
ν------------------------------------------------X 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ S 
Μ 
Μ

χ 
ι *1

ΆΒήναι 29 Όχτω|1ρίου 193>Έτος άέχατον Άριθ. 17 (331)

ΛΙΛΙΑΝ ΧΑΡΒΕΎ1
b. γ’ l Η πειό χαριτωμένη καλλιτέχνις το» κινηματογράφου ή όποία θά έμφανισθή εφέτος είς τά κάτωθι 
jkf X·' I έργα παραγωγής Φόξ Φίλμ. «Ή ’Αδυναμία μου», «Τά χείλη μου προδίδουν», <Μέαα ατήν αγκαλιά 
Ε. V | σου», «Φόξ Φόλλις 1939» καί «Μαριονέττες·. Τά τέσσερα πρώτα θά προβληθοδν άπό τής όθόνης
'. Γί I τοΟ κινηματογράφου «Παλλάς».του κινηματογράφου «ααλλας».
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ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΝΕΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Τ
ί|0

ΑΙ 28 ΗΜΕΡΑΙ ΤΗΣ ΚΛΑΙΡΕΤΤΗΣ 
γαλλική διερέττα μέ τόν περίφημον Ζύλ. 
Θά ποοβληθή ε’ις τό Άττιχέν τών Ά-

ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
γαλλική μουσική φάρσα μέ τόν Άντρέ । 
Ροάν και τόν Φερναντέλ.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ υπέροχος μου- , 
σική φάρσα όμιλοϋσα γαλλιστί.

ΝΥΧΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ή μυστηριώ
δης νυκτερινή ζωή τοΰ Λονδίνου.

ΚΑΜΠΙΡΙΑ τό αθάνατον έργον τοΰ Ντα- 
νούτσιο. Νέα ηχητική έκδοσις.

ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ γαλλική 
μουσική κωμωδία μέ τόν άμίμητον Μπάχ.

Ο

Ο

Η ΘΕΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 
λική μουσική κωμωδία ι 
καί τόν Τζΐμ Ζεράρ.

ΒΟΛΓΑ - ΒΟΛΓΑ νέα 
μέ τόν Φόν Σλέτωβ και 
Σκηνοθεσία Γουρζάνσκυ.

ΣΥΖΥΓΙΚΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ γαλλική 1 
μουσική φάρσα μέ τήν Κολέτ Νταρφέ’ίγ α 
καί'Υβόν Γκαρά.

ΑΛΚΟΟΛ κοινωνικόν δράμα μεγάλης πλο- ♦ 
κής.

ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ανατολικής ύπο- 
θέσιως ομιλούσα γαλλιστί.

Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΣΚΥΛΛΟΣ αστυνομική ται
νία εξαιρετικής πλοκής.

ΠΩΣ ΜΙΛΟΥΝΕ Τ’ ΑΓΓΛΙΚΑ γαλλική I I 
κωμωδία τοΰ Τριστάν Μπερνάρ.

ΟΝΦΛΕΡ γαΛ- Λ 
ιιέ τήν

ηχητική έκδοσις 
Ρ. Κλάϊν Ρόγγε.

i

ΜΕΓΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΩΝ ΕΡΓΩΝ

μέ πβωταγωνιστάς τούς Μπούχ Τζόνεζ, Τίμ Μάη Κόϋ, Μπόμπ Σιύλ χαΐ Τόμ Td'iitQ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ.—Τά έργα μας έχουν έπίσης τό πλεονέκτημα νά έχουν τούς τίτλους έπι 
τής ταινίας κατά τό σύστημα Eriksen τοΰ οποίου έχωμεν τήν μονοπωλειακήν έκμετάλλευσιν 
διά τήν Ελλάδα.



μεγαλειτερη και πλέον εξωφρενική κω-

ΚΙΝΗΜΑΤΘΓΡΑΦΙΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
(ΚΙΝΗΜηΤΟΓΡΑΦΟΞ “ΠΛΛΛΛ Ξ„) 
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Τήν πρωίαν τής Τρίτης, 17 ’Οκτωβρίου, μία εύ- 
ΐ γενής πρόσκλησις τής «Φόξ» μάς έφερεν είς τό κι.νη- 

ματοθέατρον «Παλλάς» δπου προεβάλλετο, ένώπιον 
ίώρισμένου κύκλου διανοουμένων, δημοσιογράφων 
®καί πολλών προσωπικοτήτων τής ’Αθηναϊκής κοινω- 
Κνίας, ή μεγάλη έφετεινή παραγωγή τής προαναφερ- 

■ θείσης έταιρίας ΚΑΒΑΛΚΑΤ».
Τί είναι τό φίλμ αύτό μάς τό έξηγεΐ εύθύς άμέ- 

ιίσως ένας ύπότιτλος: Τά διάφορα μεγάλα ιστορικά 
ίγεγονότα ποΰ έλαβον χώραν άπό τάς άρχάς τοΰ εί- 
ΤκοστοΟ αίώνος μέχρι τών ήμερών μας, δπως τά βλέ- 
:-;πει καί τά αίσθάνεται ένα ζεύγος.

’Αντιλαμβάνεται κανείς εύκόλως πόσας δυσκο- 
"λίας παρουσιάζει παρόμοιον θέμα. Ό Φράκ Λόϋντ 
8 έπέτυχε πραγματικόν άθλον μέ τήν σκηνοθέτι,σιν 
Λ τούτου.

Σενάριο, δπως συνηθίζομεν νά τό έννοοΰμεν, δέν 
• ύπάρχει ούτως είπεΐν. Είναι απλώς ή ιστορία, ή 

σκληρά καί άδυσώπητος, μιάς οίκογενείας ’Άγγλων, 
ΐγ ποΰ εύρίσκεται κατά προσταγήν τής μοίρας, άνανε- 
• μιγμένη έΐς τά διάφορα μεγάλα γεγονότα, τά όποια 
ί έσημειώθησαν κατά τό διάστημα τών τριάντα τελευ- 
Κταίων έτών. Τό φιλμ άρχίζει τήν παραμονήν τοΰ 
Κέτους 1900, μέ τήν κήρυξιν τοΰ πολέμου τών "Αγ- 
ιςγλων πρός τους Μπόερς. Ό πατήρ άναχωρεΐ διά τό 

πεδίον τής μάχης, συνοδευόμενος άπό τόν-σρχιθαλα- 
• μηπόλον του. Οί δύο άνδρες έπιστρέφουν σώοι καί 
1 άβλαβεϊς άκριβώς τήν ήμέραν καθ’ήν ένα μεγάλο 
.(πένθος συγκλονίζει τόν ’Αγγλικόν λαόν: ό θάνατος 
((τής λαοφιλούς του βασιλίσσης Βικτωρίας. Ή ζωή 
., έπανευρίσκει τόν ήσυχον ροΰν της, δτε ό μεγάλος 
Δ υίός τοΰ ζεύγους εύρίσκει τραγικόν θάνατον, τάς 
ί πρώτας ήμέρας τοΰ γάμου του, κατά τό ναυάγιον 
| 'τοΰ «Τιτανικού» 1914. Κήρυξις τοΰ παγκοσμίου πολέ- 
((μου. Πατήρ καί υιός άναχωροΰν διά τό μέτωπον, έγ-
I καταλείποντες μόνην τήν πτωχήν μητέρά.' "Ενα πε
ι λώριον τσέππελιν βομβαρδίζει τό Λονδΐνον. 1914-1918. 
ί Τό φρικτό έκεΐνο μακελειό, τοΰ όποιου μάς δίδεται 
■ μία θαυμασία συνθετική εϊκών. 1918. Υπογράφεται 
I. ή ’Ανακωχή, ένω ένα λακωνικόν τηλεγράφημα άναγ- 
Ετγέλλει είς τήν τραγικήν μητέρα τόν θάνατον τοΰ 
ί - υίοΟ της είς τό μέτωπον. Μεταπολεμική περίοδος, μέ 
| τά νέα ήθη καί έθιμα. Κομμουνισμός, άθεϊσμός, σαπ

φικοί έρωτες, ναρκωτικά, τζάζ-μπάντ, μοντέρνοι χο- 
1|Ρ°ί, μοντέρνοι έρωτες άνδρών καί δλα τά άλλα 

φροΰτα ποΰ έπηκολούθησαν τήν παγκόσμιον διατα- 
Γ ραχήν. Καί τό δυστυχές ζεΰγος, χωρίς τέκνα, πλέον, 
Ε;Υηράσκει μόνον, ήσυχον, άγαθόν, θαρραλέον καί άξι- 
γ.αγάπητον, άναμένον μέ δλην αύτοϋ τήν πίστην τό 
Γ μέλλον, άφοΰ παρευρέθη μέ έγκαρτέρησιν είς τήν
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Έτησία........Δρ. 100.—
Εξάμηνος.. » 60.—
Τρίμηνο-:.. . » 30.—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έηρία Δολ?νάρια ΔΥΟ
Αί ουνδρομαι άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΟΙΙΠΗΝΙΜΙΗΜ Hlil Ι!))-Ι1 
ΚΑΒΕ ΕΡΓΟΝ ΚΜ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΟ ΣΗΜΕΪΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ τοΰ σκηνοθέτου Σεσίλ ντέ Μίλ. μέ τόν Φρέντε- 
ρικ Μαρς, τήν Κλωντέτ Κολμπέρ καί τήν Έλίζα Λάντι. Ύπόθεσις έκτ σσοιιένη 
έπί τής έποχής τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

ΣΑΓΓΑΙΤ ΕΞΠΡΕΣ τοΰ σκηνοθέτου φόν Στέρνμπεργκ μέ τήν Μάρλεν Ντήντριχ. 
ΜΙΑ ΩΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ τοϋ Λοΰμπιτς. μέ τόν Σεβαλιέ καί τήν Ζανέτ Μακνιόναλδ. 
ΞΑΝΘΗ ΑΦΡΟΔΙ ΓΗ τοϋ ηόν Στέρνμπεργκ ,μέ τήν Μάρλεν Ντήντριχ.
ΔΟΚΤΩΡ ΤΖΕΚΥΛ τοΰ σκηνοθέτου Μαμουλιάν, μέ τόν Φρ. Μάρς. 
Η ΣΑΡΞ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ τοΰ Κρόμβελ, μέ τόν Ζόιρζ 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΣΚΟΤΩΣΑ τοϋ Λοΰμπιτς μέ τόν Λυονέλ Μπάρρυι 
ΜΙΑ ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΜΕΣ’Τ^ 
ΑΥΊΌΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΒΑΛΣ 

τόν Σέκε Σακάλ.
ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΔΕΝ 

καί τήν Ντόλλυ Χάαζ.
ΗΣΥΧΙΑ!··· ΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ή 

μωόία τοΰ Χάρολδ Λόϋδ.
ΞΕΧΑΣΜΕΝΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ τοΰ Σεσίλ ντέ 
ΤΟ ΟΝΕΙΡΩΔΕΣ ΒΑΛΣ τοΰ Λοΰμπιτς μέ 

Κολμπέρ, Μουσική Στράους 
ΑΓΑΠΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ 

Μ σκντόναλτ,
ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ μέ τήν Λιλή Νταμιτά καί τήν Λωρ Γιουγκ. 
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

ΚΑΤΙΝΑ Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γραφεία: ‘Οδός Σ' ΚΡΑΤΟΥΣ άρι8. 30 
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KPITIKti ΑΝΑΛΓΣ1Σ κ. Β1ΩΝΟΣ ΠΑΠΑΜ1ΧΑΛΗ

Μπάνκροφτ.
,,^υμορ.

ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ μέ τόν Άνρύ Γκαρά καί τήν Λεμονιέ. 
σκηνοθεσία Τσέλνιζ, μέ τήν Μάρθα "Εγκερτ καί

ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ θαυμασία όπερέττα μέ τόν Βίλλυ Φόρστ

Μίλ μέ τήν Σαρί Μαρίτσα.
τον Μωρίς Σεβαλιέ καί τήν Κλωντέ

τοΰ Μαμουλιάν, μέ τόν Σεβαλιέ και τήν Ζανέτ

ΑΝΓΙΠΡΟΣΩΠΓ 1 \ ΔΗ ΤΗΝ ΜΔΚΓΔΟΝΙΑΝ & ΘΡΑΚΗΝ 

Αριστοτέλης Μενδρινος

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΣ g
ΔΙΑΦ ! ΜΙΣ ΙΩΝ 1

Ό στίχος...Δρ. 10.— I?
Ήσελίς.... ■ 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά ΒΒ
κλάσματα. [Ε

’Ιδιαιτέραν συμ,φαινίαι Κ 
διά δημοσιεΰοξτίττ&γέ^1κ 

λιών^τα^νΜας/^'
Tu TtYXJZ ΔΡ<”5" Ι

;·Υ ί Ζ·Ι:

άδιάκοπον έπέλασιν (CAVALCADE) τών γεγονότων.
Κάθε ένα άπό τά άνωτέρω έπεισόδια, δπως 

είναι εύνόητον δι’ ένα φίλμ διαρκείας 110 λεπτών, 
μόλις θίγεται καί τό ζώμεν οδτως είπεΐν, διά τής 
φαντασίας. ΑύτοΟ έγκειται ή μεγάλη έπιδεζιότής 
τών άναπαραστάσεων τούτων, τόσον περισσότερον 
ζωντανών, ποΰ άπαιτοΰν τήν πνευματικήν συνεργα
σίαν τοΰ θεατοΰ διά νά συμπληρωθώσι νοερώς. 'Υπο- 
πτευόμεθα τήν φρίκην, τόν κίνδυνον, τό μεγαλεΐον, 
χωρίς πολλές φορές νά τά βλέπωμεν καί οδτω ή 
φαντασία μας δίδει είς αύτά μεγαλειτέραν αίγλην.

Ή σκηνοθεσία είναι κολοσσιαία. Ή άναπαρά- 
στασις όλοκλήρων συνοικιών τοΰ Λονδίνου προκαλεϊ 
κατάπληξιν διά τήν πιστότητα καί άκρίβειαν. Τό 
πλήθος κινείται χωρίς νά δίδεται ή έντύπωσις τοΰ 
σκηνικοΰ κανονισμοΰ. Είναι δλοζώντανον άπό άλή- 
θειαν, φυσικότητα καί κίνησιν. Τά κοστούμια άπο- 
τελοΰν πραγματικά τεκμήρια τής μόδας τών διαφό
ρων έποχών καί παρακολουθώμεν οδτω τήν αισθητι
κήν έξέλιξιν άπό τοΰ έτους 19_>0 μέχρι τών ήμε
ρών μας.

Είναι δύσκολον νά πλησιάση τις περισσότερον 
πρός τήν δραματικήν τελειότητα άφ’ δτι οί κυριώτε- 
ροι ήθοποιοί τοΰ έργου τούτου. Ή Διάνα Βίνιαρντ, 
γνωστή ήθοποιός τοΰ Αγγλικού θεάτρου είδικώς με- 
τακληθεΐσα είς Χόλλυγουντ διά νά έρμηνεύση τόν 
ρόλον τής συζύγου καί μητέρας, είναι μεγάλη τρα
γωδός, ή όποία παίζει άπλά καί άληθινά καί ή όποια 
έξωτερικεύει τά συναισθήματά της μέ κινήσεις πάν
τοτε άκριβεΐς, μετρημένος καί κομψάς, ή μέ μίαν 
σχεδόν άδιόρατον κίνησιν τών εύγενών χαρακτηρι
στικών της. Φέρει δλον τό βάρος τοΰ έργου καί επί 
τοΰ τόσον έκφραστικοΰ προσώπου της διαβάζομεν 
τά ίδικά μας συναισθήματα.'Ο σύντροφός της, Κλάϊβ 
Μπρούκ, δέν είναι κατώτερός της καί μάς δίδει μίαν 
άκριβή σκιαγραφίαν τοΰ άγγλου άριστοκράτου, δ 
όποιος κάτω άπό φαινομενικήν ψυχρότητα, πού φθά
νει τό φθέγμα, κρύπτει τά εύγενέστερα καί λεπτό
τερα τών αισθημάτων. Γύρω άπό τους δύο αύτούς 
μεγάλους καλλιτέχνας κινοΰνται πρόσωπα μικρότε
ρου ένδιαφέροντος σκιτσαρισμένα μέ άκρίβειαν καί 
γραφικότητα άιτό εύσυνειδήτους ήθοποιούς. Σημειώ- 
νομεν τούς κυριωτέρους : τόν Χέρμπερ Μούντιν, 
πολύ καλόν είς τόν ρόλον τοΰ άρχιθαλαμηπόλου, τήν 
Οΰνα Όκόννορ, ή δποία δημιουργεί μίαν περίεργον 
σιλουέτταν ύπηρετρίας, συζύγου τοΰ προαναφέρθέν- 
τος, τήν Ούρσούλα Τζήνς, τόν Φράνκ Λάουτον καί 
τό” Τζών Βάρμπουρτον, τούς ϋποδυομένους τόύς δύο 
υιούς τοΰ Σέρ Ρόμπερ.

Είς κάθε έξαιρετικόν έργον έπόμενον είναι νά
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ύπάρχουν κα'ι ώρισμένα μειονεκτήματα. Είς τό «Κά- 
βαλκατ», έν τούτοις καί αύτά Αποφεύγονται χάρις 
εις τήν δεξιοτεχνίαν τοΰ Φράνκ Λόϋντ, δ όποιος μέ 
τόν έπιτυχή σύνδεσμον τών διαφόρων σκηνών μεταξύ 
των καί τόν θαυμάσιον ρυθμόν πού έπέτυχε νά προσ- 
δώση είς τό έργον του, κρατεί άδιάπτωτον μέχρι 
τέλους τό ένδιαφέρον τοΰ θεατοΰ.

Καταλήγοντες δηλοϋμεν κατηγορηματικώς δτι τό 
«Κάβαλκατ» είναι έργον μεγάλο, εύγενές καί διδα
κτικόν πού τιμά τόν σκηνοθέτην του καί τήν «Φόξ» ή 
όποια έξώδευσε ίλιγγιώδη ποσά διά τήν κατασκευήν 
του, καί τό όποιον πρέπει ώρισμένως νά ϊδουν δχι 
μόνον οι φίλοι τοΰ κινηματογράφου, άλλά κάθε δια
νοούμενος καί λάτρης τοΰ ωραίου, διότι άσφαλώς 
κάτι θά άποκομίσουν άπό τήν παρακολούθησίν του 
’Αλλά άς μή νομισθή δτι τό Φίλμ αύτό βλέπεται 
δπως οίονδήποτε κοινόν έργον, Απαιτείται κάποια 
ειδική προδιάθεσις τοΰ θεατοΰ νά έμβαθύνη είς αύτό 
καί νά κατανοήση πλήρως τά ύψηλά καί' άνώτερα 
διδάγματα πού περιλαμβάνει.

Η ΣΩΣΙΑΣ ΤΉΣ ΓΚΑΡΜΠΟ
Εϊς τό Χόλλυγουντ υπάρχει ένα νεώτατο κορί

τσι πού μοιάζει καταπληκτικά μέ τήν Γκρέτα Γχάρ- 
μπο. Τό δνομά της είναι Έλίζαμπετ Γιούγκ καί 
πληρώνεται αδρότατα άπό τήν «Μέτρο-Γκόλντουϊν» 
διά νά ντουμπλάρη φωτογραφικός τήν Γκάρμπο 
εις ώρισμένας σκηνάς πού δέν απαιτείται ή παρου
σία της.

Ή Γιούγκ είναι κόρη ενός γνωστού δικαστοΰ 
τής Νέας 'Υόρκης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΣ ΜΑΣ

'Επειδή αί πλεϊσται τών έκ τών ’Επαρχιών άντα- 
ποκρίσεών μας καθυστερ >ϋν συχνότατα δπως καί ήδη 
παρατηρεΐται, ή δέ τακτική δημοσίευσις τής κινηματο
γραφικής κινήσεως τών επαρχιακών κινηματογράφων 
ενδιαφέρει μεγάλως τόσον τό περιοδικόν μας οσον καί 
ύπολογίσιμον μερίδα τοϋ άναγνωσ ικοϋ μας κεινοϋ, 
παρακαλουμεν θερμότατα πάντας τους έν ταΐς έπαρχίαις 
τής 'Ελλάδος άνταποκριτάς μας, νά μάς άποστέλλωσι 
τακτικώς κατά δεκαπενθήμερον σημείωμα τών προβαλ 
λομένων κα'ά σειράν εις τους κινηματογράφους τής 
πόλεώς των έργων. *Η  τακτική αποστολή ενός το:·ν- 
του σημειώματος, μάς είφαι άπολυΤΟΚ ενδιαφέρουσα 
θά μάς ϋ ττοχρεώσουν δέ έζ ϊσου οί φίλοι άντα ποκριται 
μας εάν δι οίονδήποτε λόγον δέν δύνανται νά μάς έξυ 
πηρετήσουν και’ αυτόν τόν τρόπον, νά μάς δηλώσουν 
τοϋτο διά νά φροντίσωμεν διά άντικαταστάτας.

Πρέπει νά κατανοηθή δτι ή καθυστέρησις είτε ή μη 
πλήρης αναγραφή τών προβαλλομένων έργων, μσς ζη
μιώνει μεγάλως, πράγμα τό όποιον δέν πρέπει να επι
διώκουν οί φίλοι άνταποκριταί μας

Έπι τή ευκαιρία αυτή παρακαλουμεν καί πάντα 
έπιθυμοϋντα ν*  άναλάβη τήν άνταπόκρισιν τοϋ *Κινημ,.  
Άστέρος*  είς Καβάλλαν, Ξάνθην, Ιωάννινα, Πρέβεζα, 
Λεβάδειαν, Κόρινθον, Άλεζανδροΰπολιν, Κιλκίς, Κο
ζάνην, Φλώρινα, ’Εδεσσα, Λάρισα, Καστοριάν και Βέρ- 
ροιαν, δπως μάς γράφουν σχετικώς διά νά τούς έφω- 
διάσωμεν μέ τό σχετικόν δελτιον ταυτότητας καί τους 
άποστέλλωμεν δωρεάν τό φϋλλον.

Ή Διεύθυνσιν
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ϊνα προλάβουν καί έξασφαλίσουν έγκαίρως ημερομηνίαν 
προβολής.Ή έν λόγω ταινία προβάλλεται ήδη ταΰτοχρό- 
νω; έν Άθήναις είς τούς Κινηματογράφους ΑΤΤΙΚΟΝ, ΠΑΝΘΕΟΝ 
«« ξ & Α8ΗΠΑ ΓΚΟΠ και έν Πειραιεϊ καί Θεσ)νί<η.

Η ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ Ce διαθέτει αρκετά αντίτυπα τής άνω ταινίας διά τήν 
έξυππρέτπβιν δλων τών πελατών αυτής. (ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ)
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Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΡΟΚΟΚΟ 
('Ομιλούσα γερμανίου). Προεβλήθη είς ,τό «’Αττικόν»), 

Παραγωγή «Ondra—Lamac»

Μία έξωφρενική μουσική φάρσα τής "Αννυ Όν- 
τρα κατά σκηνοθεσίαν τοΰ τακτικού διευθυντοΰ της 
Κάρλ Λαμάκ. Τό σενάριο παρουσιάζεται χωρίς με
γάλην ένότητα καί συνοχήν, μέ διαφόρους σκηνάς 
ποΰ άποτελοΰν τρόπον τινά σειράν κωμικών σκέτς 
άνεξαρτήτων μεταξύ των. Οϋτω τό φίλμ δίδει τήν 
έντύπωσιν τοΰ άσυναρτήτου καί άνομοιογενοΰς. Τά 
κωμικά ευρήματα δέν λείπουν δπως άλλως τε συμ
βαίνει μέ δλα τά φιλμ "Οντρα—Λαμάκ, άλλά δέν 
λείπουν καί ώρισμένα χονδρά, πολύ άφελή κάί 
μπουφφόνικα άστεΐα, ποΰ άν δέν ύπήρχαν άσφαλώς 
δέν θά έζημιώνετο διόλου τό έργον.

Ή "Αννυ "Οντρα είς τήν «Δεσποινίδα Ροκοκό» 
είναι ή γνωστή "Αννυ "Οντρα δλων τών έργων της. 
Αρκεί νά ϊδη κανείς τήν "Αννυ εις ένα έργον διά 
νά γνωρίση δλην τήν κλίμακα καί ποικιλίαν τοΰ τα
λέντου της.

Πάντοτε είναι νόστιμη, έξυπνη, χαριτωμένη, 
μέ τίς κουκλίστικες κινήσεις της και τά υπερ
βολικά έκεΐνα σκέρτσα καί νάζια της. Ό Βλάστα 
Μπούριαν, δ ύποδυόμενος τόν άδελφόν της, (γνω
στός είς τάς ’Αθήνας άπό τό φίλμ «Ό θείος μου ό 
άρχιστράτηγος» πού προεβλήθη πέρυσι είς τό «Μον
τιάλ·») είναι κάτοχος πλουσίου κωμικού ταλέντου, 
πηγαίου καί καθαρώς προσωπικού καί πρωτοτύπου. 
Ό Ρόντα Ρόντα ώς ύπουργός τών Τ.Τ.Τ. δέν έχει νά 
κάνη πολλά πράγματα.

Γενικώς «Ή δεσποινίς Ροκοκό», ή όποία ύστερεΐ 
άπό άλλα γνωστά έργα τής "Αννυ "Οντρα (Μαμζέλ 
Νιτούς, Μιά νύχτα στόν Παράδεισο, Σούζυ Σαξοφών 
κ. ά.) δέν στερείται προτερημάτων άλλά, λόγφ τής 
ύπερβολικής άφελείας της καί τών χονδροειδών σκη
νών ποΰ περιλαμβάνει δέν είναι κατάλληλον διά 
κάθε είδους κοινόν. Ουτω πολλοί άπό τούς παρακο- 
λουθήσαντας τό έργον τό έχαρακτήρισαν ώς κατάλ
ληλον διά πολύ μικρά-παιδιά, ένφ άλλοι καί ιδίως 
τό κοινόν τοΰ ύπερώου έγέλασαν καί ένθουσιάσθη- 
σαν μέ τήν παρακολούθησίν του. Βίων Παπαμιχάλης

ΤΟ ΒΑΛΣ ΠΟΥ Τε?ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ
(Όμιλοΰσα γερμανιστί) Προεβλήθη έίς τό «Πάνθεον» 

Παραγωγή A.A.F.A

Ή πρώτη πραγματικώς ένδιαφέρουσα κινηματο
γραφική όπερέττα πού βλέπομεν έφέτος. Σενάριο, 
μουσική, σκηνοθεσία, τραγούδι καί παίξιμο τών ήθο- 
ποιών, άποτελοΰν ένα άρμονικόν καί έπιμελημένον 
σύνολον πού παρακολουθεΐται πολύ εύχάριστα. Δέν 
πρόκειται φυσικά περί άριστουργήματος. Άλλωστε 
ό δμιλών κινημτ τάφος δέν μάς έδωσεν άκό
μη είς τό : ' c αύτό παρόμοιον- πράγμα, έκτος 
ίσως άπό τον «Δρόμον τοΰ Παραδείσου·. Άλλά τό 
«Βάλς πού δέν ξεχνιέται» είναι τόσον άνώτερον άπό 
τά διάφορα γερμανικά κατασκευάσματα πού κατέ- 
κλυσαν, άγνωστον διατί, τήν παγκόσμιον καί Ιδιαί
τατα τήν έλληνικήν άγοράν καί πού μέ ένα ή δύο 
πεταχτά τραγουδάκια καί μερικάς κατά τό μάλλον 
καί ήττον κωμικάς καταστάσεις πού περιλαμβάνουν, 
τιτλοφορούνται πομποδώς κινηματογραφικοί όπερέτ- 
ται καί τόσον κακόν προξενούν είς τόν κινηματο
γράφον, ώστε άξίζει νά σημειωθή εύμενώς ή προ
βολή του. Οι ήθοποιοί δλοι είς τούς ρόλους των. Ό

Ράλφ φόν Γκότ, ένας νέος ζεν-πρεμιέ, συμπαθέστα' 
τος είς έμφάνισιν καί παίξιμο, κατέκτησε άμέσως τό 
κοινόν μας. Ή Μάρθα "Εγκερτ χαριτωμένη.’Αμίμη
τος ό "Αλμπερ Πάουλιγκ καί άστεΐος, παρά τάς 
ύπερβολάς του, ό ’Έρνεστ Φέρεμπες. Κα\οΙ--έπίσης 

-καί ή Λίτζι Νάσσλεν, ό Πάουλ ΧέρμπιγΤτερ κάί. η 
’Ίντα Βούστ. Ή μουσική τοΰ Λέχαρ, .^ά-ώπέΓ'^--κυ! ί\ 
ριώτερα θέλγητρα τοΰ φίλμ, εύχαρνσΤεΐ ιδιαιώρως., 
Τό έργον ήρεσε είς τό κοινόν μας/κάί έση'μείώσε ' 
σημαντικήν έπιτυχίαν. Βίων-Παπαμιχάλης

ΜΑΝΩΛΕΣΚΟΥ
('Ομιλούσα, γερμανιστί) Προεβλήθη είότό «ΣπΧέντίτ» 

Παραγωγή U.F.A. _

Πρό μερικών έτών, έπί τής έποχής άκόμη τοΰ Βω- 
βοΰ κινηματογράφου, ή «Οϋφα» μάς είχε δώσει ενα 
ένδιαφέρον φίλμ ύπό τόν άνωτέρω τίτλον μέ πρώτα- 
γωνιστάς τόν Ίβάν Μοσζοΰκιν, τήν Μπριγκίττε Χέλμ 
καί τήν Μτίτα Πάρλο. Έπήγαμε λοιπόν μέ ώρισμέ- 
νας άπαιτήσεις νά παρακολουθήσωμεν τό νέον «Μα- 
νωλέσκου» τοΰ Βίλλυ Βόλφ. ΌμολογοΟμεν εύθύς άμέ- 
σως δτι ή νέα έκδοσις, ή δποία δέν είχε πλήν τοΰ 
τίτλου καμμίαν άλλην σχέσιν μέ τήν παλαιόν, δέν 
μάς ικανοποίησε διόλου. Πρόκειται περί κοινοΰ, κοι- 
νοτάτου άστυνομικοΰ έργου, στερουμένου έπί πλέον 
μεγάλου ένδιαφέροντος, καί τό δποϊον ό Βόλφ, δ 
σκηνοθέτης τών παλαιών περιπετειωδών φίλμς «Ή 
τυχοδιώκτρια τοΰ Μόντε - Κάρλο», «ό Γΰρος τοΰ κό
σμου μέ τό άεροπλάνον» κ. ά. έσκηνοθέτησε κατά · 
τόν πλέον συνήθη τρόπον. Ό Ίβάν Πέτροβιτς ώς Μα 
νωλέσκου δέν μάς κάμει νά λησμονήσωμεν τόν Ίβάν 
Μοσζοΰκιν. "Εχει μερικές καλές στιγμές άλλά τέ 
παραξηλώνει σέ πόζες καί... γοητείαν.

Άπό τούς λοιπούς ήθσποιούς πού λαμβάνουν μέ
ρος καλλίτερος δ Φρίτς Κάμπερς είς τόν ρόλον τοΰ 
βοηθοΰ τοΰ μεγάλου τυχοδιώκτου. *0  Άλφρεντ 
Άμ/ιελ άδικεΐται άπό τόν ρόλον του. Ή Μαίντυ 
Κρίστιανς μάς άπεγοήτευσε πλήρως. "Εχει άλλωστε 
καί άρκετά πλέον γηράσει. Ή "Ελεν Ρίχτερ, ή πα
λαιό μας γνώριμος καί ή Χίλντα Χίλντεμπραντ, ύπο- 
φερταί.

Γενικώς πρόκειται περί κοινοΰ περιπετειώδους 
έργου, τό όποιον είς τάς έπαρχίας, διά τάς δποίας 
είναι κατάλληλον, άσφαλώς θά γνωρίση μεγαλειτέ- 
ραν έπιτυχίαν έκείνης πού έσημείωσε κατά τήν έν 
’Αθήναις προβολήν του. Βίων Παπαμιχάλης.

ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ
'Ομιλούσα γερμανιστί) (Προεβλήθη είς τό «Παλλάς») 

Παραγωγή Projektograph

Ό Φρίτς Κόρντερ, ό πρωταγωνιστής τών φιλμ 
«Ντρέϋφους» καί «’Αδελφοί Καραμοιζώφ», καταπιάνε
ται διά πρώτην φοράν μέ τήν σκηνοθεσίαν κινηματο
γραφικού έργου. Ή προσπάθειά του αΰτη δμως δέν 
μάς ικανοποιεί. Ύπάρχουν, κατά διαστήματα είς τό 
φίλμ σκηναί καλοβαλμένοι, άλλά έκεΐνο ποΰ εύθύς 
έξ άρχής προσπίπτει εις τήν άντίληψιν τοΰ κινημα
τογραφικούς άνεπτυγμένου θεατοΰ, είναι ή τεχνική 
άπειρία τοΰ σκητοθέτου. ’Ακαταστασία καί άνομοιο- 
γένεια εις τόν ρυθμόν, άδέξιον ντεκουπάζ, έλαττω- 
ματικόν μοντάζ, άποτελοΰν τά κυριώτερα καί πλέον 
χαρακτηριστικά μειονεκτήματα τής ταινίας. Ταΰτα 
έξαγοράζονται, έν μέρει μόνον έννοεΐται, άπό τό 
λεπτό παίξιμο τοΰ Βίλλυ Φόρστ, τής Ντόλλυ Χάαζ
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και τών λοιπών ήθοποιών ποϋ λαμβάνουν μέρος, κα
θώς καί άπό τήν εύχάριστον μουσικήν τοΰ Ρ. "Ερβιν.

Πρέπει νά σημειωθή δτι εις τήν διεύθυνσιν τών 
ήθοποιών του ό Κόρτνερ μας ϊκανοποίησεν άπολύ
τως. ’Εκλεκτός καλλιτέχνης δ ίδιος, έπέτυχε νά άπο- 
σπάση τό μάξιμουμ τής άποδώσεως άπό τούς έρμη- 
νευτάς του. Οδτω ύπό τήν καθοδήγησίν του ηθοποιοί 
άδικημένοι και παραγνωρισμένοι μέχρι τοϋδε κατορ
θώνουν νά άναδειχθοΰν πλήρως. Παράδειγμα δ "Οσ
καρ Σίμα, δ όποιος μέχρι σήμερον ύπεδύετο μικρούς 
ρόλους, υπηρετών κατά προτίμησιν, διά πρώτην φο
ράν μας παρουσιάζει Ενα ταλέντο καρατερίστα άξιον 
προσοχής.

Έν συμπεράσματι: "Εργον άνομοιογενές καί κά
πως βαρύ είς τό είδος του, μέ καλήν ύπόκρισιν, καί 
τό όποιον, λόγω Ιδίως τής παρουσίας τοΰ λεπτού 
καί δημοφιλούς Βίλλυ Φόρστ, δέν στερείται έμπο 
ρικής άξίας. Έδώ έσημείωσε έ πιτυχίαν.

Βίων Παπαμίχάλης

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΟ
(Όμιλοϋσα γαλλιστί) 

(Προεβλήθη συγχρόνως είς τό «’Αττικόν» κσί «Πάνθεον») 
Παραγωγή J. de Venloo.

Τό γνωστόν ρωμαντικόν μυθιστόρημα καί θεα
τρικόν Εργον τοϋ Πιέρ Φρονταί τό όποιον εϊχεν ήδη 
κινηματογραφηθή ϋπό τοϋ Ζουλιέν Ντυβιβιέ πρό έξα- 
τίας μέ τήν Ούγκέτ Ντυφλό, διεσκευάσθη έκ νέου 
είς φίλμ ύπό τοΰ Ζάν Έπστάϊν αύτήν τήν φοράν. 
Όμολογοΰμεν δτι ή νέα Εκδοσις μάς άφίνει τελείως 
άσυγκινήτους. Ό Ζάν Έπστάϊν είργάσθη περισσότε
ρον μέ τήν σκέψιν παρά μέ τήν ψυχήν του. ’Επιτήδειος 
τεχνικός, μεταχειρίζεται τήν τεχνικήν ώς σκοπόν καί 
δχι ώς μέσον. Οδτω παραφορτώνει τό Εργον του, 
χωρίς κανένα άπολύτως λόγον, μέ πράγματα τε
λείως περιττά ποΰ κουράζουν τόν θεατήν, κατα
στρέφουν τόν ειρμόν τής σκέψεώς του καί τόν Εμπο
δίζουν νά παρακολούθηση μέ ένδιαφέρον τήν άρκετά 
άλλωστε αύθαίρετον δραματικήν περιπέτειαν τοΰ Ερ
γου. Τί χρειάζονται δλαι έκεΐναι αί διπλαΐ, τριπλαΐ, 
τετραπλοί prises de vue, αί φωτογραφικοί παραμορ
φώσεις, τά άτελείωτα ταξείδια τοΰ αύτοκινήτου καί 
τών σιδηροδρόμων, δέν γνωρίζει κανείς, ούτε αύτός 
δ σκηνοθέτης κατά πάσαν πιθανότητα.

Μερικά κομψά καί πλούσια ντεκόρ, καί άρκετά 
γραφικά τοπεΐα, καλώς φοτογραφημένα, άποτελοΰν 
τά κυριώτερα προσόντα τοΰ φίλμ. Ή ύπόκρισις τών 
ήθοποιών άνομοιογενής. Λείπει άπό τόν Έπστάϊν ή 
άπαιτουμένη ίκανότης είς τό νά διευθύνη δπως πρέ
πει τούς έρμηνευτάς του. Ό Ζώρζ Γκρόσμιθ, δ ύπο- 
δυόμενος τόν ρόλον τοΰ Εκκεντρικού Λόρδου Όσβιλ 
Εχει ύπεισέλθει εις τό πνεΰμα τοΰ ρόλου του, άλλά 
καταφεύγει συχνά είς ύπερβολάς καί θεατρινισμούς 
ποΰ τόν ζημιώνουν: Ή Μαρί Μπέλλ, ώραία καί κομ
ψή ώς Εμφάνισις, δέν λέγει πολλά πράγματα. "Αλ
λωστε καί ό σκηνοθέτης δέν τής δίδει τήν άπαιτου 
μένην πρός τοΰτο εύκαιρίαν. "Οσον άφορα τόν Ζάν 
Μυρά δέν μοΰ φαίνεται δτι ήτο δ καταλληλότερος 
διά τόν ρόλον πού τοΰ άνέθεσαν τοΰ «’Ανθρώπου 
μέ τήν Ισπανό».

Γενικώς πρόκειται περί έργου καλοβαλμένου, 
άλλά ψυχροΰ καί μέ άρκετά σφάλματα, τό όποιον, 
παρά τόν τίτλον του καί τούς γνωστούς πρωταγωνι
στές του, δέν έσημείωσεν τήν έπιτυχίαν ποΰ προε- 
βλέπετο. Bhuv Παπαμίχάλης

(Συνέχεια Εκ τής παραπλεύρως στήλης) 
στάτου τόσον είς τόν κύκλο- τής Φόξ Φίλμ δσον καί είς 
τόν τών διευθυντών τών Κινηματογράφων τής Χώρας 
μ<»ς·

Η ΦΟΞ ΦΙΛΜ
ΚΑΙ 0 ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ

ΕΝΑΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΟΝΙΣΜΟΣ
Ή ’Αμερικανική έταιρία παραγωγής καί έκμεταλλεύ- 

σεως κινηματογραφικών ταινιών «Φοξ Φιλμ» έν τή έπι- 
θυμίφ της δπως εύρύνη έτι περισσότερον τήν άνά τόν 
κόσμον έκμετάλλευσιν τών ταινιών της, προεκήρυξεν ένα 
διαγωνισμόν Κύκλου Εργασιών, μεταξύ τών διάφορων 
γραφείων της, είς τό τέλος τοϋ οποίου υα άπονείμη χρη
ματικά βραβεία 5250 δολλαρίων.

Ό διαγωνισμός ούτος θά διενεργηθή ώς έξης :
Ή Φόξ Φίλμ διατηρεί άνά τόν κόσμον πρός έκμετάλ 

λευσιν τών ταινιών της, 35 γραφεία μέ γενικάς διευθΰν- · 
σεις έκ τών όποιων 9 εις τήν Αγγλίαν. Τά 35 αυτά γρα
φεία διηρέθησαν είς 7 ομάδας, ή μία τών οποίων, ή 7η, 
περιλαμβάνει τά γραφεία τών χωρών Ελλάδος, 'Ολλαν
δίας, Γιουγκοσλαυΐας, Αίγυπτου, Λεττωνίας, Ουγγαρίας, 
Τουρκίας, Αυστρίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, καί Τσεχοσλο
βακίας. Αί έπτά αύταί ομάδες, αί περιλαμβάνουσσι τά 35 
γραφεία τής Φόξ Φίλμ άτινα λαμβάνουν μέρος είς τόν έν 
λόγφ διαγωνισμόν, θά διανεμηθούν τό χρηματικόν βρα 
βεϊον—είς τήν ομάδα είς ήν ανήκει ή Ελλάς αναλογούν 
500 δολλάρια—έφ’ δσον αί εισπράξεις των κατά τό χρο
νικόν διάστημα τοΰ διαγωνισμού, τό όποιον ώρίσθη είς 
17 Εβδομάδας—3 Σεπτεμβρίου μέχρ.ς 30 Δεκεμβρίου έ. ε. 
—παρουσίαση αΰξησιν σημαντικωιέραν τοΰ αύτοΰ χρονι
κού διάστημάιος τοΰ παρελθόντος έτους. Συγκεκριμμέ- 
νως, είς τόν διαγωνισμόν κύκλου Εργασίας θά λάβουν μέ
ρος καί τά 35 γραφεία, άλλά είς τά τελικά αποτελέσματα; 
διά τήν διανομήν τών διόρων, θά ληφθοΰν ύπ' όψίν Εκείνα 
μόνον τά γραφεία τά όποια θά παρουσιάσουν αΰξησιν κύ 
κλου Εργασίας, άνωτέραν τής περυσινής καί είς τό αύτό 
χρονικόν διάστημα, κατά 50 ο)ο τουλάχιστον.

Κατά τά μέχρι σήμερον ουγκεντρωθέντα Επίσημα απο
τελέσματα τοΰ άνω: έρω διαγωνισμού κύκλου εργασίας τών 
γραφείων τής Φόξ Φίλμ, π ρ ώ τ ο ν έξ όλων τών άνά τόν 
κόσμον γραφείων της, έρχεται τύ τής Ελλάδος, ύπερβάν, 
τάς άπό 3 Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερον εισπράξεις κατά 350 
ο)ο τών περυσινών τού αύτοΰ χρονικού διαστήματος. Ή 
τεραστία αύτή αΰξησις τών Εσόδων τοΰ Ελληνικού γρα
φείου τής Φόξ, δέν ιό παρουσιάζει μόνον ώς πρώτον έξ 
όλων τών 35 διαγωνιζομένων γραφείων της, άλλά καί 
πρώτον είς όλας τάς ομάδας πού μετέχουν τοΰ διαγω
νισμού.Τά μέχρι σήμερον συγκεντρωθέντα αποτελέσματα ·' 

1 Ελλάς, 2 Χιλή, 3 Ιίορτογαλλία 4 ‘Ομοσπονδία τών 
Μαλάύ, 5 Παναμά, 0 Βραζιλία, 7 Ίνδίαι, 8 ’Ιταλία, 9 
Κίνα, 10 ’Αγγλία, 11 Γερμανικοί Ανατολικοί Ίνδίαι καί 
12 Πόρτο Ρίκο.

Κατά νεωτέρας ασφαλείς πληροφορίας άμερικανικοΰ 
κινημ. περιοδικού, έκ τών συγκεντρουμένων άποτελεσμάτων 
τού διαγωνισμού, τό έν Έλλάδι γραφεΐον Εξακολουθεί νά 
κατέχη τά σκήπτρα είς τόν κύκλον Εργασίας Εξ όλων τών 
γραφείων τής Φόξ, μέ τήν κατωτέρω τάξιν προτεραιότητα;. 
1 'Ελλάς, 2 Πορτογαλία, 3 Χιλή, 4 'Ομοσπονδία τών 
Μαλαΰ, ό Παναμάς, 6 Βραζιλία, 7 ’Ιταλία, 8 Ίνδίαι καί 
9 Κίνα.

Ή καταπληκτική αΰξησις τών Εργασιών τής 'Ελληνι
κής Φόξ Φίλμ, όφειλομένη άποκλειστικώς είς τήν δραστη
ριότητα τοΰ διευθυντοΰ της κ. Στάμου Σταμέλου, τιμά 
έπίσης καί τήν Γενικήν Διεύθυνσιν διά τήν Επιτυχή 
Εκλογήν τοΰ προσώπου είς τό όποιον έχει αναθέσει, άπό 
πενταετίας, τήν διεύθυνσιν τοΰ Εν Έλλάδι γραφείου της· 
“Ημεθα βέβαιοι οτι τά μέχρι τέλους τοΰ διαγωνισμού άπο- 
τελέσματα δέν θά άνατρέψουν τήν μέχρι σήμερον σειράν 
καί δτι τελικώς, νικητής τοΰ διαγωνισμού θά είναι τό εν 
Έλλάδι γραφεΐον. Ή Επιτυχία αύτή, ανεξαρτήτως πάσηί 
άλλης πλευράς της, παρουσιάζει κσί τό εύχάριστον δι 
ημάς γεγονός, δτι Εκερδήθη χάρις είς τήν δραστηριότητα 
έλληνος διευθυντοΰ Εξαιρετικής μορφώσεως καί συμπαθε-

(‘Η συνέχεια είς τήν παραπλεύρως στήλην)
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■ ■ eH έφετεινή κινηματογραφική περίοδος παρουσιά
ζεται άρκετά άποκαρδιωιική "Ένας όλόκληρος μην πα- 
ρήλθεν άπό της ένάρξεως των χειμερινών κεντρικών 
κινηματογράφων καί όλα τά γεγονότα μας πείθουν ότι 
δεν βαδίζουν σ ιαθερώς πρός τήν ευτυχίαν.

Διά τήν κατάστασιν όμως αυτήν, δεν πταίς.ι ούιε ό 
καιρός ό όποιος είνε ό καταλληλότερος διά τους κινη
ματογράφους, οΰιε αύτός ούτος ό θεατής ό όποιος είνε 
"πρόθυμος πάντοτε νά κατακλύση τ ς αίθουσας τών 
κ>νηματοθε ϊτρων οσάκις τού παρουσιάζουν έργα αξίας. 
Πταίουν κυρίως αύταί αύται αί διευθύνσεις τών κινη-

' ματογοάφων αΐτινες, τούλάχιστον μέχρι σήμερον, ούδέν 
Εζ- τό άξιόλογον παρουσίασαν εξαιρέσει 2—3 έργων, έναντι 

. τών 20 μέχρι σήμερον προβληθέντων. Έάν δέ, λάβω- 
Κ μεν τήν άνωτέρω αναλογίαν έπί τοΰ όλου αριθμού τών 

ΜΣ ταινιών πού έχουν άνάγκην νά προβάλουν κατά τήν 
^Β&χειμερινήν περίοδον, οί κεντρικοί “Αθηναϊκοί κίνημα- 
^&?τογράφοι, τότε ασφαλώς ό αριθμός τών καλών — εΛπο- 
Sf· ρικών ταινιών, δέν θά ύπερβή τάς 15 Πάν- 
f. τω$ ή μέχρι σήμερον ένδειξις τών γεγονότων, έπιβάλ- 
■£-' λει εις τας διευθύνσε ς τών κινηματογρ φικών θεα- 
■Κιτρικών έπιχειρήσεων, νά ακολουθήσουν ταχτικήν άνά- 

πρός τάς άξιώσεις τών- θεατών φίλων τού κινη- 
ΗΚμχτο; @άφ vf τη$ εμπιστοσύνης τών όπ ίων στηρ' - 
Κτ£ονται αί επιχειρήσεις των καί όχι νά ακολουθούν τάς 

γνώμας τών εμπόρων ταινιών καί ί αρασύρονται ούτω 
[4*  -από τά συμφέροντα εκείνων πού έχουν κάθε λόγον νά 
i.· χυκλοφορήση ιό εμπόρευμά των. Τήν Ιδίαν τακτικήν 
■^πρέπει νά ακολουθήσουν καί αύτοί ούτοι οΐ διευθυν- 

tai κινηματογράφων, οϊτινες είν ιι καί εισαγωγείς ται- 
ΗΚ.νιών, Πρέπει άπαραιτήτως τάς ταινίας τάς όποιας πρό- 
Β’ Mfirat νά προβάλουν είς τόν κινηματογράφον τους, νά 

μή τάς βλέπουν μέ τά μάτια τού ίδικού των πορτοφο- 
λίου. άλλά μέ τά μάτια τού πορτοφολιού τών θεατών, 
rd όποια ει>ε εντελώς διάφορα. 'Έπειτα αί μεγάλαι 

' διαφημίσεις μέ τά πομπώδη καί γεμάτα ποίησιν καί 
» αοωαα χαρακτηριστικά λόγια τών ρεκλαμών είς τάς κα- 

^Κζθημερινάς εφημερίδας, πρέπει, έπί τέλου·, νά πείσου ν 
Κ τάς διευθύνσεις τών κινηματογράφων, ότι έπ*  ούδενί 

πρόκειται νά μεταβάλουν τήν άξίαν μιας ταινίας 
■ρι’άπ’ ότι είς τήν πραγματικότητα θά παρουσίασθή πρό 

ίών όμμάτων τών θεατών. Αί μεγάλαι διαφημίσεις δι*  
■- ^Ργα ανάξια τοιούτοίν. φέρουν ασφαλή κέρδη μόνον είς 
ML· ?ας εφημερίδας, αί όποΐαι άντιθέτως, ούδέν προσφέ- 

ρουν είς τάς κινημ ατογραφικάς έπιχειρήσεις καί πολ- 
βλάπτουν καί αλλας ταινίας πραγματικής άξίας, 

όταν προηγούμεναι διαφημίσεις έκαμαν τό κοινόν νά 
Η» μή δίδει πλέον π·στιν είς αύτάς. Αί διαφημίσεις πρε- 
ΚΚςπει νά είναι μετρημένοι, λογικαί καί πρό παντός νά 
^^βφευρίσκονται άπό ειδικούς διαφημιστάς καί όχι άπό 

ίδιους διευθυντάς κινηματογράφων τών οποίων ή 
στρέφεται πρός τάς άλλας κατευθύνσεις τής 

^Κ^τιχειρήσεως. αί όποια·, δυστυχώς είναι πάμπολλαι
t Πρός βεβαίωσιν τών όσων άνωτέρω γράφομεν, έρχε- 

Μ,ι«ι καί τό γεγονός τής προβολής τής ταινίας <eO άν- 
μέ τήν ’Ισπανό^, ιιέ τήν Μαρί Μπέλ καί τόν 

κατ · τήν λήξασαν εβδομάδα. Διαφημίσεις κολοσ- 
Ηκ aiatat διά τών έφημερίδων καί τοιχοκολλημάτων εις 

δρόμ υς άνήγγελον τό σπουδαϊον γεγονός τό όποιον 
’V' παρουσιάζετο άπό τής όθόνης δύο συγχρόνως με- 

κεντρικών κινηματογράφων, τού *11  α ν θ έ ο υ» 
καί τθυ «“Αττικού*.  Έαρά ταύτα όμως κατά τήν 

^Κξ?ρ«μιέραν τού έργου «Ο άνθρωπος μέ τήν Ισπανό», 
^^^^^αγματοποιήθησαν μόνον 2780 περίπου εισιτήρια 

ύπό τών δύο συγχρόνως κινηματογράφων 
ε*ω  ολοι οί άλλοι ύπερέβησαν κατά πολύ.

‘Ιδού κατωτέρω ένας συγκριτικός πίναξ τών πραγ- 

ματοποιηθέντων εισιτηρίων κατά τήν πρεμιέραν τής 
παρελθούσης Δευτέρας 23 10κτωβρίου έ έ.
ΑΤΤΙΚΟΝ: «'Άνθρωπος μέ τήν Ισπανό*  είσ. 1300 
ΠΑΝΘΕΟΝ: Άνθρωπος μέ τήν “Ισπανό*  > 15^^ - 
ΣΠΛΕΝΤΙΤ: «“Εγώ καί ή Αύτοκράτειρα» » ^3(^. 
ΑΙΙΟΛΛΩΝ : «Νύχτες στό Βόσπορο» »/ 'ί8θ)θ^
ΠΑΑΑΑΣ: «Μιά ώρα κοντά σου» 3200

Κατόπιν αύιού, άν λαβωμεν ύπ“ όφιν μας(κάί τάς 
έντυπώσεις τών θεατών αΐτινες άπ ^τελούν τήν^ζωντα- 
νην διαφήμισιν, τήν καλυτέρων καί φοβεροτέρά*  είς τό 
είδος της. δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ποιον άντίκέυ.ί 
πον δύνανται νά έχουν τοιαύτα γεγονότα είς μίμ^Άινη-. 
ιιατογραφικήν έπιχείρησιν.

ΙΙαρακαλούμεν θερμώς, άν έχομεν λάθος, γά μάς 
τό είπήτε.

Πτρά τήν παρατηρουμένην ύπερπληθώραν εισαγω
γής ταινιών έν ‘Ελλάδι, έν τούτοις διάφορα γραφεία 
έξακολουθούν νά προι'.ηθεύ ->νται καί νέας ταινίας. Οό· 
τω πλήν τών άναφερθέντων είς >ό προηγούμενον τεύ
χος νέων τα'-νιών ύπό τοΰ γραφείου τού κ. I. Μαργου - 
λή και τών 12 τού κ. Τηλ. Σπυρίδη, είσήχθησαν ήδη 
ύπό τού τελευτ ίου 15 νέαι ταινίαι κατηγορίας άτρά- 
ξιον παραγωγής «Κολούμπια», αΐτινες ένοικιάσθησαν 
κιί θά προβληθούν είς τόν λαϊκόν κινηματογράφον 
Έ λ λά ς», έκ ός τών πρώτων άναφερθέντων αΐτινες 

έ οικι^σθησαν διά β' β^ζ·.\ν είς τό < Ροζι <λαίρ» καί διά 
γ' τοιαύτην είς τό «Αθηναϊκόν*.  Έπίσης τό γραφεΐον 
τής A Ε Κ.Ε. τοΰ κ. Ν “Αργυρή ήγόρασε, πλήν τών μέ- ο 
χρι σήμερον γνωστών γαλλικών ταινιών, 4 έκ τών 
όποιων θά προβληθούν είς τό «Παλλάς*,  ενα άριθμόν 
άκόμη νέων γαλλικών ταινιών ώς καί τήν παραγωγήν 
τής αμερικανικής Universal, τήζ ό ιοίας ήτο άπό έτών 
άποκλειστικός άγοραστής ό κ. Μαργουλής.

Σειράν νέων έπίσης έργων άναγγέλλει καί τό γρα· 
φεΐον τού κ. Ζερβού, τ'ι πλεΐστα τών οποίων θά προ
βληθούν είς τό «ΙΙάνθεον*.

* *
Είς τούς πέντε ήύη λειτουργούντας κεντρικούς κι

νηματογράφους, τούς τέσσαρας λαϊκούς κεντρικούς καί 
ούς τρεις συνοικιακούς, προσετέθη ήδη άπό τού πα

ρελθόντος Σαββάτου 21 λήγοντος καί ό έν τή Πανεπι
στημιακή Λέσχη «“Ίρις» ύπό τήν έκμετάλλευσιν τού κ. 
Ζερβού. Λίαν προσεχώς, έπίσης, θά κάμη έναρξιν τής 
λειτουργίας του καί τό «Κοτοπούλειον» ύπό τήν έκμε- 
τάλλευσιν τού κ. Ζερβού μέ τιμήν εισιτηρίου κατωτέ- 
ραν τών άλλων κεντρικών, τό δέ κινηματογραφικόν του 
πρόγραμμα—κατά βεβαίωσιν τού κ. Ζερβού—θά ποι
κίλλεται έκάσιοτε καί μέ βαριετέ.

Εντός τού προσεχούς μηνός καί ίσως μέχρι τής 
15 Νοεμβρίου, κάμει έναρξιν τών παραστάσεων του καί 
τό νέον κινηματοθέατρον « Τιτάνια», τό όποιον, όλαι αί 
ένδείξεις μάς πείθουν, ότι θά είναι μέχρι τότε καθ“ 
όλα έτοιμον διά νά παραδοθή είς τό κοινόν.

I η mm Mi Emffmaj ma
Βόλος

’Αχίλλειον. Μέ τήν προβολήν τής «λικηγορίνας» 
έκλεισε τήν θερινήν του περίοδον, τήν δέ 5 ’Οκτωβρίου 
έκαμε έναρξιν τής χειμερινής του τοιαύτης μέ τό έργον 
«Πάπρικα» σημειώσαν μοναδικήν έπιτυχίαν. Παρευρέθη 
ή Εκλεκτότερη μερΐς τής κοινα'νίας Βόλου. Μέχρι σήμερον



ΚΙΝΙΙΜΑΤΟΓΡΛΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

προεβλήθησαν κατά σειράν τά έργα «Πσπρικ ■'», «Τό 'ίαν
θό δνειρον», «Τό δνειρον τοΰ Σέμπρουν», «"Ενας άνδρος 
μέ καρδιά», «Σουζάν Λενόξ» καί «Λεφτά στό δρόμο»

ΙΙρ ισεχώς «Ό υιός τοΰ Μαχαραγιά», «Εύτυχίά γιά 
μιά νύχτα», «Άτλαντίς», καί άλλα έργα περυσινής παρα
γωγής καί τά εκλεκτότερα τής έφετεινής τοιαύτης διαφό
ρων γραφείων.

•Έξωραϊστική». Προεβλήθησαν τά έργα «Φοΰ - Μαν- 
τζοΰ», «Ή συμιιορία τοΰ Μπουμπούλ», «Σέ μιά χαιιινη νήσο», 
«Ό βασιλεύ; τών λούστρων» κ..ί διέκοψε τάς προβο
λάς του. Παπαβααιλείον
Πάτραι

Τήν 21 τρέχοντος έκαμε έναρξιν τών παραστάσεων 
του ό χειμερινός κινηματογράφος «Ίντεάλ» τελείως έ.τι- 
σκευασθείς, μέ συρροήν εκλεκτού κόσμου Εντός τή; εβδο
μάδας έγκαθίσταται είς τήν χειμερινήν του αίθουσαν και 
ό κινηματογράφος «Πάνθεον»

Κατά τό λήξσν δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν τά 
κάτωθι φίλμ :

«’Ζκτεάλ». «Μή ρωτάς γιατί», γ' βιζιόν, «Αΰιοκρατό- 
ρικές β.ολέττες», «Αυτή ή καμμιά άλλη», «Ποιος είναι ό 
Ζοκέρ» καί «Τό άνθος τής Χαβάί». Πρεσεχώς «Ή Σου
ζάν στό μπάνιο».

• Παν&εον. « Αύτοκροτορικέ; βιολέττες», «Ό έρως 
χρόνια δέν κυττά», »*Η  γυμνή γυναίκα» β' βιζιόν, «Ποιος 
είναι ό Ζοκέρ», «Τί ονειρεύονται ή γυναΐκε » καί Τσιγ- 
γάνικες νύχτες». Άνδριόπονλος
Χανιά

Πάν&εον Προεβλήθησαν τά έργα «:Π κυρία τοΰ 
βαγκόν-λί», «Τρελλος αεροπόρος», «Ξαναφίλησε με», «Τυ- 
φιόν», «Ό κόμπος τοΰ διαβόλου», «Τό πλοϊον τοϋ εγκλή
ματος» καί «Τραγωδία μητέρα;»

’Ολύμπια (Βωβός) Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κο
ρίτσι τής Ρεβΰ», «Ό γυιός τοΰ σκοτωμένου», «Ό πύργος 
τοΰ τρόμου» εις 2 έποχάς, καί «Ό καπετάν Μπλάκ». Ε.Κ. 
Ηράκλειον

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή νήσος τοΰ 
παραδείσου», «Μόντε-Κάρλο», «’ λτλαντίκ» καί «Δύο καρ
διές μιά ψυχή». Έπίσης τά βωβά, «Ή κούρσα τοϋ θα
νάτου», «Τα απρόοπτα τοΰ Μετρά» καί «Κολοράδο»

Πουλά κάκη. Δίδει παραστάσεις ό θίασος Χαλκούση— 
Άποστολίδη.

Άρχάνες. Προεβλήθησαν τά βωβά φίλμ «Μιά νύχτα 
σιό Λονδΐνον» καί :’> «Προδότη; .

Αγιον Νικόλαόν Πρΰεβλ-ήθησαν « II σχολή" τών 
σειρήνων» καί «Μιλάκ»,, ’

'Ιεράπετρα. ΠροεβλήΟυσαγ βΌ γαλάζιος Χούναβις», 
«Σενορίτα» καί «’Ο κόμης τοΰ Τεξάς».

Σητεία. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή μικροΰλα τοΰ 
Παλαί ντέ Λούξ»,-«Οί είλωτες» καί «ΊΙ κόρη τοϋ Σεΐχη».

Παρατηρητής 
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Δυ-αμϊτις», Μαριάν· 
να», «‘Ο άνύπανδρος μπαμπάς», «ΊΙ γυναίκα τή; τύχης» 
καί «Τό έγκλημα ρνός πατέρα» μέ τόν Γιαννιγκ;.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ ·Ή κόμησσα Στα- 
βλίν» καί «Ή Λαΐλαψ». Στά διαλείμματα ό φακίρης Σααν- 
τοΰ έ αμε διάφορα πειράματα. Γοριδάρης
Καλά μ κι

Τριανόν. Προεβλήθιι έπιτυχώς τό φίλμ «Κοντέσσα 
Μαρίτσα» τό όποιο» πσρηκολούθησεν ή έκλεκτοτέρα μερΐς 
τής κοινωνίας τής πόλεώς μας μεταξύ τών όσοίων οί κυ- 
ρίαι Βαλτή, Άποστολάκη, Φωτάκη, Μεγαλοοικονόμου, Νι· 
κολοπώλου. Κωστή, Τσατσ ιρώνη, αί δεσποινίδες Νίκη 
καί Φανή Μάντζαρη, Μπενιάδου, Δημητριάδυυ. Πελεκά
νου, Παπαδοπούλου, Σκιά, Κουντούρη, Στρούμπου, Κ«υ· 
τσομητοπούλου, Κάρτσωνα Σταυρούλια, οί κ. κ. Κουτσοΰ- 
κος, Εΰφραμίδης, Πάστρας, Παρθένιο;, Μαργαρίτης κ. ά. 
Ετίσης προεβλήθησαν τά έργα Ή νυχτερίδα» τοΰ Στρά- 

ους, «’Επαναστάτης», «Κόμμησα Μοντεχρήστο» καί «Τρομο
κράτη;»’

Δεσποτικόν. Προεβλήθηση ν τά «Γάμος μετ’εμποδίων» 
«Τό τραγούδι τοΰ θανάτου», «Ή κόκκινη πόλις», «"Αφο
βο; επιδρομέας», «Τό τραγούδι τοΰ φυλακισμένου» καί 
«Έν μέσω φλογών καί ύδάτω ». Κεφαλλωνίτης 
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προ βλήθησαν τά έργα Κέρδιζε/ τή ζωή 
σου», «Θύελλα», «Ό έμπορος τής άμμου», «Τά φώτα τής 
πόλεώς» καί «Τραγωδία ορυχείων». Προσεχώς Φιλήστε 
με» καί. «Ξύλινοι Σταυροί».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό διαβατήριον 
13444», «Σιήν παληά Καλιφορνία·, «Το τέλος τοδ τάξει- 
διοΰ», «Ι’ριλλή περιπέπεια», τό ταξείδιον τοϋ κ. Τσαλδά- 
ρη είς τήν Τουρκίαν καί «Ή γυναίκα μου Σατανάς». Προ
σεχώς «Τό τραγούδι μιας νύχτας·, «'όν Κιχώτης», «Ξαν
θό όνειρο» κ. ά. Σοφρωνιάδης
Ν. Όρεστ άς

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργ ι «‘Π γή τής επαγ
γελίας» καί «Ή λευκή σκλάβα» μετά μεγάλης επιτυχίας.

Ματσκ.δης

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά σιωπηλά έργα «Τό ματω
μένο καμπαρέ·, « ί ίππόται τής νυκτό;», ·Τό θωρακισμέ
νο αυτοκίνητο», «Οί κυρίαρχοι τής έρήμου», «Άδε/.φοί 
Καραμσζώφ» μέ οίκτράν αποτυχίαν, «'Ο περιπλα'ώμενος 
λεβάντης». «Σεχραζάτ» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «'Η τραγ- 
κή σιιγμή», «Ό αρχών τοΰ Μόν Μπιζού» καί « Η ορφανή 
τοΰ Κάπρι» διαφημιοθέ” ώς «Ιό ναυτόπουλο» μέ σχετικήν 
επιτυχίαν. Βονδονρης

’ Αμαλιά:

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πολεμική τραγω
δία», Είσαι δική μου» καί «Στή συμμορία τοΰ άετοϋ». 
"Ηδη δίδεΓ παραστάσεις δ θίασος Κουμαριώτη—Ρουγγέ'οη-

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα Χόλλυγουντ Ρεβιοΰ, 
“Ό εύκολώτερος δρόμος,, καί «Μετά τό διαζύγιον».

Λόγφ τής άποπνικτικής ατμόσφαιρας τής αιθούσης 
άπαντα τ’ ανωτέρω έργα προεβλήθησαν σχεδόν προ κε
νών καθισμάτων. Ρονμελιώτης
Τρίκκαλα

’Αττικόν. Π.οεβλήθηοαν τά έργα «Ραψωδία έρωτος· 
«ΙΙρ'γκήπισσα Στρογκώφ», «Ή μεγάλη πόλις» μέ τόν 
Λόν Τσάνεΰ, «Μοιραία άγάπη» μέ τήν Γκάρμπο, καί «Ή 
βροντή»· Μαλιώρας

"Αρτοι

Κιλκίς. Προεβλήθησαν τά έργα «"Αννα Μπολένα», 
«Τό κορίτσι τής παρέας», «Ινδική τραγωΐία», τό έπεισο- 
διακόν «Στ ιχτι φάντασμα», «Ό στρατηγός Κράκ», «Άερο- 
μαχίαι Δυηκοΰ Μετώπου», «Τό χαμένο Τσέππελιν». καί 
»Νό, Νό, Νανέτ», τά τελευταία ήχητικά μετά μεγάλη; 
επιτυχίας.

Είς κεντρικόν μέρος τής πόλεώς μας, γίνεται μία με
γάλη αίθουσα, άσυγκρίτως μεγυλειτέρα τοϋ «Κιλκίς» >1 
οποία θά χρήσιμο τοιηθή διά κινηματοθέατρον ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ κ. Μπουκουβάλα. Ζάγκας
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