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φΕί»ΝΔΝ Ι··Κ?Δ®ΛΧ
Ό περίφημος «άστήρ» τοΰ γαλλικού φίλμ, δ όποιος προσελήφθη ύπό τής 'Αμερικανικής έταιρίας 
W*rner Bros είδικως διά τό «γύρισμα» τής ταινίας «Ό βασιλεύς καί ή χορεύτρια ή όποια προ
βάλλεται ήδη μέ παταγώδη έπιτυχίαν είς δλον τόν κόσμον καί τής όποιας ή ύπόθεσις είναι παρ 

μένη άπό γνωστόν βασιλικόν είδύλλιον·
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ΠΑΝΤΟΤΕ

KiPAIZHTi
Μέ τό «άτοϋ» τής

ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥΙΝ ΜΑΥΕΡ

ΕΧΕΤΕ
ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ’ 

ΓΙΑΤΙ
ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΠΛΗΞΗ Η ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1937 - 1938

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΩΤΗ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΝΕΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,

Είς ιόν νέον νινημαιογμάψον XI Ν£ ΠΑΡΚ - ΑΘΗΝΩΝ 

(άλλοτε θερινόν θέατρον Κοτοπούλη)

τόπου Β | Κ Τ ° Ρ I A VII

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AICDQbllKOY
Θαύμα τελειότητας και άποδόσεως

ΕΙς τήν πόλιν ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ χ. Β. Πετρινός

τύπου ΒίΚΤθΡΙΛ IV
ΕΙς τήν πολιν ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ χ.’ΑΟ. Κουδυύνης

τύπου ΒΙΚΤΩΡΙΑ IV

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ

«.. άπό άπόψεως μηχανημάτων όμολογώ δτι είμαι τε
λείως ευχαριστημένος. Φθάνω μάλιστα μέχρι τού σημείου 
ώστε νά σάς εϊπω δτι ύπερέβησαν χαι τάς προσδοκίας 
μου καί δι* αύτό σάς εκφράζω είλικρινώς τάς ευχαρι
στίας μου...».

Α. ΒΛΑΤΑΚΗΣ - ΑΛΜΥΡΟΣ (Βόλου)

«... ή φυσιχωτάτη άπόδοσις τών μηχανημάταιν σας και 
ή θαυμασία προβολή των μάς επιβάλλει νά διαβιβάσωμεν 
ε’ις σάς καί τήν ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ θερμά συγχαρητήρια.

Γ. ΚΑΤΑΚΗΣ και Ν. ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ - ΠΤΟΛΕΜΑ Ι Σ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -ΑΛΒΑΝΙΑΝ -ΚΥΠΡΟΝ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

reQP. Δ. ΠΟΠΑΣΤΟΦΔΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13 ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛΕΦ 23 206



Μίσα στή πληθώρα τών αστυνομικών ?ργων πού προεβλήθησαν ίφ^τος

Μιά γυναίκα μέ σκοτεινό παρελθόν πού εξαγνίζεται.
Τό παιχνίδι της είναι τό απελπισμένο παιχνίδι ένός άνδρός. άλλ’ ή καρδιά 

της είναι ή καρδιά μιάς γυναίκας πού άγαπά.
Ενα κομμάτι ά*’ τό κινηματογραφικό διαμάντι πού έπέρασε μέ θρίαμβο 

τήν προπαρελθοΰσαν εβδομάδα στόν κινηματογράφο

ΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ

Τό άριστούργημα
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ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
*Ενα έργον μέ δυνατή καί συγκλονιστική ύπόθεσι 

παρμένη άπ’ τή ζωή τών κέντρων τής διασκεδάσεως μέ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑΝ 

τήν καλλιτέχνιδα τών μεγάλων έργων, τήν ώραιοτέραν ηθοποιόν 
τής οθόνης, τήν γυναίκα μέ τά πειό σαγηνευτικά μάτια

ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΑΝΓΟΥΤΚ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΖΙΣ:

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILIS HELLAS *. E.

Mil ΓΚΙΙ11» ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ
άπό το πολύκροτου εργον «LlLAS BLANCS'- ιοί Ούγγρου συγγραφεως 
ΑΑΝΤΙΣΛΑΟΥΣ ΦΟΝΤΟΡ, πού τό ερμηνεύουν οί καλλίτεροι γάλλοι ηθοποιοί

ΑΛΙΣ ΦΙΛΝΤ 
ΖΑΝ ΤΟΥΛΟΥ 
ZAN MAS 
ΡΟΔΑΝ ΝΟΡΜΑΝ 
ΑΜΠΕΛ ΤΑΡΡίΝΤ 
ΠΙΕΡ ΛΑΡΚΕ 
ΠΩΛΕΤ ΝΤΥΜΠΟΣΤ

Σκηνοθεσία τοΰ δαιμόνιου ΚΑΡΛ ANTON (Λευκοί Σκλάβοι)

Ή συναρπαστική ύπόθεσίς του, πού εκτυλίσσεται μέσα σιό κομψό 
καί πολυτελές περιβάλλον τής παρισινής άριστοκρατία; καί τό μυ
στήριον πού τό περιβάλλει κρατούν σέ συνεχή αγωνίαν τόν θεατήν.

ΕΝΑ ΦΙΛΜ ΠΟΥ Ε-ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ
Προεβληθη στό «ΠΑΝΘΕΟΝ»

Ιαινία τής

ΤΟΥΕΝΤΙΕΒ ΙΕΜΠΟΡΪ - ΦΟΞ ΦΙΛΜ
Κεντρικά Γραφεία
Έμμ. Μ πενάκη 6

Τηλεφ. 22-604
‘.Υπ)μα Θεο)κης 

Τσιμισκή 7
Τηλεφ. 28.9ό



«■I l - g

1 YNAPOMAI
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έτησία · Δρχ, JOO
Διά τους 'Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου και 
Τοαπέζας Έτησία Δρχ. 1000 
Διά τάς 5Αν, Έταιρ. > 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ
Έτησία συνδρομή δρχ. 350 
Αί συνδρομαί απαραι
τήτους προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ Κ INH Μ A ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ: ΙΔΡΥΣΕΩΣ Λ 924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟ/ΛΟΥ 
Γραφεία ‘Οδός SCKPATCYS Αρι8. 43 
(Α ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ, 4) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου: 52-400

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
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ΤΟ ZOYPNAA
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΟΥΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ 

ΧΤΕΨΕΟΧ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

«γυρισμένο» άπά ολόκληρον συνεργεΐον 
καί έξ όλοκλήρου

ΕΓΧΡΟΜΟΝ [TECHNICOLOR]
θά είναι είς τήν διάθεσιν τών πελατών μας, 
άμέσως μετά τήν πρώτην προβολήν του είς τό 

ΣΙΝΕΑΚ τών ’Αθηνών.

ΣΠΕΥΣΑΤΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1937-1938

Έκμετάλλευσις δι’ δλην τήν ‘Ελλάδα

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ 3ΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
Κ Λ I

1 A. t. Κ. Ε.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 ·

Απρίλιος. Ή εποχή αύτή είναι ή πιό σημαντική άπό 
άπόψεως κινηματογραφικών ζυμώσεων. Νέα συμβόλαια υ
πογράφονται νέοι “Αστέρες·, λανσάρονται, πυρετώδης κίνη- 
σις παρατηρείται στά διάφορα στούντιο και γενικά γίνον
ται μεγάλες προετοιμασίες γιά τήν προσεχή περίοδο. Αί 
ποοβλέψεις φέρουν πώς ή περίοδος αύτή θ·ά είναι κατά πολύ 
άνωτέρα τής έφετεινής.

'Ο συναγωνισμός τών μεγάλων εταιριών *Τουέντιε·& 
Σέντσορυ-Φόξ», « Μέτρο-Γκόλντουίν.· Ι'ουώρνερ Μπρος- 
Φερστ Νάσιοναλ-Κοσμοπόλιταν « ΤΤαραμάονντ». ·Ράν- 
τιο Πίκτσουρ*, Γιουνίβερσαλ·, ·'Ηνωμένων Κ λλιτε· 
χνων», τΚολούμπια < βρίσκεται σέ βαθ-μΰ πού εμπνέει 
Ανησυχίας. Κάθ-ε μιά άπό τις εταιρείες πού άναφέραμε 
προσπαθ-εί νά παρουσιάση τά σπουδαιότερα έργα. Εννοεί
ται δτι αί δαπάναι είναι έφέτος μεγαλύτερα! δλων τών 
προηγουμένων ετών.

“Ας προσπαθ-ήσωμεν νά δώσωμεν μιά ιδέα στους άνα- 
γνώστας τοϋ Κινηματογραφικού ‘Αστέρας’· τοΰ τ’: δά πα- 
ρουσιάση κατά τήν νέαν περίοδον ή Αμερικανική παραγωγή, 
εξετάζοντες τά έργα κάθ-ε εταιρίας ιδιαιτέρως.

*Ας άρχίσωμεν άπό τήν <Τουίντιεϋ· Σέντσορυ-Φόξ*. 
πού, δπως έξελίχθ-η σήμερον. είναι άναμφισβητήτως ό με
γαλύτερος κινηματογραφικός οργανισμός τοΰ κόσμου.

Στήν «Τουέντιεθ- Σέντσορυ - Φόξ» εργάζονται σήμερο* οί 
σκηνοθ-έται· Χένρυ Κίγκ. Τζώρτζ Μάρσαλ, Ρόϋ ντέλ Ρούθ-, 
Ταίη Γκάρνετ, Τζών Φόρντ, Ούΐλλιαμ Σέϊτερ, ’Ίρβιν Κιού 
μιγκς, "Εντουαρντ Γκρίφφιδ, Νόρμαν Τάουρογκ, Σύντνεϋ 
Αάνφιλντ κ. ά. υπό τήν γενικήν έποπτείαν τοϋ δαιμόνιου 
Ντάρρυλ Τζάνουκ. δ όποιος μετά τόν θάνατον τοϋ Ίρβιν 
Θάλμπεργκ, θ-εωρεϊται ό καλλίτερος σήμερον παραγωγός 
τοϋ Χόλλυγουντ. ;

Ήθ-οποιούς έχει τήν Σίρλεϋ Τέμπλ, τήν Σιμόνη Σιμόν, 
τόν νέον γόητα Τάϊρον Πάουερ, τήν Αορέττα Γιώγκ, τόν 
Ούάλλας Μπήρρυ, τήν Βαρβάρα Στάνγουϊκ, τόν Βίκτωρ 
Μάκ Αάγκλεν. τήν Μάντελεν Κάρρολ, τόν Ζάν Χέρσολτ, 
τήν Σόνια Χένι, τόν Πέτερ Αόρ, τόν μικρόν Φρέντυ Μπαρ- 
θ·όλομυ, τήν ’Ελίζαμπετ "Αλλεν, τήν Μαίντυ Κρίστιανς, τόν 
μικρόν Μίκυ Ρούνεϊ. τόν γνωστόν μας άπό τό «"Ονειρον 
θ-ερινής νυκτός», τήν Τζούν Αάγκ, τήν Γκλόρια Στούαρτ, 
τήν Άλις Φαίη. τήν Κλα’ιρ Τρέβορ, κ. ά.

’Επίσης γιά ώρισμένα φ’ιλμς εργάζονται ό τενόρος Ντίκ 
Πάουελ, τής Γουώρνερ Μπρος καί ό ωραίος Ρόμπερτ Ταί- 
ηλορ τής Μέτρο Γκόλντουίν, καθ-ώς καί αί γαλλίδες βεν· 
τέττες Ζερμαΐν Άσαί και "Ελσα Άργκάλ.

Ή νέα παραγωγή τής Τουέντιεθ- Σέντσορυ-Φόξ περι
λαμβάνει μεταξύ άλλων τά έργα :

Ιον) Οι Λόϋντς τον Λονδίνου (Lloyds of London), 
σκηνοθ-εσία Χένρυ Κίγκ. ΙΙρωταγωνισταί: MAvzsf.sv Κάρ
ρολ, Τάϊρον Πάουερ, Φρέντυ Μπαρθ-όλομυ.

2ον) ‘Η μικρά λα&ρεπιβάτις (Stowaway). Πρωταγω- 
νισταί ·■ Σίρλεϋ Τέμπλ. Άλις Φαίη, Ρόμπερτ Γιούγκ.

3ον) Λευκός Ίλιγγος (One in a million) Σκηνοθ-εσία 

Ρόϋ ντέλ Ρούθ. Πρωταγωνισταί Σόνια Χένι, ’Αντόλφ Μεν- 
ζοϋ, Ντόν ’Αμίτσε, Ζάν Χέρσολτ.

Τον) Τά απρόοπτα τής λεωφόρου. (On the avenue). 
Μουσική κωμωδία τοϋ διάσημου Ίρβιν Μπέρλιν. Πρωταγω- 
νιστοϋν ή Μάντελεν Κάρρολ, ό Ντίκ Πάουελ, ή ’Αλίς Φαίη 
καί οί αδελφοί Ρίτζ.

όον) Ό έβδομος ουρανός. (Seventh Heaven). Σκηνο
θεσία Χένρυ Κίγκ. Πρωταγωνισταί: Σιμόνη Σιμόν, Τζαίημς 
Στούαρτ, Μαίντυ Κρίστιανς.

6ον) Καφέ - Μετροπόλ. (Cafe Metropole). Πρωταγω
νιστούν: Αορέττα Γιώγκ. Τάϊρον Πάουερ καί ’Αντόλφ 
Μενζοϋ.

7ον) Ό τελευταίος σκλάβος. (Slave Ship). Πρωταγω
νιστούν · ό Ούάλλας Μπήρρυ, ό Γουώρνερ Μπάξτερ, ή ’Ελί
ζαμπετ "Αλλεν καί ό μικρός Μίκυ Ρούνεϋ.

8ον) “Ενας κτύπος στήν καρδιά. (Love is news). 
Πραταγωνιστοϋν Αορέττα Γιώγκ, Τάϊρον Πάουερ και Ντόν 
’Αμίτσε.

9ον Ή γυναίκα τον άδελφοΰ του. (His Brother’s 
Wife) μέ τό ζεύγος τής Μόδας Βαρβάρα Σάνγουϊκ, Ρόμ
περτ Ταίηλορ.

ΙΟον) Τό τραγούδι τής νοσταλγίας. (Banjo on my 
Knee). Πρωταγωνισταί Βαρβάρα Στάνγουϊκ. Τζόελ Μάκ 
Γκρή.

11ον) Ή μικρά Βή Βίλλη Βίνκυ. (Wee Willie win 
kie), άπό τό ομώνυμον μυθ-ιστόρημα του Κίπλιγκ. Πρωτα
γωνιστούν ή Σίρλεϋ Τέμπλ, ό Βίκτωρ Μάκ Αάγκλεν καί ή 
Τζούν Αάγκ. Σκηνοθ-εσία Τζών Φόρντ.

12ον) "Ενα αστυνομικόν δράμα. (Nancy Steele is mis 
ing/ κατά σκηνοθ-εσίαν τοϋ Τζώρτζ Μάρσαλ καί μέ ερ- 
μηνευτάς τόν Βίκτωρ Μάκ Αάγκλεν, τόν Ούώλτερ Κόν- 
νολυ, τόν Πέτερ Αόρ και τήν Τζούν Αάγκ.

13ον) Λευκός Κυνηγός (White Hunter) μέ τόν Γουώρ
νερ Μπάξτερ και τήν Τζούν Αάγκ.

14ον) ' Ϋπό τήν πορφύραν. (Under the Red Robe) 
μέ τόν Κόνρατ Φάϊτ καί τήν Άνναμπελλα.

Ιόον) Τό μυστήριον τής “Οπερας. (Charlie Chan in 
the Opera) έργον τρόμου καί περιπετειών, μέ τόν Μπόρις 
Κάρλωφ καί τόν Γουώρνερ ’Όλαντ.

ίβον) ‘Ο Τσάρλυ Τσάν ατούς 'Ολυμπιακούς. (Charlie 
Chan at the Olympics) μέ τόν Γουώρνερ ’Όλαντ.

17ον) "Ενα μεγάλο φιλμ μέ τόν Έντυ Κάντορ· ‘Ο Άλή 
Μπαμπάς πηγαίνει στήν πάλι. (Ali Baba goes to town), 
κατά σκηνοθεσίαν τοϋ Ντάβιντ Μπάτλερ.

18ον) Ό Κύριος Μότο. (Mr Moto) μέ τόν Πέτερ Αόρ.
19ον) Συρανό ντέ Μπερζεράκ. (Syrano de Bergerac) 

άπό τό περίφημον θ-εατρικόν έργον τοϋ Ροστάν. Παραγωγή 
Ρόμπετ Κεϊν.

R. Κ. Ο. (ΡΑΝΤΙΟ ΠΙΚΤΣΟΓΡΣ). — Η εταιρία αύτή 
παρουσιάζει μιά αισθητή καί Αξιοπρόσεκτη εξέλιξη. Ή έμπο.
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ριχές έπιτοχίες τής Κάθ-ριν Χέχμ«οορν, τής Γκραίης Μοόρ 
καί τοό ζεόγοος Τζίντζερ Ρότζερς—Φρέντ Άσταιρ, έπέτρε- 
φαν στούς διευθ-αντάς τήν «Ράντιο Πίκ'τσοορςη νά βττιμελη· 
βούν τήν νέαν των παραγωγήν.

Σήμερον έργάζονται διά τήν εταιρίαν ταότην ή Κάδριν 
Χέπμποορν, δ Φρέντερικ Μαρς, ή Τζίντζερ Ρότζερς, ό 
Φρέντ Άσταιρ, οί κωμικοί Γουήλερ καί Γοόλσεϋ, ό Πώλ 
Μιοΰνι, ή Μόριαμ Χόπκινς, δ Τζόιρτζ Όμπράϊαν, ή Γκραίϊ;ς 
Μοΰρ, ή γαλλίς ύφίφωνος Λίλή Πόνς, δ Φόστερ. ή Ίντα 
Λοοπίνο καί άλλοι δλιγώτερον γνωστοί.

Μεταξύ τών νέων έργων τής ‘•Ράντιοη άναφέρομεν :
1) *' Εμπρός στον διχαστή» (We’re On the Jury), μέ 

τούς X. Μπρόντερικ, Β. Μούρ καί Α. Λάτιμερ.
2) ΟΙ δαίμονες τών ϋ-αλασσών, (Sea Dervils) Πρώτα' 

γωνιστοδν Π. Φόρστερ, Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν.Ίντα Λοοπίνο.
3) «Ό δρόμος πρός τήν Κίναν? (China Passage).npo>- 

ταγωνιστεϊ δ Α. Τρέϊσ».
4) ·Κάλυτυ Στρήτ* (Quality Street). Πρωναγωνιστοΰν 

ή Κάθ-ριν Χέπμποορν καί δ Φράνσοτ Τόν.
5) < Ο Στρατιώτης καί ή Κυρία· (Soldier and Lady) 

μέ τόν Άντολφ Βόλμπρακ καί τήν Έλίζαμπετ Άλλεν.
6) «ΊΤ γυναίκα ποϋ αγαπώ· (Woman I love) μέ 

τόν Πώλ Μιοΰνι καί τήν Μόριαμ Χόπκινς.
7) «Θά χορτψωμτ» (Shall We Dance) μέ τό χορευ

τικόν ζεύγος Φρέντ Άσταιρ-Τζίντζερ Ρότζερς.
<8) *Ήση Γκόϊνγκ· (Heasy Going) μέ τούς κωμικούς 

Γουήλερ καί Γοόλσεϋ.
9) 'Θέλουν νά παντρευτούν» (They Wanted to Mar

ry) μέ τήν Μπίνυ Φάρνες.

Στό προσεχές τά νέα έργα τής Γουώρνερ Μπρος.

ΞΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ?

Έλάβομεν καί δημοσιεύομε» τήν κατωτέρω επιστολήν. 
Φίλε κ. Διει>θυντά,

Πρό δύο ή τριών μηνών, είχα διαβάσει στόν Αγαπητό 
μας «Κινηματογραφικόν ‘Αστέρα’ κάποια φιλική σύστασι 
πρός τήν διεύθυνσι τοΰ κινηματογράφου «Όρφεύς», ή 
όποια, κατά τά γραφόμενα σας, δέν έπέτρεπε τήν ελεύ
θερα είσοδο τών συναδέλφων στόν προαναφερθέντα Κι
νηματογράφο.

Έγώ προσωπικώς δέν έδωσα τότε σημασία σ' αύτό, 
έσχημάτισα δέ τήν άντίληήη ότι πρόκειται περί σειράς 
παρεξηγήσεων, έπειδή ουδέποτε μοΰ άπηγορεύθη ή είσο
δος στόν «Όρφέα».

Τήν παρελθονσαν όμως εβδομάδα, έπείσθην περί τής 
άληθείας τών όσων έγράψατε καί άνεκάλυψα μάλιστα ότι 
ή είσοδός μου όφείλετο στήν μεγαλοψυχία καί τήν ορθή 
όντίληψι τών δύό εύγενεστάτων και γνωστών θυρωρών 
τοΰ «Όρφέως».

Νομίζετε κύριε Διευθυντά. ότι πράγματι τό Συμβού
λων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, είναι έκεϊνο πού 
δυσφορεϊ στήν προκειμένη περίπτωσι:

Αμφιβάλλω απολύτως, διότι καί έτσι άν ήτο, -θά 
μπορούσε νομίζω, ό συμπαθέστατος Διευθυντής τοΰ Ός>- 
φίως», νά διαθέτη ·—10 δραχμές ήμερτισίως άπό τό. . 
πτωχό του βαλάντιο γιά τό άναλογοΰν ποσοστό τής 
Φιλεκπαιδευτική: Εταιρείας

Φαίνεται δμως ότι τό μόνο πού άπέκτησε ό άνθρωπος 
στή ζωή του, είναι τό χρήμα £καί ότι διόλου δέν όφελεΐ- 
ται άπό τό εΰγενές περιβάλλον μέσα στό όποιο ζή καί 
κινείται Μέ έκτίμησι

Π. X. Κωνσταντινίδης
Διευθ. Κινημ. «Μπομπονιέρα» Κηφισιάς.

Ζημ. Κ- Α. Μολονότι συμφωνοϋμβν άπολύτως μέ τόν έ.ηΐστο 
λογράφον μας, έν τούτοις έχομβν τήν γνώμην δτι δέν πρέπβι νά 
έπιρρίπτεται ή εύΦύνη μόνον κίς τόν κ. ΠαπαγεωργΙου, άλλά καί είς 
τόν συνβταΐρον του κ. Καλλιακούδαν, ό όποιος ήμπορεΐ νά είναι 
δνας πρώτης τάξεως νομικός» άλλά τούτο δέν προϋποθέτει 
καί καλόν συνάδελφον είς τό νέον του Επάγγελμα. Αν νομί-

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

77αραχα1ο£κτστ θερμώς οί άναγνώβται μας 
δπως. πΛν χρηματικόν δμβαβμα Αποστέλλουν 
ύι' έπιταγής Τραπέζης ’Αθηνών, Υποκατάστημα 
όδοΰ Εύριπίδου, In' ύνόματι τοϋ ήμτιέρου 3»βυ- 
θυντοΰ μ Έρ. Οικονόμου -Ζασχράτους 43. 
Αθήνας.

ΑΠΕΡΓΙΑ
ΕΙΣ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

Κατά τηλεγραφήματα Ικ Νέας Ύόρκης είς τά 
στούντιο τής κινηματογραφουπόλεως Χόλλυγουντ, 
έξερράγη απεργία ήτις και έπεκτείνεται. "Εξ χι
λιάδες υπάλληλοι τών στούντιο μεταξύ τών όποιων 
καί διάφοροι φιγκυρνά, εδήλωσαν διά προκηρύξεών 
των δτι δέν αναλαμβάνουν ευθύνην διά τήν Ασφά
λειαν τών ηθοποιών οιτινες β’ άποπειρώντο νά 
διασπάσουν τήν απεργίαν.

’Εξ άλλον έσημειώθησαν καί επεισόδια εξ α
φορμής τής απεργίας. ‘Απεργοί είσήλθον did τής 
βίας είς τα γραφεία τον συνδέσμου τών καλλιτε
χνών καί κατέστρεφαν τα έπιπλα κακοποιήσαντες 
καί τους μή μετασχόντας τής απεργίας, οί όποιοι 
ήσαν ίκεϊ συγκεντρωμένοι. Πέντε άτομα μετεφέρ- 
θησαν είς τά νοσοκομεία.

Οί μή μετέχοντες τής απεργίας καλλιτέχναι φω- 
τογραφοννται ύπό τών απεργών καί αί φωτογρα- 
φίαι των προβάλλονται πρό τοΰ κοινού. Εις ηθο
ποιός, θελήσας νά δίαμαρτυρηθή κατά τής μεθό
δου ταύτης, έκακοποιήθη ύπό τών απεργών.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΓΚΑΡΜΠΟ
Κατά τηλεγράφημα έκ Χόλλυγουντ πρός τά άγ· 

γλικά φύλλα, ή Γκρέτα Γκάρμπο διατρέχει τόν κίν
δυνον νά συλληφθη. Καί τούτο, διότι, κληθεΐσα νά 
έμφανισθή ενώπιον τοΰ δικαστηρίου, κατόπιν αγω
γής τοΰ Στράτερ εναντίον της, δέν ένεφανίσθη, ή 
δέ δίκη άνεβλήθη, Ώς έγράψαμεν, δ Στράτερ ζητεί 
άπό τήν Γκάρμπο 2000 λίρας, τάς οποίας, ώς λέγει, 
τής έδάνεισε τό 1924. ‘Η Γκάρμπο άρνεΐται τό 
χρέος της, άλλά συγχρόνως δέν προσήλθε τήν ήμέ- 
ραν τής δίκης ενώπιον τοΰ δικαστηρίου. ‘Η δίκη 
άνεβλήθη διά τήν 22αν ’Ιουνίου, ό δέ συνήγορος 
τοΰ Σιράτερ έδήλωσεν, ότι θά ζητήση τήν διά τής 
βίας προσαγωγήν τής Γκάρμπο, έάν και πάλιν ήθε
λε» άρνηθή νά προσέλθη.

ζουν δέ άμφότερυι οί συνεταίροι» ότι φερόμενοι ώς φέρονται Φά 
έπιτύχουν τήν πληρωμήν εισιτηρίου ύπό τών συναδέλφων των» τούς 
διαβεβαιοΰμεν ότι, τοιούτου είδους άνοιξιν, δέν θά Ιδουν οϋτε κατ* 
δναρ. ’Εκείνο μόνον πού έπέτυχόν άσφαλώς μέχρι τού®»? είναι ή 
άντιπάϋεια τών συναδέλφων ;ων

♦ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ Γ'Γτ'“υ!' >> I
Παραγωγή Milo Film

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΣΙ
(ay Rue de Paix)

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Ρέξ»
Έκμετάλλευσις: Άμολοχίτη, Βουλγαρίδη - Α.Ε.Κ.Ε

Σενάριο ένδιαφέρον ίσως, ώς δικαστικό πρόβλη
μα, άκατάλληλο δμως γιά τήν δθόνη. Μιά πολύ 
μπερδεμένη σειρά περιπετειών, δικαστικών άναζη- 
τήσεων καί ψυχικών, συγκρούσεων δπου διακρίνεται 
ίσως ή πρόθεσις τοΰ σκηνοθέτη νά έξυμνήση λίγο 
τούς λειτουργούς τής θέμιδος, δικηγόρους καί 
δικαστάς, γιά τήν άφοσίωσί τους στό καθήκον. Ό 
Ρισάρ Ποττιέ «γύρισε» τό φιλμ μέ γνώσι καί τέχνη 
καί κατόρθωσε· παρ’ δλα τά μπερδέμματα, νά τό 
κάνη άρκετά συναρπαστικό, παραμερίζοντας δσο 
μπορούσε _τούς ρωμαντισμούς καί τά μελοδράματα, 
άν καί ποϋ καί ποϋ ξεφεύγει, σέ σημείο μάλιστα 
νά παρουσιάζη μερικές πολύ άπίθανες αύτοθυσίες, 
άλλωστε οί άπιθανότητες δέ λείπουν άπ’ τό φίλμ.

Οί ήθοποιοί στούς ρόλους τους. Ό Ζύλ Μπερρύ 
διατηρεί σ’ δλους τούς άνόμοιους ρόλους, δπου τόν 
είδαμε έως τώρα, τήν ίδια ζωηρότητα' καί τό ίδιο 
μπρίο. Ό Ζάν Γκαλλάν καλός, κατώτερος δμως άπό 
άλλες δημιουργίες του. Ό Σινιορέ είχε στιγμές 
πολύ καλές, ένφ σ’ άλλους ήταν σχεδόν άχρωμος, 
Πολύ καλή ή Γκαμπύ Μπασσέ, μέ φυσικότητα καί 
κατανόησι. 'Αξιόλογη ή πάντα ένδιαφέρουσα Σούζυ 
Πρίμ. Ή Ρενέ Σαίν Σύρ καί ή Ζυνί ’Αστόρ, σέ 
ρόλους χωρίς μεγάλη σημασία, καλές-

Ή έποχή δέν βοήθησε διόλου τό φιλμ νά πετύχη 
έμπορικώς. Ίσως σ* άλλη περίοδο, μέ πιό έλκυστικό 
τίτλο καί μέ κατάλληλη διαφήμιση γνώριζε τήν 
έπιτυχία. Μάριος Σΰλλας

Παραγωγή C. Ε. C.

ΟΙ ΛΥΚΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «’Αττικόν» 
Έκμετάλλευσις Άμολ Βουλγαρίδη καί Α, Ε. Κ. Ε.

Φίλμ κατασκοπείας, έλαφρά έπηρεασμένο άπ’ 
τό «2ο Γραφείο». Φυσικά κΓ έδώ ή ώμορφη κατά
σκοπος ίρωτεύεται... κ.λ.π. κ.λ π- Ό σκηνοθέτης 
του δμως, είχε τήν πρόνοια νά τής δώση τόση 
σημασία στή χιλιοειπωμένη αύτή ιστορία, δσο στό 
πραγματικά ένδιαφέρον μέρος, στήν περιπέτεια. 
Έτσι παρουσιάζει άρκετά ζωντανά τό σκληρό, 
άμείλικτο καί βουβό άγώνα τών κατασκόπων μετα
ξύ τους. Δημιουργεί καλή άτμόσφαιρα, δίνει ζωή 
κΓ ένδιαφέρον στις σκηνές του, κινεί καλά τά πρό
σωπά του. Όπου δμως σταματάει ή κίνηση καί 
Αρχίζει δ αισθηματισμός, τό φίλμ ύστερεί φοβερά. 
Ιδίως ρτό άπελπιστικά μελοδραματικό τέλος του. 
Ευτυχώς πού οί σκηνές αύτές είναι λίγες.

Οί έκτελεσταί στό σύνολο καλοί, ’Ιδίως δ Ζύλ 
Μπερρύ είναι θαυμάσιος. Τό παίξιμό του χαριτω
μένο, μπριόζο, κεφάτο. ’Αληθινός παριζιάνος. Είναι 
δ μόνος μέσα στό καταθλιπτικό αύτό περιβάλλον 
πού δείχνει πώς πέρνει ξώπετσα τό σκληρό του 
έπάγγελμα. Πλάι του δ Πιέρ Ρενουάρ, άτεγκτος 
Αντίπαλος, δ Ζώρζ Πριέρ, άμείλικτος άρχηγός, δ 
Ντεμπικούρ καί δ Ροζέ Ντυσέν δέν ύστεροΰν. Ή 
Ρενέ Σαίν Σύρ πολύ νόστιμη, πολύ χαριτωμένη μά 

νομίζω πώς ό ρόλος δέν ήταν γι’ αύτήν. ΚΓ ή Τζίνα 
Μανές σ’ έναν έλάχιστο ρόλο, ή Τζίνα Μανές, ή 
άξέχαστη «Τερέζα Ρακέν»·

Ft’, ικά, φιλμ άπ’ τά καλά τοΰ είδους - είδους 
χωρίς ψηλότερες άξιώσεις. Ή έπιτυχία έξησψαλι- 
σμένη στούς λαϊκούς κινηματογράφους.

Μάριος ΣύΙλας

Παραγωγή ‘'Metro-Goldwyn

ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ
'Ομιλούσα άγγλιστί Προεβλήθη είς τό «’Αττικόν»

Έκμετάλλευσις ; Μέτρο - Γκόλντουίν A. Ε.

Τό φίλμ αύτό τοΰ Χονδροΰ καί τού Λιγνού δέν 
προσθέτει βέβαια τίποτα νέο στή μέχρι σήμερα 
δημιουργία τους. Όπως δλα τους τά φίλμ δέν άφή- 
νει καμμιά «μεγάλη» έντύπωση, οΰτε δ θεατής τό 
άναπολεϊ, άψοΰ τό δή. ΤΙ σημασία δμως έχει αύτό, 
άφοϋ χαρίζει λίγες ώρες κεφιοΰ κΓ εύθυμίας, άφοΰ 
ξεκουράζει τά μάτια καί τά νεύρα, τεντωμένα άπ’ 
τά τόσα γεγονότα καί θεάματα τής ζωής καί τής 
οθόνης; Ό Λώρελ καί δ Χάρντυ είναι δυό σημαντικά 
πρόσωπα τοΰ κινηματογράφου πού, άν κΓ άπ’ τις 
ταινίες τους δέν συγκροτούμε τίποτα, τούς θυμόμα
στε δμως πάντα μέ άνακούφισι γιά τήν δάση τής 
χαράς, τοΰ άληθινοΰ καί άνυπόκριτου γέλιου πού 
μάς χαρίζουν.

Ή ταινία τους αύτή χωρίς νδναι οΰτε καλλίτερη, 
οϋτε χειρότερη άπ’ τις άλλες, είχε άρκετή έπιτυχία 
έδώ, δπου τό κωμικό ζευγάρι είναι συμπαθέστατο. 
Δέν ύπάρχει λόγος νά μήν έχει καί τήν ίδια στούς 
άλλους κινηματογράφους, δπου θά προβληθή.

Μάριος Σύλλας

Μικραι Ειδήσεις

—Ό Φερνάν Γκραβαΐ έπέστρεψεν έξ ’Αμερικής, 
δπου έπήγε προσκληθείς ύπό τής Γουώρνερ Μπρός 
διά νά πρωταγωνιστήση είς τό φίλμ τοΰ Μέρβιν Λέ 
Ρόϋ «Ό βασιλεύς καί ή χορεύτρια». Ό Γκραβαΐ 
έμεινε κατενθουσιασμένος άπό τά άμερικανικά 
στούντιο καί πρόκειται νά ταξειδεύση έκεϊ έκ νέου 
κατά τόν Αύγουστον.

—Ή Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ καί δ Νέλσων Έντυ 
θά «γυρίσουν» μαζί τή μεγάλη μουσική θεατρική 
έπιτυχία τής Νέας Ύόρκης 'Τό κορίτσι τής χρυσής 
Δύσεως».

—«Οί τρεις σύντροφοι μάχης» τό νεώτερον έργον 
τοΰ περιφήμου συγγραφέως "Εριχ Μαρία Ρεμάρκ, 
θά κινηματογραψηθή ύπό τής έταιρίας Μέτρο Γκόλν- 
τουϊν Μάϋερ Πρωταγωνισταί θά είναι οί: Ρόμπερτ 
Τέΰλορ, Σπένσερ Τρέϊσυ καί Τζαίημς Στούαρτ.

—Ό Βασιλεύς τής Σουηδίας άπένειμεν είς τήν 
καλλιτέχνιδα τοΰ κινηματογράφου Γκρέτα Γκάρμπο 
τό μετάλλιον «Τών Γραμμάτων καί Τεχνών».

—Εις τό νέον φίλμ, παραγωγής Μέτρο Γκόλ- 
ντουϊν «Ή γή τής έπαγγελίας» πρωταγωνιστεί δ 
περίφημος άμερικανός ήθοποιός Πώλ Μιοΰνι, δ 
δποΐος δημιουργεί ένα πολυσύνθετον ρόλον κινέζου 
άπό ήλικίας 18—70 έτών. Τεχνικός διευθυντής τοΰ 
έν λόγω φίλμ, ύπήρξεν ό κινέζος στρατηγός Τίν— 
Τσί—Τοΰ, δ όποιος διετέθη, διά τόν άνωτέρω λόγον 
ύπό τής κινεζικής Κυβερνήσεως.
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Ό μήν Μάιος, είναι πάντοτε ό τελευταίος μήν 
τής λειτουργίας τών χειμερινών Κινηματογράφων. 
Πιστεύεται λοιπόν, δτι καί κατά τόν τρέχοντα Μάϊον 
καί μέχρι τής έκπνεύσεώς του, θά κλείσουν δλοι τάς 
πύλας των, πλήν ίσως, ένός ή. δύο οίτινες υπολογί
ζουν δτι θά δυνηθοΰν νά συνεχίσουν τάς προβολάς 
των καί κατά τήν περίοδον τοΰ θέρους, λόγτρ τοϋ 
έφοδιασμοΰ τών αιθουσών των διά ψηκτικών μηχα 
νημάτων. Τό τοιοϋτον, ώς καί άλλοτε έγράψαμεν, τό 
θεωροϋμεν άπολύτως άδύνατον. ’Απολύτως άδύνατον 
λέγομεν, διότι ή χώρα μας δέν εύρίσκεται εις τό 
ίδιον σημεΐον τής γής πού εύρίσκεται ή ’Αγγλία, ή 
Γερμανία κλπ. χώραι δπου οί κάτοικοί των, καί τό 
θέρος άκόμη, ψάχνουν νά βρουν τόν ήλιον, δπως ό 
μακαρίτης ό Διογένης τόν άνθρωπον. Οί Έλληνες 
ζώντες ύπό τόν καθαρόν καί διαυγή γαλανόν ούρα- 
νόν, δέν θά έπιθυμήσουν ποτέ νά παραμείνουν έπί 
δύο ώρας είς ένα ψηγεΐον μόνον καί μόνον χάριν 
περιεργείας. Εκτός δμως αύτοΰ είναι καί ζήτη
μα μελέτης, έκ μέρους τής αρμόδιας έπιτροπής 
έπιθεωρήσεως τών Κινηματογράφων, έάν καί κατά 
πόσον, ή λειτουργία τών ειδικών τούτων ψηκτικών 
έγκαταστάσεων, έξασ^αλίζει τήν ύγείαν τών θεατών. 
'Ηδη ύπεβλήθησαν είς τήν έν λόγω ‘Επιτροπήν, 
λεπτομερείς περιγραψαί τών ειδικών αύτών έγκατα
στάσεων, τάς όποιας μελετούν τά αρμόδια μέλη, θά 
άποφανθοΰν δέ άφοΰ, μετά τήν μελέτην, γίνουν καί 
τά σχετικά πειράματα.

Μέ έγκαταστάσεις τοιούτων μηχανημάτων, είναι 
έφοδιασμέναι μόνον αί αϊθουσαι τοΰ Κινηματογρά
φου Ρέξ καί τοΰ Σιντάκ. Αί αϊθουσαι τών Κινηματο 
γράφων Παλλάς καί Όρφενς έχουν είδικάς έγκατα- 
στάσεις έζαερίσμοϋ καί δχι ψήξεωο.

***
Γενικώς δμως οί κεντρικοί μεγάλοι Κινηματογρά

φοι δέν θά δυνηθοΰν νά συνεχίσουν τάς προβολάς 
των πέραν τής 15 Μαΐου καθ’ δσον δΓ άποφάσεως 
τοΰ 'Υπουργείου ’Εθνικής Οικονομίας, δημοσιευθεί- 
σης καί είς τό 6 (397) τεΰχος τοΰ «Κινημ. ’Αστέρος», 
άπαγορεύεται ή προβολή πρώτης βιζιόν ταινιών 
πέραν τής 15 Μαίου 1937 καί πέραν τής 1ης Μαίου 
1938, έκτος έάν οί έπιθυμοΰντες νά συνεχίσουν τάς 
παραστάσεις των, προβάλλουν ταινίας μόνον β' προ
βολής.

Κατά τό παρελθόν είκοσαήμερον προεβλήθησαν 
είς τούς α’ βιζιόν κεντρικούς Κινηματογράφους τών 
'Αθηνών τά κάτωθι έργα κατά τάς άκολούθους ήμε- 
ρομηνίας.

Ρέξ: 26—1 Μαίου «Μπέν Χούρ» ταύτοχρόνως μέ 
τό 'Αττικόν, 2—9 Μαΐου «Μετά τήν άνάκρισιν* καί 
10—16 ϊδίου «Ή πριγκήπισσα Κάντια».

Όρφεύς: 26—1 Μαΐου «Ή Βασίλισσα τοΰ πόνου », 
2—9 Μαΐου «Μυστικός Πράκτωρ» καί 10—16 ίδιου 
«Τό ξύπνημα».

Τιτάνια : 26 — 1 Μαΐου «Ό Βασιλεύς τών Βασιλέων», 
2-9 Μαΐου «Ούγγαρέζικο αίμα- καί 10—16 ίδιου 
«Ό κύριος προϊστάμενος».

’Αττικόν : 26—1 Μαΐου «Μπέν Χούρ» ταύτοχρόνως 
μέ τό Ρέξ, 2—9 Μαΐου «Πρό παντός ψυχραιμία» καί 
10—16 ϊδίου «Δημόσιος ήρως No 1"».

Hav&eov : 26—1 Μαΐου «θά σ’άγαπώ παντοτεινά» 
β’ βιζιόν, 2—9 Μαΐου «Μιά νύχτα στή Μόσχα» καί 10— 
16 ίδίυυ «Ό χαρτοπαίκτης».

Σπλίντιτ: 26—1 Μαΐου «Ό Βασιλεύς τών Βασι
λέων» ταύτοχρόνως μέ τό Τιτάνια. 2—9 ϊδίου «Ή 
μεγαλύτερη δόξα» καί 10—16 ϊδίου «Μιά νύχτα στό 
Δούναβι».

Παλλάς 26-1 Μαΐου Γολγοθάς», 2—9 Μαΐου 
«Βωβά χείλη» καί 10—16 ίδιου «Άσχολίαι συζύγων».

Ίντεάλ · 26 —30 Μαΐου «Ό βίος καί τά πάθη τοΰ 
Χριστοΰ» καί διέκοψε τάς προβολάς του.

’Απόλλων ■ 26 — 1 Μαΐου «Μοντέρνοι Καιροί», 2—9 
Μαΐου έπανάληψις τοΰ έργου ·Οί δύο μάγκες» καί 
10—16 ίδιου «Βόλγα Βόλγα» καί Ή κληρονομιά τοΰ 
Έντυ».

♦ *
Κατά τό τελευταίο'- εικοσαήμερον <ι κεντρικοί 

Κινηματογράφοι Α’ βιζιόν τών ’Αθηνών, έπραγματοποίη
σαν τά κάτωθι εισιτήρια.

Έβδομάς, 19—25 Άπολίίου 1937
ΡΕΞ «Ό χ 
Δευτέρα

ορός εϊν' 
19

ή ζωή μου», 
’Απριλίου

"Ελινορ Πάουελ.
Είσιτήρια I860

Τρίτη 20 > 1658
Τετάρτη 21 > 1441
Πέμπτη 22 > > 1534
Παρασκευή 23 » > 1286
Σάββατον 24 » > 1581
Κυριακή

Τό δλον
» 2539

119<ι1
ΟΡΦΕΥΣ « Μιά χρυσή καρδιά», Ε «ντάδυμα Κανα δα.
Δευτέρα 19 ’Απριλίου Είσιτήρια 356
Τρίτη 20 351
Τετάρτη 21 » » 411

Σΰνολον Εισιτηρίων 1118
ΟΡΦΕΥΣ Στό δρόμο τής ζωής», Β ρβάρα Στάνγουΐκ.
Πέμπτη 22 ’Απριλίου Είσιτήρια 970
Παρασκευή 23 913
Σάββατον 24 » 1029
Κυριακή 25

Τό όλον >
1399
3302

ΠΑΛΛΑΣ Δεσ τοινίς Μόζαρτ», Ν τανιέλ Νταριέ.
Δευτέρα 19 ’Απριλίου Είσιτήρια 1169
Τρίτη 20 » 955
Τετάρτη 21 » > 908
Πέμπτη 22 * > 830
Παρασκευή 23 > > 644
Σάββατον 24 > > 923
Κυριακή 25

Τό όλον
1325
6754

ΑΤΤΙΚΟΝ «'Απ' τό θάνατο στή ζωή», Πώλ Μιοϋνι-
Δευτέρα 19 'Απριλίου Είσιτήρια 1662
Τρίτη 20 » 1359
Τετάρτη 21 > 1056
Πέμπτη 22 » 1052
Παρασκευή 23 » 737
Σάββατον 24 > 855
Κυριακή

ΤΙΤΑΝΙΑ

25
Τό δλον 

Ή μέλλουσα ζωή».

1853
8574

Δευτέρα 19 ’Απριλίου Είσιτήρια 2584
Τρίτη 20 t 2051
Τετάρτη 21 > » 1836
Πέμπτη 22 > » 1631
Παρασκευή 23 » 1267
Σάββατον 24 1428
Κυριακή 25

Τό δλον
2934

13731

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «‘Εγώ καί ή αύτοκράτειρα». Σάρλ Μπουαγιέ
Δευτέρα 19 ‘Απρίλιον Είσιτήρια 1126
Τρίτη
Τετάρτη

20
21

1264
1299

Πέμπτη 22 » Α 1065
Παρασκευή 23 » 880
Σάββατον 24 > » 1102
Κυριακή 25 » 1313

Τό δλον » 18049
ΠΑΝΘΕΟΝ «Μπολλερό», Καρόλ Λομπάρ.
Δευτέρα 19 'Απριλίου Είσιτήρια 269
Τρίτη 20 » * 280
Τετάρτη 21 » 450
Πέμπτη 22 » > 404
Παρασκευή 23 ■ * 373
Σάββατον 24 » » 452
Κυριακή 25 » » 451

Τό δλον ~2679

ΙΝΤΕΑΛ «Πάντα νικητής», Τζέημς Κάγκνεϋ.
Δευτέρα 19 Απριλίου Εισιτήρια 173
Τρίτη 20 » » 184
Τετάρτη 21 » » 525
Πέμπτη 22 » Ζ » 462
Παρασκευή 23 » 321
Σάββατον 24 » > 367
Κυριακή 25 » » 849

Τό όλον 2881

ΑΠΟΛΛΩΝ «Οϊ δύο μάγγες■■·, \ βιζιόν.
Δευτέρα 19 ’Απριλίου Είσιτήρια 361
Τρίτη 20 * » 491
Τετάρτη 21 » » 659
Πέμπτη 22 » » 634
Παρασκευή 23 » 590
Σάββατον 24 > 832
Κυριακή 25 > » 2264

Τό δλον » 5831

Έβδομάς 26—1 Μαΐίον 1937

ΡΕΞ «Μπέν Χούρ» , Ραμόν Νοβάρρο.
Μ Δευτέρα 26 Μαΐου Εισιτήρια 1704
Μ. Τρίτη 27 > » 1943
Μ. Τετάρτη 28 » » 2288
Μ. Πέμπτη 29 > 2189
Μ. Παρασκευή 30 » » 3641
Μ. Σάββατον 1 1017

Τό δλον 12782
ΟΡΦΕΥΣ < Βασίλισσα τοϋ πόνου». Καίϋ Φράνσις.

Μ. Δευτέρα 26 Μαΐου Είσιτήρια 1574
Μ Τρίτη 27 » * 1626
Μ- Τετάρτη 28 1090
Μ Πέμπτη 29 > 817
Μ Παρασκευή 30 * —
Μ· Σάββατον 1 » 511

Τό δλον » 5618
’Ενταύθα πρέπει νά σημειωάή δτι κατά τήν 

ημέραν τής Μεγάλης Παρασκευής, ό άνωτέρω Κινημα
τογράφος. προέβαλε τήν ταινίαν <-Ό βίος καί τά Πάθη 
τοΰ Ί. Χριστοί», πραγματοποιήσας
Είσιτήρια ...... 2336
τά όποια δέον νά προστενοΰν είς 
τόν συνολικόν αριθμόν τών εισιτη
ρίων τοΰ «Όρφέως» καί ν’ άποτελέ- 
σουν μετά τών ανωτέρω' _____

Σΰνολον 7954

ΠΑΛΛΑΣ «Γολγοθάς» ?»Χάρρυ Μπώρ.
Μ. Δευτέρα ' 26 'Μαίου Είσιτήρια 404
Μ'. Τρίτη ό 27 ’ » » 493

764Μ· Τετάρτη 28 ’
Μ. Πέμπτη γ 29 » * 846
Μ. Παρασκευή 30 » . » 1253
Μ. Σάββατον, 1 ,« » ’ 317

Τό δλον
ΑΤΤΙΚΟΝ «Μπέν Χούρ», ταϋτοχρόνωςμέ τό Ρέξ

4007

Μ. Δευτέρα | 26 /,· Μαΐου Είσιτήρια 1377
Μ. Τρίτη 4 27 f ’ 1502
Μ. Τετάρτη . 28 ■ » 1666
Μ. Πέμπτη 29 § » * 1777
Μ. Παρασκευή 30 - » 2413
Μ. Σάββατον ■.11» · 1C06

' Τό δλον » 9741
ΤΙΤΑΝΙΑ «Ό βασιλεύς τών βασιλέων».

859Μ. Δευτέρα 26 Μαΐου Εισιτήρια
Μ. Τρίτη 27 | » 1732
Μ. Τετάρτη ? 28 f » ’ 2782
Μ. Πέμπτη - 29 » 3104.
Μ. Παρασκευή 30 » 5353
Μ. Σάββατον 1 | 4 · 1135

Τό όλον 
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ό βασιλεύς τών βασιλέων».

14965

Μ. Δευτέρα 26 \ Μαΐου Είσιτήρια 400
Μ. Τρίτη 27 ί » ’
Μ. Τετάρτη 28 4 »

747
1578

Μ. Πέμπτη 29 » » 1533
Μ. Παρασκευή 30 · ’ 3425
Μ- Σάββατον 1 “ » 609

Τό όλον
ΠΑΝΘΕΟΝ «θά σ' άγαπώ παντοτεινά», β’ βιζιόν

8292

Μ. Δευτέρα 26 Μαΐου Είσιτήρια 806
Μ. Τρίτη 27 » »
Μ. Τετάρτη 28 ■ »

919
838

Μ. Πέμπτη 29 » 873
Μ. Παρασκευή 30 « · αργία
Μ. Σάββατον 1 » 584

Τό δλον
ΙΝΤΕΑΛ «Ό βίος καί τά πάθη τοΰ Χριστού»,

4090

Μ. Δευτέρα 26 Μαΐου Είσιτήρια 257
Μ. Τρίτη 27 357
Μ. Τετάρτη 28 » » 767
Μ. Πέμπτη 29 » » 188
Μ. Παρασκευή 30 » » 2238
Μ. Σάββατον 1 » διέκοψε

Τό όλον »
ΑΠΟΛΛΩΝ «Μοδέρνοι Καιροί», β’ βιζιόν.

4405

Μ. Δευτέρα 26 Μαΐου Εισιτήρια 380
Μ. Τρίτη '27 » > 436
Μ. Τετάρτη 28 » » 400
Μ. Πέμπτη 29 » » 439
Μ. Παρασκευή 30 » » 78
Μ, Σάββατον 1 » » 354

Τό δλον »
Έβδομάς 2—9 Μαΐου 1937.

ΡΕΞ «Μετά τήν άνάκρισι», Ρενέ Χαίν Σΰρ.

2080

Κυριακή 2 Μαΐου Είσιτήρια 2459
Δευτέρα 3 * » 1805
Τρίτη 4 » » 2088
Τετάρτη 5 » » 1462
Πέμπτη 6 » 1396
Παρασκευή 7 » , 1459
Σάββατον 8 » » 1263
Κυριακή 9 » , 1597

Τό όλον » 13522
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ΟΡΦΕΥΣ «Μυβτικός πράκτωρ». Μπαίτη Νταίβης.
Κυριακή 3 Μαΐου Εισιτήρια 2164
Δευτέρα 3 » 1642
Τρίτη 4 > 1769
Τετάρτη 5 > » 1283
Πέμπτη 6 > » 1201
Παρασκευή » » 1159
Σάββατον 8 > 970
Κυριακή 9

Τό δλον
* 1354

11542
ΠΑΛΛΑΣ «Βωβά χείλη», Τέο Λίγκεν,
Κυριακή 2 Μαΐου Εισιτήρια 758
Δευτέρα 3 ι > > 752
Τρίτη 4 » » 860
Τετάρτη > 565
Πέμπτη 6 » > 679
Παρασκευή 7 » 717
Σάββατον 8 > 685
Κυριακή 9 » » 898

Τό δλον 5914
ΑΤΤΙΚΟΝ «Πρό παντός ψυχραιμία- Χονδρός-Λιγνός.
Κυριακή 2 Μαΐου Είσιτήρια 6208
Δευτέρα 3 » » 4355
Τρίτη 4 » » 3948
Τετάρτη ό * > 1991
Πέμπτη 6 .» * 1735
Παραακευή 7 » » 1755
Σάββατον 8 » » 1576
Κυριακή 9

Τό ύλιιν »
2812

24416
ΤΙΤΑΝΙΑ «Ούγγαρέζικο αίμα», Πάουλ Κέμπ.
Κυριακή 2 Μαΐου Είσιτήρια 1236
Δευτέρα 3 » » 965
Τρίτη 4 » > 1400
Τετάρτη 5 » 906
Πέμπτη 4 > 934
Παρασκευή 7 » » 1280
Σάββατον 8 » 957
Κυριακή 9 » » _1229

Τό δλον » 8907
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ή αεγαλύτερη δόξα», Τζώρτζ Μπρίκστον.
Κυριακή 2 Μαΐου Εισιτήρια 579
Δευτέρα 3 » > 432
Τρίτη 4 > 5S4
Τετάρτη 5 * 255
Πέμπτη 6 » » 300
Παρασκευή 7 > » 364
Σάββατον 4 * » 337
Κυριακή 9 » » 598

Τό δλον > 3399
ΠΑΝΘΕΟΝ «Μιά νύχτα στή Μόσχα», Γκρ. Ράτωφ.
Κυριακή 2 Μαΐου Είσιτήρια 1202
Δευτέρα 3 » » 934
Τρίτη 4 * » 1007
Τετάρτη 5 * ■» 606
Πέμπτη 6 ι > 678
Παραακευή 7 > > 689
Σάββατον 8 .» > 521
Κυριακή 9

Γόδλον
1065
6702

ΑΠΟΛΛΟΝ • Οί δύο μάγκες», γ' βιζιόν.
Κυριακή 2 Μαΐου Είσιτήρια 1439
Δευτέρα 3 * > 1012
Τρίτη 4 > » 1206
Τετάρτη 5 » S 591
Πέμπτη 6 » > 590
Παρασκευή 7 » » 708
Σάββατον 8 » » 562
Κυριακή 9

Σενολον
1377

Τήν_παρ. Πέμπτην 13 τρέχοντος είς τήν αίθου' 
σαν τοϋ Εμπορικού καί Βιομηχανικού Επιμελητή· 
ρίου ’Αθηνών, ήρχισε τό άναχγελθέν Α' Πανθεατρι
κόν Συνέδριου, τό όποιον σκοπόν Εχει τήν λήψιν 
μέτρων όπέρ τοΰ θεάτρου καί κατά τοϋ Κινη
ματογράφου.

Λεπτομέρειας καί κρίσεις τοϋ παρακολουθοΰντος 
συνεργάτου μας, έπί τοΰ άνωτέρω Συνεδρίου, θά 
δημοσιεύσωμεν είς τό προσεχές τεύχος.

Ποίαν γνώμην δμως έχουν έπί τοΰ άνωτέρω 
άρκετά σοβαρού ζητήματος διά τόν τύχην τοϋ Κινη
ματογράφου, οί κ. κ- ένδιαφερόμενοι Κινηματογρα- 
φίσταί καί Ιδίως έκεϊνοι πού έπιδιώκουν σωματειακά 
Αξιώματα πρός ΐκανοποίησιν άποκλειστικώς καί 
μόνον προσωπικών συμφερόντων;

’Ημείς μάλλον φανταζόμεθα δτι, δχι μόνον γνώ 
μην δέν έχουν, άλλά ούτε και ιδέαν τοΰ άν έπρό- 
κειτο νά συζητηθη ή κήρυξις πολέμου, τοΰ θεάτρου 
μέ σύμμαχον τό Κράτος, έναντίον τοΰ Κινηματογρά
φου. Διότι ούσιαστικώς περί αύτοΰ πρόκειται.

Είς τό προσεχές θά άσχοληθώμεν περισσότερον.

Ή «Πανελ Ένωσις Κινηματογράφων (Π- Ε. Κ.), 
ή όποία τόσον έπωφελώς είργάσθη κατά τά τρία 
παρελθόντα έτη ύπέρ τών κοινών συμφερόντων τών 
μελών της, έπέπρωτο νά ύποστή καίριον πλήγμα έκ 
μέρους ένός άρχομανοΰς μέλους της, τοΰ κ. Σπυ- 
ρίδη, διά μόνον τόν λόγον, δτι δέν έπανεξελέγη 
ταμίας τοΰ Σωματείου κατά τάς τελευταίας Αρ 
χαιρεσίας. Βαρέως φέρων τήν άποδοκιμασίαν τών 
μελών τής Π. Ε. Κ. δ κ. Σπυρίδης καί ένφ παρέστη 
κατ’ αύτάς καί έψήφισεν, δεν άνεγνώρισεν έκ τών 
ύστέρων τήν νομιμότητα τών άρχαιρεσιών καί ύπέ- 
βαλεν εις τό Είρηνοδικεϊον ένστασιν, ή όποία δυστυ
χώς έγένετο δεκτή, άποτέλεσμα τής όποιας ήτο νά 
παραλύση τελείως ή λειτουργία τής σωματειακής 
αύτής μηχανής καί νά κινδυνεύουν ΰψιστα συμφέ
ροντα τών έπαγγελματιών κινηματογραφιστών.

Ή άντίληψις τοΰ κ. Σπυρίδη περί τοΰ τρόπου τής 
διαχειρίσεως τών κοινών συμφερόντων, δέν άπεκα- 
λύφθη μόνον κατά τάς τελευταίας Αρχαιρεσίας, 
άλλά πολύ ένωρίτερον, όπότε τό Διοικ. Συμβούλιον 
ήγωνίζετο νυχθημερόν νά περισώση τά γραφεία 
εισαγωγής ταινιών καί τά όποια ό κ. Σπυρίδης προ- 
σεπάθη, άπό τής θέσεως τοΰ άζιωματούχου μέλους 
τοΰ Δ. Συμβουλίου, νά θάψη όριστικώς διά τής μή 
χορηγήσεως είς αύτά δικαιώματος εισαγωγής. Βα
ρέως έκτοτε φέρων τήν άντίδρασιν τών άλλων 
μελών τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, προέβη είς άς ένερ 
γείας προέβη, διά νά φθάση ήδη ή Π. Ε. Κ. εις τό 
σημεϊον νά παραμελήση ζωτικότατα συμφέροντα τών 
μελών της έξ αιτίας τών δικαστικών Αγώνων, πού 
προεκάλεσεν δ περίεργος καί πείσμων αύτός άνθρω
πος. θά έπρεπε, έν όλίγοις, κατά τήν Σπυρίδειον 
νοοτροπίαν, έφ’ δσον παρητήθησαν τά όκτώ έκ τών 
έννέα μελών τοΰ Δ. Σ.—τό έν ύπολοιπόμενον μέλος 
ήτο αύτός οδτος δ κ. Σπυρίδης—νά μή έθεωρεϊτο 
παραιτηθέν όλόκληρον τό Δ. Συμβούλιον, άλλά νά 
έγένετο άναπληρωματική έκλογή τών 8 παραιτηθέν- 
των (προέδρου, άντιπροέδρου, γεν. χραμματέως, 
κοσμήτορος καί τεσσάρων συμβούλων), διά νά μή 
καταψηφίσθή δ ίδιος, ώς έγένετο.

Φαίνεται δτι τό πολυπαθές αύτό σωματεϊον είναι 
μοιραΐον νά άποθάνη, αί δέ εύγενεΐς προσπάθειαι 
δλίγων έκλεκτών μελών τής Π Ε. Κ. δπως τό συγ
κρατήσουν έν τή ζωή, Αποβαίνουν εις μάτην. Διότι 
πάντοτε, κατά τό παρελθόν δσοι ήθέλησαν νά ένδια 
φερθούν καί νά πλησιάσουν τήν Π. Ε. Κ,, είς ούδέν 
άλλο άπέβλεπον, είμή μόνον είς τήν έξυπηρέτησιν 
τών Ατομικών καί μόνον συμφερόντων των.

Διότι πού νά άποδώση κανείς τάς τόσας άποτυ- 
χίας τής σωματειακής αδτής όργανώσεως τών'Ελόή 
νων κινηματογραφιστών; Είς άλλας χώρας τά μέλη 

παρομοίας όργανώσεως άποτελοΰν ξεχωριστήν τάξιν, 
διότι θεωρούνται — καί πολύ δικαίως — φορείς τού 
πολιτισμού, Έδώ δμως;

Έδώ οί κινηματογραφισταί στερούνται καί του 
στοιχειώδους εύεργετήματος, τής άτελε(ας τοΰ 
φόρου τών Δ, θεαμάτων διά τδ άτομόν των, πράγμα 
τό όποιον δικαιούνται άπό πολλών ετών δχι μόνον 
οι συνάδελφοί των θεατρώναι, άλλ’ οί ήθοποιοί, οί 
μαραγγοί τών θεάτρων, οί θυρωροί κ.λ.π, οί ούδεμίαν 
σχέσιν έχοντες μέ τόν Κινηματογράφον καί τών 
όποίων τό Ταμεΐον Συντάξεων συντηρεί κατά 80 ο)ο 
ό Κινηματογράφος.

Έδώ οί· κινηματογραφισταί είς έποχήν καθ' ήν 
πλήν τών Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων, έδημιούργησαν 
Ταμεία Συντάξεων ή ’Ασφαλείας δλαι αί τάξεις τών 
Έπαγγελματιών. μηδ' αύτών τών λαχειοπωλών έξαι- 
ρουμένων, μάλιστα κύριοι τών λαχειοπωλών, οΐκινη- 
ματογραφισταί δχι μόνον στερούνται τοιούτου εύερ- 
γετήματος, άλλ’ ούτε καί θά πραγματοποιηθή ποτέ, 
διότι δέν τό θέλουν 5—6 προύχοντες της κινηματο
γραφίας οί όποιοι φαντάζονται πάντοτε άμετάβλη- 
τον τήν κατάστασίν των.

Έδώ οί κινηματογραφισταί δέν κατώρθωσαν· 
παρά τήν καλήν θέλησιν τών άρμοδίων, νά έπιτύ" 
χουν μίαν συμφέρουσαν είδικήν νομολογίαν, διότι 
διεφώνουν έάν έπρεπε τό Σωματεϊον τής τάξεώς 
των νά εχη ένα άμισθον Νομικόν Σύμβουλον.

Άλλά τι νά εΐπωμεν άκόμη διά τήν περίεργον 
αύτήν τάξιν τών Ανθρώπων τοΰ Κινηματογράφου; 
Ή μήπως δέν είναι άρκετή ένδειξις ή νοσηρότης 
τής νοοτροπίας των, νά πιστεύουν δτι ούδέποτε θά 
έχουν τήν άνάγκην μιας συντάξεως! "Αλλοι πάλιν 
έχουν τήν γνώμην δτι πρέπει νά γίνη, άλλά νά Απο
κλεισθούν οί εισαγωγείς ταινιών, κινηματογραφικών 
ειδών καί θερινοί Κινηματογράφοι, διότι, λέγουν, 
οί τελευταίοι δέν είναι...γνήσιοι κινηματογραφισταί, 

"Οταν λοιπόν ύπάρχουν τοιαΰται Αντιλήψεις άφ’ 
ένός καί άφ’ έτέρου, άκμάσαντες κατά τό^παρελθόν 
μεγαλοεπιχειρηματίαι κινηματογράφων, ζοΰν ήδη άπό 
τήν φιλευσπλαχνίαν τών όλίγων άλλων συναδέλφων, 
τι πρέπει νά άναμείνη τις;

'Ημείς τουλάχιστον νίπτομεν τάς χεΐράς μας καί 
ούδέν κρίμα έχομεν τοΰ άθώου τούτου.

**
Τό Υφυπουργείου Τύπου καί Τουρισμού διά τής 

Επιτροπής Ελέγχου Ταινιών γνωστοποιεί εις τούς 
ενδιαφερομένους έκμεταλλευτάς ταινιών καί Κινημα
τογράφων δτι δέον άπαραιτήτως κάτωθεν τοΰ προ- 
βαλλομένου τίτλου έκάστης ταινίας νά παρουσιάζε
ται ό Αριθμός τής άδείας προβολής καί δ χαρακτηρι
σμός «κατάλληλον ή Ακατάλληλου δι' Ανηλίκους».

Έπίσης δτι ή Επιτροπή Ελέγχου ταινιών διά 
τής ύπ’ Αριθ. 5794 Από 26 ’Απριλίου έ. έ. Αποφά- 
σεώς της, άπεφάνθη ύπέρ τής καθολοκληρίαν Απα- 
γορεύσεως τής προβολής τής ταινίας ύπό τόν τίτλον 
«Εθνική Έπανάστασις τού 1821», δι* ήν ύπεβλήθη 
αίτησις παρά τών κ. κ. Μανωλοπούλου καί Γ Κάνε- 
λοπούλου.

"Ηρχισαν νά Αναχωρούν είς τό 'Εξωτερικόν διά 
τήν προμήθειαν τών νέων παραγωγών οί διάφοροι 
εισαγωγείς κινηματογραφικών ταινιών. Πρώτος άνε- 
χώρησε διά Γερμανίαν καί Γαλλίαν δ κ- θ. Δαμα
σκηνός διά τήν •«Έλλην. Κινημ. Ένωσιν», έπηκο- 
λούθησε δέ ή άναχώρησις τοΰ κ. Α· Άναστασιάδη 
διά τό γραφεϊον «Άστόρια Φίλμ» καί τών κ. κ. Σ. 
Πανταζή καί Άλ. Στεφανοπούλου διά τήν Άυώυ. 
Κινημ. Εταιρίαν (Κινημ- Παλλάς). Εντός τής έβδο- 
μάδος Αναχωρεί διά Παρισίους δ κ. Β. Μιχαηλίδης 
διά τήν Εταιρίαν Γουώρνερ Μπρος—Φέρστ Νάσιο- 
γαλ καί λίαν προσεχώς δ κ. Ν. Άργύρης καί πιθ<?-

ι
νώς ό κ. Δ, Βουλγαρίδης διά τά γραφεία Άμολο 
χίτη—Βουλγαρίδη καί Α. Ε. Κ. Ε.

Δέν είναι άκόμη γνωστόν άν θά Αναχωρήσουν 
άλλοι εισαγωγείς καί ποιοι ή θά προμηθευθοΰν ται
νίας διά τών έν Εύρώπη Αντιπροσώπων των·

’Αν καί πολύ ένωρίς διά νά γνωρίζομεν τάς 
Αγοράς τών έν Εύρώπη έύρισκομένων ’Ελλήνων 
είσαγωγέων, έν τούτοις είμεθα είς θέσιν νά πληρο- 
φορήσωμεν τούς Αναγνώστας μας δτι οι κ. κ. Παν 
ταζής καί Στεφανόπουλος έξησφάλισαν μέχρι σήμε
ρον διά τήν A. Κ. Εταιρίαν ■ τήν Αγοράν τριών γαλ
λικών ταινιών δύο μέ τήν συμπαθή γαλλίδα ϊβεν- 
τέττα Ντανιέλ Νταριέ καί μιάς μέ τόν Πιέρ Ρισάρ 
Βίλμ, τών όποίων δμως δέν έγνώσθηοαν οι δριστικοί 
τίτλοι,

Διά τό γραφεϊον τοΰ κ. Άναστασιάδη, διαδίδεται 
δτι άπεχώρησεν ή Αποχωρεί δ Αφανής συνέταιρός 
του καί χρηματοδότης Αρμένιος κ. Σουκιας δ όποιος 
θά συνεργασθη μετά τής Έλλην. Κινημ. Ένώσεως. 
Έάν πραγματοποιηθή ή άποχώρησις αδτη, πιθανώς 
δ κ. Άναστασιάδης, κατά τάς διαδόσεις πάντοτε, νά 
συνετσιρισθή μετά τοΰ κ. Άλ. Στεφανοπούλου.

Πάντως τ’ Ανωτέρω Αναψέρωμεν Απλώς ώς δια
δόσεις, ούδεμίαν εύθύνην Αναλαμβάνοντες διά τήν 
άκρίβειάν των.

Ill Μ·ίΙ
Πειρ«ι«ΰς

Παλλάς Προεβλήθησαν τά έργα «Λευκοί Σκλάβοι- 
καί «Πρ» παντός ψυχραιμία·

ΣπΙέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «*Ο μικρό; λόρδος» 
καί «Λευκός άγγελος»

ΚαπιτόΙ Προεβλήθησαν τά έργα «Ραμόνα» καί ·Τ<’> 
χρήμα».

Χάϊ-Ααίφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή φωνή τού πε
πρωμένου», «Μπολλερό» καί «Μετά τήν άνάκρισιν»

’Απάλλων (Ν Κοκκινιας). Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο 
δόκτωρ Έπαιιεινώνδας» καί «Λευκοί σκλάβοι».

Έκλαίρ (Ν. Κοκκινιας). Προεβλήθησαν τά έργα «Το 
παιδί τοϋ συντάγματος». «*Η φυγή τοΰ Ταρζάν» κσί «Ρω
μαίος καί Ίουλιέττα».

Βαλκάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μπαλλάντα» 
«Γυμνές γυναίκες». και «Μικρός ήρβ)ς». -

Λρνυτάλ (Ν. Κοκκινιας) Προεβλήθησαν τά έργα «Ή 
χαραυγή τής δόζης» καί «Ή φωνή τοΰ πεπρωμένου». 
GeaaacAevixn

Ήλΰσια. Προεβλήθησαν τά έργα “Όχι πειά γυναί
κες.. “Ρωμαίος καί Ίουλιέττα (β' έβδομάς), “Πρό παν
τός ψυχραιμία., καί Πειρασμός,,.

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα “Σονάτα Κρώϋτσερ,, 
“Μιά επικίνδυνη γυναίκα,, “’Αντώνιο Άντβέρσο,, και 
“Πέ»ρ Γκύντ,,.

Πάλας Προεβλήθησαν τό έργα "Ο έρως οδηγός,', “Η 
φωνή τοΰ πεπρωμένου “Ο Γολγοθάς,, καί “Οί λΰκοι 
μεταξύ των,,

ΐίατί. Προεβλήθησαν τά έργα “Ο δρόμος τών ή 
ρώων„ “Η δεσποινίς λοχίας,. “Άνθρωποι ποΰ δέν γνω
ρίζουν εμπόδια,, ‘,Στό δρόμο τής ζωής,, “ΟΙ γίγαντες τής 
θαλάσσης,, *Ή βασίλισσα τοΰ πόνου*, καί “Δήμιος,,, .

Τιτάνι >. Προεβλήθησαν τά έργα ”Τά δύο κοθόνια,, 
“Παρισινή ζωή., “Σερενάτα Σοΰμπερτ,, καί “Νύχτα καρ
ναβαλιού,,.

Ά^νικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 'Μόσχα-Σαγκάϊ,, 
•Ο βασιλεύς τών βασιλέων,, “Τό δράμα τοΰ Μάγιερλιγκ,, 
καί ''Άννα Ντεμίνίοβα,,.

ΆλχαζΛο- Προι βλήθησαν τά έργα “Αποχαιρετισμός 
στή σημαία,, * Σταυροφορίαι,. “Κοπετόν Γενάρης,, καί 
“Ρόζ Μαρί,,.

'άσόλίων Προεβλήθησαν τά έργα 'Ρόζ Μαρι, “ο
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δαίμων τής ταχύτητος,, “Τά πάθη τοϋ Χριστού,, 'Εύθυ
μοι άτσίγγανοι,, “Ο Μπουμπούλ γκάγκστερ,, “Στιγματι
σμένη γυναίκα,, “Ταρζάν,. καί “Σΰμα κινδύνου,,.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Η νέα Άτλαντίς,, 
“Τζόνυ,, “Ο βασιλεύς τών βασιλέων,, “Στά νύχια τοΰ 
άετοΰ,, “Μόσχα-Σαγκάϊ,, “Τό δράμα τοΰ Μάγιερλιγκ., καί 
"Ματωμένες, όχθες,.,

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα "'Επικίνδυνες θά
λασσες,, ‘ Κατάσκοπος 13,, “Τά πάθη τοΰ Χριστού,, 
“Τζαίημς Κάγκνεϋ,, “’Ανεμοστρόβιλος,, “Θύματα τής κρί. 
σεως,, καί “SO.S. παγόβουνα ,.

Ίλιον. Προεβλήθησαν τά έργα “Η πριγκήπισσα δια
σκεδάζει,, ““Εξω άπ’ τά σύνορα,, “Γολγοθάς,, “Ήσαί’α 
χόρευε,, “Σπασμένες άλυσσίδες,, “Τό κόλπο τοΰ ντέντε- 
κτιβ„ “Υποβρύχιον βασίλειον,, καί “Σεκόγια,,.

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα “Νύχτα γάμου,, 
‘Ό βασιλεύς τών βασιλέων,, “Μιά νύχτα στήν "Οπερα,, 
“’Ανάμεσα σέ δυό καρδιές καί “Μόσχα-Σαγκάϊ,,.

Κνβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα “Βαριετέ., “Χρυ
σές μπόΰκλες,, “Άμφιτρύων,, “Άβε Μαρία,, “Ο κακός 
δρόμος,, "Μαζοΰρκα,, καί “Νέα Άτλαντίς...

Παραπλεύρως τοΰ θερινοΰ Κινηματογράφου Ήλύσια 
άνηγίρθη νέος θερινός Κινηματογράφος πρώτης τάξεως 
τοΰ οποίου δμως δέν έγνώσθη ό νέος διευθυντής. 
Πάτροτι.

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύχτα στήν ’Ό
περα», «Βοκκάκιος», «Ή πόρτα τών ονείρων». «Οί εύθυ
μοι άτσίγγανοι», «‘Ο επαναστάτης Γκάρτσία», «Ό δρό
μος πρός τά κάτεργα», «Πάλας Ότέλ». καί «Μιά γυναίκα 
δίχως σημασία».

Πάν&εον. (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Ό 
Γολγοθάς», «Βοκάκιος», «Μιά νύχτα στήν Όπερα», «‘Ο 
δρόμος πρός τά κάτεργα», «‘Η νήσος τοΰ διαβόλου», 
«Εύθυμοι άτσίγγανοι», «Μήνυμα στόν Γκάρτσία», «Ό 
μος πρός τήν δόξαν», «Πάλλας Ότέλ» καί «Ή πόλις 
τρομοκρατείται».

Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η 
έκδίκησις τών ερυθροδέρμων», «Ό Γολγοθάς», «Ό Βοκά· 
κιος», «‘Ο δρόμος πρός τά κάτεργα», «Ή ν' σος τοΰ δια
βόλου», «ΟΙ εύθυμοι άτσίγγανοι» καί «Μύνημα στόν 
Γκάρτσία». Άνδριόπονλος
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «'Υπό δύο ση
μαίας·, «Νιτσεβό», «"Ενα τραγούδι άπό τή Βιέννη», «Τά 
δύο κοθόνια», «Λευκός άγγελος», «Πομπαδούρ», «"Αννα 
Μαρία», «Ό Μήτρος καί ή Μάρω», ’Ερωτικές άναπο- 
διές» καί «Αντώνιο Άντβέρσο».

Τινάνια Προεβλήθησαν τά έργα Μαρία Στούαρτ», 
Βιεννέζικα καπρίτσια», «Τόπ Χάτ», «“Ενα εικοσιτετρά

ωρο», «Βέρα Ίβανόβνα», «"Αννα Ντεμιντόβα , «Τά μυ
στήρια τών Παρισίων», « Ο κήπος τοϋ ’Αλλάχ», «Οί προ- 
δόται» καί «Είς τήν υπηρεσίαν τοΰ Τσάρου».

Κύματα. Προεβλήθησαν τά έργα «Στέλλα Πάρις», 
«Τραγωδία έρωτος», «Ματωμένες όχθες», «Στά βάθη τής 
ζούγκλας» «Ή συμμορία τοϋ μαύρου ντόμινο», «‘Ο έπι- 
δρομεύς», «’Επί τά ίχνη του», «’Ανεμοστρόβιλος», «Οί 
επιδρομείς τοϋ άέρος», «‘Η γυναίκα πού σκοτώνει» καί 
«Οί γίγαντες τοΰ Μεξικού». Παπαβασιλείου
Κέρκυρα. ·

Δημοτικόν Θέατρον. Προεβλήθησαν τά έργα «Λευκόν 
δράμα» «Μυστικός πράκτωρ 13», «Εύθυμη χήρα», «Ουγ
γρική ραψωδία», «Ό λοχαγός Μπόμπυ», Κοιτώνες κορι- 
τσιών», «Ή μικρή έπαναστάιις» καί «Δαυίδ Κόππερφιλδ». 
Κοτλάμοτι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Φθινοπωρινά γυ
μνάσια», «Βοκάκιος», «Βικτώρια», «Τόπ Χάτ», «Τό μυστι
κόν τοϋ λοχαγού τών ούσσάρων» καί «Αί τελευταϊαι ήμέ-, 
ραι τής Πομπηίας». .

"Εσπερος. "Εδωσε παραστάσεις ό θίασος Γ. Ξύδη
’A ypiviev

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα “Μασκαράτ,, “Η 

καρδιά μου διστάζει,, “Χρυσές μπόΰκλες,, “Χέρμαν καί 
Δωροθέα,, “Σ’ άρέσω γιά γυναίκα σου,, “Χρυσή περίο 
δος„ “Η νήσος τών θησαυρών,, “Μαριέττα,, “Ίσα’ί’α 
χόρευε,, “Ο βασιλεύς τής μπύρας,, "Ναυτική άνταρσία,, 
“Ο άνδρας ποΰ κάθε μιά ποθεί,, “Ταξεϊδι στό Χόλλυ
γουντ,, “Γλεντώ τή ζωή μου,, “Ο άνθρωπος διάβολος,, 
“Τό παιδί τοΰ καταδίκου,, “Τό μυστικόν τής κυρίας 
Μπλάνς,, “Ο άνθρωπος σκιά,, “Ο μυστηριώδης κύριος 
Χ.„ "Ο Πόθος,, “Τρελλή ζωή,, ‘“Αγωνία άετών,, "Γιατί 
νά δουλεύουμε ; “"Ενας χρυσός άνθρωπος,, “Λιλιόμ,,“Κβό 
Βάντι;,, “Διαγωγή μηδέν,, “Τρία ραντεβού τά μεσάνυχτα.. 
“Παγκανίνι,, “Ο κύριος Άλμπέρ,, “Η πρώτη φλόγα,. 
“Κατήγορούμενε ομολόγησε,, ' Θύματα τοΰ καθήκοντος, 
"Παρείσακτος,, “Ο κόσμος γυρίζει,, “Η δεύτερα ραψω
δία τοΰ ΛΙστ,, "Μιά γυναίκα δίχως σημασία,. “Τό κα
μπαρέ τών ονείρων,, καί “Ρόζ Μαρί,,. Πασχαλίδης
Λεβάδεικ

Αρμονία. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μαύρο δωμά
τιο», «Μοντέρνοι καιροί·, «‘Ηρωική παρέλασις», «Ξε
χασμένη άγάπη», Τό παιδί τοΰ καταδίκου». «Στραντι- 
βάρι», «Σταυροφορίαι», «Ματωμένη χαραυγή», «‘Ο ά’τός 
τής ’Ισπανίας», «Χρυσές μπόΰκλες», «Μή μέ ξεχνάς». 
«Βαρκαρόλα», «Οί γίγαντες τής θαλάσσης», «Μέσα στή 
ζούγκλα», «Τό έγκλημα ένός άθώου», «"Εξω άπ’ τά σύ
νορα», «Μιχαήλ Στρογκώφ» καί «Ό βασιλεύς τών βασι
λέων». Πανουργία;
Άμαλιάς

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα Ταρζάν ό βασι
λεύς τής ζούγκλας», «‘Η κυρία τοΰ ντάνσιγκ», «‘Η πριγ- 
κήπισσα διασκεδάζει», «Ό λοχαγός τών ούσσάρων η «Μις 
Μπά», «’Εγώ είμαι ή Σουζάνα . «‘Ο μεγαλείτερος έρως 
τοϋ Σοΰμπερτ», «‘Η καρδιά τοΰ ναύτη», καί «Βαμμένος 
πέπ?ος».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα »Βαρκαρόλλα», 
«Μιά νύχτα στη Βενετία», «Ή φίλη τής Α. ’Εξοχότητας 
«Χορός στό Σαβόϊ», Τό σφάλμα μιας μητέρας» καί «Ό 
Μήτρος καί ή Μάρω». Μποταέξος
Κομοτινη

'Αττικόν Προεβλήθησαν τά έργα «Ό καπετάν Γο 
ρίλλας», «Ή ζητιάνα τής άγάπης», «Χρυσές γροθιές». 
«Έγκλημα καί τιμωρία», «‘Η έκδίκησις τών θηρίων». 
«Ό σταυρός τοϋ νότου καί «Τό ταγκό τοΰ θανάτου». 
Ξάνθη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Γολγοθάς», «Κλε 
οπάτρα», «’Αποχαιρετισμός στή σημαία». «Νέα ‘Υόρκη 
Μιαμί», «Καφέ Μόσχα», «Οϋγγαρέζικο ρομάντσο καί 
«Έπανάστασις στά χαρακώματα»,

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ιγκλό*, «Ό βαρ
κάρης τοΰ Βόλγα», «Τό μονοπάτι τοΰ θανάτου», «‘Η νή
σος τών τίγρεων». «Έπανάστασις στά χαρακώματα καί 
Ό Γολγοθάς». Παρασχίδης

Χανιά
Πάν&εον, Προεβλήθησαν τά έργα Μικρή Κατερι- 

νοΰλα», «Ή Φλόγα», «Γκαρσόν», «’Εκτός νόμου», «Έ- 
νέδρα καί έκδίκησις» καί «Λέσχη κοριτσιών».

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά δύο κοθόνια». 
«Έξτάζ» δεύτερα βιζιόν, «Τό στοιχειωμένο χρυσάφι», «Ό 
μικρός ήρως», «Σύ είσαι ή ευτυχία μου», «Τό φάντασμα 
τοΰ τρόμου» καί »Τά μυστήρια τής ζούγκλας».

Τά διαδοθέντα δτι θά λειτουργήσω καί νέος Κινηματο
γράφος ύπό τήν επωνυμίαν «Σ-τανδάγειον» είναι έντελώς 
άνακριβή. Κλάρκ

ΔΗΛΩΣΙΣ
ΙΙροσληφθείς παρά τή Α. Ε· Κινηματογραφικοί ‘Επι

χειρήσεις «Άνζερβός», άπεχώρηαα άπό τής 1ης τρέχον
τος τοΰ γραφείου «Γ. Μπάβας καί Θρ. Φιλιππίδης», τοΰ 
λοιπού δέ τό γραφεΐον θά Λειτουργήσει άνευ τής συμμε
τοχής μου. Γεωρ Μπάβας

PHILIPS 
ΦΙΛΙΠΣ

ΕΙΝΟΙ ΤΟ ΕΗΛΛΑ

ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
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ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΟΕΣΙΣ

ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

-—- π Ε β ο Ε.
ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡ. ΚΤΗΜΑΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 ΤΗΛ 24:339

BUSCH
mnoyx ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΦΑΚΩΝ

ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ Κ. Λ. Π. ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΕΚΕΙΝΗ :
Θέλω τήν εύτυχία σου ή όποια δμως πρέπει νά βασίζεται στήν άπόλυτη ισότητα. 

‘Η δική μου ή ζωή είναι ή ζωή τών άλλων.
Σείς χτίζετε μέ τόν χάλυβα κι’ εγώ μέ τής άνθρώπινες ψυχές.

Είναι τά λόγια μιας πραγματικής μητέρας γιά 
τούς πάσχοντας, τούς αποκλήρους, τά όρφανά. 
Μιά πραγματική ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΕΚΕΙΝΟΣ :
Ναί... τώρα σας εννοώ. 
Δέν θέλω νά μέ συγχω- 

ρήσητε απλώς.
Σάς υποτάσσομαι μέ ό

ποιους όρους θέλετε

Μιά δυνατή ρωμαντική 
ύπόθεσις γεμάτη άπό ύ· 

πέροχες σκηνές.
‘Ο θρίαμβος τής παρελ- 
θούσης εβδομάδας είς 

τον κινηματογράφον

ΟΡΦΕΥΣ

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ TOY ΠΟΝΟΥ
Μιά ερωτική θυσία πού συγκινεϊ.
Ένα δράμα δυνατό μέ άφθαστη πλοκή και εικόνες- πού μένουν αλησμόνητες. 

Ένα ύπέροχον κοινωνικόν καί δραματικόν άριστούργημα 
μέ τό όποιον γιά μιά άκόμη φορά ή Θεία

ΚΑΙΗ ΦΡΑΝΣΙΣ
έδικαίωσε τήν φήμην της ώς βασιλίσσης τοΰ φίλμ 

— — Συμπρωταγωνιστεί καί ό πρώτος ζέν πρεμιέ τοΰ Χόλλυγουντ

ΖΩΡΖ ΜΠΡΕΝΤ
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Τ Χ.ΙΙΜΙΑ τμχ;

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS HELLAS A. E.


