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I ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

Έτησία........Δρ. 100.—
Έξάμηνος... » 60.—
Τρίμηνος... » 30.—

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

31 I
ΕΞΠΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ

Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ ▼
Αί ουνδρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται ,

ΕΤΟΣ Ι0ΟΝ ΑΡΙΘ. I (305)
✓ !<> ι,ΐ! >r

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥβΥΝΣΙΣ

ΚΑΤΙΜΑ Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γραφεία: ‘Οδός ΣΟΚΡΑΤΟΥΣ άριθ. 30 

ΤΗ \ΕΦΩΝΑ 22-560 χαί 24-558

Ό στϊχος.. .Δρ. 10.— 
Ήσελίς.... » 1000.— 

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

’Ιδιαίτερα!, συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΧ. 5
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ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΦΙΛΜ ΤΟΥ 1932
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ TOY “PER PEUTSCHE,,

Όπως κάθε χρόνο, έτσι κΓ εφέτος ή μεγάλη κινηματο
γραφική έφημερίς τοΰ Βερολίνου «Der Deutsche» προε- 
κήρυξε διαγωνισμόν μέ θέμα «ποιον τό καλλίτερον φιλμ 
πού προεβλήθη κατά τό 1932», ιίς τό όποιον έκλήθησαν νά 
λάβουν μέρος όλοι οί ειδικοί (κριτικοί, καλλιτέχναι, διευθυν- 
ταί εταιριών, λόγιοι, σκηνοθέται κτλ.) τών διαφόρων κρατών.

Ιον) Μελό (ψήφοι 47) έκδοσις γερμανική μέ τήν Έλίζα- 
μπετ Μπέργκερ και τόν Ρούντολφ Φόρστερ.

2ον) Ξύλινοι Σταυροί (ψήφοι 37).
3ον) Γκράντ Ότέλ (ψήφοι 36). *
4ον) Τό Εξπρές τής Σαγκάης (ψ. 33).
5ον) Εις ήμά: ή ελευθερία (ψ 31).
6ον) Σουζάν Λενόξ (ψ. 29).
7ον) The Champ (ψ. 26).
8ον) Movie Crazy (ψ. 25).
9ον) Scarface (ψ. 23).

ΙΟον) Γιόρκ (ψ. 23).
Έν τούτοκ οΰσιοστικώς ώς πρώτον έρχεται τό «Παρ

θένες μέ στολή», τό όποιον έλαβε ψήφους 52, άλλα λόγφ 
τοΰ ότι καί κατά τό παρελθόν έτος ήλθε πρώτον, δΓ αυτό 
τίθεται εκτός συναγωνισμού.

’Ακολουθούν τά φιλμ:
11 ον) Milter Schulze gegen Alle.
12ov) Τό τραγούδι μιδς νύχτας.
13ον) Μάτα-Χάρι.
14ον) Τό Γαλάζιο φώς,
15ον) Συννεφοκαταιγίδες.
16ον) Πύργος στή Σελήνη.
17ον) Δόκτωρ Τζέκυλλ καί Μίστερ Χάϊντ.
18ον) Κογκορίλλα.
19ον) Poil de Carotte.
20ον) Κική.
21ον)Ό άνθρωπος πού έσκότωσα.
22ον) Ξανθή ’Αφροδίτη.
23ον) Φέρτην πίσω ζωντανή.
24ον) Τά πέτρινα θαύματα τοΰ Νάουμπουργκ.
καί 25ον) Ή Γκίττα χαρίζει τήν καρδιά της.
’Από τό δέκα πρώτα 6 είναι άμερικαν κής παραγωγής, 

2 γερμανικής καί 2 γαλλικής.
Δυστυχώς έκ τούτων μόνοι οί «Ξύλινοι Σταυροί» προε- 

βλήθησαν εφέτος είς τάς ’Αθήνας καί δή την τελευταίαν 
μόλις εβδομάδα τοΰ έτους, οπότε δέν ήτο πλέον δυνατόν 
νά ληφθοΰν ύπ’ δψιν. ΔΓ αυτό καί ό «Κ. Ά.» άπήντησε 
διά τοΰ συνεργάτου αύτοΰ κ. Παπαμιχάλη δτι κατά τό 1932 
δέν προεβλήθη κανένα φιλμ άξιον ιδιαιτέρας μνείας. ’Εάν 
δμως πρέπει πάντως νά όρισθή έν,τότε αυτό είναι τό «Παρ
θένες μέ στολή» ώς καλλιτεχνική επιτυχία καί τό «Μάτα- 
Χάρι» ως εμπορική.

* Σημειωτέον δτι τό «Γκράντ Ότέλ» δέν προεβλή-θη άκόμη είς 
τήν Γερμανίαν.

ΜΕΡΙΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ό Μπενίτο Μουσσολίνι ι τό «Εναέριος Στόλος».
Ή Κινηματογραφική ’Ακαδημία τον Χόλλνγουντ ι Καλ- 

λιτέρα ήθοποιός ή “Ελλιν Χαίης (τό έγκλημα τής Μαντελόν 
Γκλωντέ). Καλλίτερος ήθοποιός Φρίντοιχ Μαρς (Δρ Τζέκυλλ 
καί Μίστερ Χάϊντ). Καλλίτερος σκηνοθέτες Φράγκ Μπορ- 
ζάζ (Τό κακό κορίτσι). Καλλίτερος όπερατέρ Λή Τσάρμες 
(τό 'Εξπρές τής Σαγκάης). Καλλίτερο σενάριο Φράνσις 
Μάριον (The Champ). Καλλιτέρα παραγωγή Μετρό-Γκόλ- 
ντουϊν-Μάγερ (Γκράντ Ότέλ).

Ό Άντρε Μωρουά ι «Ό Δρόμος τής ζωής».
Ό Πώλ Μοράν ι «Παρθένες μέ στολή».
Ή Γκίτα ‘ Αλπαρ, ή Καμίλλη Χόρν, ό Χαίκς Ρήμαν, 

ή "Αλλα Ναξίμοβα. ή Μαίρη Γκλόρν, ό Άλλεν Χαίης καί 
ό Γκονσταφ Φρέλιχ συμφωνούν μέ τόν ανωτέρω.

Ό Όσκαρ Χτράονς δίδει τήν προτίμησίν του εις τό 
«Παπρίκα», πού θά ίδωμεν λίαν προσεχώς κοί είς τήν πό- 
λιν μας.

Ό Κόνρατ Φάϊτ προτιιιά τό «Μελό» διά τήν θαυμαστήν 
ύπόκρισιν τής Μπέργκερ. Τό ίδιο καί ό Πάουλ "Οττο.

'Η Ντόλλυ Χάαζ ι «Πύργος στή Σελήνη» καί »Τσάμπ*.
Ή Ρόζα Βαλέττι τήν «Ξανθή ’Αφροδίτη». Μσζί της 

συμφωνεί καί ή Σαρλότ "Αντερ. Ή "Αστα Νίλοεν δέν δι
στάζει νά έζλέξη τό «Είς ήιιάς ή ελευθερία» τοΰ Ρ·νέ Κλαίρ.

Ό Άλμπέτρο Καβαλκάντι: «’Αγάπα με αύτό τό βράδυ». 
Ό Κάρλ Ντρέγερ «Ή Ξανθή ’Αφροδίτη» καί τό «Κογκο
ρίλλα». Ό Κάρλ Φρόνντ «The Champ». Ό Δουΐ Μίλε- 
στον «Παρθένες μέ στολή». Ό γηραιός maitr Γκρίφφιϋ· 
«Δυό καρδιές σ’ ένα βάλς». ‘Ο Ρόναλντ Κόλμαν «Τό Συνέ
δρων χορεύει». Τό ίδιο καί ό Πάουλ Βέγγενερ. Ό Τζών 
Κρόνγουελ «Είς ημάς ή ελευθερία».Ό Φρίντρικ Χολλάεντερ 
«Παρθένες μέ στολή». Τήν ιδίαν προτίμησίν εκφράζει καί 
ό δόκτωρ Τξοάνες Γκοντερ. Ό Ζέζα φόν Μπόλβαρυ «The 
Champ» τόσον διά τήν ώροίαν ύπόθεσίν του όσον καί διά 
τό έξαιρετικό παίξιμο τοΰ Οΰάλλας Μπήρρυ καί τοΰ Τζαίκυ 
Κοΰπερ.

Άς έκλέξωμεν καί μερικός γνώμσς τών διεθνών κριτικών.
Ό G. F. Salmony : «Τό Έξπρέςς τής Σαγκάης», «Με

λό» καί «Πύργος στή Σελήνη».
Ό Knud Gantzel: «Παρθένες μέ στολή».
Ό Πάουλ Χόλτ (Λονδϊνον): Τό «Μ» τοΰ Φρίτς Λάγκ. 
Ό Δρ Χάνς Βόλλεγκερ (Lichtbildbiihne) τό «Μελό».
Ό Γκεόρχ Χέρζμπεργκ (Film-Kurier) : «Τό Γαλάζιο 

φώς» μέ τήν Λένι Ρίφενσταλ.
Τό περιοδικόν «Revue Suisse de Cinema*  τήςΛωζάννης: 

«Είς ήμρς ή έλευθερία».
Ό L. Durhot τοΰ «Cine-Journal» τών Παρισίων : Είς 

ήμά; ή έλευθερία».
Ό Νέστωρ Κάσβαν (Βόυκουρέστι) «Παρθένες μέ στολή».

Ό Ρενε Λέχμαν (Pour vous) : «Παρθένες μέ στολή».
Ό Βιον. ΙΙαπαμιχάλης (Κινηματογραφικός Άστήρ») 

«Παρθένες μέ στολή». .
Ό Ζάν Βιντάλ(Ροητ Vous) : Παρθένες με στολή».
Ό Μαρσελ Καρνέ (Cine Magazine): Είς ημάς ή έλευ- 

^Ό Fernando Mendez-Leite («Cinema» Μαδρίτης): «Το 
’Εξπρές τής Σαγκάης»·

Ό Don J. Freixes Sauri («Arte y Cmematografia» 
Βαρκελώνης) «Ή δπερα τών 4 λεπτών» τού Πάμπστ».

Ό Χίρμπερ Θόμπσον (Film Weekly Λονδίνου): «Παρ
θένες μέ στολή».

Ό Κλάρενς Ούΐνταεστερ (Film Pictorial Λονδίνου) : 
«Παρθένες μέ στολή».

Ό Τζάκ Έλίκοατ (The Film Daily - Νεα Ύορκη) 
«Γκράντ Ότέλ».

Ό II. Χάρισαν (Harison Report’s, - Νέα Ύορκη) 
«Γκράντ Ότέλ».

Ό Νορμπερ Λάσκ (Picture Play Magazine Χολλυ- 
γουντ) : «Παρθένες μέ στολή».

Ό Ονέλφορτ Μπήτον (Hollywood Spectactor): «Εις 
ημάς ή έλευθερία». , r

Ό Ταμάρ Λέϊν (Film Mercury Χόλλυγουντ) : «Είς η
μάς ή έλευθερία».

Ό Ραίκ Λίβις (Canadian Mornig Picture Digest Κα
ναδά) : «Γκράντ ’Οτέλ».

Ό Κ. Γκόοε (Filmland Καλκούττας) : «Δόττωρ Τζέ
κυλλ καί Μίστερ Χάϊντ» μέ τόν Φρίντρικ Μάρς

Ό Ρίτσαρ Ov<»rrj(New York Herald Tribune, Νέας 
Ύόρκης) : «Παρθένες μέ στολή». Τό ίδιο κ·»ί ό Ράμπ Ρήλ 
τοΰ «Chicago Evening American τοΰ Σικάγου καί ό 
Καΐντ Κάμεραν τού «New York Daily News». Καί διά 
νά τελειώνωμεν ό Erwin Gepard τοΰ «Der Deutsche» α
πό τά Γερμανικά 1) ’Αδύνατη αγάπη. 2) Μελό 3) Παιγνιδί- 
σματα φωτός τοΰ Μοχόλυ - Νάγκυ. 4) Mieter Schulze 
gegen Alle. 5) Ό άνθρωπος χωρίς όνομα. 6) Πέτερ Βόσς 
ό εκατομμυριούχος λωποδύτης καί 7) Ή Γκίτια χαρίζει 
τήν καρδιά της.

’Από τά Αμερικανικά : 1) Γκρέτα Γκάρμπο στό «Σου
ζάν Λενόξ» 2) 'Αμερικανική Τραγωδία 3) Champ 4) Ό 
Άνθρωπος ποΰ έσκότωσα 5) Συννεφοκαταιγίδες.

Άπό τά γαλλικά : 1) Ξύλινοι Σταυροί, 2) Είς ημάς ή 
Έλευθερία 3) Βαμπίρ, καί 4) Μαμζέλ Νιτούς.

Η ΡΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΙΑ ΤΑ ΕΤΗ -1933, 1934 ΚΑΙ 4935

Ή ειδική υπηρεσία τοΰ Έπιτροπάτου τών Κα
λών Τεχνών τής Ρωσσίας κατήρτισε τό πρόγραμμα 
τής βωσσικής κινηματογραφικής παραγωγής διά τά 
ετη 1933 —1934—καί 1935.

Ουτω τά «γυρισθησόμενα» κατά τά τρία προσεχή 
ετη ρωσσικά φιλμ θά άνέλθουν έν συνόλφ είς δια
κόσια τεσσαράκοντα, εξαιρέσει τών φιλμ μικρού 
μήκους τών οποίων δ αριθμός παραμένει ακαθόριστος.

Μέση τιμή κόστους ενός έκαστου τών ανωτέρω 
φιλμ ώρίσθη 430.000 χρυσά ρούβλια ήτοι 37 εκα
τομμύρια περίπου δραχμών.

Αί υποθέσεις τών φιλμ θά είναι καθαρώς καλλι
τεχνικά! δέν θά άφίστανται δμως τοΰ γενικού εκ
παιδευτικού καί μορφωτικού προγράμματος τού 
Χβθοριζομένου υπό τών αρχών τού κρατούντος έν 
Ρωσσίφ κοινωνικού καθεστώτος.

Η ΚΛΑΡΑ ΜΠΟΟΥ ΘΑ ΤΑΞΕΙΔΕΥΣΗ
Η Κλάρα Μπόου έπιχειρεϊ προσεχώς μττά τοΰ συζύ

γου της, ταξείδιον είς Ευρώπην.

ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝ

5

ev»

νίόόσεαν). — 
εται πλη- 

ί*τόν  ναυά- 
Q Χόλ-

ΒΕΡΟΛΙΝοΝ, Ι4 Ίανουκρίου. ( 
'Αγγέλλεται έχ Νέας Ύόρκης. ότι πρ 
ρες τό οικονομικόν ώς καί τό καλλι 
γιον τών κινηματογραφικών έπιχειρή 
λυγουντ.

Σχετικόν άρθρον δημοσιεύει είς τό ___
τών Παρισίων, ό γαλλος κριτικός κινητατο^ραφικών 
έργων Λούϊ Πόε. ‘Ο γαλλος κριτικός προβλέπει τήν 
κατάρρευσιν εντός εξαμήνου, τονίζει δέ οτι αϋτη 
θα ϋπερβή εις έκτασιν,τήν χρεωκοπίαν τοΰ Κρόϋγερ.

ΗΤΑΝ Μ I A <t> Ο Ρ A . . . .

Ή μεγάλη καλλιτέχνις Γκαμπύ Μορλαί, παρ’ 
δλον ποΰ τό θέατρον δέν τής αφήνει διαθέσιμον 
χρόνον, κατορθώνει έν τούτοις νά «γυρίζη» περί 
τά τρία φιλμ τό έτος.

Οϋτω μετά τό «Όριάν» καί τό «Μελό» ποΰ 
«έγύρισεν» έφέτος πρόκειται νά πρωταγωνιστήση 
καί είς τό νέον φιλμ τοΰ Λεόνς Περρέ «Ήταν μιά 
φορά.,.». Τό σενάριο οφείλεται είς τόν γνωστόν 
συγγραφέα Φρανσουά ντε Κρουασσέ καί τό φιλμ 
θά «γυρισθή» διά λογαριασμόν τής εταιρίας «Pa- 
the-Natan».

ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ Η ΤΥΧΗ
/ΛΙΑΧ ΚΙΝΗ/*\ΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ2  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΒΕΡΟΛ1ΝΟΝ, Δεκέμβριος.—'Αγγέλλεται έκ Παρισίων, 
ότι ζωηρά άνησυχίσ κρατεί έκεϊ περί τής τύχης κινηματο
γραφικής αποστολή;, ήτις άνεχώρησε περί τά τέλη τοΰ 
παρελθόντος μηνάς έκ τών νήσων τοΰ Πρασίνου ’Ακρω
τηρίου διά τής θαλαμηγού «Σίτο», ήτις ανήκει είς τόν 
γνωστόν τραπεζίτην Ρότσιλδ, διά τόν ’Αμαζόνειον, όπου 
έπρόκειτο νά «γυριοθή» μία ταινία υπό τόν τίτλον *’Ανα- 
κόντα». ‘Η θαλαμηγός είχε καύσιμον ύλην διά δέκα μόνον 
ημέρας, φαίνεται δέ ότι αΰτη κατέστη ήδη έρμαιον τών 
κυμάτων μέ κατεστραμμένον μάλιστα τόν ασύρματον διότι 
δέν έξέπεμψε τό σήμα τοΰ κινδύνου. Δέν θεωρείται απί
θανος καί ό καταποντισμός τοΰ πλοίου μεθ’ όλων τών 
έπιβαινόντων. Τό πλοϊον έφερε πλήρωμα είκοσι άνδρών.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Μ. Κατωγυρίτης Κηφισιά
Κ. Κατσιος Καβάλλα
Π. Χατζηανδρέου Μυτιλήνη 
Μέτρο Γκόλντουϊν Θεσσαλονίκη 
Μιχ. Μιχαηλίδης Άλεξ)πολις 
Θάλεια Ραφανίδου » 
Ζ. Παπαδόπουλος Λευκωσία 
Ν. Μαστέλλος Κόρινθος
Αδελ. Γιαμαλίδη Πε.ραιεύς

Άναστ. Πακόπουλος Ναύπλιον 
Γ. Τσαντίλας Κόρινθος
Π. Ξενάτος ’Αθήνα»
Ί. Μαργουλής »
Π. Κανελλόπουλος »
Cine Radio “
Ίωάννου καί Μάλλης ”
Σ. Μαλλάχ Θεσ)νίκη
Κιν. Χάϊ-Λάϊφ Πειραια
Σ. Πετρόπουλος Κέρκυρα
Φ. Φίνος ’Αθήναι
Ί. Φωκαεύς Μυτιλήνη
’Ολύμπια Φιλμ ’Αθήναι

1-10-932 μέχρι 30- 9-933
1-11-932 » 30-10-933
1-10-932 »
1-10-932 »
1-12-932 »
1-12 932 »
1-11-932 »
1- 1 933 »
1- 1 933
1- 1-933 »
1-11-932 »
1- 1-933 »
1- 1-933 »
1- 1-933 »
1- 1 933 »
1- 1-933 »
1- 1-933 »
1- 1-933 »
1- 1-933 >>
1- 1-933 »
1-10-932 »
1- 1-933 »

30- 9-933 
30- 9-933 
30-11-933 
30-11-933 
30 10-933 
ΡΟ-12 933 
30 12-933 
30-12-923 
30-10-933 
30-12-933 
30-12-933 
30-12-933 
30-12-933 
30-12-933 
30-12-933 
80-12-933 
30-12-933 
30-12-933 
30- 9-933 
30-12-933



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
e ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

KPISEIS ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ

ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Νέος χρόνος εύρίσκεται ήδη ante portas, έτοι
μος νά είσέλθη κι’ αυτός με τήν σειρά του, για νά 
διαδεχθή τον παληό, κακόμοιρο συνάδελφό του. Ένας 
καινούργιος, δηλαδή, ογκόλιθος φέρεται και πάλι 
προς τό μέρος μας, για νά κυλίση έπειτα καί τού
τος, αφού νοιώσουμε δμως βαρεία πρώτα τήν κα- 
ταθλιπτική του τήν πίεσι, μέσα στήν άβυσσο τής 
αιωνιότητας. Καί διερωτώμεθα : Άρά γε τό άνα 
τέλλον αύριο τί απογοητεύσεις ή τί χάρες μας επι
φυλάσσει ; Κ’ έτσι λησμονώντας προς στιγμή τούς 
μόχθους καί τούς πόνους τού θαμπού χθες, στρέφο
με έταστικά τό βλέμμα προς τό αβέβαιο μέλλον, 
ένφ νοιώθουμε μιαν άμυδρή ελπίδα νά ύποφώσκη 
μέσα στήν καρδιά μας.

Ή πραγματικότης δμως είναι στυγνή. Τά πνεύ
ματα τριγύρω μας κοχλάζουν, οι γρόνθοι συσφίγ- 
γονται απειλητικά καί ανυψώνονται, τά στόματα 
θορυβωδώς μεμψιμοιροΰν. Ή ανεργία, τής οποίας 
τό κύμα ογκώνεται καθημερινώς τρομακτικά, ή πεί
να, πού περιφέρει παντού τό φρικτό της τό φάσμα 
κ’ ή ταπεινή καί μικροΛογη έκμετάλλευσι τών κατα- 
πιεζομένων από τούς δυνατούς, θ’ άποτελέσουν, στο
χαζόμαστε, τό έναυσμα ενός νέου πολέμου, πολέμου 
γενικού, πού θά έχη πιά ως αντικείμενο δχι τήν αρ
παγή καί τήν κατίσχυσι, αλλά τήν έμπέδωσι τής 
κοινωνικής ισότητος καί τής πλήρους αλληλεγγύης. 
Άντιλαμβανώμεθα δτι περνούμε μιά εποχή μεταβα
τική, δτι ζοΰμε σε καιρούς πού εγκυμονούν ριζικές 
αλλαγές κι’ δτι οί βιωτικοί δροι κ’ οί σημερινές 
συνθήκες θά μεταβληθούν. Τό έδαφος τό αίσθανώ- 
μεθα νά σείεται κι’ αρχίσαμε νά διακρίνουμε ήδη 
ένα μεγάλο σκούρο παραπέτασμα, πού θά πέση, λέμε, 
άνάιιεσα στήν παληά καί τήν νέα μας ζωή, γιά νά 
καλύψη, μιά γιά πάντα, τό μαύρο παρελθόν μας. 
Κ’ έτσι, άπαντέχοντας τήν μοιραία, τήν αναπόφευ
κτη μετατροπή, ώπλιστήκαμε μέ ύπομονητικότητα 
κ’ επιμονή καί ακουμπισμένοι επάνω στά ψηλά πα
ράθυρά μας περιμένουμε ν’ άντικρύσουμε—ποιος 
ξέρει πότε! — τήν μνατολή, μέσα από τά βάθη, τών 
πρόσχαρων δεσμών τού νέου φωτός, τών εκτυφλω
τικών ακτινών τού άνεσπέρου σέλαος.........

* *
Ή οικονομική αυτή δυσπραγία δέν ήταν δυνατό 

ν’ άφίση, βέβαια, ανεπηρέαστη καί τήν παγκόσμιο 
κινηματογραφική αγορά. Ό αριθμός τής παραγω
γής τών κατ’ έτος ταινιών ήλαττώθη, οί μυθικοί 
μισθοί τών καλλιτεχνών περιεκόπησαν κ’ οί κινημα
τογραφικές εταιρείες περιώρισαν, δλες σχεδόν, στό 
ελάχιστο τά διάφορα έξοδά των. ’Εδώ στήν Ελλάδα, 
δπου, ακόμα, εύρίσκεται στό κατακόρυφό της κ’ ή 
νομισματική διαφορά, παρ’ ολίγο νά παρέλυε σχεδόν

Αρθρο κ. ΛΟΡΟΥ ΦΑΝΤΑΖΗ
τελείως καί τό εμπόριο ταινιών. Οί διευθυνταί τών 
κινηματογραφικών μας επιχειρήσεων δέν είναι εις 
θέσι, φυσικά, νά διαθέτουν τά μεγάλα, πραγματι- 
κώς, χρηματικά ποσά πού οί ξένες εταιρείες απαιτούν 
διά τήν πώλησιντών έργων των. Καί τοιουτοτρό
πως προβαίνουν—καί εν τφ δικαίφ των—στήν 
προμήθεια άναξιολόγων φίλμ. Καμμιά ελληνική κι
νηματογραφική έπιχείρησι δέν μπορεί νά καυχηθή 
δτι έχει τήν δύναμι ν’ άντιπαλαίση νικηφόρως 
εναντίον τών οικονομικών σκοπέλων, απεναντίας δέ 
δλοι οί ειδικοί άποφαίνονται δτι, αν καί τό κράτος 
δέν τύχη οπωσδήποτε αρωγό, ή απόλυτη χρεωκοπία 
τις αναμένει. Οί περισσότερες αίθουσες, προς τής 
άλλοις, προβολής φίλμ, δέν κατορθώνουν νά προ- 
σελκύσουν ικανό αριθμό θεατών, ένφ, άφ’ ετέρου, 
ή καταθλιπτική κρατική φορολογία επιβαρύνει, 
δυσβαστάκτως, τά ταμεία των. Ποιο θά είναι, συ
νεπώς, τό προσεχές μέλλον τών εγχωρίων εταιρειών 
έκμεταλλεύσεως ταινιών ; Πού βαίνουν; Τί ή τύχη 
επιφυλάσσει γι’ αυτές; Κανείς δέν μπορεί νά δώση 
επάνω σ' δλα αυτά τά ερωτήματα, μιάν οίανδήποτε 
θετική άπάντησι. Καί μόνο, εν προκειμένφ, ό χρό
νος θά μάς διαφώτιση σχετικώς.

’Αλλά δέν άτόνισε μονάχα ή έξωθεν εισαγωγή 
ταινιών, παρά καί ή εδώ παραγωγή των. Μέχρι τής 
στιγμής δέν άνηγγέλθη, τουλάχιστο, νέα κινηματο
γραφική πραγματοποίησι. Ή «Άκροπόλ - Φίλμ», 
τού θεατρικού επιχειρηματία κ. Μακέδου, γι’ αγνώ
στους, προς εμάς λόγους διελύθη καί ό κ. Γαζιά- 
δης τής «Ντάγκ-φίλμ», αίτ.ώμενος τό κράτος, δέν 
επιχειρεί πλέον, δπως διατείνεται, νά «γυρίση» κι
νηματογραφικόν έργο. Άδεσπότως μόνο διαδίδεται 
—καί άνεγράφη καί σέ ώρισμένες πρωινές εφημε
ρίδες—δτι δ δπερατέρ κ. Μεραβίδης πραγματοποιεί 
φίλμ, φέρον τον τίτλο «Πρίγκηψ τών αλητών», επί 
σεναρίου, τού κ. Λάσκου καί μέ πρωταγωνιστάς 
τον κ. Κ. Σπαθόπουλο καί τήν Δδα Ρ. Ροζάν καθώς 
καί ή «’Ολύμπια - Φίλμ», πού θά τιτλοφορή τό έρ
γο της «Mater Dolorossa» καί πού θά έχη ώς 
πρωταγωνίστρια τήν κ. Μ. Θεοχάρη. Δέν ξέρομε 
αν καί κατά πόσο οί ειδήσεις αυτές ενέχουν δόσι 
αλήθειας, πάντως διατυπώνομε τήν ευχή, νά μή 
μάς παρασχεθή καί πάλι ή αφορμή νά στηλιτεύ- 
σουμε τούς εγχωρίους παραγωγούς.

Τό γεγονός είναι δτι ό νέος χρόνος προβαίνει προς 
εμάς αμείλικτος καί σκυθρωπός, παρέχών σοβαρώς 
τούς φόβους έπιδεινώσεως μάλλον, παρά βελτιώσεως 
τής καταστάσεως..........

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΟΜΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΑΝ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΓΚΡΑΝΤ ΟΤΕΛ

Μία άπό τάς πλέον επιτυχείς ταινίας τής 'Εται
ρίας «Μέτρο-Γκόλντουϊν-Μάγιερ», φημιζομένης Άλ
λως τε διά τάς κολοσσιαίας επιτυχίας της, είναι καί 
τό «Γκράντ Ότέλ», ταινία ή οποία έλαβεν εφέτος 
πρώτον βραβείον υπό τής 'Αμερικανικής ’Ακαδη
μίας τον Κινηματογράφον και ή οποία επωνομά- 
σβη «Ταινία τών’Αστέρων» διότι πρωταγωνιστούν 
εις αυτήν δλοι οι περιφημότεροι «αστέρες» τής «Μέ
τρο- Γκόλντονϊν», μεταξύ τών οποίων ή Ι’κρέτα Γκάρ- 
μπο, ή Τζώαν Κράονφορντ, δ Τζών Μπάρρυμονρ, ό 
Οΰάλλας Μπνρρυ καί ό Λαΐονελ Μπάρρυμονρ.

Ή «Μέτρο-Γκόλντονϊν-Μάγιερ» με σκοπόν τήν 
άνάδειξιν μερικών τών άστέρων, προεκήρυξε ενα με
γάλου διεβνή διαγωνισμόν όμοιότητος τών πρω 
ταγωνιστούντων ’Αστέρων τοϋ Γκράντ Οτέλ εις 
δλα τά κράτη τής Ενρώπης, άναβέσασα τήν διεξα
γωγήν αντοϋ εις τήν Ελλάδα, εις τήν εφημερίδα 
'Ελληνικόν Μέλλον.

Κάβε κορίτσι καί κάβε νέος που μοιάζει μεευα 
άπό τά πρωτσεγωνιστοϋντα πρόσωπα καί έπιβνμεϊ 
νά μετάσχη εις τόν διαγωνισμόν, καλείται νά άπο- 
στείλη μίαν φωτογραφίαν του είς τάς κατά τόπους 
έπιτροπάς. Είς κάβε μέρος τον κόσμον, βά γίνη 
μία προκριματική έκλογή καί βά εκλεγούν τρία κο
ρίτσια καί δύο νέοι, πού συγκεντρώνουν τάς μεγα- 
λυτέρας ομοιότητας προς τούς πρωταγωνιστονντας 
«αστέρας» τον Γκράντ Ότέλ. "Ολοι οί εκλεγησόμενοι, 
βά συγκεντρωβονν, είς ημέραν καβορισβησομένην, 
είς τό Παρίσι, δπον βά γίνη ή τελική εκλογή. Τά 
πεντε πρόσωπα, τά όποια βά εκλεγούν τελικώς ώς 
σωσίαι τών πέντε πρωταγωνιστών τής ταινίας, υπάρ
χει πιβανότης, νά προσληφβονν καί νά παίζουν είς 
ταινίας τής «Μέτρο-Γκόλντονϊν-Μάγιερ», συγχρόνως 
δε καί νά κάνουν ενα βαυμάσιο ταξείδι, εντελώς δω
ρεάν, είς τήν Γαλλίαν, ’Ισπανίαν καί Βέλγιον.

Ο τελικός διαγωνισμός βέλει διενεργηβή είς τό 
πολυτελέστερου ξενοδοχείου τών ΙΙαρισίωυ « Κλάριτζ».

Οί ένδιαφερόμενοι λοιπόν δύναται νά παρακολον- 
βουν τάς λεπτομέρειας τον πρωτοτύπου καί ένδιαφέ 
ροντος αυτόν διαγωνισμόν είς τήν έφημερίδα Ελ
ληνικόν Μέλλον.

•’ΓΥΡΙΖΕΤΑΙ,, Η ΛΑΙΝΤΗ
ΕΙς τά μοντέρνα στούντιο τής «Μέτρο·Γκόλντουϊν-Μά- 

γιερ» «γυρίζεται» ύπό τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τοΰ γνω
στού σκηνοθέτου Τσάρλς Μπραμπύν ή «Λαίντη» μέ πρωτα
γωνιστής τούς Ίρέν Ντεσίν καί Φίλιπς Χόλμς. Τό σενάριο 
τής ταινίας είναι παρμένο άπό τό ομώνυμον θεατρικόν έρ
γο» τού Μάρτιν Μπράουν. Ή «Λαίντη» είχε «γυρισθή» καί 
ω, βωβή ταινία μέ πρωταγωνίστριαν τήν Νόρμα Τολματζ 
προεβλήθη δέ καί έν Έλλάδι ά ό τοϋ κινηματοθεάτρου 
•Μοντιάλ» προ έξαετίας, ύπό τόν τίτλον «Ή γυναίκα τής 
ταβέρνας».

0 ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗΣ
ΡΟΜΠΕΡΤ ΣΤΟΛΤΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ

Ό διάσημος Γερμανός σκηνοθέτης Τσέζα φόν Μπολ- 
βαρύ («Δυό καρδιές σ’ ένα «βαλς», « Δέν θέλω νά ξέρω ποιός 
είσαι» κ τ.λ ) καί ό περίφημος μουσικοσυνθέτες ‘Ρόμπερτ 
Στόλτς (Δυό καρδιές σ’ ένα βάλς·, «Δέν θέλω νά ξέρω 
ποιός είσαι, κ.τ.λ.) υπέγραψαν μακροχρόνιον συμβόλαιον 
μετά τής αμερικανικής Κινηματογραφικής 'Εταιρίας «Μέ- 
τρο-Γκόλντουϊν-Μαγιερ» διά νά πραγματοποιήσουν ολόκλη
ρον σειράν γνωστών όπερεττών.

Ώς πρώτη πραγματοποιουμένη, πιθανώς, ταινία, φέρε
ται ή «Ζωντοχήρα > μέ πρωταγωνίστριαν τήν γνωστήν Γερ
μανίδα καλλιτέχνιδα Σαρλόττε Σούζα.

Ό Μπόλβαρυ και ό Στόλτς οφείλουν νά εύρίσκωνται εις 
τό Χόλλυγουντ κατά τά τέλη Ίανουαρίου τοϋ προσεχούς 
έ'τους.

Ο ΖΕΣΕ ΛΑΣΚΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΤΗΣ ΦΟΞ,
Ό Ζέσε Λάσκυ άλλοτε εκ τών διευθυντών τής 

«Παραμάουντ» προσελήφθη τελευταίως . ώς σκηνο
θέτης είς τήν «Φόξ-Φίλμ».

Τό πρώτον έργον τού οποίου τό «γύρισμα» διά 
λογαριασμόν τής «Φόξ-Φίλμ» άνέλαβεν ό Λάσκυ, είνε 
τό Zoo in Budapest ενα φίλμ μέ ύπόθεσιν καθα- 
ρώς αμερικανικήν θά ντουμπλαρισθή δμως καί εις 
διαφόρους άλλας γλώσσας.

Η ΑΣΤΑ ΝΙΛΣΕΝ
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ

Ή παλαίμαχος Δανίς καλλιτέχνις Άστα Νίλσεν, ή 
οποία θεωρείται μία άπό τάς μεγαλειτέρας καλλιτέχνιδας 
πού παρουσίασε μέχρι σήμερον ό κινηματογράφος καί ή 
οποία τόσας επιτυχίας είχε γνωρίσει πρό δεκαπενταετίας 
μέ σύντροφον τόν Ψιλάντερ, έπανέρχεται είς τήν αγαπη
μένη ν της τέχνην. Πρωταγωνιστεί είς τό νέον έργον τού 
"Ερικ Βάσνεκ «Κορίτσια άπό οικογένεια», καί έχει ώς 
συμπαίκτας τόν "Ερυ Μπό;, τόν Χάνς Ρήμαν, τόν Πόϊν- 
τνερ, τόν Φαλκεστάΐν καί τήν "Ελλεν Σουάνεκε.

Ο ΦΡΙΤΣ ΚΟΡΤΝΕΡ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
Ό μεγάλος γερμανός καλλιτέχνης Φρίτς Κόρτνερ γνω

στός είς τάς ’Αθήνας άπό τούς «Αδελφούς Καραμαζώφ» 
καί τό «Ντρέϋφους» έγκαταλείπει πρός τό παρόν τήν η
θοποιίαν καί δοκιμάζει τήν αξίαν του ώς σκηνοθέτης. Δι
ευθύνει τό «γύρισμα» τού φίλμ «Διπλή άγάπη» μέ ερμη
νευτής τόν Βίλλυ Φόρστ καί τήν Ντόλλυ Χάας.

ΜΙΑ ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΑΡΑΒΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα έπερατώθη είς τά 

στούντιο «Νισεά Φίλμ» είς Σαίν-Λωρέν ντί-Βάρ τής 
Γαλλίας τό «γύρισμα» τής όμιλούσης αραβικής ται
νίας μέ τόν τίτλον Manage. Είς τό φίλμ αυτό παί
ζουν άποκλειστικώς αίγύπτιοι καλλιτέχναι έχοντες 
επί κεφαλής τήν αίγυπτίαν επίσης καλλιτέχνιδα Φατ- 
μά Ρουσδή διά τήν οποίαν δ γαλλικός τύπος δμιλεΐ 
μέ τάς κολακευτικωτέρας εκφράσεις.

Άπό τά λεγάμενα διά τό Manage φαίνεται δτι 
τούτο είνε αρκετά άξιόλογον καί θά σημειώση είς 
τάς μουσουλμανικός χώρας εξαιρετικήν επιτυχίαν.
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Μέχρι τοΰδε προεβλήθησαν έν Άθήναις 
al κατωτέρω ταινίαι των όποιων ή έμπορικότης κατέπληξεν :

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗ (Ζοζέ Μοχίκα) 

ΚΟΓΚΟΡΙΛΛΑΣ (τής Παρθένου Ζούγκλας) 

ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ!! (Τζόαν Μπένετ) 

Η ΠΑΡΘΕΝΑ... ΖΩΝΤΟΧΗΡΑ (Τζόαν Μπένετ) 

Η ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ 13 Γεκ...Λά,,ο 

ΣΩΠΑ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΣΟΠΑ (Γουώρνερ Μπάξτερ) 

ΤΡΑΝΖΑΤΛΑΝΤΙ Κ (Έδμον Λόβ) 

Σ A Ν Τ Ο Υ (Έδμον Λόβ) 

ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΓΥΝΗΙΚΗ ΜΟΥ (Άδόλφ Μανζοϋ) 

Η ΑΡΑΧΝΗ (Έδμον Λόβ)
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11) 01 ΛΠΗ^ΗΔΕΣ ΤΩΝ ΠΗΡΙΣΙΩΝ (Β. Μακλάγκλεν)

12) ΝΙΚΗΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ (Πέτζη Σάνον)

13) ΜΥΣΤΙΚΗ ΥΠ||ουώρνερ Μπάξτερ)

14) ΤΟ ΜΥΣΤΙ’Σ ΡΗΝΤΣ
15) 0 ΛΗΣΤΗ ΙΕΡΗΜΟΥ

Καί θά έπακολουδ^νίαι ΘΑΥΜΑΤΑ!

ίερο φιλμ ταΰ Αίώνος)

-- , ,______  ιοί—200 ’Επιτελείς πα
ραγωγής—15.000 H )ΟΟ Στρατι&ται — 8 ΟΟΟ 
Καραμπινοφόροι — 1. ( - 5.000 ΆοιδοΙ —50 
Τηλεβόλα καί Βλητο^ ΟΟΟ “Ανδρες μέ είδικήν 
στολήν — 4 Τραίνα μ I Άτμόπλοιον μεταγωγι
κόν—3 Τσέπελιν—20 α— 50 Ταξί—50 Αυτο
κίνητα πολυτελείας—Ανειον— 500 Χορευταί— 
1.000 Μουσικοί
Άναπαράστασις τοΰ T4? ΣΚΟΥΕΑΡ

» τοΰ 1» ΝΤΟΚΣ
» τής JfiroO ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
» τοΰ Σ^βΙΚΤΩΡΙΑΣ
» τοΰ Jf

ΚΑΒΑΛΚΑΔ
40 ΠρωταγωνισταΙ—*

Σηκνοθέτης ό ΦΡΑΓΚ AO ®S τιμηθείς ύπό τής Κι
νηματογραφικής Άκαι 
ΔΙΣ διά τοΰ άνωτάτον ^αλείον.

’Ηνωμένων Πολιτειών

Ή «ΦΟΞ ΦΙΛΜ» εχει άκόμη τά μοναδικά στον Κόσμο:

ΦΟΞ /ΆΟΥΒΙΤΟΝ ΝΙΟΥΣ - ΦΟΞ /ΆΟΥΒΙΤΟΝ /ΑΑΓΙ^Αί 
απ’ τον ιςοΣ/no - κωμωδίες μουβγ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΗ

£ <1

*1

Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΞ ΑΠ
Με τήν ΚΛΑΡΑ ΜΠΟΟΥ τήν δημιουργόν τοΰ ΣΕΞ ΑΠΗΐΓ^^ι 
διά τήν όποιαν ή ΕΛΙΝΟΡ ΓΚΛΗΝ έ'γρα-ψεν όλα τά Μυ- .1 
θιστορήματά της. Μέ τήν ΚΛ&ΡΑ ΜΠΟΟΥ ^ού άνεστά- 
τωσε τόν κόσμον μέ τής τρέλλες της καί τής...τσαχπινιές της! 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΠΑΡΙΣΙ, ΑΘΗΝΑΙ, εϊνε al πρώται πόλεις 
πού βχουν τήν εύτυχίαν νά ιδουν ΠΡΩΤΑΙ τήν ΠΡΩΤΗΝ 
νέαν ναινίαν τοΰ διάσημου Κιν)κοΰ Άστέρος, πού λάμπει 
μέ νήν Σεξαπηλικήν λάμφιν της στό Κιν)φικόν στερέωμα.

ΤΟ ΑΜΑΞΙ ΤΗΣ Α.ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ
Μέ τήν ΛΙΜΑΝ ΧΑΡΒΕ Υ — τοΰ Οϋγγρου Συγγραφέως 
ΑΤΤΙΛΑ ΦΟΝ ΟΡΜΠΟΚ.

Ο ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ
Μέ τόν ΖΟΖΕ ΜΟΧΙΚΑ τοΰ ηεριφήμου μυθιστορήμα
τος ΔΙΚ ΤΕΡΠΙΝ.

ί ΤΕΑΕΪΤΑΙΟΕ1I1P1S III IE TOS
Μέ τόν Σεβαλιέ της Νοτίου ’Αμερικής τόν περίφημον Άοι- 
δόν ΡΑΟΥΛ ΡΟΥΛΙΕΝ πού ακούσατε τό τραγούδι του 
MADAME στήν «ΠΑΡΘΕΝΑ ΖΩΝΤΟΧΗΡΑ»

ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ μέ τόν KA AIB ΜΠΡΟΥΚ κλπ.

/ηογΒίτοΝ - φο- /ννογΒίτοΝ rypnΑΤΙΑ ΤΟΥ ΦΟΞ
U ΒΙ ΤΑΦΟΝ και πλήθος Σιωπηλών Ταινιών.

ΦΟΞ ΦΙΛΜ
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ΝΥΧΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ
(’Ομιλούσα γερμανιστί) — Προεβλήθη εις to «Σπλέντιτ».

Υπάρχουν αστυνομικά έργα τά όποια παρά τήν συμβα
τικότητα τής ύποθέσεώς των καί τάς ύπερβολάς πού πε
ριέχουν, δύνανταί έν τούιοις νά συγκαταλεχθώσι μεταξύ 
τών κλασσικών έργων τού κινηματογράφου διότι μας περι
γράφουν τήν ψυχήν τού περιέργου εκείνου κόσμου τών 
καταγωγίων, τού γνωστού ύπό τό όνομα υπόκοσμος.

Παράδειγμα τό άρισιουργηματικό φιλμ τού Στέραπεργκ 
«Νύχτες Σικάγου·. ’Αλλά αυτά είναι εξαιρέσεις. Τά πλεΐ- 
στα αστυνομικά έργα δέν κάνουν τίποτε περισσότερον 
παρα προσπαθούν νά ικανοποιούν τά πλέον ταπεινά γο·- 
άτα τού κοινού. ΔΓ αυτό καί τά φίλμ τού είδους τούτου 
προβάλλονται ως επί τό πλεΐστον εις ειδικούς κινηιιατο- 
γραφους, τούς λαϊκούς λεγομένους, εις τούς οποίους συχ
νάζουν μονον οι θαυμαστοί τών περιπετειωδών έργων".

Τό «Νύχτες Μεγαλουπόλεως» (Die Draufgager) άνή- 
κει είς αυτήν τήν κατηγορίαν τών φιλμ καί ή προβολή του 
απο τής οθονης τοΰ_ αριστοκρατικού κινηματοθεάτρου 
«,Σπλέντιτ» δικαιολογείται μόνον λόγφ τών έορτών, οπότε 
εις τους κινηματογράφους συχνάζει καί μή τακτικόν κοι
νόν. Ο Αϊχμπεργκ αφού άνήγαγε τήν κινηματογραφικήν 
οπερετταν είς τό επίπεδον τό όποιον εύρίσκεται σήμερον 
(ποιος δεν ενθυμείται τήν «Αγνήν Σουζάνα» τήν «Τρελλή 
λολα» κ. α.) εγκατέλει ψε τό είδος αύιό διότι εΰρέθησαν 
μιμητοί του οΐ όποιοι τόν έφθασαν καί τόν ύπερέβ ιλλον, 
και εστράφη προς τά περιπετειώδη έργα, όπου δέν απαι
τούνται μεγάλα καλλιτεχνικά προσόντα καί όπου ή έπιτυ- 
χια είναι πολύ περισσότερον εύκολος. Τό «Νύχτες Μεγα
λουπόλεως» μά: ενθυμίζει υπερβολικά τό περυσινόν «Ποιος 
ο ένοχος;» τού ΐδίου σκηνοθέτου, υστερεί όμως τού
του απο αποψεως ύποθέσεως. Τό σενάριο είναι ανόητο 
μπερδεμένο καί έν γένει κατάλληλον μόνον διά πολύ άφε- 
λή παιδία. ν

’Εάν έξαιρέοη κανείς τήν σκηνήν τής θαλασσίας περί
πολου με την βενζινάκατον είς τόν όμιχλώδη λιμένα καί 
τήν νυκτερινήν, καταδιωςιν τού αυτοκινήτου άπό τήν ιιοτο- 
συκλετταν, αί οποϊαι είναι θαυμαστοί φωτογραφικοί επι
τυχία!, τό φίλμ δέν παρουσιάζει κανένα άλλο καλλιτεχνικόν 
ενδιαφέρονΌ Χάνς Άλμπερς, ειδικός πλέον είς ρόλους 
αστυνομικού, η Γκερντα Μάουρους καί ή συμπαθεστάτη 
Μαρθα Εγκερτ καταβάλλουν κάθε προσπάθειαν διά να 
κρατήσουν τό ενδιαφέρον μας.
„ Γενικώς πρόκειται περί μέτριας αξίας φίλμ, τό όποιον 
όμως δεν στερείται εμπορικών προσόντων. Είναι κατάλλη
λον δια το κοινόν πού άρέσκεται εις τάς περιπετείας καί 
τα μυστήρια. Β. Παπαμίχάλης '

ΣΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑ
Παραγωγή Προεβλήθη

«Μετρο-Γκολντουιν Μαγερ» είς τό «’Αττικόν»

,,,Τί> αύτ.° είς ϊί|ν “ΎΥ^ικήν έκδοσιν, μέ τόν Όΰ- 
αλλας Μπηρρυ ανεγνωρίσθη άπό τήν παγκόσιιιον κριτι
κήν ως^ ενα από τά δυνατότερα έργα πού παρήγαγε μέχρι 
τουοεο ομίλων κινηματογράφος.

Δια τήν γαλλικήν έκδοσιν πού είδαμε εις τό «’Αττικόν» 
δεν μπορεί νά έκφρασθή κανείσ μέ τόν ίδιον ένθουσια- 
σμογ. Πάντως παρα τάς άτελείας πού παρουσιάζει έκά- 
στοτε το φιλμ παραμένει ένα δυνατό δράμα, βαθε’ιά ψυ
χολογημένο, πρωτότυπο, μέ σκηνάς πρώτιστης τάξεως. Τό 
σενάριο μας διηγείται τήν ζωήν τών φυλακισμένων, τά 

όνειρα καί ιδανικά των, καί προσπαθεί νά άναλύση τήν 
ψυχήν τής, ειδικός ταύτης τάξεως. 'Υπάρχουν είς αυτό χα
ρακτήρες ολοζώντανοι, ανάγλυφοι. Ό Πάουλ Φέγιος δεικ
νύει μια συμπάθεια διά τά δυστυχή αυτά πλάσματα καί 
θελει να μάς απόδειξη ότι κάτω άπό τό φοβερό παρουσι- 
αστικο ενός κακούργου φωληάζει συχνά ή εύγενεστέρα 
ψυχή.

Άπό, τά- , τελειοτέρας σκηνάς τού φίλμ αξίζει νά άνα- 
φερθή η στάσις τών φυλακισμένων ή οποία πράγματι εις 
ρεαλισμόν καί κίνησιν είνε μοναδική.

Πρωταγωνιστώ είναι δ Σάρλ Μπουαγιέ, δ Άντρέ 
Μπερλέ, δ Άντρέ Μπυρζέρ. καί ή Μόνα Γκόγια.

Έκ τούτων περίφημος είναι ό πρώτος καί πολύ καλός 
ο Μπερλέ, είς τόν δυνατόν ρόλον τού Μπότς, οί λοιποί 
άνάξιοι λόγου, καί αύιό μοΰ φαίνεται ότι είναι τό πλέον 
κτυπητό μειονέκτημα τού φίλμ

Χό «Στά κάτεργα» ενταύθα δέν έσημείωσε τήν επιτυ
χίαν πού άνεμένετο. Αύτό μοΰ φαίνεται διι οφείλεται είς 
τό θέμα, πού δέν ενδιαφέρει πολύ τόν "Ελληνα θεατήν, 
και είς τό περιβάλλον, πού κατ’ άνάγκην είναι περιορι
σμένο, καί συνεπώς μονότονον καί δλίγον κουραστικόν.

Β. Παπαμίχάλης

ΤΟ ΑΓΡΙΟΚΟΡΙΤΣΟ
Παραγωγή «Φόξ» 

('Ομιλούσα αγγλιστί) Προεβλήθη είς τό «Παλλάς»

Ή Κλάρα Μπόου, μετά τό σκάνδαλόν της, τήν άσθέ- 
νειάν της,κα,ί εν τέλει τόν γάμον της, έπανέρχεται μέ τό 
έργον αύιό είς τόν κινηματογράφον, καί σημειώνει δμολο- 
γουμένως μίαν πολύ λαμπράν επάνοδον. Ή «Φόξ», ή ό
ποια είχε τήν εύιυχή έμπνευσιν νά τήν προσλάβη, έφρόν- 
τισε νά ,γραφή είδικώς δΓ αυτήν ένα σενάριο, πού νά επι
ρρεπή είς την κοκκινομαλοΰσαν «στάρ», τήν άνάπτυξιν 
όλης τής κλίμακος τού ταλέντου της. ΔΓ αύτό καί τό σε
νάριο παρουσιάζεται λιγάκι tire par les chveaux. Παίρνει 
ως βάσιν τήν χριστιανικήν άρχήν «άμαρτίαι γονέων παι- 
δευουσι τέκνα» διά νά,μάς διηγηθή τήν Ιστορίαν (ή μάλ
λον πολλας ιστορίας) ενός άγριοκόριτσου μέ πολύ παρά- 
ξένα ένστικτα, πού άφοΰ γνωρίσει πολλάς περιπετείας είς 
τήν ζωήν του, ανακαλύπτει είς τό τέλος ότι είνε δ καρπός 
τής αμαρτίας τής μητρός της μέ ένα...’Ινδόν. "Οθεν είναι 
μιγας καί συνεπώς δικαιολογείται ό άγριος καί άτίθασ- 
σος χαρακτηρ της, πού έγεινε πρόξενος τόσον λυπηρών γε
γονότων., ’Εάν όμως τό σενάριο είναι δλίγον άνόητον, έν 
τούτοις επιτρέπει είς τήν Κλάρα Μπόου να επίδειξη δλον 
το ταλέντο της και να μάς καταπλήξη μέ τόν πλούτον καί 
την ποικιλίαν τών έκφράσεών της. Είς τάς σκηνάς τής 
παραφοράς της, τής λύπης της, τής χαράς της, τής «ίγριό- 
τητος της, τού πόνου της, τής μέθης της, τής άλλοφροσύ- 
νης της, κ. α. μας παρουσιάζεται θαυμαστή άπό . φυσικό
τητα καί αφελειαν. ”Ισως νά τήν προτιμώμεν εις τάς έλα· 
φρας σκηνάς, άλλά αύτό δέν σημαίνει δτι δέν είναι μεγά
λη κσλλιτεχνις, μέ δλην τήν κυριολεξίαν.

Η σκηνοθεσία τού Φράνσις Ντελλίν, αρκετά έπιδέξία 
προσπαθή νά άποφύγη κατά τό δυνατόν τούς σκοπέλλους 
τού εξαιρετικά δυσκολοχώνευτου σεναρίου. Τά ντεκόρ 
πλούσια καί καλαίσθητα, ή φωτογραφία πρώτιστης τάξεως 
και ή φωνοληψία άψογος.

Τήν Κλάρα Μπόου περιτριγυρίζουν ήθοποιποί εύσυνεί- 
δητοι, μεταξύ τών όποιων διακρίνονται δ Τζίλμπερ Ρό- 

λαντ, ή Θέλμα Τόντ, ή Έστέλ Ταίϋλορ καί ή Μάργκαρετ 
ΛίβΈνσσ°υμπεράσμ«τι πρόκειται περί έργου, τό όποιον δ- 
ωείλει δλον σχεδόν τό ενδιαφέρον του εις την πρωταγω 
νίστριαν του, χάρις είς τήν όποιαν και «γνώρισε κατα την 
έν Άθήναις προβολήν του σημαντικήν επιτυχίαν.

Β. Παπαμιχαλης

ΝΙΚΗΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓαΠΗ ΤΗΣ
Παραγωγή «Φόξ»

('Ομιλούσα Αγγλιστί) - Προεβλήθη είς τό «Μοντιάλ»

Πρόκειται περί μιας συνηθισμένης κομεντί σπορτίβ, εί
δους «Μία νύχτα αγωνίας», τής, όποιας το κλου είναι ο 
τελικός πυγμαχικός άγων καί η οποία παρακολουθειται α
κούραστα. Ή ΰπόθεσις έχει μέ δύο λεξεις ουτω: Ενας 
νεαρός πυγμάχος, έπίδοξος πρωταθλητές, γνωρίζεται με 
μίαν μοντέρναν άριστοκράτιδα, τήν οποίαν ερωτεύεται 
τρελλά. Πρός χάριν της, καί παρά τας συστάσεις του φΐ; 
λου του Μάνατζερ, παραμελή τήν προπονησιν, του και 
είς τό μεγάλο μάτς πρωταθλήματος ηττάται. Εις ανταλ- 
λαγμα δμως κερδίζει τήν άγάπην τής λατρευτής του, η 
οποία μετανοιωμένη έπιστρέφη γιά πάντα πλησίον του. 
"Οπως Αντιλαμβάνονται οί άναγνώσται μας το σενάριο δε 
μάς λέγει τίποτε τό νέον. Ή καλή δμως σκηνοθεσία του, 
τό καλούτσικο παίξιμο τών ήθοποιών καί ιδιαίτατα το με
γάλο πυγμαχικό μάτς, πού έπραγματοποιήθη με αρκετήν 
δεξιοιεχνίαν, άναπληροΰν έν μερει τήν ελλενψιν πρωτοτυ 
πίας του έργου. , ,

Είς τάς 'Αθήνας τό φίλμ έσημείωσε»· σχετικήν επιτυ
χίαν. Β. Παπαμίχάλης

ΡΟΥΜΠΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Παραγωγή «Μέτρο Γκόλλόυν-Μάγερ»

(•Ομιλούσα Αγγλιστί) — Προεβλήθη είς τό «Αττικόν»

Ό Βάν Ντάϊκ, ό σκηνοθέτης τών «Λευκών Σκιών» 
τής «Ραψωδίας τού Έρωτος», καί τελευταίως τού «Τρέϊν- 
τερ Χόρν», δέν ύπήρξεν τόσον εύιυχής μέ τό νέον του 
έργον. Τό σφάλμα δέν έγκειται ούΓε είς τό σενάριο, τό 
όποιον δέν είναι χειρότερο άπό πολλά άλλα, ούτε είς τους 
ήθοποιοΰς, άλλά μάλλον είς τό είδος τού έργου πού δέν 
ταιριάζει πολύ μέ τό ταμπεραμέντο τού σκηνοθέτου. Αύτό 
δμως δέν σημαίνει δτι τό έργο είναι Αποτυχημένο Κάθε άλ
λον. Έννοοΰμεν δτι θά μπορούσε νά ήτο πολύ καλλίτερο 
Απ’ δτι είναι.

Είς τήν άρχήν έπί παραδείγματι, δ θεατής δοκιμάζει 
κάποιαν ανίαν μέχρις δτου «μπή» είς τήν καθαυτό υπο- 
θεσιν τοΰ φίλμ' δηλαδή μέχρι τής συναντήσεως τοϋ Τέρρυ 
είς τήν Κούβα μέ τήν Νινέτα. Άλλά καί„ βραδύιερον τό 
έργον δέν έκτιλίσεται δμαλώς. 'Υπάρχουν δμως καί σκηναί 
άριστουργηματικαί (όπως π. χ. δλαι σχεδόν αί έρωτικαί σκη
ναί τοϋ Τέρρυ μέ τήν Νινέτα) πού άναδεικνύουσι τελείως 
τό ταλέντο τόσον τοϋ σκηνοθέτου δσον καί τών ήθοποιών 
καί άλλαι καθαυτό «ratees» (αί σκηναί τών δύο δήθεν 
κωμικών, κ. α.) "Άλλο μειονέκτημα είναι τά συχνά τρα
γούδια, πού έκτελοΰνται μέν αριστοτεχνικά άπό τόν Λώ- 
ρενς Τίμπετ άλλά ποΰ καταστρέφουν μέ τήν άνευ λόγου 
παρεμβολήν των τήν Αληθοφάνειαν τοΰ φίλμ.

Παρά τά προαναφερθέντα δμως μειονεκτήματα τό 
«Ρούμπα τής αγάπης», έν τώ συνόλφ του δύναταινά θεω- 
ρηθή ώς πραγματικά καλόν έργον, διότι αί ύπάρχουσαι 
έπιτυχεϊς οκηναί έξουδετερόνουν πλήρως ταΰτα.

Άπό τούς ηθοποιούς κυριαρχεί ή Λοΰπε Βελέζ μέ τήν 
χάριν της, τήν αύθορμητότητά της—τό μπρίο της, καί τήν 
ποιότητα Τοϋ παιξίματός της. Είναι ή ζωή τοΰ φίλμ καί ή 
τοσον έπιτυχής χρησιμοποίησίς της είναι πρός τιμήν του 
Βάν Ντάϊκ. Ό Λώρενς’Τίμπετ περίφημος βέβαια τράγου*  
διστής άλλά πολύ δλιγώτερον καλός ήθοποιός.Ό Έρνεστ

Τόρρεν καί δ Τζίμμυ Ντύρανε Αποτυχημένοι είς τούς ρό
λους των. Ή Κάριν Μόρλεΰ δείχνει αισθητήν έξέλιξιν.

"Αλλο προτέρημα τοΰ φίλμ είναι τά άφθονα εξωτερικά, 
ποΰ μάς ελευθερώνουν άπό τά τεχνητά ντεκόρ ποΰ περιώ- 
ρισε τόν κινηματογράφον ή έφεύρεσις τοϋ όμιλοΰντος, με
ρικά τών οποίων είναι ωραιότατα καί άψόγως φοτογρα
φημένα. Β. Παπαμίχάλης

ΣΑΛΤΟ ΜΟΡΤΑΛΕ
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τόν «’Απόλλωνα».

'Ο Ντυπόν μέ τό έργον αύτό ήθέλησε νά έπανέλθη είς 
τό προσφιλές του πλαίσιον τοΰ «Βαριετέ». Δυστυχώς τό 
«Σάλτο Μορτάλε» είναι μιά Αποτυχημένη μίμησις τής με
γάλης του εκείνης επιτυχίας, πού δέν φθάνει σέ κσμμιά 
στιγμή τό αλησμόνητο έκεϊνο μεγαλούργημα. Είς τό ύπ,ό 
κρίσιν έργον ό Ντυπόν δεικνύει μίαν καταπληκτικήν ξηρό
τητα άφηγήσεως καί κατάπτωσιν φόρμας. Τό έργον του 
δέν μάς συγκινεϊ, δέν μάς έγγίζει. Πιθανόν είς ώρισμένας 
σκηνάς νά καταπλήσση διά τήν τεχνικήν του, τήν όποιαν 
ό Ντυπόν μεταχειρίζεται εδώ ώς σκοπόν καί δχι ως μέσον, 
καί νά θαμβώνη άλλά ποτέ δέν κατορθώνει νά μιλήση 
εις τήν ψυχήν τοΰ θεατού. Άπό τούς ήθοποιούς καλή ή 
Τζίνα Μανές.

Τό φιλμ έδώ δέν έσημείωσεν επιτυχίαν.
Βίων Παπαμίχάλης

ΕΜΔΕΝ
"Ομιλούσα γερμανίστί Προεβληθη εις το «Πανθεον».

Ό θρύλος τού γερμανικού καταδρομικού, «Έμδεν»’ 
δέν είναι ή πρώτη φορά πού μετατρέπεται είς κινηματο’ 
γραφικό σενάριο. Είχαμε παρακολουθήσει τούς αθλους 
το” έν λόγφ «πλοίου—φαντάσματος», ώς άπεκαλέσθη τότε 
καί είς βωβό φίλμ, τώρα δέ είς όμ.λούν. Πριν νά προχω
ρήσω δμως, οφείλω νά σημειώσω δτι ή παλαιά βωβή 
πραγματοποίησις, υπερτερεί κατά πολύ τής ύπό κρίσιν. ,

'Ο σκηνοθέτης Λουΐ Ράλφ, δέν είργασθη, ατυχώς,, ευ- 
συνειδήτως. Παρεκτρέπεται, πρώτα-πρώτα, είς ανούσιον 
σωβινιστικήν φιλολογίαν, έστω καί συγκεκαλυμμένην, κα
τόπιν δέ Αμελεί νά διευθύνη (ίσως έπειδή καί ο ίδιος 
πρωταγωνιστεί) καί Ανεκτώς κάν, τούς ήθοποιοΰς του.„ Ο 
Βέρνερ Φύττερερ, άξιος καλυτέρας τύχης, διερμηνεύει ενα 
άχαρι ρόλον, κατασυντριβόμενος κυριολεκτικές και ο Φριτς 
Γκρέϊνέρ συμπληρώνει τήν άγανάκτησι τού θεατού, με 
τις κακές του γκριμάτσες. Τό τεχνικό μέρος τής ταινίας, 
γενικώς έλαττωματικό.

Τό «"Εμδεν», καλλιτεχνικώς μέτριο έργο, στερείται και 
έμπορικότητος, άις Απέδειξε ή Ανεπιτυχής προβολή του εις 
τό «Πάνθεον . Λημ, Σαμακιδης

ΕΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΝ ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΑ
Παραγωγή «First National»

•Ομιλούσα Αγγλιστί. Προεβλήθη είς τό “Μοντιάλ,,

Μία ακόμη πολεμική ταινία, άλλα αυτή δεν αφιεροΰται 
είς τόν πόλεμον, ούτε έξετάζει τά υπέρ καί τά κατά τούτου. 
'Απλώς εκλεγεί αυτόν ώς πλαίσιον μιας ερωτικής ιστορίας. 
Τό φίλμ δέν έξέρχεται άπό τήν ενσυνείδητον μετριότητα. 
Είναι καλά βαλμένο, μέ ώρισμένας επιτυχείς , πολεμικας 
σκηνάς, καί Ικανοποιητικά παιγμένον μόνον άπο τους δυο 
πρωταγωνιστάς ΐ τόν συμπαθή Ντούγκλας Φαιρμπακς υιόν 
καί τήν Ροζ Χόμπ^ρτ.

Πλήν τούτού ομώζ δέν παρουσιάζει τίποτε τό πραγμα- 
τικώς ένδιαφέρο», τό ντεκουπάζ είναι έλαττωματικό, εξ οϋ 
άνομοιογένεια ρυθμοί·, οί διάλογοι κουραστικοί και το φι 
νάλε πολύ “ξεκάρφωτο,,. Ό Άλλαν Ντβαν, ο σκηνοθέτης- 
είς τό παρελθόν μάς έδωσε πολύ καλλίτερα δείγματα της, 
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αξίας του. Τό συναισθηματικό μέρος τοΰ φιλμ δέν αναλύε
ται οσον καί δπως έπρεπε καί ή αντιζηλία των δύο αδελ
φών αφήνεται σχεδόν ανεκμετάλλευτος.

Τό φιλμ κατά τήν εδώ προβολήν του από τής οθόνης 
τοΰ “Μοντιάλ,, δέν έσημείωσεν επιτυχίαν.

Βίων Τίαπαμιχάλης

Ο Ρ Λ Ω Φ
(’Ομιλούσα γερμανιστί).

Προεβλήθη εις τόν «Απόλλωνα» καί “Οΰφα„

Ή γνωστή δπερέττα τοΰ Μαρίοκα, ή οποία έδιδάχθη 
καί εις τάς ’Αθήνας από τόν θίασον Άρντάτωφ είχε χρη- 
σιμεΰσει ήδη ώς θέμα κινηματογραφικού έργου καιά τήν 
εποχήν τοΰ βωβού, μέ τόν ίδιον πρωταγωνιστήν. 'Η νέα 
έκδοσις όφειλομένη εις τόν Μάξ Νιούφιλντ, τόν σκηνοθέ
την τοΰ «Χοροΰ τής Όπερας- καί τοΰ ό «Ό Κύριος, ή Κυ
ρία καί ό Μπιμπή», δέν μπορεί νά καταχωρηθή εις τό ένερ- 
γητικόν,τού δημιουργού της, διότι ούτε τό σενάριο παρου
σιάζει ενδιαφέρον, ούτε ή πραγματοποίησις τοΰ Νιούφιλντ 
είνε ικανοποιητική. Μερικαί κατά διαστήματα καλαί σκη- 
ναί (ή σκηνή τοΰ σιγαρέττου π. χ.) μόνον ώς εκλάμψεις 
δύνανται νά χαρακτηρισθοΰν.

Κατόπιν τό φιλμ εκτυλίσσεται μέ ρυθμόν πολύ βρα- 
δυν, τελείως ακατάλληλον διά κινηματογραφικήν όπερέτταν. 
Η Λιάνε Χαίντ, τήν οποίαν αδικεί συχνά ή φωτογραφία, 

μέ τήν χάριν της κάί τήν ώμορφιά της είναι τό πλέον έν 
διαφερον σημεΐον τοΰ έργου. Μόνον εις τό τραγούδι της 
υστερεί. Όσον,άφορφ τόν Ίβάν Πέτροβιτς, δ όποιος κα
τακρεουργεί τά δύο ώραιότατα τραγούδια ποΰ τοΰ άναλο- 
γοΰν, άποδεικνύει διά μίαν ακόμη φοράν δτι ή εποχή τών 
θριάμβων του παρήλθε πλέον άνεπιστρεπτεί. Εύρίσκειαι 
εις τελείαν κατάπτωσιν φόρμας καί έξ άλλου τά προσόν
τα του δέν άνταποκρίνονται πρός τάς άνάγκας τοΰ όμι- 
λοΰντος κινηματογράφου.

’Ανεξαρτήτως όμως τής καλλιτεχνικής του μετριότητας 
τό «Όρλώφ» κατά τήν εδώ προβολήν του έσημείωσεν επι
τυχίαν, οφειλομένην άποκλειστικώς καί μόνον εις τόν 
γνωστόν τίτλον καί τά ονόματα τών πρωταγωνιστών του.

Β. Τίαπαμιχάλης

ΜΙΑ ΤΡΕΛΛΗ ΙΔΕΑ
Παραγωγή «Οΰφα»

(’Ομιλούσα γερμανιστί). ΙΙροεβλήθη εις τόν «’Απόλλωνα»

Ό Κούρτ Γκερόν άφοΰ κατεδιασκέδασε τούς Βερολινέ- 
ζους επί σειράν ετών ώς διευθυντής σκηνοθέτης-ήθοποιός 
όπερέττας (κάτι παρόμοιον μέ τόν ίδικόν μας μακαρίτην 
Παπαϊωάννου) καί άφοΰ έλαβε μέρος σέ πλεΐστα δσα φιλμ 
τής,«Οΰφας» εις ρόλους καρατερίστα (άρκοΰμαι είς τό 
νά αναφέρω τόν «Γαλάζιο "Αγγελο» δπου ήρμήνευε τόν 
διευθυντήν τοΰ βαριετέ καί τό «Ή Ντόλλυ τό ρύχνει 
έξω» (εις τό όποιον ύποκρίνετε τόν Μάναντζερ τής Ντόλλυ 
Χάαζ) ήθέλησε νά δοκιμάση τήν αξίαν του καί ώς κινη
ματογραφικός ρεζισσέρ, Το «Μία τρελλή ιδέα», ποΰ είναι 
τό αποτέλεσμα τής πρώτης του προσπάθειας, αν καί είναι 
μακράν άπό τοΰ νά μάς ένθουσιάση έν τούτοις δέν μπορεί 
κανείς νά τό καταδικάση απολύτως.

’Εκείνο ποΰ φαίνεται ολοκάθαρα είναι δτι δ Κούρτ 
Γκερόν δέν μπορεί νά λησμονήση τήν θεατρικήν του προέ- 
λευσιν. Πολλοί διάλογοι, πολλά δευτερεύοντα πρόσωπα, 
ποΰ έχουν αποτέλεσμα νά καταστρέφουν τήν συνοχήν τής 
ύποθέσεως. "Ετσι τό σενάριο χάνει μέγα μέρος άπό τό 
ένδιαφέρον του.

’Αλλά τό μεγαλείτερο μειονέκτημα τοΰ έργου είναι ή 
έλλειψις ρυθμού, καί καθείς γνωρίζει τί σπουδαΐον ρόλον 
παίζει είς ένα φιλμ ό ρυθμός.

Ώς προτερήματα δυνάμεθα νά άναφέρωμεν ώρισμένας 
χαριτωμένος σκηνάς, ποΰ μποροΰν νά χαρακτηρισθοΰν ώς | 

πραγματικό ευρήματα, τήν καλήν φωτογραφίαν καί τά υπέ
ροχα χιονισμένα τοπεία.

Από τούς ηθοποιούς, - καί δπως προανέφερα λαμβά
νουν μέρος υπεραρκετοί,- διακρίνονται δ Βίλλυ Φρίτς, ποΰ 
αρχίζει δμως νά καταντά κουραστικός μέ τήν μονοτονίαν 
τοΰ παιξίματος του, η Ρόσι Μπαρσόνι, πικάντικος τύπος 
εκκεντρικής χορεύτριας,„ δ Χάαζ "Ανταλμπερ, ή ώραιοτάτη 
Ντοροθυ Βίκ, ή όποια δμως αδικείται υπερβολικά άπό τόν 
αχαρι ρολον της καί ό Χάρρυ Χάλμ. "Εργον μέ σχετικήν 
εμπορικήν αξίαν. Β. ΙΙαπαμιχάλης

ΤΣΑΝΤΟΥ
Παραγωγή «Φόξ» ('Ομιλούσα ’Αγγλιστί)
Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ» καί τό «Ίντεάλ» συγχρόνως.

"Ενα υπερφυσικό έργο, που έκτιλίσσεται είς τήν χώ
ραν τών φακιρών γεμάτο ύπερβολάς, τό όποιον δμως είναι 
πολύ καλά σκηνοθετημένο. Τό άνέβασμά του, όφέιλόιιενον 
εις δύο νέους σκηνοθέτας, έχει γίνει πράγματι μέ εξαιρε
τικήν επιμέλειαν, καί πραγματικήν άντίληψιν τής Κινη
ματογραφικής Τέχνης καί άπό αυτής τούλάχισιον τής άπό- 
ψεως μάς ικανοποιεί, 'βρισμένα τρύκ, ποΰ ενθυμίζουν 
παρουσία τοΰ «Κλέπτου τής Βαγδάτης» τοΰ Φαίρμπανκς, 
προκαλοΰν έντύπωσιν. Φωτογραφία άψογος. Ή ύπόκρισις 
ηθοποιών, ή όποια συγκεντρώνει τά ονόματα τ·ΰ"Εντμοντ 
Λόβ, τής ώραιοτάτης Ίρέν Ούέαρ, τοΰ Μπέλα Αουγκόζι 
και τής Τζούν Βλάσεκ, ικανοποιητική.

Γενικώς πρόκειται περί έργου καλοβαλμένου, τοΰ ό
ποιου δμως τό σενάριο είναι πολύ αφελές καί τό δποϊον 
είναι κατάλληλον διά τούς λάτρας τών περιπετειών καί 
τών μυστηρίων. Έδώ έσημείωσεν έπιτυχίαν.

Β. Τίαπαμιχάλης

API ΑΝ
Παραγωγή «Pathe-Natan»

( Ομιλο· σα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον»

Τό γνωστόν μυθιστόρημα τοΰ Κλώντ Ώνέ «Άριάν, 
κόρη τής Ρωσσίας», διεσκευάσθη αριστοτεχνικά είς τόν 
κινηματογράφον υπό τοΰ γερμανοΰ σκηνοθέτου Πάουλ 
Κτσίνερ.

Όλη ή φινέτσα τοΰ συγγρσφέως, δλη ή λεπτή ψυχολο
γία, έπανευρίσκεται ανέπαφος είς τό φιλμ. Φαίνεται δτι ή 
γερμανική έκδοσις μέ τήν μεγαλειτέραν τραγφδόν τοΰ αίώνος, 
τήν περίφημον Έλίζαμπετ Μπέργκερ, είναι' άπείρως άνω- 
τερα (τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τό «Μελό»), Πάντως καί 
η υπο κρίσιν έκδοσις, μέ τούς ώραίους διαλόγους τοΰ συνα
δέλφου, Άντρέ Λάγκ, καί τήν καλήν ύπόκρισιν τής μεγάληΐ 
Γκαμπυ Μορλαί καί τοΰ Βίκτωρ Φρανσέν, μάς Ικανοποιε 
πλήρως.

Γοργώτερος ρυθμός, καί ολίγον μεγαλειτέρα προσοχΐ] 
τοΰ σκηνοθέτου είς μερικάς λεπτομέρειας, θά έκαμαν τό 
« Αριαν», ένα άπό τά λεπτώτερα, τά πλέον πνευματικά 
έργα ποΰ μάς παρουσ’ασε μέχρι σήμερον δ δμιλών κινημα
τογράφος.

Κατά τήν έν Άθήναις προβολήν του τό «Άριάν» άντι- 
θέτως μέ τό δτι συμβαίνει συνήθως διά τά καλλιτεχνικώς 
ανώτερα φίλμ, έσημείωσεν αρκετήν έπιτυχίαν. Γεγονός αρ
κετά σημαντικόν ώστε νά άξίζη ιδιαιτέρας μνείας.

Β. ΙΙαπαμιχάλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Τηλέφωνον χειροκίνητον έν άρί- 
στη καταστάσει συστήματος Western Electric είς 
συμφέρουσαν τιμήν. Πληροφορίαι παρά τφ κ. Ήρ, 
Οικονόμου, γραφεία περιοδικού «Κινηματογρα
φικός ’Αστήρ» Σωκράτους 30 Ά&ήνας.
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Αί εβδομάδες τών εορτών υπήρξαν αρκετά καλαί διά 
τούς κεντρικούς άθηνσϊκούς κινηματογράφους. "Αλλο πε
ρισσότερον, άλλο δλιγώτερον τά κινηματοθέατρα τής πρω- 
τευούσης ήργάσθησαν αξιόλογα κατά τό διάστημα αυτό 
καί έπραγματοποίησαν είσπράξει: κάθε άλλο παρά ευκατα- 
φρονήτους. , , ·„

’Ανάλογος πρός τήν κίνησιν δέν ήτο εν τουτοις η ποι- 
ότης τών προβλήθέντων κατά τό δεκαπενθήμερον τών εορ
τών, φίλμ, δπως άλλωστε κατά κανόνα σχεδόν συμβαίνει.

Περιωρισμένη κάπως ύπήρξεν ή κίνησις είς τούς συνοι
κιακούς κινηματογράφους. Τόσον κατά τόν χρόνον τών 
εορτών δσον καί σήμερον ακόμη παρατηρεϊται είς αυτούς 
σημαντικός περιορισμός τών εργασιών των.

Ή κατάστασις αυτή θά είνε, βέβαια, προσωρινή θά ο
φείλεται δέ ίσως εις τό δτι τό κοινόν των, τών εν λογφ 
κινηματογράφων, άπησχόλησεν άλλοΰ κατα τάς ημέρας 
τών έορτών τάς διατεθειμένος δΓ αυτούς ώρας.

Ή έλληνική κινηματογραφική παραγωγή εμφανίζεται 
μετά μακράν άναύπαυσιν, έν πλήρει πάλιν δράσει.

Όπως μάς πληροφοροΰν, ή «’Ολύμπια Φίλμ» προχω
ρεί γοργώς είς τήν ετοιμασίαν τοΰ νέου της φιλμ «Δικη- 
γορίνα» τοΰ κ. Θ. Συναδινοΰ.Ή νέα αυτή ταινία θά «γυ- 
ρισθή» βωβή, θά ντουμπλαρισθή δέ κατόπιν είς τήν Γερ
μανίαν.

Ό γνωστός έπίσης σκηνοθέτη: τοΰ «Δάφνις καί Χλόη» 
κ. Όρ. Λάσκος περατώνει κατ’ αύτάς τό «γύρισμα» μιάς 
ήθογραφικής ταινίας, τής όποιας δ τίτλος δέν καθω- 
ρίσθη ακόμη όριστικώς θά είνε δμως κατά πάσαν πιθανό
τητα «Ό βασιλεύς τών αλητών»,

Είς τό φίλμ τοΰ κ. Λάσκου πρωταγωνιστεί ό "Ελλην 
μιμητής τοΰ Σαρλώ κ. Κ. Σπαθέπουλος θά είνε δέ τούτο 
βωβόν κατά τό σύστημα τοΰ Σαρλώ.

’Αλλά τό πλέον άξιόλογον γεγονός τής συντελουμένης 
είς τήν ελληνικήν κινηματογραφικήν παραγωγήν κινήσεως 
είνε ένα νέον ελληνικόν φίλμ πραγματικώς ομιλούν τό 
δποϊον «γυρίζει» ή «Ντάγκ Φίλμ».

Ό τίτλος τής ταινίας αυτής δπως καί τό θέμα τοΰ 
σεναρίου τη: δέν έδόθησαν ακόμη είς τήν δημοσιότητα. 
Πάντως υί έργασίαι τοΰ «γυρίσματος» άρξάμεναι άπό τοΰ 
τέλους τοΰ παρελθόντος μηνός συνεχίζονται έντατικώς έν 
Κωνσταντινουπόλει είς τά έκεϊ στούντιο δμιλοΰντος κινη
ματογράφου τής «Τόμπις» τών αδελφών Ίπεκτσή.

Σκηνοθέτης τής νέας παραγωγής τής «Ντάγκ Φίλμ» 
είνε,.φυσικά, δ διευθυντής καί σκηνοθέτης αυτής κ. Δ. 
Γαζιάδης ευρισκόμενος άπό τής παρελθούσης έβδομάδος 
είς τήν Κων)πολιν δπου καί διευθύνει τάς εργασίας τοΰ 
«γυρίσματος». Πρωταγωνισταΐ δέ τοΰ φίλμ αί κ. κ. Κυ
βέλη καί Μαρίκα Κοτοπούλη συνεχίζουσαι είς τήν οθόνην 
τήν τοσον λαμπράν έπί τής σκηνής συνεργασίαν των.

Μία κριτική κάθε άλλο παρά δυσμενής, είλικρινεστάτη 
όμως, δημοσιευθεϊσα πρό εβδομάδων είς τόν «Κιμηματο- 
γραφικόν ’Αστέρα» καί άναφερομένη είς τό «Μελό» τοΰ 
οποίου ο συγγραφεύς του κ Μπερνστάίν, έθεώρησε πα- 
ραμορφωοέν κατά την κινηματογράφησή άπό τόν γερμα- 
νον σκηνοθέτην του, έγινε άφορμή νά δημιουργηθή δλό- 
κληρον ζήτημα.

_Οι ενδιαφερόμενοι έν Έλλάδι διά τό φίλμ, οί είσαγω- 
σύτοΰ, μολονότι έγνώριζον πόσο: θόρυβος 

εγενετο έξω καί είδικώς είς τήν Γαλλίαν κατά τήν προβο
λήν του, δπου ό συγγραφεύς έφθασε μέχρι τοΰ νά φέρη 
τον σκηνοθέτην ενώπιον τών δικαστηρίων, είχον τήν 
αξίωσιν, στηριζομένην άγνωστον ποΰ, νά μή άπασχολήση 
το ζήτημα τούτο διόλου τόν «Κινηματογραφικόν ’Αστέρα», 
ως να ήτο εντελώς ξένος πρός αυτόν ή τουλάχιστον νά

ν^γκασε καί

®,'περιπτ<σδε ? θιγόμε-

ϊσα είς 
καί 

ολλοΰ 
μένα.

εισόδι- 
ήλωσεν 

^τάς έργα- 
;» άφοΰ τό

έλαμβάνειο ύπ’ δψιν, έν έν 
νον ίσως έμπορικόν των 

Ή παράδοξο, αυτή λυ 
παρόμοιας περιστάσεις μά 
τώρα νά έξηγοΰμεν πράγμ 
νά θεωρούνται άφ’ έαυτώι|\ 

Έξ άφορμής τοΰ άνωτέ 
ον, τό ένδιαφερόμενον διά Ν|Ο^αινί<Γ 
δτι είνε άδύνατον νά διαφημίζή 
σίας του διά τοΰ «Κινηματογραφικόν_ '
περιοδικόν αύτό δυσφημεί διά τών κριτικών του τάς ται
νίας του. , . , « ι «Τό νά θέλη ή δχι κανείς νά διαφημισθή δι ενός οιου- 
δήποτε έντύπου, είνε ύπόθεσις καθαρός άτομικής προτιμή- 
σεως ή κρίσεώς του- ’Αλλά τό νά έξαρτά τόν σχηματισμόν 
τής προτιιιήσεως αυτής άπό το,ιαύτης φύσεως λόγους,, δη
μιουργεί ένα ζήτημα ποΰ δέν άφορα πλέον, μόνον, αυτόν, 
άλλά καί τούς άλλους τούς όποιους προσβάλλει, έξωτερι- 
κεύων τάς άντιλήψεις του ούιάς.

Διά νά όμιλησωμεν καθαρώτερα, είνε άστεϊον και μω
ρόν τό νά υποτίθεται δτι οίοσδήποτε είσαγωγεύς ταινιών 
ήμπορεϊ νά έξασφαλίση τήν εύμένειαν τών κριτικών, τοΰ 
«Κινηματογραφικού Άστέρος» διά τά είσαγόμενα παρ’ αΰ· 
τοΰ παντοειδή κινηματογραφικά κατασκευάσματα, άρκεϊ νά 
καταχωρεί τακτικά ή έκτάκτως διαφημίσεις έπί πληρωμή 
είς αΰτόι- ,

Είνε κατώτερον όρθώς λειτουργοΰντος νοΰ το να πι- 
στεύη δτι ήμπορεϊ νά έξαρτήση τάς γνώμας ενός περιοδι- 
κοΰ άπό τά: πτωχάς γενναιοδωρίας τοΰ ταμείου του αί ό- 
ποίσι άλλως τε γίνονται δΓ άλλην έξυπηρέτησιν, τήν οποίαν 
παρά τοΰ πρώτου λαμβάνει.

«Ό Κινηματογραφικός Άστήρ» δέν έζήτησε ποτέ άπό 
κανένα νά καταχωρήση είς' τάς σελίδας του διαφημίσεις αί 
όποΐαι, κατά τήν άντίληψίν του, δέν έπρόκειτο »ά τόν,έξυ- 
πηρετήσουν. Ούτε καί είς κανένα έδωκε τό δικαίωμα 

. ποτέ νά ΰποθέση δτι, δΓ ενός τοιούτου τρόπου θά έξησφά- 
λιζε τήν ευμενή υπέρ αύτοΰ μεροληψίαν τοΰ περιοδικού. 
Χωρίς βεβαίως νά παύση ύπολογ ζων είς τό οικονομικόν 
δφελο: τό δποϊον αί διαφημίσεις του άποφέρουν, δέν είνε 
είς θέσιν, χάριν τοΰ ίδιου συμφέροντος του άκριβώς, νά 
δημιουργήση συνδυασμού: τούς όποιους ώρ^σμένα άτομα θά 
έπεθύμουν. Διότι παύων καί πρός στιγμήν έστω νά ακόλου
θή τήν τακτικήν τής απολύτου άμεοοληψίας τόσον διά προ- 
κειμένην περίπτωσιν δσον καί δΓ δλα ^νικώς τά ένδια- 
φέροντα τόν κινηματογραφικόν μας κόσμον ζητήματα, θά 
χάση έκεϊνο άκριβώς ποΰ άποτελεϊ τό συμφέρον καί τοΰ 
ίδιου τοΰ έαυτοΰ του καί τών άναγνωστών του, τήν άπόλυ- 
τον δηίαδή πρός αύτόν έμπιστοσύνην.

Κατά τάς τρεις τελευταίας εβδομάδα? προεβλήθησαν τά 
κάτωθι έργα είς τούς κεντρικούς αθηναϊκούς κινηματο
γράφους : ,

Παλλάς : 2—8 ’Ιανουάριου «*Η  μικρή τοΰ Μονπαρνας», 
9—15 'Ιανουάριου «Τό νοΰ σου στήν τιμή μου» καί 16—22 
'Ιανουάριου «Ή γυναίκα μέ τό σέξ-άπήλ» ή «Τό τρελλοκό- 
ριτσο» μέ τήν Κλάρα Μπόου. Τήν δέ προσεχή εβδομάδα 
23—29 ’Ιανουάριου θά προβάλλεταετό «Παρί Μεντιτερανέ» 
παραγωγή; Π,ατε Νατάν.

’Αττικόν : 2—8 Ίανουορίου «Στά Κάτεργα», 9—15 ίδιου 
«Ρο'μπα τής αγάπης», καί 16—22 τό γνωστό φιλμ τοΰ 
Σαρλόι «Τά φώτα τής πόλεω;» συγχρόνως μέ τό «Πάνθεον»

Σπλέντιτ: 2—8 ’Ιανουάριου τό φίλμ τής Φόξ Φιλμ 
«Τσαντοΰ» συγχρόνως μέ τό α’Ιντεάλν καί 9—22 ιδίου 
«"Ενα τραγούδι, μια γυναίκα, ένα φιλί». ·

Μοντιάλ : 26 Δεκεμβρίου- 1 Ίανουαρίου 1933 «Ή έρω- 
μένη τοΰ ΰπασπιστοΰ» ή αγγλική έκδοσις τοΰ γνωστού «Χάϊ 
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•Τάγκ», 1—8 'Ιανουάριου «’Ενώ βροντούν χά κανόνια», 
9—15 ’Ιανουάριου «Νικημένο; γιά τήν άγάπη της» καί 16 
—22 Ιδιου τό περίφημον φιλμ «Μανδραγόρα» μέ τήν Μπρι- 
γκίττε Χέλμ, τό όποιον λόγφ τής μεγάλης του επιτυχίας, 
συνεχίζεται καί διά δευτέραν έβδομάδα, δηλ. 23-29 Ίανου 
αρίου ί.ε.

Απόλλων : 26 Δεκεμβρίου—1 ’Ιανουάριου «Σάλτο— 
Μορτάλε», 2—15 ‘Ιανουάριου «Όρλώφ» καί 16—22 ΐδ ου 
τήν ομιλούσαν έκδοσιν τού γνωστού έργου «Γυναίκα άλά 
γκαρσόν» μέ τήν Κάρμεν Μπόνι.

ΙΙάν&εον ·. 2—8 ’Ιανουάριου «Τό «Έιιδεν», 9—15 ίδιου 
«Άριαν», καί 16—22 «Τά φώτα τής πόλεως» μαζΰ μέ τό 
’Αττικόν :

Ίντεαλ : 2—8 ‘Ιανουάριου «Τσαντοΰ» συγχρόνως μέ τό 
ΙΙάν&εον 9—15 «Μυστική υπηρεσία» παραγωγής Φόξ, 16— 
22 ίδιου «Γκάγκστερ» παραγωγής επίσης Φόξ, καί 23—29 
’Ιανουάριου τό περίφη ον «Μ» τού Φρίτς Λάγκ, τού οποί
ου ή υπόδεσις εκτυλίσσεται γύρω άπύ τά κατορθώματα τού 
περ φήμσυ κακούργου Πετερ Κιοϋρσεν, τού έπωνομασθέν- 
τος5« 'ράκος τού Ντούσεντορφ».

Κοτοπούλη : 2—8 ’Ιανουάριου, διά δευτέραν εβδομάδα 
«Τραγωδία ’Ορυχείων», 9—16 «Πριγκήπισσα των δολλα- 
ρίων» καί 16—22 -’Ερωτικό τραγούδι».

Ονφα ΙΙαλα; ; Τούτο προβάλλει ώ; επί τό πλεϊστον 
επαναλήψεις τών άλλων δύο κινηματογράφων τής Ε.Κ.Ε. 
’Επί παραδείγματι : 2—8 Ιανουάριου «Όρλώφ», 9—15 
ίδιου «"Ενα τραγούδι, μια γυναίκα, ένα φιλί» καί 16—22 
πάλιν «Όρλώφ». Ό “Αργος

III ί Μ! Μ ΜΓΧ1Μ g
Άργοοτόλιον

Σινί Μούβιτον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό 
ρομάντσο τής Σεβίλλης», «Μια νύχτα στον παρά
δεισο», «Ό βασιλεύς τών Παρισίων», «‘Ο ’Άγγε
λος τής νυκτός», «Δύο Κόσμοι», « Γαμβρός από 
πείσμα», «Δυτικό μέτωπο».

Σινί Σονόρ Ήλίας. Προεβλήθησαν τά φιλμ 
«Στά δύχτια τής Τσέκας», « Κίτρινο διαβατήριο », 
« Ο γόης τών γυναικών », «Πλοίαρχος φάντασμα», 
« Φτερά καταιγίδος » καί « Πανταχοΰ παρών».

Βουτσινας 
"Αρτοι

Κιλκίς (πρώην ’Ιντεάλ). Προεβλήθησαν τά έρ
γα «Κούρσα ζωής ή θανάτου» καί «Ουγγρική τρα
γωδία» καί ήδη δίδει παραστάσεις δ ιθίασος Ρα- 
μασώφ.

Αϊ—λάϊφ. Συνεχίζει τάς παραστάσεις του 
δ θίασος Φραγκρπούλου..
’Αλεξανδρούπολη

Πανελλήνιον. Προέβαλε κατά τό χρονικόν 
διάστημα τών 20 ημερών τά έργα «Τρόικα», «Τό 
τραγούδι τής αγάπης», «Φόξ Φόλλις», «Φόβος πρό 
τού έρωτος», «Τό μαύρο ντόμινο», «Έσκότωσα 
γιά τήν τιμή μου» καί «Ή εκδίκησις» δμιλοΰοα 
ισπανιστί.

Ήλύσια Προέβαλε μετ’ επιτυχίας τά έργα 
«Μαριάννα», «Βροντή», «Ουγγρική μελωδία», «Ή 
κυρία δεν θέλει παιδιά», «Παρθένες τού 1931», 

«Οί κατάσκοποι» καί «Μπρόντουαίη μέλλοντυ». 
Προσεχώς «Ό στρατηγός Κράκ». Κόννος 
Χανιά

Πάν&εον (Όμιλών). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ούδέν νεώτερον από τό Δ. Μέτωπον», «Τό τρα
γούδι τών κοζάκων τού Ντον», «Ή νύφη τού συν
τάγματος», «Ό άγαπητικός τής βοσκοπούλάς», «Ή 
Θεία δίκη» καί «Μαραμένα κρίνα».

Χρυσοστόμου (Βωβός). ’Έκαμε έναρξιν υπό 
τήν διεύθυνσιν τού κ. Χατζηδάκη καί προεβλήθη
σαν τά έργα «Εκβιασμός», «Βερντέν», «Ή τρελλή 
χορεύτρια», «Μίνοτριμ» καί «Άγάπη στα χαρακώ
ματα».
Αίγιον

Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά φίλη 
χρυσή σάν κι’ εσένα», «Ό δρόμος τού Παραδείσου», 
«Τό παιδί τού έρωτος», «Ή Βικτοδρια καί δ ούσσά- 
ρος της», «’Αριστοκράτης τυχοδιώκτης», «Μιά νύ
χτα στόν παράδεισο» καί «Τά ίχνη τών γιγάντων». 
Μβσολό\>Μ©ν

Θέσπ<ς. Ιίροεβλήθησαν τά έργα «Γυναίκα καί 
νευρόσπαστο», «Ό άγνωστος στρατιώτης», «Τ’ α
πόκρυφα τού χαρεμιού», «Άπασσιονάτα», «Στή 
ζωή εινε δυο δρόμοι» καί κωμωδία. Φαέ&ων
Σέρραι

Κρόνιον Προεβλήθησαν τά έργα «’Έρως τσιγ- 
κάνων», «Γαμήλιον έμβατήριον», «Τό συνέδρισν 
χορεύει», «Στή μυστική υπηρεσία» μέ τήν Μπριγκίτ- 
τε Χέλμ καί «Ή A. Υ. Διασκεδάζει». Προσεχώς 
«Ρόννυ», «Ή A. Υ. διατάσσει», «Μαμζέλ Νι- 
τούς» κλπ.

Πάνϋ'εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό μοδέρ 
νος μπαμπάς», «Μαρόκο», «Ό ’Επαναστάτης», 
«’Ανάμεσα στα άγρια θηρία», «’Αφού τό θέλει ή 
νύφη κι’ δ γαμπρός» καί ή ελληνική «Αυτή εΐν’ ή 
ζωή». Βατακίδης
Μυτιλήνη

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό συνέ- 
δριον χορεύει» μετ’ εξαιρετικής επιτυχίας, «Άτλαν- 
τίκ» μέ μετρίαν, «ΟΙ αντίζηλοι» καί «Ή συμμορία 
τού Μπουμπούλ» άνεπιτυχώς καί «'η πρώτη άγάπη 
δέν ξεχνιέται» άνεπιτυχώς.

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό γόης τών 
γυναικών», «Τπποδρόμιον», «Ή λεγεών τών συνό
ρων», «Τό σφάλμα ενός πατέρα» μέ τον Γιάννιγκς, 
«Ρομάντσο» καί «Τό φάντασμα τής θαλάσσης»

Σωφρονιάδης 
Θεσσαλονίκη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τέλος τού 
κόσμο», «Μάτα Χάρι» μέ τήν Γκάρμπο καί «ΑΠο 
Berlin ici Paris».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή γυναίκα 
μου ή άπατεών», «Ό κ. ή κ. καί δ μπιμπί», καί 
«Οί ξύλινοι σταυροί» μέ τούς Βανέλ καί Γκαμ- 
πριό.

Πατέ. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ξαναφιλήστε | 
με», «Δυο καρδιές μιά ψυχή» καί «Μελό» μέ τήν । 
Μορλαί. . „ „

Απόλλων. Προεβλήθησαν τα έργα «Οι άγγελοι 
τής κολάσεως», «Στο γκράντ — δτέλ» μέ τήν Σου- 
ζύ Βερνόν καί «Παρτίρ».

Λευκός Πύργος. Προεβλήθησαν ή φιλμοπερα 
«Κάρμεν», «Τιτανομαχίαι τού άέρος» καί «Χαμένα 
"Ονειρα». ,

'Ελλά.. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαύρη 
Σκιά», καί «Δόν Ζουάν».

Κυβέλεια. I Ιροεβλήθησαν τά έργα «Οί τέσσαρες 
στρατηγοί», «’Ιδού δ ένοχος» μέ τον Ντ··ύγκλας 
Φαίρμπαγκς, «Ή ερυθρά πόλις» καί «Φού—Μάν 
—-Τσού». ' Μ. Π
Ναύπλιον.

Τριανόν. Προεβλήθησαν τό φιλμ «Φλόγες» μέ 
τήν ’Όλγα Τσέχοβα. «Δυναμίτης», «Ή κόρη τού 
Σεΐχη», «Ή αδελφή της από τό Παρίσι» καί «Δι
καίωμα δ έρως» μέ τήν Γκάρμπο Επίσης προε
βλήθησαν τά «Λυσσασμένος σύζυγος·, «Τσάρεβιτς», 
«‘Η δίκη τής Μαίρη Ντούγκαν», «Δέν παίζουν μέ 
τόν έρωτα», «Σύγχρονες παρθένες» καί «Τό άνθος 
τής Βαγδάιης».

Παρατηρητής
Κχστορί»

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Κλοπή 
άδαμάντων» καί «Ή δημόσιος υπάλληλος» έπιτυχώς.

Παπαντίνας
Λευχάς

'Απόλλων Προεβλήθησαν τά έργα «Ζήτω δ 
έρως», «Ταξί—ταξί», «Ό υπασπιστής τής βασιλίσ- 
σης», «Μητρόπολις» καί «Γυμνή λαίδυ».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φιλμ (;) «'Η χώ
ρα τών ανόμων, «’Εξόριστος τής Σιβηρίας», «Τά 
επτά θαύματα», «Ουγγρική τραγωδία» καί «Τά 
επτά πατήματα τού σατανά». Τσίρς
’Ηράκλειον

’Απόλλων. Προεβλήθησαχ*  τά φιλμ «Μιά τρύπα 
στόν τοίχο·, «Πρίγκηψ καί κοκόττα», επεισόδια 
τού βωβού «Ή θεά τής ζούγκλας», «Τό υποβρύ
χιον 13» καί «Τάρακανόβα».

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Παρι
σινό τραγούδι» άνεπιτυχώς, «Ό άγαπητικός τής 
Βοσκοπούλάς», «Ό Φράντς εΐνε γυναίκα» καί «'Η 
νυχτερίδα». Παρατηρητής
’ Αρχάναι (Κρήτη;)

Προεβλήθησαν τά έργα «’Αμοιβή ενός εκατομ
μυρίου δολλαρίων», «Δόν Ζουάν καί Φάουστ» καί 
«Αί δέκα μοδέρναι έντολαί».
Νεάπολις (Κρήτητ)

Προεβλήθησαν τά φιλμ «'Ο ήρως τών 7 θα
λασσών», «Κορίτσια φυλαχθήτε» καί «Δόν Ρογή- 
ρος, δ εκβιαστής».

Ίεράπετρα (Κρήτης)

Προεβλήθησαν τά φιλμ «Γκοσσελίν», «’Ερωτι
κό κυνήγι»,’ «Τό τραγούδι τής ερήμου», «Ή πριγ- 
κίπισσα τού Τσαρδάς» καί «Ό τελευταίος τών άν- 
θοώπων».
Χαλχίς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό Καφε- 
νεδάκι» μέ τόν Σιβαλιέ, «'Η βαρκαρόλα τής άγά- 
πης», «Ράγγο», «Θά ξαναφτιάξουν τά πράγματα», 
«Ό ιατρός τών τρελλών», «Ξαναγύρισε στή γυναί
κα σου» καί «Αί διακοπαί τού διαβόλου·.

ΠάνΟ'εον Προεβλήθησαν τά φιλμ «Καί σύ μιά 
μέρα θά έπιστρέψης». «Τό κατηγορητήριον», «Δι
πλούς γάμος». «Ένα δράμα στόν Ωκεανό», «"Ετσι 
κανείς σάν άγαπήσο» καί «Κλεμμένος παράδεισος». 
Ζάκυχ Sec

Πάν&εοι. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άνθρω
πο: πού σκότωσε», «Τίγρις τής Άριζόνας», «Σαλ- 
λυ» καί «Αριστοκρατική μελωδία». Γρυπάρης 
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Παντρεύ 
τηκα τή γυναίκα σου·, «Οί επιδρομείς τού βυθού», 
«Τό πήδημα του θανάτου», «Τρέϊντερ Χόρν». 
Προσεχώς «’Αδελφοί Καραμαζώφ».

Παπαβασιλείου
Πύργος

Προεβλήθησαν τά έργα «Ό έρως τραγουδεΐ», 
«Σόνια Βερανώφ», ή ελληνική μούβιτον «Αυτή εΐν’ 
ή ζωή··, «Μή ρωτάς γιατί», «Συζυγικά παραπατή
ματα», «Τό τέλος τού ταξειδιοΰ», «’Επικίνδυνοι 
άνδρες», «Φανταστική Ραψωδία», «Κατηγορητή- 
ριον», «Μανδραγόρας», βωβόν, παλαιά έκδοσις, 
«Βγαλμένοι άπ’ τό βόρβορο» καί «Μιά τρύπα στόν 
τοίχο». Ζώρας
Τρίκχαλα

Άναχωρήσαντος τού θιάσου προεβλήθησαν τά 
έργα «Μιά νύχτα γάμου», «Τσαρλατάνος», « Ο κή
πος τής Έδέμ», «Ή Φυγάς», «Τό Κουρέλι», «Δόν 
Ζουάν», «Πριγκήπισσα Ειρήνη τής Ρωσσίας» καί 
τό «Λευκόν Ρόδον». Μαλιωρας
Σητεία 1 ΚρήτηΟ

Προεβλήθησαν τά βωβά φιλμ «Παρισινές γά
μπες», «Στόν άλλαλαγμό τής μάχης», «Ή ωραία 
τού Βοσπόρου», «Ο Κουρσάρος», «Νύχτες δεκαη
μέρου», καί «Ιό φάντασμα περιουσίας υπ άρ. 12».

ΕΝΑ ΓΛΛΛ!ΚΟΝ_ΝΤΟΚΪΜΛΝΤΑΙΡ
Κατ’ άπομίμησιν τού «Τρέϊντερ Χορν» και τού 

«Κογκορίλλα» ή γαλλική κινηματογραφική εταιρία 
«Πατέ Νατάν» ένέλαβε τήν μετατροπήν εις κινημα
τογραφικόν έργον ύπο τον τίτλον «La croisiere 
Jeune» τών ληφθεισών εκ τού φυσικού ύπό τής άπο- 
στολής «Σιτροέν» σκηνών τής ζωής εν ’Ασία

Τόνέον ντοκυμανταίρ θά έχη μήκος 3000 μέτρων.
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ΕΦΕΤΟΣ ΤΟ ’’ΑΤΤΙΚΟΝ” ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΧΡΙ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Είναι τό Geatpev μέ τόν μεγαλείτερον αριθμόν εισιτηρίων 
ΔΙΟΤΙ ΕΠΡΟΒΑΛΕΝ ΜΟΝΟΝ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΜΕΤΡΟ-ΓΚΟΛΝΤΟΥΙΝ - ΜΑΎΈΡ

; ΓΟΗΤΕΙΑ,0 ΜΠΑΣΤΕΡ ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ,ΤΡΕΤΝ- 
ΤΕΡ ΧΟΡΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΨΥΧΕΣ, ΜΑΤΑ-ΧΑΡΙ, 
ΤΙΤΑΝΕΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ,Ο ΜΠΑΣΤΕΡ ΕΚΑΤΟΜΜΥ
ΡΙΟΥΧΟΣ, ΜΠΙΚ ΧΑΟΥΖ, (ΣΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑ), 
ΡΟΥΜΠΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ΑΡΣΕΝ ΛΟΥΠΕΝ 

Άπό τήν άρχήν τής περιόδου 12 
έβδομάδες Θριάμβου μέ 9 ταινίας

ΜΕΤΡΟ - ΓΚΟΛΝΤΟΥΙΝ ΜΑΎΈΡ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ! ΘΕΡΙΝΩΝ

== ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑ$ ΤΏΡΑ


