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Η ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ! ! 
Μετά τήν καταπληκτικήν έπιτυχίαν τοΰ

ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΑΗΗΗΝ
Mlllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllimilimillllllllllllllllllllimil ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

πού άπήλαυσαν έπϊ τρεϊς έβδομάδας οΐ ’Αθηναίοι στό

ΠΑΝΘΕΟΝ

ΤΑ HNQMENA ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ
Κ A I Η

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

ΕΠΡΟΒΑΛΑΙΝ ΤΑ ΦΙΛΜ

ΠΡΩΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ 
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μέ τήν ’Άννυ ’Όντρα, εις τό ΑΤΤΙΚΟΝ κα^

ΞΥΠΝΗΜΑ ΑΜΑΡΤΩΛΗΣ 
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μέ τούς Φρέντερικ Μάρς καί Σύλβια Σίντνεϋ στόν ΚΡΟΝΟ

’Αποκλειστική Έκμετάλλευσις δι' δλην τήν 'Ελλάδα

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑρίΔΗΣ
— ΚΑΙ —

Α· Ε. *. Ε.
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ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛΕΦ. 24895

ΟΜΙΛΟΥΣΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ X

"ΣIΝ ΕΠΕΚΑΝI Kfl„
2 MEfMA ΒΡΑΒΕΙΑ 1IEBWE ΕΑΒΕΕΕΟΕ ΙΑΜ 2

VICTORIA IV

Ό τύπος ποΰ κατεσκευά- 
σθη είδικώς διά νά έξυπη- 
ρετήση τους

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

Συνδυάζει δλας τάς τελει
οποιήσεις καί έχει

ΑΡΙΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΙΝ 
Φ

ΝΕΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ:
Κινηματογράφος ΘΗΒΩΝ 

Σ. Φ. Ε.
Κινημ]γράφος ΧΑΛΚΙΔΟΣ 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΑΝΙΑ

<δ>
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΜΤΙΠΡΟΣδΠΟΣ

Ελλάδος, ’Αλβανίας, Κύ
πρου, Δωδεκανήσου

Γ. 1ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
Θεμιστοκλέους 13 
Τηλέφωνον 23-206 
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Ή πρωταγωνίστρια τών άριστουργημάτων.
Ή ήθοποιός πού έπήρε μέχρι σήμερα τά περισσότερα βραβεία.
Ή γυναίκα πού ώνομάσθη «Ύπ’ άριθ. 1 καλλιτέχνις , τής Αμερικής.
Ή γυναίκα πού έθριάμβευσε στό άριστούργημα, ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ»,

ΛΑΠΕΤΤΥ ΝΤΛΙΒΙ2
παοουσιάζεται καί πάλιν ανώτερη άπό κάθε άλλη φορά σέ 

νέα της δημιουργία, στό κοινωνικόν άριστούργημα

Ή Χειμερινή Κινηματογραφική Περίοδος έληξε...
ΟΙ θεαται τών Κινηματογράφων άραιώνουν... 

Και δμως...
Μιά καλή ταινία προκαλεϊ ΠΑΝΤΟΤΕ κοσμοσυρροήν.

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Π /X Α Α Α ΣΙ ΑΘΗΝΩΝ

’Εσημείωσε μίαν έβδομάδα εξαιρετικής

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
μέ τό Άριστούργημα :

ΡΩΜΑΝΣ τον ΤΣΑΤΚΟΒΣΚΥ
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Ένα έπεισόδιον πού ένέπνευσε στόν μεγάλο 
μουσουργό τής άθάνατες Μελωδίες του.

Πρωταγωνιστούν :

ί ΧΡΙΣΤΑ ΜΑΡΝΤΑΎΝ
ή θεωρουμένη ώς ή ωραιότερα γυναίκα τής Βιέννης

ΕΟΝΑΟ ΕΝΟΧΟΕ
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Μιά άληθινή ιστορία πού έδωσε άφορμή στόν μεγάλο σκηνοθέτη

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΡΤΙΖ 
νά παρουσίαση ένα φίλμ δλοψάνερο, ρεαλιστικό, ένα κομμάτι άπό τήν καθημερινή ζωή. 

Συμπρωταγωνιστής ό ZQPZ /ΛΠΡΕΝΤ 
Ή επιτυχής προβολή του συνεχίζεται στόν άριστοκρατικώτερο κινηματογράφο τών ’Αθηνών 

“Ξ ΠΛ Ε Ν Τ I Τ„
ΠαΡΟΓΟΓΗ -EkMlETOAAEYSIS:

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS

«λ ό Ε3ΙΛΑΥ ΑΊ ΧΜΠΕΡΓΚΕΡ
Σκηνοϋεΰία : ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΖΕΛΛΙΝ 

Μουσική έπι ιιοτίβων τού ΤΣΑΊ-ΚΟΒΣΚΥ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΜΕΤΑ ΛΑΕ ΥΣΙΣ:

ΕΜΜ. Λ. ΚΑ Λ ©ΓΗ Ρ©Σ
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Έμμ. Μπενάκη 18, ΑΘΗΝΑΙ, Τηλεφ. 28.784
Τηλεγραφική Διείθυνσις: ΚΑΛΟΓΗΡΟΜΑΝ
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ■ ΘΡΑΚΗΣ
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OASIS ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
Στήν Έρημο, πού τώρα στό πέρασμα τής σαιζόν παρουσιάζει ή Κινηματο

γραφική κίνησις μέ τήν προβολή τών μετρίων φίλμ.

ΤΑ ΔΥΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΜΑΣ!

ΚΑΦΕ METP0H0A
iHMMtwmiMiiiiiiiim

Τό φιλμ τής δροσιάς, τής χάριτος, τοΰ 
χιούμορ καί τής νεότητος I πού έθριάμ- 
βευσε κυριολεκτικά στό ΡΕΞ τών ’Α
θηνών μέ τούς

AQPETTA ΓΙΟΥΝΓΚ
ΤΑΥΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ
ΑΝΤΟΛΦ ΜΑΝΖΟΥ

ΠΑΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ! ΙΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ
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μέ τούς

ΑΝΤΟΛΦ ΒΟΛΜΠΡΥΚ
ΡΟΥΘ ΤΣΑΤΕΡΤΟΝ
Τό κοινωνικό - δραματικό φίλμ, μέ τήν 
αφάνταστη δράσι καί περιπέτεια, πού 
συνήρπασε καί κατέπληξε τούς ’Αθη
ναίους στό ΑΤΤΙΚΟΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΜΣ α. ε.
Σταδίου 45 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλ. 21-824 

Υποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη (Κομνηνών 7)

I ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΑΙΖΟΝ -

Ένα άκόμη έργο, πού 
ή προβολή του θά κάνη 

αίσθηση!

ΑΓΑΠΗ
Ξ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIINIIIIIIIIIIllHlimiHIIIIIIIIIIIIIII

I ΜΕΣ’ΤΗΣ
= ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ

I ΦΛΟΓΕΣ
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| Ένα άφθαστο Ρωμάντζο πού 
ξ εκτυλίσσεται σιή κόλασι τοΰ 
| 'Ισπανικού αλληλοσπαραγμού!
1 Ή φλογερή άγάπη δύο νέων, 
ξ πού τήν γιγανιώνει ό κρότος 
| τών κανονιών καί ό κίνδυνος 
ΐ πού τούς άπειλεί σέ κάθε τους 
| βήμα!...

ΙΙρωταγωνιστοΰν :

ΛΟΡΕΤΓΑ [ΙΟϊΝίΚ 
ΝΤΟΝ ΑΜΙΠΙ

| καί τό περιφημότερο Κωμικό 
Μουσικό συγκρότημα

ΜΙΝΕΒΙΤΣ
Ένα άκόμη αριστούργημα τής μεγάλης Κινηματογραρικής Όργανώσεως

ΤΟΥΕΝΤΙΕΘ ΞΕΝΤΞΟΡΥ - ΦΟΞ ΦΙΛΜ
Αποκλειστική έκμετάλλευσις

I ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΜΣ
Σταδίου 45 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφ. 21-824
Υποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη (Κομνηνών 7)
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'ZK ζε^ενίαϊα ζης ζε^ειόΐήίος

ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0ΜΙΛ0ΥΝΤ0Σ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
(ρερι^αμδάνείαι σΐό νέο μοδέ^ο ζης

ΦΙΛΙΠΣ
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NEAI TIMAI
KAI ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΦΑΚΟΙ και ΚΑΘΡΕΠΤΑΙ
Σ'δλα τά νούμερα καί διαστάσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ QNTinPOSQnOI

A. Ε. Κ. Ε.
(ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 ΑΘΗΝΑΙ API©. ΤΗΛΕΦ· 34.339
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

i

1
3

Ζ 
3 
3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έτησία · Δρχ. 10ο
Διά τούς ’Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί 
Τραπέζας Έτησία Δρχ. 1000
Διά τάς Άν. Έταιρ. > 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ
Έτησία αυνδρομήφρ. χρ.ιο 
Αί συνίρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΑΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΓΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Ί 924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΛ-ΔΙΕΥΟΥΝΣΙΣ 

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟ/ΛΟΥ 
Γραφεία: Όύός SCKPATOYS άριθ. 43 

ΗΑΤΟιΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 12 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΝ 

Άριθ. Τηλεφώνου: 52·400ΕΤΟΣ ΙΕ' ΑΡΙΘ. 9 <422)
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΙΝΗΜ)ΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
— Είς τά διάφορα γαλλικά στούντιο «γυρίζονται» 

τά έξης φίλμ’ L’avion de minuit σκηνοθεσία Κερσά- 
■νωφ, Paradis de satan σκηνοθεσία Φελίξ Γκαντερά, 
Le Creancier σκηνοθεσία Βάλτερ Κάπς, Le Joueur 
d’echecs σκηνηθεσία Ζ. Ντρεβίλ, Le train pour Ve- 
nise σκηνοθεσία Μπερτομιέ. Carrefour σκηνοθεσία 
Κοΰρτ Μπερνάρ, La patrouille blanche σκηνοθεσία 
Πώλ Μεσνιέρ, Une femme trop chere σκηνοθεσία 
Κλώντ Όρβάλ καί Μπενάρ Ρολάν, Remontons les 
Champs Elysees σκηνοθεσία Σασα Γκιντρύ, Macao 
σκηνοθεσία Μωρΐς Κλέϊτζ, Gibraltar σκηνοθεσία Φεν- 
τόρ Όζέπ, Escapade σκηνοθεσία Λεό Ζοανόν, Me- 
teore 39 σκηνοθεσία Μωρΐς Ντεκομπρά, La bombe 
<le minuit σκηνοθεσία Βάλτερ Κάπς, La maison du 
Maltais σκηνοθεσία Πιέρ Σενάλ. La Marie du port 
σκηνοθεσία Πιέρ Μπιγιόν καί Katia σκηνοθεσία 
Ροϋμόν Μπερνάρ

—Τό «γύρισμα» τής Ιταλικής ταινίας «Γκιουζέππε 
Βέρντι», γιάτήν οποία γράψαμε κι'άλλοτε, άργησε. 
20 όνόματα Ιταλών ήθοποιών πρώτης δυνάμεως άνα- 
Φέρον ται. *Ο Φόσκο Τζιατσέττι θά ϋποδυθή τό Βέρ- 
ντι Ό Μπενζαμϊνο Τζίλι, γιά πρώτη φορά δέ θά 
κρατήση ρόλο πρωταγωνιστοΰ. θά ύποδυθή τόν τε
νόρο Μιράτε κι' ή Μαρία Τσεμποτάρι τήν Τερεζίνα 
Στόλτς, μιά περίφημη άοιδό τής έποχής έκείνης.

—Ή Λουΐζα Οϋλλριχ κι' ό Βίκτορ ντέ Κόβα πρω
ταγωνιστούν στό «Άδάμ καί Ευα» τής Tobis.

—Ό Πιέρ Μπιγιόν άρχισε τό «Piste du Sud», μέ 
σενάριο τοΰ Ο. Ζιλμπέρ («Πειραταΐ τής Κίνας», «Μολ- 
λενόρ».) Τά έξωτερικά θά γυριστούν στή Νότιο Α
φρική κι’ ό σκηνοθέτης μέ τούς ήθοποιούς έφτασαν 
έκεΐ Πρωταγωνιστούν.· Άλμπέρ Πρεζάν, Λουΐ Ζου
βέ, Ζάν-Λουΐ Μπαρρώ κι’ ή Κέττυ Γκαλλιάν, πού, 
δπως λένε οί Γάλλοι, τό Χόλλυγουντ δέν τήν έξετί- 
μησε δσο τής έπρεπε.

— ‘Ο Μωρΐς Τουρνέρ τελείωσε τόν «Πατριώτη». 
Τό σενάριο βασίζεται σ' ένα έργο τοΰ Νόϋμαν, πού 
είχε χρησιμοποιηθεί κι’ άλλοτε στό βουβό γιά ένα 
φιλμ τοΰ Γιάννιγκς. ‘Η ύπόθεση άνατρέχει στήν έ- 
ποχή τοΰ Τσάρου Παύλου Α’. Πρωταγωνιστούν 
Χάρρυ Μπώρ, Πιέρ Ρενουάρ, Σούζυ Πρίμ, Ζάκ Βα- 
ρέν κ. ά.

—«Οί έζαφανισθέντες τοΰ Σαΐντ Άζύλ» είν' ένα 
φίλμ τοΰ Κριστιάν Ζάκ δπου δέν παίζουν παρά άν
τρες, άγόρια 12—16 χρόνων κΓ οί καθηγηταί τους. 
‘Η μόνη γυναίκα είναι ένας... σκελετός γυναικείος... 
Ό "Ερικ Φόν Στροχάιμ, ό Μισέλ Σιμόν, ό Λέ Βι- 
γκάν, ό Αίμέ Κλαριόν πρωταγωνιστούν.

—Ό Φεντόρ Όζέπ θά «γυρίση» τό «Γιβραλτάρ ·. 
Γιά τήν ώρα έχει άγκαζάρη τή Βιβιάν Ρομάνς, τόν 
Ροζέ Ντυσέν καί τή γερμανίδα Καμίλλα Χόρν.

—"Ενας γαλλικός δμιλος ξεκίνησε γιά τή γερ
μανική πρωτεύουσα, δπου θά «γυρίση» τό «Ό παί

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
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κτης» παρμένο άπ’ τόν Ντοστογιέφσκη. Ό Πιέρ 
Μπλανσάρ κι' ή Σουζέτ Μαΐς πρωταγωνιστούν μέ 
τούς Βιβιάν Ρομάνς, Ροζέ Κάρλ, Άντρέ Μπυρζέρκά.

—Ή Ιδέα τής γαλλο γερμανικής προσεγγίσεως 
βρήκε άπόστολο στόν κινηματογράφο τό γνωστό 
σκηνοθέτη Ζάκ Σου («Μητρότης», «Παρίσι»). Τό 
φίλμ του «Ειρήνη στό Ρήνο- αύτό τό σκοπό έχει. Ή 
Φρανσουάζ Ροζαί, ή Ντίτα Πάρλο, δ Τζών Λόντερ, 
δ Άμπέλ Ζακέν, ή ΠωλΙν Καρτόν παίζουν.

—Στό Παρίσι σημείωσε πολλήν έπιτυχία δ «Cheri- 
Bibi» τοΰ Λεόν Ματώ, φιλμ άπ' τή ζωή τών κατέρ 
γων. Πρωταγωνιστούν Πιέρ Φρεναί, Ζ. Π. Ωμόν 
Συζέτ Μαΐς, Κολέττ Νταρφέιγ, Α’ιμόςκ. ά.

—'Ενθουσιαστικές είναι οί κρίσεις τοΰ γαλλικού 
τύπου γιά τό τελευταίο φίλμ τού Ζάκ Φεϋντέρ «Πε· 
ριπλανώμενος λαός» (Les gins de voyage). Τό μόνο 
άδύνατο σημείο του, κατά κοινή δμολογία είναι τό 
σενάριο, έργο κΓ αύτό τοΰ Φεϋντέρ δμως... ‘Η ται
νία γυρίστηκε καί σέ γερμανική έκδοση μέ τόν τίτλο 
«Fahreuden Volu» (Ταξιδεύων λαός).

—Ή Κινηματογραφική 'Ακαδημία τοΰ Χόλλυγουντ 
άνεκήρυξε ώς τούς καλυτέρους ήθοποιούς τοΰ 1937 
τήν Γκρέτα Γκάρμπο καί τήν Τζάνετ Γκαίΰνορ ίπ' 
τίς γυναίκες, καί τόν Σάρλ Μπουαγιέ άπ’ τούς 
άντρες.

—Πολλήν έπιτυχία σημείωσε τό τελευταίο φίλμ 
τής Τράουντλ Στάρκ «Χαϊδεμμένη τών ναυτών» στό 
Βερολίνο. Ή ίδια ή μικρούλα «στάρ· παρευρέθη 
στήν πρεμιέρα καί κατεχειροκροτήθη άπ’ τό κοινό.

—Ή έπιτυχία τής «Βασιλίσσης Βικτωρίας» παρε- 
κίνησε τόν σκηνοθέτη καί παραγωγό της Χέρμπερτ 
Ούΐλκοξ νά «γυρίση» ένα νέο φιλμ μέ θέμα τή ζωή 
τής μεγάλης βασιλίσσης καί τού βασιλικού συζύ
γου. ΟΙ ίδιοι ήθοποιοί ("Αννα Νήγκλ - Άντολφ Βόλ- 
μπρυκ) θά πρωταγωνιστήσουν στήν ταινία αύτή, πού 
θά όνομασθή «Βικτωρία καί’Αλβέρτος». ’Αμέσως κα
τόπιν δ ίδιος σκηνοθέτης μέ τήν Άννα Νήγκλ πάλι 
ώς πρωταγωνίστρια θά «γυρίση» κι’ άλλο ιστορικό 
φιλμ μέ τόν τίτλο’ «Λαίδη Χάμιλτον καί Νέλσον».

— Κατά τή νέα κινηματογρ. περίοδο δ Κάρλ Ρίττερ 
θά κινηματογραφήση τό «"Ενα ποτήρι νερό» τοΰ 
Σκρίμπ. Όπως λένε, στή μουσική αύτή κωμωδία τό 
ρόλο τοΰ λόρδου Μπόλινμπρουκ θά κρατήση δ 
Γκούσταφ Γκρύντγκενς. Τή μουσική γράφει δ γνω
στός Άλόϊς Μελιχάρ.

—"Ενα νέο φίλμ τής Μόντιαλ άναγγέλλεται: «Ή 
πριγκήπισσα Σισσί» τοΰ Φρίτς Τίρυ. Παίζουν: Πάουλ 
Χέρμπιγκερ, Χέρμαν Τίμιγκ, Χάνσι Κνότεκ, ή μικρού
λα Τράουντλ Στάρκ καί Όττο Τρέσλερ.

—Τελείωσε ή προεργαάία γιά τό φιλμ τής Τόμ- 
πις «Σ’ άγαπώ», δπου παίζουν ή Λουΐζα Οϋλριχ κι’ 
δ Βίκτωρ ντέ Κόβα. Σκηνοθέτης δ Χέρμπερτ Ζέλπιν.

‘Η Μαντλέν Ρομπενσόν, δ Πιέρ Μπρασσέρ, δ Αί« 

μός, δ Ζάκ Βαρένυ παίζουν στό Πλουσιοκόριτσο» 
τού Μωρΐς ντέ Κανόνζ.

—Ό Μπερτομιέ, δ γνωστός σκηνοθέτης, γυρίζει 
τό φίλμ Νεόπλουτοι» μέ τούς Ραιμύ, Μπέττυ Στόκ- 
φελντ, Φερντινάν Φάμπρ, Μισέλ Σιμόν, Ραϋμόν Σε 
γκάρ, Μπερζερόν, Κάτια Λόβα (ένα νέο άστρο).

—Άπό τό περίφημο μυθιστόρημα τού Άλφόνς 
Ντωντέ «Le petit Chose» πήρε τό δμώνυμο φιλμ δ 
Μωρΐς Κλός. Στήν ταινία αύτή-πού γυρίζεται άκόμα 
πρωταγωνιστούν οί Ρομπέρ Λυνέν, Ζάν Μερκαντόν, 
Άρλεττύ, Σαρπέν, Αίμέ Κλαριόν, Λέ Βιγκάν, Ζανΐν 
Νταρσύ κ. ά.

—Ό όνομαστός συγγραφεύς Μαρσέλ Πανιόλ, πού 
τά έργα του «Τοπάζ», «Μάριος», «Φανή» σημείωσαν 
τόση έπιτυχία, καί πού καταγίνεται καί μέ τόν κινη
ματογράφο, θά «γυρίση» ένα φιλμ μέ τόν περίεργο 
τίτλο «Schpounz» καί μέ πρωταγωνιστάς τούς Φερ 
νατέλ, Όράν Ντεμαζίς, Σαρπέν. Μετά θ’ άρχίση τή 
Γυναίκα τοΰ Φούρναρη» μέ τή Ζινέττ Λεκλέρκ, τό

Ραιμύ, τό Σαρπέν κ. ά
— Στήν ’Ινδοκίνα γυρίστηκαν τά έξωτερικά τού 

«Δράματος τής Σαγκάης», ταινίας τού Πάμπστ, μέ 
σενάριο τού Ζιλμπέρ καί μέ ήθοποιούς τούς Λουΐ 
Ζουβέ, Ραΰμόν Ρουλώ, Ντορβίλλ, Κριστιάν Μαρντέΐν.

—’Εκτός άπ’ τά παραπάνω φίλμ ένα πλήθος ται
νιών έιοιμάζεται, προπαρασκευάζεται ή μόλις σχε
διάζεται στά γαλλικά στούντιο. Ό Πιέρ Σενάλ θ’ 
άρχίση τό «La Maison du Maltais» (Βιβιάν Ρομάνς, 
Πιέρ Ρενουάρ, Λουΐ Ζουβέ), δ Άνρύ Ρουσσέλτό «'Η
ρωικό έμβατήριο» (Ζάν Βόρμς. Ζάκ "Ερβιν, Ίνκιτσί 
νωφ) ή έταιρεία C.C.Q. τό «Τραίνο τής κολάσεως»
Ζάν Γκαμπέν, Μισέλ Μοργκάν), ό Ζάκ Μπαρον- 

τσέλλι τό «Όλα έν τάξει» (Μισέλ Σιμόν, Μέγκ Λε- 
μονιέ, Ζ. Πιέρ Ωμόν), ό "Υβ Μιράντ τό «Καφέ ντέ 
Παρί», δ Μάρκ Άλεγκρέ τό «Είσ δος καλλιτεχνών», 
κΓ δ Κριστιάν Ζάκ τό «Έρνέστος, δ επαναστάτης» 
μέ τόν Φερναντέλ.

— "Ισως ό Άμπέλ Γκάνς«γυρίση» στό Λονδίνο γιά 
λογαριασμό τού Κόρντα τό < Χριστόφορος Κολόμβος».

— Ή Μέτρο θά «γυρίση» μιά σειρά 6 έγχρωμων 
φίλμς. Άνάμεσά τους φιγουράρει καί τό όνομα τού 
’Ιουλίου Βέρν μέ τό περίφημο μυθιστόρημά του 
«20000 λεύγες κάτ’ άπ’ τή θάλασσα», πού θά χρησι- 
μεύση γιά θέμα στή μιά άπ’ τις ταινίες αύτές.

—Δυό ένδιαφέροντα νέα άπ' τό Χόλλυγουντ. 'Η 
Μάρλεν Ντήτριχ άφήνη γιά μερικούς μήνες τήν ό 
θόνη γιά ν’ άφιερωθή στό ραδιόφωνο (Δέ φοβάται 
μή λησμονηθή λίγο σέ μιά τόσο κρίσιμη καμπή τής 
καρριέρας της;) Ή Τζόαν Κράουψορντ χωρίζει μέ 
τόν Φράνστοτ Τόν (Νά τής εύχηθούμε «καί σ’ άλλα 
μέ ύγεία;»)

—Ό Ούάλλας Μπήρρυ, δ Φερνάν Γκραβαί κι’ δ 
Κόνρστ Φάϊτ είναι οί τελευταίοι «κινηματογραφι
κοί» έπισκέπται τοΰ Παρισιού. ΟΙ δυό πρώτες γιά 
λίγη άνάπαυση, δ τελευταίος γιά νά «γυρίση» τόν 

. «Παίκτη τοΰ σκακιοΰ» τοΰ Ζάν Ντρεβίλλ
— «Μις Σινεμά 1938» έξελέγη ή δνΐς ΜαρΐΤερέζ 

Φλερύ 19 χρόνια, ύπέροχη δροσιά, παιδικό χαμόγελο 
τήν περιγράφουν οί δημοσιογράφοι. Δυό άγκαζεμάν 
έξησφάλισε κιόλα. Στό «Μεγάλο όνειρο» καί στό 
«Vidocq» ”Λς τής εύχηθούμε καλή τύχη.

—Ό Κλάϊβ Μπρούκ πρωταγωνιστεί μέ τήν Άννα 
Τόντ καί τήν Μαργκαρέττα Σκόττ («Μέλλουσα 
ζωή·) στό άγγλικό φιλμ «Action for’SHnder».

—Ό περίφημος ήθοποιός τού άγγλικού θεάτρου 
Λώρενς Όλιβιέ καί ή Βίβιαν Λέΐ (ή ώραία μις άγ- 
Υλία 1935, πού κι’ έδώ είδαμε στό άνόητο έκεΐνο 
Μυστικό τοΰ 8ου γραφείου κατασκοπείας») πρωτα

γωνιστούν στό «Ό πρώτος κι’ δ τελευταίος», παρ
μένο άπό ένα έργο τοΰ Γκωλζορέρδυ.

— Ή Όζα Τσόνσον, ή γνωστή μας άπ' τό «Κο- 
γκορίλλα κι’ άπ τό «Μπόρνεο» έτο μάζει μ·ά νέα 
άποστολή στήν Αφρική και ένα νέο, έπομένως,

Η ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ_ΧΙ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ
‘Η 20 Απριλίου 1938 θά μείνη ιστορική γιά τόν 

γερμανικό κινηματογράφο. Τήν ήμέρα αύτή (49η έ- 
πέτειο τών γενεθλίων τοΰ Χίτλερ), δόθηκε ή πρε
μιέρα τής ταινίας τών XI Όλυμπ. άγώνων τοΰ 1936. 
Ή αίθουσα τοΰ Ufa-Palast συγκέντρωσε τούς πολι
τικούς καί καλλιτεχνικούς άρχηγούς τοΰ Γ' Ράιχ : δ 
ίδιος δ Φύρερ, μέ τούς ύπουργούς Γκαϊμπελς, Φούνκ, 
Φρίκ, Φόν Ρίμπεντροπ κ ά. δλες οί άρχές κι’ οϊ ά- 
ξιωματοΰχοι, τά μέλη τής διεθνοΰς όλυμπιακής έπι- 
τροπής, πλήθος καλλιτεχνών, τό διπλωματικό σώμα 
τέλος, έτίμησαν τήν πρεμιέρα.

Τό φιλμ «γυρίστηκε ύπό τή γενική διεύθυνση καί 
καλλιτενχική καθοδήγηση τής Λένι Ρίφενσταλ. Είναι 
καταπληκτικός ό όγκος τής έργασίας, πού άφίερώ- 
θηκε γιά τήν ταινία αύτή Εκατοντάδες τεχνικών ά- 
πησχολήθηκαν έπί 9 μήνες μέ τήν προετοιμασία τοΰ 
φιλμ. 4 0 0U0 μέτρα άρνητικοΰ κατελύθηκαν, άπ’ τά 
όποια δέν άπομένουν παρά 6000 στήν τελική προ 
βολή. 44 δπερατέρ καί 51 βοηθοί άπησχολήθηκαν γιά 
τήν κινηματογράφηση τών άγώνων. Τή μουσική ύπό- 
κρουση έγραψε ό Herbert Windt.

Δύο μέρη άποτελοΰν τήν ταινία. Τό πρώτο ή 
«‘Εορτή τών Λαών», διάρκειας 126 λεπτών, περιέχει 
κι’ έναν πρόλογο γιά τήν άναγέννηση τών ’Ολυμπία 
κών άγώνων καί τήν ώραιολατρεία τών άρχαίων. 
Ακολουθεί ή διαδρομή άπ’ τήν ’Ολυμπία στό Βερο
λίνο μέ τήν όλυμπιακή φλόγα. Τό δεύτερο ή «‘Εορτή 
τής δμορφιάς», διαρκείας 99 λεπτών άποτελεΐται άπ' 
τούς άγώνες μέσα κι’έξωάπ’τό γιγάντιο όλυμπιακό 
στάδιο

"Ας έλπίσουμε ότι καί στήν πατρίδα μας, άπ' ό
που ξεκίνησε ή όλυμπιακή φλόγα γιά νά φωτίση τήν 
εύγενική άμιλλα τής νεολαίας όλου τοΰ κόσμου, θά 
προβληθή ή ταινία αύτή καΐθ άπολαύσουμε κι’έμεΐς 
τό καλλιτεχνικό αύτό κατόρθωμα τοΰ γερμανικοΰ 
κινηματογράφου.

φίλμ Ή άποστολή θά κρατήσει ένα χρόνο, τό φίλμ 
δμως θά είναι μικρό «ντοκυμανιέρ

— Στή Βουδαπέστη γύρίζεται τό γερμανικό φίλμ 
«Τό σταυροδρόμι μιας γυναίκας» μέ τή Μάγδα 
Σνάϊνιερ, τόν Γκεόργκ Άλεξάντερ, τόν Χάνζ Ζέν- 
κερ καί τήν Κάριν Χάρντ.

— Τά «Μαργαριτάρια τοΰ στέμματος» έχουν γίνει 
θρυλικά στή Γερμανία. Στίς 23 Απριλίου συνεπλή 
ρω ταν 5’)<‘ παραστάσεις !) στό Astor-Theater. 155.000 
θεαταί άπήλαυσαν τό έργο τοΰ Γκιτρύ.

—Ό Φερνάν Γκραβαί θά πρωταγωνιστήση στό 
Μεγάλο Β ΤΖς» τοΰ Μέρβιν Λέ Ρόϋ. Ό συμπαθής 

γάλλος ήθοποιός θά κρατήση τό ρόλο τοΰ Γιόχαν 
Στράους. Συμπαίκτριά του θά είναι ή θαυμαστή 
Λουΐζα Ράΐνερ, ή λεπτή έρμηνεύτρια τοΰ Ζίγκφελντ· 
καί τοΰ «The good earth» ('Υπό τό βλέμμα τοΰ Βοΰδ 
δα).

—Τό περίφημο μυθιστόρημα τοΰ Βάλτερ Σκόττ 
«Ίβανόης» -ά «γυρισθή άπ’ τή Μ. G. Μ Ό Κλάρκ 
Γκέϊμπλ, ή Μύρνα Λόϋ κι’ ό Ρόμπερτ Ταίηλορ θά 
πρωταγωνιστήσουν.

— Στό φίλμ τής M.G Μ. « Μαρία ‘ * ντουανέτια* θά 
παίξη δ νεώτερος «άστέρας τής όθόνης. Ή ήλικία 
τοΰ «στάρ» αύτοΰ άνέρχεται στό σεβαστό άριθμό 
τών όκτώ (!) ήμερών....

— 120.000 000 δραχμές θά διατεθούν γιά τό γύρω 
σμα»τοΰ *Νέλσα>νο$* τοΰ νέου φίλμ τοΰ Λέσλι Χόγου· 
αρντ, παρμένου άπ τή ζωή τοΰ μεγάλου ναυάρχου 
Γιά τή ναυμαχία τοΰ Τράφαλγκαρ κατασκευάζονται 
20 καράβια τής έποχής 3.000 κομπάρσοι θά συμμε 
τάσχουν.
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Παραγωγή Τ· Mizrahi

ΟΤΑΝ 0 ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ
Όμιλοΰσα έλληνιστί Προεβλήθη στό «Τιτάνια 

Έκμετάλλευσις: Έλλην. Κιν. "Ενωσις
Ό έκλεκτός «έν κριτική συνάδελφος» κ. Β. Πα· 

παμιχάλης έδώ κι* ένα χρόνο γιά τόν «Δόκτορα 
Επαμεινώνδα», ό ύποψαινόμενος έδώ καί λίγους 
μήνες γιά τούς «Αρραβώνες μετ’ έμποδίων», είχαμε 
έξαντληθεΐ σέ ’Ιερεμιάδες γιά τά «έλληνικά» φιλμ 
τών αίγυπτίων παραγωγών. Τί νά προσθέση κανείς 
σ’ δλ’ αύτά γιά τό «"Οταν ό σύζυγος ταξιδεύει» ; 
Τό νέο έκτρωματικό κατασκεύασμα τοΰ άνεκδιήγη- 
του κ. Μιζράχι—σεναρίστα καί σκηνοθέτη!!- είναι 
καθ’ δλα άντάξιο άδέρφι—άν δχι καί χειρότερο— 
τοΰ «’Επαμεινώνδα» κα'ι τών «’Αρραβώνων».

Κατ’ άπ’ τόν τίτλο τοΰ φίλμ υπάρχει τό συνηθι
σμένο «Ακατάλληλον δΓ άνηλίκους». "Ομως θά- 
πρεπε καλύτερα νά γράφη: «’Ακατάλληλο γι’ άν- 
θρώπους, πού διαθέτουν κα'ι τόν έλάχιστο κόκκο 
καλαισθησίας κα'ι κοινότατου γούστου». Καί θάταν, 
σίγουρα, ή καλύτερη βαθμολογία τοΰ « έργου».

Μάριος Σύλλας

Παραγωγή : C. Ν. C.

Ο ΚΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 
(Mauvaise graine) 

‘Ομιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Κρόνο» 
Έκμετάλλευσις: Άνζερβός

Άρχαιοδιφική μανία πιάνει πότε-πότε τήν κινη’ 
ματογραφική μας άγορά Ένώ συνήθως βλέπουμε 
ταχύτατα τά φίλμ, ένα-δυό μήνες μόλις μετά τήν 
πρεμιέρα τους στήν πατρίδα τους, καμιά φορά μάς 
ψεφουρνίζονται μερικές άρχαιόιητες, πού κι’ οί πα
ραγωγοί τους θά τίς έχουν ξεχάσει. Ό κακός δρό
μος» είναι όχι μόνο ώς δρόμος κακός μά κι’ ώς 
φίλμ. ’Απ’ τίς παλιότερες ταινίες τής Νταρριέ κι’ 
άπ’ τίς χειρότερες Σενάριο άνόητο κι άπίθανο, έ- 
πηρεασμένο άπ’ τίς γκογκστερικές άμερικανικές ται- 
νίες-χωρίς κάν νάχη τή ζωντάνια καί τή δύναμή τους. 
Σκηνοθεσία μέτρια, φωτογραφία δχι παντοΰ άψογη. 
Μουσική άρκετά καλή.

Ή Ντανιέλ Νταρριέ σ’ ένα ρόλο άσήμαντο, άσή- 
μάντη Δέν είχε άκόμη άναπτύξει τό μπρίο καί τήν 
τσαχπινιά τών κατοπινών φίλμ της. ‘Ο Πιέρ Μεν- 
γκάν κι’ δ Ραϋμόν Γκάλλ καλούτσικοι.

Παίχτηκε σ’ έβδομάδα δπου μόνο δυό ή τρία φίλμ 
μή «θρησκευτικά» προβάλλονταν. "Ετσι είχε μιά κά
ποια έπιτυχία, κυρίως χάρις στήν πρωταγωνίστρια.

Μάριος Σύλλας
Παραγωγή Paramount

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΦΥΛΑΚΙΟ
(The last Out post)

Ομιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Αττικόν» 
dubbing

Έκμετάλλευσις: Άμολ- Βουλγαρίδηκαί Α.Ε.Κ.Ε

Τό «Τελευταίο φυλάκιο άκολουθεΐ τήν παλιά 
συνταγή κατασκευής κινηματογραφικών θεμάτων: 
Πόλεμος, κατασκοπεία, δυό φίλοι συμπολεμιστές, 
μιά γυναίκα—μήλο τής έριδος, κι’ άναπόφευκτος έξα- 
φανισμός τοΰ ένός γιά νά τελειώση τό φιλμ μέ κα

λές έντυπώσεις... Στό πρωτότυπο αύτό σενάριο 
προσθέσετε σκηνοθεσία χλιαρώτατη, φωτογραφία δχι 
τέλεια, κουτσούρεμα άγριο, ντουμπλάρισμα μελο- 
δραματικώτατο (γιατί οί φωνές είχαν παντοΰ καί 
πάντα τόν γλυκερό έκεΐνο τόνο άπαγγελίας,) καί 
θά δήτε γιατί ούτε μέτρια δέν μπορεί νά όνομασθή 
ή ταινία αύτή.

Ή ήθοποιία δέν έσωσε τό φίλμ: Ό Κάρυ Γκράντ 
ήταν δ σχετικά καλύτερος, δχι δμως πάντα ικανο
ποιητικός. Δέν ξεπέρασε τίς δυνάμεις του. ‘Ο Κλώντ 
Ρέϊνζ λίγο σπασμωδικός. Άλλου ήταν πολύ καλύ
τερος. ‘Η Γκερτρούντ Μίκαελ σχεδόν άσήμαντη κι’ 
άιτλής φιγκυράντ δ ρόλος τής Κάθλην Μπούρα. Ή 
ταινία έχει δμως μάχες, συμπλοκές, τουφεκίδι, ά- 
γρίους, πράγματα πού τής έξασφαλίζουν σίγουρη έ
πιτυχία σέ λαϊκούς κινηματογράφους.

Μάριος Σύλλας

Παραγωγή: Al, Korda

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
(Elephant boy)

‘Ομιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Κρόνο» 
dubbing

Έκμετάλλευσις : Άστόρια Φιλμ
Γιατί οί παραγωγές τοΰ Κόρντα εϊναι τόσο άπο- 

γοητευτικά ^μέτριες τώρα τελευταία ; Ή μετριότητα 
μάλιστα τοΰ Elephant boy» είναι περισσότερο άδι- 
καιολόγητη, γιατί έχει θέμα του τήν όμορφη νου- 
βέλλα τοΰ αύτοκρατορικοΰ Κίπλιγκ Toomai of 
the elephants». Ή ποίησις τοΰ Κίπλιγκ, δ απλοϊκός 
λυρισμός του (πού τόσο δμορφα είχ’ έρμηνεύσει δ 
Β. Φλέμμιγκ στούο Δαίμονες τών κυμάτων») δέν ά- 
ναφαίνεται ούτε μιά στιγμή στό «Παιδί τής ζούγ
κλας». Ή σκηνοθεσία τοΰ Ρ Φλάχερτυ καί τοΰ Ζόλ- 
ταν Κόρντα (συγγενής τοΰ Άλεξάντερ ;) ισχνότατη, 
χωρίς τήν έλάχιστη πνοή στήν άπόδοση τοΰ «Του- 
μάϊ». Ή ζούγκλα, τά πλήθη τών έλεφάντων, οί σκη
νές τοΰ κυνηγιοΰ είναι τά μόνα σημεία δπου τό 
φίλμ πέρνει κάποιο ένδιαφέρον μέ τήν άρκετά καλή 
φωτογράφηση ΚΓ αύτό σάν ένα είδος ντοκυμαντέρ 
κΓ δχι βέβαια σάν ρπόδοση τοΰ έργου τοΰ Κίπλιγκ, 
έργου, πού προδόθηκε δλότελα άπ’ τή χείριση τών 
σκηνοθετών. ‘Η έπιτυχία άκόμα τοΰ dubbing πολύ 
άμφίβολη.

Ό μικρός ιθαγενής Sabu, πού πρωταγωνιστεί, 
καλούτσικος, άν μάλιστα λογαριαστεί δτι είναι τό 
πρώτο του φίλμ. Δέν κατορθώνει δμως ν’ άπαλλαγή 
άπό μιά κάποια έπιτήδευση- Καθώς λένε, έξω ση
μειώνει έπιτυχίες. Άς περιμένουμε λοιπόν νεώτερά 
του.

Ή έμπορική έπιτυχία τής ταινίας στούς λαϊκού 
κινηματογράφους, μπορεί νά θεωρηθεί σίγουρη.

Μάριος Σύλλας

Παραγωγή Donaufilm

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.. ΕΥΤΥΧΙΑΣ
(Die gliicklichste Ehe der Welt) 

Όμιλοΰσα γερμανιστί Προεβλήθη στό Πάνθεον» 
Έκμετάλλευσις : Άνζερβός

Ούτε άπ’ τίς καλύτερες, οϋτε κάν άπ’τίς καλές φιλμο- 
περέττες είναι ό «Διαγωνισμός εύτυχίας». Κωμωδία 
άποξηραμένη, θάλεγε κανείς. Δέν έχει τό κέφι, τό 

μπρίο, τήν εύθυμία τοΰ παλιού γερμανικοΰ φίλμ. 
Διάλογοι μακριοί κΓ άνιαροί, γέλιο σπάνιο, έπεισό- 
δια συνηθισμένα, μ’ δλο πού ή ύπόθεσις θά μπο
ρούσε νά φτιάξη ένα χρυσό φίλμ στά χέρια ένός 
σκηνοθέτη μέ πρωτοτυπία, έμπνευση καί θάρρος- 
γιατί δ Καρλχάΐν Μάρτιν φαίνεται νά διστάζη νά 
ξεπεράση τά χαραγμένα δρια καί καλούπια.

Τδ μόνο καλό σημείο τής ταινίας εϊν* ή ήθο- 
ποιΐα : ‘Η Μαρία Άντεργκαστ εϊναι χαριτωμένη, άν 
κι’ δχι τόσο κατάλληλη γιά τή φιλμοπερέττα, ό 
Βόλφ Άλμπαχ Ρέττυ, δ Λέο Σλέζακ, δ Χάνς Μό- 
ζερ, δ Χάνζ Τίμιγκ στούς ρόλους τους.

Έδώ σημείωσε μέτρια έπιτυχία, πού δέν φαντά
ζομαι ν* αύξηθή άλλοΰ. Μάριος Σύλλας

Παραγωγή: Metro-Goldwyn»

ΚΟΥΚΛΕΣ ΤΙΙΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ
(Devil Doll)

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Ρέξ»
dubbing

Έκμετάλλευσις : Μέτρο Φίλμς
Πρόκειται περί πρωτοτύπου έργου γκράν-γκινιόλ’ 

Φυσικά άπό φιλμ τοΰ είδους τούτου δέν μπορεί κα 
νείς νά ζητήση άλήθειαν καί φυσικότητα. "Ενας με
γάλος έφευρέτης (πού βρίσκει τήν μέθοδον νά σμι- 
κραίνη τά δντα είς τό έν ε’ικοστόν τοΰ φυσικοΰ των 
μεγέθους) καί ένας δραπέτης τών κατέργων πρώην 
τραπεζίτης, πού καταδικάσθηκε άδικα συκοφαντηθείς 
άπό τρεις κακούργους συνεργάτας του, ένώνουντάς 
προσπαθείας των σ’ ένα κοινό σκοπό : νά έκδικη- 
θοΰν τούς ύπαιτίους τής άδίκου καταδίκης τοΰ τρα
πεζίτου.

Εκτελεστικά όργανα εϊναι ένα ζεΰγος άνθρώ- 
πων, πού δ έφευρέτης μετέτρεψε σέ μικροσκοπικές 
κοΰκλες, πού ύπακούουν δμως στή θέληση τοΰ δη
μιουργού των.

Τό φίλμ. παρά τούς έξωφρενισμούς του, παρου
σιάζει άρκετόν ένδιαφέρον. ’Ιδίως άπό τεχνικής 
πλευράς.

Πρωταγωνιστεί δ Λάϊονελ Μπάρριμορ σ' ένα δύ
σκολο ρόλο, άπ’ έκείνους στούς δποίους διέπρεπε 
ό μακαρίτης Λόν Τσάνεϊ. Τά καταφέρνει άρκετά 
καλά. Κοντά του χαριτωμένη καί δροσερή έμφάνισις 
ή Μώριν Ο’ Σούλιβαν.

Τό φιλμ, λόγω τής πρωτοτυπίας του, ήρεσε στό 
άθηναϊκόν κοινόν. Γιά τήν έπσρχία, δπου τό είδος 
αύτό έχει άπειρους θαυμαστός ή έπιτυχία του εϊναι 
άπολύτως έξησφαλισμένη. Βίων Παηαμιχάλης

Παραγωγή 20th Century - Fox

ΚΑΦΕ ΜΕΤΡΟΠΟΛ
(Cafe Metropole)

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό ‘Ρέξ,,
dubbing
Έκμετάλλευσις : Σκούρας Φίλμς

Ελαφρά κομεντί, όφειλομένη στή φαντασία τοΰ 
ρωσσο-αμερικανοΰ ήθοποιοΰ Γκρέγκορυ Ρατώφ. Τό 
σενάριο καί οί διάλογοι δφείλονται στόν έκλεκτό 
γάλλο συγγραφέα Ζάκ Ντεβάλ, πού ώς γνωστόν, 
βρίσκεται άπό μηνών στό Χόλλυγουντ. Άσφαλώς 
δέ ό διάλογος, πού σπινθηροβολεί συχνά άπό πνεύ
μα. εϊναι καί τό πιό ένδιαφέρον σημείον τοΰ ύπό 
κρίσιν φίλμ, τό όποιον κατά τά άλλα δέν άξίζει 
καί πολλά πράγματα. Ή σκηνοθεσία, τοΰ "Εντου- 
αρντ Γκρίφφιθ, δέν διακρίνεται γιά καμμιά ξεχωρι. 
□ τή άρετή. Εϊναι έργασία τής σειράς. Επίσης δ 

ριθμός τών ντεκόρ εϊναι πολύ φτωχός, όφειλόμε- 

νος στή περιωρισμένη δράσι τής ύποθέσεως.
Πρωταγωνιστοΰν ή Λορέττα Γιώγκ, δ Τάϊρον 

Πάουερ. ό Άντόλφ Μανζοΰ καί δ συγγραφεύς τοΰ 
έργου Γκρέγκορυ Ρατώφ, σ’ ένα ρόλον ξεπεσμένου 
ρώσσου πρίγκηπος.

Ή Λορέττα Γιώγκ καί ό Τάϊρον Πάουερ άποτε- 
λοΰν ένα ώμορφο ζευγάρι. Άξίζει δμως νά σημειω- 
θή δτι ή Λορέττα Γιώγκ τό -παγώνι τοΰ άμερικα- 
νικοΰ κινηματογράφου, δείχνει αύτή τή φορά στό 
παίξιμό της μπρίο, ζωή καί κέφι πού δέν τής άνα- 
γνωρίζαμε έως τώρα. Ό Άντόλφ Μανζοΰ είναι δ 
καλλίτερος δλων, μέ τήν ψινέτσα καί τήν είρωνία 
του. σ' ένα ρόλο πού τοΰ ταιριάζει περίφημα.

Συμπέρασμα: Εύχάριστη έλαφρά κομεντί, χωρίς 
άξιώσεις, πού διασκεδάζει τό κοινόν.

Βίων Παηαμιχάλης

Παραγωγή R.K.O, Radio

ΣΤαΓ ΥΠΟΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
(The Rat)

Όμιλοΰσα άγγλιστί Προεβλήθη στό «’Αττικόν» 
Έκμετάλλευσις: Σκούρας Φίλμς

Πόσο θά γελοΰσε ένας βέρος παρισινός άπάχης 
βλέποντας τό «συνάδελφό του Βόλμπρυκ στό «The 
Rat». Βλέποντας αύτόν τόν καθαροντυμένο νέο, μέ 
τό φρεσκοξυρισμένο πρόσωπο, μέ τήν κλασσική 
γοητεία, μέ τό κλασσικό μαντήλι, μέ τό κλασσικό 
ϋφος, μέ τό κλασσικό παρατσούκλι. Τόσο κλασσικόν 
άπάχη Γιατί δ τύπος τοΰ - Ποντικού», πού δίνει δ 
Τζάκ Ράϋμοντ μέ τόν Βόλμπρυκ δέ μπορεί νά πείση 
βέβαια πώς βγήκε άπ’ τήν άπάχική ζωή τοΰ Παρι- 
σιοΰ. ΚΓ δμως, τί ώραϊο θέμα ό παρισινός υπόκο
σμος! Κάτι άνάλογο δέν έδωσαν οί άμερικάνοι μέ 
τίς γκαγκστερικές ταινίες τους; Άλλά δ Ράϋμοντ 
προτίμησε νά πάρη έναν άπάχη λαϊκοΰ βιβλίου, τρυ
φερό κΓ έρωτοπαθή, καί νά τόν κάνη ταινία. Δέ 
λείπει ούτε ή βιτσιόζα άριστοκράτισσα, πού ζητά 
δυνατές συγκινήσεις στά καταγώγια, ούτε ή μικρή 
έρωτευμένη, πού θυσιάζεται γιά τόν «ποντικό» της. 
Δέ λείπουν οί τρικυμίες, οί φόνοι, οί δίκες, άκόμα 
καί τό «Χάππυ έντ·.

Άξίζει νά τονισθή τό παίξιμο τής Ρούθ Τσάττερ- 
τον "Επαιξε μέ πολλή λεπτότητα (θυμόσαστε τή 
θαυμάσια δημιουργία της στό «Κοιτώνεςκοριτσιών»;» 
εύγένεια, τέχνη, άν καί ό ρόλος δέν ήταν δλότελα 
τής ιδιοσυγκρασίας της. Ό Άντόλφ Βόλμπρυκ ούτε 
πολύ καλός, ούτε πολύ κακός. Καλύτερος βέβαια 
άπ’ τό «Πόρτ Άρθούρ» μά κατώτερος άπ’ τή «Βι
κτωρία». Αξιόλογη ή νεαρή Ρενέ Ράϋ, μέ έξελίριμο 
ταλέντο.

Στούς λαϊκούς κινηματογράφους θά σημειώση 
άσφαλώς έπιτυχία πολλή. Μάριος Σύλλας

sC-
Παραγωγή Warner Bros

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ
(God’s country and the Woman)

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα» 
dubbing
Έκμετάλλευσις: Γουώρνερ-Φ. Νάσιοναλ

«Ή γή τοΰ θεού κι’ ή γυναίκα» εϊν’ δ τίτλος τοΰ 
φίλμ. ΚΓ ή γή αύτή εϊναι άληθινή γή τής έπαγγε- 
λίας κΓ ή γυναίκα χαριτωμένο άγοροκόριτσο, ριζω
μένο στή γή, πού οί πατέρες της ύπόταξαν στό μό
χθο τους. Άνάμεσα στά γιγάντια δέντρα καί τούς 
τραχειούς ύλοτόμους έχει άπολησμονήσει τό φΰλο 
της κΓ έχει άπορροφηθεΐ στόν άγώνα πρός τή γή 
καί τούς έμπορικούς άντιπάλους της. Ένός έξυπνου



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 15
U «Κινηματογραφικοί αιτηρ»

δμως νέου ή έμφάνιση κι’ ή θαρραλέα έπέμβαση 
φτάνει γιά νά ξυπνήση μέσα της τήν αιώνια κόρη 
τής Εϋας καί νά τήν ξερριζώση άπ’ τή γή τής έπαγ- 
γελίας... Όχι καί τόσο πρωτότυπος μύθος άν θέ
λετε, λίγο άφελής μάλιστα, μά χαριτωμένος κι’ άμε- 
ρικανικώτατος. Ό θαυμάσιος χειρισμός τού Γουΐλ- 
λιαμ Κέϊλυ δημιουργεί μιά κάλλιστη ταινία. Ίσως 
στό πρώτο μέρος ο ρυθμός νά μήν είναι τόσο άλ- 
λέγκρος, ίσως τό τεχνικολόρ νά μήν είναι τόσο ά
ψογο, δσο στό «Vogues 1938>. ‘Η ταινία δμως δλη 
πλημμυρίζεται άπό ζωή, δράση, άμερικάνικο χιού
μορ, πικάντικο Ιρωτα-τόν άπλό καί λίγο πρωτόγονο 
έρωτα τών δύο νέων. ‘Ο Κέϊλυ, ό σκηνοθέτης τού 
«Πρίγκιπα καί τοΰ πτωχού έπιβεβαιώνει έδώ με
ρικά προσόντα του, πού κι’ έκεΐ είχαμε ύποπτευθεϊ: 
Τήν άπόλυτη λιτότητά του, τήν άπογύμνωσή του άπό 
κάθε μελοδραματισμό κι’ άπό κάθε νεοπλουτικό έπι- 
δεικτιομό. Ή «Γή τής έπαγγελίας» δέν είναι βέβαια 
άριστούργημα, δέν τής λείπουν μάλιστα μερικά λε
πτομερειακά έλαττώματα. Είναι δμως σίγουρα ένα 
εύχάριστο φίλμ κΓ ή έπιβεβαίωσις τής σταθερής έ- 
ξελίξεως ένός καλού σκηνοθέτη.

Οί ήθοποιοι δλοι στάθηκαν στούς ρόλους τους. 
Ή Μπέβερλυ Ρόμπερτς, που άμυδρά έμφανίστηκε 
στόν «Εκατομμυριούχο τυχοδιώκτη·, ξεφεύγει τε
λείως άπ’ τό στυλιζαρισμένο τύπο τών μημουαπτι- 
κών βεντεττών τοΰ Χόλλυγουντ. Τό μισοαγορίστικο 
ΰφος της τής δίνει καινούργια χάρη καί τό ταλέντο 
της ύπόσχεται πολλά. Έκπληξη-εύχάριστη έκπληξη- 
στάθηκε κΓ ό Τζώρτζ Μπρέντ σ’ ένα ρόλο ριζικά 
διάφορο άπ’ τούς συνηθισμένους του, ρόλο ξένια- 
στου τρελλόπαιδου, πού έρμηνεύει πολύ καλά. Ό 
Μπάρτον Μάκ Λέην, ό Ρόμπερτ Μπάρα, κι’ δ Άλαν 
Χέϊλ πολύ καλοί.

Φίλμ ένδιαφέρον, εύχάριστο, πού σημείωσε έδώ 
καλή έπιτυχία καί θά σημειώσει, πιστεύω, τήν ίδια 
κΓ δπου άλλοΰ παιχτεί. Μάριο; Σύλλα;

Παραγωγή; «Samuel Goldwyn»

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
(Splendour)

‘ΟμιλοΟσα ’Αγγλιστί Προεβλήθη στόν -Όρφέα» 
Έκμετάλλευσις: Άστόρια Φίλμ

Σύγρονο κοινωνικό δράμα, άρκετά άληθινό, καϊ 
διδακτικό. Μιά κοπέλλα, νέα κι’ ώμορφη άλλά φτώ
χιά, παντρεύεται άπό έρωτα τόν πρωτότοκο γυιό 
μιας άρχοντικής άλλά ξεπεσμένης οικογένειας. ‘Η 
μητέρα καί τ’ άδέλφια, πού περίμεναν νά διορθώ
σουν τήν οικονομική τους κατάσταση άπό ένα πλού
σιο γάμο, ύποδέχονται μέ δυσαρέσκεια τή φτωχή 
νύφη. Όταν δμως άντιλαμβάνονται πώς κάποιος 
πάμπλουτος συγγενής τους δείχνει άδυναμία γΓ αύ
τήν, προσπαθούν μέ κάθε μέσον νά τήν άναγκάσουν 
νά δεχθή τάς προτάσεις του, γιά νά βγοΰν άπό τό 
οίκονομικό άδιέξοδο. Ή νέα άγανακτεί, άλλά δταν, 
σέ μιά συζυγική σκηνή, άντιλαμβάνεται δτι καί δ 
άνδρας της θεωρεί τήν άπόκτισιν τοΰ χρήματος ώς 
τόν μοναδικό σκοπό τής ζωής του, ύποκύπτει, γιά 
νά Ικανοποιηθούν ο! πόθοι τοΰ άνθρώπου πού ύπερ- 
αγαπά. Καί στό τέλος, παρά τΙς ένάντιες συμβου
λές τής πεθεράς της, έχει τό θάρρος νά τοΰ δμολο- 
γήση τό παράπτωμά της.

Τό θέμα, δπως άντιλαμβάνονται καί οϊ άναγνώ- 
σται μας άπό τήν παραπάνω περίληψη, είναι έξαι- 
ρετικά ένδιαφέρον. Άτυχώς δ σκηνοθέτης πού άνέ- 
λαβε τήν κινηματογράφισίν του δέν είναι στό ϋψος 
του. Τό έργον του παρουσιάζεται χωρίς λαμπρό
τητα, καί άν σέ ώρισμένες στιγμές έχει κάποια δύ- 
ναμι αύτό όφείλεται άποκλειστικά στήν δραματικό- 
τητα τών καταστάσεων καί στό καλό παίξιμο τών

ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ THIJLICHΓ-BHD BUHNE-,
"Ενα πανηγυρικό τεύχος μάς έρχεται άπ’ τή Γερμανία: 

Τήν 1 Απριλίου ή ήμερήτια κινηματογραφική εφημερίδα 
• Licht-Bild-Biihne» (Φώς - Εικόνα - Σκηνή', ή αρχαιότερη 
γερμανική ττό είδος της, γιόρτασε τά 30 χρόνια τής ζωής 
της. Τό ίορταστικό τεύχος της—80 σελίδες μεγάλου σχή
ματος—σογκεντρώνει, έκτός άπό ένα πλήθ-ος σημαντικότα
των αρθ-ρων σχετικών μέ τό φίλμ, καί τήν πανηγυρική α
ναγνώριση τής δημιουργικής έργασίας 30 χρόνων : Κράτος 
καί Τέχνη βρίσκουν τά θ-ερμότερα λόγια γιά νά συγχα
ρούν τό συμπαθ-ές όργανο τού γερμανικού Κινηματογράφου 
καί νά ευχηθούν τή συνέχιση καί ολοκλήρωση τού έργου 
του. Ξεχωρίζουν οί ευχές τού Αρος Γκαϊμπλς, τής Λένι 
Ρίφενσταλ καϊ πλήθ-ους αστέρων, που ή L Β.Β. βοήθησε 
στήν άνάδειξη καί τήν έπιτυχία’ τής Λίλιαν Χάρβεϋ, τής 
Μάγδα -νάϊντερ, τής Λίντα Μπαάροβα, του Β. Φρίτς. τού 
Β. Μπίργκελ, τού Χάνς Ζένκερ, τού Γκ. Φραϊλιχ, τής 
Τζέννυ Γιούγκο, τού Β. ντέ Κόβα κ α. καί τών σκηνοθε
τών καί παραγωγών Κάρλ Ρίττερ, Γκοΰσταφ Οϋσίσκυ. I*. 
Άϊχμπεργκ κ.ά. Στις εύχές αυτές προσθέτει κι’ό-Κινημ. 
Αστήρ» τίς δικές του μα£ί μέ τό χαιρετισμό άπ’ τήν ‘Ελ- 
άδα στήν αγαπητή συνάδελφο τού Βορρά.

ENQ ΑΣΤΕΙΟΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΡΑΓΩΔΙΑΝ

Ή Αστυνομία τοΰ Ρίου Ίανεΐρου άναζητεϊ ένα 
μωρόν, ό όποιος διά νά άστειευθή προεκάλεσε πα
νικόν είς ένα κινηματογράφον μέ τραγικώτατα άπο- 
τελέσματα. Καθ’ ήν στιγμήν κατά τινα άπογευμα- 
τινήν παράστασιν προεβάλλετο μία ταινία, ήκούσθη 
έν μέσω τής άπολύτου σιγής μία άνδρική φωνή 
κραυγάζουσα «Φωτιά!». Οί θεαταί, ώς έπί τό πλεΐ- 
στον γυναίκες καί παιδιά, ήγέρθησαν έντρομοι καί 
έπεχείρησαν έν μέσω άπεριγράπτου πανικού νά 
φύγουν. ΟΙ ύπάλληλοι τοΰ Κινηματοθεάτρου έν μέσω 
τής συγχίσεως δέν ήδυνήθησαν νά άνάψουν τά φώτα 
καί οί θεαταί πατώντες ή είς έπί τοΰ άλλου προ- 
σεπάθουν νά φύγουν έν μέσω τοΰ σκότους, ένώ έξ 
ούδενός σημείου έφαίνετο πΰρ. Όιαν έφωτίσθη ή 
αίθουσα τριάκοντα παιδιά είχον φονευθή καί πλέον 
τών έκατόν άνθρώπων είχον τραυματισθή. Τό πλή
θος μάτην άνεζήτησε τόν ύπαίτιον τής τραγωδίας 
αύτής διά νά τόν λυντσάρη. Ή ’Αστυνομία δέν κα- 
τώρθωσε νά τόν άνακαλύψη.

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ύπό τών ήνωμένων Γραφείων Άμολοχίτη-Βουλ- 
γαρίδη καί Α.Ε Κ Ε. μάς άπεστάλη ή κατωτέρω έπι
στολή ήν καί δημοσιεύομεν εύχαρίστως.

Άθήναι τή 7 Μαΐου 1938
Πρός τόν Κινηματογραφικόν ’Αστέρα»

Ένταΰθα
’Αγαπητέ Κύριε Οικονόμου,
Εις τό φύλλον τής 24ης ’Απριλίου έ έ. τοΰ ύμε- 

τέρου έγκρίτου περιοδικού άναγράφετε δτι δ είς τό 
θησεΐον νέος άνεγειρόμενος θερινός κινηματογρά 
φος είναι έπιχείρησις τών ήμετέρων γραφείων.

Επειδή ή έν λόγω είδησις είναι άνακριβής, πα- 
ρακαλοΰμεν ύμάς δπως προβήτε είς τήν διάψευσιν 
ταύτης.

Μεθ’ ύπολήψεως
ΑΜΟΑΟΧΙΤΗΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΛΗΣ AMQH- ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ & ΚΤΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ.

ήθοποιών καί Ιδιαιτέρως τής προσωπικής Μύριαμ
Χόπικνς καί τής ύποδυομένης τήν μητέρα

Τό φίλμ δέν έσημείωσε μεγάλην έπιτυχίαν, λόγω 
τοΰ προχωρημένου τής σαιζόν.

Πάντως συνεκίνησεν άρκετά δσους τό παρηκο- 
λούθησαν. Βίων Παπαμιχάλ,η;

»< in ml ,ι imnmmmiin ilniim*mmmZm77Tmii777m7nm77TlTii.........mu.....llllmm.... mu limm^ffiTTT7Tmm?TmTmmunu^?mlmmTmmmummu?Tm

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Κατά τό λήξαν είκοσαήμερον, παρ’ δλην τήν 

εύνοιαν τοΰ καιροΰ, αί έργασίαι τών Κινηματογρά
φων υπήρξαν έξαιρετικά χλιαραί. Τό κοινόν, παρά 
τήν έλαφρή ψυχρίτσα, προτιμά τίς συγκεντρώσεις 
στό ύπαιθρον, τό όποιον τήν έποχήν αύτήν τής άν- 
θήσεως τών λουλουδιών, έχει πλεΐστα δσα θέλγη
τρα διά νά προκαλέσουν τό ένδιαφέρον. ’Έτσι, μετ’ 
οΰ πολύ καί έφ’ δσον δ καιρός θά βελτιοΰται δ εις 
μετά τόν άλλον, οί χειμερινοί θ’ άρχίσουν νά κλεί
νουν τάς πύλας των, πλήν έννοεϊται τοΰ «Ρέξ» κοί 
«Σινεάκ», οί όποιοι, ώς έφωδιασμένοι μέ μηχανή
ματα καθαρίζοντα πλήρως τήν άτμόσφαιραν τών 
αιθουσών καί ρυθμίζοντα τήν διατήρησιν σταθερός 
καί εύχαρίστου θερμοκρασίας δπως άπαιτεΐται διά 
τήν άνευ δυσφορίας παραμονήν τών θεατών, θά 
έξακολουθήσουν λειτουργοΰντες άνευ διακοπής.

* * *
Πάντως κοί άν ό κοιρός έξακολουθήσει δροσε

ρός τόσον, ώστε νά καθίσταται δυνατή ή λειτουρ. 
γία τών χειμερινών κινηματογράφων καί πέραν τής 
15ης τρέχοντος, ουτοι δυνάμει είδικοΰ Διατάγματος 
πέραν τής ήμερομηνίας ταύτης δέν θά δύνανται νά 
προβάλουν νέας ταινίος είμή παλαιός έπιτυχίας.

Ύπό τάς προϋποθέσεις δθεν αύτάς, καί δεδομέ
νου δτι δπωσδήποτε δ καιρός θά διορθωθή καί θά 
άρχίσουν οί θερινοί καύσωνες, τό κλείσιμον τών 
χειμερινών δέν θά βραδύνη.

Έν τώ μεταξύ καί παρ’ δλην τήν κακοκαιρίαν 
τών τελιυταίων ήμερών οί θερινοί άνακαινίζονται 
πυρετωδώς, δχι όλίγοι δέ έχουν άναγγείλει ώς 
προσεχέστατον τό άνοιγμά των. Πάντως ώς συμ
βαίνει κατ’ έτος, πρώτοι θ’ άνοίξουν οί παρά τό 
θησεΐον τοιοΰτοι «Ζέφυρος καί «Έντεν» θ’ άκο- 
λουθήσουν δέ καί οί λοιποί, πού έφέτος θά είναι 
πολύ περισσότεροι άπ’ άλλοτε διότι πρόκειται ν’ 
άνοίξουν πολλοί νέοι. * * *

Κατά τό παρελθόν είκοσαήμερον έπραγματοποιή- 
θησαν ύπό τών διαφόρων κεντρικών Κινηματοθεάτρων 
τών ’Αθη ών α’ προβολής τά κάτωθι εισιτήρια, ώς εξής:

Έβδομάς 18—24 'Απρίλιον 1938.

Τό δλον 13157

ΤΙΤΑΝΙΑ «Ό β ισιλεύς τών βασιλέων» (King of King),
έπανάληψις.

Μ Δευτέρα 18 ’Απριλίου Εισιτήρια 1631
Μ Τρίτη - 19 » » 1S64
Μ Τετάρτη 20 » 3633
Μ Πέμπτη 21 » 8743
Μ Παρασκευή 22 » αργία
Μ Σάββατον 23 2286

Εισιτήρια πραγμαιοποιηθέντα ύτό 
τοΰ αύτοΰ έργου, είς τόν αύνν Κινη
ματογράφον κατά τάς προηγούμενος 
ίβδομάδας. ....... 57937

Σύνολον εισιτηρίων 64569

ΟΡΦΕΥΣ·1!! Καταιγίς» (The Hurricane), τρίτη έβδομός.
Μ Δευτέρα 18 ’Απριλίου Εισιτήρια 1239
Μ Τρίτη 19 > » 1659
Μ Τετάρτη 20 Β » 1783
Μ Πέμπτη 21 » » 679
Μ Παρασκευή 22 » » άργία
Μ Σάββατον 23

Τό δλον
» 1272
> 6632

ΡΕΞ «Τό τέλος τής κυρίας Τοένεϋ» (Last of Mrs Cheney),
Τζόαν Κράουφορδ.

Μ Δευτέρα 18 ’Απριλίου Εισιτήρια 2811
■ Τρίτη 19 » > 2346
Μ Τετάρτη 20 » 3131
Μ Πέμπτη 21 > . 366
Μ Παρασκευή 22 » » άργία
Μ Σάββατον 23

Τό δλον
» 910

» 8564
ΠΑΛΛΑΣ «Ναπολιτάνικες βραδυές» (Naples au baiser 

de feu), β’ έβδομάς
Μ Δευτέρα 18 Άπρλίου ΕΙσιτήρια 941
Μ Τρίτη 19 » » 1143
Μ Τ ετσρτη 20 » » 1238
Μ Πέμπτη 21 > » 284
Μ Παρασκευή 22 » » άργία

Τι> δλον » 3605
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 

τοΰ αύτοΰ έργου εις τόν αύτόν Κινη
ματογράφον κατά τήν πρώτην έβδο 
μόδα ... ..... 13628

Σύντλον Εισιτηρίων 16283
ΑΤΤΙΚΟΝ «Μπέν Χούρ» (Ben Hur), έπανάληψις.
Μ Δευτέρα 18 Απριλίου Εισιτήρια 1146
Μ Τρίτη 19 » » 1666
Μ Τετάρτη 20 » » 2297
Μ Πέμπτη 21 » » 1621
Μ Παρασκευή 22 » » άργ·α
Μ Σάββατον 23 » » 1377

Τό δλον » 8107
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ό βασιλεύς τών βασιλέων» (King of King)> 

έπανάληψις.
Μ Δευτέρα 18 ’Απριλίου ΕΙσιτήρια 613
Μ Τρίτη 19 > » 1067
Μ Τετάρτη 20 > > 2105
Μ Πέμπτη 21 » 1782
Μ Παρασκευή 22 > > άργία
Μ Σάββατον 23 ά • 1387

Τό δλον > 6954
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύτό 

τοΰ αύτοΰ έργου κατά τήν ταυ
τόχρονον προβολήν του εις τόν Κι
νηματογράφον «Τιτάνια». .... 13157

Σύνολον εισιτηρίων 20111
ΚΡΟΝΟΣ «‘Ο κακός δρόμος» (Mauvaise Graine), Ντα

νιέλ Νταρρέ.
Μ Δευτέρα 18 ’Απριλίου Είσιτήρ ια 1840
Μ Τρίτη >9 » » 1500
Μ Τετάρτη 20 » » 1160
Μ Πέμπτη 21 > » 627
Μ Παρασκευή 22 » » άργία
Μ Σάββατον 23 » 500

Τό δλον » 5637
ΠΑΝΘΕΟΝ «Διαγωνισμός εύτυχίας» (Die glucklichste 

ehe der welt/.
Μ Δευτέρα 18 ’Απριλίου Εισιτήρια 463
Μ Τρίτη 19 » » 484
Μ Τετάρτη 20 » » 453
Μ Πέμπτη 21 » » 310
Μ 
Μ

Παρασκευή 
Σάββατον

23
23 » »

άργία
374

Τό δλον 2ύέί



«ΚIΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» 1?
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Έβδομάς 25 ~1 Μαΐον 1938
ΤΙΤΑΝΙΑ «"Οταν ο σύζυγος ταξιδεύει» (Quand le mari 

voyage), Αδελφοί Καλόυτά.
Κυριακή 24 'Απριλίου Είσιτήρια 3971Δευτέρα 25 ’ » 3332Τρίτη 26 » » 3299Τετάρτη 27 ’ > 2357Πέμπτη 28 ’ » 2095Παρασκευή 29 » » 1749Σάββατον 30 • » 1107Κυριακή 1 Μαΐου , 1657

ΟΡΦΕΥΣ «
Τό δλον . —Ϊ9567

Η γή τής επαγγελίας» (God’s country and
Κυριακή 
Δευτέρα

24
25

woman), Ζώρζ Μπρέντ.
Απριλίου Είσιτήρια 2734

» » 2577Τρίτη 26 * > 2604
» > 1976Τετάρτη 27

Πέμπτη 28 - > 1759
» » ]652Παρασκευή 29

Σάββατον 30 • » 1054Κυριακή 1 Μαι·υ « 2625
ηΓ- ν - ι - . , Jbsai"ρ— «Κούκλες της κολασεως. (Devil Doll', Λύονελ
Κυριακή 
Δευτέρα

24
25

Απριλίου
Μπσρρυμορ.

Εισιτήρια 3892
* 3342Τρίτη 26 » » 3335Τετάρτη 27 > 2115Πέμπτη 28 » 1692
> 1259Παρασκευή 29 »

Σάββατον 30 > 85θ
Κυριακή 1 Μαΐου > 1502

ΠΑΛΛΑΣ
Τό δλον > 17893

Παληά φωληά» (La loupiote), καί ή όρχή-
Σάββατον 
Κυριακή

28
24

Απριλίου
στρα I κρεγκορ.

Εισιτήρια 1087
» 2020Δευτέρα 25 > » 1713Τρίτη 26 ’ 2105

ΠΑΛΛΑΣ .
Τετάρτη 
Πέμπτη

Τό δλον 6925
Ρομάνς»

27
28

(Romanze), καί 
’Απριλίου

ορχήστρα Γκρεγκόρ.
Είσιτήρια 1348

» 1179
Παρασκευή 29 » 1173Σάββατον 30 > » 903Κυριακή 1 Μαΐου ’ 1573
ΑΤΤΙΚΟΝ

Τό δλον » 6176
«Τό τελευταίο φυλάκιο» ( The last Outpost),

Κυριακή Γερτρούδη Μικαέλ.24 ’Απριλίου Είσιτήρια 3431Δευτέρα 25 » » 3165Τρίτη 28 » 2989Τετάρτη 27 > » 1902Πέμπτη 28 » 1477Παρασκευή 29 > » 1351Σάββατον 30 > » 875Κυριακή 1 Μαΐου » 1690
Σΰνολον 16.880

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ταρζάν καί ή πράσινη θεά» (Tarzan and
Κυριακή 
Δευτέρα

24
25

the 
’Απριλίου

green godess).
Εισιτήρια 1531

» 1342Τρίτη 26 » » 1272Τετάρτη 27 • 846πέμπτη 28 ■» > 664Παρασκευή 29 » 656Σάββατον 30 ·» » 392Κυριακή 1 Μαΐου » 764
— Το δλον 7487

ΚΡΟΝΟΣ < Τό παιδί τής ζούγκλας» (Elephant boy).
Κυριακή 
Δευτέρα

■24
25

’Απριλίου Εισιτήρια 935
827Τρίτη 26 ■* 764Τετάρτη 27 658ΙΙέμπτη 28 5» 431Παρασκευή 29 > » 352

Τό δλον 3967
ΠΑΝΘΕΟΝ «Άπό τή γή στή σελήνη», (plash Gordon),

Κυριακή 
Δευτέρα

πρώτη εποχή.
24
25

’Απριλίου Εισιτήρια 3693
2585Τρίτη 26 > 2219Τετάρτη 27 1227Πέμπτη 28 » 1031Παρασκευή 29 > * 906Σάββατον 30 » 727Κυριακή 1 Μαΐου » 1406

Τό δλον 13794
Έβδομάς 2— 8 Μαΐον 1938

ΤΙΤΑΝΙΑ «’Όταν ό σύζυγος τσξιδεύει (Quand le mari

Δευτέρα 
Τρίτη

voyage), β’ έβδομάς.
2
3

Μαΐου Εισιτήρια 900
858Τετάρτη 1 » > 900Πέμπτη 5 » > 795Παρασκευή 6 » > 839Σάββατον » 770Κυριακή 8 > > 1126

Τό δλον 6188
Είσιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό

του αυιου έργου είς τον αυτόν Κινη-
ματογραφον κατα την πρώτην έβδο·
μάδα 19567

Σΰνολον εισιτηρίων 25755
ΟΡΦΕΥΣ «‘Ο δρόμος τής εύτυχίας» (Splendonr), Τζόε

Μάκ Κρή.
Δευτέρα 2 Μαΐου Εισιτήρια 866Τρίτη 3 » » 1070Τετάρτη 4 » » 1028
Πέμπτη 5 » » 1063Παρασκευή 6 » 977
Σάββατον 7 » » 1099
Κυριακή 8 » » 1248

Σΰνολον 7348
ΡΕΞ Καφέ Μετροπόλ (Cafe Metropole), Λωρ. Γιούγκ.
Δεύτερα 2 Μαΐου Είσιτήρια 2164
Τρίτη 3 » » 1722Τετάρτη 4 » » 1558
Πέμπτη 5 » » 1283
Παρασκευή 6 » » 1149Σάββατον 7 » » 1667
Κυριακή 8 » » 1647

Τό δλον » 11290
ΠΑΛΛΑΣ «Παληά Φωληά* (La loupiote), καί ή όρχή·

στρα Γκρεγκόρ.
Δευτέρα 2 Μαΐου Είσιτήοια 714Τρίτη 3 » » 874Τετάρτη 4 » » 818Πέμπτη 5 » * 750Παρασκευή 6 » » __ 637

Τό δλον 3793
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό

τοΰ αύτοΰ έργου κατά τήν α’ προβο
λήν του είς τό αύτό Κινηματοθέατρον 6925

Σΰνολον είσιτηρίβν 10718

ΑΤΤΙΚΟΝ «Στάς υπονόμους τών Παρισίων» (The Rat),
Άντολφ Βόλμπρ^κ.

Δευτέρα 2 Μαΐου Είσιτήρια 1756
Τρίτη 3 » » 1729
Τετάρτη 4 > » 1458
Πέμπτη 5 • Α > 1324
Παρασκευή 6 » » 1119
Σάββατον 7 » )) 1209
Κυριακή 8

Τό δλον
1914

10509
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Τό μεγάλο δνειρο» (Le grand Refrain).
Δευτέρα 2 Μαΐου Είσιτήρια 466
Τρίτη 3 » . 564
Τετάρτη 4 » . 492
Πέμπτη 5 » » 510
Παρασκευή 6 » » 539
Σάββατον 7 » » 592
Κυριακή 8 »

Τό δλον
» __ 648

3811
ΚΡΟΝΟΣ «Νύχτα αιφνιδιασμού» (Picture snatecher), 

Τζέημς Κάγκνεϋ.
Σάββατον 30 . ’Απριλίου
Κυριακή 1 Μαΐου

Είσιτήρια 895
» 1856

Δευτέρα 2 » » 799
Τρίτη 3 » 668
Τετάρτη 4 »

Τό δλον
* 609

4827
ΚΡΟΝΟΣ «Ή Συλβία καί δ σωφέρ της» (Sylvia und

chauffeur), Βόλφ Άλμπαχ Ρέττυ.
Πέμπτη 5 Μαΐου Είσιτήρια 589
Παρασκευή 6 » » 488
Σάββατον 7 » 488
Κυριακή 8 »

Τό δλυν
» 512

2077
ΠΑΝΘΕΟΝ «’Απ’ τή γή στή σελήνη» (flash Gardon), 

δευτέρα εποχή.
Δευτέρα 2 Μαΐου Ειπιιήρια 2397
Τρίτη 3 > 1352
Τετάρτη 4 » » 1158
Πέμπτη 5 » > 993
Παρασκευή 6 730
Σάββατον 7 » 942
Κυριακή 8 » 2115

Τό δλον 9737
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα κα

τά τήν προβολήν τής πρώτης εποχής, 
είς τόν αυτόν Κινηματοβράφον . . 13794

Σύνολον Εισιτηρίων 2853ϊ
, **♦ ‘

Κατά τό παρελθόν είκοσαήμερον είς τούς κεντρι
κούς Κινηματογράφους πρώτης προβολής τών ’Αθη
νών προεβλήθησαν τά κάτωθι έργα ώς έξης.

Τιτάνια : 24—1 Μαΐου «"Οταν δ σύζυγος ταξι
δεύει», 2—8 Μαίου έσυνεχίσθη ή προβολή τοΰ άνω· 
τέρω έργου καί 9—15 «Τό τραγικό δίλημμα».

Όρφεύς: 24 — 1 Μαΐου «Ή γη τής έπαγγελίας » 2— 
8 Μαίου «Ό δρόμος τής εύτυχίας», καί 9—15 ίδιου 
♦ Μεγάλη θυσία».

Ρέξ. 24—1 Μαΐου «Κούκλες τής κολάσεως», 2—8 
Μαΐου «Καφέ Μετροπόλ» καί 9—15 Ιδιου «"Ενας ά- 
πρόοπτος μάρτυς» μέ τήν Μύρνα Λόϋ.-

Παλλάί. 23—25 ’Απριλίου «Ή παληά φωληά», 26— 
1 Μαΐου «Ρομάνς» τοΰ Τσαϊκόφσκη, 2—6 Μαΐου έπα- 
νάληψις τοΰ έργου «Παληά φωληά» καί 7—15 ϊδίου 
δυο έργα συγχρόνως, τά' «Νά μ’ άπαγάγης άπό- 
ψε» καί «Μεσήλιξ διασκεδάζει».

Αττικό». 24—1 Μαΐου «Τό τελευταΐον φυλάκιον-, 
2—8 Μαΐου «Στάς υπονόμους τών Παρισίων» καί 

9—15 ϊδίου «Ή πρώτη νύχτα γάμου» μέ τήν "Αννυ 
"Οντρα.

Σπλέντιτ : 24 -1 Μαΐου «Ταρζάν», 2—8 Μαΐου «Τό 
μεγάλο όνειρο» καί 9 — 15 ίδιου «Είναι ένοχος»

Κρόνοε: 24—29 ’Απριλίου «Τό παιδί τής ζούγκλας », 
30—4 Μαΐου Νύχτα αιφνιδιασμού», 5--7 Μαΐου «‘Η 
Συλβία καί ό σωφέρ της» καί 8—15 Μαΐου «Ξύπνημα 
άμαρτωλής».

Πάν&εον : 24 — 1 Μαΐου «’Από τής γής εις τήν σε
λήνην», 2—8 Μαΐου ή δεύτερα έποχή τοΰ άνωτέρω 
έργου καί 9—15 ϊδίου δλόκληρον τό έργον τών δύο 
έποχών. * * Λ *Πρωτοβουλία τής Π.Ε Κ συγκροτείται, ώς γνω
στόν, τήν 18ην τρέχ. τό πρώτον Πανελλήνιον Κινη
ματογραφικόν Συνέδριον είς τήν αίθουσαν τοΟ ’Ε
μπορικού καί Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ’Αθηνών, 
ή όργάνωσις τοΰ δποίου άνετέθη είς τόν γνωστόν 
δημοσιογράφον καί συντάκτην τοΰ «'Ελευθέρου Βή
ματος» κ. Ν. Γιοκαρίνην.

Τό συνέδριον τοΰτο είς δ έδήλωσαν μέχρι τοΰδε 
δτι θά παραστοϋν οί περισσότεροι τών έν ταΐς έπαρ- 
χίαις κινηματογραφιστών καί ή δλότης τών ένταΰθα, 
ήτο άπαραίτητον καθ’ δσον ύπάρχουν πλεΐστα δσα 
φλέγοντα έπαγγελματικά ζητήματα νά έξετασθοϋν 
καί μάλιστα κατόπιν τής τεράστιας προόδου ποΰ 
έσημείωσεν δ Κινηματογράφος ώς έπιχείρησις καί 
ώς θέαμα είς τήν χώραν μας, έντός ιδίως τής τελευ
ταίας 15ετίας. * * *

Σχετικώς μέ τό ώς άνω συνέδριον πληροφορού
μεθα δτι θά σημειώση έξαιρετικήν έπιτυχίαν. θά 
κληθοΰν νά παραστοϋν είς αύτό δ κ. πρόεδρος τής 
Κυβερνήσεως καί οί 'Υπουργοί Τύπου—Τουρισμού, 
Πρωτευούσης καί Παιδείας, Εθνικής Οικονομίας, 
Οικονομικών, οί πρόεδροι τών διαφόρων έπιμελη- 
τηρίων καί οργανώσεων έμπορικών καί β,ομηχανι- 
κών, άντιπρόσωποι τοΰ Τύπου, πάντες οί κινηματο- 
γραφισταί κ.τ.λ. Ή διάρκειά του θά είνε τριήμερος, 
έξ ών αί μέν δύο θά διατεθοΰν διά τήν έξέτασιν 
τών διαφόρων Κινηματογραφικών ζητημάτων καί ή 
τρίτη διά τήν δργάνωσιν -δεξιώσεων, γευμάτων κτλ. 
Μεταξύ τών κυριωτέρων δμιλητών τοΰ συνεδρίου 
λέγεται δτι θά είναι οί κ. κ. Δαμασκηνός, Καλλια· 
κούδας, Οικονόμου, ή κ. Κορόμηλα τοΰ Μορφωτικοΰ 
Κινηματογράφου, Δ. Σκούρας, Γιοκαρίνης, Παπα- 
χριστοφίλου, Παπαστόφας κ. ά.

** * ΜΟί διευθυνταί τών διαφόρων ‘Εταιριών εισαγω
γής καί έκμεταλλεύσεως ταινιών, ήρχισαν άπό τοΰ
δε τάς ένεργείας των διά τήν έξασφάλισιν έργων 
διά τήν περίοδον 1938—39 ΟΟτω δ κ Δαμασκηνός 
άνεχώρησε πρό 15 ήμερών δι’ Εύρώπην, δ κ. Άθ. 
Σκούρας πρότινος δι' ’Αμερικήν, έντός δέ δλίγοΰ 
άναχωροΰν δΓ Εύρώπην καί ό κ. Βίκτωρ Μιχαηλί- 
δης τής Γουώρνερ Μπρός καί ό κ. Άν. Άναστασιά- 
δης Έπίσης ‘ λέγεται δτι θ’ άναχωρήση κατ’ αύτάς 
δΓ Εύρώπην καί δ κ. Ε. Χάρτυ τής «Μέτρο Γκόλ- 
ντουΐν». * * *

Εύχαρίστως δλως παρατηροΰμεν δτι αί μεγάλοι 
έπιχειρήσεις τής πόλεώς μας, έξαπλώνουν τόν κύ
κλον τής δράσεώς των καί είς τάς έπαρχιακάς πό
λεις. Ουτω δ κ. Δ. Σκούρας τοΰ «Αττικού» καί «Ρέξ» 
έκτός τοΰ «Καπιτόλ» Πειραιώς τό όποιον ένοικίασε 
ΐνα έκμεταλλευθή άπό τής προσεχούς χειμερινής 
περιόδου θά έχη είς τήν διάθεσίν του καί τόν Κι
νηματογράφον «Πάλας» τής Θεσσαλονίκης Ισως δέ 
καί τό «Πατέ» τής αύτής πόλεως. ‘Ομοίως τά 'Ηνω
μένα Γραφεία Άμολοχίτη—Βουλγαρίδη—Άργύρη 
ένοικίασαν τά «Διονύσια» τής αύτής πόλεως, είς. ήν 
άπό καιρού ή «Κινηματογραφική Ένωσις» έχει ύπό 
τήν έκμετάλλευσίν της τό «Τιτάνια».
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ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Πειραιεϋς

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα - Καταιγίς», Νύ
χτες πριγκήπων» καί «Όταν ό σύζυγος ταξιδεύει».

Καπιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα Τό υποβρύχιο»», 
«Ή γή τής έπαγγελίας» καί «Ρούμπα».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Παπούτσι καί κάλ
τσα», «Πριν απ' τό ήλιοβασίλευμα», «Κούκλες τής κο- 
λάσεως» καί «Όταν ή τύχη κυβερνά».

Χάϊ Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα < Τό άλλοθι», «Τό 
τελευταίο φυλάκιο καί «‘Ο αγγελιοφόρος·.

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έρ ,α «Θάλασσες τή; Κίνας». 
«Ρόδα τ' Απρίλη» καί «Σήμερα ξοΰμε»

Βαλκάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Πέτρος ό Μέγας», 
«Τό σκάνδαλον Σταβίνσκυ», «Κατάχρησις εμπιστοσύνης», 
καί «Παλίρροια καί άμπωτις».

Χαλιφόρνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Κατηγορουμένη 
έγέρθητι», «8ον γραφεΐον κατασκοπείας», «Ή κυρία μέ 
τάς καμελίας» καί «Ρόδα τ’ ’Απρίλη».

Φοίβος (Ταμπουρίων) Προεβλήθησαν τά έργα «Έπι. 
κίνδυνος αποστολή», «Τό άγριοκόριτσο», «Λογχοφόρος 
κοτάσκοπος», «Μικροί ήρωες» καί «Μεξικάνο».

Γκρέκα (Ν. Φαλήρου). Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά 
επικίνδυνη γυναίκα», «Ροβινσών Κροΰσος», «Τό ρομάν 
τζο ένός οπαχή» καί «Έπί τού καταστρώματος».

’Απόλλων (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Κρυφός έρως», « Η καταιγίς» καί Νύχτες πριγκήπ-.ν»

Όρφεύς (Ν. Κοκκινιάς) Προεβλήθησαν τά έργα «Λογ
χοφόρος κατάσκοπος», «Χίλιες καί μιά νύχτες» καί «"Αγ 
γελος».

‘Εκλαιρ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα «Νέ· 
μεσις», «Υποβρύχιον D. 1- καί «Έπέλασις τής ’Ελα
φρός ταξιαρχίας».

Κρνστάλ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα «Οί 
πειραταί τής Κίνας», «‘Ο ταχυδρόμος τής Λυών» καί «Ή 
τελευταία Συμφωνία».
Θεσσαλονίκη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα Σκάνδαλον στής 
κούρσες καί «Φτωχέ μου πατέρα!'.

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα "Ερωτες καί πό
θοι γυναικών» καί «Τό πράσινο φώς».

Παλλάς Προεβλήθη τό έργον «Ναπολιτάνικες βραδυές .
Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα Τό παιδί τοΰ έρωτος» 

καί «Δύο σελίδες έρωτος·.
Τιτάνια Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτες πριγκήπων- 

καί «Έσύ χρυσό μου».
Άλκαζάρ Προεβλήθησαν τά έργα Άρραβών μετ 

εμποδίων» καί «Έβδομος ουρανός».
‘Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα Πρεμιέρα», -Οί 

τρομοκράται τής Ν. Ύόρκης», «Ό χορός είν' ή ζωήμου» 
καί «Λαθρεμπορίαν ναρκωτικών».

‘Αττικόν. ΙΙροεβλήθησαν τά έργα «Ό λυτρωχής-, 
«Κοντοττιέρι» καί Χρυσά σπιρούνια».

Ή&νικόν, Προεβλήθησαν τά έργα «Ταμάρα» καί ’Α
δελφοί Καραμαζώφ-.

Ίλιον: Προεβλήθησαν τά έργα «Τά μυστήρια τής 
Σταμπούλ», Μιά χρυσή καρδιά , «Γό σπήτι τού μύστη- · 
ρίου - καί «Μεταξύ ουρανού καί γής·.

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα «Χατζή Μουράτ», 
«Τά ψεύδη τής Νίνας Πετρόβνα» <αί «Τά μυστήρια τής 
Ν. Ύόρκης».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ανήσυχες ψυχές», 
«Ή γυναίκα τού καταδίκου»,«Ταμάρα καί‘‘Ο παλαιστής 
τής Άριζόνας».

‘Ολύμπια. Κροεβλήθη τό έργον «Οί ίππόται τής άρ· 
βύλλας».

Άχίλλειον Προεβλήθησαν τα έργα «Νίνα Πενρόβνα», 
«Ή λευκή αδελφή», «Τόπ Χάτ» καί «’Ανήσυχες ψυχές». 
Πάτραι

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Κλεοπάτρα», «Ή

πριγκήπισσα τής ζούγκλας», «Ρόδα τ’ ’Απρίλη» καί «Τε
λευταία συμφωνία».

Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Φανή 
Έλσλερ», «Τό αίνιγμα τού μεσονυκτίου», «Κλεοπάτρα», 
«Ό κύκλος Τυύ θανάτου», «Θύματα τού καθήκοντος», 
«Τρεις ήμερες μέ τούς ζωντανούς» καί Ό δρόμος πρός 
τήν Καλιφορνίαν.

Πάνϋ·εον τ(Ταράτσα) Προεβλήθησαν τά έργα «Ή 
δραπέτις», «Ό κύκλος τοΰ θανάτου», «Θύματα τού κ ι- 
θήκοντο », «Ή πριγκήπισσα τής ζούγκλας», «Κλεοπά
τρα», «Ρόδα τ’ ’Απρίλη» κοί «Ή παραμονή τής ναυμα
χίας». Άνδριόπονλος
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Χαμένο όνειρο , 
«Μαριέττα καί «Ό πρίγκηψ τοΰ μεσονυκτίου.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η μασκώτ τών 
λογχοφόρων», «Σέρλοκ Χέλμς» καί «Έχω δικαίωμα νά 
ζήσω».

’Απόλλων-Κύματα Προεβλήθησαν τά έργα «Ροβιν- 
σό>ν Κρούσος», «Υπηρεσία κατασκοπείας», «Ό ατρόμη
τος κάου μπόι», ·Αδελφική έκδίκησις» καί «Ό τρελλός 
άγωνισιής». X. Π.
Λάρισα

Παλλάς Προεβλήθησαν τά έργα «Ό έβδομος ουρα
νός», «‘Ιππότης χωρίς πανοπλίαν», «Τά ψεύδη τής Νίνας 
Πετρόβνα», «Καρνέ ντέ Μπολ», «Τρεις άγάπες τοΰ Σοΰ
μπερτ», «Πόρτ Άρθούρ», «Ό φρουρός τής τάξεως», 
«Μπολερό», «Τά δύο όρφανά», Πριν άπ’ τό ήλιοβασί
λεμμα», «‘Ο δόκτωρ Επαμεινώνδας φ «’Ερωτικά καπρί
τσια», Ό βασιλεύς τών βασιλέων», «Άγγελος», «Περί- 
μένοντας τήν αύγή:. «Κοντοττιέρι», Ή Μασκώτ τών 
λογχοφόρων» και «Μποέμ».

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαύρη λεγεών-, 
Στιγματισμένες γυναίκες», «Λογχοφόρος κατάσκοπος», 

• Τό άγριοκόριτσο», «Παρίσι Πετρούπολις , Ό μικρός 
λόρδος», «Γόης 21 καρατιώι», «‘Ο άνθρωπος μέ τά δύο 
πρόσωπα», -Μεξικάνα , «‘Ο Σαρλώ στή Κάρμεν», -Τό 
σκάνδαλον μιάς νύχτας-, «Ροβινσών Κροΰσσος», «Έπα- 
νάστασις σιό Πεκίνο», «Τ’Απόκρυφα τής’Αφρικής», «Μιά 
άγάπη ξαναζή» καί Κατηγορουμένη έγέρθητι .

ΜπακογιάννηςΑΐγιον
’Ανάπλασις. Προεβλήθησαν τά έργα <ί'Η παρέλασις 

τοΰ γυμνού , «Παράδεισος γυναικών-, »Κυν ηχημένη πε
ταλούδα», Νύχτες Χαβάη:», Τό δ τλο πού προδίδει-, 

‘Η κόρη τοΰ Δράκουλα», < Μ<’σχα Σιβηρία , «Τό καθή
κον , «Ένώ ή ζωή διαβαίνει», «Σφαγή», Ή σάρξ προ
στάζει», -Χρυσά σπηρούνια», «Οί λογχοφόροι τή; Βεγ
γάλη: καί Οί τρεις δρόμοι».

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «'Εκτελεστικόν 
απόσπασμα», «Μιά νύχτα στή Βενετία , «"Ορκος έκδι- 
κήσεως», «Λευκός γάμο;», «Μάνυα», «£)ί άποστάται τής 
Δέσεως», Τό έμπόριον τής λευκής σαρκό; , «Ένας άν- 
δρας μέ καρδιά», «Ή μέλλουσα ζωή , «Άτλαντί-.» καί 
«‘Ο μικρός λόρδος». Καρβέλας
Καλάμαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Υπό τήν πορφύ
ραν», «Ή δύο μικρούλες», Άγγελος», «Μιά γυναίκα 
ένας θρόνος», «Μποέμ», «Ννάμα Πίκα-, « Η πριγκή- 
πισσα τής ζούγκλας» καί «ΐέν χορεύω πειά».

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η φλόγα», 
«Άντβέρσο». «Καπετάν Γενάρης - καί «‘Η πριγκήπ σσα 
γιά 30 ήμερες». Μπατάγιας
Λαμία

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα ‘Η βασίλισσα 
τοϋ στόλου», «‘Π τίγρις τής Βεγγάλης», «Χάρισέ μου τήν 
καρδιά σου», «Πανσιόν Μιμόζα», Φτωχό πλουσ οκόρι 
ταο», «Τό σκάνδαλο τής νύχτας». Ό κατακτητής τών 
θαλασσών·, «Χαμπανέρα», Μή μέ ξεχνάς», «Περιπέ
τειες τοϋ Ταρζάν», «Βέρα Ιβανόβνα», «‘Ο δρόμος πρός 

τά κάτεργα», -'Αγάπα με γιά πάντα», Ό αετός τής 
Ισπανίας» καί «‘Η δακτυλογράφος καί τά εκατομμύρια·.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή άρτοπώλις τών 
Παρισίων», «Σπασμένα φτερά»,«‘Ο χερός είν' ή ζωήμου». 
«Τό παιδί τής ζούγκλας», «Ύπό τό βλέμμα τοΰ Βούδδα-. 
• ‘Ο πειρασμός» «Μπέν Χούρ», «Μαριέττα», «Οί δαίμο- 
μονές τών κυμάτων»,«Χαμένο όνειρο καί «‘Ο άγαπητι 
κός τής ββσκοπούλας». Κωστομητσόπονλος
Πϋρνς

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα Νέοι άνθρωποι». 
♦ ’Ανοιξιάτικες άγάπες», «Φανή "Ελσλερ», -Ή έννάτη 
συμφωνία τοΰ Μπετόβεν», «Τό μυθιστόρημα ένός άπορου 
νέου», «Ό Φόβος». «Τρεις άγάπες τού Σοΰμπερτ», «Μπα- 
καρά», «Πόρτ Άρθούρ», «Ό πρίγκηψ τών όνείρων»,«Δαί
μονες τών κυμάτων», «Ή δύο μικρούλες», «Ή άγνω
στος» καί «Ύπό δύο σημαίας».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα · Ό χάρος διασκε
δάζει», «Ή βασίλισσα τοΰ στόλου», «Τά τέκνα τοΰ πλοι 
άρχου Γκράντ», «‘Ο δόκτωρ Σωκράτης», .«Τό κρυπτογρά
φημα τού δίσκου 413», «Ιππότης χωρίς πανοπλίαν» 
«Νύχτες φωτιάς», «Τριπλοΰν αίνιγμα», «Ματίας Πα- 
σκάλ», «Στό κατώφλι τής ευτυχίας», Είς τήν υπηρεσίαν 
τής Γαλλίας-, «Πέερ Γκύντ» καί «Σκιές ποΰ περνούν».

' Αποστολόπονλος
Δράμα

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η τίγρις τής Βεγ
γάλης», «Χαλύβδινόι άνδρες», «Ρωσική θύελλα», «Τό σκάν
δαλον μιάς νύχτας» κοί Μαζούρκα».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα - Κοντοτιέρι» ,< Ή
ταν κι’ αύτό μιά τρέλλα >, «Άλγερινές νύχτες», -Θάλασσες 
καρχαριών» καί «Τό τελευταίο τραίνο άπ’ τή Μαδρίτη».

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Μοντέρνοι καιρό,», 
«Ή φυγή τοΰ Ταρζάν», «Πριγκήπισσα Δάγμαρ καί «Νο
σταλγία».

Σχετικώς μέ τήν λειτουργίαν τών θερινών, πληροφο
ρούμαι ότι έκτος τών Διονυσίων- τού κ Χρ. Μοσχο
βίτη, ετοιμάζεται καί τά «Ήλύσσια τού κ. Νικ. Γούδα 
μέ έγκατάστασιν νέων ηχητικών μηχανημάτων.

Μαρκίδης
•A ypivicv

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά μαργαριτάρια 
τοΰ στέ ιατος», < Σταυροφορίαι» μέ έπιτυχίαν, Κορίτσια 
πού χάθηκαν», «Νιτοίβο», «Οί Άθλιοι» μετά μεγάλης 
επιτυχίας, «Πΰρ», «Ό Γολγοθάς», Μπρόντγουαίη μέ- 
λοντυ», «Ή δεσποινίς μαμά μου», «Ό δόκτωρ Σωκρά
της» καί «Γόης 24 καρατιών».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα Ή γόνδολα τών 
χιμαιρών». «Ή πριγκήπισσα τής ζούγκλας», «Ευτυχία», 
«Τό άγριοκόριτσο», «’Ο λυτρωτής», «Τό τελευταίο βάλς 
τοΰ Σοπέν», τ Οί δύο μικρούλες· μετ’ έπιτυχίας, «Πο- 
ζαμπό , «Κλέφται τής Βαγδάτης» καί «Ό άσωτος υιός--.

Χοτξηγεωργίου
Ε ά ν 8 η

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα Ό δραπέιης τών 
κατέργων», Οί λογχοφόροι τής Βεγγάλης , «Ντανιέλλα , 
«Τά δύο χαμίνια», «Γλεντώ τή ζωή μου», «Λέσχη Κορι- 
τσιών», «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα», Τό ξύπνημα», «Ό 
βασιλεύς τών βασιλέων», «’Ανήσυχες ψυχές», «Λουί Πα- 
στέρ», «Βόλγα-Βόλγα» καί διάφορα νιούς.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί λογχοφόροι τής 
Βεγγάλης», «Τά δύο χαμίνια», Ή φυγή τοΰ Ταρζάν , 

Βόλγα-Βόλγα» καί διάφορα νιούς. Παρασχίδης
'Ιωάννινα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τάέργα «Αύτοκρατορικός δρό
μος», -Γκαρσόν», Είναι ωραία νόσοι ερωτευμένος , «Οί 
8ύο μάγγες», «Τό πλήρωμα στασιάζει», «δεσποινίς Μότ
ζαρτ», «Λευκή Άδείφή», «Τά νεανικά χρόνια τής βασι 
λίσσης Βικτωρίας», «Τά Μαργαριτάρια τοΰ στέματος», 
«'Αδελφοί Καραμαζώφ», «Ή δραπέτις», «Έθελονταί τού 

θανάτου , «Παλίρροια καί άμπωτις», «‘Ιππότης χωρίς 
πανοπλίαν» καί «‘Ελένη».

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό χάρος διασκεδάζει», 
«Οί τρεις σωματοφύλακες-, «Μιτσοΰκο», «Ή γυναίκα 
τοΰ καταδίκου-, «Πανταχοϋ παρών», «Τρόικα», «Μσκος 
413», «Πρίγκηψ καί πτωχός», « Ο κοντρολέρ τών βαγκόν- 
λί», «Νύχτες φωτιάς» καί «Μοντέρνο, ίππότης». ,

Κολβάτσος 
"Αρτα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Πομπαδούρ», «Πα
ραμονή τής ναυμαχίας», «Παλίρροια καί άμπωτις», «Έ
θελονταί τοΰ θανάτου»,«Μιά επικίνδυνη γυναίκα»,«Γκράν 
Πρί», «Ό δρόμος πρός τά κάτεργα», «Ηρωικές καρδιές», 
«Ελένη-, «‘Η ζητιάνα τής αγάπης», «Άπ’ τό θάνατο 
στή ζωή», «Ή ζωή άρχίζει σήμερον», «Ύπό δίαιταν», 
«Σεκόγια», «Τό λυκόφως τών τσάρων», «Γίγαντες τής 
θαλάσσης», «Στέλλα Πά'ρις» «Μή μοΰ ΰποσχεθής» καί 
«Νυκτερινή πτήσις».

Όρφεύς. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο άρχων τοΰ κό
σμου», «Τάρατ Μπούλμπα», - Φρασκουΐτα», «Τσιγγάνικο 
αίμα», «Μιά νύχτα στό Μαξίμ», «Σαγκάϊ», «Έννάτη 
Συμφωνία», < Σύ είσαι ή ευτυχία μου», «Ό περιπλανώ 
μένος Ιουδαίος» καί «Έπανάστασις στή Χαίγκόν».

Καρέλης
Δοξάτον

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο μικρός συντα
γματάρχης», «Ό πΰργος τής Βαρσοβίας», «Μύνημα στόν 
Γκάρτσισ», «Ιίπες», «Δαυίδ Κόππερφιλδ», «Καλλικάν- 
τζαροι», «Θάλασσες τής Κίνας», «’Ακάνθινος δρόμος», 
«Ή φυγή τοΰ Ταρζάν , «Μελωδίες καί ρυθμοί» καί 
«Μπαλάντα» Μάρκ
Κομοτινή

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό διαβολόπαιδο» «Τό 
διπλοΰν έγκλημα τής γραμμής Μαζινό» καί «Ροζ Μαρί».

Είς τάς άρχάς ’Ιουνίου θά κάμρ έναρξιν ό Κινηματο 
γράφος Αττικόν (&ερινός) έκεϊ δπου άλλοτε τό Σινέ 
ΙΙάρκ. Άθ·ανασιάόης
Σύρος

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ήμερολόγιον 
μιάς έρωτευμένης», «Ευτυχία», «Φροελάϊν ντόκτωρ·, «Ρα
γισμένες καρδιές», τό έπεισοδιακόν «‘Η γιγαντομαχία τών 
ερυθροδέρμων , < Αί τελευταίοι ήμέραι τής Πομπηίας», 
«Τρόικα καί <Νέαι περιπέτειαι τοΰ Ταρζάν».

Σννοδινός
Χάνι»

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαντάμ Μποβα- 
ρύ», «Βόλγα Βόλγα», -Άρραβών μετ’ εμποδίων» άνεπι- 
τυχώς, «Δέν είμαι έγώ ό ένοχος», «Νύχτες φωτιάς» μέ 
μεγάλην έπιτυχίαν, Πριγκήπισσα γιά t0 ημέρες», «Μιά 
γυναίκα ένας θρόνος , «Τά μυστήρια τών Παρισίων·, 
«Φροελάτν ντόκτωρ» «Ο πρίγκηψ τοΰ μεσονυκτίου», «Ή 
άγνωστος», «Νέοι άνθρωποι», «Σκιπίων ό άφρικανός», 
«"Ανθρωποι χωρίς όνομα-, -Τρόικα», «Ναυτική περίπο
λος», «Μποέμ», «Ή δεσποινίς μαμά μου», «Ή νήσος τών 
χαμένων ψυχών καί «Διπλοΰν έγκλημα στή γραμμή Μα- 
ζινό».

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Βασίλισσα Βι
κτωρία», «Έπανάστασις στό Πεκίνο», «Τρεις έρωτες τοΰ 
Σοΰμπερτ», «Τό κινέζικο μονοπάτι», «Ψυχές στή θάλασ
σα» έπιτυχώς, <-Τό τελευταίο τραίνο άπ’ τή Μαδρίτη» 
έπιτυχώς «Ή δραπέτις», «Δόσ' μου αύτή τή νύχτα», «Μα- 
νέζ», «Πριγκήπισσα Δάγμαρ», «Τό άγριοκόριτσο», «‘Ο 
προδότη; τής Σκώτλαντ Γυάρδ», «Μπροστά στό Ικρίωμα», 

Καλίμπρ 9 m]m», «‘Ο Τσάρλυ Τσάν στό Μπρόντουαίη» 
και ·Στό κατώφλι τής ευτυχίας». Κολλάρος
'Ηράκλειον

Μινωα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή ζωή τοΰ Αίμι- 
λίου Ζολά·, «Ή χορεύτρια τοΰ μεσονυκτίου, «Τό πράσινο



____ «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ.

φΛς», «Ό κίτρινος τύπος», «Χάρισε μου τήν καρδιά 
σου», «Ό πρίγκηψ καί ό φτβχός», «Παλλάς Ότίλ» καί 
«Μπροστά στό ικρίωμα».

ΖΓονλακάκη. Προεβλήβησαν τά έργα Τολμηρά νειά- 
τα», «Σερενάτα Σοΰμπερτ», «Τζέντλεμαν αθλητής», « Πα
λίρροια καί "Αμπωτις», «‘Ο πρίγκηψ τοΰ μεσονυκτίου», 
Άς χορέψουμε», « ‘Η κρίσις έτελείωσε», «‘Ο Πέτρος είναι 
κορίτσι», «Τό μεγάλο μυστικό» καί «Σιλουέττες».
Xicg ·»

Άστρρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Γυναίκες στό ναυ
τικό», «Τό ζωντανό πτώμα», «Ό ανεμοστρόβιλος», Ε
ρωτικό κακτέΐλ», «Δουλειές μέ φούντες», «Λενκοί σκλά
βοι», «Κατάσκοπος ύπ* άρ. 13», «Μπρόντγουαίη μέλοντυ», 
«'Αννα Καρένινα», «Κυνηγημένη πεταλούδα» καί «Ό α
ετός τής ’Ισπανίας» άπαντα μέ μετρίαν έπιτυχίαν λόγφ 
τής συνεχούς άφίξεως θιάσων. 4. Βονδούοης
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Άννα Καρένινα», 
«Παληάτσοι», «Σημαδεμένο βλήμα», «Δουλειές μέ φούν
τες» καί «Πόρτ Άρθούρ»,

ϋάνΟιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Στιγματισμένες 
γυναίκες», «Ή A. Υ. Ινκόγνιτο», ’Ακάνθινος στέφανος» 
καί «‘Η ζωή τοΰ Αίμιλίου Ζολά». Σωφρονιάδης 
Κάρχυρα

0νφα. Προεβλήθησαν άπό τής 10ης Μαρτίου μέχρι σή
μερον τά κάτωθι έργα Τραγωδία έρωτος», «Νιμπελοΰ- 
γκεν», «Λευκός Άγγελος», «Ηρωικές καρδιές», Μάνυα», 
«Άγγελος τού σκότους», «Καζινό ντέ Παρί», «Περιπλα- 
νώμενος νεκρός», «Α'ις Μότζαρτ», «Έπέλασις έλαφράς τα
ξιαρχίας», «Αδελφοί Καραμαζώφ», «Νυκτερίδα», «Ταυρο
μάχος χωρίς νά τό βέλη», «Πέτρος ό μέγας», «Μποέμ», 
«Βασίλισσα τοΰ στόλου», «Μιτσοϋκο», «Σκηπίων ό ’Αφρι
κανός», «Σύντροφοι μάχης», «Κυνήγι είς τούς αιθέρας», 
«Ζοϋντεξ», «Λουί Παστέρ», καί «Τά νεανικά χρόνια τής 
Βασιλίσσης Βικτωρίας».

Κατά τό θέρος πλήν τών δύο γνωστών κινηματογρά
φων «Φοίνιξ» καί Άκταΐον» θέλει λειτουργήσω καί νέος 
κινηματογράφος εϊς τόν βαυμάσιον κήπον τοΰ μεγάρου 
είς δ στεγάζεται τό έν Κερκύρφ υποκατάστημα τής Εθνι
κής Τραπέζης. Ή πρωτοβουλία τής ίδρύσεως τού νέου 
κινηματογράφου οφείλεται είς τούς γνωστούς επιχειρημα
τίας κ. κ. Μαρινάκην καί ’Αρκούδην, οίτινες υπόσχονται 
νά μεταβάλλουν τόν κήπον είς ένα έ{αιρετικόν κέντρον 
αναψυχής. Ή αναγγελία τής λειτουργίας καί νέου κινη
ματογράφου έγένετο δεκτή μετά χαράς άπό τήν κερκυ- 
ραίκήν κοινωνίαν καθ’ όσον θά άποτελέση αφορμήν κα- 
ταργήσεως τοΰ υφισταμένου άπό έτών κινηματογραφικού 
μονοπωλείου, γεγονός τό όποιον άναμφισβητήτως θέ
λει συντείνη τήν άνύψωσιν τής ποιοτικής στάθμηε τών 
κινηματογραφικών προβολών έν Κερκύρφ. Σαζανίδης

εγγραΦαι και ανανερςεις: ΣΤΝΔΡΟΜΠΝ
Έμμ. Καλόγηρος Άθήναι! 4 938 Μέχρι 30 - 3 939
Π. Βαγγελάτος » 1-1-938 30 12-938Φ. Φίνος 1-1-938 > 30-12-9.8Φίλκα α. Ε· > 1-4-938 * 30- 3 939
Κιν. Πανελλήνιον Λαμία 1-4 938 » 30 3-939
Χρήστου καί Κανάκης Σέρραι 1-4-938 » 30- 3 939
Ε. Κυριακόπουλος Άθήναι 1-5-938 30- 4 939
Κινημ. Όρφεύς Ν. Κοκκινιά 1-4-938 > 30 3 939
Ρώμπαμπας καί Σια Άθήναι 1-5-938 » 30- 4 939
Σ. Κάτσιος θεσ)νίκη 1-4 938 > 30 3-939
I, Κασιμάτης Άθήναι 1-4-938 > 30- 3-939
Άνων. Κιν. Έταιρία ρ 1-5 938 > 30 4 939Άπόλ. Μαγγλής > 1 5-938 » 30- 4 939

ΟΩΔΟΥΝΤΑΙ βΙΟ καλέσματα Κινηματο
γράφου δρύϊνβ, Αμρτ/ΟΝίρτόμρνα, σχεδόν χαι- 
roveyf. ϋληροφορίαι : Μιχ Γλιταόν, Κινημα
τογράφος <Καπιτόλ>, ϋιιραιΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΕΠΙΚ»ΙΡΟΤΗΤΟΝ_(ίΥΠΟΥ ΣΙΝΕΑΚ)
Ή ’Ασφαλιστική "Εταιρία ‘‘Η ΕΘΝΙ

ΚΗ,, πρόκειται νά προβή είς ένοικίασιν 
τον νέον έπι τών οδών Κοραή-Σταδίον 
κινηματο&εάτρον έπικαιροτήτων (Τύπον 
Σινεάκ) άνεγερ&έντος κατά έγκεκριμέ- 
νον σχέδιον, σύμφωνον μέ τάς διατάξεις 
τον τελενταίον άναγκαστικον διατάγμα
τος, και μέ τελείας εγκαταστάσεις άε- 
ρισμον, ψύξεως, &ερμάνσεως, φωτισμόν 
κλπ.

Σχετικαι πληροφορίαι δίδονται καϋ·’ 
έκάστην 10 — 12 π. μ. είς τά Γραφεία 
τής Ασφαλιστικής Έταιρίας "Η ΕΘΝΙ
ΚΗ,, έν δδώ Σοφοκλέονς άρ. 6 παρα- 
πλεύρως Χρηματιστηρίον.

ΜΙΚΡΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

—Στόν Άλλαν Ντούαν έμπιστεύθηκε ό Ντάρρολ 
Ζάνουκ, ό γνωστός παραγωγός, τή σκηνοθεσία τοΰ 
«Σόυέ£»τής «20th century-Fox». 159.000 δολλάρια υπο
λογίζεται δτι θά στοιχίσουν, στό φιλμ αύτό, μόνο 
οι σκηνές οί σχετικές μέ τήν διώρυγα. Ό Τάϊρον 
Πόουερ, ή Λορέττα Γιώγκ, ή ’Ανναμπέλλα κι’ό 
Τζώρτζ Άρλιςς θά πρωταγωνιστήσουν.

'Η Warner άρχισε τό «Έξ αιτία; ενός άνδρδς. μέ 
τόν Έρρολ Φλύνν.

—Ή M.G-M. έτοιμάζεί τό «Βορειοδυτική δίοδος· 
μέ πρωταγωνιστήν τόν Ρόμπερτ Ταίηλορ. Τό φίλμ 
θά είναι έγχρωμο (Τεχνικολόρ). Τό σενάριο έγραψε 
ό Ρόμπερτ Σέργουντ, γνωστός κΓ έδώ άπ’ τή μεγά
λη Επιτυχία τοΰ θιάσου Μαρίκας-Κυβέλης «'Αννίβας 
πρό τών πυλών». Σκηνοθέτης ό περίφημος Βάν 
Ντάϊκ.

—Ό.,ΡαΟμόν Μπερνάρ («"Αθλιοι» κλπ.) θά σκηνο
θετήσω τό φίλμ «ΤρεΙλή παρθένος».

— Ή ώραιοτάτη Ούγγαρέζα καλλιτέχνις Ίλόνα 
Μάσεϋ τήν όποίαν κατέστησε διάσημη άπ’ τή μιά 
μέρα στήν άλλη ή καταπληκτική της έμφάνισις στήν 
ταινία «Ροζαλί», έξελέγη γιά νά πρωταγωνιστήσω 
ύπό τήν καθοδήγησι τοΰ σκηνοθέτου Βαϊνγκάρντεν 
στό νέο μεγάλο μουσικό φίλμ, ρωσσικής ύποθέσεως 
τής Μέτρο .Μπαλαλάικα .

ΕΥΚΑΙΡΙΑ Ποαλεΐεαι πλήρες συγκρόιημα 
μηχανημάτων ‘Ομιλοΐντος iv λοιτουργίρ φυβι- 
»α>εάεφς άηοάόσεως μέ μηχανήν προβολής Sim
plex χαί Μούβιτον Leiss ikon *εα>εάιης etaa- 

Η πώληαις γίνεται λόγφ άιαχοπθς Κινη 
ματογραφικής έπιχειρήατοος χαΐ άποιεΛεΐ εύκαι- 
οίαν did τούς ένδιαφερομένοις, Πληροφορίαι 
Γ. Μάτσαν Χαλκίδα.

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ 
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Τό νέον θαΰμα τής Έβδόμης Τέχνης

Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΤΑ ΝΑΝΟΙ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

"Ετσι ό πρίγκηψ ξεκίνησε άνεβαίνοντας στό άσπρο 
άλογό του. ’Ανεβαίνοντας τόν λόφο παραλλήλως 
πρός τό έξωτερικό τόΰ τοίχου τοΰ παλατιοΰ, ώρκί 
στηκε στόν έαυτόν του πώς αύτή ποΰ τραγουδοΰσε 
στήν άλλη πλευρά τοΰ τοίχου θά γινόταν άρραβω- 
νιαστικιά του άρκεϊ νά ήταν ώραία........ Τότε δμως
πρόσεξε δτι περνούσε άπό παλάτι Στήν άλλη πλευ 
ρά ή Χιονάτη τραγουδοΰσε ένα εύχάριστο σκοπό 
τώρα Φαντασθήτε δμως τήν έκπληξί της δταν είδε 
ένα άλλο πρόσωπο γελαστό Έκΰτταξε καλλίτερα. 
Στήν άλλη πλευρά στεκόταν ένας νεαρός Άλλά 
έφαινόταν δτι ήτο ό πρίγκηψ πού ονειρευόταν καί 
τώρα. Τώρα ό πρίγκηψ έτραγουδοΰσε ένα τραγούδι 
πού έμάγευε τήν Χιονάτη. Έτσίμπησε τό χέρι της. 
"Ωστε δέν όνειρευόταν λοιπόν ; Ό πρίγκηψ έκανε 
μιά έδαφιοΐα ύπόκλισι Ή χιονάτη χαμογέλασε 
καταπόρφυρη. "Ήταν τόσο εύτυχισμένη τώρα. ’Εκοί 
τάξε ένα κατακόκκινο σάν αύτήν τριαντάφυλλο άφοΰ 
τό φίλησε. Ό πρίγκηψ τό πήρε καί τό έφερε στά 
χείλη του.

Ή Χιονάτη ξέχασε πώο ήταν μόνη Κατόπιν 
ό πρίγκηψ τήν χαιρέτησε θερμά καί εξακολούθησε 
ιόν δρ'.μο του Καί δλα αύτά ένώ ή μοχθηρά βασί
λισσα παρακολουθούσε ιό ρωμάντζο άπό τό παρά 
θυρό της Γύρισε τό πρόσωπό της ώχρή άπό τήν ζή
λεια καί μαζεύοντας τά φουστάνια της ρώτησε...., 

Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου ποιά είναι ή ώραιό- 
τερη άπ’ δλες μας στή χώρα ;

Μιά πράσινη όμίχλη έχύθη στό γυαλί πριν ό μα
γικός καθρέπτης άπαντήση : Τά χείλια της κόκ
κινα, κόκκινα σάν. τό αίμα, τά μαλλιά της καί τά 
μάτιά της σάν τήν νύχτα, τό δέρμα της σάν τό χιόνι 
τό όνομά της: Χιονάτη·! .......

Ή μανιώδης βασίλισσα έβγήκε άπό τήν κάμαρά 
της σέ κακή κατάστασι. ξεμαλλιασμένη, κάτωχρη, 
φωνάζοντας τόν κυνηγό της τόν πιστό πού έσκότωνέ 
τις ώραιότερες άπό αύτήν κυρίες τής τιμής, καί είπε: 
«Πάρ’ τήν πριγκήπισσα στό δάσος καί γύρισε μέ τήν 
καρδιά της στό έγχειρίδιό σου ....... »

Ό δυνατός καί πιστός άν ρωπος έτρεμε στός δια- 
τα>άς της. Ώς τόσο δίσταζε.... αύτός πού είχε σκο 
τώσει τόσον κόσμο θά μποροΰσε νά βλέπη αύτό τό 
άθώο πλάσμα πού λέγεται ΧΙΟΝΑΤΗ........... ......... . .;

Γρήγορα άντήχησε ή στριγγλιάρική φωνή τής βα· 
σιλίσσης! «Καί νά γυρίσης μέ τήν καρδιά της περα
σμένη στό έγχειρίδιό σου». Ό κυνηγός έβγήκε μέ 
φρίκη.

ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ
Ή νυκτερινή δροσιά ήταν άκόμη στό γρασίδι τήν 

άλλη ήμέρα, δταν ή Χιονάτη διέσχιζε μονάχη μέ 
τόν κυνηγό τό δάσος. Δέν έφαντάζετο τήν τύχη της. 
Τά πουλιά κελαϊδοΰσαν τραγούδια στόν ήλιο καί ή 
καρδιά τής Χιονάτης....... έτραγουδοΰσε. Τραγου
δοΰσε : «Μ’ άγαπά, μ’ άγαπά καί μ’ άγαπά ό πρίγ
κηψ τών όνείρων μου».

Ό κυνηγός έπρόσεξε τόγλυκό χαμόγελο τής Χιο
νάτης, τήν αθωότητα τής μορφής της καί είπε στόν 
έαυτόν του :

Άν τήν σκοτώσω ή ψυχή μου θά κολασθή καί 
θά ντρέπομαι νά κυττάξω κατάματα άνθρωπο. Έάν 
παρακούσω τήν βασίλισσα θά μέ ρίξη στούς άγαπη- 
μένους της πάνθηρας.............

Α'.... καί τί θά γίνουν τά καϋμένα τά παιδιά μου
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καί ή γυναϊκά μου;.. Ναι, άλλά ή Χιονάτη; Αύτέ^ 
οί μαΰρες σκέψεις έκαναν τά μάτια τοΰ κυνηγοΰ νά 
θολώνουν άπό τό μίσος έναντίον τής βασιλίσσης 
του, πού τέτοιο σκληρό θάνατο είχε σκεφθή γιά τή 
Χιονάτη

Ό κυνηγός άδικα προσπάθησε νά άποφύγη αύ· 
τές τις σκέψεις. Δέν ήταν δυνατόν άφοΰ σέ λίγες 
ώρες έπρεπε νά γυρίση μέ τήν καρδιά τής δυστυχι
σμένης κόρης. Δέν ήξερε τί νά κάνη, καί προχωροΰ- 
σαν βαθύτερα στό δάσος δπου τά δένδρα έγίνοντο 
πολύ πυκνά.

Σέ μιά στιγμή στάθηκε καί τράβηξε τό μαχαίρι του 
έτοιμος νά χτυπήση τή Χιονάτη Ή κόρη πήδησε 
πίσω μέ μιά κραυγή Φρίκης, πού συγκίνησε τόν 
κυνηγό καί τήν άφησε νά φύγη συνιστώντας της νά 
κρυφτή άπ’ τά μάιια τής βασίλισσας.

Ύστερα, κι’ ένώ ή Χιονάτη έφευγε πρός τό δά
σος έχοντας ϋπ’ δψει της τή σύστασι τοΰ κυνηγοΰ 
νά μή γυρίση πίσω, αύτός άφοΰ σκότωσε έναάγρίμη 
καί τοΰ ξερρίζωσε τήν καρδιά γιά νά πιστέψη ή βα
σίλισσα δτι έκτέλεσε τήν έντολήν της, τράβηξε γιά 
τ’ άνάκτορα.

Ένώ δ κυνηγός βάδιζε πρός τό παλάτι, ή φτωχή 
Χιονάτη φοβισμένη, κουρασμένη, συντριμμένη πιά 
πλανιόταν στό δάσος, πού ή νύχτα τόκανε τρο
μερό μέ τά βουητά τοΰ άγέρα καί τό πυκνό σκο
τάδι πού τό τύλιγε. Έξαφνα, σκόνταψε κάπου κι’ 
έπεσε, χτυπώντας δυνατά στό κεφάλι της, πράγμα 
πού τήν έκανε νά φαντάζεται χίλια τρομερά πρά
γματα χωρίς νά μποπή νά σκεφθή τί θ’ άπογίνη

‘Η έ.τιστροφή έξ άλλου στό παλάτι τοΰ κυνηγοΰ, 
πού φοβόταν μήπως ή βασίλισσα μέ τά μάγια πού 
ήξερε, καταλάβει πώς έχάρισε τή ζωή τής Χιονάτης 
έβράδυνε πολύ. Ωστόσο ό καλός άνθρωπος παρη- 
γοριόταν πώς δπως έσώθη άπ’ τήν όργή τής βασί
λισσας ή Χιονάτη θά σωζόνταν κι’ αύτός.

Ένώ ή Χιονάτη έκλαιγε γιά τή μαύρη της τύχη, 
πουλιά, λαγοί, κουνέλια, σκίουροι—καί, δλα τά μι
κρό άγρίμια τοΰ δάσους μαζύ μέ μιά οικογένεια 
ζαρκαδιών-είχαν μαζευτή γύρω της καί τήν κύττα- 
ζαν περίεργα "Ενας μικρός λαγός μάλιστα περιερ- 
γότερος καί τολμηοότερος, έπλησίασε καί φύσηξε 
στό αύτί της. Ή Χιονάτη άνεπήδησε περισσότερο 
τρομαγμένη οπό κάθε άλλη φορά. Άλλά και τά 
άγρίμια δέν τρόμαξαν λιγώτερο καί σκορπίστηκαν. 
«Δέν ήθελα νά σάς τρομάξω», ψιθύρισε τότε ή 'Χιο
νάτη, γελώντας χωρίς καί ή ίδια νά ξέρη'γιατί!

Σιγά, σιγά τότε τά ζώα άρχισαν νά τήν πλησιά
ζουν ξεθαρρεμμένα. ΤΗταν δλα τά είδη των μικρών 
πουλιών, κουνέλια καί χαριτωμένα έλαφάκια, σκίου
ροι κλπ.

«Τώρα πήρα θάρος» σκέφθηκε βλέποντάς τα ή 
Χιονάτη. Μόνο νά βρεθή μέρος νά περάσω τή νύχτα.

Καί μέ τά λόγια αύτά πιάνοντας τά μακρυά αύ· 
τιά ένός λαγοΰ τοΰ είπε σάν νά μιλοΰσε στόν έαυ
τόν της «Ξέρεις έσύ κανένα μέρος»;

Ό λαγός έτίναξε τά αύτιά του κΓ άξαφνα δλο 
τό πλήθος τών πουλιών έσχημάτισε ένα σύννεφο καί 
ένώ ή Χιονάτη έσκεπτόταν, έννοιωσε νά τής τραβοΰν 
τό φουστάνι καί τινάχτηκε. Τά άγρίμια ήθελαν νά 
τήν όδηγήσουν κάπου. Αύτό ήταν φανερό.

Σηκώθηκε κι’ έτοιμάσθη. Σέ λίγο μιά μεγάλη 
συνοδεία διέσχιζε τό δάσος. ‘Οποιοσδήποτε θά πα
ραξενευόταν άρκετά. "Οχι τόσο γιά τόν στρατό
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αύτό πού άπετελεϊτο άπό κάθε είδους μικοοσκοπι- 
κών ζώων, άλλά γιατί φαινόταν πώς δδηγοΰσαν σέ 
ώρισμένη διεύθυνσι μιά πεντάμορφη κόρη πού βρι
σκόταν άνάμεσά τους. Τήν Χιονάτη φυσικά.—‘Η συ
νοδεία είχε καί όπισθοφυλακή : Μιά γρηά λασπωμένη 
χελώνα έκάλπαζε... τελευταία άπ’ δλους...* * *

’Επιτέλους ή πομπή έσταμάτησε έμπρός άπό κάτ1 
πολύ ψηλές λόχμες. Καί δταν τά έλάφια άνοιξαν 
δρόμο, ή Χιονάτη έμεινε έκπληκτη Καί αύτό γιατί 
τό μέρος πού παρουσιάστηκε ήταν ύπερβολικά ά- 
δενδρο. Καί τό έκπληκτικώτερο: ένα κουκλίστικο 
πολύ χαμηλό σπίτι βρισκόταν στή μέση άκριβώς τής 
μικροσκοπικής πλατείας. ’Εκεί λοιπόν τήν ώδηγοΰ- 
σαν οί φίλοι της ; 'Οπωσδήποτε τό σπουδαιότερον 
ήταν τό δτι βρήκε φιλοξενία. Μέ δλο τό πλήθος 
τών άπροόπτων σωτήρων της, ή Χιονάτη πλησίασε 
τήν πόρτα τοΰ κουκλίστικου σπιτιού, θά μέ δεχθούν; 
ρωτούσε τόν εαυτόν της... Άλλά·.· μέσα άπό τά μι- 
κροσκοπικά παράθυρα, δέν έφαίνοταν τίποτε. ^Ηταν 
σκοτάδι. Μήπως δέν ήταν μέσα κανείς; ‘Ως τόσο 
φτιάχνοντας τά μαλιά της έκτύπησε τήν πόρτα. 
Καμμιά άπάντησις. Ξανακτύπησε δυνατώτερα αύτήν 
τήν φορά. Τίποτε. Τότε νευριασμένη έκτύπησε τόσο 
δυνατά ώστε τό σπίτι συγκλονίστηκε δλόκληρο καί 
ή πόρτα άνοιξε μόνη της. Άλλά καί πάλι κανείς 
δέν ήρθε. Αύτό άνεκούφισε τήν δυστυχισμένη Χιονάτη 
γιατί περίμενε μέ τέτοιο κτύπημα νά τήν πετάξουν 
μέ τίς κλωτσιές. ’Εν τφ μεταξύ δλοι οί φίλοι της 
μπήκαν μέσα. Ή Χιονάτη μή ξέροντας καί αύτή τί 
νά κάνη μπήκε μέσα. "Οταν συνήθισε στό σκοτάδι 
έθύμωσε. Ο'ι πτερωτοί της άκόλουθοι είχαν συμπόσιο 
σέ ένα πολύ άκατάστατο τραπέζι. Γι’ αύτό λοιπόν 
τήν ώδήγησαν έκεΐ; Ή Χιονάτη παρετήρησε καί 
κάτι άλλο. Δέν ήταν μόνο τό τραπέζι καί οί καρέ
κλες άναποδογυρισμένες. Ή άκαταστασία έκυριαρ- 
χοΰσε σέ δλο τό σπήτι πού ή Χιονάτη περπατούσε 
σκύβοντας γιά νά μήν σπάση τό κεφάλι της στό 
τρομερά χαμηλό ταβάνι. "Εβλεπε κανείς κουτάλια 
χάμω, ρούχα τρύπια έπάνω στίς καρέκλες κλπ. Έ- 
πρόσεξε τά ρούχα γιά νά καταλάβη τούς νοικοκύ
ρηδες. Δέν μπόρεσε δμως νά βγάλη τίποτε. Γιατί 
τά ρούχα ήσαν γιά άνθρώπους στό ήμισυ τού άνα- 
στήματος της άλλά ήσαν κάθε άλλο παρά παιδικά. 
Καί δλα τά πράγματα μέσα στό σπήτι καρέκλες, 
τραπέζι, ένα ζευγάρι γιαλιά κλπ. ήσαν πολύ μικρό- 
σκοπικά πού θά ήταν μόνον γιά μωρά. Ή Χιονάτη 
φοβόταν τό τί θά ποϋν οί νοικοκύρηδες δταν τήν έ
βλεπαν άπρόσκλητη καί ή γιά νά τούς έξιλεώση ή 
γιατί δέν ήξερε τί νά κάνη έμπάλωσε πανταλόνια, 
έσκοόπισε, έσφουγκάρ^σε, έτακτοποίησε καί σέ μιά 
ώρα μέ τήν βοήθεια τών ζώων στό σπήτι αύτό, έβα- 
σίλευε τάξις παραδειγματική "Ολα ήοαν στή θέσι 
τους,τό κουκλίστικο αύτό σπήτι έλαμπε άπό καθα
ριότητα. Οδτε κόκος σκόνης δέν έφαινόνταν. Ή 
Χιονάνη άφοΰ έφαγε καί πλύθηκε μπόρεσε νά άνα- 
πνεύση καί κοιμήθηκε έξηντλημένη. Οί περιπέτειες 
τήν είχαν κουράσει τρομερά. Κατά τήν διάρκεια ώς 
τόσο τής τακτοποιήσεως είχε κάνει μιά πολύ ένδια- 
φέρουσα παρατήρησι. Επτά πιάτα, έπτά καρέκλες, 
έπτά ποτήρια, έπτά κρεββάτια κλπ.Καί μαζύ μέ έπτά 
φορεσιές η Χιονάτη έβγαλε χρήσιμο συμπέρασμα: 
ΟΙ νοικοκύρηδες ήσαν έπτά μικρά παιδιά δχι μεγα- 
λείτερα άπό πέντε έτών. Τό έπάνω πάτωμα δπου 
βρισκόταν οί κρεββατοκάμαρες τήν είχε κουράσει πε
ρισσότερο. Σέ κάθε κρεββάτι δμως βρισκόταν πολύ 
άστεΐα δνόματα γιά παιδιά άκόμη πού έκαμαν τήν 
Χιονάτη νά γελάση μέ τήν καρδιά της: Ντόκ, (Για
τρός) Χέπυ, (Εύτυχισμένος) Σνίζυ, Φταρνιάρης) Ντό- 
πεϋ, (’Ηλίθιος) Γκράμπυ. (Καμπούρης) Μπέσφουλ 
(Ντροπαλός) καί Σλίπυ (Κοιμισμένος) ήταν νά όνό- 
ματα.

Τέλος ή Χιονάτη είχε κοιμηθή. Τό σώμα της έ· 

πιασε τρία κρεββάτια. Καί τά ζώα τί άπέγιναν; ’Α
φού έβοήθησαν κατά μεγάλο μέρος τήν Χιονάτη έ 
τέντωσαν τά αύτιά τους γιά νά άκούσουν ένα τρα
γούδι. "Ολα τά ζώα έκυλίστηκαν στίς σκάλες καί 
έξαφανίστηκαν στό δάσος. Τελευταία άπό δλους 
φυσικά ή χελώνα. Γιατί τά ζώα έφυγαν σάν άστραπή 
μόλις άκουσαν τό τραγούδι; Διότι ήταν σύνθημα. 
Οί νοικοκύρηδες έφταναν.

Τό τραγούδι σιγά σιγά έρχόταν πιό κοντά- Καί 
πηδώντας μέσα άπό θάμνους καί δενδράκια ένεφα- 
νίσθησαν δχι- έπτά μικρά παιδιά άλλά... ΕΠΤΑ ΜΙ
ΚΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ! Καθένας άπ’ αύτούς κρατούσε 
άπό ένα κασμά, έκτός τοΰ πρώτου πού φαινόταν άρ· 
χηγός. Αύτός κρατούσε ένα φανάρι. "Ολοι είχαν 
μακρυά γένεια καί φαβορίτες καί ήσαν φαλακροί. 
Ήταν οί έπτά νάνοι. Κάθε πρωί έπήγαιναν πολύ 
βαθειά στό δάσος καί έσκαβαν γιά χρυσάφι καί πο
λύτιμες πέτρες, βαθυά στό χώμα καί τά μεσάνυχτα 
γύριζαν πίσω στό μικρό τους σπήτι πού βρισκόταν 
στήν καρδιά τοΰ δάσους. ’Εάν τούς ρωτούσε κανείς 
τί σκοπεύουν νά κάνουν τόν θησαυρό τους αύτοί οί 
κωμικοί άνθρωπάκοι μέ τά κάτασπρα μακρυά γέ- 
νεια, θά έξυναν τό κεφάλι τους καί θά άπαντοΰσαν : 
«Είμαστε άγράμματοι- Δέν τό σκεφθήκαμε ποτέ. 
Άλλά ταξειδ,ιώτες σπάνια περνούσαν άπό τά καλό 
βια τους καί ποτέ στήν ζωή τους δέν είχαν δή γυ
ναίκα...

Έφαντάζοντο δλον τόν κόσμο τό δάσος καί φυ 
σικά καί δλον τόν κόσμο γεμάτο μέ δράκους, φαν
τάσματα κ.λπ- Φαντασθήτε τόν τρόμο τους δταν 
πλησίασαν σπίτι τους.

—-Κυτάξτε! καπνός βγαίνει άπό τήν καπνοδόχο! 
έψέλλισε μέ γουρλωμένα μάτια δ Χέπυ (Εύτυχι- 
σμένος).

— Καί ή πόρτα είναι άνοιχτή! πρόσθεσε ό Ντό- 
πεΰ (’Ηλίθιος).

—θά είναι κανένα φάντασμα! είπε δ Σνίζυ (Φταρ
νιάρης).

— "Η ένας βρυκόλακας ’. έκαμεν ό Σλίπυ (Κοιμη- 
σμένος).

—Ή ένας δαίμων!..
— "Η... κανένας... δράκος.

Μετάφρασις : ΒαστΙ. Στ. Σταμίλου
(Τό τέλος είς τό προσεχές)

ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

—Άπό τήν Αμερική άναγγέλλεται ένα πλήθος 
φίλμ γιά τή νέα σαιζόν. Μεταξύ τους διακρίνονται: 
«Union Pacific» τοΰ Σ. ντέ ΜίΛλ, μιά έποποιΐα τών 
άμερικανικών σιδηροδρόμων. «They Met in college» 
τό νέο φίλμ τής Σόνια Χένιε, μέ σκηνοθεσία τού 
Ρόυ ντέλ Ρούθ. «Φόνος στη Μασσαχουσίττη >, μέ σκη
νοθεσία τοΰ περίφημου Μαμουλιάν. «Carefree» δπου 
ένώνεται πάλι τό περίφημο ζευγάρι Φρέντ "Ασταιρ- 
Τζίντζερ Ροτζερς.

— Ή Universal ετοιμάζει ένα μουσικό φίλμ, δπου 
έκτός άπ’ τή Μάρθα "Εγκερθ καί τόν Γιάν Κιπούρα 
θά παίξη κι’ δ Λ· Στοκόβσκυ, δ θρυλούμενος μέλλων 
σύζυγος τής «θείας» Γκρέτας.

—Ό Πάμπστ «γυρίζει» στή Γαλλία τό τΔραμα στη 
Σαγχάη> Πρωταγωνιστούν: Κριστιάν Μαρντέϊν (νεα
ρή τσέχα, πού ήλθε έπίτηδες στή Γαλλία γιά τό 
«γύρισμα»τοΰ φίλμ), Λουΐ Ζουβέ, Ραϋμόν Ρουλώ, Ίν· 
κιτσίνωφ, Άλέρμ, Συζάν Ντεπρέ καί μιά «άνακάλυ- 
ψη» τού Πάμπστ, ή Λίνα Λαμπουρντέττ.

—Ό Ζάν Μυρά «γύρισε· άπ' τό Χόλλυγουντ δπου 
είχε πάει νά έπισκεφθή(!) τή γυναίκα του, τή χαρι
τωμένη Άνναμπέλλα. Στίς 2 Μαϊου άρχισε τό «’Β- 
μονν τυχοδιώχτις* μέ τήν Έντβίζ Φεγιέρ.



Σπάνια ό κινηματογράφος χαρίζει άπολαύσεις σάν τό άριστούργημα πού προβάλλει 
δ μεγαλείτερος κινηματογράφος τών ’Αθηνών
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ΛΛέ τούς πιό μεγάλους 
καλλιτέχνας

ΧΩΜΦΡΕΎ’
ΜΠΟΓΜΡΤ

Π AT
Ο’ΜΠΡΙΕΝ

ANN
ΣΕΡ1ΝΤΑΝ 

καί τήν μικρούλα — 
φαινόμενον

ΣΥΜΠΙΛ 
ΤΖΕΗΣΟΝ

H ΜίΓίΛΗ BVHA
Ή συγκινητική Ιστορία 
ένός φλογερού έρωτος 
πού προσκρούει σ’ ένα 
άνυπέρβλητο έμπόδιο — 
τήν θέσιν ένός άνδρός — 
στόν όποιον τίθεται τό 
δίλημμα τής έκλογής 
μεταξύ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

καί ΚΑΡΔΙΑΣ

AMCk ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ όΗ/ΛΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΟΥ 
ΒΙΑΧΕΑΛΛ ΝΤΗΤΕΡΑΕ 

πού έσκηνοθέτησε τό άριστούργημα ΕΜΙΛ ΖΟΛΑ

Π APAFQFH—ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS
HELLAS A. E


