα 
τά κομφόρ, ώστε νά καθιστούν τήν παραμονήν τών θεα
τών άπολύτως άνετον.

Τό έν λόγφ Κινηματοθέατρον τοΰ όποιου ήρχισεν ήδη 
ή άνοικοδόμησις, υπολογίζεται νά είναι έτοιμον πρός λει
τουργίαν τόι προσεχή ’Οκτώβριον. Δέν είναι είσέτι γνω
στόν ύπό τίνος θά ένοικιασθή μολονότι ύπάρχουν πλεϊ- 
στοι δσοι μνηστήρες.

Διά τό τρίτον, λέγεται δτι θά άνεγερθή έπί τής λεω
φόρου Πανεπιστημίου, παραπλεύρως τοΰ Κινηματογράφου 
«Τιτάνια» καί εκεί άκριβώς δπου σήμερον τά γραφεία 
τής «’Ελληνικής Κινηματογραφικής Ένώσεως».

Τό κτίριον τοΰτο άγορασθέν πρό μηνός ύτό του 'Ελ
ληνικού Κτηματικού ’Οργανισμού άντί 16 εκατομμυρίων 
δραχμών θά κατεδαφισθή συντόμως καί έπί τοΰ οικοπέ
δου αύτοΰ θά άνεγερθή μεγαλοπρεπές μέγαρον, τό ισό
γειον τοΰ οποίου θά χρησιμεύση δι' αίθουσαν πολυτελούς 
Κινηματογράφου περιλαμβάνουσα 2000 περίπου θέσεις.

’Επίσης είς τούς ήδη ύπάρχοντας κεντρικούς λαϊκούς 
Κινηματογράφους, προσετέθη καί νέος τοιούτος.

Τό έπί τής οδού Ίωνος, άλλοτε Κινηματοθέατρον 
«Ρεγγ'ίνα» ένοιιιασθέν διά μίαν δεκαετίαν ύπό τοΰ κ. Γ- 
Κοσμίδη ήρχισε τήν λειτουρχίαν του άπό τοΰ Σαββάτου 
19 Ίανουαρίου μέ έργα έκλεκτά α' καί β' βιζιόν καί μέ 
λαϊκάς τιμάς.Τό έν λόγφ νέον Κινηματοθέατρον μετωνομα- 
σθέν είς«Κοσμοπολίτ»είναι εύπρεπέστατον,μέ πρώτης τάξε- 
ως καθίσματα, μετά κεντρικής θερμάνσεως έφοδιασμένον δέ 
μέ ήχητικά μεχανήματα συστήματος Cinemeccanica τού 
τελευταίου τύπου Victoria VII το όποια είναι ένα πραγ
ματικόν θαύμα έμφανίσεως καί ηχητικής άποδόσεως.

* * *
Κατάτάς παρελθούσαςέβδομάδας προεβλήθησαν είς τούς 

κεντρικούς κινηματογράφους τών ’Αθηνών τά έξης α' βι- 
ζιόν έργα κατά τάς κατωτέρω ήμερομηνίας.

Παλλάς: 31 Δεκεμβρίου μέχρι 6 Ίανουαρίου «Εσένα 
ποθώ» μέ τόν Λούϊ Γκραβέρ καί τήν Καμίλλη Χόρν, 7—13 
Ίανουαρίου «Φαιδώρα» μέ τήν Μαρί Μπέλ καί 14—20 
ίδιου «Τά σκάνδαλα τοΰ 1834» ταινία-έπιθειόρησις παρα
γωγής Φόξ Φίλμ.

’Αττικόν; 31 Δεκεμβρίου μέχρι 6 Ίανουαρίου «Ό αό

ρατος άνθρωπος», 7—13 Ίανουαρίου «Τσιγγάνικο τρα
γούδι» ταινία Φόξ μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ καί τήν Άνναμ- 
πέλλα καί 14—20 ίδιου «Έσκιμιό» ταινία παραγωγής Μέ
τρο Γκόλντουίν.

Τιτάνια: 31 Δεκεμβρίου μέχρι 6 Ίανουαρίου «Σκαρ- 
φέης» ταινία άστυνο <ική παραγωγής Ηνωμένων Καλλι
τεχνών, 7—13 Ίανουαρίου «Ή κυρία μέ τάς καμελίας» 
συγχρόνως μέ τόν «’Απόλλωνα» καί 14 20 ίδιου τό νέον 
έργον τής Γκαμπύ Μορλαί «Δέν είμαστε πειά παιδιά».

Σπλέντιτ: 31 Δεκεμβρίου μέχρι 6 Ίανουαρίου «Οί έρω
τες τοΰ Τσελλίιι», 7—13 Ίανουαρίου ·Ό άσωτος υιός» μέ 
τόν Γοΰσταβ Φραϊλιχ καί 14—20 ίδιου «Τό αηδόνι τής 
Βιέννης» μέ τήν Μάρθα Έγγερτ.

ΙΙάνϋ-εον; 31 Δεκεμβρίου μέχρι τής 6 Ίανουαρίου 
«Κατά διαταγήν τοΰ αύτοκράτορος», 7- 13 Ίανουαρίου 
«Κατάσκοπος 33· μέ τόν Άνιρέ Λυγκέ τή: Φόξ Φίλμ καί 
14—20 ίδιου «Νύχτες Μόσχας» μέ τήν Άννσμπέλλα.

'Απόλλων : 31 Δεκεμβρίου μέχρι τής 6ης Ίανουαρίου 
«Μουλέν Ρούζ», 7—13 Ίανουαρίου «Ή κυρία μέ τάς Κα- 
μελίας» συγχρόνως μέ τό « Τιτάνια» καί 14—20 ίδιου συνε
χίζει τήν προβολήν τού αυτού έργου.

* *

Κατά τάς τρεις παρελθούσας εβδομάδας αί α' βιζιόν 
προβληθεϊσαι ταιν αι είς τούς κεντρικούς Κινηματογρά
φους τών ’Αθηνών, έπραγματοποίησαν τά κατωτέρω εισι
τήρια :

Έβδομός 24—30 Δεκεμβρίου 1934.
ΠΛΛΛΑΣ «Γιά λίγη άγάπη». Χάρρυ Μπώρ
Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1224
Τρίτη 25 > > 2244
Τετάρτη 26 ■» » 2966
Πέμπτη 27 » » 1586
Παρασκευή 28 » » 1404
Σάββατον 29 » » 1366
Κυριακή 30 » » 1828

Τό δλον » 12618
ΑΤΤΙΚΟΝ «Περιπέτεια στή Χονολουλοΰ» Χονδρός-Λιγνός
Κυριακή 23 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 6982
Δευτέρα 24 > > 2274
Τρίτη 25 » » 5539
Τετάρτη 26 > > 4403
Πέμπτη 27 » » 2091
Παρασκευή 28 » 1584
Σάββατον 29 » > 1270
Κυριακή 30 » » 1978

Τό δλον » 26085
ΤΙΤΑΝΙΑ«λ [πουμπούλ Α' βασιλεύς τών Νέγρων» Ζ. Μιλτόν
Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 2478
Τρίτη 25 » » 4391
Τετάρτη 26 2966
Πέμπτη 27 » 2147
Παρασκευή 28 1564
Σάββατον 29 1418
Κυριακή

ΣΠΛΕΝΤΙΤ

30
Τό δλον »

«Δόν Ζουάν» Ντούγκλας Φαίρμπαγκς

1864
16828

Δευτέρα 24 Δεκεμβοίου Εισιτήρια 821
Τρίτη 25 2340
Τετάρτη 26 » » 2148
Πέμπτη 27 1050
Παρασκευή 28 » » 836
Σάββατον 29 927
Κυριακή 30 » »

Τό δλον »
1047

9.229

--- - — - —— — — ---Ζ. ’------- - ----------------

ΠΑΝΘΕΟΝ «Λεμπλεπιτζή.Χόρ Δ.όρ ’Αγάς» Τουρκική
Δευτέρα 24 «Κ

Δεκεμβρίου Εισιτήρια Ο«7ώ
3212Τρίτη 2739Τετάρτη 26 1383Πέμπτη 27 1019Παρασκευή 2^ 960Σάββατον 29 1374Κυριακή 30

Τό δλον » 116(39
ΑΠΟΛΛΩΝ Μανουελίττα» Μπρ. Χόρνεΰ

1 QQ
Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου Εισιτήρια

882Τρίτη 25 98»")Τετάρτη 26 » 454Πέμπτη 27 » 606Παρασκευή 28 * 711Σάββατον 
Κυριακή

29
30 » 882

Τό δλον » 4708
Έβδομάς 31 Δεκεμβρίου έως 6 Ίανουαρ-ου 19·>ο.

Π ΛΑΔΑΣ «’ ίσένα ποθώ», Λουι 1 κροριρ.
Δευτέρα 31 Δεκεμβ . ίου Εισιτήρια 1099
Τρίτη 1 Ίανουαρίου » J1 

1621Τετάρτη 2 » 1424Πέμπτη 3 1209Παρασκευή 4 » 1357Σάββατον ο » 2399Κυριακή 6
Τό δλον > 11251

ΑΤΤΙΚΟΝ «Ό αόρατος άνθρωπος» ,
Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 2705
Τρίτη 1 Ίανουαρίου

3712Τετάρτη 2 ’ » 2391Πέμπτη 3 » 1963Παρασκευή 4 » 1676Σάββατον » 3533Κυριακή 6 >
Τό δλον » 7Γ7028

ΤΙΤΑΝΙΑ « Σκάοφεϋς»,· Πωλ Μοΰνι.
Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 819
Τρίτη 
Τετάρτη

1
2

Ία,νουαρίου
»

1 b 94
1773
117QΠέμπτη 3 » * 111 ο
1 QQ1Παρασκευή 

Σάββατον
4

» »
1
1358

Κυριακή 6 X· ΔΔ < Ο
Τό δλον » ”10991

ΣΠΛΕΝΤΙΤ <*Ερωτες  Τσελλινι», Φρ. Μαρς.
Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 403
Τρίτη 1 Ίανουαρίου » 926
Τετάρτη 2 Β » 80S
Πέμπτη 3 » » 594
Παρασκευή 4 » 632
Σάββατον 5 > » 772
Κυριακή 6 » » 997

Τό δλον > 5132
ΠΑΝΘΕ)Ν «Κατά διαταγήν τοΰ Αύτοκράτορος Λ Οΰλριχ
Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 797
Τρίτη 1 Ίανουαρίου > 2211
Τετάρτη 2 > » 1631
Πέμπτη 3 > » 1397
Παρασκευή 4 » » 1198
Σάββατον 5 » 1352
Κυριακή 6 > » 2442

Τό δλον 11028
ΑΠΟΛΛΩΝ «Μουλέν Ρουζ» Κώνστανς Μπέννετ.
Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 335
Τρίτη 1 Ίανουαρίου 906
Τετάρτη 2 » » 700
Πέμπτη 3 > > 783
Παρασκευή 4 » > 816
Σάββατον 5 » » 906
Κυριακή 6 » » 1258

Τό δλον » ~5704

Ίϊβδομάς 7—13 Ίανουαρίου 1935
ΠΑΛΛΑΣ «Φαιδώρυ»
Δευτέρα 7
Τρίτη 8
Τετάρτη 9
Πέμπτη 10
Παρασκευή 11
Σάββατον 12
Κνοιακό 13

Μαρί Μπελ.
Ίανουαρίου Εισιτήρια

» » 
» »
3> »
» »
» »

1511
1172 
1393
1398 
1188
1685 
2975

ΑΤΤΙΚΟΝ < 
Χευτκρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπ η 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

ΤΙΤΑΝΙΑ «’ 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

ΣΠΛΕΝΤΙΤ 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπιη 
Παρασκευή 
Σ·>ββ ιτον 
Κυριακή

Τό δλον » 11322
Τσιγγάνικο τραγούδι», Σάρλ Μπουαγιέ.

7 Ίανουαρίου Εισιτήρια 4173
μ » » 2794
9 » » 2826

1ί) , » 2602
Ij . > » 1819
12 » » 2687
1;; » » 4143

γό δλον » 21344
.1 κυρία μέ τάς καμελίας», 'Υβόν Πρεντάν

7 Ίανουαρίου Εισιτήρια 2834
8 » » 1949
9 » » 2425

10 » » 2226
11 » » 2023
12 » » 2337
13 » » 4239

Τό δλον » 18 ( 33
«Ό άσ οτος υιός», Γοΰσταβ Φραϊλιχ

7 Ίανουαρίου Εισιτήρια 1096
8 » » 765
9 > » 878

10 » » 992
11 » » 869
12 » γ 1376
13 » » 2171

Ί ό δλο ν »■ 8.147
ΠΑΝΘΕΟX 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέ ιπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

«Κατάσκοπος 33», Άντρε Λυγκε
7 Ίανουαρίου Εισιτήρια

9
10 »
11 »
12 » »
13 » »

Τό δλον »

1775
113J
1221
1027
829
949

2092
9.(32

ΑΠΟΛΛΩ 4 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

«Ή κυρ
7
8
9

10
11
12
13

ία μέ τάς καμελίας», Ύβ’ιν 
Ίανουαρίου gi σιτηρά

» »

Τό δλον »

Πρεντάν 
784 
572 
647 
728 
595 
728 

1591 
5.645

Εισιτήρια 
αΰτοδ έργου

πραγματοποιηθώντα ύπό τού 
είς τό «Τιτάνια» ...................

Σύνολον εισιτηρίων
18.033
23.678

Όπως κάθε χρόνο καί έφέτος τήν πρωτοχρονιά_δ 
«Κινηματογραφικός Άστήρ» εξεδοθη εις πολυτελές τεύ
χος μέ 72 σελίδας έπί εκλεκτού χάρτου, πολύχρωμο: και 
άφαντάστως πλούσιος είς ύλην. Ή παγκόσμιος κινηματο
γραφική παραγωγή καί κίνησις, ενδιαφέροντες στατιστι
κοί πίνακες, ’Αθηναϊκή καί ’Επαρχιακή κινηματογρα
φική κίνησις, άπολογισμό; τής κινημ. κινήσεως τοΰ πα
ρελθόντος έτους, εισιτήρια τών άθηναίκών κινηματογρά
φων καί συγκριτικά παρελθούσης περιόδου και άλλη εν
διαφέρουσα ύλη, δημοσιεύεται είς τό Πανηγυρικόν 193ο. 
Τό τεύχος τούτο, λόγφ τοΰ ογκου του, δεν εκυκλοφορησε 
διά τού Πρακτορείου τών εφημερίδων, άλλά εστάλη μό
νον εί; τούς συνδρομητής μας δωρεάν, θά στελλεται δε.
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δωρεάν έπίσης καί είς πάντα έγγραφόμενον νέον συνδρο
μητήν άπό 1ης Ιανουάριου έ. έ.

Διά τούς άλλους άναγνιόστας μας, πωλείται εις τά 
γραφεία μας και άποστέλλεται εις τάς Επαρχίας ελεύ
θερον ταχυδρομικών τελών, είς πάντα έμβάζοντα τήν 
αξίαν του έκ δραχμών 25 είς γραμματόσημα.

"Ολοι οί ενδιαφερόμενοι διά τόν Κινηματογράφον 
πρέπει νά αποκτήσουν τό Πανηγυρικόν τεύχος τοΰ 1935. 
Θά είναι πάντοτε δΓ αύτούς, ό πολυτιμότερος οδηγός.

11Μ Tffl μιμΙlujj _______ ___
Πειραιεύς

Χάϊ-Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Λεμπλεμπιτζή 
Χόρ - Χόρ αγάς», «Κατά διαταγήν τοΰ Αΰτοκράτορος» καί 
«Ό αόρατος άνθρωπος».

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Μπουμπούλ Α' 
βασιλεύς τών νέγρων», «Έρως καί ήθική», τρελλές συμ
φωνίες καί «Ό άσωτος υιός».

Κάπιτολ. Προεβλήθησαν τά έργ «Στό περιθώριο τής 
ζωής», «Περιπέτειαι στή Χονολουλοΰ·, «Γιά λίγη αγάπη» 
καί «Τσιγγάνικο τραγούδι».

■ Καλιφόρνια (Άγ. Σοφίας) Προεβλήθησαν τά έργα 
»Άρσέν Λουπέν», «Σταυρός καί σπαθί», «Ή κατάσκο
πος έπί τό εργον», «*Ο  δρόμος πρός τήν ευτυχίαν-», «Τά 
φώτα τής πόλεως*,  «Παρτίρ» καί «Ζοσλέν».

Ίντεάλ. (Άγ. Σοφίας). Προεβλήθησαν τά φίλμ «Στήν 
τρέλλα τοΰ χοροΰ», «Μαύρη σκιά», «Τθ διαμάντι τοΰ 
τσάρου», «Κική», «Στρατιά κατακτητών»,«Ή Άνάστασις» 
μέ τήν Λ. Βελέζ, «Τά δυόσου γαλανά ματάκια» καί«'Υπό 
τήν αγχόνην».

Φώς (Τρούμπα). Προεβλήθησαν τά φίλμ «Διαβατή- 
ριον 13444», «Φαντομάς», «Ή νεράιδα τής ερήμου», 
«Τρελλός άεροπόρος», «Σαγκά. ’Εξπρές», «’Εξιλέωσις ε
νόχου», καί «Χόρ - χορ αγάς»,

Άστήρ. (λιπάσματα). Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό 
κίτρινος ντεντεκτίβ», «Ή θύελλα», «Κεραυνός θά γενώ», 
«Τό τραγούδι τής νύχτας» «Είς τά βάθη τής Αφρι
κής», «Ίχνη γιγάντων», «Στή μυστική υπηρεσία» καί 
«Τρελλός γιά κίνδυνο».

Παλλάς. (Ταμπούρια). Προεβλήθησαν τά έργα «Ό 
ληστής τής Άριζόνας», « Αποχωρισμός γιά πάντα», «Ύπό 
ψευδή σημαίαν», «‘Ο στιγματισμένος» καί «Ό άνδρας πού 
κάθε μιά ποθεί». Παπαζήσης
Νέα Κσκκινιά

"Αλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα δράκος τής 
Σαγκάί", “Ο άσσος τών τζόκεϋ,, “Τό άνθος τής Χαβάϊ,, 
καί “Τό εξπρές τοΰ θα·άτου,,.

Έκλαίρ. Προεβλήθησαν τά έργα “Τά χείλη μου προ
δίδουν,, “"Ανδρας μέ χρυσή καρδιά,, “Η σκλάβα τής ά- 
γάπης,, καί “Η κόλάσις τής Σιγκαπούρης,,

Κρυστάλ. Προεβλήθησαν τά έργα “Δόν Κιχώτης, 
“Κατάδικος,, “’Ερωτικό τραγούδι,, καί “Ο ιππότης τής 

ερήμου,,.
Αούξ. Προεβλήθησαν τά έργα ‘Ξανθό όνειρο,, Νεκρα- 

νάστασις,, “Ο φωτογράφος τής αγάπης,, καί “Σιμαρόν,,,
X.

Θεσσαλονίκη

%Πάλας. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρωμαϊκά σκάνδαλα», 
«Παγκανίνι» καί «Τό τελευταίο βαλς τοΰ Σοπέν».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Νανά», «"Οταν ή
μουν κατάσκοπος» καί «Μαρίτα».

Ήλύσια. Προεβλήθη είς τρεις έποχάς τό φίλμ «Οί 
"Αθλιοι».

Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μία γυναίκα άπήγαγε 
έναν άνδρα», «Παγκόσμιος θύελλα», «Κοζάκοι» καί «"Α
σμα ασμάτων».

"Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Γκράντ Ότέλ», 

« Ο δαίμων τής Ανατολής», Ή περίπολος τοΰ θανάτου*  
καί «Τά μυστήρια τής ζούγκλας».

"Αλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Σερενάτα Σοΰμ- 
περτ», < Ο βόλγας στής φλόγες» καί «Μιά Χριστουγεν
νιάτικη βραδυά».

Πάν&εον. Προεβλήθυσαν τά, «Καρτιέ Λατέν», «Ό 
ανδρείος τών Ινδών», <‘0 γυιός τοΰ μαχαραγιά», «Θύελλα 
τοΰ παγκοσμίου πολέμου», «Δράμα ιπποδρομίου», «Θό
δωρος καί Σια», «Φωνή στό σκοτάδη» καί «"Εγκλημα 
χασισοπότου».

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ Ή περίπολος τοΰ 
θανάτου», «Ό κύριος κατά παραγγελίαν,» «Ή μαύρη κό· 
λασις», «Φλέγόμενα βουνά», «Τρελλός καβαλλάρης», 
«Άτλαντίς», «Παγκόσμιος θύελλα», «Ό βόλγας στής 
φλόγες» καί «Ή βασίλισσα τής ερήμου».

Κνβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα «Καλό ταξεϊδι 
Μόν κα»,«θέλω νά γίνω μεγάλη κυρία» καί «Τσάρεβιτς».

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ράφλ», «Καρ
τιέ Λατέν», «Θεόδωρος καί Σια» καί «Τσάρεβιτς».

'β&νικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Καρτιέ Λατέν», 
«Οί ’Αντίζηλοι», «’Αέριον 9», «Ή θύελλα τοΰ παγκο
σμίου πολέμου», ‘Η Αικατερίνη τής Ρωσίας» καί «Άν 
θέλεις έλα·.
Πάτραι

Ίντεάλ Προεβλήθησαν τά έργα «Κίγκ Κόγκ», «Φρά 
Διάβολο» μέ τόν Χονδρό καί Λιγνό, «S OS,», «Βιεννέ
ζικα παραμύθια, «Πώς μιλούν τά αγγλικά» καί «Πο- 
λισινέλ».

Πάν&εον. (Αίθουσα), Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τέ
λος τοΰ κόσμου», «Κ γκ Κόγκ», «Παιδί ώς έκ θαύματος», 
«Ένα φιλί στόν καθρέφτη» καί «Αευκή ’Αδελφή».

Πάνίλεον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα <0 φί
λος μου ό βασιληάς», «Άπό τό Μεξικό», «‘Η κοιλάς τοΰ 
θανάτου», «Επιστροφή ξενητευμένου», «Τό νεανικό αίμα» 
καί «Μυστηριώδης ταχυδρόμος». Άνδριόπουλος 
Βόλος

"Αχίλλειον. Προεβλήθησαν μέ καλήν επιτυχίαν τά έργα 
«Η φίλη τής Α. ’Εξοχότητάς», »Ό δύσκολος δρόμος», 
«‘Ο λοχογός τών καζάκων», «Καζανόβα», «Μιά μικρούλα 
στό τραίνο», «Διαγωγή μηδέν» καί «Θές, δέν θές, Θά 
μ’ άγαπήσης».

Ν. ’Ιωνίας. Προεβλήθησαν « Ο ληστής τής παιδιά- 
δος», «Ή μαύρη αστραπή», «Ίχνη γιγάντων», «Τά φώτα 
τής πόλεως», «Τό παληκάρι τοΰ Σάν Φραγκίσκου» καί 
«Νειάτα, τόλμη, Θάρρος». Παπαβασιλείου,
Πύργος

Πάνθ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Θυελλώδης σω- 
τήρ», «Άπηγορευμένη μελωδία», «Σιωπή, τό γύρισμα αρ
χίζει» τό ζουρνάλ τών γάμων τής πριγκηπίσσης Μαρίνας, 
«Ή δεσποινίς κυρία», «Ή δακτυλογράφος καί τά εκα
τομμύρια*,  «Σαγκάί ’Εξπρές», «Ό καβαλλάρης τοΰ κάμ
που», «"Ενας γυιός έκ τοΰ προχείρου» καί «Αυτός, εκείνη 
καί ό φίλος». Ζαφειρόπουλος.
Λεβάδεια

Αρμονία Προεβλήθησαν τά έργα «Τό παλάτι τών ο
νείρων», «Κάματε λάθος δεσποινίς», «Νινόν», «Σερενάτα 
Σοΰμπερτ», «Πάπρικα», -Μοντέρνα ερωτικά γυμνάσια», 
«Μιά ώρα κοντά σου», «Βικτώρια καί ό ούσσάρος*  καί 
«Ό Βόλγας στής φλόγες». Δ. Πανουργίας
Κόρινθος

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά Θύματα τή? 
κρίσεως» μέ τόν Χονδρό καί Λιγνό, «Τό παιδί τής φυλά" 
κισμένης», «Σταυρός καί σπαθί», «‘Υπό τήν σκιάν τής 
παγόδας», «Ύπό τόν ήλιον τής Σαχάρας», «Τό λυκόφως 
τών τσάρων», «Ή κόλασις τής Σαγκάί» καί «Λιλιόμ» μέ 
τόν Σάρλ Μπουαγιέ.

’Ατελιέ. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Μέ τή μάσκα τού 
άλλου», «Ή κυρία δέν θέλει παιδιά», «Μετά τήν προδο

σίαν», «Ή πυργοδέσποινα τοΰ Λιβάνου», «Παρθένες μέ 
στολή», «Ή γυναίκα μέ τό Σέξ άπήλ», »Τό κορίτσι τοΰ 
Συντάγματος», «Τό ρομάντσο μιας νύχτας», «Ό Βόλγας 
στής φλόγες», «Μικροΰλα άπατεών». «Άπηγορευμένη α
γάπη», «Σκιαί ήμικόσμου», «Φρασκουΐτα» καί «"Ενα χα
μόγελο, μιά γυναίκα, μισ ζωή».

Είς άμφοτέρους τούς κινηματογράφους μας προεβλήθη 
καί ή ταινία τών γάμων τής πριγκηπίσσης Μαρίνας.

Π. Κόλια
X α λ κ ί ς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Σοΰ χαρίζω τη 
βραδυά μου», «Άννυ καί Άννυ», -Δακτυλογράφος καί τά 
εκατομμύρια» καί -Βίκτωρ καί ή Βικτώρια».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά θύματα τής 
κρίσεωςυ μέ τόν Χονδρόν καί τόν Λιγμόν, «"Οιαν βρον
τούν τά κανόνια», «Ό κυρίαρχος τής ζούγκλας»^ καί «Σ’ 
αγάπησα πριν σέ γνωρίσω». Ενριπιος
Ξάνθη

Ήλύσια, Προεβλήθησαν τά έργα « Η ωραία τής Γρε- 
νάδης», «"Αν θέλεις» με τό\ Ζουλ, τό περιπετειώδες «Ό 
άνεμοστρόβιλος», «Ερωτική περιπέτεια», «ΊΙ Χαραυγή» 
καί διάφορα Φόξ Νιούς.

Πάν&εον. ΙΙροεβλήθησαν τά έργα «Ή καλύβα τού 
μπάρμπα Ιόμ», Έντυ Πόλο και διάφορά έπεισοδ.ακά.

Παρασχίδης
’ Αργοστόλιον

Μούβιτον. Διέκοψε τάς προβολάς του λόγω άφίξεως 
τού Έλλην. Μελοδράματος.

Πάν&εον. ΙΙροεβλήθησαν τά έργα «Στά βάθη τής 
’Αφρικής» είκοοάπρακτον περιπετε.ώδις καί «Λίζα Φλε- 
ρόν» καί μερικάς κωμωδίας. Βουτσινάς
Άγρίνιον

, Κεντρικόν. ΙΙροεβλήθησαν τάέργα «Τό φίλημα», «Γυ
ναίκες στό βόρβορο», «Σενόρ άμερικάνο», «Ή δικηγο- 
ρίνα, «Τά επτά πηδήματα», «Το ταγκό τής άγάπης», «Τό 
κορίτσι τοΰ καφέ σαντάν», «‘Ο λεμπλεμπιτζή Χόρ - χόρ 
αγά,» καί τό ζουρνάλ τής δολοφονίας τοΰ βασιλέως ’Αλε
ξάνδρου.

Θέσπις. Μετά τήν άναχώρησιν τού Θιάσου, προεβλήθη 
τό έργον «Τό έκατομμύριον». Πασχαλιδης

Άατήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Θεόδωρος και Σια», 
«"Ερως καί καθήκον», «Σκιαί ήμικόσμου», «Τσαντοϋ», 
«Χαλύβδινοι αετοί» μέ άρίστην επιτυχίαν, «Τό ρομάντσο 
μιας νύχτας» έπιτυχώς καί διάφορα Φόξ Νιούς καί Μίκυ 
Μάους. Βονδούρης
A'iyiOy

Παρϋ-ενών. ΙΙροεβλήθησαν ώς βωβά τά φίλμ «’Q 
γκάγκστερ» καί »Ένα τραγούδι άπό τό Παρίσι» μέ τόν 
Σεβαλιέ.

Μπούφαλο. Έκαμε έναρξιν ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 
έκ Χαλκίδος κυρίου I. Καλατζοπούλου καί προεβλήθησαν 
έπιτυχώς τά έργα «Άπηγορευμένη μελωδία» καί «Όρλώφ».

’Εκ τοΰ καταλόγου τών έργων τά όποια διαφημίζει 
ο νέος Κινηματογράφος, συμπεραίνομεν δτι ή διειιθυν- 
σις θά φροντίζει νά μάς ίκανοποιή άπό άπόψεως προ- 
γράμματες. Θεατής.
Σέρραι,

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί αντίζηλοι», «Καλό 
αξεΐδι Μόνικα», «Σ’ αρέσω γιά γυναίκα σου», «Τό μυ- 
τικόν πού καίει, «Βίκτωρ καί Βικτώρια», «'£γώ καί ή 
αύτοκράτειρα», Πλωτή νήσος No 1 δέν άπαντά», «Τό 
σημεϊον τοΰ σιαυρυΰ» μετά μεγάλης επιτυχίας κατά τά 
διαλλείματα δέ εμφανίζεται τό μπαλλέτο Βοροσίλωφ.

Ηδη δίδει παραστάσεις ό θίασος Σύλβα.
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα « Γό λυκόφως των 

τσάρων». «Δράμα ιπποδρομίου», «Τό κορίτσι τοΰ Συν
τάγματος», «Μπαροΰ», «Μιλαίδη», «"Ενας απρόσκλητος 
ξένος» καί «Πές μου ποιά είσαι». Δέλισιος

Δράμα

Μέγας. Προ βλήθησαν τά έργα “ΡοβινσώνΚροΰ- 
σος„ “Μάτα Χάρι,, “Σ’ αρέσω γιά γυναίκα σου,, καί Πλω
τή νήσος,,.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “"Εξ εβδομάδες μέ 
τούς άπάχηδες,, “Η αίωνία αγάπη,, “Άγριος έπισκέ- 
πτης,, “Ο δαίμων τών ΙΙαρισίιον., “Νύχτες καταιγίδας,, 
“Ο αρχιεργάτης,, καί “Δαιμόνιος δρόμος,,. Γοριδάρης 
Σϋρος

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Φαντομά;» καί 
«Χαρήτε τή ζωή σας» καί διέκοψε τάς προβολάς του διά 
νά δώση παραστάσεις ό θίασος ΙΙάολος - Καβαφάκη.

Γεραγάλας 
Να-’πλιον

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Πληγωμένο υπο
βρύχιο», «Ή Γκίττα χαρίζει τήν καρδιά της», «Τσάρν- 
τας», «Γουραντότ» καί «Μ’ άγαπα τρελλά».

Παρατηρητής.
Λευκά ς

"Απόλλων. Έγκατεστάθησαν ηχητικά μηχανήματα 
Klang Film άρίστης ^άποδόσεως καί προεβ ήθησαν τά 
έργα “Ο δρόμος τοΰ παραδείσου,, “Δνό καρδιές έια 
βάλς„ “Στό δυτικόν μέτωπον,, “Σάλτο μορτόλε,, καί 
“Μαμζέλ Νιτούς,,,

Πάνϋ-εον. (Βωβός). Προεβλήθησαν τά έργα “Μεταξύ 
ουρανού καί γής„ "Μιά μάχη στά σύνεφα,, “Λησμονη
μένα πρόσωπα . “Τό σιδηροΰν προσωπείον,. “Τά επτά 
μαχαίρια του σατανά,, “Τό λιμάνι τών ονείρων,, καί “Ο 
Τζών άμερικάνος,,. Τσιρίμπασης
Ηράκλειον.

Πουλακάκη Προεβλήθησαν τά έργα “Η Όρντινάν- 
τσα„ “Τσάρντας,, “Μικρούλα καλώς ήλθες,, “"Ενα τρα
γούδι γυρίζει τόν κόσμο,, “Η πριγκήπισσα τής τσάρ
ντας,, “Τό ιραγοίδι τοΰ ήλιου,, καί ‘Ύπό τήν γέφυραν 
τών σιεναγμών,,.

"Απόλλων. II οεβλήθησαν τά έργα “Λευκή ’Αδελφή,, 
‘Ή μασκώτ τού λόχου,, “S-O.S ‘, “Οί επιδρομείς τού βυ 
θοϋ„ “ Γό βάλς πού δέν ξεχνιέται,, “Ο πρωταθλητής,.. 
“Σούζαν Λενόξ , καί “Φρά Διάβολο.,.

Παλλάς. (Βωβό;) Προεβλήθησαν τό επεισοδιακόν “Τό 
θηρίον τής Σάντας., “Ο περιπετειώδης πυροσβέστης , καί 
“Ο προστάτης τών αδυνάτων,, καί διέκοψε τάς προβο
λάς τον.

"Ιεραπέτρας. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Η αγωνία,, 
“Κόκκινοι διάβολοι , “Π μάστιξ τής άνθρωπότητος,, “Η 
κόρη τού Ιπποδρομίου,, “Τά μυστήρια τοΰ Λονδίνου,, “Ο 
ευνοούμενος τής τσαρίνας,, “Ο φοιτητής τοΰ ντάνσιγκ,, 
“Τροπικές νύχτες,, “Ο λευκός σεΐχης,. “Γυναίκα διάβο
λος,, καί “Ο Γιάννης τσάρλεστο-,,.

Άρχανών. Προεβλήθησαν “Τό μυστηριώδες σπήτι,, 
“"Αχ Μέμπυ,, καί “Τά μάτια τοΰ τρόμου,,.

Νέαπόλεως. Προεβλήθησαν “Η μάστιξ τής ανθρω
πότητας,, “Αγωνία,, “’Εκδικητής τού Νταβό:., “Τό τε
λευταίο σύνορο,, “Ντάγκφεν,. “Κίρκη,, καί ‘Οί κόκκινοι 
διάβολοι,,. Παρατηρητής
Χανιά

"Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Άριάν», «Το- 
πάζ , «Ό βόλγας στής φλόγες», «Τό Χριστινάκι τοΰ δα
σοφύλακας», «Ιεροσόλυμα», «Γοητεία» καί «Ό υγρός 
τάφος».

Πάν&εον Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Γκίττα χαρίζει 
τήν καρδιά της», · Τό παιδί τής φυλακισμένης», «Άτλαν- 
τίς», *Τό  μυστηριώδες Ράντς», «Νύχτες ευτυχίας», «Γό 
τραγοΰδι τοΰ ήλιου», «Το σημεϊον τού σταυρού», «Μια 
γυναίκα διατάσσει» καί «Νινόν». S-
Καβάλλα

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα “Η γυναίκα μέ τό 
σέξ άπήλ,, "Βιεννέζικα παραμύθια,, “Τό κορίτσι τοΰ συν
τάγματος,, “Πές μου ποιά είσαι,, καί Ανοιξιάτικο τρα-
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ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΦΙΛΜΣ ΤΟΥ 1934

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 420 ΚΡΙΤΙΚΩΝ
Το αμερικανικόν περιοδικόν «Film Daily» προε- 

κήρυξε διαγωνισμόν μεταξύ τών κριτικών του κινη
ματογράφου διά νά υποδείξουν ποιον είναι τό καλ- 
λίτερον φίλμ τοΰ 1934. Τά αποτελέσματα έχουν ώς 
έξης ;

1. Barrets of wimpole street. Έτα ρία : Μέτρο. 
’Αστέρες: Νόρμα Σήρερ, Τσάρλ Λώτον.

2. «Ό Οικος τών Ρότσιλντ». Εταιρία : Ηνωμένοι 
Καλλιτέχναι. Άστήρ : Τζώρτζ ’Άρλες.

3. - "Ετυχε μιά νύχτα...» Εταιρία: Κολούμπια. 
Πρωταγωνισταί : Κλάρκ Γκέημπλ, Κλωντέτ Κολμπέρ.

4. «Μία νύχτα έρωτος». Εταιρία : Κολούμπια : 
Άστήρ : Γκρέης Μούρ

5. «Γυναικούλες». Εταιρία : R.K.O. Άστήρ : Κά- 
θριν Χέπμπουρν.

6. «’Αδύνατος άνδρας». Εταιρία : Μέτρο. Πρώτα 
γωνισταί: Ούΐλλιαμ Πάουελ, Μύρνα Λόύ.

7. «Viva Villa». Εταιρία : Μέτρο. Άστήρ : Ούάλ
λας Μπήρρυ.

8. «Δεΐπνον ε’ις τάς όκτώ·. Εταιρία : Μέτρο. Πρω 
ταγωνισταί : Τζίν Χάρλοου, Τζών Μπάρρυμορ, Μαρί 
Ντρέσσλερ, Ούάλλας Μπήρρυ

9. «Ό κόμης Μοντεχρΐστος». Εταιρία : Ηνωμένοι 
Καλλιτέχναι. Πρωταγωνισταί ·. Ρόμπερ Ντόνατ, Έ- 
λίσοα Λάντι.

10. «Πλατεία Μπερκελέϋ». Εταιρία : Φόξ. Πρώτα- 
γωνισταί : Λέσλι Χόβαρντ, Χήδερ Άντζελ.

Ώς έμφαίνηται έκ τών άνωτέρω τά περισσότερα 
έκ τών έκλεγέντων φΐλμς ανήκουν είς τήν Εταιρίαν 
«Μέτρο-Γκόλντουΐν». Ύπενθυμίζομεν δτι κατά τό 1933 
έξελέγη ώς τό καλλίτερον ιινηματογραψικ'ν έργον 
τοΰ έτους τό «Καβα.νκάντ» τής «Φόξ».

§
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ΑΠΑΚ ■ ΦΙΛΜ 
(ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΝΤίΙΝΑΚΗ) 

προσφέρει είς τούς επαρχιακούς Κινη
ματογράφους 

/ΛΙΑ ΠΗΓΗ ΚΕΡΔΟΥΣ 
Δώσατε τήν αποκλειστικότητα τών 

διαφημίσεων έπι τών Κινηματογράφων 
σας είς τήν 

ΔΠΛΚ - ΦΐΛ/Λ 
ΑΔΡΙΑΝΟΥ 84 

Αύτό απαιτεί το συμφέρον σας 
Πλεΐστοι Επαρχιακοί Κινηματογράφοι ανέθε

σαν εϊς ημάς τήν αποκλειστικότητα 
προβολής διαφημίσεων.

γοΰδι,,. ’Αναμένεται ό θίασος Κοτοπούλη.
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα ‘ Τό λυκόφως τών 

τσάρων,, Αικατερίνη ή μεγάλη,, “Πριγκήπισσα τής τσάρ- 
ντας , “Θές δέν Φές θά μ’ σγαπήση:,, “Σκάνδαλον,, “Οί 
κύριοι τοΰ Μαξίιι,, “Ρωμαϊκά σκάνδαλα,, καΐ“ΙΙαγκανίνι., 

Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα “Τρελλή Λόλα,, “Νιοιι- 
ωμόν„ “Η δικηγορίνα,, “τό παληκάρι τοΰ Τεξάς,, “ 
λευκός δαίμων,, “Ο κυκλών τοΰ Τεξάς,, καί διάφορα Φόξ 
Νιούς. βασιλακος

&

1935
Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ

"ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ,,
Πλούσιον εϊς έμφάνισιν καί εϊς ποικιλίαν 

εκλεκτής καί λίαν έι διαφερούσης ύλης, έξε- 
δόΟη τό Πανηγυρικόν τεύχος 1935 τού 
«Κινηματογραφικού ’Αστέρος».

Τό Πανηγυρικόν 1935 τοΰ «Κινηματογρα
φικού ’Αστέρας», λόγφ τοΰ δγκου του, δέν 
έκυκλοφόρησε διά τοΰΠρακτορείου τών εφημερί
δων τή; ‘Εταιρίας τοΰ Ελληνικού Τόπου, 
άλλ ά εστάλη καί άτοστέλλεται δωρεάν εϊς τούς 
τακτικούς συνδροιιητάς μας ώς καί εϊς πάντα 
έμβάζοντα τήν αξίαν του έκ δραχμών 25.— 
εϊς γ >α ιματόσημα, ελεύθερον ταχυδρομικών 
τελών

Εϊς τά γριφεΐαμας επίσης πωλοΰνται πάν
τοτε καί άποσιέλλονται ταχυδρομικοί; εϊς τάς 
’Επαρχίας, παλαιά τεύχη καί ολόκληροι σειραί 
τευ/ΰν «Κινημ. Αστέρος» άπό τοΰ έτους 1929 
μέχρι σήμερον.
Τιμή τεύχους οϊασδήποτε ήμερομ. Δρ. 5.—
Γιμή Πανηγυρικού . . . » 25 —
Σειρά τι.νχώ·. ’όλοκλήρου έτους . . » 100.—I Σύνδρομό έτησία Εσωτερικού. . » 100.—
Συνδρομή » ’Εξωτερικού . . » 250 — 
Αί συνδρομαί άπαραιτήτως προπληρώνονται.

&
τ
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0 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ Ο_ΟΛΙΒ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

‘Υπό.τόν ώς α··ω τίτλον ό Ζάν Μισέλ Πάζ, 
διευθυντής της Παρισινής συνάδελφοι «Cine- 
monde» έγραψε εν ι χ· ουμοριστικό» σενάριο, τό 
όποιον κινηματογράφεϊται ύπό τοΰ Ζάν ’Επστάϊν. 
Τό φίλμ αΰιό είναι τό πρώτον τό όποιον «γυ
ρίζει» ή εταιρία «Films Cinenionde» Τά <έξω-

.ο - τοΰ ϊ'ργίί .· & ϊ ληγ^οϋν είς τήν Μασσα
λίαν .

$ 
$

11ΩΑ0ΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΝΟΝΤΑΙ έν 
Ά&ήναις κιι είς τά γραφεία τού ’Κινηματογρα
φικού 'Αστέρος», 15 παλαια.1 ταινίαι μέ γνω 
ατούς πρωταγ:ύνιοτάς (δίπερτίνι, Μανιζίνι κ&.), 
μέ πλήρες διαφημιστικόν υλικόν καί έν καλή 
κατ τστάσει, είς λί ν συμφέρουσαν τιμήν Πληρο 
φορί τι είς τά γραφεία μας καύ·' έκάσιην.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ ειδικός, διά συ
νοικιακήν Κιν καταγραφικήν Επιχείρησιν. Πλη- 
ροφορΐαι γραφεία «Κινηματογραφικού ’ Ασιέρος».
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ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΛΕΟΝ 
ΑΝΑ/ηΦΙΣ3ΝΤΝΤΟΝ ΟΤΙ tAOE ΤΑΙΝΙΑ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΒΟΥΛΓΑΡΙΑΗ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ /ΠΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΟΛΕ5ίΠΛΕΜΙΙΊΤΖΧ2 ΙΟΕΧΟΓ ΑΓΑΣ 

ί] καλύτερα τουρκική ταινία πού «γυρίστηκε» και 
Ο AQEATQS _Α,]\ΓΟΙ>ΩΙΤΟΣ 

τό καταπληκτικόν έργον τοΰ Γουέλς 
θά είναι γιά κάθε κινηματογράφο όπου θά προβληθούν αί 

ΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ 
Τό άπέδειξεν ή επιτυχία των είς τούς Κινηματογράφους 

ΠΑΝΘΕΟΝ και ΑΤΤΙΚΟΝ τών ’Αθηνών και 
ΧΑΊ' —ΛΑ'ΙΦ Πειραιώς

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
To XI;-ZK.TSJ <3ΣΕ>3NF τών ’Αθηνών ουδέποτε έγνώρισε μεγαλυ- 

τέρας ημέρας θριάμβου, δσας μέ τήν ταινίαν

ΝΥΧΤΕΣ ΜΟΣΧΑΣ 
μέ τούς Χάρρυ Μπώρ, Άνναμπέλλα, Σπινελλί, ΙΙιέρ Ρισάρ Βιλμ 

και τήν περίφημη τσιγγάνικη ορχήστρα τοΰ Άλφρέντ Ροντέ. 
Είναι ή μεγαλυτέρα ταινία πού παρήγαγε 

μέχρι σήμερον ό γαλλικός Κινηματογράφος

Θ’ ακολουθήσουν κατά σειράν : 
ΙΙΩΣ ΕΣΕΙΣΕ ΙΜΙΑ ΑΓΑΠΗ 

τό ρομαντικότερο φίλα τοΰ 1934 μέ τήν άφθαστον Μαργαρίτα 
Σούλαβαν και τόν Τζών Μπόλς

ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ 
ή τελευταία ταινία τής διαβολεμένης Φραντζέσκα Γκάαλ 

TQ ΛΓΟΥΡΟ ΦΡΟΓΤΟ 
[τίτλος προσωρινός] μέ τήν Άννυ “Οντρα και Ίβάν Πέτροβιτς 

κ.τ.λ. κ τ.λ.

αμολοχιτης~Πβουλγαριδης
ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 14 τηλεγραφ. ΦΙΛ/ΛΑΤΕΞ
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