
Ετος ΙΕ' Άρι&. 20 (433) Avrjvat 6 Νοέμβριον 1038

Άπό τήν μεγαλειώδη δημιουργίαν τής Λένι Ρίφενσταλ «Ή έορτή τών λαών καί τής ώραιότήτος; 
πού θά προβληθή λίαν προσεχώς εις ένα τών μεγάλων κινηματογράφων τών ’Αθηνών,

‘Αποκλειστική Έκμετάλλευσις Α. Ε, AΝΖΕΡΒΟΣ



"β να μεγάλο δρα
ματικό άρισΐούρ- 
γημα. ζαινία, 
ή όζοοία έκανε α>ά~ 
Ιαγο ζην ωερα~ 
αμένη εβδομάδα

εις ζό

κινημαίοδέαίρον
ΚΥΒΕΛΗΣ
- ΟΥΦΑ -

Μ ΕίΕΤΕΙΏ
3Υίιά Ιαινία μεγαλειώδους οκηνοδεοίας και μεγάλης 
δραμαίικόΐηίος, Ιης ιδίας άκριδώς κατηγορίας ζοϋ

ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΗΣ»
με έ(ΰΐ κεφαλής ζους κορυφαίους ήδοεοοιους :

ΧΩΜΦΡΕΥ ΜΠΟΓΚΑΡΤ
Π A Τ θ' Μ Π Ρ / Ε Ν

και Ιό νέο μεγάλο άαΐέρι ζης έΓουώρνερ Ιήν
ANN ΣΕ PI NT ΑΝ

m
t

ΜΑΡΓΚΑΡΕΤΣΟΥΛΛΑΒΑΝ

Ή πιό γοητευτική φυσιογνωμία τής όθόνης !

‘Η νέα βασίλισσα τοΰ Χόλλυγουντ τής όποιας ή συγκλονιστική 
δημιουργία στά δύο μεγάλα έφετεινά φίλμ τής Μέτρο Η 
ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΤΙΜΑΣΜΕΝΗΣ καί ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΥΕΛΛΑ («Τρεις 
Σύντροφοι» τοΰ ”Εριχ Μαρία Ρεμάρκ) άπεκάλυψαν ένα 
άπό τά δυνατότερα δραματικά ταλέντα τοΰ αίώνος .WARNER BROS FIRST NATIONAL Fl LMS (HELLAS)

»» Λα



Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΦΕΤΕΙΝΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΥ ΚΙΝΗΜ)ΦΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Μέ τό γοητευτικό μου
σικό ερωτικό ρωμάντσο, 
τήν λαμπράν δημιουργίαν 
τοΰ μάγου καντσονετίστα

ΤΙΝΟ ΡΟΣΣΙ
Στις γεμάτο ΠΑΘΟΣ — 
ΕΡΩΤΑ - ΝΕΙΑΤΑ -

ΩΜΟΡΦΙΑ

ΡΠΜΑΗΤΙΚΕί
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ΒΡΑΔΥΕΣ
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ποΰ έκτυλίσσονται στά 
μαγεμμένα ακρογιάλια 

τής Κορσικής.

Τά πραγματοποιηθέντα 22.862 Εισιτήρια, αποτελούν

ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΕΓΓΥΗΣΙΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΕΤΕΙΝΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑ

ΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΑ
UlllllllillHIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIllllllllllllllllllllllillllililllllllllllllll

(LA RUE SANS JOIE)

Μέ τής καλλιτεχνικές δό
ξες τής Γαλλικής οθόνης :

ΝΤΙΤΑ ΠΑΡΛΟ

ΙΝΚΙΤΣΙΝΩΦ

ΑΑΜΠΕΡ ΠΡΕΖΑΝ

ΑΛΚΟΒΕΡ

0 ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΑ
είναι ύ δρόμος τοΰ μαρ
τυρίου και τής ταπεινώ- 
σεως, ό γολγοθάς κάθε 
φτωχής κοπέλλας, πού α
νεβαίνει δταν βρεθή μόνη 
καί ανυπεράσπιστη στή 
ΖΩΗ. "Ενα δράμα ΖΩΝ
ΤΑΝΟ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
πού ξεδιπλώνει κάθε α
πόκρυφη πτυχή τής ζωής 
καί ξεσκεπάζει μέ ρεαλι 
σμό τό βαρύ παραπέτα
σμα τής κοινωνίας,

Η ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΗΣΦΑΑΙΣΜΕΝΗ

ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 ΤΗΛΕΦ. 27'156 ΤΗΛ. ΔίΕΥΘ. ΚΟΦΡΑΦΙΛΜ ΑΟΗΝΑΙ

ΑΝΤΙΠΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ. ΜΑΛΛΑΧ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7

Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΣ TON fl Ρ (t) Ρ V Τ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ -------- U Γ Ψ U I

ΕΔΩΣΕ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

φ. ΚΟΛΛΟΡΟΣ & S2
ΑΘΗΝΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 ΤΗΛΕΦ. 27'156 ΤΗΛ· ΛιΕΥΘ. ΚΟΦΡΧΦΙΛΜ ΑΘΗΝΑΙ

ΑΝΤΙΠΡ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ. ΜΑΛΛΑΧ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7
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Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ & Σ-
Κ I Ν Η Μ ΑΤΟ Γ ΡΑΦΙ Κ A I ΤΑΙΝΙΑΙ
ΑΘΗΝΑΙ - ΓΡΑΦΕΙΑ οδος λυκουργου 18

Διά τήν τρέχουσαν περίοδον 1938 — 39 τό γραφεΐον μας 
δια&έτει τόν κατωτέρω κατάλογον νέων εμπορικών ταινιών.

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΐ ΧΗ ή περίφημη ταινία τοΰ άθανάτου γόητος ΡΟ- 
_ ________ ΠΟΛΦΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ καί τής Βίλμα Μπάνκυ

(Νέα κόπια ηχητική καί άδουσα). Είναι τό έργον πού έπραγματοποίησε και 
πραγματοποιεί ήδη έν Ευρώπη καί ’Αμερική καταπληκτικός εισπράξεις :

’Ιδού τί γράφει οχετικώς τό Paris Soir
ταινία αύτή τοΰ Βαλεντίνο το>ρα άρχισε νά προβάλλεται στό Παρίσι. Νά πούμε 

δτι πρόκειται περί θριάμβου ; Δέν θ-άμαστε σύμφωνοι μέ τήν πραγματικότητα. Μόλις 
ό κόσμος έμαθ·ε δτι στό «Μαρινιάν·Πατέ» προβάλλεται ό <ϊίός τοΰ Σεΐχη», ή Απέ
ραντη αϊθ-ουσα τοΰ κοσμικού Κινηματογράφου κατεκλύσΰη άσφυκτικώς. Καί τήν επαύ
ριον, δσοι πήγαν νά έίασφαλίσοον εισιτήρια, βρήκαν τά ταμεία κλειστά. "Ολες οί θέ
σεις τοΰ -Μαρινιάν-Πατέ» είχαν προπωληθή μέχρι μιας γιά τρεις εβδομάδες !

Ό Βαλεντίνο δέν πέθ-ανε !

ΤΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Drums of Je°PardT> εργον ρωσ- 
σικής ύποθέσεως μέ τόν Βάρνερ 

’Όλαντ, τόν Λόϋντ Χιούγκς καί τόν Τζούν Κόλλιερ.

ΙΝΔΙΑΝΙΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ Malay nighfs μέ τόν Τζών Μάκ Μπρόουν.

FIRE TRAP μέ τόν Νόρμαν Φόστερ

Ο ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ Sky Spider, άεροπορικόν μέ τόν ΚλένΤρυόν

SPEED DEVIL μέ τόν Πώλ Κέλλο.

ΤΡΕΙΣ ΦΑΝΤΑΡΟΙ Trooper Three μέ τόν Ρέξ Λέας.

ΔΥΟ ΕΠΕί^ΟΔΙΡΚη. ΤΟ

WHISPERING SHADOW μέ τφν Μπέλλα Αουγκόζι καί

LOST JUNGLE μέ τφν περίφημον θηριοδαμαστήν Κλάϊντ Μπόττυ.

ΕΠΙΣΗΣ διαθέτομεν 10 ΚΑΟΥ ΜΠΟΪ μέ τούς
ΚΕΝ ΜΑΎ-ΝΑΡ, ΜΠΟΜΠ ΣΤΥΛ, ΤΟΜ ΤΑ Υ ΛΟΡ, ΜΠΟΥΝΤΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ 

ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ θ’ άναγγείλωμεν καί άλλα έργα γαλλικής παραγωγής.

Αντιπροσωπεία διά τήν Μακεδονίαν καί Θράκην ΑΑΡΙΟΣ ΜΟΑχΟΣ καί Σια ’Οδός Τσιμισκή 7 · θεσ)νίκη.
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ΣΙΝΕΠΕΚΑΝΙΚΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

13Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τής άπένειμε τό

ΜΕΓΑ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μ ε τ ά

ε

1 
I 
ΐ

=

=

I 
=

ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΠΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΓΑΣΙΣ
είς τόν ενταύθα κινηματογράφον

’Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος :

=

I
ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΛΒΑΝΙΑΣ ■ ΚΥΠΡΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΓΕΩΡ. Δ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
Θεμιστοκλέους 13 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφωνον 23.206



Ή γυναίκα Πόθος ! Ή σύγχρονη ‘Αφροδίτη !

ΝΤΟΡΟΘΥΛΑΜΟ'

λάγνα δσον ποτέ άλλοτε 
προεκάλεσε τόν 

συναγερμόν τών ’Αθη
ναίων

επί δύο έβδομάδας 
στό

ΑΤΤΙ ΚΟΝ
μέ τό έφετεινό της

inn· «ιΐΜΐιιι
ΤΟΥΡΑ
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ΖΟΥΓΚΛΑ!
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άπό τά εμπορικότερα 
φιλμ πού διαθέτει έφέτος

ΣΚΟΥΡΟΣ ΦΙΛΜΣ ο.ε.
ΣΤΑΔΙΟΥ 45 ~ AQHNAI - ΤΗΛ 21.824
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΟΜΝΗΝΩΝ 7) 

Στη ποικιλία τών γνωστών αριστουργημάτων πού έξελέξαμε 
άπό τής έφετεινές εξαιρετικές Παραγωγές 
τών μεγάλων ’Αμερικανικών Εταιρειών

ΤΟΥΕΝΤΙΕΘ ΣΕΝΤΣΟΡΥ ΦΟΞ ΦΙΛΜ-ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ-R.K.O. RADIO
Και μιά σειρά διαλεχτών Φιλμ τής Γαλλικής Παραγωγής

I. ΧΙΜΑΙΡΑ (La Grande Illusion) Αον Βραβεϊον Βενετίας.
Ζάν Γκαμπέν—Ντίτα Πάρλο—Έριχ Φόν Στρογχέϊμ

2. ΡΑΜΟΥΝΤΣΟ τό δραματικό έργο τοΰ ΠΙΕΡ ΛΟΤΙ.
Λουΐ Ζουβέ—Φρανσουάζ Ροζέ—Μαντλέν Όζαιρέ

3. ΗΡΑΚΛΗΣ... Ο ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φερναντέλ—Γκαμπυ Μορλα'ι

4. ΙΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ
Άλμπέρ Πρεζάν—Καίτη Γκαλιάν

δ. Ο ΓΟΗΣ ΑΛΗΤΗΣ
Μωρΐς Σεβαλιέ—Μπέττυ Στόκφιλδ

6. ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ
Ζάν Λουΐ Μπαρώ—Μπλανσέτ Μπρυνώ

7. ΤΡΕΙΣ ΙΠΠΟΤΑΙ ΤΟΥ ΣΟΥΔΑΝ
Βίκτωρ Φρανσέν

8. ΚΑΦΕ ΝΤΕ ΠΑΡΙ
Βέρα Κορέν—Ζϋλ Μπερύ

9, ΣΕΡΙ ΜΠΙΜΠΙ τόγνωστό περιπετειώδες έργοτοΰ ΓΚΑΣΤΟΝ ΛΕΡΟΥ 
Πιέρ Φρεναΐ—Ζάν Πιέρ ’Ωμόν—Σουζέτ Μάϊς

ΙΟ. ΤΟΥΝΤΡΑ μιά υπέροχη και συναρπαστική ’Εποποιία τοΰ Βορείου Πόλου

'Αποκλειστική Έκμετάλλευσις :

ΣΚΟΥΡΟΣ ΦΙΛΜΣ ο.ε.
ΣΤΑΔΙΟΥ 45' ΑΘΗΝΑΙ-ΤΗΛ. 21.824
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΟΜΝΗΝΩΝ 7)



ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ

ΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΑΡΦΟΥ

R. C. A. PHOTOPHONE

Τό νέον έν Λονδίνω μεγαλείτερον Κινηματοθέατρον τοΰ Κόσμου Warner Theater 
τοΟ όποιου εικόνα της μεγαλειώδους αιθούσης παραθέτομεν άνωτέρω, έφωδιάσθη 

μέ τάς πλέον τελειοποιημένος ηχητικός έγκαταστάσεις

R. C. A. PHOTOPHONE
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

τών R. C. A. Pliotophone καί R. C. A. Radiotron

ΧΑΡΙΛ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πανεπιστημίου 69 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφωνον 20.133
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I ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ καταχωρήσεις |
3 
3

■; ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έτησία · . ’ Δρχ. 200
Διά τάς Άν. Έταιρ. > 500
Διά τούς ’Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί 
Τραπέζας Έτησία Δρχ. 1000

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία συνδρομή Δραχ.500
Αί συνδρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥ®ΥΝΣΙΣ

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Ούός ΣΩΚΡATCYS άριθ. 43 

KRT0IKIR ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 12 ΧΑΛΒΝΔΡΙΟΝ 
Άριθ. Τηλεφώνου : 52-400

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
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Ό στίχος... Δρ. 20.— 
‘Ησελίς.... » 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΧ. 10ΕΤΟΣ ΙΕ' ΑΡΙΘ. 20 (433)
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€= ΟΦΟΡΜΗ? TH? ‘,ΓΊΡΟΣΦΥΓΟΓΊΟΥΛ05’·,

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΦΙΛΜ (;)
Ή προβολή τής νέας έλληνικής ταινίας «Προ

σφυγόπουλα» μας άναγκάζει νά έπανέλθωμε 
σ’ ένα ζήτημα μέ τό όποιον πολλές φορές ά- 
σχοληθήκαμε, άλλά τό όποιον παραμένει πάν
τα ένδιαφέρον καί έπίκαιρον : τό ζήτημα τής 
παραγωγής έλληνικών ταινιών.

Άτυχώς, ή «Προσφυγόπουλα» δέν μας κά
νει νά άλλάξωμε γνώμες γιά τά αιγυπτιακά 
κατασκευάσματα. 'Όπως καί άλλοτε έγράψαμε 
είναι άπείρως προτιμότερο νά μήν ΰπάρχη κα
θόλου έλληνικόν φίλμ, παρά νά είναι τής ποι
ότητας τών προβληθέντων. ’Όχι μόνον άντίκειν- 
ται στή στοιχειώδη αισθητική, άλλά διαστρέ
φουν τό γούστο τοΰ κοινοΰ καί μάς ζημιώνουν 
καί ήθικά άπέναντι τών ξένων. Χειρότερη προ
παγάνδα γιά τήν περίφημη άνωτερότητα τοΰ 
έλληνικοΰ πνεύματος δέν μπορεί νά γίνη. Είναι 
έντροπή γιά τήν Ελλάδα, τόν τόπον δπου ήκ- 
μασαν αί καλαί Τέχναι τόσον δσον σέ κανένα 
άλλο μέρος τοΰ κόσμου, νά παρουσιάζη κακό
τεχνα κατασκευάσματα, κι’ αύτό γιά νά γεμί
ζουν τις τσέπες των μέ λεφτά διάφοροι έβραιο- 
αιγύπτιοι.

*Η «Προσφυγοπούλα», γιά νά έλθωμε στή 
συγκεκριμμένη περίπτωση, πού διεφημίσθη κατά 
τρόπον σκανδαλώδη, δέν σημειώνει κανένα βή
μα προόδου. 'Όσοι είδαν τά προγενέστερα αι
γυπτιακά άριστουργήματα «'Όταν ό σύζυγος 
ταξιδεύει», «Άρραβών μετ’ έμποδίων» κ. τ. λ. 
καί έγοητεύθησαν (;) μέ αυτά, είναι περιττόν 
νά πάνε στήν «ΠροσφυγοποΟλα». θά δοΰν 
κάτι άνάλογο σέ Τέχνη, θαυμαστό σέ τεχνική, 
ήθοποιΐα, σκηνοθεσία. Είναι περίεργο πώς συγ- 
γραφεύς τής φήμης τοΰ κ. Δημ. Μπόγρη δέ
χτηκε νά συγγράψη αύτό τό πράγμα (γιατί προ
φανώς ό κ. Μπόγρης θά έργάσθηκε κατά πα
ραγγελίαν) καί έπί πλέον νά παραδεχθή νά 
γίνη τόσος θόρυβος γύρω άπό τό όνομά του. 
Κρίμα !

Πώς νά τολμήση νά άναλύση κανείς τό φιλμ; 
Τί νά πρωτοεπαινέση ; Είναι ζήτημα έάν θεα
τής, κοινοΰ γούστου καί χωρίς άπαιτήσεις, μπο

ρεί νά παρακολουθήση τό έργον έως τό τέλος. 
Τό τεχνικόν μέρος είναι ύποτυπώδες. Πιό άπο- 
τυχημένη φωτογραφία σπάνια είδαμε. Κρίμα 
στά έλληνικά τοπεία πού χρησιμεύουν ώς φόν
το. Ντεκόρ ; θαύματα καλαισθησίας ! ’Ηθο
ποιία ; Μά χάθηκε τέλος πάντων ένας άνθρω
πος ειλικρινής, νά τούς πή τά χάλια τους ; Δέν 
παρακολουθούν οί 'Έλληνες ήθοποιοί Κινημα
τογράφον ; Τί είδους άπαγγελία είναι αύτή ; 
Δέν ξέρουν τί θά πή άπλότης ; Άλλά καί τί 
έκλεκτός διάλογος ! Τούλάχιστον άπ’ αύτής 
τής πλευράς είχαμε τήν άπαίτησι ό κ. Μπό
γρης νά μάς ίκανοποιήση. Άλλά πιό χυδαίους 
διαλόγους σπάνια άκούσαμε.

Τό μόνο καλό στήν ταινία αύτή είναι ή μου
σική τοΰ κ. Γιαννίδη καί οί στίχοι τοΰ κ. Σαβ- 
βίδη. Μέ μόνη τή διαφορά, δτι καί αύτή κατά 
τήν προσαρμογή, δέν μπήκε στή θέσι της. ’Έ
τσι, δταν προβάλλονται σκηνές έξελισσόμενες 
στά Τέμπη, άκοΰμε φόξ-τρότ καί τήν ώρα πού 
μάς έμφανίζουν τήν όμόνοια, τραγούδια Βου
κολικά.

Γιά δλους λοιπόν αύτούςτούς λόγους, καλό 
θά ήταν νομίζουμε δπως ό κύριος Μπαστιάς, ό 
διευθυντής τών Καλών Τεχνών είς τόν όποιον 
τόσα καλά οφείλει τό έλληνικόν θέατρον, άσχο- 
ληθή καί αύτοπροσώπως, εί δυνατόν

Έλληνική παραγωγή μπορεί νά ύπάρξη, 
άλλά έπί τελείως άλλων βάσεων. Τό ζήτημα 
αύτό, έξαιρετικώς ένδιαφέρον, θ’ άποτελέση τό 
θέμα προσεχούς άρθρου μας. Γιά σήμερον άρ- 
κούμεθα νά έπαναλάβωμεν δτι άλλη αιγυπτια
κή ταινία δέν πρέπει νά προβληθή στήν Ελ
λάδα. Άπείρως προτιμότερες καί συμπαθέστε
ρες μάς είναι ώρισμένες έλληνικές προσπά
θειες (δπως π.χ. ή «Άστέρω» ή τό «Δάφνις καί 
Χλόη») πού δείχνουν τήν εύγενή διάθεσι τών 
δημιουργών τους νά παρουσιάσουν μέ τά πενι
χρά μέσα πού διαθέτουν κάτι, τέλος πάντων 
άνεκτό, παρά τά κακοΰ γούστου αιγυπτιακά 
κατασκευάσματα, πού μάς προσβάλλουν καί 
μάς δυσφημοΰν. Βίων Παπαμιχόλης



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» 

ΞΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ

θέλετε νά γνωρίσετε τήν 'Ελλάδα; Ρωτή
στε τούς ξένους. ’Ή παρακολουθήσετε τίς φω
τογραφίες καί τίς ταινίες τους, παρμένες άπ’ 
τήν έλληνική γή. Δέν ξέρω γιατί αύτοί οΐ άν
θρωποι κατορθώνουν πάντα νά μάς βλέπουν 
καλύτερα άπό δτι έμεϊς οί ’ίδιοι. ‘Ένα μικρό 
«ντοκυμαντέρ» τής Tobis στό «Σινεάκ» έπιβε- 
βαιώνει-καί δέν είναι ή πρώτη φορά-τά λόγια 
μου: ΕΤναι παρμένο άπ’ τή Σαντορίνη, τό τε
λευταίο λιθάρι τών Κυκλάδων, θριαμβεύει κι’ 
έδώ ή γερμανική άκρίβεια καί συστηματικότητα. 
Μά κι’ ή άντίληψη τοΰ ώραίου: Άφοΰ μέ τρία 
λόγια έξηγεϊ τή γεωλογική κατασκευή τοΰ νη- 
σιοΰ καί τήν ήφαιστιακή του ιστορία, σέ παρα
σύρει σέ μιά μικρή βόλτα άπ’ τόν καπνισμένο 
κώνο τοΰ ήφαιστείου στις άμμουδερές άκρογια- 
λιές, κι’ άπ’ τους μαύρους όγκους τών τ.τά- 
νειων βράχων της στά χιμαιρικά χωμάτινα πα
λάτια τής άνατολικής άκτής της. Κι’ έρχουνται 
υστέρα ή άρχαία πόλις μέ τ’ άπομεινάρια πε
θαμένου πολιτισμού, οί μύλοι μέ τά γιγάντια 
άσπρα χέρια τους, άπλωμένα στις ριπές τών 
άνέμων, τά χωριά μέ τήν άλλόκοτη άρχιτεκτο- 
νική τους, δπου ή αύλή τοΰ ένός σπιτιού είναι 
ταράτσα τοΰ άλλου, τά γραφικά καλντερίμια, 
οΐ άπλοϊκές νησιώτικες συνήθειες. Πόση δια
φορά άπό ένα σχετικό φίλμ τής «Terre et Mer», 
πού ε’ίδαμε τελευταία κι’ δπου ό όπερατέρ δέν 
κατώρθωσε νά συλλάβη τήν άγρια ποίηση καί 
τό έπιβλητικό μεγαλείο τού «νησιού τοΰ Δια
βόλου» καί δέν έδωσε παρά μερικές φευγαλέες 
είκόνες της, πού περισσότερο πρόδωσαν (τά 
όρυχεΐα τής πορσελάνης τουφαγαν δλη τήν 
ταινία!) παρά άπόδωσαν τήν περίεργη όμορ- 
φιά της. Ό δημιουργός τής προχτεσινής ται
νίας μπόρεσε μέσα σέ λίγα μέτρα νά συγκεν- 
τρώση καί νά ύπογραμμίση τήν πρωτοτυπία καί 
τήν Ιδιορρυθμία τής φυσικής κατασκευής τοΰ 
νησιού καί νά ένορχηστρώση τίς ποιητικές άν- 
τιθέσεις τοϋ μαύρου βράχου μέ τ’ άσπρα χω
ριά πού τόν στεφανώνουν, τής φύσης, πού λές 
καί τώρα βγήκε άπό κοσμογονικούς σεισμούς, 
μέ τήν ήρεμη καί καρτερική βιοπάλη τών κα
τοίκων της. Αίάρίσς Σΰλλος

ΝΕΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡIΣIΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ “ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ,,

Πληροφορούμεθα δτι ή 13η Διεθνής ”Εκθε· 
σις Θεσσαλονίκης άπένειμε είς τήν ’Ιταλικήν 
'Εταιρίαν κατασκευής όμιλούντων μηχανηυά- 
των ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ ήτις ώς άνηγγείλαμεν 
μετέσχε έφέτος είς τήν ’Έκθεσιν ταύτην έκθέ- 
σασα καί τούς τρεις τύπους τών μηχανημά
των της, τήν άνωτάτην τιμητικήν διάκρισιν ήτοι 
ΜΕΤΑ ΒΡΑΒΕ1ΟΝ έκτός συναγωνισμού μετά 
ΧΡΥΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ.

ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΤΡΟ
'Αλλά γιατί «νέο» ; Ποιες ήταν οί προκάτοχες ; 

Αύιές πού γιά μ.·« στιγμή διεκδίκησαν τόν τίτλο 
«στάρ» ήταν περισσότερο διάττοντες παρά άστρα. 
Ή Ηθοποιός πού σήμερα γίνεται μιά κάποια κίνηση 
γύρω στ’ όνομά της είναι μιά όμορφη κρητικοποΰλα 
μέ τό διόλου έλληνικό όνομα Έλβν Τααάρα Άλχα- 
όέφ. *Η κυρία αύτή λοιπόν άφοΰ χρημάτισε τραπε 
ζική ύπάίληλ'ΐς στά Χανιά, «μις Κρήτη» καί μονέ 
τέλο τοϋ γνωστού ζωγράφου κ. Κοκότση, άποδήμησ» 
στό ονειρεμένο γιά δλα τά όμορφα καί μή κορίτσια, 
Παρίσι. Μαθήτρια στή Δραματική Σχολή τοΰ Σάρλ 
Ντυλλέν καί ήθοποιός στό Λονδίνο δρέπει δάφνες. 
Στά στούντιο τής «Ντέχαμ» στήν άγγλική πρωτεύ
ουσα αρχίζει τήν κινηματογραφική της σταδιοδρο
μία. Παίζει στό φιλμ «Ναπολέων» τό ρόλο τήςΠαυ 
λίνας Βοναπάρτη.'Ετοιμάζεται γιά τό ρόλο τής ’Ε- 
σμεράλδας στήν «Παναγία τών Παρισ’ων» δπου τόν 
Κουασιμόδο θά ύποδυθή ό δάσκαλός της ό Ντυλλέν 
καί γιά τό ρόλο τής Λαίδης Χάμιλτον σέ ομώνυμο 
φίλμ, δπου τόν Νέλσωνα θά παίξη ό πρωταγωνι- 
σιής τοϋ «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα» Λέλι Χόγουαρντ. 
’Ίσως πάη στή Γερμανία, ϊσως στό Χόλλυγουντ-τό· 
σοι μαγνήτες γιά μιά νέα γυναίκα μέ ομορφιά καί 
ταλέντο.

Βρίσκεται τώρα στήν ’Αθήνα κΓ ετοιμάζεται γιά 
καλλιτεχνικές εξορμήσεις. Σχέδια κΓ όνειρα γιά τήν 
κατάκτησιν τής πολυπόθητης δόξας. Άς τής ευχη
θούμε αύτής τούλάχιστο τής ωραίας Έλληνίδας νά 
μή μείνη διάττων παρά νά γίνη άστρο φωτερό στό 
ολοσκότεινο 'Ελληνικό στερέωμα.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤ. ΤΕΧΝΗΣ
Ό κινηματογράφος έπέρασε πλέον τό έμπο- 

ρικό καί βιομηχανικό στάδιο καί τείνει ν’ άφο- 
σιωθή είς τήν καλλιτεχνική του δημιουργία.

Τό κοινόν θά δύναται πλέον νά κάνη τήν 
διάκρισιν τών διαφόρων ταινιών, δπως ιό κοι
νόν τοΰ θεάτρου ξέρει νά ξεχωρίση ένα έργον 
τοϋ Ρακίνα άπό μιά έπιθεώρησι τοΰ Μοΰζικ 
Χώλλ. Ό κινηματογράφος θά γνωρίση άπειρες 
τεχνικές τελειοποιήσεις τών όποιων δέν μπο
ρούμε πρός τό παρόν νά πιστοποιήσωμεν, ούτε 
τήν σημασίαν ούτε τήν έκτασίν τους.

'Ένα έργον τοϋ Σαίξπηρ π. χ. τό όποιον 
παίχθηκε έπάνω σέ σανίδια πρό 300 χρόνων, 
έάν παιχθή έκ νέου σ’ ένα θέατρο ύπέρ μο· 
δέρνο πάλι έργο τού Σαίξπηρ θά είναι καί 
έπομένως δέν θά άλλάξη καθόλου ή καλλι
τεχνική του άξία.

Μετάφρασις: Όδίττη Ήρ. ΟΙχονόμον

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ »ρία 
πλήρη πόστα όαιλοΟντος κινηματογράφον ον 
αιήματος Webster Chicago. Πληροφορία. Κινη. 
ματογράφος *Μδν-Σινί*, Συν. Βύρωνος-’ΑΦηνΛν

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΖΕΡΒΟΣ,
ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ί 938 · Ί 939

Ό άνθρωπος τής ήμέρας
ΜΩΡΙΣ ΣΕΒΑΛΙΕ, ΕΛΒΙΡΑ ΠΟΠΕΣΚΟ, ΑΛΕΡΜ, ΖΩ-

ΖΕΤΑ ΝΤΑΙ.

Ό Μέγας Γάλλος σκηνοθέτης ΖΥΛΙΕΝ 
ΝΤΥΒΙΒΙΕ καί ό άσσος τοΰ χιούμορ ΣΕΒΑΛΙΕ 
συνειργάσθησαν γιά νά παρουσιάσουν ένα 
άριστούργημα τοΰ Γαλλικού πνεύματος.

Καρτιέ Λατέν
ΜΙΣΕΛ ΜΟΡΓΚΑΝ, ΣΥΛΒΙΑ ΜΠΑΤΑΪΓ.

Τό γνωστό μεγαλούργημα τοΰ βωβού κινη
ματογράφου άπό τό ρομάντσο τοΰ ΜΩΡΙΣ 
ΝΤΕΚΟΜΠΡΑ.

Τό κόκκινο βαλς
ΕΡΙΚ ΦΟΝ ΣΤΡΟΧΑΪΜ, ΖΑΝ ΜΥΡΑ, ΖΑΝ ΓΚΑΛΑΝ, 

ΜΙΡΕΪΓ ΜΠΑΛΛΕΝ, ΛΙΖΕΤ ΛΑΝΒΕΝ.

"Ενα πρωτότυπο σενάριο έκτάκτου δραματι- 
κότητος.

Ό Άδάμ καί ή Ευα
ΛΟΥΪΖΑ ΟΥΛΡΙΧ, ΒΙΚΤΩΡ ΝΤΕ ΚΟΒΑ.

Ή τελευταία επιτυχία ζευγαριού ΟΥΡΛΙΧ - 
ΝΤΕ ΚΟΒΑ. Είς τήν πρεμιέραν τοΰ Βερολί
νου άπεθεώθησαν κυριολεκτικός.
Σκηνοθεσία : ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΣΕΛΠΙΝ.

Ό Τάφος του Ίνδοϋ
ΛΑ ΓΙΑΝΝΑ, KITTY ΓΙΑΝΤΣΕΝ, ΦΡΙΤΣ BAN ΝΤΟΓ- 

ΚΕΝ, ΤΕΟ ΛΙΓΚΕΝ, ΙΝΔΟΙ ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ, ΗΓΕ
ΜΟΝΕΣ κ. λ. π.

Ό ύπερκολοσσός πού θριαμβεύει παίζόμε
νος είς δλην τήν Εύρώπην. Τό δημιούργημα 
τοΰ σκηνοθέτου τοΰ «Μιχ. Στρογγώφ» Ρ1Χ. 
ΑΤΧΜΠΕΡΓΚ. Είναι άναμφισβητήτως ή μεγα- 
λειτέρα κινημ)κή δημιουργία τών τελευταίων 
έτών. ’Έκδοσις : Γαλλική καί Γερμανική.

Στό νησί τής γοητείας (Άλο#)
ΖΑΝ ΜΥΡΑ, ΝΤΑΝΙΕΛ ΠΑΡΟΛΑ.

Σενάριο έξαιρετικά ένδιαφέρον παρμένο 
άπό τό ρομάντσο LE CHANT DES ILES πού 
έβραβεΰθη στό διαγωνισμό τοΰ ΠΑΡΙ ΣΟΥΑΡ. 
"Εργον περιπετειώδες έξωτικής ώμορφιάς γυρι
σμένο στά νησιά τής Πολυνησίας.

Πριγκήπισσα κοραλίων
ΙΒΑΝ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ, ΧΙΛΝΤΕ ΣΕΣΣΑΚ.

Ταινία περιπετειώδης γυρισμένη στις γρα
φικότατες Δαλματικές άκτές.
Σκηνοθεσία : ΒΙΚΤΩΡ Γ1ΑΝΣΟΝ.

Ιερόν ψευδός
ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡΙ, ΧΕΡΜΑΝ ΜΠΡΑΟΥΝ.

Τό δράμα μιάς μητέρας ποΰ φθάνει νά δια- 
πράξη άπάτη γιά τό παιδί της.

Αστέρια πού λάμπουν
ΛΑ ΓΙΑΝΝΑ, ΒΙΛΛΥ ΦΟΡΣΤ, ΓΚΟΥΣΤΑΒ ΦΡΑΙΛΙΧ, 

ΤΖΕΝΝΥ ΓΙΟΥΓΚΟ, ΤΕΟ ΛΙΓΚΕΝ, ΑΝΝΥ ΟΝΤΡΑ, 
ΓΙΟΧΑΝΕΣ ΡΥΜΑΝ, ΡΑΛΦ Α. Ρ0ΜΠΕΡ1Σ, 
ΛΟΥΪΖΑ ΟΥΛΡΙΧ, ΙΝΤΑ ΒΥΣΤ.

Σκηνοθεσία : ΧΑΝΣ ΤΣΕΡΛΕΤ.

Ζητείται κληρονόμος
ΧΑΙΝ7Σ ΡΥΜΑΝΝ, ΛΕΝΙ ΜΑΡΕΜΠΑΧ, ΒΕΡΑ ΦΟΝ 

ΛΑΓΚΕΝ.

Ή πειό κωμική ταινία ποΰ έγυρίσθη μέχρι 
σήμερον.
Σκηνοθεσία : ΚΑΡΑ ΜΠΟΕΖΕ.

Είςτήνύπηρεσίαντοΰ θανάτου
Μέ τήν ΜΠΡΙΓΚΙΤΕ ΧΟΡΝΕΫ καί ΝΕΪΛ ΧΑΜΙΛΤΟΝ

Ένώ ή λαιμητόμος άπειλεΐ
ΓΚΟΥΣΤΑΒ ΓΚΡΥΝΤΓΚΕΝ. ΣΥΜΠΙΛΕ ΣΜΙΤ, ΤΕΟ 

ΛΙΓΚΕΝ, ΡΑΛΦ Α. ΡΟΜΠΕΡΤΣ.

Σκηνοθεσία : ΧΑΝΣ ΣΤΑ ΓΝΧΩΦ.
Ή φωτιά τής λαϊκής έξεγέρσεως άποτελεΐ 

τόν πυρήνα του συγκλονιστικοΰ αύτοΰ δράματος.

Κρυπτογράφημα L. Β. 17
ΧΙΛΝΤΕ ΒΑΤΣΝΕΡ, ΒΙΛΛΥ ΜΠΙΡΓΚΕΛ.

Σκηνοθεσία : ΤΟΥΡΖΑΝΣΚΥ.
’Έργον κατασκοπείας καί συνωμοσίας μέ 

άριστουργηματική πλοκή.

Δεύτερη ζωή
ΡΑΛΦ ΜΠΕΛΛΑΜΥ, ΜΑΡΙΑΝ ΜΑΡΣ.

Σκηνοθεσία : ΧΑΡΡΥ ΛΟΧΜΑΝ.
'Ένα πρωτότυπο, έκτάκτως, δυνατό δράμα.

01 τρέλλες τής θεοδώρας
ΙΡΕΝ ΝΤΑΝ, ΜΕΛΒΙΝ ΝΤΟΥΓΚΛΑΣ.

Σκηνοθεσία : ΡΙΧΑΡΝΤ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒΣΚΥ.
Ή ταινία πού άνεβίβασε τήν ΙΡΕΝ ΝΤΑΝ 

είς βεντέττα πρώτου μεγέθους.

XI ’Ολυμπίάς
τής ΛΕΝΙ ΡΙΦΕΝΣΤΑΛ.

"Ενα κολοσσιαΐον δημιούργημα ΕΟΡΤΗ 
ΤΩΝ ΛΑΩΝ καί ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ.

’Ερωτική Φλόγα
ΤΖΕΝΝΥ ΓΙΟΥΓΚΟ, ΓΚΟΥΣΤΑΒ ΦΡΑΙΛΙΧ.

Ή πειό χαριτωμένη ύπόθεσις, παρμένη άπό 
τό είδύλιον τοΰ Δουκός τοΰ Ούΐνδσωρ.
Σκηνοθεσία : ΜΠΑΚΥ.

‘Αμαρτίαν γονέων
ΚΑΙΤΕ ΝΤΟΡΣ, ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΑΤΤΕΡΣΤΟΚ, ΡΟΥΘ 

ΧΕΛΜΠΕΡΓΚ.
’Από τό γνωστόν έργον τοΰ ΓΚΥ ΝΤΕ 

ΜΩΠΑΣΑΝ ( Υ Β Ε Τ Τ ).
Σκηνοθεσία : Λ1ΜΠΕΝΑΤΈΡ.

Ή χορεύτρια του Βίντερ 
Γ κάρτεν
ΛΑ ΓΙΑΝΝΑ, ΧΑΝΣ ZENKEP, X. ΣΤΕΛΤΣΕΡ.

Συμπράττουν διά πρώτην φοράν εις κινηματο
γραφικόν έργον οί καλλιτέχναι τοΰ περιφήμου 
Βαριετέ ΒΙΝΤΕΡ ΓΚΑΡΝΤΕΝ τοΰ Βερολίνου.

*Η Βασίλισσα τοΰ Σαββά
ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΩΡΙΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣΕΤΙ.

Μία Γαλλική ύπερπαραγωγή.
Ή ιστορία τής Αίθίοπος Βασιλίσσης πού 

ένέπνευσε τόν μεγάλο έρωτα τοΰ Σολομώντος. 
’Έργον κολοσσός, τόσον ώς ύπόθεσις δσον καί 
ώς σκηνοθεσία.

S.O.S. Βυθιζόμεθα
ΝΤΟΛΟΡΕΣ ΝΤΕΛ ΡΙΟ, 

Σκηνοθεσία : Ε. KENTON.

Όταν ή καρδιά κτυπά
ΓΚΡΑΙΗΣ ΜΟΥΡ, ΚΑΡΥ ΓΚΡΑΝΤ.

'Η καλλιτέρα μέχρι σήμερον ταινία τής 
ΓΚΡΑΙΗΣ ΜΟΥΡ.
Σενάριο : ΡΟΜΠΕΡΤ Ρ1ΣΚ1Ν.

Περιπλανώμενος λαός
ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ ΡΟΖΕ, ΧΑΝΣ ΑΛΜΠΕΡΣ, ΚΑΜΙΛΛΗ 

ΧΟΡΝ, ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΟΡΥ.

Σκηνοθεσία : ΖΑΚ ΦΕΎ'ΝΤΕΡ.
'Ένα μεγαλούργημα γυρισμένο είς τήν Γαλ- 

λικήν καί Γερμανικήν βερσιόν.

Κάθισμα 47
ΑΝΤΡΕ ΛΕΦΩΡ, ΡΑΙΜΥ, ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ ΡΟΖΕ. ΑΝΡΥ 

ΓΚΑΡΑ.
Ή γνωστή έπιτυχία τοΰ θιάσου Κυβέλης 

Ξεκαρδιστική κωμωδία στήν όποιαν οί άσσοι 
τών Γάλλων κωμικών έρμηνεύουν τό πνευματο- 
δέστατο σενάριο τοΰ ΑΟΥΤ ΒΕΡΝΕ 1 Γ.

Χαμένος όρίζων
ΡΟΝΑΛΝΤ ΚΟΛΜΑΝ.

Τοΰ ΦΡΑΝΚ ΚΑΠΡΑ.
Ή κολοσσιαία σκηνοθεσία του έθεωρήθη 

παγκοσμίως ώς κάτι τό πρωτοφανές. Κατέκτη- 
σε, ’Αμερική καί Εύρώπη καί ήλθε πρώτο άπ 
δλα τά έργα τής περιόδου είς τάς εισπράξεις.



’Έγκλημα καί τιμωρία
Ε. ΑΡΝΟΛΝΤ, Π. ΠΟΡΡ.

Τό άριστουργηματικό μυθιστόρημα τοϋ 
ΝΤΟΣΤΟΠΕΦΣΚΥ. Δημιουργία τοΰ μεγάλου 
σκηνοθέτου ΦΟΝ ΣΤΕΡΝΜΠΕΡΓΚ

Ό ’Αριστείδης ή Αιλή καί 
τά στρείδια
ΓΚΟΥΣΤΙ ΒΟΛΦ. ΧΕΡΜΑΝ ΤΙΜΙΓΚ, ΤΕΟ ΛΙΓΚΕΝ,

Σκηνοθεσία : ΕΜΟ. Μουσική : ΡΟΜΠΕΡ 
ΣΤΟΛΤΣ.

Ό σύζυγος ζηλεύει
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΦΟΝ ΜΠΑΛΑΣΚΟ, ΧΙΛΝΤΕ ΒΑΪΣΝΕΡ.

Μουσική : ΒΑΛΤΕΡ ΚΟΛΛΟ.
"Ενα άπό τά Γερμανικά έργα πού προεκρί- 

θηοαν καί παρουσιάσθησαν είς τό Γερμανικόν 
Περίπτερον τής Διεθνούς Έκθέσεως Παρισίων.

Πρίγκηψ τυχοδιώκτης
ΠΕΤΕΡ ΒΟΣ, ΚΑΡΙΝ ΧΑΡΤ.

Τό δράμα ένός Ρώσσου Πρίγκηπος πού 
θυσιάζεται διά τήν εύτυχίαν τών άλλων.
Σκηνοθεσία : ΚΑΡΑ ΜΑΡΤΙΝ.

Μελωδίες Δουνάβεως
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΕΡΓΚΑΣΤ, ΓΚΕΟΡΓΚ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, ΓΚΡΕ- 

ΤΑ ΤΑΪΜΕΡ.

Μουσική : Β1ΑΛΥ ΕΓΚΕΛ ΜΠΕΡΓΚΕΡ.

Χώρα τής ’Αγάπης
ΑΛ. ΜΑΤΕΡΣΤΟΚ, ΓΚΟΥΣΤΙ ΧΟΥΜΠΕΡ.

Μία χαριτωμένη Γερμανική όπερέττα μέ 
πεταχτή καί γλυκεία μουσική τοΰ συνθέτου 
ΜΕΛ1ΧΑΡ.

30 ΕΓΧΡΩΜΑ ΜΙΚΥ - ΜΑΟΥΣ, 10 ΣΟΡΤΣ, 20 Κ0ΥΛΤ0ΥΡ
Διαλεγμένα άπό τις μεγαλύτερες 'Αμερικανικές καί Γερμανικές παραγωγές.

Χωρίς Πατρίδα
ΙΝΚΙΤΣΙΝΩΦ, ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΚΑΪΣΛΕΡ, ΕΛΕΝ ΦΕΝΤΜΕΡ

Δραματική ύπόθεσις τής Ρωσσικής Έπανα- 
στάσεως.

’Όταν οδηγεί ό Σατανάς
ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΝΤΙΞ, ΤΖΟΥΝ ΠΕΡΟΥ.

Σκηνοθεσία : ΛΑΧΜΑΝ.
θυσία είς τό καθήκον.

Τό ερημονήσι τοϋ τρόμου
ΤΖΑΚ ΧΟΛΤ.

Περιπέτειες άφάνταστες, ένδιαφέρον αοι- 
άπτωτον.

Έξέγερσι στό Μαρόκο
ΤΖΑΚ ΧΟΛΤ.

Περιπέτεια στή Λεγεώνα τών Ξένων.

Χαλύβδινο χέρι
ΤΖΑΚ ΧΟΛΤ.

θεαματικώτατα έξωτερικά.
Ύπόθεσις συναρπαστική.

Έντιμοι ’Απατεώνες
ΧΑΡΡΥ ΠΗΛ.

Συναρπαστική περιπέτεια τοΰ μοναδικοί) 
ΧΑΡΡΥ.

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»
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ήσυχάση τόν κύριον Βικτώρ. Γίνεται νευρικός σέ ση
μείο πού τοΰ φιαίουν δλοι καί δλα. "Οταν δέ ό 
τσαγκάρης, ϋστερα άπό έφτά χρόνια, δραπετεύει 
άπό τά κάτεργα, τόν γεμίζει μ’ ένα σωρό φροντίδες 
καί περιποιήσεις καί τόν κρύβει στό σπίτι του Άλλά 
ή άλήθεια στό τέλος, υστέρα άπό διάφορα πολύ έν
διαφέροντα έπεισόδια, άποκαλύπτεται καί ό κύριος 
Βικτώρ, γουχαϊζόμενος άπό τούς συμπολίτας του, 
καλείται νά πληρώση δλα του τ’ άνομήματα.

"Ενας τέτιος ρόλος σάν τοΰ κυρίου Βικτώρ, κα
ταλαβαίνει κανείς εϋκολα, πόσες δυσκολίες παρου
σίαζε. Ό Ραιμύ έξέρχεται νικητής καί τροπαιοΰχος, 
Ποτέ άλλοτε ό μεγάλος καλλιτέχνης (πού θεωρήται 
άπό τούς συμπατριώτας του ώς ό μεγαλύτερος τοΰ 
κόσμου) δέν είχε τήν εύκαιρία νά μάς δείξη δλο τό 
πλούσιο καί πολυσύνθετο ταλέντο του. Περνά άπό 
τήν κωμωδία στό δράμα, μέ μιά εύχέρεια καταπλη
κτική. Κοντά του οϊ σύντροφοί του, ό Πιέρ Μπλαν
σάρ, ή Μαντελέν Ρενώ καί ή Βιβιάν Ρομάνς, άγωνί- 
ζονται νά σταθοΰν στό ύψος του καί αύτή ή εύγε- 
νής άμιλλα άποδίδει εύτυχή άποτελέσματα. "Ολοι 
τους είναι άψογοι καί άποτελοΰν ένα σύνολο θαυ 
μαστό σέ όμοιογένεια.

Ή σκηνοθεσία εύσυνείδητη καί άξιοπρόσεκτη. Ό 
σκηνοθέτης δέν έπιδιώκει νά μάς θαμπώση μέ πε
ριττές δεξιοτεχνίες. άλλά άρκήται στό νά μεταχει
ρίζεται τά πιό άπλά μέσα Φροντίζη ιδιαιτέρως στήν 
ύποβοήθησι τής άναδείξεως τών ήθοποιών του καί 
δέν έχει άδικο.

Τό φίλμ έδώ δέν έσημείσε τήν έπιτυχίαν, πού 
τοΰ ήξιζε. Γι’ αύτό φταίει άσφαλώς καί ό καιρός. 
Πάντως είναι κρίμα, γιατί τέτια έργα δέν παρουσιά
ζονται συχνά. Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή Cine ■ Alliance Europeene
TO ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ

(S. Ο. S Sahara)
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις : Έλλην. Κιν. "Ενωσις

Μέσα στήν καρδιά τής Σαχάρας βρίσκεται τό 3ο 
φυλάκιο.'Ένα μικρό σπιτάκι πού έχει γιά κατοίκους 
του πέντε άνδρες. "Οπως στή Λεγεώνα τών Ξένων, 
έτσι κι’ έδώ καταφεύγουν ή οί άπόκληροι τής τύ
χης ή οί διψασμένοι γιά περιπέτειες ή έκεϊνοι πού 
θέλουν νά ξεχύσουν τό παρελθόν. Αρχηγός τους 
είναι ένας μεσόκοπος άνδρας, γνωστός ύπό τό ψευ
δώνυμον «λύκος», γιατί ζή πάντα μόνος κι’ άπο- 
φεύγει έπιμελώς νάρθη σέ έπικοινωνία μέ τόν κόσμο. 
Μιά μέρα στό φυλάκιο καταφθάνει μιά ώμορφη γυ
ναίκα ή Ελένη Μύριελ, πού τό αύτοκινητό της έπαθε 
βλάβη στό δρόμο κι’ άναγκάσθηκε νά καταφύγη έκεΐ 
γιά νά τό έπιδιορθώση. Είναι εΰκολο νά καταλάβη 
κανείς πόσες συγκινήσεις φέρνει ή παρουσία μιάς 
ώμορφης γυναίκας στή κατασκήνωση Ό μόνος πού 
αποφεύγει νά τήν συναντήση είναι ό «λύκος», στόν 
όποιον φαίνεται δτι ή Μύριελ δέν είναι άγνωστη. 
Ό νεώτερος τών πέντε, ό Ζάν Πιέρ Ωμόν ένα πα- 
ληκάρι έως 20 χρόνων, πού διψασμένο γιά περιπέ
τειες άφησε τήν πλούσια οικογένεια του στή Γαλλία 
καί τις άνέσεις του γιά τήν σκληρή καί μονότονη 
ζωή τής Σαχάρας, ξετρελλαίνεται μαζύ της. Ό «λύ
κος», πού τόν άγαπά σάν παιδί του προσπαθή νά 
τόν άποτρέψη άπ’ αύτή τήν περιπέτεια καί τοΰ άπο- 
καλύπτει δτι ή Μύριελ είναι σύζυγός του καί δτζ 
έξ αιτίας της βρίσκεται στό φυλάκιο. Είναι μιά γυ. 
ναΐκα έπικίνδυνη καί άστατη. Άλλά ό νέος είνα

Παραγωγή H. Wilcox

ΕΡΩΤΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ
(London Melody)

Όμιλοΰσα 'Αγγλιστί Προεβλήθη στό «Οΰφα»
Έκμετάλλευσις: Άστόρια Φιλμ

Ή «Ερωτική Μελωδία» είναι τό τρίτον κατά σεΓ 
ράν άγγλικόν φιλμ, πού βλέπομε έφέτος. υστέρα 
άπό τή «Πριγκήπισσα Τσιγγάνα» καϊ «Στά χέρια 
τών λύκων». Τό γεγονός είναι εύχάριστο καί 
άξίζει νά σημειωθή, γιατί δείχνει πώς οί άγγλοι 
καταβάλλουν προσπάθειας γιά νά δώσουν στήν πα
ραγωγή τους μιά σειρά καλή άνάμεσα στήν κινημα
τογραφίαν.

Πρόκειται γιά ένα έργο, ποΰ άρχίζει ώς φάρσα 
γιά νά καταλήξη σέ αισθηματική κομεντί. 'Υπάρχουν 
σ’ αύτό λεπτομέρειες χαριτωμένες καθώς καί κά
ποια σάτυρα τών ήθών καί έθίμων τής άγγλικής 
κοινωνίας. Άλλά γενικά τό φίλμ είναι κάπως άτονο, 
ξηρό καί ψυχρό, μειονέκτημα πού παρατηρεΐται καί 
στά άλλα άγγλικά έργα.

Πρωταγωνιστούν ή 'Άννα Νήγκλ καί ό Τούλιο 
Καρμινάτι. Ή Άννα Νήγκλ, πού θυμίζει άρκετά τήν 
Άννα Στένν, μάς άπεκαλΰφθη μέ τήν θαυμαστή δη
μιουργία της ώς «Βασίλισσα Βικτωρία» στόόμότιτλο 
φίλμ, πού είδαμε στό «Ρέξ».

Στήν «Ερωτική Μελωδία» έρμηνεύει ένα ρόλο 
τελείως διαφορετικό. Είναι τσαχπίνα, ζωηρή, σκερ
τσόζα, χορεύει, τραγουδά καί γεμίζει τό φίλμ μέ τήν 
παρουσία της. ’Εμείς δμως τήν προτιμάμε σέ σοβα
ρούς ρόλους, δπου φαίνεται πώς είναι καί τό στοι 
χεΐον της. Στίς άλλες στέκεται βέβαια καλά, γιατί 
είναι προφανές πώς πρόκειται περί πραγματικού τα
λέντου, άλλά τής λείπει δ αύθορμητισμός. Ό Τούλιο 
Καρμινάτι άψογος στό ρόλο του έρωτευμένου διπλω
μάτου. Βίων Παπαμιχάχης

Παραγωγή «Cine Alliance Europeene

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ Τί ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ
(L’ etrange Monsieur Victor))

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Σπλέντιτ» 
Έκμετάλλευσις : Έλλην. Κιν. “Ενωσις

Ό «Άνθρωπος μέ τά δύο πρόσωπα» είναι χωρίς 
άμφιβολία ένα άπό τά πιό ένδιαφέροντα δημιουργή
ματα τοϋ γαλλικού Κινηματογράφου Αξίζει νά τό 
δή κανείς γιά πολλούς λόγους (γιά τήν πρωτοτυπία 
του. γιά τήν εύσυνείδητη σκηνοθεσία του, γιά τήν 
έκλεκτή έρμηνεία τών ηθοποιών του), άλλά κυρίως 
γιά τήν ύπέροχη, τήν άφθαστη, τήν θαυμαστή δημι
ουργία τοΰ Ραιμύ.

Στήν Τουλόν ζή. έκτιμώμενος καί σεβόμενος άπ’ 
δλους, ένας άπλοΐκός καί άφελής καταστηματάρχης, 
ό κύριος Βικτώρ, πρότυπον υίοΰ, συζύγου καί πατέ
ρα. Στήν πραγματικότητα δμως ό άφελής αύτός πο
λίτης, είναι ένας έπικίνδυνος κλεπταποδόχος. Μιά 
βραδυά ένας άπό τούς συνεργάτας του προσπαθεί 
νά τόν έκβιάση καί ό εύϋπόληπτος κύριος Βικτώρ, 
έπάνω στό θυμό του καί στήν άπελπισία του, τόν 
σκοτώνει. Αί ύποψίαι γιά τόν φόνον πέφτουν έπάνω 
στόν άτυχή τσαγκάρη (Πιέρ Μπλανσάρ), τύποι· εύε- 
ρέθιστον άλλά τελείως άκίνδυνον, πού τήν προηγου- 
μένη μέρα τσακώθηκε μέ τό θΰμα γιά λόγους άντι- 
ζηλίας. Ό τσαγκάρης συλλαμβάνεται καί καταδικά
ζεται σέ δεκαετή ειρκτή. ‘Η τύψεις δέν άφήνουν νά
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τυφλός καί άμετάπιστος. ’Επακολουθούν διάφορα 
έπεισόδιά, πού καταλήγουν μέ τόν θάνατο τής σα
τανικής γυναίκας.

Τό σενάριο αύτό ποΰ έκτός άπό τήν παραπάνω 
ιστορίαν παρουσιάζει και μερικούς χαρακτήρας πολύ 
ένδιαφέροντας. έχει σκηνοθετηθή άπό τόν παλαίμα
χον Ζάκ ντέ Μπαροντσέλι καί έχει ώς έρμηνευτάς 
τήν Μάρθα Λαμπάρ,τόν Σάρλ Βανέλ, άψογον δπως 
πάντα τόν Ζάν Πιέρ ’Ωμόν, λιγάκι ύπερβολικόν στό 
δύσκολο ρόλο τοΰ νεαρού έρωτευμένου, τόν Ραϋμόν 
Κορντύ καί τόν Πώλ Άζαΐς.

Ή Μάρθα Λαμπάρ πού γιά πρώτη φορά, αν δέν 
γελιέμαι, βλέπομε, άξίζει δλη μας τήν συμπάθεια 
καί τήν προσοχή μας. ”Ωμορφη, κομψή, (σέ πολλές 
στιγμές θυμίζει καταπληκτικά τήν Μάρλεν Ντήτριχ) 
ξέρει νά σταθή μπροστά στό φακό καί κινείται μέ 
χάρι. Ό ρόλος της, ρόλος μάλλον διακοσμητικός, 
δέν μάς έπιτρέπει νά τήν κρίνωμεν ώς ήθοποιόν, 
άλλά πιστεύομε πώς^κι' αύτό γρήγορα θά συμβή, 
γιατί τά φυσικά προτερήματα τής Λαμπάρ είναι 
σπάνια καί περιζήτητα γιά τόν Κινηματογράφον.

Βίων ΙΙαπαμιχάλης

Πάραγωγή zotli Century-Fox

ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΤΣΙΓΓΆΝΑ
(Wings of the morning)

‘Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Ρέξ»
dubbing
Έκμετάλλευσις : Σκούρας Φίλμς

Τό φιλμ αύτό, «γυρισμένο» στό Λονδΐνον, είναι τό 
πρώτο πού έπέβαλε τήν Άνναμπέλλα ώς διεθνούς 
φήμης «άστέρα» καί τής έξησφάλισε ένα πρώτης 
τάξεως συμβόλαιο γιά τό Χόλλυγουντ.

Πρόκειται γιά ένα έργο προωρισμένο νά εύχα- 
ριστήση κυρίως τά μάτια «Γυρισμένο» μέσα σέ μα
γευτικά τοπεΐα, στά όποια τό τεχνικολόρ προσδίδει 
άκόμη περισσότερη γραφικότητα, καί μέ πλούτον 
σκηνοθεσίας δχι συνήθη, τό φιλμ ικανοποιεί έπι- 
προσθέτως τόν θεατήν μέ τήν έρμηνείαν τής Άν- 
ναμπέλλας καί τού Χένρυ Φόντα.

Τά μειονεκτήματά του είναι τό σενάριο (μειονέ
κτημα πού άτυχώς παρατηρεϊται στά περισσότερα 
κινηματογραφικά έργα) καί κάποια δυσκαμψία καί 
ψυχρότης στή σκηνοθεσία, πράγμα πού δείχνει πώς 
οί "Αγγλοι παρά τά άφθονα μέσα πού διαθέτουν, 
έχουν νά μάθουν άκόμη πολλά άπό τούς γάλλους 
καί άμερικανούς συναδέλφους των.

Βίων ΠαπαμιχάΙης

Παραγωγή «Warner Bros-

Η ΕΞΕΓΕ Ρ ΣIΣ
(San Quentin)

'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «ΟΟφα»
«dubbing»

Έκμετάλλευσις: Γουώρνερ—Φέρστ Νάσιοναλ

Δυνατό κοινωνικό δράμα, πού έκτυλίσσεται στις 
φυλακές τού Σάν Γκάντιν. Τό θέμα είναι γνωστό. 
Ο νέος, μέ τόν ήθικό κατά βάθος χαρακτήρα, πού ή 

βιωτικές συν ήκες τόν άνάγκασαν νά παραστρα- 
τήση, ό βάναυσος έπιστάτης τών φυλακών, δ άν· 
δροπεπής διοικητής μέ τήν χρυσή καρδιά, πού κα
ταργεί τά πρωτόγονα καί βάρβαρα συστήματα καί 
εισάγει νέα άνθρωπιστικά, ή ζωή στις φυλακές, 
κτλ κτλ. Άλλά παρά τήν έλλειψιν πρωτοτυπίας τό 
έργονπαρουσιάζει άρκετά ένδιαφέρον καί τούτο 
γιατί τά θέματα αύτά ένθουσιάζουν καί θά ένθου- 
σιάζουν πάντα τό κοινόν, πού άρέσκεται στις δυνα
τές συγκινήσεις.Ή σκηνοθεσία τοΰ Λόυντ Μπέικον 

ςωντανή, μέ γοργό ρυθμό καί μέ πιστήν άπόδοσιν 
τύπων, χαρακτήρων καί περιβάλλοντος. Έπίσης κοί 
στή διεόθυνσι τών ήθοποιών του ό Μπέικον άναδει- 
κνύεται δεξιοτέχνης. ‘Ο Πάτ Όμπράϊαν, στό ρόλο 
του διοικητοΰ τών φυλακών, έχει δλην τήν άπαιτου- 
μένην άνδροπρέπειαν καί άπλότητα Ό X. Μπόγ- 
καρτ, πού υποδύεται τόν παραστρατημένον νέον, άν 
δέν έχει τήν έκφραστικήν δύναμιν ένός Πώλ Μιοϋνι 
(που έπεδόθη συχνά στις άρχές τού σταδίου του, σέ 
άναλόγους ρόλους) έχει πάντως άλλα προσόντα, 
πού τόν καθιστούν ήθοποιόν άξιόλογον καί πολλά 
ύποσχόμενον διά τό μέλλον. Ή λεπτή καί ώμορφη 
Άνν Σέρυνταν γλυκαίνει μέ τήν παρουσία της τήν 
σκληρή αύτή ιστορία

Τό φιλμ κατά τήν προβολή του στό «Οϋφα» έση- 
μείωσε σχετικήν έπιτυχίαν. Γιά τήν έπαρχία καί 
τους λαϊκούς κινηματογράφους συνιστάται.

Βίων Παπαμ ιχάλης

Παραγωγή CI.P.R.A

ΦΥΛΑΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΙΔΕΡΑ
(Prison sans barreaux)

‘Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 
Έκμετάλλευσις: Άν. Κινημ. ‘Εταιρείας

Τά παραστρατημένα νειάτα είναι τραγωδία. Μά 
δταν γιά διορθωτής τους όρίζεται ή τυραννία, είναι 
έγκληυα Σέ τέτιο τυραννικό περιβάλλον ίεροεξε- 
ταστικής βαρβαρότητας, έρχεται μιά νέα, νά φέρη 
πνοή παρηγοριάς κΓ άγάπης. Ν’ άναμορφώση άλη- 
θινά τις ξεστρατισμένες νέες. Νά τις μάθη νά γε 
λοΰν, νά ζοΰν, νά αισθάνονται. Ν' άνασκαλέψη τήν 
ψυχή τους καί ν’ άνασύρη δ,τι άμόλευτο έχει μείνει 
άπ’ τή λάσπη _πού, λίγο πολύ, τίς λέκιασε δλες... 
Άπό δώ ξεκινάν οί «Φυλακές χωρίς σίδερα». Λά
τρεψα πάντα τά έργα πού δίνουν χαστούκια. Οί «Φυ
λακές» δίνουν μερικά ήχηρότατα. Ο Λεονίτ Μογκύ- 
τί εξέλιξη μέσα σέ δυό τρία φίλμ !■ ζωντανεύει τήν 
πάλη άνάμεσα στά παλιά τρομοκρατικά συστήματα 
καί στά ριζοσπαστικά νέα, πού πασχίζουν νά σω
φρονίσουν μέ τήν καλωσύνη καί τή μειλιχιότητα κι' 
δχι μέ τά μπουντρούμια καί τό κνούτο. Τό πρώτο 
μέρος έχει ένα βίαιο ρεαλισμό καί μιά θαρραλέα 
όρμητικότητα, πού κάνει τήν ταινία έν άπ' τά καλύ
τερα γαλλικά φίλμ. Μόνο άμερικάνοι θά μπορούσαν 
νά τή συναγωνιστούν στό είδος της. Άλλά - ύπάρχει 
πάντα κάποιο άλλά - ό σεναρίστας κάνει μερικές 
ύποχωρήσεις σέ συμβατικότητες. Τό τριπλό ειδύλλιο 
έχει μερικές άπλοϊκότητες καί μερικές άταίριαχτες 
άποχρώσεις μελοδραματισμού. 'Οπωσδήποτε ό Μογκύ 
έδειξε πώς μπορεί νά λογαριαστή ένας άπ' τούς 
δυνατότερους σκηνοθέτες τής Γαλλίας καί μάλιστα 
σέ είδος, πού ο(5τε άπ’ τή γαλλική παραγωγή, ούτε 
άπ’ τόν ίδιον τό περιμέναμε. Τό περιβάλλον άποδί 
νεται έξοχσ, ό ρυθμός είναι άβίαστος. Ή φωτογρα
φία τού Κλώντ Ρενουάρ άρτια. Ό διόιλογος τοΰ 
Άνρί Ζανσόν κι' ή μουσική τού Γκρέτς όλότελα 
προσαρμοσμένοι στό πλαίσιο τής ταινίας.

Κίνησε ένα πλήθος κορίτσια μέ έξαίρετο τρόπο. 
Αύτές δώσανε τό τέλειο χρώμα στό περιβάλλον τών 
φυλακών. Τά κύρια πρόσωπα... Ή Άννί Ντυκώ μέ 
τήν ξανθι_ά έλληνική όμορφιά, δέν κατώρθωσε μερι
κές ώραΐες έκφράσεις της νά τίς άπαλλάξη άπό 
έναν τόνο μελοδραματικής θεατρικότας. Ό Ροζέ 
Ντυσέν τόν Ισχνό ρόλο του, άν καί γιατρός, δέν μπό
ρεσε νά τόν δυναμώση. Η Μαξιμιλιέν προσπάθησε 
νά άποδώση τό στριμμένο καί τυφλωμένο χαρακτήρα 
τής κυρίας Appel μ’ ένα έξακολουθητικό νευροσπα- 
στικό ουρλιασμα- Αντίθετα : ή Ζινέτ Λεκλέρ, άφοΰ 
γιά καιρό κατατρίφτηκε σέ ρόλους τοΰ περιθωρίου* 
δημιουργεί σήμερα μιά μάγκισσα μ’ δλη τή σπιρ- 

τάδα (καί μέ λίγη νευρικότητα, ίσως) τοΰ παριζιάνι
κου χαμινιού. Καί μιά πρωτόφαντη: ή Κορίν Λυσαίρ. 
"Ενα ψηλόλιγνο έφηβικό κορμί, μέ κεφάλι Ραφαή- 
λου, μάτια παιδιού, χείλια γυναίκας. Καί ήθοποιΐα 
ώριμασμένης άρτίστας. Λιτή έρμηνεία, ζουμερή έκ
φραση, μάτια Ικανά ν' άντικαταστήσουν δλο τό 
διάλογο τού Άιρύ Ζανσόν, έμβάθυνση άπόλυτη στήν 
ψυχολογία τού ρόλου της. ‘Ο Μογκύ δέ θδναι λιγώ. 
τερο περήφανος γι’ αύτή τήν άνακάλυψή του, παρά 
γιά όλόκληρο τό φίλμ του.

ΟΙ «Φυλακές· - έν’ άπ’ τά λίγα δίκαια βραβεία 
τής ψετεινής Έκθεσης τής Βενετίας · ξαναλέω πώς 
είναι - παρά τά έλαττώματά του · ένα έξαιρετικά έν
διαφέρον φίλμ, γιά τήν εύγενικιά του προσπάθεια, 
τήν πρωτοτυπία του, τό ρεαλισμό του, τό βάθος του 
καί τήν πρωταγωνίστριά του. Καί τό εύχάριστο είναι 
πώς οί Αθηναίοι τδ Όίωσαν καί τ’ άγάπησαν καί 
τοΰ χάρισαν έπιτυχία ζηλευτή, πού τήν προβλέπω · 
καί τήν εϋχουμαι άνάλογη κΓ άλλοΰ.

Μάριος Σΰλλας

Παραγωγή A, Hugon

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΑ
(La rue sans joie) 

‘Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα» 
Έκμετάλλευσις: Φ. Κολλάρος καί Σια

«‘Ο Δρόμος χωρίς χαρά» είναι γνωστός στούς 
φίλους τοϋ κινηματογράφου άπό τό περίφημο βουβό 
φίλμ τού Πάμπστ, πού έσημείωσε μεγάλη έπιτυχία 
στήν εποχή του. Στό φίλμ έκεΐνο πρωταγωνιστού
σαν ή Γκρέτα Γκάρμπο, στά πρώτα της τότε βήμα
τα, ή Άστα Νίλσεν καί δ Βέρνερ Κράους. Σήμερον 
τό ϊόιο θέμα, συγχρονισμένο βέβαια, κοί μέ ώρισμέ- 
νες παραλλαγές, άνέλαβε νά τό κινηματογραφήσΐ) 
ό Άντρέ Ούγκόν- Γιά δσους είδαν τήν παλαιά έκ
δοση καί τήν συγκρίνουν άθελά των μέ τήν νέα, ό 
Αντρέ Ούγκόν δέν έστάθηκε στό ύψος τοϋ θέματός 

’του. Αύτό άλλωστε ήταν έπόμενο γιατί ό Ούγκόν 
δέν μπορεί νά είναι Πάμπστ Χωρίς νά θέλωμεν νά 
κατηγορήσωμεν τόν εύσυνείδητον γάλλον ρεζισέρ, 
τό ρεαλιστικό αύτό θέμα, τό γεμάτο άνθρωπισμό 
καί άλήθειες, άπαιτοΰσε σκηνοθέτην ολκής. Ό Ούγ
κόν, παρ’ δλο πού έργάσθηκε μέ εύσυνειδησίαν, 
κάμπτεται άπό τό βάρος τοΰ έγχειρήματος.

Άλλά γιά τούς νεωτέρους καί γιά κείνους πού 
δέν είδαν τό φίλμ τοΰ Ιίάτπστ, «‘Ο Δρόμος χωρίς 
χαρά» παρουσιάζει άρκετόν ένδιαφέρον. Καί πρώτα 
πρώτα τό θέμα του- Ανεξαρτήτως πρός τήν ύπόθε- 
σίν του, πού αύτή καθ’ έαυτήν είναι συναρπαστική, 
τά κοινωνικά προβλήματα πού έξετάζει είναι άπό 
τά πιό φλέγοντα. Ή παγίδες πού στήνονται γύρω 
άπό τά φτωχά καί ήθικά κορίτσια καί οί κίνδυνοι 
πού τά άπειλοΰν σέ κάθε βήμά τους, είναι πράγ
ματα πού κινούν πάντοτε άμέριστο τό ένδιαφέρον 
κάθε είδους θεατού.

Ή σκηνοθεσία τού Ούγκόν, παρ' δλον πού ύστε- 
ρεϊ άπό άπόψεως άποδόσεως «άτμοσφαίρας» καί 
πού τής λείπει ή άνωτέρα καλλιτεχνική πνοή, έχει 
γίνει μέ έπιμέλειαν καί εύσυνειδησίαν. Ώρισμένα 
ντεκόρ πλούσια, μοντέρνα καί καλαίσθητα. Ιδιαιτέ
ρως άξιοσημείωτο τό ντεκόρ τοΰ σαλονιού τής κυ
ρίας Ζεφφιέ. Έπίσης ή έρμηνεία τών ήθοποιών συ
νολικά είναι άξιόλογη. Καλλίτερη δλων είναι ή 
Μαργκερίτ Ντεβάλ, γνωστή ήθοποιός τού γαλλικού 
θεάτρου, στό ρόλο τής κυρίας Ζεφφιέ. τής μαστρω- 
πού, ή όποία ύπό τό πρόσχημα πώς διατηρεί οίκον 
μόδας, προσελκύει καί έκμεταλλεύεται τά άθώα 
κορίτσια. Ή δημιουργία της είναι άνάγλυφη. Καλοί 
άκόμη ό Ίνκιτσίνωφ (Λουΐ Στίννερ), δ Πωλέ, ή Λίν 
Νορό (ή φθισική Μαρία Λεσνέρ), δ ζωέμπορος 
Άντουάν καί ή καρατερίστα πού ύποδύεται τήν 

βοηθόν τής κυρίας Ζεφφιέ. Ό Άλμπέρ Πρεζάν 
μάλλον άσήμαντος σ’ ένα ρόλο πού δέν τού ται
ριάζει. "Οσον άψορήί τήν Ντίτα Πάρλο έχομεν 
πολλές έπιφυλάξεις. Ούτε ή έμφάνισίς της ήταν άνά
λογη μέ τόν ρόλον της, άλλά ούτε καί τδ παίξιμό 
της μάς Ικανοποιεί. "Οταν μάλιστα γίνη ή σύγκρι- 
σις μέ τήν Γκάρμπο, πού έκράτησε στή παληά έκ
δοση τόν ίδιο ρόλο, τότε τό άποτέλεσμα είναι κα- 
ταθλιπτικό γιά τήν Πάρλο. "Εχομεν δέ τήν γνώμην 
δτι άν τό φίλμ δέν έσημείωσεν έδώ τήν έπιτυχίαν 
πού τού ήρμοζε, αύτό όφείλεται στή κακή διαφήμιση 
πού έστηρίχθηκξ άποκλειστικά στήν Ντίτα Πάρλο, 
ήθοποιό μάλλον άντιπαθή στό κοινόν μας, ένφ ύπήρ- 
χαν τόσοι άλλοι έκλεκτοί καί δημοφιλείς καλλιτέ 
χναι πού μπορούσαν νά τραβήξουν τόν κόσμον.

Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή «Paramount»

ΤΟΥΡ*, Η ΘΕΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
(The jungle love)

‘Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Άττικόν« 
«dubbing»

Εκμετάλλευσις: Σκούρας Φίλμς

Ή μεγάλη λαϊκή έπιτυχία πού έσημείωσε «Ή 
βασίλισσα τής ζούγκλας», ή ταινία πού άνέδειξε τήν 
Ντόροθυ Λαμούρ καί τήν δποίαν είδαμε κι’ έμείς 
πέρισυ στό «Αττικόν» έκανε τούς παραγωγούς νά 
έπαναλάβουν τό πείραμα

Επάνω λοιπόν στά ίδια καλούπια «έγυρίσθηκε», 
ή «Τούρα, θεά τής ζούγκλας», μέ μόνην προσθήκην 
δτι αύτήν τήν φοράν τό φίλμ είναι έξ δλοκλήρου 
έγχρωμο "Οσοι λοιπόν ένθουσιάστηκαν μέ τό πρώτο 
καί μά τήν άλήθεια δέν είναι λίγοι, θά ένθουσια- 
σθοΰν καί μέ τό δεύτερο. Γιά τούς άλλους, πού δέν 
άρκοΰνται σέ μιά άφελή καί άπίθανη ίστοριοΰλα καί 
σέ μερικά χοντροκομμένα άστεΐα μένει ή ώμορφιά 
τής Ντόροθυ Λαμούρ καί ώρισμένες τεχνικώς έπιτυ- 
χημένες σκηνές, δπως λ. χ ή σκηνή τής έκκρήξεως 
τοΰ ήφαιστείου.

Συμπέρασμα ; Λαϊκό φίλμ, μεγάλης έμπορικότη 
τος. Κατά τήν προβολή του στό «Άττικόν»έσημείωσε 
σημαντικήν έπιτυχίαν. Βίων Παπμιχάλη;

Παρανωγή ' A. C, Ε.
ΛΕΓΕΩΝ ΓΗΣ ΓΙΜΗΣ

(Legion d’honneur)
• Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Κρόνον» 

Έκμετάλλευσις : Άμολ. Βουλγ. καί Α.Ε.Κ.Ε.

Ή «Λεγεών τής τιμής» έργον μέ ιδανικά, μέ ύψη- 
λά διδάγματα άλτρουϊσμοΰ. πατριωτισμού, καθήκον
τος. φιλίας καί αύτοθυσίας, «γυρισμένο», μέ τήν 
βοήθειαν τής γαλλικής Κυβερνήσεως, μέσα στή καρ
διά τής Σαχάρας, κινηματογραφικώς ύστερεΐ. Ό 
κύριος ύπαίτιος γι' αύτό είναι δ Μωρίς Κλέζ, δ σκη
νοθέτης.

Τό έργον του χωρίζεται σέ τρία μέρη' στό δι
καστήριο, στήν έρημο καί στό άγρόκτημα τοΰ λο
χαγού Νταμπρώ (Σάρλ Βανέλ), δπου έκτυλίσσεται 
τό δράμα. Τό κυριώτερο μειονέκτημα τοΰ φίλμ είναι 
δ βραδύς ρυθμός του. Τραινάρει σέ βαθμό κουρα_- 
στικό καί τελείως άδικαιολόγητα. Τό ένδιαφέρον τοΰ 
θεατού μόλις στό τρίτο μέρος κινείται, γιατί άπ' 
αύτό άρχίζει ή ύπόθεσις. Τά δύο τρίτα έπομένως 
τοϋ φίλμ είναι τρόπον τινα έκτός θέματος. Βέβαια 
ή είκόνες τής έρήμου, μέ τήν ζωή τών φυλακίων, μέ 
τίς έπιθέσεις τών άράβων, κτλ . έχουν τήν ώμορφιά 
καί τήν γραφικότητά τους, πού είναι άκόμη μεγαλύ 
τερη γιατί είναι παρμένες έκ τού φυσικού. Άλλά
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κα'ι σ’ αύτές δ σκηνοθέτης δείχνει τό ίδιο χαρακτη
ριστικό* τραινάρουν άπελπιστικά.

ΟΙ ήθοποιοί, άν εξαιρέσει κανείς τόν Σάρλ Βα- 
νέλ, πού είναι τέλειος σ’ ένα ρόλο τής είδικότητός 
του, ύστεροΰν. Ή Μαρί Μπέλλ άνυπόφορα προσποι- 
μένη κα'ι ό Άμπέλ Ζακέν, καλλιιέχνης τοΰ θεάτρου 
πού δοκιμάζει γιά πρώτη φορά τις ίκανότητές του 
στήν όθόνη, πολύ μέτριος. ‘Ο Πιέρ Ρενουάρ (δικη
γόρος) άδικεΐται άπό τόν ρόλο του.

Τό φίλμ έκράτησε έπ'ι δύο συνεχείς έβδομάδας 
τό πρόγραμμα τοΰ «Κρόνου». Τό γεγονός αύτό έξη- 
γεΐται κατά δυο τρόπους : ή τό φιλμ ήρεσε πραγμα
τικά στό κοινόν, ή, δπερ κο'ι πιθανώτερον,ή προβολή 
τοΰ «Ρομπέν τών Δασών» ήνάγκασε τούς διευθυν- 
τάς τών κινηματογράφων νά μή βάλουν έργα άξίας, 
ή νά συνεχίσουν τά ίδια, γιά νά μή τά ζημιώσουν 
άπό τόν έπικίνδυνο συναγωνισμό.

Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή 20th Century-Fox

ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ
(In Old Chicago)

Όμιλοΰσα άγγλιστί Προεβλήθη στό «Ρέξ»
Έκμετάλλευσις : Σκούρας Φίλμς

Ή έποχή προβολής μεγάλων έργων άρχισε.Άπό- 
δειξις τά «Σόδομα καί Γόμορα» ή «Ή πυρκαϊά τοΰ 
Σικάγου» τό πρώτο μεγάλο φίλμ πού είναι άσφα- 
λώς τής νέας περιόδου,

Τό σενάριο στρέφεται γύρω άπό τήν άνάδειξη 
τοΰ Σικάγου σέ μεγαλούπολη καί μας άφηγεΐται μέ 
δύναμη καί ζωντάνεια τήν άφορμή τής πυρκαϊας τής 
πόλεως αύτής ποΰ ύπήρξαν τά νέα Σόδομα καί Γό 
μόρα. Γύρω άπ’ αύτή τήν κεντρική ιδέα έκτυλίσσον- 
ται διάφορες αισθηματικές καί άλλου είδους ίστο- 
ριοΰλες πού ποικίλλουν τό σενάριο καί δέν_τ’ άφή 
νουν νά περιπέση σέ μονοτονία.

Σκηνοθέτης είναι δ Χένρυ Κίγκ. Ό παλαίμαχος 
μαιτρ τοΰ άμερικανικοΰ κινηματογράφου είναι προ
φανές δτι έργάσθηκε μέ δλη τήν καρδιά του. Ή με
γάλη του πείρα καί ή δεξιοτεχνία του τόν βοηθοΰν 
νά φέρη είς αίσιον πέρας τόν δύσκολον άθλον πού 
άνέλαβε. Γιατί όμολογουμένως πρόκειται περί κινη
ματογραφικού άθλου. Ή ταινία «Σόδομα καί Γό
μορα» θ’ άφήση έποχή στήν ιστορία τοΰ Κινηματο
γράφου, καί μπορεί άξιόλογα νά καταταχθή στήν 
σειρά τών έργων «Μπέν Χούρ», «Έπέλασις τής 
Έλαφρας Ταξιαρχίας» καί «Καταιγίς». Ή σκηνές 
τής πυρκαϊας τοΰ Σικάγου άφήνουν κατάπληκτο τόν 
θεατή, Τά τεχνικά μέσα καί τά χρηματικά ποσά πού 
θά διετέθησαν γιά τό φίλμ αύτό είναι άνυπολόγιστα.

Μέσα στόν όγκον τής σκηνοθεσίας είναι επόμε
νον οί ήθοποιοί νά σβύνουν κάπως. Έν τούτοις ό 
Τάίρον Πάουερ, ό γλυκανάλατος ζέν-πρεμιέ πού ξέ
ραμε έως τώρα, κατορθώνει νά διακριθή καί δημι
ουργεί ένα ρόλο χαριτωμένο καί ενδιαφέροντα πού 
τόν έξυψώνει πολύ. Άνταξία του ή Άλίς Φαίϋ Ή 
φωνή της άπό τις πιό μελωδικές τοΰ άμερικανικοΰ 
κινηματογράφου. Ή έρωτικές σκηνές μεταξύ τών 
δύο προαναφερθέντων καλλιτεχνών είναι άπό τις 
πιό πρωτότυπες πού είδαμε ποτέ Ό Ντον Άμίτσε 
πάντα μέτριος. Ή έπιφύλαξίς μας στή διανομή τών 
ρόλων είναι ή Άλίς Μπράντυ. Ή καλλιτέχνις αύτή, 
καλή κωμική καρατερίστα, δέν ήταν ή καταλληλό
τερη γιά τόν δυνατό ρόλο τής μητέρας.

Συμπέρασμα: Φίλμ μεγάλο, καταπληκτικό, πού θ’ 
άποτελέση σταθμόν στήν ιστορία τοΰ κινηματογρά
φου Παρ’ δλον δέ δτι είναι καθαρώς άμερικανικής 
νοοτροπίας, άξίζει νά τό δή κανείς, γιά νά θαυμάση 
τήν τεχνικήν έξέλιξιν τοΰ άμερικανικοΰ κινηματο
γράφου. Ή έμπορική του άξια γιά τήν έπαρχία 
ιδίως, πολύ μεγάλη Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή Warner Bros

Ο ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
(Robin Hood)

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα», 
«dubbing»
Έκμετάλλευσις : Γουώρνερ-Φ. Νάσιοναλ

‘Η θρυλική φυσιογνωμία τοΰ Ρομπέν τών Δασών 
τοΰ άγγλου ήρωος πού ήκμασε κατά τόν 12ον αιώνα 
έπί τής βασιλείας τοΰ Ριχάρδου τοΰ Λεοντόκαρδου, 
δέν μπορούσε νά μήν έλκύση τούς κινηματογραφι
κούς παραγωγούς. “Ηδη έπί τής έποχής τοΰ βωβοΰ 
είχε δώσει τήν εύκαιρία στόνΝτούγκλας Φαίρμπανκς 
νά έπιτύχη μίαν άπό τις ώραιότερες δημιουργίες του.

‘Η νέα έκδοσις γιά τήν όποιαν ή Γουώριερ 
Μπρος διέθεσε δλα τά κολοσσιαία μέσα της, όφείλε- 
ται στήν συνεργασία δύο έπιφανών σκηνοθετών: τοΰ 
Μιχαήλ Κούρτις (Έπέλασις Έλαφρας Ταξιαρχίας) 
καί τοΰ Κέϊλυ (Πρίγκηψ καί φτωχός). Άπό μιά τέ- 
τια προσπάθεια δέν μποροΰσε παρά νά βγή κάτι τό 
ένδιαφέρον. Τήν ύπόθεσι άποφεύγομε νά τήν άνα· 
λύσωμε. Είναι άναμφισβήτητα όλίγον παιδαριώδης. 
Άλλά δ ήρωϊσμός της συνεπαίρνει πολλές φορές 
καί τόν πιό ψυχρό θεατή Έξ άλλου τό είδος αύτό 
ένθουσιάζει τό πολύ κοινόν. Σπάνια θυμόΛαστε νά 
παρευρεθήκαμε σέ τόσον ένθουσιώδη παράστασιν, 
δπως στή πρεμιέρα τοΰ «Ρομπέν». Ό κόσμος φώ
ναζε, ένθουσιαζόταν, χειροκροτοΰσε σέ κάθε στιγμή.

Μά ή έπιψυλάξεις μας γιά τό σενάριο ύποχωροΰν 
μπροστά στήν μεγαλειώδη είνε ή κυριολεξία—πραγ
ματοποίηση τοΰ φίλμ. "Ολα (ντεκόρ, έξωτερικά, 
ήθοποιΐα, διεύθυνσις όχλου, φωτισμός, ντεκουπάζ, 
μοντάζ) είναι θαυμαστά. ’Ιδίως ό ρυθμός τοΰ έργου 
μπορεί νά ληφθή ώς ύπόδειγμα.

Τόν «Ρομπέν τών Δασών» ερμηνεύει ό Έρρολ 
Φλύν. Είναι ό άνθρωπος τοΰ ρόλου. Ή έμφάνισίς 
του, ή εύκινησία καί εύκαμψία του, τό μπρίο του, 
τόν βοηθοΰν περίφημα. Πριγκήπισσα Μαριάννα είναι 
ή γλυκειά Όλίβια ντέ Χάβιλαντ, στήν όποια τά 
χρώματα προσδίδουν ιδιαίτερο θέλγητρο. Συμμετέ
χουν πολλοί έκλεκτοί ήθοποιοί, ώς δ Μπάζιλ Ράθ 
μπορν. δ Κλώντ Ραίηνς, ό “Αλαν Χώλ, δ "Ιάν ΧοΟν- 
τερ, δ Χέρμπερτ ΜοΟντεν κ. ά , οί όποιοι άποτε- 
λοΰν ένα σπάνιο σέ ομοιογένεια σύνολον. Ό «Ρο
μπέν τών Δασών» δπως ήταν έπόμενο, έσημείωσε 
κατά τήν προβολήν του στόν «Όρφέα», έξαιρετική 
έπιτυχία, τήν μεγαλύτερη τής έφετεινής περιόδου. 
Ίδια τύχη τόν περιμένει καί οπουδήποτε άλλοΰ 
προβληθή, γιατί δέν υπάρχει άμφιβολία πώς είναι 
ένα άπό τά πιό έμπορικά φιλμ τής χρονιάς.

Βίων Παπαιιιχάλης

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤ. ΤΑΙΝΙΩΝ

Τηλεγραφήματα έκ Πρεσβούργου αγγέλλουν 
δτι ή Σλοβάκική κυβέρνησις άπηγόρευσε τήν 
προβολήν κινηματογραφικών ταινιών προερχο- 
μένων έκ τής σοβιετικής Ρωσσίας. Έπίσης 
άπηγορεύθη ή προβολή ταινιών τινών προερ
χόμενων έκ τών Ηνωμένων πολιτειών, τής 
Γαλλίας καί τής Πράγας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρες μηχάνημα όμιλοί νιος 
αυαιήματοε Pacent μετά μηχανής προβολής 
Simplex ιΐς τιμήν ονμφέςονσον είς τόν Λγοοο- 
σιήν. Πληροφορίαν ; Παντ. Κονβέλην) Πάιρος.
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Ή χειμερινή κινηματογραφική σαιζόν, έξελίσσεται 
δμαλώς χωρίς διακυμάνσεις, πού θά έπέτρεπαν νά 
χαρακτηρίση κανείς μερικά άπό τά προβληθέντα 
έργα, ώς έξαιρετικώς θέλξαντα τό κοινόν μας. Έν 
τούτοις, ή άλήθεια είναι δτι πολλαί τών προβληθει- 
σών ταινιών ήσαν άξιαι καλλιτέρας τύχης καί θά 
έπρεπε νά κρατήσουν καί δευτέραν έβδομάδα τό πρό
γραμμα. Ν’ άποδώση κανείς τοΰτο εις τό δτι δ και
ρός, άρκετά θερμός άκόμη, δέν ώθησε τάς μεγάλας 
μάζας πρός τάς αίθούσας τών Κινηματογράφων ή 
είς τό κάπως δύστροπον τοΰ Άθηναΐκοΰ κοινοΰ, τοΰ 
τόσον άνησύχου καί άπαιτητικοΰ; ’Ασφαλώς καί 
στά δύο. Καί δ καιρός δέν εύνοεΐ άπολύτως τόν Κι
νηματογράφον, άλλά καί τό κοινόν, άναμένει έφέτος 
έργα άκόμη καλύτερα. Πάντως είργάσθησαν άρκετά 
ικανοποιητικά οί κινηματογράφοι «Αττικόν», «Όρ
φεύς», «Παλλάς» καί «Ρέξ» πού παρουσίασαν τάς 
καλυτέρας ταινίας μέχρις ώρας.

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθη
σαν είς τούς κεντρικούς Κινηματογράφους τών Α
θηνών α' προβολής τά κάτωθι έργα, ώς έξής :

Όρφεύς ; 24-30 ’Οκτωβρίου «Ό δρόμος χωρίς 
χαρά» μέ τήν Ντίτα Πάρλο καί τόν Άλμπέρ Πρε- 
ζάν καί 3Γ’Οκτωβρίου έως 6 Νοεμβρίου «Ό Ρομπέν 
τών δασών» ταινία έγχρωμος μέ τόν “Ερρολ Φλύν.

Ρέξ: 24 - 30'Οκτωβρίου «Σόδομα καί Γόμορα» μέ 
τόν Τάϋρον Πάουερ καί 31 ’Οκτωβρίου έως 6 Νοεμ
βρίου «Μεννεκέν» μέ τήν Τζόαν Κράουφορδ.

Παλλάς: 24- 30 ’Οκτωβρίου «Φυλακές χωρίς σί
δερα» μέ τήν ΚορίνΑυσαίρ καί 31 ■ 6 Νοεμβρίου «Πα
ριζιάνικες βραδυές» τό νέον φίλμ τοΰ Τϊνο Ρόσσι.

Αττικόν: 24-30 'Οκτωβρίου «ΤοΟρα ή θεά τής 
ζούγκλας» μέ τήν Ντόροθυ Λαμούρ καί 31 - 6 Νοεμ
βρίου διά δευτέραν έβδομάδα «ΤοΟρα, ή θεά τής 
ζούγκλας».

Τιτάνια: 24-30 ’Οκτωβρίου «S. Ο. S. Σαχάρα» μέ 
τόν Σάρλ Βανέλ καί 31’Οκτωβρίου έως 6 Νοεμβρίου 
« Η προσφυγοποΰλα» μέ τήν Σοφία Βέμπο.

Κρόνος : 24 - 30 ’Οκτωβρίου «Λεγεών τής τιμής» 
μέ τόν Σάρλ Βανέλ καί 31 ’Οκτωβρίου έως 6 Νοεμ
βρίου συνέχισις τής προβολής τοΰ αύτοΰ έργου.

Σπλέντιτ: 22-30 'Οκτωβρίου «Στά χέρια τών λύ
κων» μέ τήν Τζόαν Μπέννετ καί 31-6 Νοεμβρίου «Ή 
προσφυγοποΰλα», ταύτοχρόνως μέ τό Τιτάνια.

Ονφα. 25 - 31 ’Οκτωβρίου «Έξέγερσις» μέ τήν 
Άνν Σέρινταν καί 1 ■ 8 Νοεμβρίου, «Τό ναυτικό χο
ρεύει».

***
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον τής χειμε

ρινής περιόδου, ίπραγματοποιήθησαν ύπό τών κατωτέρω 
κεντρικών Κινηιιατοθεάτρων τών Αθηνών α' προβολής 
τά κάτωθι εισιτήρια ώς έξής:

‘Εβόομάς 17—23 'Οκτωβρίου 1938
ΠΑΑΛΔΣ «Ή γυναίκα τής άιιαρτίας» (La maison du

Maltais) Βιβιάν Ρομάνς
Σάββατον 15 'Οκτωβρίου » 3351
Κυριακή 16 » 6026
Δευτέρα 17 » 1271
Τρίτη 18 > 2231
Τετάρτη 19 » 2603
Πέμπτη 20 > 1787
Παρασκευή 21 > 1866
Σάββατον 22 > 2353
Κυριακή 23 » 4495

Τό δλον 25863

ΑΤΤΙΚΟΝ «Ή άγνωστος» (Madame X.)

ΣΠΛΕΝ ΓΙΤ «Ό άνθρωπος μέ τά δύο πρόσωπα» (L’e'
t range monsier Victor), Ρεμοϋ, Βιβιάν Ρομανς.

Παρασκευή 14 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 1501
Σάββατον 15 » 1508
Κυριακή 16 » » 1564
Δευτέρα 17 > » 413
Τρίτη 18 » » 413
Τετάρτη 19 » > 389
Πέμπτη 20 » » 400
Παρασκευή 21 » 390
Σάββατον 22 » » 1391
Κυριακή 23

Τό δλον
» 2050

10119
ΡΕΞ «Πριγκήπισσα τσιγγάνα» (wings of the morning) 

Άνναμπέλλα.
Δευτέρα 17 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 2003
Τρίτη 
Τετάρτη

18 » » 1745
19 » » 1687

Πέμπτη 20 » » 1585
Παρασκευή 21 » 1188
Σάββατον 22 » 2377
Κυριακή 28

Τό δλον
* 4417

15002
ΟΡΦΕΥΣ « S. Ο. S. βυθιζόμεθα» (Devil's Playgroud) 

Ντολορές ντέλ Ρίο.
Δευτέρα 17 'Οκτωβρίου Είσιτήρια 1813
τρίτη 18 » » 1793
Τετάρτη 19 > » 1566
Πέμπτη 20 > » 1381
Παρασκευή 21 » » 1227
Σάββατον 23 » 1798
Κυριακή 23

Τό δλον
» 4875

14453

Γκλέντυς Τζώρτζ.
Δευτέρα 17 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 1211
Τρίτη 18 > » 1416
Τετάρτη 19 > » 1660
Πέμπτη £0 » » 1625
Παρασκευή 21 > > 1428
Σάββατον 22 » » 1941
Κυριακή 23

Τό δλον
» 4454

13735
ΤΙΤΑΝΙΑ «Γυναίκες στά κάτεργα» (Zu neun uffern), 

Ζάρα Λεάντερ.
Κυριακή 16 ’Οκτωβρίου Είσιτήρια 2203
Δευτέρα 17 » » 910
Τρίτη 18 » » 954
Τετάρτη 19 » » 995
Πέμπτη 20 » » 931
Παρασκευή 21 > » 788
Σάββατον 22 > » 1227
Κυριακή 23 » * 2828

Τό δλον 10831
ΟΥΦΑ «Ερωτική μελωδία», (London melody), 

Άννα Νήγκλ.
Δευτέρα 17 'Οκτωβρίου Είσιτήρια 211
Τρίτη 18 > 321
Τετάρτη 19 » 285
Πέμπτη 20 318
Παρασκευή 21 » 386
Σάββατον 22 » 431
Κυριακή 23 > < 1045
Δευτέρα 24 » 194

Τό δλον 3191
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Έβδομάς 24—SO 'Οκτωβρίου 1938
ΠΑΛΛΑΣ«Φυλακές χωρίς σίδερα»( Prisons sans barreau)

Δευτέρα 24
Κορίν Λυσαίρ. 

’Οκτωβρίου Εισιτήρια 456
Τρίτη 25 » » 2674
Τετάρτη 26 > » 3371
Πέμπτη 21 » > 2268
Παρασκευή 28 » » 2127
Σάββατον 2J » » 8642
Κυριακή 30 » 4858

Τό δλον 19696
ΑΤΤΙΚΟΝ «Τοϋρα ή θεά τής ζούγκλας» (Her iungle

Δευτέρα
love), Νιοροθυ Λα μούρ.

21 Οκτωβρίου Εισιτήρια 2734
Τρίτη 25 » » 4905
Τετάρτη 26 > 5419
Πέμπτη 27 » » 2544
Παρασκευή 28 » > 2048
Σάββατον 29 > 2885
Κυριακή 30 » 5597

Σύνολον 26132
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Σιά χέρια τών Λύκων» (Everything is

Δευτέρα
thunder) Κωνστάνς Μπέννετ

24 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 203
Τρίτη 25 » 242
Τετάρτη 26 274
Πέμπτη 27 232
Παρασκευή 28 » » 229
Σάββατ·ν 29 » » 307
Κυριακή 80 » » 950

Τό δλον » 2436
ΟΡΦΕΥΣ « Δρόμος χωρίς χαρά» (La rue sans ioie)

Ντίτα Πάρλο, Ίνκιτσίνωφ.
Δευτέρα 24 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 945
Τρίτη 25 » » 1847
Τετάρτη 26 > 1783
Πέμπτη 27 » 1243
Παρασκευή 28 > » 1137
Σάββατον 29 > » 1761
Κυριακή 30 > 3873

Τό δλον 12089
ΤΙΤΑΝΙΑ • Τό μυστικό τής έρήμου (S- Ο. S. Sahara)

Δευτέρα
Σάρλ Βανέλ.

24 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 792
Τρίτη 25 » > 1213
Τετάρτη 26 » » 1763
Πέμπτη 27 > 961
Παρασκευή 28 956
Σάββατον 29 > 1341
Κυριακή 30 > 2842

Τό δλον 9868
ΡΕ- «Σοδομα καί Γόμορα» (In old Chicago)

Δευτέρα
Τάϋρον Πάουερ.

24 Οκιοίβριου Εισιτήρια 1553
Τρίτη 25 » » 2135
Τετάρτη 26 » » 2790
Πέμπτη 27 > 1398
Παρασκευή 28 » » 1468
Σάββατον 29 » » It53
Κυριακή οε » 3763

Τό δλον » 14960
ΟΥΦΑ «Εξεγερσις» (San Quentin), Άνν Σέρινταν.
Τρίτη 25 ’Οκτωβρίου Εισιτήρια 552
Τετάρτη 26 » 771
Πέμπτη 27 ■» 462
Παραβκευή 28 396
Σάββατον 29 ♦ » 575
Κυριακή 30 > » 1292
Δευτέρα 23 » » 217

Τό δλον » 1265

Συνεχίζων τήν άπό μακροΰ έγκαινιασθεϊσαν τα 
κτικήν του δ «Κινηματογραφικός Άστήρ» θά έξακο- 
λουθήση παρέχων κατά τεύχος τήν ήμερησίαν καί 
έβδομαδιαίαν είς εισιτήρια κινησιν έκάστου τό πρώ
τον προβαλλομένου Κινηματογραφικού έργου, κατά 
τό τέλος δ’ έκάστης περιόδου τό σύνολον τής όλης 
κινήσεως καί τά έκ ταύτης στατιστικά συμπερά
σματα. μέ τήν πεποίθησιν δτι έξυπηρετεΐ τόσον τά 
Γραφεία έκμεταλλεύσεως ταινιών, δσον καί τούς 
διευθυντάς Κινηματογράφων καθώς καί γενικά τό 
Κινηματογραφικόν έμπόριον.

Πρός τόν σκοπόν τούτον καί ϊνα οί διδόμενοι ά- 
ριθμοί είνε άπολύτως έξακοιβωμένοι, άπηυθύνθη είς 
τό Ύπουργεΐον Οικονομικών καί έζήτησε δπως εύα- 
ρεστούμενον διατάξη τήν ύπηρεσίαν δημοσίων θεα
μάτων καί τοΰ δίδη τόν άκριβή πίνακα τής σχετικής 
κινήσεως. Πράγματι τό Ύπουργεΐον έπέτρεψε τοΰτο 
ύπό τόν δρον, δτι δέν θά ύπάρξη άντίρρησις άπό 
μέρους τών ένδιαφερομένων διευθυντών Κινηματο
θεάτρων οϊτινες καί συνεφώνησαν άπολύτως πλήν 
τοΰ κ. Γ. Κοσαίδη, διευθυντοΰ τοΰ «Κρόνου», καί 
άλλων θερινών, δστις παρεμβάλλει διάφορα προσκόμ
ματα άκατάληπτα δι’ ήμας. Κατόπιν τούτου καί μο
λονότι ήδυνάμεθα νά έχωμεν τόν άριθμόν τών ύπό 
τοΰ «Κρόνου- πραγματοποιουμένων εισιτηρίων έκ 
τοΰ Γραφείου είς τό όποιον άνήκει ή παρ’ αύτοΰ 
προβαλλομένη ταινία καί είς τό όποιον ύποχρεωτι
κώς δίδει τό «μπορντερό» φορολογίας, θά άγνοήσω- 
μεν τελείως τόν Κινηματογράφον του, φυσικά δέ 
καί τά παρά τούτου προβαλλόμενα έργα, διά νά τά 
ένθυμηθώμεν μόνον είς τό τέλος τής σαιζόν, όπότε θά 
περιλάβωμεν τήν κίνησίν του είς τήν γενικήν τοιαϋ- 
την. Τώρα άν ή άγνοιά μας καί ή παράλειψις παρα
βλάπτει τά συμφέροντα τών ιδιοκτητών τών ταινιών, 
άς λάβουν τά μέτρα των. Έψ’ δσον ό κ. Κοσμίδης 
δέν θέλει ν’ άντιληφθή τήν άξίαν ήν έχει ή δημο- 
σίευσις τής κινήσεως τών θεάτρων του διά τόν δλον 
κλάδον καί δέν δίδει τήν προσήκουσαν σημασίαν είς 
τόν «’Αστέρα», είνε πολύ φυσικόν νά μή τόν λαμβά- 
νωμεν καί ήμεϊς περισσότερον ύπ’δψιν.

θά γενναται τώρα ή άπορία έκ μέρους τών διευ
θυντών Κινηματογράφων έπαρχιών καί δευτέρας προ
βολής τοιούτων: «Διατί δέν θέλει τάχα ό κ. Κοσμί
δης νά δώση άδειαν νά δημοσιεύσωμεν τήν κίνησιν 
τοΰ Κινηματογράφου του ’Ασφαλώς δέν τό κατα
λαβαίνουμε ή δέν θέλουμε νά τό ποΰμε- Ίσως νά 
δουλεύη πάρα πολύ καί νά φοβάται μή ..τόν βασκά- 
νουν. Πιθανώς νά δουλεύη πάρα πολύ λίγο καί νά 
μή θέλη νά γυωσθή εύρύτερον... Ίσως. . Άλλά άρ
κετά άσχοληθήκαμε καί φθάνει.

***
‘Η ύπό τής δαιμονίας Γερμανίδος σκηνοθέτιδος 

καί ήθοποιοΰ Λένι Ρίφενσταλ—ήτις είχεν έπισκεφθή 
πρός τοΰτο καί τήν ‘Ελλάδα δπου άπ' αρκετόν έφι- 
λοξενήθη—ληφθεϊσα ταινία τών ’Ολυμπιακών Άγώ 
νων τοΰ 1935, είσαχθεΐσα ύπό τοΰ Γραφείου τοΰ κ. 
Άντ. Ζερβοΰ, πρόκειται νά προβληθή λίαν προσε
χώς είς ένα τών μεγάλων κινηματογράφων μας.

Διά τήν ταινίαν αύτήν, τήν άληθώς μεγαλειώδη 
είς σύνθεσιν, έμφάνισίν καί εικόνας, δτι καί άν 
γράψη κανείς, δέν θά κατορθώση νά δώση σαφή 
ιδέαν τής άξίας της. Τό δτι έλαχε πρώτου βρα
βείου έν τή διεθνεΐ Κινηματογραφική έκθέσει τής Βε
νετίας, φθάνει μόνον διά νά φαντασθή κανείς όποιον 
μεγαλειώδες θέαμα άποτελεΐ.

Μίαν άκόμη πιοτοποίησιν τής άξίας της άποτε
λεΐ καί τό γεγονός δτι ή δημιουργός της, μεγάλη 
Γερμανίς καλλιτέχνις δΓ έπιστολής της πρός τόν κ. 
Ζερβόν τόν παρεκάλεσε νά τής γνωρίση έγκαίρως 
τήν ήμέραν τής πρώτης έδώ προβολής τής ταινίας 
προκειμένου ν’ άφιχθή καί παραστή κατά ταύτην μετ’ 
άλλων τινών έπιλέκτων συναδέλφων της.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν πίνακα εισιτηρίων τών 
θερινών ' κινηματογράφων Αθηνών καί Περιχώρων, 
τών πραγματοποιηθέντων ύπ’ αυτών κατά τό λήξαν θέ
ρος ώς καί συγκριτικούς τών παρελθόντων δύο έτών.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
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Άλκαζάρ 176.139 171.992 143.909
Άθηνά 110.043 108.446 81.306
Αίγλη 82.434 89.587 82.588
Άστόρια (Ν. Σμύρν.) 36.953 34.648 19.836
’Αττικόν (Κυψέλης) 37.608 46.549 35.058
’Απόλλων (Καλλιθ.) 35 492 — —
Βερντέν 69.443 76.423 78.256
Βικτώρια 50 852 48.159 41.291
Βόξ 31.166 — —
Γ κλόρια 44.443 38.357 —
Διάνα (Π. Φαλήρου) 34.422 34.900 35.896
Έντεν 63.356 107.690 =
"Εσπερος 111.360 114.087 100.153
Έρμης 77.364 80.933 56.531
Έτουάλ (Καλλιθέας) 55.216 74.226 —
Ζέφυρος 112.278 170.995 —
Ήρώδειον (Ν. Φιλαδ.) 17.396 25.319 13.295
θησεύς 54.209 — —
θησεϊον 51.182 — —
Καπιτόλ 41.271 47.725 36.043
Κυψέλη 48Γ.722 38.689 31.662
Λίντο 75.020 51.246 36.357
Ααοΰ 53.863 — —
Μόν Σινέ (Βύρωνος) 43.398 36.971 —
Μόν Σινέ (Περιστερ.) 27.555 41.583 —
Μποέμ 38.666 — —
Μπομπονιέρα (Κηψισ. 26.567 18.463 11.031
Νανα 45.006 — —
Νιρβάνα 84.190 77.668 —
Νίνόν 58.287 20.754 39.330
Όρφεΰς 51.922 54.366 —
’Ολύμπια (Κηφισίας) 6.800 12.114 7.129
Παλλάς (Παγκρατ.) 34.858 58.119 —
Παρί 44.821 — —
Πρωτεύς 69.130 — —
Πεΰκα 70.476 — —
Πάρκ 90.643 42.627 —
Περουζέ 48.475 — —
Πανελλήνιον 58.719 72.362 37.866
Παναθήναια 54.480 57.784 50.064
Παλλάδιον (Καλλιθ.) 17.712 — —
Ριάλτο 83.915 79.450 41.898
Στάδιον 94.906 131.985 —
Σαβόϊα 18.485 35.891 34.711
Τιτάνια (Παγκρατ.) 45.797 64.861 34.522
Τιτάνια (Χαλανδρίου^ 25.186 20.630 24.422
Υμηττός 16.964 29.640 —
Φοίβος (Περιστεριού: 36.758 38.910 —

Σημ. <Κιν. Άστέρος», ΕΙς τον άνωτέρω ολικόν Αριθμόν εισιτηρίων 
τοϋ κινηματογράφου Έσ’πεΟ θζ δέν περιλαμβάνονται τά πραγμα- 
γοποίηΐίέντα τοίαΰτα κατά τάς δύο έβδομάδας κατά τάς ύποίσς έ

δωσαν παραστάσεις ό θίασος της Ντέβι Τζά καί τό συγκρότημα τής 
«Όάσεως Ζαππείου».

* *
Τό ’Αθηναϊκόν κοινόν, τό όποιον μέ μεγάλην ά

σφαλώς χαράν θά άκούση τήν προσεχή άφιξιν τής 
μεγάλης Γερμανίδας ήθοποιοΰ καί σκηνοθέτιδος, μέ 
δχι όλιγώτερον ένθουσιασμόν έπληροφορήθη δτι τήν 
προσεχή έβδομάδα φθάνει έδώ μέ έκλεκτόν θίασον 
διά νά έμφανισθή άπό τής σκηνής τοΰ θεάτρου Κο
τοπούλη, είς τρία διάφορα έργα, ό μέγας δραματι
κός ήθοποιός καί έκλεκτός άστήρ τοΰ Γαλλικοΰ Κι
νηματογράφου, Χάρρυ Μπώρ.

Καί οί δυο διεθνοΰς φήμης ξένοι καλλιτέχναι θά 
λάβουν είμεθα βέβαιοι, διά μίαν άκόμη φοράν—διότι 
άμφότεροι μας έχουν ξαναεπισκεφθή —τήν εύκαιρίαν 
νά διαπιστώσουν τά φιλότεχνα, φιλόξενα, καί εΰγενή 
αισθήματα τοΰ ‘Ελληνικού κοινοΰ.

* * *
"Οσον άπήντησεν ό «Τύπος», δταν κάποτε τοΰ ά- 

πεδείξαμεν δτι δέν είχε δίκαιον έπιτιθέμενος κατά 
τοΰ Κινηματογράφου καί χαρακτηρίζων αύτόν ώς 
Γαργαντούαν, άλλο τόσο άπήντησεν καί ή «Εστία» 
είς δσα τής είπαμε στό προηγούμενο τεΰχός μας, 
διά τήν κατά τών Γραφείων εισαγωγής ταινιών έκ- 
στρατείαν της. Άς έλπίσωμεν δτι δπως ή πρώτη 
συνάδελφος, οϋτω καί ή δευτέρα δέν θά θελήση νά 
παρέμβη εις ζητήματα έπί τών όποιων δέν είνε άπο
λύτως κατατοπισμένη. * * *

Μέ πολλήν έκπληξίν μας διαπιστώνουμε δτι ώρι- 
σμένα γραφεία, διά νά τοποθετήσουν τάς ταινίας 
των είς τάς έπαρχίας, προσελκύοντες τούς έκεΐ διευ- 
θυντάς Κινηματογράφων είς τήν πελατεία των, τούς 
διαθέτουν σημαντικόν άριθμόν ταινιών όλκής, μή 
προβληθεισών άκόμη είς τήν πρωτεύουσαν.

Είδομεν ουτω νά προβάλλωνται είς Θεσσαλονί
κην, Καβάλλαν καί άλλαχοΰ, κατόπιν φυσικά θορυ
βώδους διαφημίσεως, ταινίας, τών δποίων ή έδώ προ
βολή τώρα μόλις διαφημίζεται ώς προσεχής.

Ουτω, καί έψ’ δσον άνταποκρινόμενοι είς τόν μή 
άρμόζοντα αύτόν άνταγωνισμόν, θ’ άρχίσουν νά μι
μούνται τούς πρώτους έγκαινιάσαντας τήν κακήν 
τακτικήν καί άλλα Γραφεία, πολύ γρήγορα ύποθέ- 
τομεν δτι θά φθάση ή ήμέρα, πού τό πλεΐστον, άν 
μή τό δλον τών νέων ταινιών, θά προβάλλεται είς 
τήν πληρώνουσαν τό δλον σχεδόν τής άξίας των 
πρωτεύουσαν, άφοΰ έχουν κάμει τόν κύκλον όλοκλή- 
ρου τής Ελλάδος!..

Ύπό τάς προϋποθέσεις δμως αύτάς, δέν φαντά
ζονται οΐ πρώτοι άρξάμενοι χειρών άδίκων, δτι τό 
καλόβολο κοινόν τών Αθηνών θά έξαναστή καί θά 
πληρώσουν άκριβά δτι διάδλίγα εϋκολα κέρδη άσυλ 
λογίστως έγκαινίασαν;

Ό συναγωνισμός είς τό έμπόριον είνε έπιτρεπτός 
μέ μόνην τήν προϋπόθεσιν τής προσφοράς καλοΰ 
έμπορεύματος εις λογικάς τιμάς. "Οταν δμως έκτρέ- 
πεται τής όρθής ταύτης άρχής διά νά καταστή άθέ- 
μητος, δέν συγχωρεΐται.

Έλπίζομεν δτι ή δικαία αύτή καί λογική άποψίς 
μας θά τύχη τής δεούσης προσοχής άπό τούς άρξα- 
μένουςχειρων άδίκων καί δέν θά χρειασθή νά έπα- 
νέλθωμεν. * * *

Συνεπεία διαφοράς μεταξύ τών κ. κ. Επιχειρη
ματιών θερινών Κινηματογράφων καί τοΰ ύπαλλη- 
λικοΰ των προσωπικού δσον άφορά τήν καταβολήν 
μισθών μέχρις 8]βρίου τών κινηματογράφων οί ό
ποιοι έκλεισαν κατόπιν τοΰ προώρου ψύχους, ό πρό
εδρος τής ήμετέρας ‘Ενώσεως άπηύθυνε έγγραφον 
πρός τό Ύφυπουργεΐον ’Εργασίας δΓ οΰ έζήτει νά 
έρμηνευθή ή παράγραφος 4 τών προσθέτων δρων 
τής συλλογικής συμβάσεως έργασίας μεταξύ Π.Ε Κ



20 «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ: «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ> 91

καί ΠΕΥΚΕ. Τό 'Υφυπουργείου κατόπιν τούτου άπε- 
φάνθη ώς κατωτέρω :

Άθήναι τή 17 8)βρίου 1938 
Προς

Την Πανελλήνιον "Ενωσιν Κινηματογράφων
’Ενταύθα

_Είς άπάντησιν σχετικής αΐτήσεώς σας γνωρίζομεν 
ύμΐν δτι_κατόπιν τής παραγράφου 4 τών προσθέτων 
δρων τής περί προσωπικού κινηματογράφων άπό 
26)11)37 συλλογικής συμβάσεως έργασίας δΓ ής έπα- 
κριβώς καθωρίσθησαν τά δρια τών έποχών (θερινής 
καί Χειμερινής) αί άτομικαί συμβάσεις έργασίας 
δέον δπως θεωρηθούν ώς ώρισμένης διαρκείας ής 
ή έναρξις_καί λήζις συμπίπτει πρός τά δρια τών 
άνω_ έποχών.· Διάφορος έρμηνεία δέν δύναται νά 
δοθή είς τήν άνωτέρω παράγραφον.

Τούτων τεθέντων άπομένει δπως έξετάσωμεν τήν 
λύσιν τής αιτίας ής ένεκα προήλθεν ή διακοπή τής 
έργασίας, έάν τούτέστιν πρόκειται περί γεγονότος 
δπερ θά ήδύναντο οί ένδιαφερόμενοι νά προβλέ- 
ψουν.

, Είς τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν τό ψύχος (καί 
ούχί μόνον αί βροχαί) τοΰ πρώτου δεκαπενθημέρου 
τοΰ παρελθόντος 7)βρίου δπερ έπέφερε τό κλείσι- 
μον τών θερινών Κινηματογράφων πρόωρόν διά τήν 
έποχήν ταύτην, δύναται κατά τήν γνώμην μας νά 
θεωρηθή ώς γεγονός άνωτέρας βίας, άπαλλάσον 
κατά συνέπειαν τάς έπιχειρήσεις τής ύποχρεώσεως 
δπως καταβάλουν τάς άποδοχάς τού προσωπικού 
των μέχρι τέλούς τής περιόδου.

Ό 'Υφυπουργός
Άρ. Δημητράτος

* *
Πληροφορούμεθα δτι ή έπί τής όδοΰ Πατησίων 6 

αίθουσα, δπου άλλοτε τό ζυθεστιαιόριον Αλάσκα 
έτοιμάζεται διά νά μετατραπή είς αίθουσαν Κινημα
τοθεάτρου, φυσικά λαϊκού, πρός τούτο δέ ύπεβλήθη- 
σαν καί τά σχετικά σχέδια ύπό τών Ιδιοκτητών ’Α
δελφών Γεωργού_δη, είς τήν άρμοδίαν έπιτροπήν διά 
τήν χορήγησιν τής άδείας λειτουργίας. Έάν δοθή ή 
άδεια έγκαταστάσεως καί λειτουργίας, τότε οί ίδιο· 
κτήται θά τό διαθέσουν είς τρίτον πρός έκμετάλλευ· 
σιν έπ’ ένοικίφ, ώς τοιούτος δέ παρουσιάζεται ή έ
ταιρία «_ΦοΙβος» ήτις έκμεταλλεύεται καί τόν έπί 
τής όδοΰ Σταδίου κινηματογράφον «Όρφεύς».

* * *
Τήν προπαρελθοΰσαν Παρασκευήν 28 ’Οκτωβρίου 

άνεχώρησεν διά Παρισίσυς καί Λονδΐνον ό κ. Έδ. 
Χάρτυ διευθυντής τής έλληνικής Μέτρο Γκόλντουϊν 
Μάϋερ.

Ή άπουσία τοΰ κ. Χάρτυ ή όποία θά διαρκέση 
έπί είκοσαήμερον δφείλεται είς τόν καθιερωθέντα 
ύπό τής άμερικανικής Metro έτήσιον διαγωνισμόν 
μεταξύ τών διαφόρων άνά τόν κόσμον γραφείων της, 
κατά τόν όποιον, δώδεκα έξ αύτών βραβεύονται έφ’ 
δσον πραγματοποιήσουν άνώτατον δριον έτησίων 
εισπράξεων, άναλόγως βεβαίως τού πληθυσμού τής 
χώρας είς ήν άνήκει έκαστον τούτων. Αί διδόμεναι 
άμοιβαί είναι, διπλούς μισθός είς άπαν τό προσωπι· j 
κόν τού βραβευομένου γραφείου καί έπί πλέον ένα 
ταξείδιον άναψυχής είς Παρισίους καί Λονδΐνον διά 
τόν διευθυντήν μέ παραμονήν είς έκάστην πόλιν 
μιας έβδομάδος, δαπάναις τοΰ Κέντρου.

Τό έν τή πόλει μας γραφεΐον τής Metro, διευθυ- 
νόμενον τόσον έπιτυχώς ύπό τού συμπαθούς φίλου ί 
κ. Έδουάρδου Χάρτυ έπέτυχεν ώστε μεταξύ τών I 
πρωτευσάντων είς τόν έν λόγω διαγωνισμόν, νά ! 
έλθη έκ τών πρώτων, έπωφελεΐται δέ τής εύκαιρίας ί 
αύτής δ διευθυντής του διά νά άπουσιάση έπ’όλίγον | 
έξ ’Αθηνών.

Σημειωτέου δτι τό γραφεΐον τής άθηναϊκής «Me- ! 

tro-πλειστάκις έπέτυχεν είς παρομοίους διαγωνισμούς, 
πράγμα τό όποιον τιμά ιδιαιτέρως τόν διευθυντήν 
του καί άπαν τό φιλότιμον προσωπικόν του. 

glsimnimmi |
Παρακαλούνται θερμώς, διά πολλοστήν φοράν, πάν- 

τες οί εν ταΐς ' Επαρχίαις άνταποκριταί μας, δπως άπο 
στέλλωσι τακτικώς κατά δεκαπενθήμερον, πίνακα των 
είς τούς κινηματογράφους τής πόλεώς των προβαλλό
μενων ταινιών, ή δημοσίευσις τών όποιων αποτελεί 
σπουδαίον στοιχείον διά τους ενδιαφερομένους. Οί κω 
λυόμενοι παρακαλοϋνται θερμώς νά μας δηλώσουν πα· 
ριίτησιν, βέβαιοι δτι χαΐ κατ' αύτόν τόν τρόπον μάς 
εξυπηρετούν.

Θεσσαλονίκη
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τύ γαλάζιο πον

τίκι», ’’Υπόθεσις Λαφάρζ», «Βλέπε, άκου, σώπα· καί «Ή 
καταιγίς».

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρωμαντικές βρα- 
δυές», «Τό ρομάντζο ένός έστεμμένου», «Ή άγνωστος» 
καί «Ό δρόμος χωρίς χαρά».

Πάλας Προεβλήθησαν τά έργα «Όλα γιά τό παιδί 
της», «Σόδομα καί Γόμορα» καί «Πριγκήπισσα τσιγγάνα».

Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «'Η μασκόιτ τών λογ
χοφόρων», «‘Ο πειρατής», «Τό άστέρι τοΰ βορρά» καί 
«Στάς υπονόμους τών Παρισίων».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μεγάλο διειρο», 
«Όταν ό σύζυγος ταξειδεύει», «'Ο άνθρωπος μέ τά δύο 
πρόσωπα» καί «Γυναίκες στά κάτεργα».

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Γωσιβάρα», «Τό 
τέλος τής κυρίας Τσένεϋ», «Μελωδίες 1938», «Στιγματι
σμένες γυναίκες», «Ζολά», «Δουλειές μέ φούντες» καί 
«Τό χρήμα».

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «λιπλοΰν έγκλημα 
τής γραμμής Μαζινό», «Τό τελευιαϊο φυλάκ ο», «Μποέμ» 
καί «Μαροκινή βεντέτα».

'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Δραπέτις», «Ό 
Γολγοθάς μια; μητέρας», «Στήν υπηρεσία τής πατρίδος», 
«Νοσταλγία», «Το τελευταίο φυλάκιο», «Ματίας Πασκάλ» 
«Δρόμος τής δύσεως» καί «Σύντροφοι μάχης».

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ουγγρική ραψω
δία», «Ντάμα Πίκα», «Τό μυθιστόρημα ένός άπορου νέου», 
«Χαμπαιέρα», «Καρνέ ντέ μπάλ», «Γιοσιβάρα», «Λευκός 
άγγελος» καί «Έρωτες κ.-ί πόθοι γυναικών».

Εθνικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Καρνέ ντέ μπάλ», 
«Έρωτες καί πόθοι γυναικών», «Ταγκό νοττοΰρνο» καί 
«Πέτρος ό Μέγας».

"Ιλιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτες φωτιάς», 
«Έρωτες άπάχηδων», «Τά μυστήρια τής ’Ερυθρός θα
λάσσης», «Ό κατάσκοπος τής Σκώτλαντ Γυάρδ», «Κατά· 
χρησις εμπιστοσύνης», «Έχω δικαίωμα νά ζήσω» καί 
«Ή δεσποινίς μαμά μου».

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κουρεύς τής 
Σεβίλλης», «’Επικίνδυνες θάλασσες», «Τό μυθιστόρημα 
ένός απόρου νέου», «Ταρζάν καί ή θεά τών δασών», 
«Ντάμα Πίκα», «Διασταυρούμενα πυρά», «Γό μυστικό 
τών οΰσσάρων», «Άσχημοκόριτσο» καί «Καρνέ ντέ μπάλ».

Όρφεύς. Προεβλήθησαν τά έργα Στή χώρα τής άγά
πη:», «Βικτώρια», «Ρόζ Μαρί , «Παρθέν. ς 24 καρατιών», 
«Έπανάστασις στό Πεκΐνον», «Τό τραγούδι τής Βιέννης» 
καί «Κατάχρησις εμπιστοσύνης»

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Χαμπανέρα», «Λευ
κός άγγελος», «Δαίμονες τών κυμάτων», «Τό τέλος τής κ. 
Τσένεϋ», «Έρωτες καί πόθοι γυναικών», «Υποβρύχιον 
No 1», «Ταγκό νοττοΰρνο» καί «Τό ερημονήσι τοΰ τρό
μου» .

Φοΐνιξ Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο πόθος τοϋ χρυ
σού», «Τό τραγούδι τών Παρισίων», «Ή ζητιάνα τής ά- 

γάπης», «'Ιππότης χωρίς πανοπλίαν», «Πΰρ» καί «Ναυ
τική άνταρσία».

Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα «Μπροστά στό ικρίωμα», 
«Ταρζάν καί ή θεά τών δασών», «Δραπέτις» καί «Δια
σταυρούμενα πυρά»,
Πάτραι

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτες φωτιάς», 
«Ό λυτρωτής», «Πρίγκηψ καί φτωχός», «Κρυφός έρως» 
καί «Αίμ. Ζολά».

Πάνθεον (αί θουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Κού
κλες τής κολάσεως», «Νύχτες φωτιάς», «Στά ίχνη τοΰ μυ
στηρίου», «Οί πειραταί τής Κίνας», «Ύπαστυνόμος ΰπ’ 
άρ. 13» καί «Ναπολιτάνικες βραδοές».

Πάνθεον (ταράτσα). Προεβλήβησαν τά έργα «Πριγ- 
κήπισσα γιά 30 ήμέρες», «Ένα σκάνδαλο στις κούρσες», 
«Νύχτες φωτιάς», «Τό παιδί τοΰ έρωτος» καί «Ό ηρωι
κός Τόμ».

Άνδριόπουλος
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό ταχυδρόμος 
τής Λυών», «Μαρία Βαλέφσκα» καί «Μελωδίες καί ρυθ 
μοί».

Τιτάνια. Προεβλήθη τό έργον «Οί λέοντες τών κυμά
των» καί διέκοψε δΓ όλίγας ήμέρας λόγω μικροεπισκευών.

Παλλάς-Κύματα. Τήν 29 ’Οκτωβρίου έκαμε έναρζιν 
μέ τό έργον «Ό πύργος τής Βαρσοβίας». ‘Ο άνωτέρω κι
νηματογράφος έφωδιάσθη μέ μηχανήματα «Σινετέχνικα» 
τελείας άποδόσεως, διευθύνεται δέ ύπό τών κ.κ. Π. Στερ- 
γιου καί Σια. X. Π.
Καλάμαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ταμάρα», «Άγάπη 
στή Χαβάη», «Σύντροφοι μάχης», «’Αγάπες στή Μον- 
μάρτρη·, «Μαμά Κολιμπρί», «Μεσήλιξ διασκεδάζει», 
«Χατζή Μουράτ», «Γκρεμισμένα όνειρα», «Πέτρος δ Μέ
γας», «Καφέ Μετροπόλ», «Ματίας Πασκάλ», «Λευκές 
νύχτες», «Τά μυστικά τής ’Ερυθρός Θαλάσσης», «Πα- 
τριώται», «Τά δύο δρφανά», «Γιούλικα» καί »Τό στίγμα».

Έσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Μποέμ», «Τό ξύ
πνημα», «Πάλας Ότέλ», «Κοντοττιέρι», «Άρραβών μετ’ 
έμποδίων», «Ό Πέτρος είνε κορίτσι», «Υποβρύχιον», «Τό 
παιδί τοΰ έρωτος», «’Αγαπώ δλες τής γυναίκες», «Κύ
κλων», «Είς τήν υπηρεσίαν τής Γαλλίας», «Τό μεγάλο 
μυστικό», «Ελένη», «Λουΐ Παστέρ», «Επικίνδυνη γυ
ναίκα» καί «Ό πύργος τήν Βαρσοβίας».

Μπατάγιας
Πύρρος

Τιτάνια Προεβλήθησαν τά έργα «Άγγελος», «Άρρα
βών μετ’ έμποδίων», «Άλή μπαμπάς», «Τολμηρά νειάτα» 
καί «Πριγκήπισσα Νάντια».

Άλσος. Προεβλήθησαν τά έργα «Πρώτη νύχτα γά
μου», «Ή ιστορία γράφεται τή νύχτα», «‘Ο πόθος», «Ή 
άπαγωγή», «’Ανεμοστρόβιλος ψυχών», «Ό δόκτωρ ’Επα
μεινώνδας», «Έπανάστασις στό Πεκΐνον», «Κρυφός έ
ρως» καί «Μπολερό». Άποστολόπουλος
A’iyicv

Άνάπλασις. Προεβλήθησαν τά έργα«Ρωμάντσο», «Τολ
μηρά νειάτα», «Ματωμένος στίβος», «Έγκλημα ή αυτο
κτονία» καί «‘Η κούρσα τού θανάτου».

Μπούφαλο Προεβλήθησαν τά έργα «Λουκρητία Βορ- 
γία», «Ματωμένοι είλωτες», «Βόλγα · Βόλγα», «Μαντάμ 
Μποβαρί» καί «Ό Σαρλώ πυροσβέστης». Καρβέλας
Ιωάννινα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Καταίγίς», «Σο
νάτα ύπό τό σεληνόφως», «Όταν ή τύχη κυβερνά», «Λογ
χοφόρος κατάσκοπος», «Μπακαρά», «Νίνα Πετρόβνα», 
«Παληά φωληά», «Μιά τέτοια άγάπη», «Αγάπες στή 
Μονμάρτρη», «‘Η πριγκήπισσα τής ζούγκλας» καί «Γιού
λικα» .

Ρέξ. Έπαυσε άπό πολλοΰ τήν λειτουργίαν του.

"Αρτα
Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Λογχοφόρος κατά

σκοπος», «Τά δύο κοθώνια», «Γλεντώ τή ζωή μου», 
«Μπακαρά», «Νίνα Πετρόβνα», «Θά πάρω έναν εκατομ
μυριούχο», «Μικρή Κατερινοΰλα», «Αγάπες στή Μον
μάρτρη’, «Ή φλόγα» καί «‘Η παληά φωληά».

Καρέλης 
Χίος

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά. έργα «Λαθρέμποροι ναρ
κωτικών», «Όταν ή τύχη κυβερνά» καί διέκοψε τάς πρό
βολός του διά νά έπαναλάβη είς τό άνεγειρόμενον νέον 
κινηματοθέατρον μόλις τούτο άποπερατωθή ώς έλπίζεται 
τόν προσεχή Δεκέμβριον- Κ. Βουδούρης
Ηράκλειον

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «Ταυρομάχος 
χωρίς νά θέλη», «Μποέμ» μέ τήν Μάρθα Έγγερθ, «Τό 
μυστικόν τού 8ου γραφείου κατασκοπείας» καί «‘Ιππότης 
χωρίς πανοπλίαν».

Μινώα. Προεβλήθησαν τά έργα «Άγάπη στή Χαβάη», 
«Παληάτσοι» μέ τόν Τάουμπερ, «Κορίτσια γιά παντρειά» 
καί «Πριν άπ’ τό ήλιοβασίλεμμα».
Κέρκυρα

Όρφεύς. Προεβλήθησαν τά έργα «Άρραβών μετ’ έμ
ποδίων», « Ο ταχυδρόμος τής Λυών», «Μικροί ήρωες», «Ή 
φωνή τοΰ πεπρωμένου», «Δεσποινίς προίσταμένη», «Ψυ
χές στή θάλασσα», «Πριγκήπισσα γιά 30 ήμέρες», «Δι· 
πλοΰν έγκλημα γραμμής Μαζινό», «Τρεις, έξη, έννέα», 
«‘Η γυναίκα μέ τήν λεοπάρδαλι», «Ή όργσνοπαίκτρια 
τών Παρισίων», «Στήν υπηρεσία τής Γαλλίας», «Τρόικα», 
‘Σχολή έρωτος», «Σιλουέττες» καί «Δίνω τόν έρωτά μου».

Φοΐνιξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τραούμουλους», «Πα
ράδεισος γυναικών», «Ή δεσποινίς μαμά μου», «Χαμπα
νέρα», «Μπαλάντα», «Παρίσι-Πετρούπολις», «Άβε Μαρία» 
«Έννάτη συμφωνία», «Ποιον άπ’ τούς τρτΐς», «Μάρθα», 
«Άγγελος», «Ή Συλβία καί δ σωφφέρ της» καί «Μόσχα- 
Σαγκάη».

Άκταΐον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή γυναίκα που 
σκοτώνει», «Φαντομάς», «Μιά νύχτα στό μέτωπο», «‘Ο 
τραγουδιστής Σάντι», «Άρσέν Λουπέν», «“Ανθρωπος δπδ 
τήν γέφυραν», «Μιά νύχτα στή Σιγκαπούρη», «Υγρός τά
φος», «42α δδός», «Μέσα στό κίνδυνο», «‘Ο παλαιστής τής 
Άριζόνας» καί «Έκδίκησις σεΐχη».

Δημοτικόν. Προεβλήθησαν τά «Λευκές νύχτες», «Μα
μά Κολιμπρί», «Είς τήν υπηρεσίαν τοΰ Τσάρομ», «Ό φό
βος», «‘Υπό τήν πορφύραν» καί «Λογχοφόρος κατάσκοπος».

Ποικιλιών. Έκαμε έναρξιν ύπό τήν διεύθυνσιν τού 
κ. Μαρινάκηκαί προεβλήθησαν τά έργα «Κατάχρησις εμπι
στοσύνης» καί «"Ας χορέψουμε». 2αζανίδης
Xαλκ i ς

Κεντρικόν. Έφοδιασθείς μέ νεωτάτου τύπου μηχανή
ματα Κλάγκ Φίλμ άρίστης άποδόσεως έκαμε έναρξιν τής 
χειμερινής περιόδου καί προεβλήθησαν τά έργα «Πρεμιέ
ρα», «Γιούλικα», «Κατηγορουμένη έγέρθητι», «’Ιππότης 
χωρίς πανοπλίαν» καί «Παληάτσοι».

Παλλάς. Έναρξις χειμεριεής περιόδου είς* τό πρώην 
καφενεΐον Τσυρικάκη, προεβλήθησαν δέ τά έργα «‘Η δε
σποινίς μαμά μου» καί «Φλόγα». Λυκόπ.
Δράμα

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα <Ή έπέλασις τής 
έλαφράς ταξιαρχίας», «Τόβαριτς» καί «Τό διπλοΰν έγκλη· 
μα τής γραμμής Μαζινό».

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ξαναπαντρεύομαι 
τή γυναίκα μου», «Όλα γιά τό παιδί της» καί «Κρυφός 
γάμος».

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Ματωμένες όχθες» 
καί «Δαίμσνες τών κυμάτων». Γοριδάρης
Καβάλλα

I Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό σπουδαστής τής



2ί «Κινηματογραφικοί αστήρ

Πράγας» «Γκρεμισμένα όνειρα», «Ή τίγρι; τή; Βεγγά
λης» καί «Τό μυθιστόρημα ένός απόρου νέου».

’Ολύμπια, Προεβλήθησαν τά έργα «Ρωμαντικίς βρα- 
δυές», «Κρυφός γάμος», -■ Όλα γιά τό παιδί της» καί «Τό 
άγριοκόριισο».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Στέλλα Ντάλλας», 
«Τά μυστήρια τής Έρυθράς θαλάσσης», «Τελευταία συμ
φωνία» καί «Ό μικρούλη: τού Παρθεναγωγείου»

, Γρίμμης
aocvSi]

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαντολίνα», «Τά 
δύο ορφανά» καί «Νοσταλγία».

Πάνΰεον. Δίδει παραστάσεις ό θίασος Παλαιολόγου.
Κομοτινή

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ηρωική αποστολή», «Γί 
γαντες τών θαλασσών», «Πονεμένη αγάπη», «Τό έγκλυμα 
τοΰ ιατρού Κρίσπη», «Μπάκ ό εκδικητής», «Μετά τήν κα
ταδίκην», «Ζήτω τό χιονμορ», «Τά φτερά τής δόξης», 
«Τά δύο ορφανά», «Σάν Φραντξϊσκο», «Ό αιχμάλωτος 
τού Ζορρό», «Ό κυνηγός τής ζούγκλας», «Μιά γυνσϊκα 
ένας θρόνος», «Καπιταίν Μπλούντ», «Τό ζωντανό πτώμα», 
«Σκιπίων ό Αφρικανός» καί «Όρκος έκδικήσεως».
Βέρροια

Παν&εον. Προεβλήθησαν τα έργα «’Ερωτικό κοκτέϊγ» 
♦ Χάρισε μου τήν καρδιά σου», «Ή τίγρις τής Βεγγάλης» 
♦ Στιγματισμένε: γυναίκες» καί «’Ασύλληπτη σκιά». ’

Ζάππειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πΰρ», «‘Η κόρη 
τοΰ σεΐχη», «'αρζάν καί ή θεά τής ζούγκλας», «'Εγώ 
καί ή αύτοκράτειρα», «Φροελάίν ντόκτωρ», «Πέτρος ό 
μεγας», «Πορτ Αρθοΰρ» κοί «‘Ο κύριος τοΰ θανάτου».

ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΖΑ ΜΙΡΑΝΤΑ
Η ΚΛΩΝΤ Ε Τ Κ Ο Λ Μ Π Ε Ρ

Λόγω αύτοκινητικοΰ δυστυχήματος κατά τό 
οποίον ετραυματίσθη, ή “Ιζα Μιράντα διέκοψε τό 
«γύρισμα»τής ταινίας «Ζαζά». Στή θέσι της θά πρω- 
ταγωνιστήση ή Κλωντέτ Κολμπέρ.

Πρό εβδομάδων τό αΰτοκίνητον τοΰ όποιου έπέ- 
βαινεν ή "Ιζα Μιράντα, κατεστράφη σχεδόν σέ μία 
σύγκρουσι

’Επειδή δμως ήθελεν οπωσδήποτε νά «γυρίση» 
τήν πρώτη της αμερικανική ταινία, άπέκρυψε τό 
μέγεθος τών τραυμάτων της μέ αποτέλεσμα, δταν 
άρχισε τό «γύρισμα» τής ταινίας «Ζαζά» νά μήν εί
ναι εις θέσιν νά συνέχιση.

Τήν δεύτερη ήδη ήμέ^α έλιποθύμησε μέσα στό 
στούντιο και επειδή δέν ήτο δυνατόν νά διακοπή 
τό «γύρισμα» τής ταινίας έκλήθη ή Κλωντέτ Κολ 
μπέρ νά τήν άντικαταστήση στόν ρόλο της.

‘Η "Ιζα Μιράντα ελπίζει ν’ άναρρώση γρήγορα 
ώστε νά μπορέση νά «γυρίση» μιά νέα ταινία πού 
ετοιμάζεται ήδη.

ΡΓΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΑΝ^ΝΕΠ^ΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΝ

Κινημ. Οϋφα 
Χρ. Μανιάτης 
Π. Άντωνόπουλος 
Ζ. Παπαδόπουλος 
Κινημ. Ρέξ 
D. Sarda 
C. Lagopoulos 
Φοίβος Α.Ε.
1. Βλάχος
X. Μοσχοβίτης
Μ. Γλιτσός

ΆΘήναι 1-11-938 Μέχρι 30 10-939
1-10 938 » 30 9 939

Καλάμαι 1 10-938
Κόπρος 1-11 938 »
Πειραιά 1-1Τ938 »
Paris 1-11-918
Berlin 1-11938 »
ΆΘήναι 1-11-938 »

Καρδίτσα 1-10 938 »
Καβσλλα 1-11-938 »
Πειραιά 1-11-938 »

30- 9-939 
30-10-939 
10-10 939 
30-10 939 
30-10 939 
30-10-939 
30- 9-939 
30-10-939 
30-10-939

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Δέν πρόκειται γιά τις «έλληνοαιγυπτιακές». 
Αύτές είναι άνώτερο είδος τέχνης. Πρόκειται 
γιά ένα φιλμ καθαρόαιμα αιγυπτιακό, άπ’ τόν 
τίτλο ώς τόν τελευταίο κομπάρσο. 'Ένα πολύ
χρωμο τεύχος τύπου λαϊκής φυλλάδας μάς 
γνώρισε τήν ύπαρξη τοΰ φίλμ, τών «άστέρων» 
καί άλλων πολλών. «Λαϊλά, κόρη τής ερήμου», 
τό λένε. Μπεχιτζά Χαφέζ, ή «μεγαλύτερη αί- 
γυπτία Βεντέττα»-κατ’ αύτούς πάντα-παίζει 
μέ πλήθος άλλους, πού φέρνουν τά Ϊ5ια, εύ
ηχα ονόματα. Σαρίκια καί μάσκες, καί άγριε- 
μένα μουστάκια, καί γουρλωμένα μάτια γεμί
ζουν τις σελίδες του. Ή καϋμένη ή κ. Μπεχι- 
τζά κτλ. τραβάει μαρτύρια καί βάσανα κΓ 
άγωνίες ώς πού νά φίλήση τό άρειμάνιο μου
στάκι τοΰ «έκείνου» της... Άλλ’ άνεξάρτητα 
άπ’ τήν ποιότητα τοΰ κατασκευάσματος αύτοΰ 
μιά διαπίστωση κάνει έντύπωση: όλοι όσοι έρ- 
γάστηκαν στό «φίλμ» αύτό, έκτός άπό έναν σκη
νογράφο κι’ έναν χορογράφο, είναι πέρα γιά 
πέρα αίγύπτιοι άπ’ τήν πρωταγωνίστρια... κυ
ρία κτλ. ώς τόν φωτογράφο. Νά πού οί μελα
ψοί γιοι τοΰ Νείλου κατάφεραν νάχουν πλήρη 
κινηματογραφικά συνεργεία πρίν-πολύ πρίν·άπ’ 
τήν Πατρίδα τής τέχνης καί τοΰ κάλλους.

/ΑΝΤΙΟ ηα ΠΑΝΤΑ
Είναι μιά ταινία πού πραγματεύεται μέ εξαιρε

τική δεξιοτεχνία ένα άπό τα λεπτότερα θέματα. 
Πρόκειται γιά τά νόθα παιδάκια πού γεννήθησαν 
έξω άπό τά πλαίσια τοΰ νομίμου γάμου.

Ποία είναι άραγε ή τύχη τών δυστυχισμένων 
αύτών πλασμάτων πού δέν έχουν πατέρα, κάποτε δέ 
καί μητέρα;

Σκηνοθετημένο άπό τόν Σίντνεϋ Λάντφηλντ μέ 
εξαιρετικό γούστο τό «’Αντίο γιά πάντα»τοΰ οποίου 
τό σενάριο έγράφη άπό τήν Έλληνίδα σεναριογράφο 
"Εντιθ Σκούρα, είναι τό φίλμ πού συγκεντρώνει 
δύο άσυγκρίτους δραματικούς καλλιτέχνας

Ή Βαρβάρα Στάνγουϊκ δέν είναι μόνον ή ώμορφη 
ήθοποιός πού έγνωρίσαμεν. Τό δραματικό της παί
ξιμο συναρπάζει καί συγκινεΐ. Ό Χέρμπερτ Μάρσαλ 
είναι ό υπέροχος παρτεναίρ της. "Οσο γιά τόν μι
κρό Τζόιν Εώσσελ, είναι άπό τά σπάνια παιδικά 
ταλέντα, πού δίνει στήν ταινία ένα τόνο άπεριόρι- 
στης τρυφερότητος καί π>ιύ άσφαλώς πρόκειται νά 
έξελιχθή σέ μεγάλο καλλιτέχνη.

“Ενα ωραίο θέμα πού δημιούργησε μιά σπάνια 
ταινία.

ΕΝΟΙS.IΑΖΕΓΑΙ διά τήν χειμερινήν πββίο 
δον πλήρες μηχάνημα ό Λίλοϋντος Cinemecca 
nica μοντέλο 1938 μετά μηχανής προβολής, 
είς τιμήν αυμφέρονααν. ΠληηοφοοΙαι : ίύ#. 
θωμόηουίον, At β άδειαν.
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3δ71φίνομεν νά δμιγ/ήβη ό κα1αωγ}ηκζικδς άριδμδς 
ζών εισιτηρίων καίά ζην ζορωίοφανή ωρεμιέραν Ίον:
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3&1ριδμδς δ δωοϊος άωοΐε^εϊ ρεκόρ είς Ιάι κινημαίο- 
γραφικά χρονικά ζης 'β^άδος.

7^08
ενζνχεϊς δνηΐοϊ έ}ησφάσισαν δέσιν είς Ιον

“ΟΡΦΕΑ,,
ένώ είς χιλιάδας έεοίσης άνέρχονζαι εκείνοι οί δωοϊοι
δένμωόρεβαν ν3 άωορ)ανσονν Ιον άγααηΐόίερογίγανΊα 

ζής όδόνης, ζδν

ΕΡΡΟΛ ΦΛΎΝΝ
και Ιην ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΕ ΧΑΒΙΛΛΑΝΤ

Τδ μεγα^είζερον φί^μ ωον εγινε ωοΊέ.

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ

LARNE'S B'ROS FR&T NATIONAL
FILMS (HELLAS) A E.


