
ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΡΙΕ
Ή άπαράμιλλη είς δραματικήν τέχνην ήρωΐς τοΰ συγκλονιστικού άριστουργήματος «Κατάχρησις 

ίμπιστοσύνης» τό όποιον θά προβάλη έντός όλίγου ό Κινηματογράφος «Όρφεόη».
(Έκμετάλλευσις : εμμ. Α· ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ)
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Κάθε σκηνή καί μιά όλοζώντανη σελίς τής ζωής της.
Τό συγκλονιστικόν δράμα ένός ΙΠΠΟΤΗ μέσ’ τά κατάβαθα 
τής φλεγομένης ΑΝΑΤΟΛΗΣ, τής χώρας τοΰ μεγάλου ΔΡΑ- 
ΚΟΝΤΟΣ!
Ή ιστορία μιας γυναίκας πού παλαίει, γιά νά κρατήση τήν 
άγάπη της, έναντίον 500 έκαιομμυρίων άνθρώπων καί τοΰ 
σκότους των αιώνων τής μυστηριώδους ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΦϋΤΙΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
Ή έφετεινή μεγάλη δημιουργία τοΰ

ΜΕΡΒΥΝ ΛΕΡΟΎ’
μέ τά φημισμένα αστέρια-

Π AT ΟΜΠΡΙΕΠ
ΖΟΖΕΦΙΗ ΧΟίΚΙΝίΟΝ
ΤΖ'Π ΜΙΟΥΡ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ton αβηνον s πειραιοϊ

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS 
HELLAS A, E. |

Οδός Πατησίων 32 — Αθήναι Θεσσαλονίκη : Τσιμισκ-ή 41

ANONYMΙΥ I

Βουκουρεστίου 1 

Τηλέφ. 24-434

ΠΑΛΛΑΣ
τό άνεκτίμητο κομψοτέχνημα τοΰ3.ΣΑΣΑ ΓΚΙΤΡΥ

ΙΑ «ΙΑΡΓΑΡίΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΙΒΙΟΣ
’Επακολουθεί

ενα φιλμ βελούδινης ώμορφιάς πλαισιωμένης άπό 
συγκλονιστικές σκηνές—ή πειό έμπορική ταινία τής 

χρονιάς—ή Ιαπωνική υπερπαραγωγή

Μετά τόν όνειρώδη θρίαμβον πού έσημείωσεν εις τό



Πρώταγωνισταί:

ENTBIZ ΦΕΠΕΡ

EPIK ΦΟΝ ΣΤΡΟΧΑΤΜ

ΖΑΝ ΓΚΑΛΑΝ

Σκηνοθεσία: ΡΑΎ'/ΆΟΝ /ΆΠΕΡΝΑΡ
Μουσική : ΧΟΝ€Γ~ΐΛΕΡ

(/VXARTHE RICHARD)

OMIAOVN οι ΑΡΙΘΜΟΙ

ΓΑΛΑΙΙΑ

’Αποκλειστική Έκμετάλλευσις

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ ■ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
Κ A I

(’Ανώνυμος Έταιρία ’Εμπορικών καί Κτηματικών ’Επιχειρήσεων) 

Πατησίων 32 —— ΑΘΗΝΑΙ =— Τηλεφ. 24.895

21.639 Εισιτήρια
ΕΦΕΤΕΙΝΟ ΡΕΚΟΡ
ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜ'ΦΟΥ "ΟΡΦΕΥΣ,,
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Ή Βασίλισσα τοΰ χορού καί τής χάριτος !
Ή θριαμβεύτρια τών μουσικών άριστουργημάτων

ΤΖΙΠΧΓΤΖΕϊ» ΡΟΤΖΕΡΣ .
Ή Βασίλισσα τής γοητείας, τό άστρο πού μεσουρανεί 

σήμερα στό^Παγκόσμιο κινηματογραφικό*στερέωμα \

ΚΑΘΡΙΝ
Ό Βασιλεύς τής κομψότητας ! ‘Ο δημοφιλέστερος καλλιτέχνης τής όθόνης !

ΑΝΤΟΑΦ MANZQY
Είναι οί τρεις πρωταγωνισταί τοΰ πειό γοητευτικού άλλά καί τοΰ πειό δραματικού 

άριστουργήματος πού παρουσίασε ώς τώρα ή κινηματογραφική τέχνη

ΧΤΟ ΚΑΤΟΦΛΒ
ΤΗΧ ΕΥΤΥΧΟΑΧ

‘Ένα άφθαστο κοινωνικό Ρωμάντζο <γυρισμένο» μέσα σέ πρωτοφανή πλούτο καί 
παρμένο άπό τή ζωή τής σύγχρονης γυναίκας !

‘Ένα άπό τά έξαιρετικά έργα πού διαθέτει έφέτος τό νέον γραφεϊον

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΜΣ ί:

’Απ’ δτι κι’ άν προεβλήθη ώς τώρα παρόμοιο
ΑΝΩΤΕΡΟ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΤΕΡΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟΤΕΡΟ !

Τό Κινηματογραφικό διαμάντι πού τό 
συνοδεύουν γοητευτικές καί λάγνες μου
σικές μελωδίες πού. γιά πρώτη φορά 

άκούει τό αυτί τοΰ άνθρώπου !

ΠΡΙΓΚΗΠΙΗΑ ΤΗί ΖΟΥΓΚΛΑΣ
Ή πειό μεγαλειώδης Εποποιία τής Ζούγκλας μέ δλο τόν άγριο κόσμο της έν δράσει!

ή έφετεινή άποκάλυψις τής ’Οθόνης, ή έξωτική ώμορφιά 

ΝΤΌΈΟΘΥ ΛΑΜΟΥΡ 
καί ό μεγάλος Ρώσσος καλλιτέχνης 

ακιμ ταμιρωφ
τοΰ όποιου ό θρίαμβος στό έργο «Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΕΘΑΝΕ ΤΗΝ ΑΥΓΗ»

• τόν κατέστησε πλέον διάσημο.
‘Ένα άκόμη άπό τά έμπορικώτερα άλλά καί τά πραγματικώς Κινηματογραφικά 

άριστουργήματα πού διαθέτει έφέτος τό νέον γραφεϊον

ΚΟΥΡΑ ΦΒΛΜ
Σταδίου 45 — Άθήναι
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έτησία . . · Αρχ. 100
Διά τούς ’Οργανισμούς
Δημοσίου Δικαίου καί 
Τραπέζας Έτησία Δρχ. 1000 
Διά τάς Άν. Έταιρ. > 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία συνδρομή δρχ. 350
ΑΙ σύνδρομα» άπαραι- 
τητως προπληρώνοντα»

ΕΤΟΣ ΙΑ' ΑΡΙθ. 20 (4ΙΙ)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΒΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥ®ΥΝ£Ι£ 

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ’Οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άριβ 43 
(Α- ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 4) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου: 52-400

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ό στίχος. . .Δρ. 20,— 
Ή σελίς. ... » 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαίτερα,, συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΧ. 10
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Mi την &κρη τής πέννας

ΥΠΝ2ΤΗΡΙΟΝ

ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

Από μιαν μεχάλην καγκελλόπορταν, είς ένα άπό 
τους θορυβωδεστέρους δρόμους τοϋ Χόλλυγουντ— 
γράφει εις ένδιαφέρουσαν άνταπόκρισιν δ έκεϊ συν
τάκτης Αγγλικού περιοδικοΰ—είσέρχεται κανείς εις 
ένα μεγάλο, άνθισμένο πάρκον. “Οπως είς κάθε 
πάρκον, βλέπει και έδώ μητέρες καί γκουβερνάντες 
να οδηγούν τά παιδιά των είς περίπατον, άγόρια 
να άσκουνται είς τό ποδήλατον καί κορίτσια νά 
παίζουν τόπι. Επειδή δέ εΰρισκόμεθα είς τήν ’Αμε
ρικήν, βλέπει άκόμη νά κυκλοφορούν καί αύτοκίνη- 
τα εις τον περιποιημένον δρόμον. Τά άνθη σκορπί
ζουν δλόγυρα τά άρώματά των. Μία χάρις καί μία 
χαρά άναδίδονται άπό τό πάρκον αύτό πού εΐνε 
τό... νεκροταψειον τοΰ Χόλλυγουντ.

Πράγματι, κάπου-κάπου βλέπει κανείς μερικός 
μαρμαρίνας λάρνακας ή πλάκας μισοσκεπασμένας 
άπό τήν πυκνήν χλόην. Επάνω είς τάς πλάκας 
αυτάς εΐνε χαραγμένα όνόματα. Διά τούς ’Αμερι
κανούς δ θάνατος δέν είχε ποτέ ζοφερόν σύμβολον. 
Ο άποθνήσκων είναι έδω, άπλούστατα, ένας ζων

τανός, πού μίαν ήμέραν άποσύρεται άπό τήν ένερ- 
γόν ζωήν. . Η

ΟΙ νεκροί αύτοί, έπάνω είς τούς τάφους τών 
οποίων παίζουν τώρα τά παιδιά, είχαν άγαπηθή 
δπως δέν ήγαπήθησαν ποτέ άλλοτε άνθρωποι είς 
τόν κόσμον. ’Επάνω είς τήν πλάκα βλέπει κανείς 
τώρα ένα δνομα καί τίποτε άλλο. Καί δμως ό άν- 
Ορας ή ή γυναίκα πού έφερε τό δνομα αύτό ήτο 
κ«π°τε ένας διάσημος κινηματογραφικός άστήρ. 
Δέν έπέρασε πολύς καιρός άπό τότε : δέκα έως 
δεκαπέντε τό πολύ χρόνια. Οί παλαιότεροι έγνώ- 
ριζαν άσφαλώς τό δνομα αύτό, άλλά τό Αλησμόνη
σαν γρήγορα, ένώ οΐ νεώτεροι δέν τό ήκουσαν ίσως ποτέ.

Τό πολύ, ένθυμούμεθα άκόμη τά όνόματα έκεί- 
νων, των όποιων ή ζωή ύπήρξε περισσότερον ταρα
χώδης. Επάνω είς μίαν πέτραν, διαβάζει, π. χ. κα
νείς, τό δνομα: «Βιργινία Ραίππ». "Ενα τρυφερόν 
πρόσωπον μέ μεγάλα παιδικά μάτια προβάλλει 
άπό τήν λησμοσύνην. Ή Βιργινία Ραίππ ήτο κάποτε 
πρώτου μεγέθους κινηματογραφικός άστήρ. Ό θά- 

.τιΤ5 ^πήλθε τό 1921, μέσα είς μίαν ώραν 
μέθης άπό ναρκωτικά, συνελήφθη δέ τότε ώς ύπεύ- 
θυνος ό «Φάττυ» "Αρμπουκλυ, δ γνωστός παγύς 
κωμικός των παλαιοτέρων βωβών ταινιών. Τό δυ· 
σ™χημα ώφείλετο είς μίαν τραγικήν σύμπτωσιν 
άλλ ή σταδιοδρομία τοΰ Φάττυ "Αρμπουκλυ κατε- 
στράφη εντελώς Ά_πό τής τραγικής έκείνης νυκτός 
ή Ιδιωτική ήθική του Χόλλυγουντ έχει ύπαγθή είς 
τήν έποπτείαν τής λογοκρισίας.

Ολίγον παρέκει, εις μίαν γωνίαν, πού τήν σκε
πάζουν μερικά φοινικόδενδρα, βλέπει κανείς μίαν

Τό χαρωπόν πάρκον τοϋ Χόλλυγουντ 

άλλην έπιτύμβιον πλάκα: Ρενέ -Αντορέ. ’Ητο ή 
συμπαίκρια τοΰ Τζίλμπερτ. Ή ζωή της ήτο μία 
διαρκής κατάστασις μέθης, φλογός καί τραγικών 
απογοητεύσεων. Μία άνίατος άσθένεια ένίκησε τέ
λος τήν κόρην σύτήν τής Φλάνδρας. Κατά τήν έπο
χήν του θανάτου της ή Ρενέ ’Αντορέ ήτο έντελώς 
πτωχή. Από τούς πολλούς πού τήν είχαν άγαπήσει, 
έλαχιστοι μόνον τήν ήκολούθησαν μέχρι τής τελευ 
ταίας κατοικίας της.

Κ°ϊ ποιος ένθυμεϊται τώρα τά όνόματα Φράνκ 
KV“v.’ Τόμας Άϊνς, Ούίλλιαμ Ντέσμονδ, Ταίυλορ 
και Ουιλλιαμ Χάρτ ; Καί δμως κάποτε ύπήρζαν διά
σημοι κινηματογραφικοί άστέρες. "Οταν έφθαναν 
είς ένα σιδηροδρομικόν σταθμόν, γυναίκες έλιπρ- 
θυμουσαν μέσα είς τόν συνωστισμόν καί έλάμβαναν 
χιλιάδας , έπιστολών κάθε μήνα... Τώρα δμως δ 
κοσμος^ τά έχει λησμονήσει δλα αύτά.

Ιδού δμως ένα άλλο δνομα, πού έχει ίσως σβυ- 
σθη άκόμη άπό τήν μνήμην μας : Βαρβάρα Λά Μάρρ. 
Ητο μάλλον χορεύτρια π ρά ήθοποιός τοΰ κινημα

τογράφου. Όλίγαι γυναίκες ύπήρξαν ποτέ ώραιό- 
τεΡ«ι άπ αύτήν. Ή ζωή της ύπήρξε μία σειρά άπό 
τρέλλες, που τήν είχαν κάμει διάσημου. Είς τόν 
τάφον της ύπάρχει τώρα ή άκόλουθος μεγάλη έπι- 
γραφή! <·_Εδώ_ άναπαύεται ή Βαρβάρα Λά Μάρρ, 
άποθανουσα είς τό ϋψος τής αίγλης καί τής δόξης 

εις ηλικίαν τριάντα έτών. ΤΗτο πάρα πολύ 
ωραία, διά νά ζήση είς τόν κόσμον αύτόν Διαβά
στε το ωραϊον ποίημα πού έγραψε δι’ αύτήν δ Πώλ 
Μπέρν». Καί έπονται μερικαί συγκινητικά! στροψαί.

Ο δυστυχής Πώλ Μπέρν! ’Ολίγα βήμ ατα πιό 
πέρα είναι και δ ίδικός του τάφος. Βραδύτερον 
είχε γίνει ό σύζυγος τής Τζίν Χάρλοου, ένα πρωί 
θμως ευρέθη φονευμένος άπό σφαίραν περιστρόφου. 
Ιό μυστήριον τοΰ θανάτου του έχει μείνει έως τώρα 
άνεξιχνίαστον.

Μόνον ένας άπό τούς νεκρούς αύτούς τοΰ Χόλ
λυγουντ άναπαύεται μέσα είς ένα πομπώδες μαυ· 
σωλειον»; είναι δ άλησμόνητος Ροδόλφος Βαλεντίνο, 
τόν όποιον θρηνούν άκόμη πολλαί χιλιάδες πιστών 
θαυμαστών του. Μία βαρεία, άσημένια σαρκοφάγος 
κρύβει τό λείψανόν του, καί. μία λεία πλάξ άπό 
ορείχαλκον φέρει τό δνομα πού άλλοτε προεβάλ- 
r το μεγάλα φωτεινά γράμματα είς τάς εισό
δους^ δλων τών κινηματοθεάτρων τοΰ κόσμου. Ό Βα
λεντίνο εΐνε ό μόνος έκ τών«άστέρων»τοΰ Χόλλυγουντ 
που έχει_ έπιζήσει τοΰ θανάτου του Αί γυναίκες 
δλου του κόσμου έπίστευαν δτι έβλεπαν είς τήν 
μορφήν του τόν γνησιώτερον τύπον τής άνδρικής 
καλλουης. Δι’ αύτάς ήτο «δ μεγαλείτερος έραστής 
του κόσμους. Άκόμη καί τώρα, είς δλον τόν κό
σμον, τελούνται μνημόσυνα κατά τήν ήμέραν τοΰ

Είναι έκτος άμφισβητήσεως δτι γιά μερικούς άν- 
θρώπους, οί σάλλες τών Κινηματογράφων, άποτε- 
λοϋν τό ίδεωδέστερον ύπνωτήριον.

Μπορεί ή ταινία νά είναι πραγματικό άριστουρ- 
γημα ώς ΰπόθεσις, οί ήθοποιοί νά παίζουν υπέροχα, 
ή μουσική νά είναι θαΰμα καί ή σκηνοθεσία τό άπο- 
κορύφωμα τής τεχνικής προόδου τής έποχής μας.

Οί άνθρωποι αυτοί, ούτε τά λαμβάνουν υπ’,δψιν. 
Πιάνοντας τό κάθισμα, πού τούς βόλεϊ, καλύτερα 
έγκαίρως, βυθίζονται σ’ αύτό δσο πιό άναπαυτικά 
μποροΰν καί πριν ή προβολή άρχίσει, σιγοντάρουν 
τή μουσική μέ τό βαθύ των ροχαλητό...

Χρρρ.·· ΧΡΡΡ-.χΡΡΡ— c, , A 1-‘Η μιά παράστασίς διαδέχεται την άλλη, τό πλή
θος έρχεται καί άπέρχεται, άλλ’ δ ύπνος των έξα- 
κολουθεΐ μακάριος έως δτου ή αίθουσα άδιάσει τε
λείως διά τό·...κλείσιμο.

Τότε κάποιος χριστιανός ή κάποια ταξιθετις θα 
βρεθη νά τούς παρακαλέση νά έξέλθουν γιά νά μή... 
κρυολογήσουν. Δέν είναι δμως λίγες οί φορές, που 
τοιοΰτοι ύπνοκινηματογραφόφιλοι μή γινόμενοι άν- 
τιληπτοί έγκαίρως, παρέμειναν φυλακισμένοι μέχρι 
τής έπομένης μεσημβρίας στις αίθουσες των Κινη
ματογράφων, δπου έξύπνησαν άπό τό τουρτουρι
άρα κατά τάς πρωϊνάς ώρας καί..··έξανέστησαν 
διότι τους καθυστερούσαν άπό τή δουλειά που είχαν 
είτε ώς σύζυγοι τή νύκτα, είτε ώς ύπάλληλοι το 
πρωί...

Καί αύτοί μέν είναι πιά θύματα παλαιάς συνη- 
θείας πού δέν είναι δυνατόν νά θεραπευθοΰν.

Υπήρχε βλέπετε στήν παληά εποχή ή έλευθερια 
έπί βωβοΰ νά -μπή κανείς στις δυό μ μ νά δη το 
έργο καί άν δέν είχε ποή νά πάη έπειτα, μια καί 
έξω έβρεχε ή έκανε κρύο, νά τό πάρη δίπλα στή 
γλυκειά θαλπωρή τής σάλλας... δπου δέν έγένετο 
κανείς έλεγχος. Καί συνήθισαν.

Άλλά νά πάθη τό ίδιο πραγμα άνθρωπος έλθων

θανάτου του, καί δργανώσεις πρός τιμήν τής μνήμης 
του άποστέλλουν στεφάνους. Άπό τούς έπισκεπτο- 
μένους τήν Καλιψορνίαν. κανείς σχεδόν δεν παρα
λείπει νά περάση καί νά σκύψη τό κεφάλι του Εμ
πρός είς τόν τάφον του. Καί τό περιεργότερον εΐνε, 
δτι υπάρχουν άνθρωποι ποΰ στέλλουν άκομη επι- 
στολάς πρός τόν Ροδόλφον Βαλεντίνο, εις Χολλυ- 
γουντ. Αί έπιστολαί αύταί κατατίθενται έπάνω απο 
τόν τάφον τοΰ άλησμονήτου γόητος, κάθε μήνα δέ 
στέλλονται έκατοντάδες τοιούτων, άπ δλα τα μέρη 
τοΰ κόσμου. „„ , , n ,

Ό τάφος τοΰ Βαλεντίνο έχει ^δη και τον θρυλόν 
του. Κάθε χρόνον, κατά τήν ήμέραν των ψυχών,, έρ
χεται έκεΐ μιά νεαρά μαυροντυμένη γυναίκα, με το 
πρόσωπο σκεπασμένο μ’ ένα πυκνόν πέπλον. Εις τα 
χέρια της κρατά άνθη, καί ή στάσις της προδίδει 
άπέραντον πόνον. Άπό έτών ήδη ή μυστηριώδης 
αύτή μαυροφόρα έρχεται τακτικά είς τον τάφον του 
Βαλεντίνο, γονατίζει, προσεύχεται σιωπηλά, κατοι- 
•έτει τά άνθη της καί έπειτα φεύγει πάλιν άθορυ- 
Βως. Κανείς δέν γνωρίζει τό δνομα της γυναικός 
αυτής Δεκάδες δημοσιογράφων παραμονεύουν δι, 
αύτήν κάθε χρόνον. "Εως τώρα δμως κάνεις, παρ 
δλας τάς προσπάθειας των, δέν κατωρθωσε νά 
άνακαλύψη τό μυστήριον τής άγνωστου αΦτης προ- 
σκυνητρίας. Καί ή γυναίκα αύτή είναι μία άπό τας 
πολλάς.·.

είς τάς Αθήνας γιά νά γνωρίση τί, τέλος πάντων 
είναι δ...δμιλών;

Καί δμως δπως μας έβεβαίωσεν δ Κυθηριος ποιη- 
τής τήζ ουλλογής Ανζ ιμαμ-αλα* κ. Φώτης Κάβος, 
άν δέν τύχαινε νά τόν συνοδευτ], ^νας συμπατριώτης 
του, θά έκλείνετο εις' τό «Αττικόν» καί θά διανυ- 
κτέρευε.... _ , _ ,

Είναι τελειόφοιτος του Γυμνάσιου, μας είπε. 
Καλό κι’ έξυπνο παιδί... μ’ δλο πού κατάγεται άπ’ 
τό νησί μας, οί κάτοικοι τοΰ δποίου κατηγοροΰνται 
δτι έκλεισαν ,τή σαρδέλλα στό κλουβί γιά νά.,. κε- 
λαϊδήση. _

—θέλω νά δω τόν δμιλουντα... μου είπε.
— Νά δη ή ν’ άκούση ;
— "Ωχ, άδερφέ, ψύλλους στ’ άχυρα γυρεύεις...
— Σέ άκούω....
—Τόν πήγα λοιπόν στό «Αττικό.» Ή παράστασίς’ 

δέν είχε άρχίσει... Τοϋβγαλα ένα εισιτήριο γιά νά 
του κάνω τά μουσαψιρλίκια κι’ έγώ άκολούθησα μια 
μικροΰλα....

—“Ονειρο αί
— Ποίημα, σονέττο... ,
—Άσ’τήν ποίησι, καί λέγε, με ξελίγωσες.
— Δώσαμε ραντεβοΰ γιά τό τέλος τής παραστότ- 

σεως. θά τόν περίμενα άπό τήν έξοδο τής όδου 
Έδουάρδου Λώ, τήν δποία καί τοΰ έδειξα. Πραγμα
τικά κατά τής 12.20’ ήμουν έκεϊ. Σέ λίγο ό κόσμος 
άρχισε νά βγαίνη.. Τέλος ή έξοδος σταματτσε,. Πε- 
οιυένω νά δώ τό Μανώλη, τίποτα. Πάω απ τήν 
άλλη έξοδο, ούτε.. Νά φύγη ήταν άδυνατο, άφου 
ένώ θά τόν φιλοξενοΰσα σπίτι...

Άρχισα ν’ άνησυχώ. Ό κινηματογράφος σε λίγο 
θά έκλεινε...ΆγωνιοΟσα.. Στήν πόρτα διέκρινα μια 
ταξιθέτισα ..πού φαινόταν κάποιον νά περιμένη. .

— Δεσποινίς τή ρώτησα, μήπως είδατε κανένα 
νέο έτσι κι’ έτσι νά κόβη βόλτες έδώ;

Καί τής έξήγησα τί συνέβαινε...
— Δυστυχώς όχι... Άλλά γιά σταθητε... Καμμια 

φορά μερικοί άποκοιμιοΰνται μέσα κΓ άν δέν καθα
ρίσουν άπό βραδύς οί καθαρίστριες μένουν μέσα 
καί ξεπαγιάζουν ώς που ν’ άνοίξουμε κατα τό μεση- 
ιιεράκι... Δέν κυττάτε, λοιπόν, μέσα;

Παραμέρισε καί πέρασα. Σέ μιά γωνία του κέν 
τρου τής αίθούσης, μέ τό κεφάλι στηριγμένο στό 
έρεισίνωτο τοΰ καθίσματος καί τό στόμα άνοιχτο, 
δ Μανωλάκης έροχάλιζε μακαρίως.

. Άμ’ είναι νά μή μάς πουν σαριδελλοκλουρη- 
δες ; του είπα κουνώντας τον νά ξυπνήση .

Ό φουκαράς τινάχτηκε κι’ άπόμεινε άναυδος 
κυττάζοντας τή σάλλα άδεια...

— Τελείωσε ;...χωρίς ν’ άρχίση ; ρώτησε...
-Τρελλάθηκες ; Δέν θυμάσαι τί έγινε...
-Δέν ξέρω... "Οταν ήρθα δέν είχε άρχίσει.. Α- 

κούμπησα άναπαυτικά στό κάθισμά μου και περί- 
μενα . Ή ζεστασιά ήταν θαυμάσια..."Υστερα., υστέ
ρα δέ θυμάμαι τίποτα...

— Κοιμήθηκες δηλαδή καλύτερα άπό δτι νά ήσουν 
στό κρεββάτι σου... 'Υστερα παραπονιόσουν δτι τό 
εισιτήριο ήταν άκριβό... Δέν ντρεπόμαστε λέω γω...

— JJl Γ12

Μικρά Νεα
—Είς τό ΙΙαρίσι. τό ύπέροχο D-α/.αασινό φίλμ. Δαίμο

νες τών Καμάτων,, έσημείωσε μιά άςιοζήλεοτη επιτοχια. 
Καί τά σοβαρότερα άκόμη φύλλα τοδ αφιέρωσαν ολόκληρα 
δοίΐ-ρα μέ τά πιό κολακευτικά λόγια. ,

—Ή Πόλα Νέγκρι ’‘γυρίζει., νέον φιλμ εν Γερμανιρρ 
ύπό τόν τίτλον Tango Notturno, παραγωγής F.D.p. τής 
Terra. ... , , , , Λ— Τό νέον φίλμ τής Άνναμπε/.λα οια την ΙουεντιεΟ 
Σέντσορυ-Φόξ Φίλμ ·Τ-ά έγη τόν τίτλον “Τσιγγάνα πριγκη- 
πιβ σα...
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ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ
Μέ ειλικρινή θλΐψιν ό έλληνικός κινηματο

γραφικός κόσμος έπληροφορήθη τόν πρόωρον 
θάνατον τοΰ έκλεκΐοΰ μέλους της κινημ. οικο
γένειας, τοΰ Δημοσθένους Καλλιάφα, έπισυμ- 
βάντος έν Άθήναις τήν παρ. Δευτέραν 15 
Νοεμβρίου καί έν τω Νοσοκομείο «Εύαγγελι- 
σμός».

Ό μεταστάς, τΰπος έντιμωτάτου άνδρός, 
ύπήρξεν είς έκ τών ολίγων έκείνων συναδέλ
φων πού ήγαπατο καί έξετιματο δσον όλίγι- 
στοι μεταξύ τών μελών τοΰ έλλην. κινηματο
γραφικού κόσμου.

Προσβληθείς έσχάτως έξ έγκεφαλικήφ έμ- 
βολής είσήχθη είς τόν «Ευαγγελισμόν» δπου 
έπέπρωτο νά έπέλθη τό μοιραΐον.

Ό νεκρός τοΰ Δημ. Καλλιάφα μεταφερθείς 
αυθημερόν είς Πάτρας, έκηδεύθη τήν έπομένην 
Τρίτην, τήν δέ κηδείαν του παρηκολοόθησε 
έν καΐαφανή θλίψει όλόκληρος ή κοινωνία 
τών Πατρών τής όποιας ύπήρξεν έκλεκτόν 
μέλος.

Πρός τήν χήραν τοΰ μεταστάντος έκλεκτοΰ 
φίλου καί τούς φτενούς αΰτοΰ συ νεργάτας, 
όλόκληρος ό Κινηματογραφικός κόσμος τής 
,Ελλάδος καί ιδιαιτέρως ά «Κινηματογραφικός 
Άστήρ» απευθύνει τά πλέον θερμά καί ειλι
κρινή συλλυπητήρια.

ΘΑ ΕΛΘΗ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ο ΡΑΜΟΝ_ΝΟΒΑΡΟ

ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΑΙ Η ΜΑΡΘΑ ΕΓΓΕΡΘ

Κατ’ ιδιαιτέρας μα. πληροφορίας, τό δεύιε- 
0°" δεκαήμερον τοΰ προσεχούς μηνός Δεκεμβρίου 
πι&ανο'ϊτατα, &ά έλ&η εις τήν πόλιν μας δ διά
σημος μεξικανός καλλιτέχνης τοΰ κιι ηματογρά- 
φου Ραμόν Νοβάροο.

Έάν πραγματοποιη&ή ή άριξις τοϋ Ανω
τέρω ίκλεκτοϋ καλλιτέχνου είς τήν πόλιν μας, 
•βΆ έμφανισ&ή ουιις πρό τοΰ Κοινού άπό τής 
σκηνής ένός τών μεγαλυτέρων Κινηματογράφων 
τής πόλεώς μας διά νά Ικτελέσει καί μερικά 
τραγούδια του.

Οπως έγράφαμεν καί είς τό προηγούμενον 
τεύχος, <5 Ριμόν Νοβάρρο εύ ρίσκειαι ήδη είς 
Παρισίους δπου "έγύρισε,, είς νέας ταινίας, με- 
ρικαί τών όποιων &ά προβλη&οΰν κατά τήν 
τρέχονσαν περίοδον καί είς τήν πόλιν μας

ΠΩΑΕΙΤΑΙ πλήρης κινηματογραφική έγκα- 
τάστασις όμιλοΰντος, ήδη έν λειτουργίφ, μετά μη
χανής προβολής Simplex καί μέ εύκολίας πλη
ρωμής Πληροφορίαι Παντ. Κουβέλην, Κινημα
τογράφος « Πάν&εον», Πάτρας.

ΑΦΙΧΘΗ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Η ΟΔΕΤΤΗ ΦΛΩΡΕΑ
Τήν παρελβοΰσαν Παρασκευήγ 12 τρέχον

τος άφίχ&η είς τήν πόλιν μας ή περίφημος γαλ- 
λίς καλλιτέχνις τοΰ κινηματογράφου καί τοΰ 
βεάτρου Οδέττη Φλωρέλ, ήτις ιλά παραμείνη 
έπί δεκαήμερον περίπου έμφανίζεται δέ είς τό 
Αριστοκρατικόν Μούξικ Χώλλ τής πόλεώ; μας 
«Maxim» καί άπό τής σκηνής τοΰ «Παλλάς» 
κατά τά διαλείμματα τοϋ κινηματογράφου.

Τήν έν λόγφ έκλεκτήν καλλιτέχνιδα τής γαλ
λικής δβόνης, οί φίλοι τοΰ κινηματογράφου δά 
έν&υμοΰνται άπό πλεΐστα κινηματογραφικά έργα 
μεταξύ των όποιων «Τραγωγία έρωτος» εις δ 
συμπραταγωνιστοϋσε μετά τοΰ Σάρλ Μπουαγιέ. 
«’Άΰ'λιοι» κ. &

Π Φλωρέλ καί πρό δ «ταειίας περίπου είχεν 
έλβη εις τήν πόλιν μας, έμφανισβείσα άπό τής 
σκηνής τοΰ κινηματογράφου «Σπλέντιτ».

ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΤΗΞ ΓΚΡΕΤΑ^ ΓΚΆΡΜΠΟ
Κατά τάς πληροφορίας τών Παρισινών εφημερί

δων, είς τό Χάρμπυ τής Σουηδίας είς μίαν μονήρη 
επαυλιν, δπου λέγεται δτι θά-έγκατασταθή Αργό
τερα ή Γκρέττα Γκάρμπο. ζή τώρα βίον έρήαίτου ό 
άδελφός της μηχανικός Σβέν Γκούσταφσον.

, Ό Γκούσταφσον είχε δοκιμάσει πρό έτών καί 
αύτός τό κινηματογραφικόν στάδιον· ύπό τό ψευδώ
νυμον Σβέν Γκάρμπο, δέν είχεν δμως καμμίαν έπι- 
τυχίανκαί ή κινηματογραφική έταιρεία τής'ένδοξου 
άδελφής του—θέλουσα νά σώση τό γόητρον το"' 
όνόματός της—τοϋ έπρότεινε τότε μίαν περιεργο- 
τάτην συμφωνίαν.

Άνέλαβε, πράγματι, νά τοΰ πληρώνη μίαν στρογ- 
γυλωτάτην έπιχορήγησιν, ύπό τόν δρον δτι θά άπε- 
σΰρετο δριστικώς άπό τόν κινηματογράφον, δέν θά 
^χρησιμοποιεί ποτέ τό δνομα «Γκάρμπο καί δέν θά 
έδιδε ποτέ συνεντεύξεις περί τής ένδόξου άδελφής 
του.

ΚίΛΙ ΠΛΑΙΝ Η ΓΚΑΡΜΠΟ
Εις τήν γαλλική πρωτεύουσα προβάλλεται τελευταίως 

μέ άτυνήιΤχ επιτυχίαν ή τελευταία ταινία τής Γκάρμπο, ή 
«Κυρία μέ τάς Καμελίας.»
% Γο φιλμ, γιά το όποιον ο περίφημος Μαρς 1’άϊν-χαρτ 
εςεφράτϋη μέ τά πιό ένΟ-ουτιώοη λόγια, προκαλεΐ ογι μό
νον τόν γενικό θαυματμό τοϋ Παρισινού κοινού, άλλά' και 
ολοκλήρου τοϋ τύπου.

Εις τήν Ιταλίαν, δπου τό φίλμ έπραγματοποίησε τάς 
μεγαλειτέρας εισπράξεις άπό τό 1927, τόσον οί θ-εαταΐ δσον 
καί οι σημαντικότεροι τεχνοκρίται έγ,αρακτήρισαν τήν “Κυ
ρίαν μέ τάς Καμελίας., ώς τήν τελέιοτεραν έκφρασιν τοΰ 
δραματικού ταλέντου τής Γκάρμπο.

’Ανάλογος υπήρξε ή έπιτυχία τοΰ έργου είς τήν’Αγγλίαν, 
Αύττριαν χαι Lobvjocav. Η ταινία τοΰ Τζιορτ^ Κοΰχορ έρχε
ται εις πρώτήν γραμμήν τών μεγάλων κινηματογραφικών 
γεγονότων τής σαιζόν.

Τό αστρον τής Γκάρμπο, φωτεινότερου άπό κάθ-e άλλη 
φορά,^ εξακολουθ εί νά μεσουρανή εις τό κινηματογραφικόν 
στερέωμα.

| « Η ΚΡΠ
Παραγωγή Paramount

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠίθΐΙιΕ ΤΗΝ ΑΥΓΗ
(The general died at dawn)

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό ‘'’Αττικόν,, 
dubbing

Έκμετάλλευσις : Σκούρας Φίλμς

Η Κίνα μέ τις άτέλειωτες έσωτερικές της συγ
κρούσεις κίνησε συχτά τό παγκόσμιο ένδιαφέρον. 
Γιά μας, πού τή βλέπουμε άπό τόσο μακρυά. μένει 
πάντα μιά χώρα γεμάτη μυστήριο, μυστήριο, ποϋ 
στηρίζεται δχι τόσο στήν άπεραντωσύνη της. , μά 
στήν άνερεύνητη ψυχολογία τών κατοίκων της. Είναι 
λοιπόν ένα θέμα πού πάντα τραβά, πολύ περισσό
τερο σήμερα μέ τά νέα της δεινοπάθήματα. ‘Η ται
νία αύτή είναι παρμένη άπό ένα φανταστικό. επει
σόδιο τών άδιάκοπων έμφυλίων πολέμων τοΰ «Ου
ρανίου Κράτους». Έκεΐνο ποΰ τήν κάνει άξιόλογη - 
μ’ δλη τήν δχι τέλεια σκηνοθεσία της είναι τό αί
σθημά τής άπέραντης συμπάθειας, πού,τήν διαπνεει, 
γιά τά φτωχά Κινέζικα όντα, πού ματώνουν όλημ_ε- 
ρίς τή ΎΠ τό ίδιο τό αίμα τους. Ό πόθος τής 
έλευθερίας, πού άρχίζει νά συγκλονίζη, τά π,λή η 
αύτά, βρίσκει έδώ τή δικαίωση καί τήν υποστήριξή 
του. Μ' άντί νά μάς γεννήση δ σκηνοθέτης αύτή τή 
συμπάθεια, παρουσιάζοντας τούς ίδιους τούς δχλους, 
πού ξυπνάνε, στή στιγμή τής παλμικής άναγεννη- 
οΕ(Όζ και του λυτρωτικού ξεσηκωμού, "περιορίζεται 
νά τή διοχέτευση σέ φράσεις μόνο, κΓ αυτές βαλμέ
νες, τό περισσότερο, στό στόμα ένός ξένου.

Ό Γκάρυ Κοΰπέρ δέν παύει ποτέ νά είναι θαυμά
σιος δέν είναι ίσως δ δπέροχος «Mister Deeds·, μά 
όπώσδήποτε δέν πέφτει—Ή Μάντλεν Κάρολ έχει 
τόση δμορΦιά δση καί τέχνη.

Τό είδος, ή πλοκή του καί τδνομα του συμπαθέ» 
στατου πρωτογωνίστ'οΰ του θά προσελκύσουν κάθε 
είδους καί κάθε φύλου κοινό. Μάριος Σνλλας 

Παραγωγή C.F.C.

• ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
(L’liomme a abattre)

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 
Έκμετάλλευσις : Άστόρια Φίλμς

ΚΓ άλλος ήθοποιός, πού μεταπηδάει στή σκηνο; 
θεσία Ό Ι.έοη Mathot, παλιό άστρο τής γαλλικής 
όθόνης. ’Απόμαχος πιά τής σκηνής, άποτραβήχτηκε 
στά παρασκήνια. ΚΓ έδειξε στά φίλμ του ιδιαίτερη 
κλίση γιά τήν κατασκοπεία Πέρσι παρουσίασε τους 
«Λύκους μεταξύ των». Φέτος τό «L’ohmme a abattre ». 
Τό δεύτερο είναι πολύ καλύτερο. Στό άλλο έκανε 
πολλές παραχωρήσεις σ’ άκαιρους ρωμαντισμούς 
καί σπαραχτικά δάκρυα. Έδώ το αίσθημα σπρωχνε- 

• ται δλότελα στήν άκρη, μόλις άχνοψαίνεται άραιά 
καί ποΰ. Χωρίς νά ξεφεύγει άπ’ τό γνωστό καλουπι, 
ή ταινία δλόκληρη κατακλίζεται άπ' τή δράση και 
τόν άγώνα στή σκιά, άπ’ τή βουβή πάλη κατασκο
πείας κΓ άντικατασκοπείάς γιά τά τρομερά μυστικά 
τους Τό προτιμώ χίλιες φορές άπ δλα τά «Στήν 
υπηρεσία τοΰ τσάρου» καί τ’ άλλα ρωμαντικά με
λομακάρονα... , ,

‘Η ήθοποιΐα του είναι πολύ καλή. Ενα συνρλο 
άπ’ τούς Ζάν Μυρά, Βίβιαν Ρολλάνς, Ροζέ Κάρλ, 
Ζάν Μάξ, Αίμός μ’ έπί κεφαλής τόν άμίμητο Ζύλ

dux έ

Μπερρύ —οσα καινά γραφοΰν γΓαύτόν θάναι λίγα! 
τό ερμηνεύει δημιουργικά. , ,

Έδώ δέν τό πρόσεξαν πολύ, μά στούς λαϊκούς 
κινηματογράφους τό έμπορικό του μέλλον θάναι 
μεγάλο. Μάριος Σνλλας

Παραγωγή Paramount

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΑΙΝΟ ΑΠ’ ΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ
(The last days of Madrid)

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «’Αττικόν» 
dubbing z

Έκμετάλλευσις : Σκούρας φίλμς
Τραγικά έπίκαιρο, άληθινά, τό 'Τελευταίο τροιϊ- 

νο». Τό ισπανικό δράμα στάθηκε ή πηγή του. Στήν 
κυριολεξία δέν είναι παρά μερικές σκηνές άπ' τή 
φριχτή κόλαση τών μετόπισθεν, σκηνές δπου ένας 
καί μόνος πόθος σκεπάζει καί γκρεμίζει τά πάντα. 
Μακρυά άπ- τή Μαδρίτη, μακρυά άπ’ τό σίγουρο 
θάνατο, μακρυά άπ’ τόν άπέρανιο τάφο!..· Ό παϊι; 
κός τοΰ πλήθους ζωγραφίζεται πολύ ισχνά. Ή άν- 
θρωπιστική πνοή, ποΰ τό διατρέχει δλόκληρο, δ οί
κτος γι’ αύτά τ’ άλλόφρονα πλήθη, τοΰ δίνουν κά
ποιο βάθος.'Δέν είναι φίλμ _μέ «σκοπό» — τό λέει καί 
στόν πρόλογο—’Αδιάφορο, ξυπνώντας τό φρίκή, γεν
νάει τόν άποτροπιασμό γψά τ' άδελφοκτσνα χέρια. 
Ή εποποιία τών έμφυλίων σπαραγμών δέ γράφτηκε 
άκόμα στήν οθόνη. Μά θά μποροΰσε νά δώση;„άρι· 
σΐουργήματα. Τό «Τελευταίο "τραίνο» είναι ίσως 
μιά άρχή. , , £ * '-Κυρίαρχη μορφή σ· ολη τήν ταινία είναι ο Λιρυ 
"Αϊρες. Κρίμα πού τόν βλέπουμε τόσο σπάνια- Αύ
τός μόνος κατάφερε νά ένσαρκώσει στό τραγικό 
πρόσωπό του δλη τήν άπόγνωση τοΰ άδελφικοΰ πο
λέμου. ’ Η Dorothy Lamour, ή «νέα άποκάλυψη», εί
ναι βέβαια μιά φλογερή ομορφιά γιά... τίποτ’ άλλο- 
Έδώ τούλάχιστον. Ό ρόλος της είναι τ-όσο μικρός, 
πού δέν μπορείς νά καταλάβεις τί είναι σέ θέση νά 
δώσει. Οί άλλοι καλοί. Στήν πρωτεύουσα τό ενδια
φέρον γιά τό «Τελευταίο τραίνο» ήταν σχετικά με
γάλο. Άλλες έμπορικώ,τερες ταινίες τράβηξαν ,τό 
κοινό. Στήν έπαρχία δμως θά σταθή καλύτερα καί 
θά έλκύσει πολύ περισσότερο, , νιατί είν’ άπ’ τά φιλμ 
πού έκεΐ έχουν τύχη. Μάριος Σνλλας

Παραγωγή Trocadero
~ΦΡΟΥΛΑ Ί Ν ΝΤΟΚΤΩΡ

(Mademoiselle Docteur)
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Ρέξ»
Έκμετάλλευσις : Άμολ· Βουλγαρίδη καί Α.Ε.Κ.Ε.

•Ο «Δόν Κιχώτης» τοΰ θερβάντες κΓ «Άτλαντίς» 
τοΰ Μπενουά στάθηκαν άφορμή στόν Pabst γιά νά 
δημιουργήσει δύο άριστουργήματα στήν όθόνη. 'Από 
τότε σώπασε γιά καιρό .. Τώρα, ά^ι' τή..ΓάλλΙά δ
που κατέψυγε άφήνοντας, γιά πολλούς λόγους, τήν 
πατρίδα του, μάς στέλνει τή Fraulein Doktor.

Κανένα φίλμ του δέν μπορεί νάναι άδιάφορο ,.κι 
άν ή Fr. Doktor» δέν είναι άριστούργημα είναι δ
μως ταινία άξιόλογη, ‘Η άτυχία της είναι τό σενά
ριο. Μά γιά τό φίλμ αύτό, δέν έχει σημασία, δταγ 
βρίσκει κανείς τόσα άλλα νά θαυμάσει. Ό Pabst 
δέν ξεχνά δτι είναι ένας μοναδικός μαέστρος τών 
εικόνων- Καί φτιάνει συχνά θαύματα. Προσθέσετε 
μίαν έξοχη μουσική ύπόκρουση, γραμμένη άπ' τόν
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Χόννεγκερ—πόσα τοΰ χρωστάει ή μουσική τής όθό
νης!—καί μίαν έρμηνεία άπαράμιλλη, άπ' τούς κα
λύτερους γάλλους καλλιτέχνες καί θά δήτε πώς κα
νένα σενάριο, όσο βλακώδες κι’ άν είναι, δέν μπο
ρεί νά βλάψει έναν σκηνοθέτη, πού νιώθει τήν 
Τέχνη. (’Ακατανόητη δμως ή έμπνευσή του νά δώσει 
τίτιον τούρκικο χαρακτήρα στή θεσ)νίκη τοϋ 17). 
‘Ο Πιέρ Μπλανσάρ, ή Ντίτα Πάρλο, ό Πιέρ Φρεναί 
είν' έξαίρετοι. Μά οί άληθινοί θριαμβευταί είν’ οί 
δύο σκηνοθέται τής Γαλλ. Κωμωδίας, ό Ζουβέ κΓ 
δ Ντυλλέν, σέ δυό ασήμαντους ρόλους. Γι' αυ
τούς δέν ύπάρχουν μικροί καί μεγάλοι ρόλοι. ‘Υ
πάρχουν μόνο μικροί καί μεγάλοι ήθοποιοί. Στή 
μάσκα, τοΰ πρώτου ιδίως, θά βρήτε κάθε διανόημα 
καί κάθε συναίσθημα χαραγμένα. Ό Ζουβέ είν’ έ- 
κείνος, που κατάλαβε ποιά είναι, ποιά πρέπει νά 
είναι στόν κινηματογράφο ή ήθοποιΐα. Λίγοι έχουν 
μπή σάν κι’ αύτόν στό νόημα τής λιτής κΓ άπλής, 
μά καί τόσο δύσκολης αύτής τέχνης.

■ _’Η «Fr. Doktor» είν' άπ τά πιό σημαντικά φίλμ, 
πού είδαμε φέτος. Ευτυχώς—χάρις στό δνομα ίής 
θρυλικής κατασκόπου—ή έπιτυχίας της ήταν, καί σί
γουρα θά είναι παντού πολύ μεγάλη. Μάριος Σύλλας

Παραγωγή General Production

ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΑΣΙΑΖΕΙ 
(Les mutines de l’«Elseneur») 

"Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν -’Απόλλωνα· 
Έκμετάλλευσις: Άνων. Κινημ. Εταιρίας

Δέν ξέρω άν ό Pierre Chenal προτού -γυρίσει» 
τό «Έλσενέρ» είχε δή τή Ναυτική "Ανταρσία». ‘Ο
πωσδήποτε ή ταινία του τή θυμίζει πολύ. Δέ φτάνει 
βέβαια τό ϋψος της, δέν παίρνει τό παγκόσμιο 
πλάτος της—τό φίλμ τοϋ Φράνκ Λόϋδ ήταν μιά ύπέ- 
ροχη θαλαβσινή έποποιΐα—μά στήν ύπόθεση καί 
αέ πολλές λεπτομέρειες άκόμα τής μοιάζει άρκετά. 
Τό σενάριο είναι παρμένο άπ’ τόν Τζάκ Λόντον καί 
τό φίλμ είναι γεμάτο άπ" δλους έκείνους τούς 
τύπους τοΰ ναυτικού ύποκόσμου, άπ’ δλα τ’ άπο 
βράσματα τών λιμανιών, πού τοϋ είναι τόσο άγα- 
πητοί καί πού τούς έχει ζωγραφίσει μέ τόση ζων
τάνια. "Ολοι τους είναι θαυμάσια άποδομένοι. ΚΓ 
ή στάση, πού δκχτρέχει τό πλήρωμα αύτό, άν 
δέν είναι τόσο δίκαιη καί τόσο άνθρώπινη σάν 
τοΰ «Μπάουντυ·. συγκλονίζει όμως μέ τις δραματι
κές συγκρούσεις της καί τήν άπελπισμένη μανία 
της. Μερικές σκηνές, δπως ιδίως τής τρικυμίας, 
είναι έξαιρετικές. "Η ταινία αύτή είχε καί μιάν 
άλλη μεγάλη τύχη : Τή μουσική της υπόκρουση τήν 
έγραψε ό Χόννεγκερ, ένας άπ’ τούς μεγαλύτερους 
μουσικούς τοΰ αιώνα μας ό συνθέτης τής ύποβλη- 
τικώτατης μουσικής τοΰ «Έγκλημα καί τιμωρία». 
ΚΓ άν κάτι βλάπτει αύτό τό φίλμ, είναι ή αναγκα
στική σύγκρισις μέ τή -Ναυτική ’Ανταρσία», σύγκρι
ση πού—δπως κάθε σύγκριση μέ άριστούργημα—τό 
ταπεινώνει.

Ό Ζάν Μυρά σ’ έναν ρόλο σάν τοϋ Κρίστιαν τοΰ 
«Μπάουντυ» κΓ ό "Αντρέ Μπερλέ σ’ έναν σάν τοΰ 
καπετάν Μπλάϊ, άν δέ φτάνουν τόν Γκέϊμπλ καί 
τό μεγάλο Λάφτον, στέκουν δμως καλά. Οί άλλοι 
γύρω του είναι έξαίρετοι, οί κομπάρσοι καλλίτεροι 
ίσως άπ" τούς πρωταγωνιστάς.

Μοΰ φαίνεται ολωσδιόλου άκατανόητο τό δτι ή 
Ε-Κ.Ε. έδωσε αύτό τό φίλμ στόν «’Απόλλωνα» Τά 
Φιλμ πού προβάλλονται άπ’ αύτόν έχουν κατ’ άνά
γκην—άπό πρόληψη ίσως—περιωρισμένο κοινό- ΚΓ 
δμως τό προηγούμενο τής μεγάλης έπιτυχίας τής 
«Ναυτικής Ανταρσίας» θάπρεπε νά ώθήση τήν Ε. 
Κ. Ε. νά δώση τό «Έλσενερ» σ’έναν έμπορικώτερο

κινηματογράφο. Έτσι ή κακή τοποθέτηση κΓ δ συ' 
ναγωνισμός άλλων -μεγάλων» φιλμ τό άδίκησαν 
πάρα πολύ. Στούς λαϊκούς κινηματογράφους καί 
στήν έπαρχία θά γνωρίση— είμαι άπόλυτα βέβαιος— 
έπιτυχία πολύ μεγαλύτερη κΓ δλότελα δίκαιη, 
άλλωστε. Μάριος Σνλλας

Παραγωγή Eclair Zournal
~ΠΥΡ!

(Feu !) 
‘Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό “Παλλάς,, 
Έκμετάλλευσις : Άμολ. Βουλγαρίδη καί A. Ε. Κ.Ε.

Τό ίδιο θέμα είχε δώσει στόν Ζάκ ντέ Μπαρον- 
τσέλλι τήν εύκαιρία νά παρουσιάση στήν έποχή τοϋ 
βωβοΰ κινηματογράφου έια πρώτης τάξέως φίλμ. 
Πρωταγωνιστούσε τότε, άν δέν μέ άπατά ή μνήμη 
μου ό Σάρλ Βανέλ. Σήμερον δ Ζάκ ντέ Μπαρον- 
τσέλλι, πού είναι καί ό συγγραφεύς τοϋ σενάριο, 
βοηθούμενος άπό τόν έκλεκτόν λογοτέχνην Στέβ 
Πα_σσέρ γιά τούς διαλόγους, «ξαναγύρισε» σέ δμι- 
λοΰσα ταινία τό προσφιλές του θέμα. Ό πρόλογος 
μάς λέγει δτι πρόκειται γιά μιά πραγματική ιστο
ρία. Δέν έχομε κανένα λόγο ν’ άμφιβάλλωμε γι’ 
αύτό γιατί τό έργον παρουσιάζει τόση πιθανοφά- 
νεια καί ψυχολογία χαρακτήρων, πού μπορεί θαυ
μάσια νά θεωρηθή ώς ένα έπεισόδιο άπό τά καθη
μερινά δράματα τής ζωής. ”Ας προστεθή δτι πα
ρουσιάζει μεγάλο ένδιαφέρον άπ’άρχής μέχρι τέλους 
καί άν δέν ύπήρχον στήν άρχή ώρισμένες σκηνές 
πού τραινάρουν (κΓ αύτό οφείλεται στό βραδύ ρυθμό 
τοΰ μοντάζ), τό φίλμ αύτό θά μπορούσε άξιόλογα νά 
συγκαταλεχθή μεταξύ τών καλλιτέρων πού παρου
σίασαν τά γαλλικά στούντιο τά τελευταία χρόνια.

Ό Βικτώρ Φρανσέν είναι τέλειος. ’Ιδίως στις 
αισθηματικές σκηνές. Έπίσης πολύ καλή ή Έντβίζ 
Φεγιέρ, ή όποια παρουσιάζει άξιοθαύμαστη έξέλιξι, 
"Αν μάλιστα κατορθώσω ν’ άποβάλη τελείως κάποια 
θεατρικότητα ποΰ διατηρεί άκόμη τό παίξιμό της, 
θά είναι τελεία.

’Ιδιαιτέρως άξιοσημείωτοι οί διάλογοι τοΰ Στέβ 
Πασσέρ.

Τό φίλμ ήρεσε άρκετά καί έσημείωσε άξιόλογη, 
καί δίκαιη άλλωστε, έπιτυχία. Στήν έπαρχία, λόγω 
τ°ΰ θαλασσινού χαρακτήρος του, θά συναντήσω 
άσφαλώς φανατικούς θαυμαστός.

Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή Forrester

ΑΓΝΗ ΣΟΥΖΑΝΝΑ
(La chaste Suzanne) 

"Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό -Σπλέντιτ» 
Έκμετάλλευσις: Έλλ. Κινημ. Ενωσις

Τό έλαφρό μουσικό θέατρο έχει τροφοδοτήσει 
κατ’ ίπανάληψιν τόν Κινηματογράφο. Οί ταινίες 
πού προήλθανε άπ’ τή συνεργασία αύτή, δέν είναι 
βέβαια άριστουργήματα, έχουν δμως τό προσόν μέ 
τήν πεταχτή μουσική καί τό μπρίο τού διαλόγου καί 
τις κωμικές σκηνές τους, ν' άρέσουν στό κοινόν.

Ή «"Αγνή Σουζάννα». πού προεβλήθη κατ’ αύτάς 
στό «Σπλέντιτ» δέν είναι άγνωστη στό κινηματο
γραφόφιλο κοινό μας. άφοΰ τήν είχε δει κατ’ έπα 
νάληψιν στό θέατρο καί ώς βωβόν στόν Κινηματο 
γράψο. Μέ τό νέο αύτό <γύρισμά»της άν δέν κερδίζη 
πολλά πράγματα, δέν χάνει καί τίποτε άπό τά 
γνώριμα χαρίσματά της. Μένει πάντα ή γνωστή 
καλή γαλλική όπερέττα τοΰ παληοΰ στύλ, πού 
μπορεί κανείς νά δή τήν ύπόθεσί της καί ν' άκούση, 
τή μουσική της εύχάριστα. Έτσι καί δεδομένου δτι

I πρεπής καί πλούσια καί ή «άτμόσφαιρα» τής έπο 
χής άποδίδεται θαυμάσια. Μιά σελίδα, άνάγλυφη 
τής άγγλικής "ιστορίας. Έπίσης οί ήθοποιοί δλοι, 
μ" έπί κεφαλής τήν "Αννα Νήγκλς, καλλιτέχνιδα 
άγνωστόν μας μέχρι σήμερον άλλά πραγματικής 
άξίας, ή όποια έπιτυχαίνει μιά θαυμαστή δημιουρ
γία είς τόν ρόλον (άπό ήλικίας 18 έτών, _δηλαδή, 
άπό τής έποχής τής στέψεώς της μέχρι τού θανά
του της) τής Βασιλίσσης Βικτωρίας, τόν Άντολφ 
Βόλμπρυκ, (πού μετωνομάσθηκε στό Χόλλυγουντ 
Άντον Βάλμπρουκ) περίφημον βασιλικόν σύζυγον, 
καί τόν γηραιόν Γουώρνερ τέλειον τύπον "Αγγλου 
πρωθυπουργού (Λόρδος Μέλμπουρυ), έρμηνεύουν μέ 
έξαιρετικήν εύσυνειδησίαν τούς ρόλους των. Άλλά 
άπό άπόψεως καθαρώς κινηματογραφικής τό_έργον 
δέν παρουσιάζει μεγάλον ένδιαφέρον δΓ ήμάς. Ή 
ύπόθεσις του πιθανόν νά ένδιαφέρη τούς "Αγγλους 
καί ώρισμένη μερίδα κοινού έγκυκλοπαιδικώς μορ
φωμένου.

Τήν πρεμιέρα τής Βασιλίσσης Βικτωρίας», πού 
έδόθη είς έπίσημον παράστασιν μέ ηύξημένας τιμάς 
ύπέρ τής Βασιλικής ’Αεροπορίας, έτίμησεν ή A. Υ. 
δ διάδοχος, αί πριγκήπισσαι καί άρκετά μέλη τής 
Κυβερνήσεως καί τό Διπλωματικόν Σώμα.

Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή «Tobis
11ΡΙΝ Allo ΤΟ ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΜA

(Der Herrscher)
'Ομιλούσα γερμανιστί· Προεβλήθη στό «Παλλάς» 

Έκμετάλλευσις : Άνζερβός

Τί ώραΐο μάθημα μάς δίνει ό Γιάννιγκς μέ τό 
έργον του αύτό! Σ’ δλους έμάς πού είχαμε πιστέ
ψει πώς δ μεγάλος γερμανός ήθοποιός είχε σβύσει 
οριστικά, δέν μπορούσε νά μάς δώση τρανώτερη 
άπόδειξι τής πλάνης μας Ό Έμιλ Γιάν.ιγκς μέ 
τήν δημιουργίαν του ώς Κλάουζεν στό «Πριν άπό 
τό ήλιοβασίλεμμα» τού Χάουπτμαν, άποδεικνύει 
πώς έξακολουθεϊ νά είναι δ μεγαλείτερος σύγχρο
νος δραματικός καλλιτέχνης τοΰ Κινηματογράφου. 
"Ας μή νομισθή δέ αύτό ώς ύπερβολή. Εμείς οί 
ίδιοι πού τολμούσαμε νά τόν συγκρίνωμε κατά 
καιρούς μέ τόν Τσάρλ Λάφτον, μέ τόν Χάρρυ Μπώρ, 
μέ τόν Ούάλλας Μπήρρυ ή μέ τόν Πώλ Μιοΰνι δμο- 
λογοΰμε πόσον άδικοι ύπήρξαμε. "Οποιος άμφιβάλ- 
λει δέν έχει παρά νά παρακολουθήσω τό ύπό κρίσιν 
έργον. θά ξαναβρη σ’ αύτό τόν Γιάννιγκς τοΰ «Βα
ριετέ» καί τοΰ «Γαλάζιου Αγγέλου» άλλά περισσό
τερο «έσωτερικόν» καί μετρημένον. Αυτός πού άγα- 
ποΰσε τις γκριμάτσες καί τις πομπώδεις χειρονο
μίες, στή νέα του δημιουργία παρουσιάζεται άγνώ- 
ριστος. ’Υποδύεται τόν Κλάουζεν, τόν δυνατόν άν
θρωπον πού δημιουργεΐται έκ τού μηδενός, καί πού 
δημιουργεί όλόκληρα έργοστάσια δχι σάν κοινόν 
μεχαλοεπιχειρηματίαν (δπως τόν ένεσάρκωσεν ό Βεά- 
κης στό Βασιλικόν θέατρον) άλλά σάν ποιητόν πού 
λατρεύει τις μηχανές γιά τό μεγαλεϊον καί τόν 
ώμορφιά πού περικλείουν. Πώς νά βρή λόγια κανείς 
νά περιγράψη τήν δύναμιν τής ήθοποιΐας του τή 
στιγμή πού διώχνει τά παιδιά του άπό τό τραπέζι 
γιατί έφέρθηκαν πρόστυχα στή γυναίκα πού άγαπά, 
ή στις σκηνές πού μαθαίνει άπό τό δικηγόρο δτι τά 
τέκνα του έζήτησαν άπό τό δικαστήριον νά τόν 
θέσω «ύπό άπαγόρευσιν» ;

"Οποιοσδήποτε χαρακτηρισμός, έστω καί δ πιό 
έπαινετικός καί πομπώδης, θάταν γιά μια φορά κα
τώτερος τής πραγματικότητας. Ή συνήθης έπιφυ- 
λακτικότης μας αύτή τή φορά πηγαίνει περίπατο. 
Συνιστώμεν άνεπιφύλακτα σέ δσους μάς διαβάζουν 
νά δοϋν τό φίλμ αύτό.

Είναι έργον μέ βάθος, μέ ούσία, μέ άτμοσφαϊ-

ή Μέγκ Λεμονιέ μέ τήν χάρι καί τήν ώμορψιά της 
κΓ ό Ραιμύ κΓ ό Γκαρά πού πρωταγωνιστούν μαζί 
της, έδωσαν δλη τήν τέχνη καί τήν δυναμικότητά 
τους σ' αύτή, ή "Αγνή Σουζάννα» είναι ένα φίλμ 
άρκετά εύρείας έκμεταλλεύσεως.

Παραγωγή : C- F-
ΤΡΟΙΚΑ

(Troika Sur la piste blanche)
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «’Αττικόν» 

Έκμετάλλευσις Άμολ- Βουλγαρίδη—Α.Ε.Κ.Ε·

‘Η Ρωσία μέ τις άπέραντες παγωμένες έκτάσεις 
καί τά σκοτεινά μυστήρια, μέ τά πάθη_ καί τόν μυ 
στικισμό τής σλαυϊκής ψυχής, έξασκή μιάν έλξη 
άπάνω στό κοινό, άκατανίκητη. Οί σκηνοθέτες δλων 
τών χωρών τήν έχουν χρησιμοποιήσω άπειρες φορές, 
βλέποντας σ’ αύτό τό θέμα μιά σίγουρη έπιτυχία. 
ΚΓ δ Jean Dreville στήν «Τρόικα», πού διαφημίστη
κε γιά ρωσικό έργο—κΓ έχει, άλήθεια, μιάν δπωσ- 
δήποτε σλαύϊκη άτμόσφαιρα, άφοΰ ξετυλίγεται στήν 
Πολωνία—άπ" αύτήν τήν προκατάληψη έξάρτησε 
τήν έπιτυχία τού έργου του. Πόλεμος, κατασκοπεία, 
λαθρεμπόριο, περιπέτεια, αίσθημα, μητρική στοργή, 
μαρτύριο, δλ’ αύτά άνακατωμένα φυσικά μέ πολύν 
ρωμαντισμό.. ..νά ή «Τρόικα .... Δέν ξεφεύγει άπ τό 
συνηθισμένο τύπο τών φίλμς. πού άπευθύνοντα.ι σ
ώρισμένο κοινό: στις γυναίκες. Είναι βέβαιο πώς 
θά τις ένθουσιάσει Μά ή καλλιτεχνική του άξια θά 
ήταν πολύ μέτρια, άν δέν είχε μερικές σημαντικές 
σκηνές στά χιόνια, δπου ή δράση κυκλώνεται κοιι 
πλημμυρίζεται άπό τό πάλλευκο φώς τής παγωμέ
νης στέππας. Είναι άληθινά άξιοσημείωτες, δπως 
άξιοσημείωτη είναι κΓ ή μουσική ύπόκρουσι καί τό 
τραγούδι τής χορωδίας τών Κοζάκων_τοΟ Ντόν_καί 
τής ρωσικής καθεδρικής εκκλησίας τού Παρισιού.

"0 Σάρλ Βανέλ είναι κΓ έδώ—ή μοίρα του τώχει; 
— ό άπατημένος σύζ-υγος, πού.άγαπάει, παράφορα 
κΓ άπελπισμένα τή γυναίκα του. Αύτός δ ρόλος 
φαίνεται έχει μπή στό πετσί του. Τόν πλάθει πολύ 
καλά "Ο Ζάν Μυρά κατώτερος Φπό άλλα του έργα. 
Δέν μπορώ νά ξεχάσω τί ραφινάτος κόντες Όλιβα- 
ρές ήταν στήν «Kermesse heroique». Ή Ζανί Χόλτ 
ύστερεΐ πολύ.

"Η ύπόθεσις καί τό είδος έδωσαν έδώ έπιτυχία 
στήν «Τρόικα» παρ’δλες τις έπιφυλάξεις μας γιά τό 
καλλιτεχνικό της μέρος. Στήν Επαρχία άσφαλώς ή 
έμπορικότης της θά είναι μεγαλυτέρα.

Μάριος Συλλας

Παραγωγή R. Κ. Ο.
Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

(Victoria the Great)
'Ομιλούσα άγγλιστί Προεβλήθη στό Ρέξ.,

Έκμετάλλευσις: Σκούρας Φίλμς

Ή Βασίλισσα Βικτωρία ύπήρξε μιά άπό τις με
γαλύτερες "ιστορικές φυσιογνωμίες τής Αγγλικής 
Αύτοκρατορίας· Δέν είναι λοιπόν καθόλου παράδο
ξον τό γιατί οί Άγγλοι έσκέφθησαν νά κινηματο- 
γραφήσουν τή. ζωή της. Ό άθλος αύτός άνετέθη είς 
τόν Χέρμπερτ Γουίλκοξ, τόν γνωστόν μας άπό διά
φορα άλλα, "ιστορικά κατά προτίμησιν, φίλμς. Έπέ- 
τυχεν ό Γουίλκοξ είς τό έργον του; "Η άπάντησις 
είναι δύσκολη. Άπό "ιστορικής άπόψεως άσφαλώς 
ναι. «Γυρισμένο» άπό Άγγλους, στούς τόπους τούς 
πραγματικούς τών γεγονότων καί μέ τήν βοήθειαν 
τής "Αγγλικής Κυβερνήσεως, _ τό Φ'ιλμ_ άποτελή μιά 
όλοζώντανη άναπαράστασι τής έποχής έκείνης. Τά 
κοστούμια είναι υπέροχα, ή σκηνοθεσία μεγάλο-
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ραν, καλοβαλμένο καϊ καλοπαιγμένο. Μιά άναμφι- 
σβήτητος έπιτυχία τοΰ γερμανικού φίλμ, άλλά πρό 
παντός ένας θρίαμβος μεγαλειώδης τοϋ Έμιλ 
Γιάννιγκς! Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή Unidet Artists

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
(History is made at night)

Όμιλοΰσα άγγλιστί Προεβλήθη στό «Κρόνος» 
Έκμετάλλευσις: Άστόρια Φίλμ.

Τό νίον κινηματοθέατρον τής Πρωτευούσης 
«Κρόνος», έκεΐ δπου τό παλαιόν «Κοτοπούλη ήνοιξε 
τάς πύλας του τήν Παρασκευήν, 12 τρέχοντος, μέ 
τήν τελευταίαν άμερικανικήν ταινίαν τοΰ Σάρ?\ 
Μπουαγιέ «Ή Ιστορία γράφεται τήν νύκτα-. Άπό 
άπόψεως έμπορικής ή έκλογή ύπήρξεν άπολύτως 
έπιτυχής, δεδομένου δτι, παρά τάς προσφάτους 
άποτυχίας του ( Σαγκάη», «Κήπος τοΰ Αλλάχ» 
κ. ά.) δ Μπουαγιέ παραμένει ένας άπό τούς δήμο- 
φιλεστέρους «άστέρας» τοΰ έλληνικοΰ κοινού.

Πρόκειται περί έργου, πού δύσκολα μπορεί 
κανείς νά κατατάξη σέ μιά ώρισμένη κατηγορία.

Είναι μάλλον κράμμα δλων τών ειδών : Δράμα, 
κωμωδία, κομεντί, περιπετειώδες. άστυνομικόν, 
αισθηματικόν καί μέ διάφορα ·κλοΰ». “Εργον πού 
έγινε μέ τήν προϋπόθεσιν νά μήν άφήση κανένα 
θεατήν παραπονεμένον. Τό άποτέλεσμα, καπά φυσι
κήν συνέπειαν, είναι νά μάς δώση μιά ρωσσική 
σαλάτα, ένα φίλμ τραβηγμένο άπ’ τά μαλλιά, δπως 
λένε κοινώς, πού τό σώζουν ή εύσυνείδητος έργα 
σία τοϋ σκηνοθέτου Φράνκ Μπόρζαζ καί τό παίξιμο 
τοΰ Σάρλ Μπουαγιέ καί τής Τζίν Άρθουρ. Ό ρόλος 
πού έρμηνεύει ό Μπουαγιέ δέν τοΰ έπιτρέπει, δπως 
είναι έπόμενον, νά έπιτύχη καμμια άξιόλογη δημι
ουργία. Πάντως τόν κρατεί περισσότερον άπό Ικα
νοποιητικά καί ίχει στιγμές πού φανερώνεται δ 
μεγάλος καλλιτέχνης πού ξέρομε καί έκτιμοΰμε. 
Ή Τζίν Άρθουρ. πολύ, πολύ χαριτωμένη. Είναι 
περίφημη άπ' άρχής μέχρι τέλους.

Γενικά πρόκειται περί έργου χωρίς σοβαράς 
άξιώσεις, καλοβαλμένον, πού λόγφ τοΰ όνόματος 
τοΰ πρωταγωνιστοδ του θά σημειώση παντού δπου 
προβληθή έπιτυχίαν. Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή Metro Goldwyn Mayer

Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΑΣ ΚΑΜΕΛΙΑΣ
(Camille)

Όμιλοΰσα γαλλιστΙ(άηδδΐη£) Προεβλήθη συγχρόνως 
καί άγγλιστί στό «Ρέξ» καί «Αττικόν»

Έκμετάλλευσις: Μέτρο Φίλμς
Είναι τόσον γνωστόν τό έργον τοΰ Δουμά(Υίοΰ), 

ώστε περιττόν νά μιλήσωμε γιά τήν ύπόθεσί του. 
Τό βιβλίον, τό θέατρον, ό κινηματογράφος διέδω
σαν είς τά πέρατα τής γής τήν τραγικήν ιστορίαν 
τής Μαργαρίτας Γκωτιέ. Μονάχα είς τόν Κινηματο
γράφον «έγυρίσθη» περισσότερες άπό 7 φορές.

Ή Μπερτίνι, ή Έσπέρια. ή Ναζιμόβα, ή Νόρμα 
Τάλματζ, ή ‘Υβόννη Πρεντάν ένεσάρκωσαν. πρό τής 
Γκάρμπο, τήν «Κυρίαν μέ τάς Καμελίας». Τήν καλ- 
λιτέραν έντύπωσιν μάς είχεν άφήσεν μέχρι τοΰδε ή 
Τάλματζ σέ μιά θαυμασία κινηματογραφική δια
σκευή τοΰ Φρέ\τ Νίμπλο. Έπίσης ή πρό διετίας προ- 
βληθεϊσα γαλλική έκδοσις τοΰ Άμπέλ Γκάνς μέ τήν 
Ύβόνη Πρεντάν καί τόν Πιέρ Φρεναί άπέδιδε πολύ 
πιστά τό ρωμαντικό δράμα τοΰ Δουμά (Υίοΰ). Άλλά 
ή σημερινή «Κυρία μέ τάς Καμελίας» είναι άσφα- 
λώς ή καλλιτέρα δλων. Τό φίλμ παίρνει ώρισμένες 

έλευθερίες άπέναντι τοΰ βιβλίου, χωρίς νά προδίδη 
δμως ποτέ τό πνεΰμα τοΰ συγγραφέως.

Και αύτό όφείλεται ε’ις τόν σκηνοθέτην Κοΰκορ, 
ό όποιος τό έννοιωσε καλά καί κατέβαλε κάθε προ
σπάθεια γιά τήν πιστή άπόδοσί του. Άλλά έκεΐνο 
πού άξίζει κυρίως είς τήν ύπό κρίσιν ταινίαν είναι 
ή έρμηνεία τής «θείας» Γκάρμπο. Χάρις σ’ αύτήν τό 
ύπερρωμαντικό καί χιλιοϊδωμένο είδύλλιον τής Μαρ
γαρίτας καί τοΰ Άρμάνδου γίνεται μιά ίστορία άλη- 
θινή καί ζωντανή, πού συναρπάζει καί συγκινεΐ δχι 
μόνον τίς εύαίσθητες γυναικούλες άλλά καί τόν πιό 
ψυχρό θεατή. Πόση άντίληψις. πόση αίσθαντικότης. 
πόση έκφρασις, πόση έσωτερικότης καί άλήθεια καί 
πόση δύναμις παιξίματος! Quel jeu et quels yeux 
(τί παίξιμο καί τί μάτια) έγραψε κάποιος γάλλος 
κριτικός γιά τήν Γκάρμπο καί είχεν άπόλυτο δίκηο. 
Άπό τίς ώραιότερες στιγμές της είναι ή σκηνή πού 
άφήνεται νά έκδηλωθή ή άγάπη της γιά τόν Άρ· 
μάνδο καί ή σκηνές τοΰ θανάτου της. Ό Ρόμπερτ 
Ταίηλορ άρκετά ικανοποιητικός Άρμάνδος. Πρό παν 
τός ώραΐος. Ό Λάίονελ Μπάρρυμορ, ή Έλίζαμπετ 
Άλλεν. ή Λενόρ Οϋλριχ (’Ολύμπια1, ή Ζέσι Ράλφ, 
άποτελοΰν ένα δμοιογενές καί έκλεκτόν σύνολον.

‘Η φωτογραφία τοΰ Κάρλ Φρόΐντ έξαιρετικά έπι- 
τυχημένη, μέ μερικές έξοχικές εικόνες άριστουργη- 
μα·ικές. ‘Η μόνη σοβαρά παρατήρησις πού έχομε 
νά διατυπώσωμε γιά τό φίλμ, είναι δτι οί παραγω
γοί του προσεπάθησαν νά έπιτείνουν άκόμη περισ 
σότερο τά συγκινητικά καί δραματικά «έψψέ» τοΰ 
άρκετά τραγικού άλλωστε έργου τοΰ Δουμά. ΚΓ 
αύτό γιά νά συγκινήσουν δσον τό δυνατόν περισσό
τερον τόν θεατήν. Άλλά αύτό, δπως γράψαμε καί 
είς τήν άρχήν, άποτελεϊ μέρος τοΰ σενάριο, τό ό 
ποιον άποφεύγομε γιά πολλούς λόγους ν' άναλύ 
σωμε καί νά κρ(νωμ«.

Τό φίλμ τόσον γιά τόν τίτλον του, δσον καί γιά 
τούς έρμηνευτάς του άποτελή άσφαλή έγγύησιν έπι- 
τυχίας γιά οίονδήποτε Κινηματογράφον καί γιά οϊο- 
δήποτε μέρος. Ό άρρωστημέκος ρομαντισμός δέν 
είναι κάτι πού θά λείψη σύντομα άπό τόν κόσμο.

Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή Sascha Guitry

Τί ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ
(Les perles de la couronne)

Όμιλοΰσα γαλλιστί, άγ· Προεβλήθη στό “Παλλάς,, 
γλιστί, ίταλιστί

Έκμετάλλευσις Άνων- Κινημ. Έταιρίας
Πρόκειται γιά μιά πρωτότυπη πραγματοποίηση 

τοϋ διασήμου γάλλου λογοτέχνου καί ήθοποιοΰ 
Σασά Γκιτρύ. ‘Η ίστορία τών 7 έξαιρετικοΰ μεγέ
θους μαργαριταριών πού έδώρησεν δ Πάπας Πίος 
είς τήν άνεψιάν του, Αικατερίνην τών Μεδίκων, 4 έκ 
τών όποίων κοσμούν σήμερον τό Αγγλικόν στέμ
μα, έν μέρει άληθινή καί κατά τό πλεϊστον φαντα
στική, άποτελεϊ τό θέμα τοΰ φίλμ. Τά άλλεπάλληλα 
γεγονότα καί έπεισόδια καί ή συνεχής έναλλαγή 
εικόνων, περιβάλλοντος καί προσώπων, άπαιτοΰν 
άδιάπτωτον προσήλωσιν τοΰ θεατοδ καί συνεπώς 
κουράζουν όλίγον. Άλλά γιά δσους είναι γνώσται 
τής ιστορίας τής Γαλλίας καί τής Αγγλίας καί γιά 
κείνους πού έχουν κάποιαν άνωτέραν μόρψωσιν, 
πόσην αισθητικήν καί πνευματικήν ίκανοποίησιν 
εύρίσκουν είς τήν παρακολούθησιν τής ταινίας!

’Ιδιαιτέρα μνεία άξίζει γιά τόν διάλογον, πού 
σπινθηροβολεί άπό πνεΰμα. Σπάνια είδαμε φίλμ μέ 
τόσον ώραίους διαλόγους Βέβαια ό θεατρικός τόνος 
ύπάρχει πάντοτε άλλά δοθέντος τοΰ ίδιάζοντος χα- 
χακτηρος τοΰ έργου, αυτό δέν μπορεί είς τήν προ- 
κειμένην περίπτωσιν νά θεωρηθή ώς μειονέκτημα.

Τήν έρμηνείαν τής ταινίας ταύτης, ή όποία άν I 
δέν είναι άπόλυτος έπιτυχία, άξίζει πάντως δλην | 
μας τήν συμπάθειαν διά τήν προσπάθειαν πού δείχνει, 
άνέλαβον τά καλλίτερα στοιχεία τοΰ γαλλικ θεάτρου 
καί Κινηματογράφου.Έτσι,πλήν τοΰ Σασά Γκιτρύ ό ό
ποιος έρμηνεύει καί τούς κυριωτέρους ρόλους, καί τής 
συζύγου του Ντέ Λυμπάκ, έμφανίζονται σέ έπεισο 
διακούς ρόλους: ό Ραιμύ άμίμητος ώς πλούσιος 
μεσημβρινός έπαρχιώτης, ή γηραιά καρατερίστα 
Μαργκερίτ Μορενό, ό Αίμέ Σιμόν Ζιράρ, ή Ρενέ 
Σαίντ-Σύρ, ή Ροζίν Ντερεάν, ή παλαίμαχος καί 
περίφημος Σελιμέν τοΰ γαλλικού θεάτρου Σεσίλ 
Σορέλ, ή Ούγκέτ Ντυφλός, δ Έμίλ Ντραίν, ή Ντα- 
μιτά, ή Λιζέτ Λανβέν κ. ά. καθώς καί ό περίφημος 
Ιταλός τραγωδός Έρμέτε Ζιακόνι, δ όποιος ένσαρ 
κώνει μέ μεγάλην μαεστρίαν τόν ρόλον τού Πάπα.

♦ Τά Μαργαριτάρια τού Στέμματος» κατά τήν 
προβολήν των εις τό "Παλλάς,, έσημείωσαν έπιτυ
χίαν. Βίων Παπαμιχάλης

Ο ΦΟΒΟΣ 
(La Peur)Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό "Σπλέντιτ,, 

Έκμετάλλευσις: Έλλ. Κιν. Ένώσεως
Πίστευα πάντα πώς δ Κινηματογράφος είναι 

άκόμα άκατάλληλος γιά ψυχολογικές έμβαθύνσεις. 
Στό θέατρο μέ τό λόγο ή έρμηνεία τών ψυχικών 
καταστάσεων είναι εύκολη, θά μπορούσε νά γίνη 
βέβαια τό ίδιο καί στήν δθόνη- Μά τότε θά ήταν 
κακός κινηματογράφος καί τέτιες στάθηκαν οί περισ
σότερες ταινίες τού είδους αύτοΰ. Όλη ή ψυχολο
γική άπεικόνιση στόν κινηματογράφο μπορεί—καί 
πρέπει —νά περιορίζεται σέ μερικές έκφράσεις τοΰ 
προσώπου, σέ λίγες κινήσεις, σέ λιγώτερα λόγια 
ΓΓ αύτό τά έργα τοΰ Τσβάϊχ, έργα δυνατής ψυχο
λογίας καί έσωτερικής μελέτης δέν είχαν μεγάλη 
τύχη στήν όθόνη. Μέ τό Φόβο δ αύστριακός λογο
τέχνης έγραψε, πάνω σέ μιά συνηθισμένη συζυγική 
άπιστία, μιάν έξαίρετη ψυχογραφία. Στόν κινημα
τογράφο σώζεται χάρις στήν ήθοποιΐα. Ό Σάρλ 
Βανέλ καί Ιδίως ή Γκαμπύ Μορλάί παίζουν θαυμά
σια δυό δύσκολους ρόλους. *Η Μορλαί έχει μερικές 
σημαντικές σκηνές. Ή σκηνοθεσία τού Τουρζάνσκυ 
κι' ή μουσική βοηθοΰν δσο μποροΰν στή δημιουργία 
τής άτμοσφαίρας.Ή έμπορική του έπιτυχία, μ' δλο τό συναγωνισμό άλλων έμπορικώτατων φίλμς, ήταν έξαιρετική. 
Τό δνομα τής πρωταγωνίστριας καί τό είδος τρά 
βηξαν πολύ, τό άσθενές Ιδίως Φύλο. Ή έπιτυχία 
αύτή θά συνεχισθή, φαντάζομαι, κΓ δπου άλλου 
προβληθή. Μάριος Σνλλας
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0 ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ 
ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ ΣΓΟΝ_ΜΠίΝΖΑΜΙΝΟ ΤΖΙΛΙ

’Επ’ εΰκαφία ζής άγγ«λθείσης απονομής τοΰ Μεγάλο 
□ταύρου τοΰ Ιταλικού Στέμματος είς τόν Βενιαμίν Τζίλι, 
αί Ίταλικαϊ εφημερίδες τονίζουν, δτι ή τιμή αύτή, οπα- 
νίως προαγινομένη είς ενα καλλιτέχνην, όφείλεται κυρίως 
είς τήν αφιλοκέρδειαν τοΰ διάσημου τενόρου, οσάκις τόν 
χρειάζεται ή πατρίς του.Ό κ. Μουσσολίνι εκτιμά ιδιαιτέρως τό γεγσνός ίτι, 
έ?φ ό Τζίλι εις τάς συνήθεις καλλιτεχνικός έμφανίσεις 
του, πληρώνεται αδρότατα, τραγουδεϊ πάντοτε εντελώς δω
ρεάν είς τήν γενέώλιον πόλιν του Ρεκανάτι.

‘Επίσης 8σας φοράς έκλήθ-η νά λάβη μέρος είς τάς 
μεγάλας υπαιθρίους έορτάς τών εργατών τής Ρώμης καί 
τοΰ Μιλάνου, άρνεϊται κατ’ αρχήν, νά δεχ,ώή οιανδήποτε 
αμοιβήν.

ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ

ΕΙΣ ΤΟ /5ΟΝ ΕΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ

0 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
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£)ά έκόοόή έ/αιρεΊικά (ΰο- 
^νΐε^ης με ν^ην ώς csav- 
----- ΐο2ε ουσίαν. -------

Qk ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΗ

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ

MB ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ

ωρδς καΐαχώ· 
ρησιν όεκίαϊ άίΰό σήμερον
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«Ή fcoij τοΰ Αιμίλιο') Ζολά» ή νέα ταινία τής Γουώρ
νερ Μπρος, εμφανίζει τόν Ζολά ώς έναν άλτροοϊστήν άγω- 
νιζόμενον ύπέρ τής άληθ-είας. ό 8έ πρωταγωνιστής Πι’ολ 
Μιοδνί, παρέχει βλον τό μέτρον τοΰ ώριμου ταλέντου του. 
Τό εργον έκτυλίτσεται περ: τήν ύιτόθ-ετιν Ντρέϋφους καί 
τήν δίκην τοΰ Ζολά. Άρχιζε: άπό τής εποχής τής πενίας 
τού Ζολά, περιγράφει τήν έπιτυχίαν και τήν δημοτικότητα 
του μέ τό εργον Νανά καί κατόπιν τήν οικονομικήν του άνύ· 
ψωσιν χάρις εις τήν σύζυγόν του.

—'11 πολύκλαυστος ήθ·οποιός τοΰ κινηματογράφου Ρε- 
νάτε Μΰλλερ άπέθ-ανε δυστυχώς νειοτάτη εις ηλικίαν 31 
έτών. Ήτο κόρη τοϋ αρχισυντάκτου τών “Τελευταίων ειδή
σεων τοϋ Μονάχου,, έγεννήθη δέ είς τό Μονάχον καί διε· 
τέλευε μαθήτρια τής θεατρικής σχολής τοϋ Ράϊνχαρτ.

—Κατόπιν τής επιτυχίας τοϋ "Τόβαριτς,. ή Γουώρνερ 
προσέλαβε τόν σκηνοθέτην της Άνατόλ Λίτβακ δι’ όκ:ώ 
άκόμη ταινίας, άς θ·ά “γυρίση., κατά τό διάστημα τών δύο 
προσεχών έτών.

Εις τούς κινηματογραφικούς κύκλους τοϋ Χόλλυγουντ 
διαδίδεται τελευταίως μετ’ έπιτάσεως ότι οί δημοφιλείς 
κΛμικοι Χονδρός καί Λιγνός πρόκειται νά χωρίσουν.ι Ή 
οιάδοσις οφείλεται εις τό γεγονός ότι τό συμβόλαιον τοϋ 
Λιγνού μετά τής ιαέτρο λήγει κατ’ αϋτάς, α: διάφοροι δέ 
[έεγάλαι Αμερικάνικα: εταιρεία: έσπευσαν νά τοϋ κάμουν 
πλέον ή δελεαστικάς προτάσεις. μέ τήν έλπίδα νά προσελ- 
κύσουν άργότερον καί τόν Χονδρόν.

Γεννάτα: όμως τό έροϋτημα: W άφίση ή Μέτρο νά τής 
πάρουν δύο άστέρας πού μέχρι σήμερον έθ·εωροϋντο αναπό
σπαστοι εταίροι τοϋ καλλιτεχνικού της συγκροτήματος :

Οί αναρίθμητο: φίλοι τοϋ κωμικού ζεύγους άναμένοον 
με δικαιολογημένην ανυπομονησίαν τήν έ'κβασιν αύτής τής 
ϋποθ-έσεως.

—Ή τελευταία ταινία τοϋ "Ερρολ Φλύν "Γπέροχος 
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ΚΥΡΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ
ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΣ/

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΑΤΕ ΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΣΑΣ

3Υΐε τάς ΖΝέας ταινίας 3Υίού6ιτον 
Ίοϋ διασιίμον κωμικόν

-----— X A Ρ Λ Ο —~----
'cK ντρώτη ταινία ΣΑΡΛΏ στην ΚΑΡΜΕΝ 

με δρην την γρνκειά μονσικη τον 3Υΐωι]ε δά ωροβρηδη 
ρίαν ωροσεχώς είς ενα τών μεγάρων 

ΖΚινημάΙογράφων Ίων ’^Ίδηνών
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ I8‘ TXT A Α *<τ>1 Λ ΑΑ ΤΗΛ. 52-307

άνδρεία,. έκρίθ-η ώς μία άπό τάς μεγαλειτέρας έπιτυχία,5 
ό σκηνοθ’έτης της δέ Μιχ. Κοϋρτιζ έδέχώη τά συγχαρητή
ρια τοϋ παραγωγού Τζάκ Γουώρνερ.

—Κατά πληροφορίας έκ Χόλλυγουντ ό προϋπολογισμός 
διά τό ‘’γύρισμα., τής ταινίας “Γποβρϋχιον A 1.. fl·’άνέλθ·η 
εις 1.5011.000 δολλάρια. Προσέτι ή κυβέρνησις τών Ήνωμ. 
Πολιτειών θ·ά Α·έση είς τήν διάϋεσιν τοϋ σκηνοθ-έτου Λόϋντ 
Μπέικον μέγα μέρος τοϋ στόλου μετά υποβρυχίων, υδροπλά
νων και Τζέππελιν. Πρωταγωνιστούν οί Τζι’ορτζ Μπρέντ, IIάτ 
<Γ Μπράϊαν καί ό Γουέϊν Μόρρις.

— Είς τήν νέαν γερμανικήν ταινίαν "Φανή “Ελσλερ.. 
ή όποία θά προβληθή λίαν προσεχώς και εις τήν πόλιν μας. 
συμπρωταγωνιστούν πλήν τής Λιλιαν Χάρβεϋ, ό Βίλλυ 
Μπρίγκελ ύποδυόμενος τόν ρόλον τοϋ Χόφρατ Γκέντζ και ό 
Πάουλ Χόφφμαν ύποδυόμενος τόν ρόλον τοϋ πανούργου 
Μέττερνιχ.

—’Αγγέλλεται έκ Κωνσταντινουπόλεως ότι ή εταιρία 
Ίπέκ Φιλμ τών άδελφών Ίπεκτσή θ·ά "γυρίση.. κατά τήν 
σαιζόν 1937—3S δύο τουρκικάς ταινίας ΰπό τούς τίτλους 
“Γκιουνεσί ντογρού,, και " II Συμφωνία τής Ίσταμπούλ,,.

— Ή R Κ. Ο. άπεφάσισεν όπως είς τήν νέαν ταινία* 
"Πύργους στόν αέρα.. εις τήν όποιαν έπρόκειτο νά πρώτα 
γωνιστήση μόνον ό Φρέντ “Ασταιρ, νά πρόσθεση ώς παρτ
ναίρ καί τήν Τζίντζερ Ρότζερς. Ο 11 άντρο Μπέρμαν θά 
είναι ό παραγωγός καί ό Όσκαρ Χάμερστάϊν ό συνθέτης.

—'Ο Τζών Μπάρρυμορ θ·ά λάβη μέρος εις τήν ταινίαν 
τής Παραμάουντ "Ή κίτρινη νυχτερίδα,, εις τήν όποιαν 
συαποωταγωνιστοϋν και ή Γκλάντυτ Σοοτάουτ και ό Τζόιν 
Μπόλς.

— Εις τό Λονδίνον έζακολουθ-ε: νά προβάλλεται μέ 
πρωτοφανή κοσμοσυρροήν ή ταινία "Ψυχές στή θάλασσα,, 
χ,ωρις νά έπιδράση έπί τών εισπράξεων ό ελεεινός καιρός 
τών τελευταίων ημερών.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Ή είς τούς κεντρικούς χειμερινούς Κινηματογρά- 

’ φους κίνησις, κατά τάς μέχρι τούδε ένδε1ζ^ς,’/1''^ 
τελείως άποθαρρυντική. Μολονοτι προερληθησαν 
καί προβάλλονται ταινίαι δλως έξαιρετικαί,_ έν 
τούτοις ό άριθμός τών θεατών δεν είναι έκεινος 
οΐος έπρεπε νά είναι καί οίος ήτο κατα τα παρελ 
θόντα έτη τήν αύτήν έποχήν.

Πού όψείλεται τοΰτο; Εις τάς ταινίας,, .Οχι 
βεβαίως, ’έφ’ δσον τά προβληθέντα μέχρι σήμερον 
έργα, πάν άλλο άνέμενον ή καυτήν αποδοχήν. 
Ιδίως, τά κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα ιπρο 
βληθέντα είς δλους τούς Κινηματογράφους, ησαν 
έκ τών έκλεκτοτέρων καί έμπορικοτέρων της νεω- 
τέρας παραγωγής καί κατα τους ειδικούς θα επρ 
πε νά έπραγματοποίουν τό άνωτατον δριον των 
ε1σ?Α?^πΥσωμεν δτι τό μέλλον θά είναι διάφορον 
τοΰ παρελθόντος καί δέν μας έπιφυλασσει δυσα- 
ρέστους έκπλήζεις. *

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθη- 
σαν είς τούς κεντρικούς Κινηματογράφους ^Ρωτης 
ποοβολής τών ’Αθηνών, τά κάτωθι έργα, ως έξης- 
' Ρ ΠαλΙάς: 8—14 Νοεμβρίου Πριν άπ τό ήλιοβαξίθ 
λεμα» μέ τόν Έμιλ Γιάννιγκς και 15 21 Νοεμβρίου 
• Τά μαργαριτάρια τοΰ στέμματος με τόν Σασα 
Γ“Κί'. TJ ίΒ«σΙΙ·ασ« Β,κ,ωρΙα- μ»
τόν Άντολφ Βόλμπρυκ καί ’5-21 Νοεμβρίου Η 
κυρία μέ τάς καμελίας,, (άγγλικη ,Εκδ°σις) μ ή 
θείαν Γκρέττα Γκάρμπο, ταύτοχρόνως μέ το 
τικό-μ είς δ προεβλήθη γαλλική έκδο,σις _

όρφεύς·. 8-14 Νοεμβρίου «Τό πράσινο φως» μέ 
τόν -’Ερρολ Φλύν καί 15-21 ίδίου «Εις τήν υπηρε
σίαν τής Γαλλίας μέ τόν ”Εριχ φον Στροχάιμ.

Σπλέντιτ: 8—14 Νοεμβρίου « Αγνή Σουζ?ν^“’ 
τόν Άνρί Γκαρά καί 15-21 Νοεμβρίου» « Ο Φόβος» 

ά Μαδρ(τη. καί 15-21 Νοεμβρίου « Η κυρία με 
τάς καμελίας» (έκδοσις γαλλική) ταύτοχρόνως μ 

τ0 Τιτάνια: 8—14 Νοεμβρίου «Ανήσυχες ΨυΧές’ 
τήν “Αννα Στέν καί 15-21 Νοεμβρίου «Τά ψευδή 
της Νίνας Πετρόβνα» μέ τήν Ιζα Μιραντα. _

Πά,&εον·. 6-12 Νοεμβρίου «Οι έθ<ιλονται του θ<ν 
νάτου» μέ τόν Ζάν Μυρά και 13—17 Νοεμβρίου Ο 
ποίνκηΦ τών όνείρων» μέ τόν Ραμον Νοβάρρο. _ πΡΏλωΛ 10-14 Νοεμβρίου «Ή ^θχεσις του 
γκάγκστερ» καί 16-21 ίδίου “ Ανήσυχες ψυχές,, β

Κρόνος. 12-21 Νοεμβρίου (έναρξις), ‘Η 'IOL.°P‘“ 
γράφεται τή νύχτα,, (άγγλική εκδοσις) με τόν Σσρλ 
Μπουαγιέ. * * , ,

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον επραγματοποιη- 
θησαν ύπό τ«ν° διαφόρων κεντρ.κών Κινηματοθέατρων 
τών Αθηνών α προβολής τά κάτωθι εισιτήρια, ω, έξης.
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ΠΑΛΛΑΣ «Πϋρ!» (Feu!)
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατον 
Κυριακή

2257
1752
1758
1703
1538
2196
4815

16014

Νοεμβρίου Εισιτήρια
2
3

5
6
7

Τό δλβν

ΣΠΛΕΝΤΙΤ

Λεύτερα 
Τρίτη 
Τετάρτη
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

ΑΤΤΙΚΟΝ
Λεύτερα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

ΕίσιτήοιαΝοεμβρίου
2 
3

................................... ....... . ........ . | 

Νέοι άνθρωπβι» (Les homines nouveaux), 
Χάρρυ Μπώρ, ταύτοχρόνως μέ το «Τιτάνιά»· 

1157 
1050

973 
816 
711 
935 

1948 
7590

5
6
7

Τό όλον
• Τρόικα» (Troika), Ζάν

1 Νοεμβρίου
Μυρά.
Είσιτήρια 1966

1849
1917
1621
1448
2CO7
5806

16612Τό δλον
ΟΡΦΕΥΣ «Μπακαρά» (Baccara), Μαρσέλ Σαντάλ.
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου Εισιτήρια 922

1101Τρίτη 2 1543Τετάρτη 3 • 1319Πέμπτη 4 * 1366Παρασκευή 5 1969Σάββατον 6 2644Κυριακή 7
Τό δλον » 10904

ΤΙΤΑΝΙΑ ·Νέοι ά θρωπο.» (Ee« homines nouveaux)
ιαύτοχρονως μέ το ΣΛΛ,βντιτ

2162
1969
1887

Δευτέρα 
Τρίτη

1
2

Νοεμβρίου Είσιτήρια

Τετάρτη 3 1567Πέμπτη 4 * 1242Παρασκευή 1615Σάββατον 
Κυριακή

6
7

Τύ δλον ’
3169 

"1361 ί
Είσιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό

ιοΰ αύτοΰ Εργου κατα την σύγχρονον Μ * Λ Λ
προβολήν του είς co «Σπλέντιτ»....................... < ουν

Σύνολον εισιτηρίων 21201

ΠΑΝΘΕΟΝ «Έπανάστασις στό Πβκίνον» (Alarm in
Peking), Γοΰσταβ Φραιλιχ.

Σάββατον 39 'Οκτωβρίου Είσιτήρια 1941
3656Κυριακή

Αευτέρα
31

1 Νοεμβρίου 648
633Τρίτη 9 » ’
614Τετάρτη 3 Ε18Πέμπτη 4 560Παρασκευή 5

Τό δλον 8570

ΡΕ3 «Άς χορέψουμε» (Shall rve dance', Τζίντζερ 
Ρότζερς —Φρ. Ασταιρ.

Δευτέρα 1 Νοεμβρίου Εισιτήρια 2744
2008

Τρίτη 1824Τετάρτη 3 1114Πέμπτη 4 1478Παρασκευή 2479Σάββατον 6 3501Κυριακή 7
Τό δλον 15641

9
3

6
7
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Πέί<™νΩΝ “’$vOp“TO‘ (Without names
Παρασκευή 29 Οκτωβρίου Εισιτήρια 47
Σάββατον ?0 » ’42
Κυριακή 81 » ’ <>

ι

Τό όλον »
ΐβδομάς 8 — 14 Νοεμβρίου 1937

ΠΑΛΛΑΣ «Πριν άπ’ τό ηλιοβασίλεμα» (Der Herrscher) 
a . Εμιλ Γιάννιγκο.
Τρίτη^α η Νοεμβρίου Εισιτήρια 1776
Τετάρτη 10 » ’ 163C
Πέμπτη n ’ ’ 1636
Παρασκευή 12 . ’ 1606
Σάββατον 13 ’
Κυριακή 14 * 1962

3286 
10 ολον » ~ιαοββ

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «‘Αγνή Σουζάννα» (La chaste Suzanne), 

Τρίίη00 9 Νοεμβρίου Εισιτήρια 1208
Τετάρτη 1Q * 1078
Πέμπτη t * 1249
Παρασκευή 12 , *
Σάββατον 13 » ’ Ιθ‘9
Κυριακή 14 * 1480

_, . ’ ’ 1911
1 ο ολον λ,

ΑΤΤΙΚΟΝ «Τό τελευταίο τραίνο ά.τ’ τή Μαδρίτη» (The 
. , Iast days of Madrid).
Τρίτηρα g8 Νοεμβρίου Εΐιιτήρια 1688
Τετάρτη 1Q * * 1390
Πέμπτη H , * 1537
Παρασκευή 12 ,

1. ΠΑΝΘΕΟΝ «’Εθελονταί τοϋ θανάτου» (L’homme a 
} abattre), Ζάν Μυρά.

e . ί a_?‘
Τρίτη 9 »
Τετάρτη 10 » ’
Πέμπτη 11 , ,
Παρασκευή 12 » . 013 

Τό ολον » / §412
ΑΠΟΛΛΩΝ «Τό πλήρωμα στασιάζει» (Les mutinis de 

■’•B'seneur»), Ζάν Μυρά
Πέμπηι' 4 Νθίμβ(?ίου Ε,σιτήρια 888
Παρασκευή 5 » ’
Σάββατον 6 » ,
Κυρ!ακή 7 . ,
Δευτέρα 8 » ,
Τ^η 9 » » g

I ό ολον > ^37
ΑΠΟΛΛΩΝ « Η ύπόσχεσις τοΰ γκάγκστερ» (Parole).
Πέμΐ?ηη /θ Νοεμβρίου ΕΙσιτήρια 332
Παρασκευή 12 » ’
Σάββατον 13 » ;
Κυριακή 14 » ,

Τό όλον » 23.^j
ΚΡΟΝΟΣ II ιστορία γράφεται τή νύχτα» (History is 

made at night\ Σάρ?, Μπουαγιέ 
Sa™" !! ?»«
Κ"«····π ι* ..· : «Κ

Ίό όλον > 8959
----Σημ. Κ. Άστέοος. Ή προβολή τοΰ ανωτέρω έργου

-*-αρρατον 
Κυριακή

13
14 1066

»
NoVJ^ou. κ“1 κ'““ Ιήν έαομένι1ν Εβδομάδα 15-21

Τθ ολον » 1ίξΟ7Π
ΟΡΦΕΥΣ «Τό πράσινο φώς» (Green Light), ‘ ρ. Φλύν. 
ΤρίτηΡ<Λ 9 Νοεμβρίου Εϊσ<τήνια 1317
Τετάρτη 10 ’ 1206
Πέμπτη H , » 1359
Παρασκευή 12 , ’ 1335
Σάββατον 13 , ’ 1<95
Κυριακή 14 » ’ 1762

’ 3654

ΤΙΤΑΝΙ Α «’Ανήσυχες ψυχές» (A woman Alone), Άν Στε'ν 
Τρίτη’" ο Νοεμβρίου Εισιτήρια 2674
Τετάρτη 10 » ’ 2331
Πέμπτη n , 2ο48
Παρασκευή 12 , ’ 234ο
Σάββατον 13 » ’ ^27
Κυριακή 14 » , ^|44

__ Τό δλον 19’>36
ΡΕ; «Βασίλισσα Βικτωρία» (Victoria the great), Άι- 
. _ . , _ τολφ Βόλμπρυκ.
Τρίτη0” 9 Νοεμβρίου Εισιτήρια 1012
Τετάρτη 10 » ' 2944
Πέμπτη H , * 3027
Παρασκευή 12 » * 3016
Σάββατον 13 „ * 2360 t
Κνριακή 14 ’ 3492 ,

’ 43ο9 .
Σύνολον -^ϊό e

■■ Tl>|V "ΡοπαΡελΘοΰσαν Παρασκευήν 12 τοέν καί 
ώραν 10 jk μ. έγένοντο τά Εγκαίνια τοΰΡέΧπί της 
τοΰ κ1αΓεωομ°Κο ζ(ϋνέ0υ ^‘^ματογράφοο Κρόνος

ΓΛΡ' Κ2σ^(δΠ κατα τά όποια παρευρέθη 
πλήθος έκλεκτων προσκεκλημμένων Ώς ποώτον 
ipyov προεβλήθη ή ταινία «Ή ιστορία(γράφεται 
■νάλ>νυ<τα”ι ν ζ ην πΡωτο(Υωνιστεϊ ό συμπαθέστατος Υάλλος καλλιτέχνης Σάρλ Μπουαγιέ, όμιλών θαυ ’ 

_άνλικ,ήν· Αί έντυπώσεις τοΰ κοινοΰ 
^σον άφορα την νεαν έμφάνισιν τοΰ πρώην Εοτο-' 
αίθουσα εΐν«ί Εύρυτάτη καί πολυτελέστατη
κώτατα θ1σμ?τα' <Φ«\έϊγ) μοδέρνα άναπαυτι
ε.Άκΐ : . άφανής άπλετος, διάδρομοι
νόυατά τ1Α°υσα ίναμον,Γ1ζ καί ηχητικά μηχα-
9^ τελεία, είναι τα κυρία προσόντα τοΰ άντν

προκοπή^ Κΐνημστο^άΦ°υ' δν εύχόμεθα πασαν 

ΓΰΛ\ηΡ-°'??Ρ0^εθ-α δτι ^’θ'Εε έν Άθήναις καί έπί 
της όδου Απελλου 4, νέον κινηματογραφικόν νοα-

ιοια και θά ίκμεταλλευ^ή τάς νέας ταινίας τής άαε 
ιχανιχης ιαντής εταιρίας.

’Χηειδή άρχβται ή ^τύη9Λσις τ

δεν μας ήτο δυνατόν νά εξακριβώσωμεν την περαιτέρω 
πορείαν τής ελληνικής “Φόξ φιλμ,, καί κατά συνέπειαν 
τήν τύχην τον προσωπικού της κ. ά,

Άπό τοΰδε έτοιμάζονται διά τήν προσεχή θερι- 
νήν πιρίοδον, δύο νέοι κινηματογράφοι. Ό είς τού
των έπί τών όδών Φορμίωνος καί 'Αθανασίας ύπό 
τών άδελψών Παπασπύρου καί ό έτερος είς τήν 
συνοικίαν Πλάκας καί έπί τής πλατείας Φιλομούσων 
τής κειμένης έπί τής όδοϋ Κυδαθηναίων.

! Η n Τ2Πβ i
»®’σβοτλβ νίκη

‘Βλύσια. Προεβλήθησαν ιά έργα 'Πρεμιέρα· καί 
«Δόσ’ μου αΰιή τή νύχτα».

Διονύσια. Προεβλήθηόάν τά έργα «Λευκή Άδβλφή» 
καί «Νέοι "Ανθρωποι».

Πάλας. Προεβλήθησαν τά έργα «Φροελάϊν ντόκτωρ· 
καί «Πΰρ !».

Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κοντρολέρ τών· 
βαγκόν—λί» καί «Τρόικα».

Λευκός Πύργος. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή δίκη 
τής Έβελιν Κρένεις», «‘Η τίγρις τής Βεγγάλης· καί «Μυ
στικός πράκτωρ».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά νεανικά χρόνια 
τή; βασιλίσσης Βικτωρίας» καί «‘Αγνή Σουζάννα».

Άλκαζάρ. Προιβλήθησαν τά έργα «Ένα δράμα, μιά 
ζωή· καί «’Αντώνιο Άντβέρσο».

‘Απόλλων. Προιβλήθησαν τά έργα «Θάλασσες τής 
Κίνας», «Καπετάν Γενάρης», «Νιτσεβό» καί «‘Υπαστυ- 
τόμος 13».

Αττικόν. Προεβλήθησαν τό έργα «Ταρζάν», «Ρωσσι· 
κές νύχτες», «Ή τίγρις τής Βεγγάλης» καί «Ήρωϊκή α
ποστολή».

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ραμόνα», «Μιά 
ώρα κοντά σου» καί «Εύθυμοι άτσίγγανοι».

Εθνικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ανοιξιάτικες α
γάπες» καί «‘Ο ταχυδρόμος τοΰ τσάρου».

"Ιλιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μεγάλη πσρέλασις». 
«Πατέρας μέ τό στανιό» καί «‘Ο κήπος τοΰ ’Αλλάχ».

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό πράσινο ντό- 
μ.νο», «Τό ζωντανό πτώμα», «Δικός μου γιά πάντα», 
-Πανικός», «Ζουζοΰ», «Τό έγκλημα τοΰ λεωφορείου» ’καί 
• ‘Η Γκαρσόν».

Πάν&εον, Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η Γκαρσόν», «Τό 
ζωντανό πτώμα», «Ανοιξιάτικες αγάπες» καί «Ριίιμ ’Εξ
πρές» .

Φοινιξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Βίβα Βίλα», «Ό 
Μήτρος καί ή Μάρω» καί «Μιχαήλ Στρογκώφ».
Πάτρχι.

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα « Ο κόμης είναι κο
ρίτσι», «Ένας μεγάλος έρως τοϋ Μπετόβεν», «Λουΐ Πα· 
στέρ» καί «Ο’ι λογχοφόροι τής Βεγγάλης».

ΤΤάνθεον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Σκιές 
πού περνούν», «‘Ο κόμης είναι κορίτσι», «Ή χαραυγή 
τής δόξης», «Τό πήδημα τοΰ θανάτου», «Ένας μεγάλος 
έρως τοϋ Μπετόβεν», «Ποτέ δέν εϊν αργά» καί «Ή δε
σποινίς Μότζαρτ.»

ΠάνΦεον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα Με
γάλο κόλπο», ·Στά Ιχνη τών γκάγκστερ», «Τό πήδημα 
τοΰ θανάτου», «Ποτέ δέν εϊν’ αργά» καί «Λουί Παστέρ». 
Βσλσ;

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα “Η χαραυγή τής 
δόξης,, “Ο δρόμος τών ηρώων,, “Ζίγκφελδ,, καί “Μιά 
νύχτα.., μιά ζωή,,.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα “Ο δόκτωρ ’Επα
μεινώνδας,, καί “Τό πράσινο ντόμινο,,,
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Τήν παρελθοδσαν εβδομάδα έκσμε έναρξιν ό νέος κι
νηματογράφος ‘“Απόλλων - Κύματα,, καί προεβλήθησαν 
μέ Αρκετήν έπιτυχίαν τά έργα “Η επιστροφή τοΰ Άρσέν 
Λουπέν,, καί “Λαθρέμποροι τής Σσγγάης·,.
Καλάμαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί προδόται», «Βι
εννέζικα καπρίτσια», «Μιά γυναίκα δίχως σημασία», 
«Παρίσι — Πετρούπολις», «Τάρρσς Μπούλμπα» καί «Τό 
Χρήμα».

‘Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Βίβα Βίλα», 
-Ρόζ Μαρί», «Σαγκάί», «‘Υπό δύο σημαίας», «Ό Πει
ρασμός», «Ό πόλεμος τού εγκλήματος», καί «Ό κήπος 
τοδ ’Αλλάχ». Μπατάγιας
Κομστινή

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Λευκός γάμος», 
«Άπόδρασις έκ τής νήσου τοΰ διαβόλου», «Ό δρόμος 
τών άετών», «Ή τιμή τοΰ πλοιάρχου», «Μιχαήλ Στρογκώφ», 
«Ή φωνή τής ζούγκλας», «Ανεμοστρόβιλος», «‘Η ζωή 
άρχίζει σήμερον», «Τάρρας Μπούλμπα», «Ό μαθρος σα
τανάς», «Τό μυστηριώδες αυτοκίνητου», «Λευκόν πρόσω- 
πον», «Έξω άπ’ τά σύνορα», «Θείο τραγούδι», «Όταν δ 
έρως ψιθυρίζει», Ναυτική ανταρσία», «ΕΙς τά ίχνη τών 
θηρίων», «Λευκός αετός», «Θάλασσες τής Κίνας», «Νύ
χτες μεγαλουπόλεως», «Ούγγαρέζικο αίμα», «Αόρατος 
κίνδυνος», «Μελωδίες καί ρυθμοί», «Ζοΰντεξ», «Ραμόνα», 
«Τό αγκάλιασμα τοΰ θανάτου», «Κόκκινη τσαρίνα», «Έ- 
πιδρομεύς», «Τό μυστήρια τοΰ Λονδίνου», καί «Μοδέρνοι 
καιροί». Ά&ανασιάδης
’Aypiviev

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα “Καπιταίν Μπλούντ,, 
"’Αντωνία,, ‘Ό πρίγκηψ ’Ιωάννης,, “Οι γρεναδιέροι τής 
άγάπης,, “Μη μέ ξεχνάς,, “Ραγισμένες καρδιές,. “Μπα
λάντα,, “Μιά νύχτα έρωτος,, “Όνειρα πού σβύνουν,, 
“Γιατί νά δουλεύουμε;,, “Ο δόκτωρ X.,, “Ο σίδηρους 
δούξ„ “Νύχτα στή Σιγκαπούρη,, “Σκιές τού παρελθόντος,, 
“Μάρθα,, καί “Είμαι ένας δραπέτης,,.
Λεβάδεια

‘Αρμονία. Προεβλήθησαν τά έργα “Ταξεϊδι χωρίς τέ
λος,. “Μαριέττα,, "Ντεμίντοβα,, Έύτυχία,, “Σιμούν,. “Χα
μένες ψυχές,, “Ο δόκτωρ Επαμεινώνδας,, καί "Άννα 
Καρένινα,,. ΠανουργιΛς
Σέρροιι

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα “Σαμψών,, “Ο χο
ρός εϊν’ ή ζωή μου,, “Ο μικρός λόρδος,, “Μετά τήν άνά- 
κρισιν,, “Τό δράμα τοΰ Μάγιερλιγκ,, μέ έπιτυχίαν, “Μή 
κοιμηθής πριν σέ φιλήσω,. “Υπό τήν σκιάν τής λαιμητό
μου,, καί “’Αντώνιο Άντβέρσο,..

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Σερενάτα Σοΰ- 
μπερτ,, “Μοδέρνοι Καιροί,, “Είναι ώραΐα νάσσι έρωτευ- 
μένος,, “Μυστική Τσαρική υπηρεσία,, μέ καταπληκτικήν 
έπιτυχίαν, “Οί δύο μάγκες,, καί “Ο περιπλανώμενος νε
κρός,,. Βακιρτξής
Καβάλλα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα“Στέλα Πάρις,, “Μυ
στικός πράκτωρ,. “Ρώμ Έξτρές,, “Ο κύριος άπό τήν 
’Οξφόρδη,, καί “Ο δύο μάγκες,, μέ καταπληκτικήν έκι- 
ιυχίαν.

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα “Τό διαβολόπαιδο,, 
“’Ερωτικό κοκτέιλ,, “Πΰρ !„ καί “Τό κρυπτογράφημα τοΰ 
δίσκου 4Γ3,,.

Διονύσια Προεβλήθησαν τά έργα “Η δεσποινίς προΐ- 
σταμένη., “Ερωτικό κοκτέιλ,, καί “Πΰρ Βασιλάκος 
Χίος

Άστήρ Προεβλήθησαν τά έργα «Κορίτοια πού χά
θηκαν», «Τό μυστηριώδες ράντς», «Θείο τραγούδι», «Τα- 
ξεΐδι στό Χόλλυγουντ», «Τρεις Αγάπες τού Σούμπερτ» έ- 
πιτυχώς, «Μικρά έπαναστάτις» καί «Σύζυγος εναντίον 
δακτυλογράφου» μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν. Βονδούρης
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ί j ΧΑΡΑ — ΓΕΛΙΟ — ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ ff

Είναι τό δραστικότερο φάρμακο γιά δλες τίς στενοχώριεςII ΤΒΟΕ
ig Είναι άκόμη πειό δραστικότερος γιατί χαρίζει σ’ δλους πάντα 2 ώρες πραγματικής =| 

άπολαύσεως. Άφοΰ άνεστάτωσε τήν Ευρώπη καί τόν κόσμο όλόκληρο,έρχεται τώρα gi

II ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΕΙΟ Ι|
ϊ= γιά νά κατακτήση τήν Ελλάδα. gi
ί| ΤΖΟΕ ΜΠΡΑΟΥΝ —Ό κωμικός πού συγκινεΐ, ό κωμικός πού προκαλεΐ δάκρυα =1 
|g στά μάτια τών θεατών του, ό κωμικός πού πραγματικώς κατέκτησε μεγάλους καί i = 
| g μικρούς, στήν πιό σπαρταριστή δημιουργία του ϊ|
|| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ Ε WE ΤΟ ΣΤΑΝΕΙΟ
|| Γιά πρώιη φορά συναντά κανείς τήν ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ μέ τήν ΚΩΜΩΔΙΑ ϊ|
|| καί τήν ΑΓΩΝΙΑ μέ τό ΓΕΛΙΟ

|| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΕΙΟ ||
|1 ’Ακόμη μιά άπό τίς εμπορικότερες ταινίες τής σαιζόν πού έθεσεν σέ κυκλοφορία^ή Β|

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS
ί| Η E L LAS A. Ε. ΪΙ
|g g|
|g ΑΘΗΝΑ1 — Πατησίων 32 ΘΕΣ)ΚΗ — Τσιμισκή 41 g|


