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ΠΑΟΥΛΑ ΒΕΣΕΛΥ-ΒΙΛΛΥ ΦΟΡΣΤ
Οί δύο περίφημοι καλλιτέχναι, ή πρώτη άπό τό εργον «Μασκαράτ» καί ό δεύτερος άπό τόσες με
γάλες έπιτυχίες, είς μίαν σκηνήν τής υπερπαραγωγής «Δάκρυα βασιλίσσης». θά προβληθή
λίαν προσεχώς είς τό Κινηματοθέατρον «’Αττικόν». Έκμετάλλευσις γραφείων Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη καί Α. Ε. Κ. Ε.
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WEBSTER CHICAGO
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Η ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΤΟΥ1935
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ΝΕΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ

ΤΙΤΑΝΙΑ

Λάρισα τή 17ri Φεβρουάριου 1935

ΛΑΡΙΣΗΣ

κ. ΧΡΗΣΤΟΝ ASAPAHN

Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ

'Αθήνας
Φίλε Κύριε,
Καί διά ταύτης έπί τή συμπληρώσει τοΰ διμήνου χρονικού διαστήματος τής λειτουργίας τής είς
τό θέατρον μας τοποθετηθείσης παρ’ ύμών πλήρους
έγκαταστάσεώς σας όμιλοΰντος τύπου WEBSTER
CHICAGO ΤΑ3, εύχαρίστως σάς γνωρίζομεν, δτι ούδεμία απολύτως ανωμαλία παρουσιάσθη κατά τήν
λειτουργίαν ταύτηςμέχρι σήμερον καίτοι έργάζεται έπί δεκάωρον ήμερησίως, δσον άφορφ δέ τήν
άπόδοσιν συγχαίρομεν ύμάς καθότι προβαλλόντες
καθαρώς μουσικάς ταινίας, εΰρομεν ταύτην άπολύγ
τως έφάμιλλον καί τών μεγαίειτέρων έγκαταατάσεων ή
δέ σταθερότης καί φυσικότης τών ήχων καί τής
φωνής προεκάλεσε παρά τω Κοινώ ένθουσιασμόν
δστις ποικιλοτρόπως ώφέλησε τήν επιχείρησίν μας
είς τήν έπιτυχίαν τής δποίας όφείλομεν ύμϊν χάριτας.
Δεχθήτε άγαπητέ Κύριε, τάς ειλικρινείς μας
εύχαριστίαςί
Μεθ’ ών διατελοΰμεν
μετά πάσης τιμής

Η ΛΑΡ1ΣΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΘΕΑΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΞΑΡΛΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΑ

ΕρΓΑ ΤΗΣ

ΔΕΚΑΕΤΗρίΔΟΣ
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ !

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

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

125.000
3
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Ιι αται παρηκολουθησαν το μεγαλειώδες έργον τοΰ Βίκτωρος Ούγκό>
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ι; τόν Κινηματογράφον ΑΤΤΙΚΟΝ τών ’Αθηνών έπι 6 έδβομάδας.
ιαι η εμπορικωτερα ταινία που παρηγαγε μέχρι σήμερον ό Κινηματογράφος.
\.ΙΟΙ εξασφαλίζει είς κάθε επιχειρηματίαν τήν έπιτυχίαν τών εργασιών του ολο
κλήρου τής σαιζόν.

Είναι ή
Η ταινίι

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ ▼
Αί ουνδρομαί άπαραιτήτως προπληρώνονται ,
ΕΤΟΣ IB'ΑΡ.4 (350)
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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙ8ΕΏΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΧ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Λ 924
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ!

HP. & Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αρχισυντάκτης: Βίων ΓΙαπαμιχάλης
Γραφεία: ‘©δδς SQKPATCYS άρι8. 43
(Α* ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

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

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 5

THS ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΠΑΛ€
Π°Σ ΤΗΝ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ Η Ι&ΙΑ

ΟΝ μετά τον θρίαμβον τής ταινίας

ΕΙΣ Τ<

ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ
όπου ή διάβολοι

άπό το

ΑΠΟ

ίγαρέζα Φραντζίσκα Γκάαλ έδημιοΰργησε τόν καλύτερο ρόλο τής καριέρας
προβάλλεται ή τελευταία ταινία τής ΑΝΝΥ ΟΝΊ’ΡΑ

της,

μ Μ ιστόρημα τοΰ Τσάρλ Ντίκενξ δπου δημιουργεί αυτή ένα ρόλο εντελώς πρωτότυπο·

ΙίΥΤΕΡΑΣ

επαναλαμβάνεται είς
τό ΠΑΝΘΕΟΝ
ή προβολή τής ταινίας

διά

τρίτην

εβδομάδα

ιέ τούς Χάρρυ Μπώρ, Άνναμπέλλα, Πιέρ Ρισάρ Βίλμ, Σπινελλί.

ΑΙΏΝ ΠΡΟ sExgs
------------- ----ΕΝΑΣ
ΣΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΟΥΓΓΡ

ΡΑΨΩΔΙΑ

ΚΟΜ
Ο Ε

ΜΠΛΙΓΚΑΝΤΩ
*ΟΣ Πέ ™ν Μπόρις

ή

υχ α τοΰ Χάρρυ Μπώρ και τής Σούζυ Βερνόν

ϋ ΙΙώλ Άμπράχαμ. Σκηνοθεσία Μάξ Νόϋφελδ. Συμμετέχει
ημ.1 τσιγγάνικη ορχήστρα τοΰ ’Άλφρέντ Ροντέ.
λη Μπουμπούλ.
Κάρλωβ καί τόν Μπέλα Λουγκόζι.’Έργον Γκράν Γκινιόλ.

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ
- ΒΟΥΛΓΑΡΙΛΗΣ
III
Γραφεία: Εΰπόλιδυς 14, Άθήναι—Τηλ. Δ)σις Φιλματέξ—Άρ. Τηλ. 24’895
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ννιπροσωπος Μακεδονιας-Θράκης ΑΡ. ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Τσιμισκή 7, Θεσσαλονίκη.

*Η Ναταλία Πάλε, μεγάλη δούκισσα της Ρωσσίας
και έξαδέλφη τον τελευταίου τσάρου, είναι ή μόνη
πριγκήπισσα άπό βασιλικόν αιμι, ή οποία, έπειτα άπό
δραματικός περιπέτειας, κατέληξε νά γίνη ηθοποιός
τον κινηματογράφου.
‘Ο πόλεμος, μέ τάς μεταβολάς καί τάς άνατροπάς
πού έπροκάλεσε, υπήρξε ή αιτία, ή οποία έφερε τήν
νεαρόν πριγκήπισσαν εις τό βασίλειον τοΰ φίλμ. "Ας
άφίσωμεν τήν ιδίαν νά μάς διηγηθή τήν αρχήν τής ι
στορίας τής ζωής της :
*
«4
αναμνήσεις μου ανεβαίνουν έως τό 1914, ολί
γους μήνας μετά τήν έ*
ρηξιν τοΰ μεγάλου πολέμου, "Η
μουν τότε ένα λεπτεπίλεπτο ξανθό κοριτσάκι 7 ετών.
*Ο πατέρας μου, δ μέγας δούξ Παΰλος, θειος τοΰ Νι
κολάου Β', είχε πανδρνυθή τό 1905, μέ τήν μητέρα
μου, απλήν κόρην ενός στρατηγού. Ό Τσάρος τόν έξωριοε, διότι δέν έσυγχωρούσε τέτοιους μοργανατικούς γό
μους. "Ετσι, έγώ έγεννήθηκα εις τό Παρίσι.
»Τό 1914, δύο μήνες προ τής αρχής τοΰ πολέμου, ό
Νικόλαος μάς έπέτρεψε νά περάσωμεν ολίγον καιρόν
εις τήν Ρωσσίαν. Είς τήν Πετρούπ,ιλιν, οπού μέ έπήγε
ό πατέρας μου, είδα μίαν θάλασσαν άπό σημαίας, 20
όρχήστρας, μίαν μεγάλην στρατιωτικήν παρέλασιν. . Δύο
άνδρες έπερνοΰσαν μέ ενα αμάξι, χαιρετώντας μέ άξιοπρέπειαν δεξιά και άριστερά. ~Ηταν ό Πουανκαρέ καί ό
Τσάρος.
»Όλίγας ημέρας άργότερα, τά κανόνια ήρχίσαν νά
ξερνοΰν φωτιά. *Ο πόλεμος μάς άπέχλεισε είς τήν Ρωσ
σίαν. Καί δέν ξαναεΐδα τό Παρίσι, παρά τό 1920.
>'Ο τσάρος άνεγνώρισε τόν γάμον τοΰ πατέρα μου, έδωσε
είς τήν μητέρα μου τόν τίτλον τής πριγκηπίσσης καί μάς
έγκατέστητε είς ένα άπό τά μέγαρα τοΰ Τσάρκοϊε Σέλο.
"Οταν έβγαίναμε περίπατον μάς συνώδευς πάντοτε ένας
έφιππος κοζάκος,καί δύο ζεύγη λαγωνικών έτρεχαν δίπλα
άπό τό αμάξι μας.Τήν Κυριακήν, έπηγαίναμε είς τήν λει
τουργίαν τών άνακτόρων. Καί εκεί, μέσα είς τούς κα
πνούς τοΰ λιβανιού καί τό άδύνατον φώς τών χεριών,
έβλεπα έναν άνθρωπο μέ σβυσμένα μάτια καί μέ στωϊ3κήν έμφάνισιν ; τόν μεγάλον έξάδελφόν μου, τόν Αύτοκράτορα πασών τών Ρωσσιών.
*Τήν περίοδον αυτήν, έγνώρισα τόν Ρασποΰτιν. Ω,
θά θυμούμαι πάντοτε τά μάτια τοΰ μοιραίου αύτοΰ
καλογήρουΕίχα πάει μέ τούς γονείς μου νά έπισκεφθώ τήν κόμησσαν Βαρούμποβα, κυρίαν τής Αυλής,
ή οποία είχε πληγωθή είς ενα σιδηροδρομικόν δυστήχημα. "Οταν έμπήκαμε είς τό δωμάτιόν της, ό Ρασποΰ
τιν, ό όποιος έκάθητο δίπλα εις τό μαξιλάρι της, έσήκωσε αργά τό κεφάλι του καί μάς έκύτταξε.
*Τί μάτια ! "Εχουν περάσει άπό τότε 20 χρόνια σχε
δόν, καί όμως άνατριχιάζω άκόμη, όταν τά θυμούμαι...
Μάτια πράσινα θηρίου καί Φαύνου 1 "Οταν τά αντί·
κρυσα, δέν ήμπόρεσα νά συγκρατηθώ. "Ενας κόμβος ά-

νέβηκε εις τόν λαιμόν μου, τά μάτια μου έσκοτείνιασα ■
καί ή(>χισα νά ουρλιάζω... Έκοπίασαν πολύ διά νά μέ
καταπραϋνουν. "Εκλαια άκόμη, όταν ό Ρασποΰτιν έπέρασε τό χέρι του επάνω άπό τά μαλλιά μου καί μοΰ
είπε, μέ ενα παράξενον χαμόγελο είς τήν άκρην τών
χειλέων :
> — Καϋμένη μικρή πριγκήπισσα ! Ή ζωή σου θά εϊ ·
ναι πολυτάραχη.
>eH προφητεία του αυτή έπρόκειτο νά έπαληθεύση
άπολύτως.
>'Η παλαιά Ρωσσία έσβυνε σιγά-σιγά... Μετά τά ορ
γιά τοΰ Ρασποΰτιν καί τήν δολοφονίαν του άπό τόν με
γάλον δούλα Ντιμίτρι, έξέσπασε ή έπανάστασις. Ό Μαξίμ Γκόρκυ έπροσπάθησε νά σώση τόν πατέρα μου,
άλλά δέν τό κατώρθωσε. Ό μέγας δούξ Παΰλος έτυφεκίσθη, πληρώνοντας εγκλήματα διά τά όποια δέν ήτο
ένοχος».
3Αργότερα, τό 1920, ή Ναταλία καί ή μη-.έρα της έδραπέτευσεν άπό τήν Πετρούπολιν, μαζί μέ άλλους φυγάδας πού ήθελαν νά άφίσουν τήν μπολσεβικικήν κόλασιν. 3Αφοΰ έβάδισαν άδιάκοπτ έπί δύο ημερονύκτια,
μέ τά πόδια καταπληγωμένα, παγωμένοι άπό τό κρύο,
έφθασαν είς τά φινλανδικά σύνορα. Άλλά, τήν τελευταίαν στιγμήν, τούς έκοψε τόν δρόμον ένα βαθύ ρυάκι,
τό όποιον δέν ήμποροΰσαν νά διαβοΰν. Τότε ένας πα
νύψηλος Σουηδός φυγάς καί αύτός, εξαπλώθηκε άπό
τήν μίαν έως τήν άλλην όχθην, σχηματίζοντας μέ τό
σώμα του μίαν γέφυραν, άπό τήν όποιαν έπέρασαν αΐ
δύο γυναίκες Μόλις αι τελευταίοι έκρύφθησαν είς τό
πρώτον πυκνόν φινλανδικόν δάσος, άντήχησαν πίσω
των οί πυροβολισμοί τών Μπολσεβίκων φρουρών, εξα
γριωμένων διότι δέν ήμποροΰσαν πιά νά κυνηγήσουν
τήν λείαν των.
Ή Ναταλία ήτο 15 ετών, όταν έφθασε είς τό Πα
ρίσι Είχαν ήδη καταφύγει εκεί καί πολυάριθμοι άλλοι
Ρώσσοι, οί όποιοι ήλπιζαν ότι ό μπολσεβικισμός δέν θά
έζοΰσε πολύ καί ότι θά έξαναγύριζαν γρήγορα είς τήν
Ρωσίαν. 3Ολίγοι άπό αύτούς είγαν διασώσει τήν περιου
σίαν των. "Αλλοι έπροσπαθοΰσαν νά συντηρηθούν μέ
δάνεια. Καί όλοι έζητοΰσαν νά ξεχάσουν τήν πικρίαν
τής εξορίας μέ τήν σαμπάνια καί τήν τσιγγάνικη μου
σικήν.
Ή μητέρα τής Ναταλίας τήν έκλεισε είς ένα παρισι
νόν λύκειον, όπου έσπούδασε μαζί μέ εύπορα κορίτσια
γαλλικών οικογενειών, μακρυά άπό τόν νοσηρόν άέρα
τών συγκεντρώσεων τών Ρώσσων εξόριστων και από τα
κέντρα τών τεμπέληδων ξεπεσμένων άριστοκρατών.
"Η μικρή ήτο όλιγομίλητη, μελαγχολική.ΕΙχε^ ιδή μέ
τά μάτια της τόν θάνατον, τόν τουφεκισμόν τοΰ πατέ
ρα της, τού άδελφού της, τοΰ έξαδέλφου της, των θει
ων της.
"Οταν έβγήκε άπό τό λύκειον, εύρήκε εις τόν δρόμον
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ττ/ς την πιο μαύρην άθλιότητα· ΟΙ Ρώσσοι εξόριστοι
είχαν χάσει τάς ελπίδας των. Τά χρήματα και τά κο
σμήματα είχαν τελειώσει...
Ή Ναταλία θά ήμπορούσε εύκολα νά πανδρευθή με
κάποιον άπό τούς *Αμερικανούς εκατομμυριούχους, πού
αναζητούν σύζυγον με τίτλον. Άλλά έπροτίμησε νά έργασθή ώς μαννεκέν είς ένα κατάστημα νεωτερισμών.
Έκέρδιζε έτσι όσα τής έχρειάζοντο διά νά μή πεινάση.
Αί συνάδελφοί της τήν εζήλευαν καί τήν είρωνεύοντο.
‘Ο προϊστάμενός της τήν υπέβαλλε είς αλλεπαλλήλους
ταπεινώσεις, αδιαφορώντας διά τήν αριστοκρατικήν κα
ταγωγήν της.
*Επειτα άπό 5 έτη τέτοιας ζωής, ή Ναταλία εύρήκε
κάποιαν άνακούφισίν είς τόν γάμον της μέ ένα γνωστόν
παρισινόν ράπτην.
"Ενα χειμώνα, εύρίσκετο μέ φίλους είς τό Σαιν-Μόριτζ. Διά νά διασκεδάσουν ολίγον, τούς έπρότεινε νά
«γυρίσουν» ενα φιλμ μέ σκηνάς είς τά χιονισμένα τοπεΐα. Πράγματι, έφεραν άπό τό Παρίσι μίαν μικράν
μηχανήν λήψεως και τρία κουτιά μέ παρθένα φίλμ, και
Ξεγύρισαν» ενα <σκέτς», είς τό όποιον ή Ναταλία είχε
τόν κυριώτερον ρόλον.
*0 διάσημος κινηματογραφικός διευθυντής Μαρσέλ
Λερμπιέ παρηκολούθησε εντελώς τυχαίως μίαν προ·
βολήν τού «σκέτς» αυτού. Καί έμεινε κατάπληκτος.
Η Ναταλία έδέχθηκε μέ προθυμίαν τάς προτάσεις
του, διότι ώνειρεύετο πάντοτε τό καλλιτεχνικόν στάδιον. Εις ηλικίαν 5 ετών, έπαιζε ήδη είς ένα παιδικόν
θεατράκι. Είς τά 8 χρόνια της, τήν έπήγαν διά πρώτην
φοράν είς τόν κινηματογράφον, όπου είδε τήν Φραντζέσκα Δίπερτίνι νά ξεχυχα είς μίαν παθητικήν σκηνήν.
"Επειτα έγνώρισε τόν Σαρλώ, τήν Γκάρμπο, τήν Ντήτριχ. "Ολαι αύται αί γνωριμίαι τήν έσπρωξαν περισσό·
τερον πρός τόν κόσμον τού φίλμ.
Δεκαπέντε ημέρας μετά τήν πρώτην της συνάντησιν
μέ τόν Λερμπιέ, έπερνούσε τό κατώφλι τού βασιλείου
τών σκιών
*
μπαίνοντας είς τό «στούντιο» τής όδού
Φρανκέρ, όπου ήρχισε νά γυρίζη τό πρώτον της φίλμ.
*Εδώ έχει σταματήσει προσωρινώς ή ζωή τής νεα
ρός πριγκηπίσσης, ή όποια έγνώρισε όλας τάς θλίψεις
τής ζωής και ή όποια, είς τά 29 μόνον χρόνια της, γε
μάτη άπό νεότητα και λάμψιν, έχει είς τά γκρίζα μάτια
της τάς αντανακλάσεις τής τεράστιας πυρκαϊάς, πού
έξέσπασε είς τήν μακρυνήν πατρίδα της.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
Ό Γκιχάνες Ρίμαν, θά σκηνοθετήση διά λογαριασμόν
τής γερμανικής εταιρίας NDLS—Atlandis Film, τή» ται
νίαν «Ε·α».
—Τήν 1 Φεβρουάριου άνεχώρησεν άπό τό Μπρέμεν
διά τοΰ ύπερωκεανείου Europa είς 'Αμερικήν, ή γνωστή
καλλιτέχνις Λίλιαν Χάρβεϋ, όπου θά «γυρίση» ένα νέον
φίλμ ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Πάουλ Μάρτιν.

Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ 1935
Φ9ΝΗ kfll

eiKQN

Βερολίνου 10, Φεβρουάριου. (Τρανζότσεαν).—Με
γάλοι Γελοιοποιήσεις έγιναν τελευταίως είς τήν τηλε
οπτικήν, αί όποΐαι επιτρέπουν ήδη τήν μεταβίβασιν
τής εικόνος προσώπων τά όποια εκφωνούν λόγους
είς δημοσίας συγκεντρώσεις διά τών λεγομένων κα
θοδικών άκτίνων. Μέχρι τοΰδε ήτο ανάγκη νά κατασκευασθή προηγουμένως ομιλούσα ταινία καί έξ
αυτής νά διαβιβάζωνται ώρισμένα μέρη. Παρομοία
υπηρεσία λειτουργεί έν Βερολίνφ άπό έτυυς καί
πλέον. “Ηδη, έπετεύχθη ό συγχρονισμός τής μεταβιβάσεως τής φωνής καί τής εικόνος τοΰ δμιλοΰντος. Ή πρώτη τακτική τοιαύτη διαβίβασις θ’ άρχίση αύριον τήν πρωίαν. *0 συνδυασμός τής τηλοπτικής μετά τοΰ τηλεφώνου τεχνικώς δέν είνε ήδη αδύ
νατος, άλλά στοιχίζει πολύ προκειμένου μάλιστα πε
ρί μεγάλων γραμμών. Ή τηλοπτική θά έχη μεγά
λην άνάπτυξιν διά τής χρησιμοποιήσεως ειδικών κα
λωδίων, τά όποια θά είναι δυνατόν νά χρησιμο
ποιούνται διά τήν συνήθη τηλεφωνικήν επικοινω
νίαν. Τό πρώτον τοιοΰτον καλώδιον έπέδειξε χθες
δ καθηγητής Μπάμβιτς είς τά μέλη τής γερμανικής
εταιρίας τής Φυσικής Τεχνολογίας. Τό καλώδιον τού
το, μόλις συμπληρωθέν, συνδέει τό κεντρικόν γραφεΐον τοΰ υπουργείου τών Ταχυδρομείων μέ τηλοπτικόν σταθμόν ευρισκόμενον είς τό Βιτσλέμπεν τοΰ
Βερολίνου καί δύναται νά μεταβιβάση 1.100.000
ταλαντεύσεις κατά δευτερόλεπτον. Ή δύναμις αΰτη
έπιτρέπει νά μεταβιβάζονται εικόνες καθαρώτεραι ή
πρίν. Τά ήδη καλώδια τών τηλεφώνων δέν δύνανται νά χρησιμοποιηθούν διά τήν μεταβίβασιν ει
κόνων, τά νέα δμως καλώδια θά δύνανται νά είναι
χρήσιμα καί είς τό τηλέφωνον καί ούτως δταν έπεκταθή ή τελοπτική θά είνε δυνατόν διά τών ίδιων
συρμάτων νά τηλεφωνή τις καί νά μεταβιβάζη ει
κόνας.
— 'Η Πόλα Νέγκρι θά πρωταγωνιστήσω είς τό νέον
φιλμ τοΰ Βίλλυ Φόρστ «Μαζούρκα» τό όποιον θά «γυρίση» η Σινέ Άλιάνς ντέρ Ρότα.

ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΚΑΜΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Η

ΚΟΡΗ

ΤΟΥ

ΣΕΐΧΗ

Γαλλική δμιλούσα
Περιπετειώδης —Πολεμική — ’Αραβικής ύποθέσεως, μέ τούς Ζοζέ Νταβέρ — Άτούνα καί τήν
Μελικά Χανούμ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΕΜΜ. ΚΥΡΙΗΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18 - ΑΘΗΝΑΙ
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«ΚIΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

ΑΣΤΗΡ»

ΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ
Ό «Κινημ Άστήρ» έν τή επιθυμία του νά έξυπηρετήση τά συμφέροντα τών επιχειρηματιών τού
Κινηματογράφου γενικώς καί άπό πάσης άπόψεως
φέρει είς γνώσιν αυτών δτι έν Άθήναις λειτουργεί
εύδοκίμως άπό έτών δ Διαφημιστικός ’Οργανισμός
«Ελλάς» ύπό τήν διεύθυγσιν τού έπί τούτφ έν τή
Διαφημίσει άσχοληθέντος κ. Άνδρέου Δρίτσα.
‘0 Διαφημιστικός ούτος ’Οργανισμός, άπό τί
νος έπεξέτεινε τήν πολυσχιδή δράσιν του καί είς
τήν έκμετάλλευσιν τών,διαφημίσεων δλων τών Ε
παρχιακών Κινηματογράφων. “Ηδη μάλιστα συνερ
γάζεται μετά τών Κινηματογράφων τών περισσοτέ
ρων πόλεων τής 'Ελλάδος, καταβάλλει δέ συνεχείς
φροντίδας καί προβαίνει είς τάς καταλλήλους ένεργείας δπως συνδεθεί διά συνεργασίας καί μεθ’ δσων έπαρχιακών Κινηματογράφων δέν έχει εϊσέτι
έλθη είς σχετικάς συμφωνίας.
Ημείς ως γνώσται προσώπων καί πραγμάτων
συνιστώμεν πρός τούς διευθυντάς τών ’Επαρχιακών
Κινηματογράφων, δπως έπιδιώξωσι συνεργασίαν
μετά τού ανωτέρω άναφερομένου Διαφημιστικού
’Οργανισμού «Ελλάς» διά τήν έκμετάλλευσιν τών
διαφημίσεων τών Κινηματογράφων των, διότι είναι
ή μόνη διαφημιστική Έπιχείρησις ήτ·ς δύναται νά
έξυπηρετήση έπωφελώς τάς κινηματογραφικός επι
χειρήσεις είς τόν διαφημιστικόν κλάδον, δεδομένου
δτι κατέχει πλήρως πάντα τά πρός τούτο τεχνικά
καί άλλα μέσα, άπαραίτητα διά διαφημιστικός ορ
γανώσεις.
Τά γραφεία τοΰ Διαφηα. ’Οργανισμού «Ελλάς»
είναι έγκατεστημένα έν ’Αθήνας καί έπί τής δδοΰ
Βερανζέρου 24, δπου πας δ βουλόμενος δύναται νά
έρχεται είς σχετικήν συνεννόησιν.

ΝΕΑ

ΤΙΜΗ

ΕΙΣ ΤΗΝ “ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ., ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ
Κατά τήν έτησίαν συνεδρίασιν τής ’Ακαδημίας
τοΰ Βασιλικού ’Ινστιτούτου Επιστημών καί Γραμ
μάτων τής Λομβαρδίας, γενομένην τήν 6ην λήξαντος μηνός, άπενεμήθη είς τόν γνωστόν Οίκον κατα
σκευής ήχητικών έγκαταστάοεων καί μηχανών προ
βολής «Σινεμεκάνικα» τοΰ Μιλάνου ύπό τής ειδικής
έπιτροπής τής ’Ακαδημίας :
«Τό Χρυσοΰν Μετάλλων τής Βιομηχανίας
διά τήν τριετίαν 1933 — 1935»
είς έπιβράβευσιν τής άξιοθαϋμάστου παραγωγής, α
πολύτου τεχνικής καί έπιστημονικής τελειότητάς,
διαφόρων τύπων κινηματογραφικών μηχανημάτων
καί ήχητικών έγκαταστάσεων, τής έπιτευχθείσης ύπό
τοΰ Οίκου «Σινεμεκάνικα» δστις καί προεκρίθη άπό
τούς άλλους συναγωνιστάς του διά τό ώς άνω βραβεϊον.
Τήν άνωτέρω ειδησιν παραλαμβάνομεν άπό τήν
έφημερίδα «II Sole» τοΰ Μιλάνου καί τήν μεταδίδομεν εύχαρίστως είς τούς άναγνώστας μας.

ΑΓΡΝΕΣ
ΓΥΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κ I Ν Η Μ A Τ ΟΓ ΡΑ Φ Η Σ € Q Ν
Συνεχείς διαμάχαι παρατηρούνται άπό τίνος, με
ταξύ τών διαφόρων παραγωγικών έταιριών, έν σχέσει μέ τό «γύρισμα» διαφόρων φίλμ.
Καθ’ &ς έχομεν πληροφορίας ή Metro καί ή Wa
rner συγχρόνως, προτίθενται νά κινηματογραφήσωσι
τήν «Maria Antoinette»,.
Παρομοία διαμάχη καί διαφορά ύφίσταται σήμε
ρον έπίσης, σχετικως μέ τήν κινηματογράφησιν τοΰ
«Thale of two cities», τό όποιον άναγγέλλουσι, τόσον
ή Metro δσον καί ή Fox έκ παραλλήλου.
,
Μεταξύ τής Paramount καί τής Metro συνάπτεται
άγών γύρω άπό έν βιογραφικόν φίλμ τής Florence
Nightingal. Ή Metro άσχολεΐται ήδη μέ τήν παρα
γωγήν ένός τοιούτου φίλμ έπί τή βάσει βιβλίου, «γυ
ρίσματος» τών Ryirson καί Clements, ύπό τόν τίτλον
«The brave live on». ’Επειδή έξ άντιθέτου ή Para
mount, άπό πολλών ήδη μηνών έχει άναγγείλει τήν
κινηματογράφησιν τοΰ ίδίου θέματος, τά παράπονα
άμφοτέρων ήχθησαν ένώπιον της Hays-Organisation
πρός έπίλυσιν.

—Κατά τό έτος 1934 στή Τοοχοσλοβακία προεβλήθησαν 222 φίλμ έκ τών οποίων 79 γερμανικά, 32 άγγλικά,
31 Τσεχοσλοβακικά, 31 αμερικανικά, J23 γαλλικά, 12 αυ
στριακά, 2 ιταλικά, 6 ουγγρικά, πολωνικά καί δανικά,
1 τής Παλαιστίνης, 1 Γιουγκοσλαυϊκόν, 1 σουηδικόν καί
3 ρωσσικά.

1935
Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ

“ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ,,
Πλούσιον είς έμφάνισιν καί είς ποικιλίαν
εκλεκτής καί λίαν ένδιαφερούσης ύλης, έξεδόθη τό .Πανηγυρικόν τεΟχος 1936 τοΰ
«Κινηματογραφικού Άστέρος».
Τό Πανηγυρικόν 1935 τοΰ «Κινηματογρα
φικού Άστέρος», λόγφ τοΰ όγκου του, δέν
έκυκλοφόρησε διά τούΠρακτορείου τών έφημερίδων τής ‘Εταιρίας τοΰ ‘Ελληνικού Τύπου,
άλλά εστάλη καί άποστέλλεται δωρεάν είς τούς
τακτικούς συνδρομητάς μας ώς καί είς πάντα
έμβάζοντα τήν αξίαν του έκ δραχμών 25.—
είς γραμματόσημα, έλεύθερον ταχυδρομικών
τελών.
Είς τά γραφεία μας έπίσης πωλοϋνται πάν
τοτε καί άποστέλλονται ταχυδρομικώς είς τάς
’Επαρχίας, παλαιά τεύχη καί ολόκληροι σειραί
τευχών «Κινημ. Άστέρος» άπό τοΰ έτους 1929
μέχρι σήμερον.
Τιμή τεύχους οίασδήποτε ήμερομ. Δρ. 5.—
Τιμή Πανηγυρικού...................... » 25.—
Σειρά τευχών ολοκλήρου έτους . . » 100.—
Συνδρομή έτησία ’Εσωτερικού. . » 100.—
Συνδρομή
»
Εξωτερικού . . » 250.—
Αί σύνδρομα! άπαραιτήτως προπληρώνονται.

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΘΛΟΣ
ΤΗΣ A Κ. Ε

ΦΟΞ-ΦΙΛΜ

ΕΛΛΑΣ

ή μόνη ταινία πού πρόβαλλε μέχρι σήμερον »1ς όλους τούς κεντρικούς Κινηματογράφους τών ’Αθηνών
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ΤΑΙΝΙΕΣ

ΕΚ

ΤΗΣ

ΕΦΕΤΕΙΝΗΣ

ΤΗΣ

ΠΑρΑΓΩΓΗΣ

0 ΚΟΣΜΟΣ
ΓΥΡΙΖΕΙ

«

,

1. 0 ΚΟΣΜΟΣ ΓΥΡΙΖΕΙ
Μαντελέν Καρόλ. Φρ. Τόν
2. ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Σάρλ Μπουαγιέ, Άνναμπέλλα
3. Λ1ΛΙ0Μ
Σάρλ Μπουαγιέ, Φλορέλ
4. ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΚΛΕΨΕ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ ΆνρΙ Γκαρά, Λιλή Νταμιτα
5. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΘΥΕΛΛΑ
6. ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΟΥ 1934
Άλίς Φαίϋ, Ροϋντι Βάλυ
7. ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 33
Άντρέ Λυγκέ, Έντβίς Φεγιέρ
8. ΑΠΟΨΕ ΘΑΡΘΩ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ
Τζέννυ Γιοΰγκο, Πάουλ Χέρμπιγκερ
9. Η ΣΟΥΖΑΝΑ ΕΙΜ’ ΕΓΩ
Λίλιαν Χάρβεϋ
10. 0 ΔΑΙΜΩΝ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
Ζούγκλα, θηρία
11. Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΩΝ ΚΟΖΑΚΩΝ
Ζοζέ Μοχίκα
12. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΠΑΘΙ
Ζοζέ Μοχίκα
13. ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΩΔΙΑ
Ζ. Μοχίκα, Μόνα Μάρις
14. Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΡΑΣΤΗΣ
Ρ. Ρουλιέν, Μόνα Μάρις
15. ΦΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ
Ζ. Μοχίκα Μορένο,
16. 0 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣΡ. Ρουλιέν, Μορένο
17. ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΙΑΣ ΕΤΕΡΑΣ
Κλάρα Μπόου
18. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ
Γκρέτα Νίσσεν
19. ΕΡΩΤΕΣ ΑΜΑΖΟΝΩΝ
Έλίζα Λάντι
20. ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΑΤΙΜΑΣΘΕΙΣΗΣ
Ντ. Τζόρνταν
21. Η ΜΑΥΡΗ ΚΟΛΑΣΙΣ
Νίγκελ Μπρούς
22. ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ ΤΗΣ ΣΑΧΑΡΑΣ
Λεγεών τών Ξένων
23. ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΘΗΡΙΩΝ
Ζ. ΡαΟμόν, Λ. Γιούγκ
Γουώρνερ “Ολαντ
24 ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
Σπένσερ Τρέΐσυ
25. ΚΟΛΑΣΙΣ ΣΤΗ ΣΑΓΚΑΤ
26. ΤΟ ΕΞΠΡΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Βίκτωρ Τζόρυ
27. 0 ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΦΑΚΙΡΗΣ
Βίκτωρ Τζόρυ
28. ΟΙ ΙΠΠΟΤΑ1 ΤΗΣ ΑΡΒΥΛΑΣ
Μάκ Λάγκλεν, Ε. Λόβ
29. 0 ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ
Ζώρζ Όμπριάν
30. ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ ΚΑΟΥ ΜΠΟΤ
Ζώρζ Όμπριάν
31. ΣΜΟΚΥ
“Ενα άλογο
Σπένσερ Τρέΐσυ
32. ΟΙ ΑΠΑΓΩΓΕΙΣ
‘Ελίζα Λάντι
33. ΜΙΑ ΜΕΡΑ Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ
Γκρέτα Νίσεν
34. ΧΡΥΣΑ ΤΕΙΧΗ
35. ΠΩΣ ΑΠΑΤΗΣΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ
Ρόλαντ Γιώγκ
Γουώρνερ Όλαντ
26. ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΡΑΧΝΗ
37. Ο ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΝ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
Γουώρνερ “Ολαντ

"Ενα άπό τά μεγαλύτερα, άν δχι τό μεγαλύτερον
τών έφετεινών έργων.

ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ
μέ τούς

ΜΑΝΤΕΛΕΝ ΚΑΡΟΛ

καί

ΦΡΑΝΧΟΤ Τ©Ν

"Ενας μεγάλος ’Έρως...
Μιά άφοσίωσις στην Οικογένεια...
Μιά θυσία γιά τήν Πατρίδα...
Μά, . από τής ΦΡΙΚΤΕΣ ΜΑΧΕΣ δέν άνέδυσεν ή Παγκόσμιος ειρήνη.
Τόν ανεμοστρόβιλον δέν διεδέχθη ή Γαλήνη
ο ΕΡΩΣ, ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ή ΠΑΤΡΙΣ
χάνονται μέ στή δίνη τού ΦΑΣΙΣΜΟΥ. τοΰ ΣΩΒΙΝΙΣΜΟΥ. τοΰ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

Ο/ΛΩΣ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΥΡΙΖΕΙ...
ΤΑΙΝΙΑ

ΦΟΞ - ΦΙΛΜ
Επίσης άπειρίαν Φόξ μουβιτον Νιούς, Φόξ μουβιτον Κάμερα Θρίλς,
Μαγικά Χαλιά (Τουριστικά).

Μίκυ

Μάους, Φόξ

μούβιτον
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«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ MAS

Συνεργασία κ. BIQNOZ ΠΑΠ/Α/ΛίΧΑΛΗ

Παραγωγή «Albatros»

Η ΑΡΤΟΠΩΛΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
('Ομιλούσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ»
Έκμετάλλευσις Α. Ε. Κ. Ε.

’Εφόσον δ γαλλικός κινηματογράφος περιέλαβε
είς τό ρεπερτόριόν του δλα τά παλαιό περιπετειώ
δη καί ρωμαντικά έργα τής γαλλικής φιλολογίας,
δέν ήτο δυνατόν νά παράλειψη καί τήν «Άρτοπώλιδα τών Παρισίων» (La porteuse de pain). To λαϊκόν
αυτό άνάγνωσμα τοΰ -ζ,αβιέ ντέ Μοντεπέν, τό όποιον
τόσον μας συνεκίνησε είς τά παιδικά μας χρόνια,
έχει δλα τά στοιχεία δΓ ένα έπιτυχημένον σινέ-ρομάν. Αί περιπέτειαι, αί μεγάλαι συγκινήσεις, αί τραγικαί καταστάσεις, ό έρως, ό μητρικός πόνος, ή έξιλέωσις καί, φυσικά, ή άνταμοιβή τής άρετής καί ή
τιμωρία τών ένόχων τά όποια έν άφθονία υπάρχουν
είς τό φίλμ, κρατούν τόν θεατήν είς διαρκή αγωνίαν.
Επόμενον είναι δτι άπό τό έργον αύτό δέν έπιζητεΐ κανείς άνωτέραν φιλολογίαν καί μεγάλας
άληθείας. Είναι άπλώς ένα περιπετειώδες φίλμ τό
όποιον έπιδιώκει, μέ εύκολα μέσα, νά συγκινήση τόν
θεατήν καί τό δποΐον, μά τήν άλήθειαν, έπιτυγχάνει
τόν σκοπόν του.
Ή σκηνοθεσία, όφειλομένη είς τόν Ρενέ Στί ακο
λουθεί καί αύτή τόν λαϊκόν χαρακτήρα τοΰ έργου.
Μεταξύ τών ήθοποιών, οί όποιοι ύποδύονται δλοι εύσυνείδητα τούς ρόλους των (έξαιρέσει τοΰ Ζάκ Γκρετιγιά, ό όποιος είναι ύπερβολικός είς τόν ρόλον τοΰ
κακούργου) διακρίνονται άρκετά έκλεκτά στοιχεία
τοΰ γαλλικού κινηματογράφου, ώς έπί παραδείγματα
ή Ζερμαίν Ντερμόζ μέτρια είς τό πρώτον μέρος άλλά
μέ στιγμές πολύ καλές εις τό δεύτερον, ό Ντανιέλ
Μαντάϊγ, δ δεύτερος έκπρόσωπος τοΰ κακοΰ, ή Μόνα
Γκόγια, χαριτωμένη είς τόν άμερικανίζοντα ρόλον
της ό Φρανσουά Ροζέ, ή Σιμόν Μπουρνταί, δ Φερναντέλ, ή Μαντελέν Γκιτύ. καί ό Σαμψών Φαινσιλμπέρ.
Συμπέρασμα: Φίλμ έμπορικόν, άπ’ έκεΐνα πού ά
ρέσουν πάντοτε είς τό πολύ κοινόν. Συνιστάται ιδι
αιτέρως διά τάς έπαρχίας.
Παραγωγή «Toeplitz»

0~ΔΙΚΤΑΤΩΡ
Όμιλοϋσα άγγλιστί.
Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια»
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

"Ενα άπό τά μεγάλα φίλμς τής τελευταίας Αγ
γλικής παραγωγής. Άπό άπόψεως τεχνικής καί όγ
κου σκηνοθεσίας δ «Δικτάτωρ» είναι τής αύτής μοί
ρας, άν δχι άνωτέρας, μέ τόν «Ερρίκον τόν 8ον»,
καί τήν «Αικατερίνην τής Ρωσσίας». Άλλά μεταξύ
αύτοΰ καί τόν προαναφερθέντων δύο έργων ύπάρχει
ή έξής σημαντική διαφορά: Ό «Δικτάτωρ» έπιδιώκ ε ι νά είναι σοβαρόν ιστορικόν φιλμ ένώ τά άλλα
καί ιδιαίτατα δ «Ερρίκος δ 8ος», δέν είναι παρά σα
τυρικά παιγνίδια. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον δλαι αϊ
ιστορικοί άνακρίβειαι, δλαι αί άπιθανότητες, αί
ΰπερβολαί καί αί ψυχολογικοί αύθαιρεσίαι περνούν
άπαρατήρητοι είς αύτά, πράγμα πού δέν συμβαίνει
μέ τόν «Δικτάτορα». Έδώ δ σκηνοθέτης θέλει νά
παρουσιάση κάτι τό σοβαρόν, καί ώς τέτιο παραδίται είς τήν κρίσιν τοΰ θεατού. Δυστυχώς τό σενάριο
είναι έξαιρετικά άδύνατο, καί άρκετοί έκ τών ήθοποιών ύπερβάλλουν τόσον είς τό παίξιμό των ώστε
νά τό καταντοΰν άπαράδεκτον. Άλλά έάν άπό αύτής

«Κ IΝΗΜΑΤΟΓΡ ΑΦ1ΚΟΣ ’ ΑΣΤΗΡ»

ΑΣΤΗΡ»

τής άπόψεως τό φίλμ ύστερεΐ, έχει άλλα προτερή
ματα τά όποια τό καθιστούν άξιοθέατον. Έν πρώτοις άφάνταστον πλούτον σκηνοθεσίας. Ντεκόρ Εξαι
ρετικής χλιδής καί όγκου, πλήθος άφθονον καί κο
στούμια'άπό τά ώραιότερα πού είδαμε ποτέ Τεχνι
κόν μέρος (φωτογραφία, φωτισμός, ντεκουπάζ, μον
τάζ κ. ά.) πρώτιστης τάξεως. Έπί πλέον ύπάρχει ένα
συμπαθές ζεύγος πρωταγωνιστών: ή Μάντελεν Κάρρολ καί ό Κλάϊβ Μπρούκ. Ή πρώτη είς τόν ρόλον
τής βασιλίσσης Καρολίνας τής Δανία είναι θαυμα
στή είς έμφάνισιν καί αίσθαντικότητα. Διαθέτει σύν
τοΐς άλλοις τόσην χάριν καί άριστοκρατικήν φινέτσα
είς τάς χειρονομίας καί τάς έκφράσεις της ώστε νά
άποτελή μόνη της ένα σοβαρόν θέλγητρον τού φίλμ.
Τό έργον διά τάς άνωτέρω άρετάς του ήρεσε καί
έσημείωσε άξιόλογον έπιτυχίαν.
Παραγωγή «Biograph Film»

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΒΟΡΟ
('Ομιλούσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Μαζέστικ»
Έκμετάλλευσις: Έμμ. Κυριακοπούλου
Οί άναγνώσται μας ίσως θά έκπλαγοΰν διά τήν
κριτικήν ταύτην διότι είναι καθιερωμένον άπό τής
παρούσης στήλης νά κρίνωνται μόνον τά έργα πού
προβάλλονται εις τούς κεντρικούς κινηματογράφους
τών Αθηνών. Διά νά παραβαίνωμεν τήν άρχήν ταύ
την σημαίνει δτι τό ύπό κρίσιν φίλμ άξίζει νά άσχοληθώμεν ιδιαιτέρως μέ αύτό.
Καί άλλοτε παρετήρησα δτι έργα ένδιαφέροντα
προβάλλονται διά πρώτην βιζιόν είς τούς άστικούς
κινηματογράφους τών Αθηνών ένώ άσφαλώς άξίζουν
πολύ περισσότερον άπό πολλά κατασκευάσματα, τά
όποια παίζονται, κατόπιν μεγάλης διαφημίσεως, εις
τά άριστοκρατικά κινηματοθέατρα. Γράφων κατ’ αύ
τόν τόν τρόπον έχω ύπ’δψει μου τά φίλμς: «Έρωτες
άμαζόνων», μέ τήν Έλίζαν Λάντι, «Έπανάστασίς σέ
θηριοτροφεία» τοΰ Ζέσσε Λάσκυ μέ τήν Λορέττα Γιούγκ καί τόν Τζέν Ράΰμον, «Ό πρωταβλητής» μέ τόν
Τζαίκυ Κοΰπερ καί τόν Ούάλλας Μπήρρυ, ένα άλλο
μέ τούς ίδιους πρωταγωνιστάς, τού όποιου μού δια
φεύγει δ τίτλος (γαλλικά ήτο «Une femme survint»
«Γολγοθάς άτιμασθείσης» μέ τήν Ντόροθυ Ζορντάν,
«Όριάν—’Εξπρές·, τού Πάουλ Μαρτέν καί τό «Γυναί
κες στό βόρβορο». "Ολα τά άνωτέρω είναι έργα έν
διαφέροντα άπό πολλάς άπόψεις, τά όποια έγνώρισαν κολακευτικός κριτικάς καί τήν έπιτυχίαν παντού
δποα προεβλήθησαν.
Διά τό τελευταΐον δέν θά ήτο δπερβολή νά λεχθή
δτι είναι ένα άπό τά ρεαλιστικώτερα καί πλέον δυ
νατά έργα πού μάς έδωσεν ό γερμανικός κινηματο
γράφος κατά τά τελευταία έτη. Τό φίλμ μάς εισάγει
είς μίαν λαϊκήν συνοικίαν τού Βερολίνου (άλλά πού
μπορεί κάλλιστα νά είναι καί οίασδήποτε άλλης πό
λεως) δπου ζοΰν ή έλεύθερες γυναίκες.
_Ποτέ ίσως μέχρι σήμερον δ κινηματογράφος δέν
μάς έδωσε τόσον ζωντανήν, τόσον άληθινήν περι
γραφήν τών ήθών καί τών έθίμων, καί έν γένει τής
ζωής τών δυστυχισμένων αύτών πλασμάτων. Δέν εί
ναι δέ ένδιαφέρον μόνον τό ήθογραφικόν μέρος τοΰ
φίλμ. 'Η ύπόθεσις, βαθειά άνθρώπινη, μάς διηγείται
τό δράμα μιάς γυναίκας έλευθερίων ήθών, περασμέ
νης ήλικίας, ή όποια έρωτεύεται μέ πραγματικόν
έρωτα ένα νεαρόν φοιτητήν πού ξέπεσε, διωγμένος
άπό τούς γονείς του, σ’ αύτή τή βρωμερή συνοικία.
Πόση άλήθεια, πόση παρατηρητικότης, πόση γνώσις
τοΰ κόσμου σέ κάθε μία άπό τις εικόνες τού φίλμ !

Καί οί ήθοποιοί δλοι περίφημοι. Ό Όσκάρ Χομόλκα,
ό Μπέρναρ Γκίτσκε, δ Ράλφφόν Γκότ, ή ’Άουνν Έγκεντε Νίσσεν, ή Ίτα Ντόριτ, ύπό τήν διεύθυνσιν τού
Γκέραρ Λάμπρεχτ θαυματουργούν, ’Έχουν σκηνές ή
Νίσσεν καί ή Ντόριτ (ιδίως ή σκηνή τής τελευταίας
τήν στιγμήν πού γοητεύει τόν νεαρόν φοιτητήν) πού
θά μοΰ μείνουν άλησμόνητες.
Πώς νά έξηγήση κανείς τήν νοοτροπίαν τών έπιχειρηματιών μας νά άποκλείουν έργα^παρόμοια (άπό
τής έποχής τοΰ «Βαριετέ» δέν ένθυμοΰμαι άνάλογον)
καί νά μάς παραφορτώνουν μέ τις άηδεΐς καί γλυ
κανάλατες όπερεττούλες ; "Ισως δμως νά μήν είναι
άμέτοχον τής καταστάσεως αύτής πού έδημιουργήθη καί τό κοινόν μας, τό δποΐον πολλές φορές περιεφρόνησε κάθε έργον πού ξέφευγε άπό τά συνη
θισμένα καί πού προσπαθούσε νά δώση κάτι άνώτερο καί πνευματικώτερο, κάτι πού νά δικαιολογή στόν
κινηματογράφο τήν έννοια καί τήν μορφή τής Τέχνης.

Παραγωγή Cinema Film A, G.

ΖΟΥΝΤ—ΕΞΠΡΕΣ
(‘Ομιλούσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Παλλάς».
Έκμετάλλευσις «Κινηματογρ. Επιχειρήσεις» Α.Ε.

Ελαφρά μουσική κωμωδία, ή δποία, σύμφωνα μέ
τήν μόδαν, πού έπικρατεΐ έκτυλίσσεται γύρω άπό
τήν κλοπήν κοσμημάτων καί περιβάλλεται ύπό άτμοσφαίρας μυστηρίου.
Τό φίλμ, χάρις είς τούς εύσυνειδήτους έρμηνευτάς αύτοΰ καί τήν μουσικήν τοΰ Ρόμπερ Στόλτζ, ή
δποία κατά διαστήμαια ποικίλλει τό έργον, παρακολουθεΐταί άκούραστα. Ή Σαρλότ Σούζα καί ό Κάρλ
Λ. Ντήλ άποτελούν τό συμπαθές ζεύγος τής Ιστορίας.
Τόσον ή πρώτη δσον καί ό δεύτερος κρατούν άμεμ
πτα τούς ρόλους των. Τό κωμικόν στοιχεΐον άντιπροσωπεύουν ό Ρομανόφσκη, δ άλησμόνητος καθη
γητής τοΰ «Τελευταίου Βάλς τού Σοπέν καί ό Ράλφ
Ρόμπερτς.
Γενικώς πρόκειται περί έργου τό όποιον δμως πε
ριέχει στοιχεία διά νά άρέση είς ώρισμένην μερίδα
τού κοινού.

Παραγωγή «Metro Goldwyn Mayer»

ΟΠΩΣ

ΜΕ ΠΟΘΕΙΣ

'Ομιλούσα γαλλιστί.
Προεβλήθη είς τό
dubbing
«Αττικόν»
Έκμετάλλευσις «Μέτρο - Γκόλντουϊν»

'Η συνεργασία Γκάρμπο—Πιραντέλλο δέν μπο
ρούσε παρά νά δώση ένδιαφέροντα άποτελέσματα.
Τό φιλμ πού είδαμε παρά τά μειονεκτήματά του, έμβάλλει είς σκέψεις, καί αύτό άσφαλώς δέν είναι τό
μικρότερον θέλγητρόν του,
Τό σενάριο πραγματεύεται μίαν ειδικήν καί ολί
γον έξωφρενικήν διά τήν άλήθειαν περίπτωσιν, σύμ
φωνον δμως πρός τάς άρχάς τού περιφήμου ίταλοΰ
δραματουργού. Μία γυναίκα κατόπιν ώρισμένων δο
κιμασιών πού ύπέστη κατά τόν πόλεμον, παθαίνει ένα
είδος άμνησίας. Ξεπέφτει εις ένα καμπαρέ τής Βου
δαπέστης, καί ύπό τό ψευδώνυμον Ζάρα, περνά μιά
ζωή κραιπάλης. Κάποιος ζωγράφος νομίζει δτι άναγνωρ_ίζει σ’ αύτήν τήν Μαρίαν, γυναίκα ένός άγαπητού φίλου του, του κόμητος Βαρέλλι. Τήν πείθει
να τόν άκολουθήση, έγκαταλείποντας αύτή τήν όρ
γιώδη ζωήν καί τόν φίλον της. ένα έκφυλον συγγρα
φέα, καί τήν όδηγεΐ πλησίον τοΰ ύποτιθεμένου συ
ζύγου της. Άπ’ εκεί άρχίζει τό δράμα. "Ενα δράμα
άληθινό καί τραγικό, γιατί έκτυλίσσετοι μέσα εις
τήν ψυχήν τών ήρώων, πού έως τό τέλος δέν κατορ
θώνουν νά εύρουν τήν άλήθειαν καί νά πιστέψουν
είς τόν έαυτόν τους.
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Ό Ζώρτζ Φιτζμώρις, ό σκηνοθέτης, έπηρρεάζεται
άπό τήν προσωπικότητα τοΰ συγγραφέως καί τής με
γάλης έρμηνευτρίας του, καί γι’ αύτό ή ρεζί του πα
ρουσιάζεται εύσυνείδητος μέν άλλά άπρόσωπος.
Ούτω βλέπομεν, λ. χ. είς τήν άρχήν τήν Γκάρμπο,
έγκαταλελειμένην είς τάς ίδιας της δυνάμεις, νά
παίζη ολίγον έπιφάνειακά. Είς τήν μετέπειτα δμως
έξέλιξιν ύπάρχουν σκηναί, εις τάς όποιας ή Γκρέτα
μάς άποζημιώνει μέ τό παραπάνω.
"Αλλη συνέπεια τών άνωτέρω, είναι δτι τό φίλμ
είς πολλάς στιγμάς ένθυμίζει θέατρον, καί αύτό διότι
δ Φυτζμώρις δέν ήθέλησε νά ξεφύγη άπό τό γράμμα
τοΰ σενάριο.
Παρά τά μειονεκτήματά του δμως αύτά, τό φίλμ,
δπως έγραψα καί είς τήν άρχήν, είναι ένδιαφέρον
καί άξίζει νά τό δει κανείς.
Οί ήθοποιοί παίζουν πολύ καλά. Πλήν τής Γκάρ
μπο συμπράττουν δ Έρικ φόν Στρόχεϊμ, περίφημος
είς τόν ρόλον τού κυνικού συγγραφέως, δ Μέλβιν
Ντούγκλας, κόμης Βαρέλλι, καί ό Όουεν Μούρ, δ
ζωγράφος. "Ολοι προσπαθούν νά σταθούν είς τό ύ
ψος τής μεγάλης συμπαικτρίας των.
Τό φίλμ, παρά τήν όλίγον στριφνήν καί δυσνόητον ύπόθεσιν του διά τό πολύ κοινόν, παρουσιάζει
έν τούτοις, χάρις είς τό δνομα τής Γκάρμπο, άρκετήν έμπορικότητα. Κατά τήν προβολήν του, άπό τής
δθόνης τού «Αττικού», έσημείωσε άξιόλογον έπιτυ
χίαν.

Παραγωγή R. Κ. Ο Radio

11 ΧΡΥΣΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
('Ομιλούσα γαλλιστί)
Προεβλήθη είς τό
• dubbing»)
«Τιτάνια·
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Ή Κάθριν Χέπμπουρν είναι σήμερον τό «άστρον»
τής μόδας. Δέν έπέρασε πολύς χρόνος άπό τήν πρώ
την της έμφάνισιν («Bill of Divorcement» μέ τόν Τζών
Μπάρρυμορ, τό όποιον άπό εύτυχή σύμπτωσιν προ
βάλλεται αύτήν τήν έβδαμάδα είς τό «Μαζέστικ»),
καί ή Χέπμπουρν έπεβλήθη δχι μόνον είς τό Χόλλυ
γουντ, άλλά καί είς δλόκληρον τόν κόσμον. Οί κρι
τικοί δέν τσιγγουνεύονται είς έπαίνους διά τό άτομόν της. Μερικοί τήν έχαρακτήρισαν ώς τήν «Σάρα
Μπερνάρ τής όθόνης» άλλος ώς «Γκάρμπο τελειοποιημένην» τρίτοι ώς τό πλέον αίσθαντικόν πλάσμα
πού άπεκάλυψε μέχρι σήμερον ό κινηματογράφος.
"Ετσι βοηθούσης καί μιάς έπιτηδείας καί μεγάλης
διαφημίσεως κατήντησε ή Χέπμπουρν νά θεωρείται ή
μόνη σήμερον πραγματική άντίπαλος τής Γκάρμπο.
Δικαιολογεί ή Χέπμπουρν δλον αύτόν τόν θόρυ
βον πού γίνεται γύρω άπό τό όνομά της ; Άπό τό
φίλμ πού είδαμε είναι δύσκολον νά έκφέρωμεν άκό
μη γνώμην. 'Η Χέπμπουρν ή άρέσει ή δέν άρέσει.
Μέσος δρος δέν χωρεϊ. Είναι ένα παράξενο πλάσμα,
άφελές, όλίγον πρωτόγονον, καί άτιμέλητον (άλλά
ή άτημελησία της φαίνεται ύπολογισμένη) τό όποιον
σέ άναγκάζει νά τό προσέξης. Νόστιμη; Ασφαλώς
δχι. Χαρακτηριστικά πολύ τονισμένα, στόμα πελώ
ριο, γραμμή προσώπου τελείως άντίθετος πρός τήν
κλασσικήν, μήλα παρειών έξογκωμένα, μύτη άντιαισθητική. Καί δμως ή γυναίκα αύτή έχει στιγμές πού
γοητεύει, πού ένθουσιάζει. Τό παίξιμό της; Εσωτε
ρικό, μετρημένο, καθαρώς προσωπικόν. Πάντως πε·
ριμένομεν καί άλλας της δημιουργίας διά νά τήν κρίνομεν, διότι είναι άλήθεια δτι τό φίλμ εις τό όποιον
τήν είδαμε δέν τής δίδει τήν εύκαιρίαν νά άναδείξη
πλήρως τό ταλέντο της. Είναι φίλμ καθαρώς άμερικανικής νοοτροπίας, είς πολλά σημεία συμβατικόν καί
έπίπλαστον, είς τό δποΐον μόνον ή προσωπικότης
τής Χέπμπουρν κατορθώνει νά προσδώση ένδιαφέρον.

«Κ IΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ^
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΙ ■
Ή κίνησις δλων γενικώς τών 'Κινηματογράφων
τής πρωτευούσης, είναι αρκετά μειωμένη, λόγω τής
περιόδου τών Άπόκρεω, διά τόν λόγον δέ τοϋτον
καί δέν προβάλλονται έργα μεγάλης άξίας, έπιψυλασσομένων τών διευθυντών τών Κινηματογράφων
νά τά παρουσιάσουν κατά τήν περίοδον τής Μεγ.
Τεσσαρακοστής, οπότε θ’ άρχίση, ώς είναι φυσικόν
καί ό μεγάλος συναγωνισμός.
"Ας άναμείνωμεν λοιπόν, νά θαυμάσωμεν τά Αρι
στουργήματα τής έβδομης τέχνης, άλλά κα'ι πρό
παντός δια τούς έπιχειρηματίας μας, νά εύδοκήση
πρός τοΰτο καί ό κατάλληλος καιρός.

Έν τώ μεταξύ οί κεντρικοί Κινηματογράφοι α'.
βιζιόν τής πρωτευούσης περιωρίσθησαν είς πέντε
μόνον, μεταβληθέντος τοΰ «’Απόλλωνος» άπό τής
παρ. Δευτέρας 25 Φεβρουάριου εις τοιοϋτονβ'. βιζιόν,
* *
Κατά τήν προσεχή χειμερινήν κινηματογραφικήν
περίοδον 1935—1936, θά προστεθούν, είς τούς είδη
λειτουργοΰντας πέντε κεντρικούς Κινηματογράφους,
έτεροι δύο, τό «Σαλόν Ίντεάλ» ένοικιασθέντος ήδη,
ώς γνωστόν, ύπό τοΰ κ. Γεωργίου Κοσμίδη καί τό
ήδη άνοικοδομούμενον μεγάλο τοιοΰτον έπί τής Λεω
φόρου Πανεπιστημίου, τό όποιον πιθανώς θά όνομασθή «Rex» καί παραπλεύρως τοΰ Κινηματογράφου
»Τ ιτάνια».
Τό έν λόγω νέον Κινηματοθέατρον, άποτελεΐ ιδιο
κτησίαν τής ’Ανωνύμου Μετοχικής Έταιρίας «Ελ
ληνικός Κτηματικός 'Οργανισμός», άνεγείρεται δέ
έπί τή βάσει προσχεδίων αμερικανικών καί Εύρωπαϊκών Κινηματογράφων, μέ εκτελεστός τοΰ αρχι
τέκτονας μηχανικούς κ. κ. Κασσάνδραν καί Μπόνην.
Οί μηχανικοί οδτοι είναι εκείνοι πού άνήγειραν ώς
γνωστόν καί τό μέγαρον τοΰ Μετοχικοΰ Ταμείου
Στρατοΰ. Τήν δλην έκτέλεσιν τοΰ μεγάρου, άνέλαβεν έργολαβικώς ή μεγάλη οικοδομική έταιρία «Τέκτων» ή οποία ύποχρεοΰται διά συμβολαίων καί
ποινικών ρητρών νά παραδώση τό δλον μέγαρον
έτοιμον καθ’ δλα πρός λειτουργίαν, περί τά μέσα
τοΰ προσεχούς μηνός ’Οκτωβρίου.
Τό έν λόγω άνεγειρόμενον μέγαρον έπί οικοπέ
δου βάθους 46 μέτρων καί πλάτους 28 θά περιλαμβάνη τά έξής λοκάλ.
Είς τό ύπόγειον (θά έκσκαφή τό βραχώδες οίκόπεδον είς βάθος 10 περίπου μέτρων), θά γίνη ένα με
γάλο Καμπαρέ (Μοΰζικ—Χώλλ) πολυτελέστατον, μέ
έπίπλωσιν, διάκοσμον καί σκεύη ονειρώδη. Είς τό
ισόγειον θά ύπάρχη τό Κινηματοθέατρον, ή αίθουσα
τοΰ όποιου θά περιλαμβάνη δύο χιλιάδας θέσεις κα·
θημένων, μέ πολυτελή καί μοντέρνα φωτέϊγ, έξώστην καί ιδιαίτερον έξώστην διά θέσεις lux. Ή διά
μετρος τής αιθούσης θά είναι πλάτους 26 μέτρων
καί 35 μ. βάθους. Εκτός τής αιθούσης θά ΰπάρχουν
διά τούς θεατός, μπάρ, φουαγιέ κλπ. άναγκαΐα δΓ
ένα κέντρον ώς τό άνεγειρόμενον.
Ή είσοδος τοΰ Κινήματογράφου θά έχη πλάτος
28 μέτρων έπί τής Λεωφόρου Πανεπιστημίου, δεξιά
δέ καί άριστερά θά είναι αί είσοδοι τοΰ έπάνω πα
τώματος μέ κλίμακας καί μέ 4—6 άσανσέρ διά 24
άτομα έκαστον. Είς τό μέσον άκριβώς τοΰ πρώτου
χώλλ θά είναι ή κυρία είσοδος τοΰ Κινηματογράφου
μέ χώλλ 15 μέτρων πλάτους καί 10 μέτρων βάθους.
"Ανωθεν τοΰ Κινηματογράφου θά είναι ή αίθουσα
συναυλιών διά 2000 θέσεις καθημένων, πολυτελώς
έπίσης έπιπλωμένη. ’Ιδιαιτέρα μέριμνα λαμβάνεται
ώστε ή άκουστική καί τών δύο αιθουσών νά είναι
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έκείνη οία χρειάζεται είς αίθούσας θεαμάτων τών
ειδών τούτων.
"Ανωθεν τής αιθούσης τών συναυλιών θά γίνη
έπίσης ένα πολυτελέστατον Ντάνσιγκ —Ρεστωράν τό
όποιον θά λειτουργή καί κατά τό θέρος, οπότε θά
περιβάλεται καί μέ τάς καταλλήλους πρασιάς.
Τό δλον ύψος τοΰ μεγάρου θά ύπερβαίνη τά 30
μέτρα, ή έξωτερική του δέ έμφάνισις θά είναι κάτι
τό πρωτοφανές, δχι μόνον διά τήν Ελλάδα, άλλά
γενικώς διά τήν έν γένει Εγγύς ’Ανατολήν. ’Αρκεί
νά σημειωθή δτι πλήν τοΰ άπλέτου έσωτερικοΰ καί
έξωτερικοΰ του φωτισμοΰ—έξωτερικώς θά διακοσμηθή καί διά φωτεινών Tube-Neon—θά τοποθετηθή είς
τό ΰψος τοΰ πρώτου πατώματος, μεγάλη μαρκίζα
μήκους ολοκλήρου τοΰ οικοπέδου καί πλάτους 7 μέ
τρων ούτως ώστε νά καλύπτη ολόκληρον τό πεζοδρόμιον. Ή μαρκίζα αυτή θά είναι τελείως φωτι
σμένη έσωτερικώς. Έπίσης ολόκληρον τό πρό τοΰ
Κινηματογράφου πεζοδρόμιον θά γίνη εντελώς νέον,
έσωτερικώς δέ θά είναι τελείως έπίσης φωταγωγημένον.
Ό «Ελληνικός Κτηματικός ’Οργανισμός» έν τή
έπιθυμία του νά πλουτίση τήν πρωτεύουσαν τής Ελ
λάδος μέ κάτι τό έντελώς τέλειον, δέν θά παρά
λειψη νά τοποθετήσή δαπάναις της έν τή αιθούση
τοΰ Κινηματογράφου καί τάς τελειοτέρας κινηματο
γραφικός ήχητικάς έγκαταστάσεις ώς καί έν τή
αιθούση τών συναυλιών μέγα Orgue άπαραίτητον 5Γ
αίθούσας τοΰ είδους αύτοΰ"Ολαι αί αΐθουσαι τοΰ μεγάρου αύτοΰ θά είναι
άπαραιτήτως έτοιμοι πρός λειτουργίαν, περί τά μέσα
τοΰ προσεχοΰς μηνός ’Οκτωβρίου. Περί τοΰ Κινημα
τοθεάτρου είδικώς, ύπάρχει ή άρχική άπόφασις είσέτι νά έκμεταλλευθή τοΰτο, ό «Ελληνικός Κτηματι
κός ’Οργανισμός» ύπό τήν διεύθυνσιν ένός τών κυριωτέρων μετόχων. Παρά τήν άπόφασιν αύτήν, έν
τούτοις, ό ’Οργανισμός δέν θά άποκρούση προτάσεις
τυχόν ύποβληθησομένας διά τήν ένοικίασιν αύτοΰ
είς τρίτους.
***
Τό έτερον καί έν τή όδώ Σταδίου καί Κοραή άνεγει
ρόμενον μέγαρον έντός τοΰ οποίου θά ύπάρχη καί
μέγα πολυτελές Κινηματοθέατρον, δέν θά είναι δυ
νατόν νά έτοιμασθή πρό τοΰ έτους 1936 καί έπομένως πρό τής κινηματογραφικής περιόδου 1936-37. Τό
νέον τοΰτο Κινηματοθέατρον άνήκει, ώς καί άλλοτε
έγράψαμεν, είς τήν’Ασφαλιστικήν έταιρίαν «’Εθνική».
***
Έγνώσθη δτι, έκ τής «’Ανωνύμου Κινημ. Έται
ρίας» τοΰ Κινηματογράφου «Παλλάς» πρόκειται νά
άποχωρήση, ό έκ τών κυριωτέρων μέτοχος κ’ Ί. Καλογήρου.
** *
Άνεξάντλητον τέλος πάντων, τό έλληνικόν λεξιλόγιον, προκειμένου αί διευθύνσεις τών Κινηματο
γράφων νά διαφημίσουν τά έργα των. Άφοΰ μετεχειρίσθησαν δλα τά καρικεύματα τοΰ έλληνικοΰ λε
ξιλογίου διά νά ποικίλλουν τάς διαφημίσεις, τώρα
βλέπομεν είς τάς έφημερίδας έκάστης έβδομάδος νά
διαφημίζεται Λ πρεμιέρα έκάστου έργου, ώς «έπίσημος» πρεμιέρα, «έξαιρετική» πρεμιέρα! Τί είδους
έξαιρετική, έπίσημος καί πρό παντός μεγάλη πρε
μιέρα ήμπορεΐ νά είναι μιά πρεμιέρα Κινηματογρά
φου, αύτό δΓ ήμάς άλλά καί δΓ δλον τόν κόσμον,
είναι τελείως δυσεξήγητον. Έν πάσει περιπτώσει,
πρόκειται περί διαφημίσεως, διά τήν όποιαν συγχωρεΐται πάσα παρεκτροπή. "Αλλα διακοσμητικά τών
διαφημίσεων είναι καί αί λέξεις «μουσική πανδαισία»

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον έπραγματοποιηκαί «μουσική μυσταγωγία» προκειμένου νά διαφημιθησαν τά κατωτέρω εισιτήρια, εις τούς πρώτης βιζιόν κεν
σθή ένα έργον ποΰ έχει καί κάποιαν μικρόν δόσιν
τρικούς Κινηματογράφους τών ’Αθηνών.
μουσικής.
‘Εβδομάς 11—17 Φεβρουάριου 1935.
Αθάνατε ρωμηε!
** *
ΑΤΤΙΚΟΝ «Οπως μέ ποθείς». Γκάρμπο.
2868
Τήν παρ. Κυριακήν 24 Φεβρουάριου, άπεβίωσεν ό
Φεβρουάριου
Εισιτήρια
11
Δευτέρα
’Ανώτερος Επόπτης τοΰ Φόρου τών Δημοσίων θεα
2348
12
Τρίτη
2288
μάτων Άντ. Γεληνιάτης, έκ τών άνωτέρων υπαλλή
»
»
13
Τετάρτη
2173
λων τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών.
14
Πέμπτη
1763
“Ηδη τήν διεύθυνσιν τής Άν. Έποπτείας των Φο
»
'
15
Παρασκευή
22 60
ρών τών Δ. θ. άνέλαβεν ό έκ τών ικανότερων υπαλ
»
»
16
Σάββατον
2993
λήλων τοΰ 'Υπουργείου τών Οικονομικών, ’Επιθεω
17
Κυριακή
ρητής κ. Άργύριος Πανόπουλος, τοΰ όποιου ο έντι
16.693
Τό δλον »
μος χαρακτήρ καί ή δραστηριότης του έξετιμηθη δε
ΤΙΤΑΝΙΑ «'Ο Δικτάτωρ», Κλ. Μπρούκ.
όντως ύφ’ όλοκλήρου τοΰ Κινηματογραφικού κοσμου
3403
Φεβρουάριου
Εισιτήρια
11
Δευτέρα
τής πρωτευούσης, κατά τό παρελθόν, όπρτε, το Υ2967
»
*
12
Τρίτη
πουργεΐον είχε τήν έμπνευσιν νά τοποθετήσή τούτον
2868
>
»
13
Τετάρτη
είς τήν αύτήν ύπηρεσίαν. Ό κ. Πανόπουλος είναι °
2739
14
Πέμπτη
μόνος ίσως κατάλληλος διά τήν θέσιν αύτην διότι
2183
»
»
15
Παρασκευή
διά τής εύγενικής του προθυμίας και του έντιμου
2510
16
Σάββατον
χαρακτήρος του έξυπηρετεΐ έξ ίσου, έπιχειρηματίας,
3898
17
Κυριακή
Κοινόν καί Δημόσιον.
...
"20.568
Τό
δλον
»
’Έχομεν τήν γνώμην δτι τό Ελληνικόν Δημόσιόν,
πρέπει νά είναι ύπερήφανον δταν συγκαταλέγη με
ΠΑΝΘΕΟΝ Στή χώρα ιών ονείρων», Λ. I κραβερ.
896
ταξύ τών ύπαλλήλων του χαρακτήρας εύθεις και έν Δευτέρα
Φεβρουάριου
Εισιτήρια
11
851
τιμους ώς τοΰ κ. Άργ. Πανοπούλου.
12
Τρίτη
890
»
»
13
Τετάρτη
***
940
»
»
14
Πέμπτη
858
»
»
Κατεδαφισθέντος τοΰ κτιρίου διά τήν_άνέγερσιν
15
Παρασκευή
1082
16
τοΰ νέου μεγάρου τοΰ «Έλλ. Κτηματικού Οργανι
Σάββατον
1823
»
»
17
σμού», τά γραφεία τής «Ελληνικής , Κινηματογρα
Κυριακή
7.340
φικής Ένώσεως» μετεφέρθησαν είς τό επι της οδού
Τό δλον »
Σταδίου καί 'Ομήρου 2 μέγαρον, έναντι άκριβως της
ΠΑΛΛΑΣ «’ Ενα αστέρι πέφτει άπ’ τόν ουρανό», Σμίθ.
κεντρικής εισόδου τής Βουλής.
970
Φεβρουάριου Εισιτήρια
11
Δευτέρα
837
* *
12
Τρίτη
795
»
»
13
Τετάρτη
Διά τοΰ έν Θεσσαλονίκη φίλου κ. Αριστοεέλους
756
»
»
14
Πέμπτη
ΜενδρινοΟ, μας άπέστειλαν ύπέρ τοΰ κ. Νικ. Φωκά, ο
772
15
Παρασκευή
κ. Περ. Κωστόπουλος Σέρραι Δρχ. 100.—και ο κ.
924
16
Σάββατον
Ήλίας Μπεζάνης Κορυτσά Δρχ. 100 1573
»
»
17
Κυριακή
6.627
** *
Τό δλον »
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον 18 ΦεβρουαΣΠΛΕΝΤΙΤ «Τό παραστράτημα», Ρ. Κόλμαν.
541
Φεβρουάριου
Εισιτήρια
ρίλυ μέχρις 3 Μαρτίου 1935, προεβλήθησαν εις τους
11
Δευτέρα
618
>
»
Κινηματογράφους τής πρωτευούσης τά~έξης έργα .
12
Τρίτη
755
»
»
Κεντρικοί Κινηματογράφοι α . προβολής.
,
13
Τετάρτη
883
Αττικόν : «Οί "Αθλιοι» (έπανάληψις) έπι εν ακόμη
»
14
Πέμπτη
915
»
»
δεκαπενθήμερον.
,
,.
,
15
Παρασκευή
947
>
>
Τιτάνια. «Ή χρυσή πεταλοΰδα» με τήν Καθριν Χεπ16
Σάββατον
1380
>
»
μπουρν καί «’Ερωτικό ρομάντσο» μέ τόν Ρίτσαρ Τα17
Κυριακή
6039
ουμπερ.
Τό δλον »
Πάν&εον. «Μεγάλος διάβολος σέ μικρό παπούτσι»
ΑΠΟΛΛΩΝ «Κτύπα ξύλο», Άρμάν Μπερνάρ.
μέ τήν Φραντσίσκα Γκάαλ καί «Ή μικρή Ντοριτ» με
328
τήν “Αννυ Όντρα.
‘
,
Φεβρουάριου
Εισιτήρια
Δευτέρα
11
Παλλάς «Ζούντ Εξπρές· μέ τήν Σαρλοττε Σούζα
359
Τρίτη
12
420
καί «Μπήττερ Τή» μέ τόν Νίλς Άστερ.
,
Τετάρτη
13
Σπλέντιτ. «Ή άρτοπώλις τών Παρισίων» και « Ο
476
14
κλέφτης τής Βαγδάτης», δηλαδή σ_τήν πραγματικό Πέμπτη
476
Παρασκευή
15
τητα τό παραμΰθι «Ό Άλή μπαμπάς καί οι σαραντα
594
»
»
Σάββατον
16
785
κλέφτες».
»
»
Κυριακή
17
‘Απόλλων."«Ό.'Δικτάτωρ» μέ τήν Μαντελεν ΚαροΛ.
3.438
Τό δλον »
καί τόν Κλάϊβ Μπρούκ καί «‘Η Α. Μ. ό έρως» με
'Εβδομάς 18—24 Φεβρουάριου 1935.
τήν Κάτε φόν Νάγγκυ.
_ \
Σημείωσες, ‘Ο «Απόλλων» άπο τής παρ,. Δευτέρας
ΑΤΤΙΚΟΝ «Οί Άθλιοι», Χάρρυ Μπώρ.
1990
25 Φεβρουάριου μετετράπη όριστικώς είς Κινημα
Εισιτήρια
Φεβρουάριου
18
Δευτέρα
2065
τογράφον δευτέρας προβολής, μειωθείσης συνεπώς
»
»
19
Τρίτη
2396
καί τής τιμής τών εισιτηρίων του είς δρχ. 47 ^ια
»
20
Τετάρτη
2123
τήν α' θέσιν καί δρχ. 12 διά τήν β' καί ουτω άπο
»
21
Πέμπτη
2140
τοΰδε τά α' βιζιόν κεντρικά Κινηματοθέατρα τών
»
22
Παρασκευή
2410
Αθηνών, έμειναν^μόνον πέντε.
23
Σάββατον
3847
"Ήτο δμως καιρός νά έννοήση ή «Έλλ. Κινημ. Ε24
νωσις», δτι ή θέσις τοΰ «Απόλλωνος» δέν ήτο με Κυριακή
16.971
»
Τό δλρν
ταξύ τών άλλων κεντρικών α' βιζιόν.

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΤΙΤΑΝΙΑ «Ή χρυσή πεταλούδα», Κ. Χέτμπουρν.
Δευτέρα
18
Φεβρουάριου
Είσιτήρια
2162
Τρίτη
19
1699
Τετάρτη
20
•
1537
Πέ ιπτη
21
1343
Παρασκευή
22
*
»
1187
Σάββ .τον
23
>
$
1300
Κυριακή
24
1832
Τό δλον >
ΙΙ.ΟηΟ
ΠΑΝΘΕΟX «Μεγάλο; διάβολο; σέ μικρό παποΰτσι»Γκάαλ
Δευτέρα
18
Φεβρουάριου
Είσιτήρια
2174
Τρίτη
19
>
»
2002
Τετάρτη
>
Μ
20
2125
»
>
Πέμπτη
21
1867
Παρασκευή
22
*
»
1727
Σάββατον
23
*
>
2018
Κυριακή
24
3086
Τό δλον
>
14999
ΠΑΛΛΑΣ « Ζούντ Εξπρές», Σαρλ. Σούζα.
Δευτέρα
18
Φεβρουάριου
Είσιτήρια
1078
Τρίτη
19
828
Τετάρτη
20
902
Πέμπτη
21
»
710
Παρασκευή
22
683
Σάββατον
23
>
»
769
Κυριακή
24
1420
Τό δλον
»
6.390
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ή άρτοπώλις τών Παριβίων».
Δευτέρα
18
Φεβρουάριου
Είσιτήρια
1710
Τρίτη
19
»
»
1825
Τετάρτη
20
>
4
2091
Πέμπτη
21
»
1923
Παρασκευή
22
»
>
1763
Σάββατον
23
>
»
1989
Κυριακή
24
»
»
3671
Τό δλον
»
14 972
ΑΠΟΛΛΩΝ Ο Δικτάτωρ», Κλ. Μπρούκ.
Δευτέρα
18
Φεβρουάριου Είσιτήρια
335
Τρίτη
19
»
>
381
Τετάρτη
20
»
>
383
Πέμπτη
»
21
»
312
Παρασκευή
22
»
»
344
Σάββατον
23
»
447
Κυριακή
24
»
1000
■ιοο->
Τό δλον
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ
αύιοΰ έργου κατά τήν παρελθ. εβδομάδα
είς τόν Κινηματογράφον «ΤΙΤΑΝΙΑ». .
20.568
Σύνολον εισιτηρίων
23.770
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Τοΰ Κινηματογράφου «ΑΠΟΛΛΩΝ» μετατραπέντος εις δευτέρας βιζιόν άπό τής 25 Φεβρουά
ριου ε.ε., δέν θά δημοσιεύωμεν εις τό μέλλον τά πραγματοποιουμενο ύτ
* αόιοΰ εισιτήρια.

I ί mm τ?.ι mrail
Πειραιεύς

Χαϊ-Λάΐφ. ΙΙροεβλήθησαν τά έργα «Πολωνέζικο αί
μα» καί «Ή άρτοπώλις τών Παρισίων».
Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Άζεφ ό ’Ιούδας
τής Ρωσσίας» καί «Ό Δικτάτωρ».
Καπιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα «“Οπως μέ ποθείς»
με τήν Γκάρμπο, καί «’Εξτάζ».
Καλιφόρνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σοΰ χαρίζω
τη βραδυά μου» μέ τήν "Εγκερθ, ό άγων Λόντου’Σικάτ
και ό «Λοχαγός τών Κοζάκων» μέ τό Μοχίκα.

ΑΣΤΗΡ»

Ίντεάλ. Προβάλει έργα κατά Σάββατον καί Κυριακήν
προεβλήθησαν δύ «Αϋιός εκείνη καί... ό φίλος» μέ τήν
Γζόαν Μπέννετ, καί οί «Ίππόται τοΰ Κόκκινου Κάμπου»,
μέ τόν Ζώρζ Όμπράϊεν.
Φως. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άνθρωπος φάντα
σμα», μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ, «Οί κλέπται τών παίδων»,
ή «Θύελλα τής Μαντζουρίας» καί «Τό παιδί τοΰ Μποξέρ·.
‘Αστήρ. (Λιπάσματα) Προεβλήθησαν τά έργα «Ή
αρχόντισσα τών άδαμάντων», «'Υπερασπιστής τών νόμων»
μέ ιόν Κέν Μάϋναρ, «’Αρχιατσίγγανος», «‘Ο άνθρωπος
από τό νέο Τεξάς» καί «*Ο νόμος τών συνόρων» μέ τόν
Μπούκ Τζόννες.
Παλλάς [Ταμπούρια) Προεβλήθησαν τά έργα «Βενετσιάνικες νύχτες», μέ τή Λιλή Νταμιτά, «Τρελλός γιά κίν
δυνο», μέ ιόν Μπόμπ Στυλ, «‘Ο Ήρως τής Νεβάδας»
«Ό γυιό; τοΰ Μαχαραγιά» μέ τό Νοβάρρο, καί «‘Ο αρ
χών τοϋ Μόν Μπιζού».,
Κ. Παπαζήσης
Οεσσοτλονίχη

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Καριόκα» καί«"Ενα
όνειρό σ’ ένα βάλς».
Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κυρία τοΰ ντάνσιγκ» μέ την Τζόαν Κράουφορδ καί «"Ενα άστέρι πέφτει
άπ’ τόν ουρανό».
Πάλας. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Λάκ-ω-ντάμ καί
«Τουραντότ, ή πριγκήπισσα τής Κίνας» μέ τήν Κάτε
φόν Νάγκυ.
Πατέ Προεβλήθησαν τά φίλμ «Φαιδώρα» καί «"Ετσι
είναι ή Σιμόν».
’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρασποΰτιν», «'Ε
κτός «Νόμου», «Πάμε νά πιούμε» καί «Πόλισμαν καί λω
ποδύτης».
Άλκαζάρ Προεβλήθησαν τά φίλμ «Άσμα ασμάτων»
καί «Σ’αγάπησα πριν σέ γνωρίσω»Πάνϋεον. Προεβλήθησαν «’Αστυνόμος 17», «Έννάτη
Νοεμβρίου», «‘Υγρός τάφος» «"Αν θέλεις», «‘Ο βασιλεύς
τής αχύτητος», «Ό προστάτης τών αδυνάτων» καί «Ό
πύργος τοΰ τρόμου».
’Αττικόν «Προεβλήθησαν τά φίλμ «Σμόκυ, «Ό
τύραννος τών ’Ινδιών». «Ή χορεύτρια τών Θεών», «Ό
γκάγκστερ τών θαλασσών», «Διαγωγή μηδέν», «Στά χα
ρέμια τής Βαγδάτης», «Σταυρός καί σπαθί», «Ό ’Αετός
και «Τοτό, δ βασιλεύς τών κατεργαρέων».
Άχίλλείον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό μυστικόν πού
καίει», «Πολωνέζικο ρομάντσο» καί «"Αν θέλεις».
Κνβέλεία. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Γαμήλιο ταξεΐδι», ’
«Τρεις φίλει στό χαρέμι», «’Αγωνία ένός πατέρα»,
«Γκάγκστερ θαλασσών», «Μανωλέσκου», καί «Στά χαρέ
μια τής Βαγδάτης».
Έϋνικόν. ΙΙροεβλήθησαν τά φίλα «Φρασκουΐτα», «‘Ο
λευκός δαίμων», «Σάς ζητούν στό τηλέφωνο», «Κατά δια
ταγήν τού αΰτοκράτορος», «Ό δαίμων τής ’Ανατολής» καί
«Γιά νά σ' αγαπήσω».
Βόλος

Αχίλλειο». Προεβλήθησαν τά φίλμ «Περιπλανώμενος
ίουδαΐος», «Ή καλύτερα του πελάτις» «Ή πριγκήπισσα
’Αλεξάνδρα», «Βιεννέζικα παραμύθια», Ή παγκόσμιος
θύελλα» και «Περιπέτειαι στή Χονολουλοΰ». Προσεχώς
«Οί "Αθλιοι».
Ν. 'Ιωνίας. Προεβλήθησαν τά έργα «Σαντοΰ», «Μαύρη
αστραπή», «Τό μυστηριώδες κουτί» καί διάφορα άλλα
επεισοδιακά.
Παπαβασιλείου
Ηράκλειον.

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Μάτερ Ντολορόζα», «Ή γοητεία», «Τό μυστικόν τής κυρίας Μπλάνς»
καί «Κβό βάντις».
Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «Μανουελίτα»,
«Μέ τή μάσκα τοΰ άλλου», «Τό ρομάντσο μιάς νύχτας»,
«Χαρήτε τή ζωή σας» καί «Μουλέν Ρούζ». "Ηδη άναμένεται ό θίασος Πάολας -Στυλιανοπούλου. Παρατηρητής.

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

Πύργος

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ενας γυιός έκτου
προχείρου», «Αυτός έκείνη καί ό φίλος», «Ό άνθρωπος
ποΰ σκότωσα», «'Απόψε θαρθώ κοντά σου», «Ή φίλη τής
A. Ε.·, «Ή ωραία τής Γρενάδης-, «Σέρλοκ Χόλμς»,
«Μαύρη αστραπή» καί «Μιά έπίσκεψις τήν νύχτα». Επί
σης προεβλήθησαν «Ό τελευταίος άνδρας έπί τής γής»,
«Βενετσιάνικες νύχτες», «Ή κυρία τοϋ Μαξίμ«, «Τό σημεϊον τοϋ σταυρού», «Τό μυστηριώδες Ράντς», «Τό παλά
τι τών ονείρων» καί «Τσιγγάνικο αίμα».
Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μάτα Χάρη», «‘Η
τελευταία μου αγάπη» μέ τόν Μοχίκα, «Νύχτες στόν Βό
σπορο» μέ τήν Νοβότνα, »‘O ένοχος», «Μ'αγαπά τρελλά»
καί «Ό άρχισιδηρουργός» μέ τήν Γκαμπΰ Μορλαί.
Τήν ταινίαν «Μάτα Χάρη» άπέστειλε δωρεάν έξ Άθη^
νών ό συμπολίτης μας κ. Δημ. Σκούρας διευθυντής τού
'Αθηναϊκού «’Αττικού», ήτις καί προεβλήθη ενταύθα .τήν
8 Φεβρουάριου. Αί εισπράξεις τής παραστάσεως . αυτής
διετέθησαν υπέρ τής Νυκτερινής Σχολής τών απόρων
παίδων.
Ζαφειρόπουλος.
Κοτβάλλοτ

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν μετ’ επιτυχίας τά έργα
• Ό άνθρωπος μέ τήν Ισπανό», «Τό γεράκι», «Υγρός τά
φος» καί «Έσκιμώ».
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί αντίζηλοι»,
♦ Φρασκουΐτα», «Πλωτή νήσος δέν άπαντά» καί «Αί δύο
όργανα!» έπιτυχώς.
,
Αίγλη. Προεβλήθησαν τα έργα «Τρελλος καβαλλαρης», «Ράφλ», «Κίγκ Κόγκ» καί «Λάριγκαν ό τρομερός».
'Ολύμπια. Προεβλήθησαν μετ' επιτυχίας τά έργα «Έ
λεύθερες ψυχές», «Λευκή ’Αδελφή», «Θά γίνης δούκισσα·
καί Σουζΰ Σαξωφόν».
,
Προσεχώς «Οί "Αθλιοι», «Σκάνδαλο στη Βουδαπέ
στη» κ. ά.
,
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Διαγωγή μηδέν»,
«Τσιγγάνικο τραγούδι», «Καζανόβα» και «Θέλω νά γίνω
μεγάλη κυρία». Προσεχώς Λακ-ω-νταμ», «Μασκαρατ» κ.α.
Αίγλη. Προεβλήθησαν τά «Ερωτική περιπέτεια», «Μυ
στηριώδης νεκρανάσιασις», «‘Ο προστάτης τών αδυνατών»
καί «Ροβινσών Κρούσσος».
Βασιλα,κος.
Αεβάδεια

Αρμονία, Προεβλήθησαν ιά έργα «Είναι χαριτωμέ
νος», «Ό δόκτωρ Τζαΐκυλ», «Τό σημεϊον τοΰ Σταυρού»,
καί «Τό άστρο τής Βαλέντσια» με τήν Μπρ. Χελμ.
’Ιωάννινα

Εύστρατιάδη. Προεβλήθησαν τά «Κατάσκοπος τής
’Οδησσού», καί Οί γάμοι τή; πριγκηπίσσης Μαρίνας.
Καλάμαι

Τριανόν Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό έμπορος τής
άμμου», «"Οταν ήμουν κατάβκοπος», «Ζοσλέν», «Μαριτα»
μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν, «Δώσ’ μου αυτή την ευτυχία»,
«Θεία αρμονία» καί «Παγκόσμιος πόλεμός» ανεπιτυχώς,

ΜίΑ

ΕΝ

ΔΙΕΥ0ΥΝΣΙΣ

Α@ΗΝΑΙΣ

ΟΔΟΣ

15

ΑΣΤΗΡ»

«Τό μυστικόν τοΰ Βοσπόρου», «Τό σκάνδαλον», «Άννυ
καί "Αννυ» καί «Χορός στό Σαβόϊ» μέ έξαιρετικήν έπι
τυχίαν έπί πενθήμερον, ύπεραρέσαν.
"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό σφάλμα μιας
μητέρας», «’Αντίο γιά πάντα», «Ό Βόλγας στής φλόγες»
μ" έξαιρετικήν έπιτυχίαν, διαφημισθέν καί καταλλήλως
ύπό τής διευθύνσεως, «Γάμος περιορισμένης^ ευθύνης»,
«’Εγώ είμαι ή Σουζάννα» μέ έπιτυχίαν, «‘Ο ωραίος φοι
τητής» «Πές μου ποιά είσαι» έπιτυχώς καί «Γοητεία» μέ
τήν Γκάρμπο μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν. Ήδη αναγγέλ
λεται ή προβολή τοΰ έργου «Οί τιτάνες τοΰ άέρος» προε
τοιμάζεται δέ μεγάλη καί πρωτότυπος διαφήμισις έκτελουμένη ύπό τοΰ γνωστοΰ σκιτσογράφου κ. Τσακίρη,
Λάρισα

~ Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «'3 περιπλανώμενος
ίουδαΐος» έπιτυχώς, «Τό μάρς τών κοζάκων», «Ή Α. Μ.
ό έρως», «Δυό καρδιές, ένας κτύπος», «Ουγγρική Ραψω
δία·, «Νύχτες πριγκήπων», «Ή κατάσκοπος τοΰ θανά
του», «Τρεις φάσεις πρός Άνατολάς» καί «Τό παλάτι
τών ονείρων».
'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Άπηγορευμενη
αγάπη», «Σκάνδαλα τοΰ 1934», «"Οταν ή γυναίκα αγα
πά», «"Οπωε μέ ποθείς», «Ό κόσμος γυρίζει» μέ εξαιρε
τικήν έπιτυχίαν καί «Ξύπνημα αμαρτωλής».
Σκνλλάκος
Σέρρκι.

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή πριγκήπισσα
τής τσάρδας», «Τό μεγάλο παιγνίδι» καί «Ή βασίλισσα
Χριστίνα», ΕΙς τόν ανωτέρω Κινηματογράφον έγκατεστάθησαν μηχανήματα «Κλάγκ Φίλμ»>>άρίστης άποδόσεως.
Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό περιθώριον
τής ζωής», «‘Υποβρύχιος πόλεμος» καί «Κατά διαταγήν
τού αύτοκράτορος».
Λιανόπονλος.
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Άτλαντίς», «Τιτά
νες τοΰ άέρος», «Τό άνθος τής Χαβάϊ» καί «Κίγκ Κόγκ».
ΐ Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πύργος τοΰ
τρόμου» είς δύο μέρη καί «Τό κορίτσι τών πέντε».
Γοριδάρης.
Ξάνθη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Αριστοκράτης λω
ποδύτης», «Θέλω νά γίνω μεγάλη κυρία», »Κίγκ Κόγκ»
μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν, «‘Ο μαύρος ούσσάρος», «Ό λο
χαγός τών κοζάκων» καί «Αύτοκρατορικό βάλς». 'Επίσης
προεβλήθησαν τά έργα «Φοΰ Μαντσοΰ», «Τρελλή Λόλα»,
«Πλωτή νήσος δέν άπαντά», «Τσιγγάνικο τραγούδι» μέ
τόν Μπουαγιέ καί «Φρειδερίκη».
λ
Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Δόν Ζουαν», « Ο
χρυσοθήρας», «Πάλη στήν άβυσσο», «Πάτ καί Πατασόν
στρατιώται», «Οί ίππόται τής άρβυλλας», «Οι λησται τών
πόλεων, «Τσιγγάνικο αίμα», «Οί ίππόται τής άρβυλλας»,
♦ Οί λησται τών πόλεων», «Τσιγγάνικο αίμα», «Οί ήρωες
τϋς φωτυάς» καί «Τό αύτοκίνητον τοΰ θανάτου».
Παρασχίδης

ΑΚΡΟΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ

24

Τη λ.

25-228

Είναι τά γραφεία τοϋ

ΑΗΦΗΜΠΤΙΚΟΥ ΙΙΡΗΜΟΥ
Σημ. “Ας τήν σημειώση κά9ε επιχειρηματίας επαρχιακού κινηματογράφου καί δποτε άποφασισει
νά εκμεταλλευτή τάς διαφημίσεις τοϋ κινηματογράφου του ΣΥΣΤΗΜΑΊΊΚΩ-ι και κατα
τρόπον έπωφελή άς άποτανθή εΐς τήν ώς άνω διεύθυνσιν, ζητών ορούς συνεργασίας.

ΜΟΝΟΝ

ΕΚΕΙ

©Α ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ

Η ΑΡΤ0ΠΙ1ΛΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΙΊίΙΝ
ΣΠΛΕΝΤΙΤ

1. [. ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕίΙΙΧΕΙΡΗΣΕίΙΝ

Τύ™χ<: ΔΑΜΙΑΝΟΥ---- Μπτνάκη 14

χχχχχχχχκχκχκκχκχχχκχχχκχχκχκχχκχκκχκκκκκκκκκκκκκκκκχχχκχκχκκ

κχκχκχχκκχχκχκχκκκχχκκκχχκκκκκχχκκχχκκ κκ
κ
κ
Τό δημοφιλέστερον και πειό διαβασμένο μυθιστόρημα είς δλον τόν κόσμον
κ
κ
κ
κ
κ
κ
κ
κ
προεβλήθη μέ άφάνταστον επιτυχίαν είς τόν κινηματογράφον
κ
κ
κ
κ
κ
Ζωντανή άναπαράστασις τής μαρτυρικής ζωής τής τραγικής άρτοπώλιδος
κ
ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΟΡΤΙΕ
κ
'Ολόκληρος ή ιστορία τοΰ εγκλήματος πού δέν διέπραξεν.
κ
έκ πλάνης καταδίκη της είς καταναγκαστικά έργα.
κ Ή εξορία της είς Ή
την νήσον τοΰ διαβόλου. 'Η δραπέτευσίς της άπό τά κάτεργα.
κ
Ή άπόπειρα δολοφονίας της άπό τόν κακούργο ΓΚΑΡΩ δ όποιος συλλαμβάνίται είς τό
κ τέλος
καί άναγνωρίζεται δτι αύτός ύπήρξεν δ πραγματικός κακούργος τοΰ εγκλήματος γιά
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