
ΤΖΕΝΝΥ ΓΙΟΥΓΚΟ
Τό λαμπερότερο ούγγαρίζικο ■ αστέρι» τοϋ κινηματογράφου, στην τελευταία της επιτυχία Es gibt nur = 
eine liebe. Εις τό έργον ·ΰτό συμπρωταγωνιστούν ό τενόρος Λουΐ Γκραβέρ καί ό περίφημος Ράλφ ξ= 

Ρόμπερτ{. Έκμετάλλευσις Λ. Ζερβού.
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ

ΜΙΑ ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΣΤΟ ΤΡΑΙΝΟ

ΑΤΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΒΑΛΣ
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ΞΑΝΘΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
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Η ΣΑΡΞ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ

ΑΓΑΠΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ

ΔΑΙΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ

ΣΙΩΠΗ!.. ΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΑΡΧΙΖΕΙ

Ο ΕΝΟΧΟΣ

ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ
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ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΙΟ ΣΥΜΠΑΘΕΙΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Μάρλεν Ντήτριχ, Φρέντεριχ Μαρς, Μωρίς Σββαλιέ, 
Χάρολδ Λόϋδ, Άνρύ Γκαρά, Μέγκ Λεμονιέ, Φλορέλ, 
Μάρθα Εγγερτ, Βίλλυ Φόρστ, Αννυ Όντρα, Γκάρυ 

Κοΰπερ, Κλάϊβ Μπρούκ κ. λ. j t'« κ. /.. ττ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ EKMfTAftAEVni Μ ΤΗΝ EMtiH
ΤΟΝ ΤΑΙΝΙΟΝ “ΠΑΡΑΛ\Α0ΥΝΤ„

ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΟρΤΣ
ΤΗΛ. Λ,ΕνβΥΝΣ,Χ “ΚΙΝΠ ΑΛ,,-ΑΘΗΝΑ! ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 24-434
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ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΝΤΑΓΚ - ΦΙΛΜ
Ή ΝΤΑΓΚ - ΦΙΛΜ Ko A. Ε. θεωρούσα έαυτήν θιγεΐσαν ώς καί εν τώ προσώπφ τοΰ 

Προέδρου αυτής κ. ΔΗΜ. Α. ΓΑΖΙΑΔΗ κατόπιν τής τελευταίας δηαοσιευσεω. έν τώ παρόντι 
περιοδική) τών κ. κ. Κωνστ. καί Μιχ Γαζιάδη, οϊτινες προ διετίας άπεχώρησαν έκ τής άνω 
εταιρίας, λαμβάνει την τιμήν να γνωρίση ύμΐν τα εξής :

ΠΡΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

Ό ιδρυτής τής ΝΤΛΓΚ ■ ΦΙΛΜ Κο κ. ΔΗ- 
ΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΖΙΑΔΗΣ ώς αξιωματικός εις τόν 
Γερμανικόν Στρατόν διαρκοΰντος τοΰ με
γάλου πολέμου, δτε διετέλει εις τήν υπη
ρεσίαν τοΰ Γερμανικού Κράτους, εις ήν 
προσελήφθη είδικώς διά τά Κινηματογρα

φικά.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ έπικαιροτήτων 
PARAMOUNT, UFA, ECLAIR.

Κύριοι Συνάδελφοι,
Ή ΝΤΑΓΚ —ΦΙΛνί είναι υπερήφανος διά τήν μέχρι 

σήμερον σταδιοδρομίαν αυτής, διά τήν άνάπτυξιν έν Έλ- 
λάδι Ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής, διά τήν 
οποίαν καί υμείς συνετελέσατε.

Μετά τήν πρδ διετία: γενομένην άποχώρησιν τών 
κ. κ. Κωνστ. και Μιχ. Γαζιάδη έκ τής εταιρίας ημών, 
ή τελευταία αύτη έξακολουθεΐ ώς και πρότερον διατελοϋβα 
υπό τήν απόλυτον καλλιτεχνικήν καί τεχνικήν διεύθυνσιν 
τοΰ προμνησθέντος κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΖΙΑΔΗ δστις 
ως γνωστόν, είναι δ μοναδικός έν Έλλάδι έπιστήμων 
σπουδάσας έν Γερμανία έν τή Φωτο—’Ακαδημία τοΰ 
Μονάχου έν τή δποίμ καί είχε διορισθεΐ Υφηγητής, έρ- 
γασθείς έπι σειράν έτών εις τάς μεγαλύτερος >.ινηματο 
γραφικάς εταιρίας ως CHEF-OPERATEUR καί σκη
νοθέτης Εις τ’ άρχικα δέ ψηφία τοΰ ονόματος του Δ. 
A. r.= D. A. G. οφείλεται καί ή έπωνυμία τής εταιρίας 
DAG-FiLM = ΝΤΑΓΚ-ΦΙΛΜ.

Ή ΝΤΑΓΚ-ΦΙΛΜ ιδιαιτέρως τονίζει δα, μετά τήν 
προ διετίας άποχώρησιν τών κ. κ. Κωνστ. καί Μιχ. Γα
ζιάδη, ειν ι ή απόλυτος κάτοχος απάντων τών μέχρι σή 
μεοον ΰπ’αυτής «γυρισθεισών» ταινιών έργων, ζουρνάλ, 
βιομηχανικών, τουριστικών κλπ ώς έπίσης καί απάντων 
τών μηχανημάτων λήψεως καί κατεργασίας ταινιών, άνα- 
νεώσασα μάλιστα τι τελευταία ταΰτα διά τελειότερων 
μηχανημάτων ώς καί τό στούντιο αυτής διά καταλλήλων 
έπιστημονικών καί τεχνικών τοιούτων μή φεισθείσα δαπα
νών, καί τοΰτο, άποβλέπουσα εις τήν βελτίωσιν τής πα 
οαγωγής της, παοαμένει δέ τό κεφάλαιον τών Δραχμών 
3.000.000- δλοσχερώς καταβεβλημένον.

Ή ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ Κθ άνήγειρεν περίπτερον έν τή Διαρ- 
κεϊ ’Εκθέσει ’Ελληνικών Προϊόντων Ζαππείου, έκθέτουσα τήν 
ποιότητα τή- εργασίας αυτή-, ώς καί τήν δράσιν της τόσον 
ε’ις τό εσωτερικόν δσον και εις τό εξωτερικόν "Εχει έπίσης 
έγχαταστήσει εντός μιας ειδικής αιθούσης τής αυτής Έκθέ- 
σεως Δ.Ε.Ε.Π. κινηματογράφον, δπου προβάλλονται δωρεάν 
έργα καί ζουρνάλ αυτής, ώς έπίσης καί ταινίαι 'Ελληνικών 
βιομηχανιών καί τουριστικοί τοιαϋται διά τούς έπισκέπτα: τής 
Έκθέσεως, άποβλέπουσα π.άντοτε εί; εϋρυτέραν δράσιν διά τήν 
έκπλήρωσιν τοΰ πραγματικώς κοινοφελοϋς σκοποΰ της, πρός 
ΰποστήριξιν καί άνάπτυξιν τής έν γένει κινηματογραφικής πα
ραγωγής "Ελληνικών ταινιών.

(ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΝΤΑΓΜΑΤΟΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΟΕ 1

ΑΡ. ΤΗΛΕΦ. 2-1-239

Ή ΝΤΑΓΚ-ΦΙΛΜ Κο έχει έκτελίσει ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΕΡΓΑ, τά περισσότερα "Ελληνικά ζουρνάλ, τά 9)10 τών «γυρι- 
σθεισών» Βιομηχανικών, τουριστικών κλπ, ταινιών, ιΐναι δέ

γεγονότων δΓ δλον τόν 
CINOGRAM, LUCE, 

— Κ. Λ. Π. Κ.
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ζοντας ένα ρωμάντσο, κλαΐνε γιά τίς δυστυχίες τής 
ήρωίδος. Τά παιδιά, ζοΰν πραγματικά τή ζωή τού 
πειρατοΰ ή τοΰ ληστοΰ πού τούς διηγούνται ή πού 
βλέπουν στήν δθόνη. Κατά τή προβολή ένός πολε
μικού φιλμ, υποβαλλόμενα, ένσαρκώνονται νοερώς 
στόν ήρωα πού τούς αρέσει κα'ι έπιθυμούν θερμά τό 
θάνατο τοΰ προσώπου πού δέν τούς είναι συμπαθές.

Τό πολυβόλο πού θερίζει τίς άνθρώπινες ζωές 
δπως τό δρεπάνι τά στάχια, χειροκροτείται όταν ά- 
φήνει άθικτο τόν ήρωα. Καί έπειδή ό συγγραφεύς ή 
δ παραγωγός τοΰ φιλμ ξέρει πού πρέπει νά έπι- 
μείνη καί θέλει τήν έμπορική έπιτυχία τής παραγω
γής του, ό ήρως, στέκεται όρθιος μέχρι τού τελευ
ταίου μέτρου τής ταινίας, καί μένει δχι μόνο σώος 
άλλά καί δοξασμένος.

Πιστεύω λοιπόν είλικρινώς, δτι τό πολεμικό φιλμ 
είναι πολύ χρήσιμο στήν είρηνιστική προπαγάνδα 
άν τό προβάλλουν μπροστά σέ έφήβους μέσης άγω- 
γής, άλλ’ δτι καθίσταται έξ άντιθέτου έπικίνδυνο 
άν τό προσφέρουν ώς θέαμα σέ παιδιά ή σέ άμόρ- 
φωτες μάζες ^άνθρώπων πού ζοΰν μακρυά άπ’ τά 
πνευματικά κέντρα καί πού έχουν μόρφωσι κατώ
τερη άπό τή μόρφωση τοΰ μεσαίου κοινοΰ των πό
λεων.

Ή είρηνιστική άγωγή τής νεότητος, πρέπει νά γί
νεται διά θεαμάτων είρηνιστικών ήσυχων καί μέ τή 
βοήθεια άκριβολόγων Εκπαιδευτικών ταινιών έπ'ι τοΰ 
τρόπου τής ζώής τών λαών ποΰ θεωροΰνται έχθρι- 
κοί. Οί δημιουργοί τών έκπαιδευτικών ταινιών, θά έ
πρεπε νά έμπνέωνται άπό αύτή τήν άρχή. "Ενας μι
κρός Γάλλος, παραδείγματος χάριν, θά μπορέση πε
ρισσότερο νά άγαπήση τή Γερμανία, άν, άντί νά τοΰ 
δείξουν ένα γερμανό στρατιώτη νά πεθαίνη μέ τόν 
ήρωίκώτερο θάνατο, τοΰ δείξουν ένα μικρό Γερμανό 
—παιδί σάν κιαυτόν—χαριτωμένο, έξυπνο, εδτυχή 
στή ζωή. Τό παιδί τών χωρών μας, θά καταλάβη 
καλλίτερα τό αίσθημα τής ανθρώπινης άλληλεγγύη'ς 
καί άδελφωσύνης πού συνδέει τή ράτσα του μέ τούς 
Έσκιμώους ή τούς ’Ινδούς, άν ίδή ένα μικρό Έσκι- 
μώο ή ένα μικρό ’Ινδό νά χαϊδεύει ένα σκΰλο μέ 
τήν ίδια χάρι ποΰ χαϊδεύει κΓ αύτός τό δικό του.

Τέλος, άν θελήσουν νά έργασθοΰν γιά τήν ειρήνη | 
στή ψυχή τοΰ παιδιοΰ καί τών μετρίας μορφώσεως 
άνθρώπων, θά πρέπει καλλίτερα νά μή τούς παρου
σιάζουν τόν πόλεμο ώς μορφωτικό, γιά τόν σκοπό 
αύτό, θέαμα, θά είναι προτιμώτερο νά τοΰ προσφέ
ρουν τό θέαμα μιας ήσυχης ειρήνης μέ τά γόνιμα 
έρ\α της. Δέν πρέπει νά λησμονήται ή έκπαιδευτική 
άξία τοΰ πνεύματος τής μιμήσεως, τόσο στή νεότητα 
δσο καί στή μάζα. Μήπως καί ή γυναίκες δέν μι
μούνται τή μόδα πού λανσάρουν οΐ κινηματογραφι
κοί άστέρες ; Ό κινηματογράφος, μπορεί, κατά τήν 
γνώμη μου, νά άποβή θαυμάσιο δργανο γιά τήν 
αγάπη τοΰ καλοΰ, άλλά κινδυνεύει νά καταστή έπι- 
κίνδυνος άν χρησιμοποιηθή γιά νά μισηθή τό κακό. 
Τό θέαμα τοΰ κακοΰ έχει πάντα τόν κίνδυνο νά έ- 
ξάψη τή φαντασία καί νά ξυπνήση τό κτήνος ποΰ 
κοιμάται μέσα μας.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Έρρ. 'Ωρολογάς ’Αθήναι 1-1-934
Τάσος Πανόπουλος Ναυπλιον 1-1-934

μέχρι

ΤΟ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΚΙΝΗΜΓιΤΟΓΡηΦΙΚΟΠΕΜΠΟΡΙΟΠ

Κατ’ επίσημον στατιστικήν τοΰ 'Υπουργείου τής 
’Εθνικής Οικονομίας ή εισαγωγή έν Έλλάδι κινη
ματογραφικών ταινιών κατά τό έτος 1932 έχει άνα- 
λυτικώς ώς εξής :

’Εξαγωγή συναλλάγματος εις δραχμάς διά τήν 
πληροιμήν κινηματογραφικών ταινιών Δρ. 7.173 739 
Βάρος είσαχθεισών ταινιών εϊς χγρμ. 4314
Μήκος » » » μέτρα 603960

Αναλυτικώς αί ανωτέρω ποσότητες —κατά τό 
1932 πάντοτε — έχουν ώς εξής κατά χώρας :
ι>’ 1401 χΟνίόγραμ., μήκους 196140 μέτρων
Κξ Ην.Πολιτειών 1358 » » 190120 »
Έκ Γερμανίας 1221
Έξ Άγγ? ίας 195
Έξ Αυστρίας 85
Έξ ’Ιταλίας 54
Έκ Τουρκίας 27
Έκ Τσεχοσλοβακίας 26

Εν δλφ εΐσήχθησαν 
ταινίαι έκ τών οποίων

» » 170940 »
» » 27300 »
• » 11900 »

* 7560 »
» » 3780 »
» » 3640 .

κατά τό έτος 1932, 235 
προεβλήθησαν 233 άπαγο-

ρευθείσης τής προβολής δυο έξ αυτών. ”Ηοοι πρρε-
βλήθησαν:

Αμερικανικής παραγωγής 107
Γαλλικής » 51
Γερμανικής » 46
’Αγγλικής » 10
’Ιταλικής » 9
Τουρκικής » 2
Ρ. Σοβιετικής » 1

'Ελληνικής παραγωγής προεβλήθησαν 7 ταινίαι.
Μέ θέματα ήθοπλαστικά καί συνεπώς κατάλ

ληλοι δΓ ανηλίκους προεβλήθησαν 11 ταινίαι, ώς
• εξής :

’Αμερικάνικα! 6
Γαλλικαί 3
’Ιταλική ]
Ελληνική 1

Έκ τών ανωτέρω 233 ταινιών αί οκτώ ήσαν 
βωβαί καί αί τέσσαρες έκ τών 233 μικρότεροι τών 
1500 μέτρων έκάστη.

Τό ποσόν τών 7 173.739 δραχμών διά τήν πλη
ρωμήν τής αξίας τών είσαχθεισών ώς ανωτέρω ται
νιών κατεβλήθη ώς κατωτέρω :

Συνοδινός Παπαστόφας ’Αθήναι 1-1-934 
Ν. Μαστέλλος Κόρινθος 1-1-934
Άριστ. Μενδρινός Θεσ)νίκη 1-1-934
Χρ. Δημητρόπουλος » 1-12-933
Ν. Μαραγκάκης Σητεία 1-12-933
Π. Δαδήρας ’Αθήναι 1-1-934
Δημ. Ποντικής Πειραιεΰς 1-1-934
Άδελ. Γιαμαλίδη » 1-1-934
Ν. Παπακώστας » 1-1-934

, Χατξηξάνθης Ξάνθη 1-1-934

30- G-934 
30-12-934 
30-12-934 
30-12-934 
30-12-934 
30-11-934 
30-11-934 
30-12-934 
23-12-934 
30-12-934 
30-12-934 
30-12-934

7.173.739.—

Εις ’Αμερικήν Δρχ. 3.063.760.—» Γαλλίαν 1.966.559.—
» Γερμανίαν 1.631.520.—» Αγγλίαν » 230.850.—» Αυστρίαν 104.550.—
» Ουγγαρίαν » 70.000. -» ’Ιταλίαν »
» Ρωσσίαν » 30.000.—
» Αίγυπτον > 11.000.-» Ελβετίαν ■» 4.000.—
* 'Ολλανδίαν » 2.000.
» Βέλγιον » 1.000. -

Κατά τό προηγουμένου έτος 1931 εΐσήχθησαν 
ταινίαι βάρους 7758 χιλιογράμμων καί μήκους 1. 
086.120 μέτρων.

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

’Εν ΆΘήναις τή 4η ’Ιανουάριου 1934.
Προς τήν Διεύθυνσιν

τοΰ “Κινηματογραφικού Άστέρος,, 
’Ενταύθα

’Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
Εις τό πανηγυρικόν 1934 τεΰχος τοΰ έγκριτου 

περιοδικοΰ σας καί εις δημοσίευμα διαφημιστικόν 
τοΰ γραφείου “Μητρόπολις Φιλμ,, τών κ. κ. Φιλ. Πα- 
παδοπούλου καί Σια, έδημοσιεύθη μεταξύ άλλων ύπό 
τοΰ γραφείου τούτου Κινηματογραφικών ταινιών, δτι 
διαθέττει καί έκμεταλλεύεται καί τάς ταινίας “Άγα- 
πητικος τής Βοσκοπούλας,, καί “Μακρυά άπ’ τόν 
Κόσμο,, αίτινες ώς γνωστόν άνήκουσι εις τήν έν Ά- 
θήναις 'Εταιρείαν παραγωγής Κινηματογραφικών 
ταινιών “’Ολύμπια Φίλμ,,.

’Επειδή αί ταινίαι αϋται παρανόμως κατακρα
τούνται ύπό τών κ. κ. Φιλ. Παπαδοπούλου καί Χρ. 
Άπατζίδη δι’ δν λόγον καί έχουσι μηνυθεΐ, δημο
σιεύετε παρακαλώ τήν παροΰσαν μου προς άποκα- 
τάστασιν τής άληθείας καί προς γνώσιν τών ένδια- 
φερ·.μένων διά τάς ταινίας ταύτας, καθ’ δτι οί κ. κ. 
Φιλ. Παπαδόπουλος Καί Χρ. Άπατζίδης ούδέν δικαίω 
μα έκμεταλλεύσεως έχουσι, τών ρηθεισών ταινιών 
άνηκουσών κατά κυριότητα εις τήν 'Εταιρείαν “’Ολύ
μπια Φιλμ Π. ΔΑΔΗΡΑΣ καί Σια„ ήτις καί δικαιού
ται νά έκμισθή αύτάς καί έν γένει νά έκμεταλλεύεται.

Μετά τιμής
Τ1Μ. ΠΑΡΡΗΣ

Ώς πληρεξούσιος δικηγόρος τής 'Εταιρείας 
“’Ολύμπια Φιλμ Π. ΔΑΔΗΡΑΣ καί Σια„ 

καί κατ’ έντολήν αύτής.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Τοΰ τακτικού άνταποκριτοΰ μας). 
—Ή κινηματογραφική κίνησις τής πόλεώς μας έχει ώς 
κατωτέρω μέχρι σήμερον :

Άλάμπρα : Δίδουν παραστάσεις οί θίασοι Δράμαλη— 
Χαντά—Πρινέα μετά τήν άναχώρησιν τών όποιων θά 
έπαναληφθοΰν αί κινηματογραφικοί παραστάσεις.

ΛΓα^έστικ ; Προεβλήθη έπιτυχώς ή γαλλική ταινία 
παραγωγής Φόξ «Κατάσκοπος 33» μέ τόν Άντρέ Λυγκέ.

“Ισις : Προεβλήθη τό έργον ·Τό μυστικόν τής κ. 
Μπλάνς» έπωνομασθέν «Νεωτέρτ "Αγνωστος».

Κουρσάαλ : Προεβλήθη ή κωμωδία «Ό αύτοσχέδιος 
υιός·.

Μωχάμετ "Αλν : Προεβλήθη ή κωμωδία τών Λώρελ 
καί Χάρντυ «Οί ξέγνοιαστοι».

Ρουαγιάλ: Προεβλήθη τό έργον «Ή Κατηγορουμένη» 
μέ τάν Νάνσυ Κάρολ.

Ριάλτο : Προεβλήθη τό έργον «Μόλις χθές» δμοιον 
μέ τό «Μπάκ Στρήτ» (Στό παριθώριο τής ζωής) παρα
γωγής Οϋνιβέρσαλ μέ τόν Τζιον Μπόλς καί τήν Μαργ. 
Σοΰλιβαν.

Ρέξ : «Μίσε» μέ τήν Βερνόν καί τήν Μορένο.
Γκωμόν Πάλας : «Γάμος μέ περιωρισμένην ευθύνην,, 

μέ τήν Φλωρέλ.
Μηελβύ. Προεβλήθη τό φιλμ Paramount “Τό σημεϊον 

τού Σταυροΰ,,.
Λίντο. Προεβλήθησαν τά φιλμ “Λαίντυ Λοΰ„ μέ τήν 

Μάε Οΰέστ καί “"Αν είχα ένα έκατομμύριο,, μέ τόν 
Γκάρρυ Κοΰπερ.

Ράντιο. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ Ραμαζανίου μετε- 
βλήθη εις θέατρον ποικιλιών. Ζειρηνίδης

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΤΕΥΧΟΣ I
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ

-= d Θ 3 4- =-
Έπί τή συμπληρώσει δεκαετίας άπό τής 

έκδόσεώς του, έξεδόθη καί έκυκλοφόρησε με
ταξύ τών συνδρομητών του ό «Κινηματογρα
φικός Άστήρ» εις πολυτελές τεύχος εξ 96 σε
λίδων.

Τό πανηγυρικόν τούτο τεΰχος τού «Κινη
ματογραφικού Άστέρος» έξ 96 πολυχρώμων 
σελίδων έπί εκλεκτού χάρτου, είναι ό απαραί
τητος σύντροφος καί οδηγός παντός ένδιαφε- 
ρομένου διά τόν κινηματογράφον, είτε έπιχει- 
ρηματίου είτε απλού θαυμαστού.

Περιέχει :
’Άρθρα ειδικών περί τοΰ σκοπού καί τής 

έξελίξεως τοΰ κινηματογράφου
Άνασκόπησιν καί απολογισμόν τής κινη

ματογραφικής περιόδου 1933 ύπό Β. Παπα- 
μιχάλη

Ψυχολογία τοΰ Κοινού ύπό Jack Cohen.
Συνεργασία "Ιριδος Σκαραβαίου.
Κριτική τών προβληθέντων κατά τόν Δε

κέμβριον κινηματογραφικών έργων.
Σατυρικόν Κινηματογραφικόν Καζαμίαν.
"Εμμετρον κινημ. σάτυρα.
'Ολοσέλιδους εικόνας «αστέρων» τοΰ κινημα

τογράφου .
Κινηματογραφικά Διηγήματα.
Συγχαρητηρίους έπιστολάς τοΰ κινηματο

γραφικού κόσμου έπί τή δεκαετηρίδι τοΰ «Κι
νηματογραφικού Άστέρος».

Παγκόσμιον κινηματογραφικόν ρεπορτάζ.
ΙΙίνακα κανονικής φορολογίας εισιτηρίων 

τών κινηματογράφων.
Τά πραγματοποιηθέντα εισιτήρια τών προ

βληθέντων έργων εις τούς Αθηναϊκούς κινη
ματογράφους Α' βιζιόν καθώς καί τής Θεσσα
λονίκης.

Πίνακα τών κινηματογράφων τής Ελλά
δος, Αλβανίας, Κύπρου καί Δωδεκανήσων μέ 
τάς μηχανικάς των έγκαταστάσεις καί τά δνό- 
ματα τών διευθυντών των.

Πίνακα τών Κινημ. Γραφείων ολοκλήρου 
τής Ελλάδος.

Δασμολόγιον κινημ. είδών.
Επαρχιακήν κινημ. κίνησιν κλπ. κλπ.
Τό πανηγυρικόν τούτο τεΰχος λόγφ τού 

όγκου του δέν έκυκλοφόρησε διά τοΰ πρακτο
ρείου τών εφημερίδων, άλλά πωλείται άπ’ ευ
θείας εις τά γραφεία μας καί θά άποστέλλε- 
ται εις πάντα έμβάζοντα δρχ. 25 ή ανάλογα 
γραμματόσημα. Διά τό εξωτερικόν άποστέλλεται 
έπίσης εις τούς έμβάζοντας δρχ. 35, έλεύθερον 
ταχ τελών.
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I Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΞ Συνεργασία κ. ΒΙΟνΟΣ ΠΑΓΊΑΜΙΧΛΛΗ |

ΠΑΡΑΓΑΓΗ “UNIVERSAL,,

ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑΪΝ
(Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη εις τό

«dubbing· «Πάνθεον»
Έκμετάλλευσις: Α.Ε.Κ.Ε.

Έάν έχει κάτι τό ύπό κρίσιν φίλμ, ποΰ νά τό 
καθιστά άξιοσημείωτον, αύτό είναι άσφαλώς ή πρω
τοτυπία του. Εις τόν κινηματογράφον τούλάχιστον 
δέν ένθυμοΰμαι τίποτε παρόμοιον, Εκτός άπό ένα 
παλαιότατον φίλμ ποΰ είδα πρό δεκαεξαετίας ύπό 
τόν τίτλον «Χομούνκουλους» καί είς τό όποιον Εγέ- 
νετο κα'ι Εκεί λόγος δΓ ένα τεχνητόν άνθρωπον ό 
όποιος είς τό τέλος σκοτώνει τόν δημιουργόν του 
καί φονεύεται άπό τούς χωρικούς.

Τό «Φρανκενστάϊν» ανήκει είς τήν κατηγορίαν 
των έργων τρόμου (grandguignol). Ή προσπάθεια 
των δημιουργών των έργων αύτών τείνει είς τό νά 
προκαλοΰν τό συναίσθημα τοΰ τρόμου καί τής φρί
κης είς τόν θεατήν, μεταχειριζόμενοι παν μέσον διά 
τήν έπιτυχίαν τοΰ σκοπού τούτου. Είναι περιττόν νά 
τονίσω δτι σπανίως τά έργα grandguignol είναι 
έργα Τέχνης.

Τό «Φρανκενστάϊν· δύναται νά λεχθή δτι έπιτυγ- 
χάνει πλήρως τόν σκοπόν του, έφ’ δσον είς άρκετάς 
στιγμάς ό θεατής συγκινεϊται καί αίσθάνεται τό συ
ναίσθημα τοΰ τρόμου καί τής φρίκης. ’Αλλά έάν Εξε- 
τάση κανείς, τό ποιόν τοΰ θεάματος ποΰ τοΰ προ- 
σφέρεται θά άνακαλύψη εύκόλως τό πόσον χονδροει- [ 
δές είναι τοΰτο. Τό σενάριο είναι πλήρες άπιθανο- | 
τήτων καί ύπερβολών, καί ένίοτε ή λογική καί ή 
ψυχολογία έλλείπουν παντελώς. ’Αλλά αύτό δέν 
παίζει σπουδαΐον ρόλον έφ’ δσον τά έργα τρόμου 
κατά κανόνα βρίθουν άπό παρόμοια χαρακτηριστικά.

Άπό τούς ήθοποιούς, οί όποιοι έλάχιστον πεδίον 
δράσεως έχουν, διακρίνεται ό Μπόρις Καρλώφ, δστις 
έπέτυχε μίαν θαυμασίαν μάσκαν.

Γενικώς πρόκειται περί έργου καταλλήλου κυ
ρίως διά τό πολύ κοινόν, καί τό όποιον είς τάς 
έπαρχίας θά σημειώση άσφαλώς μεγάλας εισπρά
ξεις. Έδώ έσημείωσεν έπιτυχίαν περιέργειας.

ΠΑΡΑΓΑΓΗ “ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ,.

Ο ΔΟΚΤΩΡ ΤΖΕΚΥΛΛ
(Όμιλοΰσα γαλιστί Πρσεβλήθη είς τό

«dubbing») «Παλλάς»
Έκμετάλλευσις: Άνων. Κινημ. Εταιρίας

Είς προηγούμενον σημείωμά μου, Εξ άφορμής 
τοΰ «Φρανκενστάϊν», έγραψα δτι σπανίως τά έργα 
τρόμου (grand guignol) είναι ταυτοχρόνως καί έργα 
Τέχνης. Εύτυχώς ό -Δόκτωρ Τζέκυλλ» είναι άπό τά 
Ελάχιστα έργα ποΰ δικαιολογούν τήν λέξιν σ π α
ν ί ω ς.

Τό περίφημον μυθιστόρημα τοΰ Ρ. Λ. Στέβενσον 
εϊχεν ήδη κινηματογραφηθή δύο φοράς είς τήν έπο- 
χήν του βωβού κινηματογράφου: μίαν είς τήν Γερ
μανίαν μέ τόν Κόνρατ Φάϊτ, καί τήν άλλην είς τήν 
Αμερικήν μέ τόν Τζών Μπάρρυμορ είς τόν διπλοΰν 
ρόλον τοΰ Ιατρού Τζέκυλλ καί τοΰ Κυρίου Χάϊντ. 
Ή παροΰσα έκδοσις όφειλομένη είς τόν ΡοΟμπεν 
Μαμουλιάν είναι άναμφισβητήτως καί ή καλλιτέρα. 
Έάν έχω ώρισμένας Επιφυλάξεις διά τό φίλμ, αΰται 
όφείλονται άκριβώς είς τό περίφημον θέμα του. Βε

βαίως είναι πρωτότυπον, περιέχει ισχυρά συναισθή 
μοτα καί δυνατές συγκινήσεις, άλλά ταύτοχρόνως 
καί πολλάς ύπερβολάς καί άπιθανότητας.

’Αλλά έάν παρίδωμεν τό συζητήσιμον, κατ’ έμέ 
τούλάχιστον σενάριο, δέν έχομεν νά άπονείμωμεν 
είς τόν σκηνοθέτην παρά μόνον έπαίνους. Δέν θά 
ήτο ύπερβολή νά λεχθή δτι μέ τό φίλμ αύτό ό Μα- 
μουλιάν κα ατάσσεται μεταξύ τών μεγαλυτέρων 
σκηνοθετών τοΰ κόσμου. Ή τεχνική του είναι θαυ- 
μασία. Τίποτε είς αύτήν δέν είναι τυχαΐον. Σκηνοθε- 
τικά εύρήματα, φωτογραφικά κατορθώματα, ένας 
σύνδεσμος σκηνών ιδεώδεις, προκαλοΰν είς κάθε 
στιγμήν τόν θαυμασμόν μας. Ή έρμηνεία τών ήθο- 
ποιών, είναι έπίσης έξαιρετική. Ό Φρέντερικ Μάρς 
διά τήν δημιουργίαν του ταύτην έβραβεύθη ύπό τής 
Κινηματογραφικής ’Ακαδημίας τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών. Έπικροτοΰμεν άπολύτως τήν ένέργειαν 
ταύτην. Δέν φανταζόμεθα νά ήτο δυνατόν νά έρμη- 
νευθή ό δυσκολώτατος αύτός ρόλος καλλίτερα. Ή 
Μύριαμ Χόπκινς παίζει μέ μεγάλην άλήθειαν τόν 
ρόλον τής δυστυχισμένης ”Ιβη Πήρσον, καί ή Ρόζ 
Χόμπαρτ ένσαρκώνει τήν γλυκειάν Μύριελ. Μεταξύ 
τών άλλων ήθοποιών διακρίνονται άκόμη ό Χάλλι- 
βελ Χόμπς (Καριοΰ) καί ό Χόλμες Χέρμπερ (ιατρός 
Λένυον) οΐ όποιοι είναι έπίσης πολύ καλοί.

Έν συμπεράσματι πρόκειται περί πρωτοτύπου 
έργου, θαυμασίως σκηνοθετημένου, τό όποιον είναι 
κατάλληλον διά κάθε είδους κοινόν. Ό θεατής, άνα- 
λόγως τής άναπτύξεως τοΰ γούστου καί τών προτι- 
μήσεών του, θά εΰρη άσφαλώς κάτι ποΰ θά τόν Εν- 
διαφέρη.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ «FOX FILM»

Ο ΑΡΧΙΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣ
(Όμιλοΰσα Ίσπανιστί) Προεβλήθη εις τό

«Κοτοπούλειον»
Έκμετάλλευσις: «Φόξ—Φιλμ»

Πρόκειται περί έλαφροΰ μουσικοΰ έργου χωρίς 
άπαιτήσεις, τό όποιον δμως παρακολουθεΐται άκού- 
ραστα. Τό τραγούδι τοΰ Δόν Ζοζέ Μοχίκα, ή χάρις 
καί ό χορός τής Ροζίτας Μορένο, ή εύκολη μουσική 
καί τά άφθονα «έξωτερικά» είναι στοιχεία ποΰ κα
θιστούν τό φιλμ περισσότερον ένδιαφέρον άπό πολ
λάς δήθεν «ύπερπαραγωγάς».

Τό φιλμ έδώ ήρεσεν καί έσημείωσεν σχετικήν 
έπιτυχίαν.

"ΠΑΡΑΓΩΓΗ COLUMBIA,,

KINK—ΚΟΓΚ
(Όμιλοΰσα άγγλιστί)

Προεβλήθη συγχρόνως εις τά :«Τιτάνια»καί«’Απόλλων» 
Έκμετάλλευσις: Κ. Καστοριάδη

Ό μακαρίτης Έντγκαρ Ούάλλας, ό δράστης τό
σων άστυνομικών έργων, προσκληθείς είς τό Χόλλυ- 
γουντ συνέγραψε ένα φανταστικόν έργον κατά τό 
ύπόδειγμα τοΰ «Χαμένου Κόσμου» τοΰ Ούέλς, τό ό
ποιον δμως είναι Ικανόν νά συγκινήση μόνον πολύ 
μικρά παιδία. Ίσως νά έσχημάτισε πολύ κακήν άντί- 
ληψιν διά τήν νοοτροπίαν τοΰ ’Αμερικανικού κοινοΰ. 
‘Αλλά έάν τό σενάριο άντί φόβου προκαλεΐ ειρωνικά 
μειδιάματα, τούλάχιστον διά τό κοινόν μας καί γε-

• ικώτερον διά τό Εύρωπαϊκόν κοινόν, δέν συμβαίνει 
τό ίδιον μέ τήν πραγματοποίησιν τών Έρνεστ Σό- 
εντσακ καί Μέριαμ Κοΰπερ, γνωστών άπό διάφορα 
Εκπαιδευτικά έργα ώς τά «Τσάγκ», Ράγκο» κ. ά., ή 
όποία είναι κυριολεκτικώς καταπληκτική. Σκεφθήτε 
μόνον δτι καθ’ δλην τήν έξέλιξιν τοΰ φίλμ βλέπομεν 
νά κινήται ένας πελώριος πίθηκος, ύψους 15 μέτρ_ων 
περίπου, καθώς καί διάφορα άλλα προϊστορικά ζώα, 
ώς δεινοσαύρους, βροντοσαύρους, πτεροδακτύλους 
κ. ά., καί δτι τό κλοΰ τοΰ έργου άποτελεϊται άπό 
τήν Εξαιρετικήν σκηνήν κατά τήν όποιαν δ μυθικός 
πίθηκος σκορπά τόν πανικόν είς τήν _Νέαν Υόρκην, 
γκρεμίζει σιδηροδρόμους καί άεροπλάνα καί εις τό 
τέλος πίπτει νεκρός άπό τό ύψος τοΰ μεγαλειτέρου 
ούρανοξύστου είς τόν όποιον είχε καταφύγει μαζύ 
μέ τό ΘΟμά του.Ή έργασία, αί φροντίδες καί ή εύφυΐα ποΰ κατε- 
β?.ήθΐ|σαν διά τήν κινηματογράφησιν τοΰ έργου τού
του είναι άνυπολόγιστα. Ποτέ ίσως μέχρι σήμερον 
ό κινηματογράφος δέν μάς έδωσε παρόμοιον τεχνι
κόν κατόρθωμα. Καί τό βωβόν έκεΐνο φίλμ «Ό χαμέ
νος Κόσμος», τό όποιον τόσην έντύπωσιν προεκά- 
λεσε διά τήν τεχνικήν του, ώχριά έμπρός είς τό· Κίνκ 
Κόγκ».Έδώ τό φιλμ λόγω τής μεγάλης πρωτοτυπίας του 
καί ιδίως λόγω της Εξαιρετικής τεχνικής^ του, 
ήρεσεν άλλά δΕν Εσημείωσε τήν Επιτυχίαν ποΰ άνε- 
μένετο καί ποΰ Εγνώρισεν είς δλα τά μέρη ποΰ προ
εβλήθη. Διά τάς Επαρχίας συνιστάται χωρίς κανένα 
Ενδοιασμόν.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ "COLUMBIA,,

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΑΕΤΟΙ
(Όμιλοΰσαγαλλιστί) Προεβλήθη είς τό

«dubbing· «Πάνθεον»
Έκμετάλλευσις : Α. ΖερβοΟ.

Οί «Χαλύβδινοι άετοί», ύπερπαραγωγή μέ τήν 
κυριολεξίαν, διά τήν κατασκευήν τών όποίων έδαπα- 
νήθησαν άσφαλώς ύπέρογκα ποσά καί κατεβλήθησαν 
άφθονοι κόποι καί προσπάθειαι, θά ήδύναντο νά ήσαν 
καί μεγάλο έργον, Εάν τό σενάριο δέν ήτο τόσον κοι
νόν καί άφελές καί έάν τό ντουμπλάρισμα έγένετο 
κατά πλέον έπιδέξιον τρόπον.

Πτχρά ταΰτα ο'ι «Χαλύβδινοι άετοί», δπως τούς εί
δαμε, είναι φίλμ μεγάλης σκηνοθεσίας καί θέαμα με
γαλοπρεπές.

Μ_εταξύ τών πλέον Επιτυχών σκηνών τής παρα
γωγής ταύτης τοΰ Φράνκ Κάπρα σημειοΰμεν τάς άε- 
ροπορικάς άπόψεις, τήν σκηνήν κατά τήν ότοίαν τό 
άερόπλοιον παλαίει Εναντίον τής καταιγίδος, τήν 
καταστροφήν καί τήν πτώσιν τούτου, καί μερικάς ει
κόνας τοΰ Πόλου, «γυρισμένας» μέ πολλήν άλήθειαν.

Τούς ήθοποιούς δέν δυνάμεθα νά τούς κρίνωμεν 
είς τήν άξίαν των διότι τούς άδικεΐ ύπερβολικά τό 
άδέξιον ντουμπλάρισμα καί άφαιρεί πολύ άπό τήν 
άληθοφάνειαν τοΰ παιξίματός των.

Έν συμπεράσματι^ πρόκειται περί έργου μεγάλης 
σκηνοθεσίας, τό όποιον προορίζεται κυρίως διά νά 
καταπλήσση τό πολύ κοινόν. Έδώ ήρεσε καί Εσημεί- 
ωσε»' έπιτυχίαν.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ «ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥίΝ»

Η ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ ΦΟΥ ΜΑΝΤΣΟΥ
(Όμιλοΰσα άγγλιστί) Προεβλήθη είς τό «’Αττικόν» 

Έκμετάλλευσις «Μέτρο Γκόλντουϊν»
Περιπετειώδες έργον, πλήρες άπιθανοτήτων καί 

ύπερβολών, τό όποιον θά ήρμοζε νά προεβάλετο 
μάλλον άπό τής όθόνης ένός Εκ τών συνοικιακών κι-

νηματογράφων μας. Ή σκηνοθεσία τοΰ Τσάρλ Μπρα- 
μπίν είναι Επιμελημένη, οί φωτισμοί πρώτης τάξεως 
άλλά ή ύπόθεσις είναι τόσον άνόητος καί Εξωφρενι
κή, ώστε νά διερωτώμεθα διά ποιον λόγον Εκινημα- 
τογραφήθη. ΟΙ ήθοποιοί άδυνατοΰν νά προσδώσουν 
ζωήν καί Ενδιαφέρον είς τούς ψεύτικους ρόλους ποΰ 
ύποδύονται. Έξαίρεσις δέν γίνεται ούτε διά τόν λε- 
πτώτατον Λέβις Στόν, ό όποιος έν τούτοις μόνον Επι
τυχίας είχε μέχρι σήμερον είς τό Ενεργητικόν του.

Παρά τήν μετριότητα δμως τοΰ συνόλου, τό φίλμ 
δέν στερείται σχετικής έμπορικότητος διά τάς έπαρ
χίας δπου ένας σεβαστός άριθμός θεατών παρακο
λουθεί μέ φανατισμόν τά τοιούτου είδους έργα.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ “ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ,,

ΗΣΥΧΙΑ ΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ.........ΑΡΧΙΖΕΙ
(Όμιλοΰσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό

«dubbing» «Παλλάς»
Έκμετάλλευσις : «Άν. Κινηματογρ. Εταιρίας».

Μία άπό τάς καλλιτέρας κωμωδίας τοΰ Χάρολντ 
Λόϋντ. Αί κωμικαί καταστάσεις ύπάρχουν έν άφθο- 
νία, έπιπροσθέτως δέ καί ώρισμένα έξυπνα εύρήμα
τα ποΰ κατατάσσουν τό φίλμ αύτό είς Επίπεδον άνώ- 
τερον άπό τά συνήθη Ελαφρά έργα. Ή ύπόθεσις 
στρέφεται γύρω άπό τάς περιπετείας ένός ύποψη- 
φίου κινηματογραφικού άστέρος καί αύτό δίδει τήν 
εύκαιρίαν είς τόν σκηνοθέτην νά μάς είσαγάγη εις 
τά άδυτα τών στούντιο, τών όποίων μάς παρουσιά
ζει μίαν γραφικήν σκιαγραφίαν. Αύτό προσδίδει ένα 
άκόμη θέλγητρον διά τόν θεατήν, ό όποιος φλέγε
ται ύπό τής Επιθυμίας νά μανθάνη κάθε τι ποΰ άφο- 
ρά τήν κινηματογράφον.

Φίλμ Εμπορικόν, κατάλληλον διά κάθε κοινόν.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ «ΟΥΦΑ»

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΛΣ3
(Όμιλοΰσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια»

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Άνεμέναμεν μέ εύλογον περιέργειαν τήν νέαν 
ταύτην παραγωγήν τής «Ούφα» διά τήν όποίαν έθρυλ- ' 
λοΰντο πολλά τά καλά. Δυστυχώς τό φίλμ ποΰ είδα
με δέν ύπήρξεν άντάξιον τών προσδοκιών μας. Τό 
μεγαλύτερον μειονέκτημά του είναι άναμφισβητήτως 
τό σενάριο, τό όποιον δχι μόνον δέν παρουσιάζει 
ένδιαφέρον, άλλά Επί πλέον είναι άρκετά συγκεχυ- 
μένον καί άφελές. Είς τοιοΰτον βαθμόν έχει στηρεύ- 
σει πλέον ή φαντασία τών συγγραφέων ώστε νά τολ
μούν νά μάς παρουσιάζουν παρόμοια κατασκευά
σματα.Ό Λούντβιχ Μπέργκερ έκαμε τό πάν διά νά δώ- 
ση ζωήν είς τό θέμα ποΰ τοΰ άνέθεσαν νά σκηνοθε- 
τήση. Έπηρρεάζεται κάπως άπό ξένους σκηνοθέτας. 
«Τό συνέδριον χορεύει», «Έγώ καί ή Αύτοκράτειρα» 
κ. ά. άλλά πάντως αί εικόνες του είναι καλλιτεχνι
κοί, πλούσιαι καί εύχάριστοι είς τήν θέαν.

Τό έργον περιστρέφεται γύρω άπό τήν Επαγγελ
ματικήν άντιζηλίαν τοΰ Γιόζεφ Λάννερ καί τοΰ πα- 
λαιοΰ μαθητοΰ του Γιόχαν Στράους, καί αύτό μάς 
Επιτρέπει νά άκούσωμεν ώραιότατα βάλς, τά όποια, 
διασκευασμένα άπό τόν συνθέτην “Αλντις Μέλιχαρ 
συνοδεύουν άπ’ άρχής μέχρι τέλους τό φίλμ. Ή μου
σική καί ή σκηνοθεσία τοΰ Μπέργκερ άποτελοΰν τά 
πλέον Ενδιαφέροντα σημεία τοΰ έργου.

Ή ύπόκρουσις παρουσιάζεται χωρίς μεγάλην συ
νοχήν. Παρ’ δλον δτι ή «Ούφα» (ή όποία ε'ιρήσθω έν
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παρόδω δέν έφείσθη έζόδων διά τήν κατασκευήν τοϋ 
φιλμ) διέθεσε πλείστους έκ των καλλίτερων ήθοποι- 
ών της, έν τούτοις τό σύνολον δέν έχει μεγάλην 
λάμψιν. Ό ΒΙλλυ Φρ'ιτς κρατεί ένα άνόητον ρόλον, ό 
όποιος τόν άδικεΐ ύπερβολικά. Ή Ρόζι Μπαρσόνυ 
είναι κυριολεκτικώς ανυπόφορη. Ή Ρενάτε Μύλλερ 
καλούτσικη. Ή “Αννα Βάακγ, ή ΰποδυομένη τήν βα
σίλισσαν Βικτωρίαν, έχει κάποιαν συστολήν. Καλλί
τεροι δλων ό Πάουλ Χέρμπιγκερ (Λάννερ) καί ό ”Αν- 
τολ Βόλμπρικ (Στράους) οί όποιοι υποδύονται τούς 
πρωτεύοντας ρόλους των δύο διασήμων συνθετών.

Γενικώς πρόκειται περί έργου, διά τό όποιον 
έδαπανήθησαν μεγάλα ποσά και τό όποιον δέν στε
ρείται καλλιτεχνικών άρετών, άλλά τό όποιον λό
γω τοΰ έστερημένου κάθε ενδιαφέροντος σενάριο, 
δέν ένεθουσίασεν ούτε τό πολύ κοινόν, ούτε τούς 
άπαιτητικούς θεατάς.

ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΜΟΥ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ
('Ομιλούσα άγγλιστί) Προεβλήθη εις τό “Παλλάς,, 

Έκμετάλλευσις : “Φόξ - Φιλμ,,
‘Τά Χείλη μου προδίδουν,, είναι τό πρώτον φιλμ 

πού “ έγύρισε,, ή Λίλιαν Χάρβεϋ εις τό Χόλλυγουντ. 
Πρόκειται περί πλουσίου καί καλοβαλμένου έργου. 
At καλλίτεραι σκηναί είναι : τό νούμερο της Λίλιαν 
Χάρβεϋ καί τά λεπτά μέρη τοΰ ειδυλλίου μεταξύ τής 
καλλιτέχνιδος καί τοϋ βασιλέως- Άλλά δύο είναι 
κυρίως τά ενδιαφέροντα σημεία. Άφ’ ένός ή φωτο
γραφία όφειλομένη είς τήν δεξιοτέχνην Λή Γκάρμες 
καί άφ’ έτέρου τό παίξιμο τής Λίλιαν Χάρβεϋ. Δέν θά 
ήτο υπερβολή νά λεχθή δτι ή Χάρβεϋ είς αυτό τό 
φιλμ άναδεικνύεται άκόμη περισσότερον χαριτωμένη 
παρά είς τά γερμανικά της έργα. Καλλίτερον φωτο- 
γραφημένη, περισσότερον νόστιμη καί κομψή, δέν χά
νει καμμίαν άπό τής χάρες της ποΰ τήν άνέδειξαν.

Καί αυτό είναι τό ουσιώδες. Έφοβούμεθα τόσον, 
μήπως οί άμερικανοί παρανοήσουν τό ταλέντο της, 
τό τόσον ίδιόρυθμον, καί μας παρουσιάσουν τήν Χάρ
βεϋ τελείως διαφορετικήν άφ’ δτι τήν έγνωρίσαμεν 
Άλλ’ εύτυχώς οί φόβοι μας διεψεύσθησαν άπολύτως. 
Ή Λίλιαν Χάρβεϋ παραμένει ή νόστιμη, ή γεμάτη 
μπρίο καί χάριν, ή περίφημη χορεύτρια, ή συμπαθής 
καλλιτέχνις πού έγνωρίζαμε καί ή όποία άπετέλει 
τήν μεγάλην μας συμπάθε αν.

Τό ύπό κρίσιν φιλμ χάρις ε'ις αύτήν καί μόνον α
ξίζει νά τό δή κανείς, παραβλέπων τά λοιπά τρωτά 
σημεία τού έργου. Έδώ έσημείωσεν έπιτυχίαν.

Όμοΰ μέ τά «Χείλη μου προδίδουν·, τό "Παλλάς» 
προέβαλεν ένα ώραιότατον «.Magic carpet» τής «Φόξ» 
ύπό τόν τίτλον «Σκηναί άπό τήν Ελλάδα». Πρόκειται 
περί φωτογραφικού άριστουργήματος τό όποιον τιμά 
τόν δημιουργόν του άλλά άποτελεΐ καί τήν καλλιτέ- 
ραν διαφήμισιν διά τόν τόπον μας.

Ο ΥΓΡΟΣ ΤΑΦΟΣ
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό

♦ dubbing» «’Αττικόν»
Έκμετάλλευσις: «Μέτρο Γκόλτουϊν»

'Ο Πανευρωπαϊκός πόλεμος κατήντησε πηγή άνε- 
ξάντλητος έμπνεύσεως διά τόν κινηματογράφον. «Ό 
ύγρός τάφος» ό όποιος έρχεται ύστερα άπό άτε- 
λείωτον σειράν πολεμικών έργων, φυσικόν είναι νά 
μή προσθέτει τίποτε τό νέον. Έν τούτοις ή σκηνοθε
σία τοΰ Τζάκ Κόνβαιη παρά τήν άφέλειαν καί τήν 
μωρίαν ώρισμένων σκηνών, ή θαυμασία τεχνική καί 
αί ώραίαι θαλάσσιαι εικόνες έν συνδυασμώ μέ τήν 
εΰσυνείδητον ύπόκρισιν τών ηθοποιών καί ιδιαιτέρως 
τοΰ συμπαθούς Ρόμπερ Μοντγκόμερυ καί τοΰ Βάλ- 
τερ Χοΰστον καθιστούν τό φιλμ άξιοθέατον.

■
 ■^ΠΤΤΓΠΤΓΓΙ11111 ί 111111 < 11111111111     < 11111111111111 π 11 ιι 111 > 1111111111 < ι ίίι 1111 > 11111111111

| ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑ!
«........  ||>11...........IIIIIIIIUIIHIIIHIIIIIIIIIIIIH.HIIHMH WmHHI.H.IHHIHIIIIUIl.................Ill.......I...............
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= Μόνοι καί άποκλειστικοί άντιπεόσωποι διά τήν ΕΛΛΑΑΛ, ΑΛΒΑΝΙΑΝ, ΚΥΠΡΟΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

ΚΑΡΒΟΥΝΑ
ΜΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙίςΑ

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Κύριοι Κύριοι Διευθυνται Κινηματογράφων

Προς το συμφέρον τών έπιχειρήσεών σας μεταχειρίζεστε πάντοτε 
ΚΑΡΒΟΥΝΑ CONRADTY· Προτιμώνται διά τήν σταθε

ρότητα τοϋ εξαιρετικά λευκού φωτός των και τήν άντοχήν των.

Ή κίνησις τών ’Αθηναϊκών Κινηματογράφων κατά 
τόν τελευίαϊον μήνα καί τό λήξαν δεκαπενθήμερον, 
ύπήρξεν αρκετά ζωηρά. Τούτο άποδεικνύουν καί οί δη- 
μοσιευθέντες καί δημοσιευόμενοι αριθμοί εισιτηρίων τών 
κινηματογράφων α'. βιζιόν. ’Εννοείται δτι καί οί λαϊκοί 
τοιοΰτοι τοϋ κέντρου τής πόλεως, δέν υστερούν ποσώς 
ούτε δέ καί οί αριστοκρατικοί β'. βιζιόν, ώς τό “Οΰφα 
Πάλας,, καί ‘Κοτοπούλη,,.Έκ τού δημοσιευθέντος δέ είς τό προηγούμενοι' πα
νηγυρικόν τεύχος συγκριτικού πίνακος είσιτηρίω»', φαίνε
ται καί έξ αυτού ότι γενικώς αί έργασίαι τών αθηναϊ
κών κινηματογράφων είναι πολύ καλλίτεραι τών περυσι- 
νών, πράγμα αρκετά παρήγορον διά τό μέλλον τών έλλη- 
νικών κινηματογραφικών επιχειρήσεων.♦**

Κατά τάς δύο παρελθούσας εβδομάδας προεβλήδησαν 
τά κάτωθι έργα είς τούς αθηναϊκούς Κινηματογράφους.

ΤΤαλλάς 1—7 ’Ιανουάριου «Μιά μικρούλα μέσα στό 
τραίνο», καί 8—14 ίδιου «Τό χείλη μου προδίδουν» πα
ραγωγής Φόξ μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ.

"Αττικόν. 1—10 Ίανουαρίου «Τό τράγοι δι τοΰ Νεί
λου» καί 10—14 «Αί 28 ήμέραι τής Κλαιρέτης».

Τιτάιια. I 7 Ίανουαρίου «Κϊνκ-Κόγκ» καί 8—14 
«Αί δύο όρφαναί» άμφότερα συγχρόνως μέ τόν «Α
πόλλωνα».Σπλέντιτ. 1 — 7 Ίανουαρίου «‘Η κατάσκοπος επί τό 
έργον» καί 8—14 «Τσάρεβιτς» μέ τήν Μ.'Εγκερτ καί τόν 
Άλεξάντερ.Πάν&εον. 1-7 Ίανουαρίου «Στά κύματα τοΰ Βοσπό- 
ρου» ταινία τουρκικής παραγωγής άπαισίως ντουμπλαρι· 
σμένη είς τήν έλληνικήν καί 8—14 ίδιου «Διαγωγή....μη
δέν !» μέ τήν Άννυ "Οντρα.

"Απόλλων. 1—7 Ίανουαρίου «Κίγκ-Κόγκ» καί 8—14 
ίδιου ‘ΆΙ δύο όρφαναί,. άμφότερα συγχρόνως μέ τό «Τι
τάνια».Κοτοπούλη. 1 — 7 Ίανουαρίου «Σκιαί ήμικόσμου» μέ 
τόν Χάρρυ Πήλ καί 8 — 14 «Φίλα με δσο θέλεις» ή «Ά- 
πηγορευμένη αγάπη» β' βιζιόν.

Τά πραγματοποιηθέντα εισιτήρια εϊς τούς κεντρικούς 
κινηματογράφους ’Αθηνών α' βιζιόν, άπό τής 18ης πα
ρελθόντος μηνός, έχουν ώς κατωτέρω :

Έβδομός 18—24 Δεκεμβρίου 1933 
,Δόκτωρ Τζσϊκυλ», Σ. Μάρς

18 * ·
19
20
21
22
23
24

ΠΑΛΛΑΣ: «
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

I. ΙΩΑΝΝΟΥ & Α. ΜΑΛΛΗΣ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 99- ΑΘΗΝ ΑΙ - ΑΡ. ΤΗΛΕΦ. 80 - 6Θ4

Διά λιανικήν πώλησιν άποταθήτε πρός τούς κ. κ.
Δ. ΜΑΝΙΑΤΗΝ & Σ ΙΑ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 24 . Α Θ Η Ν A |

***C.CONRADTY KINOMARKE NORI^ H s'

Jidt Μακεδονίαν καί Θράκην ΑΡ. ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, Τσιμιακη 7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δεκεμβρίου Εισιτήρια 2631

> 1839
« 1246
, 1092
» 1409

» » Κ*57
Σύνολον εισιτηρίων 12.093

ΑΤΤΙΚΟΝ «'Υγρός Τάφος».
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

18
19
20
21
22
23
24

Δεκεμβρίου Ιίσιτήρια 2630

Σύνολον εισιτηρίων
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllimilllWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIin

ΤΙΤΑΝΙΑ « Ο 3
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

2290
2030
1576
1288
1607
2727

14.148

τοΰ βάλς», Β. Φρίτς 
Δεκεμβρίου Εισιτήρια 2308

» » ..221J ■
» » 1994
» »,τ- ; 14371

» ν. ί 1251ζ
» . » 1704'

- - onie.

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Σερενάτα
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τ ετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

18
19
20
21
22
23
24

. UVUAUV ονν» ν ‘IV—— y--

Σοΰμπερτ», ΔΓ.
Δεκεμβρίου Είσττήστα 889

» » 1167
» » . 1121

1102
1008
1581
2103

9.271Σύνολον εισιτηρίων 
,ηϋέντα ί.νό τοϋ αύτοΰ έργου 
κατά τάς τρεις προηγουμένας

Σύνολον εισιτηρίων 
ύ», Τζάκ Χόλτ.

18 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1698
19 ’

I 20
21
22
23
24

Πραγματοποιηθέντα ύπό 
εισιτήρια κατά τάς _ 
εβδομάδας

ΠΑΝΘΕΟΝ «Χαλύβδινοι άειοι 
Δευτέρα '° AovfuI 

Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Σύνολον εισιτηρίων

58.297
67.568

ΑΠΟΛΛΩΝ «'Ο 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

πλοίαρχος τής κορβέτας», Χάνς
18 Δεκεμβρίου Είσιτήοια
19
20
21
22 »
23
24

Δεκεμβρίου Εισιτήρια

1523
1375
977

1019
1048
1520
2504

11 664
; ’Άλμπερς

373
640
468
360
438
554
483

Σύνολον εισιτηρίων 3.316
Κ0Τ0Π0ΥΛΠ

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

«ΚΓ εμένα ποιος θά μέ φιλήση ;» 
Γκ. Άλεξάντερ
18 Δεκεμβρίου Εισιτήρια
19
20
21 » »
22
23
24 » » __

Έβδομός
ΠΑΛΛΑΣ «Προσοχή!

Λευτέρα 25
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

26
27
28
29
30
31

Δεκειιβρίου Εισιτήρια 666
» » 715
» » 620
» » 480
» » 551
» » 656
» » 815

Σύνολον εισιτηρίων 4.503
25—31 Δεκεμβρίου 1933 
τό «γύρισμα» αρχίζει», Χαρ. Λόί

Δεκεμβρίου Εισιτήρια ·

Σύνολον εισιτηρίων

3554
3779
1551
1342
1119
1372
1369



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» 13ΑΤΤΙΚΟΝ «'] 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Συνολον Εισιτηρίων 16.182

μάσκα του Φοΰ Μαντσοΰ», Β. Κάρ
25
26 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 3318
27 ’ ' 2862
28 • 3110
29 » 2079
30 ’ 1612
31 ’ 1544

’ 1657

:?<Ι_Ν^ΜΑΤΟΤΡΑφIΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

4
5
6
7

11ΓΑΝΙΑ «Χαραι
Δευτέρα 
Τρίτη 25

26 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 3482
Τετάρτη 27 ’ 3728
Πέμπτη 28 » 1703
Παρασκευή 29 ’ I486
Σάββατον 30 » 1149
Κυριακή 31 • 1378

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Γυμνός
25

Σύνολον εισιτηρίων 14 242 
σάν τό σκουλήκι», Ζ. Μιλτόν 

Δεκεμβρίου Εισιτήρια 3148Δευτέρα 
Τρίτη
Τετάρτη 27 346:1
Πέμπτη 28 1821
Παρασκευή 29 1533
Σάββατον 30 1178
Κυριακή 31 ’ » 1373

1067
ΠΑΝΘΕΟΝ «Μπαροΰ: 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Σύνολον εισιτηρίων 13.589 
Πιέρ Μπατσέφ 
Δεκεμβρίου Εισιτήρια 2504 

3073 
1109
954
927
839

1098

ΑΤΤΙΚΟΝ «Τό 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

ΤΙΤΑΝΙΑ «Κίν
Δευτέρα 
Τρίτΐ] 
1 ετάρτη 
Πέμπτη
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

ςπλεντιτ «
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

1988 
2052 
3081 - . » 2452

Σύνολον εισιτηρίων 16942
τραγούδι τού Νείλου», Ρ. Νοβάρρο 

1 ‘Ιανουάριου Είσιτήοια 4483 
2 · ' 3200

3271
2718
2545
3921
3736

3
4
5
6
7

•Κόγκ»

2
3
4
5
6
7

2
3
4

6
7

ΑΠΟΛΛΩΝ «Γυμνός 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Σύνολον εισιτηρίων 10.564 
σάν τό σκουλήκι», Ζώρζ Μιλτόν

Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1609 
1881 
728 
407 
356 
386 
465

5.832

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Χαλύβδινοι Αετοί»
Δγιιτρλλ λ _ ’

13,589
19,421

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

25
26
27
28
29
30
31

Σύνολον είσ.τηρίων 
, Τζάκ Χόλτ 

Δεκεμβρίου Εισιτήρια 2558

Τό όλον 
εις τό «Πάνθεο»·»

2 07
987
764
720
757
963

9ι 56Τά πραγματοποιηθέντα ε\ ιό «ι 
εισιτήρια υπό τοΰ αυτού έργοι

Σύνολον εισιτηρίων 
Έβδομός 1—7 ’Ιανουάριου 1934 

- - μικρούλα μεσ’τό τραίνο», Άνρύ Γκαρα
1 ’Ιανουάριου Εισιτήρια 3146
2 » » 2028
3 » · 2195

11664
20720

ΠΑΛΛΑΣ «Μια
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη

ΠΑΝΘΕΟΝ “Στά 
Δ υτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον (
Κυριακή ϊ

Σύνολον εισιτηρίων 23874

’Ιανουάριου Εισιτήρια 3811 
» . 2559

. . 2293
» » 1837
» » 1818
» » 2974
» » 2641

Σύνολον 
κατάσκοπος επί «,-· , *■*  ·ν· κ 

I ’Ιανουάριου Εισιτήρια 2993 
» ’ 2271

2528 
2298 
2452 
3153 
2691

18386

εισιτηρίων 17933 
ιό έργον», Μτρ. χέλμ

άτυχώς, είναι ό απολογισμός προσπάθειας πολλών έτών 
παρ’ δλον πού στά δύο προγράμματα τής έβδομάδος ποΰ 
κάμνει έκαστος, παρουσιάζονται τά καλλίτερα καί νεώτερα 
έργα τής παγκοσμίου κινηματογραφίας, προβαλλόμενα διά 
τών περίφημων μηχανημάτων Ούέστερν Έλεκτρικ. Κατά 
τόν μήνα Δεκέμβριον προεβλήθησαν κατά σειράν τά κάτω
θι φίλμ :

Ίντεάλ. “Άγριοκόριτσο,, “Δίς Ζωζέτ ή γυναίκα μου,, 
“Κόρη τοΰ Δράκου,, “Τό βάλς ποΰ δέν ξεχνιέται,, “Τό κο
ρίτσι τοΰ Συντάγματος,, “Τό συνέδριον χορεύει,, γ’ βιζιόν 
καί “’Εξπρές τής Μόσχας,,.

Πάν&εον*(ιΜουσα).  “Έν όνόματι τοΰ Νόμου,, “Γκογ- 
κορίλλα,, “Χαρέμια τής Βαγδάτης,, “Χονδρός καί Λιγνός 
στά κάτεργα,, “Ρούμπα τής Αγάπης,, “Εξορία στή Σιβη
ρία,. “Άχ αϋιέ: ή Μιντινέττες , καί ““Ιχνη στό χιόνι,,.

Πάν&εον (ταράτσα). “Διαβολάνθρωποι,, “Χαμένα κα
ραβάνια,, “’Αντίζηλοι,, “Μάγος τοΰ Ιπποδρομίου,, “Άν
θρωπος ά-τό τό “Σικάγο,, “Γάμοι τοΰ Κοζάκου,, καί “Μή
λον τής έριδας,, Άνδρεόπονλος
Λευκά;

’Απόλλων. Προεβλήθησαν μέ σχετικήν επιτυχίαν λόγφ 
τών εορτών τ έργα “Ό τελευταίος τών άνθρώπω”,, “Η 
πριγκήπισ α τοΰ Τσάρδας,, “Στό καμπαρέ,, “Θεατρίνες,, 
καί “Ο κοκοττόδρομος,,.

’ Αϋ·ανς
Δράμα

Πάν&εον. —Προεβλήθησαν τά έργα “Τροπικός έρως,, 
‘“Απτόητος Αεροπόρος,, “Ή παρείσακτος,, 1 Ό δολο
φόνος,, “Τά έπτσ θανάσιμα μαχαίρια,, “Καρμελίτα,, 
“Έν όνόματι τοΰ Αΰτοκράτορος,, “Ύπό τά ίχνη τών φυ- 
γάδων,, καί “Ό υπασπιστής τοΰ ναυάρχου,,.

Μέγας.—Προεβλήθησαν τά φίλμ “Μιά τρύπα στον 
τοίχο,, “Δυό καρδιές, ένας κτύπος,, “Πολεμική τραγωδία,, 
“Ή μαύρη φρουρά,, “Μετά τόν έρωτα,, “Συζυγικό 
παραπάτημα,, “Ή Αγαπημένη τοΰ αύτοκράτορος,, “Τό 
βάλς τοΰ παραδείσου,, καί “Ό μοντέρνος μπαμπάς.,.

Γοριδάρης 
Αργοστολιού

Κέφαλος.—Προεβλήθησαν τά έργα “Νύχτες στό Πα
ρίσι,, “’Αριστοκρατική μελωδία,, “ΟΙ τρεις σωματοφύλα. 
κες,, καί “Τό τραγούδι τής ευτυχίας,,.

Πάν&εον.—Έναρξις προσεχώς. Βοντσινας
Καλάμαι

Τριανόν'—Προεβλήθησαν τά έργα “Τό αρωμα τής κ.. 
μέ τά μαύρα,, “Μία φίλη χρυσή σάν καί σένα,, “Τό γαμή- 
λιον ταξεΐδι,, μέ τήν Μπρ. Χέλμ, “Ή χώρα τοΰ μειδιά
ματος,, καί “Ή δίκη τής Μαίρη Ντάγκαν,, απαντα έπι- 
τυχώς.

"Εσπερος.—Μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν προεβλήθησαν 
τά φίλμ “Τό φίλημα,, “Χίιιαιρα τής ζωής,, “’Αστυνόμος 
τοΰ καθήκοντος,, “Τραγωδία Ιπποδρομίου,, “Μανέζ,, καί 
“Λυσσασμένος σύζυγος,,. Κεφαλλωνίτης
Χανιά

Πάν&εον.—Προεβλήθησαν τά φίλμ “Ή γυμνή γυ
ναίκα,, “Έν όνόματι τής δικαιοσύνης,, καί “Παιδί ώς έκ 
θαύματος,,.

'Ολύμπια.—Προεβλήθησαν τά βωβά φίλμ “Ποιος τόν 
έπυροβόλησε,, “Ή νήσος τοΰ μαρτυρίου,, “Ή ζωντοχήρα,, 
καί “’Αθώα μικρούλα,,.

Ίδαϊον "Αντρον.—Προεβλήθησαν τά έργα “Ραψωδία 
έρωτος,, “Δέν παίξουν μέ τόν έρωτα,, καί “’Ανατολή,, μέ 
τόν Λόν Τσάνεϋ.
Ηράκλειον

Πουλαχάχη. Άναχωρήσαντος τοΰ θιάσου Κοτοπούλη, 
έπανέλαβε τάς κινηματογραφικός του παραστάσεις προε
βλήθησαν δέ τά έργα “Τό παιδί τοΰ θαύματος,, καί “Μα
ρόκο,,.

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα “Νικημένος γιά

νωσις Κινηματογράφων (;), ποιήσει σχετικός συστάσεις εις 
τά μέλη της ϊνα Αποφεύγωσιν τήν μετονομασίαν τών τί
τλων τών ταινιών ώς καί τήν προβολήν έργων άνευ τής 
σχετικής άδειας τής λογοκρισίας, συμφώνως τφ Νόμφ.

Έν τή έγκυκλίφ της ή αστυνομία αναφέρει καί τους 
κινηματογράφους Βοζιχλαΐρ, Μαζέστικ, Ά&ηναϊκόν, 
Ελλάς, καθώς καί απαντας τούς συνοικιακούς, οϊτινες 
προβάλλουν πλήν τών διαφημιζομένων έργων καί έτερα, 
άτινα στερούνται τής προβλεπομένης έκ τού Νόμου άδειας.

Καί όσον μέν άφορρ τήν ανωτέρω ενέργειαν τής άστυ- 
νομίας, είναι Αρκετά έπιεικής διά τούς παραβαίνοντας 
τόν σχετικόν Νόμον. ’Αλλά τό νά Απευθυνθή αΰτη εις 
μίαν Σωματειακήν Όργάνωσιν, τήν οποίαν επιμένει νά 
άναγνωρίζη, καθ' ήν στιγμήν ούδέν μέλος ένδιαφέρεται 
δΓ αυτήν, αύτό είναι πάρα πολύ. Διότι καθώς γνωρίζο- 
μεν, ήμείς τουλάχιστον, τοιο'τον σωματεΐον όχι μόνον δέν 
ύφίσταται σήμερον, άλλα καί όταν κάποτε υπήρχε, χρή
ματα καί έπιπλα αυτού διηρπάγησαν υπό τών πλέον επι
τηδείων διά διαφόρων δικαιολογιών καί προφάσεων.

* ♦
Κατά ιήν τροπαρελθοΰσαν εβδομάδα άπό τής οθόνης 

τοΰ “Πανθέου,, προεβλήθη καί νέον τουρκικόν κατασκεύ
ασμα—αυτήν τήν φορι>ν ντουμπλαρισμένο εις τήν ελληνι
κήν μέ Κωνσταντινουπολιτικήν προφοράν—τοΰ όποιου δέν 
δημοσιεύομεν κριτικήν, διότι ένομίσαμεν ότι ή Αξιοπρέ
πεια τοΰ περιοδικού μας, άλλά καί ό πολύτιμος χρόνος τοΰ 
κριτικού συνεργάτου μας, δέν έπρεπε νά άφιερωθούν διά 
παρόμοια κατασκευάσματα. Αί προσπάθειαι τών φίλων καί 
γειτόνων μας Τούρκων είναι κατά πάντα Αξιέπαινοι- άλλά 
άπό τοΰ σημείου τούτου μέχρι τοΰ νά επιμένουν νά μάς 
θεωροΰν είς το οϋτον βαθμόν ξένους πρός πάν τό καλλι
τεχνικόν, ημάς τούς "Ελληνας, καί νά θεωροΰν τήν χώραν 
μας, τήν χώραν ή οποία έδίδαξε είς δλον τόν κόσμον τάς 
καλάς τέχνας καί τής οποίας οι κάτοικοι έχουν έμφυτον 
τό αίσθημα τοΰ ώραίου, υπάρχει τεραστία διαφορά. Άπό- 
δειξις καί ή αποτυχία τής προβολής του, μολονότι αΰτη 
συνέπεσε κατά τάς ημέρας τών εορτών τής Πρωτοχρονιάς 
καί ιών Φώτων.

Σύνολον εισιτηρίων 
τοΰ Βοσπόρου,, 

Ιανουάριου Εισιτήρια
κύματα

2
3
4
5
6
7

ΑΠΟΛΛΩΝ “Κίν: 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη ,
Παρασκευή '
Σάββατον ι
Κυριακή

-ύνολον εισιτηρίων
ικ-Κόγκ,,

1 ’Ιανουάριου Εισιτήρια2
3
4
5
6

3676
2771
2109
1528
1505
2271
2047

15907

1903 
815 
771 
611 
636 

1066 
882

Τό δλον 6684Πραγματοποιηθέντα υπό τοΰ Τιτάνια εισιτήρια 17933

Σύνολον εισιτηρίων 24617 
Ικιαί ήμικόσμου,, Χάρρυ Πήλ.

Ίανουαρίοιι Είσιτήοια 2189
» . 1260
» » 1059
. » 846

1028
» » 1863
» » 2315

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

2
3
4

6

Σύνολον εισιτηρίων 10560

’Υπό τής Διευθύνσεως τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών έκοι- 
νοποιήθη πρός τήν Π.Ε.Κ. ή ύπ’ άριθ. 902)15)27 εγκύ
κλιος, δΓ ής υποδεικνύει όπως αΰτη, ή Πανελλήνιος "Ε-

! Ε Em TQH Enm I
Πειραιεύς

Σπλένειτ Προεβλήθησαν τά έργα “Σερενάτα Σοΰ- 
μπερτ,, “Χαραυγή,, καί “Γυμνός σάν τό σκουλήκι,, μέ τόν 
Μπουμπούλ.

Χάϊ - Αάϊφ Προεβλήθησαν τά έργα “Τό γεράκι,, μέ 
τόν Μπουαγιέ “Μπαροΰ,, καί “Στά κύματα τοΰ Βοσπόρου,,.

Κάπιτολ. Προεβλήθησαν τά έργα “Ό Αρχιατσίγγανος,, 
μέ τόν Μοχίκα, “Ο δόκτωρ ΤζαΙκυλ,, καί “Φωνή χωρίς πρό
σωπο,, μέ τόν Μουρατόρε.
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν μέ καλήν επιτυχίαν τά έργα 
“Κική„ μέ τήν Άννυ Όντρα, “Τό βαλς πού δ: ν ξεχνιέ
ται,, “Μιά ώρα κοντά σου,, “Σαγγάί ’Εξπρές,, “Ή Σουζάν 
στό μπάνιο,, καί “Νινόν,, μέ τόν Ζάν Κιεποΰρα.

Παπαβασιλείου
Πάτραι

Δέν «’ άταν ύπερβολή νάλεγε κανείς πώς ή πόλις μας 
είναι ασφαλώς πολύ καθυστερημένη, χωρίς καμμιά άνάπτυ- 
ξι στό κινηματογραφικό έπίπεδο. Γιατί έτσι μπορεί νά δι
καιολογείται αυτή ή σημερινή κατάστασι, πού αν δέν είνε 
τραγική, γιά τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις μας, είναι 
όμως πολύ λυπηρά. Είναι άλήθεια πώς σέ μιά πόλι 
όπως αί Πάτρεα θάπρεπε νά λειτουργούν έπιτυχώς 
5 κινηματογράφοι καί όχι 2. Καί όμως, αύτούς τούς 
κινηματογράφους μόλις μετά βίας τούς συγκροτούν. Αυτός,
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τήν αγάπη της,, “Τό Χρισιινάκι τοϋ δασοφύλακας,, “Ή 
Καταιγίς,, καί “Παρίσι,, ώ: καί τά βωβά “’Άσσος μπα
στούνι,, καί “Περιπέτεια τής Ρούθ,,.

Άτυχώς παρά τά ομολογούμε νως εκλεκτά έργα πού 
φροντίζουν νά έξασφαλίζουν οί έπιχειρηματίαι μας καί 
παρά τάς έορτάς, οί κινηματογράφοι δέν ίκανοποιήθησαν 
λόγω ιδίως τής έπικρατησάσης σφοδρά; κακοκαιρίας.

ΙΙαλλάς. (Νέος βωβός κινηματογράφος, λαϊκός, ΰπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ γνωστού έπιχειρηματίουκ. Κ. Λιναρδά- 
κη). ’Έκαμε έναρξιν τήν 24 Δεκεμβρίου μέ τό επεισοδια
κόν έργον “Τό ιερόν εϊδωλον,, καί τήν κωμωδίαν 
"'Ο βασιλεύς τοΰ ιπποδρομίου. Έπηκολούθησεν “'Η 
κατάσκοπος τής Τσέκας ,.

Άρχανων.— Συνεχίζονται αί παραστάσεις πλανωδίου 
θιάσου.

Ίεραπέ'ρας.—Προεβλήθησαν νά έργα “'Ο κ. χωρίς 
κατοικίαν,, “Οί κίτρινοι πειραταί,, ’“Όταν τά νειάτα δι· 
•ψοΰν,, “Διά μέσου νυκτός καί πάγων,, “Ό βαρ άρης τοΰ 
Βόλγα,, τό τελευταϊον μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Νεαπόλεως.— Προεβλήθησαν “Ό κ. χωρίς κατοικίαν,, 
καί “Ό καρχαρίας,,

Σητείας.— Προεβλήθησαν τά φιλμ “Σενορίτα,, καί 
“Μιά νύχτα στό Λονδϊνον,,- Ό παραηρητής
Αεβάδεια

‘Αρμονία. Προεβλήθησαν τά έργα “Χόλλυγουντ,, “Ή 
μή εστεμμένη βασίλισσα,, “Μαραμένα κρίνα,, καί «Πεί
σματα αγάπης».

Έλικών. Προεβλήθησαν τά έργα “Άν μέ θέλεις έλα 
σύ,, “Ό χορό; τής όπερας,, “Ρασποΰτιν,, “Ό κ. ή κ. καί 
δ Μπιμπί,, “Ό Άετιδεύς,, “Τό συνέδριον χορεύει,, καί 
“Νεάπολις, ή πόλις τών τραγουδιών,,. Πανουργίας
Σύρος

’Απόλλων Προεβλήθησαν τά έργα ‘Ο γυρισμός,, 
“Περιπέτεια Κάου-μπόϋ,, “Ή A. Υ. Διατάσσει,, “Ή 
Γκίττα χαρίζει τήν καρδιά της,, μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν 
"Διπλωμάτης γυναικών,, “Ό Άετιδεύς,, "'Ωρκίστηκες νά 
μ’ άγαπάς,, καί “Ό βασιλεύς τών λούστρων,,.

Γεραγάλας 
Κόρινθος

Παλλάς.—Προεβλήθησαι τά έργα “Γαμήλιον έμβατή- 
ριον„ “’Εναέριος απαγωγή,, "*Ο  έρως πάντα θριαμβεύει,, 
“Στά κάτεργα,, “Ό γόης τών γυναικών,, “'Ο υιός τοΰ 
Μαχαραγιά,, καί "Τρέϊντερ Χόρν„.

'Ατελιέ. —Προεβλήθησαν τά έργα “Μαμζέλ Νιτούς,, 
“Τρεις σωματοφύλακες,, “Έγώ καί ή Αύτοκράτειρα,, 
“Ρόννυ,, “Θά μέ παντρευτής,, “Κατηγορουμένη έγέρθητι,, 
1 Στήν τρέλλα τοϋ χοροϋ,, “Σαγγάϊ ’Εξπρές,, “*Ο.  έιιπο- 
ρος τής άμμου,, “Πρέπει ιά γυρίσω στή γυναίκα μου,, 
καί “Ωραία περιπέτεια,, Κόλια
Κομοτινή

’Αττικόν.—Προεβλήθησαν κατά σειράν τά έργα “Μιά 
νύχτα στό Παρίσι,, “Ό ήρως τοΰ όρίζονιος,, “Τό δνειρον 
τοΰ Σένμπρουν,, “Ατρόμητος,, “Φαντομάς,, καί “Ή πριγ- 
κήπισσα τών δολλαρίων,,. Βαφειάδης

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Νεράιδα τής άπο· 
Ξάνθη.
κρηάς,, “Τό διαμάντι τοΰ Τσάρου,, “’Αδελφοί Καραμα- 
ζώφ„ “Άτλαντίς,, “Ξύλινοι Σταυροί,, καί “Γυναίκα άλά 
Γκαρσόν,,, Πασχαλίδης
Άρτοι

Κιλκίς. Προεβλήθησαν τά έργα “Τά κορίτσια τοΰ 
Μπρόντγουαίϋ,, “Ό υπερήφανος ταραξίας,, “Ή νήσος 
τών χαμένων καραβιών,, “Τό ταγκό τής αγάπης,, “Ζω
γραφιστός άγγελος,, “Γιά’τόν έραστήν της,, καί “Ή γυ
ναίκα στό καθήκον της,, μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ καί ’Αν
τώνιο Μορένο. Ζάγκας

Καβνλλα ’ '· " —
’Ολύμπια.—Προεβλήθησαν τά έργα “Κισμέτ,, μέ τόν 

Μοχίκα, “Σαντοΰ,, έπιτυχώς, “Κίνδυνος-Θάνατος,, “Κική,, 
μέ τήν Α. Όνιρα καί "Μετά τήν προδοσίαν,, μέ τήν 
Τζίνα Μανές .

Διονύσια. —’Έκαμε έναρξ ν μέ τό έργον “Δεσποινίς Πα
ραμύθια Χόφμαν,, καί ακολούθως προεβλήθη τό έργον 
“Τραγούδι μιας νύχτας,.. Προσεχώς «Δέν ϋέλω να μάθω 
ποιος είσαι,, καί “Άτλαντί,,,. Μ. Β.
Άγρίνιον

Θέσπις. Λειτουργεί μόνον έκάστην Κυριακήν. Προε
βλήθησαν τά έργα “Ό τρελλός τραγουδιστής,, «Μπούφα- 
λο καί Μπίλ,, καί "Οί κατακτηταί τοΰ Πόλου. Παρ.

ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙ ΤΗ ΰΕΚΑΕΤΗΡΙΰΙ 

ΤΟΥ “ΚΙΝΗΜΑΤ. ΑΣΤΕΡΟΣ,,
Κατωτέρω συνεχίζομεν τήν δημοσίευσιν τών συγχα

ρητηρίων επιστολών τοΰ Κινηματογραφικού κόσμου 
επί τή συμπληρώσει τής Α'. Δεκαετίας από τής έκδό- 
σεως τοΰ ή«ετέρου περιοδικού.

’Αξιότιμε κ. Οικονόμου,
Μέ μιά ιδιαιτέρα χαρά έλαβον τό πανηγυρικόν 

τεύχος τής Δεκαετηρίδας καί σας εύχομαι νά φθά- 
σητε καί τήν πεντηκονταετηρίδα. Σάς παρακαλώ δέ 
νά δεχθήτε ειλικρινή συγχαρητήρια διά τήν ώραίαν 
καί καλλιτεχνικήν έκδοσιν καί πλουσίαν δλην, αλλά 
καί διά τήν φωτεινήν τροχιάν τοϋ “Κινηματογραφι
κού Άστέρος,, δστις τόσον χρήσιμος τυγχάνει εις 
κάθε ενδιαφερόμενον.

Εις εμέ τουλάχιστον υπήρξε πολύτιμος, καθότι 
ών άπειρος καί νέος εις τοιούτου είδους έπιχειρήσεις 
καί μέ συναγωνιστήν, ϋπήρξεν ένας δδηγός τοΰπρο- 
σαν:τολισμοϋ μου. "

Δέξασθε τάς εύχάς μου διά τό νέον έ'τος καί τήν 
άγάπην μου καί συμπάθειάν μου.

Πειραιεύς 4 Ίανουαρίου 1934.
ΠΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
’Ιδιοκτήτης τοϋ έν Αίδηψώ 
Κινηματογράφου “Τιτάνια,,

Κύριον Ήρακλήν Οικονόμου
Διευθυντήν τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος»

Έ ν τ α ΰ θ α
’Αγαπητέ Κύριε,
’Επί δεκαετίαν έξέδωκες τόν «Κινηματογραφικόν 

’Αστέρα» σου μέ πολλά χρώματα διά τούς διαφημι
ζόμενους τρίτους καί κατόρθωσες νά κρατήσης δΓ 
έσέ καί τό περιοδικόν σου, εν καί μόνον χρώμα...τό 
λευκόν. Εύχομαι νά τό διατηρήσης μέχρι τοΰ προσε
χούς έορτασμοΰ τής ε’ικοσιπενταετηρίδος τοΰ “Κινη
ματογραφικού Άστέρος,, δστις θά καθοδηγή καί θά 
διδάσκη, τούς έκτιμώντας τάς ύπηρεσίας του συν- 
δρομητάς. Π. Α. Ξενατος

Φίλτατε κύριε Οικονόμου,
’Επί τή συμπληρώσει δεκαετίας άπο τής έκδό 

σεως τοΰ έγκρίτου ύμών περιοδικού, σάς εύχόμεθα 
πάσαν πρόοδον καί έκπλήρωσιν παντός προσδοκο- 
μένου.

Μετά πλείστης τιμής
Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ”

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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ΛΙΛΙ ΑΝ XΑΡΒΕΫ

ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΜΟΥ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ
[ΤΟ ΑΜΑΞΙ ΤΗΣ Α. Μ.]

Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΟΥ

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΣΟΥΖΑΝΑ (μ αριονει τες)

ΦΟΣ ΦΟΛΛΙΣ

ΖΟΖΕΜΟΧΙΚΑ
Ο Αρχιατςιγγανος 

Απηγορευμενη Μελωδία 
'ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΗαΟΝΗΣ> 

Σπαθί Και Σταύρος

ΕΛΙΖΑ Λ ΑΝΤΙ
Το Λαχειον Του Διάβολου 

Για Το Παιδί της

Μια Μέρα ΣΆγαπηςα

ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ : ΕΡΙΧ ΠΟΜΜΕΡ 

Σηηνο^βίαι; ΦΡΙΤΣ Λ ΑΓΚ - ΚΑΡΑ ΑΝΙΟΝ ΦΡΕΝΤ ΜΠΑΚΟΣ 
ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 33 ϋ^ωτανωνιοτήζ ΑΝΤΡΕ ΑΥΓΚΕ 
ΤΑ ΑΠΡΟΟΠΤΑ ΤΟΥ ΒΑΓΚΟΝ Λ! V ΚΑΜΠΙΝΑ Ν° 3 

με τήν ΦΡΟΡΕΛ
ΕΚΛΕΨΑΝ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ 

μέ τόν Λ ΙΛΗ NT AMITA καί τόν ΑΝΡΥ ΓΚΑΡΑ 

Λ ΙΑ /O/V7 τόν ΣΑΡΑ ΜΠΟΥΑΓΙΕ

ΚΛΑ ΪΒ ΜΠΡΟΥΚ

ΚΑΒΑΛΚΑΤ 
ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ 

ΡΑΟΥΛ ΡΟΥΛΙΕΝ
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΠΙ ΓΗΣ 
ΜΗΝ ΑΦΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ

Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΤΏΝ ΘΗΡΙΩΝ 
ΡΕΝΕ ΡΑ'Υ'ΜΟΝ

Η ΜΗΤΕΡΑ MAE ΜΑΡΣ 
ΓΟΛΓΟΘΑΣ μιας ΚΟΛΑΣΜΕΝΗΣ 

Η ΚΑΟΕΦΑΛΗ λουπε βελεζ 
Μ' ΑΓΑΠΑ . . . ΔΕΝ Μ’ ΑΓΑΠΑ

ΕΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΟΞ ΜΟΊΓΒΙΤΟΝ ΖΟΥΡΝΑΛ

φοϊ /noygiToN νιους - φοϊ /ηονΒίτοΝ rtppv τουνς

ΦΟϊ-ΦίΛ/η ΜΑΓΙΚΑ ΧΑΛΙΑ ΦΟϊ-ΦίΛ/η


