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ΟΠΩΣ Ε«Χ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ 
ΕΤΣΙ ΚΓ ΕΔΩ

Η ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
ΤΑΣ ΜΕΓΑΑΥΤΕΡΑΣ ΕΙΣΠΡΑΒΕΟΣ

"Ολοι ηειά δμολογοϋν
Stι ή περίοόος 1937-38 
είναι χρονιά τής Μέτρο. "Ολοι περιμένουν

μέ απροκάλυπτο ένδιαφέρον 
κά&ε νέο της φίλμ.

Είναι ή μόνη ταινία πού «έγυρίσθη» ύπό τήν αιγίδα τοΰ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΝΑΥΑΡΧΕΙΟΥ, 
λαμβάνει δέ μέρος ολόκληρος δ ’Αμερικανικός Στόλος. ’Έχει ύπόθεσιν συγκλονιστικήν τό έμψυχώ- 

νουν δέ δ νέος άστήρ τής Γουώρνερ

Τά προβλη&έντα είς τούς μεγάλους Κινηματογράφους των ‘Αθηνών

ΑΤΤΙΚΌΝ

ΣΥΑΒΙΑ Σ1ΔΝΕ-Υ· - ΣΠΕΝΣΕΡ ΤΡΕΊ’ΣΥ 
Σκηνοθεσία: ΦΡ1ΤΣ ΛΑΓΚ

Η ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ ΣΚΙΑ
Μέ τούς δημοφιλείς άστέρας

ΜΥΡΝΑ ΛΟΎ — ΟΥΤΑ ΠΑΟΥΕΛ
ΕΛ1ΖΑ ΔΑΝΔΗ 

Σκηνοθεσία: BAN ΝΤΑΤΚ

ΓΟΥΑΙΗΝ MOPPIS- Ο ΖθΡΖ /ΛΠΡΕΝΤ
Ο Π AT Ο/ΛΠΡΙΕΝ και ή ξανθή καλλονή ΝΤΟΡΙΣ ΓΟΥΕΞΤΟΝ I

Θά προβληθή εντός τοΰ Μαρτίου

εις ένα άπό τούς μεγάλους Κινηματογράφους τών 'Αθηνών

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS HELLAS A. E ;
Πατησίων 32 — Τηλεγρ. Διεύθυνσις: BANEBAP - ’Αθήνας

ΥΠΟΚαΤΟΣΤΗΜΑ ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ « ΤΣΊ/ΛΙΣΚΗ 41

Πραγματικά αριστουργήματα στο είδος των, συνεχίζουν τή σειρά 
τών έφετεινών έπιτυχιών τής ,



Μιά σειρά εκλεκτών ’Εμπορικών ταινιών

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
ΕΤΙΜΗΣΕ ΜΕ ΤΟ

ΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ

Μ Ε Γ A ΒΡΑΒΕΙΟΝ
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΝΟΥ
πού ή πλοκή του εκτυλίσσεται στά παρασκήνια τοΰ θεάτρου «ΟΠΕΡΑ» τώ/ Παρισίων. 

Τό θέμα του —ενα έγκλημα στά παρασκήνια. , ζήλεια... αγάπη...

Ένεπνεύσθη δ σκηνοθέτης ΖΑΝ ΜΠΕΝΟΥΑ- ΛΕΒΥ

Από μιά νουβέλλα τοΰ διασήμου συγγραφέως ΠΩΛ ΜΟΡΑΝ

"Ολα τά νεραϊδένια μπαλλέττα τής «ΟΠΕΡΑΣ» τών Παρισίων ύπό τήν διεύθυνσιν τρΰ

χορογράφου ΣΕΡΓΙΟΥ ΛΙΦΑΡ

Μ ουσ ιχ ή : ΣΟΠΕΝ —ΓΚΟΥΝΩ

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΝΑΣ ΘΡΟΝΟΣ 
ΤΑ ΔΥΟ ΟΡΦΑΝΑ 
ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΜΑΧΗΣ 
ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ... ΜΑΜΑ ΜΟΥ 

ΙΩΝ Ο ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ

ΜΑΜΑ ΚΟΛΙΜΠΡΙ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
Ο ΜΑΤΙΑΣ ΠΑΣΚΑΛ

Θά έπακολον&ήσουν έντός δλίγον :

21ΥΖΖχ[προσ· τίτλο?] (OCCIDENT) 1^ τόν Σάρλ Βαν*λ

Η ΠΑΛΗΑ ΦΩΛΗΑ τόν Λορχέ
ΝΑ Μ' ΑΠΑΓΑΓΗΣ ΑΠΟΨΕ ’ο« Στόλτς

Μαρία Άντεργκαστ, Λέο Σλέζακ, Ίντα Βύστ 
Ράλφ Ρόμπερτς, Βόλφ Άλμπαχ Ρέττυ 
Σκηνοθεσία JACOBY

ΤΟ ΡΟΜΑΝΤΖΟ ΤΟΥ ΑΠΑΧΗ
άπό τό γνωστόν μυθιστόρημα τοΰ Πιέρ Λοτ 
μέ τούς Μιρέϊγ Μπαλέν, Ζώρζ Ριγκώ, Λαρκέ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ Δι’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ
HNQ/AENA ΓΡΑΦΕΙΑ

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

ΑΝΟΝΥΜΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΑΛΛΑΣ
Βουκουρεστίου 1 Γηλέφωνον 24 434 Γηλ]κή ΔίΒυθ. Κ.1ΝΠΑΛ

'Αντιπρόσωπος Μακεδονίας κοϊ Θράκης 01 ΚΟΝΟΜΟΥ’ΣΑΜΑΡΑΣ Β. Κων)τίνου 3
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έτησία . · Δρχ. >00
Διά τούς "Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί
Τράπεζας Έτησία Δρχ, 1000
Διά τάς Άν. Έταιρ. » 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία συνδρομήφρ. χρ.10
Αΐ ουνδρομαί απαραι
τήτους προπληρώνονται

ΕΤΟΣ ιΕ' ΑΡΙθ. 4 (4Ι7)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΦΥΝΣΙΣ

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: 'Οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥ2 άριβ. 43 

KRTOlKIA ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΡιΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 12 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΝ 
Άριθ. Τηλεφώνου : 52·4ΟΟ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

‘Ο στίχος... Δρ. 20.— 
Ή σβλίς....» 1C00.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνία: 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διαρκείας.

Τϋ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΧ. 10

- 
5 
i 
3 
5 
=
3 
X
3

S 
e

e

1
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ

Τά σΰστριοκό κοινό, απαντώντας στήν ερώτηση ένός 
Βιεννέζικου περιοδικού, έκρινε ώς τά καλύτερα φίζμ.· 
«Burgtheater», «Κυρία μέ τάς κομε>ίας>, «Γιούλικο», 
«Herrscher» («Πριν άπ’ τό ήλ οβασίλεμμα·), «Das Mad· 
chen Irene» («Δυό μικροΰλε,»), «Die ganz grossen Tir- 
heiten» («Ή'πν κι’ αυτό μ>ά τρέλλα»). Μειά έρχονται 
άλλα δπως· «Mr Deeds goes to tcwn» («Πρίγτηψ τών 
δολλαρίων»), «Προδόται», «Άλλότρια», «Ρομαίοτ καί 
Ίουλιεττα», «Κοιτώνες κοριτσ'ών», «Πρεμιέρα», «Μαρία 
Στούσρτ», «Κοντοττιέρι».«Τρούξα», «Πύρτ’Αρθούρ» κ ά.

— Πολύ; λόνοτ γινιται γιά τό νέο πολεμικό ηίλμ τής 
Ufa «Unternehmen Michael». Στή Λειψία σημείωσε τή 
μεγαλείτερη έπ.τυχία άπ’ τόν Άπρίΐη τι·ϋ 1936. Σκηνο
θέτης του είναι ό Κάρλ Ρίττερ ι«Πατριώται»), Πρωτα
γωνιστούν ' Ματίος Β.μαν, Χάϊ'ριχ Γκείργκ, Βιλλυ 
ΜπίργκεΖ, Χάνς Στέλτερ.
,—’Αμέσως μετά τό «Ταγκό Νοττσΰρνο», ή Πόία 

Νέγκρι άρχισε ένα νέο φιλμ τής Terra μέ τό> τίτλο’ | 
«Die fromme Luge» (’Αθώο ψέμμο), μέ σκηνοθεσία τού I 
Nuncio Malasomma καί μέ σι μπαίκτες τούς Χάραλντ 1 
Παονλσεν, Τεοντορ Λόος, "Ερνοτ Λέγκαλ.

— Ή τελευταία ταινία τού Λούις Τρένκερ «Der Berg· 
ruft» χαρσκτηρίσ ηκε άπ’ τήν κριτική επιτροπή τών γερ- j 
μανικών φίλμς ώς εξαιρετικά καλλιτεχνικό έργο, κατάλ
ληλο καί γιά παιδιά. Ό Τρένκερ είναι ό παραγωγός, ό 
σκηνοθέτης καί ό πρωταγωνιστής. Μαζί του παίζουν ό 
Χέρμπερτ Ντιρμόζερ καί μιά νέα ηθοποιός ή Heidemarie 
Hatbeyer.

—Ό Geza von Bolvary γύρισε ένα φίλμ μέ τόν τίτλο 
• Die unruhigan Madchen» (άνήσυχα κορίτσια) μί τούς 
Καίτε φόν Νάγκυ, Λοϋσι Ένγκλις, Χάνς Χόλτ, Τέο 
Λίνγκεν, Χάνς Μόζερ. Σενάριο τού Έρνστ .Μαρίσχα.

— Τελείωσε τό «γύρι. μα» τής ταινίος τοΰ Mario Ca- 
tnerini «Meinschonster Tag» (‘Η ώραιότερή μου μέρο), 
παρμένης άπό μιά κωμωδία τοΰ Πιραντέλλο. Πρωταγω
νιστούν Κάρλ Λοΰνιβιχ Ντήλ, Κάριν Χάρντ, Λέο Σλέζακ 
Βέρνερ Φίνκ. -·γ

— Στόν κινηματογράφο’ Atlantik—Palast (1158 θέσεις) 
τού Μονάχου, ή προβολή 'τής «Κυρίας μέ τις κομέλιες» 
κράτησε 53 ημέρες. >

— Ειδική επιτροπή τής Motion-Pictures έκρινε ώς τά 
τά καλύτερα ’Αμερικάνικα “φίλμ τοΰ 19^7 τά «Night 
must fall», «Έμίλ Ζολά», «Μαύρη Λεγεών», «Κυρία μέ 
τις καμέλιες», «Ύπό τό βλέμμα joΰ Βούδδατ. «Δαίμονες 
τών κυμάτων», «"Εν’ άστέρι γεννιέται»,

— ‘Ο Βίλλυ ‘Άϊχμπέργκερ, ,ό πρωταγωνιστής τής 
«Πομποδοΰρ» έκλήθη στό Χόλλύγουντ άπό τή Μέτρο. 
Πρώτο του φίλμ θά είναι ή «Μαρία Άντουανέττα» μέ 
τή Νόρμα Σήρερ.

— Κατά τήν αμερικάνικη στατιστική (τά πορίσματά της 
άκολουθούν τις πληροφορίες τών άνταποκριτών τών ά- 
μερικ. έταιρειών) οΐ έιιπορικώτεροι στάρ τής Άμιρικής 
γιά τό 1937 είναι ol’ Γκάρυ Κοΰπερ, Γκρέτα Γκάρμπο, 
Κλόρκ Γκέίμπλ Σίρλεΰ Τέμπλ, ΟύΙλλιαμ Πάουελλ

Μόρνο Λόϋ, Φρέντ “Ασταιρ-Τζίντζερ Ρότζερς, Ρόμπερτ 
Ταίύλορ, Μορλεν Ν ήτριχ. Πάουλ Μιοΰνι, Ζανιτ Μάκ 
Ντόιαλντ. ’Ακολουθούν οί Σάρλ Μποι-αγ·έ, Έρρολ 
Φλύνν, Μπέπυ Νιάβις, Κλωντέτ Κολμπέρ, Κάρολ Λό· j 
μπορντ, Τζίν “Αρθουρ.

Τή μεγαλύτερη έπιτυχία σημείωσαν τά φίλμ· «May- 1 
time» («Άνο.ξιατικη σύμφωνά » ί>ά είναι ό έ λην.τίτλος ' 
του) «‘Υπό τό β'έμμα τού Β< ύδδα», «Waikiki», «Sara
toga» μέ τήν αλησμόνητη Χσρλοου, «Lost Horizon», 
«Αιχμάλωτος τή; Ζέντο», «After the thin man», «Λυ· I 
τρωτής», «Μιά οτό εκατομμύριο» μέ τή Χάνια Χένιε,« “Έν’ 
άστέρι γεννιέται».

— Κολακευτικότατα κρίνεται στή Γερμάνια τό πολε
μικό φίλμ τοΰ Κάρλ Ρίττερ «’Ελεύθερος έπί λό^φ τιμή;»; ι 
Χαρακτηρίζεται ώς έργο, πού ό καθένας, καί ιδίως ό | 
λιτός, πρέπει νο δή.“Παίζθι·ν ό Ρσλφ Μεμπιουλ' (ό Άετι- 
δεΰς τής «Φ. Έλσσλερ·) ή γνωσιή μας άπ’ τή «Μα-1 
ζοΰρκα» "Ιγκεμπεργκ Τήκ, ό Φρίτς Καμπερς κ. ά.

— Έό νέο φ λμ ής Χάρβεϋ άναγγέ/.λιται' Τό «Κα- ι 
πρίτσιο». Σκηνοθέτης τι υ ό Κορλ Ριτ ερ. Πλάϊ στή Χάρ- ] 
βεϋ παίζουν ό Βίκτωρ Στάαλ κι’ ό Πααυλ. Κέμπ.

— 'Επίσης κι’ ένα τής Τσαρα Λεόντερ ’Ο-ομόζεται·, 
«Heimat» (Πατρίδα). Σκηνοθέτης είναι ό γνωστός μας 
Καρλ Φραϊλιχ. Πρωταγωνιστούν Γσόρα Λϊάν ερ, Χα’ίν-1 
ριχ Γκεόργκε, Παουλ Χερμπιγκερ, Γκεόργκ Ά/.εξάντερ, 
Λέο Σλέζακ, Χάνζ Νίλσεν.

— Ίό σενάριο τοΰ νέου φίλμ τής Fanal «Anna Gran, 
diflora» έχει γραφή άπ’ τόν γνωστό ήυοποιό Ματιας 
Βιμαν. Στό φίλμ, έκτος άπ’ τόν σεναρίστιι, παίζουν οί 
Μπριγκίτιε Χορνεϋ, Τζίνα Φ λκενπέργχ, Κάρλ Σέμπεκ.

— Στό φίλμ τής Μέτρο «‘Η άγσπη δέν είναι καί τόσο 
άτλή» ή Γκρέια Γκάρμπο θά παιξη γιά πρώτη φορά εύ
θυμο ρ<λο.

— Στή Βιέννη τελείωνε τό φίλμ τής Πάουλα Βέσσελυ 
«‘Ο καθρέφτη;». Ή Βέσσελυ παίζει τό ρόλο μιας νεα
ρής φοιτήτριας τής ιατρικής, πού βρίσκεται σέ ψυχολο
γική σύγκρουση μεταζΰ επαγγέλματος κι* άγάπης. Πέντε 
εβδομάδες έργασίαι στό στουντ·ο καί μία στις αυστριακές 
“Αλπεις χρειάστηκαν γιά τδ «γύρισμα» τοΰ φίλμ. Σκηνο
θέτης είναι ό Γκέζα Φόν Μπόΐβαρυ. Πλάϊ στη Βέσσελυ 
παίζουν ό ’Αττίλα Χέιμπιγκερ κι ό Πέτερ Πέτεροεν.

—Πολύ έπιτυχία σημείωσε κατά τήν προβολήν του στή 
Γερμανία ό «Γκασπαρόνε» τού Γκεόργκ Γιακομπυ, που 
οέ λίγο θά δούμε κι’ έδώ. Πρωταγωνιστούν: Γιόχαν 
Χέεσιερς, Μαρίκα Ρίκ, Λέο Σλέζακ, Έντιθ Σό'.βερ, 
“Οσκαρ Ζίμα κλπ. Είναι μιά όπερέττα εφάμιλλη τών άμε· 
ρικανικών, όπως λένε.

—Ή Ufa έτοιμάζει ένα νέο φίλμ μέ τόν Βίλλυ Φρίτς : 
«Τό κορίτσι τής χθεσινής νύχτας». Μαζί μέ τόν Φρίτς 
παίζουν ot: Γκούσιι Χούμπερ, Γκεόργκ Άλεξάντερ, 
Χίλντε Χίλντεμπραντ, Ροΰντολφ Πλάτ.

—Τό πρώτον φίλμ τό όποιον θά «Υυρίση» είς τήν 
'Αμερικήν ή Ντανιέλ Νταρριέ διά λογαριασμόν τής Uni- 
versal θά φέρη τόν τίτλον The rage of Paris

ΠτρΙ τό viov φίλμ τον ΝτΙαντν

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΟΙ ΝΛΝΟΙ
Έζ Ισου ένδιαφέρουσα μέ τήν συνέντευξι τοΰ Ντίσ- 

νεϋ πού έδημοσιεύθη είς τό προηγούμενου τεύ
χος είναι καί τό άρθρο πού μέ τόν άνω τίτλο 
έδημοσίευσε τελευταίως, σχετικώς μέ τήν ΑΣ- 
ΠΡΟΧ1ΟΝΑ» πού τόσον άρεσε. Τό παραθέτομεν 
μεταφρασμένο πιστότατα :

»θά γνωρίζετε άσφαλώς δλο: τό ωραίο παραμυθάκι τής 
Άσπροχιόνας καί τών έπτά νάνων. Τό μικρό αύτό αριστούρ
γημα μέ ένθουσίασε όταν τό άκοοσα, όπως 6ά ένεθοοσία 
σε κάθε ένα πού τοό τό διηγήθησαν ή έτοχε νά τό διαβά 
σουν καί γι’ αύτό ήθελα νά έκανα μία καλλίτερη γνωριμία 
μέ τούς έπτά νάνον; καί τήν Άσπροχιόνα. Μιά γνωριμία 
έκ...τοό σόνεγγος.

“Ετσι μιά ήμέρα έφογα γιά τή χάιρα πού κατά τήν 
φαντασία μοο ζούσαν οί ήρωες πού έλάτρεοα. Μία χώρα 
πού δέν βρίσκεται φυσικά σέ κανένα χάρτη, συναντάται δμως 
παντού...Μία χώρα δπου βασιλεύει ή ευτυχία καί ή χαρά 
καί λάμπει δ ήλιος.

Ήτο τότε τό έτος 1933. Οί μικροί νάνοι δμως πού κα- 
τώρθωσα νά τούς βρώ ήσαν τόσο δειλοί, τόσο φοβητσιάρη
δες, ώστε δέν έλάβαινα τό θ·άρρος νά τούς πλησιάσω.

Οί συνεργάται μου ήσαν ενθουσιασμένοι μαζί τους καί 
μέ παρώτρυναν νά... τολμήσω...

Τό 1935 τέλος, έκανα τήν γνωριμία των καί μπόρεσα 
νά τούς ΐδώ άπό κοντά καί νά τούς άκ·ύσω νά μιλούν,δπως 
τό έφανταζόμουν άλλοτε διαβάζοντας τις πρώτες σελίδες 
του βιβλίου πού έγραφε τήν “Άσπροχιόνα,,

Πίστεψα τότε δτι δλα είχαν τελειώσει. Δυστυχώς δμως 
γελιόμουνα. Ήσαν τόσο πεισματάρηδες οί νάνο: μου, δσο 
καί ή περίφημες στάρ τοΰ κινηματογράφου. Μ’ ένα λόγο 
ένεφανίζοντο δπως τούς^ήθελα έγό) καί γι’ αύτό μού έχρει 
άσθη μελέτη πολλών μηνών έπί τών. . ηθών των γιά νά 
μπορέσω νά τούς άναλόσω καί νά τούς καταλάβω απολύ
τως. 'Ιδού λοιπόν αυτοί... ένας... ένας.

‘0 X ά π π υ ; Είναι ό πιό καλόβουλος. Νομίζει τόν 
έαυτόν του πολύ δυνατό?, αλλά δταν πρόκειται νά πάρη 
καμμία άπόφασι, χάνει τό μυαλό του, μπερδεύεται καί δέν 
μπορεί νά φθάση σέ κανένα αποτέλεσμα Αύτά δμως, δέν 
τόν εμποδίζουν άπό τό νά είναι ένας άνθ-οωπάκος!.. πολύ 
συμπαθητικός.

θ Γκροόμπυ: Είναι ό άρχηγός τής όμάδος. 
“Εχει πάντοτε κατεβασμένα τά μούτρα καί μισεί τις γυ
ναίκες. Έχει δμως χρυσή καρδιά.

0 Σ λ έ ε π ο : Αυτός είναι άλλου είδους τύπος. Μ ιλά 
πάντοτε... χασμουριώμενος αά νά νυστάζη. Δέν λέει πολλά 
άλλά αύτά πού λέει, τά λέει χωρίς νά καταλαβαίνη πώς 
ίσως οέ καί γιατί.

θ Ντόπεδ: Είναι πολύ άγαπητός είς τό στούντιο. 
Τού αρέσει ν’ άστειεύεται, μέ δλον τόν κόσμον. Τό ντύσιμό 
του είναι κωμικό. Φοράει πάντα μιά κάπα κίτρινη καναρί 
και ενα μεγάλο καπέλλο γκρί.

Ο Σνέελυ: Ό μικρούλης αύτός είναι θύμα τού 
κρυολογήματος. 'Όλο φτερνίζεται καί... προσέχετε διότι τό 
συναχ- είναι πολύ κολλητικό.

Μ π άσ φ ο υ λ : Έχει μεγάλο σουξέ στις γυναί- 
Ζ?ν· κα^·1| καρδιά καί είναι τρομερά ρωμαντι-
Χ°ξ· ®-αν εύρίσκεται μπροστά στήν Άσπροχιόνα είναι τόσο 
νϊΡ^5αλός ώστε προξενεί τήν λύπην.

Τέλος ή Άσπροχιόνα πάντοτε χαριτωμένη καί γλυκειά 
φαίνεται πάντα σάν πριγκήπισσα.

Χάρις στήν δική της επιρροή οί έπτά νάνοι δέχθηκαν 
να ξαναπαιξουν τό παραμύθι πού τούς άποθανάτισε. 'Ετσι 
επειτα από 4 χρόνια περιπετειών είς τήν χώρα» τής φαν- 

’■ ί’ΐορία αύτή έτελείωσε,,.
,JS'‘°» άφοϋ, ή “Άσπροχιόνα κα: ο: < νάνοι,, μάς άπη- 

συιή ”®30’ πούμε καί μείς δυό λόγια γιά τήν μου

Στις παραγωγές τού Βάλτ Ντίσνεϋ, ή μουσική χρειάζε-

ΔΥΟ ΦΙΛΜ
Λ\Ε TON IKQMIKON ΧΟΪΝΤΣ ΡΗ/ΛΑΝ

Προεβλήθη προ ημερών εΐς Γερμανίαν ένα νέο 
φιλμ τής Tobis «Τά παραστρατήματα τοΰ ωραί
ου Κάρλ» μέ τόν Χαίντς Ρήμαν και είχε τεραστίαν 
επιτυχίαν.

Τό θέατρο Γκλόρια-Πάλαστ Μπρεσλάου, έσημεί- 
ωσε μέ τό. φίλμ αύτό ρεκόρ εισπράξεων έφετεινής 
περιόδου, καταρριφθέντος τοΰ προηγουμένου ρεκόρ 
τό όποιον είχε πραγματοποιήσει τό φίλμ «Τροΰξα».

Έκτος τής ανωτέρω ταινίας δ Χάϊντς Ρημαν 
ήρχισε νά «γυρίζη» τό : «Πέντε εκατομμύρια ζητούν 
κληρονόμον» τής Tobis μέ σκηνοθέτην τόν Κ. Μπέζε.

Οί συγγραφείς τοΰ σενάριο τό όποιον π ριέχει 
διασ/.εδαστικώτατα επεισόδια, είναι οί Φράνκ Βόσ 
μπαρ καί Χούρνταλεκ. Τήν μουσικήν συνέθεσε ό 
Λόταρ Μπόνε.

Έκτος τοΰ Χάϊντς Ρήμαν δστις παίζει διπλό 
ρόλο στό φίλμ, πρωταγωνιστούν οί: Λένι Μάρεμπαχ, 
Βέρα φόν Λάγκεν καί ’Όσκαρ Ζίμα.

ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
Σέ ήλικία 57 έιών πέθανε ό γερμανό; ηθοποιός “Αλ- 

φρεντ 'Αιιπελ. Σιό πρόσωπό του χάνει τό γερμανικό 
φίλμ κΓ ή γερμανική σκηνή εναν άπ’ τούς καλύτερους 
καρατερίστες τους. ‘Ο Άμπελ κατέληξε στην ήθοποιΐα 
άφυύ πέρασε άπό χίλια δυό επαγγέλματα. Έπαιζε μέ τήν 
ίδια φυσικότητα κι' έπιτυχία ρόλους άνθρώ»ον τού λαού 
καί μεγιστάνων. Τόν περασμένο χρόνο είχε γιορτάσει τήν 
25ετηρίδα του στ ίν κινηματογράφο Είχε παίξει · άνόμεσα 
α:α 200 περίπου φίλμ του - καί στήν περίφημη «Μητρό- 
πολι». Τό τελευταίο του φίλμ ήταν ή <Φράου Σύλβελιν».

—’Επίσης σέ ήλικία 47 έτών πέθα'ε ό σουηδός ήθο- 
ποιός Γκέστα "Εκμαν, ό ώρσϊος εκείνος Φάουστ τοΰ^ ο
μωνύμου φίλμ. ‘Η κινηματογραφική τέχνη θρηνεί έναν 
ίέκλεκτό ά τι τρόσωπό της, πού χάνεται τόσο πρόωρα, α
φήνοντας ένα σημαντικό κενό πίσω του.

—‘Ολόκληρος ό κινηιιοτογραφικός κόσμος τής Γερμα
νίας πένθησε τό θάνατο τοΰ Άλεξάντερ Γκράου ένός άπ' 
του; Ιδρυτής καί δ ε θυντοΰ τής Ufa, πού άφιέρωσε τή 
ζωή του στήν υπηρεσία τού γερμανικού φίλμ.

τα: διά νά έϊαίρη τήν ύπόθεσ: καί νά ρυθμίζη τόν διάλογο. 
Και γιά τήν ταινία αύτή ή μουσική ήτο πολύ δύσκολη. Οί 
μουσουργοί είχαν μεγάλη δυτκολία γιά τήν έξεύρεσι τών 
καταλλήλων μοτίβων.

Εϊς τις σκηνές δπου ή μουσική έπρεπε νά είναι σύγ
χρονη μέ τήν εικόνα, τήν έσύνθεααν πρώτα καί τήν παρέ
βαλαν. ’Εάν π. χ. ένα πρόσωπο έβάδιζε μέ μουσική, τού 
έδιδαν ένα τέλειο συγχρονισμό, σύμφωνα μέ τις υποδείξεις 
ένός σχεδίου, πού έκαμαν προηγουμένως.

Στήν “Άσπροχιόνα,, λίγες σκηνές είχαν μεγάλην άνάγ- 
ζην συγχρονισμού με τήν μουσιζήν. Ή εύθύνη τών συνθετών 
ήταν μεγάλη διότι κάθε κομμάτι τής μουσικής έπρεπε νά 
-ονίζη τήν πράξΐ' καί τόν διάλογον.

Τέλος ή μουσική τής “Άσπροχιόνας., έγινε τελεία. 'Ί 
δρχήστρα αύτή άπετελεΐτο άπό πολύ περισσοτέρους εκτελε 
στάς άπ’ δτι είναι συνήθως ή άλλες ορχήστρες τών κοινών 
ταινιών.

j Πάντως, ή έδώ σύντομος προβολή της, μάλιστα στή 
, γλώσσα μας, δπως μάς υπόσχεται τό Γραφείον “Σκούρας 

Φίλμς., θά μάς δείξη άν ό θόρυβος πού δημιουργήθηκε 
γύρω άπ’ τήν ταινία αύτή στό Έξω-.ερικό καί πρό πάνιων

I στήν Άαερ:κή, είναι δικαιολογημένος
Μετάφρασις · ΟΛΕΤΤΗ HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΓ
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ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΙΝ ΦΟΞ-ΦΙΛΜ (Ελλάς)
Παρά τάς δοθείσας καί πρός ήμάς και πρός άλ

λους υποσχέσεις δτι ή ύπόθεσις τής Φόξ Φιλμ θά 
έλύετο κατά τόν πλέον σύμψορον δΓ δλους τρόπον, 
ή έκκρεμότης έξακολουθεΐ. Ή άμερικανική Fox Film 
Cop., πορά τήν άρχικήν δήλωσίν της δτι θά συμμορ
φωθώ πρός τούς έδώ κρατούντας Νόμους, προσπα
θεί φαίνεται, παρελκύουσα τά πράγματα, νά έπιρ 
ρίψη δλας τάς εύθύνας πρός τήν Φόξ ΦΙλμ (Έλλαι), 
ίσχΰριζομένη δτι δ μόνος μεταξύ τής άμερικανικής 
κα'ι τής έλληνικής Φόξ δεσμός ήτο, τό δτι ή τελευ
ταία ήγόραζε τάς ταινίας της, ώς θά ήδύνατο νά 
τάς άγοράζη καί οίοσδήποτε άλλος. Καί οΰτω άντί 
νά έπέλθη ή καθησύχασις τής άνωνιώσης κινηματο- 
γραφικής'άχοράς, έπαυξάνεται ή άνησυχία καί μεγε
θύνεται τό παθητικόν τής Φόξ Φιλμ Έ> λάς, έπιβαρυ- 
νόμενον μέ νέα ένοίκια καί νέους μισθούς πρόσω 
πικοΰ πού δοκιμάζεται έν τφ μεταξύ οικονομικός 
καί ήθικώς.

Φυσικά, ή τακτική αύτή τής άδικαιολογήτου πα- 
ρελκύσεως, δέν ήτο δυνατόν νά γίνη άνεκτή άπό 
ωρισμένους «άπαιτητάς» Οΰτω δ μέν κ. Σ. Μαλλάχ 
ήνειρεν ώς γνωστόν άγωγήν κατασχεσεως _ήν καί 
έπέτυχεν. δ δέ κ. Γιαννίου, τέως ταμίας τής Φόξ 
Φιλμ Ελλάς καί άπαιτητής ποσοΰ 4'0 (.00 δρχ ύπέ- 
βαλεν αϊτησιν κηριξεως τής Έταιρίας ε’ις _πτώχευ- 
σιν, διά νά έπιτευχθή ίσως ή έκκοθάρισ.ς τής κατα- 
στάσεως τό ταχύτερον.

Ένφ δμως διά τήν πρώτην περίπτωσιν, τήν τής 
κατασχεσεως. ή Fox Film Corp, ούίέν έδειξεν ένδια
φέρον, δταν ήλθεν ή στιγμή τής συζητήσεως τής 
αίτήσεως πτωχεόσεως, άνέθεσεν είς τόν έδώ νομι
κόν της σύμβούλον δικηνόρον κ. Καταιβάτην νά 
ζητήση τήν άνοβολήν της ήν καί έπέτυχεν.

Ή τοιαύτη άλλοπρόσαλλος στάσις τής Frx Film 
Corp., ή όποία διά πολλούς είναι άνεξήγητοτ, είναι 
διά τούς έγγύτερον τών πραγμάτων εύρισκομένους 
πολύ φυσική.

Είς τήν περίπτωσιν τής κατασχέσεως ή άμερικα- 
νική Fox οΰτε νά χάση ύλικώς είχεν ούτε νά θιγή 
ήθικώς. θά έθίγετο άπλοόστατα δ κ Λουλουδόπου
λος, πολίτης έλήην. ώς διευθυντής τής έλληνικής, 
κατά τούς τύπους, Φόξ Φιλμ.

Είς τήν δευτέραν περίπτωσιν δμως, ύπό τνν αστι
κήν εν&ύτην τήι, πτωχεύσεως τής Φσξ Φιλμ (Ελλάς) 
ύπήρχε καί ή δυνατότης τής ζ-<τήσεως ποινικών είθν. 
νών ρπό τούς μετόχους τής Φόξ Φιλμ Ελλάς, διότι 
είχον δανεισθή ποσά άνώτερα τών κατατεθέντων 
κεφαλαίων.

Μεταξύ δέ τών μετόχων καί μελών τοΰ Δ- Σ 
είναι δ κ. Γζιορντάνο, γενικός διευθυντής τής Fox 
Film διά τήν Εγγύς Άνα-ολήν διευθύνων κοί τό 
γρσφεΐον Αίγύπτου, ώς πρόεδρος καί δ κ. Μίγκινς 
διευθυντής τής Fox Film διά τήν Εύρώπην ώς μέλος.

‘Αλλά γενναται ήδη τό έρώτημα : Ή Fox Film 
Corp, προέβη είς τήν αϊτησιν τής άναβολής τής 
συζητήσεως τής προτάσεως διά νά καλύψει απλώς 
τούς ώς άνω άνωτέρους ύπσλλήλους της, έρχομένη 
είς συμβιβασμόν μέ τόν κ Γιαννίου βραδύτερον ή 
διότι άναγνωρίζει τάς εύθύνας της ;

Ό κ Καταιβάτης ώς νομικός έκπρόσωπος τής 
Fox Film Corp, ξητών τήν άνοβολήν τής περί πτω
χεύσεως τής Φόξ Φιλμ (Ελλάς) συζητήτεως. έδήλω- 
σεν δτι ή πελάτις του Έταιρία θέλει νά φανή συνε
πής πρός τάς έκ τών έλληνικών Νόμων άπορρεού- 
σας ύποχρεώσεις της καί τοΰ έζ-ήτησε νά τής ύπο 
βάλη ώρισμένα στοιχεία, ϊνα βάσει τούτων καί 
έκείνων τά όποια τής έστειλαν οί κατά καιρούς 
άπεσταλμένοι της—έν οϊς πρότινος καί δ κ. Lomba 
—ρυθμίση τό ζήτημα.

Άφ παραδ»χθώμ»ν λ·ιπόν, δτι όντως θέλει_ ν4 

τό ρυθμίση. Άλλά πότε θά τό πράξη τοΰτο ; Διατί 
αϊ παρελκύσεις, ή έν άνωνία διατήρησις τοΰ προ· 
σωπικοΰ, ή έπαύξησις δλων τών βαρών ένός τοιού- 
του Γραφείου ;

Τά πράγματα είναι σαφή καί καθωρισμένα. Έφ’ 
δσον ούδέποτε προέβη είς τήν νόμιμον δήλωσιν δτι 
ή Φόξ Φιλμ (Ελλάς) δέν είναι έξάρτημά της, άπ’ 
έναντίας δέ διά όημοσιεύσεως διέψευσε τήν πληρο
φορίαν μας δτι δ κ Λουλουδόπουλος έπαυσε νά 
είναι υπάλληλός της καί έφ’ δσον έπιπροσθέτως 
μέχρι καί πρό μηνάς μόλις είχε στείλει εδώ έκτός 
τών λογιστικών ύπαλλήλων, πού ώς παρατηοητός 
διετήοει έντός τών Γραφείων τής Φόξ Φιλμ (Ελλάς) 
καί τόν κ. Lomba, βοηθόν τοΰ έν Εύοώ.τη γεν. διευ- 
θυντοΰ τής Fox Film Corp, διά νά ρυθμίση δήθεν τά 
ζητήματα ώς καί τόν ήδη άπό μηνών ευρισκόμενον 
έντοΰθα κ. Feen, ούδευία άμβιοβήτησις χωρεΐ, δτι 
δλαι αί πρός τρίτους ύποχρεώσεις τής έλ/νηνικής 
Φόξ έπιβαρύνουν τήν άμερικανικήν τοιαύτην. Συνε
πώς οφείλει νά τάς έκκαθαρίση τό ταχύτερον. διά 
νά μή έν τφ προοώπω τής Fox Film Corporation, 
δυσφημούνται καί αί άλλαι άμερικανικαϊ έπιχειρή- 
σεις.« Έάν τυχόν δέ, οΐ έδώ άντιπρόσωποι μέτοχοι 
καί ύπάλληλοί της τήν κατεχράσθησαν ή ύπέρ τήν 
δικαιοδοσίαν των συνήψαν συμφωνίας καί άνέλαβον 
ύποχρεώσεις πού θίγουν τά συμφέροντά της, Ιδού 
τά Δικαστήρια διά νά ζητήση τά δίκαιά της. Έν 
τφ μεταξύ δμως άς μή κρατή είς άγωγίαν τόσον 
κόσμον.

Τήν τελευταίαν στιγμήν έπληροφορόθημεν δτι ά- 
φίκετο ήδη είς τήν πόλιν μας έκ Παρισίων δ κ. Βάν- 
σον, νομικός σύμβουλος τής Fox Film Corp, δστις 
κατά πάσαν πιθανότητα, έχει τήν έντολήν. άφοΰ ένη- 
μερωθή τελείωο έπί της κάταοτάσεως τής Φόξ Φιλμ 
(Ελλάς) ύπό τών δικηγόρων κ. κ. Καταιβάτη καί 
Τούντα, νά ρυθμίση τελειωτικώς τό ζήτημα.

ΜΕΓΑΛΟ ΦΙΛΜ

Ό Χάνς Τσέρλετ έτελείωσε τό «γύρισμα» τοΰ με
γάλου τ<>υ φιλμ «Λάμπουν τ’ αστέρια» εις τό όποιον 
έμφανίζ'νται όλοι οΐ κορυφαυ ι ηθοποιοί τή; Tobis 
ήτοι: Τζέννυ Γι· ΰνκο, “Αννυ "Οντρα, Κάρλ Λοΰν- 
τβιχ Νιήλ, ”('λγα Τσε'χοβα, Λουΐζα Οΰλοιχ, Β λλυ 
Φ ρστ, Γκούσταβ Φραΐλιχ, Πάουλ Χάρτμαν, Πάουλ 
Χέρμπιγκερ, "Αλμπερτ Μοττερστοκ, Ράλφ "Αρθουρ 
Ρόμπερτς, Λού'ϊ Τρένκερ, Γκέοργκ Άλεξάντερ. Και 
μέσα σ δλα αυτά τ’ αστέρια ακτινοβολεί μέ άφθα
στη λαμπρότητα ή ΛάΓιάνα ή πρωταγωνίστρια 
πού τελευ αίως απέκτησε παγκόσμια φήμη ύστερα 
άπό τήν έι>φάνισί της στόν «Τάφο τοΰ Ίνδόΰ».

Αΐ κρίσεις τών κριτικών και δημοσιογράφων 
πού παρηκολούθησαν τή γενική δοκιμή είναι έν· 
θουσιαστικαί.

Ή μουσική είναι συνθέσεως Τοΰ γνωστού μου
σουργού Λεό Λέξ.

ΠΩΛΟΥΝΓΑΐ Λύο πλήρεις μηχαναΐ προβολής 
αυαιήματος Simplex ίν άρίαιη χαιασιάσει καί ιΐς 
πολύ σνμφέρννοαν τιμήν, ττϊς μβτρητοΐς Πλί)- 
ροφορίαι Κινηματογράφον ΔΚΙΔΔΕΙΟΒ Βόλον.

'•‘ιΐΕ

·=

'&( εκωλη}ις Ίον έΛιωνος μας! 
Τό καλλιτεχνικό δανμα 

τον δαιμονίον δημιονργοϋ τών Μικν Μάονς

ΓΟΥΩΛΤ ΝΤΙΣΝΕ Υ

Η ΧΙΟΝΑΤΗ
— ΚΑΙ ~

ΟΙ 7 ΝΑΝΟΙ 
, SNOW WHITE \
VAND THE SEVEN DWARFS/

Ή πρώτη μεγάλη (δλαρκείας δύο ώρών) ’έγχρωμος 
ταινία τύπου τών Μίκυ Μάονς πον οήμερα θαμβώνει 
τα μάτια της ’Αμερικής και της Ευρώπης.

£ ’Αποκλειστική ’Εκμεταλλενσις 
διά την Ελλάδα

| Σκούρας Φιλμς |
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Πηγή ανεξάντλητος ϋριάμβων καί επιτυχιών

γιά κάϋε Κινηματογράφο πού τά προβάλλει

Χαρά καί ευτυχία ατά ταμεία κάϋ'ε προνοητικού
· * Κινηματογραφικού Επιχειρηματία πού τά έξησφάλισε!

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΕΘΑΝΕ ΤΗΝ ΑΥΓΗ
Γκάρυ Κοϋπερ — Μαντελέν Κάρολ — Άκίμ Ταμίρωφ 

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Άντόλφ Βόλμπρυκ — Άννα Ν1γκλ

ΕΒΔΟΜΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ
Σιμόνη Σιμόν — Τζέϊμς Στοΰαρτ

ΑΓΓΕΛΟΣ
Μάρλεν Ντήτριχ — Χέρμπερτ Μάρσαλ 

ΑΣ ΧΟΡΕΨΟΥΜΕ
Φρέντ Άσταιρ — Τζίντζερ Ρότζερς

ΊΌ ΑΓΡΙΟΚΟΡΙΤΣΟ
Σίρλεϋ Τέμπλ — Ζάν Χέρσολτ

ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
Ντόροθυ Λαμούρ — Ράΰ Μίλλαν

ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΙΟΡΦΥΡΑΝ
Άνναμπέλλα — Κόνρατ Φάϊτ

Γκάρυ Κοϋπερ — Ζώρζ Ράφτ
11 ΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΙΚΡΙΩΜΑ

Ρόμτ/ερτ Τέϋλορ —’ Βαρβάρα Στάνγουΐκ ’
Η ΣΤΟ 1<ΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ \

Κάθριν Χέπμπουρν — Τζίντζερ Ρότζερς
ΛΟΓΧΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ

Ντολορές Ντέλ Ρίο — Ζώρζ Σάντερς
.■ ·, ΛΟΣ’ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ..
ί ( ' ι Ζάν Κεποθρα — Κλων,τίς Σβαρτοϋ ■

Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ : \\ \

Γκάρυ Κοϋπερ — Ζάν Άρθούρ
Η ΔΡΑΙΙΕΤΙΣ

Σύλβια Σίδνεϋ — Μέλβυν Ντούγκλας
ΙΙΑΛΙΡΡΟΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΩΤΙΣ

Όσκαρ Χομόλκά — Φράνσις Ντή
ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΥΓΗ

Μπόμπυ Μπρίν

Η

ΙΙΕΙΡΑΤΗΣ
Φρέντερικ Μαρς — Φρατζίσκα Γκάαλ

ΜΑΣΚΩΤ ΤΩΝ ΛΟΓΧΟΦΟΡΩΝ
Σίρλεΰ Τέμπλ — Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν

ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΙΙΩΓΩΝΟΣ
Γκάρυ Κοϋπερ — Κλωντέτ Κολμπέρ 

ΣΤΑΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
Άντόλφ Βόλμπρυκ — Ρούθ Τσάτερτον

ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΑΙ 1001 ΝΥΧΤΕΣ
Έντυ Κάντορ — Τζούν Λάνγκ

ΤΕΛΕΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑ .
Σάρλ Μπουαγιέ — Τζίντζερ Ρότζερς

Η ΑΜΑΞΑ ΤΗΣ Λ. Μ.
Σόνια Χένυ — Ντόν Άμίτσε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ
Ούάλλας Μπήρρυ — Γουώρνερ Μπάξτερ

ΑΓΑΠΕΣ ΚΑΙ ΓΛΕΝΤΙΑ
Σιμόνη Σιμόν

ΚΑΦΕ ΜΕΤΡΟΠΟΛ
Λωρέττα Γιούνγκ — Τάϋρον Πάουερ

BORNEO

I

SI
I

I

Ή μεγαλειώδης ‘Εποποιία τής άγριας Ζούγκλας 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ
Νίνο Μαρτίνι — Ζάν ΦονταΙν

Η ΕΚΑΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΑΡΖΑΝ
Γκλήν Μόρρις — Έλυνορ Χόλμ

ΙΙΟΙΟΝ Α1ΙΟ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ
Κλωντέτ Κολμπέρ — Μέλβυν Ντοΰγκλας

ΛΕ1ΠΝ0Ν ΣΤΟ ΡΙΤΖ
Άνναμπέλλα — Πώλ Λούκας

ΤΟ ΤΑΓΚΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Ντόροθυ Λαμούρ — Ζώρζ Ράφτ

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΕΝ ΚΙΝΔΥΝΟ Γ
Φρέντ Άσταίρ — Ζάν ΦονταΙν

Ό Καταπληκτικός κατάλογος τών εξαιρετικών φίλμς

ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ - R. Κ. Ο. RADIO
διαλέχθηοάν άπό τάς παραγωγάς τών τριών μεγάλων 'Εταιρειών

ΤΟΥΕΝΤΙΕ© ΧΕΝΤΧΟΡΥ-ΦΟΞ *ΙΛΜ
< ■ ; ' τάς ή

Σταδίου 45 - ΑΘΗ^Ι V Τηλεφ. 21*82$ ΧεκουραιΜηΚμχ α. ε 'Υποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη (Κομνηνών J.) —



£ημειώβζε 2ovq Ιίζ^ονς μερικών μεγά
λων κινημαζογραφικών δημιουργιών coov 
da διαζεδοΰν Ιην ωροσεχή ααι]όν.

«ΗΐΝΜΜΑΤΟΓ^ΑΦΙΚΟΧ ΑΪΤΗ·»

| Μπω Ζέστ
I Το φώς πού έσβυσε 
t Γκάνγκα Ντίν

ΙΉ ζωή της Γεωργίας Σάνδη 
Σουέζ

I Ό Κόριης του Λουξεμβούργου
I
I Πυρζαϊά τού Σικάγου
J Ζοζέτ

/Γ-------- "7 \Αποκλειστική Εκμετάλλευσις
διά την 'Ελλάδα

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦίΛΜΣ . V-ίΐ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πσρανωγή Warner Pros
TUBAPITS

(Tovarich)
'Ομιλούσα άγγλιστΙ Προεβ>ήθη στόν «Όρφέα 

‘Εκμετάλλευσις: Γουώρνερ-Φ Νάσιοναλ

Άπό τήν συνεργασία Άνατόλ Λίτβακ, Σάρλ 
Μπουαγιέ, Κλωντέτ Κολμπέρ καί Ζάκ Ντεβάλ περι
μέναμε πολύ περισσότερα πράγματα Ή γνωστή 
σοτυρική κομεντί τοΰ Ζάκ Ντεβάλ, «Τόβσριτς 
(Σύντροφοι) πού έπαίχθη πέριου καί στήν πόλιν 
μας άπό τήν Κοτοπούλη καί τόν Λογοθετίδη παρά 
τά άνσμφισβήτητα προτερήματά της, δέν ήταν κα
τάλληλη γιά τόν Κινηματογράφον. Μυρίζει πολύ 
ράμπα. Δοθέντος δέ δτι ό σκηνοθέτης ήρκέσθη στήν 
πιστή άπόδοση τής pi?ce (πλήν μιας σκηνής 
φανταιζίστ, στήν άρχ' Τού θδταν προτιμότερο 
νά έλειπε) εύρισκόμεθι. .., ά κσθαρώς φίλμαριομένου 
θεάτρου, πού δέν μπορεί νά ίκαιοποιήση τούς φί
λους τοϋ έκλεκτοΰ Κι ηματογράφου.

Άφ* έτέρου οΰτε δ Άνατόλ Λίτβακ. δ ύπέροχος 
δραματικός σκηνοθέτης τοΰ Μάγιερλιγκ, ήταν δ 
καταλληλότερος γιά νά διευθίνη τήν έλοαράν 
αΰτήν κομεντί, οΰτε δ Σάρλ Μπουαγιέ ήταν ό Ιδεώ
δης έρυηνευτής τοΰ ρόλου τοΰ μεγάλου δουκό , πού 
άπαιτεϊ μάλλον μπριλλάντε κωμικόν. Βέβαια δ 
Μπουαγιέ χάρις στό μεγάλο ταλέντο του κατορ 
θώνη νά σταθή Άλλά αύτό είναι δλο. Ή Κλωντέτ I 
Κολμπέρ πάντα χαριτωμένη, άλλά κι’ αύτή δίνει I 
τήν έντύπωση δτι δέν είναι στό στοιχεΐον της. Ή I 
Άνίτα Λού'ίζ σ’ ένα έπεισοδιακό ρόλο, μάς χαρίζει 
τήν δροσιά καί τήν ώμορφ'ά τής έμφανίσεώς της.

Μέ δσα έγράψαμε παραπάνω f έν σημαίνει δτι τό 
«Τόβαοιτς» είναι άποτυχημένον έργον Κάθε άλλο 
Απλώς θελήσαμε νά τονισωμε δτι περιμένομε πολύ 
περισσότερα πράγματα άπό τήν συν εργασίαν τόσων 
έκλεκτών στοιχείων Πάντως πρόκειται περί χαρι
τωμένης έλοφράς ταινίατ. Βία» Παπαμιχάλης

Παραγωγή Marquis

ML ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ
(Avec le sourire) 

'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 
Έκμετάλλευσις : Άνζερβός

Ό Μωρίς Σεβαλιέ μετά τίς --ελευταΐσς άποτυχίες 
του. πού είχαν ώς αποτέλεσμα τόν άπομάχρυνοίν 
του άπό τό Χόλλυγουντ, έπονέκοιψε στή Γαλλία, 
δπου άγωνίζεται νά έπανακτήση τήν »λονισθ»ϊσαν 
έπικυδύνως δημοτικότητά του Τό σενάριο τοΰ νέου 
του φίλμ </ν\έ τό χαμόγελο», έγράφη άπό τόν Λουΐ 
Βερνεΐγ, θεατρικόν συγγραφέα έξυπνον, καί χαριτο- 
λόγον πού γνωρίζει κατά βάθος τος προτ μήσεις 
του κοινοΰ

Άλλά αδτήν τήν φοράν ή έμπνευσίς του στερεί
ται φινέτσας. Ίσως γιατί έγεινε κατά ποραγγελίαν. 
Πάντως πρΑκ?ιται περί έργου πού άρέση στό πολύ 
κοινόν και προκαλεΐ συχνά τόν γέλωτα, μέ τά χον
τροκομμένα κάπως άστεΐα του.

Η σκηνοθεσία τοΰ Μωρίς Τουρνέρ εύσυνείδητη 
Ο Τουρνέρ. καλός σκηνοθέτης δραμάτων, στερείται 
της φαντασίας καί τοϋ χιούμορ, πού άπαιτεΐ τό 
μοντάρισμα τών σατυρικών έργων.

° Σεβαλιέ είναι πάντα Σεβαλιέ. Τά Ιδια σκέρ

τσα, ή ίδιες γκριμάτσες. ή συνηθισμένες του έκφρά 
σεις Αύ ή τή φορά δμως τό μπρίο του είναι περισ
σότερο. Ίσως γιατί δ φανταιζίστ ντιζέρ άντιλαμβά- 
νεται τήν σημασίαν πού έχει γι’ αύτόν κάθε νέον 
φίλμ καί άγωνίζεται νά σώση τόν έαυτόν του άπό 
τό κατρακύλισμα. Ή Μαίρη Γκλορύ, τήν δπσίαν 
είδαμε μέ εύχαρίστηση υστέρα άπό μακροχρόνιον 
άποχήν, χαριτωμένη Άλλά έχει χάσει άρκετά άπό 
τήν φρεσκάδα της Ό Άντρέ Λεφώρ άμίμητος. Είναι 
άσφαλώς ό καλλίτεοος δλων.

Τό φ λμύπερήρεσε στό κοινόν μας καί έκράτησε 
τό πρόγραμμα τοΰ -Πανθέου· έπί δύο συνεχείς 
έβδομάδες. Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή Metro Goldwyn Mayer

Μ11Ρ0ΝΤΓ0ΥΑΙΗ ΜΕΛΟΝΤΥ 1938
(Brodway Melody 1938)

Όμιλοΰσα άγγλιστΙ Προεβλήθη στό ‘‘Ρέξ,
Έκμετάλλευσις ; Μέτρο Φίλμς

Τό περισυνό «Μπροντγουαίη Μέλοντυ» (Μελωδίες 
καί Ρυθμοί) πού μάς άπεκάλυψε τόν Ρόμπερτ Ταίη- 
λορ καί τήν χορεύτριαν Έλυνορ Πάουελ, περιείχε 
πολλά άξιόλογα πράγματα. Ή έφετεινή έκδοσις 
ήταν άπό άκρου είς άκρον άπογοητευτική. Δυό τρεις 
καλές σκηνές σπαρμένες έδώ κΓ έκεϊ καί μερικά 
πρωιότυπα εύρήματα δέν μποροΰν νά σώσουν ένα 
φιλμ διαρκείας δύο ώρών.

Ή άποκάλυψις τοΰ φιλμ είναι ή μικρούλα τρα
γουδίστρια ή όποια έκτός άπό τό φωνητικό της 
ταλέντο έχει καί μεγάλην έκφρασ,ικότητα Έλπί- 
ζομεν σύντομα νά τήν δοΰμε σέ ρόλους πιό άξιόλο- 
γους.

Ό Ρόμπερτ Ταίηλορ πολύ μέτριος σ’ ένα ρόλο 
άσήμαντο 'Η Έλινορ Πάουελ άρχίζει νά μάς γίνε
ται βαρετή Μόνον ή κλακέττες της τήν σώζουν. 
Χαριτωμένος δ κωμικός χορευτής.

Τό περίεργον είναι δτι ένώ περιμέναμε νά δοΰμε 
τούλάχιστον πλούσιας σκηνάς ρεβύ. έμείναμε άνι- 
κανοποίητοι καί άπ’ αύτής τής πλευράς.

Τό φίλμ, ώς ήτο έπόμενον, δέν ένεθουσίασε τό 
κοινόν μας. Βίων Παηαμιχάλης

Παραγωγή Warner Bros

TU ΣΚΑΝΔ&Λ0Ν
(Cain and 

Όμιλοΰσα γαλλιστί 
dubbing

Έκμετάλλευσις : Γουώρνερ·Φ. Νάσιοναλ Φίλμς

Χαριτωμένο φίλμ, "Ως κι’ δ τίτλος του (δχι δ 
άνόητος έλληνικός) "χαριτωμένος: ένα έξυπνο κα
λαμπούρι πάνω στά δνόματα τών δύο βιβλικών 
άόελφών. Σάν κι’ αύτούς, δέν χωνεύονται οί δυδ 
ήρωες τ<>ϋ Μπέικον Αύτό, φυσικά, δέν τούς έμπο- 
δΐζει νά καταλήξουν στό γάμο. Ή υπόθεση, τά 
πρόσωπα, τό χιούμορ είναι άμερικάνικα ώς τό κδκ- 
καλό θυμίζει λ>γο Κάπρα στό ξετύλιγμα, έχει 
κάτι άπ' τό «Γόπ Χάτ» στήν άρχή (τό μάθημα τής 
κλακέττας στό άπάνω πάτωμα, πού γίνεται άφορμή 
νά γνωριστούν καί νά. ..τσακωθούν. ;οΠ.·Ζαύριανοί 
έραστές-λ τή-μουσική του τήν είχαμε '-Ακούσει καί 
στούς ·Χρυσοθήρες»...μά είναι τόσο άπολαυστικδ, 
πού δέν προσέχεις παρά τά ξεσπάσματα τοΰ κεφιού

ΜΆΣ ΝΥΧΤΑΣ
Mabel)

Προεβλήθηστόν «Κρόνο»
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τλ' καπΡίτσιου, πού πλημμυρίζουν τήν ταινία. 
Το επιθεωρησιακό μέρος άκόμα είναι άντάξιο στις 
μεγάλες άμερικάνικες «ρεβύ», Δέν έχει Ισως τήν 
οργιαστικά, πλούσια σκηνοθεσία του «Ζίγκφελντ», 
μα τα ντεκόρ μέ τους ττουντραρισμένους μαρκήσιους 
καί τίς παραμυθένιες γόνδολες θυα(ζουν κάτι άπ' 
τήν ταινία τοΰ Λέοναρ tlvai άπίστευτο τό άλμα 
που κάνει δ Λόϋντ Μπ.ϊκον, άπ' τό βαρύ, ρεαλιστι
κό φίλμ δπου ξεχώριζε στήν άλαφρ(ά καί ραφινάτη 
σατυρική κωμωδία Καί γίνεται θαυμαστό δταν 
βλέπει κανείς μέ τί έπιτυχία άλλάζει τή χτεσινή 
δραματική σοβαρότηιά του μέ τή σημερι-η καπρι 
τσιόζα χάρη του.

Ο Γκέίμπλ καί ή Μάριον Νταΐβις πρωταγωνι- 
?«τ0-υ2' ° πΡ“Γ°ζ> 6 δημιουργός τοΰ «Νέα Ύόρκη 
Μοιάμι» καί. άργότερα, τοΰ «Love on the run» (’Ε
ρωτικό κοκτέιλ), δέν δυσκολεύτηκε νά δη ιιουργήση 
εναν άνάλογο ρόλο Περιττό είναι νά πώ δτι είναι 
πέρα γιά πέρα περίφημος. Ή Μάριον Ντοίβ.ς πού 
πολύ σπάνια βλέπουμε έδώ, στέκεται άιχοζια πλάι 
του. Είν' ένας χαριτωμέτος διάβολος, πού δέν ύστε- 
ρει ούτε σ’ όμορφιά <ΰτ· σέ ταλέντο.

Η κεφάτη αύτή τα via είν’ άπ τά είδη π' ύ άρέ» 
σουν στό κοινό μας. Γιατί λοιπόν νά μήν £χη με 
γάκη έπιτυχ α έδώ; Έπιασε βέβαια, δέ λέω. μά 
οχι όσο θά περίμενε καν»ις άπό ένα ®ί> μ δπου 
φιγουράρει •’όνομα τοΰ Γκέϊμπλ, τοΰ έμπορικώτερου 
άρσενικου άστρου τής Αμερικής. ΆλΛοΟ θάχη σί
γουρα μεγαλύτερη, καί δίκαιη, έπιτυχία.

Μάριο; Σύλλο;
Παραγωγή Solar Film

11A PI ΣI 
(Paris)

‘Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς· 
Έκμετάλλευσις: Έμμ. Καλόγηρος

Τό «Paris» έπαληθεύει πανηγυρικά μιά παληά 
μου πεποίθηση (πού δέν διεκδίν.· καθόλου τήν άπο- 
κλειστι-ότη ά της): “On ένας σκηνοθε η.. μέ τέχνη 
καί πνοή μπορεί νά δωση ενδιαφέρον αί βάθος 
καί σιό πιο άνσύσιο θέμα ιέδώ βρίσκεται μιά άπ* 
τίς μεγάλες διαφορές τοΰ ·κινηματογρ< φ.-,υ άπ’ τό 
θέατρο, δπου ό σκηνοθέτης ποίζει δεύηρο ρόλο). 
Τό_ σενάριο τοΰ «1 arise. πορμένο άπ τό μυθιστόρημα 
τοΰ Μπενζαμέν, κάθε άλλο παρα πρωτότυπο είναι ρη
χό καί φτωχό ΟΙ, χαρακτήρες Ιδανικοί καί μονοκόμ
ματοι, οι συγκρούσεις καί ή λύση τραβηγμένες άπ* 
τά μαλλιά. Μά τί σημαίνουν δλ* ούτά — μπορούσαν 
ναταν και χειρότερα—δταν ό Jean Chui χ χειρίζεται 
τόσο ύπέροχα τό άβαθο ίέμα του; Ό έκλεκτός 
ουτός σκηνοθέτης στήν προπέρσινη ’Μητρότητά» του 
είχε δώ ει μερικές μοναδικές είκόνες τής έξοχής 
καί τοΰ κάμπου. Στό «Pari-» δίνει τίς όραιότερες 
είκόνες joO ΠαρισιοΟ, πού είδαμε ώς τώρα Ό 
Choux μάς γνώρισε τό Παρίσι, μ’ όλη τήν ποίηση, 
πού ύπάρχει καί σέ μιά πεζή μεγαλούπολη, φτάνει 
νά ξέρη, νά τή δή κανείς. Δέν έχετε πάει στό Πα
ρίσι; Οϋι’ έγώ Μά άμφ.βάκλω άν, πηγαίνοντας ή 
μενοντος έκεϊ θά μπορούσατε νά τοΰ άνακαλύψετε 
τίς άπειρες όμορφιές, πού τό ποιητικό μάη τοΰ 
Choux βρίσκει παντοΰ:_ Στά βουερά βουλεβάρτα, 
στίς ηλιόλουστες πλατείες, στά όγκώδη μέγαρα, 
στις λαϊκές συνοικίες. Μέ τί οίστρο άποτυπώνει ή 
φωτογραφία του τή σκιά τοΰ δέντρου, τίς πέτρες 
της δενδροστοιχίας, τούς δαίμονες καί τίς σφίγγες 
τής Notre _Dame, _τό πανόραμα τοΰ ΠαρισιοΟ δλου, 
τής καρδιάς αύτής τής οίκουμένης. δπ< υ ζή καί 
παλεύει, δακρύζει καί γλεντά τό άπειρο κι άνώνυμο 
πλήθος τής πνευματικώτερης μεγαλούπολης τής 
σφαίρας μας. Τήν άδιάκοπη αύτή μαγεία τών είκό 
νων καί στά έοωτερικά άκόμα είναι χάρμα του 

ματιοΰ άκομπανιάρουν οί ύποβλητικώτατοι ήχοι 
της μουσικής τοΰ Ibert.

Καί μιά άλλη χαρά μοδδωσε τό «Paris·. Έπί 
τέλους ό.Χάρρυ Μπώρ ξαναβρίσκει τόν έαυτό του. 
Ήταν κι’ άλλοτε πατέρας ταλαιπωρημένος. Μά έδώ 
δημιουργεί έναν μοναδικό λαϊκό τύπο, ντόμπρο κι’ 
απλοϊκό, μέ καρδιά καί συγκίνηση. Στήν παραμι. 
κρότερη κίνησή του (άν καί δέν ξεχνάει τό θέατρο) 
δείχνει πώς έχει_είσχωρήσει ώς τήν τελευταία ϊνα 
της άγαθής λαϊκής ψυχής,_ πώς έχει μελετήσει, μέ 
στοργή καί~ τό τελευταίο κίνημα τοΰ έργάτη καί 
τοΰ δουλευτή. ΤΙ φυσικότητα, τί άπόδοση. τί έκφρα
ση στό χοντρό ρυτιδωμένο πρόσωπο, στά φλύαρα 
χέρια, στό άγαθό μάτι, στό λόγο άκόμα. Είναι 
τόση ή έπιβ.ολή. του πού δέν τολμάς νά σκεφτής 
καδέναν άπ’ τούς συμπαΐκτες του 'Οπωσδήποτε ή 
Ρενέ Σαίν Σύρ είναι δμορφη, είναι χαριτωμένη, μά 
Οχι και δραματική. Στούς ρόλους τής comedienne 
ήταν πολύ κα ΰτερη.

Μέ δυό λόγια : 'Υπόθεση άσήμαντη (γιά τόν κόσμο 
πολύ συγκινητική), σκηνοθεσία θαυμαστή, ήθοποιΐα 

μόν ό Χάρρυ Μπώρ λογαρ άζεται—έξαίρετη
Κατά τήν προβολή του στό «Παλλάς» έσηαείωσε 

έπιτυχία άρκετή. Μάρίο; Σΰλλας

Παραγωγή : U.F.A.

ΧΑΜΠΛΝΕΡΑ
(La Habanera)

ΌμιλοΟσα γερμανιστί. Προεβλήθη στό «Τιτάνια» 
Έκμετάλλευσις : Έλλην. Κινημ. "Ενωσις

Τή-σύγκρουση δυό διαφορετικών κόσμων, τών 
ψυχρών βορείων μέ τούς θερμόαιμους Ισημερινούς, 
θέλει νά. ζωγραφίση ό σεναρίστας τής «Χαμπανέ 
ρας». Μά ιδρώνει κανείς (ίσως φταίει καί τό φλο
γερό περιβάλλον) ώς νά βρή τό σκοπό του. θέλει 
καί λίγο άνθοωπιστικό τόνο νά τής δώση, μέ τούς 
άντιπυρετικούς άγώνες τών δυό γιατρών. Μά είναι 
π°λύ ,ξεθυμασμένη ή προσπάθειά του. Έτσι έξω 
άπ αυτά τ άόριστα καί θαμπά, μένει μιά κοινή καί 
λίγο ξεκάρφωτη ποΰ καί ποΰ ιστορία μιάς Σουηδής, 
που μεταφυτεύεται έκούσια άπ’ τήν παγερή πατρίδα 
της στό φλογερό Πόρτο-Ρίκο, παντρεύεται, βασανί
ζεται καί λυτρώνεται άπ’ τόν «άπό μηχανής θεό·, 
έναν παλιό, παιδικό της φίλο. Ασήμαντα πράμμα- 
τα, κούφια καί ρηχά...

Η σκηνοθεσία τοΰ Ντέτλεφ Ζίρκ είναι φροντι
σμένη κι ευσυνείδητη Εχει πολύ ίσπανο μεξικάνι- 
κο χαρακτήρα, άτμόσφαιρα, άληθοφάνεια κι’ ή φω
τογραφία του είναι πολύ καλή, μέ μερικά έξωτερικά 
ώραιότατα, στήν άρχή Ιδίως Καλή κι’ ή μουσική 
υπόκρουση.

Η Τσάρα Λεάντερ μέ άπογοήτευσε. Στήν «Πρε
μιέρα», δπου δέν είχε νά κάνη μεγάλα πράμματα— 
ένα τραγοΰδι, δυό τρεις σκηνές έπιθεωρήσεως —, 
μου φάνηκε Ικανοποιητική. Έδώ δμως, δπου καί 
τέχνή τής χρειαζόταν καί δύναμη καί δραματικό 
τητα, δείχνετα_ι άνεπαρκής. Γίαραπίστεψε, φαίνεται, 
πώς μοιάζει τής Γκάρμπο καί γι’ αύτό καί στό χτέ
νισμα καί στις κινήσεις καί στό παίξιμο άκολουθεί 
τα χνάρια τής μεγάλης της συμπατριώτισσας. χωρίς 
νάχη φυσικά τήν έκφραση καί τό βάθος τής ηθοποι
ίας της. Ένας καθυστερημένος «βαμπιρισμός» δέν 
τής λείπει καί τά άργά, νωχελέστατα κινήματά της 
δέν τήν βοηθάν βέβαια νά πάρη φυσικώτερο τόνο. 
Ο Φέρντιναντ Μάριαν καταφέρνει νάναι άρκετά 
δεσποτικός καί τυραννικός ντόν Πέντρο. Ό Κάρλ 
Μάρτελλ τελείως άοήμαντος. Ό μικρός Σούλτς 
Ντορνμπουργκ πολύ καλύτερός του.

Ή «Χαμπανέρα» εϊχ’έδώ έπιτυχία σχετική. Μά 
τό μέλλον της είναι άδηλο. Μάριο; Σύλλα;

Παραγωγή R_K_O-

ΣΤΟ ΚΑΤβΦΜ ΤΗΣ I ΥΤΥΧΙίΣ
χ (Stage Door)
•ΟμιλοΟσα άγγλιστί Προεβλήθη στό Ρέξ»

Έκμετάλλευσις : Σκούρας Φίλμς

Τό Φίλμ αύ-ό έν'υμίζει δλίγον τό «Λέσχη Κορι- 
τσιών· πού είδαμε πέρισυ άπό τής όθόνης και πά
λιν τοΰ «Ρέξ». Άλλά πόση διαφορά μεταξύ των 
δύο ταινιών! «Στό κα-' ι τής εύτυχίας έκτυλίσσε- 
ται σέ μιά πανσιόν ή:>.... ών,, και πραγματεύεται 
τήν ζωήν τών κοριτσιών έκεΐ μέσα, μέ τά όνειρα, 
τούς πόθους, τίς στερ σεις καί τίς άπογοη-ευσεις 
των Άλλά θεέ μου, τί άκατάσχετος φλυαρία έπι- 
κοατεΐ! Κρίμα! Γιατί δ σκηνοθέ ης ό Γκοεγκο 
ρυ Λά Κάβα, είχε στά χέρΐσ του ένα ωμορφο 
θέμα, πού μπορούσε ν’ άποδώση στήν δθόνη πολλά 
πράγυατα. "Ετσι δπως μάς τό παρουσίασαν, ιιναι 
κσθσρώς άμερικανικής νοοτροπίας καί μόνον έκει 
μπορεί νά άρέση. Έάν δέ έγεινε άνεκτΰν άπο τό 
άθηνοϊκόν κοινόν, ούτό δφείλ,ετσι άποκλε^στικα 
στήν παρουσία τής Τζίντζερ Ρότζερς καί τής Κά- 
θριν Χέ-μπσυρν.

Ή πρώτη είναι, σ’ ένα ρόλο τσαχπίνικο μιας 
έξυπνης καί άναιδοΰς άρτίστας, περισσότερο χαρι
τωμένη άπό κάθε άλλη φορά. Είναι πικάντικη, δρο
σερή, γεμάτη μπρίο καί κεψι. Ή Χέπμπουρν, ή με
γάλη Χέπμπουρν, άδικ-ίται άπό τόν ρόλον της. τον 
μάλλον έπεισοδιακόν. Πάντως σέ μιά ή δυό σκηνές 
πού τής δίδεται ή εύκαιρία, ή Χέπμπουρν θαυμα
τουργεί. ΤΙ ύπέροχη άρτίσια καί πόσον τήν κακο
μεταχειρίζονται οί σμ ρι.ιανοί σκηνοθιτοι! Ο Αν 
τόλφ Μενζοΰ στό ρόΛο ’ ου Χαριτωμένες δε όλες 
έ«είνες ή νόσ-ιμες «απέλλες πού συμμετέχουν.

Τό φίλμ ©υσ κο δέ. άρεσε στό κοινό- μας Ούτε 
μπορούσε νά συμβή διαφορετικά Οί ά. ετικα-.ο^ 
δταν άπευθύνονται αποκλειστικά στή νοο-ρ-ΐιία «ου 
κοινοΰ των, δέν μπομυΰν ν’ άρέσουν έξω άπό τά 
δρια τής πατμίδος ων Β· ΙΙαπαμιχαλη;

Παραγωγή Furopa Film 

0 ΣΠΟ 44Σ ΗΣ ΤΗΣ ΠΡίΠΣ
iDer Student von Prag)

Όμιλοΰσα γερμανιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα» 
Έκμετάλλευσις : Έλλ. Κιν. Ενωσις

Άν δχι τίποτ’ άλλο δ Σπουδαστής τής Πράγας» 
είν' ένδ.αφέρον φίλμ Πολλά τ άξιόλογα έχει κα
νείς νά βρή σ’ αύτόν: Στήν ύπόθπση δέ λείπει κά
ποια πρωτοτυπία, ή σκηνο εσ-α τοΰ Ρ< μπιζον είν έ- 
ξαιρετινά εύσυνείδητη, άν καί περιωρισμένη σ έσω- 
τερικά, τοΰ Μάκεμπεν ή μουσική είναι συγκλονι 
στικά ύποβλητική, ή ήθοποιΐα σημαντική -τί άλλο 
χρειάέεται γιά νά γίνη ένα καλό έργο; Μιά άτμό- 
σφαιρα πνιχτικπ τό βαρύνει, μιά σκιά μυστηρίου, 
λίγος ρωμαντισμός, άνεκτά δμως δλα, χωρίς έξω- 
φρενικές ύπερβολές.

Στήν ήθοποιΐα άξίζει νά σταματήσουμε περισσό
τερο Ό Άντολφ Βόλμπρυκ δίνει έδώ τόν καλύτερο 
έαυτό του. Ό άνυπόφορος στόμφος του σέ φιλμ 
δπως τό «Πόρτ-Άρθούρ», έξαφανίστηκε σχεδόν. 
Ήταν καλύ ερος κΓ άπ’ τή «Βικτώρια», πού στά» 
θήκε άναμφισβήτητη έπιτυχία του. ΚΓ δ ρόλος τοΰ 
αίοθαντικοΰ φοιτητή, πού γιά τήν άπατηλή προσδο
κία ιοΰ πλούτου καί τοΰ έρωτα θυσιάζει τόν αίσθη- 
ματία δνειροπόλο έαυτό του καί καταδιώκεται άδιά- 
κόπα άπ* τό άποδιωγμένο δεύτερο έγω του, ήταν 
δύσκολος, δυσκολώτατος. Ό Βόλμπρυκ τόν έρμη- 
νεύει δσο μπορεί καλύτερα. Δέν είναι βέβαια τέ

λειος. Διατηρεί σημάδια «παλιών άμαρτιών». Μά ή 
πρόοδός του είναι τόση, ώστε ξεχνιούνται οί λεπτο
μέρειες. Πλάι του ή Δωροθέα Βήκ είχε στιγμές έ- 
ξαιρετικά καλές κΓ άλλες έξαιρετικά κακές. Πάν
τως ή ώραιότατη αύτή ήθοποιός, πού δείχνεται τόση 
άνιση στά περισσότερα φιλμ της, σημειώνει στό 
«Σπουδαστή» τήν καλύτερη έπιτυχία της, μετά τις 
• Παρθένες μέ στολή». Ό τενόρος Λόος ζωντανεύει 
πολύ ύποβλητικά τόν καταχθόνιο Δόκτορα Κάρπις. 
Τό φοιτητικό σύνολο χαριτωμένο, στή σκηνή ίοίως 
τής ταβέρνας.

Έδώ σημείωσε έπιτυχία άρκετή. Καί στήν έπαρ- 
χία φαντάζομαι νά σημειώση τήν ίδια.

Μάριο; Σνλλα;

Παραγωγή Alvize

ΑΡΡύΒΩΝ ΜΕΤ’ ΕΜΠ^ΔΙΩΜ
ΌμιλοΟσα έλληνιστί Προεβλήθη συγχρόνως

στό ’Αττικόν» καί στόν «Κρόνο»
Έκμετάλλευσις: Άμολ. Βουλγαρίδη καί Α. Ε, Κ. Ε

ΤΙ νσ πρωτοθαυμάση κανείς στό νέο αύτό δημι
ούργημα τής «έλληνικής» κινηματογραφίας, στό 
«πρώτο έλληνικό φίλμ» (δλα τά^έλληνικα φίλμ είναι 
τα πρώτα), πού είναι άντάξιο τών εύρωπαϊκών; Τό 
πρωτότυπο σενάριο, μέ τίς βαθυστόχαστες έννοιες; 
Τήν άψογη κηνοθεσία, μ’ δλα έκεΐνα τά εύρήματα, 
τά θαυμαστά ντεκόρ καί τά περίφημα έξωτερικά ; 
Τήν έξαίρετη φωτογραφία, μέ τίς άπαράμιλλες φω· 
τοσκιάοεις; Ή τή φυσικώτατη ήθοποιΐα, πού ζων
τάνευε, χωρίς οίίτε μιά ύπερβολή,_οΰτ’ έναν θεατρη 
νισμό, τούς ηράκλειους ρόλους τοΰ μεγάλου αύτοΰ 
έργου; θοΰ. ούριε, φυλακήν τώ στόματί μου...

"Οσοι είχαν τήν εύτυχία νά μπ· τό δοΰν, άς ©αν- 
τασθοΰν τή σαχλότερη, τήν άνοητό-ερη έκληνική 
δπερέττα. άς τής προσθέσουν έν’ άφάντασια φς-ικτό 
παίξιμο, πού θ άποτελοΰσε αίοχας καί γιά_έρασ,τε· 
χνικό θίασο «αί μια σκηνοθεσία θ.άτρου τής κακής 
ώοας καί τότε, άν κατορθώσουν νά φτάσουν στά 
ϋψη τοΰ Άρραβώνος», θά πή πώς έχουν μεγάλη 
δύ-αμη φαντασίας. ,

Φτάνει νά λεχθή δτι ό «Άρραβων μετ έμποδί_ων» 
είναι προχειρότερος κΓ άπ’ τόν άνεκδιήγητο έκεΐνον 
• Δόκτορα Έπαμεινώντα» Κι' δμως, οί παραγωγοί 
του θέλουν νά φημίζουνται γιά συγχρονισμένοι καί 
τό στούντιο, πού μάς τόν σερβίρισε, για. «εύρωπαϊ- 
κό». Καί, το χειρότερο, τό έξάμβλωμα αύτό φορτώ 
6ηκε στή ράχη τής άμοιρης έλληνικής κινηματογρα
φίας Κρίνοντας τούς ξένους μπορεί νάμαστε αυ
στηροί ή έπιεικείς, δέν κυττάμε παρά την καθαρά 
καλλιτεχνική πλευρά. Μά γιά ένα έργο, πού δισφη- 
μίζεται γιά έλληνικό, μπορούμε νά κάνουμε τόπο 
καί σέ λίγη σκοπ.μότητα Πώς λοιπόν νά μήν άνα- 
τριχιάση κανείς μέ τήν ιδέα δτι τό τερατο_ύογημα 
ούιό θά ξεπεράση τά σύνορα, θά κάνη τό γύρο τών 
Βαλκανίων καί, γιατί δχι, θά ©τάση κΓ ώς τήν Εύ· 
ρώπη, ρεζιλεύοντας τήν άνύπαρκτη άκόμα έλληνική 
κινηματογραφία;

ΓΓ αύτούς, πού γυρίζουν «έλληνικά» φίλμ, δέν 
ύπάρχει τίποτα έλληνικό, πού νά τούς μιλάει στήν 
ψυχή; Ό θαυμαστός αύτός ούρανός, τά μοναδικά 
αύτά τοπεία. είναι φαίνεται προωρ^σμένα νά συγκι- 
νοΰν μονάχα τούς ξένους τοΰ Βοριά. Άναλογιστειτε 
τίς φωτογραφίες τών ξένων, καί τών έρα_σιτεχνων 
άκόμα, πού πέρασαν άπ’ τή χώρα μας- Πώς κατα
φέρνουν νά φτιάνουν ποιήματα άπό μιά σπασμένη 
κολώνα, μιά γωνιά γαλανής θάλασσας, ένα_ πρό
βατο, πού βόσκει ή ένα χλοερό μονοπάτι του βου
νού !. Όλ’ αύτά είναι άνίκανα νά συγκινήσουν τους 
κυρίους αύτούς. ΓΓ αύτό κΓ άναγκάζονται οί καίμέ- 
νοι νά κλειστούν στό δωμάτιο τοΰ κυρίου Λουλλη 
καί νά «γυρίσουν» δυό χιλιάδων μέτρων έμετικά κα-



16 «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ. «ΚIΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ1ΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 17

ραγκιοζιλίκια. Πρέπει νάναι σίγουρα κανείς άφάν- 
ταστα ύπομονετι-ός γιά νά τά παρσκολουύήση ώς 
τό τέλος κι’ άφάνταστα ήλίθιος γιά νά βρή τό' πα
ραμικρό γούστο σ’ αύτά

Κινηματογράφος δέν ύπάρχει στόν τόπο μας. Δέν 
έχουμε Ισως ώριμάσει οϋ ε καλλιτεχνικά, ούτε — 
κακά τά ψέμμαια οικονομικά. Άν πρόκειται δμως 
δ έΚληνικός κινημιτογράφος νά κάνη,έστω κι'άρχή 
μ' έογα σάν τά πρ ιόντα τών δ αφόρων Μ^ζαΛχι καί 
Άκβίζε, καλύτερα να μήν ύπάρξη ποτέ. "Η άνυπαρ- 
ξ(α είναι προτιμότερη άπό μια ΰπόσ αση, πού νά 
ξεπερνάη τόσο τά δρια τοΰ γελοίου καί του φοικτοΰ 
σαν τόν «Δόκτορα· καί τόν -Άροσβώνα·..

"Οπωσδήποτε δ -ους πονοΰν άληθ νά τόν κινημα
τογράφο καί τήν "Ελλάδα,συμβουλεύω τούτο: Όταν 
περνούν έξω άπό κινηματογράφο πού παίζει κανένα 
άπ' αύτά τ’ άριστουργήυατα- κοί θάναι πολλοί σί
γουρα—νά βγάζουν τό καπέλλο τους, νά σταυροκο- 
ποΰνται δυό τρεις φορές κοί νά λένε: «Μή χειρό
τερα. Παναγία μου, μή χε.ρότερα. Μπορεί έισι 
κάτι νά γίνη Γιατί, ά»ούω πώς κι’ άλλα «έλληνικά» 
έργα έτοιμάζονται... Μάριος Σύί,κας

Παραγωγή R Κ.Ο.

ΟΙΡιΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ AYTH
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 

dubbing
"Εκμετάλλευσις: Σκούρας Φίλμς

Τό φίλμ αύτό «έ>υρ(>θη· μέ τόν σκοπόν ν’ άνα 
δείξη τά φωνητικά προσόντα καί την ήθοποιίαν τοΰ 
μικρού τραγουδιστού Μπόμπυ Μπρύν, ένός νέου 
«άστέρος», πού έρχεται νά προστεθή στή σειρά τών 
«παιδιών φαινομένων» ΣίρλεΟ ΤέμπΛ, Φρέντυ Μπαρ 
θόλεμυ, Μπίλυ καί Μπόμπυ Μώτς, Γζάκυ Κοΰπερ, 
Μίκυ Ρούνεΰ. Τροΰντε Στάρκ κ.ά

Τό σενάριο, πού θυμίζει πότε τόν -Μικρόν Λόρ- 
δον» καί πότε τό «Μονάχη στή ζωή , τήν πρώτη 
ταινία τής ΣίρλεΟ Τέμπλ πού προεβνήθη στήν πόλι 
μας. παρά τήν έλλε.ψιν πρω-οτυπίας, παρουσιάζει 
άρκετόν ένδιαφέρον Τό ένδιαφέρον μάλιστα έπιτεί 
νεται άπό τήν σκηνοθεσίαν του Κάρλ Φρόΰντ καί 
άπό τό ύπέροχο παίξιμο τών ήθοποιών, στή πρώτη 
σειρά τών δποίων πρέπει ν’ άναφέρωμεν τήν μού
ρην πού ύποδύεται τήν Τουανίτ καί τήν άπαράμιλ· 
λον γηραιόν κορατερΙσταν Μαίη Ρόμπσον.

Ό νεαρός Μπόμπυ Μπρύν έχει έ-φοαστικήν Φω
νήν καί τά διάφορα τραγούδια πού έκτελεϊ. μεταξύ 
τών δποίων καί τό «Άβε Μαρία» καί ένα θρησκευ 
τικό (κοράλ)μαζύ μέ χορωδίαν νέγρων, προσθέτουν 
μεγάλο θέλγητρου στο φίλμ Ώς ήθοποιός δέν είναι 
κα»ός. Γενικά πρόκειται γιά ένα ένδιαφέρον φίλμ, 
πού άξίζει νά το παρακολούθηση κανείς. Στάς ’Α
θήνας ήρεσε Τό ίδιο θά συμβή καί δπουδήποτε 
άλλοΰ προβληθή. Βίων Μαπαμιχά>.ης

Παραγωγή General Fi'm
ΜΑΓΙΑΣ ΙΤΑΣΚΑΛ

(L’homtne de mill? part)
Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 

Έκμετάλλευσις: Άν Κινημ Εταιρία
Είναι γνωστό μας τό έργον τοΰ διασήμου "Ιτα

λού συγγραφέως Πιραντέλλο «Ό μακαρίτης Ματίας 
Πασκάλ» άπό τήν παλαιόν έκδοσίν του κατά σκη
νοθεσίαν τοΰ Μαρσέλ Λερμπιέ μέ έρμηνευτήν, σέ 
μιά άπό τίς καλλίτερες δημιουργίες του, τόν Ίβάν 
Μοσζουκίν

Ή νέα διασκευή δφε-'λεται είς τόν Πιέρ Σενάλ 
καί έρμηνεύεται άπό τόν Πιέρ Μπλανσάρ, τόν Βι- 
γχάν καί τήν "Ιταλίδα βεντίττα Ίζα Μιράντα.

Πρόκειται γιά ένα έργον ένδιαφέρον γιά τήν 
πρωτοτυπίαν του, πού ύποβάλλει σέ σκέψεις. Ό 
σαρκαστικός συγγραφεύς εύρίσκει τήν εύκαιρίαν νά 
ξεχύση άφθονες παραδοξολογίες. "Αλλά κάτω άπό 
τήν σατυρικήν διάθεσιν κρύβονται άλήθειες τρανές. 
Ό Σενάλ έσκηνοθέτησε τό έργον μέ μαεστρίαν. 
Τόσον ή «άτμοσφαΐρα» δσον καί οί χαρακτήρες άπο 
δίδονται θαυμάσια. Μόνον δ Σενάλ πού ήτύχησε 
στήν έκλογή τού δπερατέρ του. Κρίμα στά ύπέροχα 
‘Ιταλικά τοπεΐα, πού ή κακή φωτογραφία δέν μπο 
pci ν’ άναδείξη,

"Ο Πιέρ Μπλανσάρ είναι δ Ματίας Πασκάλ. Ό 
έκλεκτός γάλλος ήθοποιός κρατά τόν δύσκολον 
ρόλον του μέ μεγάλην τέχνην καί πετυχαίνει μιά 
άπό τίς καλλίτερες δημιουργίες του. Στό δεύτερο 
Ιδίως μέρος εϊναι περίφημος. Αντάξιος σύντροφός 
του ό Λέ Βιγκάν στό ρόλο τοΰ ξενοδόχου κόμητος 
Παπιάνο "Αξιέπαινη ή Μαργκό Μόν σ’ ένα χαρα
κτηριστικό ρόλο Γιά τήν Ίζα Μιράντα έχω πάντα 
έπιφυλάξεις. Τήν θεωρώ ήθοποιόν μέ πολύ περιωρι- 
σμένας δυνατότητας καί κατωτέραν τής φήμης της. 
Έδώ δ ρόλος τής άχνής κοπέλλας δέν τής ταιριάζει 
καθόλου Εύτυχώς δέ πού καί στήν όμιλία της εϊναι 
ντουμπλαρισμένη.

Συμπέρασμα: Φίλμ πρωτότυπο, δυνατό, άξιόλο- 
γο πού άξίζει νά τό δή κανείς. Έδώ έσημείωσε 
καλή έπιτυχία. Βίων Παπαμιχάλης

ΤΟ ΝΕΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΦΡΙΤΣ ΛΑΓΚ
Ύστερα άπό μιά καταπληκτική έπιτυχία στήν ’Αμε

ρική, δ του τό πρωτότυπα περιεχόμενό του άπετέλεσε -θέμα 
μακρών συζητήσεων κι" έτροκάλεσε, ώς ήταν έπόμενον, 
ασυνήθη κοο οσυρροή είς τούς κινηματογράφους, τό νέο 
φίλμ τοΰ Φρίτς Λάγκ < Νέμεσκ συνεχίζει καί είς τάς 
Εύρωπαίκάς πρωτεύουσας μίαν πρωτοφανή πράγματι 
σταδιοδρομίαν

Είς τό Λονδϊνον, ό τύπος τό κατέταξε όμοφώνως μετα
ξύ τών δύο καλλίτερων ταινιών τής έφετεινής παραγω
γής. Είς τό Παρίσι έπροξενησε τόσην οΐσθησιν ώστε νά 
ασχοληθούν εύρύτατα μ’ αύτό καί τά ξένα άκόμη πρός 
τόν κινηματογράφον περιοδικά.

Προβληθέν άπό τής παρελθούσης Δευτέρας καί είς 
τήν πόλιν μας, τό έργο έ προξένησε ζωηροτάιην έντύπωσιν. 
"Η γνώμη του κοινού, δσον αφορά τη λ'·σι τού άνθρωπί- 
νου προβλήματο; πού εξετάζει ή ταινία, έδιχάσθη κι" έδώ 
εις δύο παρατάξεις, είς τρόπον ώστε πολλοί άπό τούς θε
ατός έφθασαν είς τό σημεΐον νά παρακολουθήσουν άλ
λην μίαν φοράν τήν ταινία... γιά νά συζητήσουν κατόπιν 
μέ καλλίτερα έπιχειρήματα.

Είς τήν Γαλλίαν Ιδίως, τό φλογερό θέμα τού έργου 
έκίνησε τό ένδιαφέρον κάβε ανθρώπου, οίασδήποτε κοι
νωνικής τάξειος.

"Η έφημερίς Λ’ Έντεπαντάνς γράφει μεταξύ άλλων 
«Ή έρμηνεία τοΰ λαμπροβ καλλιτέχνου Σπένσερ Τρέϊ 

συ καί τής τραγωδού Σύλβια Σίδνευ, ασύγκριτος είς ένα 
τόσο δύσκολο ρόλο, πρέπει νά συγκινήσρ κάθε άνθρώ 
πιν ι καρδιά».

Ό διάσημο, τεχνοκρίτης Λ. Φερσρέγκεν έξσίρων τήν 
θαυμαστήν μαεστρίαν τοΰ σκηνοθέιου, προσθέτει :

«... Είς τήν καυστική σΰτή κριτική τών ανθρωπίνων 
παθών, ή εύστροφος όσον καί αρρενωπή τέχνη τοΰ Λάγκ 
προσέδωσε έναν τόνο καθαρώς άνθρώπινο.

Ή έφημερίς «Μιντί Ζουρνάλ» γράφει :
«Τό ένδιαφέρον τοΰ κοινοΰ δχι μόνον παραμένει αδιά

πτωτο άπ" άρχής μέχρι τέλους, άλλά φθάνει καί είς 
σωστό παροξυσμό κατά τάς τελευταίας πράξεις».

Τό νέο αύτό τεκμήριο τής σκηνοθετική: δεξιοτεχνίας 
τοΰ Λάγκ προσθέτει μία νέα μεγάλη νίκη είς τό ενεργή 
τικό τής "Αμερικανικής κινηματογραφικής παραγωγής.

-,......,....... ,............     mi..................... ππ................ .......................................

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΛΣ
ftjj.iiiiiimmiiiiiiiii...... . .............. ιιιιιιιιιιιι........ .............. ......................................ικ.ιι.ιιγια·».

‘Η κίνησις τών Κινηματογράφων τής πρωτευού- 
σης καιά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον δέν ύπήρξεν 
ζωηρά, ώς προεβλέπετο άλλωστε καί ίδ<ως κατά 
τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα, λόγφ τών πολλών καί 
διαφόρων χορών άφ' ένός, άλλά καί τής προκληθεί- 
σης είς τούς δρόμους τής πόλεως κινήσεως έκ τής 
παρελάσεως τών μετεμφιεσμένων καί τών άποκρηά 
τικων άρμάτων.φυσικά, ή κατάστασις αύτή θά συνεχισθή καί κατά 
τήν τρέχουσαν έβδομάδα. διά νά έπανέλθη καί πάλιν 
τό Κοινόν είς τάς άγαπημένας αίθούσας τών Κινη
ματοθεάτρων άπό τής Καθαρας Δευτέρας, όπότε καί 
αί διευθύνσεις αύτών θα προβάλλουν τά άξιολογό- 
τέρα έργα κατά τήν περίοδον τής Μ. Τεσσαρακοστής.

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθη- 
σαν είς τούς κεντρικούς Κινηματογράφους α' βιζιόν 
τών "Αθηνών τά κάτωθι έργα, ώς έξης :

Ρέ$: 14-20 Φεβρουάριου «Στό κατώφλι τής εύτυ- 
χίας» μέ τήν Κάθριν Χέπμπουρν καί 21-27 ίδίου 
"Ασύλληπτη σκιά» μέ τήν Μύρνα Λόου.

Όρφεύς : 14-20 Φεβρουάριου «Ό σπουδαστής τής 
Πράγας» μέ τόν Άντολφ Βόλμπρυκ καί 21-27 ίδίου 
έπανάληψ.ς τοΰ έργου «Ή ζωή τοΰ Αίμιλίου Ζολα» 
μέ τόν Μιοΰνι.

Παλλάς: '4 20 Φεβρουάριου ·Ό μακαρίτης Ματίας 
Πασκάλ μέ τόν Πιέρ Μπλανσάρ καί 21-27 ίδίου «Μή 
μοΰ ύποσχεθής» μέ τόν Βίκτωρ ντέ Κόβα

Τιτάνια-, 14-20 Φεβρουαρίου ·Χαμπανέρα> μέ τήν 
Τσάρα Λεάντερ καί 21-27 ίδίου «Ό Μέγας Πέτρος 
τούτοχρόνως μέ τό «Σπλέντιτ».

‘Αττικόν: 14 20 Φεβρουάριου «Άρραβών μετ’έμπο- 
δίων» όμιλοΰσα έλληνιστί, μέ τόν Παρ Οικονόμου 
καί 21-27 ίδίου «Νέμεσις μέ τήν Κλωντέτ Κολμπέρ.

Σπλέντιτ : 14 20 Φεβρουαρίου διά δευτέραν έβδο 
μάδα «Ταγκό Νοττοΰρνο» μέ τήν Π. Νέγκρι καί 
2127 ίδίου Ό Μέγας Πέτρος ταύτοχρόνως μέ τό
Τιτάνια·.

.Κρόνος; 14 20 Φεβρουαρίου Άρραβών μετ’ έμπο 
δίων» ταύτοχρόνως μέ τό Αττικόν» καί 21-27 ίδίου 
«Τό μυστικόν τοΰ 8ου γραφείου κατασκοπείας» μέ 
τόν Κόνρατ Φάϊτ.

Βάν&τον ·. 14 2) Φεβρουαρίου «Περιμένοντας τήν 
αύγή» μέ τόν μικρόν τενόρον Μπόμπυ Μπρύν καί 
21-27 ίδιου «Κατηγορουμένη έγέρθητι» μέ τήνΝτολό- 
ρες ντέλ Ρίο.

Γόβιτριτς» (Tovarich), Σσρλ Μπ-υαγιέ, Κλων 
τέτ Κολμπέρ.ΟΡΦΕΥΣ

Λιυτνρα 
Τρί-η 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σαββατον 
Κυριακή

7
8
9

10
11
12
13

Φεβρουαρίου

Τό δλον

Είσιτήρια 3876
3393
2733 
2117
1874 
25»3
3888

2ν463

ΠΑΛΛΑΣ«
Λετιτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Ποριισκευή 
Σιιββαιόν 
Κυριακή

Παρίσι»
7
8
9

10
11
12
13

(Paris), Χάρρυ 
Φι βρουαρίου

Μπώρ.
Είσιτήρια 1458 

1661
1579 
1568 
1387 
1Τ0 
2870

Τό δλον 1.988
| ΑΤΤ1ΚΟΝ «Μπεέμ » (’sober der Bobfenie). Γ άν Κιβ- 

πούρα β’ έβδομάς.
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββ >τον 
Κυριακή

Εισιτήρια πραγιιστοποιη 'έντα τήν 
προηγηθεϊσαν έβ8ο;·."Λι» ·*««* την 
σύγχρονον προβ ·Λ.η τοΰ 
** - - — -·’·· ΙΚΙΓΛΜΙΙ-

7
8

Φεβρουαρίου Είσιτήρια 
>

2 60
2319

9 > 2248
10 » 2449
1 £ 2289
12 » 1Η94
13

Σύνολον
» 4669

17.928

προηγηθεΐσαν εβδομάδα κατα τήν 
_ί,„. . " "’· αΰτοΰ έρ
γου, είς τ ιύ; Κινηματογράφους «’Ατ
τικόν» καί Ρό;»

ΤΙΤΑΝΙΑ

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

56.991
74319

Ρ»,»
Σύνολον εισιτηρίων

«Τογκό Νοττοΰρνο» (Tango Notturno), Πό
λα Νέγκρι.

Φεβρουαρίου Εισιτήρια 2459 
27(6
2498 
2197 
2ι71
1702 
3794

17υ37

7
8
9

10
11
12
13

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον έπραγματοποιή- 
θησαν ύπό τών διαφόρων κεντρικών Κινηματοθεάτρων 
τών Άθ.ηνών α" προβολής τά κάτωθι είσιτήρια, ώς έξης:

Έβδομάς 7-13 ΦχβαουαοΙον 1938.
ΡΕβ «Μπρόντουέϋ Μέλοντυ» (Broadway Melody 1938), 

Ρόμπερ Ταιϋλορ.
Φεβρουαρίου Είσιτήρια 3575

2663
2164
2263
2051
1887
4002

18705

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Ί
8
9

10
11
12
13

Τό δλον

ΣΠΛΕΝΤΙΤ

Δευτέρα 
1 ρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη > 
Παρασκευή 
Σαββατον 
Κυριακή

Τό όλβν
ιΤαγκό Νοττοΰρνο» (Tango Notturno), ταϋ- 

τοχρόνως μέ τό «Τιτάνια»
7 Φεβρουαρίου Είσιτήρια 967

1246
1142
1050
1108
881

1970
8364

8
9

10
11
12
13

Τό δλον

Είσ τήοια πραγματοιοιηθέντα κα
τά την τ ιΰτόχροΌν προβολήν τοΰ αύ
τοΰ ε.ιγου (ίς τόν Κινημαιογραφον 
«Τιτάνια»..................................

Σύνολον Εισιτηρίων

JT537

35901
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ΚΡΟΝΟΣ «Τό σκάνδαλον μιά; νύχτας» (Cain an! Mabel), 
Κλάρκ Γκα,ημπλ.

Δευτέρα 
Τρίτη

7
8

Φεβυουαρίου Εισιτήρια 914
1086Τετάρτη 9 > 1111Πέμπτη 10 » 1009Παρασκευή 11 Μ 833Σάββατον 12 Ιί >41Κυριακή 13 » » 25>9

ΠΑΝΘΕΟΝ
Τό δλον 8ύ46

«Μέ τό χαμόγελο» (Avec le sourire), Μωρίς
Σεβαλιέ. β' έβδομός

Δευτέρα 
Τρίτη 8

Φεβρουαρίου Εισιτήρια 550
996Τετάρτη 9 » 1073Πέμπτη 10 ■ 1195Παρασκευή 11 1283Σάββατον 12 1487Κυριακή 13 > » 2696

Τό δλσν 9280
Είσιτήρια πραγματοποιηθέντα υπό 

τοΰ αύτοΰ έργου είς τόν αυτόν Κινη
ματογράφον κατά τήν α' εβδομάδα . . 13624

Σΰνολον Εισιτηρίων 22^24

Έβδομάς 14 — 2θΦεβα-να(ιΙου 1938

ΤΙΤΑΝΙΑ «
Δευτέρα

X ιμπανές
14

α - (Habanera), Τσάρα Λεάντερ.
Φϊβ Λουσρίου Εισιτήρια 21 έ 3Τμίτυ 15 » 2383Τετάρτη 16 > » 2304Πέμπτη 17 » • 2124Παρασκευή 

Σάββατον
18
19

» » 1698
» 2206Κυριακή 20 » » 2R31

Τό δλον 15729
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ταγκό Νοττοΰρνο» (Tango Notturno)
Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου

β εβδομάς.
Είσιτήρια 714Τρίτη 15 » » 843Τετάρτη 16 » » 871Πέμπτη 17 » » 897Παρασκευή 18 > » 8 >1Σάββατον 19 » Π52Κυριακή 20 » » 1981

Τό δλον 7 259
Εισιτήρια ποαγματοποιηθέντα τήν

παρελθοΰσαν έβδομαδα κατά τήν ταύ-
τοχρονον προβολήν τοι είς τού; Κ.νη-
μαζογραφους « Σπλέντιτ» καί «Τιτάνια». . 25901

Σΰνολον Εισιτηρίων 33160
ΚΡΟΝΟΣ · Άρρσβών μετ’ έμποδίων» (Les fiancailles
ae Loulii), Παρ. Οικονόμου, ταύτοχρόνως μέ τά «’Αττικόν»

ΡΕΞ «Στό κατώφλι

Δευτέρα 14
Τρίτη 15
Τετάρτη 16
Πέμπτη 17
Παρασκευή 18
Σάββατον 19
Κυριακή 90

ΟΡΦΕΥΣ «’ Ο σπουδ

Δευτέρα 14
Τρίτη 15
Τετάρτη 16
Π^μστη 17
Παρασκευή 18
Σο’.ββα τον 19
Κυριακή 20

ΠΑΛΛΑΣ « Ματί ις

Λε υ·έρα 14
Τρίτη 15
Τι τάρτη 16
Πέμπτη 17
Παρασκευή 18
Σάββατον 19
Κυριακή 20

τής ευτυχία;» (Stage door), ΚάΘριν 
Χεπμπουρν, ίζιντζερ Ρότζερ ■

Φεβρουαρίου Είσιτήρια 2143 
1656 
1548 
1320 
1133 
1408 
2507 

12015

Τό δλον

Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου Είσιτήρια 2647Τρίτη 15 » > 2177Τετάτη 16 » > 1753Πέμπτη 17 » 1379Παρασκευή 18 φ 1165Σάββατον 19 » ι 1310Κυριακή 20 ■» » 3119
13550

τήν πανηγυρικήν αυτήν έναρξιν καθ' ήν έθαυμάσθησαν 
πραγματικά τά ήχητικά αύτοΰ μηχανήματα συστήματος 
Klang Film, δια τήν άπό πάσης άτόψ-ως τελείαν αύτών 
άπόδο ιιν, παρευ ιέθησαν πλ'ον τών 2100 θεατών μεταξύ 
τών όποιων δ.ετρίθηιαν ό δήααρχος κ. Γ. Κύρου μετά 
τής κυρία.· του, ό γεν. γραμμα εύς τοΰ Δήμου κ. Σ. Λε- 
βεντίδης, ό Ιατρός κ.. Μ. Σκόρδας, οί κ. κ. Δημ. Στυκί- 
δη ·, Γ ’Αίαν ισιίδητ, Έλ. Έλευθεριάδης μετά τών Δδων 
αδελφών του, Ρεβύθη; καί Ματάλας συνταγματάρχοι, 4 
Χα ζηαντωνίου, ». Ρωσσέτης καθηγητής, αδελφοί Σιμό- 
πο >λοι, άδελφ ιί Β-ζιο ζόγλου, Άθ. Στυλίδης μετά τής 
κυρίας του, όαίδων Β ιλανης μετά τής δίΛος αδελφής 
τ<»υ, Κλ Γρηγορ αδης, ή κυρία καί δις Παναγ ωτοτούλου, 
Θ» Κωνσταντινιδη:, Γ. Κρσσσόπουλος, Κ Χρονίδης όδον- 
τίατρο: ό κ. καί ή Μς Δημακο ιούλου, Κ, Καλουπτσής 
μετά τή; μνηστή; του Δδος Κλαυδίας Βακιρτζή, Μ. Κα- 
ραχίλιος, Β. Κουρμπέτης, Κορν. Βουγιούκατ, Χρ. Νικο- 
λα|δης, Θ. Νικολέρης, Χρ Μπανάς, θ. Σερβάνης, Π. 
Βεντουρης Ιατρός, Λ. ’Αντωνόπουλος, ό κ, καί ή κ. Μπε- 
ρακιά, ή κ. καί Δδες Μενιζιάν, ό κ καί ή κ. Πεσάχ, 
Σαρόγλου νομίατρος, Μητρόπουλος ιατρός ιιετά τής κυ
ρίας του. Κων. Κάζης, Α. Δήαου, Χρ. Χρηστίδης, I. 
ΚώσΓθγλου, Χρ. Τέν ζος, Γαβριηλίδης διευθ. Τρατέζης 
Αθηνών, ό πρώην δήμαρχος μετά τής κυρίας του, Σ. 
Νεσπορίδης κ ά.

Αί εντυπώσεις τοΰ Κοινοΰ άπό άπόψεως έμφανίσεως 
αιθούσης, κ ιθισμάτων, έ /καταστάσεως ήχητικών μηχανη
μάτων, θεριιά»σεως κ.λ.π. υπήρξαν άρισται, εύχονται δέ 
είς τούς διευθυντής τής ’Ετιχειρήσεως κ. κ. Μενξιάν, 
Τζεδάκην καί Σια διά τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος» 
πάσ ιν προκοτήν.

Έν συνεχεία προεβλήθη τό έργον «Μή μέ ξεχνάς», 
αναγγέλλει δέ τήν προβολήν τών έργων «Δύο μάγγετ», 
«Αίμ Ζολά», «ίΐρίγκηψ κιί πτωχός», Πόρτ ’Αρθούρ», 
«Μπστμ» κ ά.

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό σκάνδαλον τής 
Όπερας», «Οί λογχοφόροι τή; Βεγγάλης» καί «Άννα 
Μαρία»

Πάνϋ-την. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό δρόμος πρός 
τά κάτεργα», «Σιμού»·», «άνεπιτυχώς, «Ελένη» ύπεραρέ- 
σαν καί «‘Η πόλις τροαοκρατιΐται» Προσεχώ; «Πριν άπ’ 
τό ήλιοβασίλεμμα», «Ό τάφος τοΰ ίνδοΰ» κ.λ.π,

Μαρκίδης -
Aegarev

Παλιάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Παρίσι ■ Πετρούπο» 
λις», «Βασίλισσι Χρηστίνα», «Γό ρόδον τοΰ μεσονυκτίου» 
καί «Βικτιόρια». Γοριδάρης
Πύργος

Τιτάνια. ΓΙροεβλήθησιν τά έργα «Ή δραπέτις», «‘Ο 
μικρός λορδοτ». «Τό σκάνδαλον», «Ό ταχυδρόμος τοΰ 
Νότου» και «Δό Τ μ >υ ού'ή τί) νύχτα»,

ΙΙάνϋ' ον. Πρ »βλή Ιησαν τά έργα «Τό τ λευτα'ον 
βαλς τοΰ Σατέν- ‘Ιί πόλις τή; άμ ιρτία;» μέ έξ ι.ρετι- 
κην επιτυχίαν, «Λ λιόμ», Ίΐρίν ά.τ* τό ήλιοόασ.Λ»μμα· 
καί «Ναιάσσα». Άποοτολόπονλας
Σϋοος

ΆπόΙΙω». Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο κοντοολέρ τών 
βσγκό.-λί», Στήν κόλοάι τής ζούγκλας», «‘Η έννάτη 
Συ.φώνία τοΰ Μπέτόβεν»; «Μαζούρκα» καί ή ταινία 
τών γάμων τοΰ Διαδόχου Παύλου. Συνοδινύς

Έέρκυροι

Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά δύο κοθώ- 
νια» «Φόνος είς τό Μ ινσεΐον», «Σιμόνη σ’ αγαπώ», «‘Ο 
πειρασμός» ή ταινία τών γάμων τοΰ Διαδόχου, «Ό κή
πος τοΰ Άλ/.άχκρ-«Μιά γικναίκα δίχως σημασία» καί «Ξε- 

-χασμένα εΐδά»λα»ό 1- "■ ~ '"ί" ' ’■ ■ '
Δηαοτικόν Πρσ«βλήθη μόνον τό έργον «Πώς ξανά

ζησε μιά άγ-ιπη· κοί διέκοψε τάς προβολάς του διά νά 
έτιφέρή τάς .τροποποιήσεις τάς ύποδειχθείσας ύπό τής 
άρμοδίας Επιτροπής Σαζανίδ^ς

τοΰ Κινηματογράφου είς τήν Β. Ελλάδα. Οότω ή 
ΟΙκογένεια Σκούοα, τής όποίας ό είς μετά τόν άλ
λον. οί νεαροί βλαστοί, άφοσ'ώνονται είς τόν Κινη
ματογράφον πλουτιζομένη διαρκώς μέ νέα στελέχη 
καί νέον αίμα, θά έπιπλέη έπί μακρών είς τήν Κινη
ματογραφικήν κίνησιν.

**·
Τήν προσεχή Τρίτην 1 Μαρτίου ή Π.Ε Υ Κ.Ε. δί

δει είς τό «Κεντρικόν» τόν πρώτον έτήσιον χορόν. 
Συμμετέχουν οί κορυφαίοι τών καλλιτεχνών τοΰ λυ 
ρικοΰ θεάτρου. Δύο πλήρεις όρχήστρσι, άτραξιόν, 
πλούσιον λαχεΐον καί κινηματογράφησή τής χοροε’- 
σπερίδος καί προβολή τής ταινίας κατά τήν διάρ 
κειαν τού χοροό.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Εαπιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Χατζή Μουράτ» 
καί «‘Η δραπέτις».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Μέ τό χαμόγελο» 
καί «Περιμένοντας τήν αυγή».

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Έχω δικαίωμα νά 
ζήσω» καί «Ταγκό νοττοΰρνο».

Χάϊ Λάϊφ. Προεβλήθη τό έργον «Μποέμ» έπί δέκα- 
πενθήαερον.

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Φροελάϊν ντόκτωρ» καί 
«Ή κοιλάς τοΰ θανάτου».

Βαλκάνια. Προεβλήθησαν τά έργο «Ταμάρα» καί Τό 
χρήυα».

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή μεγαλύτερη δό
ξα» κοί «Νιμπελοΰγκεν».

Καλιφόρνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Φτωχό πλουσιο- 
κόριτσο» καί «Ροβινσών Κροΰσσος».

Φοίβος. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτες φωτιάς» καί 
«Δουλειές μέ φούντες».

'Απόλλων. (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθ^αν τά έργα 
«Μανέζ» καί «Έχω δικαίωμα νά ζήσω».

Όρφεύς. (Ν. Κοκκινιάς) Προεβλήθησαν τά έργα «Ό 
στρατηγός πέθανε τήν αυγή» καί «Τό άγριοκόριτσο».

Κρυστάλ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα 
•Γιοσιβάρα» καί «‘Η όργανοπαίκτρια ιών Παρισίων».

Έκλαιρ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα «Χά- 
ρισέ μου τήν καρδιά σου» καί «Ο πρίγκηψ τών ονείρων». 
Βόλος

Άχίλλτιον. Προεβλήθησαν τά έργα Πολεμική θύελ
λα», «Τό διαβολόπαιδο», «Τό μυστικό τοΰ Δίσκου», «Τρόι
κα», «Ή κυρία μέ τάς καμελίας», ’«‘Υπό τό βλέμμα τοΰ 
Βούδδα», «Σύζυγος έναντίον δακτυλογράφου , «Δουλιές 
μέ φούντες», «Τό μεγάλο μυστικό», «Πΰρ», Πανάμ», 
«ΦρόελάΤν ντόκτορ», «Ντεντέ», «Νύκτες φωτιάς» καί τό 
-Ξύπνημα .

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Κυκλ<όν», «‘Η 
’ίγρις τής Βεγγάλης», «Μποέμ», «’Ανήσυχες ψυχέτ», «Τά 
ψευδή τής Νινας Πετρόβνας», «Ή Άγνωστη», Δθς μου 
αυτή τή νύκτα », «Γά νεανικά χρόνια τής βασιλίσσης Βι
κτωρίας», «Άς χορέψουμε», «Λευκή αδελφή», «Ψυχές στή 
θαλασσα», «Ίγκόγνιτο», «Χατζή Μουράτ», «‘Ο φόβος» 
•Ζιγχολέτ» καί «Ένα παράξενο κορίτσι». . , ,

Απόλλων Κύματα. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τραϊ 
νο 13», «Τά απόκρυφα τής ’Αφρικής», «‘Η τιμή τοΰ πλοι- 
αΡΧθν», «Ή έρημος τοΰ θανάτου», «‘Ο ύπ" άριθ. 27117 
κατάδικος»., «Στήν κοιλάδα τών τίγρεων», «Ή νεκρανά
στασή», «Τό -υποβρύχιον βασίλειον», «Λεοντάνθρωπος», 
’Προσωπιδοφόρος παλαιστής», «Περιπέτειαι μιάς δολ· 
λαριούχου», «Στά βάθη τοΰ ώκεανοΰ», «Ή φωνή τής 
ζούγκλας», «Τραγωδία ένός πατέρα», «Τ'» έγκλημα τής 
η; λεωφόρου» καί «Qr Ιπτάμενοι πειραταί». Χ.~Π. 

?--· -■ * ■ ” ·
-Σαββατον 19 Φεβρουαρίου έγένοντο τά ίγκαίνια 

νέο\ι-μέγάλου Κινηματογράφου' τής πόλεώς μας" Άτ- 
’*’***' προεβλήθη δέ τό έργον «Ανήσυχες ψυχές». Κατά

Είσιτήρια πραγματοποιηθέ τα ύπό 
τοΰ αύτοΰ έργου κατά τήν ταύ'όχρονον 
πρ βολήν του είς τόν Κινηματογράφον 
«Αττικόν» ..... . 10981

Τό δλον 
δαστής τής Πράγας» (Der student 
von Prag), "Αντολφ Βόλμπρυκ.

Φεβρουαρίου Είσιτήρια 2506 
» » 2688

» » 2103
» » 2C80
» » 1842
» » 2012

» 4034
Σΰνολον 17.95

Πασκάλ» (Feu Mathias Pascal), Πιέρ 
Μτλα’νσάρ,

Είσιτήοια 1517 
» 1631

» 1447
» 1497
» 1250
» 1581

2378
11304

(Les fiancailles 
ip. Ο1κ»ν;μου.

Εισιτήρια 2347 
» 1«95

> 1505
» 1218

976 
» 10.7
» 2143

lu9ol

Φεβρουάριου

ΑΤΤΙΚΟΝ «Άροσβών μετ' 
Loulii), 
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Σΰνολον Εισιτηρίων 24531
Περιμένοντα; τήναυγή» (Rainbow on the
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river), Μπόμπυ Μπρ-'ν.
Φεβρουαρίου Είσιτήρια 932 
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» 1115
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» » 1428
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Τό δ*ον 5.309

Ή οι-ογένεια Σκούρα. έλκε«αι φαίνεται άπό τόν 
Κίνημα-ονράφον δπως ό σίδηρος άπό τόν μαγνή
την. ' ιί .15 Αφοί Σκούρα, τής ’Αμερικής, κατέχουν 
τα σκή ιτρα της παγκοσμίου σχεδόν Κινηματογρα- 
φ κής κινήσεως. Ό κ Δημ. Σκούρας έδώ διευθύνει 
τό ’Αττικόν» καί «Ρέξ και Απεργάζεται έπέκτασιν 
τής προοδευτικής δράσεώς του. Ό υιός του κ. 
Άθαν. Σκούρας έξ άλλου Ιδρύει τήν -Σκούρας 
Φίλμς» A Ε ής, ώς γενικός διευθυντής έπιβάλλει 
τήν φήμην ταχύτατα καί τής δημιουργεί περίβλεπτον 
θέσιν εις τό πεδίον τής εισαγωγής καί έκμεταλλεύ- 
σεως ταινιών. “Ηδη νέος Σκούρας έμφανίζεται είς 
τό πεδίον τής Κινηματογραφικής μας κινήσεως Ό 
νεώτερος υιός τοΰ κ, Δημητ?. Σκούρα, ό Σπόρος, 
δστις άφοΰ έπ’ άρκετόν διέμεινε παρά τούς έν ’Αμε
ρική θείους του, ποοσφέρει ήδη τάς ύπηρεσίας του 
εις τήν «Σκούρας Φίλμς» ώςέκπρόσωπος τής όποίας 
μάλιστα περιώδευσεν έσχάτως δλόκληρον τήν Μα
κεδονίαν καί Θράκην, ήλθεν είς ξπαψήν μέ τόν κό
σμον τών κινηματογραφιστών καί έμελέτησε τά



Συγκινητικόν μέχρι δακρύων. Βαθύ σέ νόημα και σέ περιεχόμενο. Εξαίρετο στήν άπόδοσίν του τό 
Αριστούργημα πού ξεσήκωσε τόν κόσμο ολόκληρο, τό μυθιστόρημα πού διαβάζεται άπό μεγάλους 

καί μικρούς γραμμένο από τόν διάσημο ΜΠΟΥΘ ΤΑΡΚΙΝΚΤΟΝ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
Ή δευτέρα και μεγαλυτέρα έφετεινή δημιουργία τοΰ πρωταγωνιστοϋ τών κολοσσών «ΠΡΙΓΚΗΨ 
ΚΑΙ Ο ΠΤΩΧΟΣ» καί «ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΝΤΒΕΡΣΟ» δωδεκαετούς ηθοποιού ΜΠΙΛΛΥ ΜΩΚ

’Από τήν εκλεκτήν σειράν μας

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS
HEU.AS A e-


