
ΜΑΡΣΕΛ ΣΑΝΤΑΛ
Ή όνομαστή γαλλίς καλλιτέχνις τοϋ κινηματογράφου, δπως έμφανίζεται είς τό δραματικόν 

άριστούργημα «Μπακαρδ· είς τόν ρόλον τής “Έλσας Μπαριένζι.
(‘Αποκλειστική έκμετάλλευσις διά τήν 'Ελλάδα Έμμ. Καλογήρομ),
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ΑΙΕΥΟΥΝΤΑ
8EPINDN ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ

Θέλετε αί επιχειρήσεις σας 
νά προοδεύσουν;

Θέλετε τά ταμεία σας νά κα- 
τακλύζωνται άπδ πλήθη ;

Θέλετε άσφαλή καί μεγάλα 
κέρδη ;

ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ
ΦΟΥΣ ΣΑΣ ΕΡΓΑ ΤΗΣ

ΦΟΞΦΙΛΜΕΛΛΑΣα,ε. 
Κατά τήν χειμερινήν περίοδον ή 

ΦΟΞ ΦΙΛΜ 
διέθεσεν είς τούς 'Αθηναϊκούς 

Κινηματογράφους

38 ΝΕΑ ΕΡΓΑ 38 
κάθε κατηγορίας καί άπδ τά 

πλέον έμπορικά

ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΝΙΟΥΣ

Κλωνϊέτ Κολμ:

* ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
* ΦΥΛΑΚΙΟ
^'ζάρρυ Κού-ερ

' , Κλώντ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ

Γζάρρο Κού:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
ΜΝΩ/ΛΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙ*

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥ
ΚΑΙ ΑΝ. ΕΤΑΙΡ. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32- τηλεφΩΝΑ;

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:
6, ΟΔΟΣ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 6 (ΜΕΓΑΡΟΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΑΘΗΝΑΙ

Άριθ. Τηλεφ. 22*654
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‘Υποκατάστημα έν Φεσσαλονίκη Σ. Μ ΑΛΛΑΧ
ΟΔΟΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7 - ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 28-95



Μιά καινούργια επιχείρησε χρειάζεται πάντοτε μεγάλη ρεκλάμα
"Οταν ή καινούργια αύτή έπιχείρησις είναι ένας κινηματογράφος, 

φαντάζεσθε πόση κολοσσιαία ρεκλάμα είναι ύποχρεωμένη νά κάμη.
Προσθέστε κάτι άκόμη, δταν πρόκειται γιά ένα κινηματογράφο 

ϋ-ερινό, πού θά κάμη τήν καινοτομία νά προβάλλη έργα πρώτης προ
βολής.

Τό κλού τής δλης αύτής ρεκλάμας θά είναι, άσφαλώς, τό πρώτο 
«ρχο, μέ τό όποιο ό κινηματογράφος αύτός θά κάμη τήν πρώτη έμφά- 
νισί του σέ μιά πελατεία μάλιστα πολύ απαιτητική, δπως είναι τό 
'Αθηναϊκόν κοινόν.

'Η διεύθυνσις τοϋ νέου θερινού Κινηματογράφου τών ’Αθηνών 
ΡΟΥΑΠΑΛ, ό όποιος θά προβάλλη άποκλειστικώς έργα ΠΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ, έταλαιπωρήθηκε σκληρά γιά νά διαλέξη τό έργο τών 
έγκαινίων του. “Ηταν ύποχρεωμένη νά δοκιμάση πολλά έργα πολ
λών γραφείων. Καί ναι μέν έδιάλεξε έργα καλά, άλλά δυσκολευόταν 
νά ξεχωρίση ένα κορυφαίο γιά τήν πρώτη του έμφάνισι.

’Απ’ τήν άγωνία αύτή έβγήκε δταν είδε τήν όπερέττα

MARIETTA
μέ τήν άλησμόνητη «εύθυμη χήρα»

ZANET ΜΑΚΔΟΝΑΛΔ
καί τήν καινούργια άποκάλυψι τής «Μέτρο-, τόν άσύγκριτο βαρύτονο

ΝΕΑΣΩΝ ΕΝΤΥ
Σκηνοθεσία: BAN ΝΤΑΊΚ — Μουσική: ΒΙΚΤΩΡ ΧΕΡΜΠΕΡΤ
Καί έτσι τό μουσικό άριστοτέχνημα «ΜΑΡ1ΕΤΤΑ» έξησφάλισε στό 

«Ρουαγιάλ» μιά πρώτη έμφάνισι άναμφισβητήτως έξαιρετική, 
ονειρώδη, ζηλευτή

Ταινία τής

ΜΕΤΡΟ · ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ · ΜΑΫΕΡ
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ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ
συμπλήρωμα προγράμματος ένός Φερινοΰ Κινηματογρά
φου είναι ΜΟΝΟΝ ένα ΜΟΥΣΙΚΟΝ ζουρνάλ (ΣΟΡΤ)ήμιά 
ΤΡΕΛΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ έγχρωμος, (ΣΙΛΛΥ ΣΥΜΦΩΝΥ) γιατί 
κάνουν γιά κάθε κινηματογράφο καί γιά κάθε Φεατή. 
Δέν περιλαμβάνουν γεγονότα άπδ δλον τόν κόσμον τά ό 

ποια τό καλοκαίρι γίνονται παράκαιρα.
Δίδουν τήν πραγματικήν άπόλαυσιν είς τόν θεατήν.

ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΠΑΤΙΝΑΖ
ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΟΛΙ

ΡΩΣΣΙΚΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ
ΡΙΜΑΗ ΡΟΥΜΠΑ

Η ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ
Η ΑΚΡΟΒΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ
Η ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ 

©ΤΣΒ ΤΣΟΡΝΙΑ
ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Η ΡΑΨΩΔΙΑ ΤΟΥ ΛΙΣΤ
ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ 

ΡΟΥΜΠΟΝΩΦ Κ.Λ.Π.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

WIIHIi BBDSS-flflSI NnilOOl fllMS HELLAS AT.
ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. 32

ΑΘΗΝΑΙ
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άθην-Πειραιώς δρ.2ΟΟ
’Επαρχιών........ » 150

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ

Έτησία Δρχ. 350
ΑΙ συνίρομαί απαραι
τήτους προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ -I 924 
ΙΔΙΦΚΤΗ2ΙΑ—ΔΙΕΥ®ΥΝ£Ι£

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘©δάς SQKPATCYS άριθ. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

Αριθ. Τηλεφώνου: 28·143ΕΤΟΣ ΙΓ'ΑΡ. 10(379) ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΑΧ.1Ο

ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ
’Από τοϋ παρελθόντος Φεβρουάριου μερικαΐ άπό 

τάς μεγαλύτερος έφημερίδας τής ’Αμερικής ήρχισαν 
μίαν σταυροφορίαν έναντίον τών παραγωγών έκεί- 
νων κινηματογραφικών ταινιών πού ύπεχρέωναν τούς 
μικρούς καλλιτέχνας νά έργάζωνται συνεχώς, χωρίς 
τήν παραμικρόν άνάπαυσιν.

ΟΙ συγγραφείς τών άρθρων αύτών περιγράφουν 
μέ τά μελανώτερα χρώματα τάς σκληρότητας πού 
υφίστανται άπό τούς διευθυντά; των οί μικροί αύτοί 
ήθοποιοί είς τά διάφορα στούντιο. Τήν Σίρλεϋ Τέμπλ 
λ.χ. τήν μεταχειρίζονται τό ίδιο σάν νά ήτο μεγάλη 
είς τήν ήλικίαν τήν ύποχρεώνουν δηλαδή κάποτε νά 
παίζη δλην τήν ήμέραν χωρίς διακοπήν, ύπό τό έ- 
κτυφλωτικόν φώς καί τήν θερμότητα τών προβολέων. 
, Φαίνεται δτι ή δύναμις τών δολλαρίων εΐνε πολύ 
ισχυρότερα άπό τήν τρυφερότητα καί τήν στοργήν 
των γονέων της! ’Αρκεί νά λεχθη δτι τήν περασμένη 
σαιζόν έπραχματοποίησε πολύ μεγαλύτερα κέρδη 
άπό τήν Γκρέτα Γκάρμπο καί τήν Μάρλεν Ντήτριχ! 
Ακόμη καί σήμερα ή μικρά αύτή ντίβα θεωρείται 
ως κερδίζουσα περισσότερα άπό δλας τάς ήθοποι- 
ούς τής ’Αμερικής. Δυστυχώς δμως ή άξια της έξαρ- 
ταται άπό τήν ήλικίαν, ώστε πρέπει νά σπεύση, διότι 
έάν μεγαλώση ή άξια της θά μειωθή. Ένφ λοιπόν 
κατά τό 1935 είργάσθη διά τρεις μόνον ταινίας, κατά 
τό τρέχον έτος θά έργασθή χωρίς τήν παραμικρόν διακοπήν.

Εκείνοι πού γράφουν τά σενάριο διά τάς ταινίας 
είς τάς όποιας πρωταγωνιστεί ή μικρά, περιορίζον
ται συνήθως είς τό ίδιο θέμα καί άλλάζουν μόνον τό 
περιβάλον καί τά πρόσωπα. Καί τοΰτο επειδή τό 
κοινόν δλου_ τοϋ κόσμου μέχρι τοΰδε τούλάχιστον— 
έξακολουθεΐ νά ύποδέχεται μέ ένθουσιασμόν τάς 
ταινίας αύτάς, ώστε ή φήμη καί ή άξια τής Τέμπλ 
μεγαλώνουν διαρκώς περισσότερον. Πρό ήμερων διά 
πέμπτην φοράν τής _προσεφέρθη ή προεδρία διαφό
ρων παιδικών λεσχών, ή μικρά δμως άπεποιήθη τήν 
προσφοράν μέ τήν δικαιολογίαν δτι δέν έχει καιρόν 
διά τέτοια πράγματα.

Οί παραγωγοί δμως τών φιλμ σκέπτονται ήδη 
άπό τώρα ν’ αντικαταστήσουν τήν Σίρλεϋ, δταν με- 
γαλώση, μέ μίαν άλλην μικρόν ήθοποιόν, ή όποία 
η^χισεν ήδη νά έμφανίζεται είς τό κινηματογραφι- 
ι°ν στερέωμα τής ’Αμερικής. Ή μικρά ήθοποιός 
ονομάζεται. Ζάν Ούΐτερς, τό δέ κοινόν καί ή κριτική 
τής έκαμαν ένθουσιώδη ύποδοχήν είς τήν ταινίαν 
«Λαμπερά μάτια». Ή δέ έπιτυχία αύτή συνετέλεσεν 
εις τό νά προσληφθή διά δύο άλλας ταινίας, διά τάς 
όποιας προβλέπεται ή αύτή έπιτυχία.
,. Η θύΐτερς έγεννήθη είς τήν Γεωργίαν τής 
Αμερικής καί άπό_ πολύ μικρά είχε μανία μέ τήν 
άπαγγελίαν, έμιμεϊτο δέ καί όλους όσους έπεσκέ- 
πτοντο τό σπίτι της.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

‘Ο στίχος... Δρ. 10.— 
Ή σβλίς....» 800.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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/Ένα άλλο κοριτσάκι πού άγωνίζεται νά άπο- 
κτήση φήμην καλής ήθοποιοΰ εΐνε ή Σίμπιλ Γιάνσον, 
ή όποία είργάσθη μέ τήν Καίϊν Φέλλοου, τό προτέ
ρημα τής οποίας εινε ότι έχει ένα πεισματάρικο 
προσωπάκι. , Πράγματι εις τήν πρώτην ταινίαν πού 
ενεφανίσθη έπαιξεν τον ρόλον μιας πεισματάρας 
μικρούλας, ή όποια εδημιουργοϋσε διαρκώς ιστορίες. 
Καί δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν τήν Κόζαν Σοϋε, 
πρυ είργάσθη παρά τό πλευράν τής Γκρέτα Γκάρμπο 
εις τήν «Βασίλισσαν Χριστίναν» καί τήνΦλαίη Κάλν- 
τεκοτ, πού έπαιξεν τόν λεπτότατον ρόλον τής Αιμι
λίας είς τόν «Δαυίδ Κόππερφιλδ»-

Επι τοΰ προκειμένου, ό Φρέντι Μπαρτόλομιου, ό 
μικρός, αυτός ήθοποιός τοΰ Χόλλυγουντ, έπέστρεψεν 
κατ αυτάς εις τό Λος ’Άντζελες, άφοΰ έπήγε μέ 
δεκατέσσαρες ψαράδες τοΰ Λαμπραδόρ είς ένα τα
ξίδι 5.300 μιλλίων, επιβαίνων ένός ιστιοφόρου μή
κους, σαράντα μέτρων πού ονομάζεται «Σπίννεϋ». 

.ατα τ)1ν διάρκειαν τοΰ μακροΰ αύτοΰ ταξιδιού »έγυ- 
ρισθησαν» αί ,έξαιρετικαί σκηναΐ μιας νέας ταινίας 
ληφθεισης άπό ένα άλλο αριστούργημα τοΰ Ρούντ- 
γιαρ Κίπλ.ιγκ τόν «Καπετάν Τολμηρόν». Ό μικρός 
Φρέντι παίζει άρκετά σπουδαΐον ρόλον είς τήν ται
νίαν αυτήν.

Άξιοσημείωτον εΐνε τό γεγονός ότι δλαι αί ται- 
'^αι ^5 τ?ς όποιας παίζουν οί μικροί αύτοί ήθοποιοί 
εινε ήθικωτατοα, τόσον είς τό θέμα όσον καί είς τήν 
περιγραφήν τής περιπέτειας των. Αί λεγόμεναι 
σκανδαλώδεις ταινίαι άποτελοΰν άκόμη ένα προνό- 
μοιον τής Μαίη Ούέστ, ή τελευταία ταινία τής 
οποίας έπροκάλεσε πολλάς συζητήσεις είς τόν άμε- 
ρικανικόν τύπον. Ή «Καθολική Έπιθεώρησις τής 
Βαλτιμόρης». δημοσιεύει σειράν άρθρων έναντίον 
τής ταινίας αύτής καί συμβουλεύει τήν άστυνομίαν 
να προβή είς τήν κατάσχεσίν της. Τό περίεργον δέ 
εΐνε ότι τήν ύπόθεσιν τήν έγραψεν ή ιδία ή Μαίη

Η σπουδαιότερα σημασία τήν όποιαν προσέλαβε 
κατα τα τελευταία έτη ό κινηματογράφος είς δλον 
τον κόσμον, καταφαίνεται άπό τήν τελευταίαν στα
τιστικήν τήν όποιαν έδημοσίευσεν έπί τοΰ προκειμέ
νου το Ύπουργεΐον τοΰ ’Εμπορίου τής Ούασιγκτώνος.

Ιδού οί,πλέον έκφραστικοί άριθμοί πού περιλαμ
βάνονται είς τήν άνωτέρω στατιστικήν: Είς τήν Εύ- 
ρωπ,ην υπάρχουν 60.050 κινηματογράφοι έκ τών 
οποίων οί 27.956 εΐνε έφωδιασμένοι μέ μηχανήματα 
παρλάν. Εις τήν Β. Αμερικήν ύπάρχουν 15978 κινη-

?λ°ι όμιλοΰντες. Είς τήν Ν. Αμερικήν 
5.044 έκ τών οποίων 3338 όμιλοΰντες. Είς τόν Κανα
δόν 905 έκ τών όποιων 833 όμιλοΰντες, είς δέ τήν 
Αφρικήν καί τάς άλλας χώρας 667, έκ τών οποίων 

480 όμιλοΰντες.

ΜΙΚΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ
— Πληροφορούμεθΐ'. ότι τά δύο νέα έργα τοϋ διάσημου 

τενόρου Μπενζαμϊνο Τζίλλι, δστις εΐχεν τόσην επιτυ
χίαν εις τό έργοε «Μή μέ ξεχνάς» παρεχωρηθησαν δια 
τήν ‘Ελλάδα. Αί ώς άνω δύο ταινίαι τοΰ Τζ·λλι ευρι- 
σκονται ύπό κατασκευήν είς τά στούντιο τής Bavaria εις 
τήν μίαν δέ συμπράττει καί ή διάσημος τραγωδός Ιζα 
Μιράντα.

— Τήν 19 τρέχοντος αρχίζει την λειτουργίαν του ο εν 
Κηφισιά Κινηματογράφος «Μπομπονιέρα» ύπό. τήν διεύ- 
θυνσιν πάντοτε τοϋ κ. Π. Κωνσταντινίδη ο οποίος επι 
σειράν ετών παρουσίασεν είς τό πολύ απαιτητικόν κοινόν 
τής Κηφισιάς δ,τι ώραϊον καί εκλεκτόν έχει ή κινημα
τογραφική τέχνη.

—Ή συνοικία Μεταξουργείου απέκτησε, τον αριστο- 
. κρατικόν του Κινηματογράφον, τόν έπί τής όδοΰ Καρόλου 

«Έρμήν». Ό άπλετος φωτισμός του, ,τό άφΟονον πράσι
νον, τά αναπαυτικά καύίσματά του, ή .πρόθυμος υπηρε
σία του, καθιστούν τό κέντρον αύτό ένα έκ τών καλυτέρων.

— Εφέτος πολύς κόσμος κατελήφθη άπό κινηματο- 
γραφομανίαν Καί εις τά τεσσαρα σημεία τής πρω· 
τευούσης ίδρύθησαν και ιδρύονται θερινοί κινηματο
γράφοι. Πλήν τών είς τό προηγούμενον φΰλλον άναφερ- 
θέντων γνωστών κινηματογράφων θά λειτουργήσουν, εις 
εις τό Ν. Φάληρον, έτερος είς II. Φάληρον, άλλος είς τόν 
συνοικισμόν Πυριτιδοποιείου, ίσως δύο είς τόν,‘Υμηττόν, 
πιθανόν έπίσης δύο είς τήν Νέαν Σμύρνην, ή « Ηλεκτρο» 
είς τά Νέα Σφαγεία κ. ά.

0 ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΓΚΑΡΤΣΙΑ
Ή επιτυχία τοϋ <Βίβα Βίλλα» ήνάγκασε τούς 

παραγωγούς νά δώσουν είς τό κοινον αναλογα φιλμ. 
Ή μεγάλη κινηματογραφική εταιρία «Φόξ-20ος 
αιών» επιθυμούσα νά μή υστέρηση τών συναγωνι
στών της «έγύρισε» ένα άριστουργηματικον φιλμ μέ 
θέμα τήν ζωήν τοΰ περίφημου επαναστάτου I καρτ- 
σια. Τό φιλμ αύτό έκρίθη άπύ τούς ειδικούς, ως 
άνώτερον καί αύτοΰ τοΰ «Βίβα Βίλλα» καί η επι 
τυχία του είς τήν Αμερικήν, δπου έξακολουθεΐ άκόμη 
νά προβάλλεται, υπήρξε καταπληκτική. Πρωταγωνι 
στοΰν τρεις περίφημοι «αστέρες» δ Ούάλλας Μπηρ- 
ρυ, δ οποίος στό ρόλο τοΰ Γκάρτσια σημειωνη μίαν 
άπό τάς σημαντικωτέρας δημιουργίας τής καρριέρας 
του, ή ώραιοτάτη Βαρβάρα Στάνγουϊκ καί ο συμ
παθής Τζόιν Μπόλς.

ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΙΝΟΡ ΠΑΟΥΕΛ
‘Η γνωστοτάτη καί ώραιοτάτη άμερικανίς χορεύ

τρια ’Έλινορ Πάουελ, τής όποιας ^φωτογραφίαν έδη- 
μοσιεύσαμεν είς τό 8ον τεύχος τοϋ^«Κινηματογραφι
κού Άστέρος» ύπέστη έσχάτως άτύχημα, τό όποιον 
κατά τήν γνώμην τοΰ ιατρού της, Θά τήν άπομακρύ- 
νη όριστικώς άπό τήν τόσον Θριαμβευτικήν καλλιτε
χνικήν σταδιοδρομίαν της.

Λόγω ύπερκοπώσεως τής έξεδηλώθη, λανθάνουσα 
ίσως έως τότε, καρδιακή πάθησις, έξ ής καί κατέπεσε 
λιπόθυμος κατά τινα χορόν της έν Ν. Ύόρκη.

Τό πρόωρον αύτό καλλιτεχνικόν σταμόιτημα ενός 
«άστέρος» πού έκέρδισε ολοκληρωτικά τή δόξα απ 
τήν πρώτη έμφάνισί του στόν κινηματογράφο, θά 
καταλυπήση δλους έκείνους πού έθαύμασαν τήν 
ώμορφιά καί τό τάλαντου τής άτυχους καλλιτέχνιδος 
είς τό μουσικόν άριστοτέχνημα «Μελφδίες 1936», το 
όποιον συντόμως θά προβληθή καί είς τάς Αθήνας.

ΚΟΙΤΟΝΕ^ KOPITSIQN
Τό πρώτον αμερικανικόν φιλμ της Σιμόνης Σιμόν

Ή Σιμόνη Σιμόν, ή όποία εύρίσκεται , άπό όκτα- 
μήνου είς τό Χόλλυγουντ, τώρα μόλις αρχίζει νά 
«γυρίζη» τό πρώτον της έργον. Κατ’ άρχάς ή μελετη 
τής άγ'γλικής γλώοσης καί τών άμερικανικών μεθό
δων, κατόπιν μία σοβαρά άσθένεια,.ή όποία τήν. 
έκράτησε έπί μήνας κλινήρη καί τήν ήνάγκασε να 
έγκαταλείψη τόν πρωτεύοντα ρόλον είς τήν μεγα
λειώδη παραγωγήν «Ύπό δύο σημαίας», τήν έκαμαν 
νά παραμείνη δλο αύτό τό διάστημα μακράν του 
στούντιο. Σήμερον, εύτυχώς, ή χαριτωμένη γαλλις 
«στάρ», ύπέρποτε σέ φόρμα, άρχίζει τήν πρώτην 
αμερικανικήν παραγωγήν της μέ τήν όποιαν θα γνω· 
ρισθή μέ τό κοινόν τοΰ Νέου Κόσμου. Το φιλμ αυτό, 
τό όποιον τιτλοφορείται «Κοιτώνες κοριτσιών» είναι 
παρμένο άπό τό περίφημο δράμα τοΰ Ούγγρου.συγ· 
Υραφέως Λαντισλάου Φοντόρ καί πραγματεύεται 
τόν έρωτα μιάς ήλικιωμένης καθηγητρίας (Ρούθ Τσα- 
τερτον) καί μιάς νεαράς μαθήτριας (Σιμόνη Σιμόν) 
πρός τόν διευθυντήν τής σχολής (Χέρμπερ Μαρσαλ) 
Τό φίλμ «γυρίζεται» μέ μεγάλην έπιμέλειαν υπό του 
Ίρβιν Κιοΰμιγκς καί προβλέπεται ώς μία άπο τας 
έκλεκτάς παραγωγός τής προσεχούς περιόδου. Πλην 
τών άνωνέρω άναφερθέντων πρωταγωνιστων_συμμε- 
τέχουν είς τό φίλμ ή χαριτωμένη Ντίξ Ντουνμπερ, 
ή ώμορφη Σίρλεϋ Ντήν, ή Κώνσταντζ Κολλιέ, ο 
Φράνκ Ρέΐχερ καί ό Τζών Κουώλεν.

Ρ Α Μ Ο Ν Α
Τό φίλμ αύτό, τό όποιον έπί ολόκληρον έτος 

προετοιμάζεται, ήρχισεν έπί τέλους νά «γυρίζεται·. 
Πρωταγωνίστρια είναι ή ώραιοτάτη Λορεττα Γιωγκ, 
είς τήν όποιαν τά φυσικά χρώματα, γιατί ώς γνω
στόν ή ταινία θά είναι έξ δλοκλήρου έγχρωμη,προσ
δίδουν περισσοτέραν γοητείαν, περιστοιχιζομενη άπο 
τόν ώραϊον μεξικανόν Ντόν Άμέκε, τήν Κάθριν ντέ 
Μίλ καί τήν παλαιάν «ντίβαν» Παυλίναν Φρέντερικ. 
Τό φίλμ, τό όποιον έκτιλύσσεται κατά τό πλειστον 
μέσα σέ μαγευτικά τοπεΐα, ύπολογίζετα.ι δτι θά 
είναι έτοιμον περί τά τέλη τοΰ μηνός Ιουνίου.

Η ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΝΥΚΤΑ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ

Τό άριστοΰργημα τοΰ Σαίξπηρ «Ή δωδεκάτη νύ- 
κτα* γνωστόν είς τάς ’Αθήνας άττό τάς παραστάσεις 
τοΰ «Βασιλικοΰ θεάτρου» κινηματογραφεΐται υπο 
του δόκτωρος Πάουλ Κτζίνερ διά λογαριασμόν της 
<Φόξ Φίλμ*. Τόν πρωτεύοντα ρόλον τής Βιόλας υπο- 
δύεται ή μεγαλυτέρα σύγχρονος ήθοποιός, ή περί
φημος Έλίζαμπετ Μπέργκνερ ή όποία, κατά τας δη
λώσεις τοΰ ίδίου τοΰ σκηνοθέτου καί συζυγου της 
γερμανοεβραίας «ντίβας», σημειώνη τήν ώραιοτέραν 
δημιουργίαν τής καρριέρας της καί θά καταπλήξη 
τό διεθνές κοινόν μέ τόν πλοΰτον τών έκφρασεων 
της καί τήν δύναμιν τής ήθοποιΐας της. Πλήν τής 
Μπέργκνερ συμμετέχουν ό Λώρενς Ολιβιέ, ή Κύρα 
Νιζίνσκη, κόρη τής περιφήμου χορεύτριας, ή Ν.νέτ 
ντέ Βαλουά, ή Σοφία Στούαρτ καί ένα πλήθος εκλε
κτών άγγλων ήθοποιών. Τά κουστούμια όφείλοντα.ι 
είς τόν γνωστόν σχεδιαστήν Τζών Άμστρογκ και ή 
μουσική συνετέθη είδικώς άπό τόν γνωστόν άγγλον 
μουσουργόν Ούΐλλιαμ Γουωλτον. .

Κατά τάς προβλέψεις τών ειδικών «Ή δωδεκάτη 
νύκτα· θά άποτελέση _μίαν άπό τάς σπουδαιοτέρας 
έπιτυχίας τής προσεχούς σαιζόν.
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12 
12 
12
12 
12
12 
121
11 
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11 
11 
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89 
88 
81 
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86 
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86 
85 
84 
84 
83 
8C 
8( 
7!
75 
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νθεον 
άνια 
λέντιτ 
νθεον 
λλάς 
λέντιτ 
ιλλάς 
λέντιτ 
ττικόν 
ττικόν 
ιλλάς 
ιλλάς 
χλλάς 
τάνια 
ίινθεον 
,τοπούλη | 
(νθεον 
(λέντιτ 
&νθεον 
(λέντιτ 
χλλάς 
χλλάς 
τάνια 
τάνια 
ττικόν 
ιτλέντιτ 
χλλάς 
χτοπούλη 
άνθεον 
πλέντιτ 
άνθεον 
.τάνια 
οτοπούλη 
άνθεον 
αλλάς 
άνθεον 1 
οτοπούλη 
άνθε-ν 
αλλάς 
ιτάνια 
άνθεον 
άνθεον 
πλέντιτ 
άνθεον 
οτοπούλη 
άνθεον 
πλέντιτ 
Ιπόλλων 
οτοπούλη 
ιπόλλων 
Σπλέντιτ 
Ιάνθεον 
άνθεον 
Ιάνθεον 
Ιάνθεον 
Ιαλλάς 
Ιάνθεον 
ιτάνια 
λπόλλων 
άτοπούλ 
Ιαλλάς 
'ιτάνια 
Ιαλλάς 
ίοτοπούλ 
Λττικόν 
Ιάνθεον 
Αττικόν

'ουώρνερ Φ. Νάσιοναλ 
Ε. Κ. Ε.
» » » 

'ουώρνερ Φ. Νάσιοναλ

Ε. Κ. Ε.
Άν, Κιν. Εταιρία 

Ε. Κ. Ε.
Μέτρο Γκόλντουϊν 

Αμολ. Βουλγ. Α-Ε.Κ.Ε.
Άνζερβός A Ε.

Άν. Κιν. Εταιρία 
Άμολ. Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε. 

Ε. Κ. Ε.
Άνζερβός A. Ε.

Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ 
Φόξ Φιλμ 

Ε. Κ. Ε.
Ί. Μαργουλής 

Ε. Κ. Ε.
Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ

Ε. Κ. Ε.

Άμολ. Βουλγ. Α Ε.Κ.Ε. 
Ε. Κ. Ε.

Άν. Κιν. Εταιρία 
Άμολ. Βουλγ. A Ε Κ.Ε.

Ε. Κ. Ε. 
Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ 
Άμολ. Βουλγ. Α.Ε.Κ Ε.

Φόξ Φιλμ
Άν. Κιν. Εταιρία 

Άμολ. Βουλγ. Α.Ε.Κ-Ε.

Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ 
Άνζερβός A. Ε.

Ε. Κ. Ε.
Άμολ. Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε. 

Φόξ Φιλμ
Ε. Κ. Ε.

Άνζερβός A. Ε. 
Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ

Ε. Κ. Ε.

Μαΰρο Φιλμ 
Ε. Κ. Ε.

Άμέρικαν Φιλμ 
Άμολ. Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε.

Άνζερβός A. Ε. 
Φόξ Φιλμ 

Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ

Ε. Κ. Ε.

η Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ 
1 Άνζερβός A. Ε.

Ε. Κ. Ε. 
βΑμολ. Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε. 

η Μέτρο Γκόλντουϊν

Άνζερβός A. Ε.
1 Άμολ. Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε.

135. Ζάν Ντ’ Άρκ
136 Ό Δήμιος )
137. Δικτάτωρ )
138. Λέσχη αυτοκτονούντων
139. Μεγαλύτ. έρως Σοΰμπερτ
140. Τελευταία άγάπη
141. Οί χρυσοθήραι
142. Ίπποδρόμιον θανάτου,
143. 20 χιλ. χρόνια Σίγκ-Σΐγκ
144. Έπανάστασις χαρακ.)
145. Μπαμπούνα )
146. Ή κατάσκοπος
147. Νούμερο 17
148. Μποΰλντοκ Ντράμμοντ
149. Λαθρέμποροι Ν. Ύόρκης
150. Γίγαντες τής θαλάσσης
151. Τό κλεμμένο περιδέραιον
152. Τό άσθενές φΰλον
153. Ρόδον τοΰ μεσονυκτίου
154. Ματωμένη χαραυγή
155. Ή τιμή τοΰ γκάγκστερ
156. Ύπ’ άρ. 1 δημόσ. κίνδυν.
157. Στή χώρα άνθρωποφάγων
158. Καρδινάλιος^ Ρισελιέ
159. Τό σπήτι τοΰ τρόμου
160. Ντυμπαρύ
161. Τό μυστικό Λ. Λάμπερτον
162. Ό καταδότης
163. Ταξεΐδι χωρίς τέλος
164. Ή Σκύλλα
165. Δέν είμαι έγώ ό ένοχος
166. Ή γυναίκα τής ταβέρνας
167. Τό μαγικό παλάτι
168. ’Εχθρός τής κοινωνίας
169. Μυστικό μπλέ δωματίου
170. 'Ο άνθρωπος σκιά
171. Ό άσσος τοΰ άέρος
172. Μυστικός πράκτωρ 13
173. Τό δράμα Ατλαντικού 
174. Είναι ώραΐα νάσαι ,έρωτ- 
175. Ό λύκος τοΰ Λονδίνου 
176. Ή πριγκήπισσα διασ,κεδ.
177. Τό ξημέρωμα τής δόξης
178. Στήν κόλασι καρχαριών
179. Ακάνθινος δρόμος
180. Ταξεΐδι στό Χόλλυγουντ
181. Δακτυλικά άποτυπώματα
182. Ή τραγωδία τών βυθών 
183. Ή καρδιά τοΰ άπάχη 
184. Φλόγες τοΰ πεπρωμένου 
185. Τραούμουλους
186. Άνθρωποι έν πολέμω
187. "Εκλεψαν τή γυναίκα μου
188 Ή Κόλασις
189. Τό μυστικό Φοΰ Μαντσοϋ
190. "Ανθρωπος δύο κόσμων
191. Διαβατικά πουλιά
192. "Ενα έξυπνο κόλπο
193. Φόνος στή Βουδαπέσττ
194. Ό χορευτής μέ_ μάσκα
195. Τό μυστήριον τοΰ ίξπρέ<
196. "Ονειρα κοριτσιών
197. Τό έγκλημα ένός αθώοι
198. Αγωνία αετών
199. Δίνω τόν {έρωτά μου
200. Κατάρρευσις
201. Ξεχασμένη άγάπη

7860

7844 
7838 
7806
7712 
7710
7601 
7526

7525 
7523 
7421
7419 
7354 
7150
7018 
6872
6804 
6731
6656 
6593 
6480 
6461
6404 
6374 
6322
6224 
6135 
6004 
5988 
5884
5771
5508 
5420
5419 
5391 
5206
5139 
5090 
5046
5019 
4984 
4921
4823 
4653 
4276 
4116 
3942 
3829 
3720 
3561 
3548 
3479 
3371 
3359 
3066 
2882 
2569 
2509 
235'
2051 
1981 
153(
107

60ί 
54

Σπλέντιτ

Κοτοπούλη 
Κοτοπούλη 
Πάνθεον 
Τιτάνια 
Σπλέντιτ 
Κοτοπούλη 
Κοτοπούλη

Κοτοπούλη 
Απόλλων 
Απόλλων 
Απόλλων 
Απόλλων 
Κοτοπούλη 
Απόλλων 
Σπλέντιτ 
Αττικόν 
Κοτοπούλη 
Κοτοπούλη 
Απόλλων 
Απόλλων 
Τιτάνια 
Απόλλων 
Σπλέντιτ 
Κοτοπούλη 
Απόλλων 
Παλλάς 
Σπλέντιτ 
Απόλλων 
Πάνθεον 
Απόλλων 
Κοτοπούλη 
Κοτοπούλη 
Κοτοπούλη 
Απόλλων 
Κοτοπούλη 
Απόλλων 
Τιτάνια 
Κοτοπούλη 
Πάνθεον 
Σπλέντιτ 
Κοτοπούλη 
Πάνθεον 
Κοτοπούλη 
Κοτοπούλη. 
Απόλλων 
Απόλλων 
Απόλλων 
Παλλάς 
Αττικόν 
Αττικόν 
Πάνθεον 
Κοτοπούλη 
Απόλλων 
Πάνθεον 
Κοτοπούλη 
Κοτοπούλτ 
Σπλέντιτ 
Κοτοπούλτ 
Οΰφα Πάλ 
Κοτοπούλτ 
Κοτοπούλτ 
Αττικόν 
Πάνθεον

7 Παλλάς

Ε. Κ. Ε. 
"ουώρνερ Φ. Νάσιοναλ 

Φόξ Φίλμ 
Άνζερβός A. Ε.

Φόξ Φίλμ 
Ε. Κ. Ε.

Άμολ. Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε. 
Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ

Φόξ Φίλμ 
Ε. Κ. Ε.

Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ

Μέτρο Γκόλντουϊν 
Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ 

Μέτρο Γκόλντουϊν 
Ε. Κ. Ε.
» » » 

> » » 
Άνζερβός A. Ε.

Ε. Κ. Ε.
Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ 

Ε. Κ. Ε.

Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ 
Ε. Κ. Ε.

Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ 
Άμολ. Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε.

Μέτρο Γκόλντουϊν 
Ε. Κ. Ε.

Μέτρο Γκόλντουϊν 
Ε. Κ. Ε. 
» » »

Άμολ. Βουλγ. Α.Ε.Κ Ε. 
Φόξ Φιλμ 
ε. κ. ;ε.

Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ 
Φόξ Φίλμ

Μέτρο Γκόλντουϊν 
Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ

Ε. Κ. Ε.

Άνζερβός A. Ε. 
Άμολ. Βουλ. Α.Ε.Κ.Ε.

Φόξ Φίλμ 
Άμολ. Βουλγ· Α.Ε.Κ.Ε.

Ε. Κ. Ε.
Άνζερβός A. Ε.

Άμολ. Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε· 
Φόξ Φίλμ
Ε. Κ. Ε.

Μέτρο Γκόλντουϊν 
Φόξ Φίλμ 

Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ 
Άμολ. Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε.

Άνζερβός A. Ε.
Άν. Κινημ. ’Εταιρία
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Ή χειμερινή κινημ. κίνησις εληξεν όριστικώς ήρ- 

χισεν δε ζωηρωτάτη ή θερινή τοιαύτη, μέ αποτελέ
σματα δχι δμως ικανοποιητικά μέχρι σήμερον, λόγω 
τής έπικρατησάσης κατά τάς νυκτερινός ώρας αι
σθητής ψύχρας. "Ηδη δμως ό καιρός έβελτιώθη ώστε 
νά έπιτρέπη τήν κανονικήν λειτουργίαν τών θερινών 
κινηματογράφων, ή ικανοποιητική άπόδοσις τών 
όποιων θά έξαρτηθή άπό τήν καλήν διεϋθυνσιν έκά- 
στης έπιχειρήσεως.

Εκείνο μόνον τό όποιον άπό τοΰδε φοβούμεθα, 
είναι ό συναγωνισμός τών διαφόρων θεαμάτων, ό 
όποιος θ’ άποτελέση κατ’ άνάγκην, νόμον. Είναι τό
σον πολλοί οί Κινηματογράφοι καί τά θέατρα είς 
τήν πρωτεύουσαν, συγκεντρωμένα δέ εις ορισμένα 
μόνον σημεία τής πόλεως, ώστε νά διερωταται τις, 
πώς είναι δυνατόν νά ίκανοποιήση τό Κοινόν τάς 
άνάγκας των, δσην δήποτε προθυμίαν καί άν δείξη; 
Είς τήν συνοικίαν, έπί παραδείγματι, τοΰ Μεταξουρ
γείου, είς άπόστασιν δηλαδή πέντε λεπτών τής ώρας 
άπό τής πλατείας Όμονοίας καί εις άκτίνα περιφέ
ρειας 800 μέτρων, λειτουργούν έν δλφ 7 θεάματα. 
Ήτοι 4 θέατρα (Σαμαρτζή, Λαοΰ, Άκροπόλ καί 
Περροκέ) καί 3 Κινηματογράφε (Ερμής Άλκαζάρ 
καί Βικτωρία). Είς αύτά πρέπει νά προστεθούν τά 
διάφορα άλλα Καφενεία, Άναψηκτήρια, Ζυθοπωλεία 
κλπ. μέ τούς φωνογράφους καί τά Ραδιόφωνά των 
τά όποια οπωσδήποτε έπιδροΰν έπί τής κινήσεως τών 
θεαμάτων. ’Επίσης εις τό μεταξύ διάστημα Μουσείου 
καί πλατείας ’Αμερικής, δηλαδή είς άπόστασιν ένός 
περίπου χιλιομέτρου, ύπάρχουν έν συνόλφ 9 θεάμα
τα (θέατρα καί Κινηματογράφοι), πέντε ‘Κινηματο
γράφοι ε’ις τάς παρόδους τοϋ διαστήματος αύτοΰ 
(Ριάλτο, Κυψέλη, ’Αττικόν, Τάουμπε καί Καπιτόλ), 
τέσσαρες Κινηματογράφοι καί ή «”Οασις» έντός τοΰ 
πάρκου τοΰ Ζαππείου καί τρεις Κινηματογράφοι είς 
τήν Λεωφόρον ’Αλεξάνδρας. Είς αύτόν δλον τόν 
άριθμόν τών συγκεντρωμένων καί ώς έκ τοΰ είδους 
των συναγωνιζομένων θεαμάτων, δέον νά ληφθή ύπ’ 
δψιν δτι, τό θέατρον μέ τάς ήλαττωμένας τιμάς' τών 
εισιτηρίων καί Ιδίως κατά τάς άπογευματινάς παρα
στάσεις, θά έπιδράση πολύ έπί τής τύχης τής θερι
νής κινηματ. έπιχειρήσεως.

,Πάντως τά μέχρι,σήμερον άποτελέσματα, είτε 
λόγφ τών άνωτέρω έκτεθέντων άφορμών, είτε λόγω 
τοΰ άκαταστάτου τοΰ καιροΰ, δέν είναι διόλου ικα
νοποιητικά καί διά τό θέατρον καί διά τόν Κινημα
τογράφον. 5$: * *

Κατά τό τελευταΐον πλέον δεκαπενθήμερον τής 
χειμερινής περιόδου 1935—36, προεβλήθησαν είς 
τούς κεντρικούς κινηματογράφους α' βιζιόν τών ’Α
θηνών τά κάτωθι έργα κατά τάς άκολούθους ήμερο- 
μηνίας.

Παλλάς·. 25—31 Μαΐου τό τελευταΐον έργον τοΰ 
περιφήμου Γιάννιγκς «Τραούμουλους» καί 1—3 ’Ιου
νίου «Ξεχασμένη άγάπη».

‘Αττικόν. 25—31 Μαΐου «Έκλεψαν τή γυναίκα μου» 
μιά πολύ χαριτωμένη γαλλική φάρσα μέ τήν Άλβί- 
ρα Ποπέσκο καί 1—4 ’Ιουνίου «Δίνω τόν έρωτά μου».

Πάν&εον. 25—27 Μαΐου «Διαβατικά πουλιά» μέ 
τήν Λωρέττα Γιώγκ, 28-31 ίδιου «Οί τρεις δρόμοι» 
μέ τήν ’Άννα Ντβόρακ καί 1-3 Ίουν. «Κατάρευσις».

Κοτοπούλη·. 25—31 Μαΐου «Ταξείδι στό Χόλλυ- 
γουτν» μέ τόν Χονδρόν καίΛιγνόν.

Μετά τάς άνωτέρω προβολάς έκλεισαν δλοι τάς 
πύλας των.

Τό δλον 2882

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ « Ένα έξυπνο κόλπο».
Πέμπτη 21 Μαΐου » 181
Παρασκευή 22 ’ ’
Σάββατον 23 > »
Κυριακή 24 » »

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον αί είς Α' βιζιόν προ- 
βληθεΐσαι ταινίαι είς τούς μεγάλους κεντρικούς Κίνημα- 
ογράφους, έπραγματοτοίησαν τά κάτωθι εισιτήρια. 

Έβδομάς 25—31 Μαΐου 1936
ΠΑΛΛΑΣ « Τραούμουλους», Έμιλ Γιάννιγκς
Δευτέρα 25 Μαΐου Εισιτήρια 1228
Τρίτη 26 » 710
Τετάρτη 27 > 547
Πέμπτη 28 > > 201
Παρασκευή 29 > » 347
Σάββατον 30 » » 274
Κυριακή 31 > > 413

Τό δλον » 3720
ΠΑΝΘΕΟΝ ♦ Διαβατικά πουλιά», Λωρέττα Γιώγκ.
Δευτέρα 25 Μαΐου Εισιτήρια 500
Τρίτη 26 » » 385
Τετάρτη 27 » » 336
Πέμπτη 28 > > 649
Παρασκευή 29 > > 340
Σάββατον 30 » » 424
Κυριακή 31 > » 432

Τό δλον » 3066
ΑΤΤΙΚΟΝ «Έκλεψαν τή γυναίκα μου», Έλβ. Ποπέσκο
Δευτέρα 25 Μαΐου Εισιτήρια 771
Τρίτη 26 » » 592
Τετάρτη 27 » » 507
Πέμπτη 28 > » 494
Παρασκευή 29 » » 336
Σάββατον 30 » » 468
Κυριακή 31 > > 380

Τό δλον > 3548

Έβδομάς 18 24 Μαΐου 1936.
ΠΑΛΛΑΣ Ταξεϊΐ ι χωρίς τέλος», Καίϋ Φράνσις.
Δευτέρα 18 Μαΐου Εισιτήρια 1456Τρίτη 19 » Β 1110Τετάρτη 20 » Β 742Πέμπτη 21 » » 624Παρασκευή 22 > > 578Σάββατον 23 > 616
Κυριακή 24 » > 1009

Τό δλον » 6135
ΑΤΤΙΚΟΝ «Άνθρωποι έν πολέμφ» Ρικ. Κορτέζ
Δευτέρα 18 Μαΐου Εισιτήρια 690Τρίτη 19 Β 699Τετάρτη 
Πέμπτη

20
21

» Τιμητική 
Εισιτήρια 444Παρασκευή 22 > 464

Σάββατον 23 » » 458Κυριακή 24 » 806
Τό δλον 3561

ΤΙΤΑΝΙΑ « Μή μέ ξεχνάς» β' βιζιόν
Δευτέρα 
Τρίτη

18
19

Μαΐου Τιμητική
Εισιτήρια 371Τετάρτη 20 » 270Πέμπτη 21 > 270Παρασκευή 22 » 308Σάββατον 23 » 338Κυριακή 24 » 507

Τό δλον » 2064
Εσιτήρια πραγματοποιηθέντα

υπο του αυτού έργου κατα την
πρωτην του προβολήν . . . . 45080

Σύνολον 47144
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Κλό Κλό», β' βιζιόν.
Δευτέρα 18 Μαΐου Τιμητική _
Τρίτη 19 ϊίσιτήρια 382
Τετάρτη 20 > > 336Πέμπτη 21 » > 298

Τό ολον 1016
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό

του αυτου εργου κατα την πρωτην του
προβολήν 31381

Σύνολον 32397
ΠΑΝΘ-ΟΝ «Ή πριγκήπισσα διασκεδάζει», Ζ. Γκαίΰνορ.
Δευτέρα 18 Μαΐου Εισιτήρια 752
Τρίτη 19 > 5 829
Τετάρτη 20 615
Πέμπτη 21 » 604
Παρασκευή 12 > > 561
Σάββατον 23 > 614
Κυριακή 24 » » 1044

Τό δλον 5019
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Τό έγκλημα ένός ά θώου», Φαίρμπανκς.
Δευτέρα 
Τρίτη

18
19

Μαΐου Εισιτήρια 770
662

Τετάρτη 20 > » 550
Τό δλον 198ο

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Ταξεΐδι σιό Χόλλυγουντ», Χονδρ-Λιγνός
Δευτέρα 25 Mu ίου Είσιτΐ]ρια 1164
Τρίτη 26 » 814
Τετάρτη 27 » » 606
Πέμπτη 28 » > 542
Παρασκευή 29 > > 260
Σάββατον 30 » » 532
Κυριακή 31 » » 725

Τό δλο\ » 4653
Έβδομάς 1 — 7 ’Ιουνίου 1936

ΠΑΛΛΑΣ « Χεχασμένη αγάπη».
Δευτέρα 1 Ιουνίου Τιμητική —
Τρίτη 2 » Εισιτήρια 278
Τετάρτη .» » » 269

Τό δλον » 547
ΑΤΤΙΚΟΝ • Δίνω τόν έρωτά μου»,
Δευτέρα 1 Ιουνίου Εισιτήρια 295
Τρίτη 2 » » 227
Τετάρτη 3 » » 220
Πέμπτη 4 » > 337

Τό δλον 1079
ΠΑΝΘΕΟΝ «Ή κατάρρευσις».
Δευτέρα 1 ’Ιουνίου » 287
Τρίτη 2 » > 166
Τετάρτη 3 » » 155

Τό δλον » 608
* *

Ήδη, όπότε έληξε πλέον ή χειμερινή περίοδος 
1935—36, δημοσιεύομεν κατωτέρω πλήρεις πίνακας τής 
δλης κινηματογραφικής κινήσεως τών Κινηματοθεά
τρων, άπό άπόψεως εισιτηρίων καί τών γραφείων,

άπό άπόψεως έκμεταλλεύσεως ταινιών, ϊνα οί ένδια- 
φερόμενοι σχηματίσουν άμέσως μίαν γνώμην έπί τής 
καταστάσεως τοΰ Κινηματογράφου έν Έλλάδι.

Π1ΝΑΞ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Τών κεντρικών άθηναϊκών Κινηματογράφων α' 

προβολής, τών πραγματοποιηθέντων κατά τήν λήξα- 
σαν χειμερινήν περίοδον 1935 — 1936 καί ή άναλογία 
αύτών καθ’ ήμέραν.
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ΑΤΤΙΚΟΝ 9)10)935 4)6)936 240 551406 2297

ΠΑΛΛΑΣ 12)10)935 3)6)936 236 460566 1951

ΤΙΤΑΝΙΑ 19)10)935 24)5)936 219 452351 2065

ΠΑΝΘΕΟΝ 11)10)935 3)6)936 237 369618 1559

ΣΠΛΕΝΤΙΤ 19)10)935 21)5)936 216 355623 1646

ΚΟΤ)ΟΤΛΗ 19)10)135 31)5)936 226 279808 1238

ΑΠΟΛΛΩΝ 18)10)935 3)5)936 199 180840 908
Ώς βλέπουν οί άναγνώσται μας είς τόν άνωτέρω 

πίνακα, πρώτος είς κίνησιν, μέ άναλογίαν καθ’ ήμέ
ραν 2297 εισιτηρίων, έρχεται πάλιν, ώς καί κατά 
τήν παρελθοϋσαν περίοδον, ό Κινηματογράφος ‘Αττι
κόν, δεύτερος ό Κινηματογράφος Γινάνια καί τρίτος 
δ Κινηματογράφος Παλλάς μολονοτι παρουσιάζει 
μεγαλείτερον συνολικόν άριθμόν^είσιτηρίων. Τούτο 
όφείλεται είς τό γεγονός δτι ένώ ό Κινηματογρά
φος Παλλάς έλειτούργησε 216 ήμέρας, τό Τιτάνια 
έλειτούργησε μόνον 219 ήμέρας.

Διαφοράν κινήσεως κατά τήν λήξασαν περίοδον 
παρουσιάσθη μόνον μεταξύ τών Κινηματογράφων 
Σπλέντιν καί Πάν&εον ύπερτερήσαντος τοΰ Σπλέν- 
τιτ κατά 87 εισιτήρια ήμερησίως. Φαινομενικώς είς 
τόν άνωτέρω πίνακα παρουσιάζεται _ύπερτεροΰν τό 
Πάνθεον ούσιαστικώς δμως ύπερτερεΐ τό Σπλέντιτ 
καθ’ δσον τό Πάν&εον έλειτούργησε 28 ήμέρας πλέον 
τοΰ Σπλέντιτ.

Είς τόν κατωτέρω παρατιθέμενον πίνακα βλέπει 
ό άναγνώστης μας μίαν πλήρη κατάστασιν τών πραγ-

Ό κ. Μιχ. Γλιτσός διευθυντής καί Ιδιοκτήτης τοΰ 
έν Πειραιεΐ Κινηματοθεάτρου Καπιτόλ, έπισκεφθείς 
τά γραφεία μας μας έγνώρισεν δτι ιδρύει έν Άθ_ή- 
ναις γραφεΐον έκμεταλλεύσεως κινηματογραφικών 
ταινιών ύπό τήν έπωνυμίαν Monopol Film.

—Άφίχθησαν είς τήν πόλιν μας δύο γερμανοί 
όπερατέρ τής U.F.A οί όποιοι θά προετοιμάσουν τήν 
λήψιν σκηνών έν Έλλαδι, πιθανώς είς, Κρητην, μιας 
νέας ταινίας μέ πρωταγωνιστήν τόν Χάνς Άλμπερς, 
δστις άφικνεΐται είς τήν χώραν μας έντός τών προ
σεχών ήμερών.

—Διήλθεν έξ ’Αθηνών καί μετά παραμονήν μιας 
ήμέρας άνεχώρησεν διά Νέαν Ύόρκην, ή παλαιά 
μας γνώριμος άμερικανίς βεντέττα τοΰ κινηματογρά
φου Λίλιαν Γκίς.

— Άνεχώρησεν είς Εύρώπην διά τήν προμήθειαν 
ταινιών ό κ. Ιωσήφ Μαργουλής.

Έπέστρεψεν έκ Παρισίων ό κ. Κλ, Λουλουδόπου- 
λος, διευθυντής τής Φόξ Φίλμ.
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ματοποιηθέντων εισιτηρίων ύπό ένός έκάστου τών 
κεντρικών Κινηματογράφων κατά τάς περιόδους 
1933—34, 1934—35 καί 1935—36 καί τόν συνολικόν 
άριθμόν εισιτηρίων έκάστης περιόδου μέ τήν αύξο- 
μειουμένην διαφοράν.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ

πραγματοποιηθέντων εισιτηρίων ύπό ένός έκάστου 
τών κεντρικών κινηματογράφων, κατά τάς τρεις πα· 
ρελθοόσας περιόδους.

Κινηματοθέατρα

Πραγματοποιηθέντα εισιτήρια κατά 
τάς περιόδους

1935 - 36 1934 - 35 1933 ■ 34

ΑΤΤΙΚΟΝ 551406 487923 416026
ΠΑΛΛΑΣ 460560 334898 428640
ΤΙΤΑΝΙΑ 452351 424763 410878
ΠΑΝΘΕΟΝ 369618 312201 353952
ΣΠΛΕΝΤΙΤ 355623 261170 350523
ΚΟΤΟΠΟΤΛΗ 279808 — 93076
ΑΠΟΛΛΩΝ 180840 93836 235169

Σύνολον πραγμα
τοποιηθέντων ει
σιτηρίων κατά πε
ριόδους.

2650206 1914791 2412100

Τά ώς άνω άποτελέσματα μάς δίδουν τήν εύκαι- 
ρίαν νά ένθυμηθώμεν τούς άγώνας τούς όποιους 
κατεβάλαμεν κατά τό παρελθόν διά τήν έλάττωσιν 
τής τιμής τών εισιτηρίων, άγώνες οΐτινες έν τέλει 
καί ήμας έδικαίωσαν καί τάς επιχειρήσεις ικανοποίη
σαν. Είναι δέ καί ή?άου φαεινότερον τό γεγονός δτι 
ή κατά 40ο)ο περίπου αΰξησις τής κινήσεως, όφείλε
ται μόνον εις τήν έλάττωσιν τή1? τιμής τών εισιτη
ρίων έφ’ δσον τά προβληθέντα έργα δέν ύπερέβη- 
σαν είς άξίαν καλλιτεχνοεμπορικήν, τά τής παρελ- 
θούσης περιόδου.

* ■■ ■*
Μία ένδιαφέρουσα έπίσης πληροφορία σχετικώς 

μέ τάς όμιλοόσας είς τήν άγγλικήν ταινίας είναι καί 
ή κατωτέρω :

Κατά τήν περίοδον 1935—36 προεβλήθησαν 164 
ταινίαι όμιλοΰσαι εις τήν άγγλικήν. ’Εξ άΰτών μό
νον αί 61 προεβλήθησαν είς τούς κεντρικούς ’Αρι
στοκρατικούς Κινηματογράφους αΐ δέ ύπόλοιποι 103 
εις τούς λαϊκούς.

***

Καί άλλη ένδειξις τής αύξήσεως τοΰ κύκλου τών 
κινηματογραφικών έργασνών, είναι καί δ κατωτέρω 
δημοσιευόμενος

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
τών τεθεισών είς κυκλοφορίαν ταινιών ύπό τών διαφόρων 
γραφείων έκμεταλλεύσεως κατά τάς τρεις τελευταίας ε
τήσιας περιόδους.

Γραφεία έκμεταλλεύσεως

Αί τεθεϊσαι είς κυκλοφορίαν 
ταινίαι κατά τάς περιόδους

1935 · 36 1934-35 1933-34

Έλλην. Κινημ. "Ενωσις 77 67 66
Άμολ. Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε. 59 — —
’Αμολοχίτη - Βουλγαρίδη — 25 30
Α.Ε.Κ.Ε. — 19 13
Φόξ Φίλμ 37 43 1-
Μέτρο Γκόλντουϊν 23 21 24
Άνζερβός 19 13 11
Γουώρνερ-Φ. Νάσιοναλ 36 — —
Άνών. Κιν. Εταιρία 12 31
I. Μαργουλής 18 17 13
’Αθήνα Φίλμ 16 4 8
Τηλ. Σπυρίδης 13 18 21
Ε. Κυριακόπουλος 7 _ —
Μαΰρο Φίλμ 1 —
Κων. Σουλίδης 4 6 1
Διάφορα αλλα γραφεία 1 16 13

Σύνολον 323 267 248

’Εκ τοΰ άνωτέρω πίνακος έμφαίνεται δτι ή «'Ελλη
νική Κινημ. "Ενωσις» έκυκλοφόρησε 10 ταινίας έπί 
πλέον τής περιόδου 1934 —35 τοΰτο δέ όφείλεται είς 
τό γεγονός δτι έθεσεν είς κυκλοφορίαν καί ταινίας 
περιπετειώδεις άμερικανικής καί αγγλικής παραγω
γής, είς λαϊκούς Κινηματογράφους. Τά ήνωμένα 
έπίσης γραφεία τών κ.κ. ’Αμολοχίτη—Βουλγαρίδη 
καί Α.Ε.Κ.Ε. ύπερέβησαν κατά 15 ταινίας τήν περυ- 
σινήν διάθεσιν καί ύπό τών κεχωρισμένων γραφείων, 
ή Μέτρο Γκόλντουϊν κατά δυο καί ή ’Ανζερβός 
κατά 6. Μόνον τά γραφεία τής «Φόξ Φίλμ» καί «Άν. 
Κινημ. Εταιρίας» έμειονέκτησαν κατά 6 φιλμ έκα
στον.

Άξιοσημείωτον είναι δτι ή ΓουώρνερΜπρός-Φέρστ 
Νάσιοναλ, μολονότι τό πρώτον έμφανίζεται είς τήν 
χώραν μας, διέθεσεν έν τούτοις, παρά τόν άγριον 
συναγωνισμόν, 36 έν δλω ταινίας μέ άπόδοσιν άρκε
τά ικανοποιητικήν διά τούς κεντρικούς κινηματογρά
φους είς οϋς προεβλήθησαν. Τούτο, πρέπει νά όμο- 
λογηθή, όφείλεται μέν καί είς τήν άξίαν τών έργων 
άλλά καί είς τήν ικανότητα τοΰ διευθυντοΰ της κ. 
Β. Μιχαηλίδη.

g mm w I
Θεσσαλονίκη

Τιτάνια Προβλήθησαν τά φίλμ «Ή σκύλλα» καί 
«"Ερως καί ηθική».

Πατέ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ξεχασμένα είδωλα», 
«‘Ο άνθρωπο; μέ τά δυό πρόσωπα», «Ή τυχοδιώκτρια» 
καί «Ή πόλις τοϋ έγκλήματο».

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Δευτέρα ραψωδία

πησα πριν σέ γνωρίσω», «Τό μυστικόν τών Βοροντσέφ» 
«Ότσιτσόρνια», «Τό σκάνδαλον» μέ τήν Γκ. Μορλαί, «Ό 
πρωταθλητής», «Οί ίππόται τής ερήμου» καί διάφορα 
νιούς.

Πάν&εον. 'Αργεί Παρασχίδης
Καλάμοιι

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυστικόν μιας 
αύτοκτονίσς», «Μιά νύχτα στή Βουδαπέστη* καί «Χάι- 
Τάγκ»,

Λαϊκής Σχολής. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή νύφη 
τής ζούγκλας», «Ή εύτυχία», «Κατζμαρές», «Ή Βιέννη 
διασκεδάζει» καί «Εύθυμη χήρα».

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ένα τραγούδι, ένα 
φιλί, μιά γυναίκα», «Τό μαγικό παλάτι», «Ό κύριος 
Άλμπέρ», «Ποζαμπό» καί «Στό περιθώριο τής ζωής».

Μπατάγιας
Κόρινθος

'Ατελιέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Φολί Μπερζέρ», 
«Ήσαΐα χόρευε», «Μις Μπά», «Ό άνθρωπος σκιά», 
«Κάσια Ντίβα*, «Τό κοράκι», «Ό μικρός Ιάκωβος» 
«Θά πάρω έναν εκατομμυριούχο» καί ή κηδεία τοΰ Τσαλ
δάρη.

ΙΓαλλά^. Προεβλήθησαν τά έργα «Τ’ άπόκρυφα τής 
Τσέκας», «Τό πλήρωμα», «Ή μνηστή τοΰ Φράκενστάϊν», 
«‘Η γυναίκα τής ταβέρνας», «Ξανθή Κάρμεν», ή κηδεία 
τοΰ Τσαλδάρη καί διάφορα μίκυ-μάους. Ν. Φιλόπουλος 
’Ηράκλειον

‘Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Αμαρτωλή νεό- 
της», «Παραμονή τής ναυμαχίας», «Χρυσά τείχη» καί «Τό 
φάντασμα τής θαλάσσης».

I . Πουλανάκη, Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κλεμένο πε- 
πιδέραιο», «Χωρίς οικογένειαν», «Τό βασιλικόν βάλς», 
• Ή 'Αβησσυνία 1935», καί «Λουκρητία Βοργία».

Παλλάς Προεβλήθησαν τά έργα «Τώρα ή ποτέ», «‘Ο
μολόγησε», καί «Ό κατασιροφεύς».

Πονλακάκη (Θερινός). Έκαμε έναρξιν τήν Δευτέραν
8 ‘Ιουνίου μέ τό έργον «Μπέλλα Νιόνα».

Άλκαζάρ (Θερινός). "Εκαμε έναρξιν μέ τό έργον «Ή- 
σαία χόρευε» μέ τόν χονδρόν καί λιγνόν.
Κομοτινή

'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό παραστρά- 
I τημα», «Τρομακτικοί έκκρήξεις», «Μπατερφλάϊ», «Όταν 

ή γυναίκα άγαπά», «Αθώος ληστής» καί «Ρωμαϊκά 
σκάνδαλα». Χατζηλυκούδης
Κικβάλλκ

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα “Μή μέ ξεχνάς,, 
“Ο βασιλεύς τών νέγρων,, “Ζουανίτα,, “Μιά γυναίκα, ένα 
τραγούδι, ένα φιλί,, καί “Μιά βραδυά στό Μόντε Κάρλο,,, 

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα “"Αστατη γυναίκα,, 
“Τό δράμα τοΰ ’Ατλαντικού,,“Η βασίλισσα τής ζούγκλας,, 
“Μιά νύχτα στό μέτωπο,, “Τ’ άπόκρυφα τής Τσέκας,, 
“Πέκος,, καί “ΟΙ λαθρέμποροι τής Ν. Ύόρκης».

Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα “Ενοχοποιητικά έγ
γραφα,. “Κίτρινη αράχνη,, καί “Μαύρη σελήνη,,.

Εσπερος. (Θερινός) Έναρξις λίαν προσεχώς ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ κ. Ν. Καρασμάνη. Βασιλακος
’Αμαλιάς.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Καλό ταξεϊδι Μά
νικα», «Πιστόλι καί βιολί», «Άρσέν Λουπέν, «"Αγριο ά
λογο», «‘Ο κυρίαρχος τοΰ κάμπου» καί «Τσάρντας».

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μονοπάτι τών 
ληστών», «Ένοχος ή άθώος», «’Ανεμοστρόβιλος» καί 
«Ληστεία λεωφορείου». Μποτσέζος
’Αγρίνιου

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό μυστικός ταχυ
δρόμος» καί «Μιά νύχτα τρόμου».

Πάρκον Παπαατράτον. Έκαμε έναρξιν μέ τά νέα

τοΰ Λίστ» καί διά μίαν μόνον ημέραν «Ή Τύχη».
Διονύσια. Προεβλήθησαν «Τό ασθενές φϋλον» καί 

«Ξεχασμένη μελωδία»'
'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τουραντότ» καί 

«Ματωμένη χαραυγή*.
Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά «Νατάσσα» ή κηδεία τοΰ 

Τσαλδάρη καί «Ουγγρική ραψωδία»,
Έ&νικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Στά κάτεργα», 

«Σκάνδαλα 1936» καί «Τό μυστικό τής Λαίδης Λάμπερτον».
Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Τ' απόκρυφα τής Τσέκας», 

«Κεραυνός λησιών» κΤι «‘Εγώ ή αύτός».
Αττικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή κωμωδία τής 

ζωής», «Σκάρφες» καί «Στό πέλαγος τής Σιγκαπούρης».
Κυβέλεια. Προεβλήθησαν «Πολωνέζικο ρομάντζο» 

«Ό τυχοδιώκτης», «Ό μικρός συνταγματάρχης» καί ή 
κηδεία τοΰ Βενιζέλου.

Άχίλλειον.Ήροεβλήθησαν τά φίλμ «Φλέγόμενα βουνά» 
«Γκράντ Ότέλ» καί «Τό νοΰ σου στήν ’Αμέλεια».

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σταυρός καί 
Σπαθί» καί «Αΰτοκρατορικό βάλς».
Πάτραιι.

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρεγγίνα», «Δάκρυα 
βασιλίσοης», «‘Ο μικρός συνταγματάρχης», «’Ακάνθινος 
δρόμος» καί «Είναι ωραία νάσοι ερωτευμένος».

Πάν&εον. (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Νύ
χτες Χαβάης», «Τό γεράκι», «‘Υπόγειον έξπρές», 
«Μπαμπούνα», «Τό δράμα τοΰ ιπποδρομίου» καί «Τό μο
νοπάτι τοΰ θανάτου».

Πάν&εον. (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «‘ο 
φακίρης», «Χαμένοι στή ζούγκλα», «Ρεγγίνα», «Δάκρυα 
βασ.λίσσης», «Μαύρη μάσκα», «Τό κοράκι» καί «Ή 
καρδιά τοϋ’άπάχη». Άνδριόπονλος

Ζενί&. Προεβλήθη τό έργον «Ξανθή Κάρμεν».
Χίος

Άσεήρ. Προεβλήθη τό έργον «Ένοχα χέρια» υπό τόν 
τίτλον «Ό άνθρωπος πού σκότωσε». Έδωσε κατόπιν 15 
παραστάσεις ό θίασος τών αδελφών Ρούσσου καί έκλεισε 
τάς πύλας του.

Άστήρ (&ερινός) Έκαμε έναρξιν τήν 29 Μαίου μέ 
τό φίλμ «Βασίλισσα Χριστίνα». Θά έπακολουθήσουν τά 
έργα «Εύθυμη χήρα», «Μις Μπά», «Κατηγορούμενε ομο
λόγησε» κ. ά. Ό θερινός κινηματογράφος κατόπιν τών 
έπισκευών καί διαρρυθμίσεων κατέστη πολυτελέστατος, 
μέ άφθονον πράσινον, μέ νέα καθίσματα, φωτισμόν άπλε- 
τον καί λοιπάς ανέσεις. Καθώς πληροφορούμαι δέ, ή 
διεύθυνσις προτίθεται 'ά διαρρύθμιση ριζικώς καί τόν 
χειμερινόν ό όποιος όντως υστερεί, Βουδούρης
Σύρος

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά γυναίκα 
άπήγαγε έναν άνδρα», «Μουσικός καί αστυνόμος», «Φω
τογράφος τής άγάπη«», «Ό ηρως τής κολάσεως» καί «Ό 
κίνδυνος τής φωτιάς».

Λίαν πρρσεχώς έναρξις τοΰ θερινού Πάν&εον μέ τό 
έργον «Χρυσές μποϋκλες». Συνοδινός
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Διπλό ρομάντσο , 
«Καίνικσμαρκ» καί «Σήμα κινδύνου».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό μυστικός πράκ- 
τωρ 13», «Μαύρη συμμορία» καί «‘Ο τελευταίος τών 
Μοϊκανών».

’Αμφότεροι οί άνωτέρω κινηματογράφοι ένεκαινίασαν 
θερινήν περίοδον μέ γενικήν είσοδον δρχ. 6 50

Κατ’ αύτάς κάμνουν έναρξιν τών έργαβιών των οί 
δύο θερινοί Κινηματογράφοι «"Εσπερος» καί «Θέτις», ό 
μέν πρώτος ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 1. Φραγκουδάκη, ό 
δέ δεύτερος ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Βικ. Βουτσίνου.

X. Π.
Ξάνθη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Άζέφ», «Σ’ αγά



 «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

μηχανήματα Φιλισονόρ καί προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν 
τα έργα « Μαύρα Μάιια», «‘Π γυναίκα μέ τό σέξ άπήλ», 
«Μπαντέρα», «Ό λϋκος τού Λονδίνου», «Δεσποινίς Ρο- 
κοκο» καί «Τυφών». Πασχαλίδης
Beppeiac

Τήν 28 παρ. μηνός Μαΐου έκαμε έναρξιν ό νέος πολυ
τελέστατος Κινηματογράφος «Πάνθεο.·» ύπό τήν διεύθυν- 
σιν τοΰ κ. Π. Γιγαντιδη. Ό νέος αυτός κινηματογράφος 
ειοικως ανεγερθεις μέ άναπαυτικότατα φωτέϊγ άτλετον 
φωτισμόν καί μέ μηχανήματα Φιλισονόρ μέ άρίστην άπό- 
δοσιν προέβαλε ώς πρώτον έργον τό γαλλικόν αριστούρ
γημα « Οτσιτσόρνια», μετά μεγάλης έπιτυχίας καί ήκο- 
λουθησεν η προβολή τών έργων «Τό μαρς τών οΰσσάοων» 
και «Πώς εσβυσε μιά άγάπη».

Ζάππειον (θερινός] Έναρξις προσεχώς. Στέφικαρ 
Χανιά

Πάν&εον Προεβλήθησαν τά έργα «Βαρώνος άτσίγγα- 
νος», «Το μαγικό παλάτι-, «Τό φάντασμα τής θαλάσσης» 
«Καστα Ντίβα», «Υποχθόνιοι γίγαντες», «Γυναίκες σέ 
κίνδυνο», «Βαριετέ», «Όταν ό έρως ψυθιρίζτι» καί «Ό 
καβαλλαρης φάντασμα».

Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή νήσος τών θη
σαυρών», <Μιά ώρα κοντά σου», «Ξανθή ’Αφροδίτη», «Ό 
δήμιος», «Ή παρέλασις τοΰ γυμνοΰ» καί «Ό κύριος τοΰ 
θ"νατου’· Κολλάρος
Κέρκυρα

Ουφ λ. Προεβλήθησαν τό έργα «Φολί Μπερζέρ», «Άννυ 
και “Αννυ», «Δικτάτωρ», «Τά τραγικά αεροπλάνα-, «Τό 
έγκλημα τής όδοΰ Μόργκαν» καί «Στή χώρα τών ονείρων».

Η ΑΝΝΛΜΠΕΛΛΛ-ΕΙΣ ΤΗΝ “Φ0Ξ„
Η Ανναμπέλλα, ή δημοφιλέστερα καλλιτε'χνις τοΰ 

γαλλικού κινηματογράφου, άνεχώρησεν αεροπορικώς 
δια Λονδΐνον, δπου έκλήθη διά νά πρωταγωνιστή- 
ση εις ενα μεγαλειώδες φίλμ, εξ ολοκλήρου έγχοω- 
ί10/' τ'' °7to^ov «γυρισθή» είς τά στούντιο τοΰ ”Α- 
λεξ Κόρντα διά λογαριασμόν τής «Φόξ Φίλμ»

ΠΟΣΟΝ ΕΣΤΟΙΧΙΣΕΝ Η ΝΙΚΗ
Τό αλησμόνητο βωβό φίλμ τής «Φόξ» «Πόσον 

έστοιχισεν η νίκη» τό όποιον εϊσέφερεν είς τήν 
παραγωγόν εταιρίαν κέρδη άνω τών 5 000.000 δολ- 
λαριων, πρόκειται να «γυρισΟή» υπό τής ίδιας 
εταιρείας εις νεαν εκδοσιν, φυσικά ομιλούσαν αυτήν 
την φοράν. Εις τους δυο κυρίους ανδρικούς ρόλους 
είς τούς οποίους ^εδοξάσθησαν ό γίγας Βίκτωρ Μάκ 
Λαγκλεν και ο Εντμον Λόβ, θά εμφανισθοΰν ό 
Κλαρκ Γκεημπλ και ο Ουάλλας Μπήρρυ
ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Κινημ. Ροζικλοίρ Άθήναι 1-7-936 Μέχρι 30-6-937Κινημ. “Μέγας,, Δράμα 1-6 936 30-5-937Κινημ. Ιιιάνια Λάρισα 1 6 936 30 5-937Αρισι. Ιίαρθένης Άγρίνιον 1-6-936 30-5-937Άθηνά Φίλμ Άθήναι 1-7-936 30-6 937Δημ. Σκούρας
Θεσ)νίκη

1-7-936 30-6-937Κινημ. Διονύσια 1-6 936 30-5 937Κινημ. Ήλύσια
Σέρρας

16-936 30 5-937Κινημ. Κρόνιον 1-6-936 30 5 937Δημ. Ρέγκοςΐ g Θεσ,νίκη 1-6-936 30-5-93711. Τριανταφύλλου Πειραιεύς 1 7 936 30 6 937ΚΛ. Λουλουδόπουλος Σόφια Τ6-936 30-5-937

Μικρά Διάφορά

,, Η αμερικανική Universal «γυρίζει» νέαν ομιλούσαν 
εκδοσιν ιού περίφημου έργου «Show Boat» μέ πρωταγω
νίστριαν τήν Ίρέν Ντάν.

—Ή ανωτέρω έταιρία, διά τήν περίοδον 1936—37 θά 
θέση είς κυκλοφορίαν 36 μεγάλα φίλμ καί 6 περιπετειώδη 
με τόν Μπούκ Τζόνες. Μεταξύ τών μεγάλων φίλμ συγκα
ταλέγονται τα My man Godfrey μέ τήν Καρόλ Λομπάρντ 
και τον Ουΐλλιαμ, Πάουελ, It’ s a small world μέ τήν 
Γζοαν Μπέννετ, ή όπερέιτα Everylody sings μέ τόν Β. 
Μαη Λάγκλεν κ. ά.

τό στούντιο τοΰ Τέμπελχωφ τοΰ Βερολίνου «γυ
ρίζεται» τό νέον φίλμ τή; U-F A. Junggesselen μέ σκη
νοθέτην τόν Κάρλ Μπέζε.

PJJ-.E-A, «γυρίζει» ενα φίλμ ισπανικής ύποθέ- 
σεως υπό τόν τίτλον Maria de la nuit.
, Ή Universal Pict, ετοιμάζει μίαν νέαν ομιλούσαν 
εκδοσιν τοΰ περίφημου έργου τοΰ Γκαστόν Αεροΰ «Τό 
φαντασμα τής "Οπερας».

—Καί ει: τήν γαλλικήν έκδοσιν τοΰ νέου φίλμ τής 
U.F.A. Gliickinder (Les veinards) παραγωγής Μάξ 
Πφείφερ θά πρωταγωνιστήσω ή Λίλιαν Χάρβεϋ. Έπίσης 
οΐ γάλλοι καλλιτέχναι Άνρί Γκαρά, Π·κελά, Ζάν Τουλοΰ, 
Πιερ Μανιέ κ. ά.

Πλεϊσται εξωτερικά! σκηναί τοΰ νέου η ίλμ τής U.F. Α. 
«La ville de la Anatole» «γυρίζονται» είς τά Βαλ-κάνια.

— Ccntury-pox θά «γυι.ίση» έν 'Αγγλία 9 φιλμ 
μεταξύ τών οποίων καί τόν «Συρανό νιέ Μπερζεράκ» τόν 
όποιον θά σκηνοθετήσω θ "Αλεξ Κόρντα.

— Είς τό νέον φίλμ In Sounenschein θά πρωταγω 
νιστησουν πλήν τοΰ περιφήμου τενόρου Γιάν Κιεποΰρα 
ή Friedl Crepa καί Αοΰλι φόν Χόχενμπεργκ.

— Εις τό προσεχές φίλμ τή; Γκάρμπο «Ή κυρία μέ 
τας καμελίας» παραγωγής Μέτρο Γκόλντουϊν, ό Τζών 
Μτάρρυμορ θά ύτοδυθή τόν ρόλου τοΰ Βαρβίλ, ό δέ 
Ρόμπερ Τέϋλορ τόν τοΰ Άρμάνδου,

_—Διά τήν πραγματοποίησιν τής νέας μεγάλη; ταινίας 
«Γή τής επαγγελίας» στήν οποίαν πρωταγωνιστούν ό Πώλ 
Μιοΰνι καί ή βιενέζα Λουΐζα Ράΐνερ, ή Μέτρο Γκόλντουϊν 
ενοίκιασε δΓ έν έτος μίαν αχανή έκτασιν είς τήν Καλι- 
φορνίαν. Τήν έκτασιν αυτήν ό σκηνοθέτης Σίδνεϋ Φράγ- 
κλιν διεμόρφωσε σ’ ένα κομμάτι τής Κίνας, μέ ολόκληρα 
κινεζικά χωριά, ώχυρωμένας πόλεις, καλλιέργειες, ορυ
ζώνες, παγόδες καί αέ ένα τμήμα τοΰ μεγάλου σινικοΰ 
τείχους! Ό πληθυσμός τής χώρας αύτής άποιελεϊται άπό 
πληρωμένους πραγματικούς κινέζους τής ’Αμερικής, οί 
όποιοι εξυπηρετούν όλους τούς βωβούς ρόλου;.

ΠΡΟΣΟΧΗ 8’
Κύριοι ΔιευΘυνταί

Επαρχιακών Κινηματογράφων.
Σάς γνωρίζομεν δτι τά Τυπογραφεία Ν. ΔΑΜΙΑ- 

ΝΟΤ κατήρτισαν ιδιαίτερον τμήμα αποστολής έντυ
που ύλικοΰ διά τά Κινηματοθέατρα έπαρχιών μέ τάς 
κάτωθι τιμάς :

50 Μονόφυλλα τοίχου διαστάσεων 60χ80 δρχ. 75
1CC0 Φεϊβολάν διανομής » 14X19 » 50
1000 'Υποθέσεις έργου » 14X19 » 50
Εισιτήρια εις διάφορα χρώματα ή χιλιάς » 35
Καλλιτεχνική έμφάνισις καί ακρίβεια παραδόσεως.

Παρακαλεΐσθε πρός τό συμφέρον σας δπως συσ- 
τήσητε είς τά Γραφεία αποστολής ταινιών δπως σάς 
προμηθεύουν καί τό διαφημιστικόν υλικόν διά νά έξα- 
σφαλίσητε τήν ήσυχίαν σας.

Ή πληρωμή άπαραιτήτως τοΐς μετρητοϊς.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΤ]ΜΑΤΑΗ.ΑΑΜΙΑΝΟΥΠ=
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PHILIPS CINE SCNCR
ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΩΤΟΙ

ί
ΊΙ μηχανή 
προβολής

PHILIPS ί'Ι
πού θαύμα 
τ ιυργεί στον 
Κινημ]γράφο

ΠΕΥΚΑ,,
(ΖΑΠΠΕΙΟΥ)
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

7*. Ε.Κ.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Έκτυποΰται εις τό καλλιτεχνικόν τμήμα τοΰ Τυπογραφείου Ν. Α· ΔΑΜΙΑΝΟΥ ί


