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ΑΙ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΞΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ A ΒΙΖΙΟΝ
ΕΙΞ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗ/ΛΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΑΘΗΝ9Ν 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1933-1934
ΠΟΣΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΝ ΕΚΑΣΤΗ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

1. Σερενάτα Σοΰμπερτ
2. Ο  Άρχισιδηρουργός*
3. Δύο Όρφαναί
4. Σημεϊον Σταυρού
5, Νινόν
6. Γλυκά φιλιά Βερόνικα
7. Τραγούδι τοΰ Νείλου
8. Κίνκ Κόγκ
9. Σαγγάϊ ’Εξπρές

10. Π. Ν. 1 δέν άπαντα
11. Γκράντ Ότέλ
12. Μαρς Ρακότσυ
13. Καβαλκάτ
14. "Ανθρωπος μέ τήν Ισπανό
15. Χαλύβδινοι ’Αετοί
16 ’Εγώ καί ή αύτοκράτειρα
17· Τσάρεβιτς
18. Μιά ώρα κοντά σου
19. 1002 νύχτες
20. Γυμνός σάν τό σκουλίκι
21. Η  αδελφή μου καί έγώ*
22. "Οταν ξυπνά τό παρελθόν
23. Κατάσκοπος έπί τό έργον
24 Διαγωγή μηδέν
25. Φρανκενστάϊν
26. Νύχτες στό Βόσπορο
27. Μικρούλα στό τραίνο
28. Λιμπελάϊ
29. Φού Μσ.ντσού
30. Ζωζέτ ή γυναϊκά .μου
31. Κύματα Βοσπόρου
32. Γά χείλη μου προδίδουν
33. Πουλί τοΰ παραδείσ >υ
34. ’Ονειρώδες βάλς
35. Κορίτσι Συντάγματος
36. Τό βάλς πού δέν ξεχνιέται
37. Ξύπνημα αμαρτωλής
38. Χαραυγή
39. 'Υγρός τάφος
40. Τό γύρισμα αρχίζει
41. Πές μου ποιά είσαι
42. Φρειδερίκη
43. Θεόδωρος καί Σια
44. Ό πόλεμος τοΰ βάλς
45. Μέσα στήν άγγαλιά του
46. ‘Υποβρύχιο μέτωπο

Ε.Κ.Ε.
Ε.Κ.Ε.

Άν.Κιν.Έταιρία 
Ε.Κ.Ε.

Μέτρο Φίλμς 
Κ. Άστεριάδη 
Άν. Κιν.Έταιρία 

Ε.Κ.Ε.
Μέτρο Φίλμς 

Ε.Κ.Ε.
Φόξ Φίλμ 

Άμολ.Βουλγαρ.
Α. Ζερβού 

Ε.Κ.Ε.

’Αν. Κιν. Έταιρία 
Άμολ.Βουλγαρ.

Ε.Κ.Ε.
Ε.Κ Ε,

Μέτρο Φίλμς 
Ε.Κ.Ε.

Α. Ζερβού 
Α Ε.Κ.Ε, 

Ε.Κ Ε.
Άν. Κιν*  Εταιρία 

Ε.Κ.Ε
Μέτοο Φίλμς 

Α. Ε.Κ.Ε '
Άμολ. Βουλγαρ.
Φόξ Φίλμ 
Μέτρο Φίλμς 
Άν. Κιν.'Εταιρία 
Άμολ.-Βουλγαρ. 
Α. Ζερβού

Άμολ. —Βουλγαρ.
Ε.Κ Ε.

Μέτρο Φίλμς 
’ Αν.Κιν.Εται ρίσ 
Άμολ.-Βουλγαρ.

Α.Ζερβού 
Ε.Κ.Ε.

Μέτρο Φίλμς 
Άμολ.-Βουλγαρ.

67.568 
50.747 
46.101
43.230 
29.630 
25.630 
25-002 
24 617 
23.519 
22.960 
22.098 
21.701
22,032 
21.543
20.720, 
20.600 
20.532 
19.765 
19.726 
19 421
18.244 
19 393 
18.386 
17.780 
17.059 
17.014 
16.912 
16 504 
16.182

J16.064 
15.907
15 700 
15.275 
14.810 
14 659 
14.489 
13 926 
14.242 
14.1’8 
14.086 
13.004 
12.316 
12.975 
12.957 
12.552 
12.333

47. Αύτοκρατορικό βάλς Άν Κιν.'Εταιρία 12 254
48. Τρελλή Λόλα Ε.Κ.Ε. 11.711
49. Τό Γεράκι Άμολ.-Βουλγαρ. 12.229
50. Δίς Ροκοκό » 12.190
51. Δίς Παραμύθια Χόφμαν Ε.Κ.Ε. 12.129
52 Δόκτωρ Τζαίκυλ Άν.Κιν.Έταιρία 12.093
53. Δύσκολη στιγμή Μέτρο Φίλμς 11.795
54 Έοως μέ μοτοσυκλέττα Άμολ—Βουλγαρ. 10.989
55 Σκάνδαλον Βουδαπέστης Άμολ.-Βουλγαρ. 11.672
56. Κεφάλι ενός ανθρώπου » 11.611
57. Ά’πό γέφυραν στενά,γμών Ε Κ Ε. 10.112
58. Σέρλοκ Χόλμς Φόξ Φίλμ 11.371
59. Είναι χαριτωμένος Άν Κιν.Έταιρία 11,155
60- Γυιός τής μετραίσσας μου Άν. Κιν. Έταιρία 9.835
61. Ό άνθρωπος ποΰ σκότωσα » 11.153
62. Μιά γυναίκα πειρασμός Μέτρο Φίλμς 11.031
63. Μπαροΰ Άμολ.-Βουλαγ. 10.561
64. Σκιαί ήμικόσμου Α. Ζερβού 10.560
65. Ό Άρχιατσίγγανος Φόξ Φίλμ 10 239
66 'Ένα κορίτσι πού δέν ξεχνιέται ’Άν.Κιν.Έταιρία 10.012
67. Θτ. γίνης δούκισσα > 9.911
68. Γυναίκα, χαμόγελο, ζωή Ε.Κ. Ε. 9.838
69. Ναγγάνα Α.Ε.Κ.Ε 9 690
70. Άπηγορευμένη αγάπη Α. Ζερβού 9.549
71. “Ιχνη πάνω στό χιόνι 9.307
72. Ωραία περιπέτεια Ε.Κ.Ε. 9.215
73. "Αστρο τής Βαλέντσια 9.205
74. Σαιζόν στό Κάιρο » 9.138
75. Νύχτες Σαγγάϊ Κ. Σουλίδη 8.663
76. "Ενας απρόσκλητος ξένος Ε.Κ.Ε. 8.391
77. 'Όταν δ έρως κάνει μόδα » 8.059
78. Ρομάντζο μιας νύχτας » 7.972
79. Γάμος περιωρισμένης ευθύνης Άμολ. Βουλγαρ. 

Φόξ Φίλμ
7.896

80. Μητέρα 5.560
81. Μανωλέσκου Ε Κ.Ε. 7.792
82. "Ενα τραγούδι γυρίζει κόσμο Ε Κ.Ε. 5.069
83 Καράβι αμαρτίας Α. Ζερβού 4 949
84. Ό Μπάστερ έλλη'ΐστής Μέτοο Φίλμς 7.687
85. Γσάρντας Ε.Κ.Ε. 6.969
86. Μαύρος ούσσάρος > 6.923
87. 28 ήμέραι τής Κλαιρέττης Τ. Σπυρίδη 6.331
88. Μυστικόν πού καίει Ε.Κ.Ε. 5.959
89. Ααχεϊον διαβόλου Φόί Φίλμ 5.836
90. Φωνή χωρίς πρόσωπο Α.Ε.Κ.Ε. 5.796
91. Μικρό λα καλώς ήλθες Ε.Κ.Ε 5.543
92. Τοτό > 5.305
93. ΚΓ εμένα ποιος θά μέ φιλήση Λ. Ζερβού 4.503
94. Πλοίαρχος Κορβέττας Ε.Κ.Ε. 3.316
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01 ” ΑΣΤΕΡΕΣ,, ΠΟΥ ΜΕΣΟΥΡΑΝΟΥΝ

Ποιος θά ιφαντάζετο δτι ή αγγλικής καταγωγής μ„· 
κροΰλα πού εγκαθίστατο στή Γερμανία ένα μήνα πρό τοΰ 
μεγάλου πολέμου τοΰ 1914, θά έξελίσσετο είς ένα άπό 
τούς δημοφιλέστερους κινηματογραφικού, ύστερος κατά 
τήν τελευταίαν δεκαετίαν ;

Ή μικρούλα αυτή ήταν ή Λίλιαν Χάρβεϋ καί τήν έξέ- 
λιξίντης άσφαλώς δέν τήν έφαντάζετο ούτε αυτή, ούτε ό 
βιεννέζος ρεζισέρ Ρόμπερ Λάντ, ποΰ άιεκάλυψε πρώτος τό 
ταλέντο της. Τήν είδε ένα βράδυ νά χορεύη εις έια βα
ριετέ τής Βιέννης, καί τήν αγκαζάρισε γιά νά παίξη είς 
τήν ταινίαν ή «Κατάρα». Ή ταινία αυτή δέν κατέστη 
δυνατόν νά π ιοβληθή σέ κανένα μεγάλο κινηματογράφο 
τής Βιέννης ή τοΰ Βερολίνου. Προεβάλλετο στήν τύχ> , 
πότε στον ένα καί πότε στόν άλλο κινηματογράφο χωρίς 
κανείς νά τυφλωθή άπό τήν ακτινοβολία τοΰ νέου ήλιου 
πού άνέτελλεν είς τό κινηματογραφικόν στερέωμα. 'Η ται
νία έπέρασεν άπαρατήρητος καί μαζύ μ’ αύτήν καί ή Λί
λιαν Χάρβεϋ. Δυό χρόνια άκόμη ή Χάρβιϋ έχόρευεν είς 
διάφορα θέατρα, ώς τήν ημέρα, πού είς τήν είσοδον ένός 
θεάτρου τής Φρ νγκφοΰρίης είδε τήν φωτογραφίαν της δ 
Ριχ, "ί ίχμπεργ. ’Αμέσως τήν προσέλαβεν είς άντικατάστα- 
σιν τής Λή ΙΙάρρυ, πού τήν εποχήν εκείνην έμελετοΰσε νά 
έγκαταλείψη’τόν σύζυγον καί ρεζισέρ της..,.

Γιά μερικές εβδομάδες άκόμη, δεσμευμένη έκ τοΰ 
συμβολαίου της ή Λίλιαν Χάρβεϋ, έχόρευεν ώς μέλος τοΰ 
θιάσου επιθεωρήσεων, μέ τόν οποίον είχε διασχίσει τήν 
μισή σχεδόν Ευρώπη. Καί άφοϋ έληξε τό συμβόλαιόν της, 
άγκαζ'ρεται άπό τόν “Αϊχμπεργ καί παίζει μετά τήν 
«Κατάραν», τό μοναδικόν δράμα τής ζωής της: «Οί έρω
τες τής Χέλλα φόν Γκίλσ.ο. Καί άπό ταινίας είς ταινίαν 
ή μικρά χορεύτρια άνήρχετο ολοένα υψηλότερα εις τήν 
δύσκολον κλίμακα τής δόξης καί ή κινηματογραφική δόξα 
της καθιερώνειο είς δλην τήν Εΰρώπην, δπου προεβιίλ- 
λοντο γερμανικοί ταινίαι.

Ή Λίλιαν Χάρβεϋ—καί αύτό είναι τό πραγματικόν της 
οικογενειακόν όνομα, καί όχι ψευδώνυμον—ήμπορέϊ νά 
είναι αγγλική: καταγωγής, άλλ’ ώς ηθοποιός τοΰ κινημα
τογράφου, ώ; καλλιτέχνις ανήκει εί; τήν Γερμανίαν, έστω 
καί άν τήν έγκατέλειψε χάριν τοΰ Χόλλυγ υντ. Είς τήν 
Γερμαν.αν δπου, ώς άναφέραμεν, έφοασεν ένα μήνα πρό 
τοΰ πανευρωπαϊκού πολέμου, ουνεπλήρωσε τάς τποι δάς 
της φοιτήσασα είς άνώιατον σχολεϊον Άλλ’ αί εγκύκλιοι 
σπουδαί της δέν τήν ήιιπόδιζαν νά πέρνη μαθήματα χοροΰ 
καί νά άστή αι ώς μπαλερίνα · ίς τήν χορευτικήν σχολήν 
τής Μαίρη Τσίμμιρμο·, πού τότε εύρίσκετο είς τόν καλό- 
φώνα τής δόξης της.

Είς τή» χορευτικήν σχολήν άνεγνωρίοθη γρήγορα τό 
εξαιρετικόν χορευτικόν της τάλαντον καί τήν συνεβούλευσαν 
νά γίνη χορεύτρια. Διά νά τήν ενθαρρύνουν τήν πήραν ώς 
σολίστα είς μίαν μεγάλην χορευτικήν περιοδείαν, δχι μό- 
μον άνά. τάς μεγάλος πόλεις τής Γερμανίας, άλλά καί είς 
Πράγαν, Βιέννην Βουδαπέστην κ.α

Ό Ρόμπερ Λάντ, ό πρώτος μυήσας τήν Χάρβεϋ είς 
τόν Κινηματογράφον διά τής άναφερ θείσης ταινίας ή 
«Κατάρα», εύχαρίσ-μτς διηγείται καί σήμερα άκόμη, πώς 
έκ τής άναγνώσεως ευμενών τινων κριτικών είχε κινηθή 
τό ένδιαφέρον του, πώς πήγε νά τήν ίδή είς τήν Έπιθεώ-

'Ολόκληρος ή σταδιοδρομία τής άγαττημένης μας βεντέττας
ρησιν «Βιέννη, πρεσοχή!» είς τήν οποίαν έχόρευε καί πώς 
χωρίς νά ύποβάλη τήν Λίλιαν ούτε καν είς δοκιμήν, εν
θουσιασμένος άπό τήν νέαν καλλιτέχνιδα πού είχε μέσα 
της τύ «Ιερόν πΰρ», τής έκαμε προτάσ.ις καί έκλεισε μαζύ 
της σϋμβόλαιον διά νά ύποδυθή ένα τραγικόν ρόλον.

Οί πρώτοι κινηματογραφικοί θρίαμβοι ήρχισαν γιά τήν 
Λίλιαν Χάρβεϋ μέ τάς ταινίας πού «γύρισε» μέ τόν "Α’ι'χ- 
μπεργ. Τό 1927 έθριάμβευεν είς τήν ταινίαν «Μπαμπάς 
μέ τύ στανιό». Πρό τής ταινίας αυτής είς τό φίλμ «’Αγνή 
Σουζάνα-, είχεν έμφανισθή διά πρώτην φοράν μαζύ μέ 
τήν Χάρβεϋ δ Βίλλυ Φρίτς, χωρίς τότε κανείς τους νά 
φαντάζεται πόσον στενά έπέπρτοτο νά συνεργασθοΰν μελ- 
λοντικώς είς τόν κινηματογράφον. Δέον νά σημειωθή δτι, 
άπό τούς πρώτους ρόλους της ή Λίλιαν Χάρβεϋ, ή πρω
ταγωνίστρια π ύ θαυμάζουν σήμερα εκατομμύρια άνθρω
ποι άμφοτέρων τών φύλων, τούς ύπεδύθη σχεδόν ώς παιδί, 
εί; τρόπον ώστε νά περιττεύη νά λεχθή δτι, άν σήμερα 
είνε ώριμον πλέον τό ταλέντο της, ή ιδία κάθε άλλο είναι 
άκόμη παρά ώριμο; γυνιΐκα. Είναι άκόμη νέα... Παρ’ δ- 
λας τάς φήμας πού έκυκλοφόρησαν, ή Λίλιαν Χάρβεϋ καί 
ό Βίλλυ Φρίτς, οϋίε άρραβωνιασμένοι είναι, ούτε νυμφευ
μένοι. Απλώς, ύστερα άπό τόσων έτών συνεργασία» είναι 
δύο καλοί φίλοι καί ή φιλία των διατηρείται κ·'ί μετά τήν 
άναχώρησιν τής Χάρβεϋ είς Χόλλυγουντ, δπου ώς κυριώ- 
τερονπαρτνέρ της είς τά φιλμ πού «έγύρισε» καί θά «γυ- 
ρίση· διά λογαριασμόν τής μεγάλης αμερικανικής εταιρίας 
Φόξ Φίλμ, θά έχη τόν γνωστόν γάλλον ήθοποιόν τοΰ κι
νηματογράφου ΆνρύΓκαρα.

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΕ
Ή εταιρία τών «Ηνωμένων Καλλιτεχνών , αναγγέλλει 

οτι τό προσεχές φίλμ τής “Αννα Στέν θά είναι ή «Άνά· 
στάσις» τοΰ Τολστόϊ. Ή έκλογή τοΰ έργου τούτου προ- 
καλεϊ κατάκληξιν διότι έκινηματογραφήθη ήδη τρις μόνον 
είς τήν Αμερικήν καί είναι πρόσφατος άκόμη ή τελευ
ταία έκδοσις τής «Ούνίβερσαλ» μέ τήν Λουπε Βελέζ καί 
τόν Τζών Μπόλς. Ή πρώτη έκδοσις έγένετο τό 1918 
ύπό τής Παραμάουντ,ή δεύτερα τό 1929 ύπό τών ’Ηνωμέ
νων Καλλιτεχνών μέ τήν Ντολορές ντέλ Ρίο καί τόν Ρόντ 
Λα Ρόκ καί τρίτη είναι ή προαναφερθεϊσα μέ τήν Λουπέ 
Βελέζ, δ όποία «έγυρίοθη» τό 1931. Τό περίεργον είναι 
δτι ή τελευταία αύτή έκδοσις, πολύ καλή καί μέ δημοφι
λείς ήθοποιούς δέν έσημείωσεν επιτυχίαν. Οί κινηματο
γραφικοί κύκλοι άποροΰν λοιπόν, δικαίως, διατί οί «’Ηνω
μένοι Καλλιτέχναι» έπροτίμησαν τό γνωστόν πλέον αύτό 
μυθιστόρημα του Τολστόϊ.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Αίμ Ράτζιο ’Αθήναν 1 — 1—934 μέχρι 30—12—934 
Δημόπουλος & Σία Χίος 1—1—934 » 30—12—934
Άδ)φοί Κοροντζή’Αμαλίας 1- 1—934 » 30 -12—934
V. Topaloff Sofia 1—-1 — 934 » 30 -12—934
Κινημ. Πάνθεον Ζάκυνθος 1—1—934 » 30 — 12—934
Κινημ. Τριανόν Καλάμαι 1—1—934 » 30—124—9g

ΤϋΦΙΑΟΛΟΠΚΑΕΡΤΑ^ΜΟΚΙΗΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟί
Άπό τής έποχής τοΰ παληοΰ βωβοΰ κινηματογρά

φου είχαμε ν’ άκοΰσωμε γιά τήν προβολή φιλολο
γικών έργων άπ’ τά γνωστά τής γαλλικής, πρό παν
τός, φιλολογίας. Ή «Τερέζα Ρακέν», ό «Περιπλανώ- 
μενος ’Ιουδαίος», οί -’Άθλιοι» καί άλλα, ποΰ τόσο 
μας συνεκίνησαν καί μας ένεθουσίασαν στό παρελθόν, 
γιά τόν όμιλοϋντα Κινηματογράφο δέν έπρο'κάλεσαν 
κατ άρχάς τό ένδιαφέρον τών παραγωγών. Κι’ άν 
έξαιρέσωμε τή Γαλλία ποΰ «έγύρισε» ώρισμένα κι’ 
αύτή έργα τοΰ Μπατάϊγ καί τοΰ Φροντέ (Στοργή, 
Άτλαντίς, “Ανθρωπος μέ τήν ’Ισπανό κλπ.) ή Αμε
ρική καί ή Γερμανία, ποΰ είναι ή πειό παραγωγικές 
χώρες άπό κινηματογραφικής άπόψεως, δέν ήσχολή- 
θησαν μέ τό Φιλολογικό έργο.

Ή Αμερική, ώς γνωστόν, είναι χώρα πλούσια κι- 
νημριτογραφικώς. Τά πρώτα θέματα, φυσικά, γιά μιά 
χώρα ποΰ διαθέτει άφθονα μέσα καί μεγάλα κεφά
λαια, δέν ήμπορεΐ νά ήτανε άπό έκεΐνα τοΰ φιλολο- 
γικοΰ ρεπερτορίου. Ή άθρώα παραγωγή πολεμικών 
ταινιών άποδεικνύει τί άκριβώς θέλανε νά δείξουνε 
οί Αμερικανοί παραγωγοί. Καί είναι εϋκολον νά άν- 
τιληφθή κανείς δτι ένα πολεμικό Φίλμ άπαιτεΐ έξοδα 
καί μέσα μεγάλα καί τέχνη άπεριόριστη. ’Οφείλομε 
νά όμολογήσωμε κατά συνέπειαν πώς οί Αμερικανι
κές Εταιρείες έπέτυχαν ώστε νά βρίσκωνται ύπε- 
ράνω δλων στήν έκτέλεσι καί τό «γύρισμα» μιας δύ
σκολης πολεμικής ταινίας ή ένός άλλου μεγάλου 
θέματος.

Είς τήν Γερμανίαν έπεκράτησεν άλλη μέθοδος. 
Οί Γερμανικές ’Εταιρείες έργασθήκανε στήν άρχή 

— πάνω σέ διάφορα θέματα, ώσπου νά καταλήξουνε 
σχεδόν^στή συστηματοποίηση τής κινηματογραφή- 
σεως τών λεγομένων «Φιλμοπερεττών.

Δέν έμενε λοιπόν παρά ή Γαλλία μόνο ποΰ έπρεπε 
νά άσχοληθή μέ τό Φιλολογικό έργο. Μά ή Γαλλία 
είναι ή κλασσική χώρα τής παραγωγής τών δραμα
τικών ταινιών. Άπό παλαιότερες έποχές, δταν άκόμα 
ό κινηματογράφος έκανε δειλά τήν έμφάνισί του στό 
κοινό, οί πρώτες γαλλικές ταινίες, δέν ήτανε άλλες 
άπό βαρειά δράματα ή τό πολύ άστυνομικά δράματα. 
Άλλά ή τακτική αύτή τών Γάλλων παραγωγών δέν 
έσταμάτησε καί τώρα. Καί άν μέχρι σήυερα δέν εί
δαμε πολλά φιλολογικά έργα από τά γνωστά τών 
γάλλων συγγραφέων τής παλαιός καί τής νέας έπο
χής, πάντως τά θέματα ποΰ διαλέγονται είναι ώς έπί 
τό πλεΐστον δραματικά.

_ Πρό ήμερων άκόμα ή προβολή άπό τής όθόνης 
τών Αθηναϊκών Κινηματογράφων δύο φιλολογικών 
έργων τών «Δύο ’Ορφανών» τοΰ Δ’ Έννερύ καί τοΰ 
«ΆρχισιδηρουρΥοΰ» τοΰ Ζώρζ Όνέ, μάς .ξαναθύμισε 
παληές δόξες τοΰ πρώτου βωβοΰ Κινηματογράφου- 
Επίσης άγγέλλεται δτι θά προβληθοΰν ένταΰθα ό 
«Περιπλανώμενος ’Ιουδαίος» τοΰ Εύγενίου Σύη καί 
οί «“Αθλιοι» τοΰ Β. Ούγκώ κατά τήν έφετεινήν μά
λιστα σαιζόν. Έγνώσθη όμοίως δτι «γυρίζονται· καί 
άλλα γνωστά έργα δπως δ «Πάτερ Σέργιος» τοΰ 
Δέοντος Τολτσόΐ κλπ.

Μέσα στήν πληθώρα τών άλλων ταινιών τής έφε- 
τεινής κινηματογραφικής σαιζόν, πού πραγματικά οί 
περισσότερες είναι άριστουργήματα, ή προβολή τών 
παληών αύτών έργων, γιά τά όποια τό κοινόν έδειξε 
ήδη άρκούντως τό ένδιαφέρον του, μποροΰμε νά 
ποΰμε πώς συμπληρώνει τό κενό ποΰ είχε δημιουρ
γήσει ή προσωρινή έλλειψή τους.

Γιάννης Μπιξάνος

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΤΕΥΧΟΣ 
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟί

— -I 9 3 4 =-
Έπί τή συμπληρώσει δεκαετίας άπό τής 

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

Τό πανηγυρικόν τούτο τεύχος τοΰ «Κινη
ματογραφικού Άστέρος» έξ 96 . πολύχρωμων 
σελίδων έπί εκλεκτού χάρτου, είναι δ απαραί
τητος σύντροφος καί δδηγός παντός ενδιαφε
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 υπό Β. Παπα- 
μιχάλη

Ψυχολογία τοΰ Κοινού ύπό Jack Cohen.
Συνεργασία ’Ίριδος Σκαραβαίου.
Κριτική τών προβληθέντων κατά τόν Δε

κέμβριον κινηματογραφικών έργων.
Σατυρικόν Κινηματογραφικόν Καζαμίαν.
’Έμμετρον κινημ. σάτιρα.
'Ολοσέλιδους εικόνας «αστέρων» τοΰ κινημα

τογράφου
Κινηματογραφικά Διηγήματα.
Συγχαρητηρίους έπιστολάς τοΰ κινηματο

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

Παγκόσμιον κινηματογραφικόν ρεπορτάζ.
Πίνακα κανονικής φορολογίας εισιτηρίων 

τών κινηματογράφων.
Τά πραγματοποιηθέντα εισιτήρια τών προ

βληθέντων έργων είς 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 εγκαταστάσεις καί τά ονό
ματα τών διευθυντών των.

Πίνακα τών Κινημ. Γραφείων δλοκλήρου 
τής Ελλάδος.

Δασμολόγιον κινημ. ειδών.
’Επαρχιακήν κινημ. κίνησιν κλπ. κλπ.
Τό πανηγυρικόν τοΰτο τεύχος λόγφ τοΰ 

ό'γκου του δέν έκυκλοφόρησε διά τοΰ πρακτο
ρείου τών εφημερίδων, άλλά πωλείται άπ’ ευ
θείας είς τά γραφεία μας καί θά άποστέλλε- 
ται εις πάντα έμβάζοντα δρχ. 25 ή άνάλογα 
γραμματόσημα. Διά τό εξωτερικόν άποστέλλεται 
έπίσης είς τούς έμβάζοντας δρχ. 35, ελεύθερον 
ταχ. τελών.
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ΠΑΡΑΓΟΓΗ «FOX FILM»

ΜΗΤΕΡΑ
('Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη

«dubbing») είς τό «Κοτοπούλειον»
Έκμετάλλευσις : Φόξ Φιλμ.

“Εργον τό όποιον Απευθύνεται εις τούς δακρυγό- 
νους Αδένας τών θεατών; Ή μελοδραματική του 
ύπόθεσις πραγματεύεται τήν ιστορίαν μιας μητέρας, 
ή δποία Αφού ύπέφερε κάθε είδους στέρησιν και τα
λαιπωρίαν διά νά Αναθρέψη τά τέσσαρα παιδιά της, 
συναντά κατόπιν εις τά γεράματά της τήν πλήρη 
Αδιαφορίαν έκ μέρους αύτών καί Αναγκάζεται, πτω
χή και έγκαταλελειμμένη, νά καταφύγη εις τό γηρο- 
κομεΐον. Τόν δυσκολώτατον ρόλον τής μητέρας υπο
δύεται ή Μάε Μάρς. Ή παλαίμαχος αυτή καλλιτέ- 
χνις, ή άποκάλυψις καί παλαιά «Αθώα» τοΰ Γκρίφ- 
φιθ, ή όποια εΐχεν Από έτών Αποσυρθή Από τόν κι
νηματογράφον σήμειώνει μέ τό έργον αύτό μίαν 
λαμπράν έπάνοδον. Πολύ όλίγαι καλλιτέχνιδες θά 
ήσαν Ικαναί νά έρμηνεύσουν μέ τόσην άπλότητα καί 
φυσικότητα τόν ρόλον αύτόν. Παρά τό πλευράν της 
διακρίνονται ή Σάλλυ Άΐλερς καί ό Τζαίημς Ντάν, 
τά μόνα συμπαθή πρόσωπα τοΰ φιλμ.

’Εδώ ή «Μητέρα» δέν έσημείωσε δυστυχώς τήν 
έπιτυχίαν ποΰ τής ήρμοζεν. Αύτό ίσως όφείλεται 
είς τούς Αγνώστους διά τό κοινόν μας ήθοποιούς, είς 
τό πτωχικόν περιβάλλον καί είς τόν ύπερβολικά με
λοδραματικόν καί θλιβερόν χαρακτήρα τοΰ έργου.

ΠΑΡΑΓΟΓΗ “CINE ALLIANZ,,

Η ΑΔΕΛΦΗ ΜΟΥ.... ΚΓ ΕΓΩ
('Ομιλούσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια».

Έκμετάλλευσις : Ε. Κ. Ε.
Ώς βάσις τοΰ ώς άνω φιλμ τοΰ Κάρλ Χάρτλ έχρη- 

σίμευσαν ή όμώνυμος κωμωδία τοΰ Λουΐ Βερνέϊγ 
καί ή όπερέττα τοΰ Ράλφ Μπενάτσκυ, γνωστά άμ- 
φότερα είς τάς ’Αθήνας ώς διδαχθέντα ύπό τών θι
άσων Κυβέλης καί Ζοζώς.

Τό φιλμ παρακολουθεΐται εύχάριστα λόγω τής 
διασκεδαστικής του ύποθέσεως, τής πλούσιας σκηνο
θεσίας του, τής εύχάριστης μουσικής καί τής λε
πτής έρμηνείας τής Λιάνε Χάΐντ καί τοΰ Βίλλυ Φόρστ. 
Δέν πρόκειται περί έργου μέ Αξιώσεις Αλλά Απλώς 
περί καλοβαλμένου έμπορικοΰ φιλμ. Τό νά έπιτύχη 
δέ ένα έργον τοιούτου είδους δέν είναι τόσον εϋκο- 
λον, δσον πιθανόν νά ύποθέση τις '.

Ή «’Αδελφή μου κι’ έγώ» ώς ήτο έπόμενον, λόγω 
τοΰ τίτλου του καί τών δημοφιλών πρωταγωνιστών 
του, έσημείωσεν έπιτυχίαν κατά τήν προβολήν του 
εις τό «Τιτάνια».

ΠΑΡΑΓΟΓΗ PARAMOUNT

Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΓΡΕΣΣΑΣ ΜΟΥ
(ΌμιλοΟσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Παλλάς» 

Έκμετάλλευσις : Άνων. Κινημ. Εταιρίας
Παριζιάνικη κομεντί ή όποια συνεχίζει τήν σειράν 

τών έργων : «θά γίνης δούκισσα» καί «Μιά μικρού
λα στό τραίνο» Σπινθηροβόλος διάλογος, έξυπνη 
πλοκή, καλή ύπόκρισις άλλά.... ούτε ίχνος κινηματο
γράφου. Πρόκειται Απλώς περί θεάτρου φοτογραφη
μένου.

Ό Φερνάν Γκραβαί, μέ τήν τόσον έκφραστικήν 
καί πικάντικη φυσιογνωμία, ή Φλ'ρέλ, ολίγον χυ
δαία άλλά Απόλυτος κυρία τοΰ ρόλου της, καί θαυ
μαστή ντιζέζ καί ό Μπάρόν Φις είς τόν έζωφρενικόν 
ρόλον τοΰ άπατημένου καί Αφελούς έραστοΰ, κά 
μνουν τό παν διά νά μάς διασκεδάσουν καί όμολο" 
γουμένως τό κατορθώνουν.
“ Είς τάς ’Αθήνας τό φιλμ, έάν έπιτρέπεται νά όνο- 
μασθή κατ’ αύτόν τόν τρόπον, ήρεσεν μόνον είς ώρι- 
σμένην μερίδα τοΰ κοινοΰ καί είδικώτερον είς έκεί- 
νους ποΰ γνωρίζουν τήν αλλικήν, οί όποιοι είναι 
εις θέσιν νά κατανοήσουν πλήρως καί νά έκτιμήσουν 
τόν έξυπνον διάλογον, ποΰ Αποτελεί καί τό μεγα- 
λείτερον προσόν τοΰ έργου.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ INDRA-FILM

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
(ΌμιλοΟσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον» 

Έκμετάλλευσις : Α. ΖερβοΟ
"Ενας άπό τούς μεγαλειτέρους έρωτας τοΰ Γκαί

τε έχρησίμευσεν ώς βάσις τής όπερέττας τοΰ Φράντς 
Λέχαρ «Φρειδερίκη» Τήν όπερέτταν ταύτην ό Φρ, 
Φρέντεριχ άνέλαβε νά κινηματογραφίση καί μάς πα
ρουσίασε τό ύπό κρίσιν φιλμ, τό όποιον χάρις είς 
τήν άφθονον καί ώραίαν μουσικήν τοΰ Λέχαρ, τά 
γραφικά τοπεΐα, καί τό λεπτό παίξιμο τής Μαίντυ 
Κρίστιανς, βλέπεται καί Ακούεται εύχάριστα. ’Από 
τούς ήθοποιούς ποΰ λαμβάνουν μέρος άξίξεί Ακόμη 
νά άναφέρωμεν τήν Έλσα Έστερ, τόν Πάουλ Χέρ - 
μπιγκερ, τόν Χάνς Μπόλμαν, καλόν τενόρον τήν γη 
ραιάν Άντέλ Σάντροκ, τόν Τεό Λίγκεν, τήν “Ιντα 
Βούστ καί τόν Όττο Βάλμπουργκ.

Τό φιλμ έδώ λόγω τής αισθηματικής του ύποθέ- 
θεως καί τής μουσικής του έσημείωσεν έπιτυχίαν.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ “PARAMOUNT,,

ΤΟΠΑΖ
(ΌμιλοΟσα γαλλιστί) Προεβλήθη εις τό «Παλλάς» 

Έκμετάλλευσις : Άνων. Κινημ. Εταιρίας.
Τό -Τοπάζ» μάλλον ώς θεατρικόν έργον πρέπει 

νά κριθή παρά ώς φίλμ. Πρόκειται περί τής γνωστής 
σατύρας, τοΰ Μαρσέλ Πανιόλ τήν όποιαν ό Λο’-’ϊ 
Γκασνιέ περιωρίσθη άπλώς νά φωτογραφήση. Εννο
είται δτι ύπ’ αύτάς τάς συνθήκας δέν πρόκειται 
παρά περί καθαρός Αντιγραφής, καί έπομένως προ- 
τιμώμεν άπείρως τό πρωτότυπον. ΟΙ διάλογοι, οί 
περισσότεροι τών όποίων είναι Ακριβώς οί ίδιοι τής 
κομεντί, Φέρουν τήν σφραγίδα καί τό πνεΰμα τοΰ 
Πανιόλ. ΤοΟτο δμως είναι Αρκετόν δι’ ένα κινηματο
γραφικόν έργον καί μάλιστα δταν προβάλλεται ένώ- 
πιον κοινοΰ μή γαλλικοΰ ; Αύτός είναι ένας Από 
τούς κυριωτέρους λόγους ποΰ τό γαλλικόν φίλμ δέν 
έχει μεγάλας έπιτυχίας είς τό έξωτερικόν.

Οί ήθοποιοί παίζουν Ακριβώς δπω- θά έπαιζαν 
καί είς τό θέατρον. Ό Λουΐ Ζουβέ παίζει μετρημένα 
καί μέ Ακρίβειαν τόν ρόλον τοΰ άφελοΰς καί τιμίου 
δημοδιδασκάλου, ό όποιος έξελίσσεται είς μεγάλον 
κατεργάρην, ιδίως είς τό πρώτον μέρος. Είς τήν με- 
ταμόρφωσίν του έχει κάποιαν ξηρότητα. Ή Έντβίζ 
Φεγιέρ, κομψή, είναι Ασφαλώς πολύ καλλίτερη Από 
τό «Μιά μικρούλα στό τραίνο». Ό Πώλεϋ. ώς δημο
τικός σύμβουλος, δ Μαρσέλ Βαλλέ, ό Λαρκαί καί ή 

Σιμόν Έλιάρ (οί όποιοι είναι καί οί πρώτοι διδάξαν- 
τες τό έργον είς τό θέατρον «Βαριετέ») συμπληρώ
νουν τήν ύπόκρισιν.

Έν συντομία πρόκειται περί Απλής φωτογραφή- 
σεως τής κομεντί τοΰ Μαρσέλ Πανιόλ, όμολογοΰμεν 
δέ δτι πολύ μεγαλειτέραν εύχαρίστησιν ήσθάνθημεν 
άπό τήν παρακολούθησιν τοΰ έργου είς τάς Αθήνας 
μέ τόν Λογοθετίδην ώς «Τοπάζ», παρά άπό τό φίλμ 
τοΰ Λουΐ Γκασνιέ.

Ή έμπορική του έπιτυχία διά τήν Ελλάδα πολύ 
Αμφίβολος.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ «TERRA»

ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΥΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
(ΌμιλοΟσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ 

Έκμετάλλευσις: Ε. Κ. Ε.
Τό βασικόν σφάλμα τοΰ έργου είναι τό σενάριο, 

έξαιρετικά κοινόν καί έπΐ πλέον χωρίς κανένα έν- 
διαφέρον. Ό Ριτσάρ Όσβαλντ, δστις άνέλαβε νά τό 
κινηματογραφίση, δέν κατέβαλε καμμίαν προσπάθει
αν διά νά τοΰ προσδώση ζωήν καί κάποιο θέλγητρον. 
Έπΐ πλέον είχε τήν άτυχή έμπνευσιν νά έκλέξη ώς 
πρωταγωνιστήν τόν Γιόζεφ Σμίτ, καλόν τενόρον, άλ
λά στερούμενον καί τής στοιχειώδους φωτογένειας 
καί τελείως άδαή καί άπειρον ήθοποιόν. Οί λοιποί 
καλλιτέχναι, ώς ή Σαρλότ Άντερ, δ Φρίτς Κάμπερς 
καί δ Βίκτωρ ν .έ Κόβα, κάμουν δτι έξαρτάται Απ’ 
αύτούς διά νά δώσουν ένδιαφέρον είς τό φίλμ, άλλά 
δέν τό κατορθώνουν.

Συμπέρασμα: Φιλμ μέτριο τό όποιον παρά τήν 
εύχάριστον μουσικήν του καί τό καλό τραγοΰδι τοΰ 
Γιόζεφ Σμίτ, δέν έσημείωσεν έπιτυχίαν.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΑΤΗΕ NATAN ___________________

ΞΥΠΝΗΜΑ ΑΜΑΡΤΩΛΗΣ 
(ΌμιλοΟσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον» 

Έκμετάλλευσις: Άμολοχίτη — Βουλγαρίδη
Τό γνωστόν θεατρικόν έργον τοΰ Φρανσίς ντέ 

Κρουασσέ «II etait une fois» ("’Ήταν μιά φορά) έχρη
σίμευσεν ώς βάσις τοΰ νέου φίλμ τοΰ Λεόνς Περρέ. 
Είς τάς χεΐρας ένός άλλου σκηνοθέτου, ένός Λιού- 
μπιτς, ένός Στέρμπεργκ ή ένός Μαμουλιάν έπΐ πα- 
ραδείγματι, παρόμοιον θέμα θά άπέδίδεν ώρισμένως 
κάτι τό άριστουργηματικόν. Τό φίλμ τοΰ Λεόνς Περ
ρέ, χωρίς νά είναι κακόν, δέν μάς ικανοποιεί πλή
ρως. Τό ούσιωδέστερον μειονέκτημά του έγκειται 
είς τήν Αρχιτεκτονικήν του. Κάποιος συνάδελφος τό 
παρωμοίασε μέ άνθρωπον μέ μικρόν σώμα καί πε
λώρια πόδια. Ό χαρακτηρισμός δέν είναι Ανεπιτυ
χής. Πράγματι ό Περρέ, σκηνοθέτης εύσυνείδητος 
καί γνωρίζων καλώς τό έπάγγελμά του, άλλά Απευ
θυνόμενος κυρίως είς τό πολύ κοινόν, κ'ατατρύχεται 
εις τά έπουσιώδη καί έπιφανειακά σημεία, ένώ μόλις 
έγγίζει τό ψυχολογικόν μέρος τοΰ έργου.

Πόσον προτιμώτερον θά ήτο νά έβλέπαμε τήν ψυ
χικήν πάλην, τό ξύπνημα τών εύγενών αισθημάτων 
τής ήρωΐδος του, άνιί τών διαφόρων περιπετειών τής 
ληστοσυμμορίας ή τών άτελειώτων άπόψεων τοΰ νυ
κτερινού Λονδίνου!

Ή ύπόκρισις είναι έν συνόλω ικανοποιητική. Οΐ 
περισσότεροι έκ τών ήθοποιών ποΰ λαμβάνουν μέ
ρος είναι καί οί πρώτοι διδάξαντες τό θεατρικόν 
έργον τοΰ Κρουασσέ εις τό Παρίσι. Ή Γκαμπύ Μορ- 
λαί δεικνύει διά μίαν άκόμη φοράν δτι είναι τό σπου- 
δαιότερον ταλέντο ποΰ διαθέτει σήμερον ό γαλλι
κός κινηματογράφος. Ή άπόδοσις τοΰ διπλοΰ ρόλου 
της είναι τελεία μέχρι τών παραμικροτέρων λεπτο
μερειών. Ό Άντρέ Ντυμπόσκ τέλειος είς τόν ρόλον 
τοΰ γηραιοΰ λόρδου καθώς έπίσης καί ό συμπαθής 
Άντρέ Λυγκέ, άντιθέτως πρός τόν Ζάν Μάξ δ όποι

ος είναι πολύ ύπερβολικός. ’Ιδιαιτέραν, έντΰπωσιν 
προυξένησεν είς τό κοινόν δ μικρός έννεαετής καλ
λιτέχνης, δ ύποδυόμενος τόν μικρόν λόρδον.

Έν συμπεράσματι πρόκειται περί έργου μέ ένδια- 
φέρουσαν ύπόθεσιν καί καλήν έρμηνείαν ήθοποιών, 
τό όποιον δμως άδικεϊ ή σκηνοθεσία τοΰ Λεόνς Περ
ρέ. Έδώ τό φίλμ έζημιώθη έμπορικώς άπό τόν συ
ναγωνισμόν τοΰ «Άρχισιδηρουργοΰ».

ΠΑΡΑΓΟΓΗ «0. F. Α.»

Ο ΑΡΧΙΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ 
(ΟμιλοΟσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις: Ε. Κ. Ε.
Ή ιδέα τής διασκευής διά τόν κινηματογράφον 

τοΰ γνωστοΰ μυθιστορήματος τοΰ Ζώρζ Όνέ, Αντι
προσωπευτικού έργου τής προπολεμικής φιλολογίας, 
δέν ήτο έπιτυχής διά τήν σημερινήν έποχήν, όπότε 
Αριστοκρατία σημαίνει χρήμα καί κατά τήν όποιαν 
τά κοινωνικά τείχη παραβιάζονται τόσον εύκόλως. 
Έν τούτοις ή έπιδεξιότης τοΰ σκηνοθέτου, έπιτυγχά- 
νει νά μάς καταστήση Ανεκτήν τήν Ιστορίαν τής 
ύπερηφάνου Κλαίρης μετά τοΰ άρχισιδηρουργοΰ. Ό 
θεατής παρασυρόμενος άπό τήν λεπτότητα, τό τάκτ, 
τήν φινέτσα καί τό γοΰστο τοΰ σκηνοθέτου, παρα
βλέπει τήν άπίθανον βάσιν τοΰ έργου καί παρακο
λουθεί μέ ένδιαφέρον καί συγκίνησιν τήν έξέλιξιν 
αύτοΰ. Καλλίτερος έπαινος διά τόν σκηνοθέτην δέν 
θά ήδύνατο νά γίνη. Ό ρόλος τής Κλαίρης άνετέθη 
είς τήν Γκαμπύ Μορλαί. Ή εκλεκτή καλλιτέχνης δέν 
ήτο ίσως, λόγω φυσικής έμφανίσεως, ή ιδεώδης έρ- 
νηνεύτρια τοΰ λόγου. Άλλά ή καλλιτεχνική διαίσθη- 
σις καί τό δυνατό ταλέντο της κατορθώνουν νά έπι- 
σκιάζουν ώρισμένα φυσικά της μειονεκτήματα. Έχει 
τόσην άντίληψιν τοΰ ρόλου της, έχει «μπή» τόσον 
μέσα εις τό πνεΰμα τής ήρωΐδος ποΰ ένσαρκώνει, 
ώστε νά δίδη είς τόν θεατήν τήν έντύπωσιν τής τε
λείας φυσικότητας. Χάρις είς αύτήν, καί είς τόν σκη
νοθέτην δπως είπα προηγουμένως, γίνεται πιστευτή 
ή Ιστορία τοΰ Ζώρζ Όνέ. Τόν ρόλον τοΰ Φιλίππου 
κρατεί μέ τάκτ ό Άνρύ Ρολλάν. θά ήτο τέλειος έάν 
είς τά δραματικά σημεία δέν κατέφευγεν είς ώρι- 
σμένας ύπερβολάς. Καλοί έπίσης ή Πώλ Άντράλ (μη
τέρα) καί ό Λεόν Μπελιέρ (κύριος Ντεμουλέν) δ 
όποιος δμως ύπερβάλλει συχνά τόν κωμικόν χαρα
κτήρα τοΰ ρόλου του. Τεχνικόν μέρος άψοχον. Τά 
ντεκόρ είναι πλούσια καί καλαίσθητα, ή φωτογρα
φία πολύ καλή καί τά «έξωτερικά· άποτελοΰν σω
στό χάρμα όφθαλμών.

Γενικώς πρόκειται περί πραγματικώς καλοΰ έρ
γου, τό όποιον τιμά δχι μόνον τόν δημιουργόν του 
άλλά καί γενικώς τόν γαλλικόν κινηματογράφον, 
τής φινέτσας, τοΰ γούστου καί τής λεπτότητας αοΰ 
όποίου Αποτελεί Αντιπροσωπευτικόν δείγμα. '

Έδώ ήρεσεν καί έσημείωσεν μεγάλην έπιτυχίαν.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ «TERRA*

ΕΡΩΣ ΜΕ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΑ
(ΌμιλοΟσα γερμανιστί) Προεβλήθη στό «Αττικόν»

Έκμετάλλευσις : Άμολοχίτη —Βουλγαρίδη
^Συνήθης γερμανική όπερέττα. ή όποια δέν πα

ρουσιάζει τίποτε τό πραγματικώς ένδιαφέρον. Ή 
ύπόθεσις δέν διαφέρει άπό τά παρόμοια κατα
σκευάσματα τοΰ είδους, καλλίτερον δέ σκηνο- 
θετημένη θά ήτο ίσως χαριτωμένη. Δυστυχώς ή 
σκηνοθεσία τοϋ Τζάκομπυ δέν μάς ικανοποιεί διό
λου. Τά μόνα σημεία ποΰ είναι κάπως Αξιόλογα 
είναι τά δύο εύχάριστα τραγουδάκια καί τό παίξι
μο τής Μάγδας Σιάΐντερ καί τοΰ Τέο Λίνγκεν, ό 
όποιος ύποδύεται Αριστοτεχνικά τόν Κύλλεμαν.

Τό φίλμ έδώ, δέν έσημείωσεν μεγάλην έπιτυχίαν’
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ U. F. Α.

------------ ΥΠΟ ΤΗΝ
ΓΕΦΥΡΑΝ ΤΩΝ ΣΤΕΝΑΓΜΩΝ

('Ομιλούσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τόν«Άπόλλωνα» 
Έκμετάλλεοσις : Ε. Κ. Ε.

’Αστυνομικόν έργον, πραγματευόμενου διά χιλιο
στήν πρώτην φοράν ! τήν Ιστορίαν κλαπέντων σχε
δίων. Τό σενάριο είναι έξαιρετικά συγκεχυμένον καί 
άπαιτεΐ διαρκή προσοχήν έκ μέρους τοΰ θεατού διά 
νά δυνηθή νά άντιληφθή περί τίνος πρόκειται καί νά 
μή πελαγώση. ’Από άπόψεως έκτελέσεως τό φιλμ 
είναι άξιοσημείωτον. Περιέχει ώραίας εικόνας τής 
Ρώμης καί τής Βενετίας, μίαν άναπαράστασιν αιθού
σης μεγάλου θεάτρου, «έσωτερικά» πλούσια κ. ά.

Ή φωτογραφία είναι καθαρά καί ό ήχος άρκετά 
έπιτυχημένος. Έν συντομία πρόκειται περί έπιμελη- 
μένης έργασίας, τήν όποίαν άδικεΐ ύπερβολικά τό 
παραμπερδεμμένο καί άνόητο σενάριο. Ή έρμηνεία 
τών ήθοποιών καλή έν συνόλω.

Ό Ζάν Μυρά, συμπαθής άλλά όλίγον βαρύς, έκτε- 
λεϊ μέ εύσυνειδησίαν δλας τάς άστειότητας ποΰ τοΰ 
έπιβάλλει δ ρόλος του ώς μυστικοΰ άστυνόμου. Τόν 
τυχοδιώκτην ύποδύεται ένας πρώτης τάξεως ήθο- 
ποιός, δ Ροζέ Κάρλ. Είναι άσφαλώς δ καλλίτερος 
δλων. Συμπράττουν άκόμη ή Ροζίν Ντερεάν,ή "Ολγα 
Τσέχοβα, δ Ζάν Γκαλλάν, ή Ζερμαίν Ώσαί καί δ 
Βάλτερ Ρίλλα.

Συμπέρασμα : Φιλμ τοΰ όποιου ή έκτέλεσις, ή έρ- 
μηνεία καί τό κόστος ήξιζαν ένα καλλίτερο σενάριο. 
"Οπως τό είδαμε δέν ύπερβαίνει τόν χαρακτηρισμόν 
τοΰ μέτριου. ’Εδώ έν τούτοις, λόγω τοΰ όνόματος 
τοΰ πρωταγωνιστοΰ, έσημείωσε σχετικήν έπιτυχίαν.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ‘METRO-G0L0WYN'

Η ΛΕΥΚΗ ΑΔΕΛΦΗ
(Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη

♦dubbing») είς τό «’Αττικόν·
, Έκμετάλλευσις : Μέτρο Φίλμς

Πρόκειται περί νέας έκδόσεως τής παλαιός έπι- 
τυχίας τοΰ Χένρυ Γίγκ, ή δποία εΐχεν ώς πρωταγω- 
νιστάς τήν Λίλιαν Τκίς καί τόν Ρόναί,ντ Κόλμαν. 
Σκηνοθέτης αύτήν τήν φοράν είναι ό Βίκτωρ Φλέμιγκ 
καί πρωταγωνισταί ή "Ελλεν Χαίηζ καί ό Κλάρκ 
Γκέημπλ. ’Από τό παλαιόν δράμα δέν διετηρήθησαν 
παρα αί γενικαί μόνον γραμμαί. Οί δημιουργοί τής 
ύπό κρίσιν ταινίας ήθέλησαν νά κάμουν τό θέμα πε
ρισσότερον συγχρονισμένον καί κατά τήν γνώμην 
μου, άφαιροΰν κατ’ αύτόν τόν τρόπον μέγα μέρος 
τοΰ ένδιαφέροντός του. ‘Ο Εύρωπαϊκός πόλεμος ποΰ 
άνακατεύουν, έχει καταντήσει πλέον διά τόν κινημα
τογράφον τόσον κοινόν θέαμα ώστε νά μή δυνάμεθα 
νά έννοήσωμεν διατί έπροτιμήθη άπό τήν αποικιακήν 
έκστρατείαν εις τήν ’Αφρικήν ή άπό τήν τόσον γρα
φικήν έκρηξιν τοΰ Βεζουβίου, ή δποία έπέφερε τό 
γνωστόν τραγικόν τέλος τής ιστορίας.

Κατόπιν τό παλαιόν φιλμ τοΰ Χένρι Κίγκ ήτο «γυ
ρισμένου» εις τόν τόπον άκριβώς δπου έκτιλίσσεται 
τό δράμα, δηλαδή είς τήν Ιταλίαν καί αύτό προ- 
σέδιδεν Ιδιαίτερον θέλγητρον είς τό φίλμ. 'η νέα έκ- 
δοσις δέν είναι κακή. Κάθε άλλο μάλιστα. Έχει γί
νει μέ ιδιαιτέραν έπιμέλειαν καί έδαπανήθη διά τήν

κατασκευήν της άφθονος πλοΰτος. Άλλά μοΰ φαίνε
ται δτι αύτή ή έξαιρετική έπιμέλεια καί δ μαθηματι
κός υπολογισμός κάθε λεπτομέρειας ζημιώνει συχνά 
τήν πραγματικήν συγκίνησιν. Ουτω τό φίλμ, παρά τά 
άλεπάλληλα δραματικά γεγονότα του, καί τό δυνα
τόν, όμολογουμένως παίξιμο τών ηθοποιών, δέν μάς 
συγκινεΐ δσον θά έπρεπε. Ή αίτία δέ τούτου όφεί- 
λεται άκριβώς είς τά άνωτέρω, καί εις ένα κάπως 
βραδύ montage.

Ή "Ελλεν Χαίηζ, παρ’ δλον δτι άδικεΐται άπό 
τήν φυσικήν της έμφάνισιν, κρατεί μέ μεγάλην λε
πτότητα τόν δύσκολου ρόλον τής«Λευκής ’Αδελφής». 
Είναι άλήθεια ρμως πώςδέν κατορθώνει νά μάς κάμη 
νά λησμονήσωμεν τήν Λίλιαν Γκίς είς τόν ίδιον ρό
λον. Ό Κλάρκ Γκέημπλ καλός, άλλά δέν ήτο δ κα-, 
ταλληλότερος διά τόν ρόλον αύτόν.

’Εδώ τό έργον έσημείώσε σημαντικήν έπιτυχίαν.

Π· Ε· χ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝ. ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Μή γενομένης άπαρτίας, καλούνται τά μέλη 
τής «Π Ε Κ.» διά δευτέραν φοράν τήν 16 Φε- 
βροναρίον έ.Ε. ή μέραν Παρασκευήν καί ώραν 11 
η. μ. άκριβώς, είς τήν αϊ&ουσαν τοΰ Έπαγγελ- 
ματικοΰ 'Επιμελητηρίου ’Αθηνών, Πλ.'Ομονοίας 
δδδς Γ' Σεπτεμβρίου άρ. 2, εις τακτικήν γενικήν 
Συνέλευσιν.

'Εν Ά&ήναις τή 9 Φεβρουαρίου 1934
Ό Προεδρεύων (Τ. Σ.)'Ο Γεν. Γραμματείς

ΕΝΑ NEON ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΓΙΑΝ ΚΙΕΠΟΥΡΑ
Ό διάσημος τενόρος Γιάν Κιεποΰρα, έτιστρέ- 

ψας άπό τήν ’Αμερικήν δπου μετέβη διά νά «γυ· 
ρίση» ένα φίλμ διά τήν «Ούνίβερσαλ», πρόκειται 
νά πρωταγωνιστήση εις ένα νέον έργον τό όποιον 
θά «γυρισθή» υπό τοΰ Καρμίνε Γκαλλόνε 
διά λογαριασμόν τής «Cine - Allianz». Σύντροφος 
τοΰ Κιεποΰρα θά είναι ή γοητευτική Μάρθα Έγ- 
κερτΔ’Επίσης θά λάβουν μέρος καί οι γνωστοί καλ- 
λιτέχναι: Πάουλ Κέμπ, Χίλντε Χίλτεμπραντ, Τέο 
Λίγκεν, Χίλντε φόν Στόλτζ καί Αουΐ Ράλφ. 'ΓΙ μου
σική οφείλεται εις τόν Σμίντ-Μπέλκε καί τό σενά
ριο εις τόν "Ερνεστ Μαρίσκα.

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

Ή κίνησις τών κεντρικών ’Αθηναϊκών κινηματογρά
φων έσυνεχίσθη ζωηρά μολονότι διήλθομεν αισίως 
τόν Καρνάβαλον. ΟΙ διάφοροι δημόσιοι χοροί οί όποιοι 
έγένοντο είς εντελώς οικογενειακόν κύκλον, λόγιο τή; πα- 
ρατηρηθείσης ζωηρός εκλογικής κινήσεως, δέν έμείωσαν 
διόλου τήν κινηματογραφικήν κίνησιν Τό ευτύχημα δέ 
είναι δτι ή Κυβέριησις διά πρώτην φοράν, έπέτρεψε δπως 
λειτουργήσουν οί κινηματογράφοι τών Αθηνών, καθ’ 
δλην τήν ημέραν τών εκλογών, πράγιια τό όποιον πιστεύε
ται δτι θά έγένοντο καί είς δλας τάς έπαρχίας τής Ελλάδος.*

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήαερον προεβλήθησαν τά 
έξής έργα είς τού; Αθηναϊκούς κινηματογράφους α' βι· 
ζιόν :

Παλλάς : 29—31 Ιανουάριου «Τοπάζ», 1—7 Φεβρουα
ρίου διέκοψε τάς κινηματογραφικός του παραστάσεις καί 
έδιδε τοιαύτας ύπό τοΰ θιάσου τής Ζοζεφίν Μπαϊκερ καί 
8—11 ίδίου έπανάληψις τών προβολών τοΰ «Τοπάζ».

‘Αττικόν. 29 ’Ιανουάριου μέχρις 11 Φεβρουαρίου— 
έπί 15 ημέρας—«Ή Λευκή ’Αδελφή» μέ τήν 'Ελλεν Χέϊζ 
καί τόν Κλάρκ Γκαίϊμπλ.

Τιτάνια. 29 ’Ιανουάριου μέχρις 4 Φεβρουαρίου «Ή 
αδελφή μου καί έγώ» καί 5—11 Φεβρουαρίου «Δυό καρ
διές ευτυχισμένες».

Σπλίντιτ. 29—4 Φεβρουαρίου καί διά δευτέραν εβδο
μάδα <Ό Άρχισιδηρουργός» καί 5—11 Φεβρουάριου «'Ο 
άνθρωπος χωριίς όνομα».

ΙΙάν&τον. 29—4 Φεβρουαρίου «Φρειδερίκη» μέ τήν 
Μαίντυ Κρίστιανς καί 5—11 Φεβρουαρίου «'Ιερή Φλόγα» 
μέ τήν Ντίττα Πάρλο καί τόν Γοΰσταβ Φραϊλιχ.

‘Απόλλων. 29—4 Φεβρουαρίου «Τρελλή Λόλα» μέ 
τήν "Αννυ Όντρα καί 5—11 ίδίου «Πώς νά τό πω στόν 
άνδρα μου».

Κατά τάς δύο παρελθούσας έβδομάδας έπραγματοποιή- 
Οησαν τά κατωτέρω εισιτήρια ύπό τών κεντρικών Κινη
ματογράφων α’ βιζιόν, οΐτινες προέβαλον τά έξής έργα :

‘Εβδομα; 22—28 ‘Ιανουάριον 1934.
”··■"— ·" γονός τής μετραίσσας μου:

22 Ί-------- ·'— —
23 
24 
25 
26 
27 
28

ΠΑΛΛΑΣ:«Ό 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

ΑΤΤΙΚΟΝ «Έρως μέ
22
23
24
25
26
27
28

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

WEBSTER CHICAGO Ηχητικά Μηχανήματα 
Δειτοιργοϋντα 

άπ’ εύ&είας είς τδ ρεΰμα.

ι» r--ρνΟ», Όδ. Φλορέλ. 
Ίανουαρίου Εισιτήρια 1200

» » 1017
• » 1104
» « 1063
• » 1095
* » 1445
> » 2911

Σύνολον εισιτηρίων 9.835 
μοτοσυκλέττα», Μ. Σνάϊντερ. 
Ίανουαρίου Εισιτήρια 1403 

» » 1434
> » 1361
» » 1139
» » 1049
» » 1487
» » 3116

Σύνολον εισιτηρίων 10.989

ΤΙΤΑΝΙΑ «Ό
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Άρχισιδηρουργός», Γκ. Μορλαί.
22
28
24
25
26
27
28

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «";
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ό
Σάββατον 
Κυρία κή

Ίανουαρίου Εισιτήρια 4360 
» » 4554

» » 4391
» » 4567
» » 4583
» » 4484
» » 6521

Σύνολον εισιτηρίων 33.460 
Ένα τραγούδι γυρίζει τόν κόσμο»

22 Ίανουαρίου Εισιτήρια 787
23 » » 951
24 » » 1070
25 » » 1167
26 » , 1094

Σύνολον εισιτηρίων 5.069 
Άρχισιδηρουργός», Γκ. Μορλαί. 
27 
28

Ίανουαρίου Εισιτήρια 2180
3881
6061Σύνολον εισιτηρίων 

Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ 
αύτοΰ έργου είς τό «Τιτάνια»

Σύνολον εισιτηρίων 
αμαρτωλής», Γκ. Μορλαί.
Ίανουαρίου Εισιτήρια 1597 

» » 1885
» » 1922
» » 1843
» » 1714
» » 2070
» » 2895

Σύνολον εισιτηρίων 13.926 
γέφυραν τών στεναγμών», Μυρά. 
Ίανουαρίου Εισιτήρια 1113 

» » 1311
» » 1086
» » 1250
» » 1174
» » 1401
» » 2777

ΠΑΝΘΕΟΝ «Ξύπνημα
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

33460
39.521

22
28
24
25
26
27
28

ΑΠΟΛΛΩΝ «Ύπό τήν 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

22
23
24
25
26
27
28

Σύνολον εισιτηρίων 10.112 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Μητέρα», Μάε Μάρς.

Κυριακή 
Δευτέρα

21
22

Ίανουαρίου Εισιτήρια 1530 οηο
Τρίτη 23 oUo 

ΔΤετάρτη 24 > OQAΠέμπτη 25 είοο
315Παρασκευή 26 514Σάββατον 27 751Κυριακή 28 > » 1542

Τό δλον εισιτήρια 5560

ΟΥΕΠΣΤΕΡ ΣΙΚΑΓΟ Ξ
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'Εβδομος 29 Ίανουαρίου—4 φεβρουαρίου 1934.

ΠΑΛΛΑΣ. «Τοπάζ» Λουί Ζουβέ.
Δευτέρα 29 ’Ιανουάριου Εισιτήρια 1407
Τρίτη 30 » >1284
Τετάρτη 31 » » 1169

Σύνολον Εισιτηρίων 3.860
Άπό τής Πέμπτης 1 Φεβρουαρίου διέκοψε τάς κινη

ματογραφικός του παραστάσεις προσωρινώς καί έδιδε χο
ρευτικός τοιαύτας ή μιγάς χορεύτρια Ζοζεφίν Μπαϊκερ, ή 
προβολή δέ τού «Τοπάζ» έπανελήφθη άπό τής 2 παρελ- 
θούσης Πέμπτης 8 Φεβρουαρίου.
ΑΤΤΙΚΟΝ «Λευκή ’Αδελφή», Κλ Γκαίϊμπλ.

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «'Ο άρχ σιδηρουργός», Γκ. Μορλαί.

Δευτέρα 99 ’Ιανουάριου Εισιτήρια 3158
Τρίτη 30 > » 3639
Τετάρτη 31 » » 2831
Πέμπτη 1 Φεβρουάριου » 2491
Παρασκευή 2 ». » 2360
Σάββατον 3 » > 2379
Κυριακή 4 » » 4725

Σύνολον εισιτηρίων 21683
ΤΙΤΑΝΙΑ «Ή άδελφή μου καί έγώ», Λ. Χάΐντ.

Δευτέρα 29 ’Ιανουάριου Εισιτήρια 2838
Τρίτη 30 » * 3187
Τετάρτη 31 > » 2305
Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου » 2165
Παρασκευή 2 » » 1915
Σάββατο» 3 » » 2168
Κυριακή 4 » » 3746

Σύνο?νον εισιτηρίων 18.244

ΑΠΟΛΛΩΝ : «Τρελλή Αόλα», "Αννυ "Οντρα.

Δευτέρα 29 ’Ιανουάριου Εισιτήρια 1174
Τρίτη 
Τετάρτη

30
31 » »

1779
1375

Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου » 1147
Παρασκευή 2 » 0 1243
Σάββατον 3 » > 1288
Κυριακή 4 » ·

Σύνολον Εισιτηρίων
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ΰπό τοΰ 
αύτοΰ έργου κατά τήν παρελθοΰσαν ε
βδομάδα είς τούς κινηματογράφους «Τι-

3220
11226

τάνια» καί

ΠΑΝΘΕΟΝ «

«Σπλεντιτ»
Σύνολον Εισιτηρίων

Φρειδερίκη,, Μ. Κρίοτιανς.

.39521
50.747

Δευτέρα 29 Ίανουαρίου Εισιτήρια 1575
Τρίτη 30 2000
Τετάρτη 31 » » 1626
Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου » 1423
Παρασκευή 2 > » 1458
Σάββατον 3 1578
Κυριακή 4

Σύνολον Εισιτηρίων
2656

12316

Σύνολον » 11711

Δευτέρα ?9 Ίανουαρίου Εισιτήρια 1186
Τρίτη 30 υ » 1760
Τετάρτη '31 » » 1449
Πέμπτη 1 Φεβρουάριου » 1338
Παρασκευή 2 * » 1327
Σάββατον 3 • ■· - » » 1473
Κυριακή 4 D » 3178

Etc τήν πόλιν μας παραμένει άπό ημερών, ή γνωστό 
καλλιτέχνις τοΰ κινηματογράφου Νιίττα Πάρλ.ο τής ό
ποιας ένδιαφέρουσαν συνέντευξιν, μετά τοΰ εκλεκτού συ
νεργάτου μας κ. Βίωνος Παπαμιχάλη θά δημοσιεύσωμεν 
είς τό προσεχές τεύχος.

* * *
Ή «Πανελλήνιος Κινημ. Ένωσι;» μετά τήν έπί δυο 

σχεδόν έτη νάρκην είς ήν είχε περιπέσει, άπεφάσισεν έπί 
τέλους νά κινηθή καί νά καλέση τήν παρελ. εβδομάδα 
τά μέλη της είς Γενικήν Συνέλευσιν, μή γενομένης όμως 
άπαρτί"ς, καλούνται έκ νέου διά τήν προσεχή Παρασκευήν 
— ώς καί τό είς άλλην σελίδα δημοσ.ευόμειον προσκλητή
ριου τοΰ Σωματείου.

Έλπίζομεν διι ή αρχή αυτή τή: κινήσεως διό τήν 
άναδιοργάνωσιν τοΰ πολυπαθοΰς αυτού Σωματείου, θά 
εύρη άπήχησιν παρά τή γνώμη τοΰ κινηματογραφικού κό
σμου, ούτως ώστε συγκεντρουμένη ή επαγγελματική αυτή 
τάξις τών έπαγγελματ ών τοΰ κινηματογράφου είς κοινήν 
σύσκεψι , μελετήση ώς σωματειακή πλέον όργάνωσις τά 
διάφορα ζητήματα τοΰ επαγγέλματος της, τά τόσον σο
βαρά καταστάντα τόν τελευταϊον τούτον καιρόν.

‘Ήδη ένα ζήτημα τό όποιον κυρίως πρέπει νά άπα- 
σχολήση τήν προσεχή σύσκεψιν τών κινηματογραφιστών 
μετά τάς αρχαιρεσίας, είναι καί τό κατωτέρω, τό ό οΐον, 
ίσως, οί πλεϊστοι έκ τών ενδιαφερομένων διευθυντών κι
νηματογράφων, νά τό αγνοούν.

Τό 'Υπουργείου τή; ’Εθνικής Οικονομίας κατόπιν 
ένεργειών τοΰ Σωματείου ηθοποιών, ύπέβαλεν είς τήν 
Βουλήν νομοσχέδιου περί αύξήσεως τοΰ ποσοστού τής φο
ρολογίας τών κινηματογραφικών εισιτηρίων υπέρ τοΰ 
Ταμείου Συντάξεως ’Ηθοποιών καί Τεχνιτών θεάτρου. 
Διά τοΰ νομοσχεδίου αΰιοΰ αυξάνεται σημαντικώς ή φο
ρολογία είς βάρος τοΰ Κινηματογράφου καί συγκεκριμένοι; 
ώς έξης :

Τά άπό 1 δρχ. μέχρις 6.50 δρχ. εισιτήρια, τά όποια 
καταβάλουν ήδη 20 λεπτά τή; δραχμής ποσοστόν φόρου 
υπέρ συντάξεως ηθοποιών, αυξάνεται είς 50 λεπτά, 
τά 0,50 αυξάνονται είς 0,70 καί τά 0,70 είς μίαν 
δραχμήν δηλαδή, όλων τών εισιτηρίων άπό 1—30 δρχ. 
ποσοστόν φόρου αυξάνεται κατά τό υτοβληθέν νομοσχέ- 
διον είς 35 ο)ο περίπου είς βάρος καί πάλιν τών βιοπα
λαιστών.

Δεύτερον, άλλά κύριον έπίσης ζήτημα, είναι νά ζητη- 
θή έπίσης άπό τό Ύπουργεϊον ή κατάργησις τής καθη
μερινής καταβολής έκα'ονταδράχμου δΓ άδειαν τελέσεω; 
θεάματος Δήλαδή μία έπί πλέον φορολογία όχι μόνον 
άδικος άλλά καί εντελώς έξωφρενική.

* * *
Κυκλοφορεί ή φήμη ότι τό παραπλεύρως τοΰ θερινοΰ 

Κινηματογράφου «Άλκαζάρ» μεγάλο οίκόκεδον Ματρόζου 
ένοικιάσθη υπό τών κ. κ. Καπράλου καί Γιαννάτου διά 
τήν άνέγερσιν μεγάλου θερινού Κινηματογράφου.

Πληροφορούμεθα θετικώς ότι, τή πρωτοβουλία τών 
έν Θεσσαλονίκη διευθυντών Κινηματογράφων κ. κ. Δαρ- 
βέρη, Βούρβουλη, Χατζηνάκου κλπ., ίδσύθη Σωματεϊον 
Κινηματογραφιστών είς δ συμπεριελήφθησαν καί πάντες 
οί έπιχειρηματίαι κινηματογράφων Μακεδονίας καί Θρά
κης ώς καί οί διάφοροι αντιπρόσωποι αθηναϊκών κινημα
τογραφικών γραφείων έν Θεσσαλονίκη. Οί σύσσωμα Γού
μενοι κινηματογραφισταί τή; Βορείου ’Ελλάδος ΰπέβαλον 
ε·ς τύν έν Θεσσαλονίκη πρόεδρον Πρωτοδικών τό Κατα
στατικόν τοΰ Σωματείου μετά τήν έγκρισιν τοΰ όποιου, 
θά ήμεθα είς θέσιν νά γνωστοποιήσωμεν είς τούς ένδια- 
φερομένους άναγνώστας μας τούς σκοπούς τής άνωιέρω 
όργανώσεως.

* *
'Υπό τοΰ κ. Παν, Γκρέτση άντιπροέδρου τής Π.Ε.Κ. 

μάς άπεστάλη πρός δημοσίευσιν μακροσκελές υπόμνημα, 
σχετικόν μέ τήν όργάνωσιν μιας 'Ομοσπονδίας Κινημ.

’Επιχειρήσεων, τό όποιον όμως λόγφ έλλείψεως άρκετοΰ 
χώρου πσραλείπωμεν νά δημοσιεύσωμεν ολόκληρον, πε- 
ριοριζόμενοι νά γνωρίσωμεν είς τού; ένδιαφερομένου; 
άναγνώστας μας, μόνον τάς γενικά; του γραμμάς.

Διά τοΰ υπομνήματος αυτού ό κ. Γκρέτση; άφοΰ 
πρώτον άναφέρει ότι έν Έλλάδι καί αΰιοί οΐ πτηνοσφα- 
γεΐς, νεκροπομποί καί ρακοσυλλέκται δέν στερούνται σω
ματειακής όργανώσεως, συνιστά τήν σωματειακήν όργά- 
νωσιν τοΰ κινημ. κόσμου κατά ειδικότητας καί συμφέ
ροντα καί τήν συμμετοχήν αυτών είς μίαν ’Ομοσπονδίαν 
πρός άντιμειώπισιν τοΰ προβλήματος αυτής τάύτη; τής 
όπάρξεω. τών μικρών επιχειρηματιών τοΰ κινηματογρ ι- 
φου, οΐτινες τείνουν νά έκλείψουν άπό τάς ήμερα τή 
ημέρα γιγαντουμένας μεγάλα; έπιχειρήσεις.

’Εν συνεχεία υποδεικνύει καί τήν ΐδρυσιν μιας ’Ανω
νύμου Εταιρίας τών Άθηιαϊκών συνοικιακών καί ’Επαρ
χιακών κινηματογράφων, ή τις θά είναι είς θέσιν διά τής 
συνάψεως ενός μικροπροθέσμου δανείου νά είσαγάγη καί 
νά εμπορεύεται σεβαστόν άριθμών ταινιών πρός ίδιον 
όφελος.

Έν τέλει τοΰ υπομνήματος του ό κ. Γκρέτσης κρούει 
τόν κώδωνα τοΰ κινδύνου καί ζητεί άπό τούς ενδιαφερο
μένους τήν συνδρομήν των διά τήν έπιτυχίαν τοΰ σκοπού 
του ό όποιος καί μόνον θά καταστή ικανό; νά άναχαι- 
τίση τήν έπερχομένην καταστροφήν τών μικρών έπαγγελ- 
ματιών τοΰ κινηματογράφου τές πρωτευούσης καί έπαρ- 
χιών, είς πρώτην δέ ευκαιρίαν θά άναπτϋξη καί προφο- 
ρικώς τό σχέδιόν ίου διά μίαν τοιαύιην όργάνωσιν.

11 kibhse Tin mm |g
Σπλεντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Δίς παραμύθια 

Χόφμαν» μέ τήν "Αννυ "Οντρα καί «Ό πόλεμος τοΰ βάλς».
Χάϊ-Λάϊφ. Πρ εβλήθησαν τά έργα «Ξύπνημα αμαρ

τωλής» μέ τήν Γκσμπύ Μορλαί καί «"Ερως μέ μοτοσυ- 
κλέττα» μέ τήν Μ. Σνόϊντερ.

Κάπιτολ. Προεβλήθησαν τά φιλμ «'Υγρός Τάφος» καί 
«Μιά βραδυά μέ τήν άγάπη μου».
Θεσσαλονίκη

Διονύσια Προεβλήθησαν τά έργα «Νινόν» μέ τόν 
Γιάν Κιε οΰρα, «Σαιζόν σιό Κάιρο» μέ τόν Βίλλυ Φρίτς 
«Λιμπελάνϊ», «Σκάνδαλον στή Βουδαπέση». «Τό σημείον 
τοΰ Σταυρού», καί «Μικρούλα καλώς ήλθες».

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό άστρον τής 
Βαλέντσιας», «Τό πουλί τοΰ παραδείσου», «Γκάντ-Ότέλ», 
«Ό πόλεμος τοΰ βαλς», «Τό σημείον τοΰ Σταυρού», καί 
«Γυμνό; σάν τό σκουλήκι».

ΙΙαλλάς. Προεβλήθησαν τά φίλιι «Δεσποινίς Ζωζέττα 
ή γυναίκα μου» μέ τήν Άνναμπέλλα, «Π Ν. 1 δέν ά
παντά», «Τό βάλς ποΰ δέν ξεχνιέται», «Καί τώρα φίλα με 
όσο θέλης» μέ τήν Άνναμπέλλα, καί «Διαγωγή μηδέν» μέ 
τήν "Αννυ "Οντρα

Πατί. Προεβλήθησαν τά φίλμς «Ή σάρξ καί δ κό
σμος», «Μετά τήν προδοσίαν·, «Χίλιες καί δύο νύχτες», 
«Τό ονειρώδες βάλς», «Σιωπή, τό γύρισμα άρχίζει» μέ τόν 
Χάρολδ Αόϋδ, καί «Τό γεράα».

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύχτα στή 
Σταμποΰλ·, «Σέρλοκ Χόλμς» μέ τόν Κλάϊβ Μπρούκ, «Ό
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γυιός τού Μαχαραγιά» μέ τόν Νοβάρρο, «Ό λευκός δα - 
μων», «Ή ρούμπα τής άγάπης», καί «Δύσκολη στιγμή» 
μέ τήν Τζόαν Κράουφορδ.

‘Αλχαξάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό βασιλεύς τών 
άτσιγγάνων», «Τό βάλς τοΰ παραδείσου», «Ή κόρη τού 
συντάγματος·, «Μητέρα», «Ρεβενάν», καί «Θά είμαι μόνη 
μετά τά μεσάνυχτα».

Ευβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα «Κουίκ», «Σάλτο 
μορτάλε» μέ τήν Τζίνα Μανές, «Ιό δνειρον τού Σέμ· 
προυν», «Γκλόρια» μέ τήν Μπριγγίτε χέλμ, «Τό βάλς τοΰ 
Δουνάβεως». «Ό εϋκολώτερος δρόμος» καί «Χόρ-χόρ άγάς».

Φοϊνιξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαριάνα», «Τό πρά
σινο φάντασμα», «Μοιραία άγάπη», «Κοζάκοι», καί «Δ'ώ 
καρδιές μιά ψυχή», 
Βόλος

Άχίλλειον. Κατά τό λήξαν δεκαπενθήμερον προεβλή
θησαν τά έργα «Τοτό», «Γλυκά φιλιά Βερόνικο», «Βά γί- 
νη; Δούκισσα» καί «Ή ρούμπα τής άγάπης».—Κατ’ αύ- 
τάς λόγφ τών καθημερινών σχεδόν Χορών οί όποιοι δί
δονται είς τά διάφορα κέντρα τής πόλεώς μας καί τών 
παραστάσεων τοΰ θιάσου, Αλίκης είς τό Δημοτικόν μας 
Θέατρον, αί έργασίαι τοΰ Μοναδικού μας κινηματογρά
φου έχαλαρώθησαν αίσθητώς.

Προσεχώς θά προβληθούν «Τό Σημείον τού Σταυ
ρού», «Σερενάτα Σούμπερι», «Δυό όρφαναί», «Άρχισιδη- 
ρουργός», «"Οταν ξυπνά τό παρελθόν» κ.λ π.

Θ. ΙΙαπαβασιλείου
Πάτραι

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τσάρντας», «Δώσ’ 
μου αυτή τήν ευτυχία», «Νινόν» καί «Σκάνδαλον στή Βου
δαπέστη». Προσεχώς «Σερενάτα Σοΰμπερτ».

ΠάνΟ-εον. (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Άρ- 
σέν Λουτέν», «Σκιαί ήμικόσμου», «Γκάγκστερ« καί 
«"Ενα παράξενο κορίτσι».

Πάνϋ-εον. (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Πλη
γωμένο υποβρύχιο» καί τό «Εϊδωλον τού Μουλλάχ».»

Άνδριόπουλος
Κκλάμαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Ξανθό όνειρο,, 
,,Ή Γκίτια χαρίζι ι τήν καρδιά της,. “Τόνισκα,, “Νύχτες 
μεγαλουπόλεως,, ,,Ό χορός τής "Οπερας,, “Διπλωμάτης 
τών γυναικών,, ,,Ή. Λ. Υ. διασκεδάζει,, “’Εσύ τήν ήμέρα 
κι’ εγώ τή νύχτα,, “Αυτή ή καμμιά άλλη,, ““Ενα τρα
γούδι, ένα φιλί, μιά γυναίκα,, καί “Έν όνόματι τοΰ νό
μου,.. Δυστυχώς παρά τάς καλάς προσπάθειας τών διευ
θύνσεων τών κινηματογράφων καί μολονότι ή αΐθουσά 
του εΐνε μία άπό τάς καλυτέρας τών κινηματογράφων τής 
Πελοπονήσσου, ό κόσμος δέν συχνάζει είς αυτούς είμή 
μόνον τάς Κυριάκός καί έορτάς. Τάς καθημερινά; αί 
ταινίαι προβάλλονται πρό 20—50 θεατών.

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά φιλμ ,,Ή χίμαιρα τής 
ζωής,, “’Αστυνόμος τοΰ καθήκοντος,, “Τραγωδία τοΰ ιπ
ποδρομίου,, “Κουρσάρος,, “"Αννα Μπολένα,, ,,Ό λαχαγός 
τής Αΰτοκρατορικής φρουράς,, ,,Ό άτίθασος,, “Τό άγο- 
ροκόριτσο,. καί ‘Τό καράβι τής Σαγγάϊ,,. άπαντα έπι- 
τυχώς. Κεφαλλωνίτης
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Γιόχαν Στράους» μέ 
μικρόν έπιτυχίαν, «Ό βασιλεύς τών τζαμπατζήδων». «Ό 
μάγο; τής Αθήνας» μέ οίκτράν άποτυχίαν, «Έν όνόματι 
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τοϋ νόμου» μέ τήν Μαρσέλ Σαντάλ καί «Οί άπάχηδες 
τών Παρισίων». Άπό τής 28 παρ. μηνάς δίδει παραστά
σεις ό θίασος Ειρήνης Βασιλάκη.

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργ ι «Σαγγάϊ Εξπρές» 
μέ μικράν επιτυχίαν, “Δεσποινίς δακτυλογράφος,. έπιτο- 
χα»ς, “Θά γίνητ δούκισσα,, καί “Ερως άλά άμερικέν,, μέ 
τήν Σπινελλί. Προσεχώς “Χαραυγή,, κ ά. Σωφρονιάδης. 
Τρίχχαλα

Πανελλήνιον. Διέκοψε τάς πραβολάςτου καί δίδει πα
ραστάσεις ό θίασος τής κ. Έλενας Χαλκούση.

Έϋνικόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Μπελφεγκόρ,, 
“Τό δράμα μιας οικογένειας, “Κόλασις ύπό τήν θάλασ
σαν,, καί ,,Ή ωραία ελευθερία,,. Μαλιώρας
‘Ηράκλειον.

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα “Μαντάμ Πομ- 
παντοΰρ,, καί “Οΐ δύο κόσμοι,,.

’Απόλλων.. Προεβλήθησαν τά δμιλοϋντα “Ερως τσιγ- 
γάνων., “Μετά τό διαζύγιον,, καί ‘-Ούδέν νεώτερον άπό 
τό σκυλλύσιο μέτωπο,, καθώς καί τό βωβόν “Τό φάντασμα 
τοΰ Ιπποδρομίου,,.

Παλλάς. (Βωβός). Προεβλήθησαν τά περ<πετειώδη 
“Κοντά στά σύνορα,, ,,Ή προδοσία,, ,,Ό βαρκάρης τοΰ 
Βόλγα,. “ΑΙ περιπέτειαι τής Ρούθ,, “Λησταί τών τραί
νων,, καί ,,Ή κλίκα τών 30"·

’Αρχανών. Έπανέλαβε τάς άπό τριμήνου σχεδόν δ.α- 
κοπείσας προβολάς του, μέ τά έργα “’Αγοροκόριτσο,, καί 
“Τό τελευταίο σύνορο,,.

' Ιεραπέτρας. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Φλόγες,, καί 
,,Ό σφαγεύς τών άρμενίων,,.

Σητείας. Προεβλήθησαν τά λοιπά επεισόδια τοΰ έργου 
“Βαρραβας,, καί διαφημίζεται ,,'Ο βαρκάρης τοΰ Βόλγα,,

Νεαπόλεως. Προεβλήθη τό έργον “Μιά νύχτα στό 
Λονδΐνον ,.

Άγ. Νικολάου. Προεβλήθησαν τά έργα “Μπαμπάς 
μέ τό στανιό,, “Κίτρινοι πειραται,, καί “Θωρακισμένο 
ύποβρύχειο,,. Παρατηρητής.
Aiyiev

Παρϋενών. Προεβλήθησαν τά έργα «Κάρμεν», «Κα
τηγορουμένη έγέρθητι», «Τό τραγικόν τέλος μιας 
ήθοπ >ιοΰ», «Μετά τήν καταιγίδα», «Αλήτης φοιτη
τή:», «Άπάχης τών Παρισίων», «Είσαι δική μου» καί 
«Οί τέσσαρες διάβολοι». Μπιρμπίλης.
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Ο βασιλεύς τών 
λούστρων,, ,,Όταν ή γυναίκα θέλει,, “Τό Χριστινάκι τοϋ 
δασοφύλακας,, “Χρυσές γάμπες,, “Στά Κάτεργα,, καί 
“Ρόννυ,,.

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα ,,'Ο νικητής τής 
καρδιάς,. “Τάφώτα τής πόλεως,,“Κλοπή τών άδαμάντων,. 
καί “Μαντόννα,,. Γοριδάρης
’Ιωάννινα

Εΰστρατιάδη. Προεβλήθησαν τά έργα ,,Ή μοιραία 
συνάντησις,, “Ζωγραφιστός άγγελος,, “Μέ τόι τυφλό ερα
στή της,,μέ τήν Κορίνα Γκρίφφιθ, ,,’Ο ουρανός τής δό- 
ξης„ καί «Κόλασις ύπό τήν θάλασσαν» Παπαζήσης.
Πόρνος

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα “Μαύρος ούσσά- 
ρος„ “Μανωλέσκου, “Η Σουζάν στό μπάνιο,, ,,'Ενας 
άπόσκλητος ξένος,, “Ο βασιλεύς τών βασιλέων,. ,,'Ο θρί
αμβος τοΰ Τόμ„ ,,Ή νυχτερίδα, καί “Μέσα στά άγρια 
θηρία,,. Σινόπουλος.
Άργοοτόλιον

Μούβιτον. Άναχωρήσαντος τοΰ θιάσου Ξΰδη έπανέ
λαβε τάς προβολάς του καί προέβαλε μέ μετρίαν επιτυ
χίαν τά έργα "Νεανικές τρέλλες,, “Υποβρύχιο 13,, καί 

“Μαριέττα,. διέκοψε δέ καί πάλιν τάς προβολάς του λό
γοι άφίξεως τοϋ θιάσου Άρντάτωφ-Νικολέσκου.

Πάνϋεον. ’Αναμένεται ή έναρξίς του ύπό τήν διεύθυν- 
σιν τοΰ κ. Γαρμπή δστις μή φεισθείς δαπανών θά πα
ρουσιάσω μίαν αίθουσαν εφάμιλλοι1 τών αθηναϊκών. Έ- 
ναρξις 3 Φεβρουάριου μέ τό “Τραγουδισιής τής Σεβίλ
λης., Προσεχώς ,,Ό Μπάστερ παντρεύεται,,.

Άφίχθη εις τήν πόλιν μας δΓ οικογενειακούς λόγους 
καί άνεχάιρησεν αυθημερόν ό κ. Στάμος Σταμέλος δι
ευθυντής τής Φόξ Φίλμ. Βουτσινας
’Aypiviev

Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα «Όταν δ έρως πλη
γώνει,, “Λοΰνα Πάρκ,, “'Avαμπέλλσ,, “Π κιβωτός τοΰ 
Νώε,, Τό κυνήγι τών άνθρο'ιπων,, καί ,,Ή κοιλάς τοΰ 
τρόμου,,. Πασχαλίδης
’Αμαλίας

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα “Αυτή είναι ή 
ζωή,, ,,Ή κυρία μέ τά διαμάντια,, “Όρλόιφ,, καί “Μανω
λέσκου,,.

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Δάφνις καί Χλόη,, 
,,Ή νύφη τοΰ συντάγματος,, “Σάλλυ,, ,,Ό λευκός γά
μος,. ,,Ή παρθένος τοϋ πεζοδρομίου,, “Τό ραγισμένο 
βιολί,, “Τό καράβι τής Σαγγάϊ,. καί Μαραμένα κρίνα,,.

Ρουμελιώτης.
Καβάλλα

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα “Μπέν Χούρ„ 
“Μαντάμ Ντυμπαρύ,, “X. 27.. μέ τήν Μάρλεν Ντήντριχ,, 
“Δεσποινίς Ζωζέτ ή γυναίκα μου,, μέ τήν Άνναμπέλλα.,. 
"Συνέδριον Ηθικής,, ‘ Γυιός τοΰ Μαχαραγιά,, ‘Άν μέ 
θέλεις έλα σύ,, ,,Ή γυναίκα καί τό Αηδόνι,, καί ‘‘Γρελ- 
λή περιπέτεια,,.

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα “Δέν θέλω νά μάθω 
ποιος είσαι,, "Άτλαντίς,, ,,Ό κ. ή κ. καί δ μπιμπί,, 
“Γυναίκα άλά γκαρσόν,, “Τό δνειρον τοΰ Σέμπρπουν,, 
“Νύχτες στό Βόσπορο,, “Ποτέ πιά δέν θ’ αγαπήσω,, 'Ε
να κορίτσι σαν καί σένα.,‘ Ξύλινοι Σταυροί,, “Μιά νύχτα 
στόν Παράδεισο,, καί “Κάνατε λάθος Δεσποινίς,. Μ. Β.
Σύρος

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα “Ντανβίντ Γκόλ- 
ντερ,, “Είναι χαριτωμένος,, “Δικαστική πλάνη,, “Μάτερ 
Ντολορόζα,, “Μιά βραδυά μέ τήν αγάπη μου,, “Παρθέ
νος 100 ο)ο., “Κλεμμένος θησαυρός,, μέ τόν Τόμ Μίξ καί 
“Ή ύπεράσπισις έχει τόν λόγον., άπαντα έπιτυχώς πρό 

πυκνοΰ ακροατηρίου. Γεραγάλας.
Λεβάύεια

’Ελίκων. Προεβλήθησαν τά έργα “Η A. Υ, διατάσ- 
σει,, “Στήν μυστική υπηρεσία,, “Μιά φίλη χρυσή σάν κι’ 
εσένα,, μέ τήν Άννυ Όντρα καί “Η νύχτα είναι δική 
μας,,.

’Αρμονία. ’Αργεί λόγφ καλλωπισμού τής αιθούσης.
Δ. Πανουργίας.

Ξάνθη
Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα: “Τό βαλς τοΰ πα

ραδείσου,, Ό κ. ή κ. καί δ μπιμπί,, καί “Ό Άχμέτ τής 
’Αραβίας κατά τής Αεγεώνος τών Ξένων,,.

Παρασχίδα ς
Χίος

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα: “Ούδέν νεώτερον άπό 
τό δυτικόν Μέτωπον,,/’Στόν ανεμοστρόβιλο τής ζωής,, “Ή 
μυστική διαθήκη,, “Σαλαμπώ,, “Ή χαράδρα τοΰ θαλ’ατου,, 
“Ό μαύρος πιερόττος,, καί “Οί άπάχηδες τών Παρισίων,,.

Τήν 22 παρ. μηνός έκαμεν έναρξιν δμιλοΰντος μέ τάς 
νέας εγκαταστάσεις ήχητιχών μηχανημάτων συστήματος 
«Βέπστερ - Σικάγο,, καί προεβλήθησαν τάέργα : “Σούζυ 
Σαξοφών,, μέ καταπληκτικήν επιτυχίαν, “Τό συνέδριον 

χορεύει,, “Μαιιζέλ Νιτοΰς,, “Στη χώρα τοϋ μειδιάματος,, 
“Μανουελίτα., 'Ερωτες έρήμου,, καί διάφορα μίκυ-μαους 
καί Φόξ Νιους.

Ή άπόδοσις τών νέων μηχανημάτων τύπου “Βεπστερ 
Σικάγο,, είναι άνωτέρα πάσης περιγραφής. Τά πειο 
θερμά μου συγχαρητήρια τόσον εις τήν διεύθυνσιν τοΰ κι
νηματογράφου, όσον καί εις τόν άντιπρόσωπον τοΰ οίκου 
“Βέπστερ., κ. Χρ. Άξαρλήν. Κ. Βουδούρης
Χαιλχίς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα : “Παπρικα,, 
“Τσάρεβιτς,, “Μιά νύχτα στή Σταμπούλ,, “Ό Φράνς είνε 
γυναίκα.. “Νύχτες στό Βόσπορο,, “Τό τραγούδι μιας νύ
χτας,, “Στήν τρέλλα τοΰ χοροΰ,, καί “'Η Άτλαντίς,, . 
Προσεχώς “Σερενάτα Σοΰμπερτ,. "Τό σημεΐον τοΰ Σταύ
ρο', “Μιά ώρα κοντά σου,, κ. ά.

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Τοτό„ Γλυκά φι
λιά Βερόνικα,,'μέ τήν Γκίτα Άλπαρ καί “Λιμπελάϊ,,. 
Προσεχώς “Τό βάλς τοΰ Παραδείσου,. "Ντύ Μπαρρύ,, 
“Κπβαλκατ,, “Ή κυρία τοΰ 13,, “Ό Άρχιατσίγγανος “Κα
τάσκοπο? έπί τό έργον,, "Ρομάντζο μιας νύχτας,, καί αί 
δύο Όρφαναί, . Άκροϋαλασσίτης
Βαθ (Σάμου)

’Απόλλων Κατά τόν παρ. μήνα προεβλήθησαν τά έρ
γα «Νό νό Νανέτ», «Καί σύ μιά μέρα θα έπιστρέψης» «Ό 
ζητιά ος τής Σταμπούλ», «Στή χώρα τοΰ μειδιάματος» 
«Ή καρδιά μου λαχταρά γι' άγάπη,, ‘Δεβποινίς δικηγό
ρος,, καί “Παιδί έκ θαύματος,, μέ τόν Άρμάν Μπερνάρ.

Αττικόν (βωβός). Μετά τήν άναχώρησιν τών θιάσων 
Πάολας-Άρντάτωφ καί Μ Παλαιολόγου, προεβλήθη τό 
έργον “Πρίγκηψ καί κοκόττα,, μέ τόν Γιοζέ Μοχίκα.

Πούλμαν
Ρέθυμνον---- --------- Ζ

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα "Ό έμπορος τών 
ονείρων,, μέ σχετικήν επιτυχίαν “Λαίδη Γκλύν,, καί 
“Μανδραγόρα,, μέ τήν Μπρ. Χέλμ μέ κοσμοσυρροήν.

Ιδαϊον Αντραν. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Λουλούδι 
στιή σκιά, “ Ο καρχαρίας,, καί “Τό τελευταίο σύνορο,, 
Προσεχώς θά έγκατασταθί), ώ: λέγεται^ μηχάνημα δμι- 
λοΰντος. Όδ. Παπ. '
Κόρινθος

, Ατελιέ, Προεβλήθησαν τά έργα “Δεσποινίς δακτυλο- 
γραφος., “ Αριαν,, “Τό τραγούδι μιας νύχτας,, Τό Όνει- 
ρον., “Νύχτες μεγαλουπόλεως,, “ Ενα ταγκό γιά σένα,, 
■“Ονειρώδες βά.·.ς “Πάλι μέ σένα,, “Γαλήλιον ταξεϊδη, 
“ Ορλώφ,. “Γλυκά φιλιά Βερόνικα , “Μαύρος Ούσσάρος 
καί “Αΰτοκρατορικό βάλς,,.
,,, Παλλάς., Προεβληθ ησαν τά φίλμ “Τρελλός άεροπόρος.

Ερωτική εκδικησις,. "Ή ερωμένη τοΰ ύπασπιστοΰ,, καί 
“Μανουελίτα,,

Η ένσκυψασα κακοκαιρία, ή προεκλογική κίνησις καί 
αι απόκρεω, έμείωσαν κατά πολύ τήν κίνησιν τών κινη
ματογράφων, Π. Κόλια
Λράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τα έργα “Μπέν Χούρ,,, “Τό 
βαλς πού δέν ξεχνιέται,, καί “Ό άγνωστος λοχίας,,,

ΤΓάεθεον. Προεβλήθησαν τά έργα “Σύνοραατή-, κ/ρ- 
διατ„ “·Π λεγεώνες τοΰάέρο ,, καί Οί απάχηδε τών Πα- 
(θΟ'Μν,,. Γοριδάρης

ΟΥΕΠΣΤΕΡ ΣΙΚΑΓΟ

Η ΖΟΖΕΦΙΝ Μ Π ΜΚΕΡ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
Τήν παρ. Πέμπτην, 1 Φεβρουάριου άφίχθη 

εις τήν πόλιν μας προερχόμενη έκ Κωνσταντινου
πόλεως, ή περίφημη μιγάς χορεύτρια ΖοζεφΙν 
Μπαϊκερ, ήτις. συμβλη&εΐσα μετά τής «Άνων. 
Κινημ Εταιρίας» έ'δωσε 13 παραστάσεις εις τό 
μεγάλο Κινηματοθέατρον <Παλλάς» τοΰ Μετοχ. 
Ταμείου. Ή Μπαΐκερ έ'καμε τάς έμφανίσεις της, 
μαξύ μέ τήν πραγματικά τελείαν ορχήστραν της 
τζάζ, εις τό εΠαλλάς» καθ’ ό'λας τάς 7 ήμέρας 
ρας τ&ν παραστάσεων της, ένώπιον πυκνοτάτου 
άκροατηρίου, καταχειροκροτούμενη. > ί έντυπώ- 
σεις τοΰ κοινού ήσαν πολύ καλαΐ, ό'πως καί al 
εισπράξεις τής διευθύνσεως τοΰ κινημ. «Παλ
λάς» , χάρις εις τήν όποιαν, οί ’Αθηναίοι έθαύ- 
μασαν τήν μαύρην κα \λιτέχνιδα.

’Εντεύθεν ή Μπαΐκερ άνεχώρησεν τήν 8ην 
Φεβρουάριου δι’ Αίγυπτον, συνεχίζουσα τήν καλ
λιτεχνικήν της περιοδείαν.

Γ ΠΛΛΛΗ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ
ΤΟΥ

ΚΙΝΗΟΓΡΑβ ΜΕΡΟΣ
Εις τά γραφεία μας πωλοΰνται πάντοτε 

καί άποστέλλονται καί εις τούς έπιθυμοΰν- 
τας εκ τών Επαρχιών, παλαιά τεύχη καί 
ολόκληροι σειραί τοΰ «Κινηματογραφικού 
Άστέρος» τών ετών 1928, 192), 1930, 
1931, 1932 καί 1933 προς δραχ. 5 εκα- । 
στον τεύχος καί δραχ. 100 ό τόμος ενός έ
καστου έτους, άδετος.

ΠρομηθευΟήτε τάς σειράς τού «Κινημα- 
τογραφ κοΰ Άστέρος» ποίν εξαντληθούν, 
διότι πάντοτε θά σάς είναι χρήσιμοι

Αντί μικρών χρηματικών ποσών, γί- 
νο ται δεκτά καί γραμματόσημα διά τήν 
πληρωμήν τού αντιτίμου τών άποστελλομέ- 
νων τευχών

Τό^έξ 96 σελ. Πανηγυρικόν τεύχος 1934 πωλεί
ται επίσης εις τά γραφεία μας πρός 25.— δρχ. καί 
άποστέλλεται εις πάντα έμβάζονια τό άντίτιμον 

| ε’.ς γραμματόσημου.

ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΕΜΈΚΊΗΣΆΝ 

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΕΠΙ ΤΗ ΔΕΚ^ΕΤΗΡΙΔΙ

ΤΟΥ “ΚΙΝΗΜΑΤ. ΑΣΤΕΡΟΣ,,
Κατωτέρω συνεχίζομεν τήν δημόσιε σιν τών συγχαρη

τηρίων έπιστολών τοΰ Κινηματογραφικού κόσμου έπί τή 
συμπληρώσει τής Α'. Δεκαετίας άπό τής έκδόσεως τοΰ ή- 
μετέρου περιοδικού·

Φίλτατε Κύριε Οικονόμου
’Όχι πειά άπό υποχρέωσι καί καθήκον άλλά 

άπό μ/,ά αυθόρμητο διάθεσι και έκδήλωσι ενός 
ειλικρινούς θαυμασμού διά τό μεγάλο Σου έργον 
μου επέβαλλε και μένα, έναν μικρό συνεργάτη Σον 
νά σον γράψω μερικές γραμμές γιά νά Σέ συγ
χαρώ όλοψνχως !

Λέκα χρόνια πέρασαν ! Λέκα χρόνια, άπί- 
στευτο διάστημα πού μόνο ένας, άκονραστος άν
θρωπος όπως Έσύ, κατόρθωσες νά συγκράτησης 
τόν ανεκτίμητο θησαυρό σου, τό δημιούργημά Σον, 
τόν άγαπητό μας “Κινηματογραφικόν ’Αστέρα,, στο 
επίπεδο που ποθούσες.

Έπολέμησες, έμόχθησες, κουράστηκες, άλλά 
δέν σέ κυρίευσε η άπογοήτενσις.

Σέ Σένα οφείλομεν τόσα πολλά ευχάριστα και 
ενδιαφέροντα γιά κάθε σχετικό μέ τόν κινηματο- 
τογράφο, τη τέχνη πού ε’ίμεθα θανμασταί καί λά- 
τρεις. Ύπερηφανεύεσαι γι’ αυτό .' Τονίζεις μέ δί
καιο εγωισμό, τη σνμπληρωσι τών δέκα χρόνων 
άπό της έκδόσέως τον τ’Αστέρος Σον» καί μαζν 
μέ Σένα νπερηφανενόμεθα όλοι εμείς οϊ φίλοι καί 
σννεργάται Σον.

Αένμπορούμε νά Σον προσφέρωμε μεγάλα πράγ
ματα, παρά μόνον μιά βαθειά εκτίμηση είς τό άτο 
μό Σον καί ενα θαυμασμό γιά τό μεγάλο έργο Σον.

Γιά τις υπηρεσίες πού προσέφερε καί προσφέ , 
ρει στο κλάδο τών έπαγγελματιών τον Κινηματο
γράφον, δέν έχω νά προσθέσω πολλά πράγματα 
παρά ότι δ «Κινηματογραφικός Άστηρ» εΐνε ό 
καλλίτερος ύποστηρικτης τών συμφερόντων των καί 
ό πολύτιμος οδηγός καί σύντροφος κάθε φίλου 
αντον. Αυτό έχει διαπιστωθή ευτυχώς άπ’ όλους 
καί έπί τή ευκαιρία σου διaβιβάζoJ τά θερμά συγ
χαρητήρια όλων τών έέώ φίλων, άναγνωστών τον 
«Άστέρος» ώς καί τών Δ) τών τών ενταύθα Κινη
ματογράφων μας «ΙΙανθέου» καί «Σαπφοΰς κ. κ. 
Χατζανδρέου καί Χατζηδημητρίου έπί τή δεκαε- 
τηρίδι τοΰ «Κ Άστέρος». ’Εγώ δέ Σον απευθύνω 
εγκάρδια συγχαρητήρια καθώς καί στους πολυτί
μους συνεργάτας Σον, ευχόμενος κάθε πρόοδον 
καί στον άγαπητό μας « Κινηματογραφικόν ’Αστέρα»

Με βαθειά έκτίμηση όλως Δικός Σου 
ΑΑ. ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ

Μυτιλήνη Ιανουάριος 1934

ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ERNEMANN 2,, 
σχεδόν καινουργής μετά πλήρους έγκαταστά- 
σεως όμιλοΰντος «Βίταφον» πωλείται είς τιμήν 
εύκαιρίας. Άποταθήτε : Κ καί Μ. Α. Γαζιάδη, 
Σταδίου 48. Τηλέφ. 23-544.

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ

-= 4 9 3 Α =-
Έπί τή συμπληρώσει δεκαετίας άπό τής 

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

Τό πανηγυρικόν τούτο τεύχος τού «Κινη
ματογραφικού Άστέρος» έξ 96 πολύχρωμων 
σελίδων έπί εκλεκτού χάρτου, είναι δ απαραί
τητος σύντροφος και δδηγός παντός ενδιαφε
ρομένου διά τόν κινηματογράφον, είτε έπιχει 
ρηματίου είτε απλού θαυμαστού.

Περιέχει :
’Άρθρα ειδικών περί τού σκοπού και τής 

έξελίξεως τού κινηματογράφου
Άνασκόπησιν καί απολογισμόν τή; κινη

ματογραφικής περιόδου 1933 υπό Β. ΙΙαπα- 
μιχάλη

Ψυχολογία τού Κοινού υπό Jack Cohen.
Συνεργασία ’ Ιριδος Σκαραβαίου.
Κριτική τών προβληθένιων κατά τόν Δε

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

τογράφου .
Κινηματογραφικά Διηγήματα
Συγχαρητηρίους έπιστολάς τού κινηματο

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

Παγκόσμιον κινηματογραφικόν ρεπορτάζ.
Πίνακα κανονικής φορολογίας εισιτηρίων 

τών κινηματογράφων.
Τά πραγματοποιηθέντα εισιτήρια τών προ- 

βληθέντων έργων εις τούς Αθηναϊκούς κινη
ματογράφους Λ' βιζιόν καθώς και τής Θεσσα
λονίκης.

Πίνακα τών κινηματογράφων τής Ελλά
δος, Αλβανίας, Κύπρου καί Δωδεκανήσων μέ 
τάς μηχανικός των εγκαταστάσεις καί τά ονό
ματα τών διευθυντών των.

Πίνακα τών Κινημ. Γραφείων δλοκλήρου 
τής Ελλάδος.

Δασμολόγιον κινημ. ειδών.
Επαρχιακήν κινηιι κίνησιν κλπ. κλπ.
Τό πανηγυρικόν τούτο τεύχος λόγφ τού 

όγκου του δέν έκυκλοφόρησε διά τού πρακτο
ρείου τών εφημερίδων, άλλά πωλείται άπ’ ευ
θείας είς τά γραφεία μας καί θά άποστέλλε- 
ται εις πάντα έμβάζοντα δρχ. 25 ή ανάλογα 
γραμματόσημα. Διά τό εξωτερικόν άποστέλλεται 
επίσης εις τούς έμβάζοντας δρχ. 35, ελεύθερον 
ταχ. τελών.

CINENIECCANIC4
Μηχανήματα 

Όμιλοΰντος Κινηματογράφου 
’Αντιπρόσωποι

ΣΥΝΟΛΙΝΟΣ & ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
Ά8ήναι

Γραφεία: ’Οδός Σωκράτους 30 
Άρ. τηλεφ. 22-560

Χώρος πρός διάδεσιν 
Έκαστη δημβσίευσις 

Δραχ 50

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ K1NHM ΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
Γραφεία’Αθηνών: ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15-Τηλ. 25-364 

Τηλεγρ. Δ]σις : «ΜΕΤΡΟΦΙΛΜΣ»
ΤΠΟΚ).ΛΑ ΘΕΣΣ)ΝΙΚΗΣ·. ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3-ΜΕΓΑΡΟΝ ΛΕΒΗ

ΚΗΙΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΓΙΚΗ ΕΙΑΙΡΙΑ
Κ. & Μ· Α ΓΑΖΙΑΔΗ

"ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ -ΦΙΛΜ ΚΟ
ΑΘΗΝΑΙ - ΣΤΑΔΙΟΥ 48

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ : 23-544
ΤΗΛ ΜΑΤλ·."ΚΟΣΜΟΦΙΛΜ·ΑΘΗΝΑι„

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

WEBSTER CHICAGO
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ 

ΗΧΗΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΓάΝιΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ

ΧΡΙΠΤΟ! ΟΡΛΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 6θδ

ΕΛΛΑΔΑ

- Α Θ Η Ν A I

Κ.ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ&Σ''
Κινηματογραφικά!

Ταινίαι και Μηχαναι 
’Ηχητικά Μηχανήματα 
Μοΰβιτον καί Βίταφον 

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ OAQN ΤΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18 

— ΑΘΗΝΑΙ-

Δ· ΜΑΝΙΑΤΗΣ & Σ'»
ΓΕΝ. ΚΙΝΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΕΡΑΜΖΕΡΟΥ 24α 
ΑΘΗΝΑ!

Κάρβουνα Προβολής
Κ1ΝΗΑ1ΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ

Μ Η X A Ν A I & ΤΑΙΝΙΑ!
Άιοστολαΐ—Παραλαβαί 

καί Έκτελωνισμοί 
— Ταινιών —

CINE RADIO
Μηχανήματα 

Όμιλοΰντος Κινηματογράφου 
Τά μόνα εφάμιλλα τών

Ευρωπαϊκών
’Ενοικιάσεις — Πωλήαεις

AGHNAT
Στοά Φέξη άρ. 52 Α' "Οροφος

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

ΔΗ Μ. ΠΟΝΤΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΝΕΟΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ An’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ

ΠΟΛΕΟΣ, ΑΝΕΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Ειδική κατασκευή μηχανημάτων διά θερινούς και χειμερινούς 
κινηματογράφους. Παρέχονται άνευ ύιτοχρεώσεως έπί δεκα
πενθήμερον πρύς δοκιμήν. Κατασκευαί—Έπισκευαί—Μετατρο- 
παι. ’Ενοικιάσει, όμιλουσών εγκαταστάσεων κινηματογράφου.

HTAK ■ ΦΙΛΜ Κ2 Β Ε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. Α. ΓΑΖΙίΔΗΣ 

ΑΘΗΝΑ! - Μητροπόλεως 1

Τηλέφ. 21.239 
Τηλ.Δσις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΜ - ΑΘΗΝΑΙ 
Παραγωγή καί έκμετάλλευσις 
Ελληνικών Κινηματογραφι
κών έργων καί Ζουρνάλ.

ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Αντιπρόσωπος τών Οίκων

G. F. F. Α. και G. R. C.
ΑΘΗΝΑΙ

Γραφεία : Πανεπιστημίου 83 
’Αριθ. Τηλεφ. 24-626

ΚΠΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ 8
Πανεπιοτημίβυ 36 8

ΑΘΗΝΑΙ |
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! |

Τ A I Ν I A I
Δράματα, Επεισοδιακά X

Κωμωδίαι
Διαφόρων Παραγωγών Β

α ε.κ.€
Τμήμα Έκμεταλλεύσεως 
Κινηματογραφικών ταινιών 

ΑΘΗΝΑΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 14 Ξ

Άριθ. Τηλ. 23.058 |

Τηλεγρ. Δ)σις «PSYKO» g

Κ.νπματογραφικαί 
ΜπχαναΙ - ’Εξαρτήματα

Γενικοί ’Αντιπρόσωποι

I. IQANNOY & Λ. ΜΑΛΛΗΣ
Πατησίων 99 —Τηλ. 80-684

ΑΦΗΝΑ!

ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Έκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου 
παραγωγής.

Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μάους

Π Α Ξ ΦΙΛΜ 
ΑΘΗΝΑΙ

28 ‘Οδός Εύριπδβυ 28
Τηλ. Διεύθ. «Μαιζοξενάτο» 

Άρ. Τηλ. 23-687
Πωλήσεις, ενοικιάσεις καί 

Παρακαταθήκη Κινημ.Ταινιών 
Δράματα, Κωμωδίαι, ’Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόΰς, Μουσικαί 

Ούβερτοΰραι καί Μίκυ-Μάους
ΦΟΞΦΙΛΜ Α.Ε. (Έλλάί) 
Γρ. Πλατεία Κάνιγγος Άθήναι



ΠΑΛΛΑΣ
(ΜΕΓΑρΟΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ)

/ACTA ΤΑ

ΧΕΙΛΗ ΜΟΥ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ
ΝΕΑ ΕΒΑΟΜΑΣ ΘΡΙΑΜΒΟΥ

ΛΙΛΙΑΝ ΗΧΑΡΒΕV
ΞΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΗΞ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Η ΑΠΝΑΜΙΑ ΜΟΥ

ΤΑΙΝΙΑ

ΦΟΞ ΦΙΛ/η
ΑΡ. Τ^ΛΕΦ ΓΡΑΦΕΙΑ THA. ΔΙΕΥΟ

22 -654 ΠΛ. ΙΚΛΝΙΓΓΟΣ ΦΟϊ ΦΙΛ/η


