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Άνηναΐ^^^Νοεμβρίου 1936
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ΕΜΙΛ

ΓΙΑΝΝΙΓΚΣ.

Ό κορυφαίος τών τραγωδών, ό αλησμόνητος έρμηνευτής τών παλαιών αριστουργημάτων -Όταν
ή σαρξ ύποκΰπτει», «Ό9έλλος·>, Τό λυκόφως τής δόξης», δστις έπεσκίασε δλας τάς προηγουμένας
δημιουργίας του μέ τήν τελευταίαν του'μνημειώδη ταινίαν «ΕΣΤΕΜΜΕΝΟΙ ΕΙΛΩΤΕΣ». ’Ήδη άνα-μένονται μέ δικαίαν ανυπομονησίαν τά δυο μεγάλα προσεχή του φιλμ «Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΩΝ ΣΑΒΒΙΝΩΝ» καί «ΤΡΑΌΥΜΟΥΛΟΥΣ τών όποίων ή σκηνοθεσία άνετέθη εις τόν διαπρεπέστερον σκη-j
νοθέτην τής Γεομανίας Κάρλ Φραϊλιχ.
Καί τά 3 εξαιρετικά αύτά έργα έξησφάλισε διά τήν Ελλάδα ή ’Ανώ
νυμος Εταιρεία ^Κινηματογραφικών ’Επιχειρήσεων «ΑΝΖΕΡΒΟΣ».

Η ANONYMOX ΚΙΙΙΜΙΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΙΙΚΙΗΙ ΕΤΑΙΡΒΑ
(ΚΥΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ “ΠΑΛΑΑΣ,,)
Βουκουρέστι"!' 1 (Μέγαρον Μετοχικού Ταμείου)—ΑΘΗΝΑΙ — Τηλεγραφική Διεύθυνσις: “ΚΙΝΠΑΛ,, — Τηλέφωνον 24-434

€ΞΗΣΦΑΛΙΞΕ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ
τής μεγαλείτερες έπιτυχίες τής Γαλλικής καί Γερμανικής παραγωγής

1935-1936
ΜΕΡΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΙΛΟΥΝ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟ
Κάθε διαφήμισις θά θεωρηθή περιττή διά
τό άθάνατον έργον τοΰ ‘Ιουλίου Βερν
ΜΙΧΑΗΛ

ΣΤΡΟΓΓΩΦ

Ό διάσημος σκηνοθέτης Ρ. 'Άϊχμπεργχ,
ή άφθαστη Μαρσελ Σαντάλ, ό συμπα
θής Άντόλφ Βόλμπρυκ καί ΟΙ Ίνγκιτζίνωφ καί Σάρλ Βανελ έγγυώνται διά τήν
έπιτυχίαν του.

Ή μαύρη άφροδίτη Ζοξεφίν Μπαΐκερ
θά ένθουσιάση μέ τήν γλυκειά της φωνή
καί τους εξωτικούς χορούς της είς τό
άριστούργημα τοΰ σκηνοθέτου Μάρκ
Άλεγκρε

ζ ο τ ζ ο r
"Ενα έργον διά τό όποιον καυχάται ή
Γαλλική παραγωγή.
Ή Ίρεν Ντε Ζυλαχί, ό Πιερ Μιγκάν καί ό
Πιερ Μπραβσέρ είς τήν Γαλλικήν όπερέτταν

"Ενα φιλμ μιας ανώτερης τέχνης
ΣΑΜΨΩΝ

"Ενα άφθαστο μεγαλούργημα τοΰ σκη
νοθέτου Bi. Τουρνερ εις τό όποιον ό
μεγάλος Χάρρυ Μπώρ κά'ι ή άσύγκριτη
Γκάμπυ Μορλαΐ είναι ανώτεροι άπό κάθε
άλλη φορά.
Β A Τ Ε Ρ Λ Ω

ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΔΡ1ΛΛΙΕΣ

Μέ τήν εύθυμη ύπόθεσίν της, τά ξεκαρ
διστικά έπισόδεια, τ'ις κωμικές σκηνές
καί τήν ύπέροχη μουσική της, θά σβύσουν κάθε άνάμνησιν προηγουμένης έπιτυχίας.

ΚΑΘΕ

ΑΛΛΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΙ

Η ΜΟΔ1ΣΤΡΟΤΛΑ-ΤΗΣ ΛΤΝΕΒ1Λ

Μιά Γαλλική κομεντί μέ τόν
Πιερ Μπλαναόρ
Καί τήν Μαντελέν Ρενώ

Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΟΤ

"Ενα δυνατό δράμα είς τό όποιον
πρωταγωνιστοΰν
ό Φρέντερικ Μαρς
καί ή Ταλοϋλα Μπάνκετ.

Ρ Ο Τ Σ 1Λ Δ

(ΝΑΠΟΛΕΩΝ)

Κανένα έργο μέχρι σήμερον δέν έκίνησε
τόσον τήν περιέργεια, τόν θαυμασμό, τό
ένδιαφέρον δλου τοΰ κόσμου.
Σενάριο Μπενίτο Μουασολίνι
Σκηνοθεσία Φράντς Βέντσλερ.

Τό έργον είς τό όποιον ό μεγαλείτερος
τών Γάλλων τραγωδών
Χάρρυ Μπώρ
υπερβαίνει κάθε προηγουμένην του
έπιτυχίαν.

Ό μεγαλείτερος Γερμανός σκηνοθέτης
Γκέξα φόν Μπόλβαρυ κα'ι ό άγαπητότερος τών γυναικών Γκούαταβ Φραΐλιχ έγ
γυώνται διά τήν έπιτυχίαν τοΰ άριστουργήματος

Ό διάσημος Γερμανός σκηνοθέτης Σμίτ
Γχέντνερ έξέλεξε διά τόν δύσκολο ρόλο
τής

ΣΤΡΑΝΤ1ΒΑΡΙ

τήν ασύγκριτη Καίτη Φόν Νάγχυ
"Ενα ιστορικόν δράμα τοΰ όποιου ό
πλοΰτος καί ή σκηνοθεσία θά άφίσουν
έποχήν.

Τό όποιον ή Γερμανική παραγωγή έχει
είς τήν πρώτην σειράν τών μεγάλων της
έργων.

ΠΟΜΠ ΑΔΟΤΡ

ΞΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ

Ή τελευταία μεγάλη έπιτυχία τοΰ
Φρέντερικ Μαρς
καί τής Καίϋ Φράνσις.

ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΤΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ

Δράμα κοινωνικό μέ τήν
Καρόλ Λομπάρ
καί τόν Τσένστερ Μέρνις

ΤΗΣ ΑΒΗΣΣΥΝΙΑΣ
Μία ταινία παρμένη έκ τοΰ φυσικού είς ιά βάθη τής Άβησσυνιακής Ζούγκλας.
ΕΠΒΙΙΗ1Χ

ΔΙΑΟΕΤΕΙ ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΚΛΑΙΡ ΖΟΥΡΝΑΑ

ΩΣ

ΚΑΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΟΡΤΣ
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Απ' την «Άκρόπολι» τής 24-10-35.

ΤΙ γράφει ό κ. Άλ. Λιδωρίκης πού είχε την εύτυχία νά τη γνω·
ρίση από κοντά.
Ή Κράουφορδ είνε ένα όνειρο γυναίκας. ,
Αυτή ή γυναίκα δεν είνε εκπληκτικά όιραία. Δεν είναι
’Αφροδίτη, ούτε "Ηρα, ούτε "Αρτεμις. Καί όμως είναι
επάνω από όλες τις γυναίκες πούχω δή. Γνώρισα καί τή
Μάρλεν Ντήτριχ καί τή Ζανέτ Μακδόναλδ, τή Μύρνα
Λόου καί τήν Τζίν Χάρλοου. Καί θεωρούνται αυτές
σαν τις πιο ώμορφες γυναίκες πού υπάρχουν. Έν τούτοις καμμιά δεν είναι Κράουφορδ. Καμμιά δεν έχει αύτό τό «κάτι», αυτή τήν έκφρασι πού είναι όλα τά συνεσθήματα μαζί, πού είναι πόνος καί λαχτάρα, πόθος καί
αμφιβολία, έρωτισμός καί άφοσίωσις στή ζωή.
Τά μάτια της είναι τό . . . άλμα τού Θεού! . .
Μάτια γαλάζια, ανοιχτά γαλάζια, είναι ουρανός καί
θάλασσα. Μεγάλα, φωτεινά, έχουν μιά φλόγα ανείπωτη,
θαρρείς κι’ εκφράζουνε διαρκώς μιά θέλησι καί μιά παράκλησι μαζί. ..
Τό στόμα της θαρρείς πώς συνεχίζει τό φωτοβόλημα
των δυο ματιών, πού ακτινοβολεί κι’ αυτό από ζωή κι’
άπό λαχτάρα. Σειρές από μαργαριτάρια είναι τά δόντια
της. Καί τό κορμί της λάστιχο, μιά πάστα σάρκας θελκτική, πού σοϋ φωνάζει πώς κρύβεται άνάμεσά της ή
αληθινή γυναίκα, τό απόλυτο δαιμόνιο τού θηλυκού.
Κυττάζει τή δουλειά της μέ ευσυνειδησία εκπληκτική.
Μιλάει συμπαθητικά καί ή φωνή της έχει μιά ζέστα
θελκτική.
Ή υπέροχη αύτή γυναίκα αιχμαλωτίζει αφάνταστα.
“Ετσι, πού θάθελα νά κάτσω ώρες, ώρες νά τήν ακούω
» καί νά τήν βλέπω ...
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Κι’ έμείς προσθέτουμε μόνο τρεις μικρούς τίτλους:

ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΙΣ» — -ΑΣΤΑΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ» - -ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΡΔΙΕΣ
κι’ έναν πολύ μεγάλο:

ΜΕΤΡΟ - ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ - ΜΑΓΙΕΡ
■ΙΙΙΜ
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ΥΠΟ ΑΥΟ ΣΗΜΑΙΑΣ.
Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΔIΑΣΚΕΔΑΖΕΙ\
Η ΚΟΛΑΣΙΣ TOY AANTHV
ΤΕΤΟΙΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟΗ
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΚΡΑΟΥΦΟΡΛ

φ,κ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έτησία....... Δρ. 100.—
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ

Έτησία
Δρχ. 250 ▼
Αί ουνδρομαΐ άπαραιτήτως προπληρώνονται ,

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ

ΙΔΡΥΣΕΩΣ

-1924

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

Ό στίχος...Δρ. 10.—
Ήσελίς.... » 1000.—
Κατ’ αναλογίαν τά
κλάσματα.
’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι
διά δημοσιεύσεις αγγε
λιών διάρκειας.
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Γραφεία : ‘Οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άριθ. 43
κ
(Α' ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ
Άριθ. Τηλεφώνου: 28·143
ΕΤΟΣ I Β'ΑΡ- 20(366)
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Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
“Ενας συμπατριώτης τοΰ Κομψουκίου, ό Λή-ΣάνΦόϊκ, ώς έξής περιγράφει τά τοΰ Κινηματογράφου
είς τήν άχανή χώραν μέ τά 450 έκατομμύρια κατοί
κων της.
•Μέχρι τοΰ έτους 1912 ή Κίνα δέν παρήγαγε
ούδέν ίδικόν της κινηματογραφικόν έργον. "Ολα τά
φιλμ, τά όποια προεβάλλοντο μέχρι τότε είς τάς
μεγαλειτέρας τών κινεζικών πόλεων, ήσαν έργα
εύρωπαϊκά ή παραγωγής άμερικανικής. ’Εκείνα τά
χρόνια, δέν εΐχεν έπιτευχθή, νά άσχοληθοΰν οί ίδιοι
οί Κινέζοι μέ τό «γύρισμα» ταινιών κατά τό ευρω
παϊκόν υπόδειγμα.
Σέ μιά τέτοια σκέψι, άντετίθεντο άφ’ ένός μέν
ή βαθειά ριζωμένη παράδοσις τοΰ κινεζικοΰ λαοΰ,
ή όποια άντελαμβάνετο τά φιλμ ώς μίαν ξενικήν
τέχνην, ένώ άφ’ έτέρου έστεροΰντο τών άναγκαίων
καί μοντέρνων καλλιτεχνικών καί τεχνικών μέσων.
Ή έπανάστασις τοΰ 1912 γιά πρώτη φορά ύπήρξεν ή άφορμή μιας ριζικής μεταβολής. Ή άπομάκρυνσις τής παλαιας αύτοκρατορικής δυναστείας
καί ή δημιουργία μιας δημοκρατίας, άφήκαν έπίσης
έλεύθερον τόν δρόμον είς τό κινεζικόν φιλμ. Σή
μερον, άπετολμήθη ή άπεμπόλησις όλων τών παρα
δόσεων καί άνοιξαν διάπλατες όλες τις πόρτες είς
τήν δημιουργίαν έν Κίνα τής μοντέρνας ευρωπαϊκής
καί άμερικανικής παραγωγής ταινιών.
Τήν πρώτην προσπάθειαν, διά τό «γύρισμα» ένός
φίλμ εις τήν Κίναν άνέλαβεν κάποιος νέος καλλι
τέχνης δνομαζόμενος Lay Ming We. Τήν ύπόθεσιν
τοΰ πρώτου τούτου κινεζικοΰ φίλφ ήρύσθη άπό τάς
παραοώσεις τής χώρας του, καί έδωκεν είς αύτό, τό
όνομα ένός διασήμου κινέζου φιλοσόφου, ΤσούαγΤσέ, όπαδοΰ τών παγκοσμίων λαοκρατικών άντιλήψεων. Τό έργον τοΰτο έτιτλοφορήθη «‘Ο ΤσούαγκΤσέ, δοκιμάζει τήν γυναίκα του
*.
Ή ύπόθεσις τοΰ φίλμ έκείνου είχεν ώς έξής : _
‘Ο φιλόσοφος έπιθυμοΰσε νά μάθη άν ή γυναίκα
του θά τοΰ έμενε πιστή. "Ηθελε νά τοΰ είναι καί
μετά θάνατον πιστή. *0 Τσουάγκ Τσέ πεθαίνει καί
παρουσιάζεται στή γυναίκα του ώς ένας ξένος νέος
καί μέ τά χαρακτηριστικά του άλλοιωμένα. Ή γυνάϊκα μέ άλλαγμένη τήν δψι του δέν αναγνωρίζει
τόν άνδρα της, τοΰ παραβιάζει τήν πίστιν, πράγμα
τό όποιον τόν κάμνει νά δή ότι ή δοκιμασία άπέτυχεν.
Μέ τό φίλμ τοΰτο, τό περιεχόμενον τοΰ όποίου
είνε σχεδόν άπαράλλακτο μέ ένα γνωστό θεατρι
κό έργον, ό Lay έσημίωσε μίαν έπιτυχίαν ϊκανοποι
ητικήν.
‘Ο λαός έξαιρετικώς τόν πήρε μέ καλό μάτι,
πράγμα ποΰ τόν έκαμε νά είνε ύπερήφανος, καί
ήθελε νά ίδή νά παρελαύνουν στό πανί τοΰ κινημα
τογράφου τούς διασημοτέρους άνθρώπους τής

χώρας. "Ετσι τό πρώτο κινεζικό φίλμ έτυχεν ένθουσιώδους ύποδοχής παρά τώ λαώ. Πάντως ή έπιτυ
χία αύτή έμεινεν περιωρισμένη είς τήν νότιον Κίναν,
ένώ είς όλην τήν άλλην χώραν δέν μπόρεσε νά έκλαϊκευθή.
ΤΟ ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ
"Ενα βήμα πρός τά πρώσω έσημείωσετ ή άνάπτυξις τοΰ φίλμ κατά τήν φοιτητικήν στάσιν τοΰ
Μαΐου τοΰ 1919. Ή έποχή έκείνη, τήν όποιαν άναφέρουσιν ώς τήν κινεζικόν άναγέννησιν, έφερε τό
ξύπνημα τής κινεζικής νεολαίας, ή όποία ήρχισε
νά ρίχνη τό βλέμμα της πρός τόν εθνικισμόν καί
τόν εκπολιτισμόν ποΰ ξαπλωνώταν σ’δλο τόν κόσμοΤοιουτοτρόπως έδημιουργήθη ή πνευματική έστία
διά τήν περαιτέρω έξέλιξιν τοΰ κινεζικοΰ φίλμ.
Αί πρώται κινηματογραφικά! έταιρεΐαι ίδρύθησαν
έν Σαγκάϊ «Έγύρισαν» έπίσης μερικά φίλμ. «‘Ο ’Εμ
πορικός Τύπος», ή μεγίστη κινεζική έκδοσις, ΐδρυ
σεν ένα ιδιαίτερον τμήμα ταινιών καί έδημιούργησε μερικά μικρά Φίλμ. Ή έπιτυχία δμως τής κινε
ζικής αύτής ταινιοπαραγωγής, δέν ύπήρξεν ικανο
ποιητική. Τής έλειπαν τά καλλιτεχνικά δπως καί τά
τεχνικά μέσα. Σιγκρινόμενα πρός τά εύρωπαϊκά
καί άμερικανικά, τά κινεζικά φίλμ παρουσιάζοντο
χωρίς έλπίδες περαιτέρω άναπτύξεως. ‘Η κινεζική
νεολαία έν τούτοις δέν άπεθαρρύνθη διά τήν περαι
τέρω τελειοποίησιν τών φίλμ.
Τό Φίλμ τής έν Σαγκάη κινηματογραφικής έταιρίας
Σταρ Φίλμ, ύπό τόν τίτλον <Ή συνήθεια έσωσε τόν
παπποΰ του», τό όποιον προεβλήθη κατά τό έτος
1923, παρέσχε τήν άπόδειξιν δτι, παρά τήν έλλειψιν
κεφαλαίων καί τεχνικών μέσων, έβάδιζεν πρός τά
έμπρός. Έσημείωσεν έπίσης μίαν άξιόλογον μετα
βολήν έφ’ όλοκλήρου τής κινεζικής παραγωγής. Τότε
τό έγχώριον φίλμ άρχισε τόν νικηφόρον δρόμον του
έκτος τών συνόρων τής χώρας, ιδιαιτέρως δέ τόν
πρός τήν Μαλάκκαν. Είς τό μέλλον, άνοίχθηκε ό
δρόμος είς τό κινεζικόν φίλμ. Τό κοινόν άνέμενεν
κάθε καινούργιο φίλμ μέ μέγιστον ένδιαφέρον. Νέαι
κινηματογραφικά! έταιρεϊα ίδρύθησαν καί τά έσοδα
ηύξάνοντο.
Ή ταινιοπαραγωγή δμως δέν έπρόσεξε τό καλ
λιτεχνικόν μέρος. Δέν είχαν καιρό νά άναζητοΰν
καινούργιες ιδέες, καί ήρύοντο ώς έπί τό πλεΐστον
τάς ύποθέσεις άπό γνωστά θεατρικά έργα, μύθους
παληούς, ή ρομάντζα μυστικοπαθούς χαρακτήρος.
Γιά τήν αιτία αύτή τά φίλμ έχασαν πολύ είς αξίαν
καί διάδοσιν. Έλειπεν άπό αύτά κάθε καλλιτεχνική
ή ενθουσιαστικής προπαγάνδας σημασία. Τό’τοπικό
φίλμ έχασε παρά τώ κοινώ τήν έμφάνισιν του καί
ήρχισαν νά προτιμώνται τά ξενικά τοιαΰτα.
Τήν σωτηρίαν τοΰ καλλιτεχνικού καί θαυμάσιου
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κινεζικοΰ φίλμ τό πρώτον έπέτυχεν ό μέγιστος Κι
νέζος έπιχειρηματίας Μ. Υ. Lo διά τής ένώσεως
διαφόρων μικροτέρων κινηματογραφικών έταιρειών
είς μίαν τοιαύτην ύπό τήν έπωνυμίαν «United Pho
toplay Service», τής όποίας τό πρώτον φίλμ έτιτλο
φορήθη «’Ανοιξιάτικα όνειρα στο ΙΙεκΐνο.
*
Τό φίλμ τοΰτο έπραγματεύθη μέ καλλιτεχνικό
γοΰστο τό κοινωνικόν ζήτημα. ΔΓ αύτοΰ ήλθε καί
πάλιν στήν έπιφάνεια τό τοπικό φίλμ, τό δέ Κοινόν
γιόρταζε τήν ξαναγέννησι τοΰ κινεζικοΰ Φίλμ, καί ή
ταινία αύτή έχρησίμευσεν ώς υπόδειγμα γιά δλες
τής νέες Κινηματογραφικές έταιρίες.
ΠΕΔΙΟΝ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κατά τήν δευτέραν έποχήν άπό τοΰ 1923 ή έταιρία Στάρ-Φίλμ είχε τεθή έπί κεφαλής τής κινεζικής
παραγωγής, ήν άρχηγίαν άπώλεσε μέ τά κακοφτειασμένα καί πλήρη μυστηκισμοΰ φίλμ της. Μέ τήν έπί
σκηνής έμφάνισιν τής «United Photoplay Service»,
ήρχισαν αί δύο έταιρεΐαι νά συμβαδίζουν.
Έν έτει 1931, μετά τήν είσχώρησιν τών ’Ιαπώνων
είς τήν Μαντζουρίαν, ή Στάρ-Φίλμ παρήγαγε τόπρώπόν της ήχητικόν Φίλμ «Ή ήθοποιός τοΰ Κινηματο
γράφου κόκκινη Πτονί». Άπό τεχνικής πραγματικής
άπόψεως καί περιεχομένου δέν ήτο άμεμπτο τό
φίλμ τοΰτο, ένεθουσίασεν δμως τό Κοινόν ποΰ μπό
ρεσε ν’άκούση τήν ίδια του τή γλώσσα στό Κινηματο
θέατρο. "Εσωζε τήν δπαρξι τής Στάρ-Φίλμ καί έδιδε
ζωή στήν άνεπάρκεια τών οικονομικών της μέσων,
οδτως ώστε νά ξαναγίνη μεγάλη έταιρία παραπλεύρως τής «United Photoplay Service».
Είς τό άξιομνημόνευτον τότε πεδίον συναγωνι
σμού μεταξύ τών δύο αύτών μεγάλων οίκων, έλαβον μέρος αί μικρότεραι κινηματογραφικοί έταιρεΐαι,
έκ τών όποιων μέρος μέν ήγοράσθησαν άπό τάς με
γάλας, μέρος τούτων είσήλθον είς αύτάς καί μέρος
τούτων έξηφανίσθησαν, διά νά παραγάγουν τοιουτο
τρόπως καλλίτερα Φιλμ καί νά καταπαύση ό συνα
γωνισμός.
Τά έργα ποΰ παρήγαγον αίδύο μεγάλαι προμνη
μονευθεΐσαι έταιρίαι, άναφέρονται είς τήν παρά πό
δας τοΰ παρόντος στατιστικήν.
Άπό τοΰ 1932 ήρχισεν είς τήν Σαγκάϊ ό Πόλεμος
κατά τών ’Ιαπώνων. Κατά τήν έποχήν αύτήν, έποχήν
βαθειάς άναστατώσεως, τό Κοινόν ήγειρεν άξιώσεις
γιά μιά καινούργια μορφή περιεχομένου τοΰ φιλμ.
Ερωτικά φιλμ καί παρόμοια δέν ήσαν πλέον ικανο
ποιητικά. Σύγχρονα θέματα, δπως τά κοινωνικά, τά
πατριωτικά, αί οικονομικά! στερήσεις τής χώρας, αί
άντιθέσεις μεταξύ άστών καί άγροτών κλπ. άρχισαν
νά ζητούνται είς τήν καινούργια μορφή τών φίλμ.
Τό φιλμ παίρνει ύλικό καί μορφή άπό τήν παληά
ζωή. ‘Η σχετικές γιά τοΰτο δυσκολίες, φέρνουν έκ
νέου μίαν έλάττωσιν τών παραγομένων φίλμ, τά ό
ποια δμως άπό άπόψεως καλλιτεχνίας καί περιεχο
μένου είνε ύπέροχα. Δέν ήσχολήθησαν μόνον μέ τό
νά κοπιάρουν, άλλά καί μέ τό νά δημιουργούν έντατικά.
Τό ύπό τής Στάρ-Φίλμ κατά τό 1934, παραχθέν ή
χητικόν Φίλμ «Αί δύο ώραΐαι άδελφαί
*
ύπήρξεν ένα
έργον δχι μόνον διά τήν Κίναν, άλλά γιά ολόκλη
ρον τήν "Απω Ανατολήν, ένα μεγάλο γεγονός. Έπί
δύο μήνας έσυνεχίζετο ή προβολή του στή Σαγκάϊ,
συναγωνίσθηκε δέ άφάνταστα τά άμερι ,ανικά φίλμ.
Οί άμερικανοί δέν μπορούσαν νά καταλάβουν τήν
τεραστίαν έπιτυχίαν του, καί κατά περισσότερον λό
γον, διότι δέν περιείχε γυναίκες καί έρωτες. «Ή δύο
ώραΐες άδελφές» έσήμαιναν τήν πείνα καί τή στέρησι τοΰ κινεζικοΰ λαοΰ, σέ φόρμα καλλιτεχνική,
δχι δμως σύμφωνα μέ τό άμερικάνικο γοΰστο.
Ή «United Photoplay Service» παρήγαγε μέχρι
τοΰ 1934 μόνον βωβά φίλμ, κατ’ άντίθεσιν πρός τήν
Στάρ, ή όποία παρήγαγε καί μερικά ήχητικά. Τά
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—Λέγεται δτι τά έξοδα τής γνωστής έταιρίας τών
Ηνωμένων Καλλιτεχνών τής Αμερικής διά τήν πα
ραγωγήν 42 έργων θά άνέλθη είς τό ίλιγγιώδες
ποσόν τών 18 έκατομμυρίων δολλαρίων, δηλαδή
1 900.000.000 περίπου δραχμών.
—Τά τεράστια αύτά έξοδα οφείλονται κατά ένα
μέγάλο μέρος είς τό δτι διετέθησαν έξαιρετικά πολ
λά χρήματα διά τά δύο φιλμ τοΰ Σαρλώ, έκ τών
οποίων τό έν, μέ τόν τίτλον «Modern Tilmes—Μον
τέρνα χρόνια» είνε ήδη έτοιμον.
— Τήν 22 τρέχ. ώραν 8 μ. μ. άπ’ δλους σχεδόν
τούς ραδιοφωνικούς σταθμούς τής Γερμανίας έγένετο
ένδιαφέρουσα άνακοίνωσις διά τήν τελευταίως περατωθεΐσαν ταινίαν ΒΙΚΤΩΡΙΑ τό άθάνατο έργον τοΰ
Κνούτ Χάμσουν. Οί Γερμανοί όμιληταί έχαρακτήρισαν τήν ταινίαν ώς κινηματογραφικόν γεγονός έξήραν δέ ιδίως τήν λαμπράν ήθοποιίαν τών πρωταγω
νιστών Λουίζα Οδλριχ καί Μ. Βήμαν.
—Ό γνωστός άμερικανός ρεζισέρ Λώρενς Στάλιγξ, μεταβαίνει εις Αβησσυνίαν ώς άπεσταλμένος
τής Φόξ-Μούβιτον-Νιούς. Προηγουμένως θά έπισκεφθή τήν Ρώμην διά νά πάρη φωτογραφίαν καί συνέντευξιν τοΰ Μουσολίνι.
—Άπό τό ύπόγειον ένός βερολινέζικου σπιτιού
όδός Πρίτσ—Βάλκερ 18, έκλάπη μία πολύτιμος ται
νία ή όποία ήτο έναποθηκευμένη έκεϊ.
— Μετά τό περίφημο φίλμ τοΰ Βάσνεκ “ΡΕΓΓΙΝΑ,,
πού έλαβε ώς γνωστόν τό "ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙ
ΚΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ 1935,, τής Γερμανίας, ιδού δτι καί
δευτέρα έφέτος ταινία βραβεύεται ύπό τής Γερμα
νικής Κυβερνήσεως. Τό μεγάλο φίλμ τής "ΦΑΝΑΛ,,
“ΧΕΡΜΑΝ ΚΑΙ ΔΩΡΟΘΕΑ,, μέ τόν Γκοΰσταβ Φραΐλιχ καί τήν Ρενάττε Μύλλερ έκρίθη ύπό τής επιτρο
πής Καλλιτεχνικού Ελέγχου τοΰ Ράιχ ώ έργον Άβνωτάτης Καλλιτεχνικής Αξίας.
—Ή άστυνομία τοΰ Βερολίνου δέν έχει κατορθώ
σει μέχρι σήμερον νά άνακαλύψη τόν κλέπτην, δι
ότι μόλις τώρα τής κατηγγέλθη ή κλοπή, ένω αυτή
έλαβε χώραν πρό 3—4 μηνών.
—Πρόκειται περί μιας ταινίας μέ τίτλον «Μέ ά
λογο άπό τό Βερολίνο στήν Κωνσταντινούπολι»Σύγκειτ’αι άπό πέντε μέρη τών 500 μέτρων καί στοι
χίζει περί τάς 300,000 δραχμών.
—Στήν Βουδαπέστην παρατηρεΐται τελευταίως κίνησις περί τήν ϊδρυσιν νέων κινηματογραφικών ε
ταιριών.
κινηματοθέατρα τής Κίνας δέν έχουν καθόλου ήχη
τικά μηχανήματα. Σ’ αύτό τό σημείο έπικρατεΐ ή
«United Photoplay Service» διακρινομένη στήν ύπαι
θρο, ένώ ή Star υπερέχει ε’ις τάς μεγάλας πόλεις.
Τοΰτο δμως συμβαίνει καί είς τήν Εύρώπην καί στήν
Αμερικήν δπου ό ήχητικός κινηματογράφος έχει μεγαλήτερη έπιτυχία στήν ύπαιθρο χώρα παρά στάς
πόλεις».
'Ως άνωτέρω εϊπομεν, παραθέτομεν συγκριτικόν
πίνακα τών έργων τών δύο μεγάλων κινηματογραφι
κών εταιριών τής Κίνας.
Star Film
Un. Phot. Service :
1. 1931
1923
βωβά
1930 (βωβά)
16
3
»
1924
4.
ήχητικά
1931
5
9
»
1925
9. 1932
10
1932
βωβά
17
>
1926 11.
9
1933
ήχητ.
9
1927 13. 1933
βωβά
18
1934
9
1928 15.
5
ήχητ
1929 16. 1934
βωβά
13
1930 17.
5
ήχητ-
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ΣΑΧ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ

All ΤΗΝ ΑΗΙΑΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ miAX

ZAN niEPJQMON

ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ

ΧΑΡΡΥ MHQP

ΒΟΡ1Σ ΚΑΡΛΟΦ

ΣΙΜΟΝΗ ΣΙΜΟΝ

ϊ ΟΤΣΙΤΣΟΡΝΙΑ

ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ

ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ

ΑΤΤ0ΚΡΑΤ0Ρ1Κ0Σ ΔΡΟΜΟΣ

Η ΕΠΙΦΤΛΑΚΗ

ΟΤΣΙΤΣΟΡΝΙΑ

ΧΑΜΕΝΟΙϊΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ

Η 4η ΜΠΑΝΤΕΡΑ

II ΠΡΩΤΗ ΦΛΟΓΑ

ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΣ ΧΡΤΣΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΜΑΡΘΑ ΕΓΚΕΡΘ

ΑΛΦΡΕΝΤ ίΡΟΝΤ

/

ΧΑΜΕΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Η ΜΝΗΣΤΗ ΤΟΤ ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑ I N

ΟΤΣΙΤΣΟΡΝΙΑ
Η ΠΡΩΤΗ ΦΛΟΓΑ

BIKTQP ΦΡΑΝΣΕΝ

KATE ΦΟΝ ΝΑΓΚΥ

ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ

ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΝΣΑΡ

ZAN ΜΥΡΑ
Η ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ

ΑΤΤΟΚΡ ΑΤΟΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΟΥΛΙΒΑΝ

Α Μ ΟΛΟΧΙΤΗ'
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ

ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ

2ον ΓΡΑΦΕ10Ν
ΧΑΜΕΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Εύπόλιδος 14
Αριφ. Τηλεφώνου 24
ΕΝΩ Η ΖΩΗ ΔΙΑΒΑΙΝΕ

ΚΑΣΤΑ ΝΤΙΒΑ

ζΟΤΑΝΙΤΑ

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΒΑΛΣ

Ο ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ

A. Ε. Κ.Ε.

ΛΙΛΙΑΝ ΧΑΡΒΕΫ'

ΙαΝΏΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΒΑΡΚΑΡΗΣ ΤΟΤ ΒΟΛΓΑ

^ΜΠΟΡΙΚίΙΝ&ΚΤΗΜΑΤΙΚίΙΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Όδός Πατησίων 32
Αριδ. Τηλεφώνου 24 - 339
ΑΣ ΖΗΣΩΜΕ ΑΠΟΨΕ
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ /ν\ΑΣ
Παραγωγή : Gnom Film

TO ΤΕΛΕΥΤΑΐΟΝ ΒΑΛΣ
Όμιλοϋσα γερμανιστ'ι
Προεβλήθη στό «’Αττικόν»
Έκμετάλλευσις Άμολοχίτη - Βουλγαρίδη
Ή περίφημη όπερέττα τοΰ Όσκάρ Στράους «Τό
τελευταίο Βάλς», γνωστή στήν ’Αθήνα άπό τόν μα
καρίτη Παπαγιάννη, διασκευάσθηκε μέ τή σειρά της,
σέ κινηματογραφικό έργο άπό τόν Γκεόργκ Γιάκομπυ.
Τό «Τελευταίο Βάλς» ώς φιλμ δέν διαφέρει άπό
τις διάφορες άλλες γερμανικές φιλμοπερέττες πού
έχουν κατακλίσει τήν άγορά μας αύτά τά τελευταία
χρόνια. "Ενα φανταστικό βασίλειο, μερικά πλούσια
ντεκόρ, ένας επίσημος χορός στά άνάκτορα, πού έπιτρέπει κίνησιν όχλου, κάποιο αίσθημα μεταξύ τών
δύο πρωταγωνιστών, ή άπαραίτητες κωμικές παρε
ξηγήσεις, ένα δύο τραγουδάκια καί ή μουσική πού
συνοδεύει τήν ταινία. Πάντως δέν άνακαλύπτομε
τίποτε τό νέο γράφοντες πώς τό φίλμ ήρεσε στό
κοινόν μας καί πώς έσημείωσε άξιόλογον έπιτυχία.
’Από τά μειονεκτήματα τοΰ φίλμ τό πειό κτυπητό
είναι τό ντεκουπάρισμά του, πού έχει ώς άποτέλεσμα νά παρουσιάζεται τό έργο χωρίς μεγάλη συ
νοχή. Σφάλμα άκόμη τοΰ σκηνοθέτου μοΰ φαίνεται,
ή έκλογή τών πρωταγωνιστών. Τόσον ή Καμίλλη
Χόρν δσον καί ό Ίβάν Πέτροβιτς, πρόσωπα κατ’ έξοχήν ψυχρά, δέν ήσαν κατάλληλα διά τούς ρόλους
τών φλογερών έραστών πού τούς ένεπιστεύθησαν. Ή
πρώτη,’είναι άλήθεια δτι καταβάλλει άξιέπαινη προ
σπάθεια νά δώση δτι περισσότερο μπορεί. Ό Πέτρο
βιτς δμως, μέ τήν διαρκή πόζα του, καταστρέφει τις
καλλίτερες στιγμές.
Συμπέρασμα: Φιλμοπερέττα συνηθισμένη, χωρίς
μεγάλη καλλιτεχνική άξια. Ταινία Εμπορική.
Παραγωγή First National

ΤΟ ΚΑΜΠΑΡΕ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ
(Όμιλοϋσα γαλλιστί «dubbing» Προεβλήθη στό
τραγούδια άγγλικά)
«Παλλάς»
Έκμετάλλευσις «Φέρστ Νάσιοναλ Γουώρνερ Μπρος
Ελλάς Α. Ε.»
Ή φήμη τοΰ έργου τούτου, (Wonder Bar) μέ τό
όποιον έκανε έναρξη τό «Παλλάς», είχε φθάσει άπό
καιρό στήν πόλι μας. Ή ώμορφη μουσική του, πού
τήν μεταδίδουν κάθε βράδυ οί διάφοροι ραδιοφωνι
κοί σταθμοί, τά όνειρώδη μπαλλέτα του, ό πλούτος
τής σκηνοθεσίας καί τά ονόματα τών πρωταγωνι
στών του, έβοήθησαν τό φίλμ αύτό νά άποκτήση
μεγάλη φήμη σ’ δλο τόν κόσμο καί νά θεωρήται ώς
μιά άπό τις πειό έπιτυχημένες «ρεβύ-όπερέττες» πού
παρουσίασε μέχρι σήμερον ό κινηματογράφος.
Είνε σπάνιο ή φήμη ν’ άνταποκρίνεται πρός τήν
πραγματικότητα. Καί δμως όμολογοΰμεν δτι παρα
κολουθώντας τό. «Καμπαρέ τών όνείρων» δέν άπογοητευθήκαμε καθόλου. Ήταν άκριβώς τό φίλμ πού
έπλασε ή φαντασία μας, καί πολλές φορές άνώτερο
άκόμη κΓ άπ’ αύτήν. Βέβαια οποίος πηγαίνει νά
παρακολουθήση παρόμοιο έργο δέν πρέπει νά νο
μίση δτι θά δή ύπόθεσι μέ συνοχή, μέ δραματικόν
ένδιαφέρον καί μέ πιθανοφάνεια. Αύτά τά πράγματα
είναι σχεδόν άδύνατο νά συνυπάρξουν σέ έργο, πού
σκοπός του άποκλειστικός είναι νά εύχαριστήση
καί νά γοητεύση τά μάτια καί τ’ αύτιά. Ή ύποθέσοϋλα πού ύπάρχει χρησιμεύει άπλώς ώς πρόσχημα
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στό σκηνοθέτη γιά νά μοντάρη τό έργο του. Καί
όμολογοΰμεν πώς άν κριθή μ’ αύτό τό πνεΰμα δέν
είναι καθόλου κακή, ούτε κατώτερη άλλων έργων
πού παρουσιάζονται καί μέ άπαιτήσεις.
_ Γιά τή μουσική, τά τραγούδια καί τά μπαλλέτα
πώς νά έκφρασθή κανείς ; "Οτι κι’ άν γράψη θά
είναι κατώτερο άπ’ τήν πραγματικότητα. Ό Άλ
Τζρλσον,_ ό γνωστός μας «Τρελλός Τραγουδιστής»,
καί ό Ντίκ Πάουελ, περίφημος στήν ’Αμερική ντιζέρ,
συναγωνίζονται ποιός θά τραγουδήση καλλίτετα τά
ώμορφα τραγούδια. "Οσο γιά τά μπαλλέτα όμολογοΰμε πώς είναι τά καλλίτερα πού είδαμε μέχρι
σήμερα. Σταματά ό νους τοΰ άνθρώπου μπροστά
στό θέαμα αύτό τής καλαισθησίας, τοΰ ρυθμού, τής
έμπνεύσεως _καί τής πειθαρχίας. ’Ιδίως ένα βάλς
πού τραγουδά δ Πάουελ καί τό χορεύει ή ντέλ Ρίο
καί τό μπαλλέτο, είναι κάτι τό πραγματικά θεσπέσιο.
Άπό τούς ήθοποιούς, πού είναι διαλεγμένοι μέ
μεγάλη φροντίδα, διακρίνονται ό Άλ Τζόλσον, ή
Φιφή Ντορσαί, ό Ντίκ Πάουελ, ή καρατερίστα Λουΐζα
Φαζέντα καί ό παλαιός μας γνώριμος Ρικάρντο
Κορτέζ. ‘Η Ντολόρες ντέλ Ρίο καί ή Καίη Φράνσις
άμιλλώνται σέ ώμορφιά, χάρι καί έμφάνισι. Δέν
τούς δίδεται βέβαια ή εύκαιρία νά έπιτύχουν μεγά
λες δημιουργίες,' άλλά αύτό δέν έμποδίζει νά προσ
δίδουν εξαιρετικό θέλγητρο σέ δσες σκηνές έμφανίζονται.
Γεννάται δμως τό ερώτημα : Πώς θά ύποδεχθή
τό έλληνικόν κοινόν τό έργον αύτό; Τό είδος τής
ρεβύ-όπερέττας δέν έσημείωσε έως τώρα έπιτυχίες
στόν τόπο μας. Αφορμή ίσως είναι τά άποτυχημένα
δείγματα πού μάς παρουσίασαν καί πού έκαναν τό
κοινόν μας νά άντιπαθήση τό είδος αύτό τοΰ φίλμ.
Πάντως θάταν άδικο νά έξακολουθήση ή ίδια τακτι
κή καί νά στερούμεθα άπ’ τήν εύχαρίστησι νά βλέπωμε παρόμοια έργα, τή στιγμή μάλιστα πού ή
άνόητες καί γλυκανάλατες γερμανικές όπερέττες
μάς έχουν κυριολεκτικά άηδιάσει καί είναι πειά
επιβεβλημένη άνάγκη ν’ άλλάξη αύτή ή κατάστασις.
Παραγωγή Μ. G. Μ.

Η ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΙΣ
Όμιλοϋσα γαλλιστί
Προεβλήθη είς τό
«dubbing»
«Αττικόν»
Έκμετάλλευσις «Μέτρο Γκόλντουϊν»
Πρόκειται γιά μιά άπό τις καλλίτερες ταινίες
τής άγαπημένης τών Αθηναίων Τζόαν Κράουφορντ.
Ή «Ταξειδιώτις» έχει δλα τά στοιχεία ένός καλοϋ
φιλμ: Ένδιαφέρον θέμα, ποικιλία περιβάλλοντος,
πλούσια ντεκόρ, ώμορφες τουαλέττες, άμεμπτον
έρμηνείαν ήθοποιών καί ικανοποιητικήν διεύθυνσιν
σκηνοθέτου. Άκόμη καί ή ψυχολογία τών ήρώων
παρουσιάζει μεγάλη πιθανοφάνεια, παρά τήν άμερικανικήν προέλευσιν τοΰ έργου. Μόνον ή τελευταία
σκηνή τοΰ φιλμ έρχεται άπότομα, κι’ αύτό γιά νά
ΐκανοποιήση τήν έπιθυμία τοΰ θεατοΰ μέ τό άπαραίτητο happy-end. Γιά μάς θά προτιμούσαμε νά
σταματούσε τό έργο μέ κείνο τό ώραιότατο πρώτο
πλάνο, κατά τό όποιον ό σύζυγος κρατώντας στήν
άγκαλιά του τήν Τζόαν Κράουφορντ τής λέγει δτι
είναι άκόμη καιρός νά ξαναφτειάξη τή ζωή της.
Άπό τούς ήθοποιούς ξεχωρίζει φυσικά αύτό τό
άνεκτίμητΟ'ζευγάρι Κράουφορντ-Γκαίημπλ. Ή πρώτη
δλο κέφι, ώμορφιά, νειάτα καί, δσες φορές τό άπαιτεΐ τό έργο, αΐσθαντικό τητα καί συγκίνησι. "Οσον
γιά τόν Γκέημπλ έάν δέν σημειώνει σπουδαία δη

μιουργία, είναι πάντως άψογος, δπως συνήθως. Ό
’Όττο ΚροΟγερ στό ρόλο τοΰ συζύγου παρουσιάζε
ται καλλίτερος άπό άλλες φορές.
Μέ δυο λόγια ·. Φίλμ άπό τά καλά τής άμερικανικής παραγωγής, πού συνδυάζει παράλληλον καί
σημαντικήν έμπορικότητα. Τά όνόματα τών δύο πρω
ταγωνιστών, τοΰ σκηνοθέτου Κλάρενς Μπράουν καί
ό πλοΰτος τοΰ έργου, έγγυώνται γι’ αύτό.

Παραγωγή «Columbia»

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΜΑΊ Α ΜΙ
Όμιλοϋσα γαλλιστί
Προεβλήθη στό
«dubbing»
«Παλλάς»
Έκμετάλλευσις «Άντ. Ζερβός»

Τό φίλμ αύτό διακρίθηκε μέσα στήν άμερικανική
παραγωγή τοΰ 1933 γιά τό χιούμορ του, τήν πρωτό
τυπη καί διασκεδαστική του ύπόθεσι, γιά τήν δρο
σιά καί τή χάρι πού περιέχει, γιά τόν_ έξυπνο διά
λογό του, γιά τήν άμεμπτη έρμηνεία τών πρωταγω
νιστών του καί γιά τήν ζωντανή διεύθυνσι τοΰ
Φράνκ Κάπρα. Δέν πρόκειται φυσικά περί ύπερπαραγωγής, τούλάχιστον μέ τήν σημασία πού δίνει ό
κόσμος σ’ αύτή τή λέξι, οΰτε περί άριστουργήματος.
Όμολογοΰμεν δμως πώς είχαμε καιρό νά, δοΰμε_ τό
σον εύχάριστο καί έξυπνο έργο. Μάς θυμίζει έπί τό
άμερικανικώτερον τις σατυρικές κωμωδίες τοΰ Λιοΰμπιτς.
Τό φίλμ έχει τήν εύτυχία νά έρμηνεύεται άπό δύο
συμπαθεστάτους καλλιτέχνας: τήν Κλωντέτ Κολμπέρ
καί τόν Κλάρκ Γκέημπλ. Ή πρώτη, γλυκειά,_έκφραστική, χαριτωμένη άποδίδει θαυμάσια τόν, τΰπο τής
κακομαθημένης έκατομμυριούχου πού άλλάζε^ χαρα
κτήρα άπό έρωτα. "Οσον γιά τόν Γκέημπλ, μάς δίνει
μιά άλλη πλευρά τοΰ πολυσυνθέτου ταλέντου του.
Δέν έφανταζόμεθα δτι μπορεί νά κρύβει τόσην φαν
τασίαν ό σοβαρός καί σκληρός άνδρας πού έγνωρίζαμε έως τώρα.
_
,
Τό κοινόν παρακολουθεί μέ ένδιαφέρον τήν ύπό
θεσι, εύχαριστεΐται, γελά μέ τήν καρδιά του , στις
κωμικές στιγμές. Άπόδειξις δτι τό φίλμ, παρά τήν
καθαρόν άμερικανικήν νοοτροπίαν του, άρέσει. Δοθέντος δέ δτι έχει καί πρωταγωνιστάς πολύ δημοφι
λείς είναι έπόμενον πώς θά σημειώση έπιτυχίαν
παντού δπου θά προβληθή.
Πάντως γιά μάς, τό ξαναΛέμε, είναι ένα άπό τά
πειό χαριτωμένα φίλμ τής περιόδου.

Παραγωγή Mondial Film

Ο ΛΟΧΑΓΟΣ

ΜΠΟΜΠΥ

Όμιλοϋσα γερμανισΊ
Προεβλήθη στό «Σπλέντιτ»
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
Γερμανική μουσική κωμωδία, πού μάς ένθυμίζει
άρκετά τό «Δέν θέλω νά μάθω ποιος είσαι» τήν
γνωστή έπιτυχία τής Λιάνε Χάϊντ καί τοΰ Γκούσταφ
Φραϊλιχ. Στό «Λοχαγός Μπόμπυ» δ Φραϊλιχ υποδύε
ται ένα άνάλογο ρόλο, κΓ άν δέν μάς κάνη νά ξεχάσωμε τήν παληά του έπιτυχία πάντως είνε πάντα
χαριτωμένος καί έξακολουθεΐ πάντοτε νά αρέση στό
κοινόν.
, ,
Τό έργο γενικά, χωρίς νά είναι ,πολυ έξυπνο και
καί πρωτότυπο, παρακολουθεΐται ακούραστα. Εχει
μάλιστα μερικές σκηνές πραγματικά χαριτωμένες
Ή Λύντα Μπαάροβα, ή άλησμόνητη πρωταγωνίστρια
τής «Βαρκαρόλας» μάς έμφανίζεται σέ μιά νέα δη
μιουργία της. Ό ρόλος της δμως δέν τής ταιριάζει
πολύ.
Γενικά πρόκειται γιά μιά εύχάριστη μουσική κο
μεντί, χωρίς άπαιτήσεις, άπ’ έκεϊνες δμως πού άρέσουν κατά κανόνα είς τό πολύ κοινόν. Ό 'Αττικός
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ΟΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟ

Ο ΠΡΙΓΚΗΨ IQANNHS
Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον»
Μεταξύ τών έφετεινών ταινιών τής γαλλικής πα
ραγωγής διακρίνεται ό Πρίγκηψ Ιωάννης, φίλμ τό
όποιον ό σκηνοθέτης Ζάν ντέ Μαργκενά «έγύθισε»
έπί τή βάσει τοΰ περιφήμου ομωνύμου θεατρικού έρ
γου τοΰ Σάρλ Μερέ.
Ή συναρπαστική ΰπόθεσις, μέ τάς άλλεπαλλήλους δραματικός περιπέτειας, ποΰ κρα_τοΰν συνεχώς
άδιάπτωτον τό ένδιαφέρον τοΰ θεατοΰ, ό πλοΰτος,
ό μοντερνισμός καί ή καλαισθησία τών ντεκόρ, ό
έξυπνος καί σπινθηροβόλος διάλογος, ή άμεμπτος
τεχνική καί ή θαυμαστή έρμηνεία τών ήθοποιών έκαμον τούς κριτικούς ν’ άφιερώσουν κολακευτικώτατα
άρθρα διά τό έργον αύτό καί τό κοινόν νά τό ύπο
δεχθή μέ μεγάλο ένδιαφέρον.
"Ενας άλλος άκόμη λόγος διά τόν όποιον διακρίνεται τό φίλμ αύτό, είνε δτι έχει ώς πρωταγω
νιστήν τόν συμπαθέστατον γάλλον ζέν πρεμιέ ΠΙΕΡ
ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ, ό όποιος στόν δύσκολον καί δραμα
τικόν ρόλον τοΰ «Πρίγκηπος Ίωάννου», σημειώνει
τήν ώραιωτέραν ίσως δημιουργίαν τής καρριέραςτου.
Δημοσιεύομεν κατωτέρω διά τούς άναγνώστας
μας, έν περιλήψει τήν ύπόθεσιν τοΰ έργου τούτου,
τό όποιον προβάλλεται ήδη άπό τής όθόνης τοΰ
“Πανθέου,, τής πρωτευούσης.
Μέσα είς τούς ταξειδιώτας τοΰ πλοίου «Τιμγκάτ»
πού πλευρίζει στή προκυμαία τής Μασσαλίας, διακρίνετάι ένας ώμορφος καί_εύγενικός νέος μέ τήν
στολή τής Λεγεώνος τών Ξένων. Είνε ό ^πρίγκηψ
Ιωάννης, νόμιμος διάδοχος τοΰ θρόνου τοΰ Άλεξβούργου. Ό πρίγκηψ έφυγε πρό άρκετών_ χρόνων
άπό τήν πατρίδα του, κατόπιν μιάς σοβαρός , φιλο
νικίας μέ τόν πατέρα του, διά νά καταταχθή εις τήν
Λεγεώνα τών ξένων ύπό τό δνομα Λουσιέν Ζιρω.
Μετά τόν θάνατον τοΰ βασιλέως τόν έζήτησαν παιντοΰ άλλά έπειδή δέν εδρον πουθενά τά ίχνη του,
τόν έθεώρησαν νεκρόν καί άνεκήρυξαν βασιλέα τόν
νεώτερον άδελφόν του Λεοπόλδον.
Εις τό ξενοδοχεΐον, δπου κατέλυσεν, ειδοποιούν
τόν πρίγκηπα δτι κάποιος άγνωστος ζητεί νά τόν
ίδή έπειγόντως. Είνε ό Λιετάρ, διευθυντής τής άστυνομίας τοΰ Άλεξβούργου, άπεσταλμένος τοΰ Λεοπόλδου καί τοΰ βαρώνου ντ’ Άρνχεϊμ. Ή έπιστροφή τοΰ Ίωάννου τούς έχει άναστατώσει. Τόν μέν
πρώτον, έπειδή φοβείται διά τόν θρόνον του καί τόν
δεύτερον έξ αίτιας τής ώραίας Κλαίρης ντ’ Άρλόγκ, τήν όποιαν θέλει νά πάρη γυναίκα του, έν.φ
ξεύρει δτι αύτή άγαπά καί άνταγαπάται άπό τόν
πρίγκηπα Ίωάννην.
Ό Λιετάρ προσφέρει ένα σεβαστόν ποσόν είς
τόν Ίωάννην διά νά έγκαταλείψη όριστικά τόν
τόπον.
Ό πρίγκηψ κατ’ άρχήν δέχεται, άλλά δταν,σέ
λίγο άνακαλύπτει δτι τοΰ έκλεψαν διάφορες έπιστολές πού έκθέτουν τήν Κλαίρη, άποφασίζει νά
φύγη παρά τήν ύπόσχεσίν του, διά τό Άλεξβοΰργον, ύποπτευόμενος τόν ντ’ Άρνχεϊμ ώς δράστην
τής κλοπής.
Έκεΐ πράγματι άνακαλύπτει δτι ό βαρώνρς έχει
στήν κατοχή του τάς έπιστολάς, τάς όποιας Υπόσχε
ται νά έπιστρέψη μόνον δταν ό πρίγκηψ έξαφανισθή όριστικά καί δταν ή Κλαίρη δεχθή νά γίνη σύ
ζυγός του. Σέ μιά βίαιη σκηνή ό Ιωάννης ,κατορθώνει νά γίνη καί πάλιν κύριος τών έπιστολών. Χωρίς
χρονοτριβή τάς καίει καί ζητεί καταφύγιο κοντά
στό θείο του κόμητα ντέ Βάβρ, τόν μόνον άνθρω
πον ποΰ πιστεύει δτι θά τόν βοηθήση.
Ό τελευταίος τόν βεβαιώνει δτι μπορεί κάλλιστα
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Αί πρώται βροχαί τοΰ έφετεινοΰ χειμώνος, ή έπακολουθήσασα βραδυνή υγρασία καί τό σχετικόν
ψύχος, ήνάγκασαν τούς θερινούς κινηματογράφους
νά διακόψουν όριστικώς πλέον τάς παραστάσεις
των.
Έκ παραλλήλου καί διά τούς άνωτέρω λόγους,
δλοι οί χειμερινοί κεντρικοί και απόκεντροι, έπανέλαβον τήν λειτουργίαν καί τόν απαραίτητον συνα
γωνισμόν των μέ τήν προβολήν νέων έργων τής
παγκοσμίου παραγωγής.
’Από τής ένάρξεως τής χειμερινής περιόδου προεβλήθησαν κατά κινηματογράφους τά έξης έργα :
’Αττικόν ; 9-20 ’Οκτωβρίου «Τό Τελευταΐον
Βάλς» μέ τόν Πέτροβιτς καί τήν Καμίλλη Χόρν,21-27
’Οκτωβρίου «Ή Ταξειδιώτις» μέ τήν Τζόαν Κράουφορντ καί τόν Κλάρκ Γκέημπλ καί 28 2 Νοεμβρίου
«θά πάρω έναν έκατομμυριοΰχο» μέ τήν Τζίν Χάρλοου».
Πάν&εον : 11-20 ’Οκτωβρίου «Πολυμελής Οικογέ
νεια» μέ τόν Μπουμπούλ, 21-27 «'Ένας χρυσός άν
θρωπος» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ καί 28-2 Νοεμβρίου
«Ό πρίγκηψ ’Ιωάννης» μέ τόν Πιέρ Ρισάρ Βΐλμ καί
τήν Ναταλία Πάλλεϋ.
ΤΤαλλάς ; 12-20 ’Οκτωβρίου «Τό Καμπαρέ των ο
νείρων» μέ τόν ”Αλ Τζόλσον καί τήν Ντολόρες
ντέλ Ρίο, 21-27 ’Οκτωβρίου «Νέα Ύόρκη - Μαϊάμι»
μέ τόν Κλάρκ Γκέημπλ καί τήν Κλωντέτ Κολμπέρ
καί 28-2 Νοεμβρίου «Νοσταλγία μέ τήν Καίϋ Φράνσις καί τόν Ριχ. Κορτέζ.
Τιτάνια ; 19 27 Οκτωβρίου «Ό λευκός γάμος» μέ '
τήν Ρενάτε Μύλλερ καί τόν Άλεξάντερ καί 28-2 ·.*
Νοεμβρίου «Ό σιδηρούς Δούξ» μέ τόν Τζώρτζ ’Άρλις. I
Σπλέντιτ ;19-27 ’Οκτωβρίου «Ό Λοχαγός Μπόμπυ» · I
μέ τόν Γ. Φραίλιχ καί 28-2 Νοεμβρίου «Βαρώνος |
Άτσίγγανος» μέ τόν "Αντολφ Βόλμπρουκ καί τήν
Χάνσι Κνότεκ.
Κοτοπούλη: 19 24 ’Οκτωβρίου «Έπανάστασις στά
χαρακώματα» καί «Μπαμπούνα» καί 25 2 Νοεμβρίου
«Ό Δήμιος» καί «Δικτάτωρ γιά μιά μέρα» μέ τόν
Χάρολδ Λόϋδ.
Απόλλων : 18-24 ’Οκτωβρίου «Ό Κατακτητής των
θαλασσών» μέ τόν Μ. Λάγκ καί 25-2 Νοεμβρίου «Ό
Καταδότης».
*

*

Κατά τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα 19-27 ’Οκτω
βρίου, εις τούς κινηματογράφους τής «Έλλ. ΚινημΈνώσεως» Τιτάνια — Σπλέντιτ προεβάλλετο συγχρό
νως καί μία πολύ ένδιαφέρουσα μεγάλη ταινία ή ό
ποια έπαρουσίαζε έκ τοΰ ψυσικοϋ ολόκληρον τήν
ζωήν, ήθη καί έθιμα των άβυσσυνών μηδ’ αύτής τής
αύτοκρατορικής Αύλής έξαιρουμ-ένης. Περί τής ται
νίας αύτής έγράψαμεν σχετικώς καί εις τό ύπ’ άρ.
16 (362) τεύχος τοΰ «Κινημ. Άστέρος».

νά έγείρη άξιώσεις έπί τοΰ θρόνου, παρά τάς συ
κοφαντικός κατηγορίας τού άδελφού του Λεοπόλδου, ό όποιος τόν χαρακτηρίζει ώς νόθον. Αύτό τού
τονώνει τό^ήθικόν, άλλά δέν έχει καμμίαν δρεξιν
νά διεκδίκηση τά δικαιώματά του. Προτιμά νά ζήση
ήσυχος καί εύτυχισμένος κοντά στήν Κλαίρη. Μέ
τήν βοήθειαν τού θείου του σκηνοθετεί ένα αύτοκινητιστικόν δυστύχημα, άφήνει νά πιστευθή ότι έσκοτώθηκε, καί κατορθώνει νά περάση τά σύνορα, συνοδευόμενος άπό τήν άγαπημένη του Κλαίρη, διά
νά ζήση σύμφωνα μέ τάς έπιθυμίας του.

ΑΣΤΗΡ»
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Άπό τής ένάρξεω ; τών κεντρικών χειμερινών Κινημα το γραφών έπραγματοποιήθησαν υπο ενός έκαστου τα
κάτωθι εισιτήρια.

‘Εβδομάς 9 — 20 'Οκτωβρίου 1935.
ΑΤΤΙΚΟΝ Τό τελευταΐον βάλς», Ιβάν Πέτροβιτς
2325
Εισιτήρια
’Οκτωβρίου
9
Τετάρτη
1035
»
>
Πέμπτη
10
>
860
11
Παρασκευή
1365
»
>
12
Σάββατον
3618
>
>
13
Κυριακή
1038
»
»
14
Δευτέρα
1108
»
15
Τρίτη
1109
»
16
Τετάρτη
957
»
»
17
Πέμπτη
731
»
»
18
Παρασκευή
782
»
»
19
Σάββατον
»
1600
»
20
Κυριακή
>
16528
Τό δλον
ΠΑΝΘΕΟΝ «Πολυμελής οικογένεια ·, Ζώρζ Μιλτόν
1419
Εισιτήρια
’Οκτωβρίου
11
Παρασκευή
1669
12
Σάββατον
»
>
3321
13
Κυριακή
1267
»
»
14
Λευτέρα
1279
>
15
Τρίτη
1331
»
»
16
Τετάρτη
1015
»
»
17
Πέμπτη
795
*
Παρασκευή
18
831
*
»
19
Σάββατον
2115
2<ι
Κυριακή
15015
»
Τό δλον
ΠΑΛΛΑΣ · Τό καμπαρέ τών όνβίρων», νΑλ Τζόλσον.
2129
Εισιτήρια
’Οκτωβρίου
12
Σάββατον
3646
13
Κυριακή
1312
»
14
Δευτέρα
983
15
Τρίτη
883
>
16
Τετάρτη
873
»
»
17
Πέμπτη
6j8
»
*
18
Παρασκευή
830
»
12
Σάββατον
1803
20
Κυριακή
»
13157
Τό δλον

Έβδομάς 21 — 27 'Οκτωβρίου 1935.
ΑΠΟΛΛΩΝ «Ό κατακτητής τών θαλασσών», Μ. Λάγκ.
2089
18
’Οκτωβρίου
Εισιτήρια
Παρασκευί
1631
19
Σάββατον
3030
20
Κυριακή
501
21
Δευτέρα
421
22
Τρίτη
511
23
»
»
Τετάρτη
400
24
»
’
Πέμπτη
8583
Τό δλον
ΤΙΤΑΝΙΑ «Ό λευκός γάμος», Ρενάτε Μύλλερ.
1771
19
’Οκτωβρίου
Εισιτήρια
Σάββατον
2180
Κυριακή
20
501
Δευτέρα
21
521
Τρίτη
22
»
688
Τι-τάρτη
28
»
1058
Πέμπτη
24
»
978
Παρασκευή
25
1432
Σάββατον
26
»
2206
Κυριακή
27
»
“71338
Τό δλον

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «‘Ο λοχαγός Μπόμπυ», Γ. Φραίλιχ.
Σάββατον
’Οκτωβρίου
Εισιτήρια
19
2058
>
»
Κυριακή
20
3260
>
»
21
Δευτέρα
515
»
>
22
Τρίτη
630
>
Τετάρτη
23
762
>
Πέμπτη
24
1154
»
Παρασκευή
25
1097
»
»
Σάββατον
26
1781
*
»
27
Κυριακή
2868
Τό δλον
>
14125
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ « Έπανάστασις στά χαρακώματα:• καί
«Μπαμπούνα»
Σάββατον
19
’Οκτωβρίου
Εισιτήρια
1613
»
Κυριακή
20
3523
»
Δευτέρα
21
709
νν
»
»
Τρίτη
.587
»
Τετάρτη
23
656
>
>
24
Πέμπτη
437
Τό δλον
7525
ΑΤΤΙΚΟΝ <‘H τα,ξειδιώτις», Τζόαν Κράουφορδ.
Δευτέρα
21
’Οκτωβρίου
Εισιτήρια
2077
>
»
22
Τρίτη
2040
>
»
Τετάρτη
23
1932
»
»
Πέμπτη
24
1832
»
Παρασκευή
1515
25
»
26
Σάββατον
2360
»
>
Κυριακή
27
3838
Τό δλον
»
15594
ΠΑΛΛΑΣ« Νέα Υόρκη Μαϊάμι», Κλάρκ Γκέϊμπλ.
21
Δευτέρα
’Οκτωβρίου
ΕΙσιτήρια
2375
»
Τρίτη
22
1575
»
Τετάρτη
23
1663
»
>
Πέμπτη
24
1522
>
>
Παρασκευή
1395
>
Σάββατον
26
2150
»
»
Κυριακή
27
3527
>
Τό δλον
14203
ΠΛΝΘΕΟΝ "Ένας χρυσός άνθρωπος», Χάρρυ Μπώρ.
Λευτέρα
21
’Οκτωβρίου
Εισιτήρια
1112
22
Τρίτη
1247
23
Τετάρτη
1661
Πέμπτη
24
1366
25
Παρασκευή
1335
26
Σάββατον
Κυριακή
2591
Τό δλον
10936
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ Έκ τών άνωτέρω Κ.νηματογράφων, Παλλάς, "Αττικόν, Τιτάνια, Σπλέντιτ καί Πάν&εον προβάλ
λουν ταινίας πρώτης βιζών μέ τιμάς εισιτηρίων, τής
μέν πρώτης Οέσεως πρός δρχ. 25, τής δέ δευτέρας θέσεως πρός δρχ. 15, δ "Απόλλων ΐ,ν έργον πρώτης βιζιόν
μέ τιμάς εισιτηρίων πρώτης Οέσεως πρός δρχ. 20, καί
δευτέρας Οέσεως πρός δρχ. 12, καί τό Κοτοπούλειον δύο
έργα πρώτης βιζιόν καί μέ τιμάς εισιτηρίων πρώτη; μέν
Οέσεως πρός δρχ. 20, δευτέρας δέ Οέσεως πρός δρχ. 12.
Άπαντε; οι άνωτέρω Κινηματογράφοι, τάς Κυριακάς
καί έορτάς δίδουν επίσης πρωΐνάς παραστάσεις μέ ήλαττωμένας τιμάς εισιτηρίων.

Συνεπείς πρός τάς υποσχέσεις μας πάντοτε, δημοσιεύομεν κατωτέρω πίνακα τών πραγματοποιηθέντων εισιτηρίων ύπό ένός έκάστου τών θερινών
κινηματογράφων τών ’Αθηνών, κατά τήν λήξασαν
θερινήν περίοδον 1935 ώς καί συγκριτικόν τοιοΰτον
τών αυτών κινηματογράφων κατά τήν θερινήν περί
οδον τού 1934.

Θερινή Περίοδος 1935
ΣΥΝ. ΕΙΣΙΤ.

’Αλκαζάρ
’Αθηνά
Αίγλη
’Αττικόν
Βερντέν
Βικτώρια
Διάνα
Έσπ-ερος
Ήρώδειον
Καπιτόλ
Κυψέλη
Λίντο
Δούξ
Μόν Σινέ
Μπομπονιέρα
Νινόν
Νεάπολις
Πανελλήνιον
Παναθήναια
Ριάλτο
Σαβοΐα
Τιτάνια
Τιτάνια

οδός θ. Δεληγιάννη
οδός Πατησίων
Ζάππειον
Πλ. Κυψέλης
λεωψ. ’Αλεξάνδρας
οδός θ. Δεληγιάννη
Παλ. Φάληρου
οδός Πατησίων
Ν. φιλαδέλφεια
οδός Άγ. Μελετίου
όδός Ζακύνθου
οδός Πατησίων
Λεωφ. ’Αλεξάνδρας
Συν. Βύρωνος
Κηφισίας
Λεωφ. ’Αλεξάνδρας
όδός ’Ασκληπιού
Λεωφ. Συγγρού
Λεωφ. ’Αλεξάνδρας
όδός Κυψέλης
Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας
’Αμαρούσιον
Χαλάνδριον

214.777
109.568
101.607
32.749
83.003
75.099
19.024
121.775
26.534
53.081
23.425
52.581
62.968
15.765
12.563
20.705
62.560
44.768
84 838
31.490
23.469
25.239
23.7C4

Θερινή Περίοδος 1934
’Αλκαζάρ
όδός θ. Δεληγιάννη
193.664
όδός Πατησίων
’Αθηνά
100.067
Ζάππειον
Αίγλη
96 684
Πλ. Κυψέλης
’Αττικόν
49.062
Λεωφ. ’Αλεξάνδρας
106.746
Βερντέν
Βικτώρια
όδός θ. Δεληγιάννη
60.308
όδός Πατησίων
131.391
"Εσπερος
62.157
όδός Άγ. Μελετίου
Καπιτόλ
όδός Ζακύνθου
29.034
Κυψέλη
52.570
όδός Πατησίων
Λίντο
Μόν Σινέ
όδός Θεμιστοκλέους
21.353
68 318
Νεάπολις
όδός ’Ασκληπιού
Λεωφ. ’Αλεξάνδρας
39 518
Νινόν
Παναθήναια
Λεωφ. ’Αλεξάνδρας
82.873
Σημεϊωσις: Εις τούς άνωτέρω πίνακας δέν περι
λαμβάνονται οί θερινοί Κινηματογράφοι, οί έχοντες
έλευθέραν είσοδον ώς καί ό Κινηματογράφος τής
Διαρκούς Έκθέσεως Ζαππείου μή υποκείμενος εις
τήν φορολογίαν τών Δημοσίων θεαμάτων.

i Η ΕΜΤΜ ΕΠΑΡΧΙΏΝ |
Πειραιεύς

Χαί-Λάϊφ. Προεβλήδησαν τά έργα «Έτσι είνε ή
Σιμόν», «Τό τελευταίο βάλς» καί «Πολυμελής οικο
γένεια».
Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Βαρκαρόλα», «Τό
καμπαρέ τών ονείρων» καί «‘Ο λευκός γάμος».
Κάπιτολ. Έπισκευασθέντος καί διαρρυθμισθέντος τε
λείως έπί ύπερμοντέρνου σχεδίου, έκαμε πανηγυρικήν έ·
ναρξιν τών παραστάσεών του, μέ τό έργον «Κρυφή α
γάπη» έπηκολούΟησε δέ ή προβολή τοΰ έργον «‘Η ταξι
διώτη» μέ τήν Τζόαν Κράουφορδ καί τόν Κλάρκ Γκέϊμπλ.
Θεσσαλονίκη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Χειμωνιάτικο ό
νειρο», «Κατηγορούμενε ομολόγησε» καί «Νέα ‘ΥόρκηΜαίάμι».
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Χωρίς οικογένεια»
«Μιά γυναίκα πού ξέρει τί θέλει» καί «‘Ο λοχαγός
Μπόμπυ».
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«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

Τιτάνια. "Εκαμε έναρξιν μέ τό έργον »Φολί Μπερζέρ».
Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κόμης ΜόντεΧρϊστο», <Ό δικτάτωρ» καί <Τό τελευταίο βάλς τοΰ
Σοπέν».
’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Σσπφώ», «Ή κυ
ρία τοΰ ντάνσιγκ», «Νύχτες τρόμου», «‘Η δάκτυλό παν
τρεύεται» καί «Ό αόρατος αρχηγός».
'Αλκαξάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Όδηγήστε με
κυρία», «Έτσι είναι ή Σιμόν» καί «‘Η καρδιά μου δι
στάζει».
Έ&νικόν, Προββλήθη τό έργον «Τό τραγούδι τών
κοζάκων».
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ισραήλ», «‘Ο
καμπαλέρος τής Σεβίλλης», «Μόντε-Χρϊστο», «Κατάδικος»
καί « Ένα φιλί μπρος στόν καθρέπτη».
'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή μυστηριώδης
βίλλα», «Τό μυστικόν τής ζούγκλας», «Άνάστασις», «Οί
πειραταΐ τοΰ άέρος», «Τά φώτα τής πόλεως» καί ένα
Τζώρτζ Ο
* Μπριέν.
Κνβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ροβινσών Κροΰσσος», «Καριόκα» κσί ένα Τόμ Τύλλερ.
Άχΐλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ερωτικό ρο
μάντζο», «Ή πριγκήπισσα τών δολλαρίων», «Τό τέλος
τοΰ κόσμου», «Ό γαλάζιος ουρανός», «Άνάστασις», «Ρασπουντϊν» καί «‘Ο κόμης Μόντε-Χρϊστο».
Πάτρα]

Ζενί&. Προεβλήθη τό φίλμ «Σκάνδαλα».
Πάνϋ·εον (Ταράτσα;. Προεβλήθησαν τά έργα «Για
λίγη αγάπη», «Ό κόσμος γυρίζει», «Σκάρφεϊς», «‘Ο
υιός τοΰ μαχαραγιά», «‘Η κυρία μέ τάς καμελίας», «Ό
βασιλεύς καί ό σωσίας του» καί «Βασιλική τίγρις».
Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο εκδι
κητής τών ερυθροδέρμων», «Ό κόσμος γυρίζει», «Σκαρφέϊς» καί «Φλέγόμενα τουφέκια».
Ίντεάλ. Προεβλήθη τό έργον «‘Η κυρία μέ τάς Κα
μελίας» «‘Ο βασιλεύς καί ό σωσίας του» καί «"Ασμα
ασμάτων».
'Α νδριόπουλος.
Κοτλάμειι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ερως καί ηθική»,
«Εσένα ποθώ», «Σ’ αγάπησα πριν σέ γνωρίσω», ό Έλληνοβουλγαρικός πόλεμος μέ τόν βασιλέα Κωνσταντίνον,
«‘Ο κόκκινος σουλτάνος»,«’Ανοιξιάτικο τραγούδι» καί «Τό
δράμα τοΰ μεσονυκτίου».
"Εσπερος (Θερινός). Προεβλήθησαν τά «Τό τραγούδι
τοΰ Νείλου», «Σιμαρούν», άνεπιτυχώς μόνον δύο προβολάς διότι ή ταινία ήτο κατεστραμμένη είς τοιοΰτον ση·
μεΐον ώστε νά ύποχρεωθή ή διεύθυνσιςίνά έπιστρέψη χρή
ματα εισιτηρίων, «Τά διαβολόπαιδα», «Έωτες τής ερή
μου», «Τήν Τετάρτην σ’ αγάπησα» καί «Άρσέν Λουπέν»
διά δύο μόνον παραστάσεις λόγφ τών βροχών.
"Εσπερος (Χειμερινός). ’Έκαμε έναρξιν άπό τής 5ης
’Οκτωβρίου μέ τόν θίασον τών αδελφών Ρούσσου διά
δέκα μόνον παραστάσεις καί κατόπιν προεβλήθησαν τά
φίλμ «‘Ο πύργος τοΰ μυστηρίου», «Τά δυό σου γαλανά
ματάκια» καί «Σοΰ χαρίζω τή βραδυά μου» μέ τήν Μ.
'Έγγερθ. Τήν πρεμιέρα τοΰ κομψοτάτου καί καθαροτάτου αυτού κινηματογράφου, παρηκολούθησαν μεταξύ τού
άλλου έκλεκτοΰ κόσμου καί αί κ. κ. Κουτσούκου, Ίγγλέση, Νικολοπούλου, Φωτάκη Τσατσαρώνη, Κωστή Γεωργακοπούλου, αί δίδες Δημητριάδου Λίντα, Βενιοπούλου
"Ελλη, Κορόμηλά "Αννα, Κάρτσωνα, Παπαδοπούλου
Ελη, Λιναρδάκη καί Στρούμπου.
Κεφαλλωνίτης.
Νκϋπλιον

Τριανόν. Ήρχισε τήν λειτουργίαν του ύπό τήν ,διεύθυνσιν τοΰ κ. Πανοπούλου καί προεβλήθησαν τά έργα
«Τό αηδόνι τής Βιέννης» καί «Κονκουράτσα».
Μυτιλήνη

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φιλμ ‘‘Νύχτες Μόσχας,,
έπιτυχώς, “Κορίτσια τής Βιέννης,, άνεπιτυχώς, “Μασκαράτ„ καί “Γιά λίγη αγάπη,, «μφότερα μέ σχετικήν έπιτυ
χίαν. Προσεχώς “S.O.S.,, “Οί ίππόται τής ερήμου,, “Άβδούλ Χαμίτ,, κ. ά.

ΑΣΤΗΡ»

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΜΗΧΑΝΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Σαπφύ, Προεβλήθησαν τά έργα “Μιά έπίσκεψις τή
νύχτα,, άνεπιτυχώς καί τά περιπετειώδη “Χωρίς τιμή,,
καί “Η νήσος τοΰ κινδύνου,,. Έπί δεκαπενθήμερον έδωσε
παραστάσεις ό θίασος Άνδρεάδη-Μυράτ-Γαβριηλίδη.

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ

5άν8η

Ήλύσια Προεβλήθησαν τά έργα «Ρόννυ», «Τό μυστι
κόν τής κυρίας Μπλάνς», «Άβδούλ Χαμίτ», «Ερρίκος
8ος», «Κοιλάς τοΰ μυστηρίου», «Γκράντ Ότέλ», «Λάκ-ωντάμ», «‘Ο φρουρός τών συνόρων», «Τήν αγάπη πρέπει
νά τήν νοιώθης» καί «Νεανικό αίμα».
Πάν&εον. Έκαμε έναρξιν μέ τό έργον «Τό μυστικόν
τού λεωφορείου.
Παρασχίδης

ΤΛ
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Άργοοτόλιον
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‘Ο Κινηματογράφος Τιτάνια μετεφέρθη είς τό χειμενός Κέφαλος καί προεβλήθη τό έργον «"Οταν ξυπνά τό
παρελθόν», θά επακολουθήσω δέ ή προβολή τοΰ έργου
«Βασίλισαα Χριστίνα» μέ τήν Γκάρμπο.
‘Ο θερινός κινηματογράφος Άτλαντίς έκέεισε, κατά πά
σαν δέ πιθανότητα, δέν πρόκειται νά λειτουργήσω ώς
χειμερινό;.
Βουτσινας
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ΟΛΩΝ

Ζητήσατε προσφοράς άπό τούς
Γενικούς ’Αντιπροσώπους

Κ. ΧΑΡΑΛΑΚίπίΛΗΝ & Α. ΚΑΒΑΦΑΚΗΝ

Σέρρετι.

"Οασις. "Εκλεισε τάς πύλας του ό θερινός κινημα
τογράφος πού άφήκε τάς καλυτέρας έντυπώσεις. Διά τήν
προσεχή θερινήν περίοδον θά καταστή εφάμιλλος τής
πρωτευούσης, θά καταοκευασθή δέ καί σκηνή διά θεα
τρικός παραστάσεις.
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή χώρα τών ο
νείρων» μέ έπιτυχίαν, «Ό κυρίαρχος τής γής», «Ξεχα
σμένες εντολές» μέ μικρόν έπιτυχίαν καί «Τό τραγοΰδι
τοΰ ήλιου» έπιτυχώς.
Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κύριος κατά πα
ραγγελίαν», «Ή γάτα κσί τό 'βιολί» μετά μεγάλης επι
τυχίας (ή πρεμιέρα του είχε άνω τών 400 εισιτηρίων),
«’Εξστάζ» μέ μικράν έπιτυχίαν καί «"Οταν ή γυναίκα
άγαπά» μετά μεγάλης επιτυχίας.
Βατακίδης

ΟΔΟΣ
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ΊΙΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΑ:
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Κ. Δ. ΜΑΝΙΑΤΗΝ
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Χκνιά

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Φρειδερίκη», «Ό
κύριος Άλμπέρ», «Ό κυρίαρχος τοΰ κόσμου», «Άπηγορευμένη άγάπη», «Δεσποινίς Λιζέτα», «‘Ο κουρέύς τής
Σεβίλλης» καί «Ναγγάνα».
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Σκάνδαλα 1935»,
«Κουκαράτσα», «Χορός στό Σαβόϊ», «Τό τραγοΰδι τού.
Δουνάβεως», «Άβδούλ Χαμίτ» καί «"Οπως μέ ποθείς».
Πύργος

Δεξαμενή. Προεβλήθησαν τά έργα «'Ο έρως θέλει
πείσματα» «Τό παιδί τοΰ καρναβαλιού», «Ή κυρία δέν
θέλει παιδιά», «Λιλιόμ», «Τό καφενεδάκι» καί «Ό Βόλ
γας στις φλόγες».
"Αλσος. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό λυκόφως τών
Τσάρων», ·Ό κύριος Άλμπέρ», «Χειμωνιάτικο όνειρο»,
«’Ελεύθερες ψυχές», «Μπίττερ·Τή». «Ό έλληνοβουλγαρικός πόλεμος» καί «Τιτάνες τοΰ άέρος».
Μέ τήν προβολήν τών άνωτέρω έργων έληξεν ή θερινή
κινηιι. περίοδος, ήδη δέ ετοιμάζονται καί θά λειτουργή
σουν επίσης δύο χειμερινοί, τό Πάν&εον τών κ. κ. Σπηλιοπούλου καί τό Τιτάνια τών κ. κ. Μορτόγια καί Παπαίωάννου.
Ζαφειρόπονλος

ΕΑΛΗΝΒΚΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ B8OWHXAN8A
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ΞΥΛΟΥ — ΣΙΛΗΡΟΥ- ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ
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ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΦΩΤΕΊΤΙ
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ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

« ΒΑΣ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ί
Εργοστάσιον : ‘Αγ. Μελετίου 127 — ΑΘΗΝΑΙ — Πληοοφορίαι ΠΑΞ ΦΙΛΜ Φειδίσυ 11

Ποικιλία Μοδέρνων Σχεδίων
Τ I Μ A I

Ηράκλειον

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό υιός τοΰ Ταρζάν», «Τό τσιγγάνικο τραγούδι», «Ένα κορίτσι πού δέν
ξεχνιέται» καί «Χίλιες καί δύο νύχτες» μέ τόν Μοσζούκιν.
Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «Χρυσή πετα
λούδα». «Τό αηδόνι τής Βιέννης», «Τό νοΰ σου στήν Άμέλια», «Χορός στό Σαβόϊ», «Φρασκουΐτα», «Ή ξεχα
σμένη μελωδία» καί «Μαρίτα» μέ τόν Κεποΰρα.
Βόσπορος. Προεβλήθησαν τά έργα « Υπό ψευδή ση
μαίαν» καί «Γιά μιά νύχτα έρωτος».
'Αλκαξάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή διαφθορά»,
«Κάρμεν», «Παγκανίνι» καί «Τρελλή ζωή».

>

άπό δραχ.

150 καί ανω δι’ έκαστον

κάθισμα, άναλόγως σχεδίου, ποιότητος
ξύλου καί ταπετσαρίας.
Ειδικότης διά καθίσματα μέ σιδηροϋν

σκελετόν.
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Τά γεγονότα είναι πιό εύγλωττα
άπό κάύε πομπώδη διαφήμισι.
Προβληθεΐσα μέ θριαμβευτική
έπιτυχία εις τό μεγαλείτερο
Κινηματογράφο τών ’Αθηνών

ή τόσον κρότο προκαλέσασα
ταινία τοΰ ΦΡ. Κ Α Π Ρ Λ

“ΝΕΑ YCPKH - MIAMI,,
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(It Happened One Night)
έθεωρήθη όμοφώνως
υπό τοΰ κοινού ώς

ή πρώτη μεγάλη ταινία
τής έφετεινής περιόδου
Θ’ ακολουθήσουν εντός
ολίγου νέοι θρίαμβοι
Εις τό Π Α Λ Λ A I
ΓΥΠΕΣ! - ΕΣΤΕΜΜΕΝΟΙ ΕΙΛΩΤΕΣ - ΡΩΜΑΝΣ - Η_ ΠΛΡΕ1ΣΑΚΤΟΣ — ΒΙΚΤΩΡΙΑ — ΣΙΩΠΗΛΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ "—^1 ΡΛ·
ΟΥΜΟΥΛΟΥΣ — ΑΝΗΣΥΧΕΣ ΨΥΧΕΣ— ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΡΑΨΩΔΙΑ.
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Εις τό ΠΑΝΘΕΟΝ
■

Είς Τό

ΧΕΡΜΑΝ ΚΑΙ ΔΩΡΟΘΕΑ — ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΕΙΛΗ - ΔΙΑΒΑΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΡΕΓΓ1ΝΑ — ZAK ΜΟΡΤΙΜΕΡ - Η "ΑΡΠΑΓΗ
ΤΩΝ ΣΑΒΒΙΝΩΝ — ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ — ΤΟ
ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΛΑΙΔΗΣ ΛΑΜΠΕΡΤΩΝ.

TUNE ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΙς
η ΛΕΣΧΗ
ΤΩΝ ΑΥΊΌΚΤΟΝΟΥΝ ΤΩΝ — Ο
ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΔΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΚΒΑΝΤ.

Τήν αποκλειστική έκμετάλλευσι τών ταινιών τούτων
έξησφάλισε διά τήν Ελλάδα ή

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ “ΑΝΖΕΡΒΟΣ,,
ΑΘΗΝΑΙ,

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
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