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Ετος XI. Άρι·&·. 20 (344) 'Α&ήναι, 25 Νοεμβρίου 1934

Η ΘΕΙΑ ΓΚΑΡΜΠΟ
'Η μεγάλη καλλιτέχνις, ή ύπέροχος έρμηνεύτρια τοΰ ρόλου τής Βασιλίσσης Χριστίνας, είς μίαν 
σκηνήν τοΰ ομωνύμου έργου πού προεβλήθη μετά καταπληκτικής έπιτυχίας έπί δύο συνεχείς 
Ιβδομάδας είς τό Κινηματοθέατρον «’Αττικόν». Ταινία παραγωγής Μέτρο Γκόλντουϊν Μάϋερ.
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ΟΙΠΓΑΝΤΕΣτονΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΝ
Η ΑΝΩΤΕΡΑ ΤΕΧΝΗ..

PHILIPSCINE
SONOR

(ΦΙΛΙΠΣ ΣΙΝΕ ΣΟΝΟΡ) 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ ΗΑΕΚΤΡ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΙΑΙΠΣ 
ΟΠΟώΟΣΙΣ ΑΞΙΛ ΘΑΥΜΑΣΜΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΟΣ 
ΑΝΤΟΧΗ ΗΓΓΥΗΜΕΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟΣ Η 

ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΑΛΑΣ ΘΕΣΚΗΣ
ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

I. Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ί ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΝ EHIXElPHiEliN
τηλ. διευθ (PSYKO) O&OS ΓΛΑ3ΞΤ2ΝΟΞ 1
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ , 9 , 4>- ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

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

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ ▼
Αί συνδρομαι απαραι
τήτους προπληρώνονται ι

ΕΤΟΣ ΧΙ.ΑΡ.20(344)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ: ΙΔΡΥΣΕΩΣ Ί 924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥβΥΝϋΙΕ

X. & ΗΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ^
Συνδ)τής: Βίων Παπαμιχι'"

Γραφεία: ‘Οδό; ΣΩΚΡΑΤΟΥΐ
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ πΐΜ

π ΤΪΠΠΠΠΠΠΠΠ!!ΠΗΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ0ΠΠΠΠΠΠ'ΠΠΠΠΠΠΠ!!ΠΠ!Τ!!’!ΐ

ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΩΝ ΧΙΤΛΕΡΙΚΩΝ ΘΡΙΑΜΒΩΝ..■!

ΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ
Τό Βερολινέζικο θέατρο δέν είνε τό μόνον πού 

διέρχετε δεινήν «πνευιατικήν» κρίσιν, έξ αφορμής 
τοΰ περιορισμού τών έλευθεριών τών καλλιτεχνών, 
οί όποιοι, είνε υποχρεωμένοι νά έξυπηρετοόν διά 
τών θεαμάτων, πρωτίστως τήν έθνικοσοσιαλιστικήν 
ιδέαν καί κατά δεύτερον λόγον τήν τέχνην.

Ό γερμανικός κινηματογράφος, δέν εύρίσκεται 
— φευ—είς καλλιτέραν μοίραν άπό τό θέατρον είς 
τήν χώραν τοϋ Χίτλερ.

Ή μοίρα τών Γερμανών κινηματογραφιστών, άξί- 
ζει τήν συμπάθειαν τών έλευθέρως, σκεπτομένων 
άνθρώπων καί τό είδικώτερον ένδιαφέρον μας διά 
λ)σμόν τοΰ κοινού πού έξακολουθεΐ νά βλέπη γερ- 
μ ινικά φίλμ.

θέλετε νά μάθετε, πώς έργάζονται οί κινηματο- 
γραφίσταί τής Χιτλερικής Γερμανίας; Ιδού οί καρ
ποί μιας έμπεριστατωμένης σχετικής εύρεύνης μου·

Οί κατασκευασταί ταινιών στήν Γερμανίαν, είνε 
ύποχρεωμένοι πρό τής κινηματογραφήσεως τών φιλμ 
των, νά ύποβάλλουν τό σενάριόν των είς τόν 
κ. Κράουζε, «’Επιθεωρητήν τής έβδόμης τέχνης». Άν 
ό κ. Κράουζε, εύρεθή σύμφωνος εις τό περιεχόμενον 
τοΰ σεναρίου, άπό άπόψεως Ιδεολογίας, έπιτρέπει 
είς τόν Κινηματογραφιστήν νά πραγματοποιήσω έξ 
αύτοΰ τήν ταινίαν του. ‘Η σχετική άδεια δίδεται «μέ 
πάσαν έπιφύλαξιν». Τοΰτο σημαίνει, δτι ή ταινία ή 
όποια θά ληφθή έξ αύτοΰ τοΰ κατ’ άρχήν έγκριθέν- 
τος «σεναρίου», θά ύποβληθή καί πάλιν είς τόν κρα
τικόν έλεγχον πρός έξακρίβωσιν τοΰ άν αί σκηναί 
της, κατά τήν μεθερμήνευσίν 'των είς κινηματογρα
φικός εικόνας, άπεμακρύνθησαν τοΰ πνεύματος τοΰ 
σεναρίου της, τό όποιον έκρίθη «κατ’ άρχήν», ώς 
έξυπηρετικόν τής έθνικοσοσιαλιστικής Ιδεολογίας. 
Άλλά καί έάν ή λογοκρισία άπό τήν όποιαν περνά 
ή ταινία, έπιτρέψη τήν προβολήν της, πάλιν ή άδεια 
αύτή, δέν τερματίζει τά δεινά τοΰ Κινηματογραφι- 
στοΰ της. Διότι, άπό τοΰ σημείου αύτοΰ, τόν λόγον 

' λαμβάνει τό κοινόν I Άν ένας θεατής εύρη δτι κά
ποια σκηνή τοΰ φιλμ διαπνέεται άπό έρωτισμόν ή 
άν συμβή νά άνακαλΰψη δτι ή θεία τής μητέρας τοΰ 
άλφα ή τοΰ βήτα έρμηνευτοΰ τής ταινίας, εΤνε ίσρα- 
ηλιτικής καταγωγής, αύτά άρκοΰν διά νά άπαγορευ- 
θή όριστικώς ή συνέχισις τής προβολής τοϋ φίλμ, 
άδιάφορον άν ή κινηματογράφησίς του έστοίχισεν 
έκατομμΰρια.

"Ενα άπό τά πολυάριθμα θύματα τών συνθηκών 
πού διέπουν τάς τύχας τοΰ σημερινού γερμανικού 
Κινηματογράφου είνε καί ό γνωστότατος παραγω
γός ταινιών Σούλτσκένερ, ό όποιος έχασε 350 χιλιά
δες μάρκα έξ αίτιας τοΰ κ. «Έπιθεωρητοΰ τής έβδό
μης τέυνης». Ό Σούλτσκένερ ήθέλησε νά κινηματο- 
γραφήση τόν «Φάουστ». Τό σενάριό του, ήτο πιστό- 
τατον είς τό πνεύμα τοΰ μεγάλου Γκαΐτε. Άλλ’ ό

50 Π Π ΒΠΠΠΠΠΠΠϊΛΒ

ΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 4Ρ. 5

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

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ιδιαίτεραι συμφωνίαι 
ίιά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας. I

«‘Επιθεωρητής τής έβδόμης τέχνης», ύπό τήν κρίσιν 
τοΰ όποιου ώφειλε νά περάση τό σενάριο αύτό πρό 
τής Κινημοτογραφήσεως τής ταινίας, εΰρεν δτι τό 
πρόσωπον τοΰ φάουστ έπρεπε νά συμβολίζω τόν 
γερμανικόν λαόν είς άναζήτησιν τής εύτυχίας.του 
καί δτι ή Μαργαρίτα έπεβάλλετο νά_ μεταβληθή είς 
μίαν σεμνότυφον σπορτίβ «Χίτλερ-μαΐντχεν».

Ό Σούλτσκένερ ήρνήθη νά δώσω τό φώς είς μίαν 
παρωδίαν τοΰ άριστουργήματος τοΰ Γκαΐτε καί ή 
ταινία τοΰ «φάουστ» δέν έκινηματογραφήθη. Έπλη- 
ρώθησαν δμως οί ηθοποιοί, ό σκηνοθέτης, τά κοστού
μια κτλ. έξοδά της, καί μέ_ μίαν λέξιν ό Σουλτσκέ- 
νερ κατεστράφη οίκονομικώς.

—Έχασα κύριοι, 350 χιλιάδες μάρκα, δηλαδή δύο 
έκατομμΰρια φράγκα, έξ αίτιας τοΰ «Έπιθεωρητοΰ 
τής έβδόμης τέχνης» "Ηθ-Λα νά κινηματογραφήσω 
τό «Φάουστ». Τό σενάριό μου ήτο πιστότατον είς τό 
πνεΰμα τοΰ Γκαΐτε. Άλλ’ δ «Επιθεωρητής τής έβδο
μης τέχνης», ήξίωσε νά έπιφέρω ριζικός μεταβολής 
είς αύτό. Ό Φάουστ ώφειλε νά προσωποποιεί τόν 
γερμανικόν λαόν είς άναζήτησιν τής εύτυχίας του, 
καί ή Μαργαρίτα, νά γίνη μία σεμνότυφος σπορτίβ 
Χίτλερ-μαΐντχεν.

Άλλ’ ό «Επιθεωρητής τής έβδόμης τέχνης» δέν 
καταστρέφει δλον τόν κόσμον. ΔΓ ώρισμένους Κινη
ματογραφιστής, εύρίσκει τόν τρόπον να είνε «βολι
κότερος». Κατορθώνει δηλαδή θαυμάσια νά συνθη
κολογώ μέ τάς περιφήμους «άρχάς» τοΰ Χιτλερισμού.

Πρό τίνος, ό Χίτλερ, ό Γκαΐμπελς, όλόκληρον το 
άντισημιτικόν έπιτελεΐον καί δ διαβόητος * Επιθεω
ρητής τής έβδόμης τέχνης -Κράουζε», παρηκολούθη- 
σαν τήν πρεμιέρα τοΰ φίλμ «‘Η καρδιά μου σέ φω
νάζει». Τήν ταιν(αν αύτήν έσκηνοθέτησαν οί έβραϊοι 
καλλιτέχναι Καρμίνε-Γκαλλόνε καί Πρέσμπουργκερ, 
παραμωγός της ήτο δ πολύς Ισραηλίτης Ραμπίνοβιτς 
καί πρωταγωνίστριά της ή περίφημος Ούγγροεβραία 
ήθοποιός Μάρθα "Εγκερτ.

Ό Χίτλερ, ό Γκαΐμπελς καί ό Κράουζε, έχειρο- 
κρότησαν ένθουσιωδώς,τό γνησίως έβραΐκόν αύτό 
φίλμ. Ή τύχη του είχε κριθή.

"Αν ή τοιαύτη μεροληψία ηύνόησε ένα φίλμ καλ- 
λιτεχνικώτατον, έν τούτοις καί άγανάκτησιν έπρο- 
ξένησεν είς τού' κύκλους τών Γερμανών ^κινηματο
γραφιστών καί τό πρόβλημα τοΰ σημερινοΰ Κινημα
τογράφου στήν Γερμανίαν, δέν κατώρθωσεν νά τό 
λύση. Τό συμπέρασμα είνε δτι ή δλη Χιτλερική 
τακτική έναντι τής έβδόμης τέχνης είνε δλεθρία. 
Αύτή όφείλει νά άλλάξη. Άλλά καί τοΰτο είνε άμ- 
φίβολον, έφόσον, παρά τό άγριον μποϋκοτάζ τών 
γερμανικών ταινιών εις δλον τόν κόσμον, δ Χιτλερι
σμός δέν συγκοινεΐται άπό γιά «έβραϊκά» αύτά άντί- 
ποίνα. ”-Te'S Σκαραβαίου
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Ο ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΣ
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

"Οπως κά&ε χρόνο Ετσι και έφέτος ό «Κινημα
τογραφικός Άστήρ» &ά έκδο&ή τήν Πρωτοχρο
νιά πολυσέλιδος, πολύχρωμος, πλούσιος είς έ· 
κλεκτήν ϋλην, εΙκόνας, σάτυραν καί πρό παν
τός είς στατιστικός έξυπηρετούσας πάντα ένδια- 
φερόμενον άμέσως διά τόν έν Έλλάδι Κίνημα 
τογράφον.

ΟΙ ένδιαφερόμενοι διά τήν καταχώρησιν άγ· 
γέλιων καί γενικώς διά τήν διαφή μισιν τών 
Κινηματογραφικών των Επιχειρήσεων δύνανται 
άπό σήμερον νά μας άποστείλουν τάς άγγελίας 
των διά νά έξασφαλίσουν οϋτω καί καλυτέρας 
δέσεις δι’ αύτάς.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ· ΚΑΤΛΧΟΜΠΕβΣ ΛΙΑΦΟΜΙΣΕΟΙΙ
Ή σελίς δίχρωμ.έπΐ χρωματιστού χάρτ. Δρ. 1ΟΟΟ 
Ή σελϊς δίχρωμος έπί λευκού χάρτου » 8)0 
Ή σελϊς μονόχρους » » » » 600

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ

Ό Τζαΐκυ Κούγκαν «γυρίζει» διά τήν Παραμάουντ 
ενα περιπετειώδες φίλμ τής Ζάν Γκραίη «Ό νόμος 
τής Δύσεως».

γηραιός σκηνοθέτης Γκρίφφιθ, ό όποιος άπό 
έτών ειχεν άποσυρθή άπό τόν κινηματογράφον, έτοι- 
μάζει μίαν νέαν έκδοσιν τοΰ περιφήμου έργου του 
«Ή γέννησις ένός έθνους».

—*Η  Μαίρη Πίκφορντ συνεβλήθη μετά τής «Παρα- 
μάουντ» διά νά πρωταγωνιστήση είς ένα φίλμ.

—Ό Ούάλλας Μπήρρυ «γυρίζει» διά τήν έταιρίαν 
«Twentieth Century» τό φίλμ «Ό μεγάλος Μπάρνουμ» 
τό όποιον πραγματεύεται τήν ζωήν τοϋ διάσημου 
διευθυντοΰ ιπποδρομίων.

—'Η Κάθριν Χέπμπουρν υποδύεται τόν ρόλον τής 
Ίωσηφίνης ντέ Μπωχαρναί εις τό φίλμ «Ό μικρός 
ύιτουργός», τό όποιον είναι έμπνευσμένον άπό τό 
όμώνυμον έργον τοΰ Σέρ Τζαίημ Μπάρρυ.

—Ή Μέρλ Όμπερόν, ή όποια ύπανδρεύθη τελευ
ταίως τόν διευθυντήν τών «'Ηνωμένων Καλλιτεχνών» 
Γιόζεφ Σένκ, τέως σύζυγον τής Νόρμα Τάλμαιτζ, 
γνωστή είς τάς ’Αθήνας άπό τό φίλμ «Ερρίκος ό 
8ος» θά κάμη τήν πρώτην της έμφάνισιν εις τόν άμε- 
ρικανικόν κινηματογράφον μέ τό φίλμ «Καρδινάλιος 
Ρισελιέ», είς τό όποιον πρωταγωνιστεί ό Τζώρτζ 
Άρλις.

—Τό νέον φίλμ τής Μάρλεν Ντήτριχ φέρει τόν 
τίτλον «’Ισπανικό Καπρίτσιο» καί είναι παρμένο άπό 
τό έργον τοΰ Τζών ντός Πάσσος. Σκηνοθέτης δ 
Γιόζεφ φόν Στέρνμπεργκ.

—Είς τό νέον φίλμ τής Φραγκίσκας Γκάαλ διά 
τήν γερμανικήν «Γιουνίβερσαλ» συμμετέχουν δ Χάνς 
Γιαράϊ (γνωστός μας άπό τήν «Σερενάτα Σοΰμπερτ») 
ό Όττο Βάλμπουργκ, ό Άντόν Πόϊντερ ό Φέλιξ 
Μπρεσσάρ καί ή Χέρτα Νάτζλερ.

Ό Φρίτς Λάγκ «γυρίζει» διά τήν έταιρίαν Σέλνικ 
τής «Μετρό—Γκόλντουΐν» τό φίλμ «The Zourney». 
Ό κινηματογραφικός κόσμος πού ειχεν άπογοητευθή 
μέ τά τελευταία έργα τοΰ γερμανοΰ maitre περιμέ
νει μέ άνυπομονοσίαν νά Ιδη τί θά έπιτύχη οδτος 
είς τήν ’Αμερικήν.

ΛΑΚ Q ΝΤΑ/Λ
Κατά τήν *Σινεματογκραφί  Φρανσαίξ» τής 20ής 

'Οκτωβρίου, τό περίφημο φιλμ τής Τόμπις ΛΑΚ Si 
ΝΤΑΜ*,  διά τό όποιον έγράφησαν τόσαι έν&ονσιώδεις 
κριτικοί, έπραγματοποίησε κοτά τήν πρώτην έν Παρι· 
σίοις προβολήν τον (19 συνεχείς εβδομάδας) συνολικήν 
είσπραξιν 1.323.000.— Γαλ. Φράγκα, ήτοι περί τά 
δέκα εκατομμύρια δραχμών, πρωτοφανές ρεκόρ είς τά 
Κινηματογραφικά χρονικά.

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΓΙΟΧΑΝ ΣΤΡΑΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑΙΝΙΑ

Ή ζωή τοΰ διάσημου Βιεννέζου συνθέτου Γιόχαν 
Στράους, δ όποιος δικαίως έπωνομάσθη «Βασιλεύς 
τοΰ βάλς», πρόκειται νά χρησιμεύση ώς θέμα μιας 
προσεχούς ταινίας τής «ΜέτροΤκόλντουϊν-Μάϋερ».

Ό Γιόχαν Στράους υπήρξε μία άπό τάς σπουδαι- 
οτέρας αίτιας διά τήν έπωνομασίαν τής Βιέννης ώς 
μιας έκ τών πλέον εύθύμων πόλεων τοΰ κόσμου, 
κατά τόν παρελθόντα αιώνα. Τάβάλς του, τά όποια 
χαρακτηρίζουν τόσον καλά τό πνεύμα τής Αύστρια- 
κής πρωτευούσης, πλημμύρισαν ολόκληρον τόν κό
σμον καί έξακολουθοΰν άκόμη σήμερον νά χαίρουν 
μιας άφθάστου δημοτικότητας.

'Η μουσική τοΰ Στράους καθώς καί αί πλέον άξι- 
οσημείωτοι συνθέσεις διαφόρων μουσικών τής έπο- 
τής του, θά χαρακτηρίζουν τά διάφορα έπεισόδια 
χής ζωής τοΰ μεγάλου καλλιτέχνου, είς μίαν ταινί
αν ή όποια θ’ άποτελέση μίαν άπό τάς μεγαλυτέρας 
έπιτυχίας τής προσεχούς "κινηματογραφικής περιόδου

Ο ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΣ ΠΥΓΜΑΧΟΣ

Ό ΜΑΞ ΜΠΑΕΡ, επειδή είναι πρωταθλητής 
τοϋ μποξ, φαντάζεται δτι δ κόσμος είναι διατεθει
μένος νά πλήρωσή δλην του τήν περιουσίαν διά 
νά τόν Ιδη ! 'Όταν μερικοί κινηματογράφοι τοΰ 
έπρότειναν νά εμφανίζεται κατά τάς παραστάσεις 
των εις τούς θεατάς, έζήτησε αμοιβήν 8 χιλιάδων 
δολλαρίων τήν Εβδομάδα !

’Εξωτερική άποψις τοΰ Θερινού Κινηματογράφου
«Ήλύσια» Θεσσαλονίκης. Είς τό βάθος τό ξενο- 

δοχεΐον «Μεντιτεράνεαν Πάλας».
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Παραγωγή «Mondial Film»
ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Όμιλοΰσα Γερμανιστί. Προεβλήθη είς τό «Πάλας» 
Έκμετάλλευσις A. Κ. Ε.

Οί Αυστριακοί έκαμαν τό φίλμ αύτό διά νά 
ύμνήσουν τήν Βιέννην, μέ τήν τρελλή καί ξένοιαστη 
ζωή της (άσφαλώς δμως τής προπολεμικής έποχής, 
διότι μέ τήν σημερινήν άνεργίαν καί κρίσιν πού 
μαστίζουν τήν Αύστρίαν, ποΰ νά εύρεθοΰν παρόμοια 
πράγματα !), τήν μουσικήν της καί τά περίφημά της 
βάλς, τούς δρόμους καί τά μνημεία της. Ό Γκεόργκ 
Ζάκομπυ είς τόν όποιον άνετέθη αύτή ή έργασία, 
μας έδωσεν ένα εύχάριστον μουσικόν έργον, τό 
όποιον δμως δέν έχει τόν γοργόν ρυθμόν, τό μπρίο 
καί τήν χάριν πού άπήτει ό χαρακτήρ τοΰ φίλμ. Ή 
ύπόθεσις άφελής καί κοινότυπος άλλά, μέ άρκετά 
σημεία χαριτωμένα, έξελέγη είδικώς διά νά έπιτρέψη 
είς τόν σκηνοθέτην νά μας παρουσιάση δσα έτόνισα 
άνωτέρω. Οί ήθοποιοί, δλοι γνωστοί καί συμπαθείς, 
είς τό έλληνικόν κοινόν, (Μάγδα Σνάϊντερ, Γκεόργκ 
Άλεξάντερ, Βόλφ Άλμπάχ Ρέττυ) κρατούν εύσυνεΤ 
δητα τούς ρόλους των, άλλά ό θριαμβευτής τοΰ 
φίλμ είναι άναμφισβήτητα ό Λεό Σλέζακ, ό διάση
μος ήθοποιός καί τενόρος τής "Οπερας τής Βιέννης, 
ό όποιος δημιουργεί ένα σπαρταριστόν τΰπον. Ή 
μουσική, ή όποια έχει, ώς λάϊτ-μοτίβ τό γνωστόν 
βάλς τοΰ Στράους «Βιεννέζικα Παραμύθια» άποτε- 

I λεϊ άσφαλώς τό μεγαλύτερον θέλγητρον τής ταινίας.
Συμπέρασμα: φιλμ πού βλέπεται καί άκούεται 

ευχάριστα, καί τό όποιον έχει άρκετά στοιχεία διά 
νά άρέση είς τό κοινόν.

Παραγωγή J, HAGEN

Ο ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΣ 
Όμιλοΰσα άγγλιστί. Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Διά τόν «Περιπλανώμενον ’Ιουδαίον» ήσχολήθη- 
* σαν κατά καιρούς διάφοροι συγγραφείς. Είς τήν 
Γ Ελλάδα περισσότερον γνωστόν ύπό τόν τίτλον 

αύτόν είναι τό μυθιστόρημα τοΰ Εύγενίευ Σύ, λόγω 
τοΰ λαϊκού χαρακτήρος του. Τό φίλμ πού είδαμε 
είναι έμπνευσμένον άπό τό όμώνυμον έργον τοΰ 
Τέμπλ θέρστον. Ή έπεξήγησις αυτή μοΰ φαίνεται 

» δτι έπεβάλλετο νά διευκρινισθή άπό τήν διεύθυνσιν 
I τοΰ «Τιτάνια», διότι πολύς κόσμος έπήγε μέ τήν έν- 

τύπωσιν δτι θά παρακολουθήση τάς περιπετείας πού 
άφηγεΐται δ Εύγένιος Σύ.

'Ως κινηματογραφικόν έργον ό «Περιπλανώμενος 
Ιουδαίος» δεικνύει μίαν προσπάθειαν τής ’Αγγλικής 
κινηματογραφίας, ή όποια ήδη έχει είς τό ένεργη- 
τικόν της τόν «Ερρίκον τόν 8ον» καί τήν «Αικατε
ρίνην τής Ρωσσίας». Τό θέμα τοΰ Τέμπλ θέρστον 
ειχεν δλα τά στοιχεία διά νά δώση ένα πραγματι- 
κώς ώραΐον φίλμ. Δυστυχώς ό σκηνοθέτης, παρά 
τήν προσπάθειάν του, δεικνύεται κατώτερος τοΰ 
άναληφθέντος άθλου. Κάμπτεται έμπρός είς τόν 
όγκον τοΰ έγχειρήματος. ’Εκεί πού φαίνεται κυρίως 
ή άδυναμία του είναι είς τήν διεύθυνσιν τών ήθο- 
ποιών του, τόσον είς τάς σκηνάς μέ όλίγα πρόσωπα, 
δσον καί είς τάς σκηνας τοΰ όχλου. Τό πλήθος δέν 
κινείται μέ άνεσιν, άλλά καί οί πρωταγωνισταί, 
πλήν τοΰ Κόνρατ Φάΐτ, διά τόν όποιον θά άσχοληθώ 

κατωτέρω, δέν ζοΰν άλλά παίζουν, καί συχνά κατά 
τρόπον κακόν, τούς ρόλους των. Είναι δέ γνωστόν 
δτι είς ένα έργον a grand spectacle τόν κυριώτερον 
ρόλον παίζει ή κίνησις τοΰ όχλου καί τά ντεκόρ. 
Άλλά καί ώς πρός τό τελευταΐον, τό φίλμ ύστερεΐ. 
Τά περισσότερα είναι πτωχά καί κατώτερου γού
στου. Δέν μένει λοιπόν παρά ή προσπάϋ-εια τοΰ 
σκηνοθέτου νά δώση ένα μεγάλο Αγγλικό φίλμ. 
προσπάθεια άξιέπαινος, καί ή έρμηνεία τοΰ Κόνρατ 
Φάΐτ. Ό γερμανός τραγωδός είχε καιρόν νά εύρη 
ρόλον άντάξιόν του. Οϋτε είς τό «Συνέδριον χο
ρεύει» οδτε είς τό «Έγώ καί ή Αύτοκράτειρα» είχε 
ρόλους τοΰ καλλιτεχνικού άναστήματός του. Είς 
τόν «Περιπλανώμενον ’Ιουδαίον», μέ τάς τέσσαρας 
διαφόρους έμφανίσεις του, εύρίσκει άν δχι τόν ρόλον 
τής καρριέρας του, πάντως ένα ρόλον είς τόν 
όποιον μπορεί νά έπιδείξη τό πλούσιόν του τάλαν- 
τον.

Έάν είς τήν πρώτην του έμφάνισιν (ώς Εβραίος 
πού πτύει τόν Χριστόν καί καταρράται ύπ’ αύτοΰ) 
ύστερεΐ όλίγον, μέ τάς άλλας του έμφανίσεις μάς 
ικανοποιεί πλήρως. ’Ιδίως είς τήν τελευταίαν του 
(ώς ιατρός) έχει στιγμάς περιφήμους καί μάς ενθυ
μίζει τόν Φάΐτ τών παλαιών καλών ήμερών.

Τό έργον έδώ λόγω τοΰ τίτλου του καί τοΰ πρω- 
ταγωνιστοΰ του, ό όποιος παρά τάς κατά καιρούς 
άποτυχημένας έμφανίσεις του, έξακολουθεΐ νά άριθ- 
μεΐ πολλούς θαυμαστός είς τόν τόπον μας, έσημείω- 
σεν έπιτυχίαν, τήν όποιαν ίσως, αύτό καθ’ έαυτό. 
τό φίλμ δέν ήξιζεν.
Παραγωγή Fox Europa

ΛΙΛΙΟΜ
Όμιλοΰσα γαλλιστί. Προεβλήθη είς τό «Αττικόν» 

Έκμετάλλευσις Φόξ Φίλμ.

Ό Φρίτς Λάγκ, ό πασίγνωστος σκηνοθέτης τών 
•ΝιμπελοΟγκεν» καί τής «Μητροπόλεως» ήθέλησε μέ 
τό έργον αύτό νά μάς δώση ένα πρωτότυπον καί 
ψυχογραφικόν φίλμ, τελείως διάφορον άπό τάς 
♦ grandes machines» πού μάς είχε συνηθίσει μέχρι 
σήμερον. Αύτό άλλωστε ήτο άπό καιροΰ τό δνειρόν 
του. Νά μπορέση καί αύτός νά μάς δώση ένα μέρος 
άπό τήν ψυχήν του, νά μάς παρουσιάση χαρακτήρας 
καί σκηνάς ψυχογραφικάς, μέ όλίγα πρόσωπα καί 
νά μάς συγκινήση. Τά έπέτυχεν αύτά μέ τό «Λιλιόμ;»

Βεβαίως τό σενάριο έχει άρκετά σημεία ένδιαφέ- 
ροντα : είναι πρωτότυπον, προσπαθεί νά μάς δώση 
χαρακτήρας, έχει σκηνάς δυνατός, καί κυρίως έπι- 
τρέπει είς τόν Σάρλ Μπουαγιέ νά δώση ένα ολο
ζώνταναν καί άνάγλυφον [Οπόν άλήτου. Τά μειονε- 
κτήματά του άφ’ έτέρου είναι: τό περιβάλλον πού 
έκτυλίσσεται καί ό κόσμος πού περιγράφει (όχι μειο
νεκτήματα αύτά καθ’ έαυτά άλλά ώς πρός τό κοινόν) 
κάποια άσάφεια είς ώρισμένα σημεία, καί μία φιλο
σοφία εύθυνής μορφής.

Πάντως, παρά τήν άνομοιογένειάν του, τό «Λίλιομ» 
τοΰ Φρίτς Λάγκ, είναι έργον άξιοσημείωτον, τό 
όποιον δεικνύει προσπάθειαν τοΰ σκηνοθέτου νά 
ξεφύγη άπό τά συνήθη «καλούπια· τών κινηματο
γραφικών ταινιών. Έχω μάλιστα τήν γνώμην δτι 
έάν τό έργον έτελείωνε μέ τήν αύτοκτονίαν τοΰ 
Λίλιομ, θά έκέρδιζεν, διότι θά έγένετο περισσότερον 
νοητόν είς τό κοινόν μας.

Οί ήθοποιοί είναι δλοι ικανοποιητικοί είς τούς 
ρόλους των, αύτό άλλωστε δέν μάς έκπλήσσει άπό 
τόν Φρίτς Λάγκ, δι’ αύτό άρκοΰμαι άπλώς νά σημει
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ώσω τά όνόματά των. Μαντελέν Όζεραί, Ρολάν 
Τουταίν, “Αλκοβέρ, Μαξιμιλιέν, Ρομπέρ Άρνοΰ, Τιν 
κόλτ. ’Ιδιαιτέρως άξιοσημείωτοι: ή Φλορέλ, είς ένα 
μικρόν άλλά χαρακτηριστικόν ρόλον, καί*  ό Σάρλ 
Μπουαγιέ, δ όποιος υπερτερεί δλων καί έπί τοΰ 
όποιου στηρίζεται κατά μέγα μέρος τό φίλμ.

Συμπέρασμα : “Εργον άνομοιογενές, πρωτότυπον 
τό όποιον λόγω τοϋ θέματός του ξενίζει _όλίγον 
τόν θεατήν. Τά όνόματα τοΰ Φριτς Λάγκ, τοΰ Σάρλ 
Μπουαγιέ καί τής Φλορέλ άποτελοΰν άσφαλή έγγύη- 
σιν διά τό κοινόν.
Παραγωγή U.F.A.

ΧΑΡΗΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ
Όμιλοΰσα γερμανιστί. Προεβλήθη στόν «’Απόλλωνα» 

Έκμετάλλευσις Ε.Κ.Ε.

Συνηθισμένη μουσική κωμωδία. Μία γκαρσόνα 
έρωτεύεται ένα πλούσιον νέον, καί υστέρα άπό δια
φόρους παρεξηγήσεις τόν παντρεύεται. Έάν τό θέμα 
είναι κοινότυπαν καί πολυμεταχειρισμένον, δ σκη
νοθέτης τό ποικίλλει μέ διαφόρους πρωτοτύπους 
λεπτομερείας, καί έτσι εύρίσκομεν κάποιο ένδιαφέ
ρον εις τήν παρακολούθησίν του. Τό φίλμ έχει_ άκό
μη τό προσόν δτι έκτυλίσσεται κατά τό πλεΐστον 
μέσα είς ώραΐα χιονισμένα τοπεΐα, ποΰ τέρπουν 
τήν δρασιν. Έκ τών ήθοποιών πολύ καλός ό Λεό 
Σλέζακ, δ όποιος δημιουργεί καί έδώ ένα διασκεδα 
στικόν τύπον γηραιού τενόρου. Ή Ντορίτ Κράΐσλερ 
έχει στιγμές μόνον καλές. Προσπαθεί νά δώση ένα 
τΰπον άλά Λίλιαν Χάρβεϋ καί δέν έπιτυγχάνει παρά 
νά είναι άνυπόφορη σάν τήν Ρόζυ Μπαρσόνυ. Συμ
παθής ζεν-πρεμιέ ό Βόλφγκανκ Λιμπενάϊνερ καί είς 
τόν ρόλον της, δπως κατά κανόνα, ή Ίντα Βύστ. 
Συμπέρασμα: Συνήθης γερμανική κομεντί χωρίς 
άξιώσεις μέ σχετικήν έμπορικότητα.

Παραγωγή Μ· G. Μ.

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Όμιλοΰσα γαλ- Προεβλήθη είς τό 
λιστί «Dubbing». «’Αττικόν»

Έκμετάλλευσις Μετρό Γκόλντουϊν.

"Οσοι παρακολουθούν τήν στήλην ταύτην, θά 
έχουν άσφαλώς προσέξει πόσον φειδωλοί εϊμεθα 
έκάστοτε είς τάς έκφράσεις μας. Πολλοί κατά και
ρούς μας κατηγόρησαν ώς αυστηρούς. Δέν εϊμεθα 
αυστηροί, είμεθα δίκαιοι. Αύτό τό μικρόν προοίμιον 
έχρειάζετο διά τήν «Βασίλισσαν Χριστίναν». Οί 
έπαινοι πού θά γραφούν διά τό έργον αύτό, άς μή 
νομισθοΰν ώς ύπερβολικοί. Άνταποκρίνονται πλή
ρως πρός τήν άλήθειαν.

Τό φίλμ αύτό «έγυρίσθη» χάρις εις τήν πρωτο
βουλίαν τής Γκρέτα Γκάρμπο. Ή μεγάλη καλλιτέ- 
χνις εύρήκέ είς τό πρόσωπον τής ήρωΐδος του 
πολλάς όμοιόιητας μέ τόν ίδικόν της χαρακτήρα, 
καί άνέλαβε νά έρμηνεύση είς τήν δθόνην τόν ρόλον 
τής Βασιλίσσης Χριστίνας τής Σουηδίας.

Έδιάλεξε ή ιδία τούς συνεργάτας της καί τόν 
σκηνοθέτην καί ύπό τήν αιγίδα τής «Μετρό-Γκόλν- 
τουϊν» έτέθη μέ δλην τήν πίστιν της έπί τό έργον. 
Τό άποτέλεσμα δυνάμεθα σήμερον δλοι μας νά τό 
κρίνομεν. Τό φιλμ «Βασίλισσα Χριστίνα» είναι ένας 
θρίαμβος διά τήν Γκρέτα Γκάρμπο, ένας θρίαμβος 
διά τόν Ροΰμπεν Μαμουλιάν, ένας θρίαμβος διά τήν 
«Μετρό-Γ κόλντουϊν».

Τό σενάριο πραγματεύεται ένα έπεισόδιον άπό 
τήν ζωήν τής Βασιλίσσης Χριστίνας: Τόν έρωτά 
της μέ τόν ’Ισπανόν πρεσβευτήν. Είναι γραμμένον 
μέ πολλήν προσεκτικότηρα, περιέχει σκηνάς χαρα

κτηριστικός καί εϊνε πλήρες άπό θαυμαστάς λεπτο
μερείας. Σκηνοθέτης είναι, ώς προανέφερα δ Μα- 
μουλιάν. Ό έπιδέξιος αύτός δημιουργός τοΰ Δόκτω- 
ρος Τζέκυλλ» καί τοΰ «’Αγάπα με αύτή τή νύχτα» 
κατατάσσεται μέ τό έργον αύτό είς τήν πρώτην 
σειράν τών σκηνοθετών τοΰ παγκοσμίου κινηματο 
γράφου.

Δέν είναι πλέον ό θαυμαστός τεχνίτης τών δύο 
προαναφερθέντων έργων. Είναι ό έμπνευστής καί ό 
παραγωγός ένός άνωτέρου έργου γεμάτου ψυχήν 
καί άλήθειαν. Έδώ δέν προσπαθεί νά μας καταπλή- 
ξη μέ τήν έξαιρετικήν τεχνικήν του. Μεταχειρίζεται 
τάς γνώσεις καί τό ταλέντο του μέ πολλήν διάκρι- 
σιν. Ή τεχνική του δέν είναι πλέον ό σκοπός άλλά 
τό μέσον. Στρέφει δλην του τήν προσοχήν είς τό 
νά άναδείξη τήν κεντρικήν φυσιογνωμίαν τοΰ έργου, 
χωρίς νά παραβλέπη δμως καί τάς λεπτομερείας. 
Ποιας σκηνάς νά σημειώσω ώς τάς καλλιτέρας ; Επι
χείρημα δύσκολον διότι κάθε είκών τοΰ φίλμ είναι 
άξιομνημόνευτος. Έν τούτοις ιδιαιτέραν έντύπωσιν 
μου έπροξένήσαν : ή σκηνή καθ’ ήν ή Χριστίνα πα- 
ραιτεΐται τών δικαιωμάτων της έπί τοΰ θρόνου τής 
Σουηδίας, σκηνή πραγματικώς συγκλονιστική, έκείνη 
κατά τήν όποιαν ή Χριστίνα ύποδέχεται μόνη καί 
καθησυχάζει τό έξαλλον πλήθος, αί κατά μόνας 
σκηναι τής Γκάρμπο μέ τόν Τζίλμπερ, καθώς καί ή 
τελική σκηνή τοΰ πλοίου.

Είπα δτι τό φιλμ αύτό είναι ένας θρίαμβος διά 
τήν Γκάρμπο. Ποτέ μέχρι σήμερον ή μεγάλη καλλι- 
τέχνις δέν είχε τήν εύκαιρίαν νά έρμηνεύση ένα 
τόσον σύνθετον ρόλον καί κατά τρόπον τόσον θαυ
μαστόν. ’Απόλυτος κυρία τοΰ ρόλου της, είναι τελεία 
καί είς τάς παραμικροτέρας λεπτομερείας. Ή Γκάρ
μπο ευρίσκει eni τέλους τόν ρόλον της καρριέρας της. 
Δέν φανταζόμεθα πλέον δτι μπορεί νά μάς δώση είς 
τό μέλλον κάτι καλλίτερον. Ή Γκάρμπο μέ τήν «Χρη- 
στίνα» έφθασεν είς τήν τελειότητα.

Κοντά της σβύνουν δλοι οί άλλοι. Έν τούτοις 
δλοι είναι είς τούς ρόλους των. Ό Λέβις Στόν, δ 
Ίάν Κέ'ίθ, δ Τζών Τζίλμπερ, άλλά καί οί λοιποί 
έρμηνευταί μέχρι τών μικροτέρων ρόλων, άποτελοΰν 
ένα σύνολον θαυμαστόν άπό άπό όμοιογένειαν.

Ώρισμέναι μικρολεπτομέρειαι καί μερικοί ένδοια- 
σμοί ώς πρός τήν άπόλυτον ιστορικήν άλήθειαν, δέν 
μειώνουν τήν τελειότητα τοΰ συνόλου.

Καταλήγων σημειώνω δτι ή «Βασίλισσα Χριστίνα» 
είναι τό καλλίτερον φίλμ πού προεβλήθη έφέτος είς 
τήν πόλιν μας, καί άσφαλώς ένα άπό τά έλάχιστα 
άνώτερα έργα πού πρόκειται νά ίδωμεν κατά τήν 
τρέχουσαν περίοδον.

Παραγωγή «Milo Films»

Η ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ 
Όμιλοΰσα γαλλιστί. Προεβλήθη είς τά : «Παλλάς» 

καί «Πάνθεον»
Έκμετάλλευσις «Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη»

Τό φίλμ αύτό άποτελεϊ συνέχειαν τής χαριτωμέ
νης μουσικής φάρσας «“Αν μέ θέλης έλα σύ». Έπα- 
νευρίσκομεν εις αύτό τά γνωστά μας πρόσωπα, τόν 
τραπεζίτην Ντερβάλ, τήν Σιμόν καί τόν κλητήρα 
Ζούλ, καί τό έργον άρχίζει μέ τόν γάμον τοΰ τρα
πεζίτου μέ τήν δακτυλογράφο του. Συγγραφεύς καί 
σκηνοθέτης είναι δ Ρενέ Πυζόλ, έχων ώς καλλιτε
χνικόν διευθυντήν τόν Τζόε Μάϋ. Τό έργον των δέν 
στερείται ένδιαφέροντος καί χαριτωμένων έπεισα- 
δίων. ’Αλλά τό σύνολον φαίνεται όλίγον Aire par 
les cheveux. Τά διάφορα εύρήματα δέν είναι πάντοτε 
έπιτυχοΰς έμπνεύσεως, καί δι’ αύτό τό φίλμ ύστερεΐ 
είς όμοιογένειαν.

Ή μουσική όφείλεται καί πάλιν είς τόν Πάουλ 

Άμπρααμ. ’Αποτελεί ένα άπό τά μεγαλύτερα θέλ
γητρα τοΰ φίλμ, άν καί δέν έχει συχνά μεγάλην 
σχέσιν μέ τάς εικόνας πού συνοδεύει (έπί παραδείγ- 
ματι είς μίαν_σκηνήν βλέπομεν τόν τραπεζίτην Ντερ
βάλ νά κοιμάται, μετά τόν καυγάν μέ τήν Σιμόν, 
καί ή μουσική παίζει ρούμπα).

Οϊ ήθοποιοί τοΰ «”Αν μέ θέλης έλα σύ» έκλήθη- 
σαν νά ξαναπάρουν τούς ρόλους των. “Ετσι έπα- 
νευρίσκομεν τήν Μαίρη Γκλορύ, χαριτωμένην καί 
έκψραστικήν, τόν Ζάν Μυρά, συμπαθή τραπεζίτην, 
τόν Ζούλ, μέ τά παλαιά κόλπα του τά όποια δμως 
έξακολουθοΰν πάντοτε νά «πιάνουν» είς τό κοινόν, 
καί τήν Μαίντυ Μπέρρυ.

Μέ όλίγας λέξεις : Φίλμ άνισον άλλά χαριτωμέ- 
νον καί τερπνόν, τό όποιον παρακολουθεϊται εύχά- 
ριστα. Ό τίτλος του καί τά όνόματα τών πρωταγω
νιστών του, τοΰ έξασφαλίζουν τήν έμπορικότητα.
Παραγωγή «(J. F. Α·»
Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΤΟΥ ΤΣΑΡΝΤΑΣ 
Όμιλοΰσα γερμανιστί. Προεβλήθη είς τά «Τιτάνια» 

καί «Σπλέντιτ»
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Ή περίφημος όπερέττα τοΰ Κάλμαν, άφοΰ έγνώ*  
ρισε τρεις μέχρι τοΰδε διασκευάς είς τόν βωβόν κινη
ματογράφον (ή τελευταία προεβλήθη πρό τετραετίας 
είς τό «ΟΟφα Πάλας» μέ τήν Λιάνε Χάϊντ), διεσκευ- 
άσθη καί είς όμιλοΰσαν ταινίαν. Ή ύπόθεσις, τό 
γνωστόν ρομάντσο τής θεατρίνας Σύλβα Βαρέσκου 
καί τοΰ πριγκηπος “Εντβιν, ύπέστη πολλάς μεταβο- 
λάς, καί τοΰτο διά νά γίνη περισσότερον άληθοφα- 
νής καί σύμφωνος πρός τάς σημερινάς άπαιτήσεις. 
Ό διασκευαστής έπέτυχεν είς τάς προσπαθείας του; 
Αύτό είναι ζήτημα διά τό όποιον έγώ τούλάχιστον 
έχω πολλάς άντιρρήσεις. Άκόμη καί δ Γκεόργκ 
Ζάκομπυ μοΰ φαίνεται δτι μπορούσε μέ τά στοιχεία 
τά όποια διέθετε νά μάς δώση πολύ περισσότερα 
πράγματα. Ή τελευταία βωβή έκδοσις (όφειλομένη 
καί αύτή είς τήν «Ούφα») άπό άπόψεως καθαρώς 
κινηματογραφικής κρινομένη, ύπερεΐχε κατά πολύ 
τής σημερινής. Μέ αύτά δέν θέλω νά ύποστηρίξω 
δτι ή «Πριγκήπισσα τοΰ Τσάρντας» τοΰ Ζάκομπυ 
είναι άποτυχημένον έργον. Κάθε άλλο. Άλλά είχαμε 
πολλάς άπαιτήσεις άπό τό φίλμ αύτό, καί δέν ίκα- 
νοποιήθημεν παρά κατά μέρος μόνον.

Ή Μάρθα “Εγκερτ είναι μία ιδεώδης Σύλβα. 
Κομψή, έκφραστική, μετρημένη, έπιτυγχάνει μίαν άπό 
τάς καλλιτέρας της δημιουργίας. Τραγουδεΐ έπι- 
προσθέτως θαυμάσια τά γλυκύτατα τραγούδια τοΰ 
Κάλμαν. ’Επ’ αύτής άλλωστε στηρίζει τό έργον, κατά 
μέγα μέρος, τήν έπιτυχίαν του. Καλός έπίσης ό 
Πάουλ Κέμπ, ό όποιος, ώς Μπόνε, δίδει συχνά τήν 
εύκαιρίαν είς τόν θεατήν κατά τήν έξέλιξιν τοΰ φίλμ 
νά γελάση μέ τήν καρδιά του, Συμπράττουν άκόμη 
ή “Ιντα Βύστ, ό Χάνς Ζένκερ (Έντβιντ) ό Πάουλ 
Χέρμπιγκερ καί ό Χάνς Γιούνγκερμαν.

Διά τήν μουσικήν τοΰ Κάλμαν περιττόν νά άσχο- 
ληθώ. Είναι είς δλους γνωστή. Σημειώνω μόνον δτι 
χάρις είς αύτήν καί είς τό τραγοΰδι τής Έγκερτ τό 
φίλμ έγνώρισε (καί θά γνωρίση παντού δπου ήθελε 
προβληθή), σημαντικήν έπιτυχίαν.
Παραγωγή Sascba Film

ΜΑΣΚΑΡΑΤ
Όμιλοΰσα γερμανιστί. Προεβλήθη στό Παλλάς 

Έκμετάλλευσις A. Κ. Ε.
’Ιδού ένα φίλμ άληθινά καλλιτεχνικό. Σκηνοθέτης 

του, ό νεαρός Βιεννέζος καλλιτέχνης Βίλλυ Φόρστ. 

Ό δημιουργός τής άλησμόνητης «Σερενάτας Σοΰμ- 
περτ», δέν κατώρθωσε μόνο νά άναστήση τήν Βιέννη 
τοΰ 1900, μέ τήν άγάπη τοΰ καλοΰ Βιεννέζου καί μέ 
τήν ξεχωριστή φινέτσα πού τόν χαρακτηρίζει. Ό 
Βίλλυ Φόρστ, έδωσε πλήν τής «άτμοσφαίρας» καί ένα 
άριστοτέχνημα στήν σύνθεση τών σκηνών τοΰ φίλμ. 
Μιά εύστοχη λεπτολογία σ’ αύτές, μία μοναδική 
διεύθυνσις τών έκτελεστών καί τό σενάριο, τό 
άπλούστατο σενάριο τοΰ «Μασκαράντ», γίνεται μιά 
συναρπαστική κινηματογραφική κωμεντί. Ακριβώς ή 
άπλότης τοΰ σεναρίου είναι έκείνη πού έπέτρεψε 
στόν σκηνοθέτη νά θέση σέ πρώτη μοίρα τό παίξιμο 
τών ήθοποιών, νά τούς άφήση νά έκφράσουν μέ τή 
μορφή του δλα έκεΐνα τά πλούσια συναισθήματα 
των ηρώων τοΰ φιλμ ποΰ μάς κατέκτησε άκόμη καί 
μέ τό έπίσης έκλεκτό μουσικό του μέρος,

Οί ήθοποιοί δλοι στούς ρόλους των, έστάθησαν 
πολύτιμοι συντελεσταί τής έπιτυχίας τής ταινίας. 
Άλλ’ έκείνη πού ήταν μιά μεγάλη άποκάλυψις γιά 
μάς, (δχι βέβαια γιά τούς Βιεννέζους καί τούς Βερο- 
λινέζους, πού έχουν άπό χρόνων τήν καλήν τύχη νά 
τήν βλέπουν μέ σάρκα καί οστά στό παλκοσένικο), 
εϊνε ή Πάουλα Βέσσελυ, αύτή ή πρώτης γραμμής 
ήθοποιός. Υπέροχη σέ απλότητα, μοναδική σέ έκ- 
φρασι δέν καταφεύγει στά άμφίβολα «έψφέ», άλά 
Ντίτριχ. Προτιμά άπό τήν έπιζήτηση τοΰ «σέξ 
άππήλ» κΓ άπό τήν άμφίβολη προσφυγή στήν έπι- 
στήμη τής πόζας—κατώτερο τέχνασμα τοΰ θεάτρου 
τής ζωής—νά μάς παρουσιασθή σεμνά άλλά πόσο 
λαμπερή άπότό φωτοστέφανο τής ίδεωδέστερης 
καλλιτεχνικής δημιουργίας !

Φωνή γλυκειά πλούσια σέ συγκινητικές μεταπτώ
σεις, γελοίο φυσικό, κινήσεις μετρημένες, χάρις έμ
φυτη, έκφραστικότης μοναδική, μ’ δλα αύτά τά χαρί- 
σματά της ή Πάουλα Βέσελυ μέ έκανε νά λησμο
νήσω δτι ήταν ή «άστρική» πρωταγωνίστρια, καί νά 
μή ίδώ σ’ αύτήν παρά μονάχα τήν Λεοπολντίνα 
Ντούρ μέ δλη τή συμπάθεια καί τό ένδιαφέρον πού 
άξιζεν αύτή καί τό ώραϊο της ειδύλλιο.

Τό φίλμ, τόσο πλούσιο σέ καλλιτεχνικά χαρίσματα 
καί τόσο άπηλλαγμένο άπό τά συνήθη έλαττώματα 
τών λοιπών ταινιών, συνδυάζει πλήρως τήν καλλι
τεχνίαν μέ τήν άναμφισβήτητη έμπορικότητα.

"Ιρις Σκαραβαίου

0 «ΚΙΝ» ΑΣΤΗΡ» ΣΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

“Αποψις τής Θεσσαλονίκης ληφθεΐσα άπό άερο- 
πλάνου. Δεξιά έπί τής κεντρικής λεωφόρου δια- 
κρίνεται ό κομψός Κινηματογράφος «Ήλύσια».
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ΑΙ ΝΕΑΙ ΤΑΞΕΙΣ TQN ΗΘΟΠΟΙΩΝ
Οί θηλυκοί «αστέρες» τοΰ Χόλλυγουντ φαίνεται δτι 

άπεφάσισαν όριστικώς νά συναγωνισθοϋν τούς άν- 
δρας είς δλα τά πεδία. Αφού άπέκτησαν τό δικαίω
μα νά φοροΰν παντελόνια, ένόμιζε κανείς δτι θά η
σύχαζαν. ’Ιδού δμως δτι, μετά τά παντελόνια ζητούν 
τώρα... τά γάντια τοΰ μποξ !

θέλουν δηλαδή νά έμφανίζωνται είς τήν ό θόνην 
έπιθετικαί καί νικήτριαι. Καί έδωσαν είς τούς διευ- 
θυντάς νά καταλάβουν δτι δέν έννοοΰν πιά νά παί
ζουν ρόλους γλυκών, άδυνάτων καί ανυπεράσπιστων 
γυναικών, ποΰ χρησιμοποιούν ώς μόνα μέσα άμύνης 
τήν πονηριάν καί τά δάκρυα, δτι τέλος, αντί τών 
γυναικείων δπλων, προτιμούν τήν γροθιά.

Οί διευθυνταί τών έταιρειών δέν έμειναν καθό
λου ένθουσιασμένοι. Διότι, διά νά συμμορφωθούν μέ 
τάς αξιώσεις τών ήθοποιών, πρέπει νά αλλάξουν 
ριζικά δλα τά σενάρια πού έχουν ήδη έγκεκριμμένα 
καί έτοιμα. "Οπου ή πρωταγωνίστρια είνε ένα πλά
σμα γλυκόν, πρέπει νά τήν μεταβάλλουν είς πολε
μοχαρή 1

Άντεστάθησαν λοιπόν ήρωΐκα είς τάς απαιτήσεις 
τών άστέρων. ’Έπειτα δμως ήρχισαν σιγά-σιγά νά 
μαλακώνουν καί νά ύποχωροΰν, είτε διότι έφοβήθη- 
σαν τής γροθιές τοΰ φιλοπολέμου γυναικείου προ
σωπικού των, είτε διότι έκατάλαβαν δτι ή μεταμόρ- 
φωσις αύτή συμφωνεί καί μέ τά γούστα τοΰ κοινού. 
Πράγματι, ή μεγάλη έπιτυχία τής ρωμαλέας Μαίη 
Γουέστ όφείλεται πιθανώτατα είς τήν επιθυμίαν τού 
πλήθους νά βλέπη «αστέρας» δυνατούς, ένεργητικούς 
καί... μποξέρ !

Ή τάσις αύτή τών ήθοποιών πρός τάς βιαίας 
σκηνάς, εΐχεν έμφανισθή ήδη άπό αρκετόν καιρόν. 
Πολλαί πρωταγωνίστριαι έπαιζαν μέ μεγάλην εύχα- 
ρίστησιν ξύλο ή γροθιές μεταξύ των.

Τό είχαν καταλάβει πολύ καλά οί διευθυνταί, 
δταν’«έγυρίζεται» ένα φίλμ, είς τό όποιον ύπήρχε ένας 
καυγάς μεταξύ Κλάρας Μπόου καί τής Τέλμας Τόντ. 
Οί δύο αύτοί · αστέρες» έπήραν τότε είς τά σοβαρά 
τόν ρόλον των μέ τέτοιον ζήλον, ώστε, άν δέν έπε- 
νέβαινον εγκαίρως οί παρευρισκόμενοι, θά είχαν 
έλαττωθή κατά πολύ, τόσον τά κόκκινα μαλλιά τής 
Μπόου, δσον καί τά ξανθά τής Τόντ! Τό ώραΐον δέ 
είνε δτι αί δύο ηθοποιοί δέν είχαν μεταξύ των τήν 
παραμικρήν αφορμήν δυσαρέσκειας ! Είχαν μαλώσει 
σοβαρώτατα μεταξύ των, χωρίς νά ξεύρουν τό γιατί...

Τό ίδιον συνέβη μεταξύ τής Κλωντέτ Κολμπέρ 
καί τής Μύριαμ Χόπκινς, αί όποΐαι άντήλαξαν άρκε
τά ξυλοκοπήματα κατά τάς δοκιμάς ένός φίλμ. Καί 
ό Σεβαλιέ, ό όποιος μαζί των, έχυσε άφθονον ίδρω
τα έως δτου κατορθώση νά τάς πείση δτι δέν έχρει- 
άζετο τόσος ρεαλισμός είς τό «γύρισμα»μιάςκινημα
τογραφικής σκηνής.

’Αλλά καί ή καλή Βαρβάρα Στάνβικ ολίγον έ- 
λειψε νά έξαρθρώση τό σαγόνι μιας δυστυχισμένης 
μικρής ήθοποιοΰ είς τήν σκηνήν τής φυλακής τοΰ 
φίλμ «Ή γυναίκες ομιλούν γιά...»

"Εως εδώ, ώμιλήσαμε μόνον γιά γρονθοκοπήματα, 
μαλλιοτραβήγματα κτλ. μεταξύ γυναικών. Πρέπει 
"ώρα νά άναφέρωμεν καί περιπτώσεις, είς τάς όποι
ας έδρασαν γυναίκες έναντίον άνδρών.

’Άν έρωτήσετε τόν Οΰάλλας Μπήρυ τί φρονεί 
περί τής μακαρίτισσας Ντρέσσλερ, θά σάς είπή δτι ή 
ηλικιωμένη αύτή ήθοποιός ένθουσιάζετο δταν έπαιζε 
σκηνάς, είς τάς όποιας θά ήμποροΰσε νά δείξη τό φι- 
λοπόλεμον μένος της!

'Όταν «έγύριζαν» μαζί τό φίλμ «Μίννκαί Μπίλλ», 
ή Ντρέσσλερ έκαταγραντζούνισε καί έγρονθοκόπησε 
είς τό πρόσωπον τόν Οΰάλλας. Καί, δταν έκεΐνος 
διεμαρτυρήθη κατόπιν, τοΰ άπήντησεν άφελέστατα 
δτι έπρεπε καί νά τήν εύχαριστήση, διότι, αισθανό

μενος πραγματικόν πόνον, έπαιζε τόν ρόλον του μέ 
μεγαλυτέραν φυσικότητα παρά ποτέ !

Μία άπό τάς ζωηροτέρας ήθοποιούς, πού ζητούν 
τήν μεταβολήν διά τήν όποιαν έμιλήσαμε στήν Αρ
χήν, είνε ή Ντόροθυ Μακέϊλ. Δέν τής έφθανε δμως 
νά φορή παντελόνια είς τόν δρόμον ! Άπήτησε νά 
παρουσιασθή ντυμένη έτσι καί εμπρός είς τόν κινη
ματογραφικόν φακόν, καί μάλιστα είς ένα φίλμ πού 
είχε τόν τίτλον «'Η δούλη του»!...

Είς τήν εξωφρενικήν αυτήν άπαίτησίν της, άντε- 
τάχθη ό πρωταγωνιστής ό ποιος έδήλωσεν δτι θά έ
παιζε μόνον μέ μίαν ηθοποιόν ντυμένην σάν γυνοιϊκα. 
'Η Ντόροθυ άναγκάσθηκε νά ΰποχωρήση. 'Ωρκίσθη- 
κε δμως νά έκδικηθή. Καί, είς κάποιαν σκηνήν, είς 
τήν οποίαν έπρεπε νά δώση μίαν γροθιάν είς τόν 
πρωταγωνιστήν, τού τήν έκατάφερε τόσον ισχυρήν, 
ώστε παρ’ όλίγον νά τόν σωριάση κατά γής !

—"Οπως βλέπετε, τού είπε κατόπιν,ή γυναίκες εϊ 
μέθα άρκετά δυνατές, ώστε νά ζητούμε δικαίως τό 
προνόμιον νά φορούμε κι’ έμεϊς πανταλόνια.

'Οπωσδήποτε, ή γροθιά της ήταν όλιγώτερο δυ
νατή άπό τής Ρίτας λά Ρουά, ή όποια, παρασυρομέ- 
νη άπό τόν ρόλον της, έκτύπησε κάποτε τόσον ά
σχημα μίαν δυστυχισμένην κομπάρσαν, ώστε τής 
έξερρίζωσε ένα δόντι !

Καί τώρα—δχι έπειδή συνηθίζεται ν’ άναψέρεται 
πάντοτε καί ή Γκρ. Γκάρμπο, έστω καί άν δέν ύπάρχη 
λόγος, άλλά, διότι αύτή είνε ή πραγματικότης—μά
θετε δτι καί ή μυστηριώδης Σουηδή είνε μιά άπό 
τάς πιό έπιφόβους μποξέρ ! ’Άν δέν πιστεύεται ρω
τήστε ένα φωτογράφον τοΰ Χόλλυγουντ, ό όποιος 
είδε καί... αίσθάνθηκε τήν πυγμαχικήν της άξίαν !

Ό φωτογράφος αύτός είχε μάθει δτι, μίαν ώρισ- 
μένην ώραν τής ημέρας, ή Γκρέτα έκαμνε ήλιόλου- 
τρον είς κάποιαν άπόμερην γωνίαν ένός λόφου. Τί 
έπιτυχία θά ήτο, άν κατώρθωνε νά τήν φωτογραφίση 
έτσι, ντυμένην έλάχιστα καί άνύποπτην, διά νά προ- 
σφέρη είς τήν περιέργειαν τοΰ παγκοσμίου κοινοΰ 
μίαν Γκάρμπο μέ τήν φυσικήν της έμφάνισιν!..,

Συρόμενος λοιπόν είς τούς βράχους άθόρυβα, 
ήμπόρεσε νά πάρη μίαν θέσιν θαυμασίαν. Ετοίμασε 
τότε τήν μηχανήν του καί έπάτησε τό κουμπί.

Άλλά ή Γκρέτα ήκουσε τόν ξηρόν κρότον τοΰ 
φακού πού άνοιγόκλεινε! Έπήδησε άμέσως έπάνω 
σάν θηρίο, καί μόλις είδε τόν άδιάκριτο φωτογράφον, 
τοΰ έδωσε μίαν γροθιάν τρομερήν, μέ τήν όποίαν 
τόν άφισε ζαλισμένον. 'Άρπαξε κατόπιν τήν μηχα
νήν του, έβγαλε άπό μέσα τό φίλμ καί τό έξέθεσε 
είς τόν ήλιον νά καταστραφή.

Ό δυστυχισμένος φωτογράφος εκφράζει άπό τότε 
παντού καί πάντοτε τήν κατάπληξίν του διά τήν δύ· 
ναμιν καί τήν ευστοχίαν τής γροθιάς έκείνης. Άλλά 
δέν έπρεπε νά εκπλήσσεται έτσι, εφόσον είνε γνω
στόν είς δλους δτι ή Γκρέτα, άφότου «έγύρισε» άπό 
τήν Σουηδίαν, έπεδόθη συστηματικά είς δλα τά 
σπόρ : κολύμβημα, ιππασίαν, ποδήλατον, ξιφασκίαν, 
πυγμαχίαν κλπ. 'Η αιτία τής άθλητικής αυτής προ- 
πονήσεώς της ήτο δτι ήθελε νά όμοιάση δσον τό δυ
νατόν φυσικώς πρός τήν άνδρογυναΐκα βασίλισσαν 
Χριστίναν τής Σουηδίας, τής όποιας έπαιξε τόν 
ρόλον είς τό νέον της φίλμ.

Καί δ κατάλογος τών ήθοποιών πυγμάχων εξακο
λουθεί άτελείωτος, διότι... τό άπαιτεΐ ή μόδα! 'Η 
Ζανέτ Γκέϋνορ ένθουσιάζεται δταν ήμπορεΐ είς ένα 
φίλμ νά χρησιμοποιήση τις γροθιές της. Ή Μύριαμ 
Τζόρνταν γρονθοκοπεΐ άγρίως τόν δυστυχισμένον 
Βάρνερ Μπάξτερ είς τό φίλμ «’Επικίνδυνες ήμέρες»

'Η Ζολύνα Χόουλαντ προγυμνάζεται διά νά κερ. 
δίση τό πρωτάθλημα τού μπόξ. Καί οί άρσενικοί 

συνάδελφοί της τό σκέπτονται πολύ, πριν δεχθούν 
νά παίξουν μαζί της είς φιλμ μέ βιαίας σκηνάς.

’Επίσης ή Άλίς Οϋάΐτ σημειώνει μεγάλας προό
δους είς τό μπόξ. ’Επειδή έχει είς τάς φλέβας της 
αίμα Ιταλικόν, διακηρύσσει δτι, μετά τήν νίκην τοΰ 
Καρνέρα, κάθε ίταλίς όφείλει νά μάθη πυγμαχίαν.

Καταλαβαίνετε δτι ή Λοΰπε Βελέζ δέν ήθέλησε 
βέβαια νά στερηθή τήν εύχαρίστησιν νά ήμπορή 'νά 
ύποτάσση τούς άνδρας καί μέ μέσα άλλα, έκτος τής 
γοητείας της. Ό Κόνραντ Νάγκελ έδοκίμασε πρώ
τος τάς συνέπειας τής τάσεως αΰτής τής Λοΰπε, είς 
μίαν σκηνήν του φίλμ «Κονγκό».

"Οπως είνε φυσικόν, εΰρέθηκαν άμέσως οί έξυ
πνοι έπιχειρηματίαι, οί όποιοι έζήτησαν νά έπωφε- 
ληθοΰν άπό τήν μανίαν τών ήθοποιών διά τήν πυγ
μαχίαν. Δύο Σουηδοί ίδρυσαν στό Χόλλυγουντ ειδι
κήν σχολήν τοΰ μπόξ, είς τήν όποιαν έτρεξαν πρώ
τοι δλοι οί άστέρες, ιδίως δέ ή Γκρέτα Γκάρμπο.

Έν τω μεταξύ, αί έταιρεΐαι, δπως γράψαμε καί 
εις τήν άρχήν, ύπεχώρησαν, έδέχθησαν τήν νέαν 
κατάστασιν καί τώρα έτοιμάζουν τά κατάλληλα 
φίλμ. Τό πρώτον άπό αυτά θά έχη πρωταγωνίστριαν 
τήν Έλίσσα Λάντι.

Ή άρχή γίνεται, καθώς βλέπετε, μέ γροθιές... 
άριστοκρατικές !

Καί οί άρσενικοί ήθοποιοί τί θά κάμουν; θά 
συμμορφωθούν μέ τήν νέαν δψιν τών πραγμάτων; 
Κανείς δέν ήμπορεΐ νά προβλέψη τίποτε. Τό Χόλλυ
γουντ παρουσιάζει πάντοτε τόσας εκπλήξεις...

’Εκ προηγουμένων 
Γ. Τσαντίλας 
Δ. Καλλιάφας 
Φόξ Φίλμ 

Άναστ. Τσαούτος

200.—
300.—
500.—
300.—

ΠΡΟΣ ΙΟΥΣ Φ1ΑΑΠΒΡΘΠ0ΥΣ_ ΗΙΜΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
Διά τόν έρανον τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος» 

υπέρ τοΰ άσθενοΰντος καί στερουμένου τών πάντων 
κ. Νικ. Φωκά, μας άπεστάλησαν τά κάτωθι ποσά :

Εισφορών Δρχ. 5.525.— 
Κόρινθος » 
β' εισφορά » 
Άθήναι » 
Βόλος » _
Τό δλον Δρχ. 6.825.—

Αί άνωτέρω είσφοραί άποστέλλονται είς τόν 
Άμαρουσίω (δάσος Μαγκουφάνας) διαμένοντα μετά 
τής συζύγου του άσθενή, έπί άποδείξει, τάς όποι
ας όποιας κρατοΰμεν είς τήν διάθεσιν παντός.

Πάσα εισφορά δέον ν’ άποστέλλεται έπ’ όνόματι 
τοΰ κ. Ήρ. Οικονόμου, διευθυντοΰ «Κινημ. Άστέρος», 
Σωκράτους 43.

έν

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΙ ΑΣΤΕΡΩΝ
Μαϊρη Μτράϊαν. “Αγαμος.. Έγεννήθη εις τήν Κορ- 

σικάνα τοΰ Τεξάς τάς 17 Φεβρουάριου 1913. (Βλέπε
τε είναι ή μόνη πού λέγει τήν άκριβή χρονολογίαν 
γεννήσεως, διότι δέν φοβείται άκόμη τόν πανδαμά- 
τορα χρόνον) Ανήκει είς τήν «Παραμάουντ». Τελευ- 
ταϊά της έργα : «Τραγούδι τού Αετού», «Γαλάζια 
σελήνη», «Hard to Handle».

Γουώρνεο Μπάξτερ. Σύζυγος τής Οΰΐνφρεντ Μπρύ- 
σον. Έγεννήθη είς τό Όχιο, στάς 29 Μαρτίου 18.., 
Άστήρ τής έταιρίας «Φόξ·. Πρωτηγωνίστησε τελευ. 
ταίως είς τά έργα: «42ος Δρόμος», τής «Βάρνερ»- 
• Μόνον χθές», «Έπικινδύνως δικός σας!».

Κλάρα Μπόου. Σύζυγος τοΰ Ρέξ Μπέλλ. Έγεννή
θη είς τό Μπροΰκλιν τής Νέας Ύόρκης τήν 29 ’Ιου
λίου 19... Μετά τό «Άγριοκόριτσο» καί τό «Χούπ-Λά» 
τής «Φόξ» δέν έλαβε μέρος είς άλλο φιλμ.

rNgxTonoiHsis
Καθίσταται γνωστόν πρός πάντας τους διεν&νντάς 

τών Κινηματογράφων τών επαρχιών και Ιδίως της 
Βορ. ‘Ελλάδος, δτι αί ταινίαι * Έκδίκησις Φανάτον», «εΣΓ 
πνργοδέσποίνα τοΰ λιβάνον» και τά ζονρνάλ ^Βαλκα
νικοί αγώνες» καί « Έπι&εώρησις τον τουρκικόν στρα
τόν υπό τον Κεμάλ», απασαι βωβαί, ενοικιάζονται λα- 
&ραίως παρά τοΰ κ. Κίμωνος Βλατά κατά τοΰ οποίον 
έπςδώσαμεν και σχετικήν μννησιν είς τόν κ. Εισαγ
γελέα.

Πας τρίτος κάτοχος μη δν καλής πίστεως κομιστής 
υποχρεοΰται νά τάς κράτηση είς χείράς τον και νά 
μάς ειδοποίηση άναμένων περαιτέρω οδηγίας μας.

ΠΑΞ ΦΙΛΜ _ 
‘Οδός Ενριπίδον 28 9Α&ήναι

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛ.ΟΥΝΤΑΙ είς τιμήν ευκαιρίας δέκα πέν

τε (15) ταινίαι βωβαί παλαιών παραγωγών, 
μέ πρωταγωνίστριας Μπερτίνι, Μαντξίνι κλπ. 
lx, 5—6 πράξεων είς καλήν κατάστασιν καί μέ 
πλήρες διαφημιστικόν υλικόν.

Πληροφορίαι είς τά γραφεία τοΰ «Κινημ. 
'Αστέρος», δπου δύιιαι πας ένδιαφερόμενος 
καί νά τάς ϊδη r

έν Άλεξαν- 
δρουπόλει ινηματογράφου «Ήλύ- 
σια» είς τόν όποιον έγκατεστάθησαν 
ήχητικά μηχανήματα τύπου Cine- 
Radio.



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΣΤΗΡ»

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΜΜ
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

Ζωηροτάτη ή κίνησις είς τούς κινηματογράφους 
τής πρωτευούσης κατά τό τελευταΐον δεκαπενθήμε
ρον. Παρετηρήθη δέ μία εξαιρετική κίνησις είς όλους 
σχεδόν τούς Κινηματογράφους καί άρκετά ικανοποι
ητική διά τάς νοσοΰσας έπιχειρήσεις, όφειλομένη 
δέ, όχι είς Τήν αλλαγήν τοΰ καιροΰ ό όποιος διετή- 
ρήθη σχεδόν θερινός, άλλά είς τήν προβολήν έκλε- 
κτών έργων.

ΟΟτω έξαιρετικήν έπιτυχίαν έσημείωσαν τά’ •Βα
σίλισσα Χριστίνα», τοΰ όποιου ή πςοβολή συνεχίζε
ται καί διά δευτέραν έβδομάδα_ είς τό 'Αττικόν, 
«Πριγκήπισσα τής Τσάρντας» τοΰ όποιου ή προβολή 
συνεχίζεται καί διά δευτέραν έβδομάδα είς τό 
Σπλέντιτ μόνον καί τρίτον «Ή δακτυλογράφος παν
τρεύεται», τό όποιον, προβληθέν συγχρόνως είς τούς 
Κινηματογράφους Παλλάς καί Πάν&εον διετηρήθη μό
νον έπί μίαν έβδομάδα.

Εννοείται δτι ή ποιότης τών μέχρι τής σήμερον 
προβληθεισών ταινιών, ή άπόδοσις αύτών άπό έμπο- 
ρικής άπόψεως ή αυξησις τής τιμής τών εισιτηρίων 
καί αί κυκλοφοροΰσαι εύρύτατα κρίσεις τοΰ κοινοΰ 
διά τήν άξίαν τών προβαλλομένων έργων, μάς παρου
σιάζουν καί πάλιν τήν εύκαιρίαν νά έπανέλθωμεν 
έπί τοΰ ούσιαστικωτέρου ζητήματος, οίον τό τής αύ- 
ξήσεως τής τιμής τοΰ εισιτηρίου, πράγμα τό όποιον 
έπέδρασεν, ώς προβλέψαμεν, δυσμενώς_έπί τής κινή- 
σεως τών Κινηματογράφων καί συνεπώς έπί τής τύ
χης αύτών.

'Ως θά έχουν ύπ’ δψιν των οί άναγνώσται μας, 
έκ τών μέχρι τής σήμερον δημοσιευθέντων καταλό
γων πραγματοποιηθέντων εισιτηρίων ένός έκάστου 
τών κεντρικών Κινηματογράφων καί τών προβληθει
σών είς αύτούς ταινιών, ή κίνησις εΐναι τόσον ήλατ- 
τωμένη έν συγκρίσει μέ τήν περυσινήν τής αύτής 
έποχής, ώστε νά δικαιολογή πλήρως τάς προβλέψεις 
μας, τάς δημοσιευθείσας είς τό ΰπ’ άρ. 16 τεΰχος 
τής 30 Σεπτεμβρίου τρέχ. έτους. Ή αυξησις τής τι
μής τών εισιτηρίων καί ή προβολή άναξίων, ώς έπί 
τό πλεΐστον, έργων, παρουσιάζουν άντίθετα άποτε- 
λέσματα έκείνων πού προέβλεπον οί έπιχειρηματίαι 
μας. Ό κόσμος τοΰ κινηματογράφου ήλάττωσε τάς 
καθημερινός του έπισκέψεις καί φροντίζει νά βεβαι- 
ωθή άπολύτως περί τής ποιότητος τοΰ έργου, πριν ή 
άποφασίση νά προμηθευθή τό είσιτήριόν τουΛ Τρα- 
νωτάτη άπόδειξις τούτου εΐναι καί ή κίνησις τής ,πα- 
ρελθούσης έβδομάδος κατά τήν όποιαν, έξετιμήθη- 
σαν ώς επρεπε, δύο μόνον έργα, ή «Βασίλισσα Χρι
στίνα» καί «'Η πριγκήπισσα τής Τσάρντας», τά όποια 
έσημείωσαν πολύ μεγάλην έμπορικότητα έν άντιθέσει 
μέ τά ύπόλοιπα. Ή δικαιολογία, έπομένως μερικών 
είσέτι αίσιοδόξων, οϊτινες έπιμένουν νά πιστεύουν, 
δτι λόγφ τοΰ καλοΰ καιροΰ ό κόσμος δέν προσέρ
χεται είς τούς Κινηματογράφους, κατέπεσεν έν δλη 
της τή μεγαλοπρεπεία. Διότι, πώς εΐναι δυνατόν νά 
γίνη πιστευτή μία τοιαύτη δικαιολογία, έφ’ δσον, 
τήν*  αύτήν έβδομάδα καί συνεπώς μέ τήν ιδίαν και
ρικήν κατάστασιν, εις μόνον Κινηματογράφος πραγ
ματοποιεί 4.000 εισιτήρια ήμερησίως, άλλος 200 μό
νον καί δύο άλλοι μέ έν καί τό αυτό έργον—κολοσ
σόν μόλις φθάνουν τά 2.000 εισιτήρια; Μήπως αύτό 
καί μόνον δέν εΐναι Ικανόν νά πείση τούς ένδιαφε- 
ρομένους δτι ή αυξησις τής τιμής τών εισιτηρίων 
καί ή προβολή κοινών ταινιών, συνετέλεσαν είς τό νά 
γίνη τό άθηναϊκόν κοινόν έξαιρετικά προσεκτικόν, 
προκειμένου νά διαθέση τάς οικονομίας του.

Κατά τάς δύο παρελθούσας έβδομάδας προεβλή
θησαν τά έξής νέα έργα εις τούς κατωτέρω κεντρι
κούς Κινηματογράφους α’. βιζιόν;

Παλλάς: 12—18 Νοεμβρίου «Ή δακτυλογράφος 
παντρεύεται» μέ τήν Μ. Γκλορύ, τόν Ζάν Μυρά καί 
τόν Άρμάν Μπερνάρ, συγχρόνως μέ τό «Πάνθεον» 
καί 19—25 ίδίου «Μασκαράτ».

’Αττικόν : 12-25 Νοεμβρίου, έπί 15 ημέρας συνε
χώς «Ή Βασίλισσα Χριστίνα» μέ τήν πραγματικήν 
βασίλισσαν τοΰ κινηματογράφου Γκρέτα Γκάρμπο.

Τιτάνια : 12—18 Νοεμβρίου καί συγχρόνως μέ τό 
«Σπλέντιτ», ή γνωστή όπερέττα τοΰ Κάλμαν «‘Η 
Πριγκήπισσα τής Τσάρντας» μέ τήν χαριτωμένην 
σουμπρέττα Μάρθα ’Έγκερτ καί 19—25 ίδίου ή κω
μωδία «Ρωμαϊκά σκάνδαλα» μέ τόν "Εντυ Κάντορ.

Σπλέντιτ: 12—25 Νοεμβρίου «Ή πριγκήπισσα 
τής Τσάρντας» μέ τήν Μάρθα ’Εγκερτ.

Πάνθεον: 12-18 Νοεμβρίου καί συγχρόνως μέ 
τό «Παλλάς», ή συνέχεια τοΰ «”Αν μέ θέλεις έλα 
σύ» »'Η δακτυλογράφος παντρεύεται» μέ τήν Μαρί 
Γκλορί καί Άρμάν Μπερνάρ καί 19—25 ίδίου «Ταρ- 
ζάν», ταινία ζούγκλας.

’Απόλλων: 12—18 Νοεμβρίου ·Χαρήτε τή ζωή 
σας» μέ τήν Ντόριτ Κράϊνσλερ καί 19—25 ίδίου 
«'Όταν ήμουν κατάσκοπος» μέ τόν Κόνρατ Φάϊτ.

Οίίφα Πάλας: Έκαμε έναρξιν τήν Δευτέραν 12 
Νοεμβρίου ώς δευτέρας βιζιόν Κινηματογράφος μέ 
τιμάς εισιτηρίων δρχ. 17 καί 12. Ώς πρώτον προε
βλήθη τό έργον «Πολωνέζικο ρομάντσο» μέ τόν 
Γοΰσταβ Φραΐλιχ. Τήν παρελθοΰσαν (δευτέραν) έβδο
μάδα προεβλήθη τό φίλμ «Άννυ καί Άννυ» μέ τήν 
Όντρα.

Έφέτος έν Άθήναις θά λειτουργήσουν, κατά 
πάσαν πιθανότητα μέχρι τών Χριστουγέννων, δύο 
νέοι Κινηματογράφοι.

Τό Σαλόν "Ιντεάλ άνεγειρόμενον ήδη υπό τής 
χήρας κ. Άναστ. Ν. Λαζάνη ένοικιασθέν καί ύπό 
τοΰ διευθυντοΰ τοΰ "Αττικόν κ. Δημ. Σκούρα καί τό 
άλλοτε Ρεγγίνα έπί τής όδοΰ Ίωνος ένοικιασθέν διά 
μίαν δεκαετίαν ύπό τοΰ κ. Γ. Κοσμίδη.

Τό Σαλόν Ίντεάλ, τό όποιον σημειωτέον γίνεται 
πολυτελέστατον, μέ 1500 περίπου θέσεις, θά λειτουρ- 
γήση, ώς μάς έβεραίωσεν ό κ. Σκούρας, ώς β' βιζιόν 
Κινηματογράφος—έννοεΐται δτι θά προβάλλονται τά 
καλύτερα έργα τής περιόδου—καί μέ τιμάς ίσως 12 
καί 17 δραχμών, θά έγκατασταθοΰν δέ καί ηχητικά 
μηχανήματα μάρκας Ούέστερν Έλέκτρικ.

Μέ λίγα λόγια, Κινηματογράφος πολυτελέστατος, 
μέ τά καλλίτερα ήχητικά μηχανήματα, μέ έκλεκτά 
έργα α' καί β' βιζιόν καί μέ τιμάς εισιτηρίων προ- 
σητάς είς πάντας.

Έπίσης ό κ. Κοσμίδης έτοιμάζει τήν Ρεγγίνα ή 
όποία πιθανώς νά μετωνομασθή είς Σινε Κοαμοπολΐτ 
μέ έγκαταστάσεις έπίπλων καινουργών καί μέ μηχα
νήματα ήχητικά τύπου Σινεμεκάνικα ή Κλάγκ Φίλμ.

***
Πληροφορούμεθα δτι, μελετάται, ύπό τών γνω

στών τούρκων κινηματογραφιστών άδελφών Ίπεκτσή, 
ή μεταφορά τών έν Κωνσταντινουπόλει ιδιοκτή
των στούντιο αύτών έν Άθήναις, διά τήν παραγωγήν 
έλληνικών ταινιών. Καθ’ ά δέ λέγεται, συνεβλήθη- 
σαν ήδη οί άδελφοί Ίπεκτσή μετά δύο έλλήνων κε
φαλαιούχων καί πολύ συντόμως θ’ άρχίση ή έν Άθή
ναις μεταφορά καί έγκατάστασις τών ήχητικών μηχα
νημάτων λήψεως, είς είδικώς άνεγερθησόμενον 
στούντιο, είς τό προάστειον Ψυχικό τών Άθηνών._

Έάν αί άνωτήρω πληροφορίαι μας είναι άληθεΐς, 
ό «Κινημ. Άστήρ» μέ ειλικρινή χαράν θά πανηγυ- 
ρίση τήν δημιουργίαν μιάς πραγματικής βιομηχανίας 

έλληνικών ταινιών πράγμα τό όποιον έγγυάται αύτή 
αυτή ή ποιότης τών ήχητικών μηχανημάτων— πρό
κειται περί μηχανημάτων λήψεως τύπου Klang Film 
—καί ή διάθεσις άρκετών χρηματικών κεφαλαίων.

Μάς παρεκάλεσαν πλεΐστοι ένδιαφερόμενοι νά 
διαβιβάσωμεν πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ Κινηματογρά
φου Παλλάς παράπονα, διά ζητήματα τά όποια δη- 
μίουργή, έν άγνοια της βέβαια, ό θυρωρός τοΰ έν 
λόγω Κινηματογράφου. Μαζί μέ τά παράπονα τών 
έν λόγω ένδιαφερομένων άπευθύνομεν πρός τήν 
διεύθυνσιν τοΰ Παλλάς καί τά . ίδικά μας τοιαΰτα, 
διότι παρέστημεν μάρτυρες τής άπρεποΰς στάσεως 
τοΰ έν λόγφ θυρωρού πρός άτομα τά όποια, λό
γφ τής θέσεώς των είναι υποχρεωμένα νά παρα
κολουθούν τάς Κινηματογραφικός παραστάσεις καί 
φυσικά μεταβαίνοντα έφοδιασμένα μέ πάν πρός 
τοϋτο διβαίωμα. Βεβαίως, δέν ζητοΰμεν άπό ένα θυ
ρωρόν δίπλωμα έπιστήμονος καί άνωτέρας κοινω
νικής μορφώσεως, άλλά τούλάχιστον στοιχειώδη 
άνατροφήν καί στοιχειώδεις γνώσεις τοΰ Νόμου τοΰ 
διέποντος τήν λειτουργίαν τών Κινηματογράφων.

‘Η έλλειψις δέ τοιούτων στοιχείων άπό ένα υπάλ
ληλον, τοΰ όποιου πάσα παρεκτροπή θά δυσαρε- 
στήση τυχόν καί πρόσωπα έκτιμώντα ιδιαιτέρως τήν 
διεύθυνσιν τοΰ έν λόγφ Κινηματογράφου, ζημιοΐ με- 
γάλως τήν έπιχείρησιν, πράγμα τό όποιον, έχομεν 
πάντα λόγον νά πιστεύομεν, δτι θά θελήση νά άπο- 
φύγη ή τόσον καλή διεύθυνσις τοΰ Κινηματογράφου 
Παλλάς.

***
Εντός τών προσεχών ήμερών φθάνει είς τήν 

πόλιν μας καί θά καταλήση είς τό Ξενοδοχεΐον τής 
Μεγάλης Βρεττανίας ό κ. Harry W. Leasim πληρε
ξούσιος διαχειριστής τής άμερικανικής κινημ. έται
ρίας Radio Pictures. Σκοπός τοΰ ταξειδίου τοΰ άνω
τέρω άντιπροσώπου τής Radio Pictures, εΐναι δπως 
έλθη εις ^διαπραγματεύσεις μετά τών έν Έλλάδι κι
νηματογραφιστών διά τήν διάθεσιν τών ταινιών της. 
Πρός τόν αύτόν σκοπόν ό κ. Leasim εύρισκόμενος 
ήδη έν Ρουμανία, θά έπισκεφθή τήν Βουλγαρίαν, 
Τουρκίαν, Γιουγκοσλαυΐαν, Αίγυπτον, Συρίαν, Πα
λαιστίνην, ’Ιταλίαν, Ελβετίαν καί Βέλγιον.

* * *
Κατά τύ παρελθόν δεκαπενθήμερον έπραγματοποιήθη- 

σαν ύπό τών προβληθεισών νέων ταινιών τά κατωτέρω 
δημοσιευόμενα εισιτήρια, κατά Κινηματογράφους.

Έβδομός 5 — 11 Νοεμβρίου 1934.

ΠΑΛΛΑΣ «Βιεννέζικα παραμύθια», Μ. Σνάϊντερ.
Δευτέρα 5 Νοεμβρίου Εισιτήρια 16«9
Τρίτη 6 » 1178
Τετάρτη 7 » » 1368
Πέμπτη 8 > » 1158
Παρασκευή 9 » » 811
Σάββατον 10 » > 1841
Κυριακή 11 » * 3099

Τό δλον » Τϊ.~
ΑΤΤΙΚΟΝ «Λιλιόμ»,, Σάρλ Μπουαγιέ.
Δευτέρα 5 Νοεμβρίου Εισιτήρια 2273
Τρίτη 6 » > 1583
Τετάρτη 7 » » 1213
Πέμπτη 8 > 989
Παρασκευή 9 > » 736
Σάββατον 10 » » 1072
Κυριακή 11 » » 2601

Τό δλον 10.467
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ΤΙΤΑΝΙΑ «Περιπλανώμενος ’Ιουδαίος» Κ. Φάϊντ.
Δευτέρα Νοεμβρίου Εισιτήρια 2095
Τρίτη 6 » » 2085
Τετάρτη 7 1968
Πέμπτη 8 » > 2025
Παρασκευή 9 > » 1458
Σάββατον 10 > > 2287
Κυριακή 11 » » 4024

Τό δλον » 15.942
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ξανθή Κατερινοΰλα», Λιάνε Χάϊντ.
Δευτέρα a Νοεμβρίου Εισιτήρια 537
Τρίτη 6 » » 751
Τετάρτη 7 > > 689
Πέμπτη 8 662
Παρασκευή 9 > » 528
Σάββατον 10 » » 942
Κυριακή 11 » χ 1589

Τό δλον » 5698
ΠΑΝΘΕΟΝ «Ζοσλέν ·, Σ. Φαινσιλμπέρ.
Δευτέρα Νοεμβρίου Εισιτήρια 961
Τρίτη 6 » » 1110
Τετάρτη 7 1120
Πέμπτη 8 » » 1048
Παρασκευή 9 988
Σάββατον 10 » » 1318
Κυριακή 11 » » 2689

Τό δλον » 9229
ΑΠΟΛΛΩΝ «Ό φωτογράφος τής αγάπης». Σ. Σακάλ.
Δευτέρα ο Νοεμβρίου . Εισιτήρια 320
Τρίτη 6 355
Τετάρτη 7 » » 349
Πέμπτη 8 » > 350
Παρασκευή 9 » > 322
Σάββατον 10 » > 500
Κυριακή 11 » » 1104

Τό δλον » 3300
Έβδομός 12—18 Νοεμβρίου 1934.

ΠΑΛΛΑΣ « Δακτυλογράφος παντρεύεται», Μ. Γκλορί.
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου Εισιτήρια 1622
Τρίτη 13 » » 1299
Τετάρτη 14 » » 1240
Πέμπτη 15 > » 984
Παρασκευή 16 » > 912
Σάββατον 17 1376
Κυριακή 18 » » 2497

Τό δλον 9.930
ΑΤΤΙΚΟΝ «Βασίλισσα Χριστίνα», Γκρ. Γκάρμπο.
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου Εισιτήρια 3747
Τρίτη 13 » > 4023
Τετάρτη 14 > » 4165
Πέμπτη 15 » » 3855
Παρασκευή 16 » > 3688
Σάββατον 17 » > 4373
Κυριακή 18 6834

Τό δλον 30.685
ΣΗΜ. Ή προβολή τής ταινίας «Βασίλισσα Χριστίνα»

συνεχίζεται καί διά δευτέραν έβδομάδα.
ΤΙΤΑΝΙΑ «Πριγκήπισσα τής Τσάρδας», Μ. Έγκερθ.
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου Εισιτήρια 2996
Τρίτη 13 » > 3188
Τετάρτη 14 Β » 8193
Πέμπτη 15 2945
Παρασκευή 16 » » 2512
Σάββατον 17 > » 3413
Κυριακή 18 > » 5494

Τό δλον » 23.741
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ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Πριγκήπισσα τής Τσάρδας», Μ Εγκερθ.
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου Εισιτήρια 1441
Τρίτη 13 » » 1697
Τετάρτη 14 » » 1809
Πέμπτη 15 1628
Παρασκευή 16 1297
Σάββατον 17 » > 2166
Κυριακή 18

Τό δλον »
3685

13.723
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα εί. τό

«Τιτάνια» ύπό τοϋ αύιοΰ έργου .................... 23,741
Σύνολον Εισιτηρίων 37.464

ΣΗΜ. ΤΙ προβολή τής ταινίας «Πριγκήπισσα τής Τσάρ- 
ντας» συνεχίζεται διά β' έβδομάδα είς τό «Σπλέντιτ»,

ΠΑΝΘΕΩΝ «Δάκτυλογράφος παντρεύεται», Μ. Γκλορί.
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου Εισιτήρια 862
Τρίτη 13 » » 859
Τετάρτη 14 » » 829
Πέμπτη 15 » » 669
Παρασκευή 16 » » 632
Σάββατον 17 » » 810
Κυριακή 18 » » 1650

Τό δλον » 6.725
ΕΙσιτήρια πραγματοποιηθέντα είς τό

«Παλλάς» ύπό τοΰ αυτού έργου........................... 9930
Σύνολον εισιτηρίων 16.205

ΑΠΟΛΛΩΝ «Χαρήτε τή ζωή σας», Δωρ. Κράΐσλερ.
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου Εισιτήρια 40
Τρίτη 13 » » 100
Τετάρτη 14 » » 144
Πέμπτη 15 » » 244
Παρασκευή 16 » » 320
Σάββατον 17 » » 437
Κυριακή 18 » » 923

Τό δλον » 2208

1Η ΚΜ ΤΩΝ EHiP w
taj_____  ___________ . _ ills

Πειραιεύς
Κάπιτολ: Προεβλήθησαν τά έργα «Λιλιόμ» μέ τόν 

Σάρλ Μπουαγιέ καί «Μιά χριστουγεννιάτικη βραδυά» μέ 
τόν Άνρύ Γκαρα καί τήν Λεμονιέ.

Χάϊ-Αάΐφ : Προεβλήθησαν τά έργα «Ζοσλέν» μέ τόν 
Φαινσιλμπέρ καί «‘Η δακτυλογράφος παντρεύεται» μέ τήν 
Μαρί Γκλορί καί τούς Ζάν Μυρά καί Άρμάν Μπερνάρ.

Σπλέντιτ: Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό περιπλανώμε- 
νος ’Ιουδαίος» μέ τόν Κόνρατ Φάϊντ καί «Τό μυστικόν 
τών Βοροντσέφ» μέ τήν Μπρ. Χίλμ.
Θεσσαλονίκη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Στή μέθη ένός βιεν
νέζικου βιολιού», «‘Ο άνδρας ποΰ κάθε μιά ποθεί» καί 
«Ή βασσίλισσα Χριστίνα» μέ πρωτοφανή έπιτυχίαν.

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μαρς τών Οΰσ- 
σάρων», «Φρασκουΐτα» καί «Τό μυστικόν τών Βοροντσέφ».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κορίτσι μιας 
νύχτας», «’Άννυ καί Άννυ» καί «S. Ο. S. παγόβουνα·.

Πατέ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Στό περιθώρ ο τής 
ζωής», «Μιά Χριστουγεννιάτικη βραδυά» καί «Πολισινέλ».

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπό τήν σκιάν 
τής παγόδας», «Ξανθή ’Αφροδίτη», «Ναγκάνα» καί «‘Υπό 
τόν ήλιον τής Σαχάρας».

Άλκαξάρ. Προεβλήθησαν «Ό γυιός τής μαιτρέσσας 
μου», «Ξανθή Αφροδίτη» καί «Νινόν»

Πάνϋ·εον. «Σερενάτα Σοΰμπερτ», «Ή δίκη τοΰ λοχα· 

ου Γκρίσσα», «Ταρζάν», «‘Ο άνθρωπος χωρίς όνομα», 
«Καζανόβα» καί «Ροβινσών Κροϋσσος».

'Αττικόν. «Στά καταγώγια τοϋ Λονδίνου», «Σήμα κιν
δύνου», «Ή κόκκινη σκιά», «Μυστηριώδης φωνή», «Τρελ- 
λός γιά κίνδυνο», «Φοβερός κύκλος», «Ή γυναίκα τής 
ταβέρνας», «Χίλιες καί δύο νύχτες», «Τό νεαρό παλλη- 
κάρι», «Ό εΰ'θυμος ιππότη:», «Οί εκδρομείς τβΰ βυθοΰ», 
«Μαύρη σκιά», «Ύπό τόν ήλιο τής Σαχάρας», «Ματωμέ
νες χειροπέδες», «Ό αστραπιαίος εκδικητής», «Ντουω- 
μόν» καί «Μυστηριώδης αράχνη».

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σπήτι στά σύνο
ρα», «Ή γυναίκα στό βολάν», «Τά θηρία τής Ζούγκλας» 
καί «Σερενάτα Σοΰμπερτ».

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή σερενάτα 
Σοΰμπερτ», «Πάπρικα», «Αικατερίνη τής Ρωσσίας» καί 
«Ταρζάν».

'Εθνικόν. Προεβλήθησαν «Οί Τρεις σωματοφύλακες», 
«Σουζάν Λενόξ», «Τό πουλί τοΰ παραδείσου» καί «Ό δι
πλωμάτης τΛν γυναικών».
Πάτραι

Ίντεάλ : Προεβλήθησαν τά φίλμ «Δεσποινίς παραμύ
θια Χόφμαν», «Ό Βασιλεύς τής αρένας», «Νύχτες στό 
Βόσπορο», τό Ζουρνάλ τής κηδείας τοΰ Αλεξάνδρου τής 
Σερβίας, «Τήν άγάπη πρέπει νά τή τοιώθης» καί «Τό 
παιδί τοΰ καρναβαλιού».

Πάνϋ·εον (αϊ&ουσα). Προεβλήθησαν «Ή πυργοδέ- 
σποινα τοΰ Λιβάνου», «Μέ τή μάσκα τοΰ άλλου», «Νύχτες 
στό Βόσπορο» καί «Δύσκολος Δρόμος».

Πάνϋ-εον (Ταράτσα}. Προεβλήθησαν τά φίλμ <Θυελ- 
λώδης σωτήρ», «ΟΙ τυχοδιώκται» καί «Ό βασιλεύς Τής 
αρένας». Άνδριόπουλος
Χαλκίς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ευτυχία γιά μιά 
νύχτα», >Δυό καρδιές ευτυχισμένες», «Ή γυναίκα μέ τό 
σέξ-άπήλ» μέ τήν Φρ. Γκάαλ, ««Θα γίνης δούκισσα», «Αί 
δύο όρφαναί«, «Τό γεράκι» μέ αποτυχίαν λόγφ τελείας 
καταστροφής τής ταινίας, »Ύπό ψευδή σημαίαν», «Τιτά
νες τοΰ άέρος» καί «Θεόδωρος καί Σια» μέ τόλ Ρεμοΰ 
καί τόν Άλμπέρ Πρεζάν.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Λευκή ’Αδελφή», 
«Πλωτή νήσος άρ. 1 δέν άπαντά», «Τραγοΰδι τής άνοί- 
ξεως», «Έπανάστασις θηρίων», «Φρά Διάβολο» καί «Μέσ’ 
τήν άγκαλιά του». Ενριπος.
Βόλος

' Αχίλλειον. Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά έργα «Ό 
κύριος Άλμπέρ«, Τό ονειρώδες βάλς», «Καλό ταξεϊδι 
Μόνικα·, «Τό άστρον τής Βαλέντσια» καί τό ζουρνάλ 
τής άφίξεως έν Άθήναις τής Μπριγκίττε Χέλμ.

Ν ’Ιωνίας. Προεβλήθησαν τά έργα «Νό,.νό, Νανέτ», 
«Μπροστά στό θάνατο·, «Τί φαινόμενον» μέ τόν Χαρ. 
Λόϋδ καί «Ό στρατηγός Κράκ« Παπαβασιλείον, 
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Άναχωρήσαντος τοΰ θιάσου Ρούσσου, προε
βλήθησαν τά έργα «Ό έρως κάνει μόδα», ή δολοφονία 
τοΰ ’Αλεξάνδρου, -Φρειδερίκη» μέ τήν Μαίντη Κρίστιανς 
καί «Ή άδυναμία μου» μέ τήν Χάρβεϋ.

’Από τής προσεχούς εβδομάδας άρχεται ή συνεργασία 
μετά τής 'Ελλ. Κινημ. Ένώσεως- "Ηδη έγκαθιστά μηχα
νήματα Κλάγκ, θά κάμη δέ έναρξιν μέ τό έργον -Νινόν».

Πάνϋ·εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ύπό ψευδή ση
μαίαν·, -Ό δόντωρ Τζαίκυλ·, «’Αρσέν Λουπέν», «Ό κομ
μωτής τών κυριών», τό ζουρνάλ τής δολοφονίας τοΰ ’Αλε
ξάνδρου, «‘Η μάσκα τοΰ Φοΰ Μαντσοΰ», «Φρά Διάδολο», 
«Οί τιτάνες τού άέρος» καί «Τό λυκόφως τών τσάρων». 
Τήν προσεχή έβδομάδα «’Ανοιξιάτικα τραγούδια», «Έξτάζ» 
«’Ονειρώδες βάλς» κ.ά. Σωφρονιάδης

Σημείωσις *·Κινημ.  ’Αστέρας* . —Επειδή καθυστερούν 
πλεΐσται άνταποκρίσεις έκ τών Επαρχιών, θά δημοσιευ- 
θοϋν είς τό προσεχές τεύχος.

urn ■ φιλμ κ£ η Ε.
γεν. διευθυντής ΔΗΜ. Α. ΓΑΖΙΑΔΗΣ 
ΑΘΗΝΑΙ - Μητροπόλίως 1

Τηλεφ. 21.239
Τηλ.Δσις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΜ - ΑΘΗΝΑΙ 
ΙΙαραγωγη και έκμετάλλευσις 
‘Ελληνικών κινηματογραφι
κών έργων καί ζουρνάλ, Βιο
μηχανικών, διαφημιστικών, 
τουριστικών και εκπαιδευτι

κών ταινιών κτλ.
I Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ

A- Κ Ε
Ξ - ΦΙΛΜ 
(ΕΛΛΑΣ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙ 
ΓΡΑΦΕΙ*  : ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 

(ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΟΛΥΔΟΡΟΠΟΥΛΟΥ)

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ “ΦΟΞΦΙΛΜ,, 

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 22-654

Κ.ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ&Σ1*
Κ ινη ματογραφ ικαί 

Ταινίαι 
τής παγκοσμίου 

παραγωγής
UPBOYNA ΠΡΟΒΟΛΗΣ OAQN ΤΟΝ ΑΙΑΣΤΑΣΕΟΝ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18

-ΑΘΗΝΑΙ-

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΦΙΛΜ

Γ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & Σ"
’Οδός Σωκράτους 43 

1ος όροφος — άριθ. 2
ΑΘΗΝΑΙ

Μηχαναί προβολής 
Μηχ)ματα όμιλοΰντος Cl)i£ RADIO 
ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

δλων τών διαστάσεων.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ :

"ανζερβοζ:,.

Έκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου 
παραγωγής.

Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μάους.

Κ.νηματογραφικαί 
Μηχαναί - ’Εξαρτήματα

Γενικοί Αντιπρόσωποι
I. ΙΩΑΝΝΟΥ & Α. ΜΑΛΛΗΣ

Πατησίων 99—Τηλ. 80-684
ΑΘΗΝΑΙ

CI ΝΕ RADIO
Μηχανήματα

Όμιλοΰντος Κινηματογράφου 
Τά μόνα έφάμιλλα τών 

Ευρωπαϊκών
’Ενοικιάσεις — Πωλήσεις

AGHNAI
Στοά Φέξη άρ. 52 Α' Όροφος

ΚΩΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ
Πανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ
ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΗΣΙΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

’Αντιπροσωπεία 
ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
τής Έταιρίας ΛΩΡΑΙΝ-ΠΑΡΙ

Π Α Ξ ΦΙΛΜ
ΑΘΗΝΑΙ

28 'Οδός Εΰριπίδου 28
Τηλ. Διεύθ. «Μαιζοξενάτο»
Πωλήσεις, ενοικιάσεις κ«ί 

Παρακαταθήκη Κινημ.Ταινιών 
Δράματα, Κωμωδίαι, ’Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόϋς, Μουσικαί 
Ούβερτοΰραι καί Μίκυ Μάους

ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ
Ε Μ Μ. ΚΥΡΙΛΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ. 18

Α Γ Ο Ρ A I 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 

Ειδική δργάνωσις διά τήν 
Κεντρώαν ’Ασίαν και ’Α

φρικήν.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :
ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΙΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3

WEBSTER CHICAGO
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ 

ΗΧΗΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΌΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΖΛΡΛΗί 
ΣΤΑΔΙΟΥ 60δ - ΑΘΗΝΑΙ 

ΤΗΛ. Δ)ΣΙΣ : “ΧΡΙΣΤΑΞΑΡ,, 
Άριθ. Τηλεφώνου 26.845

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝ IKON ΕΡΓαΣΤΗΡΙΟΝ 

ΰ Η /ν\. ΠΟΝΤΙΚΗ 
ΑΘΗΝΑΙ

rAQOSTQNOS ΛΡ. 8 C1h πάροδος Οδ. πατησιών)

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΝΕΟΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ 
ΠΟΛΕΩΣ, ΑΝΕΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Ειδική κατασκευή μηχανημάτων διό θερινούς καί 
χειμερινούς κινηματογράφους.

Κατασκευαί—Έπισκευαί— Μετατροπαί.

Χώρος πρός διά&εσιν 
AT έκάσιην δηιιοαίεναιν 

Δρχ. 50.— 
ΈτηαΙως προπληρωτέα 

Δρχ. 750 —

Α. Ε. Κ. Ε.
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΩΝΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ και γλαδςτωνος 1

ΑΘΗΝΟΙ
Τηλεγρ. Διεύθυνσις: “PSTKO,, — Άριθ. Τηλεφ. 24.339

Γενικοί ’Αντιπρόσωποι 
τών ηχητικών μηχανημάτων
PHILIPS CINE SONOR

(Φίλιπς Σινέ Σονόρ) 
ΔΙΑΡΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ καί ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ

Τμήμα Έκμεταλλεΰσεως 
Κινηματογραφικών ταινιών 

τής παγκοσμίου 
παραγωγής.

ΚΙΜΜΙΚΗ ΠΑΡΛΓΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Κ. & Μ Α ΓΑΖΙΑΔΗ 
"κοςμοπολιταν - ΦΙΛΜ κο ,, 

ΑΘΗΝΑΙ - ΣΤΑΔΙΟΥ 48
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ : 23-544

ΤΗΛ)Μ*ΤΑ:  “ΚΟΣΜΟΦΙΛΜ-ΑΘΗΝΑι, 

Παραγωγή ‘Ελληνικών Κινημ) 
κών "Εργων καί Ζουρνάλ, Βιο
μηχανικοί- Διαφημιστικοί- Του
ριστικοί καί Εγκυκλοπαιδικοί 
Ταινίαι. (Μετά τάς εργασίμους 
ώρας τηλεφωνείτε: 23-754).



ΜΟ ΤΙEPH ΤΙ! 1EUETIPIM!
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Σκηνοθεσία: ΕΝΤΜΟΝ ΓΚΟΥΛΝΤΙΝΓΚ

ΠΡοΤΑΓθΝΙΞΤΑΙ

ΝΘΡ/ΛΑ XHPCP
ΡΘ/ΛΠΕΡ /ΛΘΝΤΓΚΘ/ΛΕΡΥ
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