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ΤΖΟΝΝΎ ΒΑΪΣΜΥΛΛΕΡ
τοΰ όποίου ή πρόσφατος δημιουργία “Η φυγή τοϋ Ταρζάν., προβάλ
λεται άπό τεσσάρων έβδομάδων μέ κολοσσιαίαν έπιτυχίαν είς τόν νέον 

έν Παρισίοις Κινηματογράφον Le Paris



91

Η 
0

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

Τό μεγα?ώτερο γλένιι θά γίνη περί τούς 
δύο πόλους τοϋ άξονος τής ευθυμίας
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στήν κωμική τους άποθέωσι

ΤΑ ΔΥΟ ΚΟΡΟΝ HA Ε
1 (’Αθέλητοι έθελονταί είς τό Σκωτικόν Σύνταγμα τών συνόρων τών ’Ινδιών !) 

Μιά ταινία μέ χίλια κωμικά κλοΰ. θά προβληθή είς τόν Κινηματογράφον ΟΡΦΕΥΣ

I
1

ΙΚΜΝ
ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΡΩΣ

Ή μεγαλοφυία πού έμεινε ά· 
θάνατη στό πέρασμα τών αιώ
νων. Ό άνθρωπος πού έγνώ- 
ρισε θριάμβους ίλιγγιώδεις. 
άλλά καί θλίψεις μαρτυρικάς. 
Ή φωτεινή κορυφή τής μουσι
κής πού θ' άκτινοβολή έφ’ δσον 
ύπάρχη ζωή.. .

ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ
Τό θείο μουσικό καί δραματικό μεγαλούργημα 

πού τό έμψυχώνει ό κορυφαίος τής Κινηματογραφικής Τέχνης

ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
Προεβλήθη είς τό ΠΑΝΘΕΟΝ έπί 2 συνεχείς έβδομάδας·

Ή μοιραία σύγκρουσις τής καρδιάς ένός πατέρα, μέ τήν καρδιά τοΰ 
μονάκριβου, τοΰ άγαπημένου παιδιοΰ του, γιά τήν άγάπη τής ίδιας 
γυναίκας, μιας σειρήνας, έδωσε τό θέμα στόν δημιουργό τήςάλησμό- 
νητης “ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ,, τόν κορυφαίο τών Γάλλων σκηνοθετών MAP- 
ΣΕΛ ΛΕΡΜΠΙΕ γιά νά δημιουργήση τό έφάμιλλον μ’ αύτήν ναυτικό

ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑ

Η ΧΑΡΑΥΓΗ ΤΗΣ ΛΟΞΗΣ
Πρωταγωνιστούν ΒΙΚΤΏΓ» «1·Γ*Α.ΐνΧΕΙ\Γ

ΜΑΡΣΕΛ ΣΑΝΤΑΛ — ΖΑΝ ΠΙΕΡ ΩΜΟΝ
Ή προβολή του είς τό “REX,. ύπήρζε θριαμβευτική

ΕΡΩΣ - ΠΟΝΟΣ - ΘΛιΨίΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ 
Ή πιό ύπέροχη έρωτική ιστορία, πού γράφηκε 
μέ τό αίμα τής καρδιάς τών δύο ήρώων της

Η ΦΗΜΗ ΤΟΪ ΠΕΠΡΟΜΕΝΟΪ
"Ενα άφθαστο έρωτικό ποίημα άφιερωμένο σ’ δλες τις ευγενικές ψυ 
χές πού ή χαρά, άλλά καί ό πόνος τής άληθινής άγάπης τής έκανε 

νά σκιρτήσουν.
Πρωταγωνιστούν, ό άφθαστος, ό άσύγκριτος ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ

καί ή αιθέρια ΑΝΝΑ ΧΑΡΤΙΓΚ
Προεβλήθη είς τό ‘ΑΤΤΙΚΟΝ,.

μην rwmmiMiiff
***
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Αποκλειστική Έκμετάλλευσις

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
Κ A I 

ΑΝ. ΕΤ. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ. ΕΠΙΧ)ΣΕΩΝ 

Α. Ε. Κ. Ε.
f Πατ ησίων 32



Η Α. Μ. ό ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
όλίγιστα έργα παρηκολούθησε είς τούς ’Αθηναϊκούς Κινηματογράφους 

’Εκ τών δλίγων αύτών είχε τήν τύχην καί

ΙΔΕΑ ‘
^3 Μ * -

Τό δραματικότερο φίλμ πού παρουσίασεν έως τώρα ή όθόνη
Ή άνυπέρβλητος δημιουργία τοΰ δαιμονίου Γερμανού σκηνοθέτου ΓΟΥΙΛΊ AM ΝΤΗΤΕΡΛΕ 
Ή άθάνατη ιστορία τής Άγγλίδος ήρωΐδος ΦΛΩΡΑΝΣ ΝΑ Ι ΤΙΓΚΕΗΛ ή όποια έθυσίασε τά 
πλούτη καί τόν έρωτα γιά νά σκορπίση τή χαρά τής συμπόνιας στά σβυσμένα πρόσωπα 
χιλιάδων πληγωμένων, τυφλωμένων άπό τόν καπνό τής μάχης στά αίματωβαμένα πεδία 

τής ΚΡΙΜΑΙΑΣ.
ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑ — ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

Ή δραματική ιστορία τοΰ Κριμαϊκού πολέμου τώ 1854 μεταξύ Ρωσσίας καί Τουρκίας, 
’Αγγλίας. Γαλλίας.

ΛΕΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
τό κινηματογραφικό άριστοϋργημα πού άνέδειξεν τήν θεία

Κ A I Η Φ Ρ A Ν Σ I Σ 
ώς τήν μεγαλειτέραν τραγωδόν τής οθόνης

Ή έπιτυχής προβολή του έσημείωσε ρεκόρ εισπράξεων είς τό μεγαλειώδες 
Κινηματοθέατρον ΡΕ,ζ.

Έκμετάλλευσις

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS HELLAS A. E.
Αθήναι — Πατησίων 32

Τό σοβαρώτερον κινημ περιοδικόν τής Αμερικής

MOTION PICTURE

διοργάνωσε στά διάφορα μεγάλα Κράτη διαγωνισμόν πρός άνάδειξιν 
τής δημοφιλεστέρας ηθοποιού.
ΠΡΩΤΗ είς δλον τόν κόσμον μέ καταπληκτικήν πλειοψηφίαν ήλθεν 
ή ΣΙΡΛΕΫ· ΤΕΜΠΛ

ή μικρούλα φαινόμενον. τό παιδί θαΰμα. ή λατρεμμένη τοΰ έλλην 
Μοινοΰ <στάρ , μπροστά στήν έκθαμβωτική λάμψη τής όποιας έσβυ- 
σαν ή Γκάρμπο, ό Γκαίημπλ, ή Ντήτριχ, ό Γκάρυ Κοΰπερ. ή Κράου 
Φορντ, ή Σήρερ καί δλοι οί άλλοι μεγάλοι ώς τώρα «άστέρες» τοΰ 
διεθνούς Κινηματογράφου

Η ΣΙΡΛΕΎ· ΤΕΜΠΛ
έργάζεται άποκλειστικώς διά λογαριασμόν τής

ΤΟΥΕΝΤΙΕΘ ΣΕΝΤΣΟΡΥ - ΦΟΞ ΦΙΑ/tt
Διαθέτομεν δλες τής μεγάλες έπιτυχίες της

ΜΟΝΑΧΗ ΣΤΗ ZQH
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥ
Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΝΑΡΗΣ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝίΤΑΡΧΗΣ
Η ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΣ 
ΧΡΥΣΕΣ ΜΠΟΥΚΛΕΣ

Σύντομα θά έπακολουθήσουν ή τελευταίες δημιουργίες της, στις 
όποιες ή άγαπημένη μικρούλα φθάνει στό ζενίθ τής τέχνης της :

H Λ Ο Υ 2ΙΟΚ O P X ΤΣ Ο

Μουσική ύπερπαραγωγή μέ τήν Γκλόρια Στούαρτ. Μικ· Γουώλεν καί 
Άλΐς Φαίυ.

Κ ΠΧΣΣΛ ΜΠΟΒΔΡΥ

'Έργο πρωτότυπο, πλούσιο σέ πνεύμα, δροσιά καί χιούμορ μέ τόν 
Ράλφ Μόργκαν καί τήν νέαν σουηδίδα καλλιτέχνιδα‘Άσιριδ "Αλγουϊν

Τό πιό χαριτωμένο φίλμ πού είδατε ποτέ, στό όποιον ή Σίρλεϋ ώς 
κινεζοΰλα θά σάς καταπλόξη,
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Η μεγάλη έπιτυχία τοΰ Κινηματογράφου

ΑΝΤΩΝΙΟ 
ΑΝΤΒΕΡΣΟ
Είς μίαν μόνον έβδομάδα έ- 
πραγματοποίησε 30 ΟΟΟ ει
σιτήρια,
Άπό δλους άνεγνωρίσθη ώς 
ή έμπορικωτέρα ταινία τής 
έφετεινής περιόδου, άσΦαλώς 
δέ ή προβολή της εις όλό- 
κληρον τήν 'Ελλάδα θά ση- 
μειώση τήν ιδίαν έπιτυχίαν 
ήν είχε καί είς τάς Αθήνας.

ΑΝΤΩΝΙΟ 
ΑΝΤΒΕΡΣΟ
ώς μυθιστόρημα ϋπήρξεν τό 
έντρύφημα έκατομμυρίων ά

γνωστων.
Ώς φίλμ μπόρεσε νά παρου- 
σιάση στό θεατή, μέ φόντο 
τήν συγκλονιστικήν του ύπό- 
θεσιν, μιά αρμονικήν διαδο
χήν είκόνων άφαντάστου με
γαλείου μέ άκατάβλητη δρδ- 
σι καί νά μεταφέρη τοΰτον 
άπ’ τά βελούδινα ’Ιταλικά 
τοπεΐα εις τήν άγρια ’Αφρι
κανική ζούγκλα κΓ άπ’ τόν 
παράδεισο τής Χαβάνας ώς 
τ’ άνάκτορα τοΰ Κεραμεικοΰ. 
Αντάξιοι τοΰ δλου έργου ά- 
νεδείχθησαν καί οί πρωταγω- 
νισταί του, ο’ι άσύγκριτοι 

καλλιτέχναι

ΦΡΕΝΤΕΡιΚ ΜΑΡΣ- ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΕ ΧΑΒΙΛΛΑΝΤ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έτηαία.........Δρχ. 200

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

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

Λί συχδρομαΐ άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΕΤΟΣ IΔ' ΑΡΙΘ. 4 (395)

ΑΕΚΑΠΕΝΒΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΒΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—AIEY<8VN£I£ 

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Οδός SGKPATCYS άρι8. +3 
(Α ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου : 52-400

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

διαφημίσεων

Ό στίχος...Δρ. 20.— 
Ή σελίς. . . ■ » 1C00.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ιδιαιτέραν συμφωνίαν 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

Τϋ ΤΕΥΧΟΣ fiPX.10

___

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ■ ΑΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
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F
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Αί διατυπώσεις διά την πρόσληψίν των

me ΑΑΗΙΛΛΑΝΤJi ANITA ΛΟΥΊ’Ζ, ΚΛΩΝΤ ΡΑΙΗΝΣ, ΣΤΕΦΙ ΝΤΙΟΥΝΑ, ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΓΟΥΝΤΣ
Ji Τό άριστούργημα αύτό έσκηνοθετήθη άπό τόν ΜΕΡΒΥΝ ΛΕΡΟΥ

Ji τόν σκηνοθέτην τής ταινίας «Είμαι Δραπέτης»

’Αποκλειστική έκμετάλλευσις5 WARNER BROS FIRST NUIIINtL FILMS HELUS L E. «
Όδός Πατησίων 32 — ’Λθήναι
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Ή συμπάθεια πρός τούς μικρούς άστέρας» τοΰ 
φίλμ, τά παιδιά αύτά θαύματα τής σκηνής, τών όποιων 
θαυμάσιος έκπρόσωπος είναι ή θριαμβεύουσα μι
κρούλα Σίρλεϋ Τέμπλ, αύξάνει όσημέραι είς τήν 
’Αμερικήν καί τήν ’Αγγλίαν.. Τόν τελευταίον καιρόν έτοιμάσθησαν είς τό Χόλ
λυγουντ πολλά μεγάλα φίλμ, είς τά όποια δύο ή καί 
τρία παιδιά είχαν τούς ρόλους τών πρωταγωνιστών.

Τά παιδιά αύτά, τά όποια τελευταίως δέν συνη 
ΘΙζεται νά είναι κομψά καί ώραΐα, διακρίνονται έκ 
τών φυσικών των χαρισμάτων καί τής πηγαίας τέ
χνης των, προσόντων ποϋ ματαίως άνεζήτησαν πολ- 
λάκις οί σκηνοθέται είς ώρισμένους άστέρας ·

Οί φίλοι τοΰ κινηματογράφου συχνά θά διερωτή- 
θησαν διατί. έν άντιθέσει πρός τήν κινηματογραφι
κήν παραγωγήν τών Ήν. Πολιτειών, είς τά εύρωπαί- 
κά φίλμ σπανίως παίζουν παιδιά, σπανιώτατα δέεις 
ρόλους πρωταγωνιστοϋ, καί διατί οί μικροί ’Αμερι
κανοί ώς ήθοποιοί είναι φυσικώτεροι καί παίζουν 
γενικώς καλλίτερα άπό τούς συνομιλήκους των άστέ
ρας τοΰ παλαιοΰ κόσμου. Είναι άρά γε οί Άμερικα 
vol περισσότερον θαυμασταί τών μικρών «αστέρων» 
άπό τούς Εύρωπαίους καί τά παιδιά των έξυπνότε- 
ρα καί προικισμένα μέ άνώτερον καλλιτεχνικόν τά
λαντου παρά τά ίδικά μας ;Ούτε ή μία ούτε ή άλλη άποψις είναι άκριβής. 
Γενικαί άρχαί, έκπαιδευτικαί άντιλήψεις καί προστα
τευτικοί διατάξεις, αί όποϊαι διακανονίζουν τήν έρ 
γασίαν τής μικράς ήλικίας, έμποδίζουν είς τήν Εύ- 
ρώπην τήν έκμετάλλευσιν τής σωματικής καί πνεύμα 
τικής ικανότητας τών παιδιών. Τά μέτρα ταΰτα εΐνε 
μέγα έμπόδιον είς τήν άνάπτυξιν τής καλλιτεχνικής 
δράσεως τών παιδιών είς τά εύρωπαϊκά φίλμ

Ή ’Αμερική δέν παραδέχεται τά έμπόδια ταΰτα. 
Βεβαίως ύπάρχουν καί έκεΐ νόμοι προστατεύοντες 
τούς άνηλίκους. άλλά οί γονείς έχουν έλευθερίαν 
ένεργείας διά τήν κατάλληλον έκπαίδευσιν καί τήν 
άνάπτυξιν τής καλλιτεχνικής δραστηριότητος τών 
παιδιών των.Γύρωάπό τήν άνακάλυψιν άστέρων - παιδιών κυ
κλοφορούν μυθιστορηματικές καί συγκινητικές ίστο 
ρίες. Εξαιρέσει όλίγων περιπτώσεων, ή πρόσληψις 
ένός μικροΰ «άστέρες» είναι ψύχραιμος έπιχείρησις.

Καθημερινώς καταφθάνουν είς τάς κινηματογρα 
φικάς έπιχειρήσεις τοΰ Χόλλυγουντ φωτογραφίες 
μικρών παιδιών καί έπιστολές μητέρων

Κάθε μητέρα έχει ακράδαντου πεποίθησιυ δτι ά
κριβώς τό δικό της παιδί είυαι προικισμέυου μέ δλα 
έκεΐυα τά προσόυτα πού θά τό καταστήσουυ διάση
μου «άστέρα τοΰ κινηματογράφου.

Συχνά etc τάς έπιστολάς αύτάς έκγ<-ι>ίζ«ι ή υη.

τρική άγάπη. άλλά πολλές φορές διαφαίνεται ό πό
θος νά άποκτήσουν οί γονείς μίαν άνετου καί πλου 
σίαν ζωήν χάρις είς τά παιδιά των

Φωτογραφίες καί έπιστολές μελετώνται καί κα 
ταγράφονται είς άρχεΐον. "όταν ύπάρχη άνάγκη 
ένός μικροΰ καλλιτέχνου, τότε μία άπό τις πολλές 
χιλιάδες μητέρες πού περιμένουν άγωνιωδώς μίαν 
άπάντησιν θά λάβη πρόσκλησιν νά περάση μέ τό παι
δί της είς τό γραφείου τής έξετάσεως.

Άλλά καί άν ή έξέτασις άποβή εύνοϊκή, ό ύπο 
ψήφιοσ άστήρ δέν προσλαμβάνεται. Έπί ήμέρας καί 
έβδομάδας θά παρακολουθή τήν σκηνοθεσίαν τοΰ 
έργου. Καί δταν οί προσέχοντες τόν μικρόν πει- 
σθοΰν δτι έχει τήν κατάλληλον ικανότητα νά παίξη 
ώς ήθοποιός, άποφασίζεται ή δοκιμή μερικών σκη
νών.Κατά τήν έτοιμασίαν τής σκηνοθεσίας είς τήν Α
μερικήν ένεργοΰν διαφορετικά παρά είς τήν Εύρώ 
πην Ενώ έδώ είς τήν Εύρώπην δ μικρός ήθοποιός 
θά άσκηθή έπα ειλημμένως είς τό κείμενον, τήν στά
σιν. τάς κινήσεις, τήν έκφρασιν, είς τήν ’Αμερικήν 
δέν κάμνουν τίποτε άπ’ αύτά διά νά μή παραψορ 
τώσουν ένα μικρό παιδί μέ άνώτερες τής δυνάμεώς 
του γνώσεις καί τό κάμουν νά χάση τήν φυσικό-ητά 
του. Οί μεγαλείτεροι συνεργάται παίζουν μέ τό 
παιδί εΰθυμα καί άστεΐα χωρίς καμμίαν ψυχικήν 
πίεσιν τις σκηνές, πού θά έπαναληφθοΰν πολλές φο 
ρές μέχρις δτου κινηματογραφηθή ή καλλιτέρα.

’Ο συμπαίκτης λέγει είς τήν μικρούλα: Τώρα 
είσαι μιά φρικτή παληόγρηα! Σέ φοβούμαι ! ή «Άχ, 
μιά φτωχή διακονιάρα, πού είσαι!· Καί άφίνει είς 
τό παιδί νά λάβη μόνο του μέ τήν βοήθειαν τής φαν
τασίας του τήν κατάλληλον έκφρασιν. Τό κείμενον 
πού πρέπει νά εϊπη τοΰ τό ύποβάλλουν άμέσως κατά 
τήν έκτέλεσιν τής σκηνής. Δέν τοΰ φέρονται αύ- 
στηρά καί δέν τοΰ λέγουν ποτέ: «’Οφείλεις νά τά 
μάθης δλα άπ’ έξω. καί νά μήν κάνης κανένα 
λάθος Ι

Ό τρόπος, μέ τόν όποιον οί Αμερικανοί «γυρί 
ζουν» τά φίλμ δπου παίζουν παιδιά, άπαιτεΐ πολύν 
χρόνον, χρήμα, άγάπην τοΰ παιδιοΰ καί μεγάλην 
ύπομονήν Τό άποτέλεσμα εΐνε δτι είς τήν όθόνην 
προβάλλονται παιδιά πού παίζουν μέ φυσικότητα 
καί δχι ξυλένια μέ βιασμένες κινήσεις. Άπό τήν 
στιγμήν δπου ένα παιδί θά θελήση νά βάλη «τέχνην 
είς τό παίξιμόν του. τό παιδί αύτό δέν χρειάζεται, 
είς τό Χόλλυγουντ."Ενας μικρός «άστήρ έχει άξίαν διά τήν κίνημα- 
τογραφ κήν έπιχείρησιν μόνον ένόσω μένει παιδί. 
Διά τούτο ή έκ-ταίδευσίς του γίνεται κατά τρόπον 
ώστε νά δια-ηοηθή ή παιδική του άφέλ-ια. Πηγαίνει
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Παραγωγή Ε. ρ. Ε.

ΝΤΑΝΙΕΛΛΑ
Όμιλοΰσα γερμανιστ'ι Προεβλήθη στό «Σπλέντιτ· 

Έκμετάλλευσις Ε.Κ.Ε.
Μέ τό έργον αύτό κάνει τό ντεμποϋτο της είς τόν 

κινηματογράφον ή διάσημος άοιδός Μαρία Τσεμπο- 
τάρι.

Ή ύπόθεσις έκτυλίσσεται μέσα σ’ ένα κολλέγιον 
στή Ρωσσία τοΰ παλαιού καθεστώτος. Ό πραγματι
κός τίτλος τοΰ φιλμ είναι Γυναίκες μέ λευκά». Ντα 
νιέλλα είναι τό όνομα τής ήρωίδος.

Τό φιλμ έχει πολλά άδύνατα σημεία. Τόσον ή ύ· 
πόθεσίς του, άλλά κυρίως ή σκηνοθεσία καί ή έρμη· 
νεία του δέν Ικανοποιούν. Ή Τσεμποτάρι έχει ώ- 
ραίαν φωνήν, άλλά οΰτε ώς γυναίκα οΰτε ώς ήθο- 
ποιός ένθοοσιάζει. Ό Ίβάν Πέτροβιτς άνυπόφορος. 
Όλο πόζα καί ιδέα. Καμμιά φυσικότης στό παίξιμό 
του. Ή Χίλντε φόν Στόλτζ άπλώς άνεκτή. Καλλίτε
ρος δλων σχετικώ-, ό Γκεόργκ Άλεξάντερ.

Παραγωγή Bavaria Film
ΣΥ ΕΙΣΑΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΟΥ

‘Ομιλούσα γερμανιστ'ι Προεβλήθη στό «’Αττικόν
Έκμετάλλευσις Άτλας Φιλμ

Μέ τό φιλμ αύτό δέν θάταν υπερβολή νά γραφή 
δτι άνακαλΰψαμε τόν Μπενζαμίνο Τζίλι. Όχι βέ
βαια ώς τραγουδιστήν άλλά ώς ήθοποιόν. Ό Μπεν
ζαμίνο Τζίλι, πού θεωρείται ώς δ μεγαλύτερος τε
νόρος τής έποχής μας. στά δύο προγενέστερα φιλμ 
πού έλαβε μέρος, Μή μέ ξεχνάς» καί Άβε Μαρία 
ύστβροΰσε ύπερβολικά ώς ήθοποιός. Στό ύπό κρίσιν 

δσον τοΰ τό έπιτρέπει ή κινηματογραφική έργασία 
του, είς τό σχολεΐον δπως καί τά άλλα παιδάκια. 
Προσεκτικά διαλεγμένα, πάντοτε δμως τής ιδίας 
ήλικίας παιδιά, άποτελοΰν τό περιβάλλον του. Ό 
μικρός «άστήρ κρατείται δσον τό δυνατόν άπομονω- 
μένος άπό τά άτομα μεγαλειτέρας ήλικίας. Δέν 
πρέπει νά άποκτήση πρόωρον ώριμότητα. Διηγή
ματα καί βιβλία περιπετειών, άνάλογα πρός τήν ή- 
λικίαν καί τό φΰλον τοΰ «άστέρος , άποτελοΰν τό ά 
ναγνωστικόν ύλικόν πού ύποβοηθεΐ τήν άνάπτυξιν 
τής φαντασίας τοΰ παιδιοΰ.

Οΰτω περνά ή ήμέρα ένός παιδιοΰ «άστέρος» χω
ρίς έξαιρετικά γεγονότα. Ή μόνη διαφορά άπό τά 
άλλα παιδιά συνίσταται ίσως είς τό δτι ή δίαιτα 
καί ή ύγεία του παρακολουθοΰνται προσεκτικά ύπό 
ένός ίατροΰ καί είς τό δτι τόν μικρόν άστέρα φρου
ρεί πάντοτε ένας καλά ώπλισμένος φύλαξ, ΐνα μή 
άρπαγή δ μικρός άπό γκάγκστερ μέ σκοπόν τήν ά- 
ξίωσιν λύτρων.

Δεδομένου δτι ένα παιδί ήμπορεΐ νά άποδώση 
καλά μόνον τόν ιδιαίτερόν του χαρακτήρα, τό Χόλ- 
λυγουντ διαθέτει μεγάλην ποικιλίαν παιδικών ιδιο
συγκρασιών. Υπάρχουν έκεΐ παιδιά άπό τών πλέον 
ευτάκτων καί φρονίμων μέχρι τών πλέονίσχυρογνω 
μόνων καί άτάκτων, διά τά όποια κανένας λάκκος 
δέν είνε άρκετά βαθύς καί κανένα δένδρον άρκετά 
ύψηλόν, ώστε νά μή ριψοκινδυνεύσουν νά πηδήσουν 
ή ν' άναρριχηθούν.

Τό τραγικό διά τούς άστέρας-παιδιά είνε δτι ό- 
φείλουν νά μείνουν παιδιά. Διότι συνήθως τό μέλ
λον των, έάν μείνουν είς τά στούντιο τών φίλμ, 
είνε νά γίνουν μέτριοι ήθοποιοί. 

δείχνει αισθητήν έξέλιξιν. Εκτός φυσικά τής σχετΓ 
κής πείρας πού άπέκτησε, τόν βοηθεΐ καί τό σενά
ριο, τό όποιον είναι πλούσιο σέ αίσθημα καί σέ 
δραματικά έπεισόδια. Μιά άλλη εύχάριστος έκπληξις 
σ’ αύτό τό φίλμ είναι ή "Ιζα Μιράντα. Ή μεγάλη 
Ίταλίς «ντίβα» μάς ήτο γνωστή έκ φήμης, άλλά τό
Σύ είσαι ή εύτυχία μου» μάς επιτρέπει νά διαπι- 

στώσωμε δτι οί έπαινοι πού διεδίδοντο γι’ αύτήν 
δέν ήσαν ΰπερβολικοί Προικισμένη μέ έξαιρετική 
ώμορφιά καί άξιόλογο ταλέντο, παρουσιάζεται ώς 
μιά φύσις καλλιτεχνική σπανία- Ό πλούτος τών έκ 
φράσεών της, ή δύναμις τής ήθοποιΐας της καί ή 
μεγάλη αίσθαντικότης της τήν φέρουν στήν πρώτη 
γραμμή τών μεγάλων άστέρων τοΰ Διεθνούς Κινη
ματογράφου·

Τό φίλμ είναι ένδιαφέρον γιά τήν ύπόθεσί του. 
καλοβαλμένο καί καλοπαιγμένο. Τά διάφορα άπο- 
σπάσματα άπό τις γνωστές όπερες Τόσκα , «Άίν- 
τά» καί «Μανόν Λεσκώ», έκτελούμενα κατά τρόπον 
άριστουργηματικόν άπό τόν Τζίλι, προσδίδουν μεγά
λο θέλγητρον είς αύτό.

Τό φίλμ ήρεσεν είς δσους τό παρηκολούθησαν, 
θά έσημείωνε δέ άσφαλώς έπιτυχίαν πολύ μεγαλυ- 
τέραν έκείνης τήν όποιαν έγνώρισεν, έάν δέν συνέ
πιπτε ή προβολή του εις έβδομάδα άγριου συναγω
νισμού καί μέ τήν περιέργειαν τοΰ άθηναΐκοΰ κοι- 
νοΰ νά γνωρίση τό νέον κινηματοθέατρον «Ρέξ».

Παραγωγή “Metro-Goldwyn

ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΔAΚΤΥΑΟΓΡΑΦΟΥ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα

dubbing
Έκμετάλλευσις Μέτρο · Γκόλντουίν Α· Ε

"Ενα κοινωνικό δραματάκι, πού πραγματεύεται 
ένα πολύ ένδιαφέρον ζήτημα: πώς άντιμετωπίζει ή 
σύζυγος τόν κίνδυνον πού προέρχεται άπό μιά ώ
μορφη δάκτυλό.

Ό συγγραφεύς έξεμεταλλεύθη τό θέμα αύτό μέ 
μεγάλο τάκτ, ίσως μάλιστα μέ περισσότερον άφ’ δ
σον έπρεπε. Έτσι οί ήρωές του δέν μπορεί νά λη- 
φθοΰν σοβαρά ύπ’ δψιν. Είναι πρόσωπα συμβατικά. 
"Εχουν δλα τά προτερήματα καί συμπεριφέρονται 
σάν ύπεράνθρωποι.

Μειονέκτημα σοβαρό τοΰ φίλμ είναι οί άτελείω- 
τοι διάλογοί του. Ή δράσις είναι έλαχίστη καί ό 
ρυθμός βραδύς.

Τό έργον τό έξυψώνουν οί πρωταγωνισταί του ό 
Κλάρκ Γκέημπλ, ή Μύρνα Λόύ καί ή Τζ'ιν Χάρλοου. 
Ό Γκέημπλ είναι τό μήλον τής έριδος. ή Μύρνα δ 
σύζυγος καί ή Τζίν ή δάκτυλό- Καί οί τρεις είναι 
πολύ καλοί στούς ρόλους-των.

Χάρις σ’αύτούς τό φίλμ παρακολουθεΐται μέ έν
διαφέρον.
Παραγωγή R. Κ. Ο.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ
Όμιλοΰσα άγγλιστί Προεβλήθη στό Σπλέντιτ 

Έκμετάλλευσις Ε.Κ.Ε·.
Τό τελευταίοι- φίλμ τοΰ ζεύγους Φρέντ Άσταιρ 

—Τζίντζερ Ρότζερς. μέ μουσικήν τοΰ "Ιρβιν Μπέρλιν.
Αύτήν τήν φοράν τό έργον προπαγανδίζει υπέρ 

τοΰ άμερικανικοΰ στόλου. Άλλά γενικώς ύστερεΐ 
κατά πολύ άπό τό χαριτωμένο έκεϊνο «Τόπ Χάτ». 
Δέν έχει οΰτε ένδιαφέρουσαν ύπόθεσιν, ούτε ιολύ 
πνεΰμα, οΰτε κάν τήν πλουσίαν σκηνοθεσίαν τοΰ

προηγουμένου. Μοναδική άπόλαυσις απομένει οί χο
ροί τοΰ Φρέντ Άσταιρ καί τής Τζίντζερ Ρότζερς 
καί ή γλυκειά μουσική.Ό Φρέντ "Ασταιρ πάντοτε έξυπνος καί έκφρα 
στικός. Τό ίδιο μπορεί νά γραφή καί γιά τήν Τζίν
τζερ Ρότζερς, ή όποια δμως αύτήν τήν φοράν άδι- 
κεΐται άπό τόν ρόλον της·Τό φιλμ χάρις στούς συμπαθείς πρωταγωνιστάς 
του έσημείωσε σχετικήν έπιτυχίαν.

Παραγωγή Cnie General Cinem·
ΛΕΣΧΗ ΚΟΡIΤ ΣIΩ Ν

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό Ρέξ-
Έκμετάλλευσις : Άμολοχίτη, Βουλγαρίδη - Α.Ε.Κ.Ε

Φίλμ μοντέρνο, περίεργο, πρωτοπορειακό. θυμίζε1 
λίγο ώς πρός τό θέμα του τό Γκράντ Ότέλ . "Ενα 
σωρό ιστορίες άπό τή ζωή διαφόρων γυναικών πού 
στεγάζονται στό ίδιο ίδρυμα, στή «Λέσχη κοριτσιών».

Άλλά τό φίλμ ξενίζει άρκετά τό κοινόν καί ιδιαί
τατα τό ίδικόν μας. Ό ζήλος τοΰ σκηνοθέτου νά 
παρουσιάζη διαρκώς πρωτοτυπίες, ή μοντέρνα τεχνι
κή, μέ δλες έκεΐνες τις διπλές καί τριπλές φωτογρα
φίες, μέ τήν συνεχή μετακίνησιν τοΰ φωτογραφικού 
φακοΰ, μέ τις παράξενες καί έξεζητημένες γωνίες 
λήψεως καί ή άνάμιξις τόσων διαφορετικών ιστο
ριών, κουράζει στό τέλος τόν θεατήν.

Άς σημειωθή δτι τό έργον είναι άρκετά τόλμη 
ρόν καί έχει σκηνές πολύ ρεαλιστικές, παρ’ δλον τό 
τάκτ πού μετεχειρίσθη ό σκηνοθέτης σ’ αύτές·

Άλλη πρωτοτυπία τοΰ φίλμ είναι δτι δέν παρου
σιάζει παρά δλο γυναίκες. Ένας μόνον άνδρας έμ- 
φανίζεται καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ έργου,

Άπό δλον αύτόν τόν γυναικεϊον κόσμον πού λαμ
βάνει μέρος, γνωστές είναι ή παλαίμαχος Εϋα Φραν- 
σίς (διευθύντρια τής Λέσχης), ή Ντανιέλ Νταριέ, 
σκανδαλιάρα καί τσαχπίνα χορεύτρια, τελείως δια
φορετική άπό τό Μάγερλιγκ καί «Τάρας Μπούλ- 
μπα», ή άγγλίς Μπέττυ Στόκφελντ καί ή ένζενύ Κλώντ Μαίη. I

Παραγωγή «Metro - Goldwyn»
ANNA KA PENINA

Όμιλοΰσα [γαλλιστί Προεβλήθη ταυτοχρόνως στό | 
dubbing «Αττικόν» καί τόν Όρφέα» 

Έκμετάλλευσις : Μέτρο · Γκόλντουίν Φίλμς

Τό έργον αύτό τοΰ Τολστόϊ είχεν άποτελέσει 
στήν έποχή τοΰ βωβού κινηματογράφου μιά άπό τις 
μεγαλύτερες έπιτυχίες τής Γκρέτα Γκάρμπο Ή νέα 
έκδοσις, μέ τήν ιδίαν έρμηνεύτριαν καί τόν ίδιον 
σκηνοθέτην, τόν Κλάρενς Μπράουν, μπορεί νά θεω- 
ρηθή, χωρίς ύπερβολή, ώς άνωτέρα.

Τό «"Αννα Καρενίνα* είναι άπό τά ξεχωριστά 
έκεΐνα φίλμ, τά όμολογουμένως σπάνια, πού τιμούν 
τήν κινηματογραφικήν τέχνην καί τήν φέρνουν σέ 
καλλιτεχνικό έπίπεδο πιό ύψηλό άπό τό θέατρον.

Τό θέμα είναι γνωστόν στούς περισσοτέρους- 
Πρόκειται γιά τή θλιβερή ιστορία μιας γυναίκας, πού 
άγάπησε πολύ, πού έθυσίασεν δλα, τιμήν, κοινωνι
κήν θέσιν, σύζυγον καί παιδί άκόμα. στόν έρωτά 
της, καί πού στό τέλος, ή άπογοήτευσις τήν όδηγεΐ 
στήν αύτοκτονία.

Ό Κλάρενς Μπράουν, ό έκλεκτός άμερικανός σκη
νοθέτης πού τόσες έπιτυχίες έχει στό παρελθόν του. 
έβαλε σ’ αύτό δλη τήν πείρα του. Ή εικόνες του 
είναι άπ’ έκεΐνες πού έγγίζουν βαθειά τόν θεατήν 
καϊ^ μένουν χαραγμένες γιά καιρό στή μνήμη.

"Αννα Καρένινα, ή τραγική ήρωΐδα, είναι ή θεία, 
ή μεγάλη Γκάρμπο. Λίγο κουρασμένη σ’ αύτό τό 
φίλμ, δέν έχει χάσει καμμιά άπό τις Ικανότητες της.

Συγκροτημένη, άλλά τόσον έκψραστική, τόσον άλη. 
θινή στόν ρόλο της! Τό παίξιμο της είναι δλο έσω 
τερικότητα. Ή Γκάρμπο δέν είναι πιά μιά συνηθι
σμένη ήθοποιός. Είναι ένα σύμβολον. Είναι ή πιό 
μεγάλη καλλινέχνις τής έποχής μας. Δέν μπορεί 
κανείς νά υποστήριξή δτι ή Σάρα Μπερνάρ ή ή 
Ντοΰζε ή ή Ρεζάν ήσαν καλλίτερες.

Κοντά της είναι φυσικόν οί άλλοι ήθοποιοί νά 
περνούν σέ δεύτερη μοίρα. ΚΓδμως δλοι είναι άψο
γοι στούς ρόλους των. Ό Φρέντερικ Μάρς, πού έρ- 
μηνεύει τόν ρόλον τοΰ Άλέξη, σημειώνει μιά άπό 
τις καλές δημιουργίες του. Ή άνάμνησις δμως τοΰ 
Τζών Τζίλμπερτ, πού είχε τόν ίδιο ρόλο στήν παληά 
έκδοσι, δέν σβύνει. Ό μικρός Φρέντυ Μπαρτόλομιου, 
χαριτωμένος καί έκφραστικός. Ό Μπάζιλ Ράθμπον 
τέλειος Καρένιν : Αλύγιστος, αύστηρός, σκληρός, 
ψυχρά εύγενικός. Ό άνθρωπος πού θυσιάζει τά πάν
τα στήν καρριέρα του καί στή θέσι του στήν κοινω
νία. Ή Μαίη Ρόμπσον χαρακτηριστική κόμησσα 
Βρόνσκι. Τέλος ή Μώριν Ο’ Σούλιβαν δροσερή 
Κίττυ.Άπό τις ώμορφότερες σκηνές τοΰ έργου άναφέ- 
ρομεν τήν σκηνήν τοΰ κήπου, τόσον ψυχολογημένην 
καί ζωντανήν, τόν χορόν μέ τις γραφικές εικόνες 
του, τήν σκηνήν τοΰ θεάτρου, στήν όποιαν ή Γκάρ
μπο έμφανίζεται είς δλην τήν αϊγλην της καί τήν 
τελική έξήγησι μεταξύ τών δύο έραστών.

Γενικά πρόκειται γιά ένα καλλιτεχνικό κατόρθω
μα τοΰ άμερικανικοΰ κινηματογράφου, πού παράλ
ληλα. είναι προωρισμένο ν' άρέση σέ κάθε είδους 
κοινόν. Είς τήν Διεθνή Κινηματογραφικήν Έκθεσιν 
τής Βενετίας τοΰ 1935 έτιμήθη μέ τό Α' βραβεϊον 
(κύπελλον Μουσσολίνι), ώς τό καλλίτερον φιλμ τοΰ 
έτους έκείνου.

Παραγωγή Warner Bros

ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΝΤΒΕΡΣΟ
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα» 

dubbingΕκμετάλλευσις: Γουώρνερ Μπρός Φ. Νάσιοναλ Α·Ε.

Τό μυθιστόρημα τοΰ Χάρβεΰ Άλλεν, άπό τό ό
ποιον έλήφθη τό φίλμ, είναι γιά τούς άμερικανούς 
δ,τι περίπου είναι ό Κόμης Μοντεχρήστος γιά τούς 

। εύρωπαίους.Ή Ιστορία τοΰ Άντώνη Κακομοίρη, δπως θά με
τέφραζε έλληνικά ό μακαρίτης Σκυλίτσης τόν Άν- 
τονυ "Αντβερσο, τοΰ παιδιοΰ πού γεννήθηκε άπό τόν 
παράνομο έρωτα δύο νέων καί πού ό κατατρεγμός 
τής μοίρας τόν κάνει νά περάση τις πιό συγκλονι
στικές περιπέτειες, παρεΐχεν άφθονον ύλικόν στόν 
σκηνοθέτη Μέρβιν Λέ Ρόϋ. Όμολογοΰμεν δέ δτι δ 
τελευταίος έφάνη άντάξιος τοΰ έργου πού άνέλαβε- 
Έχομεν δμως καί ώρισμένους ένδοιασμούς. Ή περι
πέτειες τοΰ «Άντονυ Άντβερς είναι άναρίθμητες. 
’Έτσι ό σκηνοθέτης γιά νά μπορέση νά τις περιλά- 
βη δλες σ' ένα φίλμ διάρκειας 2 ώρών, περιορίζεται 
στό νά θίγη άπλώς τις διάφορες καταστάσεις, χωρίς 
νά έμβαθύνη καθόλου σ’ αύτές ή νά τις άναλύη. Αύ
τό έχει ώς άποτέλεσμα νά μή συγκινήται ό θεατής 
άπ’ έκεΐνα πού παρακολουθεί έπί τής όθόνης, γιατί 
άπλούστατα. δέν προφθαίνει νά τά ζήση κι’ αύτός. 
Τοΰ φαίνονται πράγματα ξένα, πού παρακολουθεί 
άσφαλώς μέ ένδιαφέρον, ποτέ δμως μέ συγκίνησιν.

Τό τεχνικόν μέρος τοΰ φιλμ είναι έξαιρετικόν. 
Γιά πρώτη ίσως φορά βλέπομε στόν όμιλοΰντα κινη
ματογράφον τόσην ποικιλίαν καί πλοΰτον ντεκόρ- 
Είναι καταπληκτική ή έναλλαγή τοΰ περιβάλλοντος. 
Φωτογραφία, φωτισμός, μοντάρισμα, δλα είναι πρώ
της τάξεως. Οί ήθοποιοί παίζουν δλοι καλά, άλλά 
γιά τούς λόγους πού προανεφέραμε δέν μπορούν νά 
συγκινήσουν τόν θεατήν Δέν τούς δίδεται ή εύκαι-
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ρία ν’άναπτύξουν τό ταλέντο των, Τό έργον γενικά 
δίνει τήν έντύπωσιν τοΰ - συμπεπυκνωμένου».

Ό Φρέντερικ Μαρς ύποδύεται τόν ’Αντώνιο Άντ
βέρσο. "Εχει τά φυσικά προσόντα πού απαιτεί ό ρό
λος. άλλά παίζει μάλλον έπιφανειακά. Ή Όλίβία 
ντέ Χάβιλαν ώραιοτάτη Άντζέλα. Ή Άνίτα Λοΰϊτζ 
εάγενικιά και λεπτή στόν ρόλον τής μητέρας τοΰ 
Αντώνιο. Ό Κλώντ Ραίνς πολύ καλός Δόν Λουΐ. 
Βάναυσος, ύπουλος καί σκληρός, δπως τόν θέλει ό 
συγγραφεύς, Είναι άσφαλώς ό άνώτερος δλων. Συμ
μετέχουν καί πολλοί άλλοι εκλεκτοί ήθοποιοί, ώς ό 
νεαρός Μπίλλυ Μώτς) (δ’Αντώνιο Άντβέρσο είςνεα- 
ράν ήλικίαν), ό Ντόναλντ Γούντς (τραπεζίτης Βέν- 
σαν Νόλτή ό Άνρύ Όνήλ (πάτερ Ξαβιέ.', ό "Εντμοντ 
Γκονέν (Μπονιφέδερ) καί ή Στέφι Ντιούνα, ή άλη 
σμόνητη Κουκαράτσα, ποϋ έρμηνεόει μέ δυναμι τόν 
ρόλον τής Νελέτας.

Τό φίλμ. πού θυμίζει όλίγον γαλλικήν έπιφυλλί- 
δα, ήρεσεν είς τό κοινόν μας.
Παραγωγή Dieudonne

Η ΓΚΑΡΣΟΝ
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε,
Τό φίλμ αύτό είναι διασκευή τοΰ ομωνύμου μυ. 

θιστορήματος του Βικτώρ Μαργκερίτ. πού τόσον θό 
ρυβον προεκάλεσε τήν έποχήν τής έκδόσεώς του- 
Έάν δμως έσημείωσε μεγάλην κυκλοψοριακήν έπι- 
τυχίαν τό βιβλίον τοΰ Μαργκερίτ, αύτό δέν ώφείλε- 
το ούτε είς τήν φιλολογικήν του αξίαν, πού είναι 
μηδαμινή, οϋτε είς τό ταλέντο τοϋ συγγραφέως, τό 
κατά πολλούς άνύπαρκτον, άλλά στήν τολμηρότητα 
τών σκηνών του καί στήν ρεαλιστικήν ωμότητα μέ 
τήν όποίαν έγράφησαν. Έάν λοιπόν άπό τό έργον 
αύτό περικοποΰν άγρίως αύταί αί σκηναί, δπως συ
νέβη είς τό φίλμ, δέν άπομένει παρά ένα κούφιο κσί 
όλίγον άσυνάρτητο κατασκεύασμα, πού δέν μπορεί 
νά ίκανοποιήση παρά μόνον τούς άφελεΐς.

"Αν μάλιστα προστεθή δτι τό φίλμ ύστερεΐ άπό 
άπόψεως σκηνοθεσίας καί έρμηνείας, θά δοθή εϋκολα 
ή έξήγησις διατί ή Γκαρσόν» δέν έσημείωσε τήν 
λαϊκήν έπιτυχίαν πού ύπελόγιζαν οί ένδιαφερόμενοι.

Άπό τούς ήθοποιούς κανείς δέν είναι στό ρόλο 
του. Ή Μσρί Μπέλ έχει στιγμές καλές, άλλά γενικά 
δέν ήταν ή ένδεδειγμένη «Γκαρσόν»· ’Ιδίως στήν άρ- 
χή ύστερεΐ πολύ. 'Ο Άνρύ Ρολάν ύπερβολικός. Ό 
Ζάκ Κατελαίν μέτριος.

Γενικά ή «Γκαρσόν» μπορεί νά συγκαταλεχθή είς 
τά έργα έκεΐνα πού δέν έξυψώνουν τό γόητρον τής 
γαλλικής κινηματογραφίας.

ΕΙώΟΠΟίΗ^ΙΞ
Παρακαλοννται Φερμώς πάντες οί ίμβάζον 

χρήματα ίκ τών Επαρχιών καί τοΰ Έξωτε 
ρικοϋ διά συνδρομός τοΰ «Κινηματογραφικόν 
Ααιέρος» δπως άπενϋύνουν τάς έπιταγάς των 

μέσω Τραπέζης ' Αδηνών Υποκατάστημα όδον 
Εύριπίδον, Ά&ήναι, πρός διευκόλυναίν μας
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ΛΗΞΙΣ ΣνΝΔΡΟΜΩΜ
Τήν 30ήν Μαρτίου έ. έ. λήγουν αϊ σύνδρομα! τών 

κ.κ. Ε. Άνδρουλάκη, Τάσου Μαρτίνου, Γ. Γεωργό- 
πούλου, Τζέμη καί Σία, Π.ΕΥ.Κ.Ε. καί Μιχ. Γαζιά
δη (Ά&ήναι), Σ. Κάτσιου (Θεσ)νίκη), θ. Βουδούρη (Μυ
τιλήνη) καί Καλαντζή—Παπαϊωάννου (Λαμία).

Σημείωσις: Οΰδεμία άτανέωσις θά ένεργήται ανευ 
έντολί)ς τοΰ συνδρομητοΰ.
ΕΓΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Άσημακ. καί Τσιόγκας,
Λεβάδεια 1—1—937 μέχρι 30 —12—937

Σ· Στεφάνου. Χίος 1—1—937 » 30—12—937
Σ. Δημητριάδης. Άθήναι 1 — 4—937 > 30— 3—938
Γ. Ράδος, ’Ιωάννινα 1—1—937 » 30—12—937
Κιν. «Άτθίς-, Άθήναι 1 4—937 30- 3-938
Τηλ. Σπυρίδης » 1-4-937 » 30- 3-938
Σ- Χαϊλπέρνο » 1-1-937 » 30-12—937
Νικ. Ρίτσης » 1-1-937 » 30-1'2-937
Phillis Prod. Hollywood 1-1—937 » 30-12-937
Κινημ, 'Ομόνοια, Νάουσα!—9—936 » 30— 8-937

Η ΓΚΑΡΜίΙΟ ΜΗΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΔΙΑ
Ν. ΥΟΡ&Η, Ιανουάριος (τού άνταποκριτού μας).— 

Ή τελευταία ταινία τής Γκρέτα Γκάρμπο Ή κυρία 
μέ τάς καμελίας δέν μάς ήλθε άκόμη άπό τό Χόλ
λυγουντ, οί δέ Νεοϋορκέζοι θαυμασταί τής Γκάρμπο 
τήν άναμένουν άγωνιωδώς.

Παρήλθε ένας Ολόκληρος χρόνος χωρίς τό σουη
δέζικο άστρο» νά κάμη τήν έμφάνισίν του καί τώρα 
έρχεται—σύμφωνα μέ δσα πληροφορούμεθα άπό τό 
Χόλλυγουντ—νά μάς γεμίση έκπλήξεις στό τόσο φη
μισμένο έργον τοΰ Άλεξ._ Δουμά «Ή κυρία μέ τάς 
καμελίας». Τόν ρόλον τοΰ Άρμάνδου Ντυβάλ ύπο- 
δύεται ό Ρόμπερ Τάυλορ.

Ή Γκάρμπο έγεννήθη έν Στοκχόλμη τήν 18 Σε
πτεμβρίου 1906, τό δέ πραγματικόν της όνομα είναι 
Γκρέτα Γκούσταφσον. Είς τήνΣτοκχόλμην ή Γκρέτα 
είργάζετο ώς μοδέλλο γυναικείων πίλων, δτε τήν 
συνήντησε ό σκηνοθέτης Μώρις Στίλλερ, ό όποιος 
κατ’ άρχάς τής ένεπιστεύθη μικρούς ρόλους. "Οταν 
ό Στίλλερ μετέβη είς τό Χόλλυγουντ παρέλαβε μα
ζί του καί τήν Γκάρμπο, διότι ευρισκε κάτι ξέχωρο 

αύτήν καί ήλπιζε νά τήν άνεδείκνυε μιά μέρα είς 
•αστέρα μεγάλου μεγέθους. Καί νά πού αί προβλέ
ψεις τοΰ Στίλλερ έγιναν πραγματικότης, ένφ οί κύ
κλοι τοϋ Χόλλυγουντ τις θεωρούσαν άπραγματοποίη- 
τες, προκειμένου περί τής κοιμισμένης καί άγαρ
μπης σουηδέζας. δπως τήν ώνόμαζαν.

“Οταν ένεφανίσθη ό όμιλών κινηματογράφος, δλοι 
ένόμισαν πώς τό «άστρο» τής Γκάρμπο έσβυσε. Έλ
θει-' δμως ή ταινία ’Άννα Κρίστι» διά νά διαψεύση 
καί τάς προβλέψεις αύτάς. Έπηκολούθησαν τά γνω
στά της έργα «Ρομάντσο . «Έμπνευσις», Σουζάν 
Λενόξ , «Μάτα Χάρι», Γκράντ Ότέλ», Βασίλισσα 
Χριστίνα». «Βαμένος πέπλος καί "Αννα Καρένινα».

Ή Γκάρμπο είναι ξανθή, μέ γαλανά μάτια, ύψηλή 
(5 πόδια καί 6 ϊντσες), ζυγίζει 125 πάουντς <35 περί
που όκάδες) καί έχει πολύ μεγάλα...πόδια.

Ή Γκάρμπο σύμφωνα μέ τό συμβόλαιό της μέ 
τήν Μέτρο Γκόλντουϊν, πληρώνεται κατ’ άποκοπήν 
γιά κάθε ταινία άντί 250 C00 δολλαρίων καί όχι μέ 
τήν έβδομάδα, δπως οί άλλοι ήθοποιοί.

_Γιά τούς έρωτας τής Γκάρμπο ή κακές γλώσσες 
τοΰ Χόλλυγουντ διέδωσαν πολλά. Πρό χρόνων έλέ 
γετο δτι τά είχε μέ τόν μακαρίτην Τζών Τζίλμπερτ, 
έπειτοι μέ τόν άρμένιον σκηνοθέτην Ρόμπερτ Μα- 
μουλιάν. τόν Τζώρτζ Μπρέντ καί τώρα τελευταίως 
μέ τόν Ρόμπερτ Τάϋλορ ’Εννοείται δμως, δτι καί 
μέσα στό κουτσομπολιό αύτό ύπάρχει καί κάποια 
δόσις διαφημίσεως, δπως καί είς τάς άλλας διαδό 
σεις περί άποχωρήσεως τής Γκάρμπο άπό τόν κινη
ματογράφον

"Ηδη διαδίδεται δτι τώρα πού ή Γκάρμπο έτε- 
λείωσε τό φίλμ «Ή κυρία μέ τάς καμελίας»—Camil
le δπως τό όνομάζουν έδώ -θ’ άποσυρθή όριστικώς 
πλέον, άλλά μάλλον περί διαφημίσεως καί πάλιν 
πρόκειται, άφοϋ, ώς πληροφορούμαι, ετοιμάζεται νά 
«γυρίση· ένα νέον φίλμ ύπό τόν τίτλον Μαρία Βα 
λέφσκα , τό όποιον άναφέρεται είς ένα ρωμαντικόν 
έπεισόδιον τής ζωής τοΰ Μ Ναπολέοντος Th Kiir,

Ή κινηματογραφική κίνησις τής πόλεώς μας εμ
φανίζεται πλέον ύπό τήν πραγματικήν της μορφήν- 
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον έπί παραδείγμα
τα δέν έσημειώθη σημαντική κίνησις, μολονότι τα 
προβληθέντα έργα είχον όπωσδήποτε άξιώσεις κα- 
λυτέρας τύχης. Έπροτιμήθησαν δηλαδή οί όλίγοι 
έκεΐνοι κινηματογράφοι, οίτινες, κατά τήν άντίληψιν 
τοΰ κοινού, είχον τάς καλυτέρας ταινίας.

Εξαιρετικήν έντελώς πτώσιν παρουσιάζει, δυστυ
χώς, τό «Αττικόν». Σπανίως ό κινηματογράφος αυ· 
σός άπό τής άνεγέρσεώς του έπραγματοποίησε τό- 
τον μικρόν άριθμόν εισιτηρίων έβδομαδιαίως, δσον 
ρατά τό διάστημα τοΰ τελευταίου μηνός, μολονότι 
κροεβλήθησαν κατά τό διάστημα αύτό εξαιρετικά 
πργα. Οί δημοσιευόμενοι κατωτέρω πίνακες είσιτη· 
έίων είναι οί άψευδέστεροι μάρτυρες τής καταστά- 
σεως αύτής.

* * *
Κατά τό-, παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθη- 

σαν εις τούς α' βιζιόν κεντρικούς κινηματογράφους 
τών Αθηνών τά εξής έργα κατά τάς άκολούθους 
ήμερομηνίας :

Ρέξ 15—21 Φεβρουάριου Ό λευκός άγγελος» καί 
22—28 Φεβρουάριου «Ή χαραυγή τής δόξης μέ τόν 
Β. Φρανσέν.

Όρφεΰς. 15—21 Φεβρουάριου Αντώνιο Άντβέρσο 
καί 22—28 Φεβρουάριου Σπασμένες άλυσσίδες»-

Τιτάνια. 15—21 Φεβρουάριου Μαρία Στούαρτ» μέ 
τόν Φρεδ. Μάρς καί 22—28 ίδίου Τό γαλάζιο βάλς 
ταινία έξ δλοκλήρου έγχρωμος (Τεχνικολόρ)

Παλλάς. 15—21 Φεβρουάριου «Λευκόν φορτίον» μέ 
τήν Κάτε φόν Νάγκυ καί 22—28 Φεβρουάριου «Ίν· 
τερμέτσο».

‘Αττικόν. 15—21 Φεβρουάριου «Κυνηγημένη πετα
λούδα» μέ τήν Τζίν Χάρλοου καί 22—28 Φεβρουάριου 
«Ή φωνή τοΰ πεπρωμένου»

Πάν&εον. 15—28 Φεβρουάριου (έπί δεκαπενθήμε
ρον) «Ένας μεγάλος έρως τοΰ Μπετόβεν μέ τόν 
Χάρρυ Μπώρ.

Σπλέντιτ. 15—28 Φεβρουάριου (έπί δεκαπενθήμε
ρον) Ανοιξιάτικες άγάπες» μέ τήν Μάρθα Έγγερθ.

Ίντεάλ. 15—21 Φεβρουάριου Τά μυστήρια τοΰ 
Λονδίνου καί 22-28 ίδίου Λευκό φορτίο β’ βιζιόν.

‘Απόλλων. 15—21 Φεβρουάριου «Ή Γκαρσόν» β' 
βιζιόν καί 22—28 ίδίου «Μαρία Στούαρτ έπίσης β' 
βιζιόν.

* ’ *
Κατά τό τελευταϊον δεκαπενθήμερον οί κεντρικοί 

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

ΑΤΤΙΚΟΝ «’Άννα Καρένινα», ταύτοχρόνως μέ τόν 
«Όρφέα

Δευτέρα 8 Φεβρουάριου Εισιτήρια 1994
Τρίτη 9 » » 1736
Τετάρτη 10 » » 1486
ΓΧέμιττη 11 > » 1497
Παρασκευή 12 » » 1178
Σάββατον 13 » » 1466
Κυριακή 11 » » 2849

Τό όλοι· 12206
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 

τοϋ αύτοΰ έργου είς τόν Κινηματο
γράφον «Όρφεύζ» κατά τήν Ιδίαν 
έβδομάδα ...... 28898

Σΰνολον Εισιτηρίων 41104

Έβδομάς 8 -14 Φεβρουάριον 1937
ΟΡΦΕΥΣ «"Αννα Καρένινα», Γκρέτα Γκάρμπο.
Αευτέρα 8 Φεβρουάριου Εισιτήρια 4882
Τρίτη 9 > > . 3942
Τετάρτη 10 » * 3699
Πέμπτη 11 > * 3398
Παρασκευή 12 » * 2814
Σάββατον 13 » » 3861
Κυριακή 14 > » 6302

Τό δλον » 28898

ΡΕΞ Λέσχη Κοριτσιών», Ντανιέλ Νταριέ.
Δευτέρα 8 Φεβρουάριου Εισιτήρια 3228
Τρίτη 9 > » 2605
Τετάρτη 10 » » 2735
Πέμπτη 11 » 2379
Παρασκευή 12 » > 2127
Σάββατον 13 > » 2610
Κυριακή 14 » > 4613

Τό δλον » 20297
ΤΙΤΑΝΙΑ «Γκαρσόν . Μαρί Μπέλ.
Δευτέρα 8 Φεβρουάριου Εισιτήρια 3183
Τρίτη <» » 3108
Τετάρτη 10 » » 2862
Πέμπτη 11 » » 2592
Παρασκευή 12 » 2270
Σάββα»·ον 13 > 2613
Κυριακή 14 > > 3167

Τό δλον 19795
ΠΑΝΘΕΟΝ • Έ γόησα τοΰ Μόντε Κάρλο , Ρ. Κόλμαν.
Δευτέρα 8 Φεβρουάριου' Εισιτήρια 759
Τρίτη 9 » > 553
Τετάρτη 10 » » 686
Πέμπτη 11 » » 538
Παρασκευή 12 * » 624
Σάββατον 13 > » 761
Κυριακή 14 » > 1159

Τύ δλον » 4980
ΠΑΛΛΑΣ « Άννε Μαρί». Άνναμπέλλα.
Δευτέρα 8 Φεβρουάριου ΕΙσντήρια 1640
Τρίτη 9 > » 1388
Τετάρτη 10 » 1881
Πέμπτη 11 > » 1261
Παρασκευή 12 » » 1181
Σάββατον 13 » » 1325
Κυριακή 14 » > 3078

Τό λον » " 11205
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ναυτική παρέλασις» Τζίντζερ Ρότζερς.
Δευτέρα 8 Φεβρουάριου ΕΙσιτήρια 1544
Τρίτη 9 » > 1695
Τετάρτη 10 » 1814
Πέπτη 11 » » 1639
Παρασκευή 12 » * 1531
Σάββατον 18 » 2475
Κυριακή 14 » » 3474

Τό δλον » 14172
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ΙΝΤΕΑΛ «Νιτσέβο . Χάρρυ Μπώρ, β βιζιόν,
Δευτέρα 8 Φεβρουαρίοι Εισιτήρια 566Τρίτη 9 ♦ 537Τετάρτη 10 » ε 665Πέμπτη 11 » 513Παρασκευή 12 • 541
Σάββατον 13 732Κυριακή 14 > » _3°73

Τό δλον » 6657
ΑΠΟΛΛΩΝ «Τό δράμα τοϋ Μάγιερλιγκ» β' βιζιόν.
Δευτέρα 8 Φεβρουάριου Εισιτήρια 480Τρίτη 9 » > 655Τετάρτη 10 * » 814Πέμπτη 11 » 718Παρασκευή 12 > 811Σάββατον 13 » » 1141Κυριακή 14

Τό δλον
2630
7249

"Εβδομάς 2 5—31 Φεβρουάριου 1937

ΟΡΦΕΥΣ «’Αντώνιο ’Αντβέρσο . Φρ. Μάρς.
Δευτέρα 15 Φ βρουαρίου Είσιτήοια 3305Τρίτη 16 > » 3444Τετάρτη 17 » Β 3644Πέμπτη 18 > 3311Παρασκευή 19 > 2742Σάββατον 20 » > 3779Κυριακή 21

Τό δλον
> 5641

25866
ΡΕΞ «Λευκός άγγελος», Καίη Φράνσις,
Δευτέρα 15 Φεβρουάριου Εισιτήρια 2132Τρίτη 16
Τετάρτη 17

* 2394
2460 IΠέμπτη 18 » 2150

Παρασκευή 19 » 2132Σάββατον 20 2729Κυριακή 21 » 5006
Τό δλον » 19003

ΤΙΤΑΝΙΑ «Μαρία Στούαρτ», Φρ. Μάρς.
Δευτέρα 15 Φεβρουάριου Εισιτήρια 1530Τρίτη 16 2» » 2C40Τετάρτη 17 » 2365Πέμπτη 18 > Β 2103Παρασκευϊι 19 > 2022Σάββατον 20 2484Κυριακή 21 > * 3438

Τό δλον > 15982
ΠΑΛΛΑΣ «Λευκόν φορτίον», Κάι ε φόν Νάγκυ.
Δευτέρα 15 Φεβρουάριου Εισιτήρια 2353Τρίτη 16 » 2139Τετάρτη 17 » 1929Πέμπτη 18 1670Παρασκευή 19 » 1511Σάββατον 20 » 1974Κυριακή 21

Τό δλον
3232

14808
ΑΤΤΙΚΟΝ «Κυνηγημένη πεταλοϋδα». Τζίν Χάρλοου·
Δευτέρα 15 Φεβρουάριου Εισιτήρια 716Τρίτη 16 982Τετάρτη 17 870Πέμπτη 18 806Παρασκευή 19 697Σάββατον 20 1041Κυριακή 21

Τό δλον
1452
6564

ΠΑΝΘΕΟΝ «Ένας μεγάλος έρως τοϋ Μπετόβεν» X Μπώρ
Δευτέρα 15 Φεβρουάριου Εισιτήρια 1976Τρίτη 16 » » 2234Τετάρτη 17 > 2368Πέμπτη 18 » » 1983ΙΙαρασκευή 19 > » 1646Σάββατον 20 > » 2312Κυριακή 21 > » 2876

Τό δλον 15395
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Άνοι ξιάτικες αγάπες». Μάρθα Έγκερθ.
Δευτέρα 15 Φεβρουάριου Εισιτήρια 1501
Τρίτη 16 > » 2052Τετάρτη 17 > » 2191Πέμπτη 18 > • 1911Παρασκευή 19 · » » 1877Σάββατον 20 >■ » 2529Κυριακή 21 t » 3123

Τό δλον » 15184
ΙΝΤΕΑΛ «Τά μυστήρια τού Λονδίνου», "Αννα Μάϋ Βόγκ
Δευτέρα 15 Φεβρουάριου Εισιτήρια 644Τρίτη 16 » » 575Τετάρτη 17 » 524Πέμπτη 18 » 511Παρασκευή 19 • 483
Σάββατον 20 » 567
Κυριακή 21 ' 1432Τό δλον 4736
ΑΠΟΛΛΩΝ « Γκαρσόν», Μαρί Μπέλ, β βιζιόν.
Δευτέρα. 15 Φεβοουαρίου Εισιτήρια 257Τρίτη 16 » 425Τετάρτη 17 » 471Πέμπτη 18 » 449Παρασκευή 19 » 481Σάββατον 20 » 548Κυριακή 21 ’ 816

Τό δλον ’ 3447

_Πληροφορούμεθα δτι τό Μετοχικόν ΤαμεΙον Στρα
τού τοΰ όποιου ιδιοκτησία είναι, ώς γνωστόν, τό κι- 
νηματοθέατρον Παλλάί έξηγόρασε τά 65 ο)ο τών με
τοχών τής Άνων. Κινημ. 'Εταιρίας, τών 35 ο)ο παρα- 
μενόντων είς τόν κ. I. Στεφανόπουλον. Κατά τήν 
άνωτέρω πληροφορίαν τό Μ.Τ.Σ. Θ’άναλάβη και τήν 
διεύθυνσιν τοΰ κινηματογράφου Παλλάς μέ ειδικόν 
διευθυντήν τόν κ. Σπϋρον Πανταζήν, άπόστρατον άν. 
τισυνταγμάρχην. τοΰ κ. Στεφανοπούλου παραμένον- 
τος ώς συνδιευθυντοΰ.

Μετά λύπης μας έπληροφορήθημεν δτι τήν 9ην 
Φεβρουάριου άπέθανεν και έκηδεύθη έν Πάτραις ό 
διευθυντής τοΰ έκεΐ κινηματογράφου «Ίντεάλ Φραγ
κίσκος Μοντέντσι. Ό μεταστάς ύπήρξεν έκ τών πα- 
λαιοτέρων ,έπιχειρηματιών τοΰ κινηματογράφου καί 
έκ τών πρώτων ιδρυτών τοΰ κινηματογράφου τών 
Πατρών. Χαρακτήρας πράου καί έντιμότατος ό έκ- 
λιπών, ύπήρξεν μάλλον θΰμα τής έπαγγελματικής 
του εύθύτητος.

Είς τήν σύζυγον τοΰ μεταστάντος καί τούς έκλε- 
κτούς συνεργάτας του κ. κ. Δ. Καλλιάφαν καί Π- 
Κουβέλην, ή διεύθυνσις τοΰ «Κινημ. Άστέρος* άπευ- 
θύνει τά θερμά της συλλυπητήρια.

* * *
Πληροφοροέιμεθα άσψαλώς δτι ό Δήμος θεσσα 

λονίκης, καθ’ δ έχει νομικόν δικαίωμα, έπέβαλε έπί 
τών εισιτηρίων τών Δημοσίων θεαμάτων Δημοτικόν

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

φόρον 25ο)ο έπί τοΰ είσπραττομένου τοιούτου υπέρ 
τοΰ Δημοσίου.

Τό σχετικόν Διάταγμα υπογραφέν έστάλη προς 
δημοσίευσιν είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. ή 
ισχύς του δέ θά έφαρμοσθή άμέσως ώς δημοσιευθη 
τοΰτο.

Kimis Τί!Ν ΕΜΚΙ2Ι
Πειραιεΰς

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργο Άλλότρια καί 
«’Αντώνιο Άντβέρσο».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα Άννα Καρενινα» 
καί «Μιά γυναίκα χωρίς σημασία».

Χάϊ Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Άννε Μαρι και 
«‘Η φλόγα».

Καπιτόλ. Προ β'-ήθησαν τα έργα «Νιτσεβο» και «Η 
γόησα τοϋ Μόντε Κάρλο».

Βαλκάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Νεανικές τρελλες». 
«Γΰπες» καί Περιπλανώιιενος νεκρός».

Καλιφόρνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιχαή?. Στρογ- 
κώφ» καί «Ό δρόμος τών αετών . _

Κρυστάλ (Ν. Κοκκινιας). Προεβλήθησαν τά έργα 
Είς τήν υπηρεσίαν τοΰ τσάρου» καί «Μιχαήλ Στρογκώφ».

Έκλαΐρ (Ν. Κοκκινιας). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Λουΐ Παστέρ» καί «Άννα Καρενινα». „

’Απόλλων (Ν. Κοκκινιας). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τάρρας Μπούλμπα» καί Τό δράμα τοϋ Μαγιερλιγκ». 
Οεσααλονίκη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρόζ Μαρί», «Μιά 
γυναίκα δίχως σημασία» καί «Μπαλλάντα».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Αύτοκρατορικό 
ρομάντσο», «Τό δράμα τοΰ Μαγιερλιγκ» καί «Κοιτώνες 
κοριτσιών .

Πάλας. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Αποχαιρετισμός στη 
σημαία». «Ή πριγκήπισσα Νάντια», «Τελευταία Ρούμπα» 
καί Οί λογχοφόροι τής Βεγγάλης».

Τιτάνια. Προεβ/.ήθη<ιαν τά έργα «Κάπταιν Μπλούντ», 
«Σαβόΐ No 217 . Βιεννέζικα καπρίτσια καί «Άλλότρια».

Παιέ Προεβ ήθησαν τά έργα Πανάμ», «’Έξω άπό 
τά σύνορο», Μαύρη κόλασις». «'Υπό δύο σημαίας»,* Ενα 
τραγούδι άπό τή Βιέννη» καί Ό δραπέτης τής νήσου 
τοΰ διαβόλου».

’Αλκαξάρ Προιβλήΰησαν τά έργα Κόκκινη τσαρίνα», 
«Κλεοπάτρα , «Ό άγγελος τοΰ σκότους» καί «Κορυδαλ
λός .

Έ&νικόν. Πριεβλήθησυν τά έργα Είναι ωραία νάσαι 
ερωτευμένος , «Βατερλώ», Στραντιβάρι». «Βόλγα Βόλ
γα» καί Μιχαήλ Στρογκώφ .

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα Καλικάντζαροι». 
«"Ενας άνδρας μέ καρδιά , «Τυχοδιώκτης», «Ποτέ δέν 
είναι αργά», «Ό διάβολος είναι γυναίκα , «Αόρατος κίν
δυνος», «Νύχτες στό Χόλλυγουντ καί «Τό μυστικόν τοΰ 
αγνώστου .

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Βατερλώ , «Σεΐ
χης ό εκδικητής . Νύχτα γάμου», Παληκάρι Άριζόνας , 
«Βόλγα Βόλγα», «Στραντιβάρι» καί Ή κόρη τοΰ Ταρ· 
ζάν».

’Αττικόν . Προεβλήθησαν τά έργα «Ό λύκος τοϋ 
Λονδίνου», «Κατάδικος ύπ' άρ. 27.117 , «Αόρατος κίνδυ
νος», «Ό δαίμων τή: ταχύτητος , «Γιγαντομαχίαι έρυ· 
θροδέρμων> καί Οί γίγαντες τοΰ Μεξικού ·

“Ιλιον. Προεβλήθησαν τά έργα «"Οταν ό έρως κυ
βερνά». «Βομβάη ‘Εξπρές , Μέσα στήν καταιγίδα , «‘Ο 
δρόμος πρός τά κάτεργα , «Φίλα με στό στόμα», «Ή άνά- 
κρισις αρχίζει», «Μπαμπάς μέ τό στανιό» καί Γκάρτσια».

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Χρυσοθήραι , 
Τυφών», «Τό ήμερολόγιον μιάς ερωτευμένης». «Βατερ
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λά» , «Εύθυμη ζωντοχήρα . «Στραντιβάρι» καί «Βόλγα 
Βόλγα». _

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα. «Χρυσοθήραι», 
«Στή χώρα τών άνθρωποφάγων , «Τό ημερολογίου μιας 
έρωτευμένης», ’Εκτός νόμου», «Ευτυχία , Αγριο φορ 
τίο», Βόλγα Βόλγα» καί «Ό άνθρωπος μέ τα δυβ πρό
σωπα».

•Ολύμπια Προεβλήθησαν τά έργα « Ο μικρός συντα
γματάρχης , Γιά λίγη αγάπη», «ΟΙ τρεις σωματοφυλα
κές», «Φλεγομένη έρημος και «Μαύρη κόλασις».
Καλάμαι

Τρανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ξανθή Κάρμεν». 
Ή κυρία μέ τά κόκκινα , Ή παρείσακτος», «Ρωμανς», 

«Ήοωϊκή παρέλασις», «Παράδεισος γυναικών», Το μυ
στικόν ιής λαίδης Λάμπερτον» καί «Ή εννατη συμφωνία 
τοΰ Μπετόβεν . .

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα « Ο δρομος προς 
τήν δόξαν», «Οΰγγαρέξικο ρομάντζο», Η μικρά Κατερι- 
νοΰλα , Ό γονδολιέρ'ης τής Βενετίας», «Κλεοπάτρα , 

ύηιιόσιος κίνδυνος», Λευκή κόλασις» και «Ο κόμης
είναι κορίτσι», Μπαταγιας
Ξάνθη

ΠΪλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα Ανάμεσα σέ δυό 
καρδιές», «Εύθυμη χήρα», «Γκάρτσια , Ό Μήτρας και 
ή Μάρω , «Οί δύο δρόμοι». «Μιχαήλ Στρογκώφ και 
«Αύτοκρατορικός δρόμος·. , ,

Πάν&εον Προεβλήθησαν τά έργα Ή μικρά επανα- 
στάτις , «Ό Μήτρος καί ή Μάρω , Γκάρτσια», -Σήμα 
κινδύνου» καί «Νόκ "Αουτ». Παρασχι ης
Άμαλιάτ

Πάν&εον Προεβλήθησαν τά έργα «Προδοσία», Ε
ρωτες πριγκήπων, ·- Μπροντγουαίη», «Μαρίτα», «Λευκός 
παράδεισος , «Δικαιοσύνη», «Ή κυρία μέ τας καμελιας , 
«Πολωνέζικο ρομάντσο». «'Ερωτες τοΰ Τσελινι» και 
«Χαρήτε τή ζωή σας . , Α Λ-

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα « Απόψε θαρθης 
κοντά μου». «Χρυσές μποϋκλες Περιπέτειες στη Χονο- 
λουλοΰ . «Άστατη γυναίκα . -Λιλιομ», «Υποχθόνιοι γί
γαντες , «Έσκιμώ καί «Ό μικρός συνταγματάρχης» μετά 
μεγάλης επιτυχίας. Μποτσεζος

Δράμα
Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Ακάνθινος δρόμος». 

«Τό ίπποδρόμιον τοΰ θανάτου», Σεκόγια», « Αγωνία αε
τών» «Ό πόθο;», «Δί'ω τόν έρωτά μου», Η επιφυλα
κή· κοί «Ό λύκος τοΰ Λονδίνου». Γοριοαρης
Χανιά

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα Ή δίκη τοΰ Χά- 
ουπμαν», Τό μυστικόν τοΰ τραίνου Οί εύθυμοι ατσιγ- 
γανοι , «Καζ·νό ντέ Παρί», τά δύο τελευταία, μέ μεγαλην 
έπιτυχίαν, «Ή γυναίκα πού σκοτώνει καί <Ό κύριος με 
τό χαμόγελο». _ _ ,

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Βασιληας μιας νύ
χτας , «Φτερό στόν άνεμο», «Ή σκύλλα» επιτυχώς, «Κόκ
κινη τσαρίνα», «Μπουμπού?, γκάγκστερ» καί Σταυροφο
ρία/ Κλα^·
Πάτραι.

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα 1 ύπες», «ώεχασμενη 
αγάπη», Μάρθα». «Μόνο γιά μιά νύχτα-, «Παράδεισος 
γυναικών , Τό παιδί τοΰ καταδίκου» καί Αϋτοκρατο- 
ρικό ρομάντσο». , „ ,

Πάν&εον (α’ί&ουσα) Προεβλήθησαν τα ε.ργα «Σερλοκ 
Χόλμς ό Β'·, «Ταξεϊδι στό Χόλλυγουντ». «Ή βασίλισσα 
τής Ζούγκλας , «’θ' ύπ' άρ. 717 κατάδικος». «Μαρθα»., 
«Τό ζωντανό πτώμα , «Τό μυστικόν τοΰ θησαυρού». «Ιο 
παιδί τοΰ καταδίκου» καί «Αόρατος κίνδυνος».

Πάν&εον (ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα Πάλη 
γιγάντων . Τό μυστηριώδες ράντζ . «‘Η βασίλισσα τής 
ζούγκλας». Μόνο γιά μιά νύχτα «Τό σύνθημα τοΰ
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Ζορρό», «Τό μυστικόν τοϋ θησαυρού καί «Ό βασιληάς 
τών άντιθάσσων ίππων». Άνδριόπουλος
Κομοτινή

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό γολγοθάς μιας 
ατιμασμένης , Τό σύνθημα τοϋ Ζορρό», «‘Η μικρά έπα- 
ναστάτις». Ή έχδίκησις τοΰ σεΐχη» καί «Τυφών».

Ά 0·ανασιά3ης
'HpotxXsiev (Κρήτης)

Μινώα. Προεβλήθησαν τά έργα «Παρθένος μητέρα”' 
«Ναυτική ανταρσία . «Τό μυστήριον τοϋ έξπρέ;» καί «Κα- 
ζινό ντέ Παρί».

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα Ρώμ εξπρές», 
«Τσαρίνα , «Φίλησε με "Εντυ» καί Ό άγγελος τοΰ σκό
τους».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό τυχοδιώκτης», 
• Ή κίτρινη αράχνη , «Καζάν ό κεραυνός καί Καπετάν 
Γ ορίλλας».
Λαμία

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα Ό περιπλανώ· 
μένος νεκρός», «Φθινοπωρινά γυμνάσια», «Ή καρδιά τοΰ 
άπάχη», «Ρεγγίνα». Φρασκουΐτα», «’Εστεμμένοι είλωτες», 
«‘Η έννάτη συμφωνία τοΰ Μπετόβεν καί «Τό μυστικόν 
τής λαίδης Λάμπερτον».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό καφενεδάκι». 
Ή μάστιξ τών γκάγ ιστερ , «Μαριέττα», «Τυφών», Τά 

φώτα τής πόλεως» καί Γιατί νά δουλεύουμε
ίΓωστομητσόπουλος

Κόρινθος
' Ατελιέ. Προεβλήθησαν τά έργα Ή κληρονομιά τοϋ 

"Εντυ-, «‘Ο βαρκάρης τοϋ Βόλγα·, «Ή σάρξ προστάζει , 
«Ζουανίτα , «"Οταν μέ γέλασες μιά βροδυά· καί διάφορα 
σόρτς καί νιούς.

Παλλάς. Προβλήθησαν τά έργα Οι πειραταί τής χα
μένης νήσου , «Ό αετός καί τό γεράκ ·, «ΕΙκόνες άπ’ τή 
ζωή», ’Εγώ ή αυτός» καί διάφορα νιούς. Φιλύπουλος 
Χίος

Άοτήρ Προεβλήθησαν τά έργα ·Ό μυστηριώδης κύ
ριος X.». Τσιγγάνικο αίμα , «Ή έννάτη συμφωνία τοΰ 
Μπετόβεν», Τό μαγικό παλάτι» καί «Μαζούρκα».

Βουδονρης

ΔΗΛΩΣΙΣ

Φέρομεν εις γνώσιν τής άξιοτίμου πελατείας μας 
δτι τό δραματικόν άριστούργημα «ΔΕΝ ΕΣΚΟΤΩ 
ΣΑ·.·», διά τό όποιον ήσχολήθη έπανειλημμένως δ 
άθηναΐκός τύπος καί τό όποιον έδημοσίευσεν ώς 
Ανάγνωσμα ή έφημερίς '■'Ελληνικόν Μέλλον*. μετω- 
νομάσθη «ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΑΛΥΣΣΙΔΕΣ καί ύπ’αύτόν 
τόν τίτλον προεβλήθη, μετά μεγάλης έπιτυχίας. εις 
τόν νέον κινηματογράφον τής πρωτευούσης «Όρφεν$ .

Μετά τιμής
ΤΟΥΕΝΤΙΕΘ ΣΕΝΤΣΟΡΥ-ΦΟΞ ΦΙΛΜ

ΠΩΑΟΥΝΤΑΙ Δύο μηχαναΐ προβολής Erneinaim 
xai cinemeccanica ώς καί ηχητική ίγκατάστασις 
Τιμαϊ ευκαιρίας. Πληροφορίαι : Αντ Ζερβόν, 
’Ακαδημίας 51, Άϋ'ήναι

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης μηχανή προβολής ΣΙΜ.- 
ΠΛΕΞ μοδέλο 1932 μέ μπουάτ 1200 μέτρων 
έν Λρίατη καταατάαει Πληροφορίαι είς τά 
Γραφεία μας

ΒΑΞΙΑΙΚΟΙ ΜΙΞΘΟΙ

Κατά τό έτος 1935 κατεβλήθησαν ύπό διαφόρων 
αμερικανικών έταιριών οϊ κατωτέρω έτήσιοι μισθοί 
είς διάφορα πρόσωπα, έκ τών όποιων τήν πρώτην 
θέσιν κατέχουν Αστέρες τοΰ κινηματογράφου καί 
ιδίως ή Γκρέτα Γκάρμπο.

Ή Μέτρο Γκόλντουϊν Μάϋερ κατέβαλε έν συνόλω 
είς τήν Γκρέτα Γκάρμπο τό έτος 1935, δολλάρια 
332500, ήτοι δρχ. 37 περίπου έκατομμύρια.

Ή αυτή έταιρία είς τόν Κλάρκ Γκαίημπλ δολλά
ρια 211.553, ήτοι δρχ. 24 περίπου έκατομμύρια.

Ή ιδία έπίσης έταιρία είς τόν Ούάλλας Μπήρυ 
278.749 δολλάρια, είς τόν Ούΐλλιαμ Πάουελ 238 750 
δολλάρια. είς τήν Τζόαν Κράουφορτ 241,403 δολλά
ρια καί είς τόν Φράνσοτ Τόν 73.124 δολλάρια.

Ό πρόεδρος τής έταιρίας Kelvinator Refrigerator 
Company τοϋ Detroit κ. G. W. Mason, έλαβε έν συ- 
νόλφ έτησίαν άποζημίωσιν κατά τό 1935 δολλάρια 
193,128. ό κ. James Rand πρόεδρος τής Remington 
Rand τοΰ Buffalo 134 774 δολλάρια καί δ Edward 
Stone πρόεδρος τής United States branch of the Em
ployers Liability Insurance Company 119.774 δολλάρια.

Τέλος ό σκηνοθέτης καί παραγωγός Σάμουελ 
Γκόλντουϊν έλαβεν ώς άποζημίωσιν άπό τήν έται- 
ρίαν του κατά τό αύτό έτος 182.000 δολλάρια, ό κω
μικός ’Έντυ Κάντορ 150.000, ή Μύριαμ Χόπκινς 174.416 
καί δ Ντάβιντ Σέλτζνικ 194-000.

Καί υστέρα λέμε πώς ζοΰμε καί μεΐς, κερδίζον- 
τες μετά μυρίων βασάνων μόλις ένα έκατοστάρικο 
ήμερησίως!

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
(ΦΩτεϊη

ΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑ ΓΟΓΡΡΦΟΥΣ
Διαφόρων Τύπων καί Τιμών 

ώίΠΛΟΜΔ €ΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΟΣ 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας

Ύπ' άριθ. 3324 τής 25- 8 — 931
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ΔΥΟ QXOMH ΜΕΓΟΔΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ MQg

ΣΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ
Τό κομψοτέχνημα

Η ΓΟΗΣΣΑ TOY MONTE ΚΑΡΛΟ
Mi τόν ΡΟΝΑΛΝΤ ΚΟΛΛΑΝ 
καί τήν ΤΖ© AΝ ΜΠΕΝΝΕΤ

Ή πιό καταπληκτική ιστορία πού παρουσίασε ποτέ ή όθόνη. Ή ζωή 
τών ρώσσων έξορίστων στό Παρίσι. “Ολη ή νυκτερινή κίνησις τών 
μεγαλουπόλεων. Τό περίφημο καζίνο τό Μόντε Κάρλο. ’Αφάνταστος 
πλούτος σκηνοθεσίας. Γλυκεία μουσική, χιούμορ, συγκίνησις, αίσθημα, 
γοητεία.

ΧΤΟΝ ΟΡΦΕΑ
Τό άριστούργημα

ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΑΛΥΣΣΙΔΕΣ
(άρχικός τίτλος ‘Δέν

Σκηνοθεσία τοΰ μεγάλου ΤΖΩΝ ΦΟΡΝΤ

Μέ τόν ΓΟΥΩΡΝΕΡ [^ΠΑΗΤΕΡ
καί τήν Γ itC Λ Ο Ρ 3 A X TOY APT
Τό πιο δυνατό δράμα τής περιόδου πού τό παρηκολούθησε 
μέ θαυμασμό καί βαθειά συγκίνήσι ή έκλεκτο-έρα άθη· αϊ- 
κή κοινωνία στόν μεγαλείτερον κινηματογράφον τής ’Ανα
τολής.
Η μεγάλη δικαστική πλάνη τής ’Αμερικής, πού έγεινε 

άφορμή νά συλληφθή ώς φονεύς τοΰ Προέδρου τών Ή νωμ. 
Πολιτειών ’Αβραάμ Λίνκολν, ό φιλήσυχος ιατρός Μούντ 
καί νά ύποβληθή στά φρικωδέστερα βασανιστήρια- Ό ζών 
νεκρός- Του χάρισαν τή ζωή γιά νά νοιώση χίλιες φορές 
πιό δυνατή τή φρίκη τοΰ θανάτου.

ΤΟΪΕΝΤΙΕΑ ΪΕΝΤΣΟΡΥ
ΦΟΞ ΦΙΛΜ
Κεντρικά Γραφεία ΎποκΙστημα θεσ)νίκης
Έμμ. Μπενάκη 6 Όδός Τσιμισκή 7

Τηλεφ. 22654 Τηλεφ. 23.95
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Ό πρωταγωνιστής Γουώρνερ Μπάξτερ


