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Ή γυναίκα · ίλιγγος, ή παγκόσμιος πρωταθλήτρια τοΰ πατινάζ Σόνια Χίνυ καί περίφημος πλέον 
«στάρ» τοΰ κινηματογράφου, μαζύ μέ τόν γοητευτικόν ζέν - πρεμιέ ΤάΟρον Πάουερ, ot δύο πρω- 
ταγωνισταί τοΰ φίλμ «Ή Α. Μ. 6 έρως Ινκόγκνιτο» παραγωγής «Τουέντιεθ Σέντσουρυ ■ Φόζ ΦΙλμ» 

πού προβάλλεται είς τόν Κινηματογράφον «Ρέζ».
(’Βκμετάλλευαις: Σκούνας Φίλμς)
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| ΓΚΑΜΠΎ ΜΟΡΛΑΙ ί·
I ΖΑΝ ΓΚΑΜΠΕΝ |
I ΖΑΝ ΠΙΕΡ ΩΜΟΝ |

y σκηνοθεσία: ΡΑ’Υ'ΜΟΝ ΡΟΥΛΩ 1
I cbov (Βροεβ^ήδη εις ιό ΡΕΞ >>ίί . |« >>

’^(Bonjiialinn έημεΊά^^ενοις : 1
| ΗΝΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |

I ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ I
I — Α. Ε. Κ. Ε. — I

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΛΛΑΣ
(ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ Ί)

δέν αίσθάνεται τήν άνάγκην νά έξαποστείλη υπάλληλόν της είς τάς 
επαρχίας πρός άγραν συμβολαίων διά τήν διάθεσιν τών ταινιών της.

Οί πελάται τών έπαρχιών έρχονται και μάς ευρίσκουν μόνοι τους, 
γιατί στίς ταινίες μας — πού προβάλλονται δλαι είς τά ΠΑΛΛΑΣ — 

βρίσκουν δ,τι τούς χρειάζεται γιά νά εξασφαλίζουν 
τήν προκοπή τών έπιχειρήσεών των.

Τελευταίως προεβλήθησαν αί έμπορικώταται ταινίαι

I) Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΜΑΜΑ ΜΟΥ
(Ντανιέλ Νταριέ).

Β) ΜΑΜΑ ΚΟΛΙΜΠΡΙ
(Ούγκέτ Ντυφλός, Ζάν Πιέρ Ωμόν).

3) ΜΑΡΟΚΙΝΗ ΒΕΝΤΕΤΤΑ
(Σάρλ Βανέλ, Ζύλ Μπερρύ, Λέ Βιγκάν, καί ή μαροκινή Ραμφ Ταέ).

4) ΔΥΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΩΤΟΣ
(Φρανσουάζ Ροζαί, Λιζέτ Λανβέν, Σάρλ Βανέλ, Άλμπέρ Πρεζάν, 
Ζάν Λουΐ Μπαρρώ).

δ) ΝΑΠΟΛΙΤΑΝΙΚΕΣ ΒΡΑΔΥΕΣ
(Τϊνο Ρόσσι, Μιρέϊγ Μπαλέν, Βίβιαν Ρωμάνς, Μισέλ Σιμόν).

Τό δέ ΠΑΣΧΑ θά προβληθή ή μεγάλη γαλλική λαϊκή ταινία
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* $
ί'Ένα δράμα δυνατό, Ανθρώπινο, μέ συνταρακτική ύπόθεσι, άφαντάστου μεγαλείου

καί σκηνοθεσίας, μέ σκηνές καί έπεισόδια πού μένουν

ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΗΣ
στόν θεατή Αλησμόνητα.

ΔΟΞΗΣ
Οί τολμηροί άερόλυκοι, 
πού μέ τά έπικά κατωρθώ- 
ματά τους γράφουν άθά- 
νατες σελίδες δόξης.
Οί νέοι 'ίκαροι, πού κυνη
γώντας μέ τά Ατσαλένια 
πουλιά τή Δόξα, πληρώ
νουν τίς περισσότερες φο
ρές τό μεγάλο τους θάρ
ρος καί τόν άφθαστο ή- 
ρωϊσμό τους μέ τόν πιό 
σκληρό θάνατο.

ΤΑ ΦΤΕΡΑ 
ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ
Ή μόνη ταινία πού γυρί- 
σθηκε ύπό τήν αιγίδα τής 
’Αμερικανικής Κυβερνήσε- 
ως καί τήν προσωπική έπο- 
πτεία τοΰ ήρωίκοΰ Αερο

πόρου Λ1ΝΤΜΠΕΡΓΚ.
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Ή ταινία πού προεβλήθη τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα στόν κινηματογράφο

ΚΡΟΝΟΣ
Τό άριστούργημα αύτό τό έμψυχώνουν οί δύο μεγάλοι καλλιτέχναι

ΧΩΜΦΡΕΎ- ΜΠΟΓΚΑΡΤ - ΠΑΤ ΟΜΠΡΙΕΝ
Καί τό νέο Αστέρι, ή άποκάλυψις τοΰ Χόλλυγουντ

ΜΠΕΒΕΡΛΥ ΡΟΜΠΕΡΤΣ

Π^ΡΑΓΟΓΗ ■ €Κ/ΛΕΤΑΑΛ€ΥΣΙΣ

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS
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*******************frfc********* » 5MsW Άπό τάς τελευταίας ρεγάλας επιτυχίας τοΰ Κινηματογράφου *

* - ΟΡΦΕΥΣ ===== «

* ΝΤΑΛΑΑ Σ ΣΤΕΛΛΑ < Ji 
» <
> Μέ τήν ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΑΝΓΟΥ-Ι-Κ και τόν ΤΖΩΝ ΜΠΟΛΣ <
> <

ί ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΥΡΙΑ Β 
* <$ (VOGUES -1938) #

ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΕΓΧΡΩΜΟΣ J

I 5 τίΙν ΤΖΟΑΝ ΜΠΕΝΝΕΤ και τόν ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΑΞΤΕΡ <

* ΣΟΝΑΤΑ ΥΠΟ ΤΟ ΣΕΛΗΝΟΦΩΣ <
* μέ τόν ΠΑΝΤΕΡΕΒΣΚΥ J
> <

: ΚΑΤΑΙΠΣ
Ji
> μέ τήν ΝΤΟΡΟΘΥ ΛΑΜΟΥΡ και τόν ΤΖΩΝ ΧΩΑ
α

* ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΧΡΩΜΑ ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΛΑΥ ΣΥΜΦΩΝΥ
Λ παραγωγής VV. DISNEY

Αποκλειστική έκμετάλλευσις διά τήν ’Ελλάδα :
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\ Πατησίων 32 — Τηλέφωνον 32-758—ΑΘΗΝΑΙ
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ΑΝ ΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ! ςυνδρομαι

ΣΕ ΜΙΑ ΚΛΙ ΜΟΝΗ ΠίΡίΓΠΓΗ!
‘Από τά 14 προβληύ'έντα μέχρι σήμερον έργα, 
τά

ο
έπραγματοποίησαν κατά μέσον δρον

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έτησία . · ■ Δρχ. >00
Διά τούς ’Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί 
Τρα-ιέζας Έτησία Δρχ. 1000
Διά τάς Άν. Έταιρ. » 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ
Έτησία σννδρομήφρ χρ.10
ΑΙ αυν^ρομαί απαραι
τήτων προπληρώνονται

ΕΤΟΣ ΙΕ' ΑΡΙΘ. 7 (420)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΟΥΝΕΙΣ 

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟ/ΛΟΥ 
Γραφεία: ‘Οδό; 2ΩΚΡΑΤΟΥΣ άριβ. 43 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΡιΣ ίΟΦΑΝΟΥΧ 12 ΔΑΛΑΝΔΡΙΟΗ 
Άριθ. Τηλεφώνου: 52-400

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό οτϊχος.,.Δρ. 20.— 
Ήσελίς... » 1000.-

Κμτ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διαρκείας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΧ. 10

ε
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Ο ΣΑΡΑ ΜΠΟΥΑΓΙΕ ΧΩΡΙΣ ΘΡΥΛΟΥΣ

33.540 εΙσιτήρια έκαστον !

η^, 268.329
τά έργα :

ΐΐσιτήρια έν δλφ

Η ΚΥΡΙΑ ME TAS KAMEAIAS 

ΥΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΒΟΥΔΔΑ 

ΧΑΜΕΝΟ ΟΝΕΙΡΟ 

ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ 

ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΕ ΦΟΥΝΤΕΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΗΣ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΥ 

ΡΟΔΑ Τ’ ΑΠΡΙΛΗ

ΜΑΡΙΑ ΒΑΛΕΦΣΚΑ

^Ylia α>αραγωγη davvaytivioloQ!

Ο Σάρλ Μπουαγιέ, ,άνεχώρησε διά Χόλλυγουντ, 
κατόπιν παραμονής όλ(γων έβδομάδων, μόνον, είς 
τό Παρίσι. Ό περίφημος Γάλλος άστήρ τοΰ κινημα
τογράφου, τοΰ όποιου ή έπιστροφή άναμένεται άνυ· 
πομόνως είς τήν άμερικανικήν βασιλίδα τοΰ φίλμ, 
διέθεσε τόν χρόνον τής έδώ διαμονής του έργαζό· 
μένος. "Οποιος έπιθυμοΰσε νά τόν συναντήση, δέν εί- 
χεν αύτήν τήν έλπίδα, παρά μόνον άν έξεστράτευε 
μέχρι τοΰ στούντιο, στό όποιον έκινηματογραφήθη 
ή τελευταία ταινία τοΰ Μπουαγιέ, έκ τοΰ γνωστοΰ 
δράματος τοΰ Μπερνστάϊν «Τό Δηλητήριον» (τό φίλμ 
αύτό ήγοράσθη ήδη διά τήν Ελλάδα).

Νομίζω, δτι δέν θά έστερεΐτο ένδιαφέροντος, νά 
παραθέσω διά τούς ’Αθηναίους θαυμαστός τοΰ λαμ
πρού αύτοΰ καλλιτέχνου, τό Ιστορικόν τής άναδεί- 
ξεώς του.

Ό άνθρωπος, πού παρότρυνε τόν Σάρλ Μπουα 
γιέ, νά βγή στό θέατρο, είνε δ γνωστός καλλιτέχνης 
τής Κομεντί Φρανσαίζ καί τοΰ κινηματογράφου, ό 
Μωρίς Έσκάντ. "Ισως σήμερα, δ ήθοποιός αύτός νά 
είνε πιό ύπερήφανος καί άπό τόν φίλον του τόν ί
διον, διά τούς θριάμβους τοΰ Σάρλ Μπουαγιέ. Οδ 
τος ένεγράφη κατά τό 1918 είς τήν Δραματικήν σχο
λήν τοΰ Ωδείου τών Παρισίων, άλλ’.. άπέτυχεν είς 
τάς έξετάσεις Ή μητέρα τοΰ νέου καλλιτέχνου, 
τόν έβεβαίωσεν, δτι δέν έπρεπε νά τόν άποχοητεύση 
ή άπόρριψίς του αύτή, έφόσον ύπάρχουν πολλά προ
ηγούμενα άποτυχίας μεγάλων ήθοποιών κατά τάς 
έξετάσεις των είς τό Κονσερβατουάρ Ό Μπουαγιέ, 
ό όποιος σημειωτέον, άκόμη και σήμερα δέν έπαυσε 
νά συμβουλεύεται τήν μητέρα του-γυναίκα μέ έξαι- 
ρετική καλλιτεχνική μόρφωσι καί άντίληψι—άν πρέπη 
ή δχι νά δεχθή τόν άλφα ή βήτα ρόλο πού τοΰ προ 
τείνουν, κατόπιν τής (δικής της συστάσεως νά έπι- 
μείνη, διετήρησεν άκλόνητον τήν καλλιτεχνικήν του 
αύτοπεποίθησιν.

Έτσι, μιά μέρα, δ Μπουαγιέ παρουσιάσθη εις 
τήν καλλιτέχνιδα κυρίαν Σιμόν καί τής είπε :

—"Ακόυσα, δτι έτοιμάζεσθε νά πρωταγωνιστήσετε 
είς τό έργον τοΰ συζύγου σας «Τό Κορίτσι μέ τά 
ρόδινα μάγουλα» κΓ ήλθα νά σάς παρακαλέσω νά 
μου έμπιστευθήτε ένα ρολάκο

Ή κυρία Σιμόν τοΰ άπήντησε:
—Μπορώ νά σας άναθέσω ένα ρό ον τοΰ δποίου 

τό κείμενον δέν ύπερβαίνει τάς πέντε γραμμάς. "Αν 
τόν δεχθήτε καί άν τόν παίξετε καλά, δέν θά σάς 
αρνηθώ τήν ύποστήριξίν μου.

Αί έντυπώσεις τής κυρίας Σιμόν άπό τάς δόκι
μός, δέν θά ήσαν καί πολύ ένθουσιώδεις, γιατί τή 
βραδυά τής πρ ίμιέρος, συνέστησεν είς τόν Μπουαγιέ : 
- — Κυττάξτε νά πήτε τό μέρος σας καθαρά καί 
θβθ μπορείτε δυνατότερα Δέν σάς κρύβω, δτι μέ 
ανησυχεί ή άνεπάρκεια τής φωνής σας.

Ή διόλου ένθαρρυντική αύτή συμβουλή τής κυ

ρίας Σιμόν, ηΰξησε τό τράκ τοΰ πρωτοεμφανιζομέ- 
νου καλλιτέχνου καί ό άτυχής αύτός τά έθαλάσ 
σώσε. Μετά τό τέλος τής παραστάσεως, ή πρωτα
γωνίστρια τοΰ είπε μέ συμπόνοια:

—’Αγαπητέ μου Μπουαγιέ, νομίζω, δτι θά έτά- 
νάτε καλλίτερα νά έγκαταλλείψετε τό θέατρο, γιά 
τό όποιον άπεδείχθητε έντελώς άκατάλληλος!

Εύτυχώς δμως, διά τόν ίδιον καί διά τήν γαλλι
κήν σκηνήν, ό Μπουαγιέ δέν ακούσε τήν κυρίαν Σι
μόν. Μετά τήν άποτυχίαν τοΰ ντεμπούτου είς τόν 
θίασόν της. ό καλλιτέχνης παρουσιάσθη έκ νέου είς 
τό Κονσερβατουάρ. Τήν φοράν αύιήν έγινε δεκτός 
καί άπεφοίτησε μέ ένα δεύτερο βραβείο. Ό Φιρμέν 
Ζεμιέ, ό άλησμόνητος καλλιτέχνης, ό δποΐσς κατά 
τήν έποχήν έκείνην διηύθυνε τό θέατρον Άντουάν. 
παρουσίασεν · είς αύτό τόν Μπουαγιέ, στό «Καί- 
νιγκσμαρκ» τοΰ Μπενουά, καί στήν «Ναυμαχία» τοΰ 
Φαρρέρ, μέ τά όποια καί άνεδείχθη ό νέος ήθο
ποιός.

Άπό τής στιγμής αύτής άρχίζει ή ραγδαία έξέ- 
λιξις τοΰ Μπουαγιέ, δ όποιος έμφανίζεται πλέον ώς 
πρωταγωνιστής, παρά τό πλευρόν τών κορυφαίων 
καλλιτεχνών, είς τά έργα τών έκλεκτοτέρων συγχρό 
νων δραματογράφων!

"Ενα βράδυ, πού ό Μπουαγιέ έθριάμβευσε στον 
•"Ανθρωπο δεσμώτη» τοΰ Μπουρντέ, ό καλλιτέχνης 
έδέχθη είς τό καμαρίνι του τήν έπίσκεψιν τής κυρίας 
Σιμόν, ή όποια τόσον τόν είχεν άποθαρρύνει κατά 
τό ντεμποΰτο του στό θίασό της. Ή καλλιτέχνις 
αύιή, πού φημίζεται δτι δέν γελιέται ποτέ στά προ
γνωστικά της διά τούς νέους ήθοποιούς, τοΰ είπε 
μειδιώσα :

—’Αγαπητέ μου Σάρλ, δέν μπορώ νά χωνέψω πώς 
έπεσα τόσο έξω στάς προβλέψεις μου γιά σάς!

Ό Μπουαγιέ τής άπήντησε μέ εύγένεια ■·
— Είμαι βέβαιος πώς ήταν ή πρώτη καί τελευταία 

φορά πού σάς συνέβη αύτό
Έν τφ μεταξύ, οί θρίαμβοι τοΰ Μπουαγιέ στό 

I θέατρο καί στόν κινηματογράφο, τόν έφεραν είς τό 
J Χόλλυγουντ κατά τό 1930. Ο κσλλ τέχνης ήγνόει 

άκόμη τότε τήν άγγλικήν. Έξη μήνες τοΰ έφθασαν 
ί διά τήν έκμάθησίν της Δέν σημειώνω τάς άμερικα- 
■ νικάς ταινίας, είς τάς όποιας πρωτηγωνίστησεν ό 

Μπουαγιέ, διότι δλαι σχεδόν έχουν προβληθή είς τήν 
Ελλάδα καθώς καί τά μετέτειτσ εύρωπαϊκά φίλμ 
του, «Δράμα τοΰ Μάγιερλιγκ κλπ.

Κατά τήν έπάνοδόν του είς τό Χόλλυγουντ, ό 
Μπουαγιέ έγνωρίσθη έκεϊ μέ τήν ώραίαν Άνγλίδα 
Πάτ Πάττερσον ή δποία δέν ήργησε νά γίνη κυρία 
Μπουαγιέ.

‘Η άναγγελία τών γάμων των. κατέπληξε φίλους 
καί θαυμαστός τοΰ καλλιτέχνου καί τοΰτο, έπειδή 
δ Μπουαγιέ έπανελάμβανε διαρκώς, δτι «θά πεθάνη 
γεροντοπαλλήκαρο·, Έφθασεν δμως νά βρεθή στό
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ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
Ό Γκέζα φόν Μπόλβαρυ σκηνοθέτησε τό νέο φίλμ 

τής Intergloria Φινάλε». Πραταγωνιστοϋν οί · Καίτε 
α>όν Νάγκυ, Χάνς Μόζερ, Χάνς Χόλτ καί Τέο Λίνγκεν,

— Ό Χάρρυ Μπώρ καί ή Μαρσέλ Σαντάλ παίζουν βτ4 
φίλμ τοΰ Μαρσέλ Λ’ Έρμπιέ «Τό τέλος τών Ρωμανώφ» 
(Ρασπούτιν).

—Ό Σασά Γκιτρΰ είναι ό σκηνοθέτης καί πρωταγω
νιστής τοΰ φιλμ «Καντρίλλιτς». Τούς γυναικείους ρόλους 
κρατοΰν ή Ζακελίν Ντελυμπάκ-φυσικά-καΐ ή Γκαμπύ 
Μορλαί.

—Τό προσεχές φίλμ τοΰ Μπενουά Α«βύ·τοΰ σκηνοθέτη 
τής «‘Ελένης»-είναι τό «Ύψος 3.200».

— Ή Ντίτα Πάρλο πρωταγωνιστεί στό «Νησί τής α
μαρτίας*.

— Ή μικροσκοπική Τράουντλ Στάρκ, ή αυστριακή 
Σίρλεΰ, είχε κιόλα θύματα : Ένας νεαρός συμπατριώτης 
της τής γράφει·· «’Αγαπητή ΤράουντλI Μοβ άρεσες 
έξαιρετικά στό τελευταίο οου φίλμ ώς Πέτρος (πρόκειται 
γιά τό φίλμ «‘Ο Πέτρος είναι κορίτσι»). Περίμβνε ώς που 
νά μεγαλώσω. Τότε θάρθω νά παντρευτούμε I ‘Ο Όσκαρ 
σου. «Βλέπετε ότι δ μικρός λίγα λέει, άλλά καλά...

— Στά στούντιο τής Tobis τελειώνει μία κινηματογρα* 
φική ρεβύ, πού σκηνοθετεί ό Χάνς Τβερλέτ. Πάνω άπό 
35(1) μεγάλα «άστρα» τοΰ γερμανικού κινηματογράφου παί
ζουν. Νά μερικά όνόματα: Λίλ Ντάγκοβερ, Χίλντε Χίλντε- 
μπραντ, Τζέννυ Γιόΰγκο, "Αννυ Όντρα, Όλγα Τσέχοβα, 
Λονίζε Οΰλλριχ, Γκρέτε Βάϊσερ, Ίντα Βύστ, Γκεόργκ 
Άλεξάντερ, Πέτερ Μπόσσε, Κάρλ Λ. Ντήλ, Βίλλυ Φόρστ, 
Γκούσταφ Φραϊλιχ, Πάουλ Χάρτμαν, Πάουλ Χέρμπιγκερ, 
Πάουλ Κέμπ, Βόλφ Λιμπενάίνερ, Τέο Λίνκεν, "Αλμπερτ 
Νίάττερστοκ, Γιόχαν Ρίμαν, Ράλφ Ρόμπερτς, Μάξ Σμέλ- 
λινγκ, Άλμπρεχτ Σένχαλς, Χάνζ Ζένκερ, Λούϊς Τρέν- | 
κερ. Έπίσης κι’ δ ρέκορντμαν τής ταχύτητος (μέ αΰτοκί- 
νητο) Ρ. Καρατσιόλα. TC θά είναι τώρα αύτό τό φίλμ, 
ένας Θεός τό ξέρει.

—Μία Ιδιοτροπία τής τύχης θέλησε ώστε δ παρτεναίρ 
τής πρώτης έπιτυχίας τής Αλησμόνητης Τζίν Χάρλοου, 
νά είναι καί συμπαίκτης τοΰ τελευταίου φίλμ τής «Γόησ
σας μέ τά πλατινένια μαλλιά»’ δ Κλάρκ Γκέϊμπλ. Ή ται
νία τους «Σαρατόγκα», άν καί κάθε άλλο παρά θλιβερή 
είναι, έφερε δάκρυα στά μάτια πολλών, πού είχαν θαυ
μάσει καί καλλιτεχνικώς άγαπήσει τήν αξέχαστη Τζίν.

—Στήν ’Ιταλία θά «γυρισθή» μιά ταινία μέ θέμα τή 
ζωή τοΰ Βέρντι. Θά παρουσιάζει τις τρείς κυριώτερες πε 
ριόδους τής ζωής τοΰ μεγάλου μουσουργού, πού χαρακτη
ρίζονται άπ’ τό «Ναμπούκο», τή τριλογία «Τραβιάτα-Τρο- 
βατόρε-Ριγκολέττο» καί τήν «Άίντα». Τό ρόλο τοΰ Βέρντι 
θά ύποδυθή δ όνομαστός ηθοποιός Φόσκο Τζιαννίτι.

δρόμο του ή Πάτ Πάττερσον, διά νά Αλλάξη γνώ 
μην δ καλλιτέχνης. Καί δποιος τούς βλέπει μαζ(’ 
τόσο Αγαπημένους, δσο φαίνονται^ πείθεται, δτι 
οΟτε δ ένας οΟτε δ άλλος δέν θά μετανοήσουν ποτέ 
πού συνέδεσαν τάς τώχας των.

Ό Σάρλ Μπουαγιέ, είναι άπό τούς λιγοστούς Εν
δόξους καλλιτέχνας, πού έχουνε μόνο φίλους καί 
κανένα έχθρόν

Ή τύχη, πού δέν άρνήθηκε σ' αύτδν τόν άνθρω
πον καμμίαν άπό τάς εύνοιας της, θέλησε νά μή 
γνωρίση ποτέ δ Μπουαγιέ τόν φθόνον ούδέ έκείνων 
άκόμη, τούς όποιους έπεσκίασε τδ δικό του μεσου
ράνημα. Ίσως νά συνετέλεσε κάπως είς αύτό, τό 
δτι δ Μπουαγιέ παρέμεινε άπλός καί καταδεκτικός, 
άνεθηρέαστος άπό τήν δόξαν καί τόν πλούτον, πού 
σπανίως δέν διαφθείρουν τούς χαρακτήρας, γιατί οί 
Αληθινοί χαρακτήρες είνε σπάνιοι σέ μιά έποχή, ποΰ 
Ιχει ώς δό γμα το «δ θάνατός σου ή ζωή μου».

Η ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡ/ΛΠΟ
ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΝΥΜΦΕΥΘΗ

Νεάπολις, 30 Μαρτίου (Ίδιαιτ. υπηρεσία,'. — Ή Γκρέτα 
Γκάρμπο καί δ Στοκόβσκι, ό περίφημος διευθυντής ορ
χήστρας, διέψευσαν ότι προτίθενται νά νυμφευθοΰν. Είναι 
ή πρώτη συνέντευξις, ήν εδωκαν πρός δημοσιογράφους, 
είς τούς όποιους διά πρώτην φοράν επετράπη ή είσοδος 
εις τήν βίλλαν Ραβέλλο, δπου τό ζεύγος διαμένει άπό 
τριών εβδομάδων. ‘Η Γκρέττα Γκάρμπο έδήλωσεν ότι ό 
Στοκόβσκι είναι μάλλον φίλος, δ όποιος τής έπρότεινε 
νά ίπισκεφθοΰν μερικά άπό τά ωραιότερα τοπεϊα τοΰ 
κόσμου.

«Έδέχθην—είπε—τήν πρότασιν, άλλ’ ό κόσμος τών 
περιέργων μέ εμποδίζει άπό τοΰ νά πραγματοποιήσω τό 
σχέδιόν μου. ’Επιθυμώ νά μείνω μόνη καί ήρεμος δπως 
δσνηθώ νά έπισκεφθώ τήν ώοαίαν αύτήν χώραν».

ΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

Τά τελευταία τηλεγραφήματα Αναφέρουν δτι αί 
καταστροφαί πού έπροξένησαν αί πλήμμυραι ε’ις τό 
Χόλλυγουντ είναι τεράστιαι· Κατά τούς μετριωτέ- 
ρους ύπολογισμούς αί ζημίαι Ανέρχονται είς έκατον- 
τάδας έκατομμυρίων δολλαρίων. Τά κυριώτερα 
στούντιο κατέρρευσαν ή ύπέστησαν σοβαρωτάτας 
ζημίας. Διάσημοι ήθοποιοί, μεταξύ τών όποιων δ 
Ταίϋλορ, ή Νόρμα Σήρερ, ή Ίντα Λούπινο καί Μαν- 
τελέν Κάρολ διέτρεξαν σοβαρόν κίνδυνον. Οί νεκροί 
Ανέρχονται εις 160 καί οί τραυματίαι είς 700. Ή 
πρωτοφανής θεομηνία είναι συνέπεια τών κατακλυ- 
σμιαίων βροχών πού έπί πέντε συνεχείς ήμέρας Επι
πταν εις τήν Καλιφορνίαν. ΟΙ ποταμοί καί οί χεί
μαρροι έξεχείλισαν. Αί περίφημοι γέφυραι «Μεμό- 
ριαλ» καί «Νόρτ Χόλλυγουντ» κατέρρευσαν καί Απέ
ραντοι έκτάσεις κατεκλύσθησαν ύπό τών ύδάτων. Ή 
περιοχή πού περιλαμβάνει τό κέντρον τής κινηματο
γραφικής βιομηχανίας καί τάς έπαύλεις τών μεγά
λων ήθοποιών ύπέστησαν τάς μεγαλειτέρας ζημίας. 
Είς πολλά σημεία τά ϋδατα έφθασαν είς ύψος 7 μέ
τρων. Πολλοί άνερριχήθησαν είς τά δένδρα διά νά 
σωθούν. Αί τηλεγραφικοί καί τηλεφωνικοί σογκοινω- 
νίαι διεκόπησαν. Ή Σίρλεϋ Τέμπλ παρέμεινεν δλό- 
κληρον τήν νύκτα άποκεκλεισμένη έντός μιας έπαύ- 
λεως_καί έσώθη άπό μίαν λέμβον ή όποια έστάλη 
είδικώς διά νά τήν παραλάβη. Έπίσης, διεσώθησαν 
ή Συλβία Σίδνεϋ, ή Μαίρη Καρλάϊλ καί ή Δωροθέα 
Λαμούρ. Ό Κλάρκ Γκαίημπλ ήχμαλωτίσθη ύπό τών 
ύδάτων τήν ώραν πού μετέβαινεν έπ’ αύτοκινήτου 
εις τό Λός "Αντζελες. Ήναγκάσθη νά Εγκατάλειψη 
τό πολυτελές αύτοκίνητόν του είς τόν δρόμον καί 
νά καταφύγη είς Ενα μικρόν ύψωμα. Ό σκηνογρά
φος Γόρδων "Ελλιοτ έξηφανίσθη Ό Τζών Μπάρρυ- 
μορ διέτρεξε σοβαρόν κίνδυνον. Ή πολυτελής έπαυ- 
λις τοΰ Ράλφ Μπελλαμύ κατέρρευσεν. Έξηκριβώθη 
δτι ό ’Αδόλφος Μανζού εύρίσκετο εις τόν "Αγιον 
Φραγκίσκον τήν ήμέραν τής καταστρεπτικής πλημ
μύρας.«, 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διά τήν ΰερινήν σαιζόν 
dnb 10 Μαΐαυ έως 10 ’Οκτωβρίου μηχάνημα 
κινηματογράφον Φ1ΑΙΙΙΣ, διηλοΐν ηόατο άηό 
τά μεγαλύτερα μοντέΙΑα, Ιειτονργοβν ζΐς τόν 
Κινηματογράφον ΠΑΛΛΑΣ τής θεασαλονίκης.

ΠΙηροφορίαι έν ’ Λ&ήναις: 'Οδός ΕύριηΙδον 
19, ΓραφεΤον Γ Πανούαη χαί έν θιαααλονίκη 
βΐ; τόν Κινηματογράφον τΠάλλας
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Τό νέον &ανμα τής έβδομης τέχνης

Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΤΑ ΝΑΝΟΙ
Τό αριστούργημα τον ΒάΙτ Ντίξνεν

‘Ως γνωστόν, ό διάσημος Βάλτ Ντίζνεη, ό έφευρέτης 
καί κατασκευαστής τών μοναδικών στόν κόσμο Μίκη Μά- 
ους, πρό ολίγου έπεράτωσε τό «γύρισμα» τής πρώτης του 
μεγάλης ταινίας.

Ή ταινία αύτή πού διαρκεΐ μιά καί μισή ώρα, τοΰ 
έστοίχισε πλέον τών δύο έκατομμυρίων δολλαρίων, προ
βάλλεται τώρα είς τούς μεγαλειτέρους Κιν)φσυς τής 
’Αμερικής καί τής Αγγλίας μέ καταπληκτικός εισπράξεις. 
Τό περίεργον δέ καί πρωτοφανές είναι ότι έκάστην δευ
τέραν έβδομάδα επαναλήψεως τής ταινίας, αί εισπράξεις 
είναι διπλάσιοι τής προηγούμενης !

Τήν ταινίαν ταύτην φέρουσαν τόν τίτλον «Ή Χιονάτη 
καί ο’ι έπτά Νάνοι» «Snow white and the Seven Dwa- 
res» θά φέρη είς τήν ’Ελλάδα τήν προσεχή κινημ. πε
ρίοδον ή έταιρία «Σκούρας Φίλμς» ίσως καί είς τήν ‘Ελ
ληνικήν, διά προβολήν είς δύο ή τρεις Κινηματογράφους 
μεγάλους ταύτοχρόνως. ‘Η Χιονάτη καί οί έπτά Νάνοι» 
είναι ένα παραμΰθι συγκινητικό ακριβώς δπως ή Αλη
σμόνητος «Σταχτομπούτα».

Έθεωρήσαμεν δέ καλόν νά μεταφράσωμεν τό έργον 
τούτο διά τοΰ ιεαροΰ συνεργάτου μας χάριν τών ανα
γνωστών μας διά νά γίνουν καί αύτοί ενήμεροι τοΰ πρω
τοτύπου καί μοναδικοί τούτου έργου πού ή έξέλιξις καί 
ή πρόοδος τής Κινηματογραφίας τών ήμερών μας έδη- 
μιούργηοε καί τοΰ οποίου ή προβολή άνεστάτωσε τούς 
Κινηματογραφικούς κύκλους καί τό κοινόν τού Νέου 
Κόσμου καί τής Εύρώπης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΜΙΑΣ 

ΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ
Μιά φορά καί ένα καιρό μιά βασίλισσα καθόταν 

κοντά στό παράθυρό της. ΤΗταν άπησχολημένη μέ τό 
κέντημά της άλλά οί σκέψεις της πετοΰσαν μακρυά. 
"Εξω χιόνιζε καί τό έδαφος ήταν κατάλευκο. Κυτ- 
τώντας τις μυριάδες τών χιονοψύχων πού χόρευαν 
στόν ούρανό μουρμούρισε:

«Έάν είχα μόνο μιά μικρή κόρη θά ήμουν τόσο 
εύτυχισμένη !».

Καθώς δνειροπολοϋσε καί δέν πρόσεχε στήν δου
λειά της έτρύπησε τό δάκτυλό της μέ τήν βελόνα. 
Τρεις σταγόνες αίμα έσταξαν στήν ποδιά της πού 
ήταν τόσο άσπρη σάν τό φρέσκο χιόνι έξω. Τό γιά- 
λιστερό χρώμα άρεσε στήν βασίλισσα καί είπε :

«ΤΙ ώραΐο θά μπορούσε νά είναι τό κορίτσι μου 
μέ τόσο κόκκινα χείλια δπως αύτό τό αίμα, μέ δέρ- 
μα^άσπρο άσπρο σάν τό χιόνι καί μαλλιά τόσο 
μαΰρα δσο ό έβενος τοΰ παραθυριού».

Τήν άνοιξι δταν τά λουλούδια Ανοίγουν τά πέ
ταλά τους, δταν τά πουλιά τραγουδούν στά δένδρα, 
ή βασίλισσα είχε μιά μικρή κόρη Ακριβώς δπως τήν 
ποθούσε.

‘Αναπολώντας τήν έπιθυμία της στήν χειμωνιά
τικη μέρα ώνόμασ.ε τήν μικρή ΧΙΟΝΑΤΗ γιατί αλή
θεια τά χείλη της ήταν κόκκινα σάν τό αίμα, τό 
δέρμα της άσπρο, άσπρο σάν τό χιόνι καί τά μαλ
λιά της ήταν κατάμαυρα σάν τόν έβενο τοΰ παρα
θύρου τής βασιλίσσης

Μιά πραγματική πριγκήπισσα μέ ένα ώραΐο όνομα 
°άν τό «Χιονάτη» θά ήτο πάντοτε εύτυχής, άλλά 
δταν ήτο άκόμη εις τήν κούνια ή καλή βασίλισσα 
πέθανε Κι’ έτσι ή μόνη άνάμνησις πού έμεινε εις 
τήν μικρή πριγκήπισσα άπό τήν μητέρα ήτο -ένα να
νούρισμα πού έσυνίθιζε νά τραγουδά.

Ό βασιλεύς πατέρας της ήτο πολύ άπησχολημέ- 
νος διά νά παίζη μαζύ της.

Ό βασιλεύς ήτο στενοχωρημένος καί ύπερβολικά 
μόνος. Γι’ αύτό δταν έφερε μιά νέα σύζυγο είς τό 
παλάτι, ό κάθε ένας ήτο ευχαριστημένος. Ή Χιο
νάτη ήλπιζε πώς θά άγαπήση τήν νέα βασίλισσα 
καί πώς ή μητρυιά της θά τήν Αγαπούσε- Πώς μαζύ 
θά είναι ευτυχισμένες, Άπεφάσισε νά προσπαθήση 
νά άρέση στήν μητρυιά της.

’Αλλά ή νέα βασίλισσα ήταν πολύ ώμορφη· Γρή
γορα φάνηκε καθαρά πώς ή ώμορφιά της δέν ήτο 
παρά μιά μάσκα μιάς κακοήθους καί διεστραμένης 
καρδιάς. Έπερνοΰσε τόν καιρό της καθρεπτιζομένη. 
Δέν έσκέπτετο παρά τόν έαυτόν της. Άπό τότε δέν 
έπρόσεχε τήν δυστυχισμένη Χιονάτη πού ήταν πιό 
μόνη Από πριν Καί ή βασίλισσα έδιδε λίγη προ
σοχή καί στόν ίδιο τόν βασιλέα.. .............

Ό βασιλεύς έργαζότσν σκληρά, ύπέφερε τόσο 
ώστε πέθανε. Άπό τότε μόνο ή τρομερά βασίλισσα 
κυβερνούσε καί κάθε έπιθυμία της ήτο νόμος...........
Ώς άν νά μήν έφταναν ούτά ή βασίλισσα ήταν σέ 
μεγάλο βαθμό ζηλιάρα. Έζήλευε τής Αξιαγάπητες 
κυρίες τής τιμής. "Ολοι τρέμανε Από τό φόβο τους 
διότι ήξεραν πώς κάθε μέρα ή βασσίλισσα κυττοΰσε 
τόν καθρέφτη της τόν μαγικό καί ρωτούσε :

«Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου ποιά είναι ή πιό ώ
μορφη στή χώρα;»

Καί έάν μέν ό μαγικός κοθρέφτης τής Απαντούσε 
«σύ» ό χαρακτήρ της έγίνετο γλυκός καί ήτο χαρού
μενη δλη τήν ήμερα. Άλλά έάν έλεγε : «μιά λαίδη 
τής τιμής» ή βασίλισσα έτρεμε Από τό θυμό της καί 
διέταζε ένα πιστό της κυνηγό νά έξαφανίση τήν 
Αντίπαλο.................

"Ετσι τά χρόνια περνούσαν..........................................

Όσο μεγάλωνε ή Χιονάτη τόσο ώμορφότερη 
γινόταν. Ή κακούργα βασίλισσα συναισθανόνταν δτι 
κάποια μέρα θά γινόταν ή Χιονάτη καλλονή Από τις 
λίγες καί έζήλεΛ, έζήλευε .... ..έζήλευε καί τό 
δύστυχο κορίτσι ... ώρκίστηκε δμως πώς θά μείνη 
ή ώραιότερη στή χώρα...............

Κατέστρωσε ένα σχέδιο γιά νά κάνη τήν Χιο
νάτη νά άσχημήνη, νά ύποφέρη. Τήν έντυσε μέ κου- 
ρέλια Αντί τών βασιλικών φορεμάτων πού τής άξι
ζαν. Τήν έβαζε νά κοιμάται σέ μιά σοφίτα καί τό 
χειρότερο νά κάνη τις πιό βαρειές δουλειές σ’ ολό
κληρο τό παλάτι. Περιέργως δμως ή Χιονάτη, δσο 
πιό βαρειά έργαζόταν τόσο πιό ώμορφη γινόταν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II
Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΕΝΑ ΠΡΙΓΚΗΠΑ

Μιά μέρα πού έβούρτσιζε τήν αύλή ή Χιονάτη 
άνεστέναξε και άρχισε νά τραγουδά Τά περιστέρια 
κρύφτηκαν κοντά ν’ Ακούσουν. Ή Χιονάτη διε- 
σταύρωσε τήν αύλή, άδειασε τόν κουβά καί τόν ά- 
κούμπησε στό γρασίδι. Μάζες άπό τριαντάφυλλα 
σκαρφάλωναν τόν τοίχο δίδοντας ρωμαντικό τόνο 
στά πέριξ. Ή φωνή της άντιχούσε μελαγχολικά .... 
Τά περιστέρια σκαρφάλωσαν γιά ν’ Ακούσουν καλ
λίτερα Ένώ δμως ή κουρελιάρα πριγκήπισσα έτρα- 
γουδοδσε κάτω άπό τά τριαντάφυλλα ίνας_πρίγκηψ 
έπλησίασε τό παλάτι. Περνώντας οί ταξειδιώτες από 
τό βασίλειο διηγούντο γιά τόν νεαρό πρίγκηπα δτι 
ήτο τόσον ώμορφος.

(Τό τέλος είς τό προσεχές) 

Μετάφρασις: Βασ. Στ. Σταμέλου

ΠΩΔΟΥΝΤΑΙ δύο ηΐήρβις μηχαναΐ ηροβολής 
σνατήματος Simplex έν άρίατη καταατάοει καί είς 
πολύ ανμφέρννσαν τιμήν, τοΐς μβτρηιοΐς Π1η· 
ροφορίαι Κινηματογράφον ΛΧΙΛΛΕΙΟΝ Βόλον.
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1. Ό Στρατηγός πέ&ανε τήν αύγή
2. "Αγγελος..............................................
3. Πριγκή πίσσα τής Ζούγκλας
4. Τελευταίο τραίνο άπό τή Μαδρίτη.
5. Δός μου αύτή τή νύχτα
6. Ψυχές στή ΰ'άλασσα . . . .

°Ο Πειρατής......................................
Ποιόν άπό τούς τρεις . . . ,
Παλίρροια και αμπωτις
Ό Λυτρωτής ......

11. Μέ τό στανειό πυγμάχος .
12. Ή Δραπέτις ■ ......
13. Ή καταδότις τής Σκότλαντ Γιάρδ .
14. 'Επικίνδυνη άποστολή . ,
15. Κουρσάροι τοΰ άέρος . . . ,
16. Ό τρομοκράτης τής Ν. Ύόρκης
1 7. Καλϊμπρ τών 9 Μ]Μ . . . .

8.
9.

10.

31. ‘Αγάπη μέσα στή μάχη
32. Ή Α. Μ. ό έρως ίνκόγκνιτο
33. Λογχοφόρος κατάσκοπος
34. Τό άγριοκόριτσο
35. Άλή Μπαμπάς
36. ‘Η έκδίκησις τοϋ Ταρζάν .
37. "Εβδομος ούρανός .

ΣΚΟΥΡΑ ΦΙΛΜΣ

ΠΟΥ ©Ο ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΚΟΤΑ Τ

Γκάρυ Κοΰπερ—Μαντελέν Καρόλ— Άκίμ Ταμίροι 
Μάρλεν Ντήτριχ—Χέρμπερτ Μάρσαλ
Ντόροθυ Λαμοϋρ—Άκίμ Ταμίρωφ—Ρέΰ Μύλαν । 
Ντόροθυ Λαμούρ—Λιοΰ “Αύρες 
Ζάν Κιεπούρα—Κλώντις ΣβαρτοΟ
Γκάρυ Κοΰπερ—Ζώρζ Ράφτ—Φρανσίς Ντή 
Φρέντερικ Μάρς—Άκίμ Ταμίρωφ —-■ Φραντζ. Γκάαΐ 
Κλωντέτ Κολμπέρ—Μέλβυν Ντούγκλας
Όσκάρ Χομόλκα—Τζώρζ Ράφτ — (Τεχνικολόρ) 1 
Γκάρυ Κοΰπερ—Ζάν Άρθοΰρ 
Χάρολδ Λόΰδ—Άντόλφ Μανζοΰ 
Σύλβια Σίδνεΰ—Μέλβιν Ντούγκλας 
Κάρεν Μόρλεϋ—Έντουάρντο Τσιανέλι 
Χέρμπερτ Μάρσαλ—Γκερτρούδη Μιχαέλ 
Φρανσίς Φάρμερ—Τζών Χάουαρτ 
Κλαιρ Τρεβόρ—Άκίμ Ταμίρωφ 
Αιοΰ Άΰρες—Γκέηλ Πατρίκ

ΤΟΥΕΝΤΙΕΘ

ΑΝΩΝΥ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ 7 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

£Τ€ΙΝΗΝ ΘΕΡΙΝΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ

18. "Ας χορέψουμε ....
19. Βασίλισσα Βικτωρία
20. Στάς υπονόμους τών Παρισίων
21. Στο κατώφλι τής ευτυχίας
22. Δν'ις έν κινδύνω ....
23. Μουσική γιά τήν κυρία.
24. Περιμένοντας τήν αύγή 
25. 
2β.
27.
28.
29.
30.

ΡΥ-ΦΟΞ ΦΙΛΜ

Μικροί ήρωες . . ,
Λέοντες τών θαλασσών 
Τζέντλεμαν ά&λητής 
Κινέζικο μονοπάτι .
*0 ακρίτας τών συνόρων 
Πτήσις ανευ διαταγών .

R. Κ. Ο. RADIO

Τζίντζερ Ρότζερς—Φρέντ Άσταίρ 

“Αννα Νίγκλ—Άντόλφ Βόλμπρυκ 

Άντόλφ Βόλμπρυκ—Ρούθ Τσάτερτον 

Τζίντζερ Ρότζερς—Κάθριν Χέρμπουρν 

Φρέντ “Ασταιρ—Τζόαν Φονταίν 

Νίνο Μαρτίνι—Τζόαν Φονταίν

Μπόμπυ Μπρίν—(καί ή χορωδία τών Μαύρων) 

Μπόμπυ Μπρίν—Μάριον Κλαιρ 

Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν—“Ιντα Λουπίνο 

Τζών Όμπριάν—Βεατρίκη Ρόμπερτς 

Κωστάνς Γουώρθ—Βίντον Χαγώρθ 

Τζών Όμπριάν—Χύδερ Έντζέλ 

Ρόμπερτ “Αρμστρογκ—Σάλλυ ’ΆΟλερς

Λωρέττα Γιούνγκ—Ντόν Άμίτσι
Σόνια Χένυ—Τάηρον Πάουερ
Ντολορές Ντέλ Ρίο—Ζώρζ Σάντερς
Σίρλεϋ Τέμπλ—Τζών Χέρσολτ
’Έντυ Κάντορ (καί χίλιες ώμορφες γυναίκες)
Γκλέν Μόρρις—Έλεονόρ Χόλμς
Σιμόνη Σιμόν—Τζέημς Στούαρτ

38. Καφέ Μετροπόλ ....
39. ‘Υπό τήν πορφύραν
40. Μπροστά στό ικρίωμα .
41. Ή μασκώτ τών Λογχοφόρων .
42. Τσάρλη Τσάν στους ‘Ολυμπιακούς 

στό Μπροντγουαίη
44. Μπόρνεο

Λωρέττα Γιούνγκ—Άντόλφ ΜανζοΟ—Τάηρ. Πάουερ 
Άνναμπέλλα—Κόνρατ Φά’ίτ
Ρόρπερτ Τέϋλορ—Βαρβ. Στάνγουϊκ —Μάκ Λάγκλεν
Σίρλεϋ Τέμπλ—Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν
Γουώρνερ Όλαντ 

» »
Μάρτιν Τζόνσον—(Ζούγκλα)
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Παραγωγή Μ. Lehman ι

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΛΥΩΝ
(L’affaire du courrier de Lyon)

'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό ‘Ρέξ,
Έκμετάλλευσις: Άμολ. Βουλγαρίδη —Α. Ε. Κ. Ε. ’

Μετά τόν έρωτα καί τόν πόλεμο, δικαστήρια κα1 
δικαστικές πλάνες κατέχουν σημαντική θέση στό 
ύλικό τών κινημ. θεμάτων. Είναι συναρπαστικά κΓ 
έλκυστικά, κρατάνε τεντωμένο τό ένδιαφέρον καί 
γιά δσους γυρεύουν άγωνιώδεις συγκινήσεις είναι 
παραγγελία. Ή «'Υπόθεση τοΰ ταχυδρόμου τής Λυών» 
είναι μιά δικαστική πλάνη, στήν έποχή τής αύτο- 
κρατορίας, ποΰ στοιχίζει τή ζωή σ’ έναν άθώο χάρις 
στή σατανική όμοιότητά του μέ τό δράστη ένός 
έγκλήματος καί στή στρεβλωμένη κριτική άντίληψη- 
τοΰ άνακριτή καί τών δικαστών Σάν «άττραξιόν» 
στήν ίστορίσ τούτη, μπαίνει κι’ ή γυναίκα τοΰ άδι- 
κοκατηγορουμένου, που άγωνίζεται νά τόν σώση 
μέ μοναδική αύταπάρνηση. Ή σκηνοθεσία τοΰ Μωρίς 
Λεμάν είν’ εύσυνείδητη κι’ αποδοτική. Ό ρυθμός 
δμως είν’ άργός ποΰ καί ποΰ, ένώ ή άτμόσφαιρα 
είναι ζωντανή κι’ οί τύποι καλοχαραγμένοι.

Γιά τήν έρμηνεία ό Λεμάν μεταχειρίστηκε μερι
κούς «άριστεΐς», Ό Πιέρ Μπλανσάρ, ό θαυμάσιος 
πάντα, κρατάει τό διπλό ρόλο τοΰ άσυνείδητου έγ- 
κληματία καί τοΰ άδικοπαθημένου μελλοθάνατου. 
Άν καί κατώτερος άπ’ τή «Ντάμα Πίκα» καί τό 
«Ματία Πασκάλ» έρμηνεύει καί τούς δυό ρόλους μέ 
τή γνωστή δύναμη στό παίξιμο καί πλαστικότητα 
στό λόγο. Είν’ άπ’ τούς λίγους ήθοποιούς, ποΰ δί
νουν ζωή στό διάλογο, πού τόν κάνουν νάχη μορφή 
τέχνης, Τό ίδιο πρέπει νά πώ καί γιά τό Ζάκ Κοπώ 
καί τόν Σάρλ Ντυλλέν. Ό πρώτος είν’ δ ανακριτής 
μέ τήν άπόλυτη πίστη στήν πρώτη του έντύπωση. 
Ό δεύτερος δ τυφλός μάρτυρας, πού σπρώχνει ένα 
άθώο στό θάνατο, βασίζοντας τήν κατηγορία στ’ 
άμφίβολα τεκμήρια τής άκουστικής του μνήμης. Κι’ 
οί δυό τους είναι σπουδαίοι. ‘Ο Κοπώ μάλιστα... 
ό λαϊκός κωμικός Ντωρβίλλ, ό Σάντσος Πάνθαςτοΰ 
«Δόν Κιχώτη», δημιουργεί κι’αυτός έναν τύπο παχυ- 
δερμικής άσυνειδησίας, πού ή δικαιολόγηση τής 
έγκληματικής σιωπής του (άν έλεγε τδνομα τοΰ 
άληθινοΰ δράστη καί συνενόχου του σωζόταν δ ά- 
θώος) στηρίζεται στό δτι «άθώους βρίσκεις πολλούς 
στόν κόσμο, μά φίλους σπάνια»... Ή Ντίτα Πάρλο 
δέ μ’ άρεσε καί τόσο, σ'έν’άταίριαχτο ρόλο. Έξ άλ
λου δέν έχει καί πολλά πράμματα νά κάνη.

Τό φιλμ άρεσε γενικά καί σημείωσε έπιτυχία.
Μάριος Σύλλας

Παραγωγή Warner Bros
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ D —1

(Submarine D—1)
ΌμιλοΟσα άγλιστί Προεβλήθη συγχρόνως στόν 

«Όρφέα» καί στόν «Κρόνο»
Έκμετάλλευσις : Γουώρνερ-Φ. Νάσιοναλ Φίλμς

Καταπληκτική ή εύχέρεια μέ τήν όποια ό Λόϋντ 
Μπέικον μεταπηδά άπ' τό ένα είδος στό άλλο. Φέ
τος έδωσε τίς «Στιγματισμένες γυναίκες» ρεαλιστικό 
φιλμ δλοζώντανο. τό «Κάϊν καί Μάμπελ (Σκάνδαλο 
μιας νύχτας)» χαριτωμένη μουσική κωμωδία. . .. Τό 
«Υποβρύχιο» είναι κΓ αύτό, δπως δλες οί ταινίες 
του, άπ’ τίς καλύτερες στό είδος του. Είναι, κατά 
έναν τρόπο, φιλμ ντοκυμαντέρ γιά τά ύποβρύχια, τά

φοβερά αύτά δπλα τοΰ θανάτου, φοβερά καί γιά τό . 
έχθρό μά καί γιά κείνους, πού κλείνουν στά άτσά 
λινά σπλάχνα τους. Πρώτη φορά παρουσίασε δ κι
νηματογράφος μέ τόση άκρίβεια καί πιστότητα κι’ 
εύσυνειδησία τή μηχανή στήν οθόνη. Γι’ αύτό καί τό 
φίλμ έχει κυρίως τεχνικό ένδιαφέρον. Ή τεχνική 
πλευρά έπεκτείνεται τόσο, πού λίγος τόπος μένει 
γιά ύπόθεσι κι' ήθοποιΐα. Πρωταγωνιστής κι’ ήρωας 
είναι ή μηχανή. Αύτό ίσως δίνει άργό ρυθμό, κάποια 
μονοτονία, στερεί τό θεατή άπό έρωτες καί γλυκα
σμούς, μά δέν έμποδίζει τήν ταινία νά είναι άπ τίς 
πιό άξιόλογες τής σχετικής παραγωγής. Ή σκηνο
θεσία τοΰ Μπέικον είναι άπόλυτα πετυχημένη καί τά 
τρΰκ θαυμάσια. "Ολες οί σκηνές στή θάλασσα καί 
ιδίως, κάτω άπ’ αύτήν είναι ώραιότατες. Ή φωτο
γραφία συντελεί ιδιαίτερα στήν έπιτυχία, γιατί σέ 
τέτιο φίλμ, δπου ή λεπτομέρεια παίζει τόσο ρόλο, 
έλαττωματική φωτογράφηση θά ίσοδυναμοΰσε» μέ 
καταστροφή.

"Οπως είπα, λίγος τόπος μένει γιά τήν ήθοποιΐα. 
'Οπωσδήποτε οί έρμηνευτές δημιούργησαν μερικούς 
ναυτικούς τύπους ζωντανούς Ό Πάτ Ο’Μπριέν κι’ 
σ Τζώρτζ Μπρέντ είν’ οί καλύτεροι,- άν καί μέ βαρύ 
λίγο παίξιμο. Ό ρόλος τοΰ Γουέΐν Μόρρις δέν πα
ρουσίαζε δυσκολίες κι’ ή «νέα άποκάλυψις» τής Γου- 
ώρνερ τάβγαλε πέρα μ’ εύκολία. Νόστιμη ή Ντόρις 
Γ ουέστον.

Τό «Υποβρύχιο»—ποΰ άποτελεί, άπό μιά πλευρά, 
έντεχνη διαφήμιση τοΰ άμερικάνικου ναυτικού —παί
χτηκε μ' έπιτυχία στόν «Όρφέα» καί τόν «Κρόνο». 
Γιά τούς λαϊκούς κινηματογράφους ή συνέχιση τής 
έπιτυχίας πρέπει νά θεωρηθή σίγουρη.

Μάριος Σνλλας

Παραγωγή Cine Allianz

ΕΩ'ΕΣ KH ΠΟΘΟΙ ΓΥΝΑΙΚΑΝ
(Frauenliebe, Frauenlied)

। ΌμιλοΟσα γερμανιστί. Προεβλήθη στό «Τιτάνια» 
Έκμετάλλευσις : Έλλ. Κιν. "Ενωσις

; Δάκρυα μοϋφερε στά μάτια αύτό τό φίλμ. Όχι 
: μέ τήν ύπόθεση ή μέ τίς συγκρούσεις του (άν καί 
| θάχε ίσως αύτή τήν άξίωση). Μά μέ τήν πρωταγω

νίστρια. “Οταν άναθυμόμουνα τή δροσερή ήθοποιό 
τοΰ «Ό κύριος, ή κυρία καί ό Μπιμπί» καί τόσων 
άλλων χαρούμενων φίλμ, μάταια άναζητοΰσα τό 
παιδιάστικο χαμόγελο, τό εύθυμο καί μπριόζικο 
παίξιμό της στό βασανισμένο πρόσωπο, πού παρου 
σίαζε ή^Μάγδα Σνάϊντερ τοΰ «Frauenliebe, Frauen- 
lied». Πώς νά μήν κλάψης λοιπόν ; Ή παράδοξη αύτή 
άλλαγή άρχισε άπ’ τό άλήστου μνήμης «Μή μέ ξε·

| χνας» πού, άνάμεσα στ’ άλλα, μάς παρουσίασε μιά 
i Σνάϊντερ μέ δραματικές άξιώσεις πολύ άμφισβητή- 

σιμες, άλίμονο! Μεσολάβησε τό «Ραντεβοΰ στή 
■ Βιέννη», άσήμαντο φίλμ, πού ξανάφερε δμως πάλι 
' τήν άξιολάτρευτη Σνάϊντερ τοΰ παλιοΰ καιρού. Πι 
I στέψαμε τότε πώςτό «Μή μέ ξεχνάς» δέν ήταν παρά 
ί ένα στιγμιαίο παραπάτημα. Νά δμως τώρα τό 

«Frauenliebe, Frauenlied» πού μάς διαψεύδει. Μά 
γιατί νά θέλουν νά καταστρέφουν τή χάρη, τή δρο
σιά, τό κέφι τής συμπαθέστατης ήθοποιοΰ γιά νά τήν 
μεταβάλουν σέ μιά πολύ άμφίβολη δραματική;

Τό φίλμ—τό σκηνοθετεί δ γνωστός Άουγκούοτο 
Τζενίνα—δέν παρουσιάζει τίποτα άξιόλογο. Μιά 
κοινότατη έρωτική ιστορία, άνόητη κι’ άψυχολόγητη, 
πού θυμίζει λίγο τό «Ταγκό νοττοΰρνο».

Πλάϊ στή Σνάϊντερ, πού άγωνίξεται—τι χαμένοι 

κόποι!—νά παρουσιάση εύπρόσωπα τόν κούφιο ρόλο 
της, παίζει ό Ίβάν Πέτροβιτς, σέ κατάπτωση κΓ 
αύτός κι’ δ Όσκαρ Ζίμα δ μόνος καλός τής ταινίας.

Είχε δμως άρκετή έμπορική έπιτυχία έδώ καί 
θάχη φαίνεται δπου άλλοΰ ύπάρχουν γυναίκες καί 
θαυμαστές τής Σνάϊντερ, γιά νά ένθουσιάση τίς 
πρώτες καί ν’ άπογοητεύση τούς δεύτερους.

Μάριος Σύλλας

Παραγωγή J. Berdone

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
(Les secrets de la Mer Rouge)

ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 
Έκμετάλλευσις : Έμμ. Καλόγηρος

Ό Άνρύ ντέ Μονφρέντ έχει ζήσει φαίνεται χρό
νια άρκετά στις άκτές τής Έρυθράς θάλασσας καί 
τή ζωή έκεϊ κάτω πήρε γιά θέμα του στά «Μυστικά» 
της, πού/γύρισε»δ Ρισάρ Ποττιέ. Τώρα γιά τήν έπι- 
τυχία τους έχουμε πολλούς ένδοιασμούς. Ό Ποττιέ 
κάνει ίσως δ,τι μπορεί, άλλά τό ξετύλιγμα θυμίζει 
λαϊκά φιλμ, άλλοπρόσαλλο καθώς είναι, μέ περι
πέτειες

Έπιστρατεύθηκε ό Χάρρυ Μπώρ γιά νά κρατήση 
τό βάρος τής ταινίας. Καλή κΓ έμπορική ή Ιδέα τοΰ 
Ποττιέ νά τόν ζητήση γιά πρωταγωνιστή Συμπαθή- 
τικιά ή Γκαμπύ Μπασσέ (μονοπώλιο τήν έχει ό 
Ρισάρ Ποττιέ;) κι’ άνάξια λόγου ή Τέλλα Τσάϊ 
Πολύ πενιχρός ό Ραϋμόν Σεγκάρ καί άρκετά καλοί 
δ Μιχαλέσκο κι’ ό Σάρλ Ντεσάν^ Κι’ δ Μονφρέντ, ό 
ίδιος δ συγγραφέας....Άς μοΰ ίπιτρέψη νά μήν τόν 
συγχαρώ γιά τήν έμπνευσή του νά παρουσιαστή γιά 
«στάρ»...

Πλοκή, πρωταγωνιστής, τίτλος κάνουν τά «Μυ
στικά...», φιλμ καταλληλότατο γιά τούς λαϊκούς 
κινηματογράφους, δπου τό περιμένει μέλλον λαμπρό.

Μάριος Σνλλας

Παραγωγή Metro Goldwyn
ΜΑΡΙΑ ΒΑΛΕΦΣΚΑ

(Conquest)
ΌμιλοΟσα άγγλιστί προεβλήθη στό «Ρέξ»
'Ομιλούσα γαλλιστί dubbing » στό «’Αττικόν»

Έκμετάλλευσις: Μέτρο Φίλμς

Μιά αισθηματική περιπέτεια τοΰ μεγάλου Ναπο- 
λέοντος, δ έρως του πρός τήν Πολωνίδα κόμησσαν 
Μαρίαν Βαλέφσκα, έχρησίμευσεν ώς θέμα τής νέας 
μεγάλης παραγωγής τής «Μέτρο Γκόλντουϊν Μάΰερ».

Είναι γνωστόν μέ πόσην φροντίδα καί έπιμέλειαν 
«γυρίζονται» τά έργα τής Γκάρμπο. Ή «Μαρία Βα
λέφσκα δέν άποτελεί έξαίρεσιν τοΰ κανόνος. Άπ’ 
έναντίας μπορεί νά γραφή δτι σπάνια είδαμε τόσον 
φροντισμένην εργασίαν.

Τό σενάριο προσπαθεί νά μή ξεφύγη άπό τά 
ιστορικά δεδομένα καί τό έπιτυγχάνει στις γενικές 
γραμμές. Βέβαια στίς λεπτομέρειες ή φαντασία τοΰ 
συγγραφέως όργιάζει, άλλά δέν παραπονούμεθα γι' 
αύτό, γιατί έτσι άφ’ ένός μέν άποφεύγεται ή ξηρά 
άφήγησις πού χαρακτηρίζει τά Ιστορικά έργα καί 
άφ έτέρου δίδεται ή εύκαιρία στήν Γκάρμπο νά μάς 
συγκλονίση μέ τόν τρόπο πού μόνον αύτή γνωρίζει

Ή σκηνοθεσία δφείλεται στόν Κλάρενς Μπράουν 
καί στόν γερμανό συνεργάτη του Κάρλ Φρόϋντ. Ό 
Μπράουν γνωρίζει δσον έλάχιστοι τό έπάγγελμά 
του. Μέ τήν «Μαρία Βαλέφσκα» έπιτυγχάνει ένα άπό 
τά καλλίτερα δημιουργήματα του. Τόσον στις αι
σθηματικές σκηνές δσον καί στις σκηνές δγκου, φαί
νεται τό χέρι τοΰ μαιτρ. Ή έπιστροφή άπό τήν Ρωσ 

σία είναι άπό τίς ώραιότερες εικόνες πού μάς έδωσεν 
ή Κινηματογραφική τέχνη. ’Επίσης ή σκηνή στά άνά- 
κτορα τοΰ Άούστερλιτς, κατά τήν δποίαν ή σκηνή 
τοΰ Ναπολέοντος πέφτει έπάνω στόν χάρτην τής Εύ· 
ρώπης καί τόν σκεπάζει, είναι εύρημα πολύ χαρα
κτηριστικό.

Πρωταγωνιστούν ή Γκάρμπο, καί δ Μπουαγιέ, 
πού έμφανίζονται μαζύ γιά πρώτη φορά. Ή Γκρέτα 
σέ κάθε της νέα δημιουργία μάς κάνει νά πιστεύωμε 
δτι έδωσε τό άπαντον τής Τέχνης της, καί κάθε 
φορά μάς δείχνει πόσον ήπατήθημεν. Στή «Μαρία 
Βαλέφσκα» παρ’ δλον πού δ ρόλος της δέν είναι 
τόσον άβανταδόρικος σάν τήν «Κυρίαν μέ τάς Κα- 
μελίας έχει στιγμές συγκλονιστικές. Τό συμπέρα
σμα πιά γιά τήν Γκάρμπο έχει βγή : είναι ή μεγαλυ· 
τέρα σύγχρονος ήθοποιός τοΰ Κινηματογράφου,

Ό Σάρλ Μπουαγιέ ώς Ναπολέων είναι άνισος. 
Πρέπει δμως νά ληφθή ύπ’δψιν δτι δ ρόλος τοΰ Να
πολέοντος καί μάλιστα σέ ρόλον πρωταγωνιστοΰ 
είναι άπό τούς δυσκολοτέρους. Ό Μπουαγιέ είναι 
προφανές δτι έμελέτησε πολύ τόν ρόλον του. Έάν 
τώρα έχει στιγμές άδυναμίας είναι γιατί κάμπτεται 
άπό τό βάρος τοΰ ρόλου.

Συμπέρασμα: Φίλμ ένδιαφέρον, πλούσιο, μεγάλο. 
Ένα, χωρίς άμφιβολίαν, άπό τά έλάχιστα άπολύτως 
καλά πού προεβλήθησαν έφέτοςστάς ’Αθήνας.

Βίοον Παπαμιχάλης

Παραγωγή Real, d’Art Cinem.
ΔΥΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΩΤΟΣ

(Jenny)
ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 

Έκμετάλλευσις: Άν. Κινημ. Εταιρία

Τό φιλμ αύτό όφείλεται σ’ ένα νέον σκηνοθέτην : 
τόν Μαρσέλ Καρνέ. Ώς άρχή είναι άξιοσημείωτη. 
Πρόκειται γιά μιά ρεαλιστική ιστορία, παρμένη άπό 
τή σύγχρονη ζωή. Ώς θέμα καί έρμηνεία ήθοποιών 
είναι πρώτης τάξεως. Δυστυχώς ό σκηνοθέτης δέν 
κατορθώνει, παρά σέ έλάχιστες μονάχα στιγμές, νά 
τοΰ δώση τήν πνοή καί τήν δύναμι πού χαρακτηρί
ζουν τάέργα Τέχνης.

Έτσι δπως τό είδαμε είναι ένα φιλμ φροντισμένο 
καί καλοβαλμένο, μέ ύπόθεσιν ένδιαφέρουσαν, πού 
έρμηνεύεται άπό πλειάδα έκλεκτών ήθοποιών, μέ 
έπί κεφαλής τήν Φρανσουάζ Ροζέ, τήν ύπέροχη γαλ- 
λίδα καρατερίστα, τόν Σάρλ Βανέλ, τήν Λιζέτ /\αν· 
βέν, τόν Ζ. Λ. Μπαρώ, τόν Άλμπέρ Πρεζάν, τόν Λέ 
Βιγκάν κ. ά.

Τό φίλμ, κατά τήν έδώ προβολήν του, ήρεσεν άρ
κετά, τό ίδιο φαντάζομαι νά συμβή καί δπου άλλοΰ 
προβληθή. Παπαμιχάλης

Παραγωγή Warner Bros

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ
(The Perfect Specimen)

ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Κρόνο» 
dubbing
Έκμετάλλευσις: Γουώρνερ-Φ. Νάσιοναλ

"Ενα μεγάλο εύγε άξίζει στόν Μιχαήλ Κούρτιζ 
γιά τήν νέα του αύτή δημιουργία. Μάς έδειξε μέ 
τόν πιό τρανό τρόπο πώς είναι ικανός καί έπιτή- 
δειος σκηνοθέτης γιά κάθε είδους έργον. Περνά άπό 
τήν τραγωδία, τό δράμα, τό Ιστορικόν φιλμ, τήν πε
ριπέτειαν, στή πιό έλαψρά καί σπιρτόζικη σατυρική 
κωμωδία μέ τήν μεγαλυτέραν άνεσιν. Ό «Αριστο
κράτης Τυχοδιώκτης» άνήκει στή σειρά τοΰ «Νέα 
Ύόρκη Μαϊάμι» καί τοΰ «Έρωτικοΰ Κοκτέϊγ’.Έπάνω
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σ’ ένα πρωτότυπο καί όλίγον έξωψρενικό σενάριο, 
δ Κ' ϋρτιζ έσκάρωσεένα φιλμ πού σπινθιροβολεϊ άπό 
μπρίο, χιούμορ, κέφι καί καλή διάθεσι. 'Η χαρά τής 
ζωής έπικρατεϊ άπ" άκρου είς άκρον

Πρωταγωνιστοΰν ό Έρρολ Φλύνν, ή Τζόαν Μπλόν- 
τελ, δ Χιοϋ Χέρμπερτ, ή Μαίη Ρόμπσον. δ Έντου 
αρντ Χόρντον καί ή Μπέβερλυ Ρόμπερτς. "Ολοι είνε 
άμίμητοι. Τό λυπηρόν δμως είναι πώς τδ κοινόν 
μας δέν είναι άκόμη σέ θέσι νά έκτιμήση τέτια 
έργα. Γι’ αύτήν άκριβώς τήν αΙτία καί τδ φιλμ δέν 
έσημείωσε μεγάλην έπιτυχία κατά τήν προβολήν του 
στόν «Κρόνον». Κρίμα ! Βίων ΙΤαπααι/άλης

Παραγωγή Unidet Artists

Η ΚΑΤΑΙΓ1Σ
(The Hurricane)

Όμιλοΰσα άγγλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα» 
Έκμετάλλευσις: Άστόρια Φιλμ

Ό Σάμουελ Γκόλντουϊν μας έχει δώση μερικά 
άπό τά πιό ένδιαφέροντα φίλμς τής περιόδου. Πρό 
μηνών τό «Ένα άστέρι γεννιέται» πρό τίνος τό «Στέλ
λα Ντάλλας» καί σήμερον «‘Η Καταιγίς».

Τδ τελευταίο έχει «γυρισθή» άπό τόν Τζών Φόρντ, 
έναν άπό τούς πιό προσωπικούς σκηνοθέτας τής Α
μερικής. Τό σενάριο, πού στηρίζεται έπάνω στήν 
τόσον άγαπητήν άρχήν τοΰ Ζάν Ζάκ Ρουσσώ, κατά 
τήν δποίαν παντού δπου πατήσει δ εύρωπαίκός πο
λιτισμός φέρνει τήν δυστυχία, δέν διακρίνεται γιά 
τήν πρωτοτυπίαν του. ΟΙ συγγραφείς έπηρρεάσθη- 
σαν άρκετά άπό τό «Είμαι ένας δραπέτης» καί τό 
«Σπασμένες Άλυσσίδες», χωρίς δμως τό έργον των 
νά φθάνη είς δύναμιν τά πρωτότυπα.

Άλλά άν τό φίλμ δέν παρουσιάζει έζαιρετικόν j 
ένδιαφέρον ώς σενάριο, μάς άνταμοίβει και μέ τό | 
παραπάνω μάλιστα μέ τήν σκηνοθεσίαν του. ‘Ο Τζών ! 
Φόρντ έδειξε γιά μιά άκόμη φορά τήν μαεστρία του 
Ή είκόνες του είναι φροντισμένες, γραφικές, ένδια- ί 
φέρουσες. Άλλά έκεϊ πού σταματά κυριολεκτικά ό 
νους τοΰ άνθρώπου είναι στις σκηνές τής καταιγίδος 
Είναι κάτι τό άφαντάστως συγκλονιστικό καί μεγα- | 
λειώδες πού θά παραμένη στά χρονικά τοΰ Κίνημα- I 
τογράφου ώς ένα άπό τά τελειότερα δείγματα τής 
κινηματογραφικής τεχνικής καί τών άπεριορίστων ι 
δυνατοτήτων τής τέχνης τών σκηνών- Χωρίς ύπερ- 
βολήν αίσκηναί τής καταιγίδος είναι άνώτεραι άπό 
τήν περίφημον άρματοδρομίαν τοΰ «Μπέν Χούρ» καί 
άπό τήν άλησμόνητον έπέλασιν τής «Έλαφράς τα 
ξιαρχίας». Καί μόνον γι’ αύτές τίς σκηνές άν ήταν 
θά άξιζε κανείς νά παρακολουθήση τό ύπό κρίσιν 
φίλμ.

Πρωταγωνιστοΰν' ή ώραιοτάτη Ντόροθυ Λάμουρ, 
σ’ ένα περιορισμένο ρόλο άλλά πού ταιριάζει πολύ 
στό είδος καί τό ταμπεραμέντο της,’ δ Τζών Χώλ, 
ένας νέος ζέν-πρεμιέ πού έχει τήν άνδρική ώμορφιά 
τοΰ Βαϊσμύλλερ άλλά καί ταλέντο άξιόλογο καί 
πολλά ύποσχόμενον, ή Μαίρη Άστορ, μάλλον άσή- 
μάντη, δ Τζών Καραντάϊν, περίφημος σ' ένα ρόλο 
τής ειδικότητάς του, καί ό έκλεκτός άγγλος καλλι
τέχνης Ραϋμδν Μασσέ, πού ντεμπουτάρει στό άμε- I 
ρικανικόν φίλμ, δ όποιος στό ρόλο τοΰ αύστηροΰ I 
καί τυπικοΰ διοικητοΰ, σημειώνει μιά λαμπρά δη
μιουργία.

‘Η «Καταιγίς» είναι φίλμ ένδιαφέρον, συναρπα
στικό, δυνατό, άλλά καί κάπως σκληρό, ίσως καί 
άγριο γιά τό γυναικεϊον κοινόν. Στήν πόλιν μας 
έσημείωσεν σημαντικήν έπιτυχίαν. Στήν έπαρχία δ
που τό είδος αύτό είναι πολύ άγαπητό, θά σημειώση 
άσφαλώς άκόμη μεγαλυτέραν. Βίων Παπαμιχάλης

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Έλάβομεν καί δημοσιεύομεν εύχαρίστως τήν κα

τωτέρω έπιστολήν.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΙΝ/ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Έδρα έν Άθήναις-Τηλ. 52 882

Άριθ. Πρωτοκ. 1861
Έν Άθήναις τή 23η Μαρτίου 1938 

Πρός τήν Σεβαστήν Διεύθυνσιν
Τοΰ Κινηματογραφικού Περιοδικού 

«Κινηματογραφικός Άστήρ·
Έ ν τ α 0 θ α

Κύριε άιευθυντά,
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Π Ε. Υ._Κ Ε. 

λαβόν ύπ’ δψει τό έν τώ άπό 13)3)38 φύλλω τοΰ Πε
ριοδικού 'Υμών δημοσίευμα σχετικώς μέ τήν όργά- 
νωσ.ν τοΰ έτησίου χοροΰ τής Π Ε Υ. Κ Ε. σπεύδει 
διά τής παρούσης του νά έκφραση τάς άπειρους 
θερμάς εύχαριστίας του πρός Υμάς διότι μέ τοσαύ 
την άγάπην καί στοργήν έξετιμήσατε τήν μικράν 
του προσπάθειαν.

Έπί τή εύκαιρία ταύτη ή Διοίκησις τής Π-Ε.Υ.Κ.Ε. 
διαδηλοϊ τήν εύγνώμοσύνην της πρός άπαντα τόν 
Κινηματογραφικόν καί Καλλιτεχνικόν κόσμον τόν 
τιμήσαντα τήν χοροεσπερίδα του, ιδία δέ πρός τά 
μέλη τής Π.Ε.Κ. άτινα τοσοΰτον φιλικώς συνέδραμον 
τήν Διοίκησιν είς τήν έπιτευχθεΐσαν προσπάθειάν 
της, έκφράζει δέ τήν εύχήν δπως ή διά παρομοίων 
Εορτών έπαφή τών δύο 'Οργανώσεων άποτελέση 
τήν άρχήν τής άρμονικής έξελίξεως τών σχέσεων 
αύτών έπ' άγαθφ άμφοτέρων.

Δέξασθε κ. Διευθυντά τήν έκφρασιν τής άμερί 
στου πρός Υμάς έκτιμήσεως.

Διά τήν Π. Ε. Υ. Κ. Ε.
Ό Γενικός Γραμματεύς Ό Πρόεδρος

Άνδρέας Γιασπάτης Φραγκίσκος Μπασδέκης

ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ λΓτοΛΣΤΟΤ
Είς τά άρχεϊα ένός κινηματογραφικού ο’ίκου 

τής Μόσχας άνεκαλύφθη μία πολύτιμος πράγ
ματι ταινία: πρόκειται περί σκηνών άπό τήν 
ζωήν τοΰ Δέοντος Τολστόϊ, αί όποΐαι είχον 
«γυρισθή» όλίγον πρό τοΰ θανάτου του.

Ή ταινία αύτή έμφανίζει τόν μεγάλον Ρώσ- 
σον συγγραφέα είς τό σπίτι του είς Γιασνάία 
Πολιάνα καί είς τήν λουτρόπολιν Άστάποβο, 
δπου ουτος είχε μεταβή πρός θεραπείαν.

Διά πολιτικούς ίσως λόγους ή ταινία αύτή 
καίτοι άνετυπώθη, δέν έδόθη άκόμη είς τήν 
δημοσιότητα ύπό τής σοβιετικής Κυβερνήσεως.

IOAN. Σ. ΧΡΥΣΟΠΟΜΙΔΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ - ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑ! ·
Ή κίνησις τών άθηναϊκών Κινηματογράφων κατά ] 

τό'παρελθόν δεκαπενθήμερον ύπήρξεν άρκετά ίκα- | 
νοποιητική, είς τοΰτο δέ συνέτεινεν καί ή προβολή 
έκλεκτών ταινιών, Ιδίως τής «Μαρίας Βαλέφσκα» | 
καί άλλων τινων.

Γενικώς δμως, ή τρέχουσα περίοδος θά ύπολει· ' 
φθή τής περυσινής, ώς άφήνουν νά έννοηθή οι άριθ- 
μοί τών εισιτηρίων δλων τών κεντρικών Κινηματο
θεάτρων. Βεβαίως είναι πολύ ένωρίς νά έξάγη κα
νείς όριστικά συμπεράσματα, άλλά τό άπομένον 
χρονικόν διάστημα δέν θά είναι Ικανόν νά μεταβάλη 
τήν μέχρι σήμερον κατάστασιν, καθ' δσον είσερχό- 
μέθα πλέον εις τήν νεκράν περίοδον. Εκτός έάν....
άλλαι μέν βουλαί άνθρώπων άλλα δέ θεός κελεύει.

Κοιτά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον είς τούς κεν
τρικούς Κινηματογράφους πρώτης βιζιόν τών Αθη
νών. προεβλήθησαν τά κάτωθι έργα ώς εξής :

Όρφβύς : 28 3 Απριλίου «Σονάτα ύπό τό σεληνό
φως» μέ τόν Παδερέφσκυ καί 4-10 ’Απριλίου «Καται- 
γίς» μέ τήν Ντόροθυ Λαμούρ.

Ρέξ: 28 3 Απριλίου «Μαρία Βαλέφσκα» μέ τήν 
Γκάρμπο καί τόν Σάρλ Μπουαγιέ καί 4-10 Ιδιου «Ό 
άγγελιαφόρος» μέ τήν Μορλαί καί τόν ΖάνΓκαμπέν.

ΙΙαλίάς: 28 3 Απριλίου «Δύο σελίδες έρωτος» μέ 
τήν Φρ. Ροζέ καί 4-10 ίδίου < Ναπολιτάνικες βρα- 
δυές» μέ τόν Τΐνο Ρόσσι.

Τιτάνια: 28-3 Απριλίου «Έρωτες καί πόθοι γυ
ναικών» μέ τήν Μάγδα Σνάϊντερ καί 4-10 ίδίου «Νύ
χτες πριγκήπων» μέ τόν Ζάν Μυρά.

£ηλέντιτ: 28-3 Απριλίου «Κρυφός έρως» μέ τόν I 
Βικτώρ Φρανσέν καί 4 10 Ιδίου «Νύχτες πριγκήπων» ί 
ταύτοχρόνως μέ τό Τιτάνια.

'Αττικόν: 28 3 Απριλίου «Μαρία Βαλέφσκα» ταύ
τοχρόνως μέ τό «Ρέξ» καί 4 10 ίδίου διά δευτέραν 
έβδομάδα «Μαρία Βαλέφσκα.

Κρόνος: 28 3 Απριλίου «Εκατομμυριούχος τυχο
διώκτης» μέ τόν Έρρολ Φλύν καί 4-10 ίδίου «Τά 
φτερά τής δόξης».

Πάν&εον: 28-3 Απριλίου «Επικίνδυνη άποστολή» 
μέ τόν Χέρμπερτ Μάρσαλ καί 4-18 ίδίου «Μικροί 
ήρωες» μέ τόν μικρόν καλλιτέχνην Μπόμπυ Μπρύν.

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον έπραγματοποιή- 
θηααν ύπό τών διαφόρων κεντρικών Κινηματοθεάτρων 
τών ’Αθηνών α' προβολής τά κάτωθι εισιτήρια, ώς εξής:

Έβδομάς 21 —21 Μαρτίου 1938.
ΤΙΤΑΝΙΛ «Γκρεμισμένα όνειρα» (Burgtheater), Βέρνερ

Κράους.
Δεύτερα 21 Μαρτίου Εισιτήρια 1444
Τρίτη 23 » » 1684
Τετάρτη 23 » „ 1611
ΙΙέμπτη 24 > , 1686
Παρασκευή 25 > » 1507
Σάββατον 26 » 1778
Κυριακή 27 » , 2602

Τό δλον » 12312
ΟΡΦΕΥΣ «Γϊά σάς κυρία....» (Vogue3 of 1938), Τζόαν 

Μπέννετ.
Δευτέρα 21 Μαρτίου Εισιτήρια 1665
Τρίτη 22 » 1901
Τετάρτη 23 » » 2030
Πέμπτη 24 » » 2141
Παρασκευή 35 > > 1843
2άββατον 26 » » 2301
Κυριακή 37

Τό δλον
« 3232

15118

Τό δλον » 17972

ΡΕΞ «Ό ταχυδρόμος τής Λυών» (u’affaire du courrier
du Lyon), Πιέρ Μπλάνσβρ.

Δεύτερα 21 Μαρτίου Εισιτήρια 2624
Τρίτη 22 > » 2207
Τετάρτη 23 » > 2266
Πέμπτη 24 > » 2099
Παρασκευή 25 » » 2719
Σάββατον 26 ■> » 2258
Κυριακή 27 » » 3799

ΠΑΛΛΑΣ «Τά μυστικά τής Έρυθρδς Θαλάσσης), Les 
Mer Rouge), Χάρρυ Μπώρ.secrets de la

Δευτέρα 21 Μαρτίου ΕΙσιτήρια 1598
Τρίτη 22 » » 1535
Τετάρτη 23 » » 1604
Πέμπτη 24 » » 160®
Παρασκευή 25 » » 2117
Σάββατον 36 » » 1680
Κυριακή 27 » » 2920

Τό δλον » 13C49
ΑΤΤΙΚΟΝ «Ό πειρατής » (The Buccaneer), Φραντζί- 

σκα Γκάαλ, Φρ. Μαρς.
Δευτέρα 21 Μαρτίου Εισιτήρια 2348
Τρίτη 22 > > 1995
Τετάρτη 23 1677
Πέμπτη 24 » 1633
Παρασκευή 25 > > 2709
Σάββατον 26 » » 1423
Κυριακή 27 » » 2899

Σύνολον 14.674
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ταυρομάχος χωρς νά θέλη» (Arenes joy- 

euses), Λουσιέν Μπαροϋ.
Δευτέρα 21 Μαριίου Εισιτήρια 381
Τρίτη 22 , » » 449
Τετάρτη 23 » > 556
Πέμπτη 24 > > 560
Παρασκευή 25 » 499
Σάββατον 26 » 653
Κυριακή 27

Τό δλον
9 _ 811

3909
ΚΡΟΝΟΣ «Οί πειραταί τής Κίνας» (Les pirates du rail), 

Σάρλ Βανέλ.
Δευτέρα 21 Μαρτίου ΕΙσιτήρια 1202
Τρίτη 22 > > 1128
Τετάρτη 23 » » 1131
Πέμπτη 24 > » 1109
Παρασκευή 25 » » 1290
Σάββατον 26 > » 1488
Κυριακή 27 » » 2217

Τό δλον 9560
ΠΑΝΘΕΟΝ «Ό πειρατής» (The Buccaneer), ταύτοχρόνως 

μέ τό «Αττικόν».
Δευτέρα 21 Μαρτίου Εισιτήρια 1414
Τρίτη 22 > 1092
Τετάρτη . 23 > » 957
Πέμπτη 24 * » 687
Παρασκευή 25 » > 1160
Σάββατον 26 » » 837
Κυριακή 27 »

Τό δλσν
ΕΙσιτήρια πραγματοποιηθέντα 

κατά τήν ταυτόχρονον προβολήν 
του είς τόν Κινηματογράφον

1706
7803

«Αττικόν»
Σύνολον ΕΙσιτηρίων

14674
22477
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Έβδομάς 28—3Άηςμλίου 1938
ΤΙΤΑΝΙΑ «Έρωτες καί πόθοι γυναικών» (Frauenliebe,

Frauenlied), Μάγδα Σνάϊντερ.
Δευτέρα « 28 Μαρτίου Είσιτήρια 929
Τρίτη 29 » » 1094
Τετάρτη 30 » » 1128
Πέμπτη 31 > » 1142
Παρασκευή 1 ’Απριλίου » 1017
Σάββατον 2 » 1351
Κυριακή 3 » » 1543

Τό δλον 8204

ΟΡΦΕΥΣ «Σονάτα ύπό τό σεληνόφως (Moonlight So-
nata), Παδερέφσκυ.

Δβυτέρα 28 Μαρτίου Είσιτήρια 1150
Τρίτη 29 > » 1850
Τετάρτη 30 » » 2070
Πέμπτη 31 » » 2218
Παρασκευή 1 ’Απριλίου 2165
Σάββατον 2 » » 3234
Κυριακή 3 » 3663

Σΰνολον 16340

ΡΕΞ «Μαρία Βαλέφσκα (Conquest), Γκάρμπο- Μπουαγιέ
Δευτέρα 28 Μαρτίου Εισιτήρια 4539
Τρίτη 29 » » 3896
Τετάρτη 80 > » 3285
Πέμπτη 31 » 2143
Παρασκευή 1 ‘Απριλίου » 2117
Σάββατον 2 » » 2976
Κυριακή 3 » » 4342

Τό δλον » 23298
ΠΑΛΛΑΣ «Δύο σελίδες έρωτος» (Jenny), Φρανσ. Ροζέ-
Δευτέρα 28 Μαρτίου Είσιτήρια 844
Τρίτη 29 • 984
Τετάρτη 80 » » 1050
Πέμπτη 31 γ » 952
Παρασκευή 1 ’Απριλίου » 823
Σάββατον » » 1055 |
Κυριακή 3 > 1380 |

Γό δλον 7088
ΑΤΤΙΚΟΝ «Μαρία Βαλέφβκα» (Conquest), γαλλική έκ-

δοσις
Δευτέρα 28 Μαρτίου Εισιτήρια 3639
Τρίτη 29 » » ' 3783
Τετάρτη 30 > » 3575
Πέμπτη 31 * » 2934
Παρασκευή 1 ’Απριλίου 2287
Σάββατον 2 » » 3178
Κυριακή 3 » » 3967

Τό δλον 23363
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 

τοΰ αύτοΰ έργου κατά τήν ταΰτόχρο
νον προβολήν του είς τό «Ρεξ». . . . 23298

Σΰνολον Εισιτηρίων 46661

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Κρυφός έρως» (L’Appel de la vie), Βίκτωρ
Φρανσέν)

Δευτέρα 28 Μαρτίου Είσιτήρια 533
Τρίτη 29 * » ' 950
Τετάρτη 30 > . 899
Πέμπτη 31 » » 990
Παρασκευή 1 ’Απριλίου » 771
Σάββατον 2 > » 986
Κυριακή 3 » » 993

Τό δλον 6122

Τό δλον 6208

ΚΡΟΝΟΣ «Εκατομμυριούχος τυχοδιώκτης» (Perfect 
Specimen), "Ερρολ Φλύν.

Δευτέρα 28 Μαρτίου Εισιτήρια 802
Τρίτη 29 • » 911
Τετάρτη 30 » 833
Πέμπτη 31 » » 724
Παρασκευή 1 ‘Απριλίου » 674
Σάββατον 2 » » 839
Κυριακή 3 » 1425

ΠΑΝΘΕΟΝ «‘Επικίνδυνη υποστολή» (Tille we Meet 
Again), Χέρμπερτ Μάρσαλ.

Δευτέρα 28 Μαρτίου Είσιτιί»ια 604
Τρίτη 29 734
Τετάρτη 30 > > 681
Πέμπτη 31 » > 640
Παρασκευή 1 ’Απριλίου » 555
Σάββατον 2 Σ> 727
Κυριακή 3 » 1117

Τό δλον 5058

Ή κίνησις διά τήν έτοιμασίαν τών θερινών Κινη
ματογράφων έντείνεται, έφ’ δσον πλησιάζομεν πρός 
τό θέρος

Ούτω κατά νεωτέρας πληροφορίας ε'ις τό Ζάπ- 
πειον θά λειτουργήσουν όριστικώς, πλήν τοΰ Κινη
ματογράφου τής Διαρκούς Έκθέσεως, ή Αίγλη τών 
κ. κ Ρώμπαμπα καί Σια καί πιθανώς καί Τά Πεύκα 
πρώην 'Αγελαίες. Επίσης τό Σ<άίιον τών άδελφών 
Παπασπύρου. Είς τό Παγκράτι θά λειτουργήσουν 
δπως πάντοτε δυο θερινοί τά Παλλάς καί Τιτάνια. 
Τό άναγγελθέν είς προηγούμενα τεύχη δτι θά λει
τουργήσω καί νέος τοιοϋτος έπί τής δδοΰ Φορμίωνος 
καί ‘Αθανασίας ύπό τών άδελφών Παπασπύρου, καθ’ 
ά οί ίδιοι μάς έδήλωσαν δέν πρόκειται πιθανώς νά 
λειτουργήση έφέτος, άλλά άπό τής μεταπροσεχοΰς 
θερινής περιόδου. Πιθανώς δμως καί νά λειτουρ- 
γήση ώς έπιχείρησις άλλου έπιχειρηματίου

Τό έπί τής λεωφόρου Συγγροΰ θερινόν Πανελλή 
νιτν θά λειτουργήση έφέτος ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 
κ Α. Δρίτσα ώς έπίσης καί τό έπί τής Λεωφόρου 
Βουλιαγμένης θερινόν Όρφεύς.

Είς τόν Βύρωνα θά λειτουργήσουν έπίσης δύο 
θερινοί τό Μόν Σινε καί τό Ρεξ τοΰ δποίου ή έπω- 
νυμία θ’ άλλαγή άναγκαστικώς.

Είς τόν συνοικισμόν 'Υμηττού θά λειτουργήση 
καί έφέτος δ δμώνυμος θερινός.

Έπίσης τδ Γχλόρια είς τήν Νέαν Σμύρνην είς τό 
όποιον έγκαθίστανται νέα μηχανήματα Σινεμεκάνικα

Είς τήν Καλλιθέαν πλήν τών δύο γνωστών Κρν- 
στάλ καί Έτονάλ προστίθεται καί τρίτος θερινός — 
πρός τόν σταθμόν ’Ηλεκτρικού—ύπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ κ. Π. Βαγγελάτου, μέ μηχανήματα έπίσης Σινε
μεκάνικα.

Είς τό θησεΐον δπως πάντοτε οί δύο θερινοί, 
Ζέφυρος καί Έντεν δ πρώτος τοΰ κ. Π. Κανελλο- 
πούλου καί ό δεύτερος έφέτος ύπό τόν ιδιοκτήτην του 
κ. θεόδ. Σκούραν Καί οί δύο άνωτέρω μέ τήν λήξιν 
τής θερινής περιόδου θά κατεδαφισθοϋν, παραχω- 
ρουμένου τοΰ χώρου εις τήν άρ'χαιολογικήν σκα
πάνην.

"Ετερος θερινός άλλά καί χειμερινός άνοικοδο- 
μεΐται εις τήν συνοικίαν τών Κάτω Πετραλώνων 
ιδιοκτησία ’Αθανασοπούλου έμπορου, δ όποιος θά 
δνομασθή Θησεύς καί διά τόν δποϊον λέγεται δτι 
ένδιαφέρεται δ κ Π. Κανελλόπουλος

Είς τήν συνο κίαν Κουκάκη καί περίπου όπισθεν 
τοΰ θερινού Κινηματογράφου Πανελλήνιον θά λει- 
τουργήση άκόμη καί νέος μεγάλος θερινός ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ κ. Δ. Γιαννοπούλου

Νέος Κινηματογράφος θερινός θά λειτουργήση 

έφέτος καί έπί τής δδοΰ Λένορμαν, ύπό τήν έπωνυ- 
μίαν Περουζέ, δστις έκυκλοφόρησε καί οχετικάς άγ- 
γελίας

Είς τήν συνοικίαν Μεταξουργείου—Στάθμου Λα- 
ρίσσης—θά λειτουργήσουν οι γνωστοί Άλκαζάρ Βι- 
χιώρια καί Έρμης προστιθεμένου καί τετάρτου, τοΰ 
άνεγειρομένου ύπό τοΰ θεατρώνου κ. Ε Φύρστ έπί 
τοΰ οικοπέδου τοΰ παλαιού θεάτρου Λαόν.

Είς ιούς ’Αμπελοκήπους θά λειτουργήσουν δπως 
καί κατά τό παρελθόν ή Νιρβάνα καί ή Σαβοΐα ή 
όποία ήγοράσθη ύπό τοΰ διευθυντοΰ τής Νιρβάνας 
πρός έξουδετέρωσιν τοΰ συναγωνισμού.

Έπί τής λεωφόρου ’Αλεξάνδρας θά λειτουργή
σουν καί έφέτος οί τρεις : Πανα&ήναια, Β/ρντέν καί 
Αούξ ύπό τήν διεύθυνσιν τών κ. κ Σαρφατή ώς πάν 
τότε καί τέταρτος τό Νινον ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 
κ. Σκενδερίδη.

Είς τήν όδόν Πατησίων θά λειτουργήσουν καί 
έφέτος ή όλό-ληρος σειρά θερινών, τά: Ροναγιάλ, 
Πάρκ, Ά&ηια, "έσπερος, Γχλόρια, Λίντο, είς τό 
τέρμα (Άλυσσίδα) τά Κνβείεια, έπί δέ τής δδοΰ Άγ. 
Μελετίου τό Καπιτόλ τών κ κ· Γκούμα καί Μπόλα

Είς ιήν συνοικίαν Κυψέλης τό Ριάλτο καί τό 
* Α ττικόν.

Έπί τής δδοΰ Άσκληπιοΰ τό Νιάπολις ύπό τήν 
διεύθυνσιν πάντοτε τοΰ κ. Κοσμίδη

Τό έπί τής δδοΰ Θεμιστοκλέους γνωστόν θέατρον 
Μαχέίο θά λειτουργήση έφέτος ώς Κινηματογράφος 
μέ ποικιλίαν προγράμματος άπό νούμερα βαριετέ, 
ένοικιασθέν ώς πληροφορούμεθα, ύπό τοΰ μουσικο 
συνθέτου κ. Κυπαρίσση

Έπίσης εις τόν συνοικισμόν Πυριτιδοποιείου θά 
λειτουργήση ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ Κ Γεωργό 
πούλου δ κινηματογράφος Χόλλνγονντ.

_ Οί θερινοί Κινηματογράφοι τών γύρω τών ’Αθη
νών περιχώρων, θά λειτουργήσουν άπαντες ώς καί 
κατά τήν παρελθοΰσαν περίοδον.

*.*
Πολύ πριν λήξη ή τρέχουσα χειμερινή περίοδος, 

ήρχισεν ζωηροτάτη κίνησις διά τήν προσεχή τοιαύ- 
την, μέ διαθέσεις άγριου συναγωνισμού διά τήν δια- 
τήρησιν πλέον αύτής ταύτης τής ύπάρξεως τών 
κινημ. έπιχειρήσεων

Ουιω πληροφορούμεθα έξ άσφαλοΰς πηγής, δτι j 
ή κινηματογραφική Εταιρία «Μέτρο Γκόλντουϊν 
Μάϋερ» άπεφάσισεν όριστικώς τήν ίδρυσιν ίδιου Κι
νηματοθεάτρου έν Άθήναις. Πρός τοΰτο ήλθεν άπό 
καιροΰ είς συνεννοήσεις μετά τοΰ Ιδιοκτήτου κεν- 
τρικοτάτου μεγάρου είς τήν θέσιν τοΰ δποίου, κατε- 
δαφιζομένου, θ’ άνεγερθή Κινηματοθέατρον 2 500 πε 
ρίπου θέσεων άφαντάστου πολυτελείας καί άνέσεως ■

Κατά τάς συμφωνίας δ ιδιοκτήτης άναλαμβάνει 1 
τήν ύποχρέωσιν νά παραδώση έτοιμον πρός λειτουρ
γίαν έντός τοΰ έτους 1939 μεγάλον κινηματοθέατρον 
είς τόν χώρον αύτοΰ, σύμφωνον μέ τά έγκριθέντα 
ύπό τής Μέτρο Γκόλντουϊν σχέδια καί μέ διάρ 
κειαν μισθώσεως δεκαετή.

Ή «Μέτρο Γκόλντουϊν< έξ άλλου θά άναλάβη τήν 
έπίπλωσιν καί διακόσμησιν τοΰ θεάτρου, ύποχρεου- ί 
μένη νά δαπανήση διά τούς λόγους αύτούς ποσόν j 
περίπου δέκα πέντε έκατομμυρίων δραχμών.

Έξ άλλου δ κ. Δημ. Σκούρας διευθυντής τών 
Κινηματοθεάτρων ’Αττικόν καί Ρεξ ύπέβαλεν είς 
τήν διεύθυνσιν τοΰ Μετοχικοΰ Ταμείου Στρατού j 
πρότασιν ένοικιάσεως τοΰ Κινηματοθεάτρου Παλλάς, i 
έπί τής όποίας δμως τό Μετοχικόν Ταμεΐον έπεφυ- 
λάχθη νά άπαντήση. Κατά πάσαν δμως πιθανότητα ' 
ή προσφορά δέν πρόκειται νά γίνη δεκτή καθόσον ί 
τό Μετοχικόν είναι διατε 'ειμένον νά συνέχιση δι" | 
ίδιον λογαριασμόν τήν έκμετάλλευσιν τοΰ Παλλάς

Έπίσης δ ίδιος δ κ Σκούρας διαπραγματεύεται ι 
μετά τοΰ κ· Άλκ. Τριανταφύλλου τήν έπί συνεται- I
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ρισμώ έκμετάλλευσιν διά τό προσεχές μέλλον, τοΰ 
Κινηματοθεάτρου Πάν&εον.

Έκ παραλλήλου δμως καί ό κ. Άντ. Ζερβός δια
πραγματεύεται μετά τοΰ κ. Άλκ. Τριανταφύλλου 
τήν άπό κοινοΰ έκμετάλλευσιν τοΰ Παν&έου, χωρίς 
άμφότεραι αί συνεννοήσεις νά καταλήξουν μέχρι 
σήμερον είς ούδέν άποτέλεσμα.

Άλλη ένέργεια διά τήν έξάπλωσιν τών έπιχειρή
σεων τοΰ κ. Δημ. Σκούρα, είναι καί ή ένοικίασις 
ύπ’ αύτοΰ τοΰ έν Πειραιεΐ Κινηματοθεάτρου Καπιτόλ, 
ήτις άρχεται, κατά τάς βεβαιώσεις _ τοΰ Ιδιοκτήτου 
κ. Μιχ. Γλιτσοΰ, άπό τοΰ προσεχοΰς Σεπτεμβρίου.

Έκ τών άνωτέρω καί μόνον δύναται πάς ένδια- 
φερόμενος νά έξάγη συμπεράσματα διά τό μέλλον.

***
Ή ύπόθεσις τής Φόξ Φιλμ μολονότι έφάνη πρός 

στιγμήν δτι θά έλύετο όμαλώς, παρουσιάζει ήδη σο
βαρόν περιπλοκήν.

Τήν 24 παρ μηνάς συνεκλήθη γεν. συνέλευσή 
τών μετόχων τής Φόξ καθ’ ήν παρέστησαν πλήν τοΰ 
διευθυντοΰ της κ Λουλουδοπούλου καί οι δικηγόροι 
κ κ. Καταιβάτης καί Άλεξανδράτος ώς έκπρόσωποι 
τών μετόχων κ. κ. Μίγκινς καί Τζιορντάνο. Κατ' 
αύτήν άπεφασίσθη ή διάλυσις τής Φόξ Φιλμ (Ελλάς) 
A. Ε. άνέλαβον δέ ώς έκκαθαρισταί αύτής οι κ. κ. 
Καταιβάτης καί Άλεξανδράτος.

Καθ’ ά δμως πληροφορούμεθα ή έκκαθάρισις δέν 
πρόκειται νά καιαβάλη είς τούς πιστωτάς. είμή μό
νον 25ο)ο έπί τών άξιώσεων των, πράγμα τό όποιον 
έπροξένησε κατάπληξιν μεταξύ αύτών οΐτινες ά- 
πειλοΰν νά λάβουν άνάλογα μέτρα διά τήν προστα
σίαν τών δικαίων άπαιτήσεών των.

Τό Διοικ. Συμβούλιον τής Π Ε.Κ. ένήργησεν καί 
έπέτυχεν δπως περί τό τέλος έκάστης κινηματογρα
φικής περιόδου, πάντες οί Κινηματογράφοι δίδουν 
μίαν παράστασιν, αί εισπράξεις τής όποίας θά δια
τίθενται πρός ένίσχυσιν τοΰ ταμείου τοΰ Σωματείου.

Τήν πρότασιν αύτήν έδέχθησαν σχεδόν δλαι αί 
διευθύνσεις τών έν Άθήναις καί Πειραιεΐ Κινηματο
γράφων, ύπέγραψαν δέ καί σχετικόν πρωτόκολλον 
τηρήσεως τοΰ λόγου των. Ήδη πρό τής λήξεως τής 
χειμερινής περιόδου δλοι οί έν Άθήναις. Πειραιεΐ 
καί Περιχώροις Κινηματογράφοι, θά δώσουν εύερ- 
γετικάς παραστάσεις ύπέρ τής Π. Ε. Κ.

Έπί τή εύκαιρία θά ήθέλαμεν νά έκφέρωμεν μίαν 
γνώμην.

Δέν θά ήτο άραγε σκόπιμον, τήν προσπάθειαν 
αύτήν τών έν Άθήναις καί Πειραιεΐ συναδέλφων των 
πρός ένίσχυσιν τοΰ σωματειακού των Ταμείου, νά 
ένισχύσουν κατά τόν ίδιον τρόπον καί οί τών Ε
παρχιών ; ‘Ημείς φρονοΰμεν δτι, άν τοιοΰτον τι έζη- 
τεϊτο παρ’ αύτών έκ μέρους τής Π. Ε. Κ., μετ’ έν- 
θουσιασμοΰ θά τό έδέχοντο.

Συνεχίζον τής ένεργείας του τό Δ. Συμβούλιον 
τής Π. Ε. Κ. πρός ρύθμισιν διαφόρων ζητημάτων ά- 
φορώντων τήν τάξιν τών έ,ταγγελματιών Κινηματο
γραφιστών, άπεφάσισεν δπως καλέση έν Άθήναις 
καί συγκεκριμένως τήν 28 Απριλίου έ. έ., Πέμπτην 
ήμέραν τοΰ Πάσχα, Πανελλήνιον Κινηματογραφικόν 
Συνέδριον κατά τό όποιον νά συζητηθούν διάφορα 
ζητήματα. Είς τό Συνέδριον τοΰτο θά κληθούν νά 
λάβουν μέρος δλοι οί έν Έλλάδι Διευθυνταί Κινη
ματογραφικών Έπιχειρήσεων άδιαφόρως τάξεως. 
Σχετικοί δδηγίαι θά σταλοΰν είς πάντας τούς έν- 
διοφερομένους μόλις ώς λήξουν αί σχετικαί προπα- 
ρασκευαί διά τήν όργάνωσιν τοΰ Συνεδρίου.
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Πάτραι

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα Έβδομος ουρανός’ 
«Οι δαίμονες τών κυμάτων», Ή πόλις τής αμαρτίας»’
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‘‘Ο Φόβος» καί «Ταγκό νοττοΰρνο».
Πάνϋ-εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τα έργα «Ό αε

τός καί τό γεράκι», «Ή κόρη τοΰ Δράκου λα», «Έβδομος 
ουρανός», «Άρραβών μετ’ έμποδίων» καί «‘Η πόλις τής 
αμαρτίας».

Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κα
θήκον τοΰ σκάουτ», «‘0 αετός καί τό γεράκι», «Οί δαί
μονες των κυμάτων», «Άρραβών μετ' εμποδίων», «Τολ
μηρά νειάτα» καί «Ό φόβος». Άνδριόπουλος
Βόλο;

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό άγριοκόριτσο», 
«Άλλότρια», «Ταμάρα» καί «Περιμένοντας τήν αυγή».

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Γιούλικα», «Άρ
ραβών μετ' έμποδίων» καί «Πρεμιέρα».

'Απόλλων ■ Κύματα. Προεβλήθησαν τά έργα «Όταν 
ή γυναίκα Αγαπά», «Ό κάου μπόι καί ή σύντροφός του», 
«Μιά φωνή στό σκοτάδι», «‘Η κούρσα τοΰ θανάτου», «Ο 
τρόμος των βουνών», «Τό πλήρωμα στασιάζει», «Τά ένο· 
χοποιητικά έγγραφα» καί «‘Ο δρόμος πρός τήν Δύσιν», 
Άρναστόλιαν

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Πολισινέλ», «Ξανθή 
’Αφροδίτη», «Νύχτες Χαβάϊ», «’Επανάστασις στά χαρα
κώματα», «‘Ο κίτρινος τύπος», «Έτσι είναι ή Σιμόν», 
*‘0 σωσίας», «Βαριετέ», «Νέα ‘Υόρκη-Μιαμί», «Γκαρσόν», 
«01 προδόται», «‘Ο Βοκκάκιος», «Τάρρας Μπούλμπα» καί 
ή ταινία τών γάμων τού Διαδόχου. Βοντσινας
Ξάνθη

Ήλύαια. Προεβλήθησαν τά έργα Ό δόκτωρ Επα
μεινώνδας», «Εύθυμοι άτσίγγατοι», ένα τουρκικόν σόρτς, 
«Πόρτ Άρθούρ», «Μελωδίες καί ρυθμοί», Νύχτες φω
τιάς», «Εύθυμη Μαριέττα» καί ή ταινία τής κηδείας τού 
πρίγκηπος Νικολάου τής ‘Ελλάδος.

ΙΙάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μέσ’ τήν παγίδα», 
«Πόρτ Άρθούρ», «Ποζαμπό», «‘Ο ζωντανός νεκρός» καί 
«Μελωδίες καί ρυθμοί». Παρασχίδης
Σάρας

‘Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό διαβολόπαιδο», 
«Άβε Μαρία», «Ό έφιπτος θάνατος», «Νύχτες φωτιάς», 
«Τάρας Μπούλμπα», «Κλό Κλό», «Τά τέκνα τοΰ πλοιάρ
χου Γκράντ», καί «Τό έγκλημα τή; γραμμής Μαζινό».
Ζάκυνθος

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα Ό λοχαγός Μπό
μπα», «Ναυτική ανταρσία», «Καπιταίν Μπλούντ», «Ό δό
κτωρ Επαμεινώνδας», «Νοσταλγία», «Ή ζωή αρχίζει σή
μερον», «Χορεύτρια τοΰ μεσονυκτίου», «Ναυτική παρέλα- 
σις», «Τάρας Μπούλμπα» καί διάφορα Νιούς.

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μειά τήν άνά· 
κρισιν», «Ό κήπος τοΰ ’Αλλάχ», «Τό διαβολόπαιδο», «Οί 
λύκοι μεταξύ των» ή ταινία τών γάμων τοΰ Διαδόχου 
Παύλου, »Τό κρυπτογράφημα τοΰ δίσκου 413» καί διάφορα 
Νιούς. Γρ.
Κομοτινή

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό διώκτης τών 
κακοποιών», «Ή τυχοδιώκτις τής Τύνιδος», «01 Άθλιοι», 
«Πέερ Γκύντ», «Βοκκάκιος», «Μαριέττα», «Ό άσσος τών 
Τζόκευ», «Μυστηριώδες Γιονγκ», «Μιά νύχτα στό Δού- 
ναβι», «Τό λιμάνι τών πειρατών», «Ο νέος Ροβινσών», 
«01 δύο μάγγες», μέ καταπληκτικήν επιτυχίαν, «Γκάγ- 
κστερ εναντίον γκάγκσερ», «Βέρα Ίβανόβνα», «Οί καρ 
χαρίαι τή; κίτρινης θαλάσσης», «Κάου μπόι καί σύντρο 
φοι», «Τά χέρια πού μιλούν», «Όνειρα πού σβύνουν», 
«Ένοχος» μέ επιτυχίαν, «Τό κυνήγι τοΰ θανάτου», «Ρω
σική θύελλα», «Σόζ μπίρ, 'Αλλάχ μπίρ», «Ξανθή καπετά- 
νισα», «Τιτάνες τοΰ άέρος», «Μαρία Στούαρτ», «‘Ο ήρως 
τοΰ Τεξάς», «Ό γονδολιέρης τής Βενετίας», «'Αντώνιο 
Άντβέρσο», «Ό ηρωικός σκΰλλος Ταρζάν>, «Ντανιέλλα-, 
«Σονάτα Κρόϋτσερ», «Ό ταχυδρόμος τής Καλιφορνίας», 
«Τά δύο χαμίνια», «'Ανήσυχες ψυχές», «01 κουρσάροι 

τοΰ άέρος», Σαβόί No 217», «‘Η κυρία μέ τάς καμελίας» 
καί «"Ενα παράξενο κορίτσι».

Κατόπιν δ ιμοπρασίας ό κινηματογοάφος «Αττικόν» 
κατεκυρώθη εις τούς κ. κ. Μοσχοβίτην καί Σια.
Ηράκλειον

Μινώα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό περιπλανώμενος 
νεκρός», «‘Υπό τό βλέμμα τοΰ Βούδδα», «Στό δρόμο τής 
ζωής», «Λογχοφόρος κατάσκοπος», «Τό τελευταίο τραίνο 
άπό τή Μαδρίτη»5 «Φωτιές στήν Κίνα» καί «Ό κυκλών».

Κουλακάκη. Μετά τάς παραστάσεις τοΰ θιάσου Μα- 
ρίκας Κρεββατά προεβλήθησαν τά έργα «Πανσιόν Μι
μόζα». «Άνοιξ άτικες άγάιε.», «Ό χάρος διασκεδάζει» 
καί «Τό διαβολόπαιδο».
Καβάλλα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Θρύλοι ηρώων», «Ή 
πόλις τρομοκρατείται·, «Ή βασίλισσα τοΰ στόλου», 
Πρίγκηψ καί πτωχός», μετ’ έπ τυχίας, Ό δόκτωρ ’Επα

μεινώνδας», «Ντάμα Πίκα», «Ό ήρως τοΰ Τεξάς», «Σύγ
χρονοι Ροβινσώνες», «Καρνέ ντέ μπολ» άνευ έπιτυχία-, 
• Ή μαύρη λεγεών», «Ό διώκτης τών κακοποιών», «‘Υπό 
τήν σκιάν τής παγόδας», «Μέσα στήν παγίδα», «Ταμάρα» 
μετ' επιτυχίας, «Πέερ Γκύντ», «Ίνκόγνιτο», «Πατριώται», 
«Μιά νύχτα στό Δούναβι» καί «Ό μέγας Πέτρος».

'Ολύμπια. Προεβλήθησιν τά έργα «Ή όργανοπαί- 
κτρια τών Παρισίων», «Οί δαίμονες τών κυμάτων», 
«Νοσταλγία», «Ντεντέ», «Παληάτσοι», «Οί αετοί τών θα
λασσών», «’Ελένη», «Ό λυτρωτής», «Ή δραπέτις», «‘Η 
ίστσρία γράφεται τή νύχτα», «Μανέζ», «Χαμένο όνειρο» 
καί «Μποέμ».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί δαίμονες τών 
κυμάτων», «Νοσταλγία», «Τά δύο ορφανά», «Τά μυστή
ρια τή; Σταμπούλ», «Μαμά Κολιμπρί», «Άγγελοι», «Μα- 
τίας Πασκάλ», «Τό φάντασμα τού άέρος», «Αύτοκίνητον 
No 29», «Τό μυστικόν τοΰ μπλέ δωματίου» καί «Σκιπίων 
ό άφρικανός». Βασιλακος
Βέρρο.α

Πάν&εον Προεβλήθησαν τά έργα «Τά δύο κοθώνια», 
«‘Η κόκκινη τσαρίνα», «Φτωχό πλουσιοκόριτσο», «Ρυθμοί 
καί μελωδίες», «Βικτώρια», «Τρεις έρωτες τοΰ Σοΰμπερτ», 
«Επανάστασις στό Πεκϊνον», «Παράδεισος τών γυναι
κών», «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα μετά μεγάλης επιτυχίας' 
«01 λογχοφόροι τής Βεγγάλης», «Ζίγκφελδ», «Κοντοτ- 
τιέρι», «Μπαλλάντα», «Ό ένοχος», «Σκάνδαλον στήν Ό
περα», «Λευκοί σκλάβοι», «Ή φυγή τοΰ Ταρζάν», «Μή 
κοιμηθή; πριν σέ φιλήσω» καί «01 λύκοι μεταξύ των».
Xie?

Άσιήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μήνυμα στόν Γκάρ 
τσια», «Τό σπήτι τοΰ μυστηρίου», «‘Υπό τήν σκιάν τής 
λαιμητόμου» έπιτυχώς, «Ένέδρα», «Καπετσν Γενάρης», 
«Ένα δράμα στής Πυραμίδες», ή κηδεία τοΰ πρίγκηπος 
Νικολάου, «"Οταν ή καρδιά κυβερνά», «Ή κυρία μέ τάς 
καμελίας», «Ό άφοβος Μπόμπ» καί «Τό ταγκό τοΰ θα
νάτου».

Έδωσαν έπίσης μερικός παραστάσεις οί θίασοι Άττίκ 
καί Παρ. Οικονόμου. Δ. Βουδούρης
"Αρτοι

Όρφεύς. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κλέφτης τής 
I Βαγδάτης», «Όταν μέ γέλασες μιά βραδυά», «S. Ο. S.», 
| «Μιά νύχτα έρωτος», «Έρως μέ μοτοσυκλέττα», «Ό δό- 
J κτωρ Επαμεινώνδας», «Κλεοπάτρα» καί «ΟΙ δύο μάγγες».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό διάβολος είνε 
| γυναίκα», «Αύτοκρατορικός δρόμος», «Μιά νύχτα στή 
' Μόσχα», «Νύχτες Χαβάης», «Στραντιβάρι», «Τό σήμα τοΰ 
' κινδύνου», «Βατερλώ», «Τό πλήρωμα στισιάζει», «Μιτσοΰ- 
I κο», «Πτήσεις άνευ διαταγών», «Δεποινίς Μότζαρτ», 
j «Λουϊ Παστέρ», «Επανάστασις στά χαρακώματα», καί 
| «Τά μαργαριτάρι» τοΰ στέμματος. β. Καρέλης
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ΕΡΡΟΑ ΦΑΥΝΝ
παρουσιάζεται άκόμη μιά 
φορά πιό μεγαλειώδης άπό 
άλλοτε στόν άφθαστο ρό
λο τοΰ ένός έκατομμυρι- 
ούχου πού έγκαταλείπει 
τή χρυσή φυλακή του γιά 
νά γνωρίση τήν πραγματι
κή ζωή, τόν έρωτα, τήν 
περιπέτεια ώς

ίΙΜ!!ΙΙΙ!ΙΟί 
nmiwii

ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΑΝΔΡΕΙΑ
"Ενα έργο γεμάτο δρασι, 
νειατα, ώμορφιά, μεγα- 
λεΐον ή προβολή τοΰ όποι
ου έσημείωσε τήν παρελ- 
θοΰσαν έβδομάδα τερά
στιον έπιτυχίαν είς τόν 
μεγάλον κινηματογράφον 
τών ’Αθηνών ΚΡΟΝΟΣ

Έκτός τοΰ μεγάλου πρωταγωνιστοΰ λαμβάνει μέρος καί ή γοητευτική 
καί πιό χαριτωμένη βεντέττα.

ΤΖΟΑΝ ΜΠΛΟΝΤΕΑ
Σκηνοθεσία τοΰ διασήμου ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΡΤΙΖ

ΠΑΡΑΓΟΓΗ - ΕΚ/ΛΕΤΑΑΑΕΥΣΙΣ

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS


