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ίάρμηο και Σάρλ Μπουαγιέ είς τό μεγαλύτερο 
^οβθλή ατούς Κινηματογράφους «Ρέξ» καί «Άτ- 
|τον άνυπομονησίαν.

(Ταινία «Μέτρο Γχόλντουϊν Μάϋερ )

jjijvof («Μαρ(ά.ΒοίλέφΟΐία4τκ<Ρ 
τικφν» άναμένεται μέ εύνόί
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'Όχι πλέον ή διαφήμισις τών έφημερίδων άλλά ή ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ άνεγνώρισε δτι 
Ύπεροχώτερο!

Καταπληκτικότερο!

Πρ ωτοτυπώτερο! 
σέ ύπόθεσι, δρδσι καί σκηνοθεσία

Φιλμ Κατασκοπείας 
άπό τό συναρπαστικό έργο'

ΛΟΓΧΟΦΟΡΟΧ
ΚΑΤΑΧΚΟΠΟΧ

μέ τήν

ΝΤΟΛΟΡΕΣ ΝΤΕΛ ΡΙΟ
καί τόν

ΖΩΡΖ ΣΑΝΤΕΡΣ
δέν είχε ποτέ ξαναδη 1

Τό φίλμ πού ή προβολή του στό «ΠΑΝΘΞΟΝ» τών ’Αθηνών προκαλοΰσε καθημερι
νώς θύελλαν χειροκροτημάτων άπό ένα πλήθος τόσο ένθουσιασμένο πού γιά πρώτη 

φορά παρετηρήθη σέ αίθουσα κινηματογραφική !
Ενα άπο τα πλέον Εμπορικά Φιλμ της έφετεινής Παραγωγής 

τής μεγάλης Κινηματογραφικής ’Οργανώσεως

ΤΟΥΕΝΤΙΕΘ ΣΕΝΤΣΟΡΥ - ΦΟΞ ΦΙ,\Μ

τήν όποιαν διαθέτει έφέτος ή

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΜΣ A. Ε.
Σταδίου 45 - ΑΘΗΝΑΙ - Τηλ. 21.824 

Ύποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη (Κομνηνών 7)
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Slap' ojnv Ihv κρίβιν cbov διέρχεται δ 3(ινημα'1οχράφος... g
ΟΥΤΕ- ΜΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ! |

Εισιτήρια α’ προβολής Ά&ηνών

'SK ΖΚνρία με Ιάς ^Καμε^ίας ..............38.475 I
^ον^ειες με φοννίες ... ..........  27.945 |
tcU(S0 ζδ βλέμμα Ιον 33ούόδα 27.165
Καμένο όνειρό ............     22244 |
tcVcob 2hv ΰκιάν ζης ^αιμηΐόμον . 21.667 I
δαίμονες ζών κνμάζων 18.199 I
έΚρωζαδ^ηζαϊ Ιης ρηάφας 17.845 |
’ίορω'Ιιηδ ζΚοκϊεϊ^ 13.464 |

3ΥΙέοος ορος καζά ζαινίαν 23.375 εΐΰίΐήρια! 
&ιναι η μερις Ιοϋ $1έονϊος!



’Εντός ολίγον άπό της ό&όνης δύο μεγάλων Κινηματογράφων 
τών 'Αθηνών

'Ο Κολοσσός τών Κολοσσών !
πού έδωσε τήν ευκαιρία στόν άσύγκριτο σκηνοθέτη

ΣΕΣΙΛ ΝΤΕ ΜΙΑ

νά έπιδείξή δλην τήν καταπληκτικήν τέχνην του
καί τό δαιμόνιον τής άπέραντης φαντασίας του.

Ο Π ΙΕ 0 Ρ AT Η ]

Ή τελευταία δημιουργία τοΰ μοναδικού 
άλλά και πειό γοητευτικού ζευγαριού

ΤΖΙΝΤΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ

Ολόκληρος ή γεμάτη περιπέτειες, έρωτες, πολέμους καί ναυμαχίες, τρικυμιώδης 
ιστορία τής ζωής ένός εύγενοΰς Γάλλου τοΰ ΖΑΝ ΛΑΦΙΤ, ποΰ κατά τόν 19ον 
αιώνα έκυριάρχησε ώς Πειρατής είς δλας τάς θαλάσσας καί τους ώκεανοΰς τής 

_ Υδρογείου!

Πρωταγωνιστούν

ΦΡΕΝΤΕΡ8Κ ΜΑΡΣ 
ΦΡΑΤΖΙΣΚΑ ΓΚΑΑΛ 
ΑΚΙΜ ΤΑΜΙΡΩΦ

Η τελευταία ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ τής

PflRflMQUNT
τήν- όποιαν δταθέτει έφέτος ή

ΣΚΘΥΡΟΣ ΦΙΛΜΣ β. Ε.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΪΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜ

Σταδίου 45 - ΑΘΗΝΑΙ - Τηλεφ. 21.824

Υποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη (Κομνηνών 7)
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μέ δλες τής τελευταίες χορευτικές δημιουργίες τοΰ ίδιου
ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΑΙΡ

TEAEDA ΑΡΜΟΝDA
μέ πρωταγωνιστάς τούς

ΣΑΡΑ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ

πού γιά πρώτη φορά ένώνουν ό μέν πρώτος τήν άφθαστη δραματική του τέχνη, 
ή δέ δευτέρα δλη τή γοητεία τοΰ χοροΰ της καί τής ώμορφιας της στό κομψοτέ

χνημα αύτό πού έσκηνοθέτησε ό περίφημος σκηνοθέτης
ΡΟΥΜΠΕΝ ΜΑΜΟΥΛΙΑΝ

♦♦
♦♦

♦♦

Δύο άπό τής ξεχωριστές έφετεινές παραγωγές τής

τάς όποιας διαθέτει ή
ξ*

SKOYPAX ΦΙΛ/ΛΞ Α.Ε
Σταδίου 45 - ΑΘΗΝΑΙ - Τηλεφ. 21.824 

' Υποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη (Κομνηνών 7)



Λϊν έσβυσε άκόμη ή άνάμνησις τοΰ θρυλικοΰ

Ε Μ I Λ Ζ Ο Λ Α
καί (δοΰ τώρα έμφανίζεται πάλιν ΜΕΓΑΛΟΣ δπως πάντοτε, 
ΠΓΑΣ πραγματικός τής Τέχνης, ή καλλιτεχνική δόξα τοΰ αΐώνος.

ΠΩΛ ΜΙΟΥΝΙ
στή νέα του δημιουργία, στό 
κοινωνικό μεγαλούργημα πού 

συνεκλόνισε τάς ’Αθήνας.

©
ΚΟΣΜΟΣ 
ΑΛΛΑΖΕΙ...
'Ένα δράμα δυνατό τόσο? ό

σον δ άνθρώπινος πόνος...
Μία τραγωδία τόσο ζωντανή 

όσο τά άγρια κτυπήματα τής 
μοίρας...

Ό τραγικός πατέρας πού όταν 
ένόμισε ότι ή εύτυχία θά τοΰ 
σκέπαζε τό λευκό του κεφάλι, 
είδε νά γκρεμίζωνται όλα τά 
όνειρά του καί νά ξετυλίγεται 
μπροστά στά μάτια του ή 
μεγάλη τραγωδία τής ζωής!...

ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ
ΕΝΑΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ

ΑΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

(FORFEITURE)

npOTAFQNISTOYN

ΤΟ ΚΟΛΟΣΣίαίΟΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ

Τά πειό τρομερά πάθη 
Οί πειό άδάμαστοι πόθοι 
Μέσα στόν πέπλο 

τοΰ Μυστηρίου 
•τής "Απω ’Ανατολής

-4Ρ.ΙΓΠΠΙ II! IIIIII

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ...
'Ένας άκόμη σκηνοθετικός άθλοςτοϋ κορυφαίου τών σκηνοθετών ΜΕΡΒΥΝ ΛΕΡΟΎ" 
καί μιά άκόμη θριαμβευτική έπιτυχία τοΰ μεγάλου κινηματογράφου τών Αθηνών

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕ,ΥΣ I Σ

ΟΡΦΕΥΣ

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS
ΑΘΗΝΑΙ Πατησίων 32 Τηλ. 28541
ΘΕΣ)ΚΗ Τσιμισκή 41 Τηλ. 49.22

ΒΙΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ
ΛΙΖ ΝΤΕΛΑΜΑΡ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ1Σ :

.>,· ι» inm
ΦΡΑΝΣΕΝ

Μιά ταινία άφαντάστου 
πλοκής 

τοΰ κορυφαίου 
τών σκηνοθετών

/ΛΟΡΣΕΛ ΑΕΡΜΠΙΕ 
"Ενα μεγαλούργημα 

πού προκαλεΐ τόν ίλιγγο.

ΣΕΣΟΥ ΧΑΓΙΑΚΑΒΑ
ΛΟΤ ΖΟΥΒΕ

ΕΜΜ. Λ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ Ί 8 ΑΘΗΝΑΙ

ΙΕνβ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΜ ΑΝ ΤΜΛΕ«ΩΝΟΝ S

Γενικός ’Αντιπρόσωπος Μακεδονίας καί Θράκης ΛΑΛΑ Α ΑΧ
Τσιμισκή 7 — Θεσσαλονίκη — Τηλεφ. 28-95
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2 TAINIAI
ΠΟΥ ΠΡΟΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΕΠΙ

2 ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΝΟΧΤΑΛΓΟΑ I
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Μέ τόν

ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ ΑΤΤΙΚΟΝ

ΓΙΟΧ I Β A F Α
Μέ τόν

ΣΕΣΟΥ ΧΑΓΙΑΚΑΒΛ

ί·ΜΜ

ΚΡΟΝΟΣ |

ΙΗΜΙΙΜ

Αποκλειστική έκμ τάλλευσις δι’ δλην τήν “Ελλάδα"^

ΗΝΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
|ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ ■ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ I 
I ΚΑΙ I

Γ-------------- --------------------------- 3
ΑΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΖΟΥ/ΛΕΡΑ!!

Τό φιλμ: ΔΥΟ ΟΡΦΑΝΑ
προβληθέν στό «ΠΑΛΛΑΣ» τοΟ Πειραιώς, στήν Κοκκινιά, καί στό «ΠΑΛΛΑΣ» Παγκρα
τίου έσπασε τό ρεκόρ εισιτηρίων καί εισπράξεων πού κατείχαν ό «ΣΤΡΟΓΚΩΦ» καί 

«ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΓΓΕΣ»

Αί ταινίαι: ΜΙΤΣΟΥΚΟ - ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΜΑΧΗΣ 
και ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

φέρνουν τήν άφθονία καί τήν εύρωστία σ’ δλα τά άναιμικά ταμεία 
τών Κινηματογράφων τών έπαρχιών.

Τάέργα: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ 
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ...ΕΝΑΣ ΘΡΟΝΟΣ

μαζεύουν σάν δυνατοί μαγνήτες τό κοινόν, δλων τών κατηγοριών 
είς τάς κινηματογραφικός αίθούσας.

Τό μπιζού: ΔΕΣΠΟΙΝ/Σ...ΜΑΜΑ ΜΟΥ!
(ντανιελ νταρί ε)

είναι έργο πού τό βουφάει μέ ήδυπάθεια δλος ό κοσμάκης.

Ό κολοσσός: ΣΚΙΠΙΩΝ Ο ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ 
διδόμενος κατ’ αύτάς είς κυκλοφορίαν είς τάς έπαρχίας, θά σαρώση 

κάθε προηγούμενη Κινηματογραφική δόξα.

Ή ΜΑΜΑ ΚΟΛΙΜΠΡΙ (™ϋ Μτζατάΐγ)
(ΟΥΓΚΕΤ ΝΤΥΦΛΟΣ - ΖΑΝ Π!ΕΡ ΩΜΟΝ)

θά έκτιμηθή—άσφαλώς— ώς ένα άπό τά 2—3 ποαγματικΛ Λβίσιονονύμαια πού παρου
σίασε σ’ δλη της τή σταδιοδρομία ή Γαλλική παραγωγή.

Τό παρελθόν αύτό άποτελεΐ την καλλιτέραν έγγύηαιν και διά τό μέλλον.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

~ W ί W ,4kS99
Τηγεγραφήματα «ΚΙΝΠΑΛ» ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤ1ΟΥ 1 Τηλέφωνον 24-434

| Α. Ε. Κ. Ε. I 
ϊ ΑΝΩΝΪΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ! 
^ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ J

‘Αντιπρόσωποι διά Μακεδονίαν και Θράκην 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & SAMARAS 
'Οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου 3 (Μέγαρον Αεβή) 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



μποεμ
ΜΑΡΘΑ ΕΓΚΕΡΘ
ΖΑΝ ΚΕΠΟΥΡΑ

Άηβκλειατική Έχμετάλλευβίζ 
δι* ολην τήν Ελλάδα 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ ■ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ»

Κ A I

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟρίΚΩΝ 
ΑΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΕ' ΑΡΙθ. 2 (4Ι5)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έτησία . ’ Δρχ, 100
Διά τούς ’Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί
Τραπέζας Έτησία Δρχ. 1000
Διά τάς Άν. Έταιρ. > 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία συνδρομήφρ. χρ.10
At ουνδρομαί απαραι
τήτους προπληρώνονται

ΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΡΡΗΣΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΟΥΝΣΙΣ

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Οδός S12KPATCYS άρι8. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 4) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

Άριθ. Τηλεφώνου : 52-400

‘Ο στίχος... Δρ. 20.— 
Ή σβλίς..........  1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

‘Ιδιαιτέρας συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΧ. 10
ε

ϊίπ ππ! γπ !!! ? ftnnnwmjnnnnnnn ππππ nnnnwm wmHmnHwwnwMnmjmwwminwnannmjBW
ΞΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΕΝΑ ΔΡΑΜΑ ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
θηκε καί έπήγε είς τό καμαρίνι τοΰ Ούώλτερ, ένός 
ήθοποιοΰ τοΰ φιλμ, πού έπαιζε μαζί μέ τήν Μάμπελ 
είς τήν σκηνήν τής έπομένης ήμέρας. Έπηρε άπό 
ένα συρτάρι τό ρεβόλβερ, μέ τό όποιον δ Ούώλτερ 
θά έπυροβολοΰσε τήν Μάμπελ—διότι είχε τόν ρό
λον τοΰ άπατημένου συζύγου. "Εβγαλε τό άσφαι- 
ρον φυσίγγιον καί τό άντικατέστησε μέ μίαν πρα
γματικήν σφαίραν τοΰ δικοΰ του περιστρόφου.. μίαν 
σφαίραν πού θά έσκότωνε τήν άπιστην!

‘Επλησίαζε ή στιγμή πού θά έμπαινε είς τήν σκη
νήν δ Ούώλτερ καί θά πυροβολούσε κατά τής 
Μάμπελ.

Ή ήθοποιός δέν έβλεπε τήν ώραν νά τελειώση 
τό «γύρισμα». "Ηθελε νά τρέξη είς τόν Ούΐλλιαμ 
καί νά τού ζητήση συγγνώμην !

Σέ μίαν στιγμήν άδυναμίας της, είχε είπή «ναί» 
εις τόν Ράλφ. Είχε νομίσει δτι τόν άγαποΰσε, είχε 
σκεφίή νά τόν πανδρευθή. είχε κανονίσει νά φύγη 
μαζί του... Τώρα δμως δέν τόν ήθελε πιά!

Ή καρδιά της ήτο γεμάτη άπό τύψεις καί άπό 
θερμόν έρωτα γιά τόν άνθρωπον πού είχε κάμει τό
σα γι’ αύτήν.., ‘Ενώ, καθισμένη είς τό χαμηλόν ντι- 
βάνι, άφηνε νά τήν φιλή καί νά τήν άγκαλιάζη δ 
Ράλφ, δπως έπέβαλλαν οι ρόλοι των, έσκέπτετο μέ 
συγκίνήσιν τήν στιγμήν πού θά εύρίσκετο κοντά είς 
τόν Ούΐλλιαμ, πού θά τοΰ τά ώμολογοΰσε δλα καί 
θά έζητοΰσε τήν συγγνώμην του .,

Ή πόρτα τής σκηνής άνοιξε άργά. ‘Ο ήθοποιός 
Ούώλτερ έφάνηκε εις τό κατώφλι, κρατώντας ένα 
ρεβόλβερ είς τό χέρι του·

"Οπως ώριζε τό σενάριο, έσήκωσε τό δπλον του, 
χωρίς νά προφέρη λέξιν, έσημάδευσε τήν Μάμπελ, 
ή όποια έβγαλε μίαν τρομαγμένην κραυγήν καί έπυ- 
ροβόλησε.

Τήν ιδίαν στιγμήν, δμως, δ Ούΐλλιαμ Ρέϋμοντ, 
δ ρεζισσέρ, πού είχε μείνει έως τότε άκίνητος σάν 
άγαλμα, κυττάζοντας τήν σκηνήν, μέ τά νεΰρα 
τεντωμένα, έκαμε ένα πήδημα πρός τά έμπρός καί 
εύρέθηκε άνάμεσα είς τό ρεβόλβερ καί τήν Μάμπελ, 
προστατεύοντας μέ τό σώμα του τήν νεαράν ήθο. 
ποιόν.

Ή σφαίρα, τήν όποιαν είχε βάλει δ ίδιος μέσα 
είς τό δπλον, έτρύπησε τόν ένα του ώμον πέρα έως 
πέρα. Καί έπεσε κάτω, μέ ένα μορφασμόν πόνου.., 

‘Ιδού γιατί δ ρεζισσέρ Ούΐλλιαμ Ρέϋμοντ έχει τό 
ένα χέρι του παράλυτον γιά πάντα, κρεμασμένον 
άπό τόν λαιμόν του μέ ένα μανδήλι καί γιατί ή σύ
ζυγός του, ή ήθοποιός Μάμπελ Φάρνους, έχει έγκα- 
ταλείψει δριστικά τόν κινηματογράφον καί ζή μαζί 
του σέ μίαν μακρυνήν καί άπομονωμένην βίλλα, είς 
τήν Ντακότα.

Ό ρεζισσέρ Ούΐλλιαμ Ρέϋμοντ παρακολουθούσε I 
μέ δλην του τήν προσοχήν τήν κινηματογραφικήν 
ταινίαν, πού -έγυρίζετο» έμπρός του. Τά μάτια του, 

’ άκίνητα, έμεναν καρφωμένα, δίχως έκψρασιν φαινο 
μενικώς. εις τούς δύο, ήθοποιούς, οί όποιοι, καθι
σμένοι σέ ένα ντιβάνι, έπαιζαν τήν πιο δραματικήν 
έρωτικήν σκηνήν τού έργου.

Ή πρωταγωνίστρια τοΰ φιλμ ήτο ή γλυκεία Μά· 
μπελ Φάρνους. Είχε άρχίσει ήδη νά άνεβοίνη άστρα 
πιαΐα τόν δρόμον πρός τήν φήμην. Έν τούτοις, πρό 
όλίγων μηνών μόνον, είργάζετο σέ ένα σιδηρωτή- 
ριρν, έξαντλητικά, έπί 10 ώρας κάθε ήμέραν. ‘Ο 
Ρέϋμοντ τήν είχε άνακαλύψει, τήν είχε βγάλει άπό 
έκεϊ, διότι τήν άγάπησε καί τήν είχε λανσάρει είο 
τόν κινηματογράφον, μέ τήν σταθερόν άπόφασιν νά 
τήν κάμη μεγάλον άστέρα .

Ό πρωταγωνιστής τής ταινίας, ό περίφτ μος Ράλφ 
Φόντα, ήτο έρωτευμένος μέ τήν Μάμπελ. Έφαίνετο 
αύτό άπό τόν τρόπον, κατά τόν όποιον έπαιζε μαζί 
της τήν έρωτικήν έκείνην σκηνήν. Τό έβλεπαν δλοι 
μέ πόσην θέρμην έσφιγγε είς τήν άγκαλιά του τήν 
Μάμπελ καί τής έψιθύριζε τήν φράσιν :

— Δέν μπορείς νά μοϋ πής δχι! ..
Καί τό έβλεπε άκόμη καί ό Ούΐλλιαμ Ρέϋμοντ...
Τήν προηγουμένην ήμέραν, δ Ρέϋμοντ είχε άνα

καλύψει τά πάνία: ‘Η Μάμπελ καί ό Ράλφ συνην- 
τώντο μυστικά, δταν έτελείωνε ή έργασία των είς 
τό στούντιο, σέ κάποιαν μικρήν βίλλα τοΰ Μπέβερλυ 
Χίλλς

Τό είχε είπή είς τόν ρεζισσέρ, ό όπερατέρ Φράν- 
σις.

— Ναί, ή Μάμπελ σας δέν σάς θέλει πιά.. Πη
γαίνετε στόν άριθμό 217 τοΰ Μπέβερλυ Χίλλς καί 
θά βεβαιωθήτε μέ τά μάτια σας... Δέν είνε δμως 
αύτό μόνον, άγαπητέ Ρέϋμοντ. "Εμαθα καί κάτι 
■άλλο άκόμη : Αύριο τό βράδυ, τά δύο τρυγονάκια, 
ή Μάμπελ καί δ Ράλφ, θά πετάξουν γιά τήν Γιούμα, 
για νά πανδρευθοΰν έκεϊ! Μοΰ τό είπε ή καμαριέρα 
τής Μάμπελ, ή όποια τούς άκουσε νά τά συμφωνούν.

Ό Ρέϋμοντ είχε δείξει άπάθειαν τελείαν. Δέν 
σκιρτήσει ούτε ένας μύς τοΰ προσώπου του..

• Οταν δμως είχε μείνει μόνος, είχε πάρει τό κε
φάλι του άνάμεσα είς τά χέρια του καί είχε άρχίσει 
νά κλαίη... αύτός, ό Ούΐλλιαμ Ρέϋμοντ! Είχε κλά
ψες άπό θυμόν καί άπό πόνον.

Ή γυναίκα, τήν όποίαν άγαποΰσε μέ δλην του 
J’lv ψυχήν, τήν όποίαν είχε άνεβάσει πρός τήν δό
ξαν, τόν έπλήρωνε τώρα μέ προδοσίαν καί ήθελε 
ναπανδρευθή ένα άλλον !.

α λ° λάμψις τρελλής ζήλειας έπέρασε έξαφνα άπό 
τά μάτια του, γυαλιστερά άπό τά δάκρυα. Έσηκώ- ·
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‘Ο θρίαμβος τοί Μίκυ Μάους

Η ΟΣΠΡΟΧΙΟΝΛ
Μιά μοναδική άπόλαυσις έπιφυλάσσεται είς τό 

μέλλον διά τό κινηματογραφόφιλον κοινόν πάσης 
ήλικίας καί τάξεως. Τό Γραφεΐον εισαγωγής καί 
έκμεταλλεύσεως ταινιών «Σκούρας Φίλμς» έπέτυχε 
νά άσφαλίση τήν είς τήν χώραν μας έκμετάλλευσιν 
μιας ταινίας, πού διά τήν πρώτην προβολήν της θά 
άπαιτηθή ν’ άπασχοληθοΰν αί αίθουσαι δύο έκ τών 
μεγάλων Κινηματογράφων μας ταύτοχρόνως, μέ 
■κολλάς άμφιβολίας μάλιστα άν θά είναι άρκεταΐ 
διά τήν ίκανοποίησιν τής κοινής περιεργείας.

Τό πράγμα άσφαλώς θά φαίνεται περίεργον 
άκουόμενον ήδη. Άλλ’ δταν γνωσθή δτι ή ταινία 
αύτή (πού δέν έχει τίποτε τό κοινόν μέ τά ώς κο
λοσσοί τής Κινηματογραφικής τέχνης διαφημιζόμενα 
φιλμ τοΰ γνωστού τύπου) έστοίχισε 2.000.000 δολλα- 
ρίων, δτι ή πρώτη προβολή της γενομένη ένώπιον 
1500 έκ τών κορυφαίων άστέρων, σκηνοθετών, ήθο- 
ποιών, συγγραφέων, δημοσιογράφων καί κριτικών 
τοΰ Χόλλυγουντ καί γενικά τής ’Αμερικής, προυκά- 
λεσε τόν ένθουσιασμόν των, φυσικά αί άντιρρήσεις 
θά έκλείψουν καί θά γεννηθή τό έρώτημα : Μά τί 
ταινία είναι αύτή τέλος πάντων;

Ή έν λόγφ, λοιπόν ταινία, πού έπί μήνας ήδη 
προβάλλεται μέ κολοσσιαίας εισπράξεις στήν ’Αμε
ρικήν, δπου παρήλασαν γιά νά τήν δοΰν καί δλοι 
οί μαθηταί τών σχολείων, είναι ή τελευταία λέξις 
τής προόδου τών-.,,Μίκυ Μάους..·.

Μάλιστα, κύριοι Περί αύτοΰ πρόκειται, δσον καί 
άν τό πράγμα καταντά νά φαίνεται άστεΐον. Άλλά 
τί είδους Μίκυ-Μάους Ολόκληρον έργον, δι’ ένα 
πλήρες πρόγραμμα. Έργον μέ πλοκήν, δράσιν, 
ύπόθεσιν διδακτικήν διά μικρούς καί μεγάλους. Έρ
γον διά τήν κατασκευήν τοΰ δποίου δ πατέρας νά 
ποΰμε, δ δημιουργός τών Μίκυ-Μάους, ό Βάλτ Ντί- 
σνεϋ έδωκε δλην τήν ψυχήν, τήν τέχνην καί τήν 
περιουσίαν του. Έάν άπετύγχανε, ήταν χαμένος, 
δυσφημισμένος. Γι’ αύτό δταν τελείωσε τό έργον 
του πού δπως είπαμε τοΰ κόστισε 2000J10 δολλάρια, 
πριν τό παραδώση στό κοινόν, τό παρουσίασε στούς 
1500 έκπροσώπους τής ΤΕΧΝΗΣ στήν ’Αμερική καί., 
μέ τήν ψυχή στό στόμα κατά τήν κοινήν έκφρασι, 
περίμενε χλωμός σάν τό θάνατο τήν κρίσι τους πού 
θά ήταν δ θρίαμβος ή ή καταδίκη του. Όταν τέλος 
τά ένθουσιώδη χειροκροτήματά των ήρθαν νά του 
ξαναφέρ’ουν τήν καρδιά στή θέσι, μόνον πού δέν 
έτρελλάθη... ,άπό τή χαρά του. Τέλος ή προβολή του 
πρό τοΰ kcivoO έδωκε τό άποκορύφωμα τής έπιτυχίας,

Άλλά γιά νά καταλάβη κανείς τήν έπιτυχία τοΰ 
έργου πρέπει νάχη ύπ’ δψει δτι άπ’ δλες τις χώρες 
δπου έγνώσθη ή έπιτυχία τουεστήν Αμερική καί ή 
ύπόθεσις τοΰ έργου, τόσον γενική ύπήρξεν ή έντύ- 
πωσις δτι ή ταινία θά είχεν έπιτυχία έξω παντός 
προηγουμένου, ώστε κάθε χώρα τή ζητούσε ντου- 
μπλαρισμένη στή γλώσσα της. Τό ίδιο έγινε καί 
γιά δώ δπου ή ταινία θάρθη δμιλοΰσα έλληνιστί 
100ο)ο. Νά γιατί, λαμβανομένης ύπ’ δψει καί τής 
ύποθέσεως, θά χρειασθή νά προβάλλεται σέ 2 καί 3 
ίσως Κινηματογράφους συγχρόνως, γιά καιρό.

Καί ή ύπόθεσις ; Ή ύπόθεσις είναι ένα παραμύ
θι, πού δλοι μας θά τό διαβάσαμε κάποτε, ή κοντά 
στό τζάκι θά μάς τό διηγήθηκε σέ χειμωνιάτικο 
βράδυ ή γιαγιά, ό παππούς, ή μητέρα μας. Ένα 
παραμύθι γνωστό σέ κάθε τόπο—άπό τά παραμύθια 
τοΰ Άντερσεν θαρρώ—άλλά παραμύθι ζωντανό, 
Ιστορία τής ζωής, άν βγάλης τούς βασιλιάδες καί 
λίγες υπερβολές άπό μέσα. Τό παραμύθι τής «Ά- 
σπροχιόνας» σ’ άλλα μέρη, τής Ροδόκρινης» άλλοΰ, 
τής «Πεντάμορφης» πιό πέρα. θ. Μηλ.

01 ΑΚΤΙΝΕΣ ΡΑΙΝΤΓΚΕΝ ΚΙ'Η ΟΘΟΝΗ
ΟΙ ειλικρινέστεροι φίλοι είναι σίγουρα έκεΐνοι 

πού παραδέχονται τά έλαττώματά_ μας. Κι’ οί χρη
σιμότεροι, έκεΐνοι πού προσπαθούν νά_τά γιατρέ
ψουν. Εμείς, φανατικοί θαυμαστές τοΰ κινηματο
γράφου, γιά τό λόγο άκριβώς αύτόν άνομολογοΰμε 
μιάν άλήθεια πικρή, πικρότατη: Ό κινηματογράφος 
έχει πάρει κόσμο στό λαιμό του. Τ’ άστυνομικά καί 
τ’ άνήθικα φίλμς παρακίνησαν στό έγκλημα καί 
στήν έξαχρείωσι πλήθος νέους καί παιδιά, μέ μυαλό 
άδύνατο άκόμα καί θέλησι άνυπόταχτη στό λογικό. 
Η όλοζώντανη παράστασι τών ήρώων τοΰ ύποκό- 
σμου καί κάθε αισχρότητας τούς έσπρωξε στή μίμη- 
σι, γιά τή φτηνή κι’ έπικίνδυνη δόξα νά δοΰν τόνο· 
μά τους γραμμένο στις έψημερίδες ή γιά τήν ικανό- 
ποίησι άνομολογήτων παθών τους. Τά παραδείγ
ματα, άλοίμονο, είναι άπειρα, τδνα θλιβερώτερο άπ’ 
τ' άλλο. (Δέν κάνω λόγο γιά τήν παραμέλησι τής 
καλαισθητικής πλευράς, πού κρατάει άκόμα τόσο 
χαμηλά τήν αισθητική στάθμη τοΰ κοινοΰ. Μιλάμε 
έδώ μόνο γιά τήν ηθική καί τή μορφωτική, άν θέλε
τε, πλευρά).

Κι’ δμως, ό κινηματογράφος, άκριβώς έπειδή έχει 
άπειρες δυνατότητες, πόσο χρήσιμος μπορεί νά στα 
θή στήν ήθικοποίησι καί στή μόρφωσι τοΰ κοινού 
Άπόδειξι τρανή μερικά—σπάνια δυστυχώς, σπανιώ- 
τατα στή χώρα μας—films documentaires, πού ένα 
τους είναι κι’οί «’Ακτίνες Ραΐντγκεν», πού παρου
σίασε τήν περασμένη έβδομάδα τό «Σινεμόντ». Με
ρικές δεκάδες τέτοιες ταινίες, πάνω σέ κάθε θέμα, 
πού μπορεί νά ένδιαφέρη μά κοί νά φωτίση _ έναν 
κοινωνικό άνθρωπο, δέ θάφταναν γιά νά ξυπνήσουν 
τό κοινό μας, πού σέ πολλά ζητήματα δέρνεται μέσ’ 
στή σκοτεινότερη άγνοια;

Μ’ έναν άπλούστατο καί πρακτικώτατο τρόπο— 
τό φιλμ είναι γερμανικό, τής Ufa—έξηγεΐ τό φαι
νόμενο, τήν άνακάλυψι, τήν Ιστορία, τή χρησιμότητα 
τών περιφήμων άκτίνων. Κι’ ύστερα ή ζωντανή έφαρ- 
μογή σέ ζώα κι’ άνθρώπους. Δυό πιτσιρίκος πλάι 
μου, πού χαίρονταν τά πηδήματα τών ποντικών, τά 
παιχνιδίσματα τής γάτας, τό λαίμαργο μασούλισμα 
τής μαΐμοΰς, πού δμως τάβλεπαν δλα τόσο άλλιώ- 
τικα—σά διάφανα, σά γιάλινα, χωρίς σάρκα, κόκ- 
καλα, κινούμενα μόνο—καί πώς θριάμβευαν, δταν 
άνακάλυπταν τί παράσταινε κείνο τό άμφίβολο ζω
άκι, πού δέν τούς έδειχνε παρά τό σκελετό του! 
Μέ πόση γρηγοράδα καί, τό σπουδαιότερο, μέ πόση 
χαρά έμαθαν, μέσα σέ μισή ώρα, δσα μέρες όλόκλη- 
ρες δέ θά κατάφερνε νά στριμώξη μέσα στ’ άδιά- 
φορο κεφαλάκι τους ή παραστατικώτερη διδασκαλία. 
Μέ πόση έκπληξι παρακολούθησαν τόν άνθρωπο, 
πού άναπνέει, πού τρώει, πού τραγουδάει, τό χέρι, 
πού πλέκει, πού γράφει, πού κεντά, τό πόδι πού περ
πατά, πού κλωτσάει, πού τρέχει...

Περιττό νά πώ δτι κι’ ή τεχνική πλευρά ήταν 
άρτια. Χωρίς συνωφρυωμένους έπιστημονισρούς, χω
ρίς δυσκολοχώνευτες όρολογίες, άπλά κι’ εύχάριστα, 
διωχετεύτηκαν στό άπληστο κοινό, μέσα σέ λίγα 
λεπτά, γνώσεις πολύτιμες καί χρησιμώτατες.

Νά εύχηθή κανείς ή εύτυχισμένη έμπνευσι του 
«Σινεμόντ» νά έξακολουθήση ; Είναι κοινοτυπία μά 
καί πόθος ειλικρινέστατος. Άς έλπίσουμε πώς θά 
δικαιωθούμε. Τό πλήθος πού γέμισε τή σάλα του άς 
τό παρακινήση νά παρουσιάση κι’ άλλεςπαρόμοιες 
ταινίες. Άς είναι βέβαιο πώς έξυπηρετεϊ δχι μόνο 
τόν έαυτό του, μά—κΓ αύτό είναι τό σπουδαιότερο 
—τό μεγάλο κι’ άνώνυμο πλήθος, τό τόσο άγαπη- 
μένο καί τόσο κακοπαθιασμένο άπ’ τ’ άνούσια κι* 
όλέθρια κατασκευάσματα τής βιομηχανοποιημένης 
τέχνης., Μάριος

# Η ΚΡΙΤΙΚΗ /Λ AS ’
Παραγωγή J. Duvivier

ΚΑΡΝΕ ΝΤΕ ΜΠΑΛ
ΌμιλρΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Τιτάνια 

Έκμετάλλευσις : Έλλ. Κιν. "Ενωσις

Τό φιλμ αύτό είναι χωρίς άμφιβολία άπό τά άξιο 
λογώτερα πού προεβλήθηοαν έφέτος. Ένα μεγάλο 
εύγε στή Γαλλική Κινηματογραφία πού μάς έχάρισε 
ένα τέτιο άριστούργημα. Ή λέξις δέ άριστούργημα 
πού έχει χάσει άπό καιρό, χάρις στις πομπώδεις 
διαφημίσεις, τή σημασία της, άς μή φανή ύπερβο
λική. Όρισμέναι έπιφυλάξεις μας καί μερικά μειο
νεκτήματα άναπόφευκτα γιά ένα τόσο δύσκολο 
έργον, δέν ζημιώνουν τήν έντύπωσι τοΰ συνόλου.

Τό σενάριο, όφειλόμενον στόν ίδιον τόν σκηνο
θέτην τόν πολύν Ζουλιέν Ντυβιβιέ, έκτός άπό τήν 
μεχάλην πρωτοτυπίαν του, διακρίνετσι γιά τούς 
θαυμαστούς τύπους καί χαρακτήρας πού παρου
σιάζει. Σέ τόση ζωντάνεια σπάνια μάς είχε συνη 
θίσει ό Κινηματογράφος. Όλα τά έπεισόδια, γιατί 
τό φίλμ άποτελεΐται άπό διάφορες σκηνές άνεξάρ- 
τητες ή μιά άπό τήν άλλη, πού συνδέονται δμως 
μεταξύ των μέ κάποιο βαθύΓερο νόημα καί μέ 
μεγάλη δεξιοτεχνία, δέν είναι ίσου ένδιαφέροντος. 
Πάντως κανένα δέν μάς άφήνει άδιαψόρους. Ή 
προτίμησίς μας κλείνει πρός τό δράμα τής τρελλής 
μητέρας, τόσο συγκλονιστικό, πού κερδίζει άκόμη 
περισσότερο χάρις στήν άφθαστη έρμηνεία τής 
Φρανσουάζ Ροζέ καί τό οικογενειακό έπεισόδιο τοΰ 
Πιέρ Μπλανσάρ, σοΰ άηήν.τι μιά βαθειά μελαγχολία.

Ή ρεζί είναι θαυμασία. Τό ίδιο καί τό τεχνικόν 
μέρος καί τά τοπεΐα καί ή έρμηνεία τών ήθοποιών. 
Ας τονισθή δτι σπάνια είδαμε έργο πού νά συγ- 

κεντρώνη, σέ ρόλους ένδιαφέροντας, τόσον έκλε- 
κτούς ήθοποιούς. Πλήν τών προαναφερθέντων πρέ
πει νά σημειώσωμεν άκόμη τήν Μαρί Μπέλλ. τήν 
κυριωτέραν μορφήν τοΰ έργου (δχι δμως καί τήν 
πλέον ούσιώδη) τόν Χάρρυ Μπώρ, τόν Λουί Ζουβέ, 
τόν Φερναντέλ καί τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ Ό τελευ 
n?v°<’oE^vat καί άλιγώτερον καλός Τελευταίως δ 
Βιλμ βρίσκεται σέ κατάπτωσι φόρμας.
, Τ° «Καρνέ ντέ Μπάλ» έβραβεύθη είτ τήν Διεθνή 
Εκθεσιν τής Βενετίας. Είναι άπό τις λίγες φορές 

που ή Επιτροπή έδείχθη άνταξία τοΰ προορισμού της.
Γενικά πρόκειται γιά ένα φίλμ πού πρέπει κα

θένας νά δή. Παράλληλα πρός τήν μεγάλην καλλι
τεχνικήν του _άξ(αν, τό φίλμ, λόγω τής παρουσίας 
τόσων έκλεκτών καί άγαπητών ήθοποιών, συνδυάζει 
καί τήν έμπορικότητα. Βίων Παπαι ιχάλης
Π *6-
Παραγωγή; Regina

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΜΑΜΑ ΜΟΥ
Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό ‘ Παλλάς,, 

Έκμετάλλευσις Άνών. Κινημ. 'Εταιρία
Μοντέρνα παριζιάνικη” κομεντί τοΰ Λουί Βερνέίγ, 

m,)v ατοΥΡαφηθεΐσα ϋπό τοΰ Άνρί Ντεκουάν. τοΰ 
°υςυγου της Ντανιέλ Νταριέ. Τό θέμα, πού ένθυμί- 
Σαίε Υον τ^ν «Στρίγγλα πού έγινε άρνάκι > τοΰ 
Df,.’’’71?· ΙτίΡουμένων φυσικά τών άναί»ογιών) πα- 
u 2. ε1 Αρκετό ένδιαφέρον, πού έπιτείνεται άκό- 

*πι-1 τόν έξυπνον καί όλίγον τολ
μηρόν διάλογον τοΰ Βερνέίγ. Τό μειονέκτημα τοΰ 

φίλμ είναι δτι προδίδει πολύ τήν θεατρικήν προέ' 
λευσίν του.

Πρωταγωνιστεί ή Ντανιέλ Νταριέ. Αύτό είναι 
άρκετόν γιά τό έλληνικόν κοινόν, πού δείχνει έξαι- 
ρετικήν εΰνοιαν πρός τήν νεαράν γαλλίδσ βεντέττα. 
Στό «Δεσποινίς μαμά μου» δμως έχω τήν γνώμην 
δτι παρατραβά κάπως τό σχοινί, θά τήν προτιμούσα 
όλιγώτερον θορυβώδη. Τό πραγματικό μπρίο δέν 
έχει άνάγκην άπό τόσες φωνές καί περιττές χειρο
νομίες.

Τό φίλμ ήρεσε άρκετά είς τό άθηναϊκόν κοινόν. 
Τό ίδιο φαντάζομαι θά συμβή καί δπου άλλοΰ προ- 
βληθή. Βίων ΠαπαμιχάΙης

Παραγωγή : U.F.A.
ΦΑΝΝΗ ΕΛΣΣΛΕΡ

Όμιλοΰσα γερμανιστί. Προεβλήθη στό «Σπλέντιτ» 
Έκμετάλλευσις : Έλλην. Κινημ. "Ενωσις

Ή άναχώρηση ένός εύρωπαίου ήθοποιοΰ στό 
Χόλλυγουντ είναι συχνά δ καλλιτεχνικός του όλε
θρος. Μά δ γυρισμός του άπό κεΐ στήν Εύρώπη 
είναι πάντα ή έμπορική του καταστροφή, θλιβερή 
άπόδειξη ή Χάρβεϋ, ένα είδωλο τής όθόνης, πού ή 
Αμερική τής μάρανε τή χάρη καί τήν τσαχπινιά, 
καί, τσαλακωμένη κΓ άγιώριστη, μάς τήν έστειλε 
πίσω. Οί στερνές της προσπάθειες νά ξαναβρή τήν 
παλιά της θέση στήν έκτίμηση καί στήν^καρδιά τοΰ 
κοινοΰ θά πετύχουν ; Πολύ άμφιβάλλω. Κι’ή «Fanny 
Elssler» δέν εΐν’ άπ’ τά φίλμ πού θά τή βοηθοΰσαν 
σημαντικά.

Ό Πάουλ Μάρτιν, μέ πολλή φαντασία κΓ έλάχι- 
στο σεβασμό στόν ιστορία, παρουσιάζει ένα ειδύλ
λιο—τό μοναδικό, δπως θέλει —τοΰ Άετιδέως, τοΰ 
τραγικού αιχμαλώτου τοΰ Σένμπρουν, μέ τή χορεύ
τρια Έλσσίερ. Ή ταινία του είναι κομμένη καί 
ραμμένη πάνω στά καλούπια τών παλιών του φίλμς. 
μέ τή διαφορά δτι—τό χειρότερο—τώρα έχει τήν 
άξίωση νά τόν πάρουμε στά σοβαρά γιατί κάνει 
δράμα, σοβαρή τέχνη ! Φανερό, πώς ή ταινία δέ 
θάξιζε μενάλα πράμματα χωρίς τή Χάρβεϋ, πού 
παρουσιάζει μιά εύθραυστη κΓ αίθέρια Έλσσλερ, 
μά πού τήν προτιμώ χίλιες φορές στις εύθυμες ται
νίες της. Γιατί, θεέ μου. ν’άπονεκρώση τό κέφι καί 
τό μπρίο της στά δακρύβρεχτα προϊόντα τών Αμε
ρικανών καί τοΰ Μάρτιν ; ό Βίλλυ Μπίργκελ, δ 
Πάουλ Χόφφμαν κΓ δ Ρόλφ Μοέμπιους καλοί.

Ή έπιτυχία του έδώ ήταν μέτρια. Οί φίλοι τής 
Χάρβεϋ θά τήν είδαν ίσως μ’ εύχαρίστηση, έστω κΓ 
έτσι. Στήν_ έπαρχία, πού θά ύπάρχουν άκόμα πολ
λοί, μπορεί νά πιάση περισσότερο. Μάριος ΣνλΙας 

Παραγωγή Paramount

ΑΓΓΕΛΟΣ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό ‘‘Ρέξ,

dubbing
Έκμετάλλευσις : Σκούρας Φίλμς

Άπό εικοσαετίας καί πλέον (άπό τήν έποχή τοΰ 
«Σουμουρούμ» τής «Κάρμεν» καί τής «Ντυμπαρύ») 
παρακολουθώ μέ τό μεγαλύτερον ένίιαψέρον τήν 
έξέλιξιν τοΰ Έρνεστ Λούμπιτς, τοΰ μεγάλου γερ- 
μανοϋ σκηνοθέτου. Τό ταξεΐδι του στήν Αμερική 
ύπήρξε σταθμός στή σταδιοδρομία του. Ό βαρύς 
σκηνοθέτης πού διέπρεπε στις μεγαλοπρεπείς σκη
νοθεσίες καί τά καταθλιπτικά δράματα, μετεβλήθη
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στόν πιό φίνο, στόν πιό λαμπρό, σπιρτόζικο καί 
πικάντικο ρεζισέρ. Ή Ροζίτα» ήταν ή άπαρχή. Ή
Βεντάγια τής Λαίδης Βίντερμιρ» τοϋ "Οσκαρ Ούά- 

ϊλντ ήταν τό φιλμ πού άπεκρυστάλλωσεν όριστικά 
τ'ις νέες κατευθύνσεις τοϋ Λούμπιτς. ‘Από τότε κάθε 
του.νέα δημιουργία καί μιά νέα πνευματική άπό· 
λαυσις. «'Ο άπηγορευμένος Παράδεισος», «Ή έρω- 
τική Παρέλασις» Ή Εύθυμη χήρα είναι έργα πού 
δέν ξέχνα κανείς εύκολα.

Ό «Άγγελος» είναι άπό τά νεότερα δημιουργή- 
ματά του. Πρόκειται γιά μιά ψυχογραφική κομεντί 
μέ τρία πρόσωπα: ό σύζυγος, ή σύζυγος καί . . . ό 
τρίτος, θέμα άσφαλώς δχι πρωτότυπο, πού κερδίζει 
δμως πολύ μέ τόν τρόπον πού τό διεπραγματεύθη δ 
διαπρεπής σκηνοθέτης Ή δεξιοτεχνία του καί ή 
φινέτσα του διαφαίνονται σέ κάθε σκηνή, έστω καί 
στήν πιό άσήμαντη. Ό διάλογος είναι έξυπνος, 
χαριτωμένος, λεπτός. "Αν μάλιστα τό έργον είχε 
γοργότερο ρυθμό, τό μόνο σοβαρό μειονέκτημα 
τοΰ φίλμ, θαταν ένα άληθινό κομψοτέχνημα, ένα 
άπό τά πιό λαμπερά στολίδι τ τοΰ άμερικανικοΰ 
καί γενικότερα τοΰ διεθνούς Κινηματογράφου "Ετσι 
δπως είναι, παραμένει ένα λεπτό κοινωνικό δραμα- 
τάκι, πού εύχαριστεϊ κάθε θεατήν μέ γοΰστο καί 
άντίληψιν.

Οί πρωταγωνισταί είναι άψογοι στούς ρόλους 
των. Ή Μαρλένε Ντήτριχ, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 
Λούμπιτς, ύπερβάλλει έαυτήν. Είναι έπιπροσθέτως 
ύπέρκομψη καί πολύ καλά φωτογρσφημένη. Ό Μέλ- 
βιν Ντούγκλας (ό έραστής) καί δ Χέρμπερτ Μάρσαλ 
(ό σύζυγος) συναγωνίζονται σέ τάκτ καί σέ ταλέντο. 
Καί οί δύο είναι θαυμάσιοι.

Τό φίλμ αύτό είμαι βέβαιος πάς θά ξαναδώση 
στήν Μαρλένε Ντήτριχ νέονγόητρον καί θά προσθέ- 
ση πολύ είς τήν κλονιζομένην έπικινδύνως καί 
δικαί«*ς μάλιστα δημοτικότητά της. Β. Παπαμιχάλης 

Παραγωγή: xcelsior

ΝΟΣΤΑΛΓΊΑ
'Ομιλούσα γαλλιστί Προε|ϊλήθη στό «Αττικόν» 

Έκμετάλλευσις: Άμολ. Βουλγαρίδη —A. Ε. Κ. Ε.

Ή «Νοσταλγία» είναι παρμένη άπ1 τό θαυμάσιο 
διήγημα τού Πούσκιν «Ή κόρη τοΰ σταθμάρχη», 
μιάν άπλή δσο καί δραματική ιστορία ένός φτωχού 
πατέρα. Στόν κινηματογράφο τσαλαπατήθηκε, κατά 
τή συνήθεια.. Πρωταρχική θέση πήρε φυσικά δ έρω
τας τής Ντούνια, τό μελόδραμα, οί γλυκασμοί... Τοΰ 
κόλλησαν κι’ ένα happy end, ένα ζήσαν δλοι καλά 
κι’ έμεΐς καλύτερα», πού φτόχηνε πολύ τή δραματι- 
κότητά του: Μ’ δλη τήν παραμόρφωση έχει σημεία 
ένδιαφέροντα. Ό Τουρζάνσκυ σέ μερικές σκηνές άπ’ 
τήν_ άγροτική κι’ άφρόντιστη ζωή στόν άπόμακρο 
έκεΐνο σταθμό τής Ρωσίας, πετυχαίνει.

Ή Ζανίν Κρισπέν πρωταγωνιστεί. Στόν «Τάρας 
Μπούλμπα» είχε δημιουργήσει θαυμάσια τήν κόρη 
τοΰ όνομαστοΰ Άταμάνου Στή «Νοσταλγία», πού 
χρειαζόταν πολύ δύναμη δραματική, δέν τά κατα
φέρνει τόσο καλά. Στίς μή δραματικές δμως σκηνές 
είναι άξιόλογή, άπλή καί χαριτωμένη. Ό Ζόρζ 
Ριγκώ μέτριος. Καλλίτερος, άν κι’ υπερβολικός, δ 
Charles Dechamps. Μιά παλιά δόξα, ή Τζίνα Μανές, 
είναι περίφημη κοκότα. Κι’ δ Χάρρυ Μπόρ... Ποιος 
θ’ άρνηθή δτι είναι άπ’ τούς μεγαλύτερους ήθοποι
ούς τής ίθόνης ; Ποιός θά ξεχάση τούς «Αθλίους», 
τό «Cette vieille canaille» τίς «Νύχτες Μόσχας»; Μά 
καί ποιίς δέ θά παραδεχθή πώς ή άλόγιστη κι’ 
ύπερβολική χρησιμοποίησή του άποξηραίνουν τήν 
τέχνην του ; Μ’ δλες του τίς άτυχίες δέν παύει νάναι 
μεγάλος καί στή «Νοσταλγία» μας τό θυμίζει. Μά 
κινδυνεύει νά καταλήξη στή μονοτονία καί — άλίμο 
νο—οί τελευταίες του δημιουργίες δέ, διαψεύδουν 

τούς φόβους μας. Γιά νά μάς πείση τό άντίθετο» 
πού είναι ένας Γκολέμ ή ένας έπικός «Τάρας 
Μπούλμπα»;

Ή έμπορική άξία τής «Νοσταλγίας» είναι σημαν
τική—δ Χάρρυ Μπόρ είναι πάντα άπ’ τούς έμπορι- 
κώτερους ήθοποιούς—Στό ’Αττικόν» παίχτηκε δυό 
βδομάδες μέ πολλήν έπιτυχία. Μάριος Σύλλας

Παραγωγή : Film Marki

ΕΛΕΝΗ
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 

Έκμετάλλευσις : Άνζερβός

Στή Βίκυ Μπάουμ χρωστάει ή οθόνη τ’ ωραιότα
το έκεΐνο «Lac aux dames». Σ’ αύτήν καί τήν «Πρώ
τη φλόγα». Ή ίδια έδωσε καί τήν «Ελένη». Ό Ζάν 
Μπενουά Λεβύ έμπνεύσθηκε τήν ταινία του άπ’ τήν 
«Helene Wilfur» της. Είναι κι’ αύτή δπως δλες, μιά 
ιστορία τής νιότης. Ή ιστορία μιας ήρωϊκής κοπέλ- 
λας, πουταξε σκοπό στή ζωή της τήν άπόκτησι τοΰ 
διδακτορικού διπλώματος Ιατρικής πρώτα καί τή 
δημιουργία μιας καρριέρας υστέρα. Στό δρόμο τής 
ζωής της συναντιέται μέ δυό άνθρώπους κι’ ή ύπαρ
ξή της δένεται μαζί τους: Τό συμφοιτητή της Ρενιέ, 
πού κΓ αύτός έταξε σκοπό στή ζωή του νά γίνη 
μουσικός μεγάλος, κι’ δταν συμπιέζεται άνάμεσα 
στίς Συμπληγάδες πέτρες τής άνάγκης καί τοΰ τα
λέντου του, προτιμά ν’ αύτοκτονήση παρά ν’ άπαρ- 
νηθή τήν κλίση του κι’ άφίνει τήν Ελένη, τραγική 
κοριτσομάννσ, έπαληθεύοντας τά λόγια τοΰ πατέρα 
του πώς -πίσω άπό κάθε δράμα ύπάρχει μιά Ιστο
ρία ψωμιού». Καί τόν καθηγητή της Άμπουάζ, πού 
κι’ αύτός σκοπό τής ζωής του είχε τή σωτηρία τής 
άνθρωπότητας άπ’ τόν καρκίνο, μά, άφημένος άπ 
τή γυναίκα του, λυγάει στήν πάλη καί δέν άναστη- 
λώνεται παρά μονάχα στήν έμψύχωση τής ‘Ελένης, 
τής κοπέλλας μέ τ’ άπέραντο θάρρος καί τήν πυρε
τική πίστη στή ζωή.... θέμα ενδιαφέρον, πρωτότυπο, 
έλκυστικό (μ' δλες τίς ύπερβολές του). Ή ταινία θά 
μπορούσε στά χέρια ένός Άλλεγκρέ νά γίνη περί
φημη. Ό Ζάν Μπενουά Λεβύ τήν έφτιασε απλώς 
καλή. Έχει πολλές σκηνές καλές καί συχνά νόστι
μες. Ή μεγαλύτερή του έπιτυχία είναι ή φοιτητική 
άτμόσφαιρα τοΰ φίλμ, ή μποέμικη αύτή άτμόσφαιρα 
τής χαρούμενης άνέχειας, τής γελαστής δυστυχίας. 
Ό ρυθμός είναι γοργός, άβίαστος, ξεκούραστος. Ή 
φωτογραφία ώραιότατη στά έξωτερικά.
' Ή ήθοποιΐα συζητήσιμη, θέλω νά πώ: οί περισ
σότεροι ήθοποιοί πολύ θεατρικοί. Ή Μαντελέν Ρενώ 
μυρίζει πάρα πολύ ράμπα. "Εχει έναν πληθωρισμό 
κινήσεων—στά χέρια ιδίως—άναγκαΐον ίσως στό 
θέατρο, μ’ άχρηστο στήν οθόνη. Κι’ ό Ρεμύ, κι’ δ 
Μπαρώ άκόμα. Κατά τάλλα δλοι έργάστηκαν δσο 
μπορούσαν καλύτερα. Ή Ρενώ κι’ δ Κονστάν Ρεμύ 
έχουν μερικές καλές δραματικές σκηνές. Ό Ζάν 
Λουΐ Μπαρώ, πολύ καλός...δταν δέν τόν πιάνει ή 
νοσταλγία τοΰ θεάτρου. Ό Ρομπέρ λέ Βιγκάν στό 
μικρό του ρόλο έξαίρετος. Πολύ βοήθησε τό άνώ- 
νυμο πλήθος τών φοιτητών, πολύβουο καί άεικίνητο, 
χαρούμενο καί σοβαρό—δταν θέλει. Έδώ είχε έπι- 
τυχ(α_στήν όθόνη τοϋ «Πανθέου ψαντάζομαι^κι’ 
άλλου. Μάριος Σύλλας
Παραγωγή Luis Trenker

ΚΟΝΤΟΤΤΙΕΡΙ
'Ομιλούσα γερμανιστί Προεβλήθη στό «Ρέξ»

Έκμετάλλευσις : Άνζερβός
Ό Luis Trenker βρίσκεται στούς άντίποδες τών 

περισσότερων σκηνοθετών καί ήθοποιών: θυσιάζει 
τά πάντα στήν ποιότητα. Πέρνει τά θέματά τόυ άπ’ 
τίς πολυτάραχες μορφές κΓ έποχές τής Ιστορίας. Ό 

περσινός του «Αύτοκράτωρ τής Καλιφορνίας» ήταν 
gva έπος. Επικοί είναι κι’ οί «Condottieri». "Ηρως 
του τώρα είν’ ένας άνήσυχος άντρας, ό Τζιοβάνι 
Λο^άρντο άπ’ τούς πρώτους, πού ώνειρεύτηκαν 
μιάν Ιταλία ίνωμένη καί ισχυρή. Έξιδανικευμένη 
αύτή ή μορφή δίνει άφορμή στόν Τρένκερ νά «γυρί 
ση» ένα φίλμ τοΰ «τύπου» του: Λιτό δσο κΓ Ισχυρό, 
μ: άδρούς χαρακτήρες, γυμνωμένο άπό κάθε ρωμαν- 
τισμό, μέ σκηνές γραφικές, μέ άτμόσφαιρα—τί ζων
τανή ή ζωή τών μισθοφόρων!—κι’ εικόνες έξαίρετες. 
Ό άνθρωπος πού ζεϊ, παλεύει καί πεθαίνει γιά τό 
ιδανικό του είν’ ό Τζιοβάνι Λομπάρντο. Μά μπο
ρούσε νάναι κι’ δποιαδήποτε μεγάλη μορφή τής 
ιστορίας, πού άγωνίστηκε γιά τήν ιδέα. Μπορούσε 
νάχη ζήσει πριν δέκα αιώνες ή νά γεννηθή ϋστερ’ 
άπό χίλια χρόνια.. Πίσω άπό κάθε του κίνηση δια
κρίνεις τήν πνοή. Τί κι’ άν τό φίλμ πέρνει έλευθε- 
ρίες άπέναντι στήν ιστορία ; Ό κινηματογράφος δέν 
κάνει ιστορικά δοκίμια, παρά τέχνη. Είναι καλλι
τέχνημα ένα έργο; Εξετάστε το τότε έξω τόπου 
καί χρόνου. Κι’ οί «Condottieri είναι άναμφισβή- 
τητα. Πολλές σκηνές είναι μοναδικές Ιδιαίτερα 
θαυμαστός ό τρόπος, πού κινήται τό πλήθος. Ή άρ- 
χική πολιορκία καθώς κι’ ή τελική μάχη είναι ζων- 
τανώτατες. Ή φωτογραφία έχει δλη τή διαφάνεια 
τοΰ κρυστάλλου. Ή ρυτιδωμένη λίμνη, τά ιταλικά 
βουνά, τό κοπάδι τά πρόβατα, οί χλοερές πλαγιές... 
τί εικόνες ! Μά πάνω άπ’ δλα συνεπαίρνει στούς 
«Condottieri» ή δρμή κι’ ή πίστι τοΰ ήρωά τους.

Ό Τρένκερ καί παραγωγός καί σεναρίστας καί 
σκηνοθέτης κι’ ήθοποιός Φυσικά ό Λομπάαντο γί
νεται Τρένκερ καί δχι ό Τρένκερ Λομπάρντο Στ' 
άρρενωπό πρόσωπο τοΰ ’Ιταλού δούκα, ξεχωρίζεται 
δ Ζοΰτερ τοϋ «Αύτοκράτορα τής Καλιφορνίας» δλοι 
οί ήρωες του μοιάζουν, δλες οί φυσιογνωμίες πού 
διαλέγει πρέπει νά προσαρμόζουνται στόν τύπο 
του. ‘Οπωσδήποτε ό Λομπάρντο είναι μιά δημιουρ
γία Ό Τρένκερ δέ γ.όρισε τή ράμπα τοΰ θεάτρου 
κΓ ή ήθοποιΐα του είναι άπαλλαγμένη άπό κάθε 
θεατρινισμό. Τό ίδιο θά μπορούσες νά πής καί γιά 
δλους τούς ήθοποιούς του, ώς τούς κομπάρσους.

Δυστυχώς-πάντα ύπάρχει κι’ ένα δυστυχώς— τό 
φίλμ δέν είχε έπιτυχία έδώ. Ό κόσμος άγνόησε φυ
σικά μιά ταινία στερημένη άπό έρωτες και περιπτύ
ξεις 200 μέτρων κι’ έτρεξε σ’ άλλες κατάλληλες γιά 
δεσποινίδες 12-16 χρόνων! "Ισως σέ λαϊκούς κινη. 
ματογράφους νάχη περισσότερη τύχη οί περίφρο- 
νημένοι «λαϊκοί» δέν έχουν τό χειρότερο γοΰστο.

Μάριος Σύλλας

ΑΙ ΑΡΧΗΡΕΣΙΗ ΤΗΣ Π Ε. Κ.
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Τήν 18 λήγοντας μηνός ’Ιανουάριου 1938, εις τήν 
αιΟουοαν τοΰ Κινηματογράφου^ Τιτάνια διενηργή&ησαν 
άρχαιρεσίαι διά τήν ανάδειξιν νέου Διοιχ. Συμβουλίου 
τής «Πανελληνίου Ένώσεως Κινηματονράφων» (Π.Ε Κ.) 
δνεδείχΟησαν δέ, Πρόεδρος δ κ. Δημ. Γιαννόπουλος, 
Αντιπρόεδρος δ κ Θεοφ. Δαμασ ηνός. Γεν, Γραμμα- 
r«vs δ χ, Φιλοπ. Φίνος, Ταμίας δ κ. Τηλ. Σπυρίδης, 
Ιίοσμήτωρ δ κ. Κ. Χλοΐδης, ταχτικοί Σύμβουλοι οί κ. 
X. Λέων. Παπαγεωργίου, Δ^μ. Βουλγαρίδης, Στάμος 
Γιαμαλίδης καί Χαρ. Μπάλας, άναπληρωματιχοι δέ 
°υμβουλοι οί κ.κ. Βίκτωρ Μιχαηλίδης, Κων, Σαμαρ- 
χζής> Εναγ. Μαυροδημάχης καί Άν. Άναστασιάδης.
ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Οικονόμου Σαμαράς θεσ)νίκη 1 1 -938 
Σ. Χαμόπουλος Βέρροια 1- 1-938 
Σινεάκ Άθήναι 1-1 -938
Άδελ. Γιαμαλίδη Πειραιεύς1-1 -938 
Λύρα φίλμ Άθήναι 1-1 -938
Δριμαρόπουλοι Σια » 1-12 937
Λ. Κελεμουρίδης Νάουσα 1-1 -938

Μέχρι 30-12-938
» 30-12-938
» 30-12-938
» 30-12-938
» 30 12-938
» 30-11-938

» 30-12-938

Πανεπιστημίβυ 36
ΤΗΛΕΦΟΝΟΝ 29513 

ΑΘΗΝΑΙ

’Έχω την τιμήν νά σάς γνωρί
σω δτι μοί άνετέ&η η έκμετάλ- 
λευσις της μουσικής, όμιλούσης 
και κατά 40 ο]ο εγχρώμου [ΤΕ- 
ΚΝΙΚΟΛΟΡ] ταινίας....

Qi ΠΑΛΛΙΑΤΣΟΙ
τοΰ γνωστού Μελοδράματος τοϋ

ΛΕΟΝΚΑΒΑΛΛΌ 
προβληϋέν με καταπληκτικήν 
επιτυχίαν είς τον έν ’Αΰ'ήναις 
Κινηματογράφον <ΡΕΞ» μέ πρω- 
ταγωνιστάς, το γνωστό αστέρι 
τοΰ τραγουδιού, τον περίφημον 
τενόρον

Ρ/ΤΣΑΡ Ταουμπερ 
καϊ την Πρωταγωνίστριαν τοϋ 
έργου *Κουκαράτσα*

Στεφι Ντιουνα
Παραγωγής τής Εταιρείας

HN_njy^E_N_nj^ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
«ΙΙΙΙΙΐίΐί

Παρ’ δλον δτι δ έφετεινός χειμών ύπήρξεν έξαι- 
ρετικά ευνοϊκός διά τούς ϊδιοκτήτας κινηματογρά
φων, έν τούτοις, καθ’ δλας τάς μέχρις ώρας ένδεί- 
ζεις καί παρά τό γεγονός δτι αί εϊσαχθεΐσαι ται- 
νϊαι ήσαν κατά τό μάλλον και ήττον άρισται, ή ση- 
μειωθεϊσα κίνησις δέν είναι οϊα άνεμένετο. ’Απ’ 
ένανιίας μάλιστα, αϋτη, έν τω συνόλω της θά ύπο- 
λείφθή εις άριθμόν εισπράξεων καί θεατών τής πε- 
ρυσινής, τουλάχιστον ώς πρός τούς κινηματογρά
φους πρώτης προβολής.

Καϊ ή αφορμή τής κρίσεως; Άδηλον έπ’ι τοΰ πα
ρόντος. Ίσως νά πρόκειται περί μιας κρίσεως παρο
δικής. Πιθανώς δ όμιλών νά έδωκεν δ,τι ήτο δυνα
τόν νά δώση είς τό κοινόν καί νά τόν έβαρυνθη, 
άναμένον κάτκ νεώτερον. Ό χρόνος θά μας τό 
δείξη. ’Εκείνο πού πιστεύομεν άπολύτως είναι δτι 
ή κρίσις τής σήμερον θά είναι παροδική καί δτι ό 
Κινηματογράφος θά έπανεύρη ταχέως—ούτως ή άλ
λως—τήν προτέραν προτίμησιν τοΰ Κοινοΰ.

***
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθη

σαν είς τούς κεντρικούς Κινηματογράφους τών ’Α
θηνών, α’ βιζιόν, τά κάτωθι έργα, ώς έξης :

Παλλάς. 17-23 Ιανουάριου «Ή δεσποινίς μαμα 
μου» μέ τήν Ντανιέλ Νταρριέ καί 24-30 ίδίου «Ήταν 
κΓ αύτό μιά τρέλλα» μέ τήν Πάουλα Βέσσελυ.

Όρφεύς. 17-23 Ίανουαρίου «Ό κόσμος άλλάζει» 
μέ τόν Πώλ Μιοΰνι καί 24-30 ίδίου «Τό στίγμα μέ 
τόν Βίκτωρ Φρανσέν.

Ρέξ. 17-23 Ίανουαρίου «Κοντοττιέρι» μέ τόν Λουΐ 
Τρένκερ καί 24-30 ίδίου •’Άγγελος» μέ τήν Μαρλένε 
Ντήτριχ.

Τιτάνια. 17-23 ’Ιανουάριου «Καρνέ ντέ μπάλ» μέ 
τόν Χάρρυ Μπώρ, Π. Ρ. Βίλμ, Πιέρ Μπλανσάρ κ. ά. 
καί 24 30 ίδίου «Οί δύο μικρούλες» μέ τήν Λίλ Ντά- 
γκοβερ,

Πάν&εον. 17 23 Ίανουαρίου «Ελένη» μέ τόν Κων- 
στάν Ρεμύ καί 24-30 ίδίου «Λογχοφόρος κατάσκο 
πος» μέ τήν Ντολόρες ντέλ Ρίο.

'Αττικόν. 17-22 Ίανουαρίου διά δευτέραν εβδομά
δα «Νοσταλγία» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ καί 24 30 ίδίου 
«Παλίρροια καί άμπωτις» μέ τήν Φράνσις Φάρμερ.

Κρόνος. 18-23 Ίανουαρίου «Γιοσιβάρα μέ τόν 
Σεσοϋε Χαγιακάβα καί 24 30 ίδίου έσυνεχίσθη ή 
προβολή τοΰ αύτοΰ έργου διά δευτέραν έβδομάδα.

Σπλέντιτ. 17-23 Ίανουαρίου Φανή Έλαλερ μέ 
τήν Αίλιαν Χάρβεϋ καί 24-30 ίδίου «Δέν χορεύω 
πειά» μέ τόν Φρέντ Άστερ καί τήν Τζίντζερ 
Ρότζερς.

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον έπραγματοποιή- 
θησαν ύπό τών διαφόρων κεντρικών Κινηματοθεάτρων 
τών 'Αθηνών α' προβολής τά κάτωθι είοιτήρια, ώς έξης:

Έβδομάς ΙΟ—16 Ίανουαρίου 1937
ΟΡΦΕΥΣ <Ή κόκκινη χορεύτρια» (La danseuse rouge),

Βέρα Κορέν.
Δβυτέρα 10 Ίανουαρίου Είσιτήοια 3621
Τρίτη 11 » » ' 2829
Τετάρτη 12 > » 2701
Πέμπτη 13 » » 2475
Παρασκευή 14 > » 2218
Σάββατον 15 » » 2392
Κυριακή 16 » » 4664

Σύνολον 26910

ΠΑΛΛΑΣ «Σκιπίων ό άφρικανός» (Scipione 1’Africano),
β' έβδομάς.

Δευτέρα 10 Ίανουαρίου Εισιτήρια 1899
Τρίτη 11 » » 1259
Τετάρτη 12 » » 1221
Πέμπτη 13 » 1805
Παρασκευή 14 > 1031
Σάββατον 15 » 1330
Κυριακή 16 > » 3225

Τό δλον 11270
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό

τοΰ αύτοΰ έργου, είς τόν αύτόν Κι
νηματογράφον κατά τήν α'έβδομάδα. 26531

Σύνολον εισιτηρίων 37801
ΡΕΞ Χαμένο όνειρο» (Courageous hussy), Ρ. Τέϋλορ.
Δευτέρα 10 Ίανουαρίου Εισιτήρια 5026
τρίτη 11 » » 3132
Τετάρτη 12 2528
Πέμπτη 13 » 24Θ2
Παρασκευή 14 ·» 2397
Σάββατον 15 » > 2554
Κυριακή 16 » 4066

Τό δλον 22105
ΤΙΤΑΝΙΑ «Ή νυχτερίδα» (Die fledermaus). Λύντα

Μπαάροβα.
Δευτέρα 10 Ίανουαρίου Εισιτήρια 4169
Τρίτη 11 » > 2836
Τετάρτη 12 » 2946
Πέμπτη 13 » » 2479
Παρασκευή 14 > > 2163
Σάββατον 15 » » 2729
Κυριακή 16 » » 8498

Τό δλον 26820
ΑΤΤΙΚΟΝ «Νοσταλγία» (Nostalgic), Χάρρυ Μπώρ.
Δευτέρα 10 Ίανουαρίου Εισιτήρια 4306
Τρίτη 11 > 3429
Τετάρτη 12 » > 3675
Πέμπτη 13 » » 3628
Παρασκευή 14 » 3216
Σάββατον 15 > » 3836
Κυριακή 16 > 5498

Τό δλον 27588
ΚΡΟΝΟΣ «”Βχω δικαίωμα νά ζήσω (You only leve once).
Δευτέρα 10 Ιανουάριου Εισιτήρια 2383
Τρίτη 11 > » 1861
Τετάτη 12 » » 1895
Πέμπτη 13 » » 1674
Παρασκευή 14 1454
Σάββατον 15 » 1784
Κυριακή 16 > » 4720
Δευτέρα 17 > • ___389

Τό δλον 16060
ΠΑΝΘΕΟΝ «Ό εβδομος ουρανός» (Seventh heaven), 

Σιμόνη Σιμόν
Δευτέρα 10 Ίανουαρίου Εισιτήρια 2124
Τρίτη 11 » » 1359
Τετάρτη 12 » 1739
Πέμπτη 13 » 1616
Παρασκευή 14 » » 1391
Σάββατον 15 » 1722
Κυριακή 16 » 2787

Τό δλον 12738

Έβδομάς 17 — 23 'lavovagiov

ΣΠΛΕΝΤΙΤ ♦Ταμάρα» (Tamara la complaisante), β' 
έβδομάς.

Λεύτερα 10 Ίανουαρίου Εισιτήρια 1446
Τρίτη 11 . 1223
Τετάρτη 12 . 1297
Πέμπτη 13 » 1399
Παρασκευή 14 » 1281
Σάββατον 15 » 1584
Κυριακή 16 »

Τό δλον
Είοιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 

τοΰ αύτοΰ έργου, είς τόν αυτόν Κινη

» 3446
11676

ματογράφον κατά τήν α' έβδομάδα.
Σύνολον Είσιτήρίων

17754
29433

1938
ΟΡΦΕΥΣ «Ό κόσμος αλλάζει» (World changes), ΠόΑ

Μιοΰνι
Δευτέρα 17 Ίανουαρίου Εισιτήρια 2788
Τρίτη 18 » 2633
Τειάρτη 19 » » 2561
Πέμπτη 20 » » 2200
Παρασκευή 21 » 1838
Σάββατον 22 » » 2317
Κυριακή 23 > 4545

Τό δλον 18882
ΠΑΛΛΑΣ «Ή δεσποινίς ^ιαμά μου» (Mademoiselle

- ma Mere), Ντανιέλ Νταριέ
Δευτέρα 17 Ίανουαρίου Εισιτήρια 2366
Τρίτη 18 » 2217
Τετάρτη 19 » » 2333
Πέμπτη 20 » » 2358
Παρασκευή 21 » > 1861
Σάββατον 22 > 2230
Κυριακή 23 » > 1196

Τό δλον » '17611
ΡΕΞ «Κοντοττιέρι (Condottieri), Λούϊς Τρένκερ.
Δευτέρα 
Τρίτη

17
18

Ίανουαρίου Εισιτήρια 1750
1731Τετάρτη 19 * 1587Πέμπτη 20 » 1497

Παρασκευή 21 » 1311Σάββατον 22 » 1561Κυριακή 23 > 4112
Τό δλον > 13549

ΤΙΤΑΝΙΑ Καρνέ ντέ Μπάλ» ( Carnet de teal), Πιέρ

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Μπλανσάρ Χάρρυ Μπώρ.
17
18
19
20
21
22
23

Ίανουαρίου Εισιτήρια 3902
3288
3285
2659
2125
2404
3333

Τό >λον » 20996
ΠΑΝΘΕΟΝ «'Ελένη 8 (Helene) Κωνστάν Ρεμύ.
Δευτέρα 
1ρίτ.’> 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον

17
18
19
20
21
22

Ίανουαρίου Εισιτήρια 880
970

1266 
1299 
1285 
1893Κυριακή 23 » » 2593

Τό δλον 10186

ΚΡΟΝΟΣ «Γιοοιβάρα» (Yoshiwara), Σεσοΰε Χαγιακάβα.

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Φανή Έλσσλερ» (Fanny Elssler), 
Χάρβι

Λίλιαν 
Βϋ.

Δευτέρα 17 Ίανουαρίου Εισιτήρια 600
Τρίτη 18 » » 682
Τετάρτη 19 » > 789
Πέμπτη 20 » •ρ 748
Παρασκευή 21 * > 668
Σάββατον 22 > 874
Κυριακή 23 » 1276

Τό δλον 5587
ΑΤΤΙΚΟΝ «Νοσταλγία» (Nostalgic), β' έβδομάς.
Δευτέρα 17 Ίανουαρίου Εισιτήρια 1532
Τρίτη 18 » > 1643
Τετάρτη 19 • 1720
Πέμπτη 20 · > 1636
Παρασκευή 21 > » 1421
Σάββατον 22 ■ » 1664
Κυριακή 23 » 4285

Σύνολον 13.901
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό

τοΰ αυτού έργου εις τον αυτόν Κινη-
ματογράφον κατά τήν α' έβδομάδα 27588

Σύνολον Εισιτηρίων 41489

Τρίτη 18 Ίανουαρίου Εισιτήρια 1086
Τετάρτη 19 » > 1368
Πέμπτη 20 > » 1501
Παρασκευή 21 > » 1770
Σάββα-ον 22 » » 2110
Κυριακή 23 » > 3908

Τό δλον 11743
‘Η ύπόθεσις τής «Φόξ Φίλμ Ελλάς» A. Ε-, πού εύ- 

ρέως μάς άπησχόλησεν είς τό προηγούμενον φύλ- 
λον, δέν διεσαφηνίσθη είσέτι. Τό μόνον εύοίωνον 
σημεΐον σχετικώς είνε, δτι δπως μάς έπληροφόρη- 
σαν, άτομα δυνάμενα νά έ'χουν έγκυρον πως γνώ
μην, είνε τοΰτο. “Οτι ή Fox films Corp, δείκνυται 
διατεθειμένη νά στείλη ώρισμένον άριθμόν ταινιών 
πού καθυστερεί καί ν’ άναλάβη νά άποζημιώση τούς 
ύπαλλήλους καί τούς άπαιτητάς τής. «Φόξ Φίλμς 
’Ελλάς» A. Ε έπί τή καταβολή είς αυτήν ποσοΰ τί
νος έκ μέρους τοΰ κ. Λουλουδοπούλου.

Μία άλλη λύσις έπίσης συζητεΐται, δπως ή Fox 
Film Corp, άποστείλη είς τόν κ. Λουλουδόπουλον δω
ρεάν τάς καθυστερουμένας ταινίας, 15 περίπου, *ό 
δέ κ. Λουλουδόπουλος έκμεταλλευόμενος αύτάς άν- 
ταποκριθή πλήρως πρός τάς δημιουργηθείσας πρός 
τρίτους μέχρι τοΰδε ύποχρεώσεις, καί κατόπιν έ- 
πέλθη όμαλώς ή διάλυσις τής Φόξ Φίλμ (‘Ελλάς).

Οϋτω κρίνομεν στόπιμον νά μή άνακινήσωμεν 
εύρύτερον μίαν θλιβερόν ύ.τόθεσιν, έψ’ δσον ύπάρ- 
χει πιθανότης δικαίας ρυθμίσεώς της έστω καί τήν 
τελευταίαν στιγμήν ’Εάν παρ’ έλπίδα καί πάλιν δέν 
δειχθή έντεΰθεν ή έκεΐθεν ή ένδεικνυομένη καλή θέ- 
λησις. θά έπανέλθωμεν δριμύτεροι.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Πειραιεύς

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα Ταμάρα> καί «Ή 
νυχτερίδα».

Καπιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο έβδομος ούρα- 
νός» καί «‘Η κόκκινη χορεύτρια».

Χάϊ Λά ι·φ Προεβλήθησαν τά έργα «Ή πριγκή- 
πίσσα τής ζούγκλας» καί «Νοσταλγί-ι».

Παλλάς Προεβλήθησαν τά έργα «‘Υπό τό βλέμμα τοΰ 
Βούδδα καί «Ελένη».

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Ιππότης χωρίς πανο 
πλίαν» καί «‘Η μαύρη λεγεών».
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Καλιφόρνια, Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κύκλων» καί 
«Ό ίππό :ης χωρίς πανοπλίαν».

Φοίβος. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κρυπτογράφημα 
τοΰ δίσκου 413» καί <‘0 στρατηγό: όπέθανε τήν αυγή».

Βαλκάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Λευκή Αδελφή 
καί «Ή Ζιγκσλέι».

Έκλαΐρ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα «Οί 
δαίμονες τών κυμάτων» καί «‘Ο πρίγκηψ καί ό φτωχός.

Κρνστάλ (Ν. Κοκκινιάς). Προβλήθησαν τά έργα «‘Ο 
ταχυδρόμος τοΰ Νότου» καί «Φροελάϊν ντόκτωρ».

'Απόλλων (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθ. σαν τά έργα «Τά 
περίφημα ψεύδη τής Νίνας Πετρόβνα» καί «‘Ο έμπορος 
τού θανάτου».

Όρφεϋς (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα «Τό 
τελευταίο τραίνο άπό τή Μαδρίτη» καί «Δ"σ’ μου αύτή 
τή νύχτα».

Γκρίκα (Ν. Φαλήρου). Προεβλήσησαν τά έργα «Έπί 
τέλους μόνοι», «Ή κυρία μέ τάς καμελίας» καί «’Ερω
τικό κοκτέιλ».
<£εσσαιλεν(κη

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά γυναίκα ένας 
θρόνος», Ζιγκολέτ», «Άδείφοί Καραμαζώφ», «Πρίγκηψ 
καί πτωχός καί «Σκιπίων ό άφρικανός».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Έθελονταί τοΰ θα- 
νάιοι», «Ιππότης χωρίς πανοπλίαν», Χατζή Μουράτ», 

Ιίόρτ Άρθοΰρ' καί «Ταμάρα».
Πάλας. Προεβλήθησαν τά έργα «*0 Πέτρος είναι 

κορίτσι», Τύψεις παρελθόντος , «Τά τέκνα τοΰ πλοιάρ
χου Γκράν», «Δίδω τόν έρωτά μου», «Φωτιές τήν νύχτα» 
καί «‘Η κρίσις έτελείωσε .

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μπακαρά», «‘Υπό 
τό βλέμμα τοΰ Βούδδα , «Κατάχρησις εμπιστοσύνης», 
«’Άς χ ρέψουμε», «Ό πύργος τής Βαρσοβίας», «’Αγαπώ 
όλες τής γυναίκες καί «Κοντοττιέρι .

Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «’Επί τοΰ καταστρώ
ματος», «Ή πριγκήτισσα τή; ζούγκλας», Μιά νύχτα στό 
Μοξίμ«, «Σύντροφοι μάχης , χαρτοπαίκτης» καί «Ή 
όργα-οπαίκτρια τών Παρισίων .

Λευκός Πνργος. Προεβ ήθησαν τά έργα «Ένας μον
τέρνος ιππότης.» καί * Ο ίππότνς τής άρβύλλας». "Ήδη 
συνεχίζει τάς προβολσς του ώς κινηματογράφος έπικαί- 
ρων γεγονότων υπό τόν τίτίον «Σινεμόντ».

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Φτωχό πλουσιοκό- 
ριτσο», «Μπετόβεν», «Ό στρατηγός άπέθανε τήν αυγή», 
«Ή ιστορία γράφεται τή νύχια», «Τρόικα» καί «’Ιππότης 
χωρίς πανοπλίαν».

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Πΰρ», «Υποβρύ
χιον βασίλειον», «’Αντώνιο Άντβέρσο» «‘Ο λόγος τοΰ 
γκάγκστερ», «Φροελάϊν νιόκτωρ», «"Ανθρωπος χωρίς 
όνομα», «Ό δρόμος τών αετών», «Ζίγκφελτ», «’Αρσέν 
Λουπέν», «Μιά φωνή σιό σκοτάδι», «"Ενοχος» καί «Σκάν·· 
δαλον στήν "Οπερα».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Βέρα Ίβανόβνα», 
«Ρώμ ’Εξπρές», «‘Ο δόκτωρ ’Επαμεινώνδας», «Πέερ 
Γκύντ», «Μαριέττα , «Ένα παράξενο κορίτσι» «‘Η μά
σκα μέ τά άσπρα δόντια», «Οί δύο μάγγες», «Ή καρδιά 
τοΰ άπαχη», « ημόσιος ήρως ύπ’ άρ. 1» καί «Δαυίδ Κόπ- 
περφιλδ».

'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή νήσος τών χα
μένων ψυχών». «Οί κουρσάροι τοΰ άέρος», «Ίππόται τοΰ 
καθήκοντος γ «Μιά φωνή στό σκοτάδι», «Ντίκ Φόρεν», 
«Οί δαίμονες τών συνόρων», «Κινεζική θύελλα», «Ένα 
παληοτόμαρο μέ καρδιά καί < Καλίμπρ τών 9 μ. μ.»

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Έπιζόντ», «Τά 
δύο κοθώνια», «’Η μικρά επαναστάτες», «"Αννα Καρέ- 
νινσ», «Ό δόκτωρ ’Επαμεινώνδας», «Άλλότρια», «Μα
ρία Στούαρτ», «Ντανιέλλα», «Ή ταξειδιώτις» καί «Οί 
δύο μάγγες».

Έ&νικόν. Προεβλή- ησσν τά έργα «Ό δόκτωρ ’Επα
μεινώνδας», «Ένα παράξενο κορίτσι», «Σϋ είσαι ή ευτυ
χία μου», «Ντανιέλλα , Οί δύο μάγγες», «Μαρία Στού
αρτ», «Νύχτα καρναβαλιού», Τό πράσινο ντόμινο» καί 
«Νέοι άνθρωποι .

“Ιλιον. Προεβλήθησαν τά έργα «"Αννα Μαρί», «Ό 
λεοντάνθρωπος», Ή ταξειδιώτις», «"Ανθρωποι δίχως 
όνομα», < Ό άγγελος τοΰ σκότους», «Οί καρχαρίαι τής 
κίτρινη: θαλάσσης», «’Αντώνιο Άντβέρσο», «Σέρλοκ 
Χόλμς ό Β », «Ψυχές σιή θάλασσα , Ή «αγάπη πού σκο
τώνει», «Ό δρόμος τών αετών» καί «Ό κόμης είναι κο
ρίτσι».

Κνβίλεια Προεβλήθησαν τά έργα «Κάπταιν Μπλούντ», 
«Μαρία Στούαρτ», «Οί κύριοι τή; ’Οξφόρδης», «"Οταν 
μιλά ή καρδιά» «Λευκοί σκλάβοι», «Ήρωϊκή παρέλασις», 
«Ή τελευταία έφτδος», «Ένα παράξενο κορίτσι», «Μά- 
γιερλιγκ», «Ντανιέλλα» καί «Ό δόκτωρ ’Επαμεινώνδας».

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Λουκρητία Βορ- 
γία», «Ό γορίλλας τοΰ Τέξας», «’Αποχαιρετ σμό: στή 
σημαία·, «Τό σύνθηιια τοΰ Ζορρό», «Ή καρδιά τοΰ άπά· 
χη», «Σύ είβαι ή ευτυχία μου», «Ή ζούγκλα του θανά
του», «Στά νύχ α τοΰ άετοΰ», «Τά μυστήρια τών Παρι
σίων καί «Χαμένη πολιτεία».

Φοϊνιξ, Προεβλήθησαν τά έργα «Ό δραπέτης τών κα- 
τέργων», «Έπέλασις τής έλαφράς ταξιαρχίας», «Πολω έ- 
ζικο αίμα «Ή χαραυγή τής δόξης», «Οί Άθλιοι»,«Ταρ
ζάν καί ή σύντροφός του» καί «Στά βάθη τών ωκεανών».
Κοτλάμχι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πρίγκηψ τών 
δολλαρίων», «Τά νεανικά χρόνια τής βασιλίσσχς Βικτω
ρίας , «Γόης 24 καρατιών», «Ό στρατηγός πέθανε τήν 
αυγή-, «Ή άγνωσιη», «’Ανήσυχες ψυχές» καί «Τά μαρ
γαριτάρια τοΰ στέμματος».

“Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Σιμόνη σ’ αγαπώ», 
«Ή A. Υ, ίγκόγκνιτο», «Πρό παντός ψυχραιμία», «"Αννα 
Μαρία» καί «Ή έπέλασις τής έλαφράς ταξιαρχίας».

Μπατάγιας 
A’iyicv

Άνάπλο.σις Προεβλήθησαν τά έργα «Δημόσιος ήρως 
ύπ’ άρ. 1», « άικρή Κατερινοΰλα», «Ρωμαίος καί Ίοι- 
λιέττιι», "Εγκλημα στά παρασκήνια», «Μπαλλάντα», «Τά 
δύο κοθώνια», «Τό μυστικόν μιάς δακτυλογράφου», «Σύ
ζυγος εναντίον δακτυλογράφου« «Σνζυγικαί παύσεις», 
«Θ»ϊο τραγούδι , «‘Ο ένοχος», «Μιά γυναίκα δ χως ση- 
μαοία», < Ύπερασπισταί τοΰ νόμου», «‘Υπό τήν σκιάν τή; 
λαιμητόμου' κοί «Βρήκαν τό μάστορά τους.

Μπονφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «Σέρλοκ Χόλμ.», 
«Βατερλώ , «‘Ο κύκλων τοΰ Τεξάς», «Στή χώρα τών άν 
θρωποφάγωτ», «Πρωτοπαλήκαρο», «Τό κάθισμα ΰπ· άρ. 
13», «Ό άγγελος τοΰ σκότους», «‘Ο Σαρλώ στρατιώτης», 
«Μόσχα-Σαγκσΐ > μετά μεγάλης έπιτυχίας, «‘Ο ατρόμητος 
κοβαλλάρη: , «01 φλόγες τοΰ πεπρωμένου» υπέρ τής Β. 
’Αεροπορίας «Βόμβες ύπεράνω τής Σαγκάης», «Μέσα 
σιή θύιλλα καί «Γκαρσόν». Καρβίλας
Αγρίνιου

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Κλεοπάτρα», «’Υπό 
τήν σκιάν τής λαιμητόμου», «Ένας μυστηριώδης φόνος», 
«’Αποχαιρετισμός τής σημαίας», «Μικρή Κατερινοΰλα», 
Κορυδαλλός», «Ή πόλις τής αμαρτίας», «Ό πρίγκηψ 

τών ονείρων», «Λευκός άγγελος», «Ό κήπος τοΰ ’Αλλάχ», 
Πάλας Ότέλ», «Κεντρικόν Πάρκον», «Περιπλανώμενος 

νεκρός» καί Σήμα κινδύνου».
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τάρας Μπούλμπα», 

«Ό στρατηγός πέθανε τήν αυγή», «Άς χορέψουμε», 
-Δόσ’ μου αυτή τή νύχτα», «Άβε Μαρία», «Νύχτα καρ
ναβαλιού», «Ή νέα Άτλαντίς», «Τελευταϊαι ήμέραι τής 
Πομπηίας», «Τό τελευταίο τραίνο άπ’ τή Μαδρίτη» «Ό 
περιπλπνώμενος Ί' υδοίος», «Μαζούρκα», «Τυφών» καί 
«Κλό Κλό». Χατζηγεωργίον
Άρτοι

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Εύθυμη χήρα«, «Ή- 
σαΐα χόρευε , «’Αποχαιρετισμός στή σημαία», «Ή πόλις 
τή: αμαρτίας», «’Αγαπώ όλε: τής γυναίκες» «’Ερωτικές 
κιδρίλλιες , «Κορυδαλός». «Ζοΰντεξ», Ναυτική παρέλα- 
σις», «Στή χώρα τών ονείρων , «Μις Μπά», «Πριν άπ’

των», «‘Ηρωική αποστολή», «Σαβόϊ»·καί «Έπί τα ίχνη 
τών γιγάντων» άπαντα μέ μετρίαν έπιτυχίαν λόγφ_ τής 
συνεχούς άφίξεως θιάσων. Βουτσινας
Δράμα

Μύγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό χρήμα», «Εύθυ
μη Μαριέττα» μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν,, «Μπακαρά», οί 
γάμοι τής Α.Β.Υ. τού Διαδόχου καί «’Αντώνιο Άντβέρσο».

Πάνϋ·εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Έπανάστασις στο 
Πεκΐνον» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «"Εφεδροι ήτυχάζουν», 
«Τά τέκνα τοΰ πλοιάρχου Γκράν», «01 καρχαρίαι τής 
κιιρίνης θαλάσσης», «Φτωχό πλουσιοκόριτσο» καί οί γό
μοι τή; A Β.Υ. τοΰ Διαδόχου.

Παλλάς (Δοξάτου). Προεβλήθησαν τά έργα «Σήμερα 
ζοΰμε», «Βαμμένος πέπλος» καί «Τά δύο κοθώνια»,

Γοριδάρης
Ξάνθη »

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα Σύ είσαι ή εύτυχία 
μου», «Τό χρήμα», »Βέρα Ίβανόβνα», Παρίσι-Πετρού- 
λις», «Τά φθινοπωρινά γυμνάσια», «Ραντεβού στή Βιέν
νη», «Είς τήν υπηρεσίαν τής Γαλλίας , κατηγορουμένη 
είοαι ανήλικη», «Παράδεισος γυναικών , «Χατζή Μου
ράτ μέ έπιτυχίαν, «Οί δύο μάγκες , «Βαρώνος ατσίγγα- 
νος», οί γάμοι τής A. Β. Υ. τοΰ Διαδόχου καί διάφορα 
Νιού:. _ ...

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό υιός τοΰ^Κογκ», 
Κατηγορουμένη είσαι ανήλικη»», «‘Ο άσσος τών άσσων», 

καί διάφορα Νιούς καϊ Κάου μπόϊ. Παρ σχιδης
Κομοτινή

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα Άριζόνιαν , Σύ 
είσαι ή εύτυχία μου , «Θυσία έραστοΰ , Δέν είμαι^εγώ 
ό ένοχος», «Τά φλογισμένα αεροπλάνα», «Βοσνιακοί έρω
τες , «Βιεννέζικα καπρίτσια», «‘Ο κατακτητής τών Ινδι
ών», «Άλλότρια», Σερενάτα Σοΰμπερτ», «Ένα δράμα 
μιά ζωή», «Εύθυμοι άτσίγγανοι», Θά σ’ αγαπώ παντο- 
τεινά», ‘Ο κύριος άπ’ τήν ’Οξφόρδη», Τό πράσινο ντό
μινο», Σαμψών», «Ή γιγαντομαχία τών Δαρδανελλίων», 
Τό στοιχειωμένο καράβι», «Παρίσι.Πετρούπολις» καί 

«Φθινοπωρινά γυμνάσια».
Τήν 12 τρέχ. μηνός καί κατά τήν προβολήν τοΰ έργου 

Τό μαΰρο ντόμινο» έξερράγη πυρκαίά είς τήν έπί τής 
μηχανής ταινίαν, ή όποια μετεδόθη δυστυχώς εις τήν 
καμπίναν καί έκάησαν τά έργα «Μαύρο ντόμινο», «Άννα 
Καρένινα», Τρεϊ. σωματοφύλακες» καί «φθινοπωρινά 
γυμνάσια». Εγκαύματα έπίσης ύπέστη δυστυχώς καί ό 
μηχανικός τής Καμπίνας. ‘Α^ανασιάδης
Σέρροτι

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπό τό βλέμμα 
τού Βούδδα , «Τά ψεύδη τής Νίνα Πετρόβνα-», «Δουλειές 
μέ φούντες», «Μπακαρά», «Τά μυστήρια τών Παρισίων» 
καί «Λουκρητία Βοργία».

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πράσινο ντόμινο», 
Άιπλοΰν έγκλημα τής γραμμής Μαζινό», «Έπέλασις τής 
έλαφράς ταξιαρχίας», «Έπανάστασις στό Πεκΐνον» καί 

Μποζσμπό». Βακιρτζής

τό ήλιοβασίλεμμα», «Νέα ‘Υόρκη-Μιαμί» καί Ποτέ δέν 
είν' αργά».

Όρφεϋς. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό σίδηρους δουξ 
Μικρή Κατερινοΰλα», 01 λΰκοι μεταξύ των», «Έγκλημα 
στά παρασκήνια», «Γκάγκστερ·, Μαζούρκα» καί «Ουγ
γρική ραψωδία». θ Καρελης
Πΰργ·;

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Στέλλα Πάρις», 
«Δεσποινίς Μόζαρτ», Η. A, Υ. ίνκόγκνιτο», Έπανάστα- 
σις στά χαρακώματα», «Πΰρ , «Κορυδαλλός» καί ‘Ο 
στρατηγός πέθανε τήν αυγή».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ερωτικό κο
κτέιλ» «Έπιζόντ», «Μποβαρύ», «’Ανήσυχες ψυχές», ’Α
γνή Σουζάνα» καί «Χωρίς οικογένειαν». Άποστολόπουλος 
Λαμία

Πανελλήνιον. Προίβλήθησαν τά έργα Τρεις έρωτες 
τοΰ Σοΰμπερτ», Ξεχασμένα είδωλα*, «Ό κυκλών», ’Αν
τώνιο Άντβέρσο', Τό άσχημοκόριτσο» καί «Μάνυα».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί λογχοφόροι τής 
Βεγγάλης», «Τό ύπ’ άρ. 99 αΰτοκίνητον καί «"Οταν 
διαβαίνει ή ζωή». Κωστομητσόπονλος
Μυτιλήνη

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ηρωικές καρ
διές», «Θύελλα», Γιγαντομαχία ερυθροδέρμων», «Ό κί
τρινος τΰπος», «Οί λύκοι μεταξύ των», «‘Ο πρίγκηψ τοΰ 
μεσονυκτίου», «‘Η νήσος τών τίγρεων», «Έπέλασις τής 
έλαφράς ταξιαρχίας». «Τό έγκλημα ένός άθώου», «Νύχτες 
αγωνίας», «Τό λευκόν φορτίον», «Ντεντέ», οί γάμοι τής 
Α.Β.Υ. τοΰ Δ'αδόχου Παύλου, «Φροελάϊν Λίλλυ», «Τό ιπ
ποδρόμων τοΰ βανάτου», «Σφαγή», «Ό Πέτρος είναι κο
ρίτσι» καί «Λουΐ Παστέρ».

Σαπφά. Προεβλήθησαν τά έργα «Ναυτική Ανταρσία», 
«Δύο μάγκες», «‘Ο χορός είν’ ή ζωή μου», «Κοιτώνες κο· 
ριτσιών , «Μυστικός πράκτωρ άριθ. 1», «"Οχι πειά γυ
ναίκες», «‘Ο άρχων τοΰ κόσμου», «Τραγωδία έρωτος καί 
ήδη δίδει παραστάσεις ό θίασος Κατερίνας Άνδρεάδου.

Σωφρονιάδης
Βαθύ (Σάμου)

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα ’Ανοιξιάτικες α
γάπες , «Μόσχα - Σαγκάϊ·, «Κλό-Κλό», Ό καταδότης , 
«Άσμα ασμάτων », «01 λαθρέμποροι τής Ν. Ύόρκη;», 
«Δόσ’ μου αύ:ή τή νύχτα», «'Εσένα ποθώ», «’Απρόοπτη 
περιπέτεια» καί «Ευτυχία».

Παλλάς. Προεβλήβησαν τά έργα «Ό πόθος », < Είδύλ- 
λιον στό Βόσπορο», «Βαμμένος πέπλος ;, «‘Ο νόμος τοΰ 
πιστολιού», «Μπαλλάντα», «Οί καλλικάνιζσροι» «Κλεοπά
τρα», «Κορυδαλλός , «Καβαλλάρης φάντασμα» «Οί πει- 
ραταί τής χαμένης νήσου » καί «Επιφυλακή». Ήλ.

■gpaj
Βοοειδών. Προεβλήθησαν τά έργα Χαμένη πολιτεία », 

«‘Αντίο γιά πάντα», «Ό Τσάρλυ Τσάν στή Σαγκάι , «Ώ- 
. ' μορφονιός κάου μπόι», τό επεισοδιακόν «Τό φάντασμα τοΰ 

άέρος», «Τό λαχεϊον τοΰ διαβόλου» καί «Τρεις στόν ωκε
ανό». Σννοδινδς
X « λκ 1 ς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Νιτσεβό », «Η
ρωικές καρδιές», «‘Ο μικρός λόρδος , Μάνυα», «Άπ’ τό 
θάνατο στή ζωή», < Αντώνιο Άντβέρσο καί Ή έπέλα- 
®1? τής ελαφρύς ταξιαρχίας», Αυκόπ
'Ηράκλειον

Μινώα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπό τήν σκιάν τής» 
λαιμητόμου», «Μιά νύχτα στή Σιγκαπούρη» καί «‘Ηρωι
κές καρδιές».

Πονλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο μικρός λόρ
δο?», «Ανήσυχες ψυχές» καί «Μποέμ.
ΛργφστΔλίρν

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τόπ Χάτ . ‘Ο 
δρόμος πρός τήν δόξαν», «Έπέλασις τής έλαφράς ταξιαρ
χίας», «Οί εύθυμοι άλήτες », Μπαλλάντα», « Ασμα ασμά

(Λ. ΝΟΒΛΙΛ &
Εργαστήρια Παραγωγής Κινηματ. Ταινιών

’Οδός Σπυρ. Τρικούπη 47 - ΑΘΗΝΑΙ 
Τηλέφωνα 20 618 καί 26.302

Τηλεγρ. ΔιεύΘυνσις : «Νοβσινέ» 'Αθήνας

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

καίρων γεγονότων καί έορτών
Άνταποκριταί τών σοβαρωτέρων έκδοτικών 

Οίκων Ταινιών Ευρώπης καί Αμερικής.



Ή δευτέρα μετά τήν έπιτυχίαν τής ταινίας

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ - ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ - ΠΛΟΥΤΟΣ

Τό διασκεδαστικώτερο καί πειό πικάντικο φίλμ τής έποχής μας.
'Η πρώτη βρσβευθεϊσα έφέτος ταινία είς τόν διαγωνισμόν τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών πού έλαβε τό κύπελλον τοΰ ’Αμερικανικού Ναυαρχείου καί τόν προσωπικόν 

έπαινον τού Προέδρου κ. ΡΟΥΖΒΕΛΤ.

καί τήν γοητευτικώτερη ώμορφιά

ΓΚΛΕΝΤΑ ΦΑΡΡΕΛΛ

Μέ τήν ίδανικώτερη γυναίκα τού Χόλλυγουντ

ΤΖΟΑΝ ΜΠΛΟΝΤΕΛ

ΗΡΩΊ-ΚΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ
μουσική ναυτική κωμωδία πού σημειώνει παντού δπου προβάλλεται πρω
τοφανή έπιτυχίαν μέ τό μεγαλεϊον της καί τήν σπαρταριστήν ύπόθεσίν της.

I I I ΕΚ Μ ΕΤΑΛ Λ ΕΥΣ I ί

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS

ΑΘΗΝΑΙ Πατησίων 32. Τηλ. 28.541
ΘΕΣ]ΚΗ Τσιμισκή 41. Τηλ. 49.22


