
ΕΛΙΝΟΡ ΠΑΟΥΕΛ
Ή νέα άποκάλυψις τής Μέτρο Γκόλντουϊν πού έπέσυρε τόν θαυμασμόν τοϋ παγκοσμίου χοινοϋ άπό 

τής πρώτης έμφανίσεώς της είς τό μουσικόν άριστοτέχνημα «Μελωδίες 1936».
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ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΦΕΥΓΟΥΝ... ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΝΟΥΝ!

‘Η πρεμιέρα τής σπαρταριστής κωμφδίας

ΧΟΝΔΡΟΧ - ΛΙΓΝΟΧ
ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΑΝ...8

έφθασε είς τό ΑΤΤΙΚΟΝ

ΕΞ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΕΞ
- ’ Α ρ ι Φ μ ό ς

«Μ» θ θ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

λ >'· 
Τό δέ σύνολον τής εβδομαδιαίας προβολής τά:

ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
’Αριθμός

ΒΒ <» SB SB

Δέν σάς είπαμε, λοιπόν, καμμιά ύπερβολή, 
όταν σάς συστήσαμε νά καλήτε γιά διοργα- 
= νωτάς τών Ταμείων σας τούς ------
ΧΟΝΔΡΟΝ και Λ8ΓΝΟΝ άπό τήν

ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥ Ϊ Ν ΝΙΑ ΥΕΡ
~ "τ; - —

R.C.A. PHCTCPHCXE
Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ Κ X H Τ I Κ H Σ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ ΕΩ Σ

ΗΙΒΗΠΕΕίΙΠ
Μετά Μηχανής Προβολής 

ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ 

όλους τούς Κινηματογράφους
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

<8@>

Άπόδοσις Ήχων — 'Ομιλιών 
ΦΥΣΙΚΟΤΑΤΗ

Ή τελευταία λέξις τής 
ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑΙ 

δι’ όλους τούς 

Κινηματογράφους

W
ΜΕΓΑΛΑ!

ΕΥΚΟΛΙΑ!
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Αποκλειστική πώληοις διά τήν ‘Ελλάδα:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
Σολωμοΰ 62 — AOHNAI - Τηλ. 2i-2o6



ΠΟΣΕΣ φορές δέν έτυχε νά κυνηγάτε τήν τύχη σας, κι’ έκείνη διαρκώς νά 
σάς ξεγελά;

ΠΟΣΕΣ φορές νομίσατε δτι έκάματε κτήμα σας τήν εύτυχία, κι’ έκείνη νά 
πειά απ' τά χέρια σας σαν ένα πούπουλο:

Η ΓΥΝΑΙΚΑ της ΤΑΒΕΡΝΑΣ 
"Ενα πραγματικό αριστούργημα δμοιον τοΰ όποιου δέν έχουν παρακολουθήσε1 

θεαταί τοϋ Κινηματογράφου.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ της ΤΑΒΕΡΝΑΣ
"Εια ποίημα στά νειάτα, στήν ώμορφιά, στόν έρωτα, μέ τήν ώραιοτάτην και 
γνωστήν άπό τό “Περιθώριον τής Ζωής, πρωταγωνίστριαν, τήν γυναίκα μέ 

τή χρυσή φωνή

ΙΡΕΝ ΝΤΡΝ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ της ΤΑΒΕΡΝΑΣ
‘Η προβαλλομένη εις τό ΠΑΝΘΕΟΝ μέ μεγάλην έπιτυχίαν δραματική όπε- 
ρέττα τοΰ 1936 μέ κολοσσιαΐον σκηνοθετικόν πλοΰτον και μέ μουσικήν τοΰ 
μοντέρνου συνθέτου ΖΕΡΩΝ! ΚΕΡΝ καί τοϋ διασήμου μουσουργοΰ ΟΦΦΕΝΜΠΑΧ 

καί μέ ονειρώδη μπαλέττα μέ 1000 καλλονές τοΰ Χόλλυγουντ.
ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ της

WARNER BROS-FIRST NATIONAL FILKIS HELLAS S.A.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛΕΦ 28-541

ANN NTBOPAK

ΤΖΟΑΝ ΜΠΕΝΝΕΤ

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΜΠΡΟΥΣ

ΑΛΙΣ ΜΠΡΑΝΤΥ

ΜΟΝΝΑ ΜΠΑΡΙ

ΙΡΕΝ ΓΟΥΑΤΡ

ΤΖΗΝ ΜΟΥΊ Ρ
. I

PITA ΚΑΝΤΣ1ΝΟ

ΡΟΖΙΤΑ ΜΟΡΕΝΟ

ΕΛΛΕΝ ΓΟΥΝΤ

ΤΖΕΊΝ TOY IΔΕΡΣ

ΚΑΡΕΝ ΜΟΡΛΕΎ-

ΡΟΥΘ ΤΣΑΤΕΡΤΟΝ

ΜΠΕΜΠΕ ΝΤΑΝΙΕΛΣ

AIEVQYMTRI ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ
Γιά τήν προσεχή περίοδον ή

ΦΟ = ΦΒΛΜ
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Σάς ύπόσχεται έκπλήξεις I I I
Τό πιό καταπληκτικό, τό πιό κολοσσιαίο πρόγραμμα 

πού παρουσίασε ποτέ Κινηματογραφική Εταιρεία.
>— ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ —< 

ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ

ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ! ! ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ! / ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ I /
UII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Σημειώσατε τά ονόματα τών άστέρων μας: llflltlllllllllf ΙΚΙΙΙΙΙΗΙΙΙίΗΙΙΙΙ 

| ΣΙΡΛΕΎ· ΤΕΜΠΛ 

| ΕΛΙΖΑΜΠΕΤ ΜΠΕΡΓΚΝΕΡ 

1 ΚΛΩΝΤΕΤ ΚΟΛΜΠΕΡ 

I ΜΥΡΝΑ ΛΟΎ· 

ϊ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΑΝΓΟΥΤΚ 

| ΛΟΡΕΤΤΑ Γ1ΩΓΚ 

| ΖΑΝΕΤ ΓΚΑΙΗΝΟΡ 

| ΣΙΜΟΝΗ ΣΙΜΟΝ 

Ξ ΡΟΖΑΛΙΝΤ ΡΟΥΣΣΕΛ 
1 
| ΚΛΑΙΡ ΤΡΕΒΟΡ 

| ΡΟΣΕΛ ΧΟΥΝΤΣΟΝ 

1 ΑΛΙΣ ΦΑΙΗ 

| ΓΚΛΟΡΙΑ ΣΤΟΥΑΡΤ 

| ΤΖΟΥΝ ΛΑΤΚ

ΚΛΑΡΚ ΓΚΕΗΜΠΛ
ΟΥΑΛΛΑΣ ΜΠΗΡΡΥ
ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ
ΡΟΝΑΛΝΤ ΚΟΛΜΑΝ 
ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΑΞΤΕΡ | 
ΤΖΩΝ ΜΠΟΛΣ
ΒΙΚΤΩΡ ΜΑΚ ΛΑΓΚΛΕΝ | 
ΝΤΙΚ ΠΑΟΥΕΛ
ΛΩΡΕΝΣ ΤΙΜΠΕΤ
ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΟΛΑΝΤ |
ΤΖΩΡΤΖ ΡΑΦΤ 1

ΕΝΤΜΟΝΤ ΛΟΒ
Ρ1ΤΣΑΡ ΑΡΛΕΝ
ΤΖΑΚ ΧΟΛΤ |
ΤΖΩΡΤΖ ΟΜΠΡΑΊΆΝ |

ΜΠΑΣΤΕΡ ΚΗΤΟΝ

ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ |

ΠΩΛ ΟΥΑΤΤΜΑΝ

ΛΑΊΌΝΕΛ ΜΠΑΡΡΥΜΟΡ =
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ΡΙΙΙΙΙΙΙΙ··ΗΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·········ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΜ·ΙΗΗΙΙΙΙΙ|'

Τσιγγάνικα βιολιά πού στενάζουν!!! Νοσταλγικές μελωδίες πού μαγεύουν!!! g
Λάγνες Ρούμπες πού ήλεκτρίζουν !!! Τσιγγάνικα τραγούδια καί χοροί πού μεθούν!!!

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΛΥ/ΛΛ ΤΟΥ 1936

Πρωταγωνιστεί ό άλησμόνητος άπό τό «ΒΑΛΣ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΕΩΣ» βασιληας τών Τσιγγάνων =

ΑΛΦΡΕΝΤ PONT
μ’ ένα σύνολο άπό τούς πλέον συμπαθείς άστέρας τής Γαλλικής οθόνης

4 I ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΑΊ ΓΙΚΟΝ . [ k ________ =

10 ΑΣΤΕΡΕΣ οί κορυφαίοι τοΰ Γαλλικού Κινηματογραφικού Στερεώματος
ΓΚΑΚΠΓ ΜΟΡΛΑΙ. ΖίίΡΖ ΜΙΛΤΟΝ (Μπουμπούλ), ΟΧΣΤΑΧ ΡΕΜΪ, ΡΕΧΕ ΣΑΙΧ ΣΓΡ. ΑΡΜΛΝ ΜΠΕΡ | 

ΧΑΡ (Ζούλ), ΑΛΙΣ ΤΙΣΟ. ΦΡΑΧΣΟΪΑΖ ΡΟΖΕ. ΑΟΪΣΙΕΧ ΜΠΑΡΟΪ. ΑΝΡΪ ΡΟΓΧΕΛ, ΖΑΧ ΒΟΡΜΣ |

Στή Γαλλική μουσική υπερπαραγωγή =

ΤΟ ΧΙΛΙΑΡΙΚΟ I

| ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΤΙΤΑΝΙΑ.. |I

Πρώτη καί μοναδική έφετεινή έμφάνισις τής ΛΙΑΝΕ X A I NT 
g 

Στή περίφημη Βιεννέζικη Όπερέττα

ΤΟΠΟ STA ΝΕΙΑΤΑ
Συμμετέχουν οί συμπαθείς Κωμικοί ΕΡΜΑΧ ΤΙΜΙΓΚ — ΛΕΟ ΣΛΕΖΑΚ — ΧΑΧΣ ΜΟΖΕΡ 

καί τά περίφημα ΒΙΕΝΝΑ ΓΚΕΡΛΣ

| ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ TO ‘‘AT ΤΙΚΟΝ I_________________|

Ή ένδοξωτέρα σελις τής Ναπολεοντίοο ιστορίας

I ΑΓΟΝΙΑ AETQN |
I i

"Ολη ή δοξασμένη έποχή τών Μεγάλων ήρώων τής Ναπολεαντείου έποποιίας= =
Πρωταγωνιστούν ΚίΙΧΣΤΑΧ ΡΕΜΪ* — ΙΙΙΕΡ ΡΕΧΟΓΑΡ (τής Comedie Franpaise)

I I ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ,, |1

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ — ΗΝΩΜΕΝΑ ΓΡΑΕΦΙΑ

| ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ | 
ϊ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |

Α, Ε, Κ. Ε· I
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 ΑΘΗΝΑΙ ΜΕΓΑΡΩΝ ΛΙΝΑΡΔΟΥ

ΤΗΛ€ΦΟΝΟΝ 34895 & 24339 
lllllllllMHBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIttlllllUlintllUIHVHHMHI^^MBilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMmillllll^

LY^A FIL/V\
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΜΠΕΝΑΙΚΗ 6 (Μέγαρον Καστορία)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1936-37

ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

1) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ή τελευταία δημιουρ
γία τοΰ γίγαντος ηθοποιού ΜΙΚΑΕΛ ΜΠΟΝΕΝ μέ συμπρωταγωνιστρίας τήν ΛίΛ 
ΝΤΑΓΚΟΒΕΡ καί τήν θελτικωτέραν τών γυναικών ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΪΖΑ ΚΛΑ- 
ΟΥΝΤΙΟΥΣ. Σκηνοθεσία τοΰ μεγάλου καλλιτέχνου ΠΑΟΥΛ ΒΕΓΚΕΝΕΡ.

2) ΜΙΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΓΑΠΗ (Τίτλος προσωρινός). "Ενα μουσικό ρωμάντσο 
παρμένο άπό τό γνωστό βιβλίο τοΰ JOHANNES FETHKE μέ πρωταγωνιστάς τήν χαριτωμένην 
KAPiN ΧΑΡΝΤ καί τόν πραγματικόν βιρτουόζον τοΰ βιολιού, τόν γνωστόν ΒΑΛ- 
ΤΕΡ ΡΙΛΑ. Σκηνοθεσία τοΰ μοδέρνου σκηνοθέτου HERBERT MAISCH.

3) STOSSTRUPP 1917 Ταινία πολεμική άπό τό βραβευθέν ύπό τοΰ ΧΙΤΛΕΡ 
βιβλίον τοΰ παγκοσμίως γνωστού συγγραφέως HANS ZOBERLEIN υπό τήν έπίβλεψιν τοΰ οποίου 
καί «έγυρίσθη». Προεβλήθη μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν εις δλας τάς χώρας λόγφ τοΰ φιλειρη
νικού χαρακτήρός της.

4) Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ πρωταγωνιστής καί -σκηνοθέτης ό άφθαστος 
ΧΑΡΡΥ ΠΗΛ. “Εργον διαρκούς μεγάλης αγωνίας, «γυρισμένο» στήν άφρικανική 
ζούγκλα.

5) Η ΕΡΗΜΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ τοΰ διάσημου συγγραφέως ΚΑΡΑ ΜΑΎ 
Ταινία ανατολικής ύποθέσεως «γυρισμένη» εις τάς οάσεις τής έρημου, γεμάτη περιπετείας, έρωτα 
καί μίση τής θερμόαιμου άνατολικής φυλής.

ΠρΟΣΕΧΩΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΩ/ΛΕΝ ΤΟΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ Λ\ΑΣ



■ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ> 9
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

5

Άθην-Πειραιώς δρ.2ΟΟ 
’Επαρχιών  » 150

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

Έτησία Δρχ. 350
ΑΙ συνδρομαι άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥ0ΥΝΣΙΣ

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άριβ. 43 
(Α ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου: 28-143ΕΤΟΣ ΙΤΑΡ. 8(377) ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΑΧ.1Ο
ΊΒ®ΙΒηΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΗΠΠΗΠΒΠΠΠΪ?ΠΠΠΡΠ!!!!!?ΠΠΠΠΓ’ηΠ!?ί!ΠΠ!!ΠΠ’·.’!Ι?ΠΠΠΠΠΤ!!ΤΠΠπΠΠΠΠΠΠΠΠΗη»Η&

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΦΙΛΜ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Γενικώς, τά φίλμ τής «R.F.D.U.» είνε βωβά καί 
τοΰτο, δχι μόνον λόγω τοΰ δτι τά έξοδα παραγω
γής τοΰ ήχητικοΰ φίλμ, τά άντίγραψα καί τά μηχα
νήματα είνε άσυγκρΙτως άνώτερα άπό τά δσα άπαι- 
τοϋνται διά τά βωβά, άλλά κυρίως διότι ό ήχος διά 
λόγους θεμελιώδεις, δέν θά ώφειλε νά είναι δ έρμη- 
νευτής τών προβαλλομένων εικόνων, δέν θά έπρεπε 
τούτέστι νά άντικαθιστά τό πρόσωπον τοΰ διδασκά
λου, θά έπρεπεν δμως νά υ'ιοθετηθή μόνον είς τήν 
περίπτωσιν καθ’ ήν, ή μή όμιλητική προβολή θά έ
φθανε νά είναι δυσεξήγητος έκ τούτου ή καί έντε- 
λώς άκατανόητος. Τό τελευταΐον τοΰτο άλλως εις 
σπάνιάς καί έξαιρετικάς δλως περιπτώσεις συμβαί
νει. "Απαντα σχεδόν τά έκπαιδευτικά φίλμ, είδικώς 
δέ τά πραγματευόμενα βιολογικά καί άλλα έπιστη- 
μονικά θέματα, δέν χρειάζεται νά ήναι ήχητικά.

Διά τά πρώτσ ήδη πραγματοποιηθέντα φίλμ, με- 
ρίμνη τής «R.E.D.U.», άπεφασίσθη νά μή γίνη άπο- 
λύτως χρήσις τίτλων, έκ σεβασμού πρός τάς παιδα
γωγικός άπαιτήσεις, αΐτινες άξιοΰσιν ΐνα ή προβολή 
παριστών άφ’ έαυτής τήν άνάπτυξιν ένός διδακτικού 
θέματος, μέ άλλας δέ λέξεις, ίνα τό φίλμ παρου- 
σιάζη τό άντικείμενον προσωπικών παιδαγωγικών 
πρωτοβουλιών έκ μέρους τοΰ διδασκάλου. Τό μήκος 
ένός έκπαιδευτικοΰ φιλμ ποικίλλει γενικώς άπό 100 
μέχρι 200 μέτρων.

Δοθέντος δτι ή διά τά σχολεία προμήθεια συ
σκευών δΰναται νά πραγματοποιηθή έντός χρονικού 
διαστήματος σχετικώς βραχυτέρου άπό τό άπαιτού- 
μενον, διά λόγους τεχνικούς, καί λόγω τής παιδα
γωγικής προπαρασκευής των, είς τήν παραγωγήν 
τών φίλμ των, ή δργάνωσις έξέλεξε, μεταξύ σωρείας 
ύλικοϋ έκπαιδευτικών καί μορφωτικών φίλμ τών δη
μοσίων Κινηματογράφων, μίαν σειράν ταινιών, τάς 
όποιας έτροποποίησε καί υιοθέτησε πρός χρήσιν τών 
σχολείων.

Τά πρώτα αυτά φίλμ, τά όποια δέν κατεσκευά- 
σθησαν έξ άρχής διά διδακτικού? σκοπούς, μετεσχη- 
ματίσθησαν δμως είς έκπαιδευτικά φιλμ κατόπιν έπι- 
μεμελημένων φροντίδων, δέν άποτελοΰσιν άποκλει- 
στικήν ιδιοκτησίαν τής <R.F.D.U.>.‘H τελευταία αϋτη 
κέκτηται μόνον τό δικαίωμα νά προσαρμόση τά φιλμ 
ταΰτα πρός τάς διδακτικός άπαιτήσεις, καί νά τά 
προβάλλη εις τά γερμανικά σχολεία.

Τά έξ άναπροσαρμογής λοιπόν φιλμ δέν ε’νε είς 
τήν διάθεσιν τής R.E.D.U.» δΓ έναλλαγάς διεθνείς, 
ένώ τά έκπαιδευτικά τοιαΰτα, τά κατασκευαζόμενα 
συμφώνως πρός τάς όδηγίας της είνε ιδιοκτησία της 
έξ όλοκλήρου. Διαρκοΰντος τοΰ έτους 1935 άποπε- 
ρατώθησαν 50 περίπου έκπαιδευτικά φίλμ.

Πρός τόν σκοπόν μιας όργανικής έξελίξεως καί 
άπολύτως βεβαίας, ή μέχρι σήμερον δρασις τής
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«R.F.D.U.» περιωρίσθη είς τά γερμανικά σχολεία γε
νικής μορφώσεως.

Συμφώνως πρός τό Διάταγμα τοΰ γερμανικού Υ
πουργείου τής Παιδείας τό χρονολογούμενου άπό 
6η Φεβρουαρίου 1935, τό ειδικόν τμήμα «Hochschul- 
film»—«Φίλμ άνωτέρων σχολών» προσεκολλήθη ε’ις 
τήν έν τοΐς άνω Όργάνωσιν «Reichstelle fur den 
Unterricht».

Ή τελευταία αυτή έπίσης έπεφορτίσθη μέ τό με
ταγενέστερον καθήκον, νά ένθαρρύνη είς τά γερμα
νικά Πανεπιστήμια τήν είς τάς Έπιστήμας καί τάς 
έρεύνας έφαρμογήν τής Κινηματογραφίας, νά έπα- 
νρυπνή είς τρόπον ώστε ή παραγωγή τών Πανεπι
στημιακών Φιλμ νά άναπτύσσηται συμφώνως πρός 
τάς προδιαγεγραμμένος κατευθύνσεις καί ίδίςχ ΐνα 
μή περιέρχηται είς τάς χεΐρας τής ιδιωτικής βιομη
χανίας τό δικαίωμα τής άντιγραφής τών Φιλμ τού
των καί ή έκμετάλλευσις αύτών.

Οδτω, ή «R.F.D U.» θά ήναι εις θέσ,ν νά προμη- 
θεύη είς τά γερμανικά Πανεπιστήμια καί τάς ’Ακα
δημίας Φιλμ πραγματικώς ωφέλιμα είς τάς σπουδάς, 
ώς έπίσης καί νά καθιερώση διεθνείς άνταλλαγάς 
Πανεπιστημιακών Φίλμ έπ’ άγαθώ τής έπιστήμης.

Ή παραγωγή τών πανεπιστημιακών Φίλμ έπιτε- 
λεΐται υπό τήν έπιστημονικήν εύθύνην Καθηγητών 
τοΰ Πανεπιστημίου. Είς τό Τμήμα «’Ανώτεραι Σχο- 
λαί», ύφίσταται Συμβούλιον άπαρτιζόμενον έκ Καθη
γητών τοΰ Πανεπιστημίου, καί τό όποιον έχει συ- 
σταθή ύπό τοΰ «‘Υπουργού τής Παιδείας».

Τό καθήκον τής «R.F.D.U.», έν σχέσει πρός τό 
πανεπιστημιακόν Φίλμ, κατ’ ούσίαν είνε πρόβλημα 
όργανώσεως. Δεδομένου δτι, ώς πρός τό άντικείμε- 
νον καί τόν τύπον έκάστου πανεπιστημιακού φίλμ, 
δι’ έκάστην ειδικήν περίπτωσιν, ύπάρχει εις μοναδι
κός ύπεύθυνος Καθηγητής τού Πανεπιστημίου, αί 
άπαιτήσεις τής έπιστημονικής έργασίας παραμένουν 
οδτω έξ όλοκλήρου σεβασταί.

Έκ παραλλήλου πρός τό «’Επιστημονικόν κεφά- 
λαιον», αί διά τήν πραγματοποίησιν τών πανεπιστη
μιακών Φιλμ άπαιτούμεναι δαπάναι, ένισχύονται δΓ 
έξαμηνιαίων συνεισφορών έκ μέρους απάντων τών 
γερμανών σπουδαστών. Αί χρηματικοί αΰται συ
νεισφορά! άνταποκρίνονται πρός έκείνας τάς όποιας 
καταβάλλουν οι γερμανόπαιδες μαθηταί διά τό «Κε· 
φάλαιον διά τό διδακτικόν ύλικόν.»

Ή διά τό 1935 καθιερωθεΐσα συνεισφορά έξαμή- 
νου ώρίσθη είς έν (1) Μάρκον, δηλαδή δρχ. 41.—κατά 
προσέγγισιν, είς τρόπον ώστε ή R.F.D.L'.», έπί τή 
βάσει μόνον τών συνδρομών τούτων, θά έχη κατ’ 
έτος είς τήν διάθεσιν της, διά τά πανεπιστημιακά 
φίλμ, πολλάς έκατοντάδας χιλιάδων Μάρκων, ποσά 
τά όποια προστιθέμενα είς τά άλλα έκεΐνα, τά προ
ερχόμενα άπό τάς συνεισφοράς τών σχολείων τής 

γενικής έκπαιδεύσεως, σχηματίζουσιν έν κεφάλαιον 
πράγματι τεράστιον έν σχέσει μέ τήν μαθητιώσαν 
νεολαίαν τοΰ Γερμανικοΰ Κράτους.

Ή υποχρεωτική υίοθέτησις τοΰ φίλμ είς άπαντα 
τά σχολεία τής γενικής έκπαιδεύσεως έν Γερμανία, 
ή έφαρμογή τούτέστι τής Κινηματογραφίας έν τή 
διδασκαλία είς τά καθ’ έκαστα έκπαιδευτικά διδα
κτήρια τής χώρας, ή έπί,τή βάσει προδιαγεγραμ
μένων σχεδίων παραγωγή καί ή διανομή τών κινη
ματογραφικών μηχανημάτων ώς καί τών γνησίων 
έκπαιδευτικών φίλμ, ή ληφθεϊσα τέλος πρωτοβου
λία διά τό πανεπιστημιακόν φίλμ, τόσον τά μέν 
δσον καί τά δέ, έπέφεραν μίαν μεγάλην έξ ένδιαφέ- 
ροντος άναστάτωσιν είς τό ’Εξωτερικόν.

Ή «R.E.D.U.» τοΰ Βερολίνου έσχε τήν τιμήν καί 
τήν εύχαρίστησιν νά δεχθή τήν έπίσκεψιν καί δε- 
ξιωθή τούς έπισήμους άντιπροσώπους Πρεσβειών 
καί διπλωματικών Επιτετραμμένων, άντιπροσώπους 
ξένων άναμορψωτικών Συνδέσμων, άντιπροσώπους 
διδασκαλικών Ενώσεων, παραγωγούς φίλμ καί πλεϊ- 
στα άλλα πρόσωπα ένδιαψερόμενα διά τά ζητήματα 
ςαΰτα. Ήδυνήθη οΰτω ό κρατικός αύτός ’Οργανι
σμός νά παράσχη λεπτομερείας έπί τοΰ προγράμ
ματος καί τών μεθόδων έργασίας, άς άκολουθεϊ, καί 
έπί τών μέχρι σήμερον έπιτευχθέντων άποτελεσμά- 
των. Τά άποτελέσματα ταΰτα ήρχισαν νά διατυ- 
ποΰνται, άπό τής 1ης’Απριλίου π. έτους, είς τό έπί- 
σημον Περιοδικόν τής ‘ Reichstelle,. τιτλοφορούμενου 
“Film und Bild Wissenschaft, Erziehiing iind Vot- 
ksbildiing».

Καλείται ήδη τό έπίσημον έλληνικόν Κράτος καί, 
κατ’ έξοχήν, τό Ύπουργεϊον τής Παιδείας καί αί 
άρμόδιαι ύπηρεσίαι του, νά μελετήσωσι, προσαρμο- 
ζόμενον δέ νά άποφασίσωσι καί θέσωσιν είς έφαρ
μογήν δλα έκεΐνα τά μέτρα διά τών όποίων δ έκ-

ΕΚΛΑΙΡ ΖΟΥΡΝΑΛ
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ECLAIR JOURNAL
Τό πλέον ένήμερον Κινηματογραφικόν Ζουρνάλ παγκοσμίου ενδιαφέροντος, 

πού προτιμαται άπό όλους τούς Κινηματογράφους τής ‘Ελλάδος.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΕΜΜ. Λ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΟΔΟΣ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 18 ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 28’784

Τηλεγραφική Διεύθυνσ,ις: ΚΑΛΟΓΗΡΟΜΑΝ

Φέρεται εις γνώσιν τών κ. κ. Διευθυντών Κινηματογράφων ότι τό ΕΚΛΑΙΡ 
ΖΟΥΡΝΑ/\ θά έξακολουθή άποστελλόμενον έκ Παρισίων έκάστην έβδομάδα 

καθ' δλην τήν διάρκειαν τής θερινής περιόδου.
ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΜ οί Θερινοί Κινηματογράφοι θά δύνανται νά παρουσιάζουν 
κανονικά, Ζουρνάλ τελευταίας έπικαιρότητος, τό όποιον δέν θά έχη προβληθή 

κατά τήν χειμερινήν περίοδον είς τούς Κινηματογράφους 'Αθηνών.

....................... .... .....................

ΞΕΝΑ1 ΔΗΜΟΣΙΕΤΣΕ1Σ

Έλάβομεν καί δηιιοσιεύομεν τήν κατωτέρω επιστολήν.
’Αμαλίας 2 Μαΐου 1936

Περιοδικόν Κινηματογραφικός Άστήρ»
Ά&ήνας

Αξιότιμε κύριε ΔιευΟυντά.
Λαμβάνω τήν τιμήν νά παρακαλέσω υμάς όπως ευα

ρεστούμενος δημοσιεύσητε τήν παρούσαν μου, είς άπάντη- 
σιν τής δημοσιευύείσης επιστολής τοϋ συναδέλφου μου 
κ. Γεωρ. Θεοφιλοπούλου, ό όποιος είχε τό θράσος νά μέ 
παρουσίαση άπό τάς στήλας τοΰ περιοδικού σας ώς λα
θρέμπορου κινηματογραφικών ταινιών, πιεζόμενος άπό 
τόν σκληρόν συναγωνισμόν μου ό όποιος, όμολογουμίνως, 
τοΰ έχει γίνει άνυπόφορος, καί νά παρακαλέσω αυτόν, ε
ναντίον τοΰ όποιου έπέδωσα καί κανονικήν μυνησιν έπί 
δυσφημήσει, όπως μάς γνωρίσει τούς τίτλους τών ταινιών 
πού έδωσα εις τούς ύπ" αύτοΰ άναφερομένους κινηματο
γράφους.

Έπίσης ερωτώ υμάς καί οίονδήποτε άλλον, έάν είναι 
δυνατόν νά παρακολουβήση τις ταινίας όμιλούσας ώς 
βωβάς.

Διατελώ μεθ’ ΰπολήψεως
Κωνστ. Κοροντζής

παιδευτικός Κινηματογράφος κέκληται νά άσκήση 
δχι πλέον ψυχαγωγίαν, άλλά σπουδαιότερα καί μάλ
λον θετικά άποτελέσματα έπί τής καθόλου μορφώ
σεως καί τών έλληνοπαίδων έπί τέλους.

Ή Γερμανία μάς έδωκε τό παράδειγμα.
ΤΕΛΟΣ
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Παραγωγή Fox Film

Η ΚΟΛΑΣΙΣ
ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 

(dubbing)
Έκμετάλλευσις: Φόξ Φιλμ Ελλάς A. Ε.

Έπί τέλους υστέρα άπό όκτάμηνον άναμονήν 
είδαμε τήν περιβόητη «Κόλασι». Εύθύς άμέσως 
πρέπει νά σημειώσω δτι δέν έχει καμμίαν απολύ
τως σχέσιν μέ τό ομώνυμον ποίημα τοΰ Δάντη. Ή 
«Κόλασις» πού είδαμε είναι ένα σύγχρονο δράμα. 
Τό μόνον κοινόν σημεΐον μέ τό άθάνατον ποίημα 
τοΰ Ίταλοϋ συγγραφέως είναι μιά άναπαράστασις 
τής «Κολάσεως». Καί όμολογουμένως δλαι αί σκη- 
ναι πού άναπαραστοϋν αύτήν είναι έξαιρετικαί. Οί 
7 κύκλοι τής Κολάσεως ζωντανεύουν έμπρός είς τά 
μάτια μας. Ό σκηνοθέτης Χάρρυ Λάχμαν έδειξε 
μεγάλη μαεστρία στό σημεΐον αύτό τό όποιον είναι 
άπό τά ώραιότερα πράγματα πού μάς έδωσε μέχρι 
σήμερον δ φωτογραφικός φακός.

Τό σύγχρονον μέρος ύστερεϊ κάπως καί τούτο 
όφείλεται κυρίως εις τό σενάριο. 'Υπάρχουν έν 
τούτοις καί είς αύτό μερικαί άξιόλογοι σκηναί ώς 
λ.χ. τό γκρέμισμα τοΰ Λούνα-Πάρκ καί ή πυρκαϊά 
τοΰ πλοίου.

Έκ τών ήθοποιών διακρίνεται ή ώραιοτάτη Κλαίρ 
Τρεβόρ, ή όποία παίζει συγκρατημένα καί εκφρα
στικά τόν ρόλον της, καί ό Σπένσερ Τρέϊσυ.

Παραγωγή Universal
Ο ΛΥΚΟΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 

'Ομιλούσα άγγλιστί Προεβλήθη στό “Κοτοπούλη, 
Έκμετάλλευσις Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη-Α.Ε.Κ.Ε.

"Ενα έργον τρόμου, πού δμοιάζει πολύ μέ τό 
γνωστόν «Δόκτωρ Τζαΐκυλ». Φυσικά δέν έχει οΰτε 
τό βάθος ούτε τήν άνωτερότητα τούτου.

"Ενας βοτανολόγος πηγαίνει στό Θιβέτ γιά νά 
άνακαλύψή κάποιο σπάνιο φυτό. Έκεΐ δέχεται τήν 
έπίθεσι ένός λυκανθρώπου. "Ετσι δταν έπιστρέφει 
στό Λονδΐνον πρέπει έπαραιτήτως μιά ώρισμένη 
περίοδο (δταν είναι πανσέληνος) νά φονεύη ένα 
προσφιλές του πρόσωπο. Τό τέλος είναι γνωστό. 
'Η άστυνομία τόν σκοτώνει, ένώ ή γυναίκα του 
παρηγορεΐται μ’ ένα παιδικό της φίλο.

Ή κινηματογράφησις δέν είναι κακή. Καλός φω
τισμός, έντυπωσιακά ντεκόρ, επιτυχής, έν πολλοϊς, 
άπόδοσις τής άτμοσφαίρας. "Αν έλειπαν ώρισμένα 
παραγεμίσματα καί άν ύπήρχαν όλιγώτεροι διάλο
γοι, τό έργον θά έκέρδιζεν άρκετά. Οί ήθοποιοί 
εύσυνείδητοι.

Παραγωγή Warner Bros

Η ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΟΥ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό “Πάνθεον, 

(dubbing)
Έκμετάλλευσις: Γουώρνερ Φέρστ Νάσιοναλ A. Ε

‘Η «Γουώρνερ Μπρος» έχει πλέον άποκτήσει, 
ειδικότητα είς τήν κινηματογράφησιν τών φαντασμα, 
γορικών ρεβύ. «'Η παρέλασις τοΰ γυμνού» είναι 
άσφαλώς άπό τίς καλλίτερες πού μάς παρουσίασε 
όκινηματογράφος. Τό θέμα είναι κάπως μπερδεμένο 
καί χωρίς ένδιαφέρον διά τόν έλληνα θεατήν. Πρό
κειται γιά έναν ρεζισέρ (Τζέημ Κάγκνεϋ) πού είναι 

υποχρεωμένος διαρκώς νά έπινοή καί νά άνεβάζη 
θεάματα, τά λεγόμενα «πρόλογοι», γιά τούς κινημα
τογράφους τής ’Αμερικής.

Τό κοινόν μας πού άγνοή τελείως αύτόν τόν 
κόσμον, είναι άδύνατον νά παρακολουθήση μέ ένδια
φέρον τήν ίστοριοΰλαν πού χρησιμεύει ώς ύπόθεσις. 
’Αλλά αύτή είναι πρόσχημα διά νά μπόρεση ό σκη
νοθέτης νά συνδέση μεταξύ των τά διάφορα νούμερα. 
Και τά νούμερα αύτά είναι όμολογουμένως θαύμα, 
τα ρυθμού, έμπνεύσεως, αρμονίας καί γούστου. Μέ
νομε κατάπληκτοι έμπρός είς τά κινούμενα αύτά 
άριστουργήματα. Πώς νά περιγράψη κανείς τίς 
σκηνές τών λουτρών ; Είναι άδύνατον νά τίς φαν- 
τασθή κανείς, έάν δέν τίς παρακολουθήση.

Ή μουσική είναι ήδη γνωστή άπό τά ραδιόφωνα 
καί τά διάφορα κοσμικά κέντρα μας.

Είς το φίλμ_ πρωταγωνιστεί ή περίφημος χορεύ
τρια Ρούμπι Κήλερ, ή γυναίκα τού Άλ Τζόλσον.

Ό Τζέημ Κάγκνεϋ άποδεικνύει δτι είναι Ικανός 
γιά κάθε είδους ρόλο.

Ή «Παρέλασις τού γυμνού» χάρις εις τά ύπέρο- 
χα ταμπλώ καί, τούς χορούς της καί τήν μουσικήν 
της άποτελεΐ ένα θέαμα πού άξίξει κανείς νά τό 
παρακολουθήση.

Παραγωγή Mondial Film
ΡΑΝΤΕΒΟΥ-ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ

'Ομιλούσα γερμανιστί Προεβλήθη στό “Παλλάς,, 
Έκμετάλλευσις: Άνων. Κινημ. Εταιρίας

Τό_φίλμ αύτό άνήκει στήν κατηγορία τών γερ
μανικών φιλμοπερεττών, μέ τίς όποιες τόσον μάς 
παραφόρτωσαν τά τελευταία χρόνια. Εύτυχώς έφέ
τος τό κακό δέν ήταν τόσον μεγάλο κι’ έτσι δέν 
μάς είναι δυσάρεστο νά βλέπουμε άπό καιρό σέ 
καιρό κι’ ένα_ τέτιο φίλμ. "Οταν μάλιστα έχει τά 
προσόντα τού ύπό κρίσιν, τότε όμολογοϋμε πώς 
βρίσκομε καί εύχαρίστησι στή παρακολούθησί του.

Τό θέμα δέν είναι πολύ πρωτότυπο. Άλλά τά 
έξυπνα καί διασκεδαστικά έπεισόδια δέν λείπουν.

Πρωταγωνιστούν πέντε έκλεκτοί καί άγαπητοί 
ήθοποιοί: ή Μάγδα Σνάϊντερ, άσυγκρίτως καλλί
τερη σέ έλαφρούς ρόλους παρά σέ δραματικούς μέ 
τούς όποιους άπό πέρισυ έχει καταπιαστή, ό άμίμη- 
τος Λεό Σλέζακ, ό συμπαθής Βόλφ "Αλμπαχ Ρέττυ, 
ό Γκεόργκ Άλεξάντερ καί ή γηραιά καί έκλεκτή 
καρατερίστα Άντέλα Ζάντροκ.

'Η μουσικοΰλα άφθονη καί εύχάριστη. Έδώ ήρεσε 
καί έσημείωσε έπιτυχίαν.

Παραγωγή Fox Film
ΤΟ ΠΑΙδΓτΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥ

'Ομιλούσα άγγλιστί Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 
Έκμετάλλευσις: Φόξ Φίλμ A. Ε.

Μέ τό έργον αύτό έλανσαρίσθηκε όριστικά ή 
Σίρλεϋ Τέμπλ καί άπέκτησε τήν παγκόσμιον φήμην 
της. Είναι τό πρώτον φίλμ είς τό όποιον τής ένε- 
πιστεύθησαν πρωτεύοντα ρόλον. Άλλά πρέπει νά 
όμολογηθή δτι ή χειρονομία αύτή τών παραγωγών 
τοΰ ΰπό κρίσιν φίλμ ώφέλησε τόσον αύτούς δσον 
καί|γενικά τήν Κινηματογραφικήν Τέχνην, τήν όποιαν 
έπλούτισε μέ ένα άπό τά σπουδαιότερο ταλέντα 
της.

Τό φίλμ άνήκει μάλλον στή σειρά τών άστυνο- 
μικών. Ή κλοπή ένός κολλιέ άξίας, γίνεται άφορμή

τατες. ’Ιδίως ή ύποδυομένη τή γυναίκα τού Μπαρσάκ.
Τό φίλμ χάρις στό έξυπνο καί πρωτότυπο θέμα 

του και στή δημιουργία τοΰ Χάρρυ Μπώρ ήρεσε σέ 
μιά ώρισμένη μερίδα τοΰ κοινοΰ.

Παραγωγή F. Narional
ΝΥΧΤΕΣ ΧΑΒΑΗΣ

Όμιλοΰσα άγγλιστί Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 
Έκμετάλλευσις: Γουώρνερ Φέρστ Νάσιοναλ A. Ε

“Ενα χαριτωμένο φίλμ τοΰ Φράνκ Μπορζάζ, άφιε- 
ρωμένο στή Στρατιωτική Ακαδημία τοΰ Γουέστ 
Πόϊντ. Τό φίλμ είναι πλημμυρισμένο άπό δροσιά 
καί άπό νειάτα. Ή ύπόθεσις δέν λέγει πολλά πράγ
ματα. Άλλά είναι τόσο χαριτωμένο τό περιβάλλον 
καί ύπάρχουν τόσες έξυπνες καί χαριτωμένες σκη
νές, ώστε τό σύνολον νά παρακολουθήται μέ μεγά
λη εύχαρίστησι.

Ή έπίδρασις τοΰ Φράνκ Μπορζάζ είναι αισθητή 
σέ κάθε λεπτομέρεια.

Άπό τίς καλλίτερες σκηνές ή θρησκευτική γιορτή 
στή Χαβάϊ καθώς καί ή ώραιότατες παρελάσεις τών 
δοκίμων.

Πρωταγωνιστούν δ Ντίκ-Πάουελ, ή Ροΰμπι Κήλερ 
καί δ Πάτ Όμπράϊαν. Ό πρώτος, καλός τραγου
διστής δπως πάντοτε, δείχνει πώς έξελίσσεται καί 
σέ εύσυνείδητο ήθοποιό. Ή Ρούμπι Κήλερ γλυ κειά 
καί έκφραστική κομεντιέν. “Οσον γιά τόν Πάτ Όμ
πράϊαν κρατά ένα ρόλο πού ταιριάζει έξαιρετικά 
στό ταμπεραμέντο του.

Συμπέρασμα : Φίλμ πού έχει δτι χρειάζεται γιά 
νά άρέση σέ κάθε είδους κοινόν.

Παραγωγό First National

~ ΣΤΗ ΚΟΛΑΣΙ ΤΩΝ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Κοτοπούλη» 

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

"Ενα πρωτότυπο καί δυνατό δράμα πού έκτυλίσ- 
σεται μέσα στό γραφικό περιβάλλον τών ψαράδων 
τών τόννων καί πού μάς γνωρίζει τή ζωή καί τούς 
κινδύνους πού περνά ή τάξις αύτή τών άνθρώπων.

Τό φιλμ έχει σκηνοθετηθή άπό τόν Χόουαρντ 
Χώκς, έναν άπό τούς καλούς άμερικανούς ρεζισέρ. 
“Ολες ή σκηνές τοΰ ψαρέμματος είναι περίφημα 
φωτογραφημένες καί δλοζώντανες. Άλλά καί τό 
ψυχολογικό δράμα άναπτύσσεται μέ μεγάλη άλήθεια. 
"Αν μάλιστα ή ήρωΐς, ή Ζίτα Ζόχαν, ήταν άλλη, τό 
δράμα αύτό θά μποροΰσε νά καταλάβη μιά ξεχω
ριστή θέσι μέσα στά έργα ι,ού προεβλήθησαν έφέ
τος στόν τόπο μας Ό Έντουαρντ Ρόμπινσον περί
φημος. Δημιουργεί ένα τΰπο θαλασσόλυκου θαυμα
στό άπό ζωή. Σέ κάθε του έκδήλωσι φανερώνεται ό 
μεγάλος, ό πραγματικός άρτίστας. Κοντά του οί 
λοιποί έρμηνευταί ώχριοΰν. Έξαίρεσιν άποτελεΐ δ 
συμπαθής Ρίτσαρ "Αρλεν, ό όποιος κατορθώνει νά 
διακριθή.

Τό φίλμ έδώ δέν έσημείωσε έν τούτοις έπιτυχίαν.

Παραγωγή R.K.Q.

ΤΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ
ΌμιλοΟσα άγγλιστί Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ» 

Έκμετάλλευσις: Ε.Κ.Ε.

Ή Κάθριν Χέπμπουρν ύπήρξε έως τώρα πολύ 
άτυχη μέ τίς ταινίες της. Τό μοναδικό της άριστούρ- 
γημα θεωρείται τό «Γυναικοΰλες», πού δέν κρίνεται

πολλών περιπετειών γιά νά καταλήξη νά άνακα- 
λυφθή άπό τήν μικροΰλαν Σίρλεϋ.

'θ' σκηνοθέτης Χάρρυ Λάχμαν έπεμελήθη τήν 
παραγωγήν του. Άλλά κυρίως έστρεψε τήν προσο
χήν του στό ταλέντο τής Σίρλεϋ.

Τό φίλμ ήρεσε είς τό κοινόν μας καί έσημείωσε 
έπιτυχίαν, παρ’δλον δτι εύρισκόμεθα στό τέλος τής 
σαιζόν.

Παραγωγή Alfred Rode
ΖΟΥΑΝΙΤΑ

‘Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό “Αττικόν,, 
Έκμετάλλευσις: Άμολ. - Βουλγαρίδη Α.Ε.Κ.Ε.
Ό μαέστρος τής Βασιλικής Τσιγκάνικης Όρχή- 

στρας τού Λονδίνου "Αλφρεντ Ρόντ, τόν όποιον γιά 
πρώτη φορά έγνωρίσαμε στό φίλμ «Τό Βάλς τοΰ 
Δουνάβεως», κάνει στή «Ζουανίτα» τήν έμφάνισιν 
του ώς ζέν-πρεμιέ. Όμολογοΰμεν πώς θάταν πολύ 
καλλίτερα νά μήν έκανε ποτέ αύτό τό σάλτο μορ- 
τάλε καί νά μάς άφηνε τήν έντύπωσι τοΰ υπέροχου 
μαέστρου καί βιολονίστα πού είχαμε γνωρίσει καί 
θαυμάσει.

Άλλά καί τό φίλμ είναι μετριώτατο. Ανόητο ώς 
σενάριο, κακώς σκηνοθετημένο καί κακά παιγμένο, 
δέν ικανοποιεί τόν θεατή παρά μόνον στις σκηνές 
πού έμφανίζεται ή τσιγκάνικη όρχήστρα τοΰ Ρόντ. 
*Η έκτέλεσις τής Ούγγρικής Ραψωδίας τοΰ Λίστ 
είναι κάτι τό πραγματικά θεσπέσιο πού μάς άπο 
ζημιώνει γιά τήν μετριότητα τοΰ φίλμ.

Άπό τούς ήθοποιούς σχετικώς καλλίτεροι ό 
Αντρέ Μπερλέ, δ Ραϋμόν Κορντύ καί ή Άλίς Τισσώ. 
Ο ’Άλφρεντ Ρόντ κακός ήθοποιός καί ή Μιρέϊγ 
Περέ άνυπόφορη «Ζουανίτα».

Παραγωγή J. de Venloo
ΡΟΤΣΙΛΝΤ

ΌμιλοΟσα γαλλισΊ Προεβλήθη στό «Παλλάς» 
Έκμετάλλευσις: Άνων. Κινημ. Εταιρίας

Μιά καυστική σάτυρα τών κοσμικών καί χρημα
τιστηριακών κύκλων. “Ολη ή ιστορία στηρίζεται 
στις παρεξηγήσεις πού προκαλοΰνται άπό μιά συνω- 
νυμία. “Ενας άλήτης όνομάζεται Ρότσιλντ. Κάποιος 
έπιτήδειος άναλαμβάνει νά έκμεταλλευθή τά πλεο
νεκτήματα πού μποροΰν νά πηγάσουν άπ’ αύτή τή 
συνωνυμία. Στό τέλος ό ήρως μας, βοηθούμενος 
άπό τόν σύντροφόν του, κατορθώνει_νά γίνη μέγας 
καί τρανός καί νά ύποδουλώση, άφοΰ π_ροηγουμένως 
έξηυτέλισε, δλους τούς μεγιστάνας τοΰ πλούτου.

"Ενα τέτιο θέμα, πλούσιο σέ περιεχόμενο καί σέ 
δυνατότητας, θά μποροΰσε νά άποτελέση στά χέρια 
ένός δεξιοτέχνη σκηνοθέτη (ένός Λιούμπιτς η ένός 
Φεϊντέρ έπί παραδείγματι) ένα πραγματικό άρι- 
στούργημα. Ό Μάρκο ντέ Γκαστύν έπέτυχε απλώς 
μιά εύσυνείδητη παραγωγή, πού διακρίνεται μόνον 
γιά τήν πρωτοτυπία τοΰ θέματός της καί γιά τήν 
έρμηνεία τοΰ Χάρρυ Μπώρ.

Ό μεγάλος άρτίστας στό ρόλο τοΰ άλήτη πού 
κατορθώνει νά έξελιχθή σέ σπουδαίο παράγοντα, 
μάς δείχνει μιά άλλη πλευρά τοΰ πολυσυνθέτου τα
λέντου του. Παίζει μέ μεγάλη φαντασία καί μέ 
πολύ μπρίο. Κατορθώνει νά είναι διασκεδαστικός 
καί άστεΐος μέ τά πιό άπλά καί φυσικά μέσα^ Μό
νον πού σέ ώρισμένα σημεία ή έπίδρασις τοΰ θεά
τρου είναι καταφανής έπάνω του. Οί λοιποί συνερ- 
γάται του δέν κατορθώνουν νά φθάσουν στό ύψος 
του. Κάποια έξαίρεσις μπορεί νά γίνη γιά τόν Πωλέ, 
πού ύποδύεται χαρακτηριστικά τόν _ μεγαλοκαρχα
ρίαν τραπεζίτην Μπαρσάκ.„ Ή γυναίκες τοΰ φίλμ, 
άν καί δέν παίζουν σπουδαΐον ρόλον, είναι μετριώ- I
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δμως πάλιν πολύ κατάλληλο γιά τό κοινόν μας. 
“Ολα τά άλλα φιλμ είς τά όποια έλαβε μέρος δέν 
ήσαν έπιτυχημένα, καί άν ηΰραν σχετικώς εύμενή 
ύποδοχήν κοντά στό κοινόν, αύτό οφείλεται άπο- 
κλειστικώς καί μόνον στή δική της παρουσία.

Τώρα τελευταίως φαίνεται δτι ή Χέπμπουρν άν- 
τελήφθηκε ποΰ, μοιραίως, θά τήν ώδηγοΰσαν παρό
μοιοι έμφανίσεις καί άπήτησε νά διαλέγη μόνη της 
τά έργα είς τά όποια θά έμψανίζεται. ”Ας έλπίσω- 
μεν πώς στό μέλλον θά είναι πιό τυχερή.

Τό «ξημέρωμα τής δόξης» άνήκει στήν πρώτη 
κατηγορία, δηλ. στά άποτυχημένα της φίλμ. Είναι 
ένα φλύαρο κατασκΞύασμα, τοϋ όποιου τό μεγαλύ
τερο μέρος είναι άφιερωμένο σέ διαλόγους, καί τό 
όποιον δέν έπιτρέπει στήν έξαιρετική έρμηνεύτριά 
του νά έπιδείξη τόν πλούτον τοΰ ταλέντου της. 
Κρίμα! Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τούς εκλεκτούς 
συντρόφους της Τόν Άντόλφ ΜανζοΟ καί τόν 
Ντούγκλας Φαίρμπανκς (υιόν).

Τό φίλμ, παρά τήν παρουσίαν τής Χέπμπουρν, 
δέν ήρεσεν είς τό κοινόν μας.

Παραγωγή Warner Bros

ΟΝΕΙΡΑ ΠΟΥ ΣΒΥΝΟΥΝ
Ομιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 

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

“Ολα τά φίλμ είς τά όποια πρωταγωνιστεί ό 
Πώλ Μιοΰνι παρουσιάζουν κάποιαν θέσιν Άπό τό 
«Είμαι δραπέτης», περνώντας άπό τήν «Μαύρη Κό- 
λασι» γιά νά καταλήξωμε σιά «“Ονειρα πού σβύ- 
νουν», φθάνουμε στό συμπέρασμα δτι ό μεγάλος 
τυπίστας έμφανίζεται μόνον σέ έργα πού ξεφεύγουν 
άπό τή «σειρά» καί πού τοΰ επιτρέπουν νά δείζη 
κάτι άπό τις άρχές του καί άπό τόν «έσωτερικό» 
του κόσμο. Τό «“Ονειρα πού σβύνουν» χωρίς νά 
είναι ισάξιο μέ τά προγενέστερα έργα τοΰ Μιοΰνι 
παρουσιάζει καί αύτό άρκετά πλεονεκτήματα πού 
τό καθιστοΰν άξιοπρόσεκτο.

Ή σκηνοθεσία τοΰ’Αρτσι Μάγιο, μπορ''Γ’-«ε νάταν 
καλλίτερη. Δέν έχει τήν ζωηρότητα, τά νεΰρα πού 
άπαιτοΰσε ένα παρόμοιο σενάριο Άλλά τό μειο
νέκτημα αύτό καλύπτεται έν μέρει άπό τό δυνατό, 
τό γεμάτο πάθος παίξιμο τοΰ Πώλ Μιοΰνι.

Ή Μπέττυ Ντάβις, μέ τήν παράξενη φυσιογνω
μία, είναι ή γυναίκα τοΰ ρόλου. Κατορθώνει μέ τήν 
περίεργη γοητεία της νά μή προκαλή τήν άντιπά- 
θειάν μας άλλά τόν οίκτον μα;.

Γενικά πρόκειται γιά ένα έργον, πού άξίζει 
κανείς νά τό παρακολουθήση τόσο γιά τήν πρωτο
τυπία του δσον καί γιά τήν δημιουργία τοΰ Πώλ 
Μιοΰνι.

Η ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΗΣ ΦΟΞ ΦΙΛΜ 1936-37

Πρωτοφανές είς ποιότητα καί ποσότητα προ- 
μηνύεται τό πρόγραμμα τής προσεχοΰς σαιζόν τών 
αμερικανικών έταιριών «20th Century—Φόξ». Περί 
τά 60 νέα φίλμς κάθε κατηγορίας έτοιμάζονται πυ- 
ρετωδώς είς τά μοναδικά είς τόν κόσμον στούντιό 
της, ύπό τήν προσωπικήν διεύθυνσιν τοΰ διάσημου 
Ντάρρυλ _Τζάνσικ. Μεταξύ αύτών ύπάρχουν περί 
τά 25 σοΰπερ φίλμ. Άναφέρομεν μερικά είς τήν 
τύχην :

*'Υπό δύο σημαίας». "Ενα δυνατό δράμα περιπε
τειών καί πάθους, πού έκτυλίσσεται εις τάς γαλλι- 
κάς άποικίας. Έπί ένα όκλόκληρον έτος “γυρίζεται,, 
καί έστοίχισε περί τό 1.500 000 δολλάρια. Σκηνοθέ- 
της_είναι ό μεγάλος Φράνκ Λόϋντ καί πρωταγωνι 
στοΰν ή Κλοντέτ Κολμπέρ, ό Ρόναλντ Κόλμαν, ή 
Ρόζαλιντ Ροΰσελ, ό Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν. ό Χέρ- 
μπερ Μοόντιν κ. ά. περιστοιχιζόμενοι άπό 3500 
κομπάρσους.

Επαναστάτης Γκάρτσια» μέ τήν Βαρβάρα Στάν- 
γουϊκ, Τόν ©ύάλλας Μπήρρυ καί τόν Τζών Μπόλς. 

«Ραμόνα» ταινία έξ όλοκλήρου έγχρωμος μέ τό 
νέον σύστημα τοΰ “Τεχνικολόρ,, μέ τήν Λωρέττα 
Γιώγκ καί τόν Τζών Μπόλς.

»Ή βασίλισσα τοϋ Σαββα», ή μεγαλυτέρα υπερπα
ραγωγή τών τελευταίων έτών.

«Τί έστοίχισεν ή Νίκη», νέα έκδοσις τής περιφή- 
μου βωβής ταινίας μέ πρωταγωνιστάς τόν Κλάρκ 
Γκέημπλ καί τόν Ούάλλας Μπήρρυ.

«Γό σημάδι τοϋ Ζόρρο», ή άλησμόνητη έπιτυχία 
τοΰ Ντούγκλας Φαίρμπανκς. Τόν Ζόρρο θά ύποδυθή 
ό μέγας βαρύτονος Λώρενς Τίμπετ.

“Οί 4 διάβολοι,, νέα έκδοσις τοΰ μεγάλου φίλμ 
τοΰ Μουρνάου.

“Τρία μικρά κορίτσια,, είς τό όποιον έπανεμφα- 
νίζεται κατόπιν μακράς άπουσίας ή δημοφιλεστάτη 
Ζανέτ Γκαίηνορ.

"Ή μικρά επαναοτάτις,, μέ τήν Σίρλεΰ Τέμπλ 
καί τόν Τζών Μπόλς.

Μιά 'φαντασμαγορική δπερέττα τθ0 περίφήμου συν
θέτου “Ιρβιν Μπέρλιν.

“"Ωρα μηδέν,, κατά σκηνοθεσίαν τοΰ Χόβαρντ 
Χώκς μέ έξαιρετικήν έρμηνείαν τοΰ Φρέντερικ Μάρς, 
τοΰ Γουώρνερ Μπάξτερ, τοΰ Λάΐονελ Μπάρρυμορ 
καί τής Τζίν Λάγκ.

“Ό καπετάν Γενάρης,, μέ τήν Σίρλεΰ Τέμπλ.
“Ό γιατρός τής επαρχίας,, κτλ. κτλ.

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Ή κινηματογραφική κίνησις τής πόλεώς μας_, 

άρχίζει νά λαμβάνη άλλην μορφήν, έξ άφορμής τοΰ 
άπροόπτου χειμώνος πού ένέσκηψε είς τήν χώραν 
μας. "Ολοι οί κινηματογράφοι, μολονότι παρουσι_ά- 
ζουν έργα άνάξια διά τήν άξιοπρέπειαν σοβαρών 
έπιχειρήσεων, είναι πλήρεις, διότι, λόγφ τοΰ ψύχους 
κοί τών βροχών ό κόσμος κατ’ άνάγκην προτιμά 
τάς αίθούσας τών κινηματογράφων.

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθη
σαν είς τούς κεντρικούς α' βιζιόν κινηματογράφους 
τών Αθηνών καί κατά ήμερομηνίας, τά έξής έργα.

Σπλεντιτ. 27—3 Μαΐου «Τό ξημέρωμα τής δόξης» 
καί 4—10 Μαΐου «Ή Σκύλλα».

Παλλάς. 27—3 Μαΐου «Ρότσχιλδ» καί 4-10 Μαΐου 
«Δευτέρα Ραψωδία τοΰ Λίστ».

’Αττικόν. 27—3 Μαΐου «Ζουανίτα» καί 4—10 Μαΐου 
«Τόπο στά νειάτα».

Τιτάνια. 27—3 Μαΐου «Ό καρδινάλιος Ρισελιέ» 
καί 4—10 Μαΐου «Τό χιλιάρικο».

Ιϊάν&εον. 27—3 Μαΐου «Τό παιδί τοΰ καταδίκου» 
καί 4—10 Μαΐου «Ή γυναίκα τής ταβέρνας».

‘Απόλλων. 27—3 Μαΐου «Άνάστασις» μέ τήν Στέν 
καί έκλεισε τάς πύλας του

Κοτοπούλη. 27—3 Μαΐου «Οί γίγαντες τής θαλασ
σής», 4-6 Μαΐου «Αγωνία άετών» καί 7—10 ίδιου 
«Τά δακτυλικά άποτυπώματα».

Έβδομός 20 26 Απριλίου 1936

ΗηΗΗΠ£Η^£ΠΗΠΠΠΗΗΠΙΠΠΗΗ^ΪΠ

Τετάρτη 22 » 1489
Πέμπτη 23 » » 1960
Παρασκευή 21 » » 1187
Σάββατον 25 » » 1638
Κυριακή 26 > » 2164

Τό δλον » 10916
ΠΑΝΘΕΟΝ «Νύχτες Χαβάης», Ρ. Κήλερ.
Δευτέρα 20 ’Απριλίου Εισιτήρια 974
Τρίτη 21 » » 1052
Τετάρτη 22 » » 1126
Πέμπτη 23 » » 1677
Παρασκευή 24 > » 976
Σάββατον 25 » » 1152
Κυριακή 26 > > 2479

Τό δλον » 9436

ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς πολύ συμφέρουσαν τιμήν, μη
χανή προβολής A. Ε. G. έν καλή καταστάσει, 
πλήρης (δύο Αντιστάσεις, μοτέρ, Αμπερόμετρον 
τών 50 Αμπέρ, φακούς, άνρουλέζα κλπ ). 'Η 
αύτή μηχανή ένοικιάξεται διά τήν θερινήν πε
ρίοδον μόνον έν Ά&ήναις. Πληροφορίαι είς τά 
γραφεία μας δπου εΰρίσκεται καί ή μηχανή.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ή βιτρίνες τών φωτογραφιών 
καί τά ταμεία τοΰ Κινηματογράφου «Πάν&εον» 
τών Ά&ηνών Πληροφορίαι : Άμέρικαν Φίλμ, 
Λυκούργου 14, Άΰήνσς.

NEON “ΚΒΟ ΒΑΝΤΙΣ»

Ή Μέτρο Γκόλντουϊν ήγόρασεν εσχάτως δλα τά 
δικαιώματα κινηαατογραφήσεω; τοϋ μνημειώδους 
έργου τοΰ πολωνοΰ συγγραφέα»; Σίνκιεβιτς, «Κβό 
Βάντις».

"Οσοι ξέρουν τήν αξία τοΰ αριστουργήματος αύ- 
τοΰ άφ’ ενός και άφ’ ετέρου τά μέσα πού διαθέ
τουν τά στούντιο τής μεγαλύτερα; αύτή; κινηματο
γραφικής εταιρία; τοΰ κόσμου, ή οποία έδημιοΰρ 
γησεν ενα «Μπέν-Χούρ», είναι βέβαιον δτι ή νέα 
αύτή κινηματογραφική παραγωγή θά είναι ένα φίλμ 
άνυπέρβλητον είς πλούτον, τέχνην καί λαμπρότητα.

***
Κατά το παρελθόν δεζαπεχ 0ήμερον αί είς Α βιζιόν προ· 
βληθι-Ισαι ταινίαι είς τούς μεγάλους κεντρικούς Κινν.μα- 
ογράφους, έπραγματυ ιοίησαν τά κάτωθι εισιτήρια»

ΑΤΤΙΚΟΝ <
Κυριακή
Δευτέρα

ι'Ο Χονδρός καί ό Λιγν ός υπό δίαιταν; 
Εισιτήρια 6097

1756
19

20
Μαρτίου

Τρίτη 21 * » 1543
Τετάρτη 22 » > 1742
Πέμπτη ' > > » 3159
Παρασκευή 24 » » 1084
Σάββατον 2 α > * 1575
Κυριακή 26 » * 3405

Τό δλον 20361
ΠΑΛΛΑΣ« "Ονειρα πού σβύνουν*, Π. Μιοΰνι.
Δευτέρα 20 Απριλίου Εισιτήρια 1804
Τρίτη 21 » » 1458
Τετάρτη 22 » > 1369
Πέμπτη 23 > » 2268
Παρασκευή 24 * 980
Σάββατον 25 » » 1075
Κυριακή 26 » » 2672

Τό δλον » 11626
ΤΙΤΑΝΙΑ « Τελευταία αγάπη», Χάτ-ς Γιαράί.
Δευτέρα 20 ’Απριλίου Εισιτήρια 1013
Τρίτη 21 » » 1087
Τετάρτη 22 » > 1175
Πέμπτη 23 » » 1131
Παρασκ«υή 24 » * 835
Σάββατον 25 » * 969
Κυριακή 26 * * 1502

Τό δλον 7712
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Άμφιτρύων», Βίλλυ Φρίτς.
Δευτέρα 20 ’Απριλίου Εισιτήρια 1183
Τρίτη 21 » 1295

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Στήν κόλασι τών καρχα.ιών» Ρόμπινσον
Δευτέρα 20 ’Απριλίου Εισιτήρια 715
Τρίτη 21 > » 612
Τετάρτη 22 > » 631
Πέμπτη 23 * > 879
Παρασκευή 24 * » 383
Σάββατον 25 » 468
Κυριακή 26 > » 1233

Τό δλον 4921
ΑΠΟΛΛΩΝ «Γιά μιά νύχτα έρωτος*, β' βιζιόν.
Δευτέρα 20 ’Απριλίου Εισιτήρια 162
Τρίτη 21 » » 183
Τετάρτη 22 » * 291
Πέμπτη 23 » 282
Παρασκευή 
Σάββατον

24 * - 246
233
550Κυριακή 26 »

Τό δλον » 1947

Έβδομός 27— 3 Μαΐου 1936
ΑΤΤΙΚΟΝ Ζουανίτα » Άλφρεντ Ρόντ
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη

27
28
29

Απριλίου Εισιτήρια 1881
1647
1435

Πέμπτη 30 » 985
Παρασκευή 1 Μαΐου * 1318
Σάββατον άμ » 1059
Κυριακή 3 » 2896

Τό δλον » 11221
ΠΑΛΛΑΣ «Ρότσχιλδ », Χάρρυ Μπώρ.
Δευτέρα 21 Απριλίου Εισιτήρια 2470
Τρίτη 28 * » 1643
Τετάρτη 29 > * 1262
Πέμπτη 30

Μαΐου
840

Παρασκευή 1 » 1218
Σάββατον z > » 948
Κυριακή 3 > » 2240

Τό δλον » 10621
ΤΙΤΑΝΙΑ Καρδινάλιος Ρισελιέ , Τζ. "Αρλις.
Δευτέρα 27 ’Απριλίου Εισιτήρια 842
Τρίτη 
Τετάρτη

28 » » 886
29 » 793

Πέμπτη 30
Μαΐου

706
Παρασκευή 1 » 775
Σάββατον 2 » » 816
Κυριακή ή) > 1643

Τό δλον » 6461
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ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Τό ξημέρωμα τής δόξης», Α. Μανζοΰ.
Δεύτερα 27 'Απριλίου Εισιτήρια 863
Τρίτη 28 » » 774
Τετάρτη 29 * » 713
Πέμπτη 30 » » 441
Παρασκευή 1 Μαίου » 631
Σάββατον 2 » » 581
Κυριακή 3 > » 981

Τό δλον 4984
ΠΑΝΘΕΟΝ <Τό παιδί τοΰ καταδίκου», Σ. Τέμπλ.

Τό δλον » 12110

Δευτέρα 27 ’Απριλίου Εισιτήρια 1428
Τρίτη 28 > » 1458
Τετάρτη 29 > > 1506
Πέμπτη 30 » > 1124
Παρασκευή 1 Μαίου > 1737
Σάββατον 2 » » 1542
Κυριακή 3 » » 3315

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Γίγαντες τής θαλάσσης», Τζ. Κάγκνεϋ.
Δευτέρα 27 ’Απριλίου Εισιτήρια 1384
Τρίτη 28 » > 965
Τετάρτη 29 > 760
Πέμπτη 30 > ■» 479
Παρασκευή 1 Μαίου > 905
Σάββατον 2 » 491
Κυριακή 3 » » 2166

Τό δλον 7150
ΑΠΟΛΛΩΝ «Άνάστασις-, Άννα Στέν β' βιζιόν.
Δευτέρα 27 Απριλίου Εισιτήρια 104
Τρίτη 28 » 157
Τετάρτη 29 » » 188
Πέμπτη 30 » » 136
Παρασκευή 1 Μαίου » 237
Σάββατον 2 > > 169
Κυρ ιακή 3 * » 778

Τό δλον » 1769

Πληροφορούμεθα έξ άσφαλοϋς πηγής δτι ό κ. 
Τζών Μάνσφιλδ τής Φόξ Φίλμ έπαύθη έκ τής θέσεώς 
του, άντ’ αύτοΰ δέ εις τήν θέσιν τοΰ γεν. διευθυν- 
τοΰ διά τήν Εγγύς ’Ανατολήν διωρίσθη ύπό τής Fox 
Film δ κ. Πήτερ Βιτ δστις άνέλαβεν ήδη καί τά 
καθήκοντα του.

Ό κ. Νικ. Άργύρης άι εχώρησεν δΓ όλίγας ήμέ- 
ρας είς Ευρώπην άπ’ δπου έπανέρχεται εντός τών 
ήμερων.

Ό κ. Κλ. Λουλουδόπουλος διευθυντής τής ελλη
νικής Φόξ Φίλμ άνεχώρησε διά Παρισίους έπιστρέ- 
φει δέ έκεΐθεν έντός τής έβδομάδος.

’Επίσης διά Παρισίους άνεχώρησεν καί δ νέος 
γεν. διευθυντής τής άμερικανικής fox κ. Teter Witt.

Ό κ. θ. Δαμασκηνός μετέβη δΓ δλίγας ήμέρας 
είς Βιέννην καί Βερολΐνον.

Άνεχώρησε διά τήν Εύρώπην ό κ Μάριος Δρά
κων διευθυντής τοΰ γραφείου τοΰ κ. Άντ. Ζερβοΰ.

Τά γραφεία τών κινημ. ταινιών Έμμ. Καλογή- 
ρου μετεφέρθησαν έκ τοΰ Μετοχικού Ταμείου είς 
τήν δδόν Έμμ. Μπενάκη 18.

**
Ή άπόφασίς μας περί αύξήσεως τής τιμής τών 

συνδρομών, έγένετο ευχαρίστως δεκτή μέχρι σήμε
ρον, ύπό πλείστων άναγνωστών μας, οΐτινες άνε· 
γνώρισαν τήν ανάγκην τής έστω καί κατ’ αυτόν 
τόν τρόπον, ένισχύσεως τοΰ έπαγγελματικοΰ δημο
σιογραφικού των δργάνου.

Πιστεύομεν δτι καί οί άναγνώσται μας τών 
έπαρχιών, θά συμφωνήσουν απολύτως μέ τάς από
ψεις μας, διά νά δυνηθώμεν οδτω νά συνεχίσωμεν 
τούς άγώνας μας ύπέρ τής προόδου τοΰ έπαγγέλματος 

των κινηματογραφιστών. Έπί τή ευκαιρία γνωρίζωμεν 
είς τούς ενδιαφερομένους δτι άπό σήμερον ό «Κι- 
νημ. Άστήρ» δέν θά κυκλοφορή διά τών περιπτέρων 
τοΰ Πρακτορείου τών έφημερίδων, άλλά θά άπο- 
στέλλεται μόνον είς τούς συνδρομητάς του.

** ■.-
Κατά τάς τρεις πρώτας ήμέρας τής παρελθούσης 

έβδομάδος οί λαϊκοί κινηματογράφοι τών Αθηνών 
“Ελλάς , καί “Αθηναϊκόν,, παρέμεινον κλειστοί έξ 
αιτίας τής παραιτήσεως τοΰ τεχνικού προσωπικού 
αυτών, ζητήσαντος αυξησίν τών ημερομισθίων, τήν 
τήν όποιαν δέν έδέχθησαν οί διευθυνταί τών επιχει
ρήσεων Κατόπιν δμως έπεκράτησαν φρονιμώτεραι 
σκέψεις καί έλύθη ή διαφορά δΓ άμοιβαίων ύπο- 
χωρήσεων.

f ΠΒίίΕΤΜΙΠΙΡΖΙΜ |
Θεσσαλονίκη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ζουζοϋ» «‘Η πρώτη 
φλόγα» καί «Χέρμαν Δωροθέα».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Χρυσοθήραι», 
«Άμφιτρύων» καί «Καρδινάλιος Ρισελιέ».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή επιφυλακή», 
«Χρυσέ; μποΰκλες» καί «Μιά έπίοκιψις τή νύχτα».

Πατέ Προεβλήθησαν τά φίλμ “Παρέλασις τοΰ γυ
μνού,, Μαύρη κόλασι;,, καί “Η ζητιάνα τής αγάπης,,.

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα “Λουκρητία Βορ
γία., “Γό μαύρο δωμάτιο,, ‘‘Όπως μέ ποθείς,, “Ο πι
λότος τοΰ θανάτου,, “Πώς έσβυσε μιά αγάπη , καί 
“Σκάρφες,,.

Άλχαζάρ. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Κλό Κλό,, “Ο με
γαλύτερος έρως τοϋ Σοϋμπερτ,, καί “Μαύρα Μάτια,,.

Έ&νιχόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Νύχτα γάμου,, 
“Κατηγορούμενε ομολόγησε,, “Νοσταλγία, “Βασιλική τί- 
γρις,, καί “Χειμωνιάτικο όνειρο,,.

Πάν&εον Προεβλήθησαν τά έργα ‘Ό κλέφτης τής 
Βαγδάτης., 1 Ο βασιλεύς τών νέγρων,, “Μαζούρκα,, ένα 
Μπούκ Τζόνες, “Κατηγορούμενε ομολόγησε,, “Υγρός 
τάφος,, “ 1 κυρίαρχος τής ζούγκλας,, “Η λέσχη τών αύ- 
τοκτονούντων καί “Η καπετάνισσα τών κουρσάρων,,.

Άττιχόν Προεβλήθησαν, “Ο άτιμαοθείς Ρογήρος,, 
“Ο τελευταίος τών Μο'ίκανών., Ρίτσαρ Τάλματζ, Μπούκ 
Τζόνες, “Τό μαύρο δωμάτιο,, “Ο μικρός συνταγματάρ
χης,, καί “Ο τρόμος τών ’Ινδιών,,.

Κνβέλεια. Προεβλήθησαν “Ο κλέφτης τής Βαγδάτης,, 
“Μαζούρκα,, “Σταυρός καί σπαθί,, καί “Μαύρη σελήνη,, 

Άχίλλειον. ΙΙροεβλήθησαν “Τά θύματα τής κρίσεως,, 
“Υπό τήν σκιάν τής παγόδας,, “Μαζούρκα,, “Τουραντότ,, 
“Πώτ έσβυσε μιά αγάπη,, κοί ‘ Τό μεγάλο παιγνίδι,,.

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν “Η κυρία Μπάττερφλάϋ,, 
καί “Οταν μέ γέλασες μιά βραδυά,,.
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα “Τά απόκρυφα 
τής Τσέκας,, “Στραντιβάρι,, καί “Δέν είμαστε πειά παι
διά».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα “Γιατί νά δουλεύ
ουμε,, “Η τραγωδία τών βυθών,, “Λουκρητία Βοργία,, 
καί “Τελευταία αγάπη,,. Χ· Π.
Κχλάμκι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Δικός μου γιά 
πάντα,, “Ο υιός τοΰ Κόγκ,,,“Σερενάτα Τοζέλλι,, “Ναυμα
χία,, καί “Είμαι ένας δραπέτης,,.

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα “Άστατη γυναίκα,, 
“Καπετάν Βρυκόλακας,. “Όταν ξυπνά τό παρελθόν,, 
“Δαίμονες τοϋ αίθέρος,, καί “Μανδραγόρας,,,

Ααϊχης Έ,χολής, Προεβλήθησαν τά έργα “Βασιλική 

Ραψωδία,, “Τό λιμάνι τών τίγρεων,, “Ονειρον θερινής 
νυκτός,, καί “Τρία ρεντεβοϋ τά μεσάνυχτα,,. Μπατάγιας 
'Ηράκλειον

Πουλαχάχη. Προεβλήθησαν τά έργα “Ραγισμένες καρ
διές,, “Η κατάσκοπος,, “’Επιζόντ,, καί Ρομπέρτα,,,

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα “Είμαι ένας 
δραπέτης,, “Εσένα ποθώ,, μέ τόν Λουΐ Γκραβέρ, “Η 
ταξειδιώτης,, “Ο άνθρωπος σκιά,, καί “Κάστα Ντίβα,, 

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα “Ο αθώος ληστής,, 
“Λφριγκαν ό τροαερός,, “Ο νόμος τής γροθιάς,, “Μιά 
κλοπή στό Πάσιφικ,, καί “Περιπέιειαι ναύτου,,.
Κομοτινή

Άττιχόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Χειμωνιάτικο ό
νε. ρο», «Ματωμένα ίχνη, «Ζωντανή μούμια», «Χωρίς οι
κογένεια» καί «Νύχτες Μόσχας». Χατζηλυχούδης 
Κόρινθος

'Ατελιέ. Προεβλήθησαν τά έργα «’Έγκλημα καί τιμω
ρία», «Ισραήλ», «Εύθυμη ζωντοχήρα», «’Ανάμεσα σέ δυό 
καρδιές», «Βαρώνος άτσίγγανος», «Μιά νύχτα έρωτος», 
«’Εστεμμένοι είλωτες» καί «Ή εύθυμη χήρα».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Είμαι ένας δραπέ
της», «Κερένιες μάσκες», «Αύτοκρατορικος δρόμος» καί 
«Πολυμελής οικογένεια». Φιλόπουλος
Δεβάδεια

Αρμονία. Προεβλήθησαν τά έργα «Βασίλισσα Χρι
στίνα», «‘Ο λοχαγός τών κοζάκων», «Γκράντ Ότέλ», «Τά 
φλέγόμενα βουνά», «Σκιές ήμικόσμου», «‘·> κόκκινος σουλ
τάνος», «Απόψε θ’ άρθφ κοντά σου», «Ή κυρία μέ τάς 
καμελίας», «Παγκανίνι», «Τό τραγούδι τοΰ Νείλου», «Ή 
καλυτέρα του πελάτις» καί ή κηδεία τού Βενιζέλου.

Προσεχώς νέος κινηματογράφος «Άλκαζάρ· ύπό τήν 
διεύθυνσιν τών αδελφών Θωμοπούλου. Πανουργίας 
Άμκλιάς.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Τί ονειρεύονται 
ή γυναίκες,,' ή κηδεία τοΰ Βενιζέλου, “Τό άστρον τής 
Βαλέντσιας,, καί “Λευκή κυρία,,.

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Άπηγορευμένη με
λωδία», «‘Ο αλήτης φο τητής», «Ό κόσμος γυρίζει» καί 
«Μαντάμ Πομπαδούρ».
’Aypiviev

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα -‘· κόκκινη βίλλα», 
«Ή Μάχη», «‘Η πριγκήπισσα τοϋ Τσάρδας», «'Αστυνό
μος ντετεκτίβ» καί «Τίμ Μάκ Κόΰ».

Πάρχον Παπαστράτου Προσεχώς έναρξις μέ έγκα- 
ταστάσεις μηχανημάτων Φίλιπς καί ϋπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ κ. Παρθένη. Πασχαλίδης
Χάκυνίσς

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πρόσκλησις σ’ ένα 
βάλς», «Λουκρητία Βοργία», «Τό ασθενές φϋλον», «Ό κα
ταχτητής τών θαλασσών», «Βασιλικόν βάλς», «Ό άνθρω
πος τών δύο κόσμων», «Σερενάτα Τοζέλλι», «Ό άγγελος 
τοΰ σκότους», «Ισραήλ», «‘Ο κουρσάρος», «Μασκαράντ», 
«Ζάν Ντ' Άρκ», «Ο άγνωστος καταχτητής», «‘Η κατά
σκοπος», «Στή χώρα τών ονείρων», «Ξεχασμένη μελω
δία», «Ή κυρία τοΰ ντάνσιγκ», «Χορός στό Σαβόϊ», «Τό 
κορίτσι πού δέν ξεχνιέται», «Βιεννέζικα παραμύθια», 
«Ζούντ Εξπρές» καί «Ό χονδρός καί ό λιγνός στό μέ
τωπο». Τζίνα Γρνπάρη
Βατθύ (Σάμου)

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Βαριετέ», «Ντυ- 
μπαρύ», «Έγκλημα κ«ί τιμωρία» καί «Μή μέ ξεχνάς».

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Πέσ’ μου ποιά 
είσαι», «Κατηγορούμενε ομολόγησε» καί «Ένας χρυσός 
άνθρωπος». Ήλιάδης
Χανιά

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Στά κύματα τοΰ 
Βεσπόρου», ή κηδεία τοΰ Βενιζέλου, «‘Ο θησαυρός τών

πειρατών», «Μιά νύχτα έρωτος», «Ό νόμος τοϋ πιστο
λιού», «Πρόσκλησις σ’ ένα βάλς», «Ό τυχοδιώκτης», 
«Τυφών», «Τό πλήρωμα», «ΟΙ έρωτες τοΰ Τσελίνι», «Ό 
δικτάτωρ» καί «Ρομπέρτα». , _

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Νέα Ύόρκη— 
Μιαμί», ή κηδεία τοΰ Βενιζέλου, «Ζούντ Εξπρές», «Τό 
ξανθό ποντικάκι», «Φάντασμα στό βπήτι», «Ή κόρη τοΰ 
σεΐχη», «Τό μυστικόν τής λαίδης Λάμπερτον», «’Εστεμ
μένοι είλωτες», «Βίβα Βίλλα», «"Ιχνη δολοφόνου», «Ο 
άνθρωπος σκιά» καί «Τό καμπαρέ τών ονείρων» 
Xie? ·

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η γάτα κ«ί τό 
βιολί», «Ό γυιός τής μαιτρέσσας μου», «Ξανθή ’Αφρο
δίτη», «Τό κορίτσι μιάς νύχτας», «Δικαιοσύνη», «Ό δρά
κος τής Σαγκάης», «Τό τραγούδι τοΰ Δουνάβεως» κα- 
διάφορα Νιούς. Προσεχώς έναρξις τοΰ θερινού ομωνύμου 
κινηματογράφου. Βονδούρης
X α λζ i ς

Εεντριχόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαζούρκα», «Μια 
βραδυά στή Βουδαπέστη», ή κηδεία τοϋ Βινιζέλου (φιλμ 
Γαζιάδη), «Μπέλλα Ντόννα», «Ποζαμπό» καί «Κλό-Κλο».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Νοσταλγία», «Μα
τωμένη χαραυγή», «‘Ο κόμης Όμπλικαντό» και «Το ,τελευ- 
ταΐον βάλς». Λυχόπ.
Κοτβάλλοτ

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Νοκτοΰρνο», 
«Κλό—Κλό», «Μητρότης», «Ό διάβολος είναι γυναίκα», 
«Χέρμαν καί Δωροθέα καί «’Επιφυλακή» μέ μεγάλην έπι
τυχίαν. ν

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ευθυμη ζωντο
χήρα», «Είμαι ένας δραπέτης», «Μουλέν Ρουζ», «Άνά- 
στασις», «Ή ζητιάνα τής αγάπης» καί «Δεύτερον γρα
φεϊον κατασκοπείας».

Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Αδελφοί στο κίν
δυνο», «Μυστηριώδης ϋπόθεσις», «Ζωντανή μούμια» καί 
«Ξανθή αιχμάλωτος». Ήασιλαχος
Πάτοαι

Ίντεάλ, Προεβλήθησαν τά έργα «Καλλιέντε»,, «Έπι- 
ζόντ», «‘Η παρείσακτος» καί ή κηδεία τοΰ Βενιζέλου.

Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κό- 
λασις» τοϋ Δάντε, «Καλιέντε» καί «Έπιζόντ».

Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Το 
έγκλημα τής Έλλεν Στανλεΰ», «Ή Κολασις» και «Μαύ
ρη συμμορία». Ανδριόπουλος

Προσοχή!!
Κύριοι Διευθυνταί

Επαρχιακών Κινηματογράφων.
Σας γνωρίζομεν δτι τά Τυπογραφεία Ν. ΔΑΜ1Α- 

ΝΟΤ κατήρτισαν ιδιαίτερον τμήμα Αποστολής εντύ
που ΰλικοϋ διά τά Κινηματοθέατρα έπαρχιών μέ τάς 
κάτωθι τιμάς:

50 Μονόφυλλα τοίχου διαστάσεων 60X80 δρχ. /5 
1000 Φεϊβολάν διανομής » 14X19 » 50
1000 Υποθέσεις έργου » 14X19 » 50
Εισιτήρια ε’ις διάφορα χρώματα ή χιλιάς » 35 
Καλλιτεχνική έμφάνισις καί ακρίβεια παραδόσεως.

Παρακαλεϊσθε προς τό συμφέρον σας όπως συσ- 
τήσητε είς τά Γραφεία αποστολής ταινιών δπως σας. 
προμηθεύουν καί τό διαφημιστικόν ύλικόν διά νά έξα 
σφαλίσητε τήν ήσυχίαν σας.

Ή πληρωμή άπαραιτήτως τοΐς μετρητοΐς. 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ Ν. ΔΑΜΙΑΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Όδός Εμμανουήλ Μπενάκη ά Α.α 
Τηλέφωνον 23-593 — ΑΘΗΝΑΙ



Γίγαντες τής Θαλάσσης...........
ΠΛΩΤΟΙ ΚΟΛΟΣΣΟΙ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

Εις παράταξήν ολόκληρος ό στόλος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών.
ΥΠΕΡΝΤΡΕΤΝΩΤΣ - ΘΩΡΗΚΤΑ - ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΑ 

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΑ
καί ολόκληρος ό μεγαλειώδης αεροπορικός στόλος της μέ τά μεγαλείτερα καί 
τά μικρότερα αεροπλάνα του καί τό κατασκευασθέν τελευταίως τεράστιον 

Ζέππελιν ΜΑΙΗΚΟΝ
NAYMAXIAI - ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ - ΑΕΡΟΜΑΧΙΑΙ

Είναι τό επιβλητικότερο καί τό μεγαλοπρεπές 
πλαίσιο μιας ερωτικής ιστορίας, γεμάτης ενδια

φέρον καί περιπέτειαν.

ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΗΣ
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ΘΑΛΑΣΣΗΣ
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ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΝ KATOPGQMA ΚιΝ/ΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ή μεγαλοπρεπέστερα καί έπιβλητικωτέρα ταινία 
πτύ «έγυρίσθη» μέχρι σήμερον μέ ναυτικόν ένδια

φέρον, τραβηγμένη έκ τοΰ φυσικού.
‘Ο ναυτικός κολοσσός πτύ πραγματικός έθριάμ- 
βευσε τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα είς τόνΚι]φον

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
μέ πρωταγτονιστήν τόν κοσμοαγαπημένον

ΤΖΕΗ/ΛΣ ΚαΓΚΝΕΥ
καί μέ σύμπραξιν τής πεντάμορφης

ΓΚΛΟΡΙΑ ΣΤΟΥΑΡΤ & ΠΑΤ Ο’ΜΠΡΙΑΝ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΞΑ ΤΗΣ

WARNER BROS-FIRST NATIONAL fllNJ HELLOS.Λ.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛΕΦ. 28-541


