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Mid ύπέροχος σκηνή άπό τό νεώτατον έργον <Τό νησί τής γοητείας» μέ πρωταγ ω- 
νιστάς τούς συμπαθεϊςζγάλλους καλλιτέχνας Ζάν Μυρά καί Ντανιέλ Παρολά.

Έκμετάλλευσις: A. Ε. Άνζερβός



"Ενας μεγάλος μαγνήτης

ΤΖΟΕ ΜΠΡΑΟΎΝ 
καταπλήσσει - μαγεύει - ξετρελλαίνει 

στήν μεγαλειτέραν του μέχρι σήμερον δημιουργίαν

© ΑΓΝΟΣ ΓΛΕΝΤΖΕΣ
’Ονειρώδης πλούτος σκηνικών.

Τραγούδια, χοροί, μπαλέττα μέ τά ώραιότερα κορίτσια και μέ τήν 
γεμάτη τσαχπινιά ξανϋ'ή ώμορφιά

ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ ΕΛΛΙΣ
Μουσική τού Μ Α Ξ ΣΤ Al Ν ΕΞΡ

Ή τελευταία μεγάλη έπιτυχία τοΰ Κινηματογράφου

----- ΟΡΦΕΥΣ —
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS
HELLAS A, E.

T uetro

Ή μεγαλειτέρα κινηματογραφική όργάνωσις τής ύφηλΐου 
άναγγέλλει τήν σύμπραξιν ένός πρωτοφανούς στήν ιστορία 
τής έβδόμης τέχνης έπιτελείου άστέρων, σκηνοθετών, συ 
γραφέων, σεναριογράφων κ.τ.λ. ' γιά τήν πραγματοπο 
τοΰ μεγαλειώδους προγράμματος της 

1938/1939

Προοριζομένη νά συμβάλη κατά τρόπον αντάξιον τοΰ 
θνοΰς γοήτρου τής Μέτρο είς τόν έφετεινό παγκόσμιο 
πανηγυρισμό τοΰ Ίωβιλαίου της, ή νέα παραγωγή της 
1938-39 θεωρείται ήδη άπ’ δλους τούς ειδικούς ώς

χΐΥημα/ο^ραώική ηροοπαόεια 
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Qja και ojoi 2όν κατατρέχουν
Κ ούτσουρο στην ^wojoyia
Υ coo άωαρόρενσιν άω3 τον dew τον
Ράκος άδικόν
/ δίως yia2i dev έχει <?pdyKO
Ο έρωίας τόν φέρνει σ3άδιέ}οδο....
Σ κέωτεται νά ωάρη ένα (Βΐστό^ι
Δ ί^ημμα φοβερόν....
ί σως δμως καίακίήση 2ην άyaωnμέvn τον
A Μά yi3 αύτό ωρέτοει νά yivn δηριοδαμαστης
Σ άν δεριέψη ένας έρωίενμένος....
Η μερώνει και τονς άμρίονς ζέοντας....
Μ coop είτε νά ωάτε άν έχείε άμφιβο^ίες....
Ο ο οι δένετε νά yε^άσετε με 2ην καρδιά σας....
Σ ta £ινεμά διοον ωαίρεται ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ.

Τεο ΛΙΓΚΕΝ-Χανς ΜΟΖΕΡ-Χανς ΡΗΜΑΝ
'SKμεμά^η έωιτνχία 2ον

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
ΚΑΙ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 ΑΟΗΝΑ! ΤΗΛ. 24-890

Charmes rendement superbe Victoria 
5B biphonique prions agreer f01icitations.

Cine - HERMES

Έτηλεγράφησε τήν έσπέραν τής

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

’Ενθουσιασμένοι έξ ΰπερόχου άποδόσεως 
διφωνικής έγκαταστάσεως ΒΙΚΤΩΡΙΑ 5Β πα- 
ρακαλοΰμεν δεχθήτε συγχαρητήρια.

Κινηματογράφος ΕΡΜΗΣ 

ένάρξεώς του ό άριστοκρατικός

ΕΡΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Debutto splendido rendimento impianto 
sonoro bifonico Victoria VII perfettissimo 
vivissime congratulazioni.

Cin6 - LAOU

Έναρξις μεγαλοπρεπής άπόδοσις ηχητικής 
διφωνικής έγκαταστάσεως ΒΙΚΤΩΡΙΑ 7 τε
λειότατη ζωηρότατα συγχαρητήρια.

Κινηματογράφος ΛΑΟΥ

Έτηλεγράφησε έπίσης τήν έσπέραν τής ένέρξεώς του δ νέος άριστοκρατικός

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ-ΛΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Πρός τήν

I
ΣΙΝΕΠΕΚΑΝΙΜ

Κατόπιν τής τόσον ΰπερόχου άποδόσεως τών έγκαταστάσεών των ήτις 
ΠΡΟΕΚΑΛΕΣΕ ΤΟΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΘΑΥΜΑΣΜΟΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ.

ΝΕΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ:
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΗΛΥΣΣΙΑ ελευθερουπολεως 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΡΕΞ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ

Ό ένθουσιασμός τών πελατών μας καί αί συνεχιζόμενοι πωλήσεις 
άποτελοΰν τήν καλλιτέραν μας διαφήφησιν καί πιστοποιοΰν τήν

ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΥΠΕΡΟΧΗΝ ΜΑΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:
ΕΛΛΑΔΟΣ, ΗΛΕΗΝΙΠΣ, ΚΎΠΡΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13 — ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛΕΦΟΝΟΝ 33-206
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ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ

[ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
I Έτησία · . ' Δρχ. J0O

Διά τούς ’Οργανισμούς
I Δημοσίου Δικαίου καί
I Τραπέζας Έτησία Δρχ. 1000

Διά τάς Άν. Έταιρ. » 500
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ '

I Έτησία συνδρομήφρ. χρ. 10
At σννδρομαί απαραι
τήτους προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—A1EY0YNSIE 

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: Όδός SQKPATOYS άριθ. 43 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 12 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΝ
Άριθ. Τηλεφώνου : 52-400

■
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος...Δρ. 20.—
Ήσελίς. ...» 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
▼ κλάσματα.

’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις άγγε- 

Τ λιών διαρκείας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ fiPX. 10ΕΤΟΣ ΙΕ'ΑΡΙΘ. 11 (424)

Η τελευταία λέξις της τελειότητας

ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

περιλαμβάνεται στό νέο μοδέλλο τής

Η ΠΤΩΧΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΦΟΞ ΦΙΛΜ (ΕΛΛΑΣ) A. Ε.

ms
ΝΕΑΙ ΤΙΜΑΙ
ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΦΑΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΠΤΑΙ
Σ' δλα τά νούμερα και διαστάσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

BUSCH

(ΑΝΏΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 - ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 24-339
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Ή ύπόθεσις τής «Φόξ Φιλμ Ελλάς» έξακολουθεΐ 
Απασχολούσα ζωηρώς ού μόνον τούς κινηματογρα 
φικούς κύκλους, άλλά καί τό κοινόν, μέχρι τού όποι
ου ήρχισαν νά φθάνουν αί λεπτομέρειαί της. Δυστυ
χώς δέ τά γινόμενα σχετικώς σχόλια, έκσποΰν είς 
βάρος τής «Fox Film Corporation» τής όποιας δημι
ούργημα καί έπέκτασις ήτο ή χρεωκοπήσασα άσυγ 
χωρήτως «Φόξ Φίλμ Ελλάς». Καί τούτο, διότι ή ομώ
νυμος ’Αμερικανική Έταιρία, ή ένοβρυνομένη νά δια- 
κηρύσση δτι είνε ή μεγαλύτερα παγκόσμιος έταιρία 
παραγωγής ταινιών, έτήρησε καί είς τήν χώραν μας 
τήν άδικαιολόγητον καί άχαρακτήριστον στάσιν πού 
έτήρησε καί είς τήν ύπό παρεμφερείς σχεδόν συνθή- 
κας χρεωκοπίαν τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει πρα
κτορείου της.

Είνε γνωσταί είς τούς άναγνώστας μας αί λεπτο
μέρειας ύφ’ ας ή «Φόξ Φιλμ Ελλάς» έπαυσεν άπό 
πολλοΰ έκπληροϋσα τάς έναντι τών πιστωτών καί 
ύπαλλήλων της υποχρεώσεις της δπως είνε γνωσταί 
αί ύποσχέσεις περί διακανονισμού μέχρι τελευταίου 
όβολοΰ πάσης ύποχρεώσεως, δταν θά έληγον οί 
έλεγχοι πού ήσκουν έπί τής διαχειρίσεως τοΰ έδώ 
γραφείου, άνώτεροι ύπάλληλοι είδικώς σταλέντες 
άπό τήν όμώνυμον ’Αμερικανικήν Εταιρίαν Άλλ’ 
δπως έγκαίρως άνεγράψαμεν οί έλεγχοι έληξαν πρό 
πολλοΰ έδαπανήθησαν διά τά ταξείδια καί τήν έδώ 
παραμονήν τών άξιοτίμων κ κ. ελεγκτών πολύ περισ 
σότερα άπό δσα άπητοΰντο διά τήν πληρωμήν πά
σης άπαιτήσεως, άλλ’ ούδείς έπληρώθη. Οΐίτω έγέ- 
νέτο ή έξωσις τής «Φόξ Φιλμ Ελλάς», έκ τών Γρα
φείων της, ή κατάσχεσις τών έπίπλων, σκευών καί 
ταςνιών της καί έγένετο τελικώς άποδεκτή ή αϊτησις 
τού κ. Γιαννίου περί κηρΰξεώς της είς πτώχευσιν.

_'Υπό τάς προϋποθέσεις, λοιπόν, αύτάς τήν παρελ 
θοΰσαν Τετάρτην, συνεκεντρώθησαν είς τήν αίθου
σαν τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθηνών, τήν ειδικήν πρός έκ 
δίκασιν τών πτωχεύσεων πάντες οί έν Άθήναις ά- 
παιτηταί—διότι ύπάρχουν τοιοϋτοι καί είς τάς Έπαρ 
χίας έκ καταβολής χρηματικών έγγυήοεων—κατά τής 
Εταιρίας έν οίς καί δ «Κινηματ. Άστήρ» διά ποσόν 
9000 δραχμών ίνα κατά τόν νόμον ψηφίσουν τόν δρι- 
στικόν σύνδικον Παραδόξως δμως ούδείς ένεφανίσθη 
ώς συνήγορος τής Fox Film Corp, διά νά ύποβάλη 
τάς άντιπρότάσεις του ή έστω νά ύποστηρίξη δ«ι ή 
ην έκπροσωπεΐ μεγάλη Αμερικανική Έταιρία ούδέν 
κοινόν πέραν τής συνωνυμίας έχει μέ τήν Ελληνικήν 
Φόξ,, άλλ' ούτε καί έκ μέρους τής «Φόξ Φίλμς Ελ

λάς» παρουσιάσθη κανείς, τουλάχιστον διά νά κατά
θεση τά βιβλία τής Έταιρίας έξ ών θά έξηκριβούντο 
ποιοι οί άπαιτηταί καί ποια τά ποσά πού έδικαιοΰτο 
έκαστος τούτων. ‘Η τοιαύτη στάσις τού Δ. Συμβου
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λίου καί τών μετόχων τής «Φόξ Φίλμς Ελλάς», ή 
βάσει τής κειμένης νομοθεσίας παρέχουσα τό δικαί
ωμα είς τάς δικαστικός άρχάς νά προβοΰν εις αύτε- 
πάγγελτον δίωξιν τούτων ώς δολίων χρεωκόπων, 
έσχεν ώς άποτέλεσμα νά έμψανισθοΰν πολλοί τών 
άπαιτητών μέ ύπερόγκως ηύξημένα τά ποσά τών 
άπαιτήσεών των. Έπί παραδείγματι ό έκ Θεσσαλο
νίκης κ. Μαλλάχ, δστις πρό τετραμήνου είς συνέν- 
τευξίν μας, εΐχεν δηλώσει δτι τό ποσόν τής άπαιτή- 
σεώς του έκ 250.CC0 δρ. ώς ίσχυρίζετο, είχε μειωθή 
έν τώ μεταξύ λόγω τής έκμεταλλεύσεως τών είς 
χεϊράς του ταινιών τής «Φόξ» κατά 50 °/0, παρουσιά- 
σθη άπαιτητής διά τοΰ κ. Κραϊμερ διά ποσόν 308.000 
δρ ένώ κατά λογικόν ειρμόν τό ποσόν τής άπαι- 
τήσεώς του, πού πρό τετραμήνου είχε μειωθή είς 
120- 125 χιλ. δρ έπρεπε νά είχε μειωθή έτι μάλ
λον - τούλάχιστον κατά 30.000 έκ τής συνεχίσεως 
τής έκμεταλλεύσεως τών είς χεΐρας του προμνη 
σθεισών ταινιών.

Μέ παρομοίως ηύξημένα τά ποσά τών άπαιτήσε 
ών των παρουσιάσθησαν άσφαλώς καί άλλοι καί διά 
τούτο θά έπρεπε νά προσαχθοΰν τά βιβλία τής πτω- 
χευσάσης έταιρίας καί νά άσκηθή έλεγχος έπί τών 
ύποβαλλομένων άπαιτήσεών.

Λυπούμεθα όμολογοϋμεν είλικρινώς διότι μία Έ
ταιρία τής περιωπής είς ήν θέλει νά παρουσιάση 
έαυτήν ίσταμένην ή «Αμερικανική Fox Film, άφήνει 
νά διασύρεται ή φήμη καί ή ύπόληψίς της δΓ έλάχι- 
στα έν τώ συνόλω των ποσά πού έτυχε νά όφείλη, 
έκ ρυθμίσεως τών έργασιών της εις τήν χώραν μας. 
Άλλά πολύ περισσότερον λυπούμεθα διότι τό κακόν 
αύτό είς βάρος της έχει καί προηγούμενον χρονολο- 
γούμενον άπό τοΰ 1^32 έν Κωνσταντινουπόλει. Διότι 
καί έ«εΐ ύπάλληλοι, πιστωταί, πτωχοί μικροεπιχει- 
ρηματίαι κοΐ δημόσιον έμειναν άπλήρωτοι, ένώ δι- 
έξοδα ταξειδίων καί παραμονής έν Κωνσταντινουπό- 
λει έλεγκτών της έξοδεύοντο τεράστια ποσά. Άλλά 
καί μέ τό νά μή πληρώνη τάχα ή έν λόγω έταιρία 
τάς πρός τά Κράτη τής Ανατολής ύποχρεώσεις της 
μήπως μόνον τήν δυσφήμισιν άποκομίζει, δυσφήμισιν 
δι’ ήν τό κάτω-κάτω άς πούμε δτι άδιαφορεΐ ; "Οχι 
βέβαια, διότι καί ή ύλική της ζημία είνε μεγάλη ά 
φοϋ αί ταινίαι της τίθενται έν διωγμώ καί κατάσχον
ται ώς συμβαίνει έν Τουρκία. Απλώς είνε ή στάσις 
αύτή μία έκδήλωσις ενός νοσηρού ζεμανφουτισμού, 
διά τήν πάταξιν τοΰ όποιου θά έπρεπε νά φροντί
σουν οί παρά ταϊς Άμερικανκαΐς πρεσβείαις Αθη
νών καί Κωνσταντινουπόλεως έμπορικοί άκόλουθοι. 
Διότι ή στάσις αύτή ή άχαρακτήριστος καί άδικαιο 
λόγητος τών διοικούντων τής «Fox|Film Corp.» άπ.ο- 
τελεί μομφήν διά τό Αμερικανικόν έμπόριον έν γένει.
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(HIM ΗΛΛΗΝΙΚΗ ΗφΗΥΡΕΧΙΧ

Η ΦΟΗδΑΗΠΤΙΚΗ ίΥίΚΕΥΗ ΤΟΫ κ ΜΒΒΑΚ
“Οτι οί "Ελληνες όπαρατέρ είνε έφόμιλλοι τών 

καλυτέρων Ευρωπαίων συναδέλφων των καί συνεπώς 
είς θέσιν νά μας δώσουν μίαν ταινίαν έπικαίρων γε· 
γονόνων, ή τοπίων άπολύτου διαύγειας καί καλαι
σθησίας, ήτο κάτι διά τό όποιον ούδείς είχεν άμφι- 
βολίαν. "Οτι θά έβλέπαμεν δμως ταινίας όμιλούσας 
καί ήχητικάς, παρμένας είς τό ϋπαιθρον μέ ούδεμίαν 
έλλειψιν καί πρό παντός είς τό ζήτημα τής έναρμο- 
νίσεως κινήσεως καί φωνής, δέν τό έπιστεύαμεν—έπί 
τοΰ παρόντος τουλάχιστον—ώς έκ τής έλλείψεως 
τών σχετικών τελείων μηχανημάτων. Καί δμως νά 
ποΰ είδομεν καί τό θαΰμα αύτό κατά τήν προβολήν 
τών ταινιών τής περιοδείας τοΰ κ. Πρωθυπουργού 
εις τήν Πελοπόννησον. Ή άπόδοσις τοΰ ήχου, τών 
λόγων, παντός ψιθυρισμοΰ καί θορύβου μέ άκρίβειαν 
άξιοθαύμαστον, μάς έξέπληξε. Καί διηρωτήθημεν: 
Πότε ήρθαν τά φωνοληπτικά αύτά μηχανήματα; 
Ποιος τά έφερε: Καί φαντάζεσθε τήν χαράν, τόν 
θαυμασμόν, τήν ίκανοποίησίν μας δταν έξηκριβώσα- 
μεν δτι αί ταινίαι αύταί έλήφθησαν μέ μηχάνημα 
φωνοληψίας έντελώς ίδιότυπον, καθαρώς Ελληνικής 
έπινοήσεως καί 'Ελληνικής έπίσης κατασκευής, όφει- 
λόμενον είς τάς μακράς, καί άθορύβους προσπα- 
θείας τοΰ κ. Μαυρικίου Νοβάκ.

Καί έπειδή ίσως τό δνομα νά ξενήση τούς μή 
γνωρίζοντας τόν άγαπητόν καί φίλτατόν μας όπε- 
ρατέρ κ. Νοβάκ, ίπεξηγοϋμεν δτι πρόκειται περί 
'Έλληνος, γεννηθέντος καί άνατραφέντος καί μορφω- 
θέντος έδώ, άπό πατέρα έπίσης "Ελληνα πολίτην, 
έδώ γεννηθέντα καί άνατραφέντα- ’Αθόρυβα λοιπόν 
ό κ. Νοβάκ, πού άπό σειράς δλων έτών άσκεί τό 
έπάγγελμα τοΰ όπερατέρ ήσχολεΐτο μέ το ζήτημα 
τής δημιουργίας ένός μηχανήματος ποΰ ταύτόχρονα 
μέ τήν λήψιν τής εικόνας ν’άποτυπώνη έπί τής ται
νίας καί τήν φωνήν. Καί ιδού δτι τό έπέτυχεν κατά 
τόν πλέον Ικανοποιητικόν τρόπον. Οϋτω, λοιπόν, λύε
ται καί ένα μέρος τοΰ προβλήματος τής δημιουργίας 
τών Ελληνικών ταινιών μέ τό όποιον ήσχολήθη σύν 
τοϊς άλλοις ό κ. Οικονόμου κατά τό Πανελλήνιον 
Κινηματογραφικόν Συνέδρων». Δέν μένει σχετικώς 
παρά ή έξεύρεσις τών καταλλήλων σκηνοθετών, σε· 
ναριστών κ.τ λ καί πρό παντός τοΰ σχετικοΰ κεφα
λαιούχου. Άλλ' ό κ. Νοβάκ, δστις χωρίς θόρυβον, 
άσκόπους έπιδείξεις γνώσεων καί άνευ άξίας διπλω 
μάτων σπουδών, μέ μόνην τήν θέλησιν, τόν ζήλον 
τής δημιουργίας καί τόν πόθον τής έξυπηρετήσεως 
τής πατρίδος του, έπέτυχε χωρίς ούδεμίαν ένίσχυσιν 
ούδαμόθεν, δ,τι τόσοι άλλοι μέ ένισχύσεις καί έργα- 
στηριακά μέσα άρτια δέν κατώρθωσαν, δέν έχει λό
γους νά βιάζεται. ”Ας περιορισθή έπί τοΰ παρόντος 
μέ τήν δημιουργίαν όμιλουσών έπικαίρων Ελληνικών 
ταινιών, αί όποΐαι θά γίνουν έξω άνάρπαστοι ώστε 
καί αύτόν θά ικανοποιήσουν ΰλικώς καί τήν χώραν 
μας τουριστικώς θά έξυπηρετήσουν καί μέ τόν και
ρόν θά έλθουν καί τά άλλα. Πρό παντός δέ άς συ
νέχιση τάς προσπαθείας του διά τήν περαιτέρω βελ- 
τίωσιν τής καί ήδη άρτιας φωνοληπτικής έφευρέ- 
σεώς του.

ΠΩΑΟΥΝΤΑΙ 610 καθίσματα Κινημα
τογράφον δρύϊνα, άνοιγοκλειόμενα, σχε
δόν καινουργή. Πληροφορίαι; Μιχ. Γλι- 
τσόν, Κινηματογράφος «Καττιτόλ-, Πει
ραιά.

ΑΠΕΘΑΝΕΝ
Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Άπέθανεν είς τό Νεϊγύ τής Γαλλίας δπου έζη 
άπό δεκαετίας, ύπό τήν προστασίαν ένός φιλανθρω
πικού ιδρύματος, ό Αύγουστος Μπορόν, έφευρέτης 
τοΰ όμιλοΰντος κινηματογράφου. ~Ητο ήλικίας 83 
έτών. Ή δμήλικος σχεδόν σύζυγός του καί ή κόρη 
του εύρίσκοντο παρά τήν κλίνην τοΰ σοφοΰ μέχρι 
τής τελευταίας του πνοής. Άλλά τόσον σκληρά ύ- 
πήρξεν ή ζωή τοΰ έφευρέτου, τόσον μεγάλη ή δυ
στυχία του, ώστε αί προσπάθειαι τών δύο άφωσιω- 
μένων γυναικών δέν κατώρθωσαν νά τοΰ γλυκάνουν 
τήν πικρίαν τών τελευταίων ήμερών του. Ό Μπαρόν 
είχε λάβει τήν 3 Απριλίου 1396 τό πρώτον δίπλωμα 
εύρεσιτεχνίας άφορών ένα σύστημα ταύτοχρόνου 
φωτογραφήσεως καί φωνοληψίας. Είχεν όνομάσει 
τήν συσκευήν του «γραφοφωνοσκόπιον» καί ήλπιζεν 
δτι θά ήδύνατο νά τήν έκμεταλλευθή βιομηχανικώς. 
Αί πρώται έπιδείξεις του είχαν τεραστίαν έπιτυχίαν. 
Άλλ’ ό Μπαρόν, ό όποιος είχε δαπανήσει 200.C00 
φράγκα τήτ προπολεμικής έποχής διά τήν τελειο- 
ποίησιν τής έφευρέσεώς του, δέν είχε πλέον χρή
ματα διά νά έκμεταλλευθή καί τό «γραφοφωνοσκό
πιον» έλησμονήθη, έπί έτη πολλά, μέχρις δτου άλλοι 
έφευρέται, άνεκάλυψαν τόν ήχητικόν κινηματογρά
φον. Ό Μπαρόν έφεΰρεν έπίσης τάς πρώτας συ- 
σκευάς τής αύτομάτου άεροφωτοτυπογραφίας. ’Ερ
γαζόμενος δμως χωρίς μεγάλα μέσα καί μέ πρωτό
γονα όργανα ίσχυροΰ φωτισμοΰ τής έποχής του, έ
χασε σιγά σιγά τό φώς του. Μετά τόν παγκόσμιον 
πόλεμον ήτο πλέον τυφλός. Αύτός καί ή σύζυγός 
του, ήτις τόν είχε βοηθήσει είς τάς έπιστημονικάς 
του έργασίας είσήλθον είς τό Φιλανθρωπικόν ί
δρυμα Γκαλινιανί τοΰ Νεϊγύ, τό όποιον στεγάζει 
τούς ήρωας τής έπιστήμης, ή δέ Ακαδημία τών ’Ε
πιστημών τού άπένειμε τό μεγαλείτερον ποσόν τό 
όποιον ήδύνανο νά δοθή: 1.800 Φράγκα έτησίως. 
Πρό έπταετίας ή γαλλική κυβέρνησις άπένειμεν εις 
τόν πενόμενον σοφόν τόν Μεγαλόσταυρον τής Λε
γεώνας τής Τιμής καί ό Βασιλεύς τοΰ Βελγίου τόν 
Σταυρόν τοΰ Λεοπόλδου. "Ενα ποσόν 10.5C0 φράγ
κων συνελέγη καί έδωρήθη είς τόν Μπαρόν. Καί ό 
πτωχός καί τυφλός έπιστήμων, έχρησιμοποίησε καί 
τό ποσόν αύτό διά τήν πραγματοποίησιν νέων έρευ- 
νών, χωρίς νά προλάβη νά φέρη καμμίαν είς πέρας· 
Άπέθανεν έργαζόμενος διά τήν έπιστήμην, διά τήν 
όποιαν καί έζησε.

ΔΥΟ ΝΕΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ
ΤΟΥ Π2Λ /Λ ιθ ΥΝ I

Αγγέλλεται έκ Χόλλυγουντ οτι ό περίφη
μος ήθοποιός τής όθόνης Πώλ Μιοΰνι έτοιμά- 
ζει τό «γύρισμα» δύο νέων μεγάλων ταινιών 
διά λογαριασμόν τής «Γουώρνερ Μπρός, Φέρστ 
Νάσιοναλ». Ή μία έξ αύτών θά παρουσιάζη τήν 
ζωήν καί τήν δρδσιν τοΰ τελευταίου Αύτοκρά- 
τορος τοΰ Μεξικού Μαξιμιλιανοΰ, τό πρόσω- 
πον τοΰ όποιου θα ύποδυθή ό γνωστός μας 
καλλιτέχνης Πώλ Μιοΰνι καί ή άλλη τήν ζωήν 
καί τήν δρασιν τοΰ έθνικοΰ ήρωος τής Ελβε
τίας Γουλιέλμου Τέλλου τοΰ όποιου τό πρόσω- 
πον έπίσης θά ύποδυθή.
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Π I Ν Α Ξ Α
έμφαίνων τάς τό πρώτον προβληθείσας κατά τήν περίοδον 1937 1938 ταινίας είς 
τούς μεγάλους κεντρικούς Κινηματογράφους τών ’Αθηνών καί τά πραγματοποιηθέντα 

παρ’ έκάστης είσιτήρια.

Α
ϋξ

ω
ν 

’Α
ρι

θμ
ός

Ελληνικός τίτλος ταινίας ’Αρχικός τίτλος ταινίας

Κινηματο
γράφος είς 
δν προε- 

βλήθη

Γραφεϊον 
Έκμεταλλεύαεως

Π
ρα

γμ
ατ

ο
πο

ιη
θέ

ντ
α 

Εί
σι

τή
ρι

α

1 ‘Η ζωή τοϋ Αιμίλιου Ζολά The life of Emile Zola Όρφεΰς 77859 Γουώρνερ-Φ. Νάσιοναλ
2 Μποέμ Zauber der boheme ’έξ-Άττικόν 74919 Άμολ. Βουλγ.-A.S.K.E.
3 •Η καταιγΐς The Hurricane Όρφεΰς 64570 ’Αστάρια Φίλμ
4
δ

Μαρία Βαλέφσκα 
Πρίγκηψ καί πτωχός 
Ρόδα τ’ ’Απρίλη

Conquest
Prince ant the pauper

?έξ-’Αττικόν 
Όρφεΰς

59555
58604

Μέτρο Φίλμς 
Γουώρνερ·Φ. Νάσιοναλ

6 Maytime Ρέξ 52417 Μέτρο Φίλμς
7
8

Κατάχρησς έμπιστοσύνης
Πόρτ Άρθοΰρ
Τό Στίγμα

Abus de confiance 
Port Arthur

Όρφεΰς 
Γιτάν.Σπλέν

50713
47981

Έμ. Καλόγηρος 
Έλλην. Κιν. "Ενωσις

9 La forfaiture Όρφεΰς 42009 Έμμ. Καλόγηρος
10 Νοσταλγία Nostalgie 'Αττικόν 41489 Άμολ. Βουλγ-.Α Ε.Κ.Ε.
11 Ή κυρία μέ τάς καμελίας 

Άπ’ τή γή στή σελήνη
Camille ?έξ-'Αττικόν 38473 Μέτρο Φίλμς

12 Flash Gordon Πάνθεον 38233 Άμολ. Βουλγ.-Α.Ε.Κ.Ε.
13 Σκιπίων ό άφρικανός Scipione 1’Africano Παλλάς 37801 Άν. Κιν. ‘Εταιρία
14 Ταγκό Νοττοΰρνο Tango Notturno Τιτ. - Σπλέν. 33160 Έλλ. Κιν. Ένωσις
15 Ταμάρα Tamara la complaisante Σπλέντιτ 29433 > » »

16 Μόνον γιά σένα Mutterlied Τιτάν.-Σπλ. 28314 » » »
17 Δουλειές μέ φοΰντες Our relations ’Αττικόν 28165 Μέτρο Φίλμς
18 Μέγας Πέτρος Pierre le Grand Τιτάν.-Σπλ. 28012 ‘Ελλην. Κιν. Ένωσις
19 Ή δύο μικρούλες Das madchen Irene Τιτάνια 27971 » » »
20 ‘Υποβρύχιον D. 1

‘Υπό τό βλέμμα τοϋ Βούδδα
Submarine D. i Όρφεύς-Κρό. 27614 Γουώρνερ-Φ. Νάσιοναλ

21 The good earth Άττικόν-Ρέξ 27545 Μέτρο Φίλμς
22 Όταν ό σύζυγος ταξιδεύει 

‘Ιππότης χωρίς πανοπλίαν 
Άρραβών μετ’ εμποδίων

Quand le mari voyage Τιτάνια 25755 Έλην. Κιν. "Ενωσις
23 knight without armor Παλ.-Τιτάν. 25619 ’Αστάρια Φίλμ
24 Les fiancailles de L°ulli Άττικ. Κρόν. 24531 Άμολ. Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε.
25 Μέ τό χαμόγελο Avec le sourire Πάνθεον 22904 Άνζερβός
16 Σονάτα ύπό τό σεληνόφως Moonlight Sonata Όρφεΰς 22890 ’Αστάρια Φίλμ
27 Ό πειρατής The Buccaneer Άττικ. Πάνθ 22477 Σκούρας Φίλμς
28
29

Χαμένο όνειρο 
Γιοσιβάρα 
Φροελάϊν ντόκτορ

Gorgeous hussy 
Yoshiwara

Ρέξ 
Κρόνος

22105
22090

Μέτρο Φίλμς
Άμολ. Βουλγ.-Α·ΕΚ.Ε.

30 Medemoiselle Docteur Ρέξ 21826 » » »
31 Τελευταία Συμφωνία Immer wenn icht glucklich Παλλσς 21782 > « »
32 Ύπό τήν σκιάν τής λαιμητόμου A tale of two cities Όρφεΰς 21639 Μέτρο Φίλμς
33 Ή πριγκήπισσα τής ζούγκλας Gungle princess Αττικόν 21330 Σκούρας Φίλμς
14 Νέοι άνθρωποι Les homines nouveaux Τιτάν.-Σπλ. 21201 ‘Ελλην. Κιν. Ένωσις
35 ’Ανήσυχες ψυχές 

Καρνέ ντέ μπάλ 
Ή κόκκινη χορεύτρια

A woman alone Τιτάν.-Σπλ. 21001 » » >
36 Carnet de bal Τιτάνια 20996 • »

17 La danseuse rouge Όρφεΰς 20910 Λύρα Φίλμ 
‘Ελλ. Κιν. "Ενωσις38 Ή νυχτερίδα

Νύχτες φωτιάς
Die fledermans Τιτάνια 20820

19 Nuits des feu Ρέξ 20725 Άμολ. Βουλγ.-Α.Ε.Κ.Ε.
40 Ή Ιστορία γράφεται νύχτα History is made at night Κρόνος 20656 Αστάρια Φίλμ
41
42

Ή μασκώτ τών λογχοφόρων 
Τόβαριτς

Wee willie winkle 
Tovarich

‘Αττικόν 
Όρφεΰς

20540
20463

Σκούρας Φίλμ 
Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ

43 Βασίλισσα Βικτωρία Victoria the Great Ρέξ 20210 Σκούρας Φίλμς
44 Νύχτες πριγκήπων

Ό στρατηγός πέθανε αυγή 
Τά δύο ορφανά
Ό κόσμος αλλάζει

Nuits de princes Τιτάνια 19924 ‘Ελλην. Κιν. Ένωσις
45
46
47

The general died at dawn 
La pocharde 
World changes

Παλλάς 
Όρφεΰς

19675
19139
18882

Σκούρας Φίλμς 
Άνων. Κιν. ‘Εταιρία 
Γουωρνερ-Φ. Νάσιοναλ,

48
49

Μπρόντουέϋ μέλοντυ 
Ντάμα Πίκα

Broadway Melody I938 
Dame de pique

Ρέξ 
Τιτάνια

18705
18638

Μέτρο Φίλμς
Έλλην. Κιν. Ένωσις

50 Στέλλα Ντάλλας Stella Dallas Όρφεΰς 18626 Άστόρια Φίλμ
51 Τό διαβολόπαιδο Un mauvais garpon Ρέξ 18522 Άμολ. Βουλγ.· Α.Ε.Κ.Ε
52 Δαίμονες τών κυμάτων 

‘Ο ταχυδεόμος τής Λυών
Captains courageous Ρέξ 18011 Μέτρο Φίλμς

Άμολ. Βουλγ.-Α.Ε.Κ. Ε53 Le courrier de Lyon Ρέξ 17972
54 Κούκλες τής κολάσεως Devil doll » 17893 Μέτρο Φίλμς
55
56

Πρωταθληταί τής γκάφας 
‘Η δεσποινίς μαμά μου

Champion chumps 
Mademoiselle ma mere

’Αττικόν 
Παλλάς

17800
17611

» »
Άνών. Κιν. ‘Εταιρία

57
58
59

Τά τέκνα τοΰ πλοιάρχου Γκρά 
Ό σπουδαστής τής Πράγας 
Είς τήν υπηρεσίαν τής Γαλλία

v Les enfants du capit. Grant 
Der student von Prag

ς Marthe Richard

Ρέξ
Όρφεΰς 

>

17595
17595
17480

Άμολ. Βουλγ·-Α.Ε.Κ.Ε. 
Έλην. Κιν. Ένωσις 
Άμολ. Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε
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Π I ΝΑΞ Β
έμφαίνων τάς τύ πρώτον προβληθείσας κατά τήν περίοδον 1937—1938 ταινίας είς 
τούς μεγάλους κεντρικούς Κινηματογράφους τών ’Αθηνών καί τά πραγματοποιηθέντα 

παρ’ έκάστης εισιτήρια.
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τούς μεγάλους κεντρικούς Κινηματογράφους τών ’Αθηνών καί τά πραγματοποιηθέντα 
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60 Τά μαργαριτάρια το6 στέμματος Les perles de la couronne Παλλάς 17173 Άνών. Κιν. ‘Εταιρία61 Η γή τής επαγγελίας Ged’s country and woman Όρφεύς 16981 Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ62 Τό μεγάλο μυστικό Magnificent Obsession Ρέξ 16963 Άμολ. Βουλγ.-Α.Ε.Κ.Ε. 
Σκούρας Φίλμς63 ‘Ο λυτρωτής The Plainsman Ρέξ 1693464 Τό άγριοκόριτσο Heidi Κρόνος 16928 $ >

65 Τό τελευταίο φυλάκιο The last Outpost ’Αττικόν 16880 Άμολ. Βουλγ. - Α.Ε.Κ.Ε.66 Στιγματισμένες γυναίκες Market woman Κρόνος 16635 Γουώρνερ·Φ. Νάσιοναλ67
68

Τρόικα 
Ζ>γκολέτ

Troika ‘Αττικόν 16612 Άμολ. Βουλγ. - Α.Ε.Κ.Ε.
La Qigolette Τιτάνια 16469 Έλλην. Κινημ. Ένωσις69 Ναπολιτάνικετ βραδυές Naples au baiser de feu Παλλάς 16287 Άνων. Κιν. ‘Εταιρία70 Διπλόϋν έγκλημα Μαζινό Double crime Maginot Ρέξ * 16275 Άμολ. Βουλγ. ■ Α.Ε.Κ.Ε.71 Χατζή Μουρατ Der weisse teufel Τινάνια 16261 Έλλην. Κινημ. ‘Ένωσις72 Μαμά Κολιμπρί 

Έχω δικαίωμα νά ζήσω
Maman Colibri Παλλάς 16174 Άνών. Κινημ. ‘Εταιρία73 You only live once Κρόνος 16060 Άστόρια Φίλμ74 Πϋρ ! Feu 1 Παλλάς 16014 ’ Αμολ.Βουλγ. - Α.Ε.Κ.Ε.75 Χαμπανέρα La Habanera Τιτάνια 15729 Έλλην. Κινημ. Ένωσις 

Σκούρας Φίλμς76 Ή δραπέτις Mary burns fugitive Ρέξ 1569377 Ας χορέψουμε Shall we dance *> 1564178 Παληάτσοι Pagliacci 15587 Κων. Σουλίδης79 Γιά σάς κυρία Vogues of 1938 Όρφεύς 
’Αττικόν

15113 ’Αστάρια Φιλμ80 Τό κρυπτογράφημα 413 Le disque 413 15029 'Αμολ.Βουλγ. · Α.Ε.Κ.Β.81 Αγάπες στή Μονμάρτρη L’or dans la rue Όρφεύς 14269 Έμμ. Καλόγηρος82 Χάρισε μου τήν καρδιά σου Give me your heart » 14209 Γουώρνερ-Φ. Νάσιοναλ
Μέτρο Φίλμς83 Ασύλληπτη σκιά After the thin man Ρέξ 1414584 Όργανοπαίκτρια τών Παρισίων La joueuse d’Orgue ’Αττικόν 18801 Άμολ. Βουλγ. - Α.Ε. Κ.Ε.85 Η Α. Μ. ό έρως ίνκόγκνιτο Thin Ice Ρέξ 13794 Σκούρας Φίλμς86 Μιτσοϋκο Die tochter des Samurai Παλλάς

Τιτάνια
13762 Άνων. Κινημ. ‘Εταιρία87 Λευκές νύχτες Nuits blanches 13709 Έλλην. Κιν. Ένωσις88 Κοντοττιέρι Condottieri Ρέξ 13549 Άνζερβός89 Σκάνδαλον στής κούρσες Day at the races » 13492 Μέτρο Φίλμς90 ’Ερωτικό κοκτέίγ Love on the run 1349091 Άγγελος Angel > 13476 Σκούρας Φίλμς92 Μιά γυναίκα, ένας θρόνος 

Πριν άπ’ τό ήλιοβασίλεμμα
Dame de Malacca Παλλάς 13377 Άνων. Κινημ. Εταιρία 

Άνζερβός93 Der Herrscher 1336694 Γά μυστικά τής ’Ερ. θαλάσσης Les secrets de la mer Rouge » 13049 Έμμ. Καλόγηρος95 •Ο έβδομος ουρανός Seventh Heaven Πάνθεον 12738 Σκούρας Φίλμς96 Ό μικρούλης τοΰ Παρθεν)γε(ου Le mioche Παλλάς 12635 Έμμ. Καλόγηρος97 Μανεζ Manez Πάνθεον 12606 Άνζερβός98 Σύντροφοι μάχης lie de veuves Παλλάς 12426 Άνων. Κινημ. Εταιρία99 Ό κυκλών Another Dawn Κρόνος 12404 Γουώρνερ- Φ. Νάσιοναλ100
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11290
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Έκμεταλλεύσεως

—
119 *0 άγγελιαφόρος Le messager Ρέξ 10874 Άμολ. Βου?γ.- Α.Ε.Κ.Ε.
120 Μυστικόνγραφεϊον κατασκοπείας Dark journey Κρόνος 10860 Άστόρια φίλμ
121 Ένας απρόοπτος μάρτυς Evelyn Prentice Ρέξ 10765 Μέτρο Φίλμς
122 Γιούλικα Julika Παλλάς 10737 Έμμ. Καλόγηρος
123 Παληά φωληά

Αδελφοί Καραμαζώφ
l a loupiote

Σπλέντιτ
10718 Άνών. Κιν. ‘Εταιρία

121 Der morder D. Karamasoff 10586 ‘Ελλην. Κιν. Ένωσις
125 Ή πρώτη άγάπη ξαναζή Die grosse, die kleine wait Όρφεύς 10566 Λύρα Φίλμ
126 Στάς υπονόμους τών Παρισίων 

Ό ταχυδρόμος τοΰ Νότου 
Μπροστά στό ικρίωμα

The Rat ’Αττικόν 10509 Σκούρας Φίλμς
127 Courrier Sud Όρφεύς 10323 Αμολ. Βουλγ.-Α.Ε.Κ Ε.
128 This is my affair Πάνθεον 10310 Σκούρας Φίλμς
129 Ελένη Helene 10186 Άνζερβός
130
131

Τά μυστήρια τής Σταμπούλ 
‘Η άγνωστη

Secrets of Stambul 
Die Unbekannte

Κρόνος
Τιτάνια

10186
10159

Άμολ. Βουλγ.-Α.Ε.Κ.Ε.
Έλλην. Κιν. Ένωσις

132 Μυθιστόρημα απόρου νέου Roman d’un homme pauvre Σπλέντιτ 10122 » » »
133 Λευκή Αδελφή Schwester Maria Τιτάνια 10079 » > »
134 Ένα παράξενο κορίτσι Quelle drole de gosse Σπλέντιτ 9573 > » >
135 ΟΙ πειραταί τής Κίνας Les pirates du rail Κρόνος 9560 Αμολ. Βουλγ.-Α.Ε.Κ.Ε.
136 Κατηγορουμένη έγέρθητι 

Πρώτη νύχτα γάμου 
Περιμένοντας τήν αυγή 
’Αγνή Σουζάνα

Accused Πάνθεον 9488 Αστόρια Φίλμ
137 plitterwoche 'Αττικόν 9380 Αμολ. Βυυλγ.-Α.Ε.Κ.Ε.
138 Rainbow on the river Πάνθεον 9309 Σκούρας Φίλμς
139 La chaste Suxanne Σπλέντιτ 9171 Έλλην. Κιν. Ενωσις
140 Μή μοΰ ύποσχεθής 

Μαύρη Λεγεών
Versprich mir nichts Παλλάς 9052 Άνζερβός

141 Black Legion Κρόνος 8993 Γουώρνερ- Φ. Νάσιοναλ
142 Παλίρροια καί άμπωτις 

Αγαπώ δλες τής γυναίκες 
Μαντάμ Μποβαρύ

Ebb Tide Αττικόν 8945 Σκούρας Φίλμς
143 J'aime toutes les femmes Πάνθεον 8801 Ανζερβός
144 Madame Bovary Τιτάνια 8692 Έλλην Κιν. Ενωσις
145 Έπανάστασις στό Πεκΐνον Alarm in Peking Πάνθεον 8570 Άνζερβός
146 Τό τέλος τής κ. Τσένεΐ Last of Mrs Cheney Ρέξ 8564 Μέτρο Φιλάς
147 Σκάνδαλον μιάς νύχτας Cain and Mabel Κρόνος 8546 Γουώρνερ-Φ. Νάσιοναλ
148 ‘Η κρίσις έτελείωσε La crise est finie Αττικόν 8426 Άμολ. Βουλγ.-Α. Ε.Κ.Ε.
149 Έθελονταί τοΰ θανάτου L’homme a abattre Πάνθεον 8412 Άστόρια Φίλμ
150 Ό κοντρολέρ τών βαγκόν-λί 

Έρωτεσ καί πόθοι γυναικών
Le controleur des wagons-lits » 8342 Άμολ. Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε.

151 Fraue nliebe- F rauenlied Τιτάνια 8204 Έλλην. Κιν. Ένωσις
152 Ή τίγρις τής Βεγγάλης Bengal Tiger Ρέξ 8181 Γουώρνερ -Φ. Νάσιοναλ
151 Δεσποινίς έν κινδύνω Mamsel in distress » 8114 Σκούρας Φίλμς
154 Τρεις έρωτες τοΰ Σοΰμπερτ Drei maderl un Schubert

Κρόνος
7987 Άνζερβός

155 ‘Υπό τήν πορφύραν 
‘Ο Φόβος

Under the red robe 7978 Σκούρας Φίλμς
4 156 La Peur Σπλέντιτ 7943 Έλλην. Κιν. Ένωσις

157 Νεανικά χρόνια Βικτωρίας Madchen jahre einer Konigin » 7738
158 ΤρεΙο, έξ, έννέα Trois, six, neuf Ρέξ 7727 Άμολ. Βουλγ. -Α.Ε.Κ.Ε.
159 Ήταν κι’ αύτό μιά τρέλλα Die ganz grossen torheiten Παλλάς 7715 Άνζερβός
160
161

Γόης 24 καρατιών 
Μεγάλη Φυσία

Der unwiderstehliche
Creat O’Malley Όρφεύς

7570
7494 Γουώρνερ-Φ. Νάσιοναλ

162 Ταρζάν κΓ ή πράσ. θεά Tarzan and green godess Σπλέντιτ 7487 Έλλ. Κινημ. Ενωσις
163 Πανσιόν Μιμόζα

Ό δρόμος τής ευτυχίας 
Νέμεσις

Pension Mimosas Τιτάνια 7361 » > »
164
165

Splendour
Fury

Όρφεύς 
Αττικόν

7348
7243

Άστόρια Φίλμ 
Μέτρο Φίλμς

166
167
168

Χαλύβδινοι άνδρες
Ό πρίγκηψ τοΰ μεσονυκτίου 
Δύο σελίδες έρωτος

Kid Galahad 
Prince de minuit
Jenny

Κρόνος
Ρέξ

Παλλάς

7195
7180
7088

Γουώρνερ-Φ. Νάσιοναλ 
Άμολ. Βουλγ.-Α.Ε.Κ.Ε. 
Άνών. Κιν. ‘Εταιρία

169 ‘Ο Πέτρος είναι κορίτσι Seine tochter ist der Peter Πάνθεον 6992 Άμολ. Βουλγ.·Δ·Ε·Κ.Ε.
170
171

Λογχοφόρος κατάσκοπος 
Καί σύ χρυσό μου 
Τό τριπλοϋν αίνιγμα

Lancer Spy
Uud du mein schatz

Πάνθεον 
Τιτάνια

6867
6837

Σκούρας Φίλμς
Έλλην. Κιν. Ένωσις

172 Kennel murder case Ρέξ 6755 Γουώρνερ- Φ. Νάσιοναλ
173
174

Ένας μοντέρνος Ιππότης
Σέρλοκ Χόλμς 
Ό χάρος διασκεδάζει

Taxi
Der mann des SherlokHolmei

Απόλλων 
Σπλέντιτ

6662
6638 Έλλην. Κιν. Ένωσις

175 Death takes a Holiday Πάνθεον 6587 ’Αμολ. Βουλγ.-Α. Ε.Κ.Ε. 
Έμμ. Καλόγηρος
Άμολ. Βονλγ.·Ά.Ε.Κ.Ε*

176
177

Ό δρόμος τής καρδιάς 
Ένφ ή ζωή διαβαίνει

Madchen pensonnat 
Little man wat now

Ρέξ
Ρέξ

6491
6442
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178 Μποέμ Mimi Σπλέντιτ 6415 Έλλην. Κινημ. ’Ενωσις179 Επάνω στά βελούδα Living on velvet Ρέξ 6342 Γουώρνερ·Φ. Νάσιοναλ180 Πριγκήπιοσα γιά 30 μέρες 30 days Princess » 6325 Άμολ. Βουλγ.-Α.Ε.Κ.Ε.181 Τρικυμία -ψυχών Sous les yeux d’occident ’Αττικόν 6217 Έμμ- Καλόγηρος 
Γουώρνερ-Φ. Νάσιοναλ182 ‘Εκατομμυρ. τυχοδιιόκτης The perfect specimen Κρόνος 62C8183 Ρομάνς Romanze Παλλάς 6176 Έμμ- Καλόγηρος181 Κρυφός έρως L’ Appel de la vie Σπλέντιτ 6122 ‘Ελλην. Κιν. Ενωσις185 Ενα αστέρι γεννιέται Star is born Κρόνος 6114 ’Αστάρια Φίλμ186 Νά γαμπρός νά μάλαμα Josette Πάνθεον 6033 ’Ανζερβός187 Αγάπη μεσ’ τής φλόγες Love under fire Ρέξ 5957 Σκούρας Φίλμς188 Πανάμ Amants et Loleurs » 5905 Έμμ- Καλόγηρος189 Παντρεύω τή μαμά μου Liebe dumtne Mama 5861 ’Αμολ. Βουλγ.-Α Ε -Κ·Ε·190 Τά φτερά τής δόξης China Clipper Κρόνος 5770 Γουώρνερ -Φ. Νάσιοναλ191 *0 κακός δρόμος Mauvais graine 5627 Άνζερβός192 Φανή ’Ελσλερ Fanny Elssler Σπλέντιτ 5587 ‘Ελλην. Κιν. 'Ενωσις193 Ανεμοστρόβιλος ψυχών Melody lingers on Κρόνος 5554 ’Αστάρια Φίλμ194 Μεσήλιξ διασκεδάζει Train de plaisir Παλλάς 5553 Άνών. Κιν. ‘Εταιρία195 Ή A. Υ. ΐνκόγκνιτο Hearts divided Ρέξ 5536 Γουώρνερ-Φ. Νάσιοναλ196 Σιλουέττες Silhouetten Παλλάς 5372 ‘Αμολ. Βουλγ.-Α·ΕΚΕ..197 Ή μυστηριώδης κυρία Unguarded Hour ’Αττικόν 5314 Μέτρο Φίλμς198 Τό πλήρωμα στασιάζει Les mutines de I’Elseneur ’Απόλλων 5237 Άνών. Κ^ημ. ‘Εταιρία199 Ποιον άπ τούς τρεις I met him in Paris Πάνθεον 5178 Σκούρας Φίλμς200 Ή Άρλέτ καί οΐ μπαμπάδες της Arlette et ses papas Ρέξ 5168 ’Αμολ. Βουλγ.- Α-Ε-Κ-Ε201 Νά μ άπαγάγης απόψε Liebes Regiment Παλλάς 5094 Άνων. Κιν· Εταιρία202 Επικίνδυνος αποστολή Til we meet again Πάνθεον 5058 Σκούρας φίλμς203 Αλγερινές νύχτες Bourrasque 5023 Άνζερβός204 ‘Η γυναίκα τού καταδίκου Publice enemy’s wife ’Απόλλων 4949 Γουώρνερ φ. Νάσίοναλ205 ΐνκόγκνιτο Inkognito Σπλέντιτ 4940 Ελλην. Κινημ Ένωσιζ206 Νύχτα αιφνιδιασμού Picture snatcher Κρόνος 4827 Γουώρνερ Φ Νάσιοναλ207 Τολμηρά νειάτα This day and age Ρέξ 4767 Άμολ. Βουλγ.-Α-Ε.Κ Ε.208 Κολλίν Colleen 4544 Γουώρνερ φ. Νάσιοναλ209 Μικροί ήρωες Make a wish Πάνθεον 4408 Σκούρας Φίλμς210 ‘0 Φρανκενστάϊν αιχμάλωτος Night Key » 4318 Άμολ. Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε.211 ‘Η άνάκρισις αρχίζει Penthoure ’Αττικόν 4280 Μέτρο Φίλμς512 Ή χορεύτρια τού μεσονυκτίου Upperworld Ρέξ 3993 Γουώρνερ-Φ. Νάσιοναλ 
Αστάρια Φίλμ
Άμολ. Βουλγ. A Ε.Κ-Ε. 
Ε'λλην. Κιν- "Ενωσις

213
214
215

Τό παιδί τής ζούγκλας 
‘Η τελευταία ρούμπα 
Ταυρομάχος χωρίς νά θέλη

Elephant boy
Rumba
Arenes joyeuses

Κρόνος 
Ρέξ 

Σπλέντιτ

3967
3937
3909216 Ό πύργος τής Βαρσοβίας Warschaue Zitadelle Πάνθεον 3864 Άνζερβός217 Μιά νύχτα στό Μαξίμ Chasseur de chez Maxim’s Ρέξ 3833 Άμολ. Βουλγ. Α.Ε-Κ-Ε.218 Τό μεγάλο όνειρο Le grand refrain Σπλέντιτ 3811 ‘Ελλην. Κ>*· ’Ενωσις 

Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ219 Ή μοιραία γυναίκα The goose and the gander Τιτάνια 3798220 ΰύπνημα αμαρτωλής Good dame Κρόνος 3793 Άμολ. Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε.221 Τό παιδί τοΰ έρωτος Le secret de Polichinelle » 3753 » » »
222 Άρσέν Αουπέν Arsene Lupin Πάνθεον 3209 Άνζερβός 

"Ατλας φίλμς223 Τό τραγικό δίλημμα Starker als paragraphen Τιτάνια 3094224 ‘Ο πρίγκηψ τών ονείρων Night is Young ΙΙάνθεον 2991 Μέτρο Φίλμς225 Ανθρωποι χωρίς όνομα Without names Απόλλων 2416 Άμολ. Βουλγ. Α.Ε.Κ.Ε.226 ‘Αγνός γλεντζές Bright lights Όρφεΰς 2373 Γουώρνερ-Φ. Νάσιοναλ227 Ύπόσχεσις γκάγκστερ Parole ’Απόλλων 2331 Άμολ. Βουλγ Α-Ε.Κ Ε.228 Είναι ένοχος Front page woman Σπλέντιτ 2280 Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ
229 Γραφεΐον έξαφαν. προσώπων Bureau of missing persons Κρόνος 2242 » » »
230 Διαγωνιομός ευτυχίας Glucklichste che der welt Πάνθεον 2084 Άνζερβός
281 ‘Η Συλβία καί ό σωφίρ της Sylvia nnd ihr chauffeur Κρόνος 2077 >
232 ‘Υπόγειος θάνατος Draegerman courage ’Απόλλων 1786 Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ

*Κινημ. 3 Αστέρος*. Εις τούς άνωτέρω τέσσαρας πίνακας. ’κ τών 313 ταινιών πού τό πρώτον προε·
βλή'&ησαν εν Α&ηναις, αναφερονται μονον αι 232 αι προεβλή&ησαν είς τούς μεγάλους κεντρικούς Κινημα
τογράφους κα& οσον αι υπόλοιποι 81 προβλη&εϊοαι εις ταύς λαϊκούς> συγχρόνως μέ άλλας ταινίας β' καί
V ριζιον^ και κατά συνέπειαν δεν μας ήτο δυνατόν νά παρακολου&ήσιυμεν τήν εμπορικότητα μιας έκάστης
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I ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΙΗΗΜΛΤ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ ϊ
ΚΞΞΞΞΕΙΕβΒΕΞΕΞΕΕΞΞΞΒΒΞΞΒΒΞΞΙΒΞΒΒΞΕΕΞΞΒ

—Τά βιογραφικά φίλμ γίνονται της μόδας. Μετά 
τή μεγάλη έπιτυχία τοΰ Παστέρ» καί τοΰ «Ζολά» 
τοΰ Ντίτερλε, πολλά νέα άγαγγέλλονται : ‘Ο Jeff 
Musso θά «γυρίση» δυό φίλμ άπ’ τή ζωή τοΰ μεγάλου 
ίσπανοΰ ζωγράφου Γκόγια καί τοΰ παλιοΰ γάλλου 
ποιητή Φρανσουά Βιγιόν. Στήν ’Ιταλία μετά τό 
«Βέρντι» θά «γυριστοΰν» οί βιογραφίες τοΰ Κολόμβου 
καί τοΰ Μιχαηλάγελλου.

—Πολλή κίνηση σημειώνεται στά γερμανικά στούν
τιο. ‘Ο Πάουλ Μάρτιν «γυρίζει» τό «"Επεται συνέ
χεια» (Β. ντέ Κόβα, ”Οσκαρ Ζίμα, Φράουκε Λάου- 
τερμπαχ), δ Γιάκομπυ τό Μιά μαγιάτικη νύχτα- 
(Μαρίκα Ρέκκ, Βίκτορ Στάαλ), ό Πέτερ Μποϋχ τό 
«Fall Deruga» (Βίλλυ Μπίργκελ, Γκεραλντίνα Κάττ, 
Γκεόργκ Άλεξάντερ), δ Ντούντσιο Μαλαζόμμα τό 
«Μαΰρα όρχεοειδή» ("Ολγα Τσέχοβα, ΚαμίλλαΧόρν, 
Άλμπρεχτ Σένχαλς) δ Στέϊνχοφ τό «Πνεύμα καί 
Πάθος» (Γκούσταφ Γκρύντγκενς, Ζυμπ. Σμίτς).

—Ό προϋπολογισμός γιά τή «Σταχτοπούτα» τής 
Universal άνέβηκε στό 1 έκατομμύριο δολλάρια. Στό 
φίλμ, πού θά είναι έγχρωμο θά πρωταγωνιστήση 
ή άποκάλυψις τής Universal Ντιάνα Ντάρμπιν.

—‘Η Ρενέ Σαίν Σύρ θά πρωταγωνιστήση στό φίλμ 
«Mademoiselle Baba· μαζί μέ τόν Άνρύ Γκαρά. Ό 
Μαρσέλ Βαλλέ, ό Ρομπέρ Αρνοΰ, ή Μαντλέν Συφ- 
φέλ θά κρατήσουν τούς δευτερεύοντες ρόλους

—‘Ο παραγωγός τών κωμωδιών τοΰ Χονδρού καί 
Λιγνοΰ, Χάλλ Ρότς άποχωρει έκ τής Μέτρο Γκόλν 
τουΐν καί συμβάλλεται μετά τών «'Ηνωμένων Καλ 
λιτεχνών», άφοΰ πρώτον πραγματοποιήση δύο ά
κόμη κωμωδίας διά Λογαριασμόν τής Μέτρο., 'Υπο
νοείται δτι τόν παραγωγόν άκολουθοΰν καί οί συμ
παθείς κωμικοί, δέν είναι δμως βέβαιον άν £ά δυ- 
νηθοϋν νά πραγματοποιήσουν νέας κωμωδίας διά 
λογαριασμόν τών United Artists διά νά κυκλοφορή
σουν κατά τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον.

Η 8" ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΠΟΓΏΝΟΣ
’Έπειτα άπό τό θρίαμβο ποϋχε στό «Παρα- 

μάουντ θήατερ» τό νέο φιλμ του Έρνεστ Λι- 
οΰμπιτς «Η ΟΓΔΟΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΑΝΟ- 
ΠΟΓΩΝΟΣ» ’μέ τόν Γκάρυ Κοΰπερ καί τήν 
Κλωντέτ Κολμπέρ, τό Παρίσι έτοιμάζει γιά τήν 
πρεμιέρα αΰτοΰ τοΰ φίλμ μία έξαιρετική Soiree 
de Gala πρός τιμήν τής Κλωντέτ Κολμπέρ ήτις 
εύρίσκεται ήδη στό Παρίσι καί θά παρευρεθή 
στήν έξαιρετική αύτή πρεμιέρα.

ΕΓΓΡΑΦΜ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕίΚΕίΣ ΣΥΝΔΡΟΝΙΟΝ

Chr. Anghelides Paris 1-5-938 Μέχρι 30 4-939
Γεωρ Ράδος ’Ιωάννινα 1-1 938 » 30 12-9.8
Δ. Σκούρας A. Ε Άθήναι 1 6 938 » 30- 5-939
’Αδελφοί Χανιά Χαλκίς 1 5-938 30- 4 939
Γ. Άσλάνης Σάμος 1 1938 » 30-12-938
Ν. Δημακόπουλος Λεβάδεια 1-5 938 30- 4 939
Άλμπέρ Λεβύ θεσ)νίκη 1 6 938 38 5 939
Θ. Χατζηνδκος 1 5 938 30- 4 939
Γ. Δαρβέρης » 1 5-938 30- 4 939
Π. Τριανταφύλλου Πειραιά 1-7 938 » 30- 6 939
Α. Δρίτσας ΑΘήναι 1 6-938 » 30 5-9 9
Α. Μακέδος » 1-5-938 30 4 939
Γ. Παρασκευόπουλος » 16-938 » 30- 5 939

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ όΝΕΧΟΡΗΙΕΙΣ
■Ο κ. Κ. Ααζαρίδης μεταβάς είς Παρισίοος ζαί Ρώ

μην, διά τήν έζλογήν νέων ταινιών τοΰ γραφείου Έμμ. Κα- 
λογήρου. έττέστρεψεν τήν παρ. έβδομάδα.

—Ό ζ. Β. Μιχαηλίδης διευθυντής τής ελληνικής ‘Εται
ρίας «Γουώρνερ Μπρος. Φέρατ Νάσιοναλ» άνεχώρησεν τήν 
παρελ. ΙΙαρασζευήν εις ΙΙαρισίους διά τήν έζλογήν νέων 
ταινιών παραγωγής τής ομωνύμου άμεριζανιζής έταιρίας.

— ’Εντός του τρίτου δεκαημέρου τοΰ τρέχ. μηνάς αναχω
ρεί διά Παρισίους πρός αυνάντηαιν τού έπιστρέφοντος έξ 
’Αμερικής κ. ’Αθανασίου Σκούρα, ό ζ. Όθων Κόκκινος, 
διά τήν άπό κοινού έζλογήν τών νέων ταινιών τών νεω- 
τίρων παραγωγών

—Άνεχώρησεν έπίσης πρός τόν αΰτόν σζοπόν διά Παρι- 
τίους ό κ. ’Αν. Άναστασιάδης διευθυντής τοΰ γραφείου 
■ ’Αστάρια Φίλμ’.

— Αιά Παρισίους άνεχώρησαν έπίσης τήν παρελ. έβδο
μάδα ό ζ. Προκοπής διά τό γραφείου τοΰ ζ. Ζερβού καί ό 
ζ Λ. Παπαγεωργίου διευθ-υντής τοΰ Κινηματογράφου «Όρ-

ΕΝΜΑΦΕΡΙΙΥΗ_ΕΙ40Π81ΗΗΪ
Άπό τής Τθ? ’Ιουνίου τά γραφεία μας 

&ά λειτουργούν ώς Ακολούθως : 
ΔΕΥΤΕΡΑΝ , 8.30' — 1 Μ. Μ.
ΤΕΤΑΡΤΗΝ καί
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ' 5 — 7 Μ. Μ.

ΤΡΙΤΗΝ ί
ΠΕΜΠΤΗΝ 8 — 1 Μ. Μ.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ '

ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥΤΝ ΜΑΎ’ΕΡ 
ΦΙΛΜΣ (ΕΛΛΑΣ) A. Ε.

Θεμιστοκλέους 13 - ’ΑΘήναι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΓΩΝΑ|
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ |

: ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 49 'ej»' ΑΘΗΝΑΙ 'SS' ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 52-604 =

• Μετασχηματισταί τάσεως, Άνορθωταί (redresseurs), Φορτώσεις συσσωρευτών κλπ. Αντιστάσεις τό- = 
! ξων, Ήλεκτροπαραγωγά συμπλέγματα (γκρούπ), ’Αντιστάσεις ρυθμικής άψής καί σβέσεως φωτι- = 
| σμοΰ αιθουσών Κινηματογράφων καί πάσης φύσεως έν γένει ήλεκτρολογικών έργασιών. S IS ig 
7<>ΙΙΙΙΙΙΙΙ|||||||ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilHIIIIIIIIIIIII^
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[ft ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
ΑΙ καιρικαί συνθηκαι τής άρξαμένης σαιζόν έξα- 

κολουθοΰν νά είνε έξαιρετικά δυσμενείς διά τούς 
ίδιοκτήτας τών θερινών κινηματογράφων καί ιδία 
των νέων, που πίκραν δοκιμάζουν άπογοήτευσιν. 
Εύχόμεθα δπως ή κατάστασις αύτή μή παραταθή 
πέραν τής 20ης τρέχοντος, πρό παντός δέ δπως ή 
Ανωμαλία μή συνεχισθή καθ’ δλον τό θέρος. "Αλλως 
αί ζημίαι τών θερινών κινηματογραφικών έπιχειρή- 
σεων θά είνε τεράστιαι.

....................... |Ι*|Ι,Ι|ΙΙΙΙΙ|ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΗ|Τ|||||ΙΙ|||ΙΙ||πΓ||||||||||||||7|||||||^|||||||
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Ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» έφιστά τήν προ
σοχήν τών Αναγνωστών του έπί τών στατιστικών 
πινάκων τοΰ Λνά χείρας φύλλου του. Μέ κόπους 
καί μόχθους πολλών 24ώρων, ό διευθυντής του δίδει 
πιστοτάτην τήν στατιστικήν κίνησιν τών κινηματο
γραφικών έργασιών τής τελευταίας χειμερινής πε
ριόδου Από πάσης πλευράς, πού μπορεί νά ένδια- 
φέρη τόν Κινηματογραφικόν κόσμον. Ποΐαι καί πό- 
σαι ταινίαι προεβλήθησαν, ποιος ό είσαγωγεύς των, 
ό Ελληνικός καί ό Αρχικός τίτλος των, τό σύνολον 
τών, είσιτηρίων έκάστης καί ό μέσος δρος τής ήμε· 
ρησίας των Αποδόσεως, πάν δτι δύναται τέλος ν’ 
Αξιώση νά μάθη ό καθείς, περιέχεται έπακριβώς 
είς τάς στατιστικός ταύτας.

’Επίσης δίδεται καί ή σύγκρισις τής συνολικής 
κινηματογραφικής κινήσεως κατά τάς χειμερινός 
περιόδους τής τελευταίας τετραετίας, ώστε νά έχη 
τις πρόχειρον τήν διαπίστωσιν τής άπό έτους είς 
έτος αύξήσεως τών πρός τόν κινηματογράφον λαϊ
κών συμπαθειών. Οί Αναγνώσται μας, θά έκτιμή- 
σουν Ασφαλώς κατ’ Αξίαν τήν έργασίαν μας ταύτην.

* * *
Ή Κυριακή 5 Ιουνίου ήτο ή τελευταία ήμέρα τής 

χειμερινής περιόδου 1937-38. Τήν ήμέραν αύτήν διέ- 
κοψεν τάς προβολάς του καί ό τελευταίος κεντρι
κός Κινηματογράφος, πλήν τοΰ Ρέξ τοΰ όποιου ή λει
τουργία θά συνεχισθή καθ'ύποχρέωσιν καί τάς θερινάς 
περιόδους δπως καί τό κάτωθεν αύτοΰ Σινεάκ Έπίσης 
θά συνεχίσουν τάς προβολάς των καί κατά τό τρέ- 
χον θέρος πάντες οί κεντρικοί λαϊκοί.

Κατά τό τελευταϊον δεκαπενθήμερον προεβλήθη
σαν τά κάτωθι έργα.

Ορφεύς. 30 Μαΐου ευεργετική προσωπικού μέ τό 
έργον «Μπακαρά» καί 31-5 ’Ιουνίου «’Αγνός γλεν
τζές» μέ τόν κωμικόν Τζόε Μπράουν καί διέκοψε τάς 
προβολάς του λόγω τοΰ θέρους.

Τιτάνια. Τήν 29 Μαΐου διέκοψε τάς προβολάς του 
λόγτρ τοΰ θέρους.

Ρέξ. 30—5 Ιουνίου «Αγάπη μεσ’ τής φλόγες», 
6—12 Ιουνίου «Ό κύριος διάσημος» καί 13—19 «Ό 
ύποπλοίαρχος Ράντολφ» μέ τόν Βόμπερ Ταίϋλορ.

Παλλάς. Τήν 18ην Μαΐου παράστασις εύεργετική 
ύπέρ τής Π. Ε. Κ. καί διέκοψε τάς προβολάς του 
λόγω τοΰ θέρους.

Ατιικόν 30—2 ’Ιουνίου «‘Η πριγκήπισσα τής ζούγ
κλας», τήν 3 ’Ιουνίου παράστασις εύεργετική ύπέρ 
τοΰ προσωπικοΰ καί διέκοψε τάς προβολάς του 
λόγω τοΰ θέρους.

Σπλέντιτ. Τήν 23 Μαΐου παράστασις εύεργετική 
υπέρ τοΰ προσωπικοΰ καί διέκοψε λόγω τοΰ θέρους.

Πάνΰεον. 30-2 Ιουνίου «Η δίψα τοΰ χρυσοΰ» έρ
γον δευτέρας προβολής (ή πρώτη έγένετο είς τό 
Ροζικλαιρ), τήν 3 ’Ιουνίου παράστασις ύπέρ τοΰ 
προσωπικοΰ καί διέκοψε τάς προβολάς του λόγω 
θέρους.
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Κρόνος. Τήν 22 Μαΐου διέκοψε λόγω τοΰ Θέρους 
τάς προβολάς του.

Kara τό παρ. τελευταΐον δεκαπενθήμερον τής χειμε
ρινής περιόδου, έπραγματοποιήθησαν ύπό τών διαφόρων 
κεντρικών Κινηματοθεάτρων τών Αθηνών α' προβολής 
τά κάτωθι είσιτήρια ώς εξής :

Έβδομάς 23—29 Μαΐου 1938

ΤΙΤΑΝΙΑ «’Ανήσυχες ψυχές» (A woman alone1,
"Αννα Στέν, β' βιζιόν.

Δευτέρα 23 Μαΐου Εύεργ, προσωπικού
Τρίτη 24 » Είσιτήρια 256
Τετάρτη 25 » > 271
Πέμπτη 26 » 228
Παρασκευή 27 > . 184
Σάββατον 28 » , 176
Κυριακή 29 » , 350

Τό δλον »
Είσιτήρια πραγματοποιηθέντα κα

1465

τά τήν πρώτην προβολήν τοΰ αύτοΰ 
εργόυ είς τόν ίδιον Κινηματογράφον. 19536

Σύνολον Είσιτηρίων 21001

ΟΡΦΕΥΣ «Στέλλα Ντάλλας» (Stella Dallas), δεύτερα 
προβολή.

Δευτέρα 
Τρίτη

23
24

Μαΐου Εισιτήρια 415
669Τετάρτη 25 > » 639Πέμπτη 26 > > 641Παρασκευή 27 490Σάββατον 28 » > 645Κυριακή 29 > «

Τό δλον
^Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 

τοΰ αύτοΰ έργου κατά τήν α' προβο

__ 571
4070

λήν του εις τόν αύτόν Κινηματογράφον 
Σύνολον εισιτηρίων

14556
18626

ΡΕΞ «Τρεις, έξ, εννέα» (Trois, six-neuf).
Δευτέρα 23 Μαΐου Εισιτήρια 1508Τρίτη 24 » 1404Τετάρτη 25 1254Πέμπτη 26 951Παρασκευή 27 734Σάββατον 28 » » 880Κυριακή 29 > » __ 996

Τό δλον > 7727

ΑΤΤΙΚΟΝ «Ή άνάκρισις αρχίζει» (Penthouse), Μύρνα 
Λόϋ.

Δευτέρα 21 Μαΐου Είσιτήρια 748Τρίτη 24 > * 964Τετάρτη 25 » 766Πέμπτη 26 > 545Παρασκευή 27 > > 378Σάββατον 28 » » 431Κυριακή 29 > 448
Σύνολον 4.280

ΠΑΝΘΕΟΝ «Άπό τή γή στή σελήνη», (plash (Τ 
ολόκληρον τό εργ

Δευτέρα 23 Μαΐου Είσιτήρια
Τρίτη 24 » »
Τετάρτη 25 »
Πέμπτη 26
Παρασκευή 27
Σάββατον 28
Κυριακή 23

Τό δλον
Είσιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 

τοΰ αύτοΰ έργου είς τόν αυτόν Κινη
ματογράφον κατά τάς πρώτας του 
προβολάς ...........................................................

Σύνολον είσιτηρίων

Έβδομάς 30—5 'Ιουνίου 1938

405
536
529
436
339
375
844

3464

31769
38233

ΟΡΦΕΥΣ «Αγνός γλεντζές» (Bright lights), Τζ· Μπράουν
^ευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη

30
31

1

Μαΐου

’Ιουνίου

Εύεργ. προσωπικού
Εισιτήρια 

>
403
405

Πέμπτη 
Παρασκευή

2
3

» > 410
350

Σάββατον 4 » » 335
Κυριακή 5 • 470

Σύνολον 2873
ΡΕΞ ’Αγάπη μεσ’ τής φλόγες» (i_ove under fire), Ντον

Άμιτσι
Δευτέρα 30 Μαΐου Είσιτήρια 1194
Τρίτη 31 » » 835
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή

1
2
3

’Ιουνίου
»

824
848
634

Σάββατον 4 » 541
Κυριακή 5 » » Ιυοί

Τό δλον 5957

ΑΤΤΙΚΟΝ «Ή πριγκήπισσα τής ζούγκλας», (Gungle 
princess), έπανφληψις.

Δευτέρα 30 Μαίου Εισιτήρια 291
Τρίτη 31 355
Τετάρτη 1 'Ιουνίου » 370
Πέμπτη 2 * * 399

Τό δλον 1415
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 

τοΰ αύτοΰ έργου κατά τήν πρώτην 
προβολήν του είς τόν αυτόν ώς άνω
Κινηματογράφον, ...... ί 9915

Σύνολον είσιτηρίων 21330
ΠΑΝΘΕΟΝ «Ό πόθος τοΰ χρυσού», έπανάληψις.
Δευτέρα 30 Μαΐου Είσιτήρια 205
Τρίτη 31 » > 195
Τετάρτη 1 ‘Ιουνίου » 196
Πέμπτη 2 » » 901

Τό δλον 797

***
'Αφορμήν λαμβάνοντες άπό τήν κίνησιν μερικών 

Θερινών Κιν)φων κατά τήν προβολήν διαφόρων έρ
γων προβληθέντων τό πρώτον είς κεντρικούς Κινη
ματογράφους τών ’Αθηνών μέ μετρίαν άπόδοσιν, 
παρατηροΰμεν δτι, πλεϊσται έξ αύτών ώς «"Οταν ή 
τύχη κυβέρνα», προβληθεϊσα τόν χειμώνα είς τό 
«Πάνθεον» ύπό τόν τίτλον «Νά γαμπρός, νά μά
λαμα», «Ναπολιτάνικες βραδυές» κ. &■ —σημειώνουν 
καταπληκτικήν έπιτυχίαν είς τούς θερινούς, πράγμα 
τό όποιον άποδεικνύει, πόσον Αδικούνται ταινίαι 
έμπορικώταται, προβαλλόμενοι άκαταλλήλως ή καί

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» γ.

Ακαίρως είς τούς χειμερινούς Κινηματογράφους τών 
Αθηνών. ... , , ,

Τοΰτο είναι ζήτημα διά το οποίον πρεπει να έν- 
διαφερθοΰν Αμέσως τόσον ό ενοικιαστής τής ται
νίας δσον καί ή διεύθυνσις τοΰ Κινηματοθεάτρου 
ούτως ώστε νά μή Αδικούνται ταινίαι έμπορικώτα
ται, προβαλλόμεναι δπως δπως.

Μία ταινία έμπορική κακώς τοποθετουμένη τό 
πρώτον, δέν ζημειώνει μόνον τόν Κινηματογράφον 
ύλικώς καί τήν διεύθυνσίν του ήθικώς, Αλλ’ έπιδρα 
ώς γνωστόν δυσμενώς καί έπί τής περαιτέρω έκμε- 
ταλλεύσεως αύτής, πράγμα τό όποιον δέν έπιτρέπ_ε· 
ται νά γίνεται σήμερον οπότε αί τιμαί τών ταινιών 
ε’ις τό έξωτερικόν έφθασαν είς απρόσιτα υψη.** *

Καί νέον Γραφεΐον εισαγωγής καί έκμεταλλευ- 
σεως ταινιών, Γραφεΐον πού διεκδικεί να,καταλάβη 
πρωτεύουσαν ε’ις τήν Αγοράν μας θέσιν, ήνοιξε τάς 
πύλας του κατ’ αύτάς. Είνε τό Γραφεΐον ·Φ Κολ- 
λάρο καί Σια» προέκτασις τών έν Κων)πόλει δμω- 
νόμων κινηματογραφικών έπιχειρήσεων.

Πληροφορούμεθα δτι πρός τό Μετοχικόν Ταμεϊον- 
Στρατού ύπεβλήθησαν προτάσεις διευρύνσεως και 
διασκευής τής σκηνής τοΰ ιδιοκτήτου του κινηματο
θεάτρου “Παλλάς,, έπί σκοπφ έκμεταλλεύσεώς του 
ώς λυρικοΰ θεάτρου κατά τήν φθινοπωρινήν καί έα· 
ρινήν σαιζόν. ,

’Εάν τοΰτο, ώς έλπίζεται, πραγματοποιηθη, οι Α
θηναίοι θά ϊδουν καί θά Ακούσουν , κατά σειράν δ· 
λους τούς μεγάλους έλληνας_καί εύρωπαίους καλλι- 
τέχνας καί καλλιτέχνιδας τοΰ Μελοδράματος. _

’Εννοείται δτι ή χειμερινή έκμετάλλευσις τής με
γαλοπρεπούς αιθούσης τοΰ 'Παλλάς,, θά περιορίζε
ται εις μόνον τόν κινηματογράφον.

Επικρατεί μόνον σκέψις δπως διατίθεται το φουα
γιέ του δι’ όλίγους Αριστοκρατικούς χορούς κατά 
τήν περίοδον τών Άπόκρεω.

Συνεχίζοντες τήν άπό έτών καθιερωθεϊσαν Αρχήν 
μας, παρέχομεν καί έφέτος, μέ τό κλείσιμον τής 
χειμερινής σαιζόν, τάς στατιστικός πληροφορίας, 
έξ ών έμφαίνεται ή έμπορικότης τών ύπό τών κεν
τρικών κινηματογράφων Α' βιζιόν προβληθεισών 
ταινιών. Οϋτω, οί έν ταΐς έπαρχίαις συνδρομηταί 
μας καί οί «δώ, τόν Πειραια καί τά προάστεια 
διευθυνταί κινηματογραφικών έπιχειρήσεων, θά δυ- 
νηθοΰν νά έχουν σαφεστάτην Αντίληψιν τής< αποδο- 
τικότητος έκάστης ταινίας, καί γενικώς^οί οπωσδή
ποτε ένδιαφερόμενοι διά το έμπόριον των Κινημα
τογραφικών ταινιών, θά δυνηθοΰν νά σχηματίσουν 
πλήρη τήν έντύπωσιν τής κινήσεως τής Αγοράς τής 
Ελλάδος. ** *

Ουτω έκαστος τών κεντρικών Αθηναϊκών Κινημα
τογράφων α’ βιζιόν, προέβαλε συνολικως κατά τήν 
λήξασαν περίοδον 1937—1938, τόν κατωτέρω άριθ-
μόν ταινιών.
Κινηματογράφος Ρέξ 

Όρφεΰζ
Ταινίαι 53

26
Τιτάνια » 28
Παλλάς » 29
'Αττικόν » 29

, Πάν&εον 27
Σπλέντιτ » 23
Κρόνος » 26
Άπόλλοον » 6

Τό δλον Ταινίαι 247

’Επίσης κατωτέρω δημοσιεύομεν πίνακα τοΰ Α
ριθμού τών ταινιών πού έν έκαστον τών διαφόρων
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Γραφείων έκμεταλλεύσεως διέθεσεν κατά τήν λήξα- 
σαν περίοδον 1,937-38 παραπλεύρως δέ τήν κίνησίν 
των κατά τά δύο προηγούμενα έτη.

Πρός_ πληρεστέραν ετι κατάδειξιν της έμπορικό- 
τητος των παρ’ έκαστου Γραφείου διατεθεισών ται
νιών, δίδομεν είς τους άναγνώστας μας τόν κατω
τέρω διευκρινιστικόν πίνακα.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

Ποσότητες ταινιών τεθει- 
σών είς κυκλοφορίαν κατά 
τάς τρεις τελευταίας κινη
ματογραφικός περιόδους

1935-36 [1936-37 Ιΐ937-38

Άμολοχ. Βουλγ καίΑ-Ε.Κ.Ε. 59 74 59Γουώρν. Μπρός, Φ. Νάσιοναλ 36 46 48
Ελληνική Κινηματ. "Ενωσις 77 57 47Σκούρας Φίλμς . — 40Μέτρο Γκόλντουϊν Μάϋερ . 23 25 21Άνζερβός .... 19 15 21
Άνών. Κινηματογρ. Έταιρία 12 3 18Αστάρια Φίλμ . __ 9 14Έμμ. Καλόγηρος __ 11 13Άνάρχ. Σαντΐκος __ 3 9
Κ. Φραγκέτης καί Σια . 6Κ. Σουλίδης 4 1 5
Λύρα Φίλμ . 10 3ΆΘηνα Φίλμ. 16 33 3
Τηλ. Σπυρίδης 13 3 2
’Ιωσήφ Μαρχουλής . 18 16 2"Ατλας Φιλμ 7 4 2
Μονοπόλ Φίλμ . 2
Μαΰρο Φιλμ. 1 3Φόξ Φιλμ 37 23
Διάφορα άλλα Γραφεία, 1 —

Σύνολον Ταινιών ...
* * *

323 338 313

ΠΙΝΑΞ

Τών διατεθεισών,ταινιών κατά Γραφεΐον Έκμε
ταλλεύσεως είς_ τους μεγάλους Κινηματογράφους 
Α προβολής, τών πραγματοποιηθέντων συνολικώς 
υπ αυτών εισιτηρίων καί ό μέσος δρος τών εισιτη
ρίων που έπραγματοποιήθη παρ’ έκάστης ταινίας.

Σ. Κ. Α.—Άνά μίαν ταινίαν διέθεσαν επίσης καί τά γρα 
φεια .· JT. Σονλίδη μέ εισιτήρια 15.587 καί “Ατλας ΦΙλμ. 
με εισιτήρια 8.094.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΙΝΙΑΙ EltITHPI* ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΑΙΝΙΑ

Μέτρο Γκόλντουϊν Μάΰερ 21 414557 19740Έμμ. Καλόγηρος 13 202027 15541Άστόρια Φίλμ . 14 215277 15376Έλλην. Κινημ. Ένωσις . 42 62Ϊ918 14808Λύρα Φίλμ .... 3 431C5 14368Αμολοχ. Βουλγαρ.—Α.Ε.Κ.Ε. 44 614682 13970Άνών. Κινημ. Έταιρία . 16 219713 13732Σκούρας Φίλμς . 29 375126 12942
Γουώρνερ—Φέρστ Νάσιοναλ 30 383953 12798Άνζερβός.............................. 18 150223 8346

Έν συνεχείς τών δημοσιευόμενων στατιστικών 
πληροφοριών, παρέχομεν κατωτέρω δύο άκόμη πί
νακας, εξ ών δ μέν πρώτος δίδει πιστήν τήν εικόνα 
ης κινησεως ένός έκάττου τών Κεντρικών Κίνημα- 
ογράφων πρώτης προβολής, δ δέ δεύτερος τήν 

κίνησιν είς εισιτήρια τοΰ τρέχοντος έτους πρός τά 
τρία προηγούμενά του.

ΠΙΝΑΞ
Πραγματοποιηθέντων εισιτηρίων ύπό ένός έκά- 

στου τών χειμερινών κεντρικών Κινηματοθεάτρων 
Α προβολής, τόν άριθμόν ήμερών λειτουργίας καί 
τήν καθ’ ήμέραν άναλογίαν είς εισιτήρια, ένός έκά- 
στου Κινηματοθεάτρου.

X. Κ. Α.—’Ενταύθα δέον νά προστεθή δτι το Κινηματοθέ- 
ατρον «Ρέξ» λειτούργησαν καί κατά τήν περίοδον τού θέ· 
ροος 1937 άπό τής 31ης Μαίοο μέχρι καί τής 26ης Χεπτεμ- 
gpioo, οηλαοή έπί 118 σονεχεϊς ήμέρας. έπραγματοποίησε 
σονολικως 99.247 εισιτήρια, άτινα αναλογούν πρός 841 ήμε
ρησίως, προεβαλε δέ κατά τό αύτό ώς ανωτέρω διάστημα 
των 118, ή μερών 17 ταινίας Α' προβολής, εις ‘ έκάστην τών 
οποίων αναλογούν 5.838 εισιτήρια.

ΚΙΝΙΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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ΕΝΛΡΞΕΩΣ ληξεπς:

ΟΡΦΕΥΣ........ 2-1θ 37 5 6-38 2 245 590238 2409ΡΕ-............... 27- 9-37 5- 6-38 1 251 596151 2375ΑΤΤΙΚΟΝ . 9 10-37 2- 6-38 1 236 467796 1982ΤΙΤΑΝΙΑ .... 16-10-37 29 5 38 2 224 405029 1808ΠΑΛΛΑΣ .... 16-10-37 18- 5 38 2 213 372394 1748ΚΡΟΝΟΣ .... 12-11-37 22- 5 38 1 192 2567(6 1337ΠΑΝΘΕΟΝ .. 23 10-37 2- 6 38 1 222 242573 1093ΣΠΛΕΝΤΙΤ... 15-10-37 22 5 38 2 218 233067 1C69
ΑΠΟΛΛΩΝ . . 14 10 37 12-12-38 - 60 37975 632

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
Των πραγματοποιηθέντων εισιτηρίων ύπό ένός 

έκάστου τών μεγάλων Κινηματοθεάτρων Α' προβο
λής κατά τάς τέσσαρας τελευταίας έτησίας νείμε- 
.ρίνας περιόδους.

ΚΙΗΜ ΑΤ08ΕΑΤΡΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

1934-35 1935-36 1936 37 1937-38

ΟΡΦΕΥΣ....... — — 356 .-284 590.238ΡΕ^................ — — 318 474 596 151ΑΤΤΙΚΟΝ . . . 487 923 551 406 461.254 467.796ΤΙΤΑΝΙΑ .. 424 763 452.351 48) 522 405.029ΠΑΛΛΑΣ .... 334.898 460.560 425 197 372 394ΚΡΟΝΟΣ .... — __ 256 7C6ΠΑΝΘΕΟΝ .. 312 201 396.618 269.810 242.573ΣΠΛΕΝΤΙΤ . . 261.170 355 623 303.370 233 C67ΑΠΟΛΛΩΝ .. 93.836 180 840 163.873 37.975ΙΝΤΕΑΛ......... — — 180 547
Σύνολον.. 1.914.791 2.650.206 2 959 331 3.201.929

Σ. Κ. Α.—Ε:ς τόν ^συνολικόν αριθμόν εισιτηρίων τής χει- 
1937-38, πού άναφέροντατ εις τόν ανωτέρωμερινής περιόδοσ

π.νακα, ,οεν ασμπεριλαμβανονται, ώς 
,ε-3”ήρ:α τά προγματοποτηθ-έν

1937 ε:ς τόν Κινηματογράφον “Ρέξ-,
είναι εύνόητον, τά.

τα κατά τό θέρος

Εκ των , άνωθεν πινάκων έμφαίνηται σαφώς ή 
άπό έτους είς έτος αΰξησις τής κινηματογραφοφι- 
Λίας είς τήν χώραν μας, πράγμα πού άναντιρρήτως 
οφείλεται είς τάς προσπάθειας τών διευθυντών τών 

κεντρικών μας κινηματογράφων νά ικανοποιούν τας 
Αξιώσεις τοΰ καλαισθήτου Ελληνικού, κοινού, να 
τοΰ δίδουν θέατρα μέ πάσαν άνεσιν καί νά ύποβ_ά 
λωνται είς πάσαν δαπάνην πρός άπόκτησιν των 
πλέον συγχρονισμένων μηχανημάτων. Τό κακόν 
πόνον είνε δτι παρά τήν καί εφέτος έπελθουσαν 
αΰξησιν τής κινήσεως κατά 200000 καί πλέον εισιτή
ρια, οί έπιχειρηματίαι κινηματογραφίσταί δέν άντ_ε- 
πεξ’ήλθον είς τάς δαπάνας των, πλήν δύο ή τριών 
τοιούτων. ’Ας έλπίσωμεν δτι ή ’Εθνική μας Κυβέρ- 
νησις μελετώσα τό προσεχώς ύποβληθησόμενον 
αύτή ύπόμνημα τών Ελλήνων Κινηματογραφιστών, 
θά μεριμνήση διά τήν βελτίωσιν τής θέσεώς των, 
ώς ρητώς άλλωστε ύπεσχέθη δ παραστάς είς τό 
Α' Πανελλήνιον Κινηματογραφικόν Συνέδριον κ. Κ. 
Κοτζιάς, Υπουργός—διοικητής Πρωτευούσης.

* * *
Καθ’ ά—άργά πολύ δυστυχώς—πληροψορούμεθα" 

ή άρμοδία έπιτροπή έλέγχου λειτουργίας καί έγκα- 
ταστάσεως Κινηματογράφων Θεσσαλονίκης, παρερ- 
μηνεύουσα άσφαλώς τήν παράγραφον 5 το,ΰ άρθρου 
3 τοΰ Άναγκ- Νόμου 445/1937 έπέβαλεν είς πάντας 
γενικώς τούς ίδιοκτήτας Κινηματογράφων—παλαιούς 
καί νέους—τήν καταβολήν παράβολου 5000, δρ. παρά 
τάς διαμαρτυρίας τών μή ΰποκειμένων είς ταύτην, 
διότι άλλως δέν έδιδεν άδειαν νά λειτουργήσουν. 
’Επειδή ή έπιμονή αύτή τής έπιτροπής είς τήν κα
ταβολήν τοϋ πεντακισχιλιοδράχμου παράβολου έκα
με τούς ίδιοκτήτας κινηματογράφων Θεσσαλονίκης 
νά πιστεύσουν δτι ίσως είχεν έπέλθη τςοποποίησις 
εις τόν σχετικόν νόμον, δέν προέβησαν είς ούδεμίαν 
ένέργειαν δπως τοΐς έπιστρσφή τό ποσόν._'Όταν 
δμως κατά τήν έδώ, χάριν τών έργασιών τοΰ Κινη
ματογραφικού Συνεδρίου παραμονήν των έπληρο- 
φορήθησαν δτι δ νόμος 445 δέν έτροποποιήθη,, άν,έ- 
θεσαν είς τό ΔΣ. τής Π. Ε. Κ. νά προβή είς τάς 
ένδεικνυομένας ένεργείας πρός έπιστροφήν του 
παρανόμως είσπραχθέντος ποσού. Ή Εθνική μας 
Κυβέρνησις, είμεθα βέβαιοι δτι ου μόνον δέν θά 
παρεμβάλη δυσχερείας δπως έπιστραφοΰν τά άδί- 
κως είσπραχθέντα χρήματα είς τούς δικαιούχους 
των, άλλά θά διατάξη ϊνα τούτο γίνη τό ταχύ- 
ρον. 'Υπάρχει άλλωστε σχετικώς. ύποθέτομεν νόμος, 
πού δχι μόνον προβλέπει τήν έπιστροφήν τών πα 
ρανόμως είσπραχθέντων χρημάτων, άλλά επιβάλλει 
καί τήν τιμωρίαν τών έκ παρερμηνείας, νόμου ύπο· 
χρεούντων πολίτας νά καταβάλλουν άδικαιολογή· 
τως χρήματα.

Ξ
Β
(Θεσσαλονίκη

Π? Τίϊ!Μ
Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα · Πονεμενη αγάπη», 

«Τρικυμία -ψυχών», «Μανέζ·, «’Ασύλληπτη σκιά» και «Τά 
ρόδα τ’ ’Απρίλη».

διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα « Μανίας Πασκαλ», 
•Ή Α. Μ. δ έρως Ινκόγκνιτο», «Τό άσχημοκόριτσο» καί 
«’Υποβρύχιον D—1».

Πάτε. Προεβλήθη τό έργον «Ό αετός και το γε
ράκι».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Γκρεμισμένα ονει 
ρα», «Ταρζάν καί ή θεά τών δασών», «Σέρλοκ Χόλμς» 
καί «Τό τρελλοκόριταο».

Άλκαζάρ, Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά γυναίκα ένας 
θρόνος», Οί πειραταί τής Κίνας», «’Υποβρύχιον εν 
ο·ψει», «Αόσ’ ιιου αύτή τή νύχτα», «Τό παιδί τής ζού
γκλας» καί «Μύ κοιμηθής πριν σέ φιλήσω».

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «'Υπόγειος θάνα
το;», «Ρίν—Τίν—Τίν», «Τρόικα», «‘Αετός καί τό γερά

κι», «Ή κόκκινη χορεύτρια», «Ντίκ Φόρεν», «Γυναίκα 
ντέτεκτιβ» καί «Τό παιδί τής ζούγκλας». ,

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό καπεταν Γε
νάρης», «Ταμάρα», «Ένα παράξενο κορίτσι», «Στιγματι
σμένες γυναίκες», «Ή πόρτα τών ονείρων», «Το γαλάζιο 
βάλς» «Οί αετοί τών θαλασσών» καί «Κρυφή αγαπη».

Έ&νικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μανταμ Μποβα- 
ρύ>, «Τό μυθιστόρημα ένός απόρου νέου» καί «Ταυρο
μάχος χωρίς νά θέλη».

“Ιλιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μετροπολιταν», 
«Ναυτική παρέλασις», «Τό αίνιγμα τοϋ μεσονυκτίου», 
«Ό πόθος» καί «Λαθρέμποροι τής Νέας ‘Υόρκης».

Κνβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ανήσυχες ψυχές», 
«Βασιλεύς γιά μιά νύχτα», «Ταμάρα», «Τό πλήρωμα», 
«’Άνθρωποι έν πολέμφ» καί «Τό γαλάζιο βαλς».,

Πάν&εον. Π ιοεβλήθησαν τά έργα «Ναυτική παρέ
λασή» «Τζόννυ», «Ταυρομάχος χωρίς νά, θελη», «Τό 
νησί τής κολάσεως», «Τό μυθιστόρημα ενός άπορου νέου s 
«Νύχ-α στό μέτωπο», «Τό ξύπνημα- και «Μυστηριώδης 
αποστολή».
Πάτραι

‘Η χειμερινή σαιζόν έληξεν οριστικά. Άπό τή; 31 
λήξ μ Μαΐου ό κινημ. Ίντεάλ διέκοψε τας, προβολας 
του μεταφερθέ.των τών μηχανημάτων του εις ycv θερι
νόν Ζενί&. Έν τφ μεταξύ ανακαινίζεται ο θερινός Ονφα 
διά προσεχή έναρξιν.

Οΰτω κατά τό λήξα.ν δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν 
τά κάτωθι έργα: , . , n■Ιντεάλ. « ! ά δύο ορφανά», «Το πράσινο φως»,« Ο 
ένοχος», «Χαλύβδινοι άνδρες», «Στό κατώφλι της ευτυ
χίας» καί «Ή γή τής έπαγγελίας». , ,

Πάν&εον (Αίθουσα), «'ο θωρακισμένο αυτοκίνητο», 
<·Ο μυστηριώδης καβαλλάρης», «*J Τσαρλυ Τσαν στο 
Μπρόντουαίϋ», «Χαλύβδινοι ανδρες» και « Ο καου μπου 

'Λί' Πάν&εαν (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Οί 
πρωταθληταί τής γκάφας», «Τά δύο ορφανα», «Τοπρα· 
σινο φως», «Ό Τσάρλυ Τσάν στο Μπροντγουευ», « Ο έ
νοχος- καί «Άνευ διαταγών». Ανδριόπονλος
Πύργος

“Αλσος. Προεβλήθησαν τά έργα «Λουκρητία, ΒοοΥία’ 
«Γιούλικα», «Ελένη», Ινκόγκνιτο», «Πέτρος ο μεγας» 
«Μπροστά στό ικρίωμα» καί «Λευκές νύχτες».

‘Υπό τών ενταύθα λειτουργούντων δυο κινηματογρά
φων ΰτεγράφη συμφωνία καθ’ ην παύει η
ένος θερινού καί έξακολουθει μονον του «ιερούτου 
«Άλσους», διά λογαριασμόν
των.
Αρτα

Όρφεύς. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο άγγελος του 
σκότους», ·Άβε Μαρία», «Κλό-Κλό», «Μέσα στον κίν
δυνο', «Καίνιξμαρκ», «Ή νήσος των τιγβ,εων» «Ιό μυ- 
στικόν τών Βοροντσέφ», «Άρραβων μετ εμπο ιων», « 
κλεμένο περιδέραιον», <Οί λογχοφοροι της Βεγγάλης», 
«Ή κόρη τού Δράκουλα» κα «Δεσποινίς προϊστάμενη .

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σκιές που περνούν», 
«’Αντώνιο Άντβέρσο», «Ένα ταξεϊδ. στό Χόλλυγουντ», 
«Παληάτσοι», -Βαμμένος πέπλος», < Η κυρία ?ου νι“ 
σιγκ», «‘Υπό τό βλέμμα τού Βούδδα». «Έσκιμω», «Ευ- 
θυμοί άτσίγγανοι», «Μαμά Κολιμπρί», «Ο ματωμένος 
θησαυρός», «Βίβα Βίλλα», «‘Ο περιπλανωμενος νεκρό, , 
«Ή έπέλασις τής ΐλαφράς ταξιαρχίας», «Ο ^ν®?,λ^ρης 
τής Βενετίας» καί «Πάντα ιικητης». ™

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα ‘Μ«άκ δ ε*δι*’Γ 
τής», «Ό στιγματισμένος», «Πολεμική θύελλα», «■ η· 
σος τών χαμένων ψυχών», «‘Ο χάρος διασκεδάζει», 
δργανοπαίκίρια τών Παρισίων», «Ή κρίσις ετ.λειωσε» 
καί «Νύχτες φωτιά.». , -

Παλλάς. ‘Ο νέος οΰτος θερινός κινηματογράφο, των
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αδελφών Χανιά λειτουργεί είς τό γήπεδον Πλατανιώτη, 
έφοδιασθβις μέ νέα μηχανήματα προβολής καί ομιλούν 
τος «Σινεκάνικα», προεβλήθησαν δέ μέχρι σήμερον τά 
έργα «Μαμά Κολιμπρί», «Ναπολιτάνικες βραδοές» καί 
«‘Εκατομμυριούχος τυχοδιώκτης».

Επίσης, ^τρίτος θερινός θά λειτουργήση εντός τή: 
εβδομαδος, ο τοΰ Κεντριχον, εϊς τό γήπεδον Βαρατάση 
τελείως διαρρυθμισθέν. Αυχόπ.
Χανιά

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Πέτρο: είναι 
κορίτσι», «Νοσταλγία», «Ό χάρο: διασκεδάζει», «‘Η δρ 
γανοπαίκτριατών Παρισίων». «Ή κρίσις έτελείωσε» έπι- 
τυχώς, «‘Αγνή Σουζάνα», «Τό πλήρωμα στασιάζει», «Σι- 
λουέττες» καί διάφορα νιούς.

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Γόης 24 καρα
βιών», «Λογχοφόρος κατάσκοπος», «Σιμόνη α αγαπώ», 
«Μπακαρά» έπιτυχώς, «‘Ο δόκτωρ Σωκράτης», «Περιμέ- 
νοντας τήν αυγή», «*Ο αετός τής ’Ισπανίας», «Δεσποινίς 
εν κινδύνφ», «Έκτός νόμου», «Κυνηγημένη πεταλούδα» 
και διάφορα επίκαιρα.
•Ηράκλειον

„ Μινωα. Προεβλήθησαν τά έργα «Στέλλα Πάρις», «Τό 
αίνιγμα τής νήσου Χαφοΰε», είς δέ τό θερινόν Απόλ
λωνα τα έργα «Ποιον άπ’τούς τρεις» καί «Τά δύο ορφανά».

Πουλαχάχη. Προεβλήθησαν τά έργα «Καίνιξμαρκ», 
«‘Η νυχτερίδα» καί «Οί δύο μικρούλες».
Σΰρος

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Σερενάτα Σοΰ 
μπερτ», «Ό Χριστός», «Τό κρυπτογράφημα τοΰ δίσκου 
413>, «Πΰρ», «Ένεδρα καί έκδίκησις», «Τό πρωτοπαλή- 
κάρο», «Οί δαίμονες τών κυαάτων», «Τελευταία συμφω
νία», «Μοσχα-Σαγκάί», «Γιοσιβάρα», «‘Ο Ταχυδρόμος τού 
Νότου» καί «Ό πειρασμός». Σννοδινός
Σέρραι

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τελευταίο 
τραίνο απ’ τή Μαδρίτη», «Μπέν Χούρ», «Ό λυτρωτής» 
καί «Νύχτα καρναβαλιού».

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Γολγοθάς», 
«Γΰπες» καί «Ό στρατηγός πέθανε τήν αύγή». Βαχιρτξής 
Β ά ν 8 η

Ωραία Θεα. Προεβλήθησαν τά έργα «Τελευταία Συμ
φωνία», ή ταινία τών αδελφών Γαζιάδη, τής περιοδείας 
τοΰ πρωθυπουργού κ. Μεταξά εις Κομοτηνήν καί διάφο
ρα Νιούς. Παρασχίόης
Δράμα

Άττιχόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Είμαι αθώος», 
«Τάρρσς Μπούλμπα», «Ή νήσος τής κολάσεω», «Ή 
κόκκινη χορεύτρια» καί «Σονάτα Κρόϋτσερ».

Μεγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Πρό παντός ψυχραι
μία», «Τρικυμία ψυχών», «Ό δαίμων τής ταχύτητας» καί 
«Ό χορός εϊν’ ή ζωή μου». Γοριδάρης
Keperivn

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό τιμωρός τών λη 
στών», «Μπαλλάντα», «Ή μάσκα τοΰ θανάτου», «Τολμη
ρά νειάτα», «Ό τραγουδιστής Σάντις», «Άλή Μπαμπάς» 
και είς τό θερινόν Ρέξ προεβλήθη τό έργον «Πΰρ».

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Χαμπανίρα», «Ή 
λευκή αδελφή», «Τό φάντασμα τού άέρος», «Ό τρόμος 
τών βουνών», «Βόλγα—Βόλγα»^ «Ό τρελλός αγωνιστής» 
καί «Τά πεντάδυμα τοΰ Καναδά». Π Ά&ανασιάδης 
Λαμία

Άπό τής 28 παρ. μ. ήρχισε λειτουργών καί νέος Κι 
νηματογράφος ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Άλκ. Παπαϊ 
ωάννου, μέ μηχανήματα «Φίλιπς» καί ύπό τήν έπωνυ 
μίαν Όρφεύς.

Όςφεύς. Προεβλήθησαν τά έργα «’Αγαπώ όλες τίς 

γυναίκες» και «Ταγκό Νοττοΰρνο» άμφότερα μετ’ έζαιρβ- 
τική: έπιτυχίας.

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυστηριώ
δες τηλεφώνημα», «Ό πρίγκηψ καί ό πτωχός», «Διαγω
νισμός ευτυχίας» και «Αγάπες στή Μονμάρτρη».

Τιτάνια. Προεβλήθη ή ταινία «Τό χαμένο καράβι», 
Κωατομητσόπονλος

Λάρισα
Παλλάς, Προεβλήθησαν τά έργα «Μαροκινή βεντέτα», 

«Τοβαριτς», «Δύο σελίδες έρωτος», «Μεσήλιξ διασκεδά
ζει», «Μέ τό χαμόγελό» καί «Ή Συλβία καί ό σωφέρ 
της».

Φρούριον. Προεβλήθησαν τά έργα «Επικίνδυνες θά
λασσες», «Ό δρόμος τής ευτυχίας», «Ό πειρατής»,«Παν- 
ταχού παριόν» καί «Δεσποινίς έν κινδύνφ».

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τό Γραφεΐον

ΕΜΜ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
Γνωρίζει είς τους κ. κ. πελάτας 

τον ότι, άπό 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ μέ
χρι τέλους ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1938 
&ά παραμένη ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΜΕΤΑ 
ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ 

ΗΜΕΡΑΣ:
ΤΡΙΤΗΝ - ΠΕΜΠΤΗΝ - ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Ρ\. ΝΟΒΑΚ & SIQ
Εργαστήρια Παραγωγής Κινηματ. Ταινιών

'Οδός Σπυρ, Τρικούπη 47 - ΑΘΗΝΑΙ 
Τηλέφωνα 20.618 καί 26.30?

Τηλεγρ. Διεύθυνσις : «Νοβσινέ» ‘Αθήνας

Παραγωγή παντός είδους ΒΩΒΩΝ καί ΟΜΙ- 
ΛΟΥΣΩΝ ταινιών. Κινηματογράφησις έπι- 

καίρων γεγονότων καί έορτών.
Άνταποκριταί _τών σοβαρωτέρων έκδοτικών 

Οίκων Ταινιών Εΰρώπης καί ’Αμερικής.

IQAN. I. ΧΡ’ίΟΠϋΜΙίΗΙ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
ΑΠΟΕΤΟΛΑΙ - ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ 

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 24 - ΤΗΛ. 52-828
ΑΘΗΝΑΙ

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΔΗΜ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

'Οδός θεάτρου άριθ. 57, Πειραιεύς

ΝΕΟΙ ASTEFES
Τό Παρίσι παρουσίασε έσχάτως δυό καινούργια 1 

άστέρια πρώτους μεγέθους, είς τά όποια τό κοινόν, 
κουρασμένον ίσως άπό τός συχνάς έμφανίσεις τών 
ιδίων πάντα καλλιτεχνών, έπεφύλαξε μία έξαιρετι- 
κώς ένθουσιώδη ύποδοχή.

Τό ένα άπ’ τά δύο αύτά άστέρια είναι ή Βιβιάν 
Ρομάνς, τήν όποία είχαμε τή χαρά καί εύτυχία ν' ά- 
πολαύσωμε εις τό «Παλλάς εις τό τέλος τής έφε- 
τεινής σαιζόν καί ήμεΐς ώς Λολίτα είς τό άριστουρ- 
γηματικό φίλμ «Ναπολιτάνικες βρσδυές».

"Ηδη οί γάλλοι παραγωγοί σπεύδουν νάέξασφα- 
λίσουν καί άπό ένα συμβόλαιον μαζύ της, έκ φόβου 
ίσως μή τούς τήν πάρη τό Χόλλυγουντ, δπως συ
νέβη καί μέ άλλους καλούς γάλλους ηθοποιούς-

'Ως προσεχή φίλμ τής Βιβιάν Ρομάνς άγγέλλον- 
ται τά έΕ,ής: 1) «Ό παίκτης τοΰ Ντοστογιέφσκι, μέ 
τόν Πιέρ Μπλανσάρ, 2) ή ύπερπαραγωγή -Γιβραλ
τάρ» μέ τόν "Εριχ φόν Στροχάϊμ, 3) -La Maison du 
Maltais» τοΰ Πιέρ Σενάλ μέ τόν Λουΐ Ζουβέ καί 4) 
«Γυναικείες Φυλακές» τοΰ Φρανσίς Καρκώ μέ τήν ι 
Ρενέ Σαίν Σύρ. Είς δλας δέ αύτάς τάς ταινίας ή Βι- 
βιάν Ρομάνς θά διερμηνεύη ρόλους έλαφράς γυναι- 
κός, είς τούς όποιους καί είναι άσύγκριτη.

Τό άλλο καινούργιο άστέρι είναι ή νεσρωτάτη 
Κόριννα Λυσαίρ, διά τήν πρώτην καταπληκτικήν έμ- 
φάνισιν τής όποίας, είς τό μεγάλο κοινωνικό φίλμ 
«Φυλακές χωρίς σίδερα», άσχολεϊται ή διεθνής κρυ 
τική, δημοσιεύουσα αίνους καί διθυράμβους ύπέρ τοΰ 
μεγάλου ταλάντου της ώς κομεντιέν.

Ήδη ή Κορίννα Λυσαίρ έκλήθη είς Λονδΐνον. δ
που «γυρίζει είς τήν άγγλικήν γλώσσαν τό φίλμ 
«Φυλακές χωρίς σίδερα»·

0ΐΚ0Ν0Μ1ΚΕΣ_ΣΤΕΝ0Χ0ΡΙΕΣ
Ή στενοχώριες αύτές δέν είναι έλληνική άπο- 

κλειστικότης. Κοντεύει νά καταντήση μάλλον διεθνής.
ΟΙ γάλλοι παραγωγοί λόγω τής άρρώστειας αύ

τής περιορίζονται νά γυρίζουν» φίλμ μέ - βολική» 
σκηνοθεσία, σκοντάφτουν δέ δταν ή πραγματοποίη- 
σις μιας μεγάλης ταινίας άνεβάζη τόν προϋπολογι
σμό πέραν ένός άνεκτοϋ ορίου

Γιά τόν λόγον αύτόν άκριβώς δέν «έγυρίσθησαν» 
άκόμη αί τρεις μεγάλαι ταινίαι «Ουγγρική Ράψω 
δία», «Τρεις Εύέλπιδες» καί «Έλισσάβετ τής Αύ- 
στρίας αί όποΐαι έχουν άναγγελθή άπό τοΰ παρ. 
«τους καί μένουν άκόμη άπραγματοποίητοι. διότι 
τό γύρισμά» τους άπαιτεΐ πολλά έξοδα. Έλπίζεται 
δμως, βασίμως τώρα, δτι μέ τήν σταθεροποίησιν 
τοΰ γαλλικού φράγκου θά εΐσρεύσουν πάλιν είς 
Γαλλίαν τά μέχρι τοΰδε είς κατάστασιν καιροσκοπι 
κής άναμονής εύρισκόμεία άγγλικά κεφάλαια καί 
έτσι θά καταστή δυνατόν έντός τοΰ θέρους τά γυ 
ρισθοΰν» αί καθ'δλα τά άλλα έτοιμοι τρεις μεγάλαι 
αύταί ταινίαι

Η ‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ,· ΠΟΡΟΓΡΓΗ
Ή δράση τών Αιγυπτίων παραγωγών συ

νεχίζεται άμείλικτη κι’ άπειλητική. Μετά τόν 
«Δόκτορα Έπαμεινώντα» τούς «’Αρραβώνες 
μετ’ έμποδίων» καί τό «'Όταν ό σύζυγος τα
ξιδεύει», τό παραγωγικό ντουέττο έτοιμάζει ή 
ετοίμασε κιόλας νέα έφοδο κατά τής έλληνικής 
άγοράς καί καλαισθησίας.

Ή πρώτη παραγωγή—καί σκηνοθεσία, φυ
σικά!— τοΰ διαπρεπούς κ Μιζράχι τιτλοφορεί
ται «Προσφυγόπουλα». Ό περινού- 
στατος κ. Τόγκο παρεχώρησε τή δόξα τής συγ
γραφής τοΰ σενάριο στό γνωστό λογοτέχνη κ. 
Δ. Μπόγρη. ”Ας έλπίσουμε—τ’δνομα τοΰ συμ
παθούς συγγραφέα μας δίνει τό δικαίωμα — 
δτι άπ’ αύτή, τουλάχιστο, τήν πλευρά ή ταινία 
θά περιέχη κάτι σοβαρό καί, κυρίως, κάτι έλλη
νικό. Πρωταγωνιστεί ή ντ ζέρ δίς Σοφία Βέμπο, 
κάνοντας πρώτη φορά τήν έμφάνισή της σέ... 
πρόζα. Δέν ξέρουμε τίς υποκριτικές της ικανό
τητες καί μένουμε άπόλυτα έπιφυλακτικοί.’Ίσως 
έπειδή άκριβώς δέν έχει συνειθίσει στά «γαυγί- 
σματα» τών άστέρων τής έλαφράς μας σκη
νής, νά είναι άνώτερη άπ’ τίς... Ντοΰζε τών 
«’Αρραβώνων» καί τών «Συζύγων». Παίζει ά
κόμα ό Μ Φιλιππίδης (θυμηθείτε τό «'Όταν ό 
σύζυγος ταξιδεύει» καί φτάνει γιά νά σας 

. πιάση ναυτία), ή ’Αλίκη Βέμπο, ή Τ. Μιζαντζή 
_ κ.ά. Τό φίλμ σημείωσε μεγάλη έπιτυχία στήν 

Αίγυπτο, άλλ’ άς μάς έπιτρέψουν οί φίλτατοι 
όμογενεΐς νά μήν έχουμε καί τόση έμπιστοσύνη 
στήν εύθυκρισία τους άφοΰ κΓ οί άλλες «έλλη- 
νικές» ταινίες πέτυχαν άρκετά έκεΐ κάτω. 'Ο
πωσδήποτε ή «ΠροσφυγοποΟλα» θάχη μιά δια
φορά άπ’ τίς πρεσβύτερες άδελφές της : Τά έ
ξωτερικά της «γυρίστηκαν» στά Τέμπη καί στά 
Μετέωρα.

Στήν 'Ελλάδα θά «γυριστούν» τά έξωτερικά 
καί τοΰ φίλμ « ’Α νθ ο ΰ λ α » παραγωγής Άλ· 
βίζε. Τό σενάριο έγραψε—Φρίξον, 'Ήλιε !— ό 
Μ. Φιλιππίδης, πού πρωταγωνιστεί μαζί μέ τό 
ζεΰγος ’Αλίκη καί Κώστα Μουσούρη. Ή πα
ρουσία τής έκλεκτής καλλιτέχνιδος ύπόσχεται 
τουλάχιστον ήθοποιΐα πεδίου τέχνης κΓ δχι σαλ- 
τιμπσγκισμοϋ. Μαζί της παίζει κι’ δλος ό θία
σός της.

’Άς περιμένουμε λοιπόν μέ υπομονή τίς 
«Προσφυγοποΰλες» καί τίς «Άνθοΰλες». ’Άς 
όπλισθοΰμε μέ άνεκτικότητα γιά νά τίς άντιμε- 
τωπίσουμε. Μέ τήν άνεκτικότητα, πού θά εί
χαν όπλιστεϊ ήθοποιοί σάν τήν Άλικη γιά νά 
«γυρίσουν» τά άποκυήματα τοΰ κ. Φιλιππίδη.

Μάριος Σνλλας

τέρα άν καί έχομεν πολλούς λόχους νά είμεθα βέ
βαιοι δτι θά γίνη πολύ καλλίτερόο του.

Άν δέν άπατώμεθα τήν άποκλειστικότητα της 
ταινίας αυτής διά τήν ‘Ελλάδα ήχόρασεν ή Α.Κ Ε. 

Παλλάς».

0 ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΟΓΓΟΦ
Ό γνωστός μεγάλος παραγωγός Έρμόλιεφ, ό 

δημιουργός τοΰ κινηματογραφικού κολοσσού Μι
χαήλ Στρογγώφ-, κατόπιν τής καταπληκτικής έπι- 
τυχίας ποΰ έσημείωσε εις δλον τόν κόσμον ή ταιτία 
του αύτή, άπεφάσισε νά «γυρίση» ένα ιέον φιλμ διά 
τήν πραγματοποίησιν τοΰ όποίου θά θέση είς έφαρ- 
μογήν τήν πολύτιμον πείραν πού άπέκτησε άπό τόν
Μιχαήλ Στρογγώφ . _

Ή νέα αύτή ταινία έτιτλοφορήθη. Ο υίος του 
Μιχαήλ Στρογγώφ», προμηνύεται δέ ώς μία ύπερπα
ραγωγή, άνεκτιμήτου έμπορικής άξίας-

Εύχόμεθα είς τόν «υιόν νά όμοιάση του «πα-
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Ano ΤΑ Οαυματα του ΝΤΙΣΝΕΎ’

Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ
(Συνέχεια έκ τοΰ ύπ' άριθ. 9 τεύχους και τέλος).
Έπεκράτησε σιωπή όλιγόλεπτος.
—Ξέρω τί είναι, άνεφώνησε δ Γκράμπυ (ό άρχη

γός). «Σας είχα προψητεύσει σχεδόν πριν άπό διακό
σια χρόνια πώς κάτι τρομερό θά μας συνέβαινε-.

Πηγαίνοντας στις μύτες τών ποδιών τους ώς τήν 
πόρτα έπρόβαλαν τά κεφάλια τους γιά μιά στιγμή 
καί τά τράβηξαν άμέσως.

— «Δέν είναι κανείς», ψιθύρισε ό Χάπυ.
—«Δέν μπορείς έσύ νά δής τά φαντάσματα», άν- 

τέτεινε ό Γκράμπυ, δ άρχηγός.
— «Άκολουθήστεμε», διέταξε ό Ντάκ δ δδηγός 

ποΰ έγλυφε διαρκώς τά χείλη τοο.
"Οταν μπήκαν μέσα έμειναν μέ τό στόμα άνοιχτό.
— «Πολύ διαφορετικό τό σπήτι» κατόρθωσε νά 

πή δ Σλήπυ. «Ποιός τά έτακτοποίησε;
— «Ποΰ είναι τά στρώματα τής σκόνης στις κα

ρέκλες; έκανε δ Ντάκ σάν άντίλλαλος.
— «Καί οί άράχνες; μουρμούρισε δ Μπέσφουλ.
— «Κάτι βρωμοδουλειά είναι στή μέση» οΰρλιασε 

δ άρχηγός ό Γκράμπυ άγριεύοντας. «"Ολο τό μέρος 
είναι κατακάθαρο*.

— «'Ο νεροχύτης είναι άδειος καί κάποιος έκλεψε 
τά πιάτα» έσύριξε δ Σλήπυ νυσταγμένος.

— Όχι, είναι τοποθετημένα στήν πιατοθήκη, είπε 
σέ λίγο δ Χάππυ.

—Άφοΰ, φτερνίστηκε ό Σνύζη είπε πλησιάζοντας 
καί δείχνοντας τό βάζο μέ τά λουλούδια. «Κυττάξτε 
είνε γεμάτο, άψοΰ—άψοΰ.

Όλοι έσφιξαν τήν μύτη τοΰ Σνύζη. Άλλά ένα 
δεύτερο τρομερό φτέρνισμά του, έτίναξε τούς μι
κρούς άνθρωπάκους πρός δλα τά σημεία τοΰ όρί- 
ζοντος. "Αρχισαν νά τρέμουν άπό τό φόβο τους πε· 
ριμένοντας τό τέρας μέ τά παγερά του χέρια νά 
τούς καταστρέψη.

— «Μήπως σκέπτεσαι πώς μπορούμε νά έξιχνιά- 
σωμε τό μυστήριο αύτό μέ τά καταραμένα σου φτερ- 
νίσματα πού είναι σάν Σιμούν» ; οΰρλιασε άπό τό 
θυμό του ό Γκράμπυ.

Δέν πρόφθασε νά τελείωση τά λόγια του καί μία 
περίεργη φωνή ήρθε άπό πάνω. ΤΗταν ή Χιονάτη 
πού χασμουριόταν.

— «"Εχει άνεβή έπάνω», είπε ό Ντάκ τρέμοντας. 
«Έκεΐ στήν κρεββατοκάμαρα... Κάποιος πρέπει νά 
πάη έπάνω γιά νά τό κάνη νά κατεβή κάτω. Έγώ 
θά μείνω έδώ νά τό κτυπήσω μέ τό μαχαίρι μου. 
Ποιός άνεβαίνει» ;

Κανείς δέν φάνηκε νά έχη αύτήν τήν διάθεσι, 
άλλά τέλος κατώρθωσαν νά στείλουν έπάνω τόν 
Ντόπεϋ, δ όποιος στή θέα τής Χιονόλευκης τρόμαξε 
πέρνωντάς την γιά φάντασμα, τόσο, πού κατρακύλη
σε τρέμοντας κάτω.

— Τί είδες; τόν ρώτησαν δλοι δταν συνήλθε.
Εκείνος δέν κατώρθωσε νά τούς έξηγήση καί 

τότε σπρωχνόμενοι άπό τήν περιέργεια άνέβηκαν 
δλοι. Στό μεταξύ ή Χιονόλευκη πού ξύπνησε άρχισε 
νά τούς λέη ποιός ήταν δ καθένας, γιά νά καταλήξη 
δείχνοντας τούς δυό τελευταίους:

— Έσύ θά είσαι ό Σνήζυ καί έσύ δ Γκράμπυ.
— Ναι, είπε, δ τελευταίος, είμαι δ τρομερός άρ

χηγός. Εμείς ξέρωμε ποιοι είμαστε, έσύ δμως ποιά 
είσαι καί τί ήρθες νά κάνης στό σπήτι μας ;

—Οΰ ξέχασα νά σάς πώ. Είμαι ή πριγκίπισσα 
Χιονάτη.

—Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ; είπαν δλοι μέ μιά φωνή,
Άμέσως ή Χιονάτη άρχισε νά τούς διηγήται τις 

περιπέτειες της άλλά μόλις άνέφερε τήν μητρυιά της 
τήν βασίλισσα, δλοι άνεπήδησαν φοβισμένοι.

ΟΙ ΕΠΤΑ ΝΑΝΟΙ
—ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΑ! (άρχισε τήν ρητορική 

του ό Γκράμπυ) έάν ή κακούργα βασίλισσά μας μέ 
τις μαγείες της μαντέψει πώς έχομε δόσει καταφύ
γιο στήν γυναίκα αύτή, θα ξυπνήσετε κάποιο πρωί... 
μέ τά κεφάλια σας κομμένα.

—Ανοησίες, τοΰ είπε ή Χιονάτη. Αύτή μέ νομίζει 
νεκρή. Δέν ξέρει πού βρίσκομαι.

— Τό ξέρει...., οΰρλιασε δ Γκράμπυ καί γύρισε 
πρός τούς νάνους. Ή μητρυιά της ξέρει τό κάθε τι 
σάν μάγισσα ποΰ είναι.

Τά λόγια τοΰ Γκράμπυ έτρόμαξαν τούε άλλους. 
Ό Ντύπεϋ σάν πιό ήλίθιος άρχισε νά ψάχνη γιά 
τήν βασίλισσα.

Ή Χιονάτη άποφάσισε νά προσποιηθή τήν άπο· 
γοητευμένη καί προχώρησε στήν πόρτα γιά νά δή τί 
θά ποΰν οί νάνοι.

—Πολύ καλά, «είπε». Πηγαίνω. Έφ’ δσον άδιαφο- 
ρείτε έάν θά μέ φάνε τά άγρια 0rpla ή μέ πάρουν 
τά φαντάσματα, φεύγω. Έξ άλλου γιατί νά μείνω 
έδώ; Γιά νά καθαρίζω τό σπήτι γιά έπτά μικρές πα· 
ληόγατες καί νά μαγειρεύω γι’ αύτούς καί...

—Είπες ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙΣ τήν ρώτησε δ Χάππυ.
—Μπορώ νά μαγειρέψω τό κάθε τι, άπήντησε ή 

κόρη μέ μιά λάμψι έλπίδος στά μάτια της. Αρνί 
στήν σοΰβλα, πουλιά, πήτες άπό τσαλαπετεινούς, 
πουτίγκες, πήτες άπό φράουλες....

— ΠΗΤΕΣ ΑΠΟ ΦΡΑΟΥΛΕΣ, μουρμούρισαν οί 
έξη άπό τούς νάνους έκτός άπό τόν Γκράμπεϋ δ 
όποιος δμως έγλειψε τά χείλη του.

«Ζήτω» άνεφώνησαν έν χορώ οί νάνοι. Μένει, μέ
νει θά τήν κρατήσωμε στό σπήτι μας.

Δυνατώτεραή φωνή τοΰ Γκράμπυ άντήχησε άγρια. 
— Βάζετε τά κεφάλια σας γιά ένα κομμάτι πήτα ; 
—Στοιχιματίζεις πώς άξίζει νά τήν κρατήσωμε 

τόν διέκοψε δ Ντάκ, πού βρήκε εύκαιρία νά κάνη 
άντιπολίτευσι στόν Γκράμπεϋ. Έφαγες άπό τήν σοΰ- 
παπούέφτιασε δταν λείπαμε; Έάν δοκιμάσης θά θέ· 
λης νά φάς ώσπου νά σκάσης.

Ή λαιμαργία ένίκησε τόν Γκράμπεϋ. Ό άρχηγός 
ύπήκουσε είς τούς ύπηκόους του.

—"Εστω, μπορεί νά μείνη μά μόνο ώσπου....  νά
φάμε πήτα. "Επειτα θά φύγη.

’Αμέσως οί νάνοι άρχισαν νά διαμαρτύρονται. Ό 
Ντάκ έγινε άρχηγός τών στασιαστών. Ό Ντύπεϋ 
έτσίριζε άπό άγανάκτησι καί ό Σλήπυ άκόμη άφινε 
χασμουριτά... διαμαρτυρίας. Ό Σνήζυ κωμικώτερος 
στήν άγανάκτησι του κατέβαλε ύπερανθρώπους προ
σπάθειας γιά νά συγκρατήση τό πτέρνισμά του. Πάν
τως τό ζήτημα είνε δτι ή Χιονόλευκη έμεινε, οί νάνοι 
τήν άγάπησαν καί ή λύπη τους ήταν άπαρηγόρητη 
δταν κάποτε ή βασίλισσα πού τήν άναζητοΰσε τήν 
νέκρωσε δίνοντάς της νά φάη μισό φαρμακωμένο 
μήλο.... Τήν έβαλαν τότε σ ένα φέρετρο μέ γυάλινο 
σκέπασμα καί τήν καμάρωναν, πού καί νεκρή ήταν 
τόσο ώραία. Έξαφνα μιά μέρα πέρασε άπό κεί ένα 
βασιλόπουλο, είδε τή Χιονόλευκη στό φέρετρο, γοη· 
τεύθηκε άπό τήν ώμορφιά της καί άντί μεγάλης ά- 
μοιβής κατώρθωσε νά πείση τούς νάνους νά τοΰ τήν 
δώσουν. Τήν φόρτωσε στό άλογό του καί τήν έφερε 
στήν πατρίδα του. Άπό τό τράνταγμα δμως τοΰ άλο
γου, τό μήλο πού είχε καθίσει στόν οισοφάγο τής 
Χιονόλευκης ξέφυγε, ή νέα άνέζησε καί τό βασιλό
πουλο τήν παντρεύθη. Στούς γάμους μάλιστα κάλεσε 
καί τήν μητρυιά τής ώμορφης κόρης, πού μόλις είδε 
τήν εύτυχία της καί τήν άδυναμία νά τής κάνη κακό, 
έσκασε άπ’ τή ζήλειά της.
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