
Ή μεγαλειτέρα δραματική ήθοποιός τής οθόνης Μπέττυ Νταΐβις καί ό Άιρύ Φόντα είς τό άριστούρ' 
γημα τής Warner Bros «Ζεζεμπέλ» τό όποιον θά προβληθή λίαν προσεχώς στόν κινηματο

γράφον τών ’Αθηνών «'Ορφεύς».
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c7f έφείεινη ωαρ αγωγή 2ης 3Υΐε2ρο ωεριγαμβάνει:
1 φίλμ μέ τήν

1
2
2
2
3

τόν

τήν 

τόν

ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΪΤΟ
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ΧΟΝΔΡΟ & ΛΙΓΝΟ 
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ΤΖΟΑΝ ΚΡΑΟΥΦΟΡΔ
ΣΠΕΝΣΕΡ ΤΡΕΤΣΥ
ΕΛΗΝΩΡ ΠΑΟΥΕΑ
ΟΥΑΛΛΑΣ ΜΠΗΡΥ
ΚΛΑΡΚ ΓΚΕΗΜΠΑ
ΤΖΙΝ ΧΑΡΛΟΟΥ

τούς

Ν ΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ 
ιΜΥΡΝΑ ΛΟΫ
I ΟΥΤΛΛΙ AM ΠΑΟΥΕΑ

τήν νέα βασίλισσα τής οθόνης:
ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΣΟΥΛΛΑΒΑΝ

Είς τά ώς άνω έργα έμφανίζονται έπίσης καί οί παγκοσμίου φήμης καλλιτέχναι :

ΤΖΩΝ ΜΠΑΡΡΥΜΟΡ

ΑΛΛΑΝ ΤΖΩΝΣ

ΤΖ. ΣΤΙΟΥΑΡΤ

ΦΛΩΡΑΝΣ ΡΑΪΣ

ΦΡΑΝΣΟΤ ΤΟΝ - ΜΟΡΗΝ Ο’ ΣΟΥΛΛΙΒΑΝ

ΙΛΟΝΑ ΜΑΣΕΫ - ΜΕΛΒΥΝ ΝΤΟΥΓΚΛΑΣ

ΛΑΪΟΝΕΛ ΜΠΑΡΡΥΜΟΡ - ΛΟΥΗΣ ΣΤΟΝ

ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΟΙ ΑΛΛΟΙ.

/



TO ΖΥΜΒΟΛΟΠ THZ ΠΙΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ

ΛΥΧΝΙΑ RADIOTRON
ΥΠΕΡΕΧΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ

ElME TO ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΜΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ότι είναι τά κα πυ- 
τέρα Μηχανήματα 
όμιΛούντων κινη
ματογράφων^—~

κάθε κινηματογρα
φικού μηχανήμα
τος εΐνε ή Λυχνία 
RADIOTRON-

IRADIOTROfl

Μετά οποία λειτουργούν οι μεγαλει- 
TEPOI ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
PADIO CITY N.VOPKH 6000 θέόειο. 
ROXY « 4000 »
14-5 ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ τού ΛΟΝΔΙΝΟΥ 
09 » τών ΠΑΡΙΣΙΩΝ

■

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤ/ΠΟΣ ΔΙΑ THIN ΕΛΛΑΔΑ
PHOTOPHOHE*^ R C A RADIOTROM

ΧΑΡΙΛ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

1938-1939
ΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΗ^

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
(ΕΝΩΣΙΣ

*0 ω^ονοιώίερος και έμφορικόίερος 
ΖΚαΙ άλογος Ταινιών, χωρίς 
διαφημισίικάς διακρίσεις.

AQHNAI
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΟΔΟΣ I Ω Ν Ο Σ. 5

ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ : S2-331

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘ : “ΦΙΛΜΕΚΕ,,
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= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 1938-1939 =

1. ΚΑΤΙΑ
Η μεγαλυτέρα ταινία τής έψετεινής περιόδου μέ τήν Ντανιέλ Νταρριέ,
2. ΝΕΑΝΙΚΑ ΟΝΕΙΡΑ

Ένα δυνατό δράμα μέ τήν Πόλα Νέγκρι.
3. ΒΕΡΝΤΙ

Ή δραματική Ιστορία τοΰ μεγάλου μουσουργοϋ μέ τόν Φόσκο Τζιατσέττι, τήν Γκαμπό 
Μορλαί, τόν Μπ. Τζίλλι καί τήν Μαρία Τσεμποτάρι.

4. 11ΑΤΕΡ ΣΕΡΓΙΟΣ
Τοΰ Λοστόϊ μέ τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ.
5. ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΜΕ ΦΡΑΚΟ

Δράμα μέ τήν Καμίλλη Χόρν.
6. ΤΑΡΑΚΑΝΟΒΑ

Μεγάλο δράμα ρωσσικής ύποθέσεως μέ τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ καί τήν Άννί Βερνέ.
7. ΟΙ ΟΥΣΣΑΡΟΙ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

Όπερέττα μέ τήν Μάγδα Σνάίντερ καί τόν Πάουλ Κέμπ.

8. ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
Περιπετειώδης ταινία κολοσσιαίας σκηνοθεσίας, μέ τούς Πώλ Ρόμπινσον, Τζών Λόντερ, 

'Αννα Λή.
9. Ο ΣΙΦΟΥΝΑΣ

Ναυτική ταινία μέ τόν Γκούσταβ Κνούθ καί τήν Γιούτα Φράϊμπε.
10. ΚΑΤΗΓΟΡΩ
Ή θρυλλική δημιουργία τοΰ Άμπέλ Γκάνς μέ τόν Βίκτωρ Φρανσέν.
11. ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΚΛΕΠΤΟΥ
Τοΰ Σασσά Γκριτρύ μέ πρωταγωνιστήν τόν ίδιον.
12. Ο ΣΕ ΐ ΧΗΣ
Ή άλησμόνητη έπιτυχία τοΰ βωβοΰ κινηματογράφου, μέ τόν Ραμόν Νοβάρρο.
13. Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΑΡΔΕΝ1Α
Δράμα μέ τήν Όλγα Τσέχοβα, τήν Καμίλλη Χόρν καί τόν Άλμπερ Σένχαλς.
14. 39 ΒΗΜΑΤΑ
Μεγάλη ταινία κατασκοπείας, μέ τόν Ρόμπερτ Ντόναλτ καί τήν Μάντλεν Κάρρολ.
15. ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΑΡΤ
Ή τελευταία κολοσσιαία δημιουργία τής Ζάρα Λεάντερ.
16. ΑΜΒΟΥΡΓΟΝ—ΑΤΤΗ
Δράμα μέ τήν Λύντα Μπαάροβα.
17. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Μεγάλη έπίκαιρη ναυτική ταινία μέ τόν Πιέρ Φρεναί καί τήν Ναντίν Βογκέλ.
18. ΜΑΡ1ΟΝΕΤΤΕΣ
Ή νέα δημιουργία τοΰ Μπενζαμίνο Τζίλλι.
19. ΤΣΙΡΚΟ
Τό πρώτο μεγάλο μουσικό δράμα ρωσσικής παραγωγής,

20. ΕΡΝΕΣΤΟΣ Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ
Κωμφδία μέ τόν άμίμητον Φερναντέλ.

21. Η ΜΩΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟΣ j
Τό άριστούργημα τοΰ Άνρί Μπατάϊγ, μέ τόν Βικτώρ Φρανσέν.

22. ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗΝ 1
Δράμα άνατολικής ύποθέσεως μέ τόν Τζώρτζ Άρλις.
23. Η ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΛΕΠΟΥ
Δράμα μέ τήν Ζάρα Λεάντερ.

24. ΜΑΚΑΟ
Περιπετειώδες μυθιστόρημα τοΰ Μ. Ντεκομπρά μέ τόν Σέσου Χαγιακάβα.

25. ΤΑ ΠΤΕΡΩΤΑ ΣΜΗΝΗ
Μεγάλη άεροπορική ταινία.

26. ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ
Ταινία περιπετειώδης μέ τόν Κλάϊβ Μπεάτυ.

27. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ
Δράμα μέ τούς Πιέρ Μπλανσάρ, Βιβιάν Ρομάνς καί Ρεμοΰ.

28. ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΗΣ ΧΘΕΣΙΝΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
Όπερέττα μέ τόν Βίλλυ Φρίτς καί τήν ΓκοΟστι ΧοΟπερ.

29. ΜΑΡΙΑ ΤΥΝΤΩΡ
(Ή ματωμένη βασσίλισσα) δράμα μέ τήν Χέντρικ Χάρντβικ καί τόν Τζών Μίλς.

30. ΚΑΡΜΕΝ
Τό άριστούργημα τοΰ Προσπέρ Μεριμέ, μέ τήν Ίμπέριο Άρτζεντίνα, τήν μεγαλυτέρα 

χορεύτρια καί καί τραγουδίστρια τής ’Ισπανίας.
31. ΣΑΡΛΟΤΤΑ ΚΑΙ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΣ

Ή τραγική ιστορία τοΰ αύτοκρατορικοΰ ζεύγους τοΰ Μεξικοΰ.
32. ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΕΝΑ

Μουσικό δράμα μέ τήν Μάγδα Σνάίντερ, τόν Χάνς Ζένκερ καί τόν Πάουλ Κέμπ.
33. S. Ο. S. ΣΑΧΑΡΑ

Δράμα περιπετειώδες μέ τούς Σάρλ Βανέλ, Ζάν Πιέρ Ωμόν καί Μάρθα Λαμπάρ.
34. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ

'Ένα περιπετειώδες δράμα στήν Κίνα μέ τόν Ούάλλας Φόρντ και τήν Άννα Λή.
35. ΤΟ ΝΑΥΤΟΠΟΥΛΟ

Μουσικόν δράμα μέ τήν Ζέσσι Μάτιους, τό μεγαλύτερο άστέρι τοΰ κινηματογράφου καί 
τόν Ρόναλτ Γιώγκ.

36. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
Περιπετειώδες δράμα σιή Βραζιλία μέ τόν Γκούσταβ Ντήζλ καί τήν Βέρα φόν Λάγκεν.

37. ΝΑΝΟΝ
Μουσικόν δράμα μέ τήν Έρνα Ζάκ τήν μεγαλυτέραν ύψίψωνον τοΰ κόσμου καί τόν 

Γιοχάνες Χέρστερς.
38. Ο ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ

Κινηματογραφικός κολοσσός μέ τόν Κόνρατ Φάϊτ καί τόν Νόαχ Μπήρρυ.
39. ΣΕΡΑΓΕΒΟ

Ή μεγάλη τραγωδία πού έβύθισε τήν άνθρωπότητα στήν καταστροφή.
40. ΣΕΡΕΝΑΤΑ

'Η νέα δημιουργία τοΰ Βίλλυ Φόρστ, μέ τούς ’Ίγκο Σίμ, Βάλτερ Γιάνσεν καί Χίλντε Κράλ.
41. Η ΟΜΟΓΑΛΑΚΤΗ ΑΔΕΛΦΗ ΜΟΥ

Όπερέττα μέ τήν Μέγκ Λεμονιέ, τόν Άνρί Γκαρρά καί τόν Λουσιέν Μπαροΰ.
42. Ο ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ

Περισετειώδες ταινία μέ τόν Τζέρρο Βεράτι καί τήν Άντα Μπιαντσίνι.
43. ΑΔΡΙΑΝΗ ΛΕΚΟΥΒΡΕΡ

Δράμα τοΰ Β. Σαρδοΰ μέ τήν Υβόν Πρεντάν καί τόν Πιέρ Φρεναί
44. ΤΣΑ ΓΚΟΦΣΚΥ

Ή ζωή τοΰ μεγάλου μουσουργοϋ μέ τήν Ζάρα Λεάντερ.
45. ΤΟ ΟΧΥΡΟΝ No 5

Ταινία πολεμική μέ τόν Ματίας Βίμαν καί τόν Βίλλυ Μπίργκελ
46. ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΛΥΚΩΝ

Δράμα κατασκοπείας μέ τήν Κώνστανς Μπένετ, Ρ. Μοντγκόμερυ καί Όσκαρ Χομόλκα.
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47· Η ΑΝΟ1ΚΟΝΟΜΗΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Όπερέττα μέ τήν Δωροθέα Βήκ κα'ι τόν Γκούσταβ Φραΐλιχ,

48. ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Ναυτική ταινία μέ τήν Μπέττυ Μπάλφουρ καί τόν Τζών Μίλς.

49. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑ
Δράμα μέ τήν Ζάρα Λεάντερ καί τόν Βίλλυ Μπίργκελ.

50. Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
Περιπετειώδης ταινία στή ζούγκλα τής ’Ινδοκίνας.

51. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ
Μεγάλη Ιστορική ταινία. Σκηνοθεσία Άμπέλ Γκάνς

52. ΜΑΡΟΚΟ
Δράμα άνατολικής ύποθέσεως μέ τήν Ίμπέριο Άρτζεντίνα.

53. ΠΡΩΣΣΙΚΟΙ ΕΡΩΤΕΣ
Όπερέττα μέ τήν Λύντα Μπαάροβα καί τόν Βίλλυ Φρίτς.

54. ΟΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ
Δράμα μέ τούς Μάντλεν Κάρολ, Πήτερ Λόρε καί Ρόμπερτ Γιώγκ.

55. ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΑΧΗΔΕΣ
Όπερέττα περιπετειώδης μέ τήν Τζέσσυ Μάτιους.

56. ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΜΕΛΩΔΙΑ
Δράμα μέ τήν Μπριγγίτε Χόρνεϋ καί τόν Βίλλυ Μπίργκελ.

57. ΤΖΙΟΚΟΝΤΑ
Δράμα μέ τόν Βικτώρ Φρανσέν.

58. Η ΤΙΜΗ
Τό άριστούργημα τοΰ Σούδερμαν, μέ τήν Ζάρα Λεάντερ, τόν Πάουλ Χέρμπιγκερ, Λέο 

Σλέζακ κλπ.

59. Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΤΗΣ ΤΣΑΡΝΤΑΣ
Ό άλησμόνητος θρίαμβος τής Μάρθας Έγγερθ, τοΰ Χάνς Ζένκερ καί Π. Κέμπ.

60. ΤΟΣΚΑ
Τό άριστούργημα τών Βικτωριανού Σαρδοΰ καί Πουτσίνι, μέ τήν Μάρθα "Εγγερθ κα 

τόν Κιεποϋρα.

61. Η ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ
Τό πρώτο έλληνικό δράμα τοϋ Δημήτρη Μπόγρη. μέ τήν Σοφία Βέμπο, τόν Μάνο 

Φιλιππίδη κ. α. Μουσική Κ. Γιαννίδη. Στίχοι Σαββίδη.

62. ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΚΟΡΠΙΟΣ ·
Ελληνική κωμωδία μέ τόν Παρ. Οικονόμου καί τήν Ρένα Ντόρ.

Καί 25 ΚΩΗΩΔΙΕΣ Νέες δίπρακτες Σαρλώ, Χονδρού καί Λιγνοΰ κλπ.

20 ΣΙΛΛΥ ΣΥΗΦΩΝΥ Έγχρωμα

20 ΣΟΕΤΣ Έγχρωμα

25 ΗΙΚΥ ΗΠΟΥΣ Μαΰρα

20 ΣΟΡΤΣ Μαΰρα.

ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΣ ΠΕΡΙΤΤΕΥΕΙ
ΟΤΑΝ ΟΜΙΛΟΥΝ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ

ΣΙΝΕΠΕΚΑΝΙΚΑ
Cinematheque 

Fran^aise

Paris lr 2 1938

ΝΕΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ :

ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΝΘΕΟΝ
Τύπου ΒΙΚΤΩΡΙΑ VB

ΕΔΕΣΣΗΣ - Λ. ΚΕΛΕΜΟΥΡΙΔΗ
Τύπου ΒΙΚΤΩΡΙΑ IV

Τά περίφημα Κουλτούρ Φίλμ τής «Ουφα» καί τά Ζοορνάλ τών έταιριών 
«Ουφα», «Ντόϊλιγκ», «Γκωμόν Μπρίτις», «Παρί- Άκτοαλιτέ» καί«Λοϋτσε».

CINHiECCmCA 
Viale Caopanla N»25 
UILaM

Messieurs»

ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΗΚΗ
Παρίσιοι τή 2 Σεπτεμβρίου 193S

Nous svons eu le plalsir de dortnaY|-id secnaine demiere, 
devuit le public de 1’Exposltion Internationale d’Art Cinemato- 
greohique a Venise, une Seance "Retrospective de films anciens.

Un orond nombre de copies qu»-* nous utilisions etaient 
des onlginaux tree precleux de Lumiere, Cohl, Holies, eto.. 
cyrnt tous plus de 30 ans d’existence »*t qui devoient ptre pro- 

. jetes non seulement a une cadence variant de 12 a 18 images a 
la seconde ( au lieu de 24 qu ’utilise le film parlant), rais 
encore avec des soins tout partiouliers pour -viter les cessur^s 

et les ruptures des oerforations,
Ces films ayant etc projetis sur les apparelIs CINEMECCANICA 

qui equipent Les ecrans du Lido, 1Λ seance de nroj°ctlon a pu 
Lieu a la cadence qui convenait sans aucun incident aengereux 

Dour nos anciennes copies originales.

Nous vous ecrivons pour vous en remercier.

La qualite de vos apparexls °t le soln spporte a leur pro
jection a *te 1’un des Elements du succes remporte par notre il·'- 
trospective qui a obtenu une mention Speciale dans le Grand Prix 
du Jury International, attribue a 1’ensemble de la production 

framjaise..
Nous vous prions d’agreer, Messieurs, 1’assurance de notre 

consideration et 1’expression de. nos sentiments les meilleur^

Le President.

ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΚΥΠΡΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Γ. Δ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13 ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 23-206

ΑΘΗΝΑΙ

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
ΒΙΑΛΕ ΚΑΜΠΑΝΙΑ 25

Μ ΙΑ A. Ν ΟΝ

Κύριοι,
Τήν παρελ9·ούσαν έβδομάδα έσχομεν τήν 

εύχαρίστησιν νά δώσωμεν ενώπιον τού κοινού 
τής διεθνούς Έζ9·έσεως Κινηματογραφικής 
Τέχνης έν Βενετία. μίαν παράστασιν αναδρο
μικήν παλαιών ταινιών.

Μέγας άρι9·μός έκ τών αντιτύπων τά όποια 
έχρησιμοποιήσαμεν ήταν πολυτιμώτατα πρωτό
τυπα τών Lumiere, Cohl. Mel.es κλπ., τά ό
ποια εΐχον δλα ζωήν πλέον τών 30 ετών και 
τά όποια έπρεπε νά προβληθούν δχι μόνον μέ 
μίαν ταγ,ύτητα ποικίλλουσαν μεταςύ 12 έως 1S 
εικόνων κατά δευτερόλεπτον (άντΐ 24 τών ηχη
τικών ταινιών), άλλ’ έπί πλέον μέ μίαν δλως 
ιδιαιτέραν προσοχήν πρός αποφυγήν τής 9·ραύ 
σεως καί καταστροφής τού διατρήτου τμήματος 
τής ταινίας.

Αί ταινίαι αύται προβληΟ-εϊσαι έπί τών μη
χανών ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ αϊτινες αποτελούν τό 
ηχητικόν συγκρότημα τού κινηματογράφου τού 
Αίντο, έπραγματοποίησαν προβολήν είς τήν 
πρέπουσαν ταχύτητα χωρίς νά συμβή ατύχημά 
τι εις τά παλαιά πρωτότυπα άντίτυπά μας.

Σάς γράφομεν διά νά σάς εΰχαριστήοωμεν 
διά τούτο.Ή ποιότης τών μηχανημάτων σας καί ή έπί 
τής προβολής των ύπάρχουσα επιμέλεια, ΰπήρ- 
ϊεν έν τών στοιχείων έπιτυχίας ήτις έπετεύχθ·η 
κατά τήν κινηματογραφικήν αναδρομήν μας ή 
όποία ετυχεν ειδικής μνείας εις το Μέγα Βρα· 
βεΐον τής Λιε9·νούς 'Ελλανοδίκου ’Επιτροπής 
τό άπονεμηθ·έν εις τό σύνολον τής γαλλικής 
παραγωγής.ΙΙαρακαλούμεν νά δεχ9·ήτε, Κύριοι, τήν δια- 
βεβαίωσιν τής έίαιρέτου ύπολήψεώς μας καί 
τήν έκφρασιν τών καλυτέρων αισθημάτων μεθ·’ 
ών διατελούαεν.

Ο ΠΡΟΕΑΡΟΣ
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Έ ν ώ ...

δλόκληρος ή ύφήλιος άπού·αυμάξει μήνες τώρα 

το Φιλμ - Δόξα

Η ΧΙΟΝΑΤΗ κ», 01 7 ΝΑΝΟΙ
«ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙ1ΜΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΙ·Ι·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙ··(ΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙ·Ι·ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙ·ΙΙΙ·Ι·ΒΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|||||||||||||||||||||||||||||||||Η|||||||||||||||||||Π||||||||||||||||||||||||||

Τό Θαϋμα τών Θαυμάτων

τοϋ δαιμόνιου Γ ΟΥΩ Λ Τ ΝΤΙΣΝΕΫ'

Τώρα...
δ κόσμος όλος έναγωνίως άναμένει τήν προβολήν 

τοϋ περατωΰ'έντος Κολοσσοΰ

Ο Παγκόσμιος Πόλεμος άπεφεύχ&η

άλλά...
Ό Κινηματογραφικός Πόλεμος έκηρύχ&η

άπό τό σύνθημα πού έδωσαν οί δύο μεγάλοι Κινηματογράφοι τής ’Αθήνας

ΡΕΞ κα, ΑΤΤΙΚΟΝ
μέ τήν δμοβροντίαν τών δύο Φίλμ - ’Αριστουργημάτων

ΚΡΥΦΟΣ ΓΑΜΟΣ
Τό φίλμ πού γιά τήν ήθοποιΐα τών πρωταγωνιστών του 
ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ - ΤΖΕΪΜΣ ΣΤΟΥΑΡΤ 
καί μέ τήν άφθαστη ύπόθεσί του έβραβεύθη στήν έψετεινή 

Διεθνή ’Έκθεσι τής Βενετίας.
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μέ τό άπαράμιλλο τρίο τών πρωταγωνιστών του

ANNΑΜΠΕΛΛΑ

ΤΑΥΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ 

ΛΟΡΕΤΤΑ ΓΙΟΥΝΚ

Καϊ τά δύο άπό τή σειρά τών εξαιρε
τικών έργων που δια&έτει έφέτος ή 

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΜΣ..
Σταδίου 45 - ΑΘΗΝΑΙ - Τηλέφ. 21824
'Υποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη (Κομνηνών 7)

ΑΣΤΕΡΙ του ΒΟΡΡΑ
Τ ό Φιλμ - ” Ε κ σ τ α σ ι ς 

μέ τις χίλιες χάρες καί γοητείες πού άποθεώνει τήν 
ώμορφιά καί τήν τέχνη τής πρωταγωνιστρίας του ! 

τής γυναίκας — ίλιγγος !

ΣΟΝΙΑ ΧΕΝΥ

Άπό τά έργα πού διαϋ'έτει έφέτος ή

ΣΚΟΥΡΑΣΦΙΑίΛΣ ΟΕ
Σταδίου 45 - ΑΘΗΝΑΙ - Τηλέφ. 21824 
'Υποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη (Κομνηνών 7)
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ΜΗ ΣΠΑΖΕΤΕ ΑΔΙΚΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΑΣ 
ΚΑΙ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

SE ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ

ΚΑΙ ΚΑΘΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΠΟΔΙ ΠΑΝΑ ΣΤ’ ΑΛΛΟ



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1938-1939

Λ

ΤΟΥ

ΕΦΟΔΟΣ (τοΰ Μπερνοτάίν)

Σάρλ Βανέλ, Άλίς Φιλί

Σκηνοθεσία : Duels

XX 
X

Πρωταγ. ή Πριγκήηισσα Στάρεμπεργκ 
( Νόρα Γκρέγκορ)

Παραγωγή Μιλαχόφσκυ

Περί τή; Έλισσάβετ έχει γράψει ειδικόν βιβλίον 
ό Έλλην γραμματεϋ; τη; Χρηστομάνος.

ΠΑΙΚΤΗΣ (τοϋ Ντοστογέφσκν)

Πιέρ Μπλανσάρ, Βιβιάν Ρομάνς
Σκηνοθεσία : Λάμπρεχτ

Βιβιάν Ρομάνς, Νταλιό, Ζουβέ, Ρε
νουάρ.

Σκηνοθεσία : Πιέρ Σενάλ

Σάν 
καί τήν Ύβέτ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟ
ΝΥΚΤΙΟΥ

Μέ τόν θαυμάσιον καντσονετίσταν
Λυμιέρ, τόν Άλέρμ
Λεμπόν

Σκηνοθεσία : Λεό Ζοανόν

ΤΡΕΙΣ ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ

Ρολάν Τουταίν, Ζάν θ'ερκαντόν, Ζάν 
Σεβριέ, Έλέν Περντιέρ

Ταινία προσομοιάζουσα μέ τοΰ; Τρεΐ; Λογχοφόρου; 
τή; Βεγ,άλης. Έγυρίσθη συνδρομή τοΰ γαλλικού 
Στρατού.

II ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΜΑΡΙΙΑΣ
(άπό τό μυθιστόρημα τού Βινιώ La Maison 
du Maltais

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

(Ή τραγφδία μιά; Αΰτοκρατείρα;)
ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ-ΠΡΩΓΑ \AKPYA 

(Claudine a 1’ecole)

Μπλανσέτ Μπρυνουά, Σουζέτ Μαις, 
Πιέρ Μπρασσέρ

X 
X
X 
X
X 
X

X χ
X

Σκηνοθεσία: Μαροέλ Αερμπριέ

* * * Η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ ·

Συμμετοχή τή; μεγάλη; χορφδία; τών ΚΟΖΑΚΟΝ 
ΤΟΥ ΔΟΝ καί τοΰ σώματο; τών ΙΠΠΟΤΩΝ 
ΘΑΝΑΤΟΥ

ΦΥΑΑΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΙΔΕΡΑ

Κορίν Λυσαίρ, Άννί Ντυκώ, Ροζέ 
Ντυσέν

Σκηνοθεσία : Λεον'ιντ Μογχυ
Τό μεγάλο κοινωνικό φίλμ ποΰ θά μά; άποκαλύψη 
τό καταπληκτικόν τάλαντον τή; Ιβέτιδο; πρωτα
γωνίστρια; του Κορίν Λυσαίρ

Ο ΒΑΡΝΑΒΑΣ
Μιά σπαρταριστή δημιουργία τοΰ 
Φερναντέλ

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
Έρικ φόν Στροχάϊμ, Βιβιάν' Ρομάνς, 
Καμίλλη Χόρν, 'Ροζέ Ντυσέν

Σκηνοθεσία : Όζέπ

* * *

Ο ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ (τοϋ Μαξίμ Γκόρκυ)

Πριμ.Ζάν Γκαμπέν, Σουζώ
Ζουβέ

Λουΐ

χ

Σκηνοθεσία : Ζάν Ρενουάρ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1938-1939

Μουσική : τών ζρια’ν Σεράονς

τού 
Ντυβαλές)

Ύβον Πρεντάν, Πιέρ Φρέναί 
Σκηνοθεσία : Λοϋντβιχ Μπέργχερ

ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΟΓΓΩΦ

Του μεγάλου παοαγωγοϋ ΕΡΜΟΛΙΕΦ, τού 
όοτνΑ .'^ιτνοΛ

πραγματοποιήσαντος τήν μνημειώδη ται
νίαν ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΟΓΓΩΦ»

ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΙΖΙΑΝΈΣ

Μιρέϊγ Μπαλέν, Νάντια Σιμπιρσκά- 
για, Μισέλ Σιμόν, Ραϋμ. Κορντΰ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΎΛΑΚΕΣ

(τοϋ Φράνσις Καρκώ)

Βιβιάν Ρομάνς, Ρενέ Σαίν Σύρ, Ζάν
Βόρμς
Σκηνοθεσία : Ρισμπέ

Ζ.λϊΖ.Ζ,Τ'ΪΖ.3λΓΧ'ΑΤΙΖΌΠΑΜ»

ΠΑΡΙΖΙΑΝΙΚΕΣ ΒΡΑΔΤΕΣ

TIN© ΡΟΣΣΙ, Κοντσίτα Μοντενέγ- 
κρο.

φιλμ τού Τίν©
Ροασι

Ο ΠΡΩΣ ΤΟΥ ΜΑΡΝΗ

Ραιμύ, Πώλ Καμπώ, Μπερνάρ Λανκρέ 
Άλμπέρ Μπάσσερμαν, Ζάν Τουλοΰ

Σκηνοθεσία : Άν

ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ (τίτλος προσωρινός)

Σάρλ Βανέλ, Λουΐ Ζουβέ, Σουζΰ Πριμ

νοφ(νι>5 iic^afl σοτ οΐχστη’Δ f’-'nv0A<in<,‘ ■
MANON ΛΕΣΚΩ (τοϋ Άββά Πρεβώ)

Λίλυ Πόνς τής Μετροπόλιταν "Οπερα Ν. 
Ύόρκης· Ζοζέ Λουτσιόνι τής "Οπερα 
Κωμίκ Παρισίων 
Σκηνοθεσία : Ρανμον Μπερνάρ 
Μουσική : Μαοοενέ

* * * .

Η ΕΠΙΣΤΟΦΗ ΤΗΣ ΑΣΩΤΟΥ

Ραιμύ, Ζινέτ Λεκλέρ

* * *

11 ΤΡίΚΟΣ· ΚΑΙ ΚΑΚΟΛΕ

Μιά ανεκδιήγητη δημιουργία 
ναντέλ (Έλβίρα Ποπέσκο, 
Σκηνοθεσία : Πιέρ ΚοΛομπιέ

ΒΟΣΠΟΡΟΣ
(Άπδ το αριστούργημα τοϋ Κλώντ Φαρέρ 
«δ Άνθρωπος πού σκότωσε»

Πιέρ Μπλανσάρ, Βιβιάν Ρομάνς, Κάτε 
φόν Νάγκυ 
Σκηνοθεσία : Λάμπρεχε

.1

(άν I * * *Η)ΙίΦΑ(Π8ΠΜΗΚ;Ι)Ι ΣΟΜΪΙΟΑ
I ΝΗΣΟΣ ΤΩΝ ΚΟΡΑΛΙΩΝ

Μία ταινία τοϋ σκηνοθέτου JULIEN DU-

VIVIER

(τοϋ Ζάν Μαρτέν)
Ζάν Γκαμπέν, Πιέρ 
Μόργκαν

Ρενουάρ,

Τή; 'Εταιρία; RBGINA

ΑΔΕΛΦΑΙ ΚΛΕΕ (τής Τξίνα Κάους)

Μέ τοΰ; πρωταγωνιστάς τού έργου «ΦΥ 
ΛΑΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΙΔΕΡΑ»

ΐΟΠΩίΟΜΠΙΤΚΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΒΑΛΣ

X



1938 1939ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

ATSKOAO ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Σκηνοθεσία : Άμπελ Γκάνς

Au Π .άυ>κΠ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΘΗΝΑΙ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 1 - ΤΗΛΕΦ. 24 434

Φερναντέλ, Άντρέ Ρβάν, Ζάν Ντάξ 
vDjjAdttogisM

PRINCE BOVBOULE
Ζώρζ Μίλτων (Μπουμπούλ), Ίρέν ντέ 
Ζιλαχϋ

ΛΟΥΊ γΖΑ (τοΰ Σαρπιχντιέ) 
ioH μυ»*! . ζάμιΖ λΪ'
Γκραίηί Μούρ, Ζώρζ Τήλ, 
Περνέ

ΛΐίοτνΦΤΙ ΙΖΖΟΗ ΟΖ

3V3*I νώιξιί
Παρατηρησις : α') Ύπενθυμίζομβν ότι ή είς 5 έκ τών άνωτέρω έργων άναφερομένη ΒΙΒΙΑΝ 

'.τ α<><\ ' Βΐ«3θονμχΤΜΑΝΣ είναι ή πρωταγωνίστρια τής μουσικής ταινίας «ΝΑΠΟΛΙΤΑΝΙΚΕΣ ΒΡΑΔΥΕΣ» τοΰ Τίνο Ρόσσι,

aLiU(4HtimiUi<BUUiIUUUMM*iU<JUUHUUUUUflUOHHU*mHUtitiUUUimHiiAU|UtiUUUUUUUUUM4m<HitiUmMijiE

0 ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΠΕΝΤΕ 

ι-ΠΕΝΤΑΡΕΣ. .
(Les 5 sous de Lavar0de)

Ή αλησμόνητη έπιτυχία τού βαιβοϋ Κιν)φου

Λουσιέν Μπαρβύ, Άντρέ Λεφώρ, Πιέρ·ι»τ (τόώηηίτνιι Υπτ ;οινοορισκότοΐ|γ·ροτ.
Δαρκέ, Άλέρμ, Πωλίν Καρτόν

Σκηνοθεσία: Άνερέ 'Γγκόν

Ρ0-

a 
3 
3 
Ε 
Γ

3
3

ι

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έτησία . . · Δρχ. 200
Διά τούς/Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί
Τραπέξας Έτησία Δρχ, 1000
Διά τάς *Αν. Έταιρ. » 500

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

ΕΤΟΣ ΙΕ' ΑΡΙΘ. 18(431)

·Ί|||| |||

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ :

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ — ΣΑΜΑΡΑΣ
■...-ο. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΒΕΡΡΗΣΙΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ά 
3 
Κ 
ε 
ε

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΟΥΝΣΙΣ
HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Γραφεία: ‘Οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άριθ. 43 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δ1ΕΥΘΥΝΤ0Υ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 12 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΝ 

Άριθ. Τηλεφώνου: 52-400

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

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαν 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διαρκείας.
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ZQNTANES KOYKAES
Ό «Στάντ·ϊν» είνε ένα καινούργιο σχετικώς πρό- 

σωπον τοΰ κινηματογραφικού κόσμου, τό όποιον 
έπρωτοδημιουργήθηκε πρό όλίγων έτών-

Τό έπενόησε ή περίφημη Πόλα Νέγκρι. ’Επειδή 
τήν έκούραζε ή μακρά καί έκνευριστική έργασία έμ- 
πρός είς τόν φακόν, κάτω άπό τήν έκτυφλωτικήν 
λάμψιν καί τήν ζέστη τών δυνατών προβολέων, έζή- 
τησε νά τήν άντικαθιστόί, κατά τάς προπαρασκευα
στικός φάσεις τοΰ «γυρίσματος», μία άψυχη κούκλα. 
Καί ό ρεζισσέρ τής έκαμε αύτήν τήν χάριν, γιά νά 
εϋρη τήν ήσυχίαν του...

Δέν έμεινε άλλωστε καθόλου μετανοημένος. Τά 
φιλμ έκέρδιζαν έτσι, διότι, δταν ή σκηνή ήτο προε
τοιμασμένη πιά, ή ήθοποιός παρουσιάζετο δροσερά 
καί ξεκούραστη, άντϊ νά είνε έκνευρισμένη άπο τήν 
άτελείωτην άναμονήν.

Άμέσως άλλα στούντιο καί άλλοι άστέρες υιοθέ
τησαν τό έξυπνον αύτό σύστημα. Κατόπιν ή κοΰκλα 
μετεβλήθη σέ άνθρωπον μέ σάρκα καί όστά ένα 
σωσίαν τοΰ ήθοποιοΰ, δσον τό δυνατόν πιό δμοιον 
μαζί του: τόν «στάντ ϊν».

Σήμερα κάμνουν τήν έργασίαν αύτήν είς τό Χόλ
λυγουντ πολλά πρόσωπα καί τών δυο φύλων, πού 
άνήκουν εις τήν όργάνωσιν «Σκρήν Άκτορ Γκούϊλντ» 
ή όποία τούς προστατεύει καί φροντίζει νά άμείβων- 
ται σχετικώς καλά-

ΟΙ ταπεί'οί αύτοί, άλλά χρησιμότατοι παράγον
τες τών στούντιο, παίονουν τό όλιγώτερον 33 δολ
λάρια τήν έβδομάδα, μερικοί δέ φθάνουν καί περ
νούν τά 50 δολλάρια. Έξ άλλου, έχουν τό πλεονέ
κτημα δτι ή έργασία των είνε συνεχής καί έξησφα- 
λισμένη - έφ’ δσον δηλαδή έξακολουθεΐ νά λάμπη τό 
άστρον τοΰ ήθοποιοΰ, τόν όποιον άντικαθιστοΰν !

Ή δουλειά των δμως είνε κουραστική, έξαντλη- 
τική. Τό ντύσιμό των, τό μακιγιάζ, αί κινήσεις των 
πρέπει νά άνταποκρίνωνται, μέχρι τής έλαχίστης 
λεπτομέρειας, μέ τών πρωταγωνιστών τοΰ φίλμ. 
Περνοΰν τήν ζωήν των έμπρός είς τόν φακόν, μέ 
νοντας δμως άγνωστοι είς δλους τούς θεατός -.έκτός 
άν τούς εύνοήση ή τύχη.

Άλλά τό τελευταΐον συμβαίνει πολύ σπάνια 
Ιδού γιατί μία παροιμία τοΰ Χόλλυγουντ λέγει, δτι 
δποιος γίνη «στάντ-ϊν», μένει γιά πάντα.

Έν τούτοις, μερικοί άστέρες προήλθαν άπό τάς 
τάξεις τών ταπεινών αύτών σωσιών. Ό Τζόελ Μάκ 
Κρή, έπί παραδείγματι, ήρχισε τό στάδιόν του ώς 
♦ στάντ-tv», άντικαταστάτης τοΰ Βαλεντίνο καί τοΰ 
Βάλεϋ Ρέϊντ. Έπειτα δμως άντεστράφησαν οί δροι. 
Ή τύχη ίβοήθησε τόν Τζόελ καί έγκατέλειψε τόν 
Βάλεϋ— ό όποιος έγινε «στάντ ίν» τοΰ Μάκ Κρή !

Άλλη τυχερή ήτο ή Άν Ντβόρακ, άλλοτε 
•στάντ-ίν» τής Τζόαν Κράουφορδ καί τώρα άστήρ 
άρκετοΰ μεγέθους.

'Υπάρχουν κατόπιν καί αί άντίθετοι περιπτώσεις.

Ελάχιστοι ίσως θά θυμούνται τήν Μπέμπυ Μαί- 
ρην Όσμπορν, ένα «κορίτσι-θαΰμα», τοΰ είδους τής 
Σίρλεϋ Τέμπλ. Ή μικρή αύτή ύπήρξεν ή εύνοουμένη 
τοΰ κοινοΰ είς τήν έποχήν της. Άλλά δυστυχώς έμε- 
γάλωσε, δπως συνέβη καί γιά τόν Τζαΐκυ ΚοΟγκαν, 
δπως θά συμβή μοιραίως καί γιά τήν Σίρλεϋ...Έπαν- 
δρεύθηκε καί άπέκτησε ένα παιδί. Καθώς τά χρόνια 
ήσαν δύσκολα, άναγκάσθηκε νά ξαναγυρίση είς τό 
Χόλλυγουντ καί νά ζητήση έργασίαν,

Ή πρώτη εις τήν όποιαν άπηυθύνθη, ήτο ή Λέλα 
Ρότζερς, πού είχε γράψει άλλοτε γΓ αύτήν μερικά 
σενάρια τών φίλμ της. Ή Λέλα Ρότζερς ήτο ή μη
τέρα τής διασήμου_ χορεύτριας Τζίντζερ Ρότζερς, 
τής βασιλίσσης τοΰ χοροΰ καί έτσι, μέ τήν ύποστή- 
ριξίν της, ή ξεχασμένη πιά Μπέμπυ Όσμπορν έγινε 
«στάντίν» τήςδημοφιλεστάτης κόρης της.

Είπαμε καί πιό έπάνω, δτι ό «στάντ-ίν» πρέπει 
νά μοιάζη μέ τόν ή τήν ήθοποιόν πού άντικαθιστφ. 
Πρό πάντων πρέπει νά έχη τό ίδιον άνάστημα καί 
τήν Ιδίαν σωματικήν διάπλασιν.

Έν τούτοις ό Έντγαρ Έβερετ Χόρτον έχει ένα 
σωσίαν κοντύτερον άπό αύτόν κατά δύο δάκτυλα: 
τόν Έντυ Χώλ, τόν όποιον συμπαθεί πολύ καί δέν 
θέλει νά τόν χάση. Έτσι, δταν έργάζεται δ Έντυ, 
φορεΐ ειδικά παπούτσια γιά νά φαίνεται κατά δύο 
δάκτυλα ύψηλότερος, ίσος μέ τόν Κόρτον.

Ή Ντιάνα Ντούρμπιν είνε ή ήθοποιός πού άλλά- 
ζει συχνότερα «στάντ ίν». Κατά τά δύο πρώτα φίλμ 
της τήν άντικατέστησε κάποια Ντόροθυ Σέριλ, τοΰ 
ίδίου άναστήματος μέ αύτήν. Κατόπιν δμως εύρέ- 
θηκε, δτι ή Ντιάννα είχε ψηλώσει έν τξ> μεταξύ δύο 
δάκτυλα. Έτσι, ή κινηματογραφική έταιρεία ζητεί 
τώρα άλλην σωσίαν της, ή όποία νά τής μοιάζη, 
άλλά καί νά παρέχη έχέγγυα δτι θά ψηλώνη δσον 
αύτή ..Σημειωτέον, δτι ή Ντούρμπιν εύρίσκεται τώρα 
είς τήν άνάπτυξίν της καί τό άνάστημά της θά με- 
γαλώνη έπί άρκετά χρόνια άκόμη.

Γιολλαΐ δυσκολίαι έπίσης παρουσιάσθηκαν είς τήν 
περίπτωσιν τής Σόνιας Χέννυ, τής πασίγνωστης 
πρωταθλητρίας τού πατινάζ. Γι' αύτήν έχρειάσθη- 
καν δύο *στάντ·ίν», μία γυναίκα...καί ένας άνδρας ! 
Εϊς τάς συνηθισμένος αισθηματικός σκηνάς, τήν άν- 
τικαθιστδ άριστα ή Λίλιαν Μπάερ. "Οταν δμως πρό
κειται περί πατινάζ, καθώς δέν ύπάρχει καμμία νέα 
ίσαξία μέ τήν Σόνια Χέννυ εις τό πεδίον αύτό, 
παίρνει τήν θέσιν της ό πρωταθλητής Έβεν Μπέρτ.

Όπως βεβαιώνει ό Μπέρτ, είνε κατενθουσιασμέ- 
νος άπό τήν έργασίαν του, διότι πληρώνεται καί 
συγχρόνως έξασκεϊται συνεχώς είς τό πατινάζ.

Πολλοί παλαιοί καί ξεπεσμένοι πιά ήθοποιοί γί
νονται «στάντ Ιν» άπό άγάπην πρός τόν κινηματο
γράφον, μή θέλοντας νά τόν έγκαταλείψουν όριστικά 
καί άπότομα.

— Είνε ένας γλυκός.τρόπος άποχωρήσεως...λέγει
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ΕΡθΤΕΞ ΦΟΙΤΗΤΉΝ
Ό σκηνοθέτης Τζάκ Κόνγουαίϋ, μιά άπ’ τις 

έξέχουσες καλλιτεχνικές φυσιογνωμίες της κι
νηματογραφίας, είς τό ένεργητικόν τοΰ όποιου 
συγκαταλέγονται τά άλησμόνητα φίλμ «Βίβα 
Βίλλα», «Ύπό τήν σκιάν της λαιμητόμου», 
«Σαρατόγκα» καί πλεΐστα άλλα, είναι καί 
πάλιν κατ’ αύτάς ό ήρως της ήμέρας. Τόσον 
στήν ’Αμερική δσο καί σέ πολλές εύρωπαίκές 
πρωτεύουσες σημειώνει άπό τίνος θριαμβευτι
κήν έπιτυχίαν τό τελευταϊον του φίλμ «’Έρωτες 
φοιτητών» μέ τόν Ρόμπερ Τέΰλορ, τήν Μωρίν 
Ο’Σούλιβαν καί τόν Λάϊονελ Μπάρρυμορ.

Ο ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝ ΑΣΘΕΝΕΙ

Άγγέλλετται έκ Χόλλυγουντ δτι ό γνω
στός ήθοποιός ”Ερρολ Φλύν άσθενεϊ βαρέως έκ 
πνευμονίας, ή καράστασίς του δέ γεννά πολ- 
λάς άνησυχίας. ‘Η θέσις τοΰ άσθενοΰς έπιδει- 
νοΰται άκόμη περισσότερον έκ τοΰ γεγονότος 
δτι ένεφανίσθη πάλιν ή παλαιά έλονοσία άπό 
τήν όποιαν εξχε προσβληθή σύτος πρό πενταε
τίας είς τήν Νέαν Γουινέαν.

Ή σύζυγος τοΰ ’Έρρολ Φλύν, ή γνωστή 
Λιλή Νταμιτά, διακόψασα τήν περιοδείαν της, 
έσπευσε παρά τήν κλίνην τοΰ άσθενοΰντος συ
ζύγου της.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Είς τό Λονδϊνον, έπί παρουσία πολλών ά- 

νωτέρων κληρικών, έγένοντο τά έγκαίνια ένός 
«έκκλησιαστικοΰ κινηματογράφου».

Αί προβολαί τοΰ κινηματογράφου αύτοΰ, 
άναφερόμεναι άποκλειστικώς είς έκκλησιαστικά 
θέματά, θά διευθύνωνται άπό ιερείς καί θά γί- 
νωνται συνήθως τά άπογεύματα τών Κυριακών.

*Η είσοδος θά εϊνε έλευθέρα, ή κυριωτέρα 
δέ έκ τών ταινιών έκάστου προγράμματος, θά 
παίζη τόν ρόλον θείου κηρύγματος.

ή Μαίη Βάρρεν «στάντ ϊν» της Μαίη Ρόμπσον.
Καί φαίνεται πραγματικά ικανοποιημένη άπό τάς 

τελευταίας λάμψεις τών ήλεκτρικών προβολέων πού 
ίφώτισαν άλλοτε δλον τό στάδιόν της ώς ήθοποιοϋ...

«Στάντ-ίν», άγνωστον στοιχεϊον τών φίλμ. ."Οταν 
τελειώνη δλη ή προετοιμασία τοΰ γυρίσματος κάθε 
σκηνής, άποσύρεται καί παραχωρεί τήν θέσιν του 
είς τόν ήθοποιόν. Αδριον θά έπαναλάβη τήν έργα· 
σίαν του ύπομονητικά . .καί έπειτα μεθαύριον, έως 
δτου τελειώση τό φίλμ. Κατόπιν δέν θά μένη πιά κα 
νένα ίχνος τών κόπων του...

Έν τφ μεταξύ, πρέπει νά φροντίζη, δπως ό πραγ
ματικός ήθοποιός, γιά τήν γραμμήν του καί γιά τό 
βάρος του, νά ύποβάλλεται οέ δίαιταν καί σέ χιλί- 
ους άλλους μπελάδες μέ τό άποτέλεσμα νά μείνη 
μία απλή ζωντανή κούκλα...
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—Ό άπαράμιλλος πρωταγωνιστής τής ταινίας 

«Τό γκρεμισμένο είδωλο» Ρομπέρ Ντονά, ύπέγραψε 
νέο συμβόλαιο μέ τήν «Μέτρο» γιά πέντε χρόνια.

—’Ωσαύτως άνενέωσε τό συμβόλαιό του μετά τής 
αυτής έταιρείας ό παλαίμαχος και συμπαθής ήθο
ποιός Λούϊς Στόν

— Είς τό άρ.στοκρατικόν Κινηματοθέατρον «Le 
Paris· τής γαλλικής πρωτευούσης έδόθη τήν παρελ- 
θοΰσαν έβδομάδα ή έπίσημος πρεμιέρα τής ταινίας 
«Μτννεκέν» όφειλομένης, ώς γνωστόν, είς τό σκηνο. 
θετικόν δαιμόνιου τοΰ Φράνκ Μπορζέϊτς. Τήν πρε
μιέρα παρηκολούθησαν έπίλεκτα μέλη τής παρισι
νής κοινωνίας, τό διπλωματικόν σώμα καί πλεΐστοι 
διανοούμενοι καί καλλιτέχναι.

— Κατά τάς κριτικός τών γαλλικών φύλλων, τό
σον ή σκηνοθετική άρτιότης τοΰ έργου, δσον κ«ί ή 
λαμπρά έρμηνεία τών πρωταγωνιστών Σπένσερ 
ΤρέϊσυκαΙ Τζόαν Κράουφορδ, κατατάσσουν τό «Μαν- 
νεκέν» μεταξύ τών καλλιτέρων ταινιών τοΰ Χόλλυ
γουντ.

- Μετά έπτάμηνον έντατικήν έργασίαν, έπερα- 
τώθη πρό ήμερών ε’ις τά νέα στούντιο τής «Metro» 
έν Λονδίνφ, ή μεγάλη ταινία τοΰ Κίγκ Βίντορ, «Τό 
γκρεμισμένο είδωλο».

—Ό παγκοσμίου φήμης Βιεννέζος σκηνοθέτης Ζο· 
ζέφ φόν Στέρνμπεργκ είς τόν όποιον όφείλονται ή 
σημαντικώτερες δημιουργίες τής Μάρλεν Ντήτριχ, 
«Ό γαλάζιος άγγελος», «Μαρόκο». «Σαγκάϊ έξπρές» 
κ. ά. συνεβλήθη μέ τήν Μέτρο-Γκόλντουϊν-Μάϋερ 
γιά πολυετή συνεργασίαν.

—'Υπό τής αύτής έταιρείας προσελήφθη καί δ 
Γερμανός σκηνοθέτης Ράϊνχολτ Σύντσελ, τοΰ όποιου 
ή τελευταία έπιτυχία «Βοκκάκιος» (παραγωγής 0(5- 
φα) είχε παγκόσμιον άπήχησιν.

— Ώς πρώτο του έργο γιά λ)σμό τής «Μέτρο» 
φέρεται τό φιλμ «The ice folies» εις τό όποιον λαμ
βάνει μέρος καί τό ομώνυμο χορογραφικό συγκρό
τημα πού θριαμβεύει κατ’ αύτάς είς τήν Αμερικήν.

— Κατά τάς έκ Κωνσταντινουπόλεως πληροφο’ 
ρίας μας, οί έκεΐ χειμερινοί κινηματογράφοι ήνοιξαν 
ήδη τάς πύλας των άπό τής παρελθούσης έβδομάδος 
μέ άξιοζήλευτη κοσμοσυρροή. Ό μεγαλείτερος έξ 
αύτών «Ίπέκ», εις τόν όποιον προβάλλεται άκόμη 
τό ώραΐο φίλα τοΰ Μπορζέϊτς «Νύχτες μεγαλουπό- 
λέων», μέ τήν Λουίζα Ραϊνερ καί τόν Σπένσερ Τρέϊ- 
συ, εύρέθη συχνά είς τήν άνάγκην νά ...«κλείση τα- 
μεϊον».

—'Η 'Υβόν Πρεντάν καί δ Πιέρ Φρεναί ήρχισαν 
τό «γύρισμα» τής θαυμασίας όπερέττας τοΰ Λεοπόλ 
Μαρσάν «Τά τρία βάλς» μέ τήν όποιαν έθριάμβευ- 
σαν άπό τής θεατρικής σκηνής στό Παρίσι. Είναι ή 
πειό χαριτωμένη όπερέττα πού συνδυάζει μιά ύπέ- 
ροχη κοινωνική ύπόθεσι μέ μιά έξαιρετική μουσική 
τών τριών Στράους-

—Τό μουσικό άριστούργημα MANON ΛΕΣΚΩ μέ 
μουσικήν Μασσενέ πρόκειται νά «γυρισθή» έντός τοΰ 
φθινοπώρου ύπό τοΰ μεγάλου σκηνοθέτου Ραϋμόν 
Μπερνάρ καί μέ πρωταγωνιστάς τήν πρώτην ύψίφω- 
νον τής«Μετροπόλιταν· δπεραΛίλυ Πόνς καί τόν διά- 
σημον τενόρον τής όπερά Κωμίκ Ζοζέ Λοντσιόνι.

—'Η «Φράνκο Λόντον» προετοιμάζει πυρετωδώς 
μίαν μεγάλην παραγωγήν ρωσσικής ύποθέσεως ύπό 
τόν τίτλον «Ή Ταξιαρχία τών ’Αετών». Είς τήν ται
νίαν αύτήν θά συμπράξη ή μεγάλη χορφδία τώι» Κο
ζάκων τοΰ Δόν καί τό σώμα τών Cavaliers Djignites, 
τών γνωστών ώς «'Ιπποτών τοΰ θανάτου».

Παραγωγή: Gray Film
ΒΛΕΠΕ.» ΑΚΟΥ . ΣΩΠΑ,.

(Ignace)
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Ρέξ»

Έκμετάλλευσις: Άμολ. Βουλγ. καί Α-Ε-ΚΕ.
"Αν δλη ή φιλοσοφία τής άνθρώπινης ζωής είνα1 

ή|χαρά, ό Φερναντέλ εΐν’ ένας μεγάλος απόστολος- 
Σκορπίζει τό κέφι γύρω του, ξεζαρώνει σουρωμένα 
φρύδια, διαλύνει γκρινιάρικους λογισμούς, κερνάει 
άγαθούς καί πονηρούς μέ τό ζωογόνο ποτήρι τ- 0 
γέλιου Άλογίσιο μοΰτρο, γερό σαγώνι, δόντια φό
βητρα, έκπληκτα μάτια, χαμόγελο ήλίθιο ή παμπό 
νηρο Καί τί θύελλα κεφιοΰ ! Στρόβιλος εύθυμίας, 
άνεξάντλητο μπρίο, άκατάπαυστη παντομίμα έκφρά- 
σεων καί κινήσεων. Καί μ’ δλα ταΰτα δημιουργεί 
τόν «τύπο- του. Τόν τύπο τοΰ άγαθοΰ, καλόκαρδου 
παλληκαριοΰ, πού μέ τήν ξενιασιά του, τό κέφι του, 
λίγη άκακη πονηριά βγαίνει πάντα λάδι—άν καί 
πότε πότε τό ρίχνει στή φωτιά ·. Στόν -Ignace» είδι- 
κώτερα δείχνει δλα τά προτερήματά του στή διαπα
σών. Ταλαιπωρείται, έρωτεύεται, τραγουδάει, κάνει 
γκάφες, άγωνίζεται πάντα μέ τό άκατάλυτο κέφι 
του καί τήν άσβυστη ζωηράδα του. Είναι τόσο κυ
ρίαρχη ή παρουσία του πού δέν προσέχεις τίποτ’ 
άλλο ΚΓ άς τ’ άξίζει ! Ό Πιέρ Κολομπιέ έχει περι- 
ποιηθή πολύ τήν έμφάνιση τής ταινίας του, δ ρυθμός 
είναι άρμονικώτατος, τά τραγουδάκια χαριτωμένα 
—άνάμεσά τους κΓ ή περίφημη «Μεξικάνα» τοΰ Ροζέ 
Ντυμάς—οί λίγες έπιθεωρησιακές σκηνές του—μπα
λέτα τοΰ όνομαστοΰ Φλόϋντ ντύ Πόν άξιόλογες καί 
τό πνεύμα τής φάρσας—παρμένης άπ* τήν όπερέττα 
τοΰ Ζάν Μάνς—δέν ξεπέφτει στό τριμμένο κΓ άνυ- ' 
πόφορο δπως εΐν" ή συνήθεια, μ’ δλο πού δέν είναι 
παντοΰ δλότελα πρωτότυπο Άλλά δ Φερναντέλ ξε- I 
χειλίζει, πλημμυρίζει παντοΰ, σκεπάζει τά πάντα. 
Δέ σ’ άφήνει νά δής οϋτε τήν καλή καρατερίστα 
Άλίς Τισσό, οϋτε τήν διαβολεμένη Νίτα Ράγια, ούτε 
τή χαριτωμένη άν καί λίγο ύπερβολική Ντανύ Λορίς 
ούτε τόν Ρ Κορντύ ούτε τόν Σαρπέν, ούτε ..άλλά 
νά πού μάς άφησε κά:ι νά δοΰμε : "Οτι τούτη ή 
πρώτη—γιά τήν 'Ελλάδα —μεγάλη του ταινία, τό χα
ριτωμένο τοΰτο τίποτα, δ άφρός αύτός τοΰ γέλιου 
πού σέ λίγο θά έξάφανιστεϊ, τόν καθιερώνει σάν έναν 
μεγάλο κωμικό έξω πιά άπ’ τά δρια τής πατρίδας 
του καί τοΰ άνοίγει σίγουρους τούς δρόμους τής με
γάλης έπιτυχίας. Μάριος Σύλλας

Παραγωγή ; Paramount

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ
(Internes can't take money)

Όμιλοΰσα γαλλιστί dubbing. Προεβλήθη στό «Ρέξ»

Ή μοίρα της τδχει, φαίνεται, τής Στάνγουϊκ νά 
είναι μητέρα βασανισμένη. Άλλά φταίει κΓ αύτή. 
Γιατί νάναι τόσο καλή σ' αύτούς τούς ρόλους ; Στό 
«"Ολα γιά τό παιδί της» π. χ. είναι ένδιαφέρουσα 
μέσα σέ μετριότητες. Ή ταινία—θυμίζει άρκετά 
«Στέλλα Ντάλλας» άν καί παρασάγγες τή χωρίζουν 
άπ'~τό έκλεκτό έργο τοΰ Κίγκ Βιντόρ. "Ολο τό 
«δράμα» χτίζεται πάνω στήν άπελπισμένη προσπά
θεια μιάς γυναίκας νά'ξαναβρή τό χαμένο παιδί της. 
Τί φόντο γιά δημιουργία μπορεί νά δώση τέτοια 
ιστορία χωρίς άνώτερη τέχνη ; Καί σίγουρα πού δέν 
τήν κατέχει δ "Αλφρεντ Σάντελλ, δ σκηνοθέτης.

Στήν ήθοποιία είναι τυχερώτερο τό «Όλα.,.κτλ.»

Ή Βαρβάρα Στάνγουϊκ σ’ ένα ρόλο χωρίς μεγάλο 
βάθος κατορθώνει νά δημιουργή. "Εχει τόσο φώς 
αύτή ή γυναίκα στά μάτια καί στό χαμόγελο. ΚΓ 
έκφραση καί πόνο καί πάθος. Πόσο έγκληματική 
είναι ή έπιμονή τών παραγωγών καί τών σκηνοθε
τών νά τήν κατατρίβουν σέ άσήμαντα θέματα. . Ό 
Τζόελ Μάκ Κρή άπροσδόκητα καλός, άπλός κΓ ειλι
κρινής στό ρόλο τοΰ νεαροΰ γιατροΰ καί σωτήρα 
κΓ έρωμένου καί λοιπά...ΚΓ ό Λόϋντ Νόλαν σ’ έναν 
άλλοπρόσαλο γκαγκστερικό ρόλο.

'Οπωσδήποτε τό «"Ολα γιά τό παιδί της»—θές μέ 
τήν παρουσία τής Στάνγουϊκ, θές γιά τό ρωμαντικό 
σενάριο, θές γιατί ήταν πιά καιρός—σημείωσε τήν 
έναρξη τών ταμειακών έπιτυχιών τοΰ «Ρέξ» μέ ση- 
μαντικώτατη διαφορά άπ’ τις προηγούμενες ταινίες.

Μάριος Σύίλας

ΟΙ TPEIS ΕΥΕΑΓΤΔΕΣ
Τό «γύρισμα» τών σκηνών έν τή σχολή τοΰ Σαίν—Σύρ 

έτελείωσεν προ καιρού, ήδη δέ «γυρίζοντβι» τά έςωτερικά 
είς τήν νότιον Τύνιδα.

Πρόκειται περί τριών συμμαθητών εύελπίδων, τούς 
οποίους συναντώμεν βραδύτερον ώς αξιωματικούς μέ 
διαφόρους άποστολάς είς αποικιακός φρουράς. ‘Η ΰπόθε- 
σις τοΰ φίλμ αύτοΰ ιίναι εκτάκτως ένδιαφέρουσα, μέ πολύ 
δραματικός σκηνάς. Ή έπιτυχία τοΰ φίλμ αύτοΰ δύναται 
νά προεικασθή άπό τήν έπιτυχίαν πού έσημείωσεν ή ται
νία *01 τρεις Λογχοφόροι τής Βεγγάλης», ταινία ή οποία 
δέν ίχει όσα προσόντα συγκεντροϊ ή νέα αΰτη μεγάλη 
παραγωγή.

NEON “ΚΒΟ ΒΑΝΤΙΣ,,

Είς τά άπέραντα στούντιο τής «Μέτρο-Γκόλ- 
ντουίν» ήρχισε ήδη πυρετώδης έργασία γιά τήν 
προετοιμασία δύο μεγάλων ταινιών τής προσε- 
χοΰς παραγωγής: Τοΰ παγκοσμίως γνωστοΰ έρ
γου τοΰ Σιένκεβιτς «Κβό βάντις ;» καί τοΰ άρι- 
στουργήματος τοΰ ’Ιουλίου Βέρν «20,000 λεΰ- 
γαι ύπό τήν θάλασσαν», πού θά «γυρισθή» έξ 
όλοκλήρου έγχρωμον.

Η ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΡΙΕ ΣΤΗΝ “ΚΑΤΙΑ,,
Είς τά στούντιο τής Ζουανβίλ ήρχισε τό «γύρι

σμα» τών έσωτερικών σκηνών τής νέας ταινίας 
«Κάτια» είς ήν ώς γνωστόν πρωταγωνιστεί ή συμπα
θής Ντανιέλ Ντσρριέ. Πρό ήμερών ήΝτανιέλ Νταρ- 
ριέ μετά τοΰ συζύγου της Άνρί Ντεκουάν, εΐχον έ- 
πιστρέψει έξ Ούγγαρίας δπου μετέβησαν διά τό 
«γύρισμα» τών έξωτερικών τής αύτής ταινίας.

Λέγεται έπίσης δτι ή Νταρριέ έντός τοΰ τρχ. μη
νάς ’Οκτωβρίου θ' άναχωρήση διά τάς ‘Ηνωμένας 
Πολιτείας, δπου, διά λογαριασμόν τής άμερικανικής 
Universal θά πρωταγωνιστήσω εις τό φιλμ Rio.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διά τήν χειμερινήν περίο
δον πλήρες μηχάνημα δ αλοϋντος Cinemecca- 
nica μινιίλο 1938 μετά μηχανής προβολής, 
είς τιμήν ουμφέρουααν. Πληροφορίας ; Εύ&. 
θοομδποολον, Δεβάδειαν.
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Η ΣΙΜΟΝΗ ΣΙΜΟΝ ΣΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
Πρό μερικών ήμερων, ή Σιμόν Σιμόν έφυγε άπό 

τήν ’Αμερικήν, γιά νά γυρίση εις τήν Γαλλίαν. "Ο
πως έγραψαν δέ αί έψημερίδες, πριν άπό τήν άνα- 
χώρησίν της, έδήλωσεν, δτι δέν ήμποροΰσε πιά νά 
ύποφέρη τό Χόλλυγουντ καί οί ’Αμερικανοί τήν άπε- 
χαιρέτησαν γι αυτό μέ...σφυρίγματα άποδοκιμασίας!

Καϋμένη Σιμόν! Έν τουτοις, ή έταιρεία Φόξ 
έξώδευσε, είς τό 1936, 124 χιλιάδες δολλάρια μόνον 
καί μόνον γιά νά διδάξρ είς τούς ’Αμερικανούς τήν 
σωστήν προφοράν τοΰ όνόματος τής Γαλλίδος ήθο- 
ποιοΰ Καί έκεΐνοι τό έμαθαν τόσον καλά... ώστε 
ήρχισαν νά τό γράφουν τακτικά είς τάς έφημερίδας 
μαζί μέ διάφορα κουτσομπολιά είς βάοος τής Σιμόν! 
Αυτά άκριβώς τα κουτσομπολιά τήν έβλαψαν, δπως 
θά έβλαπταν καί κάθε άλλην ήθοποιόν τοϋ Χόλλυ
γουντ.

Οταν έπήγε είς τήν ’Αμερικήν, ή Σιμόν είχε μα
ζί της πολλάς ωραίας έλπίδας καί όνειρα, 12 μπα 
ούλα μέ ροϋχα καί ένα άγγλικόν λεξικόν Άφηνε 
τήν Γαλλίαν μέ ίλαψρή καρδιά. Είχε κάμει έχει 
διάφορα καπρίτσια. ’Αλλά οί πολυάριθμοι φίλοι καί 
θαυμασταί της τής τά είχαν συγχωρήσει καί τά 
είχαν θεωρήσει μάλιστα έξυπνα, πρωτότυπα, διασκε- 
δαστικά

Είς τό Χόλλυγουντ, τά πράγματα άλλαξαν τε- 
είως. Ό κινηματογραφικός κόσμος έσκανδαλίσθηκε 

διότι ή Σιμόν έκαμε πολλάς Ανδρικός γνωριμίας 
καί τήν Αντιπάθησε γιά τά καπρίτσια της. Ήτο φυ
σικόν νά σαστίση, νά άναστατωθή ή δυστυχισμένη 

. —Εργάζομαι πολύ καί δέν ένδιαφέρομαι γιά τής 
υποθέσεις τών άλλων ! διεμαρτυρήθη. Γιατί νά μήν 
έχω φίλους ; Έχουν δλα τά κορίτσια τής ήλικίας 
μου, τόσο στήν ’Αμερική, δσον καί άλλου... "Η μή- 

στο Χόλλυγουντ δέν μπορεί νά ζήση κανείς 
τήν ιδιωτική του ζωή. δπως τοΰ άρέσεί;

Είς τό Χόλλυγουντ, ή ιδιωτική ζωή ένός άστέρος 
είνε... δημοσία. Άν είς τήν Μιννεάπολιν π χ., ή είς 
τήν Ατλάντα, ένα κορίτσι ήμπορεΐ νά περάση ήσυχα 
τόν έλεύθερον καιρόν του μέ δσους φίλους θέλει καί 
σέ δποια μέρη προτιμά, ένας «άστήρ» τοΰ Χόλλυ 
γουντ δέν έχει αύτό τό δικαίωμα

’Αρκεί νά_ έμφανισθή μία ήθοποιός μέ τόν Τάδε 
η μέ τόν Δείνα, γιά νά δημοσιευθή τήν έπομένην 
ήμέραν καί νά_σχολιασθή τό γεγονός σέ όλοκλή- 
ρους στήλας τών έφημερίδων. Ώς γνωστόν δέ, οί 
δημοσιογράφοι είνε κουτσομπόληδες καί συνηθίζουν 
νά προσθέτουν εις τά γραφόμενά των τήν σχετικήν 
γαρνιτούρα.... Ετσι τό άθωότερον πράγμα παίρνει 
τας διαστάσεις μεγάλου σκανδάλου...

Η Σιμόν, δμως, δέν τό έκατάλαβε αύτό. Μάταια 
τής είπαν δλοι, δτι 300 περίπου δημοσιογράφοι,— 
έκτός άπό τούς άνταποκριτάς τοΰ ραδιόφωνου,— 
έτριγύριζαν διαρκώς Αναζητώντας πικάντικες ειδή
σεις...

Άλλά δέν έκατάλαβε καί κάτι άλλο : "Οτι οί 
’Αμερικανοί θαυμασταί ένός «άστέρος», άντιθέτως 
πρός τους ^υρωπαίους, δέν τοΰ έπιτρέπουν ούτε 
ένός λεπτού έλευθερίαν. Αί ’Αμερικανίδες δέν άρ- 
κοΰνται νά μιλούν είς τάς λέσχας των γιά ·ά φίλμ 
τοϋ Κλάρκ Γκέίμπλ καί τής Κάοολ Λόμπαρντ. θέ 
λουν άκόμη νά μάθουν, άν ή κυρία Γκέίμπλ θά δώση 
διοζύγιο είς τόν άνδρα της, γιά νά ήμπορέση ό 
τελευταίος νά πανδρευθή μέ τήν Κάρολ Ή δέν 
ένδιαφέρονται τόσον γιά τό προσεχές φιλμ τής Βαρ
βάρας Στάνβικ, δσον γιά τάς σχέσεις της μέ τόν 
Ρόμπερτ Ταίϋλορ..

Οί «παλαιο,ί» τοΰ Χόλλυγουντ ξεύρουν καλά τήν 
ατάστασιν αύτήν καί δέν θυμώνουν οΰτε καί άν αί 

κ

Εφημερίδες Αναγγείλουν έξαφνα τόν θάνατόν των, 
ένφ είνε δλοζώντανοι, ή τόν νέον γάμον των, πριν 
σκεφθοΰν κάν νά διαλύσουν τόν ύπάρχοντα. Ξεύρουν 
τί σημαίνει ό Τύπος καί τό ένδιαφέρον τόσων θαυ
μαστών. Είνε ίσως έκνευριστικόν τό ένδιαφέρον 
αύτό. Άλλά, τήν ήμέραν πού θά λείψη, θά έχη τε
λειώσει πιά τό στάδιον τοΰ ήθοποιοΰ. Προτιμότερη 
λοιπόν ή ύποταγή είς τούς αύστηρούς νόμους τοΰ 
Χόλλυγουντ.

Ή Σιμόν δμως δέν ήθέλησε νά δεχθή στωϊκά τήν 
κατάστασιν αύτήν. Μόλις άπεβιβάσθη είς τήν ’Αμε
ρικήν καί έπολιορκήθηκε άπό τούς δημοσιογράφους 
πού έπροσπαθοΰσαν νά τής κλέψουν τά μυστικά τοΰ 
παρελθόντος της, έδήλωσε καθαρά, δτι ή ιδιωτική 
ζωή της δέν, άφοροΰσε τό κοινόν καί τόν Τύπον.

Έτσι, αί άμερικανικαί έφημερίδες άρκέσθησαν 
άναγκαστικώς νά γράψουν, δτι ή Σιμόν είχε γεν 
νηθή είς τήν Μασσαλίαν, τό 1916, δτι ήτο άρκετά 
γνωστή εϊς τήν Γαλλίαν ώς ήθοποιός καί δτι είχε 
οιακριθή πάντοτε γιά τήν Ιδιαιτέραν κομψότητά της. 
Ή άνακάλυψις τής άξίας της είχε γίνει τό 1931 άπό 
ένα ειδικόν, ό όποιος τήν έπεισε νά παίξη εις τόν 
κινηματογράφον. Πράγματι δέ, διεκρίθη, ιδίως είς τό 
περίψημον φίλμ της «Λάκ-ώ ντάμ».

Τό κοινόν δμως τών κινηιιατογραφικών αιθουσών 
τά ήξευρε ήδη δλα αύτά καί ήθελε λεπτομέρειας 
Ανεκδότους, σερβιρισμένος σύμφωνα μέ τούς κανό
νας τοΰ Χόλλυγουντ. Έτσι τά πράγματα ήρχισαν 
Αμέσως νά πηγαίνουν άσχημα καί έξηκολούθησαν 
χειρότερα.

Είς τήν Γαλλίαν, είχαν δλοι συστήσει είς τήν Σι
μόν έάν ήίελε νά διακριθή, νά είνε ιδιότροπη καί 
καπριτσιόζα, Ακολουθώντας τά παλαιά διδάγματα 
τής Πόλας Νέγκρι καί τής Μάρλεν Ντήτριχ

Ήρχισε πράγματι ζητώντας άπό τόν διευθυντή 
της ένα πάνθηρα καί β = βιιώνοντας, δτι ήτο συνη 
θισμένη νά βγαίνη έξω μαζί μέ ένα τέτοιο θηρίον ! 
Μία Αθώα συνήθεια πού έκαμε δλους νά τά χάσουν.

Κατόπιν ή Σιμόν έξηγέρθη κατά τών ύποδείξεων 
τοΰ ρεζισσέρ της. Αύτός δμως δ τρόπος τής συμπε
ριφοράς δέν είνε πιά τής μόδας εις τό Χόλλυγουντ. 
Κανείς άστήρ δέν παθαίνει σήμερα ύστερικάς κρί
σεις. δέν σπάζει βάζα καί δέν κτυπα τις πόρτες...

Έπί τέλους, ή ιδία ή Σιμόν έκατάλαβε, δτι τό 
σύστημά της ήτο τελείως λανθασμένον καί έπροσπά- 
θησε νά τό άλλάξη. Άλλά ήτο πιά πολύ Αργά.

Έπειτα ήλθε ή ιστορία τής γραμματέως της, ή 
δτοία, δταν έφυγε άπό τήν υπηρεσίαν της, διέδωσε 
δτι ή Σιμόν είχε δώσει κάτι χρυσά κλειδιά είς ένα 
εραστήν της, γιά νά ήμπορή νά μπαίνρ έλεύθερα είς 
τό διαμέρισμά της όποιανδήποτε ώραν τής ήμέρας 
καί τής νυκτός...

"Ολα αύτά έκαμαν τήν Σιμόν νά είπή τώρα, δτι 
ήτο Αδύνατον νά ύποφέρη τό Χόλλυγουντ.

Έν τούτοις, είς τήν καλλιτεχνικήν ζωήν της είχε 
εύρει πολλήν συμπάθειαν καί θαυμασμόν Ή κυρία 
Μάζορ, πού τής έδίδασκε τραγούδι καί πού τήν ή
ξευρε άρκετά καλά, λέγει, δτι δέν είχε ποτέ έπιμε- 
λεστέραν καί έξυπνοτέραν μαθήτριαν.

Πράγματι, ή Σιμόν άγαποΰσε τήν μουσικήν καί 
έσπούδαζε σοβαρά- Έξ άλλου, μέ τήν δύναμιν τής 
θελήσεώς της, είχε τελειοποιηθή είς τά Αγγλικά, 
Ήτο καλή, γενναιόδωρη, ειλικρινής

Άλλά τό Χόλλυγουντ δέν τήν έκατάλαβε, δπως 
δέν έκατάλαβε καϊ αύτή τό Χόλλυγουντ. Έτσι, έγύ- 
ρισε είς τήν Γαλλίαν, άφοΰ τήν έσφύριξαν οί Αμε
ρικανοί.

Καϋμένη, Σιμόν!

ΤΕΣΣΑΡΑ ΥΠΕΡΟΧΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ίύσζολη θέσι, μέ το 
? 5 γι’ αύτό μέ 50 
ίγράφη καϊ ένεκρίθη 
γυρίσματος» ό Τζάκ 

δέν ήτο ευχαριστημένος ΤΗλ· 
όταν έτελείωσε τό «γύρισμα», 
τεβλήθη εις κατάπληξιν σέ δ-

Είναι πραγματικά παρά στορια
ταινίας «Τέσσαρα όπέροχα , »ια» , παραγωγής 
«Γοοώρνερ Μπρός». Οί παραγωγοί καϊ ιδιαιτέρως ό 
διευθόνων τήν παραγωγήν κ. Τζάκ Γοοώρνερ, θέλον
τας ν’ Ανάδειξη τό ταλέντο τών τριών αδελφών Αειν 
καϊ τοδ Τζόιν Γκάρφιλντ, προσεπάθει νά έκλεςη ενα 
σενάριο διά τό «γύρισμα» ένός έργου άλλά ματαιως, 
διότι δέν μπορούσε νά συνδοάση κανένα μέ τά πρό
σωπα ποΰ ήθελε αύτός νά παρουσίαση. Ώς ύστατη 
έλπϊς τοΰ άπέμεινε ή Φάννυ Χέρστ, rt περίφημη συγ- 
γραφεΰς τοδ έργου «Στό περιθώριο τής ζοιής». Αυτή 
άνέλαβε νά τόν βγάλη άπό τήν ούσκολη Θεσι, με το 
άζημίωτον βέβαια, άφοϋ επληρώθη γι αύτό με οθ 
χιλιάδες δολλάρια. Τό σενάρω έγράφη καϊ ένεκρίθη 
καθ’ δλην δέ τήν διάρκειαν τοΰ «γυρίσματος» ό Τςάκ 
Γοοώρνερ έδειχνε πώς δεν ήτο εύχαριστημενος Ηλ- 
θεν δμως ή έκπληξις όταν έτελείωσε τό «γύρισμα». 
"Εκπληξις ή οποία μετεβλήθη εις κατάπληξιν σε ό
σους παρηκολοόθησαν τήν δοκιμαστικήν προβολήν.

θέλετε νά μάθετε τώρα καϊ τό άποτελεσμα ; Η 
ταινία προβάλλεται ήδη έπϊ τρεις έβδομάδας εις τό 
♦ Ράντιο’Σίτο» τής Νέας ‘Γόρκης μέ πρωτοφανή κο
σμοσυρροήν καϊ μέ τάσεις νά σονεχισθ-ή ή προρολη 
της έπί μακρόν.

Ιί —
ΟΙ ΤΡΕΙΞ ΕΥΕΛΠΙΔΕ^

Τό συνεργεϊον λήψεως τών εξωτερικών σκηνών 
μεγάλου αύτοΰ έργου έγκατεστάθη πρό 5 εβδομάδων 
Φορζεμόλ τήτ Τύνιδος, δπου ό παραγωγός Καλαμύ 
ρουσίασε είς τόν Στρ. διοικητήν, τόν σκηνοθέτην κ. Πω- 
λέν καί τούς ήθοποιούς Ρολάν Τουταίν, Μπερνάρ Λαν- 
κρε καί Ζάν Σεβριέ, ,

Κατά τήν λήψιν τής πρώτης σκηνής παρουσιάσθη εν 
μεγαλειώδες θέαμα μέ τήν παράταξιν τών μηχανοκινήτων 
τμημάτων καί τήν έκκίνησίν των δι’ ωοισμένας άποοτο- 
λάς αί όποϊαι πρόκειται νά χωρίσουν είς τόν δρόμον τοΰ 
καθήκοντος ώς Αξιωματικούς τούς τρεις τέως συμμαθη- 
τάς Εύέλπιδας. t .

Ή ταινία αύτη μέ τόν μεγάλον παλμόν τής υποθεσεως 
της καί τήν έξασφαλισθεΐσαν εύρυτάτην συνδρομήν τοΰ 
Γαλλικού Στρατού προορίζεται νά σημειώση μίαν έξαιρε- 

. τικήν επιτυχίαν είς τά χρονικά τοΰ Κινηματογράφου.

τοΰ 
είς 

πα-

ΠΩΔΟΥΝΤΑΐ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ τρία 
πλήρη πόστα όαιλοϋντας κινηματογράφου συ
στήματος Webster Chicago. Πληροφορία· Κινη 
ματογράφος τ Λίόν-Σινέ», Συν. Βύρωνος- Α&ηνΛν.

ΠΩΑΕΙΤΑΐ πλήρες μηχάνημα Λμιλοϋντος 
συστήματος Pacent μετά μηχανής προβολής 
Simplex είς τιμήν συμφέρουσαν είς τόν Αγορα
στήν. Πληροφορίαι : Παντ. Κουβέλην, Πάτρας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή χαΐ μηχανήματα όμι- 
Ιοβντος κινηματογράφου κομπλέ, είς τιμήν ευ
καιρίας. Πληροφορίαι: Γραφεΐον Α. Σαντίκου, 
Πατησίων 9, 'Αΰήναι.
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ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΦΑΙΡ/ΛΠΏΝΚΣ
Μεταξύ τής φορολογικής υπηρεσίας τών ’Ηνωμένων 

Πολιτειών καί τον γνωστού «άστέρος» Ντούγκλας Φαίρ
μπανκς (πατρός), έχει αρχίσει αγών, σχετικός μέ τού; 
όφειλομένους ύπό τοϋ ήθοποιοΰ φόρους, ή έξέλιξις τοΰ 
δποίου πσρακολουθεϊται μέ ζωηρόν ένδιαφέρον άπό τούς 
κύκλους, Ιδίως τοΰ Χόλλυγουντ.

Ό Ντούγκλας Φαίρμπανκς έκτός τών τεραστίων κινη
ματογραφικών προσόδαιν του, είχε πραγματοποίηση καί 
άλλα αξιόλογα κέρδη άπό χρηματιστηριακός επιχειρήσεις 
ύ.τολογιζόιιενα είς 700 χιλιάδας δολλαρίων έντός ένος καί 
μόνον έτους. Ή φορολογική υπηρεσία ήξίωσε τήν πλη
ρωμήν φόρου 85 χιλιάδων δολλαρίων απο τα κέρδη αυτα 
τοΰ Χρηματιστηρίου, άλλά δ Ντ. Φαίρμπανκς ευρίσκει 
τήν άπαίτησιν αύτήν πολύ μεγάλην _ καί προσπαθεί, δι’ 
όλων τών μέσων νά προστατεύση τά δολλάριά του άπό 
τήν άπόχην τοΰ δημοσίου.

ΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

κ.ά. Σκηνοθέτης δ

παίζουν καί στόν 
τήν Καρόλα Χέν.

— Στο Έαουτσούκ» τής U.F.A. (που Θά φέρη ή, Έλλ. 
Κιν. "Ενωσις) παίζουν μερικοί νέοι γερμανοί ήθο- 
ποιοί, πού Αρχίζουν μέ πολλές υποσχέσεις τήν κινη. 
ματογραφική σταδιοδρομία τους : Οί Ρενέ Ντέλγκτεν 
(άπ’ τούς πρωταγωνιστές τοΰ περίφημου «Άδεια 
έπί λόγω τιμής»), Γκούσταφ Ντίσελ (πρωταγωνιστής 
τοΰ «Σκιές τοΰ παρελθόντος» μέ τήν,Λουΐζε Οΰλ,ριχ), 
Βέρα φόν Λάγκεν, Χάνς Νίλσεν ” " ΛΙ * s
Έντου-τρντ φόν Μπόρσοντυ.

— Οί δύο πρώτοι ήθοποιοί 
«Πράσινο αΰτοκράτορα» μαζί μέ 
Σκηνοθέτης δ Πάουλ Μύντορφ.

—Ή δμορφη Καμίλλα Χόρν, πού σημείωσε πολλή 
έπιτυχία μέ τήν έμφάνισή της στό πολύκροτο φίλμ 
τοΰ Ζάκ Φεϋντέρ «Περιπλανώμενος λαός», πρωτα
γωνιστεί μέ τόν Γκούσταφ Φραΐλιχ σ’ ένα πολεμικό 
φυσικά, άψοΰ είναι δ Φραΐλιχ στή μέση, φίλμ μέ τόν 
τίτλο Μυστική άποστοίή». Έκτός άπό τούς δύο αύ
τούς παίζουν καί ή Ρούθ Χέλλμπεργκ μιά νέα ήθο
ποιός μέ πολλές Αξιώσεις, δ Πάουλ Βέγκενε,ρ, ό 
Άριμπερτ Βαϊσερ κ.ά. Σκηνοθέτης τοΰ φίλμ αύτοΰ 
είναι δ Γιοΰργκεν φόν Άλτεν.

—Ό γνωστός παραγωγός τοΰ άλησμονήτου φϊλ,μ 
«Μιχαήλ Στρογγώφ» Έρμόλιεφ έπιστρέφει κατ’ αύ
τάς έκ Ν. Ύόρκης εις Παρισίους διά νά προετοι-

I μάση τήν νέαν μεγάλην του ταινίαν «Ό υίός τοΰ 
Μιχαήλ Στρογγώφ» ή δποία καί θ’ άποτελή τήν συ
νέχειαν τοΰ πρώτου έργου. Μετά δέ τήν ταινίαν αύ
τήν θά «γυρίση» έντός τοΰ ίδίου έτους τό φίλμ «La 
Fete imperiale».

—Δέν είναι βέβαια συνηθισμένη πρεμιέρα φίλμ 
άπάνω σέ καράβι. Στίς 11 Σ)βρίου δμως πάνω στό 
Ατμόπλοιο «Μιλγουώκ» σιό λιμάνι τής Νεαπόλεως 
δόθηκε ή πρεμιέρα τοΰ Ίταλογερμανικοΰ φίλμ «Ή 
μικρή μας κυρία». Παίζουν οί Καίτε φόν Νάγκυ, Πά
ουλ Κέμπ, Γκεόργκ Άλεξάντερ, Άλμπερτ Μάττερ- 
στοκ, Γκρέτε Βάίζερ, Λούσι Ένγκλις κ.ά. Σκηνοθέ
της δ Πάουλ Φερχέβεν (σκηνοθέτης τής «Νυχτερίδας») 
πού παίζει κιόλα στό φίλμ.

—Είς τήν μεγάλην δραματικήν ταινίαν «Ό ήρως 
τοΰ Μάρνη» πρωταγωνιστούν δ Ραιμύ, δ Πώλ Καμπώ 
καί δ Μπερνάρ Λανκρέ.

—Ό γνωστός δχι μόνο γιά τήν τέχνη του μά καί 
γιά τόν δγκο του ήθοποιός Χάϊνριχ Γκεόργκε (πρω
ταγωνιστής τοΰ φίλμ τοΰ Άλεξάντερ Βολκώφ «Βόλ
γα βολχα») παίζει στό «Τιτάν» τής Tobis. Σκηνοθέ
της είναι δ έφαμίλλου πάχους Φάΐτ Χάρλαν, Μαζί 
μέ τόν Γκεόργκε παίζει ή νεαρή Κριστίνα Ζέντερ- 
μπαουμ, δ Πάουλ Βέγκενερ, ό Μίκαελ Μπόνεν κ.ά.
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ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ THS ΓΚΑΡΜΠ 2>
Μετά πολύμηνον άνάπαυσιν, ή Γκρέτα Γκάρμπο 

επιστρέφει έντός τοΰ Λρώτΰύ δεκαημέρου τοΰ’Οκτω
βρίου εις Χόλλύγοϋντ, δπου άναμένεται γιά τό «γύ- 
ριομα* της νέας ταινίας της «Νινότσκα», παρμένης 
από τό θεατρικό έργο τοΰ Μέλχιορ Λέγκυελ, τήν 
Κινηματογραφική διασκευή τοΰ όποίου άνέλαβε ό 
γνωστός Γάλλος λογοτέχνης Ζάκ Ντεβάλ.

„ Αμέσως μετά τήν άποπεράτωσιν τής πρώτης αύ
τής ταινίας τής, ή θεία ΓκάρμπΟ θά «γυρίση» καί 
δεύτερο φίλμ, τήν περίφημη .Madftme Cutie» πού 
προμί^νυεται ώς ή μεγαλειτέρα μέχρι σήμερον τάι 
νία της κορυφαίας καλλιτέχνιδος τής όθόνη5

NEON ΦΙΛΜ THS Β. ΡΟΜΑΝΣ
Τ ό πρώτο φίλμ τής Βι^ιάν Ρομάνς, ή δπόία μετά 

τήν όνειρώδη έπιτυχία τής στίς «Ναπολιτάνικες Βρα- 
δυές» έγινε ή βεντέτα τής μόδας, θά είναι ή «Γυ
ναίκα τής αμαρτίας- μέ σενάρ,ο παρμένο άπ’ τό 
πολύκροτο έργο τοΰ Βινιώ «La Maison du Maltais».

Καί είς τό έργον αύτό ό ρόλος τής Βιβιάν Ρο- 
μάνς είναι ρόλος έλαφρας γυναικός καί γΓ αύτό μπο
ρούμε νά προεξοφλήσουμε τήν έπιτυχία τής μέ άΛό- 
λυτη βεβαιότητα.

Ο ΗΡΩΣ ΤΟΥ ΜΑΡΝΗ
_Ή τραγφδία τοϋ Μεγάλου πολέμου έδωκεν άσψα- 

λως είς τόν Κινηματογράφον πολλά θέματα διά τό 
«γύρισμα» μεγάλων φίλμ έξαιρετικοΰ ένδιαφέροντσς.

Μεταξύ των θεμάτων αύτων έρχεται νά κατα- 
λάβη δλως έξέχουσαν θέσιν ή ύπόθεσις έπί τής 
όποίας βασίζεται τό μεγάλο δραματικό φίλμ «Ό 
ήρως τοΰ Μάρνη».

Δέν πρόκειται περί πολεμικού φίλμ. Ό Μέγας 
Πόλεμος είναι ένα άπλοΰν έπεισόδιον διά τό συγκλο
νιστικόν δράμα ποΰ έκτυλίσσεται κατά τήν έποχήν 
τής άνακωχής μεταξύ μιας οϊκογενείας.

’Ιδιαιτέρως θαυμαστός, είναι ό ρόλος τοΰ τυφλοΰ 
πατέρα, τόν όποιον διερμηνεύει δ μεγάλος Ραιμύ

ΦΥΛΑΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΙΔΕΡΑ

Αονδΐνον έτελείωσε τό γύρισμα» είς άγ- 
γλικήν βεςσιον διά λογαριασμόν τοΰ ’Αλεξάνδρου 
Κόρντα, τής μεγάλης αύτής κοινωνικής ταινίας, ή 
δποία άπεκάλυψε τό καταπληκτικόν τάλαντον τής 
νεαρας γαλλίδος κομεντιέν Κορίν Λυσαίρ.

‘Η προβολή τής γαλλικής βερσιόν είς Γαλλίαν 
(συνεχίζεται άπό 7μήνου) είς Ρουμανίαν, Βέλγιον, 
Βουλγαρίαν, έσημείωσε πραγματικόν θρίαμβον.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΒΑΛΣ

Είναι εύτύχημα γιά τούς φίλους τοΰ κινηματο 
γράφου τό «γύρισμα» τής άπαράμιλλητ αύτήε όπε 
ρέττας ή οποία έσημείωσε άπό τής σκηνής τοΰ Γαλ- 
λικοΰ θεάτρου μίαν τεραστίαν έπιτυχίαν.

Πρόκειται περί μιας κοινωνικής ύποθέσεως έπα- 
ναλαμβανομένης είς τοεΐς διαφόρους έποχάς καί 
διανθιζομένης άπό τήν ύπέροχον μουσικήν τών τριών 
Στράους (Γιόχαν Στράους, πατρός και υίοΰ καί 
*Όσκαρ Στράους)

Πρωταγωνιστοί είναι οί πρώτοι διδάξαντες’Υβόν 
Πρεντάν καί Πιέρ φρεναί, σκηνοθέτης δέ δ Λούντβιχ 
Μπέργκερ.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
-- Στό Φίλμ τοΰ Φάϊτ Χάρλαν «Χαμένα ίχνη», πού 

παρουσιάστηκε ά.τήν Έκθεση τής Βενετίας καί πήρε 
μετάλλιο καί πού τώρα Λαίζ-εΐάι drd Βερολίνο, πρω
ταγωνιστεί ή Κριστίνα Ζέντίρφί^άουμ, ,μιά νέα καλ- 
λιτέχνις μέ πολύ ταλέντο, δ Φρίτξ $άν. ΝτόγΛεΥ,· 
πρωταγωνιστής τών φιλμ «Τάφος τοΰ ’Ϊϋ§ο@» κα? 
«Τίγρις τής Σιγκαπούρης», δ Φρίντριχ Κάΐσάλέρ, fj 
Σαρλόττε Σούλτς κ ά. 'Η ύπόθεση ξετυλίγεται στΟ 
Παρίσι τοΰ 1857, στήν έποχή τής Διεθνοΰς Έκθέ- 
σεώς. "Οπως γράψαμε καί άλλοτε τό φιλμ αύτό 
πρσεκάλεόέ τις διαμαρτυρίες τών Γάλλων άντιπρο- 
σώπών στήν Έκθεσή τής Βενετίας γιατί δ τρόπος 
πού παρουσιάζεται τό Παρίάι μέσώ άτήν ταινία 
προσβάλλει τό γαλλικό έθνικό αίσθημα.

—Ό “Αλφρεντ Ρόντε, δ γνωστός μαέσΐροή fio6 
πρώταγωνίστηάε στή «Ζουανίτά» καί σ’ άλλα γαλ» 
λίκά φίλμ μετά τήν περιοδεία του στή Ν. ΆμερίΚή 
θά «γυρίση» ένα φίλμ άπό τήν ούγγάρέζική ζωή με 
τόν τίτλο «Ό γαλάζιος Δο’ΰναβις».

— Μαζί μέ τό γερμανικό λαό ιΗ’ δ γερμανικός 
κινηματογράφος γιόρτασε τήν «‘Ημέρά tow κόμμα
τος» στή Νυρεμβέργη. Παίχτηκε τό φίλμ τφράον 
Σίξτα» παρμένο άπό ένα μυθιστόρημα τοΰ Έρνσϊ 
Τσάν. Ή ύπόθεση ξετυλίγεται άνάμεσα στούς όρέ« 
σίβιους καΐοίκΟυς τοΰ ώραίου Τύρόλου. Πρωταγω
νίστρια τοΰ φιλμ είναι ή ήθοποιός τής Κρατικής Γερ
μανικής σκηνής Φραντζέσκα Κίνΐς, Τυρολέζα κΓ αΰ- 
τή, πού σημειώνει μεγάλη έπιτυχία στο ρόλο της. 
Πλάι της παίζουν δ Γκούσταφ Φραΐλιχ κι’ ή ’Τλσέ 
Βέρνερ—τό έρωτικό ζευγάρι τής ταινίας φυσικά- 
Σκηνοθέτης είναι ό γνωστός Γκούσταφ Ούσίσκη. Τή 
μουσική συνέθεσε ό Χέρμπερτ Βίντ, ό συνθέτής ΐήή 
μουσικής τ'οθ περιφήμου φίλμ τής Λένι Ρίφενσταλ 
«’Ολύμπια».

—Μεταξύ τών πολλών ταινιών τοΰ Φερναντέλ έ
κείνη πού ύπόσχεται μιά έντελώς ξεχωριστή έπιτυ 
χία είναι ή ταινία «Τρικός καί Κακολέ·. Κανένα 
άλλο θέαμα δέν προεκάλεσε τά άσυγκράτητα γέλια 
πού έξαπόλύει ή καταρρακτώδης σέ χιούμορ καί 
κωμικάς σκηνάς αύτή κωμωδία τοΰ βασιλέως τού 
γέλωτος.

— Ένα φίλμ τύπου «Τέλος τοΰ ταξιδιοΰ» του Σέ- 
ριφ, οπού παίζουν μόνο άντρες είναι τό «13 άντρες 
καί έ'να κανόνι» σκηνοθετημένο άπ’ τόν Χάνς Μέγιερ. 
Ό Φρίντριχ Κάΐσσλερ, δ Χέρμπερτ Χύμπνερ, δ Άλε- 
ξάντερ Κόλλιγκ καί άλλοι —τούλάχιστον 10—παίζουν 
στήν ένδιαφέρουσα αύτή ταινία.

— ‘Ο περίφημος σκηνοθέτης καί ήθοποιός τής Κρα
τικής Γερμανικής σκηνής Γκούσταφ Γκρύνκγκενς 
σκηνοθετεί» «Τό βήμα τών δρόμων» μέ έκτελεστές τή 
Λιαριάννα Χόππε, τόν Κάρλ Λοΰντβιχ Ντήλ, τόν Πά
ουλ Χάρτμανν.

— «Τέρμα στά σύννεφα» είναι δ., συ» νεφώδης τί
τλος ένός φιλμ τής Terra δπου δ "Λλμπερτ Μάττερ- 
στοκ (ό πρωταγωνιστής τών «Μανέζ» καί «Χώρα 

.τής άγάπης») ή Μπριγκίτε Χόρνεϋ καί ή Λένυ Μά- 
ρενμπαχ.

—‘Ο Γουώλτ Ντίσνεϋ δέν άναπαύεται στίς δάφνες 
του. Μετά τή «Χιονάτη» του πού κίνησε τόν παγκό
σμιο θαυμασμό, πού άπέσπασε τό πρώτο βραβείο 
στήν Έκθεση τής Βενετίας πού τοΰ χάρισε τόν τί
τλο τοΰ έπίτιμου καθηγητή Αμερικανικών Πανεπι
στημίων, μέτά τή «Χιονάτη» λοιπόν έτοιμάζεται γιά 
νέους θριάμβους. "Εβαλε έδώ καί λίγον καιρό τό 
θεμέλιο λίθο τοΰ νέου του στούντιο πού πρόκειται 
νά στοιχίάη κάπου 1.500000 δολλάρια. ΚΓ άκόμα ό 
θρυλικός Κιαέστρος Λεοπόλδος Στοκόφσκυ, δ «με
σόκοπος μωμαΐος» τής Γκρέτα Γκάρμπο πρόκειται 
νά συνεργασθή μέ τόν γνωστό μουσικό Ντήμς Ταίη- 
λορ γιά τ^ μουσική ύπόκρουση τής νέας μεγάλης 
δημιουργίας τοΰ Ντίσνεϋ.
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ρίων δρχ. 15 διά τήν α’ θέσιν καί δρχ. 10 διά τήν β' 
θε<Πολύ σύντομα έπαναρχίζουν τάς προβολάς των 
καί οί χειμερινοί Ίρις καί Άλαμηρα, τής έταιρίας 
“Άνζερβός,, ώς καί οί συνοικιακοί Αρης του κ. 
Μπόλα καί Άτά-ΐς τών κ. κ. Παπαδοπουλου και Σια, 
μέ τάς αύτάς, ώς καί κατά τό παρελθόν, τιμάς εισι- 
^Έπίσης οί συνοικιακοί χειμερινοί ο0^"

κρατίου, Μόν Σινέ Βύρωνος καί Όρφεύς οδού Βου
λιαγμένης.

Λίαν προσεχώς έπίσης θά κάμη εναρξ_ιν και ό 
νέος χειμερινός κινηματογράφος Θησενς της συνοι
κίας Κάτω Πετραλώνων, τήν καλλιτεχνικήν διευ- 
θυνσιν τοΰ δποίου άνέλαβεν ό κ. Γεωργ. Παπαλε- 
ξανΛέΡγετ’αι έπίσης δτι δ έν Ν. Σμύρνη κινηματογρά
φος Άστόοια τοϋ κ. Όρ. Γεωργιάδη, θά στεγασθη 
διά νά λειτουργήση άπό τής έπί θύραις χειμερινής 
περιόδου, ώς χειμερινός.

* *
Καί νέος Κινηματογράφος τύπου, πιθανώς«Σινεάκ» 

καί «Σινέ Μόντ» προστίθεται δσον οϋπω είς τό... 
Ιερόν πτολίεθρον. θά είναι έπι τής δδοΰ Ακαδημίας, 
μέ 350 περίπου θέσεις καί είς τό ύπόγειον του έ
ναντι άκριβώς τού θεάτρου «’Ολύμπια» άνεγειρομε- 
νου μεγάρου Μουστάκα, δπερ θά περατωθή το προ
σεχές έτος. Λέγεται μάλιστα, δτι ένοικιάσθη ήδη υπο 
τοΰ γραφείου «Λύρα Φίλμ».

* * *
Έγράψαμεν εις τό προηγούμενον περί μελετωμ_έ- 

νης ύψώσεως κατάτι τών είσιτηρίων β’ θέσεις των 
Κινηματοθεάτρων άπό δρ. 15 είς 17,50 καί των πρωι
νών καί μεσημβρινών παραστάσεων άπό 10 εις 12 
καί 50 καί άπό 15 είς 17,50 Πράγματι οί ένδιαφερομενοι 
διευθυνταί συνήλθον είς έπανειλημμένας συσκέψεις, 
εξέθεσαν τάς άπόψεις των, έβολιδοσκόπησαν ο ένας 
τάς— σκέψεις τοΰ άλλου καί είς τό τέλος, ώς είνε 
σύνηθες, έκαμαν μίαν τρύπαν είς τό νερόν παρ’ δ
λον δτι δλοι των παρεδέχθησαν ώς άπαραίτητον τήν 
μικράν αύτήν ϋψωσιν.

Είνε δυστυχώς τοΰτο ή κακή έξις τών έκπροσω- 
πων τοΰ κλάδου νά μή δμονοοΰν ποτέ οϋτε καί δταν 
αί γνώμαί των συμπίπτουν άπολύτως. ΤΙ νά τους 
πή κανείς ;

* *
Μοναδικόν θέμα συζητήσεως τών Φίλων τής δθό- 

νης είνε τό ποιά έργα θά πρωτοπροβληθοΰν κατά 
τήν έναρξιν τής σαιζόν. Δυστυχώς στό ζήτημα αύτό 
δέν θά μπορέσουν ν’ άπαντήσουν στό έρώτημά τους 
οΰτε οί ίδιοι οί διευθυνταί τών Κινηματοθεάτρων 
πού πάντα τήν τελευταία στιγμή καθορίζουν τό πρό
γραμμα τής κάθε έβδομάδος. Έτσι μόνον τό σύνο
λον τών... πρός προβολήν διαθεσίμων έργων μπο
ρούν νά ξέρουν, άναδειφώντας τις σελίδες τών προη
γουμένων καί τοΰ άνά χεΐρας φύλλων μας.

***
Μάς έκπλήσσει ή μανία τής πολυέξοδης, μονότο

νης καί μονομερούς διαφημίσεως, πού στερεοτύπως 
δμοιόμορφα κάνουν δλοι οί μεγάλοι Κινηματογρά
φοι. Πετοΰν-εΐνε ή κυριολεξία-όλόκληρα χιλιόδραχμα 
κάθε μέρα, γιά τή δημοσίευσι γλυκαναλάτων είς 
ρωμαντικόν καί πομπωδώς άθλιον περιεχόμενον δια
φημίσεων είς μίαν καί μόνην μεγολόσχημον-κυριο- 

I λεκτικώς-έφημερίδα-ώσάν αύτή καί μόνον νά δια.

Οπως τόσον έπιτυχώς έξεψράσθη στό προηγού- 
μενον τεύχος δ έκλεκτός συνεργάτης μας κ. Μάριος 
Σύλλας, ή πρωτοχρονιά τοΰ...άκαθορίστου σ’ άρχή 
καί τέλος κινηματογραφικού έτους, έγγίζει Παρ' 
δλες τις καθημερινές πρός τόν “Υψιστον έπικλήσεις 
τών διευθυντών τών θερινών Κινηματογράφων, δπως 
ό καιρός βελτιωθή, ή ύγρασία διαρκώς θά έντείνε- 
ται καί οί θεαταί των θ’ άραιοΰνται δπως τά -. χελι
δόνια πού έξηφανίσθηκαν άπό τόν δρίζοντα, μέχρι,ς 
δτου ό ένας μετά τόν άλλον κλείσουν, διά νά άνοί- 
ξουν οί χειμερινοί, πού άνακαινισμένοι, άπαστρά- 
πτοντες άπό καθαριότητα καί μέ φρεσκοβαμμένους 
τούς τοίχους καί τά καθίσματά των άναμένουν τό 
σύνθημα διά νά.. άρουν τις αύλαΐες των. Καί ή 
στιγμή αύτή δέν είνε μακρυτέρα τοΰ πρώτου δεκαη
μέρου τού άρξαμένου μηνός, γιά κανένα τους- ‘Ο 
χειμώνας έφέτος βιάζεται νά μάς., δείξη τά δόντια 
του. "Ας έλπίσουμε δτι ή βιασύνη του αύτή δέν 
θάχη καί σκληρές συνέπειες γιά τόν Κινηματογρα
φικό κόσμο, άλλ’ άπεναντίας καθιστώντας έπιθυμητή 
τή θαλπωρή τών αιθουσών τών Σινεμά, θά σπρώχνη 
σ’ αύτές.. δμαδόν δλους τούς φίλους τής όθόνης καί 
τών συμπαθών σκιών της.

* * *
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθη

σαν είς τό Ρέξ τά έξής έργα : 19—25 Σεπτεμβρίου 
«“Ολα γιά τό παιδί της» μέ τήν Βαρβάρα Στάνγουίκ 
καί 26 Σεπτεμβρίου ίως 2 ’Οκτωβρίου «Κρυφός γά
μος» μέ τήν Τζίντζερ Ρότζερς, έπραγματοποιήθησαν 
δέ ύπ’ αύτών τά κάτωθι είσιτήρια :
«’Ολα γιά τό ηαιδί της»................... Είσιτήρια 15741
«Κρνφός γάμος....................................... » 14618

Άπό τής παρελθούσης δέ έβδομάδος, πού είσερ 
χόμεθα όριστικώς πλέον είς τήν χειμερινήν περίοδον, 
τά πραγματοποιούμενα ύπό τών διαφόρων κινημα
τογράφων είσιτήρια, θά άναφέρωνται, δπως καί κατά 
τά παρελθόντα έτη, είς ειδικήν σελίδα τού περιοδι
κού. Δηλαδή θά δημοσιεύεται ή καθημερινή είς εισι
τήρια κίνησις δλων τών κινηματοθεάτρων α’ βιζιόν 
τής πρωτευούσης, ήν θά μάς χορηγή ή Υπηρεσία 
τού Φόρου τών Δημοσίων θεαμάτων.

‘Η έναρξις τής νέας σαιζόν θά έγκαινιασθή μέ τό 
άνοιγμα τριών νέων συνοικιακών χειμερινών κινημα
τογράφων. Έκ τούτων δ ένας θά είνε είς τά Πετρά- 
λωνα έπί ώραιοτάτου όντως οικοδομήματος άνή- 
κοντος είς τήν έπιχείρησιν τού θερινού «θησεύς» 
καί δ όποιος ήδη έπερατώθη, δ άλλος είς τήν Κοιλ- 
λιθέαν είς τόν όποιον δέν έδόθη άκόμη έπωνυμία. 
καί τρίτος είς τήν Ν. Σμύρνην ύπό τήν ^ιεύθυνσιν 
τοΰ κ. Γ. Γεωργοπούλου, διαχειριστοΰ τοΰ θεάτρου 
Κοτοπούλη.

Τούς εύχόμεθα πάσαν πρόοδον καί δή άβλαβή ά- 
πολύτως διά τούς παλαιούς... συναδέλφους των.

Τό έν τή πλατεία Συντάγματος γνωστόν Κίνημα 
τοθέατρον Οϋφα άνακαινισθέν τελείως καί μέ νέα 
έντελώς καθίσματα, ήρχισεν έπίσης τάς προβολάς 
του, μέ έργα πρώτης προβολής καί μέ τιμάς εισιτη
ρίων δρχ. 20.—διά τήν α' θέσιν καί δρχ. 1Ϊ.50 διά 
τήν β' θέσιν.

Άνακαινισθέν έπίσης τελείως τό έπί τής λεωφό
ρου Πανεπιστημίου κομψόν Κινηματοθέατρον Βρετα
νία άρχίζει λίαν προσεχώς τάς προβολάς του μέ τά 
πλέον έκλεκτά έργα β’ προβολής καί μέ τιμάς εισιτη
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βάζη δλο τό κινηματογραφόφιλου κοινόν καί αί άλ- I 
λαι νά έκδίδωνται γιά τό θεαθήναι... "Ετσι δλοι οί... 
πληβείοι σάν έμας πού δένδιαβάζουν τήν άριστοκρα- | 
τική μεγαλόσχημο εφημερίδα, πρέπει νάχουν τήν I 
τύχη νά τούς πέση στά χέρια κανένα άπό τά έξ 
ίσου στερεοτύπως άθλια φέϊγ-βολάν, πού διανέμον
ται στούς δρόμους ή νά..· τρακάρουν σέ καμμιά απ' 
τις δχι λιγώτερο άξιοθρήνητες άφφίς πού κολλιόν
ται στούς μανδροτοίχους, γιά νά πληροφορηθοϋν τί 
παίζεται στούς Κινηματογράφους.

Και είνε άλήθεια, δτι οϋτε τις συμπάθειες τών ά- 
τόμων, ούτε τις συνήθειες μπορεί νά κόψη κανείς 
εΰκολα· ‘Ωστόσο άναρωτώμασθε : ή λογική δέν κυ 
ριαρχεΐ καμμιά φορά στά αισθήματα τών διαψημιζο- 
μένων, ώστε νά σκεφθοΰν νά περιορίσουνε λίγο τις 
ρεκλάμες πού δίδουν στήν έφημερίδα-συμπάθειά των 
γιά νά δώσουν καί στις άλλες; Δέν γνωρίζουν ά· 
κόμη δτι τό κοινόν έχει άντιπαθήσει τις πολύλογες, 
μακροσκελείς καί πομπώδεις ρεκλάμες άκολουθών- 
τας τό λόγιον: «δπου άκοΰς πολλά κεράσια κρά- 
ταγέ μικρό καλάθι;» Κι’ άκόμα : χάθηκε έπί τέλους 
καί μιά διαφήμισι πιό έντυπωσιακή, πιό πρωτότυπη 
δπως τής άπό ραδιοφώνου πού έγκαινίασε ό Κινη
ματογράφος «Ρέξ» καί «’Αττικόν» καί ή όποια είνε έξ 
ίσου άξιοπρεπής καί άποδοτική ;

* *
Καθώς έπληροφορήθημεν τό άρτισύστατον έν τή 

πόλει μας Γραφεΐον έκμεταλλεύσεως ταινιών «Φ 
Κολλάρος καί Σια» συνεβλήθη μέ τήν διεύθυνσιν τοΰ 
Κινηματοθεάτρου «Όρφεύς» διά τήν προβολήν δλων 
τών έργων πού εΐσήγαγε, έγκαινιάζων οδτω τήν 
σταδιοδρομίαν του μέ μίαν έπιτυχίαν σπανιωτάτην, 
πράγμα πού δείχνει πώς οι διευθυνταί του κατέχουν 
παρά πολύ καλά τό έπάγγελμα.

***
Άπό τής ένάρξεως τής χειμερινής περιόδου 1ης 

‘Οκτωβρίου προεβλήθησαν είς τούς κεντρικούς κινη
ματογράφους α' προβολής τών Αθηνών τά κάτωθι 
έργα ώς έξής :

Όρφεύς : Έναρξις 1—9 ’Οκτωβρίου «Ρομαντικές 
βραδυές» μέ τόν Τΐνο Ρόσσι.

'Αττικόν ; Έναρξις 1—9 ’Οκτωβρίου «Τό άστέρι 
τοΰ Βορρά» μέ τήν Σόνια Χένυ.

Ρέξ : 3—9 ’Οκτωβρίου «Βλέπε, άκου, σώπα» μέ 
τόν περίφημον Φερναντέλ.

Χθές Σάββατον 8 ’Οκτωβρίου έκαμαν έναρξιν οί 
κινηματογράφοι Σπλέντιτ, Κρόνος καί 'Απόλλων.

* *
Άπό τοΰ προπαρελ. Σαββάτου 1 'Οκτωβρίου έκα

μαν έναρξιν οί δύο κεντρικοί μεγάλοι κινηματογρά
φοι τών ’Αθηνών Όρφεύς καί 'Αττικόν πού μαζύ μέ 
τό πάντοτε λειτουργούν Ρέξ, έγειναν τρεις.

Τό παρελθόν Σάββατον 8 ’Οκτωβρίου έκαμαν έναρ- 
ξίν, τό Σπλέντιτ. ό Κρόνος καί τό Σινεμόντ.

Τό Πάν&εον, τό όποιον μέ τάς ριζικάς του μεταρ
ρυθμίσεις καθίσταται τελείως άγνώριστον. θά είναι 
έτοιμον περί τό τέλος τοΰ τρέχοντος μηνός διά νά 
τεθή εις τήν διάθεσιν τοΰ Κοινοΰ.

Τό Παλλάς καθιερώνει δπως ή πρεμιέρα έκάστου 
έργου γίνεται έκάστην Δευτέραν, ώραν ΙΟην νυκτερι
νήν, καθόσον ή αίθουσα θά διατίθεται πρό τοΰ φα- 
τοΰ διά συναυλίας τοΰ ’Ωδείου.

Περί τοΰ θεάτρου Κεντρικόν περί τοΰ όποιου έ- 
γράψαμεν καί είς τό προσεχές, έπληροφορήθημεν 
δτι τούτου τήν ένοικίασιν διαπραγματεύεται ό κ. 
Σκούρας * * *

Κατόπιν ένεργειών τοΰ σωματείου τών ταξιθετών 
παρά τώ ύπουργείω ’Εργασίας, ή άρμοδία ύπηρεσία 
αύτοΰ έκάλεσε τό προεδρεΐον τής Π.Ε.Κ- καί έν συ

νεργασία κατηρτίσθη μία σχετική συμφωνία τήν 
όποίαν έδέχθησαν οί διευθυνταί κινηματογράφων, 
έχουσαν περίπου ώς έξής:

"Εκαστος τών μεγάλων κεντρικών κινηματογρά
φων ύποχρεοΰται νά προσλαμβάνη 7—12 ταξιθέτιδας 
έκ τών όποιων δύο θέσεις θά άνήκουν είς τό άνδρι- 
κόν φϋλον. Έπί τοΰ άριθμοΰ αύτοΰ τών ταξιθετών 
θά έχουν τό δικαίωμα οί διευθυνταί κινηματογρά
φων ένα ποσοστόν 40 ο)ο νά προσλαμβάνουν νέας 
ταξιθέτιδας μή άνηκούσας είς τό σωματεΐον. Οί τα- 
ξιθέται άμψοτέρων τών φύλων θά προσλαμβάνονται 
άνευ μισθού μέ τό δικαίωμα είσπράξεως φιλοδωρή_· 
ματος. Ειδική έπιτροπή έξ ένός άντιπροσώπου τοΰ 
ύπουργείου Εργασίας, ένός τής Π.Ε.Κ.. ένός τών 
θεάτρων καί ένός τοΰ σωματείου ταξιθετών, θά κα- 
ταρτισθή διά νά παραπέμπεται είς αύτήν πρός έπί- 
λυσιν πάσα διαφορά άφορώσα παραβάσεις καθη
κόντων.

Αί ταξιθέτιδες υποχρεοΟνται δπως καθ’ έκάστην 
ήμέραν πρό μεσημβρίας προσέρχονται είς τούς κι
νηματογράφους καί έπί δίωρον άσχολοΰνται μέ τόν 
εύπρεπισμόν τών αιθουσών. Έπίσης ύποχρεοΰνται 
δπως μίαν ώραν πρό τής ένάρξεως τής λειτουργίας 
τοΰ κινηματογράφου εύρίσκωνται είς τάς θέσεις των. 
Λήξις ύπηρεσίας ταξιθετών όρίίεται μετά τήν έναρ- 
ξιν προβολής τοΰ τελευταίου προγράμματος -10-12 
μ.μ.—θά-παραμένη δμως τό 1)4 τοΰ δλου άριθμοΰ 
αύτών μέχρις λήξεως τής παραστάσεως, μέ άλλαγήν 
καθ’ έκάστην τών προσώπων.

Ή άνωτέρω συμφωνία δέν άφορά τούς κινηματο
γράφους β’ προβολής, λαϊκούς κλπ., ώς καί δλους 
τούς θερινούς, οΐτινες δύνανται νά κανονίζουν τήν 
πρόσληψην ταξιθετίδων άναλόγως τών άναγκών των.

* ♦ *
Μέ τήν πεποίθησιν δτι αί ταξιθέτιδες, δπως τις 

είχαμε γνωρίσει καί δπως μάς τις παρίσταναν, ήταν 
μιά κακή πληγή γιά τούς θαμώνες, τούς είχαμε κη
ρύξει αγρίως έξοντωτικό πόλεμο σάν νά είχαμε..- 
προσωπικά προηγούμενα μαζί τους. Έν τούτοις ή 
όλότης τών κυρίων διευθυντών, πού διεμαρτύροντο 
δτι είχαν βρει τό μπελλά τους μαζί τους, δτι τις 
προσλάβαιναν κατά., σωρούς ύποκύπτοντας στήν... 
άξιωματική παράκλησι τοΰ άλφα καί βήττα σημαί
νοντος προσώπου, άπέφυγαν νά τις καταργήσουν 
μιμούμενοι ώρισμένα σποραδικά παραδείγματα συ
ναδέλφων των πού έν καιρώ είχαμε άναφέρει. Έτσι 
καί έφ’ δσον συμπεριελήφθησαν στις συλλογικές 
συμβάσεις, καθιεροΰνται έπισήμως καί ή κατάργη- 
σίς των έφεξής είνε πρόβλημα διαλυτόν. Κατόπιν 
τούτου, θά ήτο... Δόν Κιχωτισμός ή συνέχισις τής 
πολεμικής πού άσκήσαμε άλλοτε. Καιρός, λοιπόν, νά 
γυρίσωμε τό φύλλον. Καί άντϊ τής καταργήσεως τοΰ 
θεσμοΰ, νά ζητήσωμε τόν... έξευγενισμό του.

Πληροφορούμεθα δτι κατά τόν έφετεινόν έτήσιον 
άπολογισμόν τής A. Ε. Citiemeccanica, ή Ελλάς άνα 
λόγως τοΰ πληθυσμού καί τών έν λειτουργία κινη
ματογράφων της, ήλθε πρώτη άπό άπόψεως άποτε- 
λεσμάτων μεταξύ τών Χωρών είς άς, άποστέλλει ή 
άνω έταιρίσ όμιλοΰντα μηχανήματα κατασκευής της.

Μηχανήματα "Σινεμεκάνικα» πλήν τής Ελλάδος 
πωλοΰνται είς Γαλλίαν, Βέλγιον, ‘Ελβετίαν Πολω
νίαν, Τσεχοσλοβακίαν, Ουγγαρίαν, Ρουμανίαν, Γιουγ- 
κοσλαυΐαν, Βουλγαρίαν, Ισπανίαν καί Ινδίας, είς 
χώρας δηλαδή ών αί πλεΐσται έμφανίζουν πολύ ση- 
μαντικωτέραν κινηματογραφικήν κίνησιν, ώς είναι 
γνωστόν, τής Ελλάδος. Τό γεγονός τοΰτο έν συν- 
δυασμώ μέ τό δτι έκ τών πραγματοποιηθεισών έν 
Έλλάδι πωλήσεων όμιλούντων μηχανημάτων κατά 
τήν λήξασαν έτησίαν περίοδον J [9]37 μέχρι 30J8] 18 
ή «Σινεμεκάνικα» έπραγματοποίησε τά 2]3, ήτοι δι- 
πλάσιον άριθμόν τών πωληθέντων ύφ’ δλων όμοΰ 

τών άλλων έργοστασίων έν τή Χώρα μας άποτελεΐ 
τίτλον τιμής διά τόν ένταΰθα άντιπρόσωπον τής 
«Σινεμεκάνικα» είς τήν δραστηριότητα καί ικανό 
τητα τοΰ όποίου όφείλεται ή τοιαύτη έπιβολή της 
έν Έλλάδι.

Άπέθανε καί έκηόεύθη τήν παρελθοΰσαν Τρίτην 
4 'Οκτωβρίου ό Δημ. Ρώμπαπας, έκ τών διευθυντών 
καί τής κινηματογραφικής έπιχειρήσεως «Αίγλη . 
Τήν κηδείαν του παρηκολούθησεν όλόκληρος ό κινη
ματογραφικός κόσμος τής πρωτευούσης, μεταξύ τοΰ 
όποιου άπήλαυε έξαιρετικής έκτιμήσεως ό μεταστάς, 
κατετέθησαν δέ έκ μέρους αύιοΰ πλεΐστοι στέφανοι,

Ιδού καί μία εϊδησις πού θά έκπλήέτ) καί θά εύ· 
χαριστήση τό κοινόν. Έκτος τής Εβραίο αιγυπτια
κής ταινίας «Προσφυγοπούλα» πού έγυρίσθη έπί σε
ναρίου τοΰ κ. Δ. Μπόγρη όμιλοΰσα Ελληνιστί, καί 
μιάς άλλης μέ τόν κωμικόν κ. Παρ Οικονόμου πού 
φέρει τόν τίτλον «Καπετάν Σκόρπιός», μάς έρχονται 
καί δύο ταινίες όμιλοΰσαι 11 0 ο]ο τήν γλώσσ ■ μας 
άπό τήν Αμερική, τις όποιες φέρνουν, δπως άναγ 
γέλλεται είς σχετικός διαφημίσεις, τά ηνωμένα γρα
φεία Άθηνά Λύρα Φίλμ.

Ή συχαμερά ύπόθεσις τής πτωχευσάσης Φόξ Φίλμ 
έξακολουθεϊ δυστυχώς νά μολύνη τήν κινηματογρα
φικήν άτμοσφαΐραν τοΰ τόπου μας. Μή δυνάμενοι 
δμως έκ σεβασμού πρός τήν άξιοπρέπειαν τοΰ περι
οδικού μας καί τών άξιοτίμων άναγνωστών μας. νά 
άσχολούμεθα δημοσία έξακολουθητικώς μέ τόσον 
συχαμεράς ύποθέσεις, παύομεν άπό σήμερον νά άνα· 
φέρωμέν τι περί αύτής. χωρίς δμως, έννοεΐται. καί 
νά παύσωμεν νά τήν παρακολουθώμεν, άφ' ένός μέν 
δπως έν καταλλήλω χρόνω διεχδικήσωμεν τά δικαι- 
ώματά μας ώς πιστωταί, άφ’ έτέρου δέ, δπως έν 
καιρώ, άφοϋ συγκεντρώσωμεν τά άπαραίτητα στοι
χεία προβώμεν είς τήν έξιστόρησιν τών πραγματι
κών αιτίων τής πτωχεύσεως. 

Μετά τριετή άπουσίαν είς τό Χόλλυγουντ. τή Βό
ρειο καί Νότιο Αμερική, τόν Καναδόν καί πλεΐστα 
δσα άπό τά πέραν τοΰ Ατλαντικού μέρη, πλήρης 
ζωής, σφρίγους καί διαθέσεως πρός δράσιν, μάς ξα- 
ναγύρισε παληό μέλος τοΰ Κινηματογραφικού κλά
δου, δ κ. Άχιλλεύς Μαδράς άπό τούς πρώτους πού 
μέ ζήλον είργάσθησαν γιά τήν παραγωγή Ελληνι
κών ταινιών.

Ό κ. Άχιλλεύς Μαδράς, έφερε μαζί του καί τήν 
ταινία του «Μαρία Πενταγιώτισσα», άψοΰ δμως 
φρόντισε νά τήν κατασ.τήση όμιλοΰσα 1C0 ο]ο Ελλη
νιστί καί νά βάλη νέα πρωταγωνίστρια άνταξία τής 
περίφημης ήρωΐδος τοΰ έργου, τό όποιον έτσι έχει 
άποκτήσει ήδη πραγματική άξία καί μπορεί νά προ- 
βληθή καί πάλιν μέ πολλή έπηυχία.

Ή ταινία αύτή τοΰ κ. Μαδρά είς τό έξωτερικό 
σημείωσε έξαιρετικήν έπιτυχία καί συγκίνησε κατά
καρδα τούς ομογενείς.

ΕΙΠΜΙ
Παρακαλοννται &ερμώς, διά πολλοστήν φοράν, πάν- 

τες οΐ έν ταϊς 'Επαρχίαις άνταποκριταί μας, δπως άπο· 
στέλλωσι τακτικώς κατά δεκααεν&ήαεοον, πίνακα τώνστέλλωσι
είς τούς κινηματογράφους της πολεώς των προβαλλό
μενων ταινιών, η δημοσίευσες τών οποίων άποτελεΐ 
σπουδαΐον στοιχεϊον διά τούς ενδιαφερομένους. Ο! κα>

Μ

λυόμενοι παρακαλούνται ϋ-ερμώς νά μάς δηλώσουν πα· 
ρνίτησιν, βέβαιοι δτι και κατ' αυτόν τόν τρόπον μάς 
εξυπηρετούν.
Βολές

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κυρία μέ τάς 
καμελίας», «‘Η A. Υ. ίνκόγνιτο», «‘Η μυστηριώδης κυ
ρία» καί «‘Ο κοντρολέρ τών βαγκόν-λί», τοΰ όποίου αί 
εισπράξεις διετέθησαν υπέρ τοΰ προσωπικού τοΰ κινημα
τογράφου. Τήν Πέμπτην 6 τρέχ. έναρξις τής χειμερινής 
περιόδου.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τ' ασημένια σπι
ρούνια», «‘Η σκιά τ'άετοΰ·, «"Ενας μυστηριώδης φόνος», 
«Μπάκ ό εκδικητής», «Ποτέ δέν είν’ άργά» καί «‘Ο 
Σαρλώ στό παιιναζ».

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «8ον γραφεΐον κα
τασκοπείας», 'Επικίνδυνη αποστολή» καί διέκοψε τάς 
ποοβολάς του.

Θέτις. Προεβλήθησαν τά έργα «Ουράνιες μελωδίες» 
καί «’Ερωτικά καπρίτσια» καί διέκοψε τάς προβολάς του.

Παπαβασιλείου
Λάρισα

Φρούριον. Προεβλήθησαν τά έργα «Στό κατώφλι τής 
εύ υχίας», «Τά νεανικά χρόνια τής Βασιλίσσης Βικτω
ρίας», «’Επικίνδυνη αποστολή», «Ιίατριώται» «Τό μυστι- 
κόν τοΰ 8ου γραφιίου κατασκοπείας», «Καφέ Μετροπόλ», 
«Κορυδαλλός», «Στέλλα Ντάλλας», «Μέ τό χαμόγελο», «‘Ο 
Άλή μπαμπάς», «Πρώτη νύχτα γάμου», «Είς τήν υπηρε
σίαν τής Γαλλίας», «Τά τέκνα τοΰ πλοιάρχου Γκράν», 
«Ό κοντρολέρ τών βαγκόν-λί», «’Απ’ τή γή στή σελήνη», 
«Τό άίλοθι», «Νοσταλγία», «Ό κύριος διάσημος», «Οί 
πειραταί τής Κίνας», καί «Τό παιδί τής ζούγκλας».

Μ πακογιάννης
Λαμία

Όρφεύς. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά γυναίκα δίχως 
σημασία», «Κολλίν» καί «’Επέ/ασις τής ’Ελαφρός Τα
ξιαρχίας».

Πανελλήνιον^ Προεβλήθησαν τά έργα «Ό τελευταίος 
τών Μοίκανών», «Μιά φωνή στό σκοτάδι», «‘Εμίλ ντεν- 
τεκτίβ» καί «‘Ο δόκτωρ Επαμεινώνδας».

Κωστομη τσόπουλος
Καβάλλα

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Κατάχρησις εμπι
στοσύνης», «Περιμένοντας τήν αύγή», «Αγάπη μέσ' τις 
φλόγες» καί «Ή κρίσις έτελείωσε».

Τιτάνια. Προεβλήθησ ιν τά έργα «Τό κρυπτογραφικόν 
τηλεγράφημα», «Καπιταίν Μπλούντ», «Τά ίχνη τών γκάγκ- 
στερς» καί «Γίγαντες τοΰ Μεξικοΰ». Δ ΕΚ
Κομοτινή

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό περιπλανώμε- 
νος νεκρός , «‘Ο άρχων τών όρέων», «Ματωμένες όχ
θες», «θάνατος ή ζωή μου», «Ό δρόμος πρός τήν Κα- 
λιφοονίαν» καί διέκοψε λόγιο τοϋ ένσκήψαντος ψύχους.

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «'Αγαπώ όλες τής γυναί
κες», «Γϋπες» καί «Ό πΐργος τής Βαρσοβίας», διέκοψε 
δέ λόγφ τοΰ ψύχους. Ά&ανασιάδης
Δράμα

'Αττικόν, Προεβλήθησαν τά έργα 
πων», < Μάνυα», «Τελευταία συμφωνία» 
γελος».

Μέγας. "Εναρξις έντό; τών ημερών.
Πάν&εον. Προσεχώς έναρξις.

Seppati

«Νύχτες πριγκή- 
καί «Λευκός άγ-

Γοριδάρης

"Εσπερος, Προεβλήθησαν τά έργα «Ποιον άπ’ τούς 
τρεις», «Σκιπίων ό άφρικανός», «Βασίλισσα Βικτωρία», 
«Πρωταθλητσί τής γκάφας», «‘Υπό τήν πορφύ'ραν», «Πε- 
ριμένοντας τήν αυγή», «Τά τέκνα τοΰ πλοιάρχου Γχράν», 
«Μποέμ», «Παλίρροια καί άμπωτις», «Ντεντέ» καί διέ
κοψε λόγω τοΰ ψύχους.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Εκατομμυριούχος

Εσπερος, Προεβλήθησαν τά έργα 
ς», «Σκιπίων ό άφρικανός», «Βα<
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τυχοδιώκτης», «-Ντάμα Πίκα», «Καπιταίν Ντρέκ», «Τό 
πράσινο φώς», «Μάνυα», «Μία σελίς έρωτος», «Υποβρύ
χιον βασίλτιον», «“Ερωτες καί πόθοι γυναικών» καί διέ
κοψε λόγφ τοϋ ψύχους.

Κρόνιον. Έκαμε έναρξιν τής χειμερινής περιόδου μέ 
τό έργον «Πονεμένη άγάπη». Βαχιρτζής
Έΰεοοχ

Προσεχώς θά λειτουογήση είς τήν πόλιν μας ό νέος 
Κινηματογράφος «Μέγας ’Αλέξανδρος» τοϋ κ. Λ. Κελε- 
μουρίδη, δστις ώς πληροφορούμεθα, θά τοποθετήση τε
λειότητα όμιλοϋντα μηχανήματα τελευταίου τύπου ιταλι
κών εργοστασίων «Σινεμεκάνικα» ατινα παρήγγειλεν ήδη.
nSpyo;

"Αλσος Προεβλήθησαν τά έργα «Τά δύο ορφανά», 
«Ταχυδρόμος τής Λυών», «Καφέ Μετροπόλ», «Γιά σάς 
κυρία», «Τό μεγάλο όνειρο», «‘Ο πειρατής», «Μιά τέτοια 
άγάπη», «Τρεις, έξ, έννηά», καί «Δεσποινίς έν κινδύνφ», 

’ Αποστολόπουλος
’Ηράκλειον

Πουλαχάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτες πριγκή- 
πων», «Τό μεγάλο όνειρο», «Μουσική γιά τήν κυρία» καί 
«Χατζή Μουράτ».

"Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο έ'βδομος ουρα
νός», «Γϋπες», «Πτήσεις άνευ διαταγών» καί *‘0 κόσμος 
αλλάζει».
X ικ λκ I ς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ερωτες καί πό
θοι γυναικών», «Καταιγίς», «Τρικυμία ψυχών», «Στίγμα», 
«Ίνκόγνιτο», «Ρόδα τ’ ’Απρίλη», «Δεσποινίς Μόζαρτ», 
«Τά ψεύδη τής Νίνας Πετρόβνας», «Σύζυγος εναντίον 
δακτυλογράφου», «"Ενοχος πόθος» καί διόκοψε τάς θε
ρινός του παραστάσεις.

Πάλλας. Προεβλήθησαν τά έργα «Λευκές νύχτες», 
«Τόβαριτς», «Νυχτερίδα», «Χάρισέ μου τήν καόδιά σου», 
«Κι’ έσύ χρυσό μου», «Χαμπσρνέρα», «Σκάνδαλα μιάς 
νύχτας», «Μεγάλο όνειρο», «Φόβος», «Ταγκό Νοττοΰρνο» 
καί διίκοψε τάς θερινές παραστάσεις του.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μπροστά στό ι
κρίωμα», «Διαβολόπαιδο», «Είς τήν υπηρεσίαν τής Γαλ
λίας», «Πτερωτός καβαλλάοης», «Φροελάϊν Ντόκτωρ», 
«Λυτρωτής», «Νοσταλγία», «’Ασημένιο σπιρούνι», «Τελευ 
ταία συμφωνία», «ψυχές ·τή θάλασσα», «’Απ’ τή γή στή 
σελήνη», είς δύο έποχάς καί «Άγριοκόριτσο». Αυχόπ.
Ζάκυνθος

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Κλεοπάτρα», 
«Ταχύς σάν αστραπή», «Μικρή Κατερινοΰλα», «Πέερ 
Γκύντ», «’Αστραπιαίος Λόμπο», «Κορυδαλλός», «Σαγκάη», 
«‘Η σάρξ προστάζει», «Ό κλέπτης τών έκατομμυρίων», 
«Έπανάστασις στή Σαϊγκόν», «Λέσχη κοριτσιών», «Χα
μένη πολιτεία», «Τσαντοΰ» «Ό κόμη: είναι κορίτσι», «Ή 
Άρλέτ καί ή μπαμπάδες της», «Ό έρως οδηγός», «Οί 
λογχοφόροι τής Βεγγάλης», «’Επικίνδυνη «· αποστολή·, 
«Παρθένος μητέρα», «Πριγκήπισσα γιά 30 μέρες», «Μιά 
νύχτα οτή Μόσχα», «Τό καράβι τοΰ τρόμου», «Ό πρίγ
κηψ τοΰ μεσονυκτίου», «Τζέννυ Ζεράρ», «Ταρζάν», «"Αν 
θρωπος χωρίς όνομα», «‘0 όετός και τό γεράκι», «‘Ο 
κήπος τοΰ ’Αλλάχ», «"Αννα—Μαρία», «Τό διαβολόπαιδο», 
«Γκάγκστερ», «Τολμηρά νειάτα» «01 λύκοι μεταξύ των», 
«Μετά τήν άνάκρισι», «‘Ο τρόμος τών όρέων», «δεσποινίς 
Μότζαρτ», «Ό άγγελος τοΰ σκότους», ·Τό κρυπτογρά
φημα τοΰ δίσκου 413», «Ό καβαλλάρης φάντασμα», «’Εκ
δικητής», «Γκολέμ», «Τό σπήτι τοΰ μυστηρίου», «Ή χα
ραυγή τής δόξης», «Ζοΰντεξ», ««’Ιησούς Ναζωραίος», «Τό 
ίπποδρόμιον τοΰ θανάτου», «Εύθυμοι άτσίγγανοι», »Μα· 
ριέττα», «Μητρότης», «Ό χαρτοπαίκτης», «Ή κόκκινη 
τσαρίνα», «Ένφ ή ζωή διαβαίνει», «Γλεντώ τήζωή μου», 
«Μπετόβεν», «Τό ρόδον τοϋ μεσονυκτίου», «"Ας ζήσουμε 
απόψε», «Νύχτες φωτιάς», «Σιλουέττες», «Μπέν Χούρ», 
Ό μαΰρος διάβολος», «Όταν ή πόλις κοιμάται», «Λευ

κόν πρόσωπον-, «Τραγωδία ένός πατέρα», «‘Ο έπιδρο" 
μεύς», «‘Ο μικρός λόρδο:», «Ό ταχυδρόμος τοΰ Νότου»’ 
«'H φωνή τοΰ πεπρωμένου», «Μυστηριώδης αποστολή»· 
«Ή δραπέτις», «Μποέμ», «Μιά νύχτα τρόμου», «Ό δαί
μων τοΰ Τέξας», «Τό μυστικόν τοΰ μπλέ δωματίου», «Γυ
ναίκα ντεντεκτίβ», «’Βθελονταί τοΰ θανάτου», «’Αγγελιο
φόρος», «Μπαλάντα» καί «‘Η Ραψωδία τοΰ Λίστ».
Κέρκυρα

Φοϊνιξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπό τό βλέμμα τοΰ 
Βούδδα», «Ανήσυχες ψυχές», «Κύκλων», «Ή πόλις τής 
αμαρτίας», «Ύπό τήν σκιάν τής λαιμητόμου», «Νύχτες 
πριγκήπων», «Χέρμαν καί Δωροθέα», «Τά μαργαριτάρια 
τοΰ στέμματος», «Ταγκό Νοττοΰρνο», «‘Ο δρόμος τών α
ετών», «Ερωτικό κοκτέϊγ», «Τό μυθιστόρημα ένός νέου», 
»Ρόζ Μαρί», «Οί δαίμονες τών κυμάτων», «Στιγματισμέ
νες γυναίκες» καί «‘Η δεσποινίς μαμά μου».

'Ορφεύς. Προεβλήθησαν τά έργα «Μποέμ», «Υπέ
ροχο μυστικό», «Ό κοντρολέρ τών βαγκόν λί», «Νύχτες 
φωτιάς», «Σαγκάη», «Οί λογχοφόροι τής Βεγγάλης», «Ό 
πρίγκηψ τοϋ μεσονυκτίου», «Ό κύριος διάσημος», «Ό 
κουρεύς τής Σεβίλλης», «Νοσταλγία», «Ή μασκώτ τών 
λογχοφόρων», «Γιοσιβάρα», «Ό στρατηγός πέθανε τήν 
αυγή», «Ή κρίσις έτελείωσε», «Πΰρ !» καί «Ή βασίλισσα 
Βικτωρία».

Άχταΐον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Μοντέρνοι Και
ροί»· «Ταρζάν», «Πάντα μεσ’ τήν καρδιά μου», «Άγάπη 
δίχως τέλος», «Γό έγκλημα τοΰ πλοίου», «Μοντέρνα χρό
νια», «Εύθυμοι άτσίγγανοι», «Ό κίτρινος Τύπος», «Ή 
νήσος τών χαμένων ανθρώπων», «Καλλικάντζαροι», «Δη
μόσιος ήρως», «‘Η φυγή τοΰ Ταρζάν» καί σχεδόν δλα τά 
έργα τοΰ «Φοίνικος» είς δευτέραν βιζιόν.

Σαζανίδης

ΑΙ ΑΔΕΛΦΑΙ ΚΛΕΕ
Τό υπέροχο δραματικό άριστούργημα τής Τζίνα 

Κάους «Αί άδελφαί Κλέε», πού έδημοσίευσε πρό ό- 
λίγων μηνών ή «Πρωία», ήρχισε νά «γυρίζεται» καί 
ώς ταινία. Τούς τόσον χαρακτηριστικούς ρόλους τών 
δύο άδελφών Θά διερμηνεύσουν ή Κορίν Λυσαίρ καί 
ή Άννί Ντυκώ, αί δυο άσΰχκριτοι έμψυχώτριαι τοΰ 
μεγάλου κοινωνικού φιλμ «Φυλακές χωρίς σίδερα- 
τοΰ οποίου ή έπιτυχία προμηνύεται ώς άνευ προη, 
γουμένης.
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ΟΛΗ Η ΑΘΗΝΑ ΓΕΛΑ ΣΤΟ Rex,, 
Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ

ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ
ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

ΜΕ ΤΑ ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΑ ΔΕΙΝΟΠΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟ

Βλεπε... Ακου... Σωπα ! 
||||||||||||||||||||||||||||||||||ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|Ι|ΙΙΙΙ|ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|||||Ι|Ι|11111111111111111111111

I G Ν A C Ε

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΙΣ ΤΙΣΟ 
και τοη ΣΑΤΟΥΡΝΕΝ ΦΑΜΠΡ

Σκηνοθεσία: ΠΙΕΡ ΚΟΛΟΜΓίΙΕ Μουσική: ΡΟΖΕ ΝΤΥΜΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ! ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Μισυρλής καί Σια 
Κ. Γιωργόπουλος 
Γ. Θεοφιλόπουλος 
Frank Kaston

Νάουσα 1- 9 938
Άθήναι 1- 1-938 
’Αμαλίας 1- 8-938
Ν. York 1- 9 938

....
...

..

Γεωρ. Χέλμης Άθήναι 1-9-938
Δ. Λαμπρόπουλος » 1- 9-938
Κινημ. Ρέξ Κομοτινή 1-10-938
D Mallah Tel-Aviv 1- 9 938
Άμολ.-Βουλγαρίδης Άθήναι 1-10-9:8
Έταιρ. Μεταφορών » 110-938
Έταιρία Γκρέκα » 1-10 938
Ozenfilm Istanbul 1 8 938
Α. Τσαοΰτος Βόλος Ί-10 938
Σ. Μεταξας Άθήναι 1-10-938
Άστόρια Φίλμ » 110-938
Κολλάρος καί Σια » 1-10 938
Γ. Πανούσης » 1 10 938
Δ. Άθανασόπουλος » 1-10-938

Μέχρι 30- 8 939
» 30-12 938
» 30- 7 939
» 30- 8-939
» 30 8 939
» 30- 8 939
» 30- 9 939
» 30- 8-939
» 30- 9 939
» 30- 9-939
» 30- 9 939
» 30- 7-939
» 30 - 9-939

30- 9-939
» 30 9-939
» 30 9 939
» 30- 9 939
» 39- 9-939

Προϊστάμενος τυπογραφείου
ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΤΙΚ1ΩΤΗΣ

Τσουρτσόγλου 26 — Παγκράτι

ΗΝΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

I ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
| ΚΑΙ

Α. Ε. Κ. Ε.
(ΑΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ Λ Ο

ι
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ΑΝΩ :

ηΤΖΕΝΝΥ ΓΙΟΥΓΚΟ και 

ο ΓΚΟΥΣΤΑΒ ΦΡΑΙΑΙΧ 
είς τήν ταινίαν

ΤΟ ΡΩΜΑΝΤΣΟ
ΕΝΟΣ

ΕΣΤΕΜΜΕΝΟΥ
'Ένα έργον μέ δυνατήν αισθη
ματικήν ύπόθεσιν θαυμασίας έκ- 
τελέσεως, σ’ ένα περιβάλλον 
μοντέρνο, πλούσιο κι’ευχάριστο.
ΚΑΤΩ :

Άπό τό έργον

SOS ΒΥΘΙΖΟΜΕΘΑ
'Ένας ναυτικός κολοσσός μέ τήν 
ΝΤΟΛΟΡΕΣ ΝΤΕΛ ΡΙΟ 
’Έρωτες, ζήλεια, ναυάγιο, άγω- 

νία, σενάριο έμπορικώτατο.
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ :

Α.Ε. ΑΝΖΕΡΒΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 51


