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Ο μέγας Ρωσσο · Μογγόλος καλ?ατέχνης τοΰ Κινηματογράφου, δπως έμφανίζεται εις τήν μεγά- 
λην ταινίαν τοΰ Κόρτβιχ «ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΕΙΛΗ» πού κατέρριψε έν Γερμανία κάθε προηγούμενον 

ρεκόρ είσπράζεων.
(Άιτοχλιιστική έκμ»τάλλ«υβις τής Άνωνΰμβυ Έτβιρβίας «ΑΝΖΕΡΒΟΣ»),

KKHimiiHlIlHIIliiiiiiiiiitiiimiutiiniiiiiii



HT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<M<MJ< <<<<<<<

Hr

Hr

Στό έρώτημα τής μεγαλυτέρας Αγγλικής έφημερίδος ’ ποια είναι τά ώρανότερα άστυνομικά 
έργα,, τό κοινόν σχεδόν παμψηφεί ύπέδειξεν τά έργα τοΰ περιφήμου συγγραφέως πού έχουν 
ώς ήρωα τόν Κινέζον άστυνομικόν ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΝ.
Ή “Φ Ο Ξ„ φροντίζουσα πάντοτε νά ίκανοποιή τάς άπαιτήσεις τοϋ διεθνούς κοινού έκινημα- 
τογράψησεν δλην τήν σειράν τών άθλων τοΰ θρυλικού Κινέζου ντεντέκτιβ.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ μεΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μιά έζαιρετική περιπέτεια τού ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΝ στό Παρίσι, τήν Πόλι τού Φωτός άλλά καί 
τών μυστηρίων, μέ έρμηνευτάς τόν ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΟΛΑΝΤ καί τήν ΜΑ1ΡΗ ΜΠΡΑΤΑΝ.

Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΜΙΑ
Ή πειό άφαντάστως πρωτότυπη άστυνομική ταινία πού έγεινε ποτέ μέσα είς τό έξωτικόν 
περιβάλλον τής Αίγύπτου. Πρωταγωνιστούν 6 ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΟΛΑΝΤ, ή χαριτωμένη ΠΑΤ 
ΠΑΤΕΡΣΟΝ καί ή ώμορφη PITA ΚΑΝΤΣΙΝΟ.

Ο ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΝ ΣΤΗ ΣΑΓΚΑΗ
Ή έξοντωτική πάλη τού άστυνομικού μας μέ τούς φοβερούς λαθρέμπορους τής Κίνας. “Ολη 
ή σκοτεινή ζωή τοΰ Κινεζικού ύποκόσμου, μέ τά χασισοποτεία του, τάς διασκεδάσεις του, 
τάς άγριότητάς του.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΝ
‘Η τελευταία καί πειό συναρπαστική περιπέτεια τοΰ Κινέζου άστυνόμου- Τό φίλμ αύτό, τό 
όποιον έζακολουθεΐ νά προβάλλεται μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν είς τόν μεγαλύτερου κινη
ματογράφον τής Νέας Ύόρκης, τό ΡΟΞΥ ΘΗΑΤΕΡ, έκτυλίσσεται μέσα είς τήν γεμάτην 
μυστήριον καί ‘ έζωτισμόν,, άτμοσφαϊραν τών πνευματιστών καί ύπνωτιστών. Εκτός άπό τόν 
ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΟΛΑΝΤ, Ιδεώδη πλέον ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΝ, συμμετέχουν -ή ΡΟΖΙΝΑ ΛΩΡΕΝΣ, ό 
ΧΕΡΜΠΕΡ ΜΟΥΝΤΙΝ καί ή ΑΛΓΟΥ Ι Ν.

ΘΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:

Ο ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΝ ΣΤΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ
Τό όποιον σκηνοθετεί δ μεγάλος ρεζισέρ ΧΑΡΡΥ ΛΑΧΜΑΝ, ό δημιουργός τοΰ μοναδικού 
είς τήν Ιστορίαν τής Κινηματογραφίας άριστουργήματος "Η Κ Ο Λ Α Σ I Σ„ τού Δάντε.

ΤΑΙΝIΑΙ:

Βίφ>© Φ>0ΛΙΜ188
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΔΟΣ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 6
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ΜΗ ΜΕ
Τό περίφημοι’

ΕΧΝΑΣ
μουσικόν αριστούργημα μέ τόν διάσημον τενόρον ΜΠΕΝΖΑΜΙΝΟ ΤΖΙΛΙ 

καί τήν Μάγδα Σνάϊντερ.
Τό φίλμ πού έσημείωσε κολοσσιαίαν έπιτυχίαν 
προβληθέν συγχρόνως έπί μίαν έβδομάδα είς 
τούς Κινηματογράφους ΤΙΤΑΝΙΑ - ΣΠΛΕΝΤΙΤ 
καί έσυνεχίσθη διά δευτέραν έβδομάδα είς τό 
ΤΙΤΑΝΙΑ.

ΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ! ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ ΤΗΣ ΕΒΛΟΜΑΛΟΣ

Είς τό ΤΙΤΑΝΙΑ

ΟΤΑΝ Ο ΕΡΩΣ ΨΙΘΥΡΙΖΕΙ
Σκηνοθεσία: ΓΚΕΖΑ ΦΟΝ ΜΠΟΛΒΑΡΤ 

Πρωταγωνιστής: ΓΟΤΣΤΑΒ ΦΡΑΙΛ1Χ

Είς τό X Π A Ε Ν Τ IΤ

Η ΞΑΝΘΗ ΚΑΡΜΕΝ
Τό τελευταΐον αριστούργημα τής ΜΑΡΘΑΣ ΕΓΓΕΡΤ

ΓΊΡΟ£ΕΧ9£

» Η ΓΟΝΔΟΛΑ ΤΩΝ ΧΙΜΑΙΡΩΝ
Hr Τοΰ ΜΩΡΙΣ ΝΤΕΚΟΜΠΡΑ
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• I Μέ τήν ΜΑΡΣΕΛ ΣΑΝΤΑΛ καί τόν ΑΝΡ1 ΡΟΛΑΝ

* ΝΥΧΤΑ ΓΑΜΟΥ
Μέ τήν ΑΝΝΑ ΣΤΕΝ καί τόν ΓΚΑΡΤ ΚΟΤΠΕΡ

Ητ --------------
to
» ΤΔΙΝΙΔΙ ΤΗΣ

! ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΗίΙίΕΟί
J ΟΜΗΡΟΥ 2 — ΑΘΗΝΑΙ — ΤΗΛ. 21-830
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ΘΡΙΑΜΒΟΙ δέν είναι πομπώδεις ρεκλάμες στό χαρτί.
ΘΡΙΑΜΒΟΙ είναι τά γεμάτα συρτάρια τών ταμείων πού βρίσκει κάθε βράδυ 

ό έπιχειρηματίας.
Τοιούτου είδους θριάμβους άπεδείχθη δτι μόνον ή ταινίες μας σημειώνουν.

Καί άπόδειξις: ΚΑΛΙΕΝΤΕ
II

Ρεκόρ εισπράξεων τοΰ ΠΑΝΘΕΟΥ τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα.
Τά τραγούδια της: Μουταάτσα, Καλίέντε, Κουκαράτοα, Κυρία μέ τά . 

κατέκτησαν ολους.

π Α ΛΛΑΣ 17-23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΗΤΡΟΤΗΣ
*() τραγικό γολγοθάς μιας παραστρατημένης πού βαδίζει τόν ακάνθινο δρόμο 

τής έγκαταλείψεως ...
Τό άγνό μαρτύριο μιας πονεμένης μητέρας...

ΣΗΜΑ =
ΚΙΝΛΪΝΟΥ

LE SIGNAL
Ό θρίαμβος τοΰ Κινημ)φου 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Τό άνώτερον κάθε περιγρα
φής αεροπορικόν αριστούρ
γημα πού από πολύ καιρό έ
χουν νά ιδοΰν τά μάτια σάς. 

ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
(CENTRAL AIRPORT) 

Πραγματική εποποιία τών αι
θέρων μέ τόν άλησμόνητον 
από τήν ταινίαν Άερομαχίαι 
Δυτικοϋ Μετώπου μεγάλον 

καλλιτέχνην

ΡΙΣΑΡ ΜΠΑΡΘΕΛΜΕΣ 
πού μάς παρουσιάζει μιά κι
νηματογραφική δημιουργία ή 
οποία κατέπληξεν τόν κόσμον 
μέ τήν δυνατήν της ύπόθεσιν 
και μέ σκηνάς πού προκα- 
λοΰν τήν Αγωνία ως καϊ τόν 

ίλιγγον.

III·
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Ένας ουράνιος ύμνος στό πιο βαθύτερο άνθρώπινο αίσθημα... 
Πρωταγωνιστούν οί άσσοι τοΰ Γαλλικού Φίλμ

ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ ΡΟΖΑΙ - ΦΕΛΙΞ ΟΥΝΤΑΡ- 
ΕΛΛΑ ΜΥΛΛΕΡ (τής Κομεντί φρανσαίζ).

ΑΤΤΙΚΟΝ 2-8 ΜΑΡΤΙΟΥ

τής Ρωσσικής ψυχής 0 ΑΣΣΟΣ ΤΟΝ ΑΣΣΟΝ 
Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ

Τών Ρωσσικής 
ύποθέσεως ταινιών

-III

ΒΑΡΚΑΡΗΣ ΤΟΥ
Σενάριο: ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΣΕΛ Σκηνοθεσία: ΣΤΡΙΤΣΕΦΣΚΥ

Πρωταγωνισταί:
ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΝΣΑΡ - ΒΕΡΑ ΚΟΡΕΝ - ΙΝΚΙΤΣΙΝΩΦ 

ΣΑΡΑ ΒΑΝΕΛ

ΒΟΛΓΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΤίΙΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

I
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I0WHIP ΜΙΝΙ-ΦΕΚΤΜΙΙΜΜ ΦΙΛΜΣ W1U.E.
ΠΛΤΗΣΙΟΝ 32 - ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΑΕΦ. 28-541

Α. Ε. Κ. Ε.
32 - ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ - 32
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Μιά δημιουργία πού όμοια δέν έχει παρουσιάσει έως τώρα ή οθόνη.

Μέ δυναμισμό άκαταγιόνιστο, μέ πάθη όρμητικά, μέ δρασι χαλύβδινη και μέ 
κοινωνικό περιεχόμενο.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΤΟΛΜΗΡΑ-ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΝΥΚΤΕΣ ΑΓΩΝΙΑΣ
(les hors la loi)

'Η τρομερά σύγκρουσις, ή Αδυσώπητος πάλη τών ήρώων ποΰ θέτουν τό κα
θήκον ύπεράνω κι’ αυτής τής ζωής των κατά τών εχθρών τής κοινωνίας τών 

βασιλέων τοΰ υποκόσμου τών ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ
'Ένα κινηματογραφικόν γεγονός !

Είς τό μεγαλείτερον Κινηματοθέατρον 
τών ’Αθηνών

ή τελευταία συγκλονιστική δημιουργία τοΰ

Ε Μ I Λ ΓΙΑΝΝΙΓΚΣ
ΝΥΚΤΕΣ ΑΓΩΝΙΑΣ - G-MEN

Μέσα στό σάλαγο τών πολυβόλων ! Μέσα στόν πιο ανθρώπινο δραματισμό. 
Μέσα στό τρομερό άνθρωποκυνήγι ! Μέσα στόν ίσκιο ένός ρομάντζου !

ΜΙΑ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΟΥΜΟΥΛΟΥΣ
ποΰ έπέβαλεν είς τήν μεγαλυτέραν καλλιτεχνικήν φυσιογνωμίαν τόν θυελλώδη 

πρωταγωνιστήν του τόν

ΤΖΕΗΜΣ ΚΑΓΚΝΕϊ
μέ τό υπέρλαμπρο, τό αυ
θόρμητο, τό καταπληκτικό 

παίξιμό του

ΝΥΚΤΕΣ ΑΓΟΝΙΑΣ
Είναι ή ταινία ποΰ έθρι 
άμβενσε τήν παρελθοΰ- 

σ ιν εβδομάδα είς τό

Π A Ν Θ Ε Ο Ν
Γιατί είναι άνωτέρα καί 
αυτής ακόμη τής ταινίας 

μας
ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΔΡΑΠΕΊΗΣ
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ΜΕΡΙΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

I0VQPNIP ΜΠΡΟί ΦΕΡίΓ Hiimt ΦΙΙΜί ΕΑΜΣI ί.
ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32

Τηλεγραφήματα: ΒΑΝΕΒΑΡ— ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφωνον : 28 541

..........Ό Τραούμουλους είναι έργον μεγάλης ολκής προ τοΰ οποίου ή 
κριτική οφείλει νά κατάθεση τά όπλα.

At Σινιμά

.......... Τό βαθύ δράμα τοΰ Χόλτς δέν ήταν δυνατόν νά εύρη τελειότερο 
ερμηνευτή άπό τόν δαιμόνων αυτόν κολοσσόν τής δραματικής τέχνης.

Μπερλίνερ Ταάϊίοονγχ

..........Είναι άναμφισβητήτως ή σημαντικωτέρα μέχρι σήμερον δημιουρ
γία τοΰ Γιάννιγκς.

Φίλμ Σονριέ

..........Τα παρατεταμένα καί ένθουσιάιδη χειροκροτήματα τοΰ κοινοΰ κατά 
τήν πρεμιέραν, υπήρξαν δ πρόδρομος τής λαμπροτέρας σταδιοδρομίας πού 
έγνώρισε ποτέ ένα κινηματογραφικό έργο.

ΜαγχαζΙν

(’Αποκλειστική έκμετάλλε*'*ΐΕ έν Έλλάδι τής Ανωνύμου 'Εταιρείας Κινημ. Έπιχειρ. «ΑΝΖΕΡΒΟΣ»).



ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έτησία........Δρ. 100.—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

Έτησία Δρχ. 250 ▼
At ovvigopai anafai 
τήτως προπληρώνονται ,

ΛΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ1ΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Λ 924 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ-ΔΙΕΥβΥΝΕΙΧ

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία ‘Οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥ2 άριβ. 43 
(Α ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου : 28-143ΕΤΟΣ ΙΓ ΑΡ.4 (373)
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ΜΕΤΡΟΠΟ ΛΙΤΑΝ

Άπό τά διάφορα είδη τών φιλμ τά μουσικά είναι 
έκεϊνο πού άρέσουν περισσότεμο. Γιά τήν ’Αθήνα 
θά μείνουν αλησμόνητα ή «Σερενάτα Σοΰμπερτ», 
«Τό Βάλς τοΰ Δουνάβεως», καί πειό πρόσφατα, «Ή 
εΰθυμη χήρα· καί τό «Μιά νύχτα έρωτος». Τό τε
λευταίο μας t-δωσε τήν ευκαιρία νά γνωρίσομε τήν 
Γκραίης Μούρ, μιά άπό τις μεγαλύτερες σήμερα 
σοπράνο τοΰ κόσμου. Κάτι παρόμοιο μ’ αύτό είναι 
καί τό περίφημο «Μετροπόλιταν», τό όποιον μόλις 
πρό διμήνου έτελείωσε καί παίζεται ήδη μέ θριαμ 
βευτικήν έπιτυχία στά διάφορα κινηματοθέατρα τής 
Αμερικής.

Τό φίλμ αύτό πού έσκηνοθέτησε ό γωστός ρώσ" 
σος ρεζισέρ Ρισάρ Μπολεσλάφσκυ εκτυλίσσεται 
μέσα στά μεγάλα άμερικανικά θέατρα καί μας 
γνωρίζει δλη τή ζωή, τήν τόσο θορυβώδη, τόσο 
ποικιλόχρωμη τών παρασκηνίων, μέ τά σκάνδαλα, 
τούς φθόνους καί τή ζήλεια πού βασιλεύει έκεΐ.

Άλλά τό χαρακτηριστικό θέλγητρο τοΰ «Μετρο
πόλιταν» είναι ή παρουσία τοΰ Λώρενς Τίμπετ, τοΰ 
πρώτου βαρυτόνου τής Κρατικής Αμερικανικής 
-Οπερας. Ό Λώρενς Τίμπετ είς τό φίλμ αύτό άπο- 
θεώνεται. Έκτελεΐ. μέ τήν κρυστάλλινη φωνή του 
καί τήν άνυπέρβλητη τέχνη του, χίς άθάνατες άριες 
τών «Παληάτσων, τής «Κάρμεν» καί τοΰ «Κουρέως 
τής Σεβίλλης» καί σκορπά ρίγη καλλιτεχνικής συγ- 
κινήσεως είς τούς θεατάς. Κοντά του θαυμάζονται 
ιδιαιτέρως ή Βιρτζίνια Μπρούς, ή όποια έκτελεΐ μέ 
πτιλλή χάρι τήν άρια τής Μικαέλας άπό τήν «Κάρ
μεν» καί ή Άλίς Μπράντι, στό δύσκολο ρόλο μιας 
περασμένης πειά καί έκχεντρικής πριμαντόνας.

Κατά τάς πληροφορίας μας ή ·Φόξ Φίλμ» έφρόν- 
τισε νά τό φέρη τό ταχύτερον στήν Αθήνα καί εύρί· 
σκεται σέ διαπραγματεύσεις μ’ έναν άπ’ τούς μεγα 
λυτέρους κινηματογράφους τής πρωτευούσης γιά νά 
τό προβάλη έκεΐ. Έτσι έλπίζομε πώς σύντομα θά 
μάς δοθή ή εύκαιρία νά θαυμάσωμε κι’ έμεΐς αύτό 
τό μουσικόν άριστούργημα, γιά τό όποιον μιλά δλη 
ή ‘Αμερική.

Ή ύπόθεσις τοΰ άνωτέρω φίλμ έχει έν όλίγοις ώς 
έξής : «Απογοητευμένος, κουρασμένος άπό τά τουρ-

*0 στίχος... Δρ. 10.— 
Ή σελίς. ...» 800.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΑΧ. 5 Ji

ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ
νέ του στις έπαρχίες ό Λώρενς Τίμπετ, ένας τρα 
γουδιστής μέ περίφημη φωνή, πού τόν έχουν δμως 
παραγνωρίσει οί θεατρώναι, άποφασίζει νά τά παίξη 
δλα γιά δλα καί δέχεται νά τραγουδήση σ’ ένα 
θίασο πού έχει ώς πριμαντόνα τήν Άλίς Μπράντυ, 
μιά δύστροπη καί έγωΐστρια γυναίκα, πού νομίζει 
πώς έχει τήν ώραιότερη φωνή τοΰ κόσμου

Αύτή, χάρις στό βαλάντιο ένός πλουσίου φίλου 
της, κάνει δ,τι θέλει στό θέατρο, διορίζει καί παύει 
ήθοποιούς, κανονίζει τό ρεπερτόριο καί δίνει τή 
γνώμη της χωρίς νά τής τήν ζητήσουν, σέ κάθε 
είδους ζήτημα.

Ό Τίμπετ τής άρέσει. Εύρίσκει τήν εύκαιρία νά 
τοΰ έκδηλώση τά αίσθήματά της, άλλά γίνεται έξω 
φρενών δταν άντιλαμβάνεται πώς ό νεαρός τενόρος 
δέν άνταποκρίνεται σ’ αύτά. Επειδή έσυνήθισε νά 
πραγματοποιή κάθε της έπιθυμία, κάθε της καπρί
τσιο, δέν μπορεί νά ύποφέρρ τήν προσβολή αύτή 
πού τής έγεινε.

Ή θύελλα ξεσϊιά δταν ή Μπράντυ άνακαλύπτει 
πώς ό Τίμπετ είναι έρωτευμένος μέ τήν ώμορφη 
Βιρτζίνια Μπρούς, τήν κόρη ένός πλουσιωτάτου 
τραπεζίτου, ή όποια έργάζεται ώς τραγουδίστρια 
στό θίασο άπό άγάπη πρός τήν τέχνην. Απειλεί 
τούς πάντας καί τά πάντα, δημιουργεί μιά φοβερή 
σκηνή καί φεύγει άπό τό θίασο.

Ό Τίμπεμ προσπαθεί νά σώση τήν κατάστασι 
άλλά άποτυγχάνει. Χρήματα δέν ύπάρχουν στό τα
μείο, τό προσωπικόν ζητεί νά πληρωθή καί πριμαν
τόνα ικανή πού νά ξέρη τό ρόλο, άδύνατο νά βρεθή. 
Στή κρίσιμη αύτή στιγμή έμφανίζεται ό άπό μηχα
νής θεός·, ή Βιρτζίνια Μπρούς. Προσφέρεται νά πλη- 
ρώση δλα τά έξοδα καί άναλαμβάνει αύτή νά παίξη 
τόν ρόλον τής πρωταγωνίστριας. Τά πράγματα 
διορθώνονται καί τό φίλμ τελειώνει μέ τήν άποθέω- 
σιν τών ήρώων μας άπό ένα ένθουσιώδες κοινόν».

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ καί άπό τής σελίδος αύτής, 
ένα περισπούδαστον άρθρον περί τοΰ μορφωτικοΰ 
Κινηματογράφου, άφιερωμένο στήν ειδική ’Επιτροπή 
τοΰ ελληνικού 'Υπουργείου Παιδείας.
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Παραγωγή Itala Film
“ ΜΗ ΜΕ ΞΕΧΝΑΣ

'Ομιλούσα γερμανιστί Προεβλήθη συγχρόνως 
είς τά «Τιτάνια» καί «Σπλέντιτ» 

’Εκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
Ό Άουγκούστο Τζενίνα, ό παλαίμαχος ’Ιταλός 

σκηνοθέτης, ώς σκοπόν τής νέας του αυτής παρα
γωγής είχε τήν έπίδειξιν τών φωνητικών προσόν 
των, τών πραγματικά έξαιρετικών, τοΰ Μπενζαμίνο 
Τζίλι, του μέγαλυτέρου, κατά πολλούς, τενόρου τής 
έποχής μας. Δεδομένου δμως δτι ό Τζίλι δέν είναι 
ούτε νέος, ούτε ώραΐος, οϋτε καλός ήθοποιός, ή 
προσπάθεια τοΰ Τζενίνα δέν ήταν εΰκολη. Γι’ αύτό ό 
Τζενίνα έξέλεξε ένα θέμα, στό όποιον δλη σχεδόν 
ή δραματική δράσις συγκεντρώνεται στό πρόσωπο 
τής ήρωΐδος, καί άνέθεσε τόν ρόλον αύτόν είς 
τήν Μάχδα Σνάϊντερ, ήθοποιόν μέ πείραν καί άγα- 
πητήν είς τό κοινόν.

Τό φιλμ πού έπετεύχθη, άπό καλλιτεχνικής άπό· 
ψεως άσφαλώς δέν είναι έξαιρετικόν. Είναι δμως 
άπ’ έκεΐνα πού συγκινοΰν καί άρέσουν πάντοτε είς 
τό πολύ κοινόν. ’Εάν προστεθή είς αύτό καί τό 
θέλγητρον τής έξαιτετικής φωνής τοΰ Τζίλι, είναι 
εύνόητον νά έξηγηθή ή μεγάλη έπιτυχία πού έγτώ- 
ρισε τό φίλμ κατά τήν προβολήν του στή Αθήνα.

Παραγωγή Cie Fr. C.

2ον ΓΡΑΦΕΙ ΟΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «Αττικόν» 

’Εκμετάλλευσις: Άμολ. - Βουλγαρίδη Α.Ε.Κ.Ε.
‘Ομολογούμε πώς σπάνια μάς έδόθηκε ή εύκαι 

ρία νά δούμε έργον κατασκοπείας τόσον καλό. Στό 
είδος αύτό τών φίλμ, έπειδή είναι άπ’ έκεϊια πού 
άρέσουν είς τό κοινόν, είχε γίνει πολύ κακή έκμε- 
τάλλευσις. Φιλολογία τής δεκάρας, άφθονη πτωχή 
αίσθηματικότης, έλλειψις κάθε ψυχολογίας, ήσαν τά I 
χαρακτηριστικά τών πλείστων έργων κατασκοπείας. 
Τό “2ον γραφεΐον,, μάς δείχνει δτι μπορεί νά ύπάρξη 
καί τέχνη στό παραγνωρισμένο αύτό είδος

Ή ύπόθεσις του λογική Ενδιαφέρουσα, έξελίσσε 
ται στρωτά καί μέ πιθανοφάνειαν. Ό διάλογος είναι 
καλογραμμένος καί συχνά έξυπνος

Πρωταγωνιστούν ή Βέρα Κορέν. ό Ζάν Μυρά καί 
ό Ζάν Γκαλάν. Οί δύο τελευταίοι είναι, δπως συνή
θως, άψογοι. Ή Βέρα Κορέν, ώραιοτάτη, μάς δείχνει 
γιά πρώτη φορά τις δυνατότητές της καί μάς κάνει 
νά ξεχάσωμε τήν άποτυχημένη της έμφάνισι στό 
φίλμ «Φωνή χωρίς πρόσωπο».

Τό «2ον γραφεΐον· χωρίς ύπερβολή είναι άπό τά 
καλλίτερα γαλλικά φίλμ πού είδαμε έφέτος

Δοθέντος δέ τοΰ είδους του, είναι έπόμενον νά 
σεμειώση παντοΰ δπου ήθελε προβληθή μεγάλη 
έπιτυχία.

Παραγωγή Minerva Film

BI Κ ΤΩ Ρ 1 A
Ομιλούσα γερμανιστί Προεβλήθη στό ·Παλλάς» 

'Εκμετάλλευσις «Άνζερβός» A Ε.
Τό περίφημο μυθιστόρημα τοΰ Κνούτ Χάμπσουν 

«Βικτωρία» Εδωσεν άφορμήν είς τόν σκηνοθέτην Κάρλ 
Χόφμαν νά έπιτύχη ένα λεπτώτατον αισθηματικόν 

ποίημα. Όμολογουμένως είχαμε καιρό νά δούμε τό
σον έξευγενισμένον, τόσον λεπτόν φίλμ. Ή Ιστορία 
τοΰ Κνούτ Χάμπσουν είναι σέ πολλούς γνωστή Πρό
κειται γιά τόν μ^γάλον έρωτα δύο νέων, πού ή κοι
νωνικές συνθήκες τούς χωρίζουν καί πού καταλήγει 
μέ τόν θάνατο τής νέας. Τό θέμα δέν είναι πολύ 
νέο Άλλά ή μεγάλες άλήθειες είναι αιώνιες καί 
πάντοτε σύγχρονες.

Ό σκηνοθέτης γιά νά «γυρίση» τό έργον του κα· 
τέψυγε στή Σουηδία καί μάς δίνει άφθονες εικόνες 
άπό τά ύπέροχα Σκανδυναυϊκά τοπεϊα. Ή «Βικτώ- 
ρια» μπορεί νά χαρακτηρισθή ώς έργον «ύπαίθρου» 
γιατί κατά τό μεγαλύτερον μέρος της έκτυλίσσεται 
είς «έξωτερικά».

Τά μεγαλειώδη φιόρντ, φωτογραφημένα περίφημα, 
τοπεία μαγευτικά, όρίζοντες άνοικτοί, πλημυρι- 
σμένοι άπό φώς, λυρισμό καί γηοτεία, παίζουν σπου 
δαΐο ρόλο είς τό φίλμ.

Πρωταγωνιστούν ή Λουΐζα Οϋρλιχ καί ό Χάνς 
Βήμαν. Ή πρώτη σ’ ένα ρόλο πού τής ταιριάζει έξαι- 
ρετικά, μάς δίνει μιά περίφημη καί όλοζώντανη 
σκιαγραφία τής Βικτώριας. -Ετσι τήν έφαντάσθηκε 
ό συγνραφεύς, έτσι τήν έφανταζόμεθα καί έμεΐς. Ό 
Χάνς Βήμαν ίσως δέν ήταν ό καταλληλότερος γιά 
τόν ρόλον τοΰ ποιητοΰ. Πάντως τόν κρατεί εύσυ 
νείδητα.

Τό φίλμ, δπως ήταν έπόμενον, ήρεσε πολύ είς τό 
κοι,όν μας, τό όποιον δείχνει ιδιαιτέραν άδυναμίαν 
διά ιά ρωμαντκά δράματα

Παραγωγή Kiiiocombinat

Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια» 

clubbing
’Εκμετάλλευσις Ε.Κ.Ε.

‘Η πρώτη όμιλοΰσα Σοβιετικής παραγωγής ται
νία ποΰ βλέπομε στόν τόπο μας. Τό φίλμ αύτό δέν 
όμο άζει καθόλου μέ τά βωβά ρωσσικά έργα (Πο- 
τέμκιν, Γάμος "Αρκτου, Σταυρός καί Μάουζερ κ. ά) 
πού τόσον είχαμε θαυμάσει πρό δεκαετίας στά 
«’Ολύμπια·.

Είναι ένα έργον ρεαλιστικά κωμικόν, κατά τόν 
τύπον τών αμερικανικών «μπυρλέσκ», τών όποιων 
άλλωστε ύφίσταται μεγάλως τήν έπίδρασιν. Άκόμη 
άκολουθεϊ καί είς τήν μουσικήν τήν άμερικανικήν 
σχολήν. Ή τζάζ καί ό χαρακτηριστικός άμερικανι 
κός τρόπος ένορχηστρώσεως, έπικρατοΰν είς δλον 
τό φίλμ.

Άλλά τό φίλμ αύτό, παρά τά άνωτέρω, μάς προ
σφέρει καί κάτι έξαιρετικά πολύτιμον: τήν πρωτοτυ
πίαν του είς τάς λεπτομερίας καί είς τά «εύρήματα». 
Ή σκηνή τοΰ καυγά τών μουσικών, ή έκτέλεσις τής 
συνθέσεως ποΰ έμπνέεται ό βοσκός άπό τά χελιδό
νια ποΰ κάθονται έπάνω στά τηλεφωνικά σύρματα, 
τό τόσον πρωτότυπον νούμερο τοΰ τέλους καί ή 
χαριτωμένη έκτέλεσις τής «Ούγγρικής Ραψωδίας» 
τοΰ Λίστ άπό τήν όρχήστραν πού νομίζει ώς μαέ
στρον καί παρακολουθή εί; τάς κινήσεις του τόν έ· 
ρωτευμένον βοσκόν, είναι «εύρήματα» έξαιρετικά, 
πού τιμοΰν τόν συγγραφέα των.

Δυστυχώς τό φίλμ ύστερε! άπό τεχνικής πλευράς. 
Φαίνεται δτι εί; τήν Ρωσσίαν τά μέσα δέν εύρίσκον- 
ται είς έξελιγμένην κατάστασιν. Ή φωτογραφία, ό 
φωτισμός, τά ντεκόρ, τά κοστούμια, τό μοντάρισμα, 
και γενικώς δλον τό τεχνικόν μέρος ύστερεΐ.

Οί ήθοποιοί, πλήν τής ύποδυομένης τήν ’Ελένην,
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ή όποί-α είναι κυριολεκτικά Ανυπόφορη, παίζουν τούς 
ρόλους των ικανοποιητικά. ’Ιδίως, ό Ούτέσωφ, πού 
υποδύεται τόν βοσκόν, δείχνει μεγάλην ποικιλίαν τα
λέντου.

Γενικά πρόκειται περί έργου άνομοιογενοΰς, εις 
τό όποιον τά προτερήματα έναλάσσονται μέ τά ε
λαττώματα, τό όποιον όμως Αξίζει νά τό δή κανείς, 

.γιατί προσφέρει νέον αίμα εις τήν Κινηματογραφι
κήν Τέχνην. Είναι εύνόητον δτι ή «Κωμωδία τής 
ζωής» θά συναντήση μεγάλην πολεμικήν, θά εύρη 
τούς φανατικούς ύπερασπιστάς καί διώκτας της, 
δπως άλλωστε συμβαίνει μέ κάθε τι τό νέον.

Παραγωγή First National

Κ A Λ I Ε Ν Τ Ε
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 

dubbing
Έκμετάλλευσις Γουώρνερ Φέρστ Νάσιοναλ Α.Ε.

Τό φίλμ αύτό συνεχίζει τήν σειράν τών φαντα" 
σμαγορικών Ρεβύ «Καριόκα», «Τό μπάρ τών όνεί- 
ρων», «Εύθυμη ζωντοχήρα» κ. ά. "Ενα θέμα κατά 
τό μάλλον καί ήττον ένδιαφέρον, έλαφρό καί δια- 
σκεδαστικό, χρησιμεύει ώς βάσις εις τόν'σκηνοθέ
την διά νά παρουσιάση δλον αύτόν< τόν όργασμόν 
τής μουσικής καί τοΰ χοροΰ. Τό έ’ργον έκτυλίσσεται 
είτ τό Μεξικόν, τήν χώραν τών δυνατών παθών καί 
τοΰ ταγκό. Όπως δμως τό φίλμ είναι «γυρισμένο» 
σέ εϋθυμο τόνο, δλα αύτά τά πράγματα μάς παρου
σιάζονται κατά τρόπον πρωτότυπον καί διασκεδα- 
στικόν.

’Από τά διάφορα νούμερα έξαίρετο ώς σύλληψις, 
έκτέλεσις καί μουσική τό «Γυναίκα μέ τά κόκκινα».

Πρωταγωνιστεί ή Ντολόρες ντέλ Ρίο. Όμολο- 
γουμένως είναι περίφημη σ’ ένα ρόλο, ποΰ άπαιτεΐ 
πρωτίστως ώμορφιά, χάρι, κομψότητα, μπρίο καί 
άρκετό , ένθουσιασμό. Ό Τόμ Μπράουν, ή Γκλέντα 
φάρρελ καί ό "Εντουαρ “Εβερετ Χόρτον παίζουν 
σύμφωνα μέ τό πνεύμα τοΰ έργου. Παίζουν εύχά 
ριστα άν καί κάπου κάπου τονίζουν περισσότερο 
Απ’ δτι πρέπει τόν κωμικό χαρακτήρα τοΰ φίλμ.

Τό «Καλιέντε» στήν Αθήνα έσημείωσε μιά πολύ 
καλή έπιτυχία, πράγμα πού σημαίνει δτι τό κοινόν 
μας Αρχίζει νά βρίσκη εύχαρίστησιν εις αύτοΰ τοΰ 
είδους τά έργα.
Παραγωγή Fox Film

ΔΙΠΛΟ ΡΟΜΑΝΤΖΟ
Όμιλοΰσα Αγγλιστί Προεβλήθη εις τό «Πάνθεον» 

Έκμετάλλευσις Φόξ Φίλμ ‘Ελλάς A. Ε.
Τό φιλμ αύτό σημειώνει τήν πρώτην έμφάνισιν 

εις τόν κινηματογράφον τοΰ περιφήμου τενόρου τοΰ 
«Μετροπόλιταν» Νίνο Μαρτίνι, Πρόκειται περί έργου 
καλοβαλμένου, τό όποιον άν δέν διακρίνεται διά 
τήν πρωτοτυπίαν τοΰ θέματός του, πάντως, λόγω 
τής μουσικής του, τής καλής έρμηνείας τών ήθό- 
ποιών καί τής φωνής, τής πραγματικά ώραίας τοΰ 
Μαρτίνι, παρακολουθεΐται μέ ένδιαφέρον Απ’ αρχής 
μέχρι τέλους.

Ό Μαρτίνι είναι διά τόν κινηματογράφον πραγμα
τικόν Απόκτημα.

Είναι σπάνιον τραγουδιστής νά συνδιάζει ώ- 
ραίαν έμφάνισιν καί καλήν ήθοποιΐαν. Ό Μαρτίνι 
έχει όμολογουμένως δλα αύτά τά σπάνια προτε
ρήματα.

Πλήν τοΰ Μαρτίνι 'συμμετέχουν είς τό «Διπλό 
Ρομάντσο» ή περίφημος γηραιά λίντερ ζένγκεριν Κα 
Έρνεστίνη ΣοΟμαν, ή περίφημος χορεύτρια κλασσι
κών χορών Μαρία Καμπαρέλλι, ό Ισπανός χορευ

τής Βινσέντε Έσκουτέρο, καθώς καί ή ώραιοτάτη 
Άνίτα Λούϊζ, ή Ζενεβιέβ Τομπίν καί ό Ρέτζιναλ 
Ντέννυ.

Συμπέρασμα: Τό «Διπλά ρομάντσο* -είναι ένα 
Από τά καλά μουσικά φίλμ τής σαιζόν.

Παραγωγή Metro Goldwyn Mayer

Η ΑΣΤΑΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «’Αττικόν» 

dubbing
Έκμετάλλευσις Μέτρο Γκόλντουϊν Φίλμς A. Ε.
Τό φίλμ αύτό είναι τό τρίτο κατά σειράν ποΰ βλέ

πομε έφέτος τής Τζόαν Κράουφορντ. Είναι ένα 
έργο καθαρώς αμερικανικής νοοτροπίας, μέ τύπους 
καί χαρακτήρας τελείως ξένους πρός ημάς, καί πού, 
κατά συνέπειαν, μάς Αφήνει τελείως ψυχρούς καί 
άσυγκινήτους.

Τό φίλμ είναι εύσυνείδητα «γυρισμένο» καί παίζε
ται Από ένα ιδεώδες τρίο πρωταγωνιστών ; Από τήν 
Κράουφορντ, τόν Κλάρκ Γκέημπλ καί τόν Ρόμπερ 
Μοντγκόμερυ.

Είναι κρίμα πού παρόμοια ταλέντα χρησιμοποι
ούνται γιά τέτιες Ανώδυνες κομεντί. Ή γνώμη μου 
είναι δτι ή Κράουφορντ μέ τις έφετεινές έμφανίσεις 
της έζημειώθηκε. Τό κοινόν μας πού τήν έλάτρευε 
καί τήν έθεωροΰσε ώς μιά Από τις ξεχωριστές συ 
μπάθειές του, άρχισε νά τήν θαυμάζει όλιγώτερον. 
Έάν ή διεύθυνσις τής «Μέτρο Γκόλντουϊν» θέλει νά 
κρατήση τήν Κράουφορντ είς τό ύψος της άς φρον- 
τίση ή μελλοντικές έμφανίσεις της νά είναι πειό 
έκλεκτικές.

Τό φίλμ, Ανεξαρτήτως τών παρατηρήσεών μας 
αύτών, είναι εύνόητον δτι λόγφ τών πρωταγωνι
στών του θά συναντήση, οπουδήποτε προβληθή, εύ 
μενώς ύποδοχήν.
Παραγωγή Metro Goldwyn Mayer

BI ΒΑ βΤαΛΑ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «’Αττικόν» 

dubbing
Έκμετάλλευσις Μέτρο Γκόλντουϊν A. Ε.

Τό φίλμ αύτό είναι ή σταδιοδρομία τοΰ περιφή
μου Μεξικανού ήρωος Βίλλα, ό όποιος Από ληστής 
έξελίχθη σέ έλευθερωτή τής πατρίδος του.

Τό έργον είναι θεαματικώτατον. Παρελάσεις, έπε- 
λάσεις, φέστες, ήρωϊσμοί, έρωτες, δλα αύτά μέσα 
στή θερμή Ατμόσφαιρα τού Μεξικανού, τήν όποιαν 
έφρόντισε ν’ άποδώση πιστά ό σκηνοθέτης.

’Αλλά κατά τή γνώμη μας, ή Αξία τοΰ ‘‘Βίβα 
Βίλλα,, συνίσταται κυρίως στήν έξαιρετική δημιουρ
γία τοΰ Ούάλλας Μπήρρυ. Ό μεγάλος αύτός καρα
τερίστας μέ τάς τελευταίας του έμφανίσεις μάς είχεν 
Απογοητεύσει, θυμόμαστε πάντοτε τόν ύπέροχο 
καλλιτέχνη πού ύπήρξε στις βωβές ταινίες καί ένο 
σταλγούσαμε νά τόν ξαναβλέπαμε στό ύψος του. 
Τό “Βίβα Βίλλα,, μάς δίνει αύτή τήν εύκαιρία Είναι 
πραγματική γοητεία ή παρακολούθησις τοΰ Ούάλλας 
Μπήρρυ στό ρόλο τοΰ Βίλλα. Πόσο κέφι, πόση ζων- 
τάνεια καί πόσον έκφραστικό είναι τό παίξιμό του.

Χάρις σ’ αύτόν παρακολουθούμε μ’ ένδιαφέρον 
τήν υπόθεσι, πού είναι καί τό πειό Αδύνατο σημείο 
τοΰ φίλμ

Οί άλλοι ήθοποιοί, χωρίς βέβαια νά φθάνουν στό 
ύψος τού Μπήρρυ, ύποδύονται μέ εύσυνειδησία τούς 
ρόλους των.

Τό “Βίβα Βίλλα,, έργον ένδιαφέρον Από πολλάς 
Απόψεις δέν έγνώρισε είς τό «Αττικόν» τήν έπιτυ- 
χίαν πού τοΰ ήξιζε. Είς τάς έπαρχίας ή έπιτυχία 
του, λόγφ τών περιπετειών του, είναι Απολύτως 
έξησφαλισμένη.
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Παρά τήν κίνησιν λόγω τών Άπόκρεω είς τούς 
διαφόρους χορούς καί τά _άλλα κέντρα διασκ δα 
σεως, οί κινηματογράφοι τής πρωτευούσης δεν υστέ
ρησαν είς συνκέντρωσιν θεατών, δπως αμφαινεται 
καί έκ τοΰ δημοσιευόμενου είς άΚλην στήλην πινα- 
κος πραγματοποιηθέντων εισιτηρίων, εις τούς κινη
ματογράφους ίδίω., α βιζιόν. ' , ,

Εννοείται, έκ παραλλήλου, δέν υστέρησαν ανα 
λόγως καί οί κεντρικοί λαϊκοί είς τούς όποιους εψε 
τος, έξαιρετικώς προβάλλονται έργα έκ τών δυνα- 
τοτέρων περιπετειωδών, ιδίως αμερικανικής παρα
γωγής. '

’Από τής παρελθούσης έβδομάδος οπότε είσήλ- 
θομεν πλέον είς τήν περίοδον τής Μεγ. Τεσσαρα
κοστής άρχεται κατά συνήθειαν, ή προβολή τών 
έκλεκτοτέρων ταινιών τής περιόδου, έλπίζετοιι δέ 
γενικώς δτι οί Κινηματογράφοι δέν θά ύστερήσουν 
νά προβάλλουν, δπως πάντοτε, τά καλύτερό των 
έργα άν καί ή γενομένη Αρχή Από τής παρελθού
σης έβδομάδος δέν μάς δίδει τό δικαίωμα νά έλπί- 
ζομεν καί πολλά.

* "*
Κατά'τό παρελθόν’’ δεκαπενθήμερον προεβλήθη

σαν κατά κινηματοθέατρα καί ήμερομηνίας τά έξης 
έργα α' βιζιόν.

Αττικό»: 17-23 Φεβρουάριου «’Άστατη γυναίκα» 
μέ τήν Κράουφορδ καί 24 1 Μαρτίου Βίβα Βίλλα» 
μέ τόν Ούάλλας Μπήρρυ.

Τιτάνια : 17-23 Φεβρουάριου ·Μή ιιέ ξεχνάς» μέ 
τόν Τζίλι διά δευτέραν έβδομάδα καί 24 1 Μαρτίου 
«Ή κωμωδία τής ζωής» ταινία σοβιετική

Παλλάς: 17-23 Φ βρουσρίου «Μητρότης- μέ τήν 
Φρανσουάζ Ροζέ καί 24 - 1 Μαρτίου -Βικτώρια» μέ 
τήν Λουΐζα Ουρλιχ.

Πάν&τον-, 17 - 23 Φεβρουάριου «Καλιέντε» με τήν 
Ντολόρες ντέλ Ρίο καί 24 1 Μαρτίου Νύχτες Αγω
νίας μέ τόν Τζέϊμς Κάγκκνεύ.

Σπλέντιτ: 17 - 23 Φεβρουάριου «Τό άσθετές φϋ· 
λον» μέ τόν Β, Μπουσέ καί 24 - 1 Μαρτίου Τό ήμε- 
ρολόγιον μιας ερωτευμένης» μέ τόν Χάνς Γιαράϊ

Άπόλίων: 17-23 Φεβρουάριου «Τό δράμα τού 
’Ατλαντικού» μέ τόν Τζίν Ράϋμον καί 24 - 1 Μαρτίου 
«Ό τελευταίος τών Μαϊκανών».

Κοτοπούλη: 17 - 23 Φεβρουάριου Σήμα κινδύνου- 
καί 24 - 1 Μαρτίου «Μαύρη κόλασις» μέ τόν Π. 
Μιοΰνι.

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον αί εΐ; πρώτην βιζιόν 
προβληθεΐσαι ταινίαι etc τούς κεντρικούς Κινηματογρά
φους τών Αθηνών ε πραγματοποίησαν τά κάτωθι είσι 
τηρια :

Έβδομάς 10 - 1 β^Φεββοναοίου 1936

Τό δλον

ΤΙΤΑΝΙΑ «Μή με ξεχνάς», Μ. Σ’
Δεύτερα 10 Φεβρουάριον
Τρίτη 11
Τετάριη 12
Πέμπτη 13 »
Παρασκευή 14 »
Σάββατον 15 »
Κυριακή 16 »

Λ'άϊντερ καί Τζίλι
Εισιτήρια 2453

» 2075
» 2657
» 2564
• 2338
» 2896
» 4132

» 19115

ΠΑΛΛΑΣ ·Ό κόμης Όμπλικαντό», Ζ. Μιλτιόν.
τ7ν',<1 Η φ>^“υσ<?ίϋυ ΚΙσιτήρια 2213
Τετάρτη 12 > ’ 1417
ΙΙέμπιη 13 . ’ '
Παρασκευή 14 » *
Σάββατον 15 » ’ }^35
Κυριακή 16 ,

..... 0052
° ολον » 13993

ΑΤΤΙΚΟΝ «2ον γραφεϊον κατασκοπείας», Ζ. Μυρά. 
Δεύτερα 10 Φεβρουάριου Εισιτήρια 2861

1 * » 2043
Τεταρττ] 2 » > .?309
Πεμ«Ίεΐ| 1» > » 901-4
Παρασκ υή 14 » ,
Σι<|>β τ ·ν Ιο , » 1931
Κιιρι. κ | 16 » , 3683

Τ» όλον 16755
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Μήμέ ξεχνάς», Μ. Σνάϊντερ «αΐ Τζίλι. 
Δευτιρα 10 Φεβρουάριου Εισιτήρια 1274
*Λ"' / « » 1283
Γεταρτη 12 » » 1578

’ » 1650Παρασκευή 14 . , 1408
Σαββατον 15 » » Η;80
Κυριακή 16 » t 2513

Ί’·> όλον » 11396
Εισιτήρια πριιγματο.τ ιηθέντιι ύπά υϋ 
αύτοΰ έργου είς τό κινηματοθέατρου 

Τιτάνια» κατά τήν αυτήν ώ; άνω ε-
ρ·ι> έβΜ μάια 19115

ν ολο ν
ΠΑΝΘΕΟΝ «Λιπλύ ρομάντσο», Νί-ο Μαρτίνε
Αευιερα 10 Φεβρουάριου Εισιτήρια
Ιριτη 11 » ,
Τετάρτη 12
ΙΙέμπιη 13
ΙΙαρασκευή 14 » ,
Σάββατον 15 »
Κι-ριαεή 16 » ,

Το όλον

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Καίνιγκσμαρκ», β' βιζιόν.
Δευτέρα 10 Φεβρουάριου Εισιτήρια
Τρίτη 11 » »
Τετάρτη 12 » »
ΙΙέμπιη 13 » ■ >
Παρασκευή 14 » »
Σάββατον 15 »
Κυριακή 16 » »

Τό δλον »
ΑΠΟΛΛΩΝ «Τό σπήτι τοϋ τρόμου», Τσ. Μόρις.
Δευτέρα 10 Φεβρουάριου Εισιτήρια
Τρίτη 11 » »
Τετάρτη 12 » »
Πέμπτη 13 » >
Παρασκευή 14 » »
Σάββατον 15 » »
Κυριακή 16 » »

Τό όλον »

30511

110-1 
991

1279 
1307
1447 
1497
2209 
9834

1000
908 

1065
946
830 

1050 
2384
8183

976 
842
771
626 
586
721 

1882 
640<
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Έβδομός 17 23 Φΐβρουαρίον 193d
ΤΙΤΑΝΙΑ «Μή μέ ξεχνάς» β’ έβδομός.
Δευτέρα 17 Φεβρουάριου Εισιτήρια 1502
Τρίτη 18 J» » 1712
Τετάρτη 19 » > 1750
Πέμπτη 20 » » 1928
Παρασκτυή 21 » » 1845
Σάββατον 22 > » 2308
Κυριακή >3 » » 3424

Τό όλον » 14469
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα κατά 
τήν παρελθοϋσαν ί δομάδα καί κατά 
τήν σύγχρονον προβολήν του είς τά
Κινηματοθέατρα Τιτάνια καί Σπλέντιτ. 30511

Σύνολον 4508υ
ΠΑΛΛΑΣ «Μητρότης», Φρανσουάζ Ροζέ.
Δευτέρα 17 Φεβρουάριου Εισιτήρια 1782
Τρίτη 18 1428
Τετάρτη 19 1631
Πέμπτη 20 1599
Παρασκευή 21 1552
Σάββατον 22 » » 1739
Κυριακή 23 2622

Τό όλον 12353
ΑΤΤΙΚΟΝ «Άστατη γυναίκα». Τζόαν Κράουφορδ.
Δευτέρα 17 Φεβρουάριου ΕΙσιτήρια 3078
Τρίτη 18 1983
Τετάρτη 19 1765
Πέμπτη 20 1492
Παρασκευή 21 1340
Σάββατον 22 1439
Κυριακή 23 2293

Τό όλον » 13390
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Τό ασθενές φΰλον», Β. Μπουσέ.
Δευτέρα 17 Φεβρουαοίου Εισιτήρια 973
Τρίτη 18 994
Τετάρτη 19 1004
Πέμπτη 20 1005
Παρασκευή 21 947
Σάββατον 22 1119
Κυριακή 23 » » 830

Τό όλον » «872
ΠΑΝΘ ΟΝ «Καλιέντε», Ντολ. ντέλ. Ρίο.
Δευτέρα 17 Φεβρουάριου Εισιτήρια 2944
Τρίτη 18 2716
Τετάρτη 19 2237
Πέμπτη 20 2023
Παρα σκευή 21 1616
Σάββατον 22 1803
Κυριάκέ) 23 2560

Τό όλον » 15899
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Σήμα κινδύνου», Ρ Μπάρδελμες.
Δευτέρα 17 Φεβρουάριου Εισιτήρια 1667
Τρίτη 18 1944
Τετάρτη 19 1227
Πέμπτη 20 891
Παρασκευή 21 783
Σάββατον 22 > 887
Κυριακή 2» 2120

Τό όλον » 9519
ΑΠΟΛΛΩΝ «Τό δράμα τοΰ Άτλαντικοΰ», Τζέν Ράυμον.
Δευτέρα 17 Φεβρουάριου Εισιτήρια 514
Τρίτη 18 629
Τετάρτη 19 618
Πέμπτη 20 622
Παρασκευή 21 650
Σάββατον 23 676
Κυριακή 23 1430

Τό όλον 5139

Μολονότι άρκετά ένωρίς, ήρχισεν έν τούτοις νά 
παρατηρεΐται κάποια κίνησις περί' τήν δημιουργίαν 
νέων θερινών κινηματογράφων έντός καί έκτος τών 
’Αθηνών.

Οϊίτω, ετοιμάζεται διά νά λειτουργήση έφέτος 
ένας μεγάλος θερινός κινηματογράφος έπί τής 
όδοΰ Καρόλου δπου σήμερον τό γκαράζ Τζέμη καί 
Σολάτση καί πρό ετών τό θέατρον Πολν&έαμα Κατά 
πληροφορίας μας, ό νέος αύτός θερινός κινηματο
γράφος θά είναι πολυτελέστατος, τόπου Ά&ηνας ή 
•Εσπέρου, μέ ήχητιςά μηχανήματα R. C. A. Photo
phone, ώς κινηματογραφική δέ έπιχείρησις θά άνήκη 
είς τήν όμόρρυθμον έταιρίαν, I. Πιτσάκης,Δ. Τζέμης 
καί Κ. Σολάτσης.

Έπίσης μελεταται νά λειτουργήση θερινός κινη
ματογράφος καί είς τήν συνοικίαν Σεπολίων.

Εις τόν συνοικισμόν Περιστεριού θά λειτουργήση 
έπίσης θερινός κινηματογράφος ΰπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ κ. Ν. Σαμπατάκου.

* * *
Τήν 15 λήξαντος μηνός Φεβρουάριου, έν τή αι

θούση τοΰ Κινηματογοάφου «’Αττικόν» έγένετό Γε
νική Συνέλευσις τής «Πανελληνίου Ένώσεως Κινη
ματογραφικής» διά τήν έκλογήν τοΰ νέου Διοικ. Συμ
βουλίου, συμφώνως τώ Καταστατικώ. Κατ’ αύτήν 
παρευρέθησαν οί έκ τών μελών κ. κ. Δημ. Σκούρας, 
Κ. Σαμαρτζής, Ν. Γαΐτης, θ. Δαμασκηνός, Δημ. 
Βουλγαρίδης, Ήρ. Οικονόμου, Κων. Χλοΐδης, Δ. 
Σαρφατής, Ίωσ. Μαργουλής, Π. Κωνσταντινίδης, 
Άλκ. Τριανταφύλλου, Στ. Τριβέλλας, Άλέκος Μυράτ, 
Σ. Σαρφατής, Γ. Πα,ιαστόφας, Δημ. Γιαννόπουλος, 
Α. Ζερβός, Π. Σαμπατακος, Τηλ. Σπυρίδης, Δ. Μα
νιάτης, Ε. ^ανθόπουλος, Ζήνων Λαουτάρης, Παν. 
Κανελλόπουλος, Ε. Μαυροδημάκης καί Ν. Άργύρης.

Γενομένων άρχαιρεσιών έξελέγησαν: Πρόεδρος 
ό κ. Νικ. Γαΐτης, ’Αντιπρόεδρος ό κ. Γ. Παπαστό- 
φας, Γεν. Γραμματεύς ό κ. Ήρ. Οικονόμου, Ταμίας 
ό κ. Τηλ. Σπυρίδης, Κοσμήτωρ ό κ. Δημ. Σκούρας 
καί Σύμβουλοι οί κ, κ. Κ. Σαμαρτζής, Κ. Χλοΐδης 
Δημ. Βουλγαρίδης καί Άλ. Μυράτ.

ΜιμμμιΟ
Πειραιεύς

Καπιτόλ ·. Προεβλήδησαν τά έργα «Ήσαΐα χόρευε» 
καί «Λουκρητία Βοργία».

Γίαλλάς: Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυστικόν τής 
λαίδης Λάμπερτον» καί «Καλιέντε».

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Βαριετέ» καί 
• Μαύρα Ρόδα».

Χάϊ —Λάίφ. Προεβλήθησαν τά έργα «2ον γραφεϊον 
κατασκοπείας» καί «Καίνιγκσμαρκ».

’Απόλλων (Ν. Κοκκινιάς), Προεβλήθησαν τά έργα 
«’Ερωτικό ρομάντζο» καί «Εύθυμη ζωντοχήρα».

Έχλα'ιρ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Αύτοθυσία γυναικών» καί «βαμμένο πέπλο».

Κρυστάλ. Προεβλήδησαν τά έργα «‘Ο μικρός Ιάκω
βος», «Βατερλώ» καί «Στραντιβάρι».
Θεσσαλονίκη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Είμαι έιας δρα
πέτης», «Βαμμένο πέπλο», «Θά πάρω έναν εκατομμυ
ριούχο» καί «Ήσαΐα χόρευε».

Τιτάνια Προεβλήθησαν τά έργα «Λουκρητία Βορ
γία», «Μαύρα Ρόδα» καί «Τό μαγικό παλάτι».

Διονύσια. Προεβλήδησαν τά φίλμ «Κάστα Ντίβα» 
καί «Μπανιέρα».

Πατέ. Προεβλήδησαν τά έργα «’Ο μικρός συνταγμα
τάρχης» μέ τήν Σίρλεϋ Τέμπλ καί «Κέρινες μάσκες».

Απόλλων. Προεβλήδησαν τά έργα «Τό αηδόνι τής 
Βιέννης», «Τό μυστικόν τών Βοροντσέφ», « Οταν η πόλις 
κοιμάται» «’Ερως μέ μοτοσυκλέττα», «Τό παραστράτημα» 
καί «Ό υιός τοΰ Κίγκ Κόγκ».

‘Αλχαζάρ. Προεβλήδησαν τά έργα « Ενας χρυσός 
άνθρωπος», «Τό τελευταίο βαλς» καί «Στήν τρέλλα τοϋ 
καρναβαλιού». _

ΈΪλνικόν. Προεβλήδησαν τά έργα «Βαρώνος ατσίγγα- 
νος», «Ραγισμένες καρδιές» και «Κρυφή αγάπη».

Πάν&τον. Προεβλήδησαν τά έργα «Ζιγκομαρ», « Υ
ποβρύχιον Σ. SOS», «Τό μυστικόν τών Βοροντσέφ», 
• ‘Ο μαύρος σεΐχης», «Ποτέμκιν» καί «Στό στίβο τής 
αγάπης». < ,

‘Αττικόν. Προεβλήδησαν τα έργα « Η αρτοπωλις των 
Παρισίων», «Ροκαμβόλ», «Σκιές ήμικόσμου», -Ό καβαλ- 
λάρης φάντασμα», «Οί λαδρέμποροι τής ‘Ισπανία;» καί 
ένα Τζώρτζ Ο'Μπριέν.

Κυβέλίια. Προεβλήδησαν τά έργα «Δάκρυα βασιλίσ- 
σης», «Τά θανατηφόρα βέλη», «Φαιδώρα», «Ό Σαρλώ 
στό μέτωπο», «Βαρκαρόλλα», «Κάρμεν , «Ή μάστιξ τών 
γκάγκστερ», «Φτερό στόν άνεμο», «Τό συνέδριον χορεύει», 
«Χάρρυ Πήλ» καί «Ραγισμένες καρδιές».

Άχίλλτιον. Προεβλήδησαν τά έργα «Όταν ή γυναίκα 
αγαπά», «Νύχτες Πετςουπόλεως», «Ό ά^χιατσίγγανος», 
«Δάκρυα αγάπης» καί «Φτερό στόν άνεμο».

“Ολύμπια. Προεβλήδησαν τά έργα «Σοϋλτάν Χαμίτ», 
• Φτερό στόν άνεμο», «Ή Φαιδώρα», «Ό κύριος κατά 
παραγγελίαν» καί Μοχίκα.
Βόλος

“Αχίλλτιον. Προεβλήδησαν τά «ργα «Ζουζοϋ» μέ τήν 
Μπαΐκερ, «Οί καλλικάνιζαροι» μέ τόν χονδρόν καί λιγνόν, 
«Είμαι ένας δραπέτης» καί «Ή νήσος ιών θησαυρών».

Τιτάνια. Προεβλήδησαν τά φίλμ «Ό τυφών», 
«Έγκλημα καί τιμωρία», «‘Π κατάσκοπος», «Οί λαδρέμ- 
ποροι τής Ν Ύόρκης» καί «Τό βασιλικόν βάλς». X Π.
Πάτραι

Ίντεάλ. Προεβλήδησαν τά έ'ργα «Λευκός γάμο,», Δέν 
είμαι έγό> ό ένοχος» καί «Ποζάμπο».

Αίθουσα Παν&έου. Προεβλήδησαν τά φίλμ «'Ενοχο
ποιητικά έγγραφα» καί «Πολυμελ· ς Οικογένεια».

ΤΤάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθη τό έργον «'Ενοχο
ποιητικά έγγραφα». Ά νίριόπουλος
Καβάλλα

'Ολύμπια. Προεβλήδησαν τά έργα «’Όνειρον θερινής 
νυκτός», «Ή εύθυμη χήρα», «Λευκός παράδεισος» καί 
«Σόζ μπΐρ—'Αλλάχ μπίρ» ομιλούσα τουρκιστί, μέ επιτυ
χίαν.

Διονύσια. Προεβλήδησαν τά έργα «Παρθένες τοΰ 
1935». «Ό μικρός Ιάκωβος», «’Αμόκ» καί «"Ένας χρυσός 
άνθρωποι».

Αίγλη. Προεβλήδησαν τά έργα «Τό μυστικόν τού 
μπλέ δωματίου», «Ή αόρατος σκιά», «Τό λιμάνι τών πει
ρατών» καί «‘Εκατομμυριούχος κάου μπόΰ». Βασιλαχος 
ΠΟρχος (’Ηλείας)

Τιτάνια. Προεβλήδησαν τά έργα «Ό αόρατος άνθρω
πος», «Πολωνέζικο αίμα», «‘Η δεσποινίς λοχαγός», «Κβό 
Βαντις», «Όνειρα κοριτσιών», «Ό κουρεΰς τής Σεβίλ
λης·, «Τό μυθιστόρημα μιας εταίρας», «Ταρζάν», «Νόκ 
Αουτ», «Νύχτες Λονδίνου» καί «Σκάνδαλο σιή Βουδα

πέστη».
έίάνθεον. Προεβλήδησαν τά έργα «Ή δύσκολη στιγ- 

άή’» * θ καταδότης», «Ό άνδρωπος τών δύο κόσμων», 
♦ Οταν ξυπνά τό παρελθόν», «Έξτάζ», «Τά θύματα τής 
κκρίσεως», «Φρειδερίκη», «Πρόσκλησις σ’ ένα βάλς», «Μα- 
σ καρ.ατ», «’Ερωτική φτοληά», «Τό βάλς πούδέν ξεχνιέται» 

αι. **θ, <’,0<,ί°ί φοιτητής».
. Απόλλων. Προεβλήδησαν τά έργα «Χόρ-χιιρ ’Αγάς», 

♦ Επί τά ίχνη του», «Ό πα/.ηάτσος τοϋ ιπποδρομίου»,
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«‘Ιππότης κάου-μπόΰ», «Άβυσσηνία 1935», -Δικτάτωρ 
γιά μιά μέρα», «Τό ύπ άριθ. 17 αυτοκίνητου» καί 
«Άγριον Φόρτων». Ζαφτιρόπσυλος
Λάριοσα

'Ολύμπια. Ιίροεβλήθησαν τά έργα «'Αγάπη, γέλιρ, 
ξενοιασιά». «Μις Μπά», -Οι καλικάντζαροι», «Νόκ-αουτ» 
μέ τήν Άννυ Όντρα». «δ.'εσσ ιλίνα», «Τό καμπαρέ τών 
ονείρων-, «Ένας χρυσός άνθρωπος», «Νατάσσα», «Μο
νάχη στή ζωή», «Νέα Ύόρκη— Μιαμί», «Νοσταλγία», 
«Ό αετός τής Ισπανίας». «Είμαι ένας δραπέτης», «Ό 
Σαρλώ στό μέτωπο», «Τρελλή ζτοή», «Τό πλήρωμα» μέ 
έπιτυχίαν καί «Ό πρίγκηψ ’Ιωάννης».

Τιτάνια. Προεβλήδησαν τά έργα «Τό βάλς τοϋ Δου- 
νάβεως», «‘Η γυναίκα γιά τήν όποιαν δμιλοΰν», «Πρός 
τήν άβυσσο», «Καλό ταξεΐδι Μόνικα», -Νύχτες Πετρουπό- 
λεως», «Τό κλεμένο περιδέραιου». «Ποζάμπο», «Τό μα
γικό παλάτι», «Νο 17», «‘Ο λοχαγός Μπόμπυ», «Ή καρ- 
διά τοΰ άπάχη», «Μέσα στή θύελλα» καί «Ή κυρία τοΰ 
Μαξίμ»* Μπαχογιάννης
Χανιά

’Ολύμπια. Προεβλήθη τό έργον «Έπανάστασις στή 
Σαίγκόν» καί ήδη δίδει παραστάσεις ό θίασος Άργυρο- 
πούλου. Κατόπιν θά προβληθούν τά έργα «Ταξειδιώ- 
τις» καί «Εύθυμη χήρα».

Πάν&τον. Προεβλήδησαν τά έργα -Φλόγες τοΰ πεπρω
μένου», «Κλό Κλό» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «Μπροστά στό 
θάνατο» καί «Λευκός γάμος». Κολλάρος
Alyiev

Μπούφαλο. Προεβλήδησαν τά έργα «Νύχτες Μόσχας» 
μέ επιτυχίαν, «Μαρίτα» καί «Μιά νύχτα στό Μόντε Κάρ- 
λο». Προσεχώς <*Ο Κουρεύς τής Σεβίλλης», «Άνάστασις», 
«Οί Άθλιοι», «Χωρίς Οικογένεια» χ.ά.

Άνάπλασις. Προεβλήθησαν τά έργα «Λάριγκαν ό 
τρομερός», «‘Ο Σωσίας», «Ή ταξειδιώτις», «"Οταν ή 
καρδιά διστάζει», «Ό κατακτητής τής γής», «Κατά δια
ταγήν τοΰ αϋτοκράτορος , «Μιά φωνή στό σκοτάδι» καί 
«Έγό> είμαι ή Σουζάνα». Καρβόλας

ΜΗ ΛΥΠΕΙΣ~ΘΕ ΤΟΥΣ ΓΚΑΓΚΣΤΕΡΣ
Ένα φίλμ έκτακτου ένδιαφέροντος είναι ή τελευ

ταία μεγάλη παραγωγή τής «aoth Century-Fox» 
«Μή λυπεΐσθε τούς γκάγκστερς». Ή ύπόθεοις, έξαι- 
ρετικά πρωτότυπος, άρχίζει άπ’ έκεϊ δπου συνήθως 
τελειώνουν τά περισσότερα έργα. Πράγματι τό φίλμ 
άρχίζει δταν τό έγκλημα έχει πλέον γίνει καί τά 
χρήματα εύρίσκονται είς τά χέρια τών κλεπτών. 
At σκηναί πού έπακολουθοΰν είναι συγκλονιστικά!. 
Είναι αλήθεια δτι ή πρωταγωνίστρια, ή ώραιοτάτη 
Ρόσελ Χούντσον, ύπερβάλλει έαυτήν. Είναι συγκινη
τική, φυσική, δυνατή, μέ στιγμές πού φθάνουν τό 
άνώτατον δριον της παθητικότητος. Σύντροφός της 
είναι ό Έντουαρ Νόρρις. "Οσον γιά τούς λοιπούς 
ήθοποιούς είναι άδύνατον νά φαντασθή κανείς μιά 
πειό χαρακτηριστική συμμορία γκάγκστερς άπό τούς 
Μπρόνς Κάμποτ, Τσέζαρ Ρομέρο. Ούώρρεν Χύμερ 
καί Έντουαρντ Μπρόψυ.

ΙΙΩΑΕΙΤΑΙ πλήρης μηχανή προβολής μάρ
κας Λ .E G. Ιν άρίστη καταοτάαΐΐ με&' δλων τΛν 
έξαρτημάζων, ίνός Αμπερομέτρου τών 50 άμηέρ 
και προζτξιόν φίξ. Πληροφορίαι ιίς τά γραφεία 
μας όπου ΐύρίακίται χαΐ fj μη,ανή.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τά κα&Ιαματα ι ν}ς ηλατΒίας 
τοϋ Α&ηναΐκοΰ κινηματογράφον ΠΑΝΘΕΟΝ. 
ΠΙηροφορίαι : Άμέρικαν Φίλμ, όδός Λυκούργου 
άρι&· 14, ΑΛήνας
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Η ΕΛΙΖΑΜΠΕΤ ΜΠΕΡΓΚΝΕΡ
ΣΤΟ ‘ΟΠΩΣ ΑΓΑΠΑΤΕ,, ΤΟΥ ΣΑΪΞΠΗΡ

Ή περίφημη Γερμανοεβραία καλλιτέχνις Έλίζα 
μπετ Μπέργκνερ, ή όποια θεωρείται ώς ή μεγαλύ
τερα ήθοποιός τής έποχής μας, εύρίσκεται ώς γνω 
στόν άπό διετίας στό Λονδϊνον όπου σημειώνει πρω
τοφανείς θριάμβους.

‘Η Μπέργκνερ αναγκάσθηκε νά καταφυγή εκεί 
υστέρα άπό τάς άγριας διώξεις τών Εβραίων ύπό 
τών_χιτλερικών. Τόσος ήταν ό φανατισμός τών γερ 
μανών ώστε δέν έσεβάσθησαν οΰτε αύτήν τήν μεγά- 
λην των καλλιτέχνιδα, πού τήν έλάτρευαν καί πού 
τήν έθεωροΰσαν ώς έθνικήν των δόξαν.

Είς τό Λονδϊνον, ή ντίβα, εκτός άπό τάς τακτι
κός έμφανίσεις της είς τό θέατρον, έλαβε μέρος καί 
εις δύο μεγάλος ταινίας, «Αικατερίνη τής Ρωσσίας» 
καί «Δική σου γιά πάντα», τάς όποιας έσκηνοθέτη- 
σεν ό σύζυγός της Δόκτωρ Πάουλ Τζίννερ, άνθρω
πος τών γραμμάτων, είδικώς άσχοληθείς μέ τό θέα
τρον καί τόν κινηματογράφον.

Μετά τήν προβολήν τής «Αικατερίνης τής Ρωσ
σίας» στήν ’Αμερική, οϊ διάφοροι παραγωγοί τοΰ 
Νέου Κόσμου έμειναν έκπληκτοι άπό τό έξαιρετ·κό 
ταλέντο τής Μπέργκνερ καί έσπευσαν νά τής κά 
νουν τάς κολακευτικωτέρας προτάσεις διά νά με- 
ταβή στό Χόλλυγουντ. Ή Μπέργκνερ άρνήθηκε γιατί 
δέν ήθέλησε νά ύποστή κι* αυτή τήν τύχην τών Εύ- 
ρωπαίων συναδέλφων της πού “έμπορικοποιοΰνται,, 
καί έξευτελίζονται είς τήν θρυλικήν κινηματογρα- 
ψούπολιν. Τότε ή <Φόξ Φίλμ» τής έπρότεινε νά πα· 
ραμείνη στήν ’Αγγλία καί νά έξακολουθήση νά “γυ·

ΕΙΙΙΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΗΑΘΙίΜΑΤΟΥ
ΙΦ91 ΕΪΓ)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ & ΘΕΑΤΡΟΝ

Βίί. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ

Εργοστάσιο»: Όύός Κολώτου 1 
Εργαστήριο»: Άγ' Μελετίου 127 
Πληροφ : Πάξ Φίλα Φειδίου 11 

ΤΙΜΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
Άπό δρχ. 150 καί άνω

ΗϊβΓΚ-ΦΙΑΜΚ2«Ε.
γεν. διευθυντής ΑΗΜ. Α. ΓΑΖΙΑΔΗΣ 
ΑΘΗΝΑΙ - ΜητρΟπβλεως 1

Γηλέφ. 21.239
Τηλ.Δσις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΜ - Α8ΗΝΑΙ
Παραγωγή καί εκμετάλλευσή 
Ελληνικών κινηματογραφι
κών έργων καί ξουρνάλ, Βιο
μηχανικών, διαφημιστικών, 
τουριστικών καί ίκπαιδευτι- 

κών ταινιών κτλ,
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

ΚΩΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΑΗΣ
Πανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ
ΤΗΛΕΦ 29-5-1 3

ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΠΣΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ

ΚΙΝΙΙΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ
Αντιπροσωπεία

Κ ΑΡΒΟΥ ΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
τής Εταιρίας ΑΩΡΑΙ Ν-Π AΡΙ

ρϊζη,. τάς ταινίας της ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ συζύ
γου της. ’Αλλά τήν έκμετάλλευσιν τών ταινιών τού
των καθ' δλον τόν κόσμον θά άνελάμβανεν ή ‘ Φόξ 
Φιλμ,, ή όποια καί θά παρείχε δλα τά άπαραίτητα 
μέσα. ’Εννοείται δτι έλήφθη πρόνοια τά έργα αύτά 
νά είναι άντάξια τής μεγάλης έρμηνευτρίας των.

‘Ως θέμα τοΰ πρώτου φίλμ της τοιαύτψ; συνεργα
σίας έξελέγη τό θεατρικόν έργον του Σαϊξπηρ 
“"Οπως άγαπάτε,,. Τό έργον αύτό άν καί άπό τά 
όλιγώ ιερόν γνωστά τοΰ “Αγγλου ποιητοΰ, δέν είναι 
άπό τά χειρότερά του. Είς αυτό ή χιουμοριστική 
καί σατυρική διάθεσις τοΰ συγγραφέως, εύρίσκουν 
έλεύθερον πεδίον δράσεως.

Ό Δόκτωρ Πάουλ Τζίννερ τό διεσκεύασε σύμ
φωνα μέ τάς άταιτήσεις τής Κινηματογραφικής 
Τέχνης, χωρίς νά προδώση τό πνεΰμα τοΰ Σαϊξπηρ. 
Είς τάς δηλώσεις του ό Τζίννερ, ύποστηρίζει δτι τό 
"'Όπως άγαπάτε,, θά είναι τό τελειότερον φίλμ άπ’ 
δσα έσκηνοθέτησε μέχρι σήμερον καί δτι ή Μπέργ
κνερ σημειώνει είς αύτό τήν ώραιοτέραν δημιουρ
γίαν τής καρριέρας της γιατί εκτός πού ό ρόλος 
τής ήρωΐδος ταιριάζει έξαιρετικά είς τό ταμπερα- 
μέντο της, τής δίδεται ή εύκαιρία νά έπιδείξη δλην 
τήν εύρυτάτην κλίμακα καί τήν ποικιλίαν τοΰ τόσον 
πολυσυνθέτου ταλέντου της.

Τό φίλμ ύπολογίζεται δτι θά είναι έτοιμον περί 
τά μέσα τοΰ Μαρτίου, όπότε θά προβληθή ταύτο- 
χρόνως είς τάς μεγάλας πρωτευούσας τοΰ κόσμου.

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝIΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΰΗ^. ΠΟΝΤΙΚΗ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΡΑΔΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ISTITUTO RAOIOTECNICO MILANO
ΓΔΟΔΣΤΟΝΟΣ ΛΡ. 8 ΑΘΗΝΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥ Η-ΔΙΑΣΚΕΥΗΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ. 
Εργασία ύπευθύνως ήγγυημένη καί άρτια άπό 

πάσης άπόψεως.
Κατασκευή Ραδιόφωνων καί Ραδιογραμμοφώνων

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

MIX. Α. ΓΑΖΙΑΔΗ 
“ΚΟΣΜΟΤΤΟΛΙΤΑΝ ΦΙΛΜ Κ<'„ 

ΑΘΗΝΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 
ΑΡ ΤΗΛΕΦ 23-5ΑΑ 

ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥΣ ΩΡΑΣ 84-0-18 

Παραγωγή καί εκμετάλλευσις ελ- 
?<,ηνικών κινηματογραφικών έργων 

Είδικότης και ταχύτης 
είς τήν λήψιν Ζουρνάλ. 

Τηλ. Λ'σις : “ΚΟΣΜΟΦΙΛΜ,, ΑΘΗΝΑΣ
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