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ΜΙΣΕΛ ΜΟΡΓΚΑΝ
Η νέα άποκάλυψις τοϋ γαλλικού κινηματογράφου, πρωταγωνίστρια τών δύο νέων άρι- 
Ρτουργημάτων· «θύελλα·
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Μεγαλειώδες, Συγκινητικόν, γεμάτο δυναμισμόν, ζωήν και ένδιαφέρον 
Τό αισθηματικόν άριστοόργημα
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Χ/ΑΑΥΒΔΙΝΟΙ ΟΝΔΡΕΣ |
Μετά τις «ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» δλοι οί άλησμόνητοι πρωταγωνιστα'ι 

μέ έπικεφαλής καί πάλιν τήν μεγαλείτερη ήθοποιόν τής έποχής μας
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ΑΙ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

0ΡΦΕΥ2

ΑΓΑΠΕΣ στην ΜΟΝΜΑΡΤΡΗ
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(LOR DANS

μέ τό άστέρι πού μεσουρανεί

καί τόν Α Λ Μ Π Ε Ρ ΠΡΕΖΑΝ ιI

ΓΓΑΛΛΑΞ

παρουσιάζουν τήν τρίτην κατά σειράν δημιουργίαν τοΰ μεγάλου σκηνοθέτου

ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΥΡΤΙΖ
δημιουργού τών άριστουργημάτων, ΚΑΠ1ΤΑ1Ν ΜΠΑΟΥΝΤ, ΕΠΕΛΑΣΙΣ ΕΛΑΦΡΑΣ 

ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ, μίαν άπό τάς πολλάς έπιτυχίας τοΰ μεγάλου κινηματογράφου

Κ Ρ Ο
Λαμβάνουν μέρος έπίσης, τό νέο άστέρι

ΓΟΥΑΙΗΝ
Ό γνωστός δραματικός καλλιτέχνης,

ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ

ΜΟΡΡΙΣ

ΡΟΜ HINSON
Καί ό δημιουργός τής ταινίας ΜΑΥΡΗ ΛΕΓΕΩΝ

χο/ΛΦΡΑΙΗ ΜΠΟΓΧΑΡΤ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS HELLAS A, E
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0 ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ? ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ
.........................................................................mill..........I....... .

Ένα άπό τά έκλεκτότερα δημιουργήματα τής Γαλλικής παραγωγής, 
πού σκόρπισε ευθυμία καί συγκίνησι.

Πρωταγωνιστούν:

ΛΟΥΣΙΕΝ ΜΠΑΡΟΥ-ΜΑΝΤΕΛΕΝ ΡΟΜΠΕΝΣΟΝ
καί 40 μαθήτριες γεμάτες ζωή καί χαρά.

ΕΜΜ Λ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
Έμμ. Μπενάκη 18. Τηλεφ. 28784. Τηλ. Διεύθ. : ΚΑΛΟΓΗΡΟΜΑΝ - Άθήναι

ΣΑΜΠΥ ΜΑΛΛΑΧ, Άντιπρόσ. Μακεδ. και Θράκης. (Τσιμισκή 7. Θ«σ)ν£κη)
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s Έντός ολίγου 
Δυό άκόμη μουσικά άριστουργήματα 
Δυό διαμάντια παραδείσιας μουσικής εύωχίας...

Τ ό έ ν α...

ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ
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μέ τήν σημερινή παγκόσμιο μουσική δόξα 

τόν διάσημο τενόρο τής METROPOLITAN OPERA

NINO ΜΑΡΤΙΝΙ 
καί τήν αιθέρια καλλονή 

ΖΑΝ ΦΟΝΤΑΙΝ
Καί τό άλλο 

‘Η τελευταία δημιουργία τοΰ βασιλέως τοΰ Χοροϋ

ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΑΙΡ
στό γοητευτικότερο καί πειό χαριτωμένο του φίλμ

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΕΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
ftmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitimiiimiiimiiiiiiiiimiiiiimiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimn ιιιιιιι·ιιιιιιιιιιιιιιιιι·ιι·ι······ιιιιιι·ι·ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι·ιιι·ι

στό όποιον όργιάζει κυριολεκτικά μέ τής τελευταίες του 
χορευτικές δημιουργίες.

Δυό άπό τά πειό διαλεχτά έργα, τής έφετεινής παραγωγής

R.K.O. RAP ΙΟ
Τήν οποίαν διαθέτει άποκλειστικώς ή

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛ7ΛΣ fl, Ε.
Σταδίου 45 · ΑΘΗΝΑΙ · Τηλεφ. 21.824 
"Υποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη [Κομνηνών 7] 

j\> αίπο κα'ι τδ κοινόν κατακλύζει 
κάθε κινηματογράφον οπού προβάλ
λεται τό κωμικό πυροτέχνημα τών

Οι καλές κωμωδίες σπανίζουν εφέτος 
στην διεθνή παραγωγή.

HIP: ΜΠΡΟίΕΡΣ

Ένα Σκάνδαλο στίς Κοϋρσες
(Σΰμπραξις τοΰ ζευγους ΜΩΡΗΝ Ο’ ΣΟΥΛΛΑΒΑΝ — ΑΛ ΤΖΩΝΣΟΝ 

καί τοΰ περίφημου μπαλλέτου τής Βίβιαν Φέϋ)

Όλη ή Ά 0 ή ν « γελά έχ ό μ η 
μ έ τ I j άνεχΰιήγητες β χ η ν έ ς τοΰ t p γ ο υ.

-εκουραστε τά νεϋρα τών θεατών σας

με την θαυματουργό αυτή «ένεσι ευθυμίας»

•άαάςευγνωμονούν!
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Μπροστά στους ’Αστέρας—ΓΟΛΙΑΘ πού παρέταξαν δλοι οί Κινηματογράφοι των ’Αθηνών, 
αυτήν την εβδομάδα, ώρθώθηκε θαρραλέα μέ τό μικροσκοπικό της σωματάκι δ ΔΑΥΤΔ τής 

’Οθόνης ! ή μικρούλα — φαινόμενον

ΣΙΡΛΕV ΤΕΜΠΛ
καί τούς κατετρόπωσε δλους μ’ έ'να καταπληκτικό ΡΕΚΟΡ 4-053 ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

στη ΠΡΕΜΙΕΡΑ τού Κινηματογραφικού Κολοσσού
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ένποία · · ’ Δρχ. «00
Διά τούς 'Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί 
Τραπέζας Έτησία Δρχ. 1000
Διά τάς Άν. Έταιρ. » 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία συνδρομήφρ. χρ.10
At ουνδρομαι απαραί
τητος προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙ8ΕΩΡΗΣΙΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

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

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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Η ΜΑΣΚίΙΤ ΤΟΝ ΛΟΓΧΟΦΟΡΟΝ
IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIimilinmnHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIimitllllfllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

WEE WILLIE WINKIE

πού προβάλεται στο ΑΈΤΙΚ.ΟΝ τών ’Αθηνών.

Μια αφάνταστη περιπέτεια τών περίφημων ’ Αγγλων ΛΟΓΧΟΦΟΡΩΝ στα βάθη τών 
’Ινδιών, ·τήν οποίαν σκορπίζει ΔΑΚΡΥΑ καί ΓΕΛΙΑ μέ την παιδική της αφέλεια, ή 

εύνοουμένη μεγάλων καί μικρών

SIPAE Y· ΊΕ/ΛΠΑ χαί δ BIXTQP ΛΑΓΚΛΕΝ
Μία Υπερπαραγωγή τής μεγάλης Κινηματογραφικής Όργανώσεως

ΤΟΥΕΝΤΙΕΘ ΣΕΝΤΕΟΡΥ - ΦΟΞ ΦΙΛ/Λ
τήν οποίαν διαθέτει ή

5ΚΟΥΡΛΕ ΦΙΛΜΣ Α.Ε.
Σταδίου 45 - ΑΘΗΝΑΙ - Τηλεφ. 21.824—Υποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη (Κομνηνών 7) I

ΕΤΟΣ ΙΕ' ΑΡΙΘ. 5 (4Ι8)

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥ®ΥΝΕΙ£ 

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘©δέ>ς ΣΟΚΡΑΤΟΥΣ άριθ. 43 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 12 χαλανδριον 
Άριθ. Τηλεφώνου : 52-400 ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΛΡΧ. 10

ΜΗ ΜΕ ΖΗΛΕΥΕΤΕ।

Πρό όλίγου καιρού, κάποιαν ήμέραν πού δέν είχα 
δουλειά, άπεφάσισα νά άπαντήσω είς τά πολυάριθμα 
γράμματα, τά όποια είχα λάβει, ένφ έγύριζα τό 
φίλμ <Άνοιξις>. "Ενα άπό αύτά προήρχετο άπό κά
ποιο κορίτσι, δακτυλογράφον σέ μίαν μεγάλην πόλιν.

Καθώς ή άγνωστη έπιστολοχράφος μου έπανελάμ- 
βανε άκόμη μίαν φοράν δσα γράφουν συνήθως τόσαι 
νέαι είς τάς ηθοποιούς τού κινηματογράφου, δηλαδή 
παριπονεΐτο γιά τήν δύσκολον ζωήν της, δμολο- 
γοΰσε δτι μέ έφθονούσε γιά τήν τύχην μου, κ. ο. κ. 
έσκέφθηκα νά έπωφεληθώ τής ευκαιρίας γιά νά ά
παντήσω μέ ένα άνοικτόν γράμμα είς δλα τά κορί
τσια πού φθονούν τάς ήθοποιούς.

Τό γράμμα τής νέας έλεγε :
«Κάθομαι καθημερινώς είς ένα γραφεΐον, έμπρός 

σέ μίαν γραφομηχανήν. Καί σάς ζηλεύω κάθε ήμέ
ραν περισσότερον. Είμαι δακτυλογράφος κάποιας 
Τραπέζης. Ή έργασία μου είναι κουραστική καί α
χάριστη, δ προϊστάμενός μου άνυπόφορος καί γκρι
νιάρης. Όλην τήν ήμέραν, δέν κάμνω τίποτε άλλο 
παρά_νά παίρνω δι ιταγάς ... Είναι φυσικόν λοιπόν 
νά σάς φθονώ, έσάς πού εΐσθε κυρία τοΰ έαυτοϋ 
σας καί πού ήμπορεΐτε νά κάμνετε δ,τι θέλετε.

•Κάθε πρωί, πηγαίνω στήν δουλειά μου είς τάς 
9. Άν άργήσω, θά άκούσω κατσάδες. Είς τάς 5 τό 
άπόγευμα, άφήνω έπί τέλους τήν γραφομηχανή, γιά 
νά γυρίσω είς τό σπίτι μου. Τό ίδιον γίνεται διαρ
κώς, χειμώνα καί καλοκαίρι.

•Καί τί κάμνω μετά τήν δουλειά; Τρώγομε βια
στικά μαζί μέ τόν άρραβωνιαστικόν μου καί πηγαί
νομε έπειτα νά χορέψωμε, ή νά ΐδοϋμε κάποιαν έκ- 
βεσιν, ή νά παίξωμε χαρτιά. Διαρκώς τά Ιδια, αί 
ίδιοι διασκεδάσεις... Πώς νά μή σάς φθονήσω; Ζη
λεύω τήν γοητείαν σας, τήν φήμην σας τά ώραΐα 
σας φορέματα, τό θαυμάσιον κτένισμά σας, τήν φω
νήν σας, τό στάδιόν σας, τάς γνωριμίας σας, τήν 
ευκολην_ζωήν πού περνάτε, ιδίως δέ τήν κυριαρ
χίαν τοΰ έαυτοΰ σας. Μ α I ρ η».

_ Η άπάντησίς μου έλπίζω νά άλλάξη τάς ιδέας 
της δεσποινίδος Μαίρης—καί δσων κοριτσιών σκέ
πτονται δπως αυτή—νά τήν πείση δτι δέν πρέπει νά 
ζηλευη τόσον καμμίαν ήθοποιόν τού κινηματογρά
φου. Απεναντίας, ίσως αί ήθοποιοί πρέπει νά ζη· 
Α·έΨ°υν_<^)Ρισμένα πράγματα τής δικής της ζωής! 
μ* 1 > τ^ν Εργασίαν σας, δεσποινίς Μαίρη. 
Μα καί έγώ έχω μίαν έργασίαν. ‘Η δική σας είνε 
να γράφετε είς την γραφομηχανήν, ή δική μου νά 
κάμνω φιλμ. Πάντως, έργάζομαι καί έγώ, δπως μία
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ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Σ’ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ 

δακτυλογράφος, ή μία διδασκάλισσα, ή μία έμπο 
ροϋπάλληλος...

Έλάχισται έργασίαι είς τόν κόσμον δέν άπαιτοΰν 
κόπον άπό δποιον θέλει νά έπιτύχη, "Ολαι σχεδόν 
είνε κουραστικοί. ’Ενώ δμως αί γυναίκες πού σπου
δάζουν γιά νά γίνουν ιατροί ή δικηγόροι, έχουν πάρα 
πολλάς πιθανότητας έπιτυχίας, τό κορίτσι πού έργά- 
ζεται γιά νά γίνη κινηματογραφικός άστήρ, δέν έχει 
παρά μίαν μόνον πιθανότητα είς τής 20.000 νά έπι
τύχη· Αύτό λέγουν αί στατιστικαί.

Άπατάσθε νομίζοντας εύχάριστην τήν έργασίαν 
μου. Δέν ξεύρετε πόσον έξαντλιτική είνε, μέσα εις 
τήν έκτυφλωτικήν λάμψιν καί τήν ζέστην τών ή 
λεκτρικών προβολέων,. Μοϋ γράφετε δτι κουράζε- 
σθε διότι κάθεσθε δλην τήν ήμέραν έμπρός είς ένα 
τραπέζι. Δέν έχετε έν τούτοις έκατομμύρια «βάττ» 
έπάνω άπό τό κεφάλι σας...

Λέγετε δτι δ προϊστάμενός σας είνε άνυπόφο
ρος. Τό ίδιον συμβαίνει καί μέ τόν δικόν μου, είς 
τόν όποιον μάλιστα δέν ήμπορώ νά φέρω ούτε μίαν 
άντίρρησιν, διότι άντιπροσωπεύει τό κοινόν. Είνε 
άπαιτητικός, άλλά δχι πάντοτε έξυπνος. Δέν Ικανο
ποιείται ποτέ άπόλυτα άπό τό παίξιμόν μου, διότ ι 
άπλούστατα είνε άδύνατον νά άρέση σέ δλας τάς 
κατηγορίας τών θεατών συγχρόνως. Καί οι ήθοποιοί 
δφείλουν νά προσπαθούν συνεχώς νά άκολουθοΰν 
τάς έπιθυμίας τοΰ κοινού.

Μή φαντάζεσθε δτι είμαι κυρία τού έαυτοϋ μου 
καί δτι ήμπορώ νά κάμω δ.τι θέλω... Σείς φθάνετε 
είς τό γραφεΐον σας είς τάς 9 καί μένετε έως τάς 5. 
‘Η δική μου έργασία, δπως καί τών άλλων ήθο- 
ποιών, άρχίζει είς τάς 8 καί διαρκεΐ συνήθως έως 
τάς 6 1)2.

Έκνευρίζεσθε ίσως, δταν ό προϊστάμενός σας 
σάς διατάσσει νά ξαναγράψετε ένα γράμμα. Α
ναστενάζετε δταν κάμετε ένα λάθος είς τήν γραφο
μηχανήν καί άναγκασθήτε νά σχίσετε τό χαρτί καί 
νά άρχίσετε έξ άρχής.

Τό ίδιον δμως κάμνομε καί ήμεϊς είς τά φίλμ, 
καί μάλιστα δχι μίαν μόνον φοράν, άλλά πέντε, 
δέκα, είκοσι. Ήμπορεΐ νά ξεχάσωμε μίαν λέξιν, ή 
νά προφέρωμε δχι τήν σωστήν. Ήμπορεΐ νά άρχίση 
έξαφνα νά κελαδά ένα πουλί είς τήν στέγην τού 
στούντιο... Είνε δυνατόν τέλος νά συμβοΰν χίλια μι
κροπράγματα, άρκετά γιά νά κάμουν νά έπαναλη- 
φθή έξ άρχής τό «γύρισμα» μιάς σκηνής.

Δέν πρέπει νά έκνευριζόμεθα ποτέ γι’ αύτό Μία 
ήθοποιός τοΰ κινηματογράφου όφείλει νά μένη πάν
τοτε ταπεινή καί εύδιάθετος, καί δταν άκόμη είνε 
πεθαμένη άπό τήν κούρασιν. "Αν χάσωμε τήν εύ-
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ιαθεσίαν μας, χάνομε συγχρόνως καί τήν άπαραί- 
ητην έμπνευσιν, πού γεννάται άπό τήν ψυχικήν 

ήρεμίαν.
Ζηλεύετε τήν φήμην μου. Είνε ωραία ή φήμη, 

άλλά καί έπικίνδυνη. Δέν πρέπει νά άφήνουν οί ή- 
θοποιοΐ νά τάς κυβερνςί. Άλλοίμονον άν τής δώ
σουν υπερβολικήν, ή καί πολύ δλίγην σημασίαν!

Σείς ήμπορεΐτε νά ζήτε δπως σάς άρέσει, νά πη
γαίνετε εις τούς χορούς ή εις τά μάτς τοΰ φούτ- 
μπώλ, χωρίς νά σάς έμποδίση κανείς Μία ηθοποιός 
δμως πηγαίνει μόνον δπου τής έπιτρέπει τό κοινόν.

Ήμπορεΐτε νά βγαίνετε περίπατον δταν θέλετε, 
φορώντας τό φόρεμα πού σάς άρέσει περισσότερον. 
Έγώ δέν έχω αύτό τό δικαίωμα. Ό κόσμος πλη
ρώνει γιά νά μέ βλέπη πάντοτε ντυμένην τέλεια. 
Ή ήθοποιός πού θά άρχίση νά παραμελή τήν έμφά- 
νισίν της, είνε καταδικασμένη έπαγγελμ'ατικώς.

Έξ άλλου, ένας κινηματογραφικός «άστήρ» δφεί- 
λει νά προσέχη πάντοτε δ,τι άφορά τήν ύγείαν του. 
Διότι, άν άρρωστήση, δέν ήμπορεϊ νά άντικατα- 
σταθή. Πρέπει λοιπόν νά συμμορφωνώμεθα καθημε
ρινώς μέ ένα αύστηρόν σύστημα ζωής, γιά νά δια- 
τηρήσωμε τήν ύγείαν μας. Είνε ίσως ώφέλιμοναύτό, 
άλλά καί ένοχλητικόν άσφαλώς...

Πρέπει έπίσης νά προσέχωμε εις τάς διασκεδά
σεις μας. Δέν ήμποροΰμε νά γλεντήσωμε τά βρά- 
δυα, δπως έσεϊς. Διότι δ κινηματογραφικός φακός 
θά άποτυπώση άμείληκτα τό κουρασμένον πρόσω- 
πόν μας καί τό κοινόν θά άπαγοητευθή Γιά τόν λό
γον αύτόν πρέπει νά πέφτωμε ένωρίς είς τό κρεβ- 
βάτι, κάθε νύκτα. Μόνον τό Σαββατόβραδο μάς έπι- 
τρέπεται νά διασκεδάσωμε δλίγον, ύπό τόν δρον νά 
μήν έχωμε έργασίαν τήν Κυριακήν.

Τό «γύρισμα» τών φίλμς άρχίζει είς τάς 9 τό πρωί. 
Κέθε καθυστέρησίς μας σημαίνει μεγάλην άπώ- 
λείαν χρημάτων γιά τήν έταιρείαν μας. Πρέπει έπο- 
μένως νά εύρισκόμεθα εις τά καμαρίνια μας άπό 
τάς 8, διότι δλίγαι ήθοποιοί ήμποροΰν νά ντυθούν 
καί μακιγιαρισθοΰν σέ διάστημα όλιγώτερον άπό 
μίαν ώραν. Τό κτένισμα μόνον άπαιτεΐ μισήν ώραν 
τό όλιγώτερον.

Ξυπνούμε λοιπόν άπό τάς 6 1)2 τό πρωί, ή καί 
ένωρίτερα άκόμη. Έργαζόμεθα έως τάς 61)2 τό 
άπόγευμα. Έπειτα χρειαζόμεθα μίαν ώραν γιά νά 
άλλάξωμε ροΰχα, νά καθαρίσωμε τό πρόσωπόν μας 
άπό τό μακιγιάζ καί νά γυρίσωμε στό σπίτι μας.

Έτσι καταλήγει νά προγευματίζωμε εις τάς 61)2 
τό πρωί καί νά ξανατρώγωμε κατόπιν είς τάς 8 μ.μ.

Μετά τό φαγητόν, έχομε μόλις τόν καιρόν νά με- 
λετήσωμε τόν ρόλον μας γιά τήν έπομένην ήμέραν 
καί νά πέσωμε εις τό κρεββάτι κατακουρασμένες.

Δέν είνε δμως αύτά μόνον... Είς τά 7 χρόνια πού 
έμεινα είς τό Χόλλυγουντ, δέν παρέλειψα ούτε μιά 
φορά τάς καθημερινός άσκήσεις μου τοϋ τραγου
διού. Έχω τόν ιδιαίτερο καθηγητήν μου, μαζί μέ 
τόν όποιον γυμνάζομαι κάθε ήμέραν. Μία ήθοποιός 
τού κινηματογράφου δφείλει νά μελετ$ καί νά έξα- 
σκήτε συνεχώς.

Πρό καιρού, έπί άρκετάς έβδομάδας, έτελείωνα 
τήν έργασίαν τοΰ στούντιο εις τάς 5 1)2 τό άπό
γευμα. Δέν έπήγαινα δμως εις τό σπίτι μου, άλλά 
σέ μίαν αίθουσαν δοκιμών, δπου, μαζί μέ ένα διευ
θυντήν καί μέ μίαν δρχήστραν, έδοκίμαζα έπί 1 ώ
ρα ένα κομμάτι άπό δπερα- Έχρειαζόμουν 18 ώρών 
πρόβες γιά κάθε κομμάτι

Άλλα τραγούδια χρειάζονται περισσοτέρας δό
κιμός καί άλλα δλιγωτέρας. Όλα δμως άπαιτοΰν 
συνεχή καί δύσκολην προγύμνασιν, γιά νά άποδο- 
θοΰν τέλεια.

Ζηλεύετε τά φορέματά μου Άλλά καί έγώ σάς 
ζηλεύω, διότι ντύνεσθε μέ φορέματα ώραϊα καί ά
πλά καί άγοράζετε ένα τό πολύ κάθε μήνα.

Άντιθέτως, μία ήθοποιός εύρίσκεται συνεχώς εις

ΤΟ ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ ΤΗΣ ΓΚΑΡΜΠΟ
Ό ένδεχόμενος γάμος τής Γκρέτα Γκάρμπο 

μέ τόν διάσημον Πολωνόν διευθυντήν όρχή- 
στρας Λεοπόλδον Στοκόψσκυ άπασχολεΐ καί 
πάλιν τούς ένδιαψερομένους καί διά τά οικο
γενειακά τών «άστέρων». Ούτω, ένώ πρό ήμε- 
ρών ό Στοκόψσκυ άποβιβαζόμενος είς Νεάπο- 
λιν δπου έφθασεν έκ Μ. 'Υόρκης, έβεβαίωσε 
τούς δημοσιογράφους δτι τό θρυλούμενον εί- 
δύλλιον μεταξύ αύτοΰ καί τής Γκάρμπο είναι 
άνύπαρκτον—έπεκύρωσε δέ τούς λόγους του 
ή παρουσία τής συζύγου του—τώρα άγγέλλε- 
ται δτι ή Σουηδίς καλλιτέχνις έφθασεν είς Ρώ
μην καί δτι θά κατάλυση είς μίαν έπαυλιν, 
ένοικιασθεΐσαν πρός τοΰτο άπό τόν Στοκόψσκυ.

AAAftl ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Είς τό Ραβέλλο, μικράν παράλιον πόλιν τής Ίτα 

λίας, έπικρατεϊ κατ’ αύτάς μεγάλη κίνησις. ’Ιταλοί 
καί ξένοι δημοσιογράφοι καί πλήθος φωτορεπόρτερς 
έχουν συρρεύσει έκεΐ καί έπιδίδονται είς ένα άδιά- 
κοπο άνθρωποκυνήγι. Υποψήφιον ΘΟμα των είναι ή 
Γκρέτα Γκάρμπο, ή δποία παρά τάς άρχικάς δια
ψεύσεις πρόκειται νά νυμφευθή τόν Πολωνόν διευ
θυντήν δρχήστρας Στοκόψσκυ, διαζευχθέντα τήν 
πρώτην του σύζυγον.

Έν τούτοις ή ήθοποιός καί δ μουσικός είναι άθέ- 
ατοι. Ή ώραιοτάτη έπαυλις, τήν όποιαν ένοικίασεν 
δ Στοκόψσκυ άπό τόν "Άγγλον Ιδιοκτήτην της λόρ
δαν Γκρίμπθροπ, διά νά διέλθη έκεΐ τόν μήνα τοΰ 
μέλιτος, είναι κατάκλειστος. Τό ζεΰγος διεμήνυσεν 
δτι έπιθυμεΐ νά άφεθή ήσυχον είς τήν προγαμιαίαν 
εύτυχίαν του Διότι οί γόμοι δέν έγιναν άκόμη καί 
είναι άγνωστον άν θά γίνουν είς τήν ’Ιταλίαν.

Κανείς δέν κατώρθωσε νά πλησιάση τήν Γκάρμπο 
έκτός τής άδελφής τοΰ Ιδιοκτήτου τής έπαύλεως 
κομήσσης Φρόστ καί μιας καμαριέρας.

Κατ’ άλλας νεωτέρας πληροφορίας έκ Νεαπό- 
λεως, ή έπαυλις είς τήν δποίαν εύρίσκεται ή Γκρέτα 
Γκάρμπο έχει κυκλωθή άπό δημοσιογράφους καί 
φωτορεπόρτερς. Τούτους έδέχθη χθές τό άπόγευμα 
δ συνθέτης Στοκόψσκυ, δ όποιος παρεκάλεσε νά μή 
τοΰ άπευθύνουν έρωτήματα διά τήν Γκάρμπο δεδο_- 
μένου δτι αυτή δέν είναι διατεθειμένη νά δεχθή 
κανένα.

τά χέρια τοΰ ράπτου καί τής μοδίστρας... Γιά κάθε 
φόρεμά της, κάμνει κατά μέσον δρον μισής ώρας 
πρόβες. "Οταν, λοιπόν, είς τό φιλμ «Ρόδα τ’Απρίλη», 
έμφανίζομαι μέ 32 διάφορα φορέματα, σημαίνει δτι δι
έθεσα γιά τής πρόβες των μόνον 16 δλόκληρες ώρες.

Έξ άλλου, τά φορέματα μιας πρωταγωνίστριας 
πρέπει νά ύποβληθοΰν καί σέ φωτογραφικός δόκι
μός. Ή δουλειά αύτή είνε μακρά καί άνιαρωτάτη. 
Ή ήθοποιός περιμένει όρθια είς τό έκτυφλωτικόν 
φώς τών προβολέων, ένώ δ φακός τήν φωτογρα- 
φίζη, γιά νά έξακριβωθή πώς θά φαίνεται τό φό
ρεμά της εις τήν όθόνην. Γιά κάθε φόρεμα, χρειά
ζεται μία ώρα γιά τό ντύσιμο, τήν φωτογράφησιν 
καί τό γδύσιμον Επομένως, γιά τό φιλμ «Ρόδα τ’ 
Απρίλη» διέθεσα έτσι 32 ώρες.

Καί τώρα, δεσποινίς Μαίρη, νομίζω δτι άπήντησα 
είς δλα τά σημεία τοΰ γράμματός σας. Πρέπει νά 
έπεισθήκατε πιά δτι δ δρόμος τοΰ κινηματογράφου 
έχειπερισσότερα άγκάθια παρά τριαντάφυλλα-

Ζαν^τ Μάη Ντόναλτ
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Παραγωγή Terra
ΜΗ ΜΟΥ ΥΠΟΣΧΕΘΗΣ

(Versprich mir nicht)
ΌμιλοΟσα γερμανιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 

Έκμετάλλευσις: Άνζερβός
Γουστόζικο φιλμ τό «Μή μοΰ ύποσχεθής». Ή πα

λιά γνώριμή μας σεναρίστα Τέα φόν Χάρμπου γιά 
νά δώση ένδιαφέρο καί πρωτοτυπία στό σενάριο τό 
παραγεμίζει μέ πολλές άπιθανότητες καί φτιάνει 
τύπους παράδοξους στήν άφέλειά τους καί Ιδανικούς 
στά αισθήματα. Όμως ή ταινία βλέπεται ξεκούρα- 
στα καί τά έλαττώματά της συνηθισμένα στά πε
ρισσότερα φίλμ—περνάνε χωρίς νά σοκάρουν. Ό 
νεαρός σκηνοθέτης καί γνωστός μας, ώς ήθοποιός, 
Βόλφγκανγκ Αιμπενά'ίνερ τή χειρίζεται μέ άρκετή 
εύχέρεια. Ή άλήθεια είναι πώς τό θέμα δέν είχε 
μεγάλες δυσκολίες, πόσοι άλλοι δμως δέν θά πα
ρουσίαζαν άνυπόφορα πράγματα μέ τέτοιο σενάριο! 
Ό Λιμπενάϊνερ δίνει μιά φροντισμένη ταινία, χωρίς 
άνώτερες καί βαθύτερες άξιώσεις, με πολλές σκη
νές χαριτωμένες καί διασκεδαστικές.

Σίγουρα δμως τό καλύτερο προτέρημα τής ται
νίας είναι ή πρωταγωνίστρια. Ή Λουΐζα Οδλλριχ 
είναι περίφημη ώς comedienne, σ" ένα ρόλο τόσο 
διαφορετικό άπ’ τό διπλόν έκεΐνο τών «Σκιών τοΰ 
παρελθόντος·. Έχει τόση συγκίνηση, μιά ήρεμη 
παθητικότητα, μά καί χάρη καί θελκτικότητα ! Είναι 
πάρα πολύ παιδί μά καί πάρα πολύ γυναίκα. Κυ
ρίως δμως πάρα πολύ ήθοποιός, άσφαλώς μιά άπ’ 
τις ύποκριτικές προσωπικότητες τής Γερμανίας. ’Αν
τίθετα δ Βίκτωρ ντέ Κόβα άλλου παιδιαρίζει πολύ, 
άλλοΰ ούρανοβατεΐ όλότελα κΓ άλλοΰ είναι νευρό- 
σπαστο άπελπιστικά φωνακλάδικο. ΤΗταν βέβαια 
κΓ ό ρόλος, μά αύτός συχνά τό παράκανε. Συγκρα
τημένος δ Χάϊνριχ Γκεόργκε.

Τό φίλμ άρεσε σ’ δσους τό είδαν καί σημείωσε 
σχετική έπιτυχία κατά τήν προβολή του στό «Παλ
λάς». Μά^ιο; ΣνΛΛα;

Παραγωγή: Tobis

ΠΑΝΣΙΟΝ ΜΙΜΟΖΑ
(Pension Mimosas)

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

Ή πανσιόν «Μιμόζα» γίνεται θέατρο ένός βουβοΰ 
δράματος: Τρεις άνθρωποι συγκρούονται κεΐ μέσα: 
Ένας ξεστρατισμένος νέος, ένα «χαμένο κορμί», 
ποδχει χωθεί σ’ ένα σωρό βρωμοδουλειές μά τώρα 
άφοσιώνεται στόν μεγάλο έρωτα τής ζωής του. Ό 
'μεγάλος του έρωτας», μιά παριζιάνα κοκότα, πού 
οτή θέση τής καρδιάς έχει χρηματοκιβώτιο. Κι’ ή 
νονά του, ή ίδιοκτήτρια τής πανσιόν, μιά γυναίκα 
μέ μεγάλα αισθήματα, πού είναι κάπ περισσότερο 
—καί κάτι διαφορετικά—άπό μητρικά γιά τόν «άχαΐ- 
ρευτο» βαφτισιμιό της...Ή Ιστορία έχει ένα τέλος 
διόλου άπρόοπτο: Ό «μεγάλος έρωτας» παρατάει 
σύξυλο τόν νεαρό γιά έναν έραστή πιό ταλαντούχο. 
° νέος χάνει στά χαρτιά μερικές χιλιάδες φράγκα 

—πού δέν είναι καί δικές του—, παίζοντας γιά νά 
κερδίση τό χρήμα, πού θά τοΰ ξανάδινε τήν εύτυ
χία. Ή νονά παίζει κΓ αύτή, κερδίζει διαβολεμένα, 
Η® τήν τύχη τών άτζαμήδων καί γυρνάει νά δώση 
στόν άγαπημένο βαφτισιμιό τά λεφτά, πού θά τόν 
σώσουν άπ' τήν άτίμωση. Μά τόν βρίσκει έτοιμοθά- 

νατο—ένα δυό σωληνάρια κινίνης έφτασαν—καί πα
ραστέκεται στις τελευταίες στιγμές του, άκούγον- 
τας τδνομα τοΰ αιώνιου «μεγάλου έρωτα», πού προ
φέρει ό νέος, ξεψυχώντας μέσα στή δίνη τών χαρτο
νομισμάτων, πού ήρθαν, άλίμονο, τόσο άργά !...

Ή σκηνοθεσία έχει δλη τή γνωστή τέχνη τοΰ 
Φεϋντέρ-. Οϊ τύποι είναι άδροί, ή άτμόσφαιρα ζων
τανή. "Εχει δμως καί μερικά έλαττώματα: Τό άδιά- 
κοπο ξετύλιγμα τής ταινίας μέσ’ τούς κλειστούς 
τοίχους κουράζει, ή φωτογραφία δέν είναι παντοΰ 
άψογη. Καί τό έδώ ψαλλίδισμα τοΰ φιλμ τδβλαψε 
δχι λίγο.

Ή Φρανσουάζ Ροζαί είναι σίγουρα ή θριαμβεύ- 
τρια. Ενσαρκώνει περίφημα τή γερασμένη γυναίκα 
μέ τή μεγάλη, τή νεανική καρδιά, πού κΓ αύτές τίς 
μικροαστικές «άρχές» της καταπατάει γιά νά δώση 
τήν εύτυχία στόν άγαπημένο της βαφτισιμιό. Τα
λέντο πολύμορφο καί δημιουργικώτατο έδειξε άλλη 
μιά φορά τήν άξια της. Ό Άλέρμ, μέ τις ύπερβολές 
του πάντα, ήταν ό εύθυμος τόνος. Ό Πώλ Μπερνάρ 
δέ μ’ άρεσε. Οδτε ώς άνθρωπος, ούτε ώς ήθοποιός. 
Δέν είχε έκφράσεις, δραματικότητα, δύναμη. Ή Λίζ 
Ντελαμάρ πολύ λιγώτερο κοκότα άπ’ δσο ήθελε νά 
φαίνεται. Τήν προτιμώ στό «Στίγμα», άπό κάθε 
άποψη, γιατί έδώ κΓ ή δμορφιά της ήταν κακά μα- 
κιγιαρισμένη. (Σημειώστε—κΓ αύτό πρός έπαινό της 
—πώς ή «Pension Mimosas» είναι πολύ παλιότερη 
άπ’ τό «Στίγμα»). Ό Πώλ Άζαΐ, δ Πιέρ Λαμπρύ, 
δ Ραϋμόν Κορντύ πλαισιώνουν ικανοποιητικά τούς 
πρωταγωνιστές.

Έδώ είχε σχετική έπιτυχία, άν καί παίχτηκε 
σ' έβδομάδα «στείρα» γιά τούς κινηματογράφους.

Μάζιος Σνλλας

Παραγωγή Nero Film
Η ΚΡΪΣΙΣ ΕΓΕΛΕΙΩΣΕ

(La crise est finie)
ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «’Αττικόν» 
Έκμετάλλευσις: Άμολ. Βουλγαρίδη καί Α. Ε. Κ. Ε 

καί
Παραγωγή: Venloo

ΑΓΑΠΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΜΑΡΤΡΗ
(L’or dans la rue)

ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα» 
Έκμετάλλευσις: Έμμ. Καλόγηρος

Άν καί δέν έχουν μεγάλη έσωτερική σχέση με· 
ταξύ τους νόμισα καλύτερο νά ένώσω τά δυο αύτά 
φίλμ σ’ ένα σημείωμα. Δέν είναι νέα καί τά δυό. 
ΚΓ αύτό είναι παρηγορητικό γιά τή Νταρριέ, γιατί 
καί τά δύο δέ λένε μεγάλα πράμματα. Προτιμώ 
τήν «Κρίση». Μ’ δλα τ’ άπειρα έλαττώματά της— 
έξωφρενικές άπιθανότητες, κακή φωτογραφία, χειρό
τερο μακιγιάζ—έχει κέφι, μπρίο (τά χρωστάει βέ
βαια στή χείριση τοΰ Ζιόντμακ), είναι κραυγή άνα- 
κουφίσεως γιά τήν άποπνικτική κρίση, πού πίεζε σά 
βραχνάς τά στήθη τοΰ κοσμάκη. Τό σύνολο τοΰ 
κουρελλοθιάσου έχει χρώμα, γοΰστο κΓ είναι χαρι
τωμένα τά τραγουδάκια τοΰ Ζάν Λενουάρ. Τό δεύ
τερο είναι πιό ρηχό: Οί κωμικοτραγικές περιπέτειες 
ένός καταφερτζή, πού «τυλίγει» δλο τόν κόσμο καί 
φυσικά καί μιά χαριτωμένη κοπέλλα. Περιττό νά 
πώ πώς δλα τελειώνουν μέλι-γάλα. Ή σκηνοθεσία 
είναι άρκετά καλή κΓ ή μουσική τοΰ Van Parys κα
λύτερη.

Ή Ντανιέλ Νταρριέ στό πρώτο έχει χάρη πολλή,
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μπρίο, καπρίτσιο Στό δεύτερο είναι σοβαρότερη, 
μέ τή δραματικότητα τής γαλλικής κωμωδίας. "Οσο 
καλή δμως κι’ αν είναι καί στά δυό, πώς νά μάς 
ΐκανοποιήση δταν έχουμε δή τό «Club de femmes», 
τό «Μάγιερλιγκ», τό «Διαβολόπαιδο», τό «Abus de 
confiance»; Ή «Κρίσις» κι’οΐ «’Αγάπες στή Μονμάρ- 
τρη» είναι ευτυχώς πολύ παλιότερά τους καί μεΐς 
δέ θέλουμε νά θυμόμαστε παρά τήν Νταρριέ στήν 
τελευταία της έξέλιξη, δταν έφτασε μέ τό «Abus 
de confiance», στήν ώριμότητα τής τέχνης της. Ο 
Άλμπέρ Πρεζάν παντού παμπόνηρος, άεικίνητος, 
χαριτωμένος. Τό δεύτερο μάλιστα είναι κυρίως δικό 
του έργο.

Γιά τό άθηναϊκό κοινό ή Νταρριέ είν’ ή άγαπη· 
μένη του βεντέττα. Γι’ αύτό καί τά δυό της φίλμς 
μ’ δλη τήν άποκριάτικη «κρίση» τών κινηματογρά- 
φων, έπιασαν άρκετά, Ιδίως τό δεύτερο. Μ. Σνλλας

Παραγωγή London Film

~ ΤΙ ΜΪΠ8ΡΙΙ Τ6Υ 80Τ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙΜίΟΣ
(Dark journey)

'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Κρόνο» 
dubbing

Έκμετάλλευσις: ’Αστάρια Φίλμ

Γιά τό φίλμ αύτό δέ θίχξιζε νά γίνη λόγος άν δέ 
διαπίστωνε ένα θλιβερό γεγονός : Τήν κατάπτωση 
τοΰ Κόνραντ Φάϊτ, ένός μεγάλου κάποτε ήθοποιοΰ. 
Ξενιτεμένος άπ’ τήν πατρίδα του, φιλοξενούμενος 
τής ’Αγγλίας, «γυρίζει» φίλμ, πού σημειώνουν τδνα 
υστερ’ άπ’ τό άλλο τό ξεπεσμό του. Τό «Μυστήριο 
τού 8ου γραφείου» είναι άπ’ τά κοινότερα φίλμ κα
τασκοπείας, χωρίς ούτε μιά στιγμή τέχνης. Κι’ ή 
σκηνοθεσία άσήμαντη—τού Βικτόρ Σαβίλλ κι’ δχι 
τού Κόρντα, δπως διαφημίστηκε—κι’ ή ήθοποιΐα, 
άλλοίμονο, άνάξια λόγου. Πλάϊ στόν Κόνραντ Φάϊτ 
παίζει ή Βίβιαν Λέϊ, ή μις Αγγλία τού 1935, ωραία 
γυναίκα σίγουρα—άν καί πολύ λίγο Άγγλίδα—μά 
δσο γιά ήθοποιός, δχι καί τόσο.

Νά εύχηθή κανείς στόν Κόνραντ Φάϊτ νά ξανα- 
βρή τό παλιό μεγαλείο του ; Φοβάμαι πώς είναι 
πολύ άργά πιά. Ό κατήφορος είναι εύκολος, αλλά 
τό ξαναγύρισμα στήν κορυφή... "Οσο γιά τήν έμπο- 
ρικότητά του τό «Μυστήριο...κλπ.» μόνο σέ λαϊκούς 
κινηματογράφους μπορεί νά έχη κάποια τύχη.

Μάριος Σνλλας

Παραγωγή M.G.M.
Η ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ ΣΚΙΑ

(After the thin Man)
’Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Ρέξ»

dubbing
Έκμετάλλευσις : Μέτρο Φίλμς

Τις άστυνομικές περιπέτειες τού ζεύγους Πάουελ- 
Λόϋ τίς είχαμε γνωρίσει γιά πρώτη φορά προ διε
τίας, άπό τής όθόνης τού κινηματογράφου Κοτο
πούλη (σημερινού «Κρόνος») καί μάς είχε γοητεύσει 
τότε δ πρωτότυπος άστυνομικός, πού λύνει τά 
δυσκολώτερα προβλήματα μεθυσμένος.

Ή νέες περιπέτειες τού συμπαθούς ζεύγους άκο- 
λουθούν τήν παράδοσιν: πολύ χιούμορ, άρκετή πρω
τοτυπία καί ένα μυστηριώδες έγκλημα πού ό ούϊ- 
σκόφίλος ντεντέκτιβ καλείται νά διαφώτιση.

Τό φίλμ δέν είναι τέλειον. Υπάρχει άνάμικτον 
τό καλόν μέ τό κακόν. ’Αλλά παρά τά μειονεκτή- 
ματά του τό έργον είναι άξιόλογον γιατί ξεφεύγει 
άπό τά συνηθισμένα καλούπια. Ό Βάν Ντάϊκ άλ
λωστε, δ άνισος, άλλά πάντοτε άξιοπρόσεκτος σκη
νοθέτης, έχει άναλάβει τήν ρεζί·

"Ολοι οί ήθοποιοί, μ’ έπί κεφαλής τόν Ούΐλλιαμ 

Πάουελ, χαριτωμένον, άλλά όλίγον ύπερβολικόν 
καί τήν ώμορφη καί πικάντικη Μύρνα Λόϋ, είναι 
στούς ρόλους των. —εχωρίζει ή Έλίζα Λάντι σ’ ένα 
δύσκολο καί άχαρι ρόλο. Δέν θάπρεπε νά ξεχά- 
σαυμε καί τόν ”Ασα, ένα έξυπνότατο σκυλλάκι, 
πού μάς διασκεδάζει άρκετά μέ τά καμώματά του.

Συμπέρασμα: ’Αστυνομικόν φίλμ άνισον, άλλά 
ένδιαφέρον, μέ τήν παρακολούθησιν τοΰ δποίου 
περνά κανείς δύο ώρες ξεκούραστες. Ή έμπορικό- 
τητά του γιά τήν έπαρχία είναι άναμφίσβήτητη.

Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή Warner Bros

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΑΝΔΡΕΣ
(Kid Galahad)

‘Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Κρόνο» 
dubbing

Έκμετάλλευσις: Γουώρνερ-Φ. Νάσιοναλ
Είχαμε καιρό νά παρακολουθήσωμε φίλμ τέτιου 

είδους. Ό Αύστριακός σκηνοθέτης Μιχαήλ Κούρτιζ 
φαίνεται δτι έγνώρισε πιά κατά βάθος τήν νοοτρο
πίαν τού Νέου Κόσμου, γιά νά μάς παρουσιάζη 
έργα τόσον παραστατικά τής άμερικανικής ζωής. 
'Η ύπόθεσις έκτυλίσσεται στό περιβάλλον τών άμε- 
ρικανών πυγμάχων καί μάς γνωρίζει μέ πολύ ζων
τάνια καί ρεαλισμό τούς χαρακτηριστικούς τύπους 
καί τά μυστικά τών όργανώσεων τοΰ εύγενοΰς λεγο
μένου σπόρ. Παραλλήλως ή αισθηματικές περιπέτειες 
πού άναμιγνύονται δέν μειώνουν τό ένδιαφέρον. Ιδι
αιτέρως ή μιά έξ αύτών, τής Μπέττυ Νταΐβις μέ τόν 
Ρόμπινσον καί τόν Γουέην Μόρις, χάρις στήν μεγά- 
λην προσωπικότητα τής έρμηνευτρίας γίνεται συναρ
παστική.

Πρωταγωνιστούν ή Μπέττυ Νταΐβις, πάντοτε προ
σωπική καί ένδιαφέρουσα, δ Έντουαρντ Ρόμπινσον, 
δ Χόμπρευ Μπόγκαρτ, σ' ένα τύπο χαρακτηριστικό, 
καί ή νέα «άποκάλυψις» τής Γουώρνερ Γουέην Μόρ· 1 
ρις. Γιά τόν τελευταΐον, πού έχει ήδη μεγάλες έπι- 
τυχίες στήν ’Αμερική, έχομε ώρισμένες έπιφυλάξεις. ' 
Περιμένομε νά τόν δούμε σ’ άλλες δημιουργίες του 
γιά νά τόν κρίνωμε.

Συμπέρασμα: Φίλμ ζωντανό, συναρπαστικό, δυ
νατό· 'Ωρισμένες ύπερβολές καί μερικές κοινοτυ- I 
πίες, δέν καταστρέφουν τήν γενική έντύπωσι. Φίλμ 
πού θά σημειώση στήν έπαρχία άσφαλείς έπιτυχίες.

Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή Paramount

ΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ
(I met him in Paris) 

‘Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 
dubbing

Έκμετάλλευσις : Σκούρας Φίλμς
Μιά χαριτωμένη κομεντί, πού ξεφεύγει άπό τά 

συνηθισμένα καί πού παρακολουθεΐται μ’ ένδιαφέ
ρον άπ’ άρχής μέχρι τέλους. Ό Γουέσλυ Ρούγκλες 
δ σκηνοθέτης, άκολουθεΐ τήν τεχνικήν τού Φράνκ 
Κάπρα καί τού Λιούμπιτς: Χιούμορ άφθονο καί φι- 
νέτσα στίς λεπτομέρειες. Πρέπει νά προσθέσωμε 
άκόμη μερικά γραφικά χιονισμένα τοπεΐα καί τό 
καλό παίξιμο τών ήθοποιών, μ’ έπί κεφαλής τήν νό
στιμη Κλωντέτ Κολμπέρ, τόν Μέλβιν Ντόγκλας καί 
τόν Ρόμπέρτ Γιώγκ.

Τό φίλμ, παρ’ δλον δτι προεβλήθη κατά τήν τε· 
λευταίαν έβδομάδα τών Άπόιρεω, ήρεσεν είς δσους 
τό παρηκολούθησαν. Κρίμα, γιατί τό έργον αύτό 
πού έχει άρκετά προτερήματα, ήτο άξιον καλλιτέ- 
ρας τύχης. Βίων Παπαμιχάλης

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ:

Μέ τόν σάλον τών Άπόκρεω, πού είχε παρασύ
ρει τά πλήθη πρός τίς αίθουσες τοΰ χοροΰ, τά διά
φορα κοσμικά κέντρα καί τίς ταβέρνες τής Πλάκας 
καί τοΰ Ψυρρή, αί έργασίαι τών Κινηματογράφων 
είχαν περιορισθή κατά πολύ. Ήδη δμως, άπό τής 
εισόδου είς τήν περίοδον τής νηστείας καί τών 
προσευχών, βοηθοΰντος τοΰ καιρού καί τών έξαιρε- 
τικά καλών ταινιών πού παντού προβάλλονται καί 
άγγέλεται δτι έν, συνεχεία θά προβληθούν, τά πρά
γματα ήλλαξαν δψιν καί έλπίζεται δτι ή κίνησις θά 
ένταθή, πράγμα πού δλοψύχως εύχόμεθσ.

• * * *
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον, είς τούς κεν

τρικούς κινηματογράφους πρώτης βιζιόν τών ’Αθη
νών, προεβλήθησαν τά κάτωθι έργα, ώς έξής :

Όρφεύς·. 28-6 Μαρτίου «’Αγάπες στή Μονμάρ- 
τρη» μέ τήν Ντανιέλ Νταρριέ καί 7—13 Μαρτίου 
«Στέλλα Ντάλλας» μέ τήν Βαρβάρα Στάνγουϊκ.

Τιτάνια : 28—6 Μαρτίου «Πανσιόν Μιμόζα» μέ τήν 
Φρανσουάζ Ροζέ καί 7—13 ίδίου «Μόνον γιά σένα» 
μέ τόν Μπενζαμϊνο Τζίλλι.

Ρέξ·. 28—6 Μαρτίου «Σκάνδαλον στίς κούρσες» 
μέ ιούς κωμικούς άδελφούς Μάρξ καί 7—13 ίδίου 
«Ρόδα τ’,’Απρίλη» μέ τήν Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ.

Παλλάς: 28—6 Μαρτίου «'Ο μικρούλης τοΰ Παρ
θεναγωγείου» καί 7—13 ίδίου «Μαροκινή βεντέττα» 
μέ τόν Σάρλ Βανέλ.

Σπλέντιτ : 28—6 Μαρτίου «Ό μέγας Πέτρος» διά 
δευτέραν έβδομάδα καί 7—13 ίδίου «Μόνον γιά 
σένα» μέ τόν Τζίλλυ, ταύτοχρόνως μέ τό Τιτάνια.

Αττικόν; 28—6 Μαρτίου «Ή κρίσις έτελείωσε» 
μέ τήν Ντανιέλ Νταρριέ καί 7—13 ίδίου «'Η μασκώτ 
τών λογχοφόρων» μέ τήν μικροΰλαν Σίρλεϋ Τέμπλ.

Πάν&εον : 28—6 Μαρτίου «Ποιον άπ’ τούς τρεις» 
Ρέ τήν,Κλωντέτ Κολμπέρ καί 7—13 ίδίου «Ό Άλή 
μπαμπάς καί ή 1001 νύχτες» μέ τόν "Εντυ Κάντορ.

Κρόνος·. 28—6 Μαρτίου «Χαλύβδινοι άνδρες» μέ 
τόν Έντ. Ρόμπινσον καί 7—13 ίδίου «‘Ανεμοστρόβι
λος ψυχών».

* ♦ *
Κατά, τό παρελθόν δεκαπενθήμερον έπραγματοποιή- 

θησαν υπό τών διαφόρων κεντρικών Κινηματοθεάτρων 
τών Αθηνών α’ προβολής τά κάτωθι εισιτήρια, ώς έξής .

Έβδομάς 21 —27 Φεβροναρίον 1938.
ΤΙΤΑΝΙΑ «Ό Μέγας Πέτρος» (Pierre le Grand), ομι

λούσα ρωσσιστί.
Δευτέρα 21 Φεβρουάριου Εισιτήρια 2888 
Τθίτη 22 » » 2661
Τετάρτη 23 » , 2192
Πέμπτη 24 » , 1650
Παρασκευή 25 » , 1405
Σάββατον 26 » , 1596
Κυριακή 27 » , 2636

Τό δλον » 15028
ΟΡΦΕΥΣ «‘Η ζωή τοΰ ΑΙμιλίου Ζολά» (The life of 

Emil Zola), Πώλ Μιοΰνι.
Αευτέρα 21 Φεβρουάριου Εισιτήρια 1542 
Τοίτη 22 » » 1772
1«ταρτη 23 » » 2016
Πέμπτη 24 » » 1923
ν?ο?σκΒυη 2δ ’ ’ 1592
Σάββατον 26 » » 2189
Κυριακή 27 » « 3846

Τό δλον 14880
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Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 
τοΰ αύτοΰ έργου, καί είς τόν αυτόν 
Κινηματογράφον κατά τήν προγενε- 
στέραν αύτοΰ προβολήν .... 62979

Σύνολον εισιτηρίων 77859

ΡΕΞ «‘Ασύλληπτη σκιά» (After the thin man), 
Λ

Μύρνα 
όϋ.

Δευτέρα 21 Φεβρουάριου Είσιτήρια 2534
Τρίτη 22 » ■» 2007
Τετάρτη 23 » » 1885
Πέμπτη 24 » » 1545
Παρασκευή 25 » » 1377
Σάββατον 26 » » 1720
Κυριακή 27 » 3077

Τό δλον » 14145
ΠΑΛΛΑΣ « Μ ή μοΰ ύποσχεθής» (Versprich mir nichts),

Λουιζα Οΰλριχ.
Δευτέρα 21 Φεβρουάριου Είσιτήρια 1098
Τρίτη 22 » 1204
Τετάρτη 23 > 1397
Πέμπτη 24 » 1080
Παρασκευή 25 » 1064
Σάββατον 26 » 1258
Κυριακή 27 > 1951

Τό δλον 9052

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ό μέγας Πέτρος» (Pierre le Grand), δμι-
λοΰσα ρωσσιστί.

Δευτέρα 21 Φεβρουάριου Εισιτήρια 1368
Τρίτη 22 » » 1184
Τετάρτη 23 » > 1173
Πέμπτη 24 •Φ 838
Παρασκευή 25 γ » 643
Σάββατον 26 » » 902
Κυριακή 27 » 1516

Τό δλον 7624
Είσιτήρια πραγματοποιηθέντα κα-

τα τήν ταύτοχροχον προβολήν τοΰαύ-
τοΰ έργου 
«Τιτάνια»

είς τόν Κινηματογράφον
15028

Συνολον Εισιτηρίων 22652

ΑΤΤΙΚΟΝ «Νέμεσις» (Fury), Μύρνα Λόϋ.
Δευτέρα 21 Φεβρουάριου Είσιτήρια 822
Τρίτη 22 » > 887
Τετάρτη 23 * 964
Πέμπτη 24 » 981
Παρασκευή 25 > » 838
Σάββατον 26 » > 990
Κυριακή 27 » » 1761

Συνολον 7.243
ΠΑΝΘΕΟΝ «Κατηγορουμένη έγέρθητι» (Accused), Ντο-

λορές ντέλ Ρίο.
Δευτέρα 21 Φεβρουάριου Είσιτήρια 1103
Τρίτη 22 1233
Τετάρτη 23 » 1429
Πέμπτη 24 > 1092
Παρασκευή 25 » 1079
Σάββατον 26 > 1330
Κυριακή 27 > 2222

Τό δλσν 9488
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ΚΡΟΝΟΣ «Μυστικόν 8ου γραφείου κατασκοπείας (Dark
journey), Κόνρατ Φόίτ.

Δεύτερα 21 Φεβρουάριου Εισιτήρια 1586
Τρίτη 22 » » 1482
Τετάρτη 23 » > 1575
Πέμπτη 21 » » 1189
Παρασκευή 25 » » 1190
Σάββατον 26 > 1269
Κυριακή 27 » > 2569

Τό δλον 10860
Έβδομάς 28—6 Μαρτίου 1938

ΤΙΤΑΝΙΑ «Πανσιόν Μιμόζα» (Pension Mimosas), Φραν

Δευτέρα 28 Φεβρουάριου
σουάζ Ροζέ.

Εισιτήρια 1077
Τρίτη 1 Μαρτίου > 1228
Τετάρτη 2 » » 1133
Πέμπτη 3 » > 1020
Παρασκευή 4 > » 899
Σάββατον 5 » > 954
Κυριακή 6 » » 1050

Τό δλον Α 7361
ΟΡΦΕΥΣ « Άγάπες στή Μονμάρτρη» (L’or dans la rue),

Ντανιέλ Νταρριί!—Άλ· Πρεζάν.
Δευτέρα 28 Φεβρουάριου Εισιτήρια 2286
Τρίτη 1 Μαρτίου > 2235
Τετάρτη 2 > » 2035
Πέμπτη 3 > » 1847
Παρασκευή 4 > » 1727
Σάββατον 5 > > 1970
Κυριακή 6 » » 2169

Σύνολον 14269
ΡΕΞ «Σκάνδαλον στίς κοΰρσες» (Day at the races), Κω-

Δευτέρα 28
μικοί Μάρξ.

Φεβρουάριου Εισιτήρια 2047
Τρίτη 1 Μαρτίου > 1889
Τετάρτη 2 » 1716
Πέμπτη 3 » » 1568
Παρασκευή 4 » » 1452
Σάββατον 5 » » 1916
Κυριακή 6 » » 2904

Τό δλον » 13492
ΠΑΑΛΑΣ «Ό μικρούλης τοΰ Παρθεναγωγείου»(Εε mioche)

Λουσιέν Μπαροΰ.
Δευτέρα 28 Φεβρουάριου Εισιτήρια 1592
Τρίτη 1 Μαρτίου » 1743
Τετάρτη 2 » » 1776
Πέμπτη 3 » 1488
Παρασκευή 4 » » 1601
Σάββατον 5 » » 1995
Κυριακή 6

Τό δλον
» 2440

12635
ΑΤΤΙ,ΚΟΝ «Ή κρίσις έτελείωσε» (La crise est finie), 

Ντανιέλ Νταρριέ—Πρεζάν.
Δευτέρα 28 Φεβρουάριου Εισιτήρια 1321
τρίτη 1 Μαρτίου » 1324
Τετάρτη 2 » » 1267
Πέμπτη 3 > » 1017
Παρασκευή 4 » 938
Σάββατον 5 > » 1043
Κυριακή 6

Τό δλον
» 1516

8426
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ό Μέγας Πέτρος» (Pierre le Grand), β’ 

έβδομάς.
Λευτέρα 28 Φεβρουάριου Εισιτήρια 530
Τρίτη 1 Μαρτίου » 715
Τετάρτη 2 > • 690
Πέμπτη 3 » » 589
Παρασκευή 4 » » 573
Σάββατον 5 » » 755
Κυριακή 6

Τό δλον
» 1508

5360

Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα τήν 
παρελθοΰσαν εβδομάδα κατά τήν ταυ
τόχρονον προβολήν του είς τούς Κινη
ματογράφους «Σπλέντιτ» και «Τιτάνια». . . 22652

Σύνολον Είσιτήρίων 28012
ΠΑΝΘΕΟΝ «Ποιον άπ’τοϋς τρεις» (I met him in Paris), 

Κλωντέτ Κολμπέρ.
Δευτέρα 28 Φεβρουάριου Εισιτήρια 55^
Τρίτη 1 Μαρτίου » 61J
Τετάρτη 2 • » » 65°
Πέμπτη 3 » » 70®
Παρασκευή 4 » » 720
Σάββατον 5 » > 813
Κυριακή 6 » » 1079

Τό δλον 5178
ΚΡΌΝΟΣ «Χαλύβδινοι άνδρες» (Kid Galahad), Μπαΐτη

Νταΐβις.
Δευτέρα 28 Φεβρουάριου Εισιτήρια 973
Τρίτη 1 Μαρτίου » 1092
Τετάρτη 2 » » 1044
Πέμπτη 3 » » 1010
Παρασκευή 4 » » 847
Σάββατον 5 > » 862
Κυριακή 6 » » 1367

Τό δλον 7195
Μετά δεκαήμερον παραμονήν ένταΰθα καί άφοΰ 

έμελέτησε τά ζητήματα τής «Φόξ ΦΙλμς Ελλάς» 
Α.Ε. άνεχώρησε μεταβαΐνων είς Παρισίους δ έκ τών 
νομικών συμβούλων τής «Φόξ ΦΙλμς Corp.» κ. Βάν- 
σον. Σχετικώς μέ τά πορίσματα εις τά όποια κατέ- 
ληξεν ό κ. Βάνσον δέν άνεκοινώθη έπισήμως τίποτε 
άπολύτως. Πάντως δσα έκ διαδόσεων έγνώσθησαν 
άφήνουν νά πιστευθή σοβαρώς, δτι ή ύπόθεσις θά 
λήξη αισίως, ίκανοποιουμένων δλων τών έχόντων 
λαβεϊν παρά τής 'Ελληνικής Φόξ, ήτις μετά τούτο 
άσφαλώς θά διαλυθή, ώς μή ύπάρχοντος λόγου δια- 
τηρήσεώς της. ** * f

Τήν προπαρελθοΰσαν Πέμπτην Αφίχθη είς 
τήν πάλιν μας δπου παρέμεινε έπί πενθήμερον 
ό καλλιτέχνης τοϋ Κινηματογράφου Πώλ Μιοϋνι 
μετά τής συζύγου του. Τόν έκλεκιόν καλλιτέ
χνην ύπεδέχθησαν έπί τοΰ άτμοπλοίου δ διβ«- 
θυντής τής αΓου&ρνερ Μπρός-Φέρστ Νάσιο- 
ναλ* κ. Βίκτωρ Μιχαηλίδης καί πλήθος θαυ
μαστών έκ τοϋ καλλιτεχνικού Ιδίως κόσμου.

Ό καλλιτέχνης δστις κατέλυοε είς τό Ξενο- 
δοχεΐον τής «Μεγάλης Βρεττανίας», έπεβκέφθη 
διάφορα Αξιοθέατα μέρη τής πόλεώς μας, τήν 
δέ παρελθοδσαν Δευτέραν έδέχθη είς τά γρα- 
φεϊατής «ΓουΛρνερ Μπρός» πλήθος θαυμαστών 
του, τήν έιπέραν δέ τής αύτής ήμέρας άνεχώρη- 
σεν έξ ’Αθηνών πρός συνέχισιν τής άνά τόν 
κόσμον καλλιτεχνικής περιοδείας του.

***
Καθ’ ά πληροψορούμεθα ή έταιρία κινηματογρα

φικών ταινιών «Άνζερβός», έπεκτείνουσα τόν κύκλον 
τών έργασιών της, έκτος τών γερμανικών και άλ
λων ταινιών ποΰ μέχρι τοϋδε ήγόραζεν, έξησφάλισε 
τάς παραγωγός τριών έτών—1936-37, 1937-38 καί 
1938-39 —τής άμερικανικής έταιρίας Columbia, εις άς 
περιλαμβάνονται μεταξύ τών άλλων έκλεκτών έρ
γων, ή μεγάλη ταινία «Χαμένος δρίζων (Lost hori
zon) τοΰ σκηνοθέτου Φράνκ Κάπρα, ήτις έκίνησε τό 
παγκόσμιον ένδιαφέρον διά τήν κολοσσιαίαν της 

σκηνοθεσίαν και έσημείωσε ρεκόρ εισπράξεων είς 
τήν’Αγγλίαν, δύο ταινίαι μέ τήν Γκρέϊς Μούρ, μία 
μέ τήν Ντολόρες ντέλ Ρίο ναυτικής ύποθέσεως καί 
δύο ταινίαι μέ τήν συμπαθή καλλιτέχνιδα Ίρέν Ντάν 
έκ τών όποιων ή μέ τόν τίτλον «Ή τρέλλες τής 
θεοδώρας» (Theodora goes wild) λόγω τής μεγάλης 
έπιτυχίας της εις τήν άγγλικήν βερσιόν, έντουμπλαρί- 
σθη καί εις τήν γαλλικήν καί τήν γερμανικήν γλώσσαν. 
‘Υπό τάς προϋποθέσεις αύτάς, οικοθεν νοείται δτι ή 
έταιρία Άνξερβό; έξελίσσεται είς Ινα άπό τούς ση- 
μαντικωτέρους παράγοντας τοϋ κινηματογραφικού 
μας κύκλου.

***
Έν σχέσει μέ τήν άναγραφεΐσαν είς τό προπα- 

ρελθόν τεύχος πληροφορίαν, δτι δ θερινός Κινημα
τογράφος ‘Αθήνα δέν θά έλειτουργούσε έφέτος 
λόγω πωλήσεως τοΰ οικοπέδου, δ κ. Μιχ- Άνέστης 
διευθυντής τού έν λόγτρ κινηματογράφου δι' έπιστο- 
λής του μάς παρακαλεΐ νά διαψεύσωμεν τήν πληρο
φορίαν αυτήν ώς άνυπόστατον, δεδομένου δτι ύφί- 
σταται μεταξύ αύτοΰ καί τής ίδιοκτητρίας τοΰ οικο
πέδου κ. Καρτάλη μακροχρόνιον ένοικιαστήριον 
συμβόλαιον. * * *

Ή χορευτική έσπερΐς τής «Πανελληνίου Ένώ- 
σεως Υπαλλήλων Κινηματογραφικών Επιχειρήσεων, 
(ΠΕ Υ.Κ.Ε.), πού έδόθη τήν παρελθοΰσαν Τρίτην, 
Ιην όδεύοντος είς τήν αίθουσαν τοΰ θεάτρου Κεν
τρικόν, ύπήρξεν μία άπό τάς πλέον έπιτυχεΐς τής 
περιόδου τών Άπόκρεω. Διότι καί κόσμον πολύν 
καί έκλεκτόν συνεκέντρωσε καί άτραξιόν παρου
σίασε έπιτυχεΐς—μεταξύ τών όποιων καί ή έμφάνι- 
σις τών γνωστών «αστέρων» τοΰ έλαφροΰ μουσικού 
μας θεάτρου Δίδων Καλουτά—καί εύθυμία δπήρξε 
καί τάξις άπόλυτος έπεκράτησε.

’Ακριβώς δέ ή έπιτυχία αύτή μάς φέρει στή 
μνήμη, δχι χωρίς πικρίαν, τά χάλια τής χοροεσπε
ρίδας πού πρό έτών έδωκεν ή Π.Ε.Κ., οπότε καί αί 
διαφημίσεις πού έγένοντο είς τάς έφημερίδας έμει- 
νον άπλήρωτοι καί ή άξια τοϋ ποζιτΐφ καί νεγκατίφ 
πού έχρησιμοποιήθη διά τό «γύρισμα» τής ταινίας 
τοΰ χορού άνεξόφλητος.

Έν πάσει περιπτώσει τά γινόμενα ούκ άπογί- 
γνονται. Έφ’ δσον δμως, προχθές άκόμη, έγένετο 
συζήτησις διά τήν έξεύρεσιν τρόπου αύξήσεως τών 
πόρων τής Π.Ε.Κ. διά τήν στέγασίν της κλ.π. διατί 
δέν έλήφθη άπόφασις διοργανώσεως μιάς χορευτι 
κής έσπερίδος, άν δχι διά τήν διάρκειαν τών Άπό- 
κρεω, ^τουλάχιστον διά τό Μί-Καρέμ ; Τό Συμβού
λων τών Εννέα τής Π.Ε.Κ. άς τό έχη ύπ’ δψει του 
διά τό μέλλον. Μέ μόνην τήν διαφοράν, δτι διά νά 
μή έπαναληφθή ή γκάφα τού παρελθόντος άς ζη
τήση τήν δργανωτικήν τής έσπερίδος έπιτροπήν άπό 
τα μέλη τής Π.Ε.Υ.Κ-Ε.

Τέλος, άπευθύνοντες τά συγχαρητήριά μας πρός 
τήν Π.Ε..Υ.Κ.Ε. διά τήν άπόλυτον έπιτυχίαν τής έ
σπερίδος της, θά τήν παρακαλέσωμεν νά μάς λύση 
μίαν άπορίαν.
, Τί έσήμαινε αύτό τό ύπογραμμισμένο καί χτυπη 

τότατο 'Ανωτέρων ύπαλλήλων πού ψιγουράριζε στά 
προγράμματά της ; Μήπως νά κάμη τήν διαστολήν 
°τι δ_έν έπρόκειτο περί τοΰ έκ ταξιθετριών προσω
πικού, -πού άνήγγειλε δτι δίδει έπίσης χορόν ; ”Αν 
ναί, τότε πάμε πάσο.

ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Πείρο» εΰς

Σπλίντίτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ντάμα Πίκα» κα' 
«Πέτρος ό μέγας».
... ““λλάς, Προεβλήθησαν τά έργα < Ή δεσποινίς μαμά 
μου» καί «Κοντοττιέρ·».
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Χά'ί Αά'ίφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πρίγκηψ τοϋ 
μεσονυκτίου» καί «Άρραβών μετ’ έμποδίων».

Καπιτόλ Προεβλήθησαν τά έργα «Σέρλοκ Χόλμς» καί 
- Τόβαριτς».

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Υπόγειος θάνατος» καί 
«Φωτιές στήν Κίνα».

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Υπόγειος θάνατος» 
καί - Φωτιές στήν Κίνα».

Βαλκάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Δόσ’ μου αύτή 
τή νύχτα» καί «ΟΙ δύο μικροΰλες».

Καλιφόρνια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η ζωή τοϋ 
Αίμ. Ζολί» καϊ «Γό σπήτι τοΰ μυστηρίου».

Φοίβος (Ταμπούρια). Προεβλήθησαν τά έργα «Ψυχές 
στή θάλασσα» καί «Στήν υπηρεσία τής Γαλλίας».

Όρφεύς (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα «Ή 
κόκκινη χορεύτρια» καί «Μπροστά στό ικρίωμα».

ΈκλαΙρ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα «Κα- 
πιταίν Μπλοΰντ» καί «‘Ο κόσμος αλλάζει».

‘Απόλλων (Ν- Κοκκινιάς) Προεβλήθησαν τα έργα «Οΐ 
δύο μικρούλες» καί «Χατζή Μουράτ».

Κρυστάλ (Ν. Κοκκινιάς) Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο 
κόμης Όπλιγκαντό» καί «Σκιπίων ό άφρικανός».

Γκρίκα (Ν. Φαλήρου). Προεβλήθησαν τά έργα «Πε· 
ριμένοντας τήν αυγή» καί «Παλίρροια καί άμπωτις», 
Οεσσαλονίκπ

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό καρνέ τοϋ χο
ρού», «Ή δεσποινίς μαμά μου», «‘Ο έβδομος ουρανός» 
καί «Τό μυθιστόρημα ένός απόρου νέου».

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «ΟΙ δαίμονες τών 
κυμάτων», «Οί πρωταθληταί τής γκάφας», «‘Ελένη», «Τό 
στίγμα» καί «Μέ τό χαμόγελο».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Νυχτερίδα», «Ντάμα 
Πίκα», «Οί δύο μικρούλες» καί «Φανή "έλσλερ»,.

ΙΙαλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Νοσταλγία», «Ή 
κόκκινη χορεύτρια» καί «Παληάτσι».

Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Άρλέτ και οί μπα
μπάδες της», «‘Ο κόσμος αλλάζει», «Τα μυστήρια τής 
Σταμποΰλ» καί «Μαμά Κολιμπρί».

Άλκαξάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Στιγματισμένες 
γυναίκες», «Παράδεισος» τών γυναικών», «Στην υπηρε
σία τής Γαλλίας» καί «’Εθελονταί τοϋ θανάτου».

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαύρη λεγ^εών» 
«’Επί τέλους μόνοι», «Ρωμαίος καί Ίουλιέτα», «‘Ο ηρωι
κός σκΰλλος Ταρζάν», «Ό Ιππότης χωρίς πανοπλίαν», 
«Τό τελευταίο τραίνο άπ’τή Μαδρίτη», «Διπλοΰν έγκλημα 
τής γραμμής Μαζινό» καί «Ή λέσχη τοΰ μεσονυκτίου».,

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ιππότης χωρίς 
πανοπλίαν», «Ταρζάν τό ήρωϊκό σκυλλί», «Έκδίκησις 
κάου μπόι», «Αθλητής τζέντλεμεν», «Ό άνθρωπος 
σκιά», «Ληστής καί κάου μπόι» καί Τζέϊμς Κάγκνεϋ’

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαριέττα», Βαμ 
μένο πέπλο», «Βέρα Ίβανόβνα», «Θάλασσες τής Κίνας», 
«Σονάτα Κρόϋτσερ», «‘Ο γαλάζιος Δούναβις» και Πέερ 
Γκύντ».

’Εθνικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Γυμνές γυναίκες», 
«‘Ο λευκός άγγελος», «Σονάτα Κρόϋτσερ», «Ό κήπος τοΰ 
’Αλλάχ» καί «Ό φόβος».

"Ιλιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ζίγκφελδ», «Τσάρικη 
μυστική υπηρεσία», «Ό Σαρλώ αστυνομικός», ^«Πτωχό 
πλουσιοκόριτσο», «Ταξεΐδι στό Χόλλυγγουντ», «“Ανθρω
ποι έν πολέμιο», «Ροζ Μαρί» καί «Τό μυστικόν τοΰ μπλέ 
δωματίου».

Κνβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα «Κόκκινη τσαρίνα», 
«‘Ο αετός τών θαλασσών», ' Οί δύο μάγγες», «Σερενάτα 
Σοΰμπερ», «Σκιά τοΰ αετού», «Βοσνιακοί έρωτες».

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό πράσινο ντό
μινο», «Σιδερένια γροθιά», «Σκάνδαλο στήν "Όπερα», 
«Μέλλουσα ζωή», «Ή μαύρη λεγεών», «Στέλλα Πάρις», 
«Σονάτα Κρόϋτζερ» καί «Κυνήγι στους αιθέρας».

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο δόκτωρ Επα
μεινώνδας», «Μαζούρκα», «Ματωμένες όχθες», «Βοσνια- 
κοί έρωτες» καί Ρωσσική θύελλα».

Φοϊνιξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Βέρα Ίβανόβνα»



1* «ΚIΝΗΜΛ.ΤΟΓΡ ΑΦ1ΚΟΣ ΑΣΤΗΡ>

«Δέν είμαι έ/ώ δ ένοχο;», «Πέερ Γκύντ», «Ό δρόμος 
τών αετών», «Ό μικρός ήρως», «ΟΙ λογχοφόροι τής Βεγ
γάλης» καί «Σόζ μπίρ, 'Αλλάχ μπίρ».
Βόλος

‘Δχίλλειον. Προεβλήθηοαν τά έργα «ΟΙ δαίμονες τών 
κυμάτων», «Παντρεύω τή μαμά μου», «"Ενα δράμα στό 
Πεκίνο», ζ«Ή Άρλέτ καί οί μπαμπάδες της», «Μανέζ» 
καί «Μποέμ».

Τιτάνια. Προεβλήθηοαν τά έργα «Λογχοφόρος Κατά
σκοπος», «Ή ιστορία γράφεται τή νύχτα», «Χαμπανέρα», 
«Μπροστά στο Ικρίωμα», «Ή πριγκήπιοσα τής Ζούγκλας» 
καί «Παλίρροια καί "Αμπωτις».

Απόλλων-Κύματα. Προεβλήθηοαν τά έργα «‘Η νήσος 
τοΰ διαβόλου», «Τό λιμάνι τών πειρατών», «Στά χείλη 
τής στιγμής», «Ό βασιλεύς τών αγρίων», «Γυναίκα σέ 
κίνδυνο», «’Ατρόμητος αεροπόρος» καί «Τό έγκλημα τοΰ 
Ιατροΰ Κρέσπι». Κ. Κ.
Λαμία

ΣΓανελλήνιον, Προεβλήθηοαν τά έργα «Δέν είμαστε 
παιδιά», «Νανά», «Ινκόγκνιτο», «’Αγνή Σουζάνα», ή ται
νία τών γάμων τής A. Β. Υ. τοΰ Διαδόχου, «Ανήσυχες 
ψυχές», «Ή άγνωστη», «Πόρτ Άρθούρ», «Μποέμ», «Πα 
τριώται», «"Ανθρωπος ΰπό τήν γέφυραν», «Τό κορίτσι 
μιάς νύχτας», «Πρίν άπό τό ήλιοβασίλεμμα», «Ό Δήμιος», 
«Έπανάστασις στά χαρακώματα» καί «Στιγματισμένες γυ
ναίκες».

Τιτάνια. Προεβλήθηοαν τά έργα «Τό ξύπνημα», «Στά 
βάθη τής ζούγκλας», «Παντρεύω τή μαμά μου»,«8Ο.8·» 
ή ταινία τών γάμων τοΰ πρίγκηπος Διαδόχου, «Γκολέμ», 
«Ξαναγύρισε», «Ή κυρία μέ τάς καμελίας», «Ή κόρη 
τοΰ Δράκουλα», «Μικρή Κατερινοΰλα», «‘Ο τρελλός αε
ροπόρος», «Ό πύργος τοΰ διαβόλου», «Σαγκάϊ» καί «‘Η 
χαραυγή τής δόξης» Κωστομητσόπουλος
’Aypiviev

Τιτάνια. Προεβλήθηοαν τά έργα «‘Υπό τό βλέμμα τοΰ 
Βούδδα», «Ή έπέλασις τής έλαφράς Ταξιαρχίας», «‘Υπό 
τήν σκιάν τής λαιμητόμου», «Σύζυγος εναντίον δάκτυλο- 
γράφου», «Λουί Παστέρ», «Οι λογχοφόροι τής Βεγγάλης», 
«Σταυροφορίαι», «’Επιφυλακή», «Ή τίγρις τής Βεγγάλης», 

.«"Ενας μυστηριώδης φόνος», «Δαίμονες τών κυμάτων», 
«Τό πράσινο φώς», «Ή ζωή τοΰ Παστέρ», «Γκολέμ», 
«Μπέν Χούρ», «Τά δύο ορφανά» καί «‘Η κυρία μέ τάς 
καμελίας» μέ τήν Γκάρμπο.

Διονύσια Προεβλήθηοαν τά έργα «Έγκλημα καί τι
μωρία», «Μάνυα», «Βαρκαρόλα», «‘Η Βασίλισσα Βικτω
ρία», «’Αντίο νεότης», «Μαζούρκα», «Ή κυρία μέ τάς 
καμελίας»,«Τό δράμα τοΰ Μάγιερλιγκ», «Λουκρητία Βορ- 
γία», «ΟΙ "Αθλιοι», «Ήμερολόγιον μιας ερωτευμένης», 
«Τό μυστικόν τοΰ λοχαγοΰ τών οΰσσάρων» καί «Αί δύο 
όρφαναί». Χατζηγεωργίου
"Αρτα

Τιτάνια. Προεβλήθηοαν τά έργα "Ενα τραγούδι άπ’ 
τή Βιέννη», «Ύπό τήν σκιάν τής λαιμητόμου», «Γυναί
κες πολυτελείας», «Μιχαήλ Στρογκώφ», «Είμαι ένας δρα- 
πέτης», «Τό καμπαρέ τών ονείρων», «Όνειρον θερινής 
νυκτός», «Τό έγκλημα ένός άθώου», «‘Ο κλέπτης», «Οί 
"Αθλιοι», «Μιά γυναίκα ένας θρόνος», «‘Η ζωή τοΰ 
Ζολά», «Γιατί νά δουλεύουμε», «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα», 
«Μαριέττα», «Μπέν Χούρ», «Θείο τραγούδι» καί «‘Υ
γρός τάφος».

Όρφεΰς. Προεβλήθηοαν τά έργα «Νοκτοΰρνο», «Μιά 
γυναίκα πού ξέρει τί θέλει», «Καπειάν Βρυκόλακας», 
«Ή Έπιφαλακή», «Ραγισμένες καρδιές», «Μπαμποΰνα», 
«Ή κόρη τοΰ επαναστάτη , «Είδύλλιον στό Βόλγα», 
«Τόπο στά νειάτα», «Μιά σκιά πού κατηγορεί», «Μπέλ- 
λα Ντόνα», «Τό ήμερολόγών μιας ερωτευμένης», «Τό βα
σιλικόν βαλς», «Ό κουρσάρος τών θαλασσών», «Άς ζή- 
σουμε άπόψε» καί «Λουκρητία Βοργία». Καρέλας 
'Ιωάννινα

Τιτάνια. Προεβλήθηοαν τά έργα «‘Ο δρόμος πρός τήν

δόξαν», «’Ερωτικό κακτέϊγ», Σκιές πού περνούν», «Άς 
ζήσουμε άπόψε», «‘Η πόλις τής αμαρτίας», «‘Αγαπώ δλες 
τής γυναίκες», «Ναυτική παρέλαοις», «Λέσχη κοριτσιών», 
«Πρίν άπ' τό ήλιοβασίλευμα», «Ύπό τήν σκιάν τής λαι
μητόμου», «Μάνυα», «Ψυχές στή θάλασσα», «Ό στρατη 
γός πέθανε τήν αυγή», «Νέα Άτλαντίς», - Μιά γυναίκα 
ένας θρόνος», «’Αγνή Σουζάνα», «Έπανάστασις στό 
Πεκίνο» καί «‘Η άγνωστη».

Ρέξ. Προεβλήθηοαν τά έργα «Στήν κόλασι τής ζούγ 
κλας», «Ή πριγκήπιοσα Νάντια», «Δεσποινίς προϊστα' 
μένη», «‘Η τίγρις τής Βεγγάλης», «‘Υπόγειος Θάνατος»· 
«Γκολέμ», «Ή χαραυγή τής δόξης», «Μετά τήν άνάκρι* 
σιν», «Νιμπελοΰγκει», «Πΰρ!», «Στιγματισμένες γυναΐ’ 
κες», «Ή ζωή τού Αιμίλιου Ζολά» καί «Ό πρίγκηψ τού 
μεσονυκτίου». Β. Κολβάτσος
Αΐγιον

‘Λνάπλασις. Προεβλήθηοαν τά έργα «Μιχαήλ Στρογ
κώφ» μέ μεγάλην επιτυχίαν, «'Αποστολή κινδύνου», «Ή 
αμαρτία μου», «Κλεοπάτρα» μετά μεγάλης επιτυχίας, «Αύ- 
τοκρατορικό ρομάντσο», «Τόμ ό άνεμοστρόβιλος», «Σταυ
ροφορία, > μετ' έπιτυχίας, «Ό λύκος τοΰ Λονδίνου», «‘Ο 
μικρός ’Ιάκωβος», «Κίνδυνος πλοίου», «Δεσποινίς Μό- 
ζαρτ», «‘Ο Μήτρος καί ή Μάρω», ή ταινία τών γάμων 
τού Διαδόχου, ή κηδεία τοΰ πρίγκηπος Νικαλάου, «‘Ο 
πόθος» καί «Ό λυκάνθρωπος».

Μπούφαλο. Προεβλήθηοαν τά έργα «Τραγωδία ένός 
πατέρα», «Σκιές πού πε.νοΰν», «Τό δράμα τοΰ Μάγιερ- 
λιγκ», «Ό δρόμος πρός δυσμάς», «Ναυτική παρέλασις», 
«ΟΙ δυο μάγγες» καί οί γάμοι τοΰ Διαδόχου.

Καρβέλας
Κανιά

Πάν&εον. Προεβλήθηοαν τά έργα «‘Ο φόβος», «Τό 
σπήτι τοΰ μυστηρίου», «Μιά νύχτα στή Μόσχα», «Ούγ- 
γαρέζικο αίμα», «Φροελάϊν Λίλλι», «"Αγριο φορτίο», «Τό 
δράμα τοΰ Μάγιερλιγκ», «Ξαναγύρισε», «Πΰρ», «Τό με
γάλο μυστικό», «’Ανήσυχες ψυχές», «Καράγκα», «Τό δια
βολόπαιδο», «Πόρτ Άρθούρ», «Είς τήν υπηρεσίαν τής 
Γαλλίας», ή στέψις τοΰ Διαδόχου, «Ένώ διαβαίνει ή 
ζωή» καί «‘Η χρυσή πεταλοΰδα».

’Ολύμπια. Προεβλήθηοαν τά έργα «Σύζυγος εναν
τίον δακτυλογράφου», «Τό ξύπνημα», «Πέερ Γκύντ», «‘Ο 
μικρός λόρδος», «Στοιχειωμένος θησαυρός», «’Επικίνδυνη 
γυναίκα», «‘Η πόλις τρομοκρατείται», «Ύπό τήν σκιάν 
τής λαιμητόμου», «Πανάμ», «Λευκοί σκλάβοι», «Πάντα 
νικητής», «Ή έπέλασις τής Έλαφράς ταξιαρχίας», «Γυ
ναίκα σέ κίνδυνο», «"Ενας άνδρας μέ καρδιά», «‘Ο στρα
τηγός πέθανε τήν αΰγή» καί «Ύπό τήν πορφύραν».

Κλάρκ
'Ηράκλειον

Πονλαχάχη. Προεβλήθηοαν τά φίλμ «Πόρτ-Άρθούρ», 
«‘Η νήσος τοΰ δόκτωρος Μορώ», «'Αδελφοί Καραμαζώφ», 
«Ό κοντρολέρ τών βαγκόνλί» καί «Ό στρατηγός πέθανε 
τήν αΰγή».

Μινωα. Προεβλήθηοαν τά έργα «Μιά έπικίνδυνη γυ
ναίκα», «‘Η πόλις τής αμαρτίας», «‘Η κυρία μέ τάς κα
μελίας· μέ τήν Γκάρμπο, «Κυνηγημένη πεταλούδα», 
«Μπαλλάντα», «Βωβά χείλη», «Ό χορός είν’ ή ζωή μου», 
καί «Ό περιπλανώμενος νεκρός».
Δράμα

‘Αττικόν. Προεβλήθηοαν τά έργα «Χάρισε μου τή βρα- 
δυά σου», ή ταινία τής κηδείας τοΰ πρίγκηπος Νικολάου, 
«Πόρτ Άρθούρ», «Έννάτη συμφωνία τοΰ Μπετόβεν», 
«Μόσχα - Σσγκάη» καί «Στιγματισμένες γυναίκες».

Μέγας. Προεβλήθηοαν τά έργα «Ό κήπος τοΰ ’Αλ
λάχ», «Ζίγκφελδ» καί «Έγκλημα ή αυτοκτονία» ύπέρ τοΰ 
Έθνικοΰ έργατοϋααλληλικοΰ Κέντρου Δράμας, ύπό τήν 
προστασίαν τοΰ Γεν. Διοικητοΰ κ. Κάβδα.

Γίάν&εον. Προεβλήθηοαν τά έργα «Πρίν άπ* τό ήλιο
βασίλεμμα» μέ επιτυχίαν, «‘Ο άνθρωπος τοΰ θανάτου», 
Ξανθή καπετάνισσα καί «Νύχτες άγωνίας».

Γοριόάρης
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ΕΝΤΟΣ TOY ΜΑΡΤΙΟΥ
άπό τής όθόνης ένός τών μεγαλυτέρων ’Αθηναϊκών Κινηματογράφων 

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΙΝΙΑ 
τοΰ πειό αγαπημένου ήθοποιοΰ τής έποχής μας

ΕΡΡΟΑ ΦΛΥΝΝ
καί τής ξανθής γόησσας ΤΖΟΑΝ ΜΠΛΟΝΤΕΑ

ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΟΝΔΡΕΙΑ
(Προσωρινός τίτλος)

Σκηνοθετημένη άπό τόν περίφημον ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΡΤΙΖ
Είναι ή μόνη ταινία τοΰ “Ερρολ Φλΰνν τήν όποιαν άνεξαιρέτως δλοι οί κριτικοί 

έκριναν ΩΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑΝ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ.
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