


ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ
("Ενα δράμα στό βυθό τής θαλάσσης)
ΑΓΩΝΙΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

Η μεγαλυτέρα ναυτική έποποιία καί ή πειό συνταρακτική τραγωδία συγκρούσεως καί κατα- 
βυθίσεως ύποβρυχίου μέ σκηνάς άφθάστου ήρωϊσμοϋ καί αύτοθυσίας.

ΑΙ σκηναί τής ναυμαχίας, τής διαβάσεως τοΰ Παναμά, τής συγκρούσεως καί καταβυθίσεως 
τοΰ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ D -1, ώς καί τής διασώσεως τοΰ τραγικού του πληρώματος, έγυρίσθησαν 

ύπό τήν αύστηράν έπίβλεψιν τοΰ ’Αμερικανού ναυάρχου ΦΡΑΝΚ ΓΟΥΕΛ· 
ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ

ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΛΙΓΓΟΝ.

Πρωταγωνιστούν· ZQPZ ΜΠΡΕΝΤ — ΠΑΤ Ο7ΛΠΡΙΕΝ
Τό νέο άστέρι ΓΟΥΕΗΝ ΜΟΡΡΙΣ καί ή ξανθή καλλονή ΝΤΟΡΙΣ ΓΟΥΕΣΤΟΝ

Σκηνοθεσία: ΛΟΎ'ΝΤ ΜΠΕ ΓΚΟΝ

ΕΚΐ*\ΕΤΑΛΛ£ΥΣΙΣ

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS
H € L L A 5 A. €.

Πραγματικώς καταπληκτική ή έπιτυχία της είς τούς δύο μεγάλους κινηματογράφους

ΟΡΦΕΥΣ - ΚΡΟΝΟΣ
γιατί δμοιά της ταινία είχε πολύ καιρόν νά παρουσιάση ή κινηματογραφία

= ' ~ ft

Al ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑΙ ΕΦΕΤΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ

ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ

πού συνεχίζονται θριαμβευτικά είς δλας τάς πόλεις τής Ελλάδος.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ (ΠΑΛΛΑΣ). Ζάρα Λεάντερ, ’Αττίλα Χαίρμπιγκερ. 

ΜΠΑΚΑΡΑ (ΟΡΦΕΥΣ). Μαρσέλ Σαντάλ, Ζύλ Μπερΰ, Λυσιέν Μπαρού 

ΓΙΟΥΛΙΚΑ (ΠΑΛΛΑΣ). Πάουλα Βέσσελλυ, ’Αττίλα Χαίρμπιγκερ.

ΥΠΟ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ (αττικόν)
Πιέρ Φρεναι, Ντανιέλ Παρολά

ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
(ΟΡΦΕΥΣ). Ντανιέλ Νταριέ, Σάρλ Βανέλ

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ (ΟΡΦΕΥΣ) 
(Βίκτωρ Φρανσέν, Χαγιακάβα)

ΠΑΡΙΣΙ (ΠΑΛΛΑΣ). Χάρρυ Μπώρ

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ
(ΠΑΛΛΑΣ). Λουσιέν Μπαροΰ, Μαντελέν Ρόμπινσον

ΑΓΑΠΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΜΑΡΤΡΗ (Ορφευς)
Ντανιέλ Νταριέ, Άλμπέρ Πρεζάν

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
(ΠΑΛΛΑΣ) Χάρρυ Μπώρ

ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΚΛΑΙΡ ΖΟΥΡΝΑΛ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΕΜΜ. Λ, ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ _
Έμμ. Μπενάκη 18 - ΑΘΗΝΑΙ - Τηλεφ. 28.784. Τηλεγρ. Διεύθ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΜΑΝ

ΣΑΜΠΥ ΜΑΛΛΑΧ, ’Αντιπρόσωπος Μακεδονίας καί Θράκης Τσιμισκή 7, θεσ)νίκη.



Το Φιλμ — εκστασις! πού άπεκάλυψε δυό καινούργια αστέρια ! 
Τήν παγκόσμιο πρωταθλήτρια τών ’Ολυμπιακών αγώνων στό πατινάζ * 

Τήν γυναίκα — ’ίλιγγο !

ΣΟΝΙΑ ΧΕΝΥ
ΡΟΔΑ Τ’ ΑΠΡΙΛΗ

(ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ)

[ 52.614 εισιτήρια
είς τό ΡΕΞ Αθηνών

Παρά τις μυριάδες τών θεατών πού δέν έπρόλαβαν νά τό Ιδοΰν, 
παρά τήν καταφανή δυναμικότητα τοΰ έργου γιά 25.000 τούλά- 
χιστον εισιτήρια άκόμη, ή προβολή του δέν έσυνεχίσθη καί τρίτην 
έβδομάδα είς τό ΡΕΞ, ΜΟΝΟΝ λόγω ειλημμένων ύποχρεώσεων.

17 αιτήσεις πελατών
έντός μιας έβδομάδος, διά σειράν προτεραιότητος.

“8να μονΰΐηό φι^μ to χρόνο, djja
καί τόν νέο γυναικοκατακτητή

ΤΑΎ ΡΟΝ ΠΟΟΥΕΡ

Η ΑΜΑΞΑ ΤΗ! Α. ΥΨΗΛΟΪΗΤΟΙ
'Ένα Μουσικο- γοητευτικό είδύλιο «γυρισμένο» στά μαγευτικά τοπεΐα τών "Αλπεων 
πλημμυρισμένο άπό μουσική καί Μπαλέττα ποΰ ή ώμορφιά των φέρνουν τόν ’ίλιγγο! 
'Ένα άπό τά έξαιρετικώτερα Φίλμ τής μεγάλης Κινηματογραφικής Όργανώσεως

ΤΟΥΕΝΤΙΕΘ ΣΕΝΤΣΟΡΥ - ΦΟΞ ΦΙΛ/Λ
πού θά προβληθή εντός τής σαιζόν στόν μεγάλο κινηματογράφο τών ’Αθηνών ΡΕΞ 

Ταινία τής Εταιρείας

SXOYPAS: ΦΙΑ/ΛΣ A. Ε.
Σταδίου 45 ΑΘΗΝΑΙ Τηλ. 21.824 'Υποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη (Κομνηνών^?)



Σταδίου 45 ΑΘΗΝΑΙ Τηλ. 21.824 'Υποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη (Κομνηνών 7)

Πειό μεγαλειώδης άπό “ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ,, 
Πειό ήρωϊκός άπό τούς “ΛΟΓΧΟΦΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ, 

Πειό ρωμαντικός άπό τον “ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΝΤΒΕΡΣΟ,,
Ό άντάξιος τοΰ μεγάλου δημιουργού ΣΕΣ1Λ ΝΤΕ ΜΙΑ
Κινηματογραφικός 'Υπερκολοσσός

μέ τόν ηρώα τών κινηματογραφικών μεγαλουργημάτων
ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ

καί τήν κοσμαγαπημένη Ούγγαρέζα στάρ
ΦΡΑΤΖΙΣΚΑ ΓΚΑΑΛ

Τό Φιλμ—φαινόμενον τοΰ όποιου ή άπό της οθόνης τών δυο Κιν)γράφων ’Αθηνών
ΑΤΤΙΚΟΝ και ΠΑΝΘΕΟΝ

σύγχρονος προβολή έστέφθη ύπό κολοσσιαίας έπιτυχίας, 
ΜΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ τής

ΠΟΡΑ/η ΑΟΥΝΤ 
τήν όποιαν διαθέτει ή

Άπό τις μεγάλες δημιουργίες τής Ό&όνης 
πού τό ϋ'έμα των συναρπάζει και συγκλονίζει !

ΣΤΑΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥΣ ΤΟΝ ΚΑΡΙΣΙΟΝ
'Ένα υπέροχο έργο πού παρουσιάζει όλοζώντανη τή γεμάτη 
περιπέτεια καί αίμα ζωή τών άπάχηδων τών Παρισίων !

' Πρωταγωνιστούν:

ΑΝΤΟΛΦ ΒΟΛΜΠΡΥΚ
ΡΟΥ© ΤΣΑΤΕΡΤΟΝ

Μιά υπερτέλεια παραγωγή τής

R- Κ· Ο R A Ρ I Ο
τήν όποιαν διαθέτει άποκλειστικώς ή

ΣΚΟΥΡΟΣ ΦΙΛ/ΛΣ Ο. Ε
f

Σταδίου 45 ΑΘΗΝΑΙ Τηλ. 21.824 'Υποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη (Κομνηνών 7)



Συνεχίζεται ή ^ριαμψευτψϋορεία 1957-1958 τών
ΗΝΩΜΕΝί,ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Α ΜΟΛΟΧΑ TH ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ

ΠΑΛΛΑΧ <IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIItttllllinl

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΙ 
® THE Λ YOH I

Μ» * ΜΑΡΘΑ ΕΓΚΕΡΘ
Μέ τούς

ΚΡΟΝΟ

Η
Μέ τούς ΣΑΡΑ ΒΑΝΕΛ

ΙΝΚΙΤΣΙΝΩΦ 
ΣΟΥΖΥ ΠΡΙΜ

ΝΤΥΛΑΕΝ

ΚΟΠΩ

ΝΤΙΤΑ ΠΑΡΛΟ

ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΝΣΑΡ



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» 11

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!9 ϊ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έτησία . . ■ Δρχ. 100
Διά τούς *Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί 
Τραπέζας Έτησία Δρχ. 1000 
Διά τάς Άν. Έταιρ. » 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία συνδρομήφρ. χρ.10 
Αί ουνδρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙθΕίΙΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ 

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘©δβς SQKPATCYS άρ»8. 43 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 12 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΝ 
Άριθ. Τηλεφώνου : 52·400ΕΤΟΣ ΙΕ' ΑΡΙΘ. 6 (4Ι9) ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ IPX. 10

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΙΝΕΣ
θυμόσαστε κείνον τόν παλιό Ρωμαίο, τόν ά

τεγκτο Κάτωνα τόν τιμητή, πού τέλειωνε κάθε του 
θέμα' «Καί έπί τούτοις φρονώ δτι καταστρεπτέα ή 
Καρχηδών. ·■» Τουχε κολλήσει μανία τοΰ μακαρίτη 
νά καταστρέψη τήν Καρχηδόνα. Καί στό τέλος τά 
κατάφερε ·. Τό ίδια, φαντάζομαι, θά πιστέψουν καί 
γιά μένα δσοι έχουν τήν τύχη καί τήν ύπομονή νά 
μέ διαβάζουν: Μοΰχουν κολλήσει μονομανίες, θά τά 
καταφέρω άραγε σάν τόν Κάτωνα;...

Μιά.. Καρχηδών μου είνε καί τά μουσικά φίλμς. 
Τόνισα πολλές φορές τήν άπέχθειά μου γι' αύτά. 
‘Ο λόγος είναι άπλούστατος: Ό σκηνοθέτης, πού 
καταπιάνεται μέ μιά ταινία, σπρώχνεται άπό κάτι: 
“Αλλοι περισσότεροι, σ’ ένα φίλμ δέ βλέπουν παρά 
μιά έπιχείρηση. Τό «γυρίζουν» καί τό έτοιμάζουν 
δπως θά έτοίμαζαν ένα ζευγάρι παπούτσια. Γι’ αύ
τούς ό σκηνοθέτης είν’ ένας έπαγγελματίας κερδο- 
σκόπος δπως δ έργολάβος οίκοδομών ή ό παραγ
γελιοδόχος. “Αλλοι στόν κινηματογράφο βλέπουν 
κυρίως μιά τέχνη. Πλά’ί στό κέρδος καί πάνω άπ’ 
αύτό βλέπουν ένα σκοπό βαθύτερο καί ψηλότερο. 
“Ενα μέσο έκφράσεως καί διοχετεύσεως Ιδεών κι’ 
αισθημάτων. Ό συγγραφέας μέ τήν πέννα του, ό 
ζωγράφος μέ τό πινέλο, ό συνθέτης μέ τίς νότες, 
αύτ ί μέ τις κινούμενες σκιές. Λοιπόν, οί τελευταίοι 
τούτοι, οί άληθινοί καλλιτέχνες, δέν καταπιάνονται 
ποτέ μέ τό μουσικό φίλμ. Τό είδος αύτό είναι «ά- 
ποκλειστική έκμετάλλευση» τών πρώτων. Καί δέν 
καταπιάνονται δχι γιατί δέν μπορούν, μά γιατί πι
στεύουν δτι μιά μουσική ταινία δέν είναι τέχνη κι
νηματογραφική. Μπορεί νά κλείνη μέσα της μουσι
κές όμορφιές, περίφημη έκτέλεση, «ούράνιες μελω
δίες», μά κινηματογράφο όχι.

Πριν προχωρήσω θάθελα νά εξομολογηθώ κάτι. 
Δέν έχω καλύτερη ιδέα γιά τό μελόδραμα. Γιά μένα 
τό είδος αύτό τής τέχνης - άπ’τή θεατρική άποψη— 
κυμαίνεται στά δρια τοΰ άφύσικου καί τοΰ γελοίου. 
Συχνά βέβαια ξεσπάει ή χαρά μας σέ τραγούδι, μά 
τό τραγούδι αύτό είναι κάτι εύθυμο, πεταχτό, χα
ρούμενο, σάν κΓ έκεΐνο τό «Je ne donnerais pas 
ma place» τοΰ «Un mauvais garpon», πού έρχόταν 
σάν άβίαστη συνέπεια τής χαράς καί τής εύθυμίας, 
πού κυρίευε τήν ήρωΐδα. Μά δέν ξέρω ποτέ καμμιά 
θλίψη καί καμμιά τραγωδία, πού νά ξεσπάει σέ 
άριες...Άν «οί μεγάλες θλίψεις είναι σιωπηλές» 
είναι πολύ λιγώτερο βέβαια...τραγουδιστές... Καί τά 
μοιρολόγια, θά πήτε, τά μοιρολόγια, πού χάρισαν 
θησαυρούς στή λαϊκή ποίηση; Μ’ αύτά είναι κάτι 
όλότελα διάφορο, είναι κάτι σά θρήνος, σά σπα
ραγμός μουσικοποιημένος, μιά ποιοτική έκφραση 
όδύνης, σά μουρμούρισμα πόνου...Πόσο μακρυά βρί-

Ό στίχος... Δρ. 20.— 
Ή σελίς....» 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτερατ συμφωνίαν 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

Β 
Ε
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Β

ΑΡΘΡΟΝ TOV κ. ΜΑΡΙΟΥ ΣΥΛΛΑ 

σκονται άπ’ τίς νευροσπαστικές άναβοήσεις τής 
μελοδραματικής κουΐντας!..

"Οταν λοιπόν άπ’ αύτό τ’ άφύσικο κΓ άβαθο ορ
μητήριο—δ,τι είναι τό μελόδραμα στό θέατρο, είναι, 
άνάλογα, ή μουσική ταινία στήν δθόνη—ξεκινήσει' 
κανείς γιά νά φτιάσει ένα φίλμ, τί μπορεί νάναι 
αύτό τό προϊόν παρά κάτι άνυπόφορο; Τί καλό 
μπορεί νά περιέχη; Ήθοποιΐα; Ο τραγουδιστής, 
σπανιώτατα είναι ήθοποιός, δέν προσέχει τήν υπό
κριση παρά τήν κορώνα..,. Σκηνοθεσία; Τό συνηθέ- 
στερο ντεκόρ είναι καμμιά δπερα, κανένα λυρικό 
θέατρο, καμμιά αίθουσα συναυλιών.. 'Υπόθεση;- 
Γνωστή καί στερεότυπη συνταγή: δ ή ή άοιδός, πού 
ύποφέρει άπ’ τόν άτυχο ή κακοπαθημένο έρωτά 
του ή της . Ρυθμός; Πώς ν’ άλλεγκράρη, δταν τά 
3)4 τοΰ φίλμ είναι καταδικασμένα στήν άναγκαστι- 
κή άκινησία τοΰ τραγουδιοΰ; Ούσία, βάθος; Μηδέν... ■ 
Σύνολο: Μιά σαλάτα χλιαροΰ δραματισμοΰ, πού 
σταματάει κάθε τόσο γιά ν' άπολυβή τό λαρυγγικό 
ντελίριο τοΰ ή τής άοιδοΰ γι’ άτέλειωτα μέτρα... 
θυμώσαστε σείς κανένα μουσικό φίλμ, πού νά μπο
ρούσε νά δνομασθή κινηματογράφος κΓ δχι κινημα- 
τογραφημένο μελόδραμα; Έγώ κανένα. Καί μερικές 
άληθινά ώραΐες ταινίες, πού χαρακτηρίστηκαν μου
σικές, δέν είχαν τό στοιχείο αύτό παρά σέ δεύτερη 
μοίρα. Ή περίφημη «Σερενάτα Σοΰμπερτ» λ.χ. είχε 
βέβαια μουσική πολλή μέσα της. Μά τό φίλμ δέν 
είχε γίνει γιά τή μουσική. Ή μουσική τάχθηκε έπί· 
κούρος τοΰ φίλμ. Αύτή είν’ ή διαφορά, τό άπλού- 
στατο μυστικό ..

Διαβάζοντας τά παραπάνω θά σχηματίση κανείς 
τήν πεποίθησι πώς είμαι άνθρωπος όλότελα «άντι- 
μουσικός», πώς θεωρώ τή μουσική σάν «ένοχλητικό 
θόρυβο», δπως έλεγε μιά θεατρική κριτικός γνωστή 
μέ τό έτερόφυλο ψευδώνυμο “Αλκής θρΰλος. "Ομως 
τήν άγαπώ τή μουσική καί θέλω νά πιστεύω πώς 
τήν αισθάνομαι. Μέ συνεπαίρνει, μέ συγκινεΐ, μ' έ- 
πηρρεάζει βαθύτατα. ΓΓ αύτό καί τή χαίρουμε στις 
ύποκρούσεις πολλών φίλμς κΓ εύγνωμονώ άλληϊμιά 
φορά τόν κινηματογράφο, πού μάς χάρισε τή διπλή 
άπόλαυση τών ματιών καί τών αύτιών, τή διπλή, πού 
σέ μιά καταλήγει: Στήν τέρψη τής ψυχής.

Ή μουσική ύπόκρουση δταν είναι εμπνευσμένη 
κΓ δχι βιομηχανοποιημένη, συνταιριάζει θαυμαστά 
τό παίξιμο τοΰ ήθοποιοΰ, τή λαμπρή φωτογραφία, 
τήν ψυχική σύγκρουση μέ τήν ύποβλητικότητα τοΰ 
ήχου : Σ’ αύτήν άναγνωρίζεις ένα σκοπό, άνευρί- 
σκεις τήν τέχνη, στή δλοκληρωμένη έκφρασί της..·

Τό πνευματικό κΓ αισθητικό επίπεδο τοΰ ξένου 
κοινοΰ ύψώνεται όλοένα. Στις χώρες τοι ς τό μουσι
κό φίλμ—ή Καρχηδόνα μου—υποχωρεί ώς τήν έξα·

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Τό μεγάλο βραβείο τοΰ γαλλικού φίλμ πήρε αύτό 

τό χρόνο ή ταινία «Λεγεώνες τής τιμής·. Ή κριτική 
έπιτροπή είχε άποτελεσθή άπό 47 μέλη, μέ τήν τι
μητική προεδρεία τοΰ Λυμιέρ. Τέσσερα φιλμ μόνο 
Βραβεύθηκαν: «Λεγεώνες τιμής», «Ό ταχυδρόμος τής 
Λυών»,. (L’Affaire du Courrier de Lyon), «Οί,κυρίες μέ 
τά πράσινα καπέλλα» καί «Κατηγορώ !». Οί «Λεγεώ
νες τιμής» σκηνοθετήθηκαν άπ’ τόν Maurice Gleize. 
Πρωταγωνιστεί ή Μαρί Μπέλλ μέ τούς Σάρλ Βα- 
νέλ, Πιέρ Ρενουάρ καί Άμπέλ Ζακέν.

— Κατά μία άμερικάνικη στατιστική 39079 κινημα
τογράφοι ύπάρχουν σ’ δλον τόν κόσμο. Άπ’ αύτούς 
οί 62895 είναι ήχητικοί κΓ δμιλοόντες. Ή Ρωσία πα
ρουσιάζεται δτι έχει τό μεγαλύτερο άριθμό κινημα
τογράφων, 26000 (ή άκρίβειά του θεωρείται πολύ 
άμφίβολη) άπ’ τούς όποιους δμως μόνο 6337 είναι 
ήχητικοί. ‘Η Αμερική (Ήν. Πολ.) έχει 17000 κινημα
τογράφους μέ 10.720.400 θέσεις. Ή Γερμανία 540ι>, ή 
Αγγλία 5000, ή ’Ιταλία 4900, ή Γαλλία 4500, jp ’Ισπα
νία 3500. Άλλες χώρες άκολουθοΰν Καναδάς 1089, 
Άύστραλία 1500, Ίνδίαι 900, Νέα Ζηλανδία 424, Ν. 
Αφρική 275, ’Ιρλανδία 190. Ή ‘Ελλάς δέν άναφέ- 
ρεται πουθενά. ΚΓ δμως θάχη άσφαλώς περισσότε
ρους άπ' τήν ’Ιρλανδία, στήν Αθήνα μόνο...

—Τό φιλμ τοΰ Κάρλ Ρίττερ «Έλευθέρωσις έπί 
λόγω τιμής» χαλάει κόσμο στή Γερμανία. “Εχει 
σπάσει, τό ένα μετά τό άλλο, δλα τά ρεκόρ παντοΰ 
δπου παίχθηκε. Τό έπίσημο Κράτος τό προστάτευσε 
Ιδιαίτερα. Ό γηραιός στρατάρχης Μάκενσεν παρη- 
κολούθησε τήν προβολή του στό «Ufa-Palast» Είν’ 
ένα φίλμ χαρακτηριστικό τών τάσεων τής νέας Γερ- 
μανίας

—Άπ’ τό θεατρικό έργο τοΰ Ζάσμαν «Τυρολέζικο 
καπελλάκι» πήρε δ Λούϊς Τρένκερ τό νέο φίλμ του 
«’Ερωτικές έπιστολές άπ’ τό Έγκαντίν». Μέχρι 
τώρα μόνο τά ονόματα τής Κάρλας Ρούστ, τής 
Σαρλότ Ντωντέρ καί τοΰ Ούμπέρτο Σακριπάντι ά- 
ναφέρονται γιά τούς πρώτους ρόλους. Φυσικά, πρω
ταγωνιστεί καί πάλι δ Τρένκερ.

—‘Η Ίταλόγαλλική δμάς,πού ·γύρισε»σέ δύο γλώσ
σες τό «Ταρακανόβα» σχημάτισε τήν«Ίταλική ένωση 
μεγάλων διεθνών φίλμς». θά γυρίση σέ ιταλική καί 
γαλλική γλώσσα τό «Βέρθερο» τοΰ Γκαΐτε μέ τήν 
Άννύ Βερναί καί τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ, μέ ρεζί τοΰ 
Μάξ "Οφυλς («Γιοσιβάρα») καί τίς «Περιπέτειες τοΰ 
Έρνέστ Πίκ» μέ τόν Φερναντέλ καί τόν Πιλόττο, 
ρεζί Κρίστιαν Ζάκ. ΓΓ άργότερα σχεδιάζεται τό 
«γύρισμα» τοΰ «Πόλεμος καί ειρήνη» κατά τό μυθι
στόρημα τοΰ Τολστόϊ-

—Ό Φρίτς Λάνγκ άρχισε τό πρώτο φιλμ,- πού θά 
«γυρίση» γιά λογαριασμό τής ΙΙαραμάονντ. «Σύ κΓ 
Έγώ» θά είναι ό τίτλος του κΓ δ Τζώρτζ Ράφτ μέ 
τή Σύλβια Σίντεϋ οί πρωταγωνισταί του. Νέους

φάνισι. Άπόδειξι πώς αύτό τό είδος έχει μείνει 
δείγμα τοΰ κινηματογράφου τής παρακμής. Στήν 
Αμερική καί στή Γαλλία, στό Χόλλυγουντ καί.στή 
Ζουανβίλλ, τό μουσικό φίλμ είναι άνάμνηση. ΟΙ λι
γοστές μουσικές ταινίες είναι εύθυμες μουσικές κω
μωδίες, ποτέ μουσικές τραγωδίες καί μουσικά σπα
ραξικάρδια δράματα. Αύτά τ’ άφήνουν γιά τούς τό
πους—σάν τό δικό μας—, δπου δ ρωμαντισμός, ή θυ- 
αία, δ μελοδραματισμός, τά δάκρυα τής γλυκερίνης, 
τά μεγάλα κούφια λόγια βρίσκουνί άκόμα άπήχησι 
στήν ψυχή το0 κοινοΰ. Καί θά τήν βρίσκουν έως 
οτου οί τόποι αύτοί, καρκινοβατώντας, έστω, φτά
σουν στό σημείο ν’ άντικρύσουν,—καλλιτεχνικά—τή 
ζωή, στήν άπλή καί λιτή τραγικότητά της, τήν άπαλ- 
λαγμένη άπ’ τό πασάλειμμα τής ψεύτικης κΓ ύπο- 
ΚρίΤΙκής δή&εν τέχνης. Μάριος Σύλλας 

δρόμους, δπως λένε, χαράζει στήν έβδομη τέχνη ό 
μεγάβος γερμανός σκηνοθέτης. ‘Οπωσδήποτε ή Πα- 
ραμάουντ τόν άγκαζάρισε γιά τρία φίλμ, πού θ’ ά- 
παιτήσουν 8 μήνες δουλιάς στό Χόλλυγουντ.

—Ό Άϊζενστάϊν, ό περίφημος σκηνοθέτης τοΰ 
«Ποτέμκιν», έκλεισε συμβόλαιο μέ τήν Τονέντιεϋ- 
Σέντσουρυ Φόξ καί θά σκηνοθετήση τό προσεχές 
φίλμ τής Σόνια Χένιε.

— Ή < Μασσαλιώτις» τοΰ Ζάν Ρενουάρ τελείωσε. 
Αξιοσημείωτο είναι σ’ αύτή τή ταινία δτι ό σκηνο
θέτης δέν πήρε ώς θέμα του τά μεγάλα πρόσωπα 
τής ιστορίας, άλλά περισσότερο τήν επίδραση τής 
έπαναστάσεως στό μικρό λαό. Οί ήθοποιοί του δέν 
είναι διόλου γνωστοί, δέν είναι κάν «στάρ». ΚΓ ίσως 
είναι καλύτερα έτσι...

Ό Βίκτορ Φλέμμιγκ, ένας άπ’ τούς καλύτερους 
τοΰ Χόλλυγουντ, είναι ό σκηνοθέτης τοΰ άεροπορι- 
κοΰ φίλμ τής Μέτρο «Test Pilot», δπου πρωταγωνι
στούν ό Κλάρκ Γκέϊμπλ, ή Μύρνα Λόΰ κΓ δ Σπέν- 
σερ Τρέϊσυ.

—Ύπό κατασκευήν βρίσκεται ή «Μαρία Άντουα- 
νέττα» τοΰ Βάν Ντάϊκ. Ή ταινία «γυρίζεται» κατά 
τό κείμενο τοΰ Στέφαν Τσβάϊχ. Πρωταγωνιστούν ή 
Νόρμα Σήρερ κΓ δ Τάϊρον Πάουερ.

— Για τούς πολυάριθμους φίλους τής Ντανιέλ 
Νταρριέ' ό, Χένρυ Κόστερ σκηνοθετεί τό πρώτο άμε- 
ρικανικό φίλμ της «The rage of Paris». Άς δοΰμε 
τί θά μείνη άπ’ τή χαριτωμένη βεντέττα, πού έστειλε 
ή Γαλλία στό Χόλλυγουντ.

—Ή γαλλική παραγωγή τοΰ 1938 προμηνύεται 
ένδιαφέρουσα. Μέχρι τής στιγμής άναγγέλλονται τά 
εξής φίλμ άπ’ τούς σκηνοθέτες καί παραγωγούς· Ό 
Ραϋμόν Μπερνάρ ετοιμάζει τή «Βέρα Μίρτζεβα» μέ 
τήν Έντβίζ Φεγιέρ. Ό Ζάν Μπουαγιέ στό Βερολίνο 
τό «8 μέρες εύτυχίας» μέ τόν Λουσιέν ΜπαροΟ καί 
τή Μέγκ Λεμονιέ. Ό Μαρσέλ Καρνέ τελείωσε τό 
«Quai des Brumes» (κατά ένα ρομάντσο τοΰ Πιέρ 
Μάκ Όρλαν) μέ τούς Ζάν Γκαμπέν, Μισέλ Σιμόν, 
Πιέρ Μπρασέρ κ. ά· Ό Τζέφ Μυσσό «γυρίζει» τό 
ρομάντσο τοΰ Ο’Φλάερτυ «Ό Πουριτανός» μέ τούς 
Ζάν-Λουΐ Μπαρρώ, Πιέρ Φρεναι, Βιβιάν Ρομάνςκ.ά. 
Ή Άνναμπέλλα άφοΰ τελειώσει τό «Ή Βαρώνη κΓ 
δ ύπηρέτης της», θά ύποδυθή τή «Ζωή τής Γεωρ
γίας Σάνδη» τήν όνομαστή ποιήτρια καί κατόπιν θά* 
πρωταγωνιστήση στό «Ellis Island». Πολλά άλλα 
άναγγέλλονται δπως· «Μολενάρ» (Χάρρυ Μπώρ), 
«θύελλα» (Σάρλ Μπουαγιέ), «Ή Μασσαλιώτις» (Λου,ΐ 
Ζουβέ, Λίς_ Ντελαμάρ), «Νύχτες πριγκήπων» (Ζάν 
Μυρά, Καίτε φόν Νάγκυ), «Σερί - Μπιμπί» (Πιέρ Φρε- 
ναί, Ζάν Πιέρ Ωμόν), «Ηρακλής» (Φερναντέλ, Γκα- 
μπύ Μορλαί, Ζύλ Μπερύ), «Κάτια» (Ντ. Νταρριέ) καί 
άλλα ών ού έστι άριθμός.

—Ό Μωρίς Τουρνέρ τελειώνει τόν «Πατριώτη», 
ένα νέο φιλμ τοΰ Χάρρυ Μπώρ.

— Ό Ραΰμόν Μπερνάρ, δ γνωστός σκηνοθέτης τών 
«Άθλιων», θά σκηνοθετήση τήν ταινία «Τό κόκκινο 
καί τό μαΰρο·, παρμένη άπ’τό γνωστό μυθιστόρημα 
τοΰ Στάνταλ.

—Ό φετεινός τυχερός τοΰ βραβείου Νόμπελ, 
Ροζέ Μαρτέν ντύ Γκάρ γράφει μαζί μέ τόν Άμπέλ 
Έρμάν τό σενάριο γιά τό φίλμ «Ή κόμησσα τοΰ 
Καστιλλιόνε».

—Ό Μαρσέλ Λ’ Έρμπιέ σκηνοθετεί τήν «Άδριανή 
Λεκουβρέρ». ‘Η Υβόν Πρεντάν καί δ Πιέρ Φρεναι 
πρωταγωνιστοΰν.

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ

। Κατοικία: ΈθνικοΟ Σκοπευτηρίου 39 — Παγκράτι
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Παραγωγή Μ G.M.

ΕΝΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΙΣ ΚΟΥΡΣΕΣ
(Day at the races)

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό ‘Ρέξ,,
dubbing

Έκμετάλλευσις: Μέτρο Φΐλμς

Τ' Τό κωμικό τρίο τών άδελφών Μάρξ, πού μας έξέ- 
πληξε πέρισυ μέ τήν πρώτην του έμφάνισιν στό έρ- 
γον «“Ενα σκάνδαλον στήν Όπερα» λόγω τών έξω- 
φρενίσμών του, έφέτος μάς κατέκτησε. Στό «Ένα 
σκάνδαλον στίς κούρσες» είναι πάντοτε οί δαίμονες 
τοΰ παραλογισμοϋ, δπως τους άποκαλοΰν, άλλά τά 
έπιτυχή κωμικά ευρήματα πού ύπάρχουν στό φίλμ 
τούς έπιτρέπουν νά μάς δείξουν δλην τήν έκτασιν 
τοΰ κωμικού καί μουσικού ταλέντου των (γιατί ώς 
γνωστόν οί άδελφοί Μάρξ είναι καί πρώτης τάξεως 
μουσικοί). ‘Η σκηνή τοΰ πιάνου καί τής άρπας είναι 
άπολαυστικαί. ’Επίσης κ°ί δλες ή σκηνές πού λαμ 
βάνουν χώραν στίς κοΰρσες. Τό κόρο των νέγρων 
θαυμάσιο. Επίσης υπέροχο καί ποιητικώτατο τό χο
ρευτικό νούμερο τής Ήβυλιν Λαίη.

Σημειωτέον δτι τό φίλμ είναι «γυρισμένο» μέ με- 
γάλην έπιμέλειαν καί μέ άφθονα ϋλικά μέσα. Άπό 
τούς ήθοποιούς πλήν τών άδελφών Μάρξ, άξιόλογοι 
δ τενόρος "Αλλαν Τζόνς καί ή χαριτωμένη Μωρίν 
Ο’Σούλλιβαν.

Συμπέρασμα: Φίλμ μουσικο-κωμικό, μέ πολλάς 
άρετάς, πού διακρίνεται γιά τήν πρωτοτυπίαν του 
καί πού έπιβάλλει όριστικά στόν τόπον μας τούς 
τρεις άδελφούς Μάρξ.

Βίων Πό ηαμιχάλης

Παραγωγή D* Aguiar

0 ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ
(Le Mioche)

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό Παλλάς» 
Έκμετάλλευσις: Έμμ. Καλόγηρος

Έπί τέλους I Κι’ ένα γαλλικό φιλμ- έν’ άπ’ τά 
λίγα, τά έλάχιστα—χωρίς έρωτα! Γιατί άπ’ τό άνε- 
ξάντλητο αύτό θέμα δέ βλέπουμε παρά τις συνέ- 
πειές του στή μορφή ένός χαριτωμένου άλλά παρά
νομα σκαρωμένου μπέμπη. Ό μικρούλης αύτός ξε
πέφτει στά χέρια ένός άποτυχημένου καθηγητή, τή 
μέρα, πού ή τύχη χαμογελώντας του, τοΰ προσφέρει 
μιά περίφημη θέση σ’ ένα έπαρχιακό Παρθεναγω
γείο. Ό δάσκαλος άγαπάει πολύ τό μικρό γιά νά 
τ’ άποχωρισθή. Τό πέρνει λαθραία στό Λύκειο καί 
τό κλειδώνει στήν κάμαρά του. Φυσικά οί^μαθήτριες 
δέν άργοΰν νά μυριστοΰν τήν ύπαρξι τού μπέμπη, 
άλλά άντί νά τήν προδώσουν, προσφέρονται νά 
γίνουν, κρυφά άπ’ δλους τούς άλλους,_οί μητεροΰ- 
λες του—40, παρακαλώ—"Ενα τέτιο πλήθος μητέρων 
είναι ίσως σπάνιο, μά διόλου άθόρυβο. Ή διευθύν
τρια άνακαλύπτει τή συγκέντρωση, φαντάζεται 
σκάνδαλα κΓ όργια, κι’ ό φτωχός καθηγητής πέρνει 
πόδι. Άλλά τότε στό ειρηνικό Λύκειο σηκώνεται 
Επανάσταση—έπανάσταση άληθινή μέ_δχυρώσεις καί 
χαρακώματα. Οΐ μαθήτριες άπειλοΰν θεούς καί 
δαίμονες άν δέν ξαναγυρίση δ δάσκαλος μέ τό 
μωρό Τέλος ή μητέρα τοΰ παιδιού έμφανίζεται—δ 
άπό μηχανής θεός!—μετανειωμένη, νά πάρη τό παιδί 
της, τό σκάνδαλο άποκαλύπτεται δτι δέν ήταν σκάν
δαλο, κι’ ό μικρός μπορεί νά μείνη στό Λύκειο μέ 
τή μητέρα του, τό θετό πατέρα του καί τίς 40—νά 

χάνης τό νού σου!—νταντάδες του...Άπ’ αύτή τήν 
ϊστοριοΰλα, πού δέν τής λείπει κάποια χάρη, δσο 
άπίθανη κΓ άν είναι, δ σκηνοθέτης κατώρθωσε νά 
βγάλη, ένα εύχάριστο, κυρίως, φίλμ. Ή σκηνοθεσία 
τού Λ. Μογκύ είναι έξαιρετικά περιποιημένη έχει 
πολλά εύρήματα, γοργό ρυθμό, φωτογραφία έξαί
ρετη. Μά έκεϊνο πού χαρακτηρίζει αύτή τήν ταινία 
καί πού σκεπάζει κάθε της πιθανό έλάττωμα, είναι 
τά νειάτα, τό κέφι, τό μπρίο, ή χαρά πού ξεχύνεται 
άπ’ τούς 40 χαριτωμένους διαβόλους, σάν πρόκληση 
στή ζωή καί στήν κακομοιριά μας.

Ό κωμικά άδέξιος κΓ άγαθός φτωχοπρόδρομος, 
πού βρίσκει τή στοργή σ’ ένα πλασματάκι, πού δέ 
μιλάει κάν άκόμα, παρά ψελλίζει μιά λέξη τόσο 
ξένη μά καί τόσο έπιθυμητή καί τρυφερή .· «Μπα
μπά!», είναι δ Λουσιέν Μπαρού. Κι’ είναι άπαρά- 
μιλλος. Στήν κωμικότητά του δέ λείπει συγκίνηση 
καί τρυφερότητα. Ή Μαντλέν Ρομπενσόν, ή Τσιγγά
να τού «Nuits de feu», είναι πολύ καλή κοριτσομάν- 
να. Ζωντανεύει τό δράμα τής παρατημένης μητέρας, 
μέ πόνο κΓ έκφραση. Δείχνει πώς έχει ταλέντο μέ 
ύποσχέσεις. Αξιοσημείωτη κΓ ή Γκαμπριέλ Νταρ· 
ζιά, ή αύστηρή διευθύντρια, ή «αύτοκράτειρα», κι’ ή 
Πωλίν Καρτόν. Δέ θάπρεπε νά ξεχάσουμε καί τό 
μικρούλη, τό «mioche», τόν πρωταγωνιστή. Ήταν 
χαριτωμένος καί θαυμάσια πειθαρχημένος.

Μέ δυό λόγια φίλμ γουστόζικο, εύχάριστο, δια- 
σκεδαστικό, πού άρεσε πολύ έδώ σ’ όσους τό είδαν. 
Καί δέν ήταν λίγοι, άλήθεια. Μάριος Σύλλας

Παραγωγή Unidet Artists

ΣΤΕΛΛΑ ΝΓΑΛΛΑΣ
(Stella Dallas)

Όμιλοΰσα άγγλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα» 
Έκμετάλλευσις: Άστόρια Φίλμ

Ή «Σ. Ντάλλας» είναι βέβαια άξιόλογο φίλμ· 
Μά, κυρίως, είναι, γιά μένα τούλάχιστο, μιά άπο’ 
κάλυψη. Ή άποκάλυψη τής Βαρβάρας Στάνγουϊκ. 
Τήν άμερικανίδα αύτή ήθοποιό τήν είχαμε δή σέ 
μερικά παλιότερα φίλμ, στό «Γκάρτσια» πέρσι, στό 
«Μπροστά στό Ικρίωμα» φέτος, μά στή «Στέλλα 
Ντάλλας» μάς άποκαλύπτεται σ’ δλη τήν έκταση 
καί σ’ δλη τή δύναμη τοΰ μεγάλου ταλέντου της. 
Ή «Στέλλα Ντάλλας» είναι ή δραματική ιστορία 
μιάς γυναίκας, πού θυσιάζει καί τά τελευταία άπο· 
μεινάρια μιάς συμβατικής εύτυχίας γιά τήν εύτυχία 
τής κόρης της. Τδ θέμα είν’ δλοφάνερα άντικινημα- 
τογραφικό καί κοινότυπο, μά ό παλαίμαχος Κίγκ 
Βιντόρ κατορθώνει νά «γυρίση» ένα φίλμ ένδιαφέ 
ρον. Κι’ αύτό χάρις στήν πείρα του καί, κυρίως, 
στήν πρωταγωνίστριά του. Ή Στάνγουϊκ έρμηνεύει 
τό ρόλο τής Στέλλας, τής έπιπόλαιης γυναίκας μέ 
τούς χοντρούς τρόπους, τίς νεοπλουτικές έπιδείξεις, 
τό «ζεμανφουτισμό», μά καί τήν άπέραντη στοργή, 
μέ δημιουργικότητα μοναδική. Στή σκηνή τοΰ μπάρ, 
στό τέννις έχει δλη τήν ξιπασιά τής νεοπλουτισμέ- 
νης γυναίκας, στή σκηνή τοΰ σιδηροδρόμου (δταν 
μαθαίνει τυχαία πώς είν’ έμπόδιο στόν έρωτα τής 
κόρης της) δλη τήν τραγικότητα τής θέσης της στή 
σκηνή τής ύποκριτικής ξετσιπωσιάς της—γιά ν’ 
άναγκάση τήν κόρη της νά γυρίση στόν πατέρα της 
—δλη τήν άγωνία τής πάλης άνάμεσα στήν έγωϊ- 
στική μητρική στοργή καί στή σωτήρια αύτοθυ- 
σία. Κορύφωμα τέλος, ή τελική σκηνή δταν ή 
Στέλλα παρακολουθεί έξω άπ’ τό κικλίδωμα, κάτ’ 
άπ’ τή βροχή τό γάμο τής κόρης της κλείνει μέσα 

στήν άπλότητά της δραματικότητα μοναδική. Γιά 
μένα ή «Στέλλα Ντάλλας» άν δέν προσθέτει ώς 
φίλμ, γενικά ώς ύπόθεση κάτι στόν κινηματογράφο, 
τοΰ χαρίζει δμως μιά καλλιτέχνιδα σπάνια. Είν’ ένα 
άπόλυτα προσωπικό κατόρθωμα τής Στάνγουϊκ.

Μ’ έξαιρετική εύχαρίστηση βλέπουμε πλάι της τή 
νεαρή Άνν Σίρλεϋ, μιά καινούργια ήθοποιό μέ τα
λέντο άναμφισβήτητο καί πηγαίο. Ό Τζών Μπόλς 
πολύ λίγα πράμματα έχει νά κάνη. Στάθηκε όπωσ- 
δήποτε σέ ικανοποιητικό έπίπεδο.

Φίλμ ένδιαφέρον, μέ πλοκή συναρπαστικότατη 
καί συγκινητικώτατη γιά τό μεγάλο γυναικείο κοινό 
καί μέ λαμπρότερο στολίδι τήν έρμηνεία τής Στάν
γουϊκ. Φυσικά ή έμπορική του έπιτυχία σέ κέντρα, 
δπου τό άσθενές φΰλο κυριαρχεί, είναι βέβαιη.

Μάριος Σύλλας
Παραγωγή Sovietique

ΠΕΤΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
(Pierre le Grande)

Όμιλοΰσα ρωσσιστί Προεβλήθη συγχρόνως στό 
«Τιτάνια» καί στό «Σπλέντιτ»

Έκμετάλλευσις : Έλλην. Κινημ. “Ενωσις

Γιά τόν Σοβιετικόν Κινηματογράφον άκούγαμε 
ένα σωρό πράγματα. Μιά έπιτηδεία προπαγάνδα 
τόν έφερνε σέ άνώτερο έπίπεδο τοΰ άμερικανικοΰ 
καί τοΰ γαλλικού. Εμείς διατηρούσαμε τήν ζωηράν 
άνάμνησιν τοΰ «Ποτέμκιν» καί τοΰ «Γάμου “Αρκτου», 
τών θαυμασίων έκείνων κινηματογραφικών δημιουρ
γημάτων πού τόσον μάς είχαν γοητεύσει μέ τίς 
υπέροχες φωτογραφίες των. Δυστυχώς δ «Μέγας 
Πέτρος» ήλθε γιά νά μάς χαλάση τήν έντύπωσι. 
Όχι μόνον στό διάστημα τής δεκαετίας δέν προώ- 
δευσε τό ρωσσικόν φίλμ (τούλάχιστον άν κρίνωμεν 
άπό τόν «Μέγαν Πέτρον» πού θεωρείται άπό τίς 
καλλίτερες παραγωγές του) άλλά βρίσκεται φοβερά 
καθυστερημένον, έν συγκρίσει μέ τόν εύρωπαϊκόν 
καί άμερικανικόν Κινηματογράφον. Μόνον σέ μερι
κές σκηνές πλήθους καί σέ ώρισμένες φωτογραφίες 
άνευρίσκομεν άναλαμπές άπό τόν παληόν ρωσσικόν 
Κινηματογράφον. Κατά τά άλλα δ «Μέγας Πέτρος» 
είναι ένα βαρύ καί κουραστικό φίλμ, μέ άδέξιο ντε- 
κουπάζ, μέ ντεκόρ κακού γούστου, μέ ύπερβολές 
στό παίξιμο τών ήθοποιών καί μέ κακήν φωνολη
ψίαν. Μόνον δ ύποδυόμενος τόν Αύτοκράτορα Πέ
τρον είναι καλός καί μόνον αύτός προκαλεΐ τό 
ένδια_φέρον μας. ΤΙ νά γράψη κανείς γιά κείνην τήν 
άτυχή Αικατερίνην;

Παρ’ δλα δμως τό μειονέκτημά του τό φίλμ λόγφ 
τής έπιτηδείας διαφημίσεως πού τοΰ έγεινε συνεκέν- 
τρωσεν άρκετόν κόσμον κατά τήν προβολήν' του στό 
«Τιτάνια» καί στό «Σπλέντιτ». Β. Παπαμιχάλης

Παραγωγή 20th Century - Fox

0 ΑΑΗ ΜΠΑΜΠΑΣ’ΚΑΪ Η 1001 ΝΥΧΤΕΣ
(Ali Baba goes to town)

Όμιλοΰσα άγγλιστί Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 
Έκμετάλλευσις : Σκούρας ΦΙλμς

Κάθε έργον τοϋ Έντυ Κάντορ, τοΰ διασήμου άμε- 
ρικανοΰ φανταιζίστα, ύπόσχεται είς τόν θεατήν ά
φθονα καλαμπούρια, χιούμορ, ώραΐες γυναίκες, νό- 
οτιμα τραγούδια, ύπέροχα μπαλέττα καί γενικά δύο 
ώρες διασκεδαστικές καί ευχάριστες.

Ό «Άλή Μπαμπάς», ή πρώτη παραγωγή τού Κάν
τορ διά τήν «Τουέντιεθ Σέντσορυ Φόξ», δέν ξεφεύγει 
“Τό τόν_κανόνα, άλλά δυστυχώς δέν είναι ούτε «Βα
σιλεύς τής Αρένας» ούτε «Ρωμαϊκά Σκάνδαλά». Ά- 
πέχει πολύ, τό σενάριο δέν διακρίνεται διά τό πνεύμα 

του καί δ σκηνοθέτης δέν είναι δπως άπεδείχθη του
λάχιστον, ικανός γιά ν’ άναλάβη τήν διεύθυνσιν έρ
γων τοΰ Έντυ Κάντορ. Ό μεγάλος άμερικανός κω
μικός μάς κακοσυνήθισε άπό τίς μέχρι τοΰδε έμφα- 
νίσεις του καί γι’ αύτό έχομε πολλές άπαιτήσεις άπό 
τά έργα του. ΟΙ ήθοποιοί, πλήν τού Έντυ Κάντορ, 
ύστεροΰν. Ή Τζούν Λάγκ άπλώς νόστιμη. Ό Ρόλαντ 
Γιώγκ δέν κατορθώνει νά μάς διασκεδάσηΉ Λουίζα 
Χόβικ άσήμαντη. Ό Τόνυ Μάρτιν, δ νέος τενόρος 
τής Φόξ δέν έχει νά κάνη σχεδόν τίποτε.

Κλείνοντες τό σημείωμα μας, όφείλομε νά δμο- 
λογήσωμεν δτι ή νέα δημιουργία τοΰ Έντυ Κάντορ 
δέν μάς Ικανοποίησε. Ό άμερικανός κωμικός μάς 
όφείλει γρήγορα τήν ρεβάνς.

Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή Metro Goldwyn Mayer

ΡΟΔΑ Τ’ ΑΠΡΙΛΗ
(Maytime)

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Ρέξ»
dubbing

Έκμετάλλευσις: Μέτρο ΦΙλμς

Νόστιμο, λεπτό, χαριτωμένο φίλμ. Μιά ρωμαντική 
περιπέτεια, διανθισμένη μέ άφθονα τραγούδια πού 
έκτυλίσσεται στήν. έποχή τοΰ Ναπολέοντος τού Γ'. 
Ή ιστορία μιάς μεγάλης άοιδοΰ, πού παντρεύεται 
άπό ύποχρέωσι τόν άνθρωπον πού τήν άνέδειξε, ένώ 
ή καρδιά της είναι δοσμένη σ’ ένα νεαρό φοιτητή, 
πού τής έχάρισε μέσα σέ λίγες ώρες δλη τήν εύτυ
χία πού μπορούσε νά ποθήση ή λεπτή καρδιά της. 
Ίσως ή ύπόθεσις νά μή διακρίνεται γιά τήν πρωτο
τυπία της, άλλά παρακολουθεΐται μέ πολύ ένδιαφέ
ρον.

Τό φίλμ είναι σκηνοθετημένο μέ πολύ γούστο 
άπό τόν παλαίμαχον Ρομπέρ Λεονάρ, τόν γνωστόν 
μας άπό τά παληά έργα τής Μαίη Μούρραιη πού 
γνωρίζει κατά βάθος τό έπάγγελμά του. Πόση φινέ- 
τσα καί πόσο γούστο καί στίς παραμικρότερες λε
πτομέρειες! Ή φωτογραφία έξαιρετική. Ό όπερα· 
τέρ έπιτυγχάνει μερικές άξέχαστες εικόνες. Πόση 
ποίησις μέσα στίς φωτογραφίες του! Τό μουσικόν 
μέρος πλουσιώτατον. Αποσπάσματα δλόκληρα άπό 
τούς «Ούγκενότους» καί τήν «Τσαρίνα», χωρίς νά 
λησμονώμεν καί διάφορα άλλα τραγούδια άπό γνω
στά μελοδράματα πού έκτελεΐ ή Μάκ Ντόναλντ.

Πρωταγωνιστούν ή Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ καί δ 
Νέλσον 'Εντυ, τό συμπαθές ζεύγος τής «Ρόζ Μαρί». 
Καί οί δύο είναι πολύ καλοί. Ή Μάκ Ντόναλντ μό
νον μάς έφάνη κάπως άνεπαρκής φωνητικώς γιά τά 
δύσκολα κομμάτια πού έκτελεΐ.

Συμπέρασμα: Φίλμ μουσικό, άπό τά καλλίτερα 
τού είδους. Έδώ ύπερήρεσε. Τό ίδιο θά συμβή καί 
παντού δπου προβληθή. Βίων ΙΙαπαμιχάλης

Παραγωγή Metro Goldwyn

ΝΕΜΕΣΙΣ
(Fury) 

'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «’Αττικόν» 
dubbing

Έκμετάλλευσις: Μέτρο ΦΙλμς

_ Ό Φρίτς Λάγκ, ό μεγάλος γερμανός σκηνοθέτης 
τών «Νιμπελοϋγκεν» καί τής «Μητροπόλεως», δέν 
έχασε στήν Αμερική τήν προσωπικότητά του. Αύτό 
τούλάχιστον δείχνουν τά δύο έργα πού «έγύρισε» 
στό Χόλλυγουντ. Γιά τό πρώτον του «Έχω δικαίωμα 
νά ζήσω », πού προεβλήθη πρό έβδομάδων στό Κρό
νος», έγράψαμε τί σκεπτόμαστε. Είναι ένα άπό τά 
πιό δυνατά καί συγκλονιστικά φίλμς, πού μάς ήλ
θαν έφέτος άπό τήν Αμερικήν. Τό ύπό κρίσιν είναι
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έργον μέ θέσιν. Στρέφεται κατά τοΰ λυντσαρίσμα- 
τος, τοΰ βαρβάρου αύτοΰ μέσου άπονομής δικαιο
σύνης, πού μακροχρόνιος συνήθεια καθιέρωσε καί 
έπέβαλλεν ώς νόμον·είς ώρισμένα μέρη.

Τό φίλμ Εχει πολλά άξιοπρόσεκτα σημεία καί 
άλλο άσήμαντα. Γενικά δμως άξίζει νά τό παρακο
λούθηση κανείς. Ή έξέγερσις τοΰ όχλου κατά τοΰ 
Σπένσερ Τρέίσυ, τοΰ άθώου πού συλλαμβάνεται έπί 
τή βάσει _ ώρισμένων συμπτώσεων ώς Κιντνάπερ 
(άπαγωγεΐς παιδιών), ή έφοδος καί ή πυρπόλησις 
τών φυλακών καί ή διεξαγωγή τής δίκης είναι σκη- 
ναί πού προξενούν μεγάλην έντύπωσιν. Άλλαι 
πάλιν, δπως λ. χ. τό κουτσομπολιό τοΰ χωριοΰ, δχι 
μόνον στερούνται πρωτοτυπίας άλλά είναι καθαρώς 
άποτυχημέναι. Έπίσης ό ρυθμός τοΰ φίλμ δέν είναι 
στρωτός Τό πρώτον μέρος κουράζει καί περιέχει 
πολλά πράγματα περιττά. ‘Αλλά άπό τά μέσα καί 
έπειτα τό έργον στρώνει καί μας συναρπάζει. Ή 
μεταβολή τοΰ χαρακτήρος τοΰ Σπένσερ Τρέίσυ, τοΰ 
άθώου πού ώς έκ θαύματος έσώθη άπό τό λυντσά- 
ρισμα τοΰ πλήθους, άποδίδεται περίφημα. Τέτια 
έργα, μέ βάθος, μέ ιδέες, μέ κάποιον σκοπόν, καλο
βαλμένα καί καλοπαιγμένα μάς άποζημιώνουν κά
πως γιά τις άτέλειωτες ήλιθιότητες πού μάς ξε
φουρνίζει καθημερινά ό Κινηματογράφος.

Ό Σπένσερ Τρέίσυ καί ή Συλβία Σίντνεϋ ύπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ Φρίτς Λάγκ θαυματουργούν. Ιδί
ως ό πρώτος είναι άψογος.

Τό φίλμ δέν έσημείωσε έπιτυχίαν άνάλογον πρός 
τήν άξίαν του. Τό άθηναϊκόν κοινόν έξακολουθεΐ 
νά λάμπη διά τής άπουσίας του άπό έργα πού ξε
περνούν τήν μετριότητα. Εύτυχώς ή έπαρχία θά τό 
έκτιμήση άσφάλως περισσότερον. Β. Παπαμιχάλης 

Παραγωγή Grey Film

ΜΑΡΟΚΙΝΗ ΒΕΝΤΕΤΓΑ
(L’Occident)

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 
Έκμετάλλευσις: ’Αν Κινημ. Έταιρία

Δέν έχω διαβάσει τό βιβλίο τοΰ Κιστμαΐκερς άπ’ 
δπου ό Henri Fescourt πήρε τό φίλμ καί δέν ξέρω 
έτσι τήν πραγματική μορφή τοΰ «Occident». Φαίνεται 
δμως πώς στό μυθιστόρημά του ό Κιστμαΐκερς θέλει 
νά ζωγραφίση τήν ψυχική άντίθεση δύο διαφορετι
κών, καί στήν άπόχρωση καί στόν πολιτισμό, κό
σμων: Τής Ανατολής μέ τή Δύση, τοΰ νομιζόμενου 
πολιτισμοΰ μέ τήν πρωτόγονη άγριότητα. Ίσως ό 
συγγραφεύς νά πετυχαίνη στήν προσπάθειά του, δέν 
ξέρω, μά γιά τόν σκηνοθέτη δέν μπορεί κανείς νά 
πή τό ίδιο. Μέ θέμα έκμεταλλεύσιμο ό Φεσκούρ δέν 
δίνει τίποτα τό έξαιρετικό: Μιάν έρωτική ιστορία 
μονάχα μιάς νεαρής μαροκινής γόησσας, πού ή 
σφαγή, τών δικών της τής έμπνέει έκδικήσεις, δηλη- 
τηριασμούς καί πάει λέοντας. Εύτυχώς χάρη στήν 
τύχη τών παρά λίγο θυμάτων της καί... στό σεναρί- 
στα, όλα τελειώνουν καλά καί άγια. Γενικά στή 
σκηνοθεσία, πού έχει δμως άρκετό χρώμα, ατμό
σφαιρα, δέ θ’ άνακαλύψης τίποτ’ άνώτερο.

Ένα πλήθος «άστέρων» τό έρμηνεύει. Ό Σάρλ 
Βανέλ είναι δπως πάντα θαυμάσιος κΓ δπως πάντα 
άπατημένος... Παρά τήν διαρκή αύτήν άτυχίαν του 
(τή δεύτερη φυσικά) είναι δυνατός, έκφραστικός, «έ- 
σωτερικός», ό καλύτερος άπ’ δλους. Ή Rama Tahe 
πολύ λίγο δικαιολογεί τόν τίτλο τής γόησσας, πού 
σώνει καί καλά τής κολλούν διαρκώς ατό φίλμ. Δέν 
έχει, γιά μένα, καμμιά κινηματογραφική όμορφιά 
ΚΓ ήθοποιία της φορτωμένη έρασιτεχνισμούς. Δέν 
ικανοποιεί ούτε ό jeune premier, δ Ζοζέ Νογκέρο. 
Στις έλαφρές στιγμές είναι δποφερτός Μά στις 
δραματικές....θυμίζει τις σπασμωδικότητες τοΰ Π 
Ρισάρ Βίλμ. Ό Ρομπέρ Λέ Βιγκάν ΰπερβολικός.

Γιατί έκεΐνο τό άλλόκοτο κΓ έξακολουθητικό γούρ- 
λωμα τών ματιών του ; Αντίθετα ό Ζύλ Μπερρύ σ’ 
ένα μικρό ρόλο διατηρεί τό γνωστό μπρίο του κι’ ό 
Ραϋμόν Κορντύ προσφέρει μερικές διασκεδαστικές 
στιγμές Πρέπει ν’ άναφέρω άκόμα τή Μονίκ Ρολ- 
λάν, πολύ συμπαθητική Ζακελίν καί τόν Άντρέ 
Μπακέ, στό ρόλο τοΰ άτεκτου ναυτικοΰ.

'Οπωσδήποτε τό «Occident» είναι φίλμ, πού, έξ 
οίτίας τής πλοκής του, θ’άρέση στό μεγάλο κοινό 
κΓ έχει έξασφαλισμένη έμπορικότητα γιά τούς λαϊ
κούς κινηματογράφους. Μάριος Σύλλας
Παραγωγή M.G.M,

” ΕΝΟΧΟΣ ΠΟΘΟΣ
(His brother’s wife) 

'Ομιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «’Αττικόν» 
dubbing

Έκμετάλλευσις : Μέτρο Φίλμς

Ό Βάν Ντάϊκ κάνει μέ τό «’Ένοχος πόθος», 
στροφή πρός τά πίσω. ’Αφήνει τή μουσική καί σατυ
ρική κωμωδία, πού είχε καταπιαστεί μ’ έπιτυχία 
τελευταία, καί_ γυρνάει σέ παλιότεοα καί σοβαρώ- 
τέρα θέματα, ζ^αναθυμάται μάλιστα γιά λίγο τούς 
τροπικούς, τήν Αφρική Μ’ άπ’ τήν ύπέροχη Ζούγκλα 
τοΰ «Τρέΐντερ Χόρν» καί τοΰ «Ταρζάν» δέν μένει 
παρά ή άΦόρητη ζέστη, μιά άμερικανίζουσα καλύβα 
καί λίγοι άρρωστημένοι μαΰροι. Τό κοινωνικό δρά
μα δέν ταιριάζει τοΰ Βάν Ντάϊκ. Στό πρώτο μέρος 
τό «Ένοχος πόθος» έχει μερικές σκηνές, πού άμυ 
δρά θυμίζουν τις κωμωδίες του, τό «Love on the 
run» (Έρωτ. κοκτέιλ). Μά στό δεύτερο παραγίνεται 
μελοδραματικός. “Υστερα τό φίλμ είναι συχνά φλύ
αρο, οί διάλογοι τραβάνε σέ μάκρος, τά ντεκόρ 
είναι πολύ περιωρισμένα, τά πρόσωπα άπίθανα καί 
μονοκόμματα. Δέν κατώρθωσα, μ’ δλη τήν καλή μου 
διάθεση, ν’ άνακαλύψω καμμιά βαθύτερη ούσία στό 
φίλμ αύτό, πού τό περίμενα πολύ άρτιώτερο.

Ό Ρόμπερτ Τέϋλορ πρωταγωνιστεί. Στό πρώτο 
μέρος, δταν γλεντζές κΓ άλαφρόμυαλος νυχτοξημε- 
ρώνεται σέ καμπαρέ καί ντάνσιγκ, είναι χαριτωμέ
νος. Στό δεύτερο, τό σοβαρώτατο, δέν είναι πάντα 
άψογος. Δέν είναι δραματικός, έξ άλλου, ό άνθρωπος 
καίτό λάθος δέν είναι δικό του άν τοΰδωσαν ένα 
τέτιο ρόλο. Ή Βαρβάρα Στάνγουϊκ ικανοποιητική 
βέβαια, θυμίζει απλώς ποιά στάθηκε ή δημιουργία 
της στή «Στέλλα Ντάλλας», δέν τήν φτάνει — ούτε 
τής δίνεται άλλωστε ή εύκαιρία. Ό Ζάν Χέρσολτ, 
άπλός καί μετρημένος, ήταν πολύ καλός.

Περιττό νά προσθέσω δτι τό φίλμ εΤχ’ έπιτυχία. 
Ό Τέΰλορ— μετά τήν «Κυρία μέ τις καμέλιες» μάλι
στα—είναι τό νεώτερο είδωλο τοΰ άσθενοΰς φύλου 
καί «δσες πιστές» προσέρχωνται άθρόες.

Μάριος Σύλλας

ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ
(Les nuits blanches de St-Petersburg) 

Όμιλοΰσα γαλλιστί. Προεβλήθη στό «Τιτάνια» 
Έκμετάλλευσις : Έλλ. Κιν. Ένωσις

Πολύ τόν έχουν άπομυζήσει τόν Τολστόΐ γιά 
τήν όθόνη Ή Ρωσσία, ή πάντα ένδιαφέρουσα, πέρ- 
νει μέ τδνομά του διπλή αίγλη. ΚΓ αύτό είναι μιά 
άρχή ένθαρρυντική γιά ένα σκηνοθέτη, είναι ή έξα- 
σφάλισις τής μισής έπιτυχίας, Άλλά ή άλλη μισή 
δέν έρχεται πάντοτε...'Ο Ζάν Ντρεβίλλ (φέτος μάς 
έδωσε κΓ άλλο μισορώσικο έργο, τήν «Τρόικα») 
πέρνει έδώ κΓ έκεΐ διάφορα κομμάτια άπ’ τόν Τολ_- 
στόϊ γιά νά συνθέση τό μΰθο του. Κυρίως δμως oj 
«Λευκές νύχτες» είναι παρωδία τής «Σονάτας τοΰ 
Κρόΰτζερ»...«μετά προσθηκών καί βελτιώσεων», για- 

τι τό δράμα τής ζήλειας τοΰ άπατημένου συζύγου I 
γίνεται διπλό : Στά νειάτα του άπατά, στό ώρίμα- 
σμά του άπατάται—ή τό νομίζει. Δέν άρνοΰμαι δτι 
έχει ένδιαφέρον ή ύπόθεσή, δπως άξιόλογη είναι, 
στό πρώτο μάλιστα μέρος ή σκηνοθεσία, δπου ό 
φακός τοΰ Agostini δίνει μερικά ώραιότατα άγροτικά 
κομμάτια. Τό δλο φίλμ είναι άνισο μέ στιγμές πολύ 
καλές, κι' άλλες μονάχα ύποφερτές. Ξαναλέω δμως 
πώς δέν τοΰ λείπει κάποια—μεγάλη γιά τό κοινό— 
έλξη, πού τή μεγαλώνει ή έξαιρετική έκτέλεσι με
ρικών θεμάτων άπ’ τό Μπετόβεν, τής περίφημης 
«Σονάτας τοΰ Κρόϋιζερ» κυρίως.

*0 Ζάν Γιουέλ, τής Com. Franpaise, είναι κύριος 
μοχλός τής έρμηνείας. Έχει κάτι βαρύ στό παίξιμό 
του μά καί πολύ ψυχολογημένο, έκφραστικό καί 
δυνατό. Στό δεύτερο μέρος έχει μερικές θαυμάσιες 
σκηνές «άρρωστημένης ζήλειας». Ή Γκαμπύ Μορλαί 
προσπαθεί φαίνεται νά ξεχάση τό πέρασμα τοΰ 
καιροΰ. Μά ό χρόνος δέν άφίνει ατιμώρητους δσους 
τόν άψηφοΰν. Στις «Λευκές νύχτες» μοΰ φάνηκε πε
ρισσότερο άπό κάθε άλλη φορά γερασμένη στήν 
έκφραση, κουρασμένη στό παίξιμο, χλιαρή, άτονη. 
Ή τροχιά τοΰ άστρου της άγγίζει τή δύση. Ό Πιέρ 
Ρενουάρ καλός δπως πάντα. Ό Ζάκ Έρβιν άνθρω
πος άντιπαθητικός, ήθοποιός γεμάτος στόμφο κΓ έπι- 
τήδευση. Αντίθετα άπλή καί χαριτωμένη, σκαντα
λιάρης διάβολος, ή Άννύ Ροζάν καί συμπαθής άν 
καί πολύ σπάταλη σέ κινήσεις περιττές, ή Έντμόντ 
Γκύ.

Τό θέμα είν’ ένδιαφέρον, ή πρωταγωνίστρια άγα· 
πητή, ώστε ή έπιτυχία διόλου άπίθανη·

Μάριος Σύλλας

Παραγωγή Projectograph
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

(Immer wenn ich glucklich bin) 
Όμιλοΰσα γερμανιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 

Έκμετάλλευσις: Άμολ. Βουλγαρίδη —Α. Ε. Κ. Ε.

Τό έξαιρετικόν τοΰ ύπό κρίσιν έργου, πού_ δέν 
διαφέρει άπό τις συνήθεις γερμανικές όπερεττοΰλες, 
είναι ή παρουσία τής Μάρθας Έγκερθ. Άλλά μιάς 
Έγκερθ άγνώριστης. Γελά, τραγουδά, χορεύει, 
κλαίει, έρωτεύεται, είναι γεμάτη τσαχπινιά καί 
μπρίο. Μ’ άλλα λόγια έρμηνεύει έπί τέλους ένα 
ρόλο ζωντανό, πού τής ταιριάζει άλλωστε θαυμά
σια. Καί τό εύτύχημα είναι δτι εύρίσκεται έπί τής 
όθόνης άπ’ άρχής μέχρι τέλους.

Ή γοητεία πού άσκεΐ έπί τοΰ θεατοΰ είναι τόση 
ώστε παραβλέπει κανείς δλα τ' άλλα γιά νά θαυμά
ζει άποκλειστικά τήν συμπαθή καλλιτέχνιδα. ”Ας 
σημειωθή δέ πώς τόσον ή σκηνοθεσία τοΰ Κάρλ Λα- 
μάκ είναι εύσυνείδητη μέ ώρισμένες άξιοπρόσεκτες 
λεπτομέρειες δσον καί οί συμπαΐκται τής "Έγκερθ 
(Πάουλ Χέρμπιγκερ, Τέο Λίγκεν, Χάνς Μόζαρ, Λούσι 
Εγκλις) είναι δλοι πρώτης τάξεως. 'Η μουσική εύ- 

χάριστη, δροσερή καί τά τραγούδια τής Έγκερθ συ
ναρπάζουν τό κοινόν.

Τό φίλμ έδώ, ώς ήτο φυσικόν, ύπερήρεσε. Ή 
Μάρθα Έγκερθ παραμένει πάντα μιά άπό τις με
γάλες συμπάθειες τοΰ άθηναϊκοΰ κοινοΰ.

Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή UnitedlArtists

ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΥΡΙΑ....
(Vogues of 1938)

Όμιλοΰσα άγγλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα» 
Έκμετάλλευσις : Άστόρια Φίλμ

'Υπάρχουν φίλμς τά όποια ό χρωματισμός κατα
στρέφει, ύπάρχουν καί άλλα πού κερδίζουν 100ο)ο 

μέ τά φυσικά λεγάμενα χρώματα. "Ενα άπ’ αύτά 
είναι καί τό «Γιά σάς Κυρία....» (Vogues of 1938). Μιά 
ύποθεσούλα άσήμαντη χρησιμεύει ώς μέσον στόν 
σκηνοθέτην Ίρβιν Κιούμιγκ νά έπιτύχη ένα άληθινό 
χάρμα τών ματιών Δέν θάταν ύπερβολή νά γραφή 
πώς τό «Γιά σάς Κυρία....» είναι άπό τις ώραιότε- 
ρες ταινίες τοΰ είδους ρεβύ φεερίκ πού μάς έδωσε 
μέχρι σήμερον ό Κινηματογράφος.

Έγράψαμε παραπάνω δτι τό χρώμα προσδίδει 
μεγάλο θέλγητρο στήν ταινία. Γιά πρώτη ίσως φορά 
παοουσιάζονται τόσον έπιτυχεΐς συνδυασμοί χρω
μάτων. Έκεΐνο τό ταμπλώ τών νέγρων είναι κάτι 
τό άφάνταστα γραφικό καί ώμορφο. Έπίσης ή τε
λευταία έπίδειξις σιό άτελιέ τοΰ Κάρζον, μέ τά 
ώραιότατα μοντέλλα, είναι μιά πραγματική άπό- 
λαυσις γιά τά μάτια. Πρωταγωνιστοΰν ό Γουώρνερ 
Μπάξτερ κάί ή Τζόαν Μπέννετ. Ό πρώτος είναι 
μετρημένος καί φυσικός σ’ ένα άχαρι ρόλο καί ή 
δευτέρα πολύ ώμορφη καί κομψή. Συμμετέχουν ή 
"Ελλεν Βίνσον, δ Μίσα Άουερ, ό Άλλαν Μόμπρεϋ 
και διάφοροι άλλοι. Άλλά οί κύριοι πρωταγωνισταί 
τής ταινίας αύτής είναι τά διάφορα άνώνυμα ώραι
ότατα κορίτσια πού λαμβάνουν μέρος. Τόση ώμορ- 
ψιά συγκεντρωμένη σ’ ένα μόνον φίλμ σπάνια τήν 
συναντήσαμε. Έπίσης ύπέροχα τά διάφορα νούμερα 
(δ χορευτής τής κλακέττας, ή ντιζέζ, τό ντουέττο 
τών πατινέρ, δ μαΰρος πιανίστας καί τραγουδιστής) 
πού διανθίζουν τό έργον.

Συμπέρασμα : Φίλμ τέλειον στό’ είδος του, πού 
εύχαριστεΐ τά μάτια καί τ’ αύτιά. Τό συνιστώμεν 
άνεπιφύλακτα γιά δσους θέλουν νά περάσουν δύο 
ώρες εδχάριστες. Βίων Παπαμιχάλης

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝ&ΡΟΜΡΝ

Ρ. Schlatermund Alexandrie 1- 4 938 Μέχρι 30- 3 939
A Paleologou » 1- 2-938 » 30- 1-939
X. Σοφιανόπουλος Κομοτήνη 1- 1-933 30-12 938
Τ. Πανόπουλος Ναύπλιον 1- 1-938 » 30-12-938
Κορν. Βουγιούκας Δράμα 1 12-937 » 30-11-938
Δήμ. Χρόνης » 1-12 937 » 30-11-938
Στ. Στεφάνου Χίος 1- 1 938 » 30-12-938
Κ. Μπακούσης Πειραιεύς 1- 1-938 30-12-938
Δ. Μαζαράχης Πάτραι 11-938 Μέχρι 30-12-938
Ν. Φιοτόπουλος » 1-1-938 » 30- 6 938
Κ. Βενίδης Άθήναι 1-3-938 » 28 · 2-939
Κινημ. «Άτθίς» » · 1-4 938 '> 80- 3-939
Γ. Μαρτίνος » 1-4-938 > 80- 3-939
Σ. Δημητριάδης » 1-4-938 » 30- 3 939
X Π«τρόπουλος » 1-4-938 » 30- 3-939
Δ. Σαρφατής > 1-4-938 » 80- 3-939
Θ Σκούρας > \. 1-1-938 » 30-12 938
Άρ. Ψαρράς Διδυμότειχον’ 1-1-938 > 30-12-938
Χρ. Μουτσόπουλος Θ®α)νίκη 1-1-938 » 30-12-938
Ε. Φΰρστ Άθήναι 1-1-938 30-12-938
Τηλ. Σπυρίδης » 1-4-938 » 30- 3 939
Π.Ε.Υ.Κ.Ε. » 1-4-938 » 30- 3-939
Π. Κιάνος » 1-9-937 » 30- 8 938

IQAN. I. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
ΑΠ0ΣΤ0ΛΑΙ - ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ 

ΒΕΡΛΝΖΕΡΟΥ 24 - ΤΗΛ. 52-828
ΑΘΗΝΑΙ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ Οί
Ή περίοδος τής Μ. Τεσσαρακοστής ήρχισεν μέ 

ικανοποιητικήν άπόδοσιν διά τούς κινηματογράφους 
τής πρωτευοΰσης, μολονότι αύτοί, πλήν 2—3 υστέ
ρησαν ώς πρός τήν προβολήν έκλεκτών ταινιών. 
Είθισται κατά τήν περίοδον αύτήν έκάστου έτους’ 
νά προβάλλονται τά μεγαλύτερα κινηματογραφικά 
έργα, άλλά δυστυχώς είτε λόγω έλλείψεως τοιού- 
των, είτε δΓ άλλους λόγους, αί διευθύνσεις τών 
Κινηματογράφων έξέφυγον μέχρι σήμερον τής καθι- 
ερωθείσης άρχής. Πιθανώς κατά τάς άντιλήψεις των, 
τά προβληθέντα κατά τό τελευταίου δεκαπενθήμερον 
έργα νά ήσαν τά καλύτερα, άλλά ή γνώμη τοΰ 
Κοινού καί δή τοΰ κινηματογραφόφιλου δέν συμφω
νεί άπολύτως μέ αύτάς έκτός—καί τοΰτο δέον νά 
τονισθή—όλιγίστων έξαιρέσεων.

"Ας έλπίσωμεν δτι, κατά τό ίναπομένον διάστημα 
καί τουλάχιστον μέχρι τοΰ Πάσχα, οπότε είναι καί 
ή.καταλληλότερα έποχή διά τούς Κινηματογράφους, 
αί διευθύνσεις αύτών θά θελήσουν νά ικανοποιήσουν 
άφ’ ένός τούς πολυπληθείς φίλους τής δθόνης καί 
άφ’ έτέρου τά ταμεία των.

♦*
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον εις τούς κεν

τρικούς Κινηματογράφους πρώτης βιζιόν τών ’Αθη
νών, προεβλήθησαν τά κάτωθι έργα, ώς έξης:

Ορφεύς : 14—20 Μαρτίου «'Υποβρύχιον D 1» καί 
21—27 ϊδίου Γιά σάς κυρία μου» μέ τήν Τζόαν 
Μπέννετ.

ΠαλΙάς: 14-20 Μαρτίου «Ή τελετταΐα Συμφωνία» 
μέ τήν Μάρθα "Εγγερθ καί 21-27 ίδιου «Τά μυστικά 
της Έρυθρας θαλάσσης» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ.

Ρέξ: 14—20 Μαρτίου «Ρόδα τ’ ’Απρίλη» μέ τήν 
Ζανέτ Μακ Ντόναλντ, διά δευτέραν έβδομάδα καί 
21—27 ϊδίου «Ό ταχυδρόμος τής Λυών» μέ τόν Πιέρ 
Μπλανσάρ.

Τιτάνια: 14-20 Μαρτίου «Λευκές Νύχτες· μέ τήΛ 
Γκαμπύ Μορλαί καί 21—27 ϊδίου «Γκρεμισμένα όνει
ρα» μέ τόν Βέρνερ Κράους καί τήν "Ολγα Τσέχοβα.

’Αττικόν: 14 -20 Μαρτίου «"Ενοχος Πόθος» μέ τόν 
Ρόμπερ Τέϋλορ καί 21—27 ϊδίου «Ό πειρατής» μέ τήν 
Φραντζίσκα Γκάαλ καί τόν Φρ. Μάρς.

Κρόνος : 14-20 Μαρτίου «Υποβρύχιον D 1» ταύτο
χρόνως μέ τόν Όρφέα καί 21—27 ϊδίου «Οί πειρατάί 
τής Κίνας» μέ τόν Σάρλ Βανέλ καί τόν Ίνκιτσίνωφ.

Πάν&εον : 14-20 Μαρτίου «Νά γαμπρός, νά μά
λαμα > μέ τόν Φερναντέλ καί 21—27 ϊδίου «Ό πειρα
τής» συγχρόνως μέ τό 'Αττικόν.

Σηλέντιτ : 14—20 Μαρτίου «Μόνον γιά σένα» μέ τόν 
Τζίλλυ, διά δευτέραν έβδομάδα καί 21—27 ϊδίου 
«Ταυρομάχος χωρίς νά θέλη» μέ τόν Λουσιέν Μπαροϋ.

Κατά* το παρελθόν δεκαπενθήμερον έπραγματοποιή- 
θησα,ν ύπό τών διαφόρων κεντρικών Κινηματοθεάτρων 
τών Αθηνών α' προβολής τά κάτωθι είσιτήρια, ώς έξής :

Έβδομάς 7 — 13 Μαρτίου 1938.
ΤΙΤΑΝΙΑ «Μόνον γιά σένα» (Mutterlied), Μπενζαμΐνο 

Τζίλλι καί Μ. Τσεμποτάρι.
Δεύτερα 7 Μαρτίου Είσιτήρια 2635
Τρίτη 8 » » 2089Τετάρτη 9 » » 2082Πέμπτη 10 ’ . 1887Παρασκευή 11 » . 1471
Σάββατον 12 • . 2052Κυριακή 13 ’ ’ 3544

Τό δλον » 15760

ΟΡΦΕΥΣ «Στέλλα

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τειάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

ΡΕΞ «Ρόδα

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

ΠΑΛΛΑΣ «: 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

ΑΤΤΙΚΟΝ

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

ΣΠΛΕΝΤΙΤ

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Ντάλλας» (Stella Dallas), Βαρβάρ' 
Στάνγουϊκ καί Τζ. Μπόλς.

Μαρτίου Είσιτήρια7
8

1654
1789

9
10
11
12
13

» » 1861
» » 1894
» » 1458
» » 2181
» « 3767

Τό δλον 14556
( τ' Άπρίλι» (Maytime), Ζανέτ Μάκ Ντό- 

ναλτ καί Νέλσων "Εντυ.
7 Μαρτίου Είσιτήρια 3786

8 » » 3579
9 » » 3908

10 » » 3911
11 » » 3593
12 » » 4653
13 » » 5732

Τό δλον » 29162
^Μαροκινή βεντέττα» (L'Occident), Σ. Βανέλ.

7 Μαρτίου Είσιτήρια 2015
8 » » 1490
9 » » 1351

10 » » 1094
11 » » 986
12 » » 1300
13 » » 2783

Τό δλον » 10969
♦Ή μασκώτ τών λογχοφόρων» (Wee willie 

Winkie), Σίρλεϋ Τέμπλ.
7 Μαρτίου Είσιτήρια 4083
8 » » 2398
9 » . 2781

10 » » 2164
11 » » 1596
12 » » 2658
13 » » 4950

Σΰνολον 20.540
' «Μόνον γιά σένα» (Mutterlied), ταύτοχρόνως 

μέ τό «Τιτάνια».
7
8
9

10
11
12
13

Μαρτίου Είσιτήρια 1239
» » 938
» » 1016
» » 956
» » 772
» » 849
» » 2083

Τό δλον 7803
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα κα

τά τήν ταυτόχρονον προβολήν τοΰ αυ
τού έργου είς τόν Κινηματογράφον 
«Τιτάνια»................................................... 15760

Σΰνολον Εισιτηρίων 23563
ΠΑΝΘΕΟΝ «Ό Άλή μπαμπάς καί ή 1001 νύχτες» (Αΐϊ 

baba goes to town), "ίντυ Κάντορ.
Δευτέρα 7 Μαρτίου Είσιτήρια 2178 
Τρίτη 8 » » 1480
Τετάρτη 9 » » 1473
Πέμπτη 10 » » 1289
Παρασκευή 11 » » 1111
Σάββατον 12 » > 1339
Κυριακή 13 » » 2649

Τό δλον 11462

ΚΡΟΝΟΣ «'Ανεμοστρόβιλος -ψυχών» (Melody lingers on), 
Ζοζεφίν Χέτσινσον.

Δευτέρα 7
Τρίτη θ
Τετάρτη 9
Πέμπτη 10
Παρασκευή 11
Σάββατον 12
Κυριακή 13

Μαρτίου Εισιτήρια 689
560
573
539
481
723

1989
Τό δλον 5554

Έβδομάς 14-— 20 Μαρτίου 1938
ΤΙΤΑΝΙΑ «Λευκές νύχτες» (Nuits blanches) Γκ. Μορλαί.
Δβρτέρα 14 Μαρτίου Είσιτήρια 1574
τρίτη 15 » » 1771
Τίΐάρτη 16 » » 1992
Πέμπτη 17 > » 1996
Παρασκευή 18 » » 1661
Σάββατον 19 » 2022
Κρριακή 20 » * 2703

ΟΡΦΕΥΣ «‘Υπ

Τό δλον 13709

οβρύχιον D 1» (Submarine D 1ή Τζώρτξ
Μπρεντ.

Δευτέρα 14 Μαρτίου Είσιτήρια 3835
Τρίτη 15 » > 2652
Τετάρτη 16 » » 2067
Πέμπτη 17 > > 1683
Παρασκευή 18 » » 1533
Σάββατον 19 » » 2555
Κυριακή 20 » » 4053

Σΰνολον 17878
ΡΕΞ «Ρόδα τ’ Άπρίλι» (Maytime) β’ έβδομάς.
Δευτέρα 14 Μαρτίου Εισιτήρια 1811
Τρίτη 15 » » 2602
Τετάρτη 16 » » 3220
Πέμπτη 17 » » 3059
Παρασκευή 18 » » 2741
Σάββατον 19 » > 4246
Κυριακή 20 5576

Τό δλον » 23255
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό

του αυτού έργου, και εις τον αυτόν
Κινηματογράφον κατά τήν προγενε

29162σιέραν αύτοΰ προβολή ν
Σύνολον εισιτηρίων 52417

ΠΑΛΛΑΣ «Τελευταία συμφωνία» (Immer W«nn ich
glucklich bin), Μάρθα "Εγγερ-θ.

Δευτέρα 14 Μαρτίου Είσιτήρια 219θ
Τρίτη 15 » » 3103
Τετάρτη 16 » » 3229
Πέμπτη 17 » » 2671
Παρασκευή 18 » » 2215
Σάββατον 19 » » 3334
Κυριακή 20 » » 5034

Τό δλον 21782

ΑΤΤΙΚΟΝ «"Ενοχος πόθος» (His brother’s wife), Ρό
μπερ Τέϋλορ.

Δευτέρα 14 Μαρτίου Εισιτήρια 1723
Τρίτη 15 » 1655
Τετάρτη 16 » > 1926
Πέμπτη 17 » » 1435
Παρασκευή 18 » 1147
Σάββατον 19 » 1682
Κυριακή 20 » » 2397

Τό δλον 11965

ΣΠΛΕΝΤΙΤ
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

«Μόνον γιά σένα» (Mutterlied), β' έβδομάς-
14 Μαρτίου Είσιτήρια 357
15 » > 578
16 » 9 608
17 » 585
18 » 506
19 > » 738
20 » 1379

Τό δλον 4751
Είβιτήρια πραγματοποιηθέντα τήν 

ιταρελθοΰσαν έβδομάδα κατά τήν ταύ- 
τόχρονον προβολήν του εις τούς Κινη
ματογράφους «Σπλέντιτ» καί «Τιτάνια». . · "3563

Σΰνολον Είσιτήρίων 28314
ΠΑΝΘΕΟΝ «Νά γαμπρός, νά μάλαμα» (Josette), Φερναν

τέλ.
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

14
15
16
17
18
19
20

Μαρτίου

Τό δλον

Είσιτήρια 547
» 716
» 789
» 736
> 757
» 812
» 1676

6Θ33

ΚΡΟΝΟΣ «

Δευτέρα 
τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Υποβρύχιον D 1» (Submarine D 1), ταύτο. 
χρόνως μέ τόν «Όρφέα».

14 Μαρτίου Εισιτήρια 1510
15 » » 14:27
16 » » 114=6
18 » » 1074
17 » » 830
19 » » 1400
20 » ’ 2249

Τό δλον 9736
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 

τοΰ αύτοΰ έργου καί τήν αύτήν έβδο
μάδα κατά τήν ταύτόχρονον προβολήν 
του είς τόν κινηματογρ. «Όρφεύς».

Σΰνολον Εεσιτηρίων
. . . JL7878

27614

Ζωηροτάτη ήρχισεν ή κίνησις διά τούς θερινούς 
κινηματογράφους τής πρωτευοΰσης. Καί μολονότι 
πολύ ένωρίς οι πλεΐστοι τών διευθυντών αυτών 
σπεύδουν νά έξασφαλίσουν τάς ταινίας τών διαφό
ρων γραφείων καί δημιουργεϊται οΰτω ένας κατ’ 
άνάγκην συναγωνισμός διά τήν άπόκτησιν αυτών 
μέ άποτέλεσμα τήν καταπληκτικήν αυξησιν τών ένοι- 
κίων των.

Άλλά καί ό οργασμός περί τούς εκκολαπτόμε
νους νέους θερινούς κινηματογράφους δέν εϊνα_ι μι
κρός- Πλήν τών λειτουργησάντων τήν παρελθοΰσοιν 
θερινήν περίοδον, προστίθενται 6—7 νέοι είς διαφό
ρους συνοικίας καί συγκεκριμμένως, ένας είς τό Με
ταξουργείου δπου άλλοτε τό θερινόν θέατρον Δαοϋ, 
άνεγερθείς έκ θεμελίων υπό τοΰ θεατρικού επιχειρη
ματία κ. Έδ. Φύρστ, άλλος είς τήν συνοικίαν Κάτω 
Πετραλώνων, έτερος είς τήν πλατείαν Φιλομούσων 
καί άλλοι είς τήν συνοικίαν Λιοσίων, Άγ. Κωνσταν
τίνου (Παλαιού), Κουκάκη, Παγκρατίου πρός Καισα- 
ριανήν κ. ά. τών όποίων όριστικόν πίνακα θά δήμο-. 
σιεύσωμεν είς προσεχές τεύχος.

Μέ πολλήν χαράν καί ίκανοποίησιν εϊδομεν δτι 
τόν Νέον Διοικητικόν Συμβούλιον τής «Π. Ε. Κ.» — 
διά τάς έσχάτως γενομένας άρχαιρεσίας, άπεδέχθη ώς 
όρθήν τήν άποψίν μας περί καθορισμού μιας λογικής 
μηνιαίας συνδρομής έκ μέρους τών έν Άθήναις μελών 
της. Τό ποσόν τών 30 δρ, πού ώρίσθη είναι δυνατόν 
νά καταβάλλ«ται εύχερώς παρά πάντων καί άρκε-
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τόν διά τήν εύπρόσωπον τοΰ Σωματείου στέγασιν 
είς τό μέλλον.

"Οσοι θέλουν νά τό ένισχύσουν περισσότερον, 
δύνανται νά γίνουν εύεργέται ή δωρηταί. 'Επίσης 
όρθόν τό μέτρον νά έγγράφωνται μέλη οί διευθυν- 
καί Κινηματογράφων τών ’Επαρχιών μέ έτησίαν 
εισφοράν δρ. 150 έναντι τών 360 τών είς τήν πρω
τεύουσαν καί τόν Πειραια συναδέλφων των-

Ήδη, καθήκον τών Κινηματογραφιστών είναι νά 
συντρέξουν τήν "Ενωσιν μέ τήν τακτικήν καταβολήν 
τών συνδρομών των, ώστε νά δυνηθή τό Συμβούλιόν 
της νά έργασθή άπερίσπαστον είς τήν εύόδωσιν 
τοΰ σκοπού τοΰ Σωματείου των. Πρωτίστως δμως 
καί τό Συμβούλων δέν πρέπει νά βιάζεται διά τήν 
εϊσπραξιν τής τριακονταδράχμου συνδρομής. Διότι 
ώς έπληροφορήθημεν, ό κ. ταμίας έσπευσε, πριν ή 
έγκριθή τό τροποποιηθέν Καταστατικόν ύπό τοΰ Πρω
τοδικείου νά είσπράττη άναδρομικώς ηύξημένας συν
δρομές πράγμα άπαγορευόμενσν ρητώς υπό τοΰ 
νόμου. * * *

Θά μάς έπιτραπή ήδη έπί τή εύκαιρία τής άπα· 
σχολήσεώς μας μέ τήν «Π.Ε.Κ.» νά έξάρωμεν τήν 
ύπό τοϋ Συμβουλίου της έπιδειχθεΐσαν τελευταίως 
δρασιηριότητα, έξ ής πολλά προέκυψαν τά άγαθά 
καί ή όποια έντατικώτερον ήδη συνεχιζομένη, πολλά 
δύναται νά προσφέρη είς τήν τάξιν τών Κινημα
τογραφιστών. Αί πρός τό συμφέρον τών έπίχειρη- 
ματιών τροποποιήσεις τών περί Κινηματογράφων 
Νόμων, αί ύπογραφεΐσαι λογικαί συλλογικοί συμβά
σεις κ.τ.λ. είναι έργον τοΰ Δ. Σ· τής «Π. Ε. Κ.». 
’Επίσης έργον ίδικόν της θά είναι ή παροχή άτελείας 
Δημοσίων θεαμάτων εις τούς Κινηματογραφιστάς 
έπιτηδευματίας έπί τή έπιδείξει τοΰ άτομικοΰ των 
βιβλιαρίου δτι είναι μέλη της. ’Εκτός δμως αύτών 
ή μελετωμένη ΐδρυσις ταμείου Προνοίας καί Συν
τάξεων, είναι κάτι απαραίτητον καί επείγον δΓ 
δλους, πού μόνον διά τής ένότητος καί συνοχής θά 
έπιτευχθή. Επομένως καθήκον δλων τών έπιχει- 
ρηματιών Κινηματογραφιστών τής ‘Ελλάδος είναι 
δπως τό ταχύτερον έγγραφοΰν είς τήν «Π. Ε. Κ.» οί 
μή εγγεγραμμένοι, καταβάλλουν δέ τάς συνδρομάς 
των οί τυχόν καθυστεροΰντες αΰτάς.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Πειροαεϋς

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μόνον γιά σένα» 
καί «Λευκές νύχτες».

Καπιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Μασκώτ τών 
λογχοφόρων».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό στίγμα καί «Τά 
ρόδα τ' Απρίλη».

Χάϊ Λαΐφ, Πρδεβλήθηοάν τά έργα «‘Η κρίσις έτε- 
λείωσε« καί «Ή τελευταία συμφωνία».

Ρέξ, Προεβλήθησαν τά έργα «Ή ιστορία γράφεται 
τήν νύκτα» καί «Κυνήγι στους αίθέας».

Βαλκάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή δεσποινίς 
μαμά μου», «Ντάμα Πίκα» καί «Χατζή Μουράτ».

Καλιφόρνια. Προεβλήθησαν τά έργα «"Εχω δικαίωμα 
νά ζήσω» καί «Ή ζωή αρχίζει σήμερον».

Φοίβος. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άγαπητικός τής 
βοσκοπούλας», «Νύχτες φωτιάς» καί «‘Η χαραυγή τής 

. δόξης».
Γκρέκα (Ν, Φαλήρου). Προεβλήθησαν τά έργα «Δαί 

μονές τών κυμάτων», «Ύπό τό βλέμμα τοΰ Βούδδα» καί 
«Ποιον απ’ τούς τρεις».

Απόλλων (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Πέτρος ό μέγας» καί «Ταγκό Νοττοΰρνο».

Όρφεύς (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα «Κα- 
τάχρησις έμπιστοσύνης» καί «Στό κατώφλι τής ευτυχίας».

"Εκλαιρ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα «Πρω- 
αθληταί τής γκάφας» καί «Ό χορός είν’ ή ζωή μου».

Κρυστάλ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα «Άρ 
ραβών μετ’ εμποδίων» καί «Νοσταλγία».
Θεσσαλονίκη

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ίνκόγιιτο», «Πα· 
τριώται» καί «Πέτρος δ μέγας».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Δέν χορεύω πειά», 
«Ταγκό νοττοΰρνο» καί «Ό λυτρωτής».

Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «“Εχω δικαίωμα νά 
ζήσω», «Τό μυστικόν τοΰ 8ου γραφείου κατασκοπείας» καί 
«Μοοέμ».

Πάλας. Προεβλήθησαν τά έργα «Μποέμ» καί «Γιο- ’ 
σιβάρσ».

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άγγελος», «Χα
μένο δνειρο καί «Ρόδα τ’ Απρίλη».

Άλκαξάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό ταχυδρόμος 
τοΰ νότου», «Ή όργανοπαίκτρια τών Παρισίων» καί «“Ας 
χορέψουμε».

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό διαβολόπαιδο», 
«Σιμούν», «Πρό παντός ψυχραιμία», «Σύζυγος εναντίον 
δακτυλογράφου ■>, «Νύχτες φωτιάς» καί «Ροβινσών Κροΰσ- 
σος».

'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί έθελονταί τοΰ 
θανάτου», «Ντίκ Φορέν», «Νιτσεβό», «Ροβινσών τής Μαύ
ρης νήσου», «Ό ταχυδρόμος τοΰ Νότου», καί «Τό κόλπο 
τοΰ διαβόλου».

ΆχΙλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Στέλλα Πάρις», 
«Οί καλλικάντζαροι», «Έπέλασις τής έλαφράς ταξιαρ
χίας» «Τό ρόδον τοΰ μεσονυκτίου» καί «Ρωμαίος καί 
Ίουλιέττα».

Έ&νικόν. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ό πρίγκηψ τών 
δολλαρίων», «Άνύσηχες ψυχές» καί «Αγνή Σουζάια».

Ίλιον. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο ένοχος», «Λέον
τες τών θαλασσών», «Ή πριγκήτισσα τής ζούγκλας» «‘Ο 
στρατηγός πέθανε τήν αύτή», «Στιγματισμένες γυναίκες», 
καί «Στήν κοιλάδα τών τίγρεων».

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τούνελ 9 δέν ά
παντά», «‘Ο αρχιστράτηγος», «Σονάτα Κρόϋτσερ», «Αψη
φώντας τόν θάνατον», «Παρθένες μέ στολή», «‘Ο κήπος 
τοϋ ’Αλλάχ», «Τόπ - Χάτ», «Ό αετός τών θαλασσών» κα^ 
«Ή κυρία μέ τάς καμελίας».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πρίγκηψ δολλα- 
ριοΰχος», «Μπόμπ Στήλ», «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα», «‘Ο 
αετός τών θαλασσών», «Πρό παντός ψυχραιμία» καί 
«Μελωδίαι καί ρυθμοί . .

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί λογχοφόροι τής 
Βεγγάλης», «Σόζ μπίρ, Αλλάχ μπίρ» καί «Μόσχα 
Σαγκάϊ ».

Φοϊνιξ. Προεβλήθη τό έργον «‘Ο ακάνθινος δρόμος»’
Πάτραι

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η κυρία μέ τάς κα
μελίας», «Καζίνο ντέ Παρί-, «’Αγνή Σουζάνα», «Ύπό 
τήν σκιάν τής λαιμητόμου», «Μανέζ», «Πριν άπ’ τό ήλιο· 
βασίλεμμα», Προδόται», «Ύπό τόβλέιμα τοΰ Βούδδα», 
«Ένα τραγούδι άπ’ τή Βιέννη», «Μποέμ», «’Ανώτατον 
γραφεϊον κατασκοπείας», «Σκιπίων ό άφρικανός», «Τα 
μαργαριτάρια τοΰ στέμματος», «Μιά γυναίκα ένας θρό
νος», «Ή άγνωστη >, «Βασίλισσα Βικτωρία», «Γκράν Πρί», 
«Φροελάϊν ντόκτορ», «’Αδελφοί Καραμαζώφ» καί «‘Ο 
έβδομος ούρανός».

ΙΙάν9·εον ("Αίθουσα) Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κύ-~ 
ριος προϊστάμενος», «Ή γυναίκα τοΰ καταδίκου», «Νέα 
Ατλαντίς», «Ή κυρία μέ τάς καμελίας», «Ματωμένος 
στίβος», «Καζίνο ντέ Παρί», «Άνθρωπος ύπό τήν γέφυ
ραν», «Ντάμα πίκα», «Ύπόσχεσις γκάγκστερ», «’Αγνή 
Σουζάνα», «Κυνήγι στους αιθέρας», «Ύπό τήν σκιάν τής

ΠΆΛΟΥΝΤΑΙ δύο πάρεις μηχαναΐ προβολής 
συστήματος Simplex έν ΛρΙατη καταστάοει καί είς 
πολύ αυμφέρυυααν τιμήν, τοϊς μετρητοϊς. Πλη- 
ροφορίαι Κινηματογράφον ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ Βόλον. 

λαιμητόμου», «Δουλειές μέ φοΰντες», «Τό πλήρωμα στα
σιάζει», «Πριν άπό τό ήλιοβασίλεμμα», «Προδόται», 
«Λευκοί σκλάβοι», «Ύπό τό βλέμμα τοΰ βούδδα», «Μιά 
φωνή στό σκοτάδι», «Ένα τραγούδι άπ’ τή Βιέννη», «Σέρ- 
λοκ Χόλμς», «’Ανώτατον γραφεϊον κατασκοπείας», «Ούγ- 
γαρέζικο αίμα», «Σκιπίων ό άφρικανός», «Ό δράκος τής 
κίτρινης θαλάσσης», «Τά μαργαριτάρια τοΰ στέμματος», 
«Πατριώται», «Μιά γυναίκα ένας θρόνος», «Ή άγνωστη», 
«Ύπό δύο σημαίας», «‘Ο Τσάρλυ Τσάν στό Παρίσι», «Βα» 
σίλισσα Βικτωρία», «Φτωχό πλουσιοκόριτσο», «Οί δύο 
δρόμοι», Φροελάϊν ντόκτορ», καί «‘Ο αετός καί τό γε
ράκι».

Πάν&εον. (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Βοσνι- 
ακοΐ έρωτες», «Τό άγριο κυνήγι», «Ή νήσος τών χαμέ
νων ψυχών», Τρομακτική έκκρηξις», «Ή γυναίκα τοΰ κα
ταδίκου», «Νέα ’Ατλαντίς», «‘Ο κάου μπόι καί ό σύντρο
φός του», «Κάτω στήν Άριζώνα», «‘Αγνή Σουζάνα», «Τό 
δπλο πού προδίδει», «Ή ύπόσχεσις τοΰ γκάγκστερ», «Ή 
επιστροφή τοΰ Τσαντοΰ», «Δουλειές μέ φοΰντες», «Τό πλή
ρωμα στασιάζει», «Πριν άπ’ τό ήλιοβασίλεμμα», «Έπί τού 
καταστρώματος», «Μιά φωνή στό σκοτάδι», «Μπάκ ό 
εκδικητής», «Λευκοί σκλάβοι», «Ύπό τό βλέμμα τοΰ 
Βούδδα», «Ή κοιλάς τοϋ τρόμου», «Σέρλοκ Χόλμς», -Έ- 

•θελονταί τοϋ θανάτου», «Ό μυστηριώδης κ. Κβάντ», 
«Ό δράκος τής κίτρινης θαλάσσης», «Σκιπίων ό άφρικα- 
νός», «Τά μαργαριτάρια τοΰ στέμματος», «Οί κουρσάροι 
τοϋ άέρος». «Μιά γυναίκα ένας θρόνος», «‘Υπό δύο ση
μαίας», «Γκράν Πρί», «Βλήμα πυροβόλου No 9», «Φτωχό 
πλουσιοκόριτσο», «Φροελάϊν ντόκτορ» καί «Τό καθήκον 
τοϋ σκάουτ». Άνδριόπουλος
Αΐγιον*

Άνάπλασις. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κόκκινη τσα
ρίνα», «Μύνημα στόν Γκάρτσια», «Ή χαραυγή τής .δό
ξης», «Τό ξύπνημα», «Ή μικρά έπαναστάτις» καί «Τρα- 
ούμουλους».

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «’Αμφιτρύων», 
«Μέσα στά θύελλα» «‘Ο δρόμος πρός τήν δόξαν- καί 
«Ρομπέρτα». Καρβέλας
Πύργος

Τιτάνια.^Προεβλήθησαν τά έργα «Ψυχές στή θά
λασσα» «‘Ο δρόμος πρός τήν δόξαν», «Μιτσοΰκο», «Βα
σίλισσα Βικτωρία», «Έπέλασις τής‘Ελαφράς Ταξιαρχίας», 
«Βέρα Ίβανόβνα» καί «‘Ο πρίγκηψ τοΰ μεσονυκτίου».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μάνυα», «Μιά 
φωνή στό σκοτάδι», «Πανάμ», «Γόης 21 καρατιών», 
«‘Υπό τό βλέμμα του Βούδδα», «Μποέμ», «‘Η κυρία μέ 
τάς καμελίας» καί «Σερενάτα Σοΰμπερτ».

Άποοτολόπονλος 
Καλάμαι

Τριανόν, Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο φόβος», «Ή 
δραπέτις», «Νέοι άνθρωποι», «Ένα παράξενο κορίτσι», 
«Βασίλισσα Βικτωρία», «Ό δόκτωρ Επαμεινώνδας», «Τό 
πλήρωμα έπί τοΰ καταστρώματος», «Μιτσοΰκο», «Λογ
χοφόρος κατάσκοπος», «Λευκή άδελφή», «Ψυχές στή θά
λασσα», «Σκιπίων ό άφρικανός», «Ή πριγκήπισσα Δάγ- 
μαρ>, «Τό τελευταίο τραίνο άπ’ τή Μαδρίτη», «Πόρτ 
Άρθοΰρ» καί «Ή νυχτερίδα».

Έαπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Καρλώφ», «Ό 
Χ®ρός είν’ ή ζωή μου», «Χάρισέ μου τή βραδυά σου», 
«Λευκό φορτίο», «Ύπό τήν σκιάν τής λαιμητόμου», «Μιά 
νύχτα στή Μόσχα», «Ή χαραυγή τής δόξης», «Άπό τό 
θάνατο στή ζωή», «‘Ηρωικές καρδιές», «Μιά νύχτα στό 

.,.Μαξίμ», «’Ερωτικό κοκτέιλ», «Ή φωνή τοΰ πεπρωμένου», 
«Κυνηγημένη πεταλοΰδα», «Μπέν Χοΰρ» καί «Τό διαβο
λόπαιδο». Μπατ άγιας
Αάρισιχ

Β ΙΙαλλάς[ Προεβλήθηεαν τά έργα «Τό πράσινο φώς», 
«Πΰρ[», «Τό κρυπτογράφημα τοΰ δίσκου 413», «Ή κυ- 

μέ τάς καμελίας» μέ τήν Γκάρμπο, μέ μεγάλην επι
τυχίαν, «Τά μαργαριτάρια τοΰ στέμματος», «Έμίλ Ζολά», 

Ε 1*έ Αφάντασταν επιτυχίαν, πραγματοποιήσαν περί τά 8 

χιλ. είσιτήρια, «Ό φόβος», «Τρόικα», «Μιά γυναίκα ένας 
θρόνος», «Σκιπίων ό άφρικανός» μέ μεγάλην ίπιτυχίαν, 
«Παλίρροια καί άμπωτςι», «Νέοι άνθρωποι», «Ή δεσποι
νίς μαμά μου», «Δουλειές μέ φοΰντες», «Ό Πέτρος είναι 
κορίτσι», «Φροελάϊν ντόκτωρ», «Τό χρήμα» καί «Οί δαί
μονες τών κυμάτων».

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Ο παραχαράκτης», «Κάστα 
Ντίβα», «Πρωταθλητής μέ τό στανιό», «Σιμσύν« άνεπι- 
τυχώς, «Οί άθλιοι», είς τρεις έποχάς, «Νύχτες φωτιάς», 
«Τό τριπλοΰν αίνιγμα», «Άς χορέψουμε», «Ό δρόμος 
πρός τά κάτεργα», «Τό έμβλημα τών 9» «Μανέζ», «Καφέ 
Μόσχα» «Τό τελευταίο τραίνο άπ’ τή Μαδρίτη», «Πτή- 
σις άνευ άδείας», «‘Η βασίλισσα τοΰ πόνου», «Ό ταχυ
δρόμος τοΰ νότου», «Σύζυγος εναντίον δακτυλογράφου», 
«Ή βασίλισσα τοΰ στόλου» καί «Φωτιές στήν Κίνα». 
’Ayuiat

Πάν&εον. Τήν 15ην Νοεμβρίου έκαμε έναρξιν ό νέος 
αύτός Κινηματογράφος ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ καλοΰ 
νέου κ. Νικολ. Βούλτση καί προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο 
περιπλανώμενος ’Ιουδαίος» μέ τόν Κόνρατ Φάϊτ έπιτυ- 
χώς, «Έκδίκησις νεκροΰ», «Γυναίκα εναντίον γυναικών», 
«Μιά νύχτα μπάλλου», «Σκότωσε γιά τήντιμήν της», «Πο- 
λωνέζικο ρομάντσο», «Ό άρχων τοΰ κόσμου», «Ό βασι
λεύς τών άγριων», «Παρισινή κοΰκλα», «Λάκ-ώ·ντάμ», 
«Μιά ώρα κοντά σου*, «Λενβεντάνθρωπος» καί διάφορα 
ζουρνάλ. Μπακογιάννης
Μυτιλήνη

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κορυδαλλός», 
«Τό κρυπτογράφημα τοΰ δίσκου 413», «Ό κίνδυνος είν* 
ή ζωή μου», «Ψυχές στή θάλασσα», «Ή δραπέτις», «Δόσ* 
μου αύτή τή νύχτα», «Τά τέκνα τοΰ πλοιάρχου Γκράν» 
καί διάφορα ζουρνάλ·

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Νιτσεβό», «Μή κοι- 
μηθής πριν σέ φιλήσω», «Ερωτικό κοκτέϊγ» καί «Βέρα 
Ίβάνοβνα». Σωφρονιάδης
Χίος

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μύνημα στόν Γκάρ- 
τσια», «Τό σπήτι τοΰ μυστηρίου», «Ύπό τήν σκιάν τής 
λαιμητόμου» έπιτυχώς, «Ένέδρα» καί «Ό καπετάν Γε
νάρης». Τήν τελευταίαν ταινίαν παρηκολούθησαν οί μα- 
θηταί τοΰ Γυμνασίου, τής Εμπορικής Σχολής καί όλων 
τών άλλων σχολείων τής πόλεώς μας. Βονδούρης
X α λκ ί ς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Στέλλα Πάρις», 
ή ταινία τών γάμων τοΰ Διαδόχου, «Ό άγγελος τοΰ σκό
τους», «Προδόται», «Άννα Ντεμίντοβα», «‘Ο δόκτωρ ’Ε
παμεινώνδας», «Σερενάτα Σοΰμπερτ», ή ταινία τής κη
δείας τοΰ πρίγκηπος Νικολάου, «Μή κοιμηθής πριν σέ 
φιλήσω» καί «Αλλότρια». Λνκόπ.
Δράμα

'Αττικόν. Προεβλήθησαν μετ’ έπιτυχίας τά έργα 
«Μόσχα Σαγκάϊ», «Στιγματισμένες γυναίκες», «Άβε Μα
ρία», «Ή κυρία μέ τάς καμελίας», «Τό δράμα τοΰ Μά- 
γιερλιγκ», «Ό πρίγκηψ καί δ φτωχός» καί «Ένα παρά
ξενο κορίτσι». Προσεχώς «ΟΙ δύο μάγγες», «Ή ζωή τοΰ 
Ζολά» κ. ά.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Έξόρμησις», «Μα
νέζ» μέ μεγάλην επιτυχίαν, «Χριστός» διά μίαν ημέραν, 
«Σέρλοκ Χόλμς» καί «Οί δαίμονες τών θαλασσών».

Μέγας, Έπί μίαν έβδομάδα έδιδε παραστάσεις δ θία
σος Κατερίνας ’Ανδρεάδου μέ μέτριας εισπράξεις, μετά 
τήν άναχώρησιν τοΰ δποίου προεβλήθησαν τά έργα «Έ
νοχος» καί «Νιτσεβό», άλλά δυστυχώς άνευ έπιτυχίας, 
τοΰ "Αττικόν συγκεντρώνοντας τόν έκλεκτότερον κό
σμον.

’Εντός τοΰ ’Απριλίου ύπό τής εταιρίας Άμπατζή, Τζε- 
δάκη, Πατρικαλάκη καί Σια θ’ άρχίση ίν Καβάλλφ ή 
ή άνέγερσις νέου μεγαλοπρεπούς Κινηματογράφου είς τό 
κέντρον τής πόλεως. Μαρκίδης
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΖΑΙΗΜΣ ΟΛΙΒΕΡ ΚΑΡΓΟΥΝΤ

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ 
Εμψυχωμένο άπό τόν περίφημον καλλιτέχνην 

ΖΩΡΖ ΜΠΡΕΝΤ
Τό νέο άστέρι (Βραβεΐον ’Ακαδημίας Τεχνών)

ΜΙΙΕΒΕΡΛΥ ΡΟΜΠΕΡΤΣ

καί τούς ΜΠΑΡΤΟΝ ΜΑΚ ΛΑΙΙΙΝ — ΡΟΜΠΕΡ ΜΠΑΡΑ 
Σκηνοθεσία τοΰ περιφήμου σκηνοθέτου τοΰ «Πρίγκηπος καί Πτωχοϋ» ΓΟΥ'ΡΛΙΑΜ ΚΕΤΑΥ 

Ταινία έξ δλοκλήρου έγχρωμος μέ τό τελευταϊον σύστημα ΤΕΧΝΙΚΟΛΟΡ 
Γυρισμένη στα μαγευτικά τοπεΐα τοΰ Καναδά.

Λίαν συντόμως εις τόν μεγάλον κινηματογράφον *
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