
llllllllllllltllllllllllllllllllllllTIfllllUBIHI

•Ετος ΙΓ 'Αρι& 21 (390) ΆΦήναι 6

*·><*«<><>·>>>ιιιιι·>ιιι·ιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιΐΐΐΐι?Μ
*ι»ΐΗ]|Ηΐ|1ΠΠΙΠ!ΗΙΙΠΗΐηΐΙΙΙΙΙΙΐηΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ηΐΙΙΙΙΠΙΙΙΙ!!ΙΙΙΙΗ!ΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ)ΙΙΙΙΙΙΙ)ΙΙΐηΗΙΗΙΙΠϋΗΙΙ!ΙΙΙΠ1Ηη

'Ο ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ καί ή ασύγκριτη ΟΛ1Β1Α ΝΤΕ ΧΑΒΙΛΛΑΝΤ, ή έφετεινή άποκάλυψις 
τοΰ Χόλλυγουντ στό κολοσσιαίο δημιούργημα τής WQRNER BROS ΑΝΤΟΝΤ ΑΝΤΒΕΡΙ 

τοΰ όποιου τό “γύρισμα,, έστοίχισε άνω τών 4,000,000 δολλαρίων.
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SKaci co ^Καινούργιο 
bKaci co 3ίαρά}ενο 
SKaci co ^ΙαχϊαρισΙο

*31 J'orileia cob PYQMOY 
μέσα σίον έΚαράάεισο ιής ME ΛΏΔ! ΑΣ

ΡΥΘΜΟΙ κ*. ΜΕΛΩΔΙΕΣ
1936 

(BROAPWAY MELOPY)

3)νο μεγάγες άίδοκαγύψεις ιης
ΜΕΤΡΟ - ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ

ΕΛΙΝΟΡ Π ΛΟΥΕ A
Ή κοπέλλα πού μέ τό χορό της 
ζο^γραφίζει δλοζώντανο τό φοθμό

ΡΟΜΠΕΡΤ TE V AOP
Ό γοητευτικός ζέν πρεμιέ.

Τό σημερινό είδωλο τοΰ Χόλλυγουντ.

"Ογες ιι μεγάλες μουσικές ^ταινίες cov (Βαρεγάόνϊος 
άίΰοδεικνύονίαι μηύαμινόΐηίες μα-ροσίά

σΐο καγριίεχνικό χάρμα «έΡνδμοϊ και* έΜεγωάίες* ιής

METRO - GOLDWYN - MAYER
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** 3 ΤΑΙΝΙΕΞ

------------------------ >
3 ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

1) Είς τόν ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
Μέ τόν άφΟαστον ΧΑΡΡΥ ΠΗΛ

Ταινία «γυρισμένη» είς τήν Ινδική Ζούγκλα μέ συναρ
παστική έρωτική ύπόθεσι καϊ μέ άφθαστη περιπέτεια.

2) ΕΙς τό ΜΑΖΕΣΤΙΚ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ
Μέ τόν δημοφιλή ΟΥΤΑΛΙΑΜ ΜΠΟΎ NT

Τό φιλμ αύτό μάς παρουσιάζει τήν αγωνιώδη ενέργειαν ενός κράτους διά νά 
ύποκλέψη μίαν σπουδαιοτάτην έφεΰρεσιν από μίαν μεγάλην δύναμιν.

3) Είς τό ΜΑΖΕΣΤΙΚ

H ΕΡΗΜΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Ταινία ανατολικής ύποθέσεως «γυρισμένη» είς τάς οάσεις τής έρημου, γεμάτη 
περιπειείας, έρωτα καί μίση τής θερμόαιμου ανατολικής φυλής.

Elim ΚΙΙΕΚΜΕΤΗΛΕΥΗΙΚΙΗΗΜΙΦΙΚΟΗ TIIHUH
Έμμ. Μπενάκη 9 — ΑΘΗΝΑ1 

Τηλεγρ. Δ)σις «Λυρας>1λμ> Τηλεφ. 32-465

ΙΕΗ.ΑΗΤΙΠΡΟίΟΠβίΛΙΑΤΗΝΜΑΚΕΛΟΝΙΑΗΚΑΙΒΡΑΚΗΗ
ΔΗΜΟΣΘ. ΡΕΓΚΟΣ

Βασ. Κωνσταντίνου 3 ΘΕΣ)ΝΙΚΗ Τηλεφ. 3664
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TO QAYMA TOY %Q™ ADΩΝΟX
ΣΤΡΑΤΙΕΣ κοσμοκράτειρες !!! ΣΤΟΛΟΙ κραταιοί !!!
έσβυναν μπρός στήν άκατάβλητη παντοδυναμία μιάς'κολασμένης Θεάς...

. .Γονατιστοί τοΰ κόσμου οί£κατακτηταί προσκυνούσαν ταπεινοί 
τήν έκπαγλη ώμορφιά, τήν Έλληνίδα Βασίλισσα τής Αΐγύπτου, τήν

ΥΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΑΙΑΣ
(UNPER TWO FLAGS)

Σκηνοθεσία: ΦΡΑΝΚ ΛΟΫΝΤ (Ναυτική ’Ανταρσία)

■ ΚΛΩΝΤΕΤ ΚΟΛΜΠΕΡ
ΡΟΝΑΛΝΤ ΚΟΛΜΑΝ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ή έρωεοεοαΰης 
ή έγκγημαΐίας 
ή φιλήδονος 
ή μεγαλοφυής 
ή φαρμακενίρια
Τό Κινηματογραφικόν Θαύμα 

τής Εποχής μας.
Τό μεγαλοΰργημα τοΰ κορυ

φαίου τών σκηνοθετών
ΣΕΣΙΛ ΝΤΕ ΜΙΛΑ

Τό'γύρισμα, τοΰ όποιου διήρ- 
κεσε έπί 3 έτη.

Έστοίχισε 15,000.000 δολλάρια.—Λαμβάνουν μέρος 10000 πρόσωπα.— Προεβλήθη είς τό

ΡΟΖΑΛΐΝΤ .» Π Γ\ NJ C? Γ\ NJ έπ1 δύο συνεχείς έβδομάδας |Γ“λΙ 1 μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν.
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ΒΙΚΤΩΡ ΜΑΚ ΛΑΓΚΛΕΝ

42 ΠΡΩΤΑ ΓΩΝίΧΤΑΙ

no.©©© κομπάρσοι

ΟΤΙ ΜΕΓΑΛΪΤΕΡΟΝ ΠΑΡΟΥΙΙΑΙΕ ΜΕΧΡΙ JHMEPON H ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΤΟΙΝΙΟ ΤΗΣ

ΤΟΥΕΝΤΙΒ ί ΕΝΠΟΡΥ - ΦΟΕ ΦΙΛΜ
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙι,,ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΐΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐίΐ

Κεντρικά Γραφεία 
Έμ. Μπενάκη 6

Τηλεφ. 22.654

'Υπ)μα Θεσ)κη;
Τσιμισκή 7

Τηλεφ. 28.95
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ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΕΣ
Τής Κινηματογραφικής τέχνης. Ο ΓΙΓΑΣ τής όθόνης

ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
καί δ πρότανις τών Γάλλων σκηνοθετών ΖΟΥΛΙΕΝ ΝΤΥΒΙΒΙΕ 

άπέδωσαν τό ΑΠΑΝΤΟΝ τής μεγάλης τέχνης των στό καταπληκτικά κολοσσιαίο δημιούργημα

Γ κοΑΕΜ
(Ο ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΜΑΣ)

Προεβλήθη στό ΑΤΤΙΚΟΝ.,

’Αποκλειστική Έκμετάλλευσις
HNQMENA ΓΡΑΦΕΙΑ

AMOAOXITH - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ
καί

AN. ΕΤ. Ε/ηΠΟρίΚΩΝ Λ ΛΤΙϊ/ttATIHON ΕΠΙΧΕίρΜΣΕΩΝ

A. t. ις. Ε.
32 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΖΕΗ/ΛΞ ΚΑΓΚΝΕΎ’
Ό καλλιτέχνης μέ τό πολυσύνθετο ταλέντο πού 
κάθε του δημιουργία είναι καί μία άποκάλυψις

TZEHMS ΚΟΓΚΝΕΥ·
ό πιό άγαπημένος ήθοποιός τής όθόνης πού κατέκτησε τόν κόσμον όλόκληρον καί τούς 
ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ μαζύ τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα είς τό ΙΝΤΕΑΛ μέ τό ύπέροχον έργον του

Άθην-Πειραιοις δρ.2ΟΟ.
Επαρχιών. ...» 15(1 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία Δρχ. 350
Αί συνδρομαι απαραι
τήτους προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙ0ΚΤΗΣΙΛ—ΔΙΕΥΦΥΝΣΙΣ 

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Οδός 242ΚΡΑΤΟΥΣ άριθ. 43 
(Α' ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ, 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΤΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου: 28-143

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ.,.-,.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

"Ο στίχος...Δρ. 10.— 
Ή σελίς. ...» 800.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαιτέραν συμφωνίαν 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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Η ΤΡΑΓΩΓΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΜΙΚΟΥ

ΕΝΑΣ ΑΝΔΡΑΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑ
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Έργο πλημμυρισμένο άπό ζωή, δρασι, χιούμορ, ώμορφη περιπέτεια μέ

TZEHMS ΚΟΓΚΝΕΎ 100 ο)ο
Μιά άπό τίς μοναδικές έφετεινές έπιτυχίες τής

[fflPNEP ΜΠΡΟΣ ΦίΡΠ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΙΑΜ ΣΑΛΑΣ II.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 - ΠΘΗΝΛΙ

Οί θιασώται τοΰ κινηματογράφου δέν θά έχουν 
ξεχάση τόν περίφημου κωμικόν Μπάστερ Κήτον, τόν 
«άνθρωπον πού δέν γελούσε ποτέ». Έξεκάρδιζε τόν 
κόσμο είς τά γέλια, χωρίς ν’ άφίνη ποτέ νά δια
γράφεται είς τά χείλη του καί μία σκιά χαμόγελου. 
Πολλοί έφαντάζοντο δτι ό Μπάστερ Κήτον συγκρο
τεί τό γέλιο άπό σκοπού, γιά νά έχη ένα «ζάν» 
ίδικό του καί νά προκαλή έτσι διαφήμισιν περί τό 
δνομά του, δπως έκαναν δΓ άλλων μεθόδων άλλοι 
καλλιτέχναι τοΰ κινηματογράφου. Έν τούτοις έκεΐνοι 
πού τόν έγνώριζον έκ τοϋ πλησίον έβεβαίωναν πώς 
καί είς τήν καθημερινήν του ζωήν ό Κήτον δέν γελά 
ποτέ καί πώς δέν ύπάρχει ' σκυθρωπότερος άνθρω
πος άπό αύτόν, Τόν εΐχεν άνακαλύψη μία κινημα
τογραφική έπιχείρησις είς τάς ύψηλάς καί άπομονω- 
μένας έκτάσεις τοΰ Φάρ Γουέστ, οί δέ γονείς του 
ήσαν «Κάου μπόϋς». Τόν μετέφεραν είς τό Χόλλυ
γουντ, δπου έσημείωσεν άπό τό πρώτον φίλμ κατα
πληκτικήν έπιτυχίαν καί άνεδείχθη μεγάλος καλλι
τέχνης κυρίως είς τούς ρόλους τού πτωχού παιδιού 
τού βουνού, τοΰ ‘άγελαδοβοσκοΰ» πού παρεσύρετο 
είς τάς πόλεις καί έπάθαινε διάφορες νκάψες.

Άλλά τούς ρόλους αύτούς τούς έπαιζε τόσο φυ
σικά, διότι έβγαιναν άπό τήν ίδια τήν ζωή του. 
Ποτέ δέν κατώρθωσε νά προσανατολισθή είς τήν 
ζωήν τού Χόλλυγουντ, τήν όποιαν έσυχαίνετο καί 
άπέφευγε- Μέσα είς τά άκτινοβολοΰντα άπό πολυ
τέλειαν σαλόνια τών βεντεττών ήσθάνετο πνιγηρόν 
τήν άτμόσφαιραν καί όσάκις ήναγκάζετο νά προ- 
σέλθη είς αύτά δέν έβλεπε τήν ώρα νά φύγη. Δέν 
ήξευρεν άλλως τε, ούτε έννοοΰσε νά μάθη κοσμική 
συμπεριφορά καί έπάθαινεν είς τήν πραγματικότητα 
γκάφες παρόμοιες έκείνων πού παρίστανεν είς τόν 
κινηματογράφον. Συχνά έξηφανίζετο άπό τό Χόλλυ
γουντ μεταβαίνων είς τό πτωχό πατρικό του σπίτι 
είς ένα όρεινό χωριό τής Καλίφορνίας, δπου μόνον 
άνάμεσα είς τούς πραγματικούς «Κάου μπόϋς» ή
σθάνετο τόν έαυτόν του εύτυχή. Οί διευθυνταί τών 
κινηματογραφιών έπιχειρήσεων, οί όποιοι είχαν 
μαζί του συμβόλαια διά νέα έργα, ήναγκάζοντο νά 
τόν ζητούν έκεΐ καί μέ χίλια βάσανα νά τόν έπανα 
φέρουν είς τό Χόλλυγουντ.

Άπό τεσσάρων έτών ή μελαγχολία τού Μπάστερ 
Κήτον ηΰξανε. Δύσκολα πλέον κατώρθωνε νά παίζη. 
Είς τόν όμιλοΰντα μάλιστα κινηματογράφον τοϋ 
ήτο άκόμη δυσκολώτερον νά έναρμονίση τήν Τέχνην 
του. Έστενοχωρεΐτο γιά τό τίποτε, ύβριζε γιά τό 
παραμικρό, είχε καταντήση άνυπόφορος. Είς τό τέ
λος έπ’αθε μανίαν καταδιώξεως καί ήναγκάσθησαν 
νά τόν κλεΐσουν έπί άρκετούς μήνας είς ένα φρένο- 
κομεΐον. "Οταν έθεραπεύθη κάπως είχε πάθη τόσην 
συντριβήν, ώστε ήτο άνίκανος πλέον νά παίξη είς 
τόν κινηματογράφον. Ή παλαιά του περιουσία είχε
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διασπαθισθή όλόκληρος καί εύρέθη χωρίς λεπτόν 
Είχε μάλιστα τόσα χρέη, ώστε κατεσχέθη καί τό 
σπίτι του μέ δλα τά έπιπλά του. Μερικοί παλαιοί 
φίλοι του συνέλεξαν.δΓ έράνων ένα ποσόν, μέ τό 
όποιον τόν έστειλαν είς τήν πατρικήν του οικίαν. 
Έκτοτε παρήλθον τρία χρόνια καί είχε παύση πλέον 
νά γίνεται δποιοσδήποτε λόγος γιά τόν ΜπάσΥερ 
Κήτον.

Ξαφνικά πρό όλίγων έβδομάδων αί άμερικανικαί 
έφημερίδες έπανέφερον έπί σκηνής τήν τραγικήν 
προσωπικότητα τοΰ μεγάλου κωμικού τής όθόνης. 
Ανήγγειλαν τήν άφιξίν του είς τήν Νέαν Ύόρκην, 
δπου ήναγκάσθη νά μεταβή διά νά παραστή είς τάς 
δίκας πού διεξήγον έναντίον του αί δύο πρώην σύ
ζυγοί του Χάρις είς τήν μακράν άνάπαυσιν είς τό 
χωριό, μακρυά άπό κάθε θόρυβο πόλεως καί πρό 
πάντων μακρυά άπό τό Χόλλυγουντ, ό Κήτον άνέ- 
κτησε τήν διαύγειαν τού πνεύματος, άλλ’έχει άκόμη 
έντελώς καταβεβλημένον τό ήθικόν του. Είνε πάμ- 
πτωχός καί διά νά φθάση είς τήν Νέαν Ύόρκην 
έταξείδευσεν έπί ήμέρας είς βαγόνι τρίτης θέσεως. 
Έγκατεστάθη εις ένα ταπεινό συνοικιακό ξενοδο
χείο καί περνούσε τήν ήμέρατου μέ λίγα σάντουιτς. 
"Οταν οί παλαιοί θαυμασταί του έπληροφορήθησαν 
τήν άφιξίν του εις τήν Νέαν Ύόρκην καί τό Κατάν
τημά του αύτό, έσπευσαν νά τόν έγκαταστήσούν είς 
καλλίτερον ξενοδοχεϊον καί νά τού προμηθεύσουν 
άνθρωπινώτερα μέσα ζωής.

"Οταν μετ’ όλίγας ήμέρας έγίνετο ή δίκη, πού 
είχον κινήση έναντίον του αί δύο πρώην σόζΰγοί 
του, άπεκαλύφθησαν συγχρόνως καί τά βαθύτερα 
αίτια τοΰ δράματος τής ζω^ς του Ό Μπάστερ Κή
τον είχε παντρευτή τήν πρώτη ψορά τήν γνωστήν 
καλλιτέχνιδα τού Χόλλυγουντ, Ναθαλίαν Τάλματζ, 
τήν όποιαν εΐχεν άγαπήση είλικρινώς- Τού ήτο δ(ιως 
έντελώς άδύνατον νά συιηθίση τήν ζωήν τών έσπε- 
ρίδων καί τών κοσμικών συναναστροφών, πού ήθε- 
λεν έκείνη. Έπί πλέον τήν έζήλευεν ύπερβολικά καί 
τής έκανε σκηνάς ζήλειας. Καθημερινώς έγίνοντο 
άγριοι καυγάδες έως δτου ή Τάλματζ τόν έγκατέ- 
λειψε καί τόν ύπεχρέωσε δικαστικώς νά τής κάτα- 
βάλλη ματ’ έτος πρός συντήρησιν της πενήντα χι
λιάδες δολλάρια. Μετ’.όλίχον καιρόν δ Μπάστερ 
Κήτον, μή έφαρμόζων καθόλου τό παλαιόν δόγμα, 
σύμφωνα πρός τό όποιον «τό δίς έξαμαρτεΐν ρύκ 
άνδρός σοφού», έμπλέχθηκε είς τά' δίκτυα μιας άλ
λης στάρ, τής Έλίζαμπεθ Χάλεϋ; Οί ίδιες σκηνές 
ζήλειας, οί ίδιοι καυγάδες, διότι δέν έννοοΰσε νά 
άντιληφθή τήν κοσμική ζωή. Έχώρισε, καί γιά δευ- 
τέρα φορά ύπεχρεώθη άπό τό δικαστήριον νά πλη- 
ρώνη άποζημίωσιν πενήντα χιλιάδων δολλαρίών τόν 
χρόνο. “Οταν δμως έπτώχευσε καί παρεφρόνήσε, 
φυσικά έκόπήσαν καί αί έπιχορηγήσεις. Τώρα πού ό
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Μπάστερ Κήτον άνέκτησε τήν διαύγειαν τού πνεύ
ματος, έψιθυρίσθη δτι μ(α κινηματογραφική έπιχεί- 
ρησις θά τοϋ έπρότεινε νά έπανέλθη είς τό Χόλλυ
γουντ καί νά έμφανισθή πάλιν έπί της όθόνης άντί 
μεγάλου ποσού. Καί αί δύο πρώην σύζυγοι έσπευ- 
σαν νά ζητήσουν άπό τό δικαστήριον, δπως τούς 
άναγνωρισθή διά καθυστερουμένας καί μελλούσας 
έπιχορηγήσεις διατροφής ποσόν 300 χιλιάδων δολ- 
λαρίων είς τήν καθεμίαν των, τό όποιον νά κρατηθή 
άπό τά πρώτα συμβόλαια πού θά όπέγραφεν δ 
Μπάστερ Κήτον μέ κινηματογραφικός έπιχειρήσεις.

Ό Μπάστερ Κήτον ύπερήσπισε τά δικαιώματά 
του είς τό, δικαστήοιον μέ πάθος. Άφηγήθη τά βά
σανα πού ύπέστη άπό τάς συζύγους αύτάς, τάς 
δποίας άπεκάλεσε μαινάδας καί αίτιας δλων τών 
δυστυχιών τής ζωής του. Έξ άλλου οί δικηγόροι 
του έπλεξαν τό έγκώμιον τοΰ μεγάλου καλλιτέχνου 
καί τόν παρέστησαν ώς ένα άγνόν άνθρωπον, ό ό 
ποιος ύπέστη τόσας δραματικός περιπέτειας μόνον 
καί μόνον διότι έννοοΰσε καί μέσα είς τήν «έκτρο- 
χιασμένην αύτήν κοινωνίαν» νά διατηρήση «τάς ά- 
γνάς ήθικάς άρχάς τών περασμένων καιρών». ‘Η 
άμερικανική Κοινή Γνώμη συνεκινήθη. Τό δικαστή- 
ριον άπέρριψε τάς αίτήσεις τών δύο συζύγων καί 
άπήλλαξε τόν Μπάστερ Κήτον πόσης μελλούσης 
ύποχρεώσεως,

Παρ* δλην τήν νίκην του αύτήν, δ Μπάστερ Κήτον 
φαίνεται τόσον συντετριμμένος άπό τάς περιπετείας 
του, ώστε εΐνε ζήτημα άν θά κατορθώση νά έπανεμ- 
φανισθή είς τό Χόλλυγουντ. Πρός τό παρόν θά έπι- 
στρέψη είς τό χωριό του, έννοών άκόμη νά μή χάση 
τήν_γαλήνην τής μοναξιάς του. Εΐνε πιθανόν, δτϊ 
έκεϊ θά περάση τά ύπόλοιπα χρόνια τής ζωής του. 
Εΐνε άλλως τε παράδοξον, δτι αύτή εΐνε ή μοίρα 
τών μεγάλων κωμικών τής όθόνης.

Μετά τήν δραματικήν περιπέτειαν τοΰ Μπάστερ 
Κήτον, δέν μένει παρά ό Σαρλώ, ό όποιος άλλως

'Η όμιλοΰσα ταινία
ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΑΕΙΜΝΗΣΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΜΑΣ
πρωτοφανή καί καταπληκτικήν διά τήν Έλ’ 

λάοα έπιτυχίαν φωτογραφίας, φωνοληψίας καί συγ
χρονισμού της, μήκους 450 μέτρων, είναι ή πλέον 
εογλωτος διαφήμισις τής έπιμελημένης έργασίας 
και μέ τας συγχρόνους άπαιτήσεις τής τεχνικής έκ- 
τελέσεως ιών έργαστηρίων μας.

θέτομεν είς τήν διάθεσιν τών κ. κ. Διευθυντών 
Κινηματογράφων άντίγραφον πρός προβολήν διά νά 
βεβαιωθούν καί έκτιμήσουν μόνοι των τήν άνωτερό- 
τητα τής έργασίας μας.

Α*οι ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΙ & Σ'4
Όδός Κουμουνδούρου 39.—Άθήναι

Τηλεγρ. Δ)σις ΔΡΙΓΚΟΦΙΛΜ-ΑΘΗΝΑΙ
Τηλέφωνον 29-142

ΚΟΙΤΩΝΕΣ_ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
Τό πρώτον άμερικανικόν φιλμ τής Σιμόν Σιμόν 

• Κοιτώνες Κοριτσιών», πού προβάλλεται μέ κατα
πληκτικήν έπιτυχίαν σ’δλες τίς μεγάλες πρωτεύουσες 
τής Εύρώπης και Αμερικής, είναι, ώς γνωστόν, δια
σκευή τοΰ πολυκρότου έ'ργου «Ματούρα» τοΰ Ούγ
γρου συγγραφέως Λαντισλάους Φοντόρ. Τό έργον 
αύτό, τό όποιον παίζει κατ’ αύτάς ό θίασος ’Αλίκης 
ύπό τόν τίτλον «Τόπο στά νειάτα», πραγματεύεται 
τόν έρωτα μιάς μαθητρίας (Σιμόν Σιμόν) πρός τόν 
γυμνασιάρχην της. "Ολος ό Τύπος έπαινεΐ τήν φρε
σκάδα καί τήν δύναμιν τοΰ έργου καί τονίζει ιδιαι
τέρως τήν έξαιρετικήν έπιτυχίαν τής Σιμόνης Σιμόν, 
σ' ένα ρόλον πού τής ταιριάζει σάν γάντι. Παρά 
τό πλευρόν της διακρίνονται ό Χέρμπερτ Μάρσαλ, 
δ γόης γυμνασιάρχης, καί ή μεγάλη τραγωδός 
Ρούθ Τσάτερτον.

Τό περίφημον αύτό φίλμ θά προβληθή κατά τήν 
τρέχουσαν περίοδον είς τόν κινηματογράφον «Πάν
θεον» τών ’Αθηνών.

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟ1

Τήν παρελ&οϋσαν Κυριακήν έτέλεσαν τους γόμους 
των ή έλυγάτηρ τοϋ φίλου κ. Παν. Γκρέτοη, ’Αγγελική, 
μετά τοϋ κ. Βασιλείου Θεοδοσιάδου. Παράνυμφος πα- 
ρίστη δ τέως Δήμαρχος Άϊληναίων κ, Σπυρίδων 
Πάτσης.

Είς τοϋς ευτυχείς νεόνυμφους εΰχόμε&α πάσαν ευ
δαιμονίαν τόν δε βίον άν&όσπαρτον.

τε, ώς βεβαιοΰν δσοι τόν έπλησίασαν εΐνε πολύ 
σκυθρωπός είς τήν καθημερινήν του ζωήν καί είχε 
καί αύιός οικογενειακός τραγφδίας διαζευχθείς 
έπανειλημμένως.
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ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ
Όμιλοΰσα άγγλιστί Προεβλήθη στό -Βρεττάνια» 

Έκμετάλλευσις: Φόξ Φίλμ A. Ε.

Τό έργον αύτό είναι έκεΐνο πού έγκαινίασε τήν 
συνεργασίαν τών δύο μεγάλων άμερικανικών έται- 
ρειών “Τουέντιθ Σέντ2ορυ., (20ς Αίών) καί “Φόξ,,. 
Συγκεντρώνει τά όνόματα τοΰ Ντάρριλ Τζάνοκ, τοΰ 
παραγωγού πού έχει σήμερον τήν καλλιτέραν φή
μην στό Χόλλυγουντ, τοΰ Ρώσσου σκηνοθέτου Μπο- 
λεσλάφσκυ, καί τής καλής σεναρίστας, Μπές Μέ- 
ρεντιθ Δυστυχώς τό άποτέλεσμα δέν είναι άνάλογο 
μ’έκεΐνο πού περιμέναμε· Τό φίλμ αύτό είναι «γυ
ρισμένο» μέ τόν άποκλειστικό σκοπό ν’ άναδείηξ 
τά φωνητικά προσόντα τοΰ διασήμου βαρυτόνου 
Λώρενς Τίμπετ. Γιά νά τό έπιτύχουν έδημιούργησαν 
ένα σενάριο πού δέν κινεί καθόλου τό ένδιαφέρον 
μας. Αύτό άλλωστε είναι καί τό άσθενέστερο ση
μείο τοΰ φίλμ.

Άλλά έάν δέν μένομε ικανοποιημένοι άπ’ αύτής 
τής πλευράς, άποζημιωνόμεθα μέ τήν φωνήν τοΰ 
Λώρενς Τίμπετ. Ό μεγάλος βαρύτονος έκτελεΐ θαυ
μάσια, μέ τήν πλούσια φωνή του, τόν πρόλογο τών 
«Παληάτσων», τήν άρια τοΰ τορεαντόρ άπό τήν 
«Κάρμεν» καί τό τραγοΰδι τοΰ Φίγκαρο άπό τόν 
«Κουρέα τής Σεβίλλης».

Άπό τούς λοιπούς ήθοποιούς άμίμητοι οί δυό 
Ιταλοί πού ύποδύονται τούς μαέστρους. ‘Η Βιρτζί- 
νια Μπρούς μάλλον άσήμαντη. Σχετικώς καλή, ώς 
έκκεντρική τραγουδίστρια ή Άλίς Μπράντυ. Μόνον 
πού ύπερβάλλει κάπως τόν κωμικό χαρακτήρα τοΰ 
ρόλου της

Συμπέρασμα : Φίλμ πού ικανοποιεί τούς θαυμα
στός τών ώραίων φωνών καί τοΰ μελοδράματος.

ΣΚΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
Όμιλοΰσα γερμανιστί Προεβλήθη στό «’Αττικόν»

Έκμετάλλευσις: Άνζερβός A. Ε.

Στις αύστριακές ταινίες όφείλομεν δλες τίς με
γάλες καλλιτεχνικές συγκινήσεις τών τελευταίων 
χρόνων. «Σερενάτα Σοΰμπερτ», «Μάσκαράντ», «Έ- 
πεισόδιον», «Μαζούρκα», είναι έργα πού μάς έχουν 
άφήσει τίς καλλίτερες έντυπώσεις. «Ή σκιές τοΰ 
παρελθόντος», ή νέα αύτή αύστριακή παραγωγή 
τοΰ Βέριερ Χοχμπάουμ χωρίς νά μπορούν νά συγ 
κριθοΰν μέ τά έργα πού άναφέραμε παραπάνω, α
ξίζουν τήν προσοχήν μας γιά πολλούς λόγους. Καί 
πρώτα άπ’ δλα γιά τήν πρωτοτυπίαν των. Τό σενά
ριο, πού στηρίζεται στήν καταπληκτική δμοιότητα 
δύο άδελφών, περιέχει δλα τά στοιχεία γιά νά κι- 
νήση τό ένδιαφέρον μας ·. πρωτοτυπίαν, έρωτα, 
συγκίνησιν, περιπέτειαν. Ό Χοχμπάουμ τό έσκηνο- 
θέτησε μέ εύσυνειδησίαν καί άρκετήν δεξιοτεχνίαν, 
δΓ δτι άφορά τό τεχνικόν μέρος. Ό φωτισμός, ή 
φωτογραφία του, μέ τίς διπλές λήψεις γιά τις σκη
νές πού παρουσιάζουν τις δύο άδελφές, τό ντεκου- 
πάζ καί τό μοντάρισμά του, είναι άμεμπτα Επι
φυλάξεις έχομε μονάχα γιά τήν πρωταγωνίστριά 
του. Ή Λουΐζα ΟΟλριχ δέν έχει, κατά τήν γνώμην 
μας, τό πηγαίο έκεΐνο ταλέντο, τόν αύθορμητισμό, 
πού άναδεικνύει τίς μεγάλες καλλιτέχνιδες. Ψυχρή 
έκ φύσεως, έχει προσέτι πολύ περιωρισμένην κλί
μακα έκφράσεων καί παίξιμο μονότονο καί άχρω- 
μάτιστο. Μέ μιά άλλη καλή πρωταγωνίστρια τό έρ
γον θά έκέρδιζε πολύ. Ό Κάρλ Ντήλ, μέ τήν άρρε- 
νωπή καί άψογη έμφάνισι, πολύ συμπαθής. Καλοί 

έπίσης στούς ρόλους των δ Όσκάρ Ζίμα, ό Τίμπορ 
φόν Χάλμαΐ καί δ Πόίτνερ.

Τό φίλμ έδώ ήρεσεν καί έσημείωσε σχετικήν 
έπιτυχίαν.

Ο ΠΟΘΟΣ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 

dubbing
Έκμετάλλευσις: Άμολοχίτη Βουλγαρίδη Α. Ε. Κ. Ε»

"Υστερα άπό διετή άπουσίαν άπό τούς κινηματο 
γράφους μας ή Μάρλεν Ντήτριχ, ξαναεμφανίζεται μέ 
τόν “Πόθον,, υπέρ ποτέ νέα καί κομψή. Ό λόγος 
αύτός καί δ τίτλος τοΰ φίλμ, πού ύπόσχεται άρκετά, 
έγειναν άφορμή νά σημειώση τό έργον, αύτό μεγά
λην έπιτυχίαν, τήν όποιαν ίσως, ύπό άλλας συνθή- 
κας, δέν θά έγνώριζε. Καί θά ήταν κρίμα, γιατί δμο- 
λογουμένως πρόκειται γιά ένα άληθινό κομψοτέ
χνημα.

‘Η ύπόθεσις του δέν είναι νέα. Πρόκειται γιά μιά 
άμερικανική έκδοση τοΰ φίλμ “Ή ώραία τής Γρενά- 
δης,. (Adieu les beaux jours) πού προεβλήθη πρό 
διετίας στό “Σπλέντιτ,, μέ τήν Μπριγκίττε Χέλμ καί 
τόν Ζάν Γκαμπέν.

Ή νέα έκδοσις, όφειλομένη είς τήν συνεργασίαν 
Φράνκ Μπόρζαζ καί Έρνεστ Λιοΰμπιτς, είναι άσυγ- 
κρίτως άνωτέρα. Τό ταλέντο τοΰ Μπόρζαζ _έν συν
δυασμό) μέ τήν φινέτσα καί τό χιοΰμορτοΰ Λιοΰ
μπιτς έπέτυχον τό κατόρθωμα νά κρατούν έπί δύο 
ώρας άδιάπτωτο τό ένδιαφέρον μας μέ τρία μόνον 
πρόσωπα έπί σκηνής. Εννοείται δτι καί οί ήθοποιοί 
μέ τήν έπιδεξιότητά των συντείνουν άρκετά σ’αύτό. 
Πρώτος καί καλλίτερος δ Γκάρυ Κοϋπερ, Επιτυγ
χάνει μίαν δημιουργίαν, πού διακρίνεται γιά τήν 
πρωτοτυπίαν της. Μας διασκεδάζει καί μας γοη
τεύει. Ή Μάρλεν Ντήτριχ, ύπέρ ποτέ νέακαί κομψή, δ
πως γράφωμε καί στήν άρχή, καταπιάνεται μ’ ένα 
είδος άγνωστο έως τώρα σ’ αύτήν καί δμολογου- 
μένως τά καταφέρνει άρκετά καλά. Είναι άσυγκρί- 
τως καλλίτερη άπό τήν “τζανθή Αφροδίτη, ή “Τό 
Άσμα άσμάτων,.. Ό ύποφαινόμενος δέ πού δέν πο· 
λυεχώνευε τήν “ξανθή γόησσα,, δμολογεΐ δτι σ’ 
αύτό τό έργον δέν έχει παρά μόνον έπαίνους νά τής 
άψιερώση. Είναι πάντοτε ή σοφιστική, γυναίκα, πού 
γνωρίσαμε, άλλά περισσότερον άνθρώπινη καί με
τρημένη. Καλός έπίσης καί δ Τζών Χαλινταίη.

Τό πρώτο μέρος τοΰ φίλμ είναι άσυγκρίτως ά- 
νώτερο’ν. Άπό τήν μέση καί έπειτα τό ένδιαφέρον 
μας παύει νά είναι τόσον ζωηρόν.

Συμπέρασμα: "Εργο έξυπνο, καλοβαλμένο καί 
καλοπαιγμένο. Ή έπιτυχία του κατά τήν προβολήν 
του στό “Παλλάς,, ύπήρξε καταπληκτική. Ή πρώτη 
μεγάλη πιέννα τής έφετεινής περιόδου.

ΘΕΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Όμιλοΰσα γερμανιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 

Έκμετάλλευσις Άνζερβός A. Ε.

Η Μάρθα "Εγκερτ είναι χωρίς άμφιβολία μιά 
άπό τις εύνοούμενες καλλιτέχνιδες τοΰ κοινοΰ μας, 
Όποιοδήποτε έργο της έχει έξησφαλισμέ_νην τήν έπι
τυχίαν. Τό “θείο Τραγοΰδι,, δέν μποροΰσε ν’ άπο· 
τελέση έξαίρεσιν τοΰ κανόνος.

Πρόκειται περί ένός πρωτοτύπου φιλμ έπηρεα_- 
σμένου κάπως άπό τήν σημερινήν συμπάθειαν τοΰ 
διεθνοΰς κοινοΰ πρός τά μυστηριώδη έργα, πού 
έσκηνοθετήθη άπό τόν γνωστόν ρεζισέρ Γκέζα φόν 
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Μπόλβαρυ μέ μεγάλην λεπτότητα κα'ι γούστο, Ο 
Μπόλβαρυ είναι ίσως σήμερον δ πιό έμπορικός σκη
νοθέτης τής Γερμανίας. Γνωρίζει κατά βάθος τάς 
προτιμήσεις τού κοινού καί φροντίζει πάντοτε νά 
τοΰ προσφέρη έκεΐνο πού τοϋ άρέσει, σερβιρισμένο 
δμως μέ τρόπον άρκετά καλλιτεχνικόν. Έάν τό σε
νάριο τόν βοηθούσε περισσότερον, τό “Θειον τρα
γούδι,, του θά μπορούσε άσφαλώς νά θεωρηθή ώς 
ύπόδειγμα στό είδος του.

Ή Μάρθα Έγκερτ, ή όποια ύποδύεται φυσικά τόν 
ρόλον μιάς μεγάλης άοιδοΰ, είναι πάντοτε ή εύσυ- 
νείδητη καλλιτέχνις πού έγνωρίσαμε. Έπί πλέον δέ 
τής δίδεται συχνά ή εύκαιρία νά μάς έπιδείξη τό 
θειον δώρον τής φωνής της. Ό Πάουλ Χάρτμαν με 
τρημένος και συμπαθής στό ρόλο του.

Τό φίλμ έκράτησε τό πρόγραμμα τού “Παλλάς.. 
έπί δύο συνεχείς έβδομάδας μέ πρωτοφανή έπι| 
τυχίαν.

ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΝΕΚΡΟΣ
Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Ίντεάλ» 

dubbing
Έκμετάλλευσις Γουώρνερ - Φ. Νάσιοναλ A. Ε.

Τά τελευταία έογα τού Μπόρις Κάρλωφ πολύ 
άπεϊχον άπό τού νά μάς Ικανοποιούν. Ευτυχώς ό 
«Περιπλανώμενος νεκρός· έρχεται σέ κατάλληλη 
στιγμή γιά νά τόνωση τήν πίστιν μας πρός τόν 
καλλιτέχνην αύτόν, μέ τάς άπειρους δυνατότητας, 
πού μιά κακή έκμετάλλευσις έκινδύνευε νά τόι ρίψη 
στή δυσμένεια τών φίλων τοΰ καλού κινηματο
γράφου.

Ό «Περιπλανώμενος \εκρός· είναι ή περίπτωσις 
τής νεκραναστάσεως ένός άθώου, πού διάφοροι ά- 
πατεώνες έγειναν άφορμή νά κατηγορηθή γιά ένα 
έγκλημα πού δέν διέπραξε.

"Οταν ξανάρχεται στή ζωή είναι προικισμένος 
μέ ύπερφυσική δύναμι, πού έκμεταλλεύεται γιά νά 
έκδικηθή τούς έχθρούς του.

Τό έργον έχει σκηνοθετηθή άπό τόν Μιχαήλ 
Κούρτιζ. Αύτό μάς έγγυάται γιά τήν άψογότητα τής 
ρεζί. Φωτισμός πολύ μελετημένος, φωτογραφία ά
μεμπτη, άτμοσφαΐρα σύμφωνη μέ τό πνεύμα καί τάς 
διατυπώσεις τοΰ έργου. Οί ήθοποιοί, δλοι στούς ρό
λους των, συντελούν μέ τήν Ικανοποιητικήν ύπόκρι- 
σιν στή γενική άγαθή έντύπωσι Ιδιαιτέρως άξιο- 
σημείωτος δ Μπόρις Κάρλωφ, πού σημειώνει τήν 
πιό άξιόλογη καί άνθρώπινη δημιουργία τής καρ- 
ριέρας του, δπως άλλωστε καί μόνος του έπανει- 
λημμένως έδήλωσε σέ συνεντεύξεις του.

Συμπέρασμα : Έργον γκρανγκινιόλ άπό τά καλ
λίτερα τού είδους. Ό τίτλος του, ή ύπόθεσις του 
καί ή παρουσία τού Κάρλωφ τοΰ έξασφαλίζουν τήν 
έπιτυχίαν γιά οίονδήποτε κοινόν.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό -Πάνθεον» 

dubbing
Έκμετάλλευσις : Άμολοχίτη, Βουλγαρίδη - Α.Ε Κ.Ε

Ό Σέσιλ ντέ Μίλ, δ γνωστός άμερικανός σκη
νοθέτης, έχει άδυναμίαν πρός τά έργα πού άπαι- 
τοΰν όγκον σκηνοθεσίας. Είς αύτά άλλωστε διαπρέ- 
πει. "Οταν τόν βγάλει κανείς άπ’ αύτά ό Σέσιλ ντέ 
Μίλ είναι μηδέν. Τό πρώτον μέρος τών «10 Εντολών» 
ήταν περίφημο, ένφ τό δεύτερον, πού έκτυλίσσετο 
στήν έποχήν μας. καθαρά άποτυχία. ’Αποτυχία δ 
• Ανεμοστρόβιλος τών ψυχών», <Ή δεκάτη έντολή», 
♦Ή κυρία τού Σατανά». Μεγάλη λαϊκή έπιτυχία 
«Αί δέκα έντολαί», «Ό βασιλεύς τών βασιλέων», «Τό 
Σημεΐον τού Σταυρού». «Ή Κλεοπάτρα» άνήκει στή 
σειρά τών... τελευταίων. ’Ακολουθεί τήν παράδοσιν 

τού «Σημείου 'οΰ Σταυρού». Παρελάσεις, άρματο- 
δρομίαι, σκηναί όργίων, μεγαλοπρεπή άνάκτορα, 
πόλεμοι, χιλιάδες κομπάρσων, πλούτος άφάνταστος 
σκηνοθεσίας. 'Ένα φιλμ πού έύχαριστεΐ πρό παν
τός τά μάτια.

Ή ύπόθεσις, χωρίς νά έχη μεγάλην σχέσιν μέ 
τήν ιστορικήν άλήθειαν, παρακολουθεΐται άκου- 
ραστα. Σπουδαΐον προτέρημα γιά έργον μεγάλης 
σκηνοθεσίας. Οί ήθοποιοί χάνονται μέσα στόν όγ
κον τών ντεκόρ καί τοΰ πλήθους Έξαίρεσις γίνε- 
τα^ γιά τήν Κλωντέτ Κολμπέρ. τήν κεντρική μορφή 
τού έργου, πού είναι μιά ώραιοτάτη καί έκφρα- 
στική Κλεοπάτρα, άλλά πολύ συγχρονισμένων άν- 
τιλήψεων.

Επίσης οί: Ίάν Κέϊθ (Όκταβιανός), Χέμπερτ 
Γουΐλκοξον (Μάρκος ’Αντώνιος) καί Γουώρεν Ούΐλ- 
λιαμς (’Ιούλιος Καΐσαρ) κατορθώνουν νά έπιπλεύ- 
σουν κάπως.

«Ή Κλεοπάτρα», έργον θεαματικόν καί πλου- 
σιώτατον, έκράτησε τό πρόγραμμα τού «Πανθέου» 
έπί δύο συνεχείς έβδομάδας.

Π ΟΜΠΑΝΤΟΥΡ
Όμιλοΰσα γερμανιστί Προεβλήθη είς τό «Παλλάς» 

Έκμετάλλευσις Άν. Κιν. Έταιρίας

Μία γνωστή μορφή τής γαλλικής ιστορίας, ή 
Κυρία ντέ Πομπαντούρ. ή θρυλική έρωμένη τοΰ Λου- 
δουβίκου 15ου, ένέπνευσε τούς παραγωγούς τής 
ταινίας ταύτης. Άλλά ή λέξις “ένέπνευσε,, δέν έχει 
έδώ τήν κυριολεξίαν της. Διότι ή “Πομπαντούρ,, πού 
είδαμε δέν έχει καμμίαν άπολύτως σχέσιν μέ τήν 
πραγματικήν. Μιά συνηθισμένη ίστοριοΰλα, πτωχή 
είς σύλληψιν κάί πνεΰμα. σκηνοθετημενη μέ τόν πιό 
κοινό τρόπο καί πού έρμηνεύεται σέ στύλ έλαφράς 
όπερέττας, Ιδού μέ δυό λέξεις πώς άναλύεται τό 
ύπό κρίσιν έργον.

Είναι κρίμα μορφές γνωστές τής ιστορίας, πού 
έπαιξαν τόσον ρόλον, νά γελοιοποιούνται κατά πα
ρόμοιον τρόπον.

Οί ήθοποιοί προφανώς άκολουθοΰντες τάς δδη- 
γίας τοΰ σκηνοθέτου, τονίζουν περισσότερον άφ’ δτι 
πρέπει τήν έλαφράν πλευράν τού ρόλου των. 'Η 
Κάτε φόν Νάγκυ άπλώς χαριτωμένη, δέν κατορθώ
νει ούδ’ έπί στιγμήν νά μάς δώση τήν έντύπωσιν δτι 
είναι ή Πομπαντούρ, ή έξυπνη καί'ή άνώτερη γυναίκα.

Γενικά πρόκειται γιά ϊνα φιλμ τής σειράς, πού, 
κατά τήν γνώμην μας, δέν ήξιζε τήν τιμήν νά προ- 
βληθή άπό τής όθόνης τοΰ “Παλλάς,, .

0 ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΊγΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ
Όμιλοΰσα γερμανιστί Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον» 

Έκμετάλλευσις Άνζερβός A. Ε.

Ό Λουΐ Τρένκερ, δ δημιουργός τόσων ώραίων 
έργων τοΰ ύπαίθρου καί τού βουνού, ό έκλεκτός 
ήθοποιός τοΰ “ Έπ’ όνόματι τοϋ Αύτοκράτορος,, , 
έμφανίζεται έκ νέου είς τήν πόλιν μας μέ τόν 
“Αύτοκράτορα τής Καλιφορνίας,, τοΰ δποίου είναι 
ό έμψυχωτής καί ό σκηνοθέτης.

Είναι ή ύπέροχη καί τραγική Ιστορία τού. Γιόχαν 
—Αύγούστου ΣοΟτερ διοργανωτοΰ γεωργικών άποι- 
κιών στήν Καλιφορνία περί τό 1840, τόν όποιον κα
τέστρεψε ή άνακάλυψις χρυσοΰ στήν Κολόμα 
μετά 10 έτη.

Τό 8έμα αύτό δ Λουί Τρένκερ τό διεπραγμα- 
γματεύθη μέ τόν ένθουσιασμό, τό αίσθημα καί τήν 
ποίησιν πού τόν χαρακτηρίζουν. Μιά πνοή έποποιΐας 
διακρίνει τό έργον, καί Ιδίως στις σκηνές πού _δ 
Σοΰτερ ξεκινά γιά ν’ άνακαλύψη τήν εϋφορη γή. 
Επελάσεις στήν έρημο, νυκτερινές κατασκηνώσεις,
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‘Η κινημ. κίνησις τής πρωτευούσης κατά τάς 
τρεις παρελθούσας έβδομάδας ύπήρξεν, εύτυχώς άρ
κετά ικανοποιητική, λόγω κυρίως τής μεγάλης συ_ρ- 
ροής τών ξένων οΐτινες κατέκλυσαν κυριολεκτικώς 
τήν πόλιν μας διά τήν παρακολούθησιν τών κηδειών 
τών Βασιλέων Κωνσταντίνου, Σοφίας καί Όλγας. 
Είς δλους έπίσης τούς κινηματογράφους, πλήν τών 
τακτικών προγραμμάτων, προεβάλλοντο καί ταινίαι 
τής μεγαλοπρεπεστάτης κηδείας τών Βασιλέων μας, 
αϊτινες έλήφθησαν ύπό τών διαφόρων έλλην. κινημ. 
έργαστηρίων άρκετά έπιτυχώς.

* * *
Οί νέοι, λεγόμενοι μεγάλοι, κινηματογράφοι τών 

Αθηνών, “ΡΕΞ,, καί “ΦΟΙΒΟΣ,, πλησιάζουν πρός 
τήν άποπεράτωσίν των. Νυχθημερόν έργάται διαφό
ρων ειδικοτήτων έργάζονται διά νά κατορθωθή ή 
παράδοσις αυτών είς τούς ένοικιαστάς των πρό τών 
έορτών, πράγμα έν τούτοις έντελώς άπίθανον. Κατά 
τούς ύπολογισμούς μας, τούλάχιστον τό REX, είναι 
έντελώς άδύνατον νά παραδοθή πρός χρήσιν τού 
Κοινοΰ, πρό τής παρελεύσεως δύο τούλάχιστον μη
νών. Έπίσης τό ΡΕΞ είναι άπολύτως άδύνατον νά 
περιλάβη πλέον τών 1300—1350 θέσεων, έν άντιθέσει 
πρός τάς βεβαιώσεις τών ένδιαφερομένων ιδιοκτη
τών καί μηχανικών, δτι θά περιελάμβανε 1800 θέ
σεις. Τό “ΡΕΞ,, διαμορφωθέν ήδη, δέν παρουσιάζει 
είμή έλαχίστην διαφοράν άπό τήν αίθουσαν τοΰ 
Β θεάτρου Ή πλατεία του τούλάχιστον, είναι ζή
τημα άν θά δυνηθή νά περιλάβη 700 θέσεις. Δύο κά 
θετοί σειραί τών πρός τήν σκηνήν θεωρείων είναι 
άχρηστοι δχι μόνον διά κινηματογράφον άλλά καί 
διά θέατρον άκόμη. Οί έξώσται έπίσης δέν φαίνεται 
νά περιλαμβάνουν πλέον τών 500— 600 θέσεων καθη- 
μένων. Εκείνο δμως τό όποιον θά είναι δμολογου- 
μένως άφαντάστως ώραΐον θά είναι τά ντεκόρ, δ 
άερισμός καί δ φωτισμός.

Τό έτερον νέον κινηματοθέατρον ΦΟΙΒΟΣ ύπάρ- 
χει βεβαιότης νά λειτουργήση πρό τών έορτών τών 
Χριστουγέννων. ’Άν καί έκ πρώτης δψεως κάνει τήν 
έντύπωσιν δτι θά είναι έτοιμον ένωρίτερον, έν τού- 
τοις θά άπαιτηθή άκόμη αύτός ό χρόνος, θά έχη 
άσφαλώς περισσοτέρας θέσεις τοΰ “ΡΕΞ,, καί θά 
είναι έπίσης πλουσιώτατον είς ντεκόρ καί είς 
φωτισμόν.

"Ισως περί τά τέλη τοΰ προσεχούς ’Ιανουάριου 
ή άρχάς Φεβρουάριου νά έχη περατωθή καί ή άνέ- 
γερσις τού “ΣΕΛΕΚΤ,, πρώην Κοτοπουλείου, δεδο
μένου δτι καί έκεΐ καταβάλλονται δλαι αί πρός 
τούτο δυναταί προσπάθειαι.

ή κατάληψις τού έπιγείου παραδείσου ύπό τοΰ 
ΣοΟτερ καί τών συντρόφων του, είναι σκηνές θαυ
μάσιες, τόσον γιά τόν ρυθμόν των δσον καί γιά τήν 
ποιότητα τής φωτογραφίας των.

Ό Λουΐ Τρένκερ έδάνεισε είς τόν στρατηγόν 
ΣοΟτερ τό τριγωνικόν, ζωηρόν καί δραστήριον πρό- 
σωπόν του καί δέν μάς δίνει ποτέ τήν έντύπωσιν 
δτι παίζει τόν ρόλον του. Είναι περιτιργυρισμένος 
άπό ήθοποιούς άγνώστους σέ μάς, πλήν τοΰ Κλάϊν 
Ρότζε, άλλά διαλεγμένους μέ μεγάλη προσοχή γιά 
τούς ρόλους πού έρμηνεύουν

Συμπέρασμα : Φίλμ μεγάλης καλλιτεχνικής ά- 
ξίας,'πού τιμά τούς δημιουργούς του. Στήν έφετεινή 
Διεθνή Κινηματογραφικήν Έκθεσιν τής Βενετίας 
έτιμήθη μέ τό άνώτατον βραβείον (κύπελλον Μου- 
σουλίνι) ώς τό καλλίτερον φίλμ τοΰ έτους. Όμολο- 
γοΰμεν πώς τό ήξιζεν.

Κατά τό παρελθόν είκοσαήμερον οί Α' βιζιόν άθη" 
ναϊκο! Κινηματογράφοι έπραγματοποίησαν τά κάτωθι 
εισιτήρια.

Έβδομάς 9—15 Νοεμβρίου 1936.

Τό δλον 21835

ΤΙΤΑΝΙΑ « Άβε Μαρία», Μπενζ. Τζίλλι.
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου Εισιτήρια 8006
Τρίτη 10 » » 3192
Τετάρτη 11 3241
Πέμπτη 12 2745
Παρασκευή 13 2034
Σάββατον 14 3030
Κυριακή 15 4587

Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα υπό
τοΰ αύτοΰ έργου είς τό «Τιτάνια»' , . . 21835

Σύνολον 34763

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Άβε Μαρία» συγχρόνως μέ τό Τιτάνια.
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου Εισιτήρια 1832
Τρίτη 10 » » 1671
Τετάρτη 11 > » 1653
Πέμπτη 12 » > 1661
Παρασκευή 13 > » 1313
Σάββατον 14 » > 1626
Κυριακή 15 » > 3172

Τό δλον » 12928

ΑΤΤΙΚΟΝ «Ναυτική ’Ανταρσία», β’ έβδομάς.
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου ΕΙσιτήρια 965
Τρίτη 10 » > 1015
Τετάρτη 11 » > 1313
Πέμπτη 12 » » 1155
Παρασκευή 13 > » 1092
Σάββατον 14 » » 1741
Κυριακή 15 » » 4176

Τό δλον » 11457
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό

τοΰ αύτοΰ έργου κατά τήν παρελθοΰ- 
σαν έβδομάδα........................................................... 24257

ΠΑΝΘΕΟΝ «Κλεοπάτρα», Κλωντέτ Κολμπέρ.

Σύνολον 35714

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου Εισιτήρια 2364
Τρίτη 10 » t 2406
Τετάρτη 11 » > 2410
Πέμπτη 12 > > 2211
Παρασκευή 13 » » 1929
Σάββατον 14 » » 2332
Κυριακή 15 > » 4158

Τό δλον 17805

ΠΑΛΛΑΣ «Θειο Τραγούδι», Μάρθα Έγγερθ.
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου ΕΙσιτήρια 4828
Τρίτη 10 » 4312
Τετάρτη 11 » 3853
Πέμπτη 12 > 3361
Παρασκευή 13 > 2512
Σάββατον 14 > 3675
Κυριακή 15 » 7093

Τό δλον » 29684
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ΑΠΟΛΛΩΝ «Οί αετοί τών θαλασσών , Σ. Σόουθερν.
Πέμπτη 5 Νομεβρίου Εισιτήρια 362
Παρασκευή 6 » » 382
Σάββατον 7 » » 550
Κυριακή 8 Β » 1627
Δευτέρα 9 » » 139
Τρίτη 10 » » 199
Τετάρτη 11 » » 222

Τό δλον » 3481
ΙΝΤΕΑΛ «· Ενας άνδρας μέ καρδιά». Τζ. Κάγκνεϋ.
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου Εισιτήρια 792
Τρίτη 10 » 686
Τετάρτη 11 » 596
Πέμπτη 12 » 535
Παρασκευή 13 467
Σάββατον 14 , 652
Κυριακή 15 , 1777

Τό δλοι » 5505

ΠΑΛΛΑΣ 
Δευτέρα

-Θείο Τραγούδι», β' έβδομός.
16 Νοειιβρίου Εισιτήρια 748

Τρίτη 17 » Δέν έλειτούργησε —
Τετάρτη 18 1334
Πέμπτη 19 1115
Παρασκευή 20 1750
Σάββατον 21 2265
Κυριακή 22 » » 4220

Τό δλον » 11432
Εισιτήρια πραγκατοποιηθένττα κατά

τήν πάρε λ. έβδομάδα ύπό τοΰ αΰτοΰ
έργου καί είς τόν αυτόν κινημα-Ό-
γράφον. ................................................... · . 29634

Σύνολον 41066

Έβδομάς 16—22 Νοεμβρίου 1936
ΤΙΤΑΝΙΑ «Βόλγα Βόλγα», Άνι. Χάνς φόν Σλέτωβ.
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου Εισιτήρια 2582
Τρίτη 17 » Δέν έλειτούργησε —
Τετάρτη 18 » » 3999
Πέμπτη 19 » » 3156
Παρασκευή 20 » » 3270
Σάββατον 21 » » 3828
Κυριακή 22 » 4100

Τό δλον 20935
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «“Αβε Μαρία», β' έβδομός.
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου Εισιτήρια 771
Τρίτη 17 > Δέν έλειτούργησε —
Τετάρτη 18 > 1577
Πέμπτη 19 » > 1375
Παρασκευή 20 > 1789
Σάββατον 21 > 2358
Κυριακή 22 » 3150

Τό δλον » 11020

ΙΝΤΕΑΛ «Ό περιπλανιόμενος νεκρός», Μπόρις Κάρλωφ.
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου Εί σιτήρια 2016
Τρίτη 17 » Δέν έλειτούργησε —
Τετάρτη 18 » » 1993
Πέμπτη 19 » » 1457
Παρασκευή 20 » » 1216
Σάββατον 21 » » 1462
Κυριακή 22

Τό δλον >
3277

11421
ΑΠΟΛΛΩΝ «Οί Αθλιοι», Φρέντερικ 

Νοεμβρίου
Μάρς.

Πέμπτη 12 Εισιτήρια 1119
Παρασκευή 13 1068
Σάββατον 14 » 1276
Κυριακή 15 » 3051
Δευτέρα 16 » 432
Τρίτη 17 » Δέν έλειτούργησε —
Τετάρτη 18 > 703
Πέμπτη 19 565
Παρασκευή 20 > 632
Σάββατον 21 » 910
Κυριακή 22 » ·

Τό δλον
» 1933

11689
“Εβδομάς 23—29 Νοεμβρίου 1936

Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα τήν 
παρελθοΰσαν έβδομάδα κατά τήν 
σύγχρονον προβολήν του είς τούς Κι
νηματογράφους «Σπλέντιτ» καί «Τι
τάνια»............................................................................ 34763

Σύνολον 45783

Τό δλον » 18786

ΑΤΤΙΚΟΝ «Γκολέμ», Χάρρυ Μπώρ.
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου Εισιτήρια 3932
Τρίτη 17 » Δέν έλειτούργησε —
Τετάρτη 18 3677
Πέμπτη 19 2355
Παρασκευή 20 2367
Σάββατον 21 2857
Κυριακή 22 3598

Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 
τοΰ αΰτοΰ έργου καί «Ις τό αύτό κι- 
νηματοθέατρον κατά τήν παρελθοΰ- 
σαν έβδομάδα........................................................... 17805

Σύνολον 26105

ΠΑΝΘΕΟΝ «Κλεοπάτρα », β' έβδομός.
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου Εισιτήρια 847
Τρίτη 17 » Δέν έλειτούργησε —
Τετάρτη Τ8 » » 1216
Πέμπτη 19 » » 1046
Παρασκευή 20 » » 1344
Σάββατον 21 » » 1773
Κυριακή 22 » » 2074

Τό δλον » 8300

ΤΙΤΑΝΙΑ «Μοδέρνοι Καιροί·, Τσάρλυ Τσάπλιν.
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου Εισιτήρια 5264
Τρίτη 24 » 4633
Τετάρτη 25 » 3763
Πέμπτη 26 » 3537
Παρασκευή 27 » 2977
Σάββατον 28 » 4095
Κυριακή 29 » 6456

Τό δλον ’ 30724
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «ΜοδέρνοιΚαιροί» συγχρόνως μέ τό Τιτάνια
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου Εισιτήρια 3297
Τρίτη 24 » 2627
Τετάρτη 25 » » 2403
Πέμπτη 26 > » 2233
Παρασκευή 27 » » 1826
Σάββατον 28 > 2645
Κυριακή 29 » » 4369

Τό δλον 19400
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τού αύτοΰ 

έργου κατά τήν σύγχρονον προβολήν του είς τό 
Τιτάνια................................................................... 30724

Σύνολον 50124
ΑΤΤΙΚΟΝ «Μελωδίες καί ρυθμοί», “Ελινορ Πάουελ.
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου Εισιτήρια 2312
Τρίτη 24 » » 2077
Τετάρτη 25 » 1974
Πέμπτη 26 > » 1918
Παρασκευή 27 » 1956
Σάββατον 28 » 2498
Κυριακή 29 » » 3681

Τό δλον 16419

ΠΑΝΘΕΟΝ «Ό αύτοκράτωρ τήςΚαλιφορνίας», Λ. Τρένκερ |

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου Εισιτήρια 1551
Τρίτη 24 9 9 1425
Τετάρτη 25 9 2 1249
Πέπτη 26 2 2 1209
Παρασκευή 27 2 2 1226
Σάββατον 28 2 2 1388
Κυριακή 29 2

Τό δλον
2
2

2948
10996

ΠΑΛΛΑΣ « Πομπαντούρ», Κάτε φόν Νάγκυ.
Δευιέρα 23 Νοεμβρίου Είσιτήοια 2479
Τρίτη 24 3 3 1802
Τετάρτη 25 3 3 1590
Πέμπτη 26 3 1574
Παρασκυή 37 3 3 1476
Σάββατον 28 3 3 2162
Κυριακή 3

Τό όλον
3 3639

14722
ΙΝΤΕΑΛ «" Εγκλημα στά παρασκήνια», Β. Μσκ Λάγκλεν
Δευιέρα 23 Νοεμβρίου Εισιτήρια 704
Τρίτη 21 4 4 707
Τετάρτη 25 4 4 713
Πέμπτη 26 4 4 606
Παρασκευή 27 4 4 636
Σάββατον 28 4 4 761
Κυριακή 29 4

Τό δλον
4 1773

5900
ΑΠΟΛΛΩΝ «Βόλγα Βόλγα», β' βιζιόν.
Δευτέρα Νοεμβρίου Εισιτήρια 646
Τρίτη 24 4 4 568
Τετάρτη 25 4 4 577
Πέμπτη 26 4 4 661
Παρασκευή 27 4 4 569
Σάββατον 28 4 4 781
Κυριακή 29 4

Τό δλον
4
4

1131
4933

Κατά τάς παρελθούσας έβδομάδας προεβλή· 
θησαν είς τούς κεντρικούς κινηματογράφους Αν 
βιζιόν τών ’Αθηνών, τά έξης έργα, κατά τάςκάτωθ 
ήμερομηνίας.

Τιτάνια : 16—22 Νοεμβρίου “Βόλγα—Βόλγα,, μέ 
τόν Χάνς "Ανταλμπερτ φόν Σλέτωβ καί τόν Άϊνριχ 
Γκέοργκ καί 23—29 ίδιου “Νέοι Καιροί,, μέ τόν 
Τσάρλυ Τσάπλιν, συγχρόνως μέ τό “Σπλέντιτ,, .

'Αττιιόν : 16—22 Νοεμβρίου “Γκολέμ,, μέ τόν 
Χάρρυ Μπώρ καί 23 29 ίδιου “Ρυθμοί καί μελωδίες,, 
μέ τήν περίφημον χορεύτριαν “Ελυνορ Πάουελ

Πάν&εον ·. 16—22 Νοεμβρίου έσυνέχισε διά δευ- 
τέοαν έβδομάδα τήν προβολήν τοΰ έργου “Κλεοπά
τρα,, καί 23—29 ίδιου “ ‘Ο Αϋτοκράτωρ τής Καλι· 
φορνίας,, μέ τόν Λουΐ Τρένκερ

Σπλέντιτ : 16—22 Νοεμβρίου, διά δευτέραν έβδο
μάδα τό φίλμ “ “Αβε Μαρία,, μέ τόν Μπενζαμϊνο 
Τζίλλι καί τήν Κάτε φόν Νάγκυ καί 23—29 ίδιου 
“Νέοι Καιροί,, μέ τόν Σαρλώ, συγχρόνως μέ τό 
“Τιτάνια,,.

Παλλάς ; 16—22 Νοεμβρίου, διά δευτέραν έβδο
μάδα τό “θείο τραγούδι,, μέ τήν Μάρθα "Εγγερθ 
καί 23—29 ίδιου “Πομπαδούρ., μέ τήν Κάτε φόν
Νάγκυ.

Ίντεάλ : 16—22 Νοεμβρίου Ό περιπλανώμενος 
νεκρός» μέ τόν Μπόρις Κάρλωφ καί 23—29 ίδιου 
«■'Εγκλημα στά παρασκήνια».

‘Απόλλων : 12—22 Νοεμβρίου «Οί “Αθλιοι» τοΰ 
Β. Οϋγγώ μέ τόν Φρ. Μάρς καί 23—29 Ιδιου έπανά- 
ληψις τοΰ «Βόλγα Βόλγα» μέ τόν Σλέτωβ.

***
Τό πανηγυρικόν τεύχος τού “Κινημ. Άστέρος,, 

έτοιμάζεται καί θά κυκλοφορήση άνυπερθέτως, έξαι- 
ρετικώς όγκώδες καί πλουσιώτατον εις ύλην, τά 
Χριστούγεννα. Πρός τούτο καταβάλλεται ιδιαιτέρα 
έπιμέλεια, διά νά παρουσιάσωμεν ένα τεύχος δλως 
έξαίρετον άπό άπόψεως ύλης καί γενικής έμφανί- 
σεως, έξυπηρετικόν δέ δι’ δλους τούς κλάδους τού 
κινηματογράφου.

_ Διά νά έπιτύχωμεν δμως μίαν άρτίαν έκδοσιν 
τού έψετεινού πανηγυρικού τεύχους, ή όποία θά 
άπαιτήση έργασίαν μεγάλην, εϊμεθα ύποχρεωμένοι 
νά μή έκδόσωμεν έν τφ μεταξύ άλλο τεύχος άπό τοΰ 
άνά χεΐρας τοιούτου.ΠαρακαΛοΰμεν δθεν θερμώς πάν- 
τας τούς έπιχειρηματίας κινηματογράφων, τούς έπιθυ- 
μοΰνταςνά καταχωρήσουν άγγελίας(διαφημίσεις) τών 
γραφείων των νά μάς διευκολύνουν, άποστέλλοντες 
τάς πρός καταχώρησιν διαφημίσεις των,δσον τό δυνα
τόν ένωρίτερον καί μέχρις, τό βραδύτερον, τής 12 
Δεκεμβρίου. Αί δημοσιευθησόμεναι άγγελλίαι θά 
καταλάβουν θέσιν κατά σειράν προτεραιότητος. 

ΙΐΜΤΜΜΜίΐ 
_ΜΙ Μ,

ΣΆΜ.— ΙΙροκειμένου κατά τόν τρέχοντα μήνα de 
κέμβριον νά μή έκδο&ή άλλο τεύχος και μέχρ^ τής 
έκδόοεως τού Παηγυρικού 1937, τό όποιον &ά κυκλο- 
φορήση άνυπερ&έτοις τά Χριστούγεννα, όπως γράφομεν 
και είς άλλην στήλην, παρακαλούνται &ερμώς πάντες 
οί άνταποκριταί μας τών επαρχιών τής 'Ελλάδος όπως 
μας ά ποστείλουν πλήρη άνταπόκρισιν μέχρι τής 16ης 
Δεκεμβρίου τό βραδ έτερον διά νά καταστή δυνατή ή 
δημοσίευσές της εις τό Πανηγυρικόν τεύχος 1837.
Πειρκιεΰς

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Σκιές ιοΰ παρελ
θόντος,, καί ’“Φθινοπωρινά γυμνάσια,,.

Σπλέντιτ. Πρτεβλήθησαν τά φίλμ “Έννάτη συμφω
νία τοΰ Μπετόβεν,, καί «“Αβε Μαρία,,.

Χάϊ—Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Ο κόμης είναι 
γυναίκα,, καί “Κλεοπάτρα ,.

Καπιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα “Τό έγκλημα τοΰ 
είσαγγελέως Χίλερ,, καί “Ο μεγαλείτερος έρως τοΰ 
Σοΰμπερτ,,.

Απόλλων (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα “Οί 
αετοί τών θαλασσών,, καί “Μικρά έπαναστάτις,,.

Κρυστάλ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα 
“Σαγκάη,, μέ τόν Μπουαγιέ,, καί “Ο κόμης είναι κορίτσι,, 
Θεσσαλονίκη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα “Ναυτική ’Ανταρσία,, 
•‘Νεανικοί πόθοι,, καί “Ξύπνημα παρελθόντος,,.

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα “Έννάτη συμφωνία 
τοΰ Μπετόβεν, “Η σαρξ προστάζει,, καί “Τόπ Χάτ,,.

Γιάλας. Προεβλήθησαν τά έργα “Η μικρή Κατερι- 
νοΰλα,, “Ο πόθος,, καί “Γκολέμ,,.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα ‘Μιά νύχτα στην 
δ.τερα,, καί ““Αβε Μαρία,,.

Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα “Μετροπόλιταν., 
“Χρυσέ; μποΰκλες,, “Οί δύο δρόμοι,, “Τσξεΐδι στό Χόχ-

52400 Θά είναι δ νέος άβι&μδς τοΰ Τηλεφώνου τοΰ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ
ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1937
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λυγουντ,, “Η ζωή αρχίζει σήμερον,, καί “Λευκή Κό- 
λασις,, .

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα “Είδύλιον στό 
Βόλγα,, “Δεύτερον Γραφεΐον κατασκοπείας,, καί “Καί- 
νιξμαρκ,,.

Έ&νικόν. Προεβλήθησαν τά φίλλ “Όταν ό έρως 
ψιθυρίζει,, “Γυφών,, καί Σαμψών,,.

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα “Αί τελευταΐαι 
ήμέραι τής Πομπηίας,, “Ένα τραγούδι, ένα φιλί, μιά 
γυναίκα,, “Μιά νύχτα έρωτος,, “Οί κατάσκοποι τής κί
τρινης θαλάσσης,, “Ο Έντυ φακίρης,, καί “Ο τελευταίος 
τών ερυθροδέρμων,,.

'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα ‘Όρκος έκδικητοΰ,, 
“Τό κοράκι,, “Ήσαΐα χόρευε,, καί “Τό φάντασμα τοΰ 
άέρος,,.

"Ιλιον. Προεβλήθησαν τά έργα “ΟΙ "Άθλιοι,, καί 
“Νέα Ύόρκη — Μιαμί,,.

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα “Μιά νύχνα έ
ρωτος,, “Η Α. Μ. δ έρως,, “ΑΙ τελευταΐαι ήμέραι τής 
Πομπηίας,, “"Ενα τραγούδι, ένα φιλί, μιά γυναίκα,, 
καί “Νανά,,.

Κνβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα “Μονάχη στή ζωή., 
“Κοινωνικός κίνδυνος,, “Κλό Κλό,, “Τό κορίτσι μιας νύ
χτας,, "Ο καταδότης,, καί “Μιά νύχτα έρωτος,,. 
Καλάμε»

“Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα “2ον γραφεΐον κα
τασκοπείας,, “Η πρώτη φλόγα,, “Νύχτες Χαβάϊ,. "Ο 
Τσάρλυ Τσάν στή Σαγγάη,, “Δαυίδ Κό.τπερφιλντ,, καί 
“Καλιέντε,,.

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα “’Αγάπα με γιά 
πάντα,, “Μαζούρκα,, “Μητρότης,, “Ο μικρός ‘Ιάκωβος,, 
“Αμφιτρύων,, καί «Τό δίλημμα». Μπατάγιας
Λαμία

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα “Η νήσος τών 
χαμένων ανθρώπων,, “ Γό νανούρισμα,, “Ο καταχτητής,, 
“Τό τελευταΐον βάλς τοΰ Σοπέν,, “Ο άνθρωπος τών δύο 
κόσμων,, «Καλιέντε»,· «'Π έξόρμησις», «Μπέλλα Ντόννα», 
τό ζουρνάλ τής κηδείας τών Βασιλέων Κωνσταντίνου, 
Σοφίας καί Όλγας, «Τό πλήρωμα· καί «Δέν φοβούμαι 
τόν έρωτα».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Νυκτερινή πτήσις»> 
“Μιά νύχτα αγωνίας,, “Όταν ή πόλις κοιμάται,, ‘ ’Ανά
μεσα σέ δυό καρδιές,, «Στή μέθη ένός βιεννέζικου βιο
λιού», «Ευτυχισμένες μέρες», «Ταξειδιώτις», «Μιά νύχτα 
μπάλλου», «‘Υπό δίαιταν», “Θύελλα θανάτου,,, καί “Μυ
στικός πράκτωρ 13,, . Κωστομητσόπονλος
Καβάλλα ι

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα “Ο κόμης είνο, 
γυναίκα,, “Μιά ωρα κοντά σου,, “Ο κόμης Όμπλικαντό,, 
“Οΰγγαρέζικο ρωμάντσο,, Ρεγγίνα,, “Γλεντώ τή ζωή μου, 
καί “Μαριέττα,, .

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα “Η πριγκήπισσα 
διασκεδάζει,, “Δικτάκτωρ γιά μιά μέρα , ’ Οί καλλικάν- 
τζαροι,, “Η κόρη τοΰ καταδίκου,, “Η παρέλασις τοΰ 
γυμνού,, “Τόπο στά νειάτα,, ‘“Ακάνθινος δρόμος,, καί 
“Μετροπόλιταν,, .

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα “Φθινοπωρινά γυ
μνάσια,, καί “Μιά νύχτα στήν Όπερα,, . Βασιλάκος 
Άργοστόλιον

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα “Μαζούρκα,, “Τό 
καμπαρέ τών ονείρων,, “Σκάρφες,, καί “’Εγώ είμαι ή 
Σουζάνα,,. "Ηδη δίδει παραστάσεις ό θίασος Κροντηρά. 
Ηράκλειον (Κρήτης)

Πονλ ακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα “Μεξικάνα,, 
“Κρυφή άγάπη,, “Η κληρονομία τοΰ "Εντυ.,. «Ό 
Βοκκάκιος» καί «Ή έννάτη συμφωνία τού Μπετόβεν».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα “Τό μυστικόν πού 
σκοτώνει,, “Ο κοβαλλάρης φάντασμα,, “Ο άνθρωπός άπό 
τό Σικάγο,, “Αυτοθυσία πυροσβέστου,, "Η κυρία το” 
καταγωγείου,, καί «Διαβατήριο γιά τόν παράδεισο».

Μινώα. ‘Υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ προοδευτικού έπιχει- 
ρηματίου κ. Κ. Λιναρδάκη έκαμε έναρξιν τήν 20 Νοεμ
βρίου ό άνωτέρω νέος κομψος κινηματογράφος, κείμενος 
εις τήν κεντρικωτέραν θέσιν τής πόλεώς μας καί προε
βλήθη τό έργον "Μασκαράτ,, μέ τήν Πάουλα Βέσσελυ. 
Πάτραι.

Ίντεάλ Προεβλήθησαν τά έργα “Η έπιφυλακή,, “Τό 
σήμα τού κινδύνου,, “Ο αύτοκρατορικός δρόμος,, “Σκιές 
ποΰ περνούν, καί “Η ζητιάνα τής αγάπης,,.

Πάν&εον (ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα “31 γί
γαντες τών θαλασσών,, “Τό σήμα τοΰ κινδύνου,, “Η έ
πιφυλακή,, “Ήσαΐα χόρευε,, ‘Όνειρα πού σβύνουν,, καί 
“Ο αΰτοκρατορικός δρόμος,,.

Πάν&εον (αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα "20 χιλ. 
χρόνια στό Σίγκ-Σίγκ , “Οί γίγαντες τών θαλασσών,, “Γό 
σήμα τού κινδύνου,, “Ο δαίμων τής ταχύτητος,, “Ήσαΐα 
χόρευ ,, “Σκιές πού περνούν,, καί Όνειρα πού σβύνουν,,. 
Ζάκυνθος

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Μαζούρκα,, “Η 
κυρία Ντυμπαρΰ., καί “Μιά Χριστουγεννιάτικη βραδυά,,.

‘Ο κινηματογράφος τής πόλεώς μας διέρχεται τοιαύτην 
κρίσιν ώστε έργα ώς τά άνωτέρω νά προβάλλονται μέ 
έλαχίστους θεατάς καί προφανή ζημίαν διά τήν έπιχεί- 
ρησιν. Συνέπεια τής καταστάσεως αύτή- είναι νά περιο- 
ρίση ό κινηματογράφος τάς ήμέρας καθ’ ας λειτουργεί 
είς δύο, έκάστην Πέμπτην καί Κυριακήν. Γρνπάρη 
Πύργος (’Ηλείας)

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα “Η ζωντανή μού
μια,, “Ο βοσιλεύς τών όρέων,, «Μιά ζωή πού ξαναρχί
ζει», «Φωνήχωρίς πρόσωπο»,«Τούνελ Β9 δέν άπαντφ» «Νύ
χτες τής Χαβάης», «Έρωτες αμαζόνων», «Ό κατάδικος», 
«Αμαρτωλή νεότης», «Πώς έσβυσε μιά άγάπη», «2ον 
γραφεΐον κατα ικοπείας», «Ό διάβολος είναι γυναίκα», 
«Ζητειάνα τής άγάπης», «Κατάσκοπος τής Τύνιδος», 

Λ Χρυσέ; μτοΰκλες», «Δύο είδη γυναικών», «Ραντεβού 
στή Βιέννη», «Ή παρείσακτος», «Στή μέθη μιας βρα- 
δυδς», «Σαμψών», «Κερένιες μάσκες», «Στοιχειωμένο 
χρυσάφι», «Χέρμαν καί Δωροθέα» καί Υποχθόνιοι γί
γαντες».

Πάν&εον. Προεβλήθσσαν τά έργα «Μία έπικίνδυνος 
ύπόθεσις», «Ή προδοσία». «Ό τυφών». «Σκάρφες», «Ντυ- 
μπαρύ», «Τό μυστικό τοΰ εξπρές», «Βαριετέ», «Μαζούρ
κα», «Ευτυχισμένες μέρες», «Ευτυχία», «Εύθυμη χήρα», 
«Άριζόνιαν», «Μοντέρνα χρόνια», «Δικός μου γιά πάντα», 
«Ήσαΐα χόρευε», «Κυρίαρχος τής ζούγκλας», «Κλό-Κλό», 
«Ό χορευτής μέ τή μάσκα», «Λιζελότ», «Μέσα στή 
θύελλα», «Νύχτα γάμου», «Δέν είμαι εγώ ό ένοχος», 
«Μή μέ ξεχνάς», «Ατρόμητοι αεροπόροι», «"Ενας φόνος 
στό Μουσείο·, «Λοχαγό; Μπόμτου , «Καρδινάλιος Ρισε- 
λτέ», «Πυγμή τού Νόμου», «Ερωτευμένο κορίτσι», «Μιά 
Χριστουγεννιάτικη βραδυά», «Τοπάζ» καί «Σκύλλα».
Κέρκυρα

Δ,^μοτικόν. Άπό τής ένάρξεως προεβλήθησαν τά 
έργα' «Ρωμάνς», «Θές δέν θές θά μ’ άγαπήσης», «Τό 
αηδόνι τή; Βιέννη;», «Ή άρτοπώλις τών Παρισίων», «Τό 
παιδί τοΰ καταδίκου», «"Ονειρον θερινής νυκτός» και «Ή 
γόνδολα τών χειμαρών».

Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυστικόν τής 
λαίδη; Λάμπερτον», «Ραγκό·. «Τελευταία έφοδος», «Ρο- 
καμβόλ», «Τα μυστήρια τής ζούγκλας», «Ό πύργος τού 
διαβόλου», «Ταρζάν», “Ο ήρως τής ζούγκλας,, καί “Ο 
τυχοδιώκτης,,.
Σύρος

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Πολωνέζικο αίμα», 
«Ό κουρεύς τής Σεβίλλης», «Τό μάρς τών οϋσσάρων», 
«‘Ο λοχαγός τών κοζάκων», «Νέα ‘Υόρκη—Μιαμί», «Τόπο 
στά νειάτα», «Ή γυναίκα τής ταβέρνας» καί «Πώς 
έσβυσε μιά άγάπη». Συνοδινός
Αϊγιον

’Ανάπλασις. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Υποχθόνιοι γί-

Κόρινθο;
‘Ατελιέ. Προεβλήθησαν τά έργα “Αμφιτρύων,, “Σαμ

ψών,, “Καί μένα ποιός θά μέ φιλήοη; ,, “Νέα ‘Υόρκη— 
Μιαμί,, καί “”Ενα εικοσιτετράωρο,,.

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα “Άς ζήσουμε απόψε,, 
“Δόν διάβολος,, "Οί νεοσύλλεκτοι,, καί “Η κόλασις τών 
καρχαριών. Φιλόπονλος
Βόλος ,

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Δίνω τόν έρωτά 
μου», «Οί Άθλιοι», «Άστατη γυναίκα», «Δεύτερον γρα
φεΐον κατασκοπείας» καί «‘Ο μεγαλύτερος έρως τοΰ 
Σοΰμπερτ».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό σπήτι τού μυ
στήριου», «‘Ο άνδρεΐος τοΰ Τεξάς», «Μιά άγαθοεργία», 
«Φλέγόμενα τουφέκια», «Ό αόρατος άρχηγός», «"Ιλιγγος*, 
«Άριζόνιαν», «Όλα γιά τήν άγάπη της», «Ματωμένα 
ίχνη», «Έννάτη συμφωνία τού Μπετόβεν» καί«Βοκκάκιος». 
Πρέβεζα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κόμης Μόντε 
Χρίστο», «Ό δικτάτωρ», «Ξανθή Κατεριτοΰλα», «Μέσα 
στήν άγγαλιά του», «Γυναίκα γιά ν’ αγαπάς», «Ό λη
στής τής Βαγδάτης», «Ό άνδρας πού κάθε μιά ποθεί», 
«"Ενας ναύτης μέ καρδιά», «Ή γυναίκα μέ τό σεξ 
άπήλ», «‘Ο κόσμος γυρίζει» καί «Ένας άνδρας δυό 
γυναίκες» Κοντοχρήστος
Λάρ.σσα

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ιστορία ένός ορ
φανού», «Τό μυστικόν τοΰ λοχαγού τών οϋσσάρων», «Βι- 
κτώρια», «Γλεντώ τή ζωή μου», «Μετροπόλιταν», -Εύθυ
μη Μαριέττα» μέ τήν Μάκ Ντόναλντ καί ή κηδεία τών 
Βασιλέων.

'Ολύμπια. Δίδει παραστάσεις ό θίασος τής Καλλιτε
χνική; Συνεργασίατ. Μπακογιάννης
γαντες», «‘Η πυγμή τού νόμου», «Στιγμές αγωνίας», «Τό 
σιοιχειωμένο χρυσάφι», «Χαραυγή», ·Ό άνθρωπος μέ τά 
δύο πρόσωπα». «Ό δαίμων τής ζούγκλας», «Βασιλίκι) τί- 
γρις», «Ό αετός τής ’Ισπανίας» καί «Ί ό καμπαρέ τών 
ονείρων».

Μπούφαλο. Προι βλήθησαν τά έργα «Τό μονοπάτι 
τού θανάτου», ·Τύ τραγούδι ιού ήλιου», «Τό ρωμάντσο 
μιας δσκτυλογράφου» καί Χωρίς οικογένειαν». 
Άμαλιάτ.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ερωτικό ρομάν
τζο», «Μαΰρα μάτια», «Ιναριόκα» μέ έπιτυχίαν καί «Ό 
πρωιαθλητής».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό καμπαρέ τών 
ονείρων». «Παραμονή ναυμαχίας» καί «Όπως μέ ποθείς». 
Χανιά

Πάν&εον Προεβλήθησαν τά έργα «Οί ίφτάμενοι πει- 
ραταί», «Καίνιξμαρκ». «Εικόνες άπ’ τή ζωή», «Ευτυχία» 
καί «Ένας χρυσός άνθρωπος». Προσεχώς «Κλεοπάτρα».

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Πανικός». «Δευ
τέρα τραγωδία τού Λίστ» «Ξεχασμένες εντολές», «Σεκό- 
για» καί «Τό έγκλημα τού πλοίου». Α. Κλάρκ
Ξάνθη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Κατηγορούμενε ο
μολόγησε», «Ή παρείσακτος», «‘Αγωνία άετών», «Βαμμέ
νος πέπλος» καί «Ξανθή Αφροδίτη».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «'Υπό δίαιταν», «Ή 
μνηστή τού Φρακενστά'ίν», «Τό βουνό τών κεραυνών», 
«Οί δαίμονες τής θαλάσσης», «Τό ρόδον τού μεσονυκτίου» 
♦Ό κυρίαρχος τού κόσμου» καί «Ή ξανθή ’Αφροδίτη»,

Τό Ετήσιον Πανηγυρικόν Τεύχος 
Τοΰ Περιοδικού 

«■ΙΙΙΙΜΙΙΙ! Μ 
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θά Κυκλοφορήση τά Χριστούγεννα 
Είς έξαιρετικώς πολυτελέστατων εκδοσιν 

Θά περιέχη

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΕΙΔΙΚΟΝ
Περί τής έν γένει κινημ. κινήσεως τού 

κόσμου καί ιδιαιτέρως, τής 'Ελλάδος, 
’Αλβανίας, Κύπρου καί Δωδεκανήσων.

Περί τής θέσεως τού κινηματογράφου 
έν Έλλάδι άπό έμπορικής, τουριστικής, 
μορφωτικής καί έθνικιστικής άπόψεως.

Περί τής θέσεως τής Έλλάδοςέν τή 
παγκοσμίφ κινηματογραφική άγορφ.

Περί τής κίνηματογρ. κινήσεως τών 
’Επαρχιών.

’Ενδιαφέροντος στατιστικούς πίνακας 
τής κινήσεως τών Κινηματοθεάτρων τής 
πρωτευούσης.

Ελληνικήν Νομοθεσίαν περί Κινημα
τογράφων.

Φορολογίαν είσιτηρίων Κινηματοθεά
τρων.

Πίνακας Γραφείων Είσαγωγέων κινημ. 
ταινιών, κινηματογρ. Μηχανημάτων, ει
σαγωγής καί αποστολής κινημ. ταινιών, 
κινημ έργαστηρίων κλπ.

Καί τόν περίφημον

ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ 
ΚΙΝΗΜ. ΚΑΖΑΜΙΑΝ ΤΟΥ 1937 

γραμμένου μέ έξαιρετικόν κέφι 

ΕΚΛΟΪΙΪ ^ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ 
έξ 100 καί πλέον έγχρώμων σελίδων 

έπί πολυτελούς χάρτου.

ΜΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΠΜΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ 
αϊτινες θά καταλαμβάνουν θέσιν κατά 

σειράν προτεραιότητας.
“...Ό τόπος αύτός. δστις άλλοτε ήταν ή πηγή 

τοΰ πολιτισμού, ή πηγή τού πνεύματος, ή πηγή δλων 
τών έκλ'άμψεων τής άνθρωπίνης διανοίας πρέπει νά 
ζαναβρή τόν έαυτόν του.

I. ΜΕΤΑΞΑΣ
(Άπό τόν λόγον του είς τό συλλαλητήριον 
τής θεσ)νίκης κατά τήν 25ην ’Οκτωβρίου 1936)

Τιμαΐ ζαταγωρήσεως αγγελιών προσιταΐ 
εις δλοος

'Ολόκληρος Σελΐς Δίχρωμος.........Δραχ. 800.—



I flΕΡΙΠΛίHOMENΟί ΝΕΚΡΑΣ

ιν» ιιηη

ίΟΥΠΡΗΕΡ ΜΟΡΟ! ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΗΑΛ ΦΙΑΜΣ ΕΛΛΑΣ A, Ε

μπορεί νά έκδικηθή τούς 5 
λοφόνους του ;
Μπορεί ή έπιστήμη νά άν 
στήση ένα νεκρόν ;...

Τά μάτια του είσδύουν στό ΥΠΕΡΠΕΡΑΝ.., 
Τά βουβά χείλη του Δ1ΑΤΑΣΣΟΥΝ...
Ό άνθρωπος τόν όποιον δέν ήθέλησεν δ ΘΑΝΑΤΟΣ

Ή καλυτέρα μέχρι σήμερον 
δημιουργία τοϋ άλησμονήτου 
έμψυχωτοΰ τοϋ τέρατος τοΰ 
• ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑΊ Ν» του Αν
θρώπου μέ τά χίλια πρόσωπα

μέ σύμπραξιν τών

ΜΑΡίΚΕΡΙΤ ΠΟΡΤίΙΛ
και

ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΚΟΡΤΕ!

ΙΝΤΕΜ/Υ

0 ΠΕΡΙΠΛΑΝΟΜΕΝΟ!

άσφαλώς δέ θά ύπερβή κάθε 
προηγοϋμενον ρεκόρ του

Ταινία ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ καί ΦΡΙ
ΚΗΣ ή όπυία έθριάμβευσεν


