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ΚΑΙΎ/ΦΡΑΝΣΙΣ - ΟΥΪΑΑΙΑΜ ΠΑΟΥΕΛ
Εις μίαν σκηνήν’του ρωμαντικου έργου ‘Ταξεΐδι χωρίς τέλος,Η Ταινία παραγωγής τών ήνωμέ- 

νων έταιριών Γουώρνερ Μπρός- Φέρστ Νάσιοναλ,

ιΐΐΗΐίβ



Τά λόγια φεύγουν... 
Τά γεγονότα μένουν !

ΠΑΝΤΟΤΕ rOYSPNEP - ΠΑΝΤΟΥ ΠΟΥ°ΡΝΕΡ 
ΕΒΔΟΜΑΣ ΓΟΥ2ΡΝΕΡ 20-26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ή Πρεμιέρα 
τοΰ πρωτότυπου, τοΰ βελούδινου 

Κινηματογραφικού 'Αριστοτεχνήματος 

έφθασε είς τό ΑΤΤΙΚΟΝ τά 

ΕΞ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 
Αριθμός

6.400
Εισιτήρια!

Τό Ύπουργεΐον Παιδείας τό συνιστφ είς δλα τά Σχολεία. 

Όλαι αί κυνηγετικοί, όδοιπορικαί, έκδρομικαί, ορειβατικοί, φυσιολατρικοί 
κ.λπ. όργανώσεις τό παρακολουθούν άπλήστως, λόγω τοΰ ιδιαιτέρου 

ενδιαφέροντος ποτό παρουσιάζει γιά τήν κάθε μιά άπ' αυτές.

Ό Σύνδεσμος Προστασίας τών Ζφων τό υίοθέτησεν ώς τόν μεγαλύτερον 
κήρυκα έξυπηρετήσεως τών εύγενών σκοπών του.

ΟΛΗ ΤΕΛΟΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ λαχταρά τό 

Φίλμ — Θαΰμα

SEQUOIA
τής

ΜΕΤΡΟ- ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ - ΜΑΫΕΡ

ΟΝΕΙΡΑ ΠΟΥ ΣΒΥΝΟΥΝ

ΠΑΛΛΑΣ Ό άφθαστος, ό υπέροχος, ό ασύγκριτος, ό έρ· 
— μηνευτής τών μεγάλων έργων, ό αλησμόνητος 

άπό τό «Είμαι ένας Δραπέτης» ΠΩΛ ΜΙΟΥΝΙ είς τήν έφετεινην 
καί μοναδικήν έμφάνισίν του, μετά τής επίσης υπέροχου ΜΠΕΤΥ 
ΝΤΑΙΒΙΣ σ’ ένα ρωμάντζο γεμάτο ζωντανές εικόνες ερωτικής ζωής

ΠΑΝΘΕΟΝ ΧΛΒΊΗΐ-Η,ή 
-----------του έρωτος, της 

ξένοιαστης ζωής, τής αίωνίας άνοίξεως,,.. 
Νύχτβς Χαβάης / Νύχτες αγάπης, αισθη
σιακής χαράς...

ΝΥΧΤΕΣ Της ΧΑΒΑΗΣ 
IIIUIIIIllllHllllllltlllinilHIIIIIIIIintlflUltHttUlHiimUnilHMmUlll 

“Ενα ολόφωτο κινηματογραφικό διαμάντι 
μέ τό ιδανικότερο ζευγάρι
ΝΤΙΚ ΠΑΟΥΕΛ-ΡΟΥΜΠΥ ΚΗΛΕΡ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Μία εποποιία τών βυθών τών θαλασσών.
Ή πειό περιπετειώδης ναυτική Ιστορία.

ΣΤΗΝ
ΚΟΛΑΣΙ ΤΟΝ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ 
tnnfimiiinfirifnnifinfuinuiiuiiunnfniniuniiiiiifiuiiiifuiuuiittufinuiiniiiiiiiuimiMiniivnifininii

Κάθε λεπτό καί μιά περιπέτεια καί μιά πά'/η τοΰ ανθρώπου 
μέ τά τέρατα τών θαλασσών.

Ή πειό μεγάλη δημιουργία τοΰ διάσημου 
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ 

μέ σύμπραξιν τής ωραιοτάτης ΖΙΤΑ ΓΙΟΧΑΝ 
καί τοΰ ΡΙΣΑΡ ΑΡΛΕΝ

MM BROS FIRST ΜΪΙΜί FILMS HELLAS 11
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 - ΑΘΗΝΑΙ



Hl 111 ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ
- , j ήλικίας, γένους και θρησκεύματος, οφείλει νά ίδή

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑ 
πού ^ια ΠΡΩΤΗ φορά παρουσιάζει ή οθόνη 

ΓΟΛΓΟΘΑΣ

1 
3

5 3 
1

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

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

Έτησία Δρχ. 350
Αί συνδρομαΐ άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΕΤΟΣ ΙΓΆΡ. 7 (376)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΓΗΕΙΑ—ΔΙΕΥΙΒΥΝΕΙΧ 

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία ‘Φόός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άριθ. 43 
(Α ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΤΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

ΆριΘ. Τηλεφώνου: 28·143

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

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

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ιδιαίτεροι συμφωνίαν 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΛΡΑΧ. 5
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Ή πρώτη και μοναδική ΟΜΙΛΟΥΣΑ άναπαράστασις τοΰ 
(ΒΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 

καί τοϋ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ 
Πού τήν έρμηνεύουν οί κορυφαίοι τής Γαλλικής οθόνης 

ΧΑΡΡΥ ΜΠΑΡ - ΡΟΜΠΕΡ ΒΙΓΚΑΝ - ΖΑΝ ΓΚΑΜΠΕΝ
Προεβλήθη ταύτοχρόνως είς τό ΠΑΛΛΑΧ καί ΑΤΤΙΚΟΝ

Η ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΟΥ ΔΙΑΣΗΜΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΟΥ 

ΒΟΡδΣ ΚΑΡΛΩΦ 
Μιά καταπληκτική δημιουργία φρίκης καί τρόμου 

ΤΟ Κ Ο Ρ A Κ 0

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΦΙΛΜ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Παρμένο άπό τό πολύκροτο ομώνυμο μυθιστόρημα τοϋ 
ΕΝΤΓΚΑΡ ΑΛΛΑΝ ΠΟΕ '

Προεβλήθη είς τό ΑΤΤΙΚΟΝ

Τήν ήμέραν ένας άνθρωπος... Τήν νύχτα ένα τέρας...
Κάθε νύχτα μέ τήν πανσέληνο

καί ένα έγκλημα. ένας φόνος άπό ένα αόρατο χέρι..

Ο ΛΥΚΟΣ του ΛΟΝΔΙΝΟΥ
ξ.._ Ή πειό Τολμηρή—‘ΐί πειό παράξενη ταινία πού έγινε έως τώρα

ΙΙροεβλήθη είς τό ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
ΗΝΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
ΚΑΙ ΑΝ. ΕΤ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ i ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Κρίνομεν καλόν νά ΰπομνήσωμεν δτι ό άριθμός 

τών 2.000 μηχανημάτων δεικνύει μόνον τόν άριθμόν 
τών νέων μηχανημάτων τά όποια ή «R.F.D.U.», καί- 
τοι αυτή ύφίσταται άπό ένός έτους περίπου, διένει- 
μεν ήδη εις τά γερμανικά σχολεία, χωρίς νά συμπε- 
ριλάβομεν είς τόν άριθμόν τούτον τά μηχανήματα 
τών φωτογραφείων καί κινηματογραφικών γραφείων 
τών Δήμων, τών μεταβατικών κλπ. κλπ.

Τό ζήτημα τής εις τά γερμανικά σχολεία διανο
μής τών μηχανημάτων προβολής στενού Φίλμ πα
ρουσιάζει έν πρόβλημα όργανώσεως καί τεχνικής 
φΰσεως εϋκολον σχετικώς πρός έπίλυσιν. Περισσό
τερον σημαντικόν έξ άλλου είνε τό δεύτερον καθή
κον μέ τό όποιον έπεφορτίσθη ή «R. F. D. U.», συμ- 
φώνως μέ τάς διατάξεις τοΰ υπουργικού Διατάγμα
τος, μέ τήν προμήθειαν τούτέστι τών διά τά γερμα
νικά σχολεία έκπαιδευτικών ταινιών. Ή έν λόγω 
όργάνωσις εύρίσκεται οϋτω είς τήν άνάγκην νά δη- 
μιουργήση ένα άπολύτως καινουργή τόπον Φίλμ: 
«Τό Φίλμ διδασκαλίας».

Τό χαρακτηριστικόν τοΰ Φίλμ τούτου συνίσταται 
είς τό γεγονός δτι, έπειδή τό είδος τής κινηματο
γραφικής αύτής ταινίας δέν προβάλλεται δημοσία 
έν Γερμανία, δέν ύπόκειται είς δλους τούς διά τά 
άλλα Φίλμ ίσχύοντας κανόνας : δέν ύπόκειται εις 
τήν άστυνομικήν λογοκρισίαν, ούδέ ταξινομείται ύπό 
τών Γραφείων τών Επιφορτισμένων μέ τόν έλεγχον 
τών ταινιών.

Ύπόκειται είς μοναδικόν έλεγχον τοΰ υπουργείου 
τής Παιδείας.

Ή Γερμανία είνε ίσως ή μόνη χώρα ένθα τό 
Κράτος δχι μόνον ένεθάρρυνε τήν εισδοχήν τοΰ 
Φίλμ είς τήν διδασκαλίαν, άλλά καί υποχρεωτικόν 
κατέστησεν’ είνε ή χώρα ένθα συνεστήθη καί έπρα- 
γματοποιήθη ήδη κατά μέρος ή διανομή μηχανημά
των προβολής καί ταινιών είς δλα τά σχολεία. Ή 
Γερμανία είνε έπίσης ή μόνη χώρα, ήτις έκαμε σαφή 
διάκρισιν τών διαφόρων άναγκών μεταξύ δημοσίου 
καί σχολικού κινηματογράφου καί ήτις δέν έμπι- 
στεύεται πλέον είς τήν πρωτοβουλίαν μεμονωμένων 
καθηγητών καί είς τήν καλήν θέλησιν ιδιωτών παρα 
γωγών, τήν προμήθειαν τών σχολικών Φίλμ, άλλά 
καί τούναντίον έπιβλέπει τήν διανομήν πραγμαηκώς 
έκπαιδευτικών Φίλμ είς τά σχολεία.

Πάντως ή «R. F. D. U.» καίτοι έπίσημος όργάνω- 
σις έπιφορτισμένη μέ τάς έργασίας αΰτάς, δέν ά- 
σχολεϊται κατ’ εύθεΐαν άκόμη περισσότερον τό Κρά
τος, μέ τήν παραγωγήν τών νέου τύπου ταινιών. 
Ή διά τήν παραγωγήν καί τήν διανομήν τοΰ έκπαι- 
δευτικοΰ Φίλμ είς τά σχολεία άκολουθουμένη μέθο
δος είνε ή εξής :

Ή «R. F. D. U.», έμπνεομένη άπό τάς άνάγκας, 

έξετάζει άπαντα τά διδακτικά προγράμματα τών 
γερμανικών σχολείων διά τήν κατάστρωσιν τών έν- 
δεικνυομένων θεμάτων κινηματογραφικών προβολών. 
Τά θέματα ταΰτα έμπιστεύεται άκολούδως είς διδα
σκάλους καί εις ειδικούς, οί όποιοι, καί έπιφορτί- 
ζονται νά τά άναπτύξουν ύπό τήν μορφήν σεναρίων. 
‘Εκείνα ιά θέματα, τά όποια θά είνε άνάγκη νά 
προτιμηθώσι κατά τήν έκτέλεσιν, δέον νά έκλεγοΰν 
κατά τόν χρόνον τών περιοδικών συνελεύσεων τών 
διευθυντών τών έπαρχιακών, ώς έν τοΐς πρόσθεν, φω
τογραφικών Γραφείων. 'Αρμόδιοι παραγωγοί έκπαι- 
δευιικών Φίλμ θά έπιφορτισθώσι μέ τήν πραγματο
ποίησή ταύτην. Ό παραγωγός θά έχη παρ’ αύτφ 
ένα καθηγητήν έπιφορτισμένον μέ τόν έλεγχον παν
τός δ,τι άφορα τήν παραγωγήν, καί μέ τό νά δίδη 
τάς άναγκαίας συμβουλάς, διαρκουσών τών διαφό
ρων φάσεων τής παραγωγής τοΰ Φίλμ, διά τήν στε
νήν τούτου συσχέτισιν μέ τάς διαφορετικός άνάγ
κας ένός έκάστου τύπου σχολείου. ‘Ο Καθηγητής 
παραμένει ώς πρός τοΰτο, διά τής ύπογραφής του, 
ύπεύθυνος έναντι τήν Όργανώσεως. ‘Οφείλει έπίσης 
έξ άλλου νά συντάξη έκθεσιν περιέχουσαν έπεξηγη- 
ματικάς σημειώσεις έπί τών προβληθεισών εικόνων, 
έπιστημονικάς έξηγήσεις έπί τής ύποθέσεως ήν τό 
Φίλμ πραγματεύεται, παρατηρήσεις έπί τών διαφό
ρων διδακτικών μεθόδων, έγγραφα φιλολογικά, συμ- 
πεπληρωμένα, άν πρός τοΰτο παρίσταται άνάγκη, 
νά καταστήσουν τό Φίλμ εύκατάληπτον. Διά τά ύπό 
τοιούτους δρους πραγματοποιούμενα Φίλμ, ή 
♦ R. F. D. ϋ.» κέκτηται τό άποκλειστικόν δικαίωμα 
πωλήσεως καί διανομής’ διαψυλάσσει ώσαύτως τά 
Φίλμ ύπό τόν τΰπον άντιγράφων διά τά 
συνήθη Φίλμ καί τά διανέμει άκολούθως είς τά σχο
λεία μέσω τών φωτογραφικών έπαρχιακών Γραφείων 
ύπό τΰπον άντιγράφων διά στενά Φίλμ, δωρεάν, 
συμφώνως πρός τάς τοπικάς άνάγκας καί τάς αιτή
σεις τών φωτογραφικών Γραφείων. Έφ’ δσον τά άν- 
τίγραφα τών στενών Φίλμ δέν θά είνε τόσον πολυά
ριθμα διά νά σχηματίση έκαστον σχολεΐον τό Άρ- 
χεΐον του Ταινιών, τά άντίγραφα αύτά θά μείνουν 
έν παρακαταθήκη είς τά φωτογραφικά Γραφεία τά 
όποια, μέ τήν σειράν των έκαστον, θά ένεργήσωσι 
τήν δωρεάν διανομήν των είς τά σχολεία. Οΰτω, τά 
σχολεία δέν λαμβάνουν τά Φίλμ κατ’ εύθεΐαν άπό 
τήν Όργάνωσιν, άλλ’ άπό τά Γραφεία άπο τά ό
ποια έξαρτώνται άπό αύτήν (Γραφεία έπαρχιακά, 
διαμερισμάτων πόλεων κλπ.). ‘Η κατασκευή τών 
Φίλμ δέν γίνεται ύπό τής «R. F. D. U.», άνατίθεται 
δέ αϋτη είς ειδικευμένα πρός τοΰτο ιδρύματα.

Ό οίκος ό άναλαβών τήν κατασκευήν τών Φίλμ 
τής «R. F. D. U.», κατά τούς πρώτους μήνας π. έτους 
έσημείωσε μίαν ήμερησίαν άπόδοσιν 100—150 άντι- 
γράφων, τά όποια, άφοΰ έξητάσθησαν τεμάχιον πρός
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τεμάχιον, άπεστάλησαν είς τά έπαρχιακά Γραφεία 
λήψεως φωτογραφιών. Μέχρι τέλους Ίανουαρίου 
1935, είχον τεθή κατ’ αύτάν τόν τρόπον είς τήν διά 
θεσιν τών σχολείων πλέον τών 2000 νέων μηχανη
μάτων διά στενόν Φίλμ, καί 6000 περίπου άντίγραφα 
Φίλμ, τραβηχθέντα άπό 14 έκπαιδευτικάς ταινίας

(’Ακολουθεί)

ΔΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΙΝΗΜΑΤ. ΤΑΙΝΙΩΝ

Έλάβομεν καί δημοσιεύομεν εύχαρίστως τήν κα
τωτέρω έπιστολήν.

Άμαλιάς 17 ‘Απριλίου 1936
Κινηματογραφικόν ’Αστέρα

’Αθήνας 
Κύριε Διευθυντά,

Παρακαλώ δπως καταχωρήσητε είς τό Εγκριτον 
περιοδικόν σας, διαμαρτυρίαν μου, δτι κάποιος κύ
ριος έκ Βαρθολομιοΰ (Ηλείας) έχει έγκαταστήση 
βωβόν κινηματογράφον, έξαπατών δέ διάφορα γρα
φεία προμηθεύεται ταινίας άτινας προβάλλει είς Γα- 
στούνην, Λεχαινα, ’Ανδραβίδα καί Βαρθολομιό καί 
έκεϊθεν φθάνουν καί στήν Άμαλ,άδα προβαλλόμε
νοι ώς βωβαί. "Ηδη προεβλήθησαν είς τό «Ίντεάλ» 
τής πόλεώς μας αί ταινίαι «Έσκότωσα γιά τήν τι
μή μου», «Ή κυρία Πομπαδούρ», <Τό φάσμα τοΰ θα
νάτου» καί «Ντελίριο», έκ τοΰ Ίντεάλ δέ τής Άμα- 
λιάδος άποστέλλονται άλλαι ταινίαι πρός τόν πρώ
τον καί οδιω καθεξής.

Αύτό κ· Διευθυντά λέγεται συναγωνισμός πρέπει 
δέ νά τά δημοσιεύσετε διά νά τά μάθουν δλα τά 
γραφεία.

Μεθ’ ύπολήψεως
Γεωργ, Θ,οφιλόπολος

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ 4ΝΑΝΕΡΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Δ. Τζέμης καί Σια 
Γ. Ήλιόπουλος 
Σ. Δημητριάδης 
Κινημ. Άτθίς 
Κινημ. Πανελλήνιον 
Βασ. Μπάμπος 
Σ Κάτσιος 
Π.Ε.Υ.Κ.Ε.
Μ. 1 αζ,άδης 
Μ. Άιέστης 
Ε. Καλογήρον 
Γ. Κοσμίδης 
Γ. Τσαντίλας 
I. Καλατζό.τουλος

Άθήναι 1- 4-936 
Αΐγιον 1-10 935
Άθήναι 1- 4-936

» 1- 4 936
Λαμία 1- 4-936
Κοζάνη 1 1-936 
θ)νικη 1- 4 936
Άθήναι 1- 4-936 

» 1- 4-936
» 1- 5-936
» 1- 5-936
» 1- 5-936

Κόρινθος 1-11-935
Αίγιον 1- 1-936

Μέχρι 30- 3 937
» 30- 9 936
» 30- 3-937
» 30- 3-937
» 30- 3 937
> 30-12.936
» 30- 3-937
» 30- 3-937
» 30 3-937
• 30- 4-937
’ 30- 4 937
» 30- 4-937
» 30-10-936
• 30-12 936

ΥΠΕΡΤΙΜΩΝΤΑΙ
ΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΣ

Ή διεύθυνσις τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος» 
εύρίσκεται είς_τήν άνάγκην νά γνωρίση είς τούς ά- 
ναγνώστας τοΰ περιοδικού δτι, πρός άντιμετώπισιν 
τών τεραστίων δαπανών διά τήν έκδοσιν τού περιο
δικού, είνε ύποχρεωμένη νά αύξήση τάς τιμάς τών 
συνδρομών άπό 1ης ΙΛαΐου ε ε. ώς έξής :

Έτησία συνδρομή ’Αθηνών—Πειραιώς Δραχ. 200
» » ’Επαρχιών · 150
» » ’Εξωτερικού » 350

"Εκαστον τεύχος · 10
ΑΙ συνδρομαι άπαραιτήτως θά είνε έτήσιαι
ΟΙ φίλοι συνδρομηταί καί άναγνώσται ταυ “Κινη 

ματογραφικοΰ Άστέρος,,, εΐμεθα βέβαιοι δτι, έκτι- 
μώντες κατ’ άξίαν τάς δεκατριετεϊς υπηρεσίας πού 
είς τόν κινηματογραφικόν κόσμον προσέφερεν (παρά 
τάς πολλαπλός δυσχερείας πού είχε ν’ άντιμετω 
πίση, _λόγφ τοΰ έξαιρετικώς περιορισμένου άναγνω- 
στικοΰ κύκλου είς δν άπευθύνεται, ώς καθαρώς έ- 
παγγελματικόν περιοδικόν) ού μόνον δέν θά δυσφο- 
ρήσουν διά τήν αϋξησιν αύτήν, άλλά θά θελήσουν 
καί αύτοβούλως νά προβοϋν είς τήν οίκονομικήν έ- 
νίσχυσίν του, έάν δέν θέλουν νά εύρεθοΰν μίαν ήμέ
ραν χωρίς τό έπίσημον δργανον τοΰ κλάδου τήν ά
ξίαν τής ύπάρξεως τού όποίου τότε μόνον θά έκτι- 
μήσουν έπακριβώς.

Έπί τή εύκαιρία δηλοϋται έπίσης δτι άπό τής 1ης 
Ιουνίου ό “Κινηματογραφικός Άστήρ,, θά άποσυρθή 
τής κυκλοφορίας διά τών περιπτέρων τοΰ πρακτο
ρείου τών έφημερίδων, διότι ή διά τούτων κυκλοφο
ρία είνε άσύμψορος θ’ άποστέλλεται δέ μόνον είς 
τούς έγγεγραμμένους συνδρομητάς είς οβς θά δίδε
ται δωρεάν καί τό έτήσιον πανηγυρικόν τεΰχος.

Ή Διεύθυνσις

LYRA- FILM
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

---------  Κ A I ---------

ΕΚΜΕΤΑΑΛΕΥΣΕΩΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 6 (Μέγαρον «Κασιορία») ΑΘΗΝΑΙ

Ο ΦΟΡΟΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Κατά τό λήξαν οίκονομικόν έτος 1935—1936 αί 
είσπράξεις έκ τοΰ Φόρου Δημοσίων θεαμάτων έν 
Άθήναις, άνήλθον είς δραχμάς 31.362.314, ήτοι ύπε- 
ρέβησαν τάς περισυνάς κατά δραχμάς 4637.374.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς πολύ σνμφερουσαν τιμήν, μη
χανή προβολής A. Ε. G. έν καλή καταατάαει, 
πλήρης (δύο Αντιστάσεις, μοτέρ, άμπερόμετρον 
τ&ν 50 Αμπέρ, φακούς, Ανρουλέζα κλπ.) Ή 
αύιή μηχανή ένοικιάζεται διά τήν θερινήν πε
ρίοδον μόνον έν Άθήναις. Πληροφορίαι είς cd 
γραφεία μας δπου εύρίσκεται καί ή μηχανή.

‘Η ύπό τήν άνωτέρω έπωνυμίαν νεοσυσταθεϊσα 
εταιρία Κινηματογραφικών Επιχειρήσεων καί Έκμε- 
ταλλεΰσεως Κινηματογραφικών Ταινιών έχει τήν τιμήν 
νά άναγγείλη είς τούς κ, κ, ενδιαφερομένους Διευ- 
θυντάς Κινηματογράφων δτι, έξησφάλισε διά τήν 
προσεχή κινηματογρ. περίοδον 1936—37 Ικανόν άριθ- 
μόν έκλεκτών ταινιών τής νεωτέρας παγκοσμίου πα
ραγωγής, ΠΡΩΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΚΑΤΑΛΟ
ΓΟΝ τών όποιων θά άνακοινώση διά τοΰ προσε
χούς τεύχους τοΰ παρόντος περιοδικού.

ΕΙΑΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΙΙΟΗ ΚΑΒΙΣΜΑΤΠΙΙ 
(Φ91 ΕΪΓ) 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ & ΘΕΑΤΡΩΝ 

Β*Σ. ΠΟΤΑΜΙΑΗΟΥ 
ΑΘΗΝΔΙ 

’ϋ'ργοατάσιον: ‘Οδός Κολώτου 1 
Έργασιήριον : Άγ. Μελετίου 127 
Πληροφ : Πάξ Φίλα Φειδίου 11 

ΤΙΜΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
Άπό δρχ. 150 καί άνω

----------- ■ —

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝIΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΰΗΜ. ΠΟΝΤΙΚΗ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΡΑΔΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ISTITUTO RaDIOTECNICO MILANO
ΓΛΑώΣΤΟΝΟΣ OP 8 ΑΘΗΝΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΣΚΕΥΗ-ΕΠ'ΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ, 
’Εργασία ύπευθύνως ήγγυημένη και άρτια άπό 

πόσης άπόψεως.
Κατασκευή Ραδιοφώνων καί Ραδιογραμμοφώνων

‘Η έταιρία μας τολμά νά διαβεβαιώση τούς κ. κ. διευΰυντάς 
Κινηματογράφων δτι, είς τον δημοσιευθησόμενον προσεχώς 
ΑΛΗΘΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ, θά εΰρωσιν έκτος τή; ποικιλίας τών 
έργων και ταινίας καταλλήλους διά Κιν)γράφους πόσης κατηγορίας.



ΠΡΩ
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ΙΙΙ
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ΕΙΓΑΜΟΝΑΧΗ ΣΤΗ ΖΩΗ Σίρλεϋ Τέμπλ

2. ΆλΙς Φίλντ, Ζάν ΤουλοΰΝΑΤΑΣΣΑ

3. ΠΡ1ΓΚΗΨ ΙΩΑΝΝΗΣ Πιέρ Ρισάρ Βίλμ, Νατάλια Πάλεϋ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Σίρλεϋ Τέμπλ, Λάϊονελ Μπάρυμορ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΓΟΥΣΤΑΧΡΥΣΕΣ ΜΠΟΥΚΛΕΣ Σίρλεϋ Τέμπλ, Τζών Μπόλς

6. ΔΙΠΛΟ ΡΩΜΑΝΤΣΟ Νίνο Μαρτίνι, Άνίτα Λοόϊζ

Η ΚΟΛΑΣ1Σ Κλαίρ Τρέβορ, Σπένσερ Τρέϊσυ
ΤΑΔΡΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΡΩΣ ΤΟΥ ΣΟΥΜΠΕΡΤ Πάτ Πάτερσον, ΝΙλς Άστερ8.

9. ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΗΠΕΙΡΟ Τό ζεΟγος Τζόνσον ΤΕΣΟΠΕ
10. ΟΝΕΙΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Πάτ Πάτερσον, Σπένσερ Τρέϊσυ

ΦΑΝΤΑ11. ΔΙΚΤΑΤΩΡ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ Χάρολντ Λόϋντ

12. ΕΝΑΣ ΦΟΝΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ "Εντμοντ Λόβ, Κάρεν Μόρλεϋ

13. ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΜΙΑ Γουώρνερ Όλαντ, Πάτ Πάτερσον

ΑΙΣΘ14. ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν, Έντμον Λόβ

15. Ο ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΝ ΣΤΗ ΣΑΓΚΑΗ Γουώρνερ Όλαντ, Ίρέν Χέρβεϋ Κ
16. ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ Α1ΘΕΡΘΣ Γουώρν. Μπάζτερ, Κ. Μοντενέγκρο

ΙΩΔΗΠΕΡΙ17. MAPI ΓΚΑΛΑΝΤ Κέττι Γκαλλιάν, Σπένσερ Τρέϊσυ

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΝ18. Γουώρνερ Όλαντ ΑΣΤΪ'ΜΙΚΑ
19. Η ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ Μόνα Μπάρι, Τζίλμπερτ Ρόλαντ

Π,κ

ΚΑΘΕ Κ ΝΓΟΡΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΑ TADNDAD
ΙΖΙΟΝ

ιλ/υ\
Προεβλήδησαν άπό τού Κβρίου 1935 μέχρι σήμερον 

είς τούς ΆδηναΙ Κινηματογράφους.
ΠFOTΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤ^Ι "ΑΣΤΕΡΕΣ·. ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΓΟΡΙΚΕΣ

ΤΙΚΕΣ

20. ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΓΚΑΓΚΣΤΕΡΣ

21. ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ

22. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΙ

23. ΟΤΑΝ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΘΕΛΕΙ

24.

25.

26.

27. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

28. ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΤΡΕΛΛΕΣ

29. ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ

30. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥ

31. ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ ΚΑΟΥ ΜΠΟ Υ

32. ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΚΕΡΑΥΝΩΝ

33. ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ

34. ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΓΗΣ

35. ΑΜΑΡΤΩΛΗ ΝΕΟΤΗΣ

36. ΕΡΩΤΙΚΗ ΦΩΛΗΑ

37. ΑΚΑΝΘΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

38. ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ β

& e @ &

ρόσελ Χοΰνστον, "Εντουαρντ Νόρις

Μόνα Μπάρρι, Τζίλμπερτ Ρόλαντ

Έλίζα Λάντι, Πάουλ Λούκας

Τζώρτζ Όμπράϊαν, Μαίρη Μπράϊαν

Νοέλ Νοέλ

Πέγκυ Σάινον, Σπένσερ Τρέϊσυ

Γουώρνερ “Ολαντ, Μαίρη Μπράϊαν

Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν, Έντμοντ Λόβ

Τζώρτζ Όμπράϊαν

Σίρλεϋ Τέμπλ, Κλα'ιρ Τρέβορ

Τζώρτζ Όμπράϊαν

Τζώρτζ Όμπράϊαν

Κλα'ιρ Τρέβορ

Τζώρτζ Όμπράϊαν

Ντόροθυ Ζορντάν, θωμάς Μέϊγκαν

“Ανν Χάρντιγκ, Κλάΐβ Μπρούκ

Λώρενς Τίμπετ, Βιρτζίνια Μπρούς

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.........

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΛΟΧΑΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΗΙ|||||||||||||||||||||||||||ϋΙΙΙ·ΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜέ

ΕΙΣ ΤΟπΚΟΣΜΟΝ “ΦΟΞ ΜΟΥΒΡΤΟΝ Ν8ΟΥΣ,,

ΕΝ Α

ΟΛΜ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΗΛΕΦ. 22-654

ΝΑΙΣ & 4%.
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£ Η ΚΡΙΤΙΚΗ /ΛΑ
Παραγωγή Britsh Dominions

ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΙΙΑΝΤΑ
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ· 

(dubbing)
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

'Όσοι ύποστηρίζουν τήν κατάργησιν τών «Αστέ
ρων» δέν έχουν παρά νά παρακολουθήσουν τό 
έργον αύτό τοϋ Πάουλ Κτζίννερ διά νά πεισθοϋν 
πόσον έχουν άδικον. "Ενα φίλμ όλόκληρον, διάρ
κειας δύο ώρών, στηρίζεται άποκλειστικώς καί 
μόνον είς τήν έρμηνεύτριάν του, τήν Έλίζαμπετ 
Μπέργκνερ. Τό σενάριο είναι πρωτότυπο, άλλά καί 
παράδοξο. Οί ήρωές του μάς φαίνονται σκιές καί 
δχι Ανθρώπινα δντα. Ή πράξεις των, τά συναισθή- 
ματά των, ή ψυχολογία των, μάς φαίνονται Απίθανα. 
Ή νοοτροπία ένός ίσοροπημένου Ανθρώπου δέν 
μπορεί νά κατανόηση καί νά συμμερισθή δσα συμ
βαίνουν έπί τής όθόνης. Εκείνα τά κυνηγητά έπάνω 
στή βεράντα τοϋ ξενοδοχείου, ώρισμένα λόγια καί 
ώρισμένες πράξεις τών πρωταγωνιστών, είναι πράγ
ματα πού τούλάχιστον ξενίζουν. ‘Ακόμη οί ήθοποιοί 
δλοι., πλήν τής Μπέργκνερ, φυσικά, είναι Ασήμαντοι. 
Καί δμως παρ’ δλα αύτά, τό φιλμ χάρις στή παρου
σία τής Μπέργκνερ παρακολουθεΐται μέ πολύ ένδια
φέρον. Ούτε μιά σύσπασις, ούτε ή παραμικρότερη 
χειρονομία ή έκφρασις τής μεγάλης γερμανοεβραίας 
ντίβας δέν διαφεύγει τήν προσοχήν μας.

Μένομε σκλαβωμένοι έμπρός στή μοναδική, τήν 
Ανώτερη τέχνη της. Έπί δύο όλόκληρες ώρες δέν βλέ
πομε παρά αύτήν. "Οταν ή Μπέργκνερ δέν εύρίσκεται 
στήν όθόνη τό ένδιαφέρον μας χαλαρώνεται Αμέσως. 
Ή Μπέργκνερ, ή όποια ώς γνωστόν δέν είναι οϋτε 
κάν ώμορφη, έπιτυγχάνει αύτόν τόν άθλον. Είς δλες 
της τις έκδηλώσεις είναι ύπέροχη. Τό κρίμα είναι 
μόνον πού τό φιλμ είναι «ντουμπλαρισμένο», πράγ
μα πού μάς στερεί Από τό ν’ Ακούσωμε τήν πραγ
ματική φωνή τής Μπέργκνερ, πού θεωρείται Από 
τις ώραιότερες καί έκφραστικώτερες τοΰ κόσμου.

Τό φιλμ λόγω τής παρουσίας της εύρήκε εύμενή 
ύποδοχήν πλησίον τοϋ κοινού μας.

Παραγωγή Paris Film
ΣΑΜΨΩΝ

’Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 
Έκμετάλλευσις Άνων. Κινημ. Εταιρίας

Τό φιλμ αύτό μάς δίνει τήν εύκαιρία νά δούμε 
γιά πρώτη φορά μαζύ δυό άπό τούς μεγαλυτέρους 
ήθοποιούς τής Γαλλίας: τόν Χάρρυ Μπώρ καί τήν 
Γκαμπύ Μορλαί.

Τό γνωστό δράμα τοΰ Μπερνστάϊν, πού έχρησί- 
μευσεν ώς βάσις τοΰ φίλμ, δέν είναι πειά πολύ έπί- 
καιρο. Ό χρόνος άφησε έπάνω του ίχνη Αδυσώπη
τα. Ή Ιστορία τοΰ έρωτευμένου χρηματιστοΰ πού 
θυσιάζει τόν έαυτόν του γιά νά έκδικηθή τόν έρα- 
στήν τής συζύγου του, μυρίζει πολύ προπολεμικήν 
έποχήν. Σήμερα, πού τό χρήμα είναι δ Απόλυτος 
άρχων, ή χειρονομία αύτή προκαλεΐ τούλάχιστον 
τήν είρωνίαν.

Άλλ’ άν τό θέμα είναι παληό, ή θαυμασία έρμη- 
νεία τών ήθοποιών καί ή εύσυνείδητη σκηνοθεσία 
τού Μωρίς Τουρνέρ, καθιστούν Αξιοθέατον τό φίλμ.

Γιά τόν Χάρρυ Μπώρ έχουν γραφή κατ’ έπανά- 
ληψιν τόσα πολλά, ώστε δτι κΓ άν γράψωμε σήμε
ρα θάταν κοινοτυπία. Περιοριζόμεθα νά πούμε δτι

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ Κ QTTIKOY

στό ρόλο τού μοντέρνου Σαμψών είναι ύπέροχος 
Ή Γκαμπύ Μορλαί τελευταίως έμφανίζεται σέ ρό 
λους πού δέν τής ταιριάζουν. "Ετσι καί ό ρόλος 
τής άριστοκράτιδος κόρης πού παντρεύεται τόν 
πλούσιον Αλλά άξεστον χρηματιστήν γιά νά σώση 
τήν οίκογένειάν της, δέν στέκει πολύ στό ταμπερα- 
μέντο καί στό είδος της. Πάντως χάρις στό ταλέν
το της καί στήν άντίληψίν της κατορθώνει νά τόν 
κρατήση μέ τρόπο Αρκετά ικανοποιητικό. Πλήν τών 
δύο τούτων μεγάλων «Αστέρων», συμμετέχει άκόμη 
καί ό Άντρέ Λεφώρ, περίφημος πατέρας.

Γενικά πρόκειται περί έργου, πού Αξίζει κυρίως 
χάρις στήν ύπόκρισι τών ήθοποιών καί σέ ώρισμέ
νες δραματικές καταστάσεις ά λά Μπερνστάϊν. Ή 
παρουσία τοΰ Χάρρυ Μπώρ τού προσδίδει σημαν
τικόν έμπορικότητα.

Παραγωγή Fox Film

0 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΡΩΣ ΤΟΥ ΣΟΥΜΠΕΡΤ
'Ομιλούσα Αγγλιστί Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 

Έκμετάλλευσις: Φόξ Φίλμ Ελλάς A. Ε. .
Τό φιλμ αύτό δέν έχει καμμιά σχέσι μέ τήν 

ιστορία. "Ας μή ζητήση ό θεατής τήν Αλήθεια Από 
τό χαριτωμένο αισθηματικό έπεισόδιο πού παρακο
λουθούμε στήν όθόνη, γιατί όμολογουμένως δέν θά 
βρή τίποτε πού νά τοΰ τήν θυμίζη "Αν άφήση κατά 
μέρος τήν ιστορική Αλήθεια, θά παρακολουθήση 
μέ έξαιρετικήν εύχαρίστησι τό φίλμ.

« Ο μεγαλύτερος έρως τού Σούμπερτ» έχει όμο
λογουμένως πολλά προτερήματα. Δροσιά, νειάτα, 
αίσθημα, χαριτωμένα έπεισόδια, ώραϊα τοπεϊα, γρα
φικά ντεκόρ, χιούμορ, έξαιρετική φωτογραφία, ένα 
ώραΐο ζευγάρι πρωταγωνιστών (Νίλς Άστερ-Πάτ 
Πάτερσον) καί τή γλυκειά μουσική τού Σούμπερτ, 
πού συνοδεύει τό φίλμ.

Τί περισσότερο θέλει ό θεατής γιά νά περάση 
δυό ώρες εύχάριστες;

Ό Νίλς Άστερ ύποδύεται τόν Φράντζ Σούμπερτ. 
’Ασφαλώς δέν όμοιάζει καθόλου μέ τόν γλυκύτατον 
συνθέτην. Παίζει δμως Αρκετά έκφραστικά τόν ρόλον 
του. Ή Πάτ Πάτερσον, τήν όποιαν διά πρώτην φο
ράν βλέπει τό Αθηναϊκόν κοινόν, είναι μιά χαριτω
μένη ένζενύ.

Τό φίλμ προεβλήθη κατά τήν Μεγάλην Έβδομάδα. 
Όμολογούμεν δτι τό έργον ήτο άξιον καλλυτέρας 
τύχης. Πάντως δΓ δσους είχαν τήν εύκαιρίαν νά τό 
παρακολουθήσουν άφησε πολύ καλάς έντυπώσεις.

Παραγωγή R.K-O.
ΡΟΜΠΕΡΤΑ

Ομιλούσα Αγγλιστί Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ» 
Έκμετάλλευσις Ε.Κ.Ε.

Ή όπερέττα αύτή τοΰ Τζέρομ Κέρν, γιωστή σέ 
δλη τήν ’Αμερική, δέν μάς ένεθουσίασε εις τόν κι
νηματογράφον. Τό θέμα της πολύ πτωχό, σχεδόν 
Ανύπαρκτο, δέν κατορθώνει νά προσελκύση καί νά 
κρατήση τό ένδιαφέρον τού θεατού. "Ετσι δλη ή 
προσοχή περιορίζεται κατ’ Ανάγκην στούς ήθο
ποιούς, καί ιδιαιτέρως στό θαυμάσιο χορευτικό ζευ
γάρι, Τζίντζερ Ρότζερς Φρέντ "Ασταιρ, καί στήν 
σκηνοθεσίαν. Ή Αξία τής τελευταίας είναι μηδαμι
νή. Τό μοναδικόν της θέλγητρον είναι τό περιβάλ
λον της, ένας μεγάλος οίκος νεωτερισμών, πού 

ένδιαφέρει κυρίως τόν γυναικεΐον κόσμον. Μερικά 
μοντέλλα χάρματα όφθαλμών.

ΟΙ ήθοποιοί σέ ρόλους έπιφανειακούς καί έπι- 
πλάστους δέν μπορούν νά διακριθούν. *Η ύπέροχη 
Ίρέν Ντάν, ή Αλησμόνητη πρωταγωνίστρια τοΰ φίλμ 
«Στό περιθώριον τής ζωής», Αδικείται υπερβολικά 
άπό τόν άχαρι ρόλον της. Έξ ίσου Αδικείται καί ό 
Ατυχής Βίκτωρ Βαρκόνι. Ό ζέν-πρεμιέ Ασήμαντος. 
‘Η μόνη δασις είναι τό ζεύγος "Ασταιρ Ρότζερς. 
Εκτός άπό τήν μοναδικήν τέχνην τού χορού των, 
πού μερικές φορές ξεπερνά τά δρια τής πραγματι
κότητας, είναι καί περίφημοι ήθοποιοί. Λεπτοί, έκ- 
φραστικοί, γεμάτοι ζωή καί μπρίο, κατορθώνουν τόν 
άθλον νά δώσουν ένδιαφέρον είς τό φίλμ. Διερω- 
τάται κανείς τί θάταν ή «Ρομπέρτα» χωρίς τήν πα
ρουσίαν τών δύο τούτων συμπαθεστάτων ήθοποιών.

Χάρις σ’ αύτούς καί μόνον τό φίλμ Αξίζει νά τό 
δή κανείς

Παραγωγή Metro Goldwyn Mayer

ΣΕΚΟΓΙΑ
'Ομιλούσα Αγγλιστί Προεβλήθη στό «’Αττικόν» 

Έκμετάλλευσις Μέτρο Γκόλντουϊν Φίλμς A. Ε.

Τό «Σεκόγια· τό διεφήμισεν ή διεύθυνσις τού 
«’Αττικού» ώς τό «φίλμ άποκάλυψις». Έπί τέλους 
νά καί μιά φορά πού ή διαφήμησις άνταποκρίνεται 
πρός τήν πραγματικότητα. Σπάνια ή Κινηματογρα
φική Τέχνη μάς έδωσε φίλμ τής πρωτοτυπίας τοϋ 
• Σεκόγια». Ή ζωή κοντά στή φύσι, θά μποροϋσε 
νάταν ό τίτλος του ’Ανοικτοί όρίζοντες, ύπέροχα 
τοπεϊα, θαυμάσιες εικόνες έκ τοϋ φυσικοϋ, χρησι
μεύουν ώς περιβάλλον μιάς ιστορίας άπλής καί 
άφελοΰς, πού έχει δμως σπάνια γοητεία. 'Η θεωρία 
τοϋ συγγραφέως κατά τήν όποίαν τά διάφορα ζώα 
δέν αισθάνονται έχθρότητα μεταξύ των έκ φύσεως 
άλλά έξ Ανάγκης, πού τήν έπιβάλλει Αδυσώπητος, 
ό νόμος τής έπικρατήσεως, εύρίσκει τήν έφαρμογήν 
της στά δύο συμπαθέστατα ζώα. πού είναι, τρόπον 
τινα, οί πρωταγωνισταί! Ή λέαινα καί τό έλάφι, 
έκτός πού είναι περίφημα γυμνασμένα, έχουν καί 
μιά σπανία φωτογένεια.

Ή Τζίν Πάρκερ, νόστιμη, δροσερή, χαριτωμένη, 
είναι ή μόνη γυναίκα πού έχει μέρος στό φίλμ.

Ή μουσική ύπόκρουσις. έπάνω σέ διάφορα μοτί- 
βα τού Μπετόβεν, πολύ πολύ καλή. Επίσης άρι- 
στουργηματική ή φωτογραφία τοΰ φίλμ. ’Ασφαλώς 
είναι άπό τις ώραιότερες πού είδαμε έφέτος.

Τό «Σεκόγια», γιά τήν πρωτοτυπία του καί τή 
δροσιά του, άρεσε πολύ στό κοινόν μας. Γιά τήν 
έπαρχία ή τύχη τού είναι Απολύτως έξησφαλισμένη.

Ο ·ί*-
Παραγωγή R. Κ. Ο.

ΑΙ ΤΕΑΕΥΤΛΙΛΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΗΣ ΠΟΜΠΗΙΑΣ
ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στό “Τιτάνια,, 

(dubbing)
Έκμετάλλευσις Ε.Κ.Ε.

“Οπως ό τίτλος του δεικνύει, πρόκειται περί έρ
γου μεγάλης σκηνοθεσίας. Δυστυχώς, παρ’ δλον πού 
παραγωγοί του είναι οί γνωστοί μας Από παλαιο- 
τέρας έπιτυχίας των Μέριαν Κούπερ καί "Ερνεστ 
Σόεντσακ, άν έξαιρέσει κανείς μερικές έπιβλητικές 
εικόνες άπό τήν καταστροφή τής Πομπηίας, κατά 
τά άλλα τό φίλμ δέν μάς Ικανοποιεί. Ή ύπόθεσις 
δέν παρουσιάζει κανένα ένδιαφέρον (δέν έχει καμ- 
μιά σχέσι μέ τό όμώνυμο μυθιστόρημα _τού Σέλν- 
τον) καί στερείται δράσεως. "Οσον άφορςί τήν σκη
νοθεσίαν γίνεται κατάχρησις χάρτινων ντεκόρ καί 

ζωγραφιστών ύέλων. "Ετσι δέν είναι δυνατόν νά δη- 
μιουργηθή «έντύπωσις».

Οί ήθοποιοί ύστεροϋν.
Γενικά πρόκειται περί έργου τό όποιον δέν άν

ταποκρίνεται πρός τάς καταβληθείσας προσπαθείας 
διά τήν πραγματοποίησίν του.

Παραγωγή FrSblich
Η ΖΗΤΙΑΝΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

(Ραντεβού μέ τό θάνατο) 
'Ομιλούσα γερμανιστί Προεβλήθη στό ‘Πάνθεον·· 

Έκμετάλλευσις «Άνζερβός» A. Ε.

Ό Κάρλ Φραΐλιχ, άν καί Από τούς παλαιοτέρους 
σκηνοθέτας έξακολουθεϊ πάντοτε νά είναι πρωτο
πόρος καί νά εύρίσκεται στή πρώτη σειρά τών γερ- 
μανών ρεζισέρ. «'Η ζητιάνα τής Αγάπης», άπό τά 
νεώτερα έργα του, είναι Ασφαλώς τό πιό πρωτότυ
πο φίλμ πού είδαμε έφέτος στήν πόλι μας.

Τό σενάριο έχει ώρισμένες Ατέλειες. Άλλά ό 
τρόπος τής κινηματογραφήσεώς του είναι όμολογου
μένως έξαιρετικός. Ό φωτισμός, στό ύπό κρίσιν 
έργον, είναι όλόκληρη έπιστήμη. Μέ τις κατάλληλες 
φωτοσκιάσεις, μέ τήν Αντίθεοι τοΰ μαύρου καί τοΰ 
λευκού χρώματος, μέ τόν τονισμό ώρισμένων μόνον 
Αντικειμένων, έπιτυγχάνεται ή άρμόζουσα σέ κάθε 
σκηνή Ατμόσφαιρα. Έξ ίσου Αξιέπαινη είναι καί ή 
φωτογραφία. Κάθε εικόνα Αποτελεί καί ένα’ταμπλώ 
τέχνης.

Πρωταγωνιστεί ο "Αντολφ Βόλμπρυκ, περιστοι- 
χιζόμενος άπό τήν Σίμπυλε Σμίτ, τήν Μαρία Λουΐ- 
ζα Κλαούντιους καί τήν Χίλντε Χίλντεμπραντ. Ό 
Βόλμπρυκ. πού έξελίχθη στό δημοφιλέστερο καί 
πιό περιζήτητο σήμερον ζέν πρεμιέ τοΰ γερμανικού 
κινηματογράφου, ύποδύεται μέ άντίληψι καί μέ φυ
σικότητα τόν δύσκολο ρόλο του και κατορθώνει νά 
άποδώση Ικανοποιητικά τά ποικίλα συναισθήματα 
πού πλημμυροΰν τόν ήρωά μας. Άπό τις γυναίκες 
καλλίτερη ή Σίμπυλλε Σμίτ, μέ τό έκφραστικό παί
ξιμο, τήν κομψότητά της καί τήν παράξενη γοητεία 
της. Άλλά καί οί δυό άλλες πρωταγωνίστριες δέν 
ύστεροϋν.

Γενικά πρόκειται περί πρωτοτύπου έργου, τό 
όποιον πιθανόν νά ξενίζη κάπως τό κοινόν, άλλά 
τό όποιον κάθε θαυμαστής τού Αληθινού κινηματο
γράφου πρέπει νά παρακολουθήση. Ασφαλώς θά 
εδρη πολλά ένδιαφέροντα πράγματα.

Παραγωγή Radio Pictures

Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Σπλέντιτ» 

(dubbing)
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

«Ό γολγοθάς μιάς γυναίκας» ένθυμίζει ύπερβο
λικά τό Αλησμόνητο <Στό Περιθώριο τής Ζωής». 
"Οπως σ’ έκεΐνο έτσι καί σ’ αύτό ή ύπόθεσις έκτυ- 
λίσσεται γύρω άπό μιά Ανώτερη γυναίκα πού ύπο- 
φέρει δλα καί ύποβάλλεται σέ κάθε θυσία γιά τόν 
άνδρα πού Αγαπά καί πού είναι παντρεμμένος μέ 
μιά άλλη γυναίκα.

Άλλά άν τό θέμα είναι σχεδόν δμοιο, ό τρόπος 
τής κινηματογραφήσεώς καί σκηνοθεσίας διαφέρει 
πολύ. Ό "Αλφρεντ Σάντελ πού έσκηνοθέτησε τόν 
«Γολγοθά μιάς γυναίκας» δέν έχει τά προσόντα τού 
Τζών Στάλ. Τό έργον του παρουσιάζεται κάπως 
άψυχο καί γι’ αύτό, παρά τήν δραματική ύπόθεσί 
του, δέν κατορθώνει νά συγκινήση δσον θά έπρεπε.

"Υστερα καί οί ήθοποιοί ύστεροϋν. Ή "Ανν Χάρν-
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Εύρισκόμεθα πλέον είς τήν άρχήντοΰ τέλους τής 
χειμερινής περιόδου, πράγμα τό όποιον άποδεικνύε- 
ται καί έκ τής μειώσεως τοΰ άριθμοΰ τών θεατών 
τών κινηματογράφων. Ήδη τόν λόγον έχουν οί θε
ρινοί, οί όποιοι καί έτοιμάζονται πυρετωδώς. Περί 
αύτών δμως είς τό προσεχές.

* * *
Κατά τάς δύο παρελθοόσας έβδομάδας προεβλή

θησαν, είς τούς α' βιζιόν κεντρικούς κινηματογρά’ 
φοουςτής πόλεώς μας, τά έξης έργα κατά τάς κάτωθι 
ήμερομηνίας :

Πάν&εον ; 12—14 ’Απριλίου «Ή Κόλασις» μέ τόν 
Σπένσερ Τρέϊσυ, 15—19 ίδιου «Ή παρέλασις τοΰ 
γυμνοΰ» καί 20—26 «Νύχτες τής Χαβάης».

Τιτάνια : 6—11 Απριλίου διά δευτέραν έβδομάδα 
«Αί τελευταΐαι ήμέραι τής Πομπηίας, 12—19 ’Απρι
λίου «Ό Κατακτητής» μέ τόν Ρ. Κόλμαν καί 20—26 
«Τελευταία άγάπη».

’Αττικόν : 12—18 ’Απριλίου «Τό Κοράκι» μέ τόν 
Μπόρις Κάρλωφ καί 19—26 ίδιου «ό Χονδρός καί ό 
Λιγνός ύπό δίαιταν».

Παλλά! : 12—19 ’Απριλίου «Ραντεβού στή Βιέννη»

μέ τή Μάγδα Σνάϊντερ καί 20—26 ίδιου «"Ονειρα 
πού σβύνουν».

Σπλέντιτ : 12—19 ’Απριλίου «Οί Χρυσοθήραι» μέ 
τόν Κλάρκ Γκέϊμπλ καί 20—26 «Άμφιτρύων».

Κοτοπούλη : 12—15 «Ό λΰκος τοΰ Λονδίνου», 16 — 
19 «Μυστικός πράκτωρ 13» καί 20—26 ’Απριλίου 
«Στή κόλασι τών Καρχαριών».

’Απόλλων : 12—19 ’Απριλίου «Ό άσσος τοΰ άέ- 
ρος» μέ τόν ρ. Ντίξ καί 23—26 ίδιου «Γιά μιά νύχτα 
έρωτος».

* * *
Κατά τό παρελθόν είκοσαήμερον αί είς Α' βιζιόν προ- 
βληθιίσαι ταινίαι εις τούς μεγάλους κεντρικούς Κινημα- 
ογράφουτ, έπραγματοτοίησαν τά κάτωθι εισιτήρια.

‘£/?<5ομάς 30 - 5 Απριλίου 1936.
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τιγκ ύπερβομικά ψυχρά δέν μπορεί οϋτε νά πλησιά" 
ση κάν τήν ύπέροχη Ίρέν Ντάν. ’Ακόμα καί ό Τζών 
Μπόλς, άν καί ύποδύεται ένα ρόλο άνάλογο μέ 
έκεΐνον πού κρατούσε στό «Περιθώριον τής ζωής» 
δέν είναι εις τό ΰψος του. Ίσως νά φταίη γι’ αύτό 
ό σκηνοθέτης.

Τό φίλμ, παρά τά μειονεκτήματά του, έσημείωσε 
σημαντική έπιτυχία. Αύτό όφείλεται άποκλειστικώς 
στην ύπόθεσί του, πού άνήκει είς τό είδος έκεϊνο 
πού συγκινεΐ πάντοτε τό αισθηματικό κοινόν μας.

Παραγωγή Metro Goldwyn

Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΓΚΑΓΣΤΕΡ 
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Κοτοπούλη» 

(dubbing)
Έκμετάλλευσις Μέτρο-Γκόλντουϊν A. Ε.

Ό σκηνοθέτης, ό Βάν Ντάϊκ, οί πρωταγωνισταί, 
Κλάρκ Γκέημπλ, Μύρνα Λόϋ καί Ούΐλλιαμ Πάουελ, 
καί ή παραγωγός έταιρία, ή Μέτρο-Γκόλντουϊν, ύπέ- 
σχοντο ένα ένδιαφέρον φίλμ «Ή τιμή τοΰ γκάγστερ» 
δεν Ικανοποίησε τάς προσδοκίας μας.

Πρόκειται γιά ένα έργο παράξενο, στό όποιο τά 
δρια τοΰ τραγικού καί τοΰ κωμικοΰ συγχέονται 
μεταξύ των, μέ πολλή πρωτοτυπία, άλλά καί μέ 
άπιθανότητας, μέ χαρακτήρας καλά σκιτσαρισμέ- 
νους άλλά όχι πάντοτε άληθινούς, μέ διάλογο έξυ
πνο πολλές φορές άλλά άτελείωτο. "Ο Βάν Ντάϊκ, 
δ όποιος τόσα έκλεκτά έργα μας έχει δώσει, αύτά 
τά δύο τελευταία χρόνια εύρίσκεται σέ φανερή 
κατάπτωσι. Περιμένομε άνυπόμονα νά ξαναβρή τόν 
έαυτόν του.

Ό Κλάρκ Γκέημπλ σ’ ένα ρόλο γκάγκστερ μέ 
χρυσή καρδιά, καλός δπως πάντοτε. Τό φιλμ δέν 
τοΰ έπιτρέπει νά άποδώση περισσότερα. Ό Ούΐλ
λιαμ Πάουελ δέν στέκει σέ σοβαρούς ρόλους. "Οπου 
δέν ύπάρχει είρωνία καί φινέτσα, ό Πάουελ δέν 
εύρίσκεται είς τό στοιχεΐον του. Ή Μύρνα Λόϋ νό
στιμη.

Συμπέρασμα: Έργο άνομοιογενές καί άνισο, 
στό όποιο ή παρουσία τοΰ Γκέημπλ καί τής Μύρνα 
Λόϋ προσδίδει έμπορικότητα.

ΤΙΤΑΝΙΑ «.Αί τελευταΐαι ήμέραι τής Πομπηίας».
Δευτέρα 30 Μαρτίου ΕΙσιτήρια 3293
Τρίτη 31 2751
Τετάρτη 1 'Απριλίου » 2914
Πέμπτη 2 » » 2231
Παρασκευή 3 1832
Σάββατον 4 2296
Κυριακή 5

Τό δλον »
4324

19641
ΠΑΝΘΕΟΝ «Ή ζητιάνα τής αγάπης», Α. Βόλμπρυκ.
Δευτέρα 30 Μαρτίου Εισιτήρια 814
Τρίτη · 31 1017
Τετάρτη 1 ’Απριλίου » 1005
Πέμπτη 2 1048
Παρασκευή 3 938
Σάββατον 4 1203
Κυριακή

ΠΑΛΛΑΣ «

5
Τό δλον

Ξεχασμένα είδωλα», Ρ. Μύλλερ.

1947
7972

Δευτέρα 30 Μαρτίου Εισιτήρια 2870
Τρίτη 31 2048
Τετάρτη 1 ’Απριλίου · 1751
Πέμπτη 2 1307
Παρασκευή 3 1070
Σάββατον 4

Τό δλον »
1053

10099
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ό Γολγοθάς μιας γυναίκας», Τζών Μπόλς.
Δευτέρα 30 Μαρτίου Εισιτήρια 1908
Τρίτη 31 2001
Τετάρτη 1 Απριλίου » 1788
Πέμπτη 2 1676
Παρασκευή 3 1392
Σάββατον 4 1794
Κυριακή

ΑΤΤΙΚΟΝ

Α » »
Τό δλον » 

«Σεκόγια», Τζίν Πάρκερ.

2635
13194

Κυριακή 29 Μαρτίου Εισιτήρια 6408
Δευτέρα 30 1938
Τρίτη 31 1795
Τετάρτη 1 ’Απριλίου » 1603
Πέμπτη 2 1429
Παρασκευή 3 » » 1156
Σάββατον 4 

Τό δλον »
1563

15892

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Ή τιμή τοΰ γκάγκστερ», Κλάρκ Γκέϊμπλ
Δευτέρα 30 Μαρτίου Εισιτήρια 1276
Τρίτη 31 » » 1050
Τετάρτη 1 ’Απριλίου » 948
Πέμπτη 2 » » 674
Παρασκευή 3 > » 588
Σάββατον 4 » » 679
Κυριακή 0 » » 1441

Τό δλον » 6656
ΑΠΟΛΛΩΝ «"Ετ α φιλί, ένα τραγούδι, μιά γυναίκα»
Δευτέρα 30 Μαρτίου Εισιτήρια 835
Τρίτη 31 > » 883
Τετάρτη 1 ’Απριλίου » 936
Πέμπτη 2 » > 891
Παρασκευή 3 » • » 739
Σάββατον 4 > > 1023
Κυριακή 5 » z > 1989

Τό δλον » 7296
Έβδτμάς 6 —11 Απριλίου 1936

ΤΙΤΑΝΙ\ « Αί τελευιαϊαι ήμέραι τή; Ιομπηΐας», β'. έβδ.
έβδομάς.

Δευτέρα 6 ’Απριλίου Εισιτήρια 1049
Τρίιη 7 » 1396
Τετάρτη 8 > 2277
Πέμπτη 9 » 2620
Παρασκευή 10 3875
Σάββατον 11 » 1274

Τό δλον 12491
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα κατά

τήν Α'έβδοιιάδα )πό τοΰ αυτού έργου
και εις rov αύτόν Κινηματογράφον. 19641

Σύνολον 32132
II \ΝΘΕΟΝ «Ό μεγαλύτερος έρως τοϋ Σοϋμπερτ» Πάτ.
Δευτέρα 6 ’Απριλίου Εισιτήρια 1538
Τρίτη 7 » » 1523
Τετάρτη 8 > 1415
Πέμπτη 9 > > 816
Παρασκευή 10 » » 1654
Σάββατον 11 » » 86ι I

Τό δλον 7806
ΠΑΛΛΑΣ « Ό Γολγοθάς», Χάρρυ Μπώρ
Κυριακή 5 ’Απριλίου Εισιτήρια 3572
Δευτέρα 6 » » 1792
Τρίτη 7 » > 1977
Τετάρτη 8 » » 2862
Πέμπτη 9 > » 2487
Παρασκευή 10 > » 3225
Σάββατον 11 » » 558

Τό δλον » 16473
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ό Βασιλεύς τών Βασιλέων».
Δευτέρα 6 Απριλίου Εισιτήρια 598
Τρίτη 7 » > 1033
Τετάρτη 8 » > 2290
Πέμπτη 9 > » 2424
Παρασκευή 10 > 4247
Σάββατον 11 » » 844

Τό δλον 11436
ΑΤΤΙΚΟΝ «Ό Γολγοθάς», Χάρρυ Μπώρ.
Κυριακή 5 ’Απριλίου Εισιτήρια 3886
Δευτέρα 6 » 1797
Τρίτη 7 > 3490
Τετάρτη 8 » 4182
Πέμπτη 9 » 3637
Παρασκευή 10 > 5397
Σάββατον 11

Τό δλον
903

ΤΪ292

Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό
τοΰ αύιου έργου είς τον Κινηματο
γράφον «Παλλάς» κατά τήν Ιδίαν
εβοομάδα. 16473

Σύνολον Εισιτηρίων 39765
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Τό έγκλημα τού είσαγγελέως Χάλλερ»·
Μ. Δευτέρα 6 ’Απριλίου Εισιτήρια 1254
Μ. Τρίτη 7 1221
Μ. Τετάρτη 8 998

Τό δλον 3473
ΚΟΤΟΠΟΥ \Η «Τά πάθη του Χριστού».
Μ. Πέμπτη 9 ‘Απριλίου » 906
Μ. Παρασκευή 10 » » 1965

Τό δλον » 2871
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Τό έγκλημα τοΰ Είσαγγελέως Χάλλερ.
Μ. Σάββατον 11 ’Απριλίου » 569

Τό δλον » 569
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα κατά

τάς τοεϊς π ρωτάς ήμερα: τής αυτή; 
έβδομάδος, είς cov αύτύν Κινηματογράφον. . 3473

Σύνολον 4.042
ΑΠΟΛΛΩΝ • Ό Βασιλεύς τών Βασιλέωι»
Δευτέρα 6 ’Απριλίου Εισιτήρια 226
Τρίτη 7 446
Τετάρτη 8 835
Πέμπτη 9 984
Παρασκευή 10 1904
Σάββατον 11 342

Τό δλον » 4737

'Εβδομάς 12—19 'Απριλίου 1936. •---—

ΤΙΤΑΝΙΑ « Ο κατακτητής», Ρον. Κόλμαν.
Κυριακή 12 ’Απριλίου Εισιτήρια 1379
Δευτέρα 13 » » 1489
Τρίτη 14 1431
Τετάρτη 15 772
Πέμπτη 16 616
ΙΙσρασκευή 17 678
Σάββατον 18 755
Κυριακή 19 1277

Τό δλον » 8397
ΠΑΝΘΕΟΝ «Ή Κόλασις», Σπ. Τρέΐσυ.
Κυριακή 12 ’Απριλίου Εισιτήρια 1538
Δευτέρα 13 1043
Τρίτη 14 903

Τό δλον » 3479
ΠΑΝΘΕΟΝ «Παρέλασις τοΰ γυμνοΰ», Τζ, Κάγκνεΰ.
Τετάρτη 15 'Απριλίου Εισιτήρια 2046
Πέμπτη 16 1704
Παρασκευή 17 1439
Σάββατον 18 1456
Κυριακή 19 2046

Τό δλον 8691
ΠΑΛΛΑΣ · Ραντεβού στή Βιέννη», Μ. Σνάΐντερ
Κυριακή 12 ’Απριλίου Εισιτήρια 4071
Δευτέρα 13 3974
Τρίτη 14 3481
Τετάρτη 15 1764
Πέμπτη 16 » » 1736
Παρασκευή 17 1536
Σάββατον 18 1588
Κυριακή 19 2264

Τό δλον » 20414
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ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Οί χρυσοθήραι», Κλάρκ Γκέημπλ.
Κυριακή 12 Απριλίου Εισιτήρια 1142
Δευτέρα 13 » » 1004
Τρίτη 14 » > 1213
Τετάρτη 15 » » 753
Πέμπτη 16 » 732
Παρασκευή 17 » > 681
Σάββατον 18 > 947
Κυριακή 19 » » 1238

Τό δλον 7710
ΑΤΤΙΚΟΝ «Τό Κοράκι», Μπ. Κάρλωφ.
Κυριακή 12 ’Απριλίου Εισιτήρια 3555
Δευτέρα 13 » 2655
Τρίτη 14 > 2617
Τετάρτη 15 > 1253
Πέμπτη 16 » » 927
Παρασκευή 17 » ϊ> 856
Σάββατον 18 » » 876

Τό δλον 12739
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Ό λύκος τοΰ Λονδίνου».
Κυριακή 12 ’Απριλίου Είσιτήρια 1773
Δευτέρα 13 > » 1332
Τρίτη 14 > 1184
Τετάρτη 15 » » 757

Τό δλον » 5046
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Μυστικός πράκτωρ 13», Γκ Κοΰπερ.
Πέμπτη 16 ’Απριλίου ·» 1266
Παρασκευή 17 » > 1062
Σάββατον 18 > 945
Κυριακή 19 » » 1933

Τό δλον 5206
ΑΠΟΛΛΩΝ «Ό άσσος τοΰ άέρος», Ρ. Ντίξ.

Κυριακή 12 ’Απριλίου Εισιτήρια 1412
Δευτέρα 13 > » 1129
Τρίτη 14 » » 875
Τετάρτη 15 » > 399
Πέμπτη 16 » » 247
Παρασκευή 17 » » 344
Σάββατον 18 » » 356
Κυριακή 19 » » 629

Τό δλον » 5391

Είς άλλην σελίδα τοΰ παρόντος τεύχους δήμο 
•ιεύεται άγγελία Ιδρύσεως νέας έταιρίας έκμεταλ 
λεύσεως κινημ ταινιών ύπό τήν έπωνυμίαν Lyra’ 
Film. Ώς είμεθα εις θέσιν νά γνωρίζωμεν, τής έν 
λόγω νέας έταιρίας διευθυντής εΐνε δ κ. Γ. Δασκα- 
λάκης δστις, έπιστρέψας τελευταίως έξ Ευρώπης, 
έξησφάλισε διά τήν έκμετάλλευσιν έν Έλλάδι, ικα
νόν άριθμόν ταινιών καταλλήλων διά κινηματοθέα
τρα πάσης κατηγορίας. Μεταξύ τών ταινιών, τάς 
όποίας έξέλεξεν αύτοπροσώηως δ κ. Δασκαλάκης 
κατά τήν έν Εύρώπη διαμονήν του, συγκαταλέγον
ται: μία γερμανική όπερέττα ϋπό τόν τίτλον Liebe- 
serwachen μέ τήν Κάριν Χάρντ, τήν Έλίζα “Ιλλιαρντ 
καί τόν Βάλτερ Ρίλλα. ή νέα δημιουργία τοΰ γί- 
γαντος ήθοποιοΰ Μικαέλ Μπώνεν ύπό τόν τίτλον 
August der Starke, σκηνοθεσία Πάουλ· Βέγκενερ κα'ι 
μέ συμπρωταγωνιστρίας τήν Λΐλ Ντάγκοβερ καί τήν 
Μαρία Λουΐζα Κλαούντιους, ή γερμανική όπερέττα 
Der stimmt was nicht μέ τόν Βίκτωρ ντέ Κόβα, τόν 
Ράλφ "Αρθουρ Ρόμπερτς καί τήν περίφημη καρατε
ρίστα Άδέλα Ζάντροκ, ένα άνατολικής ύποθέσεως 
τοΰ Κάρλ Μάϋ, ϋπό τόν τίτλον Durch die 'Vuste, 
μία μεγάλη πολεμική ταινία φιλειρηνιστικοΰ πνεύ
ματος ύπό τόν τίτλον «Stosstrupp ιη1?’. ή όποία 
θεωρείται ώς πραγματικόν άριστούργημα, μία 

άλλη όπερέττα μέ τόν συμπαθή Βόλφ Άλμπαχ 
Ρέττυ καί τήν Ντάγκοβερ, μία τελευταία μεγάλη 
ταινία μέ τόν περίφημον Χάρρυ Πήλ ϋπό τόν τίτλον 
Der Dschungel ruft κ. ά.

"Αν κρίνει κανείς άπό τήν έκλογήν τών ταινιών 
καί τόν χαρακτήρα τών Ιδρυτών τής νέας αύτής κι
νηματογραφικής έταιρίας σχηματίζει άμέσως τήν 
γνώμην δτι ό κινηματογραφικός κόσμος θά περί- 
βάλη μέ πάσαν έμπιστοσύνην καί έκτίμησιν τό νέον 
αύτό κινηματογραφικοί γραφεϊον, είς τό όποιον 
εΰχόμεθα καί ήμεΐς κάθε προκοπήν.

* * *
Είς τάς άρχάς τοΰ προσεχούς μηνός άναχωρεϊ 

διά Παρισίους δ κ. Βίκτωρ Μιχαηλίδης, διευθυντής 
τής Γουώρνερ Μπρός Φέρστ Νάσιοναλ.

Hhkmwhmm i
Πειραιεϋς

Κάπιτολ Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τά πάθη τοΰ 
Χριστού», «Σεκόγια», «Ζοϋντεξ» καί «‘Ερωτικές Καντρίλ- 
λιες».

Παλλάς Προεβλήθησαν τά φίλμ «Χρυσέ; μποΰκλες», 
«Ή ζητιάνα τής αγάπης» καί «Ξεχασμένα είδωλα».

Χάϊ—Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Γολγοθάς», 
• Ή Επιφυλακή» καί «Τό Κοράκι».

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Βασιλεύς τών 
Βασιλέων», «Αί τιλευταϊαι ήμέραι τή; Πσμπηΐας» καί 
«Νΰχτε: αγωνίας».

'Απόλλων (Ν. Κοχχινιάς). Προεβλήθησαν αί ται- 
νίαι «‘Ο Β σιλεύς τών Βασιλέων», «Ποζαμπό» καί «Α! 
τελευταίοι ήμέραι τής Πομπηίας»’

Έχλαΐρ (Ν. Κοχχινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τό λιμάνι τών τίγρ ων», «Ήσαία χόρευε» καί “‘Η γάτα 
καί τό βιολί,,.

Κρυστάλ. I Ιροεβλήθησαν τά έργα “Ό Γολγοθάς,,, 
“Καίνιγκσμαρκ , καί “Ο βαρκάρης .υΰ Βόλγα,,.
Θεσσαλονίκη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο γολγοθάς μιας 
μηιέρας» καί «ό Διάβολος εΐνε γυναίκα».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Δικός μου γιά 
πάιτα» καί «Αί τελευταίοι ήμέραι τής Πομπηίας».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Γολγοθάς» καί 
«Τό τέλος μιας αγάπη:».

Πατέ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ρότσχιλδ» καί «Σε
κόγια».

’ Α πόλλων. Προε βλήθησαν τά έργα «‘Η γάτα καί τό 
βιολί», «Ό'αν ήμουν κατάσκοπος» «Οί ίππόται τής έρη
μου· καί «‘Ο πρωταθλητής».

Αλχαζάρ. Προεβλήθησαν «Ανάστασις» καί «Ομικρις 
συνταγματάρχης».

Έ&νιχόν. Προεβλήθησαν «ό Βασιλεύς τών Βασιλέων» 
καί «Βαριετέ»

Πάν&εον Προεβλήθησαν τά φ> λμ «ό Βασιλεύς τών 
Βασιλέωι», «Περιπ ανώμενος Ιουδαίος» καί «Τά θύματα 
τής κρίσεως».

Άττιχόν. Π,οεβλήθησαν τά φίλμ «Ιησούς Ναζω
ραίος». «Κέρΐ'ες μάσκες» καί ένα Ρι άρ Ντιξ.

Κνβέλεια Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ποζαμπό», «Τε- 
λευιαία μου αγάπη», «Μπούκ Τζόνες», «’Αγάπα με αυτή 
τή νύχτα», «Ό βασιλεύς τών Νέγρων», «Ταρζάν» καί 
• «Ρωμαϊκά σκανδαλα».

Άχίλλειον Προεβλήθησαν «‘Ο Βασιλεύς τών Βασι
λέων», «Ποζαμπό», «Χρυσές πεταλούδες» καί « Υπό τήν 
σκιάν τή; παγόδας»

Όλύμπ,α. Προ: βλήθησαν τά έργα «’Αγάπα με αΰτή 
τή νύχ-α», «Ό λοχαγός τών κοζάκων» καί «"Ενα αστέρι 
πέφτει άπό τον ουρανό».

Πάτραι.

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Άνάστασις», «Τό 
δράμα τοΰ ’Ατλαντικού», «Βικτωρία», «Τό ασθενές φΰ- 
λον», «Ή κωμωδία τής ζωής», «Τό μαγικό παλάτι» καί 
«"Ονειρον θερινής νυκτός».

Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Μοι
ραία γυναίκα», «Ή Άνάστασις», «Τά πάθη τοΰ Χρίστου», 
«Ό βασιλεύς τών βασιλέων», «Βικτωρία», «Τσιγγάνικο 
ρομάντσο», «Φλόγες τοΰ πεπρωμένου», «Στά χαρακώμα
τα» καί «Ό αετός τή; ’Ισπανίας».

Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά φίλμ «’Επι
κίνδυνος ύπόθεσις» «Στό βαπόρι τοΰ ’Ατλαντικού», «Πέμ
πτη Λεωφόρος», «Κίνδυνοι πυροσβεστών», «Ό βασιλεύς 
τών βασιλέων», «Μαγικό παλάτι», «Γυναίκα σέ κίνδυνο», 
καί «Ιπτάμενοι πειραταί». Άνδριόπουλος
Καλάμι»

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έρνα «Έπιζόντ», «‘0 
κύριος τού θανατου», «Το μοώρο δωμάτιο», «Ροκαμβόλ» 
καί «Ό λοχαγος Μπόμπυ».

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ιησούς Ναζω
ραίος», «Ή λευκή Αδελφή», «Ήσαία χόρευε» καί «Έ
νας χρυσός άνθρωπος».

Λαϊχής Σχολής. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Κβό Βάντις», 
«Τό σπήτι τού μυστηρίου», «Στραντιβάρι» καί «Ό δρα
πέτης». ΑΤπατάγιας
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Γολγοθάς», «Πα· 
ρανονή τής ναυμαχίας» «Κορίτσια γιά παντρειά», «Ό μι
κρός συνταγματάρχης», «‘Ο μικρός Ιάκωβος» καί “Πο· 
λισινέλ,,.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο κλέπτης τών έ 
κατομμυρίων» «Μαύρα Ρόδα», «Ή καρδιά τοΰ άπάχη·, 
“Ξανθή Κάρμεν,,, “Ή ευτυχία,, καί “Οί δύο δρόμοι,,.
Καβάλλα

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Γολγοθάς», «Μα
γικό παλάτι», «Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα» καί “Τό βασιλι
κόν βάλς„,

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή παρείσακτος», 
■Γολγοθάς», «Διπλό Ρομάντσο» καί «Σαπφώ».

Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή λέσχη τών αύτο- 
κτονούντων», «ΟΙ δαίμονες τοΰ άέρος», «Τά θύματα τού 
καθήκοντος», «Τό έγκλημα τής έβδομης λεωφόρου» καί 
«Ή μνηστή τοΰ Φρακενστάϊν». Βασιλάχος
Αίγιον

Άνάπλασις. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή ΰπεράσπισις 
έχει τόν λόγον», ή κηδεία τοΰ Βενιζέλου, «Θά πάρω έναν 
έκατομμυριούχο», «Ό νόμος τής γροθιάς», «Μιά βραδυά 
στή Βουδαπέστη», «Ή μάστιξ τών γκάγκστερς, «Τούνελ 
δέν άπαντά», «Ή εύθυμη χήρα» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, 
«Ό πρίγκηψ ’Ιωάννης» καί «Νικητής στις κούρσες καί 
στον έρωτα».

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Μπουμπούλ ό 
βασιλεύς τών νέγρων», «Ταρζάν, «"Εγκλημα καί τιμω
ρία», «Τό βασιλικόν βάλς» καί «Άριζόνιαν». Καρβέλας 
S ά ν 8 η

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα “Μουλέν Ρούζ,, ή 
κηδεία τοΰ Βενιζέλου, “Ό αόρατος άνθρωπος,,, “Ή κυ
ρία μέ τάς καμελίας,,, ‘“Ο τυχοδιώκτης,,, “Ή πόλις τών 
γκάγκστερ,,, “Τό παραστράτημα,,, ‘“Η ιστορία μιάς αγά
πης,, καί ‘“Η Άνάστασις,, μέ τήν Άννα Στέν.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Γί πειραταί τής θαλάσσης» 
καί «Κλεμένη αγάπη». Παρασχίδης
Σέρραι.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πρίγκηψ Ιω
άννης», «Αγάπα με αυτήν τήν νύχτα», «Ό κλέπτης τής 
Βαγδάτης», «Όταν ήμουν κατάσκοπος» καί «Ζωντανή 
μούμια», άπαντα έπιτυχώς.

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό διπλό ρομάν

τζο», «Ρωμαϊκά σκάνδαλα», «Αΰτοκρατσρικός δρόμος», ή 
κηδεία τού Βενιζέλου καί «Νύχτες Μόσχας» άπαντα έπι
τυχώς. Βαταχίδης
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Πολισινέλ», «Φολί 
Μπερζέρ-, ή κηδεία τοΰ Βενιζέλου, «Μπαντερφλάϋ», καί 
«Στό περιθώριον τής ζωής» τό όποιον προεβλήθη μέ 
έξαιρετικήν έπιτυχίαν.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μεγάλο παι
γνίδι», ή κηδεία τοΰ Βενιζέλου, «Ό άνθρωπος μέ τά δύο 
πρόσωπα» καί «Παγκανίνι». Γοριδάρης
Πύργος (’Ηλείας)

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τελευταΐον 
βάλς», «‘Ο μικρός ’Ιάκωβος», «Στή χώρα τών ονείρων», 
«Ό πρίγκηψ ’Ιωάννης», «Αγάπη, γελοίο, ξενιασιά», «Ό 
κλέπτης», «Νοσταλγία», «Ένας χρυσός άνθρωπος», 
«Στραντιβάρι», «Ματωμένη Χαραυγή», «Τό μυστικόν τής 
λαίδης Λάμπερτον», «Κάστα Ντίβα», «Βατερλώ», «Ψυχαί 
διεφθαρμένοι», «Μπαντέρα», «Ή πρώτη φλόγα» καί «Νέα 
Ύόρκη Μιαμί».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μποζαμπό», «Γο
ητεία», «Φαιδώρα», «Ζάν ντ’ Άρκ», «Τό δράμα τοΰ Ιπ
ποδρομίου», «Μις Μπά», «Βαρώνος άτσίγγανος», «Ή 
κατάσκοπος», «Εύθυμη ζωντοχήρα», «‘Η γυναίκες αγα
πούν τόν κίνδυνο», «‘Η ταξειδιώτις», «"Οταν δ έρως 
ψιθυρίζει», «Τό σφάλμα μιάς μητέρας», «Πολωνέζικο 
ρομάντσο», «Τό όνειρον», «Λουκρητία Βοργία», «‘Η εύ
θυμη χήρα», «Ραγισμένες καρδιές» καί «Ό τρελλός αε
ροπόρος».

‘Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί βασιλείς τβΰ 
ύτοκόσμου», «Ή κατάσκοπος», «Ό πρωτοπυγμάχος», 
«"Ανθρωποι πού εξαφανίζονται» καί «Ένας φόνος στή 
«Βουδαπέστη». Ζαφειρόπουλος
’Ηράκλειον

Πουλαχάχη Προεβλήθησαν τά έργα «Ή καρδιά τοΰ 
άπάχη», «Έγκλημα καί τιμωρία», «Πρόσκλησις σ’ ένα 
βάλ », «ό Βασιλεύς τών Βασ λέων», «δέν είμαι έγώ ό 
ένοχος», «Ντυμπαρύ», «Ροβ.νσών Κροΰσσος», «Μαζούρκα» 
καί «Μιά νύχτα έρωτος».

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Κατά διαταγήν 
τοΰ Αύτοκράτορος», «Τό καμπαρέ τών ονείρων» «Έπανά- 
στασις στά χαρακώματα», «‘Ο διάβολος εΐνε γυναίκα», 
«Δεσποινίς Ζωζέτ ή γυναίκα μου», «Χριστός», «Καλλι- 
κάντζαροι» καί «Ή εύθυμη χήρα».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό νόμος τοΰ πι
στολιού», «Τό στοιχειωμένο τραίνο», «Τό γεράκι τοΰ άέ
ρος», «Ό μυστικός ταχυδρόμος», «Πανικός», «"Ερωτες 
ερήμου», «Τό έγκλημα τής «Έλλεν Στάντλεϋ», «Χρι
στός», «Οί Καλλικάντζαροι» καί «‘Ο κυρίαρχος τών κά
μπων».
ΡέΘυμνον

Ίδαΐον "Αντραν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ξεχασμένη 
μελωδία», «Ό άσωτος υίός», «Μιά νύχτα στό Μόντε Κάρ- 
λο·, «"Ερωτες πριγκήπων», «Μάχη καί αρχιστράτηγος» 
καί ή κηδεία τοΰ Βενιζέλου. Όδ. Παπαδ.
Σύρος

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό φάντασμα τοΰ 
Μεξικού» καί «S.O.S. Παγόβουνα». Προσεχώς «Νύχτες 
Μόσχας», «‘Ο άσωτος υίός» κ. ά. I. Συνοδινός
Χίος

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή πριγκήπισσα Α
λεξάνδρα», «Άσμα ασμάτων», «Νεανικόν αίμα». «Ή φί
λη τής Α. Έξοχότητος», “Δάκρυα βασιλίσσης,, “’Αβησσυ
νία 1935,., “Μέσα στήν αγκαλιά του,,, “Ό νόμος τών συ
νόρων,,, “Καριόκα,,, “Μή τά βάζετε μαζί μου,,, “Μιά γυ
ναίκα, ένα χαμόγελο, μιά ζωή,,, ‘“Ο δαίμων τής ζούγ
κλας,,, “Δον Ζουάν,, καί ή κηδεία τού Βενιζέλου, ή όποία 
δυστυχώς δέν ήρεσε. Βονδούρης
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ΡΟΥΜΠΥ ΚΗΛΕΡ
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ΠΛΟΥΣΙΩΤΕΡΟΝ
φανταςμαγορικωτερον

και ή πρώτη χορεύτρια τοΰ κ όσμου 
Ή περίφημη

θέαμα ποΰ παρουσίασεν μέχρι «ή
μερόν ή ΟΘΟΝΗ.

“Εμειναν έκθαμβοι δσοι παρηκο- 
λούθησαν τήν προβολήν του εις τό

ΠΑΗΘΕΟΝ
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ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΟΥ

Λιμβάνουν μέρος έπίσης τά περιφημότερα μπαλέττσ.

ΜΟΥΣ'ΚΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΞΕΤΡΕΛΛΑΙΝΕΙ

Τά τραγούδια τοΰ έργου

ΚΡΙΝΟ ΤΗΣ

WARNER BROS FIRSF NATIONAL FILMS HELLAS Λ. E

.Είναι τό ΚΛΟΥ τής έφετεινής σαιζόν
ΤΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Είναι τά τραγούδια τής μόδας είς δλον τόν κόσμον

IIΠΑΓΕΑΑΣΙΣ ΤΟΪ ΓΥΜΝΟΥ
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Λαμβάνουν μέρος 2.000 γυναίκες 
οί ΩΡΑΙΟΤΕΡΕΣ τοΰ κόσμου ντυ
μένες μέ τό κοστούμι τής Ε·ΥΑΣ. 
Έπί κεφαλής δ ά,απημένος τών 
γυναικών, ό άλησμόνητος πρώτα 
γωνιστής τοΰ «ΝΥΧΤΕΣ ΑΓΩΝΙΑΣ»

ΤΖΕΥΜΣ καγκνεϊ


