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ΣΑΡΑ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
Ό περίφημος«γάλλος καλλιτέχνης τής δθόνης, τοΰ δποίου ή προσεχής έμφάνισις είς τήν μεγάλην 
ταινίαν τής «Μέτρο» ΜΑΡΙΑ ΒΑΛΕΦΣΚΑ άναμένεται μέ δικαιολογημένην άνυπομονησίαν. Είς τδ 

έξαιρετικδ αύτό φίλμ δ Μπουαγιέ πρωταγωνιστεί διά πρώτην φοράν ώς παρτναίρ τής 
Γκρέτα Γκάρμπο.



Ένα πραγματικόν κομψοτέχνημα βγάλμένο άπ’ τήν σύγχρονη ζωή, γεμάτο 
αίσθημα καί λεπτή πλοκή πού γράφηκε καί έσκηνοθετήθηκε επίτηδες γιά τήν

ΚΑΙΗ ΦΡΑΝΣΙΣ 
καί τόν γοητευτικώτερον άνδρα τής οθόνης 

ΖΩΡΖ ΜΠΡΕΝΤ

Τά ‘ΤΚνωμένα. ΤΓραφεϊα ——

ΑΜΟΑΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
καί

ύεοόσχονίαι είς ζούς συνεργασμένους μεζ’ αύζων

ΜΕΓΑΛΑΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ
διά ζην (ΰροσεχη έΚινημαΙογραφικην αερίοδον.

ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΒΕΛΟΥΔΑ
‘Η ζωή μιας μοντέρνας γυναίκας πού ό μόνος της πόθος και τ’ δνειρο είναι 

ό έρωτας καί ό πλούτος.
Ένα περίφημο δημιοΰργηιια σκηνοθετημένο άπό τόν ΦΡΑΝΚ ΜΠΟΡΤΖΑΖ 

τόν σκηνοθέτην τοΰ «Πόθου».
‘Η έφΐτεινή έτιτυχία τοΰ μεγαλειτέρου κινηαατοθεάτρου PCH-
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έτησία . . · Δρχ. 200
Διά τούς ’Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί 
Τραπέζας Έτησία Δρχ. ΙΟΟθ
Διά τάς Άν. Έταιρ. * 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία συνδρομή δρχ. 850
Αί σννδρομαί απαραί
τητης προπληρώνονται
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ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥ-Ι-Ν ΜΑ-ΥΈΡ

Ή μεγάλη κινηματογραφική έταιρία “Μέτρο-Γκόλ- 
ντοοϊν-Μάοερη είς τήν όποιαν οφείλονται τόσαι αλησμό
νητοι έπιτυχίαι, όπέστη σοβαρόν πλήγμα μέ τόν θάνατον 
τοΰ όαιμονίοο ”Ιρβιν Θάλμπεργκ, το» όιεοθ-οντοό τής παρα
γωγής της καί σοζόγο» τής Νόρμα Σήρερ. Έάν τό κενόν 
όμως πού άφισε ό θάνατος τού θάλμπεργκ είναι δυσανα- 
πλήρωτον δέν επεται δτι ή “Μέτρο·, άλλαξε τακτική. Έξα- 
κολ.οοθεϊ πάντα νά έπιμελήται έίαιρετικώς τήν παρα
γωγήν της καί νά θ-εωρήται, δικαίως, μία άπό τάς πράιτας 
κινηματογραφικός εταιρείας το» κόσμο».

Ή “Μέτρο·· χρησιμοποιεί τούς δημοφιλεστέρο»ς “αστέ
ρας·,. ’Εκεί έργάζονται ή “θεία·, Γκάρμπο, ό Οόάλλας 
Μπήρρ». ή Νόρμα Σήρερ, ό Κλάρκ Γκέημπλ, ή Ζανέτ 
Μακντόναλντ, δ Οόίλλιαμ Πάοοελ, ή Μύρνα Λό”ο·, ό Τσάρλ 
Λώτον, ή Τζόαν Κράο»φορντ, ό ωραίος Ρόμπερτ Ταίηλορ, 
ή μεγάλη χορεύτρια Έλινορ Πάοοελ, ό χαριτωμένος Ρό
μπερτ Μοντγκόμερ», ή βιεννέζα Λοοΐζ Ράϊνερ, ό βαρύτονος 
Νέλαον Έντο, ή τραγωδός Έλλεν Χέηζ, οί κωμικοί αδελ
φοί Μάρς, ό Σπένσερ Τρέϊσο, ή Έλιζα Λάντι, δ Τζαίημς 
Στοόαρτ, ό ΛάΤονελ Μπάρρομορ κ.ά. ’Επίσης εις τήν “Μέ
τρο,. ειργάζετο καί ή αλησμόνητος Τζίν Χάρλοο». ή όποια, 
παρ’ δλον δτι παρήλθε τόσος καιρός άπό το» θανάτο» της, 
έξακολοοθει ν’ άπασχολή τήν κοινήν γνώμην, 'βς σκηνο- 
θέται εργάζονται οί: Φράνκ Μπόρζαζ. Κλάρενς Μπράο»ν. 
Τζώρτζ Κοόκορ, Τζάκ Κονγοοαίη, Ρό'Γ ντέλ Ρούθ-, Τζώρτζ 
Φιτζμώρις, Βίκτωρ Φλέμιγκ, Ρόμπερτ Λεονάρ, ό Τσεχο
σλοβάκος Γκούσταφ Μαχάτ», [’Εκστασις], ό "Εντο»αρντ 
Σλόμαν, δ Τζών Στάλ. ό Βάν Ντά’ι'κ, ό Σίντνε» Φράνκλιν, 
ό Ρώσσος Σλαβικό Βόρκαπιτς, ό Γερμανός Φρίτς Αάγκ κ. 
ά. ώς καί ή μοναδική άμερικανίς σκηνοόέτις Ντόροθ» 
Άρζνερ.

Άπό τήν νέαν παραγωγήν τής •·Μέτρο-Γκόλντο»·Γν- 
Μάύερ,, άναφέρομεν :

1) “Κίγκ., (King) άπό τό ομώνυμον έργον τού Ρούμπιαρντ 
Κίπλιγκ μέ τόν Ρόμπερτ Ταίηλορ καί τόν μικρόν Φρέντι 
Μπαρθόλομ».

3) ‘‘3 σύντροφοι,, (Three Comrades) τού διασήμο» σ»γ- 
γραφέως "Εριχ Μαρία Ρεμάρκ (Ούδέν νεώτερον άπό τό 
Δοτικόν Μέτωπον).

3) “Τό κορίτσι τής χρ»σής δύσεως,, (The Girl of 
the golden W^st) άπό τό έργον τού Νταβίντ Μπελάσκο 
μέ τόν Νέλσον Έντ» καί τήν Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ.

4) “Φα’ι’ρφλά·»·,, (The Firefly) άπό τό μελόδραμα 
τού Όττο Χάρμπαχ καί Ροδόλφο» Φρίμλ μέ τήν Ζανέτ 
Μάκ Ντόναλντ καί τόν Άλλαν Τζόνς.

5) “Ή επιστροφή τού άριστοκράτο» λωποδύτο»,, (The 
return of the J hin Man) μέ τόν Οόίλλιαμ Πάοοελ καί 
τήν Μύρνα ΛόΌ’,

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος...Δρ. 20.— 
Ήσελίς.... » 1C00.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε
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6) “Ή μεγάλη αγάπη,. (Great Love) άπό τό έργον 
τού Φράντς Μολνάρ μέ τούς ΐδίοος πρωταγωνιστάς.

71 “Ό μεγάλος Καναδός., (The Great Canadian) μέ 
τόν Κλάρκ Γκέημπλ.

8) “Ή Κορία μέ τάς Καμελίας,, (Camille). Τό πασί
γνωστο έργον τού Άλείάνδροο Αοσμα -οίοδ) κατά σκηνοθε
σίαν τού Κλάρενς Μπράοον καί μέ έρμηνεοτάς τήν “Θείαν,, 
Γκάρμπο καί τόν Ρόμπερτ Τέηλορ.

9) “Ή πιό κομψή γοναίκα τού Παρισιού,. (The best 
dressed woman in Paris) μέ τήν μακαρίτιδα Τζίν Χάρ
λοο».

10) “Λόλα Μοντέζ,. (Lola Monteg) άπό τήν ζωήν τής 
διασήμο» χορεοτρίας τού 19ο» αϊώνος μέ τήν Τζόαν Κρά- 
οοφορντ.

11) “Καλά Χριστούγεννα,, μέ τήν Βιεννέζαν ηθοποιόν 
Λοοΐζ ΡάΊ’νερ, τήν γνωστήν μας άπό τό “Ζίγκφιλντ,,.

12) “Μελωδίες τού Μπροντγοοαίη 1937,, (Brodway 
Melody 1937) μέ τήν Έλινορ Πάοοελ. καί τόν Ρόμπερτ 
Ταίηλορ.

13) “Ή γή τής επαγγελίας,, μέ τόν Πώλ Μιού'ΐ καί 
τήν Λοοΐζ Ρά'Γνερ.

14) “Μαρία Βαλέφσκα,, (Maria Walefska) μέ τήν 
Γκρέτα Γκάρμπο καί τόν Σάρλ Μποοαγιε.

15) “Σαριιτόγκα,, (Saratoga) μέ τόν Κλάρκ Γκέημπλ 
καί τήν μακαρίτιδα Τζίν Χάρλοο».

16) “Τά καντηλέρια τού Αύτοκράτορος., (The Empe
ror’s Candietticks) μέ τήν Λοοΐζ 1’ά‘ΐ‘νερ καί τόν Ούΐλ- 
λιαμ Πάοοελ.

17) “Ό θαρραλέος καπετάνιος,, μέ τόν μικρόν Φρέντο 
Μπαρθ-όλομ» καί τόν Σπένσερ Τρέϊσο.

18) “Καπέλλα στόν αέρα,, (Hants in the air) μέ τήν 
χορεύτριαν Έλινορ Πάοοελ.

19) “Ό δοκιμασμένος πιλότος., (Test Pilot) αεροπορι
κόν δράμα μέ τόν Κλάρκ Γκέημπλ καί τόν Σπένσερ 
Τρέϊσο.

20) “Ή εποχή τής άνοίξεως,, (Spring Tide) μέ τήν 
Τζίν Χάρλοο». τόν Οόάλλας Μπήρρ» καί τόν Ρόμπερτ 
Ταίηλορ.

21) "Ενα φίλμ μέ τούς κωμικούς Μάρς. καί άρκετά 
άλλα άκόμη μικροτέρο» ενδιαφέροντος.

’Επίσης θ-ά γορισθή και ένα φιλμ μέ τήν Νόρμα Σήρερ, 
ή όποια μετά πολύμηνον άποχήν, λόγφ τού θανάτο» τού 
σοζόγο» της Ίρβιν Θάλμπεργκ, θά έμφανισθή έκ νέο» είς 
τήν δθόνην.

Πρόγραμμα, δπως εξάγεται, ποικΐλον καί έκλεκτόν. 
πού άκολοοθεί τήν προδιαγεγραμμένην τροχιάν τής “Μέτρο 
■ Γκόλντοοϊν - Μάύερ,..

ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ
Κατά τάς ώρας τής άναπαΰσεώς των, μερικά! ηθο

ποιοί τοϋ Χόλλυγουντ περνούν τόν καιρόν των γράφοντες 
περίεργες συμβουλές γιά τούς άνδρες. Θέλετε νά ακού
σετε μερικες ; Μή ξεχνάτε δτι προέρχονται άπό πρόσωπα 
έμπειρα ■■

"Ενας άνδρας—λέγει ή Μάρλεν Ντήτριχ—δέν πρέπει 
νά προσταθή νά μεταβάλη τήν γυναίκα πού άγαπφ. 
Άφοΰ εΐ αι έρωτευμένος έτσι μαζί της, ποιά ή ανάγκη 
νά τήν άλλάξη ; ’ Ας υποθέσουμε δτι ένας νέος έγνώρισε 
μίαν γυναίκα μέ τά νύχια βαμμένα κτυπητά κόκκινα, και 
ιήν εύρήκε τοΰ γούστου του. Γιατί θέλει κατόπιν νά τής 
απαγόρευση νά χρωμαιίξη τά νύχια της έντονα ;

«"Ενας άλλος συνήντησε είς τό ντάνσινγκ, είς τό 
ζαχαροπλαστείου, είς τήν πλάζ, τήν δεσποινίδα X καί 
έθαύμασε τά κοράλλινα χείλη της καί τήν πορτοκαλιά 
άπόχρωσιν τών όντουλαρισμένων της μαλλιών. Εύρήκε τό 
σύνολον εκείνο ολίγον τολμηρόν, ολίγον έκκεντρικόν. Αύτό 
δμως ακριβώς τόν έγοήτευσε. Γιατί, λοιπόν, δταν αργό
τερα άρραβωνιάζεται μέ τήν δεσποινίδα X, τήν παρα- 
καλεϊ ζωηρότατα νά παύση νά βάφεται έτσι ;

»ΕΤναι άπίστευτον σέ πόσας αντιφάσεις πέφτουν οί 
άνδρες I»

Ή Μύρνα Λόϋ φρονεί ότι πρέπει νά λείψουν τελείως 
αί ερωτήσεις άπό τήν φρασεολογίαν τών άνδρών πού 
άπευθύνονται είς τής γυναίκες. ’Εννοεί δηλαδή ώρισμέ- 
νας μόνον ερωτήσεις, μερικάς άπό τάς οποίας παραθέ- 
τομεν έδώ, γιά νά τάς άπατυπώσετε καλά εις τό μυαλό 
σας...καί έπειτα νά τάς ξεχώσετε γιά πάντα.

«Ιΐοΰ ήσουν σήμερα;»
«Μέ ποιόν έβγήκες;»
«Ποιος ήτο εκείνος ό κύριος μέ τόν όποιον σέ 

είδαν ;»
«Πώ: δέν ήσουν στό σπήτι, δταν έτηλεφώνησα κατά 

τάς τρεις;» κ.ο.κ.
Ή Μύρνα Λόϋ βεβαιώνει δτι μία νέα πού έγύριζε 

ολόκληρον τό άπόγευμα γιά νά ψωνίση μέ κάποιαν θείαν 
της, έκνευρίζεται άφάνταστα δταν ό άρραβωνιαστικός της 
τήν έρωιφ τί έκαμε τάς ώρας έκείνας.

Ό κύριος μέ τήν όποιαν τήν είδαν, ήτο άπλώς 
κάποιος σύνοικός της, πού έτυχε νά ταξειδεύη είς τό ίδιον 
τράμ μαζί της—πολύ φυσικόν—άφοϋ μένει στό ίδιον 
σπίτι...

Όσον γιά τό τηλεφώνημα στάς τρεις, ή δυστυχή- 
σμένη δέν ήιιποροΰσε νά σάς άπαντήση, διότι έλούζετο 
τόνε άκριβώς, γιά νά είνε ώρ.αιότερη τό βράδυ, δταν θά 
εύρίσκετο μαζί σας.

Μά τότε—θά παρατηρήσητε —άν μία νέα μπορή νά 
έξηγήση τόσον πληρέστατα πώς έπέρασε τής ώρές της, 
γιατί οά θυμώνη μέ τής άθώες άνδρικές ερωτήσεις ;»

‘Η Μύρνα δμως σάς έξηγεί ότι θυμώνει πολύ και 
δτι έχει απόλυτον δίκαιον, διότι αί περιττοί έρωτήσεις 
φέρνουν δυσφορίαν καί άνίαν.

Ή Κώνστανς Μπέννετ λέγει, μέ ύφος πεποιθήσεως, 
«Άν ένας άνδρας άντιληφθή ότι ή άγαπημένη του 

γυναίκα ευχαριστείται νά ντύνεται μέ πλούσιες βραδυνές 
τουαλέττες γιά τά ντάνσινγκ καί τής πρειιιέρες τών θεά
τρων ή τών κινηματογράφων, πρέπει νά τής εμφανίζεται, 
δταν πηγαίνει νά τήν πάρη, ντυμένος τέλεια καί κο^ψά. 
Φαντασθήτε τήν απελπισίαν μιας δυστυχισμένης νέας, 
πού έστολίστηκε μέ μεταξωτά, βελούδα καί γουναρικά, 
έάν Ιδή τόν καβαλιέρο της νά φορή ένα κουστούμι σπόρ 
μέ σα-.κάκι καρρέ καί μέ κίτρινα παπούτσια!...»

’Άν θέλετε, ακούσετε καί τήν συμβουλήν τής Ζανέτ 
Man Ντόνανλτ’

*’Εγώ θά έφήρμοζα έναν νόμον αύσιηρότατον γιά νά 
τιμωρώ τούς άνδρες έκείνους πού κάμνουν νά πλήττη 
θανάσιμα ή αρραβωνιαστικιά των, μιλώντας της διεξαδι- 
κώιατα γιά δ/.ας τάς λεπτομέρειας τών ύποθέσεών των,., 
δχι δέ μόνον τών δικών των, άλλά καί τών συναδέί φων 
των καί τοΰ προϊσταμένου των ! Δέν ύπάρχει αμφιβολία

ΑΠΕΘΑΝΕΝ Η ΤΖΙΝ ΧΑΡΛΟΟΥ
Ν. Ύόοχ·η. (10 ’Ιουνίου 1937).—Άγγίλ- 

λΐται έχ Γηλεντέϊΐ τής ΚαλιφορνΙας δει άηε· 
βίωσεν έχει ίξ ούρευίας ή ή&οποιός τοΰ Κτνη- 
ματογράφου Τζίν Χάρλοον. Τριαηόσιοι περίπου 
ίκ τών στενωτέρτον φίλων τής διασήμου ή&ο- 
ποιοΰ παρηχολού&ησαν τήν κηδείαν της. Τό 
φέρετρου έναπειέδη είς τήν κρύπτην τοΰ Ναοΰ 

ον άποφασιαδή πού ϋ·ά γίνη ό ένταφια— 
ομός

Ή Τζίν Χάρλοου ^τσ μία Ιξαίρετος καΑΙι 
τέχνις τοϋ Κινηματογράφου, άπέ&ανεν δέ αί 
φνηδίως είς ήλικίαν μόλις 26 έιών.

Η ΑΝΝΑ/ΛΠΕΑΑΑ ΕΙΣ
ΤΗΝ ΤΟΥΕΝΤΙΕΘ ΣΕΝΤΣΟΡΥ ΦΟΞ ΦΙΛΜ

Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα ή Άνναμπέλλα υπέ
γραψε πενταετές συμβόλαιον μετά τής Τουέντιεθ 
Σέντσορυ Φόξ Φίλμ. Δυνάμει τοΰ συμβολαίου τούτου 
ή Φόξ έξησψάλισεν άποκλειστικώς τάς υπηρεσίας 
τής Άνναμπέλλα, ή δποία θά ύποχρεοΰται νά «γυ- 
ρίζη» κατ’ έτος 3 φίλμς, δύο είς τό Χόλλυγουντ καί 
ένα είς τό Λονδϊνον.

Τό έξαιρετικόν τοΰτο συμβόλαιον είναι συνέπεια 
τών δύο τελευταίων έπιτυχιών τής Άνναμπέλλα είς 
τά έργα: «Ό Όρμος του πεπρωμένου» και «Ύπό 
τήν πορφύραν», ποΰ «έγύρισεν» ή Φόξ Φίλμ είς τό 
Λονδϊνον.

δτι είνε πράγματα πού ένδιαφέρουν εξαιρετικά τόν καύ- 
μένον τόν άρρσβωνιαστικόν. Πρόκειται γιά τήν οικονο
μικήν του κατάστασιν, άπό τήν όποιαν θά έξαρτηθή τό 
μέλλον τοΰ ϊδίου κοι τή; γυναικός του. Ήμπορεϊ δμως 
κανείς νά μιλήση μέ διαφόρους τρόπους γιά τό ’ίδιον 
πράγμα.

»Άνιί, έπί παραδείγματι, νά είπή' «Έπούλησα σήιιε- 
ρον μιά παρτίδα φελλούς», άς μεταχειριστή καλλίτερα 
τήν εξής έκφρασιν: «Είδα σήμερα σέ κάποια βιτρίνα έπι- 
πλοπωλείου μιά θαυμασία τραπεζαρία, καταλληλοτάτην 
γιά τό σπίτι μας. Θέλεις νά πάμε νά μοΰ δώσης καί τήν 
γνώμη σου; Άν σ' άρέοη, μποροΰμε νά τήν πάρωμε, 
διότι έκαμα σήμερα μιά καλή πώληση». Δέν σας φαίνεται 
πολύ πιό συμπαθητικός αυτός ό τρόπος έκφράσεως ; Καί 
άν δέν θέλετε δέ νά μιλήσετε περί τραπεζαρίας, ύπάρχουν 
τόσα άλλα πράγματα πού ή μπορούν νά ευχαριστήσουν 
μίαν άρραβωνιασμένην, μελλόνυμφον καί μέλλουσαν οικο
δέσποιναν !

Άλλά ή Ζανέτ δέν τελειώνει έως έδώ.
Έξ άνλου —προσθέτει —δταν ό άνδρας συζητή μέ τή 

γυναίκα, πρέπει νά έχη τό θάρρος νά ιιιλή καί γιά τούς 
άλλους άνδρες καί δχι μόνον γιά τόν εαυτόν του, σάν νά 
είνε ό μοναδικός είς τόν κόσμον».

Ή Τζίν Χάρλοευ τέλος λυπεϊιαι δτι οί άνδρες δέν 
εΐνε ποιό ρωμαντικοί.

"Ενσς άνδρα;—λέγει—είνε ικανός νά σάς χαρίση 
ένα μπριλλάντι ή μίαν γούνα, άλλά δέν σκέπτεται ποτέ 
νά σάς προσφέρη ένα άπλοΰν μπουκετάκι άπό μυρωμένους 
μενεξέδες... Νά θυμάσθε πάντοτε, κύριοι άνδρες, ότι αί 
γυναίκες λατρεύουν τά μικρά καί ρωμαντικά δώρα. Μήν 
έπωφεληθήτε δμως γιά νά άγοράζετε μενεξέδες καί μό
νον, παραμελώντας τής γούνες καί τά κοσμήματα !..

Θά έπρεπε έν τούτοις νά μάς δηλώση ή Χάρλοου τί 
προτιμά : τούς μενεξέδες ή τά μπριλλάντια ;
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ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΟΞ
τών 2>ειτουργούντων Ότροών Κινημοτογοί'ςων fie τάς Άφτρας χαι τά προάστεια 

μέ πάσαν σχετικήν ένδιυφέρονσαν πληροφορίαν.
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’Ηχητικόν 
συγκρότημα Έπιχείρησις Διεύθυνσις

1 ι ΆΘηνα 6δ Πατησων | 13ο ι ''implex R. C. . ΑνέστηςΓ αννατος ίνέστηςΓιαννάτος
2 Άλκαζάρ όδ. θ ΔεΛηγιάννη 1.x 0 rneii.ann K lang film A Ε. Άλκαζάρ Φιλ. Φίνος
3 Αίγλη Ζάππε ιον 70" Philips Philips Κ Ρώμπαπας&Σια Κ. Ρώμπαπας
4 Ά ττικόν Πλ. Κυψέλης 7θΟ ί·'rnem inn Western Δ. Σκούρας Οθ. Κόκκινος

. 5 Βερντέν Λ.’Αλεξάνδρας 8οο Ph lips Philips Δ Σαρφατής Δ, Σαρφατής
1 6 Βικτωρία όδ Δεληγιάννη 900 Ernemann M ebster A. Ε. Άλκαζάρ Φΐιος
I 7 Γ κλόρια Πλ. ’Αμερικής 7 CO > » A. Ε. Άνζερβός Αλ. Ζερβός

8 Γ κλόρια Ν. Σμύρνη 85ι ι » Cine Radio Ορ Γεωογιάδης Ορ. Γεωργιάδης
9 Διάνα Παλ. Φάληρον 4 50 > Klang Film Η.Μυριστής & Σια Ν. Μυριστής

10 Έρμης όδ Καρόλου 10 ■ Simplex R. C. A. Δ. Τζέιιης & Σια Δ. Τζεμης
111 Έντεν Πλ. Θησείου 6. 0 Cinemeccanica Cinemeccanica Α. Γ. ρ. Ε Α’ιμ. Ράτζιο
112 "Εσπερος όδ Πα-ησίων 1200 Simplex R. C. A A Ε. Άνζρρβός Αν. Ζερβός
13 Έτουάλ Καλλιθέα 1000 Ban r Webst r Έμμ Βρεττός Εμμ. Βρεττός

114 Ζέφυοος Πλ θησείου 1600 Cinemeccanica Cin eraeccanica Π Κανελλόπουλος Π-Κανελλόπουλ-ς
15 Ηρώδειον Ν. Φ λαδέλφε.α '50. Gaumont Δ Ποντική Φρ.Φρενόπουλος Φ φρενόπουλος
16 Κυβέλεια όδ. Πατησίων 100ο Cinemeccanica Webster Κυριακίδης & Σια θ. Κυριακίδης
17 Κύψε/ η όδ. Ζακύνθου 700 Ernemann > Α. Δούκας Μ. Λεπενιώτης
18 Καπιτόλ όδ Άγ Μελετίου 1400 Mechau ’-’lang Film Γκούμας Μπόλας Χαρ. Μπόλας
19 Κρυστάλ Καλλιθέα 90ο Ctnem-ccanica Ci-em-ccanica Γ. Κοσμίδης Γ. Κοσμίδης
2ο Λίντο όδ. Πατησίων 8 0 Mechau Kia g Film Α Κατσαούνης Α. Κατσαούνης
21 Λούξ Λ.’Αλεξάνδρας 700 A. E. G. Δ Ποντίκη Δ Σαρφατής Δ. Σαρφατής
22 Μόν Σινέ Βύρων 600 Cinemeccanica Webster Η. Σαμπατακος Ν. Σαμπατακος
23 Μόν Σινέ Περιστέρι 4.50 A. EG.. Webster Η. Σαμπατακος Ν. Σαμπατακος
24 Μπ □μπανιέρα Κηφ σσιά 90ο Simplex » I. Καρατζόπουλος Π Κωνσταντινίδης
25 Μυριάμ Ν. ’Ιωνία 3.5G Cinemeccanica Cine Radio Σ. Περγάμαλης Σ. Περγάμαλης
26 Ν ρβάνα Λ· ’Αλεξάνδρας 100α V E. G Klang Film Παρασκευόπουλος Παρασκευόπουλ.
27 Ν ινόν » » Γ.ι 0 Cinemeccenica Cine Ra tio I. Σκενδερίδης I. Άμβουργερ
:8 Νεάπολις όδ. ’Ασκληπιού 850 Mechau Klang Film Γ. Κοσμίδης Γ. Κοσμίδης
29 ’Ολύμπια Κηφισσιά 850 Simplex Δ. Ποντίκη ΦασέαςΜελετακος Ε. Σφακιανός
30 Όρφεύς όδ. Βουλιαγμένης 8.0 Philips Philips Α Δρίτσας Α. Δρίτσας
31 Πάρκ όδ Χέΰδεν 120ο Cin- meccanica Cinemeccanica Λύρα Φιλμ Γ. Δασκαλάκης
32 Περιστήλιον Ζάππειον 60 > Bauer Philips Δ. Έκθεσις Δ. Γιαννόπουλος
33 Παλλός Παγκράτι 5C0 C nemeccanica Cinemeccanica Άδελ, Πόταγα Άδελ Πόταγα
34 ΠαναΘήναια Λ. ’Αλεξάνδρας 930 Philips Philips Δ. Σαρφατής Δ. Σαρφατής
35 Πανελλήνιον Λ. Συνγροϋ 730 Gaumont Δ Ποντίκη Κ Γεωργόπουλος Κ. Γεωργόπουλος
36 Ρουαγιάλ όδ ’Ηπείρου 800 Ernemann Klang Film Γ αλσνός Β. Γκρέτσης
37 ΡιάΑτο όδ. Κυψέλης 1500 » Western Τ σοχατζόπουλος £ Γ. Βασαλιός
38 Ρίξ Βύρων 600 Δ. Ποντίκη Γ. Κάλλας Γ. Κάλλας
39 Ρέξ Γλυφάδα 600 NFzshe Samson Ε. Μοίρας Ε. Μοίρας
40 Στάδιον όδ. Ήρ. ’Αττικού 1000 A. E. G. Kiang Film Άδ. Παπασπύρου Ν Παπασπύρου
41 Σοβόϊα Λ. Βασ. Σοφίας 550 Cinemeccanica Cine Radio Α. Γ. Ρ. Ε. Αίμ. Ράτζιο
4? Τιτάνια Παγκράτι 800 » Webster Ν Σαμπατακος Ν Σαμπατακος
43 Τιτάνια Άμαοούσιον 700 Simplex Cine Radio Παπαλεξάνδρου Γ Παπαλεξάνδρου
44 T ιτάνισ Χαλάνδριον 450 Hols Hols Α. Σκιαδας Α. Σκιαδας
45 Υμηττός Συν. Υμηττού 400 Cinemeccanica W ebster Α. Γαρυφαλίδης Α. Γαρυφαλίδης
46 Φοίβος Περιστέρι 50 0 Δ· Ποντίκης Σ. Κυριακόπουλος Γ. Στυλιανού
47 Χόλλυγουντ Πυριτιδοποιεΐον 600 Cine Radio Παπαμανωλόπουλ 1. Παπαμανωλόπ

Η ΤΖΟΑΝ ΜΑΡΣ
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗΝ
Ή Τζόαν Μάρς, ή ώραιοτάτη κα'ι τόσα ύποσχο- 

μένη «στάρ·, ή όποια διά λόγους ύγείας εΐχεν άπο· 
συρθή τής όθόνης, έπανέρχεται είς τόν κινηματο
γράφον, ύπογράψασα μακροχρόνιον συμβόλαιον 
μετά τής Τουέντιεθ Σέντσορυ-Φόξ Φίλμ. Ή Τζόαν 
Μάρς, σημειωτέον, λόγω τής έξαιρετικής καλλονής 
της διαπρέπει είς ρόλους μοιραίας γυναικός.

ΠΩ ΛίIΓΑΤ μηχανή προβολής Cinemecca- 
nica Σοΐπερ Βικτωρία μετά ή ίίνευ συσιήμα. 
τος ό μιλοίντος Νίταε, tv άρίστη χαταστάσει καί 
είς συμφέρονσαν τιμήν, τοΐς μετρηιοϊς. Πληρο- 
φορίαι Μιχ Γλυτσός, ύδίις Λυκούργου 18, 
Ά&ήναι.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πρός Αγοράν πιάνα μεταχειρι
σμένο. Πληροφορίαι είς id γραφεία μας.

Εις τό προηγούμενον τεύχος έδημοσιεύσαμεν μίαν 
σύντομον άνασκόπησιν τής νεωτέρας γαλλικής παρα
γωγής. 'Επειδή δμως εις άλλην σελίδα δίδομεν 
μίαν λεπτομερεστέραν κατάστοσιν τών αμερικανικών 
παραγωγών, διά τόν λόγον τούτον δημοσιεύομεν 
εις τό παρόν τεύχος μίαν δσο τό δυνατόν ακριβή 
κατάστασιν τής γαλλικής παραγωγής αφού, προη
γουμένως συμειώσωμεν μετά λύπης δτι καθ' έκαστον 
έτος ή εισαγωγή αυτών εις τήν Ελλάδα μειυύται 
σημαντικώς, πρώτον λόγω τών υψηλών τιμών ποΰ 
ζητούν οί γάλλοι παραγωγοί είδικώς άπό τήν Ελ
λάδα, εκμεταλλευόμενοι καταλλήλως τοΰ μεταξύ τών 
‘Ελλήνων εισαγωγέων ανταγωνισμόν και δεύτερον 
λόγφ τών μετά τής Γαλλίας πολλαπλών συναλλαγμα
τικών δυσκολιών.

Ούτω κατά τήν κινηματογρ. περίοδον 1935 36 
έπί 201 ταινιών προβληθέντων είς τούς κεντρικούς 
Κινηματογράφους Α' προβολής, αί 38 μόνον ήσαν 
κ.'ιθαρώ- γαλλικής παραγωγής κατά δέ τήν λήξασαν 
περίοδον 193-637 έπί 208 ταινιών Α' προβολής 
προβληθεισών είς τούς κεντρικούς ’Αθηναϊκούς Κι 
νημαιογράφους, μόνον αί 26 ήσαν καθαρώς γαλ
λικής παραγωγής.

Παρακολουθούντες έπισταμένως τήν δλην κίνησιν 
παρατηροϋμεν δ,τι ένώ ή Γαλλία θεωρείται καί 
είναι ή Ευρωπαϊκή χώρα μέ τήν μεγαλττέραν κινη- 
ματογρ. παραγωγήν — 250 300 ταινίας έτησίως — 
έρχομένη δεύτερα άνά τόν κόσμον, εις τήν ‘Ελ
λάδα εισάγεται καί προβάλλεται μόνον τό ένα δέκα- 
τον τών αναγκών τής αγοράς της.

Βέβαιον έπίσης είναι δτι τό γαλλικόν φιλμ προ- 
τιμάται ιδιαιτέρως εις τήν χώραν μας. Τοΰτ > άντι- 
ληφθέντες οί άμερικανοι παραγωγοί ντουμπλάρουν 
τάς ταινίας των είς τήν γαλλικήνακαί συναγωνίζονται 
καταλλήλως τούς γάλλους πρώτον μέ τάς συμφερού· 
σας τιμάς καί δεύιερον μέ τούς καλώς διαφημηζομέ- 
νους αστέρας πρωταγωνιστάς τών ταινιών των, κα 
τώρθωσαν νά περιορίσουν εις τό έλάχιστον τήν εισα
γωγήν τοΰ γαλλικοΰ φίλμ εις τήν Ελλάδα.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν λεπτομερέστερον πίνακα 
τών νεωτέρων γαλλ κών φίλμ τών πλείσιων τών δ 
ποιων, ως πληροφορούμεθα, έξησφαλίσθη ή αγορά 
των ύπό τών διαφόρων ‘Ελληνικών γραφείων.

1. «‘Η ’Ανάφλεξις», μέ τόν Κωνστάν Ρεμύ, Σου- 
ζάν Ρισλέρ. Άνρί Ρολλάν καί Γκρετιλά.

2. «"Ενα σπάνιο πουλί», φάρσα μέ τούς Πιέρ 
Μπρασσέρ, Μονίκ Ρολλάν, Μάξ Ντελύ, Μαντλέν 
Γκιτύ κα'ι ά.

3. «Μαρία Σαπτελέν», μέ τούς Ζάν ΙΙιέρ Ώμον, 
Ζάν Γκαμπέν, Τόμυ Μπουρντέλ, Μαντλέν Ρενώ καί 
Ντανιέλ Μαντάϊγ.

4. «Ή κόρη τής μαντάμ Άγκώ» μέ τόν Άντρέ 
Μπωζέ καί Μαντλέν Γκιτύ.

5. «Πανσιόν Μιμόζα», μέ τήν Φρανσουάζ Ροζέ, 
Ζάν Μάξ, Ραΰμόν Κορντί καί ά.

6. «’Εάν ήμουν προϊστάμενος», μέ τόν Φερνάν

Γκραβέ, Μαντλέν Γκιτύ καί Πιέρ Λαρκέ.
7 «’Ερωτική μελωδία», μέ τόν Φερνάν Γκραβέ, 

Μπέττυ Στόκφελδ καί Μαντλέν Γκιτύ
8 «’Ερωτικό τραγούδι», μέ τόν Κωνστάν Ρεμύ, 

τήν Λιζέτ Λανβέν, τήν Άλΐς Τισσώ καί τήν 
Φράνς Ντελιά.

9. «Οί νέοι άνδρες», έργον τοΰ Κλώντ Φαρρέρ 
μέ τόν Χάρρυ Μπώρ.

10. «Τό μυστικόν μιάς νύχτας», μέ τούς Άλ· 
μπέρ Πρεζάν, ’Αρμάν Μπερνάρ, Λιζέτ Λανβάν και 
Φερνάν Φάμπρ.

11. «Ή σονάτα τοΰ Κρόϋτσερ», ίνα δυνατό 
δράαα τοΰ Τολστόϊ, μέ τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ.

12, «’Ίλιγγος μιάς νύχτας», δυνατό δράμα, σκη
νοθεσία Τουρζάνσκυ μέ τόν Σάρλ Βανέλ, τήν Γκαμ- 
πύ Μορλαί, τήν Σοΰζι Πριμ καί τόν Ζώρζ Ριγκό.

13. «Ό κύριος Φλόου», έργον μυστηριώδες τοΰ 
συγγραφέως Γκαστόν Λερού, μέ τόν Φερνάν Γκρα
βέ καί τήν ’Εντβ'.ζ Φεγιέρ. Σκηνοθεσία Ρομπέρ 
Σιοντμάκ.

14 «Ό άγγελος τοΰ σπιτιού», μέ τόν Λουσιέν 
Μπαροΰ καί Μπέττυ Στόκφελδ.

15. «Ό άνθρωπος τής ήμέρας», μέ τόν Μωρίς 
Σεβαλιέ, τήν Έλβίρα Ποπέσκο κ. ά.

16. «Ελένη», άπό τό ομώνυμον έργον τής Βίκυ 
Μπάουμ μέ τόν Κωνστάν Ρεμύ καί τήν Μαντελέν 
Ρενώ.

17. «Επτά άνδρες καί μιά γυναίκα», τοΰ ”Ιβ 
Μυράντ μέ τόν Φερνάν Γκραβαί, τήν Βέρα Κορέν 
καί τόν Ρρμπέρ ’Αρνοΰ.

18. «’Εσύ είσαι εγώ», μία φάρσα μέ τούς Μπίλ 
καί Ταμπέτ ώς καί τούς Άντρέ Μπερλέ, Κλώντ 
Μέ κ. ά.

19. «Μάρθα Ρισάρ», ένα μεγάλο φίλμ κατασκο
πείας μέ τούς Έρικ φόν Στρογχάϊμ καί τήν Έν- 
τβίζ Φειγέρ.

20. «Λέπε—Ο — Μόκο», μέ τούς Ζάν Γκαμπέν, 
Λίν Νορό, Γκαμπριέλ Γκαμπριό καί Μιρέϊγ Μπαλίν.

21. «Τρεις—έξ—έννηά», μέ τήν Μέγκ Λεμονιέ, 
Ρενέ Λεφέβρ, Τραμέλ κ. ά.

22. «Άρσέν Λουπέν», τό γνωστόν άστυνομικόν 
μυθιστόρημα μέ τόν Τόμυ Μπουρντέλ, τόν Ζύλ 
Μπερύ, τήν Σοΰζι Πριμ, τήν Ροζίν Ντερεάν καί 
Σουζάν Ντεελύ.

23. «Γυναίκες», μέ τόν Άνρί Ρολλάν καί Ζάζια 
Άνδρεόσκα.

24. «Μαρινέλλα», ένα μουσικόν έργον μέ τόν 
Τίνο Ρόσσι καί τήν Ύβέτ Λιμπόν.

25. «Ζιγκολέτ», μέ τόν Γκαμπριέλ Γκαμπριό, τόν 
Ραϋμόν Κορντύ, τήν Φλορέλ, τήν Κολέτ Νταρφέϊγ 
καί τήν άμίμητην καρατερίσταν Μαργαρίτα Μορένο.

26. «Τελευταία ώρα», ένα συναρπαστικό δράμα. 
Πρωταγωνισταί Λίν Νορό καί Ζάν Σερβάϊς.

‘ Γ. Σταματίον



Η συστηματική έργασία 
ή διαρκής πρόοδος 
ή πείρα
12 ολοκλήρων ετών

πού απέδωσαν
αλησμόνητα αποτελέσματα

ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΣ
ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ 
ΛΕΥΚΗ ΑΔΕΛΦΗ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
ΜΑΡΕ ΝΟΣΤΡΟΥΜ
Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ
ΟΙ 4 ΙΠΙΙΟΤΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ 
ΜΠΑΡΤΕΛΕΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ 
ΣΑΡΞ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΟΣ 
ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΚΥ ΡΙΑ 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΛΣΙΣ
ΜΠΕΝ ΧΟΥΡ
Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ" ΑΛΛΑΧ 
ΓΕΛΑ ΠΑΛΗΑΤΣΟ 
Ο ΩΡΑΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 
ΚΟΖΑΚΟΙ
Ο ΗΛΙΘΙΟΣ
ΜΠΡΟΧΤΓΟΥΑΙΗ ΜΕΛΟΝΤΥ 
ΛΕΥΚΕΣ ΣΚΙΕΣ
II ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΔΟΥΝΚΑΝ 
ΣΑΙΙΦΩ

ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ ΡΕΒΥ 
ΜΟΙΡΑΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΕΡΩΣ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 
ΜΠΙΓΚ ΧΑΟΥΣ

ΤΡΕ* Υ'ΝΤΕΡ 'ΧΟΡΝ
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ
ΣΟΥΖΑΝ ΛΕΝΟΞ
MATA ΧΑΡΙ
ΤΙΤΑΝΕΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ
ΦΡΑ ΔΙΑΒΟΛΟ
ΤΑΡΖΑΝ
ΟΤΑΝ ΞΥΠΝΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΥΓΡΟΣ ΤΑΦΟΣ
ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΝΤΑΝΣΙΓΚ
ΕΣΚΙΜΩ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ’
ΤΑΡΖΑΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ

ΤΟΥ
Η ΤΑΞΕΙ ΔΙΩΤΙΣ
ΜΙΣ ΜΠΑ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ
ΑΝΝΑ ΚΑΡΕΝΙΝΑ
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ
ΡΟΖ MAPI
ΣΑΝ ΦΡΑΝΤΣΙΣΚΟ

ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥ’ΛΙΕΤΤΑ 
ΤΑ ΔΥΟ ΚΟΘΟΝΙΑ

ΚΤΛ. ΚΤΛ.

βρίσκονται τώρα 
συγκεντρωμένες
σέ μιά
μοναδική προσπάθεια 
γιά τήν
πραγματοποίησι
ένός τεραστίου σχεδίου 

τήν νέαν παραγωγήν
I 4937]58
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^ΞΈφέτος, τήν 30ην Μαΐου έληξεν έπισήμως ή χει
μερινή κινημ. περίοδος, διακόψαντες τήν προβολήν 
πρώτης βιζιόν ταινιών, πάντες οί χειμερινοί Κινη
ματογράφοι, οι πλεΐστοι τών όποιων διέκοψαν καί 
τήν λειτουργίαν των διά τήν περίοδον τοΰ θέρους. 
Έξαίρεσιν μόνον άπετέλεσε τό Ρέξ ιό όποιον, καθ' 
δ έφοδιασμένον μέ μηχανήματα ψύξεως έχει τό 
δικαίωμα, συμφώνως τη ύπουργική άποφάσει περί 
εισαγωγής κινημ. ταινιών, νά προβάλη Α' βιζιόν 
ταινίας καί κατά τό θέρος.

Λαιά τάς τρεις πρώτας έβδομάδας τής θερινής πε
ριόδου, προεβλήθησαν στό Ρέξ τά έξής έργα ώς κάτω 
τέρω ί 31 Μαΐου έως 6 ’Ιουνίου «Ό δρόμος τής καρ
διάς·, 7—1-> ‘Ιουνίου -’Επάνω στά βεκοΰδα» μέ τήν 
Καιϋ Φράνσις καί 14 20 Ιουνίου «Η Άρλέτ καί, οί 
μπαμπάδες της» μέ τήν Ρενέ Σέν Σύρ. Αί ταινίαι 
αύταί έιτραγμοτοποίησαν τά κάτωθι εισιτήρια, μέ 
τιμάς ήλαττωμένας :
Ό δρόμ.ς τής καρδιάς Εισιτήρια 6491
‘Επάνω στά βείοϋδα » 6342
Ή ΆρΙέτ καί οί μπαμπάδες της » 5168

Ό Κινηματογράφος Ρέξ καθώς καί τό Σινίάχ 
έχουν όποχρέωσιν, συμφώνως τφ ένοικιαστηρίω 
συμβολαίω, νά λειτουργήσουν καθ’ δλον τό τρέχον 
θέρος. ‘Εάν ή δοκιμή τοΰ πρώτου θέρους είναι ικα
νοποιητική. τότε θά λειτουργοΰν άμφότερα καθ’ 
δλας τάς θερινάς περιόδους.

* * *
Μέ τήν λήξιν τής χειμερινής περιόδου έπανέλα- 

βον τήν λειτουργίαν των οι θ ρινοί κινηματογράφοι 
οι όποιοι έφέτος, μαζΰ μέ τούς συνεχίζοντας τήν 
λειτουργίαν των λαϊκούς κεντρικούς, «Σινεάκ» «Οϊ5· 
φα» καί «Ρέξ» ύπερβαίνουν τούς πεντήκοντα, μόνον 
εις τάς Αθήνας καί τά προάστεια. Είς τόν Πειραιά 
έπίσης καί τά προάστειά του λειτουργούν έτεροι 
20 περίπου θερινοί. Έβδομήκοντα (!) περίπου θερινοί 
Κινηματογράφοι είς τάς ’Αθήνας καί τόν Πειραιά, 
δηλαδή έπί πληθυσμού περίπου 1.200.000. Οΰτε τό 
Λονδΐνον, οΟιε τό Βερολΐνον, οΰτε οί Παρίσιοι, ούτε 
κι’ αύτή ή Νέα Ύόρκη δέν συγκρίνεται, άπό τής 
άπόψεως αύτής, μέ τήν πρωτεύουσαν τής 'Ελλάδος ! 
Τό περίεργον δέ είναι, δτι δλαι αύταί αί έπιχειρή- 
σεις λίγο πολύ ικανοποιούνται, παρά τά διαρκή 
παράπονα μερικών άπό χαρακτήρας παραπονουμέ 
νων.

"Ας έλπίσωμεν δτι τό έψετεινόν θέρος δέν θά 
όμοιάση τοϋ παρελθόντος καί θά δυνηθοϋν οί ένδια- 
φερόμενοι νά καλύψουν μερικάς ζημίας πού έδημι- 
ούργησε ή άκαταστασία τοΰ καιρού κατά τήν περυ- 
σινήν θερινήν περίοδον.

* *
Ή δημιουργία δμως τόσων θερινών Κινηματογρά

φων καί ή έπικρατήσασα άρχή τής προσλήψεως 
ταξιθετίδων, έδημιούργησε μίαν τάξιν έργαζομένων(;) 
γυναικών, αί όποΐαι κάθε άλλο είναι, παρά εύεργε 
τικαί διά τάς έπιχειρήσεις. Άντιθέτως μάλιστα άπο- 
τελούν πληγήν καί διά τούς θεατός, οΐτινες πολλά- 
κις ύβρίζονται έάν τολμήσουν νά μή δώσουν τό 
σχετικόν φιλοδώρημα. Έπειτα, ή ένόχλησις πού 
προκαλεΐται είς τούς θεατάς άπό τάς δήθεν χαμη- 
λοφώνου_ς συζητήσεις καί τά κοτσομπολιά τών θηλυ
κών αύτών διαβόλων καί κατά συνέπειαν, ή δυσαρέ
σκεια τών πελατών, βλάπτει μεγάλως τάς έπιχει- 
ρήσεις.

Δυστυχώς έπεκράτησε μία άρχή, πολύ κακή, ή 

όποία δμως έν πάσει περιπτώσει, πρέπει νά λείψη· 
Λ4ν είναι άξιοπρεπές διά μίαν έπιχείρησιν, έπειδή 
μία ιαξιθέτις δέν άμοίβεται, νά προσλαμβάνει ένα 
σύν.αγμα ή πολλές φορές καί μίαν μεραρχίαν τοι- 
υυιων θηλυκών διαβόλων διά νά φοοολογοϋν, ύβρί- 
ζουν ή ένοχλοΰν γενικώς τούς θεατάς, οΐτινες πλη
ρώνουν διά νά άπολαύσουν έν ήσυχία μίαν κινημ. 
ταινίαν. Τίνα άλλωστε ύπηρεσίαν προσφέρουν αί 
ταξιθέτιδες εις ένα θερινόν Κινηματογράφον ; ’Ασφα
λώς, άσφαλέστατα ούδεμίαν. ’Εκτός άν θά μάς 
είπουν δτι, έρωτοΰν τούς θεατάς άν θέλουν μίαν ή 
δύο θέσεις, ώσάν νά μή βλέπουν αύτοί άπό πόσα 
μέλη άποτελεΐται ή συντροφιά τους καί δέν έχουν 
όφθαλμούς διά νά ίδουν τά καθίσματα. "Ισως μιά 
τέτοια ύτηρεσία να είναι κάπως χρήσιμος είς τούς 
χειμερινούς Κινηματοχράφους δπου αί αίθουσαί των 
εύ|.(σκονται σχεδόν είς διαρκές σκότος. Άλλά καί 
είς τήν περίπτωσιν αυτήν διαιί νά μή χρησιμοποι 
οΰνται άν«ί τών άπειραρίθμων ταξιθειίδων, 2 3 
νεαροί ταξιθέται καί μάλιστα μόνον είς ώρισμένα 
προγράμματα; "Η μήπως τό παράδειγμα τοΰ «Σι
νεάκ» μή προσ'οβόν τής θηλυκές αύτές πληγέκ, δέν 
είναι αρκετό' νά πείση τούς έπιχειρηματίας νά 
σταμα-ήσουν τό κακόν αύτό έθιμον διά νά άπαλ- 
λαγοΰν καί οί θεαταί καί οί ίδιοι αύτοί, άπό τάς 
έπιθέσεις τών διαφόρων ένδιαφερομένων φίλων τών 
ταξιθετίδων; Άλλωστε, ή άντικατάστασις τών έπι- 
ζημιών αύτών θηλυκών αυνεργατριών(Ι) δΓ άρσενι- 
κών τοιούτων, δ<ι μόνον διά τήν έπιχείρησιν είναι 
ώφέλιμος άλλά δίδει καί έργασίαν είς ένα άριθμόν 
πτωχών νέων, οΐτινες κυρίως έχουν άνάγκην έργα- 
σίας, τό κέρδος τής όποίας άσφαλώς θά συμβάλη 
είς τήν έλάφρυνσιν τών οικογενειακών βαρών, ένφ 
τών θηλυκών αί άπολαυαί είναι τοΐς πάσι γνωστόν 
πρός ποιον σκοπόν χρησιμοποιούνται.

Γενικώς έχομεν τήν γνώμην δτι ή πληγή αύτή 
πρέπει νά κλείση καί νά κλείση όριστικώς, έκτός 
άν αί έπιχειρήσεις στηρίζονται έπί τών ταξιθετίδων.

***
Κατωτέρω δημοσιεύομεν πίνακα εισιτηρίων πραγ- 

ματοποιηθέντων ύπό ένός έκάστου τών χειμερινών 
Κινηματοθεάτρων Α' προβολής, τόν άριθμόν τών 
ήμερών λειτουργίας καί τήν καθ’ ήμέραν άναλογίαν 
είς εισιτήρια, ένός έκάστου αύτών·

Κινηματο- 
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Ένάρξ. Λήξεως

Ρέξ 23- 1 937 30 5 937 128 318 474 2488
Όρφεύς 25-12 936 30-5 937 157 356.284 2269
Παλλάς 12 10 936 16 5 937 197 425.197 2158
Τιτάνια 17 10-936 27-5 937 223 480.522 2155
Αττικόν 5-10 936 30 5 937 238 461 254 1938
Σπλέντιτ 10-10-936 23 5-937 226 303.370 1342
Πάνθεον 23 10-936 23 5 937 213 269.810 1267
’ίντεάλ 19-10 936 30-4 937 194 180.547 931
’Απόλλων 8-19-936 23-5-937 228 163.873 718

Έκ τοΰ άνωτέρω πίνακος καί είδικώς έκ τής 
τελευταίας στήλης, καταφαίνεται ποίαν πτώσιν 
ύπέστησαν, οί Κινηματογράφοι έν συγκρίσει μέ τήν 
περυσινήν κίνησιν, έξ άφορμής τών δύο νεοϊδρυ- 
θέντων τοιούτων.

Διά τοΰτο φανταζόμεθα δτι οί έπιχειρηματίαι τών 

χειμερινών κεντρικών κινηματογράφων, δέν θά έ- 
χσυν λόγους νά είναι εόχαριστημένοι άπό τήν άπό- 
δοσιν τών έπιχειρήσεών των κατά τήν λήξασαν χει
μερινήν περίοδον. Οί δημοσιευόμενοι άριθμοί, δέν 
μάς δίδουν τό δικαίωμα νά πιστεύσωμεν μίαν τοι- 
αύτην άποψιν. Διότι, άν τά πραγματοποιηθέντα 
συνολικώς είσιτήρια τής παρελθούσης περιόδου πα
ρουσιάζουν οΰξησιν 10ο)ο άπό τής προπαρελθούσης, 
τοΰτο δέν είναι άρκετόν νά ίκανοποιήση δύο έπί 
πλέον μεγάλους Κινηματογράφους. Διανεμομένου 
έπομένως τοΰ όλικοΰ άριθμοΰ τών έφετεινών εισι
τηρίων μεταξύ τών έννέα κεντρικών Κινηματοθεά
τρων, παρουσιάζεται άμέσως τό ’Αττικόν μειονε- 
κτοΰν κατά 9j περίπου χιλιάδες είσιτήρια, ήτοι 
εισπράξεις είς δραχμάς 1.303 000 περίπου έπί έλατ- 
το>, ποσόν βεβαίως άρκετά σεβαστόν. Τό ΙΙα-λάς 
έπίσης έμειονέκτησε κατά 35 χιλιάδες περίπου εισι
τήρια, τό ΙΙ<ινϋ·εον κατά ΐυκ χιλιάδες περίπου, τό 
>πλ>ντιτ κατά 52 περίπου χιλιάδες καί άναλόγως 
τά άλλα πλήν τοϋ Τιτάνια τό όποιον έπραγματο
ποίησε 28 περίπου χιλιάδες έπί πλέον τών περυ- 
σινών.

***
Τά πραγματοποιηθέντα είσιτήρια ύπό ένός έκάστου 

τών μεγάλων Κινηματοθεάτρων κατά τάς τέσσα- 
ρας τελευταίας έτησίας περιόδους.

Κ1 νηματο- 
θέατρα

Πραγματοποιηθέντα 
είσιτήρια κατά τάς περιόδους

1936 37 1935-36 1934 35 1933-34

Ρέξ 
Όρφεύς 
Παλλάς 
Τ ιτάνια 
Αττικόν 
Σπλέντιτ 
Πάνθεον 
Κοτοπούλη 
Ιντεάλ 

’Απόλλων

318474
356.2»4
425.197
480 522
461.254
303.370
269.810

180.547
163 873

460.560 
452.351 
551.406 
355 623 
369 618
279.808

180.840

334.898 
424.7 >3 
487 923 
261.170
312.201

93.836

428 640
410 878
446.0.6
350.523
353 952

93.076

235.169

Σύνολον 2.959 331 2.650.206 1.914.791 2.412.100 1

Έκ τοΰ ώς άνω δημοσιευομένου πίνακος καταφαί 
νεται δτι οί νέοι Κινηματογράφοι Ρέξ καί Όρ<ρ«ύί 
έπήραν άπό τούς παλαιούς ο67 χιλ. περίπου είσιτή' 
ρια, έξασθενήσαντες οϋτω τούς άλλους κατά ένα 
σοβαρόν ποσοστόν, άντιθέτως ;δέ έδωσαν άφορμήν 
νά αύξηθή ή κίνησις, άπό πέρυσι, κατά 10ο)ο περί
που. Γίοσοστόν δμως δυσανάλογον πρός τάς δημι- 
ουργηθείσας ύποχρεώσεις.

***
Ώς έμφαίνεται έκ τοΰ κατωτέρω δημοσιευομέ- 

νου πίνακος, κατά τήν λήξασαν κινημ. περίοδον 
1936 1937, ό άριθμός τών τεθεισών είς κυκλοφορίαν 
νέων ταινιών δέν ύπερέβη τόν τής προηγουμένης 
περιόδου 935 36, μολονότι τά λειτουργήσαντα έφέ
τος α’ βιζιόν κεντρικά Κινηματοθέατρα άνήρχοντο 
είς τόν άριθμόν 9 έναντι τών 7 τής παρελθούσης 
τοιαύτης. Τοΰτο όφείλεται πρώτον δτι δέν έλειτούρ- 
γησε τό Κοτοπούλειον, δεύτερον είς τό δτι τά δύο 
νέα Ρέξ καί Όρφεύς έβράδυναν νά κάμουν έναρξιν 
λόγφ τής μή έγκαιρου άποπερατώσεώς των, τρίτον 
δτι είς πλείονα τοΰ ένός Κινηματοθεάτρου καί 
κυρίως είς τά τής «Έλλην. Κινημ. Ένώσεως» προε 
βάλλετο ταύτοχρόνως μία καί ή αύτή ταινία καί 
τέταρτον δτι εις τόν 'Απόλλωνα, έξαιρετικώς, προε
βλήθησαν έφέτος όλίγαι ταινίαι α’ προβολής.

Δέον έπίσης νά ληφθή ύπ’ δψιν, δτι είς τόν όλι-

•ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗ^: 11

κόν άριθμόν περιλαμβάνονται καί 15 νέαι ταινία- 
προβληθεϊσαι κατά τό παρελθόν θέρος είς τόν θεριι 
νόν Κινηματογράφον Ρουαγιάλ αΐτινες, κατά τήν 
γνώμην μας, δέν πρέπει νά ύπολογισθοΰν, δεδομένης 
τής δλως έξαιρετικής περιπτώσεως.

Οϋτω έκαστος Κινηματογράφος κατά τήν λήξα
σαν κινηματογρ. περίοδον 1936 1937 προέβαλε συνο
λικώς τόν κατωτέρω άριθμόν νέων ταινιών.
Κινηματογ. Ρέξ Ταινίαι 17

» Τ ιτάνια » 26
» Παλλάς > 26
» Όρφεύς 22
» ’Αττικόν > 27
» Σπλέντιτ > 23
• Πάνθεον » 26
» Ίντεάλ > 23
» 'Απόλλων > 16
» Άλάμπρα » 12
» Βρεττανία > 1
» Ροζικλαίρ > 30
» Μαζέστικ > 36
. Ελλάς 18
» ’Αθηναϊκόν χ> 19
» Άτθίς » 1
» Ρουαγιάλ (θερινόν) 15

Τό δλον ταινίαι 338
Έναντι τής προηγουμένης περιόδου 1935 36 καθ’

ήν προεβλήθησαν 3.3 νέαι ταινίαι.
Ένταΰθα δέον νά σημειωθή δτι είς τούς άνωτέ

ρω άριθμούς νέων ταινιών, δέν περιλαμβάνονται αί 
προβληθεϊσαι ταινίαι θρησκευτικού περιεχομένου 
(«Γά πάθη τοΰ I. Χρίστου», «Ό Βασιλεύς των Βασι
λέων-, «Μπέν Χούρ·) ώς και ή «Σερενάττα Σοΰ- 
μπερτ», αΐτινες δέν πρέπει νά θεωρούνται νέαι 
ταινίαι καί δεδομένου δτι συμπεριελήφθησαν τό 
πρώτον εις τούς καταλόγους τών έτών έκείνων 
κατά τά όποια τό πρώτον παρουσιάσθησαν έν 
Έλλάδι

***
Έτερος συγκριτικός πίναξ τής κινήσεως τών 

διαφόρων γραφείων έκμεταλλεύσεως ταινιών, δίδει 
μίαν σαφή γνώμην τής αύξομοιώσεως τής κινήσεως 
τών γραφείων κατά τήν τελευταίαν τετραετίαν·

Έκ τοΰ άνωτέρω δημοσιευομένου πίνακος κατα
φαίνεται δτι τά ήνωμένα γραφεία Άμολοχίτη-Βουλ·

Γ ραφεία 
Έκμεταλεύσεως

Αί. τεθεΐσαι εις κυκλοφορίαν 
ταινίαι κατάτάς κιν.περιόδους
1936 37)1935-36 | 1934-35 1933-34

Άμολ. ΒουΛγ. A.L.K Ε 74 59 - —
Άμολ. Βουλγαρίδη — — 25 30
A Ε.Κ.Ε — — 19 13
Έλλην. Κινημ. "Ενωσις 57 77 67 66
Γουώρνερ Φ Νάσιοναλ 46 36 — —
Μέτρο ΓκόλντουϊνΦίλμς 25 23 21 24
Φόξ Φιλμ 23 37 43 17
’ Αθήνα Φιλμ 33 16 4 8
’Ιωσήφ Μαργουλής 16 18 17 13
Άνζερβός 15 19 13 11
Έμμ. Καλόγηρος 11 — — —
Λύρα Φιλμ 10 — — —
’Αστάρια Φιλμ 9 — — —
"Ατλας Φιλμ 4 7 — —
Άνων. Κινημ. Εταιρία 3 12 18 31
Μαύρο Φιλμ 3 1 — —
■ Αναργ. Σαντΐκος 3 — — —
Τηλ. Σπυρίδης 3 13 18 21
Μονοπόλ Φιλμ 2 —— — —
Κ. Σουλίδης 1 4 6 1

Διάφορα άλλα — 1 16 13
Σύνολον ταινιών 338 323 267 248
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γαρίδη καί Α.Ε.Κ.Ε. ήλθον πρώρα είς κίνησιν, θέ- 
σαντα είς κυκλοφορίαν 25 ταινίας έπί πλέον τής 
περυσινής περιόδου. Μεγαλύτερου έπίσης άριθμόν 
ταινιών διέθεσαν έφέτος τά γραφεία «Γουώρνερ 
Μπρός-Φέρστ Νάσιοναλ·, «Μέτρο Γκόλντουϊν» καί 
«Άθηνόί Φιλμ» και μικρότερον τοιοΰτον ή «Έλλην. 
Κινημ "Ενωσις», I. Μαργουλή, «Άνζερβός», «"Α
τλας Φίλμ», «Άν. Κινημ. Εταιρία» Τηλ. Σπυρίδης 
κ.ά. Τριάκοντα νέας ταινίας διέθεσαν έπίσης τά νέα 
γραφεία Έμμ. Καλογήρου, «Άστόρια Φίλμ» καί 
«Λύρα Φίλμ».

Ό άνωτέρω πίναξ μας δεικνύει έπίσης καί τό 
άσκοπον τοΰ μέτρου τοΰ περιορισμού τής είσαγω- 
γής κινημ. ταινιών, δεδομένου δτι κατά τήν λήξα- 
σαν περίοδον 1936—37, είσήχθησαν όλιγώτεραι ται- 
νίαι άπό δσας κατά τήν περίοδον 1935—36, μολονότι 
έλειτούργησαν έφέτος περισσότεροι Κινηματογρά
φοι. Διότι άπό τόν συνολικόν άριθμόν τών 338 ται
νιών δέον ν’ άφαιρεθοΰν αί 15 προβληθεΐσαι είς τό 
θερινόν Ροναγιάλ κατά τήν θερινήν περίοδον 19j6 
οίτινες δέν είσήχθησαν βεβαίως διά τάς άνάγκας 
τής ληζάσης περιόδου. Επομένως δέν πρέπει νά 
ληφθή ύπ’ δψιν δ άριθμός 338 άλλά μεΐον 15. Άρα, 
δσαι είσήχθησαν καί πριν ή ληφθή τό μέτρον τοΰ 
περιορισμού.

* * *
Κατόπιν άναφορας 20 έκ τών μελών τής Π. Ε. Κ. 

πρός τό Ύφυπουργεΐον Εργασίας, δπως_έπέμβη 
τούτο διά τήν τακτοποίησιν τών Διοικητικών ζητη
μάτων τοΰ σωματείου, λόγφ τής όμαδικής παραι- 
τήσεως 8 μελών τοΰ Δ. Σ., πλήν τοΰ ταμία κ. Σπυ- 
ρίδη, τό άνωτέρω Ύφυπουργεΐον διά διαταγής του 
πρός τόν έπόπτην έργασίας κ. Πολιτόπουλον, συνε- 
κάλεσε έκτακτον γεν. συνέλευσιν τών μελών τής 
Π-Ε.Κ. ήτις και έγένετο, κατόπιν προσκλήσεως τοΰ 
κ. Πολιτοπούλου, τήν Τρίτην 8 ’Ιουνίου έ. έ. είς τήν 
αίθουσαν τοΰ Κινηματογράφου Τιτάνια.

Κατά τήν συνέλευσιν αύτήν προσήλθον πλέον 
τών 40 έκ τών έν τάξει μελών, άτινα ύπέδειξαν 
προσωρινόν πρόεδρον τόν κ, 1. Φΐνον (παραιτηθέν- 
τος ώς γνωστόν τοΰ προέδρου κ. Ν. Γαΐτη). Έν 
άρχή, άφοΰ έξέθεσε τόν σκοπόν τής συγκλήσεως 
τής έκτάκτου αύτής γεν. συνελεύσεως ό κ. Πολιτό- 
πουλος, δ κ. Άντών. Ζερβός υπέβαλε τήν παραίτη- 
σίν του άπό μέλους τής Π Ε.Κ. δστις, δικαιολογών 
αύτήν, είπεν δτι έχει τόσην μεγάλην κοιλίαν ώστε 
νά μή δύναται νά σκύψη διά νά άτενίση μερικούς 
νάνους πού ύπάρχουν είς τούς κόλπους τής Π. Ε. Κ.

Καί ό κ. Μαυροδημάκης άκούσας τά περί κοιλίας 
τοΰ κ. Ζερβού, τόν έδικαιολόγησε είπών : «Μά βέβαια, 
άφοΰ έφαγε έναν Μαύρο, μπορούσε νά μήν έχή με
γάλη κοιλιά;».

Κατόπιν ώμίλησαν οί κ. κ. Ν. Γαΐτης, Φ. Φίνος, 
Κ. Χλοΐδης, Γ. Παπαστόφας καί Η. Οικονόμου, οίτι- 
νες άφοΰ έξέθεσαν τήν κατάστασιν τής Π Ε.Κ. λόγφ 
τής άρχομανίας άλλά καί τοΰ πείσματος τοΰ κ. 
Σπυρίδη, έζ αιτίας τοΰ δποίου βλάπτονται ΰψιστα 
συμφέοοντα τών Κινηματογραφιστών, έζήτησαν ν' 
άποδοθή μομφή κατά τοΰ ύπαιτίου τής καταστάσεως 
αύτής κ. Σπυρίδη Ό κ’. Σπυρίδης δικαιολογών τήν 
στάσιν του, καταλήγει δτι δέν έννοεΐ νά παραι- 
τηθή τής θέσεως τοΰ ταμία καί πρό παντός τοΰ 
ταμείου, άφοΰ ή τακτική συνέλευσις τόν έξίλεξε δΓ 
έν έτος, τό όποιον λήγει τόν Δεκέμβριον.

Κατόπιν τών άνωτέρω δ κ. θ Δαμασκηνός ύπο- 
βάλη πρότασιν περί άρσεως τής έμπιστοσύνης άπό 
τό Διοικ. Συμβούλιον, εις παρατήρησιν δέ, δτι τό 
Δ. Συμβούλιον έχει ήδη παραιτηθή πλήν τοΰ περι
έργου ταμία, ζητεί νά άρθή ή έμπιστοσύνη άπό τόν 
ταμίαν κ. Σπυρίδην. Ή πρότασις γίνεται δεκτή καί 
γίνεται μυστική ψηφοφορία καθ' ήν έδέχθη παμψη- 
φ«ί ή συνέλευσις τήν πρότασιν τοΰ κ. Δαμασκηνοΰ 

περί άρσεως τής έμπιστοσύνης άπό τόν κ. Σπυρί 
δην.

Παρά τήν πανηγυρικήν αύτήν άποδοκιμασίαν, 
έγειρόμενος δ κ Σπυρίδης λέγει δτι δέν έννοεΐ νά 
παραιτηθή καί νά έγκαταλείψη τό ταμεϊον, άλλά θά 
παραμείνη ύπεραμυνόμενος τών Ιδεών του(;).

Έν τέλει, καί παρά τήν ύπόδειξιν τοΰ έκπροσώ- 
που τοΰ Υπουργείου κ Πολιτοπούλου, δτι πρέπει ή 
συνέλευσις νά προχωρήση ήδη πρός τάς Αρχαιρε
σίας διά τήν συμπλήρωσιν τών παραιτηθέντων 8 έκ 
τών 9 μελών τοΰ Δ. Συμβουλίου, ή συνέλευσις, μή 
δεχθέντος ούδενός μέλους νά συνεργασθή μέ τδν 
περίεργον αύτόν ταμίαν, άποφασίζει διά ψηφοφορίας 
τήν άναβολήν τών άρχαιρεσιών.

"Ηδη είς τό Ύπουργεϊον έναπόκειται νά λάβη 
άποφάσεις καί νά έπιβάλη ή τήν παΰσιν τοΰ ταμία 
κ. Σπυρίδη ή συμπληρωματικός έκλογάς τών παραι- 
τηθέντων μελών

Καί είς μέν τήν πρώτην περίπτωσιν τά πράγματα 
θά έξελιχθοΰν δμαλώς.

Είς τήν δευτέραν δμως, ποιον θά είναι τό άποτέ- 
λεσμα, έφ' δσον ούδέν μέλος δέχεται νά σύνεργα 
σθή μέ τόν περίεργον αύτόν άνθρωπον;

Μοιραΐον λοιπόν θά είναι νά μείνη άκυβέρνητον 
τό σωματεϊον είς έποχήν καθ’ ήν ή τάξις τών Κινη
ματογραφιστών έχει νά άντιμετωπίση ζητήματα 
σοβαρότατα διά τά άμεσα συμφέροντά της.

Παραδίδομεν λοιπόν τόν κ. Σπυρίδην είς τήν 
κρίσιν τών συναδέλφων του διά νά έκτιμήσουν άνα- 
λόγως τόν βαθμόν τών εύθυνών του άπέναντι τών 
έπαγγελματικών των συμφερόντων.

* *
Έκοινοποιήθη άρμοδίως έγγραφον τοΰ Υπουρ

γείου τών Οικονομικών διά τοΰ όποιου καθίσταται 
γνωστόν δτι, κατά τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 26 τοΰ 
ύπ’ άριθ. 553)1937 αναγκαστικού Νόμου αί άποδείξε_ις 
πληρωμής δικαιωμάτων έγγραφής καί συνδρομών 
τών μελών Σωματείων, Συλλόγων ή άλλων Ενώ
σεων καί δργανισμών, ύποβάλλονται έφεξής είς 
τέλος τής κλίμακος τοΰ άρθρου 14 τοΰ Κωδικός 
τών Νόμων περί τελών χαρτοσήμον δπερ βαρύνει 
τόν λήπτην τής άποδείξεως.
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©3 σαχλόν ίκη
Χειμερινά.

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα Μυστική υπηρε
σία·, «‘Ο δρόμος ιών άετών» καί « Ερωτικές καδρίλλιες».

Διονύσια, Προιβλήθησαν τά έργα «Στέλλα Πάρις», 
«Άσχολίαι συζύγων», «Έπί τέλους μόνοι» καί «Ναυτική 
περιπέτεια».

Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «12α όδός», «Πάντα 
νικητής», «Φτωχό πλουσιοκόριτσο», «’Ακάνθινος δρόμος» 
καί «Στά βάθη τής ζούγκλας».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύχτα στόν 
Δούναβι·, «Δημόσιος ήρως ύπ’ άριθ. 1» καί «Τά δύο 
κοθόνια».

Άλκαζάρ Πρεεβλήθησαν τά έργα «Ό έρως οδηγός», 
«‘Ο κόμης είναι κορίτσι», «Τό σπήτι τοΰ μυστηρίου», 
«Τσινγάνικο ρομάντσο» καί «Ή δεσποινίς λοχαγός».

" Ε&νικόν. Προεβ ήθησαν τά έργα «Ή πόρτα τών 
ονείρων-, «‘Η κληρονομιά τοΰ "Εντυ», «Γυναίκα τής 
ταβέρνας» καί «Δύο είδη κοριτσιών».

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Αποχαιρετισμός 
στή σημαία», «Ό πόθος», «’Αντωνία» καί «Ή νήσος τών 
τίγρεων».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο "Εντυ στά 

αρέμισ», «‘Ο Τσάρλυ Τσάν στή Σαγκάϊ», «Καπετάν Γο- 
ίλλας» καί «‘Ο δρόμος τών ήρώων».

Αττικόν, Προεβλήθησαν τά έργα «Ή μνηστή τοΰ 
Φρακενστάϊν», «Αστυνομικά κατορθώματα», «ΟΙ λογχο
φόροι τής Βεγγάλης», ένα τοΰ Ρίτσαρ Τάλματζ καί ένα 
τοϋ Τόμ Τέϋλορ.

Ίλιον Προεβλήθησαν τά έργα «Ό καπετάν Γενάρης» 
«Υποβρύχιον βασίλειον», «Σαγκάϊ», «Ή σκιά ποΰ κατη
γορεί», «Νύχτες στό Χόλλυγουντ» καί «Τό καμπαρέ τών 
ονείρων».

Άχίλλειον. Προεβλήθη «Τό δράμα τοΰ Μάγιερλιγκ».
Κνβέλεια, Προεβλήθησαν τά έργα «Μόσχα-Σαγκάϊ», 

«Τό δράμα τοΰ Μάγιερλιγκ» καί «Νοκτοΰρνο».
Θερινά.

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ερωτικές καδρίλ 
λιες», «Συζυγικά σκάνδαλα», «Βικτώρια» καί «ΟΙ λύκοι 
μεταξύ των».

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κύριος προΐστάμε- 
νος», « Γό ξημέρωμα τής δόξης» καί «Μικρά έπαναστάτις».

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρυθμοί έρωτος», 
«Τό ρόδον τοΰ μεσονυκτίου», «Το πλήρωμα» καί «Ζου- 
αννίτα».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή γόνδολα τών 
χειμερών», «Άμφιτρύων» καί «‘Η επιστροφή τοΰ Μαν· 
τσοΰ».

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό πλήρωμα», 
«Είδύλλιον στό Βόλγα», «Τό ρόδον τοΰ μεσονυκτίου», 
«Κάστα Ντίβα» καί «‘Ο πόθος των».

Δελφοί. Προεβλήθησαν τά έργα «Κάστα Ντίβα» καί 
«Ό πόθος των».

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή πρώτη φλόγα», 
«Κατηγορητήριον», «Τό πλήρωμα», «‘Ο αρχιστράτηγος» 
καί «Καστα Ντίβα».

Μοσχώφ Προεβλήθησαν τά έργα «Ρυθμοί έρωτος», 
♦ Νυχιες στό Χόλλυγουντ» καί «Ύπό δύο σημαίας». 
Πάτρχι.

Ζενί&. Προεβλήθησαν τά έργα «Τάρας Μπούλμπα , 
«Ό δρόμος τών αετών» καί «Μόσχα-Σαγκάϊ».

Οϋφα, Προεβλήθησαν τά έργα «Ρώμ Εξπρές», «Τό 
παληκάρι τής φακής», «Ό δρόμος τών αετών», «Τάρας 
Μπούλμπα» καί «Ό πόλεμος τοΰ έγκλήματος».

Άνδριόπουλος
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα Σπασμένες άλυσ- 
σίδες», «"Εγκλημα ή αυτοκτονία», «Ή φυγή τοΰ Ταρζάν», 
«"Οχι πειά γυναίκες», «Θά ο’ άγαπώ παντοτεινά», «Σι- 
μούν», «Πρό παντός ψυχραιμία» καί «Ό δρόμος τών 
αετών».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα ·Τό πήδημα τοΰ 
θανάτου», «ΟΙ αετοί τών θαλασσών», «Ένέδρα καί έκδί- 
κησις», «Μυστήρια κινεζουπόλεως», «Ό κεραυνός τοΰ 
Σιλβάρ «Τό καράβι τοΰ τρόμου», «Ό έκδικητής τών 
ερυθρόδερμων». «Χαμέιη πολιτεία», «Ό δαίμων τοΰ 
Τεξάς», «Στά σύνορα τής Ισπανίας», «Τό σύνθημα τοϋ 
Ζορρό», «Πνευματισμός καί έγκλημα», «Ό άφοβος 
Μπόμπ», «Δεσποινίς Μότζαρτ» καί «Τό βουνό τών κεραυ
νών».

Κύματα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό εχθρός τής 
κοινωνίας», «Κάτω άπό τήν αγχόνην» καί διέκοψε τάς 
προβολάς του.

Έσπερος (&ερινός). Προεβλήθησαν τά έργα «Σονάτα 
Κρόΰτσερ», «Ούγγαρέζικο αίμα», «Ντανιέλλα», καί «Δε
σποινίς Μότζαρτ».

Θέτις (ϋ-ερινόν). Δίδει παραστάσεις ό θίασος Άλικης 
- Μουσούρη «.Νέζερ. Χ.Π
Αάρ-σα

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα Σερενάτα Σοϋμπερτ», 
«Γολγοθάς», «Ρώμ ’Εξπρές», «Κοιτώνες κοριτσιών», 
«Μαρία Σιούαρτ», «Είς τήν υπηρεσίαν τοΰ Τσάρου», 
«’Ερωτικές άναποδιές», «Ζίγκφιλδ», «Γκαρσόν», «’Οταν 

ή θύελλα ξεσπά», «Τραγωδία έρωτος» καί «Επικίνδυνη 
γυναίκα».

"Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ενα δράμα’μέσ’ 
τήν ζούκγλα», «Ζωντανή μούμια», «‘Υπό δύο σημαίας», 
«Καζίνο ντέ Παρί», «Ό πόλεμος τοΰ έγκλήιιατος», «Ό 
πανικός», «Τό παληκάρι τής φακής», «Αύτοκρατορικό 
ρομάντζο», καί «Περιπέτειαι δολλαριούχου».

Φρούριον. Προεβλήθησαν τά έργα «Νιανιέλλα», «Τρα
γωδία ένός πατέρα», «'Αστυνόμος ύπ' άριθ. 13», «Ένα 
έγκλημα στή Βουδαπέστη» καί «Νιμπελοΰγκεν».

Τιτάνια (&ερινός). "Εναρξις εντός τών ημερών ύπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Τρυφωνίδη. Μπακογιάννης 
Σέοοαι

Ιίάνθεον Προεβλήθη τό έργον «Ό δρόμος τών 
ήρώων» καί διέκοψε τήν προβολήν του λόγφ τοϋ θέρους.

Κρόνιον, Έδωσαν παραστάσεις οί θίασοι Β. Άργυ- 
ροπούλου καί Γ. Ξύδη. ,

“Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Σόου Μπώτ», 
«Νανά», «Ραμόνα», «Εύθυμη Μαριέττα», «‘Η γόησσα 
τοϋ Μόντε Κάρλο», «ΟΙ προδόται» καί «Σαβόΐ 217»’.

’Εντός τής εβδομάδας κάμει έναρξιν ό θερινός Τιτά
νια πρώην “Οασις ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ I. Ζιβερ- 
δινοΰ. Βακιρτζής
Κομοτινή

"Αττικόν (&ερινόν). Προεβλήθησαν τά έργα «Τοΰνελ 
9 δέν άπαντά», «Καπετάν Γενάρης», «'Υποβρύχιον βασί- 
λειον» καί «Νύχτα γάμου».

Χινε Πάρκ ‘Υπό τήν έπωνυμίαν αύτήν έκαμε έναρξιν 
ό νέος Κινηματογράφος καί προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν 
τά έργα «Ό πόθος», «’Ανάμεσα σέ δυό καρδιές», «Νόκ 
"Αουτ», «Επικίνδυνος αποστολή» καί «Οί καλικάντζα
ροι». Άθανασιάδης
Ξάνθη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ραμόνα» καί «Ό 
καπετάν Γενάρης» καί διέκοψε τάς προβολάς του λόγφ 
τοΰ θέρους.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό ταγκό τοΰ 
θανάτου» καί «Ό καπετάν Γενάρης» καί διέκοψε έπίσης.

Τιτάνια (&ΐρινόν), Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά 
νύχτα στήν "Οπερα». «Μή μέ ξεχνάς», «Μαζούρκα» καί 
«Το ήμερολόγιον μιάς ερωτευμένης».

"Ωραία Θέα ί&ερινόν). Έκαμε έναρξιν μέ τ> έργον 
«Άβε Μαρία». Παρασχίδης

’Ιωάννινα
Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σαβόΐ No 217», 

«Άννα Καρένινα» καί «Πρό παντός ψυχραιμία».
Κολβάτσος

X α λκ I ς
Κεντρικόν, Προεβλήθησαν τά έργα «Εύθυμοι Αλή

τες», «Ναυτική παρέλασις», «‘Η κληρονομιά τοΰ Έντυ», 
«Λουΐ Παστέρ», «Έπί τά ίχνη τών γκάγκστερ», «Τά δύο 
κοθόνια», «Γλεντώ τή ζωή μου», «Γκάρτσια», «Ματωμέ
νος θησαυρός», «Τό γαλάζιο βάλς», «θάλασσες — τής 
Κίνας», καί «Κοιτώνες κοριτσιών».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άετός καί τό 
γεράκι», «Άγριο κυνηγητό», «Τό καράβι τοΰ θανάτου», 
«Τό αύτοκίνητον 99», «Γιατί νά δουλεύουμε;», «Ό άν
θρωπος σκιά», «Κόκκινη Τσαρίνα», «’Αντωνία», «Ένας 
μεγάλος έρως τοΰ Μπετόβεν», «Τό μυστήριον τοΰ Εξ
πρές» καί «Τό άγκάλιασμα τοϋ θανάτου». Λνκόπ.
Κέρκυρα

Φοϊνιξ. Προεβλήθησαν τά έργα « Άλλότρια», «Νύχτες 
Χαβάης», «Νύχτες αγωνίας», «Ή επιφυλακή», «Μπου- 
μπούλ ό βασιλεύς τών γκάγκστερ», «Ρομπέρτα , «Ό κ. 
άπό τήν ’Οξφόρδη », «Σκιές ποΰ περνόΰν», «Ένα τρα
γούδι άπό τή Βιέννη», «Δέν είμαστε πιά παιδιά» καί 
«Ταξεϊδι χωρίς τέλος».

’ξίκταΐον Έκαμε- έναρξιν καί προεβλήθη τό έργον
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«Αψηφώντας τδν θάνατον».
Σύρος

Πάνθεο* (θερινό*). Προεβλήθησαν τά έργα «Ή δε 
σποινϊς προϊσταμένη», «'Αννα Μαρί», «‘Η καρδιά τοΰ 
ναύτη», «Τά δύο χαμίνια», «Τά σκάνδαλα» καί «Ή χα
ραυγή τής δόξης» Συνοδινάς

A'iyiev
Παρθένων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά δύο χαμίνια», 

«Ματωμένη χαραυγή», «Λέσχη μεσονυκτίου», «Τά από
κρυφα τής Τσέκας», «Τό ασθενές φΰλον» καί «Ό χσρτο 
παίκτης»

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό σύνθημα 
τοϋ Ζορρό», «Σκάρφες», «Βαρώνος άτσίγγανος», «Δέν 
είμαστε πιά παιδιά», «01 φαγάδες», «Στά βάθη τής 
ζαύγκλα:», «‘Ο θρυλλικός Δον Ζουάν», «Τυφών« καί 
«Χρυσή πεταλούδα». Καρβέλας

Χίος
Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η Άνάστασις», «‘Ο 

κατακτητής», «Μταλλάντα», ’Καφέ Μόσχα» καί «Λου
κρητία Βοργία». 4. Βονδονρης

'HpaxXcev
Μιν&α. Προεβλήθησαν τά έργα «Στά βάθη τής γής» 

καί «Ό άσωτος υΙός».
Πονλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «Φροϋλάΐν Λίλη», 

«Πριγκήπισσα Νάντια» καί «*0 ένοχος».
Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο κόκκινος καβαλ- 

λάρης» είς επεισόδια», «Ή γυναίκες άγαποΰν τόν κίνδυ
νον» καί «Στά βάθη τής γής»·

Άλχαζάρ (θερινός). Προεβλήθησαν τά έργα · Ρύζ 
Μαρί» καί «Θάλασσες τή; Κίνας»

ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Γ. Δαρβέρης θεσ)νίκη 1-5 937 Μέχρ 30-4 938
θ. Χατζηνάκος » 1- 5-937 » 30-4-938
Δημ. Ρέγκος > 1- 5-937 30 4 938
Γ. Τσερουλάνης ςιάνθη 1- 5-937 » 30-4-938
Άπόλ. Μαγγλής Άθήναι 1- 5 937 30 4-938
Ρ. Schlatermund Alexandriel- 5-937 3 -4-938
Γ. Παπαλεξάνδρου AMΑΡΟΥΣΙΟΝ 1- 5-937 » 30-4-938
Κιν. Ροζικλαίρ Άθήναι 1- 6 937 » 30-5-938
1. Τσαμαδός » 1- 6 937 » 30 5 938
Δημ. Σκούρας ·» 1- 6 937 » 30 5-938
Άθηνά Φίλμ X- 1- 6 935 30 5 938
Γ. Γεωργόπουλος » 1- 4 937 » 30-3-938
Ί. Χατζηδημητρίου Μυτιλήνη 1-10 936 » 30 9 937
Κινημ. Κρόνιον Σέοαι 1- 5-937 » 30 4 938
Ν. Γούδας Δράμα 1- 5 937 » 30-4-933
Warner F. National Άθήναι 1- 5-937 ,. 30- 4-938
Άν. Κινημ. 'Εταιρία »« 1- 5-937 ,, 30- 4-938
Κ. Ρώμπαπας καί Σια ,, 1- 5 937 ,, 30- 4-938

0 ΖΑΚ ΝΤΕΒΑΛ
ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

‘Ο διάσημος γάλλος συγγραφεύς ΖΑκ Ντεβάλ, ό δημι
ουργός τοΰ «Τόβσριτς» τής «Λέσχης Γυναικών» καί τόσων 
άλλων χαριτωμένων έργω>·, εΰρίσκεται είς τό Χόλλυγουντ 
δπου προσεκλήθη υπό τής «Τουέιτιεθ Σέντσορυ · Φύξ 
Φίλμ» διά τϋν συγγραφήν πρωτοτύπων σενάριο. Ήδη τό 
πρώτον του έργον «Καιρέ Μιτροπόλ», κατά σκηνοθεσίαν 
τοΰ Έντ-υσρντ Γκρίφφιθ καί μέ πρωταγωνιστάς τήν 
Λορέττα Γιωγκ, τόν νέον γόη»α Τάϊρον Πά<υερ κοί τδν 
Άντόλφ Μενζοΰ, παραγωγής Τονέντιεθ Σίντσορν-Φόξ, 
γνωρίζει καταπληκτικός έπιιυχίσς.
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ΑΘΗΝίΙΝ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ · ΕΠΑΡΧΙΑΝ
ΕΧΟΥΝ ΕΦΟΔΙΑΣΘΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ

REX
ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΕΓΓΥΟΝΤΟΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ
Α/ΛΕΣΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣ/ΛΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Έγκεκριμμένοι ύπό τής Πυροσβ. Υπηρεσίας 

ΤΐΛ\αι ΕΚΤΟ? ^ΥΝΟΓΟΝΙΓΜΟΥ 

ΖΗΝΩΝ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ 
Σωκράτους 43 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλεφ. 52.476



Οί τρεις περίφημες δημιουργίες του :

ΝΥΧΤΕΣ ATDNIAJ,, - “ΠΤΑΗΤΕΣ 0ΑΛΑΣΣΗΣ,, - “ΑΡΕΜΟί ΠΡΟΣ ΤΗΝ iOilH 
τόν άνέδειξαν ώς τόν καλλίτερον ήθοποιόν τής όθόνης. 

‘Η τελευταία του παραγωγή

Π^Ντ^ ΝίΚ Μ τ Η σι
τόν άναβι βάζει στά ουράνια γιατί πραγματιχώς Υποδεικνύεται 

ή&οποιός μέ τό πλέον πολυσύνθετο ταλέντο.

·■

ΤΖΕΗΜΣ KAfKNEV
Ό πειό άγαπημένος ήθοποιός τής δθόνης πού κάθε του έμφάνισις 

είναι πάντοτε έπιττχία

ΠΑΝΤΑ ΝΙΚΗΤΗΣ
Είναι ή ταινία πού χαρίζει στόν θεατή δύο ώρες αληθινά ευχάριστες μέ τό 
έξυπνο παίξιμο τοϋ ΤΖΕΗΜΣ ΚΑΓΚλΕΎ·, τή γεμάτη δράσι, χιούμορ 

καί εύθυμα επεισόδια ύπόθεσίν της.

Έκμετάλλευσίς

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILfflS HELLAS A. E


