
ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΙΒΙΣ
Ή μεγαλυτέρα ήθοποιός τής ό0 5νης ή', όποία κατέχει πραγματικός τά σκήπτρα τής 
κινηματογραφικής τέχνης, σε μιά σκηνή άπό τό άριστούργημα «Στιγματισμένες Γυναίκες» 

πού προεβλήθη μέ έπιτυχίαν είς τόν νέον Κινηματογράφον «Κρόνος».
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2 ΤΑΙΝΙΕΣ!! 2 ΘΡΙΑΜΒΟΙ!!
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3Α7ΑΠΙΑ FIL/n

πού προεβλήθησαν στόν μεγαλείτερο Κινηματογράφο τών ’Αθηνών

Ό ΡΦ € Υ Σ

Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ ΞΑΝΑΖΕΙ
Πρωταγωνιστούν

ΒΙΚΤΩΡ ΝΤΕ ΚΟΒΑ - ΑΔΕΛΑ ΖΑΝΤΡΟΚ - ΕΔΝΑ ΓΚΡΕΪΦ

Κ Ο I

ΟΥΡΑΝΙΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ

Η ΠΕΙΡΑ ΚΑΤΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ

ΤΑ ΦΙΛΜ ΠΟΥ ΕΛΚΥΟΥΝ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΕΧΟΥΝ ΕΞΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Ο

ΡΟΜΠΕΡΤ ΤΕΫΛΦΡ
ΤΟ ΝΒΟΝ ΕΙΔΩΛΟΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

συμπράττων μέ τους μεγαλειτέρους άστέρας τής οθόνης ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ - 
ΕΛΗΝΟΡ ΠΑΟΥΕΛ - ΤΖΟΑΝ ΚΡΑΟΥΦΟΡΔ-ΛΟΥΪΖΑ ΡΑΪΝΕΡ 

ΤΖΙΝ ΧΑΡΛΟΟΥ - ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΑΝΓΟΥΪΚ, 

σ&ς εξασφαλίζει έφέτος 
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΑΣ ΚΑΜΕΛΙΑΣ - ΧΑΜΕΝΟ ΟΝΕΙΡΟ

μέ τά έργα ’ ΜΠΡΟΝΤΟΥΑΪΥ ΜΕΛΟΝΤΥ - ΛΕΥΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 
ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ - ΟΥ ΜΟΙΧΕΥΣΕΙΣ

Μέ τόν μεγαλείτερο τενόρο τού αίώνος μας 
Στό κορύφωμα τής τέχνης του

ΜΠΕΝΖΑΜΙΝΟ ΤΖΙΛΙ
Παράσημον τοΰ Βασιλέως τής Ιταλίας 

και τήν

ΓΚΕΡΑΡΝΤΙΝΑ ΚΑΤΤ
Τό νέο αστέρι τοΰ Γερμανικού Κινηματογράφου 

Α' Βραβεϊον είς τόν έφετεινόν διαγωνισμόν Βερολίνου.
Μουσική : ΓΚΙΟΥΖΕΠΠΕ ΜΠΕΤΣΕ Σκηνοθεσία : ΚΑΡΑ ΜΑΡΤΕΝ

Γνωστοποίησις : Εύρισκόμεθα είς τήν εύχάριστον θέσιν νά άναγγείλωμεν είς 
τούς κ. κ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ δτι έξησφαλίσαμεν τήν άπο- 
κλειστικήν έκμετάλλευσιν τού ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ ΖΟΥΡΝΑΛ ΜΠΑΒΑΡΙΑ τοΰ όποιου 
ή προβολή συνεχίζεται έπιτυχώς έκάστην εβδομάδα είς τόν Κιν)φον ΟΡΦΕΥΣ.

ΛΥΡΑ ΦΙΛΜ
Μ. ΧρΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ Γ~. Δ ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 6 ΤΗΛΕΦ. 32.465

@ αεγάλες έπιτυχίες!



Ή τελευταία λέξις 
της τελειότητος

ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Περιλαμβάνεται στό 
νέο Μοδέλλο της
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Νέαι τιμαί
και εύζολίαι πληρωμής

ΦΑΚΟΙ - ΚΑΘΡΕΠΤΑΙ BU5CH
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟ Σ Π Π ΟI

Α. Ε. Κ. Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πατησίων 32 — ΑΘΗΝΑΙ — Άριθ. Τηλεφ. 24-339

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙI ΒΒΒ I ΙΙ^=Ξ^

ΙΠΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΜΗΤΙΚΟΣ - ΓΟΗΣ ΚΑΙ ΘΥΕΛΛΩΔΗΣ 

ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΗΡΩΣ ΡΩΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ 

ο ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝ Ν
Ό έμψυχωτής Τών κινηματογραφικών μεγαλουργημάτων 

ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΙΣΑΤΕ
θά τόν ξαναδήτε στήν τελευταία του μνημειώδη δημιουργία

Ο
μαζύ μέ τήν μεγαλείτερη τραγωδό, την θείαν KAlH OPANSlSl

"Ενας άνεμοστρόβιλος ανθρωπίνων παθών, μιά μεγάλη έρωτική περιπέτεια στήν 
φλογισμένη άραβική έρημο...

.;.Μιά παθητική έρωτική ιστορία μ’ δλα τ’ άνθρώπινα συναισθήματα, άπ’ τήν 
στοργή ώς τήν έκδίκησι κι’ άπό τόν έρωτα ώς τό μίσος, παρελαύνουν μέσα σέ 

σκηνές πού άφήνουν έντύπωσι άλησμόνητη.
Η ΑΠΟΘΕΩΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΥΡΑΝΟΥΝΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ

'Η κολοσσιαία δημιουργία τοΰ μεγάλου Γερμανού σκηνοθέτου ΒΙΛΧΕΛΜ ΝΤΙΤΕΡΛΕ 
'Η μεγάλη έπιτυχία τοΰ νέου μεγαλοπρεπούς κινηματογράφου ΚΡΟΝΟΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILIS HELLAS A. E,
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Τσιμισκή 41
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'Ένα γοητευτικό φιλμ πού έπειτα άπό τήν δόξαν ποΰχε στή Νέα Ύόρκη, δοκιμάζει 
τώρα άκόμη μεγαλείτερο θρίαμβο στό Παρίσι καί στάς μεγάλας 

Πρωτευούσας τής Ευρώπης !

ΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ
"Ενα πραγματικό Κινηματογραφικό «Μπιζού» γυρισμένο στά θεότρελλα νυκτερινά 

Κέντρα τοΰ Παρισιού καί στή μαγεία τών χιονισμένων βουνών 
τοΰ Σάν Μόριτς στήν ’Ελβετία...

Πρωταγωνιστούν

ΚΛΩΝΤΕΤΚΟΛΜΠΕΡ
ΡΟΜΠΕΡΤ ΓΙΑΝΓΚ ΜΕΛΒΥΝ ΝΤΟΥΓΚΛΑΣ

Μιά έξαιρετική ταινία άπ’ τήν έφετεινή διαλεχτή 
Παραγωγή τής ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ τήν όποιαν διαθέτει 

τό νέον γραφεϊον

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΙΑΣ *ι.
Σταδίου 45 — Άθήναι

'Ένας καινούργιος «Καροΰζο» γεννήθηκε!
Μέ αύτήν τήν ένθουσιώδη φράσιν ύπεδέχθη ό Αμερικανικός'τύπος τόν ένδεκαετή 

τραγουδιστή — φαινόμενον, 
τήν άνατέλορσαν δόξαν τοΰ Παγκοσμίου Μουσικού θεάτρου.

ΜΠΟΜΠΥ ΜΠΡΗΝ
δ,δ τή» ένδοξον δποκόΧοψί. του

περιφήμου μουσουργού ΟΣΚΑΡ Z1PAUY2.

ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ
(Τίτλος προσωρινός)

Κι’ αύτό ένα άπό τή σειρά τών διαλεχτών ’Έργων πού διαθέτει έφέτος 

Τό νέον γραφεϊονΣΚΟΤΡΑΣ ΦΙΛΗΣ \
Σταδίου 45 - Άθήναι - Άρ. τηλ. 21.824
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TO ΔΙΠΛΟΥΝ ΕΓΚΛΗΜΑ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ MAZINO
IHHIIIItllllllMIHIIMHIIIIIiKIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIINIHIHIIIIIHIlllHHMIlllilt 11*1 ΙΙΠΙΗΗ1411 llllltlllilllltlllllllHtllllHHIIIIIHIIIIIIIHIMHIIIHI

Προεβλήθη είς τό ΡΕΞ

[Τό μυθιστόρημα πού δημοσιεύει ή έφημερίς «Καθημερινή»]
Μέ τούς άσσους της Γαλλικής οθόνης :

ΒΙΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ ΒΕΡΑ ΚΟΡΕΝ
Σκηνοθεσία : ΦΕΛΙΞ ΓΚΑΝΤΕΡΑ 

* *

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ τον ΝΟΤΟΥ
tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllljllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllillllllilllllliu

Προεβλήθη είς τόν ©ΡΦΕΑ

Μέ τούς σνμπαθείς καλλιτέχνας

ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ ΣΑΡΑ ΒΑΝΕΛ
ΖΑΝΥ ΧΟΛΤ

’Αποκλειστική Έκμετάλλευσις

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
—= Κ A I =—

Α. Ε. Κ. Ε.
'^■llllllllllllllllllllllllllllll·^

ΚΑΤ’ ΑΝΙΟΥΣΑΝ ΚΛΙΜΑΚΑ...

Μετά τό δραματικόν άριστούργημα 
τοΰ ΓΚΕΖΑ ΦΟΝ ΜΠΟΛΒΑΡΥ

I
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ,ΠΑΛΑΑΣ,

(ΖΑΡΑ ΛΕΑΝΤΕΡ: ΑΤΤΙΛΑ ΧΑΙΡΜΠΙΓΚΕΡ)

Τό έργον πού έμεινε σέ δλους άλησμόνητο

Μετά τό «ΜΠΑΚΑΡΑ»
Τό στολίδι της Αύστριακής παραγωγής

i

ΜΠΑΚΑΡΑ (ΟΡΦΕΥΣ 
(ΜΑΡΣΕΛ ΣΑΝΤΑΛ, ΖΟΥΛ ΜΠΕΡΡΥ, 

ΛΥΣΙΕΝ Μ ΠΑΡΟΥ)

ΓΙΟΥΛΙΚΑ (ΠΑΛΛΑΣ)
(ΠΑΟΥΛΑ ΒΕΣ ΣΕΛΥ)

...ΚΑΙ ΕΠΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ...
'Αποκλειστική έκμετάλλευσις διά τήν Ελλάδα 1

ΕΜΜ.Λ.ΚΑΛΟΓΗΡΟΣΙΈμμ. Μπενάκη 18 ΑΘΗΝΑΙ Τηλ. 28.784 Τηλεγρ. διεΰθ.: ΚΑΛΟΓΗΡΟΜΑΝ

’Αντιπρόσωπος Μακεδονίας καί Θράκης Σ. ΜΑΛΛΑΧ Τσιμισκή 7 Θεσσαλονίκη 
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Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ETA! PI A

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΜΣ

f

I

I
1

I

τήν τιμήν νά άναγγείλη είς τήν Άξ. 
Πελατείαν της καθώς xai cig δλ©ν τδν Κινη

ματογραφικόν Κόβμον τής Έλλάδβς, 

"©τι έκτός τών εκλεκτών καί 
μεγάλων ταινιών τών έτχιριών

ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ καί R Κ Ο. RADIO
ΕΕΗΣΦΑΛΙΣΚ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ

"©λην την έ αιρετικήν Παραγωγήν

I937- 1938
τής γνωστής καί μεγάλης 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 

ΤΟΥΕΝΤΙΕΘ ΣΕΝΤΣΟΡΥ-ΦΟΞ ΦΙΛΜ
Καθώς 

καί τά περίφημα καί ασυναγώνιστα Παγκόσμια Επίκαιρα 

ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΝΙΟΥΣ 
[‘©μιλοΰντα Ελληνιστί] 

τών όποίων πλέον θά έχωμεν τήν 
’Αποκλειστικήν Έκμετάλλευσιν 

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΜΣ . .
ΣΤΑΔΙΟΥ 45-ΑΘΗΝΑΙ
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
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
At σύνδρομα! άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΕΤΟΣ ΙΑ' APIS. 2Ι (4Ι2)
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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ: ΙΔΡΥΣΕΩΣ -I 924 
ιδιοκτησία—διευουνςις;

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Οδός 2QKPATCYS άριβ. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 4) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

Άριθ. Τηλεφώνου: 52·400

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

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

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαιτέραν συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διαρκείας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΛΡΧ.1Ο
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Άπό τάς προόδους *>js ’Επιστήμης

ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Ζητήματα που προκύπτουν μετά τάς σχετικός επιδείξεις είς τήν 'Έκ&εσιν τών Παρισίων,

'Όπως ήταν φυσικό, τό άνήσυχον άνθρώπινο 
πνεύμα δέν θά μπορούσε νά άρκεσθή στάς προό
δους πού ώς σήμερα έπετέλεσε, σέ δλους τούς έπι- 
στημονικούς κλάδους, θεωρητικούς καί μή, όποια- 
δήποτε σχέσι κι’ άν είχαν μέ τή ζωή τοΰ άνθρώπου.

"Ετσι, άφοΰ μας έδωσε τό γραμμόφωνο καί τόν 
βωβό κινηματογράφο καί κατόπιν τόν συνδυασμό 
άμφοτέρων στόν όμιλοΰντα, άφοΰ μάς έδωσε τό 
ραδιόφωνο, μάς προσέψερε κατόπιν τά τηλεορατικά 
μηχανήματα καϊ τό τηλεοπτικό τηλέφωνο, μάς δίδει 
τώρα τό συγκερασμό δλων αύτών τών έφευρέσεων 
πού σκοπό έχουν τήν ώφελιμιστική έζυπηρέτησι, 
άλλά και τήν. τέρψι τοΰ άνθρώπου: Τό τηλεοπτικόν 
ραδιόφωνον.

Άλλά τί είναι τελοσπάντων ή νέα αυτή ανθρώ
πινη έφεΰρεσις, πού άσψαλώς προώρισται νά έχη 
σημαντική έπίδρασι έπί τοΰ θεάτρου καί τοΰ Κινη
ματογράφου, tov όποίων ή θέσις ασφαλώς θά άλ· 
λοιωθή ;

Τό Τηλεοπτικόν ραδιόφωνον» δπως συμβατικά 
έχει όνομασθή τό νέο αύτό μηχάνημα, γιατί έπί- 
σημα δέν έχει όνομασθή, έκαμε τήν έμφάνισί του 
πρό τριών περίπου μηνών στήν "Εκθεσι τών Παρι
σίων καί εις τό μέγαρον τοΰ ραδιοφώνου, ένώπιον 
τών δημοσιογράφων καί τών έπισήμων. Μιά αίθουσα 
τοΰ μεγάρου αύτοϋ είχε μεταβληθή σέ στούντιο 
κινηματογράφου δπου έφαίνοντσ εις τό, βάθος νά 
τραγουδούν καί νά παίζουν έμπρός εις τό κινημα
τογραφικό μηχάνημα άπαράλλακτα δπως είς τό 
στούντιο, μπροστά των δέ είχον τό τηλεοπτικό 
ραδιόφωνο, έπί τοΰ οποίου γινότανε σέ σμικρογρα- 
φία τελεία άναπαράστασις τών παιζομένων σκηνών 
καί ήκούετο μέ απόλυτο έναρμόνισι κινήσεων καί 
φωνής τό τραγούδι καί τά λόγια των.

"Ενα μήνα άργότερα, έτοποθετήθησαν παρόμοια 
τηλεοπτικά ραδιόφωνα σέ δλα σχεδόν τά περίπτερα 
τής ’Εκθέσεως γύρω άπ’ τά όποια οι έπισκέπται συ- 
νωθοΰντο μέ περιέργεια.

Έπακριβέστερα ή νέα αυτό έφεύρεσις θά έπρεπε 
νά όνομασθή «Τηλεφωνική τηλεόρασις» γιατί δπως 
συμβαίνει καί μέ τό τηλεοπτικό τηλέφωνο δέν κα- 
τορθώθη νά άποδοθοΰν μέ τή χρησιμοποίησι τών 
έρτζιανών κυμάτων οί έναλλασσόμενες σκηνές ένός 
παιζομένου έργου πρό τοΰ πομποΰ ό όποιος μέχρις 
ώρας συνδέεται πρός τό τηλεοπτικό ραδιόφωνο μέ 
σύρμα. Έφ’ δσον δμως έπετεύχθη ένα Ικανοποιητικό 
άποτέλεσμα, οί ειδικοί πιστεύουν δτι δέν θά περάση 
πολύ χρονικό διάστημα ώσπου τό σύρμα νά καταρ- 
γηθή καί νά κατορθωθή ώστε διά μόνων τών έρτζι- 
ανών κυμάτων νά άποδίδωνται συγχρονισμένες μέ 
τήν φωνήν οί εικόνες. Ακριβώς δέ γιά τόν λόγον

αυτόν τά τηλεοπτικά ραδιόφωνα, πού είναι δπως 
τά συνήθη ραδιόφωνα, είς τό έπάνω μέρος τών 
όποίων έντός τελλάρου είναι πλαισιωμένο ένα κομ
μάτι τετράγωνο λευκοΰ πανιοΰ δπως αύτό πού άπο- 
τελεΐ τήν οθόνη τοΰ Κινηματογράφου, είναι κατα
σκευασμένα κατά τρόπον ώστε νά δύνανται νά λει
τουργήσουν καί χωρίς σύρμα δταν ή έφεύρεσις τε- 
λειοποιηθή.

Καί έπειδή μοιραίως έκάναμε λόγο γιά τήν έκ· 
θεσι τών Παρισίων, δέν θά ήταν άσκοπο νά μνημο
νεύσωμε πώς ή καλλιτέρα τέρψις τών έπισκεπτών 
ήταν ή άπόλαυσις τής τηλεοράσεως, πού γιά τούς 
περισσοτέρους ήταν κάτι άγνωστο.

Σχετικώς είς τό μέγαρο τοΰ «Ράδιό», τοΰ «Τύ
που» καί τρία τέσσερα άλλα είχαν τοποθετηθή 
ραδιοφωνικοί δέκται μέ συγχρονισμένα τηλεοπτικά 
μηχανήματα, κατά ώρισμένες δέ ώρες τής ήμέρας 
καί κατά προτίμησι τις άπογευματινές έγίνοντο οί 
έκπομπές πότε άπό τό είς Άρμενοβίλ κινηματογρα
φικό στούντιο καί πότε άπό τό Ταχυδρομικό καί 
Τηλεγραφικό μέγαρο πού είχαν έγκατασταθή σταθ
μοί έκπομπής. Οί έκπομπές αύτές δμως—παραστά
σεις, τραγούδια καί διαλέξεις—περιωρίζοντο στήν 
έπίδειξι τών προόδων τής τηλεοράσεως καί δέν 
είχε έφαρμοσθή τό σύστημα τής διά μικροφώνων 
συγκεντρώσεως είς τό τηλεφωνικόν σύρμα τής 
φωνής καί τής δΓ αύτοΰ μεταβιβάσεως είς τόν 
ραδιοφωνικόν έκ τοΰ όποιου έκτοξευότανε διά τών 
έρτζιανών κυμάτων πρός τά τέσσερα σημεία τοΰ 
όρίζοντος.

Όσον άφορά τούς καλλιτέχνας πού λάβαιναν 
μέρος στις παραστάσεις καί γενικά τις έπιδείξεις 
αύτές, έμακιγιάροντο πριν ποζάρουν ώσάν νά έπρό- 
κειτο νά παίξουν είς τόν Κινηματογράφον ή τό 
θέατρον καί οί θαμώνες τών τηλεορατικών προβο
λών, είχαν τήν έντύπωσιν δτι βλέπουν καί άκούουν 
έκ 'τοΰ σύνεγγυς τούς καλλιτέχνας μεταξύ τών 
όποίων ή συμπαθής έλληνοποΰλα καλλιτέχνις, ή 
όποια είχε θριαμβεύσει είς τήν «Όπερά Κωμίκ» 
τών Παρισίων διεκρίθη δλως Ιδιαιτέρως, πράγμα 
γιά τό όποιο καί προσελήφθη είς τό Κρατικό «Ραν- 
τιό-Παρί» εΐδικώς γιά τό τραγούδι στήν «τηλεόρασι». 
Τέλος δύναται νά λεχθή μέ βεβαιότητα δτι ή τελει- 
οποίησις τοΰ τηλεοπτικού ραδιοφώνου θά είναι 
προσεχής όπότε δπως δ όμιλών κινηματογράφος 
σέ_έλάχιστ<^χρονικό διάστημα έξετόπισε άπό παν
τού σχεδόν τό βωβό, θά έξαφανίση τό κοινό ραδιό
φωνο.

Γεννάται δμως τό έρώτημα: Ή έπίδρασις τού 
τηλεοπτικού ραδιοφώνου, δταν καταστή —μέ τό 
κρατούν σύστημα τής διά δόσεων πωλήσέως—προ-
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σιτή ή άπόκτησίς του άπό τό πολύ κοινόν, θά περί· 
ορισθή εις μόνην τήν έκτόπισιν τοΰ σημερινού έν 
χρήσει ραδιόφωνου, ή .πρόκειται νά έχη όλεθρίαν 
έπίδρασιν έπί τοϋ θεάτρου κα’ι τοΰ Κινηματογράφου;

Φυσικά έκ πρώτης δψεως τό πράγμα δέν φαίνε
ται εϋκολον.

Τό θέατρον έχει ειδικόν φωτισμόν, άπαίτεΐ ειδι
κόν μακιγιάρισμα τών ήθοποιών, καί ή προβολή 
μιάς παραστάσεως διά τών τηλεοπτικοραδιοφωνι- 
κών πομπών δέν θά έχη άπόδοσιν Ικανοποιητικήν. 
'Επίσης τό «γύρισμα» ένός Κινηματογραφικού έργου, 
άποκτά χρόνον, συγκέντρωσιν ήθοποιών πολλών 
άμειβομένων ύπερηγεμονικά, τεράστιας δαπάνας 
καί τά τοιαδτα, πού έπίσης καθιστούν άπίθανον 
τήν παροχήν τοιούτου θεάματος διά τών τηλεοπτι
κών ραδιοφώνων....

Άλλά άν συμβή ώστε οί τηλεοπτικοραδιοφωνικοί 
σταθμοί έπιτύχουν νά παίρνουν μέ ειδικούς συνδυ
ασμούς πρός προβολήν όμιλούσας ταινίας όπερετ- 
των, θεατρικών παραστάσεων καίτά τοιαΰτα, ποια 
ή μελλοντική θέσιςτοϋ θεάτρου καί κινηματογράφου;

Ιδού απορία έπί τής όποιας ή άπάντησις δέν 
είναι εύκολη...

Τό βέβαιον είναι δτι ή τελειοποίησις τοΰ τηλεο
πτικού ραδιοφώνου θά έπιφέρει πολλάς μεταβολάς 
είς τήν κοινωνική μας έν γένει ζωή.

ίΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
TQN ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΝ ΑΓΟΝΟΝ 1936

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 25 Ν)βρίου (Ίδ. υπηρεσία).—θεω
ρείται ώς βέβαιον δτι ή πρώτη προβολή τής ται
νίας τών 'Ολυμπιακών άγώνων τοΰ 1936 τοΰ Βερο
λίνου θά γίνη τόν προσεχή Φεβρουάριον ταυτοχρό- 
νως είς τό Βερολΐνον καί τό Κίελον.

ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ

" . ‘Η κινηματογραφούπολις τοΰ Χόλλυγουντ άσκεΐ 
ίσχυράν μαγνητικήν έλξιν όχι μόνον έπί νέων άμφο- 
τέρων τών φύλων, πού αισθάνονται μέσα των τά χα
ρίσματα τοΰ «άστέρος», άλλά καί έπί τών γονέων 
πολλών μικρών παιδιών.

Αί ’Αμερικάνικα! έφημερίδες έχουν ύπολογίσει, 
δτι κάθε χρόνον προσκομίζονται είς τό Χόλλυγουντ 
έκατόν χιλιάδες παιδιά άπό τούς γονείς των, πού 
έλπίζουν, δτι είς τό πρόσωπον τοΰ μικροΰ των, έ
χουν μίαν νέαν Σίρλεϋ Τέμπλ ή ένα δεύτερον 
Φρέντυ Μπαρτόλομιου.

Πολλοί άπό τούς γονείς αύτούς δέν ένδιαφέρον- 
ται τόσον διά τάς μυθώδεις άπολαυάς ένός άνηλί- 
κου «άστέρος», άλλά θέλουν απλώς, άπό προσωπικήν 
ματαιοδοξίαν, νά ίδοΰν τό παιδί των έπί τής όθόνης.

‘Ως γνωστόν, άπό τά παιδιά πού παίζουν εις τόν 
κινηματογράφον, τά μικρότερα κερδίζουν τά περισ
σότερα. Οί γονείς βρεφών, ήλικίας μιάς έβδομάδος, 
ένός μηνός, παίρνουν διά κάθε ήμερησίαν έμφάνισιν 
75 δολλάρια, δταν δμως τό παιδί είνε κατά τι μεγα- 
λείτερον, αί άπολαυαί του έλαττοΰνται διά μιάς 
αίσθητώς.

Παιδιά μεταξύ ένός καί τριών μηνών, παίρνουν 
μόνον 50 δολλάρια, άπό τοΰ τρίτου δέ μέχρι τοΰ 
έκτου μηνός, δχι περισσότερα τών 25 δολλαρίων 
τήν ήμέραν.

Παρ’ δλας, έν τούτοις, τάς γνωστοποιήσεις τών 
κινηματογραφικών διευθύνσεων, δτι έλάχιστα μόνον 
παιδιά έχουν τήν έλπίδα νά εΰρουν έργασίαν είς 
τόν κινηματογράφον, ή συρροή αύτή τής νεωτέρας 
γενεάς είς τό Χόλλυγουντ συνεχίζεται πάντοτε ά- 
μείωτος.

ΤΙ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ^ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ
Τό κοινόν τής Βιέννης αναμένει άνυπομόνως τήν 

προβολήν τοΰ φίλμ «Σερενάτα· διά τό όποιον λέγονται 
πολλά τά καλά. 'Η υπόθεοις το® έργου στρέφεται γύρω 
απ’ τόν έρωτα μιάς κόρης πρός ένα έγγαμο καί τούς 
αγώνας της μέ τήν σύζυγόν του, μιά αυταρχική, άλλα- 
ζόν καί έγωίστρια γυναίκα, πού βασιζόμενη σιά δικαιώ
ματα ποΰ τή; δίνει ό νόμος καί οί κοινωνικοί θεσμοί, 
γίνεται πραγματική τΰρανος τών άγαπομένων. Είς τό 
φίλμ αύτό πρωταγωνιστούν μέ πολύ μπρίο οί Βίλλυ 
Φόρστ καί ή Βιεννέζα ήθοποιός Χίλντα Κάρλ.

Ήδη βέ πολλούς κινηματογράφους ταυτοχρόνως, 
προβάλλεται ή ταινία «Σέ καινούργιες ακρογιαλιές» μέ 
τόν Βίλλυ Μπίργκελ καί τήν Καρόλα Χέν, αρέσει δέ 
πολύ στό κοινόν. 'Επίσης μέ έπιτυχίαν προβάλλεται ή 
ταινία «Έξαφανισθεΐσα» μέ τούς Χάνς Μόζερ, Πάουλ 
Κέμπ, Τέο Λίγκεν καί "Οσκαρ Ζίμα.

ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ

ΕΙΣ ΤΟ 75°Ν ΕΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ
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Παραγωγή Sedif
ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΗΣ ΝΙΝΑΣ HETPOBNA

(Les mensonges de Nina Petrovna)
ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις: Έλλ. Κιν. Ένώσεως
Ρωσσία, Βιέννη, έρωτες, νιάτα, κέφι μ" άφθονό 

πν_εθμα... ένα διεθνές κράμα: ή Νίνα Πετρόβνα . 
Μΰθος του τό άνίκητο αίσθημα μιάς έταίρας γιά 
έναν άξιωματικό, αίσθημα, πού τή σπρώχνει σέ κάθε 
θυσία ώς τό θάνατο. Ή τριμμένη αύτή ιστορία στά 
χέρια ένός άλλου θά γινόταν ένα καταθλιπτικό 
δράμα. Μά είχε τύχη. Ό Τουρζάνσκυ κατώρθωσε 
νά βγάλη άπ’ αύτήν μιά καλή καί συχνά εύχάριστη 
(στό πρώτο Ιδίως μέρος, τό καλύτερο) ταινία, πού 
θάταν πολύ άνώτερη, άν ό ρυθμός ήταν γοργώτε- 
ρος σέ μερικά μέρη κΓ οί μελοδραματισμοί μετριώ- 
τεροι. Ή σκηνοθεσία είναι πολύ φροντισμένη στά 
«έσωτερικά» στά κοστούμια, στήν άτμόσφαιρα. Ή 
φωτογραφία τοΰ Κούρτ Κουράν έξαίρετη-καί στούς 
κλειστούς άκόμα χώρους-μέ θαυμάσιες φωτοσκιά
σεις- καί μερικά «έξωτερικά» στις άλπεις άριστουρ- 
γηματικά σέ ποίηση συλλήψεως καί λαμπρότητα ά- 
ποδόσεως. Δυστυχώς δμως τόσα λίγα I...

Ή πρωταγωνίστρια ή "Ιζα Μιράντα είναι μιά, 
άναμφισβήτητα, άξιοπρόσεχτη ήθοποιός. Μ’ δλη τήν 
ξενική προφορά της, πού τήν άδικεΐ στήν άπόδοση 
τής πλαστικότητας τοΰ λόγου, κατορθώνει κι’ έπι- 
βάλλεται σέ συμπαΐκτες δχι άσήμαντους. Τό τα
λέντο της συναγωνίζεται τήν όμορφιά της κι’ οί με
ταπτώσεις της άπ' τή μιά έκφραση στήν άλλη ήταν 
συχνά έξαιρετικά πετυχημένες. Σίγουρα σέ ρόλο 
καταλληλότερο γι’ αύτήν θ' άποδώση πολύ σημαν- 
τικώτερα. Ό Γκραβαί, ό Τουταίν κι’ ή Πωλέτ 
Ντυμπό είχαν χαριτωμένες σκηνές. Ό πρώτος καί 
στά δραματικά μέρη τά κατάφερνε άρκετά καλά. 
Τόν Αίμέ Κλαριόν, τής Comedie Franiaise, τόν προ
τιμούσα σ’ άλλους ρόλους του. Μυρίζει πολύ θέα
τρο, δέν προσαρμόζεται εύκολα στήν κινημ. ήθο- 
ποιΐα.

Ή έπιτυχία του έδώ ήταν άξιόλογη,
Μάριος Σύλλας

Παραγωγή Paramount
ΨΥΧΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

(Souls at Sea)
ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «’Αττικόν» 

Έκμετάλλευσις: Σκούρας Φίλμς.

Στή θάλασσα χρωστάμε μέχρι σήμερα μερικές 
άπ’ τις ώραιότερες δημιουργίες τής όθόνης. Τό ύγρό 
στοιχείο μέ τήν άπεραντωσύνη του, τούς θυμούς 
καί τις γαλήνες του, μέ τήν ύπουλότητα καί τό μα^ 
γνητισμό του, μέ τή μαγεία καί τήν έλξη, ποΰ άσκεΐ 
στήν ψυχή καί στά μάτια, στάθηκε θέμα διπλά πρό
σφορο γιά τόν κινηματογράφο. Πηγή έμπνεύσεων καί 
πρωτότυπο εικόνων. Μέ τό φακό τοΰ κινηματογρά
φου τή γνωρίσαμε άληθινά τή θάλασσα. Μάς άπο- 
καλύφθηκε σ’ δλο της τό πλάτος, σ’ δλη της τή 
σφοδρότητα, σ’ δλο της τό μεγαλείο μά καί στήν 
παραμικρή της λεπτομέρεια. Απ’ τό δαντελένιο 
κΰμα τής άκτής ώς τό υγρό βουνό τοΰ ώκεανοΰ ή 
θάλασσα, σ’ δλες τις έκδηλώσεις τών καπρίτσιων 
της, γίνηκε ή Ήγερία γιά νά «γυριστοΰν» άριστουρ- 
γήματα.

Ό Hathaway - οί άμερικάνοι ένιωσαν καλύτερα 

άπ’ δλους τήν ποίηση τής θάλασσας -άποφάσισε νά 
δοκιμάσει τις δυνάμεις του καί στό θαλασσινό πε
δίο. Ώς τώρα στό ’‘χερσαίο,, είχε άναδειχθεΐ έξαί- 
ρετος. ΟΙ “Λογχοφόροι,, ιου, τό φίλμ πού μάς τόν 
πρωτογνώρισε, δείχναν γοΰστο γερό, τεχνίτη έμπνευ- 
σμένο, λιτότητα καί δύναμη άξιοζήλευτες. Στό “Ψυ
χές στή θάλασσα,, ξαναβρίσκουμε τά προτερήματά 
του.

Ήρωάς του ένας άνθρωπος άνήσυχος, ψυχή φι
λελεύθερη, πνεΰμα άνυπότακτο, συμπονετής τών τα
πεινών, πού ή μοίρα του τόν ρίχνει στή βαρβαρό
τερη έκδήλωση τής άνθρώπινης τυραννίας, στό 
έμπόριο τών μαύρων. Καί φορτώνεται αύτός μόνος 
τήν άποστολή νά λευτερώση τά κακόμοιρα πλάσματα 
άπ’ τή δουλεία. Τό φίλμ τοΰ Hathaway θάταν άλη- 
θινό άριστούργημα άν στό πρώτο μέρος ήταν γορ- 
γώτερο κι’ άν τό αίσθημα τοΰ ήρωά του κρατιόταν 
δσο θάπρεπε στό περιθώριο. Μ’ δλ’ αυτά δέν παύει 
νά είναι μιά περίφημη ταινία. Στό δεύτερο ιδίως 
μέρος: “Οταν ή ειρηνική κι’ άφρόντιστη ζωή τών 
ταξιδιωτών τοΰ “Οΰ. Μπράουν,, μέ τις μακρές ώρες 
τής άνίας, τις μικρές διασκεδάσεις της, τήν άναγκα- 
στική οικειότητα, τά γοργόπλεχτα είδύλλια, μετα
βάλλεται άξαφνα άπ’ τήν πυρκαϊά καί τό βού- 
λιαγμα τοΰ καραβιοΰ σέ κόλαση πανικοΰ καί φρί
κης. Οί σκηνές αύτές φτάνουν στά δρια τοΰ έπικοΰ. 
Τό άπερίγραπτο δράμα στή μοναδική βάρκα δπου 
ρίχτηκαν γιά νά γλυτώσουν, δπου βροντοφωνιέται 
“ό θάνατός σου, ζωή μου,, δπου πετιοΰνται οι μισοί 
στή θάλασσα ■ έξιλαστήρια θύματα στήν άνάκγη - 
γιά νά γλυτώσουν οί άλλοι, άθέλητα μοΰ θύμισε 
έναν παρόμοιο πίνακα: Τή “Σχεδία τής Μεδούσης,, 
τοΰ Ζερικώ. Μόνο μ’ αύτή θά μποροΰσα νά παρα
βάλλω τις τελικές αύτές σκηνές .καταπληκτικές σέ 
ώμότητα κι’ άλήθεια, σέ δύναμη καί παλμό.

Κι' άν ή “Ναυτική άνταρσία,, μένει τό άριστούρ
γημα τοΰ είδους, οί “Ψυχές στή θάλασσα,, μαζί μέ 
τό “Έλσενερ,, προσθέτουν δυό κεφάλαια σημαντι- 
κώτατα στό άνοιχτό βιβλίο τών θαλασσινών έπών.

ΟΙ ήθοποιοί δλοι κράτησαν άμεμπτα τούς ρόλους 
τους. Ιδιαίτερος λόγος θάξιζε γιά τόν Γκάρυ Κοΰ
περ, πού είναι χωρίς ύπερβολή ύπέροχος καί γιά τόν 
Τζώρτζ Ράφτ, πού στέκεται άντάξια πλάι του.

θά μποροΰσε νά γράψη κανείς πολλά γιά τόν 
άθλο αύτόν τοΰ Hathaway, Μά πάντα θάταν λίγα. 
Σ’ έμάς δέ μένει παρά νά εύχηθοΰμε τήν άξιόλογη 
έπιτυχία πού γνώρισε έδώ, νά τή γνωρίση,πολύ με
γαλύτερη, καί στήν άλλη Ελλάδα. Κι’είμαστε βέ
βαιοι γι’ αύτό. Μάριος Σύλλας

Παραγωγή Warner Bros

Ο ΚΥΚΛΩΝ 
(Another dawn) 

ΌμιλοΟσα γαλλιστί. Προεβλήθη στό «Κρόνος» 
dubbing
Έκμετάλλευσις: Γουώρνερ-Φ. Νάσιοναλ

Ό Βίλχελμ Ντίτερλε, ό δημιουργός τοΰ «Πα- 
στέρ» καί τοΰ «Λευκοΰ Αγγέλου» καί τοΰ όποίου 
σύντομα θά δοΰμε τόν «Ζολά» τό άριστούργμημά του, 
είναι χωρίς άμφιβολίαν σήμερον ένας άπό τούς πιό 
ένδιαφέροντας σκηνοθέτας τοΰ Κινηματογράφου. Ό 
«Κύκλων» χώρίς νά είναι _άπό τά μεγάλα του έργα, 
φέρει πάντως τήν σφραγίδα τοΰ δημιουργοΰ του. 
Μιά έρωτική Ιστορία, πού έκτυλίσσεται στις άγγλι- 
κές άποικίες άπότελεΐ τήν βάσιν τοΰ σενάριο, πού 
ποικίλλεται άπό τις μάχες τών ’Άγγλων μέ τούς
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ίθαγγενείς άντάρτας. Οί χαρακτήρες διαγράφονται 
πολύ καλά, άν καί, είναι άπ’ έκείνους πού σπάνια 
συναντώνται στήν έποχή μας. Τούς πρωτεύοντας 
ρόλους έρμηνεύουν ή Καίη Φράνσις, δ ’Ερρολ Φλίν 
καί δ Γιάν Χοΰντερ. Καί οί τρεις είναι άμεπτοι.

Συμπέρασμα: Φιλμ εύσηνείδητο, μέύπόθεσιν πού 
συγκινεΐ καί ένδιαφέρει τ* πολύ κοινόν. ‘Η δημοτη- 
κότης τών πρωταγωνιστών τοΰ έξασψαλίζουν τήν 
έπιτυχίαν. Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή Pan Cine
Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

(Courier du sud)
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν “Όρφέα., 
Έκμετάλλευσις : Άμολ. Βουλγαρίδη καί Α. Ε- Κ.Ε.

Ό Pierre Billon δέν έχει δώσει τίποτα σπουδαίο 
στήν δθόνη. Πέρσι άκόμα παρουσίασε δυδ άποτυχίες. 
‘Ο “Ταχυδρόμος,, του είναι μιά άναμφισβήτητη πρόο
δος κι’ άσφαλώς τό καλύτερο φίλμ του. Βασικά τυ
χερός στάθηκε στό φόντο, πού διάλεξε. Τήν άφρικα- 
νική έρημο, θυμήθηκα τίς ύπέροχες εικόνες της 
“Άντλαντίδος, τοϋ Pabst. ”Ω ! βέβαια πού δέν τις 
φτάνει. Μά οί φωτογραφίες του είναι πολύ καλές. 
Όσες σκηνές έχουν «γυριστεί· στήν έρημο είναι 
πετυχημένες. ‘Η άρχική μάλιστα σκηνή μέ τόν τόσο 
ζωηρά ζωγραφισμένο πόθο τών άπομονωμένων στή 
φλογισμένη γωνιά τοΰ Ντακάρ, νά μάθουν τά “νέα,, 
πού τούς έρχονται άπ1 τόν ούρανό, έδινε πολλές 
έλπίδες. Αργότερα μπερδεύεται πάλι μ’ αισθήματα 
μί θυσίες, μέ καθήκοντα, καί μ' έρωτες κι’ άναμασ- 
σά τίς γνωστές ιστορίες. ‘Οπωσδήποτε ό Billon μέ 
τόν “Ταχυδρόμο,, έδωσε σέ μερικές εικόνες τόν κα
λύτερο έαυτό του- κι’ αύτό είναι κάτι υστέρα άπό 
ένα τόσο φτωχό παρελθόν. ’Αξιόλογη ήταν ή μου
σική υπόκρουση, γραμμένη άπ’ τόν όνομαστό Ibert.

‘Η ήθοποιΐα δέν ήταν έξαίρετη: Ό Πιέρ Ρισάρ 
Βίλμ δέν κατόρθωσε ν’ άποβάλη μιαν υπερβολικό- 
τητα κι’ ένα στόμφο, πού τόν χαρακτηρίζουν. Ό Βα
νέλ... τά αύτά τών αύτών. Σύζυγος κι’ άπατημένος. 
Καλός δμως. Ή Ζανύ Χόλτ παλεύει πάντά στά Ά
ρια τοΰ μετρίου. ©άθελα έδώ νά υπογραμμίσω τό 
παίξιμο ένός ήθοποιοΰ, πού περνάει άσφαλώς άπα- 
ρατήρητος γιά τούς περισσότερους. Τοϋ Aimos. Σέ 
μικρούς κι’ άσήμαντους ρόλους πάντα. Πώς κατορ
θώνει δμως καί βγάζει άπ’ αυτά τά τιποτένια, τόση 
ζωή! Στόν “Ταχυδρόμο,, ιδιαίτερα, στό ρόλο τοΰ 
λοχία, δημιουργεί έναν χαρακτηριστικό τύπο. Μερι
κές έκφράσεις του —δέ φαίνεται παρά σέ λίγες δε
κάδες μέτρα—άξίζουν δλες τις κλάψες κι’δλους τούς 
θρήνους τής πρωταγωνίστριας.

Έδώ τράβηξε άρκετά τό ένδιαφέρον καί σέ λαϊ
κότερους κινηματογράφους θά σημειώση έπιτυχία 
άξιόλογη. Μάριος Σύλλας

Παραγωγή: Tobis
Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 

Όμιλοΰσα γερμανιστί. Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 
Έκμετάλλευσις: Άντ. Ζερβού

Είς τήν σειράν τών χωρίς άξίαν ταινιών, πού έ- 
πρόβαλε τό “Πάνθεον,, τελευταίως, προσετέθη καί 
ή ώς κολοσσός διαφημισθεϊσα ταινία “Ο Πύργος τής 
Βαρσοβίας,, Ή ύπόθεσις, παρμένη άπό τάς προ- 
σπαθείας τών Πολωνών πατριωτών νά άποτινάξουν 
τόν Ρωσσικόν ζυγόν, δέν παρείχε είς τόν σκηνοθέ
την τήν εύκαιρίαν νά δημιουργήση σπουδαία πράγ
ματα. ’Αλλά καί έκεΐνο πού προσεπάθησε νά δόση, 
τοΰ τό κατέστρεψεν δ όπερατέρ. Αί εικόνες, πλήν 
δλίγων, έλαχίστων έξαιρέσεων, σκοτεινά!, όχι μό
νον εις τά "έσωτερικά,, άλλά καί εις τά “έζωτερι- 

κά,,. Οί διάλογοι άτονοι, ή άπόδοσις τών ήθοποιών 
άναξία λόγου. Ένί λόγω πρόκειται περί έργου στε- 
ρουμένου έμπορικής άξίας.

Θ. Μ.

Παραγωγή Tobis Klang
ΠΟΡΤ-ΑΡΘΟΥΡ

(Port Arthur)
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη συγχρόνως στό 

«Τιτάνια» καί στό «Σπλέντιτ»
Έκμετάλλευσις : Έλλην. Κινημ. Ένώσεως

Τό “Πόρτ Άρθούρ,, ή τελευταία παραγωγή τοΰ 
Νικολάς Φάρκας, τοΰ δημιουργού τής “Μάχης,, είναι 
χωρίς άμφιβολία ένα φιλμ μεγάλης σκηνοθεσίας. 
Παρμένο άπό τό όμώνυμον μυθιστόρημα του Πιέρ 
Φονταί δίδει τήν ευκαιρίαν είς τόν σκηνοθέτην νά 
παρουσιάση σκηνάς δγκου άπό τάς ώραιοτέρας πού 
•‘έγυρίσθησαν,, ποτέ είς τήν Ευρώπην καί Ιδίως είς 
τήν Γαλλίαν. Μάχαι ναυμαχίαι, βομβαρδισμοί, κτλ. 
είναι ε’ις τήν ήμερησίαν διάταξιν. Μέσα δέ είς αύτήν 
τήν θορυβώδη άτ_μοσφαϊραν έκτυλίσσεται τό τραγι
κόν είδύλλιον τοΰ ρώσσου άξιωματικοΰ καί τής μι
κρός ίαπωνίδος.

Τό φιλμ έρμηνεύεται άπό τόν ’Αντόλφ Βόλμπρυκ, 
τήν Ντανιέλ Νταριέ, τόν Σάρλ Βανέλ καί τόν Ζάν 
Μάξ.

Ό μόνος τέλειος είναι δ Βανέλ. Τί φυσικότης καί 
πόση ψυχολογία σέ κάθε ρόλο ποΰ έρμηνεύει!

Ή Νταριέ δέν μοιάζει καθόλου μέ Ίαπωνέζαν. 
Άλλά καί στήν έρμηνεία ύστερεΐ. Έπίσης καί δ Βόλ
μπρυκ πολύ κατώτερος άπό άλλες δημιουργίες του.

Τό “Πόρτ · Άρθούρ,, είναι άσφαλώς μεγάλο έμπο- 
ρικόν φιλμ, Είς τάς Αθήνας έσημείωσε λαμπρά έπι
τυχίαν. Τό ίδιο φαντάζομαι δτι θά συμβή καί είς 
τήν έπαρχίαν. Βίων ΙΊαπαμιχάλης

Παραγωγή A. Fank Film

ΜΓΤΣΟΥΚΟ
(Die Tochter des Samurai)

Όμιλοΰσα γερμανιστί Προεβλήθη στό “Παλλάς,, 
Έκμετάλλευσις Άνώμ. Κινημ. Εταιρία

‘Η εύρωπαϊκή έπίδραση βυθίζεται δλοένα καί πιό 
βαθειά στά στήθη μιάς χώρας μέ παμπάλαιο πολι
τισμό, τής Ιαπωνίας. Τήν πάλη αύτή τών δύο πολι
τισμών πήρε γιά θέμα του δ γνωστός μας άπ’ τό 
“S.O-S. Ichberg,, δόκτωρ Arnold Fank. Ή νέα γενεά 
τής ’Ιαπωνίας άγωνίζεται νά προσαρμοσθή πρός τά 
διδάγματα τής Εύρώπης. Ένας οργασμός άνανεώ- 
σεως σαρώνει τή χώρα τοΰ άνατέλλοντος ήλιου. 
Μά ή μεταβολή αύτή παραμένει έπιφανειακή καί 
μόνο. Στό βάθος τής ψυχής του ό γιαπωνέζος κρα- 
τάει σάν ιερές ύποθήκες τόν τυφλό πατριωτισμό, 
τήν πίστη στήν οικογένεια, τήν περιφρόνηση στό ά
τομο, τήν άποθέωση τοΰ συνόλου καί τής “κραταιής 
αύτοκρατορίας,,. Πασαλείβεται τά κηρύγματα τής 
Εύρώπης, μά γυρνώντας στά άγια χώματα τής πα
τρίδας ξετινάζει τήν ξενική μπογιά άπό πάνω του 
καί σκύβει πάλι μέ πίστη στήν πατρώα γή. Τέτιος 
είναι δ ήρωας τής «Μιτσοΰκο». ‘Η ταινία τοΰ Φάνκ 
είναι σίγουρα μιά βαθειά σπουδή τής γιαπωνέζικης 
ψυχής. Κι’ έτσι θδταν άξιόλογη. Μά κείνο πού τής 
δίνει άξία άνυπολόγιστη γιά τόν κινηματογράφο- 
τέχνη εικόνων κυρίως είναι ή άριστουργηματική φω
τογραφία της. Ελάχιστα είναι τά φίλμ, πού θά μπο
ρούσαν νά παραβληθούν μαζί της. Οί γαλήνιες λί
μνες, τ’ άνθισμένα κλαριά, οί φυτείες τοΰ ρυζιού- 
τά ζωάκια τοΰ νερού, δ έργάτης στόν άγώνα του' 
τό ήφαίστειο στούς θυμούς του, ή λάβα στό ξέσπα,

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

(Π Ε· Κ)
Άριθ. Πρωτ. Ν)52

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πρός άπαντα τά μέλη τής Π. Ε. Κ·-κ“ΐΕ^Τδ^τα<: 

κινηματογραφικών έπιχειρήσεων της Ελλάδος.
ΚύΈ°ΦΐσΣτυώι?εδνελτήν1προσοχήν σας έπί τοΰ ζητήματος 
τής είς τάς Κοινωνικός ’Ασφαλίσεις έγγραφης του 
ύπαλληλικοΰ προσωπικού των 
οί μηνανικοί (χειρισταί, βοηθοί χειριστών, χειρισται 
μηχανών Ητλων). οί ταμίαι καί οΐ έλεγκταί είσιτη- 
ρίων (θυρωροί), δέν πρέπει νά έγγραφωσιν εις ταυ- 
τας καθ’ δ άνήκοντες υποχρεωτικως είς το κλάδικό 
Ταμεΐον Συντάξεων ’Ηθοποιών Μουσιχων καί Τεχν 
τών θεάτρου, ώς έμφαίνεται καί έκ του κατωτέρου 
έννοάΦουΡ τοΰ είρημένου κλαδικού ταμείου πρός τήν 
Πανελλήνιον Ένωσιν Υπαλλήλων Κινηματογραφικών 
’Επιχειρήσεων (Π.Ε.Υ.Κ.Ε.).

ΤΑΜΕΐΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΗΘΟΠΟΙΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΟΝ. ΤΕΧΝΠΟΝ ΘΕΑΤΡΟΥ

Κουμβυνδούρου 29
’Αθήναΐ Άριθ. Πρωτ. 848

» Διεκπ. 610
Έν Άθήταις τή 22 ’Οκτωβρίου 1937

Πϊός την Πανελλήνιον Ένωσιν
‘Υπαλλήλων Κινηματογραφικών ’Επιχειρήσεων

ΚνχαDutt

ΕΙς άπά-τησιν τοΰ ΰπ’ άριθ. 1334)18-10 3? /μετέρου 
έγγραφου, εχομεν τήν τιμήν νά γνωριοωμεν υμιν οτι το 
κα»ρ· ήμάς Ταμεΐον δέν συνεχωνευθη μέ τας Κοινωνικας 
’Ασφαλίσεις καί συτεπώς τά μέλη τής υμειερας Ειωσεως 
ΰποχρεοϋνται νά άσφαλισθώσιν είς το Ταμεΐον μας και 
δνι είς τάς Κοινωνικας ’Ασφαλίσεις.

Λ ■ Μετά τιμτ,ς
Ό Διευθυντής (υπογραφή) 

Σαραντίδης
Κατόπιν τών άνωτέρω δέον νά δηως

τό σχετικόν προσωπικόν σας σπευση ν ά®Φ«λισθη 
παρά τώ εις δ άνήκει Ταμείω πρός πληρη άπαλλα- 
Υήν σας. Μετά πασης τιμής

Διά τήν Πανελλήνιον Ένωσιν Κινηματογραφικήν 
Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματευς

Δ· Γιαννόπουλος (Τ. Σ.) Φ..Φίνος
Έν συνεχεία τής εγκυκλίου ναύτης καί επειδή η διεύ- 

θυνσις τοΰ έν Θεσσαλονίκη ’Οργανισμού Κοινωνικών 
’Ασφαλίσεων ήρνεϊτο νά δεχθή τήν υπαγωγήν τ°υ προ
σωπικού καμπίνας, ταμιών καί θυρωρων Κινηματογρα 
ωου είς τό Κλαδικόν Ταμεΐον ηθοποιών, μουσικών και 
τεχνιτών θεάτρου, εστάλη κοί τό κάτωθι τηλεγράφημά

Μενδρινόν · Θεσ]νίκην
Ειδοποιήσατε Σαμαράν καί λοιπούς δτι διαβήματα μας 

παρά διευθύνσει Κοινών. Ασφαλίσεων εδικαιώθησαν. 
Διετάχθη έκδοσις εγκυκλίου Διευθ. Κοιν. Ασφαλίσεων, 
δτι προσωπικόν καμπίνας, ταμίαι, θυρωροί,_ ασφαλισθη- 
σονται Κλαδικόν Ταμεΐον’Ηθοποιών, Μουσικών και Τεχνι
τών θεάτρου καί δχι κοινών. Ασφαλίσεις. Προθεσμία 
Θ)νίκης 1η Ίανουαρίου δτε καί θέλει προηγηθη εγκύ
κλιος Διευθ. Κοιν. ’Ασφαλίσεων. .Πρόεδρός της Π. Ε. Κ..

Λ. Γιαννόπονλος

σμά της... φωτογραφισμένα άπ’ τόν Fank και συ- 
ναρμολογημένα σέ μιάν άδιάκοπη σειρά εικόνων 
άπαράμιλλων, νά τί δίνει στή «Μιτσοΰκο* θέση πλάι 
στά λίγα άριστουργήματα τής δθόνης. Ή καθαρό
τητα, δ ρεαλισμός, μά κι’ή ποίηση τής φωτογραφίας 
της είναι κάτι, πού σέ παρακινεί νά σπάσης τής 
πέννα σου μπρός στήν άδυνα(ιίαν της νά τά περί- 
γράψη Κι’ άν τό φιλμ τοΰ Fabk ήταν είκόνεςμόνο, 
δέ θάξιζε λιγώτερο άπ’ δ,τι είναι τώρα. /Ισως \α 
παρασύρεται πολύ άπ’ τή φωτογραφία κι ο ρυθμός 
τής ταινίας του νά γίνεται άργός. ΤΙ σημαίνει αυτό, 
άφοϋ χάρισε τέτια ποιήματα στήν δθόνη; Ε_να δλο- 
κληρο βιβλίο, άπειροι στοίχοι, δέν θά μπορούσαν να 
μάς μεταδώσουν τή αισθητική συγκίνηση, που δίνει 
μιά φωτογραφία τής “Μιτσοΰκο,,.

Παράλληλη μέ τή διπλή αύτή έπιτυχία «γυρί
σματος» καί μύθου—δ Fank τόν χειρίστηκε μέ ποιη
τική λιτότητα—είναι κι’ ή ήθοποιΐα άπο γιαπωνε- 
ζους άληθινούς κι’ δχι άπό κακομπογιαντισμένους 
εύρωπαίους. Ό Ίσάμου ΚοζοΟγκι, χωρίς νά είναι 
γόης, είναι ήθοποιός πολύ καλός. Η πρωταγωνί
στρια Σετσοϋκο Χάρα θά μπορούσε νά δωση μοιθη- 
ματα σέ πολλές εύρωπαΐες συναδέλφους της. Ση
μειώστε δτι κΓ ή δμορψιά της είναι _ έλκυστική και 
νιά έναν εύρωπαϊο άκόμα. Ό Σεσουε, Χαγιακάβα, 
ένας βετεράνος τής όθόνης, καλός σ’ ένα μικρό μα 
δ/ι άσήμαντο ρόλο. Συμπαθητικια ή Ρουθ Εβελερ.

’ Μέ δυό λόγια ή «Μιτσοΰκο» είν’ απ τα φίλμ, 
πού κι’ ό μεγαλύτερος θρίαμβος δέ θάταν παρα μια 
άπόλυτα δίκαιη έκτίμηση ένός σπάνιου φιλμ.

Μάριος Σνλλας

Παραγωγή Warner Bros
ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

(Marked Woman)
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό Κρόνος,, 

dubbing
Έκμετάλλευσις: Γουώρνερ-Φ Νάσιοναλ

Τό ζωντανό, τό ρεαλιστικό, τό δυνατό φίλμ ! Ό 
Λόϊντ Μπέκον, στόν όποιον όφείλονται μερικά άπό 
τά ρεαλιστικώτερα έργα τοΰ Κινηματογράφου, α_υ 
τήν τήν φοράν μάς παρουσιάζει τά παρασκήνια των 
νυκτερικών κέντρων της Αμερικής μέ τήν ζωήν των 
δυστυχισμένων γυναικών τού καμπαρέ. <

Έργον πού συγκινεΐ καί συναρπάζει μέ τα α
πλούστερα μέσα. Χωρίς καμμιά έξεζητημένη προ 
απάθεια, χωρίς περιττά πράγματα, χωρίς δεξιοτε- 
χνίες, χωρίς παιγνιδίσματα τής φωτογραφικής μη
χανής. Φιλμ άπλό, ζωντανό, άληθινό! _

Τόν πρωτεύοντα ρόλον ύποδύεται ή Μπεττυ Νται- 
βις. ‘Η μεγάλη καί προσωπική καλλιτέχνις δείχνε- 
χαι q* αύτό τό φιλμ άνωτέροι άπό κάθε άλλην φο· 
ράν. Καί δέν είναι λίγο αύτό δταν σκεφθή κάνεις 
τί μάς έδωσε πέρισυ μέ τήν “Επικίνδυνη γυναίκα,,. 
Δίκαια τήν έβράβευσαν στήν έφετεινή ^διεθνή Κινη
ματογραφική Έκθεσι τής Βενετίας. Είναι άσφαλώς 
μιά άπό τίς ώραιότερες δημιουργίες πού είδαμε στόν 
κινηματογράφον καί πού θά μείνη γιά πολύ καιρό 
στή μνήμη δσων τήν παρηκολοόθησαν. Κοντά της 
οί άλλοι ήθοποιοί ώχριοΰν. Έν τούτοις δλοι είναι 
στούς ρόλους των. '

Τό φίλμ ήρεσε πολύ είς τό κοινόν μας και έση 
μείωσε δικαίαν έπιτυχίαν. Ή έπιτυχία του διά τάς 
έπαρχίας είναι έξησφαλισμένη. Βίων ΠαπαμιχαΙης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήβης Μίνηματογβαφική Ιγκα- 
τάβνααις όμιλοϋντας, ήδη tv λβιιουβγίφ, μ·τά μη
χανής πβββολής Simplex χαί μΐ εύχολίας πλη- 
β»μής. ΠληοοφοβΙαε Παντ. Κονβέλην, Κίνημα- 
ταγβ&φνς « ZTdvOeov», ϋάτβας.
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II ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕδΔΟΜΑΣ ■
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Τό λήξαν δεκαπενθήμερον, έν άντιθέσει πρός τά 
προηγούμενα, ύπήρξεν εξαιρετικά άποδοτικόν διά 
τούς κεντρικούς, άλλά και τούς συνοικιακούς κινη 
ματογράψους. Καί, έάν διά τούς δευτέρους θά ήδύ· 
νατό νά ίσχυρισθή κανείς δτι τούτο ώφείλετο κα
τά μέγα μέρος εις τήν έπί τό ψυχρότερον μετα
βολήν τοΰ καιροΰ, διά τούς Κεντρικούς τό πράγμα 
διαφέρει. Ή παρατηρηθεΐσα ζωηροτάτη κίνησις όφεί- 
λεται είς τήν άξίαν τών προβληθεισών ταινιών, αί- 
τινες ήσαν κατά τό πλεΐστον πολύ καλαί.

* * *
Καί έπειδή δ λόγος περί έργων, παρέχεται διά 

μίαν φοράν άκόμη ή εύκαιρία νά διαπιστώσωμεν τήν 
έκλεκτικότητα καί τήν έξελιγμένην καλαισθητικήν 
άντίληψιν τού ’Αθηναϊκού κοινού, πού άπέδειξε διά 
μίαν άκόμη φοράν δτι γνωρίζει νά κρίνη τήν άξίαν 
έκάστου προβαλλομένου έργου, χωρίς νά έπηρεά- 
ζεται τό παράπαν άπό οίουδήποτε είδους καί έκτά- 
σεως διαφήμησιν. Τόϋτο όφείλουν νά τό προσέξουν 
πολύ οι διευθυνταί κινηματογράφων, έάν θέλουν νά 
έργασθοΰν καλά. Ή διαφήμισις είναι διά τήν πρώ- 
την ήμέραν. Διά τάς άλλας, οί θεαταί τής πρώτης 
γίνονται ή ζώσα διαφήμισις ή δυσφήμισις, πού έχει 
τήν έκδηλον τήν έπομένην καί τήν έντονον τάς άκο- 
λούθους ήμέρας, έπίδρασίν της.

* * *
Κατά τό παρ. δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν είς 

τούς κεντρικούς Κινηματογράφους πρώτης προβο
λής τών ’Αθηνών τά κάτωθι έργα, ώς έξής:

ΙΙαλλάς : 22—28 Νοεμβρίου “Μιτσοΰκο,, μέ τόν Σε- 
σοΰ Χαγιακάβα καί 29-5 Δεκεμβρίου “Γιούλικα,, 
μέ τήν Πάουλα Βέσσελυ.

Ρέξ·. 22—28 Νοεμβρίου “Τό διπλοΰν έγκλημα τής 
γραμμής Μαζικό,, μέ τόν Βικτώρ Φρανσέν καί 29—5 
Δεκεμβρίου “Υπό τό βλέμμα τοϋ Βούδδα,, μέ τόν 
Πώλ Μιοΰνι, ταύτοχρόνως μέ τό “Αττικόν,,.

Όρφεύς ; 22—28 Νοεμβρίου “Ο ταχυδρόμος τοΰ 
Νότου,, μέ τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ καί 29—5 Δεκεμ
βρίου “Η ζωή τοΰ Αιμίλιου Ζολά„ μέ τόν Πώλ 
Μιοΰνι.

Τιτάνια: 22—28 Νοεμβρίου “Πόρτ Άρθούρ,, μέ 
τόν Βόλμπρυκ καί τήν Ντανιέλ Νταρριέ, ταύτοχρό
νως μέ τό “Σπλέντιτ,, καί 29—5 Δεκεμβρίου“Μαντάμ 
Μποβαρύ,, μέ τήν τραγωδόν Πόλα Νέγκρι.

'Αττικόν ■ 22—28 Νοεμβρίου “Ψυχές στή θάλασσα,, 
μέ τόν Γκάρυ ΚοΟπερ καί 29—5 Δεκεμβρίου “Υπό τό 
βλέμμα τοΰ Βούδδα,, ταύτοχρόνως μέ τό “Ρέξ,,.

Κρόνος - 22—28 Νοεμβρίου “Κυκλών,, μέ τόν "Ερ- 
ρολ Φλύν καί 29—5 Δεκεμβρίου “Στιγματισμένες 
γυναίκες,, μέ τήν Μπέττύ Νταΐβις.

Σπλέντιτ 22—28 Νομεβρίου “Πόρτ Άρθούρ,, ταυ- 
τοχρόνως μέ τό “Τιτάνια,, καί 29—5 Δεκεμβρίου 
“Πόρτ Άρθούρ,, διά δευτέραν έβδομάδα.

Πάν&εον 18—24 Νοεμβρίου “Αγαπώ δλες τής 
γυναίκες., μέ τόν Γιάν ΚιεποΟρα καί 25—1 Δεκεμ
βρίου "Ο πΰργος τής Βαρσοβίας,,.

'Απόλλων 22—28 Νοεμβρίου “Ανήσυχες ψυχές,, μέ 
ήν "Άννα Στέν καί 29—5 Δεκεμβρίου “Υπόγειος θά
νατος,,.

* * *
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον έπραγματοποιή- 

θησαν ύπό των διαφόρων κεντρικών Κινηματοθεάτρων 
τών 'Αθηνών α’ προβολής τά κάτωθι εισιτήρια, ώς έξής :

Έβδομάς 15 — 21 Νοεμβρίου 1937
ΠΑΛΛΑΣ Τά μαργαριτάρια τοΰ στέμματος» (Les per-

les de la couronne), Σασά Γκιτρύ.
Δευτέρα 15 Νοεμβρίου Εισιτήρια 2301
Τρίτη 16 » » 2640
Τετάρτη 17 » » 2599
Πέμπτη 18 * » 2182
Παρασκευή 19 » » 1888
Σάββατον 20 » » 2606
Κυριακή 21 » 2957

Τό δλον 17173
ΟΡΦΕΥΣ « Είς τήν υπηρεσίαν τής Γαλλίας» (Marthe

Richard). Ερικ φόν Στροχάίμ.
Δευτέρα 15 Νοεμβρίου Εισιτήρια 2490
Τρίτη 16 . » » 2243
Τετάρτη 17 > » 2212
Πέμπτη 18 » » 1764
Παρασκευή 19 » » 1521
Σάββατον 20 » » 2099
Κυριακή 21 » » 5151

Τό δλον » 17480
ΑΤΤΙΚΟΝ «Ή κυρία μέ τάς καμελίας» (Camille),

Γκρέττα Γκάριιπο, γαλλική έκδοσις.
Δευτέρα 15 Νοεμβρίου Εισιτήρια 2039
Τρίτη 16 D » 2483
Τετάρτη 17 » » 2357
Πέμπτη 18 » » 2344
Παρασκευή 19 » » 1889
Σάββατον 29 > » 2607
Κυριακή 21 » » 4289

Τό δλον » 18008
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «‘0 Φόβος» (La Peur), Γκαμπύ Μορλαί.
Δευτέρα 15 Νοεμβρίου Εισιτήρια 625
Τ ρίτη 16 » » 946
Τετάρτη 17 > » 1111
Πέμπτη 18 » » 1007
Παρασκευή 19 » » 1056
Σάββατον 20 > » 1460
Κυριακή 21 » » 1738

Τό δλον 7943

Τό δλον 20465

ΡΕΞ ‘Η κυρία μέ τάς καμελίας» (Camille), Γκρέττα
Γκάρμπο., αγγλική έκδοσις.

Δεύτερα 15 Νοεμβρίου Εισιτήρια 2795
Τρίτη 16 > > 2748
Τετάρτη 17 » » 2640
Πέμπτη 18 > > 2349
Παρασκευή 19 » » 2052
Σάββα'ον 20 > > 2855
Κυριακή 21 » » 5026

Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 
τοΰ αύτοΰ έργου κατά τήν σύγχρονον 
προβολήν του είς τό «’Αττικόν»....................... 18008

Σύνολον είσιτηρίων 38473
ΤΙΤΑΝΙΑ «Τά ψεύδη τής Νίνα Πετρόβια» (Les men-

S'onges de Nina Petrovna), *Ιζα Μιράντα.
Δευτέρα 15 Νοεμβρίου Εισιτήρια 1032
Τρίτη 16 » » 1229
Τετάρτη 17 » » 1275
Πέμπτη 18 » 1237
Παρασκευή 19 » » 1116
Σάββατον 20 » » 1384
Κυριακή 21 » » 2325

Τϋ δλον » 9598

«ΚIΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

ΚΡΟΝΟΣ «Ή Ιστορία γράφεται τή νύχτα» (History is ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Πόρτ Άρθούρ» (Port

Νοεμβρίου

Arthur) Ντανιέλ 
Νταρριέ.

made at night), Σαρλ Μπσυαγιε.
Δευτέρα 22 Εισιτήρια 239b

2131
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη

12
13
14
15
16
17

Νοεμβρίου

»

Εισιτήρια ΗΜ 
» 3159

» 4646
» 1260
» 1403
» 1400
» 1189

Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

23
24
25
26
27
28

Τό δλον

»

1892
1323
1025
1574
3938

14279
Πέμπτη 
Παρασκευή

18
19

» 1124
» 1741 PF- .Τό διπλοΰν έγκλημα τής γραμμής Μαζινό» 

hle“Cr me surla ligne Maginot), Βικτώρ Φρανσέν
(Don-

Σάββατον 20 * » 3580 2120
1970Κυριακή 21

Τό δλον » 20656 Δευτέρα 22 Νοεμβρίου Εισιτήρια
Τρίτη 23 2090

ΠΑΝΘΕΟΝ «Ό ποίγκηψ τών ονείρων» (Night is U ιτριγκηψ Ραμόν Νοβάρρο- Τετάρτη 
Πέμπτη

24
25 » 1862

1715
Εισιτήρια 755

. 1345
» 251

Παρασκευή 26 2585
Σάββατον 
Κυριακή

13
14

Νοεμβρίου Σάββατον 
Κυριακή

27
28

>»
»

Σύνολον
» 3983

16.275
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη

16
17

Τό δλον

» 292
» 348

2991
ΤΙΤΑΝΙΑ «Πόρτ Άρθούρ» (Port^ Arthur)^ συγχρόνως

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου Εισιτήρια 4492

ΑΠΟΛΛΩΝ <Ανήσυχες ψυχές» "Αννα Στέν, β βιζιόν. Τρίτη
Τετάρτη

23
24 3539

2794
Δευτέρα 15 Νοεμβρίου Εισιτήρια 299

» 415
Πέμπτη
Παρασκευή

25
26 » » 2179

3284
Τρίτη 16 , 607 Σάββατον 27 5625
Τετάρτη 17 » 414 Κυριακή 28 25933Πέμπτη 1 8 » EC4 Τό δλον
Παρασκευή 19

20 » 665 Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα εις
Σάββατον

21 , 2241 ιό «Σπλέντιτ» κατα την σύγχρονον 14279Κυριακή
Τό δλον . 5145 αύιοϋ προβολήν. · · ·

Σύνολον Είσιτηρίων 40,272

Έβδομος 8-— 14 Νοεμβρίου 1937 Συιιείωσις : Ή προβολή τοΰ άνωτέρω έργου, συνεχί- 
Ιρτοι είσ τό «Σπλέντιτ» καί διά δευτεραν εβδομάδά

ΠΑΛΛΑΣ < Μιτσοΰκο (Die tochter des Samurai), Σ. 
Χαγιακαβα ΚΡΟΝΟΣ 

Δευτέρα
<Ο κυκλών» (Another Dawn), Ερρολ Φλυν

22 Νοεμβρίου Εισιτήρια 1427

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου Εισιτήρια 2340
» 1939

Τρίτη 
Τετάρτη

23
24
25

» » 1442
1310

Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη

23 * » 1667 Πέμπτη 1235
24
25 » » 13Θ5

1253
Παρασκευή 
Σάββατον 27 » » 1792

3754
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

26
27
28

Τλ Χλπν

» 1943
» 3315
» 13762

Κυριακή . 194041 ό ολον ’ 1Z4U4
ΠΑΝΘΕΟΝ «Αγαπώ δλες τις γυναίκες» (^«Ββ^ toutes lianc-nviv femmes), Γιάν Κιεπουρα.

ΟΡΦΕΥΣ « ■Ο .»·
Πέμπτη 
Παρασκευι 
Σάββατον

18 
g

Νοεμβρίου Εισιτήρια 1 <U4 
1442 
1815 
2489

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη

22
23
24
25

Νοεμβρίου Εισιτήρια
» 1212
» 1285
» 1121
. 1011

Κυριακή 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη

21
22
23
24

»

Τό δλον

»
399
451
501

8801
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

26
27
28

Τό δλον

. 1612
« 3206

10323

ΑΠΟΛΛΩΝ «’Ανήσυχες ψυχές» β' έβδομάς..
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου ΕΙσιτήρια
Τρίτη 23 * *

210
280
319

» (Souls at Sea), 
Γκάρυ Κοϋπερ.

Τετάρτη 24 377
ΑΤΤΙΚΟΝ «Ψυχές οτή θάλασσα Πέμπτη 25

Παρασκευή 26 » 379
608

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον

22
23
24
25
26
27

Νοεμβρίου Εισιτήρια 1229
1291

» 1328
» 1132
» 1033
» 1710

Σάββατον 2<
Κυριακή 2ο

Τό δλον »
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 

τοΰ αύτοΰ έργου καί. είς τόν αυτόν 
Κινηιιατογράφον κατά τήν παρελθου-

1516
3689

5145
» 3411Κυριακή 2 ’

Τό δλον > ~ΪΪΪ34 Σύνολον Εισιτήρια)



18 «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΊΉΡ»

Ό νέος διευθυντής τοΰ «Παλλάς» καί γνώστης 
δσον όλίγοι των κινηματογραφικών πραγμάτων, κ. 
Σπ. Πανταζής, είχε μίαν ευτυχή έμπνευσιν. ’Ε
πωφελούμενος τής εις τήν πόλιν μας κατ’αύτάς 
διαμονής τής γνωστοτάτης γαλλίδος πρωταγωνί
στριας τοΰ κινηματογράφου Όδ. Φλωρέλ, τήν ένεφά- 
νισε έπί μίαν εβδομάδα άπό τής σκηνής τοΰ «Παλ
λάς» πράγμα πούίπύκνωσεν αρκετά τούς θεατός.

Τήν άρχήν αύτήν, δέν θά ήτο άσκοπον ν’ άκο- 
λουθήσουν καί οί άλλοι κινηματογράφοι. Μία τόνω- 
σις τοΰ προγράμματος των μέ τήν μετάκλησιν ξέ
νων καλλιτεχνών πού νά έμφανίζωνται κατά τά δια·’ 
λείμματα, δέν θά παρήρχετο χωρίς αΰξησιν τών 
ε’ισπράξεών των.

* * *
Ή συχνή έμφάνισις τών Α.Α.Β.Β.Υ.Υ. τών πριγ- 

κήπων καί πριγκηπισσών μας εις τά διάφορα κινη
ματοθέατρά μας, άποδεικνύει άφ’ ένός μέν τάς ού· 
σιαστικώς φιλελευθέρας άρχάς των—τάς όποιας φυ
σικά έκτιμά κατ’ άξίαν ό λαός πού τούς χαιρετίζει 
ένθουσιωδώς—καί τήν άγάπην των πρός τήν έβδό- 
μην τέχνην.

Τελευταίως ή Α.Β.Υ. ό Διάδοχος ένεφανίσθη εις 
τό «Παλλάς» κατά τήν προβολήν τής ταινίας «Τά 
Μαργαριτάρια τοΰ Στέμματος» καί εις τό «Ρέξ» κατά 
τήν προβολήν τής «Βικτωρίας».* * *

’Εσχάτως, πρό παντός δέ κατόπιν τής εις τό 
προηγούμενον φύλλον μας άναγραφής τής πληρο
φορίας δτι τήν παραγωγήν τής «Τουέντιεθ Σέντσο- 
ρυ-Φόξ» ήγόρασεν δπως έκμεταλλευθή άπό τοΰδε 
καί έπί μίαν δετίαν, ήτοι μέχρι τοΰ 1942 τό Γρα- 
φεΐον Σκούρας Φίλμς», πολλαί καί ποικίλαι έκυκλο- 
φόρησαν διαδόσεις έν σχέσει μέ τήν τύχην τής “Φόξ- 
Φιλμ Ελλάς Α.Ε.„ Σχετικώς δμως, δέν είναι τίποτε 
είσέτι άκριβές. Τό μόνον βέβαιον μέχρι τοΰδε είναι 
δτι άφίκετο κατ’ αύτάς εις τήν πόλιν μας ό κ. Έδ. 
Λάμπα ώς ειδικός άπεσταλμένος τής Φόξ, ΐνα βοη- 
θούμενος καί άπό ένα λογιστήν καί ένα έλεγκτήν 
τής έταιρίας, άφιχθέντας πρό αύτοΰ, μελετήση τήν 
κατάστ'ασιν καί γνωματεύση έπί τοΰ πρακτέου. ‘Ο 
κ. Λόμπα μετ’ όλιγοήμερον παραμονήν ένταΰθα ά- 
νεχώρησε τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην διά Παρισίους 
δπου θά έκθέση τό πόρισμα τής έκ τής έπιτοπίου 
έξετάσεως τών πραγμάτων άντιλήψεώς του, βάσει 
τοΰ δποίου ή έταιρία θά κανονίση τήν περεταίρω 
πορείαν της. Πάντως, ώς μάς έτόνισεν ό κ. Λόμπα, 
οιαδήποτε καί άν είναι ή ληφθησομένη άπόφασις, 
ή έταιρία θά έκπληρώση πάσας τάς πρός ύπαλλή- 
λους καί οίονδήποτε άλλον ύποχρεώσεις της, βάσει 
τών έλληνικών νόμων. * * *

Δημοσιεύεται κατ’ αύτάς άναγκαστικός Νόμος 
δΓ οΰ έπέρχονται άρκεταί τροπολογίαι εις τόν μέ
χρι τούδε ίσχύοντα Νόμον 445 τοΰ 1937 περί έλέγ- 
χου τών κινηματογράφων καί τών πρός προβολήν 
κινηματογραφικών ταινιών. Διά τοΰ νέου Νόμου— 
τόν όποιον θά δημοσιεύσωμεν αύτούσιον εις τό πα
νηγυρικόν μας τεΰχος - όρίζεται δτι, πρό πάσης προ 
βολής κινηματογραφικής ταινίας ή καί πρό τής ει
σαγωγής της έν Έλλάδι, ύποβάλλεται εις τό ύψυ- 
πουργεΐον Τύπου καί Τουρισμού αίτησις χορηγήσεως 
άδειας μετά περιληπτικής άναγραφής τής ύποθέσεως 
καί δύο άντιτύπων τοΰ κειμένου τών διαλόγων εις 
τήν έλληνικήν γλώσσαν. ’Ανήλικοι κατά τόν νέον 
Νόμον χαρακτηρίζονται οί ηλικίας κάτω τών 14 έτών. 
’Επίσης διά τήν άσκησιν τοΰ έπαγγέλματος τοΰ φω
τορεπόρτερ κινηματογραφικών νέων (έπίκαιρα γεγο
νότα) άπαιτεϊται επίσης άδεια τής επιτροπής έλέγ- 
χου ταινιών. ’Εάν διαπιστωθή κακόβουλος ή επιβλα
βής ένέργεια τών φωτορεπόρτερ, άφαιρεϊται ή άδεια 
ή άπαγορεύεται διά χρονικόν διάστημα μέχρις ένός 
έτους ή άδεια έξασκήσεως τοΰ έπαγγέλματος.

I hum ·ι i
Παρακαλοΰνται θερμ&ς οί κ. κ. Λνταποκρι- 

ταί μας δπως, μάς άποστείλουν τήν κινηαατογρ. 
κίνησιν τής πόλεώς των μέχρι τής 15ης Δε
κεμβρίου διά νά γίνη δυναιή ή δημοσίευσές των 
εις τό έιοιμαζόμενον Πανηγυρικόν τεΰχος τοΰ 
1 938 τό όποιον θά κυκλοφορήση Ανυπερθέτως 
τά Χριστούγεννα.
Πειραιεύς

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό στρατηγός πέ· 
θανε τήν αύγή» «Νέοι άνθρωποι», < Έπανάστασις στό 
Πεκϊνον» καί «Ψυχές στή θάλασσα ».

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή γυναίκα τοΰ κα
ταδίκου» «Ανήσυχες ψυχές», «Τά -ψεύδη τής Νίνα Πε- 
τρόβνα,, καί «Πόρτ Άρθούρ».

Χάϊ Αάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τρόικα», «Πΰρ !». 
«Εις τήν υπηρεσίαν τής Γαλλίας» καί «Τό δειπλοΰν 
έγκλημα τής γραμμής Μαζινό .

Καπιτόλ. Προεβλςήθησαν τά έργα «Μπακαρά» «Πάντα 
μεσ’ τήν καρδιά μου», “Η ιστορία γράφεται τήν νύχτα,, 
καί “Ο Κυκλών,,.

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Υπό τήν σκιάν τής λαι
μητόμου» «Ή χορεύτρια τοΰ μεσονυκτίου», Ή τίγρις τής 
Βεγγάλης,, καί “Η γυναίκα τοΰ καταδίκου,,.

Βαλκάνια. Προεβλήθησαν τά έργα “Μανουελίτσ,, 
‘‘Μαρία Στούαρτ,,, “ιΜυστικός πράκτωρ,, καί “Μιά φωνή 
στό σκοτάδι,,,

Αττικόν. Πρ·εβλήθησαν τά έργα ‘ Καρδινάλιος Ρι- 
σελιέ,, “Καλλιέντε,, “Χέρμαν καί Δωροθέα,. καί “Τ’ από
κρυφα τής ’Αφρικής,,-

Φοίβος (Ταμπουρίων). Προεβλήθησαν τά έργα “Βέρα 
Ίβανόβνα,, “’Αποχαιρετισμός στή σημαία,,, καί “Σπασμέ
νες άλυσσίδες...

Έκλαίρ. (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα “Υπό 
τήν σκιάν τής λαιμητόμου,, “Φωτιές σιήν Κίνα,, "Η πό
λις τής αμαρτίας καί “Πανάμ,,.

'Απόλλων (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα 
“Μαρία Στούαρτ,, “Παρίσι —Πετρούπολις,, “Νέοι "Αν
θρωποι,, καί “Έπανάστασις στό Πεκίνο.

Κρυστάλ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα “Ο’ι 
“Αθλιοι,, “η πριγκήπισσα Νάντια,, καί “Ντεντέ,. 
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ερωτικό ξύπνημα», 
Μαγικές μελωδίες» Ραμόνα , “Ραντεβού στή Βιέννη,, 

“Η χαραυγή τής δόξης,, “Ο Σαρλώ στό μέτωπο,, “Σαμ
ψών., καί "Ο καπιταίν Μπλούντ,, μέ άφαντάστως μεγά- 
γάλην επιτυχίαν.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα Τολμηρά νειάτα», 
«’Αποστολή» «Υπηρεσία κατασκοπείας» Ή φωνή τής 
ζούγκλας», Στά βάθη τοΰ ώκεανοΰ», «Γυναίκες υποκό
σμου» καί «Τό αύτοκίνητον 99». Γοριδάρης
Άλιστράτη

Πάν&εον (Βωβός). Προεβλήθησαν τά έργα “Οί γί
γαντες τών θαλασσών,, “Μητρότης,, ένα τοΰ Μπάστερ 
Κήτον καί “Νεκρά ζώσα,,. Προσεχώς Πανάμ.,.
Δοξάτον

Προσεχώς έναρξις τοΰ νεόκτιστου Κινηματογράφου 
υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ έπιχειρηματίου κ. Παπουτσή μέ 
νέα ήχητικά μηχανήματα "Σινεμεκάνικα,,.
Άρνοστόλιον

Τιτάνια. ’Έπειτα άπό τρίμηνον περίπου διακοπήν έ
καμε έναρξιν τών χειμερινών του παραστάσεων, προεβλή- 
θησαν δέ τά έργα «Είμαι ένας δραπέτης» «Ναυτική πα· 
ρίλασις», «Πέερ Γκύντ», «Ζοΰντ ’Εξπρές», «Στέλλα Πά- 
ρις καί «‘Ο γονδολιέρης τής Βενετίας». Βουιοινας
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i ΚΑΤΗΓΟΡΟ Μιά λέζις πού συνεκλόνισε δλον τόν κόσμο καί τόν έκαμε νά θυμηθή τόν 
j άνθρωπο πού είχε λησμονήσει στό ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ·— “Τό πολύκροτον ΚΑΤΗΓΟΡΩ τό όποιον 
Β έγένετο άφορμή νά σωθή ό ύπό τόσον τραγικός συνθήκας καταδικασθε'ις άθώος λοχαγός Ντρέϋ- 
Β φους„. —Ή μεγαλειτέρα δικαστική πλάνη τών αΙώνων μέ δλους τούς θρυλικούς ήρωάς της...

ΚΛΕΜΑΝΣΩ (Τίγρις), Συν)χης ΠΙΚΑΡ. Συν)χης ΕΣΤΕΡΧΑΖΥ

1 ΑΝΑΤΟΛ ΦΡΑΝΣ ΛΑΜΤΤΟΡΙ ΝΑΝΑ

ΖΟΛΑ·.· θά ήθελα τήν ιδέα τόσο άληθινή, τόσο γυμνή ώστε νά φαίνεται διαφανής καί 
νά έχη τήν στερεότητα τοϋ διαμαντιού μέσα στό κρύσταλλο τής φράσεως... AIM· ΖΟΛΑ

ΙΒΠΗΙβΗΙΟΑΗΧ ΚΟΛΟΧΧΟΕ

|η ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΖΟΛΑ

Ζωντανεμένη σ’ ένα κινηματογρα
φικό μεγαλούργημα, σ' ένα ΜΝΗ
ΜΕΙΩΔΕΣ ΕΡΓΟ, πρό τοΰ όποίου 

δ κόσμος μένει κατάπληκτος.

ΖΟΛΑ!
Τό όνομα πού θά παραμείνη άθά- 
νατό στό πέρασμα τών αιώνων 
Ή πολυτάραχη ζωή τοΰ μεγάλου 
ρεαλιστοΰ συγγραφέως έμψυχωμέ- 

νη άπό τόν ΓΙΓΑΝΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 

ΠΩΛ ΜIΟ Y ΝI
καί κριθεΐσα άπό τήν ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ

ΚΡΙΤΙΚΗΝ ώς ΚΟΡΥΦΩΜΑ
τής καλλιτεχνικής του καρριέρας.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ 

τοϋ μεγάλου σκηνοθέτου

ΒΙΛΧΕΛΜ ΝΤΙΤΕΡΛΕ

ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ WARNER BROS
εκμετα.λλ.ευ2ις;

I WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS
HELLAS A. E.

ΑΘΗΝΑΙ Πατησίων 32 ΘΕΣ)ΝΙΚΗ Τσιμισκή 41


