
Η μικροΰλα-φαινόμενον Σίρλεϋ Τέμπλ δπως έμφανίζεται είς τήν κολοσσιαίαν δημιουργίαν τής 
_Τ°οέντιεθ Σέντσορυ · Φόξ “Η ΜΑΣΚΩΤ ΤΩΝ ΛΟΓΧΟΦΟΡΩΝ,, άπό τό πολύκροτο περιπετει
ώδες έργο τοΰ Κίπλιγκ ποΰ θά προβληθή προσεχώς είς τούς δύο Κινηματογράφους τών ’Αθη

νών «’Αττικόν» καί «Κρόνος» συγχρόνως, καί τοΰ δποίου τήν έκμετάλλευσιν έχει ή
«Σκούρας Φΐλμς Α. Ε.»
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ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΣΑΙΖΟΝ 
"Ενα πραγματικό ΘΑΥΜΑ τής Κινηματογραφικής Τέχνης ! 3

Τό πρώτο έξ όλοκλήρου ΕΓΧΡΩΜΟ θαλασσινό Φ'ιλμ

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΩΤΙΣ
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ .... ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

”£ΒΒ TIDE»
Παρμένο άπ’ τό όμώνυμο ναυτικό άριστούργημα τοΰ ΣΤΗΒΕΝΣΟΝ

Ή μεγαλείτερη Ναυτική περιπέτεια πού είδε ποτέ ό Κόσμος ! τής όποιας τό «Κλοΰ» 
είναι ένας τρομακτικός «Τυφών» ποΰ στή μεγαλειώδη αύτή σκηνή 

ό άνθρώπινος νους σταματά !

Γιά πρώτη φορά τά χρώματα τής θάλασσας, τών μανιασμένων κυμάτων, άλλά 
καί ή ομορφιές τών έξωτικών νησιών τοΰ Ειρηνικού Ώκεανοΰ, δπου έγυρίσθη τό 
ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΣ είς σύλληψιν καί έκτέλεσιν αύτό Φιλμ, παρουσιάζονται ΦΥΣΙ- 

ΚΩΤΑΤΑ είς τήν όθόνην.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ :

ΟΣΚΑΡ ΧΟΜΟΛΚΑ
ΦΡΑΝΣΙΣ ΦΑΡΜΕΡ

καί ό γοητευτικός πρωταγωνιστής τής «ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ»

ΡΑΥΜΟΝ ΜΥΛΛΑΝ
θά προβληθή λίαν προσεχώς άπό τής όθόνης τοΰ μεγάλου Κινηματογράφου τών ’Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΟΝ..
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΕΙΟ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΑΣ ΤΗΣ

“PARAMOUNT,,
πού διαθέτει έφέτος ή

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΜΣ α.ε.
ΣΤΑΔΙΟΥ 45 A0HNAI ΤΗΛΕΦ. 21-824

Ύποχατάατημα έν OeseaXevixq (ΚΟ/ΓΧΝΗΝΩΝ 7)

Οί Αθηναίοι έχάρηκαν τήν περασμένη έβδομάδα τήν άγαπημένη τους μικρούλα 
Τό παιδί — θαύμα!

Σ IF Λ Ε Υ ΤΕ/ΛΠΛ
στή πειό θαυμαστή της δημιουργία ί

Τ© ΤΡΕΛΛΘΚΘΡΙΤΣ©
,00 ίβρέΟμβευοέ κυριολεκτώ στόν ΝέονJ^vppe™^0’’0'' ‘'ΚΡ0Ν0Σ:"

. . . Οί ’Αθηναίοι χαίρονται αύτήν τήν έβδομάδα τήν εύνοουμένην τους βεντέτα! 
Τό έκπαγλο άστέρι πού φωτίζει τώρα τό παγκόσμιο Κινηματογραφικό στερέωμα

ΞΙΜΘΝΗ ΞΙΜΘΝ
στό ύπέροχο Ρωμαντικο - Κοινωνικό έργο

I 
ΕΒΔΟΜΘΣ ©ΥΡΛΝΟΣ 

πού θριαμβεύει καθημερινώς στόν Κινηματογράφο “ΠΑΝΘΕΟΝ,, τών ’Αθηνών.

Δυό άπό τά διαλεχτά φιλμ τής έφετεινής παραγωγής 
τής μεγάλης Κινηματογραφικής Όργανώσεως 

ΤΟΥΕΝΤΙΕΘ ΣΕΝΤΣΟΡΥ-ΦΟΞ ΦΙΛΜ
πού διαθέτει έφέτος ή

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΜΣ α.ε.
ΣΤΑΔΙΟΥ 45— Α0ΜΝΑΙ —ΤΗΛ. 21824

‘Υποχατάατημβ έν Οβαααλβνίκη



H TEAtyTAIA ΑΕΖΙΣ ΤΗΣ MMX A ΝIΚ Μ Z

ΚΕΦΑΛΙ ΜΗΧΑΝΗΣ
Μονομπλόκ

Ε^ΝΕ/ηΑΝΝ ?|| g
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ZEISS IKON Α· G.

μέ περιστροφικόν μούβιτον καί τό μοτέρ τοποθετημένο έμπροσθεν της μη/ονης

=I

Γενικοί Αντιπρόσωποι

Ι· ΙΩΑΝΝΟΥ και Α. ΜΑΛΛΗ5
A e Η Ν A I

Πατησίων 99 Τηλεγρ. Διεύθυνσις «Ίωαννουμάλλη» — Τηλεφ. 80.684

ΚΟΥ - KOYS - ΚΛΑΝ
-Οτι 8ως χθές ήταν θρύλος, σήμερα τό παρουσίασεν ή όθόνη μ’ δλες του τΙς λεπτομέρειες. 
Οτι εως χθ^η γ. μ,χη χης ήσαν δ τρόμος δλων.

Η ΜΑΥΡΗ ΛΕΓΕΩΝ
Ή κλασική μαύρη κουκούλα των ήταν τό έμβλημα του θανάτου.

...Ό θάνατος έπρολάμβανε νά σφαλίση τά στόματα τών θυμάτων των ή των προδοτών που 
έπεχείρουν νά άποκαλύψουν τί ήτο ή

ΜΑΥΡΗ ΛΕΓΕΩΝ
•Η τρομερότερα δργάνωσις του κόσμου πού άνεστάτωσε τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής’Αμε- 
ρικης έπί πολλά χρόνια καί πού ήνάγκασε τόν Πρόεδρον ΡΟΥΣΒΕΛΤ νά λάβΠ τα πλέον 

δρακόντεια μέτρα έναντίον φίλων του καί άγνωστων.
Ή μεγαλειτέρα έπιτυχία τοΰ μεγάλου δραματικού καλλιτέχνου

ΧΩΛΕΦΡΕΤ’ Μ-Εεθϊ7Ι£ΛΡΤ
πού προεβλήθη είς τόν νέον μεγάλον κινηματογράφον

ΚΡΟΝΟΣ

I WARNER BROS. FIRST NATIONAL FILMS 
HELLAS A. E. I

1 -ON, Πατησίων 32 - >βΗΝ<> ΘΕΣΙΝΙΚΗ ■ Τσιμισκή 41 ।
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PHILIPS Soiso^

I ΦΙΛΙΠΣ Σονορ
TO ΣΗΜΑ

| ΠΟΥ ΕΒΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟ ΡΠΗΝΤΟΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ
ΑΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΑΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΗΑΙΡΕΤΙΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ! ΠΛΗΡΩΜΗΣ = 
ϊ “
| ΓΒ ΝΙΚΟΙ αντιπρόσωποι :

| (ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡ. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 

ΑΘΗΝΑΙ — ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32
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Δυό ύπέρλαμπρες Κινηματογραφικές δημιουργίες 
πού θριαμβεύουν τώρα σέ δλον τόν Κόσμο !

Καί σέ λίγο καί σ’ δλην τήν 'Ελλάδα!

ΧΤΑΧ ΥΠΟΝΟΜΟΥΧ
ΤΩΝ nAFDXBQN

Μιά όλοζώντανη άνθρώπινη τραγωδία, παρμένη μέσα άπ’ τή ζωή 
τών θρυλικών Άπάχηδων τών Παρισίων.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ :

ΑΝΤΟΛΦ ΒΟΑΜΠΡΥΚ
ΡΟΥΘ ΤΣΑΤΕΡΤΟΝ

Ή δεύτερη μετά τήν «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ» Κολοσσιαία δημιουργία 
τοΰ μεγάλου σκηνοθέτου ΓΟΥΙΚΟΞΟΝ

ΔΕΧΠΙΟΒΝΙΙΧ
EH KDHAYNO

Μιά έκθαμβωτική Φιλμοπερέττα άφθάστου πλούτου καί σκηνοθεσίας, 
γεμάτη μπρίο, χορό καί Μουσική.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ :

ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΑΙΡ - ΖΑΝ ΦΟΝΤΑΙΝ
Δυό άπό τής ξεχωριστές έφετεινές παραγωγές τής

R. Κ·©· RAPI©
τάς όποιας διαθέτει ή

2KCYPA2 ΦΙΛΜΧ α.ε,
ΣΤΑΔΙΟΥ 45 ΑΘΜΝΑΙ ΤΜΛ. 21-824 

Ύποκατάατημα έν OsesaXevixQ (ΚΟ/^ΝΜΝΩΝ 7)
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ is r. _ . > ο καταχωρήσεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έτησία . . · Δρχ. J00
Διά τούς ’Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί 
Τραπέζας Έτησία Δρχ. 1000
Διά τάς Άν. Έταιρ. » 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία συνδρομήΦρ. χρ.10 
Αί ουνδρομαί απαραι
τήτους προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΒΕΩΡΗΣΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥβΥΝΣΙΣ
HP. Β. ΟΙΚΟΝΟ/ΛΟΥ 

Γραφεία: ‘©δός ΣΩΚΡΑΤΦΥΣ άριβ. 43 
(Α* ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 4) ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

Άριθ. Τηλεφώνου : 52-400ΕΤΟΣ IE' ΑΡΙθ. I (414) TO ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΧ. 10
3»Β»»ΓΗ»βΙΠΠπΤ’ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠπππΠΠΠΠπππππππΤ!Π’!!'Π'!”ΠΠ!?!!!’ΠΠΤ!!Γ!ΠΙ!ΠΠΠΠΠΠΠ!ΠΠΠΑΠ0ί1

Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ FOX FILM CORP. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΟΞ ΦΙΛΜ

ΖΤρόί χρεωκοπίαν είς βάρος τοΰ κοινοϋ καί τών υπαλλήλων της. 
Τό ζήτημα τών μετοχών της καί ή *Άμίρικαν 'Εξπρές*

’Από μηνών πολλών ήδη, καί συγκεκριμμένως 
άπό τοΰ παρελθόντος Μαΐου, εις τούς κινηματογρα
φικούς κύκλους τών ’Αθηνών, έκυκλοφόρει ή φήμη, 
δτι ή «Φόξ Φιλμ 'Ελλάς Α· Ε·, έφέρετο πρός διά- 
λυσιν.

Πρός έπίρρωσιν τής φήμης αύτής, άνεφέρετο τό 
δτι ούδεμία νέα ταινία είσήχθη έκτοτε, ή καθυστέ- 
ρησις καταβολής φόρων άνερχομένων είς άρκετάς 
χιλιάδας δραχμών, ή ΰπαρξις πολλών μή έκπληρου- 
μένων ύποχρεώσεων καί πολλά άλλα.

# Ό Κινηματογραφικός ’Αστήρ , ένήμερος δλων 
τούτων, άπέφευγε νά προβή είς δημοσίευσίν τινα, 
τό.μέν διότι έκ τοΰ Γραφείου τής έταιρίας έδίδετο 
ή ύπόσχεσις δτι δλα θά έκανονίζοντο, τό δέ διότι ή 
έμφάνισις τών θρυλουμένων άπό τών στηλών του θά 
έπετάχυνε μίαν καταστροφήν, ήτις ήδύνατο νά άπο- 
φευχθή, άν ΰπήρχεν ή καλή θέλησις—έπί τής όποιας 
καί έπιστεύσαμεν—άπό μέρους τής άνωτάτης διευ- 
θύνσεως, τής Fox Film Corp.

Άτυχώς ή πραγματοποιηθεϊσα πώλησις τής νεω- 
τέρας παραγωγής τής Φόξ» είς τό άρτιΐδρυτον Γρα- 
φεΐον είσαγωγής καί έκμεταλλεύσεως ταινιών Σκού
ρας ΦΙλμς» τήν δποίαν είς τό προηγούμενον ψύλ
λον μας άνηγγείλαμεν. ήρθε νά πιστοποιήση τά 
φημολογούμενα καί νά φέρη τήν καταστροφήν πού 
δέν έπετρέπετο νά γίνη. Καί πάλιν δμως ό «Κινη
ματογραφικός ’Αστήρ» βασιζόμενος είς τήν δήλωσιν 
τού κ. Λόμπα, βοηθού τού γενικού διευθοντοΰ τών 
έν Εύρώπη Γραφείων τής Fox Film Corp., άφιχθέν- 
τος ένταϋθα διά νά διακανονίση τά ζητήματα τής 
άντιπροσωπείας καί ύποσχεθέντος δτι δλα θά έρυθ- 
μίζοντο βάσει τών έλληνικών νόμων, άνέμενε νά 
Ιδη τήν Φόξ ΦΙλμ 'Ελλάς» A. Ε. διαλυομένην δμα- 
λώς, είς τρόπον ώστε ούδείς νά ζημιωθή και νά μή 
χρειασθή νά γραφή τίποτε πέραν άπό ‘ μίαν άπλήν 
άναγραφήν ένός κοινού άλλ’ δχι συνήθους γεγονότος, 
δπως δύναται νά είναι μιας έταιρίας ή διάλυσις.

Δυστυχώς δμως, παρά τήν τοιαύτην τοΰ Αντι
προσώπου της δήλωσ.ν, ή -Fox Film Corp-» ού μόνον 
δέν έξεπλήρωσε καμμίαν τών πρός τό Δημόσιον 
καί πρός τρίτους ύποχρεώσεών της, άλλ’ άφήνει καί 
τούς ύπαλλήλους τών γραφείων της νά πεινοΰν καί 
νά άγωνιοΰν διά τήν τύχην των. "ίνα δέ δικαιολο- 
γήση τήν άχαρακτήριστον αυτήν στάσιν της, προ
βάλλει τόν Ισχυρισμόν δτι ούδεμίαν σχέσιν έχει πρός 
τήν «Φόξ ΦΙλμ ’Ελλάς A. Ε.», τόν Γενικόν διευθυν
τήν τής δποίας, κ. Λουλουδόπουλον, έμφανίζει ώς 
άγοραστήν τής παραγωγής της καί συνεπώς ύπεύ 
θυνον τής δημιουργηθείσης καταστάσεως.

Κατόπιν αύτών είμεθα ύποχρεωμένοι νά έπιλη-

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
s 
S ε 
ε

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

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διαρκείας.

f

ε
ε 
e 
χ

φθώμεν σοβαρώς τοΰ ζητήματος και νά έκθέσωμεν 
τά πράγματα ώς άκριβώς έχουν.

Ή άλήθεια δθεν έν προκειμένω είναι δτι ή Fox 
Film Corp., άφοΰ άπό τής άρχικής ίδρύσεως έν Ά- 
θήναις άντιπροσωπευτικοΰ της Γραφείου, άπέστειλε 
τόν ένα μετά τόν άλλον ώς γενικούς διευθυντάς 
διαφόρους ξένους ίδιοτύπου δλως χαρακτήρος, πολ
λοί τών όποίων—ώς καί άλλοτε έγράψαμεν—μέ τήν 
συμπεριφοράν των έξέθετον τό γόητρόν της καί οί 
όποιοι μοναδικήν των άσχολίαν είχον τό ξεκοκκά- 
λιασμα τών έσόδων τής έταιρίας έκ τής διαθέσεως 
ταινιών, άνέθεσε τήν γενικήν διεύθυνσίν της έπί μι- 
σθώ είς τόν κ. Λουλουδόπουλον, ταυτοχρόνως δέ 
έτοποθέτησε τόν λογιστήν κ Δελαγραμμάτικαν ώς 
ένα είδος παρατηρητοΰ καί πληροφοριοδότου της 
έπί τής δράσεως τούτου. Ταύτοχρόνως καί έπειδή 
είχε δημιουργηθή ε’ις τό μεταξύ τό ζήτημα τής μή 
έξαγωγής συναλλάγματος έκ μέρους τών έν 'Ελλάδι 
άντιπροσωπειών ξένων έταιρειών, ύποχρεωτικώς δέ 
παρέμενον μπλοκέ αί ήδη πραγματοποιούμενοι εισ
πράξεις των, ή Fox Film Corp, προήλθεν, ώς διατεί
νεται ήδη, είς συμφωνίαν μέ τόν κ. Λουλουδόπουλον 
νά τοΰ πωλή τήν έτησίαν παραγωγήν της έναντι 
ώρισμένου ποσοΰ, οδτος δέ νά τήν έκμεταλλεόεται 
δΓ ίδιον λογ)σμόν.

’Εάν τό τοιοΰτον ήτο άληθές, πράγματι ή Fox 
Film Corp, έναντι ούδενός σήμερον θά είχεν ούδε
μίαν ύποχρέωσιν. Άλλά διά νά γίνη ό κ. Λουλου- 
δόπουλος άγοραστής τής παραγωγής τής έταιρίας, 
δυνάμει τοΰ Νόμου περί άνωνύμων έταιριών έπρεπε 
νά παύση τυγχάνων γεν. διευθυντής καί δή έπί μισθφ 
τής Φόξ Φιλμ 'Ελλάς A. Ε. ή όποία καί έπρεπε νά 
διαλυθή ώς μή ύφισταμένου τοΰ λόγου τής διατηρή- 
σεώς της, ή δέ διάλυσις νά δημοσιευθή εις τό οίκεϊ- 
ον παράρτημα τής ’Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως 
διαλύσεως καί συστάσεως έταιριών, διά νά λάβη 
γνώσιν καί τό ένδιαφερόμενον κοινόν τό όποιον συ- 
ναλλασσόμενον μέ τήν Φόξ Φιλμ ‘Ελλάς Α. Ε.» είχε 
τήν έντύπωσιν δτι συναλλάσσεται μέ αύτήν ώς έκ- 
πρόσωπον έν 'Ελλάδι τής Fox Film Corp.

Δυστυχώς δμως δχι μόνον τοιοΰτον τι δέν έγέ- 
νετο, δχι μόνον δΓ έγκυκλίου δέν έκοινοποιήθη ώς 
έπισυμβάσα τοιαύτη μεταβολή πρός ούδένα, άλλ' 
δταν δ «Κινηματογραφικός ’Αστήρ» άνέγραψε κυ- 
κλοφορήσασαν σχετικήν Φήμην, έλαβε πρός δη μο- 
σίευσιν διάψευσίν της, άναφέρουσαν δτι ή «Φόξ ΦΙλμ» 
A. Ε. έξηκολούθει νά παραμένη ώς άντιπρόσωπος 
τής Fox Film Corp, ώς έδηλώθη καί εις τήν Τράπε
ζαν προβαλοΰσαν τοιαύτην έρώτησιν.

’Εκτός δμως τής διαψεύσεως καί τό γεγονός δτι 

μέχρι καί πέρυσιν κατ’ έτος λογισταΐ ξένο; ήλεγχον 
τόν έτήσιον ισολογισμόν τής Φόξ Φιλμ ‘Ελλάς Α.Ε. 
καί άναλόγως τών περιστάσεων έκάστοτε ή Fox 
Film Corp άπέσυρε τά κέρδη ή συνεπλήρωνε, τά 
κενά, άποδεικνύει δτι ό κ. Λουλουδόπουλος ούσια·’ 
στικώς ήτο ό έμμισθος γεν. διευθντής τής 'Φόξ 
Φιλμ» ‘Ελλάς A Ε. ύψισταμένης ώς Αντιπροσώπου 
καί έξαρτήματος τής Fox Film Corp, μέ λογιστήν- 
παρατηρητήν ταύτης τόν κ. Δελαγραμμάτικαν καί 
μέ τήν πεποίθησιν ταύτην συνηλλάσσοντο μαζί της. 
Τώρα τί έμεσολάβησε καί άπό πέρυσιν ή έν Αμε
ρική Γενική Διεύθυνσις τής Fox Film Corp, δέν έ
στειλε τάς ύπεσχημένας διά πέρυσιν ταινίας είς 
τήν έδώ άντιπροσωπείαν της καί έπώλησεν εφέτος 
τήν παραγωγήν της πρός τήν «Σκούρας Φίλμς- Α.Ε. 
είναι ζήτημα πού δέν ένδιαφέρει κανένα, ούδέ τήν 
άπαλλάσσει άπό τάς υποχρεώσεις της.

'Επομένως καί έφ’ δσον ή Fox Film Corp, ή όποία 
καυχαται μάλιστα δτι είναι ή μεγαλυτέρα έταιρία 
παραγωγής ταινιών ούδέποτε προέβη είς δημοσίευ- 
σιν ή άποστολήν έγκυκλίου έμφαίνουσαν δτι διέκο
ψε τούς πρός τήν Φόξ Φιλμ (Ελλάς) A. Ε. δεσμούς 
της, άλλ’ άπεναντίας διά τοΰ έλέγχου τόν όποιον 
διά λογιστών της ένήργει καί τής έσχάτως γενομέ- 
νης άποστολής τοΰ κ. Λόμπα προσεπεκύρωνε τήν 
δπαρξίν των μέχρι καί πρό μηνός, έχει ύποχρέωσιν 
έκ σεβασμού πρός τήν άξιοπρέπειάν της άν μή πρός 
τό δίκαιον νά έξοφλήση τάς ύποχρεώσεις της μέχρις 
όβολού

Πολύ περισσότερον δμως έχει τήν_ ύποχρέωσιν 
νά κανονίση τήν θέσιν της έναντι τοΰ κατωτέρου 
προσωπικοί; της, τό όποιον διέρχεται ήμέρας στε
ρήσεων καί άγωνίας· Άλλά καί αύτό τό έπαγγελ- 
ματικόν της συμφέρον έπιβάλλεκ τούτο. Διότι σήμε
ρον ό κ. Λουλουδόπουλος, δστις διατελεΐ έν άναμο 
νή τής έκπληρώσεως τών ύποσχέσεων τοΰ κ. Λόμπα, 
ύποφέρων νά βλέπη τόσους άνθρώπους στερρυμέ- 
νους καί τούς όποιους αύτός έν όνόματι τής Fox 
Film ώς γενικός έμμισθος διευθυντής της προσέλα- 
βε, άναγκάζεται νά ένοικιάζη τάς ύπαρχούσας πα
λαιός ταινίας είς οίανδήποτε έξευτελιστικήν τιμήν 
εύρίσκει διά νά τούς διανέμη τά είσπραττόμενα 
πρός έξοικονόμησιν τοΰ ξηρού άρτου των. Ή κατ’ 
άνάγκην δμως τοιαύτη ένέργειά του, έχει ώς άντί- 
κτυπον τήν ζημίαν τών άλλων έμπορων ταινιών μέ 
τήν δημιόυργουμένην μοιραίως μείωσιν τών τιμών !

Άλλά γεννάται ήδη τό έρώτημα τί μέλλει γε· 
νέσθαι; Τό Κράτος, έχον λαμβάνειν άπό φόρους έκ 
μέρους τής Fox Film corp, έπί τών ποσοστών της, 
ώς προείπομεν, θά προβή είς σχετικός κατασχέσεις 
διά τών έφοριών. "Ηδη μάλιστα έγένοντο αί πρώται 
κρούσεις, τό δέ Ύπουργεΐον ’Εθνικής Οικονομίας 
έκαμεν ήδη τήν παρατήρησιν είς τόν κ.. Λουλουδό 
πουλον:

— ΔιατΙ δέν συγκαλεϊτε συνέλευσιν τών μετόχων 
καί δέν έκδίδετε τόν σχετικόν ισολογισμόν ;

Καί ό κ Λουλουδόπουλος πολύ φυσικά ώς ά· 
πλοΰς έμμισθος γεν. διευθυντής τής έν Άθήναις άν- 
τιπροσωπείας τής Fox Film corp, άπεκρίθη

—Μέ ποιον νά κάμω τήν γενικήν συνέλευσιν; 
Μόνος; Πού είναι οί άλλοι; Άλλ’ ήμεΐς έρωτώμεν 
άκόμη πού είναι καί αί μετοχαί;

Ή Άμέρικαν ’Εξπρές Κόμπανυ είς χεϊρας τής 
όποιας πρέπει νά είναι μπλοκαρισμέναι, τάς έχει ; 
Καί άν δχι, ώς πολύ φοβούμεθα, διατί;

’Εκτός δμως τοΰ Κράτους, τό όποιον έχον λαμ
βάνειν έκ φόρων θά κινηθή κατά τής fox Film έχει 
υποβάλλει αϊτησιν όριστικής κατασχέσεως κατ’ αύ
τής έκδικασθησομένης έντός τής προσεχούς έβδομά- 
°ος, ό έν Θεσσαλονίκη τέως άντιπρόσωπος της κ. 
Σ. Μαλλάχ, διά ποσόν 250 000 έξ ών αί 150 000 είχον 
κατατεθή ώς έγγύησις διά τήν άνάθεσιν τής άντι- 
■προσωπβίας. ‘Επίσης έχει ύποβάλλει αϊτησιν κηρύ- 

ξεως τής έταιρίας ε’ις κατάστασιν πτωχεύσεως διά 
ποσόν 501000 δρχ. ό ταμίας της κ Γιαννίου.,

Ποιος δμως θά πληρωθή έξ δλων αύτών καί 
πώς, είναι ζήτημα πού δέν θά μάς άπασχολήση.

Καθ’ ήμάς προέχει τό ζήτημα τού διακανονισμού 
τών άπολαβών καί τής άποζημιώσεως τοΰ προσωπι
κού διά τήν όποιαν πρέπει νά ένδιαφερθοΰν πρώται 
αί άρμόδιαι άρχαί. ’Επίσης πρέπει νά εύρεθή τρόπος 
ώστε ή Fox Film Corp, νά έκπληρώση τάς ύποχρε- 

I ώσεις της, διότι έπαναλαμβάνομεν αύτή είναι ή δω
σίλογος διά τά συμβάντα. Ό κ. Λουλουδόπουλος ώς 

ί έμμισθος ύπάλληλός της δέν ήτο δυνατόν δυνάμει 
ί τού Νόμου περί Άνωνύμων Έταιριών νά είναι καί 
I άγοραστής, άσκών επάγγελμα παράλληλον πρός τό 

έμπόριον τής έταιρίας ήν διηύθυνε. Έάν ή Fox Film 
Corp, άπέτυχεν είς τάς έδώ έργασίας της λόγφ τών 

I έξωφρενικών ξένων ύπηκόων άντιπροσώπων πού 
ι κατά καιρούς έστειλε νά γλεντοκοποϋν άντί νά έν- 
| διαφέρωνται διά τά συμφέροντά της, δέν πρέπει νά 
ί πληρώσουν τά σπασμένα οί "Ελληνες καί μάλιστα 
I τό πενόμενον προσωπικόν της. Δέν πρέπει νά έπα- 
[ ναληφθή καί έδώ δτι έγένετο μέ τήν έν Κωνσταντι- 

νουπόλει άντιπροσωπείαν της άλλοτε, πού έλλείψει 
κινηματογραφικής έφημερίδος ή περιοδικού, δέν έγέ
νετο γνωστόν.

Άλλ’ έπί τών εύθυνών τής Fox Film_ Corp, έν 
προκειμένω έναντι τής όποιας καί ήμεΐς είμεθα 
άπαιτηταί, θά έπανέλθωμεν είς τό προσεχές, διότι 
άρκετόν χώρον άπησχολήσαμεν σήμερον

ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Κ. Μαζαράκης
Άθ. Κατσαούνης

Άθήναι 1-12-937 Μέχρι 30-11-938
1- 1-938 » ju-iz-yjo

Ίωσ. Μαργουλής 1-12-937 » 30-11-938
Αίμ. Ράτζιο 
Κ. Σουλίδης »

1-12-937
1-12-937

30-11-938
30-11-938

Κ. Άνεζίνης Ji-άμος 1-11-937 » 30- 9-938
Ίωάννου καί Μάλλης Άθήναι 1-12-937 » 30 11-938
Χρ. Δημητρόπουλος 1-12-937 » 30-11-938
Κινημ. Βρεττανία » 1-12-937 » 30-11-938
Κινημ. Τιτάνια Βόλος 1- 1-938 30 12-938
Άπόστ. Παπουτσής Δοξάτον 1-10-93/ 30- 9 938
I. Δασκαλογρηγοράκης Χανιά 1-12-937 » 30-11-938
Δημ. Γιαννόπουλος Άθήναι 1-12-937 » 30 11-938
Χαρ. Σταμπουλής Κιλκίς 1- 1-93R » 30-12-938
Αίμ. Καρτεζίνης Πρέβεζα 1- 7 937 30- 6-938
Άδελ Γαζιάδη Άθήναι 1-12 937 30 11-938
Π, Δασκαλέας Σύρος 1-1-938 » 30-12 938
Μιχ- Ρόκος Άθήναι 1-1 938 » 30-12-938
Κινημ- Διονύσια Κατερίνη 1-1 -938 » 30-12 938
Β. Τσολιάς Άρτα 1-10-938 30- 9 938
Άπ. Μενδρινός θεσ)νίκη 1-1 -938 30-12-938
Έλλ. Κτημ. Όργαν. Άθήναι 1-1 938 30 12-938
Ν. Παπασπύρου » 11 -938 > 30-12-938
I. Καρατζόπουλος > 1-1 938 30 12 938
Φιλεκπαιδ Έταιρία 1-1 -938 30 12 938
Ν. Παπακώστας Πειραιά 1-1 -938 » 30-12-938

IQAN. ί. ΙΡΏΟίΙΟΜΙΙΙΙί
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ - ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ 

ΒΕΡΟΝΖΕΡΟΥ 24 - ΤΗΛ- 52-828
ΑΘΗΝΛΙ
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Παραγωγή : UDIF

ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
‘Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα» 

Έκμετάλευσις : Έμμ. Καλόγηρος

Τό «Abus de confiance- ξεχωρίζει γιά τόν άνθρω- 
ιτισμό καί τήν άλήθεια του. Ό Henry Decoin, έμπνε- 
όμενος άπ" τόν Pierre Wolf, έδωσε τήν πειστικότερη 
άπολογία τών παραπατημάτων τής άπροστάτευ- 
της νιότης στις μεγαλουπόλεις. Νέα κορίτσια, μ’ έλ- 
πίδες κι’ όνειρα, πού βρίσκονται μπρός στήν άδήριτη 
άνάγκη νά παλαίψουν γιά τόν ίπιούσιο. Δέν είναι 
ό άγώνας τής άγουρης νιότης μέ τόν κόπο καί τόν 
κάματο, τό μεγάλο δράμα. Είναι ό άγώνας μέ τήν 
άνηθικότητα καί τήν έκμετάλλεοση τής κοινωνίας. 
Μέ τούς Φαρισαίους, πού φτιασιδώνουν τό κτήνος, 
πού θεριεύει μέσα τους, μέ τις μπογιές καί τις γλύ
κες καθωσπρεπισμένων κυρίων. Μέ τό νοικοκύρη, 
πού είναι πρόθυμος νά χαρίση τ’ όφειλόμενο νοϊκι 
γιά λίγα πουλημένα χάδια. Μέ τόν προϊστάμενο, 
πού στό πρόσωπο τής ύπαλλήλου βλέπει καί μιά 
μαιτρέσσα, ένα ·κορίτσι γιά δλες τις δουλειές». Μέ 
τόν συμφοιτητή, πού προσπαθεί μ’ ένα πιάτο φαΐ 
καί δυό ποτήρια κονιάκ νά φτιάση τήν έρωμένη μιάς 
νύχτας. Μέ τούς πειρασμούς πού τήν τριγυρίζουν ά- 
διάκοπα

Ό Henry Decoin,έχοντες γιά θέμα του τόσες βρωμιές 
καί γυρίζοντας ένα τόσο ρεαλιστικό φιλμ,κατόρθωσε 
νά μήν ξεπέσει οΟτε μιά στιγμή σέ χυδαιότητες. 
’Αντίθετα, έδωσέ μιά ταινία λιτή, τραγική στήν ά- 
πλότητα τής άγωνίας της, όλοζώντανη, χωρίς ρο
μαντισμούς, χωρίς ξελιγωμένους έρωτες, χωρίς φου
σκωμένα λόγια. (Μερικές λεπτομεριακές άπιθανότη- 
τες περνάν άπαρατήρητες μπρός στή δύναμη τοΰ 
συνόλου) Μέ δυό λόγια μιά έπιτυχία. Κι' ήταν φυ
σικό, άφοΰ πριν κάν άρχίσει τό «γύρισμα» είχε τά 
στοιχεία τής νίκης στά χέρια του : τό θέμα του, τρα 
βηγμένο άπ’ τή ζωή καί τήν πάλη, τήν καθημερινή 
κι’ άδυσώπητη στήν άπέραντη παλαίστρα τής γής 
μας, δπου δ ισχυρός έξοντώνει τόν άδύνατο.

"Ενα θαυμάσιο σύνολο τό έρμηνεύει Καμμιά πα
ραφωνία, καμμιά πτώση ‘Η Danielle Darieux σημειώ
νει έναν άκόμα θρίαμβο. Πώς νά φανταστής δτι τό 
χειμαρρώδες διαβολοκόριτσο είχε τέτια δραματική 
Φλέβα μέσα του ; Τό «Mayerling» ήταν ό πρόλογος, 
τό «Abus de confiance» ή έπιβεβαίωση. Καί κυρίως 
τόσο «κινηματογραφική I» Τό στερνό της χαμόγελο, 
Οστερ’ άπό μιά τρικυμία δυστυχίας κι’άγων(ας, πρός 
ένα φωτεινό κι άκύμαντο αύριο, άντικαταστήστε το, 
άν μπορείτε, μέ τόν άρίστοτεχνικώτερο διάλογο τού 
Steve Passeur ή τού Marcel Pagnol. Ό Charles 
Vanel θαυμάσιος. Μέ τι ζωντάνια έρμηνεύει τήν 
πονεμένη κι’ εύγενικιά ήρεμία τού Φερναί. Ένας 
άπ’ τούς ώραιότερους ρόλους του. Τήν Valentine 
Tessier—μιά δόξα τοΰ θεάτρου, πού τήν άνεκά- 
λυψε άργό ό κινηματογράφος—τήν πρωτοείδαμε 
πέρσι στό «Club de femmes·. ’Από τότε έγινε 
πιό «κινηματογραφική». Περιόρισε τή σπατάλη τών 
κινήσεων, πού τής είχε συνηθίσει τό θέατρο, 
μάζεψε δλη τήν ήθοποιία τής στό πρόσωπό της 
—τί έκφραστικό, άλήθεια ! —ΕΙν’ ή γυναίκα μέ τήν 
πείρα άλλά καί τή δύναμη τής ζωής, πού μπορεί 
καί θέλει νά δημιουργήσει γύρω της τήν εΰτυχία. 
"Ελπίζω οί φρεσκοκομμένες δάφνες τοΰ κινηματο
γράφου νά κρατήσουν γιά πολύ τήν έκλεκτή αύτή 

comedienne κοντά στήν όθόνη ‘Η *Υβέτ Λεμπόν, δ 
Πιέρ Μιγκάν, δ Ζάν Βόρμς κρατούν δσο γίνεται 
καλλίτερα τούς ρόλους τους.

Εκδηλώνω καί πάλι τή χαρά μου, πού μπορώ νά 
έπαινέσω ένα τέτιο φιλμ—εύκαιρία πού δέν μάς δί
νεται, δυστυχώς, συχνά

Στόν «Όρφέα» δπου παίχτηκε έπί δεκαπενθή
μερο- σημείωσε έπιτυχία σημαντική.

Μάριος Σύλλας

Παραγωγή 20th Cefttury - Fox

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΙΚΡΙΩΜΑ
’Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 

dubbing
Έκμετάλλευσις : Σκούρας Φίλμς

Φιλμ, πού άναμιγνύει έντέχνως τήν ιστορίαν μέ 
τόν μύθον, καλοβαλμένο καί καλοπαιγμένο. Αί δρα
ματικοί στιγμαί δέν λείπουν καί οί ήθοποιοί, μ’ έπί 
κεφαλής τό ώραϊον Ρόμπερτ Ταίηλορ, τήν Βαρβάρα 
Στάνχουϊκ καί τόν γίγαντα Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν, 
καταβάλλουν άξιόλογη προσπάθεια γιά νά σταθούν 
στό ύψος τών ρόλων των.

‘Η ύπόθεσις, δλίγον γκαγκστερική. είναι άρκετά 
ένδιαφέρουσα, θά έκέρδιζε δέ άκόμη περισσότερον 
άν τό μοντάζ ήταν πιό γοργό καί ό ρυθμός πιό 
ζωηρός.

’Από τάς ώραιοτέρας σκηνάς άναφέρομεν τήν 
σκηνήν τοΰ έφιάλτου τού Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν είς 
τήν φυλακήν, πού είναι κάτι τό πολύ συγκλονι
στικό.

Τό φιλμ ήρεσεν είς δσους τό παρηκολούθησαν. 
Γιά τήν έπαρχία, τόσον τό είδος του δσον καί οί 
πρωταγωνισταί του, τοΰ έξασφαλίζουν τήν έπιτυ- 
χίαν. Βίων Παηαμιχάλης

Παραγωγή Alex Corda

ΙΠΠΟΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΝΟΠΛΙΑΝ
‘Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη συγχρόνως στό

dubbing «Παλλάς» καί «Τιτάνια»
Έκμετάλλευσις: Άστόρια Φιλμ

Έάν ύπάρχη διεθνές φιλμ, άσφαλώς αύτό θά 
είναι τό «'Ιππότης χωρίς πανοπλίαν». Γάλλος σκη
νοθέτης, δ πολύς Ζάκ Φεϋντέρ, γερμανίς πρωταγω
νίστρια, ή Μαρλένε Ντήτριχ, άγγλοι καί γάλλοι οί 
λοιποί ήθοποιοί, ρωσσική ή ύπόθεσις, άγγλική ή έ
ταιρία παραγωγής ύπό τήν διεύθυνσιν οΰγγρου, τοΰ 
Άλεξ Κόρντα, καί έκμετάλλευσις τοΰ φίλμ άνά τόν 
κόσμον ύπό τής άμερικανικής έταιρίας τών «'Ηνω
μένων Καλλιτεχνών». Ποιον τό άποτέλεσμα τής ρωσ- 
σικής αύτής σαλάτας. 'Ασφαλώς δχι τέλειον, πάν
τως δμως ένδιαφέρον. Ό Ζάκ Φεϋντέρ είναι ένας 
άπό τούς πιό προσωπικούς σκηνοθέτας. Κανένα του 
έργον δέν μπορεί νά μάς άφήση άδιαφόρους. Πέρισυ 
5«Ήρωίκή Παρέλασίς» του μάς έχάρισε στιγμές 

συγκρίτως καλλιτεχνικής άπολαύσεως. «Ό Ιππότης 
χωρίς πανοπλίαν , παρά τό δτι άδικεΐται άπό ένα 
κοινότυπο καί άναιμικό σενάριο, έχει σκηνοθεσίαν 
έξαιρετικά έπιμελημένη. Αί εικόνες του είναι άλη- 
θινά άριστουργηματικές, ένθυμίζουσαι ταμπλώ με
γάλων ζωγράφων. Κρίμα πού μιά τόσον μελάλη 

καλλιτεχνική προσπάθεια έγεινε γιά ένα τόσον 
^^Πρωταγωνιστούν ή Μαρλένε Ντήτριχ καί ό Ρο: 
μπέρτ Ντονά. Ή πρώτη, σ’ ένα ρόλο πού άπαιτει 
μεγάλην έκφραστικότητα καί δύναμιν ήθοποιΐας, 
δείχνει δλην τήν πενιχρότητα τοΰ ταλέντου της. 
Πάντα ή ίδιες έκφράσεις καί χειρονομίες, τής κου
ρασμένης γυναίκας πού σέρνει τήν πλήξιν της και 
τήν άνίαν της άνά τάς δύο χιλιάδες μέτρα τοΰ φίλμ 
Ό Ρομπέρτ Ντονά συμπαθής.

Γενικά πρόκειται περί έργου άνίσου, άλλά πάν
τως ένδιαφέροντος. πού άξίζει νά τό _δή κανείς κυ
ρίως γιά τήν καλλιτεχνική έργασία τοΰ Ζάκ Φεϋντέρ.

Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή Warner Bros

ΜΑΥΡΗ ΛΕΓΕΩΝ
"Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Κρόνο» 

dubbing
Έκμετάλλευσις : Γουώρνερ-Φ. Νάσιοναλ Φίλμς

ΟΙ άμερικανοί είναι μοναδικοί στά φίλμ μέ σκο
πό, μέ «θέση». ‘Ο ρεαλισμός κΓ ή ζωντάνια τών ται
νιών αύτών (καθώς καί τών άστυνομικών) μ' δλη 
τήν άγριότητά τους είναι πειστικώτατος. θυμηθήτε 
τό «Σκάρφες», τό «Είμαι δραπέτης» καί Στιγματι
σμένες γυναίκες» προχτές άκόμα. Τώρα ή -Μαύρη 
Λεγεών». Μ' αύτή είναι κατώτερη, θέλει νά χτυ- 
πήση τις τρομακτικές όργανώσεις, πού, τυφλά πι
στεύοντας στό δόγμα-«ή Αμερική στούς Αμερικα
νούς», έχουν κηρύξει έξοντωτικό καί κρύφιο πόλεμο 
κατά τών ξένων καί τών μαύρων. Αύτό γίνεται αι
τία δ τρόμος μέ τά νυχτικά», δπως τόν ώνόμασαν 
οί άμερικανοί, νά διαπράξη φρικώδη έγκλήματα είς 
βάρος άθώων άνθρώπων. Στό φιλμ τοΰ Archie Mayo 
ένας νέος έργάτης τυφλωμένος άπ’ τήν άντιζηλία 
γίνεται άλόγιστα μέλος τής τρομοκρατικής όργα- 
νώσεως καί συνένοχος πλήθους έχκλημάτων πού ή 
άμείλιχτη πειθαρχία μέ τό σκιάχτρο τοΰ θανάτου 
τόν έμποδίζει ν’ άποκαλύψη ώς τή στιγμή πού, κα
τηγορούμενος γιά τό φόνο ένός φίλου του, ξεσκε
πάζει, στό δικαστήριο καί μπρός στά δακρυσμένα 
μάτια τής γυναίκας του, τή δράση τής Λεγεώνος 
του. ‘Η ταινία έχει άρκετή ζωντάνια, ρεαλισμό καί, 
συχνά, πολλήν άλήθεια. 'Υστερεί δμως άπ' τις άλ
λες σέ ύποβλητικότητα συγκινήσεως, ίσως γιατί τό 
θέμα της δέν είναι τόσο πανανθρώπινο σάν τοΰ«Δρα- 
πέτη» ή άκόμα τών «Στιγματισμένων γυναικών-.

Ό Humphrey Bogart, δ είσαγγελεύςτών «Στιγμα
τισμένων γυναικών» είν’ ένας νέος καλλιτέχνης, τύ
που Μιοΰνι-τών άστυνομικών φίλμς · Δέν έχει δμως 
άκόμα τή δύναμη έκείνου ώστε νά στήριξή ένα δ- 
λόκληρο φίλμ. ‘Οπωσδήποτε έχει ταλέντο καί θάχη 
νομίζω, έξέλιξη. Μερικές στιγμές του έδώ, τό μαρ
τυρούν. ‘Η Έριν θ' Μπριέν Μούρ, ή Νανά τοΰ 
•Ζολά» καλή.

Στό είδος του-άπ’ τά πιό ένδιαφέροντα τής άμε- 
ρικάνικης δθόνης-άρκετά ύπολογίσιμο. Στούς λαϊ
κούς κινηματογράφους, μέ τόν έλκυστικόν-γι’αύτούς- 
τίτλο, θάχη λαμπρό μέλλον. Μάριος Σΰλλας

Παραγωγή Paramount

ΠΊΓΚΗΠΙΣΣΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «’Αττικόν· 

dubbing
Έκμετάλλευσις: Σκούρας Φίλμς

'□^Ταρζάν άπ’ τήν άνάποδη... Ό Ταρζάν άλλά- 
ζει φύλο γιά νά γίνη γοητευτική πριγκήπισσα στή
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Ζούγκλα Ό Thiele άφίνοντας τήν φιλμοπερέττο, 
στράφηκε στήν περιπέτεια. Τό χάσμα ήταν μεγάλο 
καί τ' άποτέλεσμα δχι καί τόσο περίφημο. Ένφ έχει 
βάση ένα τόσο έξαίρετο φόντο σάν τή Ζούγκλα καί 
μ’ δλη τήν φανερή έπίδραση τοΰ «Ταρζάν», περιορί
ζει δλο τό πεδίο τής ταινίας του στόν έρωτα τοΰ 
νεαροΰ κυνηγού μέ τή μικρή άγρία. Ό Βάν Ντάϊκ, 
μέ τό ίδιο περίπου θέμα, έδωσε στό «Τρέϊντερ 
Χόρν» μερικές θαυμαστές εικόνες άπ’ τή ζωή τοΰ 
παρθένου δάσους καί τών άγριων φυλών του. Ό 
Thiele δέν κατώρθωσε νά τόν προσέγγιση. Όλες- 
δλες οί σκηνές του είναι μιά έπέλαση ελεφάντων — 
πού θύμιζε πολύ «Ταρζάν»—μιά έφοδος πιθήκων, 
δύο τρία μουγγρίσματα τίγρεων καί...τίποτ’άλλο. 
Πέρ’ άπ’ αύτά έρωτας κΓ έρωτας...

Ή φλογερή Ντόροθυ Λαμούρ— πού τό «Τελευ
ταίο τραίνο άπ’ τή Μαδρίτη» μάς είχε άμυδρά πα
ρουσιάσει—έκτός άπ’ τήν δμορφιά έχει κι’ άρκετή 
ήθοποιία καί θάταν πολύ καλύτερη άν άποτίναζε 
έναν έλαφρό «βαμπιρισμό·—τόσο άκατάλληλο γιά 
μιά κόρη τής Ζούγκλας. Ό Ray Milland συμπαθητι
κός, άν καί λίγο περισσότερο κωμικός πότε πότε 
άπ’ δσο θάπρεπε.

Στούς λαϊκούς κινηματογράφους ή έπιτυχία του 
είναι έξασφαλισμένη. Μάριος Σύλλας

Παραγωγή : P.P.F

ΑΡΣΕΝ ΛΟΥΠΕΝ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 

Έκμετάλλευσις : Άνζερβός

Μιά άπό τάς άπειρους περιπέτειας τοΰ άριστο- 
κράτου λωποδύτου Άρσέν Λουπέν έδωσεν άφορμήν 
είς τόν Άνρύ Ντιαμάν Μπερζέ νά μάς παρουσιάση 
τό ύπό κρίσιν φίλμ Πρόκείιαι γιά ένα έργο μέ πολύ 
μικρόν ένδιαφέρον (δλα τά τελευταία έργα τοΰ Μω· 
ρίς Λεμπλάν δείχνουν μεγάλη κατάπτωσι πνεύματος 
τοΰ γάλλου συγγραφέως> πού μειοΰται άκόμη περισ
σότερο άπό τήν κακήν σκηνοθεσίαν καί τό ύπερβο
λικό παίξιμο τών ήθοποιών. Κανείς άπό τούς έρμη- 
νευτάς δέν έχει πάρει στά σοβαρά τόν ρόλον του. 
Είναι λοιπόν φυσικόν νά μή μποροΰμε κΓ έμεϊς νά 
πιστεύσωμε σ’ αύτά πού γίνονται στήν όθόνη. Κρίμα 
στό Ζούλ Μπερρύ! Τό μπρίο του πηγαίνει στά χα
μένα

Τό φιλμ, παρά τόν δημοφιλή τίτλον του, έσημείω- 
σε πολύ μετρίαν έπιτυχίαν.

Βίων ΠαπαμιχάΙης

Παραγωγή Terra

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΩΦ
Όμιλοΰσα γερμανιστί. Προεβλήθη στό «Σπλέντιτ» 

Έκμετάλλευσις : Έλλην. Κινημ. Ένωσις

Πολύπαθο τ’ όνομαστό μυθιστόρημα τοΰ Ντοστο- 
γιέφσκυ. Διασκευάστηκε στό θέατρο, διασκευάστηκε 
στήν όθόν/ι. Ό Fedor Ogep μεταχειρίστηκε μέ πολ
λήν έλευθερία τό έργο τοΰ μεγάλου ρώσου, μιάν 
οικογενειακή ιστορία χωρίς Ιδιαίτερη πρωτοτυπία, 
πού πήρε ώστόσο θέση διαλεχτή γιά τή ζωντάνια 
τής διαγραφής τών προσώπων καί τής βιαιότητας 
τών παθών τους. «Ό ρεαλισμός κΓ δ μυστικισμός 
άνακατεύουνται σάν μέσα σ’ άνεμοστρόβιλο» λέει 
κάποιος γάλλος κριτικός.

Τό φιλμ άνταποκρίνεται πρός τό έργο; Πολύ 
λίγο. Ό Ogep περιώρισε τό πεδίο του σέ δυό πρό
σωπα ; στόν Δημήτρη καί στή Γκρούσευκα (ΓΓ αύτό 
κΓ δ τίτλος: Ό φονιάς Δημ. Καραμαζώφ). Έτσι
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δμως μόλις διαγράφεται ό ύπουλος καί ραδιούργος 
Ίβάν, ή άγέρωχη κΓ εκδικητική Κάτια—στό φιλμ 
είναι μιά φτώχιά έρωτευμένη—κΓ όλότελα έξαφανί- 
ζουνται ό μυστικόπαθος Άλιόσας κΓ ό έρωτας τοΰ 
Ίβάν μέ τήν Κάτια, πού βαραίνουν δμως πολύ στό 
μυθιστόρημα Μένουν ό Δημήτρης κΓ ή Γκρόύσευκα. 
Ό πρώτος ζωγραφίζεται έντονώτατα, παράφορος 
κΓ άσυλλόγιστος. Ή δεύτερη παραλλαγμένη ?.ίγο. 
ΚΓ ό έρωτάςτους κύριο θέμα. ’Έτσι τό βάρος μετα
τοπίζεται άπ’ τή σύγκρουση τών παθών στόν έρωτα, 
γιά νά γίνει βέβαια ή ταινία έλκυστικώτερη.

Μ’ άν ή διασκευή δέν αποδίδει ολοκληρωτικά τό 
μυθιστόρημα, αύτή καθ’ έαυτή άξίζει πολύ περισσό
τερο. 'Αμέσως βλέπει πώς τό χέρι, πού ποδηγέτη
σε τό «γύρισμα» είναι χέρι «μαιτρ». Τά χνάρια, πού 
άφισε ό Ogep πάνω στήν ταινία δείχνουν τό γοΰστο, 
τό ταλέντο, τήν πείρα. Ή μηχανή του τοποθετήται 
στά πιό,άπίθανα μέρη. Καί δίνει ένα όπτικό πεδίο 
άπροσδόκητο. Μερικές σκηνές—ή πρωινή δροσιά, ό 
ξέφρενος δρόμος πρός τό Μοκρόγιε, τ’ όργιαστικό 
γλέντι μέ τούς τσιγγάνους είναι έξαίρετες Τό θέμα 
ήταν δυσκολότατο καί τά όσα κατόρθωσε ό Ogep 
είναι θαυμαστά, άνεξάρτητα βέβαια μέ τήν παρα- 
ποίηση τοΰ μυθιστορήματος.

Ή "Άννα Στέν—ή Στέν, πριν νά φύγη γιά τήν 
Αμερική, , άγνώριστη σχεδόν-δέν έχει βέβαια τή 
σημερινή ώριμότητα τοΰ ταλέντου της, μά άφίνει νά 
διαφαίνεται τί καρπός θά βγή άπ’ αυτό- Έχει άδυ- 
ναμίες, πού δέν μπορούν νά κριθοϋν τώρα, πού τήν 
έχουμε πιά γνωρίσει σχηματισμένη προσωπικότητα. 
Ό Φρίτς Κόρτνερ δυνατός καλλιτέχνης, μέ πολλή" 
θεατρικότητα δμως στήν ήθοποιΐα. στις κινήσεις καί 
στή φωνή, ’Εξαιρετικά καλός κΓ ό Φρίτς Ράσπ, στό 
δύσκολο ρόλο τοΰ Σμερδιακώφ.

Ό τίτλος, ή πρωταγωνίστρια θά δώσουν στό φιλμ 
σχετική έπιτυχία, πού-παρά ώρισμένα έλαττώματά 
του-δέν θάναι κΓ άδικη. Μάριος Σΰλλας

Παραγωγή (J.F.A.

ΠΑΤΡΙΩΤΑΙ
ΌμιλοΟσα γερμανιστί Προεβλήθη στό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις : Έλλην. Κινημ. Ενωσις

Ό πόλεμος «πάντων πατήρ» είναι καί πατέρας, 
έμμεσος τουλάχιστον, άπειρων φίλμς κάθε ποιότη 
τος. Στά χαρακώματα ή στά μετόπισθεν, στή γη, 
στή θάλασσα ή στόν άέρα. ΚΓ οί «Πατριώται» πο
λεμικό φιλμ είναι. Τό θέμα κάθε άλλο παρά πρωτό
τυπο : Μιά νεαρή Γαλλίδα, πού έρωτεύεται ένα Γερ
μανό άεροπόρο, ριγμένο στό γαλλικό έδαφος, καί 
πού βρίσκεται άνάμεσα στήν πατρίδα καί στόν έρω
τα, θυσιάζει τόν δεύτερο στήν πρώτη. Μέ χίλιες δυό 
παραλλαγές τήν είδαυε άπειρες φορές αύτή τήν 
ιστορία. ΚΓ δμως, οί «Πατριώται» κατορθώνουν νά 
κρατήσουν τό Εένδιαφέρο, Γιατί; Τό προσεγμένο, 
μοντάρισμα, ή λιτή μεταχείριση, χωρίς έξωφρενικούς 
σπαραγμούς, τοΰ κοινοΰ μύθου, ή άτμόσφαιρα τοΰ 
παντοδύναμου πατριωτισμού, ή ήθοποιΐα ..Όλ’ αύτά 
φτιάνουν βέβαια μιά καλή ταινία, πού τή βλέπεις 
χωρίς δυσφορία, ένα φιλμ τής σειράς σχεδόν, χωρίς 
καμμιά λάμψη. Καί τό βραβεϊον τής Βενετίας; Πώς 
δικαιολογείται; Τί έκτακτο άνακάλυψε στούς Πα
τριώτες» ; Ποΰ; Στό σενάριο ; Στή φωτογραφία; 
Στήν ήθοποιΐα; Στό διάλογο, έστω; Ξαναλέω, ένα 
καλό φίλμ. Μά ώς τό βραβείο τής Έκθέσεως τής Βε
νετίας, πού τίμησε φίλμ σάν τόν «Παστέρ», τόν 
«Αύτοκράτορα τής Καλιφορνίας», τήν «’Αννα Κα· 
ρένινα» άκόμα,.. ά, «πάει πολύ "Ισως δμως οϊ «Πα
τριώται» νά είχαν κρυμμένα προτερήματα, πού τό 
άνίδεο μάτι μας δέν κατώρθωσε νά άνακαλύψη...

Ή έρμηνεία στό σύνολο καλή.‘Η Λύντα Μπαά

Ιροβα σημειώνει σταθερή έξέλιξη. Στάθηκε στό ϋψος 
της καί δημιούργησε έναν άπ’ τούς καλύτερους ρό
λους τής καρριέρας της. Ό Ματίας Βίμαν, ισχυρός 
τύπος πολεμιστή, ερμηνεύει λίγο μονοκόμματα τό 
δύσκολο ρόλο του. ΚΓ δλοι οί άλλοι στέκουν πολύ 
καλά.

Έδώ είχε μέτρια έπιτυχία. Στούς λαϊκούς κινη
ματογράφους θά έχει, φαντάζομαι, περισσότερη.

Μάριος Σϋλλο.ς
Παραγωγή Mosfilm

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Του ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ γκραντ
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό ‘‘Ρέξ,

dubbing
Έκμετάλλευσις ’Αμολ. Βουλγαρίδη—Α. Ε. Κ. Ε.

Τού Βέρν τά μυθιστορήματα είναι άπ’ τά προ- 
σφορώτερα θέματα γιά τήν δθόνη. Πλημμυρίζουν άπό 
δράση, άγώνα, περιπέτεια. Ό κινηματογράφος, μέ 
τις δυνατότητες πού έχει νά πραγματοποιεί χίμαι
ρες, άνέλαβε νά ζωντανέψη τά -θαυμαστά ταξείδια« 
τοΰ ευφάνταστου Γάλλου. Τά «Τέκνα τού πλοιάρχου 
Γκράν» είν’άπ’τά πιό περιπετειώδη κΓ οί Ρώσσοι, 
πού ξέρουν νά μυρίζονται» τό διαλεχτό θέμα, κα· 
ταπιάσιηκαν μέ τό δύσκολο άθλο. Τό μυθιστόρημα, 
πού τόσο μάς έθελξε στά παιδικά μας χρόνια, συμ- 
πτύχθηκε βέβαια, μά οί κύριες γραμμές διατηρήθη
καν. Μόνο μιά σπασμωδικότητα παρατηρεΐται συχνά 
στή διαδοχή τών έπεισοδίων. ΚΓ αίτιός της φαντά
ζομαι, δέν είν’άλλος άπ’τό ελληνικό...-ντεκουπάζ·... 
Από μιά ρώσσικη δμως ταινία τό πιό θαυμαστό δέν 
είναι ή ύπόθεση,μά ή εικόνα. Ό σκηνοθέτης, ό Vain- 
schtock τή διευθύνει μέ πολύ τέχνη. Οί φωτογρα
φίες, του—οί Ρώσσοι μένουν πάντα ύποδείγματα 
σ’ αύτό τό πεδίο -είναι συχνά μοναδικές: Οί άνδρες, 
ή πλημμύρα, τΟ ήφαίστειο, οί άπέραντες αύστραλια- 
νές πεδιάδες . Μά άληθινά άριστουργηματικές είν’ 
οί εικόνες τής θάλασσας: Τά πανιά τοΰ Duncan 
στό ρυτιδωμένο κύμα, δ μανιασμένος άφρός, τό νάυ- 
άγιο, ή σχεδία ..Λίγες, ελάχιστες τέτοιες εικόνες έχει 
νά δείξη ή δθόνη Ό Λόϋδ στήν «’Ανταρσία δ 
Φράνκ στή «Μιτσοΰκο·, δ Πάμπστ, ό Σοΰ. Λίγοι, πο
λύ λίγοι—άλλίμονο!—κΓ είναι τόσο τιτάνιος ό άγώ· 
νας γιά νά κυριαρχήσουν πάνω στό φτηνό γοΰστο, 
στή ρουτίνα τοΰ Κερδώου!

Οί ήθοποιοί, άγνωστοι σχεδόν, τοΰ Κρατικού 
θεάτρου τής Μόσχας, είναι ίκανοποιητικώτατοι. Ό 
μικρός Ροβέρτος, δ Παγανέλης...’Επίσης δ ΓιούριεφΓ 
ό Τσοβιέλυ, ή Στρέλκοβα. άδικα θά ζητήσετε θεα
τρινισμούς στό παίξιμό τους· άπλά, άπροσποίητα 
ερμηνεύουν τούς ρόλους τους, χωρίς καμμιά έκζήτηση.

Εμπορική έπιτυχία θά γνωρίση περισσότερη σέ 
λαϊκούς κινηματογράφους. Μά κι’ έδώ είχε άρκετή.

Μάριος Σΰλλας

Παραγωγή Warner Bros

Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΚΑΙ Ο ΠΤΩΧΟΣ
ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη συγχρόνως στόν 

dubbing «Κρόνο» καί στόν «Όρφέα»
Έκμετάλλευσις : Γουώρνερ-Φ. Νάσιοναλ Φίλμς

Ό δροσερώτατος Mark Twain ιστόρησε στό «Πρί· 
γκηψ καί πτωχός» μέ πολλή φαντασία κΓ άπολαυ- 
στικό χιούμορ -πού συχνά σκεπάζει μελαγχολικό 
βάθος καί τραγικές άλήθειες—τό θρύλο τής όμοιό- 
τητας τοΰ νεαροΰ Έδουάρδου VI τής ’Αγγλίας μ’ 
ένα ζητιανάκι, πού έγινε άφορμή ν’ άλλάξουν, γιά 
λίγο τούς ρόλους τους καί νά τραβήξουν κι’ οί δυ&

χίλια δεινά καί περιπέτειες. Ό Κινηματογράφος δέν 
μπόρεσε νά ξεχάση τή φανταστική αύτή ιστορία 
πού καί δράση είχε κΓ άγώνα καί περιπέτεια Ό 
Γουΐλλιαμ Κέϊλυ τή διασκεύασε γιά τήν δθόνη. ’Αλ
λά.·.-κΓ έδώ είναι τό περίεργο—άντί νά τήν κάνη 
κινηματογραφικώτερη, τής άφαίρεσε σκηνές, πού θά 
τοΰφτιαναν θαυμάσιες είκόνες-τή γιορτή στόν Τά
μεση π.χ·—προσθέτοντας άλλες άνύπαρκτες, μόνο 
καί μόνο γιά νά δώση, μέ τις αύλικές ραδιουργίες 
περισσότερο χρώμα στό φίλμ του ’Ακόμα...—κΓ έδώ 
είναι τό περιεργότερο— δχι μόνο δέν πρόσθεσε έρω
τες καί ρομάντζα, κατά τήν άμερικάνικη παραμορ
φωτική συνήθεια, μά καί τό έλαφρότατο αίσθημα, 
πού υπάρχει στό έργο, τό έξοστράκισε όλότελα, 
έτσι πού στό φίλμ δέν υπάρχει σχεδόν γυναίκα καί 
καθόλου έρωτας. Ώ ! δέν τού παραπονιόμαστε γι’ 
αύτό, κάθε άλλο. Μάς χόρτασαν αίσθημα, κάθε εί
δους καί κάθε έποχής, οί παραγωγοί δλου τοΰ κό
σμου. ‘Ωστόσο ό «Πρίγκηψ κΓ δ πτωχός», μ’ δλη 
τήν παραλλαγή του, δέν χάνει πολύ άπ’ τό ένδια- 
φέρο του. Ή σκηνοθεσία προσεκτική, τά κοστούμια 
πιστά, οι χαρακτήρες καλοδιαγραμμένοι, ή άτμό- 
σψαιρα παραστατική ..άλλά δέν έχει πνοή άνώτερη. 
ΚΓ άκόμα σέ μερικά σημεία τοΰ λείπει κΓ ή μεγα
λοπρέπεια, άπαραίτητη στήν δημιουργία τής έπιβλη 
τικής ίντυπώσεως. ΤΙ διαφορά π·χ· άνάμεσα στή 
στέψη τοΰ Έδουάρδου VI καί τής Βικτωρίας στή 
«Βασίλισσα Βικτωρία» !

Ή ήθοποιΐα στάθηκε άνώτερη. Οί δίδυμοι Μπίλλυ 
καί Μπόμπυ Μώτς είν,αι άπόκτημα γιά τήν όθόνη. 
Ενσαρκώνουν τούς ρόλους τους μέ άφέλεια, μέ φυ
σικότητα, μ’ έκφραστικότητα. ’Αληθινή άποκάλυψη. 
Ό Έρρολ Φλύνν δημιουργεί έναν ήρωϊκό-δπως 
πάντα-ρόλο, μέ άνεση καί τέχνη. ΚΓ δλο τό άλλο 
πλήθος τών ήθοποιών ήταν ένα ζτλευτό σύνολο.

Τόφίλμ-χωρίς νά είναι έκτακτο, άπ’ τά καλά τής 
άμερικανικής παραγωγής-τραβάει καί τις γυναίκες- 
δ πρωταγωνιστής-καί τούς φίλους τών περιπετειών· 
ή πλοκή-καί τούς πιστούς τοΰ [στορικοΰ κινηματο- 
γράφου-ή ύπόθεση Είναι προωρισμένο ν’ άρέση σέ 
κάθε είδους καί κάθε φύλου κοινό.

Μάριος Σΰλλας

Παραγωγή C.F.C·

Τ Α Μ Α Ρ Α
ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Σπλέντιτ» 

Έκμετάλλευσις : Έλλ. Κιν. "Ενωσις

Ή Ρωσία είναι θέμα άνεξάντλητο Σ' αύτήν τοπο’ 
θίτησε τήν έρωτική ιστορία του κΓ δ Felix Gandera 
Ό παράφορος Γκρίσα Γκουνίν, μέ τήν ψυχή τοΰ Κο
ζάκου, πού έρωτεύεται ξαφνικά τήν δμορφη χωρική 
άποξεχνώντας κΓ άρραβωνιαστικιά καί σπίτι καί 
τιμή< καί ζωή, είν’ ένας ήρωας άπίθανοε ίσως, μά 
πολύ έλκυστικός γιά τό μεγάλο κοινό. ’Απίθανη κΓ 
δλόκληρη ή περιπέτείά του, άπίθανη κΓ ή θυσία τής 
άρραβωνιαστικιάς του. Μά.. είπαμε : "Εχει δλα τά 
στοιχεία γιά νά τραβήξη. "Ενας τέτιος έρωτας, δπου 
τό πάθος κΓ ό πόθος άναδεύονται συγκλονιστικά, 
ενα τέτιο αίσθημτ, πού άψηφά έμπόδια καί νόμους, 
είναι τό κρυφό ιδανικό κάθε γυναίκας, ΚΓ ό τρελ- 
λός θάνατος τοΰ Γκουνίν μπρός στήν άποτυχία τής 
άποκτήσεως τής πολυπόθητης Ταμάρας, φαντάζει 
ατά μάτια τους σά θυσία ύπέρθεη. Νά γιατί ση
μείωσε τόσην έπιτυχία έδώ πέρα, ΚΓ υστέρα ό Gan
dera elvoti τεχνίτης. Μ’δλους τούς συχνούς μελοδρα
ματισμούς, έχει μερικές σκηνές δλο ζωή καί ρεαλι
σμό. Ή άλήθεια είναι πώς πρέπει νάναι κανείς πολύ 
άδέξιος σκηνοθέτης γιά νά μήν καταφέρη νά δώση 
Ρέ τό χιόνι είκόνες τούλάχιστον καλές ‘Η πάλλευκη 
στέππα βοηθεΐ πολύ τόν Gandera Ζωγραφίζει ά

κόμα ζωηρά τούς ήρωές του κΓ ή ρούσικη άτμό- 
σφαιρά του είναι πολύ ζωντανή- Ή μουσική μέ 
τούς πολύβοους ήχους της πολύ ύποβλητική,

Ό Βίκτωρ Φρανσέν έχει έξελιχθεΐ σέ άριστο δρα
ματικό. Φέτος δημιούργησε στις «Νύχτες φωτιάς» 
έναν έξαίρετο ρόλο, Στήν «Ταμάρα»δέν δείχνεται κα
τώτερος. ’Αντίθετα μάλιστα, τό μεγάλο τελέντο του 
θριαμβεύει μέ τήν ποικιλία καί τή δύναμη τών έκ- 
φράσεών του. Ή δμορφη Βέρα Κορέν βρίσκει ένα 
ρόλο ταιριαχτό στήν ψυχρή Ιδιοσυγκρασία της κοΓι 
τόν κρατεί μ’ άκόμα περισσότερη ψυχρότητα κΓ ή ά
σκημη Ρεζίν Πουσέ έρμηνεύει ικανοποιητικά τό δύ
σκολο μέρος της. ‘Η Κολέττ Νταρφέϊγ μέ τά γατί
σια μάτια είναι λίγο υπερβολική εταίρα κΓ δ Λυκά 
ΓκριντοΟ καλός στόν άντιπαθητικό ρόλο του.

‘Η «Ταμάρα» δέν είναι άριστούργημα, δέν είναι 
έξαίρετο φίλμ, Μά είναι ταινία πολύ έμπορική κΓ 
άπόδειξη οί δυό βδομάδες πού κράτησε μ’ έπιτυχία 
στό πρόγραμμα τοΰ «Σπλέντιτ -, Μάριος Σΰλλας

Παραγωγή Metro Goldwyn Mayer

ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
'Ομιλούσα άγγλιστί Προεβλήθη στό «Ρέξ»

Έκμετάλλευσις : Μέτρο Φίλμς
Τό φιλμ αύτό είναι διασκευή τοΰ περιφήμου μυ

θιστορήματος τοΰ Ρούντιαρντ Κίπλιγκ «Captains 
Courageous». Τόσον ό σκηνοθέτης, δ Βίκτωρ Φλέμιγκ, 
δσον καί οί διασκευαί ήκολούθησαν πιστά, άπό 
φόβον μή προδώσουν τόν διάσημον συγγραφέα, τό 
έργον, πράγμα πού ζημιώνει τό φίλμ. Τό πρώτον 
μέρος, συνεπεία τούτου, είναι παραγεμισμένο άπό 
διαλόγους, πού καταστρέφουν τόν ρυθμόν, έπιβρα- 
δύνουν τήν δράσιν καί, φυσικά, μειώνουν τό ένδια
φέρον. Τό δεύτερον μέρος είναι άσυγκρίτως_άνώτε- 
ρον. Τό μοντάζ είναι πιό νευρώδες, ή δράσις πιό 
συναρπαστική καί ή δραματικότης φθάνει στό ζενίθ. 
Σ’ αύτό τό μέρος άνευρίσκομεν καί δλην τήν ποίη~ 
σιν τοΰ περιφήμου συγγραφέως.^ Ό χαρακτήρ τοΰ 
Μάνουελ, τής κυριωτέρας μορφής του έργου, άνα- 
δεικνύεται σέ δλην του τήν λαμπρότητα. Επίσης 
καί τό θεαματικόν μέρος περιλαμβάνει είς αυτό τό 
σημεΐον μερικές ωραιότατες θαλασσινές^ είκόνες,

Άπό τούς ήθοποιούς ύπερέχουν δ μικρός Φρέντυ 
Μπαρθόλομυ, δ όποιος συγκινεΐ μέ τά πιό άπλά 
μέσα, καί ό Σπένσερ Τρέΐσυ, φυσικώτατος Μάνουελ.

Τό φίλμ δέν άνήκει στό είδος πού ένθουσιάζει 
τό άθηναϊκόν κοινόν. Στήν έπαρχία θ’ άρέση περισ
σότερον. Β Παηαμιχάλης

Παραγωγή E-N.I-C·

ΣΚΗΠ1ΩΝ Ο ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ
‘Ομιλούσα ίταλιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 

Έκμετάλλευσις Άν Κινημ. Εταιρία

Τό φιλμ αύτό, πού άφιεροΰται είς τήν μεγάλην 
Ιστορικήν μορφήν τοΰ Σκηπίωνος τοΰ Άφρικανοΰ, 
τοΰ στρατηγοΰ πού έσωσε τόν κινδυνεύουσαν κο- 
σμοκράτειραν Ρώμην άπό τόν Αννίβαν, μαρτυρεί 
μιά νέα άνθησι τής ’Ιταλικής κινηματογραφίας,

‘Η ’Ιταλική Κυβέρνησις έβοήθησε< ένεργώς εις τό 
«γύρισμα» τοΰ φίλμ, διαθέσασα πλήν τών χρηματι
κών μέσων καί μεγάλην μερίδα στρατοΰ.

Αί ώραιότεραι άλλωστε σκηναί τοΰ φίλμ είναι 
έκεϊναι είς τάς δποίας έλαβε μέρος ό στρατός καί 
τό Ιππικόν.

Τό φιλμ είναι μεγάλης σκηνοθεσίας, παρουσιά
ζει δγκον ντεκόρ καί όχλου καί χάρις είς αύτά, κα. 
θώς καί είς τάς σκηνάς τών μαχών πού περιλαμβά^
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Ή ξενική αΰτή ονομασία έχει δοθή είς ένα απαραί
τητον, πολύτιμον καί άγνωστον είς τούς πολλούς συνερ
γάτην τών αμερικανικών φιλμ· εκείνον ό οποίος αναλαμ
βάνει νά προμηθεύη δ,τι χρειάζεται γιά τό «γύρισμα» 
τής ταινίας' έπιπλα, σκεύη, αντικείμενα, κλπ.

Έχει μείνει περίφηιιη είς τό Χόλλυγουντ ή ιστορία τοΰ 
«πρόπ-μέν» ένός θιάσου, ό όποιος είχε πάει είς τόν 'Α
τλαντικόν μέ ένα πλοϊον, γιά νά κινηα ιτογραφήση ένα πει
ρατικόν φιλμ. Ένα βράδυ, είς τάς 8, ό ρεζισέρ άπεφά- 
σισε δτι έπρεπε νά υπάρχουν τό επόμενον πρωί φρέ
σκα τριαντάφυλλα γ.ά τό «γύρισμα»· μιας σκηνής.,

Αιότι έχρειάζετο νά κρεμασθή ένας πειρατής, κρα
τώντας ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα ; Άγνωστον ! Αυτή, 
πάντως ήτο ή επιθυμία τοΰ ρεζισσέρ.

Τό άλλο πρωί, τά λουλούδια εόρίσκοντο είς τό πλοϊον. 
‘Ο «πρόπ μέν» τά είχε προμηθευθή άπό έναΖέππελιν, πού 
έπερνοϋσε τυχαίως άπό εκεί. Κατ' άλλην έκδοσιν, τά εύ- 
ρήκε είς τό ψυγεϊον ένός φορτηγού πλοίου, τό όποιον 
είχε ναυαγήση έκεϊ κοντά.

‘Ο «πρόπ-μέν» αυτός ήτο ασφαλώς πολύ «βολικώτε- 
ρος» άπό τόν συνάδελφόν του Τόμμυ Λίττλ, ό όποιος μα
λώνει μέ τούς ρεζισσέρ όταν είνε πολύ απαιτητικοί.

Σημειωτέον δτι ό Λίττλ είνε Ικανότατος. Κατά τό 
»γύρισμα» ένός φιλμ, ό ρεζισσέρ Χένρυ Κίνγκ ήθελε μέ 
κάθε τρόπον νά κινηματογραφήση ένα ψητό κρέας πού 
νά καπνίζη. 'Αλλά., τό ψητό δέν έβγαζε καπνόν ! Ό 
Λίττλ αγόραζε τά καλλύτερα κρέατα πού ύπήρχον είς τό 
Λός Άντζελες, ό μάγειρος έφτιανε νοστιμώματα ψητά... 
καπνός δμω: δέν έβγαινε!

Έπειτα άπό 7 ματαίας προσπα' είας, ό Κίνγκ ήρχ^σε 
νά ούρλιάζη σάν τρελλός. Τότε ό Λίττλ κατέφυγε σέ ένα 
τέχνασμα: “Εβαλε κάτω άπό τό ψητό, βγαλμένον μόλις 
απ’ τήν φωτιά, ένα κομμάτι πάγου. Καί έτσι έσχηματί· 
σθηκαν ώραϊα σύννεφα άτμοΰ, πρός μεγάλην χαράν τοΰ 
ρεζισσέρ, τοϋ όπερατέρ καί τοΰ «πρόπ-μέν».

"Οταν έπρόκειτο νά «γυρισθή» τό φιλμ «‘Υπό τό 
βλέμμα τοΰ Βούδδα» ό «πρόπ-μέν» Τζώρτ Χίλλ εστάλη 
άπό τήν Μέτρο-Γκόλντοιϊίν είς τήν Κίναν, άπό δπου έ
φερε, δχι μόνον μερικές εκατοντάδες μέτρα φιλμ μέ κι
νεζικός σκηνάς, άλλά καί ένα κοπάδι βουβάλων, κάρρα 
τών χωρικών, γεωργικά εργαλεία καί άλλα παρόμοια 
πράγματα. Όλα^αύτά έκόοτισαν 100 χιλιάδες δολλάρια. 
Άλλά τό φιλμ «έγυρίσθηκε» μέ γνήσιον κινεζικόν πε
ριβάλλον.

Ό Λίττλ, γιά τόν όποΐοε έμιλήσαμε ήδη. είνε ίκσνός 
νά προμηθεύη δ,τι χρειάζεται γιά 8 φιλμ πού «γυρίζον
ται» συγχρόνως. Είς την περίπτωσιν τής ταινίας «Είς τά 
σύνορα τών ’Ινδιών», έχρειάσθηκε νά κατασκευάση ένα 
πλήρες τραίνο καί τόν ινδικόν σιδηροδρομικόν σταθμόν 
τοΰ Ραίμπούρ. Τόσον ή ατμομηχανή, δσον καί τά βαγόνια 
ήσαν τελείου άγγλικοΰ τύπου. Είχαν έν τούτοις κατασκευ- 
ασθή έξ ολοκλήρου μέσα είς τό στούντιο.

Γιά τόν «Έβδομον Ουρανόν», ό Λίττλ άναπαρέστησε 
ένα παρισινόν δρόμον, γεμάτον άπό αυθεντικός λεπτομέ
ρειας, άκόμη καί μίαν σειράν γνησίων πολεμικών προκη
ρύξεων. Βάζα λουλουδιών, πιάτα, μαχαίρια, δλα, προήρ- 
χοντο άπ’ ευθείας άπό τό Παρίσι καί ήσαν τής έποχή; 
τοΰ πολέμου. ‘Υπήρχαν άκόμη καί μερικά άπό τά ταξί

νει. προκαλεΐ τό ένδιαφέρον τοΰ κοινοΰ, πού άρέ- 
σκεται πάντοτε σέ τέτια Θεάματα.

Λαμβάνουν μέρος πολλοί έκ τών καλλιτέρων ή- 
Θοποιών τοϋ ’Ιταλικού θεάτρου, άγνωστοι άκόμη 
είς τόν τόπον μας. Άναφέρομεν τόν Άνίμπαλε, τήν 
“ϊζα Μιράντα καί τήν Φραντζέσκα Μπραζιόττι.

Ό «Σκηπίων ό ’Αφρικανός» έσημείωσε κατά τήν 
προβολήν του είς τό «Παλλάς« Ικανοποιητικήν έπι- 
τυχίαν. κρατήσας τό πρόγραμμα τοΰ κινηματογρά
φου έπί 2 έβδομάδας. Βίων Παπαμιχάλης

πού μετεχειρίσθη ό στρατηγός Γκαλλιενί γιά νά σώση τ^ 
Παρίσι άπό τούς'Γερμανούς, τό 1914.

Είχε έξημερωθή έπίσης ένα κοπάδι ποντικών, χρησι
μοποιούμενων άπό τού; σιρατιώτας, είς τά χαρακώματα 
γιά νά άνακαλύπτεται εγκαίρως ή αρχή μιας έχθρικής 
έπιθέσεω; μέ άσφυξιογόνα. Καί μερικές γάτες έγυμνά- 
σθησαν νά βαδίζουν κατά σειράν είς τήν κορυφήν μιας 
στέγης τών Παρισίων.

"Ο,τι δέν υπάρχει εις τάς άποθήκας τών διαφόρων κι
νηματογραφικών εταιρειών, ούτε καί εις τό Λός "Αντζε
λες, εΰρίσκεται είς τήν Νέαν Ύόρκην. Έκεϊ οί «πρόπ- 
μέν» ανακαλύπτουν τά πιό πολυποίκιλα καί σπάνια άντι- 
κείμενα, προελεύσεω; άγγλικής, γαλλική-, ιταλικής, γερ
μανικής, ρωσσικής ..

Κάθε έτος, δ Τόμμυ Λίττλ κάνει ένα ταξεϊδι είς τήν 
μεγαλούπολιν αυτήν καί έξοδεύει περί τής 100 χιλ άδες 
δολλάρια, γιά νά πλουτίση τάς άποθήκας τή; εταιρείας 
του, πού έχουν δψιν... μεγάλου παλαιοπωλείου. Πράγματι 
ευρίσκει κάνει: έκεϊ μέσα συλλογάς άρχαιοιήτων, έπιπλα 
διαφόρων περιόδων, αντικείμενα διακοσμήσεως.. χαρτο
κόπτης καί τάνκς, μεσαιωνικός πανοπλίας καί ρωσσικάς 
άγιογραφίας, γόνδολες καί παλαιές θερμάστρες...

Γιά τό φιλμ «Ραμόνα», ό «πρόπ μέν έδημιούργησε 
ένα τέλειον άγρόκτημα, τριγυρισμένον άπό άγρούς μέ σι
τάρι καί βρώμην.

‘Η υπηρεσία άποθήκης τών στούντιο διαιρείται σέ διά
φορα τμήματα. Ένα άπό αύτά πρέπει νά προμηθεύη σύν
νεφα, κανόνια, καπνούς, έκρήξεις καί κάθε τι ποΰ κάμνει 
θόρυβον. Τό τμήμα τής σέρρας φροντίζει γιά δλας τάς 
διακοσμήσεις μέ Λουλούδια καί δένδρα. Τό τμήμα τών ή
χων προμηθεύει κάθε είδους ήχους, βραχνούς, όξεϊς, κε
λαδήματα πουλιών, νανουρίσματα, φτερουγίσματα, κλάμ- 
ματα παιδ,ών, κελαρύσματα, ρόγχβυς έτοιμοθανάτων...

Ό «πρόπ-μέν» σκέπτεται γιά δλα. Πρέπει νά εχη χί
λια πράγματα μέσα είς τόν νοΰν του. Συχνά, μία παρά- 
λειψίς του ήμπορεΐ νά καταστρέψη μίαν δλόκληρον σκη
νήν. Κάμνει, έννοεΐται, τά πάντα γιά νά άνακαλύψη δ,τι 
χρειάζεται σέ ένα φίλμ.

Ό Άλ Κάρολ, ένώ έπερνοϋσε άπσ τό Μπέβερλυ Χίλλς, 
είδε ένα θαυμάσιον παλαιόν κουδούνι σέ μίαν πόρτα. 
Χωρίς νά διστάζη, παρουσιάσθηκε είς τήν σπιτονοικοκυρά 
καί τής είπε :

—Θέλομε νά άγοράσωμε αύτό τό κουδούνι. Θά σάς 
τό πληρώσωμε καλά.

Καί ή καλή κυρία, μέ τόν σεβασμόν πού έχουν γιά 
τόν κινηματογράφον δλοι οί κάτοικοι τοΰ Χολλυγουντ, 
έδέχθηκε νά δώση τό κουδούνι έκεϊνο, τό όποιον είχε 
κληρονομήσει άπό τόν παππού της.

Άλλη αποστολή τοΰ «πρόπ-μέν» είνε νά εΰρίσκη διά
φορα «άναπληρωτικά». Τό λάδι τοΰ καρμινίου, π. χ. άν 
τικαθιστά τό αίμα—διότι τό γνήσιον αίμα δέν^ είνε καθό, 
λου φωτογενικόν. "Οταν δ δπερατέρ θέλει ομίχλην, ο 
«πρόπ μέν» τήν δημιουργεί μέ καπνούς καιομένου πετρε
λαίου. Προκειμένου περί πυκνής ομίχλης, καίει ειδικά α
ρωματικά ξύλα, τά όποια αλλάζουν κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ «γυρίσματος» τής σκηνής, διότι οί ηθοποιοί θά ^πα- 
θαιναν έπί τέλους., ναυτίαν, άν είσέπνεαν συνεχώς.

Ένα άπό τά κοινότερα τεχνάσματα τών «πρόπ μέν» 
είνε ή χρησιμοποίησις άοράτων συρμάτων, όταν πρόκει
ται νά έμφανισθή ένας άνθρωπος αίωρούμενος εις τόν 
άέρα. Τό σύστημα αύτό έφηρμόσθη είς τό φιλμ «Έβδο
μος Ουρανός*, γιά νά κατεβή μία ήθοποιός μέσα σέ μίαν 
υπόνομον, χωρίς τόν κίνδυνον νά γκρεμισθή απο ύψος 
5 μέτρων καί νά σπάση τά κόκκαλά της!

’Ιδού ένα χαρακτηριστικόν παράδειγμα, πού άποδει- 
κνύει ότι ό «πρόπ-μέν» οφείλει νά φροντίζη γιά δλα: 
Όταν «γυρίζεται» μιά νυκτερινή σκηνή είς τούς δρόμους 
μιας ιτόλεως, πρέπιι νά τοποθετήση τά φανάρια καί τής 
φωτεινές ρεκλάμες έτσι, ώστε νά δίδουν τήν έντύπωσιν 
τοΰ βάθους καί τής άποστάσεως.

Κ
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Ή κίνησις τών αθηναϊκών Κινηματογράφων κατά 
τό παρελθόν είκοσαήμερον, άφ’ ένός λόγφ τών έ- 
ορτών τών Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς κλπ καί 
άφ’ έτέρου λόγω τής άφίξεως πολλών ξένων έκ τών Ε
παρχιών διά τούς γόμους τοΰ διαδόχου πρίγκηπος 
Παύλου ύπήρψεν έξαιρετικώς ζωηρά. ’Εξαιρετική 
έπίσης κίνησις παρετηρήθη κατά τήν παρελθύΰσαν 
έβδομάδα καθ’ ήν προεβάλλετο είς δλους τούς άθη- 
ναϊκούς Κινηματογράφους ή ταινία τών ΛΑ Β.Β Υ.Υ. 
Πριγκήπων διαδόχου Παύλου καί Φρειδερίκης.

Κατά τό παρελθόν είκοσαήμερον προεβλήθησαν 
είς τούς κεντρικούς κινηματογράφους α' προβολής 
τών ’Αθηνών τά κάτωθι έργα ώς έξης :

Παλλάς. ΪΙ Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουάριου «Σύν
τροφοι μάχης» μέ τήν Μαρσέλ Σαντάλ καί 3—16 
’Ιανουάριου «Σκιπίων δ άφρικανός».

Ρέξ 27—2 ’Ιανουάριου Ό λυτρωτής» μέ τόν 
Γκάρυ Κοΰπερ, 3—9 ’Ιανουάριου «Δαίμονες τών κυ
μάτων» καί 10—16 Ιδιου Χαμένο όνειρο».

Όρφεύς. Ή 2 Ιανουάριου <Ό πρ(γκηψ καί ό 
πτωχός» μέ τόν Έρρολ Φλύνν. ταύτοχρόνως μέ τόν 
Κρόνο, 3—9 ’Ιανουάριου συνεχίζεται ή προβολή τοΰ 
έργου «Πρίγκηψ καί πτωχός» καί 10—16 ίδίυυ «Ή 
κόκκινη χορεύτρια» μέ τήν Βέρα Κορέν

Τιτάνια. 27 — 2 Ιανουάριου «Χατζή Μουράτ» μέ 
τόν Ίβάν Μοσζοΰκιν, 3—9 ’Ιανουάριου «Ντάμα Πίκα» 
καί 10—16 Ιδιου «Ή νυχτερίδα» τοΰ Στράους.

’Αττικόν. 27—2 ’Ιανουάριου «Πρωταθληταί τής 
γκάφας» μέ τούς χονδρόν καί λιγνόν 3—9 ’Ιανουά
ριου «*Η όργανοπαίκτρια τών Παρισίων» καί 10—16 
«Νοσταλγία» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ.

Κρόνος. 27—2 ’Ιανουάριου «‘Ο πρίγκηψ καί δ πτω
χός» ταύτοχρόνως μέ τόν Όρφέα, 3—9 'Ιανουάριου 
«Τό άγριοκόριτσο» μέ τήν Σίρλευ Τέμπλ καί 10—16 
ίδιου «“Εχω δικαίωμα νά ζήσω».

Σπλέντιτ. 27—2 ’Ιανουάριου «Σέρλοκ Χόλμς» μέ 
τόν Χάνς “Αλπερς καί 3—16 ’Ιανουάριου «Ταμάρα 
μέ τόν Βίκτωρ Φρανσέν.

Πάν&εον, 37—31 Δεκεμβρίου «Άρσέν Λουπέν» μέ 
τόν Ζύλ Μπερρύ, 1—9’Ιανουάριου «Μανέζ» καί 10— 
16 Ιδιου «Ό έβδομος ούρανός«.

Τ7- ' ' * *Κατα^ το παρελθόν είκοσαήμερον έπραγματοποιή- 
θησαν υπό τών διαφόρων κεντρικών Κινηματοθεάτρων 
τών Αθηνών α' προβολής τά κάτωθι εισιτήρια, ώς εξής:

Εβδομάς 20 — 26 Δεκεμβρίου 1937
ΠΑΛΛΑΣ «Τά δύο ορφανά» (La pocharde).
Δευτέρα 
Τρίτη

20
21

Δεκεμβρίου Είσιτήρια 1835
1589Τετάρτη 22 1973Πέμπτη 23 1768Παρασκευή 24 1835Σάββατον 25 4816Κυριακή 26 > 5323

Τό δλον 19139
ΟΡΦΕΥχ «Κατάχρησις εμπιστοσύνης» διά δευτέραν έβδο

μάδα.
Δευτέρα 
Τρίτη

20
21

Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1664
1949Τετάρτη 22 2253Πέμπτη 23 » 2218Παρασκευή 24 » 2760Σάββατον 25 > 5163Κυριακή 26 » > 5815

Σύνολον 21822

Εισιτήρια πραγματοποιηθένια είς 
τον αυτόν Κινηματογράφον κατά τήν 
προηγουμένην έβδομάδα. 28891

50713Σύνολον εισιτηρίων
ΡΕΞ Τά τέκνα τοΰ πιλοιάρχευ Γκράντ (Les enfants
du capitaine Grant).
Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου Είσιτήρια 4279
Τρίτη 21 » » 4320
Τετάρτη 22 » 2191
Πέμπτη 23 » » 1541
Παρασκευή 24 » » 1637
Σάββατον 25 » » 1596
Κυριακή 26 ■» » 2031

Τό δλον. 17595
ΤΙΤΑΝΙΑ «Πατριώται (Patrioten), Λύντα Μπαάροβα.
Δεύτερα 20 Δεκεμβρίου Είσιτήρια 1528
τρίτη 21 » » 1337
Τετάρτη 22 > » 13«7
Πέμπτη 23 » » 1169
Παρασκευή 24 » » 13C0
Σάββατον 25 » 2428
Κυριακή 26 » » 2637

Τό δλον 11758
ΑΤΤΙΚΟΝ «Ή πριγκήπισσα τής ζούγκλας» (Gungle

Princess), Ντόροθυ Λαμούρ.
Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 2373
τρίτη 21 » 1783
Τετάρτη 22 » . 1904
Πέμπτη 23 » » 2169
Παρασκευή 24 » » 2326
Σάββατον 25 » » 4618
Κυριακή 26 » » 4742

• Τό δλον 19915
ΚΡΟΝΟΣ «Κοϋ—Κούξ —Κλάν» (Black Legion).
Δεύτερα 20 Δεκεμβρίου Είσιτήρια 1030
Τρίτη 21 » » 1096
Τετάτη 22 » » 925
Πέμπτη 23 » » 707
Παρασκευή 24 » 809
Σάββατον 25 > » 5500
Κυριακή 26 » » 1926

Τό δλον 8993
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Άδελφ j Καραμαζώφ» (Der Morder Di-

mitri Karamazoff), "Αννα Στέν.
Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου Είσιτήρια 1492
Τρίτη 21 » . 1306
Τετάρτη 22 > . 1502
Πέμπτη 23 » » 1170
Παρασκευή 24 » 1163
Σάββατον 25 » » 1836
Κυριακή 26 » 2117

Τό δλον 10586
ΠΑΝΘΕΟΝ «Μπροστά στό ικρίωμα» (This is my affair),

Ρόμπερ Τέϋλορ.
Σάββατον 18 Δεκεμβρίου Είσιτήρια 1792
Κυριακή 19 » » 2291
Δευτέρα 20 » » 699
Τρίτη 21 » » 640
Τετάρτη 22 » » 688
Πέμπτη 23 » 732
Παρασκευή 24 » » 682
Σάββατον 2ό » » 1277
Κυριακή 26 » » 1509

Τό δλον 10310
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Έβδομάς 27-2 Ίανουαρίου 1938.
ΠΑΛΛΑΣ «Σύντροφοι μάχης» (lie des veuves), Σαντάλ.
Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1559
Τρίτη 28 » » 1531
Τετάρτη 29 » » 1485
Πέμπτη 30 » » 1595
Παρασκευή 31 » υπέρ Β. Άεροπ,
Σάββατον 1 Ιανουάριου » 2591
Κυριακή 2 » » 366g

Τό ϋλον » "Τ^4§3
ΡΕΞ «‘Ο λυτρωτής (The Plainsman), Γκάρυ Κοΰπερ.
Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 2899
Τρίτη 28 » » 2390
Τετάρτί) 29 » » 1910
Πέμπτη 30 » » 1783
Παρασκευή 31 » ύπέρ Β Άεροπ.
Σάββατον 1 Ίανουαρίου » 3681
Κυριακή 2 » » _4274

Τό δλον » 16934
ΟΡΦΕΥΣ «‘Ο πρίγκηψ καί ό πτωχός» (Prince and the 

pauper), "Ερρολ Φλύνν.
Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 4957
Τρίτη 28 » » 4354
Τετάρτη 29 » » 2818
Πέμπτη 30 » · 3320
Παρασκευή 31 » ύπέρ Β Άεροπ.
Σάββατον 1 ‘Ιανουάριου » 5185
Κυριακή 2 » » 6508

Τό δλον » 27142
ΤΙΤΑΝΙΑ «Χατζή Μουράτ» (Der weisse Teufel), Ίβάν 

Μοσζοΰκιν.
Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου Είσιτήρια 2634
Τρίτη 28 » » 2122
Τετάρτη 29 » » 1682
Πέμπτη 30 » » 1871
Παρασκευή 31 ■· ύπέρ Β. Άεροπ.
Σάββατον 1 Ίανουαρίου · 3400
Κυριακή 2 » · 4352

Τύ δλον » 16261
ΑΤΤΙΚΟΝ «Πρωταθληταί τής γκάφας (Champion 

chumps), Χονδρός καί Λιγνός.
Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 3312
Τρίτη 28 . » 2740
Τετάρτη 29 » » 1474
Πέμπτη 30 » » 2004
Παρασκευή 31 » ύπέρ β. Άεροπ.
Σάββατον 1 Ίανουαρίου » 4031
Κυριακή 2 » > 4239

Τό δλον » 17800
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Σέρλοκ Χόλμς» (Der mann den Sherlock 

Holmes war), Χάνς Άλμπερς.
Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου Είσιτήρια 1078
Τρίτη 28 » » 1087
Τετάρτη 29 » » 785
Πέμπτη 30 » » 916
Παρασκευή 31 » ύπέρ β. Άεροπ.
Σάββατον 1 Ίανουαρίου » 1130
Κυριακή 2 » » 1642

Τό δλον » 6638
ΚΡΟΝΟΣ «Ό πρίγκηψ καί ό πτωχός» (Prince and 

the pauper), ταύτοχρόνως μέ τόν «Όρφέα».
Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1776
Τρίτη 28 » » 1443
Τετάρτη 29 » » 1112
Πέμπτη 30 » » 1118
Παρασκευή 31 » ύπέρ β. Άεροπ.
Σάββατον 1 Ίανουαρίου » 3228
Κυριακή 2 » » 4240

Τό δλον 12917

Είσιτήρια πραγματοποιηθέντα εις
Κινηματογράφον «Όρφεΰς» ύπό τοΰ
αυτου έργου, κατα τήν ταυτόχρονον
προβολήν του 27142

Σύνολον Είσιτήρίων 40059
ΠΑΝΘΕΟΝ « Άρσέν Λουπέν» (Arsene Lupin), Ζύλ Μπερύ.
Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου Είσιτήρια 840
Τρίτη 28 » » 899
Τετάρτη 29 > » 731
Πέμπτη 30 » » 739
Παρασκευή 31 » ύπέρ Β. Άεροπ, —

Τό δλον 3209

ΚΡΟΝΟΣ «Τό άγριοκόριτσο» (Heidi), Σίρλεϋ Τέμπλ.
Δευτέρα 3 Ίανουαρίου Εισιτήρια 2468
Τρίτη
Τετάρτη

4 » » 2066
5 » > 2269

Πέμπτη 6 > » 3111
Παρασκευή 7 > » 1843
Σάββατον 8 2» > 2118
Κυριακή

ΠΑΝΘΕΟΝ

9

«Μανέζ»

» » 3113
Τό δλον 16928

(Manez), 'Αττίλα Χέρμπιγκερ.
Σάββατον 1 Ίανουαρίου Είσιτήρια 1911
Κυριακή 2 » » 2820
Δευτέρα 3 » » 944
Τρίτη 4 > » 877
Τετάρτη 5 » » 894
Πέμπτη 6 978
Παρασκευή 7 > » 940
Σάββατον 8 > » 1184
Κυριακή 9

Τό δλον
* 2058

12ΰι6
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ταμάρα » (Tamara la complaisante) Βίκ-

τωρ Φρανσέν.

Τόδλον 17757

Δευτέρα 3 Ίανουαρίου Είσιτήρια 2009
Τρίτη 4 » » 1903
γετάριη 5 » » 2451
Πέμπτη 6 » 3304
Παρασκευή 7 'J » 1988
Σάββατον 8 » 2388
Κυριακή 9 » 3714

Έβδομός 3— 9 Ίανουαρίου 1938
ΠΑΛΛΑΣ «Σκιπίων ό άφρικανός» (Scipione L’Africano)
Δευτέρα 3 Ίανουαρίου Είσιτήρια 5054
Τρίτη 4 » » 3940
Τετάρτη ο » > 3746
Πέμπτη 6 » > 5012
Παρασκευή ι » » 2144
Σάββατον 8 > > 2321
Κυριακή 9 » » 4314

Τό δλον » 96531
ΡΕΞ «Δαίσονες τών κυμάτων» (Captains courageous)

Σπένσερ Τρέϊσυ.
Δευτέρα 3 Ίανουαρίου Εισιτήρια 2432
Τρίτη 4 » » 1997
Τετάρτη 5 » » 2207
Πέμπτη 6 » » 3495
Παρασκευή 7 » > 1991
Σάββατον 8 » » 2116
Κυριακή 9 » » 3773

Τό δλον » 18011
ΤΙΤΑΝΙΑ «Ντάμα Πίκα»(Dame de pique), Π.Μπλανσάρ.
Δευτέρα 3 Ίανουαρίου Είσιτήρια 2934
Τρίτη 4 > > 2437
Τετάρτη 5 * » 2862
Πέμπτη 6 » 3148
Παρασκευή 7 » , 1961
Σάββατον 8 » - 2159
Κυριακή 9 » > 3137

Τό δλον » ‘18638
ΟΡΦΕΥΣ «Ό πρίγκηψ καί ό πτωχός», β' έβδομάς.
Δευτέρα 3 Ίανουαρίου Εισιτήρια 1878
Τρίτη 4 » » 1752
Τετάρτη 5 » » 2074
Πέμπτη 6 » » 3782
Παρασκευή / » * * 2089
Σάββατον 8 » » 2283
Κυριακή 9 > * 4687

Τό δλον 18545
Είσιτήοια πραγματοποιηθέντα ύπό

τοΰ αύτοϋ έργου τήν παρελνοΰσαν ε-
βδομάδα κατά την σύγχρονον προρο·
λήν του etc τούς Κινηυ,ατογράφους
«Όρφεΰς» καί Κρόνος», ..... 40059

Σύνολον Εισιτηρίων 58604
ΑΤΤΙΚΟΝ «Ή όργανοπαίκτρια τών Παρισίων» (La

joueuse d’orgue).
Δευτέρα 3 Ίανουαρίου Εισιτήρια 1487
Τρίτη 4 > > 1575
Τετάρτη 5 » » 1697
Πέμπτη 6 » > 2902
Παρασκευή 7 » » 1492
Σάββατον 8 » » 1603
Κυριακή 9 » » 3045

Σύνολον 13.801

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Πειραιεΰς

Παλλάς. Προεβλήθηοαν τά έργα «Τά δύο όρφανά» 
«Σύντροτοι μάχης», καί «Οί δαίμονες τών κυμάτων».

Καπιτόλ. Προεβλήθηοαν τά έργα «Μαύρη λεγεών»'
• ‘Ο λυτρωτή: > καί «Ή βασίλισσα βικτωρία».

Σ^λέντιτ. Προεβλήθηοαν τά έργα «Πατριώται», «‘Ιπ
πότης χωρίς πανοπλίαν», καί «Πρίγκηψ καί φτωχός.

Χάϊ Λάϊφ. Προεβλήθηοαν τά έργα «Τά τέκνα τοΰ 
πλοιάρχου Γκςάνι , «Ό χάρος διασκεδάζει» καί «‘Η όρ- 
γανοπαίκτρια τών Παρισ.’ων».

Ρέξ Προεβλήθηοαν τά έργα «Ή κυρία μέ τάς καμε
λίας», «‘Η ζωή τοΰ Αίμ. Ζολά» καί «Δουλειές μέ φούν
τες».

Βαλκάνια. Προιβλήθησαν τά έργα «Πόρτ Άρθούρ», 
«Νέα Άτλαντίς» καί «Μιτσοΰκο■·■

. Φοίβος Προεβλήθηοαν τά έργα «Μήνυμα στον Γκάρ- 
τσια», «Ό νέος Ροβινσών» καί «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα».

Καλιφόρνια. Προεβλήθηοαν τά έργα «Ό ένοχος», «Οΐ 
γίγαντες τής θαλάσσης» καί Ό Μήτρος καί ή Μάρω».

‘Απόλλων (Ν. Κοκκινιας) Προεβλήθηοαν τά έργα 
«Ζιγκολέι», «Ή ιστορία γράφεται τή νύχτα» καί «Ίππό.- 
της χωρίς πανοπλίαν.

‘Ορφεΰς (Ν. Κοκκινιας). Προεβλήθηοαν τά έργα «Ψυ
χές στή θάλασσα», «Πόλεμος στήν Κίνα», «Πρεμιέρα» και 
«Ό λυτρωτής».

’ΕκλαΙρ. (Ν. Κοκκινιας). Προεβλήθηοαν τά έργα 
«Ή ζωή τοΰ Αΐμιλίου Ζολά», «Δουλειές μέ φούντες» καί 
«Ή μαύρη λεγεών».

Κρυστίλ (Ν. Κοκκινιας). Προεβλήθηοαν τά έργα «Νύ
χτες φωτιάς», «Στήν υπηρεσία τής Γαλλίας» καί «Τά 
δύο ορφανά»,

Μάς έκπλήσσει δσον και μάς λυπεί ή κατά τήν 
έκτακτον γενικήν Συνέλευσιν τών μελών τής Π.Ε.Κ., 
τήν γενομένην τήν 29 παρελθόντος μηνός κα'ι έτους 
εις τόν Κινηματογράφον «Τιτάνια·, ληφθεϊσα άπόφα- 
σις περί καθορισμού τής μηνιαίας συνδρομής τών 
μελών είς δρχ. 75

Ή άπόφασις αύτή ληφθεϊσα άμελετήτως δλως 
καί χωρίς νά παρίστανται πολλά τών μελών—Ιδίως 
δ’ έκεΐνά πού τό βαλάντιόν των δέν άντέχει τήν κα
ταβολήν τοΰ ώς άνω ποσοΰ-πρέπει ν’ άναθεωρηθή 
τό ταχύτερον. Διότι μετ’ ού πολύ, οι πληρώνοντες 
τακτικώς είναι ζήτημα άν δέν μετρώνται είς τά δά
κτυλα τής μιάς χειρός, όπότε μοιραίως θά φθάσω- 
μεν είς τήν διάλυσιν. Έκτός άν, μέ τόν καθορισμόν 
τοΰ ποσοΰ αΰτοΰ—πού εϊναι ζήτημα άν μηνιαίως 
πληρώνουν κα'ι αύτά τά μέλη τής «’Αθηναϊκής Λέ
σχης» πού περιλαμβάνει είς τούς κόλπους της τήν 
άφρόκρεμα τών ταλαντούχων συμπολιτών έπιδιώ 
κεται νά_άπομείνουν ρυθμισταί τής γενικής κινημα
τογραφικής κινήσεως, οί πρωτοστατήσαντες είς τόν 
καθορισμόν τοΰ ποσοΰ αύτοΰ 5—6 διευθυνταί τών 
μεγάλων κεντρικών κινηματογράφων. ’Αλλά καί 
τούτο εϊναι ζήτημα άν δύναται νά συμβή, άφοΰ διά 
τήν διατήρησιν είς τήν ζωήν ένός σωματείου έπι- 
ράλλεται ή Οπαρξις 7 τούλάχιστον μελών. Έάν πά
λιν—δπως θέλομεν νά πιστεύωμεν είς τήν γαλαν- 
τομίαν αύτήν ώθησεν ή έπιθυμία τής άξιοπρεποΰς 
έμψοινίσεως τοΰ Σωματείου, δΓ δ τινες πλειοδοτοΰν- 
τες ύπέδειξαν τόν καθορισμόν 200δράχμου μηνιαίας 
συνδρομής—τό Καταστατικόν προβλέπει σχέτικώς. 
Απλούστατα οί έν λόγφ γενναιόδωροι δύνανται πέ
ραν τής κανονικής μηνιαίας συνδρομής, πού δέν 
πρέπει νά ύπερβαίνη τάς 25 δρχ νά προσφέρουν κατ’ 
έτος ενα ποσόν 1000,1500 ή καί περισσοτέρων δραχ
μών, γενόμενοι οϋτω δωρηταΐ ή εύεργέται τοΰ Σω
ματείου καί άπολαμβάνοντες τών ύπό τοΰ Καταστα
τικού προβλεπομένων τιμών.

Αύτό λέγει ή λογική, ή φρόνησις καί έπιβάλλει 
ή «λλειψις ιδιοτέλειας.

*
Τόν θυμάστε τόν Άχιλλέα£Μαδράν, πού θέλησε 

νά δημιουργήση κινηματογραφική παραγωγή στήν 
Ελλάδα καί μάς έδωκε τήν «Μαρία τήν Πενταγιώ- 
τισσα» μέ πρωταγωνίστρια στό ρόλο τής ύπέρκαλ- 
λης κόρης τών Σαλώνων, τήν τερατωδώς άσχημη 
καί άνεκδιήγητη έκείνη Φρίντα Πουπελίνα; Εμείς 
τόν είχαμε ξεχάσει, άλλά μάς ύπενθύμισε αύτός 
έαυτόν στέλλοντάς μας κΓ έφέτος τις εύχές του άπό 
τό Ντητρόϊτ Μίσιγκαν τών ’Ηνωμένων Πολιτειών, 
μαζί μέ μιά κάρτα καί μιά μεγάλη άφφίς, διαφημι
στικήν τής περίφημης έκείνης «Μαρίας Πενταγιώτισ- 
σας!».. Μάλιστα κύριοι. Ό κ. Μαδράς, περιάγει τήν 
τέως βωβή ταινία του ώς όμιλοΰσαν ήδη 100ο)ο άνά 
τάς διαφόρους πόλεις τών ’Ηνωμένων Πολιτειών, 
τήν έπρόβαλε δέ πρό τίνος κα'ι είς τό 8th St. Theatre 
τοΰ Σικάγου, μέ πρωταγωνίστριαν τώρα τήν άγνω- 
στή μας Νέλλα Βάκ, πού άν κρίνη κανείς άπό τήν 
εικόνα τή; άφφίς. έχει δλη τήν έπιβλητικότητα πού 
δ θρύλος δίνει στήν κόρη τών Σαλώνων, πρωταγω- 
νιστάς δέ δλους τούς τής γνωστής μας βωβής ται
νίας... Δεδομένου, λοιπόν, δτι οΰτε ή ύποδυθεΐσα 
τήν Αμαλίαν έξεστράτευσεν είς Χόλλυγουντ, οϋτε ό 
κ Βεάκης καί οί. λοιποί ήθοποιοί μετεκινήθησαν έξ 
’Αθηνών, γεννάται ή άπορία, πώς έγινε τό... κατα
πληκτικόν αύτό θαΰμα ; Άπλούστατα φαίνεται δτι ό 
κ. Μαδράς, έντουμ,τλάρισε τήν ταινία καί «έγύρισε» 
έκ νέου τά πρώτα πλάνα τοΰ προσώπου τής πρωτα
γωνίστριας πού μέ τήν Πουπελίνα κάναν άηδιαστική 
έντύπωσι, καί οϋτω, λόγφ τοΰ δτι τό φίλμ του είχε 
άρκετές φωτεινές φωτογραφίες, μέσα δέ στά πολλά 
πρόσωπα ή Μαρία χανότανε, χωρίς νά κάνη κακή 
έντύπωσι, κινεί τό ένδιαφέρον. Διόλου, λοιπόν, άπί- 
θανον, μέ τις προϋποθέσεις αύτές καί βοηθοΰντος 
τοΰ πατριωτισμού τών Ελλήνων καί ένισχυούσης 
τής περιέργειας τών Αμερικανών, ό κ. Μαδράς νά 
μάς έλθη σέ λίγο έκατομμυριοΰχος, γιά νά μάς δώ- 
ση κάτι καλό, πού νά έξιλεώνη τις μέχρι τώρα άπο 
τυχίες του.
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‘Ηράκλειον
Μινώα Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η ζωή αρχίζει σή

μερον», «‘Ο δρόμος τών ήρώων-, «Ό μεγαλύτερος έρως 
τού Σοϋμπερτ», «Ή ναυμαχία τής Φάκλαντ», «Σκιά τού 
άετοΰ», «Είς τήν υπηρεσίαν τοΰ τσάρου», «Τό πήδημα 
τοΰ θανάτου» και «Ή έπέλασις τής έλαφράς ταξιαρχίας».

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο δρόμος τής 
καρδιάς», «Ό φόβος», «Ίνκόγκνιτο», ‘Βασίλισσα Βικτω
ρία», «Μή κοιμηθής πριν σέ φιλήσω» καί «Νιτσεβό».
"Αρτα

Τιτάνια. "Εκαμε έναρξιν ΰπό τήν διεΰθυνσιν τοΰ κ 
Κ. Μπίτα καί προεβλήθησαν τά έργα «Ό Πόθος», «Ό 
δρόμος πρός τόν δόξαν», Ό λευκός άγγελος », «Τό σπήτι 
τοΰ μυστηρίου», «’Εστεμμένοι είλωτες» καί ή υποδοχή τοΰ 
κ, Μεταξά είς 'Ιωάννινα.

Όρφεύς. Προεβλήθησαν τά έργα «Γρεναδιέροι», «Μή 
μέ ξεχνάς» καί «Βαρκαρόλα». Καρέλης
‘Aypiviev

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Καζίνο ντέ Παρί», 
«"Οχι πειά γυναίκες», «Ροκαμβόλ», «Κλεοπάτρα», «Κο
ρυδαλλός», «δεσποινίς Μότζαρτ», «Ό περιπλανοιμενος νε
κρός», «‘Ο λευκός άγγελος», «"Ενας μυστηριώδης φόνος», 
«‘Υπό τήν σκιάν τής λαιμητόμου», «‘Η γυναίκα τής τα
βέρνας», «‘Ο κήπος τοΰ ’Αλλάχ» καί «‘Ο χορός είναι ή 
ζωή μου».

Διονύσια. "Εκαμε έναρξιν καί προεβλήθησαν μέχρι 
σήμερον τά έργα «Σιμότη σ' αγαπώ», «‘Ο δόκτωρ Έπα 
μεινώιδας», «"Αβε Μαρία» «\όσ’ μου αυτή τη νύχτα», 
«”Ας χορέψουμε», «Τυφών», «Μαζούρκα», «Νύχτα καρνα
βαλιού» καί «Ταρζάν». Χατζηγεωργίου
Κέρκυρα

Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα «Κάθισμα άριθ. 
13», «‘Υπό τήν σκιάν τής παγόδας», «Βικτωρία», «Ντεντέ» 
«Πριγκήπισσα Νάντια», «‘Ο γονδολιέρης τής Βενετίας», 
«Καλλιέντε», «Ό μυστηριώδης κύριος X.», «Τό φάντα
σμα τοΰ μεσονυκτίου», «Στα βάθη τής ζούγκλάς», «Τρελ- 
λός αεροπόρος», «Τό έγκληιια τής έβδομης λεωφόρου» 
καί «Χρυσές γροθιές».

Δημοτικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά δύο χαμίνια», 
«Ή κληρονομιά τοΰ Έντυ», «Τό σκάνδαλον τής "Οπε 
ρας», «Μιχαήλ Στρογκώφ» μέ μεγάλην επιτυχίαν, «Τό 
μυστικόν τοΰ λοχαγού τών οόσσάρων», «Μπαλλάντα», «‘Ο 
πρίγκηψ τών δολλαρίων» καί «Τά δύο κοθόνια», 
Λάριοκ

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο στρατηγός πέ- 
θανε τήν σΰγή», «Βασίλισσα Βικτωρία», «'Ερωτικό κοκ
τέιλ», «Επάνω στά βελούδα «Μποέμ», «Λευκοί σκλά
βοι», «Τό διαβολόπαιδο», «Ανήσυχες ψυχές» καί διά
φορα ζουρνάλ.

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ξεχασμένα εί
δωλα», «Ουράνιες μελωδίες», «Κολλίν», «‘Η τίγρις τής 
Βεγγάλης», «‘Υπό τήν πορφύραν», «Αΰτοκρατορικό ρο· 
μάντσο», «‘Η γυναίκα τοΰ καταδίκου», «Οί κουρσάροι τοΰ 
άέρος» καί «Χάρισέ μου τήν καρδιά σου».
Ζάκυνθο;

Πάν&εον, Προεβλήθησαν τά έργα «Οί δύο κόσμοι , 
«’Αντώνιο Άντβέρσο», «Μύνημα στόν Γκάρστια», «Οΰγ- 
γαρέζικο αίμα», «Ό έκδικητής», «Ματωμένα ίχνη», 
«Κλό-Κλό«, «Ρόζ Μαρί» καί διάφορα σόρτς.

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί λογχοφόροι 
τής Βεγγάλης», «Μιά νύχτα στή Μόσχα», «Ή Άρλέτ καί 
οί μπαμπάδες της», «‘Ο κόμης εΐνε κορίτσι»! «Θείο τρα
γούδι», «‘Η επιστροφή τοΰ Τσαντοϋ», «Πέερ Γκύντ», 
♦ Κλεοπάτρα», «Ξανθή Κατερινοΰλα», «Σαγκάϊ» καί διά
φορα επίκαιρα». Ν. Γρυπάρης
Αράμοτ

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Γλεντώ τή ζωή μου», 
♦ Βίβα Βίλα», «Ή βασίλισσα τοΰ πόνου», «"Αννα Καρέ- 
νινα», «Οί τρεις δρόμοι», «Τά δύο χαμίνια», «Ό χσρτο- 
παίκτης», υπέρ τής Β. 'Αεροπορίας, «‘Η φωνή τοΰ πεπρω
μένου» καί «Εύθυμοι άτσίγγανοι».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Λευκοί σκλάβοι»,

«Γκάγκστερ» διά μίαν μόνον ημέραν μή άρέσαν, Τ_ό« 
σπήτι τσΰ μυστηρίου», «Πάντα μεσ’ τήν καρδιά μο e » 

Παρίσι —Πετρούπολις», «ΟΙ απόκληροι», «Οί δαίμονες 
τοΰ αίθέρος», «Τό μυστικόν τοΰ Τσάρλυ Τσάν» υπέρ τής 
Β. ’Αεροπορίας «Μιά φωνή στό σκοτάδι» καί «ΟΙ νεο
σύλλεκτοι»· Μαρκ
Δοξάτον

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργο «Βίβα Βίλα» κα! 
«Σήμερα ζοδμε«. 
λ ιος

Άστήρ Προεβλήθησαν τά έργα «Μιχαήλ Στρογκώφ 
μέ άφαντάστως μεγάλην επιτυχίαν, «Δεσποινίς λοχαγός», 
«Ναυτική ανταρσία·, «Τό πλοίον τών χαμένων ανθρώπων», 
«Λόμπο», «Κοιτώνες κοριτσιών», «‘Ο χορός είν’ ή ζωή 
μου», «Ό συναγερμός», «Καπετάν γορίλλας», «‘Επί τέλους 
μόνοι» καί «Ή φυγή τοΰ Ταρζάν» μέ καταπληκτικήν κο
σμοσυρροήν.

‘Η κίνησις τοΰ μοναδικοΰ μας Κινηματογράφου είναι 
αρκούντως ίκανοποητική, παρά τήν προβολήν έλαχίστων 
εκλεκτών έργων. Βουδούρης
Καβάλλοτ

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Έπέλασις τής ’Ε
λαφρά; ταξιαρχίας», «Φωτιές στην Κίνα», «Μαντάμ Μπο 
βαρύ», «Μοντέρνος ιππότης» «Ό δρόμος πρός τήν δύσιν», 
«Σιμόνη σ’ αγαπώ», «Ή βασίλισσα τοΰ πόνου», «Γυμνές 
γυναίκες», «Μποέμ» καί «Ή ζωή τοΰ Αίμιλίου Ζολά».

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύχτα, μιά 
ζωή», «Ό στρατηγός πέθανε τήν αυγή», «Νιμπελοΰγκεν», 
«Ό Πέτρος είναι κορίτσι», «Μπακαρά», «Μιά γυναίκα 
ένας θρόνος» καί «Γ,ούλικα».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό χάρος διασκε
δάζει», «Ιουλειέ; μέφοΰντες», «Έθελονταΐ τοΰ θανάτου», 
«ΈΓι τοΰ καταστρώματος», «"Ας χορέψουμε» καί «Μπρο
στά σςό ικρίωμα», Βασιλακος
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ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ 1938

Τ6Υ “ΚΙΝΗΜΑΤΙΓΡΑΦΙΚΟΫ ΑΣΤΕΡΒΪ,,
Τό Πραιτοχρονιάτικον πανηγυρικόν τεύχος τοΰ 

Κινηματογραφικού Άστέρο?» 1938 εξαιρετικώς 
πολυτελές καί πλούσιον είς ϋλην διά πάντα α
σχολούμενου με τά κινηματογραφικά ζητήματα 
τής χώρας μας. πωλείται πάντοτε εις τά γραφεία 
μας αντί δραχμών 40 τό τεύχος. Με τήν αυτήν 
τιμήν άποστέλλεται καί εις πάντα εμβάζοντα τήν 
αξίαν του εκ τών 'Επαρχιών, εις άναλόγου αξίας 
γραμματόσημα.

Περιέχει πλήν τής άλλης εκλεκτής ύλης, τδν 
νέον αναγκαστικόν Νόμον περί Κινηματογράφων, 
ολόκληρον τό Βασιλικόν Διάταγμα περί κανονι
σμού ήλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων και υγι
εινής τών Κινηματογράφων, τό Διάταγμα τών 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας προσωπικού 
τών Κινηματογράφων, πίνακα κανονικής φορολο
γίας εισιτηρίων Κινηματογράφων, έμμετρον Κι- 
νημ. Καζαμίαν τοΰ 1938, αρ&ρα καί κριτικός 
τών είδικών συνεργατών μας κ. κ. Β. Παπαμι- 
χάλη καί Μάριου Σύλλα, πίνακα τών Κινηματο
γράφων ολοκλήρου τής 'Ελλάδος, πίνακα τών 
Κινημ. γραφείων τής ‘Ελλάδος, ειδικά χρονογρα
φήματα, διηγήματα κλπ. κλπ.

'Επίσης πωλοΰνται καί προηγούμενα συνή&η 
τεύχη τοΰ «Κινημ. 'Αστέρος τών ϋ παρελ&όν- 
των ετών, εις ιην αντην ώς πάντοτε τιμήν τών 
δρχ. 10 εχασ:ον.

Ο

ο 
Ν 
ω

® 4 3

Μ

ΞΒ·-

« μ ϊ S

s μ μ s.b ς

O’eV.

Συ
νο

λι
κό

ς ά
ρι

&
μό

ς π
ρο

βλ
η&

ει
σώ

ν τα
ιν

ιώ
ν κ

ατ
ά Γ

ρα
φε

ίο
ν 'Ε

κμ
ετ

αλ
λε

ύσ
εω

ς. Γ
ου

ώρ
νε

ρ-
Φ

έρ
στ

 Νά
σι

ον
αλ

20
, Ά

μο
λ,

 Βο
υλ

γ.
 κα

ί Α
.Ε

.Κ
.Ε

. 31
, Μ

έτ
ρο

 Γκ
όλ

ν. 
το

υί
ν Μ

άϋ
ιρ

 6, 
Έ

μμ
. Κ

αλ
όγ

ηρ
ο;

 7, 
Σκ

ού
ρα

ς Φ
ίλ

μς
 14,

 Άν
ζε

ρβ
ός

 6,
 Λύ

ρα
 Φι

λμ
 2,

 Έλ
λη

ν.
 Κιν

ημ
. Έ

νω
σι

ς 16
, Ά

νώ
ν.

 Κιν
ημ

. ‘Ε
τα

ιρ
ία

 5, Ά
να

ργ
. Σα

ντ
ΐκ

ος
 4,

Α
στ

άρ
ια

 Φι
λμ

 4. 
Κ

. Σο
υλ

ίδ
ης

 3, 
Κ

. Φ
ρα

γκ
έτ

ης
 2.



Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  = lltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Γιά πρώτη φορά ό κινηματογρά
φος ζωντάνεψε τήν πιό μεγάλη 
περιπέτεια πού έγνώρισε ό κόσμος Μιά υπέρλαμπρη έποποιΐα ήρωϊ. 

σμοΰ καί αύτοθυσίας.

ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ 
ΤΟΥ

ΜΑΡΚ ΤΟΥΑΙΝ
Ο

ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΙΊΠ

"Ενας μνημειώδης σκηνοθετικός 
άθλος πού θά παραμείνη ώς φαι- 
νόμενον εις τά χρονικά τοΰ κινη
ματογράφου.

Διετέθησαν ποσά ίλιγγιώδη

Έκτίσθησαν άνάκτορα.

Κατεσκευάσθησαν 30,0(0 στολαί

Κατεσκευάσθη νέος ναός τοΰ Ού- 
εστμίνστερ μέ δλας τάς λεπτο
μέρειας.

Ό τυχοδιώκτης πνύ μέ τό σπαθί 
στό χέρι έσωσε ένα θρόνο έμφανί- 
ζεται πάλιν ΞΙΦΟΜΑΧΟΣ —ΟΡΜΗ
ΤΙΚΟΣ - ΓΟΗΣ καί ΘΥΕΛΛΩΔΗΣ 

δπως πρωτογνωρίσθηκε στόν 
άθάνατο

ΚΑΠΙΤΑΙΝ ΜΠΛΟΥΝΤ
μαζύ μέ τούς δωδεκαετείς διδύ

μους άδελφούς
ΜΠΙλΛΥ καί ΜΠ ΜΠΥ καί ΜΩΚ 

τήν νέαν άποκάλυψιν τοΰ κιν)φου

ΟΠΡΙΓΚΗΨ
ΚΑΙ Ο

ΠΤΩΧΟΣ
Ή δευτέρα μας μετά τόν ΖΟΛΑ 
ύπερπαραγωγή πού έπραγματοποί- 
ησεν 62.000 εισιτήρια κατά τήν προ
βολήν της εις τούς δυό μεγάλους 

κινηματογράφους

ΟΡΦΕΥΣ-ΚΡΟΝΟΣ

WARNER BROS. FIRST NATIONAL FILMS
HELLAS AE.

Όδός Πατησίων 32 — ΑΘΗΝΑΙ ΘΕΣ)ΚΗ — Τσιμισκή 41
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