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‘Η μεγάλη Ιέρεια της δραματικής Τέχιης ΛΟΥΙΖδ ΡΑ'ιΝΕΡ τής δι ο ας ή άτύ/κριτη δη, ιουργία 
εις τδ φίλμ τής ΜΕΤρΟ «ΝΥΧΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΝ· έθεωρήθη άπό τούς διεθνείς τεχνοκρί- 
τας ώς άνωτέρα καί αύτής άκόμη τής άλησμόνητης έσμηνείας της στήν ταινία «ΥΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜ

ΜΑ ΤΟΥ ΒΟΥΔΔΑ>
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Ξ)νο φορές μόνον μέχρι σήμερον 
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ό μεγάλος ηινημαίοχράφος

ΡΕΞ (3έΞΙδηνών) 
ίεροβά^ων και δενίέραν έβδομάδα 

εό ι'διο έργο :

'ΞΚ αφώΐη, εΰέρυοι, μέ ιά
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Την είδε κι' άλλοτε δ Κόσμος τήν χαϊδεμένη τον ΐης έαιΐυχίες καί τονς δριάμβους...
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τήν μικροΰλα-φαινόμενον
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τή χάρηκε πραγματικά 

μέ τό χορό της! 
τό τραγούδι της!

τό κέφι, τή δροσιά της

κ α ι
τήν συγκίνησι πού 

σκορπίζει 
στο καλλίτερο της φιλμ

1'1
ΡΕΒΕΚΚΑ

“Ενα υπέροχο ΜΟΥΣΙΚΟ φίλμ πλυμμηρισμένο άπό χορούς και μελωδίες και 
μιά συναρπαστική ύπόθεσι.

"Ενα άπό τά πλέον εμπορικά φιλμ ποΐ> προέβαλε μέ 
πραγματικό θρίαμβο τό “ΠΑΝΘΕΟΝ,, τών ’Αθηνών.

ΣίςονΡΑΣ ΦΙΛΜΣ A t.
ΣΤΑΔΙΟΥ 45 - Α8ΗΝΑΙ - ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 21.824
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΘΕΣ)ΝΙΚΗ (ΚΟΜΝΗΝΩΝ 7)

«------------------------------- -------------------------------- X

όλων τών μεγαλουργημάτων πού παρήγαγαν ώς τώρα μέ τήν ανυπέρβλητο 

τέχνη τους και τά καταπληκτικά μέσα πού διαθέτουν οί μΰσται τής Κινημα

τογραφικής Τέχνης στό Χόλλυγουντ...

Της έ&εσκίασαν εοαίαγωδώς
Τάνέα τους δημιουργήματα:

ΣΟΥΕΖ ΑΝΝΑΜΠΕΑΛΑ. ΤΑΎΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ 
ΑΩΡΕΤΤΑ Γ1ΟΥΝΗ

ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΟΣ
Η ΠΡΩΤΗ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΒΑΣΙΛΗΑΣ

Ο

ΝΤΟΡΟΘΥ ΛΑΜΟΥΡ. ΤΖΩΝ ΜΠΑΡΡΥΜΟΡ, ΑΝΡΥ Φ

Τά - ZKojoaeol 
πού ή προβολή των τώρα καταπλήσσει τήν ύφηλιο 

, V
'Αηοκλειστικότης διά τήν Ελλάδα, \ υί
Κύπρον και Αλβανίαν: ' '·

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΜΣ
Σταδίου 45 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφωνον 21.824 
'Υποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη (Κομνηνών 7)



Η ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤAI

Ο ΠΥΡΓΟΧ 
ΤΗΧ XDDiiniHIX 

Τό άσύγκριτο δημιούργημα τοΰ ΜΑΡΣΕΛ ΛΕΡΜΠ1Ε

Μ έ τούς:

Έίνναμίΰέμμα, 3~ίΓερ έΛνονάρ, Σϊαρκέ, Πε Γβιγκάν

ΜΟΥΣΙΚΗ:

X Ο Ν Ε Γ Κ Ε Ρ καί XT A Ρ I Ο Υ Σ ΜΙΛΟ 

πού προεβλήθη μέ άληθή συναγερμό στούς Κινηματογράφους

ΡΕΞ - ΑΤΤΙΚΟΝ
I
I

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ 
ΗΝΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
ΚΑΙ Η

Α. Ε. Κ. Ε.
(ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡ. ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 

ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛ1ΔΟΣ 10—ΑΘΗΝΑΙ—ΤΗΛ. 24.895 καί 24.339

ΤΑ /Λ Ε Γ A A Α ΦΙΛ/Λ =
Μετά τήν

ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ! ΑΜΑΡΤΙΑΣ

θ’ άκολουθήση τό δεύτερο αριστούργημα 
της

ΒΙΒΙΑΝ ΓΟΜΑΝΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
Τό κοινωνικό άριστούργημα 
τοΰΦΡΑΝΣΙΣ ΚΑΡΚΩ

Μετά τό άριστούργημα
ΦΥΛΑΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΙΔΕΡΑ 

θ’ άκολουθήση ένα άλλο κομψοτέχνημα

(τής Τζίνα Κάους) 
Μέ τούς ίδιους πρωταγωνιστάς 

ΚΟΡ1Ν ΛΥΣΑΙΡ — ΑΝΝ1 ΝΤΥΚΩ — ΡΟΖΕ ΝΤΥΣΑΙΝ 

καί τόν ίδιον σκηνοθέτην ΛΕΟΝΙΝΤ ΜΟΓΚΥ

Έν τώ μεταξύ έρχονται έντός τοΰ Δεκεμβρίου :

Ο ΒΑΡΝΑΒΑΣ (ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ) - ΤΑ ΤΡΙΑ ΒΑΛΣ 
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ - ΛΟΥΪΖΑ 

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ - Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛ

|
Συγχρόνως δέ έτοιμάζονται :

Η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ - MANON ΛΕΣ ΚΩ 
ό ΥΙΟΣ TOY MIX. ΣΤΡΟΓΓΩΦ - Ο ΒΟΣΠΟΡΟΣ

Κ. Λ. Π.

A Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ ΚΙ Ν II Μ A Τ Ο Γ Ρ Α Φ I Κ Π ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΘΗΝΑΙ - BOYKOYPESTIOY Ί ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 24.434
Άνπζοόαιοπος έν WsazaZoviz^ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ — ΣΑΜΑΡΑΣ Βαβιλέοις Κωνσταντίνοι . 3
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Η ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡΙ
Είς τήν τελευταίαν δημιουργίαν της

ΙΕΡΟΝ ΨΕΥΔΟΣ
ή όποια προεβλήθη τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα είς τό

ΠΑΛΛΑΣ
μί μ.γ4λην imwxtev, ΥΠΕΡΕΒΗ ΕΑΥΤΗΝ, £1ς τίχνην Κα1 δρσματικότητα.
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ΣΥΝΔΡΟΜΑ!
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 συνβρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΕΤΟΣ ΙΕ’ ΑΡΙθ. 21 (434)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΙΔΙΟΚΓΗΕΙΑ—ΔΙΕνβΥΝϋΙΕ

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
('ραφεία: ‘Οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥΧ άρι0. 43 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΡίΣ ΙΟΦΑΝΟΥΣ 12 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΝ 

Άριθ. Τηλεφώνου: 52-400

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

‘Ο στίχος...Δρ. 20.— 
Ή σελίς....» 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

‘Ιδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΧ. 10
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ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

MS κρω,οφαν, taw(ov προράχλΕται είς δύο συν)(ρόνως κινημαΙογράφοϋς

ΠΑΛΛΑΣ κ»! ΠΑΝΘΕΟΝ
Τό μεγαλοϋργημα τοΰ Α Ι ΧΜΠΕΡΓΚ

Ο ΤΑΦΟΣ
ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ

Ρ^ήν λα γιαννα-κ.τττγιαντςεν 
καί τόν ΦΡΙΤΣ BAN ΝΤΟΓΚΕΝ

Ή μεγσλοπρεπεστέρα ταινία τοΰ αίώνος μας.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ανζερβθς
'Ακαδημίας 51 - ΑΘΗΝΑΙ - Τηλέφωνον 30.045

Ή γνωστή ’Αθηναϊκή όπογευματινή Έφημερίς, 
άψοΟ έπί μακρόν έμελέτησε τό είς τό ψύλλον 
μας τής 28ης "Οκτωβρίου άρθρον μας, τό σχε
τικόν μέ τά τής εισαγωγής καί έκμεταλλεύσεως 
ταινιών, προσποιείται δτι μας..-άπαντα εις τό ψύλ
λον της τής 7 Νοεμβρίου·

Λέγομεν δέ δτι προσποιείται δτι μάς άπαντά, 
διότι, δπως δέν άναφέρει τόν τίτλον μας, άρκουμένη 
νά μάς άποκαλέση «περιοδικόν έκδιδόμενον ύπό τών 
ξένων έταιριών παραγωγής ταινιών» οϋτω δέν άντι- 
κρούει ούδέν τών σαφών καί άδιαψεύστων έπιχειρη- 
μάτων πού παρετάξαιιεν, άντικρούσαντες δσα ασύ
στατα είς τό ψύλλον της τής 12 παρ. μηνός είχε 
γράψει, περί δήθεν καταδυναστεύσεως τών 'Ελλήνων 
διευθυντών κινηματογράφων παρά τών ξένων Γρα
φείων.

Καί τήν φοράν αυτήν, ή περί ής ό λόγος έφημε
ρίς. άρκεΐται νά άναμασήση δσα καί προγενεστέρως 
άβασανίστως δλως Ιγραψεν.

Είμεθα λοιπόν ύποχρεωμένοι νά τής άπαντήσω- 
μεν καί πάλιν, άφοϋ προηγουμένως τής συστήσωμεν 
νά είνε άβρά εις τούς χαρακτηρισμούς της, προκει- 
μένου περί προσώπων και πραγμάτων τά όποια 
άγνοεΐ.

Ό διευθυντής τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος» 
δέν ζητεί νά τοΰ άπονείμουν οϋτε έπιδιώκει νά έπι- 
δεικνύη περγαμηνάς ύπηρεσιών καί πρός τήν πα
τρίδα καί πρός τό κοινόν τήν έξυπηρέτησιν τοΰ ό
ποίου σκοπεί διά τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος». 
Αμυνόμενος δμως, είνε ύποχρεωμένος νά δηλώση 
δτι δπως τιμίως καί εύόρκως ύπηρέτησε τήν Ελλάδα 
είς τά πεδία τών μαχών δπου καί έτραυματίσθη, 
οδτω καί είς τό πεδίον τής δημοσιογραφικής του 
σταδιοδρομίας ύπηρετεΐ πιστώς καί ένσυνειδήτως 
τόν "Ελληνικόν Κινηματογραφικόν κόσμον, χωρίς νά 
ύπάρξη δργανον ούδενός- Αί έκατοντάδες τών συ_γ- 
χαρητηρίων έπιστολών τών 'Ελλήνων διιυθυντών 
Κινηματογράφων ’Αθηνών καί ’Επαρχιών καί τών έν 
Κύπρω καί ’Αλβανία τοιούτων μεθ’ ών συναλλάσσε
ται ή ‘Ελληνική Κινηματογραφική ’Αγορά καί αίτι- 
νες είναι πάντοτε πρόχειροι είς τήν διάθεσιν οίου 
δήποτε—μαρτυρούν περί τοΰ τίνα έξυπηρετοϋμεν,

Έν πάση περιπτώσει, έχοντες ύπ" δψει τό διά τούς 
Κλαζομενίους γνωστόν ρητόν, θά συζητήσωμεν διά 
μίαν άκόμη φοράν τά πράγματα μέ τήν εφημερίδα— 
δ δΓ ήμάς χαρακτηρισμός τής όποιας θά ήδύνατο 
ν’άπασχολήση καί τόν Ε ίσαγγελέα - ένδιαφερόμενοι 
μόνον διά τής αλήθειας τήν άνεύρεσιν, τήν όποιαν 
όψείλει καί ν’ άποδέχεται πας καλής πίστεως συζη
τητής !

Έρωτώμεν οΰτω τόν συντάκτην ή τόν διευθυντήν 

τής έν λόγω άπογευματινής έφημερίδος: Τό Γρα 
φεΐον εισαγωγής ταινιών τοΰ Μετοχικού Ταμείου 
«Παλλάς», είναι ξένη έταιρία ή Ελληνική, άγορά- 
ζουσα ταινίας πρός έκμετάλλευσιν ;

Ή «Ελληνική Κινηματογραφική Ένωσις», είσά- 
γουσα περί τήν έκατοντάδα ταινιών έτησίως, είνε 
ξένη Έταιρία, έκπρόσωπος ξένης καί ποιας ;

Τά Γραφεία Βουλγαρίδης Άμολοχίτης καί Α.Ε.Κ.Ε. 
έκπροσωποΰν ξένην έταιρίαν ; Ό κ. Καλογήρου, οί 
Κολλάρος καί Σια, ή «"Αστόρια Φίλμ», «Σκούρας 
Φίλμς», Α. Ζερβοΰ κτλ. κτλ- δέν τά έχουν Έλληνες 
δΓ ίδιον καί μόνον λογαριασμόν και δέν άγοράζουν 
τοϊς μετρητοΐς τάς ταινίας πού πρός έκμετάλλευσιν 
εισαγάγουν ;

"Οταν κανείς λέγει δτι ξένα γραφεία ξένων έται- 
ριών έκμεταλλεύονται τούς “Έλληνας διευθυντάς κι
νηματογράφων, κατονομάζουν τους έκμεταλλευτάς 
καί ποιούνται τήν διαστολήν ή όποια χρειάζεται.

"Ας άφήσωμεν δμως τό ζήτημα αύτό, έπί τοΰ 
όποίου είνε πλέον καί ύποχρέωσις τών διευθυντών 
τών Γραφείων νά κατατοπίσουν τήν περί ής πρόκει
ται έφημερίδα καί άς έλθωμεν εις τό περιμάχητον 
ζήτημα τών ποσοστών.

Είπομεν ήδη δτι δΓ ώρισμένας ταινίας, μία ή δύο 
έπί συνόλου έκατοντάδος πού εισάγει τό κάθε Γρα 
ψεΐον, ζητείται ποσοστόν 45 ή 50 ο)ο ή όρίζεται τό 
έλάχιστον ήγγυημένον ποσόν.

ΔΓ έφέτος συγκεκριμένως ούδεμία τοιαύτη ταινία 
παρουσιάσθη. Ό «Ρομπέν τών δασών» έπί παραδείγ- 
ματι ένοικιάσθη μόνον πρός 40 ο)ο. Άλλά πόσον θά 

< έπρεπε νά ένοικιασθή ή ταινία αύτή πού έστοίχισεν 
άνυπολόγιστα ποσά καί ήτις τήν πρώτην μόνον έβδο 
μάδα άπέδωκε 58 715 εισιτήρια, έφ’ ών οί μέν κάτο
χοι τής ταινίας έλαβον 350 ΟΟύ δραχμάς, οί δέ διευ- 
θυνταί τοΰ θεάτρου έτέρας 500 000 διανεμηθείσας 
μεταξύ αύτών καί τής Φιλεκπαιδευτικής Έταιρίας 
ίδιοκτητρίας του θεάτρου ;

Δέν νομίζει δτι άν κάποιος έν προκειμένω είχε 
ένα ύπερβολικόν κέρδος είνε καί οί διευθυνταί τοΰ 
θεάτρου οί διαθέσαντες 1 - 2.000,000 διά τήν έπιχεί- 
ρησίν των καί ή Φιλεκπαιδευτική Έταιρία ή όποια 
διά ένοίκιον τοΰ Κινηματογράφου, ή κατασκευή τοΰ 
όποιου τής έστοίχισε 14 C00.000 περίπου δραχ. έλα- 
βεν έντός μιάς έβδομάδος 220.010 δραχμάς ;

Ό διευθυντής τής έφημερίδος πρός ήν άπιυΟυνό- 
μέθα μετέχει τής Φιλεκπαιδευτικής Έταιρίας καί 
γνωρίζει τα πράγματα Τόν έρωτώμεν λοιπόν, πώς 
άλλως θά ήδύνατο ή ώς άνω Έταιρία νά έχη σχετι
κήν μέ τήν τής έν λόγφ ταινίας άπόδοσιν έπί τοΰ 
άρχικοΰ κεφαλαίου της ;

“Αλλωστε διατί. νά γίνεται λόγος περί 50 ο)ο
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δταν πρόκειται περί έργου τόοης άξίας ώστε νά 
προβάλλεται κα'ι διά τρίτην έβδομάδα μέ ήλαττω- 
μένα κατά πολύ ποσοστά διά τάς έπομένας, οπότε 
πρέπει νά ζητείται ο μέσος δρος ; Καί διατ'ι άκόμη 
να μη θελη νά παραδεχθη ή έφημερΐς δτι ταινία άπό 
ταινίαν εχει οιαφοράν άξίας καί συνεπώς καί τιμής, 
δταν δεχεται τοιαύττ|ν δι ολ,α τα λοιπά είδη του 
έμπορίου ;

, 'Υπ°θέτομεν πώς διά κάθε καλής πίστεως συζητη
τήν δεν χρειάζονται περισσότεροι έξηγήσεις έν προ- 
κειμένω. r

Έρχόμεθα οϋτω είς τό άλλο ζήτημα έφ’ ού έπι- 
μένει. Τό δτι τά Γραφεία εισαγωγής ταινιών δέν έπι- 
τρέπουν είς τούς διευθυντάς τών Κινηματοθεάτρων 
να, έκλέξουν τάς ταινίας πού θά προβάλουν. Άλλ’ 
έπ’ αύτοΰ τής τά εΐπομεν τόσον σαφώς είς τό προη
γούμενον. ώστε νά μή χρειάζεται νά έπανέλθωμεν. 
Της υπενθυμίζομεν απλώς τήν περίπτωσιν τών ται
νιών «Παστέρ», «Ζολα» και «Κατάχρησις έαπιστοσύ· 
νης» πού διευθυνταί κινηματοθεάτρου, «όνομα καί μή 
χωριό» εϋρισκον άναξίας λόγου καί έν τούτοις έπι- 
βληθεΐσαι παρά τοΰ κατόχου των * *εγέμισα.ν  λεπτά^ 
τά θηλακια τών προβαλλόντων αύτάς. Δέν τής άρκεΐ 
μήπως τό παράδειγμα τούτο ;

ΤΕΣΣΑΡΑ ΥΠΕΡΟΧΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Μετά μήν τεραστιαν έν ’Αμερική έπιτυχίαν τής 
ταινίας τής Γουώρνερ «Τέσσερα υπέροχα κορίτσια» 
πού προεβλήθη έπί πέντε συνεχείς έβδομάδας είς τό
• Ράντιο Σίντυ» τής Ν. Ύόρκης, προβάλλεται ήδη μέ 
τήν,αυτήν έπιτυχίαν είς δλας τάς πόλεις τής Άμε 
ρικης.

Σχετικώς μέ τήν ταινίαν αύτήν πληροφορούμεθα 
δτι θά, προβληθή πολύ συντόμως καί είς τήν πόλιν 
μας, εις ένα τών μεγαλυτέρων κινηματογράφων.

Φαίνεται δμως δτι ή καλή άπογευματινή Έφη- 
μερίς, έχουσα βρισμένους δεσμούς καί άδυ· 
ναμίας πρός ενα_ή δύο διευθυντάς Κινηματοθεάτρων, 
έπιμένει ν’ άγνοή παν δ,τι δέν τής είσηγοΰνται οδτοι 
καί συνεπώς μεγάλη, της ή τιμή πού τήν έπροσέ- 
ζαμ_ε. Εκτός άν μάς πείση δΓ έπιχειρημάτων δτι 
ημείς κακώς κρίνομεν τά πράγματα, οπότε δέν θά 
διστάσωμεν νά παραδεχθώμεν τήν πλάνην μας. Εύ
τυχώς δμως δτι δέν συμβαίνει τοιοΰτόν τι Καί τό 
λάθος είνε καί μένει είς βάρος της.

ΜΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Ενα μεγάλο ναυτικό φίλμ, μιά έποποιία 
τοΰ αμερικανικού πολεμικού ναυτικοϋ, ή «θα
λασσινή περίπολος» μέ πρωταγωνιστάς τόν Ρί- 
τσαρ Γκρήν, τήν Νάνσυ Κέλλυ, τόν Ζώρζ Μπάν- 
κροφτ καί πολλούς άλλους καλούς ήθοποιούς 
καί πρώην θαλασσόλυκους, πού έπί δύο χρόνια 
«έγυρίζετο» καί έστοίχισεν 1 έκατομμύριον δολ
λαρίων. μόλις άποπερατώθη πρό έβδομάδων 
είς τό Χόλλυγουντ.

'Η σκηνοθεσία εΐχεν άνατεθή στόν περίφημο 
Τζών Φόρντ ό όποιος έπί πλέον ύπήρξεν καί 
πλωτάρχης τοΰ άμερικανικοΰ πολεμικού ναυτι
κού καί φυσικά ήταν ό περισσότερον ειδικός γιά 
παρόμοιον θέμα, διά τοΰ όποιου τίς μεγαλο
πρεπείς σκηνές ναυμαχίας ή κυβέρνησις τών 
Ήν. Πολιτειών παρεχώρησεν μίαν όλόκληρον 
μοίραν τοΰ ’Ατλαντικού.

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ
Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΤΑ ΝΑΝΟΙ

Κατά τήν διάρκειαν τών τελευταίων 40 ετών τής έξε- 
λίξεως τοΰ κινηματογράφου παρουσιάσθησαν διάφοροι νε
ωτερισμοί καί τελειοποιήσεις στήν παραγωγή τών ταινιών 
που επεφεραν σημαντικές αλλαγές άκόμη καί στίς μηχα
νικές έγκαταστάσεις τών στούντιο.

Ή δουλειά ένός πρωτοπόρου δέν είναι καθόλου εύκολη 
και προϋποθέτει εκτός τών άλλων καί μεγάλα κεφάλαια. 
Η «Χιονάτη και οί 7 νάνοι» τοΰ Γουώλτ Ντίσνεϋ πού δι- 

αρκεί περί τίς δύο ώρες απαρτίζεται άπό άνω τών 250.000 
σκίτσων ενφ ορχήστρα 80 οργάνων έξετέλεσε τήν μουσικήν 
τής ταινίας.

750 καλλιτεχναι είργάσθησαν έπί τρία συνεχή έτη διά 
τήν κατασκευήν τή; περίφημου αύτής ταινίας. Έξ αότών 
32 ήσαν εμψυχωταί, 102 βοηθοί, 167 διάμεσοι (ποΰ συμ
πληρώνουν τίς κινήσ ις), 20 άντιγραψεΐς, 25 καλλιτέχναι 
πού κάμουν ακουαρέλλες φόντου, 65 εμψυχωταί διακο- 
σμήσεων (αυτοί πού ζωγραφίζουν καπνό, νερά, σύννεφα 
κλ.) γυναίκες πού χρωματίζουν τά σχέδια τοΰ Ντίσνεϋ 
έπάνω σέ διαφανές σελλυλόίντ.

Έχοντας ύπ’ οψιν τά προκαταρκτικά σχεδιάσματα καί 
οτι κάθε σκίτσο εσχεδιάσθη 3-4 φορές, υπολογίζεται ότι 
περί τά 2.000.060 σχεδίων έζωγραφίθησαν κατά τήν διάρ
κειαν τοϋ «γυρίσματος» τής «Χιονάτης» πού έστοίχισεν άνω 
τοϋ 15,000,000 δολί.αρίων.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ
Τό έφετεινόν βραβείου λογοτεχνίας «Νόμ· 

πελ» άπενεμήθη είς τήν Πήρλ Μπάκ, τήν διά
σημο συγγραφέα του έργου «Ύπό τό βλέμμα 
τοΰ Βούδδα».

Η ΝΕΑ ΕΠΑΥΛΙΣ ΤΗΣ ΓΚΑΡΜΠΟ

Κατά τάς πληροφορίας τών Ιταλικών έφημερίδων 
είς τό Μαλτσεζίνε τής λίμνης Γκάρδα κτίζεται μία 
έπαυλις, είς τήν όποιαν προτίθεται νά έγκατασταθή 
μετά τήν άποπεράιωσίν της, ή περίφημος ήθοποιός 
του κινηματογράφου Γκρέτα Γκάρμπο.

Πρόκειται,_ώς προστίθεται, περί άληθώς έπιβλη- 
τικής οικοδομής, ή δποία δέν θά ύστερή καθόλου είς 
πολυμέλειαν_καί λαμπρότητα άπό τό περίφημον «Βιτ- 
τοριάλε» τοϋ Ντ’ Άννούντσιο.

"Ενα νεώτερον τηλεφωνικόν κέντρον μέ είκοσι 
γραμμάς θά έξασφαλίζη τήν άμεσον σύνδεσιν τής 
έπαύλεως μέ δλον τόν κόσμον, δταν ή καλλιτέχνις 
τής όθόνης θά μένη είς τάς δχθας τής γραφικής 
λίμνης.

_ Εως τώρα διά τήν παραμυθένιαν αύτήν έπαυλιν 
της Γκρέτα Γκάρμπο έπληρώθησαν είς διαφόρους 
’Ιταλούς άρχιτέκτονας καί διακοσμητάς τουλάχιστον 
8 έκατομμύρια λιρεττών.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ και ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Άλ. Γρηγοριάδης 
Κ. Φραγκέτης 
Κίμ. Κάρπος 
Α. Ζιανουδάκης 
Κ. Βενίδης 
Κ- Σολομωνίδης 
I. Κοφινάς 
Ήλ. Καλόγνωμος 
Έταιρία Κώς 

,Χ. Δαμιανός 
χ. Δημητρόπουλος 
Μπ. Σεγούρας

θεσ)νίκη 1-10 938 Μέχρι 30- 9-939
Άθήναι 111 938 30-10-939» 1-10 938 » 30- 9-939
Χανιά 1 11 938 3β-10·939
Άθήναι 1-11-938 30-10 939

Ν Κοκκινιά 1-11-938 > 30-10-939
Άθήναι 1-11-938 30-10-939

1-10-938 » 30- 9-939» 1-11-938 » 30-10-939
Βόλος 1- 8-938 » 30- 7-939
θεσΜκη 1-12-938 30-11-939

» 1-12-938 30-11 939

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΡΕΥΝΑ
— Τά γοΰστα καί ή επιθυμίες τών ηθο

ποιών.—Ποϊο είδος ερωτικής σκηνής 
προτιμάτε νά παίξετε;

Κάθε ήθοποιός παίζει ευχαρίστως έρωιικές σκηνές, 
διότι ή άγάπη είναι τό Ιδανικώτερον πράγμα πού υπάρχει.

Άλλά υπάρχουν ερωτικές σκηνές ή όποιες διαφέρουν 
μεταξύ τους : σκηνές αρραβώνων, όρκων, ζηλοιυπιών, μη
τρική; άγάπης κτλ. κτλ. ΤΓ αύτό καλόν είναι νά ρωτή- 
σωμεν μερικούς ήθοποιούς νά μάς είποϋν ποία είναι ή 
ΐδική των έπιθυμία.

Τούς υποβάλαμε τήν εξής έρώτησιν : Ποιο είδος ερω
τικής σκηνής προτιμάτε νά παίζετε ;

Ιδού τί μάς άπήντησαν :

Χάνς Ζένκερ
Ό χαριτωμένος διερμηνεύς τοϋ «Ή επαύριον τοΰ δια

ζυγίου» καί τοΰ «Ταξίδι τοΰ διαζυ/ιου» δέν ήθελε νά μάς 
έιιπτστευθή προφορικώς τήν, γνώμην του, γι’ αύτό μάς 
άφισε ένα χαρτάκι έπί τοϋ όποιου είχε γράψει τά εξής :

«θά ήθελα....
Άλλά πρός τί... , ,
Άφοΰ ή λογοκρισία θά άφαιροΰσε τήν σκηνην».
‘Η άπάντησις δέν είναι γιά παιδια.·.

"ΕΛι Φινκεντξέλλερ
Ή νεαρά καί κοκκινομαλλούαα ηθοποιός αφού εοκέ- 

φθηκε λιγάκι μάς εδωοε τήν έξης άπάντησί : w
<Νά κορτάρω μέ δύο διαφορετικούς ανδρας : Ό ένας 

νά είναι πολύ νέος καί ό άλλος αρκετα ηλικιωμένος και 
άφοΰ τούς κατακτήσω νά τούς κάνω κοί τούς δύο νά μέ 
ζηλεύουν τρομερά.. Αύτό θά μέ διεσκέδαζε πολύ...

Όλγα Τσέχοβα
Τήν ουναντώμεν σέ ένα άπό τά μεγαλύτερα θέατρα 

τοΰ Βερολίνου κατά τήν διάρκειαν τοΰ διαλείμματος. Ή 
άπάντησις της δέ είναι ή έξης : _ _ ,

«Τό είδος τής ερωτικής σκηνής λίγο μ ενδιαφέρει. 
Έκεΐνο πού θέλω είναι νά παίζω μέ δλην τήν δύναμιν 
τής ψυχής μου».
Χάνς "Αλμπερς

Ό Χάνς Άλμπερς δέν δίδει ποτέ συνεντεύξεις μολα
ταύτα κατωρθώσαμεν νά τοΰ πάρωμεν μερικά λόγια.

«’Εγώ, μάς λέγει, παίζω γιά τό κοινόν καί όχι για 
μένα. Γι’ αυτούς τούς ανθρώπους που έρχονται νά πέρα- 
σουν δύο ώρες εύχάριστα καί να ξεχάσουν γιά λίγο τις 
φροντίδες τους».
Πω λ Γκλίνγκερ
Ό νεαρός πορτεναίρ τής ’Όλγας Τσέχοβα^είς τά έργα 

«Δύο γυναίκες» καί «’Ερωτικές περιπετειες» εχει μια με
γάλη έπιθυμία.λ , , . ·

«Νά παίξη μιά έρωτική σκηνη απλή και φυσική, μια 
ιστορία έρωτος παρμένη άπ’ τή ζωή».

Άλεξάντερ Ένγκελ
Έχει μιά επιθυμία : Λ
«Νά παίξη μιά έρωτική σκηνή μέ μια γυναίκα που 

νά τόν καταλαβαίνη, πού νά έχη εμπιστοσύνη σ’ αυτόν 
καί νά τόν πιστεύη.. »
Λίντα Μπαάροβα

Ή χαριτωμένη ήθοποιός τού νέου έργου «Ή άγνωστος 
γυναίκα» μάς έστειλε μιά άρωματισμένη έπιστολη μέ τα 
^«Νά ξαναίδώ κατόπιν μακράς απουσίας καί πολλών 

Ουσιών ένα άγαπημένο πρόσωπο»

Γουσταΰος Φραϊλιχ
Τόν συνηντήταμεν στό θέατρο κατά τήν διάρκειαν τοΰ 

διαλείμματος. ‘11 έρώτησίς μας τοΰ φάνηκε ολίγον άδιά- 
κριτος, άλλά αύιό δέν τόν ήμπόδισε νά άπαντήση, διότι 
ξέρει έκ πείρας δτι οί δημοσιογράφοι είναι αδιάκριτοι. 
Μάς είπε δέ τό εξής :

— Τί προτιμώ);
Τήν σκηνή, βέβαια τοϋ άποχαιρετισμοϋ...διότι δταν 

χωρίζης μέ μιά γυναίκα, μιά άλλη είναι έτοιμη νά τήν 
άντικαταστήση».

Καρδιά δημίου έχει δ χαριτωμένος Γουσταΰος.

Μαρία "Αντεργκαστ
Ή νεαρωτέρα τών ήθοποιών διστάζει λιγάκι να μάς 

έμπιστευθή τήν ιδέα της. ri
«θά ήθελα νά παίξο) ένα ρόλο δπου νά συγχωρώ ενα 

άνθρωπο ό όποιος νά μ*  εκαμε vti υποφέρω, πολύ και ο 
όποιος μ’ έπρόδωσε. Θά τόν συγχωρήσω ,διότι θά μοΰ το 
ζητήση τό παιΜ μου, το παιδί μας, και διότι ίσως να 
τόν άγαπώ άκόμη, παρά τήν θελησίν μου».

Βίλλυ Ντδμμ
Τόν συναντήσαμεν στής Έλι Φινκεντζελλερ και ο,χα- 

ριτοηιένος κωμικός ό οποίος είναι ένας εκ τών, καλυτέρων 
ήθοποιών τοΰ Κρατικού θεάτρου έχει μιά πολύ άπλή επι
θυμία :

«Νά παίξυ ΌΟέλλο 1»

Ίρέν φδν Μέγεντορφ
‘Η ρωμαντική αύτή νέα ή δποία άρεσε πολύ εις το 

έργον «Δύο γυναίκες», μας έδωσε μιά απάντησι άλλα μάς 
παρεκάλεσε νά μή πούμε τίποτα.

Αύτό δεικνύει ότι ένας δημοσιογράφος ξέρει νά φυ· 
λάξη κΓ ένα μυστικό.

ΟΔΕΤΤΗ HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΝΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ. ΝΤΕ ΜΙΛ
Ό περίφημος σκηνοθέτης Σεσίλ ντέ Μίλλ έξέλεξεν τόν 

Άκίμ Ταμίρωφ τόν άλησμόνητο πρωταγωνιστή τοΰ φιλμ 
«Ό στρατηγός πέθανε τήν αύγή» γιά ένα άπό τους πρω
τεύοντας ρόλους στό μεγάλο φιλμ τής Παραμαουντ «Πα- 
σιφικ» τοϋ όποιου ήρχισε τό «γύρισμα·. Ό άλλοτε ηθο
ποιός τοϋ θεάτρου τής Μόσχας πρόκειται νά υποδυθή τον 
ρόλον ένός άδροΰ τύπου, μίγμα καλού καί κακοΰ συγχρό
νως, στή αεγσλειώδη αύτή αναπαράστασι τοΰ πρώτου 
ήπειρωτικοΰ σιδηροδρόμου που διέσχισες τάς Ην. Π°Μ· 
τείας άπό τοΰ Ατλαντικού μέχρι τών άκτών τοΰ Ειρη
νικού.

ΟΤΑΝ Η ΤΥΧΗ ΚΥΒΕΡΝΑ
Τό γοητευτικό νέο άστέρι, ή γλυκειά Άρλην Γου- 

ήλαν δικαίως εχει έπωνομασθή «ή σταχτοπούτα της 
όθόνης». Πραγματικά ή σημερινή της ζωη μοιάζει 
μάλλον μέ παραμύθι. Πρό μηνών άκόμη ήταν μανι- 
κιουρίστα στό Λός "Αντζελες. Τό μαγεμένο βασιλό
πουλο πέρασε ύπό τήν μορφήν τοΰ σκηνοθέτου 
Μπρούς Χάμπερστον. Ένώ έκείνη τοΰ περιποιοτανε 
τά νύχια του ό Χάμπερστον θαμβωμένος άπο την 
άπλή χάρι της. τής έπρότεινε νά δοκιμάση τόν κινη
ματογράφο, "Υστερα άπό μιά επιτυχή δοκιμή εις το 
στούντιο, ή "Αρλην ύπέγραψε τήν έπομένην ενα πε
ρίφημο συμβόλαιο καί άρχισε άμέσως τό «γύρισμα» 
τής ταινίας «Ό Κουρσάρος» στήν δποίάν πρωταγω- 
νιστεΐ.
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Παραγωγή «Columbia»

S. Ο. S. ΒΥΘΙΖΟΜΕΘΑ
(Devil’s playgroup)

ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα» 
dubbing

Έκμετάλλευσις: A. Ε. «Άνζερβός»
Στό φιλμ αύτό μάς έδόθηκε ή εύκαιρία νά ξα 

ναδοΰμε τόν παληό μας γνώριμο Ρίτσαρντ Ντίξ, τόν 
συμπαθή «άστέρα» τόσων έπηυχιών τοΰ βωβοΰ κι 
νηματογράφου, ποΰ ό δμιλών είχε άπομακρύνει άπό 
τήν δθόνη. 'Ομολογούμε πώς τόν είδαμε μέ μεγάλη 
μας, εύχαρίστηση. Τό απλό, μετρημένο, σ βαρό παί- 
ξιμό_του καϊ ή ανδροπρεπής έμφάνισίς του ίκανο 
ποιούν άπόλυτα

Άλλά καί γενικά τό έργον παρακολουθεΐται εύ· 
χάριστα. Ή περιπετειώδης καί αισθηματική ύπόθε 
σίς του είναι άπ’ έκεΐνες πού άρέσουν πάντα στό 
πολύ κοινόν, περ.πλέκεται γύρω άπό τήν μεγάλη 
άγάπη δύο φ λων ποΰ έρχεται νά τούς χωρίση μιά 
άστατη γυναίκα. Ή σκηνοθεσία έπιμελημένη Ή 
σκηνές τής κστοβυθίσεως τού ύποβρυχίου μέ τήν 
τραγωδία τών ναυτών πολύ καλές.

Τήν άστατη κι’ έπικίνδυνη γυναίκα ύποδύεται ή 
Ντολόρες ντέλ Ρίο, πιό ώμορφη καί πιό νέα άπό 
κάθε άλλη φορά. Ό πικάντικος αύτός ρόλος πού θυ
μίζει λίγο τήν Βιβιάν Ρομάνς σίς «Ναπολιτάνικες 
Βραδυές» τής ταιριάζει πολύ.

Γενικά πρόκειται γιά ένα καλό έμπορικό φίλμ, 
πού θά σημειώση στήν έπαρχία μεγάλες έπιτυχίες.

Β ων Πα:χομιχάλης

Παραγωγή «Warner Bros»

ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΑ
(The singing marine)

ΌμιλοΟσα άγγλιστί Προεβλήθη στό «Οϋφα»
Εκμετάλλευσις : Γουώρνερ — Φ. Νάσιοναλ

Φιλμοπερέττα, χωρίς άξιώσεις, άφιερωμέτη στό 
πολεμικά ναυτικό τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. Τά 
τραγούδια του, τά καλοβαλμένα μπαλέττα του (αύτό 
είναι, σχεδόν άποκλειστικόν προνόμιον τής Γουώρνερ 
Μπρός) τά άστεία του. ώρισμένα τών όποιων είναι 
πνευματώδη καί έπιτυχημένα, τό περιβάλλον, μέσα 
στο όποιον έκτυλίσσεται, ή γλυκειά φωνή τοϋ Ντίκ 
Πάουελ, ή χάρις τής Ντόρις Γουέστον καί οί τρέλ- 
λες τοΰ άμίμητου Χιοΰ Χέρμπερτ καθιστούν τό φιλμ 
θέαμα εύχάριστο καί διασκεδαστικό Μέ κατάλληλη 
διοφήμησι τό «Ναυτικό Τραγουδά μπορεί νά ση
μειώση άξιόλογη έπιτυχία.

Βίων ΠααταμιχάΑης

Παραγωγή «Paris Film»

ΠΑΡΙΖΙΑΝΙΚΕΣ ΒΡΑΔΥΕΣ
(Lumieres de Paris)

’Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 
Έκμετάλλευσις: Άνών. Κιν. Εταιρία

Κάθε μέρα γιορτή, δέν είναι πιά γιορτή. ΚΓ ένα 
Φ λμ —τό κυριώτερο- δπου κάθε τρεις καί κάτι άρ- 
χίζουν οι λυρισμοί τοΰ Τίνο Ρόσσι - είτε άπ’ τό ρα
διόφωνο, είτε άπ’ τό μεγάφωνο, είτε άπ’ τό γραμ
μόφωνο- θά κουράση. Ό Ρόσσι έχει ωραία, γλυκειά 
φωνή. Αλλα περ άπ’τή φωνή του. τί έχει νά προσφέ- 

ρη; ΚΓ άφοΰ είναι τό μόνο του προτέρημα, κΓ άφοΰ 
άλλο βάθρο δέν έχει ή ταινία - δπως στις «Ναπολι- 
τάνικες Βραδυές» τήν σπαρταριστή περιπέτεια τής 
Λολίτας— σ’ αύτήν έπάνω στήριξαν τό βάρος της. 
Τώρα, τ’ άλλα ; Τό σενάριο τοΰ Ρενέ Πυζόλ κοινό
τυπο κΓ ό, διάλογος τοΰ ίδιου άνούσιος. Ό Ρισάρ 
Ποττιέ, ειδικός σέ φιλμ κατασκοπείας, δέν έχει τή 
φινέτσα καί τήν άλλεγκρία γιά ένα εΰθυμο μουσικό 
Φίλμ. Προσπαθεί νά έπιβληθή μέ τόν πλοΰτο τών 
έπιθεωρησιακών σκηνών του καί τά ώραΐα Blue Bell 
girls του. Άλλ’ άμα έχεις δει παρόμο'ες άμερικάνι· 
κες, ό πλοΰτος τοΰ Ποττιέ δέν έπιβάλλεται. ΚΓ έξ 
άλλου οί γάλλοι ποτέ δέ ζήτησαν νά νικήσουν μέ 
τόν πλοΰτο—έχουν καλλίτερο σπαθί, τό πνεΰμα τους. 
Ή Μουσική τών Χίμμελ, Σιμόν καί Σιρφέν είναι εύ- 
χάριστη καί τά τραγούδια τοΰ Ρόσσι δπως πάντα 
ώραΐα έκτελεσμένα-άλλά τί ήθελε κείνο τό ξεκρέ
μαστο «Ave Maria» άνάμεσα στό «Voici Paris», στό 
«Iles de 1’ amour», οτό «Ε1 danpon» καί τ' άλλα; ΟΙ 
φωτογραφίες τοΰ Κούρτ Κουράν έξαιρετικές κατά 
τή συνήθειά του.

Γιά ήθοποιΐα άς μή γίνεται σοβαρός λόγος. Ό 
Τίνο Ρόσσι είναι τραγουδιστής—καί μόνο Ή Μισέλ 
Άλφά —ένα νέο άστρο— έπιτηδευμένη καί ψυχρή. 
Ή Κοντσίτα Μοντενέγκρο έκνευριστική. Οί μόνοι 
ίσως καλοί τής ταινίας ήταν ό Ραϋμόν Κορντύ κι' ή... 
Φώκια ό Σαρλώ —τί καλά γυμνασμένη !

Άλλά ό Τίνο Ρόσσι έχει έπιβληθή μέ τίς «Ναπο- 
λιτάνικες Βραδυές»—χωρίς νάναι οϋτε ό κύριος, οϋτε 
ό άποκλειστικός αίτιος τής έπιτυχίας τής ταινίας 
έκείνης— Καί τό σημερινό του φίλμ θά πιάση. θά 
πιάση. γιατί τραγουδάει άδιάκοπα κΓ ό κόσμος πάει 
γιά νά τόν άκούση κΓ δχι γιά νά τόν δή. θά πιάση 
γιατί τό σενάριο είναι ρωμαντικό καί μελόδραμα!· 
ματικό καί γλυκύτατο, μέ τή μικρή μιντινέττα καί 
καί τό μεγάλο καλλιτέχνη, θά πιάση γιατί οί κυ
ρίες δέ χα,ρίζουν κάστανα στά αισθητικά μας γοΰ· 
στα - κΓ ούτε κάν τά λογαριάζουν.

Μάριος Σύλλας
Παραγωγή C. F. <ζ·

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
(Alerte en Mediterranee)

ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Κρόνο» 
Έκμετάλλευσις : Έλλην. Κιν. Ένώσεως.

Λατρεία πού τήν έχουν αύτοϊ οί γάλλοι στή 
στολή, τή ναυτική μάλιστα ! Χρόνια τώρα δέν έξαν- 
τλοΰνται νά «γυρίζουν» μέ άξιωματικούς καί πολε
μικά. Άλλά ό «Συναγερμός» φέρνει δυό νέα στοι
χεία : Δέν έχει τόν κλασσικό κΓ άπαραίτητο έρωια 
τής γόησσας μέ τόν άξιωματικό ή κάπως έτσι-δέν 
έχει μάλιστα καθόλου έρωτα. ΚΓ υστέρα έχει ένα 
κάποιο εύγενικώτατο σκοπό κΓ ένα ψυχολογικώτατο 
μοτίβο. Νά ύπογραμμίση τούς δεσμούς, δεσμούς ά- 
δελφότητος, πού λαθραία ή άπέραντη θάλασσα, μέ 
τούς κοινούς κινδύνους καί τίς κοινές νοσταλγίίς, 
κλώθει άνάμεσα στούς ναυτικούς κάθε γής, όργωτές 
καί σκλάβους της, άνεξάρτητα άπό φυλετικές κΓ 
έθνικιστικές διαφορές... Ή Αχίλλεια φτέρνα κΓ έδώ 
είναι τό σενάριο—δχι πώς έχει ρωμάντσα καί μελο
δράματα, κάθε άλλο, τό είπαμε, δέν έχει κάν έρωτα. 
Μά ό σεναρίστας —δ ίδιος ό Ζοαννόν- γιά νά γαρ
γαλίση τ,ό ένδιαφέρο, πολλαπλασιάζει κΓ έντείνει 
τά έπεισόδια καί τά τραβάει σέ μάκρος. Έτσι ή 
ταινία χάνει σέ γοργότητα. Αντίθετα δμως ό Ζοαν· 
νόν (ό σκηνοθέτης τώρα) πραγματοποιεί, μέ τή βο
ήθεια τοΰ γαλλικοΰ στόλου, μιά ήρωϊκή σελίδα μέ 

δύναμη καί λογικές συγκρούσεις καί πολύ χρώμα 
καί καλή διαγραφή χαρακτήρων καί πολύ τακτ στή 
χείρηση τοΰ δύσκολου θέματος. ΕίναιΑξιοθαύμαστος 
γιά τό πήδημά του άπό τήν έλαφρότατη κωμφδία 
στό ρεαλιστικό «Συναγερμό». Άν είχε κατορθώσει 
νά γράψη ένα γοργότερο κΓ άληθινώτερο σενάριο 
θάχε φτιάσει έν’ άπό τά καλύτερα γαλλικά ναυτικά 
φιλμ.

Γιά περισσότερη άληθοφάνεια μεταχειρίστηκε 
γνήσιους άντιπροσώπους κάθε κράτους γιά τούς 
τρεις άλλοεθνεΐς άξιωματικούς. Τή Γαλλία άντιπρο- 
σωπεύει δ Πιέρ Φρεναι, εύσυνείδητος καί συμπαθη
τικός, μά άκατάλληλος γιά τό ρόλο του. Γερμανός 
ύποπλοίαρχος είναι ό Ρόλφ Βάνκα, πού κρατάει μέ 
πολλή λεπτότητα τό ρόλο του άν καί τόν δυσκο
λεύει κΓ αύτόν καί τόν άγγλο Κίμ Πήκοκ ή γλώσ 
σα. ΚΓ οι δυό άπόδωσαν καρακτηριστικά _τούς τύ
πους τών άγγλων καί γερμανών άξιωματικών, κΓ οί 
τρεις δημιούργησαν μιάν άτμόσφαιρα έγκαρδιότητος 
καί ποθητής φιλίας. Καλύτερος άπ’ δλους στάθηκε 
ό Ledoux τής Cie Franpaise, ήθοποιός πολύ λίγο 
γνωστός έδώ πέρα, στό ρόλο τοΰ πλοιοκτήτη Μαρ- 
τέ\ Συγκρατημένος, άπροσποίητος, γέννημα αυτός 
τοΰ θεάτρου δέ θυμίζει διόλου θέατρο. Μέ τή σφιγ- 
γική μάσκα του έδωσε στόν άποφασισμένο λαθρέμ
πορο τόν τέλειο έρμηνευτή Ό Αίμός, δ Μπερζερόν 
κΓ ό Τεμερσόν κράτησαν πάλι ικανοποιητικά τούς 
ρόλους τους. Ή Ναντίν Βογκέλ, ή σημερινή κυρία 
Άλεγκρέ, ένα άπίστευτο άντίτυπο τής Σουζύ Πριμ 
κάμποσα χρόνια νεώτερο, σ’ ένα όλότελα περιωρι- 
σμένο ρόλο δέν έδειξε τί μπορεί νά προσφέρη· θά 
περιμένουμε νεώτερά της γιά νά κρίνουμε δρι 
στικά τήν άξία της.

Μέ τούς ήρωϊσμούς του, τίς περιπέτειές του, τήν 
πλοκή του δ «Συναγερμός στή Μεσόγειο» είναι σί
γουρο πώς θά τραβήξη τό ένδιαφέρο—καί μάλιστα 
σέ χώρα δπου τό ναυτικό στοιχείο άποτελεΐ τόσο 
σημαντικό τμήμα τής ζωής μας. Μάριος Σύλλας 

Παραγωγή «Metro Goldwyn»
ΜΑΝΝΕΚΕΝ 

(Mannequin) 
Όμιλοΰσα άγγλιστί Προεβλήθη στδ «Ρέξ».

Έκμετάλλευσις ; Μέτρο φίλμς
Τό «Μαννεκέν» σημειώνει τήν πρώτη έφετεινή 

έμφάνισι τής Τζόαν Κρώφορντ. Τό φίλμ, καθαρώς 
άμερικαν.κής νοοτροπίας, σκηνοθετημένο άπό τόν 
Φράγκ Μπόρζαζ, άξίζει κυρίως γιά τήν έρμηνεία τής 
Κρώφορντ καί τοΰ Σπένσερ Τρέϊσυ, τοΰ. μεγάλου 
άμερικανοΰ καλλιτέχνου, πού μέ τά πιό άπλά μέσα 
κατορθώνει νά συγκινή βαθύτατα.

Τό φίλμ άργεΐ νά στρώση.Τό πρώτο μέρος είναι 
κουραστικό καί χωρίς ένδιαφέρον, άλλά άπό τή μέση 
καί έπειτα τό ένδιαφέρον μεγαλώνει παρά τίς συμ- 
βατικότητές του καί κρατιέται -πιά άμείωτο έως τό 
τέλος, χάρις στούς δύο διαλεχτούς πρωτοιγωνιστάς 
του πού βρίσκονται σχεδόν συνεχώς έπί τής όθόνης 
καί πού συναγωνίζονται σέ ταλέντο καί λεπτότητα.

Χάρις σ’ αύτούς τό φιλμ παρουσιάζει ένδιαφέ
ρον καί δέν στερείται έμπορικότητος.

Βίων Παπαμιχαλης

Παραγωγή «Imperial Film»

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ
(La citadelle du silence)

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλ. συγχ. «Ρέξ» «Άτ)κόν» 
Έκμετάλλευσις : Άμολ. Βουλγ. καί Α.Ε.Κ.Ε.
’Ίσως νά ήταν καλό έργο ό «Πύργος τής σιωπής». 

Τό τιιστεύω μάλιστα. Ό Μαρσέλ Λ’ Έρμπιέ καταπιά- 

σθηκε μέ θέμα πού σηκώνει νερό : Τούς άγώνες των 
Πολωνών γιά τήν άπελευθέρωσή τους. Δύσκολο 
θέμα, τραχύ, παρασέρνει σ’ άσχημους κοιτήφορους. 
Φαίνεται πώς τό χειρίστηκε καλά —άν καί τό σενά
ριο δέν πείθει όλότελα.— Τουδωσε χρώμα, άτμό- 
σφαιρα, έναν κάποιο παλμό. Μά κΓ έδώ συναισθάν- 
θηκα τό ίδιο έλάττωμα τών άλλων του, ταινιών Μ’ 
δλη του τήν εύσυνειδησία κΓ δλο του τό έλκυστικό 
μοτίβο, δέν συγκινεΐ, δέν συναρπάζει. Άλλά πιστεύω 
δτι τούτη τή φορά δέν φταίει όλότελα δ ίδιος. 
Φταίει τδ άγριο κουτσύρεμα κΓ άπορφάνισμα τής 
ταινίας άπ' τίς καλλίτερες, θαρρώ, σκηνές της. Τό 
κολόβωμα αύτό έκανε τό φίλμ στιγμές-στιγμές άκα- 
τανόητο κΓ άνακόλουθο κΓ άνούσιο Έτσι δέν μπορώ 
ν’ άσχοληθώ περισσότερο μέ τήν ούσία τής ταινίας, 
παρά νά σημειώσω, πώς καί πάλι ο Χόνεγκερ κι ό 
Νταριούς Μιλώ γράψανε έξαιρετικοΰς τόνους γιά 
τήν ύπόκρουση τής ταινίας (τό ντουμπλάρισμα δμως 
τών ψαλμών στήν έκκλησία ήταν χοντροειδέστατα 
άποτυχημένο), πώς ή φωτογραφία, άν καί λίγο μο
νότονη είναι καλή, καί πώς τά ντεκόρ θάπρεπε σ’ 
ώρισμένες στιγμές νάχουν περισσότερη άληθοφάνεια.

Ή Άνναμπέλλα ήταν ικανοποιητική καί μόνο. 
Δέν παραδέχωμε πώς τής ταιριάζουν μεγάλα δρά
ματα. Έχει έξαιρετικά ταλέντο comedienne, που κα
ταπνίγεται στις τραγωδίες, πού τής φορτώνουν, Γιά 
πρόσφατο παράδειγμα θυμηθήτε τη σκηνή του σταυ- 
λου στήν «Πριγκήπισσα τσιγγάνα» κΓ άναλογιστεΐτε 
άν δέν ήταν άπ’ τίς έκφραστικώτερες παντομίμες τής 
χαριτωμένης ήθοποιοΰ—πόσο καλύτερη άπο τούς 
σπαραγμούς τών άλλων της φίλμ- Ο πάντα καλός 
Πιέρ Ρενουάρ έχει μιά νέα έπιτυχία. Ό Ρομπέρ Λε 
Βιγκάν κΓ δ Λικά ΓκριντοΟ παίζουν μέ τή συνηθι
σμένη τους ένταση δυό ύπουλους κΓ άντιπαθητικούς 
ρόλους. Ό Πιέρ Λαρκέ είναι καί πάλι θαυμάσιος 
bon homme.'O Μπερνάρ Λανκρέ έχει ένα μικρό ρόλο, 
κΓ έτσι είναι καλός. ,

Ό «Πύργος τής σιωπής» έχει _πολλή άπήχηση 
— έστω καί στά χάλια του- στό πλήθος. Η φιλελεύ
θερη πνοή πού μαντεύεται πίσω άπ’ τ'άπομεινάρια 
του, τοΰ δίνει τύχη μεγάλη. Πέτυχε έδώ καί θά πε- 
τύχη κΓ δπου άλλοΰ παιχθή- Μάριος Σύλλας

Παραγωγή U Film
Κ A Ρ Μ Ε Ν

(Carmen)
Όμιλοΰσα ίσπανιστί Προεβλήθη στό «Τιτάνια»! 

Έκμετάλλευσις: Έλλην. Κινημ. Ένώσεως.
Πρόκειται γιά μιά έλευθέρα διασκευή τοΰ δμω- 

νύμου μυθιστορήματος τοΰ Προσπέρ Μεριμέ, «γυρι
σμένη άπό ’Ισπανούς στά στούντιο «Tobis» του Βε
ρολίνου. Είναι άλήθεια δτι δ διασκευαστής του σε
νάριο κατέστησε τήν ύπόθεσι σχεδόν άγνώριστη. 
Έτσι βλέπομε μιά Κάρμεν, δχι άστατη καί Επικίν
δυνη, oiseau volage, δπως τήν θέλει ό Μεριμε, άλλα 
μιά τίμια γυναίκα, παθολογικά έρωτευμένη μέ τόν 
Ντόν Χοσέ, χάριν τοΰ όποιου κάνει τίς μεγαλύτερες 
θυσίες. Έδώ ή Κάρμεν είναι ένα είδος Μαργαρίτας 
Γκωτιέ. Άλλά καί δλοι οί άλλοι χαρακτήρες είναι 
διαφορετικοί.

Τά «έξωτερικά» τοΰ έργου είναι έλάχιστα καί 
έχουν άντικατασταθή άπό ντεκόρ Τό φίλμ γενικά 
θυμίζει opera comique. 'Η ήθοποιΐα, ο, διάλογος, τα 
τραγούδια, δλα συντελοΰν σ' αύτήν τήν έντύπωσι.

Καί δμως παρά τ’ άνωτέρω τό έργον παρακο
λουθεΐται μέ ένδιαφέρον καί. συχνά, γοητεύει τόν 
θεατή. Σέ τί δφείλεται άραγε αϋιό; Ασφαλώς στήν 
πρωταγωνίστριά του, τήν περίφηυη Ίσπα ίδα χορεύ
τρια καί τραγουδίστρια. Ή γοητεία της είναι άκ_« 
τανίκητη Είναι δ άντιπροσωπευτικός τύπος της 
φλογερής Σπανιόλας Τά γλυκά καί έκφραστικά μά-
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τια της πετοΰν σπίθες, ή γλυκεία φωνή της μαγεύει, 
ή τσαχπινιά της σκανδαλίζει. "Ενα ταλέντο πλούσιο, 
πηγαίο, αύθόρμητο. Ταπεραμέντο φλογερό πού πα
ρασύρει τά πάντα. ’Αρκεί νά έμφανισθή στό πανί 
γιά νά μείνη δ θεατής καρφωμένος στή θέσι του

Τά παθητικά ισπανικά τραγούδια βρίσκουν σ* 
αύτή τήν ιδεώδη έρμηνεύτριά τους. Ή μελωδική 
φωνή της, μέ τό σπανίας ποιότητος τέμπρο, θά μείνη 
άξέχαστη σέ δσους είχαν τήν ευτυχίαν νά τήν άκού- 
σουν. Γι’ αύτήν καί μόνον άξίζει νά δή κανείς τό 
φίλμ. Ό Κινηματογράφος δέν πρέπει ν’ άφήση ενα 
τέτοιο ταλέντο άχρησιμοποίητο. γιαιί δέν διαθέτει 
πολλά ισάξια. ’Ελπίζομε καί εύχόμαστε, νά ξανα- 
δοϋμε σύντομα τήν Άρζεντίνα στήν όθόνη

Τό Φίλμ κατά τήν προβολήν του στό «Τιτάνια» 
έσημείωσε έπιτυχία, όχι δμως άνάλογη μέ τήν έμ· 
πορικότητά του. Στήν έπαρχία θά σημειώση άσφα
λώς πολύ μεγαλύτερη. Β. Παπαα,ιχάλης

Παραγωγή «Paramount»

Η 8η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΠΩΓΩΝΟΣ
(Bluebeard's 8th Wife)

‘Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 
dubbing

Έκμετάλλευσις : Σκούρας Φίλμς
Ό «Γαλαζιογένης» τών παραμυθιών τοΰ Περρώ, 

πού στά παιδικά μας χρόνια κέντριζαν τή διψασμένη 
μας φαντασία, συγχρονίστηκε : ’Απόκτησε άμερικά- 
νικη ιθαγένεια, έκατομμύρια καί —Σαβουάρ καί 
Λιοΰμπιτς βοηθούντωι— πνεύμα καί χάρη. "Ερχεται 
τώρα νά ζητήση τήν 8η γυναίκα του —τίς άλλες δέν 
τίς έπνιξε, άλλά τίς χώρισε, είναι πιό μοντέρνο καί 
πιό άκίνδυνο αύτό αν καί λιγώτερο άνέξοδο— στήν 
κυανή άκτή. Μιά χαριτωμένη ξεπεσμένη άριστοκρά- 
τισα —οί ξεπεσμένες άριστοκράτισες είναι πάντα 
χαριτωμένες στις γαλλικές κωμωδίες καί πάντα 
τής μόδας— τόν παντρεύεται λίγο άπό άνάγκη, λίγο 
άπό άγάπη κΓ άποφασίζει νά ύποτάξη τόν κερδώο 
Ερμή στόν "Ερωτα.

Ό συγγραφέας είναι γάλλος καί δέν μπορεί 
παρά νά ύψώαη τό πνεύμα, τούς γάλλους, άπέναντι 
στό χρήμα, τούς άμερικανούς. Ή συνέχεια δέν είναι 
γρίφος. Άλλά είναι άπόλαυση. Έξ άλλου δέν είναι 
μονάχα ή συνέχεια άπόλαυση. Όλο τό φίλμ, άπό 
τήν πρώτη εικόνα μέχρι τό «ζήσαν αύτοί καλλά καί 
μεϊς καλύτερα· είναι χάρμα. Στριφογυρίζει γύρω 
στό άγαπημένο θέμα τών γάλλων, τή σάτυρα τών 
χοντροκομμένων άμερικάνων καί τόν θρίαμβο τού 
γαλατικού πνεύματος. ΚΓ ό Λιούμπις ό καταπληκτι
κός κΓ αιώνια δροσερός Λιούμπιτς οργιάζει σ’ ενα 
τέτοιο παιδίο. Ειρωνεύεται καί σατυρίζει καί κοροϊ 
δεύει τό σύμπαν τόν άμερικάνικο ζεμανφουτισμό, 
τή γαλλική ξεπεσμένη άξιοπρέπεια, τήν έλεύθερη 
συζυγική ζωή, τά εύκολα διαζύγια, τή θεραπεία δΓ 
«αύθυποβολής >, τόν .. τί νά θυμηθώ ; Πικάντικος διά
λογος, χ.ουμοριστικά έπεισόδια (μερικά άπό τήν 
Tchecoslovaquie, τή «Στίγγλα πού έγινε άρνάκι» καί 
τά χαστούκια, τόν έρωτα μέ τήν ζουρλομανδύα ήταν 
έξυπνότατα έκτελεσμένα). ζωηρότατος ρυθμός (τό 
φίλμ δέν πέφτει, άν κΓ άπό θεατρικό έργο, ούτε 
μιά στιγμή), χαριτωμένη μουσική τοϋ Χολλάντερ, 
ένορχηστρώνονται σ’ ένα στρόβιλο κεφιού, κεφιού 
μοναδικού, πού μόνο ό Λιοΰμπιτς ή ό Κάπρα μπο
ρούν νά χαρίσουν σέ τέτοια ολοκληρωμένη ένταση 
χωρίς χοντροκοπιές καί βαναυσότητες Δέ φέρνει 
«μηνύματα» ή 8η γυναίκα», 5έ βυθίζει σέ βαθεϊς λο
γισμούς, δέν άνοίγει καινούργιους ορίζοντες. Άλλά 
ποτίζει μ’ ένα πιοτό πολύ σπάνιο στήν έποχή μαο: 
Τό γέλιο. Λιοΰμπιτς, έχεις δικαιώματα πάνου στήν 
εύγνωμοσύτη τών θεατών σου.

Ή ήθοποιΐα ήταν άπλούστατα έξαίρετη. Ό Γκά- 

ρυ Κοϋπερ είναι τέλειος Άμερικάνος καί ή Κλωντέτ 
Κολμπέρ περίφημη γαλλίδα, είναι οί άνθρωποι τού 
ρόλου τους. Κατώρθωσαν νά είναι άνώτεροι άπ’ 
τούς ίδιους τού έαυτούς τους. Ό Κοϋπερ πιό εύκί- 
νητος άπ’ τόν «Κύριο Ντήντς» (Πρίγκηψ τών Δολλα
ρίων) κΓ ή Κολμπέρ ττιό τσαχπίνα άπ’ τό «Ν.Ύόρκη- 
Μαϊάμι» (καί νά σκέπτεται κανείς τήν άηδέστατη 
«Κλεοπάτρα» πού τήν ύποχρέωσαν νά ύποδυθή !) Συ
ναγωνίζεται ό ένας τόν άλλον σέ μπρίο καί κέφι. 
Πλάι τους ό Έντ. "Εβερεττ Χόρτον κάλλιστος. Οί 
ύπόλοιποι δέν είχαν παρά νά ύποταχθοϋν στό ρυ
θμό τού Λιοΰμπιτς γιά νά θαυματουργήσουν,

Ή ραφινάτη αύτή ταινία στήν κομψή άνακαινι- 
σμένη αίθουσα τού «Πανθέου» σημείωσε πολλήν 
έπιτυχία. “Οσοι θέλουν μιά λεπτή άπόλαυση άληθι- 
νής χαράς, τούς συμβουλεύω νά δοΰν αύτό τό φίλμ. 
Γελάσετε, κύριοι, γελάσετε, ό ούρανός δέ βρέχει 
στις μέρες μας τό γέλιο. Μάριος Σύίλας

Παραγωγή Μ. G. Μ.

ΝΥΧΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΝ
(Big City)

'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Αττικόν» 
dubbing

Έκμετάλλευσις : Μέτρο Φίλμς

Σά νάχης στά χέρια σου βιολί « Στραντιβάριους» 
καί νά ζητάς νά παίξης ρυθμούς τής τζάζ. "Ετσι κι’ 
ό Μπορζέϊζ. Διαθέτοντας δύο μοναδικούς ήθοποιούς, 
γύρισε ένα φίλμ, δπου όποιοιδήποτε θά μπορούσαν 
νά κρατήσουν τούς ποώτους ρόλους. Βέβαια πού μέ 
τόν Τρέϊσο καί τή Ράΐνερ, ή έρμηνεία ήταν έξαίρετη. 
Άλλά μέ δυό τέτοιες καλλιτεχνικές οντότητες ένω- 
μένες, τί δέ θά μπορούσε νά δημιουργήση ένας άλ
λος ένας Φλέμμιγκ ή ένας Φράνκλιν! ΚΓ ϋοτερα, 
δπως σ’ δλα σχεδόν τά φιλμ τοϋ Μπορτζέϊζ, τό σε
νάριο είναι τραβηγμένο άπ’ τά μαλλιά. ’Ανακατεύε
ται κΓ αύτός γιά μιά φορά στού; άγώνες τών έλευ- 
θέρων βιοπαλαιστών κατά τών έκμεταλλευτικών 
τράστ μέ τούς άνήθικους ύποκινητές. Άλλ’ άπ’ αύ
τήν τήν πάλη πολύ λίγα—καί πολύ άπίθανα —πράγ
ματα βλέπει. Τ’ άλλα είναι ή περιπέτεια μιας νεα
ρής Ρουμανίδας, πού άντιμετωπίζει τήν άπέλαση άπ’ 
τήν άμερικάνικη γή. γιά έγκλημα πού δέν έκανε. 
Εύτυχώς μέ τούς άπό μηχανής θεούς, μετουσιωμέ- 
νους στή μορφή τών γνωστότερων μποξέρ τής Αμε
ρικής, ή ιστορία τελειώνει μέλι γάλα—τρόπος τοΰ 
λέγειν. ΚΓ ό ρυθμός είναι άνώμαλοσ. Αρχίζει ή 
ταινία σάν κομεντί, συνεχίζεται σέ τόνους δραματι
κούς καί τελε ώνει σέ όλότελα άμερικάνικη φάρσα. 
Μ’ δλα αύτά δέν παύει νάχη κάποιο γοΰστο. Σκηνές 
νόστιμες —ή άρχή παιχνιδιάρικη κωμωδία τοϋ νεα
ρού ζευγαριού, ό χαρακτηριστικός τσακωμός γιά τό 
μελλογέννητο (δέν άναφέρω τήν τελική έπέλαση τής 
βαριάς ταξιαρχίας τών μποξέρ, πού προκάλεσε τόσα 
χειροκροτήματα στήν αίθουσα τοΰ «Αττικού», γιατί 
έκεΐ χοντρένει πολύ τό φίλμ) — Μέ κέφι καί ζωηράδα 
πού πρώτη φορά άνακαλύπτω στόν Μπορζέϊζ Κοί 
κυρίως ή Ράϊνερ«Γδ Τρέϊσυ.Ή λιγνή μικροκαμωμένη 
αύστριακή άπόδειξε πώς δέν ύπάρχουν ρόλοι παοά 
ήθοποί Πώς δέν είναι μονάχα δραματική θ’ λάν 
στήν «Καλή γή-, μά καί χαδιάρα γυναικούλα, πού 
κλείνει τή μικρόχαρη ευτυχία τηςστό σπίτι της, στόν 
άντρα της, ατούς καλούς της φίλους. Μέ τά μεγάλα 
εύκίνητα μάτια της, μέ παιχν,δίσματα τών χειλιών 
της άπέδωσε τίς τραγικές καί τίς τσαχπίνικες σ·ι- 
γμές της άξιοθαύμαστα. Κρίμα πού ήταν ντουμπλα- 
ρισαένη καί μάλιστα δχι άψογα Ό Σπένσερ Τρέϊσυ ’ 
σ’ ένα ρόλο χωρίς μεγάλους όρ'ζονττς κατώοθωσε 
νά είναι πάλι μεγάλες. Μερικές εκφράσεις του μέ 
τίς πυκνές ρυτίδες τού μετώπου του καί τό άπλωμα 
τών χειλιών του ήταν δλο μιλιά. Τί άξιολάτρευιο

άγαθό παιδί τού λαού! ΚΓ οί άλλοι ήθοποιοί έκα
ναν δτι μπόρεσαν—οί μποξέρ μάλιστα μέ τό παρα- 

■ πάνω.
Ή έπαρχία κΓ οί λαϊκοί κινηματογράφοι θά τό 

τιμήσουν πολύ γιά τό ζωηρό άμερικάνικο χαρακτήρα 
■ του. Έδώ είχε σχετική έπιτυχία.

Μάριος Σύλλας
Υ Γ. Μέ τήν εύκαιρία τής ντουμπλαρισμένης Ρά- 

I ϊνερ θάθελα νά συμβουλεύσω—καί νά παρακαλέσω
άκόμα— τούς .εισαγωγείς ταινιών : Μή φέρνετε, κύ
ριοι, ντουμπλαρισμένα φίλμ. Στή χώρα μας τά έγ- 
γλέζικα είναι τό ίδιο απλωμένα δσο καί τά γαλ
λικά. Κι’ υστέρα κΓ δταν άκόμα δέν καταλαβαίνει 
τή γλώσσα τό κοινό —δέν είναι δική μου μόνο ή 
γνώμη— προτιμάει ν' άκούη τόν ίδιο καλλιτέχνη καί 
ν’ άνακτλύπτη άπ’ τούς τόνους τής φωνής του τά 
λόγια του, παρά τόν πρώτο τυχόντα κομπάρσο ν' 
άναμασάη άχρωμα κΓ-άτεχνα τίς φράσεις τού κει
μένου Σ,■ > <·
Παραγωγή «W. Wanger»

I ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΣ ΑΕΤΟΣ
(Algiers)

'Ομιλούσα άγγλιστί Προεβλήθη σιό «Παλλάς». 
Έκμετάλλευσις : Άστόρια Φίλμ.

Ε Ό Πεπέ-λέ-Μοκό, ένας έπικίνδυνος διεθνής κλέ
φτης κοσμημάτων, πού τόν καταζητεί ή άστυνομία, 
κρύβεται στήν Κάσμπα, τήν κακόφημη συνοικία τού 

■ Αλγεριού Έκεΐ είναι άδύνατο νά τόν πιάσουν.
Είναι τόση ή άλληλοβοήθεια καί ή όργάνωσις τών 
άποκλήρων πού ζοϋν έκεΐ, ώστε κά-ε προσπάθεια 

I τής άστυνομίας άποτυχαίνει. Μοναδικό μέσον γιά
νά τόν συλλάβουν άπομένει νά τόν άπομακρύνουν 
άπ’ έκεΐ Άλλά μέ ποιο τρόπο. Φυσικά μέ τήν γυ
ναίκα.

Μιά πεντάμορφη Παρισινή τυχοδιώκτις, πού ξε
πέφτει μιά νύχτα κυνηγώντας άγνωστες συγκινήσεις, 
στή Κάσμπα χρησιμοποιείται, άθελά της, γι’ αύτό 
τό σκοπό.

Αύτή είναι μέ συντομία ή ΰπόθεσις. Άλλά πό
σον τραβηγμένη! Ξέρομε πώς ύπάρχει ένα γαλλικό 
φιλμ μέ τό ίδιο θέμα (τιτλοφορείται «Pepe-le-Moko» 
καί έχει ώς πρωταγωνιστή τόν Ζάν Γκαμπέν) πού 
γνώρισε μεγάλες έπιτυχίες. Πιστεύομε πώς ό σκηνο
θέτης του θά τό «γύρισε» έκ τοΰ φυσικού στό Άλ-

11 γέρι μέ περισσότερη ζωντάνεια. Οί Άγγλο-άμερι- ι
κάνοι δέν είναι οί καταλληλότεροι γιά τά έργα πού | 
έκτυλίσσονται στήν Ανατολή, Είναι τόσον ψεύτικοι 

Ι οί τύποι πού παρουσιάζουν καί τόσον, άποτυχημένα
άποδοσμένη ή άτμόσφαιρα, ώστε τό έργο νά μή 
μπορή κανείς νά τό πάρη σιά σοβαρά. Σ’ αύτό συν- 

t τείνει καί ή έρμηνεία τών ήθοποιών.
Ό Σάρλ Μπουαγιέ άγωνίζεται νά δώση ζωή 

στό έργο. Έχομε τήν γνώμη πώς τό καλύτερο πού 
έχει νά κάνη είναι νά έπιστρέψη τό ταχύτερον στή 
Γαλλία, άν δέν θέλει νά χάση τόν έαυτό του, μαζί μ 
αύτόν καί τούς θαυμαστές του. Τό παίξιμό του έχει 
άποκτήσει κάποια ύπερβολή καί θεατρικότητα, πού 
τόν ζημιώνει. Βέβαια διατηρεί πάντα τή θερμή φωνή | 
του καί μερικές δυνατές έκφράσεις, άλλά δέν είναι 
πιά ό Μπουαγιέ τής «1 ραγωδίας "Ερωτος» καί τοΰ 
«Μάγιερλιγκ». Κοντά του έμφανίζονται δυό γυναίκες, 
γιά τίς όποιες γίνεται τελευταίως μεγάλος θόρυβος : 
ή Ζίγκριντ Κιουρί καί ή Χέντυ Λάμαρ. Ή ποώτη, 
πού δ Σάμουελ Γκόλντουϊν λανσάρει μέ πάταγον 
ώς «άποκάλυψιν» δέν μάς λέγει σπουδαία πράγματα, 
τούλάχιστον στή σημερινή της δημιουργία. Είναι μιά 
καλλιτέχνις τής σειράς. Ή Χέντυ Λάμαρ είναι άναμ- 
ψισβήτητα μιά άπό τίς ώραιότερες γυναίκες τού 
παγκοσμίου Κινηματογράφου, άλλά ώς ήθοποιός 
ύστερεΐ. Ιδιαιτέρως τήν άδικεΐ ή δμιλία της καί κά

ποια άκαμψία καί έλλειψις χάριτος στις κινήσεις 
της. Οί άλλοι ήθοποιοί, έκτός τοΰ ύποδυομένου τόν 
Σουλεϊμάν, είναι έξω άπό τούς ρόλους των.

Γενικά πρόκειται γιά ένα φίλμ πού δέν ύπερ- 
βαίνει τήν μετριότητα. Βίων ΠαηαμιχάΙης

Παραγωγή «Terra Film»

ΙΕΡΟΝ ΨΕΥΔΟΣ 
(Die fromtne liige) 

'Ομιλούσα γερμανιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 
Έκμετάλλευσις : A. Ε. Άνζερβός

Υπάρχουν σήμερον πολλοί έπικριταί, τής Πόλα 
Νέγκρι. Ή νέα γενεά τής συγχωρεϊ τήν έπιμονήν 
στό νά μήν έννοή νά καταθέση τά δπλα, τήν προτί- 
μησίν της γιά μελοδραματισμούς καί γιά ύπερρω- 
μαντισμούς, πού δέν θεωρούνται πιά τής έποχής μας 
καί κάποια ύπερβολικότητα στό παίξιμο, άπομεινά- 
ρια τής παληάς σχολής. Γιά μάς τούς παλαιοτέρους 
ή Πόλα Νέγκρι είναι παράδοσις. Είναι άπό τίς πρώ
τες Ιέρειες τής έβδόμης Τέχνης πού έμόχθησαν γιά 
τήν έξήψωσι τοΰ Κινηματογράφου καί θά κρατήση 
χωρίς καμμιά άμφιβολία μιά άξιόλογη θέσι στήν 
ιστορία αύτοΰ. Ή έπικράτησίς της έπί 25 δλόκληρα 
χρόνια είναι μοναδικό παράδειγμα. Έπί τής βασι. 
λείας της ήλθον, παρήλθον καί περιέπεσαν στή λη- 
σμονιά καί τήν άφάνεια χιλιάδες «άστέρων». Πόσοι 
συνάδελφοί της μποροΰν νά καυχηθοΰν γιά παρό
μοιο κατόρθωμα; έμεϊς βέβαια πού τήν παρακολου
θήσαμε άπό τά πρώτα της βήματα, βρίσκομε σήμερα 
πώς ή Πόλα Νέγκρι έχει ώρισμένα έλαττώματα, πού 
τής έκληρονόμησε ή ρουτίνα τών 25 χρόνων. Ίσως 
δέν μπόρεσε νά συγγρονισθή άπόλυτα μέ τίς σημε
ρινές άταιτήσεις τής τεχνικής τών δμιλουσών σκη
νών. Μά κανείς δέ μπορεί νά τής άρνηθή πώς είναι 1 
άρτίστα πραγματική. Τό πρόσωπό της έχει έκφρα- 
στικότητα σπανίαν καί τό παίξιμό της, ιδίως στίς 
δραματικές σκηνές, έχει μεγάλην δύναμιν. Τής χρει
άζεται δμως άπαραιτήτως ένας καλός σκηνοθέτης, 
μέ πυγμήν, ικανός νά διευθύνη.

Έτσι βλέπομεν τήν Νέγκρι, γιά νά πάρωμε μό
νον τίς τελευταίες έμφανίσεις της, νά θαυματουργή 
στή «Μαζούρκα» ύπό τήν διδασκαλίαν τοΰ Βίλλυ 
Φόρστ. Άλλά κατόπιν οΰτε ό Πάουλ Βέγγενερ (Μό
σχα Σαγκάη) ούτε δ Γκέραρντ Λάμπρεχτ (Μαντάμ 
Μποβαρύ) δέν τήν έννοιωσαν. Άκόμη περισσότερο 
τήν άδίκησε δ ύπεύθυνος τού «Ταγκό Νοττοΰρνο». 
Εύτυχώς μέ τό «Ιερόν Ψεύδος» ή Πόλα Νέγκρι 
παίρνει τή ρεβάνς γιά τίς τελευταίες άποτυχίες της.

Τό « Ιερόν Ψεύδος» είναι ένα κοινωνικό δράμα, 
πού πραγματεύεται, γιά ποσοστή φορά τήν άγάπη 
τής μητέρας. "Ολες τίς θυσίες μπορεί νά τίς κάνη 
μιά μητέρα, έστω καί άπάτες άκόμη, γιά νά σώση 
τό παιδί της Τό θέμα δέν είναι νέο, άλλά δ συγ- 
γραφεύς τό έπεξεργάσθηκε μέ τρόπο πού νά τό κα- 
θιστςί ένδιαφέρον. Ή δραματικές καί συγκινητικές 
σκηνές άφθονοϋν καί άποδίδονται Ικανοποιη
τικά άπό τόν σκηνοθέτη Νούντσιο Μαλασόμα, δσον 
καί άπό τούς ήθοποιούς. 'Η Πόλα Νέγκρι ιδιαιτέρως 
είναι σ’ αύτές πολύ, πολύ καλή.

Συμπέρασμα : Τό «'Ιερόν Ψεύδος» είναι έμπο- 
ρικό έργο, άπ’ έκεΐνα πού άρέσουν πάντα στό κοι
νόν. Κστά τήν προβολήν του στό «Παλλάς» έσημείω- 
σεν έπιτυχίαν. Βίων Παπαμιχάλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηλήβες μηχάνημα Αμιλοϋντος 
αυσιήματος Pacent μετά μηχανής ηβοβοΛής 
Simplex είς τιμήν ανμφίβονβαν είς τδν Αγοβα- 
οιήν. ΠληβοφοβΙαι : Παντ. Κουβέλην, Πάίβας.
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Ή κινημ. κίνησις τής πόλεώς μας κατά τό τελευ 
ταΐον δεκαπενθήμερον ύπήρξεν έξαιρετικώς ζωηρά. 
Είς τούτο σονέτειναν δύο τινά. Πρώτον ή προβολή 
έκλεκτών έργων καί δεύτερον ό κατάλληλος καιρός 
δ όποιος κατά τήν τελευταίαν ιδίως έβδομάδα ύπηρ- 
ξεν έξαιρετικά χειμωνιάτικος.

"Ολοι ο’ι κινηματογράφοι άνταγωνίζονται ποιος 
θά προβάλη τά καλλίτερα καί έμπορικότερα έργα 
έπωφελούμενοι τοΰ, καταλλήλου καιρού, τό δέ κοι
νόν πού γνωρίζει νά έκτιμα τάς καλάς αύτάς προ
σπάθειας, προσέρχεται μέ εύχαρίστησιν καί γεμίζει 
τάς αίθουσας τών κινηματογράφων ιδίως έκείνων πού 
προβάλλουν τά καλλίτερα έργα.

* * *
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν 

είς τούς κεντρικούς κινηματογράφους α' προβολής 
τών ’Αθηνών τά κάτωθι έργα, ώς έξής :

Όρφεύς: 7-13 Νοεμβρίου διά δευτέραν έβδο’ 
μάδα «Ό Ρομπέν τών δασών» καί 14-20 «Ό Ρομ· 
πέν» διά τρίτην έβδομάδα.

Ρέξ : 7 ■ 13 Νοεμβρίου «Ό πύργος τής σιωπής» μέ 
τήν Άνναμπέλλα καί 14-20 ϊδίου «Ταραντέλλα· μέ 
τήν Ζανέτ Μόκ Ντόναλτ

Παλλάς : 7-13 Νοεμβρίου «Πληγωμένος άετός» μέ 
τόν Σάρλ Μπουαγιέ καί 14 20 ϊδίου «Ιερόν ψεύδος» 
μέ τήν Πόλα Νέγκρι.

Αττικόν ; 7 - 13 Νοεμβρίου «Ό πύργος τής σιω
πής» ταύτοχρόνως μέ τό «Ρέξ» καί 14-20 ϊδίου «Νύ
χτες μεγαλουπόλεων» μέ τήν Λουΐζα Ράϊνερ

Τιτάνια : 7 -13 Νοεμβρίου «Κάρμεν» μέ τήν Ίμπέ' 
ριο Άρτζεντίνα καί 14-20 ϊδίου διά δευτέραν έβδο
μάδα «Κάρμεν».

Πάν&εον : "Εναρξις 5 - 13 Νοεμβρίου «Ή όγδόη 
σύζυγος τοϋ κυανοπώγωνος» μέ τόν Γκάρρυ Κουπερ 
καί 14 - 20 ϊδίου «Ρεβέκκα» μέ τήν Σίρλεϋ Τέμπλ.

Σπλέντιτ: 7-13 Νοεμβρίου «Ή προσφυγόπουλα» 
διά δευτέραν έβδομάδα καί 14-20 ϊδίου «Γκιουζέπε 
Βέρντι» μέ τήνΓκαμπύ Μορλαί

Κρόνος : 7 - 13 Νοεμβρίου «Συναγερμός στή Μεσό
γειο· μέ τόν Πιέρ Φρεναί καί 14-20 ϊδίου «Γκιου
ζέπε Βέρντι» ταύτοχρόνως μέ τό -Σπλέντιτ».

Ονφα : 8-4 Νοεμβρίου «Μυστικός γάμος» μέ τήν 
Βαρβάρα Στάνγουΐκ καί 14 - 20 ϊδίου «Συναγερμός 
στή Μεσόγειο» διά δευτέραν έβδομάδα.

**
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον έπραγματοποιή- 

θησαν υπό τών κατωτέρω κεντρικών Κιιηιιατοθεάτρων 
τών Αθηνών α' προβολής τά κάτωθι εισιτήρια, ώς 
έξής :

Έβδομάς 31—6 Νοε.βρίου 1938

ΟΡΦΕΥΣ «Ό Ρομπέν τών δασών» (Robin Hood),
Έρρολ Φλύν

Δευτέρα 31 ’Οκτωβρίου Είσιτήρια 7377
Τρίτη 1 Νοεμβρίου » 7417
Τετάρτη 2 » > 7697
Πέμπτη 3 » » 7738
Παρασκευή 4 » » 6502
Σάββατον 5 ·» » 7736
Κυριακή 6 » > 10737

Τό δλον 55204
ΤΙΤΑΝΙΑ «Ή προσφυγόπουλα» (La refugiee)

Σοφία Βέμπο
Δευτέρα 31 'Οκτωβρίου Είσιτήρια 3346
Τρίτη 1 Νοεμβρίου » 3406
Τετάρτη 2 » > 3140
Πέμπτη 3 » 3241
Παρασκευή 4 Τ » 2281
Σάββατον 5 » » 2793
Κυριακή 6 » > 4966

Τό δλον 23173
ΡΕΞ «Μαννεκέν» (Mannequin), Τζόαν Κράουφορδ
Δευτέρα 81 'Οκτωβρίου Είσιτήρια 2261
Τρίτη 1 Νοεμβρίου » 1519
Τετάρτί] 2 > > 1420
Πέμπτη 3 » 1702
Παρασκευή 4 > » 1202
Σάββατον 5 » 1671
Κυριακή 6 > 2914

Τό δλον 12699

ΑΤΤΙΚΟΝ «Τοΰρο ή θεά τής Ζιύγκλας» (Her jungle
love), δευτέρα έβδομάς

Δευτέρα 31 'Οκτωβρίου Εισιτήρια 942
Τρίτη 1 Νοεμβρίου 1040
Τετάρτη 2 » 1019
Πέμπτη 4 1162
Παρασκευή 4 > 734
Σάββατον 5 > 1119
Κυρ,ακή 6 » 4054

Τό δλον 10070
Είσιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ

αυτού έργου κατά τήν παρελθούσαν έβδ μάδα
είς τόν κινηματογράφον «’Αττικόν» . . . 26132

Σύνολον Είσιτηρίων 36202
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ή προσφυγοποΰλα» (La refugiee), ταύτο-

ΟΥΦΑ «Γό Ναυτικό τραγουδάει» (The singing marine), 
Ντίκ Πάουελ

Τρίτη 1 Νοεμβρίου Είσιτήρια 395
Τετάρτη 2 • β: 4 Ο

487Πέμπτη 3 >
369Παρασκευή 5 549Σάββατον 4 1136Κυριακή 6 219Δευτέρα 7 » ά

Τό δλον 3633

17

ΑΤΤΙ<ΟΝ «Ό πύργος τής σιωπής» (La 
silence), ταύτοχρόνως

citadelle du
με το «νες»·

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου Εισιτήρια 3577
2558Τρίτη 8 » 2189Τετάρτη 9 * 1993Πέμπτη 10 9
2437Παρασκευή 11 2097Σάββατον 

Κυριακή
12
13 » 4885

Τό δλον 19736
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα υπό τοΰ

Έβδομάς 7—13 Νοεμβρίου 1938

Σημ. ·Κινημ. Άστέρος*. ‘Η προβολή τοϋ άνωτέρω έρ
γου συνεχίζεται καί διά τρίτην εβδομάδα.

ΠΑΛΛΑΣ «Πληγωμένος αετός» (Algiers), 
Σάρλ Μπουαγιέ.

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου Είσιτήρια 788
2112Τρίτη 8 2183Τετάρτη 9 2046Πέμπτη 10 * 1610Παρασκευή 11 2329Σάββατον 12 »
4055Κυριακή 13 »

Τό δλον 15123
ΟΡΦΕΥΣ «Ό Ρομπέν τών δασών» (Robin Hood), δευ

τέρα έβδομάς.
Δευτέρα 7 Νοεμβρίου Είσιτήρια 3289

3700Τρίτη 8 3726Τετάρτη 9 3219Πέμπτη 10 >
2682Παρασκευή 11 9
4127Σάββατον 12 *
8513Κυριακή 13

Τό δλον 29256
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπο τού

αύτοΰ έργου είς τόν αύτόν Κινήματα· 
vnrrt irnv ποοηνουιιένην εβδομάδά . . . 55204

Σύνολον Είσιτηρίων 84460

ΤΙΤΑΝΙΑ 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

ΡΕΞ «Ό

ΠΑΛΛΑΣ «Παριζιάνικες βραδυές» (Lumieres de Paris).
Τϊνο Ρόσσι

Δευτέρα 31 'Οκτωβρίου Είσιτήρια 1413
Τρίτη 1 Νοεμβρίου > 3215
Τετάρτη 9 » » 2486
Πέμπτη 3 > > 2388
Παρασκευή 4 » » 1504
Σάββατον 5 » » 2226
Κυριακή 6 > » 3532

Τό δλον 16764

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

31
1
2
3
4
5
6

χρόνως μέ τό «Τιυάνια» 
’Οκτωβρίου Εισιτήρια
Νοεμβρίου »

Τό δλον
Είσιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ 

αύτοΰ έργου κατά τήν ταυτόχρονον προβο
λήν του εϊς τό «Τιτάνια» .......

Σύνολον εισιτηρίων

1841
1601
1356
1531

996
1258
3599

12182

23173
35355

Κάρμεν» (Carmen), Ίμπέριο Άρτζεντίνα
7 ” " ' ■
3
9

10
11
12
13

Νοεμβρίου Εισιτήρια 2424 
2832
3077
2858 
2777 
37C0 
5350

αύτοΰ έργου κατά τήν σύγχρονον προ
βολήν του ε’ις τό Ρέξ.......................................... 26879

Σύνολον Εισιτηρίων 46615

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ή προσφυγοποΰλα» (La refugiee), δευ
τέρα έβδομάς.

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου Εισιτήρια 715
909
825Τρίτη 8 *

Τετάρτη 9 »
776Πέμπτη 10 814Παρασκευή 11 *
978

3312Σάββατον 12
Κυριακή 31 >

Τό δλον » 8329
Εισιτήρια 

αύτοΰ έργου
πραγματοποιηΙΙέντα ύπό τοΰ
τήν πο ρελΟοΰσαχ ερδομαοα

κατά τήν σύγχρονον προβολήν του εις τους 
νιMYin.itrnvndcDOuc «Τιτάνια» και «Σπλέντιτ*. 35355

Σύνολον Είσιτηρίων 43684

ΠΑΝΘΕΟΝ «‘Η 8η σύζυγος τοΰ κυανοπώγωνος» (Blue-
beard’s eighth wife), Κλωντέτ Κολμπερ.

Σάββατον 5 Νοεμβρίου Είσιτήρια 1740
3649Κυριακή 6 »

910Δευτέρα 7 »
1077Τρίτη 8 1315Τετάρτη 9 »
1293Πέμπτη 10 9
1269Παρασκευή 11 »
2015Σάββατον 12 » 2804Κυριακή 13 9

Τό δλον » 16072

έγινε τε-

πύργος

23018 
du

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

7
8
9

10
11
12
13

Τό δλον
τής σιωπής» (La citadelle 

silence), Άνναμπέλλα.
5278
4046
2427
3272
2475
3556
1825

26879

Νοεμβρίιυ Εισιτήρια

Τό δλον
ΟΥΦΑ «Μυστικός γάμος» (Secret

Τρίτη 8
Τετάρτη 9
Πέμπτη 10
Παρασκευή 11
Σάββατον 12
Κυριακή 13

Νοεμβρίου

Τό δλον

Bride),
Βαρβ. Στάνγουΐκ.

Είσιτήοια 263
, 329

» 369
» 31β
» 413
. 1095

2788

Τό ΙΙάν&εον άνακαινισθέν έκ βάθρων .
λείως άγνώριστον. Η αϊθουσά του—χάρμα όψθαλ- 
μών—δ άπλετος φωτισμός του, τά άναπαυτικα,του 
πολυτελή καθίσματα, τό ώραΐον του μπαρ ευρυχω- 
ρον, καί καθαρότατα δλα, καθιστούν τήν διαμονήν 
τών θεατών περισσότερον άπό εύχάριστον. Εις αυτα 
δλα άν προστεθή καί ή επιμελημένη εκλογή των 
ταινιών, τών δύο ώραίων ταινιών πο_υ προεβληΒησαν 
μέχρι σήμερον καί πού θά συνεχισθή ασφαλώς και 
είς τό μέλλον, εϊμεθα πλέον ή βέβαιοι δτι, το δει- 
νοπαθήσαν κατά τά τελευταία έτη συμπαθές κίνημα· 
τοθέατρον, θά έπανεύρη τήν παλαιόν του αιγλην 
καί θά καταστή καί πάλιν δ συμπαθής Κινηματο
γράφος τοΰ καλού κόσμου.

** *
Εϊς τούς τόσους κινηματογράφους τής πρωτευου- 

σης είς τούς όποιους άπό τής παρελθούσης εβοομα- 
δος προσετέθη καί τό Κεντρικόν, προστίθενται πολύ 
συντόμως έτεροι δύο : ή κάτωθεν του έπι της δδου 
Σταδίου μεγάρου τής’Ασφαλιστικης Εταιρίας Εϋ-νικη 
αίθουσα, ήτις ένοικιάσθη καί αύτή ΰπο τής εταιρίας 
«Σκούρας Φίλμς» διά νά λειτουργήση ώς Κινηματο
γράφος Έπικαιροτήτων καί ή έπί της δδου Πατη
σίων αίθουσα δπου άλλοτε τό Ζυθεστιατόριον 
λάσκα, ένοικιασθεΐσα ύπό τών κ. κ. Καλιακουδα καί 
Παπαγεωργίου, τής έταιρίας, δηλαδή, της εκμεταλ-
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λευομένης καί τόν μεγάλου κινηματογράφον Όρφεύς 
κάτωθεν τοΰ ΆρσακεΙου.

Υπολογίζεται δτι καί οί δύο άνωτέρω κινηματο
γράφοι θά είναι έτοιμοι νά λειτουργήσουν κατά τόν 
προσεχή Ιανουάριον.

** *
Είναι γνωστός άπό τάς καθημερινός έφημερίδας δ 

θόρυβος ό όποιος έδημιουργήθη έξ άφορμής τής 
έκδοθείσης άποφάσεως τοϋ άντεισαγγελέως τών Έ- 
φετών κ. Παπαθανασίου δι’ ής άπερρίφθη αϊτησις 
τοϋ άντιπροσώπου τής έν Γαλλία έδρευούσης «Έται 
ρίας Συγγραφέων, συνθετών καί έκδοτών Μουσικής» 
περί άπαγορεύσεως τής προβολής τοϋ έργου «Ό 
άνθρωπος μέ τά δύο πρόσωπα», διότι ή διεύθυνσις 
τοΰ Κινηματογράφου ήρνεΐτο τήν καταβολήν τών 
άπαιτουμένων δικαιωμάτων διά τήν έκτέλεσιν. Έξ 
ύποχρεώσεως δμως πρός τούς άναγνώστας μας δι- 
ευθυντάς Κινηματογράφων οϊτινες ύπεχρεοϋντο μέ- 
χρις σήμερον καί κατέβαλον ε’ις τόν άντιπρόσωπον 
τής άνωτέρω έταιρίας κ. Τσαμαδόν ποσοστά έπί 
τών είσπράξεών των, άτινα ούδέν δικαίωμα είχεν 
οϋτος νά είσπράττη,παραθέτομεν κατωτέρω σχετικήν 
άνακοίνωσιν τής ‘Πανελληνίου Ένώσεως Κινηματο
γραφικής» (Π Ε. Κ.), ίνα οί ένδιαφερόμενοι λάβω- 
σιν γνώσιν καί παύσουν είς τό μέλλον νά καταβάλ
λουν παρόμοια δικαιώματα.

ONflkOI NQSis;
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΙΝΗΜ. ΕΝΩΣΕΩΣ

Πρός απαντας τούς κ. χ. Συναδέλφους

Τό Διοικ. Συμβούλιον τής ήμετέρας Ένώσεως σάς 
άνακοινεΐ εύχαρίστως δτι, ή άπό δεκαετίας άδικος 
άφαίμαξις ή όποια μάς έγένετο παρά τοΰ αντιπρο
σώπου τής έν Γαλλία «Έταιρίας τών συγγραφέων 
συνθετών καί έκδοτών μουσικής» έπαυσε, συνεπεία 
άποφάσεως τοΰ προϊσταμένου τής Εισαγγελίας Α
θηνών άξιοτίμου άντεισαγγελέως Έφετών κ. Παπα 
θανασίου άπορρίψαντος τήν αίτησιν τοΰ άντιπροσώ- 
που τής άνω έταιρίας περί άπαγορεύσεως τοΰ έργου 
«Ό άνθρωπος μέ τά δύο πρόσωπα» τής «Έλλην. 
Κινηματογρ. Ένώσεως» μέ σκεπτικόν έκ δέκα σε
λίδων δΓ οϋ άπεφάνθη δτι δικαιώματα πνευματικού 
δημιουργοΰ έχει δ παραγωγός τών ταινιών καί οϋ
τος προστατεύεται άπό τόν Νόμον.

Ειδική έγκύκλιος ήτις εύρίσκεται ύπό έκτύπωσιν 
θέλει σάς άποσταλή μέ δλόκληρον τήν άπόφασιν 
πρός χρήσιν σας καί δΓ άπόπειραν νέαν καθ' ύμών 
πρός λήψιν μέτρων άπαγορευτικών, έφ’ δσον θέλετε 
παύσει καταβάλλοντες τά δήθεν μουσικά δικαιώ
ματα.

Εντολή τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
Ό Πρόεδρος

ΔΗΜ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κατόπιν τής έν λόγω άποφάσεως τοΰ κ. άντει 
σαγγελέως τών Έφετών τό Διοικ. Συμβούλιον συ 
νήλθεν έκτάκτως καί έξέδωκε τό κατωτέρω ψήφισμα

ΨΗΦΙ5 ΑΟ
ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΙΝΗΜ. ΕΝΩΣΕΩΣ»

Τό Διοικ. Συμβούλιον τής «Πανελλ. Κινημ. Ένώ
σεως» συνελθόν έκτάκτως σήμερον καί λαβόν ΰπ’ 
δψει δτι έπί μίαν δεκαετίαν αί Κινημ. Επιχειρήσεις 
κατεπιέζοντο ύπό τής έν Παρισίοις έδρευούσης 
πανισχύρου έταιρίας ύπό τήν έπωνυμίαν «‘Εταιρία 
τών Συγγραφέων καί Έκδοτών μουσικής», ήτις χω
ρίς νά έχΓ) νόμιμον δικαίωμα έκτελέσεως τών έν 
ταϊς κινηματογραφικαΐς ταινίαις μουσικών συνθέ
σεων, άς είχον παραχωρήσει οί μουσικοσυνθέται είς 
τούς παραγωγούς τών ταινιών έπί άδροτάτη άμτηβή 
καί χωρίς νά είσακούωνται κατά τό παρελθόν αί

δίκαιαι διαμαρτυρίαι σύτών, διε δέ τό πρώτον ήδη 
ή δικαστική Εξουσία έξαρθεϊσα είς τό ύψος τής ά- 
ποστολής της δΓ έμπεριστατωμένης άποφάσεώς της 
άπέδωκε τό δίκαιον ε’ις αύτούς, αισθάνεται τήν ύπο- 
χρέωσιν νά διαδηλώση τά αισθήματα τοϋ κινηματο- 
γραφικοϋ κόσμου τής Ελλάδος καί πρός τοΰτο ψη
φίζει δπως : Διαδηλωθή ή άίδιος εύγνωμοσύνη αύ- 
τοϋ πρός τόν έκδόσαντα τήν. άπόφασιν άνώτερον 
είσαγγελικόν λειτουργόν.

Διαδηλωθή ή άπόφασις αύτών πρός τήν Σην Κυ- 
βέρνησιν διά τούς άξίους δικαστικούς λειτουργούς 
τοϋ Κράτους καί έπιδοθήτω τό παρόν άρμοδίως καί 
δημοσιευθή διά τοϋ Τύπου.

Έν Άθήναις τή 8η Νοεμβρίου 1938
Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεύς

Δ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΦΙΝΟΣ

Τό Διοικ. Συμβούλιον :
Θ. Δαμασκηνός, Λ. Παπαγεωργΐου, Κ. Χλδίδης, 

Σ. Γιαμαλίδης, Δ. Βουλγαρίδης, Τ. Σπυρίδης.
Επιτροπή έκ τών κ κ. Δ. Γιαννοπούλου, Λ. Πα- 

παγεωργίου, θ. Δαμασκηνού, Ε. Βακογιάννη καί 
Άλ, Γιαμαλίδη, έπεσκέφθη τόν άντεισαγγελέα τών 
Έφετών κ Παπαθανασίου, πρός δν κατόπιν προ- 
σψωνήσεως τοϋ προέδρου τής Π. Ε. Κ. έπέδωκε τό 
ψήφισμα καί τόν ηύχαρίστησε διά τήν δικαίαν άπό· 
φαοίν του.

* * *
Έπίσης καιόπιν ένεργειών τής Π. Ε. Κ διετά- 

χθησαν αί άρμόδιαι Άρχαί Θεσσαλονίκης νά έπι- 
στοέψουν τό έκ κακής έρμηνίας τοΰ Νόμου 445 κα- 
ταβληθέν παράβολον, έφ’ δσον οί καταβαλόντες 
τοϋτο κινηματογράφοι δέν έλάμβανον τό πρώτον ά
δειαν λειτουργίας καιά τήν έφαρμογήν τοϋ ώς άνω
τέρω Νόμου καί κατά συνέπειαν είχον καταβάλη 
παρόμοιον κατά τό παρελθόν.

Οδτω ή Π Ε. Κ. διά τών καταλλήλων ένεργειών 
της έπέτυχον νά δοθή τό δίκαιον είς ένα άριθμόν 
Κινηματογραφιστών, οϊτινες ύποχρεώθησαν νά κατα
βάλλουν διά δευτέραν φοράν δικαιώματα άνερχόμενα 
είς πολλάς δεκάδας χιλιάδων δραχμών.

Καί μία σύστασις. Είναι φρόνιμον καί δίκαιον νο· 
μίζομεν, δπως, οί ουτω εύεογετηθέντες διευθυνταί 
Κινηματογράφων έκ τής έπιστροφής τοϋ άδίκως κα- 
ταβληθέντος παράβολου, ένισχύσουν δχι μόνον ήθι- 
κώς άλλά καί ύλικώς τό Σωματεΐον των τό όποιον, 
παρ’ δτι έγκλείει είς τούς κόλπους του έπιχειρημα- 
τίαο δυναμένους νά διατηρούν ένα Σωματεΐον μέ 
άνάλογον πρός τά μέλη του έμφάνισιν, στερείται 
δχι μόνον άπλώς οικονομικών μέσων άλλά καί αύ- 
τής τής στέγης, φιλοξενούμενον έκάστοτε ύπό τού 
ένός ή τοΰ άλλου συναδέλφου διά τάς τυπικάς αύ- 
τοΰ συνεδριάσεις.

* * *
Έπέστρεψεν έκ Παρισίων καί Λονδίνου τήν παρ. 

Παρασκευόν ό διευθυντής τής Μέτρο Γκόλντουϊν κ- 
Έδουάρδος Χάρτυ, μετά τής κυρίας του. 

** *
’Από τής παρελθούσης Δευ-έρας παρεπιδημεί είς 

τήν πόλιν μας 0 έκλεκτός γάλλος καλλιτέχνης κ. 
Χάρρυ Μπώρ, δστις ώς είχομεν άναγγείλ.η δίδει 
θεατρικάς παραστάσεις μετά τοΰ θιάσου του είς τό 
πολυτελές θέατρον τής κ. Κοτοπούλη.

Εννοείται δτι ό συμπαθής γάλλος καλλιτέχνης 
τοϋ κινηματογράφου είς πάσαν δημοσίαν έμφάνισίν 
του γίνεται άντικείμενον θερμών έκδηλώσεων έκ 
μέρους τών θαυμαστών του, οί δέ καλλιτεχνικοί κύ
κλοι τής πρωτευούαης, οϊτινες είχον προετοιμάση

όλόκληρον πρόγραμμα δεξιώσεων, έκφράζονται μετ’ 
ένθουσιασμοϋ διά τόν ύπέροχον καλλιτέχνην.

j| Him τμ mm Β
UJI_  ________ ---

Παρακαλοϋνται θερμώς, δια πολλοστήν φοράν, πάν 
τες οί ίν ταϊς Έπαρχίαις άνταποκριταί μας, όπως άπο 
στέλλωσι τακτικώς κατά δεκαπενθήμερον, πίνακα τών 
είς τούς κινηματογράφους τής πόλεώς των προβαλλό
μενων ταινιών, ή δημοσίευσις τών όπο'ων αποτελεί 
σπουδαίου στοιχείον διά τους ενδιαφερομένους. Οί κω 
λυόμενοι παρακαλοϋν ται θερμώς νά μας δηλώσουν πα· 
ριΐτησιν, βέβαιοι δτι και κατ' αυτόν τόν τρόπον μας 
εξυπηρετούν.
Θεσσαλονίκη

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί άσσοι τής 
χ-μιτίνας» καί «Λεγεών τής τιμής».

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Παριζιάννικες βρσ- 
δυές» καί «‘Η γυναίκα τής άμαρτ,ας».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύβετ» καί «Ή 
όγδοη σύζυγος τοϋ κυανοπώγωνος».

Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Ρι-μπέν τών δα
σών» καί «Στής φλόγες τής Σαγκάης».

Τιτάνια, Προεβλήθη τό εργον «Ό Ρομπέν δασών».
Άίκαξάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυθιστόρημα 

μιάς εταίρας» καί «Στάς υπονόμους τών Παρισίων».
Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Μπροστά στό 

ικρίωμα», «Καταδιώκτης τής Σκώτλαντ Γυάρδ», «Ύπό τό 
βλέμμα τοϋ Βοΰδδα» καί «’Ερωτικό κοκτέιλ».

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Διπλοΰν έγκλημα 
σιή γραμμή Μαζινό», «Ό Πάτ νικά τόν Κάριγκαν» καί 
♦Τό αίμα πού προδίδει».

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ουγγρική Ραψω
δία», «Ταγκό Νοττοΰριο», «Πέτρος ό μέγας» καί «Τρόικα».

Εθνικόν. ΠριβΙήθησαν οί ταινίαι «Μόνον γιά σένα» 
καί «Νύχτες πριγκήπων».

“Τλιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπό τά βλέμματα 
τής ζΔύσεως», «Ψυχές στήν έρημο», «Τό αστέρι τοΰ 
βορρά» καί «Μεσήλιξ διασκεδάζει».

Κυβέλεια Προεβλήθησαν τά έργα «Τό βάλς ποΰ δέν 
ξεχνιέται», «Ή δραπέτις», «Έγώ καί ή αΰτοκράτειρα», 
«Μόνον γιά σένα» καί «Ό στρατηγός πέθανε τήν αυγή».

Όρφεύς. Προεβλήθησαν τά έργα «Θείο τραγούδι», 
«Τά μυστικά τής Έρυθράς θαλάσσης», «Τό τέλος τής κ. 
Τσένεϋ» καί «Λευκοί σκλάβοι».

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πέτρος ό μέγας», 
«Ασύλληπτος αλήτης», «Ή πόλις τής αμαρτίας» καί 
«Τυφών».

Φοΐνιξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ξύπνημα»,«Τρό ι κα», 
«Ήβαΐα χόρευε» καί «Γκρεμισμένη φωληά».

Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό στρατηγός πέ- 
θανε τήν αυγή», «Τό βάλς ποΰ δέν ξεχνιέται», «Ψυχές στή 
θάλασσα» καί «Πανταχοϋ παρών». ΜυστΙλλ
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Στιγματισμένες 
γυναίκες», «‘Η ζωή τοϋ Ζολά» καί «Καζινό ντέ Παρί».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Λευκές νύχτες», 
«Κρυφός έρως», «Γυναίκες στά κάτεργα» καί «Καταιγίς», 

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό σκάνδαλον μιάς 
νύχτας», Έντιμοι απατεώνες» καί «Κλεμένη άγάπη».Χ.Π.
Πάτραι

Ίντεάλ. Προεβήθησαν τά έργα «Ή ζωή τοΰ Ζολά«, 
♦ Ένοχος πόθος», «Μαρία Βαλέφσκα», «Δεσποινίς μαμά 
μσυ» καί «Κάρμεν».

Πάνθεον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Ναπο- 
λίτάνικες'βραδυές», «Ή νήσος τής κολάσεως», «Ή Άρ·

ΚIΝΗΜΑΤΟΓΡ ΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 19

λέτ καί οί μπαμπάδες της», ««Ή απαγωγή» «Σύντροφοι 
μάχης» καί «Κοντοττιέρι».

Πάνθεον. (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Ή νή
σος τής κολάσεως», «‘Η Δοκιμασία», «Έκτός νόμου», «‘Ο 
πύργος τής Βαρσοβίας», «θυελλώδης καβαλλάρης» καί 
«Άρσέν Λουπέν». Άνδριόπουλος
Α’ίγιον

Άνάπλασις. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή νήσος τών 
χαμένων -ψυχών», «Εις τήν υπηρεσίαν τής Γαλλίας», «Ή 
ρωϊκή πσρέλασις», «Τά μυσιήρια τοΰ Λονδίνου», «Νύχτες 
φωτιάς», «Ό αετός καί τό γεράκι» καί «Ό προστάτης 
τών αδυνάτων».

Μπονφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο τυχερός τοϋ 
Τεξάς», «Ό Σαρλώ φρουρός τής τάξεως», «Κατηγορου
μένη είσαι ανήλικη», «’Εξπρές Όριάν», «Χατζή Μουράτ» 
μέ έπιτυχίαν καί «Σπασμένες ά’υσσίδες». Καρβέλας
Άμκλιά;

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Άρρσβϋιν μετ’ 
εμποδίων», < Είδύλλιον στό Βόλγα», «Τό σύνθημα τοΰ 
Ζορρό» καί «Τό τσιγγάνικο τραγούδι»

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μελωδίες 1938», «Σκάν
δαλο σιήν “Οπερα», «Ύπό τήν σκιάν τής λαιμητόμου», 
«Γιά τή ζωή τοΰ αδελφού του», «Επικίνδυνη αποστολή» 
καί «Ύπό τήν πορφύραν».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Πσρέλασις τοΰ γυ
μνού», «Τρόικα», «Πϋρ», «Σΰ είσαι ή ευτυχία μου» καί 
«Μικρή έπαναστάτις». Μποτσέξος
Καλάμαι

Τριανόν Προεβλήθησαν τά έργα «Σέρλοκ Χόλμς», 
«Νύχτες πριγκήπων», «Ύπό τά βλέμματα τής Δύσεως», 
«Μόνον γιά σένα», «Πανσιόν Μιμόζα» καί «Ναπολιτάνι- 
κες βραδυές».

“Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κρυπτογρά
φημα τοΰ δίσκου 413», «Τά τέκνα τοΰ πλοιάρχου Γκράν», 
«Κομφετί», «Σερενάτα υπό τό σεληνόφως», «Τό τελευ- 
ταΐον φυλάκων» καί «Πριν απ’ τό ήλιοβασ-λεμμα».

Ε. Hf πατάγιας
Χανιά

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί πειραταί τής 
Κίνσς», «Μιά γυναίκα θριαμβεύει», «Άριζόνιαν», «Μό
νον γιά σένα», «Τό κλεμένο περιδέραιον», «Νίνα Πε- 
τρόβνα», «Άλλότρια», «Στή χιόρα τών άνθρωποφάνων», 
«Ιππότης χωρίς πανοπλίαν», «Ή κόρη τοΰ Δράκουλα», 
«‘Ο θρίαμβος», «Ό τελευταίος τών μοϊκανών», «Γιοσι- 
βάρα» καί «Ή τελευταία άγάπη». Άπό τής 11 Νοεμβρίου 
δίδει παραστάσεις ό θίασος Παρ. Οικονόμου.

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κυρία μέ τάς 
κσμελίας», «‘Ο ηρωικός Τόμ», «Κατάχρησις εμπιστοσύ
νης», «Φίλησέ με Έντυ», «Ρόδα τ’ Απρίλη» μέ επιτυ
χίαν, «Ό υποπλοίαρχος Ράντολφ», «Τό στίγμα» μέ επι
τυχίαν, «Ή μεγαλύτερη δόξα», «’Αγάπες στή Μονμάρ- 
τρη» καί «Ή πριγκήπισσα τής ζούγκλας». Κλάρκ
‘Ηράκλειον

Μηνώα, Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η κοιλάς τοϋ θα-

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

τοϋ «Κιν. Άστέρος», οί δι’ οίονδήποτε 
λόγον καΰ'υστεροϋντες νά άνανεώσουν 
τάς ληγούσας συνδρομάς των, ότι, ανευ 
άλλης είδοποιήσεως &ά διακόπτεται ή 
περαιτέρω άποστολή τον φύλλου.

Τοΰτο πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων.
Περιοδικτν τΚΙΝΗΜ. ΑΣΤΗΡ»
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.άυ®«», «Παρίσι—Πετρούπολις», «Εϊνε ένοχος·, «‘Η γή 
ί/ήδ επαγγελίας» καί <‘0 ταχυδρόμος τής Λυών»,

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά ψεύδη τής 
Νίνας Πετρόβνα», «‘Η πριγκήπισσα τή; ζούγκλας», «Όλα 
γιά τό παιδί της», «Κατάχρησις εμπιστοσύνης» καί «Τά 
μυστήρια τής Σταμπούλ».
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Νυχτερίδα», «Παν- 
σιόν Μιμόζα», «‘Ο Φόβος», «Σέρλοκ Χολμς», «Πίταν κι’ 
αύτό μιά τρέλλα», « Ο κυρίαρχος τής γής», «Βωβά χείλη» 
καί «Ζιγκολέτ».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο ταχυδρόμος 
τοϋ νότου» «Περιμένοντας τήν αυγή», «Στάς υπονόμους 
τών Παρ σίων», «Τό κόλπο τοΰ Ντεντεκτίβ», «Άρραβόιν 
μετ’ έμποδίων», «Ό λατρωτής», «Ματωμένος στίβος», «Κι
νέζικο μονοπάτι» καί «Τό διαβολόπαιδο». Σωφρ. 
Σύρος

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Βόλγα —Βόλγα», 
«Πριγκήπισσα Νάντια>ώς ευεργετική τοΰ προσωπικού, «Οί 
αετοί τών θαλασσών», «Χατζή Μουράτ», «Ή φυγή τοϋ 
Ταρζάν» «Λευκές νύχτες», «Κατηγορουμένη είσ* ανήλικη», 
«Ρωμαίος καί Ίουλιέττα» καί «Άποστάται τής δύσεως».

I. Συνοδινός.
Δράμοτ

'Αττικόν.* Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτες καρνα* 
βαλιοΰ» «Τρόι κα», «Ντάμα Πίκα» καί «Μποέμ» μετ’ ε
ξαιρετικής επιτυχίας.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτα αίφνηδια- 
σμοΰ», «Τό αστέρι τοΰ Βορρά» καί «Σόδομα καί Γόμορα» 
τό όποιον προβάλλεται μετ’ εξαιρετικής έπιτυχίας έπί 6 
ήμέρας ήδη.

Διονύσια. Άπό τής 9 τρ. μ. ό κινηματογράφος «Μέ 
γας» μετωνομάσθη είς «Διονύσια» καί προεβλήθησαν εις 
αυτόν τά έργα «Μπέλλα Ντόνα», «Μιά νύχτα στή Μόσχα» 
καί 'Βλέπε, άκου, σώπα». Σ, Γοριδάρης
Κομοτινή

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά μυστικά τής Έρυ 
θράς θαλάσσης», «Έπί τά ίχνη τών δολοφόνων», «Μά
ννα» μετ’ έπιτυχίας, «Κατάδικος ύπ’ άρ. 90», «Πόρτ Άρ- 
θούρ» καί «01 δαίμονες τών κυμάτων».

Π. Ά&ανασιάδης 
Σέρροτι

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ταγκό νοττοΰρνο», 
«Τό ’τέλος τής κ. Τσενεϋ-, «Χαμπανέρα», «Ζήτω τό 
χιούμορ» καί «Στέλλα Ντάλλας».

Ι1άνϋ·εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Νέμεσις», «Τό με
γάλο όνειρο», «Τά δύο ορφανά» μετ’ εξαιρετικής επιτυ
χίας καί «Βλέπε, άκου, σώπα». Βακιρτξής
Καβάλλκ

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα Ρόδα τ’ ’Απρίλη», 
«Άκου, Βλέπε, Σώπα», «Καταιγίς» καί «Μαροκινή βεν
τέτα».

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σόδομα καί Γό 
μόρα», «Τό αστέρι τοΰ βορρά», «‘Ο δρόμος χωρίς χαρά», 
«Ουράνιες μελωδίες» καί «Πριγκήπισσα τσιγγάνα».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Χαμπανέρα», «Με
γάλη θυσία», «Νύχτες πριγκήπων», «Ό ηρωικός Τόμ», 
«Ό τρόμος τών όρέων» καί «Ταγκό νοττοΰρνο».

ΕάνΒη
Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μπροντουαίϋ μέ- 

λοντυ», «Κατάχρησις εμπιστοσύνης» καί «Μποέμ».
Πάνϋ-εον. Έναρξις μέ τό έργον ‘Ο Ταρζάν καί ή 

θεά τών δασών». Παρασχίδης
Ά p τ «

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Υπηρεσία κατα
σκοπείας», «Γιούλικα», «Ή πριγκήπισσα τής ζούγκλατ», 
«“Ανθρωποι έν πολέμφ», «Ρόζ Μαρί», «Μάλασσες τής

Κίνας», ·Οί λαθρέμποροι τής Σαγκάης», «‘Η ταξειδιιό- 
τις», «Τό ιπποδρόμων τοϋ θανάτου», Άουλιές μέ φούν
τες», «Ρομάνς» καί «Παρίσι». Καρέλης

ΕΝΑΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ό Γκόρντον Τζέννιγκς πού διευθύνει μέ μεγάλη 

δεξιοτεχνία τήν ύπηρεσία «Ειδικών κινηματογραφι
κών λήψεων καί τρύκ» εϊς τά στούντιο Παραμάουντ 
τοΰ Χόλλυγουντ, μας παρουσίασε μιά άπό τις δυ
σκολότερες πλευρές τής έργασίας του στήν ταινία 
«Μπροστά στόν άνεμο» στήν δποία πρωταγωνιστεί 
ή Ντόροθυ Λαμούρ καί οί Τζών Μπάρρυμορ, Τζώρτζ 
Ράφτ, Άκίμ Ταμίρωφ καί Άνρύ Φόντα.

Πράγματι κατά τήν διάρκειαν τοϋ «γυρίσματος» 
τής ταινίας αυτής πού περιγράφει άριστουργηματι- 
κά μιά τρυφερή ιστορία έρωτος καί περιπετειών, ά
νάμεσα σιούς ψαράδες τής ’Αλάσκας, είχε λάβη έν- 
τολή νά κινηματογραφήση ένα <φλέρτ» μεταξύ δύο. 
σολομών.: Ό θηλυκός νά σκάβη τήν άμμο γιά νά 
τοποθετήση τ’ αύγά του, ένώ ό άρσενικός νά περνά 
κατόπιν γιά νά τά γονιμοποιήση

Γιά τή σκηνή αύτή άναγκάσθηκε νά μειαβή στήν 
κομητεία τοΰ Ίνόγιο, πιό μακρυά καί άπό τό Βαν- 
κοΰβερ (Καναδάς) δπου εύρίσκονται τά κρατικά 
ιχθυοτροφεία.

“Οταν έφθασε έκεΐ, έξωπλίσθη μέ μιά κινηματο
γραφική μηχανή ύποβρυχίων λήψεων καί μέ ύπομο- 
νή,.-Ιώβειον κατέστρωσε τά πιό μακιαβελικά σχέδια 
γιά νά έπιτύχη τοΰ σκοπού του. Τό ωραιότερο δέ 
άπ’ δλα είναι δτι τό κατώρθωσε.

Ή ύποβρύχιος σκηνή πού μάς παρουσιάζεται 
στήν άρχή τής ταινίας είναι πολύ σύντομη, άλλά 
πλήρης καί χωρίς «τρύκ·.

Έπί τρεις μήνες ένας δμιλος όπερατέρ καί μη
χανικών κόπιασε έξαιρετικά στήν άγωνη αύτή χώρα 
γιά νά κινηματογραφήση τά άλματα τών σολομών 
δταν άνέρχονται τό ρεΰμα καί τούς άπειρους κινδύ
νους πού τούς άπειλοΰν: πεινασμένες άρκοΰδες. φώ- 
κες, ακόμα δέ καί άετοί. Κυρίως δμως οί άνθρωποι 
πού στήνουν τις παγίδες των κατά τήν έποχή τής 
γονιμοποιήσεως.

Τό μητρικό ένστικτο είναι έξαιρετικά άνεπτυγμέ- 
νο σ’ αύτά τά ψάρια. "Έτσι, βλέπουμε τό θηλυκό σο
λομό νά έπιβλέπη τήν έπώασι τών αύγών του, μόλις 
δέ τά μικρά γεννηθούν, πεθαίνει ήσυχος κοντά των 
ώστε νά μπορέσουν νά ευρουν τήν πρώτη των τροφή 
στό ίδιο του τό σώμα

Ή πρωτότυπη αύτή σκηνή γιά τήν οποίαν τόσον 
έκοπίασε ό Γκόρντον Τζέννιγκς, διαρκεΐ όλίγα μόλις 
λεπτά καί χρησιμεύει ώς πρόλογος τοΰ «Μπροσιά 
στόν άνεμο», τό φίλμ πού σκηνοθετεί ό περίφημος 
δημιουργός τών «Λογχοφόρων τής Βεγγάλης» ’Ανρύ 
Χάτβαϊ

Η ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΙΤΥ ΝΤΑΐΒΙΣ
Μετά τήν καθ’ δλον τόν κόσμον έπιτυχίαν τής ται 

νιας «Ζεζεμπέλ». τής ταινίας ή οποία έπέβαλε πλέον 
τήν Μπαίτυ Νταΐβ.ς ώς τήν μεγαλυτέραν δραματικήν 
ήθοποιόν τοΰ κόσμου ή καλλιτέχνις αύτή «γυρίζει» 
μαζί μέ τόν Έρρολ Φλύν καί τήν Άνίτα Λούϊζ καί 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ περιφήμου άπό τό Δράμα 
τοΰ ΜάγυερΜγκ» σκηνοθέτου Άναιόλ Λίτβακ, τήν 
ταινίαν «Άδελφαί».

Πρόκειται περί ταινίας μεγαλειώδους σκηνοθεσίας 
καί άφθάστου ήθοποιΐας. Άρκεϊ νά σημειωθή δτι μό
νον διά τάς σκηνάς τοΰ σεισμοΰ καί τής μενάλης 
πυρκαίάς τοΰ Σάν Φραντζϊσκο έδαπανήθησαν άνω 
τών fOO χιλιάδων δολλαρίων

Ή είς τήν πόλιν μας προβολή θά τήν κατατάξη 
άσφαλώς μεταξύ τών έμπορικοτέρων ταινιών τής 
έφετεινής περιόδου.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
— Καλλιτεχνικοί γάμο': ‘Ο όνομαστός σκηνοθέτης τών 

«Lac aux dames », Τρικυμία Ψυχώι» καί τόσων άλλων 
φίλα Μάρκ Άλλεγκρέ παντρεύτηκε τόν περασμένο μήνα τή 
νεαρή ηθοποιό Ναντίν Βογκέλ, κόρη τοΰ εκδότη Αυσιέν 
Βογκέλ. ‘Π νΰν κυρία Άλλεγκρέ δέν έχει«γυρίσει».ταρά δυό 
φίλμ ώ; σήμερα: «Παράδοξο δράμα» καί «Συναγερμός 
στή Μεσόγειο».

— Ή Μάε Γουέστ, λένε, σκοπεύει νά γυρίση τή «Με" 
γάλη Αικατερίνη» καί νά παίξη ϋ ίδια τό ρόλο τής Τσα' 
ρίνας. Γιά τούς άμερικάνους τίποτε δέν είναι αδύνατο 
καί πρέπει νά τό πιστέψουμε. Τό ρόλο τής Αικατερίνης 
έπαιξαν, όπως είναι γνωστό, μέχρι τώρα πολλές αρτίστες 
καί ιδίως ή Μαρλέν Ντήτριχ, Έλιζάμπετ Μπέργκνερ, 
Συζάν Βιαντσέττι καί τελευταία ή Φρανσουάζ Ροζαί στόν 
«Σκακιστή».

— 'Ερωτική περιπέτεια καί κατασκοπεία καί λαθρε
μπόριο δπλων είναι τό «Γιβραλτάρ» τοΰ Φεντόρ Όζέπ, 
δπου παίζουν ή Βιβιάν Ρομάνς, ακόμα μιά φορά γοητευ
τική καί προκλητική, ό Ροζέ Ντυσέν, ό Άμπέλ Ζακέν, ό 
“Ερικ Φόν Στροχάϊν, ή Ύβέτ Λεμπόν κ. ά.

— Ή Κριστιάν Μαρντέϊν πού εμφανίστηκε γιά πρώτη 
φορά σέ γαλλικό φίλμ στό «Δράμα τής Σαγκάης» τοΰ 
Πάπστ θά παίξη στόν «Καταραμένο δρόμο» τςΰ ίδιου 
σκηνοθέτη.

— Οί Γάλλοι πανηγυρίζουν. 'Αφού οί άμερικάνοι τούς 
σ.έρησαν τώσα καί τόσα μεγάλα άστρα, τώρα κι’ οί γάλλοι 
πέρνουν δυό πασίγνωστου; ηθοποιούς άπ’ τό Χόλλυγουντ. 
Ή Μαρ έν Ντήτριχ υπέγραψε συμβόλαιο μέ μιά γαλλική 
εταιρεία γιά νά«γυρίση»ένα φίλμ τό Φθινόπωρο. Ή Γκρέϊτ 
Μούρ, μέ τό χρυσό λαρύγγι γυρίζει κι’ολα στή Γαλλία τή 
«Λουΐζα», έν άπ' τά μεγαλύτερα γαλλικά φίλμ, σκηνοθε
τημένο μ’ εξαιρετική μεγαλοπρέπεια άπ’τόν Άμπέλ, Γκάνς 
κατά τό μουσικό ρομάντσο τοΰ Γκυστάφ Σαρπαντιέ, μέ 
τόν περίφημο γάλλο άοιδό Ζώρζ Γίλλ, τόν Άντρέ Περνέ, 
άλλο μεγάλο όνομα τής γπλλική; λυρικής σκηνής, τή Συ
ζάν Ντεπρέ, τή Ζινέτ Λεκλέρ, ιόν Λέ Βιγκάν κ. ά.

— 'Ένα παθητικό δράμα είναι τό «Ρυάκι». Τό σενά
ριο έχει παρθή άπ’ τόν Πιέρ Βόλφ. Οί διάλογοι τοΰ Μι
σέλ Ντυράν («Τρεις... Έξι... ’Εννέα...»). Σκηνοθέτης ό 
Μωρίς Λεμάνν (τοΰ «Ταχυδρόμου τής Λυών·). Ή ανε
ξάντλητη Φρανσουάζ Ροζαί, ό πάντα καλός Μισέλ Σιμόν, ι 
ή νεαρώτατη Γκαμπύ Συλβιά, ό Πώλ Καμπό, ή Ζινέττ 
Λεκλέρ (ή έπιτυχία της στις «Φυλακές χωρίς σίδερα » τής 
άνοιξε καρριέρα) πρωταγωνιστούν.

— «Ήμουν τυχοδιώκτις» λέγεται τό φιλμ τοΰ Ρ. 
Μπερνάρ όπου πρωταγωνιστούν ή Έντβίζ Φεγιέρ. ό Ζάν 
Μυρά, ή Μιλλύ Ματί, ό Ζάν Μάξ, ή Μ. Μορενό κ. ά.

— Ό Μαρσέλ Καρνέ γνώρισε τήν ταχύτατη έπιτυχία. 
Άλλά είναι κΓ ακούραστος. Μετά τό εξαιρετικό «Quai 
des brumes» γυρίζει τό τέταρτο φίλμ του: «Ξενοδοχείο 
τοΰ Βορρά». Δέν είναι κΓ αΰιό δράμα. Είναι μιά δψις 
τής ζωής παρμένη μ’ αίσ οδοξία καί χιούμορ. Ό Καρνέ 
διάλεξε πάλι τούς συνεργάτες του μέ τέχνη: Ή Άννα
μπέλλα κΓ δ Λουΐ Ζουβέ-σέ μιάν άσυνήθισιη όψη κρατούν 
τού; πρώτους ρόλους. Παίζει ακόμα κΓ ή Άρλεττύ πού 
σχηματίζει μέ τό Ζουβέ ένα άπρόοπτο καί γραφικό ζευ- 
γάρι-κι’ ή Πωλέτ Ντυμπό. Δυστυχώς μέσα στήν καλή αύτή 
ταινία ύπάρχει κι' ό Ζάν Πιέρ Ώμόν-καί δέ θάχη τό μι
κρότερο ρόλο.

— Ό ήρως τοΰ Μάρνη» είναι ένα δραματικό έπεισό- 
δ.ο τοΰ πολέμου, πού σκηνοθέτησε ό Άντρέ Ύγκόν. Οί 
συνέπειες τοΰ πολέμου πάνω στις χωρικές οικογένειες ζω
γραφίζονται ζωηρά. ‘Ο έξαίρετος Ραιμύ, ό γερμανός 
Μπάσσερμαν, ή Ζερμαίν Ντερμόζ, ό Μπερνάρ Λανκρέ, ό 
Πώλ Καμπό, ή Ζακλίν Πορέλ, δ Ζάν Τουλοΰ κρατούν 
τούς πρώτσυς ρόλους.

— ‘Ο γνωστός μας Άλφρεντ Ρόντε μέ τήν τσιγγάνικη

ορχήστρα του θά «γυρίση» τό «Γαλάζιο Δούναβι» μέ τήν 
Κοντσίνα Μοντενέγκρο καί τό Ζοζέ Νογκέρο.

— Ό σκηνοθέτης κΓ οί ηθοποιοί τοΰ «Φυλακές χωρίς 
σίδερα» ξαναβρίσκονται στή «Σύγκρουση». Πραγματικά ό 
Λεονίντ Μογκύ «γυρίζει»τό φίλμ αύτό μέ τήν Κορίν Λυ 
σαίρ, τή θαυμάσια αποκάλυψή του, τήν Άννί Ντυκώ, τή 
Μαργκερίτ Πιερρύ, τό Ρολέ Ντυσέν. Σ' αύτούς προσθέ- 
τονται τώρα καί οί Ραϋμόν Ρουλώ, ό εξαίρετος Ζάκ Κο
πώ, ή Πωλίν Καρτόν, ό Νταλιό, ό Άρμάν Μπερνάρ, ό 
Κλώντ Ντωφέν. Τό φίλμ αύτό-έξαιρετικά φροντισμένο- 
είναι ένα ψυχολογικό δράμα, μιά σύγκρουση άνάμεσα σέ 
δυό άδερφές, τή Ντυκώ καί τή Λυσαίρ. Ή έπιτυχία τών 
άλλων φίλμ τοΰ Μογκέ προλέει τήν τύχη τής «Σύγ
κρουσης».

— Τό «Accord final» συγκεντρώνει πολλά «πρώτα». 
Είναι το πρώιο φίλμ τοϋ I. Μπαί. Τό πρφτο γαλλικό 
φίλμ τής Κ. Φόν Νάγκυ μετά τό «Λευκό φορτίο» καί τήν 
επάνοδό της άπό τή Γερμανία. Τό πρώτο φίλμ τοΰ Ζώρζ 
Ριγκώ («Φόβος»,«Νύχτες Φωτιάς», «Νοσταλγία») μετά τήν 
επάνοδό του άπ’ τήν 'Αμερική δπου έμεινε κάμποσους 
μήνες χωρίς νά«γυρίση» τίποτα.Στή μουσική κΓ αισθημα
τική αύτή κωμωδία-ότου θ’ ακούσουμε Πουτσίιι Μπετό
βεν, Ρίμσκι Κορσακώφ-παίζουν κοί οί: Ζύλ Μπερρύ, Ά- 
λέρμ, Ζάκ Μπωμέρ, Ζωζέτ Νταί, Νάν Ζερμόν, Αίμός.

— Ένα φίλμ ποΰ αρχίζει σάν ελαφριά κωμωδία, συ
νεχίζεται σοβαρτότερο καί τελειώνει σ’ ένα δυνατό δράμα 
είναι τό «Μετροπολιταίν» δπου δ σκηνοθέτης Μωρίς Κάμ 
-είναι τό πρώτο του φίλμ-έτιχειρεΐ μιά μελετημένη ανά
λυση ηθών καί χαρακτήρων. Πρωταγωνιστεί ό Άλμπέρ 
Πρεζάν μέ τήν τόσο εξελιγμένη Ζινέτ Λεκλέρ.

— ‘Ο γνωστός συγγραφέας Σάρλ. Μερέ καί ό συνάδελ
φός του Πώλ Σιλλέρ καταπιάστηκαν μέ τό γύρισμα τοΰ 
«Σέργιου Πανίν» κατά τό μυθιστόρημα τοΰ Χλιαρού Ζώρζ 
Όνέ. ‘Η Φρανσουάζ Ροζαί δημιουργεί έναν καλό ρόλο. 
Τόν πρίγκηπα Πανίν ύποδΰεται ένας άληθινός πρίγκηπας 
ό Γιοΰκκα Τρουμπετσκόί-φαντάζομαι πώς τό > «γαλάζιο» 
αίμα του θάναι τό μόνο κινηματογραφικό προτέρημά του. 
Παίζουν άκόμα ή Σύλβια Μπατάίγ κι’ ή Άντρέ Γκίζ.

— Άκόμα ένα φίλμ τοΰ Μπουμπούλ μέ σκηνοθέτη 
τό Ζάκ Ούσσέν τών «“Ασσων τής κομπίνας·. ‘Ο Ζώρζ 
Μιλτόν παίζει ένα σωφέρ ταξί, παντρεμμένο μέ μιά ρωσ- 
σίδα πριγκίπισσα. Μαζί του παίζει-ξαναγυρνώντας στά 
γαλλικά στούντιο-ή Ίρέν ντέ Ζιλαχύ ή θριαμβεύτρια τής 
«Πάπρικας», ή Μισέλ Άλφά, ό Ζάκ Βαρέν, ή Μάντυ 
Μπερρύ κ.ά. Ό τίτλος τοΰ φίλμ είναι «Πρίγκηψ Μπου
μπούλ».

— Ή ύπόθεσις τοΰ τελευταίου φίλμ τοΰ Ραϋμόν Μπερ
νάρ «Οί όμηροι» αρχίζει στις άρχές τοΰ πολέμου σέ μιά 
μικρή πόλη καί τελειώνει μέ τή νίκη τοΰ Μάρνη. Αύτή 
τή φορά δέν πρόκειται γιά τό μέτωπο άλλά γιά τά μετό
πισθεν καί τήν αγωνία μά καί τό μεγαλείο μιάς μικρής 
πόλης, πού δοκιμάζει τόν κατακλυσμό τής παγκόσμιας 
σφαγής. Ή ταινία συγκεντρώνει μερικούς άπ’ τούς καλύ
τερους γάλλους ηθοποιούς: Ή Άννί Βερναί, ή νεαρώτατη 
αποκάλυψη τοΰ «Ταρακανόβα», ό έλάχιστα γνωστός μας 
Ζάν Πακί, ό Ντορβίλλ, δ Πιέρ Λαρκέ, ό Σατυρνέν 
Φσμπρ, ό Σαρπέν, ή Μαργκερίτ Πιερρύ, δ Πιέρ Λαμπρύ. 
Τό διάλογο τοΰ φίλμ έγραψε δ γνωστός ’ συγγραφέας τοΰ 
«άγριμιβΰ» Άνούίγ.

— Άρχισε τό γύρισμα τοΰ «Ανθρώπινου κτήνους» 
κατά τό μυθιστόρημα τοΰ Ζολα μέ σκηνοθεσία τοΰ μεγά
λου Ζάν Ρενουάρ. Ό ρεαλιστής Ζολά μεταφέρεται στήν 
οθόνη απ' τόν ρεαλιστή Ζάν Ρενουάρ. Αυτός μέ τόν Ζάν 
Γκαμπέν, τή Σιμόνη Σιμόν καί τό Λβντοΰ (τής Γαλλ. Κω
μωδίας) θ’ άποδώσουν-είναι βέβαιο-κατά τόν καλύτερο 
τρόπο τό σκοτεινό ψυχολογικό αύτό δράμα.
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ΦΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ

ΝΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΟΥΝ... ΟΥΪΚ ΕΝΤ
"Εχετε προσέξει ένα πράγμα ; ’Ασφαλώς δχι. Καί 

δμως είνε τόσο έξώφθαλμο. Ρωτάτε διαπορώντας 
περί τίνος πρόκειται ; Νά σας τό ποΰμε, γιατί δέν 
θά τό βρήτε δσο κΓ άν. .πονοκεφαλήσετε.

"Αλλοτε, τά Σαββατοκύριακα, ήταν ό .. Άμηττός 
τών Κινηματοθεατρικών ταμείων. "Ολοι οί συμπολΐ- 
ται συνωστίζοντο σαρδεληδόν έμπρός καί γύρω άπ* 
αύτά, δτι κι’ άν ήταν ή προβαλλομένη ταινία. Ό Κι
νηματογράφος άποτελοΰσε τό...μοναδικόν μέσον δια- 
σκεδάσεως τής άνίας των, τό τερπνότερον ο’ικογε 
νειακόν καταφύγιον καί τό μάλλον άνέξοδον. ’Από 
τίνος δμως, θαρρείς καί ή άντιλήψεις τοΰ κοινού 
άλλαξαν, ή δ,τι κατά τά Σαββατοκύριακα οί κίνημα 
τογραφικές σάλλες... προσβάλλονται άπό κάποια .. 
έπιδημική νόσο, τό κοινό τις άποφεύγει δσο καί 
τό λιβάνι δ Σατανάς, αί δέ ώραΐαι ταμίαι μάτην 
περιμένουν τήν πολιορκίαν τών θαυμαστικών βλεμ
μάτων τών νεαρών, μεσοκόπων, άλλά καί γηραιών 
θαυμαστών των... Άλλά μήπως τό ίδιο δέν συμβαί
νει καί τή... Δευτέρα, όπόιε σάν πρεμιέρα ποΰ είνε, 
άκόμη άσφυκτικώιερη έπρεπε νά παρατηρήται ή 
συρροή τοΰ κοινού ;

Βέβαια, ό άριθμός τών πραγματοποιουμένων έ- 
βδομαδιαίως είσιτηρίων, δέν ύφίσταται τή μείωσι 
έκείνη, πού θά δικαιολογούσε τό φόβο τής μετα
στροφής τής προτιμήσεως τοΰ κοινοΰ πρός τάς ώραίας 
σκιάς τής όθόνης. Ωστόσο αύτό τό κακό, πού φαί
νεται νά βαίνη αύξανόμενο, άρχίζει νά μάς άνησ_>· 
χεϊ. Καί ξέρετε ποΰ όφείλεται; Στήν έκτασι πού άρ
χισε νά λαβαίνη το έβδομαδιαΐο οϋΐκ-έντ καί στόν 
τόπο μας. Άλλοτε, έκεΐνοι πού έξεστράτευαν τά 
Σαββατοκύριακα ήσαν έλάχιστοι καί πεοιώριζαν τις 
έκδρομές τους κατά τούς μήνας καί τάς έβδομάδας 
τοΰ άφορήτου καύσωνος. Τώρα έννοεΐ νά κάνη τή 
Σαββατοκυριακάτικη έκδρομή της καί ή κουτσή Μα
ρία, άκόμα καί δίαν δ καιρός άπειλεΐ νά ξεσπάση 
σέ θύελλα.

Άλλοτε, ή νεαρά Κλυταιμνήστρα, έπίδοξος μο 
δίστρα, κορδελιάστρα, ή καπελλοΰ, άρχιζεν άπό τήν 
Παρασκευή νά τρώγεται τόν παστουρματζή, κτίστη, 
τσαγκάρη ή μαραγκό πατέρα, άδελφό ή καί .. έπί· 
δοξο σύζυγο.

— Μιστόκλη, πατερούλη, μαννοΰλα μου, ή ξέρω 
γώ πώς άλλοιώς τήν Κυριακή θά πάμε στό Σινεμά 
6; Παίζει ή Ντόροθυ Λαμούρ ένα έργο ζούρλια! . Ναι 
χρυσέ μου;

Καί μ’ ένα τακερό βλέμμα άπέσπα τή συγκατά- 
θεσι. Τώρα τά πράγματα μετεβλήθησαν.

Ή κυρά Καλλιρρόη δέν παρακαλεΐ τόν ’Ιορδάνη 
της νά πάνε τήν Κυριακή στό Σινεμά νά ξεδώσουν 
λίγο καί τά καϋμένα τά παιδιά πού τά μούχλιασε ή 
κλεισούρα. Απλώς έπιτάσσει:

— "Ακούσε δώ Ιορδάνη. Νά πάρης καμμιά όκα- 
δίτσα κυμά, λίγες μαρίδες, τυρί, ραπανάκια καί σα
λατικά νά πεταχτοΰμε τήν Κυριακή ώς τή Βάρκιζα, 
τό Μπραχάμι ή τά Σούρμενα νά άναπνεύσωμε λίγο 
καθαρός άήρ ένεκα πού είνε κοί ή Πόπη λίγο φιλά- 
στενη.

— Μά ρέ γυναίκα, έγώ μιά Κυριακή περιμένω νά 
ξαπλωθώ καί νά ξεκουραστώ λίγο καί μοΰ λές νά 
ξεθεωθώ, νά στραπατσαρισθώ στ'αύτοκίνηιο· Δέν 
παίρνεις τά παιδιά νά πάς σέ κάνα Σινεμά λέω γώ. 
Άλλωστε γιά δές καί τόν καιρό, τί άέρα θά πά
ρουμε πού θά μάς κλείση σέ καμμιά παληοταβέρνα;

Άλλά ή Καλλιρρόη είνε άνένδοτος. Στόν Κινη
ματογράφο πάει κανείς δποτε νάνε, ένώ στήν έξοχή 
δέν τοΰ μένει καιρός παρά μιά Κυριακή.

"Ετσι δ σύζυγος, δτι κΓ άν είνε καί σ’ δποια τάξι

ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
0 ΧΟΒAPT ΧΙΟΥΖ_Κ61 0 ΚΟΡΡΙΓΚΑΝ
Ό Ούΐλλιαμς Ούέλμαν, ό σκηνοθέτης τοΰ 

«Αιχμάλωτοι τοΰ αϊθέρος», μιας έγχρωμης ται 
νιας πού «γυρίζεται» στά στούντιο «Παραμά 
ουντ» καί τής όποιας οί έξωτερικές σκηνές έχουν 
σχεδόν τελειώσει, άκολουθεΐ στή δημιουργία 
αύτή τις τελευταίες προόδους τής άεροπορίας, 

’Έτσι βλέπουμε ώρισμένες τολμηρές άερο- 
πορικές σκηνές μέ τούς Χόβαρτ Χιούζ καί Κόρ- 
ριγκαν, τών όποιων τά κατορθώματα είναι 
άκόμη τόσον πρόσφατα.

Άπό έξ μηνών ό Ούέλμαν έργάζεται έντα- 
τικά γιά τήν πραγματοποίησι αύτοΰ τοΰ φίλμ, 
πού δταν προβληθή θά έχη δλη τήν άπαιτοο- 
μένη έπικαιρότητα στό κεφάλαιο τών τελευ
ταίων κατακτήσεων τής άεροπορίας.

Ή έξέλιξις τής άεροπορίας άπό τήν έποχή 
τής πρώτης πτήσεως τών άδελφών Ρά'ίτ, τόν 
Δεκέμβριον τοΰ 1903 καί μέχρι σήμερον, περι- 
γράφεται λεπτομερέστατα στό «Αιχμάλωτοι 
τοΰ αίθέρος».

Ή μεγαλειώδης αύτή άνασκόπησις θά έκ- 
πλήξη άκόμη καί τούς ειδικούς, μέ τήν ειλικρί
νεια, τήν δΰναμι καί τή συναρπαστική δράσι 
της πού ώμορφαίνει άκόμη περισσότερον μέ τά 
θαυμάσια χρώματα.

Οί Φρέντ Μάκ Μουρραίη, Ραίη Μίλλαν καί 
Λουΐζα Κάμπελ, περιστοιχιζόμενοι άπό πολ
λούς άλλους ήθοποιούς καί τούς μεγαλυτέρους 
άσσους τής άμερικανικής άεροπορίας, είναι οί 
κυριώτεροι έρμηνευταί, τής καταπληκτικής αύ- 
τής έποποιΐας τοΰ αϊθέρος.

Η ΣΙΡΛΕΎ ΤΕΜΠΛ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΚΙΝΕΖΙΚΑ

Ή Σίρλεϋ Τέμπλ πού παίζει τόν ρόλο μιας μικρής ορ
φανής Κινεζοπούλας στήν ταινία Η ΜΙΚΡΑ ΛΑΘΡΕ- 
ΠΙΒΑΤΙΣ» αναγκάσθηκε νά πάρη έπί 3 μήνες μαθήματα 
άπό Κινέζο Καθηγητή γιά νά μπόρεση νά όμιλήση καί νά 
τρτγουδή -η στή γλώσσα τοΰ Ούρανίιυ Κράτους δπως τό 
άπαιτοΰσε ό ρόλος της.

Τά κατάφερε δέ τόσο ωραία μέ τις &00 λέξεις πού 
έμαθε ώστε είχε τό θάρρος, κατά τά διαλείμματα τοΰ 
«γύρισμα-ος» ν' άνοίγη συζήτησι είς άπταιστον.. .κινεζικήν 
μέ τούς κιιέζους κομπάρσους πού έταιζαν στήν ταινία

κΓ άν άνήκη πείθεται. Καί ή πόλις τήν Κυριακή έρη' 
μοϋται, φυσικά δέ καί οί Κινηματογράφοι Τό Σαβ’ 
βατόβραδο γιατί ή οικογένεια θά κοιμηθή ένωρίς- 
Τήν Κυριακή γιατί δ κόσμος λείπει καί τή Δευτέρα, 
διότι μετά τό ξεθέωμα τής έκδρομής, ύπό τάς συν
θήκας πού γίνονται στήν 'Ελλάδα θέλουν δλοι.... ξε
κούρασμα.

"Ετσι, λοιπόν, καί μέχρις δτου ή μόδα. . περάσει, 
οι Κινηματογράφοι θά χάνουν ένα μέρος τής πελα
τείας των τά Σαββατοκύριακα. Πριν λοιπόν... τό 
κακό μεγαλώση άς ληφθή πρόνοια έξουδετερώσεώς 
του. Άς καθιερώσουν καί οί... Κινηματογράφοι τό 
ούΐκ έντ τους. Άς κόβουν ύπό μάλης τήν... δθόνην 
καί τά μηχανήματα προβολής μετά τών καθισμάτων 
καίάς.. Εγκαθίστανται στίς·.. έξοχές...

Ο ΑΛΙΤΗΡΙΟΣ

ΓΚΑΝΓΚΑ ΝΤΙΝ
Μιά πραγματική πόλις που κτίϋϋ'ηκε 

γιά δύο μόνον μήνας.
Στις άπότομες πλαγιές τής Σιέρρα Νεβάδα «φυ· 

τρώνει» κυριολεκτικά μιά πόλις, πού άπέχει 185 χιλμ 
άπό κάθε πολιτισμένο κέντρον: είναι ή Γκάνγκα 
Ντίν ή νέα άμερικανική «πόλις μανιτάρι·.

Διαφέρει δμως πολύ άπό τις άλλες πόλεις. ’Εκεί 
δέν ύπάρχουν προβλήματα άνεργίας, γκάνγκστερς, 
γάμοι, γεννήσεις καί γραπτοί νόμοι. Έν τούτοις έ- 
πικρατεΐ άπόλυτος τάξις.

Τό ένα τρίτον τής Γκάνγκα Ντίν θ’ άποτελεΐται 
άπό άμερικανικά έξοχικά σπιτάκια «μπανγκαλώ», 
δπου θά μένουν οί ήθοποιοί καί τό ύπόλοιπον θ’ ά- 
ναπαριστά τά ινδικά χωριά Μποχάρα καί Μοΰρι.

Ή Γκάνγκα Ντίν έκτίσθηκε γιά τήν κινηματογρά
φησή τής περίφημης μπαλλάντας τοΰ Ρούντγιαρ Κί- 
πλιγκ.

'Εκτός τών πρωταγωνιστών: ΚάρυΓκράντ, Ντούγ- 
κλας Φαίρμπανξ (υίοΰ) καί Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν ή 
διανομή περιλαμβάνει περίπου 1.500 άλλους ήθοποι
ούς, 20 έλέφαντας, 150 άλογα καί δλα τ’ άπαραίτη- 
τα έφόδια γιά τήν άνσπαράστασιν ένός ινδικού χω_ 
ριοΰ καί ένός άγγλικοΰ φυλακίου, στά σύνορα τοΰ 
Θιβέτ.

Δύο χιλιάδες άνθρωποι θά ζήσουν έκεϊ έπί δύο 
μήνας Ή πόλις θά έχη τό ταχυδρομείου της καί 
συνεπώς καί τό έπίσημον δνομα Γκάνγκα Ντίν.

Δέν πρέπει δμως νά νομίση κανείς δτι ή πόλις 
αύτή κτίζεται τυχαίως. Άπό ένός ήδη χρόνου, δ καλ
λιτεχνικός διευθυντής Βάν Νέστ Πόλγκλεζ καί δ 
πρώτος του βοηθός Πέρρυ Φέργκυσον καταστρώνουν 
σχέδια γιά τήν άνέγερσιν τών δύο πόλεων. Γιά τό 
μέρος δπου θά κατοικήσουν ήθοποιοί καί τεχνίται, 
πρέπει νά κτισθοΰν, έκτός άπό τά σπίτια, μία τρά
πεζα καί ένα έστιατόριον. Πρέπει νά ληφθή ύπ’ δψιν 
δ φωτισμός καί ή θέρμανσις. Νά ύπάρχη κατάστημα 
δπου ν’ άγοράζη κανείς τσιγάρα, καπνό, ροΰχα καί 
τέλος κέντρον διασκεδάσεως, χοροΰ κλπ.

«θά είμεθα υποχρεωμένοι νά παράγωμεν έμεΐς οί 
ίδιοι τό ήλεκτρικό ρεΰμα—έδήλωσεν σέ δημοσιογρά
φους ό Πόλγκλεζ—χρησιμοποιοΰντες ειδικές γεννή
τριες, έπάνω σέ καμιόνια- Πρέπει έπίσης νά προμη- 
θευθοΰμε μεγάλες ποσότητες καθαροΰ ποσίμου νε- 
ροΰ. Ή άσθένεια ένός πρωταγωνιστοΰ σημαίνει γιά 
μάς μεγάλη ζημία Κάθε δύο ήμέρες τά φορτηγά θά 
μάς φέρνουν μέ τά ψυγεία κρέας, γάλα καί λοιπά 
τρόφιμα». ;

Έν τούτοις δ Πόλγκλεζ δμολογεΐ δτι δλα αύτά 
δέν είναι τίποτε έμπρός στίς δυσχέρειες πού θά συ
ναντήσουν γιά νά διακοσμήσουν τά διάφορα κατα
στήματα τών Ινδικών χωρών Μποχάρα καί Μοΰρι. 
♦ θά πρέπη νά μεταφέρουμε μέ φορτηγά, άπό πολύ 
άνώμαλούς δρόμους, έπιπλα άκριβά γιά τήν έπίπλω- 
σι τοΰ παλατιοΰ τοΰ Μαχαραγιά».

'Εκτός άπό τά δύο Ινδικά χωριά καί τό παλάτι 
έπάνω στό λόφο, θά κτισθή καί ένα φυλάκιον τοΰ 
άγγλικοΰ άποικιακοΰ στράτοΰ μέ γήπεδον άσκήσεων 
καί στρατώνας Τίποτε δέν έχει άφεθεΐ στήν τύχη.

Τό «γύρισμα» τής ταινίας «Γκάνγκα Ντίν» έχει 
ήδη άρχίση ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Ζώρζ Στήβενς. 
"Οταν άποπερατωθή τό φιλμ καί δλος αυτός 6 κό
σμος καλλιτεχνών καί τεχνιτών έγκαταλείψη τήν έ- 
φήμερη αύτή πόλι. θά έχη προστεθεί μιά άκόμη στίς 
τόσες «πόλεις - φαντάσματα» πού δημιουργήθηκαν 
κατά τήν έποχή τής έξορμήσεως τοΰ χρυσοΰ. "Οταν 
άργότερα κατασκεοασθοΰν αμαξιτοί δρόμοι στή Σι
έρρα Νεβάδα οΐ περιηγηταί θά συναντούν έκπληκτοι 
τά ύπολείματα μιας πόλεως πού έζησε μόνον δύο 
μήνας.

Η ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
"Υστερα άπό διακοπές στή Γαλλία καί τό 

«γύρισμα» μιας ταινίας στά Παρισινά στούντιο 
ή Άνναμπέλλα έπιστρέφει στό Χόλλυγοοντ 
δπου πρόκειται ν’ άρχίση μιά νέα ταινία.

Στήν Νέα Ύόρκη ή προβολή τοΰ κολοσσοΰ 
«ΣΟΥΕΖ» προεκάλεσε τά ένθουσιώδη σχόλια 
τοΰ άμερικανικοΰ τύπου γιά τόν ρόλο πού δη
μιουργεί ή Άνναμπέλλα στή μεγάλη αύτή ται
νία.

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΤΑ ΝΑΝΟΙ

Ή Άδριανή Κασελότι ή δποία τραγουδεΐ εις τήν 
περίφημον ταινίαν τοΰ Ντίσνεϋ «Ή Χιονάτη καί οί 
έπτά νάνοι», ένήγαγε τόν γνωστόν σκηνοθέτην-δη- 
μιουργόν τών λεγομένων «Τρελλών συμφωνιών» κ. 
Γουώλτ Ντίσνεϋ, ζητούσα άποζημίωσιν 60 χιλιάδων 
λιρών.

'Επίσης δ άοιδός καί ήθοποιός τής αύτής ταινίας 
Χάρρυ Στόκγουελ ζητεί άπό τόν Ντίσνεϋ άποζημίω- 
σιν 40 χιλιάδων λιρών.

Καί οί δύο καλλιτέχναι ισχυρίζονται δτι δ Ντί· 
σνεϋ παρέβη τούς δρους τών συμβολαίων των καί 
έκμεταλλεύεται τά τραγούδια των, χωρίς τήν άντί- 
στοιχον άποζημίωσιν.

Ό δικηγόρος τοΰ Ντίσνεϋ έδήλωσε σχετικώς^δτι 
δ πελάτης του ήδύνατο νά κάμη οίανδήποτε χρήσιν 
ήθελε τών τραγουδιών τά όποια ύπάρχουν είς τάς 
ταινίας του χωρίς ν’ άποζημιώση τούς δύο καλλιτέ- 
χνας, οί όποιοι ήσαν άγνωστοι, πριν τούς άνασύρη 
είς τήν έπιφάνειαν.

ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΤΟΝ ΑΜΙΤΣΙ
Έτελείωσεν καί προβάλλεται στούς μεγα

λυτέρους κινηματογράφους τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών τό φιλμ «ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ» 
τοΰ όποίου ή ύπόθεσις είναι έμπνευσμένη άπό 
τήν άθλίαν ζωήν τών μεταναστών καί τήν πρώ- 
την των έπαφήν μέ τήν Αμερική, τήν δεύτερη 
πατρίδα των.

Πρωταγωνιστούν ό Ντόν Άμίτσι καί ή χα
ριτωμένη Άρλην Γουέλαν πού έσημείωσε πρω
τοφανή έπιτυχία στόν «Κουρσάρο».

ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΝΤΟΡ. ΛΑΜΟΥΡ

Στήν υπέροχη ταινία «ΤΟ ΡΟΔΟΝ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ» 
μέ πρωταγωνιστάς τήν Ντόροθυ Λαμούρ καί τόν Ραίη 
Μίλλαν ή οθόνη μάς παρουσιάζει μιά έντελώς νέα εικόνα 
τού Μεξικού χωρίς αγρίους ληστάς καί βλοσυρούς έπανα- 
στάτας, άλλά μέ γελαστές σενιορίτες, λικνιστικές ρούμπες 
καί μαγευτικά τοπεϊα.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διά τήν χειμερινήν περίο
δον πΛήρες μηχάνημα δμιλοϋντος Cinemecca- 
nica μοντέλο 1938 μετά μηχανής προβολής, 
εΐς τιμήν αυμφίρουααν. Πληροφορίαι : Εύ& 
θ^ομόπονλον, Δε^άάειαν.



Άφοΰ την πρώτην 
έβδομάδα έπραγματοποίηαε

58/ΐ5
Είοιτήρια ό

ΕΝΑΕ ΜΕΓΑΑΕΙΠΔΗΙ ΚΟΛΟΣΣΟΣ

ρεκόρ τό όποιον ούδεμία ταινία δεν έφθασε είς τό 
παρελθόν η πρόκειται νά φθάοη είς τό μέλλον.

ΤΑΙΝΙΑ Τ Η X

καϊ την δευτέραν έβδομάδα 
έρχεται θριαμβευτής μέ 
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