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I Καθίσται γνωστόν δτι ή Διεύθυνσίς τοΰ ιΚινυιια 
τογραφικου Άστέρος, *ά  δίδη άπό σήμερον £^“1 
γγραφομενους νέους συνδρομητάς καί είς τούς άναΖεώ 
δώρα5 σννδρΟμας των παλαιούς τοιούτους τά έξής

Αι έτήσιαι συνδρομαί εσωτερικόν ή εξωτερικού θά 
πολ^-1 ΔΩΡΕΑΝ Χαί τ°^ξ ογδοήκοντα^ σελίδων 
πολυτελούς πανηγυρικού τεύχους 1930
. Αί έξάμηνοι συνδρομαί θά δικαιούνται δωρεάν μιας 

ωραίας φωτογραφίας 18/24. ΰ μ 5
~ Του πανηγυρικού τεύχους 1930 ως ΛΩΡΟΝ δικαι
^927 -9^^Γ °ίθ^- 

ί τω^ρο^880^ γνωστ0ν ε*ουν κα&σρισθή ώς κα-

Έτησία εξωτερικού ‘Ελλάδος δραχ. 200
Ετήσια εσωτερικού< ' 100ξαμηνος »

Τόμοι προηγουμένων ετών έκαστος » 1QO

T^La^6eOflai καί πάσα “Ur> συνα^λαγή ΑΠΑΡΑΙΤΗ- 
ΤΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ, καθίσταται δέ γνωστόν είε 
δύποτε Ον3ενί*όΪΦ ούδεμία έντολή άπό οΐον-
δήποτε προερχόμενη θά λαμβάνεται ύπ' δψιν άν δεν 
συνοδεύεται αυτή από τό άνάλογον χρηματικόν έμβασμα 
ύ Εμβάσματα η διά ταχυδρομικής έπιταγής
η και εντός συστημένης επιστολής επ' όνόματι τού ή- 
μετερου διευθυντου, οδός Κολωνού 68 'Αθήνας. ’

έτώνΗ192Ε7Ω1928 οί-εναπ/θείναντες τόμοι τών
θερμών δα 1928 *αι 1929 είνε ολίγοι παρακαλούνται 
νάβσ^ ' επιθυμούν να προμηθευθούν τοιούτους 
να μας γράφουν εγκαίρως πριν εξαντληθούν.
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Τώρα δτε ό όμιλών κινηματογράφος έπεβλήθηί 

καί είς τάς ’Αθήνας καί όμολογουμένως τόσον ενω
ρίς δσον δέν τό έπερίμεναν ούτε οί αίσιοδοξότεροι 
φίλοι του, μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγεται καί ό ’ 
υποφαινόμενος τώρα λέγω είναι, κατάλληλος ό και
ρός νά όμιλήση τις εκτενέστερου περί τών διαφόρων 
προβλημάτων τά όποια παρουσιάζει ουτος. Σήμερον 
δηλ. δέν θά έπανέλθωμεν είς τάς γενικότητας (τοΰ 
ποιος είναι προτιμώτερος.ό όμιλών ή ό βωβός καί άν 
καί κατά πόσον δύναται ό όμιλών νά ύποσκελίση 
τόν βωβόν) καθ’ δτι όμιλήσαμεν άλλοτε έκτενώς άπό 
τών ιδίων στηλών, άλλά θά μάς απασχολήσουν είδι- 
κώτερα καί έπίσης ενδιαφέροντα ζητήματα.

Καί κατά πρώτον πρέπει νά έχη ύπ·’ δ'-ψιν του ό 
αναγνώστης δτι ό όμιλών είναι μία έφεύρεσις νεω- 
τάτη καί φυσικά κάθε τι νέον δέν εΐνε δυνατόν παρά 
νά μή είναι τέλειον. ’Έχει δηλ. ανάγκην έξελίξεως 
πρός τούτο δέ απαιτείται χρόνος. Τό αύτό ακριβώς 
συμβαίνει καί μέ τόν όμιλοΰντα.Συνεχώς εξελίσσεται, 
συνεχώς τελειοποιείται καίδχι μόνον δέν είπε είσέτι 
τήν τελευταίαν του λέξιν, άλλά καί φαίνεται δτι θά 
άργήση κάπως άκόμη. Αλλά ποία θά είναι ή τελευ
ταία του λέξις; Έν τώ μεταξύ ποια στάδια έξελίξε
ως θά διέλθη; Είς αυτόν άκριβώς τόν νοητόν περί
πατον, τής έξελίξεως άπό καλλιτεχνικής κυρίως άπό
ψεως τοΰ όμιλοΰντος φίλμ παρακμλοΰμεν τόν άνα- 
γνώστην νά μάς παρακολούθηση.

Ιό ούσιαστικιότερον κατ’ άρχάς ήτο ν’· άκούση 
τό κοινόν, άδιάφορον τό τί. ’Έπρεπε ν’ άκούση 
μουσικήν, ήχους, όμιλίας καί τά τοιαΰτα. Αυτά κυ
ρίως θά έπέσυραν τήν προσοχήν του. Αυτά έπρεπε 
νά συμβιβασθοΰν μέ τά μέσα τά όποια παρείχε κατ’ 
άρχάς ή τεχνική, έ'πρεπε δηλ. νά συμπτυχθοΰν σ’ έ
να στενό περιθώριον. Μέ αύτάς τάς σκέψεις ήτο 
μοιραϊον ό κινηματογραφικός παραγωγός ν’ άπομα- 
κρυνθή άπό τούς δεδοκιμασμένους μέχρι τής στιγ
μής δρόμους τής τέχνης τοΰ βωβού φίλμ. Τήν προ
σοχήν του κυρίως έτράβηξαν οί ήχοι. Ήτο σφάλμα; 
Καθ’ ημάς δχι, άλλ’ ήτο άνάγκη είς τήν οποίαν έ
πρεπε νά πεισθή. Τά πρώτα δημιουργήματα τών 
συνδυασμών αυτών, είναι κυρίως επιθεωρήσεις κι-

ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ κ. Ro—Ma 

νηματογραφοποιημέναι, αί όποϊαι δι’ δσα άνεπτύ- 
χθησαν άνωτέρω δέν ικανοποιούν τούς στενιχ προ- 
σκεκολλημένους είς τά ιδεώδη τής βωβής των τέ
χνης. Αυτή ή ανεπιτυχής θεατρικοποίησις τοΰ φίλμ 
τούς έξενεΰριζε, καί μάλλον έπιπόλαιοι εις τάς σκέ
ψεις των,ί ούτε πολύ ούτε λίγο, κατεδίκαζαν τό ομι
λούν φίλμ. Γνωρίζω πολλούς άπ’ αυτούς οί όποιοι 
τιόρα δέν διστάζουν νά όμολογοΰν τήν πλάνην ίων.

Είναι έν τούτοι; γεγονός δτι προεκλήθη ίσχυρο- 
τάτη άντίδρασις τότε, ή οποία άπό έ'να βαθύ μελε
τητήν τών πραγμάτων θά άνεμένετο.Τό δτι δέ τόσον 
ταχέως τήν ύπερέκαμψιν ό όμιλών είναι ά'λλο χαρα
κτηριστικόν τής ρώμης τήν όποιαν περικλείει.

Τήν εποχήν εκείνην τών μεγάλων κλονισμών ο
λίγον έλειψεν νά έγκαταλειφθή πρός τό παρόν ό ό
μιλών καί ν’ άρκεσθοΰν είς απλόν συγχρονισμόν 
μουσικής, τό όποιον άλλωστε έπεχείρησαν καί είς 
«γυρισμένας»ώς βωβάς ταινίας.’Εδώ τά άποτελέσμα- 
τα ήσαν περισσότερον άνεπιτυχή καί τά πράγματα 
θά καθίσταντο άκόμη πλέον δυσάρεστα διά τόν ό- 
μιλούντα εάν καί ή όδός αυτή τοΰ συμβιβασμού δέν 
έγκατελείπετο γρήγορα. Τότε άκριβώς καί ή Γερμα
νία ένεκολπώθη τήν νέαν πρόοδον. ’Άλλο χαρακτη
ριστικόν τού δτι τό μέλλον τού φίλμ έναπόκειτο στον 
όμιλοΰντα.

Καί ήδη ήκολούθησαν νέαν οδόν φυσικά έκ τών 
sine qua non ετίθετο πάλιν ή συγχρονισμένη μου
σική, αί δέ όμιλίαι ή έλειπαν τελείως ή άπεδίδοντο 
κατά ένα μικρόν ποσοστόν. 'Ως πρός τούς ήχους; 
Καί ούτοι συνηθέστερον άπεδίδοντο διά τής ορχή
στρας. Εννοείται δμως ύπό τοιούτους δρους πάλιν 
δέν θά ήτο δυνατόν νά ίκανοποιηθή τό κοινόν διότι 
ναι μέν ηύχαριστεϊτο άπό μιά; άπόψεως διότι έβλε
πε πάλιν πραγματικά φίλμένίοτε μάλιστα τέλειαλ.χ. 
«Αευκές σκιές», άλλά φυσικά έπεζήτει νά ίκανοποι
ηθή καί άπό τής έτέρας άπόψεως δηλ. τοΰ ήχου. 
Ήίκανοποίησις αυτή έπεδιώχθη νάδοθή διά τής πα
ρεμβολής άσμάτων, λ.χ. «Ραψωδία έρωτος» καί άκό
μη παρεμβολής ολοκλήρων πράξεων μερικών κλασ
σικών μελοδραμάτων λ χ. «"Ενα; σύγχρονος Φά
ουστ» καί όμολογουμένως δχι λίγε; φορές αί παρεμ-
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βολαί αύταί παρουσιάζοντο τελείως ξεκάρφωτοι. 
Αυτά αποτελούν έτερον σταθμόν τοΰ όμιλοΰντος 
φίλμ, ασφαλώς άτυχή καί αύτόν.

'Ως ήτο επόμενον προεκλήθησαν συζητήσεις με
ταξύ τών ειδικών καί ύπό τήν μίαν ή τήν άλλην μορ
φήν δέν ήργησαν νά διαμορφωθούν σκέψεις καί λύ
σεις μέ ισχυρά εκατέρωθεν επιχειρήματα. Πριν δμιος 
αποκρυσταλλωθούν έκ τοΰ ασφαλούς θετικαί τινες 
λύσεις, δέν είναι δυνατόν παρά, τό ομιλούν φίλμ νά 
παρουσιάζεται κατά τό πλεΐστον καθαρώς μουσικόν 
καί ένεκα τούτου φανταζόμεθα δτι πρός τό παρόν 
συνδυάζει τά μεγαλύτερα προσόντα μία δπερέττα 
λ. χ. «’Ερωτικό Βάλς» δπου παραπλεύρως είς τήν 
μεγάλην μουσικήν δράσιν άφίεται καί αρκετός χώ
ρος διά τήν άνάπτυξιν προσόντων ενός καθαρού 
φίλμ. Βέβαια καί αύτό τό μίγμα ενθυμίζει θέατρον 
άλλ’ αυτήν τήν φοράν τελείως διαφορετικά άπό τά 
προηγούμενα καί τοΰτο διότι ούτως ή άλλως δέν πε
ριορίζεται εις μονότονου μίμησιν άλλά δρά καί κά
πως αύτοτελώς.

Εξ άλλου,είναι προτιμώτερον αύτό παρά αί άλ 
λαι άποπειραι, μέ τις περισσότερες φορές ξεκάρφω
τες σκηνές. “Ωστε πρός τό παρόν πρέπει νά δε
χθούμε ότι μία καλή φιλμοπερέττα θά κρατή τά 
σκήπτρα τού όμιλοΰντος φίλμ. ’Αλλά τονίζομεν, 
πρός τό παρόν καί τοΰτο διότι γρήγορα, πολύ γρή
γορα ο όμιλών θα εισελθη είς τό τελικόν στάδιον τής 
διαμορφωσεως του, πρός τό όποιον τόν ύποβοηθεϊ 
ή όλοέν παρατηρουμένη τεχνική τελειοποίησις, ή ό
ποια δεν φαίνεται ότι θ’ άργήση νά άποδώση άλη- 
θώς θαυμαστά άποτελέσματα.

Ποία δμως προβλέπεται ή τελική έξέλιξις τοΰ 
ομιλοΰντος, τί δηλ. μάς έπιφυλλάττει ή αύριον; Έπί 
τή βάσει τών δεδομένων τής πείρας άφ’ ενός καί τών 
διαφόρων συζητήσεων καί γνωμών άφ’ ετέρου, θά 
προσπαθήσωμεν νά διαφωτίσωμεν καί έπί τοΰ ση
μείου αύτοΰ τόν αναγνώστην

Πρέπει νά έχωμεν ύπ’ δψιν μας οτι τό βωβόν 
φίλμ, διελθόν διάφορα στάδια έξελίξεως έφθασε τα
χύτατα εις άξιοσημείωτον ύψος καί τοΰτο όχι μόνον 
άπό καθαρώς τεχνικής άπόψεως, άλλά καί καλλιτε
χνικής άπόψεως τοιαύτης, κατορθώσαν μάλιστα νά 
παρουσιασθή καί έπιβληθή ώς ίδιεταίρα καί ανεξάρ
τητος τέχνη ούδεμίαν κατά τήν ύγιά γνώμην όφεί- 
λουσαν νά έχη ή έχουσαν σχέσιν μέ τό θέατρον. Είς 
τό σημεΐον του αύτό τής αύτοτελείας, τό φίλμ ώς τέ
χνη,έπεζήτησε νά κάμη νέας οδούς δράσεως ώ; καί 
πρώτη τοιαύτη ήτο ή πραγματοποίησις τοΰ παντο
τινού πόθου,ήτοι τής άποδόσεως τών ήχων, ήδη δέ 
καί τών φυσικών χρωμάτων ώ- καί τών τριών δια
στάσεων (στερεοσκοπικόν φίλμ).'Ως ήτοεπόμε^ον, ύ- 
πέστη πάλιν τό φίλμ καί μάλιστα περισσότερον αύ
τήν τήν φοράν τήν έπίδρασιν τής άσφαλώς τόσον 
συγγενούς τέχνης, δηλ. τοΰ θεάτρου καί ύφίσταται 
ταύτην άκόμη. Λοιπόν δταν σύν τφ χρόνφ άποστή 
πάλιν τής έπιδράσεως αύτής, δταν δηλ. άποκτήση 
ιδίαν αύτοτέλειαν τέχνης δπως καίτό βωβόν φίλμ είς 
τάςτελευταίας περιόδους τής έλελίξεώς του, τότε καί 
όμιλών κινηματογράφος θά δύναται τις νά εϊπη δτι

έφθασε είς τό maximum τής τελειότητάς του. Αύ
τό θά τό έπιτύχη; Άδιστάκτως άπαντώμεν ναί. Τό 
διατί, μάς τό λέγει κυρίως τό ιστορικόν δεδομένου. 
Δηλ. οί ’ίδιοι δροι παρουσιάσθησαν καί είς τό βωβό 
φιλμ’ ίσως τώρα κάπως περισσότερον έπηυξημένοι 
ώς είναι αύτονόητον, άπό άλλης δμως άπόψεως είς 
πολύ καλύτερον σημεΐον.'Όταν δηλ. ένεφανίσθη τό 
βωβόν φίλμ καί ύφίστατο τήν άγρίαν έπίδρασιν τού 
θεάτρου δέν είχε διαμορφωθή ή συνείδησις περί τής 
ιδίας αύτοτελείας τό φίλμ, ένφ σήμερον παρουσιάζε
ται αυτή ώς άληθής πεποίθησις καί ώς τοιαύτη δέν 
είναι δυνατόν παρά νά αντίδραση δσον ένεστι έστω 
καί έκ τοΰ άφανοΰς έναντίον τής τυχόν πλήρους θε- 
ατρικοποιήσεως τού φίλμ.

'Υπό τοιοΰτον πνεύμα, παρεμπιπτόντως δύναται 
νά προσθέση τις, πρέπει νά κρίνωνται αί όμιλοΰσαι 
ταινίαι δηλ. ώς πρός τό παρόν υφιστάμενοι τήν με
γάλην έπίδρασιν τού θεάτρου καί επειδή άκριβώς 
αύτό άφορά άσφαλώς μόνον τό παρόν δέν πρέπει να 
μάς ταράσση καί νά μάς φέρη μέχρι τού σημείου νά 
καταδικάζωμεν μίαν ταινίαν ή οποία άσφαλώς ύπό 
τούς μελλοντικούς ορούς τής ιδεώδους, ας την ονο- 
μάσωμεν κατ’ αύτόν τόν τρόπον, όμιλούσης ταινίας 
θά εύρίσκεται είς λίαν μειονεκτικήν θέσιν, ύπό τούς 
σημερινούς δμως δρους άκριβώς τό άντίθετον δηλ. 
είς περίβλεπτον. Μέ αύτό άκριβώς τό πνεύμα, δέν 
έδίστασα πρό τίνος έκφέρων γνώμην διά τήν μεγά
λην έπιτυχίαν τής Ufa νά χαρακτηρίσω τό«’Ερωτι- 
κόν βάλς» ώς άληθή έπιτυχίαν.

Ακόμη καί ή μέχρι τοΰδε έξέλιξις τοΰ όμιλούν- 
τος φίλμ άφίνει νά διακρίνωμεν, δτι πράγματι προς 
αύτό τό ιδεώδες βαδίζει καί δλα τά άλλα δέν είναι 
παρά άναγκαΐοι διάμεσοι σταθμοί άπό τούς οποί 
ους πρέπει νά περάση διά νά φθάση είς τό τέρμα.

’Ήδη δμωςέρωτάται διά νά φθάσωμεν είς το πο
θητόν αύτό σημεΐον, τί θά προτιμηθή, ή 100 ο)ο ο
μιλούσα ταινία ή δχι; Οί έναντίον τής καθαρής (100 
ο)ο ) όμιλούσης ταινίας φέρουσι κυρίως τά κάτωθι 
έπιχειρήματα. ’ Αναπτυσσομένης τής δράσεως τής ο
μιλίας,είναι μοιραϊον νά περιορισθή γενικώς ή δρά- 
σις τοΰ φίλμ καί κατ' αύτόν τόν τρόπον είναι σχεδόν 

'αδύνατον νά φθάσωμεν είς τήν έπιδιωκομένην αυτο
τέλειαν, έφ’ δσον δηλ. κυριαρχεί ή φωνή, σχεδόν 
καταδικάζεται κατ’ αύτοΰς ή τοιαύτη αύτοτελεια και 
άναμφισβητήτως τό ομιλούν φίλμ, θά άδυνατή ν α- 
ποστή τής έπιδράσεως τοΰ θεάτρου. Εξ άλλου ό
ταν ό ηθοποιός τοΰ φίλμ δύναται νά μεταχειρίζεται 
τήν φωνήν του, πιθανώτερον πλέον είναι δτι έδω 
θά στρέψη τήν προσοχήν του δηλ. νά συγκίνηση 
μέ τήν φωνήν του καί έ'τσι ένα άπό τά κύρια χαρα
κτηριστικά τής τέχνης τοΰ φίλμ, δηλ. ή δύναμις τής 
έκφράσεως,καταδικάζεται κα> αύτή. Τέλος άνάγκη να 
διαφωτίζεται τό κοινόν διά τίτλων, οπότε δμως α
ναγκάζεται, τοΰτο νά άποσύρη τήν προσοχήν του 
άπό τό έργον καί κατ' αύτόν τόν τρόπον επέρχεται 
κατάφωρος άδικία. Παρ' δλα ταΰτα δέχονται κοι 
αυτοί κατ’ αρχήν, δτι έκεϊ βαδίζει δ όμιλών κινημα
τογράφος,είς τήν αύτοτέλειαν του, άλλά πρός τοΰτο 
θά όδηγήση ασφαλέστερου ή οδός εκείνη ή όποια 

θά προτιμά τήν έν μέρει μόνον ομιλίαν ή κατ' άλ
λους γενικώς τήν ομιλίαν, άλλά περιορισμένην αυτήν 
εϊς τό δσον ένεστι μικρότερου δριον. Κατ’ αύ
τόν τόν τρόπον κατ’ αύτούς δλαι συμβιβάζονται.

Ημείς δέν συμφωνοΰμεν μέ τά ανωτέρω,φρονοΰ-! 
μεν δέ δτι τήν άντίθετον γνώμην, τήν οποίαν καί 
ύποστηρίζομεν, ακολουθεί ήδη ή παγκόσμιος παρα
γωγή. ’Ιδού τώρα τά έπιχειρήματά μας.

Καί πρώτον φαίνεται δτι λησμονούν οί ύποστη- 
ρίζοντες τά άνωτέρω δτι ή τέχνη (είτε' ώς θέατρον 
είτε ώς φίλμ) δσον πλησιάζει τήν ζωήν δσον δηλ. 
εκείνο πού μάς δείχνει τό πέρνει μέσα άπό τή ζωή 
καί είναι αληθινό κομμάτι ζωής, τόσον είναι τελειό
τερα. Μ’ άλλα λόγια ή μίμησις τής ένεργείας, διά νά 
θυμηθούμε λίγο Αριστοτέλη, δέον νά είναι τοιαύτη 
ώστε νά μή διακρίνεται άπό τήν ζωήν. Γι αύτό άλ
λωστε καί φίλμ άπλά ή φαινομενικώς μονότονα μάς 
ενθουσίασαν γιατί δέν ξε μύριζαν διόλου άπό τήν 
ζωή. Ποιος δέ θυμάται τό «Βαριετέ» τήν «Τερέζα 
Ρακέν», «Τό σπίτι τού ψεύδους», «Τό ριπίδιον τής 
λαίδης Βίντερμερ» καί τόσα άλλα;
1 "Αμα λοιπόν παραδεχθούμε αύτά ώς ορθά,ποιος 
μπορεί νά υποστήριξή δτι τό φίλμ μέ λίγους μόνον 
διαλόγους άποδιδομένους παρουσιάζει κάποια φυσι
κότητα ; ’Ακούονται δλα καί οί μικρότεροι θόρυβοι 
(καί αύτό θεωρείται άπαραίτητο διά μία πλήρη
ήχητική ταινία καί τέτοιαν τήν θέλουν δλοι). "Οταν 
δμως μιλούν οί ήρωες πρέπει άλλοτε νά τούς άκούμε 
καί άλλοτε δχι. Έρωτάται*  συμβαίνει αύτό στή ζωή ; 
Λέγουν, διά νά άποφύγωμεν τούς τίτλους θά έπιδι- 
ώξωμεν νά προσδόσωμεν είς τάς βωβάς σκηνάς με- 
γαλυτέραν έκφρασιν. Αύτό κανείς δέν τό άποκρούει, 
άλλά καί τό δέχεται μέχρις ορίου1 διότι άλλως, θά 
υπήρχε κίνδυνος νά καταντήσωμεν είς μίαν παντο
μίμαν, τήν έκφυλον δηλ. αύτήν παραφυάδα τής τέ
χνης, πού αν δεχθούμε δτι θά ήδύνατο νά έπιβλη
θή έπί τού φίλμ, θά έσήμαινε τόν άφαλή μαρασμόν 
τής τέχνης. Θά ήτο προτιμιότερον νά λείπη τελείως 
ή φωνή (πράγμα δμως τό όποιον άποκρούεται νύν 
γενικώς) παρά νά παριστάμεθα πρό τοιούτου άστη- 
ρίκτου λογικής μίγματος τής άλλοτε όμιλούσης καί 
άλλοτε τιτλοφόρου ταινίας. Δέν εΐνε έξ άλλου άπο- 
λύτως ορθόν τό δτι περιορίζεται διά τής φωνής ή 
δράσις τού φίλμ. Αύτό συνέβη απλώς μέχρι τοΰδε 
καί θά συμβαίνη ενίοτε άλλά καί δχί πάντοτε. “Οταν 
δηλ. έκφυλισθή ή ιδέα, τό όποιον θά συμβή δταν 
συνηθίση τελείως τόν όμιλούντα τό κοινόν, δτι πρέ
πει νά εύρύνεται ή δράσις τής φωνής διά τής πα
ρεμβολής άσμάτων, μακρών διαλόγων κ.λ.π. τότε 
ακριβώς θά περιορισθούν αί όμιλίαι είς τό έλάχιστον 
δριον, έφ’ δσον δηλ. εΐνε άπαραίτητον, πάντοτε 
δμως 100 ο)ο δηλ. έφ δσον τά πρόσωπα ομιλούν 
πρέπει νά άκούεται πάντοτε τί λέγουν. Τότε ό πε- 
ριορισμός πλέον τής δράσεως θά εΐναιδλως άσήμαν- 
τος, πάντως δέ ώς μειονέκτημα θά είναι άσυγκρίτως 
κατώτερον άπό τό μειονέκτημα τής άφυσικότητος 
πού παρουσιάζει ή άλλη οδός.

Άλλά καί ούτε ή δύναμις τής έκφράσεως τού 
ηθοποιού καταδικάζεται,διότι δι’ αύτής πάντοτε θά

έπιδιώκη νά έπιβληθή ό ηθοποιός, έφ δσον ο κι
νηματογράφος παρ’ δλας του τάς προόδους θα πα- 
ραμείνη φωτογραφία, απλώς δέ δια τής φωνής θα 
ένισχύη έκεϊ πού πρέπει τήν έκφραστικοτητα αύ
τήν. Άν περιωρίζετο νά μάς συγκινήση μόνον διά 
τής φωνής άσφαλώς δέν θά το επετυγχανε πάντοτε, 
διότι ούτως ή άλλως ή έ'κφρασις κρατεί τήν μεγαλυ- 
τέραν δράσιν. Άπόδειξις τών άνωτέρω είνε καί τό 
δτι άν έπεβλήθησαν κυρίως δια τής φωνής των η
θοποιοί άλλοτε άγνωστοι είς τό βωβόν φίλμ (ώς λ.χ. 
ό ’Άλ Ζόλσον ή ό Μωρίς Σεβαλιέ) έξ άλλου πάλιν 
ούδείς έκ τών αστέρων τοΰ βωβού φίλμ κατεδικά- 
σθη διά τοΰ όμιλοΰντος, πράγμα τό όποιον άπαραι- 
τήτως θά έπρεπε νά συμβή άν κύριος συντελεστής 
τής επιτυχίας εϊς τό ομιλούν φίλμ ήτο η φωνή. Κατα 
ταΰτα ή φων^ καθ’ ημάς ευρύνει το πεδιον της 
δράσεως τού ήθοποιοΰ χωρίς νά ύποσκελίζη κύρια 
χαρακτηριστικά τής βωβής τέχνης.

Τότελευταϊον των επιχείρημα, τών τίτλων, εινε 
άσφαλώς άσθ ενέστατον, καθότι είνε τελείως σχετι
κόν. Δηλ. άφορά μόνον τό έκάστοτε κοινόν τό αγνο
ούν τήν έκάστοτε γλώσσαν. Άλλά καί δι’ αύτό πά
λιν δέν είνε τόσον σημαντικόν διότι οί άποτυπού- 
μενοι τίτλοι εΐνε έλάχιστοι, μικρότατη περίληψις 
τών λεγομένων, άκριβώς δτι χρειάζεται διά καποιαν 
διαφώτισιν τού κοινού.

Τό συμπέρασμα λοιπόν είναιδτι ό όμιλών κινη
ματογράφος εξελισσόμενος ήδη, άσφαλώς δέν θα 
άργήση νά φθάση είς ένα τέλειον σημεΐον. Τούτο 
θά είναι ή πλήρης αύτοτέλειά του, ή άνεξαρτησία 
δηλ. καί πάλιν τοΰ όμιλοΰντος ήδη κ ινηματογράφου. 
ως τέχνης συγγενούς μέν πρός τό θέατρον, άλλα 
πάντως ιδίας καί άνεξαρτήτου. Είς τό ιδεώδες αυτό 
τό βωβόν φίλμ εΐχε φθάσει, άκριβώς δέ εκείνο επι
ζητούμε νά μεταβάλλουμε ώς ομιλούν. Ή οδός ή ά
γουσα πρός τά έκεϊ είναι καθ ημάς ή τής 100 ο]ο 
ηχητικής καί όμιλούσης ταινίας καί τά άπαραίτητα 
βοηθητικά μέσα εΐνε ή όλοέν αύξουσα τελειοποίησις 
άπό τεχνικής^ άπόψεως τοΰ όμιλοΰντος διά τής τελι
κής κυρίως έπικρατήσεως τού μούβιτον καί τής πα
ραμονής τοΰ βίταφον ώς ιστορικού αύτής σταθμού 
μεταξύ βουβού καί όμιλοΰντος φίλμ. R°—Ma

0 ΛΟΙΠΕ ΒΕΑΕΖ ΕΙΕ_ΤΗΝ HOYHIBHSM
Ή Λούπε Βελέζ, ή εξαιρετική αύτή Μεξικανική 

ώμορφιά, ύπέγραψεν συμβόλαιον μετά τής Αμερι
κανικής «Ούανιβέρσαλ» διά τόν ρόλον τής Μανέτ εις 
τήνταινίαν«Θύελλα». Τόνπρωτεύοντα άνδρικόνρόλον 
είς τήν ταινίαν θά κρατή δ Ούΐλλιαμ Μπόϋντ. Σκη
νοθέτης θά είναι δ Ούΐλλιαμ Ούαΐλερ.
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Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ

Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΠΑΝΘΕΟΝ»

Έάν τό έργον αυτό είχε μεγίστην επιτυχίαν ώς βιβλίον, 
δυστυχώς δέν προορίζετο νά σημειώση ανάλογοι' τοιαύ- 
την ώς φίλμ, άδιάφορον έάν ή ύπόθεσις του περιστρέφε
ται γύρω άπό τό πρόσωπον μιας μοντέρνας μετανοούσης 
Μαγδαληνής. Τό διατΐ, ώρισμένως θά άντελήφθησαν οί 
θεαταί τοΰ «Πανθέου», τούς οποίους έκούρασε τό εξαιρε
τικά μονότονον καί πενιχρόν περιβάλλον τής έκτυλίξεώς 
του έν συνδοασμφ μέ τήν βραδύτητα αυτής.

'Η Γκλόρια Σβάνσον παραμένει πάντοτε ή πολύ καλή 
Άμερικανίς κωμεντιέν μέ τά σημαντικά της προσόντα.Εμ
φανίζεται όμως διττώς μειονεκτοΰσα, ήτοι άπό άπόψεως 
έμφανίσεως, καί, κάμνουσα κατάχρησιν παληατσισμών. 
Στό πλευρόν της ό Λιονέλ Μπάρρυμορ, δημιουργεί τόν 
τύπον τοΰ πουριτανού Χάμιλτον, άνάλογον πρός δτι τόν 
περιέγραψεν δ πνευματικός αύτοΰ πατήρ, ό συγγραφεύς τοϋ 
έργου. Ό ζέν πρεμιέ δέν εΐνε έπίσης κακό;.

Μολαταύτα, τό φίλμ τοΰτο παρά τάς προσπάθειας τοΰ 
σκηνοθέτου Ραούλ Βάλς. νά μετριάση τήν άνιαρότητά του 
διά τής διεισδύσεως είς αύτό μερικών φαιδρών σκηνών, 
παρέμεινεν ίσως πιστόν εις τήν νοοτροπίαν τοΰ συγγρα- 
φέως, άφϊνον άνέπαφον τό συμπέρασμά του ώς έκ τής ευ
συνείδητου διασκευής τής ύποθέσεως αύτοΰ, έθυσίασεν δ
μως χάριν τής μή άπομακρύνσεως τοϋ σκηνοθέτου άπό τό 
πρωτότυπον τήν έμπορικότητά του λόγω τής άνοικονομή- 
του πτωχείας, ένθυμιζούσης χωρίς ύπερβολήν, έλληνικήν 
ταινίαν.

"Ιρις Σκαραβαίου 

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΣ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΣΠΛΕΝΤΙΤ»

Εΐνε τή άληθεία άκατανόηνον, πώς εύρέθη σκηνοθέ
της δστις νά δεχθή τήν πραγματοποίησιν τοΰ άνοητοτάτου 
σεναρίου τής ύπό κρίσιν ταινίας χωρίς νά λυπηθή τούς 
κόπους του.

Καί πρέπει νά όμολογηθή δτι είργάσθη μέ μεγάλην 
ευσυνειδησίαν, έντελώς ύπερβολικήν, άν δχι άδικαιολόγη- 
τον διά τοιαΰτα παιδαριώδη πνευματικά κατασκευάσματα.

Ή Λή Πάρρυ, πού θυμίζει Πίνα Μενικέλλι είς τό 
πρόσωπον, άλλά πού εΐνε πολύ κατωτέρα της ώς ήθοποιός, 
δέν λέγει άπολύτως τίποτε. Οί μόνοι πού κάτι κατορθώ
νουν νά είποΰν καί κατά φυσικήν συνέπειαν συγκεντροϋν 
δλο τό ένδιαφέρον τοΰ κοινού, εΐνε ό Χάρρυ Λίτκε καί ή 
Βίβιαν Γκίμπσον, ή οποία δμως ύστερεΐ άλλων παρεμφε
ρών δημιουργιών της. Καλλίτερος άπό δλους δ Λίτκε.

Ή σκηνοθεσία παρουσιάζει έξαιρετικά περιποιημένα 
έσωτερικά, στερείται δμως έντελώς πρωτοτύπων έπινοή- 
σεων.

Τό ντεκουπάζ κάκιστον. 'Η φωτογραφία καλή. Τό 
’ίδιον καί οί φωτισμοί.

Έν συμπεράσματι πρόκειται περί μέτριου φίλμ πού 
ανυψώνει, ή μάλλον, σώζει άπλώς, ή τακτική του.

, "Ιρις Σκαραβαίου

Η ΝΥΧΤΑ ΕΙΝΕ ΔΙΚΗ ΜΑΣ
Ταινία δμιλοΰσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Εΐνε εύνόητον τό ένδιαφέρον μέ τό όποιον παρηκολου- 
θήσαμεν τό πρώτον γαλλικόν όμιλοΰν φίλμ. Τοΰτο άλλως 
τε, έκ τών ύστέρων άπέβη τελείως δικαιολογημένοι'.

Ή ύπόθεσις τοΰ φίλμ έχει ληφθεϊ άπό μίαν πολύ κα
λήν κομεντί τοϋ Ερρίκου Κιστμαϊκερ ποΰ άπετέλεσεν ένα 
άπό τά μεγαλείτερα σουξέ τής διασήμου πρώην ετέρου τής 
Κομεντί Φρανσαίζ Βέρρας Σερζίν, εις τό θέατρον τής Πύ

λης τοΰ Σαίν Μαρτέν. Εννοείται δτι ή διασκευή έγένετο 
άπό τόν ίδιον Κιστμαϊκερ, δστις έτροποποίησεν αυτοπρο
σώπως καί αύτό άκόμη τό κείμενον τών διαλόγων. Ιδού 
διατί ε’ίχομεν τήν έντύπωσιν δτι εύρισκόμεθα είς τό θέα
τρον, ήν μάλιστα ένίσχυσε σύν τοϊς άλλοις καί ή ντιξιόν 
τής Μαίρης Μπέλ. ή δτοία μετέφερε τό άνεκτίμητον αύτό 
χάρισμα τών τροφίμων τοΰ οίκου τοΰ Μολλιέρου είς τήν 
ομιλούσαν οθόνην. Παραλλήλως τό παίξιμό της εΐνε με
τρημένο μέ κινήσεις άτλας καί τό διακρίνει μεγάλη φυσι- 
κότης. ’Αποφεύγει δέ συστηματικώς τήν «άπαγγελίανη, τό 
χαρακτηριστικόν αύτό γνώρισμα τών συναδέλφων της τής 
Κομεντί τής παλαιοτέρας σχολής, ώσάν τήν 2εσίλ Σορέλ.

Είς τό πλευρόν της δ Ερρίκος Ρουσέλ, δ διάσημος 
σκηνοθέτης (τόν δποϊον βλέπομεν διά πρώτην φοράν παί- 
ζοντα), εΐνε έπίσης πρώτης τάξεως. Τοσον είς τό παίξιμό 
του ποΰ εΐνε έκτάκτως λεπτό καί ψυχολογημένον, δσον καί 
είς τήν ντιξιόν του. Δέν χάνει κανείς ούτε μίαν λέξιν του. 
Πολύ καλός έπίσης καί ό Ζάν Μυρά καί ό ,Τζίμ Ζέραλντ 
(Γάλλος έπίσης παρά τό ξενικόν του δνομα) είς τόν ρόλο,' 
τοΰ πατρός. 'Ωραιότατος τύπος καί ή κ. Κόστ, (σύζυγος 
τοΰ άεροπορικοΰ άσσου) ποΰ κρατεί ικανοποιητικότατα 
τόν ρολάκον της.

"Ολοι άπό κοινού δηλαδή, μάς έδωσαν τήν ίλλουζιόν, 
δτι εύρισκόμεθα σέ κάποια σκηνή τών Παρισινών Βουλέ 
βάρτων, τήν όποιαν δ Γερμανός ρεζισέρ Κάρλ Φρέλιχ, 
(δστις τήν έπραγματοποίησεν έξ δλοκλήρου είς τά ηχητικά 
στούντιο του έν Βερολίνω διά συστήματος Τόμπις) κατέ- 
στησεν Ικανήν νά άνταποκριθή είς τάς μεγάλας σκηνικάς 
άπαιτήσεις, άς προϋποθέτει ή εναλλαγή τών ταμπλώ ένός 
τοιούτου έργου.

Πράγματι, ή σκηνοθεσία του εΐνε πρώτης τάξεως, οί δέ 
ηθοποιοί του παρουσιάζουν ένα όμοιογενέστατον σύνολον 
έκλεκτών στοιχείων τής γαλλικής τέχνης μέ έπί κεφαλής 
τήν Μαρί Μπέλ, τό τέμπρο καί ή φωνή τής όποιας εΐνε 
ένας άνεκτίμητος θησαυρός διά τό δμιλοΰν φίλμ, δπως 
καί ή τέχνη της.

Τό δνομα τοϋ σκηνοθέτου Κάρλ Φρέλιχ καί πάλιν έπε- 
βεβαίωσε τήν.γενικήν άρτιότητα ένός φίλμ τής πραγματο- 
ποιήσεώς του, οΰτινος ή τεχνική, ώς επόμενον, ήτο έπίσης 
λαμπρά.

Συμπερασματικώς δηλαδή, τό φίλμ «'Η νύχτα εΐνε δική 
μας», μάς έδωσε μίαν εικόνα τοΰ τί ήμποροΰμεν νά άνα- 
μείνωμεν από τήν γαλλικήν δμιλοΰσαν ταινίαν, δταν διά
σημοι δραματουργοί, εκλεκτοί εταίροι τής Κομεντί Φραν- 
σαίξ καί λαμπροί άλλοι καλλιτέχναι τοΰ θεάτρου τών 
σκιών, ποΰ έχουν τήν ευτυχίαν νά δμιλοΰν τήν μελωδικω- 
τέραν γλώσσαν'τοΰ κόσμου, συνεισφέρουν είς αυτήν, τάς 
ύπηρεσίας των.

’Ίρις Σκαραβαίου

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΔΙΑΒΟΛΟΣ
Ταινία ήχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ,

Τό φίλμ αύτό παρουσιάζει καί πολλά προτερήματα καί 
άρκετά σφάλματα, χωρίς δμως δμολογουμένως τά τελευ
ταία νά μειώνουν σημαντικώς τήν άξίαν του γενικώς. Αύτό 
παρατηρεί ται σχεδόν είς δλα τά μέρη καί κάπως γενικό
τερα είς δλα τά παρόμοια φίλμ. "Ας άρχίσωμε άπό τό σε
νάριο (κατά τό μυθιστόρημα τοΰ Τολστόϊ). Είναι πράγματι 
ένα δυνατό καί ένδιαφέρον δράμα μέ ζωντανούς ψυχολο- 
γημένους χαρακτήρας, άλλά καί έκάστοτε άπίθανο ή τρε- 
ναρισμένο. Ή σκηνοθεσία τοΰ Βολκώφ πλούσια καί έπι- 
βλητική μέ μερικάς ιδίως σκηνάς (λ. χ. ή τοΰ αύτοκρατορι- 
κοΰ μπαλέτου, ή τοΰ αίφνηδιασμοΰ τοΰ Μουράτ έναντίον 
τών αμέριμνων Ρώσσων, ή τής άναστάσεως καί γενικώτε- 
ρον τό τέλος, τό δποϊον αδικείται μόνον άπό κάτι κτυπη- 
τές άπιθανότητες) ποΰ δείχνουν πόσο άριστοτεχνικά διευ
θύνει δ μαιτρ τόν όγκον χωρίς νά λησμβνή καί τάς λε-

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΧ 1925

ΕΝΔΙΒΦΕΡΟΥΣΒΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
—Παρά τάς υποσχέσεις τής Λέσχης τών Φιλε

λευθέρων τό νομοσχέδιον περί Κιν]γράφων άφέθη 
έν τή Γερουσία κυριολεκτικώς είς τήν τύχην του.

—Ό δρισθείς υπό τής Γερουσίας ώς εισηγητής 
γερουσιαστής Λευκάδος κ. Σολδάτος δν έπεσκέφθη 
ό νομικός σύμβουλος τής Π.Ε.Κ. υιοθέτησε μέν κα
τά τήν διεξαχθεϊσαν συζήτησιν τάς απόψεις αυτής 
πλήν ή έπί τών Εσωτερικών επιτροπή τής Γερου
σίας είς ήν εισηγήθη ταύτας, τοϋ τάς άπέρριψε.Τήν 
έπομένην έψηφίσθη τό Νομοσχέδιον ύπό τής Γερου
σίας μέ μόνην τροποποίησιν νά επιτρέπεται ή λει
τουργία «περιφράκτων κιν]γράφων εις πόλεις κάτω 
τών 10.000 κατοίκων καί δχι ώς άνέφερε τό νομο
σχέδιον κάτω τών 5.000.

—Τό μάθημα αυτό ήτο άρκετά διδακτικόν διά 
τήν Π.Ε.Κ. θά θέληση δμως νά άντιληφθή, δτι μό
νον ή ενωσις ή πραγματική θά φέρη τήν ίσχύν καί 
δτι τής επιβάλλεται δχι μόνον νά δργανωθή άλλά 
καί νά προσχώρηση είς οργανώσεις ύπό τήν αιγίδα 
τών ίποίων μόνον νά ώφεληθή θά είχε;

—Ό Πρόεδρος κ.Π. Γκρέτσης καί ό Γεν. Γραμ
ματείς κ. Γ. Παπαστόφας έπεσκέφθησαν μετά τού 
νομικού συμβούλου τής Ένωσεως κ. Λοντου τόν 
υπουργόν τής Παιδείας καί επίτιμον πρόεδρον κ. 
Παπανδρέου καί έ'λαβον παρ’ αύτοΰ τήν διαβεβαί- 
ωσιν δτι ό υπέρ τοϋ Εθνικού Θεάτρου φόρος 2ο]ο 

.έπί τών είσητηρίων τών Δημοσίων θεαμάτων θά τε- 
θή έφ’ δσον θά γίνη έ'κπτωσις έπί τού πληρωνομέ- 
υου φόρου. ’Άλλως ούτος θά έκπίπτεται υπέρ τοΰ 

πτομερείας. Τό άσθενές της μέρος είναι αί σκηναί τών 
μαχών, δχι διότι δέν είναι έπιτυχημέναι, άλλά διότι επα
ναλαμβάνονται πολύ συχνά καί καθίστανται κάπως μονό
τονοι καί κουραστικαί. Τά ντεκόρ πάλιν αδικούνται γιατί 
πολλές φορές φαίνονται ψεύτικα, άλλοτε όμως πάλιν είναι 
άξιούαύμαστα.

Ό Μοζοΰκιν έξαίρετος ώς Χατζή Μουράτ. Τό μελαγ
χολικό του ή πονεμένο ή άγριεμένο ύφος στήν αρχή δέν 
συγκινεϊ τόσον, δσον κυριολεκτικώς καταπλήσσει δ άφθα
στος πλούτος εκφράσεων στις τελευταίες σκηνές τοΰ έρ
γου. Σκηνές ποΰ δείχνουν καθαρά πόσα μπορεί νά δόση 
δ αληθινός αυτός καλλιτέχνης, δταν βρή σκηνοθέτην ποΰ 
τόν αισθάνεται. Άλλά καί ή Μπέττη "Αμάν αυτήν τήν 
φοράν πολύ καλυτέρα, ίσως ψυχρά ένίοτε, πάντως δμως 
ικανοποιεί. Ή Λίλ Ντάγκοβερ εις μικρόν ρόλον μόνον λί
γες στιγμές εκδηλώνει ποιά είναι, τις άλλες φαίνεται επι
τηδευμένη. Ώς Τσάρος δ Φρίτς Άλμπέρτι έπαιζε πολύ 
καλά.

Ή ταινία είναι άπλώς ήχητική, άφήνουσα εύρυτατον 
στάδιον εί ς τούς ήχους καί εί ς τήν άρίστ ην μουσικήν. Ί ήν 
μεγαλυτέραν προσοχήν άπό τής άπόψεως αυτής ρυγκεν- 
τροΰν τά τραγούδια τών περίφημων κοζακων τοΰ Ντον. I

Γενικώς τό φίλμ παρ’ δλας τάς σημειωθεισας ελλει- | 
ψεις είναι πολύ καλό καί άξίζει πράγματι νά τό^ δη κα- ί 
νείς. Αύτό τό κατάλαβαν καί έδώ καί έτσι καθ έκάστην ι 
τό θέατρον ήτο πλήρες. Δηλαδή ήρεσεν. Ro—Μα

Εθνικού Θεάτρου έκ τού πληρωνομένου φόρου. 
’’Ετσι έν οϋδεμιά περιπτώσειθ’ άντιμετωπισθή εν
δεχόμενον προσθήκης νέου φόρου.

—Μεγάλη «προθυμία παρατηρεΐται μεταξύ τών 
μελών τής Π.Ε.Κ. τά περισσότερα τών οποίων κα
θυστερούν τήν καταβολήν τής συνδρομής.

— Επίσης μερικά γραφεία δυσκολεύονται νά 
καταβάλλουν τάς έκ δικαιωμάτων τής Π.Κ.Ε. εισ
πράξεις των είς τό τέλος έκάστου μηνός άναγκάζον- 
τα τόν ταμίαν τής. Ένώσεως νά τούς επισκέπτεται 
δίς καί τρις.

—Ό τέως πρόεδρος τής Π Ε.Κ. δν αύτη τιμής 
έ'νεκεν τόν έξέλεξεν άπό καιρού επίτιμον πρόεδρόν 
της καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν ΐνα δυσχεραίνη 
τό εργον της. Καθυστερεί άπό έτους τάς συνδρομάς 
του καί δι επιστολής του γνω.ίζει είς αυτήν δτι 
έπαυσε νά είσπράττη τό ΙΟδραχμον. Κατ’ αυτόν τόν 
τρόπον φαίνεται ότι γνωρίζει νά πληρώνη τήν πρός 
αυτόν ένδειξιν έκτιμήσεως τής Π.Ε.Κ. Έν τούτοις 
έν τώ γραφείφ του έχει άναρτήσει τήν περγαμηνήν 
είς ήν καλλιτεχνικώς άναγράφεται ή έκλογή του ώς 
επιτίμου προέδρου καί ήν τού προσέφερεν ή Έ- 
νωσις

—Ή οικονομική κατάστασις τής 'Ενώσεως ε- 
φθασε προ αδιεξόδου. Εΐνε εντροπή νά άναγκάζε- 
ται τό Διοικ. Συμβούλιου διά συνεισφοράς νά πλη
ρώνη υποχρεώσεις της μή έπιδεχομένας αναβολήν.

—Μεγίστη απροθυμία παρατηρεΐται καί εις τινα 
τών μελών τού λκ,ικ. Συμβουλίου. ’Αλλά κρίνουν 
σκόπιμου νά έμφανίζωνται μόνον δταν άνατέλλη 
Νέα Σελήνη. ’Άλλα άπό τής εκλογής των έκριναν 
καλόν νά μή έμφανισθοΰν. ’Έτσι τής περισσότερες 
φορές δέν επιτυγχάνεται απαρτία διότι αντί 6 του
λάχιστον παρευρίσκονται 5 σύμβουλοι, οϊτινες συνή
θως αίρουν τόν σταυρόν τού μαρτυρίου.

—Συνέπεια τής Καταστάσεως ήτο ή σύγκλησις 
Γεν. Συνελεύσεως διά τήν 27ην τρέχ. μέ θέματα:

1) Διάφοροι ανακοινώσεις έπί ζωτικών ζητημά
των τής Ένώσεως.

2) Παραίτησις Δ. Συμβουλίου.
3) Έκλογή επιτροπής πρός διεξαγωγήν υπηρε

σίας τής Ένώσεως.
Πλήν ελλείψει απαρτίας άνεβλήθη ή συνεδρίασις 

διά τήν έρχομένην Πέμπτην 3ην έλευσομένου μηνός. 
Είς τήν άπόφασιν τής παραιτήσεως ήχθητό Δ. Συμ- 
βούλιον ώς εύρεθέν προ αδιεξόδου καί μή δυνάμε- 
νον νά αντιμετώπιση τάς εύθύνας.

CINEMA
Ρουμανικόν Κινηματογραφικόν Περιοδικόν 

Bulevard Elisabeta 14. Bucarest (Roumanie)



'Ο Γάλλος εφευρέτης Λέων Γκωμόν

ΕΙΝΕ ΑΝΑΜΦΙΣΙΉΤΟΣ ΠΛΕΟΝ Η ΥΠΕΡΟΧΗ 
ΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΥΠΟΥ

SONORE
ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

IDEA
Τοΰ μεγάλου Γάλλου έφευρέτοΰ ΛΕΩΝ ΓΚΩΜΟΝ ό όποιος αράκόνΤα ολόκληρα έτη ήοχολήθη μέ τήν τελβιοποίησιν τοΰ όμιλοΰντος κινηματογράφου

ΔΙΕΤΘΤΝΤ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Ο ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ ΑΝ1ΩΠΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
■

fiaCimont
ΤΗΛΕΜΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ

ΟΔΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΤ ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 64 95
Προσφέρει τό ηχητικόν μηχάνημα ΙΝΤΕΑΛ ' είς τιμήν προσιτήν και ή όποια παρέχει πάντα τά δικαιώματα τής 

ολοκληρωτικής ίδιοκτησί ί διά παντός άνευ ούδεμιάς άλλης ύποχρεώσεως

ΟΛ7ΛΙ RI ΜΕΓΒΛΒΙ ETRIPIRI ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗΣ ΥΙΟΘΕΤΜΣΗΝ ΤΑ ΗΧΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

IDEAL SONORE ΔΙ*  ΤΑΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥΣΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Η I ΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

IAL SONORE
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 27 &28 ΙΑΝΟΥΑΡ· ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΘΕΑΤΙΗ AMPS-EL YS6ES ΑΠΕΤΕΛΕΣΕ ΤΟΝ ΘΡΙΑΜΒΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

'Η Leberte τής 25 Φεβρουάριον 19.30 γράφει δτι, τό γαλλικόν μηχάνημα [LEAL 
SONORE δχι μόνον θά εξασφάλιση τήν πρόοδον και άνάπτυξιν τοΰ Κινηματογρά
φοι1 άλλά θά δώση καί εις τήν Εθνικήν μας παραγωγήν τήν δυνατότητα νά ανάκτη

ση τήν πρώτην θέσιν ή δποία και τής ανήκει.
'Η έφημερίς Bordeaux Cine γράφει δτι, τό μεγάλο προτέρημα τοΰ μηχανήματος 

ΙΝΤΕΑΛ ΣΟΝΟΡ εινε δτι, δύναται νά προβάλη ταινίας αί όποϊαι έλήφθησαν μέ 
δλα τά γνωστά μέχρι τοϋδε συστήματα, δηλαδή Μούβιτον, Γκωμόν—Πέτερσεν—Ποΰλ- 

σεν, R C. A, Photophone, Vitaphone, Tobis καί λοιπά.
To Hebdo Film τών Παρισίων γράφει δτι τά μηχανήματα Γκωμόν τύπου IDE \L 

SONORE προηγούνται δλων τών μέχρι σήμερον κατασκευασθέντων.
Η έφημερίς Matin τών Παρισίων είς τό φύλλον τής 21 Φεβρουάριου 1930 γράφει 

δτι, ή έφεύρεσις τών ηχητικών μηχανημάτων τύπου IN 1 ΕΑΛ ΣΟΝΟΡ τοΰ κ. I κω- 
μόν, αποτελεί μίαν θριαμβευτικήν νίκην τής I αλλικής κινηματογραφικής βιομηχανίας 
πλούσια είς αποτελέσματα,’αξίζει δέ κάίΐε έπαινος είς την εταιρίαν των εργοστασίων 

Γκωμόν.

ΤΡΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ!

Τήν 7ην Νοεμβρίου 1902 δ κ. Λ. Γκωμόν παρουσίαζε είς τήν Γαλλικήν Φωτογρα
φικήν 'Εταιρίαν τήν πρώτηνδμιλοΰσαν φωτογραφίαν.

Τήν 27ην Δεκεμβρίου 1910 δ»κ. Λ. Γκωμόν παρουσίαζε είς τήν ’Ακαδημίαν τών Ε
πιστημών τό πρώτον ηχητικόν μηχάνημα διά τοΰ δπρίου έγίνετο καί συνεχής προβολή 

μιάς συγχρονισμένης ταινίας.
Τήν 27 Τανουαρίου 1930 είς τό μεγάλο θέατρον τών Ήλυσίων Πεδίων δ κ. Α· 

Γκωμόν παρουσίαζε τό IDEAL SON01RE



10 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

Η ΣΤΑύΙΟΟΡΟΝΙΙΑ ΤΟΥ ΕΝΙΙΑ ΓΙΑΝΝΙΓΚΣ
Ό διάσημος γερμανός ηθοποιός Αιμίλιος Γιάν- 

νιγκς, έπανελθών άπό τό Χόλλυγουντ, εύρίσκεται 
κατ’ αΰτάς έν Βιέννη, δπουέκλήθη νά παίξη είς δυο 
έργα τόν «Χρηματιστήν» (Le affaires sont Is affai
res) τοΰ Μιρμπώ, καί τήν «Γούνα» (Riberpelz) τοΰ 
Χάουπτμαν. Ό Γιάννιγκς πρώτην φοράν είς τήν 
ζωήν του έπάτησε τό έδαφος τής αυστριακής πρω- 
τευρύσης. Διά τοΰτο ίσως ή γενομένη είς αυτόν 
υπό τοΰ λαοΰ υποδοχή, υπήρξε τόσον ενθουσιώδης, 
ώστε ολίγον έλειψε νά στοιχίση είς τόν Γερμανόν η
θοποιόν^ ακριβά. Μετά δυσκολίας κατώρθωσε νά λυ· 
τρωθή άπό τόν καταπληκτικόν συνωστισμόν καί νά 
έξέλ*θη  τοΰ πλήθους σώος, όχι δμως καί αβλαβής. 
Κατεπατήθη αγρίως, καί τό άριστερό πόδι του ΰπέ- 
στη θλάσιν, ώστε αναγκάζεται τιόρα νά περιπατή 
χωλαίνων. 'Οπωσδήποτε, άμα τή άφίξει τοτ> ήναγ- 
κάσθη νά δώση διαφόρους συνεντεύξεις είς τούς δη
μοσιογράφους. Εις μίαν έξ αυτών διηγείται τά παι
δικά. του χρόνια καί τά πρώτα καλλιτεχνικά βήματά 
του.

Τριάντα μήνες—ειπεν ό Γιάννιγκς— έμεινα είς 
τό Χόλλυγουντ. Δυόμισι' χρόνια εντατικής εργασίας 
μ' έχώρισαν άπό τήν πατρίδα μου. Τώρα ποΰ είμαι 
καί πάλιν εΐς τήν Ευρώπην, ήμπορώ νά διαπιστώ
σω μέ πολλήν μου χαράν, δτι ό κύκλος τών φίλων 
μου, παρά τήν απουσίαν μου, ηΰρύνθη καταπληκτι
κά. Κατ’ άρχάς, δλοι οί περίεργοι έζήτουν νά πλη- 
ροφορηθοΰν, ποιας εντυπώσεις είχα έξ Αμερικής. 
Τώρα δμως, ποΰ θά έμφανισθώ καί πάλιν έν Βιέν
νη έπί θέατρικής σκηνής, ύστερα άπό πολλών ετών 
κινηματογραφικήν έργα παν, μ’ άρέσει ν' αφηγηθώ 
τήν ιστορίαν τής καλλιτεχνικής μου σταδιοδρομίας, 
άπό τά παληά χρυσά μπουλουξίδικα χρόνια μεταξύ 
Γκαΐρλιτςκαί Βερολίνου, μέχρι τών σημερινών ηχη
τικών ταινιών.

Πάνε 4-2 χρόνια άπό τήν εποχήν ποΰ έκαμα τό 
πρώτον υπερωκεάνειον ταξεΐδι μου έξ Αμερικής είς 
Ευρώπην. ’Ήμουν τότε βυζανιάρικο μωοό, καί πρός 
μεγάλην εντροπήν μου, ή μνήμη μου δέν φθάνει 
δυστυχώς τόσο μακρυά, ώστε νά κατορθώσω νά σάς 
μεταδιόσω τάς έντυπώσεις μουάπό τό ταξεΐδι εκείνο. 
Ή οίκογένειά μου έμεινεν έπειτα δέκα χρόνια είς 
Ζυρίχην. Αργότερα μετεκομίσθημεν είς τό Γκαΐρ- 
λιτς, είς τήν πόλιν δπου έγεννήθη ό πατέρας μου. 
Έκεΐ, πρός με^ίστην δυστυχίαν τών καθηγητών, έ- 
πήγα είς τό γυμνάσιου, ή μάλλον έπήγαινα καί δέν 
έπήγαινα, άναλόγως τής καταστάσεως τοΰ καιρού. ' 
Μέχρι τής τρίτης γυμνασίου τά κατάφερα κουτσά ■' 
στραβά, έπειτα δμως έφρόντισα νά στρίψω ά λά γαλ
λικά, καί ήρχισα θαυμασίαν τυχοδιωκτικήν ζωήν. Οί 
γονείς μου αγνοούσαν εντελώς ποΰ εύρισκόμουν καί 
δέν είχαν τήν τύχην νά μέ ξαναβροΰν πολύ σύντομα. 
Προσελήφθην κατ’ άρχάς ώς παραμάγειρος είς ένα 
φορτηγόν άτμόπλοιον, είς τό Αμβούργου. Άπό τήν 

πρώτην δμως στιγμήν ή άπαγοήτευσίς μου υπήρξε 
πικρά. Αντί νά φορέσω κατακαίνουργην στολήν μέ 

! άπαστράπτοντα κουμπιά, δπως εφανταζόμουν μοΰ 
έβαλαν ένα ντρίλλινο, βρώμικο τρικό, καί ήναγκά
σθην νά πνίγω τά ταλέντα ποΰ έκοιμώντο μέσα μου, 
καταγινόμενος είς τήν φόρτωσιν άνθράκων, είς τό 
σφουγγάρισμα τοΰ καταστρώματα: καί είς τό μαγεί- 
ρευμα. "Εναν ολόκληρον χρόνον έκαμα τήν εργασί
αν αυτήν οπότε τό έσκασα διά δεύτεραν φοράν, πα
ραιτούμενος πλέον όριστικώς τής ναυτικής σταδιο
δρομίας μου. Τά κατάφερα νά φθάσω μέχρι Λονδί
νου. Αλλ’ έκεΐ μέ συνέλαβεν αυθωρεί ή αστυνομία 
καί μέ έξαπέστειλε μέ τό πρώτο καράβι πίσω στό 
σπίτι μου.

"Ημουν δεκαέξ ετών δταν προσελήφθ ην διά πριό- 
την φοράν ώς ηθοποιός είς τό Δημοτικόν Θέατρον 
τοΰ Γκαΐρλιτς. «Τέσ ιαρας μόνον λέξεις» ώφειλα κα
τά τό συμβολαίου, νά λέγω. Επί παραδείγματι: «Ζή- 
τω ό Αΰτοκράτωρ Γουλιέλμος!», καί τά παρόμοια. 
Επηκολούθησαν διόδεκα χρόνια μπουλουκιού, χρό

νια σκληρών σ ερήσεων, τά όποια έν τούτοις δέν θά 
ήθελα ποτέ νά σβύσουν άπό τήν μνήμην μου. Διότι 
τά χρόνια αυτά υπήρξαν τό θεμέλιον τής ζωής μου

Καί ύστερα, πήγα στό Βερολίνου. Ενα πρωί, 
ό Βέρνερ Κράους, μέ τόν όποιον είχαμε παίξει μα
ζί σ’ ένα θέατρο τής Νυρεμβέργης, μέ άπεμιμήθη 
τόσο πετυχημένα είς τήν αυλήν τοΰ «Γερμανικού 
Θεάτρου», ώστε προεκάλεσεν αμέσως τό ένδιαφέρον 
τών σκηνοθετών Μάξ Ράϊνχαρτ καί μέλι; Χολλαΐν- 
δερ διά τό πρωτότυπον Μοΰ έτηλεγράφησαν είς 
Δαρμστάην, δπου έπαιζα τήν εποχήν εκείνην, καί, 
φυσικά, έτράβηξα κατ’ ευθείαν διά τό Βερολίνου. 
'Υπεχρεώθην νά άπαγγείλω ένώπιον τοΰ Ράϊνχαρτ, 
καί προσελήφθην είς τόν θίασόν του αμέσως. Πρω- 
τόπαιξα τόν ρόλον τοΰ στολάρχου είς τήν κωμφδίαν 
τοΰ Γκρέμπε : «Σάτυρα, ειρωνεία καί σημασία βαθύ
τερη», καί τά κατάφερα νά μή μέ σφυρίξουν. Πράγ
μα ποΰ μέ κατέπληξε.

"Απαξ έγινα άντικείμενον ανακαλύψεων, μέ εύρή- 
κεν ακολούθως καί ό Λούμπιτς καί μέ προσήγαγεν 
είς τόν κινηματογράφον. 1ώ 1919 προεβλήθη είς 
τήν οθόνην ή «Κυρία Ντυμπαρρύ», καί τό έργον 
αυτό ύπήρξεν ή πρώτη κινηματογραφική μου επιτυ
χία. Επηκολούθησαν συντόμως, τό ένα ύστερα άπό 
τό άλλο, τά έργα «Ρόζα Μπέρντ», «’Άννα Μπόλε- 
να», «Πέτρος ό μέγας» καί ή «Τραγωδία τής Αγά
πης». Κατά τήν ίδικήν μου άντίληψιν, άπό δλην τήν 
προαμερικανικήν έργασίαν μου, νομίζω δτι τό συγ- 
κινητικοιτερον καί τό σημαντικιότερον έργον άπό δσα 
έπαιξα ήταν ό «’Έσχατος τών άνθρώπων», δπου ύ- 
πεδύθην τόν θυρωρόν τοΰ ξενοδοχείου. Είς τόν ρό
λον αυτόν εύρήκα τήν ώραιοτέραν ίκανοποίησιν, ίσως 
διότι τόν έξετέλεσα έπιτυχώς, μολονότι ήτο άπό τούς 
δυσκολωτέρους. 'Η ταινία τοΰ «Φάουστ» υπήρξε τό 
τελευταίου κινηματογραφικόν μου έργον έν Ευρώπη.

ΤΙ ΘΗ ΠΗΡΟΥΣΙΗΣΗ
Η ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Τό Γαλλικόν κινηματογραφικόν περιοδικόν 
«Σινεματο'·κραφί Φρανσαίζ» τής 1Γ> τρέχ. μηνός 
γράφει δτι ή Φόξ Φιλμ θά παρουσιάση έντός τής 
έβδομάδος πρό τοΰ Γαλλικού κοινού πλέον τών έξ 
ταινιών καί ευθύς κατόπιν νέαν σειράν έργων, 
υπόσχεται δέ συντομότατα σημαντικόν άριθμόν όμι- 
λουσών ταινιών είς Γαλλικήν γλώσσαν μέ γάλλους 
καλλιτέχνας καθόις καί άτραξιόν είς γαλλικήν έπίσης 
γλώσσαν.

"Υστερα άπό τό «γύρισμά» της ανεχιόρησα διά τήν ί 
’Αμερικήν.

Είναι σφάλμα νά υποστηρίζεται, δτι ό κινημα
τογράφος θά κατορθιόση κάποτε νά έκτοπίση τό1 
θέατρον. Εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι έντελώς ιδι
αιτέραν εΰχαρίστησιν, ποΰ θά μπορέσω καί πάλιν 
νά έλθω είς άμεσον έπαφήν μέ τό κοινόν, ποΰ θά 
βρεθώ γιά λίγο έκ νέου είς τήν κονιορτοβριθή ατ
μόσφαιραν τών παρασκηνίων, κ έτσι θά κάτορθιόσω 
μιά βραδυά'ά παίξω, χωρίς τήν οδηγίαν τοΰ σκη
νοθέτου τις υπηρεσίας, ένα ρόλον βέβαια άλλά ένα 
ρόλον δπου θά έκφράζεται ολόκληρος ό εαυτός μου. 
Θέλω νά δείξω στό κοινόν, δτι δέν είμαι απλώς ένας 
«μυθωδώς» άμειβόμενος κινηματογραφικός άστήρ, 
άλλά κ’ ένας καλός οπωσδήποτε ηθοποιός τοΰ θεά
τρου.

Πάντως αισθάνομαι τιόρα κάποιαν ιδιαίτερη χαί 
ρά, ποΰ δέν τήν έγνιόρισα πέραν τοΰ ωκεανού.Γιατν 
είς τήν άμερικανικήν κινηματογραφικήν μητρόπολι- 
βλέπει κανείς μόνον τήν σκληράν λάμψιν τών άστέ- 
ρων και τήν άπελπιστικήν δυστυχίαν ών κατά χιλιά
δας άριθμουμένων κομπάρσων. Τό Χόλλυγουντ ά- 
παστράπτει, δταν τό βλέπη κανείς άπό τήν Εύριό- 
πην, άλλά, ώς γνωστόν, δέν είναι χρυσάφι τό κάθε 
τι ποΰ λάμπει. Δίπλα είς τις μεγαλοπρεπείς έπαύ- 
λεις τών πρωταγωνιστών, άς μήν ξεχνούμε δτι, υ
πάρχουν αί καςαραί μέν, άλλά πτωχικαί κάτοικίαι 
τών κομπάρσων, πού περιμένουν νά βροΰν δουλειά. 
Προσπάθησα κ' έγώ ό ίδιος, σέ μιά ταινία μου, νά 
αποδώσω μέ τά εκφραστικά μέσα πού διαθέτω, τήν 
ψυχολογίαν ενός πρώην Ροόσσου στρατηγού, ό ό
ποιος εύρίσκεται ναυαγησμένος είς τό Χόλλυγουντ 
καί γίνεται έκ<·.ΐ κομπάρσος κινηματογράφου. Τό ζή
τημα τής άνεργίας είναι δξύτατον καί είς τήν νεω- 
τάτην μεγαλόπολιν, καί νομίζει κανείς δτι παίρνει 
λουτρόν καθαριότητας, δταν, ύστερα άπό τό θέαμα 
τής φτώχειας καί τής δυστυχίας, διασχίζη, ανάμεσα 
άπό τροπικήν βλάστησιν, τάς ευθείας, δεντροστοι
χίας, δπου ύψοΰνται αίέπαύλεις τών ευνοούμενων 
τής τύχης, τών άγαπητών ηθοποιών όλου τοΰ κό
σμου. Εκεί, δπου ό Τσάρλι Τσάπλιν, ή Γκρέτα 
Γκάρμπο, ό Ντούγκλας Φαίρμπανκς, ή Μαίρη Πίκ- 
φορδ, γή Γκλόρια Σβάνσον. ή Κλάρα Μπόου καί.......
καί...., καί ό Αιμίλιος Γιάννιγκς άνταλλάσσουν επι
σκέψεις. j

ΜΙΑ ΟΠΕΡΕΤΤΑ SIS TO 1IOTII
Ή άγωγή τοΰ πρίγκηπος Δάνήλου τού Μαυρο

βούνιου κατά τής γνωστής κινηματογραφικής εταιρί
ας «Γκωμόν Μετρογκόλντουϊν Φίλμ Κόμπανυ» σχε
τικώς μέ τήν παράστασιν τής ταινίας «Ή εύθυμος 
χήρα» ήρχισεν έκδικαζομένη πρό τών γαλλικών δι
καστηρίων 'Ως γνωστόν ό πρίγκηψ Δανήλος ζητεί 
παρά τής 'Εταιρίας 4.000 λιρών ώς άποζημίωσιν δι
ότι διά τής ταινίας παρίσταται κατ’ έξευτελιστικόν 
τρόπον αυτός καί ή οίκογένειά του. Συνήγορος τοΰ 
ένάγοντος είνε ό κ. Πώλ Μπονκοΰρ ό όποιος έδή- 
λωσεν είς τ<> δικαστηρίου δτι ή μεταβολή τοΰ Μαυ
ροβούνιου (Μόντε Νέγκρο) είς... Άσπροβούνιον 
(Μόντε Μπιάνκο) δέν είνε άρκετή διά νά μή άφίση 
ύπονοίας περί ποιας χιόρας πράγματι πρόκειται. Έξ 
άλλου οί στρατιώται τή; φρουράς φορούν τήν στο
λήν τών Μαυροβουνίων στρατιωτών καί τά βασιλι
κά σίματα τής δυναστείας είνε ευδιάκριτα έπί τών 
πηλικίων των. Τό έπιχείρημα δτι ή ταινία έμφανίζει 
τόν πρίγκηπα κατ’ έξευτελεστικόν τρόπον στηρίζεται 
κυρίως είς τό δτι ό πρίγκηψ Δανήλος είς μίαν σκη
νήν εύρίσκεται μεθυσμένος είς τό δάσος τής Βουλιό- 
νης. 'Η δίκη άνεβλήθη έπί δεκαπενθήμερον.

Κατά νεωτέρας πληροφορίας τά γαλλικά δικα
στήριά έξέδωσαν άπόφασιν κατά τήν οποίαν καταδι
κάζεται ή εταιρία Μετρό Γκ λντουϊν είς τήν πλη
ρωμήν Η00 λιρών ώς άποζημίωσιν τοΰ πρίγκηπος 
τοΰ Μαυροβούνιου Δανήλου διά τήν δυσφήμησίν 
του καί τά έξοδα τής δίκης. Περιπλέον διά τής αυ
τής άποφάσεως άπαγορεύεται ή περαιτέρω προβολή 
τής ταινίας είς τήν όποίαι· διακωμωδείται ό πρίγκηψ 
Δανήλος.

ΜΟΝΑ_ΜΑΡΪΣ
Τήν 19ην Μαρτίου προεβλήθη είς Παρισίους, έ

νώπιον έκλεκτής μερίδος προσκεκλημένων ή νέα πα
ραγωγή Φόξ Φίλμ «Μανουελίτα», ταινία όμιλοΰσα 
καί άδουσα, είς ήν πρωταγωνιστεί ή διάσημος καλ- 
λιτέχνις Μόνα Μάρις. Θί παρακολουθήσαντες τήν 
προβολήν, έκφράζονται ένθουσιωδώς περί τής άξίας 
τοΰ φίλμ καί Ιδιαιτέρως περί τής πρωταγωνίστριας 
Μόνα Μάρις είς τής οποίας τής φλέβες ρέει πραγ
ματικόν ισπανικόν αίμα. Ή ματιά της, ποΰ έχει ένα 

I μίγμα εύγενείας καί μελαγχολίας, ή γλυκεία της 
φωνή καί τό υπέροχο παίξιμο τής κιθάρας της, κά- 

! μνουν τοΰς θεατάς ν' άγαπήσουν πραγματικά τόν 
διάσημου τούτον «άστέρα» ποΰ όμιλεΐ έπί πλέον τε
λείως Γαλλικά, Ισπανικά, Αγγλικά καί Γερμανικά.

Κ UU KUUdDU HI MS
'Η γνωστή ηθοποιός τοΰ θεάτρου καί τοΰ κινη

ματογράφου ’Όλγα Μπακλανόβα προσελήφθη ύπό 
τής Φόξ Φίλμ διά νά παίξη τόν ρόλον τής 'Υβόν- 
νης είς τήν νέαν ομιλούσαν ταινίαν «Μόνη μα
ζύ σου».
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
Κατά τήν παρ. έββομ,άδα προεβλήθησαν είς τους

κεντρικούς κινηματογράφους τά εξής έργα. Είς τό 
' Ούφα Πάλας» τό άπό καιρού διαφημιζόμενον έργον 
τής U.F.A. *Ό  λευκός διάβολος» έκ τού μυθιστορήμα
τος τού Τολστόϊ «Χατζή Μουράτ» ταινία μόνον ηχητι
κή καί άδουσα καί μέ πρωταγωνιστάς τόν Ίβάν Μοσ- 
ζούκιν, τήν Λίλ Ντάγκοβερ καί τήν Μπέττυ ’Άμαν, 
είς τό «Πάνθεον» τό ρωσσικής ύποθέσεως εργον «Σό- , 
via Βερανώφ», είς τόν < 'Απόλλωνα» έ'να αρκετά καλο
βαλμένο έργον μέ τήν Λουϊζ Μπρούκς ύπό τόν τίτλον 
«Λουλού» ή «Ό Σαδιστής», είς τό «’Αττικόν» καί τό : 
«Σάλον ‘Ιντεάλ» συγχρόνως, ή γαλλιστί ομιλούσα ταινία 
«‘Η νήχτα εΐνε δική μας» καί είς τό «Σπλέντιτ» ή κω
μωδία τού Μπούστερ Κήτον ‘Ο κινηματογραφιστής» 
καί έπί πλέον ένα θαυμάσιον βαριετέ τήν ποικιλίαν 
τού οποίου θά έζήλευαν πολλά ειδικά κέντρα.

Έπί τέλους, νά πού καί τό «Σπλέντιτ έμφανίζε- 
ται άπό ενός καί πλέον μηνάς, μέ τοιαύτην ποικιλίαν 
προγράμματος, ώστε ή σχετικώς πάμφθηνη τιμή τών 
εισιτηρίων του — Α'. θέσις 20 δραχμαί—νά καθιστά 
τό κομφότατον τούτο κέντρον, ένα άπό τούς πλέον 
συμπαθητικούς κινηματογράφους τής πόλεώς μας.

Συγχαίρομεν είλικρινώς τόν γεν. διευθυντήν τής 
Σινέ Όριάν κ. Β. Βακογιάννην, διά τήν άξιέπαινον 
αυτού προσπάθειαν νά βγάλη, κυριολεκτικώς, άπό τή 
μούχλα τό κομψότερον κινηματοθέατρον τής πρωτευού- 
σης, τό «Σπλέντιτ», καί νά τό καταστήτη. ίσως ολίγον 
αργά, ένα άπό τά καλλίτερα καί εύθυνότερα κέντρα τού 
είδους αυτού.

‘Η προσεχής έβδομάς δύναται νά όνομασθή ελληνι
κή έβδομάς. Θά προβληθούν τρία νέα ελληνικά έργα είς 1 
τρεις διαφόρους κεντρικούς κινηματογράφους τών Α
θηνών. Καί συγκεκριμένως,είς τό «Σπλέντιτ» θά προ- 
βληθή ή ταινία τής < Ελλάς Φίλμ κατά σκηνοθεσίαν 
τού κ. Λούμου «Τό Λαγιαρνί», ταινία καθαρώς έλληνι-\ 
κον χρώματος (φουστανέλλα κτλ.), είς τόν < ’Απόλλωνα» 
μία έλληνοαμερικανική, ώς διαφημίζεται, ταινία, ύπό 
τόν τίτλον «‘Όταν ό έρως πληγώνει» καί είς τό θέατρον 
Κοτοπούλη ή ταινία τής «Εθνικής Φίλμ» μέ ηθοποι
ούς τής < Έλευθέρας Σκηνής ύπό τόν τίτλον «Γιά τήν 
αγάπη της» κατά σκηνοθεσίαν τού κ. Περίδη.

Αναγγέλλονται δέ διά τάς προσεχείς εβδομάδας τά 
εξής νέα ελληνικά έργα: «Όνειρον γλύπτου» ή «Πυγμα- 
λίων καί Γαλάτεια», «Ό παληάτσος τής ζωής καί 
<Όι Άπάχηδες τών Αθηνών» ταινία ήχητική.

‘Η έφημερίς «Καθημερινή» ανέγραψε κατά τήν 
παρ εβδομάδα τήν εϊδησιν δτι ό φόρος τών δημοσίο>ν 
θεαμάτων μειούται καί συγκεκριμένως περί τού κινη
ματογράφου, δτι καθωρίσθη είς 30 τοϊς εκατόν.

Σχετικώς μέ τήν ανωτέρω εϊδησιν, μάς παρεσχέθη 
έκ τής αρμόδιας ύπηρεσίας τού ύπουργείου τών Οικο
νομικών ή πληροφορία, δτι ούδέν έκ τών δσων έγράφη- 
σαν ύπό τής ^Καθημερινής» εΐνε αληθές, καθ' δσον τό 
Νομοσχέδιον εύρίσκεται άκόμη ύπό μελέτην υπό τής 
ύπηρεσίας τού ύπόυργείου τών Οικονομικών, μή καθο- 
ρισθεισών είσέτι τών διαφόρων σχετικών λεπτομερειών 
τής μειώσεως τής φορολογίας. 'Επομενως μετά την σύν
ταξίν του καί τήν επεξεργασίαν του ύπό τοΰ κ. Τ- 
πουργοΰ.·&ά κατατε&ή είς τήν Βουλήν διά νά συξητη&ή.

Πληροφορούμε&α επίσης δτι τό νομοσχέδιον περί 
λειτουργίας κινηματογράφων, τό τροποποιη&έν υπό τής 
υπηρεσίας τοϋ ‘Υπουργείου των ’Εσωτερικών κατά 
τρόπον ώστε νά καθίσταται προβληματική ή περαιτέρω 
συνέχισις τών κινηματογραφικών επιχειρήσεων έν ‘Ελ- 
λάδι, ψηφισθέντος δέ ύπό τής Βουλής καί είς β'. άνά-

γνωσιν, έψηφίσθη τελειωτικούς καί ύπό τής Γερουσίας.
καταστάν πλέον νόμος τού Κράτους.

’ Ηδη προβάλλεται τό έρώτημα : Πού αί τόσαι υπο
σχέσεις τών διαφόρων προστατών τού κινηματογραφι
κού άγώνος, οί όποιοι έζημίωσαν ηθικώς καί ύλικώς 
τό Σωματεϊον Π. Ε. Κ., είς τρόπον ώστε νά καθίστα
ται πλέον προβληματική καί αυτή ή ύπαρξίς του ;

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Π. Ε. Κ. ευρισκό
μενον πρό μιας έξωφρενικής καταστάσεως άπεφάσισε 
νάσυγκαλέση γενικήν συνέλευσιν τών του μελών διά τήν 
προσεχή Πέμπτην, καί άφού έκθεση τήν κατάστασιν 
τήν οποίαν έκληρονόμησε καί τήν έξέλιξιν τών προ
σπαθειών του, νά ύποβάλη τήν παραίτησίν του.

* * . __
Έπέστρεψεν έκ Κωνσταντινουπόλεως, δπου είχε 

μεταβή δι' όλίγας ημέρας ό κ. Φ. Χάρλεύ διευθυντής 
τής Φόξ Φίλμ.

Έπέστρεψεν έπίσης έκ Παρισίων ό κ. Τηλέμ. Σπυ- 
ρίδης. αντιπρόσωπος τού Οϊκου Γκωμόν. ‘Ο κ. Σπυρί- 
δης κατά τήν παραμονήν του είς Παρισίους έμελέτησεν 
έπισταμένως τήν νεωτέραν έφεύρεσιν τών μηχανημάτων 
τού όμιλούντος κινηματογράφου τών έργοστασίων Γκω
μόν τύπου «'Ιντεάλ Σονόρ», τά όποια αποτελούν τήν 
τελευταίαν λέξιν τής γαλλικής κινηματογραφικής μη
χανικής, δπως τουλάχιστον γράφει δχι μόνον δ γαλλικός 
τύπος, άλλά καί αυτός ό γερμανικός.

Εΐνε βέβαιον έξ άλλου καί είς τούς παραχολουθή- 
σΊντας τήν ιστορίαν τού κινηματογράφου δτι ό πρώτος 
έφευρέτης τού όμιλούντος κινηματογράφου ύπήρξεν ό 
Λέων Γκωμόν δ όποιος άπό τεσσαρακονταετίας άσχο
λουμένος μέ τήν έβδόμην Τέχνην, κατόρθωσε τό πρωιών 
είς τά 1902 νά παρουσιάση τήν ομιλούσαν φωτογρα
φίαν. τήν οποίαν παρουσιάζουν σήμερον οί ’Αμερικανοί 
ώς ίδικήν των έφεύρεσιν.

*/*’ Ηρχισε καί ή σχετική κίνησίς τών θερινών κινημα
τογράφων. πλεΐστοι δέ διευθυνταί αυτών προβαίνουν 
είς τήν έξασφάλισιν τών προγραμμάτων των.

Μέχρι τής στιγμής θεωρείται βέβαιον δτι μόνον εις 
κινηματογράφος θά λειτουργήση ώς όμιλών καί αυτός 
θά είναι τό «Άλκαζάρ · είς τόν όποιον ό κ. Φίνος θά 
έγκαταστήση μηχάνημα Ούέστερν Έλέκτρίκ μέ τρία με
γάφωνα διά τήν επαρκή άπόδοσιν λόγω τού μεγάλου 
χώρου τού θεάτρου, φωνών καί ήχων.

Ό *Άργος

ΕΙΣΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Κ*ΛΛΙθΕ'(Αθηνών)

Κινημ. ’Ετουάλ. Έπιτυχώς προεβλήθησαν 'Η τίγρις 
τήςΞ’Ισπανίας» καί «Ή έσχατη προδοσία».

Κινημ. Κρυστάλ (Χαροκόπου). Προεβλή&ησαν τά έργα 
«Μοντέρνα Μαγδαληνή» καί «Λευκή κόλασις» μέ σχετικήν 
έπιτυχίαν. Έπίσης καί ή έκλογή τής Μις Ελλάδος,

Στροϋμπος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Πατέ (Όμιλών). Προεβλήθη ή ήχητική ταινία 
«Μάσκες τοϋ σατανά» ή οποία είχε προβληθή καί ώς βωβή 
είς τά «Διονύσια».

Κινημ. ΙΙάλλας (Όμιλών). Προεβλήθη «Ό τραγουδι
στής τής Τζάζ».

Κινημ. Διονύσια (Όμιλών). Προεβλήθη τό φίλμ «Ή 
έκδίκησις» ταινία ήχητική μέ τήν ντέλ Ρίο.

Κινημ. 'Εθνικόν. Προεβλήθη τό έλληνικόν φίλμ «Μα
κρυά άπ’ τόν κόσμο. Είς τό προηγούμενον φύλλον έδημο- 
σιεύθη έκ παραδρομής ότι προεβλήθη τό έργον Κρυφή 

αγάπη» ένώπροεβλήθη τό φίλμ «*Η  καλύβα τοΰ μπάρμπα 
Τόμ».

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθη τό έργον «Σεβαλιέ 
κάσ-κοΰ».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Οί τε
λευταίοι Τσάροι» μέ τόν Μασίστα καί «'Η κόλασις τής 
Σαγγάης».

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ραγιά» καί 
συνέχεια τοΰ έπεισοδιακοΰ «Ό σιδηροΰς άνθρωπος».

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθη τό έργον «Δόν Ζουάν» 
μέ τόν Τζών Μπάρρυμορ.

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Εις τά κα
ταγώγια τοΰ ’Αμβούργου» καί «Ό μιναρές τοΰ θανάτου».

Κινημ. Ρουαγιάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πύργος 
τοΰ μυστηρίου» καί «Ό γάτος καί τό καναρίνι».

Κινημ. Μοντέρν. Διάφορα επεισοδιακά. Άλχακάν 
ΠΑΤΡΑ1

Κινημ. Πάνθεον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν «Τά τρία 
πάθη» μέ έπιτυχίαν, «Τί βροχή!», φάρσα μέ τόν Ντούγ- 
κλας Μάκ Λήν, είς τά διαλείμματα τραγοΰδι μέ τόν βαρύ
τονον κ' Δυμπεράκην καί «Ό αετός τοΰ πολέμου». Προ
σεχώς «Σόου Μπόουτ» μέ τήν Λαπλάντ.

Κινημ. Πάνθεον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν «Τά τρία 
πάθη», «Τραγική έκδίκησις». «Γροθιά καί μαστίγιον» καί 
«Τί βροχή !»

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «'Αν ποτέ τήν 
καρδιά σου χαρίσης»,«Ό κόμης Μόντε Χρίστο» καί «Σου- 
νίτα» μέ έπιτυχίαν. Άνδριόπουλος
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. ’Αμερικανικός. Προεβλήθησαν τά έργα «Με- 
ταζωσές κάλτσες», Φαΰλος κΰκλος· καί «Θυελλιόδης σε
ρίφης». *Ήδη  δίδει παραστάσεις ό θίασος Δράμαλη.

Μιχάλου 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθη τό έργον «Ρομάντσο». 
Προσεχώς «"Οταν ή σάρξ υποκύπτει».

Αίαν προσεχώς είς τήν αίθουσαν τοΰ άνωτέρω κινημα
τογράφου θά δώση σειράνπαραστάσεων ό θίασοςΣτεφάνου.

Μπαρχαμούξης 
ΞΑΝΘΗ

Κινημ. Μέγας. Τό τελευταίου δεκαπενθήμερον προε
βλήθησαν τά έργα «Τροπικαί νύχτες», «Πρίγκηψ κοζά- 
κος» μέ τόν Μοσζοϋκιν», «Μοδέρνος Καζανόβας», μέ τόν 
Λίτκε, «Ουγγρική Ραψωδία » μέ τόν Β. Φρίτς καί ή ται
νία τών αθηναϊκών Καλλιστείων.

Κινημ. Πάνθεον. Ηοοεβλήθησαν τά έργα «Ό αιχμά
λωτος τών αγρίων» άνεπιτυχώς, «Θεία γυναίκα» τό όποιον 
ήρεσε, «Τό ναυτόπουλο» μέ τόν Κούγκαν καί ή έπτάπρα- 
κτος κωμωδία «Οί νεοσύλλεκτοι». Προσεχώς «Ή μπαλα- 
ρίνα τής Μόσχας» μέ τήν Ντέλ Ρίο», «Τό θΰμα» κλπ.

Καζαντζής 
ΔΡΑΜΑ
-------- ιΚινημ Μέγας. Προεβλήθησαν τά.έργα «’Επίγειος πα
ράδεισος·, «Ή κόρη τοΰ λύκου ή <Ή ορφανή μέ οί- 
κτράν αποτυχίαν καί«'Υπό τήν σκιάν τών τάφων» ώς εύερ- 
γετική υπέρ τοΰ ταμείου αλληλοβοήθειας παλαιών πολεμι
στών», Μανωλέσκου» καί «Μαρκίτα» μέ τόν Ζάν "Αν- 
τζελο». Προσεχώς «ό φοιτητής τοΰ ντάνσιγκ».

Κιγημ. Οϋφα. Θά κάμη έναρξιν τήν πριότην Άπριλ'ου.
Μαρκίδης 

ΑΜΦ'ΛΟΧΙΑ
Κινημ. Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό τάφος 

τοΰ Ίνδοΰ» είς δύο έποχάς άνεπιτυχώς». «Ό ψεύτικος 
κόσμος» καί «*Η  νήσος τών πειρατών». "Ηδη δίδει παρα
στάσεις δ θίασος Ζαφειριού. Γιώτης
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κϊν. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τό έργα «‘Η ώραία 
εξόριστος» διά δευτέραν φοράν, «Ή σκλάβα του» άμφότε- 
ρα μέ έπιτυχίαν, «Τό σπήτι τοΰ δημίου», «Μία γροθιά καί 
κάτω», «Δόν Ζουάν» καί <Οί τέσσαρες υιοί».

Κιν. Δημ. Θεάτρου. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό χρή
μα», «Όταν οί άνδρες άγαποΰν», «Ό εύθυμος χήρος» 
καί «Ουγγρικοί έρωτες». Μπιζέλης
ΣΠΑΡΤΗ

Κ·*ν.  ^παρτιατιχός. Γην παρ. εβδομάδα προεβλήθη
σαν τά έργα «Κλεισμένα χείλη» καί «Φωτιά στά σύνορα» 
μέ τόν Χούτ Γύψον. Γ.Κ.Α.
ΑΙΤΙΟΝ

Κιν. Παρθένων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ζωντοχήρα», 
«Τό Ιερόν χρέος», «Τό κύκνειον άσμα», «Ή έκδίκησις*  
καί «01 Κοζάκοι». Μπιρμπίληί
ΖΑΚΥΝ3">Σ

Κιν. Πάνθεον. Προεβλήθησαν κατά τήν παρ. εβδομά
δα τά έργα «Ίβαγκορόδ . «Έξομολόγησις» μέ τήν Νέγκρι, 
«Ό δίγαμος», Τό θΰμα τής τύχης» καί' «Διαμαντένιες 
χειροπέδες». I. Γ.
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Κιν. ’Ιδαΐον. Προεβλήθησαν τά έργα «Καρδιά χορεύ
τριας» καί «Ή τυφλή . Προσεχώς «Ό ένοχος έτιμω- 
ρήθη».

Κινημ. Κοσμικόν. ’Αργεί, Πετρακάκης
ΗΡΑΚΛΕ ΟΝ

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή δικη- 
γορίνα», «Άννα Καρενίνα», «Τό έγκλημα τοΰ ήλιου» καί 
«Τερέζα Ρακέν».

Κινημ. ’Αγλαΐα. Προεβλήθη είς 15 έπεισόδια «Τό κα- 
τηραμένο κολιέ» καί τό «’Εκδικητικόν φάντασμα».

Κινημ. Πουλακάκη. Προεβλήθησαν «Ό χορευτής τής 
κυρίας μου» καί «Ό πτωχός βιολιστής». Χανιωτάκης 
ΛΕΒΑ&ΕΙΑ

Κινημ Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα Ό κτηνάν
θρωπος», «Τό κλειδί τής ευτυχίας» καί «Ρίγη έρωτος . 
Προσεχώς «Κίρκη ή γόησσα».

Κινημ. Πάνθεον. Είς τήν αϊθουσάν του δίδει παρα
στάσεις δ θίασος Μαυροπούλου. Πανουργίας
ΑΡΤΑ -

Κινημ. Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Γυναίκα 
διάβολος», «Ό Ρομπέν τών δασών · είς δύο έποχάς 
«Παλληκάρι σάν χρυσάφι», «Ό ψεύτικος κόσμος» καί 
«Οικογενειακός φίλος». Μεγάλην έπιτυχίαν έσημείωσε τό 
τρίτον. Γ. Β.
ΑΜΦΙΣΣΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Κατά τήν παρ. εβδομάδα προε
βλήθη τό έργον «'Αντίο Μασκόιτ» μέ έπιτυχίαν.

Γιαλέσσας 
ΚΥΠΑΡΙΤΓΙΑ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν τό έργον 
«Ζητούνται καβαλλιέροι >. Ματθίας
ΧΙΙΙΣ

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Πανταχοΰ 
παρών» καί «Στήν τρέλλα τοΰ καρναβαλιού» έπιτυχώς. 
Προσεχώς «Οί τέσσαρες διάβολοι», «Δικτάτωρ» καί «Κιβω
τός τοϋ Νώε».

Ή διεύθυνσις τοΰ άνωτέρω κινηματοθεάτρου εΐνε άξια 
θερμών συγχαρητηρίων, διότι μή φειδομένη δαπανών προ- 
σέλαβε θαυμασίαν ορχήστραν, ή όποια συνοδεύει τήν προ
βολήν τών έργων. Βουδούρης
ΧΑΛΚΙΣ

Κινημ. Αούξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό σιωπηλός 
σωτήρ», «Ό βαρώνος άτσίγγανος», «Μπαλαόο», «Κύριος 
μετά τόν Θεόν» καί «Ή πρώτη άγάπη».Προσεχώς «"Οταν 
ή σάρξ υποκύπτει».

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν «Ό άγγελος τοΰ 
καμπαρέ», «Ό άνθρωπος πού γελά» καί «Τά πάθη τοΰ 
Ίησοΰ Χριστοΰ».

Κινημ. Αττικόν (Παλίρροιας). Προεβλήθησαν αί ται- 
νίαι «Κατάσκοπος τής ’Οδησσού», «Έξομολόγησις», «Καρ-
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
μελίτα» μέ μεγάλην έπιτυχίαν καί «'Ο έρως πάντα θριαμ
βεύει». Προσεχώς «Πρίγκηψ κοζάκος», «Ματωμένο τριαν
τάφυλλο», «Βόλγα-Βόλγα» κ.λ.π. Άκροϋ-αλασσίτης 
ΣΑΜΟΣ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν ή ελληνική ταινία 
«Μπόρα», «Τραγωδία ωκεανών», «Οί έρωτες τοΰ Ρασπού- 
τιν», «Ό αλήτης», «Γαμήλιον έμβατήριον» καί «Καμ
παρέ».

Κινημ. Ήραΐον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «’Ερωτευ
μένο θαλασσοποΰλι», «'Η Φλόγα», «Ό κήπος τοΰ ’Αλλάχ», 
«Ή τιμωρία», «"Αννα Καρενίνα» καί «'0 γίγας τοΰ Ιππο
δρομίου».

Συγχαρητήρια εις τάς διευθύνσεις καί τών δύο κινημα
τογράφων διά τήν ώραίαν εκλογήν τών έργων. Πούλμαν 
ΠΥΡΓΟΣ

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κλέ
φτης», «Ή Μητρόπολις» είς δύο έποχάς καί «Σόδομα καί 
Γόμορα μέ έπιτυχίαν, τήν παρηκολούθησαν δέ καί όλοι 
οί μαθηταί τών ένταΰθα σχολείων. Άνδριόπουλος 
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. Φάληρον (όμιλών). Προεβλήθη «Ή οασις τοΰ 
έρωτος» μέ τήν "Αλμα Μπέννετ.

Κινημ. ’Ολύμπια (όμιλών). Προεβλήθη τό φίλμ «Λευ- 
κ«ί σκιαί» καί «'Η γυναίκα τοΰ δρόμου».

Κινημ. Αίγλη. Προεβλήθησαν συνέχειαι έπεισοδιακών 
καί «Ό θαλασσοκράτωρ». Έπίσης «Ή Κάρμεν του Σάν 
Πάολι» καί «Ό έχθρός».

Κινημ. Χονδροπούλου. Προεβλήθη «Ή μετάνοια».
Στογιαννίδης 

ΧΑΝΙΑ
Κινημ. Ίδαϊον. Προεβλήθησαν τά έργα «Γεννηθήτω 

φώς« καί «Ή κόρη τοΰ Σεΐχη» μέ τήν Μπεμπέ Ντάνιελς.
Κινημ. ’Ολύμπια. Δίδει παραστάσεις ό θίασος Ρι- 

τσιάρδη» καί προεβλήθη καί «Ό κατάσκοπος τοΰ Σουλ
τάνου».

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν «'Π νόθος πριγκή- 
πισσα» καί «Τουφεκισμός εΰγενοΰς».
ΜίΤΥΛΗΝΗ

Κινημ. Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Φιλώ τό 
χέρι σας μαντάμ» μέ σχετικήν έπιτυχίαν», «Άπηγορευμένη 
ευτυχία» καί «Τό τελευταϊον σύνορο» μέ τόν Οΐλλιαμ 
Μπόϋντ.

Μεγάλη κρίσις μαστίζει τάς κινηματογρ. επιχειρήσεις 
ένεκα τής οποίας ήναγκάσθη νά κλείση δ εις τών κινημα
τογράφων, Όρφεύς. Παρ’ δλας τάς ζηλευτάς προσπάθειας 
τών έπιχειρηματιών, ή αδιαφορία τοΰ κοινοΰ είς τοιούτου 
είδους θεάματα είνε πρωτοφανής. 'Η άγρια φορολογία 
άφ’ ένός καί τά εξωφρενικά μισθώματα τών ταινιών άφ’ 
ετέρου καθιστούν προβληματικήν τήν ύπαρξιν κινηματο
θεάτρων. Α. Σωφρ.
ΛΕΥΚΑΣ

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Φανφάν 
λά Τυλίπ» είς 4 έποχάς», «Ντάγκφιν», «Γέλα παληάτσο», 
«Μανόν Λεσκώ». «Ταξεϊδι αγάπης» καί ■ Κοντέσσα Μαρί- 
τσα» έπιτυχώς. Προσεχώς «Μπέν Χούρω

Κινημ. Πάνϋ·εον. Προεβλήθησαν «'Ο τύραννος», «Οι
κογενειακός φίλο*».  «Άνδρας—γυναίκα», «Παληκάρι σάν 
τό χρυσάφι», «Σύρκόΰφ» είς τέσσαρας έποχάς έπιτυχώς, 
«Ψευδής κατηγρρία καί «’Εκείνοςποΰ δέν κάνει αστεία».

■ Ταιρς
ΛΑΡΙΣΣΑ

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν μέ αρκετήν έπιτυ
χίαν τά έργα «Ζωή χωρίς χαρά», «Ή κατά φαντασίαν 
πριγκήπισσα», «Μέ τά νυχτικά της», «'Υπό τήν σκιάν τοΰ 
χαρεμιοΰ» καί τά Καλλιστεία 1930. Προσεχώς «Ό κόμης 
Μοντε Χρηστός». Μούστος
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον. Κατά τήν παρελθ. εβδομάδα προε

βλήθησαν λίαν έπιτυχώς τά έργα «Άννυ τοΰ Μονπαρνάς» 
μέ τήν "Αννυ "Οντρα καί «Καρτιέ Λατέν» μέ τήν Κάρμεν 
Μπόνι καί Πέτροβιτς Προσεχώς «’Αφροδίτη».

Κινημ. Άργυλλα. Προεβλήθη κατά τήν παρ.εβδομάδα 
μέ έλαχίστην κίνησιν τό εργον «Νάσαι κοκέττα».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθη τό έργον «Ή μεγάλη 
τρικυμία».

Κινημ. Ν. ’Ιωνία. Διάφορα έπεισοδιακά.
Παπαβασιλείον

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΜΗΪΙΣ ΕΙίΤΟϊΡΚΙίΝ
ΚΩΝ]ΠΟΔΙΣ.(Τοΰ άνταποκριτοΰ μας) Η συμ

παθέστατη Γαλλίς καλλιτέχνις Μαρί Μπέλ, πρωτα
γωνίστρια τοΰ γαλλικού φίλμ « Η νύχτα εινε δίκη 
μας» φθάνει έντός ολίγων ημερών είς τήν πόλιν μας 
μετά τοΰ θιάσου της δπως διόση σειράν παραστά
σεων είς τύ Γαλλικόν Θέατρον.

'Η γερμανική ταινία «Μόνον εσένα αγάπησα» 
προεβλήθη μέ έπιτυχίαν είς τό Σινέ « Αλάμπρα». 
’Ήδη προβάλλεται είς τό αύτό θέατρον μέ κοσμο
συρροήν «Ό τραγουδιστής τής τζάζ».

Είς τό κινηματοθέατρου «Μοδέρν» προεβλήθη
σαν τά έργα «LaFoule» μέ έπιτυχίαν καί «Βενε- 
νόζα» μέ τήν Ρακέλ Μελλέρ. "Ηδη προβάλλεται τό 

ιέργου «La maitresse de Γ amour» μέ τήν Γκρέττα 
Γκάρμπο.

Είς τό Σιυέ «Μαζίκ» προεβλήθησαν τά έργα 
Solitude καί «Ή γυναίκα στή σελήνη» τοΰ Φρίτς 
Λάγκ.

Εις τό «Μελέκ» προεβλήθη μέ έπιτυχίαν τό έρ
γου «Ερωτικού» άπό δέ τής 26 Μαρτίου κάνει έ- 
ναρξιν όμιλοΰντος κινηματογράφου συστήματος Ούε- 
στερν Έλέκτρικ, μέ τό έργου La Route est Belle.

Είς τό «Σινέ Όπερά προεβλήθησαν έπιτυχώς αί 
ήχητικαί καί δμιλοΰσσι ταινίαι «Τό περιδέραιου τής 
βασιλίσσης» καί «Ή άβυσσος»,

Ναζλόγου

(Γμουρναου
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ

Ό παγκοσμίως γνωστός Γερμανός σκηνοθέτη; 
Μουρνάου αναχωρεί κατ αύτάς έκ Χόλλυγουντ διά 
Γερμανίαν, δπου προτίθεται νά«γυρίση»δΰο μεγάλας 
ταινίας διά λογαριασμόν μιάς Γερμανικής παραγω- 
γικής εταιρίας, ή δποία πάντως δέν θά είναι ή 
Ούφα.

ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30ήν τρέχ. μηνός Μαρτίου λήγουν αί συν 

δρομαί τών κ. κ. ί. Τερζόγλου Κωνσταντινοΰπολις, 
Στυλ. Δημητριάδη, Α. Αναστασιάδη, Τηλ. Σπυρίδη 
Τάσσου Μαρτίνου, Έμμ. Άνδρουλάκη καί Γ. 
Στρουμπου ’Αθήναι. Κινηματογράφου Αττικόν 
Θεσσαλονίκη, Παναγ. Καρΰπη καί Θ. Βουδοΰρη 
Μυτιλήνη, Χρ. Ζήκου καί Σ. Στυλιανίδη Ξάνθη, 
Άθ. Χριστοδούλου καί Άπ. Μαλτεπελίδη Χαλκίδα, 
Α· Νικηφόρου, Ν. Κρητικού καί Τολάνδας Τζουφρέ 
Κέρκυρα.

"■ι —---------- —-------
'Ελληνικός τίτλος 

ταινίας
’Αρχικός τίτλος 

εργοστασίου
Είδος 
ταινίας

*5
*•5c

Δράμα η 
κωμωδία

| Παραγωγή Προεβλήθη 
είς τό

Γραφεϊον εκ μεταλλεί
οεως εν Έλλάδι

Κούρσα ζωής 
Λουλοΰδι στή σκιά 
Κρυφή άγάπη
Δρόμος πρός διαφθοράν 
Άπηγορευμένη ευτυχία 
Ζήτω ύ έρως 
Τσάρεβιτς 
Πιθηκάνθρωπος 
Μυστική διαθήκη 
Μικρός άδελφός
Πώς έπλούτισε ό Γιάννης 
Έκδίκησις
Πέλμα τυράννου 
Τροπικός έρως 
Κιβωτός τοΰ Νώε 
Αγριόγατος Άριζόνας 
Μπρόντγουέΰ Μέλλοντυ 
Ερωτικόν βάλς 
Λευκή κόλασις
Όλα εδώ πληρώνονται 
Μυστηριώδης χειρ 
Σώμα καί ψυχή 
Ουρανός τής δόξης 
Δακτυλίδι Αϋτοκρατείρας 
Βιντεργκάρντεν 
Νύχτες καταιγίδος 
Σάν ή καρδιά κτυπά 
Πόλις φαντασμάτων 
Μόνον εσένα άγάπησα 
Ανθρώπινη άδυναμία 
Ό τσαρλατάνος 
Τραγωδία γυναίκας 
Λευκός διάβολος 
Εναέριος άπαγωγή 
Ή νύχτα δική μας 
’Ιερόν καθήκον 
Κινηματογραφιστής

Race for life 
Butterfly Pavem. 
Rutschbahn 
Road to Ruin 
Forbidden Hours 
Madel mit der P. 
Tsarevitch 
Veracht de Todes 
Verschwundene 
Petit frere 
Take from Me 
Kevence 
The Red Sword 
Tropic Magnes 
Noah’s Ark 
Arizona IFildcat 
Broadway Melody 
Liebeswaleer

Wild Blood 
Mystery Rider 
Rody and soul 
Lilac Time

Children of Ritz 
Phantom City

Der WeisseTeufe) 
Cloud Dodger 
La nuit est a nous 
In old Kentucky 
Cameraman

βωβή

»
»
»

δμιλοΰσα

βωβή

ήχητική 
βωβή

ήχητική

βωβή 
ομιλούσα

βωβή

ηχητική 
Ιωβή 
ομιλούσα 
Ιωβή

1900 
2250
2910 
2000
1800 
2500
2700 
1885
2300 
2441
2381 
2350 
1983 
2100 
3100 
1650 
2785 
2300

15q0 
6000 
2000 
3200

2100 
20u0

3000 
1500
2836 
2180 
2150

6
6
8
6
6
ο
8
7
8
8
6
8

8
11 
5.
10
9

20

11

6

10
5
9

8

δράμα

κωμωδία 
όπερέττα 
δράμα

κωμωδία

δράμα

όπερέττα 
δράμα

»

0
»

ύπερέττα 
δράμα

Warner Bros 
British

Rayart’s 
Metro G. M. 
Hom Film 
Hegewald 
ideal Film 
Hom Film 
Paramount 
Universal 
United Artists 
Radio Pictures

Warner 
Fox Film 
Metro G.M. 
U.F.A.

Universal

Metro G.M. 
First National

United Artist 
First National

A.A.F.A.
United Artists

U.F.A· 
Universal 
J. Venloo 
M. G M.

’Αθηναϊκόν
Απόλλων

»

Σπλέντιτ 
Ούφα Πάλας 
Αττικόν 
Αθηναϊκόν

Σπλέντιτ 
Πάνθεον

» 
’Αθηναϊκόν

Ίντεάλ. 
Ελλάς 
Αττικόν
Ούφα Πάλας 
Απόλλων 
Αθηναϊκόν

Πανόραμα 
Αττικόν 
Απόλλων 
Σπλέντιτ 
Πάνθεον 
Αττικόν 
Αθηναϊκόν 
Ίντεάλ 
Πάνθεον

»
Σπλέντιτ 
Ούφα Πάλας 
Ροζικλαίρ 
Αττικόν 
Αθηναϊκόν 
Σπλέντιτ

Άμολ.-Βουλγαρίδη 
Ίκαφίλμ

Μετρό φίλμς 
Γ ούλα’ Αναστασιάδη

Κ. Σουλίδη

Σινέ Όριάν 
Άμέρικαν Φίλμ

Κληρονόμοι Καρρά 
» »

Άμολ. -Βουλγαρίδη 
Φόξ Φίλμ
Μετρό Φίλμς 
Συμβατική 
Ίκαφίλμ
I. Μαργουλή

Μέτρο Φίλμς 
Άμολ.-Βουλγαρίδϊ] 
Ίκαφίλμ 
Μαργουλή-Σινοριάν 
Άμέρικαν φίλμ 
Ά μ ολ. Βουλγαρίδη

Γούλα-Αναστασιάδη 
Άμέρικαν Φίλμ

Συμβατική
I. Μαργουλή 
Γ ούλαΆναστασιάδη 
Μετρό Φίλμ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΤΡΟΒΛΗθΕΙΣΩΝ ΤΑ IΝIΩ Ν ΚΑΤΑ ΓΡΑΦΕ ΙΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕ Υ Σ Ε Ω Σ
Ω.-Κ7καί VΓκ0^Ιθυί\271·Γ2:νί \°ρΐάν· 9ΤΦ0ξ Τλμ ^-Κληρονόμοι Καρρά 27. -Λ. ’Αναστασιάδη 

. φ9αγγετη κ Ικα φιλμίό -Συμβατική 14.-Άμέρικαν φίλμ 22.— Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη 25.-Τηλ. 
Σπυρίδη 6. -Κ. Σουλιδη 4,-Χαΐ-Φίλμ 2.-Ντάγ-Φίλμ 1. -Ολύμπια Φίλμ 1.



~~ . Η ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΛΟΥΣΑ
Β%· ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1930--1931

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ
Μέ τόν διάσημον τενόρον τόν θεωρούμενον έφάμιλλον τοΰ ΚΑΡΟΥΖΟ

ΤΖΩΝ ΜΑΚ ΚΟΡΜΙΚ
ΕΝΔΕΚΑ ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΑΘΑΝΑΤΗ

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

HAPPY DAYS 
BIG PARTY 
SUCH MEN ARE DAN 

SEROUS
MEN WITHOYT WO 

MEN
HIGH SOCIETY BLUES 
SUNNY SIDE UP 
ARIZONA KID
FOX FOLLIES 193) 
HELLS BELJ.ES 
SONG MY HEART 
MARRIED HOLLYWO

OD
MANUEL1TA

’© ’διάσημος τενόρος

ΤΖΩΝ ΜΑΚ ΚΟΡΜΙΚ

ΜΕΡΙΚΟΙ AZTEPEZ

ΦΙΦΗ NT' ΟΡΣΕ 
ΜΟΝΑ ΜΑΡΙΣ 
ΟΛΓΑ ΜΠΑΚΛΑΝΟΒΑ 
ZANET ΓΚΕΎ'ΝΟΡ 
ΜΑΙΡΗ ΝΤΟΓΚΑΝ 
ΛΟ'ΓΣ ΜΟΡΑΝ 
ΣΟΥ ΚΑΡΟΛ 
ΔΟΝ ΖΟΖΕ ΜΟΖΙΚΑ 
ΤΖΩΝ ΜΑΚ ΚΟΡΜΙΚ 
ΔΑΒΙΔ ΠΕΡΣΥ 
ΧΑΡΟΛΔ ΜΟΥΡΕΎ' 
Β, ΜΑΚ ΛΑΓΚΛΕΝ 
ΜΑΥΡΟΣ ΣΤΕΠΙΝ

BELJ.ES

