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Η ΓΚΑΡΜΠΟ
Τό όνομα πού συγκλονίζει έκατομμύρια θαυμαστών. Ή θεία έρμηνεύτρια τόσων Αριστουργημάτων, 

της όποιας ή μοναδική εφέτος έμφάνισις είς τό έργον -Βαμμένος πέπλος» έσημείωσεν 
μεγάλην έπιτυχίαν.
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ΣΥΝΕΚΙΝΗΣΕ
Όλον τόν κόσμον ή 
παρά τόν λιμένα τής 
’Αλεξάνδρειάς πτώ- 
σις καί ό καταπον
τισμός τοϋ γιγαντιαί- 
ου Αγγλικού επιβατι

κού άεροπλιήου

ΗΟΑΙί ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΥΜ,
τής

IMPERIAL AIR WAYS

Έκ τών ανακρίσεων 
άπεδείχθηδτι ή απρο
σδόκητος καταστρο
φή οφείλεται, άπο- 
κλειστικώς είς από
τομον σταμάτημα καί 
τών 3 κινητήρων λό
γιο κακής ποιότητος 
τής καυσίμου ύλης.

I» »

'Όπως γιά τήν ομαλή λειτουργία τών μηχανών μας, έτσι καί γιά 
τάς έπιχειρήσεις μας πού θέλουμε νά έργάζωνται απρόσκοπτα πρέ
πει νά έκλέγουμε μέ σχολαστική προσοχή τά ύλικά τής κινητήριου 

τροφοδοσίας των.
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"Οσον άφορά τάς Κινηματογραφικός ’Επιχειρήσεις, ή είς ταινίας 
τροφοδοσία των είναι ζήτημα λελυμένον κατά τόν πλέον θετικόν, 

ήγγυημέν©ν καί έπιτυχή τρόπον ύπό τής:

ΜΕΤΡΟ - ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ - Μ ΑΫΕΡ
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'Ένα ασύγκριτο ερω
τικό ρωμάντσο μέσα 
στο έπιβλητικό πλαί
σιο τών καπνών, τής 
βοής καί τού σαλάγου 

μιας ναυμαχίας!

ΠΑΡΑΜΟΝΗ
ΤΗΣ

ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ

ΚΛΩΝΤ 
ΦΑΡΡΕΡ 

ί)

Ή ταινία πού χάλασε τόν κό
σμο τήν παρελθοΰσαν εβδο
μάδα εΐς τόν Κινηματογράφον 

ΠΑΝΘΕΩΝ 
μέ τήν Γ ερμανίδα Βεντέτ

ΑΙΑ ΝΤΗΓΚΟΒΕΡ
Ταινία ανώτερα κάθε περι
γραφής καί διαφημίσεως. 
Σκηνο&ειη μένη άπό τόν δι- 
άσημον ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΡΤΙΖ 
γνωστόν άπό τό άριστούργημα 

A Ε ΡΟ Μ A XIAI
ΤΟΥ Δ. ΜΕΤΩΠΟΥ
Έγυρίσθη κατόπιν άδειας τοΰ 
Γαλλικού 'Υπουργείου τών 
Ναυτικών καί τή έποπτείφτοϋ 
Ιδίου τοϋ ΚΛΩΝΤ ΦΑΡΡΕΡ. 
Τήν Αποκλειστικήν έκμετάλ- 
λευσιν τής ταινίας τούτης ε 
χονν τά

ΗΝΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑLAVEILLE D’ARMES
tOYQPHEP ΜΠΡΟΣ «ΕΡΠ HAJI0NAA ΦΙΑΜΣ ΕΛΛΑΣ 1. Ε.

ΟΑΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32
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ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΘΡΙΑΜΒΟΙ 
— ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ —

ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
.■W.K. ·<.ΕΣ

ΑΗΟΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΟΝ ΠβΤΗΣΙΟΝ 32

' I ΑΤΤΙΚΟΝ I
ΚΑΣΤΑ ΝΤΙΒΑ β== 

Ή άποθέωσις τής άηδονόλαλης 

ΜΑΡΘΑ ΕΓΚΕΡΟ
ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ 

Τό μεγαλείτερο κινηματογραφικό γεγονός τής έφετεινής περιόδου

| ΠΑΛΛΑΣ I
Τό περίφημο αριστούργημα τής ΦΛΟΡΑΝΣ ΜΠΑΡΚΛΕΎ'

Η ΠΡΩΤΗ ΦΛΟΓΑ 
‘Η νέα μεγάλη έπιτυχία τοΰ Ιδεώδους ζεύγους 

ΣΙΜΟΝ ΣΙΜΟΝ - ΖΑΝ ΠΙΕΡ ΩΜΟΝ

ΓκΟΤΟΠΟΥΛΗ|
Τό άνατριχιαστικώτερο θέαμα πού παρουσίασε μέχρι σήμερον ή οθόνη 

Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑΣ 
«ΚΟΜΗΣ ΝΤΡΑΚΟΥΛΑ»

Παρμένο άπό τό πασίγνωστο μυθιστόρημα που έδημοσίευσε μέ τόσην έπιτυχίαν 
ΤΟ “ΜΠΟΥΚΕΤΟ,,

H ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΚ Π Ε ρ I Π Ε Τ Ε I Ω Δ Ω Ν Φ I Λ/V\ Σ 
/ΆΕ ΤΟΥΣ ΔΚ/ΆΟΦΙΛΕΣΤΕροΥΣ ΑΣΤΕρΑΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
’Έχει τήν τιμήν ν’ άναγγείλη δτι, λίαν προσεχώς θά 
παρουσίαση άπό τής οθόνης τοΰ μεγάλου ’Αθηναϊκού 

Κινηματοθεάτρου τής 

“ΤΙΤΑΝΙΑ,, 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗΝ ΤΑΙΝΙΑΝ

Η.ΚΩΜΩΔΙΑ της ΖΩΗΣ
'Ένα μουσικόν καί σκηνοθετικόν θαΰμα

ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΑΖΟΥΡΚΑ
ΠΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Σκηνοθέτης: EBDAA0 ΦΟΡΧΤ
Πρωταγωνίστρια: ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡΟ 

Ή ταινία πού κατέχει τά σκήπτρα τής έμπορικότητος.

Δύο έβδομάδας είς τό ΤΙΤΑΝΙΑ
ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ: - - - - - - - - - - -

Δύο έβδομάδς εις τόν ΑΠΟΛΛΩΝΑ
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ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΤΟΤΕ Η

ΠΡΩΤΗ ΒΕΝΤΕΤΤΑ ΤΗΧ <®Os Η

ΠΡΩΤ© ΑΠ’ ΟΛΑ ΤΑ ΦΙΛΜ ΤΗΧ ΧΙΡΛΕΎ’ ΤΕΜΠΛ

ΧΡΥΧΕΧ ΜΠΟΥΚΛΕΧ
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(ΤΙΤΛΟΧ ΠΡΟΧΩΡΙΝΟΧ)

To έργον είς τδ όποιον ή μικρότερη άπ’ τής με
γάλες ντίβες, τδ «παιδί—ύαΰμα», ή σταρ πού 
έπεσκίασε τήν Γκάρμπο, τήν Ντήτριχ, τήν Κρά 
ουφορδ. δημιουργεί τδν πειδ χαριτωμένο, τδν 
πειδ σΐ’μπαΦητικό, τδν πειδ σπαρταριστό, τδν 

πειδ τσαχπίνικο ρόλο της στδ

ΧΡΥΧΕΧ ΜΠΟΥΚΛΕΧ
Η ΣΙΡΛΕΎ ΤΕΜΠΛ

Θά χορέψη ρούμπες Θά τραγουδήση ρομάντσες
Θά γοητεύση Θά συγκινήση

Θά έμφανισθή σέ χαβανέζικα σόλα.

Είναι τύ μεγαλείτερο έφετεινό φίλμ, παραγωγήν

ΚΕΝΤΡΙΚΛ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 6, ΜΕΓΑΡΟΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΤΗΛ. 22-654
to<*** * ********* * * ******** **»»*»***»»«*
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ΣΥΝΔΡΟΜΑ! ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έτησία........Δρ. 100.—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

Έτησία
Αΐ συνδρομαΐ άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

Δρχ. 250 ▼

ΕΤΟΣ ΙΓ'ΑΡ. 2 (371)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΠΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 

ΙΔΙΟΚΤΗΕΙΑ-ΔΙΕΥΦΥΝΕΙΕ

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Οδός 2QKPATOY2 άρι8. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

Άριθ. Τηλεφώνου: 28-143

Ό στίχος...Δρ. 10.—
Ή σελίς....» 800.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαν 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διαρκείας.

5

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 4ΡΑΧ. 5
3

ENQ ΝΕΟ ΟΣΤΕΡΙ

Ρ@ΣΕΛ ΧΘΥΝΤΣΘΝ
Ή αρτίστα πού έπεσκίασε την Γκρέτα Γκάρμπο

Ό γαλαξίας τοΰ Χόλλυγουντ πλουτίζεται, καθη
μερινά μέ νέα «αστέρια». ’Αλλά άπ’ αύτά, σάν κο
μήτες, σβύνουν πριν προφθάσουν καλά καλά ν’ άνα- 
τείλουν, άλλα κατορθώνουν νά κρατήσουν μιά στα
θερή καί μόνιμη θέσι χωρίς δμως μεγάλη λάμψι, καί 
μερικά, ένα ή δύο κάθε χρόνο, άκτινοβολοΰν, θαμ
βώνουν τά πλήθη καί αποκτούν τόν τόσον περιζή
τητου τίτλον τής «στάρ». "Ενα άπ’ αύτά είναι καί ή 
ΡΟΣΕΛ ΧΟΥΝΤΣΟΝ.

Μόλις 17 χρόνων, έξαιρετικά ώμορψη, μέ γλυκύ
τατο προσωπάκι που τό φωτίζουν δύο ύπέροχα στα- 
χτοπράσινα μάτια, μέ θαυμάσιο σταράτο διάφανο 
δέρμα, καί μέ σώμα καλοδεμένο καί προκλητικό, 
άπέκτησε στό διάστημα όλίγων μόνον μηνών φήμη 
καί δημοτικότατα πού θά έζήλευαν καί τά μεγαλύ
τερα άκόμη «άστέρια».

Γεννημένη στή Κλάρμορ, μιά μικρή πόλι τής 
Όκλοχάμας, ποΰ ήταν καί πατρίδα τοΰ μακαρίτου 
χιουμορίστα καί ήθοποιοϋ Ούϊλ Ρότζερς, μιά 6η 
Μαρτίου, εφθασε πρό δύο χρόνων στό Χόλλυγουντ 
μέ τήν άμετάπειστη άπόφασι νά γίνη βεντέτα τοΰ 
κινηματογράφου. "Αρχισε τό στάδιό της μ’ έναν 
τρόπο πολύ παράξενο, Προσελήφθη στήν«Κ.Κ,Ο.» μέ 
75 δολλάρια τήν έβδομάδα γιά νά δανείζη τή φωνή 
της στά... Μίκυ Μάουζ. ’Αλλά ή κ-αριέρα της έκιν- 
δύνευε,νά,σταματήστ] έκεϊ. Κανείς δέν έδιδε προ
σοχή σ’ αύτό τό ώμορφο κορίτσι πού έδειχνε τόσο 
ζήλο γιά κάθε τι τό σχετικό μέ τόν κινημα,τογράφο. 
Είναι τόσα τά ώμορφα κορίτσια στό Χόλλυγουντ !

Βλέποντας πώς τά πράγματα δέν προχωρούσαν 
καθόλου, ή Ροσέλ ώπλίστηκε μέ μεγάλο θάρρος 
κι’ έπήγε στά στούντιο τής ΦΟΞ ΦΙΛΜ δπου έργα- 
ζόταν ό συμπατριώτης της Ούΐλ Ρότζερς, πού βρι
σκόταν τότε στις δόξες του καί πού ή έπιρροή του 
ατούς κινηματογραφικούς κύκλους ήταν αφάνταστη 
‘Ο Ρότζερς ένδιαφέρθηκε άμέσως γι’ αύτή τήν τολ
μηρή άλλά καί τόσο έξυπνη καί ώμορφη συμπα- 
τριώτισσά του καί τήν προσέλαβε νά παίξη σ’ένα 
άπό τά έργα του «Ό Δόκτωρ Μπούλ.»

Μέ τίς συμβουλές, μέ τήν άδιάκοπη παρακολού- 
θησι καί διδασκαλία τοΰ Ρότζερς, ή Ρόσελ Χοΰντσον 
δέν άργισε νά διακριθή. "Επαιξε κατά σειράν στά 
φίλμ «Εικόνες άπ’ τή ζωή», «Μπάρνουμ», στήν Αμε
ρικανικής έκδοσι τών «’Αθλίων», δπου έκράτησε τόν 
Ρθλον τής Τιτίκας, καί άκόμα στό τελευταίο φίλμ 

■TijUv - Ρότζερς «‘Η ζωή άρχίζει στά σαράντα». 
Η Χούντσον είχε πειά λανσαριοτή, άλλά τής χρεια
ζόταν ο μεγάλος ρόλος, τό φίλμ ποΰ θά τήν έδόξα- 
ζεν καί θα έφερνε τό δνομά της στή πρώτη σειρά 
των μεγάλων άστέρων. Καί ή έπιθυμία αύτή της^έ-

ξεπληρώθη'μέ τήν μεγάλην δραματικήν παραγωγή 
«ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΥΕΛΛΑ».

Τό έργο αύτό πού θεωρείται στήν ’Αμερική ώς 
τό έθνικό, τρόπον τινά, «ρομάντσο τους», έχει κινη-. 
ματογραφηθή πρό δεκαπενταετίας άπό τόν μεγάλον 
σκηνοθέτην Γκρίφφιθ μέ πρωταγωνίστριαν τήν άπα- 
ράμιλλη ΛίλιανΓκίς, καί είχε σημειώσει τεράστια 
έπιτυχία σ’δλο τόν κόσμο. "Ισως νά τήν θυμούνται 
καί μερικοί "Ελληνες δταν παίχθηκε κατά τό 1923 
στό «’Αττικόν». Είναι ή ιστορία μιας άτυχης μικρού
λας, τής "Αννι Μούρ, πού αισθάνεται γιά πρώτη 
φορά τόν άγνό έρωτα, μέσα στό μαγευτικό περιβάλ
λον τής έξοχής, δταν δμως πειά τό σώμα της δέν 
είναι Ικανό νά άνταποκριθή σ’ αύτή τήν μεγάλη ά- 
γάπη. "Ολο τό φίλμ έκτυλίσσεται μέσα σέ γραφικώ- 
τατα τοπεΐα κατά τίς δυό πειό χαρακτηριστικές έ· 
ποχές· τήν άνοιξι καί τόν χειμώνα. Τό τελευταίο 
ιδίως μέρος τοΰ φίλμ, μέ τήν χιονοθύελλαν πού πα
ρουσιάζει, είναι κάτι τό πραγματικά άριστουργημα- 
τικό. Στό ρόλο τής ”Αννι Μούρ, ή Ρόσελ Χοΰντσον 
στάθηκε άντάξια τών προσδοκιών τού κοινού καί 
τών διευθυντών της. Δέν ήταν εύκολο νά κρατήση 
ένα ρόλο πού τόν κρεάρισε ή Λίλιαν Γκίς, καί τόν 
έπαιξαν κατά σειράν ή μεγαλύτερες καλλιτέχνιδες 
τού ’Αμερικανικού θεάτρου. Καί δμως ή σύγκρισις 
δέν ήταν είς βάρος της. Μέ τήν πρωτότυπη έρμηνεία 
της τήν καθαρώς προσωπική, μέ τήν μεγάλη αίσθαν- 
τικότητα καί έκφραστικότητά της, μέ τήν απλό
τητα, τήν χάρι καί τήν ώμορφιά της ή Ρόσελ 
Χοΰντσον ένεθουσίασε, αιχμαλώτισε, συνεκίνησε βα- 
θειά τό κοινόν. Οί κριτικοί τής άφιέρωσαν τά κολα- 
κευτικώτερα λόγια. Τό «άστρον» της δέν έχει πειά 
τίποτε νά φοβηθή. Τό κοινόν τήν λατρεύει. Γκρέ
μισε τά είδωλα τών παλαιών θεών του, γιά νά το- 
ποθετήοη τήν Χούντσον στή θέσι τους. ‘Η Γκρέτα 
Γκάρμπο, ή Μάρλεν Ντήτριχ δέν τό συγκινοΰν πειά. 
Τό συνεπαίρνει τό νεανικό, τό δροσερό, τό τόσον 
έκφραστικό προσωπάκι τής Χοΰντσον.

‘Υπάρχει έλπίς νά δούμε καί έμεϊς έφέτος αύτό 
τό άριστούργημα πού λέγεται «ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΥ
ΕΛΛΑ». ”Αν δμως αύτό δέν πραγματοποιηθή, πάν
τως θά δούμε τήν Χοΰντσον σέ μιά άλλη χαριτωμένη 
δημιουργία της, στό «ΧΡΥΣΕΣ ΜΠΟΥΚΛΕΣ» δπου 
συμμετέχουν άκόμη ό Τζών Μπόλς καί ή έξαιρετική 
Σίρλεη Τέμπλ, τό «κοριτσάκι θαύμα». Έτσι θά γνω- 
ρίσωμε τήν Ρόσελ Χοΰντσον. τό νέο αύτό λαμπερό 
άστέρι, τήν έφετεινή άποκάλυψι τού Χόλλυγουντ, 
τήν γυναίκα πού κατόρθωσε νά έπισκιάση τήν Γκρέτα 
Γκάρμπο. Β ΠΑΠ.
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Παραγωγή Cine Allianz
ΜΑΖΟΥΡΚΑ

'Ομιλούσα γερμανιστί Προεβλήθη στό «Τιτάνια» 
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Είχαμε χρόνια νά δοΰμε τήν Πόλα Νέγκρι, τή 
μεγάλη Πολωνέζα ντίβα πού έπί ολόκληρη δεκαε
τία ήταν ή εύνοουμένη μας αρτίστα. Στή «Μαζούρ
κα» τοΰ Βίλλυ Φόρστ, σημειώνει μιά θριαμβευτική 
επάνοδο. Ποτέ δέν έλπίζαμε πώς θά μποροΰσε ποτέ 
ή Πόλα Νέγκρι πού άντιπροσώπευε μιά περασμένη 
έποχή, νά μας παρουσιασθή τόσον συγχρονισμένη, 
τόσον κάτοχος δλων τών μυστικών τής νεωτέρας 
κινηματογραφικής τεχνικής. Είναι άλήθεια δτι δ 
Βίλλυ Φόρστ, πού μπορεί πειά νά συγκαταλέγεται 
μεταξύ τών καλλιτέρων σκηνοθετών τής Εύρώπης, 
τήν έβοήθησε πάρα πολύ. “Αν έξαιρέσει κανείς τήν 
ύπόθεσι, πού δέν είναι τίποτε περισσότερο άπό μιά 
μοντερνοποιημένη «’Αγνωστο» καί πού στά χέρια 
ένός άλλου σκηνοθέτου θάταν ένα λαϊκό μελόδραμα 
τής ψτωχοτέρας μορφής, δλα στό φιλμ αύτό είναι 
άξιοσημείωτα. Τό ντεκουπάζ, κυριολεκτικά θαυμα
στό, ή άτμοσφαΐρα, τά ντεκόρ, ό φωτισμός, διαφο
ρετικός σέ κάθε εικόνα μά πάντα σύμφωνος μέ τό 
πνεΰμα κάθε σκηνής, ύπόκρισις ήθοποιών, άποτελοΰν 
ένα θαυμάσιο σύνολο πού καθιστά τή «Μαζούρκα» 
ένα άπό τά καλλίτερα φίλμ τής σαιζόν.

’Εκτός άπό τήν Πόλα Νέγκρι, πού, δπως είπαμε 
πάρα πάνω, είναι περίφημη σέ δύναμι καί σέ έκ- 
φραστικότητα καί πού έπί πλέον τραγουδά μέ πολύ 
αίσθημα, συμμετέχουν ή “Ιγκεμπορντ Τέη. πού θυμί
ζει καταπληκτικά τή Γκρέτα Γκάρμπο, στό ντεμποΰ- 
το της, καί δ Πάουλ Χάρτμαν.

"Ενα φίλμ πού άξίζει κανείς νά δή. Στήν ’Αθήνα 
έσημείωσε μιά άπό τίς μεγαλύτερες έπιτυχίες τής 
σαιζόν.

Παραγωγή Fox Film

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον» 

dubbing
Έκμετάλλευσις Φόξ Φίλμ Ελλάς A. Ε.

Τό φίλμ αύτό είναι κυρίως έκεΐνο πού άνέδειξε 
τήν Σίρλεϋ Τέμπλ, αύτό τό έξαιρετικό παιδί, πού 
δίκαια άποκαλεΐται «ή μικρούλα θαΰμα». Στήν ’Αμε
ρική κατέρριψε ρεκόρ εισπράξεων καί στήν Εύρώπη 
έγεινε δεκτό μέ τίς εύμενέστερες κρίσεις.

Τό σενάριο είναι παρμένο άπό τό δμώνυμο μυθι
στόρημα τής ’Αμερικανίδας συγγραφέως Άννη Φέ- 
λοους Τζόνστον κα διαδραματίζεται είς τήν Νότιον 
’Αμερικήν κατά τήν έποχήν τοΰ έμφυλίου άμερικα- 
νικοΰ πολέμου. Έχει άρκετά αίσθημα, περιπέτειαν, 
καί γενικά παρακολουθεΐτοι εύχάριστα. Έπί πλέον 
έσκηνοθετήθη μέ μεγάλη έπιμέλεια καί μέ πολύ 
γούστο άπό τόν Ντάβιντ Μπάτλερ. Αί εικόνες είναι 
γραφικές, πλημμυρισμένες άπό φώς, άπό γοητεία, 
άπό χάρι. “Εχομε μόνον νά προσθέσωμε δτι γοργώ- 
τερος ρυθμός δέν θά έβλαπτε τό φιλμ.

’Από τάς διαφόρους σκηνάς άμίμητη έκείνη κατά 
τήν όποιαν ή Σίρλεϋ άνεβαίνει τίς σκάλες μέ τόν 
νέγρον ύπηρέτην χορεύοντας καί έξαίρετη ή φυγή 
τής ίδιας μέσα στό δάσος, καθώς καί ή έορτή τών 
νέγρων.

Άλλά καί σ’ αύτό τό φίλμ έκεΐνο πού άποτελεΐ 
τήν μεγαλύτερη γοητεία του είναι ή παρουσία τής 

Σίρλεϋ Τέμπλ. Δέν μπορεί κανείς παρά νά μείνη 
κατάπληκτος έμπρός στό πηγαίο, αύθόρμητο καί 
τόσον έκφραστικό καί σωστό παίξιμο αύτής τής 
μικράς. Ό Λάϊονελ Μπάρρυμορ, σ’ ένα ρόλο γέρο- 
γκρινιάρη καί αύστηροΰ παπποΰ, έπιτυχαίνει μία 
έξαίρετη δημιουργία. Είχαμε καιρό νά τόν δοΰμε 
τόσον καλό. Περίφημος στούς χορούς του ό μαύρος 
Μπίλ Ρόμπινσον, ένας άπό τούς καλλιτέρους χορευ
τάς τοΰ κόσμου. Ή Έβελιν Βενέίμπλ καί ό Τζών 
Λότζ άποτελοΰν τό συμπαθές ζεύγος τοΰ φίλμ.

Ή τελευταία σκηνή είναι έγχρωμος, καί άποδίδει 
άρκετά πιστά τάς χρωματικός άποχρώσεις.

Γενικά πρόκειται περί άξιολόγου έργου, τό όποιον 
ήρεσε είς τό κοινόν μας.

Παραγωγή « Terra

Η ΠΑΡΕΙΣΑΚΤΟΣ
ΌμιλοΟσα γερμανισ’ί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 

Έκμετάλλευσις «Άνζερβός» A. Ε.

Τό γνωστό έργο τοΰ “Οσκαρ Ούάϊλντ «’Ιδανική 
σύζυγος» έχρησίμευσε ώς θέμα τοΰ φιλμ αύτοΰ, roO 
Ζέλπιν. Είναι γνωστή ή φινέτσα καί τό πνεΰμα τοΰ 
μεγάλου άγγλου συγγραφέως. Στόν κινηματογρά
φον τό έργον χάνει άπό τήν άξίαν του. “Ισως μέ 
άλλον σκηνοθέτην (θυμόμαστε έκείνη τήν περίφημη 
κινηματογραφική διασκευή τής «Βεντάγιας τής Ααίν- 
της Βίντερμερ» άπό τόν Έρνεστ Λιούμπιτς) νά άπέ- 
δίδε περισσότερον.

"Έτσι δπως τό είδαμε δέν ύπερβαίνει τά δρια 
μιας εύσυνείδητης απλώς έργασίας. Τό μόνο άξιο- 
πρόσεκτο σημείο είναι ή ύπόκρισις τών ήθοποιών. 
Ή Σύμπιλε Σμίτ είς τόν δύσκολον ρόλον τής Ααίν- 
της Τσέτελε, ρόλον πού μποροΰσε πολύ εύκολα νά 
καταλήξη σέ υπερβολές καί χυδαιότητας, στάθηκε 
περίφημη. Μας κάνει νά ξεχάσωμε τό πόσον μέτρια 
ύπήρξε στό «Στραντιβάριους». Επίσης ή Μπριγκίττε 
Χέλμ δέν περιωρίζεται νά είναι τό μαννεκέν πού 
ξέραμε, άλλά δείχνει μιά προσπάθεια άξιέπαινη. Ό 
Κάρλ Ντήλ καί δ Άλεξάντερ καλλίτεροι άπό άλλες 
φορές.

Τά άγγλικά ήθη καί έθιμα άποδίδονται πιστά, 
δπως έπίσης καί ή τόσον ιδιότυπη άτμοσφαΐρα τής 
άγγλικής άριστοκρατίας.

Γενικά πρόκειται γιά ένα φίλμ πού, παρά τίς άτέ- 
λειέςτου, άξίζει νά τό δή κανείς. Χάρις στούς έρμη- 
νευτάς του καί είς τό δνομα τοΰ συγγραφέως ή 
έμπορική του καρριέρα είναι έξησφαλισμένη.

Παραγωγή United Artists

ΣΕΡΕΝΑΤΑ ΤΟΖΕΛΛΙ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό

«dubbing» «Τιτάνια»
Έκμετάλλευσις Έλλην. Κινημ. Ένώσεως

Δέν μπορούμε νά καταλάβωμε γιατί έδωσαν τόν 
τίτλον αύτόν στό ύπό κρίσιν έργον. Δέν έχει καμ- 
μίαν άπολύτως σχέσιν μέ τό περιεχόμενον. Ύποθέ- 
τομεν δτι έγινε διά λόγους έμπορικούς, άλλ’ αύτό 
δέν μάς φαίνεται πολύ ειλικρινές άπέναντι τοΰ κοι- 
νοΰ, τήν στιγμήν μάλιστα πού πρόκειται γιά ένα 
μέτριο καθ’ δλα φίλμ.

“Ισως ή κεντρική ιδέα νά μήν είναι κακή, άν καί 
πολύ συνηθισμένη, άλλά δ σκηνοθέτης, Γκρίγκορυ 

Λά Κάβα δείχνει μιά φανερή άνικανότητα νά δώση 
ζωή καί δύναμι στό έργον του. ’Έτσι μάς παρουσιά
ζει ένα ψυχρό δράμα πού μάς άφήνει τελείως άσυγ- 
κινήτους. Είς αύτό φταίουν καί οί ήθοποιοί. Ή πρω
ταγωνίστρια Άνν Χάρντιγκ, ή όποια δέν δικαιολο
γεί καθόλου τήν φήμην της, είναι πολύ άτονη. Πρέ 
πει δμως νά δμολογηθή δτι καί τό ντουμπλάρισμα 
τήν άδικεΐ. Έπίσης ή ύποδυομένη τήν μνηστήν, άνυ- 
πόφορη. Καλλίτεροι σχετικώς είναι ό Κλάϊβ Μπρούκ, 
σ’ ένα ρόλον άλήτου, καί ό Τούλιο Καρμινάτι, πού 
ύποδύεται ένα τύπον ’Ιταλού φανφαρόνου.

Γενικά πρόκειται γιά ένα μέτριο φίλμ, τό όποιον 
δέν διακρίνεται γιά κανένα ιδιαίτερο προσόν

Παραγωγή Warner Bros

ΚΕΡΙΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 

dubbing
Έκμετάλλευσις Γουώρνερ Φέρστ Νάσιοναλ A. Ε.
Τό φίλμ αύτό άνήκει στήν κατηγορία τών «έργων 

τρόμου» (grand guignol). Είναι γνωστό δτι άπό τέ
τοια έργα δέν έχει κανείς καλλιτεχνικές άπαιτήσεις. 
Πρέπει ό θεατής ν’ άφίνεται νά παρακολουθή καί 
νά συγκίιεΐται μέ τά συμβαίνοντα έπί τής οθόνης, 
χωρίς νά προσπαθήση ν’ άναλύση τό είδος καί τήν 
ποιότητα τής συγκινήσεως πού τοΰ προσφέρεται. 
Ή «Κέρινες Μάσκες», έχουν τό χαρακτηριστικόν δτι 
είναι έξ όλοκλήρου χρωματιστές. Αύτό ταιριάζει 
πολύ στό είδοτ τοΰ φίλμ καί αύξά ει τήν ώραιότητα 
ώρισμένων εικόνων, δπως λ. χ. τοΰ έργαστηοίου, 
τής έκθέσεως τών κέρινων άγαλμάτων κ. ά.

Άπό άπόψεως πιθανοφανίας καί αλήθειας τών 
γεγονότων δέν πρέπει νά γίνεται ούτε λόγος.

Ή σκηνοθεσία τοΰ Μιχαήλ Κούρτιζ είναι έπιμε- 
λημένη, μέ εικόνες γραφικές καί μέ επιτυχή ά τόδοσι 
τής άτμοσφαίρας τοΰ μυστηρίου καί τοΰ τρόμου

Έκ τών ηθοποιών πολύ καλός ό Λυονέλ “Ατγουϊλ. 
Τό μακιγιάζ του περίφημο. Νόστιμη ή Φαίη Ραίη.

Τά χρώματα, άν καί τό σύστημα τοΰ «Technicolor» 
δέν ήταν άκόμη τέλειο δταν «γυρίσθηκε» τό φίλμ 
αύτό, δέν είναι άντιαισθητικά. Άπ’ εναντίας, δπως 
έγράψαμε καί παρά πάνω, προσδίδει θέλγητρο σέ 
ώρισμένες εικόνες.

Τό φίλμ κατά τήν προβολήν του είς τάς Αθήνας, 
έσημείωσεν έπιτυχίαν. Στις έπαρχίες θά άρέση άκόμη 
περισσότερο.

Παραγωγή First National

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ 
ΌμιλοΟσα άγγλιστί Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον» 
Εκμετάλλευσις Γουώρνερ - Φέρστ Νάσιοναλ A. Ε.

Γιά τό φιλμ αύτό έγεινε σχετικός θόρυβος έξ 
αιτίας τής δηλώσεως, στις έφημερίδες, ένός άλλου 
κινηματογράφου, πού είχε κι’ αύτός τό <Veille' 
d’armes» τοΰ Κλώντ Φαρρέρ. Μάς φαίνεται δμως 
πώς ή δήλωσις έκείνη δέν ήταν πολύ σωστό νά γίνη, 
δεδομένου δτι τό ύπό κρίσιν φιλμ είναι πραγματικά 
παρμένο, καί, πράγμα παράξενο, μάλιστα άρκετά 
πιστά,_άπό τό περίφημο έργο τοΰ γάλλου άκαδη-

Αδιάφορο άν τό φίλμ πού πρόκειται νά προ- 
βάλλη ό άλλος κινηματογράφος είναι τής τελευταίας 
γαλλικής παραγωγής.

Τ’ ζΓΙαραμονή τής Ναυμαχίας» ώς κινηματογρα 
Φικ°ν "ργον κρινόμενον, δέν μάς ικανοποιεί. Ό Μι 
Χαήλ Κουρτίζ, δ σκηνοθέτης του, μάς έχει συνηθίση 
?ζ,?ει° Ενδιαφέροντα πράγματα. Ένώ είχε στή 
□ ιάθεσί του ένα περίφημο, όμολογουμένως, θέμα, 
osv τό έξεμεταλλεύθη δπως έπρεπε. Άκόμη καί άπό 

καθαρώς τεχνικής άπόψεως τό φίλμ πού μάς έδωσε 
δέν είναι άμεμπτο. Ή ναυμαχία του θυμ_ίζει πολύ 
στούντιο Άλλά καί οί ήθοποιοί ύστεροΰν. Ή Αίλ 
Ντάγκοβερ μάς έξέπληξε μέ Τήν κατάντια της. 
"Ακομψη, χωρίς χάρη, προσποιητή,, δέν έχει άλλο 
σκοπό παρά πώς νά κρύψη τά άδυσώπηΤα ίχνη πού 
άφησαν έπάνω της τά χρόνια. Δέν παραξενευόμεθα 
καθόλου υστέρα άπ’ αύτό τό φίλμ, γιατί οί άμερι- 
κανοί έσπευσαν νά τήν έξαποστείλουν τόσον γρή
γορα στήν πατρίδα της. Ό Βάλτερ Χοΰστον, καλός 
ήθοποιός. δέν έχει ρόλον πού νά τοΰ ταιριάζη. Κα
λούτσικος ό Ουπρεν Ούίλλιαμ.

Πάντως τό φίλμ, λόγω τής ώραίας του ύποθέσεως 
καί τοΰ ονόματος τοΰ συγγραφέως δέν στερείται 
έμπορικότητος
Παραγωγή Metro Goldwyn

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ;
ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Κοτοπούλη» 

dubbing
Έκμετάλλευσις Μέτρο Γκόλντουϊν Φίλμς

Μιά έλαφρά κωμωδία μέ ήρωας τούς δημοφιλε- 
στάτους Χονδρόν καί Λιγνόν (Λώρελ καί Χάρντυ). 
Τό φίλμ δέν στερείται προτερημάτων. ’Έχει άρκετά 
κωμικά εύρήματα, πού προκαλοΰν άβίαστο τό 
γέλοιο, δράσι. περιπέτειες άφθονες. Άλλά έχω νά 
παρατηρήσω έκεΐνο πού καί άλλοτε έγράψαμε. Οί 
δύο συμπαθείς καλλιτέχναι είναι θαυμάσιοι γιά μι- 
κροΰ μήκους φίλμ (μονόπρακτα καί δίπρακτα) άλλά 
σέ έργα πού γεμίζουν ένα όλόκληρο πρόγραμμα 
καταντούν κάπως μονότονοι καί παύουν στό τέλος 
νά διασκεδάζουν.

Πάντως τό κοινόν μας τούς δείχνει έξαιρετική 
συμπάθεια καί παρακολουθεί μέ κέφι κάθε τους 
έμφάνισι.

Παραγωγή Metro Goldwyn

ΤΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΠΕΠΛΟ
ΌμιλοΟσα γαλλιστί 

dubbing
Έκμετάλλευσις

Προεβλήθη στό «Αττικόν»

Μέτρο Γκόλντουϊν A. Ε.

Άπό τήν Γκρέτα Γκάρμπο έχομε πολλές άπαι- 
τήσεις καί γι’ αύτό είμεθα πάντοτε πολύ αύστηροί 
στις κρίσεις μας. Τό «Βαμμένο Πέπλο» τό περιμέ
ναμε μέ μεγάλο ένδιαφέρον. Εκτός τοΰ δτι ήταν ή 
μοναδική της δημιουργία πού θά βλέπαμε έφέτος, 
ή πολεμική πού προεκάλεσε ή προβολή του στό 
έξωτερικό, είχε κινήσει άφάνταστα τήν περιέργειάν 
μας.

Σήμερα είμεθα σέ θέση νά έκφέρωμε κι’ έμεϊς 
τίς κρίσεις μας καί όμολογοΰμε εύθύς έξ άρχής δτι 
τό φιλμ ύπήρξε κατώτερο τών προσδοκιών μας. 
Αντικειμενικά κρινόμενο δέν είναι κακό. Άλλά άπό 
τήν Γκάρμπο, είπαμε καί παρά πάνω, περιμένομε 
πολλά, τή στιγμή μάλιστα πού έχει γίνει τόσον 
σπανία στις έμφανίσεις της.

Γό θέμα είναι παρμένο άπό ένα θεατρικό έργο 
τοΰ άγγλου συγγραφέως Σόμερσετ Μώμ. Έχει κά
ποιο βάθος, καλό διάλογο, καί έκτυλίσσεται σέ πε
ριβάλλον γραφικό συτάμα καί «έξωτικό». Ό σκηνο
θέτης δμως τό άδίκησε. Δέν μπόρεσε νά τοΰ προσ- 
δώση τήν άπαιτούμενη ζωή καί τήν κατάλληλη άτ- 
μοσφπΐρα. Άκόμη ή Κίνα πού μάς παρουσιάζει είναι 
τελείως ψεύτικη καί φανταστική. “Ετσι τό έργον του 
δέν μάς συγκινεϊ, δέν μάς ξυπνά τό ένδιαφέρον. Οί 
ήρωές του είναι γιά μάς σκιές καί δχι άνθρωποι.

Τό πειό ένδιαφέρον σημεΐον είναι οί σκηνές πού 
φέρνουν άντιμέτωπους τήν Γκάρμπο μέ τόν σύζυγόν
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της, τόν Χέρμπερ Μάρσαλ. Μόνον σ’ αύτές βρίσκομε 
τήν γνωστή μας Γκάρμπο, τήν Γκάρμπο πού θαυμά
ζομε καί πού λατρεύομε. Επίσης έντύπωση μας 
έκανε τό κακό γούστο ώρισμένων τουαλεττών της, 
γιά τις όποιες φυσικά δέν εύθύνεται αύτή. Ό Τζώρτζ 
Μπρέντ μάλλον ασήμαντος.

Τόφίλμ,δπως ήταν έπόμενο, έγνώρισε, παρά τά 
μειονεκτήματα του μεγάλην έπιτυχίαν κατά τήν προ
βολήν του στό «’Αττικόν». Ή Γκάρμπο εξακολουθεί 
νά είναι γιά τόν τόπο μας ή πιό εύνοουμένη ήθο- 
ποιός τοΰ κινηματογράφου.

Παραγωγή R.K.O.

Η ΕΥΘΥΜΗ ΖΩΝΤΟΧΗΡΑ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό

«dubbing» «Σπλέντιτ»
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Τό συμπαθές ζεΰγος χορευτών τής «Καριόκας», 
ό Φρέντ Άσταίρ καί ή Τζίντζερ Ρότζερς, πρωταγω
νιστεί στή μουσική αύτή κωμωδία, πού έσημείωσε 
σχετική έπιτυχία στήν Εύρώπη καί στήν ’Αμερική.

Πρόκειται γιά ένα φίλμ χωρίς απαιτήσεις, πού 
περιέχει δμως άρκετά νόστιμα πραγματάκια καί 
ιδιαιτέρως χορούς περίφημους (μεταξύ τών όποιων 
καί τόν «Κοντινένταλ») καί μπαλλέτα εξαιρετικά. 
Αύτό άλλωστε'δέν είναι καθόλου περίεργο δεδομέ
νου δτι ό Φρέντ Άσταίο θεωρείται ένας άπό τούς 
καλλιτέρους χορευτάς τοΰ κόσμου.

Είναι άκατανόητο γιατί τέτοιου είδους έργα τά 
φέρνουν στήν Ελλάδα ντουμπλαρισμένα. ”Ας είναι 
βέβαιοι οί κ. κ. διευθυνταί κινηματογράφων δτι ή 
άγγλική γλώσσα είναι έξ ίσου διαδεδομένη στόν 
τόπο μας μέ τήν γαλλική ή τήν γερμανική. Έξ άλ
λου μέ τό ντουμπλάρισμα τό έργο χάνει τά 30ο)ο 
άν δχι περισσότερα τής άξίας του.

Π. Ε Κ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 

ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
(ΕΩΜΑΤΕΙΟΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙΕΜΕΝΟΝ > 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 -ΤΗΛΕΦ. 23.Ε28 
ΑΘΗΝΑ I

ΠΡΟΣΚΛΗΣιΣ
Κύριε Συνάδελφε,

Καλεΐσδε δπω; προσέλθετε εις Γενικήν Συνέ- 
λευσιν τήν 5 Φεβρουάριου 1936 ημέραν Τετάρτην 
καί ώραν 10.30 π μ. έν τοΐς γραφείοις τοΰ κ. 
Τηλ. Σπυρίδη Πανεπιστημίου 83.

Θέματα : Λογοδοσία καί παραίτησις Δ. Συμβυυ-

ElfilKOH ΕΡΓΟΣΤΛΣΙΟΠ ΚΑΒΙίΝΙΑΤΟΗ
(ΦΟΤΕΪΓ)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ & ΘΕΑΤΡΩΝ

ΒΑΪ. ΠΟΤΛΜΙΑΝΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ

Εργοστάσιο» : ’Οδός Κολώτου 1
Έργαστήριον: Άγ. Μελετίου 127
Πληροφ.: Πάξ Φίλμ Φειδίου 11

ΤΙΜΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
Άπό δρχ. 1Β0 καί άνω

(Συνέχεια εκ τής 14ης σελίδας) 
πλους γάμος,, “Δέν μέ τρομάζουν τά κόλπα σου,, “Έτσι 
είναι ή Σιμόν,, “Ο άνθρωπος άπό τό νέο Μεξικό,, καί 
“Άσμα ’Ασμάτων,,. Καρβέλας
Χίος

Άατήρ. Προεβλήθησαν τά έργα “Νοκτοΰρνο,, “Στό 
περιθώριον τής ζωής,, “Δαιμονιώδης ταχύτης,, “Ο κύ
κλων τοΰ Τεξάς,, "Χειμωνιάνικο όνειρο,, καί ή ταινία τής 
Φόξ τής υποδοχής τοΰ βασιλέως, “Φρά Ντιάβολο,, “Ζοσ- 
λέν,, “Ο αθώος ληστής,. “Δύσκολη στιγμή,, καί 1 Ινστι
τούτο καλλονής., άνεπιτυχώς. Προσεχώς ' Ο ωραίος φοι 
ιηχήΐ>ι “Η άρτοπώλις τών Παρισίων,, κ. ά. Βουδονρης· 
Πύργος (Ήλείας)

Τιτάνια Προεβλήθησαν τά έργα “Η άρτοπώλις τών 
Παρισίων,, “Σαπφώ,, ήΓολγοθάς άτιμασθείσης.. “Πώς 
εσβυσε μιά αγάπη,, “Ιερή φλόγα,, “Τά δυό σου γαλανά 
ματάκια,, “Μετά τήν προδοσίαν,, ‘ Τό νοϋ σου στήν τιμή 
μου., Η μυστηριώδης ξανθή,, “Η γιγαντομαχία τών 
Δαρδανελλίων,, ‘‘Βιεννέζικες νύχτες,, “Παρθένες μέ στο
λή,, “Ο πΰργος τοΰ μυστηρίου,, “Έρως μέ μοτοσυκλέττα., 
“Η στιγματισμένη., “Μαύρα μάτια,, “Στήν τρέλλα τοΰ 
χορού,, “Τό μεγάλο παιγνίδι,, “Πολυμελής οικογένεια,,καί 
“Ο άτιμασθείς Ρογήρος,,

Πάν&εον. Προεβλήθάσαν τά έργα “Ξεχασμένη μελω. 
δία,, “Ο κοζάκος καί τ’αηδόνι,, “Τό νοϋ σου στήν Άμε. 
λια„ 1 Ο κουρσάρος,, “Ρωμαϊκά σκάνδαλα,, “Μαρίτσ, 
“Πριγκήπισσα ’ Αλεξάνδρα,, “Ο Μπάστερ ελληνιστής,’ 
“Μιά νύχτα έρωτος,, “Νυκτερινή πτήσις,, “Παγκανίνι,’ 
Ό κόμης Μόντε Χρηστό,, “Χορός στό Σαβόϊ,, "Τρελλή’ 
ζωή,, “Ο καταχτητής τών θαλασσών,, καί “ΟΙ κύριοι 
τοΰ Μαξίμ,, Ζαφειρόπονλος
X α λκ ι ς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Βαρώνος άτσίγ- 
γανος,, “Πολωνέζικο ρομάντσο,, ‘‘Τό μαγικό παλάτι,, καί 
“Ραγισμένες καρδιές,,. Προσεχώς “Μονάχη στή ζωή,, 
“Κλό Κλό,, “Έγκληαα καί τιμωρία,, κ ά.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Η νήσος τών θη
σαυρών,, ‘Η γάτα καί τό βιολί, “Ζούντ ’Εξπρές,,. Προ
σεχώς “Ταξειδιώτις,, “Εύθυμη χήρα,, κ.λ.π. Λυκόττ. 
Άνρίνιον

Αίαν προσεχώς κάμει έναρξιν τό νέον κινηματοθέα- 
τρον τοΰ κ. Μ. Καζαντζή. Είς τήν κομψήν αίθουσαν 
του καταλλήλως διακοσμηθεΐσαν καί περιλαμβάνουσαν 
περί τά 700 καθίσματα, θά προβάλλονται τά έκλεκτό- 
τερα έργα τής νεωτέρας παγκοσμίου παραγωγής. Κατά 
περιόδους ή αϊθουσά του θά διατίθεται καί διά θεατρι
κός παραστάσεις, μετακαλουμένων έκλεκτών θιάσων.

λίου. Εκλογή ελεγκτών. Καθορισμός ημερομηνίας 
αρχαιρεσιών.

Έν Άθήναις τή 30 ’Ιανουάριου 1936.
'Ο Πρόεδρος 'Ο Γεν. Γραμματεύς

Ν Γαΐτης (Γ. Σ.) ‘Η>. Οικονόμου

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝIΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ 

ΔΗ /Λ. ΠΟΝΤΙΚΗ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΡΑΔΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ISTITUTO RADIOTECNICO MILANO
ΓΛΟώΣΤΟΝΟΣ ΛΡ. 8 ΑΘΗΝΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΣΚΕΥΗΈΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΤΓΟΛΕΩΣ, 
’Εργασία ύπευθύνως ήγγυημένη καί άρτια άπό 

πάσης άπόψεως.
Κατασκευή Ραδιοφώνων και Ραδιογραμμοφώνων
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Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον, παρά τήν 
ζωηράν προεκλογικήν κίνησιν, παρετηρήθη ικανοποι
ητική άπόδοσις είς τούς κινηματογράφους τής πρω- 
τευούσης. Τό κοινόν κουρασμένον φαίνεται άπό τάς 
διαρκείς έκλογικάς διαμάχας, ευρίσκει τήν ήσυχίαν 
του μόνον είς τάς αίθούσας τών κινηματοθεάτρων, 
δπου κατά τάς ήμέρας αύτάς καταφεύγει. Ευτυχώς 
τό έφαρμοσθέν καί αύτήν τήν φοράν μέτρον, τής λει
τουργίας τών θεαμάτων κατά τήν ήμέραν τών έκλο- 
γών, άπέδειξεν δχι μόνον δτι ήτο άστοχος ή τοι- 
αύτη άπαγόρευσις κατά τό παρελθόν άλλά καί έπι- 
ζημία, άφ’ ένός διά τάς κινηματογραφικός έπιχειρή- 
σεις καί άφ’ έτέρου διά τό Κράτος. Ή λειτουργία 
τών κινηματογράφων κατά τήν ήμέραν τών έκλογών 
ώφέλησε καταπληκτικά καί τό κοινόν, τό όποιον 
μή £χον πού καί πώς νά διασκεδάση. τήν άνίαν του 
κατά τήν ήμέραν τών έκλογών, έπλανατο είς τούς 
δρόμους καί ένίσχυε άθελά του τάς δημιουργουμέ- 
νας έκάστοτε σκηνάς τάς όποιας προεκάλουν οί έξ 
έπαγγέλματος ταραχοποιοί.

***
Κατά τό παρ. δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν κατά 

κινηματοθέατρα καί ήμερομηνίας τά έξής έργα :
Παλλάς: 20 — 26 ’Ιανουάριου “Η παρείσακτος., μέ 

τήν Μπριγκίτε Χέλμ καί 27—2 Φεβρουάριου “Η πρώ 
τη φλόγα μέ τήν Σιμόνη Σιμόν.

Τιτάνια- 20—26 ’Ιανουάριου “Σερενάτα Τοζέλλι,, 
μέ τόν Κλάϊβ Μπρούκ καί 27—2 Φεβρουάριου “Λου 
κρητία Βοργία,, μέ τόν Γκαμπριό.

Αττικόν 20—26 ’Ιανουάριου διά δευτέραν έβδο- 
μάδα, τό “Κάστα Ντίβα,, μέ τήν Έγκερτ καί 27-2 
Φεβρουάριου “Βαμμένος πέπλος,, μέ τήν Γκάρμπο.

Σπίέντιτ- 20 - 26 ’Ιανουάριου “Βαριετέ,, μέ τήν 
Άνναμπέλλα καί τόν Χάνς Άλμπερς καί 27—2 Φε
βρουάριου “Η εύτυχία,, μέ τόν Μπουαγιέ.

Πάν&εον 20—26 Ίανουαρίου “Η παραμονή τής 
ναυμαχίας,, άμερικανικΰ έκδοσις, μέ τήν Λίλ Ντάγ- 
κοβερ καί 27—2 Φεβρουάριου “Τά άπόκρυφα τής 
Τσέκας,, μέ τήν Καίη Φράνσις

Κοτοπούλη- 20—26 Ίανουαρίου ‘Κέρινες μάσκες,, 
β. βιζιόν καί 27—2 Φεβρουάριου “Κοπετόν Βρυκό- 
λακας,,.

‘Απόλλων 20—26 Ίανουαρίου “Μαζούρκα,,, β βι· 
ζιόν καί 27—2 Φεβρουάριου έπίσης “Μαζούρκα,,.

***
Έβδομός 6—12 Ίανουαρίου 1936

ΤΙΤΑΝΙΑ «Μαζούρκα», Πάλα Νέγκρι.
Δευτέρα 6 Ίανουαρίου Εισιτήρια 5375Τρίτη 7 ·> 4326
Τετάρτη 8 > 3989
Πέμπτη 9 » > 4123
Παρασκευή 10 4285
Σάββατον 11 » 4825
Κυριακή 12 » » 5918

Τό όλον > 32841
ΑΤΤΙΚΟΝ «Ό μικρός ’Ιάκωβος», Κ. Ρεμύ.
Δευτέρα 6 Ίανουαρίου Εισιτήρια 3749Τρίτη 7 > 1736Τετάρτη 8 1481Πέμπτη 9 > 1631
Παρασκευή 10 1523Σάββατον 11 1840Κυριακή 12 > 3689

Τό όλον 15649

ΠΑΛΑ λΣ - Ά. ζήσουμε απόψε», Λ. Χάρβεϋ.
Δευτέρα 6 Ίανουαρίου Είσι τήρια 4186
Τρίτη 7 » 1500
Τετάρτη 8 > 1210
Πέμπτη 9 > > 1056
Παρασκευή 
Σάββατον

10 » 1053
11 » » 1299

Κυριακή 12 » » 2135
Τό όλον » 12139

ΣΙΙΛΕΝΤΙ Γ «Τό βισιλικύν βάλς». Β Φόρστ.
Δευτέρα 6 Ίανουαρίου Εισιτήρια 3136
Τρίτη 7 » 1588
Τετάρτη 8 » » 1447
Πέμπτη 9 » » 1552
Παρασκευή 10 » » 1280
Σάββατον 11 » » 1819
Κυριακή 12 > » 2304

Τό όλον > 13126
ΠΑΝΘΕΟΝ «Μπανιέρα», Άνναμπέλλα.
Δευτέρα 6 Ίανουαρίου Είσιιήρια 2927
Τρίτη 7 » 1190
Τετάρτη 8 » > 1068
Πέμπτη 9 > » 1054
Παρασκευή 10 » 976
Σάββατον 11 » » 1159
Κυριακή 12 » 2094

Τό όλον » 10468
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Iνίμσι ένας δρσπέτης », β' βιζιόν.
Δευτέρα 6 Ίανουαρίου Εισιτήρια 2393
Τρίτη 7 » » 1258
Τετάρτη 8 » » 1198
Πέμπτη 9 » » 1021
Παρασκευή 10 1116
Σάββατον 11 » > 1170
Κυριακή 12 > » 3181

Τό όλον » 11877

ΑΠΟΛΛΩΝ «Τό κλεμένο περιδέραιον», Π. Μπρασέρ.
Τετάρτη 1 Ίανουαρίου Εισιτήρια 1517
Πέμπτη 2 » » 1092
Παρασκευή 3 » » 931
Σάββατον 4 » » 889
Κυριακή 5 » · 1371
Δευτέρα 6 » » 936
Τρίτη 7 » » 282

Τό όλον » 7018

Έβδομός 13 — 19 Ίανουαρίου 1936.

Τό όλον

ΤΙΤΑΝΙΑ << Μαζούρκα β' έβδομός.
Δευτέρα 13 Ί χνουαρίου
Τρίτη 14 »
Τετάρτη 15 »
Πέμπτη 16 >
Παρασκευή 17 >
Σάββατον 18 >
Κυριακή 19 »

Εισιτήρια 1779
» 2391
» 2411
» 2202
» 2261
» 2645
» 4465

18154
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ 
αύτοϋ «ργου καί είς τό αύτό Κίνημα- 
τοθέατρον κατά τήν παρ. εβδομάδα.

Σύνολον
32841
50935
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ΑΤΤΙΚΟΝ «Κάστα Ντίβα», Μ. Έγκερθ. ΑΤΤΙΚΟΝ «Κάστα Ji τίβα», β’ έβδομός.
Δευτέρα 
Τρίτη

13
11

Ίανουαρίου Εισιτήρια 4610
4640

Δευτέρα 
Τρίτη

20
21

Ίανουαρίου Εισιτήρια 1600
1974

Τετάρτη 15 » 1454 Τετάρτη 22 » » 1890
Πέμπιη 16 4077 Πέμπτη 23 > » 1930
Παρασκευή 17 > > 3388 Παρασκευή 

Σάββατον 
Κυριακή

24 » » 1890
2514
2673Σάββατον 

Κυριακή
18
19 »

4207
585-1

25
26

Τό δλον 31230 Τό δλον » 1147 1
Εισιτήρια πραγματοποιηθεντα υπο τού

ΠΑΛΛΑΣ « Κερένιες Μάσκες», Λ. Ατγουίλ· αυτού έργου και εις τό αυτό Κινημα-
31230Δευτέρα 13 Ίανουαρίου Εισιτήρια 3003 τουεαιρον κατα την παρ. έβδομάδα.

Τρίτη 14 » 2451 Σύνολον 45701
Τετάρτη 15 » 2022 ΠΑΛΛΑΣ«Ή παρείσακτος», Μπρ. Χέλμ.

3215Πέμπτη 16 » » 1620 Δευτέρα 20 Ίανουαρίου Εισιτήρια
Παρασκευή 17 » » 1337 Τρίτη 21 » » 2372
Σάββατον 18 » » 1178 Τετάρτη 22 » » 2019
Κυριακή 19 » 3428 Πέμπτη 23 » > 1889

Τό δλον 15339 Παρασκευή 24 » > 1704
Σάββατον 25 > » 2144

ΠΑΝΘΕΟΝ «Ό μικρός συνταγματάρχης», Σ. Τέμπλ. Κυριακή 26 1768
Δευτέρα 13 Ίανουαρίου Εισιτήρια 1337

ΠΑΝΘ ΟΝ
Τό δλον » 15111

Τρίτη 14 » 1438 «Ή παραμονή της Ναυμαχίας», Λιλ άΝταγκορερ
Τετάρτη 15 » 1842 Δευτέρα 20 Ίανουαρίου Εισιτήρια 2534
Πέμπτη 16 » 1619 Τρίτη 21 » » 2182
Παρασκευή 17 » 1340 Τετάρτη 22 » » 1687
Σάββατον 
Κτιριακή

18 > » 1837 Πέμπτη 23 > > 1552
19

Τό δλον
3905

13318
Παρασκευή 
Σάββατον

24
25 » »

1244
1596

Κυριακή 26 2520
ΣΠΛΕΝΤΙΤ ♦Εύθυμη ζωντοχήρα». Τό δλον » 13315
Δευτέρα 13 Ίανουαρίου Εισιτήρια 1753 ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Βαριετέ»>, Χάνς Άλμπερς. 

Ίανουαρίου Εισιτήρια 1235Τρίτη 14 » 1897 Δευτέρα 20
Τετάρτη 15 > » 1763 Τρίτη 21 » » 1430
Πέμπτη 16 » 1618 Τετάρτη 22 > > 1480
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

17
18
19

Τό δλον
•

1403
1768
2870

131D2

Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

23
24
25
26

•

1304
1133
1447
1045

Τό δλον » 9071
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ < Γιατί νά δουλεύουμε ;», Χονδρός Λιγνός, ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Κερένιες μάσκες» β βιζιόν.

1203Δευτέρα 13 Ίανουαρίου Εισιτήρια 2722 Δευτέρα 20 Ίανουαρίου Εισιτήρια
Τρίτη
Τετάρτη

14 » » 2524 Τρίτη 21 > » 1008
15 » » 2435 Τετάρτη 22 > » 906

Πέμπτη 16 > » 1737 Πέμπτη 21 > » 722
Παρασκευή 17 » > 1448 Παρασκευή 24 » » 745
Σάββατον 18 » » 1821 Σάββατον 25 > » 1097
Κυριακή 19 > * 5452 Κυριακή 26 » » 2399

Τό δλον » 18139 Τό δλον » 8080
ΑΠΟΛΛΩΝ «Ή καρδ ιά τοΰ άπάχη», Άντρέ Λυγκέ

627ΑΠΟΛΛΩΝ «Δέν είμαι έγώ ό ένοχο »*· Τετάρτη 15 Ίανουαρίου Ηίσιτήρια
Τετάρτη
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον

8
9

10
11

Ίανουαρίου Εισιτήρια 877
894
857

1030

Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

16
17
18
19

> »
» »

562
567
556

1180
Κυριακή 12 » > 1872 Τό δλον 3492
Δευτέρα 13 > > 219 ΑΠΟΛΛΩΝ «Μσίοΰρκα», β’ βιζιόν.

829Τρίτη 14 > 239 Δευτέρα 20 Ίανουαρίου Εισιτήρια
Τό δλον > 5988 Τρίτη 21 » » 1110

Έβδομάς 20 -26 Ίανουαρ/ου 1936. Τετάρτη 
Πέμπτη

22
23

> » 
»

1234
1230

ΤΙΤΑΝΙΑ « Σερενάτα Τοζέλλι», Κλάίβ Μπρουκ. Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

24
25 » >

1344
1732

Δευτέρα 20 Ίανουαρίου Εισιτήρια 1684 26 » > 2203
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη

21 > > 1540 Τό δλον 9782
22
23 ·» »

1592
1360 Έπέστρεψεν Εκ τού άνά τήν Ευρώπην ταξειδίου του

Παρασκευή 24 » > 1315 ό διευθυντής τής Έλλ. Κινημ. Ένώσεως κ. θ. Δαμα-
Σάββατον 
Κυριακή

25 » » 1335 σκηνός. ό όποιος, ώς και ό Ιδιος μας έόηλωσεν, μεταζυ
26

Τό δλον >
1131
9957

τών διαφόρων άλλων κινημ. παραγωγών εξησφαΛίσε 
διά τήν Έλλην. Κινημ. "Ενωσιν καί τήν ρωσσικήν

σοβιετικήν παραγωγήν μεταβάς έπί τούτω καί είς 
τήν Μόσχαν. Ό κ Δαμασκηνός μας ώμίλησεν μέ 
ένθουσιασμόν διά τήν έν γένει τεχνικήν καί καλλι
τεχνικήν πρόοδον τών Ρώσσων έν τή έβδομη Τέχνη 
δείγμα τής όποιας θά είναι ή παρουσίασις τής πρώ
της ρωσσικής όπερέττας άπό τής οθόνης τοΰ “Τιτά
νια,, κατά τήν προσεχή έβδομάδα.

Τό ευτύχημα καί διά τήν Ρωσσίαν καί δι’ ήμάς 
είναι δτι, ή Σοβιετική Κυβέρνησις άπεφάσισεν ήδη 
δπως, αί ταινίαι αί προοριζόμεναι διά τάς έξω τής 
Ρωσσίας άγορας, μή άποβλέπουν εις προπαγανδι
στικούς τών μπολσεβικικών φρονημάτων σκοπούς, 
άλλά περιορίζονται εις τό καθαρώς φιλολογικόν 
των προορισμόν. Οδτω αί είσαχθησόμεναι υπό τής 
Ε. Κ. Ε. σοβιετικά! ταινίαι αϊτινες θά προβληθούν 
είς τούς κινηματογράφους της, θά είναι έργα τών 
γνωστότερων μεγάλων ρώσσων συγγραφέων (Ποΰ- 
σκιν, Ντοστογιέφσκυ, Τολστόϊ κ ά.), όπερέττες, ό
περες κλπ.

* *
Τό άηδές θέαμα τοΰ άθεμίτου συναγωνισμού πού 

παρουσιάζουν έκάστοτε αί κινηματογραφικοί έπιχει- 
ρήσεις (γραφεία καί κινηματοθέατρα), έπανελήφθη 
έν δλη του τή μεγαλοπρεπεία τήν παρελθούσαν έ
βδομάδα διά τής προβολής είς τό Πάι&εον τής ται
νίας «Ή παραμονή τής ναυμαχίας», τής ό ποιας ό 
άρχικός άγγλικός τίτλος είναι The woman from 
Monte Carlo.

Δέν θέλομεν νά έξετάσωμεν τά βαθύτερα αίτια 
τά όποια προκαλοΰν έκάστοτε τόν άθέμιτον αύτόν 
συναγωνισμόν μεταξύ τών κινηματογράφον άφ’ ίνός 
καί τών γραφείων άφ’ έτέρου. Όφείλομεν δμως 
νά κακίσωμεν τήν τακτικήν μερικών γραφείων, 
τά όποια πρός τόν σκοπόν νά συναγωνισθοΰν άλλα 
διά τής άποκτήσεως μιας ταινίας δέν διστάζουν νά 
άροβούν είς τήν άγοράν τής αύτής ταινίας, πολλάκις 
δπό τόν ίδιον εύρωπαΐον παραγωγόν, δστις, άσυνεί- 
τητως πωλεΐ καί είς άλλον τής αύτής χώρας πελά- 
ην τήν ταινίαν του πρός τόν σκοπόν καί μόνον τοΰ 
χρηματισμοϋ, άδιαφορών τελείως καί διά τάς ζημίας 
τας όποίας θά προκαλέση ή πράξις του αύτή είς 
τα$ ί'ΥΊΡ; Επιχειρήσεις (γραφεία ή κινηματοθέατρα) 
και διά τήν άξιοπρέπειαν του.

Πρθ τής τελευταίας διαφοράς τού έργου τού 
Κλωντ Φαρρέρ, μεταξύ τών γραφείων Άμολοχίτη — 
Βουλγαρίδη-Α Ε Κ.Ε, καί Γουώρνερ Φέρστ Νάσιο- 
ναλ, ειχομεν τήν άλλην, τής ταινίας “Μαύρα Μά
τια, μεταξύ Έλλ. Κινημ Ένώσεως καί Άμολ — 
Βουλγ.—Α.Ε.Κ.Ε Δυστυχώς δέν θά άποφύγωμεν έ- 
φετος καί άλλα παρόμοια, ώς έπί παραδείγματι διά 
τας ταινία<· '‘Γολγοθάς,, κ. ά., πράγματα τά όποια 
οιοουν τό δικαίωμα είς τούς διαφόρους άσυνηδείτους 
Ευρωπαίους _πωλητάς ταινιών νά γελούν έκάστοτε 
εΐ<’’Α>?°ζ- Ελλήνων έμπορων ταινιών.

Αλλ άν τά_διάφορα γραφεία άδιαφορούν διά τά 
συμφέροντα των κινηματογράφων πού ένοικιάζουν 
τας ταινίας τών όποιων άμφισβητείται τό δικαίωμα 
της εκμεταλλεύσεως, αί διευθύνσεις τών Κινηματο
θεάτρων διατί δέν άποφεύγουν τάς ένοικιάσεις τών 
ταινιών αύτών! Μήπως καί αυτούς τούς ώθεϊ πρός 
την Ενέργειαν αύτήν, ή δίψα τοΰ άθεμίτου συναγω
νισμού; 'Η μήπως δλα αύτά δημιουργοΰνται σκοπί 
μως_οια διαφημιστικούς λόγους ;

Εάν πιστεύεται τό τελευταϊον, άσφαλώς οί εν
διαφερόμενοι θά κοιμούνται είς τόν Άρην.

α Τ°ιαύτη περιπτώσει πώς πρέπει νά έξη- 
τΑ„^.τ° Υε'>'ονάς δτι ή ταινία “Μαύρα μάτια, παρά 

ΰμι°υργηθέντα διά τοΰ Τύπου θόρυβον καί τήν 
τοθΖί30ν0ν _ηί?°β°λΛν της είς τρία μεγάλα κινημα
τοθέατρα δια λογους έντυπωσιακούς, αϋτη δέν έ· 
όλΓ?ε°'-°χ?Ιησε είμή Ρόνον 47032 εξιτήρια έν συν- 
οΛώ, ενιρ άλλαι ταινίαι (Άνάστασις. Εύθυμη χήρα Μαζούρκα κ. ά.) χωρίς θόρυβον, χωρίς διάπλου
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σμούς, χωρίς ύβρεις διά τού Τύπου, έπραγματοποίη- 
σαν πολύ μεγαλείτερον αριθμόν εισιτηρίων ;

Ή δυναμικότης μιάς έκάστης ταινίας παρά τώ 
κοινω μας είναι όρισμένη καί ούδεμία διαφημιστική 
δύναμις είναι ικανή νά τήν μεταβάλη Τούτο δέ ό- 
φείλεται είς τό γεγονός, δτι τό κοινόν τής πρωτευ- 
ούσης καί ιδίως τό συχνάζον είς τούς κεντρικούς κι 
νηματογράφους είναι τό αύτό πάντοτε, γνωρί
ζεται μεταξύ του καί μεταδίδη άμέσως τάς έν- 
τυπώσεις του. πράγμα τό όποιον άποτελεί τήν λε 
γομένην ζωντανήν διαφήμισιν.

ΙΤεμμι εμμ Μ _____ __
Πειραιιύς

Κάπιτολ. Προεβλήθησαν τά έργα “Όταν ή πόλις 
κοιμάται,, καί “Γιατί νά δουλεύουμε,, μέ τόν χονδρόν 
καί Λιγνόν.

Χάϊ—Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα “Λά Μπαντέρα,, 
καί “Κάστα Ντίβα,, μέ τήν "Εγκερτ.

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά φιλμ “Η εύθυμη ζωντο
χήρα,, καί “Μαζούρκα,, μέ τήν Πόλα Νέγκρι.

ΤΙαλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα “Ο διάβολος είναι 
γυναίκα,, καί “Ο μικρός συνταγματάρχης,, μέ τήν Σίρλεϋ 
Τέμπλ.
Θεσσαλονίκη

Ήλύσια Προεβλήθησαν τά έργα «Αΰτοκρατορικός δρό
μος», «Ρομάνς», «Οί καλλικάντζαροι» «Όνειρον θερινής 
νυκτός», «’Εστεμμένοι είλωτες» καί «Ό μικρός ’Ιά
κωβος».

Τιτάνια.. Προεβλήθησαν τά φίλμς «"Ερωτες πριγκή- 
π ον», «Ποζαμπό», «Μαζούρκα» μέ τήν Πόλα Νέγκρι, 
<Μιά νύχτα έρωτος» καί · Βαριετέ».

Διονύσια Προεβλήθησαν τά έργα «Έπιζόντ», «Τύ
φων», «Τό πλήρωμα», «Βασιλικόν βάλς», «Μέσα στή 
θύελλα» καί «Ή εύθυμη ζωντοχήρα»

Πατέ Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο μεγαλείτερος έρως 
τοϋ Σοϋμπερτ», «20 χιλιάδες χρόνια στά κάτεργα», ♦’Ανά
μεσα σέ δυό καρδ.ές», «Νυκτερινή πτήσις-, «Έπί τά 
ίχνη» καί «Τό κορδόνι».

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Δόκτωρ Τζ ΐ- 
κυλ», «’Αόρατος σκιά», «Τό τραγούδι τών Παρισίων» 
«Τούνελ No 9 δέν άπαντά», «Έσκιμώ» «Χονολουλοΰ», 
«Τό μυστικόν τοΰ μπλέ δωματίου», «Όταν μέ γέλασες 
μιά βραδυά», «Οί πειραταί τών θαλασσών», ’«Ροκσμβόλ» 
καί «Τό παιγνίδι τοΰ θανάτου».

ΆΙκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άτιμασθεΐς Ρο- 
γήρος», «Φτερό στόν άνεμο», «Μιά γυναίκα άπήγαγε ί- 
νσν ανδρα» «Δάκρυα βασιλίσσης», «Φαιδώρα» «Βασιλική 
τίγρις» καί «”Ανευ οικογένειας».

Έ&νικόν. Προεβλήθησαν «Ο κόκκινος σουλτάνος», 
«Ή άδυναμία~μου», «Ό άγνωστος έραστής», «Ό κόσμος 
προχωρεί», «Άζέφ», «Νύχτες Πετρουπόλεως» καί «Βαρ
καρόλα».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κυρία τοϋ 
ντάνσιγκ», «Χαλύβδινοι γίγαντες», «Ό σταυρός τοΰ νό
του», «Έιτανάστασις στή Σαϊγκόν», «‘Ο δόκτωρ Σατάν», 
«‘Ο κόκκινος σουλτάνος», «Οί ξένοιαστοι», «Μέσα στήν 
αγκαλιά του», «Ταρζάν καί ή σύντροφός του», «Οταν ή 
γυναίκα αγαπά», Άζέφ» «‘Ο Σαρλώ στρατιώτης», «‘Ο 
άσωτος υιός» καί «ΟΙ 13 δολοφόνοι»,

'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό δόκτωρΤζαϊ- 
κυλ», «‘Ο άνθρωπος σκιά», «Σφαγή», «Ό υιός τοϋ Κίγχ 
Κόγκ», «Έκδίκησις Θεάς», «Ό τάφος τοΰ ίνδοΰ», «Τρελλό 
άλογο» «Θησαυρός υποβρυχίου·, «Βασιλική τίγρις» «Κουρ
σάρος», «Φτερό στόν άνεμο» «Φαιδώρα» καί «Ό λύκος 
τής Άριζόνας».

Κνβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή αδελφή μου
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καί έγώ», «‘Ο άρχιατσίγγανος», «Ζήτω τά σπύρ», “Ο άτι- 
μαοθείς Ρογήρος,, «‘Η άρτοπώλις τών Παρίσίων», «Ή 
νήσος τοΰ κινδύνου», «Ή αδυναμία μου», «Ό κόκκινος 
σουλτάνος», «Ό λοχαγός τών κοζάκων», «Κική» καί «Θα- 
ναιηφόια βέλη».

’Λχίλλτιοκ. Προεβλήθησαν τά' -Τσιγγάνικο τραγούδι», 
«Ό κακός δρόμος», <Ή κυρία τοΰ ντάνσγικ», «Παρθένες 
τοΰ 1935», -’.Επικίνδυνο παιγνίδι», «Τό μυστικόν τής κυ
ρ α; Μπλάνς·, «‘Ο κόκκινος σουλτάνος», «Ό λοχαγός τών 
κοζάκων», «Μέσα στήν άγγαλιά του», «Οί ξένοιαστοι», 
«Μιά χριστουγεννιάτικη βραδυά», «Ταρζάν καί ή σύντρο
φός του» καί «Βαρκαρόλα».

‘Ολύμπια Προεβλήθησαν τά φιλμ «Τσιγγάν κο τρα 
γοΰδι», «Ή χήρα τοΰ κρεμασμένου·, «Λιλιόμ», «Ό άρ 
χιατσίγανο;» καί «Μασκαράτ·.
’Ιωάννινα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «"Οταν ήμουν κατά
σκοπος», «Ποιέ πια δέν θ’ αγαπήσω», «Μιά βραδυά στό 
Μόντε Καρλο», «Μπουμποί·λ», «ΙΙριγκήπισσα τοΰ Τσάρ- 
ντι ς», «Ή κυρία μέ τό σέξ άπήλ», «Ή κατάσκοπος X. 
27», «Ό άρχισιδηρουργ.'ς», «Δέν φοβούμαι τόν έρωτα», 
«Χίλιες καί δυό νύχτες», «Στό υποβρύχιο μέτωπο», «Τό 
μνσιικόν π ύ καίει», «Νύχτες στό Βόσπορο», «Γκράντ - 
Ότέλ», «Όνειρα κοριτσιών», «Χρυσή πεταλούδα», «Μιά 
έπίσκεψις τή νύχτα» καί «Ό βασιλεύς τών βασιλέων».

Ευαγγέλου
Ζάκυνθος

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πολωνέζικο αίμα», 
♦ Όλα γιά τήν αγάπη της», «Τό ρομάντζο τής αγάπης , 
«Τρεις εις τόν ωκεανό», «Τό μυστικόν τοΰ δικηγόρου», 
«Τό νοΰ σου είς τήν Αμέλεια», «Πριγκήπισσα τής Τσάρ- 
νιας», «Κοριόκα·, «Ό κυρίαρχος τής ζούγκλας», «Ξανθή 
Κατερινοϋλα», «Ή μάσκα τοΰ Φοΰ Μαντσοΰ» καί «Μα- 
ρίτα». Γρυπάρη
Σέρραι.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Ο άνδρας πού 
κάθε μιά ποθεί,, “Περιπέτειαι στή Χονολουλοΰ,, “Λι- 
λιόμ,, “Ο Τσάρλυ Τσάν στό Παρίσι,, καί ‘Καλλικάντζα- 
ροι,, μέ πολύ μεγάλην επιτυχίαν.

Χρόνιαν Προεβλήθησαν τά έργα «’Ερωτικό ρομάν- 
τσο», “Ο κόμης Μοντεχρήστος,, “Η δάκτυλό παντρεύε
ται,, “Κουκαράτσα,, “Δάκρυα βασιλίσσης,, “Η Α. Μ. ό 
θυρωρός,, καί “Μασκαράτ,,.. Βαταχίδης
Χανιά

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά φιλμ 1 Ο βασιλεύς τών 
λούστρων,, “Τό νοΰ σου στήν τιμή μου,, “Η γυναίκα καί 
τ’ αηδόνι,, καί “Πολωνός έβραΐο:,,.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Ο πρίγκηψ τής 
’Αρκαδίας,, “Δον Ζουάν,, “Σαιζόν στό Κάιρο,, καί “Λίπά- 
άιερ έλληνιστής,,. Προσεχώς “Κλό-Κλό,, καί “Έρως καί 
ηθική,,. Κολάρος
Ρέθυμνον

Ίδαϊον “Αντραν. Προεβλήθησαν τά έργα «Κβό Βάν- 
τις ;», «Ό περιπλανώμινος ’Ιουδαίος», «Τό λυκόφως τών 
Τσάρων», «Όρντινάντσα», «Όπως μέ ποθείς» μετά με
γάλης επιτυχίας καί «Νύχτες Σικάγου». Όδ. Παπαδ. 
Ναύκλιρν

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Πολωνέζικο ρο- 
μάντσο», «Χορός στό Σαβόϊ» καί «Ή δεσποινίς κυρία». 
Προσεχώς «Ό κλέφτης τής Βαγδάτη;» καί «Όταν ήμουν 
κατάσκοπο:». Παρατηρητής
Ζάκυνθο;

Πάν&εον Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κυρία μέ τάς 
Καμελίας», «Ή δεσποινίς κυρία», «Ή κόρη τοϋ δράκου», 
«Τσιγγάνικο τραγούδι , «Ό κόκκινος σουλτάνος», «Ίππο· 
ται τής έρήμου», «Τό παιδί τοΰ καρναβαλιού», «Φτερό 
στόν άνεφο», «S. Ο. S.» καί «Ό νόμος τής πιστόλας».

Τζϊνα Γρυπάρη
Πάτοκι

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μονάχη στή ζωή», 

«Ένας χρυσός άνθρωπος», «Τό καμπαρέ τών όνείρων»' 
«’Εσένα ποθώ» «Ρομάνς» καί “Τό τελευταίο βάλς τοΰ 
Στράους,,.

Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ή λέ
σχη τών αΰτοκτονούντων» «Μονάχη στή ζωή», «“Ερωτες 
άμ ιζόνων», “Στα βάθη τοΰ ώκεανοΰ, “Τό καμπαρέ τών 
ονείρων., “Ταρζάν,, ό αρχών τής ζούγκλας,, “Οί γρενα
διέροι τής αγάπης,, καί ‘Όί δαίμονες τοΰ άέρος,,.

Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα “Ο θη 
σαυρός τών πειρατών,, “Κινέζικος παπαγάλος,. “Τό 
πλοϊον φάντασμα,, “Ο δαίμων τής ερήμου,, “Στά βάθη 
τοΰ ώκεανοΰ,, “Ταρζάν,, καί “Η πυγμή τοΰ νόμου,,·

Άνδριόπουλος
Με eX^yyiov

Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Ό Ζιγκοτώ φασαρίας», 
«Ή πριγκήπισσα τών πειρατών» «καί «Ό αστυνόμος τοΰ 
καθήκοντος».

Χαραυγή. "Εκαμε έναρξιν μέ διευθυντήν τόν κ. Μανω- 
λάτον καί προεβλήθησαν τά έργα «Μιά βραδυά στό 
Μόντε Κάρλο» καί «Έγώ τή νύχτα καί σύ τήν ημέρα».

Γεωργόπουλος
Δράμα

Μιγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Προς τήν άβυσσον», 
«Ερωτικό ρομάντσο», «"Ενα κορίτσι άπό τήν Βιέννην», 
«Ή καλυτέρα του πελάτις», «Ό κόμης Μοντεχρήστος» 
μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν, «Μασκαράτ», «Φρασκουΐτα» καί 
«Σινικόν τείχος».

Πάν&ειν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό επαναστάτης 
τής Σαγκάης», «’Επικίνδυνος διασταύρωσις», ή άφιξις καί 
ή υποδοχή τοΰ βασιλέως, «Ό άνθρωπος άπό τό νέο 
Μεξικό», «Τό μυστικόν τής Ζούγκλας», «Ό δαίμων τής 
Αφρικής», «Μπαροΰ», «Ή νήσος τού κινδύνου», «Ό 
Ιππότης τής έρήμου» καί «Ό άνδρας πού κάθε μιά ποθεί»,

Γοριδάρης
Βαθύ (Σάμου)

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ανοιξιάτικο τρα
γούδι», «Ό κοζάκος καί τ' αηδόνι», «Είναι χαριτωμένος», 
«Θές δέν θές θά μ' άγαπήσης», ή ταινία τής άφίξεως τοΰ 
βασιλέως μέ έπιτυχίαν, ήτις προεβλήθη καί είς τούς κινη
ματογράφους τοΰ έσωτερικοΰ τής νήσου, «Τό σημεϊον 
τοΰ σταυρού», «Τό στοιχειωμένο καράβι·, «"Ιχνη πάνω 
στό χιόνι», «Διαγωγή μηδέν», «Άπηγορευμένη αγάπη», 
καί «Ή γυναίκα μέ τό σέξ άπήλ».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πόλεμος τοΰ 
βάλς», «Ή κατάσκοπος», «Πολωνέζικο ρομάντζο», «Ή 
κυρία μέ τάς καμελίας», «Ό δρόμος τοϋ Τέξας» καί «‘Η 
δακτυλογράφος καί τά εκατομμύρια». Ήλιάδης
Aiyiov

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «Ευτυχία μιας 
νύχτας», «Τό μυστικόν πού καίει, «Τρελλή συμφωνία», 
«Νύχττς στό Βόσπορο», «Μανωλέσκου», «Γλυκά φιλιά Βε- 
ρόν.κα», «Καριόκα», «Νοκτοΰρνο», «Ό Βόλγας στις φλό
γες», «Ό άόρατος άνθρωπος» καί «Καλό ταξεΐδι Μόνικα». 
Επίσης προεβλήθησαν “Ο κλέφτης τής Βαγδάτης,, “Πές 
μου ποιά είσαι,. “Σάς ζητούν στό τηλέφωνο,. “Μετά τήν 
προδοσίαν,, “Η Α. Μ. ό έρως,, “Όταν ήμουν κατάσκο
πο-,, “S.O.So “Τσάρεβιτς,, καί “Η κυρία μέ τάς κα
μελίας,,.

Άνάπλασις. Προεβλήθησαν τά έργα «’Επί τά ίχνη 
του», «’Αέριον X 9», «’Εσένα ποθώ», «Έσκιμώ», «Ή 
μάσκα τ >ϋ Φ >ΰ Μαντσοΰ», «Παγτανίνι», «Όταν ή Ν. 
Ύόρκη κοιμάται», «Φραγκενστάϊν»,«Τό όνειρον», «Γκράν·: 
Ότέλ», «Ό χορός τών λευκών κλινών», -Μή τά βάζετε 
μαζύ .ου», «Τσιγγάνικο τραγούδι», «Κατηγορούμενε ομο
λόγησε», «Ό τελευταίος άνδρας έπί τής γής», «Ό πολω- 
νός Εβραίος» καί «’Ανοιξιάτικο τραγούδι». ’Επίσης προ 
εβλήθησαν τά έργα “’Εξτάζ,, “Ο λοχαγός τών κοζάκων,, 
“Μεγάλο παιγνίδι,, “Τρελλή ζωή,, “Ένα φιλί μπροστά 
στόν καθρέφτη,, “Ο μυστηριώδης κ. X.,, “Λάκ-ω ντάμ,, 
“Παγκόσμιος θύελλα,, “Ο φίλος μου ό βασιλεύς,, “Δι- 

(Ή συνέχεια είς τήν 10ην σελίδα)



Ή παραδοξοτέμα καί βεαλιστικωτέρα ταινία έξ δσων είδε ποτέ ό Κινηματογράφος. 
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΝ ΕιΣ ΤΟ
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