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Η πρωταγωνίστρια τοΟ άριστουργήματος -Ναπολιτάνικες βραδυές» τής όιτοίας πλιΐστα έκ τών 
νβωτέρων Ιργων^της θά παρακολουθήσωμ«ν έφίτος είς τόν μ«γάλο\ κινηματογράφον «Παλλάρ».



"Ολος ό Παγκόσμιος Τύπος άσχολεϊται καί δίνει καθημερινώς περιγραφές γιά τήν 
άφάνταστον είς έμπνευσιν καί έκτέλεσιν δημιουργίαν τοΰ δαιμόνιου
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δανμα τών δανμαίων!

πού στήν τελευταίαν Διεθνή Κινηματογραφική Έκθεσι τής Βενετίας έκρίθη 

έ κΐ ό ς συναγωνισμόν λαβόν τό ανωτατον 
ΒΡΑΒΕΙΟΝ Καλλιτεχνικής ’Αξίας! - ■ ■ .

‘Η πρωτοτυπώτερη, ή Καλλιτεχνικότερη 

ή καταπληκτικότερη Κινηματογραφική 

ώς τώρα δημιουργία, παραγωγή τής μεγά

λης Κινηματογραφικής ‘Εταιρείας

R. Κ. Ο. RADIO

’Αποκλειστική Έκμετάλλευσις διά τήν Ελλάδα, Κύπρον καί ’Αλβανίαν

ΣΚΟΥΡΑ1 ΦΒΛΜΧ Α·«·
umilHIlimillHIIIIIIIIIIIIIIIilllllUillllllllllllllllllllllllltllllllllllllililllllllllllMMnilltntlllltminHtimiUUllUIIIUIlUUlllllUilllUUUlllllHUHtUlUUUlHII 

'Υποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη (Κομνηνών 7) 
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Μερικοί τίτλοι πού γιά νά συγκροτήσουν δέν &ά χρειασ&ή προσπάθεια 
γιατί ό θρίαμβος τής προσεχούς προβολής των θά τούς άφήση 

αλησμόνητους !

ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΒΑΣΙΛΗΑΣ

ΡΟΝΑΛΝΤ ΚΟΛΜΑΝ, ΦΡΑΝΕΙΒ ΝΤΗ

ΜΠΩ Ζ Ε Σ Τ (Τεχνικολόρ)

ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ. ΡΑΎ’ ΜΙΑΑΑΝ

ΤΟΥΡΑ Η ΘΕΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ (Τεχνικολόρ)

ΝΤΟΡΟΘΥ ΑΑΜΟΥΡ. PA Y’ ΜΙΑΑΑΝ

Ρ Ο Ζ ί Τ Α

ΚΛΩΝΤΙΕ SBAPTOY; ΤΖΩΝ ΜΠΟΛΕ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ

ΝΤΟΡΟΘΥ ΑΑΜΟΥΡ. ΑΝΡΥ ΦΟΝΤΑ. ΤΖΩΝ MHAPPYMOP

ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΟΣ (Τεχνικολόρ)

ΦΡΕΝΤ ΜΑΚ ΜΟΥΡΑΓΥ’, ΡΑΎ’ ΜΙΑΑΑΝ

Η ΟΓΔΟΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΠΩΓΩΝΟΣ

ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ. ΚΑΩΝΤΕΤ ΚΟΑΜΠΕΡ

Άπό τήν Ιστορική έφετεινή Παραγωγή τής

ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ

Αποκλειστική Έκμετάλλευσις διά τήν ’Ελλάδα, ΚΟπρον καί Αλβανίαν

ΙΚΟΥΡΑ1 ΦΒΛΕΜΙΧ Α·«·
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Υποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη (Κομνηνών 7)



01 τίτλοι των και τά ονόματα τών πρωταγωνιστών έξασφαλίξουν 
τόν ΰ'ρίαμβον τών Κινηματογραφικών Ταμείων!

ΣΟΥΕΖ

ΑΝΝΑΜΠΕΛΑΑ, ΤΑΎΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ, ΛΩΡΕΤΤΑ ΓΙΟΥΓΚ

ΡΕΒΕΚΚΑ - - λ

ΣΙΡΛΕΎ' ΤΕΜΠΛ

ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΤΣΙΓΓΑΝΑ1 1 - 
1 (Τεχνικολόρ)

ΑΝΝΑΜΠΕΛΑΑ, ΑΝΡΥ ΦΟΝΤΑ

ΞΑΝΑΝΘΙΖΟΥΝ ΤΑ ΡΟΔΑ - -·· '

ΑΛΙΣ ΦΑΙΎ, ΤΑ Υ ΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ, ΝΤΟΝ ΑΜΙΤΣΙ

Ο ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ - — ■·

ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΑΞΤΕΡ, ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΑΡΤΟΛΕΜΥ, Αρλ.ν ΓΟΥΕΑΑΝ

ΣΟΔΌΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ (Η ΠΥΡΚΑ Ι Α ΤΟΫ ΣΙΚΑΓΟΥ)

ΤΑΥΡΟΝ ΠΑΟΥΕΑ. ΑΛΙΣ ΦΑΓΥ*. ΝΤΟΝ ΑΜΙΤΣΙ

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ - - ■-

ΛΩΡΕΤΤΑ ΓΙΟΥΓΚ. ΡΙΤΣΑΡ ΓΚΡΥΝ, ΩΜΠΡΕΎ1 ΣΜΙ0

Άπό τήν κολοσσιαία έφετεινή Παραγωγή τής 
μεγάλης Κινηματογραφικής Όργανώσεως

ΤΟΥΕΝΤΙΕΘ ΣΕΝΤΣΟΡΥ - ΦΟΞ ΦΙΛΜ

’Αποκλειστική- Έκμετάλλευσις διά τήν Ελλάδα, Κύπρον καί ’Αλβανίαν

ΧΚΟΥΡΑΧ ΦΒΛΜΧ Α·Ε·
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ν άποδυΰοϋμε σέ διαφημιστικές 
κοκορομα χίες 

γιά τήν τέρψι τοΰ... νοήμονος κοινού.

Απλοί ούραγοί — ’ίσως και βραδυπόροι — 
στήν ανιαρή — λόγω τοϋ μήκους της — “ 

φάλαγγα τών έφετεινών
μπιζού - κολοσσο—μεγαλουργημάτων 

Θ’ αναγγείλουμε και μεϊς
προσεχές τεύχος τοϋ Κιν. Άστέρος 

ΞΗΡΑ και ΤΑΠΕΙΝΑ
έ ρ γ ά κ ι α πού πήραμε και μεϊς

γιά νά βολέψουμε τή χρονιά μας
καί νά καλοκαρδίσουμε τούς πελάτες μας.

...ύπερ

στό

μερικά

Άλλά, ύστερα...
όταν, μέ τό καλό, άρχίση ή ρόδα νά δουλεύη, 
όταν ΰά λείφουν τά λόγια και ΰ'ά μιλήσουν τά έργα, 

ΰ άλλάζουν πολλές φυσιογνωμίες!!

Τότε ΰά ζητήσουμε καί μεϊς συγκρίσεις, 
ΰά υπενθυμίσουμε τΙς... άεριοϋχες 

διαφημιστικός τράκες τοϋ καλοκαιριού, 
ι>ά μπούμε όλοι σέ μιά γραμμή 

καί έλπίζουμε ‘ότι τότε ΰά γελάσουμε πολύ.

"Αλλωστε τό λέει καί ή παροιμία: ότι οί τελευταίοι 
γελούν καλλίτερα άπ τούς πρώτους.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 1



θεωροΰμεν καθήκον μας νά εύχαριοτήαωμεν θερμώς τήν πελα
τείαν μας τής όποιας ή ϋποστήριξις καί ή έμπιστοσύνη είναι οί κν- 
ριώτεροι συντελεσεαΐ τής έπιτυχίας μας.

Καί έφέτος δπως και πέρυσιν, δπως καί κάθε χρόνον αί ταινίαι 
μας συνεχίζουν τήν ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ τήν δποίαν άνέ- 
καθεν έχάραξαν τά Γραφεία μας, έξασφαλίζουσαι σεβαστά κέρδη είς 
τούς κ. κ. πελότας μας τόσον τής πρωτευούσης δσον καϊ των έπαρχιών.

Έφιστώμεν Ιδιαιτέρως τήν προσοχήν των κ. κ. πελατών μας 
έπί τής ποικιλίας καί τής ποιότητας τών έργων τής έφετεινής περιό
δου 1938—1939, τών όποιων λεπτομερής κατάλογος θέλει έκδοθή 
καί διανεμηθή λίαν προσεχώς.

Θεωροΰμεν έντελώς περιττήν πάσαν αύτοδιαφήμισιν :

ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ... ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ I

Ηνωμένα Γ ραο»εια

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
-= Κ A I =-

Σας παρουσιάζομεν τά καλλίτερα 
Μηχανήματα μέ τάς μικροτέρας 
τιμάς, τήν έγκατάστασιν καί συν- 
τήρησιν τών δποίων άνέλαβεν ό 
σπουδάσας καί έργασθείς έπί 10ε- 
τίαν έν Παρισίοις ραδιο-μηχανικός 

κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΑΓΑΣΑΣ.

(ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΓΩΝΙΑ ΑΘΗΝΑΣ & ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ ίΟ 

Τηλέφωνα 24895 και 24-.33Θ

ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑ
ΝΙΚΟΙ & ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜ ΓΡΑΦΟΙ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
TQN ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

R.C.A.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ :

A. Ε. ΑΝΖΕΡΒΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 51 -ΤΗΛ. 30-045

ΑΘΗΝΑΙ

Παρέχομεν προθεσμίας 

πληρωμής
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έτησία . . · Δρχ, 200
Διά τούς ’Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου και
Τράπεζας Έτησία Δρχ. 1000
Διά τάς Άν. Έταιρ. » 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία συνδρομήφρ. χρ.10
Αί σννδρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΕΤΟΣ ιΕ' ΑΡΙΘ. 16(429)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΟΕΠΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΦΥΝΧΙΕ 

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟ/ΛΟΥ 
Γραφεία : ‘Οδός Σί-ΚΡΑΤΦΥΣ άριθ. 43 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 12 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΝ 

Άριθ. Τηλεφώνου : 52-400

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

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

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΧ. 10
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Η VI ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
ΠΟΙΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ ΕΒΡΑΒΕΥΘΗΣΑΝ

Μέ τήν κοσμοσυρροήν καί τήν μεγαλοπρέπειαν 
πού ήτο τό σύνηθες γνώρισμα τών προηγουμένων, 
διεξήχθη έφέτος καί ή 6η Κινηματογραφική έκθεσις 
τής Βενετίας. Παρήλασαν άπ' αύτήν ή άφρόκρεμα 
τοΰ πληθυσμού τής ’Ιταλίας καί πολλοί ξένοι ζά
πλουτοι καί άνθρωποι τών γραμμάτων καί τών τε
χνών πού δπως κάθε χρόνο έθαύμασαν καί φέτος τά 
άριστοοργήματα πού έχει νά έπιδείξη ή Κινηματο 
γραφική παραγωγή δλων τών χωρών πού κρατούν 
τά σκήπτρα σ’αύτό τό είδος καί μεταξύ τών δποίων 
δχι άνεπιτυχώς προσετέθησαν έφέτος καί χώραι πού 
μόλις καταπιάνονται μέ τήν Κινηματογραφία, δπως 
ή ’Αργεντινή, ή Βραζιλία, ή Νορβηγία, τό Μεξικόν, 
κ.τ λ. ’Απουσία μόνον έσημείωσεν ή έλληνο αίγυ- 
πτιακή παραγωγή ’Ασυγχώρητος παράλειψις! !

Τά έκιεθέντα έφέτος έργα ύπήρξαν ύπέρ ποτέ 
καλά. Τοΰτο. διότι ένφ άλλοτε κάθε παραγωγός 
έστελνε δ.τι αύτός έκρινε καλόν, έφέτος τα στα- 
λέντα έχρίθησαν πρωτίστως άπό ε’ιδικάς έπιτροπάς 
τού Κράτους είς τό όποιον παρήχθησαν. Καί δεδο 
μένου δτι κάθε κράτος θέλησε ν’ άντιπροσωπευθή 
έπαξίως, τό κοινόν, οί καλλιτέχναι καί οί άπεσταλ- 
μένοι τού παγκοσμίου τύπου πού πήγαν στήν έκθεσι 
— πρό παντός δέ ή 'Ελλανόδικος έπιτροπή —εύρέθη- 
καν σέ δυσχερή θέσι προκειμένου νά δώσουν τά 
πρωτεία. Κάθε ταινία είχε καί τό δικό της καλλιτε
χνικό ύφος, κάτι τό άριστουργηματικό. “Ετσι σέ 
κάθε προβολή οι παριστάμενοι σχημάτιζαν τήν πε- 
ποίθησι δτι δέν μπορούσαν πιά νά δοΰν τίποτε κα
λύτερο, γιά νά διαψευσθοΰν τήν άλλη καί παρ άλλη 
μέρα καί τέλος νά μή ξέρουν ποιό ήταν τέλος τό 
πιό έκλεκτό. Τό μόνο φίλμ, γιά τό όποιο τήν ϋπε- 
ροχή δέν χώρησε δισταγμός ήταν τό δημιούργημα 
τοΰ πατέρα τών Μίκυ Μάους τού περίφηυου Ούώλτ 
Ντίσνεϋ «Ή Χιονάτη καί οι 7 Νάνοι», έκρίθη άληθινό 
μεγα'ούργητια. Τό παραμύθι αύτό τού Γκρίμ, ζων 
τανεύθηκε άπ’ τό μάγο καλλιτέχνη κατά τρόπον ό- 
νειρώδη Ή έμφάνισι τής μικρής πεντάμορφης άνά
μεσα σέ άστεϊα καί.παράξενα ζωάκια καί άνθρωπό 
κια είνε κάτι τό έξόχως συναρπαστικό, μαγευτικό 
χαριτωμένο καί θείο καί ή όλοκλήρωσις τής άρμο- 
νίας, ή μουσική πού συνοδεύει αύτό τό φιλμ λέγουν 
οι κριτικοί

“Ετσι δ ΝΗσνεϋ πού έχει κερδίσει ώς τώρα άπ’ [ 
αύτό του τό φιλμ 1.000 000 δολλάρια καί ή έκμετάλ- 
λευσις βρίσκεται στό άλφα—έχει γίνει έπίτιμο'· δι- 
δόκτωρ πολλών πανεπιστημίων καί καθημερινώς ά 
κούει διθυράμβους, πήρε δικαίως τό μέγα έκτός συ
ναγωνισμού έπαθλο χειροκροτούμενος άπό τούς πα 
ρεστώτας

’Επίσης βραβεύθηκαν μέ τό κύπελλο Μουσολίνι- 
ή ταινία τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων τής Λένι Ρίφεν-

σταλ καί ή ιταλική ταινία «Λουκιανός Σέρα, πιλό
τος». Άπό τά κύπελλα τοΰ φασισ’ίκοΰ κόμματος τό 
πρώτο έπήρε ή έγχρωμος Αμερικανική ταινία «Ή 
περιπέτειες τού Τόμ Σώγιερ· καί τό δεύτερο τό 
Ιταλικό φίλμ «Γκιουζέπε Βέρντι». Σχετικώς μέ τό ά- 
μερικανικό φίλμ άξίζει νά λεχθή δτι είνε δ θρίαμβος 
«ής Τεχνικολόρ καί δτι ή ύπόθεσί του βγαλμένη άπό 
ένα έργο έξαιρετικά άνθρώπινο συγκινητικό τοΰ 
Μάρκ Τουαίν καί πρωταγωνιστεί ένα παιδί θαύμα ό 
Τόμμυ Κέλλυ μαζί μέ άλλα παιδιά. Τό φίλμ αύτό 
θά έχη καί έμπορικήν έπιτυχίαν ίσην μέ τήν καλλι
τεχνικήν.

Όσον άφορδ τό βραβείο τής ήθοποιΐας, έκπρο- 
σωπούμενον άπό τό κύπελλον τού προέδρου τής Έκ- 
θέσεως κόμητος Βόλπι αύτό άπενεμήθη στήν γνω
στή μας καί έξαιρετικά συμπαθή στό έλληνικό κοινό 
άμερικανίδα ήθοποιό Νόρμα Σήρερ γιά τόν περί
φημο ρόλο της ώς Μαρία Άντουανέττα στό όμώνυμο 
φίλμ τής Μέτρο, πού σέ λίγο θά προβληθή κΓ έδώ.

Τό δεύτερο βραβείο ήθοποιΐας τό πήρε δ άγγλος 
ήθοποιός Λέσλυ Χάουαρντ για τήν ταινία δ «Πυγ- 
μαλίων» έπί σεναρίου τού άγγλου χιουμορίστα Μπέρ- 
ναρ Σώ, πού γιά πρώιη φορά ύστερα άπό προτά
σεις έπί προτάσεων ό παραδοξολόγος ’Ιρλανδός 
συγγραφεύς μέ τήν παγκόσμιο φήμη δέχθηκε νά 
δώση στόν κινηματογράφο, τόν όποιον δέν συμπα
θούσε καθόλου, κρίνοντάς τον ώς... στερούμενον τέ
χνης Γιά νά πεισ'τή έχρειάσθη νά δή τίς πρώτες 
πρόβας άλλά καί πάλι ήτάν άνένδοτος στήν παρεμ
βολή οίουδήποτε τρικ καί ό σκηνοθέτης Άντονυ 
"Ασκουϊθ—γυιός τού μακαρίτου άλλοτε πρωθυπουρ
γού τής Αγγλίας —είδαν καί έπαθαν γιά νά τόν πεί 
σουν νά έπιτρέψη νά παρεμβληθούν μερικές φευγα
λέες σκηνές Επεξηγηματικές τών διαλόγων. “Ετσι 
τό έργο είνε δπως τό θεατρικό, σΙάτηρεΐ δλη τή 
φρεσκάδα καί τό χιούμορ καί τήν ζωντάνια τής κω_ 
μωδίας καί συ- οδεύεται άπό θαυμασία μουσική τού 
Χόνεγκερ πού τό κάνει άκόμη ζωντανότερο.

Τέλος τά 4 υπόλοιπα βραβεία άπενεμήθησαν ώς 
έξής: Τό πρώτο τού ’Ιταλικού ‘Υπουργείου Προπα
γάνδας στήν γαλλικής παραγωγής ταινία τού σκηνο 
θέτο . Λεόν 'Όγκύ πού φέρει τόν τίτλο «Φυλακές χωρίς 
σίδερα» πού θ ΐ προβληθή στό «Παλλάς·. Τό δεύτερο 
τοΰ αύτοΰ ‘Υπουργείου στήν μικρή Ιαπωνική ταινία 
Περίπολος» Τό κύπελλο Βενετίας πήρε έπαξίως ή 

άγγλική ταινία τοΰ περιφήμου σκηνοθέτου Άλεξάν 
δρου Κόρντα, πού φέρει τόν τίτλο «Πρίγκηψ Άζίμ» 
καί πού ή ύπόθεσίς του έξελίσσεται στάς Ινδίας μέ 
πρωταγωνιστή τό γνωστό μικρό Ινδό ήθοποιό Σαμ- 
πού. Τό 4ον καί τελευταϊον βοαβεϊον, τό κύπελλο 
τοΰ ύπουργείου Παιδείας τής ’Ιταλίας τό πήρε τό 
γερμανικό φίλμ «Πατρίς» πού τό σενάριό του έχει
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Ό Γεν. Διευθυντής τής Γουώρνερ Μπρός κ. Τζάκ 
Γουώρνερ άπηύθυνε πρό ήμερων τήν κατωτέρω προ 
σωπικήν έπιστολήν_πρός τό παγκόσμιον κοινόν, μέ
σω των άπανταχοϋ τοϋ κόσμου ύποκαταστημάτων 
τής Έταιρίας του.

• Διά πρώτην φοράν είς τήν κινηματογραφικήν σταδιοδρο
μίαν μοσ, ή όποια αριθμεί ζωήν 33 έτών, Απευθύνομαι πρός 
τό παγκόσμιον κοινόν. Ή εργασία μου είναι νά κατασκευάζω 
ταινίες και όχι νά τής διαφημίζω. Μόνον κάτι 8λως εξαι
ρετικό, ίσως ενα μοναδικό γεγονός, μέ αναγκάζει νά κάνω 
αύτό.

Αΰριον εις τό «Ράντιο Σίτο» τής Ν. ‘Γόρκης, τό μεγα- 
λείτερον θ-έατρον τοϋ κόσμου δίδεται ή έπίσημος πρεμιέρα 
μιάς ταινίας. Ή ταινία αύτή εχει τόν τίτλον «Τέσσαρα 
υπέροχα κορίτσια» και προώριαται νά έκπληρώση κάθ-ε 
ΰπόσχεσιν τής τέχνης τοϋ κινηματογράφου πρός τό κοινόν 
δλου τοϋ κόσμου. Μία ταινία τής όποιας ό άνθ-ροιπισμός 
καί τό μεγαλεΐον θ-ά μείνουν γιά πάντα αλησμόνητα. Τό 
«Τέσσαρα υπέροχα κορίτσια» έγράφη άπό τήν άθ·άνατη 
πέννα τής Φάνυ Χέρστ, ή όποια έγραψε καί τό «Στό περι
θώριο τής ζωής» καϊ έσκη-οθ-ετήθ-η άπό τόν Μικαέλ Κοϋρ- 
τιζ. ‘Η ταινία αύτή φέρνει εις τήν πρώτην σειράν τών εκλε
κτών ηθοποιών τοϋ κινηματογράφου τής τρεις αδελφές Πρι 
σίλα, Ρόζμαρι και Αόλα Λειον καθώς καϊ ένα νέο μεγάλο 
ταλέντο, τόν Τζών Γκάρφιλντ. Ή άνοδος ιδίως τής Πρα- 
σίλα Αέϊον υπχρξε άμεσος ώς έπίσης καί τοϋ Τζών Γκάρ- 
φιλντ,^τους οποίους είμαι βέβαιος, δταν ΐδήτε τήν ταινίαν, 
θ-ά τούς άνακηρύξετε εις τήν συνείδησίν σας καϊ άδιστά- 
κτως, ώς τούς πλέον δραματικούς ήθ-οποιούς τής σήμερον. 
Αί έμπνευσμέναι εκτελέσεις, ή ψυχική ώραιότής καθ-ώς 
κοϊ ή άπλότης καϊ τό μεγαλεΐον τής ύποθέσεως, είμαι βέ
βαιος δτι θά συγκινήσουν καϊ τήν πλέον σκληρήν άνθ-οώ- 
πινη καρδιά.

”Αν ήμουν υπερήφανος γιά τό «Παστέρ», τό «Ζολά», τό 
«Αντώνιο ’Αντβέρσο» καϊ τό «Ρομπέν τών δασών, θ-έλω νά 
πιστεψετε δτι είμαι πολύ πλέον υπερήφανος γιά τά «Τέσ
σαρα υπέροχα κορίτσια».

Γιά μένα ή ταινία αύτή άνοίγει «να νέον ορίζοντα δό· 
ξης αττ-ν Πρισίλα Αέϊον καϊ στόν Τζών Γκάρφιλντ. Γιά 
σάς, είναι μια ταινία την όποιαν πρέπει νά δούν κάθε γα- 
ναϊκα, κάθ-ε άνδρας καί κάθ-ε παιδί, δλου τοϋ κόσμου.

Διατελώ
ΤΖΑΚ ΓΟΓίίΡΧΕΡ

βει άπ ’τό όμώνυμο καί πασίγνωστο έργο τοΰ Σούν 
τ ρμαν κατά σκηνοθεσίαν τοΰ γνωστού μας Γκού- 
σταβ Φραΐλιχ.

Πρέπει νά λεχθή δμως χάριν τής άληθείας δτι 
ουδόλως ύστεροΰν είς άξίαν πλεϊστα δσα άπό τά 
μή βραβευμένα έργα καί ίσως άν άλλοι άπετέλουν 
τήν έλλανόδικον έπιτροπήν άλλοία σέ πολλά νά 
ήταν ή άπόφασις. Έπί παραδείγματι άμέριστος καί 
ένθουσιώδης ήτο δ θαυμασμός πού προεκάλεσε ή 
άμερικανική ταινία τής Μέτρο «Φλέγόμενοι ούρανοί» 
πού τό έχει σκηνοθετήσει ό Βίκτωρ Φλέμιγκ καί 
πρωταγωνιστούν οί Κλάρκ Γκαίμπλς,Σπένσερ Τρέϊσυ, 
καί ή Μύρνα Λόου. Τό φίλμ αύτό πού άναψέρεται 
στήν τόλμη τών πιλότων στούς όποίους οί κατα 
σκευασταί άεροσκαφών έμπιστάύονται τήν δοκιμήν 
τών νέων δημιουργημάτων των, έχει άπειρες καί 
θαυμαστές άρετές πού θά τοϋ άσφαλίσουν θριαμβευ
τικές προβολές Έξ ίσου άξια θαυμασμού είνε τά 
φίλμ, «Νομάδες» μέ τήν Καμίλλην Χόρν, ή κωμωδία 
«Ό ύποδειγματικός σύζυγος» μέ τόν κωμικό Χάϊντς 
Ρίυαν,-ή ύπέροχη δημιουργία τής Τζίντζερ Ρότζερς 
καί του Φρέντ Άσταιρ, «Ζωηρά Κυρία» καί άλλα 
πού ό χώρος δέν έπιτρέπει ν' άναφέρωμε πρός τό 
παρόν.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΤΙαρισιοι ( Α&ην Πρακτ.) —‘Ο πολωνός κ.

Ιίροζίνσκυ κατόπιν ερευνών, αί δποΐαι διήρκεσαν έπι 
πολλά ετη, καττορ&ωσε ν* άνακαλύφη νέον τνπον κι
νηματογραφικού προβολεως, ό όποιος &ά είνε χρήσιμος 
Λιά τήν διάδοσιν τοΰ κινηματογράφου είς μέρη δ.τον 
δεν είνε δυνατόν, λογφ ττον ότι-ζίανών, νά εγκαταστα
θούν τά σημερινά έν χρήσει μηχανήματα κινηματογρά
φου. ‘Η νέα συσκευή τοϋ πολωνοΰ μηχανικού δέν υπερ
βαίνει τάς διαστάσεις μιας γραφομηχανής.

Δια την λειτουργίαν τοϋ μηχανήματος τούτου δέν 
είναι ανάγκη ηλεκτρικής έγκαταστασεως, διότι τό μη
χάνημα τί&εται είς κίνησιν διά τής χειρός καί δ φτοτι- 
σμός π ρέχεται διά συμπυκτιοτήροι. ‘Ο νέος οϋιος 
προβολεϋς &ά είναι χρησιμότατος διά τά σχολεία, τόν 
στρατόν κ,λ,π. H εφευρεσις του κ. ΙΙροζ'-νσκυ έζετέ&η 
είς την Διε&νή “ Εκ&εσιν τής Λεμβέργης ή όποια έλει- 
τούργησε άπό τής 3ης μέχρι τής 13ης τρέχοντος μηνάς.

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΒΟΛΤΤΙ

Κας’ ά γράφουν τά παγκόσμια κινηματο- 
γραφ κά φύλλα, τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα 
έπεδόθη παρά τοϋ έν Λός ’Άντζελες γενικού 
προξένου τής ’Ιταλίας κόμητος Καρατσιόλο καί 
κατ’ έντολήν τής Κυβερνήσεώς του τό «Κύπελ- 
λον Βόλπι» είς τήν γνωστήν μας «στάρ» Μπέτυ 
Νταΐβις, ώς έπαθλον διά τήν κατά τήν διεθνή 
έκθεσιν τής Βενετίας βράβευσίν της, ώς τής κα- 
λυτέρας συγχρόνου δραματικής ήθοποιοΰ τής 
οθόνης.

Αί βραβευθεΐσαι ταινίαι τής μεγάλης βεν- 
τέττας είνε «Στιγματισμένες γυναίκες» καί 
«Χαλύβδινοι άνδρες». Σημειωτέον δτι καί κατά 
τήν περυσινήν εκθεσιν τής Βενετίας τό πρώ 
τον βραβεΐον εΐχεν άπονεμηθή είς τήν αύτήν 
ηθοποιόν διά τόν θαυμάσιον ρόλον ποΰ είχε 
διαπλάσει είς τό φίλμ : «Μιά έπικίνδυνη 
γυναίκα». Εφέτος ή μεγάλη δραματική καλ- 
λιτέχνις έπεράτωσε είς τά στούντιο τής Γου
ώρνερ τό «γύρισμα» δύο νέων έργων, πού τής 
παρέσχον τήν ευκαιρίαν νά δείξη δλην τήν έ· 
κτασιν του ταλέντου της : Ή μία φέρει τόν τί
τλον «Γυναίκα μέ παρελθόν» καί ή άλλη «Ά- 
δελφαί». Καί αί δύο είνε άληθινά στολίδια τής 
κινηματογραφικής τέχνης καί συνεπώς άναμέ- 
νονται μέ άδημονίαν άπό τό κοινόν δλου τοΰ 
κόσμου.

ΑΦ -ΕΙΣ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Άνεχώρησεν διά Μιιλάνον ό κ. Γεωργ. Παπαστό- 
φας άντιπρόσωπος τοΰ Οίκου Cinemeccanica.

—Έπέστρεψεν έκ Παρισίων ό κ. Α Άνασταοιά 
δης, διευθυντής τοΰ γραφείου «Άστόρια Φίλμ».

_ Επανηλθεν έκ Βερολίνου ό κ θ. Ααμασκηνός, έκ 
των διευθυντών τής «Έλλην Κινημ. Ένώσεως»,

-f-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΣΚΟΥΡΑΣ
Ό κινηματογραφικός κόσμος τής Ελλάδος καί ή 

κοινωνία τών Αθηνών, θρηνοΰν άπό τής παρελθού- 
σης έβδομάδος τόν θάνατον ένός καλοΰ συναδέλφου, 
ένός λαμπροΰ συνανθρώπου καί πρό παντός ένός ά- 
τόμου τοΰ όποιου ή δημιουργική πνοή καί ή θαυ
μαστή έπιχβιρηματικότης συνέβαλαν κατά πολύ καί 
είς τήν πρόοδον τής έλληνικής κινηματογραφίας καί 
είς τήν άπό έκπολιτιστικής άπόψεως καλλιτέραν 
έμφάνισιν τής έλληνικής πρωτευούσης

Τόν πρόωρον θάνατον τοΰ Δημητρίου Σκούρα, 
δστις διά τής πολυσχιδοΰς έπιχειρηματικής δράσεώς 
του καί τής ψυχικής καλωσύνης του, δχι μόνον άνε- 
δείχθη καίζέπεβλήθη εις τήν έπαγγελματικήν κονί

στραν εύθύς άπό τής 
πρώτης αύτοΰ έμφανΓ 
σεως ώς διευθυντής τοΰ 
Κινηματοθεάτρου «Ατ
τικόν», άλλά διεκρίθη 
καί ώς μέλος τής κοι
νωνίας διά τών ψυχικών 
χαρισμάτων καί τών 
άλτρουϊστικών αίσθημά- 
των πού κατά βάθος τόν 
διέκριναν, παρά τό αύ 
στηρόν τοΰ ϋφους καί 
τό άτεγκτον τοΰ χαρα- 
κτήρος πού τόν διέκρι- 
ναν έν τή ένασκήσει 
τών έπαγγελματικών 
του καθηκόντων, δτε ά 
πήτει ύπακοήν, πειθαρ
χίαν, έργατικότητα καί 
άπόλυτον τάξιν παρά 
πάντων, παρέχων πρώ
τος αύτός τό παράδει 
γμα τής άκαμάτου δρα- 
σιηριότητος έν παντί- 
’Απόρροια δ’άκριβώςαύ-

τής τής άπολύτου τάξεως καί τής μελετημένηςένερ 
γειας εις δλα,ύπήρξεν τό δτι ένώ μόλις πρό έπταετίας 
ένεφανίσθη είς τήν Κινηματογραφικήν άγοράν τών 
Αθηνών, έπέτυχεν δπως κατά τό βραχύ τοΰτο διά
στημα νά διακριθή καί πρωτεύση εις τοιυΰτον ση- 
μεΐον, ώστε θνήσκων νά έγκαταλείπη είς _τούς κλη
ρονόμους του τήν βαρείαν κληρονομίαν τής συνεχί- 
σεως ένός οίκου Κινηματογραφικών έπιχειρήσεων 
ώς ή όμώνυμος τοΰ θρηνουμένου νεκροΰ «Δ Σκου 
ρας Α. Ε.» ήτις έχει έν ένεργείφ σήμερον τούς τρεις 
μεγάλους κεντρικούς Κινηματογράφους τής πρωτευού
σης «Ρέξ», «’Αττικόν» καί «Πάνθεον», τό «Καπιτόλ» έν 
Πειραιεΐ, τόν «Όρφέα» έν Κοκκινιςϊ, τούς «Πάλλας» 
καί «Πατέ» έν Θεσσαλονίκη καί τούς θερινούς «Ατ
τικόν» Κυψέλης καί «Βόξ» πλατεία Έξαρχείων εις 
τήν πρωτεύουσαν καί τούς όποίους θά ηΰξανεν άσφα 
λώς ταχέως, άν ή σκληρή μοίρα δέν άπέκοπτε τό
σον ποοώρως τό νήμα τής έργώδουο ζωής του.

Ό Δημ Σκούρας, τόν όποιον έλαφρόν ήδη καλύ 
πτει τό χώμα τήε Αττικής ένεννήθη εις τό Σκουρο- 
χώριον τής ’Ηλείας, δπόθεν ήλθεν είς τήν πρωτεύου
σαν καί άνεμίχθη εις διαφόρους έπιχειρήσεις μέχρις 
δτου τώ 1931 άκολουθών τό παράδειγμα τών έν Α
μερική άδελφών του, πού είνε έκ τών μεγαλυτέρων 
κινηματογραφικών έπιχειρηματιών, ένοικίασε καί 
ήρχισεν έκμεταλλευόμενος τόν κινηματογράφον 
•’Αττικόν» μέ τόσην μαεστρίαν καί διορατικότητα 
ώστε γρήγορα νά φθάση είς τό ζηλευτόν σημεϊον 
πού τόν κατέστησεν έκ τών κυριάρχων τής άγορδς 
καί τών πλέον προσφιλών έπαγγελματιών τοΰ είδους.

Δυστυχώς ή βάσκανος μοίρα έζήλευσε, θαρρείς, 
τήν έκπληκτικήν του πρόοδον καί είς ήλικίαν 60_μό- 
λις έτών, μετά όλιγοήμερον νόσον, άπέκοψε τό νήμα 
τής ζωής του καί μαζί μέ αύτήν τήν δράσιν του, τήν 
όποιαν δμως εϊμεθα βέβαιοι δτι έντατικωτέραν καί 
πλέον δημιουργικήν θά συνεχίσουν οί καθ’ δλα άν- 
τάξιοι είς έργατικότητα τοΰ πατρός των υίοί του 
Άθαν. Σκούρας διευθυντής τής όμωνύμου Έταιρίας 
είσαγωγής καί έκμεταλλεύσεως ταινιών καί δ μικρό
τερος ΣπΟρος οϊτινες μάλιστα ώς έπί μακρόν παρα 
κολουθήσαντες τά Κινηματρογραφικά παρά τοΐς έν 
Αμερική θείοις των κατά μείζονα λόγον κατέχουν 
τά έπαγγελματικά μυστικά τής Κινηματογραφίας.

Ή κηδεία τοΰ προόρως έκλιπόντος συναδέλφου 
έγένετο μετά πάσης μεγαλοπρεπείας χοροστατοΰν- 
τος τοΰ Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Αθηνών καί 
πάσης Ελλάδος καί πληθύος Ιερέων, τήν παρηκο- 
λούθησε δέ σύσσωμος ό Κινηματογραφικός κόσμος, 
μεγάλη μερίς τής έκλεκτοτέρας άθηναϊκής κοινω
νίας καί πλήθος λαοΰ είς δν δ μεταστάς ήτο συμ
παθής ώς ένας άπό τούς πλέον στοργικούς εργοδό- 
τας. Έπί τής σοροΰ του κατετέθησαν ύπέρ τους 50 
στέφανοι ό δέ πρόεδρος τής Π Ε Κ. κ. Δ. Γιαννό- 
πουλος έξεφώνησε τόν κάτωθι έπικήδειον έν τφ ίερφ 
ναφ τοΰ Αγίου Γεωργίου (Καρύτση) δπου έψάλη ή 
νεκρώσιμος Ακολουθία.

Πολύκλαυστε Δημήτριε Σκούρα
Ώς Πρόεδρος τής «Πανελληνίου Κινηματογραφί- 

κήςΈνώσεως» έκπληρών δδυνηρόν καθήκον, καί_ διερ- 
μηνεύων τά αίοθήματα βαθυτάτης λύπης ^μοϋ> 
Διοικητικού Συμβουλίου καί δλοκλήρου του,κινημα
τογραφικού κόσμου τής Ελλάδος, άπευθυνω τόν 
ύστατον χαιρετισμόν είς έσέ δστις έν βραχυτάτω 
διαστήματι προήγαγες τήν κινηματογραφίαν καί 
έδημιούργησες διά τό μέλλον ευρυ τό στάδιον τής 
εύγενοΰς άμίλλης. Ό θάνατός σου άφήνει μέγα κε
νόν, άλλά τά θεμέλια τής δημιουργίας σου θά μεί
νουν Ισχυρά καί παράδειγμα διά τούς διαδόχουςσου.

Είθε νά έχης έλαφράν τήν γήν πού θά σέ κάλυψη.
Έπί τώ θανάτφ τοΰ Δ. Σκούρα έξέδωκαν συλλυ

πητήρια ψηφίσματα αί έξής δργανώσεις : Π.Ε.Κ. 
Π.Ε.Υ.Κ Ε., ή άνώνυμος έταιρία «Σκούρας φίλμς» καί 
ή Α.Ε «Δ. Π. Σκούρας».

«Ό Κινηματογραφικός Άστήρ» μετέχων όλοψυ- 
χως τοΰ κοινοΰ πένθους καί συναισθανόμενος βαθύ
τατα τόν ψυχικόν σπαραγμόν τής άπορψανισθείσης 
οίκογενείας του τήν συλλυπεΐται έγκαρδίως, εύχόμε 
νος τήν έξ ύψους παραμυθίαν.

ΓΙΟΧαΝ^_ΡΗ^ΛΝ
Ό Γιόχανς Ρήμαν άφίνει τό έπάγγελμα 

τοϋ ρεζισέρ καί άρχίζει τό έπάγγελμα τοϋ 
ήθοποιοΰ. Ύπεδύθη τόν Σαβάλ είς τό φίλμ 
«Ύβέτ» τό δέ παίξιμό του ήτο τόσο καλό 
ώστε είχε μεγάλο σουξέ Γρήγορα θά τόν 
ίδοϋμε πλησίον τής Λουΐζας Οΰλριχ είς τό 
προσεχές φίλμ τής Τόβις «Tag nach der Schei- 
dung» σέ διαφορετικό έντελώς ρόλο άπό 
τόν ρόλον τοϋ Σαβάλ είς τήν «Ύβέτ». Είς τόν 
δμιλοϋντα δταν επαιξε διά πρώτην φοράν ήτο 
παοτεναίρ τής Τζέννυ Γιοϋγκο. Τό 1918 έπαιξε 
τήν πρώτη του βουβή ταινία μαζί μέ τήν "Εννυ 
Πόρτεν.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

— Στή γερμανική έκδοση τοΰ πολύκροτου φιλμ 
τοΰ Ζάκ Φεόντέρ ·ΙΙεριπλανώμενος λαός» (Les gens 
du voyage-Fohtrende» Volk) πρωταγωνιστούν έκτός 
άπ' τή Φρανσουάζ ΡοζαΙ- πρωταγωνίστρια καί στή 
γαλλική —οί Χάνς Αλμπερς, Καμίλλα Χόρν, Χέρ- 
μπερτ Χύμπνερ κ. &.

—Ό νεαρός γερμανός σκηνοθέτης Β· Λιμπενάϊερ 
(«Μή μου ύποσχεθής») «γυρίζει» τό ·Έσϋ κι' εγώ», μέ 
πρωταγωνίστρια τή Μπριγκίττε Χόρνεϋ.

— Μ' έπιτυχία δόθηκε στό Βερολίνο ή πρεμιέρα 
το" φίλμ ‘Νύχτες στή» ’Ανδαλουσία*, δπου πρωτα
γωνιστεί ή γνωστή Ισπανίδα ήθοποιός Ίμπέριο 
Άρτζεντίνα μέ τόν Φρίντριχ Μπένφεο-

—Στή ·Νουνά τοΰ συντάγματος* τοΰ Ροσκά πρώτα 
γωνιστοϋν ή Πωλΐν Καρτόν—νουνά !—, ή ΜονΙκ Ρολ 
λάν, δ ΡαΟμόν Κορντύ, ή Άλίς Τισσό, ό Μαρσέλ 
Σιμόν κ. &.

—*0 Πανιόλ «γυρίζει» τή «Γυναίκα τοΰ ψωμά*, δπου 
δ Ραιμύ βρίσκει τήν ευκαιρία νά δήμιουργήση μιά 
νέα έπιτυχία στό ρόλο ένός έπαρχιακοΰ ψωμά που, 
έπειδή τόν άπατα ή γυναίκα» του, κηρύσσει απεργία 
καί δέν φτιάχνει πιά ψωμί!.. Τή «γυναίκα του υπο
δύεται ή Ζινέττ Λεκλέρκ.

—Τά παθήματα μαθήματα: ‘Ο Μωρΐς Ντεκομπρά, 
βλέποντας τήν παραμόρφωση καί τό τσσλαπάτημα, 
πού τραβάνε τά έργα τών γνωστών συγγραφέων, 
μεταφερόμενα στήν δθόνη, άποφάσισε νά γίνη δ 
Ιδιος παραγωγός τών φιλμ του. Έτσι θά πραγμα 
τοποιήση—παραγωγή καί σκηνοθεσία—τό <·Μετέωρο 
39*, δπου θά προσπαθήση ν' άποδώση τήν άγωνία 
τών άνθρώπων, πού ξέρουν δτι μόνο 96 ώρες τούς 
χωρίζουν άπ' τήν καταστροφή τοΰ πλανήτη μας 
(Κάτι άνάλογο μέ τόν πανικό πού άκολούθησε τήν 
έμφάνιση τοΰ κομήτη τοΰ Χάλεϋ )

—Μέ τή βοήθεια τοΰ γαλλικοΰ ναυτικοΰ ό Λεό 
Ζουαννόν «γύρισε» τό Έξέγερσις οτή Μεσόγειο*, μέ 
πρωταγωνιστή τόν Πιέρ ΦρεναΙ καί τούς Λιμός, Ναν- 
τίν Βογκέλ, ΛεντοΟ, Λαμπρύ κά.

—Ό Μαρσέλ Λ’ Έρμπιέ θά «γυρίση» ένα ρωσικό 
φίλμ μέ τόν τίτλο «Οί Κοζάκοι τοΰ Ντόν*.

—Ό γνωστός μας άπ’ τό ·Τρεϊ$ ."έξη ..εννέα* θεα
τρικός συγραφεύς Μισέλ Ντυράν έγγραψε τό σενά
ριο τοΰ φίλμ ·Καλό άστρο·, ποΰ σκηνοθέτησε δ Ζοκ 
ντέ Μπαροντσέλλι καί δπου παίζουν ή Μέγκ Λε 
μονίέ, δ Μισέλ Σιμόν κι’ δ Ζάν Πιέρ ’Ωμόν.

—‘Ο περίφημος Λουί Ζουβέ μετά τόν «Βολπόνε* 
(δπου παίζει μέ τόν Χάρρυ Μπώρ, τόν Ντυλλέν καί 
τή, Ζακλίν Ντελυμπάκ) θά πρωταγωνιστήση στό 
• Είσοδος καλλιτεχνών» τοΰ Μ. Άλεγκρέ καί στό «Έκ- 
παίδευσις Πρίγκηπος», (μαζί μέ τήν Έλβίρα Ποπέσκο, 
τόν Άλέρμ καί τόν Ρομπέρ Λυνέν. Σκηνοθεσία Ά 
λεξάντρ Έσβαί.

—‘Η νέα δημιουργία τοΰ Πώλ ΜιοΟνι θά πραγμα
τεύεται τήν έωήν τοΰ περιφήμου μουσουργού Μπε 
τόβεν. Μετά τόν Λουί Παστέρ, τόν Έμίλ Ζολά καί 
τόν Μαξιμιλιανόν θά είναι ή τετάρτη βιογραφική 
ταινία τοΰ συμπαθοΰς καλλιτέχνου

—‘Η Καίϋ Φράνσις άποσύρεται λίαν προσεχώς, 
όριστικώς, άπό τόν κινηματογράφον.

—Ή νέα ταινία τής Γκρέτα Γκάρμπο θά φέρη 
τόν τίτλο «Γίιοΰσκα» άλλά δέν έγνώσθη άκόμη τι εί
δους έργον θά είναι, οΰτε ποιοι ά».λοι ήθοποιοί θά 
λάβουν μέρος.

—Ή ΜορΙν Ο’Σούλλιβαν μέ τόν Τζόννυ Βαϊσμύλ- 
λερ θά συμπρωταγωνιστήσουν είς μίαν νέαν ταινίαν 
τύπου τών Ταρζάν.

—"Ηρχισε τό ·γύρ_ισμα» ύπό τοΰ σκηνοθέτου Βι- 
κτώρ Σέρτζιγκερ, τοΰ έργου «Μικάδο» τής γνωστής 

δπερέττας τών Τζίλμπερ καί Σούλιβαν. ‘Η ταινία θά 
πραγματοποιηθώ έξ όλοκλήρου έγχρωμος κατά τό 
σύστημα «Τεχνικολόρ», πρωταγωνιστοΰν δέ οί Ζάν 
Κολίν, Τζών Μπάρκλεϋ καί Κέννυ Μπάκερ.

— ‘Η μικροΰλα Τράουντλ Στάρκ πρωταγωνιστεί 
στήν *Πριγ λήπισσα Σίσσυ» μέ τόν Πάουλ Χέρμπιγ- 
κερ, τή Χάνοι Κνότεκ, τόν Όττο Τρέσσλερ.

— Ό Χάΐντς Ρύμαν κι’ ό Χάνς Μόζερ πρωταγωνι- 
0TOUV CFTO *13 Ma&ioμ,ατο** .

— Ό Χάνς "Αλμπερς πρωταγωνιστεί στό φιλμ τής 
Tobis «Καζανόβα* . J

— Κατά τό μυθιστόρημα τοΰ Μωρίς Ντεκομπρα 
«Μακάο (‘Η κόλαση τοΰ παιχνιδιού)* θά «γυρισθή» 
σύντομα ένα φίλμ μέ πρωταγωνιστή τό Σεσοΰε Χα- 
γιακάβα

~Τό Σεπτέμβρη δ Μαρσέλ Καρνέ θά «γυρίση» 
μέ τήν Άνναμπέλλα τό φιλμ ‘Ξενοδοχείο τον Βορρά», 
παρμένο άπ’ τό όμώνυμο μυθιστόρημα τοΰ Εύγ 
Νταμπί.

—Ή Κάθριν Χέπμπουρν καί δ Χόουαρδ Χιούζ, θά 
τελέσουν προσεχώς τούς γάμους των.

01 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜ ΣίΙΠΕΡ
_Ό Ντάβιντ Σέλτσνικ «γύρισε» τό γνωστό έργο 

τοΰ περίφημου χιουμορίστα Μάρκ Τουα'ιν ΟΙ περι
πέτειες τοΰ Τόμ Σώγιερ». Είναι οί περιπέτειες ένός 
παιδιού μέ πολλή περιέργεια, πολύ θάρρος, πολλή 
φαντασία καί πολύ γερές γροθιές. Ό μικρός περνά 
άπό έμπόδια πολλά γιά νά καταλήξη φυσικά, στήν 
ευτυχισμένη γαλή η. Τό ρόλο τού Τόμ Σώγιερ ύπο- 
δύεται ένας νέος μικρός ήθοποιός, άνακάλυψη τοΰ 
Σέλτσνικ, δ Τόμυ Κέλλυ. Τό φίλμ είναι έγχρωμο, 
φροντισμένο, διασκεδαστικό.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 

Μηχανήματα ΦΙΛΙΠ2 
τελείως καινουργή

Μοδέλα 1938, άρίοτης άποδόσεως 
μετά ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

μέ μπουάτ 1500 μ., καθρέπτην 250 m/m, 
έξαρτημάτων κλπ., συνοδευόμενα καί 

άπό«Γκρούπ» τελείως καινουργή.

ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Διά πλείονας πληροφορίας άποταθήτε

Γ ΡΛΦΕΙΟΝ ΣΑΡΦΑΤΗ
'Οδός Άρϊστείδου 1—ΑΘΗΝΑΙ
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ΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ό γερμανικός κινηματογράφος, αν ύστερή οέ ποιότητα 

τά τελευταία χρόνια, είναι, αντίθετα, πλουσιώτατος οέ 
ποσότητα. Βέβαια «οϋκ έν τφ πολλφ τό εΰ», άλλά μέσα 
στά πολλά θά βρεθούν καί μερικά καλά. Δέν είναι, βλέ
πεται, οί Γερμανοί σάν καί μάς τούς "Ελληνες, πού λίγα 
φτιάνουμε («Δρ Επαμεινώνδας» καί Σίο) άλλά σπουδαία.

Καί γιά φέτος άμέιρητα φίλμ αναγγέλλονται.
Ή U.F.A. μένει πάντα ό μεγαλύτερος κινημ. οργανισμός 

τή; Γερμανίας. Διαθέτει 23 σκηνοθέτες—Κάρλ Φραΐλιχ, 
Κάρλ Ρίιιερ, Τουρζάνσκυ, Πάουλ Μάρτιν, Γκ. Γιάκομπυ, 
Χοχμπάουμ, Άουγκοΰστο Τζενίνα, Μαρσέλ Λ' Έρμπιέ - 
καί 233 ή * οποίου;—τά γνωστότερα ονόματα τής γερμ. 
οθόνης. Τά φίλμ πού ετοιιιάζει είναι:

• Μαρία, Βασίλισσα τής Σκωτίας* τού Κ. Φραΐλιχ, μέ 
τήν Τσάρα Λεάντερ στό ρόλο τής Μαρίας Στούαρτ—ή 
τραγωδία τής ώραίας βασίλισσας χωρίς παραμύθια, όπως 
λένε.

«Σέ μεταξωτή κλωστή·, μέ τό ζευγάρι Βίλλυ Φρίτς- 
Καΐτε φόν Νάγκυ—μιά χαριτωμένη κομεντί.

«"Ενα ποτήρι νερό*, όπου ή Χάρβ.ϋ ξαναβρίσκει τόν 
Βίλλυ Φρίτς.

«‘Ερωτικές ιστορίες τής Πρωσσίας*, άπ’ τόν έρωτα 
τού Κάίζερ Γουλιέλμου I καί τής πριγκήπισσα; Ήλίζα 
φόν Ράντζιβιλ», μ» τή Λίντα Μπαάροβα καί τόν Β Φρίτς.

«Pour le merite», τοΰ νάρλ Ρίττερ, πολεμική ταινία, 
παρμένη άπ’ τούς ήρωΐσμούς τών γερμανών αεροπόρων 
κατά τό τέλος τοΰ αεγάλου πολέμου.

• Ή ΰπό&εσις Ντεροΰγκα*, δικαστικό-άνακριτικό δράμα 
μέ τόν Βίλλυ Μπίργκελ.

• Ή γαλάζια Αλεπού», τό δράμα μιας γυναίκας ανα- 
μεσα σέ τρεις—οΐ δυό έγιναν πιά συνηθισμένη ιστορία— 
άντρες, μέ τήν Τσάρα Λεάνιερ καί τόν Βίλλυ Μπίργκελ.

Ή κυρία μέ τούς ωραίους ωμούς* μέ τήν Λίλ Νιάγ- 
κοβερ.

• Μαγιάτικη νύγται, χαριτωμένη περιπέτεια μέ τή Μα- 
ρίκα Ρέκκ.

• Μιά νύχτα χορού·, μέ τήν Τσάρα Λεάντερ κι’ αϋτο.
Καί άλλα πολλά πού «γυρίζονται», ετοιμάζονται ή σχε

διάζονται άκόμα.
Ή Tobis δέν ύστερεί. Διαθέτει 19 σκηνοθέτες—Κάρλ 

"Αντον, Γκέζα φόν Μπόλβαρυ, Βίλλυ Φόροι, Κάρμινε 
Γκαλλόνε, Κούρτ Γκέτς, Πάουλ Φερχέβεν κ.ά'—καί περί 
τούς 100 ηθοποιούς, όχι λιγώτερο φημισμένους άπό τούς 
αστέρες τής U.F Α 'Αναγγέλλει κι’ αύτή τά φίλμ.

«Ό φαρδύς δρόμος*, σέ δύο μέρη. Σενάριο τοΰ "Εμιλ 
Γιάννιγκς. Πρωταγωνιστεί ό ίδιος. Σκηνοθεσία τοΰ Χάνς 
Στάΐνχοφ. ‘Ο μεγαλύτερος ήθοποιός τή; Γερμανίας πρω· 
ταγωνιοτεΐ καί στό · Τελευταία κλήσις* μέ τόν Πέτερ 
Πέτερσεν. Σκηνοθεσία Κάρλ "Αντον.

Ό Χάνς "Αλμπερς πρωιαγωνιστεΐ στά: ·Καζανόβα* 
τοΰ Κάρλ Χάρτλ καί ·Λοχίας Μπέρρυ· τοΰ Χ· Ζέλπιν.

• Ή μικρή μας κυρία*, μέ τήν Καίτε Φ. Νάγκυ, τόν 
Πάουλ Κέμπ, τόν Γ. Άλεξάντερ.

• Τήν έπομόιη τοΰ διαζυγίου·, μέ τήν Λουίζε Οΰλριχ 
καί τόν Χάνς Ζένκερ.

«Ό παίκτης*, (κατά τό μυθιστόρημα τοΰ Ντοστογιέβ- 
σκυ, πού γυρίζεται καί στή Γαλλία) μέ τή Λίντα Μπαά- 
ροβα καί τόν Άλμπερτ Σένχα λ;.

• Βέρντι·, τού Κάρμινε Γκαλλόνε, μέ τόν Μπενζαμίνο 
Τζίλι, τήν Γκαμπύ Μορλαί, τή Μαρία Τσεμποτάρι καί τόν 
Φσσκο Τζιατσέττι.

‘Λάμπουν τ'στέρια* τοΰ Κάρλ "Αντον, μέ τήν περί
φημη χορεύτρια Λά Γιάνα

• Ο Τιτάν», τοϋ Φ. Χάρλαν, μέ τόν Χάϊνριχ Γκεόργκε
• Χαμένα ίχνη* τοΰ Φ. Χάρλαν, μέ τόν Φρ. Κάϋσσλερ 

καί τή νέα ήθοποιό Χριστίνα Ζέντερμπάουμ.
• Τρέλλες στό χιόνι*, μέ τήν "Αννυ "Οντρα.
Άκόμα έκα φίλμ τοΰ Γκ. φόν Μπόλβαρυ μέ τήν Πά- 

°υλα Βέσσελυ καί ένα τοΰ Βίλλυ Φόρστ.

Ή Bavaria διαθέτει 14 σκηνοθέτες—Ρενέ Κλαίρ, Λ, 
Φράνκ, Κάριιινε Γκαλλόνε, Λού'ίς Τρένκερ, Β, Τουρζάν
σκυ, Γκ. Ούσίσκυ κ.ά.—καί περί τούς 50 ηθοποιούς. 'Από 
τά φίλμ τη; ξεχωρίζουν.

• Νερό γιά τήν Κανιτόγκα», περιπετειώδες φίλμ πού 
ξετυλίγεται σιήν 'Αλάσκα. Σκηιοθεσία Οϋοίσκυ. Πρωτα
γωνιστής Χάνς "Αλμπερς.

• Ροβινοων* τοΰ τύπου τών φιλμ τοϋ περιφήμου Δρος 
Α. Φράνκ, τοΰ δημιουργό® τής «Μιτσοϋκο» καί τοΰ «.SO.S. 
Παγόβουνα».

• Ο αόρατος* τοϋ Γκέζα Φ. Μπόλβαρυ μέ τόν Βίλλυ 
Φόρστ.

• Βαγκόν-σαλόν· μέ τήν Καίτε Φ. Νάγκυ καί τόν Π. 
Χέρμπιγκερ.

• Τρεις θαυμάσιες μέρες* μέ τήν "Αννι Μάρκαρτ καί 
τήν Τζίνα Φάλκενμπεργκ.

«Ή περιπέτεια προχωρεί...· τοΰ Κ. Γκαλλόνε μέ τήν 
"Ολγα Τσεχοβα καί τόν Πάουλ Κέμπ-

• Μαργαρίτα: 3* μέ τήν Καίτε Φόν Νάγκυ. Σκηνοθεσία 
τοΰ γνωστοΰ κωμικού Τέο Λίγκεν.

• Άπόκρηες* μέ τόν Χάνς Ζένκερ.
• Χαρούμενο παιγνίδι* τοΰ Ρενέ Κλαίρ, μέ τόν Μωρις 

Σεβαλιέ καί τόν Τζάκ Μπούκαναν, τόν περίφημο χορευτή.
Καί λοιπά, καί λοιπά...

0 ΑΛΛΟΚΟΤΟΣ . ΒΙΚΤΟΡ
Π(σω άπ' τό πρόσωπο τοΰ καλοΰ έμπόρου, δ κ. 

Βικτόρ κρύβει μιά μαύρη ψυχή- Δέν είναι παρά κλε
πταποδόχος μιας συμμορίας λωποδυτών. Δέ διστά
ζει δ κ. Βικτόρ νά φθάση στό έγκλημα. Άφίνει νά 
καταδικαστή στή θέση του δ γείτονάς του, δ παπου
τσής, πού χάνει δ δύστυχος δχι μόνο τήν έλευθερία 
του μά καί τή γυναίκα, πού τόν χωρίζει καί παν
τρεύεται ένα φίλο τοΰ έντιμώτατου κ Βικτόρ. Άλλά 
ή θεία δίκη άγρυπνά. ‘Ο παπουτσής δραπετεύει, ά- 
ναγκάζει τόν Βικτόρ νά δμολογήση καί νιώθει κι’ 
αύτός τήν Ικανοποίηση νά ζήση εύτυχισμένος μαζί 
μέ τήν γλυκειά γυναίκα τοΰ άλλόκοτου κ. Βικτόρ. 
‘Ο Ραιμύ ύποδύεται τόν κ. Βικτόρ, δ Πιέρ Μπλαν- 
σάρ τόν παπου’σή. ‘Η Μαντλέν Ρενώ κι* ή Βιβιάν 
Ρομάνς συμμετέχουν. Σκηνοθένης δ Ζάν Γκρεμιγιού. 
Σύνολο καί σκηνοθεσία έξαίρετα._________________

ΟΙ QQ€A«t>QI
Μετά τήν παταγώδη έπιτυχίαν πού είχε ή Μπέττυ 

Νταΐβις στό έργο «Ζεζεμπέλ», δ Τζάκ Γουώρνερ θέ
λοντας ν’ άναδείξη άκόμη περισσότερον τό ταλέντο 
της, άπεφάσισε καί τής άνέθεσε. έναν άκόμη πειό 
δυνατό ρόλο στό νέον έργον «Άδελφαί» δπου πρω
ταγωνιστεί μέ τδν "Ερρολ Φλύν, τήν Άννίτα Λούϊζ 
καί τήν Τζέϊν Μπράΐαν.

Μετά τό «Ρομπέν τών δασών» είναι τό δεύτερον 
έργον τό όποιον έστοίχισε τά περισσότερα χρήματα 
είς τήν Γουώρνερ. Ή σκηνοθεσία του είναι κάτι τό 
καταπληκτικόν καί μεγαλειώδες συνάμα Ή ύπόθε- 
σις τοΰ έργου άνάγεται εις τήν έποχήν τή_ς κατα 
στροφής τοΰ Σάν φραντσϊσκο, έκ τών σεισμών. Μία 
όλόκληρος πόλις κατέστη άναγκαϊον νά άνεγερθή 
είς τά τεράστια στούντιο τής Γουώρνερ διά τήν πι
στήν άναπαράστασιν τοΰ παλαιού Σάν Φραντσϊσκο, 
αί δέ σκηναί τών σεισμών καί τών πυρκαϊών πού 
έπηκολούθησαν, θά μείνουν ίστορικαί είς τά χρονικά 
τοΰ κινηματογράφου, άφοΰ έστοίχισαν πλέον τωιτ 
400.000 δολλαρίων. Ό σκηνοθέτης Άνατόλ. Λίτβακ δ 
όποιος προΐστατο τής κολοσσιαίας αύτής έργασίας, 
είνε έφέτος ύποψήφιος διά τό πρώτον βραβεϊον σκη
νοθεσίας τής Ακαδημίας τοΰ κινηματογράφου τοΰ 
Χόλλυγουντ κατόπιν τής δημιουργίας τοΰ έν λόγφ 
έργου
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Ό Σ)βριος βαίνει πλέον πρός τήν λήξιν του καί 
ή βασιλεία τών θερινών Κινηματογράφων, τούς 
δποίους έξαιρετικά ηύνόησεν ό καιρός—άσχέτως 
τώρα άν ό πληθωρισμός των δέν έπρέτρεψε τήν 
έργασίαν πού προσεδόκουν οί διευθυνταί των-λήγει 
δριστικώς. Οϋτω, μετ’ δλίγας ήμέρας, οί χειμερινοί 
κινηματογράφοι, άνακαινισμένοι, φρεσκοβαμμένοι, 
δλοκάθαροι, θ' άνοίξουν τάς πύλας των διά νά 
δεχθούν τούς πιστούς τής δθόνης, τούς τόσον διψα- 
σμίνους γιά κάτι καινούργιο. Εύχόμεθα όλοψύχως 
δπως αί έργασίαι είναι καλαΐ, καί τά έξοδα, οί 
κόποι, at ποικίλαι θυσίαι πού έγιναν έφέτος διά τήν 
προμήθειαν καλών φίλμ, νά έχουν ώς άντίρροπον 
τά καλά κέρδη

Κατά τδ παρελθόν είκοσαήμερον είς τό έν Άθή 
ναις λειτουργούν χειμερινόν Α' βιζιόν Ρέξ προεβλή 
θησαν τά έξης έργα ώς άκολούθως : 22 28 Αύχού- 
στου «Ή ’Απαγωγή·, 29 4 Σεπτεμβρίου «Στή χώρα 
τής Αγάπης» καί 5 11 Σεπτεμβρίου Μουσική γιά 
τήν κυρία». 'Εκ τών άνωτέρω έργων τά δύο πρώτα 
ίπραγματοποίησαν τά χάτωθι εισιτήρια:

Ή Απαγωγή ΕΙσιτήρια 3143
Στή χώρα τής ’Αγάπης » 2948

* * *
Μέ τό άγγίζον άνοιγμα, τό πανηγυρικόν καί 

πλήρες έλπίδων, τών χειμερινών Κινηματογράφων, 
δέν άδημονούν μόνον οί εισαγωγείς τών ταινιών, οί 
διευθυνταί τών κινηματοθεάτρων καί οί θαμώνες 
των, πού βιάζονται νά δουν τά νέα έργα, διά τά 
όποια τόσα θρυλοΰνται καί γράφονται. ’Αδημονούν 
καί οί «κριτικοί» τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος», 
πού ή θερινή σαιζόν είχεν θέσει...εις τό περιθώριον 
καί τήν . ,άδράνειαν. Οί...άθλιοι, άκονίζουν τΐς.-.πέν- 
νες των καί περιμένουν νά κρίνουν, έπικρίνουν ή 
έπαινέσουν μέ δσην...λαχτάραν γεροντοκόρη περι
μένει τήν έμψάνισιν γαμβρού ’Εννοείται, δτι ή τα
κτική πού έτηρήθη πάντοτε άπό τόν «Κ. ’Αστέρα , 
νά λέγη τήν άλήθειαν χωρίς περιστροφάς, ιδιοτέ
λειαν καί ύστεροβουλίαν, θά τηρηθή μέ τήν αύτήν 
πάντοτε άκρίβειαν καί τόν σεβασμόν πρός τό δί
καιον καί τάς άξιώσεις τοΰ κινηματογραφικού 
κόσμου τών έπαρχιών, πού άπό τάς στήλας αύτάς 
περιμένει νά πληροφορηθή τήν άξίαν -καλλιτεχνικήν 
καί έμπορικήν—τού κάθε έργου. Περί τούτου δέν 
πρέπει νά χωρέση ούδ’ ή έλαχίστη άμφιβολία.

***
'Αληθινόν έκτυπωτικόν θαύμα τό προηγούμένον 

ψύλλον μας, έγινεν άφορμή θερμά κατά δεκάδες νά 
μας άπευθυνθοΰν τά συγχαρητήρια τοΰ άναγνωστι- 
κοϋ μας κοινού. Εύχαριστούντες δηλοϋμεν, δτι συ
νεπείς πρός τάς ύποχρεώσεις μας έναντι τοΰ κινη- 
ματογραχικού κόσμου καί τό δημοσιογραφικόν μας 
καθήκον, έντατικήν θά καταβάλωμεν τήν προσπά
θειαν διά τήν έξέλιξιν έπί τά βελτίω. Όφείλομεν 
δμως νά δηλώσωμεν δτι, διά τό καλλιτεχνικόν τής 
έμφανίσεως, μεγάλας όφείλομεν ύποχρεώσεις είς 
τά καλλιτεχνικά Τυπογραφικά Καταστήματα Ν. 
Δαμιανού καί Σια, παρ' ών έκτυπούμεθα καί τά 
όποΐα πλουτισθέντα έσχάτως μέ νέα μηχανήματα 
μας παρέχουν τήν δυνατότητα τής ώραίας έμφανί
σεως.

* *
Ότι οί "Ελληνες έπιχειρηματίαι τού κάθε είδομς I 

φυσικά δέ καί οί κινηματογραφισταί—τρώγονται με. | 

ταξύ τους, Ανταγωνίζονται καί συκοψαντοΰνται 
κατά τόν πλέον άποκαρδιωτικόν τρόπον, εϊνε πράγ
μα τόσον γνωστόν καί σύνηθες. πού δέν έκπλήττει 
συναντωμενον ούδένα. Άλλ’ δτι τήν συνήθειαν 
αύτήν θ’ άπέκτων καί οί έν θεσ)νίκη Ίσραηλΐται 
κινηματογραφισταί, δέν τό έφαντάζετο κανείς. ΟΙ 
Ίσραηλΐται δλου τοΰ κόσμου, ώς μίαν άπό τάς 
καλλιτέρας των άρετάς εΐχον τήν άλληλεγγύην καί 
τήν όμόνοιαν. Πώς οι έδώ δμόφυλοί των έλησμό- 
νησαν τήν ώραίαν ταύτηι άρχήν καί έμφανίζονται 
άσπόνδως μισούμενοι, ύβριζόμενοι καί συκοφαντού- 
μενοι; "Οτι οί μαζί μας έπί μακρών διαβιοΰντες 
καί άναστρεφόμενοι άφομοιούνται πρός τό περιβάλ
λον εϊνε κάτι διά τό όποιον έναβρυνόμεθα. Αλλά 
δσον καί άν μάς_ κολακεύη ή άφομοιωτική αυτή 
άρετή μας, δέν μάς ένθουσιάζει δταν καί είς τά 
έλαττώματά μας έκτείνεται. Οί φίλοι Ίσραηλΐται 
άς περιορισθοΰν ώς καλλοί έλληνες πολϊται πού 
εϊνε νά πάρευν τάς άρετάς τής φυλής μας πού δέν 
εϊνε εύκαταφρόνητοι. "Ας κρατήσουν δμως άμόλυν- 
τον καί άδιάφθορον τήν άρχήν τής άλληλεγγύης πού 
διακρίνει τήν φυλήν των θά εϊνε πρός τό συμφέρον 
των.

♦%
Η περίφημος δσον καί παράδοξος ύπόθεσις τής 

«Φόξ Φιλμ Ελλάς» τείνει νά πάρη τροπήν ύποθέ- 
σεως όπερέττας.

Ή δμώνυμος ’Αμερικανική Έταιρία, τής δποίας 
δημιούργημα ύπηρξεν, άφοΰ άφήκε πρός μεγάλην 
ζημίαν τής φήμης της νά φθάση τό ζήτημα εις τήν 
χρεοκοπίαν καί τήν διά συνδίκου έκκαθάρισιν έξ 
ής ώς ήρχισε ρυθμιζομένη πρώτη αύτή θά έζημιοΰ 
το, άνέκρουσε πρύμναν, έδήλωσεν έμμέσως δτι έπι 
θυμεΐ νά άποκαταστήση καί έαυτήν καί τό δίκαιον 
καί είς έπίρρωσιν τοΰ ειλικρινούς τής διαθέσεώς 
της μάς έστειλε τόν κ. Βάνσον δπως διευθετήση τά 
πράγματα !...

Έπιστεύθη οΰτω δτι καί οί πτωχοί ύπάλληλοι 
τής Ελληνικής Φόξ οι εύρεθέντες χωρίς έργασίαν 
καί πόρον ζωής καί άπό μακροΰ πρό τής χρεωκο 
πίας μή πληρωνόμενοι, θά άνεκουφίζοντο καί οι 
έχοντες λαβεϊν —με .αξύ τών όποιων καί ήμεΐς —βά 
έπληρώνοντο καί αί ταινίαι τής έταιρίας θά περί- 
συνελλέγοντο ώστε νά μή ένοικιάζονται άντί πινα
κίου φακής πρός ζημίαν καί τής Ιδίας Φόξ καί τών 
έδώ εισαγωγέων ταινιών.

Παρ' έλπίδα δμως, άφ’ οδ δ κ. Βάνσον παρεθέ- 
ρισεν εις ’Αθήνας έπί 20ήμερον καί άσφαλώς έδα- 
πάνησε χωρίς θετικόν Αποτέλεσμα ένα σημαντικόν 
ποσόν πού θά ήδύνατο νά διατεθή. τουλάχιστον, 
ύπέρ τών ύπαλλήλων τής χρεοκοπημένης έταιρίας, 
άνεχώρησε χωρίς νά συμβή τίποτε έκ τών άναμε- 
νομένων. Οϋτω οί άπαιτηταί πιστωταί τής «Φόξ 
Φιλμ», δημιουργήματος ώς έγράφη τής όμωνύμου 
Άμεοικανικής μένουν άπλήρωτοι, οί ύπάλληλοι έξα- 
κολουθοΰν λιμώττοντες μέχρι κινδύνου παραφροσύ 
νης καί τό στόκ τών έδώ ταινιών τής Φόξ νά κυ- 
κλοφορή είς τήν άγοράν είς τιμάς πού θά τό κατα
στήσουν αΰριον άχρηστον, είς τιμάς πού δέν θά 
έπιτρέψουν ποτέ νά συναχθή κεφάλαιον διά νά λάβη 
τις τών ποικίλων άπαιτητών ούτε ένα έλάχιστον 
μέρος τών δικαίων άπαιτησεών του, κατά τρόπον 
δημιουργοΰντα ζημίας εις τό δλον έμπόριον ται
νιών !..

Έν τφ μεταξύ, άσφαλώς μετά 15 ήμέρας τό 
πολύ, δτε λήγει ή διά τήν έταιρίαν προστασία τού 
ένοικιοστάσίου, δ έχων είς χεΐράς του άδειαν κατα 
σχέσεως διά τά δφεΐλόμενα αύτώ ένοίκια ίδιοκτή 

της τού μεγάρου «Καστόρια» θά ένεργήση τήν έκτέ- 
λεσίν της δπότε ούδείς άλλος θά δύναται νά έλπίζη 
τίποτε I

Καί δμως διάφοροι κινηματογραφικοί έπιχειρη- 
ματίαι, έν οίς καίδκ. Κραΐμερ, εΐχον ύποδείξει μίαν 
λύσιν έκ τής άποδοχής τής δποίας ύπήρχε βάσιμος 
ή έλπίς νά λάβουν ένα σεβαστόν ποσοστόν οί άπαι- 
τηταί, έφ’ δσον δέν ήτο δυνατόν νά πειθαναγκασθή 
ή ’Αμερικανική Φόξ νά πληρώση εις τό άρτιον. Ή 
προταθεΐσα δέ λύσις ήτο ή έξής : Νά κληθούν οί 
διάφοροι έδώ έκμεταλλευταί ταινιών νά πλειοδοτή
σουν διά τήν έπί ώρισμένον χρονικόν διάστημα έκ- 
μετάλλευσιν τού είς ταινίας στόκ τής χρεωκοπημέ 
νης έταιρίας. Οΰτω θά είσεπράττετο ένα άρκετά 
σεβαστόν ποσόν δι' ένα χρονικόν διάστημα, καί αί 
ταινίαι περιπίπτουσαι είς χεΐρας ειδικών δέν θά 
έξηυτελίζοντο, ώστε μετά τήν λήξιν τού πρώτου 
ένοικιαστηρίου συμβολαίου νά δύναται νά γίνη καί 
δεύτερον καί τρίτον κ ο.κ.

Παρ’ έλπίδα, ένώ ή ύπόδειξις έκρίθη δρθή δέν 
έφηρμόσθη, άλλά συνεχίζεται ή μή άποδοτική άπό 
μή ειδικούς έκμετάλλευσις

Κατόπιν τούτου καί έπειδή οΰτε λογικόν, ούτε 
δίκαιον εϊνε νά ζημιωθούν οί άπαιτηταί καί πρό 
παντός τό ύπαλληλικόν προσωπικόν τής ύπό έκκα- 
θάρισιν έταιρίας, έπικαλούμεθα τήν παρέμβασιν τοΰ 
Σοΰ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης δπως δοθή ή δίκαια 
κατεύθυνσις έν προκειμένφ. Ό κ. Ταμπακόπουλος, 
έν τή διακρινούση αύτόν εύθυκρισίςχ καί τή θαυμα
στή ' δραστηριότητι, άς διαθέση όλίγον άπό τόν 
πολύτιμον χρόνον του δπως έξετάση τό ζήτημα. Οί 
ζημιούμενοι έλληνες πολϊται καί πρό παντός οι 
πένητες ύπάλληλοι τής διαλυθείσης έταιρίας θά τόν 
εύγνωμονούν.

ΗΊΠμιμ ημμ Ε Ο) ___ _____________________

OgooacXevtxn

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Πριν άπ' τό ήλιο· 
βασίλεμμα», «’Αγαπώ δλες τής γυναίκες», «Ή γή τής έ- 
παγγελίας», «Παρθένος 24 καρατιών» καί «Τό τέλος τής 
κυρίας Τσένεύ».

Καπιτόλ, Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπό τό βλέμμα 
τοΰ Βούδδα», «Ό πλοίαρχος Ρά τολφ», «Ή κυρία μέ τάς 
καμελίας» καί «Κούκλες τής κολάσεως»

Μεντ. τερανέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ποιον άπ’ τούς 
τρεις», «Δεσποινίς έν κινδύνφ», «‘Υπό τήν πορφύραν» καί 
«Λογχοφόρος κατάσκοπος».

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Πρώτη νύχια τού γά
μου», «’Αγάπες μέσ' τής φλόγες», «Τό άγριοκόριιοο» καί 
«Ό ταρταρίνος τής Ταρασκώνης»

ΆπόΙλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Απ' τό θάνατο 
βτή ζωή», «’Ανοιξιάτικες αγάπες», «Ντενιέ», «’Αγνή Σου- 
ζάνα» καί «Τό μεγάλο μυστικό»

'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Μπροστά στό ι
κρίωμα», «Υποβρύχιον έν δψει», «Άλή μπαμπάς», «‘Ο 
Τσάρλυ Τσάν στό Μπροντγουαίϋ». «'Αγάπη μεσ’ τής φλό
γες» «Υποβρύχιον βασίλειον», καί «Παρθένος 24 καρα
τιών».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Σερενάτα Σοΰ- 
μπερτ», «Ταρζάν καί ή θεά τοΰ δ ίσους-, «’Αγνή . Σου 
ζάνα», «Καταιγίς», «’Αγαπώ όλες τής γυναίκες», «'Αδελ
φοί Καραμαζώφ» καί «Ή λευκή κόλασις».

Δελφοί Πάοεβ'.ήθησον τά έργα ’Επιφυλακή», «Ή 
μικρή Κατερινοΰλα», «’Ιππότης χωρίς πανοπλίαν», «‘Η 
πρώτη φλόγα», «Ή χαραυγή τής δόξης». «Ή δεσποινίς 
προϊστάμενη» καί «Οί Άθλιοι».

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό Ιπποδρόμων τοΰ 
θανάτου» «'Ιππότης χωρίς πανοπλίαν», «Τό τραγούδι τών
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Παρισίων», «ΟΙ Άθλιοι», «Τολμηρά νειάτα», «Τό με
γάλο μυστικό», «Νύχτες στή Μόσχα», «‘Η σάρξ προστά
ζει» καί «Τό παιδί τής ζούγκλας».
Πάτραι

Ζενίϋ·. Προεβλήθησαν τά έργα «Πΰρ», «Πρεμιέρα», 
«Κολλίν», «Ένα παράξενο κορίτσι», «Τά -ψεύδη τής 
Νίνα Πετρόβνα», «‘Ο σπουδαστής τής Πράγας», «Άγγε
λος». «Ρομάνς Τσαίκόφσκυ» καί «Τό στίγμα».

Οϋφα. Προεβλήθησαν τά έργα «Μποέμ» β' βιζιον, 
«Λογχοφόρος κατάσκοπος», «Χρυσοθήραι», «Ψυχές στη 
θάλασσα», «Ή κοιλάς τού θανάτου», «Τό μεγάλο όνειρό», 
«Φωτιές στήν Κίνα», «Ό πρίγκηψ τοΰ μεσονυκτίου», «Οί 
τελευταίοι εκτός νόμου καί «Ένφ η ζωή διαβαίνει».

' Ανδριόπβυλος
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό φάντασμα τοΰ 
άέρος», «Τά δύο κοθώνια», «Κάτω στήν Άριζόνα», 
«Σταυροφορίαι», «Ό υποπλοίαρχος Ραντολφ», «Κούκλες 
τής κολάσεως», «Τά μυστήρια τοΰ Λονδίνου» και «Ναυα
γός τής ζούγκλας»

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Κινέζικο μονοπάτι», 
«Ταχύς σάν άστραπή», «Λευκόν προσωπον», «Ό μαύρος 
σατα άς», «Συναγερμός», «Μυστηριώδης αποστολή», «Τό 
σημαδεμένο βλήμα», «Ό Τσάρλυ Τσάν στό Μπροντγου- 
αίη», «Κινέζικη βεντέτα», «Ό τραγουδιστής Σάντυ», «Ό 
άθλητής τζέντλεμαν» καί «‘Η αιχμάλωτος τοΰ Ζορρό».

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Στέλλα Νταλλας», 
«Μικροί ήρωες», «ΟΙ δύο μάγγες», «Μανταμ Μποβαρυ», 
«Κλό Κλό», «Έρωτες καί πόθοι γυναικών», «Γκρεμι
σμένα όνειρα» καί αφανή Έλσλερ».

θέτις. Προεβλήθησαν τά έργα «Μια γυναίκα ένας 
θρόνο,», «Πάλας Ότέλ», «Σκιπίων ο αφρικανός», «Δια
γωνισμός ευτυχίας», «Ό πρίγκηψ καί ο πτωχός», «Μη μοδ 
ΰποσχεθής», «Μέ τό χαμόγελο» και «Χάρισε μου τήν καρ 
διά σου». ,

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τα έργα «Τα, τέκνα του 
πλοιάρχου Γκράν», «Ή αιχμαλωσία τού Γαρζαν» και «Το 
τριπλοΰν αίνιγμα».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα >‘0 τρομοκράτης 
τής Ν. Ύόρκης», «Κυνηγητό μέ τόν θάνατον», «Ό ακρί
τας τών συνόρων», «Ό βασιλεύς τής τόλμης» καί ♦ Ο 
ήρως τοΰ Τεξάς». , ,

"Εσπερος. ΙΙροεβλήθπσαν τά έργα «Ποζαμπο», Μια 
τέτοια αγάπη», «Τό μεγάλο όνειρό» και «Στας υπονόμους 
τών Παρισίων».

Θέτις. Προεβλήθησαν τά έργα «Κοντοτιιέρι», «Μα
νίας Πασκάλ» καί «Μαροκινή βεντετα». ,Παπαβασιλειον
Λαμία

Όρφενς. Προεβλήθησαν τά έργα «Τόβαριτς», «Ό 
πειραιής», «Κλό-Κλό» καί «Ό πύργος τής Βαρσοβίας».

ΙΙανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί απόκληροι» 
καί «'Επικίνδυνη άποστολή», Κωστομητσόπονλος 
Άργοστόλιον

Τιτάνια Προεβλήθησαν τά έργα «"Ανία Καρένινα», 
«Όχι πειά γυναίκες», «Αντώνιο Άντβερσο», «Νεμεσις», 
«Ύπό τήν σκιάν τής λαιμητόμου», « ί’ά, μαργαριτάρια 
τού στέματος», «Μποέμ», «Πόρτ Άρθούρ», «Ρόδα τ 
’Απρίλη», «Έπί τοΰ καταστρώματος», «Ναυτική ανταρ
σία», «‘Η κυρία μέ τάς καμελίας», «Καπίταίν Μπλούντ» 
καί δ.άφορα σόρτς καί νιούς. Βοντσινας
Δράμα

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «’Αγάπη μεσ' τής 
φλόγες», «'Επικίνδυνη αποστολή», «Περιμένοντας την 
αυγή», «Στάς υπονόμους τών Παρισίων», «Θείο τραγούδι», 
«Άγγελος», «'Ηρωικές καρδιές» καί «Ή πριγκήπισσα 
τής ζούγκλας-. -

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κυρία μέ τάς 
καμελίας», «Πριγκήπισσα Νάντια», «Κυρία τού Μαξίμ»
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*01 λύκοι μεταξύ των», «Τραγική κατάσκοπος», «Φλόγα», 
«Κάπελάν Γενάρης» και «Άννα Νταμιντόβα».

Κατά τήν έπί θύραι; χειμερινήν περίοδον οι χειμερι
νοί Κινηματογράφοι «’Αττικόν» καί «Μέγας» θά λειτουρ
γήσουν νπο κοινήν διεύθυνσιν, τό δέ «Πάνθεον» ώς ανε
ξάρτητος έπιχείρησις ύπό τήν διεύθυνσιν τών κ. κ. Γούδα 
καί Τοσουνίδη.
_ , Πληροφοϊμαι έπίσης ότι οί κινηματογράφοι Καβάλλας, 
ΰανθης, Κομοτινής καί Άλ'ξανδρουπόλεως τή πρωτοβου
λία τοΰ κ. Μοσχοβίτη, θά συνεργασθοΰν άπό τής προσε
χούς χειμερινής περιόδου, ύπό τήν γεν. διεύθυνσιν τοΰ 
κ. Τζεδάκη, ό όποιος έπ<προσθέτως μά; έδήλωσεν δτι ήρ- 
χισεν η άνεγερσις μεγαλοπρεπούς κινηματογράφου έν Κα- 
βαλλφ, μετ' ολίγον δέ θ’ άνεγερθή καί νέος τοιοΰτος έν 
γ“νθη Magxiitjs
Δβξατον

θαλλός. Προεβλήθησαν τά έργα «Λευκός άετός», «Ό 
λευκός προδότης», «.Ό Ιππότης τής ερήμου», «Τό καμπαρέ 
τών ονείρων», «01 απόκληροι», «Ληστής σερίφης», «Ό 
αόρατος κίνδυνος» καί «Ή σφαγή».
ΈλευΒερσώπολις

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή χαραυγή τής 
δοξης», «Ή γάτα καί τό βιολί», «Εύθυμοι αλήτες» καί 
«Οί δύο μάγγες» σημειώσαν έπιτυχίαν πρωτοφανή’ (2000 
θεατάς).
Καλάμαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό μικρούλης τοΰ 
Παρθεναγωγείου», «Θά μ’ άπαγάγης απόψε», «Ζιγκολέτ» 
«Λός μου αυτή τή νύχτα», «Ό λυτρωτής», «Τό μυθιστό
ρημα ένός απόρου νέου», «Στάς ύπονόμους τών Παρι- 
σίων» καί «Ρομάνς Τσαϊκόφσκυ».

Έσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ιππότης χωρίς 
πανοπλίαν», . «Ή κυρία μέ τάς καμελίας», «Τόβαριτς», 
« Ηταν κι αυτό μια τρελλα», «Ό κοντρολέρ τών βαγκόν- 
λί», « Ο πρίγκηψ κι’ ό φτωχός», «Έπανάστασις στό Πε 
κϊνο», «Φτερά τής δόξης», «Μποέμ» καί «‘Η τύχη κυ· 
βε0νά’- Μπατάγιας
Alyiev

Παρ&,νών. Προεβλήθησαν τά έργα «Πίντερτι», «‘Ο 
μικρός κάου μπόι», «Παρθένος 109 ο)ο», «Αποχαιρετισμός 
στη σημαία» και «Ή κόρη τοΰ αρχηγού»·

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κατακτητής 
τών θαλασσών» καί «Ποτέ δέν εϊν’ αργά».

Καρβέλας Σέροαι
Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Επικίνδυνη απο

στολή», «Γιουλικα», «‘Ο μικρούλη; τοΰ παρθεναγωγείου», 
«Τό στίγμα», «Μια νύχτα στή Μόσχα», «Μαγικές μελω
δίες», «Ρωμαίος και Ίουλιεττα». «'Αγάπες στή Μονμάρ- 
τρη», «Ή πριγκήιτισσα τής ζούγκλας», «‘Η μυστηριώδης 
κυρία» καί «Ό έβδομος ουρανός».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Κυκλών», «Ό σπου
δαστής τής Πραγας», «Χάρισε μου τήν καρδιά σου», 
«Λευκές νύχτες», «Μαύρη Λεγεών», «Έμίλ Ζολά», «‘Η 
άγνωστη», «Μαντάμ Μποβαρί», «Ή κόρη τοΰ σεΐχη», 
«Χαμένη μεραρχία» καί «Ό βασιλεύς τής ζούγκλας».
„ . ΒαχιρτζήςΧ,ανια

Παν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Σύντροφοι μάχης»» 
«Τό ασθενές φΰλον», «Τό τελευταϊον φυλάκιον», «Ό 
χαρτοπαίκτης», «’Ανεμοστρόβιλος ψυχών», «Μεσήλιξ δια
σκεδάζει», «Ντάμα Πίκα», «Σέρίοκ Χόλμς», «Τελευταία 
συμφωνία», «Τρεις, έξ, έννέα», «Λευκές νύχτες», «Αύο σε
λίδες έρωτος», «Τά δ 'ο ορφανά», «Γκρεμισμένα όνειρα», 
«Για σάς κυρία»,, « Αδελφοί Καραμαζώφ» καί διάφορα 
νιους καί κουλτοΰρ φίλμ.

•Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ήταν κι’ αύτό 
μιά τρελλα», «Ελένη», «Περιπλανώμενος νεκρός», «‘Υπό 
τά βλέμματα τής Δύσεως», «‘Η πρώτη αγάπη ξαναζή», 

«Πριν απ’ τό ή1 ιοβασίλεμμα», «Ή άνάκρισις αρχίζει», 
«Ούράνιες μελωδίες», «"Ας χορέψουμε», «Σύντροφοι στό 
κτήμα», «Στό δρόμο τής ζωής», «‘Υπό τό βλέμμα τοΰ 
Βούδδα», «Έβδομος ουρανός», «Δαίμονες τών κυμάτων», 
«Μιά τέτοια άγάπη», «Ένας απρόοπτος μάριυς», «Ό 
πειρατής» καί διάφορα Σόρτς, μίκυ - μάους καί Νιούς.

Κλάρκ

ΝΕΟ ΑΣΤΕΡΙ

"Ενα καινούργιο άστέρι φαίνεται ν’ άνα- 
τέλη κατ’ αύτάς στό Κινηματογραφικό στε
ρέωμα, ή λάμψις τοΰ όποιου Θά Θαμβώση καί 
θά γοητεύση τό Κινηματογραφόφιλο κοινόν. 
’Ονομάζεται Ανν Σέρινταν, είνε δέ εύρημα 
τοϋ γενικού διευθυντοΰ τής Γουώρνερ. Γιά τή 
νέα βεντέττα, πού μοιάζει στήν δλην έμφάνισι, 
πλήν τών μαλλιών πού είνε κατάμαυρα, πρός 
τήν άλησμόνητη Τζϊν Χάρλοου, οί άλλοι διευ- 
θυνταί τής Γουώρνερ είχαν μεγάλας έπιφυλά- 
ξεις και δέν ήθελαν νά τήν δεχθούν. "Εφθα- 
σεν δμως νά έμφανισθή στόν πρώτο ρόλο πού 
ή έπιμονή τοΰ γενικού διευθυντοΰ έπέτυχε νά 
τής δοθή, γιά νά δεχθή τό άναμφισβήτητο τα
λέντο της. ’Ήδη ή νέα Χάρλοου, δπως τήν ώ- 
νόμασε τό ’Αμερικανικό καί τό παγκόσμιο κοι
νό μετά τήν προβολή τής πρώτης ταινίας της, 
πρωταγωνιστεί σέ δύο έκλεκτές ταινίες, πού 
θά δούμε λίαν προσεχώς καί έχει δημιουργήσει 
δύο ρόλους τέτοιους πού νά δικαιολογούν τήν 
πεποίθησιν τοΰ κ. Κ. Γουώρνερ δτι ή "Ανν 
Σέρινταν θά είνε τό άστέρι πού θά γίνη τό 
’ίνδαλμα τοΰ κοινού.

ΕΘΝΟΞ ΕΝ ΠΟΡΕΙΑ

Στό τέλος τοΰ περασμένου αιώνα δ πόλεμος Βο
ρείων καί Νοτίων μαίνεται στήν ’Αμερική. Τό Αμοι
βαίο μίσος τών Αντιπάλων καί μιά παρεξήγησις χω
ρίζει ένα νεαρό ζευγάρι, πού δέν τό ξανανεώνει παρά 
τό πέρασμα τοΰ, χρόνου μέ τις Αμοιβαίες έξηγή- 
σεις. Τό φιλμ αύτό πού σκηνοθέτησε δ Φράνκ Λόϋντ, 
δ, σκηνοθέτης τής «Ναυτικής Ανταρσίας» καί τοΰ 
«Ύπό δύο σημαίας», Εχει περίφημες σκηνές Απ’ τόν 
λυσσασμένο πόλεμο καί τόν Ανταγωνισμό τών Βο
ρείων καί Νοτίων πολιτειών κατά τόν Ανθενωτικό 
πόλεμο. Πρωταγωνιστεί ή Φράνσις Ντή κι’ δ Τζόελ 
Μάκ Κρή.

ΕΓΓΡΑΦΕΙ Κ4Ι ΑΝΙΝΕΟΈΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΝ

Ά. Άγγέλόπουλος Καλάμαι 1 8 938 Μέχρι 3C-7 939
ΑΙμ Κακής Δράιια 1 5-938 > 30 4-939
Δάρ. Μόλχο θεσ)νίκη 1 8-938 * 30 7-939
Άχ, Γαρυφαλίδης Άθήναι 1 9-938 χ> 30-8-939
Π. Παπαδοπούλας Άλ?ξ)πολις 1 9-938 30 8 939
Χαρ. Μπόλας Άθήναι 1-9-938 > 30 8 939
Κων, Γκαύμαι- » 1 9 938 30 8 939
Νικ. Γαΐττις ♦ 1 9-938 » 30 8-939
Τ. Χανιώιης » 1-9 938 Β 30-8-939
Σκούρας Φίλμς » 1 9-938 » 30-8-939

ΣΧΟΛΗ ΕΡΩΓΟΣ
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Ρέξ >

Έκμετάλλευσις: Άμολ. Βουλγαρίδη Α. Ε. Κ. Ε.

Lift —τό άσσονοέρ, εγγλέζικα είναι η λέςη που πέρ- 
νει γιά «οικόσημο» (!) μιό- νεαθή demi mondaine, που 
προαλείφεται γιά μεγάλη κοσμική -υρία ,μιά κοκοττοΰλα, 
ποΰ ονειρεύεται τήν άνοδο—δπω. τό ασσανσερ! στους 
μεγάλους κύκλου; τής Αριστοκρατίας τοΰ αίματος και τοΰ 
χρήματος. Σ’ αύτό γύρω σερέφειαι υ «Σχολή 6ρωτ©ς» 
μιά σάτυρα, δπωοδήποτε πετυχημένη, των γυνοϊκών του 
ήμικόσμου, πού νεοπλουτίζυυν κι αυτές όπως π·λλες 
κυρίες τοΰ «κόσμου»—καί που πασαλειβουνται με μπογιά 
κοινοτυπιών γιά τήν επιτυχία στα κοσμικά σαλόνια οπω$ 
όλες οί κυρίες τοΰ «κόσμου». "Εχει τό * φίλμ—σαν κάθε 
γαλλικό έργο —κέφι καί πνεύμα. Αλλά ο Πιερ Κολομπιε, 
αν καί καλός σκηνοθέτης ο’ αλλα του φιλμ, δέν κατόρ
θωσε νά τό άπαλ?άξη άπό τήν έντονη θεατρική ιχορφη 
του κι’ έτσι ή «Σχολή.» » μένει ταινία «κλειστή», «εσωτε
ρική*, δτου σέ κάθε σκηνή συναισθάνεται τή θεατρική 
της προέλευση. Καί τό ελάττωμα είναι βασικό.. Δε θα μι
λήσω βέβαια γιά τις σπιθανότητες καί μερικούς παραλο- 
γισμούς τής τα νιας. Πρεπει να κάνη κάνεις πολλές αβα- 
ρίες γιά τέτια έργα—ή «Σχολή» δέν θά άντεχε σε λεπτο
μερέστερο ξεψάχνισμα... , ,

Ή Ρενέ Σαίν-Σύρ, ή κοκόττα με την αλματικη εξέ
λιξη, είναι όμορφη, κοκέττα, χαριτωμένη, άλλα διατηρεί 
ακόμα μιά κάποια σπασμωδικότητα καί μια σπατάλη περιτ 
τών χειρονομιών. Τό ϊδιο «χειρονομικό» ελάττωμά έχουν 
κι* δ Άντρέ Λεφώρ κι’ ό Άνρύ Ρουσσέλ, ποΰ, παρά τόν 
τόνο ύ.’τκρβολή; πού έδωσαν στο παίξιμό τους, είχαν κατά 
τ’άλλα μερικέ καλές στιγμές Άλλά , δ θαυμάσιο.-, ο πως 
πάντα, ήταν ό Ραιμύ. *0 μεγάλος αυτός ήθοποιοςαντί
θετα μέ τούς συμπαϊκτες ταυ, έχει «πρόσωπο». Τί ε*φρα· 
σις στή χοντρή, τήν άγαθη, τήν ταλαιπωρημένη φατσα 
του. Καλωσΰνη καί πονηρ'α καί εΙρωνεία και πονος. · Τί 
αυθόρμητη κωμικότητα! Ζηλευτός καλλιτέχνης καί τόσο 
λίγο γνωστός, δυστυχώς, έδώ πέρα...

Ή «Σχολή έρωτος» ακολούθησε λίγο πολύ τήν εισπρα
κτική τύχη τών προκατόχων της—μέτρια φυσικά, λογφ 
τής έποχήζ, Μάριος Σύλλας

X fl Ν £ Ρ Η /Λ A Ν
Όταν ήτο μικρός τό δνειρό του ήταν νά γίνη 

σωφφέρ καί κατόπιν Αεροπόρος. Όλες τις ώρες τις 
έπερνοΰσε φτιάνοντας Αεροπλανάκια τά όποια κα
τόπιν τά έπετοΰσε εις τόν Αέρα,

«Τό παιγνίδι αύτό λέγει δ Ρήμαν, μετεβλήθη είς 
πάθος διά τό έναέριον σπόρ. “Επειτα άπό καιρό 
Εμαθα τό χειρισμό τοΰ πιλότου καί κατόπιν Αγόρα
σα Ενα μικρό Αεροπλάνο δπου περνούσα τις καλί- 
τερές μου ώρες».

'Ολίγον κατ’ δλίγον δμως άπό τις παραστάσεις 
πού Εδιναν είς τό σχολείο έξύπνησε μέσα του ή 
Επιθυμία νά γίνη ήθοποιός. Έγινε μέλος μιας θεα
τρικής έταιρίας' καί ένεψανίσθη διά πρώτην φοράν 
είς τό Εργον «Ό μυλωνάς καί δ υίός του». Είς αύτό 
τό Εργον, λέγει δ Χάνς Ρήμαν, Επαιξα τόν ρόλον 
τοΰ υίοϋ, καί Εκανα τήν έμφάνισίν μου εις τήν 
σκηνήν μέ Ενα μακρύ νυχτικό Ασπρο, παριστάνον- 
τας φάντασμα νεκροταφείου. Τό σουξέ μου ήτο 
μεγάλο διότι Εκανα δλο τό κόσμο νά κλαίη. "Οταν 
έτελείωσα τάς σπουδάς μου μέ προσέλσβε τό θέα
τρο «θάλια», είς τό Μπρεσλάου. Στάς άρχάς Επαιξα 
Ασήμαντους βόλους· Κατόπιν δμως εις τό Άννόβερο 
Επαιξα ρόλους ζέν πρεμιέ. Καί πάλι είδα δτι δέν 
μοΰ ταίριαζαν αύτοί οι βόλοι, γι’αύτό έγύρισα πρός 
τό κωμικό μέρος Έτσι δέ δλίγον κατ’ δλίγον έξε- 
λίχθην είς καλόν ήθοποιόν. Πάντως τό θέατρό μου 
δέν θά τό έγκαταλείψω καί φαντάζομαι δτι τό μέλ
λον θά μοΰ έπιτρέψη νά γυρίσω σ’ αύτό,

ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ ΡΟΖΕ

Ή Φρανσουάζ Ροζέ είναι κόρη δραματικής 
ήθοποιοϋ ή όποια είχε μεγάλη φήμη εΐζ τό 
Παρίσι. Γι’ αύτό καί ή μικρή Φρανσουάζ πολύ 
γρήγορα άκολούθησε τά βήματα τής μητέρας 
της. Ό καθηγητής της τής προφοράς καί τής 
άπαγγελίας ήτο ό Άντουάν. Οταν έτελειωσε 
τις θεατρικές της σπουδές, τά πρώτα της βή
ματα τά έκανε στις σκηνές τών έπαρχιών, 
δπου τό μεγάλο σουξέ πού είχε τήν όδήγησε 
κατόπιν στά παρισινά θέατρα. Καθώς δέ, ό 
κινηματογράφος ψάχνει πάντοτε νά βρίσκη 
δλο και νέα πρόσωπα καί ταλέντα, φυσικό 
ήτο νά μή μείνη άπαρατήρητος ή Φρανσουάζ 
Ροζέ. Ό μεγάλος ρεζισέρ Ζόικ Φέϋντερ, ό 
όποιος κατόπιν έγινε καί σύζυγός της, τήν 
πήρε καί τήν έπήγε στήν ’Αμερική δπου Απέ
κτησε μεγάλη φήμη Ή ταινία είς τήν δποίαν 
άπέκτησε φήμη ήτο «Die Klugen Tiranen» τό 
όποιον έσκηνοθέτησε δ Ζάκ Φέϋντερ.

ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ

Ό παραδοξότερος άνθρωπος τής Εύρώπης, 
ό παραδοξολόγος ’Ιρλανδός, ό Μπέρναρ Σώου 
τέλος, συνθηκολογεί μέ τόν κινηματογράφο. 
’Έδωσε τήν άδεια νά «γυρισθή» τό γνωστό 
του έργο «Πνγμαλία»»». Σκηνοθέτης τού φιλμ 
είναι ό γνωστός ήθοποιός καί πρωταγωνιστής 
τοϋ «Ρωμαίου καί Ιουλιέττα», Λέσλι Χόγουαρντ 
μέ τόν ’Άντονυ "Ασκουϊθ. Πρωταγωνιστεί ό 
’ίδιος ό Χόγουαρντ μέ τούς Γουέντυ Χίλλερ 
καί Γουΐλφρεντ Λώζον. Τή μουσική γιά τό 
έργο έγραψε ό περίφημος Γάλλος συνθέτης 
Χόνεγκερ, δ ’ίδιος πουγραψε τήν ύπόκρουση 
σέ τόσα έξαίρετα γαλλικά έργα δπως τά «’Έγ
κλημα καί τιμωρία», «’Έλσενερ», «’’Αθλιοι». 
«Τό πλήρωμα», «Μάγιερλιγκ» κ.ά. Ό «Πυγ- 
μαλίων» θ’ άντιπροσωπεύση τήν ’Αγγλία μαζί 
μέ τό «’Όνειρο» στήν κινημ. έκθεση τής Βε
νετίας.

ΔΗΛΩΣΙΣ

Φέρομε* βίς γνώσιν ιήζ άξιοχίμου τιείατείας 
μας δει ϊά γραφεία μας And 1ης 'Οκτωβρίου 
1938 μεταφέρονται είς τόν Γον Όροφον «οΟ 
έαί τ&ν δδΦν Ά&ην&ς χαί ΕύαόΙιδος ΙΟ »βο- 
τεύκτου μεγάρου :

ΗΝΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ 
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Τηλέφωνα 24-895 καί 24-339
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Μία άλλη σκηνή τοϋ νβω· 
τέρου ΐργου τής .-δραματικής 
κολλιτέχνιδος τής δθόνης Πδ- 
λοτ Νέγκρι. «Τό («ρδν ψευδός· 
τοϋ'όποιου ή έπιτυχία προ· 
μηνύεται θριαμβευτική.

ΚΑΤΟ

Ό Ίβάν Πέτροβιτς, ό γόης 
καλλιτέχνης τού κινηματο
γράφου είς μίαν σκηνήν τοϋ 
νέου έργου «Ή πριγκήπισσα 
τών κοραλίων» πού θά προ- 
βληθή λίαν προσεχώς είς ένα 
τών κεντρικών κινηματογρά
φων τής πρωτευούσης.


