
ANN AM η ΕΛΛΑ
Η ωραιότατη γχλλΐ, καλλιτέχνις, ή όποια, μετά τού Άλμπέρ Πρεζάν χαίτης Σ· Σιμόν, έση μείωσε 

«ρωτοφανή επιτυχίαν είς τά αριστούργημα τοΰ Κ. Γκαλόνε «ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ», πραγμα
τικά καύχημα της Γαλλικής Κινηματογραφίας, προβληδέν κατά τήν παρελδοΰσαν εβδομάδα είς 

τό «ΠΑΝΘΕΟΝ» τής πόλεώς μας.
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ΦΟΞ ΦΙΛΜ Α.Ε.
Γρ. Πλατεία Κάνιγγος

I Κάθε χρόνο ό κινηματογράφος πλουτίζεται μέ 
|· νέα πρόσωπα. Άλλα έξ αύτών γίνονται διάσημα. 
ΒI άποκτοϋν τόν τίτλον τού «άστέρος» καί έπισκιάζουν, 
Ε κατά φυσικόν κανόνα, τήν άξίαν τών παλαιοτέρων, 
Β καί άλλα άφού λάβουν μέρος είς μερικά φίλμς, έξα- 

φνα χάνονται, σβύνουν, χωρίς νά άκούσωμεν πλέον 
κ νά γίνεται λόγος δι’ αύτά. Ύπάρχουν δμως καί με- 
Κρικά, έξαιρετικώς σπάνια, τά όποια έμΦανίζονται, 
Κ γνωρίζουν σχετικήν έπιτυχίαν, κατόπιν χάνονται έπ’ 
Ε άρκετόν διά νά άνατείλουν είς τό τέλος καί πάλιν 
Ε μέ μεγαλειτέραν αϊγλην καί μεγαλοπρέπειαν. Πα- 
Ε ράδειγμα τρανόν τούτου είναι ή Λιάνε Χάΐντ, άπό 
Ε τάς παλαιοτέρας καλλιτέχνιδας τοΰ γερμανικού κι- 
Εσηματογράφου (Λουκρητία Βοργία, Λαίδη Χάμιλτον 
Β Κ. ά.) ή όποία πολλές φορές κατά τό διάστημα τής 
Κ καρριέρας της περιέπεσεν είς τήν άφάνειαν καί ή 
| όποία σήμερον είς ήλικίαν άρκετά προχωρημένην, 
Κγνωρίζει τό μεσουράνημα τής δόξης.

Σκοπός τού παρόντος είναι νά άναφέρωμεν έν 
Ε όλίγοις τούς καλλιτέχνας ποΰ έμφανίζονται νεωστί 
Κ καί ποΰ άρχίζουν νά άποκτοϋν κάποιαν θέσιν εΐς τό 
^στερέωμα τοΰ παγκοσμίου κινηματογράφου.

I Τό ’Αθηναϊκόν κοινόν θά γνωρίση έφέτος πολ- 
Κλούς έξ αύτών. Μερικοί δέν είναι τής τελευταίας 
Ε «έσοδείας» άλλά έβράδυναν—διά λόγους τούς όποί- 
Ε ους δέν πρόκειται σήμερον νά έξετάσωμεν—νά κά- 
Vμουν τήν έμφάνισίν των είς τήν Ελλάδα. Ώς άνή- 
Ε κοντας είς τήν κατηγορίαν ταύτην δυνάμεθα νά άνα- 

φέρω μεν: τήν Μύριαμ Χόπκινς, τόν Τσάρλ Λώτον, 
W. ήν Μαίη Ούέστ, τόν Τζόελ Μάκ Κρή, τήν· “Ελλεν 
Ί- Τουέλβετρις, τόν Γκάρυ Γκράντ, τήν Ρενάτε Μύλλερ, 
r τήν Ίρέν Ντάν, τόν Τζώρτζ Ράφτ, τήν Καρόλ Λομ- 
Επάρ, τήν Ρούθ Τσάτερτον, τήν Τάλα Μπίρελ, τήν 
κ Γκλόρια Στούαρτ κ. ά.
t Είς τούς άνωτέρω δυνάμεθα άκόμη νά προσθέ- 

Εοωμεν τήν Κλωντέτ Κολμπέρ, τόν Φρίντρικ Μάρς, 
τήν Συλβία Σίντνεύ, τόν Λέσλι Χόβαρντ, τήν Μάριον 

ί Νταΐβις, τήν Σάλλυ "Εΐλερς, οί όποιοι άν καί έλα- 
- βον μέρος είς έργα, πού προεβλήθήσαν είς τάς Άθή- 
ί νας, έν τούτοις δέν έπεβλήθησαν είς τό κοινόν μας, 
• είτε διότι τά έργα αύτά καθ’ έαυτά δέν ήξιζαν, είτε 
: διότι τό κοινόν μας δέν τούς έπρόσεξε δσον έπρεπε. 
Ε. Άπό τούς άρρενας «άστέρας» έκεΐνος πού 
; είναι περισσότερον άξιοσημείωτος είναι ό Φατντερικ 

γνωστός εις τάς Αθήνας άπό τό μοναδικόν 
6-ίργον του ποΰ προεβλήθη πέρισυ στό «Ίντεάλ» δ 
^Άγγελος τοΰ Καμπαρέ. Έτιμήθη ύπό τής Άκαδη- 
ΕΡίας τοΰ Κινηματογράφου μέ χρυσοΰν μετάλλιον διά 
■ρν καλλιτέραν δημιουργίαν τοΰ 1932 είς τήν ταινίαν 
Ι^Δόκτωρ Τζέκυλλ καί Μίστερ Χάΐντ» τοΰ Μαμουλιάν 
BR τό όποιον διαπλάσσει ένα δυσκολώτατον διπλοϋν 
ί ρόλον καί θεωρείται ώς είς άπό τούς δημοφιλεστέ-

ρους σήμερον καλλιτέχνας έν Αμερική, θά τόν ίδω
μεν έφέτος εΐς τό προαναφερθέν έργον, είς τό »Ση- 
μεΐον τοΰ Σταυρού - δπου έρμηνεύει τόν ρόλον ·ένός 
ρωμαίου στρατηγού πού γίνεται χριστιανός διά τόν 
έρωτα μιας γυναίκας (Έλίζα Λάντι) καί είς τάς 
«θλίψεις τοΰ έρωτος», δπου έχει ώς πάρτναιρ τήν 
περίφημον Νόρμα Σήρερ καί ένα άλλον λαμπρόν 
νέον καλλιτέχνην, τόν Λέσλι Χόβαρντ. Ό τελευταίος, 
τόν όποιον τό κοινόν μας ίσως έπρόσεξεν άπό τά 
φίλμς «Ελεύθερες Ψυχές», «Ένφ βροντούν τά κανό
νια» κ. ά. έξελίχθη έσχάτως καί κατόρθωσε νά θεω
ρείται ένας άπό τούς καλλιτέρους ζέν - πρεμιέ. Άπό 
τάς γυναίκας μεγάλην έντύπωσιν θά προξενήση ή 
ώραία Κλοντέτ Κολμπέρ είς τό «Σημέΐον τού Σταυ
ρού» ώς Αύτοκράτειρα Ποπαία. 'Η Τζίν Χάρλοον, ή 
όποία έκαμε ήδη τήν πρώτην της έμφάνισιν μέ τό 
φίλμ «Μιά γυναίκα. . πειρασμός» θά είναι δσονούπω 
ύπολογίσιμος άντίπαλος τής Γκάρμπο, τής Κράου
φορντ καί τής Ντήτριχ.Ήδη τάς συναγωνίζεται έπικιν- 
δύνως. Ή Ροΰ-9· Τσατερτον, παλαιά καλλιτέχνις τοΰ 
τού θεάτρου καί τού κινηματογράφου, τής όποίας 
έργα δέν προεβλήθησαν, άγνωστον διατί, μέχρι σή
μερον είς τήν πόλιν μας καί ή όποία θεωρείται κά
τοχος έξαιρετικού ταλέντου, θά έμφανισθή κατά πά
σαν πιθανότητα εΐς τήν «Άγνωστον» εΐς τήν όποίαν 
έπιτυγχάνει μίαν ώραιοτάτην δημιουργίαν. Τό ίδιον 
θρυλεϊται καί διά τήν’Τρέ» Ν ά», τήν όποίαν θά ίδω
μεν ε’ις τό «Μυστικόν τής Κυρίας Μπλάνς». Τό έργον 
αύτό είναι νέα έκδοσις τού άλησμονήτου φιλμ τής 
Νόρμα Τάλματζ, «'Η Γυναίκα τής Ταβέρνας» (The 
Lady. Ό Γκάρν Γκράντ, συμπαθής ζέν - πρεμιέ, θά 
κατακτήση πολλάς Αθηναίας είς τήν «Ξανθήν Άφρο- 
δίτην», είς τήν όποίαν πρωταγωνιστεί μέ τήν Μάρ- 
λεν Ντήτριχ.

Εξαιρετική καλλιτέχνις είναι άσφαλώς ή Ντιάνα 
Βίνιαρντ, ή όποία ε’ις'τό «Κάβαλκατ», τό έργον μέ 
τό(όποΐον έντεμπουτάρισε είς τό Χόλλυγουντ είδικώς 
κληθεΐσα έκ Λονδίνου, είναι κυριολεκτικώς θεσπε- 
σία. Ό Τσάλρ Λώτον άποκαλεΐται σήμερον ό «νέος 
Γιάννιγκς». Οί ’Αθηναίοι ποΰ θά τόν ίδουν είς τόν 
ρόλον τού Νέρωνος είς τό «Σημεΐον τοΰ Σταυρού», 
θά κρίνουν κατά πόσον δικαιολογεί τόν τίτλον αύ- 
τόν. Τήν Μύριαμ Χόπκιντ, τήν άποκάλυψιν τοΰ “Ερνατ 
Λιούμπιτς, θά ίδωμεν είς τό «’Ονειρώδες Βάλς», μέ 
τόν Σεβαλιέ καί τήν Κλωντέτ Κολμπέρ καί είς τόν 
«Δόκτωρα Τζέκυλλ καί Μίστ ρ Χάΐντ». Ή "Ελεν 
Χέηζ είναι γνωστή άπό τήν άφθαστον περυσινήν της 
δημιουργίαν είς τό έργον «Τό σφάλμα μιάς μητέρας» 
διά τήν όποίαν άλλωστε έτιμήθη ύπό τής Κινηματο
γραφικής ’Ακαδημίας, ώστε είναι περιττόν νά τήν 
παρουσιάσωμεν. Συνιστώμεν μόνον άνεπιφυλάκτως, 
νά τήν παρακολουθήσουν δλοι είς τά νέα της έργα
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«Λευκή ’Αδελφή», και «Ύπό τήν σκιάν τής Παγόδας» 
χά όποια θά προβληθούν έφέτος είς τό «’Αττικόν·, 
διότι*  άσφαλώς θά μείνουν Ενθουσιασμένοι άπό τό 
λεπτόν Ανθρώπινον παίξιμό της.

Μία άλλη καλλιτέχνις, εύρωπαία αυτή, ή όποια 
κατέκτησε τό κοινόν μας είναι ή Φρα/χίσχα Γκάαλ, 
ή περυσινή «Πάπρικα», έφέτος θά τήν θαυμάσωμεν 
είς τρία νέα φιλμ τής τελευταίας παραγωγής. Ώς 
νέαν δυνάμεθά νά άναφέρωμεν άκόμη καί τήν δημο- 
φιλεστάτην Λίλιαν Χάρβεϋ, δεδομένου δτι θά μας 
παρουσιασθή έφέτος «Made in U’S. Α.». Άς άναμεί- 
νωμεν νά ίδωμεν πώς άντελήφθησαν ;οί άμερικανοί 
σκηνοθέται τό ταμπεραμέντο της

"Αφησα τελευταίαν τήν Κά&ριν Χέπμπουρν.Μτη, 
ή δποία δμοιάζει καταπληκτικά πρός τήν Γκάρμπο, 
σημειώνει σήμερον έξαιρετικάς έπιτυχίας είς τόν 
Νέον Κόσμον καί θεωρείται ώς ή γυναίκα ή έχουσα 
τήν μεγαλυτέραν «μαγνητικήν έλξιν». Δυστυχώς μέ
χρι τής στιγμής δέν είναι γνωστόν έάν θά προβληθή 
έφέτος κανένα έργον της.

"Αλλοι νέοι καλλιτέχναι ποΰ έπεβλήθησαν ήδη 
είς τό κινηματογραφικόν στερέωμα είναι καί οί άκό· 
λουθοί : Μαίρη Καρλάϊλ, '-'ζέν Ράϋμον, Ζενεβιέβ Τομ- 
πίν, Τξόνυ Βάϊσμνλλερ (Ταρζάν), Μάε Κλάρκ, Αή Τρά- 
συ, Τζών Πάρκερ, Μπόρις Καρλώφ, Κά&λιν Μπονρκε 
(ή γυναΐκαι πάνθηρ), Μπάστερ Κράμπ περίφημος διά 
τήν θαυμασίαν άνδρικήν καλλονήν του), Σάρι Μαρί- 
τζα, Τζώρ’ζ Μπρέντ, Βιρτζίνια Τσέριλ, Αιοΰ "Αϋρες, 
Κάρεν Μόρλεη, Μωρίς Όσούλιβαν, ΒΙν Τζίμπσον, 
Φράνσις Ντή κ. ά., τών δποίω·/ άρκούμεθα νά άναφέ- 
ρωμεν μόνον τά δνόματα, έφ’ δσον είναι άγνωστον 
άκόμη έάν καί είς ποια έργα θά έμφανισθοΰν είς τάς 
’Αθήνας. Πάντως σημειώσατε τά όνόματά των, διότι 
είναι πολύ πιθανόν μεταξύ αύτών νά συγκαταλέγε
ται καί δ εύνοούμενός σας «άστήρ» τής αδριον.

_____ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ

ΔΥΟ ΝΕΑΪ ΤήΙΝΙΑΪ ΥΗΣ ΝΟΡΜΛ ΣΗΡΕΡ
Ό Διευθυντής τών στούντιο τής «Μέτρο Γκόλν- 

τουϊν Μάγιερ» κ. "Ιρβιγκ Τάλμπεργκ άναγγέλει δύο 
νέας παραγωγός μέ πρωταγωνίστριαν τήν ώραιοτά- 
την Νόρμα Σήρερ.

Έκτος άπό τήν «Μαρία - Άντυυανέττα» ή οποία 
περατοΰται κατ’ αύτάς θά «γυρισθοΰν» καί αί ακό
λουθοι δύο ταινίαι μέ τήν ιδίαν πρωταγωνίστριαν: 
«Τό πράσινο καπέλλο» ή ΰπόθεσις τής όποιας είναι 
παρμένη άπό τό ομώνυμον μυθιστόρημα τοϋ Μιχα- 
έλ Άρλεν καί ή «Παλίρροια» μέ πρωτότυπον σενά 
ριον τοΰ συγγραφέως Τσάρλς Μάκ ’Άρτουρ.

Τήν σκηνοθεσίαν άμφοτέρων τών προαναφερθει- 
σών ταινιών θά πραγματοποίηση δ διάσημος σκηνο
θέτης τοϋ «Γκράντ Ότέλ», Έντμόντ Γκούλτιγκ.

έΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πυρετωδώς συνεχίζεται τό «γύρισμα» τής πα

ραγωγής τής Μέτρο «Βασίλισσα Χριστίνα» μέ πρω- 
ταγμνιστάς τήν Γκρέτα Γκάρμπο και τόν Τζτόν 
Τζίλμπερτ.

Ή πολυτέλεια τών κοστουμιών καί τών διακό
σμων τής ταινίας άεωρεϊται, υπό τών ειδικών, ώς 
μοναδική είς τό είδος της.

Τελευταίως κατεσκευάσϋη καί μία πολντελε- 
στάτη άμαξα, πανομοιότυποι· εκείνης ποΰ ειχεν ή 
ίέρνλλικη Βασίλισσα τής Σουηδίας, ή δποία &ά σύ
ρεται ύπό οκτώ ίππων.

Η CINEMATOGR. FRANQAISE 
ΚΑΙ ΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Ιό γαλλικόν κινηματογραφικόν περιοδικόν Cinemato
graphic Eran?aise προκειμένου νά δικαιολογήσω τήν 
ΰπαρξιν άνταποκριτοΰ του καί έν Έλλάδι, δημοσιεύει κατ’, 
αραιά, ευτυχώς,διαστήματα, διαφόρους άνακριβεϊς πληροφο
ρίας άφορώσας τό έν Έλλάδι έμπόριον τοΰ κινηματογρά
φου καί αΐτινες προκαλοΰν έκάστοτε τήν θυμηδίαν μεταξύ 
τοΰ έλλην. κινημ. κόσμου.

Οΰτω είς τό τελελταΐον του τεύχος (ΰπ’ άριθ. 781 τής 
21 Όκτωβρ. έ έ·) δημοσιεύει τήν πληροφορίαν!;) δτι, άπό 
τοΰ Νοεμβρίου 1932 μέχρι του ’Απριλίου 1933 Λροεβλήθη- 
σαν έν Έλλάδι 213 φίλμ έκ τών δποίων 101 γερμανικά, 
66 αμερικανικά καί 46 γαλλικά.

Τό γεγονός αύτό δέν θά έκαμε βεβαίως έντύπωσιν, 
άν δ «Κινηματογραφικός Άστήρ» ελληνικόν κινηματογρ. 
περιοδικόν καθαρώς επαγγελματικόν, δέν παρακολουθούσα 
έπισταμένως τήν κινηματογραφικήν κίνησιν τής χώρας 
του καί νά πληροφορή τούς αναγνώστης του, διά κάθε τι 
τό δποϊον άφορμ τό έμπόριον τοΰ κινηματογράφου έν 
Έλλάδι.

"Οπως πάντοτε, οΰτω καί κατά τόν παρελθόντα ’Ιού
νιον, έδημοσιεύθη είς τό ΰπ’ άρ. 9(313) τεύχος τοΰ «Κινημ. 
Άστέρος» στατιστικός πίναξ έμφαίνων τόν άριθμόν τών 
ταινιών πού προεβλήθησαν κατά τήν παρελθοΰσαν περίο
δον.

Κατ’αυτόν προεβλήθησαν 19S νέαι ταινίαι έκ τών ο
ποίων :

87 Αμερικανικοί
68 Γ ερμανικαί
11 ’Αγγλικοί
27 Γαλλικοί

1 Αραβική
1 Ρωσσική
1 Ελληνική
2 Τουρκικοί

Λυπούμεθα πολύ διότι εύρισκόμεθα είς τήν άνάγκην 
νά διορθώσωμεν τήν άξιόλογον συνάδελφον,"άλλά μάς έπε- 
βάλλετο νά τό πράξωμεν, διά νά δοθή κάποιο τέρμα είς 
τάς άνακριβεϊς πληροφορίας, αί δποϊαι ευρίσκουν θέσιν 
είς κινηματογραφικόν περιοδικόν, τόσης σοβαρότητας δπως 
ή γαλλική συνάδελφος Cinematographic Fran?aise.

ΞΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Άπό τόν έν Άργοστολίω Ανταποκριτήν μας κ. 
X. Βουτσινάν έλάβομεν καί δημοσιεύομεν έκ καθή
κοντος τήν κατωτέρω έπιστολήν.
Κύριε Διευθυντή,

Είς τό φύλλον τής 1ης ’Οκτωβρίου καί είς τήν σελίδα 
13 ακολουθών, έπί πενταετίαν ώς συνεργάτης Σας, τήν 
φιλαλήθειαν Σας και τό εΰθύ ΰφος Σας, διά τοΰ δποίου 
προασπίζετε σθεναρώς έπί δεκαετίαν καί προάγετε τά συμ
φέροντα τής Κινηματογραφίας, κατήγγειλα τόν κ. Ήλίαν 
(Ί'ζάκ) Βλαχούλην, δτι, άφοΰ ενοίκιασε 5—6 έργα τών 
γραφείων Άμολοχίτη—Βουλγαρίδη είς τάς άρχάς τής θε
ρινής περιόδου, προέβαλλε ταΰτα, καίτοι ένο.κιάσας αύτά 
διά προβολήν μόνον έν Άργοστολίφ ώς έπληροφορήθην, 
έν Λακύθρα—Άργοστολίω, Μεταξάτα, Σάμη, καί ’Ιθάκη· 
Ό κ. Βλαχούλης ίσχυρίζετε δτι είχε πρός τοΰτο δικαιώ
ματα καί δτι ταΰτα δέν προεβλήθησαν έν Μεταξάτα καί 
Λακύθρα καί δτι κακώς έπραξα καταγγείλας αύτόν, διότι 
αύτός προσεπάθησε διά των μετακινήσεων τής έπιχειρή· 
σεώς του ν’ άνοιξη καινούργιες Κινηματογραφικά 
πιάτσες κατά τήν έκφρασίν του, πρός όφελος τής Κινη
ματογραφίας ; ; ; ! Δηλώ λοιπόν, δτι ίσως καλώς έπραξε 
ούτος, διαρκώς μετακινούαενος καί παραμπέμπφ αύτόν είς 
τού; ένδιαφερομένους νά κρίνουν τήν πράξ>ν του. Τονίζω 
δμως τό ορθόν τής άνταποκρίσεώς μου, μή άνακαλών οΰτε 
λέξιν έκ ταύτης λόγω τής όρθότητος καί φιλαλήθειας της.

Εύχαριστών διά τήν φιλοξενείαν
Λιατελώ Ύμέτερος

X Βουτσί νά;
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ΑΥΓΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΒΑΛΣ
('Ομιλούσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Παλλίς»

Παραγωγή A.A.F.A.
Πρόκειται περί συνήθους γερμανικής όπερέττας, 

ή δποία δέν παρουσιάζει τίποτε τό νέον ή τό έξαι- 
ρετικά ένδιαφέρον. Ό Φρίντερικ Τσέλνικ, ό παλαιός 
μας γνώριμος άπό τά έργα τής Λύα Μάρα, τής ό
ποιας ήτο ό τακτικός σκηνοθέτης, μέ τόν δμιλοΰντα 
έχει χάσει τά νερά του. Δέν έπέτυχε άκόμη, άν καί 
παρήλθε τόσος χρόνος άπό τής άνακαλύψεως του 
δμιλοΰντος, νά δώση είς τά έργα του τήν δροσιά, τό 
μπρίο, τόν ζωηρό ρυθμόν καί τήν εύθυμίαν, πού 
άπετέλουν τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τών πα
λαιών δημιουργιών του. Είς τό «Αύτοκρατορικό 
Βάλς», έάν έξαιρέσει κανείς μερικάς σκηνάς καθα- 
ροΰ κινηματογράφου, ώς έπί παραδείγματι τήν σκη
νήν τής άναγγελίας είς τό χωρίον δτι στρατιώται 
έκλεψαν τήν Μίτσι, τό ΰπόλοιπον έργον_ είναι βαρύ 
καί μονότονον καί κουραστικόν, παρά τήν ποικιλίαν 
τών τόπων πού παρουσιάζει. Είναι δμως άληθές δτι 
πταίει καί τό σενάριο, τό δποϊον είναι όλίγον συγ- 
κεχυμένον καί δχι έκτάκτου ένδιαφέροντος. Έκ τών 
ήθοποιών άξιοσημείωτοι ή Μάρθα "Εγκερτ, δ Πάουλ 
χέρμπιγκερ, πού έξελίσσεται είς έναν άπ’ τούς καλ- 
λιτέρους καρατερίστας τής Γερμανίας, δ Σέκε Σά- 
καλ καί ή ύποδυομένη τήν Στάζη, _τήν θε,ίαν τής 
Μίτοι, τής δποίας τό δνομα μοΰ διαφεύγει. Ό 
Φρίτς Κάμπερς καί ή Τροΰντε Μπερλίνερ, μάς έδω
σαν καλλίτερα πράγματα εις τό παρελθόν. Ό νέος 
ζέν-πρεμιέ Βίλλυ "Αϊχμπεργκερ, πλήν τής συμπα
θούς φυσιογνωμίας του, δέν μάς λέγει τίποτε.

Τά καλλίτερα σημεία τοΰ «Αύτοκρατ. Βάλς» 
είναι ή μουσική του, σταχυολογημένη άπό συνθέσεις 
τσΰ Στράους, τοΰ Σουππέ καί τοΰ Μιλλόκερ, τά 
ύπέροχα τοπεϊα τοΰ Τυρόλου καί τό τραγούδι τής 
Μάρθα "Εγκερτ. Έδώ τό φίλμ δέν έσημείωσε, μεγά
λην έπιτυχίαν. Βίων Παπαμιχάλης.

Η ΩΡΑΐϊ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
(’Ομιλούσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ»

Παραγωγή U-F-A
Ή ύπερβολική διαφήμισις, δταν δέν άνταποκρίνε- 

ται πρός τήν άλήθειαν, έπόμενον είναι νά βλάπτη 
μάλλον παρά νά ώφελή τό έργον διά τό δποϊον 
προορίζεται. Αύτό συνέβη καί μέ τήν «Ώραίαν Πε
ριπέτειαν», ή δποία διεφημίσθη δυσαναλόγως πρός 
τήν άξίαν της. Τό κοινόν, τό δποϊον έπήγε μέ τήν 
Ιδέαν δτι θά εύρεθή ένώπιον άριστουργήματος. πα- 
ρηκολούθησεν ένα άπό τά_πλέον συνήθη φίλμ, οδτω 
δέ ή άπογοήτευσίς του ύπήρξε μεγάλη.

Ή :«Ώραία Περιπέτεια», πλήν μερικών ώραίων 
είκώνων, ώς έπί παραδείγματι τοΰ γραφικοΰ ξυπνή
ματος τοΰ χωρίου καί τήν άρχήν, καί τής παρου
σίας τής συμπαθεστάτη<ί Κάτε φόν Νάγκυ, δέν δια- 
κρίνεται διά κανέν άλλο Ιδιαίτερον προσόν. 'Η ΰπό- 
θεσις, ένας μοντέρνος μΰθος, πραγματεύεται τήν ά- 
παγωγήν μιάς νέας, τήν ήμέραν άκριβώς_των γάμων 
της μέ ένα υποκείμενον πού δέν άγαπ§, άπό _ τόν 
έραστήν της, καί τήν κατ’ εύχήν είς τό τέλος λύσιν, 
τής περιπετείας ταύτης. Ίστοριοΰλα πολύ άφελής, ή 
δποία έάν μάς ένδιαφέρει κάπως, αύτό όφείλεται 
άποκλειστικώς καί μόνον εις τό θερμόν, χαριτωμέ- 
νον καί πράγματι συναρπαστικόν παίξιμο της Κατε

φόν Νάγκυ καί τήν ώραίαν δημιουργίαν 
μάχου γηραιάς καλλιτέχνιδος Άντελ Σάντροκ.,

Ό Ρέϊνχοντ Σύντζελ, ό σκηνοθέτης,"έπιρρεάζε- 
ται ύπερβολικά άπό τό Θέμα του, τό δποϊον οέν Λ:ρΰ.. γ 
έπιτρέπει μεγάλην πρωτοβουλίαν. 'Οσάκις δμως τοΰ 
δίδεται ή εύκαιρία μάς παρουσιάζει πολύ Ανδιαφέ- 
ροντα πράγματα. Τό φιλμ άργεΐ νά «στρώση» καί 
μόλις περί τά μέσα τοΰ έργου άρχίζομεν νά παίρ- 
νωμεν σχετικόν ένδιαφέρον είς τήν παρακολούθησίν 
του. Ή έρμηνεία τών ήθοποιών, έάν έξαιρέσωμεν τάς 
δύο προαναφερθείσας καλλιτέχνιδας, άπλώς εύσυ- 
νείδητος. Λαμβάνουν μέρος ή "Ιντα Βούστ, δ Βόλφ 
"Αλμπαχ Ρέττυ, ό Γιούλιους Φαλκεστάϊν, δ "Αλφρεντ 
"Αμπελ καί δ Όσκαρ Ρίμα. "Οσον άφορδ τόν κωμι
κόν Όττο Βάλμπουργκ, καταντά πλέον έκνευριστι- 
κός μέ τό διαρκώς δμοιον, ύπερβολικόν καί μονότο- 
νον παίξιμό του.

Συμπέρασμα : Συνήθης μουσική κομεντί, ή δποία 
παραλλήλως δέν διακρίνεται διά μεγάλην έμπορικό- 
τητα. ’Εδώ έσημείωσεν έπιτυχίαν μετρίαν.

Βίων Παπαμιχάλνς

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ... ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ
(’Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό

«doubbing») «Αττικόν*
Παραγωγή*  Metro - Golduyn -

"Ενα δυνατόν έργον πού έκτυλίσσεται, εις τά έν- 
δώτερα τής ’Ινδοκίνας καί τό δποϊον μάς δεικνύει, 
μαζύ μέ ώρισμένα ήθη καί έθιμα τοΰ τόπου, τό δράμα 
καί τάς περιπετείας, τάς ψυχικός ιδίως, ένός ζεύ
γους εύρωπαίων πού ξεπέφτει έκεΐ.

Τήν Νάν Νέρις, τήν σύζυγον τοΰ Εύρωπαίου μηχα
νικού, έρωτεύεται ό Ντένις Καρτιέ (Κλάρκ Γκέημπλ) 
Ιδιοκτήτης καί άπόλυτος άρχων μιάς φυτείας καου
τσούκ. Ή Νάν έπηρρεασμένη άπό τήν φοβερόν 
μονοτονίαν τοΰ περιβάλλοντος καί τό έκνευριστικόν 
κλίμα πού παραλύει τήν θέλησιν καί αύξάνει τούς 
πόθους, ύποκύπτει είς τάς έπιθυμίας του. ’Αποφασί
ζουν νά άναγγείλουν τάς σχέσεις των εις τόν σύζυ
γον, άλλά ό Ντενίς άντιληφθείς τόν παράφορον 
έρωτα τοΰ μηχανικοΰ πρός τήν σύζυγόν του, θυσιά
ζεται. Προσποιείται δτι έπαυσε νά άγαπά πλέον 
τήν Νάν, καί ΰστερα άπό μίαν ώραιοτάτην δραματι
κήν σκηνήν δλα τελειώνουν κατ’, εύχήν, καί τό ζεύ
γος τών Εύρωπαίων έγκαταλείπει τό κατηραμένον 
μέρος διά νά έηιστρέψη εις τήν πατρίδα του.

Παρόμοιον θέμα, δυνατόν καί πρωτότυπον, εις τάς 
χεΐρας τοΰ εύσυνειδήτου σκηνοθέτου τοΰ «Όταν ή 
σάρξ ύποκύπτει», Βίκτωρ Φλέμιγκ, καί έρμηνευόμε- 
νον άπό ήθοποιούς άξίας, δέν ήτο δυνατόν παρά νά 
είναι καί ένδιαφέρον ώς φίλμ.

Όλη ή βαρειά, ή καταθληπτική άτμόσφαιρα τοΰ 
τόπου άποδίδεται θαυμάσια. Μερικοί είπαν δτι τό 
φίλμ είναι όλίγον μονότονον. Δέν άντελήφθησαν δτι 
δ σκηνοθέτης άπό σκοποΰ παρουσίασε κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον τό έργον του, διά νά μάς έπιτρέψη νά 
κατανοήσωμεν καί ήμεϊς τάς’ ψυχικάς καταστάσεις 
τών ήρώων του καί νά πεισθώμεν δτι οδτω πράτ- 
τοντες, ένεργοΰν σύμφωνα μέ μίαν άνω«έραν δύνα- 
μιν πού τούς έξαναγκάζει πρός τοΰτο. Καί δ πλέον 
φυσιολογικός άνθρωπος καί δ πλέον δυνατός χαρα- 
κτήρ, μέσα είς τό καταθληπτικόν έκεϊνο περιβάλλον 
πού παραλύει κάθε δύναμιν καί φέρει είς πλήρη 
έξουθένωσιν, δέν μπορεί παρά νά ένεργήση καί αύ·
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τός κατά παρόμοιον τρόπον. Ό σκηνοθέτης μάς κά- 
μνει νά τό αίσθανθώμεν αύτό πολύ καλά.

Ή άναβίβασις τοΰ έργου, πολύ ένδιαφέρουσα, 
έγεινε μέ έξαιρετικήν φροντίδα. Εις κάθε λεπτομέ
ρειαν, καί είς τήν πλέον άσήμαντον, έδόθη Ιδιαιτέρα 
προσοχή. Όλοι οί ήθοποιοί είναι πρώτης τάζεως 
καί άποτελοΰν ένα σπάνιον καί όμοιογενές σύνολον. 
Ό Κλάρκ Γκέημπλ δμως ύπερτερεΐ δλων. Είναι ή 
προσωποποίήσις τοΰ άπλοΰ καί φυσικού παιξίματος. 
Μετρημένος, άληθινός, βαθειά Ανθρώπινος, έπιτυγχά- 
νει μίαν άπό τάς ώραιοτέρας του δημιουργίας. Ή 
πικάντικη Τζίν Χάρλοου, ή πρωταγωνίστρια τών 
«-’Αγγέλων τής Κολάσεωσ», είς ένα ρόλον κοκότ- 
τας, άνταξία σύντροφός του. Ή Μαίρη Άστορ, ώς 
Νάν, καλή, άλλά θά μπορούσε νά ήτο καί καλλίτερη. 
’Αξιοσημείωτοι έπίσης καί ό Τζέν Ράϊμον, δ Ντό- 
ναλτ Κρίστι καί ό Χέρμπερ Μάρσαλ

Τό μόνον σημεΐον διά τό όποιον έχω έπιφυλάξεις 
είναι τό ντουμπλάρισμα, τό όποιον άδικεΐ άρκετά 
τό έργον. 'Ομολογώ δτι θά προτιμούσα νά έβλέπαμε 
τό δυνατόν αύτό δράμα είς τήν άγγλικήν έκδοσιν.

Συμπέρασμα : Φιλμ πρωτότυπον καί ένδιαφέρον, 
πού ξεκουράζει άπό τις γλυκανάλατες καί διαρκώς 
έπάνω είς τό ίδιο καλοΰπι «γυρισμένες» γερμανικές 
όπερεττοΰλες. Έδώ τό έργον ήρεσεν σχετικώς.

Βίων Παπαμιχάλης.

ΝΥΧΤΕΣ^ΣΊΌ ΒΟΣΠΟΡΟ
(‘Ομιλούσα γερμανιστί Προεβλήθη είς τόν «Απόλλωνα» 

Παραγωγή «Deutsche Universal Film A. G·»
‘Ο Γκέζαφόν Μπόλβαρυ, ό σκηνοθέτης τών «Μή 

ρωτάς γιατί», «Δέν θέλω νά μάθω ποιός είσαι», «"Ενα 
τραγούδι, ένα φιλί, μιά γυναίκα··, «ΤΙ όνειρεύονται 
ή γυναίκες» καί άλλων έπιτυχημένων έμπορικών 
φίλμς, μάς είχε συνηθίσει είς καλλίτερα δημιουργή
ματα. Τό «Νύχτες στό Βόσπορο («Du Nacht der gros- 
se liebe») έάν έξαιρέσει κανείς τό γραφικόν περιβάλ
λον ποΰ έκτυλίσσεται, δέν παρουσιάζει τίποτε τό Ιδι
αιτέρως άξιωσημείωτον. Είναι άληθές δτι τόν σκηνο
θέτην. άδικεΐ αύτήν τήν φοράν ύπερβολικά τό σενά
ριο, μία αισθηματική σαλάτα ποΰ ένθυμίζει έπί τό 
άσφαλέστερον τό «Deux fols migt aus» τοΰ Πιέρ 
Φρονταί. Έκ παραλλήλου καί οί ήθοποιοί, πλήν τοΰ 
Φραίλιχ φυσικά, καί Ιδιαίτατα αί δύο πρωταγωνί- 
στριαι δέν τόν βοηθοΰν διόλου. Ή μέν Γιαρμίλα 
Νοβότνα δέν έχει τίποτε, πλήν τής γυμνασμένης φω
νής της,·διά νά κρατήση τήν προσοχήν τοΰ κοινοΰ 
ή δέΑλλη, ήύποδυομενη τήν κόρη της, είναι πολύ 
άπειρος. Ούτε ql έμπνεύσεις τοΰ Ρδμπερ Στόλτζ είς 
τό ύπό κρίσιν έργον μάς φαίνονται έπιτυχεϊς.

Δέν άπομένουν λοιπόν πρός ίκανοποίησιν τοΰ &ε- 
ατοΰ ποΰ εχει καί ώρισμένας απαιτήσεις παρά τό παί
ξιμο τοΰ συμπαθούς Γκούσταφ Φραίλιχ καί τά ύπέ- 
ροχα τοπεϊα τής Κωνσταντινουπόλεως, ποΰ έξελέ- 
γησαν μέ γούστο καί έπιμέλειαν καί ποϋ άποδίδουν 
δλα τά θέλγητρα καί τό Ιδιαίτερον cachet τής μα
γευτικής βασιλίδας τών πόλεων.

Παρά τά άνωτέρω δμως, τό φίλμ, είτε λόγω τής 
παρυοσίας τοΰ Φραίλιχ, είτε έπειδή έκτυλίσσεται είς 
τήν Κων)πολιν, είτε ίσως καί λόγω τής εύκόλου αί 
σθηματικότητός του, ήρεσεν εις τό πολύ κοινόν καί 
έσημείωσεν έπιτυχίαν. Βίων Παπαμιχάλης

ΕΓΩ ΚΑΙ ΐΓΑΥΤΟΚΡαΤΕΙΡΑ
(‘Ομιλούσα γερμανιστί) Προεβλήόη είς ιό «Σπλέντιτ»

Παραγωγή «Ufa»
Πρόκειται περί φιλμοπερέττας, κατά τό στύλ τοΰ 

έργου «Τό Συνέδριον χορεύει», τοΰ όποιου άλλως 
τε ύφίσταται μεγάλως τήν έπίδρασιν, δφειλομένης 

είς τήν συνεργασίαν τού Χόλλεντερ μετά τοΰ Έριχ 
Πόμμερ. Είς τόν τελευταΐον όφείλονται, ώς γνωστόν, 
τά πλέον άξιοσημείωτα γερμανικά φίλμ τής τελευ
ταίας δεκαετία.ς Ή νέα του δθεν παραγωγή ή ό
ποια έγινε μέ έξαιρετικήν έπιμέλειαν, δέν μπορούσε 
νά μάς άφίση άδιαφόρους. "Αψογη τεχνικώς πλουσί- 
ως άνεβασμένη^ έρμηνεύεται έπιπροσθέτως θαυμάσια 
άπό τήν χαριτωμένην Λίλιαν Χάρβεϋ, τ ν Κόνρατ 
Φάϊτ, ό όποιος άν καί ύποδύεται ένα ρόλον ποΰ δέν 
ταιριάζει είς τό είδος του, έν τούτοις τόν κρατεί πε
ρίφημα, τήν Μαίντυ Κρίστιανς καί τόν Χέϊντς Ρήμαν. 
Τό ούσιώδες μειονέκτημα τοΰ έργου είναι τό σενά
ριο, τό όποιον, πρωτότυπον καί ένδιαφέρον ώς ιδέα, 
άδικεΐ ή κακή έκμετάλλευσίς του. Παραφορτώνεται 
άπό έπεισόδια βαρειά καί άμφιβόλου καλαισθησίας, 
κατά τό γερμανικόν σύστημα, καί έτσι χάνει άπό 
τήν χάριν, τήν δροσιάν και τό ένδιαφέρον του. Ή 
ύπόθεσις έκτυλίσσεται έπί τής αύτοκρατορίας Ναπο- 
λέοντος τοΰ Γου καί αύτό έπέτρεψεν εις τόν σκηνο
θέτην, έκτος άπό τά γραφικά ντεκόρ καί κοστούμια, 
νά σατυρίση μέ άρκετό χιοΰμορ πολλές φορές, τά 
ήθη καί έθιμα τής έποχής έκείνης

Ή μουσική, διαλεγμένη άπό διάφορα γνωστά 
έργα τοΰ Όφφενμπαχ (τοΰ όποιου μιά περίεργη 
σκιαγραφία μάς δίδει δ Γιούλιους Φαλκεστάϊν) Ή 
«κόρη τής Μαντάμ Άγκώ», «Ωραία Ελένη» κ. ά., 
είς_ τά όποια προσετέθη καί ένα ώραιότατο βάλς 
τοΰ Χολλέντερ, άκούεται πολύ εύχάριστα.

Τά άνωτέρω έξηγοϋν έπαρκώς διατί τό «Σπλέντιτ» 
ήτο κατάμεστον κόσμου καθ’ δλην τήν έβδομάδα καί 
έσημείωσε, δικαίως, τήν πρώτην μεγάλην έπιτυχίαν 
τής περιόδου. Ρίων Παπαμιχάλης

ΣΑΙΖΟΝ ΣΤΟ ΚΑΙ ΡΟ
(’Ομιλούσα γερμανισιί) Προεβλήθη είς τόν «’Απόλλωνα» 

Παραγωγή «Ufa»
Τό μεγαλείτερον ένδιαφέρον τοΰ ώς άνω έργου 

έγκειται είς τό δτι έκτυλίσσετα καθ’ δλοκληρίαν 
μέσ τ εις τό γραφικόν καί κλασσικόν περιβάλλον 
τής Αΐγύπτου, τής όποίας τά θέλγητρα έπέτυχε νά 
άπσδώση πλήρως ό έπιτήδειος δπερατέρ Κάρλ Χόφ- 
μαν. Κατά τά λοιπά τό φιλμ δέν διαφέρει άπό τά 
συνήθη γερμανικά έργα.Ή έλαφρώς αισθηματική ύπό- 
θεσις δέν παρουσιάζει τίποτε τό νέον, ή σκηνοθεσία 
τοΰ Ρέϊνχολντ Σίντσελ είναι ευσυνείδητος, άλλά 
χωρίς τίποτε τό ένδιαφέρον καί ή έρμηνεία τών ήθο- 
ποιών, μέ έπί κεφαλής τούς συμπαθείς καλλιτέχνας 
Βίλλυ Φρίτς καί Ρενάτε Μύλλερ, άρκετά ζωντανή.

Ή έμπορική του έπιτυχία είς ..τάς ’Αθήνας δέν 
ύπήρξεν άνάλογος τής προσδοκουμένης.

Β'ων Παπαμιχάλης

ΜΙΑ ΩΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ
('Ομιλούσα γαλλιστί) Προεβλήίίη είς τό «Ιίαλλάς»

Παραγωγή «Paramount-)
"Ενα έργον τοΰ "Ερνεστ Λιοΰμπιτς δέν μπορεί 

ποτέ νά περάση άπαρατήρητον, πολύ μάλλον δταν 
τό έργον αύτό έρμηνεύεται άπό τό έξαιρετικόν ζεΰ 
γος Μωρίς Σεβαλιέ Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ.

Τό «Μιά ώρα κοντά σου» τό δπςΐον μάς ένθυμί- 
ζει μίαν παλαιάν έπιτυχίαν τού Λιούμπιτς «The Mar
riage circle» κυμαίνεται μεταξύ κωμωδία χαρακτή
ρων καί δπερέττας έξ οδ καί κάποια άνισορροπία 
εις τόν ρυθμόν, άλλά αύτό δέν έμποδίζει τόν Λιοΰ
μπιτς νά δημιουργήση ένα έξαιρετικά λεπτόν καί 
χαριτωμένον φίλμ, δπως μόνον αύτός γνωρίζει νά 
παρουσιάζη. Ή είρωνία του, ή νταντελλένια φινέ- 
τσα του, καί πολλές φορές ή αίσθαντικότης του, εύ_ 

ί. ρίσκουν τήν εύκαιρίαν νά άναδειχθοΰν πλήρης εις 
ΪΓφρισμένας σκηνάς τοΰ έργου. Αύτό θά πή σκηνοθέ- 

της ! "Ενα θέμα άπλό καί τετριμμένον, (ή άρμονική 
Γ ζωή ένός ζεύγους πού έρχεται νά τήν διαταράξη 

κάποιο τρίτον πρόσωπον), τό όποιον είς τάς χεϊρας 
Κ. οΐουδήποτε άλλου θά άπετέλει ένα κοινότατον φίλμ, 
; ό Λιούμπιτς τό παρουσιάζει κατά τοιοΰτον τρόπον, 
|; ώστε νά εύρίσκωμεν έξαιρετικήν εύχαρίστησιν είς 
Κ. τήν παρακολούθησίν του. Ό διάσημος σκηνοθέτης 
Εδλην τήν προσοχήν του τήν έφιστά εις τάς λεπτομε- 
' ρείας. Μία έλαφρά σύσπασις τοΰ προσώπου, μία λε- 

; πτή κατάστασις, ένα σχεδόν τίποτε, καί τό έργον 
Β πέρνει Ιδιαιτέραν χάριν.
Ε Είναι περιττόν νά άσχοληθώ έκτενώς διά τό γνω- 
στόν ζεύγος τών πρωταγωνιστών, έφ' δσον μάλιστα 

■^διευθύνονται άπό παρόμοιον σκηνοθέτην. Σημειώνω 
Iκ μόνον δτι δ Σεβαλιέ, μέ τό καθαρώς προσωπικόν 

παίξιμό του, γεμίζει τήν οθόνην, καί δτι ή άνυπέρ- 
βλητος, ή άσύγκριτος διά τοιούτους ρόλους Μάκ 

ΚΝτόναλντ, είναι καλλιτέρα άπό κάθε άλλην φοράν.
ε Ό Πιέρ Έστεπάρ γνωρίζει νά είναι άστεΐος μέ 

■ μέτρον καί ό Φερνύ καλός είς τόν ρόλον τοΰ καθη- 
Κ γητοΰ. Ή μόνη πού δέν μάς ίκανοποίησεν είναι ή 
■' Λιλή Νταμιτά ή όποια έπί πλέον είναι άρκετά άσχη- 
Ε μη αύτήν τήν φοράν.

Ε Γενικώς πρόκειται περί έργου λεπτού καί χαριτω- 
Εμένου, τό όποιον ύπερήρεσεν είς τό κοινόν μας καί 
Ι τό όποιον άσφαλώς θά σημειώση μεγάλην έπιτυχίαν 
Ε δπουδήποτε καί άν προβληθή.

Βίων '^Παπαμιχάλης

ΣΑΓΓΑΤ ^ΕΞΠΡΕΣ
Κ''Ομιλούσα γαλλιστί «dubliug» Ποοεβλήθη εις τό «Παλλάς» 

Παραγωγή «Paramount»
I Τό «Σαγγάϊ - ’Εξπρές- έργον περιπετειών καί έ- 

Κ ρωτος, πραγματοποιηθέν ύπό τοΰ Γιόζεφ φόν Στέρν- 
Γ μπεγκ έπί τή βάσει ένός σενάριο τού Τζύλ Φούρ- 
g τμαν, είναι άσφαλώς ένα ένδιαφέρον φίλμ. Έπανευ- 
■ ρίσκομεν είς αύτό δλα τά προτερήματα πού έξησφά- 
| λισαν τήν παγκόσμιον φήμην τού Στέρνμπεργκ. Εύ- 
g ρίσκομεν δμως, δυστυχώς, καί άρκετά έλαττώματα 
κ τό κυριώτερον καί πλέον ούσιώδες τών όποιων είνε 
t χωρίς άμφιβολίαν τό άσθενές σενάριο. Τά αίσθημα- 
1Ε,τικά καπρίτσια τών δύο κυρίων προσώπων, τά όποια 
«Ερμηνεύονται άπό τήν Μάρλεν Ντήτριχ καί τόν 
Β., Κλάϊβ Μπρούκ, δέν μάς ένδιαφέρουν καί πολύ, ή 
^μάλλον σχεδόν διόλου, διότι άπλούστατα είναι συμ- 
Κ βατικά καί ψεύτικα.

Ε; Ό Γιόζεφ φόν Στέρνμεργκ, τού δποίου είναι πε- 
t ριττόν νά έπαινέσω τήν έπιδεξιότητα καί τόν τρόπον 
Ά τής έργασίας, άπέσπασε τό μάξιμουμ τών κινηματο- 
Κ γραφικών έφφέ άπό τό άναιμικό καί χωρίς ένδιαφέ- 

ρον σενάριο, πού άνέλαβε νά σκηνοθετήση. Αί γρα- 
I φικαί σκηναί, αί τόσον θαυμάσιαι άπό ζωήν, κίνησιν 
| καί τοπικόν χρώμα, τής άναχωρήσεως τοΰ «Σαγγάϊ 
Ε-Εξπρές· ή προσβολή τοΰ τραίνου άπό τούς έπανα- 
6· στάτας, αί έξηγήσεις μεταξύ τών δύο έραστών, θά 
• έφθαναν διά νά μάς πείσουν, έάν ύπΰρχε άνάγκη, 
b δτι ό Στέρνμπεργκ παραμένει πάντοτε ένας άπό 
Ειτούς μεγαλειτέρους σκηνοθέτας τοΰ παγκοσμίου κι- 
|. νηματογράφου.
r ΟΙ θαυμάσιοι φωτισμοί καί ή άριστουγηματική 

φωτογραφία, συντείνουν έκάστοτε είς τήν τελείαν 
άπόδοσιν κάθε είκόνος.
Κ Ή Μάρλεν Ντήτριχ, είς τόν νέον δΓ αύτήν ρόλον, 

γυναίκας ποΰ ύποφέρει άπό τήν έλλειψιν έμπι- 
Ιάτοσύνης ποΰ τής δεικνύει ό άνθρωπος ποΰ λατρεύει 
1*ας  δίδει ένα νέον δείγμα τοΰ λεπτοΰ ταλέντου της. 
βρισμένα πρώτα πλάνα της, άριστουργηματικά. Ή 
|«Χροΰσα δμως δημιουργία της δέν μπορεί νά συγ- 
,κακαλεχθή μεταξύ τών καλλιτέρων της. Ό Κλάϊβ 

Μπρούκ είναι περίφημος ώς λοχαγός-' Χάρβεϋ καί ή 
"Αννα Μαίη Βόγκ κρατεί εύσυνείδητα τόν ρόλον τής 
μικράς Κινέζας ποΰ διψά άπό έκδίκησιν. Καλοί έπί
σης καί οϊ: Βάρνερ Όλαντ (Τσάγκ) Γκούσταφ φόν 
Σέϊφερτιτζ, Έμίλ Σωτάρ καί ή Εύγενία Παλέτ.

Γενικώς πρόκειται περί ένδιαφέροντος φίλμ, ένός 
έκ τών όλίγων πραγματικά καλών ποΰ προεβλήθη- 
σαν έφέτος, τό όποιον, παρά τήν άδυναμίαν τοΰ σε
νάριο, άξίξει νά δή κανείς διά τήν σκηνοθεσίαν τοΰ 
Στέρνμπε γκ καί τό λεπτό παίξιμο τών ήθοποιών. 
Κατά τήν προβολήν του είς τό «Παλλάς» έσημείωσε 
μεγάλην έπιτυχίαν. Βίων Παπαμιχάλης

ΤΌ ΠΟΥΛΙ ΤΟ*  ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
(Όμιλούσ ι αγγλιστί Προεβλήθη είς τό «Αττικόν»

Παραγωγή Radio - Pictures
"Ας μή ζητήση ό θεατής ποΰ θά παρακολουθήσω 

τήν προβολήν τοΰ έν λόγω φίλμ τοπικόν χρώμα, ά- 
λήθειαν ή πραγματικά ήθη καί έθιμα, διότι δέν θά 
εύρη οϋτε ίχνος άπό αύτά. Άς έχει ύπ’ δψιν του δτι 
θά ίδη ένα «παραμύθι διά μεγάλους» άλλά ένα πα
ραμύθι όμολ γουμένως πολύ ένδιαφέρον, καί έξαι- 
ρετικά εύχάριστον διά τούς όφθαλμούς. Ό Κίγκ Βίν- 
τορ, ό όποιος άλλωστε φαίνεται δτι αύτόν άποκλει- 
στικώς τόν σκοπόν έπεδίωξε, μάς δίδει ένα άπό τά 
ώραιότερα θεάματα ποΰ μπορεί κανείς νά φαντασθή. 
Είς τό «Πουλί τοΰ Παραδείσου» ύπάρχουν έν άφθο- 
vlct πλοΰτος σκηνοθεσίας, μαγευτικά τοπεϊα, χοροί 
άγρίων, σκηνοί γραφικαί ύπό τήν θάλασσαν, ειδυλ
λιακοί σκηναί, περιπέτεια, έκρηξις ήφαιστείου, τελε- 
ταί, καί έκτός άπ’ αύτά ένα ζεΰγος ώραίων καί έπι- 
τηδείων ήθοποιών, ποΰ ένθουσιάζει τόν θεατήν. Ή 
Ντολορές ντέλ Ρίο, άν καί δέν όμοιάζει διόλου μέ 
χαβανέζαν, παίζει πολύ έκφραστικά καί είναι έξαι- 
ρετικά ευχάριστη είς τό νά τήν βλέπη κανείς. Τήν 
Ιδίαν παρατήρησιν φαντάζομαι δτι θά' κάμουν καί αί 
γυναίκες διά τόν Τζόελ Μάκ Κρή ό όποιος είναι 
όμολογουμένως ώραϊος άνδρας καί συμπαθής ήθο- 
ποιός.

Συμπέρασμα: "Εργον μέ άναμφισβήτητον θεαμα
τικήν άξίαν, τοΰ όποιου ώρισμένως ή έμπορική καρ- 
ριέρα θά είναι λίαν καρποφόρος.

Βίων Παπαμιχάλης

ΓΛΥΚΑ ΦΓΛΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
(Όμιλοϋοα γερμανισιί) Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ» 

Παραγωγή «Deutsche Universal Filin A.G»
Συνήθης μουσική κωμωδία χωρίς άξιώσεις, Λ ό

ποια δμως βλέπεται εύχάριστα χάρις είς τήν πρωτα- 
γωνίστριάν του, τήν μικράν τό δέμας άλλά γεμάτην 
μπρίο, χάριν, δροσιάν καί κέφι Ούγγαρίδα καλλιτέ- 
χνιδα τής όπερέττας Φραγκίσκο Γκάαλ, ή όποια κά- 
μνει τό παν διά νά μάς διασκεδάση. Οί άλλοι ήθο- 
ποιοί σβύνουν παρά τό πλευράν της. Ό Πάουλ Χέρ 
μπιγκερ, ό σύντροφός της καί είς τήν «Πάπρικα»προι- 
κισμένος μέ ταλέντο καρατερίστα, δέν είναι κατάλ
ληλος διά ρόλους ζέν πρεμιέ. Ή Χίλντε Χίλντεμ- 
πραντ καί ό Όττο Βάλμπουργκ άποτελοΰν ένα άνυ- 
πόφορον ζεΰγος.

Τό φίλμ ήδη ήρεσεν. Βίων Παπαμιχάλης

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τρεις κινηματογραφικοί μηχαναι 
αΐδύο Γχρεύπ — ’Έρνεμαν τύπου Ίμπεράτβρ 
καί ή ΆλΙη μάρκας TYR XNTY ειδική γιά σχο
λεία —άτμόπλοια κ.λ.π. Πληροφορίαι παρά τή 
Γ Κ.Ε Βερανξέρου 24α
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Ξ HAIKU ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ξ □ □
ΚΙΝΗΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ

”Α Λ Κ A Ζ A Ρ”
Κατά τάς άνακοινώιεις τής Διοικήσεως τής Έταιρία? 

πρός τούς Μετόχους αυτής έπί τών πεπραγμένων τής ληξά- 
σης χρήσεως 193'2 αί έργασίαι τής Εταιρίας άρχίσασαι την 
Ιην Απριλίου 1931 βασίζονται κυρίως έπί τής έκμεταλ
λεύσεως τοΰ κινηματογράφου «Άλκαζάρ», ον εμισθωσε δια 
εννέα έτη , , - sΑί εισπράξεις εκ τοΰ κινηματογράφου και των διαφη
μίσεων κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα άνήλθον είς 
Δραχ. 2.591.000. ’Επειδή δμως αί κατά τό αύτό χρο.ικον 
διάστημα δαπάναι άνήλθον είς Δραχ. 2.783.000 προέκυ- 
ψεν οΰτω καθαρά ζημία τής χρησεως εκ Δραχ. 192.000

Όσον αφορά τό Ενεργητικόν τής Εταιρίας, τούτο 
άπο-.ελεϊται έκ μετρητών δρ. 181,000 καί μηχανημάτων 
δρ 40 0(0. Τά λοιπά στοιχεία τοΰ ένεργητικοΰ άποτε 
λοΰνται άπό προπληρωθέντα ένοίκια, δ(αφημήσεις προ- 
πληρωθείσας, καί καφενείου προπληρωθεν. Έπίσης 
από προπληρωθέν ένοίκ.ον τοΰ όμιλοΰντος μηχανήματος

Άντιστρόφως τό Παθητικόν αποτελείται απο δρ.360-000 
όφειλομένα είς τρίτους καί τό μετοχικόν κεφάλαιον έκ δρ. 
1.000.000 δπερ έχει ώς άντίκρυσμα πάντα τ ανωτέρω 
μνημονευόμενα στοιχεία τοΰ ’Ενεργητικού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΙΝΗΜΑΤ· ΠΑΡΑΓΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

IS Τ Α Γ Κ ΦΙΛ/Λ Κ°
Έδημοσιεύθη δ ’Ισολογισμός τής 31 Δεκεμβρίου 1932 

τής 'Εταιρίας ταύτης έξοΰ έμφαίνεται ή ακολουθος »εσ<ς

ΑΠΟΦΑΣΙΣ
(Α· Ε. Κ. Ε.) Έταιρία’Εμπορικών καί Κτηματικών 

’Επιχειρήσεων. — Κατά τήν συνεδρίασιν τής 22ας ’Ιουλί
ου έ. έ. τής ώς άνω Εταιρίας άπεφασίσθη ή αϋξησις τοΰ 
εταιρικού κεφαλαίου αυτής κατά 4.000.000 δρχ. δι’ εκδό- 
σεως νέων μετοχών τών δρχ. 500 έκαστη. ΊΙ έκδοσις αυ
τών ήρχισεν άπό τής 20ής ’Οκτωβρίου. Ή άνταλλαγη τών 
παλαιών μετοχών γενήσεται κατ'άνσλογίαν μιας νέας με
τοχής πρός μίαν παλαιάν τοιαύτην.

Al ΜΕΤΟΧΑ1 ΤΩΝ ΚΙΝΗΛΑΤ. ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ Ν.ΥΟΡΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΙ 11-9-933
Columbia . . . . . 26...................
East. Kodak .... 82 ... ·
Fox Film.................... 15’/4 ....
Loew’s Inc. (Metro). . 321/,, ....
Paramount .... 2 ....
Pathe Exch .... l‘/v . · · ■ 
R K.0............................ 3‘/e ....
Warner Bros .... 7s/, ....

H ΛΙΛ*  "νΤΑΓΚΟΒΕΡ

11-10-933
21 
78 
16’/, 
32·/.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ, ΙΟ Νοεμβαίου (Τοΰ άνταπο 

κριτοΰ μας).— Τάς τελευταίας Ημέρας βφ&ασεν 
είς τ^ν πόλιν μας ή γνωστή καλλιτέχνις τοΰ 
Γερμανικού κινηματογράφου Λΐλ Νταγκόβερ, 
ήτις ίμφανισϋ'εϊσα πρό τοΰ κοινού άπό τής σκη 
νής τού κινηματογράφου Cin& Turc άπεθεώθη 
κυριολεκτικούς. Μετά παραμονήν όλίγων ήμε
ρων άνεχώρησε καί πάλιν διά Βερολΐνον.

ΒΒΙΙίΙΙΙΙΙΙίΙΙΠΙ; 1,ιι1,ιι'ί,·"ιιιι·ι"Ί... ................... ΙΙ·Ι·ΙΙ··..ώ·Β.Ι„Ι.(.ΙΙΙΙ.Ι.Ι..ΙΙΙΙΙΙ.Ι.ΙΙ„Ι„,Ι||„,..... ..............  ,......

I ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
. .......................... ............... ......... ......... ,............................„„„»'■".................. .

αυτής.
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ 

.........................................*»  3«““»
Πιστωται..................................................... |31
Κέρδη είς νέον................................................ » UblW

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Ταινίαι .................................................. » 2.522 000
Μηχανήματ. άνταλυτ........................................ ’ 281.000
Χρεώσται..................................................... 226.000
"Επιπλα και σκευή........................................ * ο,'/Χθ
Ταμεΐον.....................·................................. ’ 3.1.000
’Εκκρεμείς λογαριασμοί................................. ’

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ταϋτα άνήλθον είς................................. ^QX- 564,000
καί διετέθησαν ώς έξής :
Είς Ζημίας ............................ · ■ · · ^χ. 220.000

» Γενικά έξοδα..................................... »

Είς τούς μετόχους οΰδέν παρέχεται μέρισμα.

ιιιιιιιι num 
iniinmii ειιπιηηιι (ΐ. ε. κ. ε.ι

Συνέλευσις 21 ‘Ιουνίου 1933

Κατά ταύτην παρέστησαν πέντεμέτοχοι,έκπροσωπούξ- 
τες 3825 μετοχάς, ών κυριώτερος δ κ. Γ. Άργύρης δια

’Η Συνέλευσις ένέκρινε τόν ‘Ισολογισμόν 1932 καί τά 
λοιπά τυπικά θέματα.

ί Κατα τας δύο παρελθούσας εβδομάδας, αρκετά ζωη- 
i ρά κίνησες έσημειώθη είς τούς Αθηναϊκούς γενικώς 
I κινηματογράφους, παρά τό δτι ό καιρός άκόμη ευνοεί 
Ε τήν είς τό ύπαιθρον παραμονήν τών Αθηναίων καί 
I κατά τάς νυκτερινός ώρας.

Ή κίνησις δμως αύτή καί ιδίως ή σημειωθεΐσα είς 
a τούς πέντε κεντρικούς κινηματογράφους α'. βιζιόν, μο- 
Ελονότι είναι ή αύτή περίπου ή σημειωθεΐσα καί πέρυ- 
I σι κατά τόν μήνα "Οκτώβριον, έν τούτοις δέν ικανο
ί, ποιεί δλους τούς κινηματογράφους, αί διευθύνσεις τών 

όποιων παραπονοΰνται διά τήν δχι καί τόσον ικανό
ν ποιητικήν άπόδοσιν των εργασιών των.

Έν τούτοις έκ τών κρατουμένων παρ’ ήμϊν έκάστο- 
Κ τε στατιστικών τής κινήσεως τών θεατών τών Άθη- 
I ναϊκών κινηματογράφων, προκύπτει δτι, ό αριθμός 
ί τών θεατών τών κεντρικών τοιοϋτων κυμαίνεται μετα

ξύ τών 50—60 χιλιάδων έβδομαδιαίως, είς έξαιρειικάς 
δέ περιπτώσεις φθάνει τάς 75--80 χιλιάδας. Πέρυσι 

ί" λοιπόν κατά τόν μήνα ’Οκτώβριον οπότε έλειτουργοϋ- 
■ σαν 8 — 9 κινηματογράφοι α' βιζιόν, έσύχναζε είς αύ- 
ίί τούς ό ίδιος περίπου αριθμός θεατών, οίος συχνάζει 
Ε καί σήμερον δπότε λειτουργούν πέντε πρώτης βιζιόν.

Έφ’ δσον λοιπόν οί θεαταί όέν έμειώθησαν, άντιθέτως 
t δέ έμειώθη δ αριθμός τών κινηματογράφων, τά παρά

πονα τών επιχειρηματιών δέον νά στραφούν πρός αλ
τ- λας κατευθύνσεις καί όχι πρός τό κοινόν, τό όποιον 

νά έκτιμα τόν πραγματικόν κινηματογράφον, 
r ή τουλάχιστον τά χρήματά του τά όποια θέλει νά δια- 
Ε θέτη διά τά έργα έκεϊνα τά όποια τού προσφέρουν κά- 
Γ ποιαν σχετικήν εύχαρίστησιν.

Ημείς πάντως πιστεύομεν δτι αί έργασίαι τών κι 
ϊ- νηματογράφων τών ‘Αθηνών είναι αρκετά ίκανοποιη- 

τικαΐ πρώτον διά τόν άνωτέρω λόγον καί δεύτερον διό- 
ί τι ή ήδη ϋφισταμένη φορολογία τών εισιτηρίων είνε 
k τοιαύτη—25 ο)ο περίπου—ώστε νά έλπϊζει κανείς γενι- 
. κώς πολύ καλυτέρας ημέρας διά τόν κινηματογράφον.

Ζημίας ίσως νά έχουν τά γραφεία ταινιών τά όποια, 
Εηαρά τάς άνάγκας τής ελληνικής αγοράς, είσήγαγον δι- 
t: πλάσιον περίπου αριθμόν ταινιών, αί πλεϊστα·, τών 
-■ οποίων είναι τοΰ είδους τών έλαφρών μουσικών έργων 
' τά όποια δ έλλην θεατής, φύσει αψίκορος, έβαρύνθη 
F να παρακολουθεί. Τούτο άποδεικνύεται καί έκ τοΰ γε· 
Γ γονότος δτι έφέτος τήν μεγαλειτέραν έπιτυχίαν σημειώ- 
&·νουν αί ταινίαι έκεϊναι τών όπο,ων ή ύπόβεσις στρέ

φεται γύρω άπό μίαν δυνατήν συγκίνησιν ένός δράματος 
η μιας περιπέτειας καί δχι τόσον άπό τά έλαφρά μου- 

Κ σικά έργα τών όποιων αί υποθέσεις —ώς έπί τό πλν,ϊ- 
στον—όμοιάζουν καταπληκτικώς, πράγμα τό όποιον ώς 

g άποδεικνύεται, έβαρύνθη ό έλλην θεατής. Βεβαίως καί 
Ρ?:τα καλά έλαφρά έργα δέν τόν άφήνουν άσυγκίνητον, ώς 
f έπί παραδείγματι τά »Μιά ώρα κοντά σου», »Τό βάλς 

που δέν ξεχνιέται», νΓλυκιά φιλιά Βερόνικα», όπερέτ- 
Κΐες νέου έντελώς τύπου καί αΐτινες έξετιμήθησαν δεόν- 
κτως υπό τού κοινοΰ.

, t τ
με την ’Ισπανό», 30-5 Νοεμβρίου Τό πουλί\τβϋ π«.ι 
ραδεισου. παραγωγής R.K.O. μέ τήν Ντολόρες Ντέλ 
^ιο και 6-12 ίδίου τ’Οταν ξυπνά τό παρελθόν» μέ 
την Νόρμα Σήρερ.

«Σπλεντ^». 16-22 "Οκτωβρίου ώραία περι- 
^«τε φόν Νάγκυ παραγωγής Οϋφα, 

7 ,ο°υ ' Εγω Ηαΐ Αύτ°*βάτειρα»  μέ τήν Λί
λιαν Χαρβεύ καί τόν Κόνρατ Φάϊτ κυϊ 30—12 Νοεμ
βρίου -Γλυκά φιλιά Βερόνικα» μέ τήν Φρ. Γκάαλ έπί 
δυο συνεχείς εβδομάδας.
- * Απόλλων». 16—22 Οκτωβρίου .Μικρούλα καλώς
ήλθες» μέ τήν Μ. Σνάϊντερ, 23- 29 ίδίου .Νύχτες στό 
Βόσπορο» μέ τόν Φραΐλιχ, 30—5 Νοεμβρίου .Σαιζόν 

Β. Φρίτς καί τήν Γενάτε ΜύΙλερ καί 
°~13 .Τό μυστικόν πού καίει» μέ τόν Βίλλυ Φόρστ.

Πάνθεον». 23— 29 "Οκτωβρίου .’Ο άνθρωπος μέ 
την Ισπανό» συγχρόνως μετά τοΰ .’Αττικού», 30—5 
Νοεμβρίου «Τό κορίτσι τού Συντάγματος» μέ τήν "Αν- 
νυ Οντρα καί 5 12 ίδίου .’Απηγορευμένη άγάπη» μέ 
την Ανναμπελλα καί τόν Άλμπέρ Πρεζάν.

.. πα6εέθόν Σάββατον 4 τρέχοντος μηνός έκαμε 
έναρξιν καί ό κινηματογράφος Κοτοπούλη ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν των έπιχειρήσεων τοΰ κ.Α. Ζερβού. Τό .Κοτο- 
πούλειον» θά προβάλη ταινίας δευτέρας βιζιόν έκ τών 
μεγαλύτερων έπιτυχιών, ένίοτε δέ καί α' τοιαύτης έν 
συνδυασμώ πάντοτε έκόεκτού βαριετέ καί μέ εισιτήριο, 
δραχ. 12 καί 17.50.

_ ’Εντός τής προσεχούς έβδομάδος θά κάμη έναρξιν 
των παραστασεών του καί δ νέος μεγάλος κινηματογρά- 
ψΟξ. \τ °-ν 1 α" θέ τήν ταινίαν .Νινόν» τού Γιάν Κιε- 
πουρα. ~Ηδη δοκιμάζονται τά ηχητικά του μηχανήματα 
συστήματος Clang Film νέου τύπου καί τοποθετείται 
εις τήν πρόσοψίν του, ό διακοσμητικός φωτισμός 
συστήματος .Νέον Ελλάς > ό όποιος θά είναι φαντα- 
σμαγορικώτατος.

Τήν προοεχή έπίσης Δευτέραν 20 τρέχοντος μηνός 
θα καμη έναρξιν καί τό .Οϋφα Πάλας» μέ έργα β’ βι- 
ζιον καί μέ τιμάς δρχ. ΙΟ καί 15.

πθ“ϊματοποιηθέντα εισιτήρια κατά τήν παρελθοϋ- 
σαν εβδομάδά ύπό ένός έκάστου τών ’Αθηναϊκών Κινη
ματοθέατρων προιτης προβολής έχουν ώς κατωτέρω.

παλλα:
Δευ τέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

30
«Σαγγάϊ Εξπρές: 

‘Οκτωβρίου 
» 

Νοεμβρίου

Μάρλεν Ντήτριχ. 
εισιτήρια

3

/ &

L Κατά τάς παρελθούσας εβδομάδας προεβλήθησαν 
| εις τούς α' βιζιόν αθηναϊκούς κινηματογράφους τά κά
ί τωθι έργα κατά τάς ακολούθους ημερομηνίας.

«Παλλάς». 16—22 ’Οκτωβρίου .Αύτοκρατορικόν 
/ίάλς-, 22—29 Ιδιου .Μιά ώρα κοντά σου» με τόν Σε- 

I βαλιέ καί τάς Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ καί Λιλή Νταμιτά, 
■ΘΟ—5 Νοεμβρί υ .Σαγγάϊ εξπρές» παραγωγής Παρα- 
't μάουντ μέ τήν Μάρλεν Ντήτριχ καί 6—12 ίδίου τό πε- 
ΐβίφημον .Καβαλκάτ» τής Φόξ φίλμ.

«’Αττικόν». 16—22 ’Οκτωβρίου Μιά γυναίκα πει- 
ίασμος» ταινία M.G.M,. 23—29 ίδίου «Ό άνθρωπος

ΑΤΤΙΚΟΝ <
30
31

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη ' 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

2

Τό δλον εισιτήρια
«Πουλί τοΰ Παραδείσου» Ντολ

• ’Οκτωβρίου 
» 

Νοεμβρίου

εισιτήρια

5

Τό δλον εισιτήρια

4112 
3584 
3018 
2232 
1982 
2577 
5954

23519
Ντέλ Ρίο 

2373 
1973 
1927 
1605 
1352 
166C 
4385

15275



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

Το δλον εισιτήρια 12881

___ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Γλυκά φιλιά Βερόνικα», Φρ. Γκάαλ.
{■'Aip^e.a 30
.-Κρίιίη,^ζ 31

’Οκτωβρίου -εϊσ.τήρια 870
» 1082

" Τετάρτή·», 1 Νοεμβρίου 1454
Πέμπτή ή 2 » » 17 6
Παρασκευή. 3 > » 1632
Σάββατον 4 » » 2378
Κυριακή 5 » » 3719

ΑΠΟΛΛΩΝ «Σ ιζόν στό Κάιρο», Βίλλυ Φρίτς.
Δευτέρα 30 ’Οκτωβρίου εισιτήρια 944
Τρίτη 31 » ■· 1137
1 ετάρτη 1 Νοεμβρίου 1133
Πέμπτη 2 » 1093
Παρασκευή 3 » » 1135
Σάββατον 4 1475
Κυριακή 5 » » 2221

To δ)νον εισιτήρια 9138
Ι1ΑΝ«ΕΟΝ «Κορίτσι Συιτάγματος», Άννυ Όντρα

Δευτέρα 30 ’Οκτωβρίου τι κτήρια 1397
Τρίτη 31 » » 1889
Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2065
Πέμπτη 2 » 1794
Παρασκευή 3 » » 1715
Σάββατον 4 2196
Κυριακή 5 > 3805

Τό δλον Εισιτήρια 14659
Τά πραγμ ιτοτ ιιηθέντα εισιτήρια κατά τήν π ιρελθοΰ- 

σαν εβδομάδα άνσιρέρ >ν'αι κατωτέρω μέχρι τής Πέμττη; 
καθ’ όσον ό «Κινηματογραφικός Άστήρ· έκτυποΰται εκα-
ιτην Παρασκευήν.

ΠΑΛΛΑΣ «Καβαλκάτ» Κλόίβ
Δευτέρα 6 No μβρ'ου
Τρίτη 7 »
Τετάρτη 8 »
Πέμττη 9 »

Μπρούκ. 
εισιτήρια 4097

3478
2883
2064

ΑΤΤΙΚΟΝ
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη

ί «'
6
7
8
9

'Γό όλον εισιτήρια 
Όταν ξυπνά 'ό παρελθόν», ' 

Νοεμβρίου εϊτιτήρια

» »

12522
<. Σήοερ.

2022
1900
2371
2100

Τό δλον εισιτήρια 8393
ΣΠΛΕΝΤιΤ.

Δευτέρα 6
Τρίτη 7
Τετάρτη 8
Πέμπτη 9

«Γλυκά φιλιά Βερόνικα», β' 
Νοεμβρίου εισιτήρια

έβδομός. 
793

1193 
1472
1537

Τ<> δλον εισιτήρια 4795
ΑΠΟΛΛΩΝ.

Δευτέρα 6
Τρίτη 7
Τετάρτη 8
Πέμπτη 9

«Τό μυστικόν πού καίει», Β. 
Νοεμβρίου »

Φόρστ
567
736
788
708

ΠΑΝΘΕΟΝ.
Δευτέρα 6
Τρίτη 7
Τετάρτη 8
Πέμπτη 9

Τό δλον 
«Άπηγορευμένη

Νοεμβρίου >
>
»

εισιτήρια 2799
Άγάπη», Άνναμτέλλα.

είσιτήοια 904
» 1022
» 1300
» 1108

Τό δλον εισιτήρια 4334
Άπό τοΐ> προσεχούς φύλλου καί έφεξής, ■&ά δίδω-

μεν άπό τής στήλης αυτής είς τους άναγνώστας μας τήν

συνέχειαν τών πραγματοποιουμένων εισιτηρίων υπο 
ένός έκαστου τών κινηματογράφων, πράγμα τό όποιον 
πιστεύομεν δτι, θά εξυπηρέτηση τά μέγιστα παντας 
τους ενδιαφερομένους έπιχειρηματί . ς Κινηματογράφων,

Είς άλλην σελίδα δημοσιεύεται ανοικτή έπισιολή 
τ ΰ έν Άργοστολίφ άνταποκριτοϋ μας κ. X. Βουτσινά 
σχετικά μέ τήν έναντι αύτοϋ στάσιν τοΰ πρώην τοιχο- 
κολλητού τής Σινέ Όριάν, περίφημου Ήλία Βλαχούλη 
ή Τζάκ. ‘Ο περίεργος αυτός τύπος, ένοικιάσας μερικά 
έργα τοϋ γραφείου Άμολοχίτη Βουλγαρίδη, τοΰ μόνου 
γραφείου πού ένεπιστεύ ιτο είς αυτόν ταινίας, τάς έθε- 
σε επ' ώμου καί ηρχισε περιοδεύων και προβάλλων αύ- 
τάς άνά τά διάφορα χωρία τής Κεφαλληνίας και τήν 
’Ιθάκην

Τό γεγογός αύτό έγνωστοποίησεν, ώςώφειλεν, δι’ά<- 
ταποκρίσεως εις τόν «Κινημ. 'Αστέραν δ κ. Βοστσινάς, 
ήτις και έδημοσιεύθη, πρά μα τό όποιον προεκάλεσεν 
τήν μήνιν τοΰ περίφημου Τζάκ εναντίον τοϋ άνταπι- 
κριτοϋ μας, διότι κατ' αυτόν τόν τρόπον άπεκαλύπτε · 
το τό εις βάρος τοϋ γραφείου *Αμελοχίτη—Βουλγαρίδη 
λαθρεμπορίαν, έφ' δσον εϊχεν ένοικιάσ ] τάς ταινίας 
αύτάς μόνον διά τήν έν Άργοστολίφ προβολήν των

Αυπούμεθα διότι εΐαεθα καί πόλιν υποχρεωμένοι 
νά χαρακτηρίσωμεν βάρβαρον τήν τακτικήν αυτήν μερικών 
διευθυντών κ-.νηματογράφων έναντίον ανταποκριτών μας, 
οΐτινες, ώς μή ένδιαφερόμενοι ποσώς υπό ποιας αυνθήκ ς 
ενοικιάζουν αύτάς οί έπιχειρηματίαι ύπό τών διαφόρων 
άθηναϊιών γραφείων, αναφέρουν άπ'ώς τάς προβολάς των 
εις τούς κινηματογρ. τής περιοχής των "Αν τό γεγονός τοϋ 
το ζημιώνει αύτούς, διότι αποκαλύπτεται κατ αυτόν τόν 
τρόπον ή λαθραία προβολή τών έργων, αυτό πολύ ολίγον 
μάς ένδιαφέρει, διότι ούτε συμφέροντα έχωμεν ούτε καί 
μά; έπιτρέπετε νά σιωπήσωμεν διά νά γίν αμεν συνένοχοι 
τών λαθρεμπορικών τ ·>ν πράξεων είς βάρος τών γραφεί
ων. "Αλλωστε ή δημοσ ευοις τής κινήσεως τών ταινιών 
είς τάς έπαρχίας τής Ελλάδος, άποβλέ πει νά έξυπηρετή ■ 
οη γενικώς τό έμπόρ ον τών τανιών έν Έελάδι καί συ
νεπώς τούς έμπορους τανιών καί τίμιους διευθυντάς κι
νηματογράφων καί δχι τους λαθρέμπορους καί τυχοδιώ- 
κτας οΐτινες ένόμισαν δτι έχουν τό δικαίωμα ν έκμεταλ- 
λεύονται τήν ξένην περιουσίαν Αύτοΐ θά κ υπηθοϋν κα
τακέφαλα καϊ ας τό έχουν ύπ’ δφιν των. Οί παλληκαρι- 
σμοί δέν έχουν πέρασιν είς ήμάς ούτε καί οί άνταποκρι- 
ταί μας θά παρίδουν τάς απέναντι τοΰ «Κινηματογραφι
κού Αστέρας,, υποχρεώσεις των, καμπτόμενοι προ τών 
παρακλήσεων ή τών απειλών διαφόρων τυχοδιωκτών οΐ
τινες έπιμένουν νά διατηρούν κινημ. έπιχειρήστις χωρίς 
νά διαθέτουν τά πρός τοΰτο μέσα, άλλά μόνον τήν λα
θρεμπορικήν των ειδικότητα.

Αυτό ας τό έχουν ύπ' δφιν των.

Πετοαεύς

fun
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Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Έγιο καί ή Αϋ 
τοκράτειρα» μέ τήν Λίλιαν Χάρβεΰ και τόν Κόνρατ Φαίτ 
καί τό «Πουλί τοΰ παραδείσου» μέ τήν Ντέ.λ Ρίο.

Χάϊ-Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έ γα «Ό άνθρωπο; 
μέ τήν ’Ισπανό» μέ τήν Μαρί Μπέλ καί τό «Σαγγάϊ 
’Εξπρές» μέ τήν Μάρλεν Ντήντριχ.

Κάπιτολ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή σαρξ κάί ό 
κόσμος» μέ τόν Μπάγκροφτ καί τήν Μύριαμ Χόπκινς καϊ 
«Ή κυρία δέν θέλει παιδιά» μέ τήν Λιάνε Χάίντ.
0εοσαλον(κη

Διονύσιε. Προεβλήθησα · τά φίλμ “Αυτόν θέλω κι 
αυτόν θά πάρω,, “Ό λευκός δαίμων,, “Τό δνειρον τοϋ

Σαίμπρουν,, ‘“Η ωραία περιπέτεια,, καί “Νύχτες στό 
Βόσπορο,,.

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα “Ένα κορίτσι σάν 
χσί σένα,, “Μανωλέσκου,, “Ταρζά”,, “Μιά ώρα κοντά σου,, 

.καί “Δύσκολη στιγμή,,.
Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα “Θά γίνης δούκισσσ., 

“Είναι χαριτωμένος., “Ή μασκώτ τοΰ λόχου,, “Ή μητέ
ρα,, καί ‘Τό νοΰ σου στήν τιμή μου,,.

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα “Φαντομάς,, 
“Παρί Μεντιτερανέ,, “Έν δνόμστι τοϋ όμου,, “Σάν σμί- 
ξ >υν δυό καρδιές,, καί “Μάτερ Ντολορόζα,,.

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έρνα “Ή μικρούλα τοΰ 
Μονπαρνάς,. “'Ασπρο ποντικάκι,, καί “Ό σύζυγος τής 
γυναίκας μου,,.

Κυβέλεια. Προ·βλήθησαν “Νεάπολις ή πόλις τών 
τραγουδιών,, “Ό τραγουδιστή; τής Σεβίλλης,, “Ρο,ιάντζο,, 
“Τιτάνες τοΰ άέρος,, “Μπρόντγουέϋ Μέλοντυ,, καί “Τό 
τραγούδι μιάς νύχτας,,.

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά “Σενόρ ’Αμερικανό,, 
“Τό μίσος,, “Διαμαντένιετ χειροπέδες,, “Λυσσασμένος σύ
ζυγος,, “ Ερασιτέχνης τζέντλεμαν,, “Τό ματ; τής δόξης,, 
“‘Αποικιακός πόλεμος,, “Γυναίκα σέ κάθε λιμάνι,, καί “Οί 
άπάχηδις τών Παρισίων,,.

Πάνθεον. “Ό τραγουδιστή; τής Σεβίλλης,, “Τό μί
σος,, “Οί Τιτάνες τοΰ άέρος,, “Μεγάλη πόλις,, καί “Ό δυ
ναμίτης,,.

Φοϊνιξ (Τούμπας). Προεβλήθησαν τά φίλμ “Λευκαί 
σκιαί,, “Όταν ή πόλις κοιμάται,, “ Γό φίλημα,, “Μιά γυ- 
νιϊκά σέ κάθε λιμάνι,, καί “Ό τραγουδιστής τής Σεβίλλη;,,. 
Πάτραι

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό άνθος τής Χα- 
βάϊ», «Τό μυστικόν τοΰ δικηγόρου», «Σουζάν Λενόξ», 
«Πάπρικα» β' βιζιόν κάί «Ένας απρόσκλητος ξένος» καί 

■ τό ματς Λόντου—Κβοριάνι.
Πάνθεον. (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Τσιγ- 

: γάνικες νύχτες»/«Τό μυστήριον τοΰ κίτρινου δωματίου» 
β'. βιζιόν, «Ή σφίγξ ώμίλησε», ή ταινία πάλης Λόντου 
—Κβοριάνι καί ό «Ιππότης τής νυκτός» μέ τόν Μοχίκα. 
Προσεχώς ή «Σουζάν στό μπάνιο».

Πάνθεον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά περιτετειιόδη 
«Θύελλα», «Ό Κεραυνός» μέ τόν θ' Μπριέν καί «Διά 
πυράς καί σιδήρου». Άνδριόπουλος
Βόλε;

I : Άχίλλειον. Κατά τό λήξαν δέκα ιενθήμερον προεθλή-
Ε θησαν τά φίλμ “Ό γυιός τοϋ Μαχαραγιά,. “Μαντάμ Ντυμ- 
Ι παρΰ,, “ΤΙ ονειρεύονται ή γ· ναΐκες,, "Γαμήλιο ταξεΐδι,, 
I καί “Μπέν Χούρ,,. Προσεχώς “FXvai χαριτωμένος,, “Μιά 
- ώρα κοντά σου., “Πρίγκηψ τής ’Αρκαδίας,, κ. ά.

Ή διεύθυνσις τοΰ ’Αχίλλειου μή φεισθεΐσα δαπα· ώ 
। θά παρονσιάση άπό τής δθόνης του όλα τά φιλμ τά ση- 
■ μειώσαντα τάς μεγαλειτέρας επιτυχία; έν ’Αθή αι;.

Παπα βασιλείου
I Κέρκυρα

Φοϊνιξ. Προεβλήθησαν τά έργα ‘‘Ό κ. ή κ καί ό 
I . μπιμπί,, "Ό Βασιλεύς τών Λούστρων,, “Ρασποϋτιν,, 

t"®· “Μαντάμ Πομπανιούρ,, “*Αν  μέ θέλης έλα σύ,, καί “Μιά 
γυναίκα ποΰ δέν σ? ξεχνά,,.

Δημοτικόν. Έκαμε έναρξιν τυς.χειμερινής περιόδου 
I καί προεβλήθησαν τά έργα “Τό βάλς το· Δουνάβεως,, 
■ “Μιά νύχτα στόν Παράδεισο,, “Συζυγικά παραπατήματα,, 

"Κόμησσα Μόντε Χρήστο,, καί διάφορα Νιούς.
κταϊον. Προεβλήθησαν “Ή Σφηχοφωληά,, “Προ- 

I δοσία,, καί “’Εκλογή νέου Σερίφη,, καί διέκοψε τάς προ- 
I βολάς του. Σ. Μπούας

I Κόριν8«ς
I ’Ατελιέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Δέν θέλω νά μά

θω ποιος είσαι», «‘Ολοταχώς», «’Αδελφοί Καραμαζώφ», 
| «Ή γυμνή γυναίκα». «Πάπρικα» μέ τήν Φρ. Γκάαλ, «Πο- 

τέ πειά δέν θ' αγαπήσω» μέ τήν Χάρβεϋ. «Τό ξανθό 
Εσνειρο», «ΟΙ ίππόται τόΰ λευκοΰ Όρους», «Άτλαντίς» 
1

μέ τήν Μπρ. Χέλμ, «Τό έκατομμύριον», «Ό πρίγ 
’Αρκαδίας», μέ τόν Β. Φόρστ, «‘Ο γαμπρός έ 
σίαν», «Κογκορίλλας», Ή Α. Μ. ό έρως», 
τήν Μιρ. Χέλμ, «Πέριξ μιάς προανακρίσεω 
λεΰς τών λούστρων» καί «Αυτή ή καμμιά ά

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Κοίίτϊσσι 
τσα», «Οί επιδρομείς τοϋ βαθοΰ,, «Έλεύθέ^ ψυχές»,· 
«Τό τέλος τοΰ ταξειδιοΰ,, “Τιτάνες τοΰ αέριός,, «Παρί 
Μπεγκέν,, «Ή πρώτη μου άγάπη,, μέ εόν Μόχίκα, “Στή 
μυστική υπηρεσία,, “Στά κάτεργα,, «Ό Ιππότη; τής νυ- y 
κτός» μέ τόν Ντόν Ζοζέ Μοχίκα, «Μπέν Χούρ» μεσ τόν 
Νοβάρο, “Τό σφάλμα μιάς μητέρας,, μέ τήν Χέηζ, «Μά- 
τα Χάρι» μέ τήν Γκάρμπο καί “Άρσέν Λουπέν,,.

Παρά τήν ήκιστα ενθαρρυντικήν συνδρομήν τών Κο- 
ρινθίων εις τά θεάματα, άμφότεροι οί έπιχειρηματίαι κα
ταβάλω ουν προσπάθειας καί παρουσιάζουν ότι καλύτερον 
έργον υπάρχει έν τή κινηματογραφική άγορφ.

Πηνελ Κόλια 
Μυτιλήνη

13

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ώρκίσθηκες νά 
μ’ άγτπάς», τό μάτς Λόντου—Κβοριάνι, «Ξύλινοι Σταυ
ροί» καί «Έστρέλλα» ώς ευεργετική τοΰ προσωπικού τοΰ 
θεάτρου.

’Από τής 9 τρέχοντος ή α’ίθ ιυσά του παραχωρεϊται 
διά σειράν θεατρικών παραστάσεων είς τόν θίασον Μυ- 
ράτ—Λούη.

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή γυναίκα μου 
Σατανάς», τό μάτς Λόντου Κβοριάνι «Τό στοιχειωμένο 
σπήτι» μέ τούς Χονδρό καί Λιγνό, «Ή γοηιεία» μέ τήν 
Κράουφορδ καί «Γκλόρια» μέ τήν Μπρίγγιτε Χέλμ. Προ
σεχώς «Μπέν Χούρ», «Βερντέν», «Σουζάν Λενόξ·. «Δέν 
θέλω νά μάθω ποιος είσαι» κλπ. Σωφρονιάδης 
Κ■λάμαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά φ’·λλ «Τό συνέδριον χο
ρεύει , «Ή τιμωρία τοΰ άπάχη», «Μιά βραδυά μέ τήν 
άγάπη μου», «Ό κ. ή κ. καί ό .Μπιμπής«, «Ήρωες τοΰ 
άέρος» καί «Άτλαντίς» μέ τήν Μπριγκίττε Χέλμ.

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό ναυ >γιον-, 
«Ερωτικό » καί «Ό κόκκινος καβαλλάρης» μέ εξαιρετι
κήν έπιιυχίαν. Κεφαλλωνίτης
Ηράκλειον

Απόλλων. Προεβλήθησαν έπιτυχώς τά έργα “Κίν
δυνος—Θάνατο;,, μέ τόν X. Λόϋδ καί «Τά Φώτα τής 
πόλεώς,, μέ τόν Σαρλώ.

Πουλακάκη Άναχω ήσαντος τοΰ θιάσου Χαλκούση 
—Άποσιολίδη έκαμε έναρξιν τών κινηματογραφικών πα
ραστάσεων του μέ τό έργον «Ό έρως χρόνια δέν κυττά*.

Άρχάνες. Προεβλήθησαν τά βωβά «Τό έγκλημα τοΰ 
δικασιού,. καί “Ό κόμης τοΰ Τεξάς,,.

"Αγιος Νικόλαος. «Προεβλήθη τό βωβόν «Τό στερ
νό φιλί,,.

Νεαπόλεως. Προεβλήθησαν τά έργα «Φλόγες» μέ 
τήν Τσέχοβα καί “Η τιμή,,.

'Ιεράπετρα. Προεβλήθησαν τά “Μιά νύχτα στό Λον- 
δϊνον,, καί “Ο δοΰξ τοΰ Παπεγχαίμ,,.

Σητεία «Όταν τά νειάτα διψούν» μέ τήν Μπριγκίτ- 
τε Χέλμ. Ό Παρατηρής
Χ-τνίά.

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα “Ό Ιππότης τής 
έρήμου,, “Παιχνιδιάρα Κόμησσα,, ‘Καπετάν Μπλάκ,, “Μα
ρία, Μαριάννα, Μαριέττα,, καί “Τό Κορίτσι τής Ρεβύ,,.

Πάνθεον. Προεβλήθησαν “Οί Φτερωτοί καβαλλάρη- 
δες,, “Παρθένες μέ στολή,, “Ή νήσος τού Παραδείσου,, 
καί “Περιπέτειαι νεοπλούτων,,. Ε. Κ.
Sippoci

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Δέν θέλω νά μά
θω ποιος είσαι», «Ιόν Κιχώτης» μέ τόν Σαλιάπιν, «Γυναί
κα άλά γκαρσόν*,  «Τό άγριοκόριτσο» μέ τήν Κλάρα Μπόου 
συγχρόνως μέ τό «Πάνθεον», «Μάτερ Ντολορόζα», «Ένα



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

Λχ'·»<βρίτσι σάν καί σένα», καί «\υό καρδιές ένας κτύπος» μέ
. Λ τήν ^Χάρβεϋ.

■ , ΙΙάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τραγούδι μιας 
νύχτας» «Δέν θέλω νά χωρίσω τήν γυ.αίκα μου» μέ τόν 
"Ιβαν Πέτρ >βις, Φαντομάς·, «Ό λευ-'ός δαίμω », «Αύτο- 
κρατορικές βιολέττες,, καί ή ταυ ία τοΰ ματς Λόντου—Κβο- 
ριάιι. Βατακίδης
1 Αργοοτόλιον

Σπλέντιτ. Μετά τήν προβολήν τοΰ “Μπέν Χ<·ύρ„ λό 
γφ τής έποχής έκλεισε τά: πύλας του, παραμένει δέ είσέτι 
έν αργία ιτή ύ.ταρχούσης καταλλήλου αΐθόύ’η: διά τήν έγ- 
κατάστασίν του.

Μονβιτον. *Ε<σμε έναρξιν έν ιφ χειμερινό) θεάτριρ 
“Κέφαλος,, μέ τό έργον “Κατηγ ρουμένη Έγέρ''ητι. . Επί
σης προεβλήθησαν τά έργα “Γιά πάντα δική σου,, . ’Πα
ρίσι,, καί μερικά σόρτς.

Ή έν Ίθά'η έ.τιχείρησις τοΰ κ. Τϊάκ Βλαχοόλη έ· 
ναυάγησε ελλείψει θεατών. X. Bjvcaivag
Τρίχκαλα

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον ό Κινηματογρά
φος τής πόλεώς μας δει έλειτο·'ργησε λόγφ τοϋ δει εις 
τήν αίθουσαν του έδιδε παραστάσεις ό θύ σ >ς Μαίρης 
Κροντηρά. Βίαλιώρας
Σϋρος

ϋάνϋ'εον. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ερως άλ* Άμε- 
ρικέν» μέ την Σπινέλλι, «Γαμήλιον ταξεΐδι» μέ τήν 
Μπριγκίτε Χέλμ καί Λιέκοψε τάς θερινός του παρα
στάσεις;

’Από 20ημέρου ή πόλις μας στερείται κινηματογρά
φου, τοΰ χειμερινού Απόλλων μή ένοικιασθέντος είσέτι.

Γεραγάλας
" Apt 01

Κιλκίς. Προεβλήθη άπιτυχώς τό έργον-όπερέττα «Νό 
Νό Νανέτ» μέ τήν Μπερνίς Κλαίρ. ’Επίσης προεβλήθη
σαν τά «Ή Βιέννη πού χορεύει». «Ξόβεργα», «Άρπα- 
κτικά ένστικτα’, καί ή ομιλούσα «Κυνηγοί ανθρώπων» 
μέ τόν σκΰλλον Ρίν-Τίν-Τίν. Προσεχώς «Ή κιβωτός τού 
Νώε» καί άλλαι μεγάλαι έπιτυχίαι. Ζάγκας
’ Αγρίνιου

Θέαπις. Προεβλήθησαν τά έργα Ό βαρκάρη; τού 
Βόλγα», «Τό φλεγόμενον μέτωπον», «Ή κόρη τοΰ Βόλ
γα»,* Άνύπανδρη μητέρα·, «Τσιγγάνα βαρών η», καί »Νά 
πεθερά νά μάλαμα», μέ μέτριας εισπράξεις.

ϋασχαλίδης 
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα “Ό Μπάστερ παν
τρεύεται,, ’’’Εάν ό Αΰτοκράτωρ τό ήξευρε., “Τό πράσινο 
φάντασμα,, καί “Αυό καρδιές μιά ψυχή,,.

Πάν&εον. “Βιεννέζικες νύχτες,, ’ Οϊ βασιλείς τοΰ άέ- 
ρος„ “Ερυθρόδερμοι,, “Ό κύκλων τοϋ Τέξας,, καί ‘‘Τό 
μήλον τής έριδος,,. Γοριδάρης

ΑΝΤΕΛΑ ΚΕΡΝ
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Ή πρώτη ταινία τής Άντέλα Κέρν, τής περιφήμου 
άηδοΰ τής Κρατικής ’Όπερας τής Βιέννης, ήτις πραγματο 
ποιείται ήδη υπό τοΰ Πάουλ Φέγιος, φέρει τόν τίτλον 
“’Ανοιξιάτικα τραγούδια», θά είναι δέ, ώς λέγεται, έξαιρε- 
τικώς ένδιαφέρουσα άπό μουσικής άπόψεως. Έκιός άπό 
τά μοτίβα τού Γιόχαν Στράους καί τά εΐδ.κώς διά τό έρ
γον συντεθέντα τοιαΰτα υπό τοΰ "Οσκαρ Στράους θ’ άκού- 
σωμεν καί διαφόρους συνθέσεις τοΰ περιφήμου Μόζαρτ. 
"Οπως βέβαιοί δέ ό μουσικός κόσμος, τά μπραβϋρ βαρια- 
σιόν τοΰ Μόζαρτ, έκτελοΰνται υπό τής πρωταγωνίστριας 
Άντέλας Κέρν μέ θαυμαστήν άριστοτεχνίάν, πού ορισμέ
νο»; θά κατάπληξη.

‘Η ανωτέρω ταινία έξησφαλίσθη διά τήν ’Ελλάδα υπό 
τοΰ κ. Μαργουλή.

H ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΗΗίΠ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ

TEL-AV1V, ’Οκτώβριος (τοϋ άνταποκριτοΰ μας),— I 
Ή κίνησις των κινηματογράφων τής πόλεώς μας, 1 
δπως πάντοτε, άρκετά ζωηρά. Τελευταίως προεβλή- 4 
Θησαν έπιτυχώς τά έξης έργα εις τούς κάτωθι κινη
ματογράφους.

Ophir. «Ταρζάν» έπί τρεις συνεχείς έβδομάδας μέ 1 
μεγάλην έπιτυχίαν, «"Ηρωες τοΰ άέρος» μέ τόν 3 
Ντούγκ. Φαίρμπαγκς (υιόν), τά Φόξ Νιούς τής έβδο- I 
μά’ϊος καί «Ρούμπα έρωτος.»

Opera Mograbi. «Τό κεφάλι ένός ανθρώπου» μέ 
τόν Ίγκιτζίνωφ έπιτυχώς,«Οί άγγελοι τής κολάσεως» I 
καί «Είναι χαριτωμένος» μέ τόν Γκαρά καί τήν Λε- - 
μονιέ.

Εάεη.Τό σοβιετικής παραγωγής έργον «Τά κόκ- _■ 
κινα κανόνια», ή όμιλοΰσα εις τήν άραβικήν «Πότε 
θά σέ πάρω» καί «Έξομολόγησις» μέ τήν Πόλά I 
Νέγκρι. ]

Rena Park. «Ή Ιστορία τοΰ Ρότσχιλδ», «Φρά Ντιά- 
βολο» μέ τούς Λώρελ καί Χάρντυ (Χονδρόν καί Λι- j 
γνόν) καί «Ό κυνηγός τοΰ ΜαξΙμ» μέ τόν Τραμέλ, I 
τήν Μαργαρίτα Μορένο καί τήν Σούζυ Βερνόν.

Oel Chem. Ό Μπάστερ Κήτον εις τήν έξωφρενι- 
κήν κωμωδίαν «Ό νέος Ροβινσών εις τό μέσον τοΰ 
Ώκεανοΰ» καί διάφορα «άτραξιόν» είδικώς διά παι
διά. G. Allalouf

BACK STREET
ΝΕΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΤΖΩΝ ΜΤΤΟΛΣ

Τό περίφημον ροράντζο τής Fanny Hurst «Back 
Street» τό όποιον «έγυρίσθη» καί εις κινηματογράφε 
κόν έργον. μετεφράσθη εις πολλάς γλώσσας καί 
κυκλοφορεί ήδη εις χιλιάδας αντιτύπων.Εις τήν γαλ
λικήν κυκλοφορεί ύπό τόν τίτλον En marge de la vie, I 
ό περίφημος δέ συγγραφεύς Duvernois άφιερώνει 
όλόκληρον κριτικήν άνάλυσιν διά τό πολύκροτόν 
τοΰτο μυθιστόρημα.

Εις τήν ταινίαν ή όποια «έγυρίσθη» ύπό τής ■ 
Εταιρίας Universal, τούς ρόλους των ήρώων τοΰ 
έργου ύποδύονται ό συμπαθής Τζών Μπόλς καί ή ' 
Ίρέν Ντούνεϋ. εις τήν Ελλάδα δέ θά προβληθή ή 
γαλλική έκδοσις τοΰ έργου.

Η ΔΟΥΣΙΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Αί γ,ρμανικαί κινηματογραφικά! εφημερίδες γράφουν 

ότι τό φιλμ τής μεγσλυ.έρας σοπράνο τοϋ κόσμου Μαρίας 
Γιέριτσα ύπό ιόν τίτλον «Ή μεγάλη δούκισα ’Αλεξάνδρα» 
έσημείωσεν έν Βιέννη πρωτοφανή έπιτυχίαν. Προεβάλειο 
συγχρόνως εις 7 κινηματογρ. εντός δέ 3 ήμερών έπραγμα- 
τοποιήθησαι 56 χιλ. εισιτήρια, πράγμα τό όποιον αποτελεί 
κινηματογρ. ρεκόρ. ‘Η μουσική τοΰ ανωτέρω έργ >υ έχει 
συντεθή ύπό τού διάσημου Φράντ; Λεχάρ, λαμβάνουν μέ
ρος δέ πλήν τής περιφήμου Μαρίας Γιέριτσα καί οί γνω
στοί γερμανοί «αστέρες» Πάουλ Χάρτμαν, Λέο Σλέζακ, 
Σέκε Σακάλ καί Γιόχαν Ρίμαν.

Τήν έκμετάλλευσιν τής ανωτέρω ταινίας διά τήν 
'Ελλάδα έχει ώς γνωστόν τό γραφείο ν τού κ Ί·Μαργουλή.

Η ΕΣΤΕΡ ΡΑΛΣΤΟΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΡΟ

Ή αυαπα&εατάτη ή&οποιός τοΰ Κινηματο
γράφου "Εστερ ’Ράλστον, ίπιατρέψαοα τελευταί
ως είς Χόλλυγουντ προερχομένη έξ "Αγγλίας < 
ύπέγραψεν μακροχρόνιον συμβόλαιον μετά τής

Μέτρο Γκόλντου^»
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τό προβληματικό συναίσθημα της

ΑΓΆΠΗΣ
έκείνης πρός τόν ’ίδιο άδελφό της...

"Οταν, στή συνείδησι άνθρώπων πού τυφλή Μοίρα συνέδεσε μέ άρ

ρηκτους δεσμούς, άλληλοσυγκρούονται ή στοργή, ή 

άπατη, ό έρως, ή μεταμέλεια, δ έκβιασμός,

Τήν συνέχεια μάς τήν δίδει ό διαπρεπής 

ΓΚΑΛΟΝΕ είς τό άσύγκριτον άριστούργημά του
σκηνοθέτης ΚΑΡμΙΝε
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μίαν έκ τών έλαχίστων γαλλ κών ταινιών πού 
*είς τήν γερμανικήν.

«έγυρίσθη®α·ν> καί

Άλλ’ ή μεγάλη έπιτυχία τού σκηνοθέτου έγκειται ιδίως είς τήν

έκλογήν. δύο άπαραμίλλων ερμηνευτών, τής ώραιοτά-
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