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ΕΙΜΕΘΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ
Επειδή δ,τι ύπεσχέθημεν εις τήν πελατείαν μας, ύπερέβη τάς προσδοκίας μας.

ΑΠΟ /ΛΙΑΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΕΙΞ ΤΗΝ ΑΛΛΗΝ!!
Μετά τόν θρίαμβον τής μεγαλοπρεπεστέρας ταινίας πού παρήγαγεν ποτέ ό Κινηματογράφος

ΟΝΕΙΡΟΝ ΘΕΡΙΝΗΝ NYKTOS
οποία προεβλήθη έπί δύο εβδομάδας είς τό “ΠΑΛΛΑΣ,, τών ’Αθηνών, ακολουθεί άλλη 

μεγάλη έπιτυχία μέ τόν γίγαντα τής τέχνης ΠΩΛ ΜΙΟΥΝΙ

ΕΙ/ΛΑΙ ENAS ΔΡΑΠΕΤΗ^

ή

ήτις προβάλλεται συνεχώς έπί ΙΔΕΑ 
τρεις έβδομάδας είς τά Θέα

τρα τών ’Αθηνών^

ΠΑΛΛΑΣ ΚΑΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Άπό τάς 1·”
13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 13

σημιιώσατέ το χαλά !

“Αρχεται ή προβολή εις τό 
μεγάλε ίτερον Κ ινη ματοθέα- 

ίτρον τών ’Αθηνών ΠΑΛΛΑΣ 
ιτής πλέον εμπορικής ταινίας 

-λ-

ί
το πρώτο ρεαλιστικό έγχρωμο 
100 ο)ο φίλμ μέ τήν τελευ- 
ταίαν τελειοποίησιν τής άπο- 

ι\ δόσεως τών χρωμάτων.

[Τέτοια φίλμ μπορεί νά τά 
, παρουσιάζη μόνον ή, _„Κ-----—'an uuruv 1|

'rOlOPHEP MINI- «ΕΡΪΤΙΜΜ ΦΙΛΜ! ΕΛΛΛί Λ. Ε.
* ή οποία πλέον είς τήν συνείδησιν δλων είναι δ μοναδικός παράγων
V* τών Κινηματογραφικών Επιχειρήσεων.

ΙΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ σημαίνει ΕΓΓΥΗΣΙΣ γιατί ή ταινίες της δπου καί άν 
προβάλλονται σημειώνουν θρίαμβον.
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ΕΙ/WAI ΕΝΑΣ ΔρΑΠΕΊΉΣ

Τό αδυσώπητο ΚΑΤΙΊΓΟρΩ τοϋ ανθρώπου έναν- 
= τίον τών ανθρώπων καί τής κοινωνίας των =

ΚΑΤΗΓΟΡΩ!
Τήν κοινωνία, ποϋ τάχα κυνηγάει τούς κακούς, ένφ 
αύτή μέ τήν κακία της δημιουργεί τό έγκλημα!

ΚΑΤΗΓΟΡΩ!
Τήν κοινωνία, τήν άστοργη, τήν κακιά, ποϋ γκρε
μίζει έλπίδες καί πνίγει αλύπητα κάθε καλό!

ΚΑΤΗΓΟΡΩ!
Τήν κοινωνία τήν βάρβαρη ποϋ 
μέ βαριές άλυσσίδες (τούς νόμους 
της καί τούς θεσμούς της) φράζει 
τόν δρόμο στούς δικαίους καί πο
δοπατάει κορμιά άθώων, λασπώ
νει καί θρυμματίζει τίμιες ψυχές.

ΠΟΞΕΞ ΦΟΡΕΞ ! δέν γίνατε θύματα τής αδικίας τών πολλών ! 
ΠΟΞΕΞ ΦΟΡΕίΕ ! δέν νοιώσατε, νά σάς δένουν τά χέρια και 
νά φράζουν τή ζωή σας οί βαρειές άλυσσίδες τής κοινωνίας καί πόσες 
φορές δέν ποθήσατε νά τις σπάσετε μέ μιας καί νά φωνάξετε λυτρωμένοι: 

ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΗΣ
Μιά κραυγή πόνου ! !

Τό πρωτοπορειακό φιλμ ποϋ χάλασε κόσμο.
Έπαίχθηκε 19 έβδομάδες στή Μόσχα καί 40 στο Λονδίνο 

μέ τόν μέγιστον καλλιτέχνην ΠΩΛ ΜΙΟΥΝΙ 

rinPHEP MBPOi ΦΕΡ!Τ HlillHM ΦΙΛΜ! ΕΛΛΛίιι.
ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 -ΑΘΗΝΑΙ



ΧΟΝΤΡΟΣ ■ ΛΙΓΝΟΣ

Γελάμε μ’ δτι λένε 
κι’ δ,τι δέν λένε!...

Γελάμε μ’ δ,τι κά- 
[νουν

ν.αι...δέν κά- 
[νουν!...

• ®

Γελάμε πριν ακόμα νά τούς δούμε, 
όταν τούς βλέπουμε ή τούς αχούμε... 

Η, φτάνει μόνο νά τούς θυμηθούμε 
χαι κάτι θδβρουμε γιά νά γελούμε!

Στά έργα πού θά ίδούμ’ εφέτος 
τ άστεΐά τους είναι γεμάτα...αλας 
εϊτε τά κάνει ό Λιγνός Σπαγέτος 
είτε ό Χοντρεπίχοντρος Κεφάλας !

Φ
Σέ κάθε κόλπο τους, ζεστόν ή κρύον 
χαχανιζόμαστε μέχρι δακρύων 
καί στά καμώματά τους καί τά νάζια 
ξεχνούμε πίκρες μας, καΰμούς, μαράζια I

Φ
Ή ευθυμία είναι πράγμα ζωτικόν
κι’ ό δρόμος της...γραμμή στό «’Αττικόν»
κΓ δσοι τή χρειαστούν γιά έπάρχία 
θέ νά τή βρούν στής «Μέτρο» τά γραφεία!

Μετά τούς «Καλικάντζαρους» στό «’Αττικόν» 
άλλο τους φίλμ—κι’ αύτό πολύ σπαρταριστόν—- 
τό : «Γιατί νά δουλεύουμε» συντόμως θένά ίδούμε 
άρκεΐ στό «Κοτοποΰλειον» εγκαίρως νά βρεθούμε !
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3| ’®τι1σ^α........Δρ. 100.—
3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

Έτησία Δρχ. 250 
3 Αΐ σννδρομαΐ άπαραι- 
«J τήτως προπληρώνονται 
3 
3 ----------===--------
Τ ΕΤΟΣ IΓΆΡ. 1 (370)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ: ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ!

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: Όδάς ΣΩΚΡΑΤΟΥ2 άριβ. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου: 28-143 ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΑΧ. 5

Ο ΤΣΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, Δεκέμβριος. (’Ιδιαιτέρα ύπηρεσίοι).— 
Ή δημοκρατία τών Ηνωμένων Πολιτειών έκλέγει 
διαρκώς βασίλισσας : τήν βασσίλισσαν τής πλαζ, τήν 
βασίλισσαν τής γάμπας, τήν βασίλισσαν τών μα
τιών καί ουτω καθεξής δι’ δλα τά μέρη τοΰ γυναι
κείου σώματος. ’Έχει άκόμη καί βασιλείς’ τόν βα
σιλέα τοΰ πετρελαίου, τοΰ χάλυβος, τών αύτοκινή- 
των, τοΰ ήλεκτρισμοΰ. ’Αλλά έκτος αύτών καί 
ένα τσάρον' τόνκ. Ούΐλλ Χέϋζ, τόν τσάρον τοΰ κι
νηματογράφου.

’Αλλά προτοΰ όμιλήσωμεν διά τόν τσάρον, άς 
είπωμεν δύο λόγια διά τήν αύτοκρατορίαν του. Ό 
κινηματογράφος έξασκεΐ τεραστίαν έπίδρασιν είς τήν 
ζωήν τών ’Αμερικανών. ‘Υπάρχουν σήμερον είς τάς 
‘Ηνωμένας Πολιτείας 20 χιλιάδες αϊθουσαι κινημα
τογράφου, έκ τών όποιων αΐ 110 έχουν άνω τών τρι
ών χιλιάδων θέσεων. Κάθε έβδομάδα πωλοΰνται 72 
έκατομμύρια εισιτήρια. ‘Η βιομηχανία τοΰ κινημα
τογράφου άπασχολεΐ 30.000 άτομα είς τά στούντιο 
τοΰ Χόλλυγουντ καί 260.000 άτομα εις τάς κινημα
τογραφικός αίθούσας δλης τής χώρας. Τό Κράτος 
εισπράττει κατ’ έτος 100 έκατομμύρια δολλαρίων 
άπό φόρους καί άλλα τόσα έκατομμύρια εισπράτ
τουν αΐ έφημερίδες άπό τάς διαφημίσεις τών κινη
ματογραφικών ταινιών.

Άλλ’ ό κινηματογράφος έχει καί άλλην σημα
σίαν. Ή έπίδρασις τών Νιοΰς έπί τών δια
θέσεων τοΰ λαοΰ είνε τεραστία. Ό Χήρστ, ό βασι
λεύς τών έφημερίδων, ιδιοκτήτης πολλών κινηματο
γραφικών αιθουσών καί μιας Εταιρείας παραγωγής 
Νιούς, φροντίζει νά δεικνύη είς τους θεατός 
του εικόνας, αΐ όποΐαι άποδεικνύουν δτι δλα τά 
ξένα έθνη είνε μιλιταριστικά, ένώ αΐ ‘Ηνωμένοι 
Πολιτεΐαι είνε σχετικώς άοπλοι. Τό συμπέρασμα 
είνε δτι ή ’Αμερική θά έπρεπε νά έξοπλισθή.

‘Η εύκολία μέ τήν όποιαν τό άμερικανικόν κοι
νόν δέχεται δ,τι άκούει, δίδει είς τόν κινηματογρά
φον ένα ίσχυρότατον δπλον. Άλλ’ έως τώρα όλίγοι 
μόνον άνθρωποι έσκέφθησαν νά χρησιμοποιήσουν τό 
δπλον αύτό διά μή έμπορικούς σκοπούς. Οΐ περισ
σότεροι έζήτησαν άπλώς νά πλουτίσουν, δπως ό 
Λαΐμλε, εις έκ τών μεγαλυτέρων παραγωγών τοΰ 
Χόλλυγουντ, ό όποιος ήρχισε τό στάδιόν του ώς 
Ιδιοκτήτης τής μικροτέρας αιθούσης κινηματογρά
φου. Επειδή μάλιστα δέν εΐχεν άρκετά καθίσματα, 
ένοικίαζε μερικά άπό ένα γείτονά του, έργολάβον 
κηδειών.

, ΆΑ^·’ ή έπιτυχία τής νέας βιομηχανίας έπρόκειτο 
να τής φέρη πολλάς δυσχερείας. "Οταν έγινε γνω
στόν δτι κάποια ταινία τοΰ Λαΐμλε, ή όποια του

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος... Δρ. 10.— 
Ή σΒλϊς.... · 800.—

Κατ' αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

'Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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Ή τεραστία δνναμις τον Κινηματογράφον— 
Τά Φόξ ίίιοΰς χαι Χερστ Μέτρο Τό» 
Νιοϋς — ένας ή&ιχολόγος χαταχραστής,

είχε κοστίσει 5.000 δολλάρια τοΰ άπέδωσε 500.000. 
πολλοί ήθέλησαν νά τόν συναγωνισθοΰν. Διά νά 
περιορισθή ό συναγωνισμός, αΐ μεγαλύτεροι άμερι- 
κανικαΐ Έταιρεΐαι άνέθεσαν εις ένα άνθρωπον νά 
τούς προστατεύση. Ό άνθρωπος αύτός ήτο δ Ούΐλλ 
Χέϋζ.

Ό Ούΐλλ Χέϋζ ήτο πολιτευόμενος τοΰ κόμματος 
τών ρεμπουμπλικάνων, τό 1920, δταν οί ρεμπουπλι- 
κάνοι δέν κατώρθωσαν νά άποφασίσουν ποιον θά 
ώριζαν ώς ύποψήφιόν των διά τάς Προεδρικός έκλο- 
γάς. Αί ψήφοι τών μελών τοΰ κόμματος ήσαν διη- 
ρημέναι, είς τρόπον ώστε κανείς έκ τών δύο κυριο- 
τέρων υποψηφίων διά τό χρίσμα νά μή συγκεντρώνη 
τήν άπόλυτον πλειονοψηφίαν τών μελών τοΰ κόμ
ματος. Ό Χήρστ έπρότεινε τότε νά προτιμηθή εις 
οΐοσδήποτε «άουτσάϊντερ». Ήλπιζεν δτι αύτός θά 
ήτο ό «άουτσάϊντερ», άλλά κατά κακήν του τύχην 
έπροτιμήθη ό γερουσιαστής Χάρντιγκ.

Άλλ’ ό Χάρντιγκ δταν έγινε Πρόεδρος, άνεμίχθη 
είς τό μέγα σκάνδαλον τών Πετρελαίων. Ό Χέϋζ, 
συνένοχος τοΰ Χάρντιγκ, κατώρθωσε χάρις είς τήν 
ύποστήριξιν τοΰ κόμματός του νά μή ζημιωθή άπό 
τήν άποκάλυψιν τοΰ σκανδάλου καί όλίγον κατ’ ό- 
λίγον ή ύπόθεσις αύτή έλησμονήθη.

Είς τήν έπιτυχίαν τοΰ Χέϋζ συνετέλεσε πολύ καί 
ή μεγάλη διαφήμησις τήν όποιαν έκαμεν είς τόν 
έαυτόν του. "Οταν άκόμη ήτο άσημος πολίτης, έσυ- 
νήθιζε νά ζητή, άπό τό τηλέφωνον τοΰ έστιατορίου 
δπου έτρωγε, υπεραστικός συνδιαλέξεις, είς μίαν 
έποχήν δπου ό κόσμος δέν έτηλεφώνει πολύ. ’Εν
νοείται δτι δλοι τόν έπρόσεχαν.

"Οταν είχε ξένους είς τό γραφεΐόν του, διέκο- 
πτε τήν συζήτησιν διά νά ύπαγορεύση είς τήν γραμ
ματέα του τηλεγραφήματα πρός διάσημους προσω
πικότητας. Ή γραμματεύς τά έγγραφεν εύσυνειδή- 
τως καί κατόπιν, μόλις άπεμακρύνετο άπό τό γρα- 
φεΐον, τά έσχιζε, διότι τά τηλεγραφήματα αύτά δέν 
έπρόκειτο ν’ άποσταλοΰν πουθενά.

Αΐ κινηματογραφικοί έταιρεΐαι έμειναν εύχαρι- 
στημέναι άπό τόν Χέϊζ. Ό Τσάρος των είχε κατορ
θώσει νά περιορίση κατά πολύ τά έξοδά των, καί 
κυρίως νά έλαττώση τά κονδύλια τά πληρωνόμενα 
είς τούς «άστέρας».

Έν τώ μεταξύ δμως ό συναγωνισμός εΐχεν άπο- 
φέρει τούς καρπούς του. Οί διάφοροι παραγωγοί, 
διά νά κερδίσουν τό κοινόν, «έγύριζαν» ταινίας διαρ
κώς τολμηροτέρας. Πολλαί πολιτεΐαι έψήφισαν νό
μους κατά τών άσέμνων ταινιών καί ύπέβαλαν έπ’ 
αύτών αύστηράν λογοκρισίαν. ‘Η κατάστασις αύτή 
ήτο έξαιρετικώς δυσάρεστος διά τάς έταιρείας- Μία



6 «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

IN CALJENTE
Είναι δ τίτλος τής τελευταίας ταινίας πού «έγΰ- 

ρισε» ή Ντολόρες Ντέλ Ρίο στήν ’Αμερική μέ ισπα
νικήν ύπόθεσιν καί μουσικήν.

‘Η νέα αυτή δημιουργία τής Μεξικανής γοήσ- 
σης αναμένεται μετά δικαιολογημένης ανυπομονη
σίας επειδή υστέρα άπό τόν βωβόν κινηματογράφον 
είναι ή μόνη ομιλούσα ταινία, μέ ύπόθεσιν αυτού 
τού είδους, τήν οποία «έγύρισεν». Θεωρείται καί ή 
πλουσιωτέρα ταινίαι πού «έγυρίσθη» μέχρι σήμερον 
στό Χόλλυγουντ.

Ό παγκόσμιος τύπος γράφει δτι δέν πρόκειται 
περί μεγάλης ταινίας, άλλά περί εξαιρετικού κινη
ματογραφικού γεγονότος.

Ή προβολή της ήρχισεν τήν παρελθούσαν εβδο
μάδα είς Παρισίους, Λονδΐνον, Ρώμην καί Βουκου
ρέστι μέ άφάνταστον έπιτυχίαν.

ΕΝΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΝ ΡΕΚΟΡ
Αί Αμερικανικοί ταινίαι κρατούν τά σκήπτρα. 

Κατά τελευταίας πληροφορίας τό ρεκόρ τών εισπρά
ξεων κατά τήν έφετεινήν σαιζόν είς τό Παρίσι κα
τέχει μέχρι τής στιγμής ή ταινία τής Γουώρνερ 
Μπρόδερς G—Men (ΟΙ βασιλείς τοΰ ύποκόσμου) ή 
οποία προεβλήθη έπί 12 συνεχείς έβδομάδας είς τό 
θέατρον APOLLO μέ εισπράξεις 3.800.000 γαλλικά 
φράγκα.

έξ αύτών έξώδευε 500.000 δολλαρίων και’ έτος διά 
ν άναθεωρή τάς ταινίας της καί νά τάς προσαρ- 
μόζη εις τούς ιδιαιτέρους νόμους τών διαφόρων πο
λιτειών.

Ό σέρ Χέϋζ έπέβαλε τότε είς τάς έταιρείας ένα 
κώδικα, ό όποιος άπηγόρευε τάς άσέμνους σκηνάς 
καί τήν γυμνότητα. ΟΟτε τά μικρά παιδιά δέν έ
πρεπε νά έμφανίζωνται γυμνά είς τήν όθόνην Τά 
φιλιά δέν έπρεπε νά διαρκούν πλέον τών έπτά δευ
τερολέπτων. ‘Η μοιχεία έπετράπη ύπό τόν δρον^νά 
μή έμφανίζεται ύπό έλκυστικά χρώματα Αί αί- 
ματηραί, καί έν αί πολύ βίαιη σκηναί άπηγορεύ- 
θησαν.

Άλλ’ ένας κώδιξ δέν ήμποροΰσε νά τά προβλέψη 
δλα. Καί οί παραγωγοί κατώρθωσαν ν’ άνακαλύ- 
ψουν δτι καί ό κώδιξ τοΰ Χέϊζ είχε τάς άτελείας 
του. Τάς έξεμεταλλεΰθησαν δέ τόσον έπιτυχώς, 
ώστε παρήγον ταινίας αίσχράς, χωρίς νά παραβαί
νουν τόν κώδικα.

Τότε έπενέβη ή "Ενωσις τών Σεμνοτύφων καί αί 
Έκκλησίαι τής ’Αμερικής αί όποΐαι ήρχισαν έντονώ- 
τατον άγώνα κατά τών Ανήθικων ταινιών. Ό άγων 
εΤχεν άποτελέσματα καί αί κινηματογραφικοί έται- 
ρεΐαι έβλεπον δτι έκινδύνέυαν νά χάσουν μέγα μέ
ρος τοΰ κοινσΰ.

Άλλ’ ό Χέϋζ, ό καταχραστής είς τόν όποιον εί- 
χεν άνατεθή ή φύλαξις τής ήθικής τών Αμερικα
νών, έλαβε τά μέτρα του καί άνέλαβε νά λογοκρίνη 
αυτός δλας τάς ταινίας. Καί τάς λογοκρίνει μέ 
αύστηρότητα άνθρώπου ό όποιος δέν θέλει νά δώση 
είς κανένα άφορμήν νά τοΰ ύπενθυμίση τό όχι καί 
τόσον λευκόν παρελθόν του.

Δι' αύτό σήμερα δέν βλέπει κανείς"είς τάς Αμε
ρικανικός ταινίας αξιωματικόν ή στρατιώτην μεθυ- 
σμένον, οΰτε άνίκανον ιατρόν. "Ολαι αί ταινίαι τοΰ 
Χόλλυγουντ κατήντησαν πεζαί,’Κπεζόταται, δπως ή 
ζωή τών Αμερικανών καί πολλοί φοβοΰνται δτι ή 
ήθικοποίησις αύτή θά έχη πολύ δυσμενή έπίδρασιν 
έπ! -ής έξελίξεως τοΰ κινηματογράφου.

Εικόνες άπό τήν ταινίαν τής άφίξεως καί

υποδοχής τής Α. Μ τοΰ Βασιλέως Γεωργίου

Άνω; Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς Γεώργιος έπί τοΰ 
καταδρομικού «"Ελλη» θεάται τό πλήρες ένθου· 
σιασμοΰ πλήθος κατά τήν διέ'λευσίν του έκ Κερ- 
κύρας.

Κάτω : Ό γνωστός καλλιτέχνης όπερατέρ κ Μιχ. 
Α. Γαζιάδης δ μόνος έπί τοΰ Β. Π. «Έλλη» δστις 
«έγύρισε» τό ναυτικόν μέρος τής ύποδοχής τοΰ Βα· 
σιλέως συνεργασθείς μέ τήν "Ενωσιν Ελλήνων Κι
νηματογραφιστών. Ώς γνωστόν ή ταινία αύτή είναι 
ή μόνη προβληθεΐσα είς τά Ανάκτορα ένώπιον τοΰ 
Βασιλέως καί τοΰ Διαδόχου.

Φώτο : Μ. Γαζιάδη
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HZPITIKH/ήΑ? ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ Κ QTTIKOY

Παραγωγή London film

ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΥΕΛΛΑ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό

«dubbing» «Τιτάνια»
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Τό φιλμ αύτό είναι παρμένο άπό τό γνωστό μυ
θιστόρημα τής βαρώνης "Ορκτζι «The Scarlet Pim
pernel·. ’Εννοείται δτι ό σεναριογράφος, ή μάλλον 
οί σεναριογράφοι έφ’ δσον πρόκειται περί τεσσάρων 
τόν άριθμόν, τό συνέπτυξαν καί τό διεσκεύασαν, 
γιά νά μπόρεση νά «γυρισθή» σέ ταινίαν διάρκειας 
δύο ωρών.

Ή σκηνοθεσία του είναι έπιμελημένη, τά ντεκόρ 
πλούσια, ή φωτογραφία πρώτης τάξεως 'Υπάρχουν 
μερικά ταμπλώ πολύ πολύ ώμορφα. Άπό τούς ήθο- 
ποιούς ξεχωρίζει ό Λέσλι Χόβαρντ, ό όποιος ύπο- 
δύεται τόν 'ιππότη μέ τό άνθος, τόν άγγλον εύγενή 
πού έβαλε ώς σκοπόν τής ζωής του νά σώζη τούς 
γάλλους άριστοκράτας άπό τήν λαιμητόμον τής 
γαλλικής έπαναστάσεως. Είναι λεπτός, μετρημένος, 
εϊρων. Ή Μέρλ "Ομπερόν είναι πολύ ώμορφη.

Γενικά πρόκειται γιά ένα άπό τά λίγα καλά 
άγγλικά φίλμ. ’Εδώ ήρεσε καί έσημείωσε σχετικήν 
έπιτυχία.

Παραγωγή C, F. C.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Αττικόν» 
Έκμετάλλευσις Άμολοχίτη ■ Βουλγαρίδη Α. Ε. Κ. Ε.

Μιά εύγενής προσπάθεια τοΰ Μαρσέλ Λερμπιέ 
νά ξαναβρή τόν έαυτόν του. Τό έργον αύτό έχει 
δλα τά στοιχεία διά νά καταλάβη μιά Αξιόλογη 
θέσι στήν έφετεινή γαλλική παραγωγή. Σενάριο, 
όφειλόμενο στόν Πιέρ Φρονταί, σκηνοθεσία, τεχνικό 
μέρος, διάλογος, έρμηνεία ήθοποιών, δλα είναι 
άμεμπτα. Μόνον κάποια Ακαταστασία ύπάρχει στόν 
ρυθμόν, κι’ αύτό όφείλεται στό μοντάρισμα.

Ή σκηνές στό φρούριο τής Άξούν, μέ τις έπανα- 
στάσεις τών ιθαγενών, έχουν πολύ χρώμα.

Άπό τούς ήθοποιούς περίφημος δ Πιέρ Ρισάρ 
Βίλμ. Είναι χωρίς Αμφιβολία ένας Από τούς καλλι- 
τέρους ήθοποιούς πού έχει νά έπιδείξη δ διεθνής 
κινηματογράφος. Ή Κάτε φόν Νάγκυ σ’ ένα ρόλο 
πού δέν ταιριάζει πολύ στό ταμπεραμέντο', της στέ
κεται Αρκετά καλά. Παίζει χωρίς προσποίησι καί 
είναι Αρκετά έκφραστική Ό Ζάκ Κατλαίν στό 
ρόλο τοΰ Αδελφοΰ της δείχνεται καλλίτερος άπ’ 
δτι τόν ξέραμε. Πειό σοβαρός, πάντοτε ώμορφος, 
άλλά περισσότερο άνδρας, μάς κάνει ν’ άποροΰμε 
γιατί ή γαλλική όθόνη στερήθηκε τις ύπηρεσίες ένός 
εύσυνείδητου καλλιτέχνη.

Γενικά πρόκειται γιά ένα ένδιαφέρον άπό πάσης 
άπόψεως φίλμ, τό όποιον παραλλήλως συνδυάζει 
Αξιόλογη έμπορικότητα.

*
Παραγωγή Sascha

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ
Όμιλοΰσα γερμανιστί Προεβλήθη στό «Σπλέντιτ» 

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
_Ή ,Πάουλα Βέσσελυ, ή έκλεκτή πρωταγωνίστρια 

τοΰ αυστριακού θεάτρου, γνωστή μας άπό τά, «Μα- 
σκαράντ» καί «Δάκρυα Βασιλίσσης» βραβεύθηκε στή 

Διεθνή Κινηματογραφική Έκθεσι τής Βενετίας γιά 
τήν καλλίτερη δημιουργία τοΰ χρόνου, πού έπέτυχε 
στό φιλμ «Έπεισόδιον». (Γιατί ή EJ Κ. Ε. έτιτλοψό- 
ρήσε τό φιλμ μέ τόν ξενική λέξη·«Έπιζόντ ;»).

Ή Απόφασις αύτή δέν μάς φαίνεται Απολύτως 
δικαιολογημένη. Ή Πάουλα Βέσσελυ είναι άναμφι-, 
σβήτητα μεγάλη Αρτίστα, Αλλά στόν κινηματογρά-; 
φο δέν έπέτυχε Ακόμη ν’ άποβάλη πλήρως τήν θεα
τρική έπίδραση. Ό τόνος τής φωνής της δέν είναι!, 
πάντα πολύ φυσικός, τό παίξιμό της δέ σέ μερικές 
στιγμές, στερείται αύθορμητισμοΰ καί αίσθαντικό- 
τητος. Άλλά έάν ή Βέσσελυ δέν είναι, κατά τή 
γνώμη μας, τελεία, τό φίλμ τοΰ Βάλτερ Ράιχ είς 
Αντάλλαγμα, μάς έχάρισε στιγμές σπανίας καλλι
τεχνικής συγκινήσεως. Δέν θάταν ύπερβολή νά γρα
φή πώς πρόκειται γιά ένα σωστό κομψοτέχνημα. 
Είχαμε καιρό νά δοΰμε φιλμ τόσο λεπτό, τόσο φίνο, 
τόσο Αληθινό καί Ανθρώπινο.

Κάθε σκηνή είναι περίφημη σέ ζωντάνεια καί σέ 
παρατηρητικότητα. Κάθε λεπτομέρεια, καί ή πειό ί 
μικρή Ακόμη, είναι στή θέση τής. "Ενα εδγε Αξίζει’ 
στό δημιουργό αύτοΰ τοΰ μικροΰ„.αριστουργήματος.

Παραγωγή Warnerl Bros
ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΗΣ”

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 
dubbing

Έκμετάλλευσις Γουώρνερ · Φέρστ Νάσιοναλ A. Ε,

Σπάνια δ κινηματογράφος μάς έχάρισεϊτόσο δυ
νατό, τόσο Ανθρώπινο, τόσο ρεαλιστικό φιλμ σάν τό. 
«Είμαι ένας δραπέτης». Μιά Αληθινή Ιστορία έδωσε 
τήν Αφορμή στόν Μέρβιν Λέ Ρόϊ, τόν σκηνοθέτη, νά 
παρουσιάση αύτό τό κινηματογραφικό κατόρθωμα, 
πού κουρελιάζει μέ τόσον ρεαλισμό τά βάρβαρα 
καί πρωτόγονα μέσα πού έφαρμόζει ή Πολιτεία τής 
Γεωργίας στούς φυλακισμένους της. Τό «Είμαι δρα
πέτης» είναι γιά τόν Κινηματογράφον δτι είναι οί 
«Άθλιοι» γιά τήν Λογοτεχνία». Είναι τό «κατηγο
ρώ» ένός Αθώου, πού βρέθηκε άθελά του Ανακατω
μένος σέ μιά κλοπή. Συλλαμβάνεται καί καταδικά
ζεται σέ δέκα χρόνων καταναγκαστικά έργα. Ή 
ζωή έκεΐ είναι μάρτυρική. Αδύνατο νά συλλάβη καί 
ή πιό δυνατή φαντασία τόν τρόπο τής ζωής' τών 
καταδίκων. Μιά πραγματική κόλασις. Ό ήρως μας 
καταγανακτισμένος Αποφασίζει νά τά παίξη δλα γιά 
δλα καί ριψοκινδυνεύει μιά Απόδραση. Πετυχαίνει 
καί Αρχίζει μιά καινούργια ζωή· Άνθρωπος μέ 
θέλησι, μελετηρός, έπιμελής, κατορθώνει σιγά σιγά 
Από Απλός έργάτης νά έξελιχθή σέ πανίσχυρο διευ
θυντή μιάς μεγάλης έπιχειρήσεως. "Ολος ό κόσμος 
τόν εκτιμά καί τόν λατρεύει. "Ολος δ κόσμος, έκτός 
Απ’ τή γυναίκα του, μιά άσημη καί πρόστυχη δπαρ- 
ξη πού τήν πήρε άπό Ανάγκη γιατί έμαθε τυχαία 
τήν πραγματική του ύπόσταση. Μέσα στήν σημερινή 
εύτυχία του αύτή είναι δ μοναδικός έφιάλτης του. 
Άλλά ό έρως, δ πραγματικός, έρχεται νά γέμιση 
τή ζωή του. Ή γυναίκα του φοβουμένη πώς θά τόν 
χάση, καί μαζύ μ’ αύτόν καί τήν πλούσια ζωή πού 
τής έχει έξασφαλίσει, τόν προδίδει. ‘Η Πολιτεία 
τοΰ Ίλλινόϋς άρνεΐται νά τόν παραδώση. Άλλά 
παραδίδεται μόνος του γιατί τοΰ ύποσχέθησαν δτι 
δταν έπιστρέψει οίκειοθελώς θά τοΰ δώσουν χάρι 
σέ τρεις μήνες. Καί Αρχίζει πάλι ή ίδια Ανυπόφορη 
ζωή τών κατέργων. ΟΙ τρεις μήνες γίνονται έννηά 
καί ή Πολιτεία τής Γεωργίας άρνεΐται νά έκπλη- 
ρώση τήν ύπόσχεσί της. Αναβάλλει τήν Απονομή
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τής χάριτος έπ’ άόριστον, παρά τήν υποδειγματική 
βιαγωγή πού έπέδειξε ό κρατούμενος. “Οταν τό 
μαθαίνει ό ήρως μας κυριολεκτικώς λύσσα. ’Αποφα
σίζει μιά δεύτερη δραπέτευση καί τήν κατορθώνει. 
’Αλλά ή Πολιτεία δέν τόν συγχωρεΐ. Καί ό φίλος 
μας, ποάκρύβεται τή μέρα καί γυρίζει τή νύχτα, 
γιά νά ζήση άναγκάζεται νά γίνη κλέφτης. Ό άνώ- 
τερος αύτός άνθρωπος, ό προικισμένος μέ τόσα 
ψυχικά καί πνευματικά προτερήματα, πού γεννήθηκε 
για τό καλό τής άνθρωπότητος, αναγκάζεται, άπ’ 
αύτή τήν ίδια τήν Πολιτεία, νά γίνη ένας υπάνθρω
πος, ένας έκτός νόμου.

'Η τελευταία σκηνή τοΰ έργου πού τόν δείχνει 
ν άποχαιρετα μέσα στό σκοτάδι τήν αγαπημένη 
του, είναι ανώτερη κάθε περιγραφής. Άλλά καί 
όλες ή σκηνές είναι άξιοσημείωτες. Πόση άλήθεια, 
πόση παρατηριτικότης, πόση ζωντάνεια σέ κάθε εικό
να ! Ό Μέρβιν Λέ Ρόϊ μέ τό έργον του αύτό κατα
τάσσεται στή πρώτη σειρά τών μεγάλων σκηνοθε 
τών τοΰ κόσμου.

_Οι ήθοποιοί δέν παίζουν τούς ρόλους των. Γούς 
ζοΰν πραγματικά. "Ολοι σκιτσάρουν άνάγλυφους 
χαρακτήρες. Τί νά γράψη κανείς γιά τόν Πάουλ 
Μιοΰνι; Ή δημιουργία του είναι υπέροχη, θαυμαστή. 
Ελάχιστοι ήθοποιοί θά μπορούσαν νά κρατήσουν 

στούς ώμους των τό βάρος παρόμοιου ρόλου. Ό 
Μιοΰνι τό πετυχαίνει μέ θαυμαστή άνεσι. Ή μόνη 
μου παρατήρησις είναι δτι ή Γκλέντα Φάρρες καί ή 
Σάλλυ_Μπλάν δέν δείχνονται άντάξιες τών άνδρών 
ήθοποιών. Άλλά οί ρόλοι τους είναι έπεισοδιακοί.

Πάντοτε υπήρξα φειδωλός στους χαρακτηρισμούς 
μου. Αλλά τό ύπό κρίσιν έργον δέν είναι άπό τά 
συνηθισμένα. Τέτοια φιλμ μάς δίνει δυστυχώς πολύ 
σπάνια ό .κινηματογράφος. Κάθε ένθουσιασμός λοι- 
πόν γι’ αύτό είναι άπόλυτα δικαιολογημένος. "Οσοι 
δέν τό είδαν έχασαν ένα σπάνιο θέαμα. Γιά τήν 
έμπορικότητά του είναι περιττό νά τήν τονίσωμε. 
©αταν εύχής έργον νά τώβλεπαν δλοι.

Παραγωγή Metro Goldwyn

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΡΔΙΕΣ
Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό

, «dubbing» «Αττικόν»
Εκμετάλλευσις Μέτρο Γκόλντουϊν Φίλμς

Κάθε έργον τοΰ Κλάρενς Μπράουν είναι ένδια- 
φερον. Τό ύπό. κρίσιν δέν μπορούσε ν’ άποτελέση 
έξαιρεσιν. Πρόκειται γιά ένα ρεαλιστικό όραμα, άν- 
τιπροσωπευτικό τής σημερινής νοοτροπίας τών άμε- 
ρικανων. . Οί χαρακτήρες είναι άληθινοί καί μελετη 
μ .1’Λαΐ Kott ^θιμα πού μάς παρουσιάζει, 
παρ δλον πού είναι ξένα γιά μάς, δέν άπέχουν 
πολύ άπ; τήν πραγματικότητα. Άλλά τό πρώτο 
μέρος του φιλμ είναι πολύ καλλίτερο. Τό άλλο μισό 
τραινάρει άδικαιολόγητα καί δίνει τήν εντύπωση 
του «παρατραβηγμένου».

Η Τζόαν Κράουφορντ φαίνεται κάπως κουρασμέ
νη. Εξακολουθεί δμως πάντοτε νά είναι ένδιαφέ- 
ρουσα καί γοητευτική. ‘Ο Φράνσοτ Τόν καλός, καθώς 
έπίσης καί ό Τζέν Ράϋμον.

Συμπέρασμα : Φιλμ κοινωνικό, καλοβαλμένο καί 
καλοπαιγμένο. Τό δνομα τής Κράουφορντ είναι 
πάντα μαγνήτης γιά τά πλήθη.

Παραγωγή London Film

ΠΟΖΑΜΠΟ
Ομιλούσα άγγλιστί Προεβλήθη εις τό «Τιτάνια» 

Εκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
Τό ψίλμ αύτό^άξίζει κυρίως γιά τήν ύπόκρισι καί 

το τραγούδι τοΰ νέγρου Ρόμπινσον καί γιά τις 
“μορφές είκόνες του. Τό σενάριο, διασκευή άπό 

τό όμώνυμο μυθιστόρημα τοΰ "Εντγκαρ Ούάλλας, 
δέν παρουσιάζει πολύ ένδιαφέρον γιά τόν έλληνα 
θεατήν. 'Η ζωή τών άγρίων καί ή τακτική τών 
Άγγλων διοικητών δέν τόν ένδιαφέρει. 'Υπάρχουν 
μάλιστα καί άφθονα απίθανα σημεία καθώς καί 
πολλές συμβατικότητες. Άντιθέτως δλη ή προσοχή 
μας στρέφεται πρός τις θαυμάσιες όμολογουμένως 
είκόνες, τις «γυρισμένες» έκ τού φυσικού. Μιά σκηνή 
μάλιστα, ό χορός τών γυμνών γυναικών μέσα στή 
θαμπή ατμόσφαιρα τού δειλινού, είναι κάτι τό πραγ
ματικά εξαιρετικό. Αξιοσημείωτη είναι άκόμη ή 
μουσική συνοδεία καθώς καί τά τραγούδια τοΰ Ρό
μπινσον, τοΰ καλυτέρου μαύρου τραγουδιστού τής 
έποχής μας. Ή Νίνα Μαίη Μάκ Κίννεϋ, ή γνωστή 
μας άπό τήν «Φέμινα» μιγάς, δέν μάς λέγει πολλά 
πράγματα, άν καί ό ρόλος της είναι περιωρισμένος.

Τό φιλμ αύτό, γιά τούς λόγους πού εξέθεσα πα
ραπάνω, έσημείωσε σημαντική επιτυχία παντού δπου 
προεβλήθη καί άπέσπασε εύμενεΐς κριτικές. Γιά τήν 
Ελλάδα είναι άμφίβολο άν θά συμβή τό ίδιο.

Παραγωγή C. C. F.

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη εις τό “Άτικόν,, 
’Εκμετάλλευσις Άμολοχίτη - Βουλγαρίδη Α. Ε. Κ. Ε.

"Ενα ψυχολογικό έργο, σοβαρό καί έμπορικότατο- 
πού πολύ λίγες φορές είδαμε έως τώρα στήν όθόνη

"Ενα σφάλμα τής μάννας γίνεται αιτία νά διωχθή 
άπό τό σπίτι της καί τό παιδάκι της ασθενικό έχει 
γιά παρηγοριά τήν απέραντο λατρεία τού πατέρα. 
Τά πάντα Θυσιάζει αύτός γιά τό παιδί του ώς καί 
ζητιάνος άκόμη γίνεται... Τό παιδάκι δμως συχνά 
οραματίζεται τή μάννα του., .τήν βλέπει πάντα έν 
όπτασία μπροστά του νά ύποφέρη .. καί παρ' δλες 
τις θυσίες τοΰ πατέρα του δέν παύει νά φωνάζη 
«μαμά, μαμά μου».

Τού Ρομπέρ (Κωνστάν Ρεμύ) ή καρδιά σχίζεται 
άλλά δέν συγχωρεΐ τήν άμαρτίσασαν γυναΐκά του, 
άν καί αύτή πάσχει μετανοούσα.

ΚΓ έρχόμαστε στό πλούσιο άρχοντικό δπου ή 
ψευτιά καί ή κωμωδία τής ζωής όργιάζει. Αντίθεση 
μεταξύ τής ηθικής ζωής τής φτώχειας καί τής άνη- 
θικότητος τών μοντέρνων σαλονιών.

"Ενας φόνος γίνεται. Ό δολοφόνος πλούσιος, 
πασίγνωστος στόν άνώτερο κόσμο είναι μακράν 
πάσης υποψίας καί καταδικάζεται στήν άγχόνην ό 
τυχαίως εϋρεθείς στό δράμα Ρομπέρ. Καί φαίνεται 
ή μεγάλη ήθικότης τού ύποδίκου φτωχού 'Ρομπέρ 
πού ένώ σχίζετα-ι ή καρδιά του γιά τό παιδί του 
πού, θά μείνη χωρίς πατέρα καί μητέρα, άποκρούει 
νά όμολογήση ψευδώς δτι είναι δήθεν ό δολοφόνος 
καί τοι ό πραγματικός φονηάς τού προσφέρει κολο- 
σιαϊα ποσά.

’Ηθοποιία υπέροχος, συγκίνηση άπ’ άρχής μέχρι 
τέλους προκαλούσα τά δάκρυα τών θεατών, άκόμη 
καί αύτών πού έπλάσθησαν άνάλγητοι, πού ήγνόη- 
σαν πάντα τόν πόνον καί τήν δυστυχίαν.
Παραγωγή A. C, Italian^

ΚΑΣΤΑ ΝΤΙΒΑ
'Ομιλούσα ίταλιστί Προεβλήθη εις τό “Αττικόν,, 
’Εκμετάλλευσις Άμολοχίτη ■ Βουλγαρίδη Α. Ε. Κ. Ε.

Τό φιλμ αύτό τοΰ Κάρμινε Γκαλλόνε, τοΰ παλαι
μάχου ίταλοΰ σκηνοθέτου, βραβεύθηκε στήν έφετεινή 
Δ.ίε«νίΐ^ινηματογΡ0“ί>ικ'!> “Εκθεσι της Βενετίας μέ 
το επαθλον_Μουσσολίνι ώς ή καλλίτερη ιταλική πα
ραγωγή τού έτους. 'Ομολογούμε δτι ή «Κάστα Ντί
βα» ήξιζε αύτή τήν άναγνώρισι γιατί πράγματι πρό
κειται περί έργου άξιόλογου άπό πολλάς άπόψεις

Το σενάριο, ένα κομμάτι άπ’ τή ζωή τού περιφήΐ
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Ή κίνησις τών κινηματογράφων τής ,πόλεώς μας | 
κατά τήν μέχρις σήμερον έφετεινήν περίοδον, ύπηρ 
ξεν άρκετά Ικανοποιητική. "Ολοι οί κεντρικοί αρι
στοκρατικοί καί λαϊκοί Κινηματογράφοι καί οί πλει 
στοι τών συνοικιακών τοιούτων έργάζονται άρκετα 
ικανοποιητικά, πράγμα τό όποιον μάς έπιτρέπει να 
προβλέπωμεν μίαν καλυτέραν αύριον δια την έν 
γένει έλληνικήν κινηματογραφίαν. ,

Τό δτι τόγενικόν αποτέλεσμα είναι άρκετα ικανο
ποιητικόν, είναι τό γεγονός δτι εις τό κέντρον μόνον 
τής πόλεως προσετέθησαν έφέτος, ώς γνωστόν, δυο 
νέοι Κινηματογράφοι, τό «Κοτοπούλειον» και ή «Βρετ- 
τανία» (πρώην θέατρον Άργυροπούλου) οί όποιοι 
έργάζονται άρκετά ικανοποιητικά _ καί μέ προβλέ
ψεις καλυτέρας τύχης. Καί επειδή ό λόγος περί κι
νηματογράφου «Βρεττανία· δέον νά σημειωθή *οτι 
ή νέα αύτή κινηματογραφική αίθουσα, είναι 
μία άπό τάς κομψοτέρας καί πλέον εύπρεπισμένας, 
μέ ήχητικά καί προβολής μηχανήματα έκ των άρτιο- 
τέρων, πράγματα δηλαδή, πού καθιστούν, τό κινημα- 
τοθέατρον τούτο ικανόν νά καθέξη καλυτέραν θέσιν 
ήν σήμερον κατέχη ώς κινηματογράφος β. βιζιόν μέ 
τιμάς εισιτηρίων δρχ. 10 καί 15.

Εις τούς συνοικιακούς προσετέθη εφετος και νέος 
κινηματογράφος εις τήν συνοικίαν Γούβας υπό τήν 
έπωνυμίαν «Άστόρια» καί υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 
κ. Ξανθοπούλου. _ , , ,

Δύο κινηματογράφοι λειτουργούν εφετος και εις 
τόν συνοικισμόν Ν. Φιλαδέλφειας.

Καί εις τόν Πειραιά, ή κίνησις τών Κινη_ματογρα- 
φων παρουσιάζει βελτίωσιν τής περυσινής^ παρά 
τήν προσθήκην καί τετάρτου άριστοκρατικού Κινη- 
ματογράφου. τού ΙΙαλλάς. ιδιοκτησία και έκμετάλ- 
λευσις τού κ. Άντ. Ζερβού. Ό νέος οδτος Κινηματο
γράφος κείμενος παραπλεύρως ακριβώς τού. Κινημα
τογράφου Καπιτόλ εις τό Πασσά Λιμάνι, αποτελεί 
ένα άκόμη στόλισμα τής γείτονος, παρά τήν άθλίαν 

μου μουσουργού Μπελλίνι, καί συγκεκριμμένως ό 
έρως τού συνθέτου πρό μίαν άγνή καί εύγενή ύπαρ- 
ξιν, πού θυσιάζεται γιά νά μή γίνη έμπόδιο στή στα
διοδρομία τοΰ λατρεμμέ,νου της, όφείλεται εις τόν 
Βάλτερ Ράιχ τόν συγγραφέα τής άλησμόνητης «Σε
ρενάτας Σοΰμπερτ» καί τελευταίως, δημιουργόν τοΰ 
θαυμασίου ψυχογραφικού φιλμ «Έπιζόντ». "Εχει 
αίσθημα, δραματικόν ένδιαφέρον, καί αρκετή φίνέ- 
τσα. Ό Κάρμινε Γκαλλόνε, βοηθούμενος άπό τήν 
εικοσαετή πείραν του, τό έσκηνοθέτησε μέ δλους 
τούς κανόνας τής κινηματογραφικής Τέχνης. ’Επειδή 
δέ πρόκειται περί έργου καθαρώς ιταλικού, πού τό 
αισθανόταν καλλίτερα, έβαλε εις αύτό καί μέρος 
άπό τήν ψυχή του. 'Η είκόνες του είναι ώμορφες 
καί ή πλούσια καί γλυκειά μουσική πού τις συνο
δεύει τούς προσδίδει άκόμη περισσότερο θέλγητρο.

Άπό τούς ήθοποιούς διακρίνεται ιδιαιτέρως ή 
Μάρθα Έγκερτ, ή όποία έκτός άπό τή θαυμασία 
φωνή της μάς δείχνει στή σκηνή τοΰ θανάτου της 
συγκεκριμμένως, δτι είναι καί άξιόλογη δραματική 
έρμηνεύτρια. Οί άλλοι έρμηνευταί άγνωστοι είς_τόν 
τόπον μας μας κάνουν νά πιστέψωμε πώς παρήλθε 
πειά δ κοιρός πού ή ύπερβολή καί ό_ θεατρινισμός 
ήσαν τά κύρια χαρακτηριστικά τής ιταλικής κινη
ματογραφικής ήθοποιΐας.

Γενικά πρόκειται περί μεγάλου μουσικού φίλμ, 
Ιδιαιτέρως καταλλήλου γιά τήν άγοράν μας. Ισως 
μόνον νά προτιμούσαμε τήν γαλλικήν ή τήν γερμα
νικήν έκδοσίν του.
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κατάστασιν τοΰ δρόι.ου εις δν ευρίσκεται ή νέα αϋτη 
κινηματογραφική αίθουσα- Καί άφού οί Πειραιεΐς 
δέν είναι ικανοί νά συγκινήσουν τόν άσυγκίνητον 
καί περίεργον δήμαρχόν των, άς ένδιαφερθή τούλά- 
χιστον ό έπιχειρηματίας κ. Ζερβός ό καί άμέσως 
ένδιαφερόμενος διά τήν σωματικήν άκεραιότητα τών 
πελατών του. Διότι δταν οί Πειραεΐς πηγαίνοντες 
ή φεύγοντες άπό τόν Κινηματογράφον του σπάσουν 
τά πόδια των εις τούς λάκκους καί τά άθλια πεζοδρό
μια τής πρωτοφανούς αύτής πειραΐκής οδού, τότε 
αύτός καί οί γείτονες συνάδελφοί του θά ζητούν 
τούς θεατάς μέ τάς διόπτρας.

Κατά τόν παρελθόντα μήνα προεβλήθησαν κατά 
κινηματογράφους α'. βιζιόν καί ήμερομηνίας, τά έ- 
ξής έργα :

Παλλάς ; 23—29 Δεκεμβρίου ’‘Είμαι ένας δραπέ- 
της,, (έκδοσις γαλλική, dubbing) μέ τόν Πώλ Μι- 
οΰνι. 30—5 Ιανουάριου “Βατερλώ,, (έκδοσις γερμα
νική) μέ τόν Βέρνερ Κράους, 6—12 Ίανουαρίου “Άς 
ζήσουμε άπόψε., μέ τήν Χάρβευ καί τόν Τούλιο 
Καρμινάτι καί 13- 19 ίδιου “Κέρινες μάσκες,, ται
νία έξ δλοκλήρου έγχρωμος.

Τιτάνια : 23 — 29 Δεκεμβρίου “Ποζαμπό,, μέ τήν 
Νίνα Μάκ Κίνεϋ, 30—5 Ίανουαρίου “Μέσα στή θύ
ελλα, καί 6—19 Ίανουαρίου, έπί δεκαπενθήμερον, 
“Μαζούρκα,, μέ τήν περίφημη Πόλα Νέγκρι

"Αττικόν. 23 29 Δεκεμβρίου “Η νήσος τών θη
σαυρών,, μέ τόν βάλλας Μπήρρυ, 30—5 Ίανουαρίου, 
ή κωμωδία τού Χονδρού καί τοΰ Λιγνού “Καλλικάν- 
τζαροι,. 6 — 12 Ίανουαρίου “Ο μικρός ’Ιάκωβος,, μέ 

“Κάστα Ντίβα,, 
τήν Μάρθα Έγ· 

τυφών,, μέ τήν 
“Ζάν Ντ’Άρκ,,.

τζαροι,. 6 — 12 ’Ιανουάριου _ . ,
τόν Κωστάν Ρεμύ καί 13 19 ίδιου 
τό περίψημον μουσικόν έργον μέ 
γερτ.

Σπλέντιτ : 23 — 29 Δεκεμβρίου ‘Ό 
Λίντα Μπαάροβα, .30—5 ’Ιανουάριου 
(έκδοσις γερμανική) μέ τήν Σαλλόκερ, 6—12 Ίανουα 
ρίου “Τό βασιλικόν βάλς„ μέ τόν Βίλλυ Φόρστ καί 
13—19 ίδιου “Η εύθυμη ζωντοχήρα,.

Πάνϋ-εον- 23 -29 Δεκεμβρίου “Στά βάθη τοΰ ’Ω
κεανού,, 30—5 ’Ιανουάριου Ό διάβολος είναι γυ
ναίκα,, μέ τήν Καμίλλα Χόρν, 6—12 ’Ιανουάριου 
“Μαντέρα,, μέ τήν Άνναμπέλλα καί 13—19 ίδιου 
“Ο μικρός συνταγματάρχης,, μέ τήν Σίρλευ Τέμπλ.

Κοτοπούλη- 23—29 Δεκεμβρίου “Ο τάφος τού Ιν
δού., 30 — 12, έπί δεκαπενθήμερον “Είμαι ένα δραπέ- 
της,. (έκδοσις άγγλική) μέ τόν Πώλ Μιοΰνι καί 13 — 
19 ίδιου “Γιατί νά δουλεύουμε;,, μέ τούς κωμικούς 
χονδρόν καί λιγνόν.

"Απόλλων 18—24 Δεκεμβρίου, τό άστυνομικόν 
“Μποΰλντοκ Ντράμμοντ, 25-31 Δεκεμβρίου “Η νέες 
περιπέτειες τού Ταρζάν,. 1 — 6 ’Ιανουάριου “Ιό κλεμ
μένο περιδέραιον., 7—13 ίδιου ‘Δέν είμαι έγώ δ ένο
χος,. έπίσης άστυνομικόν καί 14—21 Ιδιου “Ή καρδιά 
τού άπάχη,,.

Έβδομάς 16 — 22 Δεκεμβρίου 1935.
ΑΤΤΙΚΟΝ «’Ανάμεσα σέ δυο καρδιές», Τζ. Κράουφορδ.
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 3031
Τρίτη 17 2069
Τετάρτη 18 1822
Πέμπτη 19 1405
Παρασκευή 20 » » 1238
Σάββατον 21 1681
Κυριακή 22 3272

Τό δλον » 14518



[2 ____ _________ _ _ «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓ

ΤΙΤΑΝΙΑ «Μιά νύχτα έρωτος» β' έβδομάς.
•Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1253
Τρίτη 17 » » 1538
Τετάρτη 18 » » 1725

. Πέμπτη 19 » » 1549
Παρασκευή 20 » » 1516
Σάββατο ν 21 » » 2112
Κυριάκέ) 22 » . 3444

ΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

ΑΤΤΙΚΟΝ «Ή νήσος τών θησαυρών», Β. Μπήρρυ.
Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1668
Τρίτη 24 » » 1763
Τετάρτη 25 » » 3593
Πέμπιη 26 » » 3263
Παρασκευή 27 » » 1347
Σάββατον 28 » » 1011
Κυριακή 29 ι . » 1471

Τό δλον » 13107
Εισιτήρια πραγματοποιηθένια ΰπό τοΰ 
αύτοΰ έργου τήν προηγουμένην έβδομάδα. 18176

Σύνολον “>1283
ΠΑΛΛΑΣ «Όνειρον θερινής νυκτός» β' έβδομάς-
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 909
Τρίτη 17 » » 1027
Τετάρτη 18 » » 992
Πέμπτη 19 » » 819
Παρασκευή 20 » » 877
Σάββατον 21 » » 1260
Κυριακή 22 · » 2615

Τό όλον > 8499
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα υπό τοΰ 
αύτοΰ έργου τήν παρ. έβδομάδα. 24733

Σύνολον 33232
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Έπιζόντ», Πάουλα Βέσσελυ.
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου ΕΙσιτήρια 1572
Τρίτη 17 » » 1873
Τετάρτη · 18 » » 1714
Πέμπτη 19 » » 1437
Παρασκευή 20 » » 1412
Σάββατον 21 » » 1813
Κυριακή 22 » » 2203

Τό δλον » 12021
ΠΑΝΘΕΟΝ «Τό πλήρωμα», β’ έβδομάς.
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1269
Τρίτη 17 » » 1240
Τετάρτη 18 » » 1428
Πέμπτη 19 » . » 1422
Παρασκευή 20 » » 1419
Σάββατον 21 » » 1856
Κυριακή 22 » » 4120

Τό όλον » 12754
Εισιτήρια κατά τήν παρελ. εβδομάδα. 18283

Σύνολον 31037
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «20.000 χρόνια στό Σίγκ Σίγκ» Σ. Τρέϊσυ
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1510
Τρίτη 17 » » 1215
Τετάρτη 18 » » 906
Πέμπτη 19 » » 654
Παρασκευή 20 » » 546
Σάββατον 21 » > 693
Κυριακή 22 » » 2002

Τό δλον » 7526
ΑΠΟΛΛΩΝ «Φλόγες τοΰ πεπρωμένου».
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 559
Παρασκευή 13 » » 551
Σάββατον 14 » » 599
Κυριακή 15 » » 1512
Δευτέρα 16 » » 291
Τρίτη 17 » » 317

Τό δλον » 3829
Έβδομάς 23—29 Δεκεμβρίου 193δ.

ΤΙΤΑΝΙΑ «Ποζαμπό», Νίνα Μάκ Κίνεϋ.
Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 2051
Τρίτη 24 » » 2103
Τετάρτη 25 » » 2952
Πέμπτη 26 » » 3107
Παρασκευή 27 » > 1642
Σάββατον 28 » > 1523
Κυριακή 29 » » 1772

Τό δλ·ν » 15160

Τό δλον » 14116
ΠΑΛΛΑΣ «Είμαι ένας δραπέτης», Π. Μιοΰνι.
Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1850
Τρίτη 24 » » 1613
Τετάρτη 25 » » 5300
Πέμπτη 26 » » 5286
Παρασκευή 27 » » 2263
Σάββατον -28 » » 2152
Κυριακή 29 > » . 2769

Τό δλον » 21233
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ό τυφών», Λ. Μπαάροβα.
Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1488
Τρίτη 24 » » 1618
Τετάρτη 25 » » 2824
Πέμπτη 26 » » 3065
Παρασκευή 27 » » 1406
Σάββατον 28 » » 1472
Κυριακή 29 » » 1615

Τό δλον » 13488
ΠΑΝΘΕΟΝ «Στά βάθη τοΰ ωκεανού».
Δεύτερα 23 Δεκειιβρίου Εισιτήρια 1069
Τρίτη 24 » » 1290
Τετάρτη 25 » » 2965
Πέμπτη 26 » » 2679
Παρασκευή 27 » » 1238
Σάββατον 28 » , 1055
Κυριακή 29 » » 1414

Τό δλον » 11710
Κατά τήν ανωτέρω έβδομάδα τό 
«Πάνθεον» έδιδε πρωίνάς παρα
στάσεις μέ τό έργον «Μονάχη 
στή ζωή», πραγματοποιήσαν έν 
συνόλω.......................................... . 3040
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Ό τάφος τοΰ ’Ινδού».
Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1113
Τρίτη 24 » »· 1070
Τετάρτη 25 » » 3254
Πέμπτη 26 » » 2414
Παρασκευή 27 · » 978
Σάββατον 28 » » 757
Κυριακή 29 » » 1143

Τό δλον » 10729
ΑΠΟΛΛΩΝ «Μπουλντόκ Ντράμμοντ».
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1498
Πέμπτη 19 » » 1299
Παρασκευή 20 » » 1073
Σάββατον 21 » » 1066
Κυριακή 22 » » 2104
Δευτέρα 23 » » 170
Τρίτη 24 » » 209

Τό δλον » 7419
Έβδομάς 30-5 Ίανουαρίου 1936.

ΤΙΤΑΝΙΑ «Μέσο στή θύελλα», Μέρλ Όμπερον.
Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1565
Τρίτη 31 » » 1228
Τετάρτη 1 ’Ιανουάριου » 2640
Πέμπτη 2 » » 2331
Παρασκευή 3 » » 1877
Σάββατον 4 » » 1904
Κυριακή 5 » » 3038

Τό δλον » 14583
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ΑΤΤΙΚΟΝ «ΟΙ καλλικάντζαροι» Λώρελ καί Χάρντυ.
Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 4832
Τρίτη 31 » » 3562
Τετάρτη 1 Ιανουάριου » 6159
Πέμπτη 2 » > 4165
Παρασκευή 3 > > 3054
Σάββατον 4 » > 2777
Κυριακή 5 > > 4768

Τό δλον » 29317
ΠΑΛΛΑΣ «Βατερλώ» , Βέρνερ Κράους.
Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 2026
Τρίτη 31 > » 1217
Τετάρτη 1 ’Ιανουάριου » 2964
Πέμπτη 2 » > 1791
Παρασκευή 3 > » 1445
Σάββατον 4 » » 1439
Κυριακή 5 > > 2235

Τό δλον » 13117
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ζάν Ντ’ Άρκ», Α. Σαλλόκερ.
Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 690
Τρίτη 31 > » 634
Τετάρτη 1 ’Ιανουάριου 2070
Πέμπτη 2 > » 977
Παρασκευή 3 > » 955
Σάββατον 4 > » 988
Κυριακή 5 1546

Τό δλον » 7860
ΠΑΝΘΕΟΝ «‘Ο διάβολος είναι γυναίκα», Καμίλλη Χόρν.
Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1452
Τρίτη 31 > > 957
Τετάρτη 1 'Ιανουάριου » 2033
Πέμπτη 2 » » 1733
Παρασκευή 3 » > 1742
Σάββατον 4 » > 1824
Κυριακή 5 > » 2590

Τό δλον » 12331
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Είμαι ένας δραπέτης», έκδοσις άγγλική.
Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1016
Τρίτη 31 » » 959
Τετάρτη 1 ’Ιανουάριου 4139
Πέμπτη ο » > 2197
Παρασκευή 3 > » 1661
Σάββατον 4 1621
Κυριακή 5 3791

Τό όλον » 15384
ΑΠΟΛΛΩΝ «Νέες περιπέτειες τοΰ Ταρζάν»,
Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου Βισιτηρια 2788
Πέμπτη 26 » » 2591
Παρασκευή 27 » > 945
Σάββατον 28 > » 895
Κυριακή 29 » » 1399
Δευτέρα 30 > > 344
Τρίτη 31 > > 307

Τό δλον 9269
Πληροφορούμεθα οτι τό Σωματεΐον υπαλλήλων 

Κινηματογραφικών ’Επιχειρήσεων μετά τήν έπιτυ 
χίαν τής έφαρμογής τοΰ νόμου περί έφοδιασμοΰ τών 
μηχανικών μέ άδείας έξασκήσεως τοΰ έπαγγέλμα- 
τος, έπέτυχεν ήδη δκτάωρον εργασίαν καί μιας ή- 
μέρας άνάπαυσιν καθ’ έβδομάδα. "Ηδη ένεργεΐ κα
ταλλήλως διά τήν καλλιτέρευσιν τής μισθοδοσίας 
τών μελών του καί τήν σύστοσιν Ιδιαιτέρου ταμείου 
Συντάξεων. Αί ένέργειαι αδται του ανωτέρω σω
ματείου συνέτειναν ώστε νά συσπειρωθούν περί 
αυτό πάντες οί υπάλληλοι τών κινηματογραφικών 
επιχειρήσεων τής Ελλάδος γενικώς, (θυρωροί, μη 
χανικοί, λογισταί κ.λ.π.) ώστε ν’ άποτελή τοΰτο μίαν 
ισχυρόν δύναμιν έπιτυγχάνων τά έκάστοτε δίκαια 
αιτήματά του.

Κρίσεις διά τήν δρδσιν τοΰ καλού αύτοΰ σωμα
τείου δέν πρόκειται νά έκφέρωμεν, άλλά έπιθυμού- 
σαμεν νά μάθωμεν, διατί οί προϊστάμενοι δέν μι

μούνται τούς ύπαλλήλους των λαμβάνοντες παρα 
δείγματα άπ’ αύτους; Μήπως διότι είναι καί θά 
είναι πλούσιοι καί έν τοιαΰτη περιπτώσει είναι έ- 
ξευτελιστικόν νά συσπειροΰνται περί τό σωματεΐον 
των; ***

Ύπεγράφη Β. Διάταγμα δΓ οδ έπαναφέρεται εις 
τήν ένέργειαν μέ τόν βαθμόν τού υποπλοιάρχου τοΰ 
Βασιλ. Ναυτικού ό κ. Σωτήριος Παπαστόφας, άδελ- 
φός τοΰ αντιπροσώπου τής Cinemeccancia κ. Γεώρ. 
Παπαστόφα.

°| ι mni mmi f
Πειρ«ι«ύς

Παλλάς Προεβλήθησαν τά έργα «Ρομάνς», «'Εστεμ
μένοι είλωτες», «Μονάχη στή ζωή», «Νέα Ύόρκη Μιαμί» 
καί «Στραντιβάρι» μέ τόν Γ. Φραϊλιχ.

Χάϊ Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό πλήρωμα», 
«Παρθένος μητέρα», «Όνειρον θερινής νυχτός» καί «‘Ο 
μικρός ’Ιάκωβος» μέ τόν Κωνστάν Ρεμύ.

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύχτα έρω- 
τος», «Είμαι ένας δραπέτης», «Έπανάστασις ατά χαρα
κώματα» καί «Μέσα στή θύελλα».

Καηιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα «"Εγκλημα καί 
τιμωρία», «‘Η νήσος τών θησαυρών», «Οί καλλικάντζαροι» 
καί «Βατερλά» τοΰ Μουσσολίνι.
Καλάμκι

"Εσπερος. Προεβλήθησαν ιά φίλμ «Τά δυό σου γα
λανά ματάκια», «Όπωςμέ ποθεί;», «Ό άιδρας πού κάθε 
μιά ποθεί», «Έρως μέ μοτοσυκλέττα», «Ό άόρατος άν
θρωπος», «Σαρξ», «Έσκιμώ», «'Υγρός τάφος», «'Οδη
γήστε με κυρία», «Γρεναδιέρος τής αγάπης», «Τά θύμα
τα τής κρίσεως». «‘Ιερή φλόγα», «Χίλιες καί δύο νύχτες», 
«Παγκόσμιος πόλεμος», «Νύχτες Βιέννης» καί «‘Ο κόσμος 
γυρίζει».

Ή διεύθυνσις τοΰ «Εσπέρου» είναι αξία συγχαρητη
ρίων διά τήν προβολήν τής ταινίας τής άφίξεως καί υπο
δοχής τοΰ βασιλέως ή οποία προεβλήθη αμέσως τήν έπο- 
μένην τής άφίξεως τοΰ Βασιλέως. Ή πράξις αϋτη τής 
διευθύνσεως ύπεχρέωσε τό κοινόν τής πόλεώς μας νά 
παρακολουθήση σύσσωμον τήν προβολήν τής έν λόγψ ται
νίας ήτις ήτο παραγωγής τής Ένώσεως Ελλήνων Όπε- 
ρατέρ εις τούς οποίους άπευθύνοιιεν τά θερμά μας συγ
χαρητήρια.

Τριανόν. Προεβλήθηααν τά έργα «Τό τραγούδι τοΰ 
Δουνάβεως», «Τά φλέγόμενα βουνά», «Είναι χαριτωμέ
νος», «Άσμα ασμάτων», «Κρυφή αγάπη», «Ό άτιμασθείς 
Ρογήρος». «‘Η πριγκήπισσα ’Αλεξάνδρα», «Ό δικιάτωρ», 
«Κουκαράτσα» μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν, «Ένα τραγούδι 
γυρίζει τόν κόσμο», «Βιεννέζικα παραμύθια», ή ταινία 
τής άφίξεως τοΰ βασιλέως, «Θεόδωρος καί Σία», «Ή 
πριγκήπισσα τής Τσάρντας» μέ άφάνταστον κοσμοσυρροήν, 
«Λευκός παράδεισος , «Ή κατάσκοπος» καί «Ό δαίμων 
τοΰ υποβρυχίου».
Ό ανωτέρω είναι δ κομψότερος κινηματογράφος τής Πελο- 
πονήσου, τακτικώτατα' δέ εις τις πρεμιέρες του διακρίνομεν 
τήν έκλεκτοτέραν μερίδα τής κοινωνίας μας, μεταξύ τών 
οποίων τάς κ κ. Νικολοπούλου, Κουτσίκου, Κοντέα, Μι- 
χαλοπούλο J, Γεωργακοπούλου, Παρθενίου, τάς δίδας 
Λιναρδάκη, Κουντούρη, Κουτσομητοπούλου, Κάρτσωνα, 
Βενιοπούλου, Κορόμηλά, Πελεκάνου, Μάντζαρη, Παπσ- 
δοπούλου, Σκιά, Στρούμπου κ. ά. Κεφαλίωνίτης
Χανιά

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «"Οταν ήμουν κα
τάσκοπος», “Μυστηριώδης φακίρης,. “Άζέφ., μετά μεγά
λης επιτυχίας,, “Μέ τή μάσκα τοΰ άλλου,, “"Ιχνη γιγάν
των,, “Τσάρεβιτς,, “Πριγκήπισσα'Αλεξάνδρα,, “Τό τραίνο 
ύπ’ άρ. 12„ “Υπό τόν ήλιον τής Σακχάρας,, “Ο "Εντυ 
φακίρης,, “Τό άηδόνι τής Βιέννης,, “Δύσκολη στιγμή,, 
“Αικατερίνη ή μεγάλη,, “Ο μορφονιός τοΰ κάμπου,, “Τά
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κορίτσια τής Βιέννης,, “Ο τυχοδιώκτης,, καί “Β3νετσιά- 
νικες νύχτες,,.

'Ολύμπια Προεβλήθησαν τά έργα ‘"Άσμα ασμάτων,, 
“Ο κόσμος γυρίζει,, “Τό δνειρον,, "Φωνή χωρίς πρό
σωπο,, "Ο εκδικητής,, “Ο υιός τής μαιτρέσσας μου,, “Τό 
σπήτι τοΰ μυστηρίου,, “Κατηγορούμενε ομολόγησε,, “Λάκ- 
ωντάμ,, “Οί ίππόται τής έρήμου,, “Ζοσλέν,, “Κβό Βαν- 
τις !„ “Έξτάζ,, καί "“Ενα αστέρι πέφτει άπό τόν ου
ρανό,, Κολάρος
Πάτραι.

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό λοχαγός Μπόμπυ», 
«Τά απρόοπτα τοϋ βαγκόν-λί», «Ό δικτάτωρ τοΰ παρα
δείσου», «Σαπφώ» καί «Στή χοίρο τών ονείρων».

Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Παγκό
σμιος θύελλα», «Όταν ή γυναίκα θέλει», «Γκάγκστερ», 
Τίμ Μάκ Κόυ καί Τζώρτζ Ο’Μπριέν. Άνδριόπουλος 
Β*λ©ς

λλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό καμπαρέ τών 
ονείρων», «Θά πάρω ένα εκατομμυριούχο». «'Η κυρία μέ 
τάς καμελίας», «Ματωμένη χαραυγή» καί «Πολυμελής 
οικογένεια».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Κλό Κλό», «Μαν
τάμ Ντυμπαρύ», «Ό καταδότης», «’Αβησσυνία 1935», 
«Τό μαγικό παλάτι» κοί «Ραγισμένες καρδιές». Χ.Π. 
Σέρραι.

Κρόνιον, Προεβλήθησαν τά έργα “Νατάσσα,, “Η τα- 
ξειδιώτις,, “Ο πλοίαρχος τής κορβέτας,, 'Ό άσωτος 
υιός,, έπιτυχώς, ‘Μονάχη στή ζωή,, μετά μεγάλιις επιτυ
χίας καί “Μις Μπά,, επίσης μετά μεγάλης έπιτυχίας,

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Φτερό στόν ά
νεμο,, “Άγγελος στό σκότος,, “Μεγάλος διάβολος σέ μι
κρό παπούτσι,, ή ταινία τή; υποδοχής τοΰ βασιλέως καί 
“Στά κύματα τοΰ Βοσπόρου,,. Βατακίδης.
Καβάλλα

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η δεσποινίς Ρο
κοκό», «Μαρίτα», «Ή καλυτέρα του πελάτις», «‘Ο κόμης 
Μοντεχρήστος», «Χωρίς οικογένεια», «Ριγολέττος», «Μις 
Μπά» μέ μεγάλην έπιτυχίαν», «Ή δάκτυλό παντρεύεται», 
«Δόν Ζουάν», «Οί έρωτες τοΰ Τσελίνι», «Μιά γυναίκα 
πού ζέρει τί θέλει», «'Π κυρία μέ τάς καμελίας» μέ μεγά
λην έπιτυχίαν καί «Πολωνέζικο αίμα».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύχτα στή 
Βουδαπέστη», «Νατάσσα», «Δάκρυα βασιλίσσος», «Στραν- 
τιβάρι», «Περιπέτειαι στή Χονολουλοΰ», «Ουγγρική ρα
ψωδία», «Σινικόν τείχος», «Φαιδώρα», «Άχ Μαρί»,

«Έπιζόντ» μέ έπιτυχίαν καί «Κορί’σιο γιά παντρειά» μέ 
τήν Ρενάτε Μύλλερ
_£Αϊγλη. Προεβλήθησαν «Πλοϊον φάντασμα», «Ό βασι

λεύς τών μαχητών», «Ό κυρίαρχος τοΰ κάμπου», «16 
οργιές βάθος», «Τό στοιχειωμένο τραίνο» καί «Ό Τσάρλυ 
Τσάν στό Λονδίνο». Βασιλάκος
X α λχIς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κατακτητής 
τών θαλασσών», «Παγκόσμιος θύελλα», «Τό τραγούδι 

I τοΰ Δουνάβεως», «Ό υίός τοΰ Κόγκ», «Ή κατάσκοπος» 
καί «Νοκτοϋρνο».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τραγωδία μιας μη
τέρας», «Χρυσή πεταλούδα», «Πώς έσβυσε μιά αγάπη», 
«Σαπφόι» καί «Κατηγορούμενε ομολόγησε». Λυκόπ. 
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Αιλιόμ», «Ναγκά- 
να»,«Ό Σαρλώ στρατιώτης» καί Νοκτοϋρνο» μετ’έπιτυχίας.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Γάμος περιορι
σμένης ευθύνης», «Έπανάστασις στά χαρακώματα», «‘Ο 
στοιχειωμένος χρυσός» καί «Ο Ταρζάν καί ή σύντροφός 
του». Σωφρονιάδης.
S ά ν 6 η

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μεγάλο παιγνί
δι», «Ή μάχη» β’ βιζιόν, «Ό Ταρζάν καί ή σύντροφός 
του», ή άφιξις καί υποδοχή τοΰ βασιλέως, «Χωρίς οικο
γένεια», «Πρωτοπυγμάχος», «Ό δαίμων τής ζούγκλας», 
«’Αμόκ», «Ριγολέττος», «Τό Τελευταίο βάλς τοϋ Σοπέν», 
καί «Ή κυρία τοΰ ντάνσιγκ».

Πάν&εον. Δίδει παραστάσεις ό θίασος Ξύδη.
Παρασχίδης

ΠΜΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΚΙΝΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΡΑΝΙΟΥ 44 - ΑΘΗΝΑΙ

ΈΪΞοποιη^ι^
Ειδοποιούνται τά μή έγγεγραμμένα μέλη τής 

Ένώσεώς μας, δτι ή προθεσμία τής ύποβο 
λής αίτήσεων λήγει τήν 10 ΦεβρουαρΙου 1936 
μαΐ σπεύσουν νά έγγραφωσι, διότι νέα παρά- 
σασις δέν δο&ή.

Ό πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεύς
ΦΡ. ΜΟΥΖΑ.ΚΗΣ Λ. ΑΠΟΣΤΟΑΟΠΟΥΔΟΣ

ΚίΝΗ/ΛΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠαΡΛΓΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

=»ΜίΧΑΗΛ Α. ΓΑΖΙΑΔΗξ— 
"ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ ΦΙΛΜ Κ°·.

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΔΟΣ DATHSIQN 32 - Α Θ Η Μ A I

Τηλεγρ. ΔιεύΘυνσις 
“Κ Ο Σ Μ Ο Φ I Λ Μ,, 

ΑΘΗΝΑΙ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
ΧΗΜΕΙΑ& ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦ. 23 544
Μετά τάς έργασίμους ώρας 

τηλεφωνείτε : 81.018

ΠΟΡΑΓΟΓΗ ΚΙΝΗ/ΛΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ EPTQN
ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ ΖΟΥΡΝΑΛί Είδικότης καί ταχυτης είς τήν λήψιν έπικαιροτήτων. 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ : λήψι; καί έκτέλεσις πόσης φΰσεως βιομηχανικών καί 

διαφημιστικών ταινιών, 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΣΗΜ.— Παρακαλοϋμεν ν’ άπευθύνεσθε εις τήν νέαν μας ώς άνω διεύθυνσιν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32, 
Μέγαρον Λινάρδοο.

□ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 
ΙϋϊΙΓΚ-ΦΙΛΙΙΚ-α Ε 

= γεν. διευθυντής ΔΗΜ. Α. ΓΑΖΙΑΔΗΣ 
= ΑΘΗΝΑΙ - Μητροπόλεως 1
= Τηλέφ. 21.239
Ξ Τηλ. Δσις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΜ - ΑΘΗΚΑΙ 
= ΙΙαραγωγή καί έκμετάλλευσις 
Ξ 'Ελληνικών κινηματογραφι- 
= κών έργων καί ζουρνάλ, Βιο- 
= μηχανικών, διαφημιστικών, 
Ξ τουριστικών καί εκπαιδευτι

κών ταινιών κτλ.
Ξ Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠ 

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝIΚΟΝ ΕΡΓαΣΤΗΡΙΟΝ 

ΰ Η /Λ. ΠΟΝΤΙΚΗ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΡΑΔΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ISTITUTO RaDIOTECNICO MILANO 

ΓΛΟΔΣΤ9ΜΟΣ ΔΡ 8 ΑΘΗΝΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥ Η-ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΕΠιΣΚΕΥΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΚΟΛΕΟΣ, 

’Εργασία ύπευθύνως ήγγυημένη καί άρτια άπό 
πόσης άπόψεως.

Κατασκευή Ραδιόφωνων καί Ραδιογραμμοφώνων

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|

[IKOhl J
Κ.νηματογραφιχαί 

Μηχαναί -’Εξαρτήματα =
Γενικοί Αντιπρόσωποι Ξ

1. IQANNOY & Α. ΜΑΑΑΗΣ |
Πατησίων 99—Τηλ. 80-684 =

Α0ΗΝΑΙ

I ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΦΙΛΜ 
1 Γ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

& Σ ΓΑΒΡΙΗΛ
= ’Οδός Σωκράτους 43
Ξ Α’ Όροφος — άριθ. 2

ΑΘΗΝΑΙ
Ξ’Εκμετάλλευσις Κινηματογραφι 
Ξ κών ταινιών παγκοσμίου 

παραγωγής.
Μηχαναί προβολής

ΚΩΝΣΤ. ΣΥΛΙΔΗΣ 
Πανεπιστηυίου 3fo 

ΑΘΗΝΑΙ
ΤΗΛΕΦ 29-513 

ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΗΣΙΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ 
’Αντιπροσωπεία 

ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΠΡΟΒΟΑΙΙΣ 
τής Εταιρίας ΛΩΡΑ1Ν-ΠΑΡΙ

ΛΘΗΝΑ ΦΙΛ/Ά 
Δ Θ Η Η ΟΙ

Λυκούργου 18 —Τηλέφ. 26-046 
Τηλεγρ. ΔΙσις: «Άθηναφίλμ» 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

Βωβών καί Όμιλουσών

ΛΤΛΔΣ ΦΙΛΜ
ΕΜΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 

ΑΘΗΝΑΙ
ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ. 18 =

ΤΗμΕΦ 28-400
TAX. ΚΙΒ. 171

ΑΓΟΡΑΙ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Ε

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΤΑΙΝΙΩΝ = 
Ειδική δργάνωσις Οιά τήν = 
Κεντρώαν ’Ασίαν καί Ά- ξ 

φρίκην

| ΘΕΟΧΟΛ ΦΙΛΜ
Ξ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ.ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1 ΕΔΡΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ξ Βίκτωρος Ούγκώ 5 Τηλ. 33-45
Ξ ΑΘΗΝΑΙ Λυκούργου 1
= Άγοραί, πωλήσεις, ένοικιάσεις 
Ξ κινηματογραφικών τοινιών όμι- 
= λουοών καί βωβών.

Διευθυνταί
= ΓΡ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κ.ΧΟΛΕΒΑΣ

CINE RADIO
Όμιλοϋσαι Κινηματογραφικά! ’Εγκαταστάσεις 

ΣΤΟΑ ΦΕΞΗ 13—52—53-78
Άρ. Τηλεφ. 26 213

WEBSTER CHICAGO |
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ Ξ

ΗΧΗΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ g

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Ξ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΪΤΟΪ mi! 1
ΣΤΑΔΙΟΥ 60- ΑΘΗΝΑΙ =

ΤΗΛ. ΔΙΣΙΣ: "ΧΡΙΣΤΑΞΑΡ,, =
Άριθ. Τηλεφώνου 26.845 =

| ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
= ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

| MIX. Α. ΓΑΖΙΑΔΗ
Ξ "ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ ΦΙΛΜ Κο„
= ΑΘΗΝΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32

ΑΡ, ΤΗΛΕΦ 23-544
Ξ ·ΠΑ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥΣ ΩΡΑΣ e-1-o-ia

= Παραγωγή καί έκμετάλλευσις έλ- 
= ληνικώνκινηματογραφικών έργων 
= Είδικότης καί ταχύτης
Ξ είς τήν λήψιν Ζουρνάλ.
^Τηλ. Δ)σις : “ΚΟΣΜΟΦΙΛΜ,, ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΖΕΡΒΟΣ α ε

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ :
ΑΘΗΝΑΙ ΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5 Ί

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: “ΑΝΖΕΡΒΟΣ,.

ΘΕΣ)ΝΙΚΗ οδοχ β. κ)πνου 3 - τηλ. δ ι ε Υθ .‘‘ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΣΑ Μ A ΡΑ,

Έκμετάλλευσις Κινηματογραερικών Ταινιών παγκοσμίου 
παραγωγής.

Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μάους.

Π Λ Ξ ΦΙΛΜ | 

ΑΘΗΝΑΙ

11 ΌΔός Φειύίου 11 ξ

Τηλ. Διεύθ. «Μαιζοξενάτο» Ξ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Όμιλουσών και Βωβών ξ

ΤΑΙΝΙΩΝ

- CMTTIX)-rKQA:VT ΟΎ} Ν/ίΑ-ΪΈΡ )
ANCNVnOl II . ΈΑΛΛΙ. y CTAlPf,»

| ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ : I ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΙΝΙΚΗΣ
= ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13 || ΟΔΟΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3

= ΤΗΛΕΦ, 25-364 | ΤΗΛΕΦ. 35-81

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: “ Μ ΕΤΡΟΦΙΛΜΣ,,

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIU ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΪΓ



* ΚΑΤΙ TO ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΝ S 8! J
A ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ε Κ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ <
JF ------- ---- - *
> ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑ <
* Ο *
* ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ J ’Λ
> ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ <

» ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ J 
ί Α. Ε, ■<■ Ε· <
X ΑΤΤΙΚΟΝ «

Τό δημοφιλές μυθιστόρημα τοΰ ΖΟΥΛ ΚΛΑΡΕΤΤΥ

5 WIKPOS ΙΑΚΩΒΟΣ ?
Ji Τοΰ όποιου ή έπιτχία ύπερέβη καί αύτήν τής Μ“
Λ “ΡΡΤΟΠΟΑΙΟΟΞ TQN ΙΊΑΡίΞΙθΝ.. J
® Μέ τους ΚΟΣΤΑΝ ΡΕΜ(Μ]Υ = ΛΟΝ Ν©Ρ© J

Καί τήν αλησμόνητη Τιτίκα τών «' αθλίων, ΓΚΑΜΠΥ ΤΡΙΚΕ gg
36 ------------ -------------- *

36 ΠΑΛΛΑΣ «
36 --------------------------------- _ <
ft Τό μουσικό Ρομάν ςο

> ΑΣ ΖΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ <
Ή τελευταία μεγάλη έπιτυχία ’ ής ΛΙΙΛ8ΑΝ ΧΑΡΒΕΫ

Καί το>· συμπαθούς Τ0ΥΛ8© Κβ ΡΜδΝΑΤΟ 93

* ΠΑΝΘΕΟΝ «
39 -- ------------------------------- , <

Ή μεγάλη ταινία τοΰ διασήμου σκηνοθέτου ΖΟΧΛΙΕΝ ΝΤΥΒΙΒΙΚ

ί ΜΠΑΝΤΕΡΑ 5
Μέ τά λαμπρότερα αστέρ α τού Γαλλικού Κινηματογ· άφου

J ΔΝΝΑΜΠΕΑΛ^ = Ζ -*Ν ΓΚΑΙ^ΠΕΝ <
.... —. — — ... - — jg-

Είς τό ‘‘ΑΤΤΙΚΟΝ,, ή θρυλλική

Jf Ή άποθέωσις τής Λ\ΑΡΘΠ ΕΓΚΕΡΘ <
36 <
363636363636363636363636363636 *3636 3636363636363636363636* *363636363636


