
Ή μεγαλειτέρα δραματική ήθοποιός ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΙΒΙΣ ή άνακηρυχθεΐσα ύπό τής Ακαδημίας 
τών Καλών Τεχνών ώς ή ·πρώτη καλλιτέχνις τοϋ 1936· καί ό ΦΡΑΝΣΟΤ ΤΟΝ πρωταγωνιστούν 
στό δραματικό άριστούργημα «ΜΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ παραγωγής Warner Bros, τό όποιοι· 

προβάλλεται τήν προσεχή έβδομάδα στόν ΟΡΦΕΑ·,
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ΕΒΔΟΜΑΣ

Miffl · GOLDWiN ■ ΜΑΪΕΒ
5 ΜΕΧΡΙ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΟΡΦΕΥΣ

ΖΒΓΚΦΙΕΛΝΤ
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ TQN ΓΥΝΑΙΧΟΝ

ΜΥΡΝΑ ΛΟ ¥ — ΟΥ ΓΛΛΙΑΜ ΤΤΑΟΥΕΛ ΛΟΥΊ'ΖΑ ΡΑ ΐ'ΝΕΡ

ΑΤΤΙΚΟΝ

Η ΦΥΓΗ ΤΟΥ ΤΑΡΖΑΝ
ΤΖΟΝΝΥ ΒΑΊ ΣΜΥΛΛΕΡ - ΜΩ IN ΟΣΟΥΛΛΙΒΑΝ

ΠΑΛΛΑΣ

ΟΧΙ ΠΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ!
ΤΖΟΑΝ ΚΡΑΟΥΦΟΡΝΤ — ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΓΚΟΜΕΡΥ — ΦΡΑΝΣΟΤ ΤΟΝ
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ΗΡΩΙ ΚΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ
δράσιάσύγκριτο στό είδος του ναυτικό Αριστούργημα γεμάτο ζωή, νειάι 

έμψυχώνουν ή μεγαλειτέρα χορεύτρια τοΰ κόσμου

Μόνον ή ζωή και ή ώραιότης ένός φιλμ τοΰ έξασφαλίζουν τήν έπιτυχίαν.
Αύτά συνεδυάσθησαν καί έθριάμβευσε τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα είς τόν κινηματογράφον. 

ΟΡΦΕΥΣ ή ώραιοτάτη ταινία

ΡΟΥΜΠΥ ΚΗΛ€Ρ 
Ο ΛΟΥίΞ STON 

καί ό συμπαθέστατος ΝΤίΚ ΠΑΟΥΕΑ

Μεγαλειώδεις σκηναΐ άπό τήν ζωήν τής μεγαλειτέρας Ναυτικής άκαδημίας τοΰ κόσμου. 
Ηνωμένων Πολιτειών, μέ όλόκληρον τό μεγαλεϊον της.

’Ηρωισμοί άφάνταστοι -Παρελάσεις πρωτοφανείς —Δραματικαί περιπέτειας.
Κολοσσιαΐον δημιούργημα τοΰ δαιμονίου Ούγγρου σκηνοθέτου ΦΡΑΝΚ ΜΠΟΡΖΑΤΖ 

ΕΙζ τήν διάθεσιν τοΰ όποιου έτέθη ύπό τής ’Αμερικανικής Κυβερνήσεως δλόκληρος ό στ 
της τοΰ 'Ατλαντικού Ωκεανού.
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ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΟΙ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΟΡΦΕΥΣ και ΠΑΝΟΕΟΝ

έπρόβαλλαν συγχρόνως τό πολύκροτο μεγαλούργημα

ρ Α /η Ο Ν Α
(ταινία έξ όλοκλήρου έγχΊρωμος

Τό περιπαθέστερο έρωτικό ποίημα πού 
γράφηκε ποτέ, "γυρισμένο,, μέσα στά μα
γευτικά τοπεΐα τής παληάς Κ«Σ.ιφορνίας 
καί ζωντανεμμένο άπό τήν ΛΩΡΕΤΤΑ ΓιΩΓΚ 
καί τόν ΝΤΟΝ ΑΜΙΤΣΕ

ΕΝΑΧ ΘΡΥΛΟΣ ΠΟΥ ΗΑΝΑΖΗ

Μιά μιγάδα πανέμορφη μέ λάγνα χείλη και 
μάτ(α φλογερά, πλασμέιη γιά τόν έρωτα, 
συν θέτει τής στροφές τοΰ πιό παθητικού 
ροΧ/άντσου όλων τών έποχών.

Άπό τά άριστουργήματα τής

ΤΟΥΕΝΤΙΕΒ ΣΕΗΤΣΟΡΥΦΟΞ ΦΙΛΜ
Κεντρικά Γραφεία 

Έμμ. Μπενάκη 6 — Άθήναι 
άρ, Τηλεφ, 22654

Υποκατάστημα θεσ)νίκης 
Όδός Τσιμισκή άρ. 7 

άρ. Τηλεφ. 28.95

ΤΙΤΑΝΙΟΝ, ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΝ ΑΧΥΓΚΡΙΤΟΝ...
Μόνον έτσι μπορεί νά χαρακτηρισθή τό φίλμ πού άληθώς θά μείνη άλησμόνητον 

είς δλ'ους τούς αιώνας

II ΕίΕΑΑΣΙί ΤΗΣ ίΑΑΦΡΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ
(KPI/AAIKOS ΠΟΛ€Λ\Ο2)

Ανάμεσα 
ραδιουργίας 
πη !.... άλλ’

άπό άφάνταστες σκηνές πλούτου καί χλιδής, 
καί σκληρότητας γεννήθηκε μιά πελώρια άγά 

, _____ δταν πιά ένοιωσε πώς ή καρδιά τής γυναίκας
πού έλάτρευσε δέν άνήκε πιά σ’ αύτόν, άλλά στόν ΑΔΕΛ
ΦΟ ΤΟΥ, έκάλπασε μέ μιά τυφλή δρμή, μέ τήν καρδιά 
ματωμένη, πρός τόν θάνατο συμπαραούροντας καί τούς 
θρυλικούς “600,,

ΤΗΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ
στήν κολασμένη κοιλάδα τής Κριμαίας γιά νά θάψη μέσ 
άπ’ τά χείλη του πού τά σφράγισε γιά πάντα δ θάνατος 
τό ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟ-

Έτσι έγράφηκε ή ύπεροχώτερη σελίδα τής στρατιωτι
κής Ιστορίας τής Αγγλίας.

Τό τιτάνιο αύτό φίλμ γυρίσθηκε άπ’ τόν περίφημο σκη
νοθέτην ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΡΤΙΖ δ όποιος χρειάσθηκε 29 μήνες 
έχοντας ώς Τεχνικόν σύμβολον τόν "Αγγλον άξιωματικδν 
τοΰ άποικιακοΰ στρατού EROCHFORT JOHNS

Έκτίσθησαν μυθικά παλάτια ΜΑΧΑΡΑΓΙΑΔΩΝ,
Φρούρια δλόκληρα στις πιό άγριες έκτάσεις τής ΠΕΡ

ΣΙΑΣ
Έγένοντο κυνήγια λεοπαρόάλεων καί άλλων άγριων 

θηρίων.
Έχρησιμοποιήθησαν 15.000 άλογα και 20.000 πρόσωπα.

Η ΕΠΕΛΑΣΙΣ

ΤΗΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ
Είναι μιά μεγαλειώδης Εποποιία, πού περικλείει 

πιό συγκλονιστική ’Ερωτική Τραγωδία καί γιά νά δημιουρ- 
- γηθή έδωσαν τά νειάτα τους, τήν ώμορφιά τους, τήν τέχνη 

τους τό άλησμόνητο ζευγάρι τής ταινίας
•ΚΑΠΙΤΑΙΝ ΜΠΛΟΤΝΤ,,

ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝΝ * ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΕ ΧΑΒΙΛΛΑΝΤ
Προεβλήθη συγχρόνως είς τούς δύο μεγαλειτέρους κινηματογράφους των Αθηνών

Τό καύχημα τής

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILIS HELLAS λ
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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΔ'ΦΑΝΣΙΣ
HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Γραφεί» : ‘Οδό; SA2KP ΑΤΟΥΣ άριβ. 43 
(Α ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 4) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου : 52-400

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έτπσία · . · Δρχ. SCO
Δνά τούς ’Οργανισμού;" 
Δημοσίου Δικαίον καί 
Τοαπέζάς-Έτήσία Δοχ. 1000 
Διά τάς Άν. Έταιρ. » 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

ΑΙ συνδρομαί άτταραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΕΤΟΣ Ιή' ΑΡΙΘ. 6 (397)
______ _____________________________________________ _____
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ΤΟ ΕΤΟΣ 1937 ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
Εις τό Χόλλυγουντ, τήν πρωτεύουσαν τοϋ Κινηματογρά

φου, υπάρχει ένας περίφημος μάντις ό όποιος κατέστη πε
ριφημότερος άπό τάς επιτυγ,εστάτας προβλέψεις σου κατά τό 
τελευταϊον έτος 1936.

Ό Νταρέος. όπως ονομάζεται, θεωρείται απολύτως 
άλάν8·αστος μάντις και είναι ό μόνος άνβ-ρωπος πού ενα
σκεί διά τών προβλέψεων του άφάνταστον επιρροήν έπί τών 
«αστέρων·· τοΰ κινηματογραφικού στερεώματος.

"Οπως κάθ-ε έτος, ό Νταρέος έπροφήτευσε καί γιά τό 
1937 όσα πρόκειται νά συμβούν εις τούς μεγαλυτέρους 
άστέρας τοϋ Χόλλυγουντ.

Πρέπει νά σημειωί)·ή ότι, εις τά 4 τελευταία -χρόνια αί 
προβλέψεις του έπηλήθευσαν κατά τά τέσσαρα πέμπτα, 
πράγμα πού έμεγάλωσε τό κύρος του. Γιά τό 1936. επί 
παραδείγματι. είχε προείπει τά έξής :

1) Θάνατον αρκετών γνωστών προσώπων τοϋ κινηματο
γράφου.

2) Διαζύγιον άρκετών αστέρων.
3) Γάμον τριών περίφημων όνομάτω/.
4) Γιά τήν Γκρέτα Γκάρμπο: απέκλεισε τόν γάμον και 

προέβλεψε δτι 3-ά έπέθαινε ένα αγαπημένο της πρόσωπον 
και δτι θ-ά άρρώσταινε.

5) Γιά τόν Κλάρκ Γκέϊμπλ : έπροφήτευσε οικογενεια
κήν δυστυχίαν, χωρίς δμως διαζύγιον. και ένα σοβαρόν 
δυσάρεστον περιστατικού περί τά τέλη τοϋ έτους.

6) Τιά τήν Νόρμα Σήρερ: είπε δτι πρέπει νά προσέχη 
τήν υγείαν τοϋ συζύγου της Τάλμπεργκ καί δτι 3-ά πρωτα
γωνιστήσω σέ ένα εξαιρετικά μεγάλο φιλμ.

8) Γιά τήν Κλωντέτ Κολμπέρ: ένα ερωτικό μυδ-ιστόρη
μα μέ κάποιον ιατρόν.

9) Γιά τήν Μύρνα Αόϋ: ένα αεγάλον έοωτα εντός τοϋ 
1936.

10) Γιά τόν 1'ζόιν Μπάρρυμορ : ότι τόν απειλεί μιά σο
βαρή άρρώστεια.

11) Γιά τήν Μαιρην Πικφτρδ: αρραβώνας καί προσεχή 
γάμον μέ τόν Μπούντυ Ρότζερς.

’Ιδού τώρα καί δ.τι συνέβη πραγματικώς :
1) Έπέθ-αναν ό Τζών Τζίλμπερτ. δ "Ιρόινγκ Τάλμπεργ 

καί ό Χένρυ Οΰώλταλ.

3) Έπανδρεύθ-ηκαν ο: Ντίκ Πάουελ καί Τζόαν Μπλόν- 
τελ, ή Κλωντέτ Κολμπέρ, ή Μύρνα Αόϋ. ό Φρέντ Μάκ 
Μούρραιη.

4) Ό ’Ίρβινγκ Τάλμπεο^κ·. ί βποιο.ς, άπή^α^ε, ήτο πρρστ 
φιλής εις εις’την Υκάρμπο περισσότερον άπό κάθε άλλο 
πρόσωπον τοϋ Χόλλυγουντ. Καί σήμερα ή υγεία τής Γκρέ- 
τας είναι πολύ κλονισμένη.

·’>) Ό Κλάρκ. Γκέϊμπλ έδυστύ-χησε εις τό σπίτι του και 
•χώρισε. δίχως νά πάρη διαζύγιον.’ Τελευταίως, μία ζυ 
οία προσπαθεί νά τόν έκβιάση. βεβαιώνοντας δτι τήν άπε

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος... Δρ. 20.— 
Ή σελίς. . . . · 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

Ίδιαίτεραι συμφωνίαν 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΛΡΧ.1Ο

πλάνησε άλλοτε καί δτι άπέκτησε μαζί του ένα κοριτσάκι.
6) Ό Τάλμπεργκ έπέθ-ανε. 'Η Σήρερ έπαιξε εις τό με- 

γαλύτερόν της φιλμ, τό «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα».
7) Ή Σίρλεϋ κινδυνεύει τόσον άπό τούς “κιντνάππερς··. 

ιόστε ή κυβέρνησις έβαλε νά τήν φρουρούν ειδικοί αστυνο
μικοί.

8) Ή Κ λωντέτ Κολμπέρ έπανδρεύθ-ηκε μέ τόν ιατρόν 
Τζόελ Πρέσσμαν.

9) Ή Μύρνα Αόϋ έπανδρεύθ-ηκε μέ τόν "Αρτουρ Χορν- 
μπλάου.

10) Ό Μπάρρυμορ ένοσηλεύθ-ηκε έπανειλημμένως είς 
τήν κλινικήν, κατά τό περασμένον έτος.

11) "Ολα δείχνουν δτι πολύ γρήγορα 3-ά έορτασ3·οΰν οί 
γάμο: Πικφορδ—Ρότζερς.

Αί προφητεία: τοϋ Νταρέος γιά τύ καινούργιο έτος είναι 
κάθ-ε άλλο παρά ρόδινα:. Προβλέπει δυστυχίας, τραγωδίας, 
σκάνδαλα, κινδύνους, πόνους, μέ άντιστάθ-μισμα άπό έλα- 
χίστας χαράς, επιτυχίας καί γεννήσεις.

Βεβαιώνει δτι θ-ά πεθ-άνουν εις τό 1937 πέντε γνωστά: 
προσωπικότητες τοϋ Χόλλυγουντ. "Ας σημειωθ-ή δέ δτι, πρό 
όλίγων ή μερών, έφθ-ασε ή εϊδησις τού έξαφνικού θ-ανάτου 
τού ρεζισσέρ Μπολεσλάφσκυ.

Τρεις άπό τάς περιφημοτέρας ήθ-οποιούς Θά γίνουν μη

Εις τό 1937. τό Χόλλυγουντ Θά δή σκάνδαλα σοβαρώ- 
τερα άπό τά περυσινά. Κατάσκοποι, έκβιασταί, ύποπτα 
υποκείμενα κάθε είδους Θά άναστατοϋσουν τήν πρωτεύουσαν 
τού κινηματογράφου. Θά άποκαλυφθ-ούν διάφορα ‘•άπλυτα··. 
Θά κινδυνεύσουν περίφημα πρόσωπα.

Δέν θ-ά συμβή δμως οϋτε ένα διαζύγιον σκανδαλώδες. 
Θά έλαττωθ-ή μάλιστα σημαντικά ό άριθ-μός τών διαζυγίων.

"Ας ΐδούμε τώρα τί προλέγει ό Νταρέος γιά τούς γνω- 
στοτέρους ήθ-οποιούς :

Νόρμα Σήρερ.— Παρ’ δλην τήν έκδηλωμένην θ-έλησίν της 
νά άποσυρθ-ή άπό τόν κινηματογράφον, θ-ά γυρίση άλλα 
τρία φίλμ. πού θ-ά άποτελέσουν ίσαρίθ-μους θ-ριάμβους της. 
Κάποιο σύννεφο δμως σκιάζε: καί πάλιν τήν ζωήν της. 
Κατά πάσαν πιθ-ανότητα. 3·ά χάση, μετά τόν άνδρα της, 
και δεύτερον άγαπητόν της πρόσωπον.

Τζίν Χάρλοου καί Ντίκ Πάουελ. — Πρόκειται νά παν 
δρευύούν. Δέν είναι γεννημένοι δμως νά δημιουργήσουν εύ- 
τυχισμένον άνδρόγυνον. Έν τούτοις, άν έχουν άντίληψιν, Θάρ
ρος καί αγάπην, ήμπορεϊ νά άλλάξουν τό πεπρωμένον των 
καί νά ευτυχήσουν μαζί.

Γκρέτα Γκάρμπο.— Ή υγεία της θ-ά κινδυνεύη συνε
χώς, καϊ μάλιστα σοβαρώτερα παρά συνήθ-ως, τόσον ώστε 
θ-ά άναγζασΒ-ή νά άποτραβηχθ-ή -βίά νά ζήση -εις κάποιο 
ήσυχον μέρος. Τό μέλλον της παρουσιάζεται πολύ ταρα- 
γμένον. Θά πεθ-άνη ένα προσφιλές της πρόσωπον.

Ρόμπερτ Ταίϋλορ καί Βαρβάρα Στάνβικ. — Είναι προ<«· 
ρισμένο: νά κάμουν έναν άπό τούς εύτυχεστέρους γάμους 
τοϋ κινηματογραφικού κόσμου. Θά ζήσουν ενωμένοι γιά 
πάντα, χωρίς νά γνωρίσουν τό διαζύγιον. ("Οπως βλέπομε

ό Νταρέος δέν δίδει σημασίαν είς τάς διαδόσεις περί γά
μου Γκάρμπο—Ταίϋλορ). . , ..

Φρέντυ Μπαρτόλομιου καί Σιρλευ Τ εμπλ.— Ο Νταρέος 
ποοβλέπει γι’ αυτούς επιτυχίας, κάποιαν μικρήν άρρώστεια 
καί μίαν απόπειραν άπαγωγής, άλλά άποτυχημένην.

Ζανέτ Γκέϋνορ. — Τό 1937 Θά τής φέρη τόν έρωτα. Θά 
αναγγελθούν οί αρραβώνες της. Τό στάδιόν της θ-ά έξακο- 
λουθ-ήση νά είναι λαμπρόν.

Αωρέττα Γΐούνγκ. — Θά πανδρευόή τόν ρεζισσέρ Σοοτερ- 
λαντ, ό όποιος τής κάμνει κόρτε άμείλικτον. ’Αλλά Θά δυ· 
στυχήση μαζί του.’ Έξ άλλου ή υγεία της κινδυνεύει. Έν 
γένει ΐό 1937 θ·ά 4·/.ίμερόν.

Κλάοζ Γκέϊμπλ.—Αέν θ-ά ‘//°Ρ^74 άπο την γυναίκα του. 
"Ολα δείχνουν δτι οί δύο σύζυγοι 3-ά μείνουν ενωμένοι. Ε
πομένως ή Κάρολ Αόμπαρντ δέν θ-ά ήμπορέση νά παντρευ- 
θ-ή μέ τόν Κλάρκ. Γκέϊμπλ. Ό Κλάρκ πρέπει νά προσέχη 
πολύ τήν ύγείαν του. άλλέως θά πάθ·η μιαν άρρώστεια σο
βαρήν πού ήμπορεϊ νά τόν όδηγήση εις τόν τάφον.

Γκάρυ Κούπέρ. — Οί κακόγλωσσοι θ-ά. είπούν πολλά γι’ 
αύτόν, έπί παραδείγματι δτι μαλώνει μέ τήν γυναίκα του 
καϊ δτι Θά χωρίση. ’Αλλά εκείνος 3-ά διαψεύση δλας αύτάς 
τάς διαδόσεις.

Μύριαμ Χόπκινς. — "Αν δέν λάβη τά μέτρα της, Θά 
κλάψη πικρά. Τήν απειλεί ένα σκάνδαλον. 'Οπωσδήποτε, 
άπό επαγγελματικής άπόψεως, τό 1937 Θά είναι έτος εύτυ- 
γισμένον γι’ αύτήν. "Ισως πανδρευθ-ή με κάποιον ηθ-οποιον 
γεννημένον τόν Δεκέμβριον.

Σιμόν Σιμόν. — Τό έτος της Θά είναι εύτυχισμένον. Ή 
ιδιωτική της δμως ζωή περιβάλλεται άπό ένα μυστήριον.

Μάρλεν Ντήτριχ. — Πρέπει νά προσέχη, διότι τήν α
πειλεί ένα σοβαριότατον σκάνδαλον.

Τσάρλυ Τσάπλιν. — Ό άστρολόγος προβλέπει γι’ αύτόν 
ένα έτος συζυγικής ευτυχίας. Καί βεβαιώνει δτι. παρ’δλας 
τάς διαψεύσεις, ό Τσάπλιν καί ή Πωλετ Γκοντάρ έχουν 
πανδρευθ-ή μυστικά.

Κάθ-ρην Χέπμπουρ/. — Περιβάλλεται άπό άνθ-ρώπους 
πού προετοιμάζουν ένα σκάνδαλον γύρω άπό τό δνομά της. 
Εντός τού έ-.ους. Θά τής συμβή ένας μεγάλος καί έξαφνι- 
κός πόνος.

"Οπως |)λέπομεν. αί προφητεία: τοϋ Νταρέος γ:ά τό 
τρέχον έτος είναι ιδιαιτέρως σκοτεινά: γ:ά τόν άμερικανι- 
κόν κινηματογραφικόν κόσμον!

—Ό έκλεκτός σκηνοθέτης Ρίτσαρ Μπολεσλάφσκη 
είς τόν όποιον όφείλονται μεταξύ άλλων Τό Βαμ' 
μένο πέπλο , Άνδοες μέ λευκά», καί «Ή θεοδώρα 
είναι έξω φρένων , ή τελευταία μεγάλη έπιτυχία 
πού χαλά κόσμον είς τήν ’Αμερικήν, άπέθανε συνε
πείς: ϋπερκοπώσεως. Ό Μπολεσλάφσκυ μόλις είχε 
τελειώσει τό έγχρωμον φίλμ Ό κήπος τοΰ ’Αλλάχ-, 
μέ τήν Ντήτριχ καί τόν Μπουαγιέ, καί εΐχεν άρχίσει 
ένα άλλο είς τά στούντιο Τής -Μέτρο» μέ πρωτα- 
γωνιστάς τήν Μύρνα Λόϋ καί τόν Ούΐλλιαμ Πάουελ.

—Ή Γκρέτα Γκάρμπο. τής όποιας «Ή Κυρία μέ 
τάς Καμελίας· σημειώνει θριαμβευτικήν έπιτυχίαν 
είς τόν Νέον Κόσμίιν, ήρχισε τό «γύρισμα τοΰ νέου 
τΓΙ5 2ργου «Μαρία Βαλέφσκα» μέ συμπαίκτην τόν 
Σάρλ Μπουαγιέ.

_—Τό νέον φίλμ τής Σιμόνης Σιμόν «"Εβδομος 
Ούρανός» πλησιάζι νά τελειώση.

—Ή Ντανιέλ Νταριέ. ή νεαρά γαλλίς πρωταγω
νίστρια τοϋ «Μάγιερλιγκ», προσελήφθη ύπό τής αμε
ρικανικής έταιρίας «Γιουνιβέρσαλ» καί άναχωρεΐ 
κατ’ αύτάς είς Χόλλυγουντ.

—Ό γνωστός χερμανός ήθοποιός "Αντολφ Βόλ- 
μπρυκ, ό όποιος έκλήθη είς τό Χόλλυγουντ ύπό τής 
έταιρίας «R.K.O, διά νά πρωταχωνιστήση είς τήν 
άμερικανικήν έκδοσιν τοΰ «Μιχαήλ Στρογκώφ μετω- 
νομάσθη έκεϊ "Αντον Βόλμπρυκ. Ό Βόλμπρυκ τελεί- 
ώσας τήν έρχασίαν του άναχωρεΐ έντός τών ήμερων 
διά Λονδίνο:.

ΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ
ΘΑ ΕΙΣΑΓΩΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ

Κατόηιν έπιτυχ&ν Svegyei&v tod Διοικ. Σι μ· 
βουλίηυ τί}; «ΠανεΙΙηνίου Ένώσεοας Κινηματο
γραφικής» (II Ε Κ), ύηεγράφη Ληάφααις ύηό 
τών ύπουργών Εθνικής Οίκονομίας καί Οικο
νομικών, διά τής όποίας μετατάσσονται al κι
νηματογραφικοί ταινίαι ίκ τοΰ είσαγωγικοΰ πί
νακας Γ' είς τόν πίνακα Α', τής εισαγωγής τού 
των έπιτρεπομένης παρ’ οίουδήποτε καί είς οί- 
ανδήποτε ποσότητα, ύπδ τούς κάτωθι δρους :

α) Ό είσαγωγενς όφείίει vd ΰποβάλη είς 
τό οίκεϊον τελωνεϊον κατά τήν είσαγωγήν τής 
ταινίας ύπεύ&υνον δήλωσιν, είς τήν όποιαν 
δηλοϋται δτι ή είσαχ&ησομένη ταινία &έλει προ- 
βλη&ή είς πρώτην προβολήν κατά τό άπό 1ης 
'Οκτωβρίου μέχρι 15 Μαΐου διά τό τρέχον καί 
μέχρι 1 Μαΐου διά τό έπόμενον χρον. διάστημα

β') Ύπεύ&υνον δήλωσιν δτι είσαγομένη 
ταινία -δέλη προβλη&ή είς πρώτην προβολήν 
είς κινηματογράφον τών Άβηνών μέ είσιτήριον 
πλατείας άπό 20 δραχμάς καί άνω, ή κάτω 
τών 20 δραχμών καί έπί όλόκληρον έβδομάδα, 
πρός δέ δτι κατά τήν έβδομάδα ταύτην δέν δέ- 
λε< προβλη&ή συγχρόνως είς τόν αύτόν κιτη 
ματογράφον ώς πρώτη προβολή έτέρα ταινία 
μήκους άνω τών 500 μέτρων.

Η είσαγωγή ταινιών προοριζομένων διά κι
νηματογράφους μέ είσιτήριον πλατείας άπό 20 
δραχμάς καί Άνω, τών όποίων ή άξια καδω ί- 
σ9η ύ/τό τή; οίτ’.ία; ’πιτρ-ιπής ’Ελέγχου τιμο
λογίων άνωτέρα τών 200.000 δραχμών διά 
δικαιώματα ίκμεταλλεύσεως καί άξίαν τοΰ πρώ 
του άντιτύπου, άπαγορεύεται.

'Ομοίως άπαγορεύεται ή είσαγωγή ταινιών 
διά κινηματογράφους μέ είσιτήριον πλαιιίας 
κάτω τών 20 δραχμών, τών όποίων ή άξια κα- 
δωρίσδη ώ; άνωτέρω, άνω τών 60.000 
δραχμών.

Τέλος άπαγορεύεται είς τά; διά τήν άγο^σ 
πωλησίαν ξένου συναλλάγματος έξουσιοδοτημέ 
νας Τραπέζας δπω; διακανονίζουν τήν πληιω 
μήν ταινιών, τών όποίων ή άξία καδορίσδη ώ; 
άνωτέρω, Άνω τών 200,000 δραχμών ή τον 
60,000 δραχμών άντιστοίχως.

Τής διαιάξεως περί ύποβολή; ύπευδύνου 
δηλώσεω;, δτι δ είσαγομένη ταινία δέλει προ 
βληδή κατά τό άπό 1ης 'Οκτωβρίου μέχρι 1ης 
ή Ιδης Μαΐου χρονικόν διάστημα, έξαιροϋντ - ι 
αί κινηματογραφικοί Επιχειρήσεις, αί κατά δε 
βαίωσιν τοΰ ύπουργείου Συγκοινωνίας δχοισαι 
έν ταΐς αίδούσαις των έγκαταστάσεις ψύξειο .

Ή χορήγησις συναλλάγματος έλευδέρου ή 
κλήριγκ διά τήν πληρωμήν είς τό ‘Εξωτερικόν 
ποσοστών προερχομένων έ < τή; ίκμεταλλεύσεως 
ταινίας έν 'Ελλάδι, άπαγορεύεται



a «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΤΟΥ Δ0 Κ ΤΟΡΟΣ ΕΠ A ΜΕIΝΩΝ Δ Α

Φίλε Κε Διευθυντά,
Πιστεύω πώς θά μοΰ επιτρέψετε καί μένα, σάν παληό 

συνεργάτη τοΰ «Κ. '/ σιέρος» καί σάν άνθρωπο πού πα· 
λαιότερα χρόνια ασχολήθηκε ειδικά μέ τό Ελληνικό 
φίλμ, νά πή δυό λόγια γιά τήν ελληνική ταινία πού άπό 
χθές παίζεται σέ δυό άπό τούς κεντρικιότερους κινηματο
γράφους τής πρωτευούσης.

Νόμιζα, καί μαζύ μέ μένα καί πολλοί άλλοι, πώς οί 
αποτυχημένες προσπάθειες τοΰ παρε?,θόντος γιά τή δη
μιουργία καθαρά ελληνικής κινηματογραφικής παραγω 
γής, προσπάθειες πού είχαν ώς κίνητρο τις φιλοδοξίες 
μερικών αύτοχειροτονήτων σκηνοθετών καί ώς μέσο τήν 
εύπιστία καλοκαγαθών επιχειρηματιών, είχαν άποτελέσει 
κάποιο διδακτικό προηγούμενο καί πώς κάθε μελλοντική 
προσπάθεια θά έστηριζόντανε σέ γερές βάσεις καί άπό 
άπόψεως σκηνοθετικής εισφοράς καί άπό άπόψεως μηχα
νικών μέσων. Δυστυχώς τό δείγμα τής τελευταίας προσπά
θειας ποΰ μάς παρουσιάστηκε τόσο πομπωδώς, αντί νά 
άφίνη καί ελάχιστες έλπίδες προόδου καί άναπτύξεως 
τοΰ έλληνικοΰ φίλμ. μάς δημιουργεί τουναντίον τις θλιβε
ρότερες σκέψεις γιά τήν καλλιτεχνική δυναμικότητα τόσο 
τών έλλήνων ηθοποιών όσο καί γενικά τής ελληνικής 
κινηματογραφικής βιομηχανίας. Σαλτιμταγκισμός καί πά
λιν σαλτιμπαγκισμός, πού άν γίνωνται ανεκτοί άπό τό κοινό 
τών θεάτρων τών αθηναϊκών συνοικιών, κοινό μέ περιω- 
ρισμένη μόρφωση καί κατώτερα γούστα, γίνονται δεκτοί 
μέ άγανάκτησι στήν όθόνη. έφ’ όσον μάλιστα μιά ταινία 
προορίζεται γιά τό διεθνές κοινό. Δέ φθάνει ή δυσφήμηση 
ποΰ έχει ύ.τοστεϊ ή Ελλάδα κατά καιρούς άπό τούς δια 
φόρους Μαδράδες. γιά νά εμφανίζεται κ ιί ό κ. Τόγκο 
Μιζραχή(Ι): ,. , ,

Πρέπει τέλος πάντων να ληφθοϋν μέτρα γιά νά ι 
ανακοπή ή δυσφημιστική αύτή εκστρατεία κατά τή: καλ
λιτεχνικής Ελλάδος άπό ανίδεους καί ανερμάτιστους σαλ
τιμπάγκους τής τέχνη:. Δέν φθάνει ίσως πού οί προηγού
μενες προσπάθειες στό κινηματογραφικό έπίπεδο έφυγά- 
δευσαν τήν εμπιστοσύνη τοΰ ελληνικού κεφαλαίου πρός 
τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις, ώστε νά μήν είναι 
πιά δυνατόν νά ευδοκίμηση καμμιά σοβαρή προσπάθεια. 
Πρέπει λοιπόν νά φυγαδεύσουμε άπό τό ελληνικό κοινό 
καί κάθε αίσθημα καλλιτεχνικό καί νά προκαλοΰμε τά 
ειρωνικά σχόλια καί τούς οίκτειρμούς τών ξένων γιά τήν 
καλλιτεχνική μας κατάντια:

Είναι καιρό: ή κωμωδία αύτή νά σταματήση. ‘Υπάρ
χει αρμόδιον ‘Υπουργείου, υπάρχουν άρμόδιαι άρχαί. Νά 
τεθή ένας φραγμός στις αχαλίνωτες κερδοσκοπικές επι
διώξεις μερικών έπιχειρηματιών καί μερικών σκηνοθετών 
τής κακής ώρας. Ν' άναλάβη τό ίδιο τό ‘Υπουργείο τήν 
πρωτοβουλία μιας συστηματικής προσπάθειας. Πώς θά 
μπορούσε κάτι νά γίνη, θά μοΰ επιτρέψετε να τό πώ σέ 
ξεχωριστό άρθρο, πού άν έχετε τήν καλωσύνη, φίλε Κε 
Διευθυντά, τό δημοσιεύετε.

Όσο γιά αναλυτική κριτική τοΰ Δόκτορος Επα
μεινώνδα» γιατί νά ιτρωτομιλήση κανείς: Γιά τό βλακώ
δες σενάριο, γιά τήν ήλιθίαν σκηνοθεσίαν ή γιά τούς 
σαλτιμπαγκισμούς τών Ελλήνων ηθοποιιών : Δέν αξίζει 
μά τήν αλήθεια τόν κόπο.

‘Αθήναι 6.4.937
Μ’ εκτίμηση

Κ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ Ν. ΔαΜΙΑΝΟΥ&ΣιΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 74 ■ ΑΘΗΝΑΙ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΟΣ, Η ΑΡΙΘΜΗ- 
ΣΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΦΟΡΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ. -ΟΛΟ/ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ.

ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ_ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Τό Υπουργείου Σιδηροδρόμων, διά τής ύπ’ άριθ. 
13945 έγκυκλίου του πρός άπαντα τά γραφεία έλέγ- 
χου ήλεκτρολογικών έγκαταστάσεων όλης τής ’Ελ
λάδος, άνακοινεΐ δτι, είς τό ύπ’ άριθ. 81 (τεύχος 
πρώτον) τής 2 Μαρτίου 1937 φΰλλον τής έφημερίδος 
τής Κυβερνήσεως έδημοσιεύθη Β. Διάταγμα «περί 
συμπληρώσεως διατάγματος περί άδειων έκτελέ- 
σεως καί πτυχίων έπιβλέψεως ήλεκτρολογικών έγκα
ταστάσεων» εις δ περιλαμβάνονται καί οΐ χειρισταί 
μηχανών Κινηματογράφου μετά τών βοηθών αυτών 
(άπάντων τών ειδικοτήτων) έχον ώς έξής:

Περί συμπληρώσεως τοϋ Νόμου 6422 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Προτάσει τοϋ Ήμετέρου Υπουργικού Συμβου

λίου άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν:
Άρθρον 1.

Οί παρά τάς διατάξεις τοΰ Νόμου 6422 καί τών 
είς έκτέλεσιν αύτοΰ έκδεδομένων ή έκδοθησομένων 
Διαταγμάτων άσκοΰντες έργα, δΓ ά προβλέπεται 
ύπό τής άνωτέρω Νομοθεσίας ειδικόν δίπλωμα ή 
πτυχίον, ώς έπίσης καί οί έργοδόται οί άναθέτοντες 
ή καί άποδεχόμενοι τήν έκτέλεσιν τοιοότων έργων 
παρά προσώπων μή κεκτημένων τά οικεία διπλώ
ματα ή πτυχία, διώκονται κατόπιν μυνήσεως τών 
κατά τόπους έπιθεωρητών ή έποπτών έργασίας ή 
τών οικείων ’Αστυνομικών Αρχών ένεργουσών, είτε 
αύτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αίτήσεως ιδιώτου καί 
είσάγονται εις δίκην δΓ άπ’ ευθείας κλήσεως, τιμώ 
ρούμενοι διά χρηματικής ποινής δρχ. 2.000 μέχρι 
15.C00 ή διά φυλακίσεως 1 μέχρι 3 μηνών ή καί δΓ 
άμφοτέρων τών ποινών τούτων.

Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται μετά τρεις μήνας 
άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος Νόμου-

Γ ηΐ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
Άπλουστεύσατε τόν τρόπον τών συναλλα

γών σας μετά τών διαφόρων κινηματογραφι
κών γραφείων τών ’Αθηνών, διά νά κερδίζετε 

ΧΡΟΝΟΝ — ΧΡΗΜΑ- ΚΟΠΟΥΣ
’Αναθέσατε τήν άντιπροσωπείαν σας είς τό

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

ΒΑΣ. ΓΚΡΕΤΣΗ & Σ’Α
Γραφεία ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ 
Σωκράτους 43 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφ. 52.400

Τό όποιον ίδρύθη 
μέ τόν άποκλειστικόν σκοπόν νά 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΤΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΊΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

ΠΩΑΟΥΝΤΑΙ καθίσματα χειμερινοί) Κινη
ματογράφου μεταχειρισμένα έν καλή καταατά- 
σει καί είς συμφέρουσαν τιμήν. ΩληροφορΙαι 
Βασ. Ποταμιανον, ' Αγίου Μελετίου 1 27 Ά&ήναι
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Παραγωγή : C- C.

οΓδΥΟ ΜΑΓΓΕΣ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις Ε.Κ.Ε·.
Τό γνωστόν λαϊκόν άνάγνωσμα Οϊ δύο μάγκες»1 

διεσκευάσθη μέ τήν σειράν του είς κινηματογραφι 
κόν έργον. Συνεπτύχθη άρκετά ώστε νά μπορή νά 
περιληφθή είς ένα φιλμ διάρκειας 2 ώρών, παρελή- 
φθησαν πολλά έπεισόδια καί πολλαί λεπτομέρειαι, 
άλλά αί γενικαί γραμμαί διετηρήθησαν. Τό κινη
ματογραφικόν στύλ άκολουθεΐ τόν λαϊκόν χαρακτή- . 
ρα τοΰ έργου : απλή τεχνική, χωρίς πρωτοτυπίας ή 
καλλιτεχνικός έρεύνας, καί γενικά άπλό άνέβασμα. 
Τό άξιοσημείωτον είναι δτι οί Δύο Μάγκες ήρε- 
σαν ύπερβολικά στό κοινόν μας καί έσημείωσαν 
έπιτυχίαν άπό τάς σπανίας ’Έργον καθαρώς λαϊκόν 
μέ έξησφαλισμένην έπιτυχίαν

Παραγωγή "Metro-Goldvvyn
ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν Όρφέα· 
dubbing

Έκμετάλλευσις : Μέτρο - Γκόλντουϊν A. Ε.

Τό φιλμ αύτό διεφημίσθη είς τήν Εύρώπην καί 
’Αμερικήν ώς ύπερπαραγωγή. προεβλήθη δέ καί είς 
τήν Διεθνή Κινηματογραφικήν Έκθεσιν τής Βενετίας 
μέ άξιώσεις. Είς τήν πραγματικότητα πρόκειται 
περί ένός συνήθους έργου περιπετειών, άπ’ έκεΐια 
πού άφθόνως μας προσφέρει ό άμερικανικός κινη
ματογράφος Άλλά τό περίεργον είναι δτι παρ’ 
δλον πού πρωταγωνιστούν μεγάλοι «άστέρες», τό 
φίλμ αύτό δέν έχει τήν έπιμέλειαν πού διακρίνει 
κατά κανόνα τάς παραγωγός τής Μέτρο-Γκόλν- 
τουϊν». "Ίσως ύπαίτιος νά είναι ό Τζώρτζ Μάρσαλ, 
ό σκηνοθέτης.

Άπό τούς ήθοποιούς καλοί ό Κλάρκ Γκέημπλ, ό 
Ούάλλας Μπήρρυ καί ό Λέβις Στόν. Άλλά τούς 
έχομε ίδή σέ πολύ άνώτερες δημιουργίες. Ή Τζίν 
Χάρλοου απλώς ικανοποιητική. 'Η Ρόζαλιντ Ροΰσσελ 
νόστιμη άλλά ψυχρή.

Τό φιλμ είς τόν Όρφέα» δέν έσημείωσε μεγά- 
λην έπιτυχίαν. Καταλληλότερον περιβάλλον γι’ 
αύτό είναι οί συνοικιακοί καί έπαρχιακοί κινηματο 
γράφοι, γιά τούς όποιους τό συνιστώμεν άνεπι- 
φυλάκτως.

Παραγωγή 20th Century-- Fox
PAMONA

Όμιλοΰσα άγγλιστί Προεβλήθη συγχρόνως στόν 
«Όρφέα καί στό Πάνθεον* 

Έκμετάλλευσις : ‘ Φόξ Φίλμ A. Ε ,,
Ή θρυλική «Ραμόνα», ζωντανεμένη αύτήν τήν 

φοράν στόν όμιλοΰντα καί μέ φυσικά χρώματα. Ή 
παθητική ιστορία τής ώμορφης μιγάδος είναι άπ’ 
έκεϊνες πού πάντα συγκινοΰν τά πλήθη. Αίνιγμα 
λοιπόν παραμένει τό πώς τό έργον αύτό. πού άνέ- 
βηκε καί μέ μεγάλη διαφήμισι. δέν έσημείωσε τήν 
έπιτυχίαν πού προεβλέπετο. "Ισως έν μέρει νά συ- 
νέτεινε ό συναγωνισμός τοΰ -Κήπου τοΰ Αλλάχ». 
Άλλά γενικά τό πρόβλημα τής Ραμόνας» μάς δίνει 
ένα άκόμη δείγμα τής νοοτροπίας τοΰ κοινοΰ μας. 
πού δέν ξέρει καί τό ίδιο τί θέλει καί τι προτιμά.

Τό φιλμ είναι σκηνοθετημένο άπό τόν Χένρυ 
Κίγκ μέ πολύ γοΰστο καί μέ μεγάλην ευσυνειδησίαν 
Μερικαί εικόνες άποτελοΰν έργα Τέχνης, καί θυμί
ζουν ταμπλώ μεγάλων ζωγράφων·

Ραμόνα είναι ή Λορέττα Γιώγκ. ‘Η ώμορφιά της 

καί ή εύσυνειδησία της άναπληρώνουν τό μεγάλο 
ταλέντο. Ό Ντόν Άμίτσε στόν ρόλον τοΰ Άλεσ 
σάντρο δέν ικανοποιεί. Άντιθέτως οί δευτερεύοντες 
ρόλοι έρμηνεύονται δλοι κατά τρόπον περίφημον. 
Ή Παυλίνα Φρέντερικ, ή παλαιό τραγωδός, στόν 
ρόλον τής Κυρίας Μορένο άψογη. Έπίσης έξαιρετικά 
καλή ή Κάθριν ντέ Μίλ στό ρόλο τής ζηλοτύπου 
ύπηρετρίας. Αξιόλογοι δ ΚέντΤαίηλορ καί δ Τζών 
Καραντάϊν,

Άπό άπόψεως φυσικής άποδόσεως καί συνθέσεως 
τών χρωμάτων, ή «Ραμόνα» σημειώνει ένα σταθερό 
βήμα προόδου·
Παραγωγή C. C. F.

ΤΘ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
Όμιλοΰσα γαλλιστί· Προεβλήθη στό «Ίντεάλ» 

Έκμετάλλευσις: ΜαΟρο Φίλμ

Τό έργον αύτό είναι γνωστόν είς τό έλληνικόν 
κοινόν τόσον ώς μυθιστόρημα δσον καί άπό τήν 
παλαιόν βωβήν έκδοσίν του είς τόν κινηματογρά
φον, μέ πρωταγωνιστάς τόν Ίβάν Μοσζοϋκιν, τόν 
Σάρλ Βανέλ, τήν Νταρλύ καί τόν Νικόλα Κολίν, 
πού είχε προβληθή μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν έπί 
σειράν έβδομάδων στό Πάνθεον».

'Η νέα έκδοσις, πειό μοντέρνα καί περιληπτική, 
περιέχει δλα τά στοιχεία γιά νά άρέση στό κοινόν: 
περιπέτειαν, συγκίνησιν καί αίσθημα. Ερμηνεύεται 
άρκετά ικανοποιητικά, άπό τήν Μπλάνς Μοντέλ. 
τόν Ζάκ Καρέν καί τόν Ρολά Νορμάν·

Γενικά πρόκειται γιά ένα λαϊκόν φίλμ, προωρι- 
σμένο νά συγκινήση τούς λάτρας τών περιπετειών. 
Συνιστάται ιδιαιτέρως διά τήν έπαρχίαν.

Παραγωγή United Artist

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΑΧ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη συγχρόνως στό

dubbing «Παλλάς· καί στό «Τιτάνια»
Έκμετάλλευσις: Άστόρια Φίλμ

Τό φίλμ αύτό τό περιμέναμε ένα όλόκληρο χρόνο 
Δυστυχώς δέν ύπήρξε άντάξιο τών προσδοκιών μας.. 
Άλλ’ άς προσπαθήσωμε νά δώσωμε μιά σύντομη 
άνάλυσί του.

’Ένας καλόγηρος έγκαταλείπει τό μοναστήρι 
γιά νά γνωρίση τή ζωή. Συναντάται μέ μιά ώμορφη 
γυναίκα, πού είναι κΓ αύτή θρησκόληπτη άλλά άπο 
γοητευμένη άπό τή ζωή, καί τήν έρωτεύεται. Εκείνη 
άνταποκρίνεται στό αίσθημά του, παντρεύονται καί 
πηγαίνουν νά κρύψουν τήν εύτυχία τους μέσα στήν 
έρημο. ΠερνοΟν ήμερες καί νύχτες παραδεισιακής 
ώμορφιάς έως δτου κάποιος άποκαλύπτει τό μυστι
κόν τοΰ καλογήρου. Άμοιβαΐαι έξηγήσεις καί έπι- 
στροφή τοΰ άσώτου στό μοναστήρι του.

'Ένα τέτοιο θέμα είναι φυσικόν νά ξενίζη τό 
κοινόν μας. Είναι τελείως ξένον πρός τήν νοοτρο
πίαν μας. Άλλά έκτος αύτοΰ τοϋ λείπει ή δράσις, 
ή κίνησις. τό ένδιαφέρον.

Ό Ρίτσαρ Μπολεσλάφσκη, ό μακαρίτης σκηνο
θέτης, προσεπάθησε νά παρουσιάση δσο μποροΰσε 
καλλίτερα τό θέμα ποΰ τοΰ ένεπιστεύθησαν. Επέ
τυχε βοηθούντων καί τών χρωμάτων, μερικά ταμπλώ 
έξαιρετικής ώμορφιάς. Άλλά δυστυχώς τό έργον 
ύστερε! βασικά.

Πρωταγωνιστούν ή Μάρλεν Ντήτριχ καί δ Σάρλ 
Μπουαγιέ. δυό όνόματα άπό τά έμπορικώτερα, τού- 
λάχιστον γιά τήν άγοράν μας. Σ’ αύτούς άποκλει- 
στικά όφείλεται καί ή έπιτυχία πού έγνώρισε τό 
φίλμ. Δυστυχώς άμφότεροι μάς άπεγοήτευσαν 
Εκείνη μέ τό αίώνια χαμένο Οφος της καί τήν
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ψυχρότητά της. καί έκεΐνος έξ αιτίας τοΰ ρόλου του.
Τό καλλίτερο μέρος τοΰ φιλμ είναι ή σκηνή του 

καμπαρέ, ή όποία έχει πολύ χρώμα, είναι ποκύ 
καλά φωτογραφισμένη καί μας δείχνει καί μιά χο
ρεύτρια έξαιρετική.

Τό φιλμ, δπως άνεφέραμε καί παραπάνω, χάρις 
στά όνόματα τών πρωταγωνιστών του, θά έλκύση 
παντοΰ τήν περιέργειαν τοΰ κοινοΰ.

Παραγωγή : C. C. F■
Ο ΕΝΟΧΟΣ

'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό Ρέξ»
Έκμετάλλευσις: Άμολοχίτη, Βουλγαρίδη ■ Α.Ε ΚΕ

Τό φιλμ αύτό είναι άφιερωμένο τρόπον τινά στή 
δυστυχούσα νεολαία. Περιέχει ώρισμένες άλήθειες, 
πού δέν μπορεί νά τις άρνηθή κανείς, καί γι’ αύτό 
τό λόγο έλκύει τό ένδιαφέρον. Τό σενάριο είναι 
διασκευή τοΰ όμωνύμου έργου τοΰ Φρανσουά Κοππέ. 
Χάρις στόν θαυμάσιο διάλογο τοΰ Μπερνάρ Ζιμμέρ 
καί στό ταλέντο τοΰ Ραΰμόν Μπερνάρ, τοΰ σκηνο
θέτου, τό φιλμ παύει νά είναι μελόδραμα τής προ
πολεμικής έποχής γιά νά γίνη ένα τολμηρόν κοι
νωνικόν δράμα.

"Ηλη ή προπολεμική έποχή άναπαρίσταται όλο- 
ζώντανα.

Ό Πιέρ Μπλανσάρ προσφέρει στόν δύσκολον 
βόλον του τήν βασανισμένη του μάσκα. Ή δραμα
τική φυσιογνωμία πού ερμηνεύει, τοΰ επιτρέπει νά 
μεταχειρισθή δλην τήν έκφραστικότητα τοΰ προσώ
που του. Άνταξία του ή γηραιά καρατερίστα Μαρ- 
γκερίτ Μορένο. Συμμετέχει ένα έκλεκτόν έπιτελεΐον 
ήθοποιών, άποτελούμενον άπό τόν Γκαμπριέλ Σινι- 
ορέ, τόν Ζιλμπέρ Ζίλ, τήν Συζέτ Μαΐς. τήν Μαντε- 
λέν ‘Οζεραί καί τήν Ζυνί ’Άστορ.

Τό φιλμ έδώ ήρεσε καί έσημείωσεν έπιτυχίαν

Παραγωγή Cosmopolitan
ΗΡΩΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ

,ΟμιλοΟσα άγγλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα 
ΈκμετάλλευσιςΙΓουώρνερ Φ. Νάσιοναλ A. Ε

Άφιερωμένον είς τό άμερικανικόν πολεμικόν 
ναυτικόν καί είς τούς δοκίμους τό έργον αύτό, παρά 
τόν προπαγανδιστικόν χαρακτήρα του, παρακολου- 
θεϊται εύχάριστα. Τό σενάριο δέν είναι νέον περιέ
χει δμως πολλές χαριτωμένες λεπτομέρειες καί 
γενικά δέν στερείται πνεύματος. Είχε δέ καί τό 
ευτύχημα νά έμπιστευθοΰν τήν κινηματογράφισίν 
του είς τόν Φράνκ Μπόρζαζ, έναν άπό άξιολογω- 
τέρους σκηνοθέτας τοΰ Νέου Κόσμου.

Τό φιλμ έχει ώραιοτάτας εικόνας τοΰ άμερικα- 
νικοΰ στόλου καί τής σχολής τών δοκίμων, θαυμα- 
σίως φωτογραφημένας. Μέ μεγάλην εύχαρίστησιν 
έπανευρίσκομεν τόν Λέβις Στόν σ’ ένα ρόλον άντά- 
ξιόν του, πού τοΰ έπιτρέπει νά δείξη δλην τήν λε
πτότητα τής ήθοποιΐας του καί τήν άριστοκρατικό- 
τητα τής έμφανίσεώς του. Ό Ντίκ Πάουελ συμπα
θής καί άρκετά έξελιγμένος. Ή Ρούμπη Κήλερ γλυ- 
κυτάτη.

Γενικά πρόκειται γιά ένα χαριτωμένο φιλμ, πού 
παρακολουθεΐται εύχάριστα άπ’ άρχής μέχρι τέλους.

Παραγωγή Metro Goldwyn
ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ

‘Ομιλούσα άγγλιστί Προεβλήθη στό «’Αττικόν» 
Έκμετάλλευσις Μέτρο Γκόλντουίν A. Ε.

Τό γνωστόν ποιητικόν δράμα τοΰ Σαίζπηρ, πού 
πρό όλίγων μηνών έπαιξε είς σειράν παραστάσεων 

τό «Βασιλικόν Θέαιρον» τών Αθηνών, διεσκευάσθη 
ύπό τοΰ Τζοΰκορ είς κινηματογραφικόν έργον. Εί- 
μεθα τής γνώμης δτι ή διασκευή αύτή δέν ήταν έπι- 
βεβλημένη. Τά έργα τοϋ Σαίξπηρ γενικά, πλήν 
ώρισμένων έξαιρέσεων, δέν είναι κατάλληλα διά 
τόν Κινηματογράφον. Είδικώτερον τό Ρωμαίος καί 
Ίουλιέττα» μέ τις ύπερβολές του. πού στέκουν μέν 
στό. θέατρο άλλά δχι καί στήν οθόνη, δέν μπορεί 
νά ίκανοποιήση ένα κινηματογραφικώς μορφωμένον 
κοινόν,.Σημειωτέον δτι ό σκηνοθέτης έσεβάσθη άπο- 
λύτως οχι μόνον τό πνεΰμα άλλά καί αύτό τό κεί
μενον τοΰ συγγραφέως, πράγμα πού έχει ώς άπο- 
τέλεσμα νά δίνη καθαρώς θεατρικόν χαρακτήρα είς 
τό φιλμ. Είς τήν έντόπωσιν αύτήν συντείνουν άκόμη 
καί οί έμμετροι διάλογοι.

Άν δμως δεχθώμεν τό φιλμ δπως μάς τό πα
ρουσιάζουν. δέν μποροΰμε παρά νά όμολογήσωμεν 
τό εύσυνείδητον άνέβασμά τ·υ. Ωραία ντεκόρ, γρα
φικά κοστούμια, καλή φωτογραφία καί ικανοποιητι
κή έρμηνεία ήθοποιών Ιδιαιτέρως ή Νόρμα Σήρερ 
είναι μιά ιδεώδης Ίουλιέττα. Έπίσης πολύ καλός, 
άν καί έπηρεασμένος άπό τό θέατρον, ό Τζών 
Μπάρρυμορ ώς Μερκούτσιο Ό Λέσλι Χόουαρντ δέν 
είναι ό τέλειος Ρωμαίος. Τόν άδικεΐ ή έμφάνισίς 
του καί ή ήλικία του.

Γενικά τό φιλμ ήρεσε, ιδίως είς τό ώραϊον φΰλον 
λόγω τής λεπτής αισθηματικής του ύποθέσεως καί 
έσημείωσεν σχετικώς καλήν έπιτυχίαν.

Παραγωγή Warner Bro»

Η ΕΠΕΛΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ
'Ομιλούσα άγγλιστί Προεβλήθη συγχρόνως είς τό 

Ρέξ καί τό ’Αττικόν»
Εκμετάλλευσις: Γουώρνερ /Απρός Φ. Νάσιοναλ Α.Ε.

Διά τό φιλμ αύτό ήσχολήθημεν έκτενώς είς τό 
Πρωτοχρονιάτικο τεΰχος τοΰ «Κινηματογραφικού 
Άστέρος·. Δέν έχομεν λοιπόν παρά νά έπαναλά- 
βωμεν,,μέ όλίγας λέξεις δτι, πρόκειται περί έξαιρε- 
τικοΰ έργου, έκ τών ώραιοτέρων πού προεβλήθησαν 
έφέτος, πού άξ'ζει νά τό παρακολουθήση κανείς. 
Ιδιαιτέρως πρέπει νά τονισθή ή μοναδική είς τά 
κινηματογραφικά χρονικά σκηνή τής έπελάσεως 
έναντίον τών Ρώσσων τής έλαφράς ταξιαρχίας, 
άνωτέρα καί αύτών άκόμη τών άρματοδρομιών τοΰ 
Μπέν Χούρ», πού άποτελεϊ σταθμόν είς τήν τεχνι

κήν τοΰ Κινηματογράφου. Τό φιλμ γενικά είναι μία 
συνεχής έναλλαγή συναρπαστικών έπεισοδίων, σκη- 
νοθετημένων μέ τά τελειότερα τεχνικά μέσα καί μέ 
σπατάλην χρήματος, πού τά εμψυχώνει τό γοητευτι
κόν ζεΰγος Έρρολ Φλύν-Όλίβια ντέ Χάβιλαντ.

Ή «Έπέλασις τής έλαφράς ταξιαρχίας προε
βλήθη συγχρόνως είς τούς κινηματογράφους Ρέξ» 
καί «’Αττικόν» καί έσημείωσεν, δπως ήτο φυσικόν, 
λαμπράν έπιτυχίαν.

Παραγωγή «Metro - Goldwyn»

II ΠΟΛΙΣ ΓΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ
(Σάν Φραντζίσκο)

'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη ταύτοχρόνως στό 
dubbing Ρέξ» καί τό «’Αττικόν»
Έκμετάλλευσις Μέτρο · Γκόλντουίν Α· Ε·

Τό φιλμ αύτό είναι άπό τάς τελευταίας δημιουρ
γίας τοΰ Βάν Ντάϊκ, τοΰ έκλεκτοΰ σκηνοθέτου τών 
Λευκών Σκιών» καί τής «Ρόζ Μαρί . Ό Βάν Ντάϊκ 

δέν παύει νά μάς παρουσιάζη συνεχώς εκπλήξεις. 
Ποτέ δέν μποροΰμε νά είμεθά βέβαιοι γιά ένα έργον

I ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ Β 
!  III—

Ή μυρωδιά τής άνοίξεως, ό καυτερός ήλιος καί 
ή σεληνόφωτες νύχτες τών τελευταίων ήμερών, ήρ- 
χισαν νά παραλύουν όλίγον τήν κίνησιν τών Κινημα
τογράφων τής πρωτευούσης

Μία δμως τελευταία πνοή τοΰ χειμώνος ή όποία 
συνωδεύετο καί μέ όλίγην βροχήν, έδωσε καί πάλιν 
μερικός έλπίδας καλλιτερεύσεως, χωρίς δμως καί 
νά πραγματοποιηθούν.

Πάντως, άπό τοΰδε καί είς τό έξής οί Κινηματο
γράφοι δέν δύνανται πλέον νά άναμένουν μεγάλα 
πράγματα, άπό δέ τοΰ προσεχοΰς Μαΐου. ό είς μετά 
τόν άλλον, θά άναγκάζονται νά άφήνουν τήν θέσιν 
των είς τούς θερινούς, διά νά μή σημειώνουν έκ τοΰ 
άσφαλοΰς ζημίας.

Εκείνοι μόνον οΐτινες άπειλοΰνϋ συνέχισιν τών 
προβολών των καί κατά τήν περίοδον τοΰ θέρους, 
λόγφ τής έγκαταστάσεως είς αύτούς ψυκτικών μη
χανών, είναι ό κινηματογράφος Ρέξ καί ό είς τό κά
τωθι αύτοΰ ύπόγειον, Κινηματογράφος Σινεάκ.

Καί δσον άφορά τήν διέύθυνσιν τοΰ Σινεάκ ίήτις 

του. Παρουσιάζει τήν μεγαλείτερη άνισότητα καί 
άστάθεια στις παραγωγές του.

Τό «Σάν Φραντζίσκο· περιέχει άξιόλογα πράγ
ματα, άλλά δέν μπορεί νά θεωρηθή ώς έπιτυχία 
τοΰ Βάν Ντάϊκ. Έν πρώτοις τό σενάριο είναι άπο- 
τυχημένο. “Ολο τό ένδιαφέρον του συγκεντρώνεται 
στή σκηνή τοΰ σεισμού τοΰ Σάν Φραντζίσκο, δμο- 
λογουμένως δέ σ’ αύτό τό σημεΐον ό Βάν Ντάϊκ 
δείχνει δλην τήν δεξιοτεχνίαν του. Τό μέρος αύτό 
τοΰ φιλμ άποτελεϊ πραγματικόν άθλον-

Έρμηνευταί είναι ή Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ, ό 
Κλάρκ Γκέημπλ, ό Σπένσερ Τρέϊσυ καί δ Τζάκ 
Χόλτ. Οί δύο πρώτοι άδικοΰνται άπό τούς ρόλους 
των. ’Ιδιαιτέρως ή Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ άπέχει πολύ 
άπό τοΰ νά πλησιάση τις δημιουργίες της τής Εύ
θυμης Χήρας» καί τής «Ρόζ Μαρί». Τελευταίως μά
λιστα καταπιάνεται μέ τήν σοβαρή μουσική, γιά 
τήν όποιαν δέν είναι ή ιδεώδης έρμηνεύτρια. Καλ
λίτερος δλων ό Σπένσερ Τρέϊσυ.

Γενικά πρόκειται περί άνομοιογενοΰς φιλμ, τό 
όποιον δμως άξίζει νά δή κανείς. Έδώ έσημείωσε 
άξιόλογη έπιτυχία.
Παραγωγή Togo Mizralii

ϋ ΔΟΚΙΩΡ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
Ομιλούσα έλληνιστί Προεβλήθη συγχρόνως είς τά 

«Τιτάνια» καί «Σπλέντιτ»
Έκμετέλλευσις: Behna Freres

Διά νά γραφή κριτική πρέπει νά ύπάρχη έργον 
πού νά έπιτρέπη τήν άνάλυσιν. Είς τήν προκειμένην 
περίπτωσιν είναι άδύνατος καί ή προσπάθεια άκόμη 
κριτικής άναλόσεως. Ό <Δόκτωρ Επαμεινώνδας», 
έλληνική έκδοσις μιας αιγυπτιακής ταινίας, είναι 
£να κακοψτειαγμένο κατασκεύασμα, άνόητο καί 
χονδροειδές, χωρίς ειρμόν, πού άπευθύνεται μόνον 
αξ κοινόν έξαιρετικά περιωρισμένης μορφώσεως 
καί άντιλήψεως.

Τό κακόν είναι δτι επειδή συμπράττουν έλληνες 
ήθοποιοί ήθέλησαν νά μας παρουσιάσουν τήν ται
νίαν αύτήν ώς έλληνικήν. Δυστυχισμένη Έλληνική 
Κινηματογραφία ! δέν σέ έφθαναν τά δσα άνομη- 
ματα διεπράχθησαν έπ’ όνόματί σου, έπρεπε νά 
προστεθή καί άλλο άκόμη! Καί αύτήν τήν φοράν 
τελείως άδικα. Διότι ή ταινία αύτή ηά&ε άλλο εΐνε 
παςά έλληνική. Ξένη πρός τό έλληνικόν τό πνεΰμα

άπαρτίζεται άπό άνθρώπους πεπειραμένους μέν είό 
τά κινηματογραφικά, άλλ’ άγνοοΰντας τό έλληνικόν 
κοινόν, δέν εϊχομεν τήν άξίωσιν νά έσκέπτοντο δια 
φορετικά, άλλά άπό τήν διέύθυνσιν τοΰ Ρεξ, τόν κ. 
Σκούραν, δέν θά άναμέναμεν τοιούτου είδους πειρά
ματα. Ό έλλην καί ιδίως ό ’Αθηναίος, δέν είναι δυ
νατόν νά πιστεύσωμεν, δτι θά δεχθή νά παραμείνη 
τό θέρος είς μίαν κλειστήν αίθουσαν, όσονδήποτε 
δροσερά καί άν είναι διά νά παρακολουθήση ένα κι
νηματογραφικόν έργον, είς έποχήν μάλιστα πού όρ- 
γιάζουν 40—50 θερινοί κινηματογράφοι, πάσης τά- 
ξεως καί ποιότητος.

Πάντως θά άναμείνωμεν νά Ιδωμεν καί τοΰτο τό 
παράδοξον ίσως καί διδαχθώμεν περισσότερα** * '

Κατά τό παρελθόν είκοσαήμερον προεβλήθησαν 
είς τούς α' βιζιόν κεντρικούς Κινηματογράφους τών 
’Αθηνών, τά κάτωθι κινηματογραφικά έργα κατά 
τάς άκολούθους ήμερομηνίας:

Ρέξ. 22 28 Μαρτίου Ό ένοχος μέ τόν Πιέρ 

ξένη πρός τά ήθη καί έθιμα τοΰ τόπου μας, «γυρι
σμένη» σέ ξένον τόπον, άπό έβραΐον σκηνοθέτην 
καί συγγραφέα, καί μέ ξένα κεφάλαια. Έάν προσε- 
λήφθησαν μερικοί έλληνες ήθοποιοί τής έπιθεωρή- 
σεως καί έάν ό Κυπαρίσσης έγραψε δυό τρία τρα
γουδάκια. δέν έπεται μέ αύτό δτι ή Ελλάς πρέπει 
νά διαφιλονικήση τήν πατρότητα τοΰ Δόκτωρος 
Επαμεινώνδα» ;

Μάλιστα ή γνώμη μας είναι δτι ή σύμπραξις τών 
έλλήνων ηθοποιών, μάλλον ώς άτύχημα πρέπει νά 
θεωρηθή. Διότι κατ’ αύτόν τόν τρόπον δίδεται ή 
εύκαιρία είς ξένους έπιχειρηματίας νά έκμεταλλευ- 
θοΰν δλους τούς άπανταχοΰ “Ελληνας.

Αλλά έκτος τούτου τό φιλμ μάς δυσφημεί καί 
καλλιτεχνικώς. Ποιαν ιδέαν θά σχηματίσουν οί 
εύρωπαΐοι καί οί άμερικανοί διά τήν πατρίδα μας, 
διά τήν κοιτίδα τοΰ πολιτισμού, διά τόν τόπον είς 
τόν όποιον άνεπτύχθησαν καί έλατρεύθησαν δσον 
πουθενά άλλοΰ αί Καλαί Τέχναι, δταν παρακολου
θήσουν τήν έλληνικήν (;) αύτήν ταινίαν. Άπείρως 
προτιμώτερα τά έργα τών έλλήνων κινηματογρα
φιστών, μέ δλα τά πτωχά μέσα πού διαθέτουν_καί 
μέ τά τεχνικά σφάλματά των. άπ’ αύτό τό δήθεν 
πολιτισμένον κατασκεύασμα

’Αλλά καί τεχνικώς άκόμη κρινόμενον τό φιλμ 
είναι κυριολεκτικά άποτυχημένο,ν. Κακός καί έλλει- 
πής φωτισμός, κακή φωτογραφία καί φωνοληψία, 
πτωχή καί άκαλαίσθητη ντεκορασιόν

Τό περίεργον είναι δτι, ή Αίγυπτος διαθέτει άπό 
πενταετίας καί πλέον στούντιο μέ μηχανήματα όμι- 
λοΰντος καί κατά συνέπειαν, έπρεπε νά έχη σχετι
κήν πείραν καί νά μήν ύστερεΐ τόσον παλύ.

Διά τούς ηθοποιούς μας τί νά γράψωμεν ; Είναι 
κακοί μέ δλην τήν σημασίαν τής λέξεως. Άνήκοντες 
δλοι είς τό έλαφρόν μουσικόν θέατρον, τοΰ όποιου 
δλοι γνωρίζομεν τήν κατάντια, διατηροΰν_τά χαρα
κτηριστικά έλαττώματα τών ήθοποιών τής έπιθεω- 
ρήσεως. Ύπερβολές στό παίξιμο καί κακήν ντιξιόν.

Είς τόν κινηματογράφον είδικώτερον τά μειονε
κτήματα αύτά γίνονται άκόμη πιό κτυπητά.

Καί γιά νά καταλήξωμεν: είμεθα τής γνώμης δτι 
δ Τουρισμός, δ όποιος άπηγόρευσεν έργα σάν τόν 
Γαλάζιον ούρανόν», θά έπρεπε νά έπέμββ καί νά 

Ιάπαγορεύση τήν προβολήν τής αιγυπτιακής αύτης 
ταινίας, πού δυσφημεί καλλιτεχνικώς τήν πατρίδα 
■ μας.
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«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΛΟΣ ΑΣΤΗΡy 13

•Ηρωικές καρδιές, καί 5 11 ίδιου «Ζίγκφελδ, όΡβασι 
λευς των γυναικών·. 1

Τιτάνα. 22-28_ Μαρτίου «Ό κήπος τοΰ 'Αλλάχ 
μέ την Μαρ. Ντητριχ καί Σάρλ Μπουαγιέ ταύτο

με 'Τ0κ ’ΑπΡιλίου "Οταν ιιιλά ή
καρδια» και 5 11 Ο δόκτωρ Επαμεινώνδας·.

Παλλας. 22-28 Μαρτίου «Ό κήπος τοΰ ’Αλλάχ· 
*?υτοχρόνως μέ τδ Τιτάνια, 29-4 ’Απριλίου Ό έρως 
όδηγός» και 5 11 ίδιου ’Όχι πειά γυναίκες· .

Λττίχορ 22-28 Μαρτίου-Ρωμαίος καί Ίουλιεττα· 
μέ τήν Νόρμα Σηρερ, 29-4 Απριλίου Ή πόλις τής 
αμαρτίας και 511 ίδιου «Ή φυγή τοΰ Ταρζάν ·

Πανϋτον. 2258 Μαρτίου -Ραμόνα ταύτοχρόνως 
νίατ°κα' Γι?^2·94 ΛπΑΡΐλίθυ ’"ένσημα ή αύτοκτο

Τ 2 ,ι 511 'διού «Σό-Μπώτ· μέ τήν Ιρέν Ντάν.
-^«γτε. 22-28 Μαρτίου «Σερενάτα τοΰ Σοΰμπερτ- 

μέ την Μάρθα "Εγγερθ. 29 4 ’Απριλίου -Παρισινή 
ζωη. και 5-11 ίδιου «Ό δόκτωρ Επαμεινώνδας, ταύ
τοχρόνως με το Τιτάνια.

’AredZ. 22-28 Μαρτίου Ταρζάν», 294 ’Απριλίου 
σσις τΊς έλαψρας ταξιαρχίας· καί 511 ίδιου Ο ένοχος .

4πόΠων. 22-28 Μαρτίου · Οί δύο μάγκες», 29-4 
Απριλίου έπανάληψις τοΰ έργου «Οί δύο μάγκες 
και 511 ίδιου ο κήπος τοΰ ’Αλλάχ.

Κατά τό τελευταίοι· ε ίκοσαήμερον <ί κεντρικ ..ί 
Κινηματογράφοι Λ β,ζιόν τών Αθηνών, έπραγματ ..τιην 
σαν τα κάτωθι εισιτήρια.

ΑΤΤΙΚΟΝ
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Π έτι λασις τής Ελαφρά;
15 Μαρτίου
16
17

Γό όλνΟΙ’

, Εισιτήρια πραγ ιατοποιηθέντα υπό τοΰ 
αυτου έργου, κατά τήν ταύτό/ρονον προ
βολήν εου είς τό PfS.

ΙΙΑΝΘ ΟΝ ’ Παρίσ-Πετρούπολις
Δευτέρα 15 Μαρτίου 
τρίτη 16
Τετάρτη |7 »
Πέμπτη 18
Παρασκευή 19 .
Σάββατον 20
Κυριακή 21

Ταξιαρχίας», Φλΰν.
Εισιτήρια 3603

2232
» 1921
• 1690
’ 1463
• 1787

3663
16359

23023
39382

Ρενάτε Μυλλερ.
Εισιτήρια 723

» ' 597
» 555

• 67ιι
• 801
» 1352

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Τό πράσινο ντόμινο·. Ντανιέλ Νταριέ.
Δευτέρα 15
Τρίτη 16
Τετάρτη 17
Πέμπτη 18
Παρασκευή 19
Σάββατον 20
Κυριακή 21

Μαρτίου Εισιτήρια

Ένοχος». Πιέρ Μπλανσάρ.
Μαρτίου

Ζβδομ,άς 15-21 Μαρτίου 193 7 
ΟΡΦΕΥΣ «Θάλασσες τής Κίνας . Κλάρκ Γκέϊμπί 
*eYteP“ 15 Μαρτίου Είσιτήρ α 
Τρίτη 16 » ,
Τετάρτη 17 .
Πέμπτη 18
Παρασκευή 19 » ,
Σάββατον 20 . .
Κυριακή 21 » ,

2319 
1782
1644 
1464 
1350 
1551 
3454

Τό δλον

ΡΕΞ Ή επελασις
Τό δλον » 13564

τής Έλαφράς Ταξιαρχίας», Ε Φλΰν.
Δευτέρα 15
Τρίτη 16 Μαρτίου Ε σιτήρια 4651

* » 3282Τετάρτη 17
Πέμπτη 18
Παρασκευή 19
Σάββατον 20

♦ ’ 2955
2517

» » 2168
’ ’ 2567
’ · 4883Κυριακή 21

ΠΑΛΛΛΣ «Ό πρίγ
Τό δλον . 23023

κηψ τών δολλαρίων», Γκάρρυ Κοΰπερ.
Δευτέρα 15
Τρίτη 16
Τετάρτη 17
Πέμπτη 18

Μαρτίου Εισιτήρια 1621
’ ’ 1429
’ » 1583
* » 1455
’ » 1140
» , 1637

Παρασκευή 19
Σάββατον 20
Κυριακή 21 ’ . ’ -667

Τό δλον » 11532
ΤΙΤΑΝΙΑ «Οί δύο μάγγες». Γκ. Σινιορέ.
Δευτέρα 15
Τρίτη 16 Μαρτίου Εισιτήρια 3874

» 3347Τετάρτη 17 * * 3856Πέμπτη 18 ’ 1 3182Παρασκευή 19 * 3181Σάββατον 20 » 39ϋ4Κυριακή 21 * ’ 5957
27641

832 
917

1309
1 280 
1225 
1522 
1679

Τό δλον » 8764
ΙΝΤΕΑΛ «
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

ΑΠΑΛΩΝ

Τό σπήτι
15
16
17
18
19
20
21

« Γούπη»

τοΰ μυστηρίου», Μπλόνς Μοντέλ.
Μαρτίου Εισιτήρια 318

203
* · 288
' » 274
’ » 256

• 335
• 869

Το δλον » ~ 2513
’Έντυ Κάντορ.

Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη

ΑΠΟΛΛΩΝ

11
12
13
14

15
16
17

«Άιρηφι

Μαρ-ίου Εισιτήρια

Τό δλον 
ιντας τόν θάνατον».

488
346
481
618
123
101

__ 83
2220

Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

18
19
20
21

Μαρτίου Εισιτήρια 191
156
247
350

Έβδομάς 22 
ΟΡΦΕΔ'Σ «Ραμόνα».

Τό δλον
— 2d Μαρτίου 1937 
Λωρέττα Γιώγκ.

944

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

22
23
24
25
26
27
28

Μαρτίου Εισιτήρια

» »

Τό δλο ν

1172 
1395
1519 
2092
1103 
1622 
2535

11438

ΡΕΞ «Ό
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

22
23
24
25
26
27
28

ΠΑΛΛΑΣ Ό κήπος
Δευτέρα 22
Τρίτη 23
Τετάρτη 24
Πέμπτη
Παρασκευή 26
Σάββατον 27
Κυριακή 28

ΑΤΤΙΚΟΝ • Ρωιιοϊ >ς
Δευτέρα
Τρί τη 23
Τετάρ'η 24
Πέμπτη ν.)
Παρασκευί! 26
Σάββατον 27
Κυ.ιακή •28

ΙΊ TANIA «Ό κήπο
λευ-έρα 22
Τρίτη 23
Τετάρτη 21
Πέμπτη 25
Πσρ.τσκετ η 26
Σάββατον 2 <
Κυριακή 28

Τό δλον

Μ ιρτίου

Τό δλον 
τοΰ Άλλά/ 

Μαρτίου

1675
2541
2871
4093
2382 
3271
4782

21615
Ντήτριχ- Μπουαγιέ. 

5001 
3361 
2782
3381
1381
1698
2941

20545

Εισιτήρια

Εισιτήρια

Εισιτήρια.
1864
2436
3116

2685

Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα υπο του 
αύτοΰ έργου, καί τήν < ", " ·'"-. —λ-χ .«ν -rrnrtRiil-ήν τηυ fix ΙΟ

αύτήν εβδομάδα κα-

ΠΑΝΘΕΟΝ «Ραμόνα
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

24

26

Σύνολον
. Λωρέττα Γιώγκ.

Είσι τήρια

Τό δλον 
πραγματοποιηθέντα ύπό 

______ έργου καί τήν αύτήν 
εβδομάδα κατά τήν ταυτόχρονον προ
βολήν του είς τόν «Όρφέα»

Σύνολον Εισιτηρίων
Σερενάτα Σοΰμπερτ», Μάρθα
22 Μαρτίου Εισιτήρια

Εισιτήρια 
τοΰ αύτοΰ

ΣΠΛΕΝΤΙΤ
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

23

26
27
28

Τό δλον

ΙΝΤΕΑΛ Ταρζάν .
Δευτέρα 
Τρίτη

22 Μαρτίου
23

Εισιτήρια

Τετάρτη 24 *
Πέμπτη 25 ·
Παρασκευή 26
Σάββατον 27
Κυριακή 28

Τό δλον
ΑΠΟΛΛΩΝ «Οί δύο μάγγες , β βιζών,

Δευτέρα 22 Μαρτίου Εισιτήρια
Τρίτη
Τετάρτη 24
Πέμπτη 25 *
Παρασκευή 26
Σάββατον 27
Κυριακή 2S *

Τό δλον

669
633
706

1751
526
746

1754
6758

652
963

1154
2692
1054
1791
3306

11612

2657

1360
1905

21 515
38729

738
720

580
781

1048
5234

11438
10672 

Έγκερθ
1051
1143 
1318
1547
1022 
1568
2075
9734

Τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα προεβληθη 
πόλιν μας καί μία νέα έλληνιστί δμιλοΰσα 
αιγυπτιακής παραγωγής ύπό τόν τίτλον « Ο 
’Επαμεινώνδας» , , . .

Καί ή νέα αύτή έλληνικη ταινία, διεφημισθη ως 
ή πρώτη έλληνική δμιλοΰσα δπως και αί 15 περί 
που προβληθεΐσαι κατά τά παρελθόντα έτη.

Φαίνεται δτι κάθε έλληνική ταινία θα είναι πάν
τοτε ή πρώτη όμιλοϋαα δπως καί οί ύποδυομενοι τα 
διάφορα πρόσωπα ήθοποιοί είς δλας τάς έλληνικας 
ταινίας, είναι πρωταγωνισταί . , , -

Κατά κανόνα λοιπόν, δεύτερα έλληνική δμιλοΰσα 
ταινία δέν θά ύπάρξη ποτέ δπως δέν θά υπάρξουν 
ποτέ είς αύτάς καί δευτεραγωνισται ηθοποιοί.

‘Η ταινία αύτή.....................άλλά περί αυτής ομι
λούν οί ειδικοί περί τών ταινιών συνεργαται μας.

ταινία 
δόκτωρ

Η ίΙΠϊί! TMiM
Πειραιεύς

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα Παρίσι—ΙΙετρούπο-

ίου/αενια ·*. . Τ , ,. -
Σπλέντιτ. ΠροεβλήΟησαν τα έργα «Ή επελασις της 

ελαφρά; ταξιαρχίας», Ο κήπος τοΰ Άλλαχ» και «Οι δυο 
^Χάϊ—Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα Ή δεσποιν'ς 
προϊστάμενη , «Ό ένοχος καί «'Εγκλημα η

Καπιτόλ ΠροεβλήΟησαν τα έργα « Η επελασις της 
έλαφράς ταξιαρχίας , Κατηγορουμένη είσαι ανηλικη ;· και

1 Βαλκάνια. ΠροεβλήΟησαν τά έργα «Ή μικρή έπανα- 
στάτις», «Ταξεϊδι χωρίς τέλος», Ό δρομος πρός την 
δόξαν» καί «Νύχτες αγωνίας». , ,

'Απόλλων (Ν. Κοκκινιας). Προεβλήθησαν τα φιλμ 
«Σπασμένες άλυσσίδες», Κοιτώνες κοριτσιων , «Μια 
νύχτα στήν Όπερα» καί «Ο κήπος τοΰ Αλλάχ».

Έκλα'ιρ (Ν. Κοκκινιας). Προεβλήθησαν τα έργα « Αν
τώνιο Άντβίρσο , Τά δύο κο&όνια» και · Επελασις της 
έλαφοάς ταξιαρχίας». , ,, ·■

Κρνστάλ (Ν. Κοκκινιας). Προεβλήθησαν τα έργα «Λέ
σχη κοριτσιων», «θά σ’ αγαπώ παντοτε.να» και «Μπε- 
τόβεν».
Πύργος

Τιτάνια. ΠροεβλήΟησαν τά έργα «Βικτώρια», «Τοπο 
στά νειάτα», «Μαύρα Μάτια», «Βασιληάς για μια νυ-, 
■/τα ·. «Ό κόμης Όπλικαντό». «Ή μικρά επαναστατις». 
« Η πόρτα τών δνείρων. Γυναίκες πολυτελείας», « Ισιγ
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γάνιχο τραγούδι», «'Αντωνία , «Τρομαχτική έχκρηξις», 
“Ρομάνς,, “Ρεγγίνα,, “Σαγκάϊ,, ‘‘Ο κόμης είναι κορίτσι,, 
“Είδύλλιον στό Βόλγα,, “Ο γονδολιέρης τής Βενετίας,, 
“Μέσα στήν καταιγίδα,, “Ο κλέπτης τών έχατομμυρίων,, 
“Πόλεμος τοΰ έγκλήματος,, “Μόνο γιά μιά νύχτα,, “Οί 
πειραταΐ τής χαμένης νήσου,, “Γκολέμ,, *Ό πό9ο:„ “βυ- 
σία γιά τόν έρωτα,, “Ταξεΐδι χωρίς τέλος,, “Είμαι ένας 
δραπέτης,, “Φτερό στόν άνεμο,, “Βιολί καί πιστόλι,, καί 
“Θά σ’ άγαπώ παντοτεινά,,.

ϋάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Ησαΐα χόρευε,, 
‘Σαβόϊ 217„ “Τά χέρια πού μιλούν,, “Μαριέττσ,, “Βιεν
νέζικα καπρίτσια,, “Κωμωδία τής ζωής,, “Η κυρία μέ 
τάς καμελίας,, “Ουγγρική ραψωδία,, “Η κληρονομιά τοΰ 
“Εντυ,, “Η τιμή τοΰ πλοιάρχου,, “Τά μυστήρια τών Πα
ρισίων,, “Ναυτική ανταρσία,, “‘Εγώ ή αυτός,, “Βοκάκ- 
κιος,. “Γλεντώ τή ζωή μου,. “Μοδέρνοι Καιροί,, “Ρο· 
μπέρτα,, "Η έννάτη συμφωνία τού Μπετόβεν,, “Εύθυμοι 
άτσίγγανοι,, “Φολί Μπερζέρ,, "Σκιές τοΰ παρελθόντος,, 
“42α οδός,, "Ο διώκτης τών κακοποιών, “Μάρθα,, “Με
λωδίες καί Ρυθμοί,, “Ο εμπρηστής,, “Τό δράμα τοΰ 
'Ατλαντικού,, “Μπαττερφλάύ,, “Ξανθή καπετάνισσα,, καί 
“Φθινοπωρινά γυμνάσια,., Ζαφειρόπουλο;
Πρέβεζα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα Σεκόγια». «'Ερω
τικό ρομάντσο», Νοκτοΰρνο , «‘Υπό δίαιταν , «Τό πα
ραστράτημα», «Μις Μπά», -Ξανθή Κάρμεν» καί «Μο
νάχη στή ζωή». Κοντοχρήοτος
Ζάκυνθος

Ό Κινηματογράφος τής πόλεώς μας λόγω τής κρί· 
σεως πού διέρχεται, διέκοψε σχεδόν τάς προβολάς του. 
Καθ’ δλον τό διάστημα τής χειμερινής περιόδου έδωσαν 
άντιθέτως παραστάσεις τρεις διάφοροι θίασοι σχεδόν ίκα- 
νοποιητικώς, αναμένεται δέ καί τέταρτος θίασος.
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα Μιχαήλ Στρογ- 
κώφ» καί «“Αννα Καρένινα».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα Ό άνθρωπος μέ τά 
δύο πρόσωπα». «Νέα Άτλαντίς καί Ή επιστροφή τοΰ 
άσωτου».

Προσεχώς έναρξις νέου Κινηματογράφου ύπό τήν επω
νυμίαν «Κύματα» μέ 450 περίπου θέσεις. X. Π.
Ηράκλειον

Πονλαχάχη. Προεβλήθησαν τά έργα «Βόλγα Βόλγα» 
«Οί προδόται» μέ τήν Μπαάροβα, «Σϋ είσαι ή ευτυχία 
μου , «Ναυτική παρέλασις», «Ή γκαρσόν μέ τήν Μαρί 
Μπέλ, Εύθυμοι αλήτες καί «Σαβόϊ 217».

Μινώα. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί δαίμονες τοΰ 
αιθέρας», «Δαυίδ Κόππερφιλδ», «Μονάχη στή ζωή», 
«Μπαντέρα», «Τό χιλιάρικο», «Μάρθα , «Ζουανίτα» καί 
«Βικτώρια».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυστηριώδες 
τραϊνον», «ΟΙ άπαγωγεϊς», «Ώμορφονιός κάου μπόι-, «‘Η 
έπιστροφή τοΰ Τσαντοΰ», «Μια νύχτα τρόμου», «Τό χι
λιάρικο , Τό βουνό τών κεραυνών-καί «‘Ο άφοβος Μπόμπ». 
Κέρκυρα

Δνμοτιχόν. Προβλήθησαν τά έργα «Ούγγαρέζικο ρο
μάντζο», «Τραγική τσαρίνα», Ό κόμης Όμπλικαντό , 
Γκολέμ», Ξανθή Κάρμεν καί «Τό ρόδον τοΰ μεσονυ

κτίου».
Καβάλλα

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά,, έργα «Μάρθα-, «Οί 
λογχοφόροι τής Βεγγάλης», «Ό άγγελος τού σκότους . 
«Μπαλλάντα», «Εύθυμοι άτσίγανοι», «Βιεννέζικο ρομάν
τσο , «’’Αννα Καρενίνα» ταύτοχρόνως μέ τά Διονύσια, 
«Τά δύο χαμίνια , Νιτσεβό», «Ραντεβού στή Βιέννη» 
καί «Μπετόβεν».

Διονύσια, Πρβεβλήθησαν τά έργα «Ρόζ Μαρι», «Ύπό 
δύο σημαίας», «Μιά γυναίκα χωρίς σημασία , «Κοιτώνες 
οριτσιών», ‘Ο αετός καί τό γεράκι», «Άπόδρασις άπό 

κ

τήν νήσον τοΰ διαβόλου», «Ό εκδικητής », «Χαμένη πό
λις», «Τά δύο χαμίνια , «Γιγαντομαχία ερυθροδέρμων», 
«Διαβατικά πουλιά», «Τά θαλασσοπούλια», «Τό ταγκό 
τοΰ θανατου», «Τά δύο κοθόνια», «Καπετάν Γενάρη; 
καί «Σπασμένες αλυσίδες».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό γολγοθάς μιάς 
γυναίκας», «Σαβόϊ 217». Σερενάτα Τοζέλλι», «Μόσχα— 
Σαγκά’ι » «Βοκκάκιος», 1 ά μυστήρια τών Παρισίων», «‘Ο 
Εντυ εκατομμυριούχος», «Τόπ Χάτ», «Τό μαγικό πα

λάτι», «Τό δράμα τοΰ Μάγιερλιγκ», «Βιεννέζικα καπρί
τσια», «Εκτός νόμου», «Μποζαμπό», Τό ήμερολόγιον 
μιας ερωτευμένης» καί «Άλότρια». Βασιλαχος
Χανιά

'Ολύμπια Προεβλήθησαν τά έργα «Γυναίκες πολυ
τελείας», «Ό δρόμος τών αετών , «Οί τρεις δρόμοι», 
«Ίντερμέτσο», «Γυμνές γυναίκες» καί Οί απόκληροι τής 
ζωής»,.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μονάχη στή ζωή», 
«Προδόται , «’Αστυνομικόν οΰτοκίνητον 99 », «Ρώμ Εξ
πρές-, «Μόσχα-Σαγκάϊ». «Αντωνία», «Τό αγκάλιασμα 
τοΰ θανάτου», Μιά νύχτα στήν “Οπερα», «Βοκκάκιος», 

Τό μυστικόν τοΰ λοχαγοΰ τών ούσσάρων ·, «Σαγκάϊ 
καί «Ή κληρονομιά τοΰ “Εντυ». Α. Κλάρχ
Ρέθυμνου

Ίδαΐον “Ανιρον, Προεβλήθησαν τά έργα Τό μυστι
κόν τών Βοροντσέφ , «Μιά νύχτα στή Βενετία , «Δικτά- 
τωρ», «Μή μέ ξεχνάς», «Λουκρητία Βοργία», Τό τελευ
ταίοι βαλς τοΰ Σοπέν . «Τά μαύρα ρόδα», «Νυκτερινή 
πτήσις», Ό χορευτής μέ τί μάσκ·α , «Γκρά»τ Ότέλ», 
«Ή παρθένος τής 'Ορλεάνης , Βασιλικόν βάλς», Τό 
συνέδριον χορεύει . ’Ισραήλ» καί «Φρασκουΐτα».
Καλάμαι

Εσπερο; Προεβλήθησαν τά έργα «Έπανάστασις στά 
χαρακώματα», Μελωδίες καί ρυθμοί», «Μέσα στήν κα
ταιγίδα , 'Κόκκινη τσαρίνα . «Πόρτα τών δνείρων», Ή 
μικρά έπαναστάτις» «Ναυτική ανταρσία», «Μύνημα στόν 
Γκάρτσια», «Μαριέττα», «’Αποχαιρετισμός στή σημαία» 
καί «‘Ο άγγελος τοΰ σκότους».

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Εύθυμοι αλήτες», 
-Ρότσιλδ», «Τό δράμα τοΰ Μάγιερλιγκ , «“Αννα Ντεμιν- 
τόβα» «Μάρθα», «Μοδέρνοι καιροί , «Άβε Μαρία», 
«Νέα Άτλαντίς» καί «Μόσχα—Σαγκάϊ». Μπατάγιας
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «ΟΙ καλικάντζαροι». 
«Στραντιβάρι», “Οταν ή σάρξ προστάζει», «Χέρμαν καί 
Δωροθέα» καί «Γολγοθάς».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ <Ό δραπέτης τής 
νήσου τοΰ διαβόλου», «Χαμένη πολιτεία», «Μπαμποΰνα , 
«Έπανάστασις στά χαρακώματα », «’Ιγκλού», «Μιά νύχτα 
μόνον γιά σένα καί ‘Η κόρη τοΰΤαρζάν». Γοριίάρης 
Ξάνθη

‘Ηλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Κορυδαλλός», «Μη- 
τρότης», «Ή σάρξ προστάζει», «Ό πόθος», «Είμαι ένας 
δραπέτης», «Ό τελευταίος έρως τοΰ Σοΰμπερτ», <· Υπό 
δύο σημαίας», Μασκαράτ», Καίνισμαρκ , 'Αστατη γυ
ναίκα» καί «Στραντιβάρι».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα S O.S. . «Ύπό 
δύο σημαίας». «Σήμα κινδύνου», «Μητρότης», «Ό τελευ
ταίος έρως τοΰ Σοΰμπερτ , Ό καβαλλάρης φάντασμα», 
Ό λύκος τοΰ Λονδίνου , «Μασκαράτ», Είμαι ένας δρα

πέτης», καί Τά μυστήρια τής ’Αφρικής». «Ή άρτοπώ- 
λις τών Παρισίων» δέν προεβλήθη λόγφ τής κακής κα· 
ταστάσεως τής ταινίας. Παρασχίδης
Σύρο;

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα Γκολέμ», «Ό αε
τός καί τό γεράκι·, «Ό Μήτρος καί ή Μάρω», «Ό κό
μης είναι... κορίτσι». Κορυδαλλός», «Ύπό τόν ήλιον 
τής Σαχάρας», «Ή μικρά έπαναστάτις» καί «’Αποχαιρε
τισμός στήσημία», Σννοδινό;
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’Αποκλειστική Έκμετάλλευσίς

Τό πολύκροτο, το γεμάτο άλήθεια «αι ανθρώπινο αίσθημα τοϋ ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΚΟΠΠΕ. "Ενα 
άριστούργημα τής Γαλλικής φιλολογίας τής σειράς τών · ΑΘΛΙΩΝ,, καί τών '“ΔΥΟ ΟΡΦΑ
ΝΩΝ,,. Ενσαρκωμένο άπ’ δτι άνώτερο έχει νά έπιδείξη σήμερα ή Γαλλική όθόνη! τόν άφθαστο

ΠΙΕΡ ^ΠΛ/ΑΝΞΑΡ
’Από τις μεγαλείτερες έφετεινές έπιτυχίες τοΰ '‘REX··

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» και Α.Ε.Κ.Ε.
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