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ΤΡΟΥΝΤΕ ΣΤΑΡΚ 
“ΤΟ ΟΓΔΟΟΝ ΘΑΥΜΑ,,

"Οπως άπεκάλεσαν οί Γερμανοί κριτικοί τήν άποκάλυψιν τοΰ 1937, Ή μικροβκοπική καλλιτέχνις 
ηρωταγωνιατεϊ σέ τέσσαρες μεγάλες ταινίες μέ τήν σύμπραξιν τών ΓΟΥΣ. ΦΡΑΙΛΙΧ-ΛΙΑΝΕ ΧΑΐΝΤ 
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΟΒΑ -*ΚΑΡΛ ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΝΤΗΛ - ΠΑΟΥΛ ΧΟΡΜΠΙΓΚΕΡ κ. ά. Τήν άποκλειστικήν έκ· 

μετάλλευσιν έχουν τά ήνωμένα γραφεία ΑΜΟήΟΧΙΤΗ · 80ΥΛΓΑΡΙΑΗ καί λ,Ε· Κ. Ε·

■■■■Μ



ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ
O ASQNflOS ΚΟΛΛΟΣΟΣ

ME TON
PAMON NOBAPPO

"Ολα τά ρεκόρ εισιτηρίων

ΕΒΛΟΜΑΑΟ8

κατέχει σταθερά καί άδιαφιλονίκητά τό φιλμ μέ τή μεγάλη ψυχή καί μέ τήν άφθαστη ήθοποιία

* mum ΕΤΡΟΓίΟΦ
»ι

πού πέρασε σάν φαινόμενο έκπληκτικό άπ’ τήν πρωτεύουσα καί συνεχίζει τώρα τόν ύπέρ- 
λαμπρό θρίαμβό του στις έλληνικές έπαρχίες.

BENHUR τής

ΑΗΑΝΪΜΒΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Τηλ Δ)σις Κ1ΝΠΑΛ

Τηλεφ. 24434

ή όποια κυκλοφορεί διά τάς έπαρχίας μεταξύ άλλων καί τας έξης ταινίας της

a ταινία
ErK?IQEISA ΑΠΟΛγΤβδ 
ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΙΙΗΣ 
αθηνων

ΜΕΙΡί-ίΚΟΛΚΪΟϊΊΊΙ-ΙΜΠΕΡ -ΑΘΗΝΑΙ -

ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ
ΣΑΜΨΩΝ ΠΟΜΠΑΔΟΥΡ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΔΡΙΛΙΕΣΣΤΡΑΝΤ1ΒΑΡΙ

ώς καί ΕΚΛΑΙΡ-ΖΟΥΡΝΑΛ καί διάφορα ΣΟΡΤΣ

Ml________________________ ______________________________________MW^^rwwrwi*»***»»**»******1·*********
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Τό ν’ άγαπά κανείς έμένα, είναι σάν νά κάνη συμβόλαιο μέ τόν θάνατο·
Είμαι άπ’ τις γυναίκες πού καταστρέφουν χωρίς νά δίνουνε τίποτε...
“Η έγώ θά ζήσω ή έσύ. "Αν σκοτωθής σύ θάμαι έλεύθερη, άν έγώ. πολύ λίγο μέ μέλλει, 

κι’ άν σκοτωθούμε καί οί δύο τόσο τό καλλίτερο.
θάναι δ έξαγνισμός.
Ακριβώς έτσι μίλησε...

ΣΙΝΕΜΕΚ A Ν I Κ A
ΧΕ AJVTOTE ΠΡΩΤΗ

Είς άρίστην καί φυσικοτάτην άπόδοσιν, εις τελείαν λειτουργίαν, είς άφθαστον άντοχήν.

ΛΨΕΥΑΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Al πραγματοποιηθεϊσαι πωλήσεις νέων έγκαταστάσεων είς

ΔΕΒΑ,ΑΕΕ^^ = - ΚΑΣΤΟΡΙΑΝ

ΝΑΟΥΣΑΝ * ΖΑΓΚΑΙΒΕΡΙ - ϋΤΟ&ΕΜΑ’ΓΔ.Α

ΔΥΡΡΑΧΙΟΝ (’Αλβανίας) e- ΘΕΣΣ&ΛΟΝLll£BCKT Κινημ. ΑΛΚΛΖΛΡ>

ό ενθουσιασμός τών άγοραστών.

mu miimii imiu
Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα στόν Κινηματογράφον OF^EYS

Είναι ένα άπό τά δυνατά έργα πού συγκινοΰν καί συναρπάζουν, ένα φίλμ πού κρατά 
τόν θεατή δεμένο στό κάθισμά του μέ άμείωτον τό ένδιαφέρον άπ’ τήν άρχή έως τό τέλος.

/Υ\ΙΑ ΕΠΙΜΝΔΥΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Είναι τό φίλμ που έδωσε τό Α · ΧΡΥΣΟΥΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ τής ’Ακαδημίας ΤΕΧΝΩΝ καί ΕΠΙ

ΣΤΗΜΩΝ τών ’Ηνωμένων πολιτειών είς τήν μεγάλην καλλιτέχνιδα

ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΔΙΒΙΣ
μέ συμπρωταγωνιστήν^τόν συμπαθή

ΦΡΑΝΣΟΤ ΤΟΝ

«... σάς άπευθύνω τάς 0ερμάς μου εύχαριστίας διά τήν πληρεστάτην λειτουργίαν τής όμι- 
λούσης έγκαταστάσεως ΜΠΑΛΙΛΛΑ τοΰ έργοστασίου ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ.·’

Κ. ΠΑΛΜΟΣ Κινηματογρ. “Πάλμιον,, ΙΘΑΚΗ

«...ή καθαροτάτη προβολή καί ή φυσικοτάτη άπόδοσις τοΰ μηχανήματος ΒΙΚΤΩΡΙΑ 4 μάς 
έπιβάλλουν νά σάς διαβιβάσωμεν θερμότατα καί ειλικρινή συγχαρητήρια...»

' I. ΜΠΙΝΤΕΡΛΗΣ. Π. Μ1ΣΙΡΛΗΣ καί I. ΧΑΡ1ΤΟΣ — ΝΑΟΥΣΑ

«... παρελάβομεν τήν πωληθεΐσαν ήμϊν ηχητικήν έγκατάστασιν μετά μηχανής προβολής τύ
που ΒΙΚΤΩΡΙΑ 5 κατασκευής τοΰ έργοστασίου ΣΙΝΕΜΕΚΑΝίΚΑ έγκατεστημένην είς τόν 
ένταΰθα Κινηματογράφον μας ΑΛΚΑΖΑΡ καί λειτουργούσαν τελειότατα μέ άρίστην καί φυσι- 
κοτάτην άπόδοσιν...»

ΜΠ. ΣΕΓΟΥΡΑ και Σια—ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Διά τήν 'Ελλάδα—’Αλβανίαν—Κύπρον και Δωδεκάνησον

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILWS HELLAS A. E.
Άθήναι— Όδός Πατησίων 32

ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΜΑ

ΓΕΩΡ. Δ. ΠΑΠΑΧΤΟΦΑΕ
Θεμιστοκλέους 13 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφ. 23.206

Διά τήν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ καί ΘΡΑΚΗΝ

Α. ΤΣΑΤΣΑΠΑΣ
Κατούνη 9 —ΘΕΣ)ΝΙΚΗ- Τηλ. 49.22



SNA ΑΛΗΘΙΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ

Πλημμυρισμένο άπό τήν πιό γλυκεία συγκίνησι, μέ ύπόθεσι πού συ
ναρπάζει, γλυκεία μουσική πού ήλεκτρίζει, ώμορφα τραγούδια, φαν

τασμαγορία, ώμορφιά, πλούτος ποΰ θαμπώνει
ΤΟ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ

Τής διασήμου συγγραφέως FERBER

ΣΩΟΥ■ΜΠΩΤ
ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ■ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ 

πού τό έρμηνεύη ή άπαράμιλλη σέ τέχνη καί ώμορφιά
ΙΡΕΝ ΝΤΑΝ

Προεβλήθη στό «ΠΑΝΘΕΟΝ

ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ |
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |

1η Έβδομός Κινηματογράφος [^!ΕΧ W

2α Έβδομός Κινηματογράφος ΟΥ^Α ίϊ

Όπως πέρυσι έμεινε άλησμόνητο τό
<2ον ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ»

έτσι κι’ έφέτος έθριάμβευσεν ή άσυγκρίτως 
άνωτέρα άπ’ αύτό. συνέχειά του

01 ΛΥΚΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ή άμείλικτος, ή μέχρι θανάτου πάλη τών πρακτόρων τοΰ θανάτου 

μέ τούς άσσους τής Γαλλικής Κινηματογραφίας

ΡΕΝΕ ΧΑΙΝ ΣΥΡ - ΖΥΛ ΜΠΕΡΡΥ - Π ΡΕΝΟΥΑΡ - ΤΖΙΝΑ ΜΑΝΕΣ 

Προεβλήθη στό ΑΤΤΙΚΟΝ

LL’A’RCitNT]
Τό πασίγνωστον μυθιστόρημα τοϋ

ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΖΟΛΑ

Μιά άπαλή νότα ΕΡΩΤΟΣ κυριαρχεί στήν τρικυμισμένη 
ζωή 'μιας γυναίκας.

Μιά γυναίκα, μιά μητέρα, μιά έρωμένη

ΤΖΕΝΝΥ ΤΖΕΡΑΡ
Τό άριστούργημα τοΰ ΘΕΟΔ. ΝΤΡΑ'ΓΖΕΡ 

πού τό έμψυχώνει ή άσύγκριτη δημιουργός τής ΜΠΑΤΕΡΦΛΑΎ'·

ΖΥΛΒΙΧ ΧΥΔ,ΙΧΕΎ

Ένα πραγματικό άριστούργημα τής Γαλλικής Κινηματογραφίας 
’Ερμηνευμένο άπό τούς κορυφαίους πρωταγωνιστάς

Ι
ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒίΛΜ „ΒΕΡΑ ΚΟΡΕΝ |

ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΟΒΑ <»
Προεβλήθη στό «ΠΑΛΛΑΣ·

’Αποκλειστική Έκμετάλλευσίς

AMCACXITH - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
και

Α. Ε. Κ. Ε
Πατησίων 32

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣΕΜΜ. Λ= ΚΑΛΟΓΗΡΟΧ |
Έμμ. Μπενάκη 18 Τηλεφ. 28.784 ζ»

ΤΗΛΕΓΡ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΜΑΝ >>

I



Λ| ΕΠΙΤ^ΙΛΙ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Ξΐ0 ΠΑΝθΕΟΝ

ΟΜΙΠΙΙ* «ΜΙΙ
Σκηνοθεσία: ΧΟΟΥΑΡΝΤΧΩΚΣ ~

“ καί πόνο, πού τό ίν·
Πρωτανωνιστθ0ν οί δσσοι . “VT“Vn 8l*dV“ *0λά^ω« Λ^^^τώποα0 μεγάλου

ΦΡΒΝΤΕΜΚ ΜΑΡΣ. ΓΟΥΩΡΝΕΡ MTT,STbb
- , Κσ1 ώΡ^οτάτη ΤΖ~ΟΥΝ Λίίκ °ΝΕΛ ΜΤΤΑΡΡΥΜ0Ρ

^eydXo πολεμικόν
έ ΚινηΡατογραφική Τέχνη.

Στόν ΟΡΦΕΑ

«lUniLWiH
(ΤΑ Π€ΝΤ«ΔΥ/ΛΑ του ΚΑΝΑΔΑ)

Σκηνοθεσία .· ΧΕΝΡΥ ΚΙΓΚ

ΠΡ“'0,υ” *μ· Ρ’9·'4 .οο „Λυάζί, μέ Ιό 4
ΤΟ ...,Οδομο ,οό Λ "'ά ’"Χ"·'0 'ΡΟ”

Καναο» ά„„Χο0, ,ή>

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΠΟΥ „Ρ,„ΕΙ ΝΑ ,δοϊν ολες η ΜΗΤ6ΡΕΙ

τ ΑΙ Ν I A I Τ Η S

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΕΤΟΣ ΙΔ’ ΛΡΙΘ. 7 (398)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έτησία ' Δρχ. 2θο
Διά τούς ’Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί 
ΤραΛέζας Έτησία Δρχ, 1000 
Διά τάς Άν. Έταιρ. » 50θ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία συνδρομή δρχ. 3.50
Αί συνδρομαί απαραι
τήτους προπληρώνονται

ΛΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ!ΚΗ ΕΠΙΘΕΑΡΗΣΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ!
HP. Β. ΟΙΚΟΝΟ/ΛΟΥ

Γραφεία: ‘Οδός SQKPATOYS άριβ. 43
ΙΑ' ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 4) METAPON TTIKPAMMENOY

Άριθ. Τηλεφώνου: 52-400

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος...Δρ. 20.— 
Ήσελίς.... » 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαν 
διά δημοσιεύσεις άγγε- 

λ ι ώ ν>ύαρκβνφς.
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Ο ΣΑΡΛΩ ΑΠΕΘΑΝΕ ΖΗΤΩ Ο Τ^ΓΜίΙ I
Είς τό 
ραϊον 
τεροι «αστέρες „ _Γ._, .... ...,,__ ,.___„^Τ__,,
ό κ. Κοϋρτ Ρής έπεσκέφθη πρό τινες τόν Τσάρλι 
Τσάπλιν καί έφιλοξενήθη παρ' αύτοΰ. Κατωτέρω 
δημοσιεύομεν άρΟρον μέ τάς πρώτος του εντυπώσει .

Μπέβερλυ Χίλλς τοϋ Χόλλυγουντ, ε’ις τό ώ· 
προασιειον, όπου κατοικούν οί διασημό- 

τής αμερικανικής κινηματογραφίας,

Πωλέτ Γκοντάρ έχει πραγμαχ^^^^^ρενρ<^φ6ω- 
πάκι. Τά μαΰρα της μάτια κά^-ία μτΓ&ρΐζ^Τίς μαλ
λιά σέ θαυμαστή άντίθεση μέ τό'-λξόκτΖίηέ'-φόρεμα 
ήσαν θαυμάσια. Μοϋ δίδει τό χέρι της"και μοΰ λέγει 
μέ φωνή πραγματικά χαριτωμένη :

— Είμαι ή Πωλέτ Γκοντάρ "Ερχομαι νά σάς

MlWnw* φιλμ
δδΑσί·ρΡΐΚά ΓΡαΦίϊα 

Τ„^μμ’ Μπενάκη 6 
1 ηλίφωνον 22.654 όκ)Αμα-ι-θεσσο'λονίκης 

όδός Τσιμίσκή &ρ. ?
ι ηλέφωνον 28 95

— Ό κ. Τσάπλιν έργάζεται....
Ό σωφέρ μοΰ έδωσε αύτή τήν πληροφορία γυ

ρίζοντας τό κεφάλι του πρός τό μέρος μου. Δέν 
τοϋ τήν είχα ζητήσει, έν τούτοις. Φαίνεται πώς τού 
έφάνη άναγκαϊον νά μοΰ δώση τήν έζήγησι. ’Αλλά 
δέν ήτο παράξενον τό δτι είργάζετο. Αύτό άλλως 
τε έπεθύμουν καί εγώ νά πληροφορηθώ. πώς είργά 
ζετο.

ώ ...Τό αύτοκίνητό μου άφήκε τό Σάνσετ-Μπούλε- 
βαρ διά νά στρέψη πρός τα δεξιά και νά φθάση είς 
τό μικρό άπέριττο σπίτι τοΰ Τσάρλυ Τσάπλιν.

Μόλις κατέβηκα άπό τό αύτοκίνητο ένεφανίσθη 
άμέσως ό άρχιοικονόμος, ούτως είπείν, τοΰ σπιτιού 
τοΰ Τσάπλιν, ό περιβόητος Φράνκ. Ποιος δέν τόν 
γνωρίζει; Είναι ένας άμερικανός, χαβανέζικης κατα
γωγής, ό όποιος κατέκτησε τήν συμπάθειαν τού 
κυρίου του έπειδή έ’χει τήν ικανότητα νά μή προφέ 
ρη ούτε μίαν λέξιν περισσοτέραν, άπό δσας χρειά
ζονται δταν θέλη νά πή κάτι είς τόν κύριόν του. Ό 
μίστερ Φράνκ, λοιπόν, παρουσιάσθη. πήρε τή βαλί
τσα μου καί μοΰ είπε λακωνικώτατα : 'Ο κ. Τσά
πλιν έργάζεται .

Τό δωμάτιον είς τό όποιον μ* έγκατέστησαν ευρί
σκετε είς τό πρώτο πάτωμα. Είς τό πάτωμα αύτό 
δέν υπάρχουν άλλως τε παρά τρία μόνον δωμάτια 
καί τό καθ’ ένα άπ’ αύτά έχει τό ιδιαίτερό του 
μπάνιο. Είναι τά δωμάτια αύτά εύρύτατα κάί φωτί
ζονται άπλετα άπό μεγάλα παράθυρα. Σ’ ένα άπ’ 
αύτά μένει ό ίδιος δ Τσάπλιν. Είναι τό μεγαλύτερο 
κάί συνέχεται μέ μία αίθουσα λουτρού εύρωπαϊκοϋ 
καί τουρκικού καί αίθουσα γυμναστικής. Άφ’ ου 
δλλαξα είς τό δωμάτιό μου. κατέβηκα στό Ισόγειο. 
Εκεί ύπάρχει τό κλασικό σαλόνι μέ τά-βαρεία 
σκούρα έπιπλα, ένα άλλο μικρό σαλονάκι πολύ 
φωτεινό καί πολύ χαρούμενο, μέ άνοικτόχρωμες 
γιαπωνέζικες ελαιογραφίες στόν τοίχο καί μιά θαυ
μάσια βιβλιοθήκη, στήν όποία βρήκα μερικές περί
φημες σπάνιες εκδόσεις. 'Η τραπεζαρία έχει έπίσης 
ελαφράν καί εΰθυμον άτμόσφαιραν. Είναι μικρά 
θμως καί μόλις έπαρκεΐ διά δύο πρόσωπα πράγμα 
■που άποδεικνύει δτι δέν γευματίζουν ποτέ περισ
σότεροι προσκεκλημένοι είς τού Τσάρλυ Τσάπλιν.

"Ακόυσα τόν θόρυβο τής μηχανής ένός αύτοκινή- 
jou, τό όποιον ήρχετο πρός τό σπίτι, άλλά δέν 
έδωσα μεγάλη προσοχή. Αίφνης ένας ήχος έλαφρών 
Βημάτων ήκούσθη πίσω μου, έστρεψα τό βλέμμα μου 
και είδα ένα μικρό κομψό παιδικό προσωπάκι. Ή

κρατήσω συντροφιά.
— Ό κ. Τσάπλιν έργάζεται.... παρατηρώ.
— ’Εργάζεται— μοΰ άπαντά. Έργάζεται πολύ 

Έδώ καί δυό έβδομάδες. Δέν βγαίνει σχεδόν καθό
λου άπό τό δωμάτιό τοφ. Δέν διακόπτει τήν εργα
σία του παρά μόνο γιά τό φαγητό. Μερικές ήμέρες 
δέν τόν βλέπομε καθόλου. Δέν τόν βλέπει κανείς. 
Ώς καί τό κρεββάτι του τό φτιάνει μόνος του-

Καί σείς τί κάνετε; Πώς περνάτε τόν καιρό 
σας ; Έδώ καί μερικούς μήνες—δέν τό άγνοήτε — 
έχετε γίνει μία διασημότης.

Μοΰ άπαντά : Δέν έχει τήν γνώμη πώς έγινε 
ήδη μεγάλη καλλιτέχνις. Είναι νέα καί τής χρειά
ζεται νά μελετήση πολύ. Τώρα μαθαίνει τραγούδι. 
Έπίσης χορούς καί γερμανικ_ά. Τά γαλλικά καί τά 
άγγλικά τά χειρίζεται—έννοεΐται—περίφημα.

— Ο κ· Τσάπλιν έργάζεται, λοιπόν·,..
Επανέρχομαι είς τήν αυτήν παρατήρησιν πού 

άρχίζει περιέργως νά γίνεται καί σέ μέ άναγκαίά.
’Αλλά νά ! ’Επάνω στήν ώρα: 'Ο κ. Τσάρλυ Τσά

πλιν εϋρίσκεται έξαφνα εμπρός μου.
‘Η πρώτη μου έντύπωσις μοΰ ύπαγορεύει τήν σκέψι:
- Πόσο γήρασε ! Τά μαλλιά του είναι κατάλευκα, 

σάν τό χιόνι. Άλλ’ ένω τό βλέμμα μου γλυστρςι 
έπάνω στά χαρακτηριστικά του, πού διατηρούν 
πάντως τις παληές εύγενικές καί συγχρόνως σκλη
ρές γραμμές, μιά άλλη έντόπωσι, μοΰ ύπαγορεύει 
τήν εναντία σκέψι:

— Αύτός δ άνθρωπος, λέγω, δέν θά γηράση ποτέ. 
Αυτός ό άνθρωπος δέν είναι δυνατόν νά γηράση·.

θά μπορούσε νά πή κανείς πώς ό Τσάπλιν έμάν- 
τευσε τή σκέψι μου.

— Γήρασα, δέν εϊν’ έτσι ; παρατηρεί. Πόσον καιρό 
έχομε νά ιδωθούμε ; Σχεδόν δέκα έτη ! Πόσες μετα
βολές μέσα σ’ αύτό τό διάστημα!...

Μοϋ δείχνει μέ τό δάκτυλο τόν πύργο Πίκφορδ, 
δπου έμεναν οί άχώριστοι φίλοι του. ό Ντούγκλας 
Φαίρμπανκς καί ή Μαίρη Πίκφορδ καί μοϋ λέγει:

— "Εμαθα πώς ή Μαίρη σκέπτεται νά πωλήση 
αύτό τό σπίτι ... "Εχει δίκηο. Ό πύργος είναι πολύ 
μεγάλος γιά μιά γυναίκα μόνη. ..

Ή φωνή του φαίνεται νά έχη κάποιον τόνο θλί- 
ψεως. Ή Πίκφορδ είναι τό σύμβολο μιάς έποχής 
χαρούμενης, τής έποχής τής νεότητος, τής έποχήςς 
κατά τήν όποία ή ζωή ήτο τόσα εύκολη καί τόσο 
εύχάρ^στη στό Χόλλυγουντ...

— ηέρετεδτι κατά τήν διετίαν άπό τοΰ 1915
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μέχρι τοΰ 1917 «έγύρισα 24 φίλμς; Ναι ήταν καλή 
έποχή έκείνη...

Νά ή στιγμή γιά νά μποΰμε σέ μιά κανονική 
συνέντευξη

— Ό κόσμος τοΰ λέγω θέλει νά μάθη σέ Γι 
έχετε άφιερώσει τώρα τελευταία τόν καιρό σας.

— ’Εργάζομαι πάνω στά σχέδια ένός φίλμ, άπαν
τά σοβαρά καί ήρεμα δ Τσάπλιν.

»"Ενα φιλμ—συνεχίζει-πού θά στοιχίση τρία 
έκατομμύρια δολλάρια. ’Εκτός δμως άπ’ αύτό δέν 
μπορώ νά σάς πώ οΰτε λέξι γιά τό τί άφορά τό νέο μου φίλμ».

Ξέρω δμως. Ή Φήμη έχει διαδοθή ευρύτατα 
πάνω στό θέμα τής έργασίας τοΰ Τσάρλυ Τσάπλιν. 
Τοΰ λέγω :

—Υπάρχει ή πληροφορία δτι έχει άγοράσει τό 
δικαίωμα τής κινηματογραφήσεως ένός βιβλίου, τοΰ 
όποιου ό τίτλος είναι «Ρέτζενστ». Τό έργον εκτυ
λίσσεται είς τήν Αγγλίαν πρό ένός αϊώνος. Διά 
πρώτην φοράν θά άνεβάση ό Σαρλώ έργον ίστορι κόν.

Μειδιά.
— Μπορεί—μοΰ άπαντά Άλλά δέν θά πάρω 

κανένα ρόλον. Γράφω καί έτοιμάζω τήν σκηνοθεσία 
γιά τήν Πωλέτ

Κινηματογραφικά πέν&η
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— Βέβαια, πρόκειται γιά όμιλοΰσα ταινία...
Ό Τσάρλυ Τσάπλιν έργάζεται δλο τό πρωί καί 

δλο τό άπόγευμα. Τό πρωί κάποτε διακόπτει τήν 
έργασία του. Τό άπόγευμα ποτέ Ή νύκτα τόν βρί
σκει σκυμμένον έπάνω στήν έργασία.

— Πρέπει, έν τούτοις νά διασκεδάσετε κάπως 
μιά καί ήλθατε έδώ—μοΰ λέγει δ Τσάπλιν. Έγώ 
έργάζομαι. Καί δέν θά έλαττώσω τή δουλειά μου. 
Πάντως έχω καλέσει μερικούς φίλους, θά περάσετε 
εύχάριστα. Νά κάμετε καί τήν καϋμενοΰλα τήν 
Πωλέτ νά ξεσκάση κομμάτι.

(Λές συλλογίζομαι, καί δέν ζή καί δέν υπάρχει 
παρά μόνο γιά τή μικρή Πωλέτ. Είναι τό καλλιτε
χνικό του εύρημα).

Πραγματικά. Τήν έπομένην ήλθαν μερικοί άπό 
τούς πιστοτέρους φίλους τοΰ Τσάρλυ Τσάπλιν.

-Τοΰ παραμένετε πιστός καί σείς: — μοΰ είπε κάποιος.
— Ναι-

Καί δμως έχει τόσους λίγους πιστούς ... παρε- 
τήρησε άλλος, ©υμάσθε. Τό Χόλλυγουντ άλλοτε 
τόν ύπήκουε. Ήτο ό δικτάτωρ. "Εδιδε τόν τύπο. 
Κάθε ταινία πού «έγύριζε»ήτο καί ένα μάθημα κινη
ματογραφικής τέχνης. Έβάδιζαν έπί τά ίχνη του. Ό 
Τσάπλιν είναι πλέον νεκρός διά τό Χόλλυγουντ. 
Κανείς δέν τον προσέχει Τά φίλμς πού «γυρίζει» 
κάθε τρία ή τέσσαρα έτη δέν ήμποροΰν φυσικά νά 
έπηρεάσουν τήν τεχνοτροπία τής κινηματογραφίας. 
Σήμερα ό Τσάπλιν άπέθανε. Είναι νεκρός διά τό 
Χόλλυγουντ.

— Καί διά τήν τέχνην ; παρετήρησεν άλλος
— Διά τήν τέχνην ■
— "Οχι.
Ή παρέα τών φίλων, δλοι έξέχοντες πρωταγω- 

νισταί τής δθόνης ήσαν σύμφωνοι. Curt Riess

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
’ Απέθανε καί έκηδεύθη σεμνοπρεπώς τήν 

παρελθοϋσαν Πέμπτην 22 ’Απριλίου, ό Γεώρ
γιος Βακογιάννης, πατήρ τοΰ έκ τών διευθυν
τών τής « Ελλ. Κινημ 'Ενώσεως» κ Εύαγ. Βα- 
κογιάννη Ό μεταστάς, τύπος καλοκαγάθου 
άλλά καί δραστηρίου άνδρός, ύπήρξεν ό στυλο- 
βάτης τοΰ έλληνικο’ΐ Κινηματογράφου. Προελ- 
θών έξ άλλου έαπορικοϋ κλάδου, ένδιε- 
φέρθη δσον όλίγοι διά τήν άνάπιυξιν τοΰ 
έμπορίου τοΰ Κινηματογράφου έν Έλλάδι. δη- 
μιουργήσας τήν A, Ε « Σινέ-’Οριά*» καί διατε- 
λέσας πρόεδρος τοΰ Δ. Σ. ούιής μέχρι τών τε
λευταίων του ήμερων. Τί προσέφερε ό Γεωρ. 
Βακογιάννης διά τής «Σινέ Όριά»» είναι τοΐς 
πΛσι γνωστόν.

Ή έλληνική κινηματογραφία, ή όποία σχε
δόν έδημιουργήθη καί άνεπτύχθ η ύπό τήν θαρ 
ραλέαν καί έμπνευσμένην καθοδήγησιν τοΰ Γεωρ
γίου Βακογιάννη θρηνεί τήν άπώλειαν τοΰ δη
μιουργού της καί μαζί της όλόκληρος ό κίνημα 
τογραφικός κόσμος πού έκτιοοΰσε τόν μετα- 
στάντα ώς άνθρωπον, ώς φίλον καί ώς συνά
δελφον.

’Ιδιαιτέρως ό «Κινηματογραφικός ' Αστήρ» 
πενθεί τόν πρόωρον θάνατον τοΰ Γεωργ. Βα- 
κογιάνιη καί εύχεται είς τήν οικογένειαν αύτοΰ 
•«αί Ιδιαιτέρως είς τόν φίλτατον υΙόν του κ 
Εύαγ. Βακογιάννην, συνεχιστήν τοΰ έργου του, 
πάσαν παρηγοριάν.

Τό Δ. Συμβούλιου τής Π.Ε.Κ. συνελθόν έκτακτον; έπί 
τώ βανάτφ τ ιΰ επιτίμου προέδρου αύτή: Γεωργ. Βσκο- 
γιάννη. εψήφισεν δπως έκφρασθώσι τό συλλυπητήρια τής 
‘Ενώσεωε πρός τήν οικογένειαν τοΰ μεταστάντος, παρα
κολούθηση τήν κηδείαν ολόκληρον τό λ. Συμβούλιο» καί 
διέθεσε αντί στεφάνου δραχμάς 500 ύτέρ τού Σανατορίου 
Σωτηρία, είς μνήμην τοΰ μεταστάντος.

’Επίσης τό Δ Συμβούλων τής Π.Ε.Υ.Κ-Ε. έν έκτα· 
κιω συνεδριάσει του άπεφάσισε δπως παρακολούθηση 
τόν κηδείαν ολόκληρον τό Δ. Συυβούλιον, έκφρασίίώσι τά 
συλλυπητήρια τής ‘Ενώσεωτ πρός τήν οικογένειαν τοΰ 
μετασιάνιο; καί τήν Π. Ε.Κ. καί καταθέσει στέφανον είς 
τόν τάφον τοϋ έκλιπόντος.

ΕΓΓΡΑΦΛΙ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉΝ

Τάσος Μαρτίνος 
Λ. Κελεμουρίδης 
I- Φραγκουδάκης 
Κινημ. Πανελλήνιον 
Π. Ε Υ Κ. Ε.
ΓιαννούτσικΟς καί 
Πετσιαβάς 
Σ. Κάτσιος 
Δ. Τζέμης καί Σια

Άθήναι 1-4-937 Μέχρι 30-3 -938
Νάουσα 1-1-937 » 30-12-937
Βόλος 1-1 937 30-12-937
Λαμία 1 4 937 30-3 -938
Άθήναι 1-4-937 30-3 -938

1-4-937 30-3 -938
θεσ)νίκη 1-4-937 » 30-3 -938
Άθήναι 1-4-937 3C-3 -938

ΜΙΚΡΑ Ι\Ι ΕΑ

—Τό κουτσομπολιό τοΰ Χόλλυγουντ άναφέρει 
δτι δ Ρόμπερτ Ταίηλορ. δ νέος γόης τοΰ άμερικα- 
νικοϋ κινηματογράφου, δείχνει μεγάλο ένδιαφέρον 
γιά τήν Βαρβάρα Στάνγουϊκ. Δέν χωρίζουν οΰτε 
λεπτόν·

—Ή Μάρλεν Ντήτριχ, άποπερατώσασα τό φίλμ 
τοΰ Ζάκ Φεϋντέρ Ιππότης χωρίς πανοπλίαν» άνε- 
χώρησε δΓ Αμερικήν.

—Τό μεγάλο ναυτικόν φίλμ Οί Λόϋντς άπό τό 
Λονδΐνον». παραγωγής «Τουέντιεθ Σέντσορυ Φόξ», 
προεβλήθη είς ειδικήν παράστασιν είς τά Ανά
κτορα τοΰ Λονδίνου ένώπιον δλης τής βασιλικής 
οίκογενείας καί άλλων έκλεκτών προσωπικοτήτων.

ID I I ΥΠΟ ΤΟΪ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΝΙΑΣ dUk.

° ΓΜ I κ ΑΤΤΙΚΟΥ ή

Παραγωγή Lloyd Film
ΛΕΥΚΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ

Όμιλοΰσα γερμανιστ'ι Προεβλήθη στό Ρέξ,»
Έκμετάλλευσις: Άνζερβός Λ. Ε.

Τά γεγονότα τής Ρωσσίας τοΰ 1917 έδωσαν ά- 
φορμή στόν γνωστόν σκηνοθέτην Κάρλ Άντον νά 
παρουσιάση ένα άπό τά πιό ένδιαφέροντα γερμα
νικά φίλμς τών τελευταίων έτών.

’Ίσως τό σενάριο, κατά τά άλλα έξαιρετικά συ
ναρπαστικό, νά προπαγανδίζω κάπως περισσότερον 
φανερά άφ’ δτι πρέπει κατά τοΰ κομμουνισμοΰ. 
Αύτό καί μερικές ύπερβολές, καί άπιθανότητες, ό- 
φειλόμενες κι’ αύτές στόν σεναρίστα, είναι τά μειο
νεκτήματα τοΰ φίλμ. Άλλά είναι τόσα τά προτερή
ματα τών ’’Λευκών Σκλάβων,, ώστε αυτά μποροΰν 
νά θεωρηθοΰν ώς μικρολεπτομέρειες.

Σκηνοθεσία, τεχνική, φωτογραφία, έρμηνεία ήθο- 
ποιών, άτμοσφαΐρα, κίνησις όχλου, ρυθμός, δλα 
είναι τέλεια καί άποτελοΰν άπό τά πλέον δμοιο- 
γενή σύνολα πού είδαμε έφέτος.

Αί σκηναί τής έπαναστάσεως. ρεαλιστικότατες, 
γεμάτες ζωή καί άλήθεια, συγκαταλέγονται μεταξύ 
τών ώραιοτέρων πού μάς έδωσε ποτέ ό γερμανικός 
κινηματογράφος

ΟΙ ήθοποιοί. δπως έγράψαμε καί παραπάνω, είναι 
όλοι στούς ρόλους των. Μέ ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν 
ξαναυρίσκομεν τήν Καμίλλη Χόρν τών παλαιών κα
λών ήμερών. Ή άλησμόνητη Μαργαρίτα τοΰ “Φά- 
ουρτ., υστέρα άπό σειράν άποτυχιών, εύρήκεν έπί 
τέλους ένα ρόλον άντάξιόν της. Ό Βάρνερ Χίλντς 
(Βόρις Βολίνσκυ) πολύ καλός. Έπίσης καλός δ πα
λαίμαχος Τεοντόρ Λός στό δύσκολο ρόλο τοΰ Διοι- 
κητοΰ. Χαρακτηριστικός καί άμίμητος ό ύποδυόμε- 
νος τόν κομμισσάριον

Γενικά πρόκειται περί μεγάλου έμπορικοΰ φίλμ. 
προωρισμένον νά σημειώση παντοΰ δ που προβληθή 
λαμπράν έπιτυχίαν.

Παραγωγή ”Metro-Goldwyn
ΖΙΓΚΦΙΛΝΤ

"Ομιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν Όρφέα» 
dubbing

Έκμετάλλευσις: Μέτρο - Γκόλντουίν A. Ε.
Ή ζωή τοΰ περίφημου άμερικανοΰ ίμπρεσσαρίου 

Ζίγκφιλντ. τοΰ δημιουργοΰ τών ’‘Ζίγκφελντ Φόλλις,, 
έχρησίμευσεν ώς βάσις τοΰ ύπό κρίσιν φίλμ. Είναι 
γνωστά άνά τήν ΰφήλιον τά μεγαλοπρεπή μουσικά 
θεάματα πού άνεβίβασε δ δαιμόνιος ίμπρεσσάριος 
τόσον διά τόν πλοΰτον καί τό γοΰστο πού τά έχα- 
ρακτήριζε δσον καί. ιδίως, διά τάς άπειρους ώραίας 
γυναίκας πού συμμετείχαν. Πολλοί άπό τούς διαση- 
μοτέρους ‘ άστέρας., τοΰ άμερικανικοΰ θεάτρου καί 
κινηματογράφου ήρχισαν τήν καρριέρα των ώς ά- 
πλά γκέρλς.

Είς τά “Ζίγκφιλντ Φόλλις.,, Ή Μάριον Νταΐβις, 
ή Μαίη Μούρραιη, ή Μαίριλον Μίλλερ. ό "Εντυ 
Κάντορ. δ Γουΐλ Ρότζερς καί πλεϊστοι άλλοι άνε- 
δείχθησαν άπό τόν Ζίγκφιλντ.

Τό θέμα αύτό δμως γιά τόν τόπον μας δέν πα
ρουσιάζει μεγάλο ένδιαφέρον, δεδομένου άλλωστε 
ότι είς τούς περισσοτέρους έλληνας δέν λέγει τί
ποτε τό όνομα τοΰ Ζίγκφιλντ. Φυσικόν ήτο νά έν- 
θουσιάση μόνον τούς άμερικανούς, πού τόν έγνώρι- 
σαν, τόν παρηκολούθησαν είς τήν σταδιοδρομίαν 
του καί τόν έλάτρευσαν (δ Ζίγκφελντ μόλις πρό δ-

λίγων έτών άπεβίωσεν). Έάν δέ τό φίλμ έσημείωσεν 
έπιτυχίαν καί είς τήν Εύρώπην, αύτό όφείλεται κυ
ρίως είς τό καλλιτεχνικόν του “άνέβασμα,, καί είς 
τά έξαιρετικά νούμερα πού περιλαμβάνει. Είς τήν 
Ελλάδα άπεδείχθη πλέον δτι αί έπιθεωρήσεις, δσον 
δήποτε πλούσιαι καί καλοβαλμέναι έάν είναι, δέν 
πιάνουν.ΓΓ αύτόν τόν λόγον καί τό "Ζίγκφιλντ,, διότι 
μάλλον ώς μεγαλοπρεπές θέαμα πρέπει νά θεωρηθή. 
δέν έσημείωσεν τήν έπιτυχίαν πού έγνώρισεν καί 
δικαίως άλλωστε, είς άλλα μέρη.

Άπό τούς ήθοποιούς ό Οΰΐλλιαμ Πάουελ τά κα
ταφέρνει άρκετά καλά ώς Ζίγκφιλντ, δεδομένου μά
λιστα δτι δ ρόλος αύτός δέν είναι άπ’ έκείνους είς 
τούς όποιους διάπρέπει. Καλός έπίσης δ φράνκ 
Μόργκαν είς τόν ρόλον τοΰ άνταγωνιστοΰ τοΰ 
Ζίγκφιλντ. Ή Λουΐζ Ράϊνερ, ή νεαρά βιεννέζα ήθο
ποιός, είς τόν ρόλον τής "Αννας Χέλντ δείχνει άξιο· 
πρόσεκτο καί πολλά ύποσχόμενον ταλλέντο καί προ
σωπικότητα. Παρουσιάζει πρός τό παρόν άρκετάς 
άδεξιότητας καί ώρισμένας ύπερβολάς αί όποΐαι δ
μως είναι βέβαιον δτι μέ τόν καιρόν καί τήν πεί
ραν θά έκλείψουν.

Η Μύρνα Λόϋ είς τόν ρόλον τής Μπίλλυ ΜποΟρκε 
τής δευτέρας συζύγου τοΰ Ζίγκφιλντ, ποΰ είναι γνω
στή είς τό κοινόν μας άπό διαφόρους έμφανίσεις 
της είς τόν κινηματογράφον ( ‘Πώς έσβυσε μιά ά- 
γάπη., “Χρυσή πεταλούδα,. “Κληρονομικότης., κ. ά ), 
δέν έχει πολλά πράγματα νά δείξη. Άλλά ό κύριος 
πρωταγωνιστής τοΰ έργου τούτου είναι τά άπειρα 
ώραιότατα γκέρλς πού λαμβάνουν μέρος. Αληθινόν 
χάρμα δφθαλμών ’Τό φίλμ. δπως έγράψαμε καί παραπάνω, δέν έση- 
μείωσε τήν έπιτυχίαν πού έδικαιοΰτο νά γνωρίση. 
Πάντως άποτελεΐ ένα θέαμα πού άξίζει νά τό δή 
κανείς.

Παραγωγή Warner Bros

ΜΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα 

dubbing
Έκμετάλλευσις : Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ A. Ε

Τό φίλμ αύτό ξεφεύγει άπό τά συνηθισμένα. Τό 
σενάριο είναι πρωτότυπο καί άρκετά τολμηρό. "Αν 
έλειπαν μάλιστα ώρισμέναι άβαρίαι πού έγιναν διά 
λόγους έμπορικούς καί τό έξεζητημένον καί άψυχο- 
λόγητον φινάλε, θά ήταν έξαιρετικά ένδιαφέρον.

Τό έργον έσκηνοθετήθη άπό τόν Άλφρεντ Γκρήν, 
έναν άπό τούς πιό τολμηρούς σκηνοθέτας τοΰ άμε- 
ρικανικοΰ κινηματογράφου. Ιδιαιτέρα προσοχή άπε- 
δόθη είς τήν δημιουργίαν άτμοσφαΐρας (δπως λ. χ. 
στή σκηνή τοΰ πρώτου φιλήματος τής έπικίνδυνης 
γυναίκας καί τοΰ πρωταγωνιστοΰ μέσα στήν καται
γίδα καί στό σαλόνι δταν ή Νταΐβις θέλει νά κα- 
τακτήση τόν Φράνσοτ Τόν) καί τό παίξιμο τών ηθο
ποιών.Ή Μπέττυ Νταΐβις, ή προσωπική αύτή καλλιτέ- 
χνις μέ τό ιδιόρρυθμο ταλέντο, μας ήταν γνωστή άπό 
περισυνάς της έμφανίσεις.

Γιά πρώτη δμως φορά μάς δίνει μιά τόσον ένδια- 
φέρουσαν δημιουργίαν, γιά τήν όποιαν μάλιστα έτι- 
μήθη ύπό τής άμερικανικής Ακαδημίας Καλών Τε
χνών μέ τό Αον βραβεΐον ήθοποιΐας τοΰ 1936, Ό 
Φράνσοτ Τόν άντάξιος σύντροφός της. άν καί δ ρό-
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«Κ 1ΝΗΜΑΤΟΓΡ ΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»
ίΚ 1ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΧ- ΑΣΤΗΡ»

λος του δέν τόν βοηθεΐ έπαρκώς. ‘Η Μάργκαρετ 
Λίντσναιη νόστιμη καί κομψή.

Συμπέρασμα: Φιλμ πρωτότυπο καί ένδιαφέρον, 
τό όποιον παρά τις ώρισμένες άτέλειές του άξίζει 
νά δή κανείς.
Παραγωγή U niversal

ΣΟΟΥ ΜΠΩΤ
'Ομιλούσα άγγλιστί Προεβλήθη στό Πάνθεον»
Έκμετάλλευσις: Άμολοχίτη, Βουλγαρίδη - Α.Ε.Κ.Ε

Ή περίφημη αμερικανική όπερέττα τοϋ Τζέρομ 
Κέρν, γνωστή μας άπό τήν ήχητικήν της έκδοσιν μέ 
πρωιαγωνιστάς τήν Λάουρα Λάπλαντ καί τόν Ζό- 
ζεφ Σίλντκράουντ. ήταν φυσικόν νά γνωρίση νέαν 
κινηματογραφικήν διασκευήν.

Ή νέα έκδοσις μδς δίνει τήν ευκαιρίαν ν’ άκού- 
οωμε τά περίφημα τραγούδια τοΰ Τζέρομ Κέρν έκ- 
τελοάμενα άπό τήν Ίρέν Ντάν. τόν "Αλαν Τζόνς καί 
τόν λαμπρόν νέγρον βαθύφωνον Πώλ Ρόμπεζον, τόν 
γνωστόν μας άπό τό “Μποζαμπό,,.

Δυστυχώς τό φίλμ δέν μπορούμε νά τό κρίνωμεν 
£ίς τήν άξίαν του διότι μάς παρουσιάσθη κομμένο 
κατά τρόπον οίκτρόν, τόσον ώστε έκτος άπό τά ά- 
ναπόφευκτα χάσματα νά κινδυνεύη καί αύτή άκόμη 
ή έννοια τοΰ έργου. Δρίμα! γιατί φαίνεται πώς τό 
Φιλμ ήτο άξιον προσοχής καί καλλυτέρας τύχης.

Προτιμότερον είναι νά μή προβάλλεται μιά ται
νία παρά νά κατακρεουργήται μέ τόσον έλαφράν 
συνείδησιν καί νά καθίσταται άγνώριστη.

Παραγωγή Ufa

ΣΟΝΑΤΑ ΚΡΩΥΤΣΕΡ
Ομιλούσα γερμανιστί Προεβλήθη στό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις Ε.Κ.Ε.
Τό ύπό κρίσιν φίλμ είναι διασκευή τοΰ ομωνύμου 

έργου τοΰ Δέοντος Τολστόϊ. Δέν θ’ άσχοληθώμεν 
έδώ κατά πόσον άδικεΐται ή όχι τό έργον τοΰ μεγά
λου ρώσσου φιλοσόφου είς τόν κινηματογράφον.

Μάς άρκεΐ δτι τό φιλμ είναι άρκετά ένδιαφέρον, 
τόσον ώς ύπόθεσις δσον καί ώς έρμηνεία.

‘Η άτμοοφαΐρα τής Τσαρικής Ρωσσίας άποδίδε- 
ται άρκετά πιστά

Ό Πέτερ Πέτερσεν στόν ρόλον τοΰ συζύγου, είς 
τόν όποιοι ή μουσική ξυπνά τό αίσθημα τής ζή
λειας, είναι πολύ καλός. Είναι φυσικώτατος καί δ- 
λοζώντ ανος.

‘Η Λίλ Ντάγκοβερ καλλίτερη άπό άλλες έμψανί- 
°εις της. Ο ’Άλμπερ Σάνχελς άντιπαθής άνθρωπος 
καί μέτριος ήθοποιός.

Ή μουσική τοΰ Μπετόβεν πού συνοδεύει τό έρ- 
Υον τοΰ προσδίδει ιδιαιτέραν γοητείαν.

Συμπέρασμα : Έργον άξιόλογον, κάπως βαρύ, 
αντιπροσωπευτικόν τής γερμανικής τεχνοτροπίας. 
θ_τίτλος του, ό συγγραφεύς του, καί ή μουσική του 
τοΰ έξασφαλίζουν τήν εμπορικότητα.

Παραγωγή 20th Century - Fox

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ
Ομιλοΰσα άγγλιστί Προεβλήθη στό «Πάνθεον»

Έκμετάλλευσις: ‘‘Φόξ Φίλμ Α· Ε .,

Πολεμικόν φίλμ πού έκτυλίσσεται είς τό γαλλι
κόν μέτωπον κατά τήν έποχήν τής παγκοσμίου συρ- 
ράξεως.

Τό σενάριο δέν ικανοποιεί Περιέχει άρκετάς 
κτυπητάς άπιθανότητας πού τό άδικουν. ’Αλλά ή 

σκηνοθεσία τοΰ Χόουαρντ Χώκς καί ή έρμηνεία τών 
ήθοποιών μάς άποζημιώνουν διά τά μειονεκτήματα 
τοΰ σενάριο.

Ώρισμέναι πολεμικοί σκηναί είναι άναμφισβητή- 
τως άπό τάς ώραιοτέρας πού είδαμε ποτέ.

Άπό τούς ηθοποιούς τέλειοι ό Γουώρνερ Μπάξ- 
τερ καί ό Φρέντερικ Μάρς. Δέν ξέρει κανείς ποιόν 
άπ' τούς δυό νά προτιμήση. Ή Τζούν Λάγκ, πολύ 
νόστιμη, άδικεΐται κάπως άπό τό κτένισμά της. Τό 
παίξιμό της ευσυνείδητο. Ό Λάϊονελ Μπάρρυμορ 
πολύ ύπερβολικός.

Γενικά πρόκειται περί έργου έκ τών καλλιτέρων 
τοΰ είδους. Τό κοινόν μας έδειξε πάντοτε έξαιρετι· 
κόν ένδιαφέρον διά τά πολεμικά φίλμ, δέν ύπάρχει 
δέ λόγος νά μή συμβή τό ίδιο καί διά τό ύπό κρίσιν.

Παραγωγή Paramount
ΤΖΕΝΝΥ ΤΖΕΡΑΡΝΤ

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό·Παλλάς· 
dubbing

Έκμετάλλευσις Άμολ. Βουλγαρίδη καί Α. Ε. Κ Ε.

Τό φίλμ αυτό, έμπνευσμένον άπό Τό ομώνυμον 
μυθιστόρημα «ου άμερικανοΰ συγγραφέως Ντράϊ- 
ζερ, θυμίμει πολύ τό γνωστόν ‘ Περιθώριον τής 
ζωής, χωρίς νά έχη δμως τήν φίνέτσα έκείνου. "Ισως 
ώς φιλολογικόν έργον ,τό “Τζέννυ Τζέραρντ,. νά είναι 
καλλύτερον. άλλά ή κινηματογραφική διασκευή του 
δέν φθάνει τήν τελειότητα τοΰ δευτέρου

Τό μεγαλύτερον θέλγητρον toO ύπό κρίσιν φιλμ 
συνίσταται είς τήν έρμηνίαν τής Σιλβία Σίντνευ. Ή 
χαριτωμένη άμερικανίς καλλιτέχνις σηκώνει τό βά
ρος τοΰ ρόλου της μέ θαυμαστήν δεξιοτεχνίαν, έχει 
δέ στιγμάς δραματικής έξάρσεως πού συγκλονίζουν

Δι’ αύτήν καί μόνον άξίζει τόν κόπον νά παρα- 
κολουθήση κανείς τό φίλμ, τό όποιον δμως, άτυχώς 
δέν έσημείωσεν κατά τήν προβολήν του είς τό 
“Παλλάς,, έπιτυχίαν καί έπέρασε τελείως άπαρα- 
τήρητον.
Παραγωγή 20th Century

ΜΙΑ ΧΡΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑ
(Τά πεντάδυμα τοϋ Καναδά)

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφεα» 
dubbing

Έκμετάλλευσις Φόξ Φίλμ Α· Ε.

‘Η έπιτυχία τοΰ ύπό κρίσιν έργου, τοΰ όποίου ό 
πραγματικός τίτλος είναι -‘Ο ιατρός τής Επαρχίας,, 
είς τήν Αμερικήν καί τήν Εύρώπην είναι γνωστή. 
Τόσον τό κοινόν δσον καί ή κριτική τό ύπεδέχθησαν 
μέ ένθουσιασμόν. Είς τήν πόλιν μας άνεμέναμεν άν 
δχι παρομοίαν πάντως εύμενή ύποδοχήν.

Κατάπληξιν λοιπόν μάς προεκάλεσεν ή μή έπ.- 
τυχία του. γιατί δμολογουμένως τό “Μιά χρυσή 
καρδιά., είναι φίλμ ποΰ έπρεπε νά έργασθή καλά.

Πρόκειται περί κοινωνικοΰ έργου δχι κοινού, μέ 
βάθος, μέ ολήθειες καί μέ άρκετήν δόσιν φιλοσο
φίας, πού έχει τό έξαιρετικόν προτέρημα, νά είναι 
πάντα ευχάριστο καί νά κρατή άδιάπτωτο άπ- άρ· 
χής μέχρι τέλους τό ένδιαφέρον τοΰ θεατοΰ.

Ποΰ λοιπόν πρέπει νά άποδοθή ή άποχή τοΰ κοι- 
νοΰ ; Κατά τήν γνώμην μου, είς τήν κακήν διαφήμι- 
σίν του.

Οΐ διαφημισταί έστηρίχθησαν σχεδόν άποκλειστι- 
κώς είς τά πεντάδυμα τοΰ Καναδά, ένφ είναι γνω
στόν δτι τέτια πράγματα δέν πιάνουν είς τό κοινόν 
μας. Ό κόσμος, διαβάζοντας τις σχετικές διαφημί
σεις ένόμιζεν δτι θά παρακολουθοΰσε τήν ζωήν ένός 
Βρεφοκομείου καί διερωτάτο. δικαίως, τί θά μπορού
σαν ν* άποδώσουν παιδάκια ηλικίας 2 έτών- Είς τήν 

πραγματικότητα δμως δέν συμβαίνει τίποτε τέτιο. 
Τά πεντάδυμα άποτελοΰν άπλώς μιά άττραξιόν καί 
έμφανίζονται μόνον στις τελευταίες σκηνές τοΰ 
έργου.Πάντως άνεξαρτήτως τής έπιτυχίας ή μή τοΰ έρ
γου τούτου κατά τήν προβολήν του είς τόν ‘Όρ· 
φέα,, έχομεν τήν γνώμην δτι τό “Μιά χρυσή καρ
διά,, μέ μιά κατάλληλη διαφήμισι θ’ άρέση παντοΰ 
δπου προβληθή, δεδομένου άλλωστε δτι έχει δλα τά 
στοιχεία πού άπαιτοΰνται πρός τοΰτο.

Παραγωγή London Film
Η ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΖΩΗ

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Τιτάνια 
dubbing

Έκμετάλλευσις Ε·Κ.Ε·

Ποτέ δέν έφανταζόμεθα δτι ή ήνωμένη προσπά
θεια τοΰ Ούέλς και τοΰ "Αλεξ Κόρντα θά παρου
σίαζε τό κατασκεύασμα πού είδαμε είς τό «Τιτάνια ». 
Έάν έξαιρέσει κανείς μερικά ένδιαφέροντα φωτο
γραφικά κόλπα, τό ύπόλοιπον έργον δέν είναι Ικα
νόν νά προσελκύση τό ένδιαφέρον οΰτε καί τών μι
κρών παιδιών άκόμη. Είναι περίεργον πώς ό Ούέλς, 
ό όποιος ήσχολήθη είδικώς είς τά ζητήματα τής 
μελλοντικής έξελίξεως τοΰ κόσμου, συνέγραψε τό 
σενάριο τής «Μελλούσης ζωής», πού μόνον ειρωνικά 
μειδιάματα μπορεί νά προκαλέση, καί έδέχθη μάλι
στα νά τό παρουσιάσουν καθ’ δν τρόπον μάς τό 
παρουσίασαν.Βέβαια, δ σχετικός πλούτος άπό τήν σκηνοθεσίαν 
δέν λείπει, άλλά λείπει κυρίως τό γοΰστο, καί γε
νικά είναι όλοφάνερο δτι δ σκηνοθέτης, τήν προσοχή 
του περιέστρεψε είς τό νά θαμβώση καί νά κατα- 
πλήξη τό κοινόν, ώστε νά μή δώση είς αύτό τόν 
καιρόν ν’ άνακαλύψη τις άρλοΰμπες καί σαπουνό
φουσκες πού τοΰ παρουσιάζή·

Καί νά σκεφθή κανείς δτι ό Ούέλς έπί σειράν 
άρθρων κατέκρινε άμείλικτα τήν εύγενή προσπάθειαν 
τοΰ Φρΐτς Αάγκ είς τήν «Μητρόπολιν .Ή “Μέλλουσα ζωή·· έχει έπιπροσθέτως βραδύτα- 
τον ρυθμόν, διαλόγους άτέλειωτους πού καταντούν 
σωστοί μονόλογοι καί κακήν έρμηνείαν ηθοποιών.

Συμπέρασμα: "Εργον τελείως ,άκατάλληλον διά 
τόν τόπον μας, δπου μόνον ειρωνικά σχόλια μπορεί 
νά προκαλέση·

Παραγωγή Unted Artists
Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΜΟΖΑΡΤ 

Ομιλοΰσα γαλλιστί- Προεβλήθη στό «Παλλάς» 
Έκμετάλλευσις : Άστόρια Φίλμ

Πρόκειται γιά μιά γαλλική κωμωδία τής σειράς 
πού δέν διακρίνεται γιά καμμιά ξεχωριστή άρετή

Ή ύπόθεσις άψελής καί χωρίς ένδιαφέρον, στε
ρείται έπί πλέον τοΰ πνεύματος, τοΰ χιοΰμορ καί 
τών χαριτωμένων διαλόγων πού χαρακτηρίζουν, ώς 
έπί τό πλεΐστον, τις γαλλικές κομεντί.

Τό σύνολον έχει θεατρικόν χαρακτήρα, μέ περιο- 
ρισμένην μεταλλαγήν ντεκόρ, μέ άφθονον διάλογον 
καί μέ άκινησίαν τής φωτογραφικής μηχανής, πού 
έπιτείνει καί τό ύπερβολικό παίξιμο τών ήθοποιών.

Ή Ντανιέλ Νταριέ είς αύτό τό φίλμ άδικεΐται τό
σον άπό τόν ρόλον της δσον καϊ άπό τόν σκηνοθέ
την της. Δέν είναι παρά μιά νόστιμη γυναίκα, φο
βερά έξεζητημένη. Άπό τούς άλλους ήθοποιούς δια- 
σκεδαστικός δ Μπαρόν Φίς.Γενικά πρόκειται γιά ένα μέτριο φίλμ, μέ έμπο- 
ρϊκότήτα περιορισμένην. Β Άττιχός

Παραγωγή Warner Bros
ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΓΗ ΖΩΗ

(Δόκτωρ Σωκράτης)
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Αττικόν» 

dubbingΈκμετάλλευσις: Γουώρνερ Μπρός Φ. Νάσιοναλ Α·Ε.

Φιλμ περιπετειών καί γκαγκστερικών έπεισοδίων 
χωρίς τίποτα ιδιαίτερο έκτός άπ’ τόν πρωταγωνι
στή του. Ό Μιοϋνι χωρίς βέβαια νά φτάνη—δέν τοΰ 
δίδεται καί ή εύκαιρία—τό ύφος τοΰ “Παστέρ,, καί 
τοΰ “Δραπέτη,, δίδει μέ λιτότητα καί άρκετή δύναμι 
τόν ισχυρό τύπο τοΰ γιατροΰ. "Υστερα δμως άπ'τόν 
“Παστέρ,, πώς νά τόν θαυμάσουμε σέ τέτοιους ρό
λους ;Ό “Δόκτωρ Σωκράτης,, στήν πρωτεύουσα δέν 
είχε έπιτυχία, κι’ήταν φυσικό. Τό είδος του είναι 
άπό έκεΐνα πού στούς λαϊκούς κινηματογράφους, θά 
ήλκυε Ό τίτλος του δμως ό έλληνικός-χωρίς ν’ 
άχη σχέσι μέ τό έργο, άδικεΐ καί τήν έμπορικότητα 
του άπό αύτήν τήν άποψι. Μάριος ΣνλΙας

Παραγωγή Ufa

ΕΓΩ ΚΑΙ Η ΑΥΓΟΚΡΑΤΕΙΡΑ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Σπλέντιτ» 

Έκμετάλλευσις: Έλλ. Κινημ· "Ενωσις

Νέα έκδοσις · γαλλική αύτή τή φορά-τοΰ Φίλμτοΰ 
Έριχ Πόμμερ. Τό σενάριο έχει άρκετή πρωτοτυπία 
κι’ δ Πόμμερ ξέρει νά τό ρεαλιζάρει μέ χέρι άλη- 
θινο"’ “μαιτρ , ‘Η σκηνοθεσία του_ είναι πολύ καλή, 
έχει ώραϊα εύρήματα άν καί ποΰ καί ποΰ ό ρυθμός 
γίνεται κουραστικός. ‘Η μουσική τοΰ Έφφενμπαχ 
βοηθεΐ πολύ. Τό τραγουδάκι ίόίως τής Χάρβεϋ έξαι- 
ρετικά εύχάριστο.Άπ’ τούς ήθοποιούς άναμφισβήτητα καλλίτερη ή 
Λίλιαν Χάρβεϋ. θυμίζει τις παλιές της δόξες, έτσι 
χαριτωμένη μέ τό έλαφρά κλαψιάρικο ϋφος τής 
ingenue πού έχει. Παίζει μέ πολλή τέχνη καί θυμί
ζει τήν Χάρβεϋ πού άπετέλει τό είδωλο τών Φίλων 
τής όθόνης, οί όποιοι ίσως άναπολήσουν τόν είδω- 
λολατρικό θαυμασμό ποΰ έτρεψαν γι’ αύτήν. Μιά 
άπ’ τις καλές της δημιουργίες, δπωσδήποτε. Ό Σάρλ 
Μπουαγιέ δέν ήταν δ κατάλληλος-οΰτε κΓ ό Κόνρατ 
Φάϊτ ήταν,, μά ό Μπουαγιέ άκόμα λιγώτερο-γιά τό 
ρόλο τοΰ δουκός τοΰ Κάμπο Φόρμιο· Χωρίς νά έχη 
βέβαια τήν. τραγική άποτυχία τοΰ “Σαγκάϊ,, μ’ δλες 
τις άρκετές καλές στιγμές πού έχει έδώ, δέν ήταν 
δ ένδεικνυόμενος γι’ αύτό τό φίλμ. Κι’ είναι λυπηρό 
τό δτι χρησιμοποιείται έτσι άψυχολόγητα ένας τόσο 
δυναμικός καλλιτέχνης, Ό Πιέρ Μπρασσέρ ύπερβο- 
λικός, έπαιζε σχεδόν φάρσα.

Φίλμ πού βλέπεται εύχάριστα Τά δνόματα τής 
Χάρβεϋ καί τοΰ Μπουαγιέ - αύτοΰ κυρίως · προσελ
κύουν πολύ ■ ιδίως τό άσθενές φΰλον, ποΰ τό έτί- 
μησε άρκετά. Μάριος Σύλλας

—Τό νέον μουσικόν φίλμ τής Τουέντιεθ Σέντσο- 
ρι—Φόξ» «Μιά στό έκατομμύριο» μέ τό όποιον ντε- 
μπουτάρει είς τόν κινηματογράφον ή Σουηδίς 
παγκόσμιος πρωταθλήτρια τοΰ σκι Σόνια Χένι. ση
μειώνει άγριες πιέννες

ΠΩΑΟΥΝΤΑΙ καθίσματα χειμερι»οθ Κινη
ματογράφου μεταχειρισμένα έν καλή καταατά- 
αει καί είς συμφέρουσαν τιμήν. Πληροφορίαι 
Βαα. Ποταμιανον,' Αγίου Μελετίου 127, ΆΦήναι
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Ή κινηματογραφική κίνησις τών Αθηνών, Ιδίως 
είς τούς μεγάλους κεντρικούς Κινηματογράφους, 
σημειώνει καταπληκτικήν πτώσιν. Είς μερικούς μά
λιστα έξ αυτών ή πτώσις είναι τοιαύτη, ώστε νά 
προκαλή τήν άποθάρρυνσιν καί τοϋ πλέον αισιό
δοξου.

Διά νά κατανοηθή δέ ό βαθμός τής κινηματογρα
φικής κινήσεως τών μεγάλων Κινηματογράφων τής 
πρωτευούσης, άρκεΐ νά σημειωθή δτι, μερικοί έξ 
αύτών, δπως ό Όρφεύς, τό Πάν&εον καί τό Ίντεά,λ, 
έπραγματοποίησαν κατά τήν πρώτην ήμέραν τής 
παρελθούσης έβδομάδος τόσα εισιτήρια, ώστε ή άξια 
των νά μή καλύπτη ούτε τά έξοδα τοϋ φωτισμού.

Συγκεκριμένως, ό μεγαλείτερος Κινηματογράφος 
τών ’Αθηνών Όρφεύς, τήν Δευτέραν 19 ’Απριλίου, 
έπραγματοποίησε, 356 εισιτήρια, τό Πάν&εον 269 καί 
τό Ίντεάλ 173.

Δυστυχώς τά πράγματα έρχοντάι νά δικαιώσουν 
άπολύτως τάς προβλέψεις μας καί μάλιστα νά ύπερ 
βάλλουν αύτάς.

Τώρα δέν μένει, παρά νά δοκιμάσουν τήν τύχην 
των, συνεχίζοντες τάς προβολάς των καί κατά τήν 
θερινήν περίοδον, οί Κινηματογράφοι έκεϊνοι οί ό
ποιοι έχουν έγκαταστάσεις ψυκτικός. Έάν δέ κατορ 
θώσουν νά καλύψουν μόνον τά έξοδα τής συντηρή- 
σεως τών ειδικών αύτών μηχανημάτων, τούς παρα 
καλοϋμεν πολύ, νά μας τό εϊπουν, διά νά τούς δώ- 
σωμεν άπό ένα βραβεϊον.

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθη
σαν είς τούς α' βιζιόν κεντρικούς Κινηματογράφους 
τών ’Αθηνών, τά κάτωθι έργα κατά τάς έξης ήμερο- 
μηνίας.

Όρφεύς: 12—18 ’Απριλίου «Μιά έπικίνδυνη γυ
ναίκα» 19-21 ’Απριλίου «Μιά χρυσή καρδιά», καί 
22—25 ίδιου «Στό δρόμο τής ζωής».

Ρέξ: 12—18 ’Απριλίου «Λευκοί σκλάβοι καί 19— 
25 ’Απριλίου «Ό χορός είν’ ή ζωή μου·

Παλλάς·. 12—18 Απριλίου «Τζέννυ Τζέραρ» καί 
19—25 ’Απριλίου Δεσποινίς Μόζαρτ .

Τιτάνια: 12—18 ’Απριλίου Σονάτα Κρόϋτσερ· 
καί 19—25 ίδιου «Ή μέλλουσα ζωή».

Αττικόν : 12—18 ’Απριλίου «Οί λύκοι μεταξύ των» 
καί 19—25 Ιδιου «Άπό τό θάνατο στή ζωή»

ΙΙάν&εον : 12—18’Απριλίου Ό δρόμος τών ήρώων 
καί 19—25 ίδιου «Μπολλερό».

Σηλέντιτ : 12—18 ’Απριλίου «Νύχτα καρναβαλιού 
καί 19—25 ίδιου Έγώ καί ή αύτοκράτειρα».

Ίντεάλ: 12—18 ’Απριλίου «Νιμπελοΰγκεν» καί 
19—25 Ιδιου «Πάντα νικητής».

Απόλλων : 12—18 ’Απριλίου «Ό δόκτωρ Επαμει
νώνδας* β' βιζιόν καί 19—25 ίδίου «ΟΙ δύο μάγκες» 
γ' βιζιόν.

Κατά τό τελευταΐον είκοσαήμερον οί κεντρικοί 
Κινηματογράφοι Α’ βιζιόν τών ’Αθηνών, έπραγματοποίη
σαν τά κάτωθι εισιτήρια.

Έβδομάς 29-4 ’Απρίλιον 193 7 
ΟΡΦΕΥΣ «Ηρωικές καρδιές-, Ντίκ Πάουελ.
Δευτέρα 29 Μαρτίου Εισιτήρια 1260
Τρίτη 30 > » 1515
Τετάρτη 31 » 1451
Πέμπτη 1 ‘Απριλίου » 1486
Παρασκευή 2 > » 1362
Σάββατον 3 » » 1846
Κυριακή 4 » » 3746

Τό δλον » 12669

ΡΕΞ Ή πόλις τής αμαρτίας»,
Δευτέρα 29 Μαρτίου Εισιτήρια 2822
Τρίτη 30 » » 2200
Τετάρτη 31 » 2130
Πέμπτη 1 ’Απριλίου 1809
ΙΙαρα σκευή 2 » 1631
Σάββατον 3 » 2072
Κυριακή 4 » > 8600

Τό δλί>ν » 16261
ΠΑΛΛΑΣ «Ό έρω ; οδηγός». Μωρΐς Σεβαλιέ.
Δευτέρα 29 Μαρτίου Εισιτήρια 1374
Τρίτη 3C » 1133
Τετάρτη 31 > » 1161
Πέμπτη 1 Απριλίου > 977
Παρασκευή 2 > 866
Σάββατον 3 » » 1237
Κ υρ ια κή 4

Τό δλον
2176
8924

ΑΤΤΙΚΟΝ «Ή πόλις τής αμαρτίας», Ζανέτ Μ· Ντόναλτ
Δευτέρα 29 Μαρτίου Εισιτήρια 1833
Τρίτη 30 » » 1604
Τετάρτη a 31 » 1424
Πέμπτη ' 1 Απριλίου » 1127
Παρασκευή 2 » 1340
Σάββα«ον 3 > 1515
Κυριακή ■ 4 » » 2584

Το ολον 11427
Εισιτήρια πριγματοποιηθέντα ύπό τοΰ
αύυοΰ έργου κατά τήν ταυτόχρονον προ-
βολήν τοι· είς τόν Κινημαιογρ. Ρέξ 16264

Σύνολον εισιτηρίων 27.691

ΤΙΤΑΝΙΑ «Όταν μιλά ή καρδιά». Βίλλν Μπρίγκελ.
Δευτέρα 29 Μαρτίου Εισιτήρια 965
Τρίτη 30 » > 1208
Τετάρτη 31 > 1279
Πέμπτη 1 ’Απριλίου > 1239
Παρασκευή 2 » » 1018
Σάββατον 3 > > 1313
Κυριακή 4 » > 2319

Τό δλ ον > 9341

ΠΑΝΘΕΟΝ «Έγκλημα ή αυτοκτονία . Έλίζα Λάντυ.
Δευτέρα 29 Μαρτίου Εισιτήρια 510
Τρίτη 30 » 578
Τετάρτη 31 > 725
Πέμπτη 1 "Απριλίου > 803
Παρασκευή 2 » 757
Σάββατον 3 > 915
Κυριακή 4 * » 1208

Τό δλον » 5496
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Παρισινή ζωή«, Κοντσ . Μοντενέγκρο.
Δευτέρα 29 Μαρτίου Εισιτήρια 378
Τρίτη 30 > > 637
Τετάρτη 31 » » 723
Πέμπτη 1 Απριλίου > 631
Παρασκευή 2 > » 611
Σάββατον 8 .* » 886
Κυριακή 4 » » 797■τ Τύ δλον * 4668

ΙΝΤΕΑΑ «
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Επέλασίί
29
30

ΑΠΟΛΛΩΝ
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

2
3
4

«Οί
29
30
31

2
3
4

τής έλαφράς ταξιαρχίας», β βιζ*οπ.
663
759
706
708
516
881

2714
6947

Μαρ«ίου Εισιτήρια

’Απριλίου

ΠΑΝΘΕΟΝ
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Σόου

8
9

10
11

δύο
Τό δλον 

μάγγες , β’ βιζιόν·
Μαρτίου Εισιτήρια

’Απριλίου

Τό δλον

613
859

1156
1084
1015
1500
3459
9716

ΣΠΛΕΝΤΙΤ

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Πσρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Έβδομάς 5-11 'Απριλίου 193 7

ΟΡΦΕΥΣ «Ζί 
Δευτέρα

γκφιλ 
5

δ», Μύρνα Λόϋ. 
’Απριλίου Εισιτήρια 1440

1625
Τρίτη 6 1751
Τετάρτη 7 1634
Πέμπτη 8 1465
Παρασκευή 9 2006
Σάββατον 10 2836
Κυριακή 11

Τό δλον 12757

ΡΕΞ «Τό Χρήμα
Δευτέρα 5

, Πιέρ Ρισάρ Βίλμ 
’Απριλίου Εισιτήρια 2161

2079
Τρίτη 6 1846
Τετάρτη 7 1774
Πέμπτη 8 1377
Παρασκευή 9 -1851
Σάββατον 10 2776
Κυριακή 11

Τό δλον » 13864

ΠΑΛΛΑΣ Όχι πειά γυναίκες». Τζόαν Κράουφορδ.

Δευτέρα 5 ’Απριλίου Εισιτήρια 1048
1035

Τρίτη 6 1094
Τετάρτη 7 857
Πέμπτη 8 > 879
Παρασκευή 9 1070
Σάββατον 10

11
1491

Κυριακή
Τό δλον 7774

ΑΤΤΙΚΟΝ ·
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Ή φυγή
5
6
7
8
9

10

ΤΙΤΑΝΙΑ «
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη - 
Πέμπτη 
Πσρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

«Ό

Εισιτήρια 
ιοΰ αύτοΰ 
έβδομάδα > 
βολήν του

Μπώτ , Ίρέν 
Απριλίου

Τό δλον

δόκτωρ Έπαμεινο

5
6
7
8
9

10

τοΰ Ταρζαν , Τζ. 
’Απριλίου

Τό δλον
■Ό δόκτωρ ’Επαμεινώνδας-

5
6

8
9

10

Εισιτήρια 418
, 450
, 541
» 619
. 628
» 790
.  948

4394

ιήρΐία’--. 2431
1758
4648

ώνδας», ταύτοχρόνως 
μέ τό Τιτάνια

23016
34302

’Απριλίου

Τό όλον\\θ
πραγματοποιηθέντα 'ύϊτΔ, 

. έργου καί τήν αύτήν 
κατά τήν ταύτόχρονον προ-

είς τό «Τιτάνια»
Σύνολον Εισιτηρίων

ΙΝΤΕΑΑ
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Ό

ΑΠΟΛΛΩΝ
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Ενοχος», β βιζιόν.
5 ’Απριλίου
6

8
9

10
11

Τό δλον

Εισιτήρια 633
> 854
. 1045
» 959
» 846
, 1403
» 2857

8597

Ο κήπος τοΰ ’Αλλάχ-, 
Απριλίου5

6

8
9

10

Τό δλον

β' β.ζιόν.
Εισιτήρια 287

398
447
460
459
607

1290
3948

Βαίσμύλλερ.
Εισιτήρια 2231

, 1982
, 2105
» 1904
» 1296
» 2050
, 5370

16938

Έβδομάς
«Μιά

12
13
14

ΟΡΦΕΥΣ
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Παρ. Οικονόμου 
’Απριλίου Εισιτήρια I

Τό όλον

12—18 "Απριλίου 1937
επικίνδυνη γυναίκα». Φράνσοτ Τόν.

16
17
18

Αευκοί Σκβάβοι», ΚαμίλληΡΕΞ
5050 Δευτέρα 12
3982 Τρίτη 13
3412 Τετάρτη 14
2596 Πέμπτη 15
1699 Παρασκευή 16
2227 Σάββατον 17
4050 Κυριακή 18

23016 Τό δλον

Τό δλον

’Απριλίου

Απριλίου Εισιτήρια 1250
1278
1086
946
870

1247
1813
8490

Χόρν.
Εισιτήρια 2684

2213
1999
1708
1525
1926
3696

15751
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ΠΑΛΛΑΣ 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

«Τζέννυ
12
23
14
15
16
17
18

ΑΤΤΙΚΟΝ «Οί λύκοι 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

12
13
14
15
16
17
18

ΤΙΤΑΝΙΑ 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

«Σονάτα
12
13
14
15
16
17
18

Ζέραρδ», Στ<λβ. Σίντνεϋ.
’Απριλίου Εισιτήρια 743

» » 594
» » 695

672
» » 540
» » 796

» 1172
Τό δλον 5142

ι μεταξύ των», Ρενέ Σαίν Σύρ.
’Απριλίου Εισιτήρια 1727

1493
1296
1093
895

1198
1985
9687 |Τό δλον »

Κρόϋτσερ», Λίλ Ντάγκοβερ 
Απριλίου Είωτήρια

«Κ IΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ1ΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» 17

ΠΑΝΘΕΟΝ
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

«Ό
12
13
14
15
16
17
18

Τό δλον 
δρομος τών ήριόων», 

'Απριλίου

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Νύχτα 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

12
13
14
15
16
17
18

Τό δλον 
καρναβαλιού», 
'Απριλίου

1711 
1824
1757 
1620
1153 
1'21
1897

11783 
Γουώρ. Μπάξτερ.

812
663
733
723
700
878

1409

Εισιτήρια

ΙΝΤΕΑΛ .
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Τόδλον
«Νιμπελοΰγκεν», Πάουλ Ρίχτερ.

13
14
15

1 16
17
18

» 5918
"Αίνριχ Γκέοργκ. 

Εισιτήρια 662
» 777

765 
» 674

613 
929 

• 935
5355

Απριλίου Εισιτήρια

ΑΠΟΛΛΩΝ
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

«Ό
12
13
14
15
16
17
18

804
841
793
648
608
877

2171
6742

δόκτωρ Επαμεινώνδας», β' βιζιόν.
’Απριλίου Εισιτήρια 517

» 533
565

» » 524
» 415
» 543

» » 1640 |

Τό δλον

‘Απριλίου

Σύνολον 4^7
Έπικειμένης τής θερινής περιόδου οι διευθυνταί 

τών θερινών κινηματογράφων εύρίσκονται εις πυρε- 
τώδη κίνησιν διά τήν έξασφάλισιν πρό παντός τών 
προγραμμάτων των. Εννοείται- δτι καί έφέτος τά

παράπονά των διά τά ένοίκια τών ταινιών είναι, 
δπως πάντοτε, μεγάλα, χωρίς νά έννοοϋν δτι. συγ· 
κεντρωνόμενοι ο! πλεΐστοι είς ένα καί τό αύτό ση· 
μείον τής πόλεως, προκαλοΰν τήν μεγάλην ζήτησιν 
καί κατά συνέπειαν, τήν ύπερτίμησιν τών ένοικίων.

Μέχρι τής σήμερον, έγνώσθη δτι θά λειτουργή
σουν οΐ κατωτέρω θερινοί κινηματογράφοι.

Άλκα^άρ καί Βικτώρια (Έπιχείρησις—Διεύθυνσις 
Φίνου. Ά&ηνα (Έπιχείρησις—Διεύθυνσις Άνέστη καί 
Γιαννάτου), Ρουαγιάλ (Έπιχείρησις Γαλανού, διεύ- 
θυνσις Β Γκρέτση), ' Εσπερις καί Γκλόρια (Έπιχεί- 
ρησις—διεύθυνσις Α. Ζερβού), Πανα&ήναια, Βερντέν 
καί Αούξ (Έπιχείρησις-διεύθυνσις Δ. Σαρφατή). 
Νεάπολις (Έπιχείρησις—διεύθυνσις Γ. Κοσμίδη), Κα- 
πιτόλ (έπιχείρησις—διεύθυνσις Μπόλα καί Γκούμα), 
.Αττικόν (έπιχείρησις Δ. Σκούρα, διεύθυνσις Όθ. 
’Κοκκ(νου), Αίντο (έπιχείρησις-διεύθυνσις Άθ. Κα· 
τσαούνη). Κυβέλεια (έπιχείρησις—διεύθυνσις θ. Κυ- 
ριακίδη), "Ερμής (έπιχείρησις—διεύθυνσις Δ. Τζέμης 
καί Σια), "Εντεν καί Σαβόϊα (έπιχείρησις—διεύθυνσις 
Αίμ. Ράτζιο). Στάδιο» (έπιχείρησις—διεύθυνσις'Αδελ
φών Παπασπύρου), Αίγλη (έπιχείρησις-διεύθυνσις 
Κ. Ρώμπαπας καί Σια), Νινόν (έπιχείρησις—διεύθυν- 
σις Ι· Σκενδερίδη), Ριάλτο [έπιχείοησις—διεύθυνσις 
Τσοχατζοπούλου καί Βασαλιοΰ), Ζέφυρος (έπιχείρη 
σις—διεύθυνσις Π. Κανελλοπούλου), Πανελλήνιον 
(έπιχείρησις—διεύθυνσις Κ. Γεωργοπούλου), Τιτάνια 
Παγκρατίου καί Μόν-Σινε Βύρωνος (έπιχείρησις—δι- 
εύθυνσις) Ν. Σαμπατάκου), Παλλάς Παγκρατίου (έπι- 
χείρησις —διεύθυνσις Άδελφ. Πόταγα), Μπομπονιέρα 
Κηφισιάς (έπιχείρησις Καρατζοπούλου, διεύθυνσις 
Π- Κωνσταντινίδη), Τιτάνια ’Αμαρουσίου (έπιχείρησις 
—διεύθυνσις Γ. Παπαλεξάνδρου), "Ολύμπια (Κηφι
σιάς (έπιχείρησις—διεύθυνσις Μελετάκου), Ήρώδειον 
Ν. Φιλαδέλφειας (έπιχείρησις—διεύθυνσις Φ. Φρένο- 
πούλου), Τιτάνια Χαλανδρίου (έπιχείρησις—διεύθυν· 
σις Γ. Σκιαδά), Σόνια Βύρωνος (έπιχείρησις—διεύθυν- 
σις Α Κανταρέλλη) καί Γκλόρια Ν. Σμύρνης (έπιχεί- 
ρησις —διεύθυνσις Όρ- Γεωργιάδη).

Έπίσης θά συνεχίσουν ώς θερινοί κινηματογρά
φοι οί χειμερινοί τοιοΰτοι Έτουάλ καί Κρυστάλ τής 
Καλλιθέας καί " Ασιήρ [ή. ’Ιωνίας ύπό τάς ιδίας ώς 
πάντοτε διευθύνσεις.

Είς τούς άνωτέρω θερινούς προστίθενται άσφα- 
λώς καί οί κατωτέρω νέοι! Σινί Πάρκ (τό πρώην 
θερινόν θέατρον Μαρίκας Κοτοπούλη, έπί τής όδοΰ 
Χέυδεν) ώς έπιχείρησις τοΰ γραφείου «Λύρα Φίλμ». 
Νιρβάνα έπί τής λεωφ. ’Αλεξάνδρας, έναντι περίπου 
τών γυναικείων Φυλακών (έπιχείρησις—διεύθυνσις 
Παρασκευοπούλου), καί δύο ίσως είς τόν συνοικισμόν 
Περιστεριού, δ εις ύπό τήν έπωνυμίαν Φοίβος (έπι- 
χείρησις Έμμ. Κυριακοπούλου) καί δ έτερος τοΰ κ. 
Ν. Σαμπατάκου. "Αλλος θερινός έτοιμάζεται_είς 
τόν συνοικισμόν Ύμηττοΰ ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Άχ. Γαρυφαλίδη, έτερος ύπό τήν έπωνυμίαν Μόν Σινε 
είς τόν συνοικισμόν Βύρωνος ύπό τήν διεύθυνσιν έ
πίσης τοΰ κ Σταμπατάκου, πιθανώς δέ νά λειτουρ- 
γήση καί έτερος, τό παλαιόν Αύρα», έπί τής δδοΰ 
Λένόρμαν.

Πληροφορούμεθα έξ ’Αλεξάνδρειάς δτι δ δημι
ουργός τής άνεκδιηγήτου έλληνικής(;) ταινίας Δό- 
κτωρ Επαμεινώνδας»—ή δποία, δυστυχώς, έξακο- 
λουθεΐ νά προβάλλεται είς τόν τόπον μας—έτοιμά- 
ζει κσί νέον, κατά τής καλλιτεχνικής άξιοπρεπείας 
μας, πραξικόπημα, διά τής δημιουργίας έτέρας έλ- 
ληνικής ταινίας, ύπό τόν τίτλον Ό καπετάν Σκόρ
πιός» καί μέ πρωταγωνιστήν τόν ίδιον ήθοποιόν κ. 
Παρ. Οικονόμου.

Δέν γνωρίζομεν τι θά είναι τόνέον δημιούργημα 
τοΰ αίγυπτίου Ισραηλίτου κ. Μιζραχή. Τό Ύφυπουρ- 
γεΐον δμως Τύπου καί Τουρισμού τό όποιον έχει 
άναλάβει τόν πρό τής προβολής έλεγχον κινημ. ται-

νιών, έλπίζομεν νά μή φανή καί πάλιν τόσον Ανε
κτικόν. Μιά αύστηρά κρίσις, άκριβώς διότι θά 
πρόκειται περί έλληνικής ταινίας, θά ώφελοΰσε ούκ 
όλίγον τήν καλλιτεχνικήν μας ύπόστασιν.

Πειραιεΰς

Χάϊ Λά'ΐφ. Προεβλήθησαν τά έργα “Ο έρως οδηγό.·, 
καί “Οί λύκοι μεταξύ των,,.

Σπλέντιτ Προεβλήθησαν τά έργα “Τό πράσινο ντό
μινο., καί “Ο δόκτωρ ‘Επαμεινώνδας,,.

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα “Η φυγή τού Ταρ- 
ζάν,, καί Ό πειρασμός,,.

Καπιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα “Τό σπήτι τοϋ μυ
στηρίου,. καί “Νιμπελοΰγκεν,,.

Βαλκάνια. Προεβλήθησαν τά έργα Τσιγγά’ίκο τρα- 
γοίδι.. “Κάπταιν Μπλούντ,, καί “(J γονδολιέρης τής Βε
νετίας.

Κρυστάλ. (Ν Κοκκινιας) Προεβλήθησαν τά έργα “Δε
σποινίς προϊστσμέιη , καί “11 σάρξ προστάζει,,.

Έκλαίρ. (Ν. Κοκκινιας). Προεβλήθησ ν τά έργα «Τό 
σκάνδαλο» τής Όπερας» καί «Τό παιδί τοϋ Συντάγματος».

"Απόλλων (Ν. Κοκκινιας) Προεβλήθησαν τά έργα 
Καπετάν Γενάρης» καί Μάνυε».

Θεσσαλονίκη
Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «"Αννα Μαρία», «Ρω

μαίο; καί Ίουλιέττα», «Θάλασσες τής Κίνας», «Ζίγκφελτ, 
ό βασιλΰς τών γυναικών» καί ’Ιντερμέτζο».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ανοιξιάτικες α
γάπες», «Τό μεγάλο βάλς», «‘Η έπέίασις τ>ς έλαφράς 
ταξιαρχίας» «‘Ο πρίγκηψ τών δολλορίων καί «Ό δό
κτωρ ‘Επαμεινοινδας».

Πάλας Προεβλήθησαν τά έργα «Ένας μεγάλο; έρως 
τοϋ Μπετόβεν», «‘Η χαραυγή τής δόξης», «Ή φλόγα», 
Φροϊλάϊν Λίλη» καί «‘Ο ένοχος .

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαρία Στούαρ», 
«Μάνυα», Πράσινο ντόμινο», «Όταν μιλά ή καδιά» καί 
»Ό δόκτωρ Έπαμεινώντας».

Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Σπασμένες άλυσσί- 
δες», < Τό σπήτι τοΰ μυστηρίου», «Τό λαχεϊον τής αγά
πης», «‘Ο Τσάρλυ Τσάν στή Σαγκάϊ», «Ραμόνα καί 

Μιά χρυσή καρδιά» μέ τά πεντάδυμα τοϋ Καναδά,
Άλκαζάρ, Προεβλήθησαν τά έργα «Θείο τραγούδι», 

Μπαλλάντα», «Ναυτική ανταρσία», «Σκιές τοΰ παρελ
θόντος» καί Μαριέττα*.

Έ&νικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τάρρας Μπούλ
μπα», «Μοδέρνοι Καιροί», «Οί προδόται»; «Κάπταιν 
Μπλούντ» καί «Νέα ’Απλανείς».

"Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα > Βίβα Βίλα», «‘Ο 
βασιλεύς τής τόλμης», «Μαριέττα», «Τό σύνθημα τοΰ 
Ζορρώ», «Μελωδίες καί ρυθμοί , Καίνιγκσμαρκ», «Ό 
βασιλτύς τών απατεώνων» καί «Ό άγγελος τοΰ σκότους».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τάρρας Μπούλ
μπα», «Κάπταιν Μπλούντ». «Τό ταγκό τοΰ θανάτου , 
«Τό δράμα τοΰ μεσονυκτίου», «Οί προδόται», «Οί γίγαν
τες τών θαλαστών», «Νύχτες Χαβάης» καί Μαΰρος 
αετός».

"Αττικόν. Προεβλήθησαν τά.φίλμ «Ή κόρη τοΰ Δρά- 
κουλαο, «Ή νήσος τών τίγρεων», «Βίβα Βίλα», «‘Αστυ
νόμος καί ακροβάτης», «Ταρζάν . «Στά Ιχνη τοΰ σα
τανά», ένα μέ τόν Χάρρυ Πήλ κσί ένα μέ τόν Μπούκ 
Τζόνες.

“Ιλιον Προεβλήθησαν τά έργα «Ανάμεσα σέ δυό 
καρδιές», «Οί δύο δρόμοι», Έαζινό ντέ Παρί», «Τό 
έμπόριον τής λευκής σαρκός , «Τά δύο χαμίνια», «Χρυ
σές μποΰκλες», «Κόκκινη Τσαρίνα», «Αεροπλάνο τοΰ 
θανάτου», «Κλεοπάτρα» καί «Κλεμένη αγάπη».

"Αχίλλειον Προεβλήθησαν τά έργα Ύπό δύο ση

μαίας», Τάρρας Μπούλμπα», «Μοντέρνοι Καιροί», «Χρυ
σές μποΰκλες» καί «Κάπταιν Μπλούντ».

Κυβέλεια, Προεβλήθησαν τά έργα «Τά μυστήρια τών 
Παρισίων», Μιχαήλ Στρογκώφ», «Ό τελευταίος τών 
Μοϊκανών», «Τάρρας Μπούλμπα»' «Ή γή τής έπαγγε- 
λίας», «Μοντέρνοι καιροί», «Μέσα στόν κίνδυνο», «Οί 
προδόται» καί «Τό δράμα τοϋ Ατλαντικού».
Πάτραι.

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρόζ Μαρί», «Σύζυ
γος εναντίον δακιυλογράφου», «Ναυτική ανταρσία», «Κυ
νηγημένη πεταλούδα», «'Αννα Καρένινα», «Βίκιγκ», 
«Βόλγα ■ Βόλγα», «421 όδός», «Γολγοθάς» καί «Μιά 
νύχτα στήν Όπερα».

Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Τό λευ
κόν προσωπεϊον», «Μετροπόλιταν», «Ρόζ Μαρί», «Σύζυ
γος εναντίον δακιυλογράφου», «Σατανική γυναίκα», Κυ
νηγημένη πε αλούδα», «Παραχαράκτης», «Σέρλοκ Χόλμς 
ό Γ'», - Τό Βίκιγκ», «'Αννα Καρένινα», «‘Ο περιπλα- 
νώμενος νεκρός», «Σαμψών» καί «Βόλγα Βόλγα».

Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Καζάν 
ό κεραυνός», «Τό λευκόν προσωπεϊον-, «Ρόζ Μαρί», 
«’Εκτός νόμου», «Ναυτική άνταρσία», «Σέρλοκ Χόλυς ό 
Γ'. «Ό παραχαράκιης»,«Τό φάντασμα τοΰ μεσονυκιίου», 
Βίκιγκ», Σαμψών», «42α όδός» καί «‘Ο Γολγοθάς».
Aiyiev

Άνάπλασις. Προεβλήθησαν τά έργα «20 χιλ χρόνια 
στά κάτεργα», Μεσ’ τήν παγίδα , Γλεντώ τή ζωή μου-, 
«‘II τιμή τοΰ πλοιάρχου», «Όνειρον θερινής νυκτός», Στή 

Ιμέθη ένός βιολιού», «‘Ιπτάμενοι πειραταί», «Ό κόκκινος 
σουλτάνος , «Ύπό τήν μάσκαν , Ρόζ Μαρί», Δικτάτωρ 
γιά μιά μέρα», «Γιά λίγη αγάπη», «Έξω άπό τά σύ
νορα , «Στό περιθώριο τής ζωής», «Άς πλουτίσωμε γρή
γορα , «Εύθυμοι άτσίγγανοι», -Βομβάη ’Εξπρές», «Μοι- 

'ραΐα γυναίκα , «Γυναίκες υποκόσμου» καί «Ζουζοΰ».
| Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό πλήρωμα», 

Ταχύς σάν αστραπή», «Ό έπιδρομεύς», «Μή μέ ξεχνάς , 
«Κλεμμένο περιδέραιον», Κλό Κλό», «Ζοΰντεξ», Στήν 
αγχόνη», «Στά σύνορα τής ’Ισπανίας», «Ή έννάτη συμ
φωνία τοΰ Μπετόβεν», « Η πριγκήπισσα τοΰ Ράντον», 
«Ουγγρική ραψωδία», «Φαντομάς τοΰ άέρος-, «Είναι ω
ραία νά είσαι έρωτευμένος», «Όταν δ έρως ψυθιρίζει», 
«Ό υιός τοΰ Κόγκ , ’Επιφυλακή», «‘Η μνηστή τοΰ 
Φρανκεστάϊν», «Άβε Μαρία» καί «‘Η μαύρη συμμορία».
X αλκ1ς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μοδέρνοι Και
ροί», «Βόλγα · Βόλγα», «Τό γαλάζιο βάλς», «Ύπό δύο 
σημαίας», «Τραούμουλους», «Ανοιξιάτικες άγάπες , 

Μόσχα Σαγκάϊ». «Βιεννέζικα καπρίτσια» καί «Μιχαήλ 
Στρογκώφ».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τόπο στά νειάτα , 
«Ταξείδι στό Χόλλυγουντ», -Κατάσκοπος 13», Βαμμέ
νος πέπλος», Σταυροφορίαι», «Τά μυστήρια τοΰ Λον
δίνου» καί «Θά σ’ άγαπώ παντοτεινά». Λυκόπ.

Λάρισα
Παλλάς Προεβλήθησαν τά έργα «Κόκκινη Τσαρίνα», 

«Μιά νύχτα στήν Όπερα», - Μόσχα-Σαγκάϊ», «Ό δρό
μος πρός τήν δόξαν», «Τό πήδημα τοΰ θανάτου», «Πο· 
μπαδούρ», Μιχαήλ Στρογκώφ , «Νεανικές τρέλλες», «Πα
ράδεισος γυναικών» «Σταυροφορίαι» “Μικρή Κατερινοϋ- 
λα„ “Γυναίκα χωρίς σημασία,, “Κορυδαλλός,, “Βόλγα 
Βόλγα,, “Ένα τραγούδι άπό τή Βιέννη,, “Τά μυστήρια 
τών Παρισίων,, “Γκολέμ,, ‘“Αποχαιρετισμός στή σημαία., 
“Δύο ειδών γυναίκες,, καί “Σύ είσαι ή ευτυχία μου,,.

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό αϋτοκράτωρ 
τής Καλιφορνίας», «’Εστεμμένοι είλωτες», «Ό θησαυρέ 
τών πειρατών*, «Ό καπετάν Γενάρης», «Τό Ιπποδρομίαν 
τοΰ θανάτου», «Οί γίγαντες τής θαλάσσης», «Ό κύριος 
τοΰ θανάτου , «Σπασμένες άλυσσίδες», «’Αόρατος κίνθυ 
νος», -Θάνατος στούς γκάγκστβρς», “Ο αίνιγματώβης κ.
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Κβάντ,, “Μήνυμα στον Γκάρτσια,, “Θά ο’ αγαπώ παντο' 
τεινά,, “Ροκαμβόλ, “Ο Μήτρος καί ή Μάριο,, “Δεσποι
νίς λοχαγός,, “"Ενα δράμα στή ζούγκλα,, "Τό έγκλημα 
τοϋ Μόντε Κάρλο,, “Κατηγορουμένη είσαι ανήλικη;,, καί 
“Υπό δύο σημαίας,,. Μπακογιάννης
Κόρινθος

‘Ατελιέ. Προεβλήθησαν τά έργα Ό Γολγοθά,», «Τό 
μυστικόν τοϋ λοχαγού τών οΰσσάρων», Μόσχα Σαγκάϊ , 
«Φθινοπωρινά γυμνάσια , «Μοντέρνοι Καιροί». Μή μέ 
ξεχνάς» καί «”Αβε Μαρία .

Παλλάς. Διέκοψε τάς προβολάς του λόγω κρίσεως.
Λαμία

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Φολί Μπερ 
ζέρ», «Νύχτες άγωνίας», Τραούμουλους» , «Ό άγγελος 
τού σκότους», «Ή δευτέρα ραψωδία τοϋ Λίστ», 20.100 
χρόνια στά κάτεργα». «Δεύτερον γραφεϊον κατασκοπείας» , 
«Μέσα ·τήν καταιγίδα», «Ή σκλάβα τού βοσκού». “Μον
τέρνοι Καιροί,, “Τό Ιπποδρόμων τοΰ θανάτου,, ‘Ή κω
μωδία τής ζωής,, “Αί τελευταϊαι ήμέραι τής Μπομπηίας,, 
‘Ή κόλασις τών καρχαριών,, “"Οτα«- ξεσηά ή θύελλα,, “Η 
γόνδολα τών χιμαιρών,, “Η πριγκήπισσα διασκεδάζει,, 
“Η τελευταία αγάπη,, καί “Ποζαμπό.,.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Γό ρόδον τοϋ με
σονυκτίου», «Κλεμμένη αγάπη», «Τά φώτα τοΰ Μπουένος 
"Αύρες», «Πολωνέζ<κο αίμα», «Πώς έσβυσε μια αγάπη», 
Κόκκινη τσαρίνα», «Θά πάρω έναν εκατομμυριούχο , 

“Οί Τππόται τής ερήμου,, “Π πυγμή τοΰ νόμου,, “Οί 
"Αθλιοι,, εις τρεις έποχάς,, “’Αποχαιρετισμός στή ση
μαία,, καί Γολγοθάς,,. Κωατομητσόπονλος
Ιωάννινα

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα “’Αποχαιρετισμός στή 
σημαία,, “Βατερλώ,, “Τό ξανθό ποντικάκι,, “Ο κύριος μέ 
τό χαμόγελο,, καί “Λευκός άγγελος,, καί έκλεισεν τάς πύ- 
λας του.

Τιτάνια. "Εδωσεν παραστάσεις ό θίασος Ριτσιάρδη 
Καντιώτη καί ήδη θά κόμη έναρξιν τών προβολών του. 
Κομοτινή

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Στά σύνορα τών 
ληστών», «Δεύτερον γραφεϊον κατασκοπείας , «Ό κοπε
τόν βρυκόλακατ», «Αμαρτωλή νεότης», «Ό κλέφτης τής 
Βαγδάτης», «’Ινδική ζούγκλα , 'Υπνωτισμός καί έγ
κλημα» «Ό μικρός Ιάκωβος , Μυστηριώδης νεκρανά- 
στασις», «*Η γυναίκα τϋς ταβέρνας », «‘Η κόρη τοΰ Ταρ- 
ζάν», «Στραντιβάρι , «Ό καταδότης , Ό άρχων τοϋ κό
σμου», «Ή έρημος τοϋ θανάτου , «Πτερωτοί άνθρωποι», 

Μητρότης», Μιά έπίσκεψις τήν νύκτα», 'Εστεμμένοι 
είλωτες , «Τό φάντασμα τοΰ μεσονυκτίου , Παραμονή 
τής ναυμαχία;», «Μαύρος διάβολος , «Βαριετέ», Παρέ- 
λασις τοϋ γυμνού», “Χαμένη πολιτεία,, “Αί τελευταϊαι 
ήμέραι τή: Πομπηίας,, “"Ενοχα χέρια,, “Είμαι ένας δρα- 
πέτης,, “Ο δαίμων τοΰ Τεξάς,, "Χρυσοθήραι,, “'Αναγκα
στική προσγείωσις., “Γολγοθάς,, “Ραγισμένες καρδιές,, 
‘Ιππότης κάου μπόι., καί “Καίνικσμαρκ,,. ' Α&ανασιάδης, 
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Γολγοθάς», «‘Π πα· 
ρείσακτος» καί «Μπαλλάντα .

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα Σπασμένες άλυσ- 
σίδες», «Καπετάν γορίλλας , Έκδίκησις σεΐχη», «Τό 
σημεϊον τοΰ Ζορρώ» καί Τό άεροπλάνον τοϋ θανάτου .
Σέρραι

Κρύνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Σταυροφορίαι» έπι- 
τυχώς, «Εύθυμοι άτσίγγανοι», « Άννε Μαρί , Μπαλ
λάντα» μετά μεγάλης επιτυχίας. «Μητρότης». Ή χα
ραυγή τής δόξης» καί «Σπασμένες άλυσοίδες»

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα Καφέ Μόσχα», 
«Χέρμαν καί Δωροθέα , 'Ερωτικές καδρίλλιες», «Ή 
ζητιάνα τής αγάπης», «Θείο τραγούδι- έπιτυχώς, «Κα
πετάν Γενάρης·. «‘Η καρδιά χτυπά», «ΕΙς τήν υπηρε
σίαν τοΰ τσάρον» καί «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα».

Ξάνθη
Ήλΰσια. Προεβλήθησαν τά έρμα «Θειο τραγούδι , 

«Νύχτες Χαβάης», «Μπαλλάντα», «Βίβα Βίλα», «Ό μι
κρός ’Ιάκωβος καί διάφορα Νιούς.

Πάν&εον- Προεβλήθησαν τά έργα «"Οταν ή πόλις 
κοιμάται», Βίβα Βίλα», «Κέρινες μάσκες, τής οποίας ή 
προβολή διεκόπη λόγοι αποδοκιμασίας τοΰ κοινού, έξ α
φορμής τής κακής καταστάσεως τής ταινίας λόγιο φθο
ράς καί άντ' αύτής προεβλήθη «‘Η έρημος τοΰ θανά
του». Παρασχίδης
Χϊος

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Βικτώρια , «‘Ο μυ
στηριώδης κ. X.». «Τσιγγάνικο αίμα», «Ή έννάτη συμ
φωνία τοΰ Μπετόβεν», «Τό μαγικό παλάτι», «Μαζούρκα , 
έπιτυχώς «Τελευταία αγάπη , «Μή μέ ξεχνάς» μέ μεγά- 
λην επιτυχίαν, «Ξανθή Κάρμεν έπιτυχώς, Ό βασιλεύς 
τών βασιλέων ομοίως, «Σ' αγάπησα πριν σέ γνωρίσω-, 
Τά μαΰρα ρόδα», «Κλό Κλό μέ έπιτυχίαν καί διά

φορα ζουρνάλ.
Έδωσε επίσης μερικός παραστάσεις δ θίασος Άρτά- 

τωφ—Στυλιανοπούλου. Α Βουδούρης
Σύρος

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα Οί λογχοφόροι 
τής Βεγγάλης , Γολγοθάς», «Σαγκάη» καί «Θά σ' αγαπώ 
παντοτεινά».

"Ηδη εις τό ανωτέρω θέατρον δίδει παραστάσεις ό 
θίασος τής κ. Κατερίνας Άνδρεάδου. Συνοδινδς
Άργοστόλιον

Τιτάνια "Εναρξις λίαν προσεχώς υπό τήν διεύθυνση- 
τών κ. κ. Λειβαδά καί Χαλιώτη. Βουτσινας
Χανιά

Παν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Ναυτική παρέλα- 
σις„ μέ έπιτυχίαν, "Χαμένη μεραρχία,, “Κορυδαλλός,, 
“Μαρία Στούαρτ,, “Ταρζάν,, “Ο πρίγκηψ Ιωάννης,, “Τό 
γαλάζιο βάλς,, μέ έπιτυχίαν καί “’Ανοιξιάτικες αγάπες,,.

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα “Τό τέλος τοΰ τα- 
ξειδίου,, ταινία πολύ κατεστραμένη, "Ροζ Μαρί,, “Μάρ
θα., “’Αόρατος κίνδυνος,, “’Αντώνιο Άντβέρσο,, καί “Η 
κόλασις τών καρχαριών.. Κλάρκ
Ηράκλειον

Μινωα, ΙΙροεβλήθησαν τά έργα “όεύτερον γραφεϊον 
κατασκοπείας , “Αντώνιο Άντβέρσο,, “Γυναίκες πολυ
τελείας,, καί Όί "Αθλιοι,,.

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα “Η λέσχη τοΰ 
μεσονυκτίου,, “Μικρή Κατερινοϋλα., “’Αόρατος Άκτίς,, 
“Αποχαιρετισμός στή σημαία,, “Ο άνθρωπος μέ τά δύο 
πρόσωπα,, καί “Λευκόν φορτίυν,,.

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα ‘"’Αποστολή τοΰ θα
νάτου,, "Ό ατρόμητος αεροπόρος,, "2ον γραφεϊον κατα
σκοπείας,, καί ‘ Γυναίκα σέ κίνδυνο,,.

ΜΙΚΡΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ε’ις τήν ταινίαν «Πρακτορεϊον γάμων "Ιντα καί Σια» 

πρωταγωνιστεί ένα γκρουπ συμπαθών κωμικών, όπως ό 
-ερίφημος Τέο Λίγκεν, ό Ράλφ Άρθουρ κ ά. Τήν ται
νίαν αύτήν «γυρίζει» ό σκηνοθέτης Βίκτωρ Γιάνσον διά 
λογαριασμόν τής Tobis.

— Πρωταγωνιστής τής νέας ταινίας «Ταραχή ε’ις τό 
Πεκϊνον» είναι ό Ι· Ράκε. Τήν μικρήν κινέζαν Γιούγκ— 
Λ ή υποδύεται ή Ρόζα Γιούγκ.

— Ή εταιρία Terra συντόμως θά τελείωση τό “γύ
ρισμα,, τής ταινίας Madame Bovary μέ τήν Πόλα 
Νέγκρι.

— ‘Η νέα ταινία τοΰ Έμίλ Γιάννιγκς “Ο διδάσκαλος,, 
λέγεται ότι θά είναι μία έκ τών σπουδαιοτέρων τής γερ
μανικής παραγωγής. Πλήν τοΰ Γιάννιγκς συμπράττουν ή 
Μαριάνε Χόππενχέφερ, ό Πάουλ Βάγκνερ κ. ά.



fiiiiiimim

Σέ τόσους τίτλους, σέ τόσα έργα πού έχουν βγή έως τώρα, πάντα στή μνήμη όλων 
ξεχωρίζουν δύο :

“ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΗΣ,,

“ΛΟΤ Ρ ΠΑΣΤΕΡ,,

γιατί καί τά δυο τά ένεψύχωνε ή μεγάλη καλλιτεχνική πνοή τοΰ άσυγκρίτου
IX Λ -Λ. IVI I θ Υ TNT I

"Ετσι καί τώρα ή ίδια ή πνοή του καί ή ώμορφιά τής
Α ΓΝ ΙΝΓ IN Τ BO FA. Κ

έκαμαν νά μείνη άξέχαστη ή καταπληκτική, ή συναρπαστική, ή μεγάλη δρασι. έρωτα, άγω- 
νία καί περιπέτεια καινούργια του δημιουργία

I ΑΠ’ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ϊ
|] (Δρ ΣΩΚΡΑΤΗΣ) ||
= Μιά καταπληκτική Ιστορία ένός κατατρεγμένου άπ’_ τή μοίρα του γιατρού, πού ένώ γι’,αύτόν ==
ΞΞ δέν υπήρχε πειά κανένα φως στόν κόσμο παρά μόνο τό σκοτάδι, τής μοναξιάς, ή δύναμής ==

τοϋ έρωτα μιας γυναίκας, απόκληρης κι’ αύτής τής τύχης, θΰμα καί λεία τής πιό φοβερής =ΞΞ
= συμμορίας τών γκάγκστερς, τόν έκανε, έπειτα άπό μιά άμείλικτη μ’ αύτούς πάλη, νά θριαμ· ΞΞΞ
= βεύση έχοντας γιά μόνα δπλα του τά μυστικά τής έπιστήμης···
Ξ ΤΑ ΜΤΣΤ1ΚΑ ΤΗΣ Ζ2ΗΣ ΚΑΙ ΤΟΤ ΘΑΝΑΤΟΤ ||
= "Ενα κινηματογραφικό άριστοΰργημα τοΰ δαιμόνιου γερμανοΰ σκηνρθέτου ΒΙΛΧΕΛΜ ΝΤΗΤΕΡΛΕ Ξ=

== Τοΰ όποιου ή προβολή είς τόν Κινηματογράφον Α.ΤΤΊΚΟΙΝ
= κατέστη άληθές προσκύνημα. =Ξ

ΐ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ||

I WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS HELLAS λ. E. |
== 'Οδός Πατησίων 32 — ΑΘΗΝΑΙ =|
—χ-
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