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II μεγαλειτέρα Κινηματογραφική Όργάνωσις έν ’Ανατολή

ΑΘΗΝΑΙ
Γραφεία: 'Ομήρου 2—Τηλεγρ. Δ)σις : «Φιλμέκε» —Άριθ. Τηλεφ. 21.830

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1935 - 1936
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1. LE SEXE FAIBLE μέ τόν Βίκτωρ Μπουσέ.
2. LE BONHEUR μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ καί τήν Γκαμπύ Μορλαί.
3. ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ άπό τό πασίγνωστον έργον τοΰ Ντοστο- 

γιεφσκυ, μέ τούς Χάρρυ Μπώρ καί Πιέρ Μπλανσάρ.
4. ΓΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ τοΰ Ευγενίου Σύη, μέ τούς Άνρί 

Ρολάν, Λουσιέν Μπαροϋ καί Κόσταν Ρεμύ.
5. ΒΑΡΙΕΤΕ μέ τήν Άνναμπέλλα.
6. OTZITZORNIE μέ τόν Χάρρυ Μπώρ.
7. ΒΑΡΩΝΟΣ ΑΤΣΠΊΆΝΟΣ ή περίφημη όπερέττα τοΰ Στράους, μέ τόν 

Βόλμπρουκ.
8. ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ τοΰ Μολιέρου, μέ τούς, Βίλλυ Φρίτς, Πάουλ Κέμπ καί 

Άδέλα Σάντροκ.
9. Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΤΗΣ ΟΡΛΕΑΝΗΣ (Ζάν Ντ’ Άρκ) μέ τόν Άΐνριχ 

Γκέοργκ καί τήν Ζάλοκερ.
10. Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΩΝ ΣΑΒΙΝΩΝ
11. Ο ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΔΟΥΞ (Ούέλιγκτων) μέ τόν Τζώρτζ Άρλις.
12. LA VIE DE ΒΟΗΕΜΕ τοΰ Μυρζέ, μέ μουσικήν τοΰ Πουτσίνι.
13. ΜΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΣΊΟ ΒΑΛΣ μέ'τήν Λίλιαν Χάρβεΰ.
14. Ο ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ ΊΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ άνώτερον τοΰ «Συρκοΰφ».
15. ΜΑΖΟΥΡΚΑ μέ τήν Πόλα Νέγκρι. Σκηνοθεσία Βίλλυ Φόρστ.
16. ΖΑΝΘΗ ΚΑΡΜΕΝ μέ τήν Μάρθα “Εγκερθ.
17. ,Η ΑΝΑΣΤΆΣΙΣ τοΰ Τολστόϊ μέ τήν “Αννα Στέν.
18. FOLIES BERGERES μέ τόν Μωρίς Σεβαλιέ.
19. Ο ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΣ ΡΙΣΕΛΙΕ μέ τόν Τζώρτζ Άρλις.
20. ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ μέ τόν Γοΰσταφ Φραΐλιχ.
21. Ο ΒΑΡΚΑΡΗΣ ΤΟΥ Β°ΛΓΑ μέ τήν Άννα Στέν, σκηνοθεσία Βολκώφ.
22. ΜΗ ME ϋΑΧΝΑΣ μέ τόν διάσημον τενόρον Τζίλι καί τήν Μάγδα 

Σνάϊντερ. Σκηνοθεσία Τζενινά.
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πού ύά παρουσίαση τήν προσεχή περίοδον στούς Κινημα
τογράφους τής

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜ ΑΤΟΓρ ΑΦΙ&H Σ ΕΝΩΣΕΩΣ

1. ΡΟΜΠΕΡΤΑ άνώτερον τής 

Τζίγκερ Ρότζερς καί Φρέντ 

2. ΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ 

τήν Κάθριν Χέπμπουρν.

SHE ή ΝΕΑ ΑΤΑ ΑΝΤΙ Σ 

Haggard’s.

BECKY SHARP σκηνοθεσία 

Μύριαμ Χόπκινς. *Η  πρώτη

ή οποία άνεστάτωσε τόν παγκόί μιον κινηματογράφον.

Η ΖΩΝΤΟΧΗΡΑ (La gaiee divorcee) μέ τούς Τζίγκερ Ρότζερς καί Φρέντ 

-ΛΑστερ·

3.

4.

5.

«Καριόκα» μέ τούς ίδιους πρωταγωνιστάς 

Άστερ καί έπί πλέον τήν Ίρέν Ντάν.

(Coeurs Bris0es) μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ καί

τό περίφημον μυθιστόρημα τοΰ Η. Rider

γουλιάν, μέ τήν διάσημον τραγωδόν 

,ατιστή, δπως ή «Κουκαράτσα» ταινία

6. ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΗΜΕΡΑΙ φΣ ΠΟΜΠΗ Ι ΑΣ ή μεγαλειτέρα ται-

νία τών τελευταίων έτών.

7. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚ 

Άλεξ. Δουμα, μέ τόν Φράντς

και
τό πασίγνωστον

τερερ.

μυθιστόρημα τοΰ

ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΗΙΓΕΛΘΟΥΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
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ΝΤΑΓΚ-ΦΙΛΜΚ-« ε.
γεν. διευθυντής Α Η Μ. Λ. ΓΑΖΙΑΔΗΣ 
ΑΘΗΝΑΙ - Μητρόπόλεως 1

Τηλέφ 21.239
Τηλ. Δσις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΜ - ΑΘΗΝΑΙ 
ΤΙαραγωγη καί εκμετάλλευσις 
'Ελληνικών κινηματογραφι
κών έργων καί ζουρνάλ, Βιο
μηχανικών, διαφημιστικών, 
τουριστικών καί εκπαιδευτι

κών ταινιών κτλ.
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΚΙΝϋΜΑΤΟίΡΛΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ :

ZEIS1

IΚ Ο ν

__________________ — ntNlZEAOV 3 - ΤΗΛ. ΛIΕΥΘ."01Κ0Ν0Μ0Υ-ΣΑΜΑΡΑ,, 

’Εκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου 
παραγωγής.

Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μάους.

Κινηματογραφικά!
Μηχαναί - 'Εξαρτήματα

Γενικοί ’Αντιπρόσωποι
I. ΙΩΑΝΝΟΥ & Α. Μ ΑΛΛΗΣ

Πατησίων 99—Τηλ. 80-684
ΑβΗΝΑΙ

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ «ΦΙΛΜ
Γ. ΠΑΠΛΛΕΞΛΝΔΡΟΥ

& Σ ΓΑΒΡΙΗΛ 
'Οδός Σωκράτους 43 

1ος όροφος — άριθ. 2 
ΑΘΗΝΑΙ

'Εκμετάλλευσις Κ ινηματογραφι 
κών ταινιών παγκοσμίου 

παραγωγής.
Μηχαναί προβολής 

Άρι& Τηλεφώνου 24-241

ΚΩΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ
Πανεπιστημίου 36

ΑΘΗΝΑΙ
ΑΓΟΡΑ - ΠΩΑΗΣΙΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΙΆΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

■Αντιπροσωπεία 
ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΙΙΣ 
τής Έταιρίας ΑΩΡΑΙΝ-ΠΑΡΙ

Π ΑΞ ΦΙΛΜ
ΑΘΗΝΑΙ

28 'Οδός Εΰριπίδου 28

Τηλ. Διεΰθ. «Μαιζοξενάτο»
Πωλήσεις, ενοικιάσεις καί 

Παρακαταθήκη Κινημ.Ταινιών 
Δράματα, Κωμωδίαν, ’Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόϋς. Μουσικαί 

Ούβερτοΰραι καί Μίκυ-Μάους

ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ
Ε Μ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ. 18

A Κ Ε

ΦΟΞ - ΦΙΛΜ
(ΕΛΛΑΣ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙ
ΓΡΑΦΕΊΑ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 

(ΜΕ ΑΡΟΝ ΠΟΛΥΔΟΡΟΠΟΥΛΟΥ)

ΤΗΛΕΓΡ. Δ.ΕΥΘΥΝΣΙΣ “ΦΟΞΦΙΛΜ,, 

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 22-654

A ΓΟΡ A I 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 

Ειδική δργάνωσις διά τήν 
Κεντρώαν ’Ασίαν και Ά 

φρίκην.

ANQNY/ΊΟί y , '
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :
ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣ)ΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ Β. ΚΩΝΣ ΓΑΝΤΙΝΟΥ 3

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

WEBSTER CHICAGO
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ 

ΗΧΗΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΛΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 6θδ - Α Θ Η Ν A I 

ΤΗΛ. Δ)ΣΙΣ : "ΧΡΙΣΤΑΞΑΡ,, 
Άριθ. Τηλεφώνου 26.845

I ΟΜΙΛΟΫΝΤΟΣ ΚΙΝ)Φ0Υ
I ΜΗΧ'ΝΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
|NITZSCHE A G.

ΤΑΙΝΙΑΙ
Ξ ΟΜΙΛΟΥΣΑΙ —ΣΙΩΠηΛΑΙ
= KQPROYNQ 51/ΛΕΝΣ
= ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
= ΟΡΚ-ΦΟΚΟΙ- ΚΟΘΡΕΠΤΟι
1 Δ Κ· ΜΑΝΙΑΤΗΣ
Ξ ΑΘΗΝΑΙ SQKPATOYS 43

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝIΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Λ Η (Λ. ΠΟΝΤΙΚΗ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΡΑΔΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ISTITUTO RADIOTECNICO MILANO 

γλολςτονος ορ. 8 /ΑΘΗΝΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥ Η-ΔΙΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜηΧΛΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΫΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ. 
'Εργασία ύπευθύνως εγγυημένη καί άρτια άπό 

πάσης άπόψεως.
Κατασκευή Ραδιοφώνων καί Ραδιογραμμοφώνων

ΜΑΥΡΟ-ΦΙΛΜ
Ε ΜΑΥΡΟΔΗΜΑΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Σωκράτους 43, Α' όροφος άρ. 5

ΑΘΗΝΑΙ

ΟΜΙΛΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΩΒΩΝΞ
ΤΑΙΝΙ2Ν f-

ΤΤΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ||

ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
(Φωτέϊγ)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ KAI 0EATPQN
ΒΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟ Υ

ΑΘΗΝΑΙ
Έργοστάσιον Άγ, Μελετίου 8 - Πληρο- 
φορίαι Πάξ Φίλμ. Εΰριπίδου 28-ΤΙΜΑΙ: 
’Από δρχ. 150 καί άνω τό κάθισμα.

CINE RADIO
Όμιλοϋσαι Κινηματογραφικοί Εγκαταστάσεις

ΣΤΟΑ ΦΕΞΗ 52—53—78 
Άρ. Τηλεφ. 26 213
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ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΜΠΡΟΣ !!
H ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ

προσπάθεια τής ΦΟΞ - ΦΙΛΜ συνεχίζεται

Θέλομεν νά βεβαιώσωμεν άπαξ έτι τούς πελότας μας και 

πρό παντός κατά τήν προσεχή κινηματογραφικήν περίοδον δτι, 

ή εμπιστοσύνη διά τής οποίας μάς περιβάλλουν, παρουσιάζον- 

τες άπό τούς Κινηματογράφους των σειράν μεγάλων εμπορικών 

έργων ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ-ΓΑΛΛΙΚΗΣ και ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

παραγωγής θά είναι πάντοτε απεριόριστος.

Παραλλήλως πρός τούς πλέον φημισμένους σκηνοθέτας 

θά παρουσιασθσϋν και «αστέρες» έκ τών πλέον αγαπημένων, 

τοΰ παγκοσμίου Κοινού.

Προσδέσατε άκόμη και τήν άσυναγώνιστον μούβιτον 

παραγωγήν μας τών ΦΟΞ ΝΙΟΥΣ—ΦΟΞ ΚΑΜΕΡΑ ΘΡΙΑΣ 

— ΦΟΞ ΤΕΡΡΥ ΊΌΥΝΣ και ΦΟΞ ΜΑΓ1ΚΑ ΧΑΛΙΑ.

‘ ΕΞ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΕΣ
ταινίας ΦΟΞ εΐσδε βέβαιοι δτι ικανοποιείτε τάς απαιτήσεις τοΰ 

Κοινού σας.

ΦΟΞ-ΦΙΛΜ (ΕΛΛΑΣ) α. ε.

<

< <

<



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» 7

ΣΥΝΔΡ0ΜΑ1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

|
Έτησία....... Δρ. 100.—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΚΩΣ

Έτησία
Αί συνδρομαΐ άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΝΗΜΑ10 ΓΡΑΦΚΗ ΕΠΘΕΩ Ρ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—AIEYOVNlilS

HP. & Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Αρχισυντάκτης: Βίων Παπαμιχάλης

Γραφεία, ‘Οδός ΣΩΚΡΑΤΦΥΣ άρι8. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

Δρχ· 250 ▼

Μ -------------- =====-----------
g ΕΤΟΣ IB'ΑΡ. 11 (357)

4ίΠΠΠ'ΟΠΠΠΠΠΠΠΠ0ΠΗΠΠΠ!305ί·»ηΠ!·!!ΤΠΠΠ!!!’!?Π?Μ!!!!!!!’!!1ΠΠ!!ΠΠ’?Π!!ΠΠ!!
TQ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΟ

Η ·ΜΙΣ ΜΠΑ· STON ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
Τό ώραΐον έργον τοΰ Ντεβιέ πού έπαίχθη πρό 

τίνος, μέ μεγάλην έπιτυχίαν, άπό τήν κ. Κοτοπούλη, 
διεσκευάσθη είς κινηματογραφικήν ταινίαν καί πρό
κειται νά προβληθή κατά τήν προσεχή περίοδον είς 
τάς ’Αθήνας.

’Εάν πιστεϋσωμεν τόν ξένον τΰπον πρόκειται 
περί άριστουργηματικοΰ φίλμ, τό όποιον τιμά δχι 
μόνον τήν άμερικανικήν παραγωγήν, άλλά γενικώς 
τόν κινηματογράφον ώς τέχνην

«Σ’ ένα έρημο κι’ άπόκεντρο δρόμο τοΰ Λονδίνου, 
τήν Ούΐνπολ στρήτ, ζή ή οικογένεια τών Μπάρρετ. 
“Ενας πατέρας, τρεις κόρες καί τρία άγόρια. Ό 
πατέρας, ένας τύραννος σκληρός, έκφυλος καί μ σό- 
τρελλος γέρος, προσπαθεί νά κρύψη τά έλατίώματά 
του κάτω άπό τήν μάσκα τής πουριτανικής θρησκο- 
μανίας. "Ολη ή οικογένεια ύποφέρει, άλλά περισσό
τερο άπ’ δλους ή μεγαλυτέρα κόρη, ή Έλισσάβετ, 
ή οποία έχει τό άτύχημα νά είναι άσθενική καί πα
ράλυτη. Διά νά ξεχνά τήν δυστυχίαν της ή Έλισσά
βετ καταγίνεται στήν ποίηση. Οί ιατροί δέν μπορούν 
νά κάνουν τίποτε δΓ αύτήν. ’Έχει χάση τό θάρρος 
της καί τήν άγάπη γιά τήν ζωή. Δέν φαντάζεται δτι 
έκεΐνος πού τήν φέρνει σ’ αύτή τήν κατάστασι δέν 
είναι άλλος άπό τόν πατέρα της, ό όποιος τής άφαι- 
ρεΐ κάθε δύναμι γιά νά παλαίση έναντίον τής άρρώ- 
στειας πού τήν τυραννεΐ έπί τόσα χρόνια. ΚΓαύτό 
γιατί θά προτιμοΰσε νά τήν δή πεθαμένη παρά νά 
μοιράζεται τήν άγάπη πού αισθανόταν γι’ αύτόν μ’ 
ένα τρίτον.

Κάπειος Ρόμπερτ Μπράουνιγκ ποιητής, διαβάζει 
τό βιβλίο τής Έλισσάβετ καί μέσα άπό τούς στοί
χους άποκαλύπτει τήν ψυχή της. Μιά μυστική άλλη- 
λογραφία , άρχίζει, ή όποια άνάβει τήν φλόγα είς 
τόν άνυπόμονον νέον νά γνωρίση τήν συγγραφέα 
καί νά τής έξομολογηθή τόν έρωτά του πρός αύτήν. 
’Αδιαφορώντας γιά τις κοινωνικές προλήψεις πηγαί
νει άπρόσκλητος είς τό σπίτι τών Μπάρρετ. Εύτυχώς 
γι’ αύτόν ό πατέρας λείπει. Παραβιάζοντας σχεδόν 
τήν είσοδο ό Ροβέρτος, εισχωρεί στό δωμάτιο τής 
Έλισσάβετ. Ή Έλισσάβετ τά χάνει. "Ηταν μελα- 
χρο νός, ήταν νέος καί ώραϊος. Τά μαύρα μάτια 
έλαμπαν γλυκά. Έτρεξε κοντά της καί τής έσφιξε 
τ’ άδύνατα χεράκια της τόσο δυνατά πού τήν πό
νεσε. Ό πόνος αύτός δμως ήταν εύεργετικός, τής 
έχάρισε μιά ζωηρή θέρμη στις φλέβες της. Έγέμισε 
τό δωμάτιο άπό θόρυβο, κίνηση, γέλοια καί ζωή. 
Μόνο μισή ώρα έμεινε. 'Ωστόσο πρόλαβε νά μιλήση 
γιά δλα, γιά τήν τέχνη, γιά τήν άγάπη, γιά τό θεό, 
γιά τή ζωή. Σέ μιά στιγμή φεύγοντας τής είπε: Έγώ 
θά σάς κάνω καλά, έγώ θά σάς σώσω, θά σάς χα
ρίσω πρώτα άπ’ δλα τήν άγάπη τής ζωής.

Καί πράγματι κοντά του άρχισε νά τήν ξαναβρί
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σκει. Είχε τόση ζωτικότητα μέσα του, πού κοντά 
του έχάνετο κάθε άπελπισία. Μέσα σέ τρεις σχεδόν 
μήνες μπόρεσε νά σηκωθή.

Ό πατέρας της δέν ήταν καθόλου ένθουσιασμέ- 
νος μ’ αύτή τήν κατάσταση. Μόλις τήν έβλεπε ζωη
ρή καί ροδοκόκκινη τής έλεγε : Είσαι πολύ ώχρή. 
Φαίνεσαι κουρασμένη. Δέν ξαπλώνεις;» ’Άλλοτε 
πάλι : «Μ’ άποφεύγεις Έλισσάβετ. Είμαστε κάποτε 
τόσο κοντά ό ένας πρός τόν άλλον».

Τότε μόλις ή Έλισσάβετ άρχισε νά καταλαβαίνη 
τόν τερατώδη έγωϊσμό τοΰ πατέρα της.

Μιά μέρα ό γέρο Μπάρρετ άπεφάσισε νά πάρη 
δλη τήν οικογένεια του_ σ’ ένα μακρυνό κτήμα, έλπί 
ζοντας πώς μ’ αύτόν τόν τρόπον θά άπεμάκρυνε τήν 
άγαπημένην του άπό τόν Ροβέρτον.

‘Η Έλισσάβετ έννοιωσε έπί τέλους τήν άλήθεια, 
καί παίρνοντας μιά γενναία άπόφασι, έγραψε τοΰ 
Ροβέρτου νά φύγουν μαζΰ. Τό έπόμενο βράδυ, ένώ 
ό πατέρας της άπήγγελε τήν προσευχή τοΰ γεύμα
τος, ή Έλισσάβετ διάβηκε τήν έξώπορτα. Ό Ροβέρ
τος τήν περίμενε Μαζύ του ήταν ή άπελευθέρωση, 
ή ζωή καί ή εύτυχία .

Αύτή είναι έν περιλήψει ή ύπόθεσις τοΰ έργου. 
Πρόκειται, θά άντελήφθησαν οί άναγνώσται μας 
περί τοΰ πραγματικού είδυλίου τών δύο έκλεκτών 
άγγλων ποιητών, τοΰ 19ου αίώνος, τοΰ Ροβέρτου 
καί τής Έλισσάβετ Μπράουνιγκ.

Ή σκηνοθεσία τοΰ φίλμ όφείλεται είς τόν γνω
στόν ρεζισέρ Σίντνεϋ Φρανκλίν. Τόν ρόλον τής Έ
λισσάβετ, τόν όποιον έζωντάνευσε μέ τόσην έπιτυ
χίαν ή μεγάλη μας Μαρίκα, έρμηνεύει ή γοητευτική 
«Στάρ» Νόρμα Σήρερ. Έτσι τόν χειμώνα οί ’Αθη
ναίοι θά κάμουν καί μίαν σύγκρισιν, ποιά άπό τάς 
δύο, καλλιτέχνιδας ήταν ή καλλίτερη «Μις Μπά». 
Ροβέρτος Μπράουνιγκ είναι ό ώραΐος ήθοποιός 
Φρέντερικ Μάρτς καί Βικτωριανός Μπάρρετ ό περί
φημος τυπίστας Τσάρλ Λώτον, ό άλησμόνητος Ερ
ρίκος ,ό 8ος τοΰ όμωνύμου φίλμ. Τούς άνωτέρω ρό
λους υποδύονται ώς γνωστόν είς τό θέατρον ό Πα
πάς καί δ Γαβριηλίδης.

Άξιοσημείωτον είναι τό γεγονός δτι καί οί τρεις 
έρμηνευτσί τοΰ φίλμ έχουν βραβευθή ύπό τής Κινη
ματογραφικής ’Ακαδημίας τοΰ Χόλλυγουντ.'Η Νόρμα 
Σήρερ έβραβεύθη τό 1930 ώς έπιτυχοΰσα τήν ώραιο- 
τέραν δημιουργίαν τοΰ έτους είς τό φίλμ «Διαζευ
γμένη», ό Φρέντερικ Μάρτς τό 1932 διά τό φίλμ 
«ό Δόκτωρ Τζέκκυλ» καί ό Λώτον τελευταίως διά 
τήν άφθαστον δημιουργίαν του είς τόν Ερρίκον 
τόν 8ον.

“Ενα παρόμοιον τρίο είναι εύνόητον δτι μάς έπι- 
φυλάσσει στιγμάς άνωτέρας καλλιτεχνικής άπολαύ- 
σεως. Ή παγκόσμιος κριτική ύπεδέχθη εύμενέστατα 

τό φίλμ, ή δέ Κινηματογραφική ’Ακαδημία τής ’Αμε
ρικής τοϋ άπένειμε χρυσοΰν μετάλλιον, θεωρήσασα
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Οί τρεις πρωταγωνισταί Τσάρλ Λώιον, Νόρμα 
Σήρερ καί Φρέντερικ Μάρς, περιεργαζόμενοι 
τό βραβεΐον τής Κινημ. ’Ακαδημίας τό όποιον 

άπενεμήθη είς τό έργον «Μις Μπά».

τήν «Μις Μπά» ή μάλλον τούς Μπάρρετ τής Ούΐν
πολ στρήτ», δπως είναι ό πραγματικός τίτλος, ώς 
τό καλλίτερον έργον τής έφετεινής παραγωγής.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΝ
ΤΗΧ ΜΑΡΛΕΝ ΝΤιΗΙΤΡίΧ
Είναι γνω ιτόν δει ιόν τελευταϊον καιρόν δέν ιστέ- 

κετο διόλου καλά είς τήν ’Αμερικήν, διότι όλα της σχε
δόν τά έργα ήσαν πριγμαιιιιί ά.τοτυχίτι. Ήρκεσεν έν 
τούιοις ή προβολή τοΰ νέου της έργου «*Ο  διάβολο; εί
ναι γυναίκα» (διασκευή τοϋ περίφημου έργου τοϋ ΙΙιέρ 
Λουΐς, «Ή γυναίκα καί τό νευρόσπαστο», διά νά μετα- 
βληΟοϋν τά πράγματα. Τό φίλμ αύτό έδεωρήδη άπό τούς 
κριτικούς ώς μεγάλη προσωπική έπιτυχία τής Ντήτριχ καί 
τό κοινόν τό ΰιεδέχόη μέ ενθουσιασμόν. Κατόπιν τού
του ή «Παραμάουντ» τή είσηγήσει τοΰ καλλιτεχνικού της 
διευδυντοϋ Έρν.-στ Λούμπιτς, έκλεισε νέον συμβόλαιον 
μέ τήν Ντήτριχ άλλά μέ εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους διά 
ήν τελευτπίαν. Ούτω ό μισθός της ώρίσΟη εί, 52.000.000 

δραχμών διά κάδε έργον, μισδός εξαιρετικός τόν όποιον 
ζηλεύουν κ ιί τά μεγαλύτερα άκόμη ονόματα τοϋ ’Αμερι
κάνικου κινηματογράφου. Έπιπροσδετως ή Ντήτριχ, ή ο
ποία δά «γυρίζη» δύο μόνον φίλμ; κατ’ έιος, δα έχη τήν 
πρωτοβουλίαν είς τό ζήτη 'α τής εκλογή; τοΰ σκηνοδέ 
του καί τών συμπαικτών της, προνομίαν πού μόνον ή 
Γκάρμπο είχε μέχρι σήμερον.

ΑΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ Κ'ΛΜΤΕΡΑΙ ΤΑΙΝ'ΑΙ TOY I934

Καί έφέτος δπως κάδε χρόνο ή Αμερικάνικη 
’Ακαδημία τοϋ Κινηματογράφου έβράβευσει τήν 
εΜέτρο - Γκόλντουϊν - Μάγιερ» διά τός τέσσαρας 
καλλιτέρας ταινίας τοϋ έ'τους 1934 Γά βρα
βεία άπενεμή&ησαν κατά σειράν είς τ·'ς εξής 
ταινίας: 1) εΜίς Μπάρρετι», 2) «The Hun 
man» 3) «Βίβα Βίλλα» καί 4) «Τό βράδυ σιάς 
όκτώ».

ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΗΞΑΣΑΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ

Τί μας εδωσε τό 1934 — 1935. Πολλά τά μέτρια άλλά 
ελάχιστα τά εκλεκτά. Ή ελάττωσις τον άρι&μοϋ 
•άεατών.

Ενθυμούμαι μέ πόσες έλπίδες περιμέναμε τήν 
κινηματογραφική περίοδο 1934—1935. Λόγια πολλά 
καί παχειά άπό τούς ένδιαφερομένους, όξύτης συνα
γωνισμού, χτυπητοί τίτλοι έργων καί «άστέρων», 
γενικόν διόρθωμα τών κινηματογράφων μας, δλα 
τέλος πάντων άφηναν νά ύπονοηθή δτι θά είχαμε 
μιά λαμπρά καί έξαιρετική κινηματογραφική κίνηση. 
Άπό τόν ’Οκτώβριον μέχρι τοΰ τέλους Δεκεμβρίου 

, τοΰ 1934 ή κίνησις ύπήρξε χλιαρά καί τέλεια άντί- 
θετή πρός τάς προσδοκίας μας. Άλλά ελπίζαμε 
πάντοτε δτι τά μεγάλα έργα τά άφηναν δι’ άργό- 
τερα. Γιά ένα «Μεγάλο Παιχνίδι» γά μιά «Βσίλισ- 
σα Χρηστίνα» γιά ένα «Περιθώριον τής ζωής» πόσες 
καί πόσες άηδίες δέν μάς έξηνάγκασαν νά δοΰμε. 
Ό κόσμος πού έλάτρευε τόν Κινηματογράφο καί 
πού τόν έθεωροΰσε ώς είδος πρώτης άνάγκης καί 
ώς τήν μοναδική του ψυχαχωγία, άρχισε νά άπογοη- 
τεύεται καί νά άπομακρύνεται άπ’ αύτόν. Σ’ αύτό 
συνετέλεσε καί ή αΰξησις τής τιμής τοΰ εισιτηρίου, 
πού δσο μικρή κΓ άν ήταν, προδιέθεσε κακά τό κοι
νόν μας.

Έπί τέλους έφθασε καί τό 1935. Άντί δμως τά 
πράγματα νά βελτιωθούν πήραν τήν κάτω βόλτα. 
Οί άναμενόμενοι κολοσσοί άπεδείχθησαν. χωρίς 
καμμιά έξαίρεσι, σπάνιάς όλκής σαπουνόφουσκες. 
Ρεκλάμες χιλιάδες δραχμών, στις έφημερίδες, ατούς 

| τοίχους, σέ πανώ, έξυμνοΰσαν τάς άρετάς δλων 
αύτών τών. υπερπαραγωγών καί καλοΰσαν τό κοινόν 
νά τρέξη νά τάς θαυμάση. Τό άποτέλεσμα ήταν δτι 
δσοι, ξεγελασμένοι άπό τις πολλές ύποσχέσεις, πα- 
ρεσύροντο κι’ έβλεπαν τό.... άριστούργημα, άπέφευ- 
γαν γιά πολύν καιρόν νά πλησιάσουν σέ κινημαίο 
γράφο.

Βέβαια καί οί έπιχειρηματίαι μας δέν ήσαν υπεύ
θυνοι γι’ αύτή τήν κατάστασι. Ό συναγωνισμός τούς 
έξηνάγκασε νά κλείσουν καί ν’ άκριβοπληρώσουν 
έργα, τά όποια δέν έγνώριζαν, καί τά όποια έπή- 
ραν βασιζόμενοι στά όνόματα τών πρωταγωνιστών 
ή τοΰ σκηνοθέτου. "Ετσι, γιά νά μή χάσουν τά λε
φτά των, έπρεπε όπωσδήποτε νά..,. πληρώση τά 
σπασμένα τό κοινόν. Είναι γνωστά τά παραδείγματα 
τής «Μαρίτας» καί τοΰ -Άβδούλ Χαμίτ» τά όποια 
ένώ έπληρώθησαν μέ ίλιγγιώδη ποσά, δέν έπιασαν 
οϋτε τά μισά τοΰ κόστους των.

Τό συμπέρασμα άπ’ δλη αύτή τήν κατάστασι 
ήταν δτι ή κίνησις είς τούς κινηματογράφους έμειώ- 
θη κατά τό ένα τρίτον άπό πέρισυ. "Οσον άφορά 
τήν καλλιτεχνική άπόδοση τής σαιζόν, καλλίτε ρα άς 
μή γίνεται λόγος. "Ενα μόνον έχομε νά προσθέσω- 
με ·. δτι ύπήρξε κατώτερη κΓ αύτής άκόμη τής περι- 
συνής, κΓ αύτό τά λέγει δλα.

Β'ων Παπαμιχάλης
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I 1. ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΟΣ (Hell in the Heavens) μέ τόν Γου
ώρνερ Μπάξτερ και τήν Κοντσίτα Μοντενέγκρο.

2. ΛΑΧΕ1ΟΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ (Lottery Lover) μέ τούς Πάτ Πάτερσον, 
Λοΰ 'Αύρες καί Ρέτζιναλ Ντέννυ.

3. ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΞΑΝΘΗ (Mystery Woman) μέ τήν Μόνα Μπάρη, 
Γκίλμπερτ Ρόλαν κα'ι Ρόντ λά Ρόκ.

4. Ο ΑΚΑΝΘΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ (EAST LYNNt) μέ τήν "Αν Χάρντιγκ 
και τόν Κλάϊβ Μπρούκ.

5. Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ (Adorable) μέ τήν Ζανέτ Γκαίϋ- 
νορ καί τόν Άνρί Γκαρα.

6. ΟΙ ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ (Under Pressure) μέ τόν Έντμον Λόβ 
κα'ι Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν.

7. ΠΑΝΤΟΤΕ Η ΓΥΝΑΙΚΑ (Ever since eve) μέ τούς Τζώρτζ Ο’ Μπρι- 
άν καί Μαίρη Μπράϊαν,

8. ΠΟΙΟΣ Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ (Grand Hotel murder) μέ τούς Έντμον 
Λόβ, Β. Μάκ Λάγκλεν, Ρόζ-Μαρί Έϊμς.

9. Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΡΩΣ ΤΟΥ ΣΟΥΜΠΕΡΤ (Love Time) μέ τήν 
Πάτ Πάτερσον καί Νίλς "Αστερ.

10. ΜΑΡΙΑ Η ΕΤΑΙΡΑ (Marie Galante) μέ τήν Καίτη Γκαλιάν κα'ι τόν 
Σπένσερ Τρέϊσυ. Γαλλική.

11. ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ (White Parade) μέ τήν Λωρέττα Γιούγκ, 
τόν Τζών Μπόλς κ. “Ά. "Αλβιν. Γαλλική.

12. ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Servants Entrance) μέ τούς Ζανέτ Γκαίϋ- 
νορ και Λιοΰ Αύρες. Γαλλική.

13 ΜΠΑΜΠΟΥΝΑ Γαλλική.
14. Η ΟΡΦΑΝΗ (Dright Eves) μέ τήν Σίρλεϋ Τέμπλ καϊ τόν Τζέϊμς 

Ντάν. Γαλλική.
15. ΑΝΙΑΚΤΣΑΚ Γαλλική.
16. Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ (Little Colonel) μέ τήν Σίρλεϋ 

Τέμπλ καί τόν Λάϋονελ Μπάρρυμορ. Γαλλική.
17. ΤΟ ΠΕΡΙΔΕΡΑ1ΟΝ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ (Bsby take a bow) μέ τήν Σίρ

λεϋ Τέμπλ καί τόν Τζέϊμς Ντάν. Γαλλική.
18. ΟΝΕΙΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Bottoms Up) μέ τήν Πάτ Πάτερσον καί τόν 

Τζών Μπόλς. Γαλλική.
19. Η ΚΟΛΑΣΙΣ (Dante's Inferno) μέ τήν Κλα’ιρ Τρεβόρ κα'ι τόν Σπέν

σερ Τρέϊσυ. Γαλλική.
20. ΤΟ ΤΑΓΚΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ (Under the pampas moon) μέ τούς Γ- 

Μπάξτερ, Καίτη Γκαλιάν, Τίτο Γκιζάρ, Βελόζ-Γιολάντα. Γαλλική.

21. Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ (Redheads on Parade) μέ τόν Τζών 
Μπόλς καί Ντίξυ Λή Γαλλική.

22. ΥΠΟ ΤΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ (Under 2 flaegs) μέ τήν Σιμόνη Σιμόν. Γαλ
λική.

23. ΔΕΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΔΑΡΑ (pile a la patte) μέ τήν Σπινέλλι καί 
τόν Άντρέ Μπερλαί. Γαλλική.

24 ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΛΟΧΑΓΟΣ (Mlle Spain) μέ τόν Ραϋμόν Γκορντύ καί 
τήν Μάντυ Μπερί. Γαλλική.

25. ΣΛΑΥΙΚΗ ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ (Vertige) μέ τόν Ζάν Τουλοϋ καί τήν Άρ· 
λεττί. Γαλλική.

26. 01 ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ (Prince Jean) μέ τόν Πιέρ Ρισάρ-Βίλμ 
καί τήν Ναταλί Παλέ. Γαλλική.

27. ΡΑΜΟΝΑ (Ramona) μέ τόνΤζίλμπερτ Ρόλαν καί Πιέντρο Τζεντίλο.
28, ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ (Mysteries of Paris).
29. ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ (\rgentina).
30. Ο ΙΕΡΑΞ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ (Hawk of desert) μέ τόν Γουώρνερ 

Μπάξτερ;
31. DRESSMAKER μέ τήν διάσημον σκαυνδιναυήν καλλιτέχνιδα τοΰ 

μουσικού θεάτρου καί τόν Κλάϊβ Μπρούκ.
32. ΡΩΜΑΝΤΖΟ (Heres to Romance) μέ τόν Νίνο Μαρτίνι διάσημον 

τενόρον τής Μετροπόλιταν "Οπερα καί τήν Άννίτα Λουΐζ.
33. Η ΚΑΡΔΙΑ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ (Herz, ist Irumpf) μέ τήν Τζέννυ Γιοϋγκο 

καί τόν Πάουλ Χέρμπιγκερ. Γερμανική.
34. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ (Charlie Chan in Paris) 

μέ τόν Γουώρνερ Όλαντ καί τήν Μαίρη Μπριάν. Γαλλική.
35. Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΜΙΑ (Charlie Chan in Egypt) μέ τόν Γουώρνερ 

"Ολαντ καί τήν Πάτ Πάτερσον. Γαλλική.
36. ΑΜΑΡΤΩΛΗ ΝΕΟΤΗΣ (Young Sinners) Μέ τήν Ντόροθυ Τζόρνταν.
37. ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ (Painted Woman) μέ τόν Σπένσερ 

Τρέϊσυ καί τήν Πέτζυ Σάνον.
38. Η ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ (Passport to Hell) μέ τήν Έλίζα Λάντι, τόν Γουώρ

νερ "Ολαντ καί Πώλ Λουκάς.
39. Ο ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ ΑΝΔΡΩΠΟΣ (When a man’s a man) μέ τόν 

Τζώρτζ Ο’ Μπριάν.
40. Ο ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ ΚΑΟΥ ΜΠΟΎ’ (Cow Bow millionaire) 

μέ τόν Τζώρτζ Ο’ Μπριάν.

I
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! ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
'Η έφετεινή θερινή κινηματογραφική κίνησις, ή 

μέχρι τής σήμερον τουλάχιστον, δχι μόνον δέν ΰπήρ 
ξεν άπλώς καλή, άλλά Επιζήμια. Μέχρι τοϋδε, ένα 
καί πλέον μήνα άπό τής ένάρξεως πλείστων θερι
νών κινηματογράφων, ή σχεδόν διαρκής ακαταστα
σία τοΰ καιρού, έπέφερεν είς τάς επιχειρήσεις 
πολύ μεγάλας ζημίας. Αί βροχαϊ δέ καί οί δυνατοί 
άνεμοι τών τελευταίων ήμερών συνεπλήρωσαν τό 
κακόν είς ,τοιοϋτον_ βαθμόν, ώστε διά τήν κάλυψιν 
τών τεραστίων ζημιών, νά απαιτείται χρόνος ένός 
τούλάχιστον μηνός καταπληκτικής έργασίας.

Ή παρατηρουμένη άκαταστασία τοϋ καιροΰ καί 
εις μεγαλειτεραν μάλιστα έντασιν, παρατηρεϊται 
καί είς όλόκληρον τήν Βόρ. 'Ελλάδα άκόμη καί είς 
αύτήν τήν Θεσσαλονίκην, δπου πλεΐστοι τών θε
ρινών κινηματογράφων έπαυσαν νά λειτουργούν. 
Μεγαλείτεραι, καταστροφαί γενικώς, έσημειώθη- 
σαν ιδίως είς τό έσωτερικόν τής Μακεδονίας καί 
Θράκης λόγω τών συνεχών βροχών.

* * *
Ύπό τής άρμοδίας ύπήρεσίας τοΰ Υπουργείου 

Παιδείας καταρτίζεται νομοσχέδιον περί ίδρόσεως 
σχολικού μορφωτικού κινηματογράφου Δι’ αύτοΰ 
προβλέπεται ή σύστασις μονίμου γραφείου παρά τώ 
Ύπουργείφ Παιδείας, ΰπαγομένου, είς τό Τμήμα 
Καλών Τεχνών.

Ή σχετική άπόφασις έλήφθη κατόπιν άποστολής 
είς δλα τά σχολεία τού Κράτους έγκυκλίου, δι’ ής 
τό Ύουργεΐον έζήτει άπό τούς διδασκάλους, πληρο
φορίας περί τού δυνατού τής ίδρύσεως τοΰ σχολικού 
μορφωτικού κινημαιογράφου. "Ηδη έλήφθησθν πλεΐ- 
σται άπαντήσειςέκ μέρους τών διδασκάλων-ιών ’Ε
παρχιών, οί όποϊαι δέχονται νά έργασθούν διά τήν 
έγκατάστασιν κινηματογράφων είς τά σχολεία των, 
άναγνωρίζοντες τήν μεγάλην σημασίαν αύτών καί 
τάς θετικάς ύπήρεσίας τάς οποίας προσφέρουν είς 
τήν έκπαίδευσιν.

Κατόπιν τής ληφθείσης ώς άνωτέρω άποφάσεως 
τού ‘Υπουργείου, περί ίδρύσεως μορφωτικού σχολι
κού Κινηματογράφου, έχομεν τήν ύποχρέωσιν, πρώ
τον νά συγχαρωμεν τούς σχόντας τήν πρωτοβουλίαν 
αυτήν οϊτινες έστω καί τόσον άργά, άνεγνώρισαν, 
έν πάσει περιπτώσει, τήν έπίδρασιν τήν όποιαν ά- 
σκεΐ έπί τής μαθητιώσης νεολαίας ό έκπαιδευτικός 
κινηματογράφος, ό όποιος είς δλα τά σχολεία δλων 
των ευρωπαϊκών Κρατών έχει είσαχθή άπό έτών καί 
δεύτερον νά έπεστήσω^ιεν τήν προσοχήν τών άρμο- 
δίων ώς πρός τήν κατεύθυνσιν τήν όποιαν θά λάβη 
ό κινηματογράφος ουτος. Τό Ύπουργεΐον είς τήν ά- 
πόφασίν του όμιλε! περί μορφωτικού Κινηματογρά
φου καί είς αύτόν καί μόνον τόν σκοπόν άποβλέπει 
τό συνταχθησόμενον σχετικόν Νομοσχέδιον. Δέν 
πρέπει επομένως νά ξεφύγη τοΰ άρχικοΰ του σκο
πού καί νά μεταβληθή είς κερδοσκοπικήν Επιχείρη
σήν διά τής παρουσιάσεως διαφόρων παλαιών βω- 
βων ταινιών (κωμωδίαι, ζουρνάλ προϊστορικής κινημ. 
Εποχής). Ό μορφωτικός κινηματογράφος πρέπει νά 
είσαχθή εις t τά σχολεία ώς μάθημα ύποχρεωτικόν 
ίΠζ ζωολογίας, τής χημείας, τής γεωγραφίας, τής 
ιχθυολογίας, τής μουσικής καί δλων γενικώς τών 
μαθημάτων και δχι ώς έπιχείρησις διά τήν δήθεν ψυ
χαγωγίαν τών μαθητών μέ τά άμφίβολα κινημ. κω 
μικά κατασκευάσματα.

Ό μορφωτικός κινηματογράφος έχει κάποιον 
άνώτερον, μεγάλον προορισμόν καί τόν μεγάλον αύ 
τόν προορισμόν πρέπει νά άκολουθήση καί έν Έλ- 
λάδι, Αί ταινίαι αΐτινες θά είναι άπαραίτητοι δι’ένα
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τοιοΰτον σκοπόν,, πρέπει νά άναζητηθοΰν άπ’ εύ- 
θείας άπό ειδικούς εύρωπαϊκούς κινημ, παραγωγι
κούς Οίκους καί δχι άπό τά διάφορα παλαιοντολο
γικά κινηματογραφικά γραφεία τών ’Αθηνών. ‘Η 
Γερμανία, έπί παραδείγματι, παράγει τάς καλυτέρας 
μορφωτικός ταινίας, τάς λεγομένας Kultur Fil Π καί 
τάς όποιας “γυρίζουν,, ειδικά συνεργεία έξ έπιστη- 
μόνων καί ειδικών τεχνιτών. 7 οιαύτη παραγωγή ται
νιών ύπάρχει έν Γερμανία δχι μόνον άφθονος άλλά 
προ παντός νεωτάτη καί έξυπηρετοΰσα πληρέστατα 
τόν σκοπόν τής διά τούς κινηματογράφου μορφώ- 
σεως τής μαθητιώσης νεολαίας. ‘Η Γερμανία έκτος 
των ειδικών αύτών ταινιών, διαθέτει άκόμη καί τοι- 
αύτας καταλλήλους καί διά άνώτερα Πανεπιστη
μιακά μαθήματα, δηλαδή καθαρώς Επιστημονικά 
φίλμς καί πρό παντός ιατρικής, φυσικής, χημείας κλπ

Τήν άξιέπαινον αύτήν προσπάθειαν τοΰ Υπουρ
γείου τής Παιδείας καί τό ειδικόν Κινηματογραφικόν 
Τμήμα τής Κοινωνίας τών Εθνών τό έδρεΰον έν 
Ρώμη, δύναταί καί έχει τήν ύποχρέωσιν νά ένισχύση 
παντοιοτρόπως. J

Πρέπει έπομένως ή καταρτισθησομένη ειδική αύτή 
ύπηρεσίσ, νά άποτελεΐται κυοίως άπό άνθρώπους έ
χοντας τήν άπόφασιν νά έργασθούν πραγματικά ύ- 
πέρ τής διά τοΰ κινηματογράφου μορφώσεως τής 
μαθητιώσης νεολαίας, νά μή στερείται δέ καί τού 
ειδικού περί τά κινηματογραφικά συμβούλου Τό 
Κράτος έπίσης, πρέπει νά έπιχορηγήση τήν ύπηρεσίαν 
αυτήν, διά τήν προμήθειαν τών ειδικών ήχητικών 
μηχανημάτων προβολής καί διά τήν προμήθειαν τών 
ειδικών ταινιών. Μόνον διά τής έφαρμογής τών άνω
τέρω υποδείξεων, θά κατορθωθή νά έξυπηρετηθή ό 
σκοπός τού μορφωτικού Κινηματογράφου- Εάν" ύ· 
πάρχουν άλλαι σκέψεις, είναι προτιμότερον νά μή 
γίνη δ,τι πρόκειται νά γίνη, διότι τότε θά άκο

λουθήση τήν τύχην τού παιδικού Κινηματογράφου 
της κυρίας Κορόμηλα, ό όποιος δέν ήτο τίποτε άλλο 
άπό έπιχείρησιν ιδιωτικήν, κερδοσκοπικήν, άντίπα- 
θητικονάτην, προκαλέσασα μονον τήν άγανάκτησιν.

Παρ δλας τάς προσπάθειας διά τήν ταχυτέραν 
άνέγερσιν τού νέου έπί τής όδού Πανεπιστημίου 
Κινηματοθεάτρου Rex καί παρ’ δλας τάς ύποχρεώ- 
σεις άς άνέλαβεν ή έταιρία «Τέκτων» άπέναντι τού 
ιδιοκτήτου «Ελληνικού Κτηματικού ’Οργανισμού- 
το νέον Μνηματοθέατρον, δέν θά καταστή δυνατόν 
να άποπερατωθή δχι τόν προσεχή ’Οκτώβριον άλλ’ 
ούιε,τόν ’Ιανουάριον τού 1936. Ή έκσκαφή τού λα
τομείου οικοπέδου διότι περί λατομείου πρόκειται 
και δχι καθαρώς ^οικοπέδου—συνεχίζεται νυχθημε
ρόν, άλλά δυστυχώς, άνευ τέλους. "Ηδη μετά τετρά- 
ύήνον Εντατικήν Εργασίαν διά τήν έκσκα- 
Φήν, δεν κατορθώθη νά πραγματοποιηθη αϋτη ούτε 
κατα το ημισυ. 'Ολόκληρος ή περιοχή τού οικοπέ
δου άποτελεΐται άπό ένα βράχον ό όποιος πρέπε, 
να σκαφή είς. βάθος 12—14 μέτρων, πραγμα, φυσικά, 
δυσχερές._ Είς δλην αύτήν τήν δυσχέρειαν δέον νά 
προστεθούν καί αί έκ τής άνευρέσεως υδατος, έκ 
της κατ’ άνάγκην κατεδαφίσεως τών τοίχων ' τών 
δεξιά και άριστερά γειτονικών κτιρίων, πράγμα είς 
το όποιον άντιδρούν οί ένδιαφερόμενοι γείτονες, 
μολονοτι διατρέχουν κινδύνους τά παραπλεύρως οι
κήματα των έκ τών διαρκώς έκρηγνυομένων φουρ- 
νελλων δια την κατατεμάχισιν τού βράχου καί πλεΐ- 
στα Οσοι άλλα σχετικά ζητήματα.

_ Καί ήδη γεννάται τό Ερώτημα' Ποία ή άνάγκη 
της εις τοσον βάθος έκσκαφής τού λατομείου αύτοΰ,

διά τήν κατασκευήν μιάς αιθούσης Καμπαρέ ; Διατί 
άφού είδον τάς δυσχερείας αύτάς, οί Ενδιαφερόμε
νοι, δέν παρητοΰντο τοΰ σκοπού, αύτοΰ καί μέ μίαν 
άλλαγήν τών σχεδίων, νά γίνη είς άλλον όροφον τό 
περίφημον αύτό Καμπαρέ; ’Ή μήπως αί άπαιτηθρσό_· 
μεναι δαπάναι διά Εκσκαφήν τοΰ λατομείου αυτού 
καί αί ζημίαι αί όποΐαι θά προκόψουν είς τόν «’Ορ
γανισμόν» έκ τής μή έγκαιρου άποπερατώσεως τού 
δλου κτιρίου, θά είναι ποτέ δυνιχτόν, νά άποσβε 
σθούν μέ τήν έστω καί έπί ένα αιώνα έκμεταλλευ- 
σιν τού Καμπαρέ ; ’

Άλλ’ έλησμονήσαμεν, δτι καί τά σχέδια καί την 
έκτέλεσιν άνέλαβον καί έπραγματοποίησαν μηχανι
κοί οί όποιοι ώς τοιοΰτοι έπρεπε νά μηχανευθοΰν 
πολλά.

Έν τούτοις, τό άνωθεν τοΰ Κινηματογράφου θεα 
τρον ένοικιάσθη άπό τοΰδε ύπό τής κ. Κοτοπούλη 
διά μίαν πενταετίαν.

Τήν παρ. Τετάρτην 26 Ιουνίου, έπέστρεψεν Εξ 
Εύρώπης ό κ. Βίκτωρ Μιχαηλίδης, δστις ώς γνωστόν 
άνέλαβε τήν Γεν. Διεύθυνσιν της νεοϊδρυθησομένης 
έν Άθήναις έταιρίας Warner—First National. Τήν 2αν 
Ιουλίου άφικνεΐται είς τήν πόλιν μας καί ό Γεν. 
Διευθυντής τών γραφείων τής Γουώρνερ—Φέρστ Νά- 
σιοναλ διά τήν Αύστρίαν, Γερμανίαν, Τσεχοσλοβα
κίαν, Αίγυπτον, Ελλάδα, Τουρκίαν, Βαλκανια, Ρωσ- 
σίαν κλπ. κ. Beno Slesin, συνοδευόμενος ύπό ένός 
νομικού, οϊτινες καί θά προβούν είς τήν_ϊδρυσιν.άνω- 
νύμου έταιρίας, μετά τήν σύστασιν τής όποιας θ’ 
αναχωρήσουν καί πάλιν, τού κ. Β. Μιχαηλίδη παρα- 
μένοντος Γεν. Διευθυντού τής Γουώρνερ—Φέρστ διά 
τήν 'Ελλάδα.

'Ως μάς άνεκοίνωσεν δ κ. Μιχαηλίδης, τα γρα
φεία τής Γουώρνερ—Φέρστ θ’ άρχίσσυν_τήν λειτουρ- ■ 
γίαν των άτιό 1ης Ιουλίου, θά διατεθούν δέ διά τήν । 
Ελληνικήν άγοράν περί τάς 25 ταινίας ντουμπλάρω > 
σμένας είς τήν γαλλικήν, μεγάλης σκηνοθεσίας καί 
μέ πρωταγωνιστάς έκ τών καλυτέρων «αστέρων» 
τής οθόνης, 15 περιπετειώδη καί περί τά 30 μουσικά 
σόρτς διά τήν συμπλήρωσιν των προγραμμάτων. J7 
διεύθυνσις τών έγκατασταθησομένων γραφείων της 
Γουώρνερ —Φέρστ, θ’ άναγελθή λίαν προσεχώς, πρός 
γνώσιν τών Ενδιαφερομένων.

Ό κ. Κλ. Λουλουδόπουλος μέχ_ρι τούδε διευθυν 
τής τού έν Σόφια Πρακτορείου τής Φόξ Φίλμ, δ.ιω- 
ρίσθη έν Άθήναις Γενικός Διευθυντής τής Φόξ Φίλμ 
«Ελλάς» καί άνέλαβεν άπό τής 3 ’Ιουνίου τά καθη- 
κοντά του. Ό κ. Τζών Μάνσφιλδ γεν. διευθυντής της 
Φόξ Φίλμ διά τήν Εγγύς Ανατολήν, θά διατηρήση 
καί τήν θέσιν τοΰ προέδρου τής Α.Κ Ε. Φόξ Φιλμ 
«Ελλάς», τοΰ κ. Σ. Σταμέλου παραμένοντος ώς α
πλού διευθυντού τής άνωτέρω £λλην. έταιρίας.

..**
Τήν παρ. Εβδομάδα άφίχθησαν είς τήν πόλιν μας 

αύτοκινητικώς έξ Εύρώπης, δύο παλαιαί γνώριμοί 
μας, “άστέρες,, τοΰ κινηματογράφου, αί άδελφαί Λι- 
λιαν καί Δωροθέα Γκίς, αΐτινες καί κατέλυσαν εις 
τό ξενοδοχεΐον τής Μεγάλης Βρεττανίας. Αί καλ- 
λιτέχνιδες παρέμειναν έπί πενθήμερον είς τήν πόλιν 
μας, κατά τό διάστημα δέ αύτό έπεσκέφθησαν και 
διαφόρους άρχαιολογικούς τόπους (Άκρόπολις, Δελ
φούς, Σούνιον, Μουσεία κλπ), άνεχώρησαν δέ και 
πάλιν δΓ αύτοκινήτου μεταβαίνουσαι είς’Ιταλίαν. Το 
ταξείδιον τούτο τών άμερικανίδων κοιλλιτεχνών, γί
νεται χάριν άναψυχής, όδηγός δέ τού αύτοκινήτου 
είναι ή Λίλιαν Γκίς.
Η ΚΙΝΗΣΙΣ TON ΕΤΓ-ΡΧΙΩΝ
GtoaatXevixn

Χειμερινοί.
Ήλύαια. Προεβλήθησαν τά φίλμς «’Ερρίκος 8ος»,

«Τό μυστικόν τής κ. Μπλάνς», καί «Φωνή χωρίς πρό 
σωπο».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμς «Μανουελίτα», «Τό 
βάλς τοΰ Αουνάβεως» καί «Οί πέντε τής τζαζ».,

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμς «"Ο Βόλγας στής 
φλόγες» καί «Ή κυρία μέ τό σ«ξ-άπήλ».

•Αλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό. βάλς πού δέν 
"ξεχνιέται», «Παραμύθια Χόφμαι» καϊ «Χούπ-Λά».

Πάν&εον Προεβλήθησαν τά έργα «Ρασπουτίν», «Ό 
κεραυνός», «Ό μάγος·, «Κίτρινη μάβκα», «Τό πλοϊον 
φάντασμα» καϊ «Καλό ταζεϊδι Μόνικα».

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν τά φίλμς «Κάνατε λάθος 
δεσποινίς», «Τό ίπποδρόμιον τοΰ θανάτου», «Πάτ καί 
Πατασόν καί «’Επί τά ίχνη των».,

Έ&νικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Κατάσκοπος έπί 
τό έργον», «Τά μυστήρια τοΰ Σάν Φραγκΐακο», «Στα χα
ρακώματα», «’Ανεμοστρόβιλος», «Ή κίτρινη μάσκα», «Οί 
γάμοι τοΰ Πάτ καί Πατασόν», «Ένοχο.» «Ή διαθηκη τοΰ 
Μασίστα» καί “Ό πρωτοπυγμάχος,,.

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Σιωπή, τό γύρι
σμα αρχίζει,, “Ο θησαυρός τών παρατάν. “Τό κεφάλι 
ένός άιθρώπου,, καί “Στό κλουβί τών λεόντων,,.

Άχίλλειον Προεβλήθησαν τά έ’ργα “Κατάσκοπος 
έπί τό έρ-Όν,, “Τό τραγούδι τοϋ Νείλου,, “"Ενα φιλί 
μπρές στον καθρέπτη , “Γυναίκα πειρασμός,, καί “Τσάρ- 
ντας„.

©ερινβί
ΉΛ,ύσια. Προεβλήθησαν τά έργα “Κτϋπα ξύλο,, καί

“Καριόκα,,. , t
Πατέ. (Πρώην Διονύσια). Προεβλήθησαν τα φιλμς 

“Νοκτοΰρνο,, “Τσιγγάνικο αίμα,, “Τό κορίτσι μιάς νύ
χτας,, “Τό άηδόνι τής Βιέννης,, “Τό ρωμάντσο μιάς νύ
χτας., “Ο κύριος Άλμπέρ,, καί ‘Ή Α. Μ. ίνκόγνιτο,,.

Απόλλων Προεβλήθησαν τά έργα “Η καλυτέρα του 
πελάτις,, “Τσάρεβ,τς,, “Μιά φορά στή ζωή,, “Οδηγήστε 
με κυρία,, ‘ Ερωμένος μιάι βραδυάς,, καί "Καριόκα,,.

"Εσπερος, (πρώην Χαρίλοος). Προεβλήθησαν τά έργα 
“Ρωμαϊκά σκάνδαλα,, “Τό νοΰ σου στήν Άμέλια,. ‘,Ο 
κλέφτης τής Βαγδάτης,. "Παραμύθια Χόφμαν,, καί “Καί 
τώρα φίλησέ με δσο θέλε·ς·.

Μοσκώφ (ταράτσι ) Προεβλήθησαν τά φίλμ «Μανω· 
λέοκο», «Ή γυναίκα μέ τό σέξ-άπήλ», «Καλό ταξείδι Μο· 
νίκα», «Τό νοΰ σου στήν Άμέλια», «Ή μικρούλα τοΰ Μόν 
Παρνάς», «ερωτικά γυμνάσια», «’Ερρίκος 8ος» καί «Νύ- 
χιετ στό Βόσπορο».

Πάν&εον (ταράτσα) Προεβλήθησαν τά φίλμς «Τό πα
λάτι τών ονείρων , Τζάκ Χόλτ», «Ρωμαϊκά σκάνδαλα» 
«"Οταν ξυπνά τό παρελθόν», «Χάρρυ Πηλ», «Μυστηριώ
δης δολοφόνος», «Κτύπα ξύλο» και ενα Τιμ Μακ Κόϋ.

Ά-τικόκ Προεβλήθησαν τά φιλμ «Πάμε γιά τό Πα
ρίσι», ένα Τζώρτ θ’ Μπριέν καί «Οί πειραταΐ τής Σα- 
γκάϊ». , ,

Έ&νικόν Προεβλήθησαν τά φίλμς «Ό έμπορος.τής 
Κίνας», ένα τοΰ Μπόμπ Στυλ και «‘Η κόρη του Ταρζάν».
Φλώρινα

'Ακταΐον Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άθλητής Ντου- 
γκλα » καί «πάλη στήν άβυσσο». _

ΙΙάν&εον Προεβλήθησαν τά έργα «Τσάρεβιτς» και 
« Μανωλέσκο».
Τρίχκαλα

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τί ονειρεύονται η 
γυναίκες». «Οί Τιτάνες τοΰ άέρος», «Ό πλοίαρχος της 
Κσρβέττας«, «Σέρλοκ Χόλμ:», ·Ό κυρίαρχος τής ζούγ
κλας», «"Ενας άνδρας μέ καρδιά», «‘Ο διπλωμάτης τών 
γυναικών» καί « Ο κεραυνός τοΰ Συλβάρ» μέ τόν Τόμ 
Μ ξ.
Καλάμαι

Τριανόν (όιενϋ·. Τ. Άντωνοπούλον) Προεβλήθησαν 
τάέργα «Πρός τήν άβυσσον». «Ό βασιλεύς τών νέγρων», 
«Όταν ό έρως κάνει μόδα», «Πλωτή νήσος 1 δέν απαντά», 
«Πολισινέλ» καί «Μιά βραδυά οτή Βουδαπέστη».

"Εσπερος Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κουρεύς τής
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Σεβίλης», «‘Η τελευταία μου αγάπη» καί «Περιπέτειαι στή 
Χονολουλοΰ». Προσεχώς «Νύχτες Μόσχας», «ΟΙ άθλιοι»· 
«Βασίλισσα Χριστίνα» κ. ά.

Τιτάνια (διεύϋ·. Άν. ' Χγγελοπούλου) Προεβλήθησαν 
τά φίλμς «Όκλίφτης τής Βαγδάτης», «Χωρίς οικογένεια», 
«Μανουέλίτα», «Κατά διαταγήν τοΰ αύτοκράτορος», «Βαρ
καρόλα», «θές δέν θές θά μ’ άγαπήσης», «Καζονόβα» 
καί «‘Ο άσωτος υίός». Κεφαλλωνίτης
Σέρραι.

'Οααις Προεβλήθησαν «Τό σπήτι φάντασμα» ένα ζουρ- 
νάλ καί ένα Μίκυ Μάους

Κρόνιον Προεβλήθησαν τά έργα «Αί δύο όρφαναί», 
«Ό βασιλεύς τής ’Αρένας», «Γιά νάσαι αγαπημένη», «Φραν- 
κεστάϊν» καί «Όρντινάντσα».

Πάν&εον Προεβλήθησαν «Μιά γυναίκα πού ξέρει ν’ 
άγαπα» καί «Σιωπή τό γύρισμα αρχίζει».

Σιδηράκαστρον Προεβλήθη τό περιπετιώδες «‘Η χαρά
δρα τοΰ θανάτου».

Νιγρίτα «Έναρξις δμιλοΰντος». Βατακίδης
Βόλος

Αχίλλειο*.  Προεβλήθησαν τά έργα «Πώς έσβυσε μιά 
αγάπη», «‘Υπό τήν γέφυραν τών στεναγμών», «Χορός στό 
Σαβόϊ», «Έγώ είμαι ή Σουζάνα», «Ό κατάσκοπος 33», 
«Νύχτες Μόσχας», «Γιά λίγη αγάπη», «Ταρζάν καί ή 
σύντροφός του», «Δυό καρδιές ευτυχισμένες» καί «Φρα- 
σκουίτα».

Έξωραϊστικής. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Παρθένες 
1935», «Μεγάλος διάβολος σέ μικρό παποΰτσι» καί «Στή 
χώρα τών ονείρων».

Θέτις. (Διεύθυνσις Σπανοπούλου καί Κοντογεωργίου). 
Προεβλήθη τό έργον «'Ο χρυσός». Παπαβασιλείου. 
Χαλκι;

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Α Μ. ό 
έρως», «Είναι χαριτωμένος», «Αμόκ», «‘Ο υιό" τής μαι
τρέσας μου», «Σταυρός καί σπαθί·, «Μαύρη Κόλασις», 
«Ό περιπλανώμενος Ιουδαίος», «Χούπ-λά» μέ τήν Κλάρα 
Μπόου, καί «Τσιγγάνικο τραγούδι» μέ τόν Μπουαγιέ.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Στή χώρα τ«ν ο
νείρων», «Ό μυστηριώδης κ. X.», «Παιδί έκ θαύματος 
«Κατά διαταγήν τοΰ αύτοκράτορος», «Μιλαίδη», «Τό με- 
ταλλεϊον τοΰ διαβόλου», «Χορός στό Σαβόϊ», «"Ιλιγγος», 
«Ταρζάν καί ή σύντροφός του» καί «‘Η φίλη τής A. Ε.».

Μπούφαλο. (δμιλών έπίσης). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Γάμος περιωρισμένης ευθύνης» καί «Τό μαρς τών ούσ- 
σάρων». Λυκόπ.
XI · $

Άστήρ. Προεβλήθησαν τα έργα «Ό πόλεμος τοΰ 
Βάλς», «Τσάρεβιτς», «Δεσποινίς Ζοζέττα ή γυναίκα μου», 
«Βίκτωρ καί Βικτωρία», «Ό βασιλεύς τής αρένας», «‘Υπό 
τήν σκιάν τής παγόδας» καί «Κατάσκοπος 33».

"Ηδη δίδει παραστάσεις ό θίασος Γ. Ξύδη. Προσε
χώς «Κβό Βάντις;», «'Υγρός τάφος» κ. ά. Βουδούρης 
Ζάκυνθος

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά απόκρυφα τοΰ 
Λονδίνου», «Πώς έσβυσε μιά αγάπη», «Ό κόσμος προ
χωρεί», «Ατσαλένιοι αετοί», «Ή λευκή ’Αδελφή», «Ή 
ξανθή Αφροδίτη», «Κατά διαταγήν τοΰ Αύτοκράτορος», 
«Ή νήοος τοΰ κινδύνου», «Φρά Διάβολο». «Ό κυρίαρ
χος τής γής», «‘Ο λευκός αετός», «Τό άγριοκόριτσο», 
«Γλυκά φιλιά Βερόνικα», «Στό περιθώριον τής ζωής», 
«Οί έρωτες τοΰ Τσελλίνι», «Ό πατέρας» καί «Ό Μπά- 
στερ ελληνιστής». Αις Γρυπάρη
Καβάλλα

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό νοΰ σου στην 
Άμέλια», «‘Ερρίκος 8ος», «Τό παλάτι τών ονείρων» καί 
«Τσάρντας»·

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Αί άδυναμίαι τής 
γυναικός», καί «Τό μυστικόν τής κ. Μπλάνς» καί διέκοψε 
τάς χειμερινός του προβολάς.

"Εσπερος Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό βάλς τοΰ Δου- 
νάβεως», «Δεσποινίς Αιζελότ» καί «Ιίναι χαριτωμένος».

Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό φίλος μου ό βα
σιλεύς», «‘Ο στιγματισμένος», «‘Η κοιλάς τοΰ θανάτου», 
καί «Τό νεανικόν αίμα». "Εκλεισε λόγοι τοΰ θέρους.

Πάν&εον. (θερινός βωβός). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ή σφηκοφωληά», «Ερωτική περιπέτεια», «Ό καρπός 
τοΰ πάθους», «Ή κόρη τοϋ Ποσειδώνος», «Ό σιδηροΰς 
φύλαξ» καί «Αντίο νεότης». Βασιλακος
5 ά ν 8 η

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σταυρός καί σπα
θί», «Γιά νάσαι αγαπημένη», «Τό παληκάρι τοΰ Τεξάς» 
καί « Η δϊαθηκη τοΰ δόκτωρος Μαμποΰζε».

'Ωραία Θέα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή γυναίκα μέ 
το σεξ-άπήλ», «Κουκαράτσα» καί «Πώς θά τό πώ στόν 
άνδρα μου».

Λέγεται ότι θά λειτουργήσουν δύο άκόμη θερινοί κινη
ματογράφοι είς τήν πόλιν μας. Εύχόμεθα καλές δουλειές. 
Σύρος

Πάν&εον. Προεβλήθησαν ζτά έργα «Ή κυρία τοΰ 
ντάνσιγκ», «Ζοσλέν», «Διαφθορά», «Ύπό τήν σκιάν τής 
παγόδας» καί «Γκράντ Ότέλ» μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Μετά τήν προβολήν τών άνωτέρω έργων ό Κινηματο
γράφος διέκοψε τάς προβολάς του άποχωήρσαντος όριστι- 
κώς τοΰ Δούγκα τών έν Σύρφ έκάστοτε λειτουργούντων 
Κινηματογράφων, άπαλλιγέντος καί τής νήσου τής πα
ρουσίας του.

’Από τής παρ. Δευτέρας έπανέλαβεν καί πάλιν τάς πα
ραστάσεις του ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. ?· Γαβαλά 
καί προέΑαλλε τά φίλμ «Σάν σμίξουν δυό καρδιές», «‘Η 
κόμησσα Μόντε-Χρήστο», «‘Η Αικατερίνη ή Μεγάλη» καί 
«Ύπό τήν γέφυραν τών στεναγμών·. Γεραγάλας 
Πατραι

Ζενίθ·. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύχτα έρωτος» 
«Ή Σουζάνα είμ’ έγώ», «Οί ’Άθλιοι» είς τρεις έποχάς 
καί «Ή πριγκήπισσα τής τσάρντας».

Οϋφα Προεβλήθησαν τά φιλμ «Μιά νύχτα έρωτος», 
«Ή χρυσή πεταλούδα», «Μιά μέρα αγάπησα», «Φτερό 
στόν άνεμο» καί «Οί "Αθλιοι». Άνδριόπουλος.
Αεβάόειοι

Αρμονία. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό χονδρός καί ό 
λιγνός στό μέ-ωπο», «Θέλω νά γίνω μεγάλη κυρία», «Τό 
σφάλμα μιας μητέρας» καί «‘Υπό τήν γέφυραν τών στε
ναγμών». Πανουργίας.
Δράμα

Μέηας. ΙΙροεβλήθησαν τά φίλμ »Βενενόζα» καί «Τό μυ
στηριώδες ράντς».

Ρέμβη. Προεβλήθησαν τά φίλμς «Τό λαχείον τοΰ δια
βόλου», «Τό παιδί τής φυλακισμένης», «Καβαλκάτ» καί 
«Μιά φορά στή ζωή».

Διονύσια (θερινός). Ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Μο
σχοβίτης έκαμε έναρξιν δ θερινός κινηματογράφος «Διο
νύσια» καί προεβλήθησαν τά φίλμς «Τό βάλς τοΰ Δουνά- 
βεως» καί διάφορα Σίλλυ Σύμφωνου μέ έπιτυχίαν. 
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Βίκτωρ καί Βικτώ- 
ρια», «Ζούντ Εξπρές», «Ό λοχαγός τών κοζάκων», «Μαύ
ρος οϋσσάρος» καί «Τό συνέδριον χορεύει».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή μάστιγξ τών 
γκάκστερς», «Μπήτερ-Τί», <Ή γυμνή γυναίκα», «Ή μα- 
σκώτ τοΰ λόχου», «Μ αγαπά τρελλά» καί «Νύχτες στούς 
τροπικούς». . Σωφρονιάδης
Χανιά

‘Ολύμπια Προεβλήθησαν τά έργα 1 άνθρωπος χωρίς 
κεφάλι,, “πώς έσβυσε μιά αγάπη,, “χόρ-χόρ αγάς,, “έρως 
μέ μοτοσυκλέττα,, “οί τιτάνες τοϋ άέρος,, “λευκή αδελ
φή., “νύχτες Μόσχας,, κα. “ύπό τήν σκιάν τής παγόδας,, 

Πάν&εον Προεβλήθησαν τά έργα “Ταρζάν,, “δ βα
σιλεύς τών νέγρων,, “δ άσωτος υιός,, “τό βάλς τοΰ Δου- 
νάβεως,, “δ κύριος κατά παραγγελίαν,, “δ κλέπτης τής 
Βαγδάτης,, “Φρά διάβολο,, “Βαρκαρόλλα,, “νυκτερινόν 
δικαστήριον,, “ώραϊα περιπέτεια,, “τό άστρον τής Βα-. 
λέντσια,, καί “δ κόμης Μόντε Χρίστο,.. Άντ. Νολ
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Η ΝΙΚΗ ΜΗΣ ϋά είναι καί πόλιν
’Ασφαλής

’Αδιαφιλονίκητος
Πλήρης

Εύκολος
Συντριπτική 

Μεγαλειώδης !
Ό βρυχωμενος Λέων τής

METRO 60LDWYN MAYER
εγκαινιάζει τήν 2αν ΙΟετηρίδα του μέ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ
’Ανταξίους τής ΠΡΩΤΗΣ κινημ. Εταιρίας τοϋ Κόσμου.
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ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤ ΥΤΝ ΜΑΥΕΡ
ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

1935
ΙΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1936
ΟΜΙΛΟΥΣΑ! ΓΑΛΛΙΣΤΙ

ΟΜΙΛΟΥΣΑΙ ΓΑΛΛΙΣΤΙ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΚΗΝΟ0ΕΤΑΙ ΑΣΤΕΡΕΣ

ΕΥΘΥΜΗ ΧΗΡΑ 
(Merry widow)

Έρνεστ Λοΰμπιτς Μωρίς Σεβαλλιέ, Τζανέτ Μακντό- 
ναλντ, Ντανιέλ Παρόλα, Φιφή Ντορ- 
σαί, ’Αντρέ Μπερλέ.

ΣΕΚΟΓ1Α
(Sequoia)

Τσέστερ Φράνκλιν Τζΐν Πάρκερ, Ράσλ Χάρντυ.

ΕΝΑ ΤΑΞΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ 
(Hollywood party)

Τζώρτζ Μπώεμπερ Χοντρός Λιγνός, Λοΰπε Βελέζ,Τζΐμ- 
μυ Ντυράντ.

ΜΙΣ ΜΠΑ
(Barretts of wimpole street)

Σύδνεϋ Φράνκλιν Νόρμα Σήρερ, Φρέντερικ Μάρς, 
Τσάρλς Λώτον, Μωρΐν 0’ Σούλλι- 
βαν.

ΝΗΣΟΣ ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ 
(Treasure island)

Βίκτωρ Φλέμμιγκ Λιονέλ Μπάρρυμορ, Τζάκυ_ Κοϋπερ 
Λούϊς Στόν, Ούάλλας Μπήρυ.

0 ΠΡ1ΓΚΗΨ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ 
(The night is young)

Ντάντλυ Μέρφυ Ραμόν Νοβάρρο, Έβελύν Λέϋ, Οϋνα 
Μέρκελ.

ΧΡΥΣΕΣ ΑΛΥΣΣ1ΔΕΣ 
(Chained)

Κλάρενς Μπράουν Τζόαν Κράουφορδ, Κλάρκ Γκέημπλ, 
"Οττο Κροΰγκερ.

THOROUGHLY MARRIED Τζώρτζ Μάρσαλ Χοντρός καί Λιγνός.

ΜΑΡΙΟΝΕΤΤΕΣ
(Broadway to Hollywood)

Ούίλλαρντ Μάκ Τζάκυ Κοϋπερ, Μάτζ "Εβανς, Φράνκ 
Μόργκαν, Τζίμμυ Ντυράντ.

TO ΓΑΜΗΛ1ΟΝ ΛΑΘΟΣ 
(Evelyn prentice)

Ούΐλλιαμ Χόουορντ Ούΐλλιαμ Πάουελ, Μύρνα Λόυ, Οϋνα 
Μέρκελ.

ΘΑΥΜΑ TOY ΕΡΩΤΟΣ 
(Have a heart)

Ντάβιντ Μπάτλερ Τζΐν Πάρκερ, Τζέημς Ντάν, Ουνα 
Μέρκελ.

ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ 
(Hide out)

Χάντ Στρόμπεργκ Ρόμπερτ Μοντγκόμερυ, Μωρΐν Ο’ 
Σούλλιβαν.

01 ΔΥΟ ΔΡΟΜΟΙ
(Manhattan melodrama)

Β. Σ. Βάν Ντάϊκ Κλάρκ Γκέημπλ, Ούΐλλιαμ Πάουελ, 
-Μύρνα Λόϋ.

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 
(Midnight mary)

Ούΐλλιαμ Ούέλλμαν Λορέττα Γιάγκ, Φράντσοτ Τόν, Ρι· 
κάρντο Κορτέζ, Οϋνα Μέρκελ.

ΤΛΟΙ । ΤΚΗΝΟΘΕΤΛΙ ΔΣΤΕΡΓΣ

ΤΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΠΕΠΛΟ
(The Painted Veil)

Ρ. Μπολεβσλάβσκυ Γκρέτα Γκάρμπο, ’Έρμπερτ Μάρ
σαλ, Τζώρτζ Μπρέντ, Ζάν Χέρσολτ.

ΤΑΒΙΝΤ ΚΟΠΠΕΡΦΙΑΝΤ
(Davit Copperfield)

Τζώρτζ Κοΰκορ Λιονέ?. Μπάρρυμορ, Λούϊς Στόν, 
Μάτζ ”Εβανς, Μωρΐν Ο’ Σούλλιβαν, 
Φρέντυ Μπαρθολομιού.

BABES IN TOULAND Γκάς Μάϊνς καί 1 άρλ 
Ρόγκερς

Χοντρός καί Λιγνός, Σάρλοτ Χένρυ.

ΟΡΟΤΛΑ-ΙΝ NTOKTOP
| (Stamboul Quest)

Σάμ Γούντ Μύρνα Λόυ, Τζώρτζ Μπρέντ.

BIBA Β1ΛΛΑ Τζάκ Κόνγουέϋ Ούάλλας Μπήρρυ, Φέϋ Ρέϋ.
(Viva Villa)

ΑΣΤΑΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
(Forsaking all Others)

Β. Σ. Βάν Ντάϊκ Τζόαν Κράουφορδ, Κλάρκ Γκέημπλ, 
Ρόμπερτ Μοντγκόμερυ.

KANE ME ΝΑ ΣΕ ΠΟΘΩ Κλάρενς Μπράουν Τζόαν Κράουφορδ, Φράντσοτ Τόν.
(Sadie Makee)

A CLOSE SHAVE Λόϋδ Φρέντς, και 
Τσάρλς Ρόγκερς

Χοντρός καί Λιγνός.

COING HOLLYWOOD Ραούλ Ούόλς Μάριον Νταίβις, Μπίγκ Κρόσμπυ, 
Φιφή Ντορσαΐ.

0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΚΙΑ 
(Thin Man)

Β. Σ. Βάν Ντάΐκ Ούΐλλιαμ Πάουελ, Μύρνα Λόυ, Μω
ρΐν Ο’ Σούλλιβαν.

ΛΟΥ ΓΖΙΑΝΑ
(Lazy River)

Τζώρτζ Σάητζ Τζΐν Πάρκερ, Ρόμπερτ Γιάγκ, Χέν
ρυ Γ κόρντον.

ΠΛΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΦΙΛΙΑ 
(Girl From Missouri)

Τζάκ Κόνγουέϋ Τζΐν Χάρλοου, Λιονέλ Μπάρρυμορ, 
Φράντσοτ Τόν.

MIA ΝΥΧΤΑ ΤΡΟΜΟΥ
Murder in the Private Car)

Χάρρυ Μπωμόν Τσάρλυ Ράγκλες Οϋνα Μέρκελ, 
Μαίρη Κάρλαϋλ.

OPERATOR 13 Ρ. Μπολεβσλάβσκυ Μάριον Νταίβις, Γκάρυ Κοΰπερ, 
Τζΐν Πάρκερ.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ : ΑΘΗΝΑΙ
'Οδός Θεμιστοκλέους 13

Τηλεφ. 25.364—Τηλεγρ. Διεύθ. : <Μέτροφιλμ»

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
'Οδός Βασ. Κωντσταντίου 3, Μέγαρον Λεβή.

Τηλεφ. 35-81 —Τηλ. Δ)σις «Μέτροφιλμ»



Al MEfAAAl ΗΝϋΜΕΗΑΙ 
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©Α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ

διά τοΰ έν Αθήναις ιδρυόμενου 
έντόςτοΰ ΙΟΥΛΙΟΥ γραφείου των

ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑΣ
παγκοσμίου επιτυχίας 

ταινίας των

ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ


