
ΙΜΙΙΙΙΙΙΒΙβ^



'W ς μυ d ι ο I ό ρ η μ a to

ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΗΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ
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ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ 
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Τώρα

ή κινηματογραφική δημιουργία 
ή εμπνευσμένη άωδ to ddaval ο ανίό άρισίούργημα

ΚΑΤΑΠΛΗΣΣΕΙ

γιαεϊ εινε ή σννίαρακίικωΐέρα 
άίηοκά^νι/ις ινον ωαρονσίασε έως εώρα ή όδόνη!!

ΤΟ ηΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Μιά taivia εών 'ΤΚνωμενών έΓραφείων

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
Κ A I

Α. Ε. Κ. Ε.

GRETA 

GARBO 
CHARLES 

BOYER
ΜΑΡΙΑ 

ΒΑΛΕΦΣΚΑ

έΤέώς έκρινε ή ωαΐρίς Ιον Μαωογ/έονεος ϊην

ΜΑΡΙΑ ΒΑΛΕΦΣΚΑ
ΛΓιά ανώτερη καλλιτεχνική σύλληιμις άσύγκριτης ώμορφιάς! Εικόνες πού 

θυμίζουν έργα μεγάλων ζωγράφων!
....'Ο δυσκολώτερος άσφαλώς ρόλος πού ύπεδύθη ποτέ δ Σάρλ Μπουαγιέ !

PARIS SOIR

Ουδέποτε μέχρι σήμερον ή θεία Γκάρμπο έδικαίωσε κατά τρόπον τόσον 
άναμφισβήτητον τον τίτλο τής βασιλίσσης τής οθόνης.

CE SO/R

πραγματικού καλλιτεχνικού άριστουρ-
....Μιά μεγαλειώδης κι’ εξαιρετικά επιμελημένη σκηνοθεσία 

δίνουν στό φιλμ έναν τόνο 
γήματος.

Μέ τήν καταπληκτική 
γιέ, πού ώς τώρα δέν μάς 
’Αμερική, προσθέτει μιά νέα δόξα στις δόξες τού Να π ο^ον.ιο^.

L.E ΜΑΤίιγ

αυτή δημιουργία του, δ Σάρλ Μπουα- 
εΐχε δώση τίποτα τό άξιόλογο στήν

L‘ INTRANS GRANT

.. . ’α □

αϋς. άριΟ. l—1202 τού J



Πειό ένθουσιώδη, πειό θερμή υποδοχή, είς ούδένα έως τώρα κινηματογραφικό 
Άστέρι έκανε τό Κοινόν τής ’Αθήνας, δσην τήν παρελθοΟσαν έβδομάδα στό νέο 

γοητευτικό άστέρι τής όθόνης, στήν παγκόσμιο πρωταθλήτρια τοΰ πατινάζ 
στήν γυναίκα—’ίλιγγο !

ΣΟΝΒΑ XENY
καί στόν καινούργιο γυναικοκατακτητή

ΤΑΎ’ΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ
δικαίως άλλως τε, γιατί ή πρώτη τους έμφάνισις στό φίλμ—έκστασις '

H LN. 0 ΕΡΠί ΙΚΚΟΓΚΚΙΤΟ
που προέβαλε ό μεγάλος Κινηματογράφος ΡΕΞ άνεγνωρίσθη κι’ έδώ, δπως καί 

σ’ δλον τόν κόσμον ώςμιά έξαιρετική Άποκάλυψις 
γιά τήν Παγκόσμιο Κινηματογραφία !

Έκμετάλλευσις:

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΜΣ A. Ε.
Σταδίου 35 ΑΘΗΝΑΙ Τηλεφ. 21824, 'Υποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη: Κομνηνών 7.

’Εντός τής σαιζόν μερικά άκόμη διαλεχτά 
έργα ποΰ ή προβολή των στούς πειό με
γάλους Κινηματογράφους τών ’Αθηνών, 
θά τά κάνη περιζήτητα άπό κάθε προνοη
τικό κινηματογραφικό έπιχειρηματία !—

ΑΓΑΠΗ ΜΕΣ' ΤΗΣ ΦΛΟΓΕΣ

ΣΤ ΑΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑ-
ΡΙΣΙΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΕΝ ΚΙΝΔΥΝΩ

ΚΑΦΕ ΜΕΤΡΟΠΟΛ

Β Ο Ρ Ν Ε Ο

ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ

ΥΠΟ ΤΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΗΣ Ν.
ΥΟΡΚΗΣ

ΑΓΑΠΗ ΣΤΗ ΧΑΒΑ Ι-

Λωρέττα Γιούνγκ—Ντόν Άμίτσι

Άντόλφ Βόλμπρυκ—Ρούθ Τσάτερτον

Φρέντ ’Άσταιρ—Ζάν Φονταίν

Λωρέττα Γιούνγκ—Τάϋρον Πάουερ

Ή μεγαλειτέρα καί αύθεντικωτέρα Επο
ποιία τής Ζούγκλας

Νίνο Μαρτίνι—Ζάν Φονταίν

Μπάργκες Μέρεντιθ—Μαργκώ

’Άννα Σίρλεΰ—Μπΐνκ Γκρόσμπυ

Αποκλειστική Έκμετάλλευσις 
δΓ άπασαν 

τήν Ελλάδα, Κύπρον καί Αλβανίαν 

ίΚΒϊΡίί ΦΙΛΜΜ.Ε.
Σταδίου 45 ΑΘΗΝΑΙ Τηλέφωνον 21.825 

Υποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη
Κομνηνών 7



Τό_φιλΐ τής προδοσίας_. Τό φίλημα τής γυναίκας του.
Μιας άγαπημένης ψυχής πού τυφλωμένη άπό τήν ζήλεια τόν παραδίδει σέ μιά κόλασι 

βαρειά, σκοτεινή, πληκτική, σέ μιά κόλασι πού λιώνει τά κορμιά κα'ι θεριέβη τ’ις ψυχές.

Τό δράμα ένός ήρωος σ’ ένα 
χαμένο νησί, βαθειά στις εξωτικές 
θάλασσες τοΰ νότου ..

Τηι ίΟΛΑΣΕΟΣ
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ΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΕΚΤΗΝ SEIPQN THS ΠΑΡΑΓΟΓΗ£ /ΛAS

"Ενα δράμα έρωτος, μύστη 
ρίου, δράσεως, γυρισμένο έξ 
όλοκλήρου στά πιό μαγευτι
κά τοπεία τών νήσων τής 

ΠΟΛΥΝΗΣΙΑΣ.
ΜΟΥΣΙΚΗ: ΧΑΒΑΝΕΖΙΚΗ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΗ 
τοΰ διάσημου

ΦΡΑΝΚ ΜΑΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ

Πρωταγωνιστούν τά πλέον 
άγαπημένα άστέρια

ΧΩΜΦΡΕ-Υ· ΜΠΟΓΚΑΡΤ
ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΛΙΝΤΣΑΙΗ 

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΓΟΥΝΤΣ

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS 
HELLAS A. E.

Ό νέος θερινός Κινηματογράφος τών Αθηνών

ΣΙΝΕ ΛΑΟΥ
Οΐ Κινηματογράφοι τής ’Αθηναϊκής ’Αριστοκρατίας

ΠΑΡΚ - ΕΡΜΗΣ
Έφοδιάσθησαν μέ

ΟΜΙΛΟΥΣΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΦΩΝΙΚΟΥ

Όμοίως: * * * Α . λ κι
Ό νέος Κινηματογράφος Καλλιθέας .· ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ

Κ α I ό
Κινηματογράφος Νέας Σμύρνης : ^ypQpi A

Αΐ συνεχείς πωλήσεις

ΟΜΙΛΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Είνε ή καλλιτέρα πιστοποίησις ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Διά τήν Ελλάδα, ’Αλβανίαν, Κύπρον καί Δωδεκάνησον 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ, ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ 
Θεμιστοκλέους 13 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφ. 23-206
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ΰίον Ο Ρ Φ Ε Α με καΙαεΒχηκϊικην έ(ΒΐΙνχίαν.

ΖΖΐρεϋΙαμωνίΰΐονν:

η ΝΤΟΡΟΘΥ ΛΑΜΟΥΡ Ζ 
Λ’ίζζ ό ΤΖΟΝ ΧΟΛ ~

*&1(ΒθκχεΐΰΙιητι έκμείάχχενοις διη ζην 'βχχάδα :

ΑΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΜ
31αϊηβίων 32 ΑΘΗΝΑΙ 32-758
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Μέ τήν ΝΤΟΡΟΘΥ ΛΑΜΟΥΡ και τον ΤΖΩΝ ΧΩΛ

(VOGUES 1938)
Έξ ολοκλήρου έγχρωμον

Με τήν ΤΖΟΑΝ ΜΠΕΝΝΕΤ και τον ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΑΞΤΕΡ

ΣΟΝΑΤΑ υπο το ΣΕΛΗΝΟΦΩΣ
Με τον ΠΑΝΤΕΡΕΒΣΚΥ

Με τήν ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΑΝΓΟΥΊ-Κ καί τον ΤΖΩΝ ΜΠΟΑΣ

Και τα ΕΓΧΡΩΜΑ ΜIΚΥ Μ ΑΟΥ Σ καϊ Σιλλυ ΣΥΜΦΩΝΥ 
παραγωγής VV, DISNEY

Άποκλειοτικ ή έκμετάλλενοις διατην Ελλάδα:

ΑΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΜ
Πατησίων 32 - ΑΘΗΝΑΙ - Τηλεφ. 32.758
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

3 
3

S

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έτησία · . · Δρχ, 200
Διά τούς ’Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί 
Τραπέζας Έτησία Δρχ, 1000 
Διά τάς Άν. Έταιρ. > 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία συνδρομήΦρ. χρ.10
Αί σννδρομαί απαραι
τήτους προπληρώνονται

ΑΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΟΥΝΣΙΣ
HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Γραφεία: ‘Οδός SQKPATOYS wpi8. 43
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΡΙΣ ΤΟΦΑΝΟΥΣ 12 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΝ 

Άριθ. Τηλεφώνου : 52·400ΕΤΟΣ ΙΕ’ ΑΡΙΘ. 8 (421) ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΧ. 10
Ε ΗΠΠηίϊΠΠΒΠΒΠΠΙ’ΠΠΠΠϊΠΠΠΠΠΠΠΒΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ!’ΠΗ!!Π'’ΠΠπππππππΠΓ’’’Πηη?·Π’·?!!Η’ΠΠ·’ππήη«»ν°

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ
—Ή όνομαστή χορεύτρια ’’Ελινορ Πάουελλ καί 

ό συμπαθής πάρτναιρ τής Τζάνεττ Μάκ Ντόναλντ, 
Νέλσον Έντυ. ένώνουν γιά πρώτη φορά τά πόδια 
της ή μία, τή φωνή του ό άλλος στή μουσική κωμω
δία «Ροζαλία πού έτοιμάζεται τώρα στό Χόλ- 
λυγουντ.

—Τό πρώτο φίλμ μέ κοστούμια τής Μπέττυ Ντά- 
βις, τής έξοχης αυτής ηθοποιού ποΰ θαυμάσαμε κι' 
έδώ στήν «Επικίνδυνη γυναίκα», στίς «Στιγματι
σμένες γυναίκες καί στους «Χαλύβδινους άντρες», 
όνομάζεται «’Ισαβέλλα». Μαζί μέ τή Ντάβις παίζει 
δ Χένρυ Φόντα.

—Μέ τή~διέύθυνση'|θΰ Ούΐλλιαμ Ούέλλμαν (σκη
νοθέτη τοΰ -Έν’ άστέρι γεννιέται*) ή Κάρολ Λόμ- 
παρντ κΓ ό Φρέντερικ Μαρς «γύρισαν» τό φίλμ 

Τίποτα ίερό».;μιά δραματική κωμωδία παρμένη άπ’ 
τό Ο άντρας μου ό Γκόντφρεϋ .

—Ή πρωταγωνίστρια τοΰ «Ψυχές στή θάλασσα» 
Φράνσις Ντή παίζει μαζί μέ τόν Τζόελ Μάκ Κρή 
στό «wells Fargo», μιά νέα δημιουργία τοΰ Φράνκ 
Λόϋντ ( Ναυτική άνταρσία»', « Υπό δύο σημαίες»), 
παρμένη άπ' τήν πολυτάραχη άμερικάνικη ιστορία.

Ή “Αννα Νήγκλ, ή θαυμαστή Βασίλισσα Βικτω
ρία τοΰ δμώνυμου φιλμ, γύρισε μαζί μέ τόνΤούλλιο 
Ηαρμινάτι ένα νέο φίλμ μέ τόν τίτλο «Κύτταξε έξω 
γι' άγάπη».

— Ή «Παραμάουντ έξασφάλισε τήν κωμωδία τοΰ 
Ζάκ Ντεβάλ (τοΰ συγγραφέως τοΰ «Τόβαριτς») 
«Σουμπρέττα . Στό φίλμ αύτό θά πρωταγωνιστήση 
ή Φραντζίσκα Γκάαλ.

— Στά στούντιο τής 20εθ Τσέντσορυ Φόξ έτοιμά- 
ζονται έξη φίλμ. Μεταξύ τους διακρίνονται τά 
Μικρή μις Μπροντγουαίη> μέ τήν Τέμπλ καί «Ale

xander’s Ragtime Band» μέ τόν Τάϋρον Πόουερ καί 
τήν Άλίς Φέϋ.

—Ή R.K.O. έτοιμάζει τό «Vivacius Lady» μέ τήν 
Τζίντζερ Ρότζερς καί τόν Τζέϊμς Στούαρτ.

Ό Έντουαρντ Ρόμπινσον πρωταγωνιστεί στόν 
«Dr. Clitterhouse» τής Γουώρνερ. Σκηνοθέτης δ Άν. 
Λίτβακ.

—Στό «Vacation Bound» τής Columbia παίζει ή 
Κάθριν Χέπμπούρν μέ τόν Γκάρυ Γκράντ. Ρεζί τοΰ 
Τζώρτζ Κοΰκορ.

— Ό Ζάν Λεβύ άρχισε τό «γύρισμα» τοΰ «Le petit 
chose («Ό Πιτσιρίκος» μεταφράσθηκε έδώ). άπ’ τό 
περίφημο αύτοβιογραφικό μυθιστόρημα τοΰ Άλφόνς 
Τίτωντέ. Πρωταγωνιστεί δ Ρομπέρ Λυνέν.

—‘Ο Κόνρατ Φάϊτ κι’ ή Φρανσουάζ Ροζαί πρωτα
γωνιστούν στήν ταινία «Ό παίκτης τοΰ σκακιοϋ».

Τίς τελευταίες μέρες τοΰ Μάρτη δ Χάρρυ Πήλ, δ 
γνωστός ήθοποιός περιπετειωδών ταινιών, γιόρτασε 
τά 25 χρόνια του στόν Κινηματογράφο. Τό πρώτο 
του φιλμ ήταν τό «ΜαΟρο αίμα» καί γυρίστηκε στά

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

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

Κατ' αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

a 
s

3 
© 
?
a
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1913. Τό τελευταίο του «Ό αλλόκοτος κύριος Πίττ». 
πού παίζεται τώρα μ’ έπιτυχία στή Γερμανία. Μέ 
τήν εύκαιρία αύτή άναφέρουν έν άνέκδοτό του : Κά
ποτε τόν κυνηγούσε ένα τσοΰρμο κυρίες, ζητώντας 
αύτόγραφα. Μάταια προσπάθησε νά τούς ξεφύγη> 
Τόν κυνηγούσαν πάντα. Μπρος στό ζωολογικό κήπο 
τοΰρχεται μιά έμπνευση: Όρμά σ’ ένα κλουβί λιον- 
ταριών, παραμερίζει τό φύλακα, πηδά μέσα καί το
ποθετείται άνάμεσα στό Βασιλιά καί τή Βασίλισσα 
τής Ζούγκλας. Οί κυρίες ούρλιάζουν ‘Ο φύλακας 
φωνάζει: «’Ελάτε έξω, κύριε κινδυνεύει ή ζωή σας !» 
Άλλά ό Χάρρυ Πήλ άπαντά ψύχραιμα. «Δέ μέ νοιά
ζει, θέλω νά βρώ τήν ήσυχία μου!..»

—Ό περίφημος ήθοποιός τής «Μέτρο Ούάλλας 
Μπήρρυ βρίσκεται αυτές τίς μέρες στή Γερμανία, 
μαζί μέ τή γυναίκα του καί τή θετή έφτάχρονη κόρη 
του "Ανν. Ό καλλιτέχνης έμεινε δυό μέρες στό Μό
ναχο καί μετά συνέχισε τό ταξεΐδι του στήν Εύ· 
ρώπη-

—‘Η Λουΐζα Ουλλριχ κι’ ό Χάνς Ζένκερ πρωταγω
νιστούν στό φιλμ τής Tobis «Τήν έπομένη τού δια
ζυγίου». Ό Γιόχαϊς Ρίμανν κΓ ή Χίλντε Χίλντε- 
μπραντ συμπράττουν.

— Στό Παρίσι «γυρίστηκε» ή γερμανική έκδοση 
τοΰ φίλμ «Νύχτες Πριγκήπων» μέ τόν τίτλο Μετά 
τά μεσάνυχτα». Σκηνοθέτης ό Κάρλ Χόφφμαν. Πρω- 
ταγωνισταί: Τζίνα Φάλκενμπεργκ, Πέτερ Φόςς, Ρενέ 
Ντέλγκτεν κ. ά.

— Στις Άλπεις«γυρίζεται» τό καινούργιο φίλμ τής 
Άννυ “Οντρα «Τρέλλες στό χιόνι». Μαζί της παί
ζουν οι Πάουελ Κλίνγκερ, Πάουλ Ρίχτερ, Γκιζέλα 
Σλύτερ, Τόρμπυ Βέρντλε. Σκηνοθεσία Χάνς Ντέππε.

—‘Η χαριτωμένη Μάγδα Σνάϊντερ ξαναγυρίζει 
στά εύθυμα φίλμ τοΰ τύπου της: Τέτιο είναι τό 
Ανοιξιάτικη πνοή», δπου πρωταγωνιστεί μέ τόν 

Βόλφ Άλμπαχ-Ρέττυ, τόν Ροΰντολφ Πλάττε, τήν 
Χίλντε φόν Στόλτς κ. ά.

—Διασκεδαστικώτατο είναι, δπως φαίνεται, τό 
τελευταίο φίλα τοΰ Χάϊντς Ρίμαν «‘Εφτά έκατομ- 
μύρια ζητοΰν ’κληρονόμο». Ή Λένι Μάρεμπαχ, ό 
Όσκαρ Ζίμα, ή Βέρα φόν Λάγκεν συμπράττουν.

—Ό άρχηγός τοΰ άμερικανικοΰ στρατοΰ κατά τόν 
πόλεμο, στρατηγός Πέρσιγκ έδωσε στόν Σάμουελ 
Γκόλντουϊν ένα χειρόγραφο τής ιστορίας τής ζωής 
του γιά νά χρησιμεύση ώς βάση στό σχετικό φίλμ 
πού θά «γυρισθή» καί δπου θά πρωταγωνιστήση δ 
Γκάρυ ΚοΟπερ.

—Ό Τόμμυ Κέλλυ, ένας νεαρός άστέρας, άνακά- 
λυψη τοΰ Σέλτσνικ, πρωταγωνιστεί στις «Περιπέ
τειες τοΰ Τόμ Σώϋερ», ταινία παρμένη άπ’ τό περί
φημο μυθιστόρημα τοΰ Μάρκ Τουαίν. Ή κόρη τοΰ 
όνομαστοΰ χιουμουρίστα έξέφρασε τόν ένθουσιασμό 
της τόσο γιά τήν άπόδοση τοΰ έργου τοΰ, μεγάλου 

πατέρα της, δσο καί γιά τό παίξιμο τοΰ νεαροΰ 
Κέλλυ.

—Ή Τζάνεττ Γκέηνορ, δ Ντόγκλας Φαίρμπανκς 
κι’ ή Πωλέττ Γκοντάρ θά πρωτοσυναντηθοΰν στό 
φίλμ τοΰ Ρίχαρντ Ούάλλας «The Young in heart»._

— Ή ώραιοτάτη Τζόαν Μπέννετ, πού τελευταία 
θαυμάσαμε στό Γιά σάς, κυρία μου», πρωταγωνι
στεί στήν ταινία Προσωπική ιστορία».

— Στίς 19 Απριλίου προεβλήθη γιά πρώτη 
φορά στό Βερολίνο τό φίλμ των 'Ολυμπιακών άγω· 
νων τοΰ 1936. Άποτελεΐται άπό δύο μέρη' Τήνέορτή 
τών λαών καί τήν έορτή τής όμορφιάς. 'Επιμέλεια 
τής Λένι Ρίφενσταλ.

—Ό Σάρλ Μπουαγιέ θά πρωταγωνιστήση στόν 
• Φαντασιόπληκτο», παρμένο άπ’ το περίφημο έργο 
τοΰ Σασά Γκιτρύ Αμέσως μετά θά παίξη στό 
«Algiers», μέ σκηνοθεσία τοΰ Τζών Κρόνγουελλ.

—Ό Βίλχελμ Ντίτερλε, δ περίφημος σκηνοθέτης 
τοΰ «Παστέρ» καί τοΰ «Ζολά», σκηνοθετεί τό φιλμ 
-The adventuress» δπου πρωταγωνιστούν ή Μάντλεν 
Κάρολλ, δ Χένρυ Φόντα, ό Λέο Καρίλλο, δ Βλαντι- 
μίρ Σοκολόφ κ. ά.

— Τό φίλμ «Άνταρσία στά βουτά» κόστισε στούς 
δπερατέρ ιδίως, κόπους κοί κινδύνους άφάνταστους. 
Ή ταινία «γυρίστηκε» στίς Ινδίες καί μεγάλο μέρος 
της άναπαριστά τίς συρράξεις στά βορειοδυτικά σύ
νορα τής χώρας. ‘Ο κινηματογραφικός δμιλος άνα- 
Υκάστηκε νά σκαρφαλώση σέ βράχους άπάτητους 
καί σέ τόπους δπου πρώτη φορά έφτανε κινηματο
γραφική μηχανή Ή πάλη μέ τήν δγρια_ φύση καί 
τήν άφόρητη ζέστη ήταν δραματική. Τρεις χιλιάδες 
ιθαγενείς χμησιμοποιήθησαν γιά φιγκυράν» κι’ ό 
Μαχαραγιάς τής Χιρτάλ ένδιαφέρθηκε προσωπικά 
καί βοήθησε γεννοιόδωρα τό «γύρισμα» τοΰ άξιόλο- 
γου αύτοΰ φιλμ Σκηνοθέτης είναι δ Ζόλταν Κόρντα 
καί πρωταγωνισταί ή Βαλερί Χόμπσον, ό Ράϋμοντ 
Μάσσευ («Μέλλουσα ζωή», «Καταιγίς») κΓ δ ιθαγε
νής ΣαμποΟ

— ’Ήρχ'σε είς τό Παρίσι τό «γύρισμα» τοσ νέου 
φίλμ τοΰ Λεοπόλτ Γκομέζ Creancier μέ σκηνοθέτην 
τόν Βάλτερ Κάπς. Τούς κυριοτέρους ρόλους ύπο- 
δύονται ή Μαρσέλ Σαντάλ, Ζύλ Μπερρύ, Ροζέ Κάρλ, 
Άλκοβέρ, Ρολάν Τουταίν καί Κολέτ Νταρφέϊγ.

—'.Ετοιμάζεται τό «γύρισμα» τοΰ έργου _«Ό πα
ράδεισος τοΰ σατανά» κατά σκηνοθεσίαν τοΰ Φελίξ 
Γκαντερά. Πρωταγωνισταί · Ζάν Πιέρ ’Ωμόν, Ζαννύ 
Χόλτ, Πιέρ Ρενουάρ καί Ζάν Μάξ

—Τό νέον φίλμ τοΰ Σέσου Χαγιακάβα θά όνομά- 
ζεται «Μακάο», θά λάβουν μέρος πλήν τοΰ ίάπωνος 
καλλιτέχνου, δ Έρικ φόν Στροχάϊμ, ή Μ ρέϊγ Μπα- 
λέν καί ή ίαπωνίς καλλιτέχνις Μιτσίκο Τανάκα.

— Είς τό τέλος Απριλίου θ’ άρχίση τό «γύρισμα» 
τοΰ νέου φιλμ τοΰ Σασσά Γκιτρύ. θά λάβουν μέρος, 
ή Ζακελίν Ντελυμπάκ, ό Λουσιέν ΜπαροΟ, ή Λιζέτ 
Λανβέν κ. ά. .

—‘Η Milo Films θά «γυρίση» τήν ταινίαν Ulti
matum μέ πρωταγωνίστριαν τήν Ντίτα Πάρλο.

—Ό Άνρί Γκαρά θά έμφανισθή εις τό φιλμ Une 
femme trop cher είς δ θά συμπρωταγωνιστούν ή Ζο- 
σελίν Γκαέλ καί ή Μαργαρίτα Μορενό.

—Τό προσεχές φίλμ τοΰ Ρεμοΰ θά έχη τόν τί
τλον «‘Η γυναίκα τοΰ άρτοπώλου».

—Ή Μαρσέλ Σαντάλ καί δ Ζάν Βόρμς ύποδύον^ 
ται τούς ρόλους τής Τσαρίνας Αλεξάνδρας καί τοΰ 
Τσάρου Νικολάου τοΰ Β' είς τό νέόν φιλμ «Ή αύ· 
τοκοατορική τραγωδία».

Ι1Ω4.0ΥΝΤΑΙ χαρέχλες κοινέ; καί σχνριανές 
καί ύιάφοοα εΓέη καφ^κίου (τραπέζια, ψνρεί· 
al η.), «ί; χιμήν συμφέβ·ν·βν. Πληοοφοοίαι: 
Μιΐιιάδην Καχβιγιάννην, ΑΙόΙου 14, Ά&ήναι.

MIA IINSTimiKH ΤΑΙΝΙΑ
Ό κινηματογράφος χρησιμοποιείται ύπό τών ’Ια

πώνων διά τήν προαγωγήν τής σινοϊαπωνικής συνερ
γασίας καί τής ειρήνης είς τήν Άπω Ανατολήν. Ή 
Τόβα Σόζι, μία άπό τάς σπουδαιοτέρας κινηματο
γραφικός έταιρίας τής ’Ιαπωνίας, ή όποια παρήγαγε 
μίαν γερμανοϊαπωνικήν ταινίαν ύπό τόν τίτλον «Ή 
Νέα Γή· πρό ένός έτους, «έγύρισε» τελευταίως μίαν 
ταινίαν μέ ϋπόθεσιν τήν άγροτικήν ζωήν τής Βορείου 
Κίνας, ύπό τόν τίτλον «Ό δρόμος πρός τήν Ειρήνην 
είς τήν Ανατολήν». Οί ήθοποιοί είναι Κινέζοι, ένφ 
ό διευθυντής είναι Ίάπων. Οί κυριώτεροι τύποι τοΰ 
έργου είναι είς Κινέζος άγρότης καί ή σύζυγός του, 
οί όποιοι, μετά τήν έναρξιν τών σινοϊαπωνικών έχ· 
θροπραξιών, ύποχρεοΰνται νά έγκαταλείψουν τό 
κτήμα των εις τό όποιον μέχρι τοΰδε ήσαν τόσον 
προσκολλημένοι Πλείσται σκηναί τοΰ έργου λαμ
βάνουν χώραν είς τό Πεκϊνον, τό Καλγκάν καί άλ- 
λας πόλεις τής Βορείου Κίνας. Τέλος τό ζεΰγος 
τών δύο άγροτών εύρίσκει τήν εύτυχίαν του ύπό 
τάς πτυχάς τής ιαπωνικής σημαίας είς τό νέον ία- 
πωνόφιλον καθεστώς Η ταινία είναι κινεζική δμι- 
λοΰσα, μέ όλίγα μέρη της είς τήν ιαπωνικήν καί 
τάς εύρωπαϊκάς γλώσσας, έφ’ δσον προορίζεται διά 
προπαγανδιστικούς σκοπούς. Τό έργον τό συνοδεύει 
κινεζική μουσική. Οί διευθυνταί τής κινηματογρα
φικής έταιρίας είς δηλώσεις των πρός τόν Τύπον 
άνήγγειλαν δτι ή ταινία αύτή έχει τρεις σκοπούς. 
1) Νά κάμη τούς ίάπωνας νά άντιληφθοΰν καλλύτε- 
ρον τήν Κίναν. 2) Νά κάμη τούς Κινέζους τά άντι- 
ληφθοΰν τούς σκοπούς τούς όποιους έπιδιώκει ή 
’Ιαπωνία είς τήν παρούσαν σύρραξιν καί 3) Νά άρη 
τήν παρεξήγησιν τών ξένων έθνών δσον άφορά τόν 
θέσιν τής Ιαπωνίας, νά έξηγήση τήν σημασίαν τής 
Ιαπωνικής «σταυροφορίας» καί νά δείξη εις αύτά 
τήν Ανατολήν δπως αϋτη έχει εις τήν πραγματικό
τητα.

Πιστεύεται έπίσης δτι ή ταινία αύτή θά σημειώση 
τήν έναρξιν τής σινοϊαπωνικής συνεργασίας είς τό 
πεδίον τής κινηματογραφίας.

/ΛΙΚΡΑ ΝΕΑ
—Ή Τζόαν Κράουφορντ κι’ δ Σπένσερ Τρέϊσ^ 

πού τόση έπιτυχία σημείωσε στή -Fury (Νέμεσις_)’ 
καί ιδίως στό «Captains courageous» (Δαίμονες τών 
κυμάτων) πρωταγωνιστούν στό φίλμ τοΰ Φράνκ 
Μπόρτζαζ «Μαννεκέν».

—Ό Κάρμινε Γκαλλόνε—άς δψεται I —έτοιμάζει 
ένα νέο Ιταλικό φίλμ τό «Γκιουζέππε Βέρντι» μέ τόν 
Μπενζαμΐνο Τζίλλι.

—Ό Γιόζεψ φόν Στέρνμπρεγκ άρχίζει τόν Α
πρίλη στήν Αγγλία τό «γύρισμα»_ τοΰ «Ζερμινάλ» 
κατά τό δμώνυμο μυθιστόρημα τοΰ Ζολά.

— Ό Τσάρλ Λώφτον πρωταγωνιστεί στό «St 
Martin’s Lane·, ή Μέρλ Όμπερον στό έγχρωμο «Over 
the Moon» κΓ δ Λέσλι Χόγουαρτ στόν «Πυγμαλίωνα»·

—Στό Βελονϊνο πέθανε στίς άρχίς Φεβρουάριου 
ή Βϋα_ Αάΐντμαν, συγγραφεύς μυθιστορημάτων καί 
σενάριο. Έργα της γνωστά σέ μάς είναι ή «Σονάτα 
τοΰ Κρόϋτσερ», «Das Madchen Irene» (ΟΙ δυό μι
κρούλες)», «Φάννυ Έλσσλερ». Είχε γράψει άκόμα 
τό σενάριο τής «Χώρας τοΰ έρωτος», πού θά δοΰμε 
κι’ έδώ καί λίγο πριν πεθάνει τελείωσε τήν «Ερω
τική μπαλλάντα» πού θά «γυριστή» άπ’ τόν Γκού- 
σταβ Ούσίσκυ.

—Ή Τουέντιεθ Σέντσουρυ Φόξ άναγγέλλει γιά 
τήν προσεχή περίοδο καί τό «Μυστικός γάμος» μέ 
τόν Ρόμπερτ Ταίηλορ καί τή Λορέττα Γιούγκ. Σκη
νοθεσία Ρόϋ ντέλ Ρούθ.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

(Π. Ε. Κ.) 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΟΣ 1·25 
ΑΘΗΝΑΙ 
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Άριθ. Πρωτ. Ν)67
Έν Άθήναις τή 7 ’Απριλίου 1938

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πρός τούς κ. κ. Διευθυντής τών Κινηματογράφων 

’Αθηνών Πειραιώς κάί Περιχώρων
Αγαπητοί Κύριοι Συνάδελφοι,

Έχοντες ύπ’ δψιν τήν ύπ' άρ 61511)3)12)37 Δια
ταγήν τοΰ Στοΰ ‘Υφυπουργείου Εργασίας δΓ ής 
άνετέθη δ έλεγχος τής έφαρμογής τής συλλογικής 
συμβάσεως έργασίας μετά τοΰ προσωπικού τών Κι
νηματογράφων, είς τόν έπόπτην έργασίας κ, Π. 
Τσουκάλαν, παρακαλοΰμεν δπως δώσητε τάς καταλ
λήλους όδηγίας είς τό ύφ’ υμάς προσωπικόν (να 
διευκολύνη τό έργον αύτοΰ, έπιτρέπον τήν έ- 
λευθέραν είσοδόν του εις τούς Κινηματογράφους έν 
τή ένασκήσει τών καθηκόντων του.

Μεθ’ ΰπολήψεως
Διά τήν Πανελλήνιον “Ενωοιν Κινηματογραφικήν

‘Ο Πρόεδροο Ό Γεν. Γραμματευς
Δ. Γιαννόπουλος (Τ. Σ.) Φιλ, Φίνος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

(Π. Ε. Κ.)
ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΟΣ 1Β25
ΑΘΗΝΑΙ 
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Άριθ. Πρωτ. Ν)69
Έν Άθήναις τή 9 Απριλίου 1938 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Παρακαλοΰνται άπαντες οί έπιχειρηματίαι Κινη

ματογράφων, δπως άποστείλωσι τό ταχΰτερον είς τά 
γραφεία τής Πανελληνίου Ένώσεως Κινηματογρα
φικής (Όδός Πατησίων 12) λεπτομερή κατάστασιν 
περιέχουσαν :

Όνομα καί Έπώνυμον (καί τών τυχόν συνεταίρων).
"Ονομα θεάτρου (χειμερινού ή θερινού).
Αριθμόν θέσεων.
Τύπον Μηχανήματος (προβολής καί ήχου).
Τιμάς Εισιτηρίων.
Χρονολογίαν ένάρξεως τής έπιχειρήσεως καί 
Πόλις ένθα λειτουργεί ή έπιχείρησις, 
προκειμένου νά συνταχθή πλήρες μητρώον τών 

καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα έπιχειρηματιών Κινηματο
γράφου, άπολύτως άναγκαίου διά τήν έπικειμένην 
ίδρυσιν τοΰ Ταμείου Συντάξεως.

Πανελλήνιος 'Ενωσις Κινηματογραφική
{Τ. Σ.)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κλήρας κι
νηματογραφική ίγκατάβτααις μβτΛ μηχανής 
κραββΐής Νίια». Πίηροφορίαι ΦΙΙμ»
Λυκούργου 183 Άβήναι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

(Π. Ε. Κ.) 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1925 

ΑΘΗΝΑΙ 
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Αριθ. Πρωτ. Ν)71
|Έν Άθήναις τή 20 ’Απριλίου 1938

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής ήμετέρας Ένώ
σεως έν τή συνεδριάσει αύτοΰ τής 15ης τρέχοντος 
ώρισεν ώς ήμέρας συγκλήσεως τοΰ Πανελληνίου Κι
νηματογραφικού Συνεδρίου τήν 18ην, 19ην καί 20ην 
τοΰ προσεχούς μηνός Μαΐου, καί παρακαλεΐ υμάς, 
δπως έγκαίρως άποστείλητε τάς δηλώσεις σας περί 
συμμετοχής είς τοΰτο.

Δέν παραλείπομεν καί πάλιν νά τονίσωμεν δτι 
θεωροΰμεν άπαραίτητον τήν παρουσίαν σας διά τήν 
πληρεστέραν έπιτυχίαν τοΰ ώς άνω συνεδρίου, τοΰ 
όποιου τήν σπουδαιότητα άσφαλώς γνωρίζετε.

ΔιατελοΟμεν ψιλικώτατα
Διά τήν Πανελλήνιον Ένωσιν Κινηματογραφικήν

Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματευς
Δ. Γιαννύπουλος (Τ. Σ.) Φ. Φίνος

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ

—Ή μεγάλη μεταβολή πού έγινε στό χάρτη τής 
Ευρώπης τόν τελευταίο καιρό μέ τήν ένωση τής 
Αυστρίας μέ τή Γερμανία, είχε τόν άντίχτυπό της 
καί στόν κινηματογράφο. Τό αύστριακό φιλμ έπαψε 
νά ύπάρχη. Δέν ύπάρχει πιά παρά «ένα γερμανικό 
φίλμ».

—Τό φιλμ τής Τόμπις «Νεότης» χαρακτηρίστηκε 
άπ’ τήν κριτική έπιτροπή ώς «έξαιρετικά καλλιτε
χνικό». Τό σενάριο είναι τής Τέα φόν Χάρμπου, ή 
σκηνοθεσία τοΰ Φάϊτ Χάρλαν. "Ολοι σχεδόν οί ήθο- 
ποιοι είναι νεόβγαλτοι. Μόνον ό Βέρνερ Χίντς είναι 
γνωστός.

—Ό ήθοποιός καί σκηνοθέτης Βόλφγκανγκ Λιμπε- 
νάϊνερ (πού σκηνοθέτησε τό «Μή μοΰ ύποσχεθής ) 
«γυρίζει» τήν «Ύβέτ» άπό τό μυθιστόρημα τοΰ Μω· 
πασσάν. Πρωταγωνιστούν ή Καίτε Ντόρς, ή Ρούθ 
Χέλλμπεργκ, ό Άλμπερτ Μάττερστοκ («Μανέζ») κΓ 
ό Γιόχανς Ρίμαν.

—120 μέρες κράτησε στό Βερολίνο ή προβολή 
τοΰ περίφημου φίλμ τοΰ Σασά Γκιτρύ «Τά μαργαρι
τάρια τοΰ στέμματος» στό Άστορ (500 θέσεις). Άλ
λά φαίνεται δτι ό Γκιτρύ έχει πάρα πολλές συμπά
θειες στή Γερμανία γιατί καί τό δεύτερο φίλμ του 
«Τό ρομάντσο ένός άπατεώνα» κράτησε 53 μέρες 
στό πρόγραμμα τοΰ Άτριουμ (20C0 θέσεις).

/Λ. ΝΟΒΑΙΚ & S'e
Εργαστήρια Παραγωγής Κινηματ. Ταινιών

Όδός Σπυρ. Τρικούπη 47 - ΑΘΗΝΑΙ 
Τηλέφωνα 20.618 καί 26,302 

Τηλεγρ. Διεύθυνσις : «Νοβσινέ» Αθήνας

Παραγωγή παντός είδους ΒΩΒΩΝ καί ΟΜΙ- 
ΛΟΥΣΩΝ ταινιών. Κινηματογράφησή έπι- 

καίρων γεγονότων καί έορτών.
Άνταποκριταί τών σοβαρωτέρων έκδοτικών 

Οίκων Ταινιών Ευρώπης καί Αμερικής.
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Παραγωγή Ufa

ΚΓ ΕΣΥ ΧΡΥΣΟ ΜΟΥ!
(Und du, mein Schatz, fahrst mit) 

Όμιλοΰσα γερμανιστί- Προεβλήθη στό «Τιτάνια» 
Έκμετάλλευσις : Έλλ. Κιν. "Ενωσις

"Ενα νέο φιλμοπερεττικό «άστέρι» καθιερώνεται 
στόν κινηματογραφικό ούρανό τής Γερμανίας: Ή 
Ούγγαρέζα Marika R5kk. Πέρσι, άν δέν γελιέμαι, 
τήν πρωτόδαμε στό «Ούγγαρέζικο αίμα», συμπαθή- 
τικιά ήθοποιός τής μουσικής κωμωδίας. Μά σήμερα 
ξεσκεπάζει ιδιότητες, πού δέν τις υποπτευόμαστε. 
Παρουσιάζει ένα νέο τύπο πρωταγωνίστριας στή 
γερμανική φιλμοπερέττα, κάτι σά μίγμα Άννυ Όν- 
τρα καί Φραντζίσκα Γκάαλ λίγο άμερικανισμένο, 
χορεύει, τραγουδά, διασκεδάζει—αυτή κΓ ό θεατής. 
Μπριόζα ήθοποιός, άφελέστατη ingenue, χαριτωμένη 
άπλοϊκώτατα. Έχει κατακτητικό μέλλον, φαντάζο
μαι. Στό «ΚΓ έσύ, χρυσό μου», τούλάχιστο, είναι 
άπολαυστική. "Ολο τό φίλμ άλλωστε, δέν είναι 
άσχημο. Προσκολλημένο βέβαια στόν καθιερωμένο 
τύπο. Μά δ Γιάκομπυ, μέ τήν πείρα του, δίνει ένα 
σύνολο εύχάριστο. έξυπνο ξετύλιγμα, ρυθμός γορ
γός, καλή μουσική. Οί τελευταίες μάλιστα έπιθεω- 
ρησιακές σκηνές μέ τούς άνδρεικελοειδείς όλλαν- 
δέζους—είναι νόστιμες.

Μαζί μέ τή Μαρίκα Ρέκκ παίζει κΓ ό Χάνς Ζέν- 
κερ, άρκετά καλός σ’ έναν περιωρισμένο ρόλο, ό 
μακαρίτης Άλφρεντ "Αμπελ, θαυμάσιος στό ρόλο 
τοΰ γέρου έκατομμυριούχου, γεμάτος φινέτσα καί 
τάκτ, ό Πάουλ Χόφφμαν (δ Μέττερνιχ τής Φάννυ 
Έλσσλερ») κΓ δ Όσκαρ Ζίμα. Οί ρόλοι δέν έχουν 
δυσχέρειες, ή άπόδοσις Ικανοποιητική.

Γενικά φιλμοπερέττα άπ’ τίο καλές, πού τή συνι
στώ στούς φίλους τοΰ είδους, θά τούς διασκεδάσει, 
πιστεύω. ΚΓ έχουμε δλοι μας τόση άνάγκη άπό 
λίγη χαρά.... Μάριος Σύλλας

Παραγωγή : Β Ν, Film
ΤΟ ΑΛΛΟΘΙ

(L‘Alibi)
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Αττικόν» 
Έκμετάλλευσις: Άμολ. Βουλγαρίδη καί Α Ε.Κ.Ε.

Ό Πιέρ Σενάλ είναι άσφαλώς ένας ά_πό τούς 
πιό προσωπικούς σήμερον σκηνοθέτας τοΰ γαλλι
κού Κινηματογράφου, Τό «ΆλλοθΙ» του είναι ένα 
άστυνομικό έργο, γραμμένο άπ’ τόν Άσάρ,, πού 
διαφέρει δμως άπό τά συνηθισμένα, φίλμς τοΰ είδους 
γιά τόν άκόλουθο βασικό λόγο : δ δολοφόνος μάς 
είναι άπό τήν άρχή γνωστός. Έτσι δ συγγραφεύς 
δέν άγωνίζεται νά συσκοτίση καί νά περιπλεξη δσο 
μπορεί περισσότερο τήν ύπόθεση _γιά νά_κινήση 
άπλώς καί μόνον τό ένδιαφέρον τοΰ θεατοΰ, άλλά 
φροντίζη νά διαμορφώση ζωντανούς χαρακτήρας 
καί ν’ άναλύση ψυχολογικές καταστάσεις

Ό Σενάλ, βοήθούμενος άπό ένα έπιτελεϊον λαμ
πρών ήθοποιών, έπέτυχε νά δώση ένα φίλμ δυνατό 
καί πρωτότυπο, πού άξίζει τήν προσοχήν μας. Άπό 
τούς ήθοποιούς του ξεχωρίζουν δ Έρικ φόν Στρο- 
χέίμ θαυμάσιος στό ρόλο τοΰ κακούργου, καί δ 
Λουΐ Ζουβέ, στό ρόλο τοΰ άνακριτοΰ. Καί οί δύο 
μέ τελείως διαφορετικά ύποκριτικά μέσα, είναι 
άφθαστοι. Ή Ζανύ Χόλτ, άσήμαντη άν δχι άνυπό- 
φορη δπως στις προηγούμενες δημιουργίες της, 
οείχνει μιά άξιοσημείωτη έξέλιξη. 'Η Φλωράν Μαρ- 

τύ πολύ ώμορφη Ό Άλμπέρ Πρεζάν άνεκτός. Χα
ρακτηριστικός τΰπος ή Μαργκό Μόν καθώς καί ό 
ύποδυόμενος τόν έραστήν της.

Καί μιά παρατήρησι: ή τελική σκηνή στήν πλάζ, 
κατά τήν όποιαν δ Πρεζάν άρπάζει στά χέρια του 
τήν Χόλτ πού φωνάζει καί διαμαρτύρεται, μποροΰσε 
νά λείπη. γιατί ζημιώνει τό φίλμ Άν ήθελαν τό 
χάππυ—έντ, γιά ρόλους έμπορικούς, μπορούσαν νά 
βροΰν κάτι καλλίτερο.

Συμπέρασμα : ’Αστυνομικό φίλμ πρωτότυπο, δυ
νατό καί ένδιαφέρον, πού άξίζει νά τό δή κανείς. 

.’Ιδιαιτέρως άξιοσημείωτον γιά τις δημιουργίες τοΰ 
Ζουβέ καί τοΰ Στροχέίμ. Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή 20th Century - Fox

Η Α Μ· 0 ΕΡίϊΓ ΙΝΚΟΓΚΝΙΤΟ
(Thin Ice)

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Ρέξ»
dubbing

Έκμετάλλευσις: Σκούρας Φίλμς
Τό φιλμ αύτό μάς γνωρίζει δυό καινούρια «άστέ- 

ρια» τοΰ άμερικανικοΰ κινηματογράφου, τήν Σόνια 
Χένι, τήν διάσημον παγκόσμιον πρωταθλήτριαν τοΰ 
πατινάζ, καί τόν ώραΐον ζέν-πρεμιέ Τάΐρον Πάουερ, 
πού λανσάρει ή Φόξ γιά συναγωνιστήν τοΰ Ρό- 
μπερτ Ταίηλορ.

Τό φίλμ άτυχώς δέν λέγει σπουδαία πράγματα. 
Μιά φτωχή καί άφελής ίστοριοΰλα, πού δέν παρου
σιάζει κανένα άπολύτως ένδιαφέρον. άλλά πού έπι- 
τρέπει στήν Σόνια Χένι νά κάνη διαφόρους έπιδεί- 
ξεις πατινάζ καί σκι, χρησιμεύει ώς σενάριο. Εν
νοείται έπάνω σέ μιά τόσον σαθρά βάσι ό σκηνο
θέτης δέν μπορεί ν’ άηοδώση τίποτα τό σοβαρό. 
Μόνον μερικά γραφικά χιονισμένα τοπεία καί δυό 
καλοβαλμένα μπαλλέτα μέ πατίνια. Αύτά είναι δλο 
τό φίλμ. Κατά τήν γνώμην μας δέν δ καιολογοΰν ένα 
φίλμ δισρκείαςδύο ώρών, θά μπορούσαν θαυμάσια 
νά «γυρισθοΰν» ώς σόρτς. Τήν Σόνια Χένι, πού 
άγνωστον γιατί κατέκτησε τούς άμερικανούς καί 
θεωρείται σήμερον μιά άπό τις δημοφιλέστερες 
«στάρ», ώς ηθοποιόν δέν μπορούμε νά τήν κρίνωμεν 
άπ' αύτό τό εργον. Ό ρόλος της δέν παρουσιάζει 
καμμίαν δυσκολίαν καί κανένα ένδιαφέρον. Περιο
ρίζεται στό νά χαμογελά καί νά πατινάρη. Ό Τάϊ- 
ρον Πάουερ, πού ένθυμούμεθα σ’ ένα μικρόν ρόλον 
στό «Κοιτώνες Κοριτσιών», έχει συμπαθή έμφάνισιν 
καί έκψραστικά μάτια. ‘Ως ήθοποιόν- έπιφυλασσόμε- 
θα καί αύτόν νά τόν κρίνωμεν· σέ σημαντικώτερες 
δημιουργίες.

Συμπέρασμα: Φιλμ άσήμαντο, πού παρακολου- 
θεϊται δμως εύχάριστα. Γιά τήν έμπορικότητά του 
δέν μπορεί κανείς ν’ άποφανθή μετά βεβαιότητας. 
Έξαρτάται άπό τήν ψυχολογικήν διάθεσιν τοΰ 
ΚΟίνοΰ. Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή Ermolieff
ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΙΓΚΗΙ1ΩΝ

(Nuits de prince»)
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη συγχρόνως στό 

«Τιτάνια» καί στό «Σπλέντιτ» 
Έκμετάλλευσις : Έλλην. Κινημ. "Ενωσις

Ή θύελλα τοΰ 1917, πού σάρωσε στή Ρωσσία 
θρόνους καί καθεστώτα, σκόρπισε στις γωνιές δλου 
τοΰ κόσμου ένα θλιβερό πλήθος. Τό πλήθος τών
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Λευκορώσσων, πού προσπαθούσαν νά ξαναφτιάξουν 
τή ζωή τους, τών στρατηγών ποΰ είχαν καταντήσει 
έφημεριδοπώλες, τών γιατρών ποΰχαν γίνει σωφέρ 
καί τών γαλαζοαίματων πού είχαν ξεπέσει σέ χο
ρευτές υπόπτων -μπουάτ»: ενα πλήθος νοσταλγικό, 
παθητικό, πονεμένο, ποϋφερνε άπ’ τήν παγερή του 
πατρίδα τή φλόγα τοΰ αίματος, τή βότκα καί τήν 
άπελπισία τής φυγής. Τό πλήθος αύτό ζήτησε ό Κεσ- 
σέλ νά περιγραφή στίς Νύχτες πριγκήπων». Τό 
θέμα βέβαια ήταν έξαίρετο, μά ή μεταχείρησίς του 
δπως έμφανίζεται στόν κινηματογράφο—ισχνότατη 
καί ρωμαντικώτατη. ’Απ’ τό δράμα τής προσφυγιάς 
—πού κΓ έδώ γνωρίσαμε, άλίμονο—δέν σταμά
τησε τήν προσοχή .του παρά ένας έρωτας παλαιάς 
σχολής μέ παρεξηγήσεις, μ’ έγκαταλείψεις, μέ δια- 
βολές, μ’ δτι χρειάζεται τέλος γιά ν’ άργοπορήση 
ή λύση καί νά τραβήξη σέ μάκρος ή ύπόθεση Ό 
Στριγιέφσκυ δούλεψε ε,ύσυνείδητα, μά χωρίς πρωτο
τυπία, χωρίς πνοή Πολλές σκηνές, άλήθεια, είναι 
ζωντανές—τό ρούσικο γλέντι π.χ. —ό ρυθμός δέν 
κουράζει, άλλά τό δλο φιλμ μένει κινηματογράφος 
παρεξηγημένος, κινηματογράφος «έσωτερικών» καί 
διαλόγων, κακός κινηματογράφος.

Ή Καίτε φόν Νάγκυ αδικείται άπ’ τή γλώσσα'. 
Δέν τά καταφέρνει καί τόσο σπουδαία στά γαλλικά 
καί συχνά φαίνεται ν’ άγωνίζεται νά δώση τόν πρε
πούμενο τόνο στά λόγια της. Κράτησε, δσο τής 
ήταν δυνατό, καλά τό ρόλο της Ό Ζάν Μυρά πολύ 
κατώτερος άπ’ τήν «Kermesse heroique» καί τό «Έλ- 
σενερ». Έπαιξε χλιαρότατα τό φτωχό άλλωστε 
ρόλο του. Ό Φερνάν Φάμπρ κατόρθωσε νά κάνη 
άντιπαθέστατο τόν πρίγκηπσ φεντόρ (πολύ άμφίβο 
λο πρίγκηπα δμως). ΚΓ αύτό ήταν ή μόνη έπιτυχία 
του γιατί στ’ άλλα δέν ήταν διόλου άψογος. Κάλλι- 
στος ό Ρενέ Λεφέβρ στό ρόλο τοΰ σακάτη συζύγου 
κΓ δ Πιέρ Λαρκέ στοΰ γιατροΰ σωφέρ Συμπαθητικιά 
—δταν δέν τραγουδάει—ή Μαρίνα Σοϋμπερτ. Πρέ
πει ν’ άναφέρουμε άκόμα τήν Πωλίν Καρτόν (σπιτο- 
νοικοκυρά) καί τόν Άλκοβέρ (Ριτζίν).

Κατά τή σύγχρονη προβολή του στό «Τιτάνια» 
καί τό «Σπλέντιτ» σημείωσε σχετική έπιτυχία Γιά 
τις έπαρχίες συγκεντρώνει άρκετή έμπορικότητα.

Μάριος Σνλλας

Παραγωγή Albatros

Ο ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ
(Le Messager)

‘Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό ‘Ρέξ,,
Έκμετάλλευσις: Άμολ. Βουλγαρίδη —A. Ε. Κ. Ε.

Οί γάλλοι δέν ξεχνάνε τό θέατρο. ‘Η άρχαία και 
πλουσιότατη θεατρική τους παράδοση απλώνει τά 
παρακλάδια της ώς τόν κινηματογράφο, τέχνη ωστό
σο τόσο διάφορη. Τά περισσότερα φίλμ τους άντί 
νά έμπνέονται άπ’ τή ζωή, έξακολουθοϋν νά έμ- 
πνέωνται άπ’ τή ράμπα. Τυπικό παράδειγμα ό «Άγ 
γελιαφόρος >, παρμένος άπ’ τόν Μπερνστάϊν. Ό γνω
στός συγγραφέας προσπαθεί νά δόση μιά λύση στό 
ζήτημα άν μπορεί μιά γυναίκα νά παραδοθή στόν 
έραστή της χωρίς ν' άπατήση τόν άντρα της Γιά 
νά μεταφερθή έργο θεατρικό—καί μάλιστα δράμα 
τοΰ βουλεβαρδιέρικου θεάτρου —στήν όθόνη καί νά 
γίνη κινηματογράφος γνήσιος, χρειάζεται τέχνη με
γάλη, σκηνοθέτη μέ πείρα, τέλειο γνώστη καί χειρι
στή τής κινηματογραφικής «οικονομίας». ‘Ο Ραΰμόν 
Ρουλώ, ό νεαρός ήθοποιός, πού είδαμε κΓ έδώ στήν 
«Πρώτη φλόγα» (Les beaux jours) δέν έχει βέβαια 
τίποτ’ άπ’ δλ’ αυτά. ΚΓ είναι άτύχημά του—έκού- 
σιο άτύχημα, άφοΰ στό χέρι του ήταν νά τ’ άποφύ- 
γη—τό δτι διάλεξε ένα θεατρικό έργο γιά τό σκη- 
νοθετικό του ντεμποΰτο—δπως φαντάζομαι - στόν 
κινηματογράφο, Σεβάστηκε ύπερβολικά τόν Μπερν

στάϊν καί δέν έκανε άλλο άπό νά κινηματογραφήση 
τήν piece του. Ό θεατρικός χαρακτήρας είναι ύπερ- 
βολικά έκδηλος. Τά λίγα «έξωτερικά» στήν Αφρική 
δέν κατορθώνουν νά τόν άλλοιώσουν. ΚΓ είναι κρί
μα δτι σπαταλήθηκε τόση προσπάθεια καί τόση κα
λή θέληση γιά πράματα ασήμαντα.

Ή Γ καμπύ Μορλαί. δπως ξανάγραψα, βρίσκεται 
σέ κατάπτωση. Δέν κατορθώνει πιά νά συγΚινήση, 
δέν κατορθώνει νά ξεχάση τό θέατρο, δέν κατορ
θώνει νά μάς πείση γιά τή γοητεία αύτή πού, τάχα 
σκορπάει—καί μέ τόσο μοιραία άποτελέσματα μά
λιστα—στούς δύο άντρες πού τήν περιβάλλουν 'Αν
τίθετα ό Ζάν Γκαμπέν ήταν θαυμάσιος. Κινηματο- 
γραφικώτατα ήθοποιός, θαυμάσια συ>κρατημένος, 
λιτός, πρόσωπο μόνο χωρίς σπασμωδικότητες. Σπα- 
σμωδικότητες, πού δέν έλειπαν άπ’ τόν Ζάν Πιέρ 
’Ωμόν. Ό νεαρός δμως ήθοποιός κρατήθηκε κατά τ’ 
άλλα σέ καλό έπίπεδο.

Ή έπιτυχία του έδώ ήταν σχετική. Μάριος Σύλλας 

Παραγωγή Hakim

ΝΑ11ΟΛΙΤΑΝΙΚΕΣ βραδυες
(Naples aux baisers du feu) 

‘Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 
Έκμετάλλευσις: Άν Κινημ. Εταιρία

Φίλμ πού έκτυλίσ »εται στή γραφική καί φλογερή 
Νεάπολι, «γυρισμένο» άπό τόν γνωστό 'Ιταλό σκη
νοθέτη Αύγουστον Τζενίνα. "Ηρως του είναι ένας 
νεαρός καντσονετίστας, πού γοητεύει μέ τήν φωνή 
του καί τήν ώμορψιά του τις φλογερές Ναπολιτά- 
νες, άλλά πού ύποκύπτει κΓ αύτός μέ τή σειρά του 
στή γοητεία τής σάρκας κΓ έγκαταλείπει τά πάντα 
κΓ αύτήν άκόμη τήν γυναίκα πού άγαπά, τήν ήμέραν 
τών γάμων του. Αιτία είναι ή προκλητική Λολίτα, 
μιά γυναίκα μέ σκοτεινό παρελθόν, ψεύτρα καί έκ
φυλη, χωρίς ίερόν καί δσιον, πού μόνον γιά τό 
κέφι της Φροντίζει. Τόν ρόλον αύτόν ύποδύεται μέ 
θαυμαστήν φυσικότητα ή Βιβιάν Ρομάνς, μιά άπό 
τις καλλίτερες νέες γαλλίδες καλλιτέχνιδες. Είναι 
ίσως ή πρώτη φορά πού είδαμε στήν όθόνη ένα 
τόσον τολμηρόν ρόλον νά έρμηνεύεται τόσον ζων
τανά.

Κοντά στήν Βιβιάν Ρομάνς άξιοσημείωτος είναι 
ό έκλεκτός καρατερίστας Μισέλ Σιμόν. Ό Τίνο 
Ρόσσι, τό είδωλον σήμερον τών γαλλίδων, δέν μάς 
ένθουσιάζει. Ή Μιρέϊγ Μπαλλέν, ώμορφη γυναίκα 
άλλά άσήμαντη ήθοποιός. Δέν έχει καμμιά προσω
πικότητα.

Τό φιλμ έχει πολύ χρώμα καί ή φλογερή «άτμο- 
σφαΐρα» τής Νεαπόλεωζ άποδίδεται άρκετά πιστά.

Συμπέρασμα.· Έργο χαριτωμένο, μέ ένδιαφέ- 
ρουσες σκηνές, μέ γραφικά το-πεΐα, μέ παθητικές 
καντσονέττες πού παρακολουθεΐται εύχάριστα. Δέν 
είναι βέβαια ύψηλή Τέχνη άλλά άνήκει στό είδος 
έκείνο πού άρέσει καί συγκινεΐ ιδιαιτέρως τό έλλη- 
νικόν κοινόν, γιατί βρίσκει πολλές όμοιότητες ήθών 
καί έθίμων, κοινές μ’έμάς καί τό νοιώθει καλλίτερα-

Βίων Παηαμιχάλης

Παραγωγή Rex Film
ΣΙΛΟΥΕΤΤΕΣ

(Silhouetten) 
‘Ομιλούσα γερμανιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 
Έκμετάλλευσις: Άμολ. Βουλγαρίδη καί A. Ε. Κ. Ε

«Είμαστε δλοι στή ζωή σάν άψυχες σιλουέττες» 
δπως μάς κόβει στό χαρτόνι τό ψαλίδι τής τύχης», 
λέει ένα τραγουδάκι στήν τελική σκηνή τοΰ φίλμ. 
Μερικές τέτιες σιλουέττες, πού τό ψαλίδι τής τύχης 

φέρνει ντιμέτωπες, πήρε δ Βάλτερ Ράϊς, σεναρί- 

στας καί σκηνοθέτης τής ταινίας, γιά ήρωΐδες του Δυο τους είναι ή ώριμη διευθύντρια κλασσικού μπαλ- ί 
λέτου κΓ ή νεαρώτατη μπαλλαρίνα, πού διεκδικούν 
την καρδιά μιάς τρίτης σιλουέττας, ένός άντρα φυ ( 
σικά. «ΓλαΟκα είς Αθήνας φέρνει» θά πήτε. Μά δέν 
είναι ό έρωτας αύτός τό άξιόλογο τής ταινίας. Ό ι 
Ράϊς δίνει πολύ περισσότερα. Δίνει τήν άγωνία τών 
τελευταίων πιστών τοΰ κλασσικού μπαλλέτου, πού 
σβόνει στήν έπιδρομή τής τζάζ μπάντ καί τής κλα- ι 
κέττας... Δίνει τήν πολύμορφη παρασκηνιακή ζωή 
τών χορευτριών...Δίνειτή φιλόδοξη μανία τής μπαλ 
λαρίνας πού άναστατώνει γή καί ουρανό, άποπει- 
ράται αύτοκτονίες—μέ άκίνδυνα χαπάκια . —γιά νά 
πάρη έναν πολυπόθητο ρόλο. ·,μανία, πού ξεφυλλί- 
ζετα1 στήν προοπτική ένός πεζότατου γάμου ..Δίνει 
μιά ζωντανή ταινία, δπου βρίσκεται_ ένα κομμάτι 
καταστάλλαγμα άπ’ τήν πείρα τής ζωής, τής γεμά
της άγώνες, άπογοητεύσεις κΓ άκριβοπληρωμένες 
νίκες. Τό άσθενέστερο σημείο τοΰ φίλμ εϊν’ άκρι- 
βώς ή έρωτική ιστορία, πού τοΰ χρησιμεύει γιά βάση 
κΓ ένας κάποιος μελοδραματισμός. Ύστερα ό ζέν- 
πρεμιέ παρουσιάζεται άπίθανα έπιπόλαιος κΓ άνό· 
ητος καί τά μεταπηδήματά του άπ’ τόν έναν έρωτα 
στόν άλλο είναι τούλάχιστον γελοία Μά σ’ δλα τ’ 
άλλα ή ταινία μαοτυράει τή φροντίδα καί τήν πνοή 
τοΰ σκηνοθέτη. Οί σκηνές χοροΰ είναι δλες ώραιό- 
τατες: Τό πολύπτυχο μέ τήν έξέλιξη τοΰ χοροΰ 
(κΓ ιδίως «τό κύκνειο άσμα», ύπέροχα έκτελεσμένο 
άπό μιά έξαιρετική μπαλλαρίνα) καθώς κΓ οί τελι
κές χορογραφικές σκηνές μέ τό τραγουδάκι τοΰ 
καλλιτέχνη τών σιλουεττων. Τό εύρημα μέ τις σι- 
λουέτες έξυπνο καί καλλιτεχνικώτατα παρμένη ή 
φωτογραφία σ’ δλο τό φίλμ.Δέν μάο είναι πολύ γνωστοί οί ήθοποιοί του 
Ή ΑοΟλι Φόν Χόχεμπεργκ, ή μις Αύστρία τοΰ 1935 
μ’ έβαλε σέ πολλές άμφίβολίες γιά τούς αύστρια- 
κούς Ντέ Βαλέφ. ‘Ως ήθοποιός πολύ μέτρια, στό 
δεύτερο μέρος όπωσδήποτε καλύτερη. ’Αντίθετα ή 
χαριτωμένη Άννι Μάρκαοτ, στό ρόλο τής πείσμα- 
τάοας καί Φιλόδοξης μπαλλαρίνας, κάλλιστη. ‘Η 
κορυφαία τοΰ μπαλλέτου τής αύστριακής δπερας 
Λίσλ Χάντλ έχει παιδικώτατο μουτράκι καί καλού
τσικη ήθοποιΐα.' Αντιπαθητικός δονζουανίσκος δ 
Φρέντ Χέννιγκς μέ ήθοποιΐα γεμάτη έπιτήδευση. Τό 
ύπόλοιπο σύνολο καλό.Πολλά προτερήματα κΓ άρκετά έλαττώματα 
χαοακτηρίζουν τις «Σιλουέττες». ’Οπωσδήποτε είν’ 
ένα φιλμ ένδιαφέρον, πού άξίζει νά τό δή κανείς 
γιά τή σκηνοθετική έργασία τοΰ Ράϊς ‘Η έπιτυχία 
του έδώ δέν ήταν άνάλογη μέ δση θά τοΰ άξιζε I 
’Ηθοποιοί σχεδόν άγνωστοι κΓ έποχή άκατάλληλη 
είναι νομίζω ή άφορμή- Μάριος Σύλλας

Παραγωγή R. Richebe
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ

(Le secret de Polichinelle)
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Κρόνο» 
Έκμετάλλευσις: Άμολ. Βουλγαρίδη καί Α. Ε. Κ. Ε

Άπ' τόν Πιέρ Βόλφ πήρε δ Άνρύ Ντεκουάν τήν 
«Κατάχρηση έμπιστοσύνης». Άπ’ τόν ίδιον κΓ δ 
Μπερτομιέ τό «Secret de Polichinelle». ΤΙ διαφορά 
δμως! Ένώ τό πρώτο στάθηκε μιά έπιτυχία τοΰ 
γαλλικοΰ κινηματογράφου, ένα φιλμ δλο ρεαλισμό 
καί ζωή, τό δεύτερο μένει μιά ταινία τής σειράς σχε
δόν, πού σώζεται κυρίως άπ’ τήν ήθοποιΐα. Στό 
πρώτο βέβαια τό ίδιο τό θέμα ήταν βαθύτερο, σκλη
ρά άνθρώπινο, ένώ τό δεύτερο δέν είναι παρά μιά 
κωμικοτραγική Ιστορία ένός κρυφοΰ έρωτα, μιάς 
άπόπειρας «γάμου έκ συμφέροντος», ένός νόθου 
παιδιού κΓ ένός κρυφτούλη—κυριολεκτικά—άνάμε- 
σα στόν παππού καί τή γιαγιά, τ.ιύ ? oyicj cC\ ι) oyicf civ τά
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χαϊδέψουν τό παράνομο έγγονάκι, μά κρυφά ό ένας 
άπ’ τόν άλλον γιά νά κρατήσουν τούς τύπίυς.,.,Ό 
Άνρύ Ντεκουάν ένα καλό θέμα τό είχε χειριστεί 
θαυμάσια, ό Μπερτομιέ ένα μέτριο θέμα τό χειρί
στηκε ύποφερτά άπλώς. Ή ταινία διατηρεί χαρα
κτήρα θεατρικό, τό κοινό γνώρισμα δλων τών φίλμς 
τοΰ Μπερτομιέ. Έχει στιγμές, πού πλημμυρίζει 
στοργή καί συγκίνηση κΓ άλλες, πού ή κωμικότητα 
Αγγίζει τή φάρσα Ή μετάπτωση αύτή συνεχίζεται 
σ δλο τό φιλμ καί συνοδεύεται άπό διάλογο έξυ
πνο κΓ έπεισόδια, πού δέν μποροΰν νά θεωρηθούν 
·■ εύρήματα».‘Ο Ραιμύ κΓ ό Άλέρμ φτιάνουν έν' άπολαυστικό 
ντουέττο, πηγαία κωμικό, ένώ ή πάντα έξαίρετη 
Φρανσουάζ Ροζέ παίζει μέ τή γνωστή της τέχνη 
σχεδόν δράμα. "Οπως είπα καί πιό πάνω ή ήθο- 
ποιΐα είναι τό σωσίβιο τοΰ φίλμ. ΟΙ τρεις αύτοί 
καλλιτέχνες κρατάν τό βάρος δλης τής ταινίας. Δέ 
θάπρεπε δμως νά παραβλέψουμε τό μικρό Άλαίν 
Μισέλ τό παιδί τοΰ έρωτος—πού ήταν χαριτωμένος 
καθώς καί τήν Ζανΐν Κρισπέν καί τόν Μπερνάρ 
Λανκρέ σέ δρό μάλλον άσήμαντους ρόλους.

Τό «Παιδί τοΰ έρωτος» δέ σημείωσε έξαιρετική 
έπιτυχία έδώ. Ίσως στήν έπαρχία νάχή καλύτερη 
τύχη. Μάριος Σνλλας

Παραγωγή Metro Goldwyn

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΣΕΝΕΐ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Ρέξ»

dubbing
Έκμετάλλευσις: Μέτρο Φίλμς

I Τό έργον αύτό ήταν γνωστό μας άπό τόν θίασο 
Κοτοπούλη πού το έπαιξε στό θέατρο καί άπό τήν 
παλαιοτέραν του κινηματογραφικήν διασκευήν, μέ 
πρωτανωνιστάς, άν έ· θυμούμαι καλά, τήν Κλωντέτ 
Κολυπέρ καί τόν Άντόλφ Μενζοΰ.

Πρόκειται γιά μιά σατυρική μάλλον άσιυιομικήν 
περιπέτειαν, πού έκτυλίσσεται μέσα στήν άριστο· 
κρατικήν κοινωνίαν τοΰ Λονδίνου. Τό πνεύμα δέν 
λείπει Ίσως νά μήν είναι πάντοτε πρώτης ποι_6τη- 
τος Αύτό δμως δέν μειώνει τό ένδιαφέρον τοΰ έρ
γου‘Η ρεζί όφείλεται στόν μακαρίτη Μπολισλάφσκυ, 
δ όποιος στίς τελευταίες του παραγωγές έδειχνε 
καθαρά προτίμηση στίς σατυρικές κομεντί. Τό φίλμ 
στήν άρχή είναι κάπως άρυθμο. Αργότερα δμως 
στρώνει καί συναρπάζει τόν θεατή. Ή «άτμοσφαϊ- 
ρα- τής άγγλικής κοινωνίας δέν άποδίδεται πιστά. 
Είναι φανερό πώς βρισκόμαστε μπροστά σέ γιάγκη- 
δες καί δχι σέ άγγλους άριστοκράτες.

ΠρωταγωνιστοΟν ή Τζόαν Κράουφορντ, έκφρα- 
στική καί κομψή, δ συμπαθής Ρ"όμπερτ Μογκόμερυ 
καί ό Ούΐλλιαμ Πάουελ, σ' ένα ρόλον άριστόκρά- 
του λωποδύτου, πού είναι πιά τής ειδικότητάς του. 
περιστοιχιζδμενοι άπό άρκετούς γνωστούς ήθοποι- 
ούς, (Ράλφ Μόργκαν, Αίλιν Πρίνγκλ, Ζέσου Ράλφ, 
Ράλφ Φόρμπς. κ ά).Εννοείται πώς μέ τέτιους έρμηνευτάς τό φίλμ 
δέν μποροΰσε παρά νά προκαλέση τό ένδιαφέρον 
τοΰ άθηναϊκοΰ κοινοΰ. Τό ίδιο θά συμβή καί δπου- 
δήποτε άλλοΰ προβληθή «Τό τέλος τής Κας Τσέ- 
νεϋ». Bitov Παπαμιχάλης

— Στό κοινό καί στούς κριτικούς έκανε μεγάλη 
έντύπωση τό τελευταίο φίλμ τοΰ Χαθαγουαϊη, 
πού έδώ καί λίγους μήνες προεβλήθηκε καί στήν 
Αθήνα: «Ψυχές στήν θάλασσα». Τό φιλμ προβλή
θηκε καί στήν 'Αμερικανική, τήν πρωτότυπη έκδοση 
καί σέ γερμανική κόπια. Τό ίδιο κΓ δ «Μάνουελ» 
(Δαίμονες τών κυμάτων), πού σημείωσε πολλήν έπι
τυχία έμπορική καί καλλιτεχνική.
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ΡΕή «Ό άγγελιαφόρος» (Le Messager), Γκσμπϋ Μορλαί·Βοηθοΰντος τοΰ καταλλήλου καιροΰ κατά 
τό παρελθόν δεκαπενθήμερον, οί Κινηματογράφοι 
τής πρωτευούσης έσημείωσαν ίκανοποιητικωτάτην 
κίνησιν, Ιδίως ό Όρφεΰς μέ τήν Καταιγίδα·, ή όποια 
προεβλήθη καί διά τρίτην έβδομάδα, τήν τών Παθών.

Κατά τήν τελευταίαν αύτήν έβδομάδα, δέν προ
εβλήθησαν, ώς έμφαίνεται καί κατωτέρω, αί γνω
στοί παλαιαί βωβαί ταινίαι τών «Παθών τοΰ Χρι- 
στοΰ» ιταλικής παραγωγής είμή μόνον ή άμερικα- 
νικής παραγωγής «δ Βασιλεύς τών Βασιλέων· καί 
τό περίφημον «Μπέν Χούρ . ΟΙ άλλοι Κινηματογράφοι 
προέβαλον συνήθη έργα, διέκοψαν δέ τάς προβολάς 
των άπό τής Μεγ. Πέμπτης καί έπανέλαβον αύτάς 
τό Μέγα Σάββατον μέ νέα έντελώς προγράμματα 
άπό τής Κυριακής τοΰ Πάσχα.

* * *
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον είς τους κεν

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

Ρέξ: 11 -17 ’Απριλίου «‘Η Α. Μ. ό Έρως ϊνκό- 
γκνιτο» μέ τήν Σόνια Χένυ καί 18-23 ίδίου «Τό τέ
λος τής κυρίας Τσένεϋ· μέ τήν Τζόαν Κράοΰφορδ.

Παλλάς 11-17 ’Απριλίου Σιλουέττες», καί 18-23 
έπανάληψις τοΰ έργου «Ναπολιτάνικες βραδυές».

Τιτάνια : 11-17 ’Απριλίου «Καί σύ χρυσό μου· μέ 
τόν Χάνς Ζένκερ καί 18-23 «Ό Βασιλεύς τών Βασι
λέων».

‘Αττικόν : 11 17 ’Απριλίου «Τό άλλοθι» μέ τόν 
Άλμπέρ Πρεζάν, καί 18 24 «Μπέν Χόύρ».

Όρφεΰς: 11-23 ’Απριλίου έσυνεχίσθη ή προβολή 
τοΰ έργου «Ή Καταιγίς».

Σπλέντιτ -, 11-17 ’Απριλίου καί διά δευτέραν έβδο
μάδα «Νύχτες πριγκήπων» καί 18-23 «Ό Βασιλεύς 
τών Βασιλέων».

Πάν&εον: 11-17 ’Απριλίου «Άλγερινές νύχτες»’ 
καί 18 23 ίδίου -Διαγωνισμός εύτυχίας».

Κρόνος: 11-17 ’Απριλίου «Τό παιδί τοΰ έρωτος» 
μέ τόν Ρεμοϋ καί 18-23 «'Ο κακός δρόμος» μέ τήν 
Ντανιέλ Νταρριέ.

* .* *
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον έπραγματοποιή- 

θησαν ύπό τών διαφόρων κεντρικών Κινηματοθεάτρων 
τών ’Αθηνών α’ προβολής τά κάτωθι εισιτήρια, ώς εξής :

Έβδομάς 4—13 Μαρτίου 1938.
ΤΙΤΑΝΙΑ «Νύχτες πριγκήπων» (Nuits de Princes/, Ζάν 

Μυρά.
Δευτέρα 4 ’Απριλίου Εισιτήρια 1597Τρίτη 5 > 1637Τετάρτη 6 1491Πέμπτη 7 1319Παρασκευή 8 895Σάββατον 9 1368Κυριακή 10

Τό δλον »
1965

10272
ΟΡΦΕΥΣ « Η Καταιγίς» (The Hurricane), Ντόροθυ 

Ααμούρ.
Δευτέρα 4 ’Απριλίου Εισιτήρια 4610
Τρίτη 5 » > 4630
Τετάρτη 6 » 5736Πέμπτη 7 » 5060Παρασκευή 8 > > 3665Σάββατον 9 » 5506Κυριακή 10

Τό δλον
« 7922

37129

de feu), Τϊνο Ρόσσι.

Δευτέρα 4 ’Απριλίου Εισιτήρια 1176Τρίτη 5 » 1316
Τετάρτη 6 » Α 1431
Πέμπτη 7 » 1423
Παρασκευή 8 » » 1180
Σάββατον 9 » Α 1535
Κυριακή 10 » 2793

Τό δλον » 10874
ΠΑΛΛΑΣ « Ναπολιτάνικες βραδυές (Naples au baiser

Δευτέρα 4 Απριλίου ΕΙσιτήρια 1107
Τρίτη 5 » 1283
Τετάρτη 6 » > 1567
Πέμπτη 7 Α » 1512
Παρασκευή 8 » > 1481
Σάββατον 9 > » 2283
Κυριακή 10 » > 3499

Τό δλον > 12682

ΑΤΤΙΚΟΝ «Μαρία Βαλέφσκα» (Conquest), Γκρ. Γκάρμπο 
β’ έβδομάς

Δευτέρα 4 ’Απριλίου Εισιτήρια 1077
Τρίτή 5 > > 1547
Τετάρτη 6 » 1721
Πέμπτη 7 » 1604
Παρασκευή 8 » > 1205
Σάββατον 9 » 1956
Κυριακή 10 » » 3884

Σύνολον 12.994
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 

τοΰ αυτού έργου τήν προηγουμένην 
έβδομάδα κατά τήν ταυτόχρονον προ
βολήν του εις τούς Κινηματογράφους 
«’Αττικόν· καί «Ρέξ»

Σύνολον είσιτηρίων
46661
59655

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Νύχτες

Δευτέρα 4
Τρίτη 5
Τετάρτη 6
Πέμπτη 7
Παρασκευή 8
Σάββατον 9
Κυριακή 10

Σ. Σ. Ή προβολή τοϋ ανωτέρω έργου συνεχίζεται καί 
διά τρίτην έβδομάδα.

ΤΙΤΑΝΙΑ «Καί σΰ χρυσό μου» (Und du mein schatz)
Χάνς Ζένκερ.

Δευτέρα 11 ’Απριλίου Εισιτήρια 809
τρίτη 12 822
Τετάρτη 13 1057
Πέμπτη 14 » » 952
Παρασκευή 15 861
Σάββατον 16 » » 1090
Κυριακή 17 » · 1243

Τό δλον 6837
ΟΡΦΕΥΣ «Ή καταιγίς» (The Hurricane), β’ έβδομάς.
Δευτέρα 11 ’Απριλίου Εισιτήρια 2310
Τρίτη 12 •2387
Τετάρτη 13 » 2728
Πέμπτη 14 2266
Παρασκευή 15 » » 2036
Σάββατον 16 3048
Κυριακή 17 6ι 34

Σύνολον 20809
ΕΙσιτήρια πραγμαιοποιηθέντα ύπό

τοΰ αύτοΰ έργου, είς τόν αυτέν Κινη
ματογράφον κατά τήν προηγουμένην
έβδομάδα 37129

Σύνολον εισιτηρίων 57937

Δευτέρα 11
Τρίτη 12
Τετάρτη 13
Πέμπτη 14
παρασκευή 15
χάββστον 16
Κυριακή 17

πριγκήπων» (Nuits de Princes), 
ταΰτοχρόνως μέ τό «Τιτάνια».

’Απριλίου

Τό δλον

Εισιτήρια 703
» 822
> 807
» 691
» 518
» 833
» 893

5267
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 

τοϋ αΰτοΰ έργου κατά τήν ταυ
τόχρονον προβολήν του ε’ις τόν Κι
νηματογράφον «Τιτάνια». .... 10272 ’

Σύνολον εισιτηρίων 15539
ΚΡΟΝΟΣ «Τά φτερά τής δόξης» (China Clipper).
Δευτέρα · 4 ’Απριλίου ΕΙσιτήρια 818
Τρίτη 5 » » 824
Τετάρτη 6 » » 716
Πέμπτη 7 » » 696
Παρασκευή 8 » » 628
Σάββατον 9 » » 728
Κυριακή 10 » » 1362

Τό δλον 5778

ΡΕΞ «Ή Α. Μ. ό έρως ίνκόγκνιτο» (Thin Ice), 
Χέννι

ιονια

Δευτέρα 11 ’Απριλίου Εισιτήρια 2029
Τρίτη 12 » » 1708
Τετάρτη 13 > 1955
Πέμπτη 14 » 1735
Παρασκευή 15 » 1417
Σάββατον 16 » > 2299
Κυριακή 17

Τό δλον » 13791
ΠΑΛΛΑΣ « Σιλουέττες» (Silhouetten).
Δευτέρα 11 ’Απριλίου Εισιτήρια 757
Τρίτη 12 » > 713
Τετάρτη 13 » 865
Πέμπτη 14 > 686
Παρασκευή 15 » > 656
Σάββατον 16 > > 797
Κυριακή 17

Τό δλον
» 898

5372
ΑΤΤΙΚΟΝ■■ Τό Άλλοθ ι» (L’Alibi), Άλμπέρ Πρεζάν.
Δευτέρα 11 Απριλίου Εισιτήρια 1973
Τρίτη 12 » > 1678
Τετάρτη 13 » » 1798
Πέμπτη 14 * 1554
Παρασκευή 15 » 1142
Σάββατον 16 » )) 1764
Κυριακή 17

Τό ΰλον
2142

12051

"Εβδομάς 11—17 "Απριλίου 1938

ΠΑΝΘΕΟΝ «Μικροί ήρωες» (Make a wish), Μπόμπυ
Μπρύν.

Δευτέρα 4 ’Απριλίου Εισιτήρια 331
Τρίτη 5 » » 373
Τετάρτη 6 > 601
Πέμπτη 7 > > 516
Παρασκευή 8 » » 386
Σάββατον 9 » 818
Κυριακή 10 » 1433

Τό δλσν 4408

’Απριλίου

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ντ’χτεε πριγκήπωτ» (Nuits de Princes,

Δευτέρα 11 ’Απριλίου
β’ έβδομάς.

Εισιτήρια 383
Τρίτη 12 . 402
Τετάρτη 13 > 650
Πέμπτη 14 » 528
Παρασκευή 15 . 533
Σάββατον 16 » 796
Κυριακή 17 » » 1093

Τό δλον 4385
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα τήν

παρελθοΰσσ ν εβδομάδά υπύ τοΰ αυτού
έργου κατά τήν σύγχρονον προβολήν
του είς τούς Κινηματογράφους < Σπλέν-
τιτ» καί Τιτάνια». 15589

Σύνολον Εισιτηρίων 19924
ΚΡΟΝΟΣ - Τό παιδί τοΰ έρωτος» (Le secret de Poli’

chinclle), Ρεμοΰ.
Δευτέρα 11 ’Απριλίου Είσιτήοια 331
Τρίτη 12 * » 431
Τετάρτη 13 » » 519
Πέμπτη 14 » » 454
Παρασκευή 15 » 513
Σάββατον 16 » » 683
Κυριακή 17 » » 825

Τό δλον 3753
ΠΑΝΘΕΟΝ «Άλγερη ές νύχτες· (Bourasque), Ζερμαίν

Ρουε.

Τό δλον

» 626
» 683
» 591
» 786
» 1351

5023

Είς τάς δημοσιευθείσας πλη .αφορίας περί λει
τουργίας θερινών Κινηματογράφων παρελείψαμεν νά 
άναφέρωμεν καί τόν νέον τοιοΰτον είς τό θησεΐον 
καί έκεϊ δπου ήτο άλλοτε ή ταβέρνα Χαρουπιές έπί 
τής λεωφόρου Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου Ό νέος αύ 
τός θερινός θά είναι έπιχείρησις τών γραφείων Άμο- 
λοχίτη—Βουλγαρίδη καί Α.Ε Κ Ε , Αά προβάλλει βε
βαίως ταινίας τοΰ ίδίου γραφείου καί θά προικίσθή 
μέ ήχητικά μηχανήματα Φίλιπς.

Είς τόν νέον έπίσης Κι. ηματογράφον τοΰ κ. Φύρστ 
έπί τών δδών Κολοκυνθοΰς καί Μεγ. ’Αλεξάνδρου 
δπου άλλοτε τό γνωστόν θέατρον «Λαοΰ», έγκαθί 
στανται ήχητικά μηχανήματα Cinemeccanica τελευ
ταίου έντελώς τύπου δμοια τών όποιων δέν ύπάρ- 
χουν έκόμη έν Ελλάδι καί τών όποιων ή άξία φθά
νει—δ’ ένα πόστο—τάς 450 χιλιάδων δραχμών.

Ό Κινηματογράφος αύτός ό όποιος θά δια- 
τηρήση έννοεΐται τήν έπωνυμίαν «Κινηματογρά
φος Λαοΰ >, θά είναι έντελώς μοδέρνος, άνετος, μέ 
ώραϊες βεράντες—πέργκολες . καί πολυτελέστατα 
φωτέϊγ σωληνωτά τοΰ έργοστασίου Τσοΰτσου.

***
Τό άναγραφέν είς τό προηγούμενον τεύχος δτι 

ή Π.Ε.Κ. άπεφάσισε νά συγκαλέση Πανελλήνιον Κι- 
νημ. Συνέδριον έν Άθήναις λαμβάνει τελικώς σάρ
κα καί όστά Οΰτω άπεφασίσθη όριστικώς πλέον 
ή σύγκλησις αύτοΰ κατά τό δεύτερον δεκαήμερον 
τοΰ Μαΐου καί συγκεκριμένως τήν 18ην, ήμέραν Τε
τάρτην .είς τήν αίθουσαν τών Κινηματογράφων Ρέξ 
ή «Τιτάνια». Ή διάρκεια τοΰ Συνεδρίου είς δ θά 
συμμετάσχουν καί πάντεςοί έν ταϊς Έπαρχίαις Έπι- 
χειρηματίαι Κινηματογράφων, θά είναι τριήμερος, 
θά κληθούν δέ νά παραστοΰν ό κ. Πρόεδρος τής Κυ· 
βερνήσεως, οί Υπουργοί τών Οικονομικών, Έθν.
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Οίκονομίας, Παιδείας, Εσωτερικών, Τύπου καί Του
ρισμού καί λοιπαί άμέσως ένδιαφερόμεναι άρχαί.

Κατά τό Συνέδριον θά όμιλήσουν διάφοροι έπί 
τών δρισθέντων θεμάτων καί θά έπακολουθήσουν 
δεξιώσεις κλπ.

Τό Δ. Σ. τής Π.Ε Κ. έπίσης, προκειμένου μετά 
τάς ληφθησομένας ύπό τοΰ Συνεδρίου άποφάσεις 
νά προβή τελειωτικώς πλέον είς τήν ϊδρυσιν τοΰ 
πολυποθήτου ταμείου συντάξεων, καταρτίζει πλή
ρες μητρώον τών έν Έλλάδι Κινηματογράφων, δη
μοσιεύει δέ πρός τοΰτο είς άλλην σελίδα καί σχε
τικήν πρόσκλησιν πρός άπαντας τούς ένδιαψερομέ- 
νους έπιχίίρηματίσς ϊνα τό βοηθήσουν εις τό έργον 
του.

***
Έν συνεχεία τών δημοσιευθεισών πληροφοριών 

μας τών σχετικών μέ τήν άνέγερσιν νέου χειμε
ρινού Κινηματογράφου ύπό τής Μέτρο Γκόλντουϊν, 
αί δποΐαι δέν διεψεύθησαν έπισήμως, πληροφορού
μεθα δτι καί τά ηνωμένα γραφεία Άμολοχίτη-Βουλ- 
γαρίδη καί Α.Ε.Κ.Ε. διαπραγματεύονται τήν αγοράν 
καταλλήλου οικοπέδου έπί τής δδοΰ Σταδίου διά 
τήν άνέγερσιν έπίσης μεγάλου καί πολυτελούς Κι
νηματογράφου.

ΟΪ5τω δημιουργοΰνται δύο νέοι μεγάλοι Κινημα
τογράφοι έπί τών κεντρικοτέρων δδών τής πρωτευού- 
σης Σταδίου καί Πανεπιστημίου, οΐτινες θά γίνουν 
άφορμή νά μεταβληθή έντελώς ή ύφισταμένη κατά- 
στάσις τής κινηματογραφικής άγοράς τής χώρας μας.* 

< * *Ή περίεργος υπδθεσις τής έλληνικής Φόξ Φίλμ, 
λαμβάνει κωμικοτραγικήν έξέλιξιν. Διότι ένω 
κατά τήν ληφθεΐσαν ύπό τής συνελεύσεως τής 24 
Μαρτίου άπόφασιν, οί έκκαθαρισταί θά έκάλουν τούς 
πιστωτάς νά κανονίσουν τάς μετ’ αύτών διαφοράς 
τής Φόξ καί θά άπέλυον τούς ύπαλλήλους άποζη· 
μιοϋντες αύτούς σύμφωνα μέ τούς Νόμους περί 
συμβάσεων έργασίας, ούδέν τοιοΰτον μέχρις σήμε
ρον έγένετο· "Ηδη μάλιστα πληροφορούμεθα δτι 
ό ιδιοκτήτης τοΰ μεγάρου «Καστόρια», είς δ στε
γάζεται ή Φόξ, έκοινοποίησε αγωγήν έξώσεως αύ
τής διά καθυστερούμενα ένοίκια, άνερχόμενα είς 
έννέα περίπου, καί ή όποια έκδικάζεται τήν 28 τρέ
χοντος.

Οΰτω καλούμεθα νά παραστώμεν μάρτυρες ένός 
κωμικοτραγικού θεάματος, τής έξώσεως δηλαδή τής 
Φόξ, ήτις μέχρι πρότινος ήρέσκετο νά διαφημίζεται 
ώς ή μεγαλυτέρα κινηματογραφική όργάνωσις τοΰ 
κόσμου I!!

Πώς σκέπτεται διά τήν άξιοπρέπειάν της ή Fox 
Film Corp., ή μήτηρ δηλαδή τής έλληνικής Φόξ Φίλμ, 
μας είναι, τή άληθεία, άδύνατον νά φαντασθώμεν!

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Πκιραιεύ;

Καπιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα «"Αγγελος , «Τόβα- 
ριτς», «Λογχοφόρος κατάσκοπος» καί Τά πάθη τοΰ 
Χρίστου».

Παλλάς Προεβλήθησαν τά έργα ‘Ο πειρατής», «‘Η 
νέμεαις», «Τά μυστήρια τής Ερυθρός θαλάσσης» καί 
«Ό μικρούλης τοΰ παρθεναγωγείου».

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ογδοον γρσφείον 
καταβκοπείας», Κρυφός έρως», «"Ερωτες καί πόθοι γυ
ναικών» καί «Σονάτα ύπό τό σεληνόφως».

Χ4ϊ Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό ταχυδρόμος 
τής Λυών», «Μαμά Κολιμπρ'», «Οί πειραταί-τής Κίνας» 
καί «Γολγοθάς».

Βαλκάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μέ τό χαμόγελο», 
«Ό δόκχωρ Επαμεινώνδας , «‘Ο δρόμος τής καρδιάς» κοί 
«Τά πάθη τοΰ Χριστοΰ».

Καλιφόρνια. Προεβλήθησαν τά φίλμ »‘O άγαπητικός 

τής βοσκοπούλας», «Οί δαίμονες τών κυμάτων», καί «Τά 
πάθη τοΰ Χριστοί».

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κόσμος αλλάζει» 
«Μοντέρνοι καιροί», καί «Τα πάθη τοΰ Χριστοΰ».

Φοίβος (Ταμπούρια). Προεβλήθησαν τά έργα «Ή 
πριγκήπισσα τής ζούγκλας», «Άρραβών μετ' έμποδίων» 
«‘Υπό τήν πορφύραν», «Ή κατάσκοπο; τής Σκώτλαντ 
Γιάρδ», «Μπροστά στό Ικρίωμα» καί «Ρωμαίος καί Ίου 
λιεττα».

Γκρέκα (Ν. Φαλήρου), Προεβλήθησαν τά έργα «Ή 
μασκών τών λογχοφόρων», «Τά μυστήρια τής Σταμπούλ», 
«‘Π κόλασις τής ζούγκλας», «Ό καταχτητής τών θαλασ
σών», καί «Ό πρίγκηψ τοΰ μεσονυκτίου».

Απόλλων (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μόνιν γιά σένα», «Όγδοον γρσφείον κατασκοπείας», 
«Λευκές νύχτες» καί «Τά πάθη τοΰ Χριστοΰ».

Έκλαίρ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα «Ρόδα 
τ’ Άτρίλη», «Κατηγορουμένη έγέρθητι», «Τόβαριτς» καί 
«Τά πάθη τοΰ Χριστοΰ».

Κρυστάλ (Ν. Κοκκινιάς) Προεβλήθησαν τά έργα «'Α
νεμοστρόβιλος ψυχών», «Τά μυστήρια τής Σταμπούλ», 
«Μιά γυναίκα ένας θρόνος» καί «Μητρότης».

Όρφεύς (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα «Ή 
μασκών τών λογχοφόρων»», «Τό Στίγμα·. «Ό Πειρατής» 
καί «Τά πάθη τοΰ Χριστού».
Θεσσαλονίκη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργ ι «Ρόδα τ’Απρίλη», 
δύο εβδομάδες μέ άφάνταστον έπιτυχίαν, «Μελωδίες 
1938», «Μαρία Βαλέφσκα έπί δύο εβδομάδας μέ μεγά- 
λην έπιτυχίαν καί «Μπέν Χούρ».

Διονύσια. Προεβλήθηβαν τά έργα «Μόνον γιά σένα», 
«Τόβαριτς», «Ό σπουδαστήν τής Πράγας», «Τά δύο ορ
φανά» καί «Τό σκάνδαλον μιάς νύχτατ».

Πάλλας. Π οεβλήθησαν τά έργα «Άρραβών μετ’ 
έμποδίων», «Τελευταία Συμφωνία», «Ό ταχυδρόμος τής 
Λυών», «‘Ο αγγελιοφόρος» καί «Σιλουέττες».

Βατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Κατηγορουμένη έγέρ— 
θητι», «Οί πειραταί τής Κίνας», «Μαροκινή βεντέττα», 
<Τό τελευταίο φυλάκιο» καί «Τό χιλιάρικ·».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Χαμπανέρα», «Λευ
κές νύχτες», «Πανσιόν Μιμόζα», «Κρυφός έρως» καί 
«Ταυρομάχο; χωρίς νά θέλη».

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Σύντροφοι μάχης», 
«Κόκκινη χορεύτρια», «Γιοσιβάρα», «Μαμά Κολιμπρί» καί 
«Μιά χρυσή καρδιά».

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κυρία μέ τάς 
καμελίας», «Οί κουρσάροι τοΰ άέρος», «Νοσταλγία», «Λέ
οντες τών θαλασσών», «Κατάχρησις έμπιστοσύνης» , «Θω
ρακισμένο αυτοκίνητο», «Ή πόλις τής αμαρτίας», «Ό 
ταραξίας» καί «Στσνροφορίαι .

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό πύργος τής 
Βαρσοβίαν», «Μπούκ Τζόνες , «Περιφρονηταί τοΰ θανά
του», «Πολεμική θύελλα», «Τά τέκνα τοΰ πλοιάρχου 
Γκράντ» καί «Σταυροφορίαι».

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα Σκάνδαλον στήν 
"Οπερα», Π φυγή τοΰ Ταρζάν», «Ζίγκφελδ», «Πόρτ 
Άρθούρ», «Γυμνές γυναίκες», «Νέοι άνθρωποι», «Χατζή 
Μουράτ» καί «Γολγοθάς».

’Εθνικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Πόρτ Άρθούρ», 
Χατζή Μο-ράτ», «Τά ψεύδη τής Νίνα Πετρόβνα»,£«Λευ- 

κή αδελφή» καί «Γολγοθάς».
Ίλιον Προεβλήθησαν τά έργα «Σύζυγος έναντίον 

δάκτυλό», «Κοΰκλες τεύ θανάτου , «Μις Μπά», «Έπί 
τοΰ καταστρώματος», « Μάρθα Ρισάρ», «‘Ο μεγαλείτερο; 
έρως τοΰ Σοΰμπερτ», «Ό τρομοκράτης τή; Ν. Ύόρκης», 
«Σταυροφορίαι» καί ’Εκατομμυριούχος δολλαρίων».

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα «Νέοι άνθρωποι», 
«ΟΙ δαίμονες τοΰ αίθέρος». «Νύχτες καρναβαλιού», 
•Μάρθα Ρισάρ», -Πόρτ Άρθούρ , Τυχοδιώκτρια», Ή 
κατάσκοπος τοΰ τσίρου», «Τά πάθη τοΰ Χριστοΰ καί 
«Χατζή Μουράτ».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά «Πόρτ Άρθούρ», «Αιχ
μάλωτος τών ΐστανών», «Νέοι άιθρωποι», «Ό ταραξίας»,

• Χατζή Μουράτ», «’Ηλεκτρική καρέκλα», «Τά ψεύδη τής 
Νίνας Πετρόβνας», «Γολγοθάς» καί «Γλεντώ τή ζωή 
μου»· , ,

’Ολύμπια Προεβλήθησαν τά έργα «Δύο μαγγες», « Ο 
βαρκάρης τοΰ Βόλγα», «Χρυσές γροθιές», «Πρωταθλη 
τής μέ τό στανιό», «Καπετάν Γενάρης» καί «Ό βασιλεύς 
τών βασιλέων. ,

Φοϊνιξ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η Επιφυλακή , 
«Οί δύο μάγγες», «Αντώνιο Άντβέρσο», «Έπέλασις τής 
Ελαφρός ταξιαρχίας», «Οί λογχοφόροι τής Βεγγάλης», 
«Ό βασιλεύς τών βασιλέων» καί «Κορυδαλλός».
Πάτροτι

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ταγκό Νοττοΰρνο», 
‘Ό χορός είν’ ή ζωή μου», «Δύο σελίδες έρωτος», «’Ερω
τικό κοκτέιλ» καί «Ναπολιτάνικες βραδυές».

Πάν&εον. (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Πα· 
ληάτσοι», «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα», «Ταγκό Νοττοΰρνο», 
«Ίνκόγκνιτο», «Δύο σελίδες έρωτος» καί «Ναυτική >τα- 
ρέλασις».

Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Κινέ
ζικο μονοπάτι», «Παληάτσι», «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα , 
«Ναυτική περίπολος», «"Ενα παληόπαιδο μέ καρδιά» καί 
«Ερωτικό κοκτέιλ». ' Ανδριόπουλος
Βόλο;

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Είς τήν ύπηρε- 
ρεσίαν τής Γαλλίας», «Μπακαρά», «Κατάχρηοις εμπιστο
σύνης», «Έπί τέλου; μόιοι», «Νοσταλγία», «Ό κοντρο 
λέρ τών βαγκόν-λί», «Τό έγκλημα τής γραμμής Μαζινό» 
καί «Πριγκήπισσα γιά 30 ήμέρες»-

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «’Αδελφοί Καραμα- 
ζώφ», «10 έβδομος ουρανός», «Πέτρος ό Μέγας», «Μό
νον γιά σένα», «Άγγελος», «Ντάμα Πίκα» καί «Ό πει
ρατής·. _

Απόλλων - Κύματα. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κυ
νήγι τοΰ εγκλήματος», «‘Ο δόκτωρ φάντασμα», «Τό μυ· | 
στικόν τοΰ Φοΰ Ματτσοΰ», «Τό στοιχειωμένο καράβι», 
«Οί γκάγκστερ τής 5ης λεωφόρου», «Τά πάθη τοΰ 
Χριστοΰ» καί «’Αόρατος σκιά». X. Π.
Άμκλιά;.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Αμόκ», «Καίνιξ- 
μαρκ», «Ζουανίτα», «Ό κορυδαλλός», «Οί λογχοφόροι τής 
Βεγγάλης», «Οί τρεις ιππείς», «Μπαντέρα» καί Κλεο
πάτρα».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή ραψωδία τοΰ 
Λίστ», «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα», «‘Η παρείσακτος», «Α
νάμεσα σε δυό καρδιές», «Σαρξ», «Μάρθα», «Οί εύθυμοι 
άτσίγγανοι», Βίβα Βίλα», «Ό βασιλεύς τών όρέων», 
«"Οχι πειά γυναίκες» καί «Μήνυμα στόν Γκάρτσια».
’Αγρίνιου

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Λέσχη κοριτσιών», 
«Μιτσοΰκο», «Σκιπίων ό άφρικανός», «Μπετόβεν», «Αύ- 
τοκρατορικός δρόμος», «Πριγκήπισσα γιά 30 ήμέρες» καί 
«Μιά γυναίκα ένας θρόνος».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Πόρτ Άρθούρ», 
«Ανήσυχες ψυχές», Στό κατώφλι τής ευτυχία;», «’Ανοι
ξιάτικες αγάπες», «Τά μυστήρια τών Παρισίων», «Οί 
Άθλιοι», «"Ερως καί ήθική» καί «Παλίρροια καί άμπω- 
τις». Χατζηγεωργίου
Ξά ν 8 η

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαριέττα», «‘Ο δό' 
κτωρ Επαμεινώνδας», «Μελωδίες καί ρυθμοί», «Νύχτες 
φωτιάς», «Πόρτ Άρθούρ», «Ό λυτρωτής», «Έπέλασις 
τής ’Ελαφρός Ταξιαρχίας», «Μαρία Στούαρτ», «Στήν υπη
ρεσίαν τής Γαλλίας», «Ναυτική ανταρσία», «Λευκοί σκλά
βοι» καί διάφορα νιούς. Δυστυχώς παρά τήν προβολήν 
εκλεκτών ταινιών παρατηρεϊται μεγάλη άπραξία.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό δρόμος τών 
αετών», «Ματωμένες όχθες-, «Ηρωική αποστολή·, τό 
τουρκικόν σόρτ «Άϊσέ κίζ» καί διάφορα νιούς. Δύστυχοι;

ό ανωτέρω κινηματογράφος λόγφ τών μεγάλων ζημιών 
πολύ σύντομα θά κλείση τάς πύλας του. Παρασχίδης 
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα Καπετάν Γε'άρης», 
«Τό λαχείον τής αγάπης», «Τό ταγκό τοΰ θ ινάτον», «‘Η 
καρδιά κυβερνά», «Γυισϊχες στό ναυτικό» καί » Η πόλ-ς 
τής αμαρτίας».

Πάν&εον. Προεβλήθησυν τά έργα «Ό Μπουμπούλ 
γκάγκστερ», «Μπολερό», «Τό μεγάλο μυστικό», «Πυρ!». 
«Αθλητής τζέντλεμαν»,«Ό στρατηγός πέθαγε τήν αυγή», 
«Μπροστά στό ικρίωμα», «Λέσχη κοριτσιών», «42α οδός», 
«Κυκλών», «Νύχτες φωτιάς» καί «Μετά τήν άνάκρισιν».
Δράμα

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Πατριώτης», «‘Η 
A. Υ. ίγκόγνιτο», «‘Η γυναίκα τοΰ καταδίκου», «Αγνή 
Σουζάνα», «Οί δύο μάγγει » μέ πρωτοφανή κοσμοσυρροήν, 
«Ανοιξιάτικες αγάπες», «Έμίλ Ζολά , «Πράσινο ντόμινο», 
«Μόνον γιά σένα» καί Κυκλών».

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πολεμική θύελλα», 
«Μή μοΰ ύποσχεθής», «‘Υπό δύο σημαίας», «Κινέζικη 
βεντέττα», Οί κουρσάροι τοΰ άέρος», «Καλίμπρ τών 
9 m]m» καί διάφορα κάου μπόι», Μέ τό χαμόγελο», 
«Πτήσις άνευ διαταγών», «Θαρακισμένο αυτοκίνητο» καί 
«20000 χρόνια στά κάτεργα».

ΛΙέγας. Προεβλήθησαν τά έργα Ό δρόμος τών αε
τών», «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα» έπιτυχώς, «‘Η πόλις τής 
αμαρτίας», -Πρεμιέρα», «Τό πειό ακριβό φιλί», «Άρρα
βών μετ’ έμποδίων-, «Παρίσι», «Κατάχρησις εμπιστοσύ
νης» καί «Δημόσιος ήρως No 1». Προσεχώς «Έπέλασις 
τής Έλαφράς ταξιαρχίας», καί «‘Η κυρία μέ τάς κάμε 
λίας». , , ,

‘Υπό τής εταιρίας Άμπατζή, Τζεδάκη καί Σια ετεθη 
ό θεμέλιος λίθος τοΰ νέου έν Καβάλλρ Κινηματοθεάτρου 
'Αττικόν 1900 περίπου θέσεων, Μαρκίδης
Δοξάτον

Παλλάς, Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κύριος μέ τό 
χαμόγελο», «Σπασμένες άλυσσίδες» «Ταξεϊδι χωρίς τέ
λος», «Μονάχη στή ζωή», «Μαριέττα», «Κατάσκοπος 13», 
«Ζίγκφελδ», «Μίστερ X», Ναυτιτή ανταρσία», «‘Υπό δυο 
σημαίας», «Νέα Ύόρκη-Μιαμί», Ό βασιλεύς τών βασι
λέων», «Μικρός συνταγματάρχης» καί «‘Ο πϋγος τής 
Βαρσοβίας». Μαρκίδης
Έλ»υ8ερούπολι;

Λίαν προσεχώς κάμνει έναρξιν έν τή πό>ει μας ο νέος 
Κινηματογράφος Ήλύσια ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 11- 
Λεκίδου μέ τό έργον «Εύθυμη χήρα». Χατζηνικολάου 
Σέρρ«ι

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή νυχτερίδα», 
ή ταινία τών γάμων τοΰ διαδόχου, «Ή δργανοπαίκτρια 
τών Παρισίων», «Κοντοττιέρι», «Νοσταλγία», «Ό ίν°χ·ς», 
«Νύχτες φωτιάς», «Σκάνδαλον στήν Όπερα», «Τα μυστή
ρια τής Σταμπούλ», «Μαμά Κολιμπρί»χ «Λουι Παστέρ», 
«Μιά νύχτα στό Δούνσβ.», «Νέοι άνθρωποι», « Αγνή 
Σουζάνα», Γιοσιβάρα», Μποέμ», «Ασύλληπτη σκιά», 
«Ρόδα τ’ Απρίλη», «Τόπ Χάτ» καί Κόκκινη χορεύτρια».

Κρόνιον. Αργεί. Μόνον Κυριακήν προβάλλει τό από 
Δευτέρας μέχρι Τετάρτης προβαλλόμενοι- εργον είς το 
Πάν&εον. , , ..

Έδωσε έπίσης έπιτυχώς σειράν παραστάσεων ο θίασ ς 
Κατερίνας Άνδρεάδη. Βακιρτζης
X. α λκ

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Νέοι άνθρωποι», 
«Πόρτ Άρθούρ·, «Μποέμ», «Ανήσυχες ψυχές», « Εια 
σκάνδαλον στής κούρσες», «Καπετάν Γενάρης», 
«Μπέν-Χούρ» καί «‘Η κυρία μέ τάς καμελίας». Λνκοπ

Προϊστάμενος Τυπογραφείου
ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ

Κατοικία: ’Εθνικού Σκοπευτηρίου 39 — Παγκράτι



ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ηρχισε η προβολή είς τον μεγάλον κινηματογράφον τών Άϋ'ηνών

τον άριστονργήματος

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τό μεγαλύτερο αισθηματικό ρωμάντζο πού συγκινεϊ καί τήν πιό'σκληρή καρδιά. 
Ή ώραιοτέρα ταινία σέ φυσικά χοώματα πού γυρίσθηκε μέχρι σήμερα μέ τό τελευ- 
ταΐον σύστημα ΤΕΧΝΙΚΟΛΟΡ στά άγρια καί πανοραματικά δάση τοΰ 
Καναδά, σκηνοθετημένο άπό τόν περίφημο ΓΟΥΦΛΑΙΑΜ ΚΕΤΛΥ ό όποιος έσκη- 

νοθέτησεν τήν ταινίαν «ΠΡ1ΓΚΗΨ ΚΑΙ ΠΤΩΧΟΣ».
Τό έργον εμψυχώνεται:

άπό τόν μεγάλον καλλιτέχνην καί τό νέο άστέρι

ΖθΡΖ ΛΛΠΡΕΝΤ ΜΠΕΒΕΡΛΥ ΡΟΜΠΕΡΤΞ
Συμπράττουν οί: ΜΠΑΡΤΟΝ ΜΑΚ ΛΑΙΗΝ - ΡΟΜΠΕΡ ΜΠΑΡΑ
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