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ΙΕΙΟΜΗΙΑΝΙΑΧ

Τό Τραγούδι τής Καρδιάς μου 
Τό Μή^ον τής Έριδος 
Παντρεμμένοι ©τό Χό^υγουδ 
Μανουε%τα 
Μανίο γιό τό Παρΐοι 
Χαρούμενα Νειότα 
Τό Γεράκιο τού Άέρος 
Φοζ Μούβιτον Φό^ις τού 1Q30 
Η Παρεϊοοκτος 
Χρυοέο Γάμπες 
κ3π. κΊπ. κΤπ.

ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ

1. Έτησία Δρ, 100,—
Τ" Έξάμηνος » 60.—
Τ" 'Εξωτερικόν Γενικώς
Τ’ Ειησία Δραχμαΐ 200.—

ΆιιερικΑς
, Ειησία Δολλάρια 3.—

Γ ΕΤΟΣ 7OV ΑΡ. 15 (237)
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—fit ά^οιν φοράν 
ί· I ό στίχος. . . Δρ.

■1 Μέχρι τριών δη- 
Τ μοοιεύσεωνό στ. » 
| Άνω τών τριών 

iA δημοσ. ό στίχος » 
Μ Ή σελΐς . . .
|;| Εις τό έξώφυλλον

'Εβδομαδιαία Κινηματογραφική
’Ιδιοκτήτης—Οικονομικός Διευθυντής 

ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γοαόεϊα : Κβλωνοΰ 68 (Άνω πάτωμα)

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 1-56
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ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 3

Τ© KATATEGEN ΕΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ
'Υπό τοΰ υπουργείου Παιδείας κατηρτίσθη καί ’ γράφου διοικεϊται ΰπό συμβουλίου άποτελουμένου

κατετέθη είς τήν Βουλήν τό νομοσχέδιου «περί ί- 
δρΰσεως κεντρικού γραφείου μορφιοτικών κινημα
τογράφων», διά τοΰ οποίου συνιστάται ειδικός ορ
γανισμός άποτελών αυτοτελές νομικόν πρόσωπον 
δημοσίου δικαίου έδρεύων έν Άθήναις καί υπαγό
μενος είς τήν άνωτέραν εποπτείαν τοΰ υπουργείου 
τής Παιδείας.

Σκοπός τοΰ κεντρικού τούτου γραφείου είναι ή 
άνάπτυξις, διάδοσις καί χρησιμοποίησις τοΰ μορ
φωτικού κινηματογράφου, ώς μέσου εποπτικής δι
δασκαλίας, φρονηματισμοΰ, ψυχαγωγίας καί έν γέ- 
νει έκλαϊκεύσεως ωφελίμων γνιόσεων. '

Τό ώς άνω γραφεϊον μεριμνά διά τήν ένίσχυσιν, 
ένθάρρυνσιν καί τόν συντονισμόν τών ενεργειών 
πάσης πρωτοβουλίας, δημοσίας ή Ιδιωτικής, ήτις τεί
νει πρός πραγμάτωτιν τοΰ άνωτέρω σκοπού, διά 
τήν προμήθειαν τών καταλλήλων ταινιών πρός κι
νηματογραφικός προβολάς, τήν φύλαξιν αύτών είς 
ειδικήν συλλογήν καλουμένην «κινηματοθήκην» καί 
τήν φροντίδα τής προβολής αύτών έν τώ εσωτερι
κή) καί τφ έξωτερικώ.

—Τό έργον τοΰ γραφείου.
Τό γραφεϊον φροντίζει περί τής όργανώσεως 

μορφωτικών κινηματογράφων είς έκάστην πόλιν ή 
κωμόπολιν απ’ εύθείας, ή διά τών δημοσίων, δημο
τικών ή άλλων αρχών, ώς καί διά σωματείων ή ίδιο- 
τικών οργανώσεων αί όποϊαι κατά τάς διατάξεις τοΰ 
παρόντος νόμου ήθελον τύχει τής έγκρίσεως τοΰ 
γραφείου.

Πάσαι αί οργανώσεις αύταί, είτε δημόσιαι, εϊτε 
ίδιωτικαί, οφείλουν ν’ ακολουθούν ώς πρός τά προ
γράμματα καί τήν ύλην τών προβαλλομένων- ταινι
ών τάς γενικάς οδηγίας τοΰ κεντρικού γραφείου.

Τό κεντρικόν γραφεϊον δύναται νά χορηγή ται
νίας έκ τής κινηματοθήκης αύτοΰ είς τάς άνωτέρω 
οργανώσεις.

Αί ίδιωτικαί έπιχειρήσεις, αποδεχόμενοι τήν προ
βολήν τών ταινιών ύπό τούς γενικούς ορούς τοΰ κεν
τρικού γραφείου προτιμώνται

Τό κεντρικόν γραφεϊον μορφωτικού κινηματο-

έξ ενός άντιπροσιόπου τοΰ πολιτικού γραφείου τών 
υπουργείων Εσωτερικών, Γεωργίας, 'Υγιεινής, 
Στρατιωιικών—Ναυτικών, τών γραφείων Τύπου ΰ- 
πουργείουΈξωτερικών—Δικαιοσύνης,τοΰ αύτο νόμου 
οργανισμού τουρισμού, τών γραφείων εκπαιδευτι
κών ταινιών, δύο άντιπροσοΰπων τοΰ συνδέσμου πρός 
άνάπτυξιν παιδικών κινηματογράφων, ενός αντιπρο
σώπου τής γενικής εταιρίας πρός προστασίαν τής 
παιδικής καί έφηβικής ηλικίας, ενός αντιπροσώπου 
τής Πανελληνίου Ένώσεως Κινηματογρ. «Π. ΰ'.Κ.» 
τής Χριστιανικής Αδελφότητος καί δύο ιδιωτών εν
διαφερομένων διά τούς μορφωτικούς κινηματογρά- 
φους,διοριζομένων ύπό τοΰ υπουργού τής Παιδείας.

—Ή λειτουργία τών κινηματογράφων. ■
'Η διεύθυνσίς τού κεντρικού γραφείου ανατίθε

ται είς πρόσωπον έκλεγόμενον ΰπό τοΰ διοικητι
κού συμβουλίου. Άπαν τό προσωπικόν τοΰ γρα
φείου μισθοδοτούμενων έκ τού ίδιου αύτοΰ προϋπο
λογισμού, διορίζεται καί απολύεται διά πράξεως 
τοΰ ύπουργοΰ τής Παιδείας μετά πρότασιν τοΰ Δι
οικητικού συμβουλίου αύτοΰ.

Ειδικός κανονισμός συντασσόμενος ΰπό τοΰ δι
οικητικού συμβουλίου, έγκρινόμενος δι’ υπουργικής 
άποφάσεως καί δημοσιευόμενος είς τήν ’Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως, θέλει καθορίση λεπτομερώς τόν 
τρόπον τής λειτουργίας τού κεντρικού γράφε ου 
τής έκτελεστικής έπιτροπής, τής δίευθΰνσεως ώς καί 
τυχόν τμημάτων καί παραρτημάτων αύτοΰ καί πά
σαν άλλην λεπτομέρειαν τοΰ παρόντος.

’Απαλλάσσονται παντός τέλους δημοσίων θεα
μάτων αί κινηματογραφικοί παραστάσεις αί δργα- 
νούμεναι ύπό τοΰ γραφείου άποκλειστικώς καί μό
νον διά τά παιδιά.

'Η διάταξις αύτη περί άτελείας τίθεται έν ίσχύϊ 
καθ’ δλον τό κράτος ή καθ’ ώρισμένας περιφερείας 
αύτοΰ δι’ ειδικού διατάγματος προκαλουμένου ύπό 
τών υπουργών τών Οικονομικών, Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων.

Πόροι τού' γραφείου είνε: α) Έτησία εισφορά 
τού κράτους άναγραφομένη είς τόνΤείδικόν προϋπο
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΠ ΕΠΜΡΧΙΟΝ
ΣΑ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΜΟΙΊΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ
ΚΗΙ HI ΠΗΤΡΗΙ

ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΜΙΛΟΫΝΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ

ΠΑΤΡΑΙ, 14 ’Απριλίου. (Γού άνταποκριτού
μας).—'Η πόλις μας δέν πρέπει νά μή μένει ίκανο- θυντή τή; νέας ελληνικής κινηματογραφικής εται- 
ποιημένη άπό άπόψεως προόδου καί άθλητισμοΰ. ρείας «Ελλάς Φίλμ» κ I. Γ. Λοΰμο, μού προξε- 
Είναι πολύ ευχάριστου τό δτι σέ κάθε νέο δέν ύστε- νηαε τ’ —----
ρεϊ. Τοΰτο κυρίως οφείλεται εις ώρισμένους εκλε
κτούς τής πόλεώς μας, οί όποιοι προκειμένου νά 
παρουσιάσουν τήν πόλιν μάς άξίαν τής τρίτης θέ- 
σεως οίαν κατέχει έν Έλλάδι ώς μεγαλούπολις, δέν 
φείδονται δαπανών καί κόπων.Ούτω μέσα σ’ αυτούς 
τούς εκλεκτούς τήν πρώτην θέσιν κατέχει ό διευ-1 
θυντής τοΰ κινηματογράφου «Πάνθεον» κ.
λής Κουβέλης. Καί έτσι χάρις εις αυτόν ή πόλις μας 
άπέκτησε καί τόν όμιλοϋντα κινηματογράφον 
του. 'Η έγκατάστασις τοΰ ομιλοΰντος --------------
φου έν τή πόλει μας άποτελεϊ ο 
τά κινηματογραφικά χρονικά μας.

'Η έγκατάστασις τών μηχανημάτων στό «Πάν-ι 
θεον»,ώς μάς έβεβαίωσεν όκ. Κουβέλης, θά είναι δι
πλή, δηλαδή Μούβιτον διά τήν προβολήν τών ται
νιών καθ’ δλον τό μήκος τών οποίων είνε τυπωμέ- 
νον τό Σονόρ καί Βίταφον διά τάς ταινίας πού έ
χουν συγχρονισθή έπί πλακών. Έπίσης καί δι’ ειδι
κού μηχανήματος θά προβάλλωνται καί τίτλοι ελλη
νικοί είς τάς ξενογλώσσους ταινίας

Καί ούτω χάρις είς τόν άγαπητόν καί φιλοπρόο
δον κ. Κουβέλην όχι μόνον θά βλέπωμεν απλώς τάς 
κινήσεις τών «λατρεμμένων άστέρων» μας άλλά θά 
άκούωμεν εύχρινώς τήν φωιήν των, τούς ήχους 
κλπ. ατινα πιστώς άποδίδωνται.

Διά τήν έφετεινήν σαιζόν ή διεύθυνσις τοΰ ώς 
ά'νω κινηματογράφου μάς υπόσχεται τά καλλίτερα 
ηχητικά καί όμιλοϋντα φίλμ μεταξύ τών οποίων καί 
τά παγκοσμίου φήμης : «'Ο τρελλός τραγουδιστής» 
μέ τόν Τζόλσον, «'Ο Λευκός Γάμος» μέ τήν Μπίλυ 
Ντόβ, «'Η κιβωτός τοΰ Νώε» κ.ά'. Έπίσης καί «Οί 
άπάχηδες τών ’Αθηνών» τήν πριότην ηχητικήν) 
έλληνικήν γλώσσαν ταινίαν.

”0 κόσμος τών Πατρών μέ άληθινή χαρά θαυ
μάζει τόν νέον αυτόν κινηματογραφικόν θρίαμβον.

Ντΐνος ’Αν<5ρι©πουλβ{
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λογισμόν έκάστου τών ένδιαφερομένων υπουργείων 
μή δυναμένη νά ύπερβή τάς δραχμάς εκατό χιλιά
δας.

β') Δωρεαί καί κληροδοτήματα καί έκούσιαι ει
σφορά! τών δήμων ή κοινοτήτων, τών νομικών ή 
φυσικών προσώπων.

γ') Πρόσοδοι έκ τής μισθιύσεως, διαθέσεως κλπ. 
τών κινηματογραφικών συσκευών καί ταινιών τοΰ 
γραφείου ή τής παροχής τών υπηρεσιών αυτού.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιου δύναται νά συνάπτη 
δάνεια πρός έκπλήρωσιν τοΰ προορισμού του κατό
πιν άποφάσεως αυτού καί έγκρίσει τοΰ υπουργείου . 
τής|Παιδείας.

Μία συνομιλία ποΰ είχα τελευταίως μέ τόν διευ- 
τή; ':ί~- ελληνικής

ρείας «Ελλάς Φίλμ» κ I. . . μ „
νησε, τ’ ομολογώ, ιδιαίτερη εΰχαρίστησι.

Κι’ αυτό γιατί, κατά τήν διάρκεια τής συνομι
λίας μας αυτής, ό κ. Λοΰμος βρήκε τήν ευκαιρία 
νά μοΰ άναπτύξη όλες τις αντιλήψεις του γύρω άπό 
τις διάφορες μελλοντικές παραγωγές του, πού, τό 

_ -.—«υς επαναλαμβάνω, μ’ ενθουσίασαν.
'"ί Λέ σκοπεύω, φυσικά, ν’ ασχοληθώ έδώ μέ τις 

Παντε- ιδέες του αυτές, πράγμα δμως ποΰ θά τό θεωρούσα
। αναγκαίο. 'Οπωσδήποτε ίσιος τό κάνω αυτό σέ καμ· 
ι μιά κατοπινή κινηματογραφική μου μελέτη. Τώρα, 

ουντος , κινηματογρα- πάντως, θά μιλήσω γιά τή σπουδαιότερη αντίληψή 
σταθμόν προόδου εις του, τήν πιο χαρακτηριστική. «Θά προσπαθήσω», 

μοΰ έτόνισε, «νά μονιμοποιήσω τούς ηθοποιούς
’ μου. ’Έτσι φαντάζουμαι πώς ή δουλειά μου θά γί- 
■ νεται πολύ καλύτερα. Καί πραγματικά ό κ. Λοΰμος 
’ —πού, «εϊρήσθω έν παρόδω», διακρίνεται γιά τήν 

αισιοδοξία ποΰ τρέφει όσον αφόρα τό μέλλο τσΰ ελ
ληνικού κινηματογράφου—έχει πληρέστατα δίκηο.

Γιά φανταστήτε τί μπορεί νά γίνη δταν ένας 
παραγωγός σέ κάθε νέα του ταινία προσλαμβάνει 
καί νέους ήθοποιρύς!.... Είναι, ρωτώ, δυνατό νά 
κατατοπιστούνε ποτές οί εναλλασσόμενοι ηθοποιοί 
στή νοοτροπία τοΰ σκηνοθέτη τους; Φυσικά δχι. 
Κι’ έτσι εξηγείται ή ανομοιογένεια ποΰ παρατη
ρούμε συχνά στις ταινίες μας σχετικώς μέ τήν ΰπό- 
κρισι καί ή καθ’ ολοκληρίαν, έλλειψις κάθε κινημα
τογραφικής πείρας.

Δηλαδή μόλις ένας ήθοποίος συνηθίσει νά στέ
κεται μπροστά στή κινηματογραφική μηχανή, ΰπο- 
φερτί οπωσδήποτε, αμέσως καί άδικαιολογήτως πα
ραγκωνίζεται γιά νά τόν διαδεχθή άλλος, πού θά- 
ναι, φυσικά, άπειρος ακόμα. Κ’ έτσι τό...πείραμα έ- 
παναλαμβάνεται. ’Άραγε οί άλλοι παραγωγοί μος 
θά συμφωνήσουν μέ ττ λογική αυτή ιδέα τοΰ κ. 
Λούμου; Πολύ αμφιβάλλω. Πρόσφατο, άλλωστε, τό 
παράδειγμα ενός άπ’ αυτούς, πού σέ κάθε νέο του 
φίλμ χρησιμοποιεί κι’ δλο νέους πρωταγωνιστές.

Θά θυμούνται άκόμα οί άναγνώστες μου τή σφο
δρή πολεμική μου έναντίο τών φιλόδοξων έρασιτε- 
χνών. 'Η ιδέα αυτή, ευτυχώς, κέρδισε έδαφος κ’ έ
τσι τώρα βρίσκουμαι στήν έξαιρετικώς ευχάριστη 
θέσι νά διαπιστεύσω, πώς οί....όραματιστές αυτοί 
τών κινηματογραφικών παραδείσων τελείως άπε- 
κλείσθησαν. Αυτό είναι άσφαλώς, ένα σταθερό βή
μα προόδου, όσον άφορά τήν δημιουργία καλλιτε
χνικού κινηματογραφικού προσωπικού ποΰ θά όλο- 
κληρωθή τελείως δταν έπιτευχθή καί ή μονιμοποίη- 
σις τών ηθοποιών, αυτών τουλάχιστο πού κάτι έ
χουνε δημιουργήσει καί πού κάτι καλό υπόσχονται 
γιά τό μέλλο.

Λώρος Φαντάρος
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Ο Κ. FELIX ALVEN
ΤΗΣ BRITISH INTERNATIONAL PICTURES LTD

Ε! 1ST Α Θ Μ 1ST A I S
Διά τοΰ άτμοπλοίου «Egeo» άφίκετο είς τήνΙ 

πόλιν μας, τήν πρωίαν τής Μεγάλης Πέμπτης, προ
ερχόμενος έξ Αίγύπτου, ό Γενικός Γράμματεύς τής 
μεγάλης κινηματογραφικής εταιρίας British Inter
national Pictures κ. Felix Alven.

Ό κ. A Iven άναχωρήσας πρό μηνός περίπου 
έκ Λονδίνου έπεσκέφθη άλληλοδιαδόχως δλους τούς 
έν τή έγγύς ’Ανατολή πράκτορας τής εταιρείας, ής 
τυγχάτει Γεν. Γραμματεύς, ϊνα έκ τοΰ σύνεγγυς άν- 
τιληφθή τά τής κινηματογραφικής κινήσεως είς τάς 
χώρας ταύτας.

Δεδομένου δτι ή εταιρεία αύτη άντιπροσωπεύει 
τά 80 ο]ο τής ’Αγγλικής παραγωγής καί τά 40 ο]ο ) 
τής δλης ευρωπαϊκής τοιαύτης, παρά δέ τό δλιγο- 
χρόνιον τής σταδιοδρομίας της (μόλις τό 1928 ίδρύ- 
θη) τείνει, γοργφ τώ βήματι νά καταστή ή σπου- 
δαιοτέρα κινηματογραφική εταιρία τοΰ κόσμου (ίσως 
δέν θά ήτο παράτολμου νά έλέγομεν δτι κατέστη 
ήδη), έθεωρήσαμεν έπιβεβλημέι cv χάριν τοΰ κινη
ματογραφικού κάσμου τής χώρας μας, νά συναντή- 
σωμεν τούτον.

'Ο κ. Παπαστόφας, διευθυντής τής εταιρείας 
«Γ. Συνοδίνός καί Γ. Παπαστόφας», ήτις ώς γνω
στόν τυγχάνει άποκλεισιικός άντιπρόσωπος τής 
British International διά τήν Ελλάδα μάς παρου
σιάζει εΐς τόν κ. Felix Alven.

Ό κ. Alven μάς όμιλε ΐ περί τών νέων έγκατα- 
στάσεων τών έν ’Έλστρη στούντιο τής εταιρίας.

—Διά τών άρξαμένων άπό τοΰ παρελθόντος μη
νός έογασιών τά ηχητικά στούντιο έπεκτείνονται 
είς τρόπον ώστε 6 ταινίαι ηχητικά! νά «γυρίζωνται» 
συγχρόνως.

—Διατί, διακόπτομεν, μετά τό άριστούργημα 
«Έσκότωσα γιά τήν τιμή μου» δέν μάς παρουσιά
σατε κανέν άλλο έργον; ό κ. ’Άλβεν μειδιά.

— Ευθύς ώς ό όμιλών κινηματογράφος ήρξατο 
έπιβαλλ ίμενος, τό πρώτον μέλημα τής εταιρίας μας 
υπήρξε νά έγκαταστήση αμέσως ηχητικά στούντιο, 
πρώτη έξ δλων τών ευρωπαϊκών εταιριών. Θά ήδυ- 
νάμεθα βεβαίως νά παραγάγωμεν άμέσως σωρείαν 
συγχρονισμένων ταινιών καί νά τοοφοδοτήσωμεν 
τούς αντιπροσώπους μας καί δι’ αυτών τά θέατρα, 
άλλά βεβαίως δέν θά ήκουον αυτήν τήν στιγμήν τά 
κολακευτικά σας λόγια διά τήν ένταΰθα προβληθεϊ- 
σαν ταινίαν μας. Καί, διά νά άπαντήσω είς τήν έρώ- 
τησίν σας. Αί ταινίαι μ ις «γυρίζονται« μετά πάσης 
προσοχής καί έπιμελείας, πολλάκις δύο καί τρεις φο
ράς, ϊνα έπιτευχθή τό τέλειον είς συγχρονισμόν, 
άπόδοσιν φωνής, παίξιμον ηθοποιών καί τράβηγμα 
σκηνών.Τοΰτο βεβαίως άπαιτεϊ χρόνον μακρόν υπέρ 
τάς 6 εβδομάδας δι’ έκάστην ταινίαν. Συνέπεια τού
του τό νά μή παραδίδωνται σωρηδόν αί ταινίαι. Δέν

μάς ένδιαφέρουν τόσον τά έμπορικά κέρδη δσον μιά 
ταινία τοΰ οϊκ >υ μας προβαλλομένη, νά ίκανοποιή 
άπολύτως τό κοινόν. Διά τών νέων έγκαταστάσεων 
θά. κατορθωθή νά παραδίδεταιμέγαςάριθμόςταινιών.

— Ποία θά είνε ή παραγωγή σας, τής έρχομέ- 
νης σαιζόν ;

— ’Όχι δλιγωτέρα τών 25 ταινιών καί τών 30

«σόρτς». Διά νά χαρακτηρίσω τήν ποσότητα τής 
παραγωγής ταύτης άρκεΐ νά σάς άναφέρω δτι με
ταξύ αυτών περιλαμβάνονται 8 ύπερπαραγωγαί, 
τρεις του ’Άϊχμπεργ, δύο τοΰ Ντυπόν καί τρεις τοΰ 
Χίτσκοκ ου τήν δοκιμότητα γνωρίζετεάπό τό«Έσκό- 
τωσα γιά τήν τιμήν μου».'Όσον διά τόν Άϊχμπεργκ 
εϊδατε τήν δοκιμαστικήν προβολήν έν Άθήναις τής 
μιάς του ταινίας «Ερωτική Φλόγα», ώστε είνε περιτ
τόν νά σάς ομιλήσω. Διά τόν Ντυπόν, γνωρίζετε κα
νέν φίλμ του πού νά μή έθριάμβευσε παντού ;

”1σως είναι άναγκαΐον νά σάς εΐπω δτι δλαι σχε
δόν αί ταινίαι θά«γυρισθοΰν» καί είς γαλλικήν έκδο- 
σινκαίδτι τινές έξ αύτώνθά είναι μέ φυσικά χριόμα- 
τα.'Όλαι μας αί ταινίαιθάέχουν τούς ήχους έ.τ’αύτών 
καί έπί δίσκων. 'Η εταιρία μας ένα μόνον κύριον 
σκοπόν έχει’ τήν τελείαν έπικράτησιν τής άγγλικής 
παραγωγής καί πρός τοΰτο δέν φείδεται ούτε κό
πων ούτε υλικών μέσων. 'Όταν θά δήτε τήν υπερ
παραγωγήν μας 1930—1931, τότε θά δυνηθήτε νά 
κρίνετε τί άριστουργήματα εινε είς θέσιν νά παρα- 
γάγη ή εταιρία μας.

Εύρίσκομεν άρκετά τά έκ μέρους τοΰ κ. ’Άλβεν
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απο το A9SATJ» wrrr mj?

Ε ΠΙΙΤΗΗΪΙ1
Όνειρεύθην προχθές, δνειρον παράδοξον δπως 

τά περισσότερα τών άνθριοπίνοιν ενυπνίων. "Οτι ή 
δευτέοα παρουσία τήν οποίαν 9999 -σοφοί, προφή- . 

χται ή άγϋρται, κατά σειράν μάς ανήγγειλαν, προφα-1 
νώς βαρυνθεΐσα νά γίνεται τόσος λόγος δι' αύτήν, 
ηύδόκησε νά συντελεσθή. ι

Είχε δηλαδή έπιστή ή κρίσιμος στιγμή καθ’ ήν 
θά έζυγίζοντο αί άνθριόπιναι άμαρτίαι καί θά ά- 
πεφασίζετο ή τύχη τών αμαρτωλών.

Ό "Αγιος Πέτρος έκάθητο είς μίαν έδραν κα- 
μωμένην άπό ανθρώπινα κρανία.

- Οί αμαρτωλοί θά προσέλθουν κατ’ αλφαβητι
κήν σειράν, είπε θωπευων τήν λευκοτέραι- περιστε
ράς γενειάδα του.

—"Ας προσέλθουν λοιπόν οί «αστέρες».
Μιά σειρά διαφανών πλασμάτων, ωσάν τά φαν

τάσματα τής οθόνης έσταμάτησε πρό τής έδρας τοΰ 
κριτοΰ.

—Φραντζέσκα Μπερτίνι!
Επί τ ο άκούσματι αύτώ, βαθεΐα συγκίνησις ε

πικράτησε μεταξύ τών διαφανών σκιών.
—Μή διαμαρτύρεσθε, είπεν δ άγιος Πέτρ >ς. 

Ή πάλαι ποτέ γόησσα έχει δικαιιόματα άρχαιότητος 
χάρις είς τά όποια θά προηγηθή.

Καί ή σκιά τής Μπερτίνι, έπλησίασεν άκκιζομένη.
—Κατηγορεΐσθε διά 99 δολοφονίας, ήκούσθη 

άδυστόπητος ή φωνή τοΰ κριτοΰ.
—Διαμαρτύρομαι σεπτέ μου κριτά, παρεπονέθη 

ή ψυχή τής Μπερτίνι. Ουδέποτε έσκότωσα είς την 
ζωήν μου. Ούτε καί κανείς έσκοτώθη έξ αιτίας μου 
παρά μόνον εις τά ψέμματα, παίζοντας δηλαδή στόν 
....κινηματογράφον.

—Δέν πρόκειται περί αύτοΰ. Εννενήκοντα εννέα 
ψυχαί νεκρών συγγραφέων τών < πο ών τά έργα άνέ- 
ζησεν άλληλοδιαδόχως ή σκιά σου, έστέναξαν διότι 
έδολοφόνησες τά άριστουργήματά των άνοικτειρμό- 
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λεχθέντα καί όνειρευόμεθα άπό τοΰδε τήν προσεχή 
σαιζόν πολύ καλλιτέραν τής πενιχρότατης έφετεινής 
ήτις, δόξα τώ Θεώ, λήγει έπί τέλους, καί παρέχομεν 
είς τούς άναγνιόστας μας τά παρήγορα όντως διά 
τήν προσεχή κινηματογραφικήν μας κίνησιν λόγια 
τοΰ κ. "Αλβεν, δν άποχαιρετοΰμεν συγχαίροντες τό
σον αυτόν δσον καί τόν κ. Παπαστόφαν εις τάς ένερ- 
γείας τοΰ όποιου.οφείλεται ή πολυετής άνάληψις 
διά τήν Ελλάδα τής αποκλειστικής άντιπροσωπείας 
τοΰ ώς άνω σοβιρωτάτου Οϊκου, ύπό τής εταιρίας 
«ΧαΤ—ΦΙΛΜ» Γ. Σννοδινός καί Γ. Παπαστόφας.

Τό Μ. Σάββατον τό άπόγευμα ό κ. "Αλβεν άνε- 
χώρησε διά τοΰ ιταλικού τής γραμμής «Tevere» διά 
Κωνσταντινούπολιν. Έκεϊθεν είς Βουκουρέστιον, 
Βιέννην, Ζυρίχην καί μέση) Παρισίων, θά έπιστρέψη 
είς Λονδϊνον.

νως Καταδικάζεσαι λοιπόν είς τό νά βλέπης μέχρι 
τέλους τής κρίσεως τών αμαρτωλών ολοκλήρου τής 
ανθρωπότητας άπό γενέσεως κόσμου, συνομίληκόν 
σου πρωταγωνίστριαν τοΰ Ελληνικού κινηματογρά
φου είς τήν οθόνην ι ής φαντασίας σου....

Καί ή Μπερτίνι άντιπαρήλθε τήν έδραν ιού 
κριτοΰ.

Έτεραι 999.000 άστέρα·ν παρήλασαν πρό τοΰ 
'Αγίου Πέτρου διά νά κριθοΰν μέ τήν σειρ ίν των. 
(Μεταξύ τών οποίων αί 900 000 ήσαν ελληνικής 
καταγωγής).

Κάποτε έφθ ισε καί ή σειρά τής «κριτικής».
Καί εδώ φυσικά, ή φυλή μας είχε τά πρωτεία. 

’Επί άριθμοΰ δηλαδή 100 εκατομμυρίων Ελλήνων 
περίπου, εί; δσους ή ίστ ρία καί αί στατιστικοί τών 
φεμινιστικών μας συνδέσμων αναβιβάζουν τάς ελλη
νικός ψυχάς πού έζησαν άπό γενέσεως κόσμου είς 
τήν γήν, ένα ποσοστόν 25 έπί τοϊς εκατόν, ήσαν 
«κριτικοί». Κατά τό πλεϊστον αύτοχειροτόνητοι, φυ
σικά. Τοΰ Θεάτρου, τών γραμμάτων, καί πασών 
τών τεχνών. Αλλά τό μεγαλείτερον .μέρος αυτών 
ήσχολήθη μέ τήν.,.έπίκρισιν τών όμοιων του.

Κίποτε έφθασε καί ή σειρά μας. 'Ο "Αγιος Πέ
τρος άβρότατος, μ' έκάλεσε προότην μεταξύ τών έν- 
τοπίων κριτικών τοΰ κινηματογράφου, ώς άντιπρό- 
σωπον τοΰ άσθενοΰς φύλου. Τόν ηύχαρίστησα διά 
τήν φιλοφρόνησιν καί, μέ όχι αδικαιολόγητον ανη
συχίαν έπερίμενα νά μοΰ καταμαρτυρήσω τά κριτικά 
μου αμαρτήματα καί νά έκδιόση τήν έτυμηγορίαν 
του. Αλλ’ ώ τοΰ θαύματος ! 'Ο σεπτός κριτής έγεί- 
ρεται τής θέσειός του, ένώ ή άσπιλος γενειάς του 
κυματίζει πρός τό μέρος μου.

:— "Εκρινες είς τήν ζωήν σου δέκα τρεις χιλιά
δας τριακόσια τριάκοντα τρία ελληνικά φίλμ. Ύπε- 
ρέβης δηλαδή καί τόν Ιώβ άκόμη είς τήν υπομο
νήν του. Εύγε σου ! Πήγαινε νά τόν σιναντήσης είς 
τήν χλοερωτέραν γωνίαν τοΰ Παραδείσου.

Καί έξεκίνησα πρός τά εκεί. Φαίνεται δμως δτι 
ό "Υψιστος διεφώνει μέ τήν έτυμηγορίαν τοΰ 'Α
γίου Πέτρου, γιατί ένας κεραυνός πού μέ έξύπνησε 
διέκοψε τήν πορείαν μου πρός τήν Εδέμ. .

"Ιρις Σκαραβαίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
'Η κινηματογραφική έφημερίς τοΰ Βερολίνου 

[.iclit-Bild-Buhne γράφει δτι ή εταιρία παραγωγής 
Γουώρνερ ήγόρασε άντί12500000 δολλαρίων άπαντα 
τά δικαιώματα τής χρησιμοποιήσεως τής μέθοδοι- 
έγγραφής έπί φωνογραφικών πλακών τών εταιρειών 
Brunswick, Balke καί Collender Co.

’Επίσης ή Ιδία έφημερίς άναφέρει δτι ή έταιρία 
Γουώρνερ Μπρόδερς, έπεράτωσε τάς διαπραγμα
τεύσεις μετά τοΰ γερμανικού τράστ Kuchenmeister 
—Tobis, τοΰ οποίου ήγόρασε τά 52 ο]ο τών μετο
χών του. Έκ τών υπολοίπων μετοχών τά 12 ο]ο 
λέγεται δτι θά άγοράση ή έταιρία Παραμάουντ.

ι ται κυρίως τό ένδιαφέρον τής ταινίας.
I Ώς μίμος τοΰ Σαρλώ, ό κ. Σπαθόπουλος δέν είναι κα
κός. Τόν άντιγράφει μέ άρκετήν προσοχήν καί λεπτολο- 
γίαν. Του λείπουν δμως δύο μέγιστα προσόντα τοΰ βασι- 
λέως τοΰ γέλωτος. Τό γοργόν τής κινήσεως καί ή έκφρα- 
στικότης τής φυσιογνωμίας. Τό πρώτον, φυσικά, άποκτά- 
ται σύν τώ χρόνιο. Τό δεύτερον δμιος ; 'Ίσως, ύπό καλλι- 
τέραν διεύθυνσιν», ό κ. Σπαθόπουλος κατώρθωνε νά έκ- 
φράση περισσότερον τά συναισθήματα ποΰ υποτίθεται δτι 
δοκιμάζει έκάστοτε. Ό σημερινός σκηνοθέτης του κ. Με- 
ταξάς, έμφανιζόμενος ύπό διπλήν ιδιότητα, ώς επόμενον, 
άδυνατεϊ νά διαμοιράση τάς προσπάθειας του. Έξ ού καί 
δέν μάς Ικανοποιεί διόλου μέ τήν «διεύθυνσιν» του. Ώς 
ερμηνευτής, δέν είναι κακός είς τόν ρόλον του. "Ισιος, 
έάν δέν είχεν άναγκαστικώς τήν προσοχήν προσηλωμένην 
είς τούς πλαισιοΰντας αύτόν καλλιτέχνας, νά έξέφραζεν 
άκόμη περισσότερα. Ώς σκηνοθέτης, δ κ. Μεταξάς δέν 
μάς ικανοποιεί λόγιο τοΰ δτι ή άνάπτυξις τής ύποθέσεως 
τοΰ φίλμ, σκοντάπτει ώς έκ τής έλλείψεως συνοχής κατά 
τήν διαδοχήν ώρισμένων εικόνων, ιδίως είς τήν άρχήν τοΰ 
έργου. Τούτο πιθανόν νά οφείλεται είς άδεξιότητα τοΰ ά- 
πασχοληθέντος μέ τό ντεκουπάζ τών σκηνών.

Ή πρωταγωνίστρια Δίς Μηχανιώτου, έχει ώραϊο κε
φάλι καί πολύ καλό παράστημα. Τά χαρίσματά της αύτά 
δμως, δυστυχώς δέν έμψυχοΰνται άπό κάποιον παλμόν 
ζωής καί τήν άπαιτουμένην έκφρασιν. Είναι μάλλον ψυχρά 
καί δέν έχει έναλλαγάς είς τήν έκφρασιν τής φυσιογνωμίας, 
δταν τό ά.ταιτοΰν ψυχολογικοί λόγοι.

Τό σενάριο τοΰ κ. Όρέστη Λάσκου, άντιπροσωπεύει 
μίαν κωμωδίαν τής τεχνοτροπίας τοΰ Σαρλώ. Ανάμεσα 
δηλαδή στις κλασικές άρλοΰμπες τοΰ βασιλέως τοΰ γέλω
τος τάς οποίας απομιμείται, ύπάρχουν στοιχεία συμβολι- 
κώτατα, γεμάτα άπό φιλοσοφικήν έννοιαν. "Ισως, έάν ό κ. 
Λάσκος έπραγματοποίει αύτοπροσώπως τήν έμπνευσίν του, 
τοΰτο ν’ άπ^βαινε πρός μεγίστην ώφέλειαν τής ταινίας.

Ή φωτογραφία τοΰ κ. Μεραβίδη κακοφωτισμένη, καί 
κάπως σκληρά ένίοτε. Έν τούτοις, δέν τής λείπουν ώραΐαι 
εικόνες, ώσάν τόν θάνατον τής ήρωΐδος στή βεράντα μέ 
τό ώραϊο φόντο τοΰ κήπου, τό έρημοκκλησάκι τοΰ Χαλαν- 
δριοΰ καί τήν άνοδον τοΰ ήρωος στό λόφο, κατά τό φι
νάλε τής ταινίας.

Τό συμπέρασμα δηλαδή είναι, δτι ή κωμφδία αΰτη, ώς 
έκ τοΰ δτι άποτελεϊ καινούργιο φρούτο, ούτως είπεϊν, διά 
τό έλληνικόν κοινόν, προώρισται νά γνωρίση έμπορικώτα- 
τον στάδιον, ιδία δέ είς τήν έπαρχίαν, πράγμα δμως ποΰ 
θά ήτο αμφίβολον διά μίαν παρεμφερή διάδοχόν της, έάν 
ένεφανίζετο έφάμιλλος τής ύπό κρίσιν είς τό κεφάλαιον 
τής ρεζί της καί τής τεχνικής. "Ιρις Σκαραβαίου

ΤΑ ΓΑΛΑΖΙΑ ΚΕΡΙΑ
Ταινία έλληνική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΣΠΛΕΝΤΙΤ

Από τόν κ. Κουνελάκην έπεριμέναμεν δλοι μεγάλα 
πράγματα. Άναγνωρίζομεν οτι δέν διεψεύσθημεν. Άπό 
τής πρώτης είκόνος τοΰ φίλμ, αναλαμβανόμενα ότι κά
ποιο χέρι καλλιτέχνου ρυθμίζει τήν κίνησιν τών ηθοποι
ών, καί δτι ό καλλιτέχνης οΰτος κάμνει τό παν διά νά τούς 
άποσπάση τό μάξιμουμ τής δυνατής καλλιτεχνικής άποδό- 
σεως. Δεύτερον οημεΐον έξ ού άποφσίνεται καθαρά ή ά- 
νάμιξις τοΰ δακτύλου τοΰ κ. Κουνελάκη, είναι τό εξαιρε
τικά περιποιημένον τών εσωτερικών, ασχέτως έάν σφάλ
ματα τής τεχνικής πλευράς τοΰ φίλμ, ζημιοΰν καταφόρως 
τά «εσωτερικά» αυτά. Άλλ’ έπί τοΰ σημείου τούτου, θά 
έπανέλθωμεν κατωτέρω. Εκείνο δμως πού παραμένει ανε
ξήγηταν δι’ ημάς, εΐνε τό κουραστικόν καί άνιαρώτατον 
τρενάρισμα τών σκηνών. Οΰτω, ή πλοκή τοϋ έργου καρκι
νοβατεί μέχρι τής 5ης πράξεως, διά νά λάβη, έπί τέλους, 
τήν πρός τήν λύτιν άγουσαν, μόλις εις τήν έκτην. Διατί 
άρα γε;

Τό σενάριο, έχει ληφθεϊ άπό τό μυθιστόρημα τοΰ κ. 
Σπ. Ποταμιάνου «Τό αγκάθι», τό όποιον είναι ώραΐον 
καί, άρκετά πρωτότυπον. Ζημιοΰται μόνον ώς έκ τής βρα
δύτητας τής έκτυλίξεως τών γεγονότων δΓ ήν ώμιλήσαμεν 
άνωτέρω.Ή έκλογή τών ερμηνευτών, δέν είναι δυστυχώς ιδεώ
δης. Καλλίτεροι πάντων έστάθησαν οί κ.κ. Άθ. Μαρΐκος, 
Μερόπη Ροζάν, είς τόν ρόλον τής Άγγλίδος παιδαγωγού, 
Α. Μουστάκα είς τόν ρόλον τής καλογρηάς καί κατόπιν, ό 
κ. Οικονόμου, τόν όποιον άδικεΐ τεραστίως ή έμφάνισί; 
του. Παίζει μέν καλά καί άπλά. Δέν λησμονεί δμως μερι- 
κάς «μπουφονερί» τοΰ θεάτρου, άπό έκείνας ποΰ άρέσουν 
είς τούς θεατάς τοΰ υπερώου, κάτι άτοπα γέλοια καί κινή
σεις άσυμβιβάστους μέ τόν ρόλον τοΰ κοσμοπολίτου. Πα
ραλληλίας δμως, ό κ. Οικονόμου, έχει ένα μέγιστον προ-1 
σόν τό όποιον έχομεν ύποχρέωσιν νά τοΰ άναγνωρίσωμεν. 
Είναι τέλειος γνώστης τής «κινήσεως» τοΰ ηθοποιού τής 
οθόνης. Είνε μετρημένος, άργός, χωρίς διόλου σπασμωδι- 
κότητας. Αί χειρονομίαι καί οί υπερβολικοί γέλωτες διά I 
τούς όποιους ώμίλησα προηγουμένως, παρατηροΰνται ε’ίς | 
τινας κωμικάς μόνον σκηνάς, δπου όμολογουμένως δμως, 
τό παραξυλώνει. Ή κ. Ρίτα Μυράτ, είναι βεβαίως καλλί
τερη άπό τό «Λαγιαρνί». Δέν μάς λέγει δμως καί πολλά 
πράγματα τήν φοράν αυτήν. “Οταν δ καλλιτέχνης δέν έχει 
έκεϊνο ποΰ οί Γάλλοι ονομάζουν «λέ φέ σακρέ» είναι έξαι- 
ρετικά δύσκολον νά τοΰ έμφυσήση δ «διευθυντής» του τήν 
δημιουργικότητα. ιΉ φωτογροφία τοΰ κ. Τζανετή είνε έξαιρετικά καλό- | 
παρμένη, περιλαμβάνει δέ ταμπλώ εκτάκτως ώραϊα καί 
καθαρώτατα. Οί φωτισμοί δμως ένίων σκηνών είναι πλημ- 
μελέστατοι, ένίοτε δέ ό θεατής τυφλώνεται άπό τήν άντα- 
νάκλασιν τοΰ κατόπτρου τήν σχηματιζομένην έπί τής ται
νίας. Αί τεχνικαί αύται μειονεξίαι τοΰ φίλμ. συνετέλεσαν 
είς τήν καταστροφήν έξαιρετικά περιποιημένων «έσωτε- 
ρικών».Τό συμπέρασμά μας είνε, οτι τά «Γαλάζια Κεριά» ζη- 
μιοΰνται άπό τό τρενάρισμα τών σκηνών των, καί τήν με
τριότητα τής πρωταγωνίστριας, άλλ’ έπιπλέουν χάρις είς 
τήν περιποιημένην ρεζί των καί τήν άριστοτεχνικήν των 
φωτογραφίαν. ’Ίρις Σκαραβαίου

Ο ΠΑΛΗΑΤΣΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Ταινία έλληνική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ»

Είς αύτήν τήν ταινίαν κάμνει τήν πρώτην έπίσημον 
έμφάνισίν του ό “Ελ.λην μιμητής τοΰ Σαρλό» κ. Κίμων 
Σπαθόπουλος, περί τό πρόσωπον τοΰ όποιου καί στρέφε

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
II ό ρ τ-Σ ά ϊ δ (13-4-930). Κατά τήν εβδομάδα 

ταΰτην είς τούς κινηματογράφου; τής πόλεώς μας 
προεβλήθησαν τά έξης έργα:

Κ ι ν η μ. Ε λ δ ο ρ ά δ ο. Προεβλήθησαν 
μέ σχετικήν έπιτυχίαν τά έργα «'Ο ιπποκόμος» μέ 
τόν Ρίν Τιν-ΤΙν καί τό «S.O.S.» μέ τήν Τζίνα Μα- 
νέ, Αντρέ Νόξ καί’Άλφονς Φρΰλαντ.

Κ ι ν η μ. Empire. Προεβλήθησαν αί ται- 
νίαι «"Ερωτες ηθοποιών» μέ τήν Πόλα Νέγκρι καί 
«Νύχτα γάμου» μέ τήν Νταμιτά.

Κινημ. Μ a j e s ti c. Προεβλήθησαν μέ μι 
κράν επιτυχίαν τό έργον «'Ο πειρατής» μέ τόν Κόλ- 
μαν καί ή δίπρακτος κιομωδία «Ό Αουΐ καί οί πει- 
ραταί». "Ιωάννης Στυλιανός
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Οί Κωνσταντινουπολΐται είχαν τήν ευτυχίαν νά 
γνωρίσουν έκτου πλησίον τήν διάσημον έταϊρον τής 
«Κομεντί Φρανσαίζ» Δα Μαρί Μπέλ, τήν οποίαν
προσφάτως άκόμη έθαύμασαν άπό τής οθόνης είς μού έδόθη ή ευκαιρία νά τούς γνωρίσω έπίσης έκ 
τήν ταινίαν «Ή νύκτα είναι δική μας», προβληθεί- τού σύνεγγυς, έξηκολούθησεν ή έκλεκτή καλλιτέχνις. 
σαν είς το «Σινέ Άλάμπρα» τής πόλεώς μας. Ση- Πάντως, έλπίζω δτι ή ευτυχής αύτή ευκαιρία δέν 
μειωτέον δέ, δτι ή προβολή τοΰ φίλμ τούτου, έπα- θά βραδύνη νά παρουσιασθή, τοσούτιρ μάλλον, 
νελήφθη πρός τιμήν τής έκλεκτής πρωταγωνίστριας καθόσον άποτελεΐ μίαν τών ζωηροτέρων επιθυμιών
του ά'μα τή άφίξει της ένταΰθα, προβαλλομένη άκό
μη καθ’ ήν στιγμήν γράφεται ή παρούσα άνταπό- 
κρισις, διά τρίτην φοράν.

Ή πρώτη έπί σκηνής έμφάνισίς τής Λος Μαρί 
Μπέλ, ύπήρξεν είς θρίαμβος τέχνης καί ώμορφιάς, 
δοθέντος δτι ή μεγάλη Γαλλίς ηθοποιός, εΐνε άπεί- 
ρως ώραιοτέρα είς τήν πραγματικότητα άφ’ δτι τήν 
έγνωρίσαμεν έπί τής οθόνης.

Είς τό πρώτον διάλειμμα τού έ'ργου <Λ’ δμ ντέ 
ζουά», δ διευθυντής τοΰ «Γαλλικοί (θεάτρου» κ. 
’Λρντίτι μετά τού γνωστού ιμπρεσάριου Ίωάννου 
Μπερτράν παρουσίασαν είς τήν έκλεκτήν κομεντιέν 
τούς άντιπροσώπους τού Τύπου. 'Η θελκτική Μαρί 
Μπέλ, εύρισκε νά είπή είς δλους ένα καλό λόγο, 
καί αύτό, μέ περισσήν χάριν.

Ή ωραιότης της, ή συναρπαστική ομιλία της, 
καί ή ευστροφία τού πνεύματός της, έγοήτευσαν 
τούς παρόντας είς τοιοΰτον σημεΐον, ώστε νά μή 
όμιλεΐ κανείς των διά νά μή παύση νά τήν θαυμάζη.

Τής συνεστήθην ώς άνταποκριτής τού άρχαιο- 
τέρου καί μοναδικού κινηματογραφικού περιοδικού 
τής Ελλάδος, ζητήσας παρ’ αύτής συνέντευξιν χά
ριν τών Ελλήνων θαυμαστών της, παρακαλέσας τήν 
Δα Μπέλ, νά μού τήν δώση κεχωρισμένως, δοθέν- 
τος δτι έπλαισιοΰτο ύπό είκοσάδος συναδέλφων.

Μέ παρεκάλεσε τότε, νά έπανέλθω είς τά παρα
σκήνια είς τήν δευτέραν πράξιν τοΰ έ'ργου, καθ’ ήν 
έκείνη δέν έλάμβανε μέρος.

Πράγματι έπήγα. Τής ώμίλησα διά τόν θρίαμ- 
κον δν κατήγαγε προσφάτως ή ταινία της «Ή νύ
κτα είναι δική μας» είς τάς Άθήνατ, μεταφράσας 
μάλιστα είς αύτήν καί τήν κριτικήν τής έκλεκτής 
συναδέλφου Δος ’Ίριδος Σκαραβαίου τήν δημοσι- 
ευθεϊσαν είς τόν «Κινημ. ’Αστέρα» έν σχέσει μέ τό 
πρώτον ομιλούν φίλμ της.

Είς άπάντησιν, ή δίς Μαρί Μπέλ, μέ ηύχαρί- 
στησε θερμότατα έκφράσασα τήν συγκίνησιν τήν 
οποίαν τής προξενεί ή άπροσδόκητος μακρυνή γνω
ριμία τών άγνωστων φίλων τής 'Ελλάδος, ποΰ τήν 
περιβάλλουν μέ τήν συμπάθειάν των τήν οποίαν 
καί τούς άνταποδίδει. Μέ παρεκάλεσε προσθέτως 

νά τούς διαβιβάσω τάς ευχαριστίας της καί τούς 
θερμούς χαιρετισμούς της.

— Λυπούμαι πολύ διότι έπί τού παρόντος δέν 

μου.
Είς έρώτησίν μου άν έμεινε ευχαριστημένη άπό 

τήν περιοδείαν της, μοΰ άπήντησεν δτι ουδέποτε έ-
περίμενε νά άξιωθή τοιούτου μεγάλου θριάμβου, 
ωσάν αύτόν πού έγνώρισε παντού κατά τήν έφετει- 
νή περιοδείαν της, καί δτι αί έκδηλώσεις συμπά
θειας πού τής έγένοντο τήν συνεκίνησαν βαθύτατα.

— Πώς σάς έφάνη ή ’Άγκυρα;
— Πολύ ωραία. Εϊμεθα δλοι κατενθουσιασμέ- 

νοι άπό τήν μεγάλην υποδοχήν ποΰ μάς έγένετο. 
Πρό πάντων δέ, διότι έπαίξαμεν είς τό νεόδμητον 
θέατρον τής «Τουρκικής Εστίας», τοΰ οποίου τάς 
παραστάσεις εγκαινιάσει' ό θίασός μας, χάρις είς 
μίαν ευτυχή σύμπτωσιν. Έδοόσαμεν τέσσαρας έν 
δλφ παραστάσεις τάς οποίας παρηκολούθησεν ή έ 
κλεκτοτέρα μερίς τής κοινωνίας τής πρωτευούσης 
καί είς άς παρέστη δ Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, 
δ Πρωθυπουργός, άνιύτεροι κρατικοί λειτουργοί καί 
δλόκληρον τό Διπλωματικόν Σώμα, μέ έπί κεφαλής 
τόν πρεσβευτήν τής Γαλλίας.

Είς άπάντησιν έρωτήσεώς μου άν προύτίθεται 
νά έξακολουθήση παίζουσα είς τόν κινηματογράφον, 
ή Δίς Μαρί Μπέλ, μοΰ ειπεν, δτι ύπεραγαπα τήν 
τέχνην τών όμιλουσών σκιών, και δτι μόλις έπιστρέ- 
■ψη έκ τής παρούσης περιοδείας της, θά «γυρίση» 
μίαν νέαν ταινίαν, εΐτα δέ, θά ένεργήση περιοδείαν 
έν ’Αμερική.

Εν τφ μεταξύ ή δευτέρα πράξις τοΰ έ'ργου έ- 
πλησίαζεν είς τό τέλος της. Έζήτησα είς τήν καλλι- 
τέχνιδα μίαν άναμνηστικήν φωτονραφίαν τη:. Ή 
δίς Μπέλ μέ έτίμησε προθύμως μέ αύτήν, προσθέ 
σασα δτι πρόκειται περί άνεκδότου ’.φωτογραφίας 
της ληφθείσης έν Αίγύπτφ, κατά τήν πρόσφατον 
έκεϊ περιοδείαν της, όπόθεν καί μάς ήλθεν είς 
Κωνστανταντινούπολιν.

Τήν ηύχαρίστησα καί άπήλθον, άποκομίζων τάς 
καλλιτέρας εντυπώσεις τόσον άπό τό πρόσωπον τής 
δος Μαρί Μπελ, δσον καί τού έκλεκτοΰ παρτναίρ 
της π. Σάρλ Μπουαγιέ, ποΰ είναι εις μεγάλος καλ
λιτέχνης, είς τόν όποιον οί κριτικοί τοΰ τύπου κα
θημερινώς άφιερούν ένθουσιώδη άρθρα.

Φ. Νανζόγλβυ

Μεταξύ τών πεδίων τής οικονομικής δράσεως 
τά όποια έλαβόν τεραστίαν έ'κτασιν κατά τήν πα
ρούσαν περίοδον, έξέχουσαν θέσιν κατέχει ή βιομη
χανία τοΰ κινηματογράφου. Γεννηθεΐσα κατά τάς άρ- 
χάς τοΰ παρόντος αίώνος έν Βορείφ ’Αμερική, συν- 
εκεντριόθη ταί έξειλίχθη κατά τρόπον άξιοθαύμα- 
στον. Κατέχει σήμερον τήν τετάρτην θέσιν μεταξύ 
τών μεγάλων της βιομηχανιών καίπαρέχει τά 85 ο]ο 
τών καθ’ ά'παντα τόν κόσμον προβαλλομένων ται
νιών.

Τά έν αύτή έπενδεδυμένα κεφάλαια ανέρχονται 
είς 2 1 ]2 δισεκατομμύρια δολλάρια, τά δέ ύπ’ αύτής 
άπασχολούμενα πρόσωπα άνέρχονται είς 350 000.

Σήμερον ή βιομηχανία τοΰ κινηματογράφου εύ- 
ρίσκεται είς έ'να σημεΐον πολύ χαρακτηριστικόν τής 
έξελίξεώς της.

Διατρέχει μίαν μεταβατικήν περίοδον έκ τής ά
φωνου ταινίας είς τήν ηχούσαν καί δμιλοΰσαν, πράγ
μα τό όποιον έπέφερεν άναστάτωσιν τόσον τεχνικήν 
δσον καί οικονομικήν. 'Υπολογίζουν, δτι ή άναστά- 
τωσις αΰτη έκόστισε διά τήν περίοδον 1920—28 
πλέον τοΰ 1]2 δισεκατομμυρίου δολλαρίιον. Έν 
'Πν. Πολιτείαις ή προβολή τών όμιλουσών ταινιών 
άπέκτησε ταχέως δημοτικότητα. ’Άλλως δέν δύναται 
νά έξηγηθή ή κατά τό 1929 τεραστία αύξησις τών 
κερδών τών πέντε μεγάλων άμερικανικών κινηματο
γραφικών εταιρειών: Paramount, Warner, Metro, 
Fox καί Radio-Keith, άτινα άπό 26 εκατομμύρια 
δολλάρια κατά τό 1928, άνήλθον είς 55 εκατομμύ
ρια δολλάρια κατά τό 1929.

Δέν εΐνε μόνον ή παραγωγή ταινιών ήτις έξει
λίχθη τόσον θαυμασίως έν Β. ’Αμερική. Καί ή έκ- 
μετάλλευσις τής προβολής τών ταινιών στηρίζεται 
έπί μιάς εύρυτάτης δργανώσέώς 'Υπολογίζουν δτι 
έν Ήνωμέναις Πολιτείαις, είς 1000 κατοίκους άνα-
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ΛΙΛΗ ΝΤΑΜΙΤΑ

Ή συμπαθέστατη 
γνώριμή μας καλλι- 
τέχνις άστήρ τής 
Φόξ Φίλμ τής οποίας 
έργα θά προβλη
θούν προσεχώς άπό 

τής ’Αθηναϊκής 
οθόνης

λογοΰν 53 καθίσματα κινηματογράφου, ένφ διά τήν 
Εύρώπην ή αναλογία άναβιβάζεται είς μόνον 20. 
Μεγάλην σημασίαν έχει καί ή σχετική διαφήμησις, 
δι’ ήν διατίθεται ένας προϋπολογισμός 100 έκατομ. 
δολλαρίων έτησίως.

Μεταφέρομεν ένταΰθα τινά τών σπουδαιοτέρων · 
σημείων σχετικού άρθρου δημοσιευθέντος είς τό πε
ριοδικόν «The Index» τής Νέας 'Υόρκης.

To «Index» παρατηρεί δτι άλλο χαρακτηριστι
κόν τής έξελίξεώς τής κινηματογραφικής βιομηχανί
ας, εΐνε, έκτος τής τάσεως συγχρονισμού τών ταινιών 
καί τής προβολής έγχρωμων τοιούτων καί ή τάσις 
τής βιομηχανίας ταύτης πρός συγκέντρωσιν καί δη- 
μιουργ αν ισχυρών οργανισμών, ικανών δπως άντα- 
ποκριθοΰν, διά τής αύξήσεως τών οικονομικών μέ
σων είς τάς μεγάλας δαπάνας τάς οποίας αί έπιτε- 
λεσθεΐσαι μεταβολαί άπαιτοϋν εις τάς μέχρι τοΰ5ε 
έγκαταστάσεις.

'Η τεχνική δργάνωσις άκολουθεΐται άπό μίαν 
έμπορικήν τοιαύτην.

Πρός εύκολωτέραν τοποθέτησιν τών ταινιών καί 
δπως άποφύγουν τούς μεσάζοντας, οϊτινες βαρύ
νουν μεγάλως τήν τιμήν πωλήσεως, αί παραγωγικοί 
έταιρεΐαι διαθέτουν πολυαρίθμους αίθούσας προ
βολής.

Οΰτω ή Paramount έκμεταλλεύεται άπ’ εύθείας 
πλέον τών 700 κινηματογράφων είς τάς 'Ηνωμένας 
Πολιτείας. Τά άποτελέσματα δικαιολογούν πλήρως 
τήν τοιαύτην πολιτικήν, τών κερδών τής εταιρείας 
αύξηθέντων σοβαρώς.

Τό πράγμα έχει τοσούτφ μάλλον σημασίαν, καθ’ 
δσον ή αύξησις τών κερδών έπραγματοποιήθη, καθ’ 
ήν περίοδον πολλοί άλλοι παραγωγικοί κλάδοι δέν 
εΐχον αίσθανθή βαθέως τόν αντίκτυπον τής χρημα
τιστηριακής κρίσεως.

Πράγματι άί βιομηχανίαι ειδών πολυτελείας 
ύπέφερον σοβαρώς έκ τής γενικής στασιμότητας, 
ήτις ήκολούθησε τήν θύελλαν τοΰ Wall Street. 
Φαίνεται δμως, δτι πρέπει νά έξαιρεθή ή κινηματο
γραφική βιομηχανία, ήτις εντούτοις δέν δύναται ού- 
δόλως νά χαρακτηρισθή <»ς βιομηχανία πρώτης 
άνάγκης. Μ’ δλα ταΰτα παρετηρήθη, δτι αί εισπρά
ξεις τών κινηματογράφων' κατά τήν διάρκειαν τών 
εορτών τών Χριστουγέννων καί τού Ν. έτους ύπερέ- 
βησαν πάσας τάς μέχρι τοΰδε έπιτευχθείσας.

Παρά τήν μεγάλην σπουδαιότητα καί έ'κτασιν 
τής έσωτερικής άγοράς, ή άνάγκη τής έξαγωγής ται
νιών διά τάς εταιρείας παραγωγής εΐνε έπιτακτική.

'Η κατάκτησις ξένων αγορών, διά τής τελειοποι- 
ήσεως τής εμπορικής δργανώσεως καί τής άφειδούς 
διαφημήσεως, εΐνε μία τών σπουδαιοτέρων άπασχο- 
λήσεων τών διευθυνόντων τάς έταιρείας.

Αί στατιστικοί έξαγωγής δεικνύουν, άπό τού 
1926, μίαν τάσιν χαλαρώσεως, άλλά κατά τό 1929
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μία αισθητή βελτίωσις παρατηρεΐται, δπως φαίνε
ται από τούς κατωτέρω αριθμούς :

Έξαγωγαί ταινιών
’Έτη είς πόδας (0,3048 μ.)
1922 153.800.000
19ζ3 146.925.000
1924 178.44S.000
1925 235.685.000
1926 220.627.000
1927 231.995.000
1928 222.121.000
1929 272.110.000
Ή παρατηρηθεΐσα χαλάρωσις κατά τήν περίο

δον 1925—28 οφείλεται εις τό γεγονός διι είς πολ
λά ευρωπαϊκά κράτη παρετηρήθη κατά τήν αυτήν 
περίοδον μία σημαντική έξέλιξις τών εθνικών κινη
ματογραφικών εταιρειών καί είς τούς υψηλούς προ
στατευτικούς δασμούς ( Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, 
Αυστρία, Ουγγαρία, ’Ιταλία).

'Η φήμη τής όμιλούσης ταινίας υπήρξε μία τών 
σπουδαιότερων αιτιών τής βελτιώσεως τών εξαγω
γών, ιδίως είς τάς αγγλόφωνους χώρας’ έν Αγγλίμ 
ιδίως αί είσαγωγαί αμερικανικών ταινιών έτριπλα-
σιάσθησαν.

Έν τούτοις ή επιτυχία τής όμιλούσης ταινίας 
δέν έχει άκόμη άποίύτως έξασφαλισθή. Αί αμερικα
νικοί όμιλούσαι ταινίαι εΐνε εύπρόσδεκτοι είς τάς 
αγγλόφωνους χώρας καί τινας διεθνούς χαρακτηρος 
πρωτεύουσας, πράγμα τό όποιον δέν συμβαίνει άλ- । 
λαχού.

Οΰτω αί έξαγωγαί είς τήν Νότιον Αμερικήν φέ
ρονται κυρίως έπί άφώνων ταινιών,

’Από τής άπόψεως αυτής ή έξέλιξις τοϋ έμπο- 
ρίου έξαγωνής αμερικανικών ταινιών εΐνε αβέβαια.

Έξ άλλου αρχίζει νά παρατηρήται τάσις κα’· είς 
τάς άλλας χώρας παραγωγής, δπως έπωφεληθοΰν 
τού νέου κλάδου τής κινηματογραφικής βιομηχα-. - , ■· , ;
νίας, παράγουσαι ομιλούσα: ταινία: εί: τήν εθνικήν . Μηχανήματα εφοδιασμένα 
γλώσσαν'. ! π !?!

Ή Ούέστερν ’Έλεκτρικ έθεσεν είς κυκλοφορίαν 
νέον τύπον μηχανήματος προβολής όμιλ&υσών ται
νιών, έφοδιασμένον μόνον μέ τό σύστημα προβολής 

1 όμιλουσών ταινιών κατά τό σύστημα Μούβιτον, (έπί 
I τής ταινίας) τό οποίον παραχωρεί είς τήν τιμήν τών 
3500 δολλαρίων μόνον. Μέ τήν αυτήν τιμήν παρα

χωρεί μηχανήματα εφοδιασμένα καί μόνον μέ τό 
I έτερον σύστημα Βίταφον (έπί τής πλακός).

'να καί δι άμφοτέρων 
> καί Βίταφον) πα- 

’ οαχωροΰνται άντί 5 χιλιάδων δολλαρίων.
ιιπλι "Ηδη ή Ούέστερν Έλέκτρικ, άνέλαβε 600 περί-
NtAI | που παοαγγελίας τοποθετήσεως μηχανημάτων μέ

ΟΜΙΛΟΥΣΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ1 μόνον τό σύστημα Μούβιτον, δεδομένου δτι αί νέαι 
I ταινίαι «γυρίζονται» ήδη τά Χ]10 κατά τό σύστημα 
I τούτο.

Τά νέα μηχανήματα είναι κατάλληλα διά θέα
τρα μέχρις χιλίων θέσεων.

ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

ΕΓΧΡΩΜΟΙ
Κατά πληροφορίας τοΰ γερμανικού κινηματο-. 

γραφικού τύπου έκ Ν. \ όρκης, ή εταιρία Pathe 
Exchange Jnc, παρουσίασε τά πρώτα φυσικώς 
έγχρωμα όμιλοΰντα έπίκαιρα γεγονότα, τά όποια 
«έγτρίσθησαν» *διά  τής μεθόδου Pathe Coloratura. 
'Η μέθοδος διά τής οποίας επιτυγχάνεται ή λήψις 
τών διαφόρων' φυσικών χρωμάτων κρατείται αύστη- 
ρώς μυστική ύπό τής έν λόγφ εταιρίας.

KINEMATOGR ΑΡΗ
Γερμανική καθημερινή κινηματογραφική 

έπιθ εώρησις
Zimmersfrasse 35—41 Β rlin S W. 68

ΠΑΡΗΤΗΘΗ D ΠΡΟΕώΡΟΖ
ΤΗΣ ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΚΟΡΠΟΡΑΣΙΟΝ

ΠΟΙΟΣ 0 ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κατά τηλεγραφικός έκ Νέας Α όρκης πληροφο

ρίας ό κ. Ούΐλλιαμ Φόξ έπώλησε τό μεγαλείτερον 
μέρος τών μετοχών τής Fox Film Corporation καί 
τής Fox Theaters Corporation τών οποίων ήτο 
κάτοχος είς τό Συνδικάτον τοΰ κ. Χάρλεϋ Κλάρκ, 
δστις εΐνε καί πρόεδρος τής General Theaters Equi
pment J nc. Ό κ. Χάρλεϋ Κλάρκ κατόπιν αύτοΰ 
άνέλαβε τήν προεδρείαν τής Φόξ Φίλμ παραιτηθέν- 
τος έξ αυτής τοϋ κ. Ούΐλλιαμ Φόξ.

ΙΙαρά τήν μεταβολήν αυτήν, ή επωνυμία Fox 
Film ' orp , θά διατηρηθή, θά παραμείνη δέ ως 
οικονομικός σύμβουλος παρά τή εταιρία έπί μίαν 
πενταετίαν ό Ούΐλλιαμ Φόξ, μολονότι, παρατηρεΐται 
μεγάλη άντίδρασις πρός τούτο έκ μέρους των νέων 
μετόχων.

Τό ύπό τόν νΰν πρόεδρον τής Φόξ Φιλμ κ. Χάρ
λεϋ Κλάρκ Συνδικάτον, θά συνεργάζεται οικονομι
κοί: μετά τών Bancamericablair, Dillon Read καί
Halsey Stuart.

ΝΕΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΥΕΣΤΕΡΝ ΕΛΕΚΤΡΙΚ

Τήν 30ήντρ. μηνός ’Απριλίου έ.έ. λήγουν αί συν
δρομαί τών κ.κ. Κ. Δεληγιώργη Ζαγαζίκ (Αίγυπτου), 
Θ. Παπαβασιλείου Βόλος, Π. Έλιάου Καστόρια, 
Έμμ. Καλομοίρη Βαθύ (Σάμου), Μιχ. Γεωργίου 
Καστόρια καί Κινηματογρ. «Διονύσια» Σέρραι.

Παρακαλοϋνται θερμώς οί έπιθυμοΰντες τήν ά- 
νανέωσιν τής συνδρομής των, δπως ειδοποιήσουν 
δΓ επιστολής των εγκαίρως τά γραφεία μας, έμβά- 
ζοντες καί τό άντίτιμον τής συνδρομήςδιά τήν τάξιν.

Ο ΗΘΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΞΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΟΝΔΙΝΟΝ, Απρίλιος.—Ούδεί: είναι δυνα

τόν ν’ άμφισβητήση τήν τεραστίαν έπίδρασιν τήν 
οποίαν ασκεί ό κινηματογράφος έπί τής νεολαία:. 
Ι ό ζητημα τούτο κατ επανάληψιν άπησχόλησε τόν 

τύπον η δέ Κοινωνία τών Εθνών έχει ιδρύσει ιδιαί
τερον τμήμα τό οποίον έργάζεται διά τήν δημιουρ
γίαν καθαρώς εκπαιδευτικών καί μορφωτικιΰν ται
νιών. |

Είς τάς Αγγλοσαξονικός χώρας άπό καιρού κα- 
τεβαλλετο προσπάθεια δπως ο κινηματογράφος α
ποκτήσει ηθοπλαστικόν χαρακτήρα. Αί ένέργειαι 
αυται κατέληξαν είς ευχάριστα αποτελέσματα, διότι 
τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα συνήλθον οί άντιπρό- 
σωποι των μεγαλειτερων κινηματογραφικών έταιρι- ' 
ών καί άπεφάσισαντνά καθιερώσουν ένα ηθικόν κώ
δικα έπί τή βάσει τοΰ οποίου είς τό μέλλον νά εκλέ
γονται τα θέματα καίτά σκηνικά τών κινηματογρα
φικών ταινιών.

Η κίνησις αύτη έθεωρήθη απαραίτητος, ιδίως 
μετά τή κ τελειοποιήσω· τών ηχητικών ταινιών, χάρις 
είς τάς όποιας διευκολύνεται περισσότερον ή παρά- ■ 
στάσις κωμωδιών, δραμάτων καί άλλων φιλολογι I 
κών έργων. Τό εύχάριστον είναι δτι είς τήν σύντα
ξιν τού ηθικού κώδικος συνεφώνησαν καί οί ’Αμερι
κανοί έπιχειρηματίαι·

Γά κυριιότερα άρθρα τοΰ κώδικος επιβάλλουν 
τάς κάτωθι υποχρεώσεις α) δλαι αί προσπάθειαι 
πρεπει να τείνουν είς τό νά δίδουν καλλιτέραν άπο- 
ψιν τής ζωής, β) δέν πρέπει έν ούδεμια περιπτώσει 
να διακωμωδούνται οί ανθρώπινοι καί οί φυσικοί 
νόμοι γ) τα θέματα καί αί εικόνες δέν πρέπει νά 
προκαλοΰν συμπάθειαν διά τού: παραβάτας τών νό 
μων. Είδικωτερον κατά τόν νέον κώδικα τά έγκλήμα 
τα καί αί κολάσιμοι πράξεις δέν πρέπει νά παρου
σιάζονται με επιείκειαν ή ως κατορθώματα. Επίσης 
αί εγκληματικοί μέθοδοι δέν θά εμφανίζονται λε
πτομερώς. Ή έκδίκησις δέν θά δικαιολογείται πλέον 
ως θέμα κινηματογραφικής ύπόθέσεώς. 'Η χρήσις 
τών αλκοολικών ποτών θά καταδικάζεται άνεπιφυ- 
λάκτως.

Σχετικώς μέ, τόν έρωτα, ό κώδιξ αναφέρει δτι 
πρέπει νά παραμείνη σεβαστή ή ίερότης τοΰ γάμου 
καί τής οικογένειας. Αί συζυγικοί άπιστίαι δέν θά 
δικαιολογούνται πλέον. Τά αισθηματικά δράματα 
δέν θά έπιδοκιμάζωνται οί δέ καλλιτέχναι θά προ
σπαθούν πάντοτε νά καθιττοΰν τούς ήρωας ασυμ
παθείς. Θά αποφεύγεται δσον τό δυνατόν περισ
σότερον ή έμφάνισις τών ανθρωπίνων ελαττωμάτων. 
Επί πλέον ούδεμία ταινία είς τό μέλλον θά θίγη 

τάς θρησκευτικός δοξασίας αί όποϊαι είναι διαδεδο
μένοι είς τόν κόσμον. Ή ιστορία, τά έθιμα, τά πο
λιτεύματα τών άλλων λαών δέν θά σατυρίζονται, άλ
λα θα παρουσιάζονται μέ πνεύμα δικαιοσύνης καί

| άμεροληψίας. Τά θλιβερά έπεισόδια, αί σκληρότη- 
। τες καί αί άδυναμίαι δέν πρέπει νά χρησιμοποιούνται 
παρά μόνον έν ανάγκη.

Κάθε σκηνή καί κάθε φράσις είς τάς κινηματο
γραφικός ταινίας πρέπει νά τονώνη τήν ηθικήν. Είς 

ί τήν ιδέαν ταύτην προσχωρούν ποοθύμως αί κινημα
τογραφικοί επιχειρήσεις. Σήμερον, μόνον είς τήν 
Αμερικήν, 15 εκατομμύρια θεατών συχνάζουν καθ’ 

εβδομάδα είς τά κινηματοθέατρα. Τό γεγονός τού
το μας επιβάλλει πολλάς εύθύνας απέναντι τής κοι
νωνίας. Ήτο λοιπόν καιρός νά πειθαρχήσωμεν είς 
ένα κώδικα, ή τήρησις Όΰ οποίου θά ένισχύση τόν 
σύγχρονον πολιτισμόν.

Αί άγγλικαί εφημερίδες προσθέτουν δτι ό ηθι
κός κώδιξ θά άναγνωρισθή άπό δλας ανεξαιρέτως 
τάς κινηματογραφικός επιχειρήσεις τής Αμερικής, 
πρός τούτο δέ εργάζονται δχι μόνον διάφοροι οργα
νώσεις άλλά καί ό επίσημος κλήρος τών Ηνωμέ
νων Πολιτειών.

22624 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
Κατά τήν τελευταίως γενομένην στατιστικήν 

τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, λειτουργούν ήδη καθ’δ- 
λας τάς χώρας τής Αμερικής 22624 κινηματοθέα
τρα έκ τών όποιων τά 60 ο]ο εϊναι εφοδιασμένα 
δι’ ηχητικών μηχανημάτων προβολής.

Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ό έκ τών διευθυντών τής «’Ολύ
μπια Φίλμ», “Ελλην καλλιτέχνης 
τοϋ κινηματογράφου, δστις άνεχιό- 
ρησε εις Βερολΐνον διά νά μελετή- 
ση τό σύστημα τής λήψεως ηχητι

κών ταινιών είς τό στούντιο τής Οΰφα

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ^^ ιιιιιι
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
δύο παρελθούσαι. εβδομάδες δέν υπήρξαν δυστυ

χώς και τόσον ευχάριστοι άπό άπόψεως κινήσεως είς 
τούς κινηματογράφους τόσον τών Αθηνών δσον και τού 
Πειραιώς. ’Ιδίως κατά τήν εβδομάδα τών Παθών, κατά 
τήν οποίαν δέν παρετηρήθη ούδ’ έλαχιστοτάτη κίνησις. 
’Εξαίρεσιν μόνον άπετέλεσαν δύο κινηματογράφοι τών 
Αθηνών, ό «’Απόλλων» καί τό «Πανόραμα» και είς 
τού Πειραιώς τό «Κάπιτολ» πρώην «’Ολύμπια» είς τά 
όποια προεβάλοντο ταινίαι τών Παθών τού Χριστού 
καί είς τούς οποίους έχορηγήθη άδεια λειτουργίας καθ’ 
ολας τάς ημέρας τής Μ. 'Εβδομάδας, ενώ άντι&έτωςτών 
άλλων άπηγορεύθη ή λειτουργία άπό τής Μεγ. Πέμ
πτης. Οί τρεις κινηματογράφοι ήσαν καθημερινώς κα
τάμεστοι κόσμου.

Άλλά καί κατά τήν παρ. εβδομάδα τής Διακαινησί- 
μου, ενώ ήλπίζετο γενικώς δτι λόγω τών εορτών ό κό
σμος θά κατέκλυζε τάς αίθούσας τών κινηματοθεάτρων, 
συνέβη δλως τό άντίθετον. Κάποια κίνησις, άρκετά ζω
ηρά δπως δήποτε, παρετηρήθη κατά τήν ημέραν τού 
Πάσχα καθώς καί τήν Δευτέραν, διά νά κοπή άμέσως 
άπό τήν Τρίτην, μέ τάσεις χειροτερεύσεως.

Κατά τήν παρ. εβδομάδα προεβλήθησαν δύο νέα έλ- , 
ληνικά έργα. ,

ΕΙς τό «Πάνθεον» «'Ο παληάτσος τής ζωής< μέ κά- . 
ποιον 'Έλληνα μιμητήν τού Σαρλώ όνόματι Κίμ. Σπα- , 
θόπουλον καί εις τό «Σπλέντιτ» «Τά γαλάζια κεριά» ι 
τού συγγραφέως κ. Ποταμιάνου μέ πρωταγωνιστάς τήν 
κ. Ρίταν Μυράτ καί τόν ηθοποιόν κ. Παρ. Οικονόμου. 
Καί τά δύο αυτά νέα έργα μολονότι έχουν ωραίας υπο
θέσεις, έν τούτοις δέν παρουσιάζουν ούδεμίαν, δυστυ
χώς, πρόοδον, τόσον άπό τεχνικής άπόψεως, δσον καί ι 
άπό καλλιτεχνικής. 'Ιδίως ή φωτογραφία τού «Πα- ' 
ληάτσου- τής ζωής», ενθυμίζει ιταλικός ταινίας τού , 
1914. Γενικώς περί τής άξίας τών έργων αυτών γράφει 
είς άλλην σελίδα σχετικώς ή ειδική συνεργάτις τού «Κι- 
νημ. Άστέρος» δίς ’Ίρις Σκαραβαίου.

Είς τούς άλλους κινηματογράφους προεβλήθησαν τά 
εξής έργα. Είς τό «©ύφΐΧ Πάλας» έπανελήφθη διά τε- 
τάρτην εβδομάδα ή ομιλούσα γερμανιστί ταινία παρα- ’ 
γωγής Ούφα «Τό ερωτικό βάλς» μέ τήν Χάρβεϋ καί τόν 
Φρίτς, είς τό «Ίντεάλ*  «'Η Αιχμάλωτος» ταινία ήχη
τική μέ τήν Κορίνα Γκρίφφιθ, είς τό »ΆτΤΙΧ©ν» ή ό- I 
μιλούσα γαλλιστί ταινία «.'Ο δρόμος πρός τήν ευτυχίαν» 
καί είς τόν «‘Απόλλωνα)) τό επεισοδιακόν «'Η Ζούγ
κλα».

Τήν προσεχή έδδομάδα θά παρουσιασθή άπό τής ο
θόνης τού ’ αττικού *al V τελευταία, διά τήν έφετει- 
νήν περίοδον, νέα ελληνική ταινία τής Ντάγκ-Φίλμ 
<Οί άπάχηδες τών Αθηνών», ή οποία σημειωτέον θά 
εϊνε συγχρονισμένη μουσικώς καί άδουσα.

Κατόπιν τής άποτυχίας δλων τών μέχρι σήμερον 
παρουσιασθεισών ελληνικών ταινιών καί ιδίως τών έ- 
φετεινών, ήμπορεΐ «νά λεχθή ήδη, δτι ή τύχη~ τής ελ
ληνικής βιομηχανίας κινηματογραφικών ταινιών, θά έ- 
ξαρτηθή όριστικώς άπό τήν επιτυχίαν τής τελευταίας 
αυτής ταινίας τών άδελφών Γαζιάδη.

'Ο κόσμος άντιληφθε\ς πλέον τόν σκοπόν τών δια
φόρων αυτοσχεδίων σκηνοθετών-παραγωγών, * ήρχισε 
νά.,.κόβη ρόδα μυρωμένα, δπως θά ελεγε καί ό ηρως 
Ιών Άπάχηδων Καρκαλέτσος άπό τά ελληνικά έργα, 
οί όποιοι κακώς παραδειγματισθέντες ήθελαν νά υ
ψώνουν καί τάς συνήθεις τιμάς εισιτηρίων κινηματο
γράφου κατά τήν προβολήν ελληνικών έργων.

Τούτο πρέπει νά ληφθή σοβαρώς ύπ3 δψιν καί ύπό 
τής <Ντάγκ-Φίλμ» καί νά μή θελήση νά αύξήση τάς

συνήθεις τιμάς εισιτηρίων τού όμιλούντος κινηματο
γράφου, διότι δχι μόνον δέν είναι δικαιολογημένη, έστω 
καί άν υπεβλήθη είς τεράστιας δαπάνας, άλλά λόγω τής 
μεγάλης φτώχειας πού μαστίζει γενικώς τόν ελληνικόν 
λαόν, θά βλάψη αυτήν ταύτην τήν έπιχείρησίν των.

'Ημείς, τουλάχιστον, ύποβάλλομεν άνωτέρω μίαν 
γνώμην, τήν οποίαν νομίζομεν ώς ορθήν. Έάν οί εν
διαφερόμενοι κρίνουν δτι ή γνώμη μας εϊνε εσφαλμέ
νη, άς πράξουν δτι αυτοί νομίζουν καλλίτερον, εύχόμε- 
θα δέ νά μή μετανοήσουν.

4 ♦
Οί θερινοί κινηματογράφοι υπολογίζεται δτι θά κά

μουν έ'ναρξιν περί τάς 15—20 Μαίου καί τούτο διότι 
ό καιρός άκόμη δέν επιτρέπει τήν παραμονήν μας εις 
τό ύπαιθρον.

* Λ·
Κατά τήν προσεχή χειμερινήν κινηματογραφικήν πε

ρίοδον, οπότε προβλέπεται δτι, δλοι οί κεντρικοί κινη
ματογράφοι τών ’Αθηνών θά έγκαταστήσουν μηχανήμα
τα ηχητικά, θά ύπάρξη άσφαλώς μεγάλος συναγωνι
σμός. 'Υπολογίζεται δτι πλέον τών 200 ηχητικών καί 
όμιλουσών ταινιών θά προμηθευθή ή ελληνική αγορα, 
πράγμα τό όποιον μοιραίως, θά φέρη τόν συναγωνι
σμόν.

Πλήν τών ήδη γνωστών γραφείων ταινιών, τά ο
ποία προμηθεύονται διαφόρους παραγωγός, θά εχομεν 
κατά τήν προσεχή περίοδον, κατά πάσαν πιθανότητα 
καί τήν παραγωγήν τής «Παραμάουντ», τήν όποιαν αι 
πληροφορίαι μας φέρουν δτι άνέλαβεν ό κ. I. Μαρ- 
γουλής.

Έπίσης τό γραφεϊον τής εταιρίας «Συνοδινός και 
Παπαστόφας» λέγεται δτι θά ρίψη είς τήν ελληνικήν 
άγοράν πλέον τών 25 όμιλουοών ταινιών παραγωγής 
«Μπρίτις ’Ιντερνάσιοναλ» πλεΐσται τών οποίων είς 
γαλλικήν γλώσσαν, μέ τούς γνωστοτέρους καλλιτέχνας 
τής οθόνης καί σκηνοθέτας.

* **
Άπό τού παρόντος φύλλου ό«Κινηματογραφικος Α- 

στήρ» άραιώνει καί πάλιν, ώς συνήθως κατα το θέ
ρος, τήν εκδοσιν του, θά εκδιδεται δε ανελλειπώς 
δίς τού μηνός μέχρι τέλους Αύγούοτου, όποτε και θα 
έπαναλάβη άπό τού Σεπτεμβρίου τήν τακτικήν του έ- 
βδομαδιαίαν εκδοσιν μέ περισσοτέρας τού συνήθους 
σελίδας. ‘Ο ’ Αργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Κ*  ΛΛίθΕ1 (’Αθηνών)

Κι/νημ. Έτουάλ: Άπο τάς 9—13 τρ. προεβ?νηθη η ελ
ληνική ταινία «Γιά τήν αγάπη της...» 'Η αποτυχία της 
άπό τής πρώτης ημέρας υπήρξε τόσον αποκαρδιωτική, ώ
στε μόλις καί μετά βίας έκράτησε τό πρόγραμμα τοϋ. 
«Έτουάλ» μέχρι Κυριακής, καί τοΰτο μεγάλας ζημίας..- 

| 'Η προβολή τοΰ έργου αύτοΰ δέν έπεουρε ειμή τας^ειρω 
νιας τοΰ κοινοΰ διά τούς παραγωγούς τοιούτων έργων, 
ατινα ύπό πολύ επιεικών μόνον ανθρώπων δύνανται νά 
όνομασθώσιν «Κινηματογραφικά...».

Κινημ. Κρυατάλ (Χαροκόπου). Προεβληθη το εργον. 
«'Ιππόται τής άρβύλλας...» μέ ερκετα καλήν επιτυχίαν.

Γ. Στρονμπος
Π Ε I ΡΜΕ ΥΣ

Κινημ. Χάϊ-Λάϊφ. ΙΙροεβλήθησαν τά έργα «Συζυγικαί 
θυσίαι» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ καί <Ό λευκός διάβολος» 

। μέ τόν I, Μοσζοϋκιν, έπιτυχία μεγάλη.
ι Κινημ. Σπλέντιτ. Προέβαλλε τά «Πάθη τοΰ Χριστοΰ»

καί τό «Πύργος τοΰ μαρτυρίου» μέ τήν Μ. Ζακομπίνι.
Κινημ. Καπιτόλ. «Ό Βίος καί τά Πάθη τοΰ Χριστού». 

Άπό τής Κυριακής τοϋ Πάσχα έκαμεν έναρξιν ήχητικοΰ 
καί όμιλοΰντος Κινηματογράφου μέ τήν προβολήν τοΰ έρ
γου «Ό Ουρανός τής Δόξης» μέ τήν Κολίν Μούρι.

Κινημ. Φως. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κυρία μέ 
τήν Έρμίνα» μέ τήν Κορίν Γκρίφιθ, «Σόδομα καί Γόμο
ρα*,  «ΤάΠάθη τοΰ Χριστού», «Ή κατάπτωσις» καί «’Α
γάπη τοΰ ναύτου». Εντός ολίγου έναρξις ήχητικοΰ καί ό
μιλοΰντος.

Κινημ. Ήλύσσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή έκδίκη- 
σις» μέ τόν Μπούκ Τζόνες, «Τόμο Ριψοκίνδυνος», «Πάθη 
Χριστοΰ», «Αιχμάλωτος τοΰ Σεΐχη»,«Σπείρα τών ανόμων», 
«’Ο τρόμος τοϋ μπάρ X», «Ύπό τήν αγωνίαν τοΰ πνιγ
μού» καί «Στά όπλα». Ε. Βρνέννιος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Πατέ (όμιλών). Προεβλήθησαν τά έργα «“Ε
ρως καί διάβολος» καί «'Η γή τής ηδονής».

Κινημ. ΙΙαλλάς (ύμιλών). ΙΙροεβλήθησαν «Ή κιβω
τός τοΰ Νώε» καί «Ή κόρη τής καταιγίδας».

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθη ή ήχητική ταινία «'Ο 
λευκός γάμος» καί ή βωβή «Ό Τσάρεβιτς».

Κινημ. ’Ε&νικόν. Προεβλήθησαν «Οί τελευταίοι Τσά
ροι», «Γιολάντα· καί «'Ο κατάσκοπος τής Όδησσοΰ».

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «'Η κόρη 
τοΰ διαρρήκτου» καί «Μοδέρνα πουλιά».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «'Ιππότης 
πλοίαρχος», «Τραίνο στής φλόγες» καί «Ουγγρική Ρα
ψωδία»’

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν «Ό μέγας τυχοδιώ
κτης, «Κραυγάζον φάντασμα» καί «’Αγγελιοφόρος τής νυ- 
κτός».

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Τρωι
κός πόλεμος» καί «Τό έμπόριον τής λευκής σαρκός».

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Ό Τρωικός πό
λεμος» καί «Ή καλύβα τοΰ μπάρμπα Τόμ».

Κινημ. Μοδέρν. Προβάλλονται διάφορα επεισοδιακά.
Δυστυχώς αί προβλέψεις μου διά τήν τύχην τοΰ δμι- 

λοΰντος κινηματογράφου είς τήν πόλιν μας επαληθεύουν, 
“ίσως τοΰτο νά οφείλεται καί είς τήν έλλειψιν έκ τών μη
χανημάτων προβολής τοΰ είδικοΰ μηχανισμού διά τήν προ
βολήν ταινιών όμιλουσών κατά τό σύστημα Μούβιτον, τό 
δποϊον είναι καί τό τελειότερον καί έξ αφορμής τοΰ ό
ποιου δέν δύνανται νά προβληθούν έν Θεσσαλονίκη τόσαι 
ώραΐαι ταινίαι, δεδομένου δτι καί αί πλεΐσται τών προ- 
βληθεισών ώς όμιλουσών είχον προβληθή προηγουμένως 
ώς βωβαί. “Ηδη τά «Διονύσια» προβάλλουν βωβάς ται
νίας, προσληφθείσης τής ορχήστρας έκ νέου. Αί τιμαί τών 
«Διονυσίων» κατήλθον είς δρχ. 15.
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. Πάν&εον. (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
«'Ο ερωμένος τής βασιλίσσης», «Τό καρναβάλι τοΰ έρω
τος», ·Ό μικρός μου άδελφός» καί «S.O.S.» καί «Αί πε- 
ριπέτειαι τοΰ Τζάκ Ντέμσυ» μέ κωμωδίαν.

Κινημ. Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν «'Ο μι
κρός μου άδελφός», «Ό ερωμένος τής βασιλίσσης» καί «Αί 
περιπέτειαι τοΰ Ντέμσεϋ». “Ηδη έκαμε έναρξιν τοΰ δμι- 
λοΰντος κινηματογράφου συστήματος «Σουπερφόν» (;) καί 
προέβαλεν έπιτυχώς τό έργον «'Ο τρελλός τραγουδιστής».

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Λουλοΰ», «Οί 
τέσσαρες υιοί», «Τό μυστικόν τής Ντέλια» καί «"Αννυ τοΰ 
Μονπαρνάς» μέτήν Χάρβεϋ-

Ή 21η ’Απριλίου θά μείνη ιστορική διά τάς Πάτρας 
διότι κατ’ αυτήν έγένετο ή έναγωνίως αναμενόμενη έναρ- 
ξις όμιλοΰντος κινηματογράφου. Ή θαυμασία αίθουσα 
(Ταράτσα) τοΰ κινηματογράφου «Πάνθεον» διασκευασθεϊσα 
καταλλήλως διά τήν τελείαν άπόδοσιν τών ήχων κλπ., έγέ- 
μισε άσφυκτικώς άπό κόσμο πάσης τάξεως καί φύλου. Ή 
προβολή τοΰ φίλμ «Ό τρελλός τραγουδιστής» μέ τόν "Αλ 
Τζόλσον ένεθουσίασε τό κοινόν τό όποιον ικανοποίησε 
οΰτω τήν εύλογον περιέργειάν του χάρις εις τόν φιλοπρό- 1

οδον επιχειρηματίαν κ. Κουβέλην ό όποιος έδέχετο τά ει
λικρινή συγχαρητήρια τών συμπολιτών του.

’Ανδριόπουλος 
ΞΑΝΘΗ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί κατάσκο
ποι» καί «Ό δόν Ζουάν».

Προσεχώς έναρξις θερινοΰ εις τόν παραπλεύρως τοιοΰ- 
τον ύπό τήν ιδίαν διεύθυνσιν.

Κινημ. Πάν&εον, Προεβλήθησαν τά έργα «Μοντέρνα 
γυναίκα» καί «Εχθρός». Καζαντζής
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Κινημ. Ίδαΐον. Προεβλήθησαν τά έργα «Άννα Κα- 
ρενίνα» καί «Άγνωστος προσωπιδοφόρος». ’Επίσης «Δύο 
φορές κατάδικος» καί «Ό ήλίθιος».

Κινημ. Κοσμικόν. Προεβλήθησαν τά έργα τής παρελ. 
εβδομάδας καί ήδη άργεϊ. Πετρακάκης
ΒΟΛΟΣ

Οί σεισμοί πού μάς έτάραξαν πρό ημερών είχαν δυσά
ρεστα άποτελέσματα καί γιά τούς κινηματογράφους μας, 
Ό κόσμος τρομοκρατημένος άπό τήν πτώσιν μέρους τής 
στέγης τοΰ Δημοτικοΰ μας θεάτρου έπαυσε νά συχνάζη 
και στούς κινηματογράφους. Τό «’Αχίλλειοι·», παρ’ δλην 
τήν στερεότητά του καί τήν αντισεισμική του κατασκευή, 
παρουσιάζει καταπληκτικήν έλάττωσιν εισιτηρίων. Δέν μάς 
έφθανε δηλαδή ή κρίσις, ήλθε καί δ σεισμόσ νά μάς κα- 
τεβαράθρωσε. Οί κινηματογράφοι, τοΰ κ. Άργυλλά καί 
«’Αττικού» κρατοΰνται έν λειτουργίρ μόνον χάριν τών η
μερών τοΰ Πάσχα κατά τάς όποιας έλπίζουν νά έργασθοΰν 
άλλως πρό πολλοΰ θά είχαν κλείση τήν χειμερινήν των 
περίοδον.

Κινημ. ’Αχίλλειον. Προεβλήθησαν «Τό δνειρον τής 
Ντόλλυ» μέ τήν Ντίνα Γκράλα καί «Λουλούδι στή Σκιά» 
μέ τήν "Αννα Βόγκ’

Κινημ. Άργνλλα. Προεβλήθη τό έργον «Διαμαντένιες 
χειροπέδες» μέ άποτυχίαν.

Κινημ. ’Αττικόν. Έξηκολούθησεν τήν προβολήν τοΰ 
έργου τής προηγουμένης έβδομάδος «Ή γυναίκα τής χθες 
καί τής αέριον» διότι δέν συνέφερεν ή άλλαγή προγράμ
ματος.

Κινημ. Ν. ’Ιωνία. ’Επεισοδιακά. Παπαβασιλείον 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

Κινημ. Πάνϋ·εον. Δίδει παραστάσεις 
Ζαφειριού.
ΑΜΦΙΣΣΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήφησαν τά 
θεάτρου» καί «Οί νεοσύλλεκτοι».
ΣΥΡΟΣ

Κινημ, ‘Απόλλων. Προεβλήθησαν τά 
πλούτισε ό Γιάννης» καί «Τό ξύπνημα».
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ

Κινημ. ’Εδισσων. Προεβλήθη έπιτυχώς τό έργον «Ό 
Φάουστ» μέ τόν Γιάννιγκς. Γεωργόπουλος
ΠΡΕΒΕΖΑ ι

Κινημ. Πάν&εον. Άναχωρήσαντος τοΰ θιάσου Αλίκης 
Μουσούρη έπανέλαβε τάς έργασίας του ό κινηματογράφος, 
προεβλήθησαν δέ τά έργα «“Οταν ή γυναίκες παίζουν», 
«’Εκείνος πού δέν κάνει άστεΐα», Ό δρόμος τών γιγάν
των» καί «Τό στοίχημα». Σμπόνιας
ΤΡΙΚΚΑΛΑ

Κινημ. Πανελλήνιον. Προεβλήθη τό έργον «Τά επτά 
κορίτσια τής κ. Γιούρκοβιτς» καί «Οί Είλωτες».
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή γυ
ναίκα τοΰ δρόμου», «Μοδέρνοι παληάτσοι», «Ή γυναίκα 
τής, τύχης», «Πέντε χιλιάδες δολλάρια γιά μιά συμμορία» 
μ’ έπιτυχίαν, «Οί τέσσαρες διάβολοι», «Έξόρμησις πρός

δ θίασος Δ.
Γιώτης

ερηα «Κούκλες
Γιαλέσσας

έ,ργα. «Πώς έ-
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τόν χρυσόν», «Τό στοιχειωμένο σπήτι», «Οί αρπαγές της 
δύσεως» καί διά δευτέραν φοράν λόγφ τών εορτών «Μον
τέρνοι παληάτσοι», «Γυναίκα τής τύχης» καί κωμωδία δί
πρακτος. Προσεχώς «Σώμα καί ψυχή», «Χριστίνα· καί 
«Τό Λονδϊνον μετά τά μεσάνυχτα».

Κινημ.. Δημ. Θεάτρου. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Ό 
δίγαμος», «Γιοσιβάρα» μέ τήν Μπριγγίτε Χέλμ, «"Αν 
ΛΟτέ τήν καρδιά σου χαρίσεις» καί Τά περίφημα ψεύδη 
τής Νίνα Πέτροβνα».

Εις τό θέατρον τοΰτο δίδονται κατά διαστήματα καί 
συμφωνικά! συναυλίαι τής μουσικής σχολής Ρομποτή.

Μπιζέλης
καβαλΑΑ

Κινημ. Φάληρον (όμιλών). Προεβλήθη ή ήχητΙκή ται
νία «Ή δίψα τοϋ χρυσού-,

Κινημ. ’Ολύμπια (όμιλών). Προεβλήθη τό εργον «Ό 
τραγουδιστής τής Τζαζ» μέ έπιτυχίαν.

Κινημ. Αίγλη. Προεβλήθησαν «Ή τραγική στιγμή» 
καί «Ό ληστής . Στογιαννίδης
iwyHeoz

Κινημ. Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα. Ή τελευ
ταία παράστασις τοΰ ιπποδρομίου Βόλφσον», «Ή φυγάς», 
«Φιλώ τό χέρι σας μαντάμ», Δικηγορίνα», «Βέρα Μίρ- 
τζεβα», «Τό νοϋ σας άπό τής χήρες», Κάποιος νέος» καί 
«Ή ωραία έξόριστος .

*θ ηχητικός δέν λειτουργεί καίτοι έτοποθετήθησαν τά 
μηχανήματα.

Κινημ. Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργά «Άπηγο- 
ρευμένη ευτυχία», Ή κόρη τής καταιγίδας» καί διά Saw- 
τέραν φοράν «Ό άνθρωπος μέ τήν ίσπανό».

Κινημ. Ρέμβη. Προεβλήθησαν «Ό Άντρανίκ» καί ε
πεισοδιακά.

Κινημ. Όρφεύς. ’Αργεί.
Τήν 16 τρέχοντος μηνός καί περί τήν 3ην πρωϊνήνπυρ- 

καϊά έκραγείσα εις τόν κινηματογράφον «Πάνθεον άπε- 
τέφρωσε τούτον τελείως καείσης καί μίας μόνον πράξεως 

ί τοΰ έργου «Θανατική άκτίς». Βογιατξής
|ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ θιάσου 
Στεφ. 2\ούη, προεβλήθησαν τά έργα «Ή άνάστασις καί 
« Οταν ή σάρξ υποκύπτει» μέ τόν Γιάννιγκς.

Μπαρχαμούζας 
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα Μούζικ 
Χώλλ» καί «Φλόγα έρωτος».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθη τό έργον «Οί εκατομ
μυριούχοι». Πανουργίας
ΗΡΑΚΛΕΌΜ

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Σενορί- 
τα»·, «Γέλα παληάτσο» καί «Ό επίγειος παράδεισος».

Κινημ. ’Αγγλαΐα. Προεβλήθησαν τό επεισοδιακόν «Τό 
κατηραμένο νησί» καί τό αυτοτελές <Ό βρυκόλακας».

Χανιοιτάκης

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΔΡΑΜΑ
Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα Μανολέσκου 

Μαρκίτα», «Στοιχειωμένο καράβι» άνευ έπιτυχίας, «Ό 
φοιτητής τοΰ ντάνσιγκ» έπιτυχώς, «Μέ τά φτερά τής άγά- 
πης», «Φαζίλ» καί «’Ινδιάνα» μέ τήν ντέλ Ρίο.

Κινημ. Ούφα. "Εκαμε έναρξιν μέ τό έργον <Ό μαύ
ρος λύκος». Μαρκίδης
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. ’Αμερικανικός. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά 
σύνορα τής καρδιάς», «"Εφιππος διάβολος» καί Ό τρο
μερός τυχοδιιόκτης» μέ έπιτυχίαν μεγίστην/

Μιχάλου 
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα Τά όρνεα 
τής θαλάσσης» καί «Κυρίες τής λέσχης».

Κινημ. Ίδαΐον "Αντραν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό 
έρωτικόν σκάνδαλον» καί «Τό εξπρές τοΰ μεσονυκτίου-.

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν «Ή δεσποινίς σύζυ
γός μου», «Βασιλεύςέρυθροδέρμων» καί «Δακτυλογράφος .
ΠΥΡΓΟΣ

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθη τό έργον «Τό χωριό 
τής αμαρτίας» ρωσικής παραγωγής. Προσεχώς «Ή Μεσσα- 
λίνα». Άνδριόπουλος
ΒΑΘΥ (Σάιιου)

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα Τά περί
φημα ψεύδη τής Νίνας Πέτροβνα», «Οί λύκοι τοΰ άέρος», 
«Ύπό τό πέλμα τού τυράννου», «Τόλμη άεροπόρου», «Ό 
ένοχος» καί τό έπεισοδιακόν «Τρομερός κάου μπόϋ».

Κινημ. Ήραΐον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άνδρας, 
ή γυναίκα καί τβ αμάρτημα», «Σώμα καί ψυχή», «Τάμεσ- 
βαρ», «Τό μυστικόν τοΰ φρουρίου», «Φωλεά γυπός», «Μυ
στηριώδης κώδιξ» καί τό έπεισοδιακόν «’Αστραπιαίος κα- 
βαλλσρης». ’ Πούλμαν
ΛΑΡΙΣΣΑ

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μπαλαόο» I 
«Ή λέσχη τών 73», «Ό άσσος τών διαφημίσεων» καί «Ό , 
κόμης Μόντε Χρήστος». Μούσιος
ΣΕΡΡΑΙ

Κινημ. Ήραΐον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μυστηριώ
δης κυρία», «Σενορίτα» καί «Γαλάζιος Δούναβις».

ΑίΓιΟΝ
Κινημ. Παρϋενών. Προεβλήθησαν 'Ο γαιοκτήμων 

τοΰ Τεξάς», ’Εμπρός είς τό Ικρίωμα» καί «Παρίγκέρλς . 
Προσεχώς «Τό λυκόφως τής δόξης». Μπιρμπίλης 
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Κινημ. Πάνϋεον. Προεβλήθησαν έπεισόδια τού έργου 
«Ή βασίλισσα τών άδαμάντων», «Τό γαλάζιο ποντίκι», 
«Ή θεία γυναίκα», «Ό δραπέτης τού φρενοκομείου», 
«’Αγάπη στήν έρημο καί «Ό γορίλας τής ζούγκλας». 
Προσεχώς «Βόλγα—Βόλγα» καί «’Ερωμένος τής βασι- 
λίσσης». Α. Σ.
XIII Τ.

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τέσσαρες νύ
φες δύο γαμβροί», «Θυελλιόδης σερίφης», «Μοντέρνος Φά- 
ουστ», «’Αγαπημένη μου μικρούλα Μόλλυν, «Ό ψεύτικος 
κόσμος» άνεπιτυχώς καί «'Η σπηλιά τοΰ τρόμου». Προσε
χώς «Καρμελίτα», «'Έβδομος Ουρανός» κλπ. Βουδούρης
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τρομακτι
κά! περιπέτειαι χρυσοθηρών» καί «Ό δαιμόνιος γίγας».
|ΑΡΤΑ*

! Κινημ. Πάνϋεον. Προεβλήθησαν Τό στοίχημα»;, «Γό 
σκάνδαλον τοΰ Βάδεν-Βάδεν», «'Ο κόμης "Εσσεξ», «Ή 
νήσος τών πειρατών», «Βασιλικοί έρωτες», «Ό τελευταίος 
τών φίλων» μέ τόν Τόμ Μίξ καί «Ή πρωταγωνίστρια».

Μετ’ όλίγας ημέρας φθάνουν είς τήν πόλιν μας δπως 
δώσουν σειράν παραστάσεων οί θίασοι ’Αλίκης Μουσούρη, 
Γ. Ξύδη καί Δ. Ζαφειριού. -Γ. Β.
ΗΓΡΙΝΌΝ

Κινημ. Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα «Σιβηρία», 
«'Ο ένοχος έιιμωρήθη» καί «Τό σημαδεμένο καιτέλλο».

Πικρός

DER FILM
Γερμανικόν κινηματογραφικόν περιοδικ ν | 

εις μέγα σχήμα
Riflersfasse 71 Berlin. 5.W. 08

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΤΡΟΒΛΗΘΕΙΣΟΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕQΣ

Ελληνικός τίτλος 
ταινίας

’Αρχικός τίτλος 
εργοστάσιού

Είδος 
ταινίας

c

*

Δραμα η 
κωμωδία Παραγωγή Προεβλήϋη 

εις τό
Γραφέίον εκμ^ταλλεύ- 

σεως εν Έλλάδι

Κούρσα ζωής Race for life βωβή 1900 6 δράιια Warner Bros ’’Αθηναϊκόν Άμολ.-Βουλγαρίδη
ί. Λουλούδι στή σκιά Butterfly Pavem. » 2250 6 * British Απόλλων Ίκαφίλμ

Κρυφή άγάπη Rutschbahn 2910 8 * X ■-
“■ Δρόμος πρός διαφθοράν Road to Ruin » 2000 6 ■. » Rayart’s

Άπηγορευμένη ευτυχία Forbidden Hours 1800 6 Metro G. M. Σπλέντιτ Μετρό φίλμς
Ζήτω ό έρως Made! mit der P. » 2500 κωμωδία 

όπερέττα
fjom Film Ούφα Πάλας Γ ούλα’Αναστασιάοή

| Τσάρεβιτς Tsarevitch 2700 8 HegeWald Αττικόν i
Πιθηκάνθρωπος Vf-racht de Todes V 1885 δράμα ideal Film ’Αθηναϊκόν Κ. Σουλίδή

£... Μυστικέ] διαθήκη Verschwundene » 2300 8 Hom Film »
Μικρός άδελφύς Petit frere » 2141 8 κωμωδία Paramount Σπλέντιτ Σινέ Όριάν
Πώς επλούτισε ό Γιάννης Take from Me 2381 6 » Universal Πάνθεον Αμέρικάν Φίλμ
Εκδίκησις Revence » 2350 8 δράμα Uuited Artists Η » »

Πέλμα τυράννου The Bed Sword 1983 Radio Pictures ’Αθηναϊκόν Κληοονόμο Καρρά
Τροπικός ερως Tropic Magnes » 2100 8 > > » »
Κιβωτός τοΰ Νώε Noah’s Ark 3100 11 ζ Warner Ιντεάλ Αμυλ.-Βουλγαρική
Αγριόγατος ’Αριζόνας Arizona JFildcat 1650 Fox Film Ελλάς Φόξ Φίλμ.
Μπρόντγόυέϋ Μέλλοντα Broadway Melodv όιιιλοΰάα 2780 ίο Met rd G.M. Αττικόν Μετοό Φίλμς
Ερωτικόν βάλς Liebeswaleer » 2300 9 όπερέττα U.F.A. Οϋφα Πάλας Συμβατική

-. Λευκή κόλασις 1812 βωβή 2131 γ δράμα rschechova Film ’Απόλλων Ικαφίλμ
Ολα εδω πληρώνονται Wild Blood 15()0 Universal ’Αθηναϊκόν I. Μαργουλή

Μυστηριώδης χειρ Mystery Ridter 6000 20 » »
L, Σώμα καί ψυχή rtbdy and soul 2000 Metro G.M. [Ιάνόραμα Μέτρο Φίλμς

Ουρανός τής δόξης Lilac Time ήχηιική 3200 11 * First National Αττικόν Άμολ.-Βουλγαρίδή
Δακτυλίδι Αύτη'κρατείρας Bague Iraperiale βωβή 2718 » Greemt^aum Απόλλων Ίκαφίλμ
Βιντξϋ^-άρντεν Trapez Σπλέντιτ Μαργουλή-Σι νοριάν
Νύχτες καταιγίδος ήχητική

2100
Uniled Artist Πάνθεον Αμέρικαν φίλμ

Ε Σάν ή καρδιά κτυπά Children of Ritz 7 όπερέττα First National ’Αττικόν Άμολ.-Βουλγαρίδη
Πόλις φαντασμάτων Phantom Citv βωβή 20υ0 6 δοάιια ’Αθηναϊκόν

Γούλα-Αναστασιάδη£ Μόνον εσένα άγάπησα Mon arbour ομιλούσα 2700 7 •γγ VA.F.A -Tobis Ίντεάλ
: Ανθρώπινη άδυνθμία βωβή United Artists Πάνθεον Αμέρικαν Φίλμ

Ο τσαρλατάνος » Λ

Τραγωδία γυναίκας γ, Σπλέντιτ
Ε ΛΓυκός διάβολος Der \\ eisseTeufel ήχητική 3000 10 U.F.A- Οϋφα Πάλας Συμβατική
ν Εναέριος άπαγωγή loud Dodger βωβή 1500 » Universal Ροζικλαίρ I- Μαργουλή n 

ΓούλαΆ ναστασιάδ ιΗ νύχτα δική μας (.a nuit est a nous ομιλούσα 2830 9 J. Venlob ’Αττικόν
t Ιερόν καθήκον tn old Kentucky βωβή 2180 7 M. G M. Αθηναϊκόν Μετρό Φίλμ

Κινηματογραφιστής ’’ameraman 2150 8 Σπλέντιτ »
Αστραπιαία ταχύτης Headingfor Danger βωβή 2300 Radio Ροζικλαίρ Καρρά κληρον.
Εκδικητής Καβαλλάρης \venging Rider 2100 6 » » » >
Αγάπη στήν έρημο Love in the deser 2800 8 V. *
Αριστοτέχνης έγκλήματος Perfect Crime » 3000 8 > »

ί Χόλλυγουντ Ρεβιού Hollywood Revue ομιλούσα 3083 13 Έπιθεώρ. M. G. M. ’Αττικόν Μετρό Φιλμς
Ταξί μεσονυκτίου 

Κ Ιδιωτική της ζωή
Mitternachts Taxi βωβή 31 ιοο 1U δράμα D. L S. Πανόραμα Γούλα-Αναστασιάδη
Her Private life ήχητική 2400 8 First National Ίντεάλ Άμολ.-Βουλγαρίδη

% Τραγική αυτοθυσία Girl from Chicago βωβή 2250 7 Τ, Warner Πανόραμα
Σήμα κινδύνου Crash » 2300 7 First S
Λαγιαρνί Layarni 2400 6 'Ελλάς Φίλμ Σπλέντιτ Ελλάς Φίλμ

gi; Οΰράνιον τόξον Rainbow - » 2100 7 >> Tiffany Πανόραμα Κ. καί Α. Φραγκέτη
■ Ιππείς τής έρημου Desert Rider 170C » M. G. M. ’Αθηναϊκόν Μέτοο Φίλμς

Μελωδία καρδιάς MelodiedesHerzen ομιλούσα 2400 9 U. F. A. Οϋφα Πάλας Συμβατική
£ί' Θυσία έρωτος Last Performance 230( Universal Ίντεάλ I. Μαργουλή

•Ρίφ καί Ράφ αεροπόροι Now Were in air βωβή 2200 6 κωμωδία Paramount Σπλέντιτ Σινέ Όριάν
-Ερυθρά πόλις Crimson City ήχητική 2000 7 Δ θάμα Wasner Ίντεάλ Άμολ.-Βουλγαρίδη
Η αιχμάλωτος Prisoners ομιλούσα 12400 9 » First » ■»
Ηρωες τής οθόνης Heros de 1’ ecram βωβή 2100 )) Πάτ Πατασόν ’Αθηναϊκόν I. Μαργουλή
Ο σιδεροχέρης Spurs and Saddler 1600 5 Π Universal Ροζικλαί ρ »

Βρήκαν τό Μάστορή τους Lariat Kid 1900 7 tf Αθηναϊκόν
Τρωικός πόλεμος 
Δρόμος ευτυχίας

Guerre Troie » 2901 9 Palada ’Απόλλων »
Route est Belle όμϋού.α 2780 9 D Braunberger ’Αττικόν Ε. Μανροδημάκης

Ε. Ζούγκλα Jougla βωβή 3100 10 Hercules Film ’Απόλλων Ίκαφίλμ
Παληατσος ζωής Άκρόπολις Φίλμ Πάνθεον Άκρόπολις φίλμ

Υ” *®λάλια  κεριά » Νίλο Φίλμ Σπλέντιτ Νίλο φίλμ
■,Απάχηδες ’Αθηνών Apachesd’Athenes ήχητική · όπερέττα Ντάγκ Φίλμ· ' ’Αττικόν Ντάγκ-Φίλμ

1. Μαργουλή 42.—Μετρό Γκόλντουϊν 31.—-Σινέ Όριάν 10.—Φόξ φίλμ 18.—Κληρονόμοι Καρρά31.—Α. ’Αναστασιάδη 
11.—Κ. καί Α. Φραγκέτη 7.—"Ικα φίλμίίλ—Συμβατική 15.—’Αμέρικαν φίλμ 22.—Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη 30.—Τηλ.

Σπυρίδη 6.—Κ. Σουλίδη 4.—Χάί-Φίλμ 2.—Ντάγ-Φίλμ 2.—‘Ολύμπια Φίλμ 1 Ελλάς Φίλμ 1.
ΆκηΟΤΤηλίΓ Φίλιι 1 Viln Λιΐιι 1 Τ' 1



ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΩΦΕΛΗΘΗΤΕ 
THS ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ TSZN TAIN. Ι-Ν 

FDVDPNEP ΜΠΡΟΛΕΡί μι ΦΕΡΣΤ ΗΑΣΙΟΗΑΛ
ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ ΟΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

ΕΙΣ ΤΑ ΔΙΟΝ1
ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΛΑ

Ε Ξ ΚΕΠΤίΐ,

ΌΣ μέ τήν Μπίλλυ

ρα Αριαμβευιική έβδ< 
ροεβλήΟη μέ άφάνται 
ΑΛΑΣ ταυτοχρόνως

ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΕ:Ο ΕΧ^Κ

ΤΗΣ ΘΕΣΣΑ.

ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑ

ιν τήν πι
Λουργ
Παρελθ

ΒΟΛΟΣ μέ τήν Μαρία Κόρν Ενλ:

ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Ιατος. Η ΚΙΒΩΤΟΣ
ίσαν έβδομάδα εις

ΕΧΟΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑΣ ΗΧΗΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΑΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
ίΕΙΣΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΟ ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ:! προέβαλε τήν ΕΡΥΘΡΑ ΠΟΛΙ μέ τήν^Μΰρνα Λόϋ καί την ’Άννα Μαίη Βόγκ 
τήν δέ τρέχουσαν έβδομάδα προβάλλει τήν ΑΙΧΜΑΛΩΤΟ δραματικόν έ'ργον μέ τήν Κορίννα Γκρίφιθ·

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
. ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 14 - ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΦΙΡΝΑΤΕ-

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1. ΧΟΛΕΒΑ Λ. Γ ΜΑΡΚΑΤΑ ΠΟΙ

ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ 5 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


