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ΝΤΙΚ ΠΑΟΥΕΛ - ΡΟΥΜΠΙ^ΚΗΛΕΡ
Οί δύο άστέρες τοϋ άμερικανικοΰ κινηματογραφικού στερεώματος οίτινες πρωταγωνιστούν είς τήν 
μεγαλειώδη όπερέτταν - ρεβύ Νύχτες Χαβάης» παραγωγής τών ήνωμέτων έταιριών Γουώρνερ 

Μπρος - Φέρστ Νάσιοναλ.
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’Αναδημοσιεύομε^ έκ τοΰ φύλλου τής «Πρωίας» τής 8ης 
τρέχοντος μηνδς κριτικήν τοΰ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 

δια τήν ταινίαν

ΔΑΥΊΔ ΚΟΠΠΕΡΦΙΛΔ
(ΤΗΣ ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥΪ Ν ΜΑΥΕΡ)

"Ενα άπό τά αριστουργήματα τής παγκοσμίου 
φιλολογίας προεβλήθη είς τό «’Αττικόν»·, δ 
«Δαυίδ Κοππερφήλντ» τοΰ Ντίκενς. Πρό ένός 
περίπου αίώνος είδε τό φως τό περίφημο αύτό 
ρομάντσο τοΰ ’Άγγλου συγγραφέως πού ήμ- 
πορεΐ νά λογισθή ώς ένα άπό τά ωραιότερα 
καί τά πιό άξιοθαύμαστα έργα τοΰ ρομαντι
σμού. ’Ανάμεσα άπό τις σκιές τοΰ παρελθόν
τος, χάρις είς τό ζωντάνεμα τοΰ κινηματογρά
φου, ξεπηδά όλόκληρη ή βικτωριανή περίοδος 
μέ τούς ήρωες πού τριγυρίζουν τόν ζΐανΐϊ παιδί 
και τόν Δαυίδ νέο Καί κοιτά σ' αύτόν δλα ά 
πρόσωπα πού άπαρτίζοιν τήν εξαιρετική αύτή 
φρέσκα παίρνουν σάρκα καί όσια χάρις στήν 
απαράμιλλη σκηνοθεσία τής ταινίας αύτής καί 
τήν περίφημην ερμηνεία τών ηθοποιών.

Ποιος είν’ έκεΐνος ποΰ στά παιδικά του 
χρόνια δέν έδιάβασε ή δέν έφυλλομέτρησε τόν 
«Δαυίδ Κοππερφήλντ· ; Είναι άπό τά έργα πού 
αφήνουν άναλλοίωτην εντύπωση στήν άπλαστη 
άκόμη παιδικήν ψυχήν καί πού όσα χρόνια κι' 
αν περάσουν παραμένουν αλησμόνητα : τόσο ή 
μαγική δύναμις καί ή δημιουργική πνοή τού 
Ντίκενς είναι μεγάλες, καί πώς είναι δυνατό 
νά λησμονήση καθείς, άμα τούς γνωρίση άπό 
κοντά, ιούς περίφημους αύτούς τύπους, ιούς 
τόσο χαρακτηριστικούς καί ποιητικούς μαΧ,ί, καί 
πρό πάντων τούς τόσο βαθειά άνθρώπινους ; Ή 
θεία Μπετσί, ό Μικάουμπερ, δ μίστερ Βήκ- 
φηλντ καί ή κόρη του, ή Ντόρα, δ γέρο τρελλός 
Ντίκ, δλα αύτά τά πρόσωπα έρχονται ξανά νά 
μάς μιλήσουν καί νά μάς άφηγηθοΰν τίς περι- 
πέτειές τους, τίς τόσο διασκεδαστικές, τίς τόσο 
τρυφερές. ’Αναπνέουν, κινούνται μέ μιά άνεση 
μοναδική καί είναι τόσο ζωντανά πού έχεις 
τήν ψευδαίσθηση, παρακολουθώντας τήν εξαι
ρετικήν αύτήν ταινία, δτι βρίσκεσαι μαζί τους 
στούς βράχους τοΰ Ντούβρ, στό Πανεπιστήμιο 
τοΰ Καντέρμπουρυ, στούς δρομάκους τοΰ πα· 
ληοΰ ρομαντικοΰ Λονδίνου καί στήν άκτή τοΰ 
Γ ιαρμούθ.

Ή κριηκή δέχτηκε μέ άνεπιφύλακτο θαυ
μασμό τήν κινηματογραφική αύτήν άναβίωση 
τοΰ «Δαυίδ Κοππερφήλντ». ·Άν ό Ντίκενς 
έβλεπε τήν ταινία αύτή, θά αισθανόταν μεγάλη 
χαρά». Μέ τό συμπέρασμα τοΰτο έκλεισε τό 
άρθρο του ό κριτικός τοΰ·Νταίλυ Μαίηλ . Καί δ 
ένθουσιασμός αύτός είναι άπόλυτα δικαιολο
γημένος Σπανίως evocation μιας έποχής υπήρ
ξε τόσο επιτυχημένη καί πιό ιστορικά άκριβής.

Ή κινηματογράφησις ένός περίφημου βιβλίου 

όπως είναι δ *Δαυΐδ Κοππερφήντν ήταν όμολο- 
γουμένως εγχείρημα δύσκολο. Μέ τό έργο αύτό 
έγέλασαν κι’ έ'κλαψαν γενεές δλόκληρες. Έν τού- 
τοις, ή έπιτυχία τής ταινίας όφείλεται στον 
έξυπνον τρόπο μέ τόν όποιον έγινε ή διασκευή 
καί στή μεγάλη άληθινά τέχνη τών ήθοποιών 
πού άπέδωσαν, άπό τόν πρώτο ίσαμε τόν τε
λευταίο, μέ κατανόηση καί πλαστικότητα τούς 
άθανάτους τύπους τής αύτοβιογραφίας τοΰ 
Ντίκενς.

‘Η ώραιότατη πράγματι σκηνοθεσία τής ται
νίας αύτής, πού ζωντανεύει τή βικτωριανή 
έποχή, όφείλεται σ’ έναν άπό τούς πιό προι
κισμένους σκηνοθέτες τοΰ Χόλλυγουντ, τόν 
Τζώρτζ Κοΰκορ. Χάρις σ' αύτόν καί τόν όπε- 
ρατέρ ”Ολιβερ Μάρς, άπεδόθησαν οί εικόνες 
καί οί τύποι σ’ δλην τους τήν άκρίβεια καί τίς 
λεπτομέρειες, ώστε ν’ άποτελέσουν ένα άρμο- 
νικώτατο καί ένιαΐο σύνολο. Έπειτα οί ηθο
ποιοί πού υποδύονται τούς κύριους ρόλους 
είναι περίφημοι. Πρώτα άπ’ δλους αύτοί πού 
παίζουν τόν Δαυίδ Κοππερφήλντ, είναι δύο, 
γιατί ό ήρως τοΰ Ντίκενς μάς παρουσιάζεται 
στήν παιδική καί στή νεανική του ήλικία. Ό 
Φρέντυ Μπαρτολομιού — άγνωστος στήν ’Αθήνα 
—είναι σωστή άποκάλυψις. Ερμηνεύει μέ λε
πτότητα, μέ συγκίνηση, μέ ειλικρίνεια τό ρόλο 
του: είναι ένα παιδί μόλις δέκα έτων, άλλά 
έχει στιγμές πραγματικά μεγάλου καλλιτέ
χνου Ποτέ δέν είδαμε στον κινηματογράφο 
πιό άξιολάτρευτο άγόρι Άλλά καί δ Φράνκ 
Λώττον, ώς έφηβος Δαυίδ είναι έξαίρετος. Τόν 
διασκεδαστικόν τύπο τοΰ Μικάουμπερ παίζει 
δ Φήλντς, ό όποιος δημιουργεί ένα μοναδικό 
συνθετικό ρόλο πού φθάνει σ’ άξιοθαύμαστην 
τελειότητα. Ή Έντα Μαίϋ "Ολιβερ δίνει μιά 
χαρακτηριστική θεία Μπετσύ. Ό Λίονελ Μπάρ- 
ρυμορ στον έπεισοδιακό του ρόλο τοΰ Πέγκοτ- 
τυ άφήνει άλησμόνητην έντύπωση, καθώς καί 
ό Λούϊς Στον ώς Μίστερ Βήκφηλντ. Τίς τρεις 
γυναίκες πού άγαπά δ Δαυίδ τήν Αιμιλία, τήν 
Ντόρα καί τήν Ά',νή, τίς ζωντανεύουν κατά 
τόν πιό γοητευτικόν τρόπο ή Φλορίν Μάκ Κίν- 
νεϋ, ή Μώρην Σούλλιβαν καί ή Μάτζ Έβανς, 
αιθέριες καί οί τρεις.

Ό ·Δαυΐδ Κοππερφήλντ» είνε άπό τίς πιό 
ώραΐες πραγματοποιήσεις τοΰ κινηματογρά
φου. °Ενα έργο διασκεδαστικό, πού προκαλεΐ 
τό γέλιο καί τήν πιό λεπτή συγκίνηση, πού 
μιλεΐ στις εύαίσθητες ψυχές καί πού ή έπιτυ- 
χία του ύπήρξε παγκόσμια.

Η ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ANQTEPOTHX 
ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ

Ε ΥΚΟΛΒ ΕΣ ΜΑΖ

ΣΤΟΝ ΚΑΟΕ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗ
ΝΑ ΠρΟ/^ΗΟΕνθΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝ)ΦΟΥ
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ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 30-40 <Ί<> έπί τής καταναλώσεως ήλεκτρ. ρεύματος. 
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ’Ανώτερα παντός άλλου έν άναλογίςι τής κατηγορίας του. 

ΛΟΓΙΚΟΤΑΤΗ ΤΙΜΗ
ΔΙΔΕΤΑΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΙΣ δΓ ολα τά Αβαντάζ του. 
ΠΗΛΕΙΤΑΟ ΕΠΙ ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΣΑΣ
ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΡΕΣΗ, ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ χωρίς καμμίαν έπιβάρυνσιν
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ΔΙΑΡΚΗΣ EKOtilX 
ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑ ΓρΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

A- Ε. Κ- Ε»

J
ANQKYM. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ — ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 — τηλεφωνον 24.339 ι
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AN Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΠΩΑ Ml ΒΟΥΝ I |
στό ίεργον EIMAQ EYAX ΔΡΑΠΕΤΗΖ ένεθουσίασεν, 

Είς τήν νέαν δημιουργίαν του, τό άφαντάστου πλοκής καί δυνάμεως αριστούργημα |

ΜΑΥΡΗ ΚΟΛΑΣΙΣ |
ΚΑΤΑΠΛΗΧΧΕΒ

"Οσοι παρηκολούθησαν τήν προβολήν του ομολόγησαν δτι είναι ή μεγαλειτέρα g 
έφετεινή παραγωγή, ό δέ g

• ΠΩΑ Μ1ΟΥΝ8 |
στήν ταινία αυτή είναι πραγματικώς ΑΝΩΤΕΡΟΣ | 

τοΰ εαυτού του 1
'Απεργίαι —’Ανατινάξεις — Διωγμοί — Φυλά- |

>ίσεις—Έξορίαι—Βασανιστήρια. |

/VVAVPIi ΚΟΛΑΣΙΣ |
Ή πάλη ένός ανθρώπου τού λαού εναντίον τής κοι- = 
νωνίας, ένός ανθρώπου ποΰ θυσιάζει και τήν ζωήν = 

του άκόμη γιά νά κτυπήση τις αδικίες της. ξ

ΜΑΥΡΗ ΚΟΛΑΣΙΣ |
(BLACK <FURY)

Ό άδης τών άνθρακορύχων, ή πάλη τών ανθρώπων πού ζοΰν στά έγκατα τής 1 
γής, εναντίον τών αυθαιρεσιών τοΰ καπιταλισμού. =

ΜΑΥΡΗ ΚΘΛΑΣΙΣ |
Τό ρεαλιστικώτερον φιλμ τής εποχής μας 1

Ή ταινία πού έκρίθη άπό τόν παγκόσμιο τύπο ώς 

KOONONDKON ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

iCVlPHEP ΜΟΡΙ! ΦΕΡΙΤ HliHM ΦίΛΜΙ tW!l.E.|
I ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 j
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Ο ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΝ ΛΙΘΟΝ ΒΑΛΕΤΩ...
Ποτέ σου μήν κατηγορήσης μιά γυναίκα πού τήν βλέπεις κυλισμένη μεσ’ 

τό βούρκο..
Ποιός ξέρει πριν άνεβή τόν μαρτυρικό αυτόν Γολγοθά πόσο θά πάλαιψε 

μέ τόν εαυτόν της, ποιός ξέρει σέ ποιά ανάγκη νά ύπέκυψε...
Ποτέ σου μή κατηγορήσης μιά γυναίκα γιά τό παρελθόν της...
Ή έξιλέωσις όταν γίνεται μέ πίστι, εξαγνίζει τήν αμαρτία καί άφίνει τήν 

ψυχήν ολοκάθαρη γιά νά άφιερωθή στή λατρεία τής αγάπης, γιά μιά 
καινούργια ζωή!

Η ΖΩΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

(MANDALAY»

Τό αριστούργημα πού 
προεβλήθη τήν παρελ- 
θούσαν έβδομάδα είς τόν 

κινηματογράφον

Π ΑΝΘΕΟΝ

ΤΟΛΜΗΡΟ - ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ
Χωρίς υπονοούμενα, χω
ρίς συγκαλύψεις, χωρίς 
ψεύτικες σεμνοτυφίες άλ
λά ολοζώντανο - πραγμα
τικό μέ δλες τις αλήθειες 
τής ζωής.

Η ΖΩΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΗ/ΠΕΡΟΝ
‘Η άποθέωσις τής γυναίκας είδωλον KAGH Φ’ΡΑΥΧΟΧ

Πρωταγωνιστούν, δ διεθνούς φήμης τραγωδός ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΟΛΑΝΔ καί 
ό αγαπημένος τών γυναικών ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΚΟΡΤΕΖ

ΓΟΥΑΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΙΛΜΣ ΕΛΛΑΣ A. Ε,
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφωνον 28.541



ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΥΟ ΝΕΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ ΤΗΣ

ΦΟΠ ΦΙΛΜ
ΕΝΑΣ ΦΟΝΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
μέ τόν δημοφιλή ΕΔΜΟΝΔ ΛΟΟΥ καί τήν ΚΑΡΕΝ ΜΟΡΛΕΎ- 

Άπό τό περίφημον άστυνομικόν μυθιστόρημα τοΰ
ΚΟΝΑΝ ΝΤΟΥΛ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΤΙ ΠΟΎ ΔΕΝ ΕΙΔΑΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΓΚΑΓΚΣΤΕΡΣ
'Ένα μεγάλο καί πρωτότυπο φιλμ πού θά μείνη βαθειά χαραγμένο στή 

μνήμη σας.
"Ολη ή ζωή τοϋ ’Αμερικανικού υποκόσμου; Γκάγκστερς, Άπαγωγεΐς 

παιδιών, δολοφονίας εγκλήματα, περιπέτειες, συμπλοκαί, συγκίνησις, 
αίσθημα, ανθρωπισμός.

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
=------- ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΗΣ =

Πρωταγωνιστεί ή πεντάμορφη ΡΟΣΕΛ ΧΟΥΝΤΣΟΝ, ή έφετεινή 
άποκάλυψις τοΰ Χόλλυγουντ, μαζύ μέ τούς ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΝΟΡ- 
ΡΙΣ, ΤΣΕΖΑΡ ΡΟΜΕΡΟ καί ΜΠΡΙΟΥΣ ΚΑΜΠΟΤ.

Τό neie μεγάλο καί neie δυνατό φίλμ Γκάγκατερς πού 
Ιγεινε μέχρι οημερον.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΓΚΑΓΚΣΤΕΡΣ
Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Τ AlΝI ΑΙ; ΦΟΞ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

ΟΔΟΣ ΕΜΜΑΝ- ΜΠΕΝΑΚΗ 6 - ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 22-654

I
1

Έτησία.......... Δρ. 100.—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ 

Έτησία Δρχ. 250 ▼ 

At συνδρομαι άηαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΕΤΟΣ ΙΓ'ΑΡ. 5 (374)

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ -1 924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥ©ΥΝ£Ι2

Wife
ΔΕΚΑΠΕΝΒΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘©δ«ς SUKPATCY2 άρι8. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου : 28143

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

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

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΑΧ. 5
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ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΦΙΛΜ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Καθώς συμβαίνει σήμερον είς δλας τάς πεπολιτι- 

σμένας-χώρας, τό φίλμ έπαυσεν άπό τινων έτών, έν 
Γερμανία κατ’ έξοχήν, νά είναι τό άντικείμενον τής 
Βιομηχανίας τοΰ θεάματος, διά νά άποτελέση τήν 
πηγήν διαδοχικών πρωτοβουλιών καλλιτεχνικών, πο
λιτικών καί έκπαιδευτικών. Ή στροφή αυτή όφείλε- 
ται είς τό γεγονός δτι τό Κράτος, άντικρύσαν τάς 
ένθουσιώδεις προσπάθειας, άφ’ ένός τών φίλων τοΰ 
καλλιτεχνικού φίλμ καί άφ’ έτέρου _τοΰ μορφωτικού 
τοιούτου, έφρόντισε νά παράσχη είς τούς τελευιαί- 
ους τούτου; μεγίστην ύποστήριζιν, ακόμη καί άπό 
άπόψεως ύλικοΰ, μέσω κρατικών έπιχορηγήσεων

Μέ μίαν τοιαύτην ύποστήριζιν τοϋ Κράτους, εύνο- 
ηθεΐσα μία παραγωγή Φίλμ έπιστημονικών. διδακτι
κών καί έκπαιδευτικών, άζιοσημείωτος ώς πρός τήν 
ποσότητα δσον καί τήν ποιότητα, έσημειώθη άνα- 
πτυσσομένη κατά τήν τελευταίαν ΙΟετίαν έν Γερμα
νία. Αί γερμανικής παραγωγής έκπαιδευτικαί ταινίαι 
έπεδοκιμάσθησαν καί εΰρον άγοραστάς, δχι μόνον έν 
Γερμανία,‘άλλά καί είς τάς άγοράς τών άλλων χωρών 
καί μέχρι τοΰ σημείου νά είσέρχωνται είς τά προ
γράμματα τών διαφόρων Κινηματοθεάτρων, κατά 
μίαν άναλογίαν λίαν ικανοποιητικήν διά τούς Γερ
μανούς, είς τά έπιστημονικά Αρχεία Κινηματογρα
φικών ταινιών, νά κάμνουν τήν έμφάνισιν των είς 
τούς διαφόρους καταλόγους μορφωτικών ταινιών, νά 
φυλάσσωνται είς τά Κρατικά ’Αρχεία καί είς τά τοι- 
αΰτα τοϋ Δημοσίου Δικαίου διαφόρων όργανισμών.

Τά έκπαιδευτικά φίλμ άρχικώς έν Γερμανία προ- 
ωρίζοντο, δπως είς δλας τάς άλλας χώρας, διά τήν 
συμπλήρωσιν τών προγραμμάτων είς τά διάφορα 
Κινηματοθέατρα. Έν Γερμανία έπίσης, αί ταινίαι τοΰ 
είδους τούτου αί δποίαι παρουσιάζουν έξαιρετίκάς 
ιδιότητας, έτέθησαν άμέσως έν χρήσει πρός τόν 
σκοπόν διδασκαλίας.

Ή προβολή τών έκπαιδευτικών φίλμ είς τά γερ
μανικά σχολεία χρονολογείται ήδη άπό πολλών 
έτών. Πρό 10 δμως έτών ήρχισεν ή συστηματική 
έψαρμογή της.

Έν άρχη, ή έφαρμογή τοΰ έκπαιδευτικοΰ Κινημα
τογράφου "ώφείλετο είς τήν πρωτοβουλίαν τών διδα
σκάλων, οϊτινες έπέτυχον τοΰτο όργανώνοντες κινη
ματογραφικός έσπερίδας διά τούς γονείς τών μαθη
τών, μέ τόν σκοπόν τής συλλογής τών άναγκαιούν- 
Ιων_ κεφαλαίων _πρός άπόκτησιν μηχανημάτων προ
βολής καί ταινιών, άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου, διά νά 
υποκινήσωσι τό κοινωνικόν ένδιαφέρον έν γένει.

Μετ’ δλίγον, οί διά τόν έκπαιδευτικόν Κινηματο
γράφον ύπεύθυνοι κρατικοί κύκλοι έν Γερμανία, έ 
°“K°tv έξαιρετικήν προσοχήν είς τήν Κινηματογρα
φίαν, θεωρηθεΐσαν ώς μέσον βοηθητικόν τής Έκπαι- 
θευσεως. Αί πόλεις, αΐτινες ένδιεφέροντο περισσότε
ρον διά τήν συντήρησιν τών σχολών, ώργάνωσαν

φωτογραφεία καί γραφεία Κινηματογραφικά, μέ τόν 
σκοπόν νά έγκαταστήσωσιν είς τά σχολεία κινημα
τογραφικά μηχανήματα καί νά προικίσωσιν αύτά μέ 
καλάς ταινίας. Τά γραφεία αύτά έπεφορτίσθησαν 
νά έζετάσουν έπισταμένως τά έπιστημονικά φίλμ, 
έν σχέσει μέ τήν διδακτικήν των ώφελιμότητα' ένη- 
μέρωσαν τούς διδασκάλους έπί τής μεθοδικής έφαρ- 
μογής τοΰ φιλμ έν τή διδασκαλία είς τρόπον ώστε 
χιλιάδες έξ αυτών, κατά τά τελευταία διαρρεύσαντα 
έτη, άπέκτησαν έζαιρετικήν ειδικότητα περί τόν χει
ρισμόν τών κινηματογραφικών συσκευών.

Λίαν αισθητής γενομένης τής άνάγκης δπως τό 
έκπαιδευτικόν Φίλμ χρησιμοποιηθή έπίσης είς τάς 
μεγάλας ζώνας, τάς άγροτικάς ιδία, τών όποιων οί 
μικροί Δήμοι δέν ήδύναντο νά βαστάσωσιν, καθ’ δν 
τρόπον οί μεγάλοι Δήμοι τών μητροπόλεων, τάς ά- 
παιτουμένας δαπάνας διά τήν άγοράν ή τήν έπ’ ένοι- 
κίω έστω χρησιμοποίησιν μηχανημάτων καί ταινιών, 
έδημιουργήθησαν μεταβατικοί κινηματογράφοι έπι- 
φορτισθέντες μέ τάς προβολάς καί είς τά άγροτικά 
έπίσης σχολεία.

Επειδή έν τούτοις ή δρασις, έπί τοΰ μέσω τών 
φίλμ μορφωτικού πεδίου, έξηρτάτο πάντοτε άπό 
τούς πόρους τών πόλεων καί άπό τό ένδιαφέρον τό 
όποιον έπεδείκνυον τά άρμόδια πρόσωπα έπί τής 
έκπαιδεύσεως διά τήν έν προκειμένω πρωτοβουλίαν, 
ή έργασία ύπό τήν έννοιαν ταύτην δέν ήδύνατο νά 
άναπτυχθή τόσον, δσον θά τό έπεθύμει ό έκπαιδευ- 
τικός κόσμος τής Γερμανίας, λαμβανομένης ύπ’ δψιν 
τής διαρκώς αύξανούσης πτωχείας, συνεπεία τοΰ 
πολέμου, καί τής άνεργίας ήτις τοΰτον έπηκολού- 
θησεν,

Προσθετέον έτι δτι, καίτοι παραγωγοί ίδιώται 
έθεσαν είς τήν διάθεσιν τών σχολείων ένα μεγάλον 
άριθμόν ταινιών ύψίστης άξίας άπό διδακτικής καί 
έκπαιδευτικής άπόψεως, έν τούτοις τά φιλμ δέν 
ύπήρξαν δλα τοιαύτης φύσεως ώστε νά ίκανοποιή- 
σωσΐ πλήρως τούς γερμανούς διδασκάλους, δεδομέ
νου δτι αί άπαιτήσεις τής σχολικής διδασκαλίας 
κατ’ άνάγκην διαφέρουσιν άπό έκείνας τάς όποιας 
άπαιτοΰσι τά προγράμματα τών δημοσίων κίνημα 
τογράφων.

Ιδού δ λόγος διά τόν όποιον ό Υπουργός τοΰ 
Ράιχ έπί τής Παιδείας (μέχρι τοΰ 1935 τά μέ τήν δι
δασκαλίαν σχετιζόμενα προβλήματα διεπραγματεά- 
ετο κατ’ ούσίαν δ ύπουργός τής Γεωργίας), διά τοΰ 
άπό 26 ’Ιουνίου 1934 Διατάγματος, ίδρυσε τήν διά 
τήν διδακτικήν Κινηματογραφίαν οίκείαν Κρατικήν 
Όργάνωσιν. Die Reichstelle fiir dsn Unterrichtsfilm, 
έπιφορτισθεΐσαν νά διανείμη είς τά γερμανικά σχο
λεία τά μηχανήματα προβολής καί τά άναγκαΐα φίλμ.

Τής δργανώσεως ταύτης ή δρασις έθεωρήθη ώς 
έξαιρετικής σημασίας δχι μόνον έν Γερμανία, άλλά
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καί είς τάς περισσοτέρας τών ξένων χωρών, αϊτινες 
έσπευσαν νά προμηθευθούν όμαδόν άντίγραφα τοΰ 
προμνησθέντος διατάγματος τοΰ γερμανικού Υπουρ
γείου τής Παιδείας, δι* οΰ καθωρίζοντο έπακριβώς 
τά καθήκοντα τής κρατικής αύτής όργανώσεως.

Λίαν ένδιαφέρον νομίζόμεν τό νά δώσωμεν άπό 
τών στηλών μας πληροφορίας έπί τοΰ ώς είρηται 
όργανισμοϋ, τόν όποιον τοΰ λοιπού έν τοϊς καθέκαστα 
θά άναγράφωμεν μέ τά άρχικά στοιχεία τής έπωνυ- 
μίας του γερμανιστί «R.F.D.U.», κατά μείζονα δέ 
λόγον διότι, καίτοι ή Όργάνωσις αΰτη ίδρύθη άπό 
ένός μόλις έτους, άπέδωσεν ήδη συγκεκριμένα άπο- 
τελέσματα.

At έργασίαι τής «R. F. D. U.» έπεχορηγήθησαν 
μέ «Κεφάλαια διά τό διδακτικόν υλικόν» είς τά 
όποια συμιιετέσχον άπαντες οΐ γερμανοί μαθηταί, 
έξαιρέσει εκείνων ών οί γονείς είναι θύματα άνερ- 
γίας καί έκείνων ot όποιοι άνήκουσιν εις πολυτε- 
κνικάς οικογένειας· εις τήν τελευταίαν αύτήν περί- 
πτωσιν, καταβάλλει τήν νενομισμένην συνεισφοράν 
του τό έν μόνον τέκνον.

ΟΙ μαθηναΐ καταβάλλουσιν τριμηνιαίαν συνεισφο
ράν έκ Μάρκ. Χρυσών 0.20.—ήτοι δραχμών 8 περί
που, &ς συνεισφοράς συλλέγουσιν οί Διευθυνταί 
τών σχολείων καί καταβάλλουσιν άμέσως είς τήν 
*R. F. D. U.». Ή καταβολή αΰτη τών 20)100 τοΰ 
μάρκου δέν θεωρείται ώς τέλος σχολικόν, άλλ1 ώς 
συνεισφορά προοριζομένη διά τήν συνεταιρικήν άπό- 
κτησιν ένός διδακτικού μέσου τό όποιον, λόγφ τής 
φύσεώς του, δέν είναι δυνατόν ν’ άποκτήση χωριστά 
καί διά λογαριασμόν του κάθε σχολεΐον. Ή συγκέν- 
τρωσις μιας τοιαϋτης δυνατότητας πρός άπόκτησιν 
τών κινηματογραφικών συσκευών έπιτρέπει νά έφο- 
διάσωσι μέ μηχανήματα προβολής καί μέ ταινίας 
τά σχολεία έκεΐνα πού λειτουργοϋσιν είς πτωχάς 
ζώνας καί τά όποια θά ήδυνάτουν άλλως νά προ· 
μηθευθώσιν τό σχετικώς δαπανηρόν μορφωτικόν 
τοΰτο μέσον. Ή συνεταιρική λοιπόν άπόκτησις, μέσω 
τής όργανώσεως, δέν διέπεται μόνον άπό οικονομι
κόν πνεύμα τάξεως, άλλά κατ’ ούσίανκαίάπό άρχάς 
κοινωνικής τάξεως.

Ή τριμηνιαία συνεισφορά τών δραχμών 8, κατά 
προσέγγισιν, έκ μέρους τών γερμανών μαθητών, 
άποφέρει έντός ένός έτους πολλά έκατομμύρια μάρ
κων, τά όποια όφείλουν νά χρησιμοποιηθούν άπο- 
κλειστικώς, συμφώνως μέ τάς κατευθυντηρίους γραμ- 
μάς τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας, διά τήν άπόκτησιν 
κινηματογραφικών μηχανημάτων καί φίλμ.

’('Η συνέχεια εις τό προσεχές)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης μηχανή προβολής μάρ
κας A.E.G. έν Λρίστη καταστάσει με&'δλων τών 
έξαρτημάτων, ένός άμπερομέτρου τών 50 άμπέρ 
καί προζεζιόν φιξ. Πληροφορίαι είς τά γραφεία 
μας δπου εύρίσκεται χαί ή μηχανή.

ΠΩΛΟΥΝΤ ΑΙ τά καθίσματα τής πλατείας 
τοΟ ά&ηναϊκοϋ κινηματογράφου ΠΑΝΘΕΟΝ. 
Πληροφορίαι : ‘ Αμέρικαν Φίλμ, δδός Λυκούργου 
άρι&. 14, Άδήνας.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διά τήν ϋ'ερινήν περίοδον 
διπλό πόστο πλήρους έγκατάστασεως όμιλοΰντος, 
μάρκας ΦΙΛΙΣΟΝΟΡέντελώς καινουργοΰς κατάλ
ληλος διά κινηματογράφον 2500 δέσεων. 
Πληροφορίαι εις τά γραφεία μας καί έν Θεσσα
λονίκη εις τό Κινηματοδέατρον εΠάλας»

TO NEON 0. ΔΙΑΤΑΓΜΑ 
ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΪΕΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΑΑΕΙΑΣ ΕΙί

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ
Διά Β. Δ. τής 13 Φεβρουάριου 1936 δημοσιευθέν- 

τος είς τό ϋπ’ άρ. 98 φύλλον τής έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως τής 19ης Φεβρουαρίου έ. έ. (τεύχος 
πρώτον), συμπληροΰται ό νόμος 6422 περί άσκήσεως 
έπαγγέλματος μηχανολόγου—ήλεκτρολόγου κλπ. Τό 
άρθρον 27 τοΰ έν λόγω διατάγματος, δρίζει δτι οί 
κάτοχοι πτυχίου έπιβλέψεως λειτουργίας τών έχκα- 
ταστάσεων κινηματογράφων, δικαιούνται νά άναλαμ- 
βάνωσιν ύπευθύνως τήν παρακολούθησιν τής όμαλής 
λειτουργίας τών έγκαταστάσεων τών κινηματογρά
φων, οίτινες τυγχάνουσιν και ύπεΰθυνοι διά τήν έπί· 
βλεψιν καί συντήρησιν τόσον τού έντός τοΰ θαλά
μου τής προβολής μηχανημάτων προβολής καί συ
σκευών ένισχύσεως τής φωνής όμιλοΰντος κινημα
τογράφου ώς καί τών έκτός τοΰ θαλάμου προβολής 
μηχανημάτων καί έν γένει έγκαταστάσεων φωτισμοΰ, 
μετατροπής τοΰ ρεύματος συσσωρεΰσεως κλπ- Δι
καιούνται έπίσης νά μεταφέρωσιν άπαξ έκτελεσθεϊ- 
σαν έγκατάστασιν προβολής και νά συναρμολογή- 
σωσι τάς διαφόρους συσκευάς ταύτης έκ νέου εις 
έτερον χώρον, άνευ δμως οίασδήποτε μεταβολής 
τής άρχικής συνδεσμολογίας ή τού συστήματος.

Πτυχίον έπιβλέψεως λειτουργίας κινηματογρά
φων χορηγείται, κατόπιν έξετάσεων, είς τούς έχον
τας συμπληρώσει τό 25 έτος τής ήλικίας των καί 
έπί πλέον τά κάτωθι προσόντα.

1) είς τούς πτυχιούχους τών ώς άνω μέσων τεχνι
κών σχολών, τούς έχοντας όκταετή πρακτικήν έξά- 
σκησιν είς τήν κατασκευήν καί λειτουργίαν κινημα
τογραφικών έγκαταστάσεων έξ ών είδικώς πέντε 
τούλάχιστον έτών είς τόν χειρισμόν κινηματογραφι
κών μηχανημάτων.

2) Είς τούς τεχνίτας πείρας τούς άποφοίτους σχο
λαρχείων ή και ειδικών άνεγνωρισμένων σχολών 
μορφώσεω« ήλεκτροτεχνιτών τούς έχοντας νά έπι- 
δείξωσι δεκαετή πρακτικήν έξάσκησιν είς τήν κατα
σκευήν καί λειτουργίαν κινηματογραφικών έγκατα
στάσεων έξ ών όκτώ τούλάχιστον έτών είς τόν χει
ρισμόν κινηματογραφικών μηχανημάτων.

Τό έπάγγελμα τού χειριστοΰ κινηματογράφων 
έπιτρέπεται μόνον είς τούς κεκτημένους τό ώς άνω 
πτυχίον έπιβλέψεως καί συντηρήσεως κινηματογρά
φων

Πτυχίον βοηθού έπιβλέψεως λειτουργίας κινημα
τογράφων χορηγείται κατόπιν έξετάσεων είς τούς 
έχοντας συμπληρώσει τό 21 έτος τής ήλικίας των 
καί έπιπροσθέτως τά κάτωθι προσόντα :

1) Είς τούς πτυχιούχους ήλεκτρολόγους τών ώς 
άνω μέσων τεχνικών σχολών τούς έχοντας πρακτι
κήν έξάσκησιν δύο τούλάχιστον έτών έξ ών είδικώς 
ένός έτους είς τήν λειτουργίαν κινηματογραφικών 
έγκαταστάσεων.

2) Είς τούς πτυχιούχους ήλεκτρολόγους άνεγνω- 
ρισμένων κατωτέρων τεχνικών σχολών καί έχοντας 
νά έπιδείξωσι τετραετή πρακτικήν έξάσκησιν είς 
ήλεκτροτεχνικάς έγκαταστάσεις έξ ών δύο τουλά
χιστον έτών είδικώς είς τήν λειτουργίαν κινημα- 
τογρ. έγκαταστάσεων.

3) Εις τεχνίτας πείρας τούς έχοντας νά έπιδεί- 
ξωσι πενταετή πρακτικήν έξάσκησιν είς ήλεκτροτε
χνικάς έγκαταστάσεις έξ ών τρία τούλάχιστον έτη 
είδικώς είς τήν λειτουργίαν κινηματογρ. έγκαταστά
σεων.

ΟΙ ώς άνω βοηθοί δέν δύνανται νά άναλάβωσι

|ft jfr «f»r φ. φ. eta.eta .eta.
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Παραγωγή Cine Allianz
Η ΞΑΝΘΗ KAPMEN

Όμιλοΰσα γερμανιστί Προεβλήθη στό «Σπλέντιτ» 
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Ή τελευταία δημιουργία τής Μάρθα “Εγκερτ, 
πρό τής άναχωρήσεώς της στήν ’Αμερική.

Πρόκειται γιά μιά εύχάριστη καί καλοβαλμένη 
όπερεττοϋλα, μέ τό έξής χαρακτηριστικόν: δτι έπι- 
τρέπει στήν "Εγκερτ νά μάς δείξη προσόντα καρα
τερίστας, πού ούτε κάν έφανταζόμεθα σ’ αύτήν.

Τό σενάριο είναι λιγάκι «τραβηγμένο άπ’ τά μαλ
λιά». ’Αλλά έφόσον δέν στερείται χαριτωμένων σκη
νών καί έφ’ δσον έπιτρέπει στό θεατή νά περάση 
παρακολουθώντας το, δυό εύχάριστες,ώρες, δέν φαν
τάζομαι κανείς νά παραπονεθή γι’ αύτό.

‘Η Μάρθα “Εγκερτ, δπως έγραψα καί πάρα πάνω 
δέίχνει άξιοπρόσεκτο ταλέντο καρατερίστας. Παίζει 
μέ πολύ μπρίο καί ή μεταμφίεσίς της σέ άφελή χω· 
ριατοπούλα είναι αμίμητη. Περιττό νά γράψωμε γιά 
τό τραγούδι της. Είναι πειά σ’ δλο τόν κόσμο 
γνωστό.

Κοντά της, Ιδιαιτέρως άξιος έπαίνων, ό πολύς Λεό 
Σλέζακ, πού δημιουργεί ένα σπαρταριστό ,τΰπο συν
θέτου. Ό Λιμπενάΐερ συμπαθής, Καλή, δπως πάν
τοτε, ή Ίντα Βούστ.

Ή ρεζί τοΰ Βίκτωρ Γιάνσεν, πολύ έπιμελημένη, 
μέ πλούσια ντεκόρ μέ καλή τεχνική καί ιδίως μέ 
ώραιότατα «έξωτερικά».

Γενικά ή «Ξανθή Κάρμεν* άνήκει στή κατηγορία 
τών φίλμς, πού, δικαίως ή άδίκως. άρέσουν πάντα 
στόν τόπον μας. Ή παρουσία τής δημοφιλεστάτης 
Μάρθα “Εγκερτ, τοΰ προσδίδει μεγαλύτερη έμπορι- 
κότητα.

Παραγωγή Metro Goldwyn
ΝΤΑΒΙΝΤ ΚΟΠΕΡΦΙΛΝΤ

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «’Αττικόν» 
(dubbing)

Έκμετάλλευσις Μέτρο Γκόλντουϊν Φίλμς A. Ε.

Όσοι έχουν διαβάσει τό περίφημο βιβλίο τοΰ 
Ντίκενς «Ντάβιντ Κόπερφιλντ» θά τό δοΰν ζωντα- 

τόν χειρισμόν τών κινηματογραφικών μηχανημάτων 
εί μή ύπό τήν άμεσον έπίβλεψιν, εύθύνην καί παρου
σία τοΰ ύπευθύνου πτυχιούχου.

_Α'ι έξετάσεις διά τήν άπονομήν πτυχίων, ένερ- 
γοΰνται ύπό τής κατά τό άρθρον 14 τριμελούς έξε- 
ταστικής επιτροπής, ήτις έξελέγχει καί τά πιστο
ποιητικά τών υποψηφίων καθ' ο'ιονδήποτε τρόπον 
ήθελε κρίνει άναγκαΐον.

Τά έξέταστρα πρός άπόκτησιν πτυχίου άτινα 
καταβάλλονται, κατανέμονται έξ ίσου τά μέλη τής 
Εξεταστικής Επιτροπής ώς άκολούθως.
Διά τό πτυχίον έπιβλέψεως Κινηματογρ. Δρχ. 200
Διά τό πτυχίον βοηθού » 60

Είς τούς κατά τήν δημοσίευσιν τού νόμου 6422, 
άπασχολουμένους μέ τήν έπίβλεψιν, συντήρησιν ώς 
καί χειρισμόν κινηματογραφικών έγκαταστάσεων, 
άπονέμονται έντός έξαμήνου άπό τής δημοσιεύσεως 
του παρόντος τά διά τοΰ παρόντος καθοριζόμενα 
πτυχία έπιβλέψεως.

Αί έκδιδόμεναι άδειαι καί πτυχία ύπόκεινται είς 
τέλος χαρτοσήμου δρχ. 100. 

νεμμένο στόν κινηματογράφο μέ τόν πειό ικανοποιη
τικό τρόπο. Βέβαια είναι εύνόητον δτι πολλά πράγ
ματα έχουν παραληφθή, δτι ώρισμέναι καταστάσεις 
απλώς θίγονται, δτι ύπάρχουν κάπου-κάπου χάσμα
τα. Πώς ήταν δυνατόν άλλωστε δλα τά δραματικά 
έπεισόδια τοΰ Ντίκενς νά συμπεριληφθοΰν σ’ ένα 
φίλμ πού διαρκεϊ μόνον δυό ώρες;

Ό σκηνοθέτης Τζώρτζ Κοϋκορ έδωσε μεγάλη 
φροντίδα στούς χαρακτήρας καί τούς τύπους τοΰ 
βιβλίου. “Ετσι δλες ή γνωστές μας φυσιογνωμίες 
ζωντανεύουν μπροστά στά έκπληκτα μάτια, άκριβώς 
δπως τίς έπλασε ή φαντασία μας. Αύτό δέ άσφα- 
λώς δέν είναι τό μικρότερο κατόρθωμα τοΰ σκηνο
θέτου.

Οί ηθοποιοί έχουν έκλεγή μέ τρόπο άξιοθαύμα- 
στο καί άποτελοΰν ένα άπό τά πειό όμοιογενή καί 
θαυμαστά σύνολα πού είδαμε ποτέ στόν κινηματο
γράφο. Πώς άλλωστε μπορούσε νά συμβή διαφορε
τικά άφοΰ συμμετέχουν ό πολύς κωμικός Φήλντς, 
ό Λάϊονελ Μπάρρυμορ, ό Λέβις Στόν, ό Χέρμπερτ 
Μούντιν, ή Μάτζ “Ηβανς, ή Μώριν Ο’ Σούλλιβαν, ή 
Έλίζαμπετ “Αλλαν, ό “Αλλαν Ντάϊνχαρντ καί τόσοι 
άλλοι άκόμη ήθοποιοί τοΰ άμερικανικοΰ κινηματο
γράφου. Στό ρόλο τοΰ μικροΰ Ντάβιντ Κόπερφιλντ 
είχαμε τήν εύτυχία νά γνωρίσωμεν τόν θαυμαστόν 
Φρέντι Μπαρθολομιοΰ, μιά άπό τίς σημερινές δόξες 
τοΰ Χόλλυγουντ, τό δεύτερο «παιδί θαΰμα» δπως τό 
άποκαλοΰν. Πραγματικά, δπως καί μέ τήν Σίρλεϋ 
Τέμπλ, μένομεν κατάπληκτοι μπροστά στήν_άντίλη· 
ψι καί τήν εκφραστικότητα αύτοΰ τοΰ παιδιοΰ. Πολ
λά! άπό τά^ καλλιτέρας στιγμάς τοΰ φιλμ, όφείλον- 
ται στόν μικρόν ΜπαρθολομιοΟ. Ώραιοτάτη έπίσης 
είναι ή σκηνή τοΰ θανάτου τής Σούλλιβαν, όπως 
καί ή σκηνή τής τρικυμίας καί τοΰ ναυαγίου.

Άλλά έχομε τήν γνώμην δτι, παρά τά μεγάλα 
του προτερήματα, τό φιλμ αύτό δέν είναι πολύ κα
τάλληλο γιά τόν τόπον μας. Οί χαρακτήρες πού 
παρουσιάζει, ή δλη νοοτροπία τοΰ έργου είναι τόσον 
ξένα πρός ήμας, ώστε άμφιβάλλω άν τό κοινόν μας 
μπορεί νά έμβαθύνη καί νά έκτιμήση είς τήν άξίαν 
του τό φίλμ αύτό.

Πάντως γιά δσους θέλουν νά δουν κάτι πού νά 
διαφέρη άπό τίς μεγάλες κοινοτυπίες πού βλέπομε 
καθημερινά, τό συνιστώμεν άνεπιφυλάκτως.

Παραγωγή First National

Η ΖΩΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον» 

(dubbing)
Έκμετάλλευσις Γουώρνερ-Φέρστ Νάσιοναλ A. Ε.

Ένα ρεαλιστικό δράμα πού έκτυλίσσεται μέσα 
στό γραφικό κσί «έξωτικό» συνάμα περιβάλλον τής 
“Απω Ανατολής. Τό φίλμ έχει άφθονα στοιχεία γιά 
νά έρέση : περιπέτεια, αίσθημα, συγκίνησι, πάθος 
καί λίγο μυστήριο. Άν προσθέσωμε δτι ό σκηνο
θέτης, δ παραγωγικώτατος Μιχαήλ Κούρτιζ, τό έκι- 
νηματογράφησε μέ έπιμέλεια, καί δτι οί ήθοποιοί 
παίζουν πολύ καλά, θά έχωμε τήν έξήγησι τής έπι- 
τυχίας του στό κοινόν μας.

Ή Καίη Φράνσις, πού έγεινε πειά γνωστή καί 
άγαπητή στήν Ελλάδα, ύποδύεται μέ πολύ τάκτ 
καί μέ άντίληψι τόν πρωτεύοντα ρόλον. Κοντά της 
ό Ρικάρντο Κορτέζ θυμίζει παληές του έπιτυχίες. 
Είναι άσφαλώς καλλίτερος άπό κάθε άλλη έμφάνισί 
του στόν όμιλοΰντα. Ό Λίλ Τάλμποτ συμπαθής, άν 
και δέν τοΰ ταιριάζει πολύ ό ρόλος τοΰ ιατρού.
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Εξαιρετικά καλός στό μικρό μά χαρακτηριστικό 
ρόλο του ό Ούώρνερ Όλαντ.

Συμπέρασμα: Φιλμ έμπορικό, άλλά^καί εύσυνεί- 
δητα «γυρισμένο·, πού άρέσει σέ κάθε είδους κοινόν

Παραγωγή Warner Bros

ΣΚΙΕΣ ΠΟΥ ΗΕΡΝΟΥΝ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς». 

(dubbing)
Εκμετάλλευσις Γουώρνερ-Φέρστ Νάσιοναλ A. Ε.

Ή «Γουώρνερ Μπρός» μάς παρουσίασεν έφέτος 
τήν μεγαλυτέραν ποικιλίαν είς τά έργα της. πού 
μπορεί κανείς νά φαντασθή. Άπό τό «Μπαρ τών 
όνείρων* μέχρι τοΰ «Σκιές πού περνούν» μάς έδωσε 
ένα σωρό πρωτότυπα καί ένδιαφέροντα φί*μς. μέ 
τό χαρακτηριστικόν δτι κανένα δέν μοιάζει μέ τ’ 
άλλα». Τό «Σκιές πού περνούν» είναι ένα ρεαλιστι
κό δράμα, πού δείχνει, πώς, μιά γυναίκα ώμορφη 
κατορθώνει νά έπίτύχη στή ζωή, δταν πνίγει τά 
αίσθήματά της καί δέν έπιζητεΐ παρά τό συμφέρον 
της. Ή ήρωΐς του Λίλιαν είναι πρόσωπο ζωντανό 
καί άντιπροσωπευτικό τής εποχής μας.

Σκηνοθέτης είναι ό "Αλφρεντ Γκρήν. Τό έργον 
του διατηρεί τόν ρεαλιστικό τόνο τοΰ σενάριο. Είναι 
έργασία εύσυνείδητη καί αξιόλογη, χωρίς νά είναι 
έξαιρετική. Τό φίλμ μπορεί ιανείς νά πή δτι διαι
ρείται σέ δυό άνισα μέρη. Τό πρώτο είναι άσυγκρί- 
τως άνώτερο. Τό φινάλε, μέ τήν μεταβολή τοΰ χαρα' 
κτήρος τής Λίλιαν, μάς φαίνεται δτι έρχεται κάπως 
άπότομα.

‘βρισμένες ύπερβολές στό σενάριο (δπως λ.χ. ή 
εύκολία μέ τήν όποιαν ή Λίλιαν κατορθώνει καί 
έπιτυχαίνει τούς σκοπούς της δέν βλάπτουν. Είναι 
τρόπον τινα ό μεγεθυντικός φακός πού θέλει νά μάς 
δείξει καλλίτερα καί πιο ζωηρά τά πράγματα.

Όλη ή ερμηνεία τοΰ φίλμ στηρίζεται επάνω 
στήν Βαρβάρα Στάνγουΐκ. Ή συμπαθής αύτή καλ- 
λιτέχνις, μέ τό έκφραστικώτατο πρόσωπο, παίζει 
πολύ ικανοποιητικά. Λίγοι άπό τούς γνωστούς «άστέ- 
ρας» θά μποροΰσαν νά κρατήσουν τόσον έπιτυχώς 
τόν δύσκολον αύτόν ρόλον.

Τό φίλμ έδώ ήρεσε καί έσημείωσεν έπιτυχίαν.

Παραγωγή Tobis
ΗΡΩ-ΓΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ

Όμιλοΰσα γαλλισΊ Προεβλήθη στό «Παλλάς» 
Εκμετάλλευσις Άνων. Κινημ. ‘Εταιρίας

Ό Ζάκ Φεϋντέρ διά τό έργον του αύτό έτιμήθη 
μέ τό πρώτον βραβεΐ,ον τοΰ Γαλλικού Κινηματογρά
φου διά τό 1936. Ή τιμή αύτή ήταν δικαία άν λάβη 
κανείς ύπ’ δψιν τήν πρωτοτυπίαν ιδίως καί τήν καλ
λιτεχνικήν σκηνοθεσίαν τοΰ φίλμ.

Πρόκειται περί μιάς καυστικής σατύρας πού 
έκτυλίσσεται κατά τόν 17ον αιώνα είς τήν Φλάνδραν, 
δταν ή χώρα αύτή ήταν ύποτελής στούς Ισπανούς. 
ΟΙ ’Ισπανοί άναγγέλουν είς τόν δήμαρχον τής πό- 
λεως Μπόμ δτι κάποιος άρχων μέ τήν άκολουθίαν 
του πρόκειται, διαβαίνων άπ’ έκεΐ, νά καταλύση 
γιά λίγες μέρες στήν πόλιν του. ΟΙ Φλαμανδοί, δει
λοί καί έπηρεασμένοι άπό τάς φήμας γιά τήν βαρ
βαρότητα τών Ισπανών, άποφασίζουν νά κρυφτοΰν 
καί ν’ άφήσουν τις γυναίκες των νά ύποδεχθοΰν τόν 
έχθρόν. Ό δήμαρχος προσποιείται τόν νεκρόν καί ή 
γυναίκα του, άηδιασμένη άπό τήν δειλία τοΰ άνδρός 
της, άναλαμβάνει νά φυλάξη αύτή τήν πόλιν. Τό τί 
έπακολουθει είναι εύνόητον. Οί Ισπανοί τήν έπομέ- 
νην φεύγουν ένθουσιασμένοι καί γιά νά δείξουν τήν 

εύγνωμοσΰνην των άπαλάσσουν τήν πόλιν άπό τούς 
φόρους ένός χρόνου.

"Ενα τόσο πρωτότυπο θέμα, στά χέρια τοΰ Ζάκ 
Φεϋντέρ άπέδωσε περίφημα άποτελέσματα. "Ολη ή 
λεπιή σάτυρα, δλη ή ειρωνία καί ή φινέτσα του διε- 
τηρήθησαν. Ή «‘Ηρωική Παρέλασις» είναι άντιπρο- 
σωπευτικόν έργον τοΰ καλοΰ γαλλικού πνεύματος. 
Είναι τό είδος πρός τό όποιον ό γαλλικός κινημα
τογράφος έπρεπε νά στραφή, είδος πού περιέργως 
μόνον στήν ’Αμερική έως τώρα άνεπτύχθη μέ τά 
έργα τοΰ Λιούμπιτς καί τοΰ Λά Κάβα. Φαίνεται δέ 
δτι γι’ αύτόν άκριβώς τόν λόγον καί ή γαλλική έπι- 
τροπή τό έπροτίμήσεν άπό τά άλλα φίλμς τής έφε- 
τεινής παραγωγής.
*S9| Από άπόψεως «έσωτερικής· διευθύνσεως διδα
σκαλίας καί έξωτερικής ρεζί τό φίλμ είναι άπό τά 
καλλίτερα πού είδαμε έφέτος. Αί είκόνες του θυμί
ζουν έργα περίφημων Φλαμανδών ζωγράφων.

Ό Ζάκ Φεϋντέρ, ό ποιητής σκηνοθέτης τής «Ά- 
τλαντίδος», δ ρεαλιστής τής «Τερέζας Ρακέν», ό 
δυνατός δημιουργός τοΰ «Μεγάλου ΠαιχνιδιοΟ», μέ 
τήν -Ηρωικήν Παρέλασιν» καταπιάνεται μέ ένα 
έργο τελείως διαφορετικό άπό τά προηγούμενά του. 
Δείχνει δτι τά έξαιρετικά ταλέντα θαυματουργούν 
σέ ότιδήποτε καί άν άφοσιωθοΰλ. ‘Η φινέτσα του, 
ή δηκτικότης του, καταπλήσσουν. Ή μόνη παρατήρη- 
σις πού έχομε νά τοΰ προσάψωμε είναι δτι τό φίλμ 
γενικώς έπρεπε νά είναι πειό έλαφρό, πειό γοργό, 
πειό ζωηρό. "Ενα τέτιο είδος δέν πρέπει ποτέ νά 
κουράζη καί αύτό δέν μπορούμε νά τό ποΰμε γιά 
τήν «'Ηρωική Παρέλαση». ‘Υπάρχουν σκηνές πού 
τραινάρουν, δπως καί ώρισμένα «παραγεμίσματα» 
περιττά. Μόνον σ’ αύτό τό σημεΐον ύστερεϊ ό Φεϊν- 
τέρ τοΰ Λιούμπιτς, τοΰ όποιου τά έργα έκτυλίσσον- 
ται πάντοτε σέ θαυμάσιο στρωτό ρυθμό.

Οί ήθοποιοί δλοι στή θέσι των. ‘Η Φρανσουάζ 
Ροζαί, αύτό τό έξαιρετικά καί πολυσύνθετο ταλέντο 
τοΰ γαλλικού κινηματογράφου, θαυματουργεί, γιά 
μιά άκόμη φορά στό δύσκολο ρόλο τής δημαρχίνας. 
Ή ι,οικιλία τών έκφράσεών της, ή ψυχολογική της 
δεινότης, εύρίσκουν έλεύθερον πεδίον δράσεως. Ό 
Ζάτ Μυρά, σ’ ένα κάπως περιορισμένο ρόλο, τοΰ 
’Ισπανού άρχοντος, μετρημένος καί άψογος. Έπίσης 
έξαιρετικός ό Λουΐ Ζουβέ, ό μεγάλος ήθοποιός τής 
γαλλικής σκηνής, ώς κληρικός. Ό Άλέρμ, ώς δή
μαρχος, έχει μερικές έκφράσεις άπολαυστικές. 
Καλές έπίσης ή νόστιμη Μισελίν Σείρέλ, ώς κόρη 
τοΰ δημάρχου, καί ή Λίν Κλοβέρ.

Ή «Ηρωική Παρέλασις», έργο λεπτό, έξυπιο, 
περίφημα σκηνοθετημένο, καλοπαιγμένο, πρωτότυπο, 
τιμά τήν γαλλικήν παραγωγήν καί γενικά τήν κινη
ματογραφικήν Τέχνην. Ή έπιτυχία του είς τόν τόπον 
μας θά έπρεπε νά ήτο πολύ μεγάλη. Δυστυχώς είναι 
ζήτημα έάν τό κοινόν μας θά μπορέση νά έκτιμήση 
είς τήν άξίαν του τό σπάνιον αύτό κομψοτέχνημα.

Παραγωγή First National

ΝΥΧΓΕΣ ΑΓΩΝΙΑΣ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 

(dubbing)
’Εκμετάλλευσις Γουώρνερ-Φέρστ Νάσιοναλ A. Ε.

Τό έργον αύτό άνήκει στήν κατηγορία τών φίλμς 
γκάγκστερς, πού τόσην έπιτυχίαν γνωρίζουν σ’ δλον 
τόν κόσμον. 'Η ’Αθήνα ίσως είναι άπό τά έλάχιστα 
μέρη πού δέν ύποδέχεται συμπαθώς τό είδος αύτό. 
"Εργα σάν τό περίφημο «Σκάρφες», σάν τό πραγ
ματικό άρισιούργημα «Δέν είμαι ένοχος», έπέρασαν 
σχεδόν άπαρατήρητα. Καί δμως τό είδος αύτό τών 
φίλμς, δταν έννοεΐται είναι έπιτυχημένον, έχει χαρα

κτήρας, τύπους, ζωντάνεια, κίνησιν, περιπετείας, 
συγκίνησιν, και άξίζει πολύ περισσότερον άπό κάτι 
σαχλανάλατες ρομάντσες καί άπό κάτι κοινότυπες 
καί κουραστικές όπερέττες.- Τά γοΰστα καί οί προ
τιμήσεις τοΰ άθηνα'ίκοΟ κοινοΰ είναι γιά πολύ καιρό 
άκόμη ένα μεγάλο αίνιγμα.

Τό «Νύχτες άγωνίας» είναι άπό τά καλύτερα 
τής σειράς. Οί τύποι του είναι ζωντανοί καί άληθι- 
νοί, ή περιπέτειες διαδέχονται ή μιά τήν άλλη, τό 
αίσθημα άντιπροσωπεύεται έπαρκώς, καί τό ένδια
φέρον δέν σταματά καθόλου.

Οί ήθοποιοί άποτελοΰν ένα άπό τά πειό όμοιο- 
γενή σύνολα. Ό Τζαίημς Κάγκνεϋ, ένα άπό τά δημο_- 
ψιλέστερα σήμερον «άστέρια» τοΰ άμερικανικοΰ 
κινηματογράφου, στό ρόλο τοΰ δικηγόρου πού γίνε
ται άστυνομικός γιά νά έκδικηθή τό φίλο του πού 
σκότωσαν οί γκάγκστερς, πολύ πολύ καλός. Ή έξυ
πνη φυσιογνωμία του καί τό ψυχολογημένο καί έκ- 
φραστικό παίξιμό του, έμπνέουν άμέσως τήν συμπά
θειαν. ‘Η Άνν Ντβόρακ περίφημη σέ ώμορφιά καί 
σέ τέχνη. ’Ασφαλώς είναι άπό τά πειό άξιόλογα 
νέα ταλέντα τοΰ διεθνοΰς κινηματογράφου. 'Η Μάρ- 
γκαρετ Λίνσνταικ μάλλον συνηθισμένος τΰπος.

Τό «Νύχτες άγωνίας», φιλμ πραγματικά ένδιαφέ
ρον θά σημειώση παντοΰ δπου προβληθή μεγάλη 
έπιτυχία. Τό κοινόν τών έπαρχιών πολλές φορές 
γνωρίζει νά έκτιμά καλλίτερα άπό τούς άθηναίους 
ώρισμένα έργα

Παραγωγή Milo Filins

Ο ΒΑΡΚΑΡΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΓΑ
Ομιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «’Αττικόν» 

’Εκμετάλλευσις Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη-Α.Ε.Κ.Ε.

Ό «Βαρκάρης τοΰ Βόλγα» πού είδαμε τήν περα
σμένη έβδομάδα άπό τής όθόνης τοΰ «Άττικοΰ» δέν 
έχει καμμιά σχέσι μέ τήν παληά όμώνυμη βωβή 
ταινία τοΰ Σέσιλ ντέ Μίλ. Ό νέος Βαρκάρης τοΰ 
Βόλγα» είναι κυρίως μιά έρωτική περιπέτεια πού 
έκτυλίσσεται μέσα είς τό πλαίσιον τής Ρωσσίας τών 
Τσάρων, μέ τούς δύο τόσον διαφορετικούς κόσμους 
της: τών πλουσίων καί τών πτωχών. Γιά νά δοθή 
δέ μεγαλυτέρα έμπορικότηε είς τό φίλμ έκ μέρους 
τών παραγωγών, τών θρυλλικών βαρκάρηδων, τής 
δυστυχισμένης αύτής όμάδος τών άνθρώπων ποΰ 
περνοΰν τήν ζωήν των σέρνοντας έπάνω στά νερά 
τοϋ Βόλγα τά σλέπια τών πλουσίων.

Σκηνοθέτης είναι ό γνωστός ρώσσος Στριγέφσκυ. 
Τό έργον του έχει πολύ χρώμα, ωραιότατες είκόνες 
(Ιδίως δλες «κείνες ή θαυμάσιες άπόψεις τοΰ Βόλγα) 
καί ηύτύχησ,ε νά έρμηνεύεται άπό ηθοποιούς τής 
άξίας ένός Μπλανσάρ, ένός Βανέλ, ένός Ίνκιτσί- 
νωφ. Άλλά έχει καί μειονεκτήματα. Πρώτα πρώτα 
τό σενάριο δέν είναι οϋτε πολύ ένδιαφέρον, ούτε 
πρωτότυπο, ούτε καί πολύ ψυχολογημένο. Άκόμη 
ύστερεϊ καί στή σύνταξι τών διαλόγων, κι’ αύτό 
μάς έκπλήττει έκ μέρους τοΰ Κεσσέλ, ένός συγγρα 
φέως πού μάς έδωσε έως τώρα δείγματα άναμφι- 
σβήτητα τοΰ ταλέντου του. "Υστερα λείπουν άπό 
τό φιλμ τά νεΰρα, ό ρυθμός. Ένα πειό ζωηρό μον
τάζ θά προσέθετε πολύ στό έργον.

Καί κάτι άκόμη πού μάς έξέπληξε : ένώ ό Στρι
γέφσκυ έχει στή διάθεσί του τόσους καλούς ήθο- 
ποιούς δείχνει άδυναμία νά τούς διευθύνη δπως 
έπρεπε. Ό Ίνκιτσίνωφ, ό μεγάλος Ίνκιτσίνώφ, άδι- 
κεΐται άπό τό ρόλο του. Άλλά ό Βανέλ, πάντοτε 
άψογος στις έμφανίσεις του, έδώ δείχνει μιά άστά 
θεία παιξίματος, πρωτοφανή γι’ αύτόν. Άκόμη καί 
ό ύπέροχος Μπλανσάρ, ένώ έχει ένα «χρυσό ρόλο- 
στή διάθεσί του, δέν είναι στό ύψος του. ‘Η Βέρα 
Κορίν μάς κάνει νά μετανοιώνωμε γιά τά καλά

λόγια πού τής έγράψαμε γιά τή δημιουργία της στό 
«2ον γραφεΐον». γ ή

Μέ τ’ άνωτέρω δέν σημαίνει δτι ό «Βαρκάρής 
τοΰ Βόλγα» δέν είναι' ένα καλό φίλμ. Μάς ήνάγκασε 
δμως νά τήν κρίνωμε αύστηρά γιατί είχε δλα τ.ά 
στοιχεία νά είναι ένα πραγματικό άριστούργημα.

Άπό έμπορικής άπόψεως τό φίλμ είναι προωρι- 
σμένο νά σημειώση σημαντική έπιτυχία. Τήν έγγυ 
ώνται άλλωστε ό τίτλος του καί τά όνόματα τών 
πρωταγωνιστών του.

Παραγωγή Warner Bros

II ΜΑΥΡΗ ΚΟΛΑΣ1Σ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Κοτοπούλη» 

(dubbing)
’Εκμετάλλευσις Γουώρνερ-Φέρστ Νάσιοναλ Α.Ε.

Κάθε έμφάνισις τοΰ Πώλ Μιοΰνι, είναι ένδιαφέ- 
ρουσα. Ό πρωταγωνιστής τοΰ «Σκάρφες» καί τοΰ 
«Είμαι δραπέτης» φροντίζει νά έμφανίζεται πάντοτε 
σέ έργα άξιόλογα. Ή «Μαύρη Κόλασις» δέν άπρτε- 
λεΐ έξαίρεσιν τοΰ κανόνος. "Ισως τό στύλ τοΰ έργου 
νά μήν είναι έκεΐνο πού ταιριάζει περισσότερο στόν 
μεγάλο καλλιτέχνη Πάντως, παρά τάς ώρισμένας 
έπιφυλάξεις μας, πρόκειται γιά ένα έργο σημαντικό, 
πού ξεφεύγει άπό τά συνηθισμένα καλούπια.

Ή ύπόθεσις έκτυλίσσεται σ’ ένα συνοικισμό άν- 
θρακωρύχων, καί μάς παρουσιάζει τή ζωή τών έρ- 
γατών, μέ τά βάσανά τους, τάς διασκεδάσεις τους, 
τις βλέψεις τους καί τις άπογοητεύσεις τους, τις 
μικροφιλοτιμίες καί τούς καυγάδες τους, τις άπερ- 
γίες καί τήν πείνα τους. 'Η σοσιαλιστική έπίδρασις 
είναι όλοφάνερη στό φίλμ.

Ό σκηνοθέτης, ό Μιχαήλ Κούρτιζ, έφρόντισε ν’ 
άποδώση δσον τό δυνατόν ρεαλιστικώτερα αυτή τήν 
άνθρώπινη τραγωδία. Αποτέλεσμα είναι νά κουρά
ζεται κάπως ό θεατής άπό τήν μονοτονία τοΰ περι
βάλλοντος, άπό τήν φτώχεια καί άπό τις άντιπαθη- 
τικές καί άσχημες φυσιογνωμίες πού έπικρατοΰν 
στό φίλμ. Άλλά άν άπό έμπορικής άπόψεως αύτό 
βλάπτει μάλλον τό φίλμ, άπό καλλιτεχνικής συμ
βαίνει τό άντίθετον γιατί έτσι έχουμε ένα πραγμα
τικό ντοκουμέντο, ένα κομμάτι άληθινής ζωής, άπό 
τό ζωή τών άνθρακωρύχων.

Ό Πώλ Μιοΰνι, στό ρόλο τοΰ έργάτη πού παρα
σύρεται άπό κάποιον έπιτήδειο στήν άπεργία καί 
πού κατορθώνει στό τέλος μέ τόν ήρωϊσμό του νά 
έξαγοράση αύτό του τό σφάλμα, έπιτυχαίνει μιά 
καλή δημιουργία. Στή σκηνή τοΰ έφιάλτη του καθώς 
καί σέ δλες τις σκηνές πού έκτυλίσσονται κάτω 
στά άνθρακωρυχεΐα είναι περίφημος. Στήν άρχή 
μόνον, τό παίξιμό του είναι λιγάκι ύπερβολικό καί 
βεβιασμένο. Ή Κάρεν Μόρλεϋ ζή πραγματικά τό 
ρόλο της.

Ή «Μαύρη Κόλασις», έργο ρεαλιστικό καί άν- 
θρώπινο, τιμά τόσον τούς παραγωγούς της δσον 
καί τόν σκηνοθέτην της πού είχαν τό θάρρος νά 
τήν παρουσιάσουν.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΟΣΕΙΣ ΣΪΝΔΡΟΜΩΝ

Σ. Παναγιωτόπουλθς
Κ. Χαιζηξάνθης
Τ. Μαρτίνος
C. Constant
Τηλ. Σπυριδης

Αίγιον 1·9·93δ
Ξάνθη 1-1-936
Άθήναι 1-4-936
Berlin 1-1-936
Άθήναι 1 4-936

Μέχρι 30- 8-936 
» 30-12-936

» 30- 3-937
» 30-12-936

» 80- 3-93Ϊ
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Δυστυχώς, μολονότι διερχόμεθα τήν περίοδον 
τής Μ. Τεσσαρακοστής κατά τήν όποιαν είθισται 
νά προβάλλονται τά έκλεκτότερα έργα καί κατά 
συνέπειαν οί Κινηματογράφοι νά πραγματοποιούν 
τάς καλυτέρας εισπράξεις, έφέτος καί μέχρι σήμε
ρον τούλάχιστον ή προβολή τών έκλεκτών ταινιών 
καταλλήλων διά τήν έποχήν, ύπήρξεν πολύ περιορι
σμένη. Διά τόν λόγον αύτόν καί αί εισπράξεις τών 
κινηματογράφων υπήρξαν έλάχισται, έναντι τών 
εισπράξεων προηγουμένων έτών τής αύτής έποχής.*Ν « * *Κατάιτό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν 
είς τους κεντρικούς μεγάλους κινηματογράφους, τά 
έξής έργα α' βιζιόν.

Πάν&εον: 2—8 Μαρτίου “Η ζωή άρχίζει σήμερον,, 
μέ τήν Καίη Φράνσις, 9—15 Μαρτίου “Χέρμαν καί 
Δωροθέα,, καί 16—22 ίδίου “Χρυσές μποΰκλες,, μέ 
τήν Σ. Τέμπλ.

Παλλάς·. 2—8 Μαρτίου “Ηρωική παρέλασις,, μέ 
τόν Ζάν Μυρά, 9—15 Μαρτίου “Σκιές πού περνούν,, 
καί 16—22 "Σαμψών,, μέ τόν Χάρρυ Μπώρ καί τήν 
Γκ. Μορλαί.

Σπλέντιτ·. 2—8 Μαρτίου "Ξανθή Κάρμεν,, μέ τήν 
Μάρθα "Εγκερθ, 9—15 Μαρτίου ‘‘Νύχτα γάμου,, μέ 
τήν "Αννα Στέν καί 16—22 ίδίου "Ρομπέρτα,,.

'Αττικόν. 2—8 Μαρτίου “Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα,, 
μέ τόν Πιέρ Μπλανσάρ, 9—15 Μαρτίου “Δαυίδ Κόπ- 
περφιλδ,, καί 16—22 ίδίου “Δαυίδ Κόππερφιλδ,, καί 
16—22 ίδίου “'Η Επιφυλακή,, μέ τόν Βικτώρ Φρανσέν 
καί τόν Σινιορέ.

Τιτάνια : 2—8 Μαρτίου ‘‘“Οταν δ έρως ψιθυρίζει,, 
μέ τόν Φραΐλιχ, 9—15 Μαρτίου “Αγάπα με γιά 
πάντα “μέ τήν Γκραίης Μούρ καί 16—22 ίδίου "Ή 
γόνδολα τών χιμαιρών,,.

‘Απόλλων: 2—8 Μαρτίου ή δευτέρα καί τελευ
ταία έποχή_τοΰ “Ό τελευταίος τών Μοϊκανών,, 9—15 
Μαρτίου “Ξανθή Κάρμεν,, καί 16—22 “Ό ύπ’ άρ. 1 
δημόσιος κίνδυνος,,.

Κοτοπούλη; 2—8 Μαρτίου “Τό ίπποδρόμιον τοΰ 
θανάτου,, μέ τόν Χάρρυ Πήλ, 9 — 15 Μαρτίου “Ό 
βαρκάρης τοΰ Βόλγα,, καί 16—22 ίδίου “Ένας φόνος 
στή Βουδαπέστη,,. * * * 
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον αί είς Α' βιζιόν προ· 
βληθεΐσαι ταινίαι είς τούς μεγάλους κεντρικούς Κινημα
τογράφους, έπραγματοποίησαν τά κάτωθι εισιτήρια.

Έβδομάς 24—1 Μαρτίου 1936.
ΤΙΤΑΝΙΑ «Ή κωμωδία τής ζωής», ταινία οωοσική.
Αευτέρα 24 Φεβρουάριου Εισιτήρια 3896
Τρίτη 25 » 2470
Τετάρτη 26 » » 1942
Πέμπτη 27 » » 1676
Παρασκευή 28 > » 1165
Σάββατον 29 > » 1511
Κυριακή 1 Μαρτίου » 2196

Τά δλον > 14856
ΠΑΛΛΑΣ ·■ Βικτώρια», Λ. Ούλριχ.
Δευτέρα 24 Φεβρουάριου Εισιτήρια 3118
Τρίτη 25 > » 1840
Τετάρτη 26 > > 1779
Πέμπτη 27 > > 1868
Παρασκευή 28 > > 1415
Σάββατον 29 > > 2009
Κυριακή 1 Μαρτίου > 2793

Τά δλον > 14822

ΑΤΤΙΚΟΝ «Βίβα Βίλλα», Β. Μπήρου.
Δεύτερα 24 Φεβρουάριου Εισιτήρια 3365
Τρίτη 25 » > 2391
Τετάρτη 26 » > 1955
Πέμπτη 27 > > 1832
Παρασκευή 28 ■ 1597
Σάββατον 29 > 1907
Κυριακή 1 Μαρτίου » 3261

Τό δλον » 16308
ΣΠΛΕΝΓΙΤ «Ήμερολόγιον μιάς ερωτευμένης·, X. Γ ιαράϊ
Δευτέρα 24 Φεβρουάριου ΕΙσιτήρια 1665
Τρίτη 25 > 1562
Τετάρτη 26 » » 1910
Πέμπτη 27 » ■» 1808
Παρασκευή 28 » 1660
Σάββατον 29 » ■» 2015
Κυριακή 1 Μαρτίου » 2590

Τό δλον » 13210
ΠΑΝΘΕΟΝ «Νύχτες αγωνίας», Τζ. Κ’άγκνβΰ.
Δευτέρα 24 Φεβρουάριου Εισιτήρια 2523
Τρίτη 25 » 1700
Τετάρτη 26 > » 1660
Πέμπτη 27 » 1401
Παρασκευή 28 » 1470
Σάββατον 29 > » 1724
Κυριακή 1 Μαρτίου » 2683

Τό δλον » 13161
ΑΠΟΛΛΩΝ «Ό τελευταίος τών Μοϊκανών», Α' 'Εποχή.
Δευτέρα 24 Φεβρουάριου Εισιτήρια 1792
Τρίτη 25 > > 972
Τετάρτη 26 » > 852
Πέμπτη 27 > » 793
Παρασκευή 28 » 755
Σάββατον 29 » » 922
Κυριακή 1 Μαρτίου > 2007

Τό δλον 809:5
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 'Μαύρη κόλασις», Π. Μιοϋνι.
Δεύτερα 24 Φεβρουάριου ΕΙσιτήρια 2995
Τρίτη 25 » 1549
Τετάρτη 26 » 1316
Πέμπτη 27 > 1018
Παρασκευή 28 » 1007
Σάββατον 29 1018
Κυριακή 1 Μαρτίου 2339

Τό δλον 12127
Έβδομάς 2— 8 Μαρτίου 1936.

ΤΙΤΑΝΙΑ « Όταν ό έρως ψιθύριζε ι», Γ. Φραΐλιχ
Δευτέρα 2 Μαρτίου Εισιτήρια 1672
Τρίτη 3 » » 1625
Τετάρτη 4 » » 1883
Πέμπτη 5 > » 1624
Παρασκευή 6 > » 1463
Σάββατον 7 » » 1999
Κυριακή 8 > > 3083

Τό δλον 13349
ΠΑΛΛΑΣ 'Ηρωική Παρέλασις» Ζ. Μυρά.
Δευτέρα 2 Μαρτίου Εισιτήρια 2232
Τρίτη 3 » 1543
Τετάρτη 4 » 1379
Πέμπτη » 1215
Παρασκευή 6 » 1023
Σάββατον 7 » 1305
Κυριακή 8 > 2397

Τό δλον 11094
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ΑΤΤΙΚΟΝ «Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα», Π. Μπλανσάρ.
Δευτέρα 2 Μαρτίου ΕΙσιτήρια 4524
Τρίτη 3 4300
Τετάρτη 4 » » 3712
Πέμπτη 5 3069
Παρασκευή 6 2580
Σάββατον 7 3311
Κυριακή

ΣΠΛΕΝΤΙΤ

8
Τό δλον » 

Ξανθή Κάρμεν», Μ. Έγγερθ.

5389
26885

Δευτέρα 2 Μαρτίου Εισιτήρια 2665
Τρίτη 3 » » 2871
Τετάρτη 4 » * 2714
Πέμπτη 5 2423
Παρασκευή 6 2072
Σάββατον 7 2871
Κυριακή 8

Τό δλον »
3858

19474
ΠΑΝΘΕΟΝ Ή ζωή αρχίζει σήμερον», Καίΰ Φρανσίς.
Δευτέρα 2 Μαρτίου Εισιτήρια 1ο33
Τρίτη 3 1624
Τετάρτη 4 1443
Πέμπτη ό 1283
Παρασκευή 6 1127
Σάββατον 1184
Κυριακή 8

Τό δλον »
2070

'10264
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Ίπποδρόμιον τοΰ θανάτου», X. Πήλ.
Δευτέρα 2 Μαρτίου Εισιτήρια 1092
Τρίτη 3 1062
Τετάρτη 4 992
Πέμπτη 5 692
Παρασκευή 6 735
Σάββατον 1 » 820
Κυριακή 8

Τό όλον »
2208

~7601
ΑΠΟΛΛΩΝ «Ό τελευταίος τών Μοϊκανών»’, Β έποχή.
Δευτέρα 2 Μαρτίου Εισιτήρια 725
Τρίτη 3 654
Τετάρτη 4 550
Πέμπτη 5 815
Παρασκευή 6 786
Σάββατον 7 1082
Κυριακή 8 » ’

Τό δλον »
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα κατά 
τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα καί 
κατά τήν πρώτην έποχή.

Σύνολον
Έβδομάς 9—15 Μαρτίου 1936.

ΤΙΤΑΝΙΑ «’Αγάπαμε για πάντα», Γκρ. Μούρ.

2717
7329

8.093
15432

Δευτέρα 9 Φεβρουάριου Εισιτήρια 2238
Τρίτη 10 3409
Τετάρτη 11 2472
Πέμπτη 12 2006
Παρασκευή 13 1758
Σάββατον 14 2335
Κυριακή

ΠΑΛΛΑΣ

15 » »
Τό δλον 

«Σκιές πού περνούν», Β. Στάνγουϊκ.

3024
16242

Δευτέρα 9 Μαρτίου Εισιτήρια 2203
Τρίτη 10 1765
Τετάρτη 11 1492
Πέμπτη 12 1297
Παρασκευή 13 1129
Σάββατον 14 1462
Κυριακή 15

Τό δλον
2126

11474

13

ΑΤΤΙΚΟΝ « Δαυίδ Κόππερφιλδ», Λ. Μπάρρυμορ.
Δευτέρα 9 Μαρτίου ΕΙσιτήρια 875
Τρίτη 10 » > 1093
Τετάρτη 11 » > 996
Πέμπτη 12 » > 980
Παρασκευή 18 » » 918
Σάββατον 14 ♦ > 128<
Κυριακή 15 » > 1849

Τό όλον 7997
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Νύχτα Γάμον , "Αννα Στέν.
Δευτέρα 9 Μαρτίου Εισιτήρια 2891
Τρίτη 10 » » 2672
Τετάρτη 11 » » 2867
Πέμπτη 12 > > 2258
Παρασκευή 13 > » 1610
Σάββατον 14 » » 2383
Κυριακή 15 » » 3093

Τό δλον 17774
ΠΑΝΘΕΟΝ «Χέρμαν καί Δωροθέα» Γ. Φραΐλιχ.
Δευτέρα 9 Μαρτίου Εισιτήρια 1044
Τρίτη 10 » 1065
Τετάρτη 11 1177
Πέμπτη 12 » 1132
Παρασκευή 13 » 96·>
Σάββστον 14 » 1488
Κυριακή 15 * 1916

Τό δλον 8787
ΑΠΟΛΛΩΝ • Ξανθή Κάρμεν Μάρθα Έγκερθ.
Δευτέρα 9 Μαρτίου Εισιτήρια 644
Τρίτη 10 » 746
Τετάρτη H » » 761
Πέμπτη 12 » » 684
Παρασκευή 13 » » 532
Σάββατον 14 » » 918
Κυριακή 15 » > 1978

Τό δλον » 6313
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ « Ό βαρκάρης τοΰ βόλγα».
Δευιέρα 9 Μαρτίου Εισιτήρια 1781
Τρίτη 10 » 1436
Τετάρτη 11 » » 1341
Πέμπτη 12 » » 1027
Παοασκευή 13 » > 812
Σαββατον 14 > » 1502
Κυριακή 15 > » 3563

Τό δλον » 11462
Δέον νά σηιιειωθή δτι κατά

τήν πρώιην του προβολήν εις
τό “Αττικόν,, επραγαατοποιησεν

26885
** *

Είς τόν έπί τής όδοΰ Καρόλου νέον Θερινόν Κινη
ματογράφον τών κ. κ. Πιτσάκη, Τζέμη καί Σολάτση 
έδόθη τό όνομα “'Ερμής,,.

Ο _____-------------------
Πειραιεύ;

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα "Κέρινες μάσκες,· 
“Μή μέ ξεχνάς,, καί “Τό ήμερολόγιον μιάς έρωτευμένης,,·

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα “Βικτωρία,, “Η ζωή 
αρχίζει σήμερον,, καί “Ρεγγίνα,,.

Χάϊ-Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα “Κόμης Όμπλι- 
κάντο,' “Μητρότης,, καί “Ο βαρκάρης τοΰ Βόλγα,,.

Κάπιτολ. Προεβλήθησαν τά έργα “Βίβα Βίλλα,, ‘Ά
στατη γυναίκα,, καί “Νύχτα γάμου,,

Κρνατάλ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα
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“Κάστα Ντίβα,, “Μπαντέρα,, καί “Η πρώτη φλόγα,,.
Εκλαίρ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα “Κα- 

λιεντε,, “Βίβα Βίλλα,, καί “Τά απόκρυφα τής Τσέκας,,.
‘Απόλλων (Ν. Κοκκινιας) Προεβλήθησαν τά έργα Ή 

ευτυχία,, “Μαΰρα Ρόδα,, καί “Η κωμωδία τής ζωή:,,. 
<8«οσοτλ·νίχη

Ήλύσια. Πρβεβλήθησαν τά έργα «Βίβα Βίλλα», «Καί- 
νιγκσμαρκ», καί «Ό κόμης Όμπλιγκαντό».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μή μέ ξεχνάς», 
« Η κωμωδία τής ζωής» καί «Αγάπα με γιά πάντα». 
, Διονυσία. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή ευτυχία», «Τό 
ημερολαγιον μιας ερωτευμένης» καί «“Οταν δ έρως ψι
θυρίζει».

ΙΤατε. Προεβλήθησαν τά έργα «Παραμονή Ναυμα
χίας», «Τά απόκρυφα τής Τσέκας», «Γιατί νά δουλεύ
ουμε ;» «‘Ο κυρίαρχος τής ζούγκλας» καί «Διπλό ρο- 
μάντσο».

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Λίμνη τών γυ
ναικών», «Ταρζάν», «Ή μνηστή τοΰ Φρακενστά'ίν», «‘Ο 
άρχισιδηρουργός», «Χωρίς οικογένειαν» καί «‘0 Τάφος 
τοΰ Ινδού».

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τό έργα «Μονάχη στή ζωή». 
«Παρθένος μητέρα» καί «Φολί Μπερζέρ».

Ε&νικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύχτα έρω
τος», «Ή κατάσκοπος» καί «Νοκτοΰρνο».

Παν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Χονολουλοϋ», 
«Μανουελίτα», «Ο υιός τού Ζορό», «Βασίλισσα Χριστίνα», 
«Νυκτερινή πτήσις», «Ό Άρχισιδηρουργός» καί «Χα
ραυγή».

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά, «‘Ο καβαλλάρης φάν
τασμα», .«Μεξικανός συμμορίτη;», «‘Ιπποδρόμιον φάντα
σμα», .«'Αστυνόμος μουσικός». «Στοιχειωμένος χρυσός», 
« Η νύφη τής ζούγκλας», «Ή μνηστή τοΰ Φρακενστά'ίν» 
καί «‘Ο δαίμων τοΰ αίθέρος».

Κυβελεια. Προεβλήθησαν «Το σημεϊον τοΰ σταυροΰ», 
η κηδεία, τοΰ Κονδύλη, «Καί τώρα φίλα με οσβ θέλεις», 
«Στα νύχια τών δολοφόνων», «Ποτέμκιν», «Λιμπελάι» 
καί «Άζέφ».

Αχιλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυστικόν τών 
Βοροντσεφ», «Ραγισμένες καρδιές», «Στή χώρα τών ο
νείρων», «Περιπέτειαι στή Χονολουλοϋ», «’Ασμα ασμά
των», «Μουλέν Ρουζ» καί «Βασίλισσα Χριστίνα».

‘Ολύμπια, Προεβλήθησαν τά έργα «Στήν τρέλλα τού 
καρναβαλιού», ‘Η κηδεία τού Κονδύλη, «Άσμα ασμά
των» καί «Τό σημεϊον τοΰ σταυροΰ».
Πάτραι

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Κλό-Κλό», «Τό δι
πλό ρομάντζο» καί «Μαζούρκα».

Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τα έργα «Ό
νειρα κοριτσιών» καί «Ό δόκτωρ X».

Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν «Οί επιδρομείς» 
και «Ό δοκτωρ X», Άνδριόπουλος
Καβάλλ»

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο κλέπτης», 
«Κάστα Ντίβα», «Μ’ αγαπά τρελλά», «Μπαντέρα» καί »Τό 
παραστράτημα».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κόσμος προχω
ρεί», «‘Ο μικρός συνταγματάρχης», «Βαμμένος πέπλος», 
«Ή^κρυφή αγάπη» καί «Μονάχη στή ζωή».

■ΑϊμΛι;. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Π Σφαγή», «Ό στοι- 
χειωμίνος θησαυρός», «Σαμαράγκ», «‘Ο άνθρωπος μέ τά 
δυο πρόσωπα», «Άριζόνια» καί «Τό φλέγόμενο άερο- 
πλάνο». Βασιλακος
'Ηράκλειον

Πουλακάκη, Προεβλήθησαν τά έργα ‘' Βαρώνος ά- 
τσίγγανος,, καί “Ο σιδηροΰς δούξ,,.

Απόλλων, Προεβλήθησαν τα έργα “Ανοιξιάτικο τρα 
γούδι,, “Η μάσκα τοΰ Φοΰ-Μαντσού„ καί Μαΰρα μάτια,.

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό σπήτι τοΰ μυ

στηρίου,, μέ τόν Κάρλωφ, “Η νήσος τών κινδύνων» καί 
‘ "Ενα φιλί μπρος στόν καθρέφτη,,.
Δράμα

Μέγας Προεβλήθησαν τά έργα ‘Ό άσωτος υιός,, 
“Χωρίς οικογένειαν,, “Η πριγκήπισσα Άλεξάνδ.α,, 
“Φτερό στόν άνεμο,, “Νύκτες Πετρονπόλεως,, “Μαρίτα,, 
καί “Τό μυστικόν τών Βοροντσέφ,,.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Ο υπερασπιστής 
τοΰ νόμου., “Χόρ-χόρ αγάς,, “Ο θρίαμβος τοΰ Τίμ„ 
“Άπηγορευμένη αγάπη,, “Έσκιμώ,, καί “Κάρμεν,,.
Χανιά

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Κόλασις είς τούς 
αιθέρας,, “ Επικίνδυνη κληρονομιά,, “"Εγκλημα καί τι
μωρία,, μέ μεγάλην επιτυχίαν,, “Γκράντ Ότέλ., “Ραγι
σμένες καρδιές,, “Etc τό περιθώριον τής ζωής,,.

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα “Η ταξειδιώτις,, 
“Μιά βραδυά στο Βουδαπέστη,, “Ησαΐα χόρευε,, καί 
“Εύθυμη χήρα,, άπαντα έπιτυχώς. Κολλάρος
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα Τθ φάνιασμα τοΰ 
Ωκεανού», «Ίό στοιχειωμένο καράβι», «Ή γυναίκα στό 
βολάν, «Ρομάνς» «Νέαι περιπέτειαι τοΰ Ταρζάν», «‘Η 
άρτοπώλις τών Παρισίων», «Ή Άνάστασις», μέ μεγά- 
λμν έπιτυχίαν, «Νέα Ύόρκη-Μαίάμι», ό Τζίμ Αόντος καί 
«’Ισραήλ».

Πάν&εον Προεβλήθησαν «‘Ο δήμιος», «Ματωμένη 
χαραυγή», «Ό κυρίαρχος τοΰ κάμπου», «Ό δόκτωρ X» 
«Ή νήσος τών χαμένων ανθρώπων», «‘Ο νικητής», «Στά 
βάθη τοΰ Ωκεανού», Είμαι ένας δραπέτης» καί «Κάστα 
Ντίβα». Σωφρονιάδης
A'tyiev

Άνάπλασις Προβλήθησαν τά έργα «Τό τραγούδι τοΰ 
Νείλου», «Έν όνόμαιι τοΰ νόμου». -Καλικάντζαροι», ή 
κηδεία τού βασιλέως τής ’Αγγλίας, «Ό πρωτοπυγμάχος», 
«Δύσκολη στιγμή», «Σαπφώ», «Νατάσσα», «Τα απρόο
πτα τοΰ βαγκόν λί» καί «’Ανάμεσα σέ δυό καρδιές».

ΛΓίΐούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή ωραία τής 
Γρενάδης», «ΟΙ πειραται τοΰ άέρος«, «Ριγολέτος», -Μα
ρία Θηρεσία», «Τό βάλς τοΰ Δουνάβεως» καί «Πολωνέ
ζικο αίμα». Καρβέλας
Βόλος

Άχίλλειον Προεβλήθησαν τά έργα «Παρθένος μη
τέρα», «Μις Μπά» καί «Αύτοκρατορικός δρόμος»

Τινάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Νεες περιπέτειες 
τοΰ Ταρζάν», «Μέσα στή θύελλα» και «Βαριετέ».
Πύργος

Τιτάνια Προεβλήθησαν τά έργα «Ό τυχοδιιόκτης», 
• Ό αύτοκρατορικός δρόμος», «Νατάσσα», «Στά κύματα 
τοΰ Βόσπορου», «Κική» καί «Ό μικρός συνταγματάρχης».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα Έπιζόντ», -Τό 
μυστικόν τήςκ. Μπλάνς,» '-’Ετσι είναι ή Σιμόν», «Άσμα 
Άσμάτων», «Ό πρωταθλητής», -Τό τραγικό καράβι» καί 
«Μπουμπούλ, ό βασιλεύς τών νέγρων».

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άνθρωπος άπό 
τό Μεξικό», «"Ιλιγγο;», «Τό μυστικόν τού λεωφορείου», 
«Τά τελευταία του ίχνη» καί «Ό νόμος τής γροθιάς». 
Κοιλάμοιι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ραγισμένες καρ
διές», «‘Η καλύτερα μου πελάτις-, «Βαρώνος άτσίγγανος», 
«Τό καμπαρέ τών ονείρων», «Τυφών» «‘Ο σίδηρους δούξ». 
«Πολυμελής οικογένεια», «Χειμωνιάτικο όνειρο», «Είκοσι 
χιλιάδες χρόνια στό Σίγκ-Σίγκ» καί Έξτάζ».

"Εσπερος, Προεβλήθησαν «‘Η ταξειδιώτις», «‘Ο τάφος 
τοΰ Ινδού», «’Αγνός γλεντζές», «Πρίγκηψ Ιωάννης», «Ό 
έρως θέλει πείσματα» καί «Ή νήσος τών θησαυρών».

Λαϊκής Σχολής. Προεβλήθησαν τά έργα «Πολωνέζικο 
ρομάντζο», «Βατερλά»·, «Νέα ‘Υόρκη-Μιαμί», «Ό δή
μιος», «Ζουζοΰ», «Ματωμένη χαραυγή» καί «Οί κύριο, 
τοΰ Μαξίμ». Ε. Μπατάγιας

zEISs 
IKON

I. IQANN0Y & Α. ΜΑΛΛΗΣ 
Κ.νπματογραφικαί Μπχαναΐ 

καί 'Εξαρτήματα

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Eu ΘΕΣΙΣ
Πατησίων 99 — Τηλέφωνον 80-684 — ΑΦΗΝΑΙ
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CINE RADIO
‘Ομιλοΰσαι Κινηματογραφικοί ’Εγκαταστάσεις 

ΣΤΟΑ ΦΕΞΗ 18—52- 53-78 
Άρ Τηλεφ. 26 213

ΚΩΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ: Πανεπιστπυίου 3ί> — Άριθ. Τηλεφ. 29.513 

ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΗΣΙΣ · ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Αντιπροσωπεία
ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ /^ΟΡΑΙΝ - ΠίϊΡΙ

ΓΟΥίΙΡΝΕΡ ΜΠΡΟΪ ΦίΡΗ ΝΑΪΚΝΑΛ ΦΙΛΜΪ
ελλάς α. ε.

'Εταιρεία Έκμετσλλεύσεως Κινηματογραφικών ταινιών 
ΑΘΗΝΑΙ : Γραφεί ι Πατησίων 32 

Τηλέφωνον: 28 541 Τηλεγρ. Δ)σις «Βανεβάρ»

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗ Μ ΑΤΟΓΡΑ Φ. 

ΑΘΗΝΑΙ
‘Οδός ‘Ομήρου 2 

Τηλέφωνον 21.830

ΕΛΑΗΗΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΪΙΪ
>. ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
’Οδός Τσιμισκή 7 
Τηλέφωνον 25-34
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ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :
ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13 ||

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣίΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ Β. ΚΩΝΣ ΓΑΝΤΙΝΟΥ 3
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ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ Κθ α ε
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΦΥΝΤΗΣ ΔΗΜ· Α- ΓΑΖΙΑΔΗΣ 

ΑΘΗΝΑΙ: Γραφεία Μητρόπόλεως 1— Τηλέφ. 21.239 
Τηλ. Δσις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΜ

Παραγωγή καί έκμετάλλευσις ‘Ελληνικών κινημ)φικών 
έργων καί ζουρνάλ, Βιομηχανικών, διαφημιστικών, 

τουριστικών και εκπαιδευτικών ταινιών κτλ.

ΠΑΞ ΦΙΛΜ
■Φύός Φίΐύίου 11 ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφ. 31 261 Η

Τηλ. Διεύθ. «Μαιζοξενάτο»
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

Όμιλουσών καί Βωβών

ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΕΛΛΑΣ» A Ε ||
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ||

Γραφεία : Έμμ. Μπενάκη 6
Α θ Η Ν Λ I ! Τηλέφωνον : 22.654 

Τηλεγραφήματα : «Φόξφιλμ»

ΑΝΖΕΡΒΟΣ α. ε
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ :
ΑΘΗΝΑΙ ΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 51 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΑΙΕΪβνΝΖΙΪ < “ΑΝΖΕΡΒΟΣ,.
ΘΕΣ)ΝΙΚΗ ΟΔΟΣ Β. Κ)ΠΝΟΫ 3 

ΤΗΛ. ΔΙΕΥΘ. “ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΣΑΜΑΡ*, 
παγκοσμίου παραγωγής.

ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ
Διευθυντής ΕΜΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΘΗΝΑ ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ 18 
Τηλέφωνον 28.400 ΓραμματοΘυρίς 171

ΑΓΟΡΑΙ Π2ΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
Κινηματογραφικών όμιλουσών ταινιών Παγκοσμίου 

παραγωγής.

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ ΒΟΥΑΓΑΡΙΔΗ &Α.Ε-Κ.Ε1
Γραφεία Ήατησίων 32ΑΘΗΝΑ I · Τηλέφωνα 24.339 και 24,395

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ TAIN1SN 
τής παγκοσμίου παραγωγής



ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ -ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 
ΚΑΙ

EL BCq
ΑΝΟΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ 4 ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32

Άναγγέλουν εις τήν Άξιότιμον Πελατείαν των δτι, έξη- 
σφάλισαν άπό τοϋδε διά τήν προσεχή περίοδον 1936—1937 
τήν έν Έλλάδι άντιπροσωπείαν και έκμετάλλευσιν ιών ταινιών 
τής μεγαλειτέρας Κινηματογραφικής 'Εταιρείας τοϋ κόσμου·

ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ
Σημειώσατε αυτήν ιήν /έξιν : ΠΑΡΑΙ^ίΙΑΟΥΝΤ

ϊ ύττοις. ΛΑΛΑ (ΑΓΊΟΥ.—Έμμ. 14


