
ΒΙΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ
Ό άσύγκριτος γάλλος καλλιτέχνης ό όποιος πρωταγωνιστεί μαζί μέ τήν ΜΑΡΣΕΛ ΣΑΝΤΑΛ 
καί τόν ΖΑΝ Π1ΕΡ ΩΜΟΝ στήν έφετεινήν γαλλικήν ναυτικήν υπερπαραγωγήν «LA PORTE DU 
LARGE. Τήν έκμετάλλευσιν αυτής έχουν τά γραφεία ΑΜ0Λ0Χ1ΤΗ — ΒΟΤΛΓΑΡΙΔΗ καί Α.Ε.Κ.Ε,
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ορί Α/η^ΟΙ
ΣΥΝΕΧΕΙΣ II! ΚΑΤΑΠΛΗΧΣΟΝΤΕΣ !!!

ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΤΡΑΓΙΚΗ Τ! APIHA 
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Τό μνημειώδες ιστορικό φιλμ τοΰ ΣΕΣΙΛ ΝΤΕ ΜΙΛΑ ποΰ έκράτησε 
ίπί 2 συνεχείς έβδομάδας τό πρόγραμμα τοΰ ΤΤΑΛΛΑΣ

Τό Ρωσσικής ύποθέσεως μεγαλούργημα τοΰ ΓΙΟΖΕφ ΦΟΝ ΣΤΕΡΝ- 
ΜΠΕΡΓΚ μέ τήν μεγάλην ΜΑΡΛΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ· Προεβλήθη στό ΑΤΤΙΚΟΝ

Ένα μεγάλο ποίημα έρωτος μέ φόντο τό συνταρακτικό όργιο τοΰ 
Μεγάλου Πολέμου... Πρωταγωνιστοΰν: ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡΈΛΕΝ ΧΕΊ’Ζ 
Προεβλήθη στό ΠΑΝΘΕΟΝ

----------------φ----------------------------------------------------------

'Επακολουθεί Iva... Μεγάλο Σκάνδαλο /

ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΑΚΤΪΑΟΓΡΑΦΟΥ
ΜΥΡΝΑ ΛΟΫ-ΚΛΑΡΚ ΓΚΕΗΜΠΑ-ΤΖΙΝ ΧΑΡΑΟΟΥ

καί ίπεται συνέχεια .

Π ΗΙ ΧΑΜΙΝΙΑ 
6Α Σ’ ΑΓΑΠΩ 
Π ί\ΝΤΟΤΕΙΝΑ 
Ο ΜΗΤΡΟΣ 
& Η ΖΛΑΡΟ

Τό ’Αθάνατο λαοφιλές μυθιστόρημα τοΰ Λ. ΦΕΓιΑΝΤ προβληθέν μέ 
μεγάλην έπιτυχίαν στό ΑΤΤΙΚΟΝ

Ή μόνη άξία λόγου δημιουργία τής μικρούλας ΣίΡΛΕ’Υ" ΤΕΜΤΤΛ ή 
όποία μαζί μέ τόν συμπαθέστατον ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ άπεθεώθη στό 
ΠΑΛΛΑΣ

ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ (DUBLEi- Γερμανικής παραγωγής μέ 
τους ΒΙΛΛΥ ΕΊ ΧΜΤΤΕΡΓΚΕΡ - ATT ΛΑ ΧΕΡΜΤΤΙΓΚΕΡ - ΜΠΡΙΓΚΙΤΕ 
ΧΟΡΝΕΎ'· Τραγούδια Ελληνικά τοΰ ζεύγους ΕΤΤΙΤΡΟΤΤΑΚΗ■ Μου
σική ΣΠΑΘΗ · ΛΑΒΔΑ - ΓΚΕΝΤΝΕΡ Προεβλήθη στό ΠΑΝΘΕΟΝ

ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 
ΟΧΙ ΠΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΑΝΝΑ ΚΑΡΕΝΙΝΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΥΟ ΠΟΛΕΩΝ 
ΤΑ ΔΥΟ ΚΟΘΟΝΙΑ 
ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ 
ΣΜΕΣ TOV ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ

ΖΙΓΚΦΕΛΔ (Ό Βασιλεύς των 
Γυναικών^

ΤΑΡΖΑΝ
ΡΩΜΑΙΟΣ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ 
ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 
ΤΟ ΗΥΠΝΗΜΑ 
ΠΕψΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

Κ. Λ. Π. Κ. Λ. Π.

ΜΕΤΡΟ-ΓΚΟΛΝΤΟΥ ΓΝ-ΜΑΓΕΡ

0 ΚΟΡWΛΑΟΣ
Ο ΑΕΤΟΣ & 
ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ

Ή θρυλική όπερέττα τοΰ φρ. ΛΕΧΑΡ Ή κατά γενικήν δμολογίαν 
μεγαλειτέρα μέχρι σήμερον δημιουργία τής άηδόνόλαλης ΜΑΡΘΑΣ 
Ε' ΚΕι-θ Ή έπ'ι δύο συνεχείς έβδομάδας προβολή της στό ΠΑΝΘΕΟΝ 
υπήρξε θριαμβευτική.

’Αεροπορικός κολοσσός, μέ τούς φΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ - ΚΑΡΥ ΓΚΡΑΝΤ 
καί ΚΑΡΡΟΛ ΛΟΜΠΑΡ

εΓΚΛΗ/ήβ 
ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Μιά άφαντάστου πλούτου δραματική ΡΕΒΥ - ΟΠΕΡΕΤΤΑ μέ τόν διά- 
σημον τενόρον Κ>ΡΛ ΜΠΡΙΣΣΟΝ καί τους συμπαθείς ΒΙΚΤΩΡ ΜΑΚ 
ΛΑΓΚΛΕΝ και ΚιΤΤΥ ΚΑΡΛΑΤΛ
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Άποχλειαιιχή έχμετάλλευαις : ‘ΗνοομέΛα Γραφεία

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
Κ A I

ΑΝ. ΕΤ. ΕΜΠΟΡ. 4 ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΧ)ΣΕΟΝ

A. Ε. Κ. Ε.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 — ΑΘΗΝΑ!



Δέν είναι δυνατόν νά βρεθ{) τρόπος γιά νά διαφημισθή μιά ταινία σάν τήν

Ο ΑΑΠΙΤΑΙΝ μπλουντ
πού άληθώς έθριάμβευσε έπι δύο συνεχείς έβδομάδας εις τόν νέον Κινηματογράφον

ΟΡΦΕΥΣ
Τό ύπέροχον καί κοσμοδιαβασμένο έργο τοΰ ΡΑΦΑΗΛ ΣΑΜΠΑΤ1ΝΙ,
Ό ιππότης πειρατής μέ τά θρυλικά κατωρθώματά του...
Ό ώμορφος κουρσάρος ποϋ μπρός του λύγιζε κάθε άνθρώπινη δύναμις καί ή ματιές 

του ήσαν βέλη γιά τής καρδιές τών γυναικών πού τόν άντίκρυζαν...
“Ενα τρυφερό ρομάντζο πού τό πλαισιώνουν ή θρυλικές κουρσάρικες περιπέτειες τών 

ηρώων του στίς θάλασσες τής ΖΑΜΑΤΚΑΣ...

Ο ΑΣΣΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ
προεβλήθη διά 3ην έβδομάδα είς τόν κινηματογράφον

ΙΝΤΕΑΛ

Ο ΚΑΠΙΤΑΙΝ ΜΠΛΟΥΝΤ
"Ενα έργον γεμάτο ζωή, δράσι, δύναμι.
Έδαπανήθησαν έκατομμύρια διά τήν κατασκευήν του.

Ο ΚΑΠΙΤΑΙΝ ΜΠΛΟΥΝΤ
ΠΕΙΡΑΤΗΣ έπειδή τόν άδίκησε ή κοινωνία καί τόν έπώλησε σάν κτήνος...
... άλλά ιππότης πειρατής ποϋ περιφρονεϊ τά βασανιστήρια, τόν κίνδυνο, βασιλείς δέ 

τρέμουν μπροστά του...
ΠΟΛΕΜΑ ένας εναντίον δέκα...
01 ΑΑΤΣΣΙΔΕΣ δέν μπορούν νά τόν κρατήσουν...
ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΑ δέν μπορούν νά τόν σταματήσουν.
"Ενα τέτοιο έργο φυσικόν ήτονά έκτιμηθή δπως έπρεπε και γι’ αύτό έσυνεχίσθη ή προ

βολή του διά 4ην ΕΒΔΟΜΑΔΑ είς τόν μεγάλον Κινηματογράφον τών ’Αθηνών

Ο V Φ Α

Ο ΑΑΠΙΤΑΙΝ ΜΠΛΟΥΝΤ
ΑΪΤΟΣ ποΰ περιφρονοΰσε ολόκληρους στόλους, αυτός ποΰ μπροστά του λύγιζε κάθε άνθρώ
πινη δύναμις.... έδαμάσθη άπό τό χαμόγελο μιάς γυναίκας, τής γυναίκας πού τόν είχε 
άγοράσει σκλάβο της. .

Ο ΚΑΠΙΤΑΙΝ ΜΠΛΟΥΝΤ
ΤΑΙΝΙΑ - ΘΑΥΜΑ

Πρωταγωνιστούν: ΕΡΡΟΛ <^ΛΥΝ * ΟΛΒΙΒΒΑ ΝΤΕ ΧΑΒΒΛΑΝΤ
Τό ιδανικό καλλιτεχνικό ζευγάρι ποΰ μέ τήν πρώτην 

έμφάνισίν του κατέκτησε τάς ΑΘΗΝΑΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚ/ΛΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

WIlflNER BMS FIRST NATIONAL FILMS HELUS I. I.

MAI
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έτηαία...........Δρχ. 200
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ

Έτησία Δρχ. 3ϋ0
ή δολλσρια 3.— 

31 ή Φ0· Γαλ. 70.— 39 At ουνΛρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΠΡΗΣΙΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ -1924 
ΙΔΙΟΚΤΗ2ΙΑ-ΔΙΕΥ®ΥΝΕΙΣ;

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟ/ΛΟΥ
Γραφεία: ‘Οδός SQKPΑΤΟΥΣ άριβ. 43 
(Α' ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΤΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου: 52·400

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

Κατ' αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ε 
I ε ε ε

TO ΤΕΥΧΟΣ APX.10

§ 
R 
Κ 
ΕΕΤΟΣ ΙΔ' ΑΡΙθ. I (392)

0 ΣΑΡΛΟ ΘΑ ΧΩΡΙΣΗ ΔΙΑ ΤΡΙΤΗΝ Φ0ΡΑΗ ;

Ή Αμερική, παρ’ δλον τόν ίλιγγον είς τόν όποιον 
τήν έχει ρίψη ή οικονομική πάλη, δέν παύει νά 
άσχολήται μέ τούς γάμους καί τά διαζύγια τών 
καλλιτεχνών τοΰ Χόλλυγουντ.

Ή είδησις δτι δ βασιλεύς τοΰ γέλωτος Σαρλώ 
πρόκειται νά διαζευχθή καί πάλιν, έπροκάλεσεν άπε- 
ρίγραπτον σεγκίνησιν είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας. 
Ή άλήθεια είναι δτι δ άνθρωπος πού κατορθώνει 
μέ τήν παραμικρόν κίνησιν ή χειρονομίαν νά δια- 
σκεδάζη τόν κόσμον, είναι δ άτυχέστερος τών άν- 
θρώπων είς τήν οικογενειακήν του ζωήν. Δέν είναι 
ή πρώτη φορά πού πρόκειται νά διαζευχθή, άλλά 
ή τρίτη. Καί τά διαζύγια αυτά δέν είναι άπό τάς 
συνηθισμένος θεατρικός έπιδείξεις τών καλλιτεχνών 
τοΰ Χόλλυγουντ πρός δημιουργίαν θορύβου περί τό 
δνομά των,, άλλά πραγματική οικογενειακή τραγω
δία. Ή πρώτη του σύζυγος καταντούσε νά μαζεύη 
τούς φίλους της μέσα είς αύτήν τήν κατοικίαν τοΰ 
δι' δλονύκτια γλέντια. Κατασπαταλούσε τάς τέρα· 
στίας προσόδους του είς πολυτελή άμάξια καί είς 
δλονυκτίους_ έσπερίδας μέ τις διασημότερες τζάζ 
τΠί Ά_μερικής καί μέ άφθονη σαμπάνια. Ό Σαρλώ, 
δ όποιος εΐνε έκ φόσεως ζηλιάρης, ήτο άδύνατον νά 
άνεχθή τήν κατάστασιν αύτήν, έστω καί άν δέν εΐχεν 
άπτάς άποδείξεις τών καθημερινών άπιστιών της.

’Ολίγον καιρόν μετά τό διαζύγιον μέ τήν πρώτην 
του σύζυγον, έπαντρεύθηκε έκ δευτέρου. ’Από τόν 
δεύτερον δέ αύτόν γάμον μάλιστα, άπέκτησε καί 
τέκνα.

Η γυναίκα αυτή ήτο ιδιότροπος καί φίλερις, έν 
νοούσε νά διευθύνη αύτή άκόμη τάς έπαγγεματικάς 
του^ ύποθέσεις, τοΰ προκαλοΰσε δέ διαρκώς σκηνές. 
Του είχε κάμη τόν βίον άβίωτον καί έν τούτοις δέν 
εννοούσε νά τοΰ δώση διαζύγιον. "Οταν έχωρίσθη 
άπό αύτήν δ Σαρλώ τά δικαστήρια τοΰ έδωσαν άδι
κον καί τόν κατεδίκασαν νά τής δώση δλην τήν κο- 
λοσσιαίαν κινητήν καί άκίνητον περιουσίαν του. Έπι 
^λέον ή άμερικανική κοινωνία τόν είχε κατακρίνη 
υπερβολικά καί αί ’Αμερικανίδες έξέπεμπον τόσους 
μυδρους έναντίον του, ώστε διά μίαν στιγμήν είχαν 
σχηματισθή γυναικείοι σύλλογοι πρός μποϋκοτάρι- 
σμα των έργων του. Ό Σαρλώ είχε στ-ενόχώρηθή" 
τότε τόσον πολύ, ώστε είχε καταληφθή ύπό μελαγ- 
δθανοη Κα~ τυυ είχαν φοβηθή μήπως πάθη

• παρέλευσιν δύο έτών είχε θεραπευθή άπό 
τον ήθικόν αύτόν κλονισμόν. Τά νέα του άλλως τε 
*ΡΥα τοΰ άφινον τόσα χρήματα, ώστε δέν ύπήρχε 
λόγος νά στενοχωρήται διά τήν άπώλειαν τής πα
λαιός περιουσίας του. Ό γάμος μέ τήν τρίτην σύ
ζυγόν του ήτο ένα πραγματικόν είδύλλιον. Έπαιζε

Ή παράδοξος οικογενειακή τον ατυχία

τότε τό νέον του φίλμ Μοντέρνοι καιροί», δταν μέσα 
εις τό στούντιο έγνώρισε μίαν νεαράν κόρην, ή όποια 
τόν έθελξε μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε έχάλασε 
δ,τι είχε έως τήν ώρα τραβηχθή άπό τό έργον καί 
ήρχισεν έκ νέου τάς δοκιμάς διά νά τής δώση τόν 
πρωτεύοντα ρόλον. Ή νέα αύτή ώνομάζετο Πωλέτ 
Γκοντάρ, πράγματι δέ παίζει είς τό έργον αύτδ παρά 
τό πλευρόν τοΰ Σαρλώ καί κατά τήν διδασκαλίαν 
του μέ μεγάλην καί σαγηνευτικήν τέχνην.

’Ολίγους μήνας άργότερον ό Σαρλώ άγαποΰσε 
τόσον τήν Πωλέτ Γκοντάρ, ώστε άπεφάσισε νά συν- 
δεθή μαζί της διά βίου. Διά νά άποφύγη τόν θόρυ
βον καί τάς ένοχλήσεις τοΰ άμερικανικοΰ Τύπου 
έκαμε μαζί της ένα ταξεΐδι είς τό Μεξικόν, δπου 
καί έτέλεσε τούς γάμους του. Κατόπιν έταξείδευσε 
μαζί της είς τήν “Απω ’Ανατολήν. "Οταν έπέστρεψε 
μέ τήν νέαν σύζυγόν του είς τό Χόλλυγουντ, έφαί- 
νέτο τόσον έρωτευμένος μαζί της καί τής ήτο τόσον 
άφωσιωμένος, ώστε δλοι έφαντάζοντο πώς αύτήν 
τήν φοράν πλέον ό Σαρλώ δέν θά έφθανε ποτέ έως 
τά δικαστήρια δΓ άπόφασιν διαζυγίου.

Άλλ’ Ιδού δτι ή συζυγική ,^ύτυχία τοΰ βασιλέως 
τοΰ γέλωτος ήτο καί. αύτή πρόσκαιρος, μή διαρκέ- 
σασα καλά καλά ένα· χρόνο. Ή.'Πω>έτ,' τήν δποίαν 
ώδήγησεν έκ τοΰ μηδενός τόσον υψηλά, είναι ύπε- 
ρόπτις, έγωΐστοια, πείσμων. Δέν έννοεϊ νά παίξη 
άλλη γυναίκα μέ τόν Σαρλώ, φιλονεικεϊ διά τό τί
ποτε μέ τούς σκηνοθέτας καί τούς καλλιτέχνας τοΰ 
Χόλλυγουν·, έννοεί δέ νά τήν άκολουθή καί δ άν- 
δρας της είς τάς συμπάθειας της ή άντιπαθείας της. 
Αί σκηναί τοΰ συζυγικοΰ ζεύγους είναι συχνότατοι, 
ένας δέ άπολυθείς ύπηρέτης διέδωσεν δτι μέσα είς 
τήν έπαυλίν των διεξάγονται πραγματικοί μάχαι με
ταξύ τών συζύγων, οί όποιοι ύστερα άπό δριμυτά- 
τας ϋβρεις δέν διστάζουν νά ρίχνουν έπιπλα καί 
βάζα ό ένας κατά τοΰ άλλου.

Ό Σαρλώ φαίνεται πώς έλαβε τήν άπόφασιν νά 
χωρίση διά τρίτην φοράν. Έν τούτοις δέν τό άποφα- 
σίζει διότι φοβείται τήν άμερικανικήν Κοινήν Γνώ
μην. Πράγματι, οί έχθροί του διαδίδουν άπό τώρα, 

, πώς όχι ή σύζυγός του, άλλ’ αύτός δ ίδιος έχει έν- 
τελώς άσυμβίβαστον χαρακτήρα. Κατ’ αύτούς ό Σαρ
λώ εΐνε άνυπόφορος, ζηλιάρης, φίλερις καί εύερέθι- 
στος, καθιστών κόλασιν τήν ζωήν τής γυναικός, ή 
δποία συνδέει μαζί του τήν τύχην της. Είτε εΐνε ά- 
λήθεια, είτε δχι αί διαδόσεις αύταί πάντως, έάν ζη- 
τήση διαζύγιον διά τρίτην φοράν, θά γραφούν πάλιν 
είς βάρος του πολλά πράγματα καί θά προκαλέση 
τήν μήνιν τών Αμερικανίδων.

"Οταν διεσπάρη ή είδησις δτι δ Σαρλώ δέν περ· 
νά καθόλου καλά μέ τήν νέαν του σύζυγον καί πρό
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ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ
ΤΜ1IEYBTHTM THI ΤΟΥΕ!1ΤΙ0_ΣΕΠΤΣΟΡΥ-ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΠΑΙΑ8ΗΠΑΣ

Τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα αΐ Άθήναι έφιλοξέ- 
νησαν μερικάς διεθνείς προσωπικότητας τοΰ Κινη
ματογράφου. Ό κ. Οΰώλτερ Χάττσινσον, γενικός δι
ευθυντής τής «Τουέντιθ Σέντσορυ - Φόξ Φίλμ , δ κ. 
Μήγκινς διευθυντής διά τήν Εύρώπην, δ κ. Τζορν- 
τάνο διευθυντής Αίγυπτου, Παλαιστίνης καί Συρίας, 
δ κ. Γεώργιος Λουλουδόπουλος. διευθυντής Βουλγα
ρίας, ό κ. Νοβότνι διευθυντής Τουρκίας, είχον δρί- 
σει ώς τόπον συναντήσεώς των τάς ’Αθήνας, έδραν 
τής «Τουέντιθ Σέντσορυ-Φόξ Φίλμ» διά τήν ’Εγγύς 
’Ανατολήν. Σκοπός τής συγκεντρώσεως ταύτης ήτο 
ή συζήτησις έπί τής έν γένει καταστάσεως καί ή 
άνάπτυξις τών μελλοντικών σχεδίων διά τήν παρα
γωγήν τής Εταιρίας ταύτης, ή όποια, ώς διεμορφώ- 
θη σήμερον, άποτελεϊ τόν μεγαλύτερον Κινηματο· 
γραφικόν όργανισμόν τοΰ Κόσμου.

Έπί τρεις συνεχείς ήμέρσς. δσον δηλαδή διάστη
μα διήρκεσεν ή παραμονή τών έπισκεπτών μας είς 
’Αθήνας τά έπί τής όδοΰ Εμμανουήλ Μπενάκη γρα
φεία τής Φόξ Φίλμ παρουσίαζον κίνησιν δλως έξαι- 
ρετικήν. Είς τήν μεγάλην συνέλευσιν, πού έλαβε χώ
ραν τό άπόγευμα τής 5ης τρέχοντος, δ κ Χάττσιν
σον έξέψρασε τήν ευαρέσκειάν του πρός τούς πα- 
ρευρισκομένους διευθυντάς, διά τήν επιτυχή άπόδο- 
σιν τών έργασιών των, δέν έκρυψε δέ τήν ίκανοποί- 
ησίν του διά τήν όργάνωσιν καί τήν έν γένει διεύ- 
θυνσιν τών έν Έλλάδι έργασιών, συγχαρείς ιδιαιτέ
ρως τόν κ. Κ. Λουλουδόπουλον. διευθυντήνένΈλλάδι.

Ό κ. Χάττσινσον άνέπτυξε τό μελλοντικόν πρό
γραμμα τής «Τουέντιθ Σέντσορυ-Φόξ Φίλμ», κατά 
τό όποιον άποδίδεται έτι μεγαλυτέρα σημασία εις 
τήν ίκανοποίησιν τών άναγκών καί τών άπαιτήσεων 
τοΰ εύρωπαϊκοΰ κοινού.

'Η έφαρμογή τοΰ προγράμματος τούτου μάς κά
νει νά πιστεύσωμεν δτι συντόμως θ’ άναδείξη τήν 
«Τούεντιθ - Σέντσορυ - Φόξ Φιλμ» είς τόν άπόλυτον 
καί άσυναγώνιστον άρχοντα τής διεθνούς άγοράς.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Π. Χατζηανδρέας Μυτιλήνη 1-10-936 μέχρι 30 · 9 937
Σ. Μαλλάχ θεσ νίκη 1 · 1-937 30-12-937
φ. Κουντσύρης Άθήναι 1-10-936 30 9 937
Άρ· Μενδρινός θεσ)νίκη 1 · 1 937 » 30-12-937
Δ· Δημόπουλος Άθήναι 1-12-936 30 11-937
Δ. Τσάντσος «’ Τίρανα 1 1 937 30 12-937
1. Μπεσίρι -Τίρανα 1 - 1-937 » 30-12-937
Μ. Δημότίο’υλος. Χίος 1 - 1 937 > 30 12 937
Κιν. Διονύσια’ Κατερίνη 1 · 1 937 » 30-12-937
Φ. Φρενόπουλος Άθήναι 1 - 1 937 30-12-937
Κιν. Πάνθεον Πύργος 1 - 1 937 » 30-12-937
Κιν. Βαλκάνια Πειραιεύς 1 - 1-937 > 30-12-937
Κιν. Τιτάνια Πύργος 1 ■ 1-937 30 12-937
Ίωάν Φίνος Άθήναι 1 - 1 937 » 30-12 937
Π. Παπαδόπουλος Άλεξίπολις 1 ■ 9 936 » 30 8-937
Τ. Πανόπουλος Ναύπλιον 1 ·1-937 30-12-937
Ε. Γιαννέλλης Άθήναι 1 -12 936 30-11 9 57
Κιν. Ολύμπια Χανιά 1 · 1 937 30 12-937
Ερμής - Ε.Δ Α.Π. Άθήναι 1 ·1-937 30 12-937

κειται νά ζητήση καί πάλιν διαζύγιον, σμήνη άντι- 
προσώπων τοΰ άμερικανικοϋ Τύπου έφθασαν είς τό 
Χόλλυγουντ διά νά λάβουν πληροφορίας. Άλλ’ ή 
επαυλις του Σαρλώ ομοιάζει πρός άπόρθητον φρ'ού- 
ριον. Κανείς δέν κατώρθωσε νά είσδύση είς αύτήν, 
κανείς δέν έπέτυχε θετικάς πληροφορίας. Έτσι οί 
Αμερικανοί έξακολουθοϋν νά περιμένουν τήν λύσιν 
του μυστηρίου, πού περιβάλλει άκόμη τόν τοίτον νά- 
μον του Σαρλώ.

««ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
ΑΕΚΑΠΕΗΒΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΙΒΕΒΡΗΪΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924

'Ιδρυτής — Διευθυντής
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Γραφεία : Όδός Σωκράτους 43
ΑΘΗΝΑΙ

Άριθ. Τηλεφώνου: 52400

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Δημοσιογραφικόν *Οργανον τού Κινηματογράφοι

ΣΓΝΕΡΓΑΤΑΙ : Οι εκλεκτότεροι περί τά κι
νηματογραφικά ασχολούμενοι έλληνες κα: 
ξένοι ειδικοί.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ : Εις 8λας τάς πόλεις τής 
"Ελλάδος καί τάς κσριωτέρας τού ’Εξωτε
ρικού,

ΤΙΜΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

’Εσωτερικού γενικώς Αραχ. 200.—
’Εξωτερικού γενικώς - 350.—

ή λίρας Τουρκίας 4.— 
ή φράγκα Γαλλίας 70.— 
ή λιρέτται ’Ιταλίας 60.— 
ή δολλάρια 3.—

Αί σύνδρομα: άπαραιτήτως προπληρώνονται, 
ούδεμία δέ έντολή πρός εγγραφήν συνδρομητοο 
λαμβάνεται άπ’ ό'ψιν άν δέν συνοδεύεται καί 
μέ τό άντίτιμον τής συνδρομής.
ΣΗΜ. Είς τήν έτησίαν συνδρομήν περιλαμβά

νεται καί τό έκτακτον Πανηγυρικόν 
τεύχος έκαστου έτους.

ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΤ ΤΕΤΧΟΤΣ ΔΡΧ. 10.—

Χρηματικά ’Εμβάσματα άπ’ ευθείας είς 
τόν διευθ-υντήν κ. HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ*.

Καταχωρήσεις αγγελιών, ή σελίς δρχ. 800.— 
άναλόγως τά κλάσματα.

ΠΑΑΑΙΑ ΤΕΓΧΙΙ τοΰ Κ'ινηματογραφιχσΰ 
Αστέρα; ώς καί σειραί προηγουμένων έτών, 

πωλοϋνται είς τά γραφεία μας καί άποστέλ- 
λονται εις πάντα αίτοΰντα έκ τών 'Επαρχιών 
μέ τάς αύτάς ώς ανωτέρω τιμάς και άνευ έ- 
πιβαρύνσεως τών ταχυδρ. τελών.

Παραγωγή “Radio Pictures,,
Η ΝΕΑ ΑΤΛΑΝΤΙΣ

Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό “Τιτάνια.,, 
dubbing

Έκμετάλλευσίς : Ε. Κ. Ε.
Τό φιλμ αύτό είναι παρμένο άπό τό πολύκροτον 

αμερικανικόν μυθιστόρημα “She,, (Αύτή) τού Χόγκας 
άπό τό όποιον, μάλιστα λέγεται δτι, δ Πιέρ Μπε· 
νουδ ένεπνεύσθη τήν “Άτλαντίδα,. του. Πρόκειται 
περί ένός φανταστικού φίλμ, μεγάλης σκηνοθεσίας, 
πού διαδραματίζεται σέ κάποια μακρυνή χώρα, στήν 
όποιαν άπδλυτος κυρίαρχος είναι “Αύτή,, μιά ώραιο- 
τάτη γυναίκα πού έχει άνακαλύψει τό ύγρόν πού 
έξασφαλίζει τήν αίωνίαν νεότητα

Ή σκηνοθεσία όφείλεται είς τόν Μέριαμ Κοϋπερ, 
τόν δημιουργόν τού “Κίγκ Κόγκ„ καί τών “Τελευ
ταίων ήμερών τής Πομπηίας,,. Ό Κοϋπερ γνωρίζει 
κατά βάθος δλα τά μυστικά τής κινηματογραφικής 
τεχνικής, στερείται δμως γούστου καί λεπτδτητος.

Ίσως τό θέμα αύτό μέ άλλον καλλίτερον σκηνο
θέτην νά μάς συνήρπαζε. Τό έργον τοΰ Κοϋπερ μάς 
άφήνει ψυχρούς καί άδιαφόρους. Μόνον μερικά έπι- 
τυχή ‘τρυκάζ,, δπως λ. χ. τό κρήμνυσμα τών παγο- 
βούνων, μάς κινούν τό ένδιαφέρον άπό τεχνι
κής πλευράς.

Οί ήθοποιοί μέτριοι, δέν κατωρθώνουν σέ καμμιά 
στιγμή ν’ άνυψώσουν τό έργον. Ίδιατέρως ή πρωτα
γωνίστρια δέν είναι ούτε κάν ώμορφη, ένώ ό ρόλος 
άπαιτεΐ γυναίκα έξαιρετικής καλλονής-

Συμπέρασμα:
Τό φιλμ αύτό, παρά τόν πλούτον τής σκηνοθε

σίας του, δέν Ικανοποιεί. Ή έπιτυχία του είς τήν 
πόλιν μας, παρ’ δλον δτι τό έργον προεβλήθη σέ 
έβδομάδα έορτών, ύπήρξε πολύ περιωρισμένη.

-5s—
Παραγωγή Cosmopolitan

ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΠΛΟΥΝΤ
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα» 

dubbing
Έκμετάλλευσίς: Γουώρνερ—Φ. Νάσιοναλ Φίλμς

Τό φίλμ, μέ τό όποιον έκαμε έναρξιν τών παρα" 
στάσεών του τό νέον μεγάλο κινηματοθέατρον «Όρ- 
φεύς», είναι έμπνευσμένον άπό τό δμώνυμον ήρωϊ- 
κόν άνάγνωσμα τοΰ Ραφαήλ Σαμπατίνι. Τό έργον 
αύτό είχεν «γυρισθή» καί στήν έποχή τοΰ βωβού 
κινηματογράφου μέ πρωταγωνιστήν τόν Κέριγκαν 
καί είχε σημείωση μεγάλην έπιτυχίαν. Ή νέα έκδο- 
σις όφειλομένη εις τόν οδγγρον σκηνοθέτην Μιχαήλ 
Κοΰρτιζ, είναι έφάμιλλος, άν δχι άνωτέρα τής πα· 
λαιάς.

Ή ύπόθεσις, πού πραγματεύεται τήν ιστορίαν τού 
‘Αγγλου Ιατρού Μπλούντ, πού άναγκάζεται άπό 
•τις περιστάσεις νά γίνη ένας άπό τούς μεγαλυτέ- 
ρους κουρσάρους τής έποχής του, έχει δλα τά στοι
χεία γιά νά άρέση στό κοινόν: άφθονον περιπέ
τειαν, συγκίνησιν, αίσθημα, έπιτρέπει δέ έκ παραλ
λήλου εις τόν σκηνοθέτην νά παρουσιάση πλούτον 
σκηνοθεσίας καί ώραίας σκηνάς πλήθους.

‘Από τάς διαφόρους σκηνάς Ιδιαιτέρως έπιτύχη- 
μένη ή μονομαχία τών δύο κουρσάρων.

Τό φίλμ αύτό άξίζει καί γιά κάτι άλλο. Μάς 
έπιτρέπει νά γνωρίσωμε δύο νέα «άστέρια» πού 
χαλάνε κόσμο σήμερον στήν ’Αμερική: τήν Όλίβια 
>τέ Χάβιλαντ καί τόν 'Ερρολ Φλίν. Ό τελευταίος

ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ °

κ. Μ ΤΤΙ KO Υ ο

μέ τήν άρρενωπή ώμορφιά, τό ύπέροχο σώμα, κα 
τό λεπτό παίξιμό του κατέκτησε τό κοινόν μας 
άμέσως.

Όσον γιά τήν Χάβιλαντ είναι άσφαλώς μιά άπό 
τις ώραιότερες γυναίκες, πού έχει νά έποδίξη ό 
Παγκόσμιος Κινηματογράφος. Τήν Χάβιλαντ τήν 
πρωτοείδαμε πέρισυ στό «Όνειρον θερινής νυκτός». 
Άλλά μέ τόν «Κάπταιν Μπλούντ» άποκτά πλέον 
αύτοδίκαια τόν τίτλον τού «άστέρος .

Τό φίλμ προεβλήθη μέ έπιτυχίαν έπί 10 ημέρας 
είς τόν «Όρφέα», μετεφέρθη δέ, γιά μιά άκόμη έβδο
μάδα, είς τό «Ίντεάλ».

Παραγωγή «Metro - Goldwyn»
ΡΟΖ MAPI

'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα 
dubbing

Έκμετάλλευσίς Μέτρο · Γκόλντουϊν Φίλμς

Τά τελευταία φίλμς τοΰ Βάν Ντάϊκ μάς είχαν 
άπογοητεύσει. Τό «Ρόζ Μαρί» έρχεται σέ κατάλ
ληλη στιγμή γιά νά τονώση τήν πίστιν μας πρός 
τόν έκλεκτόν άμερικανόν σκηνοθέτην.

Τό φίλμ είναι διασκευή τής όμωνύμου γνωστής 
όπερέττας, πού παίχτηκε πρό έτών καί στάς Αθή
νας άπό τό συγκρότημα τοΰ «Μοντιάλ». Στήν πραγ
ματικότητα δμως, πολύ λίγη σχέσι έχει μέ τό θεα
τρικόν έργον. Τό σενάριο έχει άλλάξει τελείως καί 
άπό τήν μουσική μόνον τά δυό γνωστά τραγούδια 
-Ρόζ Μαρί» καί «Ινδιάνικο τραγούδι» έχουν διατη- 
ρηθή. Εύτυχώς δέ, γιατί διαφορετικά τό έργον δέν 
θά μπορούσε νά σταθή στόν Κινηματογράφον.

Τό φίλμ έχει πολλά σημεία άξιόλογα. Γλυκειά 
μουσική, ώραίες εικόνες, έξυπνες λεπτομέρειες, 
γραφικά άφθονα έξωτερικά, καλή έρμηνεία καί 
είναι άμεμπτο τεχνικής. Εκείνο πού τοΰ λείπει είναι 
ή δράσις. Περί τά μέσα μάλιστα τό φιλμ χωλαίνει 
αισθητά άπ’ αύτής τής άπόψεως. Αύτό δμως τό 
μειονέκτημα καλύπτεται έν μέρει άπό τήν χάριν τής 
Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ, ή όποία βρίσκεται διαρκώς 
έπί τής όθόνης καί δέν άφήνει τόν θεατήν νά βαρέ- 
θή. Πρέπει δέ νά τονισθή δτι ή Μάκ Ντόναλντ στό 
έργον αύτό είναι ύπέροχη. Τόσον στις δραματικές 
δσον καί στις έλαφρές σκηνές άναδεικνύεται πολύ 
μεγάλη καλλιτέχνις.

Άπό τις διάφορες σκηνές ιδιαιτέραν έντύπωσιν 
προκαλεΐ ή παράστασις τής «Τόσκας». Είναι ένα 
κομμάτι άνώτερης Τέχνης.

Ό Νέλσων Έντυ είναι συμπαθής στήν έμφάνι- 
σιν, έχει ώραίαν φωνήν καί παίζει έκφραστικά καί 
μετρημένα.

Τό φίλμ έδώ ύπερήρεσεν καί έσημείωσε μίαν 
πρώτης τάξεως έπιτυχίαν.

Παραγωγή «Fox Film»
ΚΑΠΕΓΑΝ ΓΕΝΑΡΗΣ

‘Ομιλούσα γαλλιστί- Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 
dubbing

Έκμετάλλευσίς: “Φόξ Φίλμ A Ε .,

‘Η Σίρλεϋ Τέμπλ, ποΰ έρμηνεύει τόν πρωτεύοντα 
ρόλον τοΰ γοητευτικού αύτού φίλμ, είναι πάντοτε 
ή χαριτωμένη έξαιρετική καλλιτέχνις πού μάς έν- 
θουσιάζει είς κάθε έμφάνισίν της.

Αύτήν τήν φοράν ύποδύεται μιά μικρή όρφανή που
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I (προβληθεϊσα στό «ΠΑΝΘΕΟΝ» ’Αθηνών)

ή τελευταία καί καλ1|ρα μέχρι σήμερον ταινία τής μοναδικής X | Ρ Λ Ε Υ Τ Ε Μ Π Λ

ΚΟΙίΟΝΕΣ ΚΟΡΙΠΙΟΝ
(προβληθεϊσα στό «ΠΑΝΘΕΟΝ» ’Αθηνών)

ή πρώτη αμερικανική δημιουργία τής

"Ενα φιλμ γεμάτο αίσθημα, ζωή καί νειάτά, 
έμπνευσμένον άπό τό πολύκροτον θεατρικόν ερ- 
γον «ΜΑΤΟΥΡΑ» τοΰ Ούγγρου συγγραφέως 
Λαντισλάους ΦΟΝΤΟΡ, πού έπαίχθη καί είς 
τάς 'Αθήνας έπί σειράν παραστάσεων ύπό τόν 
τίτλον «ΤΟΠΟ ΣΤΑ ΝΕΙΑΤΑ» άπό τόν θία
σον ΑΛΙΚΗΣ.

ΟΡΥ °

υπο αυβΊημαιας
(προβληθεϊσα στό νέον κινηματοθέατρον ΌΡΦΕΥΣ»Άθηνώ ν

"Ενα κινηματογραφικό θαΰμα. Ή μεγαλυτέρα ταινία 
τής έποχής μας. Μιά παθητική Ιστορία πού έκτυλίσσεται 
στό έξωτικό περιβάλλον τής Αφρικής στή Λεγεώνα τών 
Ξένων. Σκηνοθεσία τοΰ μεγάλου ΦΡΑΝΚ ΛΟΎΝΤ (Ναυ
τική ’Ανταρσία) ύπό τήν καλλιτεχνικήν έποπτείαν τοΰ δα ι 
μονίου ΝΤΑΡΡΥΛ ΤΖΑΝΟΚ. Πρωταγωνιστούν :

ΚΛΩΝΤΕΝΤ ΚΟΛΜΠΕΡ
ΡΟΝΑΛΝΤ ΚΟΛΜΑΝ
ΡΟΖΑΛΙΝΤ ΡΟΥΧΖΕΛ
ΒΙΚΤΩΡ mAK ΛΑΓΚΛΕΝ

Συμμετέχουν 42 έκλεκτοΐ ήθοποιοΐ και 10.000 κομπάρσοι,

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ :

Άθήναι, ’Εμμανουήλ Μπενάκη 6
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΡ,ΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΠΟΚ)Σ1ΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τσιμισκή 7

♦♦
♦♦

♦♦
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ένας φαροφύλακας περιμάζεψε σ’ένα ναυάγιο.Άλλά 
μιά μέρα θέλουν νά πάρουν τό παιδί άπό τόν γέρο 
πού τό υιοθέτησε, μέ τήν δικαιολογίαν δτι είναι άνί- 
κανος ν* άναθρέψη Ικανοποιητικά ένα κορίτσι. Εύτυ- 
χώς στό τέλος δλα διορθώνονται καί ή μικρούλα 
όρφανή θά ζήση γιά πάντα εύτυχισμένη κοντά στόν 
άγαπημένον της φαροφύλακα.

Αύτή ή χαριτωμένη ίστοριοϋλα φωτίζεται άπό 
τήν παρουσία τής Σίρλεϋ Τέμπλ. που τραγουδά, 
κλαίει, χορεύει, γελά, μάς συγκινεΐ και μάς διασκε
δάζει συγχρόνως μέ τόν πιό καταπληκτικό τρόπο.

Ή σκηνοθεσία είναι πολύ ζωντανή, μέ μερικά Αξι
όλογα εύρήματα». Ό Γκύ Κύμπι, ώς γέρο φαροφύ
λακας, πολύ πολύ καλός.

Τό έργον, δπως δλα τής Σίρλεϋ Τέμπλ, ήρεσε 
καί έσημείωσεν έπιτυχίαν.

Παραγωγή Terra Film

ΜΟΣΧΑ—ΣΑΓΚΑ-Ι·
"Ομιλούσα γερμανιστί Προεβλήθη συγχρόνως στά 

«Τιτάνια» καί «Σπλέντιτ» 
Έκμετάλλευσις: Έλλ. Κινημ. Ένωσις

Τό νέον φιλμ τής Πόλα Νέγκρι άκολουθεϊ πιστά 
τό δρόμο πού έχάραξεν ή «Μαζούρκα». Χωρίς νά 
δχϊΐ τήν ^ια φινέτσα καί τήν άνώτερη τεχνική τοΰ 
κομψοτεχνήματος τού Βίλλυ Φόρστ, είναι φιλμ μέ 
άξιώσεις. Ή ΰπόθεσίς του, παρά τόν ύπερβολικόν 
ρωμαντισμόν της καί τήν άπιθανότητα ώρισμένων 
καταστάσεων, άνήκει στό είδος έκεΐνο πού άρέσει 
καί θά άρέση πάντα είς τό πολύ κοινόν. Άλλά άν 
τό θέμα είναι κάπως λαϊκόν, δέν συμβαίνει τό 
ίδιο καί μέ τήν σκηνοθεσίαν. Ό Πάουλ Βέγγενερ, ό 
παλαίμαχος ήθοποιός πού τό έσκηνοθέτησε, δέν 
κάνει καμμιά άβαρία στις άπαιτήσεις τοΰ κοινού. 
Τό έργον του είναι καθαρά καλλιτεχνικόν. “Εχει 
χρώμα, άτμοσφαΐρα, έσωτερικότητα καί άλήθεια 
Ή σκηνή τής Άναστάσεως στή Ρωσσική έκκλησούλα 
τής Σαγγάης, μέ τήν συμμετοχή τής γνωστής χορω- 
δίας_τών Κοζάκων τού Ντόν, είναι ένα κομμάτι 
γεμάτο ρεαλισμό, πού μάς αφήνει κατάπληκτους 
γιά τήν τελειότητα καί τήν πιστότητα τής άποδό- 
σεώς του.

Τό φιλμ ηύτήχησεν νά έχη ώς έρμηνεύτριαν τήν 
Πόλα Νέγκρι. Ή μεγάλη καλλιτέχνις δέν έχασε 
καθόλου μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου. Παραμένει 
πάντα μιά άπό τις πιό άξιόλογες δραματικές καλ- 
λιτέχνιδες πού έχει νά έπιδείξη ή Διεθνής Κινημα
τογραφική Τέχνη. "Αδιαφορώντας άπόλυτα γιά τήν 
ώμορφιά τοΰ προσώπου, έπιζητεΐ πρό παντός την 
άλή&ΐία στήν έρμηνείαν της. Σέ δλες της τις σκηνές 
είναι έζαίρετη. Τό τραγούδι πού έκτελεϊ μέ τόσο 
πάθος ατό καμπαρέ δέν άφήνει άδιάφορο οϋτε τό 
πιό ψυχρό θεατή.

Έπί τέλους! άπό τόν καιρό πού έγκατέλειψε τό 
Χόλλυγουντ ή Πόλα Νέγκρι, ξαναβρήκε τόν έαυτόν 
της.

Τό φιλμ προεβλήθη συγχρόνως άπό τής οθόνης 
δύο κινηματογράφων, τής «Τιτάνια» καί τοΰ «Σπλέν- 
τιτ» καί έσημείωσε άξιόλογη |έπιτυχία, συνεχιζομέ- 
νης τής προβολής του εις τό Τιτάνια» διά δευτέραν 
έβδομάδα.

Παραγωγή “Metro ■ Goldwyn - Mayer,,
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ

Ομιλούσα γαλλιστί Προβλήθη στό “Αττικόν., 
dubbing
Έκμετάλλευσις : Μέτρο - Γκόλντουϊν Φίλμς

Αεροπορικόν δράμα, πού έχει τήν εύτυχίαν νά 
έρμηνεΰεται άπό τόν Ούάλλας Μπήρρυ, ένα άπό 

τούς πιό άξιόλογους καρατερίστας πού έχει νά έπ 
δείξπ δ παγκόσμιος Κινηματογράφος.

Ή ύπόθεσις δέν διακρίνεται οϋτε διά τήν πρωτο
τυπίαν της, οϋτε διά τό ένδιαφέρον πού πάρουσιά- 
ζει, Επιτρέπει δμως στόν σκηνοθέτην νά παρου- 
σιάση μερικές ώραΐες εικόνες καί στόν Ούάλλας 
Μπήρρυ νά έπιτΰχη μιά ένδιαφέρουσα δημιουργία.

Τό φιλμ αύτό δέν έσημείωσε στό “Αττικόν., τήν 
έπιτυχίαν πού τοΰ ήξιζε. καί τούτο γιατί τό άδικη 
σεν δ συναγωνισμός άλλων μεγάλων έργων : δπως 
λ. χ. τής “Ρόζ Μαρί„ τοΰ “Στρογκώφ,, καί τοΰ “Μό
σχα - Σαγκάϊ,..
Παραγωγή 20th Century

ΥΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΑΙΑΣ
‘Ομιλούσα γαλλιστί. Προεβλήθη είς τό «Όρφεύς» 

dubbing
Έκμετάλλευσις: Φόξ Φιλμ Α.Ε.

Χωρίς , άμφίβολία πρόκειται γιά μιά σπουδαία 
παραγωγή, άπό τις πιό άξιόλογες πού είδαμε κατά 
τήν τρέχουσαν περίοδον στήν πόλιν μας. Τό θέμα, 
διασκευή τοΰ δμωνύμου μυθιστορήματος τής Ούϊντά. 
έκτυλίσσεται περί τά τέλη τοΰ 19ου αϊώνος στήν 
Αφρική, καί πραγματεύεται τόν μεγάλον έρωτα 
μιας μικρούλας καντινιέρας, τού «Σιγαρέττου· 
δπως τήν άποκαλούν, πρός τόν Λοχίαν Βίκτωρ, τής 
Λεγεώνος τών Ξένων, καί τήν θυσίαν της γιά νά 
τού σώση τήν ζωήν καί γιά νά τοΰ έπιτρέψη νά 
παντρευτή, άργάτερα, τήν γυναίκα πού άγαπά. *

‘Η αισθηματική καί περιπετειώδης ύπόθεσις, έπέ- 
τρεψε είς τόν σκηνοθέτην, τόν διάσημον Φράνκ λόϋντ. 
νά παρουσιάση σκηνάς όγκου, μοναδικάς είς ρυθμόν, 
ζωήν καί κίνησιν. Άλλά καί. είς τάς σκηνάς πού πα
ρουσιάζουν όλίγα πρόσωπα, ό Φράνκ ΛόΟντ άνε- 
δείχθη γιά μιά άκόμη φορά ά ντάξιος έαυτοϋ.

“Ενα σπάνιον σύνολον έκλεκτών ήθοποιών έρμη- 
νεύει αύτό τό φιλμ, μέ τάς πάντοτε πιθανοφανεΐς 
καταστάσεις. Ή Κλωντέτ Κολμπέρ, πού ύποδύεται τό 
«Σιγαρέττο», παρουσιάζεται ύπό νέαν έντελώς μορ 
φήν καί δείχνει μιά άλλη δψι τού πολυσυνθέτου τα
λέντου της. "Ο Ρόναλτ Κόλμαν, άψογος, μάς ένθυ 
μίζει τήν ύπέροχη δημιουργία του στό «Μπώ Ζέστ». 
Ό Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν έρμηνεύει μέ τήν γνωστήν 
τέχνην του τόν διοικητήν τής Λεγεώνος. Εύφημος 
μνεία άξί^ει καί. διά τήν νέαν καλλιτέχνιδα Ρό- 
ζαλιντ Ροΰσσελ. ή όποια έκτός άπό τήν ώραίαν της 
έμφάνισιν παίζει μέ πολύ τάκτ τόν ρόλον τής Λαίν- 
της Βενέτσια.

Τό ντουμπλάρισμα είναι άμεμπτο.
Γενικά πρόκειται γιά ένα μεγάλο φιλμ, πού τιμά 

τόσον τήν παραγωγόν έταιρίαν δσον καί τόν σκη
νοθέτην Φράνκ Λόϋντ καί άποτελεΐ, σ’ ένα άλλο εί 
δος, τόν άντάξιον διάδοχον τής «Ναυτικής Ανταρ
σίας». Τό φιλμ έδώ ήρεσε καί έσημείωσε άξιόλο- 
γον έπιτυχίαν.

S ά ν 8 η
Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «"Επιφυλακή », «Β-εν- 

νέξιχι παραμύθια , «Ή γυναίκα τής ταβέρνα;», «Ό 
κοζάκος καί τ* άηΜνι», «Γιά λίγη άγάπη» καί διάφορα 
Νιοάς

2Tivd»ev. Προεβλήθησαν τά έργα ΟΙ κουρσάροι», 
«Κατάσκοπος 13», «Τό άγριο άλογο», «Καπετάν βρυκό- 
λακας», «Οί δαίμονες τοΰ άέρος», «Ταξεϊδι στό Χόλλυ
γουντ» καί διάφορα ζουρνάλ. ϋαρααχίδης
ΆρΥΦστόλιον

Τιτάνια Μετά τάς δοθείσας παραστάσεις ύπό τοΰ 
θιάσου ΚροντηρΛ, προεβλήθησαν τά έργα «Μικρός συν
ταγματάρχης», «Πρός τήν άβυσσο» καί «Φολΐ Μπερζέρ». 
"Ήδη θά δώση σειράν παραστάσεων ό θίασος Ξύδη.

Βοντσινΰς
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"Η κίνησις τών κινηματογράφων κατά τάς πα- 
ρελθούσας έβδομάδας τών έορτών, ώς είναι εύνόη- 
τον,,ύπήρξεν καί έφέτος έξαιρετικώς ζωηρά.Έννοεΐται 
δμως, δτι μεγαλυτέρα κίνησις παρετηρήθη ιδίως είς 
τούς κινηματογράφους έκείνους πού προεβάλλοντο 
έργα καλύτερα τών άλλων, χωρίς νά γίνεται ύπό 
τοΰ κοινοΰ διάκρισις αιθούσης. Πιστοποιείται δηλαδή 
τό γεγονός, έξαιρετικώς δΓ έφέτος πού ύπάρχουν 
άναλόγως περισσότερα Κινηματοθέατρα τών παρελ
θόντων έτών, δτι θά έργασθή περισσότερον τών άλ
λων τό Κινηματοθέατρον έκεΐνο πού έχει τό καλύτε
ρον έργον. θά μάς είπουν ίσως, δτι αύτό είναι εύ· 
νόητον Άλλά ή παρατήρησις αύτή γίνεται δι" έκεί
νους οί όποιοι έβεβαίουν δτι τά νέα κινηματοθέατρα 
θά σπάσουν, κατά τήν κοινήν έκφρασιν, τά νέα τοι- 
αΰτα λόγω τοΰ ένδιαφέροντος πού θά παρουσιάσουν 
άπό άπόψεως αρχιτεκτονικής έμψανίσεως, Τό τοιοΰ- 
τον δέν πρέπει νά είναι άπόλυτον, διότι ό κόσμος 
δέν θά πηγαίνη είς τούς κινηματογράφους διά νά 
θαυμάση έργα άρχιτεκτονικά. άλλά κινηματογρα
φικά. Καί αύτό είναι ή πικρά άλήθεια

Άς ίδωμεν έν τούτοις, τώρα όπότε παοήλθον αί 
έορταί καί τά Κινηματοθέατρα θά άναμένουν καλυ- 
τέρας ήμέρας άπό τό τακτικόν κοινόν τοΰ κινηματο
γράφου καί όχι άπό έκεΐνο τών μεγάλων έορτών, τί 
θά παρουσιάσουν διά νά προσελκύσουν περισσότε
ρον, τού τακτικοΰ, κοινόν, δεδομένου δτι πλήν τοϋ 
Όρφέως κάνει έναρξιν καί ό έτερος νέος μεγάλος 
κινηματογράφος, τό Ρέξ. Δέν άμψιβάλλομεν δτι αί έπ.· 
χειρήσεις έκλεισαν τά έκλεκτότερ > έργα τής παγ
κοσμίου παραγωγής. Άλλά δ τρόπος τής τοποθετή· 
σεως καί τής παρουσιάσεως έκάστου έργου, θά είναι 
έκεΐνος πού έπιβάλλεται νά είναι, προκειμένου περί 
έξαιρετικής περιόδου ώς ή τρέχουσα;

Αύτό άναμένομεν νά ίδωμεν. Διότι άν οί άμέσως 
ένδιαφερόμενοι δέν κατορθώσουν, δι’ δλως νέων μέ
σων προπαγάνδας, ν’ αύξήσουν τό κινηματογράφο 
φίλον κοινόν καί περιορισθοΰν μέ τά γνωστά τετριμ
μένα μέσα νά προσελκύσουν τήν γνωστήν πελατείαν 
τών άλλων, τότε άσφαλώς θά διέλθουν πάντες ήμέ
ρας τραγικός. Διότι ή μέχρι σήμερον γνωστή πελα
τεία τών κεντρικών κινηματογράφων (70—85 χιλιάδες 
έβδομαδιαίως) είναι άρκετή νά ίκανοποιήση μόνον 
4—5 κινηματογράφους καί δχι 9.

Άς εύχηθώμεν τά πράγματα νά βαδίσουν κατ' 
εύχήν διά τό καλόν όλοκλήρου τοΰ κινηματογραφι
κού κόσμου τής "Ελλάδος.

♦ * *
Τήν 25 παρ- Δεκεμβρίου έκαμε πανηγυρικήν έ· 

ναρξιν μέ τό έργον «Κάπταιν Μπλούντ» ό νέος με
γάλος κινηματογράφος Όρφεύς (Μέγαρον ’Αρσά
κειου) ύπό τήν γενικήν διέύθυνσιν τοΰ κ. Λ. Παπα- 
γεωργίου. Ό κολοσσιαίος αύτός κινηματογράφος 
άπό άπόψεως έμψανίσεως αιθούσης, έπιπλώσεως, έ- 
ξαερισμοΟ καί λοιπών κομφόρ, παρουσιάζει κάτι τό 
έξαιρετικόν διά τήν πόλιν μας, δεδομένου δτι καί τό 
μέγεθος τής αιθούσης μετά τοΰ έξώστου—έν συνόλω 
καθίσματα πραγματικά 1800-είναι έντελώς άσυνή- 
θιστος διά τήν πόλιν τών Αθηνών.

Δυστυχώς δμως δτι μέ δλα αύτά δέν συμβαδί
ζει καί ή έμφάνισις γενικώς τοΰ προσωπικού. Παρα- 
τηρεΐται δηλαδή τό έξής : "Ότι ένφ τό κινηματοθέα- 
τρον τούτο είναι σήμερον τό μεγαλύτερον τής Ανα
τολής καί συγχρόνως πολυτελέστατον, τό πρρσωπι- 
χόν του μειονεκτεΐ τελείως είς έμφάνισιι· θά έπρεπε 
κατά τήν γνώμην μας, τό προσωπικόν τής έμφανί- 

σεως (θυρωροί, γκρούμ κλπ ) νά εύρίσκεται έν πολυ- 
τελεστάτη στολή είς τάς θέσεις του διά τήν πρόθυ
μον έξυπηρέτησιν τοΰ κοινού καί δχι νά παρουσιάζη 
μωσαϊκόν πολιτικών ένδυμασιών. θά έφθάναμεν ά 
κόμη νά ζητήσωμεν, διά λοκάλ παρόμοια καί ή δι- 
εύθυνσις νά έμφανίζεται κατά τάς ώρας τής ύπη- 
ρεσίας της άν δχι μέ σμόκιν, άλλά τούλάχιστον μέ 
μαΰρον ένδυμα. Άκόμη καί σύτός ό έπόπτης τοΰ Δ. 
Φόρου νά ήτο άναλόγως ένδεδυμένος μέ μαΰρον έν
δυμα, πράγμα φανταζόμεθα πολύ εϋκολον άν έζη- 
τεϊτο τοΰτο παρά τής διευθύνσεως τοΰ Φόρου, δεδο
μένου δτι είς τήν ύπηρεσίαν αύτήν ύπηρετοΰν πλεΐ- 
στοι νέοι μορφωμένοι, εύγενεϊς καί εύπαρουσίαστοι. 
Έπειτα ή διακόσμησις τής εισόδου καί τοΰ χώλλ δέν 
θά έπρεπε νά άφεθοΰν μόνον μέ τήν άρχιτεκτονικήν 
των διακόσμησιν. Ένός τοιούτου κέντρου τά είς 
πρώτην έμφάνισιν χώλλ. εϊμεθα τής γνώμης δτι θά 
έπρεπε νά διακοσμηθούν ιδιαιτέρως, έστω καί διά 
γαστρών, εις μερικά δέ μέρη αύτών νά ριφθοΰν ώ- 
ραΐα ταπέτα Τολμώμεν άκόμη νά είπωμεν δτι καί 
αύταί αί άφφίς τών διαφόρων έργων θά έπρεπε νά 
άφαιρεθοΰν άπό τούς τοίχους τοΰ χώλλ καί νά το
ποθετηθούν ώραΐαι μεγάλαι φωτογραφίαι πρωταγω
νιστών έντός πλαισίων, ή άλλα διακοσμητικά.

Μία άλλη λοιπόν διακόσμησις, πάντως δχι έκεί- 
νη ή μέχρι σήμερον συνηθιζομένη, έν συνδυασμώ μέ 
τήν έξαιρετικήν έπίσης έμφάνισιν τοΰ προσωπικού, 
θά προσέλκυε άσφαλώς δχι μόνον απλώς τήν προ
σοχήν τοΰ κοινού, άλλά θά έπεβάλλετο άμέσως είς 
αύτό διά τής σοβαρός καί πρωτοτύπου έμφανίσεώς 
του, δεδικαιολογημένης άλλωστε.

Καί μιά άκόμη σύστασις : Νά άνατεθή ή διεύ- 
θυνσις τής δλης λειτουργίας—προσωπικού καί κινη
ματογράφου—είς ένα καί μόνον ικανόν πρόσωπον.

Καί μία βεβαιότης πλέον·
Τό νέον Κινηματοθέατρον Ρέξ θ’ άρχίση τήν λει

τουργίαν του τό τρίτον δεκαήμερον τοΰ τρέχοντος 
Ίανουαρίου-

Λεπτομέρειας ένδιαφερούσας θά γράψωμεν είς 
τό προσεχές.

Διά τό είς τό ύπόγειον τοΰ μεγάρου αύτοΰ κι- 
νηματοθέατρον Σινεάκ» δέν πρέπει νά γίνεται άκό
μη λόγος. Πάντως καί έκεΐνο έίοιμάζεται πυρετω- 
δώς, άλλά είναι άμφίβολος ή λειτουργία του κατά 
τήν τρέχουσαν περίοδον.

Έπίσης καί τό έπί τής πλατείας Όμονοίας νέον 
Κοτοπούλειον δέν πρόκειται νά λειτουργήση έφέτος 
διά τούτο καί βραδύνει ή άποπεράτωσίς του.

* * ¥
Κατά τάς παρ. έβδομάδας προεβλήθησαν είς τούς 

α’. βιζιόν κεντρικούς κινηματογράφους τών Αθηνών 
τά έξής έογα κατά τάς άκολούθους ήμερομηνίας:

Πάν&τον. S8—3 Ίανουαρίου «Ό καπετάν Γε\ά· 
ρης» μέ τήν Σίρλεϋ Τέμπλ, 4- 10 Ίανουαρίου «Κο
ρυδαλλός» μέ τήν Μάρθα Έγγερτ καί 11—17 Ία- 
νουαρίου έπανάληψις τοΰ έργου «Κορυδαλλός».

Τιτάνια·. 28—3 Ίανουαρίου «Ή Νέα Άτλαντίς» 
4—10 ’Ιανουαρίου «Μόσχα - Σαγκάϊ» μέ τήν Πόλα 
Νέγκρι, ταύτοχρόνως υέ τό ΣπΙέντιτ καί 11—17 ίδιου 
διά δευτέραν έβδομάδα τό «Μόσχα - Σαγκάϊ».

Όρφεύς: 25—3 Ίανουαρίου «Κάπταιν Μπλούντ» 
μέ τόν Έρολ Φλύν, 4-10 Ίανουαρίου «Ρόζ-Μαρί» 
μέ τήν Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ καί 11 —17 Ιδιου «‘Υπό 
δύο σημαίας» μέ τήν Κλωντέτ Κολμπέρ καί τόν Ρό
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ναλτ Κόλμαν.
Σπλτντιτ: 28—3 Ίανουαρίου «Οϊ προδόται» μέ 

τήν Λύντα Μπαάροβα. 4—10 ’Ιανουάριου «Μόσχα- 
Σαγκάϊ» ταύτοχρόνως μέ τό Τιτάνια καί 11—17 Ιδιου 
«Φίλησέ με ”Εντυ» μέ τόν ”Εντ Κάντορ.

‘Αττικόν. 28—3 Ίανουαρίου Εύθυμοι Άτσίγγα- 
νοι» μέ τούς χονδρόν καί λιγνόν, 4—10 ΊανουαρΙου 
Ό δρόμος τών άετών» μέ τόν Οϋάλλας Μπήρρυ 

καί 11—17 ϊδϊου «Οί λογχοφόροι τής Βεγγάλης μέ 
τόν Γκάρυ Κοΰπερ.

θαλλός- 28—10 Ίανουαρίου «Μιχαήλ Στρογκώφ» 
καϊ 11—17 Ίανουαρίου «Αύτοκρατορικό ρομάντζο» 
μέ τήν Ρκρέης Μούρ.

Ίντεάλ : 28—3 Ίανουαρίου «Τό παληκάρι τής φα
κής» μέ τόν Τζόε Μπράουν, 4—10 Ίανουαρίου «Ό 
κάπταιν Μπλούντ» β'. βιζιόν καί 11—17 ίδιου «Ή 
κόρη τοΰ Δράκουλα».

‘Απόλλων : 28—3 Ίανουαρίου ‘ Μέσα στόν κίνδυνο,. 
4—10 Ίανουαρίου “Ο άνθρωπος μέ τά δύο πρόσωπα,, 
μέ τόν Χάρρυ Πήλ καί 11 — 17 ίδιου “Μέσα στήν κα
ταιγίδα,, μέ τήν Ρόσελ ΧοΟντσον.

*
Κατά τάς τρεις τελευταίας εβδομάδας, οί κεντρικοί 

Κινηματογράφοι Α' βιζιόν τών ’Αθηνών, έπραγματοποίη- 
σαν τά κάτωθι εισιτήρια.

Έβδομάς 21 — 27 ΔεκεμββΙον 1936.

Τό δλον 18838 |
ΑΤΤΙΚΟΝ «Τά δυό χαμίνια», Ζακελϊν Νταί.

ΤΙΤΑΝΙΑ «Τά Μυστήρια τών Παρισίων», Κ. Ρεμύ.
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 2019
Τρίτη 22 2205
Τετάρτη 23 » > 2158
Πέμπτη 24 » 1951
Παρασκευή 25 » 3854
Σάββατον 26 » » 3951
Κυριακή 27 » > 2200

ΣΠΛΕΝΤΙΓ «Σαβόΐ No 217», Χάνς ’Άλμπερς.
Δεύτερα 21 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1683Τρίτη 22 » 1504Τετάρτη 23 ♦ 1414Πέμπτη 24 1517
Παρασκευή 25 > 2220Σάββατον 26 2196Κυριακή 27 » » 1381

Τό δλον 11948
ΙΝΤΕΑΛ «Ματωμένες όχθες», Τζ. Κάγκνεϋ.
Δεύτερα 21 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1242Τρίτη 22 » 1002Τετάρτη 23 )) 945Πέμπτη 24 > 859
Παρασκευή 25 » 2325Σάββατον 26 ■» 1676
Κυριακή 27 » » 780

Τό δλον 8829
ΑΠΟΛΛΩΝ«Μοδέρνοι Καιροί», β' βιζιόν.
Δεύτερα 21 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 267Τρίτη 22 > 485
Τετάρτη 23 » 511Πέμπτη 24 > » 678
Παρασκευή 25 » 2176
Σάββατον 26 2021
Κυριακή 27 » » 1073

Τό δλον 7211
Έβδομάς 28— 3 ΊανουαρΙου 1937

ΠΑΛΛΑΣ «Χταυροφορίαι», β’ έβδομός.

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1571
Τρίτη 22 » » 1708
Τετάρτη 23 » » 1884
Πέμπτη 24 » 2010
Παρασκευή 25 » » 3641
Σάββατον 26 » » 2882
Κυριακή 27 » > 2727

Τό δλον » 16423
ΠΑΝΘΕΟΝ «Ό Μήτρος καί ή Μάρω»,, Μπριγγ. Χόρνεϋ.
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 2276
Τρίτη 22 » > 1759
Τετάρτη 23 » » 1652
Πέμπτη 24 » » 1436
Παρασκευή 25 3353
Σάββατον 26 » > 2986
Κυριακή 27 » » 1563

Τό δλον » 15025

Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα κατά 
τήν προβολήν τοΰ αύτοΰ έργου τήν 
παρελθοΰσαν εβδομάδα εις τόν αδτόν

Δευτέρα 21 Δβκεμβρίου Εισιτήρια 678
Τρίτη 22 » » 740
Τετάρτη 23 824Πέμπτη 24 > 927Παρασκευή 25 » 2794
Σάββατον 26 > 2705
Κυριακή 27

Τό δλο ν
1389

10057

ΟΡΦΕΥΣ «Κάπταιν Μπλούντ», “Ερτ>λ Φλύν.
Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 4401Σάββατον 26 » 4889Κυριακή 27 » > 4150Δευτέρα 28 » 1567Τρίτη 29 > 1375Τετάρτη 30 » » 1468Πέμπτη 31 » 1271
Παρασκευή 1 Ίανουαρίου 2943Σάββατον 2 » > 2565Κυριακή 3 » > 3896

Τό δλον > 28528
ΤΙΤΑΝΙΑ « Νέα Άτλαντίς», Έλλεν Γ κάχαγκαν.
Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1530Τρίτη 29 » 1481Τετάρτη 30 > > 1234Πέμπτη 31 > ·» 896Παρασκευή 1 Ίανουαρίου > 2400Σάββατον 2 1853Κυριακή 3 » » 2889

Τό δλον » 12283
ΑΤΤΙΚΟΝ «Εύθυμοι άτσίγγανοι», Λώρελ χαί Χάρντυ.
Δευτέρα 
Τρίτη

28
29

Δεκεμβρίου Εισιτήρια 3433
2989Τετάρτη 30 » > 2530Πέμπτη 31 > 2199Παρασκευή 1 Ίανουαρίου » 4677Σάββατον 2 » 3245Κυριακή 3 » > 4533

Τό δλον 23606

Κινηματογράφον............................................. 21948
Σύνολον 32005

ΠΑΝΘΕΟΝ «Καπετάν Γενάρης», Σίρλεύ Τέμπλ.
Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 602Παρασκευή 39 » 2049Σάββατον 30 » 1934Κυριακή 31 » 1503Δευτέρα 1 Ίανουαρίου > 2621Τρίτη 2 > > 2612Τετάρτη 3 » » 3539

Τό δλον » 14860

ΠΑΛΛΑΣ «Μιχαήλ Στρογγώφ», Α. Βόλμπρυκ.
Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου Ε’ισιτήρια 6743
Τρίτη 29 » ’ 5550
Τετάρτη 30 » » 4326
Πέμπτη 31 » ’ 8457
Παρασκευή 1 Ιανουάριου >
Σάββατον 2 » ’ 6268
Κυριακή 3 » »

Τό δλον » 42746
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «ΟΙ προδόται», Β. Μπίργκελ.
Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1616
Τρίτη 29 » » 1580
Τετάρτη 30 » ’ 1337
Πέμπτη 31 » » 1065
Παρασκευή 1 Ίανουαρίου » 2811
Σάββατον 2 » » 2003
Κυριακή 3 » » .3191

Τό δλον » 13513
ΙΝΤΕΑΛ «Τό παληκάρι τής φακής , Τζόε Μπράουν.
Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 572
Τρίτη 29 » 573
Τετάρτη 30 » » 577
Πέμπτη 31 » ’ 485
Παρασκευή 1 Ίανουαρίου » 1584
Σάββατον 2 » » 718
Κυριακή 3 » » 1481

Τό δλον » 5990
ΑΠΟΛΛΩΝ «Μέσα στόν κίνδυνο», Ρ. Κρόνγουελ.
Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 235
Τρίτη 39 . 279
Τετάρτη 30 » * 643
Πέμπτη 31 » » 195
Παρασκευή 1 Ίανουαρίου » 742
Σάββατον 2 » » 590
Κυριακή 3 » » 1H5

Τό δλον » 3499
Έβδομάς 4—10 ΊανουαρΙου 1937

ΟΡΦΕΥΣ «Ρόζ Μαρί», Ζανέτ Μσκ Ντόναλτ.
Δευτέρα 4 Ίανουαρίου Εισιτήρια 3314
Τρίτη 5 » » 4020
Τετάρτη 6 » ’ 4928
Πέμπτη 7 » » 3302
Παρασκευή 8 » » ; 3044
Σάββατον 9 » » 3595
Κυριακή 10 » » 5401

Τό δλον 27604
ΤΙΤΑΝΙΑ «Μόσχα—Σαγκάϊ», Πάλα Νέγκρι.
Δευτέρα 4 Ίανουαρίου Εισιτήρια 3144

ΠΑΝΘΕΟΝ «Κορυδαλλός», Μάρθα ’Έγκερθ.
Δευτέρα 4 Ίανουαρίου Εισιτήρια 1964
Τρίτη 5 » » 2761
Τετάρτη 6 » » 3468
Πέμπτη 7 » » 2396
Παρασκευή 8 » » 2194
Σάββατον 9 » » 2865
Κυριακή 10 » » 3387

Τό δλον » 19034
ΠΑΛΛΑΣ «Μιχαήλ Στρογγώφ», β' έβδομάς.
Δευτέρα 4 Ίανουαρίου Εισιτήρια 1530
Τρίτη 5 » 2028
Τετάρτη 6 4531
Πέμπτη 7 » 189;»
Παρασκευή 8 » 1386
Σάββατον 9 » 1662
Κυριακή 10 » 4570

Τό δλον » 17802
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ΰπό τοΰ 

αύτοΰ έργου, ε’ις τόν αυτόν κινηματογρά
φον κατά τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα. . . ι · ^2746

Σύνολον
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Μόσχα—Σαγκάϊ·, Πόλα Νέγκρι.
Δευτέρα 4 Ίανουαρίου Εισιτήρια 1892
Τρίτη 5 » » 2131
Τετάρτη 6 · » 3354
Πέμπτη 7 » » 1392
Παρασκευή 8 » » 1265
Σάββατον 9 » » 1529
Κυριακή 10 » » 2896

Τό δλον 14459
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ΰπό τοΰ 

αύτοΰ έργου, εις τό Τιτάνια κατά τήν 
αυτήν εβδομάδα............................................................23152

Σύνολον 37611
ΙΝΤΕΑΛ «Κάπταιν Μπλούντ», β' προβολή.
Δευτέρα 4 Ίανουαρίου Εισιτήρια 408
Τρίτη 5 » » 813
Τειάρτη 6 » » 1902
Πέμπτη 7 » » 740
Παρασκευή 8 » » 529
Σάββατον 9 » » 729
Κυριακή 10 » 2497

Τό δλον 7618
ΑΠΟΛΛΩΝ ‘Ο άνθρωπος μετά δύο πρόσωπα», X. Πήλ.
Δευιέρα 4 Ίανουαρίου Εισιτήρια 415
Τρίτη 5 » » 571
Τετάρτη 6 » » 1ο23
Πέμπτη 7 » » 576
Παρασκευή 8 » 476
Σάββατον 9 » 683
Κυριακή 10 » 1ιριτη 

Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

ΑΤΤΙΚΟΝ
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

6 »

8
9

ΙΟ 
Τό δλον

«Ό δρόμος τών αετών ,
4 Ίανουαρίου
5

'6
7
8
9

10 
Τό δλον

» 4746
» 2580
» 2161
» 2541
• 4424

23152
Ούάλ. Μπήρρυ.

Εισιτήρια 2345
» 2173
» 3396
» 1554
» 1097
» 1219
» 2807
» 14591

Τό δλον » 5457
*. * ¥

Τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν συνεκεντρώθησαν έν 
Αθήναις μερικοί έκ τών έν ταΐς έπαρχίαις έπιχειρη- 

’ματιών κινηματογράφων, κατόπιν τής έν τφ πανη
γυρική τεύχει δημοσιευθείσης προσκλήσεως τοΰ έκ 
Κόρινθου έπιχειρηματίου κ. Μαστέλλου.

Οΐ συνελθόντες έξέλεξαν έπιτροπήν ή όποια άνέ- 
θεσεν εϊς τον νομικόν των σύμβουλον κ. Ματσούκαν 
τήν σύνταξιν καταστατικοΰ σωματείου, τό όποιον θά 
ύποβληθή έν καιρφ είς τό Πρωτοδικείον πρός έγκρι- 
σιν. ’Ήδη ή έπιτροπή άπεφάσισε καί καλεΐ πάντας 
τούς έκ τών έπαρχιών έρχομένους είς ^Αθήνας διευ- 
θυντάς Κινηματογράφων, τούς έπιθυμοΰντας νά άν· 
δρωθη ή νέα αυτή σωματειακή όργάνωσις, νά διέρ- 
χωντάι έκ τοΰ γραφείου τοΰ νομικοΰ συμβούλου κ·
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Ματσούκα, ΐνα λαμβάνουν γνώσιν των λεπτομερειών 
τΐζ ιδρυσεως καί ύπογράψουν τό σχετικόν πρακτικόν

* * *
■ γνωστόν, τό Ύπουργεϊον τής Έθν. Οικονο

μίας επιβάλλει διά Διατάγματος περιορισμόν εις τά 
εισαγομενα έκ τοΰ Εξωτερικού διάφορα είδη έμπο- 
ρευμάτων καί μεταζυ αύτων καί εις τάς κινηματο
γραφικός ταινίας. ΟΙ ένδιαφερόμενοι είσαγωγεΐς έ- 
οέχθησαν εύχαρίστως τον περιορισμόν τούτον προς 
ενισχυσιν τών προσπαθειών τής Έθν. Κυβερνήσεως 
δια την οικοτομικήν έξυγίανσιν τής Χώρας μας. 
Προσπαθούν δμως διά των ένεργειών τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου τής Π Ε.Κ. νά έπιτύχουν δικαίαν κατα
νομήν δυναμικότητος καί ρόθμισιν άλλων σχετικών 
ζητημάτων. Λ

Ανάλογοι ένέργειαι καταβάλλονται ύπό τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου τής Π.Ε.Κ. καί διά τό ζήτημα τής 
εισαγωγής κινηματογραφικών μηχανών.

Σχετικά ύπομνήματα ύπεβλήθησαν εις τόν άρ- 
μοδιον Υπουργόν ύπό τοΰ Δ. £. τής Π.Ε.Κ.

** *
Καθίσταται γνωστόν είς πάντας τούς είς τάς 

επαρχίας συνδρομητάς τοΰ «Κινηματογραφικού Ά- 
στερος» οτι εύρισκόμεθα είς τήν άνάγκην νά άφο- 
μοιωσωμεν τήν τιμήν τής συνδρομής είς τήν τών 
Αθηνών, δηλαδή νά αύζηθή αϋτη είς δραχμάς 203 
άπό 1ης Ιανουάριου 1937. Ή αΰξησιτ γίνετα! πρός 
καλυψιν μέρους τών έξόδων λόγτρ τής ύπερτιμήσεως 
του ^χάρτου καί άλλων τυπογραφικών ύλών.

Ε-Χομεν τήν_γνώμην δτι, οί φίλοι συνδρομηταί 
μας των επαρχιών καί πρό παντός οί έπιχειρημα- 
τίαι κινηματογράφων, οίτινες είναι εις θέσιν νά έ- 
κτιμησουν τήν άξίαν τής έργασίας μας, θά δεχθούν 
και τήν μικράν αύτήν αυξησιν τής συνδρομής άγογ- 
γυστως, δεδομένου δτι έπιβάλλεται αδτη λόγω άνω- 
τέρας άνάγκης. Αί διαθέσεις τής διευθύνσεως τοΰ 
«Κινηματογραφικοΰ Άστέρος» άπέναντι τών έπιχει- 1 
ρηματιων των έπαρχιων είναι γνωσταί, ώστε νά ά- 
ποκλειεται πάσα ιδέα δτι, άν δεν συνέτρεχον λόγοι 
σοβαροί, θά_προέβαινεν αΰτη είς αΰξησιν τής τιμής 
της συνδρομής τών επαρχιών.

Καθίσταται γνωστόν έπίσης δτι αί καταβληθεί- 
σαι συνδρομαι άπό 1ης Ιανουάριου καλώς κατεβλή· 
ΰησαν και μόνον αί νέαι έγγραφαί ή νέαι άνανεώ- 
σεις θα υπόκεινται είς τήν αυξησιν-

Παρακαλοΰνται έπίσης δσοι έκ τών κ. κ συνδρο
μητών μας τών έπαρχιών έχουν είς χεΐρας των άπο- 
οείζεις συνδρομών άνεξοφλήτους, δπως μάς έμβά- 
σουν τό ταχύτεροι τό άναφερόμενον έν αύτή άντίτι- 
μον, άλλως ή άποστολή τοΰ φύλλου θά διακοπή ά- 
νυπερθετως, διά πάσαν δέ άνανέωσιν θά άπαιτηθή 
ηυξημενη συνδρομή. u

- 91 σθΥδΡθμηταί δικαιοΰνται, ώς είναι εύνόητον, 
να λαμβάνουν καί τό κατ’ έτος έκδιδόμενον Πανη
γυρικόν τεΰχος έντελώς δωρεάν.

pEimimmpw ||
Πειραιεϋς

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα Ναυτική ανταρσία» 
Εύθυμοι άτσίγγανοι» καί Ρόζ Μαρί». ’

Χάϊ Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Μήτρος καί 
ή Μάρω , «Σταυροφορίαι» καϊ «Τά δύο χαμίνια

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άγγελος τοΰ 
σκότους , »Κάπταιν Μπλούντ» καί «Τά μυστήρια τών 
Παρισίων».

Καπιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ένα τραγούδι άπό 
τη Βιέννη». «Καπετάν Γενάρης καί «Μιχαήλ Στρογκιόφ .

Κρυστάλ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά ίργα 
•Γκολεμ·, «Ό αετό; καί τό γεράκι» καί »Τό φάντασμα 
του αερος».

‘Απόλλων (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα 
Μοντέρνο·, καιροί», «Γΰπες», «’Αόρατος οικία* καί «Βόλγα 

Βόλγα.
Έχλα'ιρ (Ν. Κοκκινιάς) Προεβλήθησαν τά έργα «Σή- 

μέρα ζοΰμε», «‘Ο αρχών τής κολάσεως» καί «Ναυτική 
ανταρσία .

Βαλκάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μπατερφλάύ- 
και Ή παρείσακτος».
βεσσ«λονίχη

Αιονύαια. Προεβλήθησαν τά έργα Τάρρας Μπούλ- 
μπα», «Εύθυμοι αλήτες καί «Καπετάν Γενάρης».

Ηλυαια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο ταχυδρόμος τού 
τσάρου»,«Παράδεισος γυναικών» κάί «Μιχαήλ Στρογκώφ».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα Θά σ' αγαπώ παν· 
τοτεινά», «Τά δύο χαμίνια , «Ό Μήτρος καί ή Μάρω - 
καί «Τό τραγούδι τού κορυδαλλού».

Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Γκάρτσια■, «Ύπό δί- 
aijn», «Ή γή τής επαγγελίας», «Ή νήσος τών θησαυ
ρών», «Ό γονδολιέρης τής Βενετίας» καί«Ό δρόμο; πρός 
τά κάτεργα».

Τιτάνιά. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Μαρία Ντεμίντοβα . 
«Τά μυστήρια τών Παρισίων», «Νέα Άτλανιίς» καί «Μό
σχα-Σαγκάϊ».

Αλκαζάρ. Προεβλήθησαν Είμαι ένας δραπέτης», 
«Ή μικρή έπαναστάτις», ‘Ο γολγοθάς μιας μητέρας» καί 
« Γκάρτσια».
, 'Εθνικόν. Προεβλήθησαν τά έργα -Άβε Μαρία , «Ή 
εννάτη συμφωνία τοΰ Μπετόβεν , «Μιά νύχτα στήν “Ο
περα» καί «Φθινοπωρινά γυμνάσια».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μοντέρνοι Και
ροί «Ή εννάτη συμφωνία τού Μπετόβεν», «Χαμένη με
ραρχία-,, «Οί χρυσοθήραι», «‘Ο άσύλληπτος άνθρωπος», 

Η εκδικησις τού σεΐχη καί «‘Η γή τής επαγγελίας».
Αττικόν Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο βασιλεύς τής 

μπύρας», ‘Ο κόκκινος καβαλλάρης , «Ό μορτάκος τής ’Α
μερικής» καί Τό ζωντανό φάντασμα .

Ίλιον. Προεβλήθησαν τά έργα Σκιές πού περνούν , 
«Σήμα κινδύνου», «‘Ο μικρός Ιάκωβος», «Έφοδος 99», 
«Γυναίκες πολυτελείας , Στήν έρημο τοΰ μίσους», Ή 
γυναίκα είναι διάβολος , καί Ό περιπλανώμενος νεκρός».

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «01 Άθλιοι , 
άιπλο ρομάντσο-, «Ευτυχία», «‘Η πριγκήπισσα τού τσάρ- 

ντας», Ή έννάτη συμφωνία τοΰ Μπετόβεν» καί «Όταν 
ό έρως ψιθυρίζει

Χυβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα «Όταν ό έρως ψι
θυρίζει , Αί περιπέτεια» τοΰ Ταρζάν», «Μέσα στή 
θύελλα», «Λευκό; γάμος», «Άνθρωποι τής νυκτός . «Ή 
έννατη συιιφωνία τοΰ Μπετόβεν», < 01 λαθρέμποροι τής 
Ν· ΧθζκτΙ’ » *θι Άθλιοι καί «‘Η χαμένη μεραρχία».

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Διπλό ρομάντσο , 
« Ο κοσμος προχωρεί», «Ό μικρός συνταγματάρχης», ένα 
Τιμ ΜάκΚόϊ, «’Εσένα ποθώ καί «Δικτάτωρ γιά μιά μέρα». 
Λεβ·»δειοτ

‘Αρμονία. Προεβλήθησαν τά έργα Σαγκάϊ», «Ή- 
σαΐα χόρευε», «Ή άρτοπώλις τών Παρισίων», Παρθένες 
τοΰ 1935», Ανάμεσα σέ δυό καρδιές·, «Γιά λίγη α
γάπη», "Ετσι είναι ή Σιμόν , «Τό ρόδον τού μεσονυ
κτίου και «Τό πληγωμένο υποβρύχιο .

Αλκαζάρ. ^Προεβλήθησαν τά έργα «Κερένιες μάσκες , 
Ό κύριος τού θανάτου», Ό τυχοδιώκτης καί «Παρθέ

νος μητέρα . Πανουργίας
Xie;

Άστήρ Προεβλήθησαν τά έργα «Χαρήτε τή ζωή 
σας», «Βαρώνος άτσίγγανος , «Ή παρθένος τής Όρλεά- 
VJ1» > «Ραγισμένες^καρδιές», «Άστατη γυναίκα», «’Αμόκ», 
‘θ μεγαλύτερος ερως τοΰ Σοΰμπερτ», «Χορός στό Σα· 
βοί», « Ο άσωτος υιός» καί «Οί ίπτόται τής έρημου>.
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Μετά τόν ΣΑΡΛΩ
ό ΧΑΡΟΛΔ ΛΟΎ Δ

’Έπειτα ή βασιλεία τοϋ ΧΟΝΔΡΟΥ καί ΛΙΓΝΟΥ
καί τώρα σ’ δλον τόν κόσμο

ΣΚΟΡΠΙΖΕΙ ΤΑ ΓΕΛΙΑ, ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ Ο

ΤΖΟΕ ΜΠΡΑΟΥΝ
Ο ΚΩΜΙΚΟΣ ΤΟΥ 1 937

’Έκαμε τήν έμφάνισίν του τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα εις τό

ΙΝΤΕΑΛ
είς τήν ταινίαν πού τόν έκαμε διάσημο

ΪΟ ΠίΛΗΚΛΡΙ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ
Μιά κωμωδία μέ ήέλια άδιάκοπα άπό τήν αρχή έω; τό τέ
λος, γεμάτη κωμικές σκηνές, πού μένουν αλησμόνητες !
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΜΕ ΊΟ ΣΤΑΝΙΟ.. ΔΟΝ ΖΟΥ ΑΝ—Κ ΑΤΑΣΚΟ
ΠΟΣ—ΗΡΩΣ χωρίς νά τό Βέλη... καί ατό τέλος ΚΕΡΔΙΖΕΙ 

ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ . χάΜΐ όμως τά ΠΑΝΤΑΛΟΝΙΑ ΤΟΥ !.

Mia άπό τάς έμπορικωτέρας ταινίας τής ΣΑΙΖΟΝ
I ΕΝ/ηΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ 1
I W1PHEP ΜΙΡΙΣ ΦΕΡΕΙ IUIIU ΦΙΑΙΙ! EAU! Α. Ε. I
S> ΟύΟΣ ηηΤΗΣΙΟΓΤ ΑΡ. 32 -
Λ> ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ—Μέγαρον Κιτρικής <<f 1


