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ΤΑΥΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ ΚΑΙ ΑΛΙΣ ΦΑΙ Η
01 πρωταγωνισταΐ τοΰ περ φήμου Φίλμ τής Τουέντιεθ Σίντσορυ - Φόξ Φίλμ “ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ 
ΓΟΜΟΡΑ,, (ή Πυρκαϊά τοΰ Σικάγου) πού θά προβάλλεται άπό αύριον στό ΡΕΞ τών’Αθηνών.



ότι είναι τά καλύ
τερα Μηχανήματα 
όμιΦούντων κινη
ματογράφων..—.

καυε κινηματογρα
φικού μηχανήμα
τος είνε ή Λυχνία
RADIOTROM—

H& ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΙ- 
ΤΕΡΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η ΛΥΧΝΙΑ RADIOTROM
ΥΠΕΡΕΧΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ

PADIO CITY N.VOPKH 6000 θέδειο ·
poxy » Λοοο » ΕΙΝΕ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
14-5 ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ τού ΛΟΝΔΙΝΟΥ ·
89 ” τών ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΤΟ ΖΥΜΒΟΛΟΗ ΤΙΤΣ ΠΙΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ

' ' ' ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΗΤ/ΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
^ R C-fl PHOTOPHONER C-Λ RADIOTROM

ΧΑΡΙΛ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πανεπιστήμιου 69 τηλ.20.ι53 VIAMFK.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 1938‘39

Τ

ρ:

•9

r. 
ί s

TOO HOT TO HANDLE'
Κλάρκ Γκέημπλ - Μύρνα Λόϋ

ΠΟΧΑΝ ΣΤΡΑΟΥΣ 
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΒΑΛΣ 

Λουΐζα Ράΐνβρ - Φερνάν Γκραβέ

ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ
’Έληνορ Πάουελ - ’Άλλαν Τζώνς

Κατά γενικήν έπιθυμίαν τών πελατών μας
ΦΡΑ ΝΤΙΑΒΟΛΟ

ΧΟΝΔΡΟΣ-ΛΙΓΝΟΣ

ΤΡΕΊ'ΝΤΕΡ ΧΟΡΝ
Τό μνημειώδες φιλμ τοΰ Βάν Ντάϊκ

FAST COMPANY
Μέλβυν Ντούγκλας - Φλωράνς Ράϊς

Ο ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ούΐλλιαμ Πάουελ ■ Τζΐν Χάρλοου - Μύρνα Λόϋ 

Σπένσερ Τρέϊσυ

ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΗΝ ΗΔΟΝΗ
Φράνσοτ Τόν · Βιρτζ. Μπρούς - Μ. Ο’Σούλλιβαν 

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΩΝ ΓΚΑΓΚΣΤΕΡΣ 
"Εντουαρντ Ρόμπινσον - Τζ. Στιούαρτ

Ροζέ Στράντνερ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ
Ρομπέρτ Γιώγκ - Φλωράνς Ράϊς - Φρ. Μόργκαν

ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ
Ούΐλλιαμ Πάουελ - ΡοζαλΙντ Ρουσέλ

ΡΟΜΠΕΝ ΧΟΥΝΤ ΤΟΥ ΕΛΔΟΡΑΔΟ
Γουώρνερ Μπάξτερ - Μπ. Καμπότ - ’Άν Λώριγκ

ΧΑΜΕΝΑ ΚΟΡΜΙΑ
Ούάλλας Μπήρυ Βιρτζίνια Μπρούς

THE CROWD ROARS
Ρόμπερτ Τέϋλορ - Μωρήν Ο’ Σοϋλλιβαν

BOYS TOWN
Σπένσερ Τρέϊσυ - Μίκυ Ρούνεϋ

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ
Λουΐζα Ράϊνερ - Μέλβυν Ντούγκλας - Ρ. Γιώγκ
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ΓΕΛΙΑ.... ΜΕΧΡΙ ΔΑΚΡΥΩΝ!
ΓΛΕΝΤΙ ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟ !

ΚΕΦΙ ΔΙΑΒΟΛΕΜΕΝΟ!
Κατά γβνικήν όιιολογίαν

01 ΑΣΣΟΙ m ΚΟΠΠΙΝΑΣ
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ<ΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|||||||||||||||||||||||||)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||«|||| 

μέ τόν ξεκαρδιστικόν 

ΖΩΡΖ ΜΙΛΤΩΝ (ΜΠΟΥΜΠΟΥΛ)
τόν άφΜαστόν

ΖΥΛ ΜΠΕΡΥ 
και τόν άμίμητον πρόεδρον τών Δικαστηρίων 

ΜΠΑΡΩΝ ΦΙΣ 
είναι ή ταινία πού ξεκουράζει, πού διασκεδάζει, πού χαρίζει τήν υγεία 

και στούς ΝΕΥΡΑΣΘΕΝΙΚΟΥΣ ακόμη!

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ

"ΚΡΟΝΟΥ-

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
ΚΑΙ

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

Άθηνάς και Εύπόλιδος 10 — Τηλέφωνα 24.895 - 24.339

---------  ΑΘΗΝΑΙ ---------

Τό καινούργιο είδωλο τής οθονης

Ή γυναίκα-πειρασμός 
πού έσκανδάλισε δλη τήν Αθήνα 

ώς

ΓΥΝΑΙΚΑ
ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

ΒΙΒΙΔΝ ΡΟΜΑΝΣ
Ή πρωταγωνίστρια τής κιΔοκα ρι- 

νής μ<·ς μεγάλης επιτυχίας

ΝΑΠΟΛΙΤΑΝΙΚΕΣ ΒΡΑΔΥΕΣ
μέ τόν ΤΙ NO ΡΟΣΣΙ

Ή γυναίκα, τής όποίας τά έργα 
είναι άσφαλής έγγύησις γιά πολ
λά είσιτήρια δπως τό απέδειξε 

στό “ΠΑΛΛΑΣ,,

Θά επακολουθήσουν άλλα 4 έργα της:

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
[μέ τήν Ρενέ Σαιν Σύρ]

Ο ΠΑΙΚΤΗΣ (Τοϋ Ν ΤΟΣΤΟΓ ΕΦΣΚΙ)
[μέ τόν Πιέρ Μπλανσάρ]

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ , ' ,
[μέ τούς ’Έρρικ φόν Στροχάϊμ, ΚαμίλΛη \όρν]

ΒΟΣΠΟΡΟΣ
[τοϋ Κλώντ Φαρρέρ, μέ τούς Πιέρ Μπλανσάρ καί Κατε φον Λαγκυ[

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΘΗΝΑΙ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ

ΤΗΛΕΦ. 24’434ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 1

ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΣΑΜΑΡΑΣ βαςιλεως κων)τινου 3



'Όπως στό πέρασμα ένός Βασιληά
παραμερίζουν τά πάντα.........

’Έτσι κι’ αυτήν τήν εβδομάδα έκαναν τόπο δ-
■w—majann—rrfM—nanMfca—c ι — r ■ ■ I ■ IΜI ι ϊγτπμιιγ- _ 3-- s:r-

λες οί κινηματογραφικές διασημότητες γιά νά 
κυριαρχίση άπό τής οθόνης τοΰ μεγαλειώδους 
“ΡΕΞ,, τών ’Αθηνών

Ή βασίλισσα 

τοΰ Παγκοσμίου Φιλμ

ΛΝΝΑΜΠΕΛΛΑ
μαζύ μέ τόν γοητευτικό

ΑΝΡΥ ΦΟΝΤΑ
στό ΕΓΧΡΩΜΟ 

Φιλμ - Θαύμα!

ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΤΣΙΓΓΑΝΑ
ΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΠΙΙΠΙΙΙΙΠΙΙΠΙΙΙΙΙΠΠΙΙΙΙΙΗΙίΙΙΙΙΙΗΠΙΙΙΙΠΠΠΙΙΙΙΙΙΙΙ lllllllfllinJHIffllltllllllllllfllllllltflllllllHHIHIIIIIIIIItllHIIHIIlUUHIIIIIIIItlllflllll

Τό Ρωμάντζο μιας μικρής Τσιγγάνας Πριγκήπισσας πού δραπετεύει άπό τήν αιματοκυ
λισμένη Ισπανία γιά νά φθάση στούς άριστοκρατικούς κύκλους τοΰ Λονδίνου καί νά 

τούς άναστατώση μέ τήν ώμορφιά της καί τή φλόγα τής άγάπης της !

Τό φιλμ πού συνδυάζει τήν περιπέτεια, τόν έρωτα, και τήν τελειότητα 
τών φυσικών χρωμάτων.

Από τά διαμάντια τής ΤΟΥΕΝΤΙΕΘ ΣΕΝΤΣΟΡΥ - ΦΟΞ ΦΙΛΜ 
πού διαθέτει εφέτος ή

ΣΚΟΥΡΟΣ ΦΙΛΜΣ β ε
ΣΤΑΔΙΟΥ 45 - ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛ. 21-824
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΟΜΝΗΝΩΝ 7)

Ένα ακόμη διαλεχτό μας έργοπού ό τίτλος και τό θέμα του εξασφαλίζει τήν επιτυχία!

Πρωταγωνιστούν οί

ΦΛΟΓΕΣ

ίΑΓΓΑΗϊ
"Ενα καταπληκτικής δρά- 
σεως και περιπετείας έργο 
πού εκτυλίσσεται στήν αι
ματοκυλισμένη Σαγ γάη ! 
Στή πόλι πού ό Οίκτος 
και ό Ανθρωπισμός έ
μειναν λέξεις χωρίς ση
μασία !

ΝΤΟΛΟΡΕΣ ΝΤΕΛ ΡΙΟ ■ ΖΟΡΖ ΣΑΝΤΕΡΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

ΞΚΟΥΡΑΞ ΦΙΑ/^Ξ ΑΕ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 45 - ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛ. 21-324 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΟΜΝΗΝΩΝ 7)



ΣΤή 1936-37: ΤΟ “ΝΙΤΣΕΒΟ,,
ΣΤΠ 1937-38: “Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΖ.» ΚΠΙ “ΤΟ ΖΤΙΓΜΑ,, 
ΣΤή 1938-39: 9»

ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΥΝ ΣΤΕΜΜΑ - Η ΑΣΙΑΤΙΚΗ 
ΘΥΕΛΛΑ-Ο ΣΚΑΚΙΣΤΗΣ-Η ΓΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ - ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΗΣ 

ΡΩΜΗΣ - Η ΘΥΕΛΛΑ - Η ΑΡΧΙΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ - Η MANON

Όσοι θέλουν νά φθάσουν στό Ρεκόρ εισπράξεων ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ :
0 απαραίτητος γιά κάθε κινηματογράφον Κατάλογος ταινιών, πού έγγυάται τήν 

πραγματική έπιτυχία

1. ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΥΝ ΣΤΕΜΜΑ
Μέ τούς ΠΙΕΡ ΦΡΕΝΑΙ, ΕΡΙΧ ΦΟΝ ΣΤΡΟΧΑΙιΜ, ΜΑΡΣΕΛ 
ΣΑΝΤΑΛ.—Σκηνοθεσία: ΕΡΙΧ ΦΟΝ ΣΤΡΟΧΑΤΜ καί ΖΑΝ 
ΡΕΝΟΥΑΡ.

2. ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ
Μέ τούς ΣΕΣΟΥ ΧΑΓΙΑΚΑΒΑ, ΚΟΝΡΑΤ ΦΑ IT, ΜΑΝΤΕΛΕΝ 
ΡΟΜΠΕΝΣΟΝ.—Σκηνοθεσία : ΡΙΧΑΡΔ ΟΣΒΑΛΤ.

3. Η ΑΡΧΙΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
Μέ τήν ΜΑΡΘΑ ΕΓΓΕΡΤ.— Σκηνοθεσία : ΓΚΕΖΑ ΦΟΝ ΜΠΟΛ
ΒΑΡΥ.— Παραγωγή : INTERCINE S.A. ROMA.

4. S. Ο. S. “ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ,,
Μέ τούς ΠΙΕΡ ΦΡΕΝΑΙ, ΝΤΙΤΑ ΠΑΡΛΟ.-Σκηνοθεσία : ΖΑΚ 
ΝΤΕ ΜΠΑΡΟΝΣΕΛΛΙ.— Παραγωγή : ΜΙΛΟ ΦΙΛΜ.

5. MANON
Μέ τήν ΜΑΡΘΑ ΕΓΓΕΡΤ.— Παραγωγή : INTERCINE S Α 
ROMA.

6. ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
Μέ τήν ΜΑΡΘΑ ΕΓΓΕΡΤ καί ΖΑΝ ΚΙΕΠΟΥΡΑ.-Σκηνοθεσία : 
ΓΚΕΖΑ ΦΟΝ ΜΠΟΛΒΑΡΥ

7. ΘΥΕΛΛΑ
Μέ τούς ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ, ΜΙΣΕΛ ΜΟΡΓΚΑΝ.— Σκηνοθε
σία : ΜΑΡΚ ΑΛΛΕΓΚΡΕ.

8. Ο ΣΚΑΚΙΣΤΗΣ
Μέ τούς ΚΟΝΡΑΤ ΦΑ Ι Τ, ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ ΡΟΖΕ.- Σκηνοθε
σία : ΖΑΝ ΝΤΡΕΒΙΛ.

9. ΓΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ
Μέ τούς ΤΙΤΟ ΣΚΙΠΑ, ΜΙΡΕΤ ΜΠΑΛΕΝ, MAPI ΓΚΛΟΡΥ, 
ΛΟΥΤΖ ΚΑΡΛΕΤΤΙ.—Σκηνοθεσία : ΜΑΡΣΕΛ ΛΕΡΜΠΙΕ.

to. ΑΥΡΙΟ ΒΡΑΔΥ, ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ
Μέ τόν ΖΑΝ Κ1ΕΠΟΥΡΑ.— Παραγωγή : INTERCINE S. Α.
ROMA.

11. Ο ΓΥΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΐ ΧΗ
Τό άθάνατο άριστούργημα τοΰ βωβού Κινηματογράφου μέ τούς 
ΤΖΟΝ ΛΟΤΖ, ΣΑΡΛ ΒΑΝΕΛ.— Σκηνοθεσία : Μ. ΛΕΡΜΠΙΕ.

12. VOLEUR DE FEMMES
Σκηνοθεσία : ΑΜΠΕΛ ΓΚΑΝΣ. — Πρωταγωνιστούν : ΑΝΝΥ 
ΝΤΥΚΩ, ΖΑΝ ΜΑΞ, ΖΥΛ ΜΙ1ΕΡΡΥ.

13. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σκηνοθεσία : ΖΑΚ Μ1ΛΣ. - Πρωταγωνιστούν : ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ, 
ΑΝΝΥ ΝΤΥΚΩ.

14. LES GRANDS Σκηνοθεσία : ΦΕΛ1Ξ ΓΚΑΝΤΕΡΑ.—Μέ τούς ΣΑΡΛ ΒΑΝΕΛ- 
ΓΚΑΜΠΥ ΜΟΡΛΑΙ, ΖΙΛΜΠΕΡ ΖΙΛ.

15. GUEULE D’AMOUR
Σκηνοθεσία : ΚΡΕΜΙΓΙΟΝ — Πρωταγωνιστούν : ΖΑΝ ΓΚΑΜ- 
ΠΕΝ ■ ΜΙΡΕΤ ΜΠΑΛΕΝ.

16. SPIEGEL DES LEBENS
Μέ τήν ΠΑΟΥΛΑ ΒΕΣΣΕΛΥ.— Σκηνοθεσία : ΓΚΕΖΑ ΦΟΝ 
ΜΠΟΛΒΑΡΥ.

17. Ο 13— ΕΝΟΡΚΟΣ Μ1ΣΕΛ μοργκαν . ΖιΛΜΠερ ΖΙΛ - ΡΑΙΜΥ.

18. Ο ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Πρωταγωνιστούν : ΣΑΡΛ ΒΑΝΕΛ, ΖΑΝ ΓΚΑΛΛΑΝ, 
ΦΕΔΩΡ.— Σκηνοθεσία : Α. ΦΕΣΚΟΥΡ.

19. Ο ΚΑΤΑΚΤΗΤ ΗΣ τθύς ΜΠΕΡΡΥ - ΛΟΥΣΙΕΝ ΜΠΑΡΟΥ, ΝΤΑΝΙΕΛ ΠΑ
ΡΟΛΑ - ΑΡΛΕΤΤΥ.— Σκηνοθεσία : ΜΑΡΚ ΑΛΛΕΓΚΡΕ.

20. PUPPENPEE Σκηνοθεσία : Ε. ΕΜΟ.— Μέ τούς ΜΑΓΔΑ ΣΝΑΤΔΕΡ - ΒΟΛΦ 
ΑΛΜΠΑΧ PETTY - ΠΑΟΥΛ ΧΑΙΡΜΠΙΓΚΕΡ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ:

ΕΜΜ. Λ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
EMM. ΜΤΤΕΝΑΚΗ 1Β· ΤΗΛ. 28'734 ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: · Κ*ΛΟΤΗΡΟΜΛΝ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ:

ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7 - ΤΗΛ. 28*95 Σ. ΜΑΛΛΑΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΗΜ —Αί ταινίαι ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ, ΑΡΧΙΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ, MANON, 
ΑΥΡΙΟ ΒΡΑΔΥ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ τών όποιων τό «γύρισμα» είχε άναβληθή λόγφ τών τελευταίων 
έν Εύρώπη γεγονότων, πρόκειται ν’ άρχίσουν κατασκευαζόμεναι όριστικώς πλέον έντός όλίγ .
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ
Έτησία συνδρομή Δραχ.600
Αί ουνίρομαΐ Απαραί
τητης προπληρώνονται

ΕΤΟΣ ΙΕ'ΑΡΙΘ. 19 (432)

1 11 11Τ Ι±

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΕ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άριβ. 43 

ΚΑΤΟ ΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟν ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 12 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΝ 
’Αριθ. Τηλεφώνου : 52-400

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

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

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαίτεροι συμφωνίαν 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΜΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΣΤΙΑ,,

Ή σοφή καί πανδαήμων «Εστία’, είς ένα τών | 
«Κόσμων της» τής 12ης δδεύοντος, άφοΰ έναβρυνο- | 
μένη Ισχυρίζεται δτι ένεργείαις της τό Κράτος άπη 
γόρευσε πέρυσιν τήν κατά 5 δαρχ. Οψωσιν τών είσι I 
τηρίων Α'. θέσεως τών κεντρικών Κινηματοθεάτρων 
πρώτης προβολής, Επιλαμβάνεται ήδη τής προστα
σίας τών διευθυντών των καί ζητεί τήν παρέμβασιν 
τοΰ Κράτους, ϊνα παύσουν νά.... τούς έκμεταλλεύων- 
ται.... τά διεθνή Γραφεία παραγωγής ταινιών, οί δι- 
ευθυνταί τών δποίων Ίσραηλΐται, ζητούν ... υπέρογκα 
ποσοστά φθάνοντα τά 40—50 ο)ο τών εισπράξεων κοί 
έκτός τούτου τούς ύποχρεώνουν νά παίζουν καί έργα 
στερούμενα... πάσης άξίας!

Πιθανώς είς άλλα ζητήματα ή άθηναϊκή 
συνάδελφος νά λέγη τήν άλήθειαν καί νά 
κρίνη μέ τήν όρθότητα άντιλήψεως τής πολυχρονίου 
της πείρας.

Δυστυχώς, δμως, έπί τοΰ προκειμένου θέματος ού- 
δεμία παράγραφος τοΰ «Κόσμου» της εύσταθεΐ Πρώ
τον διότι τό Κράτος δέν Επέβαλε τήν μή Οψωσιν 
τής τιμής τών εισιτηρίων ούδ* ένεργείαις της έγένετο 
ή άπλή σχετικώς σύστασις τοΰ ‘Υπουργού τής ’Αγο
ρανομίας δπως εί δυνατόν, άποφευχθή ούτη, ώς έ
γένετο. διότι καί οί διευθυνταί των κατενόησαν δτι 
έκ τής έφαρμογής της άλλοΐα τών παρ’ αύτών προ- 
σδοκομένων θά έπήρχοντο άποτελέσματα- Δεύτερον 
δέ, διότι ή είσαγωγή τών ταινιών δέν γίνεται άπό 
τούς παραγωγούς, καί φυσικά δέν εύσταθή δ ίσχυρι 
σμός δτι αύτοί εϊνε οί έκμεταλλευταΐ καί δυνάσιαι 
καθ’ ών έκστρατεύει-

Φαίνεται δμως, δτι ή καλή κάγαθή «’Εστία» έ 
γραψεν έν προκειμένφ Ελαφρά τή καρδία είσηγήσει 
γνωστών της Ενδιαφερομένων, είς τήν καλήν πίστιν 
τών όποίων έδωκε περισσοτέραν πίστιν έκείνης πού 
ήξιζον. Διότι, άλλως, θά έφρόντιζε νά πληροψο- 
ρηθή ύπό ποιους δρους γίνεται ή είσαγωγή καί έκ- 
μετάλλευσις ταινιών είς τήν χώραν μας καί ποιοι 
τάς διαθέτουν εϊς τούς διευθυντάς Κινηματοθεά
τρων. ‘Οπότε θά έμάνθανεν τά έξής: Πρώτον δτι οί 
παραγωγοί—άσχέτως άν εϊνε ίσραηλΐται ή όχι—δέν 
έρχονται είς ούδεμίαν έπαφήν μέ τούς δήθεν θύ
ματά των διευθυντάς Κινηματοθεάτρων Δεύτερον 
δτι τήν εισαγωγήν καί έκμετάλλευσιν διενεργούν 
Έταιρίαι όμόρρυθμοι, έτερόρρυθμοι, άνώνυμοι ή 
απλά Γραφεία ιδιωτών τών όποίων άπαν τό προ
σωπικόν άπό τοΰ διευθυντοΰ μέχοι τοΰ τελευταίου 
γκρούμ εϊνε "Ελληνες πολϊται καί ύπήκοοι. Τρίτον 
δτι δέν ύπάρχουν ταινίαι έστερημέναι πάσης άξίας, 
άλλά ταινίαι διαφόρων κατηγοριών μέ άξίαν καί 
τών όποίων τό κόστος ποικίλλει άναλόγως τής πο
λυτελείας τής σκηνοθεσίας των καί τοΰ κοινοΰ δΓ 
δπροορίζονται, δεδομένου δτι δλοι δέν έχουν τάς

αύτάς καλαισθητικάς άντιλήψεις καί τήν αύτήν μόρ 
φωσιν κοί δτι δέν συχνάζει πάντοτε τό αύτό κοινόν 
είς τούς Κινηματογράφους. Τέταρτον, δτι τό πο’σο- 
στόν 40— 51 ο)ο έπί τών είσπράξεων δέν γίνεται έκ· 
βιαστικώς. δτι ισχύει άπό τής ουστάσεως Κινηματο
θεάτρων έν Άθήναις καί δτι τέλος δέν δύναται νά 
θεωρηθή καθόλου ύπέρογκον (κατά μέσον δρον φθά
νει τά 30 ο)ο) έφ’ δσον οί ίδικοί μας θίασοι προ
σφέρουν ώς άνώτατον δριον ένοικίου είς τούς διευ- 
θυντάς θεάτρων ένα 20 ο)ο έπί τών είσπράξεων καί 
δταν τέλος οί ίδιοκτήται τών άκινήτων ζητούν ένα 
25 ο)ο έπ’ αύτών! νΗ μήπως φρονεί ή «’Εστία» δτι 
δικαιούται ό ιδιοκτήτης τού «’Αττικού» φερ’ είπεΐν, δ 
δαπανήσας πρό δεκαετίας 400 χιλιάδας δρ αί όποΐαι 
άπεσβέσθησαν δίς τούλάχιστον έιτοτε περίπου, νά 
λαμβάνη 2 000.000 διά τόκον τού ούτως άποσβεσθέν- 
τος κεφαλαίου καί δτι δταν ό Α’ έγχώριος όπερετ- 
τικός θίασος λαμβάνει τά 80 ο)ο τών εισπράξεων, δ 
ύπό τής ταινίας Εκπροσωπούμενος θίασος τήςΓκάρ- 
μπο, τού Σάρλ Μπουαγιέ, τού “Εμιλ Γιάννιγκς καί 
τού Μπενζαμΐνο Τζίλλι εϊνε έκβιαστής άπαιτών τά 
40—50 ο)ο ;

Τό μόνον σημεΐον πού έχει... κάπως δίκαιον ή 
«’Εστία» εϊνε τό δτι τά Ελληνικά Γραφεία εισαγω
γής ταινιών—Ίσραηλΐται είπαμε δέν ύπάρχουν—έ- 
πιβάλλουν είς τούς διευθυντάς Κινηματογράφων ώ- 
ρισμένον άριθμόν φίλμς καί δτι δέν τούς Επιτρέ
πουν νά δουν πρό τής προβολής ώρισμένα τοιαΰτα.

Πράγματι οί κάτοχοι τών ταινιών δέν δείχνουν ώ- 
ρισμέ-α φίλμς είς ώρισμένους διευθυντάς Κινηματο
θεάτρων διότι δέν ύπάρχει λόγος νά τά έπιδείξουν 
έφ’ δσον οδτοι δέν εϊνε είς θέσιν νά τά κρίνουν καί 
τά Εκτιμήσουν. Διότι, έρωτώμεν, προκειμένου δΓ ένα 
φίλμ πού ή ύπόθεσίς του έχει ληφθή άπό τό έργον 
Evoc Τολστόϊ. ένός Ντοστογέφσκυ, ένός Μπέρναρ 
Σώ ή Λούντβιχ. είς τό όποιον πρωταγωνιστεί μιά 
Γκάρμπο ένας Σάρλ Μπουαγιέ, ένας Μπλανσάρ ή 
ένας Γιάννιγκς καί σκηνοθέτης εϊνε δ Ράϊ'χαρτ, τί 
γνώμη μπορεί νά έχη δ διευθυντής τού Κινηματο
θεάτρου πού ρωτούσε ποιός εϊνε δ Μπενζαμΐνο 
Τζίλι ; Τάς ταινίας τού είδους αύτοΰ, λοιπόν, έφ’ 
δσον δέν ύπάρχει διευθυντής Κινηματοθεάτρου 
δυνάμενος νά τάς κρίνη καί τάς έκτιμήση κατ’ 

άξίαν, τάς Επιβάλλουν, διότι άν τοΰ τάς προβάλ
λουν καί άπορριφθούν θά τούς μείνουν καί θά ζη 
μιωθοΰν, έφ' δσον θά γνωσθή δτι τάς είδε δ διευ
θυντής τού τάδε Κινηματοθεάτρου καί τάς άπέρ- 
ριψε. Καί κάθε ταινία άγοράζεται άντί Εκατοντάδων 
χιλιάδων φράγκων. ’Επίσης εϊνε άληθές δτι μεταέύ 
τών ταινιών τής μεγάλης τιμής, πού τούς Επιβάλ
λουν ή πού αύτοπροαιρέτως Εκλέγουν, τούς ύπο
χρεώνουν νά πάρουν καί άλλας μικροτέρου κόστους.
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Αλλά καί αύτό γίνεται ύπό ώρισμένας προϋποθέ
σεις καί πρός τό κοινόν συμφέρον. Οί εισαγωγείς 
τών ταινιών, οί διακυβεύοντες έκατομμύρια είς τήν 
έπιχείρησίν των, άνθρωποι πείρας καί μορφώσεως 
δχι τυχούσης, γνωρίζουν δτι εις ώρισμένας περιό
δους τής σαιζόν συχνάζει είς τούς Κινηματογρά 
φους καί ώρίσμένον πλήθος, τοΰ όποιου τό γούστο 
καί αί άξιώσεις καί ή διανόησις είνε άντικρυς άν 
τίθετοι πρός έκείνας τοΰ κοινοΰ που συχνάζει είς 
τα Κινηματοθέατρα τόν λοιπόν χρόνον. Δίδουν συνε 
πώς τά φίλμς πού θ' άρέσουν, ώστε δημιουργουμέ- 
νης κινήσεως νά λάβουν καί αύτοί καί τό χρήμα πού 
διέθεσαν διά τάς έν λόγφ ταινίας καί τό λογικόν 
κέρδος των. “Ωστε.,, μηδέν έκμετάλλευσις καί έν 
προκειμένφ άλλ’ άλληλουχία τακτικής μεταξύ παρα
γωγών καί εισαγωγέων: "Οπως κάθε ‘Εταιρία πα
ραγωγής φίλμς διαθέτουσα ένα ποσόν ώρίσμένον έ- 
τησίως, λέγει, θά κάμω μέ αύτό τόσα φίλμς Α τόσα 
ΑΑ καί τόσα ΑΑΑ, έτσι καί ό είσαγωγεύς "Ελλην κα
νονίζει δτι θά φέρη μέ τά κεφάλαια πού διαθέτει 
τόσα φίλμς έξ έκάστου είδους διά νά τά διαθέση 
κατ’ έποχήν καί κατηγορίας κινηματοθεάτρων.

’Αλλά καί είς τό ζήτημα -ςών... έν’Ιταλία συμβαι 
νόντων δέν είνε καλώς πληροφορημένη έπί'τοΰ θέ
ματος αύτοΰ ή «Εστία». Διότι δέν ύπάρχει έκεΐ ού 
δεμία έκμετάλλευσις τών φίλμς ύπό τοΰ Κράτους. ’Α
πλώς δ κ. Μουσσολίνι ήξίωσεν δπως έφ’δσον ή’Ιτα 
λική παραγωγή δέν ήτο έπαρκής διά τήν ζήτησιν, αί 
είσαγόμεναι έξωθι ταινίαι ντουμπλάρονται εις τήν 
’Ιταλικήν γλώσσαν δπερ καί γίνεται.

.Βεβαίως έχει δίκαιον ή «Εστία» είς τό δτι έξ αιτίας 
τών ταινιών διαρρέει εις τό ’Εξωτερικών συνάλ
λαγμα· Άλλά ή διαρροή δέν είνε δυνατόν ν’ άπο- 
ψευχθή ή νά μειωθη παρά μόνον άν ύπάρξη παρα
γωγή Ελληνική Συνεπώς άν ήθελεν ή «’Εστία» νά 
προσφέρη ούσιαστικήν ύπηρεσίαν εις τόν τόπον, δέν 
θά έμάχετο περί.·, όνου σκιάς έκστρατεύουσα κατά 
...φανταστικών Ισραηλιτών έκμεταλλευτών άλλά θά 
έχρησιμοποιοΰσε τό κΰρος της δπως συνηγορήση 
διά τήν ίδρυσιν μιας μεγάλης ’Ελληνικής έταιρίας 
παραγωγής ταινιών , έκ τής όποιας δχι μόνον οί 
ίδρυταί κεφαλαιούχοι θά έκέρδιζον άλλά καί ένας 
δλόκληρος κόσμος παντός έπαγγέλματος θά έξεύ- 
ρισκεν έργασίαν. "Η νομίζη δτι οί μεταβάλλοντες 
τά κεφάλαιά των είς τσιμέντα, τούβλα καί άμμον 
διά νά Ιδρύσουν οικοδομικά μεγαθήρια μάτην άνα- 
μένοντα ένοικιαστάς, θά έζημιοΰντο άν τά διέθεταν 
διά τήν δημιουργίαν Ελληνικών Φίλμς;

Άς έξετάση καλλίτερα τά πράγματα ή διεύθυν- 
σις τής «Εστίας» καί θά πεισθή δτι πολύ έπιπολαί- 
ως έπελήφθη τοΰ ζητήματος καί ύπέπεσεν είς άσυγ-. 
χωρήτους διά τό κΰρός της άνακριβείας δπως καί 
τό δτι κτίζονται δύο νέοι κινηματογράφοι, μολονότι 
τοΰτο ούδεμίαν έχει έπίδρασιν—άληθές ή μή —έπί 
τοΰ ύπό συζήτησιν θέματος.

Περαίνοντες θά έκφράσωμεν τήν άπορίαν μας 
καί διά τό δτι ή «’Εστία» ή κατ’ έπανάληψιν γρά- 
ψασα ύπέρ τών Ελλήνων ’Ισραηλιτών, έκφράζεται 
μέ τόσον πάθος έναντίον των βάσει μιας άσυστά- 
του πληροφορίας δτι όμοεθνεϊς των δυναστεύουν 
καί έκμεταλλεύονται τούς διευθυντάς Κινηματοθεά
τρων. Διότι καί άν άκόμη οί παραγωγοί τών είσα- 
γομένων ταινιών είς τούς όποιους περιέρχεται τό 
έξαγόμενον πρός τοΰτο συνάλλαγμα ύποτεθή δτι 
είναι 'Εβραίοι τής ’Αμερικής, τί σημασίαν έχει τό 
πράγμα; Έφ’ δσον ήμεΐς δέν έχομεν ίδικήν μας 
παραγωγήν τί θά έκερδίζομεν άν έπρομηθευόμεθα 
τά άναγκαιοΰντα φίλμς άπό γάλλους, άγγλους, 
σουηδούς, γερμανούς ή Ιταλούς; Καί έφ’ δσον ά 
κόμη ύπάρχει ή περίπτωσις τής άνταλλαγής τών 
προϊόντων καί ό συμψηφισμός, πρός τί ή σχετική συ- 
ζήτησις ;

Περαίνοντες, θά παρατηρήσωμεν εις τήν«Έστίαν» 

δτι κακώς έπικαλεϊται τήν παρέμβασιν τοΰ Κράτους 
διά τόν καθορισμόν άνωτάτου όρίου έκμισθώσεως 
τών ταινιών, διότι έδώ δέν πρόκειται περί είδους 
πρώτιστης άνάγκης δπως δ άρτος καί τά δσπρια, 
άλλά περί.θεάματος δπου κανείς θά μεταβή δταν 
άσφαλίση δλας τάς λοιπάς του άνάγκας. ’Εκτός αύ· 
τοΰ δμως τό πώς νά καλυφθοΰν τό τεράστιον κόστος 
ένίων ταινιών καί τά λοιπά έξοδα τής εισαγωγής 
των, μόνον ό άγοραστής είσαγωγεύς της δύναται νά 
κανονίση Ο «Κινηματογράφος» είς τήν χώραν μας, 
έξ οΰ τόσα καί τό Κράτος κερδίζει καί έκ τοΰ δ- 
ποιου τό_σαι οίκογένειαι άποζοϋν, καλά έξελίσσίται 
καί καλώς προοδεύει, ώστε νά μή χρειάζεται τήν 
αύτόκλητον κηδεμονίαν ούδενός. ’Εάν δέ οί είσηγη- 
θέντες εις τήν «Εστίαν» τά δσα άβάσιμα έγραψε 
νομίζουν δτι διά τά 1—2 έκατομμύρια πού διέθεσαν 
διά νά γίνουν διευθυνταί Κινηματογράφων δέν τούς 
άρκοϋν τά δσα έπί τών κεφαλαίων των σήμερον 
κερδίζουν, άς άλλάξουν_έπάγγελμα ή άς γίνουν καί 
αύτοί εισαγωγείς ταινιών διά νά μή τούς έκμεταλ- 
λεύεται κανένας καί άς παύσουν νά διαβάλλουν ού- 
τως ύπούλως μίαν τάξιν έπαγγελματιών ποΰ μέ 
κίνδυνον προφανή, διά τούς είδότας τά πράγματα, 
τών κεφαλαίων των, προσπαθούν νά κερδίσουν τόν 
βιοπορισμόν των χωρίς ούδένα νά βλάπτουν, άλλ' 
άπεναντίας καί είς τό κράτος προσφέρουν έκ φόρου 
εισαγωγής, έπιτηδεύματος, κύκλου έργασιών καί κα
θαρός προσόδου καί έργασίαν προσφέρουν είς ένα 
πλήθος, ύπαλλήλων καί άλλων έπαγγελματιών.

«Εστία» έξετάζουσα τά πράγματα καλλίτερον 
θά πεισθή δτι έσφαλε πολύ έν προκειμένφ καί θά 
το άναγνωρίση. Διότι δμολογουμένως ούδέποτε τήν 
διέκρινε κακή πρόθεσις. W.

Mil ΕΞΜΡΕΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΣ
"Ενα κοκταίηλ-πάρτυ συνεκέντρωσεν τούς καλυ

τέρους διευθυντάς όρχήστρας τούς καλυτέρους διευ- 
θυντάς όρχήστρας τών Παρισίων στήν αίθουσα τής 
«Φόξ Εύρώπα·, δπου προεβλήθη ή ταινία «Ξανανθί
ζουν τά Ρόδα». “Ολοι κατεχειροκρότησαν τό περί
φημο αύτό μουσικορωμαντικό φιλμ πού άπό έβδο- 
μάδες τ_ώρα κυριολεκτικά θριαβεύει στό Παρίσι.

_ Άφοΰ μ’ έπιτυχία πέρασε τήν τρομερή έβδομάδα 
τών συνταρακτικών πολιτικών γεγονότων, τό «Ξα
νανθίζουν τά Ρόδα» ήρχισεν μίαν νέαν σειράν πα
ραστάσεων πού θά διαρκέσουν άσφαλώς πολύ.

Είς τό κοκταίηλ-πάρτυ ήσαν προσκεκλημένοι καί 
οί διευθυνταί τών Ραδιοφωνικών σταθμών πού μετα
δίδουν συχνά τήν περίφημη μουσική τοΰ "Ιρβιγκ 
Μπέρλιν, συνθέτου τών μελωδιών τοΰ φίλμ.

’Επ' εύκαιρία οι κρατικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί 
μετέδωσαν δλα τά τραγούδια τής ταινίας «Ξαναν
θίζουν τά _Ρόδα». ’Επίσης άπό τόν Ραδιοφωνικόν 
σταθμόν .τοΰ Λουξεμβούργου μετεδόθη μία βιογρα
φία τοΰ "Ιρβιγκ Μπέρλιν έπί τή βάσει τοΰ μουσικού 
του έργου.

Τό -ξανανθίζουν τά Ρόδα» θεωρείται σήμερον 
άπό τις μεγαλύτερες έπιτυχίες τής όθόνης.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ <5»ά ιι)ν χειμερινήν περίο 
Λαν πλήρες μηχάνημα Λ Λίλοϋντοζ Cinemecca 
nica μινιέΐο 1938 μβτά μηχανής πβοβολήί, 
βΐς τιμήν αυμφέρουααν. ΙΙΚη^οφοοΙατ : 
θοαμόπουλον, Δββάδβιαν, 

i n °

ρινή δπως τήν γνωρίσαμε στό «Άκου, βλέπε, 
σώπα >.

Συμπέρασμα: Φίλμ χωρίς άξιώσεις, μέ άρκετά 
μειονεκτήματα, πού τό σώζουν ή παρουσία καί τά 
τραγούδια τοΰ Τίνο Ρόσσι. Κατα τήν προβολή του 
στόν «Όρφέα» έσημείωσε σημαντικήν έπιτυχίαν.

Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή Warner Bros
ΟΙ ΕΡΑΣΤΑΙ
(The great Garrick)

■Ομιλούσα άγγλιστί Προεβλήθη στόν « Ορφέα» 
Έκμετάλλευσις: Γουώρνερ—Φ· Νάσιοναλ Φίλμς

Ό Ντάβιντ Γκάρρικ υπήρξε ένας άπό τούς μεγα- 
λυτέρους ήθοποιούς τοΰ άγγλικοΰ θεάτρου. Ή στα
διοδρομία του (ήκμασε κατά τόν 18ον αιώνα) ποικίλ
λεται άπό διάφορα έπειοόδια καλλιτεχνικά καί.έρω- 
τικά άπό σκανδαλάκια καί τά άνέκδοτα πού τόν 
άψοροΰν δέν παύουν νά κυκλοφορούν καί μέχρι σή
μερον άκόμη. Ό συγγραφεύς τοΰ σενάριο, ό γνω
στός μας Ούγγρος Έρνεστ Βάϊγντα, έπηρ_ρεασμ,ε- 
νος άπό τήν θρυλικήν φυσιογνωμίαν τοΰ .ήρωός 
του άφησε τήν φαντασίαν του νά δργιάση, Έγρα
ψε κάτι τό δποΐον δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ τήν 
ιστορικήν άλήθειαν. Άλλά εις .αντάλλαγμα, τό ερ
γον του έχει πρωτοτυπίαν, χιούμορ, δροσιά, κέφι, 
καλό διάλογο, καί δσάκις τού δίδετει ή ευκαιρία, 
αίσθημα. Ή σκηνοθεσία όφείλεται στόν Τζεημς 
Γουώλς υπό τήν καλλιτεχνικήν έποπτειαν τοΰ Μέρ- 
βιν Λέ Ρόϋ. Τά μικροσφάλματα καί ιδίως τά ιστο
ρικά, δέν λείπουν. Άλλά γενικά ικανοποιεί Άπό 
τούς ήθοποιούς άμίμητος δ Έντο.υαρντ Εβερετ 
Χόρτον. Τό παίξιμό του προκαλεΐ άβίαστο. και 
πλεύσιο γέλοιο. Ό Μπράϊαν Άχε.ρν άποκαλύπτε^ 
ται, ήθοποιός ύπολογίσιμος. Στό δύσκολο ρόλο του

I Ντάβιντ Γκάρρικ, πού μπορούσε πολύ εύκολα νοι 
| γυρίση οτό γελοίο κατορθώνει νά βγή νικητής και 
ί νά δείξη ένα πλούσιον σέ . ποικιλίαν ταλέντο. Η 
| γλυκειά, ώμορφη καί φίνα άρτίστα Όλίβια ντε Χα- 
I βιλαντ βαδίζει σιγά άλλά σταθερά πρός την παγκό- 
1 σμιον δόξαν ,
I Γενικά τό φίλμ, μέ τήν πρωτότυπη υποθεσίν του, 
ΐ τά κωμικά έπεισόδια πού τήν .ποικίλλουν καί μέ 

τούς καλούς ήθοποιούς του, ήρεσεν . άρκετά στό 
! κοινόν μας, πράγμα πού φαντάζομαι δτι θά συμβη 
I καί δπουδήποτε άλλοΰ προβληθή.

Βίων Παπαμιχαλης

\ Παραγωγή cipra

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΛΑΦΑΡΖ
([/affaire Lafarge)

'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Ρέξ»
Έκμετάλλευσις: Άμολ. Βουλγ. καί Α.Ε.Κ.Ε.

Σκότωσε ή Μαρί Λαφάρζ τόν άντρα της; Η ύ- 
πόθεσις Λαφάρζ τελείωσε σέ μιά δίκαιη κρίση ή 
σέ μιά καινούργια δικαστική πλάνη; Σέ τούτα τά 
έρωτήματα, πού βασάνισαν καί χώρισαν έδ^ώ κι 
εκατό κοντά χρόνια τή Γαλλία—δπως κι εμάς σε 
μιάν άνάλογη ύπόθεση έδώ καί λίγους μήνες— δ 
Πιέρ Σενάλ δέ δίνει άπάντηση, καί κατά τούτο 
άλλάζει ή ταινία του άπ’ τ’ άλλα « δικαστικά» φίλμ. 
Εκείνα πέρνουν μιάν όποιαδήποτε θέση στήν υπό
θεση, άποδείχνουν συνήθως πώς δ καταδικασμένος

Παραγωγή 20th Century-Fox
ΑΣΤΕΡΙ TOY ΒΟΡΡΑ 

(Happy landing)
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «’Αττικόν» I 

dubbing
Έκμετάλλευσις: Σκούρας Φίλμς

Ή διάσημος Σκανδιναυή παγκόσμιος πρωταθλή 
τρία τοϋ πατινάζ Σόνια Χένι έξελίχθη σέ κινηματο
γραφικόν «άστέρα» πρώτου μεγέθους. Τά δημοψη
φίσματα τούλάχιστον πού γίνονται στόν Νέον Κό
σμον τήν φέρουν μεταξύ τών δέκα δημοφίλεστέρων 
«άστέρων» τής Αμερικής. Γιά μάς αύτή ή άπότομος 
λατρεία τών 'Αμερικανών φαίνεται ύπερβολική. Αύτό 
δμως δέν μάς εμποδίζει νά παραδεχθώμεν δτι ή 
Σόνια Χένι είναι προικισμένη μέ μιά χαριτωμένη 
άφέλεια, πού τήν καθιστά πολύ συμπαθητικήν. Στό 
ύπό κρίσιν έργον είναι άσυγκρίτως καλλίτερη άπό 
τήν περυσινή της δημιουργία. Σύντροφοί της αύτήν 
τήν φοράν είναι ό Τσεζάρ Ρομέρο, πολύ καλός σ’ 
ένα ρόλο έρωτολήπτου καί φανφαρόνου μουσικού, 
καί δ Ντον Άμίτσε, μάλλον άσήμαντος.

Τό φίλμ άξίζει κυρίως γιά τά ώραιότατα νούμε
ρα τοΰ πατινάζ πού παρουσιάζει καί τά όποια 
δμολογουμένως άξίζει νά τά δη κανείς. Άλλωστε 
ή ρεζί όφείλεται είς τόν Ρόϋ ντέλ Ρούθ, πού. έχει 
άποκτήσει ειδικότητα σ’ αύτοΰ τοΰ είδους τά έργα.. 
Τήν ύπόθεσιν άποφεύγομεν νά τήν κρίνωμεν, γιατί 
σ’ δλες τις ρεβύ φεερίκ παίζει κατά κανόνα δεύτε- 
ρεύοντα ρόλο.

Τό φίλμ, λόγφ τής παρουσίας τής Σόνια Χένι, 
παρουσιάζει άρκετήν έμπορικότητα.

Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή Ullmann
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΒΡΑΔΥΕΣ 

(Au sons des guitares) 
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν Όρφέα» 

Εκμετάλλευσις: Φ Κολλάρος καί Σια

Τό φίλμ αύτό μάς έρχεται κάπως άργά. Άν 
προεβάλλετο πριν άπό τίς «Ναπολιτάνικες βραδυές», 
άσφαλώς θά ήρεσεν άρκετά στό κοινόν μας. Σήμε
ρον ή σύγκρισις μεταξύ τών δύο. έργων είναι άνα 
πόφευκτη, γιατί άνήκουν στήν ίδια κατηγορία, καί 
αύτό ζημιώνει σηματτικά τό ύπό κρίσιν.

Εύτυχώς πρωταγωνιστεί δ Τίνο Ρόσσι, δ καντσο- 
νετίστας τής μόδας, πού κατέκτησε μέ~τήν πρώτη 
του έμφάνιση τήν συμπάθειαν τού κοινοΰ μας καί 
αύτό άρκεΐ γιά τήν έμπορική πλευρά τοΰ φίλμ. Ά- 
πόδειξις δτι σέ μιά καί μονάχα μέρα παρακολού 
θησαν τό φίλμ περισσότεροι άπό τέσσαρες χιλιάδες 
θεαταί, καί αύτό σέ έποχή τελείως άκατάλληλη.

Στής «Ερωτικές βραδυές» ό Ρόσσι ύποδύεται 
ένα ρόλο άνάλογον μέ έκεϊνον πού τόν πρωτογνω- 
ρίσαμε. Ώς ήθοποιός δέν μάς ένθουσιάζει, άλλά ώς 
φωνή είναι άσφαλώς άπό τίς γλυκύτερες πού έχομε 
άκούσει. Τό μεγαλύτερον άλλωστε θέλγητρον τοΰ 
φίλμ είναι τά τραγουδάκια του, πού έκτελεϊ ό 
Ρόσσι μέ τήν γνωστή μαεστρία του.

Τό σενάριο όφείλεται στόν "Υβ Μιράντ. Δέν μπο
ρεί άσφαλώς νά καταλογισθή στις έπιτυχίες τοΰ 
έκλεκτοΰ γάλλου συγγραφέως. Άπό τους ηθοποιούς 
έξαίρετος δ Πώλ Άζαΐς. Ό μακαρίτης Πωλαί ύπερ
βολικός δπως πάντοτε, καί ή προκλητική Νίτα Ρα
γιά δέν είχε φθάσει άκόμη στήν έξέλιξι τήν σημε
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πλήρωσε γιά έγκλημα πού δέν έκανε. Ό Σενάλ— 
άλλο ένα χαρακτηριστικά τής τέχνης του-σ’ άφήνει 
σ’ άμψιβολία ώς τό τέλος Κάτι σοΰ λέει πώς ή 
Μαρί Λαφάρζ είναι άθώα θΰμα συμπτώσεων καί 
μίσους Μά πάλι έρχονται στιγμές, πού πιστεύεις 
πώς ίσως νά τόν σκότωσε αύτή μπερδεμένη στό 
στρόβιλο τής άπέχθειας, τής σιχαμάρας γιά τό 
φριχτό περιβάλλον της. Στό θέμα αύτό έργάστηκε 
ό Π Σενάλ Κι’ έδειξε γιά μιάν άκόμα φορά τήν 
ικανότητά του στή δημιουργία άτμόσφαιρας Τής 
πνιχιικης έπαρχιώτικης _άτμόσφαιρας τοΰ «πύργου· 
τοΰ Λαφάρζ, τοΰ βουβοΰ σιίιτιοΰ μέ τις τρομαχτικές 
σκιές καί τούς άποκρουστικούς κατοίκους. "Ολη ή 
έποχή μέ τίς δεισιδαιμονίες της-μεσαιωνικά άπο- 
μεινάρια—ζωντανεύει ζωηρά, ύπογραμμισμένη άπ’ 
τή μουσική τοΰ Ζ. Ώρίκ- Τό φιλμ δλο περνιέται άπό 
έναν δυνατό ρεαλισμό. Κοστούμια, ρυθμός, κίνηση 
πλήθους άψογα. Ό Σενάλ κίνησε τούς ήρωές του 
δσο μποροΰσε καλύτερα, οί ήθοποιοί του δμως δέν 
τόν βοήθησαν δλοι: 'Η Μαρσέλ Σαντάλ στάθηκε 
κατώτερη άπ’ τόν προορισμό της

Καλή γ.ά κοσμικές κυρίες, άνίκανη δμως γιά μιά 
τραγική Μαρί Λαφάρζ. Έπιτηδευμέντ στό παίξιμο, 
μιά ψυχρότητα στόν τόνο τής φωνής. Ό Πιέρ Ρε- 
νουάρ άντίθετα «ύπερέπαιζε·. Παρουσίασε τόν κτη
νώδη,, βίαιο έπαρχιώτη, πού παντρεύεται γιά νά έξα- 
σφαλίση μιά μόνιμη συντρόφισσα τοΰ κρεββατιοΰ, 
πάρα πολύ θορυβώδη καί νευροσπαστικό. Δέν τοΰ 
λείψανε δμως οί καλές στιγμές δταν κατώρθωνε νά 
συγκρατιέται. Ό "Εριχ Φ. Στροχάϊμ σ’ έναν ταίρια· 
χτό του ρόλο ικανοποιητικός—δυσκολεύεται τρομε
ρά άπ’ τή γλώσσα, πού τήν προφέρει άνυπόφορα. 
Ή Sylvie (θυμόσαστε τήν άρτίσια καί κατσιβέλα 
γυναίκα τοΰ Πιέρ^Μπλανσάρ στό «Carnet de bal» ;) 
δημιουργεί έναν ώραΐο ρόλο σάν μητέρα ποτισμένη 
άπ’ τόν έπαρχιώτικο φαρισαϊσμό καί τή ζήλεια γιά 
τήν ώραΐα διεκδικήτρια τοΰ γιοΰ της. Δυνατή ήθο
ποιός τοΰ θεάτρου, δοκιμάζει μέ σημαντική έπιτυχία 
τις δυνάμεις της στόν κινηματογράφο. Ό Ραυμόν 
Ρουλώ στόμφος καί μελόδραμα κι’ έπιτηδευση — δι
κηγόρος έν δράσει τέλος πάντων. Ή Συλβέτ Φιλλα- 
σιέ —ή άφωσιωμένη ώς τή θυσία καμαριέρα—, ή 
Μαργκό Λιόν, ό Μπερξερόν, ό Παλώ κρατοΰν άξιο- 
σημείωτα μικρότερους ρόλους. Ή «'Υπόθεση Λα
φάρζ» σημείωσε έπιτυχία στό κοινό, πού δέχεται 
πάντα πρόθυμα τά φιλμ δπου άνακατεύεται μυστήριο, 
μεγάλα λόγια, λίγος ξεφλουδισμένος αίσθηματισμός 
καί άναπάντητα έρωτηματικά. Μάριος Σύιλας

Υ. Γ. Τό τελευταίο σημείωμά μου γιά τό .Βλέπε..· 
άκου...σώπα.. » προκάλεσε μιά διαμαρτυρία. Ό κ. 
Ζερβός μου θυμίζει πώς ό «Ignace» δέν είναι ή 
πρώτη ταινία τοΰ Φερναντέλ στήν ’Ελλάδα. Πέρσι 
τό γραφείο του έφερε τή «Josette· (Scav ή τύχη κυ· 
βερνα). "Εχει δίκιο ό κ Ζερβός, κι’ έγώ ό ίδιος άλ
λωστε στό σημείωμά μου .’Αρι&μοί, παραβολές χα· 
συμπεράσματα* (φύλλο 12) τό άναγνώρισα σάν έν’ 
άπ’ τά καλύτερα γαλλικά φίλμ τής χρονιάς ’Επειδή 
δμως τό χειμώνα ή «Josette» πέρασε άθόρυβα (τό 
καλοκαίρι είχε, δπως μαθαίνω, μεγάλη τύχη) κι’ 
έπειδή στό «Carnet de bal» πολύ λίγο έδειχνε τίς 
ίκανότητές του δ Φερναντέλ, γι’ αύτό είπα τόν 
«Ignace» τήν πρώτη του έμπορική μεγάλη ταινία. 
"Ας έξηγηθή λοιπόν έτσι ή, δχι κι’ δλότελα άκού» 
σια, παραδρομή μου. Μ. Σ.
Παραγωγή Gladiator

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ
(ba maison du Maltais) 

"Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 
Έκμετάλλευσις Άν. Κιν. Έταιρία

“Εν’ άσπρο, μεγάλο, άκανόνιστο χτίριο, πού τό 
γλύφουν τά κύματα καί τό πασπαλίζει ή άμμος, εί

ναι τό «σπίτι τοΰ Μαλτέζου». Άπό κεΐ ξεκινάει ή 
Ιστορία, πού δ Πιέρ Σενάλ πήρε γιά θέμα του. Ιστο
ρία μέ σαρκικές άγοραπωλησίες, μέ μεγάλους έρω
τες, μέ σκοτεινούς έκβιασμούς κι’άπίστευτες θυσίες. 
Τό σενάριο, άλήθεια.-άπ’ τό ρομάντσο τοΰ Jean Vi- 
ganud είναι φιηνό, Άλλά έπεσε σέ χέρια, πού μπό
ρεσαν νά τοΰ ύψώσουν τήν άξια. ‘Ο Σενάλ-βοηθού- 
μένος άπ’ τούς έξαίρετους τόνους τής μουσικής τοΰ 
Ζάκ Ίμπέρ καί τή Φωτογραφική πείρα τοΰ Κούρτ 
Κουράν , έκεΐ πού άλλος θάδινε άσημαντότη ες, έ
δωσε κάτι ένδιαφέρον. "Ενα έργο μέ άτμόσφαιρα 
καί χρώμα, δπως πάντα του. Μέ γεροδεμένες σκη
νές. Μέ τύπους περίφημα χαραγμένους. Χωρίς πλα- 
τυασμούς στίς άναπόφευκτες μελοδραματικέςσκηνές. 
Χωρίς ύπερβολές σέ τραγωδίες καί δάκρυα.

’Αντίθετα μέ τήν πρόσφατή του «Υπόθεση Λαφάρζ», 
τό «Σπίτι τοΰ Μαλτέζου» στυλώνεται άπ’ τήν ήθο- 
ποιΐα του. Είναι τό καλύτερο άτοΰ του. ‘Η Βιβιάν 
Ρομάνς.. Κάτω άπ’ τήν κορακίσια χαίτη της, δυό 
κάρβουνα μάτια καί δυό χείλια δπου άλητεύει δ πό
θος- ή στρογγυλή σάρκα της, άποθέωση τής γυναι- 
κότητας, φυλακίζει μέσα της τήν άσίγαστη φωτιά, 
πού δ μεσημβρινός ήλιος σιγοτρέφει στά κορμιά τών 
γυναικών τής Μεσογείου. "Εχει τό διάβολο στά μά
τια και τή λάβα τής Αίτνας στίς φλέβες της..‘Ο αύ- 
θορμητισμός τοΰ ταλέντου της δίνει στό πρώτο μέ
ρος τής ταινίας είναι άπροσπέλαστη στούς ρόλους 
πού περνάν άπ’ τή λάσπη-μερικές έξαίρετες στ,γμές 
Λές κι’ έχει στο αίμα της τήν άλαφρομυαλιά καί τό 
μοιρολατρικό «ζεμανφουτισμό» τών γυναικών τού 
είδους. Στίς δραματικές σκηνές είναι κατώτερη γιά 
τήν ώρα ξεφεύγει άπ’ τό άρμοστό της πλαίσιο Στούς 
άντίποδες αύτοΰ τοΰ θριάμβου τής νιότης καί τής 
ήδονικής θηλυκότητας, ή χλωμή, άέρινη Τζένυ Χόλτ, 
άπό ταινία σέ ταινία καλύτερη. Ό ρόλος τής φθισι- 
κής έταίρας τής έρχεται γάντι καί τόν άποδίδει Ικα
νοποιητικά. Μιά μεγάλη έκπληξη στάθηκε δ Νταλιό. 
Σέ κωμικούς ρόλους τόν είχαμε συνηθίσει (στίς «Να- 
πολί’ Βραδυές· τελευταία, έπαιζε τό λαγόκαρδο 
Δονζουανίσκο). Όνειροπόλο, λυρικό, παθιάρη ποιητή 
τόν ξαναβρίσκουμε. Δέν είναι ίσως άψογος στό παί
ξιμό του, πού θά ήταν άρτιο άν δέν ήταν λίγο στυ 
λιζαρισμένο Μά ή έκπληκτική άλλαγή ήταν τέτοια 
ποΰ μόνο τόπο γιά έλπίδες άφήνει κι’ δχι γιά παρα
τηρήσεις. Ό Λουΐ Ζουβέ σημειώνει μιά νέα έπιτυ
χία, σ’ένα νέο «παλιανθρωπίστικο» ρόλο Ή έκφραση 
τής μιλιάς αύτοΰ τοΰ ήθοποιοΰ είναι τόσο εύλύγι- 
στη καί πλαστική πού καί κινέζικα άν μιλοΰσε θά μπο- 
ροΰσες νά καταλάβης —άναγκάζουμαι ν’ άντιγράφω 
τόν έαυτό μου—τόν έννοια τών λόγων του μονάχα 
άπ’ τούς τόνους τής φωνής του. Ό Πιέρ Ρενουάρ δ 
μόνος τύπος πού είναι άχνά ζωγραφισμένος-άρκετά 
καλός. Κι’ ό Αίμος, μέ τό δλότελα γαλατικό μπρίο 
του, κάλλιστος. Μιά τελευταία λέξη γιά μιά μαρα
μένη δάφνη ‘Η Τζίνα Μανές, πού ζητάει στή σκιά 
τών καινούργιων άστρων νά βρή—μάταια—τή χαμένη 
της δόξα...

Ένδιαφέρον φίλμ-μ’ δλα τά μερικά έλαττώματά 
του-τό «Σπίτι τοΰ Μαλτέζου», κυρίως γιά τή σκηνο- 
θετική δημιουργία τού Πιέρ Σενάλ καί γιά τήν ύπο 
κριτική άπόδοση τών ήθοποιών. Η καλοκαιρινή νίκη 
τής Βιβιάν Ρομάνς μέ τίς «Ναπολιτάνικες βραδυές»- 
νίκη πάνω στήν έπιφυλακτικότητα τοΰ κοινού γιά 
τ’ άγνωστα όνόματα στερεώθηκε μέ τή ’‘Γυναίκα τής 
άμαρτίας,, καί ή ταινία γνώρισε στήν ’Αθήνα άξιό
λογη έπιτυχία. Μάριος Σύλλας

ΠΩ 1ΕΙΤΑΙ μηχανή Moi μηχανήματα όμι
λον ντος Κινηματογράφου κομπλέ, tl, τιμήν ιύ- 
καιρίας. Πληροφορίατ Γραφείου Α. Σαντίκου, 
ΠατηαΙων 9, ‘Αΰήνατ
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--Πρό ήμερών έγένετο ή δοκιμαστική προβολή 
τής νέας ταινίας παραγωγής Warner «Ή μικρά δρα- 
πέτις», είς ήν ντεμπουτάρει ή δεκατετραέτις Μπο 
νίτα Γκράνβιλ παρά τό πλευράν τής Ντολόρες Κο- 
στέλλο. Έχει έξαιρετικώς ένδιαφέρουσαν ύπόθεσιν 
κοινωνικού περιεχομένου, έκπλήσσει δέ τελείως ή 
φυσική καί αύθόρμητη έρμηνεία τής μικρός αύτής 
καλλιτέχνιδος.

— Στις .Τρεις γυναίκες γιά Βέρντι* δ Φόσκο 
Τζιατσέττι ύποδύεται τόν μεγάλο μουσουργό, ή Μα ' 
ρία Ζακομπίνι τή μητέρα του, ή Μαρία Τσεμποτάρι j 
τήν άοιδό Τερεζίνα Στόλτς κΓ δ Μπενζαμΐνο Τζίλλι 
τόν τενόρο Μιράτε. "Ας έλπίσουμε πώς—άπό σεβα
σμό τούλάχιστο στή μνήμη του—δέ θά κακοποιήσουν 
τόν άθάνατο συμπατριώτη τους οί Ιταλοί.

— «Στίς φλόγες τής Σαγκάης» είναι δ τίτλος μιάς 
ταινίας είς ήν πρωταγωνιστούν δ Τζώρτζ Σάντερς 
καί ή Ντολόρες ντέλ Ρίο, ή όποία «γυρίστηκε»_μέσα 
στό δραματικό περιβάλλον τοΰ σινοϊαπωνικοΰ πο
λέμου.

— Ή γνωστή μας «Κατάχρησις εμπιστοσύνης* παίχ
τηκε έπί 75 συνεχείς μέρες στό Astor τοΰ Βερολίνου- 
Περίεργη τέλος πάντων ή γερμανική συμπάθεια στά 
γαλλικά φίλμ! Κρίμα πού περιορίζεται μονάχα στόν 
κινηματογράφο...

—Ή Βαρβάρα Στάνγουϊκ καί δ Γουώρνερ Μπάξ- 
τερ πρωταγωνιστούν στήν ταινία «’Αστέρια πού σβύ- 
τουν», ή δποία περιγράφει τήν γεμάτη λύπες καί 
νοσταλγία ζωήν ένός «άστέρος» τοΰ Χόλλυγουντ 
πού άρχίζει πειά νά σβύνη.

/!-------- --------- >

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
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Τελείως ανακαινιστείς καί λειτουργών πλέον ώς Α' προβολής 
“Ηρχισε τάς παραστάσεις του μέ μιά ΕΠΙΤΥΧΙΑ :

Ο ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ 
NlllllllllflllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllUllllllillllllllllllllll·· ΠΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΠΙΜΙΙΙΗΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 

(bar du sud)

Μέ τούς ΣΑΡΑ ΒΑΝΕΛ - TANIA ΦΕΔΩΡ - ΖΑΝ ΓΚΑΛΛΑΝ 
Σκηνοθεσία Άνρΰ Φεσ κ ο ύ ρ

Ή άπόδειξις τής έπιτυχίας τοΰ έργου είναι ό ένθουσιασμός τών θεατών.

Ι. ,.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
κ. κ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ
Ειδοποιούνται οί κ. κ. συνδρομηται 

τον «Κιν. Άστέρος», οί δι οίονδήποτε 
λόγον καϋ'υστεροΰντες νά άνανεώσονν 
τάς ληγούσας αυνδρομάς των, δτι, άνευ 
άλλης είδοποιήσεως ύ·ά διακόπτεται ή 
περαιτέρω άποστολή τοΰ φύλλου.

Τούτο πρός άποφυγήν παρεξηγήσεων.
Πβριο δικόν εΚΙΝΗ Μ. ΑΣΤΗΡ»

SKAQBJI ΓΟΥ ΒΥΘΟΥ
Πρό ήμερών έτελείωσε, στήν Φλωρίδα, τό «γύρι

σμα» τών έξωτερικών σκηνών τής μοναδικής Ελλη
νικής ταινίας, άπό τήν ^’Αμερικανικήν έταιρείαν Re
public Pictures, διά τάς δποίας έχρησιμοποιήθησαν 
“Ελληνες ήθοποιοί.

Ή ταινία αύτή άποκαλύπτει τήν άγωνιώδη ζωήν 
τών Ελλήνων σπογγαλιέων, οί δπ_οΐοι έχουν έγκα- 
τασταθή είς τό Τάρπον-Σπρίνξ τής Φλωρίδος άπδ 
χιλίων έτών.

Εξαιρετικόν ένδιαφέρον παρουσιάζουν αί σκηναί, 
διά τάς δποίας διετέθησαν είκοσι χιλιάδες πόδια 
νέγκατιφ, τής καταδύσεως τών σπογγαλιέων είς τά 
βάθη τοΰ ώκεανοΰ καί τής έοριής τών θεοφανείων.

Έν τώ μεταξύ εις τά μεγάλα στοόντο τής Repu
blic Pictures συνεχίζεται τό γύρισμα τών ύπολοίπων 
σκηνών διά τήν άποπεράτωσιν όλοκλήρου τής ται
νίας ταύτης ή δποία, άσφαλώς, θ’ άφίση έποχήν είς 
τά Κινηματογραφικά χρονικά
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ΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ TOBIS
Πολύ συχνά όμιλοΰν δτι «γυρίζεται» μιά 

ταινία, δτι μία ήθοποιός περιμένει τή σειρά 
της κ.λ.π. κ.λπ., άλλά σπανίως γίνεται λόγος 
διά τάς μηχανικός τελειοποιήσεις ένός στούντιο.

Μία όλόκληρη ήμέρα, λέγει ένας άμερικα- 
νός δημοσιογράφος, δέν μοΰ έφθασε γιά νά έ- 
πισκεφθώ τά έν Βερολίνω στούντιο τής Tobis, 
τά όποια φημίζονται ώς τά καλύτερα τής Εύ- 
ρώπης. Μόλις μπαίνει κανείς μέσα βλέπει ά
μέσως τά μεγάλα σκηνικά τών «έξωτερικών» 
σκηνών τά όποια είναι κατασκευασμένα σύμ
φωνα μέ τάς άνάγκας μιας ταινίας. Τά σκη
νικά αύτά έπειδή στοιχίζουν πάρα πολύ δέν 
χρησιμοποιούνται γιά δλα τά φίλμ, άλλά γιά 
τής μεγάλες παραγωγές. Μή νομίζετε δέ δτι 
είναι κατασκευασμένα άπό χαρτόνια ή χαρ
τιά ! Κάθε άλλο ! Είναι άληθινά οικοδομήματα 
άπό γΰψο καί πολλές φορές άπό τούβλα. ‘Υ
πήρχε μέσα στά στούντιο ένας οίκος ραπτι
κής, νόμιζε δεκανείς δτι ήτο πραγματικός! Τόσο 
τέλειος ήτο. Πειό μακρυά ήτο ένα ξενοδοχείο στό 
μπουλβάρ Σαίν Ζερμαίν κ. ά. Κατόπιν μπαί
νουμε στή σάλλα,έκεΐ πού γίνεται τό doublage. 
Προκειμένου μιά ταινία νά ντουμπλαριστή 
άπό τή μιά γλώσσα στήν άλλη, προβάλλεται 
κατά πρώτον τό φίλμ σιγά σιγά, γιά νά μπο
ρέσουν οί ειδικοί νά τό μελετήσουν καί κατό
πιν νά μεταφράσουν τούς διαλόγους, είς τρό
πον ώστε αί κινήσεις τών χειλέων τών ήθο- 
ποιών νά συμφωνήσουν μέ τάς κινήσεις τοΰ 
ήθοποιοΰ πού θά όμιλήση γιά τό ντουμπλάζ. 
Κατόπιν ή ταινία προβάλλεται πρό τών ήθο- 
ποιών τών μελλόντων νά όμιλήσουν, διά νά 
δυνηθοΰν νά μελετήσουν καλλίτερα τούς ρό
λους των. Προβάλλεται δέ καί διά τρίτην φο
ράν, κάθε ήθοποιός δέ έμπρός σ’ ένα καθρε- 
πτάκι άπαγγέλει τόν ρόλον του. Κατόπιν μπαί
νουμε σ’ ένα μεγάλο άτελιέ δπου γίνεται ό 
συγχρονισμός τής μουσικής μέ τά λόγια. Τό 
στούντιο αύτό άποτελεΐται άπό δύο διαφορε
τικά μέρη' άπό τήν αίθουσα προβολής τής ό
ποίας οι τοίχοι δέν εϊνε ίσιοι άλλά σχηματί
ζουν δλο καμπουρίτσες διά νά δίδουν τήν ά- 
κουστικήν ένός μέγάλου θεάτρου καί άπό τό 
άλλο μέρος πού βρίσκεται όπισθεν τής όθόνης 
δπου τοποθετείται ό σπήκερ, ό όποιος ήμπο- 
ρεϊ νά όμιλεΐ τελείως έλεύθερα καί νά παρα
κολουθεί συγχρόνως τήν ταινία. Οί τοίχοι τής 
δευτέρας αύτής σάλλας είναι γεμάτοι άπό 
άμμο. Είνε δέ έτσι φτιαγμένοι ώστε δταν ό
μιλεΐ ό σπήκερ ή φωνή του παίρνει ένα τόνον 
πού νομίζει κανείς δτι όμιλεΐ στό ύπαιθρον.

Μέ μία λέξι τά στούντιο τής Tobis, ήμπο- 
ρεΐ νά είπη κανείς, είνε τά τελειότερα τής 
Ευρώπης καί άποτελούν ένα θαύμα τέχνης.

ΟΙ ΕΠΟΠΤΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΘΕΟΜΑΤΟΝ

Δι’ αναγκαστικού νόμου, συμπληροϋντος τάς δια
τάξεις τοΰ κώδικος τής Φορολογίας τών δημοσίων 
θεαμάτων, όρίζεται δτι διευθυντής τής υπηρεσίας 
φορολογίας δημοσίων θεαμάτων ’Αθηνών δύναται νά 
τοποθετήται έφοριακός ύπάλληλος μέ βαθμόν τού
λάχιστον είσηγητοΟ

Τό βοηθητικόν προσωπικόν τής ύπηρεσίας φορο
λογίας δημοσίων θεαμάτων ’Αθηνών περιορίζεται είς 
1C0 έπόπτας καί τών Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης 
εις 30 δι’ έκάστην πόλιν.

Είς περίπτωσιν έξαιρετικής κινήσεως τών δημο
σίων θεαμάτων δύνανται νά άνατεθοΰν καθήκοντα 
έποπτών είς οικονομικούς ύπαλλήλους βαθμού κατω
τέρου τοΰ ύτουργικοΰ γραμματέως β' ή είς κλητήρας.

Αί χορευτικά! συγκεντρώσεις αί όργανούμεναι 
ύπό διευθυντών σχολών χορού υποβάλλονται είς τέ
λος 20 ο)ο έπί τού τιμήματος εισόδου.

TO ΑΞΤΡΟ ΤΗΣ TYXHS

Αύτή τή φορά ή χαριτωμένη παγκόσμιος 
πρωταθλήτρια τοΰ πατινάζ καί περίφημη πρω
ταγωνίστρια τής όθόνης Σόνια Χένυ έμφανίζε- 
ται στό ρόλο τής ’Αλίκης στή Χώρα τών θαυ 
μάτων, στό γνωστό θρύλο τών βορείων λαών.

Τά φαντασμαγορικά μπαλλέτα τής ’Αλίκης 
είναι άπό τις δημιουργίες πού μένουν άξέχα- 
στες. "Οσο γιά τήν Σόνια, μας παρουσιάζεται 
γοητευτική καί έλκυστική δπως ποτέ άλλοτε.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΟΙ
Μ’ αυτόν τόν τίτλο άρχισε τό «γύρισμα» μιας ταινίας 

ποΰ είναι αφιερωμένη στίς γυναίκες πιλότους. ‘Η δια
νομή τών ρόλων συγκεντρώνει τούς πιό διαλεκτούς 
ηθοποιούς δπως ή Κωνστάνς Μπένετ, ή Άλις Φαίη, ή 
Νάνου Κέλλυ καί ό Τσάρλ Φαρέλ.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙ’ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

Πωλείται αντί δραχμών 1 500.000 οίκόπεδον 
κατάλληλον διά χειμερινόν καί θερινόν κινηματο
γράφον έκ 1629 πήχεων μέ πρόσοψιν 20 μέτρων 
έπί τής όδοΰ Κηφισίας, μί« στάσις πρό τοΰ Ερυ
θρού Σταυρού. Γίνονται δεκταί προτάσεις καί ίνοι- 
κίάσεως ή συνεταιρισμού.

Προσφορά! παρά τφ Ιδιοκτήτη Έμμ. Κυριακο- 
πούλφ δδός Λυκούργου 18 Α Τηλ. 52307.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ τρία 
πλήρη ηόστα όαιΛσβντσς κινηματογράφου συ
στήματος Webster Chicago. Πληροφορία' Κινη
ματογράφος < Μόν-Σινέ», Συν Βύρωνος-’Α&ηνΰν.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρες μηχάνημα δμιλοΰντος 
συστήματος Pacent μετά μηχανής προβολής 
Simplex είς τιμήν συμφέρουσαν είς τόν Αγορα
στήν Πληροφορίαι : Παντ. Κουβέλην, Πάτρας.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
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’Ενώ μέ τό άνοιγμα δλων τών χειμερινών Κινη- I 
ματογράφων πρώτης προβολής, έπεριμέναμε νά 
μπούμε ούσιαστικώς είς τήν νέαν περίοδον, ή μετα
βολή τοΰ καιρού έπί τό θερμότερου, πού έπιτρέπει : 
τήν λειτουργίαν ταύτοχρόνως πολλών καί έκ τών 
θερινών κινηματοθεάτρων, μεταβάλλει τά πράγματα , 
άρδην. Ουτω, έργα άξίας πραγματικής, πού θά 
έπρεπε νά σημειώσουν κίνησιν άνω τών 15C00 εισι
τηρίων δέν φθάνουν οΟτε τήν δεκάδα, διότι δταν τό 
θερμόμετρον σημειώνει 29 βαθμούς ύπέρ τό μηδέν, 
είναι φυσική συνέπεια ή παραμονή σέ κλειστό χώρο 
νά μή είνε εύχάριστη. Γιά τό λόγο αύτό, μόνον 
δπου ύπάρχουν ψυκτικά μηχανήματα άρτια καί έκεΐ 
πού προβάλλεται τό άριστουργηματικώτερον έργον 
τής έβδομάδος, ύπάρχει κάποια κίνησις υπολογίσι
μος. Κίνησιν πού μέ πραγματικά χειμερινό καιρό 
θά ήταν άσυγκρίτως άνωτέρα.

Ποιά θά είνε ή κίνησις τής έφετεινής περιόδου; ! 
Μας έρωτοΰν πολλοί φίλοι καί άπ’ έδώ. άλλά κυ
ρίως άπό τάς έπαρχίας. Δυστυχώς, πρό τής εισόδου 
καί. .καιρικώς εις τήν χειμερινήν περίοδον ούδεμία 
πρόβλεψις είνε έφικτή- Τήν στιγμήν πού μέ τήν κρα
τούσαν ξηρασίαν καί θερμότητα, πού έχει_ κάνει τόν 
άγροτικόν κόσμον νά προσατενίζη διαρκώς μέ άπε- 
ρίγραπτη άγωνία πρός τόν ούρανό άναζητώντας 
ένα παρήγορο συνεφάκι μέ λίγες σταγόνες βροχής, 
γιά νά μπορέση νά σπείρη, τί πρόβλεψι νά κάνη 
κανείς γιά τή νέα σαιζόν ; "Ας περιμένουμε νά 
κλείσουν οι θερινοί καί τότε, τά λέμε. Καί ό θεός 
νά δώση.. αύτό νά συμβή τό ταχύτερον.

Ή κίνησις τοΰ Κινηματογράφου Ρεξ κατά τήν θε
ρινήν περίοδον 1938 καί συγκεκριμένως άπό τής 
6ης Ιουνίου μέχρι καί τής 2ας ’Οκτωβρίου 1938 πα
ρουσιάζεται μειωμένη τής τοΰ 1937, κατά 13.262 είσι
τήρια συνολικώς, άναλογοϋντα πρός 119 ήμερησίως.

Διά τοΰ κατωτέρω πίνακος δίδομεν μίαν σαφε- 
στέραν είκόνα τής κινήσεως τοϋ Ρεξ κατά τάς πα- 
ρελθούσας θερινός περιόδους 1937 καί 1938.

θεριναί Ήμέραι Σύνολον ’Αναλογία 
Περίοδοι λειτουργίας εισιτηρίων καθ' ήμέραν ;

1937 118 99247 841
1938 119 85985 722

Κατά τόίπαρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν 
εις τούς Κεντρικούς Κινηματογράφους τών ’Αθηνών 
α' προβολής τά κάτωθι έργα, ώς έξής:

Όρφεύς : 10 16 'Οκτωβρίου ·ΟΙ έρασταί» μέ τήν 
Όλίβια ντέ Χάβιλαντ, καί 17-23 ϊδίου «SO-S. βυθι- 
ζόμεθα» μέ τήν Ντολόρες ντέλ Ρίο.

Ρέξ: 10-16’Οκτωβρίου «Ή ύπόθεσις Λαφάρζ» μέ 
τήν Μαρσέλ Σαντάλ καί 17-23 «Πριγκήπισσα τσιγ- 
γάνα» μέ τήν Άνναμπέλλα.

‘Αττικόν ; 10 16 ’Οκτωβρίου «Σεμπλόν Όριάν ’Εξ
πρές» μέ τήν Κάτε φόν Νάγκυ καί 16-23 ίδιου «Ή 
άγνωστος» τοΰ Μπισσόν μέ τήν Γκλέντις Τζώρτζ.

Σπλέντιτ: "Εναρξις 14-21 ’Οκτωβρίου «Ό άνθρω
πος μέ τά δύο πρόσωπα» μέ τόν Ρεμού.

Παλλάς : Έναρξις 15-23 ’Οκτωβρίου «Ή γυναίκα 
τής άμαρτίας» μέ τήν Βιβιάν Ρομάνς.

Κρόνος: Έναρξις 15-23 ’Οκτωβρίου «ΟΙ άσσοι τής 
κομπίνας» μέ τόν Μπουμπούλ.

Τιτάνια·. "Εναρξις 16-23 ’Οκτωβρίου «Γυναίκες 
στά κάτεργα» μέ τήν Ζάρα Λεάντερ.

Έναρξις 816 ’Οκτωβρίου «Ό άρχων τής

έρήμου» μέ τόν Σάρλ Βανέλ καί 17-24 «Ερωτική 
μελωδία» μέ τήν "Αννα Νίγκλ.

*%
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον τής χειμε

ρινής περιόδου, έπραγματοποιήθησαν υπό τών κατωτέρω 
κεντρικών Κη ηαατοθεάτρων τών ’φθηνών α' προβολής 
τά κάτωθι είσιτήρια ώς έξής :

Έβδομάς 1—9 ’Οκτωβρίου 1938
ΟΡΦΕΥΣ «Ρομαντικές βραδυές» (Au son des quitares) 

Τΐνο Ρόασι.
Σάββατον 1 ’Οκτωβρίου 4167
Κυριακή 2 5958
Δευτέρα 3 2758
τρίτη 4 1354
Τετάρτη 6 1408
Πέμπτη 6 1228
Παρασκευή 1182
Σάββατον 8 1453
Κυριακή 9 3345

Τό δλον 22843
ΑΤΤΙΚΟΝ «Τό αστέρι τοϋ Βορρά» (Happy Landing

Σόνια Χέννυ.
Σάββατον 1 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 1937
Κυριακή 2 » > 2808
Δευτέρα 3 » 1467
Τρίτη 4 » » 904
Τετάρτη » > 951
Πέμπτη 6 > > 845
Παρασκευή 7 » » 9C8
Σάββατον 8 » > 1105
Κυριακή 9 » * 2207

Τό δλον 13132
ΡΕΞ «Βλέπε, άκου, σώτα» (Ignace), Φερναντέλ.
Δευτέρα 8 ’Οκτωβρίου Είσιτήρια 3789
Τρίτη 4 > > 2546
Τετάρτη 5 > » 2276
Πέμπτη 6 » » 2021
Παρασκευή 7 * » 1904
Σάββατον 8 > 2615
Κυριακή 9 » > 4663

τό δλον 19814

Έβδομάς 10-16 ’Οκτωβρίου 1938
ΟΡΦΕΥΣ «ΟΙ έρασταί» (The great Garrick) 

Όλίβια ντέ Χάβιλαντ.
Δευτέρα 10 'Οκτωβρίου Είσιτήρια 2063
Τρίτη 11 » > 1715
Τετάρτη 12 > » 1895
Πέμπτη 13 > » 1701
Παρασκευή 14 > 1388
Σάββατον 15 » 1462
Κυριακή 16 » _2454

Τό δλον 12673
ΡΕΞ «Ή ύ τόθεσις Λαφάρζ» (L’affaire 

Μαρσέλ Σαντάλ.
Lafarge),

Δευτέρα 10 ’Οκτωβρίου Είσιτήρια 2322
Τρίτη 11 » > 1927
Τετάρτη 12 > » 179»
Πέμπτη 13 » » 1522
Παραακευή 14 » » 1223
Σάββατον 15 > » 1846
Κυριακή 16 » » 2088

Τό δλον 1222Τ
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ΑΤΤΙΚΟΝ «Σεμπλόν Όριάν Εξπρές» (La bataille silen- 
cieuse),. Κάτε φόν Νάγκυ.

Δευτέρα 10 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 2164
Τρίτη 11 » > 2001
Τετάρτη 12 » > 1785
Πέμπτη 13 » 1749
Παρασκευή 14 > » 1258
Σάββατον 15 » » 1367
Κυριακή 16 » Λ 3096

Τό δλον 13420
ΟΥΦΑ «Ό αρχών τής ερήμου* (Le bar du Sud), 

Σάρλ Βανέλ.
Σάββατον 8 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 1197
Κυριακή 9 » » 2235
Δευτέρα 10 » » 428
Τρίτη 11 » > 502
Τετάρτη 12 » » 496
Πέμπτη 13 » » 498
Παρασκευή 14 » > 412
Σάββατον 15 » » 387
Κυριακή 16 » « 920

Τό δλον
***

7075

Ή έφημερίς «’Εστία» εις τό φύλλου της τής 12 
τρέχοντος καί εις τήν στήλην «Κόσμος», δημοσιεύει 
πλείστας δσας άνακριβείας έν σχέσει μέ τήν Έμπο 
ρίαν τών ταινιών, τούς εισαγωγείς τών οποίων χα
ρακτηρίζει ώς έκμεταλλευτάς καί έκβιαστάς τών 
διευθυντών Κινηματοθεάτρων πρώτης προβολής καί 
έβραίους παραγωγούς. Μολονότι, ώς δλως άβάσι- 
μον τό άρθρίδιον τούτο τής «Εστίας» δέν θά έπρε
πε νά μας άποσχολήση ποσώς, λόγω τοΰ δτι δέν 
άνεγνώσθη άπό μόνους τούς γνωρίζοντας τά πράγ- | 
ματα, άλλά καί άπό πολύν κόσμον άγνοοΰτα τάς I 
συνθήκας ύφ’ άς διεξάγεται ή έκμετάλλευσις ται 
νιών έν Ελλάδι, άπευθύνεται δέ καί πρός τήν Κυ 
βέρνησιν, τό , άναλύομεν παράγραφον πρός παρά 
γραφον είς άλλην σελίδα, άποδεικνύοντες τό δλως 
άσύστατον τών όσα άναφέρει καί άντικρούοντες τάς 
άνακριβείας του. Συνιστώμεν δθεν τήν άνάγνωσίν 
του παρά πάντων. * * *

Ή άνακαίνισις η μάλλον ή ριζική μεταβολή τοΰ 
Κινηματογράφου «Πάνθεον» δι ής ή αϊθουσά του κα
θίσταται έφάμιλλος τών πλέον μοντέρνων μεγάλων 
κινηματοθεάτρων μας, εύρίσκεται έν τώ περατοΰ 
σθαι. Οϋτω, έφ δσον ήρχισε καί ή τοποθέτησις τών 
νέων πολυτελών καί άναπαυτικών καθισμάτων καί 
έπερατώθησαν αί φωτιστικοί εγκαταστάσεις αί σύμ
φωνοι μέ τάς τελευιαίας αισθητικός άντιλήψεις, ή 
λειτουργία του δέν θά βραδύνη ν’ άρχίση πέραν τοΰ 
τρέχοντος μηνός. Μέ τήν ριζ'ικήν άλλα'γήν του καί 
τήν δεξιάν διεύθυνσιν τοΰ παλαιμάχου κινηματογρα- 
φιστοΰ κ. ‘Αλκ. Τριανταφύλλου, τοΰ τόσσς θριαμβευ
τικός έπιτυχίας σημειώσαντος είς τό πρόσφατον πα
ρελθόν, άλλά καί τήν πολύτιμον συμβολήν τοΰ μετέ 
χοντος τής έπιχειρήσεως μεγάλου όργανισμοΰ «Σκού
ρας Φίλμς» άσψαλώς τό «Πάνθεον» θά έπανεύρη τήν 
παλαιόν του αίγλην.

.**
Τό έπί τής πλατείας Κολοκοτρώνη' γνωστόν θέα

τρου «Κεντρικόν» ένοικιάσθη ύπό τής έταιρίας 
Σκούρα καί έτοιμάζεται νά κάμη έναρξιν τών προ
βολών του τό βραδύτερον τήν 31 'Οκτωβρίου έ. έ. 
μέ έργα β' προβολής ή καί λαϊκά πρώτης καί μέ 
τιμάς είσιτηρίων δρχ. 15 καί 10.

‘Η ένοικίασις τοΰ άνωτέρω θεάτρου είνε πενταε
τούς διάρκειας ύποχρεωτικής, μέ έλάχιστον ήγγυημέ- 
νον ένοίκιον δρχ. 275 χιλιάδων καί 18ο)ο ποσοστά έπί 
τών είσπράξεων πλήν Φόρου Δ. θ. τής ένοικιάσεως 

άρχομένης άπό 15 ’Οκτωβρίου καί ληγούσης τήν 15 
Μαΐου έκάστου έτους.

Κατά τό έν τφ μεταξύ διάστημα τών Άπόκρεω 
ή αίθουσα θά πεοιέρχεται είς τήν κυριότητα τοΰ κ. 
Φύρστ ίνα τήν διαθέτει διά χορούς. Έξ άλλου δ κ. 
Φύρστ μέ τό αύτό ώς άνωτέρω ένοίκιον ή καί πο- 
σοστόν, ύποχρεοΰταινά παραδώση τήν αίθουσαν τοΰ 
θεάτρου τελείως κατάλληλη διά κινηματοθέατρον, 
έπισκευασμένην καί έφωδιασμένην μέ τάς σχετικός 
ήλεκτρολογικάς έγκαταστάσεις καμπίναν ώς καί 
πλήρεις διπ> άς μηχανικός έγκαταστάσεις προβολής 
καί ήχου Τύπου Σ·νιμικάνικα Βικτώρια 7 συστήμα 
τσς δίφωνικοΰ. Ή έταιρία Σκούρας άναλαμβάνει τόν 
ύποχρέωσιν τής διακοσμήσεως τής στοάς τής είσό- 
δου, δαπάναις της

’Εάν ή έταιρία Σκούρας έπιθυμεΐ νά έχη ύπό τήν 
κατοχήν της τό θέατρον καθ’ δλην τήν διάρκειαν 
τοΰ έτους, τότε τό έλάχιστον ήγγυημένον ένοίκιον 
άνέρχεται αύτομάτως είς δραχμάο 6θυ χιλιάδας, μέ 
ιό αύτό ώς πάντοτε ποσοστόν.

* * *
Μάς καταγγέλλεται έξ ’Άρτης καί Ίωαννίνων δτι 

άγριον λαθρεμπορίου προβολής ταινιών διεξάγεται 
έκεΐ είς βάρος τών άθηναϊκών γραφείων άπό και 
ροΰ καί δυστυχώς ένισχύει τοΰτο καί ό έν Ίωαν- 
νίνοις άνταποκριτής μας, μή άναγράφων είς τάς άν- 
ταποκρίσεις του τά λαθραίως προβαλλόμενα έκεϊ 
έργα.

Κατόπιν τής καταγγελίας αυτής είμεθα ύποχρεω- 
μένοι νά άφαιρέσωμεν τήν έντολήν μας άπό τόν έν 
Ίωαννίνοις άνταποκριτήν μας, άναθέττοντες είς άλ
λον τά καθήκοντα τοΰ άνταποκριτο·~, νά είδοποιή- 
σωμεν δέ άπό τής στήλης αύιής τούς άπειλοΰντας 
τούς άνταποκριτάς μας διευθυντάς τών κινηματο-* 
γράφων δτι αί τοιαΰται άπειλαί δέν έχουν περασιν 
δχι απλώς είς τήν έποχήν μας άλλά κυρίως εις ή 
μάς καί τούς έντίμους νέους πού έχουν τήν τιμήν 
νά έκπροσωποΰν ε’ις τάς Έπ,ιρχίας τό ’Αξιότιμου 
περιοδικόν μας διά τό όποιον καυχάται δλόκληρος 
δ Ελλάς

’Εάν νομίζουν δέ δτι αί έπιχειρήσεις δύνανται νά 
στηρίζονται είς τήν παράνομον έκμετάλλευσιν τής 
περιουσίας τών άλλων, άπατώνται οίκτρώς Οίαδή- 
ποτε δέ μέσα καί άν μεταχειρισθοΰν διά τήν έπιτυ 
χίαν τών παρανόμων ένεργειών των, θά άποκαλυ- 
φ οΰν δπωσδήποτε μίαν ήμέραν διά νά πληρώσουν 
άναδρομικώς τάς άμαρτίας των. ΟΙ έντιμοι έκπρό- 
σωποι τοΰ «Κινημ. ’Αστέρος» είς τάς Επαρχίας 
άγρυπνοΰν πρός τοΰτο.

***
Ή εφαρμογή τής ύπογραφείσης τήν 11ην δδεύον 

τος Συλλογικής συμβάσεως έργασίας προσωπικοΰ 
ταξιθετών καί ταξιθετριών κινηματογράφων - θεάτρων 
ήρχισεν έφαρμοζομένη Έλπίζομεν ήδη σταθερώς 
δτι θά ληφθή φροντίς έκατέρωθεν δπως αί προσλαμ
βανόμενοι είς τό έπάγγελμα τοΰτο, σταθοΰν είς τό 
ΰψος πού έπιβάλλεται πρός τό καλόν αύτών πρώτον 
καί τών έπιχειρήσεων ύστερον. £ίνε καιρός, έφ’ δσον 
τό Κράτος περιέβαλε μέ τήν προστασίαν του καί 
τήν στοργήν του τάς είς τόν κλάδον τοΰτον άνηκού- 
σας καί τάς έθεσεν είς ίσην μοίραν μέ τό λοιπόν 
ύπαλληλικόν προσωπικόν τών δημοσίων θεαμάτων, 
νά πάρουν τήν θέσιν των είς τά σοβαρά καί θεωροΰ- 
σαι ταύτην ώς τό μόνον καί κύριον βιοποριστικόν 
έρεισμά των, τήν τιμήσουν έπαξίως. Τό κακόν παρελ
θόν ας λησμονηθή άπαξ διά παντός καί μιά νέα τα
κτική άς άκολουθηθή είς τό μέλλον. Τό εύχόμεθα 
καί τό έλπίζομεν.

* * *
"Οπως κάθε χρόνο, έτσι καί έφέτος είχομεν ύπ 

δψει νά δημοσιεύσωμεν κατά τόν τρέχοντα μήνα ή 

τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ προσεχούς τήν κίνησιν 
τών θερινών κινηματογράφων καί τόν άριθμόν τών 
είσιτηρίων πού μερικώς καί συνολικώς έπραγματο- 
ποίησαν. Ό καιρός δμως πού κανονίζει άν δχι τά 
πάντα, άσφαλώς δμως τά κινηματογραφικά, άλλως 
ήθέλησεν. Καί...μή έπιτρέψας είσέτι τό συνολικόν 
κλείσιμον τών θερινών, πολλοί τών όποιων έξακο- 
λουθούν έργαζόμενοι, μας ύποχρεώνει νά άναμένω- ι 
μεν μέχρις δτου ή., συνεχιζόμενη θερινή σαιζόν κλεί- I 
ση, δπότε καί θά καταχωρήσωμεν τά σχετικά.

* *Δημοσιεύοντες κατωτέρω ώς έχει τό Β· Διάταγμα 
διά τοΰ όποίου ή Εθνική Κυβέρνησις άνέστειλε τήν 1 
έπί μίαν δεκαετίαν έφαρμογήν τοΰ «περί κανονισμών I 
ήλεκτρομηχανολογικών έγκαταστάσεων τών κινημα
τογράφων» Ν. Δ. τής 22111)37, δραττόμεθα τής εύκαι- : 
ρίας, δπως διαδηλώσωμεν τήν εύγνωμοσύνην καί τάς 
εύχαριστίας τοΰ κινηματογραφικού κόσμου πρός τήν 
Α. Μ. τόν Άνακτα καί τόν Εθνικόν Κυβερνήτην, j 
’Επίσης θερμάς έκ μέρους των κινηματογραφιστών 
άπευθύνομεν εύχαριστίας μαζί μέ τά ίδικά μας συγ- | 
χαρητήρια πρός τόν Πρόεδρον τής Π Ε Κ. κ. Δ. Γιαν 
νόπουλον καί τό λοιπόν Διοικητικόν Συμβούλιου διά j 
τόν δεξιόν χειρισμόν τοΰ ζητήματος καί τάς άοκνους ' 
προσπαθείας των δπως ένημερώσουν τήν Κυβέρνη- 
σιν περί τοΰ πόσον συντριπτική ύπό τάς σημερινός 
διά τούς κινηματογραφιστάς συνθήκας θά ήτο ή άπό 
τοΰδε έφαρμογή τών έν τή τροποποιουμένη παρα
γράφω 2, τοΰ άρθρου 55, τοΰ προμνησθέντος Διατάγ- ] 
ματος. δριζομένων.
*Περί τροποποιήσεως τοΰ άπό 22)11)37 Β. Δ. «περί 

κανονισμών ήλεκτρομηχανολογικών έγκαταστά- | 
σεων τών κινηματογράφων».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
"Εχοντες ύπ’ δψει τό άρθρον 3 παράγρ. 6 τοΰ 

’Αναγκαστικού Νόμου 445)1937 «περί τροποποιήσεως, 
συμπληρώσεως καί κωδικοποιήσεως τών περί κινη
ματογράφων διατάξεων·, προτάσει τών Ήμετέρων 
έπί τής Συγκοινωνίας, Σιδηροδρόμων καί Αύτοκινή- 
των, έπί τής Κρατικής ’Υγιεινής καί Άντιλήψεως 
'Υπουργών ώς καί τοΰ έπί τής Δημοσίας ’Ασφαλείας 
'Υφυπουργού, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν :

"Αρθρον μόνον
Ή Παράγραφος 2 τοΰ άρθρου 55 τοΰ άπό 22 No 

εμβρίου 1937 Β Διατάγματος «περί κανονισμών ή 
λεκτρομηχανολογικών έγκαταστάεων τών κινηματο
γράφων» τροποποιείται ώς άκολούθως :

«2) ’Από τής 1ης Μαΐου 1948 διά πάντας τούς λοι
πούς κινηματογράφους, κατά τάς διατάξεις αΐτινες 
άψορώσι μόνον τά άρθρα 2 έως καί 32 καί τό άρθρον 
41 ύπό τόν δρον δμως δτι πάσα τροποποίησις. συμ- 
πλήρωσις καί διασκευή τοΰ κινηματογράφου θά γί- 
νηται συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοΰ άνωτέρω 
Β. Διατάγματος «περί κανονισμών ήλεκτρομηχανο
λογικών έγκαταστάσεων κινηματογράφων».

Είς τούς αύτούς 'Υπουργούς άνατίθεμεν τήν δη- 
μοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος Β. Διατάγ
ματος.

Έν Κερκύρςχ τή 25 Αύγούστου 1938.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’

Οί ‘Υπουργοί
Έπί τής Συγκοινωνίας Έπί τής Κρατικής ’Υγιεινής 

ΑΓΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛ ΚΟΡΙΖΗΣ
Έπί τών Σιδηροδρόμων ΈπίτήςΔημ Άσφαλ.Ύφ)γός 

Γ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Κ. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ
(*) Αναδημοσιεύεται ώς έσφαλμένως δημοσιευθέν 

είς τό ύπ’ άρ. 330 Τεΰχος Α’ τής 13 Σεπτεμβρίου 
έ. έ. φύλλον τής Έφημ. τής Κυβερνήσεως.

***
ΕΙς τό προηγούμενου φύλλου καί είς τήν ύπ’ 

άριθ. 16 σελίδα, έδημοσιεύσαμε πρόσκλησιν πρός 
τούς κ.κ. διευθυντάς Κινηματοθεάτρων, νά μάς στεί- 
λουν τήν φωτογραφίαν των, πληροφορίας_περί τής 
δράσεώς των κ.τ.λ. διά τήν κατάρτισιν τοΰ Μητρώ
ου τών Ελλήνων Κινηματογραφιστών, τό όποιον 
καί θά καταχωρίσωμεν είς τό πανηγυρικόν τεΰχος 
τής 1ης τοΰ νέου έτους. Παρά τήν βεβαιότητα, δμως, 
δτι δλοι θά έσπευδον νά τό πράξουν εύχαρίστως, 
έλάχιστοι είνε έκεϊνοι πού έσπευσαν νά τό πράξουν. 
Καί διερωτώμεθα. Ευρον τήν ταχθεΐσαν προθεσμίαν 
μικρόν ; Έλυπή ησαν τάς έκατόν δραχ.πού ζητούσαμε 
γιάτό κλισέ, ή έφοβήθησαν δτι τά στοιχεία θά έχρησι- 
μοποιοΰντο δι’άλλην τινα αιτίαν, δπως_ πιστεύουν με
ρικοί δσάκις γίνεται ή άπογραφή _τοΰ πληθυσμοΰ ; 
Έν πάση δμως περιπτώσει ήμεΐς παραδεχόμεθα 
δτι οί περισσότεροι άπησχολημένοι μέ τάς έτοιμα- 
σίας τής έγκαινιάσεως τής νέας περιόδου δέν έπρό- 
σεξαν τήν σχετικήν είδοποίησιν καί γιά τό λόγο 
αύτό παρατείνοντες τήν προθεσμίαν μέχρι τέλους 
Νοεμβρίου, τούς καλοΰμεν νά μή άμελήσουν νά μάς 
στείλουν τά ζητούμενα στοιχεία. Ή κατάρτισις καί 
δημοσίευσις τοΰ Μητρώου τών Κινηματογραφιστών 
μέ τήν φωτογραφίαν έκάστου, τήν ειδικότητά του 
καί τάς άλλας ζητούμενος λεπτομερείας, θά είνε 
πρός κοινόν τής τάξεως όφελος καί δέν πρέπει 
κανείς νά παραλείψη ν’ άποστείλη έγκαίρως τά ζη
τούμενα, πού είνε τά έξής :

Όνομα, έπίθετον καί όνομα πατρός. "Ετος καί 
τόπος γεννήσεως- Τόπος καί είδος τής έπιχειρήσεως 
των. Τό έτος τής ϊδρύσεώς της καί ή μέχρι σήμερον 
δράσις έκάστου είς τόν κλάδον μας δσον τό,δυνα
τόν λεπτομερέστερα. Μίαν φωτογραφίαν καί δρχ. 
ιοο.

Δικαίωμα άποστολής τών στοιχείων τούτων έχουν: 
ΟΙ διευθυνταί Κινηματογράφων έν ‘Ελλάδι, Κύπρω 
καί ’Αλβανία. Οί διευθυνταί καί έταίροι Γραφείων 
εισαγωγής καί έκμεταλλεύσεως ταινιών, οί εισαγω
γείς κσί κατασκευασταί κινηματογραφικών μηχανη 
μάτων καί οί διευθυνταί κινηματογραφικών έργα- 
στηρίων.

***
Τό νέον έτος πλησιάζει Επόμενον, φυσικά νά 

έτοιμάζεται πυρετωδώς καί ή έκδοσις τοΰ Πανηγυρι
κού τεύχους τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος» πού 
— χωρίς υπερβολήν—μέ άδημονίαν άναμέιει δ Κινη
ματογραφικός κόσμος κατ’ έτος- Άλλ’ άν άλλοτε 
τόσον ένδιαφέρον προκαλοΰσε τό έτήσιον λεύκωμά 
μας, έφέτος κολακευόμεθα νά πιστεύωμεν ότι κυριο- 
λεκτικώς θά ένθουσιάση, θά συναρπάση, θά ΰποχρε- 
ώση, θά καταπλήξη I Διότι τό έφετεινόγ Λεύκωμά 
μας θά είνε κάτι έντελώς διαφορετικόν άπό άλλοτε. 
"Οχι είς έμφάνισιν βέβαια -μολονότι καί ή έμφάνι- 
σις θά είνε άσυγκρίτως καλλιτεχνική—άλλ' είς περι- 
χόμενον Τό όποιον έλήφθη φροντίς, ώστε νά είνε 
έξαιρετικώς έξυπηρετικόν δΓ όλους τούς άσχολου- 
μένους δπωσδήποτε μέ τόν Κινηματογράφον. Μελέ- 
ται, άρθρα, πληροφορίαι, νέα κινηματογραφικά πό
σης φύσεως γράφονται ή μεταφράζονται άπό έπιτε- 
λεΐον ειδικών καί έπιλέκτων συνεργατών καί δμοι,α 
τών όποιων δέν έδημοσιεύθησαν μέχρις ώρας ένταΰ- 
θα. Έννοεΐται δτι παραλλήλως πρός τήν σοβοιράν 
ϋλην δέν θά λείψη καί ή έπαγωγός τοιαύτη πού θά 
χαρίση είς τούς άγαπητούς μας άναγνώστας εύχεχρί- 
στους στιγμάς. Υπομονή, λοιπόν, καί θά πεισθήτε 
έκ τών πραγμάτων δτι δέν ύπερβάλλομεν ε’ις ύπο- 
σχέσεις τήν άξίαν τοΰ πανηγυρικού τεύχους μας,

* *
Μολονότι δέν θά θέλαμε νά έκταθοΰμε σχετικώς
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μέ τό περιεχόμενον, τήν έμφάνισίν καί τό πολυσέλι- 
δον τοΰ Πρωτοχρονιάτικου «Κινηματογραφικού Άστέ
ρος» δέν μπορούμε νά μή άναφέρουμε άπό τώρα 
δτι σέ_κάθε φύλλο θά ύπάρχη καί κάτι, πού θά ύπο- 
χρεωθή ν’ άποσπάση καί νά τοποθετήση είς τό έμ- 
φανέστερο μέρος τού γραφείου του διά νά τό συμ
βουλεύεται καθ’ έκάστην σχεδόν δ κάθε Ιδιοκτήτης 
Κινηματογράφου. Διότι δέν θά μπορή νά...κινηθή χω· 
ρίς_ αύτό. Τώρα τί είνε. .μή πονοκεφαλδτε νά τό 
βρήτε. Ή πρωτοχρονιά έρχεται όλοταχώς. 'Υπομονή 
λοιπόν.

* ♦
Άσφαλώς δέν είνε λίγοι έκεΐνοι πού θά ήθελαν 

νά ξέρουν τήν έξωτερική δψι καί τήν έσωτερική δι- 
αρρύθμισι τών κεντρικών κινηματογράφων τής πρω
τευούσης, δπως άρκετοί είνε έκεΐνοι πού τούς είδαν 
κάποτε άλλά τούς λησμόνησαν εις τό μεταξύ ή δέν 
τους έπρόσεξαν δσον έπρεπε.

Γιά_τό λόγο αύτό άλλά καί διότι καί τά διάφορα 
Γραφεία τοΰ έξωτερικοϋ θά ήθελαν καί θά έπρεπε 
νά έχουν μίαν Ιδέαν τής διαρρυθμίσεως καί τής έμ- 
φανίσεως τών άθηναϊκών κινηματοθεάτρων, ήχθημεν 
είς τήν άπόφασιν δπως είς τό πανηγυρικόν μας τεύ
χος δημοσιεύσωμεν καλλιτεχνικός, φωτεινός καί πα
ραστατικός φωτογραφίας έμφανιζούσας τό έξωτερι- 
κόν τής άπό τής εισόδου ώς καί άπό τής όθόνης 
πρός τήν είσοδον κατόψεως τών κυριωτέρων άν μή 
τοΰ^συνόλου τών κινηματογράφων μας πρώτης προ 
βολής, τήν διαρρΰθμισιν τοΰ φουαγιέ των, τών θεω
ρείων των καί πάσης άλλης γωνίας έξ έκάστου πού 
θά ήτο δυνατόν νά δώση σαφή τήν είκόνα τής χωρη
τικότητας, τών άνέσεων καί τής πολυτελείας των. 
Φυσικά τάς φωτογραφίας αύτάς τάς συνηρμοσμένας 
καταλλήλως μέ τό σχετικόν φωτομοντάζ θά συνο
δεύουν αί σχετικαί έπεξηγήσεις μετά τών άπαραιτή- 
των πληροφοριών περί τών διαστάσεων τής αιθού
σης, θέσεων κτλ. Ύποθέτομεν δέ πώς ή ιδέα δέν 
είνε κακή. "Η μήπως ύπάρχει άντίρρησις;

ί ninmamml
. - - _____  iLj.·

Παρακαλοννται θερμώς, διά πολλοστήν φοράν, πάν- 
τες οί έν ταϊς Έπαρχίαις άνταποκριταί μας, δπως άπο 
στέλλωσι τακτικώς κατά δεκαπενθήμερον, πίνακα τών 
Ίς τον; κινηματογράφον; τή; πόλεώ; των προβαλλο- 
μένων ταινιών, ή δημοσίευσι; τών όποιων αποτελεί 
σπουδαϊον στοιχεϊον διά τον; ενδιαφερομένου;. Οί κω 
λυόμενοι παρακαλοΰνται &ερμώ; νά μα; δηλώσουν πα· 
ροϊτησιν, βέβαιοι οτι καί κατ' αυτόν τόν τρόπον μα; 
εξυπηρετούν.
CsooacXevixn
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Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κόρη τοΰ αρ
χηγού», «’Αψηφώντας τόν θάνατον», «Γυναίκα ντεντε- 
κτίβ», Ό Σαρλώ πυροσβέστης», «ΟΙ πειραταί τής χαμέ
νης νήσου», «Πρωινά ίχνη», «Οί κουρσάροι τοΰ άέρος», 
καί «Βασιληάς γιά μιά νύχτα». ΙΙαπαβασιλείον
Δάρισοτ

Φρούριον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό παιδί τής 
ζούγκλάς», «Τό τελευταίο φυλάκιο», «Ό αετός καί τό

Μετροπόλ», «Σκάνδαλον στήν "Οπερα», «Ή κυρία μέ τάς 
καμελίας» καί «Κατάχρησις έμπιστοσύνης». Α. Κλάρκ
•Ηράκλειον

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα Χατζή Μουράτ», 
«Πρεμιέρα , «Τό στίγμα», «Ρωμάνς» καί «Ψυχές στή 
θάλασσα»

Μινώα Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κόσμος άλλάζει», 
«Τά φτερά τής δόξης», «‘Η κόκκινη χορεύτρια», «Τό 
σκάνδαλον μιας νύχτας» καί «‘Υπό τήν πορφύραν».
Δράμα

Αττικόν Προεβλήθησαν τά έργα «Τά δύο όρφανα»., 
«Μιά γυναίκα, ένας θρόνος», «Στέλλα Ντάλλας» κοί 
«Τό διαβολόπαιδο».

Μέγας Προεβλήθησαν τά έργα «Τό έγκλημα τής Φέ· 
μίνα», «’Ινκόγκνιτο», «Σκιπίων ό άφρικανός» καί ήδη 
δίδει παραστάσεις δ θίασος Μ. Παλαιό?όγου.

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Κυιήγι στους αι
θέρας» καί «Ρωμαντικές βραδυές» Γοριδάρη;
Δοξάτον

Παλλά;. Προεβλήθησαν τά έργα « Ο δρόμος πρός τήν 
δόξαν», «Τό γεράκι τοϋ άι'ρο: , «‘Ο δρόμος τών αετών», 
«Στά βάθη τοΰ Ώκεανοΰ», «Ήσοία χόρευε», »Ή μάστιξ 
τών γκάγκστερς» «Μιά φωνή στό σκοτάδι», «Γλεντώ τή 
ζωή μου», «Μιά ώρα κοντά σου», «Συναγερμός», »Ό 
πλοίαρχος Ράντολφ», «‘Η ζητιάνα τής άγάπης» καί «Μις 
Μπά».
Σέρραι

Ερόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ταρζάν καί η θεά 
τών δασών», «Τό άσχημοκόριτσο», «Νύχτες πριγκήπων» 
καί «Ή δραπέτις».

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τρεις αγάπες τοΰ 
Σοΰμπερτ», «Μανέζ>, «‘Ο πΰργος τής Βαρσοβίας» καί 
♦Ούγγρική ραψωδία». Βακιρτζή;
Ξάνθη

‘Ωραία θέα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ουγγρικής ρα
ψωδία», «Οί έρωτες τοΰ Μπελλίνι», «‘Ο πρίγκηψ τών δ
νείρων», «Τό διαβολόπαιδο», «Φροελά'ίν ντόκτορ» «ΟΙ δύο 
μάγγες», «‘Ηρωικές καρδιές», «Καπιταίν Μπλούντ», «Μα
ζούρκα», «Πρό παντός ψυχραιμία», «Έγώ καί ή αϋτο- 
κράτειρα», «Χαμένη μεραρχία», «’Αγάπα με γιά πάντα» 
καί «Σουνέτ Γκετσεσί».

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτες, πριγκη- 
πων», «Τό σκάνδαλον τοΰ Παρθεναγωγείου» και «Ή πό
λις τής αμαρτίας». Παρασχιόη;
Βέρροιοτ

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ήταν κΓ αύτό μιά 
τρέλλα», «Τό χρήμα», «Κατάχρησις εμπιστοσύνης», «‘Ο 
μικρούλης τοΰ Παρθεναγωγείου», «Ό πρίγκηψ.τοϋ μεσο
νυκτίου», «‘Η πρώτη αγάπη ξαναζή» καί «ϋύράνιες με
λωδίες».
Κομοτινπ

Ρέξ. Πθ°®βλήθησαν τά έργα «Ό κάου μπόι καί δ 
μικρός-, «Ό δαίμων τοΰ βυθοΰ», «‘Ηρωικές καρδιές». 
«Ταρζάν τό παιδί τής ζούγκλας», «φροελά'ίν ντόκτωρ», 
«Μιά φωνή στό σκοτάδι». «Τ, εϊς αγάπες τοΰ Σοΰμπερτ» 
καί «Νοσταλγία». Προσεχώς «Κατάχρησις έμπιστοσύνης».

Άθανασιάδη;
Έλευθεροώπολι;

Ήλύσια Προεβλήθησαν τά έργα «Μπέλλα Ντόνα», 
«Τό μυστικόν τοΰ λοχαγού τών οΰσσάρων», «Ήσαια χό
ρευε», «Μις Μπά» καί «Μπαντέρα» καί διέκοψε τάς πρό
βολός του μέχρις άποπερατώσεως τοΰ νέου, οικήματος 
είς δ θά στεγασθή ό χειμερινός, δστις θά κόμη έναρξιν 
περί τά τέλη Νοεμβρίου. Χατζηνικολάον

γεράκι», «Μποέμ», «Ό χάρος διασκεδάζει», «Έπί, τά I 
ίχνη τών δολοφόνων», «ΟΙ λαθρέμποροι τής Σαγκάης» 
καί «Ό κόκκινος καβαλλάρης».

ΖΓαλλά;. Προεβλήθησαν τά έργα «Ταγκό νοττοΰρνο», 
«Ό ένοχος», «Ό αγγελιοφόρος», «Σονάτα ύπό τό σελη
νόφως», «Μαμά Κολιμπρί», «Ή Ιστορία γράφεται τή 
νύχτα» καί «Παρίσι». Μπακογιάννη;
Αίγιον

Άνάπλασι;. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό πρωτοπα- 
λήκαρο»,«Γερές γροθιές», «Μιά νύχτα τρόμου», «Ντεντέ», 
«Έκτός νόμου», «Σαμψών» καί «Φροιλά'ίν ντόκτωρ».

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή νυχτερίδα» 
καί «ΟΙ σωματέμποροι τής Άγκόμα». Καρβέλα;
Άμ«λιά;

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μή μέ ξεχνάς», 
«Ό ταχυδρόμος τοΰ νότου», «‘Π πόλις τρομοκρατείται» 
καί «’Αντώνιο Άντβέρσο».

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μικροί ήρωες», «Δόσ' 
μου αυτή τή νύχτα», «Δεσποινίς έν κινδύνω» καί <Θυνα- 
τηφόρον βλήμα».

Τιτάνια. Έκαμε έναρξιν μέ τό έργον «Άρραβών μετ’ 
εμποδίων». Μποτσέζο;
"Αρτοτ

‘Ορφεύ;, Προεβλήθησαν τά έργα «Τά μυστήρια τοΰ 
Λονδίνου», «Κοΰ Κοΰξ-Κλάν», καί «Έκδίκησις θηρίων».

"Ηδη έπαυσε τήν λειτουργίαν του προκειμένου πιθα
νώς νά μεταφερθή είς τήν Λευκάδα.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μελωδίες καί ρυθ
μοί», «Ή δεσποινίς μαμά μου», «Σονάτα ύπό τό σεληνό
φως», «Ήρωϊκή παρέλασις» καί «’Ερωτικά καπρίτσια».

Καρέλη;
Σύρος

‘Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Θάλασσες τής 
Κίνας», «Τό μεγάλο μυστικό», «Τά δύο κοθώνια», «Μό
νον γιά σένα» καί «Ό δρόμος τών αετών». Σννοδινό; 
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Χρυσές μποΐκλες», 
«Ριψοκίνδυνο κορίτσι», «Μή μοΰ ΰποσχεθής», «Μόντε 
Κάρλο», «‘Η άγνωσ η», «Διαβατικά πουλιά», «Ή λέσχη 
τών αΰτοκτονούντων», «Ένα παράξενο κορίτσι», «"Ερωτες 
καί πόθοι γυναικών» καί «Οί αδελφοί Καραμαζώφ».

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή μνηστή τού 
Φρακενστάϊν», «Τό χιλιάρικο», «Ασημένια σπηρούνια» 
καί «Ή νήσος τών χαμένων ψυχών». Σωφρονιάδη; 
ΆρΥοοτόλιον
ξ^Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά νεανικά χρονιά 
τής βασιλίσσης Βικτωρίας», «Δημόσιος ήρως», «Θείο τρα
γούδι», «Σκιές τοΰ παρελθόντος», «‘Ο παράδεισος τών 
γυναικών», «Μιά γυναίκα χωρίς σημασία» κοί «Τζέντλε
μαν 24 καρατιών». Βουτσινά;
Xie;

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά μαργαριτάρια 
τοϋ στέμματος», «Τά δύο όρφανά», «‘Π γυναίκα τοΰ πό
νου», «Φτωχό πλουσιοκόριτσο», «Ριψοκίνδυνος» καί «Κα
τηγορουμένη είσαι ανήλικη». Βευδούρη;
Χανιά

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έφγα «Πολεμική θύελλα», 
«Τό κρυπτογράφημα τοΰ δίσκου 413», «Πανσιόν Μιμόζα», 
«Δέν χορεύω πειά», «Ό Φρανκενστόϊν αιχμάλωτος», «Μα 
τωμένος στίβος», «Παληά φωληά», «‘Ο χορευτής μέ τή 
μάσκα», «Τολμηρά νειάτα», «Πέτρος δ μέγας», «Ζιγκο- 
λέτ», «Τό παιδί τής ζούγκλας», «Οί πειραταί τής Κίνας» 
καί «Μιά γυναίκα θριαμβεύει».

‘Ολύμπια, Προεβλήθησαν τά έργα «Δουλειές μέ φούν
τες», «‘Ο χορός είν’ ή ζωή μου», «Μή μοβ ύποσχεθής», 
«Μέ τό χαμόγελο», «Ό πρίγκηψ τών δνείρων», «Καφέ
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Ο ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ

Ό περίφημος συγγραφεύς Στήβενσον θριάμβευσε 
στήν όθόνη μέ τό «Νησί τοΰ θησαυρού». Μεγαλύ
τερη δμως έπιτυχία έσημείωσεν ή κινηματογράφησή 
τοϋ «Κουρσάρου». "Ολα τά στοιχεία συνετέλεσαν 
ώστε ή περίφημη αύτή παραγωγή νά γίνη έργο άπό 
τά σπάνια. "Ενα μεγάλο ρομάντζο άπό τό όποιον 
δ κινηματογράφος έδημιούργησεν ένα μεγάλο έργο,

‘Η συναρπαστική καί περιπετειώδης ΰπόθεσίς του 
πλαισιώνεται άπό έναν άγνό έρωτα ποΰ έμπνέει τό 
τρισχαριτωμένο νέο άστέρι "Αρλην Γουέλαν ένώ δ 
μικρός Φρέντυ Μπαρτόλεμυ πού θριάμβευσε στό 
«Νταίβιτ Κόππερφιλδ» καί «Δαίμωνες τών Κυμάτων» 
φωτίζει μέ τήν παιδική του χάρι τή μεγάλη αύτή 
δημιουργία

‘Ο πρωτοφανής σκηνοθετικός πλούτος μέ τούς 
5,000 ήθοποιούς πού συμμετέχουν τοποθετεί τόν 
«Κουρσάρο» άνάμεσα στά μεγαλύτερα έργα τής 
παγκοσμίου παραγωγής.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
—’Αγγέλλεται έκ Ν. Ύόρκης δτι πρόκειται νά 

προβληθή κατ’ αύτάς τό «Σουέζ» ή χαρακτηριζομένη 
ώς ή μεγαλυτέρα ταινία τής έφετεινής παγκοσμίου 
παραγωγής. Ή πρωταγωνίστριά του γαλλ'ις καλλι- 
τέχνις Άνναμπέλλα έδήλωσεν είς δημοσιογράφους 
δτι ποτέ μέχρι σήμερον δέν είδε τόσον κολοσσιαϊον 
κινηματογραφικόν δημιούργημα. Εις τό φιλμ αύτό 
έκτός άπό τήν Άνναμπέλλα παίζουν ή Λωρέττα Γιώγκ 
ύποδυομένη τήν αύτοκράτειραν Εύγενίαν καί ό Τάϋ
ρον Πάουερ ύποδυόμενος τόν Φερδινάνδον Λεσέψ.

— Στή Γερμανία παίζεται τώρα— τί νωρίς! —τό 
χαριτωμένο φιλμ τοΰ Άουγκοΰστο Τζενίνα >Ναπο· 
λιτάνικες βραδυές*. Μέ τήν ευκαιρία αύτή δημοσιεύε
ται μιά συνέντευξη μέ τόν Τίνο Ρόσσι, δπου δ περί
φημος καντσονεττίστας έκφράζει τόν ένθουσιασμό 
του γιά τό ρόλο του, γιά τό σκηνοθέτη, γιά τούς 
συμπαΐκτες του καί γιά τό φόντο τής ταινίας του, 
τά ποιητικά τοπεΐα τής Νεάπολης.

—Τά εύρωπαϊκά κινηματογραφικά περιοδικά γρά
φουν δτι ή έπιτυχία τής ταινίας «Ζεζαμπέλ» είς ήν 
πρωταγωνιστεί ή Μπαΐττυ Νταϊβις σημειώνει ρεκόρ 
εισπράξεων, είς πολλάς δέ εύρωπαϊκάς πόλεις ύπερ- 
βαίνει καί τήν τοΰ «Ρομπέν τών δασών». Πράγματι 
δέ ε’ις τάς Βρυξέλλας συνεχίζεται ή προβολή της 
διά Πέμπτην έβδομάδα, ε’ις δέ τήν Βαρσοβίαν αί εί· 
σπράξεις έφθασαν καί αύτάς τοϋ «Ρομπέν τών Δασών».

—Τό νέον φιλμ τής άγαπητής μας Σίρλεϋ Τέμπλ 
έχει τόν τίτλον «Δεσποινίς Μπρόντγουαίη» εις τό 
όποιον έμφανίζεται έντελώς διαφορετική. Μέ τήν 
βοήθειαν πολλών καλών ήθοποιών, έχει πραγματο- 
ποιήση στό καινούργιο της φίλμ μιά άπό τής λαμ
πρότερες δημιουργίες της.

—Στίς 31 ’Οκτωβρίου ή Μύρνα Λόου άρχίζει τό 
«γύρισμα» μιάς κωμωδίας στήν δποίαν σατυρίζονται 
μέ πολύ γούστο ώρισμένα τρωτά τών μοντέρνων 
γάμων.

— Ή τελευταία ταινία τοΰ Ντίκ Πάουελ καί τής 
Ντόρις Γουέστον φέρει τόν τίτλον «Ναυτικές δόξες», 
πρόκειται δέ περί μουσικού άριστουργήματος έφα- 
μίλλου τοΰ «‘Ηρωικές καρδιές».

—Μιά νέα μεγάλη δραματική ταινία έτοιμάζεται 
μέ τούς Γουώρνερ Μπάξτερ καί τήν Άλις Φαίϋ ύπό 
τόν τίτλον «Τό γλυκοχάραγμα».

—Ή Σίρλεϋ Τέμπλ έξασκεϊται ήδη νά μάθη νά 
δμιλή μέ προφορά «άργκώ». Στό νέο της έγχρωμο 
φίλμ «Ή μικρά πριγκήπισσα» θά τήν άκούσωμε νά 
δμιλή μέ τήν μάγκικη προφορά πού συνηθίζουν οί 
κάτοικοι τών λαϊκών συνοικιών τοϋ Λονδίνου.

Η ΒΙΒΙΑΝ__ΡΟ/ΛΛΝ2
Ή συμπαθέστατη πρωταγωνίστρια τής τόσον έπιτυχη 

μένης ταινίας ·Ναπολιτάνιχες Βραχυές» θά έπιβλι,θή 
έτρέτος μέ πέντε καινούργια της έργα «Ή γυναίκα τής 
αμαρτίας», «Γιβραλτάρ», «Ό παίκτης», «Γυναικείες φυλά 
κές» καί «Βόσπορος».

Είς δλα αύτά τά έργα ή Ρομάνς διερμηνεύει ρόλου; 
άναλόγους μέ τόν υπέροχο ρόλο τής έλαφράς γυναικός 
ποΰ έδημιούςγησε είς τις «Ναπολιτάνιχες βραδυές».

ΑΝ ΑΚΌΙΝΩΣΙΣ
Φέρομεν είς γνώσιν τών η. η. πελατών 

μας δτι τά Εργαστήριά μας μετεφέρ&η- 
σαν καϊ λειτονργονν έπι τής δδον Σολω- 
μον 54. ΑριΌ1. τηλεφώνου 54878.

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΝΟΒΑΚ

ΕΓΓΡΑΦΑ! ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΝ

Ν. ΚυριακοΟ Κύπρος 1-10-938 μέχρι 30- 9-939
Π. Καπετανάκης Ρέθυμνον 1-10 938 > 30- 9 939
Γ. Ήλιόπουλος Αίγιον 1- 9 938 30- 8-939
Σ. Παναγιωτόπουλος » 1- 9.938 » 30- 8 939
Κινημ. Αττικόν Δράμα 1- 9-938 » 30- 8-939
Μέτρο Γκόλντουϊν Άθήναι 1-10-938 > 30- 9 939
Μέτρο Γκόλντουϊν θεσ]νίκη 1-10-938 » 30- 9 939
Κιν. Πουλακάκη 'Ηράκλειον 1-11-938 » 30-10-939
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: -------------------- ί
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16 ΧΡΟΝΙΑ !
ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΖΩΗ

15
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

ΤΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ AIM
έξεδόϋ'ησαν μέχρι σήμερον

αλλατο16°"τευχος του

1939
Θά είναι κάτι τό εξαιρετικόν 

Κάτι τό πρωτοφανές 
Κάτι γιά τό δποϊον 
ύπερηφανευόμεΰ'α δλοι.
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'Η περασμένες επιτυχίες τής “ΓΟΥΩΡΝΕΡ,, 
ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΒΑΪ και ΗΡΩΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ! 

Έγγυώνται γιά τήν άπόλυτη έπιτυχία τής έφετεινής ταινίας

“ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΔΟΞΕΣ,,
ΕΥΘΥΜΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΟΡΟΙ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ"- ΧΟΡΩΔΙΕΣ’- ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ 

"Ένα μαργαριτάρι τής “ΓΟΥΩΡΝΕΡ,,. Μιά ταινία σπάνιάς έμπορικότητος μέ έπί κεφα
λής τόν γόητα ΝΤΙΚ ΤΤΑΟΥΕΛ καί τήν ΝΤΟΡΙΣ ΓΟΥΕΣΤΟΝ.

ΣΗΜ.—Συμμετέχει καί ή Μεγάλη Χορωδία τοΰ ’Αμερικάνικου Στόλου.


