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ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
τής έφετεινής κινηματογραφικής σαιζόν έληξε 

έπισφραγισθεϊσα πάνηγυρικώς 
καί προπεμφθεΐσα έν χορδαΐς καί όργάνοις 

ύπό τών

ΧΟΝΔΡΟΥ κ«ι ΛΙΓΝΟΥ
καί τών

ΧΟΝΔΡΗΣ χ«> ΛΙΓΝΗΣ
μέ τήν ξεθεωτική κωμφδία

Άπό τής 
Προσεχούς έβδομάδος 

άφ’ ου έτελείωσαν πειά τά

Στρατιωτικά Κινήματα 
θά έπαναστατήση μέ τή σειρά του και ό

Καλλιτεχνικός Κόβμος 
μέ ένα σύνθημα ποΰ: 

θά 
θά 
θά 
θά

ήλεκτρίσρ 
συναγείρη 
ενθουσιάση 
γοητεύση....

VOVA VILLAS
Πρώτον Βραβεΐον ήθοποιΐας 

ΟΥΑΛΛΑΣ mOHPY 
ΦΑΙΗ ΡΑΙΗ 

ΚΑΘΡΙΝ ΝΤΕ ΜΙΑ

ΜΕΤΡΟ - ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ - Μ ΑΫΕΡ
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ΤΟ ΑΠΑΝΤΟΝ
— ΤΗΣ

ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
ΤΟ ΑΠΑΝΤΟΝ
— ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ι II I
I I

Τό συγκεντρώνει μιά έγκατάστασις όμιλοΰντος

I ΦΙΛΙ1ΠΕ ΣΙΝΕ ΣΟΝΟΡ = V

ΕΙΔΙΚΑ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΑΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

-ΔΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ, 
ΛΕΣΧΑΣ Κ,Λ.Π.

£ £
& 
£

ΜΕΓΑΛΑ! ΕΥΚΟΛΙΑ! ΠΛΗΡΩΜΗΣ 8S
"" |

1

Διαρκής ΈκΦεσις στά Γραφεία μας

Α.Ε.Κ.Ε. A. Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1» > ΑΘΗΝΑΙ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 (Μέγαρον Λ ινάρδου)
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AH ΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η KO A Α Σ ί Σ του δαντη
Ή πειό μεγαλειώδης ταινία πού παρήγαγε ποτέ ό κινηματογράφος

ΑΚΑΝΘΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
μέ τόν ΚΛΑΙΒ ΜΠΡΟΥΚ και τήν ANN ΧΑΡΝΤΙΓΚ

ΧΡΥΣΕΣ ΜΠΟΥΚΛΕΣ
μέ τήν ΣΙΡΛΕΫ· ΤΕΜΠΛ, τόν ΤΖΩΝ ΜΠΟΛΣ 
και τήν ΡΟΣΕΛ ΧΟΥΝΤΣΟΝ.

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΠΔΑ
μέ τήν ΡΟΣΕΛ ΧΟΥΝΤΣΟΝ και τόν ΧΕΝΡΥ ΦΟΝΤΑ

<§> ® φ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ

Ο Ξ Φ 11 A ΙΜΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 6 (Μέγαρον Καστόρια)

ΤΗΟΕΦ9ΝΟΝ 22 684

ΚΑΤΑΓΊΟΗΣΣΟΝΤΕΣ ■· ·

TON ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Έβδομός 3—9 Φεβρουάριου 1936 Στό H A Λ Λ Α 8
Τό μνημειώδες έργον τοΰ Γάλλου ’Ακαδημαϊκού ΠΙΕΡ ΜΠΕΝΟΥΑ

ΚΑΙΝΙΚΧΜΑΡΚ
Σκηνοθεσία τών μεγάλων Γάλλων σκηνοθετών ΛΕΟΝΣ ΠΕΡΕ καί ΜΩΡΙΣ ΤΟΥΡΝΕΡ 

Πρωταγωνιστεί ή μεγάλη καλλιτέχνις ΕΑΙΖΑ ΛΑΝΤΙ
Καί οί διακεκριμμένοι καλλιτέχναι ΠΙΕΡ ΦΡΕΝΕ— ΖΑΝ ΜΑΞ — ΤΖΩΝ ΛΟΤΖ

Έβδομός 10 — 16 Φεβρουάριου 1936 Στό ΑΤΤΙΚ,ΟΙΝ7

Τό μεγαλείτερον φιλμ κατασκοπείας που παρουσίασε μέχρι σήμερον ή Διεθνής Κινηματογραφία 

g>ON ΓΡΑΦΕΒΟΝ κατασκοπείας 
Πρωταγωνισταί: ΖΑΝ /ΛΥΡΑ - ΒΕΡΑ ΚΟΡΕΝ (τής Comedie Fran<?aise) 

ΖΑΝ ΓΚΈΛΑΝ - ΖΑΝ /ΛΑΞ - ΖΑΝΙΝ ΚΡΙΣΓΊΕΝ

Έβδομός 10 — 16 Φεβρουάριου 1936 Στό ΠΑΛΛΑΣ
Ή πασίγνωστη όπερέττα τοΰ ΡΑΟΥΛ ΜΟΡΕΤΤΙ

ΚΟΜΗΣ ΟΜΠΑΙΓΚΑΝΤΟ
Ή μεγαλειτέρα μέχρι σήμερον δημιουργία τοϋ λαοφιλούς κωμικού 

Ζ£ΣΡΖ ΜΙΛΤΩΝ (ΜΠΟΥΠΟΥΛ)

Έβδομός 10 —16 Φεβρουάριου 1936 Στό κοτοιιο^Δκ
έξακολουθεΐ μέ πρωτοφανή έπιτυχίαν τό

= ΚΑΙΝΙΚΣΜΑΡΚ =
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ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΩΤΗ

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ

ΑΟΠΛΟ ΡΟΜΑΝΤΖΟ
Τό μεγαλύτερο μουσικό φίλμ τής εποχής.

Τό όμολογοΰν αί χιλιάδες θεατών πού τό παρηκολούί ησαν 
κατά τήν προβολήν του εις τό ΠΑΝΘΕΟΝ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ο ΝΙΝΟ ΜΑΡΤΙΝΙ
ό διάδοχος τοϋ Καροΰζο, δ τενόρος μέ τή χρυσή φωνή.

ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

‘Η ώραιοτάτη ANITA ΛΟΥΪΖ
Ή κομψή ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΤΟΜΠΙΝ
‘Η λαστιχένια χορεύτρια mAPIA ΚΑΜΠΑΡΕΛΛΙ
Ό δημοφιλής καρατερίστας ΡΕΤΖΟΝΑΛ ΝΤΕΝΝΥ
Καί ό μοντέρνος Ισπανός χορευτής Β0ΤΖΕΝΤΕ ΕΧΙΚΟΥΝΤΕΡΟ 

Σκηνοθεσία: Καλλιτεχνική Διεύθυνσις :

ΑΛΦΡΕΝΤ ΓΚΡΗΝ ΖΕΧΧΕ ΛΑΧΚΥ

_ ι Γ-—τ"— _ _

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 6 [Μέγαρον Καστόρια]

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 22 684
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ΤΣΕΚΑ — i άρχ«ν τή; νέα; Ρωσαία;
ΤΣΕΚΑ — ό έφιάλτη; τδν έχθρΰν τη;
ΤΣΕΚΑ — ή παντοδύναμα;, ή σατανική!

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΗΤΕ ΕΙΣ ΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΩΝ ΑΔΥΤΩΝ ΤΗΣ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

ΤΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ τηςΤΣΕΚΑΣ
ΤΟ ΡΩΧΣΙΚΟΝ 
ΜΙΓΑΑόΡΓΗΜΑ

Είναι ή ταινία που προεβλήθη μέ τόσην επιτυχίαν τήν παρελθοΰαάν έβδο- 
μάδα είς τόν Κινηματογράφον «ΠΑΝΘΕΟΝ> τών 'Αθηνών, επειδή γιά πρώτη 

φορά παρουσιάζεται τόσον ζωντανή ή μυστηριώ
δης καί σατανική αυτή όργάνωσις

ΤΙ mi ΤΙΣ ΤΣΕΗί 
Ιό πολύκροτον βιβλίον τοΰ "Αγγλου Συνταγμα
τάρχου - κατασκόπου Μηρού; Λόχχαρτ.

Άναζοΰν οί Λένιν, Τρότβκυ, Καμένεφ, 
Κορνίλωφ, ό αίμοβόρος Στάλιν καί δλοι οί. 
πρωταγωνισταί τής Ρωσσικής κοινωνικής έπανα- 
στάσεω . Αί μάχαι είς τάς οδούς, ή τρομοκρατία 
καί ή δολοφονία τοΰ Λένιν κλπ.

ΤΗ ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΤΗΣ ΤΣΕΚΗΣ ή έμπορε- 
κότερα ταινία καί ή μόνη πού Θά εξασφάλιση τάς 
μεγαλητέρας εισπράξεις.—Είναι ή άποθέωσις '

ΚΑΙΗ ΦΡΑΝΣΙΣ
τή; γυναίκας -εϊδωλβν

καϊ τοΰ διασήμου Καλλιτέχνου

ΛΕΣΛΥ ΧΑΟΥΩΡΔ
Σκηνοθεσία: ΛΜΧΑΗΛ ΚΟΥΡΤΙΖ

τής

άίίό όυγα/cti KJ 
\Ύ> ά&ό to dtM'cvloL· 
/( Ιί0 ίύγ Κο&μοϊ·*

ΚΑΙΗ ΦΡΑΗΣΙΣ „ 
ΛΕΣΛΗ ΧΟΟΥΑΡΑ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΤΟΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

[0WHEP ΜΠΡίϊ-ΦΕΚΤ ΝΑΙΙΗΜ ΦΙΛΜ! ΕΜΑΣ t. Ε 
ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 28 541 

Τπλεγραφήματκ : “ΒΑΝΕβΑρ,,



•ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» 9

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ί ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έτησία....... Δρ. 100.—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία Δρχ. 250

At σννόρομαι άπαραι- 
τήτωξ προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥ@ΥΝ£Ι£ 

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία ‘Ούός SQKPATOYS άριθ. 43 
(Α’ ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου : 28-143
3 ------------- -- - - ■ ----------
|| ΕΤΟΣ ΙΓΆΡ. 3 (372) ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΑΧ. 5
ηΠΒΠΠΠΠΠΤπΤΠΠΠΠΠ0ΠΠ«ΗΠ®ΠΒ^ΪΠΠΠΠΠΠΠΠΠ^ΠΠΒΠΗ!ϊυΠΠΠΙ’ΠΠΠ!ΙΠΠΒΠΠΠΠΠΠΠΠ'!π!Τ!τΥπΠΒΗΒΠα

Ο Λ\ΑΞ ΡΛΤΝΧΑΡΝΤ
ώΙΛ TO “ΟΝΕΙΡΟΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ··

Ή γνώμη μου διά τό «ΟΝΕΙΡΟΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥ
ΚΤΟΣ» ; Άλλ’ είναι αδύνατον νά έχη κανείς πραγ
ματικήν γνώμην στηριζόμένην έπί τής άντικειμενι- 
κής παρατηρήσεως. δταν πρόκειται νά κρίνη μίαν 
καλλιτεχνικήν παραγωγήν του ;

"Ενας γλύπτης, ένας ζωγράφος ήμποροΰν νά σχο
λιάσουν μίαν δημιουργίαν των ;

Διά νά σχηματίση κανείς μίαν γνώμην περί τής 
αξίας ένός έργου πρέπει νά περιμένη νά άκούση 
καί τήν γνώμην τών άλλων. Διότι ή τέχνη ή κινη
ματογραφική δπως καί δλαι αί τέχναι, δέν ύπόκει- 
ται είμή μόνον εις τήν άντικειμενικήν έκτίμησιν, δέν 
δύναται νά κριθή παρά μόνον μέ τήν άνθρωπίνην 
έπιθυμίαν τής άνευρέσεως μιας άληθείας εΰγενοΰς, 
μεγάλης ή άποκαλυπτικής.

Δι’ δλους αυτούς τούς λόγους, μοΰ είναι έξαιρε- 
τικώς δύσκολον νά έκφέρω τήν γνώμην μου περί 
τοΰ «ΟΝΕΙΡΟΥ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ». ~Ητο δμως δυ
νατόν νά μοΰ τεθή ένα άλλο έρώτημα : Είμαι ικανο
ποιημένος άπό τήν έργασίαν μου ; Είς τήν έρώτησιν 
ταύτην δέν κωλύομαι ν’ Απαντήσω.

Ό Σαϊξπηρ έπί τής όθόνης. Τώρα πού τελείωσα 
τό έργον μου μοΰ είναι εϋκολον νά ρίψω ένα βλέμμα 
πρός τά όπίσω καί ναπώ : «Ή δημιουργία αύτή είναι 
τέτοια δπως τήν συνέλαβα....«’Αλλά ποιος ήμπορεϊ νά 
προσδιορίση τάς ψυχικός καταστάσεις πού προηγή- 
θησαν μιας δημιουργίας ; Ποιος γνωρίζει πόσον και
ρόν έχρειάσθην διά νά αποφασίσω άν θά “γυρίσω,, 
τήν κωμωδίαν αύτήν τοΰ "Αγγλου ποιητοϋ; Καί πρό 
παντός ποιος γνωρίζει έάν πράγματι ήθελον νά κι- 
νηματογραφήσω ένα έργον τοΰ Σαϊξπηρ;

’Εγώ άτομικώς νομίζω δτι τό τελευταΐον αυτό έ
ρώτημα μπορεί νά φανή παράδοξον. Καί δμως ούδέν 
άληθεστερον τούτου. ’Επί μακρόν πολύ μακράν διά
στημα δέν εϊχον καμμίαν οιάθεσιν νά γυρίσω ένα 
έργον τοΰ Σαϊξπηρ καί γενικώτερον νά άσχοληθώ 
μέ τόν κινηματογράφον. Καί έχρειάσθη νά περάσουν 
πολλά χρόνια γιά να άλλάξω γνώμην.

Ό κινηματογράφος άριθμεΐ βίον 40 περίπου έτών. 
Κατά τό διάστημα αύτό διαρκώς τελειοποιούμενος, 
έφθασεν είς τήν σημερινήν άνάπτυξίν του. ’Εν τού- 
τοις φρονώ δτι μέχρι σήμερον δέν έπραγματοποιήθη 
είς τήν τέχνην αύτήν τίποτε άνώτερον τοΰ «ΟΝΕΙ
ΡΟΥ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ». Μεταξύ τής ταινίας αύ- 
τής καί τών προηγηθεισών ύπάρχει ένα κενόν.

Δέν ισχυρίζομαι βέβαια δτι παραγνωρίζω τήν 
άξίαν τών φιλμ πού έγυρίσθησαν έως τώρα. Υπο
στηρίζω δμως δτι τό «ΟΝΕΙΡΟΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥ
ΚΤΟΣ» άποτελεϊ μίαν δημιουργίαν μοναδικήν, μίαν

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Β

Ό στίχος...Δρ. 10.— 
Ή σελϊς....» 800.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

S e a κ S
5 
κ κ
Ξ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΤΥΠΟΝ

παραγωγήν ή όποια ύποβοηθεϊ τήν κινηματογραφι 
κήν τέχνην νά έπιτελέση ένα τεράστιον βήμα πρός 
τά έμπρός. Πσρομοία προσπάθεια ουδέποτε έπεχει- 
ρήθη μέχρι σήμερον. Μέ τίποτε δέν συγκρίνεται τό 
‘ΟΝΕΙΡΟΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ» δπως καί ό βωβός 
κινηματογράφος δέν ήμπορεϊ νά συγκριθή μέ τόν 
όμιλοΰντα.

Ό ήχος έδημιούργησε μίαν νέαν τέχνην είς τό 
έπίπεδον τοΰ κινηματογράφου. Οΰτω καί τό «ΟΝΕΙ- 
NON ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ» θά άποτελέση σχολή - 
τό ελπίζω τούλάχιστον-διά πολλά φίλμ τά όποια θά 
έξέρχωνται τοΰ κύκλου τοΰ μέτριου, άπαράλλακτα 
δπως ώρισμένοι ζωγράφοι, δπως ό Ρέμπραντ, έδη- 
μιούργησαν άλλοτε σχολάς ζωγραφικής.

’Εξ δλων αύτών δέν πρέπει νά έξάγετε τό συμπέ
ρασμα δτι είμαι ύπερήφανος διά τήν δημιουργίαν 
μου. Κανείς καλλιτέχνης δέν ήμπορεϊ νά είναι ύπε
ρήφανος γιά τό έργον του. Είναι άπλώς όλιγώτερον 
ή περισσότερον ικανοποιημένος άπό τήν έργασίαν 
του. "Ενας πραγματικός καλλιτέχνης, τό μόνον αί
σθημα πού μπορεί νά δοκιμάση, είναι ή χαρά, έπειδή 
έδημιούργησε κάτι πού συντελεί είς τήν τελειοποίη- 
σιν τής τέχνης.

Άπ’ αύτής τής άπόψεως, είμαι έξαιρετικώς εύτυ- 
χής, έπειδή έπραγματοποίησα μίαν δημιουργίαν τοι- 
αύτης σημασίας.

Έν τούτοις ή άλήθεια είναι δτι ούδέποτε μοΰ 
έγεννήθη αύθορμήτως ή σκέψις νά κινηματογραφήσω 
τό έργον αύτό τοΰ Σαϊξπηρ Άλλ’ όφείλω νά σάς 
δώσω μερικός έξηγήσεις έπί τοΰ σημείου τούτου.

Άπό τήν πρώτην φοράν κατά τήν όποιαν έσκη- 
νοθέτησα τό “ΟΝΕΙΡΟΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ,. είς τό 
θέατρονδέν άπαυσα τάέπιφέρω διαφόρους τροπο
ποιήσεις είς τήν σκηνοθεσίαν μου διάνά καταστήσω 
τό έργον τούτου περισσότερον άληθές, περισσότερον 
νοητόν. Παρά ταΰτα μοΰ ήτο άδύνατον τόσον 
άπό τεχνικής δσον καί άπό οικονομικής άπόψεως, 
νά τό έμψανίσω είς τό θέατρον δπως θά ήθελα. ‘Ο 
χώρος πού διέθετα ήτο περιωρισμένος.

Αίφνιδίως έκαμα τή σκέψιν, δτι ό κινηματογρά
φος μοΰ παρείχε περισσοτέρας πιθανότητας πραγμα
τοποιήσεων τής έπιθυμίας μου. Μέ τήν διαφοράν 
δτι, τήν έποχήν έκείνην, ό κινηματογράφος δέν είχε 
άναπτυχθή μέχρι τοΰ σημείου νά έπιχειρήσω μίαν 
προσπάθειαν. Πότε θά έφθανεν ή κατάλληλος στιγμή; 
Αύτό δέν ήμποροΰσα φυσικά νά τό γνωρίζω.

Τέλος, τό «ΟΝΕΙΡΟΝ» έπαίχθη, μέ ίδικήν μου 
σκηνοθεσίαν είς τό ύπαίθριον θέατρον “ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ 
ΜΠΟΟΥΛ,,. ‘Η 'Εταιρεία ΓΟΥΟΡΝΕΡ ΜΠΡΟΔΕΡΣ 

μοΰ έπρότεινε τότε νά κινηματογραφήσω τό έργον. 
Πρώτη μου άπάντησις ϋπήρξεν δχι.

ΤΙ έντύπωσιν θά κάμη—διηρωτήθην—μία κινημα
τογραφική έμφάνισις τοΰ “ΟΝΕΙΡΟΥ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥ
ΚΤΟΣ,, ; Καί ή Εταιρεία θά μέ άφίση άραγε νά τό 
τό γυρίσω δπως θέλω έγώ, θά μοΰ άφίση άπόλυτον 
πρωτοβουλίαν καί έλευθερίαν δράσεως;

Δέν ήμποροΰσα βλέπετε νά λησμονήσω δτι δ κι
νηματογράφος είναι μία βιομηχανία περ_εμφερής 
πρός δλας τάς βιομηχανίας. Έγνώριζα έκ τών προ- 
τερών δτι ό τρόπος κατά τόν όποιον ήθελα νά γυ
ρίσω έγώ τό “ΟΝΕΙΡΟΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ,, δέν 
θά ένθουσίαζε τούς Αδελφούς ΓΟΥΩΡΝΕΡ. Καί 
ήρνήθην κατ’ έπανάληψιν νά άναλάβω τήν ύποχρέω- 
σιν αύτήν. ’Εκτός άν...

Άλλ’ έκεΐνο, πού έθεώρουν άκατόρθωτον έπραγ
ματοποιήθη. Ή κινηματογραφική ‘Εταιρεία μοΰ πα- 
ρεχώρησε άπόλυτον έλευθερίαν δράσεως άνευ ού- 
δενός περιορισμού. "Ενα παλαιόν μου δνειρον έλάμ- 
βανε έπί τέλους σάρκα καί όστά, "Ημουν έλεύθερος 
νά έκλέξω τούς συνεργάτας μου, νά πραγματο
ποιήσω συμφώνως μέ τας ίδικάς μου άντιλήψεις τήν 
ιδέαν που μέ έκλόνισε είς όλόκληρον τήν ζωήν μου, 
νά δημιουργήσω ένα ποιητικόν έργον διαθετών δλα 
τά τεχνικά μέσα του συγχρόνου κινηματογράφου.

Ύπό τάς προϋποθέσεις αύτάς έγύρισα τό «ΟΝΕΙ- 
ΡΟΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ·. Συνειργάσθην μέ άνθρώ- 
πους τούς όποίους έκτιμώ άπό πολλών έτών: Μέ 
τόν Γουΐλιαμ Ντήτερλε διά τήν διεύθυνσιν τοΰ φίλμ, 
μέ τήν μεγάλην Νιζίνσκα διά τά μπαλλέτα, μέ τόν 
Κόργκολτ διά τήν διασκευήν τής μουσικής τοΰ 
Μέντελσον.

Καί είμαι άπολύτως ικανοποιημένος άπό τό έρ
γον μου. "Αν τό «ΟΝΕΙΡΟΝ» έπιτύχη, ή κινηματο
γραφική τέχνη θά έπιτελέση έι α βήμα πρός τά 
έμπρός, δμοιον_τοΰ όποιου δέν έπετέλεσεν άπό τής 
έφευρέσεως τοΰ παρλάν. Ή έπιτυχία τής ταινίας 
θά άνοίξη νέα πεδία δράσεως είς τόν κινηματογρά
φον. Θά_έπιτρέπη τήν κινηματογράφησιν καί άλλων 
κλασσικών έργων.

’Ελπίζω δτι ή πρώτη μου ταινία θά άποτελέση 
σταθμόν είς τήν ιστορίαν τοΰ κινηματογράφου. Τό 
κοινόν δέν έκτιμά πάντοτε τήν προσπάθειαν πού 
ψερει πρός τήν πρόοδον ; Μαξ Ράϊνχαρτ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ 01 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΟΙ
ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΣΤΗΝ β ΓΕΡΙΚΗ

Τριακόσιοι περίπου διευθυνταί κινηματοθεάτρων τής 
^Αμερικής, ανεξάρτητοι, υπέδειξαν ποιοι είναι οί δέκα 

αστερες,, πού άποφέρουν τά μεγαλύτερα κέρδη είς τάς 
επιχειρήσεις καί κατά συνέπειαν καί οί δημοφιλέστεροι. 
'™υ,ιΤ°8 <Ρυο,*ά δέν σημαίνει δτι είναι καί οί καλλίτεροι.

Ιδού τά αποτελέσματα :
1. Σίρλεϋ Τ/μπλ.
“■ θ^ίλλ Ρότζερς (ό μακαρίτης χιουμορίστας τής 

Φοξ Φίλμ,,).
3. Κλάρκ Γκέημπλ.
4/,Τό ζεύγος Τζίντζερ Ρότζερς - Φρέντ Άσταίρ.
5. Τζόαν Κράουφορντ.
6. Κλωντέντ Κολμπέρ.
Τ.^Νιίκ Πάουελ.
8. Ούάλλας Μπήρρυ.
9. Τζόε Μπράουν.
10. Τζαίημς Κάγκνύε.
Ακολουθούν' Μαίκ Γουέστ, Ούΐλλιαμ Πάουελ-Ζανέτ 

I καιηνορ, Τζίν Χάρλοου, Νόρμσ Σήρερ, Γκρέϊς Μούρ, 
Καβριν Χεπμπουρν, Γκρέτα Γκάρμπο κ. ά.

Τας.χε ροτίρας εισπράξεις αποδίδουν' Τζών Μπαρ· 
ρυμορ, Ελίζαμπετ Μπέργκνερ, Σάρλ Μπουαγιέ, Μάρλεν 
στήτριχ, Ζαν Κιεπούρα, Κόνρατ Φάϊτ κ. ά.

Αυτά, εννοείται, είς τήν Αμερικήν 1

0 ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΖΩΝ ΤΖΙΛΜΠΕΡΤ
Τηλεγραφούν έκ Χόλλυγουντ δτι ό ή&οποιός 

τοΰ κινηματογράφον Τζών Τζίλμπερ άπεβίω- 
σεν έκεΐ συνεπείφ καρδιακού νοσήματος.

Ό άπο&ανών καλλιτέχνης ύπήρξεν είς έκ 
τών μάλλον συμπαγών καλλιτεχνών τής όδόνης 
είς τήν χώραν μας πρωταγωνιστήσας είς πλεΐ
στα ό’σα έργα τής Μέτρο Γκόλντουϊν Μάϋερ 
παρά τό πλευράν Ιδίως τής μεγάλης σονηδής 
καλλιτέχνιδος Γκρέττας Γκάρμπο κατά τήν έπο
χήν τοϋ βωβοΰ κινηματογράφου. Ή πρώτη καί 
τελευταία έμφάνισις του είς τόν όμιλοΰντα είς 
τήν χώραν μας έγένετο είς τό έργον «Βασίλισσα 
Χριστίνα» είς τό όποιον ύπεδύειο τόν ρόλον 
τοΰ ίσπανοϋ πρεσβευτοΰ.

Λ'· ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥ ΦΙΛΜ
Τό πρώτον βραβεΐον τής ρομαντικωτέρας ται

νίας τοϋ 1935 τό έλαβεν είς τήν ’Αμερικήν ή ταινία 
«Πάντα μεσ' τήν καρδιά μου» (Ever in my 
heart) μέ τήν Βαρβάραν Στάνγουϊκ. ’Εκτός τής 
αισθηματικής καί λεπτότατης ίποθέσεώς της έθαυ- 
μάσθη ιδιαιτέρως τό ύπέροχον παίξιμο τής Στάν
γουϊκ ή όποια μεταξύ δλων τών «αστέρων» τής ’Α
μερικής κατέχει τήν πρωτεύουσαν θέσιν.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΛΝΛΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΏΝ

Φ. Φρενόπουλος Ν. Φιλαδέλφεια 1-1-936 Μέχρι. 30-12-936
Κινημ. Χάϊ-Λάϊφ Πειραιά 1-1-936 » 30-12-936
Ε. Νεόφυτος Άθήναι 1-1-936 » 30-12-936
Κινημ. Σπλέντιτ Πειρ nd 1-1-936 » 30-12-936
Γ. Θεοφιλόπουλος ’Αμαλίας 1-1-936 > 30-12-936
Ντάγκ Φίλμ Άθήναι 1-1-936 » 30-12-936
Άδελ Κοροντζή Άμαλιάς 1-1 936 » 30-12-936
Ν. Παπασ.τύρου Άθήναι 1-1-936 > 30-12-936
Κινημ. Διονύσια Καιερίνη 1-1-936 > 30-12-966
Κ. Σουλίδης Άθήναι 1-1-936 » 30-12-936
Άθ. Κατσαούνης 1-1-936 » 30-12 936
Κινημ. Βρεττανία > 1-1-936 » 30-12-936
Π. Ξενδτος » 1-1 936 » 30 16-936
Κινημ. Μόν Σινέ » 1-1-936 » 30-12-936
Κινημ. Πάνθεον Ζάκυνθος 1-1-936 30-12 936
Άνδρ. Δρίτσας Άθήναι 1-1-936 > 30-12-936
Δημ. Ποντικής » 1-1-936 » 30-12-936
Εΰθ. Γιαννέλλης • 1-1.936 » 30-12 936
Ήλ. Μπεζάνης Κορυτσα 1-1-936 » 30-12-936
Άριστ. Μενδρινός Θεσσαλονίκη 1-1-936 » 30-12-936
Δημ. Γιαννόπουλος Άθήναι 1-1-936 > 30-12-936
Άδελ. Σπηλιόπουλοι Πύργος 1-1-936 » 30-12-936
'Ιωάν. Σαμαράς Θεσ)νίκη 1-1-936 > 30-12-936
Ε.Δ.Α.Π.-Έρμης Άθήναι 1-1-936 » 30-12-936
Π. Κανελλόπουλος 1-1-936 » 30-12-936
Γεωρ. Μάτσας Χαλκίς 1-1-936 ·> 30-12-936
Μ. Καζαντζής Άγρίνιον 1-1-936 > 30-12-936
Κινημ. «’Αστάρια» Άθήναι 1-1-935 » 30- 8-936
Σ. Στεφάνου Χίος 1-1 936 » 30-12-936

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τά κα&ίσματα τής πλατείας 
τοΰ ά&ηναϊκοΰ κινηματογράφου ΠΑΝΘΕΟΝ. 
Πληροφορίαι : Άμέρικαν Φίλμ, όδός Λυκούργου 
άριβ. 14, Ά&ήνας.
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Παραγωγή Select
Η ΠΡΩΤΗ ΦΛΟΓΑ

ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 
Έκμετάλλευσις Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη-Α.Ε.Κ.Ε.

Τό νέον αύτό φίλμ τοϋ Μάρκ Άλλεγκρέ, τοΰ 
σκηνοθέτη τοϋ «ΛΑΚ Ω-ΝΤΑΜ», είναι αφιερωμένο 
στά νειάτα Πραγματικά σπάνια θυμόμαστε γαλλικό 
φίλμ τόσο δροσερό, τόσο φρέσκο, τόσο πλημμυρι
σμένο άπό ζωή, άπό μπρίο, άπό κέφι “Αλλο άκόμη 
χαρακτηριστικό τοΰ φίλμ είναι δτι δλοι οί έρμηνευ- 
ταί είναι πραγματικά νέα παιδιά.

Άλλά ό Μάρκ Άλλεγκρέ δείχνει καί σχετική άνε- 
πάρκεια γιά τό θέμα ποϋ άνέλαβε. Ένώ τοΰ δινό
ταν ή εύκαιρία νά έπιτόχη ένα φίλμ βαθύ, φιλοσοφι
κό, ν’ άναπτύξη ιδέες καί θεωρίες, περιορίζεται νά 
θίξη μέ τόν πείό έπιφανειακό τρόπο διάφορα φλέ
γοντα ζητήματα.

Άπό τούς ήθοποιούς πολύ πολύ καλός ό Ραϋμόν 
Ρουλώ, ό ύποδυόμενος τόν Ρώσσον φοιτητήν καί 
πιανίσταν. Ή Σιμόνη Σιμόν είναι πάντοτε δροσερή, 
χαριτωμένη, εκφραστική. Άλλά πρέπει νά προσέξη 
σοβαρά τήν ντιξιόν της. Ό Ζάν Πιέρ Ωμόν μάλλον 
μέτριος

Τό καλλίτερο μέρος τοΰ φίλμ είναι ή τριήμερος 
έκδρομή τών φοιτητών, μέ δλες τίς γραφικές εικό
νες πού περιέχει.

Γενικά πρόκειται γιά ένα εύχάριστο έργο, άπ’ 
έκεΐ α πού θά έπιθυμούσαμε νά βλέπαμε πειό συχνά. 
Ή έμπορική του άξία είναι άναμφισβήτητη.

Παραγωγή Η. Ullinann

ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ ΒΟΡΓΙΑ
ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
Δυστυχώς τελευταίως παρατηρεΐται έκ νέου ένα 

άτοπο πού πολλάκις έσχολιάσαμε κατά τό παρελ
θόν: Ή τάσις τών διευθυντών τών κινηματογράφων 
νά διαφημίζουν μέ πομπώδεις έκφράσεις έργα άνά- 
ξια προσοχής. Αύτό δχι μόνον δέν ώφελεϊ τό φίλμ 
καί αύτούς τούς ίδιους, άλλά τούναντίον κλονίζει 
τήν πίστιν τοΰ κοινοΰ πρός τόν Κινηματογράφον. 
“Ας μή θελήσουν λοιπόν νά συμβή δτι συνέβη καί 
κατά τήν περασμένην περίοδον πού ό κόσμος εϊχεν 
άποκηρύξει τόν κινηματογράφον. Εύτυχώς έφέτος 
υπάρχουν άρκετά καλά έργα, πρός τά όποια οί κ. 
κ. διευθυνταί μπορούν νά στρέψουν τόν ζήλον των.

Ή «Λουκρητία Βοργία» άνήκει στή κατηγορία 
τών φίλμ, πού δέν έπρεπε νά διαφημίζωνται. Πρό
κειται γιά μιά άπόπειρα τοΰ Άμπέλ Γκάνς νά δια 
σκεδάση τήν κακήν φήμην πού άφησε είς τήν ιστο
ρίαν ή Λουκρητία Βοργία, παρουσιάζοντας την ώς 
θΰμα τής οικογένειας της. Όμολογουμένως ό Άμπέλ 
Γκάνς, πού έθεωρήθη, έπί ένα διάστημα, ένας άπό 
τούς πρωτοπόρους τοΰ γαλλικού κινηματογράφου, 
δέν μποροΰσε νά μάς δώση καλλίτερο δείγμα τής 
καταπτώσεώς του. Τό φίλμ αύτό μέ τήν σύλληψι 
καί τήν έκτέλεσί του, μάς θυμίζει τά παλαιά πομ
πώδη καί κούφια κατασκευάσματα τής Ιταλικής 
παραγωγής. Μία συνέχεια εικόνων, πολλές φορές 
άσυνδέτων μεταξύ των, πού θέλουν νά τάς παρου
σιάζουν μεγαλειώδεις, άλλά πού στήν πραγματικό
τητα δέν είναι παρά δείγματα κακοΰ γούστου.

‘Ηθοποιοί καλοί, δπως ό Ροζέ Κάρλ, ό Μωρίς 
Έσκάντ, ό Γκαμπριέλ Γκαμπριό, στά χέρια τοΰ 

Αμπέλ Γκάνς, γίνονται καμποτίνοι πρώτου μεγέθους· 
Πομπώδεις χειρονομίες, ύπερβολικές κινήσεις καί 
έκφράσεις, θεατρινισμοί είναι τά διακριτικά τής 
τέχνης των. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τόν δχλο πού 
σέ καμμιά σκηνή δέν κινείται μέ φυσικότητα. Ή 
μόνη πού διατηρεί κάποια φυσικότητα στό παίξιμό 
της είναι ή Έντβίζ Φεγιέρ. ή όποια στέκεται καλού
τσικα στό ρόλο τής Λουκρητίας. Άπό άπόψεως 
ιστορικής άληθείας άς μή γίνεται οϋτε λόγος.

Εννοείται αύτά άπό καλλιτεχνικής πλευράς, 
γιατί άπό έμπορικής, τό φίλμ, λόγω τών περιπετειών 
του τοΰ είδους του καί ώρισμένων τολμηρών σκη
τών του, άρέσει σέ μιά ώρισμένη μερίδα τοϋ κοινοΰ.

Παραγωγή Patlie Natan

ΕΥΤΥΧΙΑ
ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Σπλέντιτ» 

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
Τό έργον αύτό τοΰ Μπερνστάϊν, γνωστό μας άπό 

τό θέατρον, δπου τό έπαιξε ό θίασος Άλικης Μου- 
σούρη, είναι άπό τά άντιπροσωπευτικά τής νέας 
τεχνοτροπίας τοΰ γάλλου δραματουργού. Άν δέν 
μπορεί νά συγκριθή μέ τά παλαιότερά του, δέν παύει 
άπό τοΰ νά είναι πάντοτε ένδιαφέρον. Γύρω άπό 
μιά αισθηματική περιπέτεια ό Μπερνστάϊν εύρίσκει 
τόν τρόπον νά πραγματευθή κοινωνιολογικά ζητή
ματα πολύ ένδιαφέροντα. Καταγορήθη μάλιστα καί 
άπό μερικούο ώς άριστερίζων.

Ό Μαρσέλ Λερμπιέ, ό οποίος άνέλαβε τήν σκη
νοθεσίαν του, έδειξε μεγάλην λεπτότητα. Χωρίς νά 
προδώση τόν συγγραφέα, κατώρθωσε νά συμβιβάση 
τό θέατρον μέ τόν κινηματογράφον, καί νά μάς 
δώση ένα άξιόλογον δείγμα τοΰ τεάτρ φιλμέ. Άλλά 
αύτό τό είδος πρέπει νά παραμείνη σπάνιο. Άλλοί- 
μονον άν ό κινηματογράφος ξέφευγε άπό τις άρχές 
του καί περιοριζόταν στό νά γίνη άπομίμησις τοΰ 
θεάτρου.

Μεγάλο μέρος τής έπιτυχίας τοϋ ΰπό κρίσιν 
φίλμ όφείλεται στούς πρωταγωνιστάς του καί ιδιαι
τέρως στόν Σάρλ Μπουαγιέ.

Δέν θάταν υπερβολή νά γραφή πώς στό ρόλο 
τοΰ έρωτευμένου άναρχικοΰ ό Μπουαγιέ έπιτυγχάνει 
μιά άπό τίς τελειότερες δημιουργίες τής καρριέρας 
του. ΤΙ δύναμις έκφράσεων, πόση έσωτερικότης, 
πόση άντίληψις καί άκρίβεια άποδόσεως! Πρέπει νά 
έπαναλάβωμε δτι ό Μπουαγιέ είναι ένας άπό τούς 
μεγαλυτέρους ήθοποιούς τής έποχήςμας.

Ή Γκαμπύ Μορλαί δένήταν ή γυναίκα τοΰ ρόλου. 
Δέν έχει οϋτε τήν ώμορφιά, οϋτε τήν έμφάνισιν, οϋτε 
τό νειατα τής «στάρ» πού ύποδύεται. Πάντως τά 
φυσικά μειονεκτήματά της κατορθώνει έν πολλοϊς 
νά τά άναπληρώνη μέ τό ταλέντο καί τήν πείραν 
της. Καλός στόν άχαρι ρόλο του ό Ζάκ Κατελαίν 
καί περίφημος ό Μισέλ Σιμόν.

Τό φίλμ, άσφαλώς άπό τά καλά τής γαλλικής 
παραγωγής, έσημείωσεν είς τάς Αθήνας άξιόλογη 
έπιτυχία.
Παραγωγή First National

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΚΑΣ
ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη εις τό «Πάνθεον» 

dubbing
Έκμετάλ. Γουώρνερ Μπρός Φέρστ Νάσιοναλ A. Ε.

Ό Μιχαήλ Κούρτιζ κατήντησε άπό τούς πειό 
παραγωγικούς σκήνοθέτας. Έφέτος είδαμε περισ

σότερα άπό πέντε έργα του. Τό ΰπό κρίσιν είναι 
άπό τά καλλίτερά του. Τό σενάριο δέν είναι πολύ 
νέο. Πραγματεύεται τόν έρωτα δύο νέων, πού υπη
ρετούν άντίθετα συμφέροντα καί πού γι’ αύτό τό 
λόγο βρίσκονται πολλές ψορές σέ σύγκρουσι Άλλά 
άν τό θέμα δέν είναι πολύ πρωτότυπο, άνήκει στή 
κατηγορία έκείνων πού παρουσιάζουν πάντοτε έν 
διαφέρον γιά τό πολύ κοινόν. Έπιπροσθέτως ό 
Κούρτιζ τό έσκηνοθέτησε μέ εύσυνειδησία καί μέ 
άρκετή μπορεί νά πή κανείς μαεστρία. Ή ρωσσική 
άτμοσφαϊρα δέν λείπει, άν καί τά ντεκόρ θυμίζουν 
συχνά στούντιο. Ό μελετημένος φωτισμός καί ή 
φωτογραφία δημιουργούν εικόνες άξιοπρόσεκτες.

Άπό τούς ήθοποιούς άψογοι τόσον ή Καίη Φράν- 
σις όσον καί ό Λέσλι Χόουαρντ, πού σέ κάθε νέα 
τους έμφάνισι δείχνουν μιά σταθερή έξέλιξι.

Τό φίλμ έδώ ήρεσε. Στις επαρχίες θ’ άρέση άκόμη 
περισσότερο.
Παραγωγή R. Ricliebc

ΚΑΙΝΙΚΣΜΑΡΚ
ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 

Έκμετάλλευσις Άμολ. · Βουλγαρίδη Α.Ε.Κ.Ε.
Τό πασίγνωστο μυθιστόρημα τοΰ Πιέρ Μπενουά, 

τό όποιον πρό δεκαετίας είχεν άποτελέσει, -γυρι- 
σθέν» σέ φιλμ ύπό τοΰ Λεόνς Περρέ, τό μεγαλύτερο 
θρίαμβο τοΰ γαλλικού κινηματογράφου, ήταν έπό- 
μενο νά γνωρίση γιά δεύτερη φορά τήν κινηματο 
γραφική διασκευή. Τό σχέδιον ώφείλετο καί πάλιν 
στόν Λεόνς Περρέ, άλλά δυστυχώς ό πρόωρος θά
νατός τοο τόν ήμπόδισε νά τό πραγματοποιήση. Ό 
άντικαταστάτης του, ό Μωρίς Τουρνέρ, έβάδισε 
έπάνω στά ίχνη τού Περρέ. “Ετσι τό «Καίνικσμαρκ» 
πού είδαμε δέν άφίσταται άπό τήν γενική γραμμή 
τής βωβής έκδόσεως. Μόνον πού συνεπτύχθη κάπως 
τύ θέμα γιά νά μπορέση νά συμπεριληφθή σ’ ένα 
φίλμ διάρκειας δύο περίπου ώρών.

Ή σκηνοθεσία έχει γίνει μέ μεγάλη επιμέλεια. 
Τά ντεκόρ είναι πλούσια καί καλαίσθητα, τό τεχνι
κόν μέρος άμεμπτον, ό όχλος κινείται μέ φυσικότητα 
καί υπάρχουν μερικά γραφικώτατα «έξωτερικά». 
Επίσης καί οί ήθοποιοί έν συνόλω παίζουν ικανο

ποιητικά. “Εχομεν μόνον νά παρατηρήσωμεν δτι 
υπάρχουν πολλά περιττά πράγμανα είς τό φίλμ, 
δπως λ.χ. δλαι έκεϊναι αί έορταί καί παρελάσεις, 
πού άν καί ώραϊα καθ’ έαυτά, βλάπτουν μάλλον τό 
φιλμ γιατί χαλαρώνουν τήν προσοχήν μας καί τό έν- 
οιαφέρον μας.

Έλίζα Λάντι, ή όποια έκλήθη είδικώς άπό τό 
Χόλλυγουντ γιά νά έρμηνεύση τόν ρόλον τής πριγ- 
κηπίσσης Αύγής, έχει τά φυσικά έφόδια ποΰ άπαι- 
τουνται γι’ αυτόν τόν ρόλον· τήν εύγένειαν, τήν πα
ραστατικότητα, τήν ώμορφιάν καί τήν έπιβλητικήν 
έμφάνισιν. Έπίσης είναι πολύ καλό δταν δέν μιλεί. 
Η φωνή της καί δ τρόπος τής όμιλίας της τήν άδι- 
κοΰν. Άκόμη έχομε καί ώρισμένες έπιψυλάξεις γιά 
τό ντύσιμό της καί γιά τό βάδισμά της. Ό Τζών 
Λότζ έχει δλην τήν σατανικότητα πού έπιβάλλει 
ό ρόλος. Ό Πιέρ Φρεναί άπλός άνεκτός. Καλοί στις 
δημιουργίες των ό Ύονέλ καί δ Ζάν Μάξ.

Έδω τό έργον έσημείωσεν έπιτυχίαν.

Παραγωγή Vavaria
— ΒΑΡΙΕΤΕ

ΌμιλοΟσα γερμανιστί Προεβλήθη στό «Σπλέντιτ» 
Έκμετάλλευσις Ε.Κ.Ε.

Τό «Βαριετέ» τοΰ Ντυπόν, μέ έρμηνευτάς τόν 
Γιάννιγκς, τήν Λύα ντέ Πούττι καί τόν Βάρβικ 
Βάρντ, έσημείωσε σταθμό στήν Ιστορία τοϋ κινημα

τογράφου. Γιά πρώτη ίσως φορά τότε καταλάβαμε 
τάς ανυπολογίστους δυνατότητας του φωτογραφικού 
φακού καί τήν ψυχαναλυτική δύναμι τής Κινηματο
γραφικής τέχνης.

'Η προσπάθεια τοΰ Φαρκάς νά ξαναζωντανεύση 
τό άριστούργημα αύτό στόν όμιλοΰντα. δέν μάς φαί
νεται καθόλου άζία συγχαρητηρίων. Ό Φσρκάς, δ 
θαυμάσιος όπερατέρ τού «Δόν Κιχώτου-, πού μάς 
έδωσε άργότερα δείγματα τής σκηνοθετικής του 
ίκανότητος μέ τήν «Μάχην» τοΰ Μπατάϊγ, είναι 
εύνόητον νά αισθανόταν θαυμασμό γιά τό «Βαριετέ» 
τού Ντυπόν. Άλλά γι’ αύτόν άκριβώς τόν λόγον δέν 
έπρεπε νά τολμήση τή διασκευή του. Άπό τό γνω
στό θέμα δέν έκράτησε παρά τίς γενικές μόνον 
γραμμές καί τό περιβάλλον στό όποιον έκτυλίσσε- 
ται τό έργον. Τό νέον «Βαριετέ» δέν είναι παρά μιά 
συνηθισμένη έρωτική ιστορία, μέ τό άπαραίτητο ιψε
νικό τρίο.

Άπό τούς ήθοποιούς κανείςδέν μπορεί νά συγκρι
θή μέ τούς πρώτους διδάζαντας. Ό Χάνς “Αλμπερς, 
λίγο χονδροκομμένος. μόνον στιγμές καλές ίχε<· 
Όσον γιά τήν Άνναμπέλλα κρατεί ένα ρόλον πού 
δέν τής ταιριάζει καθόλου -καί 6 όποιος άσφαλώς 
πρέπει νά καταλογισθή εις τό παθητικόν της.

Φίλμ χωρίς καμμιά ξεχωριστή άρετή, άλλά καί 
χωρίς χτυπητά έλαττώματα. Έδώ έσημείωσε σχετική 
έπιτυχία.
Παραγωγή Hisa Filin

"ΡΕΓΓΙΝΑ
ΌμιλοΟσα γερμανιστί Προεβλήθη στό '‘Πάνθεον, 

Έκμετάλλευσις «Άνζερβός» A. Ε.
Τό φίλμ αύτό έχει ένα μεγάλο προτέρημα: τήν 

πρωτοτυπία του Πραγματεύεται τόν έρωτα ένός 
περιφήμου μηχανικού καί ώραίου νέου πρός μίαν 
άφελή καί κάπως πρωτόγονον ύπηρέτριαν καί έκτυ- 
λίσσεται κατά τό πλεΐστον μέσα είς τό γραψικώτα- 
τον περιβάλλον μιάς μικράς έπαρχιακής πόλεως τής 
Γ ερμανίας.

Ό “Ερικ Βάσνεκ. δ σκηνοθέτης, έργάσθηκε μέ 
άγάπη έπάνω σ’ αύτό τό θέμα καί μάς έδωσε ένα 
φίλμ, πού άν ξενίζει κάπως μέ τίς ιδέες του τόν 
πολύν κόσμον δέν παύει άπό τό νά είναι πολύ έν
διαφέρον.

Στούς πρωτεύοντας ρόλους διακρίνονται ό Άν 
τολφ Βόλμπρικ καί ή Λουίζα Ουλριχ. Ό πρώτος, 
πού τείνει νά έξελιχθή στόν καλύτερον ζέν πρεμιέ 
τοΰ γερμανικού κινηματογοάφου, είναι θαυμαστός 
σέ φυσικότητα.

“Οσον άφορςί τήν Λουίζα Οϋλριχ είναι μιά όλο. 
ζώντανη Ρεγγίνα. Ή “Ολγα Τσέχοβα σ’ ένα δύσκο. 
λο καί άχαρι ρόλο βρίσκει τήν εύκαιρία νά διακριθή.

Παραγωγή U.F.A.
ΜΑΥΡΑ ΡΟΔΑ

ΌμιλοΟσα γερμανιστί Προεβλήθη στό «Τιτάνια* 
Έκμετάλλευσις Ε.Κ.Ε.

। Λίλιαν Χάρβεϋ, υστέρα άπό τριετή παραμονήν 
είς τόν Νέον Κόσμον, έμφανίζεται καί πάλιν είς έρ
γον τής έταιρίας πού τήν άνέδειξεν καί μέ συμπαί- 
κτην τόν Βίλλυ Φρίτς. Άλλά σήμερα ύπάρχει μιά 
μικρή διαφορά: οϋτε ή Λίλιαν Χάρβεϋ είναι πειά ή 
ίδια, οϋτε τό είδος τοϋ φίλμ.

Τά «Μαύρα Ρόδα» είναι ένα έπιμελημένο δραμα
τικό φίλμ, πού έκτυλίσσεται στή Ρωσσία τήν εποχή 
πού ή Φιλανδία ήταν άκόμη ύπόδουλος. Υπάρχει 
ένα μεγάλο καί εύγενικό αίσθημα, άφθονος ρομαν
τισμός, συνωμοσίαι, καί άρκετή περιπέτεια Έπί 
πλέον δ Πάουλ Μάρτιν, δ σκηνοθέτης, έργάσθηκε



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» 13
12 «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

^^5®Τπ5ΠπηΤϊϊ7ϊηϊ7Τϊ7π7π?Γϊ?η7π77ΓμΤ77ππ77ηπΓπΪϊπΠΓΓππΤ?ΠΤπΠΪ!π7ηΤΗΤΠΤΓη7^

BSI ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ■ 
s| 1= -I v^7\S-^ !±

uiiiininibjijjjjjj^LLLLLLilllllLLLJXLLLLLLLLLLLLLUlLLLLLLLLLLL  ̂ ill niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimillllliililiiri>i(iiiilljiiiillniilim7iiiiLlliniHHHllj

Παρά τόν όπωσδήποτε βαρύν χειμώνα πού αίφνη- 
δίως ένέσκηψε και εις τήν πόλιν μας, εξακολουθεί 
ζωηρά ή κίνησις είς τούς κινηματογράφους.

Έκ παραλλήλου καί αί διευθύνσεις τών κινημα
τογράφων άμιλλώνται, ποια θά παρουσιάση τό δυ- 
νατότερον έργον, πράγμα τό όποιον έκτιμάται δε
όντως ύπό τοΰ Κοινοΰ.

Τουτ’ αύτό παρατηρεΐται καί είς τούς κεντρικούς 
λαϊκούς Κινηματογράφους τών ’Αθηνών καί μόνον 
οί συνοικιακοί τοιοΰτοι ύποφέρουν. Τινές μάλιστα 
έκ τών συνοικιακών άναγκάσθησαν νά λειτουργούν 
δίς ή τρις τής έβδομάδος πρός αποφυγήν δημιουρ
γίας μεγαλειτέρων ζημιών.

Καλά αποτελέσματα παρουσιάζουν έπίσης οί συ
νοικιακοί κινηματογράφοι "Αρης τής όδοΰ Άχαρνών 
καί Άτ&'ις τής όδοΰ Πατησίων.

Έπίσης πολύ καλά λειτουργεί καί ό νέος έπί τής 
όδοΰ Πανεπιστημίου Κινηματογράφος Βρεττανία 
(πρώην θέατρον 'Αργυροπούλου) υπό τήν διεύθυνσιν 
τών κ. κ. Τριβέλλα καί Δημητριάδη, τό πρόγραμμα 
τοΰ όποιου ποικίλλεται άπό δεκαπενθημέρου καί 
πλέον καί μέ διάφορα νούμερα βαριετέ τοΰ γνωστοΰ 
άριστοκρατικοΰ καμπαρέ—ντάνσιγκ Φέμινα. "Ηδη, 
ήρχισε τήν προβολήν καί πρώτης βιζιόν έργων, δπως 
τής παρελθούσης έβδομάδος μέ τό «Βαμπίρ» καί μέ 
τάς αύτάς τιμάς εισιτηρίων 15 καί 10.

Πολύ ικανοποιητικά έπίσης άποτελέσματα πα
ρουσιάζει καί ό κινηματογράφος τής Πανεπιστημια
κής Λέσχης "Ιρις τοΰ κ. Α. Ζερβοΰ, είς τόν όποιον 
προβάλλονται τά έκλεκτότερα έ'ργα τής έφετεινής 
παραγωγής, είς β' βιζιόν καί μέ τιμάς εισιτηρίων 
δΓ δλα τά βαλάντια

**

Κατά τό παρ. δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν 
κατά κινηματοθέατρα καί ήμερομηνίας τά έξής έργα 
α' βιζιόν.

Παλλάς: 3—9 Φεβρουάριου «Καίνιγκσμαρκ» μέ 
τήν Έλίζα Λάντι καί 10—16 ίδίου «Ό κόμης Όμπλι- 
καντό» μέ τόν Ζώρζ Μιλτόν (Μπουμπούλ).

Τιτάνια: 3—9 Φεβρουάριου «Τά μαύρα ρόδα» γερ
μανική ταινία τής U.F.A. μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ καί 
τόν Βίλλυ Φρίτς καί 10—16 ίδίου «Μή μέ ξεχνάς» 
μέ τήν Μάγδα Σνάϊντερ, συγχρόνως μέ τό Σπλέντιτ.

Σπλέντιτ·. 3—9 Φεβρουάριου «Ή Εύτυχία» μέ τόν 
Μπουαγιέ καί τήν Γκαμπύ Μορλαί, διά δευτέραν 
έβδομάδα καί 10—16 ίδίου «Μή μέ ξεχνάς» συγχρό
νως μέ τό Τιτάνια.

’Αττικόν: 3—5 Φεβρουάριου «Βαμμένος πέπλος» 

μέ μεγάλη εύσυνειδησία. Τό έργον του τεχνικώς 
είναι άμεμπτο, μέ πρώτης τάξεως φωτογραφία καί 
έπί πλέον καθαρώς κινηματογραφικό. Έάν στή θέσι 
τής Λίλιαν Χάρβεϋ έπαιζε μιά άλλη καλή αρτίστα, 
τά «Μαΰρα Ρόδα» θά μάς θύμιζαν τίς παληές έπι- 
τυχίες τής «Οϋφα». Ή Λίλιαν Χάρβεϋ ήθέλησε φαί
νεται ν’ άλλάξή τό εΐδός της. ’Ακόμη θέλησε νά μάς 
δείξη δτι είναι μεγάλη καλλιτέχνις καί δτι μπορεί 
νά συγκριθή καί μ’ αύτή τήν Γκρέτα Γκάρμπο. Τό 
άποτέλεσμα είναι εύνόητο. Όχι πώς είναι κακή. 
Άλλά δίνει τήν έντύπωσι δτι έχει χάσει τόν έαυτόν 
της. Έπί πλέον έχει άδυνατίσει κΓ έχει άσχημίνει 
υπερβολικά. Ό Βίλλυ Φρίτς κρατεί εύσυνείδητα ένα 
ρόλο άναρχικοΰ πού δέν τοΰ ταιριάζει. Καλλίτερος 
δλων δ ύποδυόμενος τόν διοικητή.

Τό φίλμ αύτό καθ’ έαυτό ήρεσε στήν πόλι μας 
άλλά άπεγοήτευσε τούς θαυμαστός τής Λίλιαν Χάρ
βεϋ, τής όποιας τό άστρον φαίνεται πειά όριστικά 
πώς κλείνει πρός τήν δύσιν του. 

μέ τήν Γκάρμπο, 6—9 Φεβρουάριου ή νέα κωμωδία 
«Ήσαΐα χόρευε» μέ τόν Χονδρόν καί Λιγνόν καί 10— 
16 ίδίου «2ον γραφεϊον κατασκοπείας» μέ τόν Ζάν 
Μυρά.

Πάν&εον; 3—9 Φεβρουάριου «Ρεγγίνα» μέ τήν Λ. 
Οϋλριχ καί 10—16 «Διπλό ρομάντσο» τής Φόξ μέ 
τόν περίφημον τενόρον Νίνο Μαρτίνι.

Κοτοπούλη : 3—9 Φεβρουάριου «Τό μυστικόν τής 
Λαίδης Λάμπερτον» καί 10—16 ίδίου «Καίνιγκσμαρκ».

’Απόλλων : 3— 9 Φεβρουάριου «Τό μαΰρο δωμά
τιο», μέ τόν Μπόρις Κάρλωφ καί 10—16 ίδίου «Τό 
σπήτι τοΰ τρόμου», έργον γκράν-γκινιόλ, μέ τόν 
Τσέστερ Μόρις.

** *
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον αί Α' βιζιόν προ- 

βληθεϊσαι ταινίαι είς τούς κεντρικούς Κινηματογράφους 
τών ’Αθηνών έπραγματοποίησαν τά κατωτέρω εισιτήρια ;

‘Εβδομάς 27-2 Φεβρουαρίου 1936.
ΤΙΤΑΝΙΑ < Λουκρητία Βοργία», Γκ. Γκαμπριό.
Δευτέρα 27 ’Ιανουάριου Εισιτήρια 2788
Τρίτη 28 » » 2712
Τιτάρτη 29 » » 2454
Πέμπτη 30 » » 2548
Παρασκευή 31 > » 1928
Σάββατον 1 Φεβρουάριου » 2378
Κυριακή 2 » » 1537

Τό δλον » 16345
ΠΑΛΛΑΣ · Ή πρώτη φλόγα», Σιμόν Σιμόν.
Δευτέρα 27 Ίανουσρίου Εισιτήρια 3621
Τρίτη 28 » » 2772
Τετάρτη 29 > » 2072
Πέμπτη 30 » > 2290
Παρασκευή 31 1567
Σάββατον 1 Φεβρουάριου » 2203
Κυριακή ·> » » 3784

Τό δλον 18309
ΑΤΤΙΚΟΝ ♦ Βαμμένος πέπλος», Γκρ. Γκάρμπο.
Δευτέρα 27 Ιανουάριου Εισιτήρια 4792
Τρίτη 28 » » 4342
Τετάρτη 29 » » 3687
Πέμπτη 30 > » 4076
Παρασκευή 31 » > 2570
Σάββατον 1 Φεβρουάριου » 3214
Κυριακή ο » » 3916

Τό δλον 26597
ΠΑΝΘΕΟΝ «Τά άπόκρυφα.τής Τσέκσς», Κ. Φράνσις.
Δευτέρα 27 ’Ιανουάριου Εισιτήρια 1476
Τρίτη 28 » 1648
Τετάρτη 29 > > 1310
Πέμπτη 30 » » 1364
Παρασκευή 31 » 1200
Σάββατον 1 Φεβρουάριου » 1311
Κυριακή 2 » » 2528

Τό δλον > 10837
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ή Εύτυχία», Γκ. Μορλαί.
Δευτέρα 27 ’Ιανουάριου Εισιτήρια 2932
Τρίτη 28 > > 3185
Τετάρτη 29 > 2762
Πέμπτη 30 > » 2901
Παρασκευή 31 > > 2224
Σάββατον 1 Φεβρουαρίου » 2628
Κυριακή 2 » > 3183

Τό δλον » 19815

ΑΠΟΛΛΩΝ «Μαζούρκα», Πόλα Νέγκρι, β' βιζιόν.
Δευτέρα 27 Ίανόυαρίου Εισιτήρια 808
Τρίτη 28 > » 854
Τετάρτη 29 > 776
Πέμπτη 30 > 992
Παρασκευή 81 > » 556
Σάββατον 1 Φεβρουαρίου » 938
Κυριακή 2 » > 2098

Τό όλον 7022
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα κατά 
τήν προηγουμένην έβδομάδα. 9ι82

Σύνολον Εισιτηρίων 16804
Πλήν τού ανωτέρω αριθμού εισιτηρίων, 
τό αύτό έργον είς τό «Τιτάνια» κατά 
τάς 2 προηγηθείσας εβδομάδας έπραγ- 
ματοποίησε καί έτερα 50.995 εισιτήρια. 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Καπετάν βρυκόλακας».
Δευτέρα 27 "Ιανουάριου Εισιτήρια 2268
Τρίτη 28 » 1936
Τετάρτη 29 > » 1508
Πέμπτη 30 » » 1119
Παρασκευή 31 » > 869
Σάββατον 1 Φεβρουαρίου > 1143
Κυριακή 2 > » 2125

Τό δλον > 10968
•Εβδομάς 3 —9 Φεβρουαρίου 1936.

ΤΙΤΑΝΙΑ «Τά μαΰρα ρόδα», Λ. Χάρβεϋ
2832Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου Εισιτήρια

Τρίτη 4 > > 3051
Τετάρτη 5 > » 2823
Πέμπτη 6 > » 2527
Παρασκευή 7 > > 1910
Σάββατον 8 » » 2176
Κυριακή 9 » » 3091

Τό δλον "18410
ΠΑΛΛΑΣ « Καίνιγκσμαρκ», Έλίζα Λάντι.
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου Εισιτήρια 3629
Τρίτη 4 > » 3420
Τετάρτη 5 » » 3384
Πέμπτη 6 > » 3151
Παρασκευή 7 » > 2627
Σάββατον 8 > » 2984
Κυριακή 9 4930

Τό δλον » 24125
ΑΤΤΙΚΟΝ «Βαμμένος πέπλος» Γκρ. Γκάρμπο».
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου Εισιτήρια 1061
Τρίτη 4 » » 1149
Τετάρτη 5 > > 1391

Τό δλον 3601
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ
αύτοΰ έργου καί etc τό αυτό Κίνημα-
τοθέατρον κατά τήν παρ. έβδομάδα. 26597

Σύνολον 30198
ΑΤΤΙΚΟΝ «Ήσαΐα χόρευε», Χονδρός καί λιγνός.
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου » 3233
Παρασκευή 7 > > 2826
Σάββατον 8 3178
Κυριακή 9 > > 6036

Τό δλον » 15273
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Εύτυχία» Β' εβδομάς.
Δεύτερα 
Τρίτη

3
4

Φεβρουάριου Εισιτήρια 656
933Τετάρτη 5 > » 1123Πέμπτη 6 W -- 1106

Παρασκευή 7 948Σάββατον 8 1328Κυριακή 9 2141
Τό δλον 8235

Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ 
αυτού έργου καί είς τό αύτό Κινημα- 
τοθέατρον κατά τήν παρ. έβδομάδα. 19815

Σύνολον 28050
ΠΑΝΘΕΟΝ «Ρεγγίνα», Λουΐζα Ούλριχ.
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου Εισιτήρια 817
Τρίτη 4 1172
Τετάρτη ο » » 140g
Πέμπτη 6 > » 1408
Παρασκευή 7 1334
Σάββατον 8 » » 1404
Κυριακή 9 > > 2197

Τό δλον » 9735
ΑΠΟΛΛΩΝ «Μαΰρο δωμάτιο», Κάρλωφ.
Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου Εισιτήρια 1591
Πέμπτη 4 » » 1519
Παρασκευή 5 » » 1389
Σάββατον 6 > » 828
Κυριακή 7 > > 816
Δευτέρα 8 » » 913
Τρίτη 9 > » 2123

Τό δλον » 9179
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Τό μυστικόν τής Λαίδης Λάμπερτον».
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου Εισιτήρια 1034
Τρίτη 4 » » 1064
Τετάρτη 5 > > 988
Πέμπτη 6 » > 637
Παρασκευή 7 J > 702
Σάββατον 8 » » 687
Κυριακή 9 > > 1210

Τό δλον » 6322

ΙΠΜΤΒΜΙΜ I
Πειραιεύς

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά φίλμ «‘Π παρείσακτος» μέ 
τήν Μπρ. Χέλμ καί «Τ’ απόκρυφα τής Τσέκας».

Χάϊ-Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Πρώτη φλόγα» 
μέ τήν Σιμόν Σιμόν καί «Άς ζήσουμε απόψε» μέ τήν 
Χάρβεϋ.

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή παραμονή τής 
ναυμαχίας» μέ τήν Λίλ Νταγκόβερ καί «Ευτυχία» μέ τόν 
Μπουαγιέ.

Καπιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Έπιζόντ» μέ τήν 
Πάουλα Βέσσελυ καί «Τό βαμμένο πέπλο».

Άπόλλαιν (Ν. Κοκκινιάς) Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μαζούρκα» καί «Φολί Μπερζέρ».

Έκλαίρ. (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα «‘Π 
νήσος τών θησαυρών» καί «Παραμονή ναυμαχίας».

Κρυστάλ. (Ν. Κοκκινιάς) Προεβλήθησαν τά έργα «Ό 
τάφος τοΰ ’Ινδού» καί «Τό πλήρωμα».
Καλάμαι

ΤριαΛόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό καταχτητής 
τών θαλασσών», «Φολί Μπερζέρ», «Τό μυστικόν τοΰ μπλέ 
δωματίου», «“Εγκλημα καί τιμωρία», «Σαμαράγκ», «Οί 
λαθρέμποροι τής Ν. Υόρκης», «Μαύρα μάτια», «Πρό· 
σκλησις σ’ ένα βάλς», «Στά άδυτα τής ζούγκλας», «Λευ
κός γάμος», «Ντυμπαρύ», «Νέες περιπέτειες τοΰ Ταρ- 
ζάν». «Ό καταδότης» καί Ραγισμένες καρδιές».

" Εαπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Ποιος ό ένοχο;», 
«‘Ο λοχαγός τών κοζάκων», «Ό χονδρός καί λιγνός στό 
μέτωπο», «‘Ο άνθρωπος σκιά», «Στήν τρέλλα τοΰ χοροΰ», 
«Δικτάτωρ γιά μιά μέρα», «Πώς έσβυσε μιά αγάπη», 
«Τό τελευταίο βάλς τοΰ Στράους», «Ό μυστηριώδης κ. 
X.»1 «Κάρμεν», «Έκλεψαν έναν άνδρα», «Μις Μπά»,
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«Ή τυχβδιώκτρια τής Τύνιδος». «Νύχτες Μόσχας» «Παρ
θένες μέ στολή» καί «Πολωνέζικο αίμα».

Σχολής. (Α»βυ&. Άγγελοπούλου). Προεβληθη- 
σαν τά φίλμ «Έπίσκεψις τό βράδυ», «‘Η άρτοπώλις», ·Έ- 
πανάστασις στή Σαγκάί», Οί πέντε τής τζαζ», «Τσάρε 
βιτς», «Κατηγορούμενε ομολόγησε», «‘Ο . κόμης Μοντε 
Χρίστο», «Ό υπερασπιστής τοϋ νόμου», «Ό αλήτης φοι
τητής», «Πολωνέζικο ρομάντσο», «Βατερλω» καί «Στά 
βάθη τοϋώκεανοΰ». Κτφαλλωνίτης
Χανιά

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τραγούδι τών 
Εθνών», «Κλεμένη αγάπη». «Μεγάλος διάβολος σέ μι
κρό παπούτσι», «Τά μυστήρια τής ζούγκλας», «ΚΙγκ 
Κόγκ», «‘Ο μυστηριώδης κ. X.» καί -Μις Μπά».

‘Η διεύθυνσις τοΰ ανωτέρω κινηματογράφου είναι α
ξία θερμών συγχαρητηρίων διότι μή φεισθεΐσα δαπανών, 
έξησφάλισε διά τήν τρέχουσαν περίοδον τά έκλεκτότερα 
έργα έφετεινής παραγωγής ώς καί σειράν έγχρωμων 
σόρτς.

Πάν&τον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πέκος», «"Ερως 
καί ήθική», «‘Η υποδοχή τοΰ Βασιλέως», «Ή δεσποινίς 
κυρία», «Φολί Μπερζέρ», «Ό σίδηρους δούξ», «’Ανάστα- 
σις», «Ό δράκος τής Σαγκάί», «Ό τελευταίος γίγας» καί 
«Μαζούρκα».

Ό κ. Δσσκαλογρηγοράκης είναι άξιος συγχαρητηρίων 
διά τήν άνακαίνησιν τοϋ κινηματογράφου του καί τήν 
προβολήν τών έκλεκτών έργων πού έξησφάλισε κατά τό 
τελευταϊον ταξείδιόν του εις τάς 'Αθήνας. Κολάρος 
Aypiyiey

Τιτάνια. (Έπιχ. Μ. Καζαντζή). Προεβλήθησαν τά 
έργα «Καζανόβα», «Δύο καρδιές σ’ ένα βάλς», «Τό μαλ- 
τέζικο μαχαίρι», «Μαύρη κόλασις», «Ή ήρωίς τής Μον- 
μάρτης» καί διάφορα νιούς.

Κτντριχόν. Σενεχίζει τάς παραστάσεις ό θίασο; Γα· 
βριηλίδη — Μυράτ (υίοΰ). Πααχαλίδης
Αιβάδεια

■Αρμονία. Προεβλήθησαν τά έργα «Χαραυγή», «Κι’ 
έμενα ποιος θά μέ φιλήση», «'Ένα όνειρο, ένα βάλς», 
«Αμόκ», «Καρτιέ Λατέν», «Έσκιμώ», «Ένα βάλς πού 
δέν ξεχνιέται», «Τό δνειρον», « Υπό τήν σκιάν τής παγό
δας» καί «Χαλύβδινοι αετοί». Πανουργίας

Άατήρ, Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κόκκινος σουλ
τάνος», «'Αστυνομικό αυτοκίνητο No 17», «Σαπφιό» «Τό 
αηδόνι τής Βιέννης», «Ό στιγματισμένος», «Ή αδελφή 
μου κι* έγώ»,«Ό δςόμος τοΰ καθήκοντος», «Τά απρόοπτα 
τοΰ βαγκόν-λί», «Ή κουκαράτσα», «"Οταν ήμουν κατά
σκοπος», «Ή κυρία μέ τάς καμελίας» έπιτυχώς, «Μαύρη 
σκιά», «Ένα αστέρι πέφτει άπό τόν ουρανό» «Τό μεγάλο 
παιγνίδι» καί ή πάλη Αόντου-Ντήν. Βουδούρης
Καβάλλα

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τυφών», «Τό κε
φάλι ενός άνθριόπου», «Μαζούρκα» μέ πολύ μεγάλην έ
πιτυχίαν, «Τό ρομάντζο μιας δακτυλογράφου», «Τό 
καμπαρέ τών ονείρων». «’Εστεμμένοι είλωτες» καί «‘Ο 
τυχοδιώκτης». Προσεχώς «Όνειρον θερινής νυκτός», 
«Εύθυμη χήρα» κ. ά.

Αιονυσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρομάνς»' «’Ανά
μεσα σέ δυό καρδιές». «Τό πλήρωμα», «Νέα Ύόρκη 
Μιαμί» καί «Βαρώνος άτσίγγανος». ’Επίσης έδωσε τρεις 
παραστάσεις ό θίασος Κοτοπούλη μέ τό έργον «Ό μπα
μπάς εκπαιδεύεται» μετά μεγάλης έπιτυχίας.

Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα «Τούνελ No 9 δέν ά
παντά», «Μια φωνή στό σκοτάδι», «Τό άγριο άλογο», «Ό 
έπιδρομεύς τού άέρος», «Ναύτης μέ καρδιά», «Μπαμπού- 
να», «Υποβρύχιον SQS», «Ό Σαρλόι στά χαρακώματα» 
καί «Ό θρίαμβος τοΰ Τίμ*. Βααιλαχος
Σύρος

' Απόλλων. Καθ’ όλον ιό παρελθόν ίδήμερον έδιδε

παραστάσεις ό θίασος Πάολας Νικολέσκο. ’Από δέ τή · 
παρελθούσης έβδομάδος έπανέλαβε τάς προβολάς του ό 
κινηματογράφος καί προεβλήθησαν τά έργα «Έπανάστά- 
σις στά χαρακώματα», «20 χιλ, χρόνια στό Σίγκ Σίγκ» 
άμφότερα άνεπιτυχώς, «”Ιλιγγες-. «Τό βάλς τοΰ παρα
δείσου», «Τό μονοπάτι τοΰ θανάτου» καί «Ό λοχαγός τών 
κοζάκων». Προσεχώς «Χαλύβδινοι αετοί», «Τό καμπαρέ 
τών ονείρων» κ. ά. Γτραγάλας
Ξάνθη

Ήλύαια. ΙΙροεβλήθησαν τά έργα «Ή πριγκήπισσα 
τοΰ τσάρντας» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «Περιπέτειαι στή 
Χονολουλοΰ», «Ό άσωτος υιός», «Ή δάκτυλό παντρεύε
ται», «Πριγκήπισσα Αλεξάνδρα», «Χόρ-Χόρ αγάς» μέ 
έξαιρετικήν έπιτυχίαν και διάφορα νιούς. Προσεχώς «Έ
σκιμώ», «Περιπλανώμενος Ιουδαίος» κ. ά.

Πάν&τον (Βωβός). Προεβλήθησαν τά έργα Τυφεκι
σμός τοϋ Τσάρου», « Ο άδελφοκτόνος» καί «Τό έπικίν- 
δυνο πήδημα». Παρασχίδης
‘ ApyereAfv

Άτλαντίς. Προεβλήθησαν τά έργα “Τσιγγάνικο τρα
γούδι,, “Διπλούς γάμος,, “Ο ωραίος καταχτητής,, “Άγά 
πα με αύτή τή νύχτα,, καί “Κάρμεν,,.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Γκράντ Ότέλ», 
«’Ελεύθερες ψυχές», «Όρλώφ», «Τό βάλς τοϋ Δουνάβεος», 
καί ή ταινία τής άφίξεως καί υποδοχής τοΰ βασιλέως.

Τιτάνια. Διέκοψε τάς προβολάς του διά νά δώση πα
ραστάσεις ό θίασος Μαίρης Κροντηρά. Βουτσινάς 
Aiyiev

ΛΓπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Π δυκτυλογρά- 
φος καί τά εκατομμύρια», Πώς έσβυσε μιά αγάπη». 
«’Ισραήλ», «Ή πριγκήπισσα τοΰ τσάρντας», «Αικατε
ρίνη ή μεγάλη» καί «Παρθένος μητέρα». Προσεχώς Ή 
Ανάστασις», «ΟΙ Άθλιοι», «Χωρίς οικογένεια κ. ά.

’ Ανάπλασις. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυθιστόρημα 
μιας εταίρας», «’Ελεύθερες ψυχές», «Τά χείλη σου προδί
δουν», «Οί τιτάνες τοΰ άέρος» «Πάλι σάν πρώτα», «Τρία 
ραντεβού τά μεσάνικτα», «Ζοσλέν», «Μιά γυναίκα έκλεψε 
έναν άνδρα» ή κηδεία τοΰ Στρατηγού Κονδύλη καί «Μις 
Μπά». Καρβτλας
Ρέθυμνου

ΊδαϊονΑντραν. Προεβλήθησαν τά έργα «Δυό καρ 
διές ευτυχισμένες», «Μάτα χάρι», «Λευκή ’Αδελφή», «Ή 
ωραία τής Γρενάδης», «Άνθρωπος χωρίς όνομα», «Πε
ριπέτειες στή Χονολουλοΰ», «Μαρίτα» καί «Πλωτή νήσος 
No 1 δέν άπαντά» μέ έπιτυχίαν. Προσεχώς «Παγκανίνι» 
καί «Πριγκήπισσα τοϋ τσάρντας». Όδ. Βαιταδ.
Ζάκυνθος

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Παραμύθια Όφ- 
μαν», «Ό υιός τοΰ γκάγκστερ», «‘Ο σωσίας» «Νύχτες 
Νέας ‘Υόρκης» καί «Μυστηριώδης περιπέτεια»- ’Ηδη 
διέκοψε διά νά δώση 15 παραστάσεις ό θίασος Πάολας.

Γρνπάρη 
Πατραι.

Ίνττάλ. Προεβλήθησαν τά έργα “Μιά νύχτα έρωτος,. 
‘Ό διάβολος είναι γυναίκα,, “Λευκός γάμος,, καί ή κη
δεία τοΰ βασιλέως τής ’Αγγλίας.

Πάνϋ-εον (Αίθουσα) Προεβλήθησαν τά έργα “Στή 
χωρατών άνθρωποφάγων,, καί “Ενοχοποιητικά έγγραφα,,

Πάνθεο» (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα “Τό 
έγκλημα τής 7ης Λεωφόρου,, καί “Στή χώρα τών άνθρω
ποφάγων,,. Άνδριόπουλος
Λάριοσα

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα Βιεννέζικα παρα
μύθια,, Ματωμένη χαραυγή,, “Νυκτερινή περίπολος,, “Ο 
μυστηριώδης φακίρης,, “Πολυμελής οικογένεια,, “Ότσι- 
τσόρνια,, “Κατηγορούμενε ομολόγησε,. “Κατά διαταγήν 
τοΰ αϋτοκράτορος,, Παγκόσμιος θύελλα,, “Η άρτοπώλις 

τ ό» i I ικσίω ·., ’ Γ ι σ Γ.ή % τ >ί μυστηρίου,, “Μ υσιηριώδης 

νεκρανάστασις,, “Θά πάρω έναν εκατομμυριούχο,, “Κο
ρίτσια γιά παντρειά,, ,‘Η εύθυμη χήρα,, “Σκάνδαλον,, 
“Η ταξειδιώτις,, “"Ετσι είναι ή Σιμόν,, “Σοΰ χαρίζω 
τή βραδυά μου,, “Στή χώρα τών ονείρων,, “Ιερή Φλόγα,, 
“Δεσποινίς Ζωζέτ ή γυναίκα μου,, καί “Πώς έσβυσε μιά 
αγάπη,,.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα “Βαρκαρόλα,, “Τό 
δράμα τοΰ μεσονυκτίου,, “Ο καταχτητής τών θαλασσών,, 
“Ό καταδότης., “Ραγισμένες καρδιές,, “Ο άνθρωπος τών 
δύο κόσμων,, “’Ερωτικό ρομάντσο,, “Καριόκα,, “Μαρίτα., 
“Λευκός γάμος,, “Νοκτοϋρνο,, “Τρελλή Λόλα„ “3 υιός 
τοΰ Κόγκ,, “Τό μυστικόν πού καίει,, “Πρόσχλησις σ’ένα 
βάλς,, “Μικρούλα καλώς ήλθες,, “Η δεσποινίς κυρία,, 
“Ο Έντυ φακίρης,, “Στή χώρα τών άνθρωποφάγων,, 
"Καρτιέ Λατέν,, “Ο άρχων τοΰ κόσμου,, “Τό κύκνειον 
άσμα,, καί “Ανάστασις,,.
Σέρραι.

Πάν&τον. Προεβλήθησαν τά έργα “Τούνελ 9 δέν ά
παντά,, “Νυκτερινή πτήσις,. “Δύσκολος δρόμος,, "Σινικόν 
τείχος,, “Τό ρομάτζο μιάς δακτυλογράφου,, “Απόψε θά 
έλθω κοντά σου,, μέ πολύ μεγάλην επιτυχίαν καί "Τό 
παραστράτημα,, μέ επιτυχίαν.

Λβάνιοκ. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Αμόκ,, “Η κυρία 
μέ τάς καμελίας,, μέ πολΰν μεγάλην έπιτυχίαν, "Τό αη
δόνι τής Βιέννης,, “Άζέφ,, καί “Άβδούλ Χαμίτ,, (Κόκ
κινος σουλτάνος) μέ έξαιρετικώς μεγάλην έπιτυχίαν.

Βαταχίδης
Δράμα

Μύγας. Προεβλήθησαν τά έργα «’Αμόκ», «‘Ο κόσμος 
προχωρεί», «Μιά νύχτα στή Βενετία», «Ό πατέρας», 
«Τό τελευταίο βάλς τοΰ Σοπέν», «Παρθένες τοϋ 1935» 
καί «Εστεμμένοι είλωτες».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Σκλάβοι τής Κι-

ΕΙΙΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ!! ΚΛΘΙΣΜΑΤΟίΙ 
(Φ9ΤΕΤΓ) 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ & ΘΕΑΤΡΩΝ 

ΒΑΪ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙ

Έργοστάσιον : ‘Οδός Κολώτου 1 
Έργαστήριον: Άγ. Μελετίου 127 
Πληροφ.: Πάξ Φίλμ Φειδίου 11 

ΤΙΜΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
Άπό δρχ. 150 καί άνω

ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ
Ε Μ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΘΗΝΑΙ
ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ. 18

ΤΗ'-ΈΦ 28-400
TAX. ΚΙΒ. 17-1

ΑΓΟΡΑΙ 
ΠΩΛΗΣΕ1Σ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
_ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 

Ειδική δ|γάνωσις διά τήν 
Κεντρώαν ’Ασίαν και ’Α

φρικήν.

WEBSTER CHICAGO
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ 

ΗΧΗΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΪΤΟί ΑΞΑΡΑΗΣ 
ΣΤΑΔΙΟΥ 6θδ - ΑΘΗΝΑΙ 

ΤΗΛ. Δ)ΣΙΣ : "ΧΡΙΣΤΑΞΑΡ,, 
Άριθ. Τηλεφώνου 26.845

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

MIX. Α.ΓΑΖΙΑΔΗ 
“ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ ΦΙΛΜ Κο„ 

ΑΘΗΝΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32
ΑΡ. ΤΗΛΕΦ, 23-544 

ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥΣ ΩΡΑΣ 8-ι-ο-ιβ 

Παραγωγή καί έκμετάλλευσις ελ
ληνικών κινηματογραφικών έργων 

Είδικότης καί ταχύτης 
είς τήν λήψιν Ζουρνάλ. 

Τηλ. Δ)σις : “ΚΟΣΜΟΦΙΛΜ,, ΑΘΗΝΑΣ

νας» «‘Η κόλασις τής Σαγκάης», «Φρανκενοτάιν», «Άέ. 
ριον X 9», «Σκιές ήμικόσμου» καί «Χονδρός καί λιγνός-

Γοριδάρης
Βόλσς

’Αχίλλειο»·. Προεβλήθησαν τά έργα “Νόκ Άουτ,, 
“Μαΰρα μάτια,, μέ τήν Σιμόν Σιμό», “Νύχτες Πετρουπό- 
λεως„ “Η Εύθυμη χήρα,, “Η ταξειδιώτις,, “Η μνηστή 
τοϋ Φράνκενστάϊν,, “Λιμπελάί,, “Μιά νύχτα στό Μόντε 
Κάρλο,, “Οί φυγάδες,, “Νατάσα,, “Ανάμεσα σέ δυό καρ
διές,, καί “Κέρινες μάσκες,,.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα “Μιά νύχτα έρω
τος,, “Στή χώρα τών άνθρωποφάγων,, “Η ’Ανάστασις,, 
“Έπιζόντ,, “Ποζαμπό,. “Τό κλεμμένο περιδέραιον,, “Δέν 
είμαι εγώ ό ένοχος,, “Ο λοχαγός Μπόμπη,, “Ζάν Ντ’ 
Άρκ,, "Σερενάτα Τοζέλλι,, καί “Εύθυμη ζωντοχήρα,,.

Σημ. Καταπληκτικήν έπιτυχίαν έσημείωσαν τά έργα 
“Νύχτες Πετρουπόλεως,, (Άχίλλειον) καί “Ανάστασις,, 
(Τιτάνια). X. Π.
Μυτιλήνη

2απφώ. Προεβλήθησαν ένα περιπετειώδες μέ τόν 
Τίμ Μάκ Κόυ, «‘Ο καταχτητής τών θαλασσών», «Κλό 
Κλό» μετ’ έπιτυχίας, «Μιά νύχτα στή Βενετία», «Φραν- 
κενστάιν», «Τό δράμα τοΰ μεσονυκτίου» καί <Ό κόμης 
Μόντε Χρίστο». Έδωσε έπίσης παραστάσεις έπί δωδε- 
καήμερον ό θίασος ’Αλίκης Μσυσούρη.

Πάν&τον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό άετός τής 
’Ισπανίας», «‘Ιερή φλόγα», «Τρεις όψειςπρός Άνατολάς», 
άνεπιτυχώς, «Εύθυμη χήρα» μετ’ έπιτυχίας, «Ζουζοΰ» μέ 
τήν Μπαΐκερ, «Ή ταξειδιώτις», «Θά πάρω έναν εκατομ
μυριούχο», «Στά κύματα τού Βοσπόρου» “Ο θησαυρός 
τών πειρατών,, “Οί καλλικάντζαροι,, καί “Μαΰρα μά
τια,,. Προσεχώς "Ο δήμιος,, "Ματωμένη χαραυγή,, “Κό
στα Ντίβα,, κ. ά. Σωφρονιάδης

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝ IKON ΕΡΓΑΧΤΗΡΙΟΝ

ΔΗ (Λ. ΠΟΝΤΙΚΗ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΡΑΔΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ISTITUTO RADIOTECNICO MILANO 
rAAOSTQNOS ΑΡ. 8 ΑΘΗΝΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΣΚΕΥΗΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΤΙΟΛΕΩΣ, 
Εργασία ύπευθύνως ήγγυημένη καί άρτια άπό 

πόσης άπόψεως.
Κατασκευή Ραδιόφωνων και Ραδιογραμμοφώνων
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ΙΚΑΛ8ΕΝΤΕ Ή πόλις τοΰ έρωτος, τών ώρ,αίων γυναικών, όργίων καί τοΰ τραγουδιού.

ΚΑΛΙΕΝΤΕ Ή μοναδική έπιτυχία τής πεντάμορφης Μεξικανίδος
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Ilin

ΝΤΟΛΟΡΕΕ ΝΤΕΛ PIO 
-=ΚΑΛΙΕ11ΙΤΕ=- 

Στό Ραδιόφωνο - Στά Καμπαρέ - ατούς Χορούς. — Τά τραγούδια της: «ΜΟΥΤΣΑΤΣΑ» 
= «ΚΟΥΚΑΡΑΓΣΑ» «ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ- «ΚΑΛ1ΕΝΤΕ»
= θά τά τραγουδήσουν συντόμως δλοι.

ΚΑΛΙΕΝΤΕ άπόλαυσις — ΚΑΛΙΕΝΤΕ- οργασμός μουσικ ς — ΚΑΛ1ΕΙΊΤΕ ή πλουσιωτέρα ται- 
= νία πού έγινε μέχρι σήμερον μέ σύμπραξιν τών διασήμων αστέρων

ΠΑΤ ΟΜΠΡΑΪΑΝ - ΓΚΛΕΝΤΑ ΦΑΡΡΕΛ - ΛΕΟ ΚΑΡΙΛΛΟ
Ξ καί τοΰ περιφήμου χορευτικού ζεύγους ΝΤΕ ΜΑΡΚΟΣ
| ΚΑΛΙ1ΕΝΤΕ προβάλλεται είς τό ΙΠΑΝ0ΕΟΝ τών ’Αθηνών
I ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

I ΙΟϊΟΡΝίΡ ΜΙΙΡΟί ΦΕΡΣΤ NAilDWfi ΦΙ/ιΜί ΕΛ/iAU. Ε.
I ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΟΝ 32- ΑΘΗΝΑΙ
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