
Ο γοητευτικός Τζών Μπόλς καί τό νέο άηδόνι τής όθόνης Γκλέντης Σβάρτου, τής Μετροπό· 
λιταν Όπερα τής Νέας Ύόρκης στήν έξαιρετική μουσική ταινία ΡΟΖΙΓΑ που θά προβληθή τήν 

Δευτέραν εις τό Πάνθεον·.
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Η ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΛΩΤΟΣ

ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ
ΡΑΙΜΥ 

ΖΥΛ ΜΠΕΡΡΥ 
έσκόραισαν χείμαρρο ενδνμίας 

σεά δύο ΐαυτοχρόνως 3{ινηματοδέατρα 

ΑΤΤΙΚΟΝ - ΚΡΟΝΟΣ 
με Ιονς άνεκδιήγητονς

ΒΑΣΙΛΕΙΣτου ΣΠΟΡ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΕΙΣ ΤΟ ***■· Ι·Ξι«»9
έμφανι^ειαι ή ϊόσον αναμενόμενη ϊαινία Ιης 

ντιανα νταρμπιν 

ΕΚΑΤΟ ΑΝΑΡΕί ΚΙ'ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ
ΤΑΙΝΙΑΙ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
ΚΑΙ

ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ10- ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛ. 24-339



Μιά αναμφισβήτητος σέ καλλιτεχνικότητα και έμπορικότητα Κιν)φική άξία! 

"&να φ'ιμμ έρωζος και δράσεωςΐ 
έΚαδήηονζος και αύζοΰνσίας!

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ

Μέ τήν βασίλισσα τής ώμορφιάς Τον νέον γόητα

AQPETTA ΓΙΟΥΓΊΚ PITSAF ΓΚΓΥΝ
και τούς

2ΜΠΡΕΎ· ΣΜΙ® - ZQPZ ΣΟΝΤΕΡΣ
Ή έντός τών ήμερων προβολή στάς ’Αθήνας 

θά έπισφραγίση τήν παγκόσμιον έπιτυχίαν του!
' Α,ηοκλειστικότης Έκμεταλλεύσεως

ΣΚΟΥΡΥΣ.,Φ,ΙΛΜΣ.,
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (KOMNHNQN 5)

- ------------------------- ----------------
3£%(ΰδ 1ά >Φι^μ coov μένουν άδάναζα!

"Ενας Κινηματογραφικός Κολοσσός δράσεως, δέματος, πΐριπετείας!

■Ο ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ·
Άπό τό πολύκροτο μυθιστόρημα τοΰ ΣΤΗδΕΝΣΟΝ μέ τούς 

ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΑΞΤΕΡ - ΑΡΛΙΝ ΓΟΥΕΛΑΝ - ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΑΡΤΟΛΕΜΥ 
‘Ένα έργο-μεγάλο, τοΰ όποιου ή έντός ολίγων ημερών προβολή του θ’ άφήση έποχή ! 

Άποκλειστικότης Έκμεταλλεύσεως 

ΣΚΟΥΡΟΣ ΦΙΛΜΣ ο.ε.
ΣΤΑΔΙΟΥ 45- ΤΗΛ. 21*824 -ΑΘΗΝΑΙ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΗ ΒΕΣΣΑΑΟΗΙΚΗ (KOMNHNQN 7)
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*&C Ιαινια

ΓΊΓΑΣ 
μέ 2όν yiyavta copwta- 

μωνιβιήν 2ης 

ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝΝ

Μ:

και 2ην χαρίζωμένην

ΟΛΙΒΙΑ
ΝΤΕ ΧΑΒΙΛΛΑΝΤ
άφοΰ έ copayμαζοζοοίηο εν

σζόν “ΟΡΦΕΑ» ’δΉδηνών 102.531 εΐΰΐζήρια
(3 Έβδομάδας)

σζό “ΣΠΛΕΝΤΙΤ» άίΐειραιως 19.330 *
σζην “ΤΙΤΑΝΙΑ” - ΠΑ ΤΕ £)εσ] νίκης 32.350 >

(3 Έβδομάδας)

άάροβάμρεζαι διά 4ην και 3ην εβδομάδα εις 2ό “ΟΥφΑ» 

ΚΥΒΕΛΗΣ με μεμάρην κοσμοβυρροην και συνεχίζει 
δριαμβενζικώς 2ην ωορείαν 2ης, ωρός δημιουργίαν ένός 
ρεκόρ 2ό δίΰοιον ονδεμία άμμη 2αινία εις 2ό μέρρον ζερό- 

κειζαι νά καζαρρϊψη.
r"WAZRNER BROS - FIRST NATIONAL FILMS 

HELLAS a.e

Σαρα Μπουαγιέ
στό στοίχεΐο τον

ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΦΙΛΜ 
ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
πού τδγραιμε ό Γάλλος αυγγραφεύς

Ανρυ Μπερνςταϊν

ΘΥΕΛΛΑ
(O'RAGE)

Συμπράττουν:

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΤΕΡΙ, Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΩΜΟΡΦΙΑ

ΜΙΣΕΛ ΜΟΡΓΚΑΝ 
και ΛΙΖΕΤ ΛΑΜΒΕΝ

Σ ΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: MARK ΑΛΛΕΓΚΡΕ

Η ΜΟΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΥΡΙΣΘΕΙΣΑ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΤΡΙΕΤΙΑΝ 

ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΡΑ ΜΠΟΥΑΓΙΕ

ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΜΕ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ 
ΕΙΣ ΤΟ

—II ■“ Ε2 S I— 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ 

Ε/ΛΛΛ. Λ. ΙΚΟΑΟΓΗΡΟΣ
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 18 — ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 28-781-

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ : “ΚΑΛΟΓΗΡΟΜΑΝ,,



Mlft ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ 
ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Ό αιώνιος εραστής!
και αγαπημένος τών γυναικών

ΡΟΑΟΛΦΟΣΒΑΛΕΝΤΙΝΟ
ά π έ Ο α ν ε;; ;

ΝΑΙ
θά σάς εϊπουν δσοι βλέπουν κάθε χρόνο 
χιλιάδες'γυναϊκες νά στολίζουν μέ άνθη 
τόν τάφο του. ...

ΟΧΙ 
θά σάς εϊπουν δσοι .κατορθώνουν νά 
έξασφαλίσουν μίαν θέσιν είς τά μεγα- 
λείτερα Κινηματοθέατρα Εύρώπης καί 

'Αμερικής δπως παρακολουθήσουν 
ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΝ ΜΕ

ΘΑΥΜΑΣΙΑΝ ΜΟΥΣΙΚΗΝ 

ΝΕΑΝ ΗΧΗΤΙΚΗΝ ΚΟΠΙΑΝ 

τής μεγαλειτέρας ρομαντικής καί έρω- 
τικής ταινίας πού παρήγαγεν ή όθόνη, 
τό άφθαστο δημιούργημα τοΰ γόητος 

ΡΟΔΟΛΦΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ 
και τής τρισχαριτωμένης

ΒΙΛΜΑ ΜΠΑΝΚΥ

ί ΣΥΝΔΡΟΜΑ!
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έτησία . . · Δρχ. 30ο
Διά τάς Άν. Έταςρ. » 500
Διά τούς ^Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί
Τραπέζας Έτησία Δρχ. 1000

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία συνδρομή Δραχ.500
Αί συνίρομαΐ απαραι
τήτους προπληρώνονται

ΕΤΟΣ ΙΕ' ΑΡΙθ. 22 (435)

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΊΧΗ
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

X. ΦΡΟΓΚΕΤΗΣ & Σ-
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18 ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛΕΦ. 54.-993

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΕ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1 92Α 
ΙΔΙΟΚΤΗ£ΙΑ—ΑΙΕΥ9ΥΝ£Ι£

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία; Όδό$ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άριβ. 43 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 12 ΧΛΛΔΝΔΡΙΟΝ
Άριθ. Τηλεφώνου:' 52-400

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

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

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

'Ιδιαίτεροι συμφωνίαν 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διαρκείας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΧ. 10
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ΧΑΡΙΝ ΤΗΧ ΑΛΗ©£ΙΑΧ

Ο ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» καί ώς έκπρόσω- 

πος τοΰ Κινηματογραφικού κόσμου καί ώς δημοσιο
γραφικός όργανισμός, άπηύθυνε θερμόν, έγκάρδιον 
καί Αντάξιον πρός τάς περί φιλοξενίας 'Ελληνικός 
παραδόσεις, τό «ώς εδ παρέστη», πρός τόν μεγάλον 
γάλλον δραματικόν ήθοποιόν κ. Χάρρυ Μπώρ, τόν 
πολύ γνωστότερου, δμως καί έδώ καί δπουδήποτε 
άλλου—έκτός τών Παρισίων μόνον—έκ τής είς τόν 
Κινηματογράφον σταδιοδρομίας του.

Δυστυχώς, παρά πάσαν προσδοκίαν, ό Γάλλος 
φιλοξενούμενός μας, δέν φαίνεται νά άντελήφθη δτι 
ή έγκάρδιος καί ένθουσιώδης ύποδοχή πού τοΰ έπε- 
φύλασσεν τό Αθηναϊκόν κοινόν, άλλά καί οίονδή- 
ποτέ άλλο κοινόν έκ τών χωρών έξ ών διήλθε, δφεί- 
λεται άποκλειστικώς καϊ μόνον είς τήν φήμην πού 
τοΰ έδωκεν δ Κινηματογράφος, έξ οΰ καί μόνον 
έπαύαλαμβάνομεν κατέστη δημοφιλής. Οΰτω εύθΰς 
άπό τής πρώτης ήμέρας τής άφίξεώς του είς τόν 
τόπον μας, έσπευσε διά τών πρός τάς έφημερίδας 
δηλώσεών του νά ύβρίση τόν Κινηματογράφον βαρύ
τατα καί νά τόν κατηγορήση ώς θέαμα κοινόν καί 
στερούμενον Τέχνης, ύβρίζων οΰτω έμμέσως καί τό 
κοινόν πού τόν άπεθέωσε, ώς στερούμενον καλ
λιτεχνικού κριτιρίου. Διότι άφοΰ δ Κινηματογράφος 
διά λόγους έντυπωσιακούς κατατρίβεται κυρίως είς 
τό διακοσμητικόν μέρος πού πλαισιώνει έν έργον, 
παραβλέπον πρός χάριν τούτου τήν τέχνην, πρέπει 
κακώς νά είχε έκτιμήση καί αυτόν ώς σπουδαϊον, 
άφοΰ δέν τοΰ έπετρέπετο νά έκδηλωθή άπολύτως!..

θά άπαντούσαμε μάλιστα είς τόν κ. Χάρρυ Μπώρ 
αμέσως τότε, άλλά μοιραίως ή άπάντησίς μας θά 
συνέπιπτε μέ τόν χαιρετισμόν τής έδώ άφίξεώς του 
καί δέν ήθελήσαμεν νά λησμονήσωμεν τό δτι ήτο 
φιλοξενούμενος τής χώρας μας καί νά κηλιδώσωμεν 
οΰτω τήν ύψίστην τών ‘Ελληνικών άρετών.

"Ηδη δμως, δτε δ κ Χάρρυ Μπώρ έχει έγκατα- 
λείψη τό Έλλτ νικόν έδαφος, θά τοΰ ΰποδείξωμεν καί 
έλπίζομεν νά τό άντιληφθή, δτι δέν ύπήρξεν απλώς 
άνευλαβής πρός τήνάλήθειαν καί άγνώμων πρός τόν 
Κινηματογράφον πού τοΰ έδωκε τήν φήμην καί διε- 
σάλπισε τό τάλαντόν του, τό όποιον δέν τοΰ άρνού 
μέθα, άλλά καί ύβριστής πρός τό κοινόν πού τόν 
φιλοξενούσε καί πού διακρίνεται διά τήν πρός _τόν 
κινηματογράφον άγάπην καί έκτίμησίν του. 'Υπήρξε 
δέ άνευλαβής πρός τήν άλήθειαν διότι δσον δήποτε 
καί άν ό Κινηματογράφος έπιμελεϊται Ιδιαιτέρως τό 
διακοσμητικόν μέρος πού πλαισιώνει έν Κινηματο
γραφικόν έργον, δέν παραμελεί καί τήν τέχνην ού- 
δόλως καί δΓ αύτό άκριβώς στέκεται καί έπιβάλλε- 
ται διαρκώς περισσότερον διότι δίδει δσα καί τό 
θέατρον σύν τή προσθήκη τοΰ ψυσικοΰ περιβάλλον

τος δπερ αύτό άδυνατεί καί θά έξακολουθήση άδυ· 
νατοΰν νά δώσρ.

Ακριβώς δέ ή ίκανότης του αύτή, νά ζωντανεύη 
πλήρως δτι άναπαριστάνει, άπό τοΰ σάλλου τής τρι
κυμίας μέχρι τοϋ ψιθύρου τών φύλλων τών δένδρων, 
τοΰ έδωκε τόν χαρακτηρισμόν τής 7ης τέχνης καί 
άκριβώς διότι δέν στερείται τέχνης έν τή άποδόσει 
τών ρόλων, δέν διακρίνονται είς αύτόν αί μετριό
τητες.

‘Ετέρα άπόδειξις δτι δ Κινηματογράφος άπαιτεΐ 
τήν πλήρη έντασιν τής ίκανότητος πρός άπόδοσιν 
τοΰ δραματικού ή κωμικού του ρόλου άπό τόν ήθο- 
ποιόν, είνε ή πρόωρος δύσις ώρισμένων στάρ πού 
χθές μόλις μεσουρανούσαν. Τό δτι δέ δέν πρόκειται 
περί άνάγκης δημιουργίας δλοέν καί νέων άστέρων 
δΓ έντυπωσιακούς λόγους καί πρός ίκανοποίησιν 
τοΰ κοινοΰ, είνε ή σταθερά κατοχή τής θέσεως της 
έπί μακράν σειράν έτών άπό τήν θείαν Γκρέττα 
Γκάρμπο καί πλείστους άλλους άστέρας.

Άλλά φαίνεται δτι δ κ. Χάρρυ Μπώρ μάλλον άπό 
λόγους κακώς έννοουμένης ύποχρεώσεως πρός κύ
κλον άνθρώπων τοΰ θεάτρου θά είπε δσα κατά τοΰ 
κινηματογράφου είπε καί πού τόν φέρουν σέ δύσκο- 
λον θέσιν. Διότι έν έναντίςχ περιπτώσει ύποτιμά έαυ- 
τόν παίζων είς τόν κινηματογράφον καί δέν τοΰέπι- 
τρέπεται νά «γυρίση» είς τό μέλλον. Έφ’ δσον μά
λιστα τό έπιχειρηματικόν μέρος καθ’ δ καλλιτέχνην 
τόν άφήνει άδιάφορον—σύμφωνα πρός τάς δηλώσεις 
του διά τήν μή έξόφλησιν κάποιου χρέους ένταΰθα 
καθ’ά έγράφη καί εις τήν «Καθημερινήν»,—δέν έχει νά 
προτάξη κανέν έπιχείρημα πρός δικαιολογίαν.

Καί-διά νά τελειώντ μεν-άφοΰ έπί τινα έτη δέν 
έμφανισθή είς τόν Κινηματογράφον άς έπιχειρήση 
μίαν νέαν τουρνέ, διά νά σφυγμομετρήση πόσην Ιδέαν 
τής καλλιτεχνικής του άξίας θά έχη τό κοινόν περί 
αύτοΰ, σπό μόνην τήν άπό σκηνής δράσίν του, μολο
νότι είς αύτήν καί μόνον δύναται νά δώση δλοκλη- 
ρωτικώς τήν έντασιν τής άξίας του, καθώς είς τάς 
δηλώσεις του διατείνεται.

Διότι, δέν θ’ άγνοή. ό κ. Χάρρυ Μπώρ. δτι ύπάρ- 
χουν και άλλοι καλλιτέχναι τοΰ θεάτρου ίσως άν μή 
άνωτέρας τής ίδικής του άξίας, οί όποιοι έν τούτοις 
έξερχόμενοι τών στενών δρίων τοΰ τόπου των. παρά 
πάσαν διαφήμισιν, δέν προκαλοΰν τό δπερ αύτός 
προεκάλεσεν ένδιαφέρον ούδέ τά εισιτήρια τών πα
ραστάσεων ποΰ δίδουν φθάνουν τά ϋψη τά άπροσπέ- 
λαστα τών ίδικών του, διά μόνον τόν λόγον, δτι δέν 
συνέπεσε νά παίζουν εις τόν Κινηματογράφον καί 
συνεπώς νά γνωσθοΰν άπό τάς έκατοντάδας τών χι
λιάδάν τ·ΰ Κοινού πού τόν παρακολουθούν.
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Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ ® 
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« II Φ 

‘Ο όνομαστός γάλλος σκη-ιοθέιης Ζυλιέν Ντυβιβιέ, ό 
δημιουργός τοΰ «Γχολέμ» τοΰ «Καρνέ ντέ ^ίπάλ» καί τό
σων άλλων αξιόλογων φίλμ, «γυρίζει» τώρα μιά ταινία, 
παρμένη άπ’ τή ζωή τών ηθοποιών, μέ τόν τίτλο' «Τό 
τέλος τής ημέρας». Τό σενάριο τδγραψε ό ίδιος μέ τόν 
Σάρλ Σπάκ. Πρωταγωνιστής θά ήταν ό Ραιμΰ άλλ’ άν- 
τικατεστάΟηκε τήν τελευταία στιγμή απ’ τόν Μισέλ Σι
μόν. Μαζί του παίζουν κσί οί' Βικτόρ Φραν.-.έν, Λουϊ 
Ζουβέ, Μαντλέν Όζεραί, Γκσμπριέλ Νταρζιέ κλπ. Τά εξω
τερικά «γυρίζονται» στήν Προβηγκία.

—Ό Έρικ φόν Στροχάϊμ κι’ ή Μιρέϊγ Μπαλέν («Να- 
πολ. Βραδυές») άγκαζσρίστηκαν γιά τό «γύρισμα» τής 
«Μονομαχίας», παρμένη άπ’ τό έργο τοΰ Ποΰσκιν.

—Ό Άνρύ Ντιαμάν Μπερζ έτελείωσε τήν «Τρελλή παρ
θένο» κατά τό θεατρ. έργο τοΰ Άνρύ Μπατάϊγ. Είναι ή 
περίπτωσις ένός ώριμου άντρα (Βικτόρ Φρανσέν) ποΰ βρί
σκεται άνάμεσα στόν έρωτα τής νόμιμης γυναίκας του 
(Άννί Ντυκώ) καί μιάς νεαρός κΓ αγνής κοπέλλας (Ζυ· 
λιέτ Φαμπέρ). Μαζί τους παίζουν καί οί Γκαμπριέλ Νταρ- 
ζιά, Μισέλ Άντρέ, Ραϋμόν Γκάλλ («Club de femmes».

—Άντιστοίχως μιά χαριτωμένη φοιτήτρια (Μαντλέν 
Ρομπενσόν) βρίσκεται άνάμεσα στόν έρωτα δύο συναδέλ
φων της (Ντανιέλ Λεκουρτοά καί Κριστιάν Ζερά) στό 
φίλμ «Ή πόλη τών φώτων»(Όχι «Τά φώτα τής πόλεως») 
σκηνοθετημένο άπ' τόν Ζάν ντέ Λιζώρ. Συμπράττουν οί' 
Ζάν Βάρμς, Λαρκέ, Καμίλ Μπέρ, Γιολάντ Λαφφόν.

—‘Η Ούγκέτ Ντυφλό κΓ ή Μέγκ Λεμονιέ, ή πρώτη, 
χαριτωμένη γιάτρισσα κΓ ή δεύτερη περίφημη τεννί- 
στρια, είναι στή σειρά οί ερωμένες τοΰ Πιέρ Μπρασσέρ 
στά «Γυναικείο πρόσωπα» τοϋ Ρενέ Γκισσάρ. Παίζουν κι’ 
ό Άλέρμ, ό Ρομπέρ, Άρνοϋ, ή Τερέζ Ντορνύ κά.

—Άβίζο γιά τούς φίλους τής Ντανιέλ Νταρριέ. Ή χα
ριτωμένη γαλλίδα στάρ μαζί μέ τόν άντρα της, τό γνωστό 
σκηνοθέτη τοϋ «Κατάχρησις έμπιστοσύνης» καί «Δνίς μα
μά μου» γύρισαν άπ’ τήν Ουγγαρία δπου τέλειωσαν τήν 
«'Επιστροφή τήν αυγή». Γιά πρώτη φορά σέ τοΰ:ο τό 
φίλμ θά δοΰμε τή «Ντανί» νά χορεύη τσάρντσς καί νά 
τραγουδάει οϋγγαρέζικα τραγουδάκια.

—Στό Τόκιο-οί γιοι τοΰ άνατέλλοντος ήλιου δέν ΰστε" 
ροΰν σέ καμμιά έκδήλωση γυρίστηκε μιά άρκετά ελευθέρια 
διασκευή τής «Ποιμενικής συμφωνίας » τοΰ Άντρέ Ζίστ. 
Άς σήμειωΟή πώς ό συγγραφέας είχε μεσάνυχτα γιά τό 
«γύρισμα» καί μόνο άφοΰ τελείωσε ή ταινία τοΰσιειλαν 
μερικές φωτογραφίες γιά.. ενθύμιο.

— Στή Γαλλία ετοιμάζεται μιά νέα έκδοση τής περίφη
μη; «Ήμιτελοΰς συμφωνίας (Σερενάτα Σοΰμπερτ)». Είναι 
δμως πολύ προβληματικό άν ΰ νέα «Σερενάτα· (μ’ αύτό 
τόν τίτλο γυρίζεται) θάχη τήν έπιτυχία τής παλαιός Ξα« 
ναζεαταμένο φαγη:ό. ,

—‘Ο γνωστός γερμανός ήθοπειός Έμιλ Γιάννιγκς γιόρ
τασε στίς 12’Οκτωβρίου τά 5Θ του χρόνια. Γεννήθηκε στά 
1888 κι'άπ’ τά 1911 υπηρετεί άκούραστα τήν έβδομη τέχνη.

— Ή Λίλιαν Χάρβεΰ γυρίζει σέ γερμανική καί ιταλική 
έκδοση-οί συνέπειες, βλέπετε, τής ίταλογερμανικής φιλίας- 
ένα φϊ'μ μέ σκηνοθεσία τοϋ Άουγκοΰστο Τζενίνα καί μέ 
τόν τίτλο «Στή γαλάζ α ζωή». Τά έξωτερικά θά «γυρι
στή» στήν Άδριατική.

— Σέ μιά άπ’ τίς 13 καρέκλες ένός μάγου άλά Ζατί 
Ζυυγκούρ κρύβεται ένα μεγάλο μυστικό. Ό Χάϊντς Ρύ· 
μαν κι’ ό Χάνς Μόζ ρ προσπαθούν μέ κάθε τρόπο νά τό 
εξιχνιάσουν. ΚΓ ή αναζήτηση αύτή δέ θά στερείται άπό 
ιΰθυμες σκηνές δπως φαίνεται άπ' τό φίλμ «13 καρέκλες» 
τοϋ Ε. Έμο, δ.του πρωταγωνιστούν ό Ρύμαν καί ό Μό- 
ζερ μέ τήν Ίνγκε Λίστ καί τήν Άννι Ρό£αρ.

Στήν κωμωδία «Ό αισιόδοξος» τοΰ Ε. "Εμο έκτός άπ’ 
τόν Βίκτορ ντέ Κόβα, τόν Τέο Λίνγκεν, τή Γκοΰστι 

Χοΰμπερ, τήν ”Ελσε Έστερ καί τόν Όσκαρ Ζίμα παίζει 
κΓ ή παλιά δόξα τής γερμανικής όθόνης ”Εννυ Πόρτεν.

—Πολλή έπιτυχία σημείωσε ή πρεμιέρα τοΰ φίλμ 
U-F.A. «‘Η υπόθεση Ντερούγκα», δικαστικής ταινίας δ
που πρωταγωνιστεί ό Βίλλυ Μπίργκελ, ή Γκεραλντίνε 
Κάττ («Ούράνιες μελωδίες·), ό Γκεόργ Άλεξάντερ κ.’ ό 
Βάλτερ Φράνκ.

—‘Ο Κάρλ Φραϊλιχ, ένας άπ' τούς λίγους καλούς σκη
νοθέτες τής σημερινής Γερμανίας «γύρισε» μιά νέα ται
νία, δλη νειάτα κΓ εύθυμίσ, μέ τή Σουηδή καλλιτέχνιδα 
Ίνγκριντ Μπέργκμαν, τή Σαμπίνε Πέτερς («Δυό μικρού
λες»), τήν Κάρστα Λέκ («Πρώτη νύχτα γάμου)», τήν Ούρ- 
σουλα Χέρκινγκ καί τούς Χάνς Ζένκερ, Λέο Σλέζακ, Έ- 
ριχ Πόντο. Ό τίτλος της' «Οί τέσσερις συντρόφισσες»,

—‘Ο Βίλλυ Φόρστ ΰστερ’ άπό άρκετή σιωπή, «γυρίζει» 
τό «Bel ami», σενάριο καί σκηνοθεσία δικά του, μουσική 
τοϋ Τέο Μάκεμπεν. Πρωταγωνιστούν, έκτός άπ’ τό σκη 
νοθέτη, ή Όλγα Τσέχοβα, ή ”Ιλσε Βέρνερ, ή Χίλντε 
Χίλντεμπραντ, ό Γιόχανς Ρίμαν, ό Άριμπερτ Βαϊσερ

—Ό Πιέρ Λαρκέ, ό Ρολλάν Τουταίν κΓ ό Πώλ Ά- 
ζαΐ μέ τή Μαρκερίτ Τεμπλέ, τόν Παλώ καί τόν Μπσρόν 
Φις καί τήν Ίρέν ντέ Τρεμπέρ (τοΰ «Καζ'νό ντέ Παρί») 
πρωταγωνιστοΰν στήν ταινία τοΰ Άντρέ Σοτέν «Τρεις 
πυροβοληταί στήν Όπερα».

—Ό περίφημος Δόκτωρ Φράνκ, δ σκηνοθέτης τής 
• Μιτσοΰκο» καί τόσων άλλων πρωτότυπων φίλμς ξεκί
νησε στά τέλη τοΰ περασμένου μήνα έπικεφαλής μιάς κι
νηματογραφικής άποστολής τής «Bavaria» γιά τή Χιλή 
κοί είδικώτερα γιά τό Χουάν Φερναντέλ, τό νησί τοΰ 
Ροβινσώνα. Θά «γυρίση» έκεΐ μιά κινηματογραφική δια
σκευή τοΰ έργου τοΰ Ντεφόε, πού συντρόφεψε τά παι
δικά μας χρόνια καί φούντωσε τήν άνηβη φαντασία μας. 
Τό ρόλο τοΰ άκούσιου ερημίτη θά παίζει ό Χέρμπερτ 
Μπένε.

—Ό σκηνοθέτης Μωρίς ντέ Κανόνζ «γυρίζει» τόν 
«Λοχαγό Μπενουά» κατά τόν Σσρλ-Ρομπέρ Ντυμάς μέ 
τόν Ζάν Μυρά, τή Μιρέϊγ Μπαλέν («Ναπολ. βραδυές») τή 
Μαντλέν Ρομπινσόν («Νύχτες φωτιάς», «Ό μικρούλης τοΰ 
Παρθεναγωγείου»), καί τούς Λιμός, Τεμερσόν, Μιχαλέσκο 
(«Μυστικά τής Έρυθράς θαλάσσης»), Πιίρ Μανιέ («Λε
γεώνες τιμής»).

— «Ό τέταρτος δέν έρχεται» είναι ό τίτλος τοΰ φίλμ 
τοΰ Μάξ Κίμμιχ δπου παίζουν δ Βέρνερ Χίντς, ό Φέρν- 
τιναντ Μάριαν (ένας άπ' τούς πρωταγωνιστές τής«Χαμπα- 
νέρας») καί ή όμορφη Δωροθέα Βήκ.

—Στό Βερολίνο δόθηκε μέ πολλήν έπιτυχία ή πρε
μιέρα τοΰ πρώτου φίλμ, ποΰ ή Καίτε φόν Νάγκυ, υστέρα 
άπό πρόσκληση τοΰ Γκαΐμπελς, «γύρισε» στή Γερμανία μέ 
τόν Βίλλυ φρίτς. «Στή μεταξωτή κλωστή» είν’ ό τίτλος 
του.

—‘Ο Πρόεδρος τών Ήν. Πολιτειών μέ τήν εύκαιρία 
τής γιοριής τής Κας Ροΰσβελτ ώργάνωσε μιάν «εσπε
ρίδα» δπου προβλήθηκε τό περίφημο φίλμ τοΰ Ζάν Ρε- 
νουάρ «La grande illusion». Γιά πρώτη φορά ξένο φίλμ 
προβάλλεται στό Λευκό Οίκο. ‘Η Ακαδημία έστειλε έγ
γραφο σ’ δλα τά Πανεπιστήμια ζητώντας νά συμβουλεύ
σουν τούς φοιτητές νά δοΰν αύτό τό φίλμ. 40 αίθουσες 
προβολής έξασφάλισαν τήν προβολή τής έκλεκτής αύτής 
ταινίας, πού, στήν περυσινή "Εκθεση τής Βενετίας πήρε 
τό Βραβείο τοΰ καλύτερου καλλιτεχνικού συνόλου. Ένας 
άμερικάνο; δημοσιογράφος έφτασε νά πή πώς κάθε πο
λίτης είναι ύποχρεωμένος νά δή τήν «Grande Illusion·. 
Ή ταινία αύτή, δπου πρωταγωνιστεί ό Ζάν Γκαμπέν μέ 
τόν Έριχ Φόν Στροχάϊμ, έπρόκειτο νά προβληθή καί στή 
χώρα μας μέ τόν τίτλον «Χίμαιρα». Έπρόκειτο, δμως..

Παραγωγή «W. Wanger»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
(Blockade)

Όμιλοΰσα άγγλιστί Προεβλήθη στό «Τιτάνια» 
Έκμετάλλευσις : ’Αστάρια Φιλμ.

Ή ταινία αύιή είναι έμπνευσμένη άπό τόν έμφύ- 
λιο Ισπανικό πόλεμο. Ή τραγωδία τοΰ άλληλοσπα- 
ραγμοΰ παρουσιάζει τόσο πλούσιο ύλικό, πού μπο
ρούσε νά δώση έργα έξόχως συναρπαστικά. Άτυχώς 
ό συγγραφεύς τοϋ σενάριο δέν πήρε παρά τήν έπι- 
φάνεια. Ό «’Αποκλεισμός» είναι έργο έπίπλαστο, 
ψεύτικο, αψυχολόγητο, γεμάτο άπιθανότητες καί 
έξωφρενισμούς, πού σέ πολλά σημεία γίνεται όπε 
ρέττα. Άλλά έκεΐνο πού μας έκπλήσσει στήν προ
κειμένη περίπτωση είναι τό οτι σκηνοθέτης του 
είναι ό Βίλχελμ Ντίτερλε, ό δημιουργός τοΰ «Πα
στέρ» καί-τοΰ «Ζολά». Πώς δ ρεζισέρ αύτός, δ τό
σον μετρημένος, παρουσίασε αύτό τό έξωφρενικό 
κατασκεύασμα, είναι άξιον άπορίας Δέν ύπάρχει 
τίποτε τό άληθινό, οΰτε στήν υπόθεσι, ούτε στήν 
σκηνοθεσία, οΰτε στήν έρμηνεία τών ήθοποιών. Οί 
έξωφρενισμοί διαδέχονται άλλήλους μέ καταπλη
κτική ταχύτητα, τόσον πού καταντά νά έχη κανείς 
τήν έντύπωσιν πώς παρακολουθεί τά «Μυστήρια 
τής Νέας Ύόρκης» ή κάτι παρεμφερή προπολεμικά 
περιπετειώδη έργα- Φταίει βέβαια γι’ αύτό δ σενα- 
ρίστας άλλά φταίει καί ό σκηνοθέτης. Ό Ντίτερλε 
πρέπει τό ταχύτερον νά έπανορθώση τήν μεγάλη 
του αύτή άποτυχία, γιατί διαφορετικά θά μάς πείση 
δτι τόν «Παστέρ» καί τόν «Ζολά» δέν τούς έδημιούρ 
γησεν αύτός άλλά δ μεγάλος ερμηνευτής των Πώλ 
ΜιοΟνι.

Τούς ήθοποιούς άποφεύγομε νά τούς κρίνωμε. 
Δέν φταίνε αύτοί άν οί ρόλοι τους δέν είναι άνθρώ- 
πίνοί άλλά μαριονέττες Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή U.F.A.
———ίΓΚΑΣΠΑΡΟΝΕ

(Gasparone)
'Ομιλοΰσα γερμανιστ'ι Προεβλήθη στό «Σπλέντιτ» 

Έκμετάλλευσις : Έλλην. Κιν. Ένώσεως.
Ό Γιάκομπυ μέ τόν «Γκασπαρόνε» κάνει μιά 

ήρωϊκή προσπάθεια : Ν’ άναστήση τήν παλιά γερμα
νική φιλμοπερέττα. Δυστυχώς γι’ αυτόν, γιά τόν 
κινηματογράφο καί γιά μάς ή προσπάθειά του έμεινε 
προσπάθεια. ΚΓ αύτό γιατί τή νεκρανάσταση τήν 
έπιχειρεϊ ό Γιάκομπυ δχι μέ άνανέωση τών μέσων 
καί τών τρόπων, άλλά μέ σκέτη απομίμηση τών 
παλιών μοτίβων. Οί τραγουδιστοί διάλογοι, οί μπου- 
φονικοί μπαμπάδες, οΐ ψευτοαπατεώνες πού βγαί
νουν πάντα στό τέλος έξαίρετοι κύριοι, είναι πολύ 
άπηρχαιωμένοι καί πολύ κλασσικοί γιά νά μάς δια
σκεδάσουν καί πάλι. "Ενας Πόμμερ ίσως θά μπο
ρούσε, έστω καί μέ τ’ άσυγχρόνιστο αυτό ύλικό, νά 
δώση κίνηση στήν ταινία. Μά δ Γιάκομπυ δέν κατά- 
ψερε' παρά μιά πενιχρή άπομίμηση τών περασμένων 
έπιτυχιών. ΚΓ δμως ή μουσική τοΰ Κρόϋντερ ήταν 
χαρούμενη, καί τά ντεκόρ του όμορφα—μερικά δμως 
φώναζαν τήν καταγωγή τους άπ' τό στούντιο, ένώ 
τά έξωτερικά στό Ντουμπρόβνικ ήταν άξιόλογα— 
καί οί ήθοποιοί τόν βοήθησαν άρκετά·

Ή Μαρίκα Ρέκκ κυρίως. Ή διαβολεμένη αύτή 
ούγγαρέζα έξελίσσεται έξακολουθητικά καί παρου
σιάζεται πάντα μέ νέα μορφή- Συνηθίζει τή γλώσσα 

της στά γερμανικά καί τά πόδια της στίς νέες Απαι
τήσεις τής Τερψιχόρης. "Ολες οί χορευτικές σκηνές 
της ήταν άντάξιες άμερικάνικων έπιθεώρήσεων. 
Ίσως, μέ λίγη προσοχή άκόμα στήν ήθοποιία της, 
ν’άντικαταστήση τήν καταποντισμένη στό Χόλλυγουντ 
Φραντζέσκα Γκάαλ. Οί άλλοι ήθοποιοί—μέ μερικές 
έπιφυλάξεις γιά τόν Γιοχάνες Χέεστερς—κράτησαν 
άρκετά καλά τούς ρόλους τους μέσα στό πλαίσιο 
τής τυπικής φιλμοπερέττας.

Ίσως οί φίλοι τοΰ εΰθυμου γερμανικού Φίλμ, πού 
τό στερήθηκαν—στήν όπερεττική έκφρασή του—τόσα 
χρόνια, βρουν κάποιο γοΰστο έστω καί στόν «Γκα
σπαρόνε». Ή έπιτυχία του έδώ στάθηκε μέτρια.

Μάριος Σύλλας

Παραγωγή 1 «Gray Film»

ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΟΥ ΣΠΟΡ
(Les Rois du sport)

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Αττικόν» 
καί «Κρόνο»

Έκμετάλλευσις: Άμολ. Βουλγ. Α.Ε.Κ,Ε.
Οί Γάλλοι μάς στέλνουν καινούργια κηρύγματα 

χαράς. Τούτη τή φορά μάλιστα διπλής. Ζευγαρώσα
νε τόν Ραιμύ μέ τόν Φερναντέλ, τό μεγάλο δραματι
κό κωμικό μέ τό μεγάλο μπουφόνικο κωμικό. Ένω 
μένοι σέ μιά φάρσα—δπου άπό ειρηνικά γκαρσόνια 
γίνονται, μέ τή βοήθεια τής μαρσεγιέζικης φαντα
σίας, τής έξαλλης τύχης καί τής άγαθής κομπίνας 
πρωταθλητές καί μάνατζερ—προσφέρουν, δ Ραιμύ 
καταπληκτική έκφραστικότητα τής χοντρής ρυτιδω
μένης φάτσας του κΓ δ Φερναντέλ τόν άεικίνητο 
κωμικό αύθορμητισμό του. Σέ μιά σειρά έπεισόδια, 
δπου τό κωμικό άγγίζει τόν έξωφρενισμό, οί δύο 
άσσοι μέ τή διεύθυνση τού Κολομπιέ κάνουν ζηλευτές 
κατακτήσεις στό παγκόσμιο κοινό πού άποζητά τό 
γέλιο. Ό Κολομπιέ έργάστηκε μ’ εύσυνειδησία καί 
κέφι, κΓ αύτό μάς κάνει νά τοΰ συγχωρούμε ώρι- 
σμένες χοντροκοπιές καί παρεκτροπές στήν ταινία 
του. Οΐ διάλογοι τοΰ Ζανσόν χαριτωμένοι (άν καί 
ποΰ καί ποΰ πλατυαστικοί) καί, κατά τή συνήθειά 
του, φορτωμένοι καλαμπούρια.. Κοντά στούς δυό 
ήρωες δ Ζύλ Μπερρύ μέ τό αιώνιο μπρίο καί τήν 
εκφραστική χειρονομία, κΓ ή Λιζέτ Λανβέν μέ τό 
συμπαθητικό παίξιμο Ή Νίτα Ράγια δέν έχει παρά 
ένα μικρό κΓ άχρωμο ρόλο.

Ό Φερναντέλ συνεχίζει μέ τούς «Βασιλείς τοΰ 
Σπόρ» τίς νίκες του. Ό Ραιμύ δέν είναι άκόμα δσο 
τοΰ άξίζει γνωστός έδώ. ΚΓ οί δυό δμως μαζί ση
μειώνουν άξιόλογη έπιτυχία σιήν πρώτη κοινή τους 
ταινία. Μάριος Σύλλας

Παραγωγή «Itala Film»

ΓΚΙΟΥΖΕΠΕ ΒΕΡΝΤΙ
(Giuseppe Verdi)

Όμιλοΰσα ϊταλιστί Προεβλήθη συγχρόνως στόν 
«Κρόνο» καί «Σπλέντιτ»

Έκμετάλλευσις: Έλλην. Κινημ. Ένώσεως.
Ό Ντίτερλε μέ τόν «Παστέρ», τό «Λευκό άγγελο» 

καί τό «Ζολά» άνοιξε ένα δρόμο πού τόν θεωρού
σαμε άδιάβατο: τήν κινηματογραφική βιογραφία. 
Δύσκολο είδος, άχάριστο. Εκείνος μέ τήν πνοή καί 
τήν δύναμή του—καί μέ ήθοποιούς _ έξαιρετικούς— 
κατώρθωσε νά νικήση άπ' δλες τίς πλευρές. Οί 
ίταλοί διαθέτοντας κιόλας περίφημα στούντιο-καί
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μόνο-θέλησαν νά τόν μιμηθοΰν. "Αρχισαν μιά σειρά 
Ιστορικών φίλμ μέ πρώτον τό «Σκιπίωνα». Τώρα 
έρχεται δ «Βέρντι». Τόν σκηνοθετεί καί πάλι ό Κάρ· 
μινε Γκαλλόνε, δ μόνος υπολογίσιμος σκηνοθέτης 
τής Ιταλίας. Καί πρέπει νά τοΰ Αναγνωρίσουμε άπ' 
τήν άρχή δτι έδώ-ίσως γιατί ή ταινία του δέν έχει 
Απώτερους πολιτικούς σκοπεύς—είναι καλύτερος 
στήν Ατμόσφαιρα καί τό χρώμα τοΰ έργου. Ή ρω 
μαντική έποχή μέ τά άπεδαφισμένα αίσθήματα καί 
τούς ύπομονετικούς πόνους ξαναζεί στό «Βέρντι». 
’Ακόμα—κι’ ήταν φυάικο Αφοΰ πρόκειται γιά Ιταλική 
ταινία—τό μουσικό μέρος είναι άψογο κα’ι Αφθονώ 
τατο. Αύτό είναι κΓ ή καταστροφή τής ταινίας. Ό 
σκηνοθέτης έπρεπε Απ’ τή μιά μεριά νά περιλάβη 
τή ζωή τοΰ μουσουργοΰ μέ τούς Αγώνες, τίς περι
πέτειες, τις πατριωτικές εξάρσεις, τίς νίκες καί τίς 
ήττες, τούς έρωτες ακόμα, κι’ Απ’ τήν άλλη τήν 
πλουάιώτατή μελοδραματική παραγωγή του Πώς 
νά τά βολέψη ; Βρήκε τήν άπλοϋστερη κι’ έμπορικώ- 
τερη λύση: Γά θυσίασε δλα στό μελόδραμα καί 
τόν έρωτα-στά χειρότερα δηλ στοιχεία γιά μιά 
βιογραφία. Δέ δείχνει οδτε τήν πατριωτική μορφή 
τοΰ μεγάλου συνθέτη, οδτε τήν τραχεία έξέλιξή του 
— στό φίλμ συντελεϊται Απ’ τή μιά στιγμή στήν 
άλλη--. Περιορίζεται μονάχα σέ τρεις γλυκόπικρους 
έρωτες καί σέ άπειρες μουσικές παρεμβολές Τ’ 
άλλα γεγονότα τής ζωής τοΰ δείχνονται έπεισοδια- 
κά καί σπασμωδικά καί φαίνονται εάν ξεχαρβάλωτα. 
Φταίει δμως καί τό ντόπιο κουτΟούρεμα τής ταινίας, 
γιατί σκηνές καί ρόλοι Ακόμα ολόκληροι—τής μή- 
τέρας τοΰ Βέρντι. τοΰ Μπαλζάκ—έξαφανίστηκαν. 
■*Ηταν δηλ. στραβό τό κλήμα. ..Φυσικά μέ τίς Αλλε
πάλληλες μελοδραματικές έκτελέσεις ό ρυθμός πάει 
περίπατο. Κι’ δστερα βρίσκουμε κι’ έδώ πομπώδεις 
ρητορείες, μιά κάποια προσπάθεια γιά φτηνή συγκί
νηση, μιά γενική παραχώρηση στίς έμπορικές Αξιώ
σεις τής ταινίας.

Ό Φόσκο Τζιατσέττι λογαριάζεται Απ’ τούς καλύ
τερους Ιταλούς ήθοποιούς. Κρίνοντάς τον Απ' τόν 
•Βέρντι» δέν τόν βρίσκω περίφημο. Άβουλο κι’ 
άχρωμο μάς τόν παρουσίασε. Χωρίς πνοή. Χωρίς 
φλόγα. ‘Η Γκαμπύ Μορλαί έπιβεβαιώνει τήν θλιβερή 
κατάπτωσή της. Στερήθηκε κάθε δροσιά καί κάθε 
νιότη Ό Άνρύ Ρολλάν, δ Πιέρ Μπρασσέρ, δ Μπ. 
Τζίλι κι’ή Μόρια Τσεμποτάρι σέ παροδικούς ρόλους — 
εύτυχώς! —Κι’ ή Μ. Σακομπίνι πού μάς ύποσχέθηκαν! 
άδικα Αγωνίστηκα νά τή βρώ, καθώς καί τόν Γκ. 
Γκαμπριό. 'Αθάνατο έλληνικό «ντεκουπάζ».

Οί δακρύβρεχτοι έρωτες τοΰ Βέρντι κΓ οι Αξιό
λογες Αληθινά μελωδίες του στάθηκαν γιά τό Αθη
ναϊκό κοινό μεγάλος μαγνήτης Τό ίδιο, φυσικά, καί 
γιά τούς Απανταχοΰ φίλους τής μουσικής, τών ρω- 
μαντισμών καί τών δακρύων. Μάριος Σύλλας

Παραγωγή : Marquis

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
(L’homme du jour)

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «’Αττικόν» 
Έκμετάλλευσις: A. Ε. ’Ανζερβός»

θΰμα μιας τύχης παλαβής (Αφού ή τύχη_ βρίσκε
ται στό πρόσωπο μιας έξαλλης Αρτίστας) δ Αντρέ 
Μπουλάρ γίνεται. μέ τή σκανδαλοθηρική δ», ιοσιο- 
γραφική μανία καί τή χαζή εύπιστία τοΰ π', )θους, 
• άνθρωπος τής ήμέρας». Πιστεύει τόν έαυτό 5 ι_υ γιά 
λίγο παιδί τής τύχης κΓ όνειρεύε«αι δόξες ' .’ έπι- 
τυχίες στή σκηνή ή στό μιοΰζικ χώλ. Η άν λίητη 
δμως πραγματικότητα, τόν ξαναγυρνάει στήν Απλή, 
μέτρια ζωή του μέ τίς μικρές Απολαύσεις αί τίς 
Ακύμαντες χαρές.. "Οπως δλα τά φίλμ τοΰ Π «βιβιέ 
κάτι θέλει νά πή: Γιά τίς άμετρες φίλτδοξ1 ; πού 

μάς κάνουν ν’ Αφήνουμε τή σίγουρη πραγματικότητα 
κυνηγώντας τρελλά κι’ Αβέβαια όνειρα. "Οχι πώς 
Αποκηρύσσει κάθε τάση Ανόδου. Φτάνει νά μή ζητάς 
πάρα πολλά καί παράλογα γιά νά πετύχης,, λέει.... 
θά προτιμούσα μ' δλ’ αύτά νά λείπαν τά κηρύγματα 
κι’ οί διδαχές άπό ένα εΰθυμο έργο. ’Ακόμα σατυρί- 
ζει (τό σενάριο είναι τοΰ γνωστοΰ μας κι’ Απ’ τό 
«’Ατμόπλοιο Τενάσιτυ» Σ. Βιλντράκ καί τοΰ Σπάουν) 
τήν τυραννία καί τίς διαφημιστικές ήλιθιότητες τών 
«στάρ», τή μανία τής «σκηνής πού κατέχει τόν 
κοσμάκη, τήν Αστάθεια τοΰ πλήθους κι’ άλλα πολ
λά. Ό διάλογος είναι συχνά χαριτωμένος. Άλλά δ 
Ντυβιβιέ δέν είναι ό άνθρωπος τοΰ εύθυμου φίλμ. 
Ή ταινία του έχει νόστιμες σκηνές κΓ έξυπνα εΰρή- 
ματα, έχει λεπτομέρειες Αξιόλογες Αλλά τής λείπει 
κάτι: ό ρυθμός καί τό μπρίο πού θά ένορχήστρωνε 
τό σύνολο, δ ρυθμός πού θά τής έδινε ένας Λιοΰ- 
μπιτς. Ποτισμένος Απ' τό σοβαρό φίλμ ό Ντυβιβιέ 
δέν έχει τή σβελτάδα τής χαρούμενης ταινίας.

Ό Μωρίς Σεβαλιέ, ίσως δχι στό ύψος άλλων του 
ταινιών, Αλλά πάντα κεφάτος, χαριτωμένος καί μο
ναδικός, Αδιαφιλονίκητα μοναδικός κυρίαρχος τής 
παριζιάνικης—μάγκικης κι’ αισθηματικής μαζί—καν- 
τσονέτας. Τά «Yad’la joie», «Ma potume», «Mon vieux 
Paris· είναι έπαγγελίες χαράς. Μπορεί άλλοι νά 
τραγουδάνε δσσ γλυκά θέλουν. Αύτός τραγουδάει 
«έξυπνα». Είναι ό Ποριζιάνος, δ άστείρευτας, ό Ανε
ξάντλητος Αλήτης τοΰ κεφιού Ή Έλβίρα Ποπέσκο 
πάντα ύπερβόλική - ήταν κι’ ό ρόλος—κΓ δ 'Αλέρμ 
πάντα Αξιόλογος. Ή Ζοζέτ Νταί συμπαθητικά. ’Αλ
λά τι χρειαζόταν ό ξεκρέμαστος ρόλος τής Ρενέ 
Ντεβιλλέρ (τόσο καλής, ωστόσο);

Ό Σεβαλιέ δέν παύει—καί τ’ άξίζει—νά είναι δ 
Αγαπημένος δλου τοΰ κόσμου- Οί Αθηναίοι δέν τόν 
λησμόνησαν καί ή δχι τόσο φρέσκια, ταινία του ση 
μείωσε πολλήν έπιτυχία, πού θάχη βέβαιη έξακο- 
λούθηση καί στις έπόμενες προβολές της.

Μάριος Σύλλας

Παραγωγή R. Eichberg

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ
(Das indisches Grabuial)

Όμιλοΰσα γερμανιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς 
καί «Πάνθεον·

Έκμετάλλευσις A. Ε. «Άνζερβός»
Δύση κι' Ανατολή, ’Ινδίες κι’ Εύρώπη, μυστικό- 

πάθεια καί πρωτογονισμός καί πάθη καί προλήψεις 
συγκρούονται στήν ταινία τούτη τοΰ Eichberg, γύρω 
άπό Αναρίθμητα έπεισόδια κι’ Ανεξάντλητες περιπέ
τειες (σκοτωμοί, μίση, κροκόδειλοι, μυστήρια, έ- 
παναστάσεις κοί πάλι λέοντας) καί δέν Αποβλέπει 
παρά στή δημιουργία ίσχυρών-κα'ι λίγο χαμηλών- 
συγκινήσεων στό κοινό. Τήν ύπόθεση δέ θά τή συζη
τήσω. ‘ο Eichberg μ’ αύτή σκόπευε νά φτιάση ένα 
μεγάλο εμπορικό φίλμ. Τό πέτυχε Αναμφισβήτητα- 

■ Αν σταματούσε έκεΐ θάταν σκηνοθέτης τής ρουτί 
νας. Άλλά σάν άνθρωπος ποΰχει κάποια παράδοση 
πίσω του, βάλθηκε νά πλουτίση τήν ταινία του μέ 
πίνακες ώραιότατους. "Ετσι μ’ Αφορμή τίς ταλαιπω
ρίες τών πολύπλαγκτων ήρώων του καί πέρα Απ’ 
αότές. Απολαμβάνουμε ένα έξαίρετο_ docuiuentaire 
τής Ανυπόταχτης ινδιάνικης φύσης, τής μυστικοπα
θής ινδιάνικης Γωής. τής μεγαλόπρεπης καί πολύ 
φορτης Ινδιάνικης καλλιτεχνίας Η δργιαστική βλά
στηση. δ νωθρός μόχθος τοΰ ίνδοΰ, τά, μυθικά παλά
τια μέ ζωντανεμένομς τούς θησαυρούς τοΰ Άλαδ- 
δίνου δλ’ αύτά. γυρισμένα (μ_έ τή βοήθεια Ινδών μα
χαραγιάδων) σέ μιά σειρά εικόνες έξαιρετικής δια
φάνειας. κάνουν ίσως τό ρυθμό τής ταινίας νά σκον- 
τάφτη λίγο, μά τής δίνουν τόνο ποίησης κι’ Ατμό 
σφα.ρα ζωηρότατα χρωματισμένη Ό Eiclib'rg Γχ.Ί 

τή μανία τών πλούσιων ντεκόρ κΓ έδώ είχε δλη τήν 
ευκαιρία νά όργιάση. Τ' Αποτέλεσμα είν’ έντυπω- 
σιακώτατο: Σπάνια είδαμε σκηνικά τόσο έπιβλητικά 
καί τόσο μεγαλόπρεπα. Προσθέσετε μιά Αξιόλογη 
κίνηση πλήθους, μερικές σκηνές δυναμικής δράσης, 
τό έξαίρετο ινδιάνικο μπαλέττο Μπενάκα σέ μερι
κές θαυμάσιες έκτελέσεις καί μιά συντονισμένη μέ 
τή δράση καί τόν τόπο μουσική καί θά δήτε γιατί ό 
• Τάφος» στά χέρια τοΰ Eichberg Από λαϊκή περιπέ
τεια γίνεται ταινία άξια νά σταθή σέ κάποιο αισθη
ματικό έπίπεδο.

Ή ηθοποιία στάθηκε στό πλαίσιο τοΰ είδους τοΰ 
φίλμ. ‘Οπωσδήποτε στό δεύτερο μέρος δλοι οι έκτε- 
λεστές παρουσιάσθηκαν μέ βελτιωμένη καί πιό με
τρημένη ήθοποιΐα. 'Η Λά Γιάνα είναι ώραιότατη γυ
ναίκα καί σπάνια χορεύτρια δ χορός της στά πόδια 
τοΰ Βούδδα στό «Κρυστάλ Παλάς» είναι μιά μονα
δική δημιουργία Αλλά μέτρια ήθοποιός. ‘Η Κίτυ 
Γιάντσεν στάθηκε μέ περισσότερη έπιτυχία. Ό Φρίτς 
βάν Ντόγκεν πολύ μαρμαρένιος, κΓ ό Αλεξ. Γκό- 
λινγκ κι’ ό Γκ. Ντήσλ ύπερβολικοί. Ό Αεικίνητος 
Τέο Λίνγκεν έδωσε έναν κωμικό τόνο στήν ταινία, 
Απαραίτητο στή μακρότατη σειρά τών δυστυχιών, 
τών Αγωνιών καί τών βασάνων.

Ό «-Τάφος τοΰ Ίνδοΰ», άν καί χωρισμένος σέ δυό 
έποχές, σημείωσε μέ τή συναρπαστική του δράση, 
έπιτυχία έξαιρετική στήν προβολή του έδώ. Είναι, 
δπως τό τόνισα, έργο έξαιρετικής έμπορικότητας, 
προωρισμένο νά συναντήοη θερμότατη ύποδοχή σ’ 
δποιαδήποτε όθόνη προβληθή. Μάριος Σύλλας

Παραγωγή «Columbia»

ΟΤΑΝ Η ΚΑΡΔΙΑ ΚΤΥΠΑ
(When youre in love)

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα» 
dubbing

Έκμετάλλευσις : A. Ε. «Άνζερβός»

Οί έχθροί τών μουσικών φίλμς δέν έχουν παρά 
νά δοΰν τό έργον «"Οταν ή καρδιά κτυπα» γιά ν’ 
Αλλάξουν γνώμη. Όσοι βρίσκουν δτι τά τραγούδια 
πού παρεμβάλλονται χωρίς λόγο καί αιτία στίς 
διάφορες φιλμοπερέττες καϊ φιλμόπερες έχουν ώς 
μόνον Αποτέλεσμα νά καταστρέφουν τόν στρωτό 
ρυθμό, νά μειώνουν τήν Αληθοφάνεια καί νά κουρά
ζουν άκόμη τόν θεατή, θά πεισθοΰν, παρακολουθών
τας τό χαριτωμένο έργο τοΰ Ρίσκιν, δτι μπορούν 
νά λείψουν δλα αύτά τά μειονεκτήματα μ’ ένα καλό 
σενάριο καί μέ μιά έπιτήδεια παρένθεση τών τρα- 
γουδιών. Τό «"Οταν ή καρδιά κτυπα» είναι μιά χα
ριτωμένη καί έξυπνη σατυρική κομεντί, πού γιά τήν 
πατρότητά της θά ύπέγραφαν χωρίς ντροπή ένας 
Λιούμπιτς ή ένας Κάπρα. Τό φίλμ ξεκινά μ’ ένα 
διαβολεμμένο μπρίο γιά νά τό διατηρήσει Αμείωτο 
(έκτος μερικών σκηνών δχι Απολύτως έπιτυχοΰς 
έμπνεύσεως πού παρεμβάλλονται περί τά μέσα τοΰ 
έργου) έως τό τέλος. Άπό τά διάφορα εύρήματα 
ποιό νά πρωτοαναφέρωμε; Τό σκίτσο τοΰ μπάρ
μπαν, τήν πρώτη συνάντησι τοΰ ζωγράφου μέ τήν 
πριμαντόνα, τόν καυγά στό καμπαρέ, τήν σκηνή τών 
φυλακών, τό τραγούδι μέ τά παιδιά ή τή σερενάτα 
στό δάσος μέ τό πρωτότυπο Ακροατήριο ; Τό χιού
μορ, τό πνεΰμα καί τό κέφι όργιάζουν.

Πρωταγωνιστούν ή Γκρέϊς Μούρ καί ό Γκάρυ 
Γκράντ. Ή πρώτη, τής όποιας ή έξέλιξις είναι κα 
ταφανής, έκτος Από τήν φωνή της, πού είναι Από 
τίς περιφημότερες τοΰ κόσμου, δείχνει κι’ ένα τα
λέντο κομεντιέν Αξιοπρόσεκτο. Παίζει τόν ρόλο της 
μέ κατανόηση, έκφραστικότητα καί μπρίο δχι συνη
θισμένο. Όσο γιά τόν Γκάρυ Γκράντ βρίσκεται πιά 
σέ πλήρη ώριμότητα.Άπό καιρό Αναζητούν τόν έαυτόν 

του άλλά μέ τόν σημερινόν του ρόλον Ανακαλύπτει 
τήν προσωπικότητά του. Στό μέλλον μπορεί κανείς 
νά τόν θεωρή ώς τόν νόμιμον Αντικαταστάτην τοΰ 
Γκάρυ ΚοΟπερ.

Μερικά άπό τά τραγούδια τοΰ Τζέρομ Κέρν 
Ακούονται πολύ εύχάριστα. Σ’ αύτό συντελεί Ασφα
λώς άρκετά καί ή φωνή τής Γκρέϊς Μούρ Περίφημη 
άκόμη ή έκτέλεσις στόν πρόλογο τής προσευχής 
τής Τόσκας άπό τήν μεγάλη άοιδό.

Γενικά πρόκειται γιά ένα έπιτυχημένο άπ’ δλες 
τίς πλευρές φίλμ, πού ύπερήρεσε σέ δσους τό παρη- 
κολούθησαν. Μπορεί χωρίς καμμιά άμφίβολία νά 
θεωρηθή μαζύ μέ τήν «8η γυναίκα τοΰ Κυανοπώ- 
γωνος»,_ ώς ένα άπό τά πιό εύχάριστα έργα τής 
έφετεινής περιόδου. Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή «Warner Bros»

ΖΕΖΕΜΠΕΛ
(Jezembel)

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα» 
dubbing

Έκμετάλλευσις: Γουώρνερ—Φ. Νάσιοναλ

"Ενα δυνατό φιλμ τοΰ Ούΐλλιαμ Ούΐλερ, πού 
θέλγει μέ τήν πρωτοτυπία του. Ή «Ζεζεμπέλ» στη
ρίζεται κυρίως στόν ένδιαφέροντα χαρακτήρα τής 
ήρωΐδος του, μιας έκκεντρικής νέας, σκληρής κα’ι 
έγωΐστριας, πού τήν δαμάζει στό τέλος, άλλά άτυ- 
χώς άργά γι’ αύτήν, ή μεγάλη άγάπη. Τόν ρόλον 
αύτόν, ρόλον δύσκολον, καταθλιπτικόν, πού μόνον 
ώμοι καλλιτέχνου ολκής μποροΰσαν νά στηρίξουν, 
έρμηνεύει ή Μπέττυ Νταϊβις Μέ μιά λέξη είναι 
ύπέροχη. Ή μεγάλη Αρτίστα παρακάμπτει τίς δυσκο
λίες τοΰ ρόλου μέ θαυμαστήν δεξιοτεχνίαν. Ή προ- 
σωπικότης της θριαμβεύει γιά μιά άκόμη φορά. Ή 
παρουσία τής μεγάλης άρτίστας φυσικόν είναι νά 
έπισκιάζη τούς λοιπούς ήθοποιούς. Δέν μπορεί άτι- 
μωρητεί νά ύποστή κανείς τήν σύγκρισι μέ τήν 
Νταϊβις. Έν τούτοις δλοι είναι γνωστοί καί έκλεκτοί 
ήθοποιοί, δπως ή Μάργκαρετ Νίνστναιη, ό Χένρυ 
φόντα, ό Τζώρτζ Μπρέντ κ. ά.

Ή σκηνοθεσία τοΰ Ούΐλερ είναι έξαιρετικά έπι- 
μελημένη. Ή Ατμόσφαιρα Αποδίδεται ζωντανά. Αί 
σκηναί τής έπιδημίας τοΰ κίτρινου πυρετοΰ πολύ 
ρεαλιστικοί. "Ισως μάλιστα περισσότερον άπό δτι 
χρειάζεται Τό θέμα αύτό καθ’ έαυτό είναι Αρκετά 
τραγικό ώστε νά μήν ήταν Απόλυτος Ανάγκη νά 
δούμε δλους έκείνους τούς προσβεβλημένους άπό 
τήν φοβερή νόσο.

Συμπέρασμα : Φιλμ πρωτότυπο, δυνατό, ένδια- 
φέρον. Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή «Metro Goldwyn»

ΤΑΡΑΝΤΕΛΛΑ
(Tirefly)

Όμιλοΰσα άγγλιστί Προεβλήθη στό «Ρέξ»'
Έκμετάλλευσις ; Μέτρο φίλμς

Άπό τήν έποχό πού πήγε ή Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ 
στή «Μέτρο» κάθε έργον της είναι καί έπιτυχία. 
Ποιός δέν θυμάται τήν «Ευθυμη Χήρα» τήν «Ρόζ 
Μαρί», τό «Σάν Φραγκίσκο», τά «Ρόδα τ’ Απρίλη» ; 
Λίγα έργα μά έκλεκτά Τήν ίδια παράδοση Ακολου
θεί καί ή «Ταραντέλλα». ’Υπεύθυνος γι' αύτήν είναι 
ό παλαίμαχος σκηνοθέτης Ρόμπερτ Λεονάρ, στόν 
όποιον όφείλονται καί τά - Ρόδα τ’ Απρίλη·. Ή «Τα
ραντέλλα» είναι φιλμ μεγάλης σκηνοθεσίας, μέ ύπό- 
θεσιν περιπετειώδη καί αισθηματικήν (ένας μεγάλος 
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έρως μεταξύ μιας _ίσπανίδος κατασκόπου καί ένός ι 
γάλλου Αξιωματικού, έπί τής έποχής τοΰ Ναπολέ- 
οντος), παραγεμισμένο δμως μέ τραγΌύδια πού κα
ταστρέφουν τόν στρωτό ρυθμό καί δίνουν συχνά 
στό έργον τήν μορφήν μελοδράματος ή καί όπερέτ- 
τας.

Άπό τά διάφορα τραγούδια, πού δέν είναι πάν
τοτε έπιτυχοΰς έμπνεϋσεως, ξεχωρίζομε τήν ·σερε 
νάτα στό μουλάρι-, πού είναι χαριτωμένο καί ώς 
μουσική καί ώς έκτέλεσις.

Γιά τήν Ζαιέτ Μάκ Ντόναλντ δέν έχομε νά ποϋμε 
τίποτε νεώτερο. Είναι πάντα ή χαριτωμένη ήθοποιός 
πού γνωρίζομε δλοι. Ό Άλλαν ίζόνς δέν μάς κάνει 
νά ξεχάσωμε τόν Νέλσσν Έντυ.

Τό φίλμ κατά τήν προβολήν του στό «Ρέξ» έση 
μείωσε σημαντική έπιτυχία καί έκράτησε τό πρό 
γραμμα έπί δύο έβδομάδες- Βίων Παπαμιχά>.ης

Παραγωγή A. Daven

Η ΘΥΕΛΛΑ
(L ’ ο rag c) 

Όμιλοΰσα γαλλιστί Πρσεβλήθη στό «Ρέξ*
Έκμετάλλευσις' Έμμ. Καλόγηρος

Αύτό τό. φιλμ είναι Σάρλ Μπουαγιέ 100ο)ο. Σάρλ 
Μπουαγιέ δμως τών παληών καλών ήμερών. Άπο- 
δεικνύεται περίτρανα πόσον δίκηο είχα δτανέγραφα 
σέ προηγούμενο σημείωμά μου διά τόν γάλλον καλ
λιτέχνην έξ Αφορμής τοΰ «Πληγωμένου Άετοΰ» νά 
έγκαταλείψη τόν Νέον Κόσμον καί νά έπιστρέψη 
στήν πατρίδα του άν θέλη νά έπανεύρη τόν έαυ- 
τόν του.

Άλλ’ άς έλθωμε στήν Ανάλυση τοΰ φιλμ. ’Επάνω 
σέ μιά ιδέα τοΰ γνωστού δραματουργοΰ Άνρύ 
Μπερνστάΐν, ό γάλλος συγγραφεύς Μαρσέλ Άσάρ 
Από τούς καλλιτέρους τοΰ συγχρόνου γαλλικοΰ θεά 
τρου, έγραψε τούς διαλόγους καί τό σενάριο. Ό Ζάν 
Ώρίκ ήσχολήθη μέ τήν μουσικήν καί ό Μάρκ Άλ
λεγκρέ άνέλαβε τήν γενικήν διευθυνσιν. Όλα αυτά 
τά έκλεκτά όνόματα συνειργάσθησαν γιά νά τιμή 
σουν τήν έπιστροψή τοΰ Μπουαγιέ στήν Γαλλία.

Φυσικά άπό μιά τέτια συνεργασία δέν μπορούσε 
παρά νά προκύψη κάιι τό ένδιαφέρον. ’Επιφυλάξεις 
έχομεν, Αρκετές μάλιστα, Αλλά γενικά όμολογοΰ- 
μεν πώς ή «θύελλα» είναι ένα φίλμ συναρπαστικό 
πού τιμά τήν γαλλικήν παραγωγήν. Αντίθετα μέ 
δτι συμβαίνει συνήθως, στήν προκειμένη περίπτωση 
τό Ασθενές σημεϊον δέν είναι τόσενάριο Αλλά ή σκη
νοθεσία. Τό σενάριο έχει τήν σφραγίδα μιάς πραγ
ματικής δραματικής δημιουργίας- Τά παθήματα τών 
ήρώων προκαλοΰν τήν έντονη έκείνη συγκίνηση πού 
είναι τό κριτήριον γιά ένα έργο μέ τέτοιες Αξιώσεις. 
Ό τίτλος είναι Αλληγορικός < θύελλα», είναι ή υε· 
γάλη Αγάπη πού γεννιέται γιά μιά μόνον φορά καί 
πού στή διάβα της παρασύρει τά πάντα. Τό εύτύχημα 
είναι πώς οί έρμηνευταί τοΰ έργου είναι Αντάξιοι 
τών συγγραφέων.

Ό Σάρλ Μπουαγιέ είναι Απ' Αρχής μέχρι τέλους 
ύπέροχος. Δέν έχει καμμιά στιγμή Αδυναμίας. “Ερ
χεται έγκαίρως νά στερεώση τήν κλονιζομένη έπι- 
κίνδυνα φήμην του. Άτυχώς τά παθήματά τον δέν 
τοΰγεινσν μαθήματα καί ξανάφυγε γιά τήν Αμε 
ρική. Εύχόμαστε δταν θά έλθη ή στιγμή πού 6 ά Αν- 
τιληφθή τό σφάλμα του νά μήν είναι πολύ Αρ·) it γι’ 
αύτόν. Άλλά δέν είναι μονάχα δ Μπουαγιέ ί τέρο- 
χος. Δίπλα του ύψώνει τό Ανάστημά της μιά π ιωτό- 
βγαλτη μικροΰλα καί κατορθώνει δχι μονάχα ά μή 
ζημειωθή άπό τή σύγκρισι μέ τόν ένδοξον συν αδελ
φόν της άλλά σέ μερικές στιγμές νά τόν έπισ· ιάση. 
Πρόκειται για τήν Μισέλ Μοργκάν, τήν δεύτερη I “έτος 
κατά σειρά Αληθηνή άποκάλυψι (ή πρώτη εί ·ι ή

Κορίν Λισαίρ) τοΰ γαλλικοΰ κινηματογράφου. Ένα 
κράμμα Γκάρμπο καί Χέπμπουρν. Μιά Αρτίστα πνευ
ματική, μέ -έσωτερικότητα», μέ προσωπικότητα, μέ 
πλούσιο ταμπεραμέντο. “Εχει πρός τό παρόν ώρι- 
σμένες Ατέλειες δχι Αψεγάδιαστη ντιξιόν καθώς καί 
κάποια Αδεξιότητα καί συστολή μπροστά στό φακό) 
πού δταν τις έξαλείψη, πράγμα πού θά συμβή γρή
γορα Ασφαλώς, θά γίνη άν ύπάρχη δικαιοσύνη στήν 
Τέχνη τών σκιών, μιά άπό τις καλλίτερες «ντίβες» 
τοΰ παγκοσμίου Κινηματογράφου- "Ολες ή σκηνές 
πού έκτυλίσσονται μεταξύ τών δύο αύτών καλλι
τεχνών είναι Αξιοσημείωτες. Άπό τήν πρώτη στιγμή 
τής συναντήσεώς των μέχρι τήν τελευταία, τήν τό
σον βαθειά συγκινητική στήν άπλότητά της σκηνή 
τής αύτοκτονίας τής Μοργκάν. Άπό τούς άλλους 
ήθοποιούς κατορθώνει νά έπιπλεύση ό τόσον προ 
σωπικός Ζάν Λουΐ Μπαρώ-

Τό τεχνικόν μέρος τοΰ φίλμ δχι άμεπτο. Ιδιαιτέ
ρως ύστερεϊ στό ντεκουπάζ καί στό μοντάρισμα.

Συμπέρασμα: Δράμα δυνατό, συναρπαστικό, μέ 
θαυμαστή έρμηνεία, Ιδίως έκ μέρους τών πρωταγω
νιστών. Τό φίλμ συνδυάζει παράλληλα καί Αξιόλο- 
γον έμπορικότητα. Βίων ΠαπαμιχάΙης

Ε/ΔΟΠΟ/ΗΣΙΣ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝ Τ ΑΠΟ ΚΡΙΤΑΣ ΜΑΣ

Παρακαλοΰνται θερμώς πάντες οί άνταπο- 
κριταί μας δπως μάς άποστείλωσι τό βραδύ- 
τερον μέχρι τής 18ης τρέχοντος μηνός τήν κί- 
νησιν τών Κινηματογράφων τής πόλεώς των 
ώς καί πάσαν άλλην διαφημηστικήν καταχώ- 
ρησιν, διά νά καταστή δυνατή ή δημοσίευσίς 
των είς τό ύπό έκτύπωσιν Πανηγυρικόν τεύχος 
τοϋ 1939.

Έκ τής Διευ)σεως τοΰ 
«Κινηματ. Άστέρος».

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Χο. Σιάκας Ξάνθη 1-11-938 Μέχρι 30-10 939
Α.Ε.Κ.Ε. Άθήναι 1-12-938 3 30-11-939
Φ^αγκέτης καί Σια 1-11-938 3 3U-10-939
Ν. Σ ιμπαιάκος » 1-12-988 3 30-11-939
Κ. Σουλίδη; 3 1 12 938 3 30 11 939
Άδελ. Δριμορόπσυλοι » 1 12 938 3 30 11-939
Δημ Ποντικής 3 1 1939 » 30-12-939
I. Ιΐιτσάκηε 3 1-12 9 8 3 30-11-939
’ Ελλ. Κιν. "Ενωσις 1 12-938 » 30 11-939
Δημ. Γιανιόπουλος 3 1-12-933 3 30 11-939
Κιν. Βοεττα ία 3 1-12 938 3 30-11-939
Άδελ. Πάταγα » 1-12-938 3 30 11-939
Κ. Γαζιόδης » 1 12 938 3 30 11-939
Α. Ζερβός 3 1-12-9.18 » 30-11 939
Αίμ. Ράτζιο 1-12-938 30-11 939

Π.ΩΔΟΥΝ CAI al δ μιλοϋ α αι μη χανιπαί έγχα- 
ιαστάσεις καί <1 at μηχτναΐ προβολή., at λει- 
τουργοΰσιι ήϊη ιίς ζούς Κι νήμα ιογράφοι ς «’4- 
Λάμτρο» χαί <’Ζ^ις» ιών ' Αΰηνώ', είς τιμάς 
ευκαιρίας καί αέ ιύχολίες πληο ω αής.

Πληροιριρίαι: Α·ζών. Ζερβόν, 'Αποδημίας 
51, ’ Α&ήναι

ΠΩΛίΙΓάΙ αΐήρες μηχάνημα όμιλοι νιος 
συσιή uau; Pacent μετά μηχανής προβολής 
Simplex είς τιμήν συαφίρονσαν είς ζόν Αγορα
στήν. Πληροφορίαι : Πανί. Κονβέλην, Πάιρος.
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Είς τούς κινηματογράφους τής πρωτευούσης συ
νεχίζεται ή προβολή έκλεκτών έργων είς βαθμόν μά
λιστα τοιοΰτον ώστε νά καθίσταται προβληματική ή 
έξεύρεσις ισαξίων διά τόν ύπολειπόμενον χρόνον 
τής περιόδου. Διότι άν ύπολογισθή τό παρελθόν 
χρονικόν διάστημα τών δύο μηνών Από τής ένάρ- 
ξεως τής χειμερινής περιόδου μέχρι σήμερον, τά 
προβληθέντα ήδη έκλεκτά έργα καί τό ύπολοιπόμε- 
νον διάστημα τών πέντε μηνών τής τρεχούσης_περι- 
όδου, εύλόγως διερωτάται τις, ποΰ θά εύρεθοΰν τό- 
σαι καλαί ταινίαι πρός προβολήν καί ίκανοποίησιν 
τοΰ κοινοΰ, τό όποιον δικαίως κατέστη ήδη Απαιτη
τικόν συνήθισαν τήν παρακολούθησιν μεγάλων έργων.

Μέ τήν Ανωτέρω παρατήρησιν δέν θέλομεν νά εϊ· 
πωμεν δτι έξηντλήθησαν δλαι αί καλαί ταινίαι, διότι 
γνωρίζομεν δτι τοιαΰται ύπάρχουν είε πλεϊστα γρα
φεία έκμεταλλεύσεως, άλλά πάντως δέν θά _ε1ναι 
Αρκεταί διά νά ικανοποιήσουν τάς Αξιώσεις τοΰ κοι
νού. τό όποιον, μέ τήν άκολουθηθεΐσαν τακτικήν, τής 
συνεχοΰς, δηλαδή, προβολής τών μεγάλων έργων, 
καθίσταται δικαίως πλέον έπαιτητικώτερον.

Έλπίζομεν δτι τήν αύτήν γνώμην θά έχουν καί οί 
Αμέσως ενδιαφερόμενοι καί θά φροντίσουν ώστε καί 
τό κοινόν καί αύτοί νά ικανοποιηθούν διά τής πα- 
ρουσιάσεως άξιολόγων έργων. ‘Η παγκόσμιος άλ- 
λωστε παραγωγή δέν στερείται τοιούτων, Αρκεί νά 
ύπάρχη ή καλή θέλησις. *

Κατά τό παρ. είκοσαήμερον προεβλήθησαν είς 
τούς κεντρικούς κινηματογράφους α’ προβολής τών 
Αθηνών τά κάτωθι έργα, ώς έξής :

Ρέξ: 21-27 Νοεμβρίου διά δευτέραν έβδομάδα 
«Ταραντέλλα», «28-4 Δεκεμβρίου «θύελλα» μέ τόν 
Σάρλ Μπουαγιέ καί 5-11 ίδιου τό περίφημου δημι
ούργημα τοΰ πατρός τών μίκυ μάους Γουώλτ Ντί 
σνεϋ «Ή Χιονάτη καί οί 7 νάνοι».

•Ορφεύς ·. 21-27 Νοεμβρίου «Ζεζεμπέλ» μέ τήν 
Μπαΐτυ Νταΐβις 28 4 Δεκεμβρίου «Όταν ή καρδιά 
κτυπα» καί 5-11 ίδιου «Μάρκο Πόλο» μέ τον Γκάρυ 
ΚοΟπερ. _ , ο _

ΠαΙλάς: 21-27 Νοεμβρίου «Ό τάφος του ίνδου» μέ 
τήν Λά Γιάννα, 28-4 Δεκεμβρίου ή δευτέρα έποχή τοΰ 
έργου «‘Ο τάφος τοΰ ΊνδοΟ» καί 5 11 ίδιου όλόκλη- 
ρον τό έργον «Ό τάφος τοΰ ΊνδοΟ».

Τιτάνια : 21 27 Νοεμβρίου «Αποκλεισμός» μέ τήν 
Νάνσυ Κάρολ, 28-4 Δεκεμβρίου «Κατηγορώ» μέ τόν 
Βικτώρ Φρανσέν καί 5-11 ίδιου «Τό ναυτόπουλο».

Πάν&εον: 21-27 Νοεμβρίου «Ό τάφος τοΰ ίνδοΰ» 
ταύτοχρόνως μέ τό «Παλλάς», 28 4 Δεκεμβρίου «Ό 
τάφος τοΰ ίνδοΰ» δευτέρα έποχή καί 5-11 ίδιου «Γυ
μνό μοντέλλο» μέ τήν Λουΐζα Ράΐνερ.

Σπλέντιτ : 21-27 Νοεμβρίου «Γκασπαρόνε» μέ τήν 
Μαρίκα Ρέκ, 28 4 Δεκεμβρίου «Κατηγορώ» ταύτοχρό
νως μέ τό «Τιτάνια» καί 5 11 Ιδιου «Κατηγορώ» διά 
δευτέραν έβδομάδα.

Αττικόν : 21-27 Νοεμβρίου «Ό άνθρωπος τής ήμέ
ρας» μέ τόν Σεβαλλιέ, 28 4 Δεκεμβρίου «ΟΙ βασιλείς 
τών σπόρ» μέ τόν Φερναντέλ καί 5-11 Δεκεμβρίου 
«Ή χιονάτη καί οί 7 νάνοι» ταύτοχρόνως μέ τό Ρέξ.

Κρόνος ; 21-27 Νοεμβρίου «Νύχτες Μόσχας» δευ
τέρα βιζιόν, 28-4 Δεκεμβρίου «ΟΙ βασιλείς τών σπόρ» 
ταύτοχρόνως μέ τό «’Αττικόν» καί 5-11 Δεκεμβρίου 
«Μάρκο Πόλο» ταύτοχρόνως μέ τόν «Όρφέα».

Οϋφα : 21-27 Νοεμβρίου «Ρομπέν τών δασών» δευ
τέρα βιζιόν, 28-4 Δεκεμβρίου διά δευτέραν έβδομάδα 
«Ό Ρομπέν τών δασών» καί 5 11 Ιδιου «Ζεζεμπέλ».

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον έπραγματοποιή- 
Οησαν ύπό τών κεντρικών Κη ηυατοθεάτρων τών Αθη
νών α' προβολής, τά κάτωθι εισιτήρια, ώς έξής :

Έβδομάς 14 — 20 Νοεμβρίου 1938
ΠΑΛΛΑΣ «‘Ιερόν ψεύδος» (Die fromme luge), 

Πόλα Νέγκρι,
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου Εισιτήρια 657 
Τρίτη 15 » » 2223
Τετάρτη 16 > 2218
Πέμπτη 17 » 1981
Παρασκευή 18 > 1667
Σάββατον 19 » 2343
Κυριακή 20 » 3672

Τό όλον 14761
ΟΡΦΕΥΣ «Ό Ρομπέν τών δασών» (Robin Hood),

Τρίτη έβδομάς.
Δευτέρα 141 Νοεμβρίου Εισιτήρια 1656
Τρίτη 15
Τετάρτη 16

1 » » 1699
* 1932

Πέμπτη 17 » 1782
Παρασκευή 181 * 1593
Σάββατον 1S1 » 2488
Κυριακή 20 » » 6838

Τό όλον 17983
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ 

ανωτέρω έργου εις τό αύτό κινηματοθέα
τρου κατά τάς δύο προηγούμενος εβδομάδας 84460

Σύνολο* εισιτηρίων 102443
ΡΕΞ «Ταραντέλλα» (Firefly), Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ.
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου Εισιτήρια 4407
Τρίτη 15 » » 3659
Τετάρτη 16 » » 3662
Πέμπτη 17 » » 3371
Παρασκευή 18 » * 2820
Σάββατον 19 » » 4226

Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ 
αύιοΰ έργου καί ε’ις τόν αύτόν Κινηματο
γράφον κατά τήν προηγουμένην έβδομάδα. 23018

Κυριακή 20
Τό όλον

5935
28080

ΤΙΤΑΝΙΑ « Κάρμεν» (Carmen), δευτέρα έβδομάς.
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου ΕΙσιτήρια 1244
Τρίτη 15 » » 1507
Τετάρτη 16 > > 1782
Πέμπτη 17 > ·» 1813
Παρασκευή 18 ·» » 1726
Σάββατον 17 » 2428
Κυριακή 20 » » 4417

Τό όλον 14917

Σύνολον εισιτηρίων 37935
ΑΤΤΙΚΟΝ «Νύχτες μεγαλουπόλεων» (Big City), 

Λουΐζα Ράΐνερ.
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου Εισιτήρια 1164
Τρίτη 15 » » 991
Τετάρτη 16 » » 889
Πέμπτη 17 , » 929
Παρασκευή 18 » * 820
Σάββατον 19 » » 1088
Κυριακή 20 > » 2027

Τό όλον 7903
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Τδ δλον 10356

ΣΠΛΕΝΤΙΤ Γκιουζέπε Βέρντι» (Giuseppe Verdi).
Γκαμπύ Μορλαί.

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου Εισιτήρια 1712
Τρίτη 15 » 1488
Τετάρτη 16 » » 1375
Πέμπτη 17 » » 1193
Παρασκευή 18 » » 1121
Σάββατον 19 » » 1481
Κυριακή 20 » » 1986

ΠΑΝΘΕΟΝ «Ρεβέκκα» (Rebecca of sunnybrook farm) 
Σίρλεϋ Τέμπλ.

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου Εισιτήρια 1076
Τρίτη 15 » > 1256
Τετάρτη 16 » » 1996
Πέμπτη 17 » » 1598
Παρασκευή 18 » > 1108
Σάββατον 19 » » 2843
Κυριακή 20 »

Τό δλον
4023

13895
ΟΥΦΑ «Συναγερμός στή Μεσόγειο» (Alerte 

terranee),
en Medi- 
β' βιζιόν.

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου Εισιτήρια 501
Τρίτη 15 » 548
Τετάρτη 16 » 645
Πέμπτη 17 » 491
Παρασκευή 18 » 589
Σάββατον 19 » 729
Κυριακή 20 »

Τό δλον
1802
5255

Εβδομάς 21—27 Νοβμβοίου 1938

ΡΕΞ «Ταραντέλλα» (B'irefly), Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ, 
β' έβδομός,

ΠΑΛΛΑΣ «Ό Τάφος τοΰ ’Ινδού» (Indiscbes 
Λά Γιάννα,

Grabtnal 
Α' εποχή.

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου ΕΙσιτήρια 6055
Τρίτη 22 4131
Τετάρτη 23 » » 2779
Πέμπτη 24 2610
Παρασκευή 25 » » 2029
Σάββατον 26 2864
Κυριακή 27 4854

Τό δλον 25422
ΟΡφΕΥΣ Ζεζεμπέλ» (jezembel), Μπαΐτυ Νταϊβις.
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου Εισιτήρια 2655
Τρίτη 22 2938
Τετάρτη 23 2823
Πέμπτη 24 2909
Παρασκευή 25 » » 2152
Σάββατον 26 3257
Κυριακή 27 5659

Τό δλον 22393

Τό δλον 12C05

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου Εισιτήρια 1059
Τρίτη 22 » » 1204
Τετάρτη 23 » 1256
Πέμπτη 24 » » 1336
Παρασκευή 25 » 1223
Σάββατον 26 > > 1850
Κυριακή 27 » » 4077

Είοιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ 
αύτοΰ έργου είς τόν Ιδιον Κινηματογρά
φον κατά τήν πρώτην έβδομάδα ..... 28080

Σύνολον ΕΙσιτηρίων 40085

ΤΙΤΑΝΙΑ· Αποκλεισμός» (Blockade), Νάνσυ Κάρολ.
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου Εισιτήρια 1502
Τρίτη 22 » > 15C4
Τετάρτη 23 > » 1690
Πέμπτη 24 » > 1821
Παρασκευή 25 » 1429
Σάββατβν 26 » > 1889
Κυριακή 27

Τό δλον
* 46/3

14453
ΑΤΤΙΚΟΝ «‘0 άν θρωπος τής ήμέρας» (L’hoiume du 

jour), Μωρίς Σεβαλιέ.
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου ΕΙσιτήρια 1424
Τρίτη 22 » 1449
Τετάρτη 23 » » 1237
Πέμπτη 24 > » 1152
Παρασκευή 25 » » 946
Σάββατον 26 » » 1299
Κυριακή 27

Τό δλον
* 2177

9684
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Γκασπαρόνε» ( ) Μαρίκα Ρέκ.
Δευτέρα 21 » » 329
Τρίτη 22 » » 494
Τετάρτη 23 » 526
Πέμπτη 24 » > 921
Παρασκευή 25 » > 523
Σάββατον 26 > » 839
Κυριακή 27

Τό δλον >
1059
4691

ΠΑΝΘΕΟΝ «‘Ο Τάφος τοΰ ’Ινδού» (Indisches Gra- 
btual), ταΰτοχρόνως μέ τό “Παλλάς,,

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου ΕΙσιτήρια 3389
Τρίτη 22 » 2521
Τετάρτη 23 » » 1819
Πέμπτη 24 > » 1650
Παρασκευή 25 » 1305
Σάββατον 26 » » 1777
Κυριακή 27 »

Τό δλον
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα 

αύτοΰ έργου, κατά τήν ταυτόχρονον
ύπό τού 

προβολήν

3904
16365

του εις τό “Παλλάς.................................................

Σύνολον Εισιτηρίων

25422

41787
ΟΥΦΑ «Ό Ρομπέ τών δασών»(ΚοόϊηχΗοοβ), δευτέρα 

βιζιόν
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου ΕΙσιτήρια ς 655
Τρίτη 22 » » 939
Τετάρτη 23 » » 903
Πέμπτη 24 » 850
Παρασκευή 25 808
Σάββατον 26 » » 1280
Κυριακή 27

Τό δλον
* *

2914
8349

Τό άνά χεΐρας τεΰχος τοϋ «Κινημ. Άστέρος» είνε 
τό τελευταίου τοϋ λήγοντος έτους 1938. Τό προσεχές 
διά τό όποιον καταβάλλεται Ιδιαιτέρα φροντίς,δπως 
έτοιμασθή καί κυκλοφορήση πρό τών Χριστουγέννων, 
θά είναι ώς προανηγγείλαμεν έκτάκτως πλούσιον καί 
ένδιαφέρον άπό πάσης άπόψεως ώστε νά ίκανοποιη 
τάς απαιτήσεις παντός ένδιαφερομένου διά τόν κι
νηματογράφον καί ιδίως τούς έπαγγελματίας κινη- 
μα_τογραφιστάς. Τοΰτο τό ύποσχόμεθα καί όσάκις ή
μεϊς ύπεσχέθημεν κάτι, τό έκπληρώσαμεν. 'Εναπό
κειται μόνον καί αί ένδιαφερόμεναι έπιχειρήσεις νά 
μάς βοηθήσουν, διά τής καταχωρήσεως ικανών δια_· 
φημίσεων καί είκόνων, οίίτως ώστε καί νά πλουτιοθή 
τοΰτο έπαρκώς, άλλά καί νά καλυφθούν μερικώς 

αί δαπάναι μιας άξιολόγου .έκδόσεως ή όποια θά 
τιμά ιδιαιτέρως αύτάς ταύτας τάς κινηματογραφικός 
έπιχειρήσεις τής χώρας μας.

iSeaoxZevixn
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο πύργος τής 

σιωπής» κάί «‘Ο πληγωμένος αετός.
Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Γιούλικα» καί «Τα- 

ραντέλλα».
Παλλάς. Προεβλήθησσαν τά έργα «Τοϊρα, ή θεά τών 

δασών» καί «Ζεζεμπέλ».
Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τοϋρα, ή θιά τών δα

σών» καί «‘Η προσφυγόπουλα-.
Τιτάνια Προεβλήθησαν τά έργα «Κάρμεν» καί «Ή 

προσφυγόπουλα».
Άλκαξάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ναπολιτάνικες 

βραδυές» καί «Ό ταχυδρόμος τής Λυών».
Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό Στίγμα-, «Κι

νεζική βεντέτα», «Τά δύο ορφανά- καί «‘Π ασύλληπτη 
σκιά»

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα < Στάς υπονόμους 
τών Παρισίων», -Μίστερ Μότο- καί τό «Μάρς τών απο
μάχων

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «’Εγώ κοί ή αύ· 
τοκράτειρα», «Άρροβών μετ’ εμποδίων», «Μαντάμ Μπο- 
βαρύ» καί «Αδελφοί Καραμαζώφ».

Έ&νιν.όν. Προεβλήθησαν τά έργα Πανσιόν Μιμόζα», 
«Ζιγκολέτ· καί «Όνειρα πού σβύνουν».

“Ιλιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Παληάτσοι», Κατά- 
χρησις εμπιστοσύνη:», «Ό πειρατής» καί «Τό χρήμα».

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν τά ίργα «Ταγκό νοττονρνο», 
♦Τζών Μπράουν» «Ό άγαπητικός τής βοσκοπο-’λας» καί 
«Πανσιόν Μιμόζα».

Όρφεύς. Προεβλήθησαν τό έργα «Ρεγγίνα», « Η πόλις 
τής άμαριίας», «Ό παράδεισος τών γυναικών» καί «Ό 
πύργος τής Βαρσιβ ας».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Δουλειές μέ φούν
τες», «’Ερωτικό κοκτέϊγ», «Ύπό τό βλέμμα τοΰ Βούδδα» 
και «Γυναίκα γκάγκοτερ».

Φοΐνιξ. Προεβλήθησαν ύ έργα «Δημόσιος ήρως-, 
«Ρασποΰτιν», «Τό δράμα τοΰ Μάγιερλιγκ» καί «Ρόζ Μαρί»

Αϊγλη. Προεβλήθησαν τά έργα Τό δράμα τοΰ Μά- 
γερλιγκ», «Ό άγαπητικός τής βσσκοπούλας». «Λογχοφό
ρος κατάσκοπος» καί «Οΐ τρεις σωματοφύλακες».
riotrpau

Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Κοντοί- 
τιέρι», -Νέοι άνθρωποι», «Ό κακός δρόμος», «Μικρά 
ήρωβς», «‘Ο έπιδρομεός» καί - Μέ τό χαμόγελο».

Ίντεάλ Προεβλήθησαν τά έργα «Κάρμεν». «Νέοι άν
θρωποι», «Πέτρος ό μέγας», «Ύπόθεσις Λαφάρζ» καί 
«Φυλακές χωρίς σίδερα».

Πάν&εον. (Ταράτσα). Προεελήθησαν τά έργα «Άρ· 
σέν Λουπέν», «Διασταύρωσις πυρών», «‘Ο καβαλλσρης τοΰ 
νόμου», «Τά λύτρα», «Βωβά χείλη», «Ρίν-τϊν τίν» καί 
«Πρωταθλητής μέ τό στανειό». Άνόριόπουλος
ncpye;

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Αγαπώ όλες τής 
γυναίκες», «Τό άλλοθι», «Γιά τή ζωή τοΰ άδελφοΰ του«, 
«Ό σπουδαστής τής Πράγας», «‘Ο άγγελιαφόρος», «Οί 
πειραταί τής Κίνας», «‘Υπό τήν πορφύραν» καί «Μουσική 
γιά τήν κυρία». Άποστολόπονλος
Αίγιου

Άνάπλασις. Προεβλήθησαν τά έργα «Ξύπνημα άμαρ 
τωλής», «Θάλασσες τής Κίνας», «Τό σκάνδαλον τής “Ο
περας», «Γιοσιβάρα», <ΊΙ Άρλέτ καί οί μπαμπάδες της··

«Ό υίός τοΰ Ταρζάν» καί «Ύπό τό βλέμμα του Βούδδα».
Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπό δύο ση

μαίας», «Ανοιξιάτικες άγάπες», «Τυχοδιώκτης·, «Πόρτ 
Άρθοΰρ» μέ μεγάλην έπιτυχίαν καί «Λουΐ Παστέρ» έ- 
πίσης. Καρβέλας
Καλάμαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Σκάνδαλον στής 
κούρσες», «Ό σπουδαστής τής Πράγας», «Τό άγριοκό- 
ριτσο», «Κατάχρησις εμπιστοσύνης», «Μπροστά στό ικρί
ωμα» καί «Περιμένοντας τήν αυγή».

“Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Κολλίν», «Ντέ· 
Ντέ», «Διπλοΰν έγκλημα στή γραμμή Μαζινό», «Μανέζ», 
«Τό σκάνδαλον μιας νύχτας» καί «Ή καταιγίς».

ΛΓπατάχιας 
Λάρισα

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαμά Κολιμπρί», 
«Παρίσι», «Κατάχρησις εμπιστοσύνης» μέ πολύ μεγάλην 
επιτυχίαν, «Μπακαρά», « Η Καταιγίς-, «Πρεμιέρα», «Τό 
στίγμα», «Ό Μικρούλης τοΰ Παρθεναγωγείου», «Τελευ
ταία συμφωνία», «Ναπολιτάνικες βραδυές» καί ·ΟΙ έ- 
ρασταΐ».

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο κύριος διάση
μοι», «Μεγάλη θυσία», «Έπί τά ίχνη τών δολοφόνων» 
«Ή κόλασις τής ζούγκλας», «Ό κόκκινος καβαλλάρης» 
«Γιγαντομαχία ερυθροδέρμων», «"Αγνός γλεντζές», «Στή 
χώρα τών γιγάντων», «Μαντάμ Μποβαρύ» καί «Γιά σας 
κυρία μου». Μπακογιάννης
Δκμία

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό στίγμα», 
«Ρωμάνς», «"Η έννάτη συμφωνία τοϋ Μπετόβεν» καί «Σκι- 
πίων ΰ άφρικανός». Κωστομητσόπονλος
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τελευταίο 
φυλάκιο», «Ή κρίσις έτελείωσε», «Τελευταία συμφωνία» 
καί «Τό χρήμα».

Τιτάνια Προεβλήθησαν τά έργα «Ή προσφυγόπουλα» 
καί «Αγάπη μέο’ τής φλόγες».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Όταν ή τύχη κυ
βερνά» καί «Στιγματισμένος καπετάνιος». X. Π. 
‘luivvivx

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Παρίσι», «Ό δρό 
μος τής ευτυχίας», «Μέ τό χαμόγελο», Τό χαμένο ό
νειρο», «Ρομάνς», «Άλγερινές νύχτες», «Μόνον γιά σένα· 
«Πανσιόν Μιμόζα». «“Αγγελος», «Βιεννέζικα καπρίτσια», 
«Ή κόκκινη χορεύιρια» καί «Ή κυρία μέ τή λεοπάρ
δαλη».
Kspxupx

Δημοτικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Διαγωνισμός εΰ· 
τυχίας», «Ή Καταιγίς», «Τά δύο ορφανά», «‘Ο πειρα
τής», «Έπί τοΰ καταστρώματος», «Τά ψεύδη τής Νίνας 
Πετρόβνα». «’Αγάπη μεσ’ τής φλόγες», «Νά μ’ άπαγάγης 
απόψε», «Μονάχη στή ζωή -, «Δόσ’ μου αύτή τή νύχτα», 
«Ένας αύτόπτης μσρτυς», «Χατζή Μουράτ» καί «Μιά γυ
ναίκα ένας θρόνος».

Όρφεΰς. Προεβλήθησαν τά έργα «Καπετάν Γενάρης», 
«Ή καρδιά κυβερνά», «Μπακαρά», «Παρίσι», «Στέλλα 
Ντάλλας», «‘Ο Σαρλώ στρατιώτης», «Τό Στίγμα», «Κομ
φετί», «Τό σκάνδαλον τοΰ Παρθεναγωγείου», «Πρεμιέρα», 
«Πέερ Γκύντ», «Φτωχό πλουσ.οκόριτσο» καί «Τόβαριτς».

‘Η κίνησις τών κινηματογράφων μας είναι κατά πολύ 
μεγαλυτέρα τών προηγουμένων έτών, λόγφ τής άμίλλης 
διά τήν προβολήν έκλεκτών έργων. Σαζανίόης
Χ,οτνίά

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά μυστήρια τής 
Στσμπούλ», «Ή νήσος τών τίγρεων» καί «Σονάτα Κρόϋ- 
τσερ».

‘Ολύμπια Προεβλήθησαν τά έργα «Ποιον άπ’ τούς 
τρεις», «Μελωδίες καί ρυθμοί» έπιτυχώς, «Γιά τήν ζωήν
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τοΰ άλελφοϋ του» διά μίαν ήμέραν άνεπιτυχώς, «Ταχύς 
σάν αστραπή» καί «Χάρισε μου τήν καρδιά σου» 
Ήράχλειβν

Πουλακάκη. Προεβλήβη τό εργον «Ό ταχυδρόμος τής 
Λυτόν» καί ήδη δίδει παραστάσεις ό θίασος Οικονόμου.

Μινώα. Προεβλήθησαν τά έργα «Σόδομα καί Γόμορα» 
«‘Ο πύργος τής Βαρσοβίας», «Χαλύβδινοι άνδρες», τό 
επεισοδιακόν «Τό φάντασμα τοϋ άέρος», «Ή μεγάλη θυ
σία» καί «Κοντοττιέρι».
Κ»βάλλα

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Πάντα μεσ’ τήν 
καρδιά μου», «‘Η δγδόη σύζυγος τοΰ κυανοπώγωνο.», 
«Ύβέτ» καί «Τοΰρα, ή θεά τής ζούγκλ.ας».

Διονύσια Προεβλήθησαν τά έργα «Μαρία Βαλέφσκα», 
«Γόης 24 καρατιών·, «Όταν ό σύζυγος ταξειδεύει», «Με
λωδία έρωτος» καί «‘Ο πύργος τής σιωπή ».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό λεοντάνθ ωπος», 
«Ό βασιλεύς τοΰ κάμπου», «‘Η επιστροφή τοΰ Τσαντοΰ» 
είς δύο έποχάς, «Τό σύνθημα τοΰ Ζορρό», «Ό τρόμος 
τών κακοποιών», «Γραφεΐον έξαφανισθέντων προσώπων» 
καί «Μαύροι δαίμονες» Γρίμμης
Δράμα

'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Όταν ό σύζυγος 
ταξειδεύει», «Οί άσοοι τής κομπίνας», «Χαμπανέρα», «Ή 
δεσποινίς μαμά μου», «Τό ρωμάντζο ένός εστεμμένου» καί 
«Ή Καταιγίς».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η κατάσκοπος», 
»Ό δρόμος χωρίς χαρά», «Ούράνιες μελωδίες·, «Ύβέτ», 
καί «Παληάτσοι».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό καρνέ τοϋ χό- 
ροδ», «Μαροκινή βεντέτα», «’Ασύλληπτη σκιά», «Νιτσε 
βό», «Τά μυστικά τής Ερυθρός θαλάσσης», «Μπροντου- 
αίη μέλοντυ», «‘Η Ιστορία ένός απόρου νέου» «‘Η κη
δεία τοΰ Κεμάλ Άτατούρκ» καί «Ή Ζιγκολέι».

Seppati
Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό παιδί τής ζούγ

κλας», «Μαροκινή βεντέτα», «Καταιγίς», Παρίσι», «Μα
ρία Βαλέφσκα» καί «Κατηγορουμένη έγέρθητι».

Πάν&εον. Προιβλήθησαν τά έργα «Τυφών , «Μιά 
γυναίκα ένας θρόνος», «Πέτρος ό μέγας», «ΟΙ άσσοι τής 
κομπίνας», «Στής φλόγες τής Σαγκάη;» καί «“Ενα παρά
ξενο κορίτσι». Βακιρτζής
Κομοτινή

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μή κοιμηθής πριν σέ 
φιλήσω», ’Άνθρωπος ύπό τήν γέφυραν», «‘Η κυρία μέ 
τάς καμελίας», Ρώμη ’Εξπρές», «Ό Ταρζάν καί ή θεά 
τών δασών» «Μαροκινή βεντέτα», καί «Νύχτες φωτιάς.

Ά&ανασιάίης
Νάουσα

‘Ομόονια, Προεβλήθησαν τά έργα «Ή τίγρις τής Βεγ
γάλης», «Νύχτες φωτιάς», «Ταρζάν» καί «Μποέμ» μέ έπι
τυχίαν.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Βιεννέζικα βιολιά», 
«Κατάχρησις εμπιστοσύνης» μέ μεγάλην επιτυχίαν, «Μή 
κοιμηθής πριν σέ φιλήσω» καί «Ντάμα Πίκα».

Σαββατόπουλος
X κλκ ίς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Χαμένο όνειρο», 
«Ό δρόμος τής καρδιάς», «Μόνον γιά σένα», «Ρόζ Μα- 
ρί», «Κατάχρησις εμπιστοσύνης» καί «Κορίτσια πού χά
θηκαν»,

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Πέερ Γκύντ», 
«Ντεντέ», «Τό τελευταίο φυλάκιο», «Τό πράσινο φώς», 

ι «Στιγματισμέντς γυναίκες», «Ό κόσμος αλλάζει», «Μι- 
I τσοΰκ·» καί «Κολίν». Αυκόπ,

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΜΠΑΟΥΕΡ
Ε. BAUER

■ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ*

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ

ΦΙΛΙΠΣ
PHILIPS

■ι|||||||||ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ>

ΚΑΘΡΕΠΤΑΙ - ΦΑΚΟΙ

Μ ΠΟΥΣ
BUSCH

^■■ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΜ^ 

Τδ (ΰροοεχες Ιενχος Ιον ι^Κινηματογραφικόν ’ύστερος* | 

δά είναι 1δ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΤΟΥ 4939

ΰά κυκλοφορήση τά

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΣΤΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑΝ ΥΛΗΣ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

ΠΑΡΑ ΤΩ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ, ΑΥΤΩΝ

Θά τιμάται τό τεύχος δραχμάς 50—

Είς τους Συνδρομητάς ΰ'ά διανεμηΰή ΔΩΡΕΑΝ.
Άγγελίαι (Ρεκλάμαι) πρός δημοσίευσιν δεκτα'ι άπό σήμερον και μέχρις 

τής 8^ Δεκεμβρίου.

Ση μ. — Αί άγγελίαι ΰά καταλάβουν ΰέσιν κατά σειράν προτεραιότητας.

Α. Ε. Κ. Ε.
(ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΑΘΗΝΑΙ: ευπολιδοςίο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Α. ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, ΤΣΙΜΙΣΣΚΗ 7
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Ή ταινία πού επέβαλε όριστικώς στήν συνείδησιν τοΰ κόσμου τήν ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΐΒΙΣ 
ώς τήν μεγαλειτέραν δραματικήν ήθοποιόν τής όθόνης, ή ταινία ποΰ θά μείνη άξέχα- 

στη γιά τή ρωμαντική της ΰπόθεσι καί τήν μεγαλειώδη σκηνοθεσία της.
'Ένας άκόμα θρίαμβος τής

WARNER BROS-FIRST NATIONAL FILMS HELLAS A E.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 AOHNAI ΤΗΛ 28-54-1


