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Ό δημοφιλέστερος τενόρος τής έποχής μας, τοΰ όποιου ή τελευταία ταινία «ΡΩΜΑΝΣ», θεωρού
μενη ώς ή μεγαλειτέρα του μέχρι σήμερον δημιουργία, κατέπληξε τόσον διά τήν μεγαλειώδη σκη
νοθεσίαν της, δσον καί διά τάς τεχνικάς της «trouvailles» καί τήν όνειρώδη μουσικήν της.
(’Αποκλειστική έκμετάλλευσις τής ’Ανωνύμου 'Εταιρείας Κινημ. ’Επιχειρήσεων “ΑΝΖΕΡΒΟΣ.,
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νεαρές - ώμορφες

κΦ©^

πλούσιες χήρες

Kg©^
^g©^

σκορπούν τριγύρω τους πάντα
καί χωρίς άκόμα νά τό θέλουν
μιά σκανδαλιάρικη γοητεία !
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Στο πέρασμά τους
*
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κφ©.
*

καί

άναγαλιάζουν ή καρδιές
ξυπνούν νυσταγμένοι πόθοι
τά μάτια σκορπούν αναλαμπές
καί στά χείλη
άνθίζει Γνα. . ένοχο μειδίαμα!...

Κάτι ήξερε ή Μούσα
πού τόσο είλικρινά τραγουδάει:
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Τής παντρεμένης τέσσερα
τής Χήρας δέκα - τέσσερα !

Kg©^;
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Κάτι ήξερε κι’ ή «Μέτρο»
πού γιά νά σκορπίση τη χαρά καί τή γοητεία
έδημιούργησε μιά δική της Χήρα
τήν πειό ώμορφη
τήν πειό δροσάτη
τήν πειό σκανδαλιάρα
τήν πειό αιθέρια
τήν πειό γοητευτική
τήν πειό:

ΕΥΘΥΜΗ ΧΗΡΑ
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ή όποια στήν Αθήνα
περνάει σαν ένα
εκθαμβωτικό καλλιτεχνικό φαινόμενο.
Τήν πνοή τής τήν έδωκε ό

ΛΕΧΑΡ

τήν έφιλοτέχνησε ό ΑΟΥ^ΠΟΤΧ
τήν έζωντάνεψε ή ΖΑΝΕΤ ΙΜΑΚΔΟΝΑΛΔ

τήν έσυντρόφεψε ό

ΧΕΒΑΛΟΕ

καί τήν έμύρωσε ή :

ΜΕΤΡΟ - ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ - ΜΑΓΕΡ

ΤΕΤΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
■

Μετά

τον

“ΠρίΓΚΗΠΑ IQANNHN,,

Ό ρωσσικός κολοσσός

ΝΑΤΑΣΣΑ
Άνεστάτωσε κατά τήν προβολήν του στο
ΠΑΝΘΕΟΝ τήν ’Αθήνα.
"Ενα δραματικόν αριστούργημα έμπνευσμένον άπό τό
περίφημον Θεατρικόν έργον ΊΛΙΓΓΟΣ, τοΰ Σάρλ Μερέ.
Όλη ή μυστικοπάθεια τής Σλαυϊκής ψυχής αποδίδεται
περίφημα στο φίλμ. 'Η Τσαρική Ρωσσία, ή ζωή τών
Ρώσσων έξορίστων στο Παρίσι, έρωτες, πάθη, μίση, δύναμις, αγωνία.
♦ · -V

Ό ZAN TOVAOV άναδεικνύεται, κατά γενικήν όμολογίαν, ανώτερος τοΰ ΧΑρρν ΜΠΩρ. Ή ωραιότατη
ΑΛΙΣ ΦΗΛΝΤ καί ό ΑΝΤρΕ ΜΠΥρΖΕρ είναι ύπέροχοι.

Ρωσσική μουσική.— Παθητικά τραγούδια.
Χοροί, Μπαλαλάικες.

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΟΥ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
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ΤΑΙΝΙΑ “ΦΟΞ„
Κεντρικά Γραφεία:
E/n/n./nntNAKH 6

Άριθ. Τηλεφώνου:
22.654
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τών 'Εταιρειών
»»
* ΓΟΥΩΡΝΕΡ Μ ΠΡΟΣ & ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ

πρβεβλήθησαν ήδη είς τάς ’Αθήνας καί ήρχισαν νά προβάλλωνται εις τάς μεγαλειτέρας πόλεις τώ / ’Επαρχιών.
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ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ
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Ή έπιτυχία των δέ είναι άσφα
μέ τον άφάνταατον σκπΥι

»*

ταινία μας συνδυάζει μαζί
δυνατήν ύποθεσιν.

ν

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Δ^ΚΕΜΒΡΙ

ΚΕΡΙΝΕΣ ΙΜΑΣΚΕΣ

Χρωματ?Ν^<ταινία 100 o)o τραβηγμένη σύμ.
φωνα μέ τό τελευταίο σύστημα τής τελειοποιήσεως τών χρωμάτων.

2G.000 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑ

Δυνατό δράμα γραμμένο άπό
τόν διευθυντή τών περίφημων φυλακών Σ'ιγκ-Σίγκ.

ΤΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΤΗΣ ΤΣΕΚΑΣ

‘II μεγαλειτέρα ταινία ρωσσι-

κής ύποθέσεως.

ΝΥΚΤΕΣ ΧΑΒΑΗΣ

Μουσικό αριστούργημα είς τό όποιον λαμβάνουν
μέρος όλοι οί αξιωματικοί τής Σχολής Δοκίμων τής ’Αμερικής.

ΠΑΝΤΑ [ΜΕΣ3 ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ [ΜΟΥ

‘II ρωμαντικωτέρα ταινία

τοϋ 1935 μέ τήν Βαρβάρα Στάνγουϊκ.

* ΕΟϊΙΡΒΕΡΙΡΚΦΕΡίΙΜβΙΦΙΙΝΕΕΙΙΙίΙ,Ε.
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'Όπως πρώτη άνεκάλυψε καί έλάνσαρε τόν όμιλοΰντα
κινηματογράφον, ΕΤΣΙ καί σήμερα ΓΊφΩΤΗΙ ΠΑΛΙΝ ή

ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΔΕΡΣ
έσημείωσε σταθμόν στήν κινηματογραφική τέχνη κατα
σκευάσασα τήν μεγαλοπρεπεστέραν ταινίαν πού παρή
γαγε ποτέ ό κινηματογράφος

ΟΝΕΙΡΟΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ
Συγγραφεύς: Ό ΣΑΙΞΠΗΡ
Μουσουργός: Ό
Σκηνοθέτης: Ό
Γερμανίαν,

•ος πού έδόξασε τήν
ΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

ΡΤ

fc

λά
Έστοίχισε 6,0
τής ταινίας στήν Νέα
Ή πρεμιέρα τή
ας πρωτεύουσας άφησε
Ύόρκη, Λονδίνο, Βί
πραγματικήν εποχήν.
Έξαιρετικώς διά τήν ταινίαν αύτήν αί θέσεις τών
θεάτρων είναι ήριθμημέναι τά δέ είσιτήρια προπωλοΰνται.
Στήν Νέα Ύόρκη τά εισιτήρια τής πρώτης έβδομάδος έπωλήθησαν άντί 11 δολλαρίων ήτοι 1200 δρχ. έκαστον,
στό Λονδίνο 30 σελίνια ήτοι 800 δραχμάς.
ΕΙΣ ΤΗΣ ΗΘΗΜΒΣ θά προβληθή έντός τοΰ Δεκεμβρίου
είς τόν μεγαλείτερον κινηματογράφον

“ΠΑΛΛΑΣ,,
Γ8ϊίΡΙΙΕΡΙΙΙΙΙΡΙ)ί ΦΕΡΕΙ 1111101111ΦΙΜΕΜΙΪΠ.
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ΤηλεΥΡ. ΒΑΝΕΒΑΡ

Τηλέφ. 28-541
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ΤηλεγΡ. ΒΑΝΕΒΑΡ
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Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ KAI ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΑ
ΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΚΗΝΑΣ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ
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ΑΦΙΞΕΩΣ KAI ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ||
τηςΑ.Μ.τουΒΑΧΙΛΕΩΣ
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18 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΜΗχΑΝΑΙ ΛΗΦΕΩΣ 18
τών Ελληνικών Κινηματογραφικών Εταιριών
και τών Ελλήνων Όπερατέρ
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διά τήν κινηματογράφησιν τοΰ ταξειδίου και τής
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ύποδοχής Του έν Άθήναις.
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ΕΙΝΑΙ

ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ

ΕΙΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ

|||

διότι, κατόπιν παρασχεθεισών έξαιρετικών Κυβερνητικών εύκολιών παρουσιάζει καθαρώτατα ολόκληρον τό ταξείδιον, τήν
διαδρομήν τής Βασιλικής πομπής καί τόν έξαλλον ένθουσιασμόν
τών μυριάδων τοΰ Λαοΰ.
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ΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ πλήθος άντιτΰπων πρός άμεσον έξυπηρέτησιν
δλων τών Κινηματοθεάτρων τής Ελλάδος καί τοΰ Έξωτερικοΰ.
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’Απευθύνεστε διά νά κλείσετε ήμερομηνίας προβολής
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Μητροπόλεως 1 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφωνον 21-239
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έτησία....... Δρ. 100.—
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

ΑΕΚΑΠΕΝ8ΗΜΕΡ0Σ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΙΣ

Έτησία
Δρχ. 250 ▼
συνδρομαι απαραι
3 At
3 τήτους προπληρώνονται

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ -1 924
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΦΥΝΣΙΣ

3
3

i
3 ΕΤΟΣ ΙΒ'ΑΡ. 22 (368)

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γραφεία : ‘Οδός 2ΩΚΡΑΤΟΥΣ άριθ. 43
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

Άριθ. Τηλεφώνου: 28-143

ΜΟΝΑΧΗ

ΣΤΗ

Ό στίχος...Δρ. 10.—
Ήσελίς.... » 1000.—
Κατ’ αναλογίαν τά
κλάσματα.
’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι
διά δημοσιεύσεις αγγε
λιών διάρκειας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5
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Ή πρώτη ίμφάντσις τής

ςιΡΛΕ'Υ'

ΤΕΜΠΛ

τρεύει σάν παιδί του τό θεωρεί καθήκον του. Τήν
"Εχομεν άκούσει τόσα πολλά γι’ αύτό τό μικρό
παίρνει νά κάνουν ένα μικρό περίπατο μέ τ’ άερο'κοριτσάκι πού λέγεται Σίρλεϋ Τέμπλ, ώστε όμολοπλάνο καί στό δρόμο μέ λεπτότητα, σέ μιά σκηνή
γοΰμε πώς μέ μεγάλη άνυπομονησία περιμέναμε νά
πού θά μείνη άλησμόνητη, τής λέγει δλη τήν φρικτή
τό δοϋμε στήν όθόνη. Ή έπιθυμία μας αυτή έκπληάλήθεια.
ρώνεται άψοϋ προεβλήθη τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα
μιά άπό τίς καλλίτερες δημιουργίες της, τό φίλμ
Ό καιρός περνά... Ό γέρο-Φρέντ, ό όποιος δέν
«Μονάχη στή ζωή» στό «Πάνθεον».
μπορεί νά ζήση χωρίς τήν Σίρλεϋ, τήν παίρνει
Δέν ξέρομε πώς θά ϋποδεχθή καί πώς θά κρίνη
μαζί του καί άποφασίζει νά τήν υίοθετήση, πρός με
τό κοινόν μας τό έξαιρετικό αυτό κοριτσάκι τό
γάλη θλίψι τού Λούπ.
ί'παιδί θαϋμα,, δπως τό άποκαλοΰν. Εΐμεθα τόσον
Ή Σίρλεϋ δμως δέν είναι εύτυχισμένη. Οί ντέ
παράξενοι έμεΐς οί "Ελληνες ώστε δέν μπορεί κα
Βάλ, καί ιδιαιτέρως ή κόρη των Τζέην, τήν ζηλεύουν
νείς νά προμαντεύση τις άντιδράοεις μας. Πάντως
καί τής καθιστούν τή ζωή άνυπόφορη. "Ενα βράδυ,
πρέπει νά σημειώσωμε δτι ή Σίρλεϋ Τέμπλ θριαμ μή μπορώντας πειά νά ύποφέρη αύτή τήν καιάστ-ασι
βεύει σήμερα σ’ δλο τόν κόσμο καί γνωρίζει έπιτυφεύγει καί πηγαίνει νά συναντήση τόν Λούπ. Νομί
χίες πού θά τής έζήλευαν καί οί μεγαλύτεροι άκόμη
ζει κανείς δτι δλα τά στοιχεία τής φύσεως συνώμω
I άστέρες,,.
σαν έναντίον της. Βροχή, άέρας, καταιγίς. Φθάνει
Τό φίλμ “Μονάχη στή ζωή,, έξελέγη είδικώς γιά
στό άεροδρόμιο σέ έλεεινά χάλια καί δ Λούπ άνανά λανσάρη στον τόπο μας τήν Σίρλεϋ Τέμπλ, γιατί
γκάζεται νά τήν κρατήση κοντά του διά νά τήν όέχει ύπόθεσι περιπετειώδη καί δραματική, πού έπιδηγήση τήν έπομένην στό γερο-Φρέντ. Ό τελευταίος
τρέπει στή μικρούλα “στάρ,, νά δείξη δλη τήν ποι σ’ αύτό τό διάστημα πληροφορηθείς τήν έξαφάνισι
κιλία καί τόν πλοΰτο τοΰ ταλέντου της. ’Επειδή δέ
τής Σίρλεϋ καί νομίζων δτι τήν άπήγαγε δ Λούπ,
πραγματικώς τό θέμα παρουσιάζει άρκετό ένδιαφέειδοποιεί τήν άστυνομία.
ρον τό δημοσιεύομεν χάριν τών άναγνωστών μας.
’Εν τώ μεταξύ στό άεροδρόμιο διαδραματίζονται
«Ή μικρούλα Σίρλεϋ ήλικίας πέντε έτών, τής ό σπουδαία γεγονότα. Ό Λούπ άναλαμβάνει, παρά
ποιας ό πατέρας σκοτώθηκε σ’ ένα άεροπορικό δυ τόν κυκλώνα, νά όδηγήση ένα άεροπλάνο άντί 1000
στύχημα, είναι τό «χαϊδεμένο παιδί» δλων τών άε·
δολλαρίων καί έμπιστεύεται σέ κάποιον συνάδελ
ροπόρων τοΰ «Μεγάλου Κεντρικού Αερολιμένας».
φόν του νά συνοδεύση τήν Σίρλεϋ σπίτι της. Αύτή
Άλλ’ άπ’ δλους ή Σίρλεϋ προτιμά Ιδιαιτέρως τόν
δμως κατορθώνει νά διαφυγή τήν προσοχή των,
Λούπ, ένα τίμιο καί θαρραλέο παλληκάρι, μέ χφυσή
κρύβεται μέσα στ’ άεροπλάνο πού θά διευδύνη δ
καρδιά.
Λούπ καί έμφανίζεται τότε μόνον δταν εύρίσκονται
‘Η μητέρα τής Σίρλεϋ κατεστραμμένη οίκονομιπειά στούς αιθέρας.
κώς έργάζεται ώς καμαριέρα σ’ ένα σπίτι φαντα
'Η παρουσία τής Σίρλεϋ φέρνει τόν Λούπ σέ πολλή
σμένων νεοπλούτων, τούς ντέ Βάλ, πού έχουν κΓ
δύσκολη θέσι. Ό άσύρματος τοΰ γνωστοποιεί δτι ή
αύτοί μιά κόρη, τήν κακομαθημένην καί άνυπόφορη
άστυνομία τόν καταζητεί. Έπί πλέον, τό άεροπλάνο,
Τζέην. ΟΙ ντέ Βάλ έχουν άκόμη καί κάποιον θείο,
λόγφ τής καταιγίδας, παθαίνει βλάβη. Τότε παίρ
τόν παράλυτο καί γκρινιάρη Φρέν, έξαιρετικά πλού
νοντας μιά γενναία άπόφασι φορεϊ τό άλεξίπτωτο
σιο, τόν όποιον περιποιούνται ιδιαιτέρως μέ τήν έλκαί ρίπτεται στό κενόν, κρατώντας σψικτά στήν
πίδα δτι σύντομα θά τόν κληρονομήσουν.
άγκαλιά του τήν προσφιλή του μικρούλα.
Χριστούγεννα I ‘Ημέρα χαράς καί άγάπης. Ή μι
Έπανευρίσκομεν δλα τά κύρια πρόσωπα τού έρκρούλα Σίρλεϋ δέχεται, άνέλπιστα, ένα σωρό δώρα
γου στό δικαστήριο διότι ούτε ό γέρο Φρέντ, οΰτε
άπό τούς ύπηρέτας, άπό τούς φίλους της άεροπόδ Λούπ έγκατέλειψαν τήν ιδέα νά υιοθετήσουν τήν
ρους καί άπό τόν γέρο-Φρέντ, ό όποιος έχει καταΣίρλεϋ. ‘Ο δικαστής εύρίσκεται σέ δύσκολη θέσι
κτηθή μέ τή σειρά του άπό τήν χάρι καί τήν έξυνά έκδώση τήν άπόφασί του άλλά ή Σίρλεϋ δίνει
πνάδα της.
μ'όνη της τήν καλλίτερη λύσι. Δείχνοντας τόν Φρέντ,
Στό άεραδρόμιο πάλιν, οί φίλοι της έχουν διορτόν Λούπ καί τήν Άλίν, μιά έξαδέλφη τών ντέ Βάλ
γανώσει μιά μεγάλη έορτή πρός τιμήν της. Ένφ
μέ τήν όποια δ Λούπ είναι έρωτευμένος. λέγει :
αύτή είναι ένθουσιασμένη καί πανευτυχής, ή μητέρά
♦ θέλω νά μείνω καί μ’ αύτόν, καί μ’ έκείνην». .
της, πηγαίνοντας νά τήν συναντήση, σκοτώνεται άπό
Ό γάμος τών δύο νέων έπττρέπει νά πραγματο
ένα αύτοκίνήτο. Ποιος θ’ άναλάβη ν’ άναγγείλη τό
ποιηθώ αύτό τό σχέδιο καί δ γερο-Φρέντ θά ζήση
φοβερό νέο στό άθώο αύτό κοριτσάκι πού γελά καί
τοΰ
λοιπού μέ τούς νέους γονείς τής Σίρλεϋ.»
διασκεδάζει τόσον ξένοιαστα ; Ό Λούπ πού τήν λα
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Παραγωγή Warner

Bros

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
‘Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «Παλλάς»
dubbing
Έκμετάλλευσις Γουώρνερ Φέρστ Νάσιοναλ A. Ε.

Τό περίφημο «Back Street» (Στό περιθώριο τής
ζωής) έδημιούργησε μία νέα μόδα: τά ρωμαντικά
δράματα μέ τις άνώτερες γυναίκες ποΰ θυσιάζουν
τή ζωή τους γιά ένα ώρισμένο σκοπό. Σέ άλλα
είναι ό έραστής, ό σύζυγος ή ό γυιός. Στό ύπό
κρίσιν είναι ή κόρη τής ήρωΐδος. Γιά νά φθάσωμε
δμως σ’ αύτό τό σημείο, δηλ. στή θυσία τής μητέ
ρας πού άναλαμβάνη αύτή τό φόνο πού διέπραξε ή
κόρη της, περνούμε άπό ένα σωρό έπεισόδια, άρκετά ένδιαφέροντα, πού μας κρατούν άμείωτο τό ένδιαφέρον.
Τό φίλμ άρχίζει τό 1890 γιά νά καταλήξη ατό
1935. Αύτό δίνει τήν εύκαιρία στό σκηνοθέτη νά μας
παρουσιά_ση λίγο έπιφανειακά, είναι ή αλήθεια, τήν
ίξέλιξι Τής μόδας καί τών ήθών καί έθίμων άπό
τότε μέχρι σήμερον.
Πρωταγωνιστεί ή Καίη Φράνσις. Χωρίς νά είναι
προικισμένη μ’ έξαιρετικά ταλέντο ή καλλιτέχνι,αύτή, κατορθώνει ν’ άρέση καί νά στέκεται καλά σέ
κάθε είδους ρόλο χάρις στήν άντίληψί της, στήν
εύσυνειδησία της, στήν συμπαθητικήν της έμφάνισι
καί στήν κομψότητά της. Ό σημερινός ρόλος τηή
είναι άσφαλώς δ καλλίτερος άπ’ δσους τήν είδαμε,
έως τώρα. Σέ μερικά μόνον σημεία θέλαμε περιαε
σότερή συγκίνησι. Άπό τούς λοιπούς έρμηνευτάς
άναφέρωμε τόν Τζέν Ράϋμον (σύζυγον), τόν Ούΐλς
λιαμ Μπόϋντ καί τόν Ρικάρντο Κορτέζ, δ όποιος,
τελευταίως, καί σέ διαφορετικούς ρόλους, γνώριζες,
νέα περίοδο έπιτυχίας.
Συμπέρασμα: Φιλμ πού έχει δλα τά προσόντα
γιά V* άρέση στό κοινόν. Δυστυχώς έπειδή οί προταγώνισταί του δέν είναι ακόμα φίρμες γιά τόν
τόπον μας δέν έσημείωσε τήν έπιτυχία πού τοϋ
άξιζε.
Παραγωγή United Artist's

Η

Παραγωγή

Koto Film

Η ΛΕΣΧΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΝΤΩΝ
Ομιλούσα γερμάνιο'ί Προεβλήθη στό «Κοτοπούλη»
Έκμετάλλευσις «Άντζερβός»

Τρία διηγήματα άπό τήν συλλογή «Παράξενες
περιπέτειες» τοΰ "Αλλαν ’Έντγκαρ Πω, έχρησίμευσαν,είς τόν Ρίτσαρ "Οσβαλντ ώς θέμα τοΰ ύπό κρί
σιν έργου. Μέ τήν διαφοράν δτι ένω τά διηγήματα
αύτά είναι τελείωσ άνεξάρτητα, ό σκηνοθέτης έφρόντισε νά τά συνδέση μεταξύ των καί νά παρουσιάση
καί τά τρία μέ τόν Ιδιον ήρωα.
Κανείς δέν μπορεί ν’ άρνηθή τήν μεγάλη φαντα
σία καί τό δυνατό ταλέντο τοΰ Πώ. Ό Ρίτσαρ 'Ο
σβαλντ έβαλε δλη του τή καλή θέλησι γιά νά μή
χάσουν στόν κινηματογράφον τά τρία διηγήματα
άπό τήν παράξενη γοητεία τους. Δέν μποροΰμε νά
ποΰμε πώς πάντα τό κατορθώνει. Ό σκηνοθέτης
κάμπτεται άπό τό δύσκολον θέμα. Μά πάντα ή έργασία πού μας παρουσιάζει παραμένει άναμφισβήτητα εύσυνείδητη. Πρώτα πρώτα ό φωτισμός, πολύ
έπιτυχημένος, δίνει μερικά ταμπλώ έξαιρετικής ώμορφιάς "Υστερα τά ντεκόρ, διαλεγμένα σύμφωνα
μέ τό πνεύμα καί μέ τις άπςχιτήσεις τοΰ έργου, βοη
θούν στή δημιουργία τής κατάλληλης άτμόσφαιρας.
Άκόμη τό ντεκουπάζ είναι άρκετά έπιδέξιο καί κα
τορθώνει νά συνδέση περίφημα τις διάφορες περι
πέτειες μεταξύ τους.
Άπό τούς ήθοποιούς ύπερτερεϊ άπόλυτα δ μεγά
λος τραγωδός Πάουλ Βέγκενερ Ή δύναμις τής
έκφραστικότητός του άρκεΐ πολλές φορές 2γιά νά
προξενήση το συναίσθημα τοΰ τρόμου.
Γενικώς πρόκειται γιά ένα, παρά τις ώρισμένες
άτέλειές του, τις άναπότρεπτες άλλωστε σ’ ένα τόσο
δύσκολο έργο, άξιοσημείωτο' έργο, πού ξεφεύγει άπό
τις κοινοτυπίες πού βλέπομε στόν κινηματογράφο.
Τό πρωτότυπο θέμα του καί ή έρμηνεία τών πρωτα
γωνιστών του έξασφαλίζουν τήν έμπορικότητα.

Παραγωγή Metro Coldwyn

ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ

'Ομιλούσα γαλλιστί
«dubbing»
Έκμετάλλευσις

καμμιά ξεχωριστή άρετή, προωρισμένο γιά κοινό
κάπως λαϊκό. ’Ιδιαιτέρως κατάλληλο γιά τάς έπαρχίας καί τούς λαϊκούς κινηματογράφους τών Αθηνών.

Προεβλήθη στόν
«’Απόλλωνα»
Ε. Κ. Ε.

ΜΙΣ ΜΠΑ
Όμιλοΰσα γαλλιστί
Προεβλήθη στό
«dubbing»
«Αττικόν»
Έκμετάλλευσις «Μέτρο Γκόλντουϊν»

Τό γνωστό θεατρικό έργο τοΰ Ρεβιέ, πού πραγμα
"Ενα δράμα κατασκοπείας, τό όποιον δέν προ
τεύεται τό ειδύλλιο τών δύο άγγλων ποιητών Έλισσθέτει τίποτε τό νέον στή σειρά των έργων τοΰ εϊ
σάβετ Μπάρρετ καί Ρόμπερτ Μπράουνιγκ, πού ήκδους αύτοΰ πού είδαμε έως σήμερα. Δέν είναι οΰτε
μασαν περί τά μέσα τοΰ περασμένου αίώνος, έδωχειρότερο οΰτε καλλίτερο. Μία κατάσκοπος πού
σεν άφορμή νά πραγματοποιηθή τό νέον αύτό φίλμ τής
έρωτεύεται έναν άξιωματικό πού άνήκει στις τάξεις
«Μέτρο-Γκόλντουϊν». Δέν θ’ άναζητήσωμε σ’ αύτό
τοΰ έχθροΰ, περιπέτειες προκαταβολικώς γνωστές,
τήν ιστορικήν άλήθειαν. Ό σκηνοθέτης, δπως καί ό
μερικές σκηνές πολέμου, και τό συνηθισμένο τραγι συγγραφεύς, έχει τό ποιητικό λεγόμενο δικαίωμα,
κό φινάλε. Πάντως, παρά τήν κοινοτυπίαν του, τό
πού τοΰ _έπιτρέπει νά βλέπη τά πράγματα μέ τό
φίλμ συγκοινεϊ καί άρέσει. Καί άπό έμπορικής άπό πρίσμα τής φαντασίας του, άρκεΐ μόνον νά τηρήται
ψεως αύτό είναι τό ούσιώδες.
ή ποιητική άλήθεια, καί τό έργο πού θά μάς δώση
Πρωταγωνιστούν ή Κώνσταντζ Μπέννετ καί ό
νά είναι ζωντανό. Ό Σίντνεϋ Φράνκλιν μποροΰμε
Τζίλμπερ Ρόλαντ. Ή πρώτη ύστερε! άπό άλλες της
νά ποΰμε πώς πετυχαίνει τό τελευταίο, άν καί τό
δημιουργίες. Φαίνεται κάπως κουρασμένη καί άψυ φίλμ του είναι σέ μερικά σημεία άντίθετο πρός τούς
χη. Άντιθέτως ό Τζίλμπερ Ρόλαντ είναι συμπαθέ κανόνες τής κινηματογραφικής τεχνικής Κι’ αύτό
στατος καί στέκεται άρκετά καλά στό ρόλο του.
γιατί έπιμένει περισσότερο ίσως άπ’ δτι πρέπει στή
Φίλμ «ύσυνείδητο πού δέν διακρίνεται δμως γιά | πιστή παρακολούθησι τοϋ θεατρικοΰ έργου. Έτσι

μερικές σκηνές, περίφημες στό θέατρο, καταντούν
κάπως κουραστικές στήν οθόνη, γιατί τραινάρουν
κάπως. Ό κινηματογράφος δμως, τέχνη πού στηρί
ζεται πρό παντός στή κίνησϊ, δέν μπορεί νά τ’ άνεχθή αύτό.
Άν έξαιρέσωμε αύτή τή παρατήρησι, τό φιλμ τού
Φράνκλιν είναι κατά τ’ άλλα αξιοσημείωτο. Καί
πρώτα πρώτα άξίζουν συγχαρητήρια στόν σκηνοθέτη
γιατί έφρόντισε νά δημιουργήση «άτμοσφαϊραν».
Μάς εισάγει μέσα στό περίφημο σπίτι τής Ούΐνπολ
στρήτ καί προσπαθή νά μάς δώση, κάτά τό δυνατόν,
όλοζώντανο τό περιβάλλον, στό όποιο ζοΰσε ή ατυ
χής Έλισσάβετ. Άλλο μεγάλο προτέρημα τοϋ φιλμ
είναι ή ομοιογενής έρμηνία τών ήθοποιών. Σπάνια
μάς δόθηκε ή εύκαιρία νά θαυμάσωμε ένα τόσο
λαμπρό σύνολο. Άπό τούς πρωταγωνιστάς μέχρι
τοϋ πειό ασήμαντου κομπάρσου, έχουν διαλεχτή δλοι
μέ μεγάλη προσοχή καί δλοι συντελούν στή τελειό
τερη άπόδοσι τοΰ έργου. Ή γλυκειά, ή εύγενικιά
Νόρμα Σήρερ, άν δέν είναι στήν έμφάνισι ή Έλισ
σάβετ Μπάρρετ είναι δμως στήν ψυχή. ’Έχει τόσο
λεπτό παίξιμο, τόσες φινέτσες καί άποχρώσεις στις
έκφράσεις της, πού κατορθώνει νά μιλά βαθειά στή
ψυχή μας. ’Ανάγλυφος τΰπος τοΰ αύταρχικοΰ Μπάρ
ρετ, ό μεγάλος καρατερίστας Τσάρλ Λώτον. "Οσον
άφορά δμως τόν Φρέντερικ Μάρτς, πού συνηθίσαμε
νά τόν βλέπωμε τέλειο πάντοτε, μποροΰμε νά ποΰμε
πώς ύστερεϊ άπό άλλες του δημιουργίες. Είναι άλήθεια δτι δέν έχει πειά οΰτε τά νέιάτα οΰτε τήν
ώμορφιά πού άπαιτοΰσε ό ρόλος τοΰ Ρόμπερ Μπράουνιγκ.
Συμπέρασμα: Φ λμ πραγματικά καλλιτεχνικό,
προωρισμένο γιά ένα κάπως ανώτερο κοινό. Τά
όνόματα τών πρωταγωνιστών καί ό τίτλος του,
γνωστός άπό τήν Κοτοπούλη, τοΰ έξασφαλίζουν
τήν έμπορικήν έπιτυχίαν.

Παραγωγή Warner Bros

ΕΠαΝΑΣΤΑΣΙΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ
Όμιλοΰσα γαλλιστί
Προεβλήθη Σινέ Κοτοπούλη
dubbing
Έκμετάλλευσις Γουώρνερ Φέρστ Νάσιοναλ A. Ε.

Ένα δράμα πού έκτυλίσσεται στάς κατασκηνώ
σεις τών αιχμαλώτων κατά τήν έποχή τοΰ Πανευ
ρωπαϊκού πολέμου. "Ενας, άγγλος άξιωματικός,
αιχμάλωτος τών γερμανών, περνά τις μέρες του
άφοσιωμένος στή θύμηση τής γυναικούλας του, πού
τήν γνώρισε μόνον γιά μιά έβδομάδα, γιατί αναγκά
στηκε'νά φύγη γιά τό μέτωπο. Ή μόνη του παρη
γοριά είναι τά γράμματά της, πού στό τελευταίο
δμως διάστημα έχουν γίνει πολύ σπάνια. Σ’ ένα
άπ’ αύτά, τοΰ γράφει πολλά γιά ένα κοινό φίλο
(Ντούγκλας Φαίρμπανκς). Ή τύχη φέρνει νά οδηγή
σουν αιχμάλωτο στήν ίδια κατασκήνωσι αύτόν τόν φί
λον. Τοΰ ζητά πληροφορίες γιά τήν γυναίκα του,άλλά
έκεΐνος άπαντά, μέ μισόλογα. Ή άτμόσφαιρα γίνε
ται ήλεκτρισμένη, πνικτική, άφόρητος. Ό Ντούγκλας
δραπετεύει, ένώ τήν ίδια μέρα μιά χωρική βρίσκε
ται δολοφονημένη. Οί γερμανοί, κατηγοροΰν τόν
Ντούγκλας γιά δολοφόνο καί ζητούν άπ’ τήν άγγλική Κυβέρνηση νά τόν παραδώση. Ό σύζυγος άνακαλύπτει στά πράγματα τοΰ Ντούγκλας μιά επιστο
λή τής γυναίκας του πού μιλεϊ για τήν απιστία της.
Έτσι τό ψυχολογικό δράμα αρχίζει. Έτα δράμα
σκληρό, άγριο, άδυσώπητο, γιά νά καταλήξη στήν
έπανάστασι τών αιχμαλώτων, οϊ όποιοι κατορθώ
νουν νά διαφύγουν ένώ δ σύζυγος θυσιάζεται καί
βρίσκει τραγικό άλλά καί ήρωϊκό μαζύ θάνατο,
προστατεύοντας τήν φυγή τών συναδέλφων του.
"Οπως φαίνεται άπό τή σύντομη αύτή περίληψη^
τό θέμα είναι πολύ ένδιαφέρον. Ό σκηνοθέτης τοΰ
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έδωσε τήν κατάλληλη άτμόσφαιρα καί έδειξε τόσον
στις ψυχολογικές σκηνές δσον καί στις σκηνές τοΰ
δχλου, άνθρωπο πού ξέρει καλά τή δουλιά του.
’Ιδίως ή τελικές σκηνές τής έπαναστάσεως είναι
ολοζώντανες άπό κίνηυι, ρυθμό καί δύναμι. Οί ήθο
ποιοί, μέ έπί κεφαλής τόν λεπτόν Λέσλι Χόβαρντ
καί τόν Ντούγκλας Φαίρμπανκς, στούς ρόλους των.
Μόνον ή πρωταγωνίστρια, παρ’ δλον πού ό ρόλος
της είναι ασήμαντος, άποτελεϊ φανερή άνορθογραφία καί είναι κυριολεκτικά ανυπόφορη.
Μέ δυό λόγια: Δράμα δυνατό και άγριο, καλά
σκηνοθετημένο καί παιγμένο, τό όποιον δμως λόγω
τοΰ μονότονου πλαισίου στό όποιον έκτυλίσσεται
κουράζει κάπως. Πάντως φίλμ πού βλέποντας κανείς
δέν χάνει τόν καιρό του.
Παραγωγή

Metro Goldwyn

ΕΥΘΥΜΗ ΧΗΡΑ
Όμιλοΰσα γαλλιστί
Προεβλήθη είς τό «Αττικόν»
Έκμετάλλευσις Μέτρο Γκόλντουϊν Φιλμς

Ή περίφημη όπερέττα τοΰ Λέχαρ, πού θεωρείται
ώς τό πειό έπιτυχημένο έργο τοΰ διασήμου μουσουρ
γού έγνώρισε καί άλλη φορά τήν διασκευή στόν
κινηματογράφο, θυμόσαστε τό φίλμ πού μάς έδωσε
πρό έτών ό Έρικ φόν Στρόχεϊμ -μέ πρωταγωνιστάς
τήν χαριτωμένη Μάε Μούρραιϋ καί τόν Τζών Τζίλ
μπερ.
Ή νέα έκδοσις όφείλεται καί πάλιν στή «Μέτρο
Γκόλντουϊν». Άλλά αύτή τή φορά συνοδεύεται άπό
τή γλυκειά μουσική της, έχει ώς σκηνοθέτην τόν
μεγάλον Έρνστ Λιούμπιτς καί ώς πρωταγωνιστάς
τήν Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ καί τόν Μωρίς Σεβαλιέ.
Δέν πρόκειται νά κάνωμε σύγκρισι μεταξύ τών δύο
έργων. Κάθε ένα άπ’ αύτά έχει τις αρετές του καί
άμφότερα διαφέρουν τόσον μεταξύ τους δσον καί μέ
τήν γνωστή όπερέττα τοΰ Φράντς Λέχαρ.
Ή «Εΰθυμη χήρα» τοΰ Λιούμπιτς είναι ένα χαρι»
τωμένο φίλμ, μέ θαυμαστές λεπτομέρειες, μέ ώραΐα
ευρήματα τοΰ σκηνοθέτου, μέ χιοΰμορ δηκτικό πολ
λές φορές, σκηνοθετημένο μέ μεγάλη δεξιοτεχνία
καί πού τό ζωντανεύουν άνεγνωρισμένης άξίας ήθο
ποιοί. Κάποια μόνον άνομοιογένεια ρυθμοΰ παρατηρεϊται κάπου κάπου, λεπτομέρεια πού μάς εκπλήσ
σει έκ μέρους τοΰ ΛιοΟμπιτς, πού έχει ώς άποτέλεσμα νά καταστρέφη τήν γενική άρμονία τοΰ φίλμ.
"Ολες ή σκηνές πού έμφανίζεται το ζεΰγος Μακ
Ντόναλντ—Μωρίς Σεβαλιέ είναι άξιοσημείωτες,
άντιθέτως πρός τις σκηνές τοΰ βασιληά ή τοΰ πρεσβευτοΰ, πού, άν καί καθ’ έαυτές δέν είναι κακές,
ξεφεύγουν κάπως άπό τόν τόνο τοΰ φίλμ. Ή περί
φημη σκηνή τοΰ χορού στό μέγαρο τής πρεσβείας
είναι άληθινό χάρμα γιά τά μάτια καί τ’ αύτιά.
Έπίσης εξαίρετη ή σκηνή στό Μαξίμ.
Γιάτή μουσική περιττό ν’ άσχοληθώμεν. Είναι
γνωστή σ’ δλο τόν κόσμο. Βέβαια δέν ύπάρχει ολό
κληρο τό σπαρτίτο στό φίλμ άλλά ύπάρχουν τά άντιπροσωπευτικώτερα κομμάτια.
Ή Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ ώς Εύθυμη Χήρα» πετυ
χαίνει τήν ώμορφότερη δημιουργία τής καρριέρας
της. "Ωμορφη, χαριτωμένη, έκφραστική, πικάντικη,
μέ τή γνωστή μελωδική φωνή της, άποτελεϊ ένα
άπό τά μεγαλύτερα θέλγητρα τοΰ φίλμ. Πολλές
φορές κατορθώνει νά έπισκιάζη άπόλυτα τόν Μωρίς
Σεβαλιέ, καί αύτό δέν είναι τό μικρότερο κοπλιμέντο πού μπορεί κανείς νά τής άπευθύνη. Ό Σε
βαλιέ μάς δίνει μιά νέα καί έντελώς πρωτότυπη
σκιαγραφία τοΰ γνωστοΰ πρίγκηπος (στό φίλμ τοΰ
κόμητος) Ντανίλο. Όμολογοΰμε δέ πώς χάρις σ’
αύτόν ώρισμένες άδύνατες καταστάσεις γίνονται
πιθανοφανεϊς.
Ό Άντρέ Μπερλέ, ή Ντανιέλ Παρολά. ό Μαρσέλ
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Βιμπέρ, μοΰ φαίνονται μάλλον ώς παραφωνίες μέσα
στό κατά τά άλλα, θαυμαστό σύνολο. Άντιθέτως ή
Φιφή Ντορσαί, ή διευθύντρια τοΰ Μαξίμ, καθώς καί
δλοι οί άλλοι δευτερεύοντες καί τριτεύοντες ηθο
ποιοί έρμηνεύωσιν άμεμπτα τούς ρόλους των.
Γενικά ή «Εύθυμη Χήρα» μπορεί νά θεωρηθη ώς
μιά άπό τις πειό έπιτυχημένες φιλμοπερέττες πού
μάς έδωσε δ κινηματογράφος μέχρι σήμερα. Παράλ
ληλα καί άπό έμπορικής άπόψεως τό φίλμ είναι
έζαιρετικό.. ’Αρκεί νά λεχθή δτι σπάνια τό «Αττι
κόν» έγνώρισε πιέννες άνάλογες μ’ έκεϊνες πού
έσημείωσε κατά τήν προβολή τοΰ ύπό κρίσιν έργου.

Παραγωγή ΙλΕ.Κ.Α.

ΕΣΤΕΜΜΕΝΟΙ ΕΙΛΩΤΕΣ
Όμιλοΰσα γερμανιστί
Προεβλήθη στό «Παλλάς»
Έκμετάλλευσις Άνζερβός A. Ε.
Είχαμε χρόνια νά δοΰμε τόν Γιάννιγκς καί ή
άγγελία τοΰ νέου του έργου μάς γέμισε μέ ένθουσιασμό. Ό Γιάννιγκς είναι γιά μάς τό πρώτυπον
τοΰ γερμανοΰ ήθοποιοΰ. Συγκεντρώνει τά χαρακτη
ριστικά προτερήματα καί έλαττώματα (άν μποροΰν
νά λεχθοΰν έτσι) τής γερμανικής σχολής. Βαθειά
ψυχολογία τών ρόλων, σχετικό στυλιζάρισμα στήν
ερμηνεία, δύναμις έκφραστικότητος σπανία, πλοΰτος
καί μεγάλη έναλλαγή έκφράσεων. Ώς μειονεκτήμα
τα μποροΰμε νά τοΰ χαρακτηρίσωμε κάποια δόσιν
υπερβολής στά έλαφρά μέρη καί κάποιαν βραδύτη
τα στις κινήσεις.
Στους «’Εστεμμένους είλωτας» ό Γιάννιγκς μάς
παρουσιάζεται δπως τόν ξέραμε στις μεγάλες του
δημιουργίες. Μπορεί μάλιστα νά πή κανείς δτι ή
μακρά άποχή του άπό τό στούντιο τόν ώφέλησε.

ΑΣΤΗΡ»
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Τοΰ δόθηκε ό καιρός νά μελετήση μέ τήν ήσυχία
του τόν εαυτό του καί νά διορθώση ώρισμένες μι
κρές έλλείψεις του.
Οί «’Εστεμμένοι Είλωτες» είναι ένα έργο σπάνιο,
σκηνοθετημένο μέ έξαιρετική έπιμέλεια, άκόμη καί
στις παραμικρότερες λεπτομέρειες, τό όποιον έπιτρέπει στό γίγαντα αυτόν τοΰ γερμανικοΰ κινημα
τογράφου νά έπιτύχη μιά ύπέροχη δημιουργία. Σέ
δλη τή διάρκεια τοΰ φίλμ είναι διαρκώς έπί σκηνής,
κΓ δμως κατορθώνει πάντοτε μέ τήν μεγάλη ποικι
λία τοΰ ταλέντου του νά μήν εί>αι ποτέ κουραστι
κός. Ποιος άλλος ήθοποιός θά μποροΰσε νά έπιτύχη
παρόμοιον άθλο ;
Τό φίλμ ένθυμίζει στή σύλληψί του τόν «’Ερρίκο
τόν 8». "Οπως καί στό φίλμ τοΰ Κόρντα, έτσι καί
στό σημερινό, βλέπομε τήν ιδιωτική καί «έσωτερική»
ζωή ένός βασιληά. Στόν «’Ερρίκο» ύπερίσχυε ό έλαφρός τόνος καί ή σατυρική διάθεσις. Στους «’Εστεμ
μένους Είλωτας» ή αύστηρά Ιστορία καί ή άκριβής
άναπαράστασις μιάς έποχής, τής έποχής πού προε
τοίμασε στή Πρωσσία ένα βασιληά σάν τόν Μεγάλον Φρειδερίκον.
’Από άπόψεως καθαρώς τεχνικής τό φίλμ είναι
άμεμπτο. Ωραίες εικόνες, θαυμάσιος φωτισμός, άξιο
σημείωτη φωτογραφία, έπιδέξιο ντεκουπάζ, Ικανο
ποιητική διεύθυνσις ήθοποιών καί όχλου. Μοντάρι
σμα κάπως βραδύ, σύμφωνο άλλωστε πρός τήν γερ
μανική παράδοσι. Άπό τις διάφορες σκηνές Ιδιαι
τέρως άξιοσημείωτες ή φιλονικία πατέρα καί γυιοΰ,
ή καρατόμησις τοΰ φίλου τοΰ Φρειδερίκου καθώς
καί ή τελική συνάντησις τοΰ βασιληά μέ τόν γυιό
του καί ό θάνατος τοΰ πρώτου.
Συμπέρασμα: Φίλμ άντιπροσωπευτικό τοΰ γερ
μανικού κινηματογράφου, στό όποιον προσδίδει έξαιρετική άξία ή έρμηνεία τοΰ Έμιλ Γιάννιγκς.
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Τά τελειότερα καί ατερεώτερα όλων των
Κινηματογραφικών Μηχανημάτων.
Ζητήσατε προσφοράς άπό τούς
Γεν. ’Αντιπροσώπους

<
<

Πατησίων 29 ΛΘΗΝΑΙ Τηλέφ. 24147
Η άπό τον ΠΡΑΚΤΟΡΑ

Δ. Κ. ΜΑΝΙΑΤΗΝ

Σωκράτη 47
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'Αρκετή κίνησις έσημειώθη καθ’ δλον τό παρελ
θόν δεκαπενθήμερον είς τούς κεντρικούς κινηματο
γράφους τής πρωτευούσης, παρά τάς έορτάς έπί τή
άφίξει τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως. Είς τοΰτο συνετέλεσε κατά πολύ, δπως τό προεβλέψαμεν, ή άφιξις
είς τήν πρωτεύουσαν 200 καί πλέον χιλιάδων λαοΰ
έκ τών έπαρχιών τής ’Ελλάδος, ό όποιος λαός μετά
τούς έξαντλητικούς του περιπάτους άνά τά διάφορα
άξιοθέατα, κατεστάλαζε είς μίαν κινηματογραφικήν
αίθουσαν ή καί είς άλλα κέντρα. Μόνον οί Κινημα
τογράφοι τών συνοικιών κατά τάς αύτάς ήμέρας δέν
κατόρθωσαν νά πραγματοποιήσουν οΰτε τό τέταρ
τον τών συνήθως πραγματοποιουμένων εισιτηρίων
καί τοΰτο διότι δλος δ πληθυσμός έντόπιος καί
ξένος είχε συγκεντρωθή είς τό κέντρον τής πόλεως.
** *
Κατά τόν παρελθόντα μήνα προεβλήθησαν κατά
κινηματογράφους καί ήμερομηνίας τά έξής έργα.
Παλλάς : 4—10 Νοεμβρίου “ΜαΟρα Μάτια,, 11—17
Νοεμβρίου “Στραντιβάρι,, 18—24 Νοεμβρίου “Εστεμ
μένοι Είλωτες,, καί 25—1 Δεκεμβρίου “ΖουζοΟ,,.
Τιτάνια: 4 — 10 Νοεμβρίου “ΜαΟρα Μάτια,, 11—17
Νοεμβρίου' “Φολί Μπερζέρ,, 18-1 Δεκεμβρίου, έπί
δεκαπενθήμερον “Η Άνάστασις,,.
Αττικόν : 4—10 Νοεμβρίου “ΜαΟρα Μάτια,, 11—17
Νοεμβρίου “Μις Μπά,, καί 18—1 Δεκεμβρίου “Η εύ
θυμη Χήρα,,.
Σπλέντιτ : 4—10 Νοεμβρίου “Πρόσκλησις σ’ ένα
βάλς,, 11—24 Νοεμβρίου “Κλό Κλό,, καί 25—1 Δεκεμ
βρίου “Ούγγρική Ραψωδία,,.
Πάν&εον : 4—10 Νοεμβρίου “Νόκ Άουτ,, 11—17
Νοεμβρίου “Ο τυχοδιώκτης,, 18—24 Νοεμβρίου “Νατάσσα., καί 25—1 Δεκεμβρίου “Μονάχη στή ζωή,,.
Κο τοπούλη : 4—10 Νοεμβρίου “Η λέσχη τών αύτοκτονούντων,, 11—17 Νοεμβρίου «"Οταν ή πόλις κοι
μάται», 18—24 Νοεμβρίου “Ματωμένη χαραυγή., καί
25—1 Δεκεμβρίου “Ροκαμβόλ,,.
’Απόλλων: 1—7 Νοεμβρίου “Οί λαθρέμποροι τής
Ν Ύόρκης,, 8—13 Νοεμβρίου “Ή κατάσκοπος,, 14-20
Νοεμβρίου “Στή χώρα τών άνθρωποφάγων,, καί 21
—27 Νοεμβρίου “No 17,,.
Ουφα Πάλας : 18—24 Νοεμβρίου “"Ονειρα κοριτσιών,, καί 25—1 Δεκεμβρίου “Ό λοχαγός Μπόμπυ,,.

Κανονικώς, τό προσεχές τεΰχος τοΰ “Κινημ. Ά
στέρος,, πρέπει νά έκδοθή τήν 15ην τρέχοντος. ’Ε
πειδή δμως, τό άπομένον δεκαπενθήμερον διάστημα
μέχρι τής 1ης τοΰ έτους, είναι άπο'λύτως άδύνατον νά
έπαρκέση διά τήν μεγάλην πανηγυρικήν έκδοσιν τοΰ
«Κινημ. Άστέρος», άπεφασίσαμεν δπως μή έκδόσωμεν τό τεΰχος τής 15ης τρέχοντος, άντιθέτως δέ έπιταχύνομεν τήν έκδοσιν τοΰ Πανηγυρικοΰ ώστε αϋτη
νά συμπέση είς τάς παραμονάς τών Χριστουγέννων.
Έλπίζομεν δτι οί φίλοι άναγνώσται μας θά θε·
λήσουν νά μάς συγχωρήσουν, διότι λόγοι άπολύτως
τεχνικοί μάς ύπαγορεύουν τήν λήψιν τής άνωτέρω
άποφάσεως.
* *Λ
,
Ή είς τούς πλείστους τών άθηναϊκών κινηματο
θεάτρων προβαλλομένη άπό τής παρελθούσης Δευ
τέρας ταινία τής ύποδοχής τοΰ Βασιλέως Γεωργίου,
ή ληφθεΐσα ύπό τής Ένώσεως 'Ελλήνων όπερατέρ
καί Κινηματογραφικών έταιριών λήψεως, πρέπει νά δμολογηθή δτι είναι ή πληρεστέρα έξ δλων τοΰ αύ
τοΰ θέματος. Παρουσιάζει έν πάσει λεπτομέρεια δλόκληρον τό ταξείδιον τοΰ Βασιλέως άπό Λονδί
νου μέχρις Αθηνών, μέ δλας τάς λεπτομέρειας τής
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έπιβιβάσεώς του έπί τοΰ πολεμικοΰ μας “”Ελλη„
τόν περίπλουν τής Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Πατρών
κλπ. καί όλόκληρον τήν έν Άθήναις ύποδοχήν ύπό
τοΰ έλλην. λαοΰ. Έπίσης, άξιος ιδιαιτέρας προσο
χής δ καθαρός φωτισμός τής ταινίας.
Αξίζουν πράγματι θερμά συγχαρητήρια οί συνεργασθέντες παραγωγοί.
*
* *
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον, έπραγματοποιήθησαν τά κάτωθι είσιτήρια είς τούς κεντρικούς κινη
ματογράφους τών ’Αθηνών Α' βιζιόν.

Έβδομάς 11—1Ί Νοεμβρίου 1935.
ΑΤΤΙΚΟΝ «Μις Μπά» Ν. Σήρερ.
Είσιτήρια
Δευτέρα
11
Νοεμβρίου
»
12
Τρίτη
»
>
13
Τετάρτη
»
»
Πέμπτη
11
»
»
15
Παρασκευή
»
>
Σάββατον
16
»
Κυριακή
17
»
Τό δλον
ΠΑΛΛΑΣ «Στραντιβάρι», Γ. Φραΐλιχ.
Εισιτήρια
11
Νοεμβρίου
Λεύτερα
»
Τρίτη
12
»
>
13
Τετάρτη
»
>
Πέμπτη
11
»
»
15
Παρασκευή
»
»
Σάββατον
16
>
>
17
Κυριακή
»
Τό ολον
ΤΙΤΑΝΙΑ «'Φολί Μπερζέρ», Μ. Σεβαλιέ.
Είσιτήρια
11
Νοεμβρίου
Δευτέρα
>
12
Τρίτη
>
>
Τετάρτη
13
»
>
Πέμπτη
14
>
>
Παρασκευή
15
>
»
Σάββατον
16
»
17
Κυριακή
Τό δλον
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Κλό =Κλό», Μ. "Εγκερθ.
Είσιτήρια
11
Νοεμβρίου
Δευτέρα
»
Τρίτη
12
»
»
Τετάρτη
13
»
»
Πέμπτη
14
»
15
Παρασκευή
>
16
Σάββατον
>
17
Κυριακή
Τό δλον
ΠΑΝΘΕΟΝ • ‘Ο τυχοδιώκτης», Β. Φρανσέν.
Είσιτήρια
11
Νοεμβρίου
Δευτέρα
»
>
Τρίτη
12
»
13
Τιτάρτη
»
>
14
Πέμπτη
»
Παρασκευή
15
»
»
Σάββατον
16
>
*
Κυριακή
17
>
Τό δλον
ΑΠΟΛΛΩΝ «Η κατάσκοπος», Κ. Μπέννετ.
Είσιτήρια
Νοεμβρίου
8
Παρασκευή
!♦
>
9
Σάββατον
>
»
Κυριακή
10
»
>
11
Δευτέρα
»
»
12
Τρίτη
»
»
13
Τετάρτη
»
Τό δλον

1883
1955
1874
1762
1638
2126
3882
15120
2532
1763
1736
1491
1401
1995
4399
15721

152i
1442
1552
1493
1300
1852
3236
12399
1948
2201
2419
2396
2268
3342
5317
19891
1330
1434
1201
1039
996
1223
2722
9945

1704
1734
3290
270
262
263
7523
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ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «'"Οταν ή πόλις κοιμάται», Γ. Μπήρρυ.
1590
11
Νοεμβρίου
Δευτέρα
Εισιτήρια
»
>
Τρίτη
12
1299
»
13
1016
Τετάρτη
>
14
681
Πέμπτη
>
J)
610
Παρασκευή
15
»
Σάββατον
1G
816
>
»
17
Κυριακή
1992
Τό δλον
8004

'Εβδομάς 18--24 Νοεμβρίου 1935.
ΤΙΤΑΝΙΑ «Άνάστασις», "Αννα Σιέν.
Δευτέρα
18
Νοεμβρίου
3131
Εισιτήρια
»
Τρίτη
19
3212
»
Τετάρτη
20
3424
>
Πέμπτη
21
3102
Παρασκευή
3183
22
»
Σάββατον
23
4224
24
Κυριακή
5998
»
»
Τό δλον
27574
ΠΑΛΛΑΣ ('Εστεμμένοι είλωτες» , Έμιλ Γιάννιγκς
18
Νοεμβρίου
2067
Δευτέρα
Εισιτήρια
»
1586
Τρίτη
19
»
Τετάριη
20
1595
»
Πέμπτη
21
1337
»
1213
22
Παρασκευή
»
1847
Σάββατον
23
2972
»
Κυριακή
24
Τό δλον
11,617
ΑΤΤΙΚΟΝ «Εύθυμη χήρα», Μ. Σ εβαλιέ.
3630
18
Νοεμβρίου
Εισιτήρια
Δευτέρα
>
3649
19
Τρίτη
»
3667
20
Τετάρτη
»
3290
21
Πέμπτη
3072
22
Παρασκευή
»
4236
23
Σάββατον
5966
Κυριακή
24
»
Τό δλον
»
27510
ΠΑΝΘΕΟΝ «Νατάσσα», Άλίς Φίλντ.
895
Νοεμβρίου
Εισιτήρια
18
Δευτέρα
19
1000
Τρίτη
>
>
1047
20
Τετάρτη
»
>
973
21
Πέμπτη
»
>
928
Παρασκευή
22
>
1630
Σάββατον
23
»
»
2268
Κυριακή
24
>
8711
Τό δλον
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Κλό Κλό» Β" έβδομός.
Εισιτήρια
812
Νοεμβρίου
Δευτέρα
18
»
»
994
19
Τρίτη
>
>
1087
20
Τετάρτη
»
>
21
Πέμπτη
1200
»
1363
Παρασκευή
22
»
»
2291
Σάββατον
23
3743
24
Κυριακή
Τό δλον
11490
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ
αυτοί) έργου καί εις τό αυτό Κινηματοθέατρού'
κατά τήν προηγουμένην εβδομάδα.
19891
Σύνολον
31381
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Ματωμένη χαραυγή», Nt. Φαίρμπανκς.
Νοεμβρίου
Εισιτήρια
1152
18
Δευτέρα
»
.986
19
Τρίτη
744
20
Τετάρτη
»
492
21
Πέμπτη
>
577
22
Παρασκευή
»
»
985
23
Σάββατον
>
1815
>
24
Κυριακή
»
Τό δλον
6731

ΑΠΟΛΛΩΝ «Στή χώρα τών άνθρωποφάγων».
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατον
Κυριακή
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη

14
15
16
17
18
19
20

Νοεμβρίου
»
»
»
»

Εισιτήρια

»
>
>
»

936
857
888
293ο
258
269
315
6480

Τό δλον
Ο1ΦΑ ΠΑΛ ΑΣ « "Ονειρα κοριτσιών», Άλίς Φίλντ.
Δευτέρα
18
Νοεμβρίου
Εϊσιτήρια
180
Τρίτη
19
116
»
>
Τετάρτη
20
201
>
Πέμπιη
21
192
»
Παρασκευή
22
214
Οβ
»
>
Σάββατον
365
Κυριακή
24
__ 783
Τό δλον
2051
Τό προσεχές Πανηγυρικόν τεΰχος 1936 πλούσιον
ως, πάντοτε άλλ’ έξαιρετικώς έφέτος θά διανεμηθη
καί πάλιν δωρεάν εις τούς συνδρομητής μας, μολο
νότι θά τιμαται πρός δρχ. 30 έκαστον. ’Επειδή δμως
δέν ,0ά κυκλοφορήση διά τοΰ πρακτροείου τών Εφη
μερίδων, οί άναγνώσται μας οϊτινες προμηθεύονται
τόν «Κινημ. ’Αστέρα» έκ των διαφόρων περιπτέρων,
δύνανται νά μάς έμβάσουν τό έκ 30 δραχ. άντίτιμον
είς γραμματόσημα διά νά λαμβάνουν αμέσως ταχύδρομικως καί άνευ έπιβαρύνσεως ταχυδρομικών τε
λών, τό Πανηγυρικόν. Μόνοι οί έκ τοΰ εξωτερικού
μή συνδρομηταί, έπιθυμοΰνιες νά τούς άποσταλή
τό τεύχος ταχυδρομικώς, νά μας έμβάσουν καί δρχ.
15 διά ταχυδρομικά κ. α. έξοδα.

f a musts m mm °
Πειραιεύ;

Κάπιτολ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μις Μπα» και
«Ματωμένη χαραυγή».
Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό λοχαγός Μπό
μπά» καί «Κλό Κλό» μέ επιτυχίαν.
Χάϊ-Αάϊφ. Προ-βλήθησαν τά έργα «Ό τυχοδιώκτης»
καί «Νύκ-”Αουτ».
Θεσσαλονίκη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Πολυμελής οικο
γένεια;, καί «Ταξειδιώτις».
Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Λευκός γάμος»
καί «Πρόσκλησις σ’ ένα βάλς».
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Βαρώνος άτσίγγανος» καί «Τό τελευταίο βάλς».
Πατέ. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Πατέρας καί υιός»,
«Φρασκουΐτα» καί «Φτερό στον άνεμο».
'Απόλλων. Προεβλήθησαν «ΟΙ ξένοιαστοι», «Τό κε
φάλι ενός ανθρώπου», «Βασ λισσι Χριστίνα» καί «Τό
φάντασμα τών ωκεανών».
Αλκαζάρ, Προεβλήθησαν τά φιλμ «Γιά λίγη αγάπη·
καί «Λιλιόμ».
Έ&νικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό καταδότης» καί
«Ζού»τ εξπρές».
Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Τό τραγούδι τών κοξάκων»,
«‘Ο δαίμων τής Σαγκάης», <Ό καταδότης» κ ί -‘Ο ω
ραίος φοιτητής».
'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ακτίνες τοΰ θα
νάτου», «Τό φάντασμα τών ωκεανών» καί «Ζωντανή μού
μια».
Κυβέλειαί Προεβλήθησαν τά, «‘Ο άνθρωπος μέ τήν
ίσπανό», «‘Η γυναίκα μέ τό σεξ άπήλ», «Άνάστασις»
καί «"Ενοχος».

’Αχίλλειου. Προεβλήθησαν τά έργα «Καριόκα», «Μανουελίτα» καί «Μικρούλα άπατεών».
’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ετσι είναι ή
Σιμόν», «Ένα τραγούδι γυρίζει τόν κόσμο» καί «Στό περι
θώριο τής ζωής».
Πάτραι

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «’Αμόκ», «Μιά βρα’
δυά στή Βουδαπέστη», «Δικτάτωρ», «Πολωνέζικο αίμα»,
«Χειμωνιάτικο όνειρο», «Οί ίππόται τής έρημου», «Μπήτερ-Τή» καί «Μαΰρα μάτια».
Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Κορί
τσια τής Βιέννης», «Οί ίππόται τής ερήμου», «Δι/.τάτωρ»,
«Ό πύργος τοΰ μυστηρίου», «Μπήτερ Τή» καί «Ύπό τήν
σκιάν τής Σαχάρας».
Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά φιλμ «Φάντα
σμα τοΰ Μεξικού», «Μποΰκ Τζόνες», «’Αμόκ», «Τό
εξπρές No 12», «‘Ιππόται τής ερήμου», «Οί πειραταί τού
άέρος» καί «Ό πύργος τοΰ μυστηρίου»
Άνδριόπουλος
Βόλο;

Άχί>λειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Γιά μιά νύχτα
έρωτος», «Φαιδώρα», «Ξανθή Κατερινοΰλα», «Ό κόμης
Μοντεχρήστος», «’Ερρίκος 8ος», «Ή κυρία τοΰ ντάνσιγκ»
«Ό μυστηριώδης κ. X», «Μασκαράτ» καί «Νέα Ύόρκη
Μιαμί».
X. Π.
Τιτάνια. "Εκαμε έναρξιν μέ τό έργον «Φολί Μπερζέρ». 'Επίσης προεβλήθη τό φιλμ «Ό λευκός γάμος». Χ.Π.
Σέρραι.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τυφών
*
μέ μεγάλην επιτυχίαν, «Ή αδελφή μου καί εγώ», «Πρός τήν
άβυσσο», «Έσκιμώ», ύπεραρέσαν καί «Ό δόκτωρ Τζαϊκυλ».
Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κεφάλι ένός αν
θρώπου» μέ επιτυχίαν, «Μιά νύχτα στή Βενετία», «Έγώ
είμαι ή Σουζάνα» μέ πολύ μεγάλην επιτυχίαν, «Ή κυρία
τού Μαξίμ» καί« Ή καλύτερή του πελάτις». Βατακίδης
"Ηράκλειον

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα, τό έπεισοδιακόν
«Ή ήρωϊκή Δράγα», «Ίαρζάν καί ή σύντροφός του»,
«Παρθένες τοΰ 1935», «Τό παιδί τοΰ καρναβαλιού»
καί «Λάκ-ω-ντάμ» έπιτυχώς.
ΙΤαλΖάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Έκδίκησις γκάγκστερ», «Παγκόσμιος θύελλα», καί «Τό στοιχειωμένο κα
ράβι».
Βαθύ

(Σάμου)

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό βάλς πού
δέν ξεχνιέται» καί «Βιεννέζικα παραμύθια».
Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό έρως τής Α.Ε ·,
«Ξανθή Κατερινοΰλα» καί «Μιά έπίσκεψις τήν νύχτα».
Ήλιάδης
Καρλόβασι

(Σάμου)

Πανσαμιανόν. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ταρζάν καί
ή σύντροφός του», «Παγκανίνι» καί «Τό βάλς πού δέν
ξεχνιέται».
Μεσολόννιον

ΑΣΤΗΡ»
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βραδυά μου», «Έτσι είναι ή Σιμόν», «Τό μυθιστόρημα
μιας γυναίκας», «‘Ο άτρόμητος κεραυνός», «Τό τραγούδι
τοΰ Δουνάβεως», «‘Η κούρσα τοΰ θανάτου», «Όρλώφ»,
«Ό Βίκτωρ καί ή Βικτωρία», «Ό άγνωστος εραστής»
καί «Ή βασίλισσα Χριστίνα» μέ τήν Γκάρμπο.
Τζίνα Γρνπάρη
Λεβάδεια

‘Αρμονία. Προεβλήθησαν τά έργα «'Ένα όνειρο σ’
ένα βάλς», «’Αμόκ», «Ή δακτυλογράφος καί τά εκατομ
μύρια», «Χαραυγή·, «Πώς νά τό πώ στόν άνδρα μου»,
«Καί μένα ποιος θά μέ φιλήση» καί «Καρτιέ Λατέν».
Πανουργίας
Χανιά

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μαρς τών
ούσσάρων», «Φρανκενστάϊν», «‘Ο κομμωτής τών κυριών»
καί «Ό κοζάκος καί τ’ αηδόνι».
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Λευκός παράδει
σος», «Ή καλυτέρα του πελάτις», «Νυκτερινή πτήσις»,
«’Ερωτες άμαζώνων», «Καλό ταξεΐδι Μάνικα», «'Ένα
κορίτσι πού δέν ξεχνιέται» καί «'Ανοιξιάτικα τραγούδια».
Κολλάρος
ΞάV8 Π

Ήλύαια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο ωραίος φοιτη
τής» μέ επιτυχίαν καί μέ εξαιρετικήν τοιαύτην τό τουρ
κικόν «Σόζ μπίρ ‘Αλλάχ μπίρ». ’Επίσης προεβλήθησαν
τά έργα «Τό εξπρές No 12» καί «Τό μονοπάτι τοΰ . θα
νάτου».
Πάν&εον. Προεβλήθη τό έργον ·Ό προδότης».
Παρασχίδης
Αίγιον

Άνάπλασις. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ή διαφθορά»,
«Μιά νύχτα στόν παράδεισο», «Κατάσκοπος 33», «Ένα
άστέρι πέφτει άπό τόν ουρανό», «’Αθώος ληστής», «Θές,
δέν θέ; θά μ’ άγαπήσης», «Γοητεία», «Ένοχα χέρια»,
«‘Ο κύριος ’Αλμπέρ», «Σκάνδαλα τοΰ 1934», «Υγρός τά
φος», «Βιεννέζικα παραμύθια», καί «‘Ο κοζάκος καί τ’
άηδόνι».
·»
Μπούφ ιλο. Έκαμε έναρξιν ύπό τήν διεύθυνσιν τών
αδελφών Καλατζοπούλου καί προεβλήθησαν τά έργα «Ό
άσωτ >ς υιός», «Έκδίκησις ερυθροδέρμων», «Τό άηδόνι
τής Βιέννης» καί «Μεγάλος διάβολος σέ μικρό παπούτσι».
Καρβέλας
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Έκλεψαν έναν άν
δρα» καί ένα περιπετειώδες μέ τόν Κέν Μέϋναρ. ’Επί
σης δίδει παραστάσεις δ θίασος Πάολας—Καβαφάκη.
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα <01 ίππόται τής
ερήμου», ζουρνά), Οΰνιβερσάλ, «‘Ο αλήτης φοιτητής», «‘Ο
κόκκινος Σουλτάνος», «‘Ο κυρίαρχος τής ζούγκλας
*
καί
«Ξανθή ’Αφροδίτη» διά μίαν μόνον παράστασιν επειδή
ήτο τελείως κατεστραμμένου. Προσεχώς S.O.S., «‘Η δά
κτυλό παντρεύεται», «Νυκτερινή πτήσις» κ. ά.
Σωφρονιάδης
riupye; (’Ηλεία;)

Απόλλων (Διεύθυνσις Π. Δασκαλέα). Προεβλήθησαν
τά έργα «Τσιγγάνικο τραγούδι», «Τρελλός αεροπόρος»,
«Κατάσκοπος 33», «’Απόψε θαρθώ κοντά σου», «Φτερό
στον άνεμο», «Τρελλός καβαλλάρης», «Ή Α. Μ. δ έρως»,
«"Οταν δ έρως κάνει μόδα». «Ό μυστικός ταχυδρόμος»
καί «Παγκανίνι».
Γεραγάλας

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η Μάχη», «Με
γάλος διάβολος σέ μικρό παπούτσι», «Κίγκ Κόγκ», «Γιά
νάσαι αγαπημένη», «Σοΰ χαρίζω τή βραδυά μου» καί
«Χίλιες καί δυό νύχτες».
Πάν&εον, Προεβλήθησαν τά έργα «"Αζεφ δ ιούδας
τής Ρωσσίας», «Τό βάλς τού παραδείσου», «Μπάττερφλάϋ», «Όρντινάντσα», «Γκράντ Ότέλ» καί «Μουλέν
Ρούζ».
Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο στιγματισμέ
νος» μέ αποτυχίαν», «Τά φλέγόμενα βουνά», «Σ’ αρέσω
γιά γυναίκα σου», «Μή τά βάζετε μαζύ μου» καί «Τό
δράμα τοΰ μεσονυκτίου».
Ζαφειρόπουλος

Ζάκυνθο;

Δράμα

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή δύναμις τοΰ
χρήματος», «Μυστηριώδης Άκτίς», «Ό γολγοθάς μιας
άτιμασθείσης», «Τό τραγικό καραβάνι», «Σοΰ χαρίζω τή

Μέγας. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ή κυρία τοΰ Μα
ξίμ·, «Τό τραγούδι τοΰ ήλιου», «Έξτάζ καί «Ή πριγκήπίσσα τοΰ τσάρδας».
Γοριδάρης

Πάν&εον ^Διεύθυνσις Άμπέτη). Προεβλήθησαν τά
έργα «Στά χαρέμια τής Βαγδάτης), «Κάρμεν», «Άπάχικοι έρωτες» καί «Ποιος είναι ό ένοχος». Γεωργόπουλος
Σΰροτ!

ό
ΑΣΤΗΡ»

Η ΚΙΝΗΜ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ
Τέλ—Άβΐβ.— Νοέμβριος (τον άνταποκριτοϋ μας) —
"Ηρχισε καί είς τήν πόλιν μας ή χειμερινή κινημα
τογραφική κίνησις, ή όποια παρουσιάζει άρκετήν
ζωηρότητα, μέχρι δέ σήμερον προεβλήθησαν δλο
εκλεκτά έργα τής διεθνούς παραγωγής ώς έξής :
Cine Ophir. Διευθυντής καί Ιδιοκτήτης κ Καράσσο. Προεβλήθησαν τά φιλμ Viva Vila, Le trois |anciers de Bengale καί Caprice Espagnoie μέ τήν Μ.
Ντήντριχ.
Opera Mograbi. Προεβλήθησαν τά έργα 20.000 to
jear in the Sing Sing, “Η διαθήκη τοΰ Δόκτωρος
Μαμποϋζε,, καί Klein Mutter μέ τήν Φρ. Γκάαλ.
Migdalor. Προεβλήθησαν αί έβραϊστί όμιλοΰσαι
ταινίαι “Τό σιωνιστικόν συνέδριον τής Αουκέρνης,,
ταινία γυρισθεΐσα ύπό τής Σιωνιστικής ’‘Ομοσπον
δίας καί “Λέ χαΐμ χαδασίμ (Νέα ζωή), γυρισθεΐσα
ύπό τής Καρμέλ Φίλμ.
Rimon. Προεβλήθησαν τά έργα “Παγκόσμιος θύ
ελλα,, All the kind’s horses’s καί “Έξτάζ,,.
Eden. Προεβλήθησαν τά φίλμ Buldog Drumont,
“Τό τελευταίο βάλς τοΰ Σοπέν,Harmonium καί “Έπισόντ,, μέ τήν Πάουλα Βέσσελυ. Σιντόβ Σασσόν.
ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30ην τρέχοντος μηνάς λήγουν αί σύνδρομα!
τών κ. κ. Αίμιλ. Ράτζιο, Ντάγκ Φίλμ, Παν. Κανελλοπούλου, ’Ιωσήφ Μαργουλή, Π. χενάτου, Κων. Σουλίδη, Ίωάννου καί Μάλλη, Α. Ζερβού, Έλλ. Κινημ.
Ένώσεως, Α.Ε.Κ.Ε., Νικ. Παπασπύρου, Δημ. Ποντική,
Άνδρ. Μελιτά, Εύθ. Γιαννέλλη, Κ. Τραπεζάρη, Χρ.
Γαλάνη, Νικ. Μυριστή, Έλλ. Κτημ. ’Οργανισμού, Ν.
Σαμπατάκου, Άνδρ. Δρίτσα, Άθαν. Κατσαούνη,
Εύαγ. Νεοφύτου. Δημ. Γιαννοπούλου, Ελβετικής
Πρεσβείας, Κων. Μαζαράκη, |Σιμόν Χεϊλπέρνο, Δ.
Κωστοπούλου, Αδελφών Γιαμαλίδη. Κινημ. Χάϊ Λάϊφ,
Γ. Δασκαλάκη, Κ. Παπαζήση, Φρ. Φρενοποΰλου. Άρ.
Μενδρινοΰ, Μήτσου Κοντάκη, Εύθυμ. Αεσιώτη, Γεωρ.
Βασιλειάδη, Σαμ. Μαλλάχ, Μιχ. Δημοπούλου, Κινημ. Πάνθεον Ζακύνθου, Σωτηρ. Πετροπούλου, Τά
σου Πανοπούλου, Χρ. Δημητροπούλου, Νικ. Μαστέλλου, Γ. θεοφιλοπούλου, Γεωρ. Μάτσα, Ίω, Καλατζοπούλου, Κων. Λιναρδάκη, Μπενΐκο Σεγοΰρα, Άδελ.
Κορόντζή, Άδελ. Σπηλιοπούλου, I. Δασκαλογρηγοράκη, Άδελ. Πορτοκάλη, Ίωαν. Σαμαρά, Χρ. Μου
τσοπούλου, Λέων Σεγούρα, Κ. Χατζηξάνθη, Νικ. Καρασμάνη, Κινημ. Διονύσια Κατερίνης, Χαριλ. Στρατουδάκη, Μορτόγια καί Παπαϊωάντου, Jnsuf Beshiri
Tirane, Κ. Κωνστάν Βερολίνου καί Ήλία Μπεζάνη
Δυρράχιον.
Σημςίωσις.—Κατ’ άπαράβατον άρχήν αί έγγρα
φα! καί αί άνανεώσεις συνδρομών, ένερνοΰνται μό
νον έφ’ δσον μάς δίδεται πρός τούτο έντολή.
ΕΓΓΡΑΦΑΙ

ΚΑΙ

Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ

■μι»
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Ετοιμάζεται ή έτησία πολυτελής εκδοσις τοϋ “ΚΙΝΗΜ. ΑΣΤΕΡΟΣ-, 1936
ΥΛΗ ΑΚΡΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ

ΕΠΙ ΣΤΙΛΠΝΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

Θά κυκλοφορήση έξαιρετικώς

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΧ. 30.-

Εΐς τούς έγγραφομένους συνδρομητάς

θά δίδεται Δωρεάν.
ΑΓΓΕΛΙΑΙ ΔΕΚΤΑΙ άπό σήμερον

ΑΝΑΝΕΏΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Δημ. Σκευάκης
θεσ)νίκη 1 10 935 Μέχρι 30- 9 936
Π. Άντωνόπουλος Καλάμαι 1-10 935 >
30 9-936
Κινημ. Summer
Istanbul 1- 9-935
30 8-936
Λ. Παπαγεωργίου Άθήναι 1 11 935
30-10 936
Κ. Γαζιάδης
1 10-935 »
30- 9-936
»
Κινημ. Ουφα
1-11 935 >
30-10-936
Μιχ. Γλιτσός
Πειραιεύς 1-11-935
30-10 936
Μέτρο-Γκόλντουϊν Άθήναι 1-11-935
30-10 936
Κινημ. Διονύσια
Καβάλλα 1-10-935 >
30- 9-936
Κ. Σολομωνίδης Ν. Κοκκινιά 1-11-935 >
30-10-936
Ζ. Παπαδοπούλας Κύπρος 1-11 935 »
30-10 936
Β. Βουτσΐνος
Βόλος
30-10-936
1-11-935
Κιν. Πουλακάκη ‘Ηράκλειον 1-11-935 »
30-10 935
Τ>. Sarda
Paris
1-12-935 »
30 11 936
Γ ουώρνερ-Φέρστ
Άθήναι 1- 8-935 »
30- 7-936

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Έκαστη Σελις................. Δραχ. 800

ΣΗΜ.— Αί άγγελίαι είς τήν κατάτα-

ξιν θά λάβουν σειράν πρωτεραιότητος.

Συνολικός άρι&μός προβίη&ίΐοών ταινιών κατά γραφεϊον Έ κμετίλλτύστ·»ς : Μέτρο Γκόλντουϊν 4., Άνζερβός A. Ε. 2, Γουώρνερ Φέρ·τ Νάσιοναλ 5,
11, Φόξ Φίλ 7, Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη-Α.Ε.Κ.Ε. 7, Άνών. Κινημ. 'Εταιρία 1, Ί . Μαργουλής 2, Τηλ, Σκυρίδης 2, Ε. Κυριαχόπονλος 3.

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

Ρ

Ε.Κ.Ε.

14

μ

TO ΝΕΟ ΜΟΔΕΛΟ

HIGH

FIDELITY

πού άνεστάτωσε κυριολεκτικώς τόν κινηματογραφικόν κύαμον
μέ τήν άπολύτως φυσικήν άπόδοσιν ήχων καί όμιλιών.

Η ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

R. C. Α.
PHOTOPHONE
ΠΩΛΕΙ
ΑΠΛΑΣ και ΔΙΠΛΑ!
ήχητικάς εγκαταστάσεις μέ
είδικάς μηχανάς προβολής
ΕΥΚΟΛΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΊ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧθΡΟΥ

ΤΙΜΑΙ
Εξαιρετικής συμφέρουσαι

εγκαταξταξειξ
ΔΓ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

300 - 7000
ΘΕΣΕΟΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΑΡ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Όδός Σταδίου 8

ΑΘΗΝΑΙ

Τηλέφ. 22-169
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