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Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗ Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΟΑΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
ΤΟ ΥΜΝΗΣΕΗΙ e ΤΟ ΑΠΕΟΕΩΖΕ'-ϋ >

Η Α. Μ. 9ΒΑΣΙΛΕΥΣ - Η Α.Β.Υ. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Έτίμησαν διά τής παρουσίας των, τό έπί 2 συνεχείς 
εβδομάδας, είς τό «ΑΤΤΙΚΟΝ» προβληθέν

ΚΟΡΥΦΑΙΟΝ ΤΏΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Η ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ
(τ.λ ντ. tele

Οπως τό ένεπνευσση, όπως τό έγραψε, ό ίδιος ό συγγραφεύς του

ΚΛΩΝΤ ΦΑΡΡΕΡ

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ! ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΗΤΟΝ ΦΙΛΜ

Η ΚΟΛΑΧΙΖ
ΕΦΘΑΣΕ καί θά προβληθή λίαν προσεχώς άπό τής οθόνης του

’’ΠΑΝΘΕΟΥ»
‘Η μεγαλειώδης αυτή παραγωγή θά μεταφέρη τόν 
θεατήν άπό τά πλωτά παλάτια καί τά διάφορα
άλλα κέντρα διασκεδάσεων τών Κροίσων τής 

ζωής σ’ ένα φανταστικόν κόσμον. πού 
ημάνιον ταλέντο τοΰ ΝΤΑΛ,Τ*~ 1 

ιΰσε νά συλλά

ΔΟζιΑ ΚΑΙ ΚΑΥΧΗΜΑ τής Γαλλικής Κινηματογραφικής Τέχνης 
Που τό ερμηνεύουν οί μεγαλείτερες καλλιτεχνικές δόξες της 

ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ - ΒΙΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ 
ΣΙΝΙΟΡΕ - ΠΙΕΡ ΡΕΝΟΥΑ - ΡΟΜΠΕΡ ΒΙΝΤΑΛΕΝ

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ
διά τήν δημιουργίαν τοΰ οποίου ένδιεφέρθη ένεργώς ή Γαλλική Κυβέρνησις, 

διαθέσασα τήν ίσχυροτέραν μοίραν τοΰ ΣΤΟΛΟΥ της.

και φΐ

AoJLAiJLjl ΙΚΛΑΒΡ ΤΡΕΒΟΡΪή ωραιότερα 
γυναίκα τοΰ κιν)γρ«φου, καί ό ΧΠΕΝΧΕΡ ΤΡΕΙΖΥ

Εΐνε κΓ αύτό μία απ’ τής ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ επιτυχίες

ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
1 Κ a I

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡ. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 .%■ Ε. ■<. Κ3. ΑΘΗΝΑΙ 
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Η ΚΟΛΑΕΙ
Τό μεγαλύτερον φίλμ πού παρουσίασε μέχρι σήμερον η κινημίφικη τέχνη.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΡΓΑ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟΝ Η

Γρ«Φ.ι«: ε/ΛΜΟΝ ΛΥΠΕΝΑΚΗ 6
ΑΛΕΓΛΡΟΝ KftSTOPIA
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 
ΑΞΙΟΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ

Τό πολΰκροτον αστυνομικόν αριστούργημα έκ τοΰ ομωνύμου μυθιστορήματος

Ή λυσσαλέα, ή αδυσώπητος πάλη τών υπερασπιστών τής Κοινωνίας, πού θέ
τουν τό καθήκον των ύπεράνω κι’ αυτής τής ζωής των ακόμη ΚΑΤΑ τών 

ανθρώπων τοΰ σκότους καί τοΰ εγκλήματος τών 
βασιλέων τοΰ υποκόσμου, τών έκτος νόμου.

V

V

«

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ώς μία από τάς ζαλυτέρας ταινίας 
τής έφετεινής σαιζόν.

* »

* *

V

PUBLIC

Τό κινηματογραφικόν μεγαλούργημα πού άνέδειξε 
ΠΡΩΤΟΝ μεταξύ τών ΠΡΩΤΩΝ τής κινημα
τογραφικής τέχνης, τόν δ ι ά σ η μ ο ν καλλιτέχνην 

ΤΖΕΗΜΣ ΚΑΓΚΝΕΥ 
τόν θυελλώδη πρωταγωνιστήν τοΰ έργου ΝΥΚΤΕΣ 
ΑΓΩΝΙΑΣ καθώς καί τήν ξανθειά σειρήνα

ΤΖΙΝ ΧΑΡΛΟΟΥ
Προεβλήθη τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα μετά μεγάλης επιτυχίας 

είς τό Κινηματοθέατρον "ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ,

ίΟϊίΙΡΜΡ ΜΠΡΟί ■ ΒΙΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΙΛΜΣ ΕΛΛΑΣ A. Ε. 
ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 ΑΘΗΝΑ8 ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 28 541 

Τηλεγραφήματα : “ΒΑΝΕΒΑρ,,

Τό αθάνατον καί δημοφιλές μυθιστόρημα τών Γάλλων συγγραφέων 
ΑΡΘΟΥΡ ΜΠΕΝΕΤ & ΛΟΥΪ ΦΕΪΓΙΑΝΤ

ΠΟΥ ΣΥΝΕΤΑΡΑΞΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΙΝΟΝ
Ζωντανεμένο είς τόν Κινηματογράφον

ΖΟΥΝΤΕΒ
Ό μυστηριώδης ήρως μέ τά ποικίλα πρόσωπα.

Ό ασύλληπτος εκδικητής

Ό υπέροχος προστάτης τών

ΤΑΙΝΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ γεμάτη δρασι, περιπέτεια,

αδυνάτων. •ΥΗΤΙ
αίσθημα, μουσική, τραγούδια, χορούς, σαλόνια, 

καταγώγια, σπόρ, παραδειγματισμό.
Πρωταγωνιστούν οί άριστεΐς τής Comedie FranQaise'

ΡΕΝΕ ΦΕΡΤΕ — ΛΟΥΪΖ ΛΑΓΚΡΑΝΖ — ΜΑΡΣΕΛ ΒΑΛΕ-ΡΕΝΕ ΝΑΒΑΡ

Η ταινία πού έσημείωσε μεγάλην επιτυχίαν είς τό «Κοτοπούλη» τών ’Αθηνών καί ποΰ έγ- 
γυαται τάς μεγαλειτέρας εισπράξεις δπου καί άν προβληθή.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

(ΜΑΥΡΟ «ΦΙΛΜ)
Γραφεία: Όδός Σωκράτους άρ. 43.ΑΘΗΝΑΙ Τηλενρ. ΔιεύΘυναις «Μαΰροφιλμ» Σωκράτους 43 
Άρι8. Τηλεφώνου : 28 143.
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος...Δρ. 10.—
Ήσελίς.... » 800.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
▼ κλάσματα.

’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις άγγε- 

1 λιών διάρκειας.

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έτησία.......... Δρ. 160.—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

Έτησία Δρχ. 250 ▼

At ουνδρομαΐ απαραί
τητα?; προπληρώνονται ,

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Λ 924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ-ΔΙΕΥΟΥΝΣΙΣ

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Οδός 2ΩΚΡΑΤΟΥΣ άριό. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΤΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

ΆριΘ. Τηλεφώνου: 28-143ΕΤΟΣ ΙΓΆΡ. 6 (375) ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΑΧ. 5
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ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΑ ΦΙΛΜ

Είς τό ΠΑΛΛΑΣ (’Αθηνών)
Ό σημειώσας θριαμβευτικήν έπιτυχίαν 

κινηματογραφικός κολοσσός 

1ΕΧΑΪΜΕΝΑ EDAQAA
ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΦΙΛΜ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Ή διανομή, τούτων είς τά σχολεία είναι, γενικώς, 

ώργανωμένη ύπό τών διδασκάλων είς τούς όποιους 
παραχωρουσιν οί προϊστάμενοί των είδικάς άδειας 
απουσίας, πρός τόν σκοπόν τοΰτον, έκ τών συνήθων 
καθηκόντων των.

Συμφώνως πρός τούς Κανονισμούς τής «R.F.D.U.» 
λειτουργοϋσιν 23 έπαρχιακά φωτογραφικά γραφεία 
έκαστον, τούτων συνίσταται άπό τόσα γραφεία δσαι 
είναι αί έπαρχιακαί διαχειρήσεις. Ή Όργάνωσις 
αποστέλλει εις τά έπαρχιακά φωτογραφικά Γρα
φεία, άναλόγως πρός τάς έϊς τό τμήμα τοϋτο συλ- 
λεγείσας συνεισφοράς καί άναλόγως πρός τήν πολι
τικήν κα_ί έκπαιδ;υτικήν σημασίαν τοΰ τμήματος 
τούτου τής χώρας, κινηματογραφικός συσκευάς καί 
ταινίας, τά όποια διαβιβάζονται άκολούθως εις τά 
οικεία σχολεία, μέσιρ τών έπαρχιακών φωτογραφι
κών Γραφείων.

Σκοπός τής <R.F.D.U.> εΐνε νά έφοδιάση, είς διά
στημα όλίγων έτών, έκαστον σχολεϊον μέ έν τούλά- 
χιστον μηχάνημα προβολών (τά σχολεία εκείνα, ά- 
τινα ύπολογίζονται μέ πολυαρίθμους τάξεις, θά έφο- 
διασθώσι σύν τώ χρόνφ, μέ περισσοτέρας συσκευάς). 
Πρός τό παρόν, όμάς πολλών σχολείων χρησιμο
ποιεί έν κοινόν μηχάνημα' ή άνταλλαγή τών φίλμ 
λαμβάνει, χώραν μεταξύ τών διαφόρων όμάδων, βρα- 
δύτερον δμως έκάστη σχολή θά διαθέτη ιδιόκτητον 
μηχάνημα καθώς καί ποσότητα τών άπαιτηθησομέ- 
νων άντιγράφων φίλμς. "Οσον άφορα τάς άναγκαίας 
άπό τεχνικής άπόψεως κινηματογραφικός γνώσεις 
τών διδασκάλων,δταν δέν άποκτήσουν τοιαύτας μέσω 
τών φωτοκινηματογραφικών Γραφείων, περί τών ό 
ποίών ώμιλήσαμεν άνωτέρω, αΰται άποτελοΰν άν- 
τικείμενον τών φροντίδων τών έπαρχιακών φωτο
γραφικών Γραφείων.

‘Ολόκληρος ή σχολική κινηματογραφική δράσις 
έν Γερ_μανία θά βασίζεται τοϋλοιποϋ άποκλειστικώς 
έπί τοΰ στενοΰ φίλμ. Δεδομένου δτι άπό τήν προ- 
γενεστέραν κινηματογραφικήν σχολικήν δράσιν διά 
τήν δημιουργίαν τής όργανώσεως «R.F.D.U.· ύπολεί- 
πονται μηχανήματα δια φιλμ στάνταρ ταΰτα θά χρη 
σιμοποιηθώσι φυσικά' πάντως δέν"θά γίνουν νέαι 
προμήθειαι τοιούτων διά τήν σχολικήν χρήσιν.

Ιδού οί λόγοι διά τούς όποιους ήχθησαν είς τήν 
άποκλειστικήν χρήσιν τοϋ στενοΰ Φίλμ (16 m.m.) έν 
τή διδασκαλία.

Ή άσφάλεια έναντι του κινδύνου πυρκαϊδς τόν 
όποϊον Παρουσιάζει τό στενόν φίλμ.

Αί_ ασυγκρίτως μικρότεροι οαπάναι, είτε δσον 
άψορφ τό tirage τών Φιλμ τούτων είτε τό κόστος 
των προβολέων.

Ή εύκολία μεταφοράς.
Ή άπλότης τής λειτουργίας τής συσκευής, έπίσης 

πράγμα τό όποιον καθιστά περιττός τάς ύπό τοΰ 
Κράτους.
Κράτους είσπραχθείσας έν Γερμανία έξετάσεις τών 
όπερατέρ Κινηματογράφων.

Τό άξιοσημείωτον πλεονέκτημα τής χρησιμοποι- 
ήσεως τοΰ Φίλμ είς τήν διδασκαλίαν, συμφώνως 
πρός τάς καθ’ έκαστα διατάξεις τοϋ Διατάγματος, 
τό όποιον προβλέπει τά τής προβολής τοΰ Φίλμ, χω
ρίς νά χρειάζεται νά προστρέξη τις πρός τοϋτο είς 
έν δημόσιον Κινηματοθέατρον ή είς ειδικόν τινα θά
λαμον προβολών.

Ύπάρχουσιν έν Γερμανία έξαίρετα μηχανήματα 
διά τήν προβολήν Φιλμ στενών διαστάσεων. Ή 
«R.F.D.U.» πάντως έ'θεσεν ειδικούς δρους ώς πρός 
τήν άποκλειστικήν έφαρμογήν των είς τήν έκπαίδευ- 
σιν. "Απαντα τά γερμανικά μηχανήματα στενοΰ Φίλμ 
ώς έπίσης καί τά, κατ’ αΐτησιν, έκ τοϋ έξωτερικοϋ 
προερχόμενα, έξετάζονται έπισταμένως καί έπί πολ
λούς μήνας ύπό τής «Άνωτάτης Τεχνικής Σχολής» 
τοϋ Βερολίνου, δσον άφορα τήν συνολικήν των κα- 
τανάλωσιν ένεργείας ήλεκτρικής, τήν κατανάλωσιν 
τοϋ ρεύματος τών ήλεκτρικών λυχνιών, τήν διάρ
κειαν τών τελευταίων τούτων, τόν τύπον τοϋ έν χρή- 
σει ρεύματος, τήν ποιότητα τών προβολών, τήν έλ- 
λειψιν θορύβου διαρκούσης τής λειτουργίας τής συ 
σκευής, τό βάρος του, τήν τιμήν του κλπ.

Έπί τή βάσει τών διεξονυχιστικών αύτών έπιστη- 
μονικών έξετάσεων τών ύπό διαφόρων γερμανών 
βιομηχάνων κατασκευαζομένων κινηματογραφικών 
μηχανημάτων διά στενάς ταινίας, τρεις μόνον τύποι 
μέχρι τοΰ παρελθόντος ’Ιουλίου είχον έγκριθή πρός 
χρήσιν τών Σχολείων' ή έξέτασις πάντως τών μηχα
νημάτων έπαναλαμβάνεται κατ’ έτος, διά νά παρα- 
κινώσι συνεχώς τήν οίκείαν βιομηχανίαν (συμπερι
λαμβανομένων τών καί όλίγον γνωστών μέχρι σή
μερον έργοστασίων) καινά ένθαρρύνωσιν αύτήν πρός 
τελειοποίησιν τών προϊόντων της, πράγμα τό ό
ποιον ή τελευταία πιθανώτατα δέν θά παράλειψη 
νά έπιχειρήση, δεδομένου δτι ή “R.E.D.U.,, δύναται 
νά διαβιβάση’ έτησίως παραγγελίας άνερχομένας είς 
έκατοντάδας χιλιάδας Μάρκων. Ή πρώτη μεγάλη 
παραγγελία 2 000 περίπου μηχανημάτων έξετελέσθη 
κατά τό διάστημα τών μηνών Ίανουαρίου καί Φε
βρουάριου παρελθ. έτους 1935 παραδοθεΐσα είς τά 
σχολεία. Μία δευτέρα παραγγελία 4.000 μέχρι 5,000 
μηχανημάτων θά έπραγματοποιείτο κατά τό δεύτε
ρον έξάμηνον λήξαντος έτους. Πέντε έως έξ έτη θά 
άπαιτηθουν διά νά έφοδιασθοΰν δλα τά σχολεία τής 
Γερμανίας (60.000 περίπου).

(Ή συνέχεια είς τό προσεχές)

Μέ τόν μεγαλείτερο ηθοποιό 
τοΰ αίώνος μας 
Μ. ΜΠΩΝΕΝ

καί τούς έπιφανεστέρους καλλιτέχνας 
τής Γερμανίας

ΔΩΡΟΘΕΑ ΒΗΚ - X. ΣΤΥΒΕ 
ΡΕΝΑΤΕ ΜΥΛΛΕΡ 

X. ΣΛΕΤΩΦ - ΙΝΤΑ ΒΥΣΤ

Σκηνοθεσία τοΰ διασήμου Κ. ΦΡΑΙΛΙΧ

Είς τό ΠΑΝΘΕΟΝ (’Αθηνών)
Τό καταπληκτικότερο φιλμ 

τής χρονιάς __

[ΡΑΝΤΕΒΟΥ με το ΘΑΝΑΤΟ
(ΖΗΤΙΑΝΑ ΤΗΧ ΑΓΑΠΗΣ)

Κάτι νέο, κάτι πρωτοφανές, κάτι συγ
κλονιστικό, πού έκίνησε τήν περιέργεια 
καί τόν θαυμασμό όλων τών ’Αθηναίων.

Είς τούς πρωτεύοντας ρόλους:
ΑΔΟΛΦ ΒΟΛ/ΛΠΡΥΚ 

ΖΥΜΠΙΛΕ Ξ/ΛΙΤΣ 
και ό δαιμόνιος Ε. ΚΛΕΠΦΕΡ

Σκηνοθεσία τοΰ κορυφαίου τών Ευρωπαίων 
σκηνοθετών Κ. ΦΡΑΙΛΙΧ

2 ΝΕΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ 2

τιι ΙΜΜΟϊ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ι1ΚΙΜΑΤ. ERIIEIHIEIN ΑΝΖΪΡΒΟΕ .
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H KOAflSIS
’Από τό αριστούργημα Ντάνττ Άλιγκίρι

Εϊνε γνωστή ή μαιστρία τών ‘Αμερικανών στό άνέ- 
βασμα έργων ποΰ άπαιτοΰν όγκον σκηνοθισίας. Έκτός 
άπό τά άφθονα τ«χνικά καί υλικά μέσα πού διαθέτουν, 
έχουν Αποκτήσει ειδικότητα αναμφισβήτητη στή κυβέρνησι 
τοϋ πλήθους. Σ’ αύτό τό «Ιδος τών θεαματικών φίλμ 
κανένα άλλο κράτος δέν μπορεί νά τούς συναγωνισθή. 
*Η «Άνεξιθρησκεία» τοΰ Γρίφφιθ, ο'ι «4 ίππόται», αί 
«Δέκα Έντολαί», τοϋ Σέσιλ ντέ Μίλ, τό «Μπέν Χούρ», 
τοϋ Φρέντ Νίμπλο, ή «Μεγάλη Παρέλασις», τοΰ Κίγκ 
Βίτνορ καί πιό πρόσφατα τό «Σημιΐον τοΰ Σταυρού», 
τοϋ Σέσιλ ντέ Μίλ, οί «4 Λογχοφόροι τής Βεγγάλης», «Τό 
όνειρον θερινής νυχτός», τοϋ Ράϊνχαρτ, έχουν αφήσει 
έποχή στά χρονικά τοΰ κινηματογράφου.

Ή «Κόλασις» άπό τά νεώτερα έργα τής Αμερικανικής 
παραγωγής, μπορεί αύτοδίκαια νά καταλάβη μιά καλή 
θέσι μέσα στά φίλμ ποΰ άναφέραμε παραπάνω. ‘Η «Θεία 
Κωμωδία», τό άριοτουργηματικό αύτό ποίημα τοϋ Ντάντε 
Άλιγκέρι, μέ τόν πλούτον τών ωραίων εικόνων ποΰ πε
ριέχει, δέν μπορούσε ν" άφήση ασυγκίνητους τούς κινη
ματογραφικούς παραγωγούς πού τρέφουν αδυναμία πρός 
κάθε τι μεγαλοπρεπές. Βέβαια τό νά διασκευασθή ή 
«Κόλασις» είς τόν κινηματογράφον δέν ήταν εύκολο πράγμα. 
Ή «Φόξ Φίλμ», στήν πρωτοβουλία τής όποιας οφείλεται 
αύτός ό άθλος, δέν έφείσθη οϋτε κόπων, ούτε εξόδων 
γιά νά τό επιτυχή. Γιά τήν διασκευή τοΰ θέματος συνειρ- 
γάσθησαν οι καλλίτεροι κΓ έπιδεξιώτεροι σεναριογράφοι 
τοϋ Χόλλυγουντ καί ή σκηνοθεσία άνετέθη στόν Χάρρυ 
Λάχμαν, τόν γνωστόν “Αγγλον ρεζισέρ. ό όποιος έπί 
χρόνια έργάσθηκε στή Γερμανία καί στή Γαλλία.

"Ας μή νομισθή δμως πώς τό φίλμ εΧνε πιστή άνα-

ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ 

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΕΡΟΝ ΖΟΥΡΝΑΛ 
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ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΤΕ ημερομηνίας ΠΡΟΒΟΛΗΣ

παράστασις τοΰ βιβλίου, Οί διασκευασταί έκράτησαν μό
νον διάφορα ταμπλώ καί συγκεκριμένος τόν όραματι- 
σμόν τοΰ άνατριχιαστικοΰ ταξειδίου τοΰ Ντάντε εις τήν 
«Κόλασιν» ιστορία ποΰ στηρίζεται δμως έπάνω στό ήθι- 
κόν Αξίωμα τοΰ μεγάλου ίταλοΰ ποιητοΰ ; «Τά αμαρτή
ματα τής χθές είνε καί αμαρτήματα τής αϋριον». Ή Αν
θρώπινη φύσις παραμένει αναλλοίωτη καί αμετάβλητη 
διά μέσου τών αιώνων.

Πρωταγωνισταί «ίνε ό Σπένσερ Τρέϊσυ καί ή Κλαίρ 
Τρεβόρ. ‘Ο πρώτος γνωστός μας άπό τήν έφετεινή δη
μιουργία του στό φίλμ «Είκοσι χιλιάδες χρόνια στά κά
τεργα», θεωρείται ένας άπό τούς καλλιτέρους δραματι
κούς ηθοποιούς τής ‘Αμερικής. Όσον γιά τήν Κλαίρ 
Τρεβόρ, φημίζεται ώς μιά άπό τις ωραιότερες γυναίκες 
τοΰ κινηματογράφου.

Τήν «Κόλασι», ή οποία περιλαμβάνει ώρισμένας σκη- 
νάς . έξαιρετικής μεγαλοπρεπείας καί μερικά καταπλη
κτικά κλοΰ, θά ίδωμεν πολύ σύντομα άπό τής οθόνης 
ένός κεντρικοΰ κινηματογράφου τής πρωτευούσης.

‘Η ύπόθεσις τοΰ έργου έχει έν όλίγοις ώς έξής :
Ο Σπένσερ Τρέϊσυ, ένας άνθρωπος μέ δυνατό χαρα

κτήρα καί μέ θέλησι άλλά χωρίς συνείδησι, κατορθώνει 
άπό θερμαστής άτμοπλοίου νά γίνη ένας άπό τούς πιό 
ύπολογήσιμους τύπους τοΰ Κόνεϋ Άϊλαντ, τής άριστο- 
κρατικής συνοικίας τής Νέας ‘Υόρκης. Τά πλούτη πού 
απέκτησε χρησιμοποιώντας τά πιό άθέμιτα μέσα, τοΰ επι
τρέπουν. νά καταλάβη ένα καλό όνομα στήν κοινωνία, 
άλλά αύτό δέν τόν ικανοποιεί. Τό μυαλό του διαρκώς 
δουλεύει γιά νά δημιουργή πρωτότυπα καί άνήθικα κέν
τρα διασκεδάσεως. Τά πλωτά παλάτια του, νέα Σόδομα 
καί Γόμορα, καίτά κάθε είδους άπολαυστικά του οικοδο
μήματα, πού παρέχουν όλων τών ειδών τάς άπηγορευμέ- 
νας τέρψεις, τραβοΰν χιλιάδας δυστυχισμένων αμαρτω
λών. ΟΙ πολιτικοί, οί τραπεζίται, οί μεγάλοι βιομήχανοι 
είνε Ανδρείκελα στά χέρια του. ‘Η ζωή, ή τιμή, ή ηθική, 
ή ψυχή, είνε γι’ αύτόν λέξεις χωρίς σημασία.

‘Ο πεθερός του ένας άνθρωπος θεοφοβούμενος, άδικα

Η ΚΡΙΤΙΚΗ WAS
Παραγωγή «Fox

ΧΡΥΣΕΣ ΜΠΟΥΚΛΕΣ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 

(dubbing)
’Εκμετάλλευσις : Φόξ Φίλμ ‘Ελλάς A. Ε.

Ή Αγαπημένη μας μικροΰλα Σίρλεΰ Τέμπλ.μάς 
έμφανίζεται στό φίλμ αύτό, πού είναι ένα άπό τά 
τελευταία της, πιό χαριτωμένη, πιό πικάντικη, πιό 
έξυπνη, Από κάθε της προηγούμενη έμφάνισι. Σ’ 
αύτό τήν βοηθεϊ καί δ ρόλος της, πού είναι είδικώς 
γραμμένος γι’ αύτήν.

Τό φιλμ ώς ύπόθεσις καί έκτέλεσις δεν είναι 
έξαιρετικόν. Είναι μιά εύσυνείδητη . κομεντί, καλο
βαλμένη καί καλοπαιγμένη. Άλλά.ή παρουσία καί 
ή έρμηνεία τοΰ καταπληκτικού αύτοΰ φαινομένου 
πού λέγεται Σίρλεΰ Τέμπλ, τοΰ προσδίδει μεγάλο 
βέλγητρον καί ένδιαφέρον. "Ολους τούς θεατάς, 
μεγάλους καί μικρούς, ή Σίρλεΰ τούς κρατεί συνε
χώς ύπό τήν γοητείαν της. Αί Αμίμητοι έκφράσεις 
της, ή άντίληψίς της. ή εύαισθησία της, ή έκφραστι- 
κότης, οί χοροί καί τά τραγουδάκια της, ή χάρις 
καί ή άπλότης της, είναι κάτι τό πραγματικά φαν
ταστικό γιά τήν ήλικίαν της. Χωρίς ύπερβολή έπυ 
σκιάζει δλους τούς συναδέλφους της, μηδ’ αύτοΰ 
τοΰ Τζών Μπόλς έξαιρουμένου. Ή Ρόσελ Χούντσον, 
ή όποια θεωρείται ώς ή έφετεινή άποκάλυψις τοΰ 
Χόλλυγουντ, δικαιολογεί έν μέρει αύτήν.τήν φήμην. 
Είναι ένα πραγματικό ταλέντο καί επί πλέον άρ
κετά νόστιμη. Περιμένομε άλλες δημιουργίες της 
γιά νά τήν κρίνωμε καλλίτερα.

Τό «Χρυσές Μποΰκλες», δπως καί τά δύο προη
γούμενα φιλμ τής Σίρλεΰ Τέμπλ, ήρεσε πολύ είς 
τό κοινόν μας. Τό όνομα καί ή παρουσία τοΰ. «παι- 
διοΰ θαύματος» πού έγεινε τόσο άγαπητό στήν 
Ελλάδα όλόκληρη, τοΰ έγγυάται τήν έπιτυχίαν γιά 
δποιοδήποτε μέρος προβληθή.
Παραγωγή Europa 

ΧΕΡΜΑΝ ΚΑΙ ΔΩΡΟΘΕα 
Όμιλοΰσα γερμανιστί Προεβλήθη στό "Πάνθεον» 

’Εκμετάλλευσις «Άνζερβός» A. Ε.
“Ενα ρωμαντικό δράμα σκηνοθετημένον άπό τόν 

Έρικ Βάσνεκ καί μέ πρωταγωνιστές τόν συμπαθή 
Γκούσταφ Φραϊλιχ καί τήν Ρενάτε Μύλλερ, δέι μπο- 
ροΰσε παρά νά είναι ένδιαφέρον. Τό σενάριο πραγ
ματεύεται τόν έρωτα ένός Αριστοκράτου κτηματία 
(Φραϊλιχ) πρός μιάν Καναδήν πρόσφυγα (Ρενάτε

προσπαθεί νά τόν συνεφέρη. Τοΰ λέγει δτι ό θεός Α
γρυπνεί καί δτι μιά μέρα θά τόν κτυπήση άσχημα. Ή 
Κόλασις ή ι,ίωνία τόν περιμένει. Τοΰ διαβάζει Αποσπά
σματα Από τήν «θεία κωμωδία», τοΰ Δάντη. ’Αλλά ό 
Τρέϊσυ, γελά ειρωνικά μ' αύτές τις «θεωρίες γιά τούς 
πολύ Αφελείς», δπως τις άποκαλεΐ.

‘Η γυναίκα τσυ, τίμια καί είλικρινής φύσις, πού νοιώ
θει γι’ αύτόν άφθαστη άγάπη, τοΰ συγχωρεΐ πολλές Ανο
μίες του. Άλλά ή Αστυνομία Αρχίζει νά τόν υποπτεύεται. 
‘Η γυναίκα τσυ γιά νά τόν σώσρ άναγκάζ«ται νά ψευδο
μαρτυρήσω. Άλλά αύτή είνε ή τελευταία της ΰποχώρη- 
σις. Μέ τήν καρδιά βαρειά καί κονεμένη φεύγει μαζί μέ 
τό παιδί τους, έγκαταλείποντας τόν σύζυγό της στήν 
τύχη του.

Ή θεία δίκη δέν αργεί νά φθάση. Μιά τιμωρία σκληρή 
και μεγάλη, επιφυλάσσεται στόν άθλιον αύτόν άνθρωπον, 
πού Αφιέρωσε δλη τή ζωή του στή θρησκεία τοΰ Μαμωια.

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ Κ QTTIKOY

Μύλλερ) πού εύρίσκει έργασίαν στα κτήματά του. 
Ό πατέρας, φυσικά, άρνεϊται νά δώση τήν συγκα- 
τάθεσί του σ’ αύτή τήν άνάρμοστη ένωση καί οί 
ήρωές μας, χωρίς χρήματα, άναγκάζονται νά φύγουν 
γιά τό Βερολΐνον. Ανεργία, πείνα, καταδίωξις τής 
άστυνομίας, θυσία τής ήρωΐδος, ή όποια, γιά νά 
σώση τόν εραστήν της φεύγει κρυφά καί ειδοποιεί 
τόν πατέρα του νά στείλη νά τόν παραλάβη, καί 
στό τέλος δλα διορθώνονται κατ’ εύχήν.

Τό θέμα χωρίς νά είναι πολύ πρωτότυπο, είναι 
άπ’ έκεΐνα πού συγκινοΰν πάντοτε τό κοινόν. _ Άν 
προοτεθή δτι ό Βάσνεκ τό έσκηνοθέτησε μέ γοΰστο, 
δτι τό μεναλύτερο μέρος έκτυλίσσεται μέσα, σέ 
γραφικά «έξωτερικά», καί δτι έρμηνεύεται άπό ηθο
ποιούς τής αξίας ένός Φραϊλιχ, ένός Χάρρυ Λίτκε 
καί μιάς Ρενάτε Μύλλερ, είναι εύνόητον δτι ήρεσεν 
είς τό κοινόν μας.
Παραγωγή “Columbia,

ΑΓΑΠΑ ΜΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ 
Όμιλοΰσα άγγλιστί Προεβλήθη στό ‘ Τιτάνια,, 

’Εκμετάλλευσις Ε.Κ.Ε.
Τό τελευταίο φίλμ τής διασήμου σοπράνο Γκρέΐς 

Μούρ, τό όποιον «έγύρισε» καί πάλιν υπό τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ σκηνοθέτου Βίκτωρ Σερτσίνγκερ. ’Αλλά 
αύτή τή φορά δέν είναι κάτι τό ευθυμο, τό πεταχτό, 
τό δροσερό, δπως τό «Μιά νύχτα έρωτος». Είναι 
ένα δράμα μέ ύποτυπώδη ύπόθεσι, τό όποιον όφεί- 
λει άποκλειστικά τό ένδιαφέρον του στή παρουσία 
καί στή φωνή τής Γκρέΐς Μούρ. Ευτυχώς δέ ή μεγά
λη πριμαντόνα εύρίσκεται σχεδόν πάντοτε στήν 
όθόνη

Τό κουαρτέττο τοΰ «Ριγκολέττο» πού έκτελείται 
μέ τόσον πρωτότυπο τρόπο, δλες ή σκηνές τής 
«Μποέμ· εις τό «Μετροπόλιταν», είς τις όποιες 
συμμετέχει καί ό περίφημος τενόρος Μπάρτλετ, Απο
ζημιώνουν καί μέ τό παραπάνω τόν θεατή γιά τήν 
άνεπάρκεια τοϋ σενάριο. Είναι γεγονός Αναμφισβή
τητο δτι φωνή μέ τήν έκτασι καί τήν τελειότητα τής 
Γκρέΐς Μούρ Ακούεται γιά πρώτη φορά στόν κινη
ματογράφον.

Τό «’Αγάπα με γιά πάντα» χάρις στή μουσική 
του, στή φωνή τής Μούρ καί τοΰ Μπάρτλετ, καί στήν 
εύσύνείδητη σκηνοθεσία του, Αποτελεί ένα χάρμα 
γιά τά μάτια καί τ’ αύτιά καί παρακολουθεΐται μέ 
μεγάλη εύχαρίστησι.

Παραγωγή Charles Le Fraper
ΖΟΥΝΤΕΞ

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Κοτοπούλη» 
’Εκμετάλλευσις Ε. Μαυροδημάκη

Οί παλαιότεροι θά ένθυ_μοΰνται άσφαλώς τό περι
πετειώδες μυθιστόρημα τών Άρθούρ Μπερνέντ καί 
Λ. Φεϊγιάντ, πού τόσο τούς συνεκίνησε μέ τάς περι
πέτειας του. ’Ο θρυλικός Ζουντέξ (έκδικητής), ή γλυ- 
κειά Ζακελίνα, ή έπικίνδυνη Διάνα, ό άτιμος τραπε
ζίτης Φαβρώ, ό αμίμητος Αστυνομικός Κοκαντέν, 
ήσαν πρόσωπα πού είχαμε γνωρίσει, πού συμπαθή
σαμε κι’ άντιπαθήσαμε, καί πού έπί μήνες όλόκλη- 
ρους (γιατί τότε τό φιλμ ήταν σέ πολλά έπεισόδια) 
έκράτησαν σέ διαρκή ύπερέντασι τό ένδιαφέρον 
μας. - ,,Ό Σάρλ Λέ Φραπέ εί_χε τήν ευτυχή, εμπνευσι να 
τό ξαναγυρίση σέ όμιλοΰσα έκδοσι. Έφρόντισε νά 
τό συγχρονίση σύμφωνα μέ τάς σημερινός άπαιτή.
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σεις καί νά συμπτύξη όλόκληρο τό μυθιστόρημα 
σ' ένα πρόγραμμα. ’Έτσι ή νέα έκδοσις είναι πειό 
ζωντανή, πειό ένδιαφέρουσα. "Ολα τά δευτερεύοντα 
έπεισόδια παρελήφθησαν καί ό σκηνοθέτης έκράτησε 
δ,τι πειό συγκλονιστικό καί συναρπαστικό υπήρχε 
στό έργον. Γι’ αύτό ό θεατής δέν κουράζεται ούτε 
μιά στιγμή, άλλά αιχμαλωτίζεται καί παρακολουθεί 
μέ αδιάπτωτη συγκίνησι τίς έξαιρετικές περιπέτειες 
ποΰ έκτυλίσσονται πρό τών οφθαλμών του.

Ή σκηνοθεσία είναι απολύτως σύμφωνη μέ τό 
πνεύμα τού έργου: ζωντανή, ρεαλιστική μέ γοργό 
ρυθμό, χωρίς κενά, χωρίς περιττά, πράγματα, μέ 
έπιτυχή άπόδοσι τής άτμοσφαίρας τοΰ μυστηρίου. 
‘Η σκηνή τής συμπλοκής είναι άπό τίς πειό αλη
θινές πού μάς έδωσε ποτέ ό κινηματογράφος. Πρέ
πει άκόμη νά προστεθή οτι τόση ήταν ή έπιθυμία 
τοΰ σκηνοθέτου νά άποδοθή ρεαλιστικότερα τό 
έργον, ώστε σέ μιά σκηνή ‘ έκινδύνευσαν δύο νά 
σκοτωθούν.

Τόν «Ζουντέξ», τόν έκδικητήν, τόν μυστηριώδη άν
θρωπον μέ τόν μανδύαν, ύποδύεται αύτήν τήν φοράν 
δ συμπαθής Ρενέ Φερτέ. ’Έχει τά νειΰτα, τήν ώραίαν 
καί έπιβλητικήν έμψάνισιν, καί τήν φυσιογνωμίαν 
πού άπαιτεΐ ό ρόλος. Συμμετέχουν άκόμη πολλά 
άπό τά έκλεκτώτερα στοιχεία τού γαλλικού κινημα
τογράφου καί θεάτρου, ώς λ. χ. ή Λουΐζ Λαγκράνζ 
(γλυκειά Ζακελίνα) ή Μπλάνς Μπερνίς (Διάνα), ή 
Πώλ Άντράλ (κόμησα ντέ Τρεμές), ή Μαντελέν 
Γκιτύ (Φρανσουάζ), ό Μαρσέλ Βαλέ (Κοκαντέν), ό 
Μιχαλέσκο (Φαβρώ), ό Ρενέ Ναβάρ (Κερζάν) καί δ 
Κωνσταντίνι (Μοραλές).

Συμπέρασμα: Φίλμ περιπετειώδες άπό τά καλ
λίτερα πού μάς έδωσεν ό γαλλικός κινηματογρά
φος. Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι δ νέος «Ζουντέξ» 
θά σημειώση παντού δπου προβληθή σημαντικήν 
έπιτυχίαν. Τήν έγγυώνται δ τίτλος του καί οί ήθο
ποιοί του.
Παραγωγή Sedif

ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ
Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «’Αττικόν» 

Έκμετάλλευσις Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη-Α.Ε.Κ.Ε.

Ή γαλλική κινηματογραφία μπορεί νά είναι ύπε- 
ρήφανη μέ τό έργον αύτό. Σπάνια βλέπομε φίλμ 
τόσον ένδιαφέρον ώς θέμα, καί ώς έκτέλεσις.

Τό γνωστόν δράμα τοΰ Κλώντ Φαρρέρ έγνώρισε 
τήν ιδεώδη έρμηνείαν του είς τόν κινηματογράφον. 
Πόσον μακρυά είμαστε άπό τήν άμερικανικήν δια
σκευήν ποΰ είδαμε τελευταίως!

Στό φίλμ τοϋ Μαρσέλ Λερμπιέ καμμιά άπιθανό- 
της, καμμιά άσυνέπεια, τίποτε τό άφυχολόγητον. 
“Ολα είναι βαλμένα στή θέσι τους, λογικά, στρωτά. 
Τό δράμα πού βλέπομε γίνεται καί δικό μας δράμα. 
Τίποτε δέν έρχεται νά χαλάση αύτή μας τήν ίλου- 
ζιόν.

Τεχνικώς ή «’Επιφυλακή- συναγωνίζεται τά καλ
λίτερα άμερικανικά φίλμ. Ντεκουπάζ, πού μπορεί 
νά θεωρηθή ώς ύπόδειγμα, μοντάρισμα άψογο, ντε- 
κόρ, φωτισμός, Φωνοληψία, κοστούμια, διεΰθυνσις 
ήθοποιών, δλα είναι άμεμπτα καί άποτελοϋν ένα 
σπάνιον καλλιτεχνικόν σύνολον. Ή φωτογραφία του 
όφειλομένη είς τόν έκλεκτόν γάλλον όπερατέρ Κρυ- 
ζέρ, άριστουργηματική. Ώρισμέναι πολεμικοί εικό
νες άποτελοϋν άληθινό ταμπλώ τέχνης.

Οι ήθοποιοί δλοι στούς ρόλους των. Ό Βικτώρ 
Φρανσέν ζωντανεύει τόν ήρωα τοΰ Φαρρέρ. Τόν 
περιστοιχίζουν δ Σινιορέ (ναύαρχος) ή Ροζίν Ντε- 
ρεάν, δ Βινταλέν (ντ* Άρτέλ) δ Ρολάν Τουταίν 
(Λεντύκ), πού συναγωνίζονται ποιός θά έρμηνεύση 
καλλίτερα τόν ρόλον του. "Οσον άφορφ: τήν Άννα- 
μπέλλα, πού άφησα έπίτηδις τελευταία, μας δίνει

μιά περιφανή ρεβάνς γιά τίς συνεχείς τελευταίες 
της άποτυχίες. Νόστιμη, κομψοτάτη, αίσθαντική, 
κάτοχος τελεία τού ρόλου της, σημειώνει μιά άπό 
τις καλλίτερες δημιουργίες τής καρριέρας της.

Μέ λίγα λόγια «Ή έπιφυλακή», άπό τά καλλί
τερα έργα τής γαλλικής παραγωγής, είναι φιλμ 
προωρισμένο νά σημειώση παντού άξιόλογη έπι- 
τυχία.

Παραγωγή United Artists
ΝΥΧΤΑ ΓΑΜΟΥ

’Ομιλούσα άγγλιστί Προεβλήθη στό «Σπλέντιτ» 
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Είναι ή πρώτη φορά πού ή Άννα Στένν μάς 
δίνει μιά άξιόλογη δημιουργία. Ή άνυπόφορη Κα- 
τούσα τής «Άναστάσεως», ή ψεύτικη καί συμβατική 
«Νανά», αύτή τή φορά, στό ρόλο τής μικρούλας Πο- 
λωνίδος χωρικής πού έρωτεύεται τόν άμερικανόν 
συγγραφέα καί πού δίνει καί τή ζωή της άκόμη γιά 
νά τόν σώση άπό τόν βάναυσον άντίζηλόν του, 
παρουσιάζει ένα άληθινό ταλέντο, ένα παίξιμο 
έκφραστικό καί άληθινό, μιά ποικιλία έκφράσεων 
άξιοθαύμαστη.

Άλλά καί τό φίλμ είναι ένδιαφέρον. Μιά έρωτική 
ιστορία, μέ πολύ αίσθημα, μέ πολύ φινέτσα, πού ό 
σκηνοθέτης τήν έζωντάνευσε μέ τόν πειό ικανοποιη
τικό τρόπο.

Τό φιλμ στήν άρχή τραινάρει. Περιωρισμένο σκη- 
νικώς, μέ πολλούς διαλόγους (άν καί καλογραμμέ
νους) άργεϊ κάπως νά προκαλέση τό ένδιαφέρον 
μας. Άλλά άπό τήν στιγμή πού έκδηλώνεται πειά δ 
έρως τοΰ συγγραφέως πρός τήν ώμορφη χωριατο- 
πούλα, άρχίζει ένα θαυμαστό κρεστσέντο καί δ 
θεατής αιχμαλωτίζεται. Νοιώθει, συμπονεΐ, συμμε
τέχει σ’ αύτό τό αισθηματικό δράμα πού έκτυλίσ- 
σεται έπάνω στήν δθόνη.

Δέν άνακαλύπτομε τόν Κίγκ Βίντορ. Είναι άπό 
τούς πειό βαθεΐς, τούς πειό πρωτότυπους καί τολ· 
μηρούς σκηνοθέτας τοϋ Αμερικανικού κινηματο
γράφου.

Στό «Νύχτα γάμου» δέν τοΰ δίδεται ή εύκαιρία 
νά παρουσιάση τολμηρούς νεωτερισμούς. Επιτυγ
χάνει δμως μιά άληθινή καί ζωντανή μελέτη ψυχών 
καί αύτό δέν είναι όλιγώτερον άξιόλογον. Ή τεχνι
κή του είναι θαυμαστή. Χωρίς έπιδεικτικά μέσα 
κατορθώνει νά δημιουργήση τήν κατάλληλη άτμο- 
σφαΐρα καί νά δώση ζωή στό έργον του.

Στή διεύθυνση τών ήθοποιών του δ Κίγκ Βίντορ 
άναδεικνύεται άριστοτέχνης. Εκτός άπό τήν Άννα 
Στένν, πού δπως γράφομε καί παρά πάνω, άπό ψεύ
τικη κούκλα τήν παρουσιάζει γυναίκα μέ ταπερα- 
μέντο καί μέ ψυχή, καί δλους τούς άλλους ήθο
ποιούς τούς διευθύνει μέ πυγμή καί σύμφωνα μέ 
τάς άξιώσεις έκάστου ρόλου καί μέ τό πνεύμα τοΰ 
έργου. Ό Γκάρυ Κοΰπερ άψογος. Συγκρατημένος, 
φυσικός, μέ «εσωτερικότητα» στό παίξιμό του. Ή 
Έλλεν Βίνσον, ώς γυναίκα του, δίνει ζωή στόν 
άχαρι ρόλο της.

Άπό τίς καλλίτερες τεχνικώς σκηνές τού φιλμ 
Ιδιαιτέρως άξιοσημείωτη ή σκηνή τής χιονοθυέλλης.

Τό φίλμ έδώ λόγω τής αισθηματικής καί δραμα
τικής ύποθέσεώς του καί τών πρωταγωνιστών του 
ήρεσε καί έσημείωσε άξιόλογη έπιτυχία. Καλλιτε- 
χνικώς κρινόμενον είναι άσφαλώς ένα άπό τά καλ
λίτερα φίλμ τής έφετεινής άμερικανικής παραγωγής.

ΠΩΑ0ΥΝΤΑ1 ή βιτρίνος ιΛν φωτογραφιών 
καί τά ταμβΐα τοΰ Κινηματογράφου «Πάν&εον» 
τών Ά&ηνΛν. Πληροφορίαι : 'Αμέρικαν Φίλμ, 
Δνκούργου 14, Ά&ήνας.
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Μέ τό έπί θύραις Πάσχα, ή χειμερινή περίοδος | 
1935—1936 κλείνει πρός τήν δυσιν της δια να ανα- 
τείλη καί ή έποχή τών θερινών, οί όποιοι αποτουδε 
καλλωπίζονται καί καταρτίζουν τά προγράμματά των. 
μέ άγριας διαθέσεις συναγωνισμού, ως έμφαινετα . 
τούλάχιστον, άπό τήν έξασφάλισιν διαφόρων, ται
νιών, τάς μεγάλας προσφοράς και ζητήσεις αυτόνν.

Έν τώ μεταξύ ή κίνησις των Κινηματογράφων 
εξακολουθεί ζωηρά, συντελοΰντος είς τούτο και του 
καταλλήλου καιρού.

Κατά τό παρελθόν εΐκοσαήμερον, είς τούς κεν
τρικούς κινηματογράφους α' βιζιόν των 
προεβλήθησαν τά εξής έργα κατα τας κάτωθι ήμε 
Ρ° Σπλέντιτ. 23 - 29 Μαρτίου “Δικός μου γιά πάντα 
μέ τήν Έλίζαμπετ Μπέργκνερ. 30 - 5 Άτιριλίου θ 
γολγοθάς μιάς γυναίκας,, καί 6 - 11 ιδίου Ο βασι 

ευ·Α^τιχό^°23λε28 Μαρτίου, διά δευτέραν έβδομάδα 
“Η έπιφυλακή., μέ τήν Άνναμπέλλα, 29 _ 5. Απρι
λίου “Σεκόγισ, καί 6 - 12 Απριλίου Ο Γολγοθάς,, 
μέ τόν Χάρρυ Μπώρ.

Παλλάς. 23 - 29 Μαρτίου “Ερωτικές καδριλλιες,, 
30-5 ’Απριλίου “Ξεχασμένα είδωλα,, μέ_την Δωρο- 
θέα Βήκ καί 6 - 12 ’Απριλίου ‘Ό Γολγοθάς,, συγχρό- 
VCDC LIE ΤΟ Αττικόν. , ,

Τιτάνια. 23 · 29 Μαρτίου “Μπελλα Ντονα με τον 
Κόνρατ Φάϊτ, 30-5 ’Απριλίου “Αί χελευταιαι ήμεραι 
τής Πομπηίας,, καί 6 · 11 Απριλίου Ο βασιλεύς τ 
^Πάν^ον. 23-29 Μαρτίου “Ξαναγύρισε,, 30; 5 
’Απριλίου “Η ζητιάνα τής άγάπης., με τον Βολ- 
μπρυκ καί 6 - 11 ίδίου “Ο μεγαλειτερος ερως του

23-29 Μαρτίου “Ζοϋντεξ., , άπό τό 
περίφημου άστυνομικόν μυθιστόρημα,, ταινία γαλ
λική 30 ■ 5 Απριλίου “Ή τιμή,του γκαγκστερ. και 
6- 11 ίδίου «Τό έγκλημα του εισαγγελεως Χάλλερ».

•χτ,όλλων·. 23 - 29 Μαρτίου “Ή τραγωδία των βυ
θών,, 30 - 5 ’Απριλίου ““Ενα φιλί, ένα τραγούδι μια 
γυναίκα,, καί 6 - 11 ίδίου “Ο βασιλεύς των βασι 
λέων,,. s
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον αι είς Α βιςιον π0°· 
βληθεΐσαι ταινίαι είς τούς μεγάλους κεντρικούς Κινημα
τογράφους, έπραγματοτοίησαν τά κάτωθι εισιτήρια.

'Εβδομάς 16 22 Μαρτίου 1936
ΑΤΤΙΚΟΝ ' ' *
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Ή Έπιφυλακή», Β. Φρανσέν.
Μαρτίου Είσιτήρια16

18
19
20
21
22

ΠΑΛΛΑΣ «Σαμψών:
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

16
17
18
19
20
21
22

Τό δλον »
, Χάρρυ Μπώρ. 

Μαρτίου Εισιτήρια

Τό δλον
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ΠΑΝΘΕΟΝ «Χρυσές Μποϋκλις»,
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

16

18
19

Μαρτίου
Σ. Τέμπλ.

Εισιτήρια

Τό δλο-
ΤΙΤΑΝΙΑ «Ή γόνδολα τών χιμαιρών:
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

1715
1554
2063
2002
1420
2454
3968

15176

16

18

20
21

Μαρτίου
, Μ. Σαντάλ. 
Είσιτήρια

Τό δλον 
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ρομπέρτα», Ίρέν Ντάν.

1370
1605
1667
1473
1249 
1638
2302

11306

3558 
4347 
4092
3662
2873
4006 
5575 

28ΪΪ3

3527
2980
2582
2208
1768
2417
4284

19776

Δευτέρα 16
Τρίτη 17
Τετάρτη 18
Πέμπτη 19
Παρασκευή 20
Σάββατον 21
Κυριακή

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «
Δευτέρα 16
Τρίτη 17
Τετάρτη 18

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «
Πέμπτη 19
Παρασκευή 20
Σάββατον 
Κυριακή

21
22

ΑΠΟΛΛΩΝ «Ό
Δευτέρα 16
Τρίτη 17
Τετάρτη 18
Πέμπτη 19
Παρασκευή 20
Σάββατον 21
Κυριακή 22

1331
1316
1354
1263
1068
1620
1822
9774

Ενας φόνος στή Βουδαπέστη»,Έ. Λόου.
— ' 969

865
__ 735

2569
Κάγκνεϋ.

1288
1092
1035
2143
5508

Μαρτίου Εισιτήρια

Τό δλον

Μαρτίου Εισιτήρια

Τό δλον
;'Ο έχθροςτής Κοινωνίας», Τζ.

Τό όλον »
ύπ’ άρ. 1 δημόσιος κίνδυνος».

Μαρτίου Εισιτήρια

Έβδομάς23
ΑΤΤΙΚΟΝ «’
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον

Τό δλον »

— 29 Μαρτίου 1936
Ή ’Επιφυλακή», Β' εβδομάς.

23
24
25
26
27
28

Μαρτίου Είσιτήρια

Τό δλον 
πραγματοποιηθέντα κατά 

έργουΕίσιτήρια . ,
τήν Α' έβδομάδα υπό τοΰ αυτου 
καί εις τόν αύτόν Κινηματογράφον. .

Σύνολον

1085
923
918
628
627
711

1704
6596

1419
1267
3454
1456
1580
1731

10907

28113
39020
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ΠΑΛΛΑΣ Ερωτικέ ς καδρίλλιες», Π. Μπρασσέρ.
Δευτέρα 23 Μαρτίου Εισιτήρια 1930
Τρίτη 24 > > 1535
Τετάρτη 25 » » 2019
Πέμ πτη 26 > » 1259
Παρασκευή 
Σάββατον

27 > > 1211
28 > > 1273

Κυριακή 29 > » 3227
Τά δλον > 12457

ΠΑΝΘΕΟΝ «Ξαναγύρισε», Κόννολυ.
Δευτέρα 23 Μαρτίου Εισιτήρια 1180
Τρίτη 24 » » 1110
Τετάρτη ΟΓ, > 1538
Πέμπτη 26 » > 954
Παρασκευή 27 > 914
Σάββατον 28 » > 904
Κυριακή 29 > » 2355

Τό δλον 8955
ΤΙΤΑΝΙΑ « Μπέλλα Ντόννα», Κόνρα Φά'ίτ.
Δευτέρα 23 Μαρτίου Εισιτήρια 1811
Τρίτη 24 » 1746
Τετάρτη 25 > » 1838
Πέμπτη 26 > > 1793
Παρασκευή 27 > > 2000
Σάββατον 28 > > 1964
Κυριακή 29 » 3714

Τό δλον > 14866
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Δικός μου γιά πάντα», Έλ. Μπέργκνερ.
Δευτέρα 28 Μαρτίου Εισιτήρια 1179
Τρίτη 24 > > 1333
Τετάρτη 25 > 1407
Πέμπτη 26 > > 1404
Παρασκευή 27 » » 1611
Σάββατον 28 » 1637
Κυριακή 29

Τό δλον
• 3121

11695
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Ζοΰντεξ», Ρενέ Φερτέ.
Δευτέρα 23 Μαρτίου Εισιτήρια 1568
Τρίτη 24 > > 1302
Τετάρτη 25 » > 2002
Πέμπτη 26 » > 849
Παρασκευή 27 > 774
Σάββατον 28 » 667
Κυριακή 29 » > 2104

Τό δλον 9266
ΑΠΟΛΛΩΝ «Ή τραγωδία τών βυθώ ν», Τζ. Χόλτ.
Δευτέρα 23 Μαρτίου Εισιττοια 442
Τρίτη 24 » 460
Τετάρτη 25 » -» 873
Πέμπτη 26 » 372
Παρασκευή 27 > 391
Σάββατον 28 » 365
Κυριακή 29 » 1213

Τό δλον > 4116
Άπό καιρού είς καιρόν έμφανίζονται άπό τής ό’ 

θόνης μερικών κινηματογράφων, ταινίαι αΐτινες, άφ’ 
ένός μέν άγνωστον πόθεν προέρχονται, άφ έτέρου 
δέ ίκαναί νά ^ξευτελίσουν τελείως τήν κινηματο
γραφικήν παραγωγήν, άκόμη δέ νά κλονίσουν τε
λείως καί τήν έμπιστοσύνην τοΰ κοινού πρός τόν 
κινηματογράφον και τάς κινηματογραφικός έπιχει- 
ρήσεις. Μερικαί έξ αύτών έκαμαν δυστυχώς τήν 
έμφάνισίν των καί έν Άθήναις, προβληθεΐσαι άπό 
τής όθόνης κεντρικού κινηματογράφου, τοΰ όποιου 
ή φιλότιμος διεύθυνσις άσφαλώς θά έπεσε θύμα τών 
περιέργων αύτών έπιχειρηματιών. Πρόκειται περί 
ταινιών παλαιών όχι μόνον εις χρόνον παραγωγής 
άλλά καί άντιτύπων, είς τοιοΰτον δέ βαθμόν, ώστε 
νά μή διακρίνη τις έπί τής όθόνης ή μόνον σκιάς χω
ρίς νά δύναται νά καθορισθή άν αί σκιαί αύταί είναι 

άνθρώπων τής Γής ή τοΰ Άρεως. Έψιστώμεν τήν 
προσοχήν τών αναγνωστών μας επιχειρηματιών τοΰ 
κινηματογράφου, κατά τήν ένοικίασιν τών ταινιών 
τούτων τών οποίων τήν κατάστασιν είς ήν εΰρίσκον- 
ται, ίσως νά άγνοοΰν καί προκαλέσουν οδτω άνε- 
πανορθώτους ζημίας είς τάς επιχειρήσεις των.

KIHHSE TfiH ΕΠέΚΙΜ
Πειραιευς

Χάϊ-Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τσίρκους» μέ τόν 
Χάρρυ Πήλ καί "Ο Γολγοθάς,,.

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Αγάπα με γιά 
πάντα μέ τήν Γκρέϊς Μοί’ρ και «Ή γόνδολα τών χι
μαιρών».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Σαμψών» μέ τόν 
Χάρρυ Μπώρ, καί «Χέρμαν καί Δωροθέα».

Καπιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ξανθή Κάρμεν» 
καί «’Ανάμεσα σέ δυό καρδιές».

Κρνστάλ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα «2ον 
γραφεΐον κατασκοπείας» καί «Μητρότης».

'Απόλλων (Ν. Κοκκινιάς)’ Προεβλήθησαν τά έργα 
«Δημόσιος κίνδυνος ΰπ* άρ. 1» καί «Ό τελευταίος τών 
Μοίκανών».

Έκλαΐρ (Ν. Κοκκινιάς)’ Προεβλήθησαν τά έργα «Πο- 
τέμκιν» καί «Τά πάθη τοϋ Χρίστου».
Θεσσαλονίκη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή παρείσακτος», 
«Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα» καί «Σαμψών».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτα γάμου», «Ή 
γόνδολα τών χιμαιρών» καί «Μπέλλα Ντόννα».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ξανθή Κάρμεν», 
«Ρομπέρτα» καί «Δεύτερον γραφεΐον κατασκοπείας».

Πατέ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Καλιέντε», «Σκιές πού 
περνούν» καί «Τό παιδί τοΰ καταδίκου».

‘Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Σήμερα ζοΰμε», 
«Ό τάφος τοΰ ίνδοΰ», «Τά θύματα τής κρίσεως», «‘Ο 
άνδρας πού κάθε μιά ποθεί», «Περιπλανώμενος ίουδαΐος» 
καί τό σπήτι τοΰ τρόμου».

‘Αλκαξάρ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό πρίγκηψ ’Ιω
άννης», «Τό πλήρωμα» καί «Αύτοκρατορικός δρόμος».

'Ε&νικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ποζάμπο», «‘Ο 
λευκός γάμος» καί «Μαζοΰρκαο.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Έσκιμώ», «Νο- 
κτοΰρνο», «Ποζάμπο», τό ταξείδιον τοΰ βασιλέως είς τά 
’Ιωάννινα καί «Ό άνδρας πού κάθε μιά ποθεί».

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «‘Ο άνθρωπος νυ- 
κτερίδα», «Τό θΰμα τοΰ καθήκοντος», «Γιατί νά δου
λεύουμε», «Τοΰνελ» καί «Μυστική συνεδρίασις».

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Μαρίτα», «Ό κό
σμος προχωρεί», «’Αέριον X. 2Τ», «Γαλάζιος ουρανός», 
«Φολί Μπερζέρ», ένα Μπούκ Τζόνες, ένα Ντούγκλας 
Φαίρμπαγκς καί «Λιλιόμ».

‘Αχίλλείον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Νυκτερινή πτή- 
σις», «Παγκανίνι», «Νοκτοϋρνο», «Μαντάμ Μπατερφλάΰ», 
«Έσκιμώ» καί «Χωρίς οικογένεια».

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό τελευταίος 
άνδρας έπί τής γής» καί «Τιριτόμπα».
Λάρισσα

"Ολύμπια. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Όνειρον θερι
νής νυκτός», «‘Η νήσος τών θησαυρών», «"Ας ζήοουμε 
απόψε», «Ήσαΐα χόρευε», «‘Ο τυχοδιώκτης», «‘Ο διάβο
λος είναι γυναίκα», «Κάστα Ντίβα», «‘Ο μικρός συντα
γματάρχης», «Γιά μιά νύχτα έρωτος», «Παραμονή τής 
ναυμαχίας», «Φαιδώρα» καί «Αμαρτωλή νεότης».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Μαζούρκα», «Τό 
τραγούδι <οΰ ήλιου», «Φλόγες τοΰ πεπρωμένου», «Νέαι

περιπέτειαι τοϋ Ταρζάν», «Βαριετέ», «Ό Άγγελος τρϋ 
σκότους», «Δικτάτωρ»·, «Δέν είμαι εγώ ό ένοχος», «Τό 
ασθενές φϋλον», «‘Ο σιδηροΰς δούξ», «Δέν είμαστε πιά 
παιδιά» καί «Κλό · Κλό». Μπακογιάννης
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Τό κορίτσι 
μιας νύχτας», «Κάστα Ντίβα» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, 
«Μονάχη στή ζωή» καί «Βίβα Βίλλα».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Μιά ζωή πού ξα
ναρχίζει», «Ή κωμωδία τής ζωής», «Τό δράμα τοΰ 
’Ατλαντικού», «’Αγάπα με γιά πάντα» καί «Μαζούρκα» 
έπιτυχώς. X. Π.
Πάτραι

Ίντεάλ, Προεβλήθησαν τά έργα «Μαζούρκα». «Είμαι 
ένας δραπέτης», καί «’Αγάπαμε γιά πάντα».

Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Σφα
γή», «Μαζούρκα», καί «Ματωμένη χαραυγή».

Πάν&εον (Ταράτσα)’ Προεβλήθησαν τά έργα «Μαύρη 
σελήνη», καί «Σφαγή». Άνδριόπουλο;
Καβάλλα

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «’Έτσι είναι ή 
Σιμόν», «Θά πάρω ένα έκατομμυριοΰχο», «Καίνικσμαρκ» 
μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «Παρθένος μητέρα», «Μιά νύχτα 
έρωτος» καί «Περιπλανώμενος ίουδαΐος».

Διονύσια, Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο λοχαγός Μπόμ- 
πυ», «Ραγισμένες καρδιές», «Βίβα Βίλλα» μέ έπιτυχίαν, 
«‘Η καρδιά μου διστάζει», «Αύτοκρατορικός δρόμος» καί 
«Ήσαΐα χόρευε».

Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα «Ροκαμβόλ», «‘Ο αε
τός τής Ισπανίας», «Καβαλλάρης φάντασμα» είς δύο έ- 
ποχάς, «'Όταν ή πόλις κοιμάται» καί «Μουσικός αστυ
νόμος». Βασιλακος
Χανιά

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα “’Ανάμεσα σέ δυό 
καρδιές,, “Ο διάβολος είναι γυναίκα,, “Ρομάνς., καί 
“Αγνός γλεντζές,,.

Πάνθ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Μαΰρα μάτια,, 
“Φρασκουΐτα,, “Ο κόμης Όμπλικαντό,, 'Ό κεραυνός τού 
Σιλβάρ,, καί “Αγνός γλεντζές,,.

Κατά τήν ήμέραν τής κηδείας Βενιζέλου οί κινημα
τογράφοι ήργησαν. Κολλάρος
Ρίθυμνον

Ίδαΐον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά έργα «Παγκα
νίνι» “Ζούν ’Εξπρές,, “Υπό τήν γέφυραν τών στεναγμών,, 
“Μικρούλα άπατεών,, “Φρά Ντιάβολο,, “Όταν ή γυναίκα 
αγαπά,, “ Ελεύθερες ψυχές,, ‘“Σερενάτα Σοϋμπερτ,, καί 
‘Αικατερίνη ή μεγάλη,,. Όδ. Παπ.
Aly ι©ν

Άνάπλασις. Προεβλήθησαν τά έργα “Νεανικόν αί
μα,, “Ο πρίγκηψ τοΰ Πιπερστάϊν,, “Η άρτοποίλις τών 
Παρισίων,, “Ζούντ ’Εξπρές,, “Ο Γολγοθάς τής άτιμα- 
σθείσης,, ‘’Μπάτερφλαϊ,, “Τό νοϋ σου στήν τιμή σου,, καί 
‘ Τό αύτοκρατορικό βάλς,,.

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα “’Ενας χρυσός 
άνθρωπος,, “Στά χαρέμια τής Βαγδάτης,, "Υποβρύχιο μέ
τωπο,, καί "Μιά νύχτα έρωτος,,· Χαρβέλας
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύχτα έρωτος», 
«Χαμένος μέσα στή ζούγκλα», «Ή παραστρατημένη», 
*Τό αηδόνι τής Βιέννης» καί «Νοκτοϋρνο».

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό μυστηριώδης 
κύριος X». «Όταν ή πόλις κοιμάται», «Ό αόρατος άν
θρωπος», «Περιπέτειαι στή Χονολουλοΰ» καί «Ταρζάν».

Γοριδάρης 
Μυτιλήνη

Ζαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή φίλη τής Λ. 
‘Εξοχότητος», «Ζούγκλα» τής Φόξ, «‘Π Άβυσσηνία·,
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• Μιά γυναίκα, ένα χαμόγελο, μιά ζωη», «Νατασα», « Ο 
λοχαγός Μπόμπυ» «Ό μικρός συνταγματάρχης» καί «Μα
ζούρκα».

ΙΙάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μεσσαλίνα» 
«Στραντιβάριους», «Όνειρον θερινής νυκτός», « Αστατυ 
γυναίκα». «Βαμμένος πέπλος» καϊ « Ησαΐα χόρευε».

Σωφρονιάδης
Καλάμαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μέσα στή θύελ
λα», «Φλόγες τού πεπρωμένου», «Νύχτα έρωτος», «Ή 
μαύρη συμμορία» καί «Τό βασιλικό βάλς».

'Εσπερος. Έδωσε μερικός παραστάσεις ό θίασος Στ. 
Ίατρίδη καί κατόπιν προεβλήθη τό έργον «Ό μικρός 
συνταγματάρχης».

Ααϊκης Σχολής. Προεβλήθησαν τα έργα « Εστεμμέ
νοι είλωτες», «Πολωνός έβραΐος», «Ή νήσος τών χαμέ
νων άνθρώπων» καί «Νοσταλγία». Μπατάγιας
'Αργοστολιού

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα “Τό τραγούδι τοΰ 
ήλιου,, “Τό μάρς τών οΰσσάρων,, και '“Το παιδί τοΰ 
καρναβαλιού,,. Βουτσινας.
Αμαλίας.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Αικατερίνη ή με
γάλη», « λεσποινίς Ζωζέτα ή γυναίκα μου», «Γλυκά φι
λιά Βερόνικα», «‘Ο τρελλός καβαλλάρης», «Μανωλέσκο», 
«Ό νόμος τών συνόρων», «Ό εκδικητής τών ερυθρο
δέρμων», «Τυφι'όν», «Δραπέτης τών κάτεργων», «Ό αρ
χών τής ζούγκλας», «‘Υποβρύχιον μέτωπον»,^ «Γυναίκα μέ 
τό σέξ-άπήλ», «Καζανόβα» καί «'Ένα φιλί, ένα χαμόγελο, 
μιά γυναίκα». . ,

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Φλεγάμενα βουνά», 
«Ντελίριο», «Παγκανίνι» μέ έπιτυχίαν, «Ό λοχαγός τών 
κοζάκων»’ « Η ’Ανάστασις» καί «Τό πήδημα τοΰ θανά
του». Μποτσίζος
Χίος

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «’Εσένα ποθώ», «JO 
κόμης Μοντεχρήστος», -Ξεχασμένη μελωδία άνεπιτυχώς, 
«Ανεμοστρόβιλος», ή κηδεία τοΰ βασιλέως τής ’Αγγλίας, 
«Τρελλή συμφωνία» «‘Υγρός τάφος», ή κηδεία τοΰ, στρα
τηγού Κονδύλη, «‘Η κοιλάζ τοΰ μυστηρίου», «Οί αντίζη
λοι», «Μασκαράτ», «‘Η άρτοπώλις τών Παρισίων» μετά 
μεγάλης έπιτυχίας, τό «Πολωνέζικο ρομάντζο», “Ο κό
σμος γυρίζει,, “Η τιμή τού πλοιάρχου,, “Ο ωραίος φοι
τητής,, “Υπό τήν γέφυραν τών στεναγμών,, καί ' Γυ
ναίκα σέ κίνδυνο... Βουδούρης
Σέρραι.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό μικρός συντα
γματάρχης» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «Φαιδώρα», «Λευκός 
παράδεισος», «Μπαμπούνα» μέ μεγάλην έπιτυχίαν «Ό 
μυστηριώδης κ. X », "Βίβα Βίλλα,, “Τό δράμα τοΰ με
σονυκτίου , “Ο περιπλανώμενος Ιουδαίος,, “Σκάρφεΰς,, 
"Γιατί νά δουλεύουμε, “Ο Τσάρλυ Τσάν στό Λονδϊνον,, 
“Μιά νύχτα έρωτος,, καί "Ο κυρίαρχος* τής ζούγκλας,,.

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ένα αστέρι πέφτει 
άπό τόν ούρανόν» μέ έπιτυχίαν, «Τό τελευταϊον βαλς», 
«Θά πάρω έναν εκατομμυριούχο», «Χωρίς Οικογένειαν» 
μέ έπιτυχίαν, “Μουλέν Ρούζ„ ‘ 'Ένας χρυσός άνθρωπος,, 
“Η αδυναμία μου,, “’Αγάπα με αύτή τή νύχτα,,, “Βαμ
μένος πέπλος,, μέ μεγάλην έπιτυχίαν καί “Σ' άγάπησα 
πριν σέ γνωρίσω,,. Βατακίδης
Χαλκίς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό λοχαγός 
«Μπόμπυ», «Μονάχη στή ζωή». «Μιά νύχτα έρωτος», «‘Η 
παρθένος τής ’Ορλεάνης», «Τό βασιλικόν,βάλς», Επι- 
ζόντ„ ^“Έγκλημα καί τιμωρία., καί "Αγάπα με γιά 
πάντα,,,

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμς «Μις Μπά», «Μαΰ
ρα Μάτια-, «Παρθένος μητέρα», «Νόκ-Άουτ», «‘Ο αετός
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τής Ισπανίας», «Ταξειδιώτις» «Εύθυμη χήρα». *Όί καλ- 
λικάντζαροι», “Δικτάτωρ,, ‘‘"Ας ζήσουμε απόψε,, καί “Ό- 
νειρον θερινής ιυκτός,,. Λυκόπ.
ΣΟρος

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά έπ.σκεψις 
τήν νύχτα», «Τυχερός καβαλλάρης», «Πώς θά τό πώ στόν 
ανδρα μου, «Ο δαίμων τής ζούγκλας», «Ό μαύρος διά
βολος, «Καριόκα» «"Ερως σ’όλα τά πατοίματα», “Πολω- 
νέζικο ρομάντζο., “Ο κυκλών. τού Τέξας,, “ΚΓ έμενα 
ποιος θά μέ φιλήση 'Τό στοιχειωμένο καράβι,, “Η 
πριγκήπισσα τού τσάρντας,, “Φλεγόμενον Μεξικόν,, καί 
“Λάκω-ντάμ„. TVgayaZaj,
Savin

Ήλύσια, Προεβλήθησαν τά έργα «Περιπλανώμενος 
Ιουδαίος», «Λιμπελάί», «Έσκιμώ», «Δικαστική πλάνη», 
•Δάκρυα βασιλίσσης», «‘Οταν ή γυναίκες άγαποΰν» καί 
διάφορα νιούς καί Μίκυ-μάους. Επίσης “Ο κλέπτης τής 
Βαγδάτης,, “"Ενα αστέρι πέφτει άπ’ τόν ουρανό,, “Τό 
αηδόνι τής Βιέννης,, “300 λέξεις στό λεπτό,, “Κλεμένη 
αγάπη . “Μπαμπούνα,, ’ Νύχτες Πετρουπόλεως,, “Πώς 
έσβυσε μιά αγάπη,, καί ή κηδεία τού Βενιζέλου.

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Κίνδυνος φωτιάς», 
‘‘Διπλή απαγωγή,,, καί ‘‘Κίτρινος δαίμων,,. Παρασχίδης 
Βα8ύ (Σάμου)

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κλέπτης τής 
Βαγδάτης», «Γυμνός σάν τό σκουλίκι», «Καριόκα», «Μα
ζούρκα», «Ό λοχαγός Μπόμπυ», «Πρόσκλησις σ’ ένα 
βάλς» καί «Ό βασιλεύς τών βασιλέων».

‘Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η γυναίκα μέ 
τό σέξ άπήλ», «Τά φώτα τοϋ Μπουένος Άΰρες», «‘Ο 
Βόλγας στής φλόγες» καί «Νύχτες Μόσχας» Ήλιάδης

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ_ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ
Ζητούνται άνταποκριτσί τού *Κινημ. *Αστεροςβ είς 

Κέρκυραν, Πρέβεζαν, "Αριαν, ' Τωάννινα, Λαμίαν, Καρδί
τσαν, Τρίκκαλα, Κοζάνην, Βέρροιαν, * Αλεξανδρούπολη, 
Κιλκίς, Κατερίνην, Καστοριάν, Κόρινθον, Κομοτινήν, 
Τρίπολιν, Σπάρτην, Νάουσαν, Διδυμότειχον, “Εδεσσαν, 
Γύθειον καί Λουτρά (Αιδηψού).

Παρακαλούνται θερμώς δσοι εκ τών φίλων ανα
γνωστών μας τών ανωτέρω πόλεων επιθυμούν νά άνα- 
λάβουν τήν μικρά ν αυτήν άπασχόλησιν, ας μάς στεί- 
λουν δύο μικράς φωτογραφίας διά νά τούς εφοδιάσω· 
μεν μέ δελτίον ταύτότητος, διά νά δύνανται νά παρα
κολουθούν τήν κινηματογραφικήν κίνησιν τής πόλεώς 
των. Παρακαλούνται νά μάς στείλουν συγχρόνως μέ 
τάς φωτογραφίας των καί τήν πρώτην άνταπόκρισιν 
εν ή νά άναφέρονται τά προβληθέντα εις τούς κινη
ματογράφους τής πόλεώς των έ'ργα, κατά τόν παρελ
θόντα μήια Μάρτιον. Ή Διεύθυνσις

ΙΙΩΑΕΙΤΑΙ πλήρης μηχανή προβολής μάρ 
κας A E.G. έν άρίστη καταστάσει μεθ'ό'λωντΰν 
έξαρτημάτων. ένός άμπερομέτρον των 50 άμπέρ 
καί προξεξιδν φιξ. Πληροφορίαι εις τά γραφεία 
μας ό'πον εύρίσκεται καί ή μηχανή.

r \

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
’Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος μηχανημάτων 
προβολής καί όμιλοΰντος γερμαν. έργοστασίου

EUGEN BAUER G Μ Β·Η
ΠΑΡΑΚΑΘΗΚΗ ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΠΡεΒΟΑΗΣ ΜΑΡΚΑΣ SHIP
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ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο_ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Τηλεγραφικώς άνηγγέλθη έκ Λος ‘Ανξελες τής Κα- 

λιφορνίας ό θάνατος τον μεγαλειτέρου έλληνος θεατρι
κόν καί κινηματογραφικού επιχειρηματίαν τής Αμερι
κής’ ‘Αλεξάνδρου Πανιαξή εις ηλικίαν 72 ετών. Αΐ 
αμερικανικοί εφημερίδες αφιερώνουν μάκρος περιγρα
φές περί τής σταδιοδρομίας τοϋ έκλιπόντος δαιμόνιου 
ελληνος. Κατά τδ 1930, ή περιουσία τοϋ Άλ. Π,ανταξή, 
άνήρχετο εις 25 εκατομμύρια δολλάρια. Πρό ολίγου 
χρόνου ό Πανταξής είχε καταρτίση σχίδιον ΐδρύσεως 
πεντακοσίων νίων θεάτρων και κινηματογράφων. Κλη
ρονόμος τής τεράστιας περιουσίας του καί τών μεγά
λων θεατρικών και Κινηματογραφικών επιχειρήσεων 
του καθίσταται, μετά τόν θάνατόν του, <5 υιός του 
Λόϋδ Πανταξής, γνωστός θεατρικός κριτικός. Ό άπο- 
θανών Πανταξής κατήγετο εξ ‘Ανδρον.

Π2ΛΕΙΤΑΙ ϋ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μόνον διά τάς 
'Αθήνας, Πειραιά ή Περίχωρα, μηχανή προβο
λής μάρκας Σίμπλεξ, έν άρίστη καταστάσει καί 
μέ μπουάτ 1200 μέτρων. Πληροφορίαι είς τά 
γραφεία μας.
|---------------------------------------------------

ΔΙΕΥ6ΥΝΤΑΙ ΚΙΝ)ΓΡΑΦΩΝ
’Εξασφαλίσατε τήν ταινίαν τής

!®ε«ΙΜ®1
Παραγωγής

ΚΟΣΝΙΟΠΟΛΙΤΑΝ ΦΙΛΜ & ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ
Ή παραλαβή καί μεταφορά τής σοροΰ 

άπδ Παρισίους, είς Πρίντιζι, έπί τοΰ 
άντιτορπιλλικοΰ «Κουντουριώτης» καί ή 
μεγαλοπρεπής κηδεία είς τά Χανιά.

Ή ταινία πού προεβλήθη είς τούς 
άθηναϊκούς Κινηματογράφους

ΤΙΓΑΝΗ-ϊΠΑΕΗΤΙΤ-ΑηΟΑΑΟΝ
Ασυγκρίτως άνωτέρα πάσης άλλης.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ

Κ0ΙΜ0Π0Α1ΤΑΗΦΙΑΜ Μ. ΓΛΖΙΑΑΗ ΠΛΤΗΪΙΟΗ 32
Τηλεγραφική Διεύθυνσις

«ΝΤΑΓΚΦΙΛΜ> ή «ΚΟΣΜΟΦΙΛΜ» Άθήναι

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
ΑΓΟΡΑ-ΠΩΛΗΣΙΕ —ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΤΣΙΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
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ϊκιεϊ in «EM 
ίΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΠΗΗΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΠΙΗΙΗΠΗίη

Ο θρίαμβος ιοΰ Κινηματοθέατρ ο’

«Ποτέ μην άγαπήσης αληθινά τούς άνδρες, άφοΰ μπορείς νά τούς 
χρησιμοποιής σάν νευρόσπαστα γιά ν’ άνεβής ψηλά και νά κερδί
σης τή ζωή............ »

ΝΙΤΧΕ
Μέ άυό δπλα τρο

μερά, τήν ώμορφιά καί 
τον έρωτα, ξεκινάει άπό 
τήν επαρχία της νά κα- 
τακτήση τόν κόσμο.

‘Αρχίζει άπό άσημη 
δοκτυλογράφος καί ανε
βαίνει δλες τις βαθμί
δες τής κοινωνίας, που 
λώντας τό χοομΐ της.

Στόν φρενήρη δρό 
μο της παρασύρει »ά 
πάντα.

Μέ γοργό ρυθμό 
προσπερνούν τά θύμα 
τά τη; Γιά τήν πέτρινη 
καρδιά της οί έρασιαί 
δέν είναι παρά μόνον

ΣΚΙΕΣοο> 
imilllflllllliltllllllflllltlltlHfHIIHIIti» 

ΠΕΡΝΟΥΝ 
IltHIIIIIIIIMHIlIlillHHIiitlttiltfliDliill

*Ενα τέτοιο ρόλο 
μοιραίας γυναίκας μό
νον ή

i 
τ 

ΜΜ· 
μπορούσε νά ζωντανέ- 
■ψη μέ ιδανική τελειό
τητα.

' ΠΑΛΛΑΣ,,
Ή μόνη ταιτία ή οποία άνεγνωρί- 
σθη άπό τόν παγκόσμιον Τύπον ως 
υπερπαραγωγή τοΰ I 936 και ή
ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΑΝΓΟΥΙΚ
ώς ή μεγαλειτέρα καλλιτέχνις.

Λόγφ τών τολμηρών σκηνών καί 
τής ΰποθέσειός της έκρίθη διά τάς 
δεσποινίδας ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ.

ΕΚ/ΛΕΤΡΛΑΕΥΞΙΣ
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ranmp μπρος μριτ νμιοναα φιλμς ημι


