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ΚΑΙ Τ ΦΡΑΝΣΙΣ

Ή καλλιτέχνις πού θεωρείται σήμερον ώς ή πρώτη δραματική ήθοποιός τής όθόνης. Πρωταγω
νιστεί είς τάς ταινίας «Στέλλα Πάρις», «Λευκός άγγελος» καί <Έπάνω στά βελούδα» αίτινες 
θά προβληθώσι λίαν προσεχώς είς δύο τών μεγαλύτερων Κινηματοθεάτρων τής πρωτευούσης.
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Ή ά γ ω ν ί α !
Τό Μεγάλο Βάσανο των διευθυντών Κινηματογράφων,
περί τοΰ πώς θά συμπληρώσουν τό κάθε πρόγραμμά τους

γιά νά καλυφθή τό δίωρο τής προβολής

ώς προανήγγειλε δια του μεγάλου εικονογραφημένου καταλόγου της, 

«[m-ramniiiiiEf
φέρνέι ολόκληρη πλουσιωτάτη έσοδεία άπό ταινίες μικρού μήκους πού δέν Θά χρησιμεύουν 
μόνο γιά μιά τυπική συμπλήρωσι τών προγραμμάτων, άλλά Θά τά τονώνουν. Θά τά 

κίλουν, Θά τά ώμορφαίνουν.
Τά ΣΟΡΤΣ αύτά τής «Μέτρο» είναι μικρά άριστουργήματα κι’ έχουν τή δύναμι, 

ζαρτήτως τοΰ ποιου τής προβαλλόμενης μεγάλης ταινίας, νά προσελκύουν αύτά καθ' έαυτά 
τούς θεατάς.

Είναι ο.πΖα ισχυρότατα, μέ τά όποια θά έπιτύχετε άσφα?ιώς σημαντικήν αϋξησιν 
εΐσιτηοίων σας.

Ή εισαγωγή καί κυκλοφορία τών ΣΟΡΤΣ τής «Μέτρο» θά είναι τοΰ λοιπού συνεχής 
καί θά συνοδεΰη δλας τάς μελλοντικός παραγωγός της

| ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ "ΣΟΡΤΣ·, ΤΗΣ “ΜΕΤΡΟ
1) Περιηγήσεις παγκόσμιοι μ·. έπεζηγηματικάς αφηγήσεις (μονόπρακτα).1) Περιηγήσεις παγκόσμιοι μ- έπεξηγηματικάς άφηγήσεις (μονόπρακτα).
2) Εύθυμες άρμονίες (μονόπρακτα έγχρωμα).
3) Περίεργα άπό τήν φύσιν (μονόπρακτα'.
4) Μουσικαί έπιθεωρήσεις ('δίπρακτα έγχρωμα). Μεταξύ τούτων είναι καί τό πραγμα

τικό μπιζού FESTA DE SANTA BARBARA μέ τούς πρωταγωνιστάς τής «Κουκαράτσας», 
τούς Γκάρυ Κοΰπερ, Ρόμπερτ Τέϋλορ. Γουώρνερ Μπάξτερ.

5) ’Αστυνομικά διδακτικά (δίπρακτα).
6) ’Αθλητικά, έπί τής διεθνούς κινήσεως τών σπόρ ''μονόπρακτα).
7) Κωμωδίες Hal Roach (δίπρακτοι'.
Ή «Μέτρο» αισθάνεται ιδιαιτέραν Ικανοποίησιν διότι μέ τόν πλούτον τών ΣΟΡΤΣ» 

της συμπληρώνει μίαν πραγματικήν έλλειψιν τής έλληνικής κινηματογραφικής άγορας·

sb: λίγο

ή σκανδαλιάρα
ΣΙΜΟΝΗ ΣΙΜΟΝ
ή γλυκεία
ΖΑΝΕΤ ΓΚΑΙΗΝΟΡ
ή πεντάμορφη
ΛΩΡΕΤΤΑ ΓΙΩΓΚ
καί ή ύπέρκομψη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΖ ΜΠΕΝΝΕΤ

θά σας μαγεύσουν στό κομψοτέχνημα

mH ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΕΣ
.... ..

Σκηνοθεσία ΓΚΡΙΦΦΙΘ 
πού θά προβληθή γιά πρώτη φορά στό «ΠΑΝΘΕΟΝ» ’Αθηνών

"Ενα κοινωνικό δράμα πού πρέπει καθένας νά δή.
’Ενα κινηματογραφικό διαμάντι, πού δμοιό του δέν 
έχει παρουσιάση άκόμη ή όθόνη. Μιά παραδείσια 
ώμορφιά, πού τήν εμψυχώνουν ή πιό μεγάλες βεντέττες 
τοΰ Διεθνούς Κινηματογράφου.

*Η πιό μεγάλη επιτυχία τής σαιζόν.

Ταινία τής

ΤΒΪΕΝΤΙΕΒ ΗΝΠΟΡΥ - ΦΟΞ ΦΙΛΜ
Κεντρικά γραφεία Έμμ. Μπενάκη 6 Ύπ]μα Θεσ]κης Τσιμισκή 7



ΕΝΑΣ ΠΑΓΚΟΣ/ΠΙΟΣ MNH/ΛΑΤΟΓρΑΦΙΚΟΣ ©piA/ngOI 
ΤΟ ΑΦΑΝΤΑΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑ

τοΰ οποίου παρόμοιον δέν δπάρχει χιά νά συγκριθή !.,

01 ΜΙΦΙΝΙ TH! ΙΕίίΜ!
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Πρωταγωνιστούν:
ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ - ΦΡΑΝΣΟΤ TON-Pit. ΚΡΟΜΓΟΥΕΛ 

ΚΑΘΛΗΝ ΜΠΟΥΡΚΕ
ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ

ΕΙς τό όποιον τά πάντα αποθεώνονται
ΘΕΜΑ - ΑΙΣΘΗΜΑ - ΠΛΟΥΤΟΣ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ - ΗΘΟΠΟΙΊ Α

ΈπΙ τέσσαρα ολόκληρα χρόνια !! !
20 Σκηνοθέται — 1500 ήθοποιοί 1 !!

20000 ιππείς Λογχοφόροι — Στίφη αγρίων Ινδικών φυλών.'Ολόκληρος 
ό άγγλικός άποικιακός στρατός μέσα στις άγριες έκτάσεις τών 
Ινδιών κατόρθωσαν τόν γιγαντιαϊον κινημ)κόν άθλον τ·ΰ δποίου 

παρόμοιον δέν είδε ό κόσμος.
Προεβλήθη είς τό ΑΤΤΙΚΟΝ έπι δύο συνεχείς έβδομάδας,

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΔΡΑ ΚΟΥΛΑ
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Ή μεγαλειτέρα έφετεινή έπιτυχία τοΰ ΙΝΤΕΑΛ

Η Κ()ΡΗ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ. Εΐνε μιά γυναίκα τής αριστο
κρατίας. γνωστή σ’δλον τόν κόσμο, εΐνε ή κόμησσα ΜΑΡΙΑ ΖΑΛΕΣΚΑ 
Τήν νύκτα : Εΐνε ένα Φάντασμα, ένας Βρυκόλακας ποΰ τό πέρασμά 
του σκορπά τόν θάνατο, τήν φρίκη καί τόν τρόμο. Εΐνε τό φόβητρον 

τών συνοικιών τοΰ Λονδίνου.
ΤΟ ΠΙΟ ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΟ-ΤΟ πιο ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ 

θέαμα τής σαιζόν.

EONE ΑΥΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
τών 'Ηνωμένων Γραφείων

ΛΜΟΑΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ
Κ A I 

AN· ΕΤ. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ)ΣΕΩΝ 

Α. Ε. Κ. Ε.
ΠΑΤΗΖΙΙίί,ΐν C32

βΑΑΛΑΑΑΑΛΛΛΛΛΛΑΛΑΛΛΛΑΑΛΛΛΛΛΑΛΑΛΛΛΑΛΛ|

1ΟΟΟ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ 
ΐοοο ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1ΟΟΟ

ΓΥΜΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
«- * A

£ "Ενα κινηματογραφικό διαμάντι

ΡΟΥΜΠΥ ΚΗΛΕΡ 
ΤΖΟΑΝ ΜΠΛΟΝΤΕΛ
ΝΤ,Κ ΠΑ0ΥΕΛ

W; ΙΥΜΚΠ 
j ΙΜίί

« Ή χάρις του καί ή ώμορφιά
< Ό παραμυθένιος πλούτος του3 Τό προκλητικό περιβάλλον του ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΙ·
< ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ

1 ΓΥΜΝΕΣ XYJSAIKEX
ή ταινία που έγοητευσε κα

< ΠΑΝΘΕΟΝ
•Αποκλειστική έκμετάλλευσις

WHB8DS‘Οδός Πατησίων άρ 32. -
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

I
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έιησία.......  Δρχ. 200
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ

Έτησία Δρχ. 350
ή δολλάρια 3.— 
η φρ. Γαλ. 70.—

Αϊ σννδρομαί άπαραι· 
τήτως προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕίΙΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΦΥΝΣΙΣ 

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Οδό; SS2KPΑΤΟΥΣ άριΒ. *3 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) METAPON, ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ό στίχος. . .Δρ. 10.— 
Ή σβλίς....» 1000.— 

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
1 ur-uv“4 "r-. □; mcinrun IIIKHAMMbNOV--------------------------------------
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01 ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΤΩΝ
01 άστέρες τοΰ κινηματογράφου είνε δούλοι τών 

προσώπων πού ένσαρκώνουν είς τούς ρόλους των. 
"Οταν τελειώση ένα φίλμ,_ δ ήθοποιός εύρίσκεται 
άκόμη ύπό τήν έπιρροήν τοΰ τύπου τόν όποιον ύπε- 
5ύθη. Άν έπαιξε π·χ· ρόλον κυνικοϋ ή αίσθηματίου, 
γίνεται κα'ι αύτός κυνικός ή αίσθηματίας...

Είνε χαρακτηριστικόν τό πρόσφατον παράδειγμα 
τοΰ Μπόμπ Τέϋλορ. Όταν έτελείωσε τό «γύρισμα» 
τοΰ φιλμ «Πέρα άπό τά σκοτάδια», μέ τήν Ίρέν 
Ντούν καί έγύρισε είς τό σπίτι του, δλοι τόν εύρη
καν άλλαγμένον.

—Μά τί συμβαίνει, Μπόμπ ; τόν έρωτοΰσαν οΐ φί
λοι του. Δέν εΤσαι πιά δ ίδιος. Φαίνεσαι γηρασμένος.

Ή μεταβολή του δέ δέν ήτο μόνον φαινομενική. 
Ό δυστυχισμένος Μπόμπ ήσθάνετο σάν νά τόν έβά- 
ρυναν πολλά χρόνια καί μεγάλη εύθύνη. Ό αίτιος 
ήτο ό Μπόμπυ Μέρρυκ, δ ήρως τοΰ φίλμ.

Είς τήν άρχήν, δ εΟθυμος καί ξέγνοιαστος Μπόμπ 
δέν ήμποροϋσε τόσον εύκολα νά ένσαρκώση τόν τύ
πον αύτόν, δ όποιος, φαιδρός εις τό πρώτον μέρος 
τοΰ έργου, έγίνετο κατόπιν σκυθρωπός, μελαγχολι 
κός, γεμάτος φροντίδας καί τύψεις συνειδήσεως. Ό 
Μέρρυκ άλλαζε έτσι ριζικά, διότι ένα κορίτσι είχε 
τυφλωθη έξ αίτιας του: Έ, λοιπόν, ό Μπόμπ έγυ- 
μνάσθηκε νά θεωρή τό κορίτσι αύτό ώς ένα πλάσμα 
άληβινόν, τό όποιον ήξευρε καί άγαποΰσε.

Μόνον έτσι, ύποφέροντας άληθινά δ ίδιος, ήμπο- 
ροΰσε νά δώση τήν έντύπωσιν τής τρομερός εύθύνης 
πού έβάρυνε τόν ήρωα τοΰ έργου.

Συγχρόνως δμως άλλαξε τελείως χαρακτήρα καί 
συνηθείας είς τήν ιδιωτικήν του ζωήν. "Επεσε σέ 
μίαν μαύρην μελαγχολίαν, δέν ήθελε καμμίαν συν
τροφιά. ■■

Είς τό τέλος τοΰ «γυρίσματος» τοΰ φίλμ, δταν δ 
διευθυντής ήθέλησε νά έπαναληφθοΰν μερικαί σκη- 
ναί τοΰ πρώτου μέρους, είς τό όποιον δ ήρως είναι 
φαιδρός καί ξέγνοιαστος, δ Τέϋλορ έβγαλε τό μα
κιγιάζ πού τόν έδειχνε γέρων, άλλά δέν κατώρθωσε 
νά πάρη πάλιν τήν άπαιτουμένην ψυχικήν κατάστα- 
σιν I ’Ητο φαιδρός... σάν νά άκολουθοΰσε κηδείαν I 
Καί δ διευθυντής είχε γίνει έξω φρενών έπί δύο δ- 
λοκλήρους ήμέρας, έως δτου δ δυστυχισμένος Μπόμπ 
κατορθώση νά άνταποκριθή κάπως είς τάς άπαι- 
τήσεις του.

Κάτι άνάλογον συνέβη καί είς τήν Τζίντζερ Ρό- 
τζερς. Είς ένα φίλμ της έπαιξε τόν ρόλον μιας κα- 
κομαθημένης ήθοποιου, Ιδιότροπης, εύμετάβλητης, 
άνυπόφορης. Ή Τζίντζερ δέν είχε δλα αύτά τά έλατ- 
τώματα. Καί δμως τά άπέκτησε, μόλις ήρχισαν νά 
♦γυρίζωνται» αί πρώται σκηναί τοΰ έργου.

Έφέρετο είς τό σπίτι της μέ τόν ίδιον τρόπον, 
δπως ή ήρωΐς τοΰ φίλμ. Ούρλιαζε, έτραβοΰσε τά 
μαλλιά της, έπετοΰσε είς τόν άέρα δ,τι εΟρισκε,.,Ή

μητέρα της δέν ήμποροϋσε πιά νά τήν ύποφέρη... 
ΤΗτο ή πρώτη φορά πού είχε έπηρεασθή τόσον ή 
Τζίντζερ άπό τήν προσωπικότητα τής πρωταγωνί
στριας ένός έργου!

Είς τό τέλος τοΰ «γυρίσματος , έπειδή έκρινε δτι 
δ διευθυντής τήν παραμελούσε, έκαμε μίαν τρομε
ρήν σκηνήν είς τήν μητέρα της, φωνάζοντας δτι δλοι 
άδιαφορουσαν γι’ αύτήν καί τήν έπεριφρονοΰσαν. 
Προσέθεσε δτι δέν ύπέφερε πιά μίαν τέτοιαν κατά 
στάσιν. Καί ύπεγράμμισε τά λόγια της κτυπώντας 
τήν γροθιά της είς τό τραπέζι καί πετώντας μίαν 
παντόφλα της έως τό ταβάνι...

Όταν έτελείωσε ή κρίσις τών νεύρων της, ή μη
τέρα της τήν έχειροκρότησε.

— ΤΙ θαυμασία σκηνή! τής είπε δλίγον ειρωνικά.
Καί αύτό έφθασε γιά νά τήν θεραπεύση δριστικά.
Είς τήν Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ συνέβη μία περιπέ

τεια πού έπηρέασε τό στάδιόν της καί δλην τήν 
ζωήν της.

Πρό όλίγων έτών, είχε έκραγή ένα περίφημον 
σκάνδαλον : Μία πριγκήπισσα είχε πιάσει έπ’ αύτο- 
φώρω τόν άνδρα της μέ κάποιαν άλλην γυναίκα είς 
ένα ξενοδοχεΐον τοΰ Μόντε Κάρλο καί είχε σκοτώ
σει τήν άν’ίζηλόν της. Τό πτώμα τής τελευταίας 
είχε έξαφανισθή κατόπιν μυστηριωδώς καί έγνώσθη 
μόνο γι’ αύτήν δτι είχε μαλλιά ξανθοκόκκινα καί 
δτι έλέγετο Μάκ Ντόναλντ—ένα δνομα κοινόν.

Τήν ιδίαν έποχήν άκριβώς, ή έταιρεία Μέτρο· 
Γκόλντουϊν-Μάγιερ είχε λανσάρει είς τήν Εύρώπην 
ένα φίλμ μέ τόν τίτλον ·Μόντε Κάρλο», είς τό ό
ποιον πρωταγωνιστοΰσε ή Ζανέτ. "Ολος δ κόσμος 
λοιπόν έπίστευσε δτι ή σκοτωμένη ήτο ή περίφημος 
ήθοποιός.

’Εκείνη ήρχισε νά δυσφορή γι’ αύτό, δταν μάλι
στα έκατάλαβε δτι δέν θά κατώρθωνε εύκολα νά 
άποδείξη δτι δέν είχε καθόλου πεθάνει.,.Ή κινημα- 
γραφική έταιρεία έδήλωσε δτι. δταν έγινε τό έγ
κλημα, ή Ζανέτ εύρίσκετο είς Χόλλυγουντ. Άλλά οί 
περισσότεροι δέν έπίστευσαν τήν δήλωσιν αύτήν 
καί ύπέθεσαν δτι είχε γίνει γιά νά σκεπασθή τό 
σκάνδαλον.

Δέν έφεραν έπίσης κανένα άποτέλεσμα αί συνεν
τεύξεις πού έδωσε ή Μάκ Ντόναλντ είς διαφόρους 
Εύρωπαίους δημοσιογράφους. Διότι είχε σχηματισθή 
ή άκλόνητη πεποίθησις δτι ή ήθοποιός ήτο νεκρή.

Δέν έμενε άλλη λύσις, παρά νά κάμη ή Ζανέτ ένα 
ταξεΐδι είς τήν Εύρώπην, γιά νά τήν ίδή δλος δ κό
σμος. “Ετσι, ή ήθοποιός άναγκάσθηκε νά ματαιώση 
διάφορα σχέδιά της, \ά άναβάλη ύποχρεώσεις έργα 
σίας της, δλα έξ αιτίας ένός φιλμ τό δποϊον ή φαν
τασία τών άνθρώπων είχε συνδυάσει μέ μιάν έρωτι- 
κήν περιπέτειαν.

Τήν έποχήν έκείνην ή Μάκ Ντόναλντ δέν ήτο κα-

Η ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΜΑΝΤΛΕΝ ΚΑΡΟΛ

Ή κομψότατη γαλλίς καλλιτέχνις τής Comedie 
Francaise Μαρί Μπέλ, ήτις πρωταγωνιστεί είς τό 
έργον ‘Ο πειρασμός τοϋ Σάρλ Μερέ, τό όποιον 
Οά προβληθή προσεχώς είς τόν Κινηματογράφον 
«’Αττικόν». ’Αποκλειστική έκμετάλλευσίς : Άναργ, 

Σαντίκου.

θόλου, είς τήν ιδιωτικήν της ζωήν, μοιραία γυναί
κα Διέφερε πολύ άπό τήν ήρωΐδα τοΰ φίλμ. Γι’ αύ
τό οί διευθυνταί τήν έσυμβούλευσαν. άν δέν ήθελε 
νά τήν θεωρήσουν ώς μικρότερην άδελφήν τής Ζα
νέτ καί νά πιστεύσουν περισσότερον τόν θρΰλον τοΰ 
θανάτου της, νά γίνη δπως ή γυναίκα τήν δποίαν 
είχε ένσαρκώσει είς τήν ταινίαν.

Καί ή άπλή Ζανέτ άναγκάσθηκε νά υίοθετήση τό 
ντύσιμον τής πρωταγωνίστριας τοΰ φίλμ, νά σκεπα- 
σθή μέ κοσμήματα, νά φορέση πολύτιμες γοΰνες, νά 
μεταχειρισθή δυνατά αρώματα, νά γίνη μία γυναίκα 
μοιραία. Ό ρόλος αύτός δέν τής ήτο δύσκολος.Άπό 
τότε δέ έξηκολούθησε νά τόν διατηρή.

"Οσον γιά τόν Ρόναλντ Κόλμαν, δλοι ξεύρουν δτι 
είς τήν ιδιωτικήν του ζωήν είνε κομψός καί έπιτη- 
δευμένος μάλλον. Κανείς δέν τόν είχε ίδή μέ τά 
μαλλιά άκατάστατα ή άξύριστον ή χωρίς γραβάτα.

Απεναντίας, ό Σϊντνεϋ Κάρτον δέν πρόκειται 
περί ήθοποιοΰ. άλλά περί προσώπου τοΰ φιλμ Ή 
Ιστορία δύο πόλεων —είναι ένας δικηγόρος, κυνικός 
καί άπογοητευμένος άπό τήν ζωήν, πού ντύνεται 
πάντοτε παραμελημένα. Άπό έπτά χρόν ια ό Ρόναλντ 
Κόλμαν ώνειρεύετο νά παίξη τόν ρόλον αύτόν πού 
άποτελοΰρε τήν μεγαλύτερην φιλοδοξίαν του. Καί 
τέλος ή έπιθυμία του είσακούσθηκε.

Άπό τότε, δ κομψότατος καί άψογος Ρόναλντ 
έμφανίζεται συχνότατα μέ γένεια δύο δάκτυλα μα- 
κρυά. μέ παντελόνια άσιδέρωτα καί μέ ένα σακκάκι 
άπό τό όποιον λείπουν άρκετά κουμπιά.

ίανθή, μέ μάτια γαλανά καί άριστοκρατικά κομ- 
σιλΰψέττα, ή Μάντλεν Κάρολ γεννά τήν ιδέαν 

. ,. δέχείαι συνεχώς άπό τούς θαυμαστός της βαρύ- 
. τι,μαΚοσμήματα καί άκριβά όρχεοειδή. Είς τήν 
- ^πραγματικότητα, δμως, άπό 5 χρόνια τώρα, ή μόνη 

προσφορά πρός τήν βορεινήν ώμορφιά της άποτελεΐ- 
ται άπό ένα μπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα, πού 
φθάνει είς τάς 26 κάθε μηνός, μέ μαθηματικήν άκρί- 
βειαν.

Τά λουλούδια αύτά έχουν γιά τήν Κάρολ μίαν 
σημασίαν πιό πολύτιμην άπό τά όρχεοειδή καί τά 
διαμάντια, διότι τής τά στέλνει δ σύζυγός της Φί· 
λιπ Άστλεϋ, λοχαγός τοΰ άγγλικοΰ στρατοΰ,

Τά κόκκινα τριαντάφυλλα δχι μόνον χρησιμεύουν 
γιά νά τής θυμίζουν τήν ήμερομηνίαν τής πρώτης 
γνωριμίας των καί τών γόμων των, άλλά καί έκφρά- 
ζουν μίαν τρυφερήν εύχήν γιά τά γενέθλια της.

Ή Κάρολ έχει είς τις φλέβες της αίμα ιρλανδι
κόν επομένως είνε προληπτική καί κανείς δέν θά 
ήμποροϋσε νά τήν πείση δτι ή 26η ήμέρα τοΰ μηνός 
δέν τής φέρνει εύτυχίαν! Όλα τά σπουδαία γεγο
νότα τής ζωής της, άπό τήν γέννησίν της—26 Φε
βρουάριου 1910—έως τήν συνάντησιν καί τόν γάμον 
της μέ τόν Φίλιπ Άστλεϋ καί έως τήν ύπογραφήν 
τών καλυτέρων συμβολαίων της, συνέβησαν πάντοτε 
τήν ήμερομηνίαν αύτήν.

Ό γάμος τής Μάντλεν έχει δλα τά στοιχεία τοΰ 
κλασσικοΰ λαϊκοΰ μυθιστορήματος : Οί πρωταγωνι- 
σταί γνωρίζονται είς μίαν έορτήν κάποιου κοινού 
ψιλικοΟ σπιτιού. Άπό τήν πρώτην στιγμήν δ έρως 
φλογίζει τις καρδιές των. Καί ό έπίλογος : Ή περί
φημη ήθοποιός πανδρεύεται μέ τόν εύγενή βλαστόν 
μιας άριστοκρατικής οικογένειας.

Σήμερα, έπειτα άπό 5 δλόκληρα χρόνια, δ έρως 
τών δύο συζύγων δέν έχει χάσει τίποτε άπό τήν δύ- 
ναμιν καί τήν δροσερότητά του.

Ή Μάντλεν ήθελεν ένα γάμον σέ στενόν οίκογε- 
: νειακόν κύκλον, πράγμα σχεδόν άδύνατον γιά ένα 

άστρον τοΰ Χόλλυγουντ, δπου ή ρεκλάμα δέν σέβε
ται κανένα αίσθημα. Δέν έμενε παρά νά φύγουν οί 
δύο έρωτευμένοι καί νά πανδρευθοΰν μυστικά άπό 
δλους.Έξ άλλου, ή Κάρολ έπιθυμοΰσε φλογερά νά φο
ρέση τό κλασσικόν άσπρο νυφικόν φόρεμα. Γιά νά 
μή γεννήση λοιπόν ύποψίας, παραγγέλλοντας ένα 
τέτοιο Φουστάνι, προσέθεσε απλώς μανίκια σέ μίαν 
άσπρην βραδυνήν τουαλέττα της καί έλυσε τό πρό
βλημα.

"Επειτα έφυγαν μέ τόν "Αστλεϋ γιά τήν ’Ιταλίαν. 
, I δπου δ λοχαγός είχε μίαν πολυτελή βίλλα, Καί έ- 

| πανδρεύθηκαν σέ ένα ταπεινόν έκκλησάκι τοΰ βου- 
' [ νοΰ. "Οταν έγύρισαν είς τήν βίλλα των, , εύρήκαν 
’ ' τόν δρόμον γεμάτον άπό τούς χωρικούς μέ τά γρα

φικά των κοστούμια πού τούς προσέοεραν άγριο- 
λούλουδα.

Οί δύο σύζυγοι αισθάνονται άκόμη δτι εύρίσκον- 
ται είς τόν μήνα τοΰ μέλιτος. Ή Μάντλεν βεβαιώνει 
δτι, μετά τόν προσωρινόν χωρισμόν των, τόν όποιον 
έπιβάλλουν έπαγγελματικοί λόγοι, θά ξαναενωθοΰν 
γιά νά μή χωρισθοΰν πιά ποτέ.

Ό Άστλεϋ, άπόγονος μεγάλης άριστοκρατικής 
οικογένειας, είνε, <ατά τάς διαβεβαιώσεις τής συ
ζύγου του, ένας άνδρας γοητευτικός: πολύ ύψηλός, 
μέ γκρίζα μαλλιά είς τούς κροτάφους, έχει είς τήν 
φυσιογνωμίαν του δλα τά χαρακτηριστικά τής εύγε- 
νείας. ’Εφέτος ή οίκογένειά του έορτάζει τήν 700ήν 
έπέτειον τής ίδρύσεώς της καί ή Μάντλεν θά πάη είς τήν Αγγλίαν γιά νά λάβη μέρος είς τάς έορτάς'
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πληροφορούμεθα έξ Άλεξανδρείας δτι ό κινημα
τογραφικός οίκος Les Selections Behna Films έξη- 
σφάλισε τήν έκμετάλλευσιν δΓ δλον τόν κόσμον 
τών έλληνικών ταινιών παραγωγής Τόγκο Μιζράχι.

Ή πρώτη, «γυρισθεΐσα» ήδη. έλληνική ταινία φέρει 
τόν τίτλον «Ό δόκτωρ-Έπαμεινώνδας» είναι δέ μία 
μουσική κωμωδία, είς ήν πρωταγωνιστούν οί Έλλη
νες γνωστοί καλλιτέχναι τοΰ έλαφροΰ μουσικού 
θεάτρου Παρ. Οίκονόυου και αί άδελφα'ι δίδες Κα· 
λουτά. ’Επίσης λαμβάνουν μέρος καί έλληνες έξ 
’Αλεξάνδρειάς ώς καί αί δίδες Γκαμπύ Βορλάου καί 
Δ. ΠαναγιωτΙδου καί οί κ. κ. Διανέλος, Τζινιόλης, 
Καρέτσος καί άδελφο’ι Πολίτη. Ή μουσική σΰνθεσις 
τού έργου όφείλεται είς τόν γνωστόν μαέστρον 
Γιάννην Κυπαρίσσην. Ή σκηνοθεσία καί τό σενάριο 
τοϋ έργου όφείλονται είς τόν γνωστόν έν Αίγϋπτφ 
παραγωγόν κ. Τόγκο Μιζράχι, ό όποιος έχει άναλά- 
βει τήν πραγματοποίησιν καί έτέρων δύο άλλων έλ
ληνικών ταινιών.

Ή ώς άνω πρώτη έλληνική ταινία «Ό δόκτωρ 
’Επαμεινώνδας» θά είναι καθ’ δλα έτοίμη έντός τοΰ 
μηνός Φεβρουαρίου, όπότε καί θά προβληθή τό πρώ
τον είς ένα τών κεντρικοτέρων κινηματογράφων 
τής Αλεξάνδρειάς.

Διά τήν έκμετάλλευσιν τής ταινίας αύτής έν Έλ· 
λάδι ούδέν είναι γνωστόν, αν καί πλεΐσται δσαι 
προτάσεις έχουν ύποβληθή μέχρι σήμερον.

Σ. Σ. Μολονότι τό γεγονός τής πραγματοποιή
σεων έλληνικών ταινιών μας εύχαριστεϊ καί ιδιαιτέ
ρως μας κάνει ύπερηφάνους, έν τούτοις μας είναι | 
άδύνατον νά μή χαρακτηρίσωμεν κακώς, έκ τής 
άφορμής αύτής, τούς έν Άθήναις Έλληνας παρα
γωγούς, οίτινες, παρά τήν ύποστήριξιν τοΰ κοινού 
κατά τήν κατά τό παρελθόν προβολήν τόσων έλλη
νικών ταινιών, δέν κατόρθωσαν νά προσελκύσουν 
τό άπαιτούμενον τότε κεφάλαιον διά τήν προάγω- 
γήν^τής βιομηχανίας τοΰ έλληνικοΰ φίλμ, λόγω τής 
κακής διαχειρίσεως καί λοιπών άλλων άφορμών.

Τό γεγονός δμως δτι εύρέθησαν έπιχειρηματίαι, 
έστω καί ξένοι, νά πραγματοποιήσουν έλληνικάς 
ταινίας καί άνεξαρτήτως τοΰ ραπίσματος πού δέ
χονται έκ τοΰ γεγονότος αύτοΰ οι έδώ παραγωγοί, 
μας πληροί ύπερηφανείας έθνικής καί εύχόμεθα 
δπως οι τόσον καλοί αύτοί έπιχειρηματίαι εΰρουν 
τοιαύτην ύποστήριξιν, ώστε νά δυνηθοΰν νά συνεχί- 
σουν εύδοκίμως τό έργον δπερ άνέλαβον.

Έπειτα τό ζεύγος θά φύγη γιά τήν Καταλωνίαν. 
δπου δ "Αστλεϋ έχει ένα πύργον καί θά περάση 
έκεί δεύτερον μήνα τοΰ μέλιτος.

Πόσοι ’Αμερικανοί σύζυγοι ήμποροΰν νά καυχη· 
θοΰν δτι έγνώρισαν τέτοιαν εύτυχίαν;...

Παρ’ δλην τήν υεγάλην τύχην της, ή Μάντλεν 
Κάρολ δέν γεννρί γύρω της τόν φθόνον. ΟΙ άνδρες 
τήν άγαποΰν σάν τό γυναικεΐον Ιδεώδες των, σάν 
λεπτόν άγαλματάκι άπό πορσελάνην πού έχει άνάγ· 
κην άπό προστασίαν. Αί γυναίκες τήν παίρνουν ώς 
πρότυπον καί προσπαθούν νά τήν μιμηθοΰν.

Μή νομίσετε δμως δτι ή ιδία εΐνε ικανοποιημένη 
άπό τήν έπιτυχίαν πού σημειώνει ώς ήθοποιός καί 
ώς γυναίκα. Έχει άκόμη δύο φιλοδοξίας : νά γίνη 
μία προσωπικότης τοΰ πολιτικού κόσμου—έχει ήδη 
βγάλει άρκετούς λόγους καί έχει καταχειροκροτηθή 
— καί νά άποκτήση μί αν φήμην πού νά διαρκέση ά· 
κόμη καί μετά τόν θάνατόν της.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΣΤΗΡ
ΙΕΜΕΙΙΜΜ ΚΙΚΙΝΙΕΟΕΡΙΦΙΜ ΕΙΙΙΕΙΗΙΙΙ

ΚΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924

'Ιδρυτής — Διευθυντής
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Γραφεία : Όδός Σωκράτους 43 
ΑΘΗΝΑΙ

Άριθ. Τηλεφώνου: 52 400

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Δημοσιογραφικόν "Οργανον τοΰ Κινηματογράφου

ΣΓΝΕΡΓΑΤΑΙ : Οΐ εκλεκτότεροι ζερ: τά κι
νηματογραφικά ασχολούμενοι έλληνες καί 
ξένο: ειδικοί.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ : Εις 8λας τάς πόλεις τής 
Ελλάδος καί τάς κυριωτέρας τοΰ ’Εξωτε

ρικού,

ΤΙΜΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΝΑΡ0Μ2Ν

’Εσωτερικού γενικώς Αραχ. 200.—
’Εξωτερικού γενικώς „ 850.—

ή λίρας Τουρκίας 4.—
ή φράγκα Γαλλίας 70.—
ή λιρέττα: ’Ιταλίας 00.—
ή δολλάρια 3.—

Αί σύνδρομα: άπαραιτήτως προπληρώνονται, 
ούδεμια δε εντολή πρός εγγραφήν συνδρομητοδ 
λαμβάνεται ύπ’ δφιν άν δέν συνοδεύεται καί 
μέ τό άντίτιμον τής συνδρομής.
-ΠΜ. Εις τήν έτησίαν συνδρομήν περιλαμβά

νεται καί τό έκτακτον Πανηγυρικόν 
τεύχος έκαστου έτους.

ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΤ ΤΕΤΧ )ΓΣ ΔΡΧ. 10.-

Χρηματικά ’Εμβάσματα άπ’ ευθείας είς 
τόν διευθυντήν κ. HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ’.

Καταχωρήσεις αγγελιών, ή σελΐς δρχ. 1000.— 
άναλόγως τά κλάσματα.

ΠΑΛΑΙ Α TEl’XH τού Κινηματογραφικού 
'Αστέρας ώς και σειρά: προηγουμένων ετών, 
πωλοΰντα: είς τά γραφεία μας και άποστέλ- 
λονται εις πάντα αΐτοΰντα έκ τών ’Επαρχιών 
μέ τάς αύτάς ώς ανωτέρω τιμάς καί δνευ έ· 
πιβαρύναεως τών£ταχοδρ. τελών.

  «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»  9

? * Η ΚΡΙΤΙΚΗ /ΛΑ2 YKn0TS?7To"V « I
Παραγωγή Paramount

οΓΛΟΓΧΟΦΟΡΟΙ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ 
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «’Αττικόν» 

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

Πρόκειται γιά ένα έργο μεγάλο καί ευγενικό 
πού τιμά τήν άμερικανικήν παραγωγήν.

Ό σκηνοθέτης του, άγνωστος άκόμη σ’ έμάς, μέ 
τό φίλμ αύτό κατατάσσεται στήν πρώτη σειρά τών 
μεγάλων παραγωγών. Σπάνια εικόνες ένεθουσίασαν, 
έθελξαν καί συνεκίνησαν τόσον δσον στους · Λογχο 
φόρους τής Βεγγάλης».

’Από τό σενάριο πού θίγει άπειρα ένδιαφέροντα 
θέματα καί περιστατικά, ένα βγαίνει συμπέρασμα : 
Ή ’Αγγλία, μιά δράκα άνθρώπων, κατορθώνει καί 
έπιβάλλεται σέ πληθυσμούς πολλαπλασίους εις όγκον 
χάρις στήν πολιτική της. Καί αύτή συνίσταται στόν 
ίπποτισμό, στήν αύτοθυσία καί στήν εύγένειαν τών 
μελών της.

Ό Γκάρυ ΚοΟπερ έπιτυγχάνει μιά άπό τις ώραιό- 
τερες δημιουργίες τής πλούσιας καρριέρας του. Ό 
Φράνσοτ Τόν άντάξιός του Αλλά καί δλοι οί άλλοι 
ήθοποιοί στούς ρόλους των. Καμμιά παραφωνία.

Άπό τις ωραιότερες σκηνές άναφέρομε τό κυνήγι 
τών άγριοχοίρων καί τήν τελευταίαν σκηνήν τής 
μάχης τών Ινδών πρός τούς "Αγγλους, μέ τά ήρωϊ- 
κά κατορθώματα τών τριών πρωταγωνιστών μας.

Τό φίλμ προεβλήθη έπί, δεκαπενθήμερον είς τό 
«’Αττικόν» καί έσημείωσε μιά άπό τις μεγαλύτερες 
έπιτυχίες τής σαιζόν.

Παραγωγή Warner Bros

ΑΟΥΤ ΠΑΣΤΕΡ
ΌμιλοΟσα άγγλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα 

Έκμετάλλευσις: Γουώρνερ - Φ. Νάσιοναλ Φίλμς

Προτού δώ τό φιλμ είχα μεγάλες έπιφυλάξεις γιά 
τήν έπιτυχία του. Παρ’ δλες τις εύμενείς κρίσεις τοΰ 
ξένου τύπου, παρά τά βραβεία πού έλαβε (Α’ Βρα- 
βεϊον Ακαδημίας Καλών Τεχνών τής Αμερικής καί 
Α' Βραβεΐον Διεθνούς Κινηματογραφικής Έκθέσεως 
Βενετίας 1936), παρά τό γεγονός τέλος δτι πρωτα
γωνιστής του ήταν δ Πώλ Μιοϋνι καί-σκηνοθέτης 
του ό Βίλχελμ Ντύτερλε, είχα τήν γνώμην πώς ή 
ζωή τοΰ διασήμου γάλλου μικροβιολόγου Λουΐ Πα- 
στέρ. τοΰ μεγάλου εύεργέτου τής άνθρωπότητος, εις 
τόν όποιον όφείλεται, μεταξύ άλλων, ή άνακάλυψις 
τοΰ μικροβίου τής λύσσης καί ή θεραπεία αύτής, δέν 
περιείχε τά στοιχεία έκείνα πού θά μποροΰσαν νά 
δώσουν ένα ένδιαφέρον φίλμ.

Άπό τις πρώτες εικόνες κατάλαβα τό σφάλμα 
μου. Χωρίς καμμιά ύπερβολή όμολογώ δτι σπανίως 
έργον ήχμαλώτισε τόσον τήν προσοχήν μου δσον τό 
ύπό κρίσιν. . ,

Καί πρώτα άπ’ δλα όφείλομεν νά έξάρωμεν τήν 
δημιουργίαν τοΰ Πώλ ΜιοΟνι. Ό καλλιτέχνης αύτός 
πού έως τώρα τόν είδαμε σέ ρόλους γκάγκστερς ή 
κάτι παρόμοιους, μάς άφήνει κατάπληκτους μέ τήν 
τελειότητα τής έρμηνείας του. Μάς δίνει τόν Παστέρ 
άνάγλυψον καί όλοζώντανον. Ή έμφάνισίς του, ή 
στάσις του, τό περπάτημά του, ή χειρονομίες του. ή 
όμιλία του είναι τόσον μελετημένες, πού δέν υπάρ
χει σέ καμμιά στιγμή ή παραμικρότερη παραφωνία. 
Καμμιά λεπτομέρεια δέν έχει άφεθή στήν τύχη. 
Αλλά καί πόση φυσικότης, πόση δύναμις, πόση έσω· 

τερικότης στό παίξιμό του. Κανείς άλλος καλλιτέ 
χνης, κατά τήν γνώμην μου, δέν θά μπορούσε νά 
έπιτύχη τόν άθλον πού έπέτυχενό Πώλ Μιοϋνι. Εΐνε 
άναμφισβήτητα δ μεγαλύτερος ήθοποιός πού είδαμε 
τά τελευταία χρόνια στόν Κινηματογράφο. Ή τιμή 
πού τοϋ έγινε τόσον στήν Έκθεσιν τής Βενετίας, 
δσον καί ύπό τής Ακαδημίας Καλών Τεχνών τοϋ 
Νέου Κόσμου νά τόν άναγνωρίσουν ώς τόν καλλί- 
τερον ήθοποιόν τού 1936 καί νά τόν βραβεύσουν, δέν 
ήταν παρά μιά δικαία καί δφειλομένη άναγνώρισις. 
Αλλά δέν είναι μόνον δ Πώλ Μιοϋνι πού άξίζει τόν 
θαυμασμόν μας στό φίλμ αύτό. ’Άν καί τό θέμα του 
δέν ήτο πολύ κατάλληλον διά κινηματογραφικήν 
διασκευήν, χάρις στό ταλέντο τοΰ σεναριογράφου 
καί τήν έπιδεξιότητα τού σκηνοθέτου, τό φίλμ δέν 
κουράζει σέ καμμιά στιγμή. Άντιθέτως τό ένδιαφέ
ρον μας προκαλεΐται άπό τις πρώτες εικόνες, αύξά- 
νει μ’ ένα θαυμάσιο crescendo γιά νά φθάση στό τέ
λος στό άνώτατο δυνατόν σημεΐον μέ τήν ύπέροχον 
καί καθαυτό συγκλονιστικήν σκηνήν τής Ακαδημίας.

Ή ύπόθεσις είναι γνωστή στόν περισσότερον κό
σμον. Ελάχιστοι είναι έκεϊνοι πού άγνοοΰν ποιος 
ήταν ό Λουΐ Παστέρ καί τί προσέφερε μέ τάς με 
λέτας του καί τάς άνακαλύψεις του εις τήν έπιστή- 
μην καί γενικώτερον είς τήν άνθρωπότητα. Τό φιλμ 
μάς εισάγει στήν ιδιωτική του ζωή καί μάς τόν πα
ρουσιάζει ώς σύζυγον, ώς πατέρα καί ώς έπιστή- 
μονα. Μάς γνωρίζει τούς άνεκτιμήτους ψυχικούς θη
σαυρούς τοΰ μεγάλου άνθρωπιστοΰ καί μάς κάνει 
νά τόν έκτιμήσωμεν άκόμη περισσότερον. Τά κυ- 
ριώτερα γεγονότα τής ζωής του άπετέλεσαν σταθ
μούς γι’ αύτόν, άλλά συγχρόνως καί γιά τήν Ιστο
ρίαν τής ’Ιατρικής, άναπαρίστανται στό φίλμ. Ή θε
ραπεία τού άνθρακος, μέ τήν άνωτέραν κάθε περι
γραφής σκηνήν τών προβάτων, καί ή άνακάλυψις 
τών μικροβίων τής λύσσης, άπασχολοΰν ιδιαιτέρως 
τόν σκηνοθέτην, καί τούτο γιατί τοΰ έπιτρέπουν νά 
παρουσιάση σκηνάς μεγάλου ένδιαφέροντος. Μέ τί 
λόγια, έπί παραδείγματι, νά περιγράψη κανείς τήν 
σκηνήν κατά τήν όποιαν ό Παστέρ άγωνιά μπροστά 
στήν κλίνη τοΰ μικρού πού ύποφέρει άπό τά συμ
πτώματα τής λύσσης; Δέν είναι βέβαιος άκόμη γιά 
τήν τελειότητα τής άνακαλύψεώς του. Ό νόμος τού 
άπαγορεύει νά τήν μεταχειρισθή έπάνω στόν μικρόν 
άσθενή καί δμως ή εύαίσθητη ψυχή του δέν τού έπι- 
τρέπει ν’ άφήση χωρίς βοήθεια ένα πάσχοντα. "Υ
στερα άπό μεγάλη έσωτερική πάλη άποφασίζει νά 

. έφαρμόση τήν θεραπευτική του μέθοδο γιά πρώτη 
' φορά, άναλαμβάνων δλες τις εύθύνες τής πράξεώς 

του.
Άνωτέρα κάθε έπαίνου είναι έπίσης ή σκηνή, 

| κατά τήν όποιαν γίνεται ή έπίσημος δεξίωσις τοΰ 
I Παστέρ είς τήν Ακαδημίαν.

Τό τεχνικόν μέρος τοΰ φιλμ είναι άψογον καί 
I είναι γερμανικού μάλλον στύλ. Αύτό άσφαλώς όφεί

λεται είς τόν σκηνοθέτην του Βίλχελμ Ντίτερλε, τόν 
γνωστόν γερμανόν ήθοποιόν πού έξελίχθη στό Χόλ- 

I λυγουντ σέ λαμπρόν ρεζισέρ. Άπό τήν «Ματωμένη 
Χαραυγή έδειξε τό άξιόλογο ταλέντο πού πολλά 

j ύπόσχεται "Αλλωστε ή προτίμησις πού έπέδειξεν δ 
I Ράϊνχαρτ νά τόν έκλέξη ώς συνεργάτην του είς τήν 

κινηματογράφησή τού «’Ονείρου θερινής νυκτός» χα
ρακτηρίζει έπαρκώς τόν καλλιτέχνην.

Είς τόν «Παστέρ» δείχνει δλην τήν ώριμότητα 
j τού ταλέντου του. Ή εικόνες του είναι γραφικές, 

ώμορφες, ζωντανές. Ή φωτογραφία βελούδινη, μέ 
φωτισμούς μελετημένους καί άναλόγους έκάστοτε 

[ μέ τάς άπαιτήσεις κάθε σκηνής. Ή φωνοληψία άρι-



10 «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ «Κ IΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙ ΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» 11

στουργηματική, δίνει πλήρη τήν έντύπωσιν τής φυσι
κής όμιλίας.

Οί ηθοποιοί δλοι ατούς ρόλους των. Φυσικά ό 
Μιοΰνι ύπερέχει απόλυτα. ’Αλλά δέν πρέπει νά λη- 
σμονηθή οΰτε ό Ντόναλντ Γούντς, συμπαθής βοηθός, 
ούτε ή Χάττσινσον, άφοσιωμέ.νη καί γλυκειά σύζυ
γος, ούτε ή Άνίτα Λούΐζ, δροσερή καί ώμορφη κό
ρη, ούτε δ ύποδυόμενος τόν άγγλον ιατρόν Λίστερ, 
πού είναι περίφημος σέ έπιβλητικότητα.

Άπό τά άνωτέρω έξάγεται μόνον του τό συμπέ
ρασμα : Φιλμ πρωτότυπο, σπάνιο, έξαίρετο, άνωτέ- 
ρας καλλιτεχνικής συλλήψεως καί έκτελέσεως. Φιλμ 
ποϋ τιμά τήν Κινηματογραφικήν τέχνην καί είδικώ- 
τερον τήν άμερικανικήν παραγωγήν, ποϋ δέν μας 
έσυνήθισε σέ παρόμοια έργα. Φιλμ μέ υψηλά διδά 
γματα, μέ εύγενή αισθήματα, μέ βάθος. Φιλμ που 
πρέπει δλοι νά δουν, γιατί άσφαλώς θά ευχαριστη
θούν, θά συγκινηθοΰν, άλλά καί θά ώφεληθοϋν άπό 
τήν παρακολούθησίν του.

ϋ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
'Ομιλούσα γερμανιστί Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 
Έκμετάλλευσις Άμολοχίτη—Βουλγαρίδη Α· Ε Κ. Ε.

Ή γνωστή όπερέττα τοΰ Λέχαρ «Έκεΐ δπου λα' 
λεΐ ό κορυδαλλός», ποϋ μέ τόσην έπιτυχίαν έδίδα- 
ξεν στάς 'Αθήνας ό μακαρίτης Παπαΐωάννου. ήταν 
έπόμενον νά γνωρίση καί αύτή κάποτε τήν κινημα
τογραφικήν διασκευήν. Ώς φιλμ δέν διαφέρει άπό 
τις άπειρες γερμανικές φιλμοπερέττες ποϋ είδαμε 
έως τώρα. Τό μεγάλο της προσόν είναι ή άνάθεσις 
τοΰ πρωτεύοντος ρόλου στήν Μάρθα Έγκερθ, ποϋ 
μέ τό ϋπέροχο τραγούδι της, τήν χάριν της καί τήν 
συμπαθή της έμφάνισιν, δίνει ζωή στό φιλμ. Δέν θ<5- 
ταν ϋπερβολή νά λεχθή δτι χωρίς αϋτήν τό έργον 
δέν άξίζει πολλά πράγματα. Είναι δέ βέβαιον δτι ή 
μεγάλη έπιτυχία ποϋ έγνώρισε έπί δεταπενθήμερον 
τό φιλμ αϋτό στό «Πάνθεον» όφείλεται άποκλειστι- 
κά στήν Μάρθα "Εγκερτ.

Παραγωγή Nero Film
ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΜΑΓΙΕΡΛΙΓΚ

"Ομιλούσα γαλλιστί. Προεβλήθη συγχρόνως στό
«Τιτάνια» καί «Σπλέντιτ· 

Έκμετάλλευσις : Ε. Κ. Ε.
Ή γνωστή τραγωδία τοΰ Μάγιερλιγκ ένέπνευσε 

είς τόν ρώσσον σκηνοθέτην Άνατόλ Λίτβακ τό ϋπό 
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(Έφημερίς τής Κυβερνήσεως 23 Δεκεμβρίου 1936, Τεύχος 2ον άριθ. φύλλου 249)

| κρίσιν φιλμ, ποϋ είναι άσφαλώς ένα άπό τά καλλί
τερα τής έφετεινής γαλλικής παραγωγής. Τό είδύλ 
λιον καί ό θάνατος τοΰ πρίγκηπος Ροδόλφου, ποϋ 
έθεσαν τελείαν καί παύλα στή δυναστεία τών Άψ· 
βοϋργων, είναι γνωστά στόν περισσότερον κόσμον. 
Τά αίτια ποϋ έπέφεραν τό τραγικόν τέλος τών δύο 
εραστών καλύπτονται άκόμη άπό πυκνόν πέπλον 
μυστηρίου.

Ό Λίτβακ μέ τούς σεναριογράφους του, εϋρίσκει 
μίαν λύσιν πολύ ποιητικήν, ή όποία άλλωστε ταιριά
ζει μέ τόν δλοι· ρωμαντικόν χαρακτήρα πού έδωσαν 
είς τό έργον. Τά πρόσωπα παρουσιάζονται δχι δπως 
ήσαν είς τήν πραγματικότητα, άλλά έξιδανικευμένα. 
Ό Ροδόλφος είναι ό ίπποτικός έραστής πού αύτο- 
κτονεΐ έπειδή θέλουν νά τόν χωρίσουν άπό τήν άγα- 
πημένην του. Καί ή θρυλική Βετσέρα είναι ένα 
άγνό καί άθώο κοριτσάκι πού θυσιάζει τά πάντα 
στόν μεγάλον έρωτά της. Τό φιλμ δμως μέ τόν τρό
πον πού παρουσιάζεται συγκινεϊ καί ύπεραρέσει είς 
τό κοινόν,

Άπό άπόψεως πραγματοποιήσεως τό φιλμ είναι 
έξαιρετικά ένδιαφέρον. Υπάρχει πρό παντός άτμο 
σφαίρα. "Ολες έκεΐνες ή γκρίζες μελαγχολικές ει
κόνες έγγίζουν βαθειά τόν θεατήν. Άλλά καί ή έρ· 
μηνεία τοΰ φιλμ ένθουσιάζει. ‘Ο Σάρλ Μπουαγιέ πι
θανόν νά μήν είναι δ πρίγκηψ Ροδόλφος τών Άψ 
βούργων, είναι δμως ένας μεγάλος έρωτευμένος 
πού άγαπά, πάσχει, ύποφέρει μέ τήν πιό μεγάλη 
άλήθεια καί συγκίνησι. Σέ δλες τις έρωτικές σκηνές 
του μέ τήν Βετσέρα είναι υπέροχος. Ή Ντανιέλ 
Νταριέ, ώμορφη, λεπτή, εύγενικιά, παίζει τόν ρόλον 
της μετρημένα καί στοχαστικά. Δέν φταίει δέ άσφα
λώς αύτή έάν δέν μοιάζει καθόλου μέ τήν Μαρία 
Βετσέρα.

"Ενα λαμπρόν σύνολον ήθοποιών, μεταξύ τών 
όποιων ξεχωρίζομεν τήν Γκαμπριέλα Ντορζιά, τήν 
Τζίνα Μανές, τήν Γιολάντ Λαφόν καί τήν Σούζυ 
Πριμ, έρμηνεύει τούς δευτερεύοντας ρόλους.

Τό φιλμ έσημείωσε δικαίαν έπιτυχίαν, προβληθέν 
ταϋτοχρόνως είς τό Τιτάνια» καί τό «Σπλέντιτ». 
Έκράτησε μάλιστα τό πρόγραμμα τού «Τιτάνια» 
έπί δεκαπέντε συνεχείς ήμέρας.__________________

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ όνο μηχαναΐ "Ερνεμαν, δύο 
Σννεμεκάννκα καί μηχάνημα όανλοΰνιος Άπαντα 
έν λεντουργίφ καί (ν Λρίστη κατασνάσεν, μέ 
προθεσμίαν πληρωμής Πληροφορίαν : ’Αντώ
νιον Ζερβόν, ’Ακαδημίας άρ 51, ’Αθήναν.
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Άπό τής ένάρξεως τής χειμερινής περιόδου 
μέχρι σήμερον, ή κίνησις είς τούς κινηματογράφους 
τής πρωτευούσης ύπήρξεν άρκετά Ικανοποιητική. 
Τούτο πρέπει ν’ άποδοθή, πρώτον είς τόν κατάλλη
λον διά κινηματογράφους καιρόν, δεύτερον είς τάς 
παρελθούσας μεγάλας έορτάς, τρίτον είς τόν λογι
κόν άριθμόν τών μέχρι πρό ήμερών λειτουργούντων 
Κινηματοθεάτρων καί τέταρτον είς τήν προβολήν 
έκλεκτών έργων.

Άπό τοΰδε δμως, κατά πάσαν πιθανότητα, τά 
πράγματα θ’ άλλάξουν, δεδομένου δτι εύρί- 
σκονται έν λειτουργία έννέα μεγάλοι κεντρικοί 
Κινηματογράφοι, ο'ι «Ρέξ», «Όρφεύς», «Παλλάς», 
«Τιτάνια», «Αττικόν», «Σπλέντιτ-, «Πάνθεον , «Ίντε- 
άλ» καί «Απόλλων», τέσσαρες β' προβολής, τό 
Ονφα Πάλας, Βρεττανία Κοαμοπολιτ καί Ίρις καί 
πέντε λαϊκοί, Μαζέστικ, ‘Ελλά:, ‘Α&ηναϊκόν, Ροζι 
κλαΐρ καί ή Άλάμπρ", πού προσετέθη άπό τής πα- 
ρελθούσης έβδομάδος, μέ προβολήν δύο έργων συγ
χρόνως καί μέ τιμάς 12,50, 8 καί 5 δραχμών.

Είς τούς άνωτέρω δέον νά προστεθούν καί άρκε- 
τοί συνοικιακοί καί τών προαστείων.

Τό Κοτοπούλειον τής Πλατείας Όμονοίας, δπως 
έγράψαμεν καί είς τό ;προηγούμενον. δέν θά είναι 
εύτυχώς έτοιμον δι' έφέτος καί ούτω θ’ άποψύγη τάς 
ζημίας.

Περί τοΰ είς τό ύπόγειον τοΰ μεγάρου Ρέξ είδι 
κοΰ κινηματοθεάτρου Σινεάκ, δέν πρέπει έπίσης νά 
γίνεται λόγος δΓ έφέτος τούλάχιστον, καθόσον, θ’ 
άπαιτηθή πολύς χρόνος διά τήν άποπεράτωσίν του, 

”Ας έλπίσωμεν δμως, δτι θά διαψευσθοΰν αί προ 
βλέψεις μας καί αί κινηματογραφικοί έπιχειρήσεις 
δέν θά δοκιμάσουν κακός ήμέρας.

»*»
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθη

σαν είς τούς α' βιζιόν κεντρικούς κινηματογράφους 
τών Αθηνών τά έξής έργα, κατά τάς άκολούθους 
ήμερομηνίας :

Όρφενς: 18—24 ’Ιανουάριου Λουΐ Παστέρ μέ 
τόν Πώλ Μιοΰνι καί 25—31 ίδιου Σύζυγος έναντίον 
δακτυλογράφου» μέ τόν Κλάρκ Γκέϊμπλ.

Τιτάνια : 18-31 Ιανουάριου, έπί δεκαπενθήμερον 
«Τό δράμα τοΰ Μάγιερλιγκ μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ.

Παλλάς: 18—24 ’Ιανουάριου Μιά γυναίκα χωρίς 
σημασία καί 25-31 ίδιου Είς τήν ύπηρεσίαν τού 
τσάρου» μέ τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ.

Ατ'ΐχόν·. 18—24 Ίανουαρίου «Οί λογχοφόροι τής 
Βεγγάλης διά δειτέραν έβδομάδα καί 25—31 ίδιου 
•Φροϋράϊν Λίλλη» μέ’τήν Φρ Γκάαλ.

Πάν&ιον : 8—24 Ίανουαρίου «Κοιτώνες κορι-
τσιών· μέ τήν Σιμόν Σιμόν καί 25—31 Ιδιου -Γυμνέ" 
γυναίκες» μέ τήν Ρούμπυ Κήλερ.

Σπλέντιτ : 18—24 Ίανουαρίου Τό δράμα τοΰ Μά- 
γιερλιγκ» συγχρόνως μέ τό Τιτάνια καί 25—31 ίδιου 
«Τό ζωντανό πτώμα· μέ τόν Μπέλλα Λουγκόζι.

Ρέξ: 23—31 Ίανουαρίου Μπαλλάντα» μέ τόν 
Γιάν Κιεποΰρα.

Ίντεάλ : 18—24 Ίανουαρίου «Νύχτα τρόμου» καί 
25—31 Ιδιου «Ή λέσχη τοΰ μεσονυκτίου*.

’Απόλλων: 18—24 Ίανουαρίου «Ρώμ Εξπρές» μέ 
τόν Κόνρατ Φάϊτ καί 25—31 ίδιου «Τό πήδημα τού 
θανάτου» μέ τόν Ούάλλας Μπήρρυ.

Κατά «ό τελβικαΐον δ καπενδήμερον οί κεντρικοί 
Κινηματογράφοι Α' βιζιόν τών Αθηνών, έπραγματοποίη 
σαν τά κάτωθι εισιτήρια.

Έβδομός 11-17 'Τανουαρίον 1937.
ΤΙΤΑΝΙ \ « Μόιχα—Σαγκάϊ», β' έβδομός.
Δευιέρα 11 Ίανουαρίου ΕΙσιτήρια 976
Τρίτη 12 » » 1312
Τετάρτη 13 » » 1393
Πέμπτη 14 » » 1097
Παρασκευή 15 » » 1099
Σάββα-ον 16 » » 1622
Κυριακή 17 » » 3403

Τό δλον 10902
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα τήν 

προηγουμένην εβδομάδα κατά τήν 
σύγχρονον προβολήν του ι ΐς τούς 
Κινηματογράφους «Τιτάνια» καί 
«Σπλέντιτ» ....... 37611

Σύνολον Εισιτηρίων 48513
ΑΤΤΙΚΟΝ «Οί λογχοφόροι τής Βεγγάλης», Γκ Κοΰπερ,
Δευτέρα 11 Ίανουαρίου ΕΙσιτήρια 4459
Τρίτη 12 » > 3922
Τετάρτη 13 » » 3411
Πέμπτη 14 » » 2481
Παρασκευή 15 » » 2182
Σάββατον 
Κυριακή

16 > » 3563
17 > » 5615

Τό δλον 25633
ΠΑΛΛΑΣ « ' ύϋοχρατον ικό ρομάντσο*, Γκρ. Μούρ.
Δευτέρα 11 Ίανουαρίου Εισιτήρια 2223
Τρίτη 12 » » 1889
Τετάρτη 13 » » 2072
Πέμπτη 14 * > 1379
Παρασκευή 15 * » 1287
Σάββατον 16 » > 2019
Κυριακή 17 » » 3404

Τό δλον » ~14273
ΠΑΝΘΕΟΝ • Κορυδαλλός», β' έβδομός
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη

11
12
13
14

Ίανουαρίου Εισιτήρια 906
1313
1438
1231

1Ιαρ<ίπκευή 15 » » 1189
Σό ββ'ΐ τ·»ν 16 > » 1702
Κυριακή 17 » » 2892

Τό δλον 10671
Ιύίσ τήρκι :πραγμα ι οποί ηθέντα κατά

τήν π... β > ή ν τοΰ .ιυ'οΰ έργου την
π , οελθοίσαν έόδυιμάδ < »ίς τ«»ν αύιόν

19034Κινημιιτ γρά^ον
Σύνολον 29705

ΣΠΛΕ\ Γ1Τ «Φί ησέ με "Εντυ , Ένιυ Κάιτορ.
Δεύτερα 11 Ίανουαρίου Εισιτήρια 160
Τρίτη
Τετάρτη

12
13

810
1012

Πέμπτη 14 745
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

15
16
17

792
1145
1513

Τό δλον 6577
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ΟΡΦΕΥΣ 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

‘Υπό Δύο
11
12
13
14
15
16
17

σημαίας», Κλ. Κολμπέρ, 
Ίανουαρίου F” 'Εισιτήρια

ΙΝΤΕΑΛ 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

«Ή κόρη
11

του
Τό δλον
Δράκουλα , 

Ίανουαρίου Εισιτήρια

2473
2599
2510
1977
1884
2521
5431

19398

ΑΠΟΛΛΩΝ
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

13
14
15
16
17

Τό δλον 
«Μέσα

12
13
14

στήν καταιγίδα 
Ίανουαρίου

, ρ.

16
17

ΤΙΤΑΝΙΑ
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

τό

ΠΑΝΘΕΟ 
Δευτέρα 
Τρίτη

Ν «Κοι 
18 
19

τώνες κοριτσιών» 
Ίανουαρίου

Σιμόνη Σιμ 
Εισιτήρια

5ν.
2219

Τετάρτη 20 2292
Πέπτη 21
Παρασκευή 22 » »

2304
2187

Σάββατον 23 1863
Κυριακή 24 » > 2500

3343
Τό δλον * 1«7OR

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Τό 5ράμα Τοΰ Μάγιερλιγκ*, συγχρόνως μέ
Δευτέρα 
Τρίτη

18
19 Ίανουαρίου

το «Τιτάνια·.
Εισιτήρια 1968

Τετάρτη 20 2019
Πέμπτη 21 1937
Παρασκευτ 
Σάββατον

22
23

» >
1897
1532

Κυριακή 24 » > 1839
2950

Είσιτήρ 
αύτοΰ έργο 
βολήν του

Τύ δλον »
α πραγματοποιηθέντα ύπό του

"14142
υ, κατα 
είς τό την ταύτόχρονον

Τιτάνια
προ-

21572
ΙΝΤΕΑΛ Νύχτα

Σύνολον 
τρόμου». 35714

Δευτέρα 
Τρίτη

18
19

Ίανουαρίου Εισιτήρια 798
833Τετάρτη 20

Πέμπτη 21 771
631
607Παρασκευή 32 *

Σάββατον 23 1.
Κυριακή 24 » » 793

2637

ΑΠΟΛΛΩΝ «Ρώμ-
Τό δλον 

-Εξπρές», Κόνρατ Φάϊτ.
7070

Δευτέρα 
Τρίτη

18
19

Ίανουαρίου Εισιτήρια 404
390Τετάρτη 20 432
491
414
548
766

Πέμπτη 21 *
Παρασκευή 
Σάββατον

22
23 >

Κυριακή 24
Τό δλον > 3445

θούσης_, θά μσς έπιτραπή νά μή συμφωνήσωμεν μέ 
δσα μάς είπεν δ κ. Σικιαρίδης καί έδημοσιεύσαμεν 
είς τό τεύχος 13 τοΰ παρ. έτους. Που είναι έκεΐνοι 
οί άνάγλυφοι φωτισμοί τής αιθούσης, που αί ύπό 
τών καθισμάτων θήκαι διά τά καπέλλα τών θεατών 
(τά όποια άντιθέτως είδομεν εις τά καθίσματα τοΰ 
•Όρφέως») καί τόσοι άλλοι μοδερνισμοί, οί όποιοι 
μάς έκαμαν νά τό φανταζόμεθα σάν ένα πραγματι
κό παλάτι;

'Οπωσδήποτε τό «Ρέξ» είναι ένα πολύ ώμορψο 
Κινηματοθέατρον 1662 θέσεων, χωρίς δμως νά ύστε
ρή τούτου ό ·Όρφενς» μέ τάς 1850 θέσεις του.

♦** „
Καί τώρα έπί τό έργον τών στατιστικών πληρο

φοριών :
Κατά τήν παρελθοΰσαν χειμερινήν κινηματογρα

φικήν περίοδον 1935—1936 εΰρίσκοντο έ\ λειτουργίφ 
έπτά κεντρικοί Κινηματογράφοι α' προβολής, οϊτινες 
έπραγματοποίησαν έν συνόλω 2.650 20ό εισιτήρια.

Έφέτος εύρίσκονται έν λειτουργία έννέα μεγά
λοι Κινηματογράφοι α' προβολής, οι όποιοι άπό τής 
ένάρξεως τής τρεχούσης χειμερινής περιόδου μέχρι 
τής παρελβούσης Κυριακής 24 Ίανουαρίου, έπρα
γματοποίησαν έν συνόλω περί τά 1.400.0 0 εισιτήρια 
(συμπεριλαμβανομένων καί τών 8 000 περίπου είσι
τηρίων τοΰ «Ρέξ», άτινα έπραγματοποίησεν κατά 
τάς δύο πρώτας ημέρας τής ένάρξεώς του, 23 καί 24' 
Ίανουαρίου έ· έ.)

Δεδομένου δμως δτι τό παρελθόν χρονικόν διά
στημα τών τεσσάρων περίπου μηνών άπό τής ίνάρ- 
ξεως τής τρεχούσης χειμερινής περιόδου, άντιπρο- 
σωπεύει τά 65 ο)ο τής δλης χειμερινής περιόδου, κα
θόσον κατά τό άπομένον χρονικόν διάστημα μέχρι 
τής λήξεως τής περιόδου περιλαμβάνει τάς ’Από- 
κρεω καί πλείστας ήμέρας καί νύκτας καλοκαιρινός, 
δηλαδή νεκράν περίοδον, είναι ζήτημα άν τά έφε- 
τεινά εισιτήρια θά φθάσουν τόν άριθμόν τών περυ 
σινών τοιούτων, οπότε πρέπει νά έξαχθή δυσυενές 
συμπέρασμα διά τάς Κινηματοθεατρικάς έπιχειρή- 
σεις.

Διότι, οί έν λειτουργία εύρισκόμενοι σήμερον με
γάλοι κεντρικ·ί κινηματογράφοι—διότι περί αύτών 
πρέπει κυρίως νά γίνεται λόγος, έφ’ δσον έξ αύτών 
έξαρτάται τό δλον κινηματογραφικόν έμπόριον—διά 
νά ικανοποιηθούν, πρέπει νά πραγματοποιήσουν έν 
συνόλω 4 έκατομμύρια περίπου εισιτήρια. Πάσα λοι
πόν μείωσις τοΰ άριθμοΰ αύτοΰ τών είσιτηρίων, ση
μαίνει καί μεγάλας ζημίας τάς οποίας μοιραίως θά 
διανεμηθούν δλοι, τήν μεγαλυτέραν δέ μερίδα έκεΐ- 
νοι οί όποιοι στερούνται άξιολόγων ταινιών.

Εΐμεθα βέβαιοι δτι αί άνωτέρω κρίσεις μας είναι 
αί μόναι αϊτινες στηρίζονται έπί θετικών βάσεων, τά 
πράγματα δέ θά έλθουν μόνα των έν καιρώ νά τάς 
δικαιολογήσουν.

|| Η KINHSIS TQN ΕΠΑΡΖΙΩΝ1
Πειραιβύς

Χάϊ Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Κορυδαλλός» μέ 
τήν Μάρθα Έγκερθ καί «Οί λογχοφόροι τής Βεγγάλης» 
μέ τόν Γκάρρυ Κοϋπερ.

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί προδόται καί 
Ματωμένες όχθες».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα Μόσχα Σαγκάϊ» μέ 
τήν Πόλα Νέγκρι καί «Ό δρόμος τών αετών».

Καπιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα Ύπό δύο σημαίας» 
μέ τόν Ρόναλτ Κόλμαν καί «Κοιτώνες κοριτσιών».

Βαλκάνια. Προεβλήθησαν τά έργα ‘Ο μικρός συντα
γματάρχης» μέ τήν Σίρλεϋ Τέμπλ, «’Ακάνθινος δρόμος , 

Ζητιάνα τής άγάπης , Γΰπες» καί «‘Η καρδιά κυβερνά ·.

Κρνστάλ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Σταυροφορίαι - καί «Τά δύο χαμίνια».

’Απόλλων (If. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα 
Ό άγγελος τοΰ σκότους» καί «Ύπό δύο σημαίας».

'Κκλα'ιρ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα· Ρόζ 
Μαρί μέ τήν Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ καί «Οί εύθυμοι 
άτσίγγανοι».
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργ ι -Ρότσιλδ», «Ό 
πόθος», «Δαυίδ Κόππερφιλδ», «Ή μικρή έπαναστάτις», 
«‘Ο δρόμος πρός τά κάτεργα», «Σαγκάϊ , «Ό κόμης είναι 
κορίτσι», «Ή κόκκινη τσαρίνα», «Γλεντώ τή ζωή μου», 
• Εύθυμοι άτσίγγανοι», «’Ερωτικές καδρίλλιες» καί «Με- 
τροπόλιταν.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σκιές τοΰ παρελ
θόντος», «Μάρθα», Ευτυχισμένες μέρες», Τάρρας 
Μπούλμπα», «Ό πόλεμο; τοϋ εγκλήματος», Εύθυμοι 
αλήτες», «Παράδεισος γυναικών» καί Μοδέρνοι καιροί , 
Ηράκλειον (Κρήτης)

Μι νωα. Προεβλήθησαν τά έργα ‘Ο δρόμος πρός τήν 
δόξαν», Μαριέττα», «Είκοσι χιλιάδες χρόνια στά κά
τεργα», «42α οδός», «Στά βάθη τοΰ ωκεανού» Νατάσσα» 
«Θά πάρω έναν εκατομμυριούχο», «Τό πλήρωμα , Ό 
εκδικητής» καί Μπατερφλάϋ».

Πουλακάκη Προεβλήθησαν τά έργα “Εγκλημα στά 
παρασκήνια , ‘Ο Πόθος , Τό μυστικόν τοΰ λοχαγού τών 
ούσσάρων , Μοδέρνοι καιροί», Νανούρισμα Κλεοπάτρα 
«"Αννα Ντεμιντόβα», «Σαγκάϊ», Τό ξανθό ποντικάκι» 
καί Τόπ Χάτ».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα Κάτω άπό τό προ* 
σωπεϊον», Ό δρόμος πρός τήν δόξαν», 20.000 χρόνια 
στά κάτεργα», Τρομακτική έκκρηξις», Χούπ - Λά , 
Στιγμές άγωνίας», «Πιλότος τοΰ θανάτου», «Τό πλοϊον 

τοΰ εγκλήματος» καί «Ταχύς σάν άστραπή ,
Λάρισα

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή έννάτη συμφω
νία τοΰ Μπετόβεν , «‘Ιστορία ένός όρφανοΰ», «Τό μυ
στικόν τοΰ λοχαγού τών ούσσάρων», «Βικτώρια «Γλεντώ 
τή ζωή μου», «Μετροπόλιταν , «Μαριέττα , Οί δύο δρό
μοι», Ναυτική άνταρσία , «Τό μυστικόν τής λαίδης 
Λάμπερτον , «Μοντέρνοι Καιροί», «Ή πριγκήπισσα δια
σκεδάζει , ’Ερωτικές καδρίλλιες» καί «Γυναίκες πολυ
τελείας» Προσεχώς «Θείο τραγούδι , «Δεύτερον γραφεϊον 
κατασκοπείας» κ ά.

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα Βατερλά», Ό 
Μπάστερ ελληνιστής», ‘Η κόλασις τής Σαγκάης», ‘Ο 
πρωταθλητής «Ίνσνιτοΰτον καλλονής , Ή ζητιάνα τής 
άγάπης , «Μιά όϊρα κοντά σου , Έμμα», «Σαμψών , 

Αϋτοκρατορικός δρόμος», «Πλουτήστε γρήγορα», «Τό ά- 
σθενές φΰλον», Ταξεϊδι χωρίς τέλος , Μιά χριστου
γεννιάτικη βραδυά». «Στήν κόλασι τών καρχαριών», «*Ε- 
πανάστασις στά χαρακώματα», Ή πόρτα τών ονείρων , 
«Ό γονδολιέρης τής Βενετίας», Ή μικρά έπαναστάτις», 
Μιά νύχτα στή Σιγκαπούρη» καί Στά βάθη τοΰ βυθού».

X α λκ ί ς
Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Βικτώρια-, «Ρω- 

μάνς , «Δημόσιος κίνδυνος ύπ’ άρ. 1 , ’Εστεμμένοι είλω
τες-, «Νέα Ύόρκη Μιαμί», «Παραμονή τής ναυμαχίας», 
Μικρά έπαναστάτις», «Μαΰρα ρόδα καί «Τό μυστικόν 

τοΰ λοχαγοΰ τών ουσάρων».
Πήν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτες άγωνίας», 

• Τό τραγικό καράβι», «Τό έγκλημα ένός ανθρώπου», «Μι
κρή Κατερινοΰλα·, «Ή νήσος τών χαμένων άνθρώπων, 
«Έγκλημα στά παρασκήνια , «Κλεοπάτρα», -Μικρή Ντό 
ριτ» καί Γκολέμ». Λυκόπ.
Λαμία

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πολωνέζικο 
ρομάντσο», «Βικτώρια», «Ταξεϊδι χωρίς τέλος», «Χαρήτε 
τή ζωή σας , «Άμφιτρύων , «Τό σπήτι τοΰ τρόμου», 
Όταν ήμουν κατάσκοπος καί «Βόλγα—Βόλγα». Τά 

προγράμματα τοΰ κινηματογράφου έποικίλοντο καί άπό

1013
993
975
687
612
833

2002
7115

Χοΰντσον.
Εισιτήρια 102

» 165
» 243
• 216
» 298
* 474
* 803
* 2301Τό δλον

18—24 Ιανοναρίον 1937
Σάρλ Μπουαγιέ. 
Εισιτήρια 3318

3254 
8577 
3069
2781 
3641
4932

21572 
Ντόρς.

1623 
1184
1568 
1461
1426 
1553
2864

11979

ΈβδομΑς
Τό δράμα τοΰ Μάγιερλιγκ 

18
19
20
21
22
23
24

Ίανουαρίου

ΠΑΛΛΑΣ 
Λεύτερα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Τό δλον
«Μιά γυναίκα δίχως σημασία», Κοΐτε

18
19
20
21
22
23
24

Ίανουαρίου Εισιτήρια

ΟΡΦΕΥΣ «Λουΐ
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

18
19
20
21
22
23
■24

ΑΤΤΙΚΟΝ «ΟΙ
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

18
19
20
21
22
28
24

Τό ϋλον 
Παστερ», Πώλ Μιοΰνι. 

Ίανουαρίου Εισιτήρια 2863 
3351
3426 
3074 
2825
3627
5633 

24799Τό δλον 
λογχοφόροι τής Βεγγάλης., β' έβδομάς.

1231
1438
1555
1362
1155
1574
3409

11724

Ίανουαρίου Εισιτήρια

Τό δλον
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ 

αύτοΰ έργου, εις τόν αυτόν κινηματογρά
φον κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα. .

Σύνολον
25633
37357

Έπί τέλους ._ <\«νΐ|μΐΛΐογροιφοι
όδοΰ Πανεπιστημίου ήνοιξε τάς πΰλας του τό 
ρελθόν Σάββατον 23 Ίανουαρίου. Ί! ιιΗ«μιέρα του 
ϋπήρξεν δλως έξαιρετική καί ήμποροϋμεν νά εϊπω· 
μεν άσυνήθιστος διά τόν κύκλον μας, άφήκε δέ ά· 
ρίστην έντύπωσιν είς δλον τόν κόσμον.

Διετέθησαν πλέον τών 1201 εισιτηρίων έπί πληρωμή, 
δι’ ιδιαιτέρων δέ προσκλήσεων έκλήθησαν νά παρα- 
στοΰν πλεΐστοι έπίσημοι. δημοσιογράφοι, ικανή μερίς 
τής έκλεκτοτέρας κοινωνίας τής πρωτευούσης καί 
δλοι οί συνάδελφοι τοΰ έπιχειρηματίου κ. Σκούρα.

Διά τούς προσκεκλημένους διετέθη ό μεσαίος 
έξώστης, μετά δέ τόν αγιασμόν όμίλησεν δι’ όλί- 
γων ό έκ τών ιδιοκτητών άδελφών κ Σ. Σικιαρίδης, 
άπήντησεν δέ ό 'Υπουργός—Διοικητής πρωτευούσης 
κ. Κοτζιδς· Κατόπιν προσεφέρθησαν είς δλους τούς 
προσκεκλημένους άναψυκτικά, τήν δέ 10.30' ήρχι- 
σεν ή προβολή τοΰ έργου «Μπαλλάντα·.

Ή έντύπωσις τοϋ κοινού ύπήρξεν άρίστη έκ τής 
έν γένει έμφανίσεως τής αιθούσης καί ιδίως τοΰ 
προσωπικού τοϋ θεάτρου, τό όποιον εύρίσκετο άπο- 
λύτως εις τήν θέσιν του. Διεύθυνσις, προσωπικόν 
εισόδου καί αιθούσης, άμέμπτως ένδεδυμένον, εύγε- 
νέστατον καί πρόθυμον πρός έξυπηρέτησιν τών θεα
τών. Έκεΐνο μόνον τό όποιον άποτελοϋσε κάποιαν 
άνορθογραφίαν, ήτο καί είναι δυστυχώς, ή φάτσες 
μερικών ταξιθετριών, θά ήθέλαμεν δέ νά μάθωμεν, 
τίνος γούστου ήτο αύτή ή έκλογή τόσων άποκρου- 
στικών άντιπροσώπων τοΰ ώραίου (;) αύτοΰ φύλου!

Σχετικώς μέ τήν έσωτερικήν διακόσμησιν τής αί-

Ρέξ, δ νέος κινηματογράφος τής 
in Kvn.Fc —'·' ~~ ;ό πα·

Ή πρεμιέρα του
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ωραία τραγούδια τής γνωστής ντιζέζ’Σοϋλας Καραγιώογη.
Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Γλεντώ τή ζωή 

μου», «Έρως μέ μοτοσυκλέττα», «Ό θρίαμβο; τοΰ Τίμ 
Μάκ Κόϊ», «Ό δρόμος πρός τήν διαφθοράν», «Ό κύριος 
κατά παραγγελίαν», «Ή κοιλάς τοΰ μυστηρίου», Ή χα
μένη νήσος» καί «Τό ΰπ’ άρ. 17 αστυνομικόν αΰτοκίνη- 
τον. Κωστομητσόπουλος
Χανιά

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ναυτική ανταρ
σία», «Οί γίγαντες τής θαλάσσης», «Ή κατάρρευσις», 
«Ματωμένη χαραυγή» τοΰ δποίου ή προβολή διεκόπη 
ΰπό τής 'Αστυνομίας, «Ό βασιλεύς τών όρέων», «Ό 
δρόμος πρός τήν δόξαν», «Ό γονδολιέρης τής Βενετίας· 
μετ’ έπιτυχίας, «Μαύρη σκιά», «‘Ο δόκτωρ X», «42α 
όδός», «Εκτελεστικόν απόσπασμα», «Τό ρόδον τοΰ με
σονυκτίου», «Μαριέττα», «Πόλεμος τοΰ έγκλήματος» καί 
«Ρυθμοί καί μελωδίες».

Πάνϋεον Προεβλήθησαν τά έργα «Δίδω τόν έρωτά 
μου». «Ό κύριος άπό τήν ’Οξφόρδη», «‘Ο κόμης είναι 
κορίτσι», «”Αβε Μαρία», «Μπαμποΰνα», «"Εγκλημα στά 
παρασκήνια», τό όποιον προεβλήθη ΰπό τόν τίτλον «Με
λωδίες 1936», «Ό πόθος», 
«Μοδέρνοι Καιροί», «Σερενάτα Τοζέλλι», 
«Ό αετός καί τό γεράκι», «Ή 9η 
τόβεν» καί «Βασιληάς μιάς νύχτας».
Καβάλλα

«Οί αετοί τών θαλασσών», 
— . Κλεοπάτρα»,

συμφωνία τοΰ Μπε- 
Α. Κλάβκ

τες-, «Τό κοράκι», «Καζινό ντέ Παρί», «Δεσποινίς λοχα
γό.», «Γκάρτσια», «Ό χονδρός καί ό λιγνός υπό δίαι
ταν» καί Ό παράδεισος τών γυναικών». Βασιλάκος 
Σέρραι

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή μνηστή τού 
Φρακενστάίν», «Μυστικός πράκτωρ 13», «Νέα Ύόρκη 
Μιαμί», «Τό ιπποδρόμων τού θανάτου·, «Μελωδίες 
1936», «Ή μικρή έπαναστάτις», «Μπαντέρα», «'Ακάνθι
νος δρόμος», «Τά θάματα τής κρίσεως» καί «Ό Γκάρ- 
τσια».

Κρόνιον Προεβλήθησαν τά έργα «Βιεννέζικα παρα
μύθια», «Γυμνή ’Αφροδίτη», «Τόπο στά νειάτα», «Μέσα 
στήν καταιγίδα», «Κλεοπάτρα», «"Αστατη γυναίκα», 
«Πομπαδούρ» καί «Ή άρτοπώλις τών Παρισίων».
Άμαλιάς.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Γκράντ Ότέλ», 
«"Οταν ήμουν κατάσκοπος», «Ό πατέρας», ή κηδεία τών 
βασιλέων, «Ματωμένα ίχνη», «Μιά νύχτα στό μέτωπο», 
«Τουραντό», «Ή ξανθή Κατερινοΰλα», »Τό κορίτσι μιας 
νύχτας» καί «Τό μυστικόν τοΰ μπλέ δωματίου».

Τιτάνια, Προεβλήθησαν τά έργα «Ή ταξειδιώτις», 
«Οί άνθρωποι τής νύχτας», ή κηδεία τών βασιλέων, 
«Φρά Ντιάβολο» «Ό Γολγοθάς», «‘Ο Χάν Τσίν στήν 
Αίγυπτο», «Γιά μιά νύχτα έρωτος», «Όταν ξυπνά τό πα
ρελθόν» καί «Ή βασίλισσα Χριστίνα». ΑΙποτσέξος

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά
«Νέοι άνθρωποι», «'Αποχαιρετισμός ... , ,
μέρα αρχίζει ή ζωή», «Μελωδίες 1936», «Σκιές πού περ 
νοϋν» καί «Θείο ιραγοΰδι» μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «"Οταν ό έρως ψιθυ
ρίζει», Βόλγα Βόλγα», «Λευκός γάμος», "Εγκλημα καί 
τιμωρία», «Ό Έντυ φακίρης», «Καρδινάλιος Ρισελιέ», 
«Ή καταστροφή τής Πομπηίας», «Βαριετέ» καί «Τό μυ
στικόν τοΰ λοχαγού τών οΰσσάρων».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Μικρά επαναστά

έργα 
στ ή

«Κλεοπάτρα», 
σημαία», «Σή·

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τζών Ζάγια, Δυρράχιον 1—1—937 
Ήλ. Μπεζάνης, Κορυτσά 1—1—937 
Ν. Καρασμάνης, Καβάλλα 1—1—937 
Φιλεκπ. Εταιρία, Άθήναι 1—1—937 
Γεώργ. Μάτσας, Χαλκίς 1—1—937 
Μιχ. Ράκος, Άθήναι 1—1—937 
Έλλ.Κτημ.'Οργαν., Άθήν. 1 — 1—937 
Άδελ. Πάταγα, Άθήναι 1—1—937 
Χρ. Μουτσόπουλος, Θεσ)κη1—1—937 
Άδ. Γιαμαλίδη, Πειραιεΰς 1—1—937

μέχρι 30-12-937 
30 -12-937 
30-12-937 
30-12-937 
30-12-937 
30-12-937 
30-12-937 
30-12-937 
30-12-937 
30—12—937

ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΓΗΡΙΟΝ
ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

> 
Λ 
Ji 
> 
Ji 
Ji 
Ji 
Ji 
> 
Ji 
Ji 
Ji 
Ji 
Ji 
>

ΔΗΜ. X. ΠΟΝΤΙΚΗ «
ΔΙΠΛΩ/nATCVXCV ρΑΔΙΟ/nHXANIKOV TOV *

IST1TVTO RADIOTECNICCimilanoi |
Προσφέρει είς τοΰ; μέλλοντας νά έγκαταατήαουν jg
ηχητικά μηχανήματα όμιλοΰντος κινηματογράφου #

ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΤΥΠΟΝ ΤΟΥ 19?7 »
μέ μεγάφωνα ύψηλών καί χαμηλών συχνοτήτων
ΘΑΥΜΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ - ΕΓΓΥΗΣΙΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ J

ΒΙΥΚθΛΙΑ.1 ΠΛΗΡΩ,ΜΗΧ;

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 'Οδός Γλάδστωνος 8 — ΆριΘ. Τηλεφ. 32665 — ΑΘΗΝΑΙ Sf
<
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ΤΑ ΙΔΕΩΔΗ ΗΧΗΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

— Τά μηχανήματα όμιλοΰντος Κι
νηματογράφον, πού στηρίζουν τάς 
Κινηματογραφικός ’Επιχειρήσεις.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚ0ΕΣΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΒΙΣ

ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ

Α. Κ.
ιιιιιμ πμ tiinnm ι πιμιιπ ειιιιηη 
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25.000 ΘΕΑΤΟΙ
έμειναν έκθαμβοι τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα στόν Κινηματογράφον <ΟΡΦΕΥΣ» 

μέ τό όντως άσύγκριτο κινηματογραφικό θαύμα

AOVT Π^ΣΤΕΡ
Είναι ή μόνη ταινία τής όποιας τήν πρεμιέραν έτίμησαν

Η Α ΖΛ Ο ΒΑΞΙΑΕΥΞ
μετά τής A. Β. Υ. τοΰ ΔΙΑΔΟΧΟΥ καί όλης τής Βασιλικής Οίκογενείας, 

ώς κα'ι τά πλεΐστα τών μελών τού Υπουργικού Συμβουλίου, 
οι ξένοι Πρεσβευταί, καθηγητα'ι τού Πανεπιστημίου, κτλ.

Ένα δράμα ένός ΰπερανθρώπου άφθάστως υποβλητικό, Ή πειό άνωτέρα δημιουργία 
τής Μεγάλης Τέχνης, μέ οδηγό μιά μεγαλειώδη πνοή καί έκτελεστή τόν κολοσσό

ΠΩΛ ΜΙ Ο ΥΝΙ
<< Είναι ή μόνη ταινία τής έφετεινής σαιζόν γιά τήν οποίαν όμιλεΐ όλη ή Άήθνα j

κα'ι γιά τήν όποίαν ήσχολήθη σύσσωμος ό ’Αθηναϊκός Τύπος.
1 Είναι ή ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

τάς μεγαλειτέρας εισπράξεις τής έφετεινής σαιζόν.

I WARNER BROS, FIRST NATIONAL FILMS HELLAS A. E. ;

Πατησίων 32 — Τηλέφωνον 28541 — Τηλεγραφήματα BANEBAP ,

1


