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ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΦΕΤΟΣ
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01 ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΟΑΛΑΣΣΟΝ
(ΟΙ ΛΟ'Υ’ΝΤ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ)

'3Κμεγάλη νανζικη ταινία τον ΧΕΝΡΥ ΚΙΓΚ 
ή δωοία έ}ισ2ορεϊ σε εικόνες άφόάσϊον με- 
μαμείον μία άωο τάς ^αμωροϊέρας σεμίδας 
της ίσίορίας της άρμμικης^ίνίοκραίορίας

έΎίρωΙαμωνισΙονν:

ό νέος ρόης ΤΑΎΡΟΝ ΓΊΑΟΎΕΡ
ό ωραιότερος ζεν·πρεμιε της οθόνης

ή ΜΑΝΤΕΑΕΝ ΚΑΡΡΟΛ

και ό θαυματουργός μικρός

ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΑΡΟΟΛΟΜ/ΟΥ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΟΪΕΝΤΙΕΟ ΣΕΝΤΣύΡΥ - ΦΒΙΦΜ
Κεντρικά Γραφεία 
Έμμ. Μπενάκη 6 
Τηλεφ. 22 654

Υπ)μα Θεσσαλονίκης
Τσιμισκή 7 

Τηλεφ. 28.95
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40ΗΕΙΕΙ MUM

Τά κέρδη έξαργυρώνονται μόνον παρά τη



Σπάνια Κινηματογράφος έγνώρισε τόσον θρίαμβο δσον 
ό μεγάλος Κινηματογράφος τών ’Αθηνών

μέ τό όντως ασύγκριτο Κινηματογραφικό Μεγαλούργημα

I 0 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΕ8ΑΝΕ ΤΗΝ ΑΥΓΗ ||

Χιλιάδες...

ΤΕΑΕΥΤΑΙΒ
ΤΡΑΙΝΟ 

an τη

MAAPITH
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.. .Κατάσκοποι, Φυγόδικοι, Λιποτάκται, “Εμποροι, ’Επιστήμονες, Έρασταί, γυναίκες, παιδιά... 
Έπλιπσροϋν ένα εισιτήριο γιά νά ζεφύγουν τήν κόλασι τοΰ άδελφικοΰ άλληλοσπαραγμοΰ. Μάταια 
άναζητοΰν τήν άπολύτρωσι άπ’ τό μαρτυρικό γολγοθά τής άγωνίας, τή σωτηρία των στό

|s Μέ τούς s|

II ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΙΤΕΡ ■ ΚΙΑΝΤΕΑΕΝ ΚΑΡΟΛ ■ ΑΚΙΙ ΤΑΜΙΡίΙΦ JI
ϊ| Ό Ιδιος θρίαμβος έπηκολούθησε καί είς τό «ΠΑΤΕ» τής Θεσσαλονίκης καί συνεχίζει τήν 1 =
1| θριαμβευτικήν του προβολήν σέ δλην τήν 'Ελλάδα.

ξJ Ενα άκ6μη άπό τά μεγάλα Φιλμ πού διαθέτει έφέτος τό νέον Γραφεϊον jl

II ΣΚΟΥΡΟΣ ΦΙΛΜΣ ae II
|| ΣΤΑΔΙΟΥ 45 - ΛΘΗΝΛΙ |Ι

.. .... .  ................... ... .. ............ =!!«f

"Ενα συνταρακτικό άριστούργημα πού δείχνει όλοζώντανα τή φρίκη *°<ι τήν 
άγωνία τοΰ σημερινού ’Ισπανικού άλληλοσπαραγμοΰ. Πρωταγωνιστ υ ■

ΛΙΟΥ ΑΎΡΕΣ - ΝΤΟΡΟΘΥ ΛΑΜΟΥΡ
"Ενα άπό τά έμπορικότερα καί τά διαλεχτά έργα πού διαθέτε! έφέτος τό νέον γραφεϊον

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΜΣ έ
σταδίου 4-5 - Α Θ Η Ν A I
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ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΏΝ ΜΗΧβΝΗΜβΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΧΤΟ ΝΕΟ ΜΟΔΕΛΛΟ ΤΗΣ
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1937 - 1938

ΝΕΑΙ ΤΙΜΑ!
ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΦΑΚΟ Ι ΚΑΘΡΕΠΤΑΙ BUSCH

Σέ δλα τά νούμερα και διαστάσεις

«ΝΟΝΥΜΟΧ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΗΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πατησίων 32— ΑΘΗΝΑΙ — Άριθ. Τηλεφ. 24.339
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ΑΙ ΠΡΩΤΑ1 ΜΑΣ ΕΠΙΤΪ/ΙΑΙ

ΦΡΟΥΑΑΙΗ HTHKTQP

ί ΚίΙΗΤΡΟΛΕΡ ΤΠΝ ΒίίΚΟΝ ΛΙ

ΠΥΡ 88

ΤΡΟΤΚΑ

’^(BOKjeiohKh έκμείά^^ενπις
'Ηνωμένων Γραφβίων

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ ■ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ»
—= ΚΑΙ =—

Α. Ε. Κ. Ε.
(Ανώνυμος Εταιρία 'Εμπορικών και Κτηματικών Επιχειρήσεων) 

Πατησίων 32 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλεφ. 24-895



Ό πρώτος έφετεινός μας κολοσσός

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ,ΦΩΣ
»

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

LA LUMIERE VERTE
μέ πρωταγωνιστήν τόν μεγάλον καλλιτέχνην, τόν ήθοποιόν πού έγνώρισεν 

τής μεγαλείτερες δόξες

ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝ Ν
καί τής πεντάμορφες

ANITA ΛΟΥΤΖ
κ α I

ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΛΙΝΤΣΕΎ

ΑΟν’ΗΤΝΤΟΗΚΛΑΣ
μέ σκηνοθεσίαν τοΰ 
περιφήμου άπό τάς 

έπιτυχίας του

ΦΡΑΝΚ ΜΠΟΡΤΖΑΖ

Ή μεγαλειτέρα έφετει- 
νή δραματική ταινία 

παρμένη άπό τό όμώ- 
νυμον έργον τοϋ δια· 

σήμου συγγραφέως
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έτησία . . · Δρχ. 200
Διά τούς ’Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί 
Τραπέζας Έτησία Δρχ. 1000 
Διά τάς Άν. Έταιρ. > 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία συνδρομή δρχ. 350
Αί συνδρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ

καί μουσικήν

ΜΛ.: ΣΤΕΊ ΗΕΡ
GREEN LIGHT

Mined by the producers of "Anthony Adverse", with

MARGARET LINDSAY· Sir CEDRIC HARDW'CKE
Walter Abel · Henry O'Neill · A Frank Borzage Production
A COSMOPOUUN PBOOUCTION · A First Ν··>·«·! P.rt-.. · *— -

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS

Πατησίων 32 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφωνον 28541
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΣ I Μ 41 lm
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sΌ στίχος...Δρ. 20.— 
Ήσελίς.... > 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαν 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διαρκείας.
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Γραφεία : ‘Οδός ΣΏΚΡΑΤΟΥΣ άριβ. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 4) ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΤΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου : 52·400 TO ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΧ. 10

Ρ Α Μ Ο Ν Ν Ο Β A Ρ F Ο
ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΑΝΟΥ ΓΟΗΤΟΣ

Αιά τήν έφετεινήν κινημ. περίοδον οί ’Αθηναϊκοί Κινηματο
γράφοι αναγγέλλουν τήν προβολήν νέων έργων μέ πρω
ταγωνιστήν τόν διάσημον μεϊικανόν “αστέρα,, καί γόητα 
Ραμόν Νοβάρρο. τόν περίφημον Μπέν-Χούρ τού Ομωνύ
μου έργου τής Μέτρο Γκόλντουϊν. Έπί τή ευκαιρία δέν 
θ-ά ήτο άσκοπον νά γνωρίσουν οί άναγνώσται μας καλύ
τερον τό εΐδωλόν των. μαθαίνοντας τήν πραγματικήν 
ζωήν τού ωραίου ζέν πρεμιέ τής όθ-όνης.
«Είς τήν μεξικανικήν κωμόπολιν Ντουράνκο, είς 

τό σπίτι τών συζύγων Σαμανιέγκος, δύο παιδιά, 
άδελφός καί άδελφή, παίζουν μίαν μικρήν κωμω
δίαν διά νά εορτάσουν τά γενέθλια τοΰ πατέρα 
των. Ή μικρή λέγεται Γκουανταλοΰπε καί τό άγόρι 
ήλικίας 6 έτών —Ζοζέ Ραμόν Σαμανιέγκος.

Ή εορτή έτελείωσε. Ή πρόχειρη αύλαία έπεσε 
άλλά ό πειρασμός τοΰ θεάτρου είχε εισχωρήσει 
πιά είς τό μικρόν σπίτι. Ό Ζοζέ Ραμόν δέν ευρίσκει 
ήσυχίαν άπό τότε. "Ολος ό κόσμος είναι γι’ αύτόν 
ή θεατρική σκηνή. Διαβάζει μυστικά, δράματα καί 
κωμωδίας.

Κατά τά άλλα, ζή δπως κάθε παιδί καί μελετά 
τά μαθήματά του μέ έπιμέλειαν.

Τά χρόνια περνοΰν. Τό παιδί έγινε νεαρός. Ό 
έρως έπισκέπτεται γιά πρώτην φοράν τήν καρδιά 
του.

Ή ώραΐα έκλεκτή του λέγεται Μαρία. "Οταν 
τήν κυττάζη, αισθάνεται νά τόν κυριεύη ίλιγγος....

Μίαν ήμέραν, κατορθώνει νά τής σφίξη τής άκρες 
τών δακτύλων. Τρέμει γιά τήν τόλμην του καί συγ
χρόνως γίνεται πιό θαρραλέος Τριγυρίζει συνεχώς 
γύρω άπό τό σπίτι της, κρατώντας ένα μπουκετάκι. 
Μάταια δμως....

Έπί τέλους, σκαρφαλώνει σέ μίαν γειτονικήν 
ταράτσα καί άπό κεΐ θαυμάζει τήν άγαπημένην του, 
πού παίζει μέ τούς άδελφούς της, χωρίς νά ήμπορή 
νά τήν πλησιάση. Είναι ευτυχισμένος καί δυστυχι
σμένος συγχρόνως...

Τό πεπρωμένου φέρνει τήν λύσιν : π,εσπά ή έπα- 
νάστασις, ό έμφύλιος πόλεμος. Ό πατέρας τοϋ Ζοζέ 
Ραμόν καταστρέφεται καί άποφασίζει νά έγκατα- 
σταθή είς τήν Πόλιν τοΰ .Μεξικοϋ.

Τό ώραϊον δνειρον τελειώνει. ’Αρχίζει γιά τόν 
Ζοζέ Ραμόν μιά ζωή τραχεία.

Κοιμάται δίχως άρκετά σκεπάσματα...Γιά νά ξε· 
χάση τάς στερήσεις, καταφεύγει είς τήν μελέτην 
καί είς τά σπόρ. Ή έπιθυμία του είνε νά γίνη Ιε
ρωμένος... Ή άνάμνησις τής Μαρίας σβύνεται σιγά 
σιγά άπό τήν καρδιά του. Αργότερα θα χαμογελά 
μέ αύτήν, σάν μέ ένα παιδιάστικου δυειρου.* * *

Ή ζωή άυαζητεΐ τά δικαιώματά της : Ό Ζοζέ 
Ραμόυ εΐυαι 17 έτών. ’Αποφασίζει νά κυνηγήση τήν

τύχην. Δανείζεται 100 δολλάρια άπό τόν πατέρα 
του καί, σάν πεταλούδα πού προσελκύεται άπό τό 
φώς, τρέχει είς τήν Καλίφορνίαν, είς τήν πόλιν τοΰ 
κινηματογράφου.

"Οταν φθάνη έκεϊ, δέν τοΰ άπομένουν παρά 10 
δολλάρια. Πρέπει νά εύρη άμέσως έργασίαν γιά νά 
ζήση. Πεινά... Μίαν ήμέραν, μπαίνει σέ ένα ρεστω- 
ράν καί ζητεί τήν άδειαν νά τραγουδήση γιά ένα 
πιάτο φαγητόν. Ανεβαίνει είς τήν μικροσκοπικήν 
σκηνήν καί τραγουδά κάτι.

"Εξαφνα, περνά κοντά του ένα γκαρσόνι, κρα
τώντας μίαν κόττα ψητή. Ό νέος άναπνέει τό άρω
μά της. Τά πόδια του λυγίζουν έξαφνα καί πέφτει 
λιπόθυμος, άπό άσιτίαν...

Μή κατορθώνοντας νά τά βγάλη πέρα είς τό 
Λός "Αντζελες, φεύγει μέ ένα θίασον όπερεττών, 
διευθυνόμενος άπό τήν Μάριον Μόργκαν. "Εχει πά
ρει τό ψευδώνυμον Ραμόν Νοβάρρο

Φθάνει είς τήν Ν. Ύόρκην. ’Επειδή δέν πληρώ
νεται γιά τήν έργασίαν του, γίνεται «άνθρωπος 
σάντουιτς» μιάς διαφημιστικής έταιρείας καί γυρί
ζει είς τούς δρόμους τής πόλεως, κρατώντας είς 
τήν πλάτη του μίαν μεγάλην πινακίδα, πού ρεκλα
μάρει κάποιο ρεστωράν πολυτελείας...

"Επειτα άποφασίζει νά ξαναγυρίση είς τό Λός 
"Αντζελες καί είς τό Χόλλυγουντ, γιά νά ξαναδοκι- 
μάση τήν τύχην του Μαζεύει πράγματι μερικά δολ
λάρια καί φθάνει είς τήν κινηματογραφούπολιν. Έ' 
κεΐ εύρίσκει κάποιαν θέσιν έργάτου, πού τοΰ έπι- 
τρέπει νά μή πεθάνη τής πείνας.

"Ενα βράδυ, βλέπει ένα κύριον, πού ετοιμάζεται 
νά άνεβή είς ένα αύτοκίνητον. Τόν άναγνωρίζει: 
Είναι ό Γκρίφφιθ, ό διάσημος ρεζισέρ. Τόν πιάνει 
άπό τό μπράτσο, μέ άπίστευτην τόλμην καί τοΰ 
λέγει:

— Συγγνώμην, δώστε μου τήν δυνατότητα νά 
παίξω είς τόν κινηματογράφο!

—’Ελάτε νά μέ ίδήτε τήν επομένη εβδομάδα, 
τοΰ άπαντά έκεϊνος μέ ένα χαμόγελο έκπλήξεως.

—Καί γιατί δχι αϋριο ; έπιμένει ό Ραμόν, διαρ
κώς πιό θαρραλέος.

— Πολύ καλά. Αϋριο...
Έν τούτοις, έπί 15 ήμέρας, ό Ραμόν περιμένει 

είς τόν προθάλαμον τοΰ γραφείου τοΰ Γκρίφφιθ. 
Μόνον τήν δεκάτην έκτην τόν δέχεται έπί τέλους δ 
ρεζισσέρ καί τόν βάζει νά «γυρίση ένα μικρόν δοκι
μαστικόν φίλμ. Κατόπιν τοΰ λέγει:

— Αΰριο θά έχετε τήν άπάντησι...
Ή άπάντησις είναι ή προσφορά ένός σπουδαίου 

ρόλου σέ ένα άπό τά μεγαλύτερα φίλμ τοΰ Γκρίφ 
φΐθ. Δέν φθάνει δμως τήν έπομένην ήμέραν, άλλά.. -
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μετά 4 χρόνια! Κα'ι δίδει είς τόν Ραμόν τόν θρίαμ
βον τοΰ «Μπέν-Χούρ».

Προηγουμένως, ό νεαρός ήθοποιός έξηκολούθησε 
νά κυνήγα άκούραστα τήν νίκην. Έπαιξε είς τό 
θέατρον, είς τό εργον «Βασιλικόν Φαντάνγκο·· Ό 
Ρέξ "Ινγκραμ—ό ίδιος πού είχε άναδείξει τόν Βα 
λεντΐνο—τόν είδε είς τόν ρόλον του, τόν έκάλεσε 
άμέσως καί τόν προσέλαβε γιά τό φίλμ του «Ό 
αιχμάλωτος τής Ζένια>

Γιατί τόν έπροτίμησε άπό τόσους άλλους; Δέν 
τό ήξευρε οϋτε καί ό ίδιος.· "Ισως τόν έσπρωξε 
κάποια διαίσθησις.

Έπηκολούθησαν μερικά άλλα φίλμ και κατόπιν 
τό «ΜπένΧούρ», ή μεγάλη άποκάλυψις.

Ό Ραμόν Νοβάρρο έγνώρισε τήν δόξαν, έπεσκί- 
ασε δλους τούς άλλους -άστέρας», έθριάμβευσε καί 
είς άλλας ταινίας. Έπειτα όμως ήρχισε νά κουρά
ζεται. "Ηθελε νά άποτραβηχθή άπό τόν κινηματο
γράφον. ’Αγόρασε ένα μεγάλο σπίτι παλαιού ρυθ- 
μοΰ, όχι είς τό περίφημον Μπέβερλυ Χίλλς, άλλά 
είς τό Λός "Αντζελες. Τό έπίπλωσε κατά τά γούστα 
του καί έφερε έκεΐ τήν οίκογένειάν του, τόν πατέρα 
του, τήν μητέρα του καί τά άδέλφια του. .

’Ολίγον, άργότερα, έπήγε εις τό Λονδΐνον, δπου 
έπαιξε έπί μερικούς μήνας Έπειτα ξαναέφυγε.

Δέν είχε άνανεώσει τό συμβόλαιόν του είς τά 
Χόλλυγουντ. Δέν τοΰ άρεσαν οί ρόλοι πού τοΰ άνέ- 
θεταν, αί μέθοδοι τοΰ άμερικανικοΰ κινηματογρά
φου. "Οπως έλεγε ό ίδιος, δέν ήμποροΰσε νά άνα 
πνεύση, είχε χάσει τήν έμπιστοσύνην του είς τό 
έαυτόν του,...

Έπί ένα έτος, διέκοψε κάθε σχέσιν μέ τά στούν
τιο καί άποτραβήχθηκε είς τήν μοναξιάν τοΰ σπι
τιού του, καλλιεργώντας τόν κήπον του καί έκγυ- 
μνάζοντας πουλιά, τά όποια έτάγιζε μέσα εις τό 
χέρι του.

Είχε γύρω του τούς γονείς του, τούς τέσσερες 
άδελφούς του, τάς πέντε άδελφάς του, τόν παπα
γάλον του καί τό σκυλί του.

‘Ιδού δμως δτι τώρα, έπειτα άπό τήν παρένθεσιν 
αύτήν, ξαναγυρίζει είς τόν κινηυατογράφον.

—Δέν ξαναγυρίζ ω... είπε ό ίδιος τελευ
ταίως. ’Ακολουθώ άπλώς ένα ϊσιον, χαοαγμένον 
δρόμον... Ή γραμμή τής ζωής μου συμβαίνει νά 
ξανασυναντάται μέ τήν γραμμήν τοΰ κινηματογρά
φου. Έγώ δμως δέν έκαμα τίποτε γιά νά φθάσω σ’ 
αύτό τό άποτέλεσμα. Τό έφερε τό πεπρωμένον.... 
Έχω γίνει πολύ μοιρολάτρης!

Τό πρώτον φίλμ τής δευτέρας αύτής περιόδου 
τοΰ κινηματογραφικού σταδίου του. έπαίχθηκε ήδη 
είς τήν Νέαν Ύόρκην, μέ θριαμβευτικήν έπιτυχίαν. 
θά τό ίδοΰμε καί έδώ κατά τήν διάρκειαν τοΰ χει- 
μώνος.

Τώρα, ό Ραμόν Νοβάρρο εύρίσκεται είς τό 
Παρίσι».

ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΣ ΓΚΑΑΛ

Ή Φρατζέσκα Γκάαλ, ένα άπό τά λαμπρότερα άστέρια 
τής “Παραμάουντ,, έχει κ αταπλή ζει μέ τϊς τελευταίες επι
τυχίες της δύο εκ τών μεγαλύτερων συγχρόνων σκηνοθετών 
τής ϋφηλίου, τών "Ερνστ Λιοΰμπιτς καί Σέσιλ ντέ |ΗΪλ, ποΰ 
δέν βρίσκουν λόγια νά έκφράσουν τό θ·αυμασμό τους γιά 
τήν τέχνη της.

Ιδιαιτέραν δλως αΐσθ-ησιν έκαμεν εις τους παραγωγι
κούς έν γένει κύκλους τοΰ Χόλλυγουντ ή υποκριτική δύνα- 
μις καί ή άφθ-αστος ήθ-οποιΐα μέ τήν όποιαν απέδωσε τό 
ρόλο της εις τό έργον “Πειρατής,, (“The Buccaneer,,).

Έπίσης διακηρύττουν οί ώς άνω δτι. τήν αύτήν έξαιρετι- 
κήν έπιτυχίαν έσημείωσεν εις τό ίδιο έργον καί ό Φρέντε- 

ικ Μάρς όπερβαλών εις τόν “Πειρατήν,, κάθ-ε προγενε- 
ρτέραν έπιτυχίαν του.

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ
Δράμα (’Εκτάκτου άνταποκριτοϋ μας). 'Οκτώβριος 

1937 — Ή πόλις μας. δια τήν προοδευτικότητα τής 
όποιας έχουν νά κάμουν δλοι δσοι τήν έπεσκέψθη- 
σαν, είχε πάντοτε μιά κινηματογραφική κίνησι ζωη
ρή. "Ηδη, ή κίνησις αύτή, ή άπό έτους εις έτος έν- 
τεινομένη, πρόκειται νά πάρη μιά νέα μορφή πιό 
σύγχρονη καί πιό πολιτισμένη

Είς τούς δύο έν λειτουργία χειμερινούς κινημα
τογράφους της, πρόκειται νά προστεθή ένας τρίτος, 
κατά πολύ τών άλλων μεγαλοπρεπέστερος, άνετώ- 
τερος καί πολυτελέστερος.

Έταιρία περιλαμβάνουσα άρκετούς έπιχειρημα- 
τίας μεταξύ τών όποίων πρωτεύοντα ρόλον παίζουν 
οί κ κ. Τζεδάκης, Πατρικαλάκης, Ντενζιάν καί τινες 
άλλοι, κτίζει μίαν μεγαλοπρεπή αίθουσαν ήτις θά 
στοιχίση περί τά 4 000 0110 καί ή όποια θά έχη 1150 
θέσεις, κεντρικήν θέρμανσιν, κατάλληλον άερισμόν 
καί δλας τάς συγχρόνους άνέσεις

"Ηδη τό κτίριον εύρίσκεται έν τώ περατοΰσθαι 
ά.αμένονται δέ καί τά μηχανήματα, τά όποια λέγε
ται δτι θά είναι έκ τών τελειοτέρων καί θ’ άποτε- 
λέσουν μίαν εύχάριστον έκπληξιν διά τό κινηματο- 
γραφόφιλον κοινόν τής πόλεώς μας.

Διευθυντής τοΰ Κινηματογράφου τούτου, δστις 
θά όνομασθή «’Αττικόν», λέγεται δτι προσελήφθη ό 
κ. Μιχ. Βεζυρτζόγλου, διευθυντής τής διακοψάσης 
τήν έκδοσίν της έφημερίδος "θάρρος,, δστις ύπό- 
σχεται νά φροντίση διά τήν προβολήν τών άπό 
πάσης άπόψεως καλλίτερων ταινιών.

Οί Δραμινοί, πολύ δέ περισσότερον αί ώραΐαι 
συμπολίτιδές μας, άναμένουν άνυπομόνως τήν έναρ- 
ξιν τών έργασιών τοΰ νέου Κινηματογράφου, ή ό
ποια ύπολογίζεται νά πραγματοποιηθή τό πρώτον 
δεκαήμερον τοΰ ’Ιανουάριου 1938.

Έν τώ μεταξύ ό διευθυντής τοΰ παλαιοΰ κινημα
τογράφου τής πόλεώς μας. τοΰ φέροντος τόν τίτλον 
“Μέγας,,, προέβη είς τήν ριζικήν άνακαίνισιν καί 
διευθέτησιν τοΰ κτιρίου.

Άντεκατέστησε τά 350 καθίσματα τής Α’ θέσεως 
διά μόνον 285, καθ’ δσον τά νέα είναι ευρύτερα, 
πολυτελέστερα, άνετώτερα, μετέφερε δέ τά παλαιά 
είς τήν Β' θέσιν, ήτις οίίτω έγένετο καλλιτέρα. Έ
πίσης δ κ. Αιμίλιος Κακής, δστις τόν διευθύνει, ά- 
φήχεν έφέτος τρεις εϋρεΐς διαδρόμους διά τήν άνετον 
κυκλοφορίαν τών, θεατών άντεκατέστησε τάς παλαιός 
άχρήστους θερμάστρας διά καλοριφέρ καί γενικά 
έφρόντισεν έφέτος διά τήν άπό πάσης άπόψεως ίκα- 
νοποίησιν τών θεατών, έν οίς καί ή προβολή καλών 
έργων.

Ό "Μέγας,, ήρχισε τάς χειμερινός παραστάσεις 
του μέ τήν ταινίαν '‘Ρόζ Μαρί,, προεβλήθησαν δέ έν 
συνεχεία τά έργα “Κοιτώνες Κοριτσιών,, “Δίς Προϊ
στάμενη,,, “Μιχ. Στρογκώφ,, καί ήδη παίζεται έν 
μεγίστη κοσμοσυρροή ό “Κορυδαλός,, μέ τή Μάρθα 
Έγγερθ.

Ό Κινηματογράφος “Πάνθεον., τοΰ κ. Γούδα ήρ· 
χισε τήν σαιζόν καί συνεχίζει μέ προβολήν έπεισο- 
διακών έργων, δπως τά “Μυστήρια τοΰ Λονδίνου,,, 
“Συρκούφ,,, “Ή τιμή τοΰ πλοιάρχου,, κτλ.

Έπίσης ήνοιξεν έφέτος Κινηματογράφος είς Ά- 
λιστράτην. Προβάλλει ταινίας βωβάς καί έργάζεται 
άριστα, ώς άποτελών τήν μοναδικόν ψυχαγωγίαν 
τοΰ ’Αγροτικού ΠληθυσμοΟ. Ν. ΙΛαρκ.

ΠΩΔ ΕΙΤΑΙ πλήρης κινηματογραφική έγκα- 
τάστασις όμιλοϋντος, έν λειτουργία, μετά μη
χανής προβολής Simplex καί μέ εύκολίας πλη
ρωμής. Πληροφορίαι Παντ. Κουβέλην, Κινημα
τογράφος τ Πάν&εον», Πάτρας,

ΤΟ ΚΡΑΤΟί ΚΑΙ ΜΙΜΗΜΑΤβΓΡΑΦΟΣ
Ή ύπερτίμησις τοΰ εισιτηρίου των κεντρικών 

κινηματογράφων πρώτης βιζιόν κατά 5 δραχ
μάς διά τήν Α' θέσιν καί 2 50 διά τήν Β' θέ
σιν, ήν είς τό προηγούμενον ψύλλον μας άνηγ- 
γήλαμεν ευρεν άντίθετον πρός τούς ίδιοκτήτας 
τών Κινηματογράφων τούτων, τό Ύφυπουρ- 
γεϊον ’Αγορανομίας, δπερ ύπέδειξεν τήν έπά- 
νοδον είς τάς προτέρας τιμάς.

Τό ’Υπουργικόν Συμβούλων, μέχρι τοΰ 
όποίου ήχθη τό ζήτημα, έκρινεν δτι ό Κινημα
τογράφος, ώς άπαραίτητον μέσον ψυχαγωγίας 
τοΰ κοινοΰ, πρέπει νά είναι προσιτός »ίς δλους.

Ή Κυβέρνησις τοΰ κ. Μεταξά, έν τή μερί- 
μνη της ύπέρ τής βελτιώσεως τών δρων ζωής 
τοΰ λαοΰ, υπέρ τοΰ όποίοΰ τόσα μέτρα έλαβεν, 
έσκέφθη όρθότατα δτι δέν είναι μόνον ό στό
μαχος πού έχει άνάγκην τροφής, δτι δεΐται 
τοιαύτης καί τό πνεΰμα, δτι σύν τή ικανοποι
ήσει τών σωματικών άναγκών, επιβάλλεται καί 
ή θεραπεία τών πνευματικών καί ψυχικών 
τοιούτων.

Καί σωφρονέστατα, στοργικώτατα υπέρ τοΰ 
λαοΰ ένεργοΰσα, άπεφάσισε νά φροντίση καί 
διά τήν ψυχαγωγίαν του. Οϋτω, περιέλαβεν 
είς τά κατ’ έξοχήν λαϊκά ψυχαγωγικά θεά
ματα, πρώτον τόν Κινηματογράφον.

Φυσικά, οί διευθυνταί τών Κινηματοθεάτρων 
Α' βιζιόν, έσπευσαν νά συμμορφωθούν άμέσως 
πρός τήν Κυβερνητικήν ΰπόδειξιν. Ταυτοχρό- 
νως δμως, δΓ υπομνήματος ύποβληθέντος είς 
τήν Σήν Εθνικήν Κυβέρνησιν, διά τοΰ Προέ
δρου τής «Πανελληνίου Ένώσεως Κινηματογρα
φιστών» κ. Γιαννοπούλου, ζητοΰν τήν παροχήν 
ώρισμένων διευκολύνσεων, καί τήν λήψιν προ
στατευτικών τινών μέτρων, συνέπεια τών όποί
ων θά είναι ή ούτως έπίτευξις τής οικονομικής 
άνακουφίσεως, ήν διά τής 5 δράχμου ΰψώσεως 
τοΰ εισιτηρίου έπεδείωκον.

Τό ύπόμνημά των, έμπεριστατωμένον, σα
φές, μέ σωρείαν έπιχειρημάτων άκαταμαχήτων, 
μέ στατιστικός τών έξόδων τής χθές, έν συγ- 
κρίσει πρός τήν σήμερον, άποδεικνύει τετρα- 
γωνικώτατα δτι ή ύπό τών διευθυντών τών Κι
νηματογράφων έπιβληθεΐσα μικρά ύπερτίμησις 
τών είσιτηρίων, δέν ήτο άπόρροια έπιθυμίας 
προσπορισμοΰ ύπερόγκων κερδών.

Ήτο μέτρον έπιβεβλημένον ύπό τών περι
στάσεων, άπόρροια άνάγκης άδυρήτου δπως 
καλυφθή μέρος τής τεράστιας αύξήσεως τών 
έξόδων των άπό πέρυσιν έως σήμερον, πράγμα 
πού δέν διαφεύγει τήν άντίληψιν τών άρμοδίων.

Κυρίως οί διευθυνταί τών κινηματογράφων 
ζητοΰν άπό τήν Σεβαστήν Κυβέρνησιν δπως, 
έφ’ δσον κατατάσσει τόν Κινηματογράφον με
ταξύ τών κυριωτέρων μέσων τής ψυχαγωγίας 
τοΰ λαοΰ, μέ μορφωτικήν μάλιστα έπ’ αύτοΰ

έπίδρασιν—δπως καί είναι—τόν έξομοιώσει ώς 
πρός τήν φορολογικήν έπιβάρυνσιν πρός τά 
θέατρα, τό έλαφρόν μουσικόν θέατρον έστω, 
τούς άπαλλάξη δέ καί άπό τόν ήμερήσιον φό- 
ρον άδειας τελέσεως θεάματος κ.τ.λ. Εΐμεθα 
βέβαιοι, ήδη, δτι ή ’Εθνική Κυβέρνησις, ή μέχρι 
σήμερον πολιτεία τής όποιας ύπήρξεν ύποδειγ- 
ματικώς όρθή καί έν παντί δίκαια, θά μελε- 
τήση εύμενώς τάς άπόψεις ταύτας τών Κινη
ματογραφιστών καί θά πράξη δ,τι ένδείκνυται.

Έν τώ μεταξύ ήμεϊς, ώς περιοδικόν άφιε- 
ρώσαν δλας τάς δυνάμεις του καί τήν ζωτι
κότητά του έπί μακράν σειράν έτών διά τήν 
έν Έλλάδι πρόόδον τοΰ Κινηματογράφου, άνα- 
γνωρίζοντες καί τό δίκαιον τών Κινηματογρα
φικών έπιχειρήσεων καί τήν άνάγκην τής δια- 
τηρήσεως τιμών είσιτηρίων έφίκτών είς τόν 
λαόν, εύχόμεθα δπως τό ζήτημα λυθή κατ’ εύ- 
χήν τό ταχύτερον.

Έλπίζομεν δέ δτι είς τήν αίσίαν λύσιν του 
θά συμβάλη πρώτον αύτό τοΰτο τό κοινόν ύπέρ 
ου ή δλη κίνησις, διά τής άθρόας συρροής του 
είς τούς κινηματογράφους ώστε ή αυξησις τής 
ήμερησίας κινήσεως έκάστου, νά δώση είς τούς 
διευθυντάς του τό έκ τής ύπερτιμήσεως τών 
είσιτηρίων προσδοκώμενον ήμερησίως ποσόν.

“ΑΓΓΕΛΟΣ,~
Η ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ

Ή έσχάτως γυρισθ-εϊσα ύπό τής “Παραμάουντ,, ταινία 
""Αγγελος,, είς τήν όποιαν πρωταγωνιστούν ή περίφημη 
Μάρλεν Ντήτριχ, κρίνεται άπό τούς ειδικούς ώς εργον κα- 
θαρώς Ευρωπαϊκής διανοήσεως. Ή μαεστρία καί ή δημι
ουργική ίκανότης τοΰ διασήμου σκηνοθ-έτου Ερνστ Λιοΰμ
πιτς διαφαίνονται σ’ αύτή εις δλη τους τήν ίντασι σ’ αύτό 
τό έργο τοΰ όποίου ό ίδιος είναι παραγωγός καί σκηνο
θέτης.

Όμιλοΰντα σχετικώς γιά τήν ταινία αύτή τ’ ’Αμερικα
νικά κινηματογραφικά φύλλα, ισχυρίζονται δτι καμμιά γυ
ναίκα. σ’ όποιαδήποτε τάέι κι’ άν άνήκη. δέν θ-ά μείνη 
ασυγκίνητη βλέποντας αύτή τήν ταινία. Ή Μάρλεν Ντήτριχ 
ύποδύεται στό έργο αύτό τό ρόλο μιάς γυναίκας άγγελικώς 
ωραίας, προκλητικός γοητευτικής, άλλά.καϊ αινιγματικής 
ώς ΣφίγΙ- ’Εκτός δμως τής ώραιότητός της ή περίφημος 
στάρ θ-ά έμφανίση στήν ταινία αύτή καί άρκετές πρωτότυ
πες καί πολυτελείς τουαλέττες, ποΰ θ-’ άποτελέσουν γιά 
τούς θ-αυμαστάς της μιάν άλλη εΰχάριστη έκπληξι.

Υπέροχοι έπίσης εις τούς πρωτεύοντας ρόλους των εμ
φανίζονται στήν ταινία αύτή ό Χέρμπερτ Μάρσαλ καί δ 
Μέλβιν Ντούγκλας, όποδυόμενοι ό ένας τόν σύζυγο καί ό 
άλλος τόν έραστή.

Μικρά Νεα
Ή νέα ταινία τής Γκρέτα Γκάρμπο “Μαρία Βαλέφ- 

σκα,, έστοίχισεν είς τούς παραγωγούς περί τά 2.500.000 
δολλαρίων.

— Ό έκλεκτός Γάλλος σκηνοθ-έτης Ζουλιέν Ντυβιβιέ 
τοΰ όποίου τό τελευταίο φιλμ έτιμήθ-η εφέτος μέ τό πρώτο 
βραβείο τής Κινημ)κής Έκθ-έσεως τής Βενετίας, υπέγραψε 
μετά τής Μέτρο συμβόλαιόν διά τό “γύρισμα,, 5 μεγάλων 
ταινιών.

— Είς τήν Βιέννην άναμένεται νά φθ-άση ό νέος γόης 
τοΰ κινηματογράφου Ρόμπερ Ταίϋλορ. Έπίσης ή Άννα 
Νήγκλ καί ό σκηνοθ-έτης Έρμπερτ Γουΐλκωζ.
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Παραγωγή Tobis Cinema

ΓΟΗΣ. . 24 ΚΑΓΑΤΙΩΝ
_ (Der Unwiderstehliches) 

'Ομιλούσα Γερμανιστΐ Προεβλήθη στό “Παλλάς,, 
Έκμετάλλευσις Άνζερβός

Ηδη άπό πέρισυ ή "Αννυ "Οντρα έπαυσε νά έν- 
θουσιάζη τό άθηναϊκόν κοινόν. Καί αύτό ήτο ίπό- 
μενον. Καλλιτέχνις μέ προσωπικότητα, νόστιμη καί 
χαριτωμένη, παρά τό ύπερβολιτό της παίξιμο πού 
τήν έκανε πολλές φορές νά μοιάζη μέ νευρόσπα- 
στο, είχε τό μεγάλο μειονέκτημα νά παρουσιάζεται 
σέ όλα της τά έργα πάντα ή ίδια. Καμμιά κίνησίς 
της, καμμιά της έκφρασις, δέν μας ήταν άγνωστη. 
Κι αυτό φυσικά στό τέλος, καταντά κουραστικό. 
"Ετσι έξ αιτίας τής πρωταγωνίστριας του τό ύπό 
κρίσιν έργον, παρ’ δλον πού έχει άρκετά προτερή
ματα, δέν προσείλκυσε τό κοινόν μας.

Ό «Γόης...24 καρατίων» είναι μιά εύχάριστη μου
σική κωμωδία, όφειλομένη στόν Γκέζα φόν Μπόλ- 
βαρυ, τόν γνωστόν σκηνοθέτην τόσων λαϊκών επι
τυχιών. Προσφάτως άκόμη έθαυμάσαμε τήν «Πρε
μιέρα» του. Εις τό υπο κρίσιν έργον όμολογουμέ- 
νως ό Μπόλβαρυ δέν είναι στό ύψος του. Τό σενά
ριο καί ή πρωταγωνίστριά του δέν τόν βοηθούν. 
Πάντως, Επειδή πρόκειται περί σκηνοθέτου μέ τα
λέντο καί πείραν, πού γνωρίζει τήν Τέχνην του δ «ον 
ελάχιστοι, έπιτυχαίνει κι’ αύτή τή φορά ένα φίλμ 
πού παρακολουθεΐται εύχάριστα, καί πού σέ ώρι- 
σμένες στιγμές προκαλεΐ άβίαστο τό γέλοιο τών 
θεατών.

Στό “Παλλάς,, δπως έγράψαμε καί πάρα πάνω, 
τό φίλμ δέν έσημείωσε έπιτυχίαν. "Ισως είς τήν 
επαρχίαν, δπου ή "Αννυ "Οντρα εξακολουθεί νά 
έχη τούς θαυμαστός της, γνωρίση καλλιτέραν τύχην.

Βίων Παπαμιχάλης 
Παραγωγή R. Κ. Ο.

ΑΣ ΧΟΡΕΨΟΥΜΕ
I Shall we dance) 

'Ομιλούσα άγγλιστί Προεβλήθη στό “Ρέξ,,
Έκμετάλλευσις Σκούρας Φίλμς

Οί ’Αμερικανοί, δταν άποφασίζουν νά έγκατα- 
λείψουν τήν μίμηση τών Εύρωπαίων, δημιουργούν 
έργα εξαιρετικά. 'Η χαρά τής νειότης στό «Νέα 
Ύόρκη Μαϊάμι», ή σκληρή περιπέτεια στό «Δραπέ- 
τη», ό ρυθμός κι’ ό χορός στά φιλμ τοΰ Φρέντ Ά- 
στερ είναι καθαρά άμερικάνικα θέματα Τό χορευ
τικό ,ξευγάρι Άσταιρ-Ρότζερς έδωσε μέ τις ταινίες 
του άλλο νόημα στό χορό- Στό «Άς χορέψουμε» — 
γυρισμένο πάνω στά παλιά τους μοτίβα — έχουν ενα 
θρίαμβο. "Οσοι δέν πιστεύουν στά φτερά τοϋ Ερμή 
άς δοϋν τόν, Άσταιρ. Ό θυελλώδης ρυθμός τής 
κλακέττας γίνεται τό έκφραστικώτερο μέσο γιά 
τά πόδια του. Έμπνέεται άπ’ δλα. 'Η βροχή, ένα 
στρατιωτικό παράγγελμα, ρυθμικός χτύπος τής μη
χανής, γίνονται θέματά του. "Ολα στροβιλίζονται 
γύρω στά πόδια jou, δλα ύποτάσσονται στό ρυθμό 
τους. Ή σειρά τών φίλμ του είναι άπ’ τις πολυτιμό
τερες τής οθόνης. Τής χάρισε μερικές ύπέροχες 
στιγμές ρυθμού καί τέχνης.

Ευτυχώς τό κοινό μας έχει έκτιμήσει ιδιαιτέρως 
τα ποδία τού ’Άσταιρ. "Εδειξε πώς νειώθει καλά 
το χιούμορ, τό μπρίο, τήν τέχνη τών άμερικάνικων 
100ο)ο αύτών φίλμ. Έπί τέλους! Γιά μιά φορά ή 
τεχνηχ ή άληθινή καί μεγάλη, γίνεται κτήμα τοΰ 
κοινού μας. Μάριος Σύλλας

Παραγωγή Bavari a
ΛΕΥΚΗ ΑΔΕΛΦΕΙ

(Schwester Maria)
Ομιλούσα γερμανιστΐ Προεβλήθη στό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις: Έλλ. Κινημ. "Ενωσις
Απ_ό ένα κακό σενάριο ένας σκηνοθέτης μέ πνοή 

μπορεί νά δώσει ένα καλό ίσως φίλμ. Παράδειγμα 
η «Μητρότης», δπου ό Ζάν Σοΰ άπό μιά κοινότατη 
ιστορία ξέβγαλε μερικές ύπέροχες εικόνες. Άλλά 
δταν ό ίδιος ό σκηνοθέτης δέν μπορεί νά νοιώσει 
μέσα του φλόγα δημιουργού, ούτε τό καλλίτερο 
σενάριο δέν τόν σώζει. Ό Ρούντολφ Βάν ντέρ Νόςς 
πήρε ένα χιλιομεταχειρισμένο παραμύθι — οί ά· 
νοησίες έχουν τήν τύχη νά γίνονται συχνά πρό
τυπα μιμήσεως—καί τό μεταχειρίστηκε δπως τού άξι
ζε : ’Εκτός άπό μιά δυόσκηνές, δλα τάλλα είναι διά
λογος φιλμαρισμένοςάνάμεσα σέ τέσσερις τοίχους.

Θυσιάζεται έτσι κι’ ή Καμίλλα Χόρν, μιά διαλε· 
χτή ήθοποιός, πού—άν έξαιρέσουμε τούς «Λευκούς 
σκλάβους»—τώρα τελευταία είχε σειρά άτυχίες. 
Έδώ έχει πολλές καλλές στιγμές καί τό δλο της 
παίξιμο είναι άρκετά έκφραστικό.

Κι’ δμως. Ή σάλλα τού «Τιτάνια· ήταν γεμάτη 
Ο κόσμος ψοφάει γιά τά φίλμ τού είδους αύτοΰ. Ή 
«Αδελφή Μαρία» θά πιάση. Μάριος Σύλλας
Παραγωγή Metro Goldwyn Μ ay er

" ερωτικό ΚΟΚΓΕ I Λ
(Love on the Run)

Ομιλούσα γαλλιστί dubbing Προεβλήθη στό «Ρέξ» 
Έκμετάλλευσις Μέτρο - Φίλμς

"Οταν ένα φίλμ έπιτύχει δημιουργεί σχολήν. Ό 
θρίαμβος τού χαριτωμένου έργου τοϋ Φράνκ Κάπρα 
«Νέα Ύόρκη-Μιαμί» έκανε τούς παραγωγούς νά 
σκεφθουν δτι μιά όλόκληρη σειρά έργων «γυρισμέ
νη» έπανω σ’ αύτό τό καλοΰπι θά ήταν εύπρόσδε- 
κτη από τό κοινον και θά έξησφάλιζε καί σ’ αύτούς 
κέρδη σημαντικά. Αύτό καί έγεινε. Άλλά δυστυχώς 
τό «Νέοι ‘Υόρκη-Μιαμί» παραμένει άκόμη τό καλλί
τερο,καί πειό έπιτυχημένο φίλμ τοΰ είδους.

Τό «Ερωτικό Κοκτέιλ» άνήκει σ’ αύτή τή σειρά. 
Ό Βάν Ντάϊκ έχει άναμφισβητήτως ταλέντο. Άλλ’ ή 
σατυρική κωμωδία μέ τήν όποιαν τελευταίως κατα
πιάνεται δέν τοΰ ταιριάζει. ‘Υπάρχουν βέβαια ατό 
υπό κρίσιν έργον εύρήματα πρωτότυπα καί ώρίσμέ- 
νες σκηνές χαριτωμένες, άλλά τό σύνολον είναι 
μπουφόνικο. Ό κυριώτερος ύπαίτιος είναι άσφαλώς 
τό σενάριο. Οί ήθοποιοί άδικοϋνται άπό τούς pc· 
λους των. Ή Τζόαν Κράουφορτ ή όποια άφίνει τό 
δραμα δπου είχε τόσες έπιτυχίες, γιά τήν έλαφρά 
κωμωδία δέν μάς ένθουσιάζει. Ό Κλάρκ Γκαίημπλ 
πάντα καλός, ό δέ Φρά^σοτ Τόν έχει μερικές περί
εργες έκφράσεις.

Συμπερασματικά : Έργον χωρίς άξιώσεις, πού 
χάρις δμως στήν παρουσία τριών μεγάλων καί δη
μοφιλών «άστέρων» θά τραβήξη κόσμο Β. Παπαμ, 
Παραγωγή A.C.E·

ΜΙΙΑΚΑΡΑ
(Baccara)

'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα» 
Έκμετάλλευσις Έμμ. Καλόγηρος

Ό Yves Mirande σκέφθηκε νά έκμεταλλευθή τήν 
κατάπληξη, πού άκολούθησε τό σκάνδαλο Σταβίσκυ 
καί νά «γυρίση ένα φίλμ παρμένο άπ’ τήν πολύ* 

κροτη αύτή άπάτη. Κι’ ίσως νά μή γελάστηκε σχε- | 
τικά μέ τή χώρα του, άφοϋ τό «Baccara» παίζεται, 
δπως λένε, 5 μήνες στό Colisee—πόσα θύματα τού 
«ώραίου Σάσα» θά τό παρακολούθησαν!—Μιά πα
ράφραση τοϋ σκανδάλου Σταβίσκυ, πουντραρισμένη 
μέ πολύν ρωμαντισμό καί περισσότερες άπιθανότη- 
τητες. Σέ μερικά μάλιστα σημεία ό Mirande θέλει 
νά κάνη τόν κοινωνιστή, μά ό κοινωνισμός του είναι 
πολύ φτηνός.

Ό Ζύλ Μπερρύ εξαίρετος ήθοποιός. Έδώ έντε- 
λώς άψυχολόγητα ύποχρεώνεται νά ύποδυθή έναν 
ρωμαντικό έρωτευμένο. Κι’ δμως καταφέρνει νά 
δώση ένδιαφέρον σ’ αύτόν τόν άνούσιο ρόλο. Τί 
μπρίο, τί έκφραστικότης ! άληθινός χείμαρρος. Μπο
ρεί κανείς νά πή πώς αυτός δ άνθρωπος μιλάει μ’ 
δλόκληρο τό σώμα του. Ό Λουσιέν Μπαροϋ δημι
ουργεί ένα θαυμάσιο τύπο. Αντάξιος σύντροφός του. 
Χάρις σ’ αύτούς τούς δύο τό φίλμ γίνεται στιγμές- 
στιγμές διασκεδαστικό. Ή Μαρσέλ Σαντάλ έκνευ- 
ριστικά «μοιραία» μέ κείνες τις νωχελείς κινήσεις

Έδώ τό φίλμ ήρεσε σχετικώς. Μάριος Σύλλας

Παραγωγή Metro Goldwyn Mayer

ΪΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΗΣ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΥ
(Tale of two cities)

'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα» 
dubbing

Έκμετάλλευσις Μέτρο Φίλμς
Τό γνωστόν έργον τοϋ Ντίκενς «Ιστορία δύο ,πό' 

λέων» (Tale of two cities) παρουσίαζε πλούσιον^ύλι- 
κόν διά τόν Κινηματογράφον: Αίσθημα, δράσιν, 
κίνησιν όχλου περιπέτειαν, δγκον ντεκόρ.

Ό Τζάκ Κονγουαίη, ό σκηνοθέτης πού άνέλαβε 
τόν άθλον τής κινηματογραφήσεώς του, κάμπτεται 
άπό τό βάρος τοϋ έργου-

Δείχνεται ικανός διευθυντής δχλου,, είναι πρώτης 
τάξεως στις σκηνές τών μαζών, άλλά στις άλλες, 
πού άποιτοϋν λεπτότητα, καί κάποιαν έσωτερικότητα. 
ύστερε! καταφανώς. _ ,

Γενικά δμως τό έργον του μάλλον ως επιτυχία 
πρέπει νά θεωρηθή. Ό ρυθμός είναι γοργός, ή ει
κόνες πολλές φορές θαυμάσιες, ,μέ μερικές φωτο
σκιάσεις έξαιρετικής ώμορφιάς, οί ήθοποιοί, παίζουν 
ικανοποιητικά, καί τό ένδιαφέρον δέν παύει καθό
λου. , . ,

Ό Ρόναλντ Κόλμαν ξαναβρίσκει τον εαυτόν του,. 
Δημιουργεί έναν, τύπον περίφημον- Κοντά του ή 
Έλίζαμπετ Άλλεν καί ό Ντόναλντ Γοϋντς στέκον
ται άρκετά καλά. e ,

Τό φιλμ άν δέν μπορεί νά θεωρηθη ως μεγάλη 
καλλιτεχνική έπιτυχία, ώς λαϊκή τοιαύτη είναι 
άναμφισβήτητος. Είναι άπό τό είδος τών έργων που 
θ’ άρέσουν καί θά συγκινοΰν πάντοτε τό κοινόν, 
άνεξαρτήτως τόπου καί χρόνου. Βίων Παπαμιχάλης

Μ. ΝΟΒΑΚ & ΞΙΩ
Εργαστήρια Παραγωγής Κινηματ. Ταινιών

‘Οδός Σπυρ. Τρικούπη 47 - ΑΘΗΝΑΙ 
Τηλέφωνα 20.618 καί 26.302

Τηλεγρ. Διεύθυνσις : «Νοβσινέ» Αθήνας

Παραγωγή παντός είδους ΒΩΒΩΝ καί ΟΜ1- 
ΛΟΥΣΩΝ ταινιών. Κινηματογράφησή επι

καίρων γεγονότων καί έορτών.
Άνταποκριταί τών σοβαρωτέρ,ων έκδοτι,κών 

Οίκων Ταινιών Εύρώπης καί Αμερικής.

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Τό Motion Pictures Daily τής 17 Σεπτεμβρίου 

γράφει λίαν κολακευτικά διά τήν νέαν ταινίαν «Βα
σίλισσα Βικτωρία» είς ήν πρωταγωνιστούν ή Αννα 
Νήγκλ καί ό Άντολφ Βόλμπρυκ. Έρίσης δια τόν 
σκηνοθέτην Γουΐλκωξ ό όποιος κατώρθωσε να άπο- 
δώση είς τόν κινηματογράφον τόσον πιστά τήν ζωήν 
καί τήν δράσιν τής μεγάλης βαοιλίσσης Π?, 
γλίας έπί τών ήμερών τής όποιας έδημιουργήθη η 
μεγάλη αύτοκρατορία μέ_τήν κυριαρχίαν των Ιν
διών ‘Η δημιουργός τοΰ ρόλου τής βασιλισσης 
"Αννα Νήγκλ, γράφει τό άνωτέρω περιοδικόν, έχει 
βαθεΐαν συναίσθησιν τοΰ ρόλου της, ό δέ συμπαθής 
Βόλμπρυκ είναι ύπέροχος είς τόν ρόλον του πρίγ- 
κήπος Αλβέρτου. . -

Κατά πληροφορίας μας ή άξιόλογος αυτή ταινία 
θά προβληθή καί είς τήν πόλιν μας κατά τήν προ
σεχή έβδομάδα.

Η ΓΚΑΡΜΠΟ
ΔΙΑΨ ΥΔΕΙ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΤΗΣ

ΡΩΜΗ, 24 ’Οκτωβρίου. (Α. Π.). —’Αγγέλ
λεται έκ Χόλλυγουντ δτι ή Γκρέτα Γκάρμπο 
έδήλωσεν εις τούς δημοσιογράφους τά έξης : 
«Είναι άληθές δτι μέ τόν Στοκόφσκι συνδέο
μαι δι’ εγκαρδίου φιλίας, άλλ’ ή είδησις περί 
γάμου μας είναι άπολύτως άνακριβής».

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ

MHXIKHMHU ΦΙΛΙ ΠΣ
τελείως καινουργή

ΜΟΔΕΛΛΑ ΤΟΥ 1937

άρίστης άπσδόσεως 
μετά μηχανών προβολής

μέ μπουάτ 1500 μέτρων καί καθρεπτην 250 
μ.μ. έξαρτημάτων κλπ- συνοδευόμενα καί 

άπό ΓΚΡΟΥΠ τελείως καινουργή.

ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Πληροφορίαι: Γραφεΐον ΣΑΡΦΑΤΗ
Άριστείδου 1 — ΑΘΗΝΑΙ
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......Κ«ιΡόν μάλλον ευνοϊκόν και μέ πυκνήν συρ- 
ΛαΔ6 μ°ϋ’ συνΩεΧ5οντ«ι α'1 παραστάσεις τών 
διαφόρων κινηματοθεάτρων μας. Ουτω καί έφ’ δσον 
ό χιιμων προσβγγίζει, δλαι αί ένδείξεις πείθουν, 
δτι ή άρξαμενη περίοδος θά είναι έκτάκτως ευνοϊκή 
δια τους έπιχειρηματίας. «υνοικη

ΛΗκ’Εκεϊν°( π0ύ ?Φήνει νά νοηθη ή ίξέτασις της 
έβδομαδιαίας κινήσεως έκάστου κινηματοθεάτρου*

V1 τ RAμ·>αλυτέΡαν προσέλευσιν θεατών^ 
έχουν οί προβάλλοντες τά καλλίτερα ερνα.

Τό κοινόν τής πρωτευούσης καί τής γείτονος κισυίνανυέυνπο1ύ μ1αν~ άκό^ *°P*v, δτ^είναι προι
κισμένα μέ πολύ γούστο, μεγάλην άντίληψιν καί 
*ριτίκΛν 1κσν^3Γ1τα δΧΐ τυχοΰσαν. Πάνω δέ άπό κάθε 
πομπώδη ρεκλάμαν είς τόν τύπον καί είς τούς τοί
χους, ζωντανή διαφήμισή 5Γ έκαστον έργον είναι οί 
πρώτοι του θεαταί.

θησαν υπό τών διαφόρων κεντρικών Κινηματοθεάτρων 
Αθηνών α προβολής τά κάτωθι εισιτήρια, ως εξής :

Έβδομάς 18 — 24 Όκτωββίου 1937

’Άγνωστη» (Die Unbekaunte) Σίμπιλε Σμίτ.
16
17
18
19
10
21

) 22
23
24

ΤΙΤΑΝΙΑ ·

Σάββατον 
Κυριακή 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

‘ Οκτωβρίου Είσιτήρια 1345
3046

351
552
703
663
716
958

1825
10.159

Ετσι οί λαϊκή ρήσις, δ καλός άγοραστής Θέλει 
ψωνίζοντας να πάρη τά λεπτά του πίσω, έφαρμό- 
$ετ“ι μέ μικρόν μετατροπήν καί εις τόν.,,.κινηματο· 
ΘεΡαΧ Θέλί τον δποιον μπορεί νά λεχθή δ^δ. .. 
θεατής θέλει πληρώνοντας τό εισιτήριο νά ίκανο- 
πάλιθη.μέ Τ0 θίαμσ πα(ρνοντας έτσι τά λεπτά του 

βουν1ύπ· βψιν1.!?θυντα1 κινΠματογράφων, άς τό λά-

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθη- 
°aVR*5-TOU£ κεντρικούς Κινηματογράφους πρώτη^ς 
προβολής των Αθηνών τά κάτωθι έργα ώς έξής :

Παλλάς ·. 25-31 ’Οκτωβρίου «Γόης....24 καρατιών» 
μέ τήν Αννυ Οντρα καί 1-7 Νοεμβρίου «Πυρ!» μέ 
τόν Βίκτωρ Φρανσέν. Η μ

, ’Αττικόν. 25-31 ’Οκτωβρίου «Δόσ’ μου αύτή τή 
νύχτα» μέ τόν Γιαν Κιεποΰρα καί 1-7 Νοεμβρίου 
«Τρόικα» μέ τόν Ζάν Μυρά. ρ

Σπλέντιτ: 25 31 ’Οκτωβρίου «"Ενα παράξενο κο-
Λέοτήν Νταν?\ ΜταΡΡΐέ καί 1-7 Νοεμβρίου 

μέ τό Τιτάνα Ρ " Χάρρυ Μπώρ' ταύτοχρόνως

Ορφτνς. 25-31 Οκτωβρίου «Ύπό τήν σκιάν τής 
λαιμητόμου» μέ_τόν Ρόναλτ Κόλμαν καί 1-7 Νοεμ
βρίου «Μπακαρα» μέ τήν Μαρί Μπέλ. Κ

Σύνολον
ΑΠΟΛΛΩΝ «Ένας μοντέρνος Ιππότης» (Taxi)

Κάγκνι
Τζέϊμς 

ίϋ.
Πέμπτη 14 ’Οκτωβρίου Είσιτήρια 1193
Ιίαρασκευη 15 » , non
Σάββατον 16 » , 8οΠ
Κυριακή 17 » » 2565
Δεύτερα 18 » ,
Τρίτη 19 » .
Τετάρτη 20 » , θ25

Τό δλον » 6662
2<nA^MTJ,T?T“-νεανικά Χβόνια »ΰί βασιλίσσης Βικτω
ρίας» (Madchen jahre einer Konigin), Τζέννυ Γιούγκο. 
Παρασκευή 15 ’Οκτωβρίου Είσιτήρια 1181
Σαββατόν 16 » , q78
Κυριακή 17 » » 2m
Δεύτερα 18 » ,
Τρίτη 19 » ,
Τετάρτη 20 » j7q
Πέμπτη 21 » ’ 482
Παρασκευή 22 » ’ »7Ι
Σάββατον 23 . gg-
Κυριακή 24 »

ΟΡΦΕΥΣ «Ουράνιες
Ιο ολ©ν » 7738

μελωδίες» (Die stimme des Her-
σαν 17 νέαι ταινίαι. *

ΡΕΞ «Ερωτικό Κοκτέιλ» (Love ο n the rum), Κλάρκ 
Γκαίημπλ.

ΑΠΟΛΛΩΝ «Ή γυναίκα τοΰ καταδίκου», (Public e- 
nemv’s wife) Πάτ Ο’Μπράίαν.

Πέμπτη 21 ’Οκτωβρίου Είσιτήρια «33
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

18 'Οκτωβρίου
19
20
21
22 »
23
24

Τό δλον

Εισιτήρια 1389
» 1816
» 2005
» 1615
. 1358
» 1865
» 3442
» 13490

Παρασκευή 22 ’
Σάββατον 23 ’ ’ 169θ
Κυριακή 24
Δευτέρα 25 »
Te-n 2θ : : ε!·Τετάρτη 27 —·07π

Τό ολον » 4949
ΡΕΞ Φροϋλάίν Ντόκτωρ», (Mademoiselle Docteur), Πιέρ 

Κ Μπλανσαρ.
ΠΑΛΛΑΣ ♦ Πρεμιέρα» (Die premiere), Ζάρα Λεάντερ. Δευτέρα 25 ’Οκτωβρίου Είσιτήρια 3331

/ » 4534
Σάββατον 16 ‘Οκτωβρίου Είσιτήρια 2434

» 3353
Τρίτη 
Τετάρτη

26
27 . 2081

» 2102Κυριακή 17 » 344 Πέμπτη 28 ’ » 1998Δευτέρα 18 » 471 Παρασκευή 29 » 2847Τρίτη
Τετάρτη

19
20 » » 626

> 670
Σάββατον 
Κυριακή

30
31 ’ » 4933

Πέμπτη 21 » 737 Τό δλον 21826Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

22
23
24

Τό δλον

» 801
» 1498

10934
ΟΡΦΕΥΣ «

Δευτέρα

‘Υπό τήν

25

σκιάν τής λαιμητόμου», (A tale of 
two cities) Ρ. Κόλμαν.

’Οκτωβρίου Είσιτήρια 3229

Έβδομάς 25 — 31 Όκτωβοίου 1937
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη

26
27
28

1923
» » 1950

> 1576
ΤΙΤΑΝΙΑ «Λευκή αδελφή», (Schwester Maria) Καμίλλα 

Χορν.
Παρασκευή 
Σάββατον

29
30 , » 2393

» . 5258
Δευτέρα 25 'Οκτωβρίου Είσιτήρια 1018

» 1811
» 920

1145

Κυριακή 31
Τύ δλον » 21639

Τρίτη 
Τετάρτη

26
27

» ΣΠΛΕΝΤΙΤ «"Ενα παράξενο κορίτσι», (Quelle drole de 
gosse) Ντανιέλ Νταρριε.

Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον

28
29
30
31

»
» 1021
» 1850
« 2814

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη

25
26
27

’Οκτωβρίου Εισιτήρια ^960
ζ 942

> 1111Κυριακή
Τό δλον 10079 Πέμπτη 28 » » 1030Παρασκευι 29 , » 1791

ΠΑΝΘΕΟΝ «‘Ο κοντρολέρ τών βαγκόν-λί», (Le contro- 
leur des Wagons Lits) Ντανιέλ Νταρριε.

Σάββατον 
Κυριακή

10
31 » » 2880

Τό δλον
Σάββατον 
Κυριακή

23
24

'Οκτωβρίου Είσιτήρια 1ο72
» 3063
» 782

*
Ή λειτουργία τοΰ Ρέξ κατά τήν θερινήν περίοδον 
άπέδωσε τά κατωτέρω άποτελέσματα._

■Από τής 31 Μαΐου 1937 μέχρι καί της 26 Σεπτεμ· 
Rnfnii 1937 ήτοι έν διαστήματι 118 ήμερων έπραγ- 
υατοποίησε 99247 είσιτήρια άτινα άναλογουν εις

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη

25
26
27
28

» » 1C92
» 585
» 615
»  633Παρασκευή

Τό δλον 8342 841 καθ’ 
Κατά

5όέάνωτέρω έπίσης διάστημα προεβλήθη-

θκ^βρίου «Ό κοντρολέρ τών
·ρ ’ μ1 Τήν Ντανιελ Νταρριέ καί 30-5 Νοεμ- 

Φραϊλι’χΕπανάστσσΐς σΤ0 Πεκϊνον’ μέ τόν Γούσταβ 

τδ/^ΪΑ2Μ3ν°Κτ“βρ(°υ ‘φΡ°ϋλάϊν Ντόκτωρ», μέ 
τόν Πιέρ Μπλανσαρ και 17 Νοεμβρίου «Άς νοοέ- 
τζϊρς’ μέ T0V ΦρένΤ ’Αστερ Κα1 τήν Τζίντζε^ Ρ6· 

^Τί^άνΐ·\{ 25Λ1 Όκ.τωβρίοο «Λευκή ’Αδελφή» μέ 
τήν Καμίλλη Χόρν και 1-7 Νοεμβρίου «Νέοι άνθρω
ποι» ταύτοχρόνως μέ τό Σπλέντιτ. Ρ

‘Απόλλων ; 18-3 Νοεμβρίου «Άθρωποι νωοίς όνο- 
τόν ΖάΙ Μυρά°εμβΡΐ0υ <Τ0 πλήρωμα στασιάζει» μέ

Ό νέος Κινηματογράφος Κρόκος, πρώην θέατοον 
^οήχλ1π·ρ“’“β!1' Ί5" βά

Κατα τό παρελθόν δεκαπενθήμερον έπραγματοποιή·

zens), Μπενζαμϊνο Τζίλλι
Δευτέρα 18 ’Οκτωβρίου Είσιτήρια 870Τρίτη 19 * » 1430Τετάρτη 20 1597Πέμπτη 21 > ~ 1476Παρασκευή 22 » » 1356Σάββατον 23 > » 1650Κυριακή 24 » » 3251

Τό δλον » 11629
ΑΤΤΙΚΟΝ «Ό στρατηγός πέθανε τήν αύγή» (The

general died at dawn) Γκάρυ Κοΰπερ.
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου Εισιτήρια 2667Τρίτη 19 2801Τετάρτη 20 » » 2822Πέμπτη 21 > » 2316Παρασκευή 22 1694Σάββατον 23 * » 26(0Κυριακή 24 * * 4775

Τό δλον » 19675

ΠΑΛΛΑΣ « Γόης 24 καρατιών», (Der Uuwider»tehliche) 
"Αννυ ’Όντρα

Δευτέρα 25 'Οκτωβρίου Είσιτήρια 831
» 1470Τρίτη 26 ’ » 623Τετάρτη 27 » > 663Πέμπτη 28 » 647Παρασκευή 29 ’ » 1072Σάββατον 30 » » 2264Κυριακή 31 »

Τό δλον » 7570

ΑΤΤΙΚΟΝ «Δός’ μου αύτή τή νύχτα, (Give me this 
night) Γιαν Κιεποΰρα.

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη

25
26
27

’Οκτωβρίου Είσιτήρια 1454
2423 

θ6ό
1026Πέμπτη 28 1063Παρασκευή 29 1390Σάββατον 30 3191Κυριακή 31

Τό δλον 11512

Συμφώνως πρός τά άρθρα 2 παρ. 3, Τ παρ. 5 και 5 
παο 9 τοΰ ’Αναγκαστικού Νόμου 445 του 1937 περί 
τοοποποιήσεως. συμπληρώσεως και κωδικωποιησεως 
τών περί'κινηματογράφων διατάξεων, τα μέλΠ τ°υ 
Συμβουλίου Έπιθεωρησεως κινηματογράφων, δικοιι 
οΰνται ειδικού δελτίου έλευθερας είσοδου είς τά 
θεάματα, άπηλλαγμένης παντός δικαιώματος καί 
φόρου, πρός ένάσκησιν γενικής έποπτείας. Ο οίοσ- 
δήποτε παρεμποδίζων τήν είς αυτους είσοδον των 
μελών τοΰ ώς άνω συμβουλίου, τιμωρείται μέ κρα 
τη<Τό δΤλτϊον τοΰτο άρμόδιος νά έκδώση είναι ό 
RicmRhvt?ic xnc ’Αστυνομίας Πόλεων του Υιτουρ SSfiSW&hί' Κ,Τ.ωρν.άδη«. «"«ι*·! 
έπί δκτώ μήνας, παρορών τον Νόμον, ήρνειτο ν έκδοση τάμδελτία ταΰτα, έξεπλήρωσεν έσχάτως την 
ύποχρέωσίν του έν μέρει, καθ’ δσον άρνειται έπι- 
υόνως μέχρις ώρας νά έκδώστ] τοιαυτα δια τα μέλη 
ίά άντιπροσωπεύοντα είς τό ώς άνω Συμβουλιον 
τήν «Πανελλήνιον Ένωσιν των Κινηματογραφιστων .

Αναφερόμενοι κατόπιν τούτου ευλαβως πρός τόν
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κ. Υφυπουργόν παρά τώ Πολιτικό) Γραψείω τής 
ε·· τΡυ κ· Προέδρου τής Σής Κυβερνήσεως, πα· 

ρακαλουμεν νά ένεργήση δ,τι δει πρός έφαρμογήν 
τ^υ ως άνω υπ’ άριθ. 445 νόμου καί τών προμνη- 
σθέντων άρθρων του.

**
Τό Ύφυπουργεΐον ’Αγορανομίας, χαρακτήρισαν τόν 

Κινηματογράφον ώς καθαρώς λαϊκόν θέαμα, είδο 
ποίησε τους διευθυντάς τών Κεντρικών Κινηματο
γράφων α' βιζιόν δτι δέν έπιτρέπει τήν έπιβληθεΐ- 
σαν ύπ’ αύτών αΰξησιν τών εισιτηρίων Α' καί Β' 
θέσεως κατά 5 καί 2,50 δρ. καί ύπέδειξε τήν έκ νέου 
καθιέρωσιν τοΰ 25δράχμου εισιτηρίου διά τήν Α' 
θέσιν. Είς τήν ύπόδειξιν ταύτην περιέβαλε μάλιστα 
καί τό Ρέξ, μολονότι τοΰτο άπό πέρυσι είχε καθιε
ρώσει ΘΟδραχμον είσιτήριον.

ΟΙ διευθυνταί τών ώς άνω Κινηματογράφων, 
οίτινες ήγνόουν δτι τά θεάματα υπάγονται είς τήν 
άρμοδιότητα τής ’Αγορανομίας, παρουσιασθέντες 
είς τόν αρμόδιον ύπουργόν έδικαιολόγησαν τήν 
υψωσιν καί έδήλωσαν δτι θά συμμορφωθούν εύχαρί- 
στως πρός τάς ύποδείξεις τής ’Εθνικής Κυβερνή
σεως. Ταύτοχρόνως διά τοΰ Προέδρου τής Π. Ε. Κ· 
ύπέβαλον μακροσκελές υπόμνημα, δι’ οΰ ζητοΰν τήν 
λήψιν προστατευτικών τινων ύπέρ τοΰ Κινηματο
γράφου μέτρων. * , , - * * Ύπό_της Π.Ε.Κ. έκοινοποιήθη άντίγραφον έγγρά- 
φου τοΰ. έπί τής ’Εργασίας άξιοτίμου κ. Ύπουργοϋ, 
δι’ ήζ τής ζητείται νά γνωστοποιήσει εις τά μέλη 
της διευθυντάς Κινηματογράφων, δτι διά νά έπιβά- 
λουν είς ταξιθέτας, ταξι^έτιδας ή άλλους υπαλλή
λους ποινήν προστίμου, άργίας ή άπολύσεως δέον 
νά ύπάρχη κανονισμός έργασίας τής έπιχειρήσεως 
έγκεκριμένος ύπό τοΰ Υπουργείου. "Αλλως ή ένέρ- 
γειά των είναι άκυρος καί παράνομος.

***
Τά_περΙ ταξιθετίδων ζήτημα δμως δέν σταματά 

ώς έδώ. ’Εκείνο έπί τοΰ όποιου έπεστήσαμε τήν 
προσοχήν τών διευθυντών Κινηματογράφων, χωρίς 
δμως, δυστυχώς, νά μάς προσέξουν, φαίνεται δτι 
πραγματοποιείται τό ταχύτερον. ΑΙ ταξιθέτιδες, έν 
άλληλεγγύη πρός τούς ταξιθέτας θεάτρων, ίδρύσα- 
σαι Σωματεΐον, προβαίνουν είς ένεργείας άναγνω- 
ρίσεώς των ώς έργατών κινηματογράφων καί θεά
τρων καί καθιερώσεως κατωτά’.ου όρίου μισθοδο 
σίας των. "Αν μάλιστα αί πληροφορίαι μας είναι, 
ώς πιστεύομεν, άκριβεΐς, κατώτατον δριον άμοιβής 
όρίζονται 800 δραχμαί κατά μήνα!.. καί χωρίς δι
καίωμα νά τούς γίνωνται παρατηρήσεις.

* ' *
Μέ λίγα λόγια οί διευθυνταί Κινηματογράφων 

γιά νά μή προσέξουν τάς συστάσεις μας κινδυνεύ
ουν νά βροΰν κακό μπελά. Διότι χωρίς νά συντρέχη 
λόγος—ώς είναι γνωστόν δύο ταξιθέται ή ταξιθέτι
δες είναι ύπεραρκετοί πρός διευκόλυνοιν τών θεα
τών—είτε διότι δέν έπλήρωναν, είτε διότι τούς τάς 
συνιστοΰσε σημαίνον πρόσωπον ή άλλος τις μεθ’ οΰ 
δέν ήθελον νά έλθουν αΰριον είς σύγκρουσιν προ- 
σελάμβανον, χωρίς νά έξετάσουν άπό ποΰ κρ’ατάει 
ή σκούφια τους, κάθε νέα πού τούς συνιστοΰσαν ώς 
ταξιθέτιδα γιά άπλούς διακοσμητικούς λόγους 
Τώρα κινδυνεύουν, προκειμένου νά τάς άπολύσουν 
νά πληρώσουν μίαν άλφα άποζημίωσιν είς έκάστην 
ή νά τήν κρατήσουν έπί μισθώ διά νά τούς αύθαδιά- 
ζη καί νά δυσαρεστή τούς θαμώνας, δεδομένου δτι 
άν τό πουρμπουάρ πού τής δίδουν τό βρή εύτελέο 
δέν διστάζει νά τούς βρίση.

» *Έν πάση περιπτώσει καί παρ’ δλον τόν κίνδυνον 
νά άκούσωμε νέας ύβρεις καί νέας άπειλάς—διότι 
ώς μάς έπληροφόρησαν φίλοι, κατά τήν τελευταίαν 
υνεδρίασιν τοΰ συλλόγου των έσυραν έναντίον μας 

τα έξ άμάξης—συνιστώμεν γιά μιά άκόμη φορά τήν 
λήψιν μέτρων δσον είναι είσέτι καιρός. Είμαστε δέ 
εύτυχεΐς διότι δπως ό κ. Γιαννόπουλος τοΰ Κινημα
τογράφου τής Διαρκοΰς Έκθέσεως Ζαππείου, ήσπά- 
σθη τάς υποδείξεις μας καί ή διεύθυνσις τοΰ 
νέου κινηματοθεάτρου «Κρόνος» προσλαμβάνει 
ώς ταξιθέτας νέους σεμνούς, μορφωμένους καί εύ- 
γενικούς, ικανούς νά έξυπηρετήσουν τούς θεατάς 
καί νά^τηρήσουν τήν κοσμιότητα είς τάς αίθούσας.

Τό ίδιο μπορεί νά κάνουν καί οί λοιποί, άπομα- 
κρΰνοντες τάς άκαταλλήλους καί περιττός ταξιθέ- 
τιδας έστω καί ύψιστάμενοι τήν ζημίαν τής έφ άπαξ 
άποζημιώσεως.

Τέλος, έάν παρ’ έλπίδα καί χάρις είς τήν άδρά- 
νειαν αύτών τούτων τών διευθυντών Κινηματοθεά
τρων, έφαρμοσθήτό μέτρον τοΰ κατωτάτου όρίου 
μισθοδοσίας, νομίζομεν δτι πρέπει νά άπαγορευθή 
δπωσδήποτε τό φιλοδώρημα διά νά λείψη τό κακόν 
πού-δσον καί άν φαίνεται άπίθανον—πολλούς έχει 
άπομακρύνει άπό τόν Κινηματογράφον, δχι τόσον 
διά τό εύτελές ποσόν πού θά έδιδον, άλλά διά τόν 
τρόπον μέ τόν όποιον τούς έζητεΐτο.

!Γ ε »TMfm III
JMj------ --------------------------------------------------- fkj
Πειραιεύς

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά νεανικά χρό
νια τής Βασιλίσσης Βικτωρίας» καί «Λευκή ’Αδελφή».

Χάϊ Λά ι·φ. Προεβλήθησαν τά έργα « Γό κρυπιογρά- 
φημα τοϋ δίσκου 413» καί «Φρόελάϊν ντόκτορ».

Καπιτόλ Προεβλήθησαν τά έργα «Φτωχό πλουσιοκό 
ριτσο» καί «Ή τίγρις τής Βεγγάλης».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά φίλμ «‘Η πόλις τής αμαρ
τίας» καί «‘Υπό τήν σκιάν τής λαιμητόμου».

Ρέξ Προεβλήθησαν τά φίλμ «Βασίλισσα τοΰ πόνου», 
«Ρωμαίος καί Ίουλιέττα» καί «‘Ο κίνδυνος είν’ ή ζωή 
μου».

Κρυστάλ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα «Σύ 
είσαι ή ευτυχία μου» καί «Κάστα Ντίβα».

Βαλκάνια (Πειραιώς). Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο 
δόκτωρ ’Επαμεινώνδας» καί «Ένα τραγούδι απ’ τή Βι
έννη».

Απόλλων (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ό δρόμος τών ηρώων» καί «Φτωχό πλουσιοκόριτσο».

Έκλαίρ (Ν Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα «"Ε
νας μοντέρνος ιππότης» καί ‘Ηρωικές καρδιές».
®3οσκλβνίκη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα ‘Ό χορός είν’ ή 
ζωή μου,, 'Ή πόλις τής αμαρτίας,, “Υπό τήν σκιάν τής 
λαιμητόμου , καί “’Ερωτικό κοκτέιλ,..

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα “Ηρωικές καρδιές,, 
‘Πριγκήπισσα Δάγμαρ,, “Η άγνωστη., καί “"Ενα παρά

ξενο κορίτσι,,.
Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα “Μετά τήν ανάκριση, 

“Πριγκήπισσα γιά 30 ήμερες,, “Τό μεγάλο μυστικό,, “Τό 
διαβολόπαιδο,, καί “3..6.9,,

Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα “Ο πρίγκηψ τοΰ μεσο
νυκτίου,, ‘Ό μικρός λόρδος,, “Ο στρατηγός πέθανε τήν 
αυγή,, καί “Τό κρυπτογράφημα τοΰ δίσκου 413,,.

νίευκόί Πύργος, Προεβλήθη τό έργον “Μεγάλη Πα- 
ρέλασις,,.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα “Ούγγαρέζικο αίμα,, 
“Έγώ καί ή αϋτοκράτειρα,, καί “01 δύο μάγγες,,.

Άλκαξάρ. Προεβλήθησαν τά έργα ’ “Κοιτώνες κορι- 
τσιών,, ‘ Ένα τραγοΰδι άπ’ τή Βιέννη,, “Τσαρική μυ
στικέ] υπηρεσία,, καί “Έπέλασις τής Έλαφράς Ταξιαρ- 
χίας,,·

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα “Έρως οδηγό:,, 
“’Αόρατες ακτίνες,, Ή χαραυγή τής δόξης,, “Μοιραία 

νειάτα,, “Τάδύο κοθώνια,, “Τό ξύπνημα., “Δημόσιος ή- 
ρως ΰπ’άριθ. 1,, καί “"Οχι πειά γυναίκες,,.

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Η γυναίκα μέ τά 
κόκκινα,, “Οί γίγαντες τοΰ Μεξικού,, “Ο δήμιος,, “Θά 
σ' εκδικηθώ,, “Παρέλασις τοΰ γυμνού,, “Ο ταχυδρόμος 
τής Καλιφορνίας,, “Ο περιπλανώμενος νεκρός,, καί “Ο 
ζωοκλέπτης,, τοΰ Τέξας,,.

Αχίλλειοι·. Προεβλήθησαν τά έργα “Οί κύριοι τοΰ 
Μαξίμ,, “Σαμψών,, “Τό πράσινο ντόμινο,, “Ο Μήτρος 
καί ή Μάριο,, “Ρωσσική Θύελλα,, “Ο λοχαγός Μπόμπυ,, 
καί “Μάιυα,,.

Έϋνικόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Μάνυα,, “Ρα
μόνα , “Στέλλα Πάρις,, καί “Γκαρσόν,,.

"Ιλιον. Προεβλήθησαν τά έργα “Οί εύθυμοι άτσίγγα- 
νοι., “Ο μικρός ήρως,, “Εύθυμη χήρα,, “Υπηρεσία κα- 
τασκοπιίας,, ‘‘Βαμένος πέπλος,, “Σάρξ,. “Λευκοί σκλά
βο ,, καί “Τό ραδιόφωνον τοΰ μυιτηρίου,,.

Κυβέλεια. ΪΙροι βλήθησαν τά έργα “Βαρώνος ατσίγ- 
γανος,, 1 Τό μυστηριώδες σπήτι 17., “Μιά γυναίκα που 
ξέπεσε,, ' Τό καμπαρέ τών ονείρων,. “Η καρδιά τοΰ ά
παχη,, “Είναι ώραϊα νάσαι ερωτευμένος , “Ρομπερτα,, 
“Μάνυα,, καί “Θέν είμ’έγόι ό ένοχος,,.

Πάνϋεον Προεβλήθησαν τά έργα “Βολγα-Βόλγσ,, “Ο 
κατακτητής τών ’Ινδιών,, “Μάνυα., “Ο δρόμος τών ή- 
ρώων,, “Ραμόνα,, “Τό μαύρο δωμάιιο,, “Τά δύο κοθώνια,, 
καί “Σήμερα ζονμε,,.

Φ’ΐνιξ. Προεβλήθησαν τά έργα “Θείο τραγούδι,. καί 
“Η εύθυμη χήρα,,.
Πάτραι.

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κήπος τοϋ ’Αλ
λάχ», «Τό λευκόν φι ριίον», «Είς τήν υπηρεσίαν τοΰ τσά
ρου» καί Η -χαραυγή τής δόξ ς».

Πάνϋ-εον (Αίθουσα) Προεβλήθησαν «ά έργα «‘Ο η 
ρως», «Δημόσιος κίνδυνος No 1», «Ή βασίλισσα τσϋ πό
νου», «'Ο βασιλεύς τή; τόλμης», «Ματωμένο; θησαυρός», 
«Βίβα Βίλα», «Τό λευκόν φορτίον». Είς τήν υπηρεσίαν 
τοϋ τσίρου» καί «Ό άνθρωπος μέ τά δύο πρόσωπα».

Πάνϋεον (Ταράτσ·.) Προεβλήθησαν τά έργα «Ατμό- 
σ ος κίνδυνος No 1», «Ό κήπος τοΰ ’Αλλάχ», « Ο βασι
λεύς τής τόλμης», «Ββα Βίλα», «‘Ο ματωμένος θησαυ
ρός», «Μιά νύχτα τρόμου» καί «Ό άνθρωπος με τά δύο 
πρόσωπα». Άνδριόπονλος
Βόλος

’Αχίλλειου Προεβλήθησαν τά έργα «Ραμόνα», «Ή 
μικρή Κατερινοΰλα», «Έ·α: μεγάλος έρως τοΰ Μπετό- 
βεν», «Δ'ιά νύχτα στό Μαξίμ», «Ό ένοχος», «Μη κοιμη- 
θής πριν σέ φιλήσω ·, «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα», Όί 
λογχοφόροι τή; Βεγγάλης» καί «‘Η πριγκήπισσα Νάντια».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργ ι «Μοντέρνο καιροί·, 
«‘Η πόλις τής αμαρτίας», «Σκότος μεγαλουπόλεως», «Προ 
δοσία», «Οί δαίμονες τοϋ αίθέρος», «Ό τυχοδιώκτης», 
«Ό κίνδυνο: είν’ ή ζωή μου». «Τό στενό μονοπάιι», «Ν. 
Ύόρκη», «Ό άτρόμητος κάου μπόι», «“Οταν μίλα η καρ
διά», «Τό δράμα τοΰ Μάγιερλιγκ» καί «Οι δυο μάγκες».

"Εσπερος Προεβλήθησαν τά έργα “Μή μέ ξεχνάς,, 
“Κλό Κλό,, “Φολί Μπερζερ, καί “’Αγάπη, γέλιο, ξε
νοιασιά. , (

Θέτις, Προεβλήθησαν τά έργα “’Αγωνία αετών,, “Ο 
δρόμος πρός τήν δόξαν,, “Γϋπες,. καί 'Ή καρδιά μου 
λαχταρά γι’ άγάπη,, %·
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Άσχολίαι συζυγών», 
«Μοό γιά μιά νύχτα», «Σεκόγια», «Οί δαίμονες τοΰ αί- 
θέρος», -‘Ο πρίγκηψ τών δολλαρίων», «Ντα» ιέλλα», «Εύ
θυμοι άτσίγγανοι», «Δαυίδ Κόππερφιλδ», «Μιχαήλ Στρογ- 
κώφ», τό ζουρνόλ πάλης Τζίμ Λόντου, «Τό σπήτι τοΰ 
μυστηρίου», «Ναυτική παρέλασις», « Επικίνδυνη απο
στολή», «Γιατί νά δουλεύουμε !», «Ρωμαίος καί Ιουλιέτ- 
τα», «Ραψωδία Λίστ», «Οί προδόται», «Μανταμ Πομπαν 
τούρ», «Ώμορφωνιός» καί «Μιά γυναίκα δίχως ση
μασία». ,

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τα έργα «Λευκός άγγελος»,

«Αντωνία», «‘Η φωνή τοΰ πεπρωμένου», «Ό κήπος τοΰ 
'Αλλάχ», «Ό άγγελος τού σκότους», «Όνειρα πού, σβύ 
νουν», «Ό άνθρωπος μέ δύο πρόσωπα», «Ό βασιλεύς τών 
μαχητών», «Σκιές πού περνούν», «Σιμόνη σ’ άγαπώ», «‘Ο 
βασιλεύς τής τόλμης», «Ό γονδολιέρης τής Βενετίας», 
«Ταξεΐδι χωρίς τέλος», «‘Ο πειρασμός», «Ή σάρξ προ
στάζει», «Σόου Μπώτ», «Αντώνιο Άντβέρσο», «Ή γυ
ναίκα πού σκοτώνει», «Μητρότης», «Εικόνες άπ’τή ζωή», 
«Γκολέμ», «Μιά νύχτα στή Μόσχα», «Καπιταίν Μπλούντ» 
καί «‘Η πόρτα τών ονείρων». Σωφρονιάδης
Λεβάΰεια

Αρμονία- Προεβλήθησαν τά έργα «Κορυδαλλός». 
«Νύχτα γάμου», «Ρόζ Μαρί», «Ρεγγίνα», «Τό πήδημα 
τοΰ θανάτου», «Μιχαήλ Στρογκώφ» καί «Θείο τραγούδι». 
Λάρσα

Παλλάς. Προτ βλήθησαν τά έργα «Οί λύκοι μεταξύ 
των», «Ό άγγελος τοΰ σκότους», «"Εγκλημα στά παρα
σκήνια», «Τό γαλάζιο βάλς», «Μετά τήν άνάκρισιν» καί 
«Ρωιιαϊος καί Ίουλιέττα».

Τιτάνια Προεβλήθη τό έργον «Τό ζωντανόν πτώμα» 
μέ καταπληκτική- επιτυχίαν καί διέκοψε τάς προβολάς 
λόγω τοΰ καιρού. .

Φρούριον. Προεβλήθη τό έ:ργον «Δεσποινίς Μοτζαρτ» 
καί διέκοψε λόγφ τοΰ καιρού.

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Δεσποινίς Μοτ
ζαρτ», «Πριγκήπισσα Νάντια», «Ή φωνή τοΰ πεπρωμέ
νου», «"Οχι πειά γυναίκες», «Μυστικός πράκτωρ 13» και 
«Κίτρινη αράχνη». Μπακογιάννης
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η μυστηριώδης 
ξανθή», «Ρόζ Μαρί», «Κοιτώνες κοριτσιών», «Μιχαήλ 
Στρογκώφ», «Δεσποιός προϊσταμέιη» καί «Κορυδαλ- 
χός».' Γοριδάρης
Χαλκίς

Κιτρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 'Θεϊο, τραγούδι», 
I «"Οχι πειά γυναίκες», «Ζίγκφελδ» καί « Αννα Κα- 

ρένινα».
Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τα έργα «Λέσχη κοριτσιών», 

«Νύχτες Μόσχα:», «Τραγική Τσαρίνα», «Ένοχος» καί 
«Ματωμένες όχθες». Λυκοπ
Σύρος (

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Κλεοπάτρα», «Οι 
"Αθλιοι» μέ τόν Χάρρυ Μτώρ, είς δύο έτοχάς και «‘Η 
σάρξ προστάζει». Συνοδινος
Καβάλλα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα “Παρισινή &·”!>> 
“Αντώνιο Άντβέρσο,, μετ’ επιτυχίας, “Γκαρσόν,, “Λουι 
Παστέρ., “Καράγκα,, “"Ενας άνδρας με καρδια,, και Η 
καρδιά τοΰ άπάχη.,· , ,

’Ολύμπια, Προεβλήθησαν τα έργα ‘Ο χορος είν η 
ζωή μου,, “Σάν Φραγκίσκο,, καί “Τό μεγάλο μυστικό,,.

Διονύσια. Προ· βλήθησαν τά έργα “Τό πράσινο ντό
μινό,, “Η πριγκήπισσα Δάγμαρ,, “Ο άγγελος τής κολα- 
σεως “Ο πρίγκηψ τών δολλαρίων,, “ Επι τέλους μονοί,. 
“Ίντερμέτσο,. ‘ Ανοιξιάτικες άγάπες,,Όύγγαρεζικο αίμα., 
καί “Υπό τήν σκιάν τή; λα.μητόμου,, μετά μεγαλ,ης επι
τυχίας. Βασιλακος
Σέρραι

Κρόνιον Προεβλήθησαν τά έργα «Λευκός γάμος», 
«Τό Χρήμα», «Όταν ό έρως ψιθυρίζει», «Λευκοί σκλά
βοι» καί «Ούγγαρέζικο αίμα».

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή πριγκήπισσα 
Δάγμαρ», «Αϋτοκρατορικό ρομάντζο», «Ό 1ππότης_με τό 
κόκκινο άνθος», «Σύ είσαι ή ευτυχία μου» και «ξεχα
σμένα είδωλα». Βακιρτξης
Ξάνθη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα “Λευκός γάμος,, 
“Δικός μου γιά πάντα,, καί “’Ανοιξιάτικες αγάπες,,.

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα “Ταρζάν,, καί Θα 
σ’ άγαπώ παντοτεινά,,. Παρασχίδης
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Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ & Σ,Α
ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ d 8 —ΑΘΗΝΑΙ— ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 52,695

Φέρομεν εις γνώσιν τών διευθυντών Κινηματογράφων δτι έξησφαλίσαμεν διά τήν 
περίοδον 1937 - 1938 τά κάτωθι έκλεκτά περιπετειώδη έργα :

TRAPPET in ΤΙΑ JUANA
ισπανικής ύποθέσεως μέ τούς Ντούγκαν Ρενάλντο καί Έντβίν Μπούτ.

ΑΕΤΟΙ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ
(Air Eagles) μέ τούς Νόρμαν Κέρρυ καί Λόϋντ Χιούγκς.

ΤΥΜΠΑΝΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(Drums of Teopardy) μέ τούς Βάρνερ ’Όλαντ καί Λόϋντ Χιούγκς.

ΙΝΔΙΑΝΙΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ
μέ τούς Τζόννυ Μάκ Μπράουν καί Ντόροθυ Μπούργς.

ΤΟ ΒΑΔΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ
(Monstsr Walks), άνώτερον τοΰ «Φρανκεστάϊν».

It
(Cain), τό όποιον προβάλλεται ήδη έν Ν.'Υόρκη μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν.

Ο

ΣΥΑΑΗΨΙΣ ΠΕΡΙΠΟΛΟΥ
(Draguet Patrol) μέ τόν Glean Tryon.

ΔΥΝΑΜΙΤΗΣ ΝΤΕΝΝΥ
(Dynamite Denny) μέ τόν Τζόε Βίλσεϋ

ΚΛΟΠΗ ΤΡΑΙΝΟΥ
(Circle Canyon), Κάου Μπόϋ μέ τόν

5 ΚΑΟΥ - ΜΠΟΙ
5 ΚΑΟΥ - ΜΠΟΙ

Μπούντι Ροΰσβελτ

μέ τόν

μέ τόν

Μπόμπ Στύλ 

Τόμ Τέϋλορ

ΧΑΜΕΝΗ ΖΟΥΓΚΛΑ Λ.
ΛΥΚΟΣΚΥΛΛΟΣ (Wolf Dog) μέ τόν μικρόν «άστέρα» Φράνκυ Ντάρρο καί 

τόν περίφημον σκΰλλον ΡΙν-Τΐν-Τίν. Πράξεις 25.

ΘΥΕΛΛΩΔΕΣ ΤΡΑΙΝΟ (Hurricane Express), Πράξεις 25.



Η
ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ ΦΕΡΣΤ ΝΑΣίΟΝΑΛ J.E.

ΤΑΙΝΙΑΙ ΠΟΥ Θ’ ΑΦΗΣΟΥΝ ΕΠΟΧΗΝ
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ

ROBERTS 
CORTEZ

A First National Picture 
Presented by Warner Bros.

Love is reckless and 
life is cheap when 
war-clouds rain 
bombs and teeming 
streets are turned 
into battlefields!

WHAT HAPPENS TO AMERICANS 
HELD CAPTlte IN WAR-ZONEP 

JyJlk .K Do They Face Dangers 
I 'MpW/J That Millions Dread?

Προβάλλεται εις τόν “Όρφέα,, 
άπό τής 8 Νοεμβρίου 

θ’ άκολουθήσουν έντός τοΰ 
Νοεμβρίου

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΖΟΛΑ 
(Πώλ Μιοϋνι)

Ο ΚΥΚΛΩΝ (Έρρολ Φλϋνν, 
Καίη Φράνσις)

ΠΕΝΤΕ ΣΚΛΑΒΕΣ (Μπέττυ
Νταϊβις, Χώμφρεϋ Μπόγκαρτ)

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΔΟΞΕΣ (Ντίκ Πά- 
ο.υελ)

ΜΑΥΡΗ ΛΕΓΕΩΝ (τό πλέον 
εμπορικό φιλμ τής σαιζόν)

Καί ή τελευταία δημιουργία τοΰ 
Μπόρις Κάρλωφ ΠΡΟΣ ΔΥ- 
ΣΜΑΣ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ, εις 

. τήν όποιαν ό περίφημος κα- 
ρακτερίστας Κάρλωφ υποδύε
ται τόν ρόλον ένός άρχηγοΰ 
Κινέζου τής σημερινής Κινε
ζικής τραγωδίας.
Ή ταινία αυτή θεωρείται ώς 
ή καλυτέρα μέχρι σήμερον 
δημιουργία του.

WARNER BROS
FIRST NATIONAL 
FILMS HELLAS a e.

Πατησίων 32

Ύπ)μα Θεσσαλονίκης
Τσιμισκή 41 = Τηλέφωνον 49-22


