
ΜΑΡΣΕΛ’ΙΡΟΜΕ ... ΑΝΡΥ ΜΠΟΣΚ
Εις τδ μετά τόσης έηιτυχίας προβληθ'εν είς τδ κινηματοθέατρο* «Κοτοπούλη» 'γαλίι 

ηδν Ρργον «Μιά γυναίκα πέρασε...» του σκηνοθέτου Ντυηόν,\ηαραγωγής\ΜπρΙ- 
τις. Αποκλειστική Έκμετάλλευσις «Χάϊ ΦΙλμ» Γ. Συνοδινδς καί

Γ. Παπαστόφας
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ΙΝΩΝΪΛΙΟΣ ΕΠΙΡΙ» ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ

ΑΘΗΝΑΙ
Γραφεία: όδδς Κολοκοτρώνη 29 - άριϋ·. τηλ. 56—99—Τηλεγρ. Δ)αις «ΣΙΝΟΡΙΑΝ»

ΠΡΑΚΊΌΡΕ1ΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
'Οδδς Βενιζέλου 3, Μέγαρον Μπουρλα—θεσσαλονίζΐη—Άρ»#. τηλ. 17—47

ΔΙΗ ΤΟΥΣ Κ°νΣ ΚονΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΙΝΗΜΗΤΟΓΡΛΦΩΝ
Τους έγκαταστήσαντας ή σκεπτομένους νά έγκαταστήσουν μηχανήματα όμιλοΰντος 

κινηματογράφου ΒΙΤΧΦΟΝ η ΜΟΥΒΙΤΟΝ

Α.ί χάτωθι άναφερόμ.ε·>α.’· 1ΐ> ταινίαι είς τον μ.εγάλον xtvvju ατογρά-
φον τήτ «χινέ ’Ορεάν» ΧΙΙΛ.ΕΛΙΤΊΤ etvat ά ■ αμ,φτσβιητήτως »ί ωραιότερα.’. 

χολ έμπορίχότερχτ έχ τ>> ν προ@ληϋεΐαών ει% τάς Αθήνας

Η ΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ Όμιλούσα γερμανιστί, ιιέ πρωταγωνιστάς την Μπριγκίτε | | 
Χέλμ καί τόν διάσημον τενόρον Ζάν Κιεπούρα. Συνεχής επιτυχής προ£ ολή τριών έβδο- ! 
μάδων εις τό «Σπλέντιτ».

ΑΝ ΜΕ ΘΕΛΗΣ ΕΛΑ ΣΥ 'Ομιλούσα γαλλιστί μέ πρωταγωνιστάς τήν Μαίρυ Γκλόρυ, τον Ζάν 
Μυρά καί τον άμίμητον κωμικόν Ζΰλ. ’Αφάνταστος επιτυχία συνεχίζομένη επί τρεις ήδη ε
βδομάδας εις τό «Σπλέντιτ*.

Η ΝΥΧΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ 'Ομιλούσα γαλλιστί, μέ τήν ΜαρίΜπέλ, Ζάν Μυρά, Τζίμ 
Ζεράλντ κλπ. 'Η μεγάλη επιτυχία τού «’Αττικού».

ΜΟΝΟΝ ΕΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗΣΑ ΤΡΕΛΛΑ 'Ομιλούσα γερμανιστί μέ τήν Μαίντυ Κρίστιανς 
καί τον Χάνς Στούβε, προβληΰεΐσα επιτυχέστατα εις δύο συγχρόνως κινηματογράφους 
«’Αττικόν» καί «Σάλον Ίντεάλ».

ΑΥΤΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΙΣΩΣ Ομιλούσα ερμανιστί μέ τήν Τζέννυ Γιούγκο καί τον άμίμητον κω- :Ι 
: μικόν Σίγκφριδ ’Άρνο. 'Η μεγάλη επιτυχία τού «Σπλέχτιτ».

Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ (NUR—DU) μέ τήν Σαρλόττα “Αντερ.
ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΕΡΩΣ χητική μέ τόν Πέτροβιτς προβληάέν εις τό «Σπλέντιτ».
ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ 'Ομιλούσα "αλλιστί ιιέ τήν Μαίρη Γκλόρυ καί τόν Μαξουντιάν. Ή μεγάλη έπιτυ- ; 

χία τού «Κοτοπούλη».
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 'Ομιλούσα γαλλιστί μέ τόν Πέτροβιτς, τόν Γκαμπριϋ κα

; τήν Μαίρυ Γκλόρυ. ί ;
Ο ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΟΥΣΣΑΡΩΝ 'Ομιλούσα γαλλιστί μέ τήν Μαίντυ Κρίστιανς καί τόν

: Ζάν ’Άντζελο. Άλλη επιτυχία τού «Σπλέντιτ».
ΒΑΡΚΑΡΟΛΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 'Ομιλούσα γαλλιστί μέ τήν Σιμόν Σερντάν καί τόν Μπουαγιέ
ΤΡΕΛΛΗ ΠΕ ΡΙΠΕΤΕΙΑ 'Ομιλούσα γαλλιστί μέ τάς Μσρί Μπέλ καί Μαίρυ Γκλόρυ καί τούς |;ι 

Ζάν Μυρά, Τζίμ Ζεοάλδ καί Σ. Πεντρελλι.
Ο ΕΡΩΣ ΤΡΑΓΟΥΔΕΙ 'Ένα αριστούργημα μέ τόν Μπαρόν Φις Ί
ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΕΩΣ ηχητική μέ τόν Χάρρυ Λίτκε.
ΚΥΝΗΓΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡ ΩΝ I τόν ’Αλμπερτίνι. I;

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΗΣΙΑ ΜΙΚΙ ΜΑΟΥΖ
ΟΙ κ. κ. διευ&υντα'ι Κινηματογράφων οι έπι&υμοϋντες νά προαγάγωσι τάς ίπιχειρήσεις των 

έχουν κα&ήκον νά επικοινωνήσουν με τήν ΣΙΝΕ ΟΡΙαΝ

ΚΑΘΕ ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΤΑΙΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
.................................. .. ............ ... ....... ..

V.-.-.e.V.V.V-V.VAV.V.V.V.V.%V.W.V.V.W.V.  ............. J
■

ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ :

SAMSON ELECTRIC
ΠΕΡΤΩΘΕΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΓΚΔΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝ ΤΩ ΚΙΝΗΜΥΓΟΓΡΑΦΩ “ΠΝ- ;

ΘΕΟΝ,, ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΔΟΥ ΤΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΥΝ 01 ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΥΙΟΥ J 
κ. κ. ΦΩΚΑΕΥΣ ΚΑΙ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

ΑΠΕΔΕΙΧΘΗ ΠΛΕΟΝ 
ΟΤΙ ΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
SAMSON ELECTRIC 

ΕΙΝΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑΙΌΛΩΝ
ΤΙΜΑ1 ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ-ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ! ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΛΙΑ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ & 1. ΑΡΤΕΜΗΣ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39Α ΑΘΗΝΑΙ



‘Ανώνυμος ‘Ανατολική Εταιρία Κινηματογραφικών ’Επιχειρήσεων ’ Αθήναι
Γραφεία: οδός Κολοκοτρώνη 29—Τηλεγρ. Δ)σις «Σινοριάν»—Άρ. τηλεφώνου 56—99

Η μόνη έταιρία ή διαθέτουσα διά τάς’Επαρχίας τά άποδεδειγμένως εμπορικότερα έργα 
Διά τούς μή έγκαταστήσαντας ε’ισέτι ήχητινά μηχανήματα διαθέτωμεν 400 περίπου 

ΒΩΒΑΣ ταινίας μεταξύ τών οποίων τάς:

Καρτιέ Αατεν (Συγχρόνιζε) I. ΓΙέτροβιτς, Κ Μπόνι Τό άνθος τής Βαγδάτης 
Βαρόνος Άτσίγγανος 
Βέρα Μιρτσέβα 
Ή Βιέννη πού χορεύει 
Ο γαλάζιος Δούναβις 

Τό τραγούδι τής ευτυχίας 
Ο Δόκτωρ Σαΐφφερ 
’Εξπρές μεσονυκτίου 
Η έξομολόγησις 

’Ερωτικόν σκάνδαλον 
Ζωντοχήρα 
Ζωντανό πτώμα 
Θαλασσοπόρος 
Τό θΰυα 
Ίβανκορόδ Ζαγκομπίνι, 
Ή κόρη τοϋ σεΐχη 
Ή κόλασις τοϋ έρωτος 
Ο κύριος Άλμπέρ 

Λευκή σκλάβα 
Κυρίαρχος 
Μάτα—Χάρι Κατάσκοπος) 
Μυστικός Ταχυδρόμος 
Νύχτες Σικάγου
Οταν τά νειατα διψούν 

Πρώτη Αγάπη 
Πυροσβέσται 
Σάλτο Μορτάλε 
Κύκνειον άσμα 
Χρυσή πεταλούδα 
Ο Χρυσοθήρας 
01 ’Άθλιοι

Τσάρεβιτς » »
Πριγκήπισσα Ιπποδρομίου (Συγχρόνιζε) 
Ουγγρική μελωδία »
Τέμπο-Τέμπο ί>
Ό Υπασπιστής τής Βασιλίσσης I. Πέτροβιτς
S. Ο· S. Τζίνχ Μανές
Ζητώ ό ’'Ερως "Αννυ’Όιτρα
Γυναίκα και Νευρόσπαστο Κοντσίνα Μοντενέγκρο 
Φωτιά στο Βόλγα 
Άπασσιονάτα 
Φλόγες 
Ή θύελλα τής ’Ασίας 
Οί Αεροπόροι 
Βόλγα—Βόλγα 
Κίτρινο διαβατήριο 
Αί πτέρυγες
Ο μέγας τυχοδιώκτης 

Αγωνία 
Τό γκαρσόν τοϋ Πάλας Ότέλ 
Η κατάσκοπος τής Όδησσοΰ 
Τό λυκόφως τής δόξης 
Σενορίτα 
"Οταν ή σάρξ ύποκύπτει 
Ό ωραίος σπαθιστής 
Μητρόπολις
Υπο τό βάρος τοϋ παρελθόντος Κόνρατ Φά 

Ρόμολα 
Ή χορεύτρια τοϋ Τσάρου 
Φλωρίντα 
Τραγωδία Γυναικός

Ντούγκλας Μάκ Λήν 
Κλάϊν Ράϊζε 
Μαρία Ζαγκομπίνι 
Λυα Μάρα 
Αυα Μάρα

Ίβάν Πέτροβιτς

II όλα Νέγκρι 
Μ. Ζαγκομπίνι

’Όλγα Τσέχοβα

Ρΐφ καί Ράφ 
Αιάνε Χάϊντ

Μπεμπέ Ντάνιελς 
ΑΙμίλ. Γιάννιγκς 
"Εβελυν Μπρέντ 

Μπριγκίτε Χέλμ

Λ ίλιαν Γ κύς
Λ Λαμπλάντ
ΙΙόλα Νέγκρι

ΣΓΝΔΡ0ΜΑ1
♦ » Έτησία Δρ, 100100.-

60.—
30.—

♦♦ Έτησία
« Έξάμηνος 

Τρίμηνος
ΫΤ ’Εξωτερικοί) Γενικώς

Π Έτησία Δραχμαί 200.— 
τ Έξάμηνος » 100-—

44 Αί αυνδρομαι άπαραιτή- 
H τως προπληρώνονται

ΕΤΟΣ 8OV ΑΡ. II (270)

ωΜ>ί*ί1
£?)Ο____ Μ ’° οτϊχ°ξ· · · Δο· 10·

11 Ή σβλίς ... > 1000.

Κατ’ αναλογίαν τα κλ_ 
σματα.

“Ιδιαίτεροι συμφωνίαι διά 
δημοσιεύσεις άγγελ ιών 44 
διάρκειας. ΤΤ

’)Υ Δεκαπενθήμερος Κινηιιατογραφι 'ή Έπιθεώρησις Τη 
. 4 4
’(Τ ’Ιδιοκτήτης—Διευθυντήο Κ

ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Γραόεϊα : οδός ΦΕΙΔΙΟΥ άριθ. 11 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 1-56 και 67-36

ΚΑΤΑΧ2ΡΗΣΕΙΣ "
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Π 

Π

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5

0 ΚΙΝΗΝΙίΤΟΓΡΑΦΟΣ 9Σ ΤΕΧΝΗ

Πουτόφκιν, Ζαγκομπίνι 
Μποΰστερ Κήτον

"Εβελυν Χόλτ
Γκαμπριό

Μπεμπέ Ντάνιελς
’Όλγα Τσέχοβα 
Άδόλ. Μενζοΰ 

Λιάνε Χάϊντ, Γκαντάρωβ
ΙΙόλα Νέγκρι
Μάγδα Σόνια

Μοσζοΰκιν, Ντάγκοβερ

Μπριγκίττε Χέλμ 
Ρ. Κορτέζ 
Ρΐφ καί Ράφ 
Λ. Άλμπερτίνι 
"Εβελυν Χόλτ 
Λιλή Νταμιτά 
Σαρλώ 
(Β. Ούγκώ)

Λττθίτομ.εν επίσης 60 χωμ-ωζίας μ. ανοπράζτονς χα,ί ζίπράκτους

ΤΤΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Βενιζέλου 3—Μέγαρον Μπουρλα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Άριθ. τηλεφ. 17—47

Στον τόπο μας δέ γίνηκε ακόμα σοβαρή συζήτηση σχε- : 
τική μέ τόν Κινηματογράφο. Οί διανοούμενοι ,τό νόμισαν 
κατώτερο Τής πνευματικής των αξιοπρέπειας νάσχοληθούν 
μέ τά προβλήματα τοϋ Κινηματογράφου, μιά καί δέν θεω
ρούσαν τόν τελευταϊον αυτόν ώς τέχνη. Ή άγνοια μπο
ρεί νά δικαιολογήση μιά τέτοια αντίληψη. Ό Κινηματο
γράφος, παρ’όλη τήν αντίθετη γνώμη τοϋ Ντναμελ, απο
τελεί τέχνη καί μάλιστα άξιοπρόσεχτη. “Ισως μιά και
νούργια μορφή τέχνης περασμένης σέ βιομηχανικό καλοΰ- 
πι. ’Αλλά μολαταύτα, παρ’ δλο τόν εμπορικό χαρακτήρα 
του, τή βιομηχανοποιημένη μορφή του, είνε μιά τέχνη α
νάλογη μέ τούς ρυθμούς τοϋ καιρού μας, πού προσπαθεί 
μέ νέους αισθητικούς τρόπους νά έκφράση τή ζωή ολο
κληρωτικά. Είναι ή δυναμική αναπαράσταση τής ζω
ής, τών φαινομένων της έν κινήσει. "Αν ανατρέξουμε μά
λιστα στά^δεδομένα τής φυσιολογίας θά δούμε πώς έχει 
τις ρίζες της σ’ αυτές τις πρώτες αρχές τής ζωής τής άν- 
θρωπότητος. Οί πρώτοι άνθρωποι, όταν, ακόμη δέν υπήρ
χε υποψία κοινωνικής ζωής, άπ’ τήν άναγκη νά συννενο- 
ηθοΰν άνάμεσά τους βρήκαν τή κίνηση τού σώματος που 
άναπαρίστανε κατά τρόπο άρκετά εύληπτο τό τί ήθελαν 
νά έκφράσουν. Ή φωνή τότε έθεωρεί co ένα άπλό επιβοη- 
θητικό όργανο. ’Αργότερα όταν ή ζωή οργανώθηκε πλα
τύτερα καί οί ανάγκες πολλαπλασιάστηκαν γίνηκε φανερό 
πώς δέν ήταν δυνατόν νάπασχολοϋνται τά χέρια στή συν
εννόηση, ένώ ή φωνή μέ λιγώτερη προσπάθεια αναπλή
ρωνε θαυμάσια τήν έλλειψη. Τά χέρια απασχολήθηκαν σέ 
έργασίες παραγωγικές, κι’ ό άναρχος ήχος τής φωνής δια
πλάστηκε ανάμεσα ατούς αιώνες στήν ομιλία τού σήμερα. 
Είχε κι’ ένα άλλο ελάττωμα ή μιμική. Δέ μπορούσε νά 
γίνη αντιληπτή στή σκιά καί σέ μεγάλη απόσταση. Τά δυο 
αύιά βασικά ελαττώματα τά εξαφάνιζε' ό έναρθρος ήχος 
τής φωνής. Άπομεινάρια τής πριότης εκείνης μιμικής πού 
αποτελεί μπορούμε νά πούμε τήν παλαιολιθική εποχή τού 
σημερινού Κινηματογράφου, φανερώνονται σέ κάποια λεί
ψανα μιμογραμμικής πού μάς άπόμειναν άπό παναρχαιους 
χρόνους. Οί παλαιοί έκεϊνοι πρόγονοί μας βλέποντας τή 
σκιά τους νά προβάλλεται άπό τό ηλιακό φώς , ή τό φώς 
τής πυράς στά γύρω ντουβάρια σκέφτηκαν νά άκινηιοποι- 
ήσουν τις σιλουέττες των γιά νά έπιζήσουν ύστερα άπ’ τό 
θάνατό τους. Καί πραγματικά τό προσπάθησαν δίνοντάς 
μας σύγχρονα τά πρώτα δοκίμια τής μιμογραμμικής.

Ό κινηματογράφος, έν τελευταία άναλύσει, είνε ή τέχ
νη τής παντομίμας, πού θά παραμείνη ή αίωνία έκφρα- 
στική γλώσσα τού άνθρώπου· Πολλοί, έξ αυτού όρμιόμε- 
νοι, κατηγόρησαν τόν κινηματογράφο ώς κατώτερο είδος 
τέχνης. Προχωρώντας πιό πέρα μερικοί, όπως δ Ντυαμελ, 
έφτασαν στό συμπέρασμα πώς ό κινηματογράφος δέν,είνε 
ούτε τέχνη, έπειδή στερείται βάθους καί μυστηρίου, επει
δή είνε μόνον κίνησις, επειδή μόνον συγκινεϊ ή απλώς 
διασκεδάζη, χωρίς νά άναγκάζη τό θεατή νά καταβάλη 
όποιαδήποτε προσπάθεια γιά τήν κατανόηση τού έργου. 
Προσθέτουν ακόμη—κι’ αυτός είνε δ Λέων Ντωντέ—πϋ>ς

ό κινηματογράφος δέ δίδει παρά τή σκιά, τό φάντασμα, 
μορφές καθωρισμένες, χωρίς προσωπικότητα έξωτερικώς 
καί φωνητικώς. Παραγνωρίζουν τό χαρακτήρα τού κινη
ματογράφου. Τόν θέλουν θέατρο. Δέν ένοιωσαν ποιά ά- 
βυσος υπάρχει μεταξύ τού τελευταίου αυτού καί τού κινη- 
τογράφου. Στό ένα υπάρχει ώς κύριο χαρακτηριστικό ή 
φωνή, στόν άλλον ή κίνησις καί ή σιωπή. Τό θέατρο δί
νει ώρισμένα κομμάτια ζωής. Ό κινηματογράφος προσπα
θεί νά άναπαραστήση συνθετικά τό σύνολο τής άνθρω- 
πότητος, τή ζωή τών μαζών. Ή δύναμή του έγκειται 
στήν τεράστια υποβλητικότητα πού άσκεϊ, δταν τό υλικό 
πού δουλεύει τό παρουσιάζει μέ μορφή καί τρόπο συνθε
τικό, χωρίς νά προσπαθή νά φιλοσοφήση πάνω στά προ- 
βλήματά της. Δέν διδάσκει, δέν εξηγεί. Θά μπορούσαμε 
νά πούμε πώς δ πραγματικός κινηματογράφος είνε δ λυ
ρισμός τών ονείρων στή σκληρή καί άγρυπνη προσοχή τής 
πραγματικότητας. Παράλληλα δ κινηματογράφος επιτυγ
χάνει στό περιθώριο τής Τέχνης καί εις βάρος τού θεά
τρου άναμφισβήτητα πλεονεκτήματα. Ενοποιεί τήν προο
πτική, προσαρμόζει τή σκηνοθετική λεπτομέρεια στή φυ
σιογνωμία σέ τρόπο πού νά πλατύνη τά δραματικά μέσα, 
ενισχύει τήν τραγικότητα άνακαλώντας τό παρελθόν καί 
υλοποιώντας τήν άνάμνησι.

Άρνοΰνται στόν δμιλούντα καλλιτεχνική άξια. Μάλι
στα ό κ. Φ. Πολίτης τόν καταδικάζει ανέκκλητα σέ αύτο- 
μαρασμό επειδή στερείται τού ζωντανού λόγου, πού έχει 
δλα τά στοιχεία τής φυσικότητας καί τού λείπει έξ άλλου 
ή άμεσος επικοινωνία μέ τόν άκροατή πού άσφαλίζει στό 
ταλέντο τού ήθοποιού τή μεγάλη του πτήση.

Είπαμε καί παραπάνω πώς ό Κινηματογράφος δέν είναι 
θέατρο. Στήν προσπάθειά του νά μάς δώση τήν εντύπω
ση τού αληθινού συνδυάζει τή μιμική μέ τό χρώμα, τήν 
τήν ομιλία, τόν ήχο, τήν τρίτη διάσταση πού διαχωρίζει 
άνάμεσά τους τά διάφορα επίπεδα τής δράσεως. Τό στά
διο τών πειραματικών άναζητήσειυν στό όποιο βρίσκεται 
ακόμη δέν τού επιτρέπει νά δώση δλοκληρωμένη, αποκρυ
σταλλωμένη τή φόρμα του. Ή φωνή στόν άληθινό Κινη
ματογράφο δέ θά παιξη πρωτεύοντα ρόλο. ’ Αν παίζη σή- 
ιιερα είναι γιατί οί διάφοροι παραγωγοί άφαρπαζόμενοι 
άπό τήν περιέργεια τοϋ κοινού πρός τή νέα έφεύρεση δί
νουν πρωταρχική σημασία στή φωνή μέ διάφορα τερτίπια 
πού έχουν μόνο σκοπό νά διατηρήσουν έντεταμένη τήν 
περιέργεια αυτή. Κι’ αυτοί οί κριτικοί καί οί μελετηταί 
τών Κινηματογραφικών προβλημάτων πού δέχτηκαν στήν 
αρχή μ’ άρκετή επιφύλαξη τήν καινοτομία, άναγνωρίζουν 
τήν άνάγκη τής συνδρομής τής ήχητικότητος τής άνθρω- 
πίνης φωνής καί τού μουσικού ρυθμού γιά τήν άναπαρά- 
σταση τής ζωής.

Μά προσθέτουν πώς είναι άναγκαΐο γιά νά μή καταν- 
τήση άπλό φωτογραφημένο θέατρο νά ύψωθή πάνω άπ’ 
τις σημερινές εμπορικές άπαιτήσεις, νά ξαναύρη τή δική 
του εξέλιξη, νά διατηοήση τά χαρακτηριστικά τών δικών 
του εκφραστικών τρόπων. ’Αλλά ποιος τάχα θά έπιτύχη
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τήν άνϊΚβάπτιση αύτή τής παραγωγής ; Οΐ τεχνικοί μή
πως τού Κινηματογράφου πού δέν έχουν στό σάκκο τους 
παρά μόνο μηχανικές τελειοποιήσεις ; "Οχι, απαντάει ό 
Jean Tedesco, άλλά οί καλλιτέχνες πού μόνοι αυτοί μπο
ρούν νά ξετινάζουν τή σημερινή δύσκολη κατάσταση, καί 
νά δημιουργήσουν μέ τήν ώριμασμένη σκέψη τους καί τό 
πολυσύνθετο ταμπεραμέντο τους τά αληθινά καλλιτεχνικά 
έργα.

Άλλ’ υπάρχει ένα κακό στόν Κινηματογράφο πού πρέ
πει γρήγορα νά γιατρευτή. Τό διακήρυξε εδώ καί κάμποσο 
καιρό ό Πιραντέλλο σέ μιά φωτεινή του συνέντευξη. 'Ο 
Κινηματογράφος έδωσε μεγάλους αρτίστες, σκηνοθέτες 
διάσημους, άλλά δέ δημιούργησε αληθινούς σεναρίστες. 
Άπ’ τούς τελευταίους αυτούς λείπει ή φαντασία. Τά σε
νάρια τους, κατά τό χαρακτηρισμό τοΰ Πιραντέλλο, υπο
φέρουν άπό ελεφαντίαση καί ραχιτισμό.Είναι πλούσια άπό 
άπειρους τεχνικούς τρόπους, άλλά στερούνται έμπνεύσεως. 
Άν καί ή δικαιολογία τής άνυπαρξίας άληθινών σενα
ρίων βρίκεται εύκολα αν άναλογιστούμε τήν τόσο μικρή 
Κινηματογραφική παράδοση, μολαταύτα κάποια μετα
στροφή στήν ώς τά σήμερα πορεία πρέπει νά γίνη. Μα- 
χρυά άπό όποιαδήπρτε φιλολογική φόρμα οί συγγραφείς 
πρέπει νά υποταχτούν στό νόημα καί τό γενικό χαραχτήρα 
τής Κινηματογραφικής Τέχνης καί δημιουργήσουν σενά
ρια μέσα στό πλαίσιο της. 'Ο Κινηματογράφος έχει στά 
χέρια του μιά δύναμη άπαράβλητη, άλλά είναι συγχρό
νως τόσο άκριβολόγος καί σκληρός, ώστε κινδυνεύει νά 
συνθλίψη ή νά παραβλέψη τούς θησαυρούς τούς σπαρ
μένους στά πόδια του. Ό Ph. Soupault. γάλλος κριτικός, 
βρίσκει πώς ή ποίηση είναι τό όπλο μέ τό όποιο ή τέχνη 
τών σκιών θά μπορούσε ν’ άψηφήση όλους τούς κινδύνους. I 
Αύτή, κατά τή γνώμη του, μπορεί νά τόν βοηθήση όχι 1 
στό νά γίνη λαμπρότερος, άλλά στό νά βλέπη μακρύτερα I 
καί ψηλότερα. Μπορεί νά τοΰ δώση τήν αίσθηση τοϋ υ
ψηλού καί τού άτέλειωτου. |

ΖΕΛΕΝΟΦΟΝ - ΜΕΛΟΤΟΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ & ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜ)ΦΟΥ

ΤΩΝ

Μόνον τδ δ'νομα

ΝΙΤΧΕ
εϊνε άρκετδ

ΤιμαΙ προσιταΐ είς 
δλους.

Ζητήσατε πληροφο
ρίας : Κινηματο&έα- 
τρον «.Διονύσιαν Θεσ
σαλονίκη. Κινηματο- 
Αέατρον «Καπιτδλ» 
Πειραιά.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΝΙΤΧΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

K.WMIlllllBl.KMIUtlll ΟΞΖΣΑΛΟΝΙΚΗ 15 Δέοντος Σοφού

NBA AiiO TBNJBmOBHIA
— Είς τό στούτιο Α. —Β ήρχισε τό «γύρισμα μιας η

χητικής ταινίας υπό τόν τίτλον «'Ο ληστής». Ή ύπόθεσις 
τού έργου είναι παρμένη άπό μιά κωμωδία τοΰ Κάρελ 
Καπέκ καί σκηνοθετεΐται ύπό τοΰ I. Κοντισέκ.

—'9 κ’ διευθυντής τών έν Πράγα στούντιο
Α—Β έτερμάτισε τάς διαπραγματεύσεις του μετά τής γερ
μανικής εταιρείας Τόμπις-Κλάγκφιλμ διά τό «γύρισμα» μι
ας όμιλούσης ταινίας τής οποίας ή ύπόθεσις είναι παρ
μένη άπό τήν όπερα La Fiancee Pendue.

—Ό ΓουσταΰοςΜασάτι θά γυρίση εϊςτό στούντιο Α—Β 
τό πρώτον όμιλοΰν τσεχικόν φίλμ τό όποιον θά φέρη τόν 
τίτλον Une nuit d’an desir aeropli. Τούς πρώτους ρόλους 
θά ύποδυθοϋν ή Μαρία Μαντέροβα, ή Ζιρίνα Τσεζμπαλό- 
βα καί ό Α. Στροΰνα.

—Ό αυτός σκηνοθέτης θά «γυρίση» είς τό στούντιο 
A—Β το ομιλούν φίλμ «Ό τελευταίος μποέμ». Τόν πρω- 
νεύοντα ρόλσν θά ύποδυθή δ Σάσα Ραζιλώβ μέλος τοΰ 
’Εθνικού Θεάτρου τής Πραγας.

Ό Κινηματογράφος περιβάλλεται σήμερα άπό μιά άχλύ 
μυστηρίου.-Τά έργα πού δημιουργεί είναι γεμάτα ομίχλες, 
χωρίς τίποτε τό συγκεκριμένο. Πρέπει τό μυστήριο νά 
έξαφανιστή, ν’ άντικαταοταθή άπ’ τήν ζωντανή πραγμα
τικότητα. Κι’ έχει δίκηο δ Soupault δταν θέλη τή ποίηση 
άντί τής φιλογίας στήν περιοχή τοΰ Κινηματογράφου 
Αύτή θά τόν μάθη νά βρίσκει συγχρόνως τά όρια καί τό 
μεγαλείο τοΰ λυρισμού του.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ

ΑΘΗΝΑΙ 33 Πατησίων

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ
’ Εκμέτάλλευσις I. Κουρουνιώτη

Μούβιτον ομιλούσα γαλ. ΠΡΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΛΩΝΑ

Τό γνωσιό μυθιστόρημα τοΰ Κλιυντ Φαρρέρ έχρησί- 
μευσε τρεις φορά; μέχρι τοΰδε ώς θέμα κινηματογραφικού 
έργου. Τάς δύο προγενεστέρας τήν πρώτην μέ τόν 
Ζιμιέ καί τήν δευτέραν μέ τήν Μαίη Μούρραιη) έ- 
προδίδετο κατά τόν χειρότερον τρόπον τό πνεύμα τοΰ 
συγγραφέως. Τήν φοράν ταύτην δ Κούρτ Μπερνχάρντ, 
βοηθούμενος διά τήν γαλλικήν έκδοσιν ύπό τοΰ Ζάν ά’α- 
ρίστ, υπήρξε περισσότερον ευσυνείδητος, άλλά καί πάλιν 
τό έργον του δέν είναι άμεμπτον κινηματογραφικών· Τό 
σοβαρώτερον μειονέκτημά του είναι ότι λείπει τελείως άπ’ 
αύτό ή συγκίνησις. Άπ’ αρχής μέχρι τέλους τό δράμα εκ
τυλίσσεται χωρίς ν’ άποδίδωμεν ούδεμίαν σημασίαν είς 
αύτό. Παρατηροΰμεν μέ κάποιο ενδιαφέρον ώρισμένας 
εικόνας, μάς εύχαριστοΰν ώρισμένα θεατρικά κόλπα, καί 
θαυμάζομεν μάλιστα άπό καιροΰ είς καιρόν μερικά ώραϊα 
«εξαιρετικά», άλλά.,.. αύτό είναι δλον. Τό φίλμ μάς άφίνει 
τελείως άσυγκινήτους καί δχι μόνον αύτό, άλλά άρκετά 
συχνά αίσθανόμεθα ποιάν τινά κούρασιν καί άνίαν.

Άπό τούς ήθοποιούς καλύτεροι ή Μαρί Μπέλλ. καί ό 
Γκαμπριέλ Γκαμπριό. Ό Ζάν Άντζελο ύπήρξε συχνά κα
λύτερος. Τό ίδιο δύναται νά λεχθή καί διά τόν Μαξουν- 
τιάν. Ή Έδιθ Μερά καί δ Άμπέλ Ζακέν ύποδύονται τά 
αντιπαθή πρόσωπα τής Ιστορίας.

Άπό άπόψεως κουλτουριστικής τό φίλμ δέν έχει καμ- 
μίαν αξίαν. Παρουσιάζει ήθη, έθιμα, κοστούμια κλπ. κλπ. 
ούδεμίαν σχέσιν έχοντα μέ τά τής Κων)πόλεως. Ό σκη
νοθέτης μπορούσε νά ύποβληθή είς τόν κόπον προτού 
«γυρίση» τό φίλμ νά γνωρίση κάπως καλύτερον τήν ζωήν 
τής Κωνσ αντινουπόλεως. "Οσον άφορά τήν άπόδοσιν ο
μιλιών μόνον όσοι παρηκολούθησαν τήν προβολήν του είς 
τό «Κοτοπούλειον» έμειναν ικανοποιημένοι.

Γενικώς πρόκειται περί σχετικώς καλοΰ φίλμ, είς τό 
όποιον δμως δέν ήξιζεν ή τιμή νά προβληθή άπό τής 
οθόνης δύο κινηματοθεάτρων. 'Η εμπορική έπιτυχία του 
ύπήρξε μάιλον περιορισμένη.

Β. Παπαμιχάλη;

ΤΙΠΟΤΕ HEQTEPOH Γ\ΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΙΊ
’ Εκμετάλλευσις I. Μαργουλή

'Ομιλούσα άγγλιστί ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ

’Εκείνο πού μάς έπροξένησε κατάπληξιν είναι τό δια- 
τί ή άστυνομία, ή δποία έφάνη τόσον επιεική; διά τό 
«Δυτικόν μέτωπον», έδειξε τόσην έτιμο.νήν καί αυστηρό
τητα διά τό έργον τοΰ Ρεμάρκ. "Ενα πράγμα πρέπει νά 
δμολογηθή: "Οτι τό «Τίποτε νεώτερον άπό τό μέτωπον» 
τοΰ Μίλεστον ούτε καν δύναται νά συγκριθή άπό ρεα 
λιστικής άπόψεως μέ τό «Δυτικόν Μέτωπον»’τοΰ Πάμποστ. 
Κάποιος έπιφατής γάλλος κριτικός κάμνων σύγκρισιν τών 
δύο έργων καταλήγει ώς έξης’· «Χθές τό πρωί, ημέραν 
προβολής τοΰ «Τίποτε νεώτερον άπό τό μέτωπον», έπή- 
γαμε καί έγευμαιίσαμε ήσυχα. Τό άπόγευμα τής ιδίας η
μέρας: «Δυτικόν Μέτωπον»... ήιιεθα αναστατωμένοι. Μοΰ 
φαίνεται ότι έπιτυχεστέρα καί πλέον χαρακτηριστική σύγ- 
κρισις δέν ήτο δυνατόν νά γίνη.

Το φίλμ τοΰ Λέβις Μίλεστον άκολουθεϊ πιστά τό πα- 
σίγνωστον μυθιστόρημα τοΰ "Εριχ Μαρία Ρεμάρκ. Οΰτω 
έπανευρίσκομεν είς αύτό τό μίγμα τοΰ άνθρωπίνου μαρ
τυρίου καί πόνου άφ’ ενός καί τής «φιλολογίας» τού συγ
γραφέως άφ’ετέρου· Καί εξηγούμαι. Τό έργον τοΰ Ρε
μάρκ, έργον καθαρώς άντιμιλιταριστικόν, άποτελεΐται 
κατά τό πλεΐστον άπό σκηνάς πολέμου άπλάς καί επιβλη

τικός άλλά ό συγγραφεύς συχνά θέλων νά υπεράσπιση 
τόν σκοπόν του καταφεύγει είς μίαν φιλολογίαν ολίγον 
απλήν καί άφελή ποΰ είναι τό σοβαρώτερον μειονέκτημα 
τοΰ βιβλίου του.

"Ε; λοιπόν αύτήν τήν φιλολογίαν δέν κατώρθωσε δ 
σκηνοθέτης ν’ άποφόγη. Άπ’έναντίας φαίνεται πολύ πε
ρισσότερον είς τό φίλμ καί μάλιστα πολύ περισσότερον 
άναιμική καί προξενεί πολύ χειροτέραν έντύπωσιν.

Ό σκηνοθέτης είχε είς τήν διάθεσίν του διά τό άνέ- 
βασμα τού έργου του υλικόν άφθονον καί πρώτης τάξε
ως. Τό μετεχειρίσθη άρκετά εύσυνειδήτως, μέ περισσοτέ- 
ραν ’ίσως δεξιοτεχνίαν καί επαγγελματικήν γνώσιν παρά 
μέ πραγματικό ταλέντο, καί τό φίλμ του διαθέτει ώρισμέ- 
νες σκηνές έντυπωτικές. Ή σκηνή τής εφόδου έπί παρα- 
δείγματι καί τής άντεπιθέσεως, άφήνει πίσω της κάθε τι 
παρόμοιον ποΰ μάς έδωσε μέχρι σήμερον ό κινηματογρά
φος. ’Ίσως είς αύτήν τήν σκηνήν νά οφείλεται καί τό 
βραβεϊον ποΰ τοΰ άπένειμε ή Ακαδημία τοΰ Αμερικανι
κού κινηματογράφου. Ή φωνοληψία είνε επίσης πρώτης 
τάξεως. Προετίμησαν νά μή κάμουν πολύν θόρυβον καί 
νά ζητήσουν τήν φυσικότητα, ήτοι τόν μονότονον νυκτε
ρινόν βόμβων τών πρώτων γραμμών.

Οί πρωταγωνισταί, ή μάλλον δλοι οί ήθοποιοί είναι 
καλοί. Ό Λιοΰ Άνρες κρατεί ένα - ρόλον άχαρι, τόν ρό
λον τοΰ νεαροΰ φοιτητού Πώλ Μπάουμερ, τοΰ κυρίου 
ήρωος τοΰ έργου. Ό θάνατός του, είς τό τέλος, είναι 
ώραΐος καί κλείνει τό φίλμ κατά τρόπον απλό καί σκλη
ρό. Καλλίτερος δμως έξ όλων είνε δ Λούι Βόλχεϊμ.

Καί τιάρα τό φίλμ θά άρέση εις τούς άναγνώστας τοΰ 
μαθισιορήματος ; Αμφιβάλλω πολύ. Είνε γεγονός οτι τό 
φίλμ παρά τά μεγάλα καί άναμφισβήτητα προσόντα του 
δέν κατορθώνει νά μά; συγκινήση δσον τό βιβλίον καί νά 
μάς προξενήση τήν φρίκην καί άηδίαν τοΰ πολέμου.Πάντως 
είς όσους δέν άνέγνωσαντό βιβλίον καί είςέκείνους ποΰ δέν 
είχαν τήν ευτυχίαν νάϊδουν τό’Δυτικόν μέτωπον» συνιστά- 
ται.’Εδώ ή επιτυχία του ύπήρξε σημαντική, δφειλομένη έν 
μέρει καί είς τήν άφάνταστον ρεκλάμαν ποΰ τοΰ έκαμε ή 
άστυνομία μέ τό νά άπαγορεύση τήν προβολήν του.

Β. ΪΙαπαμιχάλης

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΕΡΑΣΕ
’Εκμετάλλευσις Χάΐ Φιλμ

Όμιλ. γαλλιστί ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΚΟΤΟΠΟΤΛΕΙΟΝ»

Τό σπουδαΐον τοΰ φιλμ συνίσταται είς τό δτι ό Ντυ- 
πόν έπανευρίσκει τήν φόρμαν του καί ιόν εαυτόν του. 
’Εκεί ιδίως δπου μάς ικανοποιεί άπολύτως είνε είς τήν 
διεύθυνσιν τών ηθοποιών του. Είνε ζήτημα άν προεβλή
θη εφέτος φίλμ μέ τόσον θαυμαστήν καί ομοιογενή ύπό- 
κρισιν ήθοποιών. Τό έργον εκτυλίσσεται ολόκληρον μέσα 
είς ένα φάρον. Τί άνιαρώτερον περιβάλλον δύναται νά 
φαντασθή κανείς ; Καί δμως χάρις είς τήν δεξιοτεχνίαν 
τοΰ Ντυ.τόν μένομεν καθηλωμένοι είς τάς θέσεις μας, πα- 
ρακολουθοΰντες τό δράμα ποΰ προκαλεϊ ή παρουσία τής 
γυναίκας μέσα είς τό περιβάλλον αύτό.

Β. ΪΙαπαμιχάλης

ΕΣΤΡΕΛΛΑ
’Εκμετάλλευσις Αμέρικαν Φιλμ

'Ομιλοΰσα γαλλιστί ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΠΑΝΘΕΟΝ

Ή νέα ταινία τοΰ Μωρίς Τουρνέρ, τοΰ δημιουργοΰ τοΰ 
«Κατηγορουμένη έγέρθητι καί άλλων εκλεκτών φίλμ, δέν 
μάς ικανοποίησε. Αύτό οφείλεται κυρίως είς τό σενάριο, 
τό όποιον δέν είναι ούτε πρωτότυπον (μία συνηθεστάτη 
Ισπανική ηθογραφία) οΰτε ενδιαφέρον, καί κατόπιν είς
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Αί γαλλικαί κινηματογραφικά!’ εφημερίδες άγγέλαυν 
δτι ή ν«αρά γαλλ'ις πρωταγωνίστρια τής οθόνης Σούζυ 
Βερνόν ή όποια έγινε τόσον δημοφιλής άνά τόν, κόσμον 
είς τόν βωβόν κινηματογράφον, προσελήφθη ύπό τής 
Παραμάουντ διά νά παίξη τούς πριόιους γυναικείους ρό
λους είς δύο νέας ταινίας τής εταιρείας ταύτης.

ΝΕΟΝ ΕΡΓΟΝ
ΤΟΥ ΧΑΡΟΛΔ ΛΟΥΔ

Ό συμπαθής κωμικός Χάρολδ Λόϋδ ετοιμάζει νέαν 
ταινίαν, τής οποίας δ τίτλος τηρείται μυστικός.

τήν εκλογήν τής πρωταγωνίστριας. Ή Γκάμπυ Μόρλαη 
έχει ταλέντο άξιόλογο καί άναμφισβήτητο άλλά δέν τής 
ταιριάζει διόλου δ ρόλος τής τσαχπίνας Σπανιόλας πού 
τής ένεπιστεΰθησαν. Καταβάλλει κάθε προσπάθειαν διά 
νάσταθή, άλλ” άκριβώς αύτή ή προσπάθεια είναι όρατή 
σχεδόν πάντοτε καί καταστρέφει τ ,ν φυσικότητα καί άλή- 
θειαν τοΰ παιξίματός της. Άντιθέτως ύπέροχος καί ολο
ζώντανος δ Σάρλ’Βανέλ είς τόν ρόλον τοΰ διευθυντοΰ τοΰ 
καμπαρέ. Ό Ζοζέ Νογκέρο μέτριος δπως πάντοτε. 'Ο Βάν 
Νταέλ μελετημένος. Τό ηθογραφικόν μέρος καλό. Γενικώς 
πρόκειται περί μέτριου έργου τόσον άπό καλλιτεχνικής 
δσον καί άπό εμπορικής άπόψεως. Έδώ δέν ήρεσεν.

Β. Παπαμιχάλης.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ
I ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΫΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ
( ΤΑ ΜΟΛΙΣ ΑΦΙΧΟΕΝΓΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
I Άπόδοσις ήχων μουσικής και δμιλιων απολύτως φυσική

Εγκαταστάσεις πλήρεις με συγχρονιζατερ, άμπλιφικατέρ, μεγάφωνα, πικάπ καί φέϋντερ 
διά τριφασικόν ρεϋμα 220 καί 110 βολτ

ΔΡΑΧ. 68.000
’Άνευ συγχρονιζατερ τιμή δραχ. 38.000

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ!

AMERICAN STORE
ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

’Ακαδημίας 45 (Παραπλεύρως θεάτρου «’Ολύμπια») 
____________

> ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. 4ιά τά άνωτέρω μηχανήματα παρέχονται εύκολίαι πληρωμής. Δια&έτο- 
> μεν έπίσης τάς μοναδικάς έλληνιστ'ι όμιλούσας ταινίας «Ή γροΌτά τοΰ σακάτη»
> τρίπρακτον δράμα και ένα μονόπρακτο (σδρτς) «.Μιά πρόβα στά γρήγορα».
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ΤΟ ΛΑΧΕΙΟΝ ΜΑΣ
Επειδή έξακολου&οϋν νά φθάνουν, καθυστερη

μένα λόγφ τής διακοπής τών συγκοινωνιών έκ τών 
πλημμυρών άπό τά; Επαρχίας, δελτία συμμετοχής 
αναγνωστών μας εις τό ΛΑΧΕΙΟΝ καί διότι μετέ
χουν καί άναγνώσται έκ τοϋ εξωτερικού τών οποίων 
τά δελτία λόγο) τών άποστάσεων δέν εΐνε δυνατόν 
νά φθάσουν έγκαίρως, άναγκαζόμεθα νά παρατεί- 
νωμεν τήν προθεσμίαν τής άποστολής δελτίων μέ
χρι καί τής προσεχούς έβδομάδος, τά άποτελέσματα 
δέ τής κληρώσεως θά δημοσιευθοΰν άνυπερθετως 
είς τό προσεχές τεύχος.

Η Επιτροπή τοΰ Λαχείου

Ο ΤΖΩΝ ΤΖΙΛΜΠΕΡ
ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ

Ή μεγάλη φήμη τοΰ Τζών Τζίλμπερ η οποία, ως γνω
στόν, έξητμίσθη τόν τελευταϊον καιρόν συνεπεία τής άπο- 
τυχίας του είς τόν δμιλοϋντα κινηματογράφον καί ποσοι 
άλλοι ήθοποιοί δέν εύρίσκονται είς τήν ιδίαν μοίραν ! — 
έγιγανιώθη καί πάλιν. Τούτο δέ οφείλεται εις ένα νέον 
ρόλον τόν όποιον έκράτησε είς τό φίλμ Τύχη τοΰ κυρίου» 
επιτυχέστατα.

Ό Τζίλμπερ θά εξακολούθηση τά εργάζεται είς την 
Μετρό λαμβάνωνώς άμοιβήν 10.000 δολλάρια (ήτοι 770.000 
δραχ.) έβδομαδιαίως.

ΓΥΡΩ λΠΟ ΕΠΗ ΠΟΛΥΚΡΟΤΟ ΦΙΛΜ

ΤΙΠΟΤΕ BEHTEPON ADO TO MTSDON
Ευτυχώς πού δέν ΐσχυσε ή γελοία έκείνη άπαγόρευσι 

προβολήςτοΰ φίλμ«Τίποτε νεώτερο άπό τόμέτωπο», ή «διά 
λόγους τάξεως», δπως τήν έχαρακτήρισε. ή λογοκρισία κ’ 
έτσι είχαμε τό ευτύχημα νά τό παρακολουθήσουμε προ
βαλλόμενο άπό τής οθόνης ένός κεντρικού άθηναϊκού κι
νηματογράφου.

Τό πολύκροτο αύτό έργο τής άμερικανικής εταιρείας 
Ούνίβερσαλ είναι παρμένο, ώς γνω ιτό, άπό τό ομώνυμο 
άριστουργηματικό μυθιστόρημα τού μεγάλου Γερμανού 
συγγραφέως "Εριχ Μαρία Ρεμάρκ.Τιτλοφορώ δέ άριστουρ
γηματικό» αύτο τό βιβλίο, γιατί είναι ίσως τό πλέον 
ρεαλιστικό πολεμικό βιβλίο, γεμάτο Αληθοφάνεια, ύποβο- 
λή, συγκίνησι, κατάνυξι. "Ολη τή φρίκη τού πολέμου, ό
λες τις δυστυχίες κι’ αθλιότητες του, δλες τίς κακώσεις 
καί τίς οίκτρότητές του, κατορθώνει νά μάς τά παρουσιά- 
ση πολύ έμφαντικά ό συγγραφεύς, μέ τά πλέον μελανά 
καί ζοφερά χρώματα πλαισιωμένα. Ή σύντομη κ’ έπιβλη- 
τική φράσι καί τό ζωντανό κ’ εναργές ύφος—-παρόμοιο 
πρός τό ζωηρό κ’ εκφραστικό στυλ τού Ζολά, τοΰ Γκόρκυ, 
χωρίς τίς μακρύς έκεϊνες περιόδουςτών μυθιστορημάτωντοϋ 
Δουμά καί τοΰ Ρωμπούργ, τίς πομπώδεις καί στομφώδεις 
—συντείνουν τόσο, ώστε νά τονώνεται ό ρεαλισμός τοΰ 
έργου αύτοΰ άκόμη περισσότερο καί διαβάζοντας κάθε σε
λίδα του νά νομίζης κ’ έσύ πώς περνάς τήν άδυσώπητη, 
άμείλικτη, τήν επικίνδυνη ζωή τών χαρακωμάτων’ ούτε 
άκόμα πώς περιμένεις άπό στιγμή σέ στιγμή, πεσμένος 
κ’ έσύ μέσα σέ κάποιο άμπρί, νά σέ άφίση νεκρό ή πλη
γωμένο κάποιο θραύσμα όβίδος, καμμιά σφαίρα, κανένας 
μύδρος!

"Ολα τά συναισθήματα, τού φόβου, τής άγωνίας, τής 
δειλίας, τής έξαχρειώσεως, τής πωρώσεως, πού αίσθά- 
νουνται οί ήρωες τοΰ έργου, οί πολύπαθοι φαντάροι, τά 
νοιώθεις τά ζής κ’ έσύ μαζύ τους.

Κάθε περιγραφή πού διαβάζεις σοΰ προξενεί καί μιά 
συμπόνοια γιά τούς δύσμοιρους αύτούς άνθρώπους πού 
σκοτώθησαν, κατακρεουργήθησαν καλύτερα, έκεϊ κάτω 
στά πεδία τών μαχών, τόσο μακρυά άπ’ τήν ποθειτή οί- 
κογένειά τους, χωρίς τουλάχιστο τό τελευταίο φιλί άπό 
τή μητέρα τους, άπ’ τή γυναίκα τους, άπ’ τά παιδιά τους !

Λέει κάπου, λ. χ., ό Remarque :
♦ Ό στρατός ύποχωρεΐ, φεύγει. Κ’ένας στρατιώτης πού 

όρμά κι*  αύτός έξαλλος γιά νά γλυτώση, δέχεται μιά 
μπαγιονέττα στή πλάτη του’ πλήθος αίμα. Πνευστιά κι’ 
άγωνίζεται. Κι’ έτσι μέ τή ξιφολόγχη σφηνωμένην άπό 
π.σω βαθειά μέσ’ σιίς σάρκες του, έξακολουθεϊ νά τρέχη, 
νά τρέχη, ένώ αύτή κινείται ανάμεσα στούς ώμους του 
κωμικά!...» "Ε, δέν σέ συγκινεϊ, δέν’σέ ταράσσει σύγκορ
μο ή άνάννωσι τών σκηνών αυτών, πού βρίθουνε μέσα σέ 
τοΰτο τό έργο, δέν σοΰ γεννά άπέχθεια, μίσος Αποτροπια
σμό, αποστροφή έναντίο τής ιδέας τοΰ πολέμου, δέν σού 
ενδυναμώνει τήν άγάπη, τόν πόθο τής ειρήνης ;

Κι*  έχω τήν ιδέα, δίχως ώρισμένως νά σφάλλω, πώς 
τέτοια βιβλία πού ύποθάλπουνε τά φιλειρηνικά ιδεώδη, 
έξυπηρετούν ολόκληρη τήν άνθρωπότητα. Καί δέν είναι 
τό μοναδικό πού έκυκλοφόρησε τελευταίως. Κι’ άλλα εί
δαν τό φώς : Τό -Τέλος τού ταξειδιού», λ. χ. τού "Αγ
γλου συγγραφέως Sheriff κ.λ. Κι’ Ελληνικά : Ή «Ζωή έν 
τάφφ» τοϋ Μυριβήλη.

Φυσικά διαπνέουνται, όλα αυτά τά έργα, ύπό μιάς 
αντιμιλιταριστικής πνοής’ τί έχει νά κάνη δμως, τή στι
γμή πού κι’ αυτά τά κράτη έπισήμως άποκηρύσσουνε τόν 
πόλεμο, μέ χίλια δυό σύμφωνα φιλίας, ή μέ άναρίθμητες 
άλλες φιλειρηνικές ένδείξεις καί μέ συνδιαλεκτική, όσον 
εΐνε δυνατό, πολιτική;

Αύτό λοιπόν είναι τό άνθρωπιστικό βιβλίο τοΰ "Εριχ 
Μαρία Ρεμάρκ, βιβλίο πού τό διέπουν ήθικές κι’ ευγενι
κές άρχές. Γιά τήν επιτυχημένη, τώρα, ή άποτυχημένη 
άπόδοσή του στόν κινηματογράφο, [άς κυττάξη ό άναγνώ-

Ε mm ΚΜΜΜΝΜΙ
"Οταν ή Γκρέτα Γκάρμπο όμιλήση θά άποκαλύψη άρα

γε τό μυστήριο τό όποιον φαίνεται νά τήν πιέζη; Τό μυ
στήριο πού τήν περιβάλλει θά διαφωτισθή έπί τέλους δ
ταν θ’ άκούσωμε τόν ήχο τής φωνής της; Ποιος ξεύρει! 
’ Ισως ένας άφοσιωμένος θαυμαστής τής ωραίας Σουηδής 
θά μπορέση άραγε, άκούοντάς την. νά μαντεύση άν είναι 
καλή ή μοχθηρά, εύαίσθητος ή ψυχρά, άφιλοκερδής ή 
συμφεροντολόγος.

'Οπωσδήποτε όσοι θά τήν ίδοΰν καί θά τήν ακούσουν 
στήν "Αννα Κρίστι θά παρακολουθήσουν τό έργον άπ’άρ- 
χής μέχρι τέλους μέ μιά συγκινητική προσήλωσι διότι θά 
βλέπουν νά αποκαλύπτεται μιά νέα Γκάρμπο.

Άφού ύπήρξεν έπί τής οθόνης μιά γυναίκα λεπτοφυής 
ή οποία έφαίνετο δτι μονάχα σέ μιά ατμόσφαιρα πολυτε
λείας θά ήδύνατο νά Αναπνεύση, ή Γκρέτα ένσαρκώνει 
στήν «"Αννα Κρίστι» τόν ρόλο ένός φτωχοΰ κοριτσιού, 
τό όποιο ζή τριγυρισμένο άπό τραχείς ναυτικούς μέσα σ’ 
ένα χονδροειδές φορτηγό. ’Αλλά ή δύναμις τοΰ θελγήτρου 
της, ή μυστηριώδης γοητεία της μένουν πάντα αί ϊδιαι. 
Τό πέρασμά της δημιουργεί δράματα, οί άνδρες χωρίς αύ
τή νά τό θέλη φιλονικούν μεταξύ τους.

«Άννα Κρίστι», ή πριύτη ομιλούσα ταινία τής Γκρέ
τα Γκάρμπο μέ σκηνοθέτην τόν Κλάρενζ Μπράουν, προ
βάλλεται τώρα είς τό θέατρον τών Champs -Elisees ολό
κληρος εις τήν ’Αγγλικήν, μέ τίτλους δμως οί όποιοι έπι- 
τρέπουν είς δλους νά έννοήσουν τούς διαλόγους·

ΜΙΚΥ_ΜΑΟΥΣ
Ή «Columbia» θά θέση έντός ολίγου είς κυκλοφορίαν 

μίαν σειράν Μίκυ-Μάους, τά όποια θά είναι καί τά κα
λύτερα δλων τών μέχρι σήμερον πραγματοποιτ^θέντων. 
'Ολόκληρον έπιτελεϊον ειδικών ήγωνίσθη διά τήν έπιτυ
χίαν των.

ΑΠΑΓΟΡΣΪΣΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Ή αστυνομία τοΰ Μεξικού άπηγόρευσε τήν προβολήν 

δλων τών σοβιετικών ταινιών, φέρουσα ώς έπιχείρημα 
τήν διενέργειαν ύπ’ αυτών κομμουνιστικής προπαγάνδας.

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠ BOYKOYPSSTION
Κατά πληροφορίας έκ Βουκουρεστίου άπό 1ης Μαρ

τίου ήρχισε νά λειτουργεί έκεϊ νέα εταιρεία ένοικιάσεως 
καί έκμεταλεύσεως ταινιών ύπό τήν αιγίδα τής «Άργκους 
Φίλμ».

στης στήν ειδική σελίδα τίς κρίσεις τοΰ έπί τούτο συνα 
δέλφου μου. Ή δική μου γνώμη είναι δτι κΓ ή ταινία 
έχει έπιτύχη, πώς ό σκηνοθέτης είσέδυσε μέσ’ στό πνεύμα 
τού συγγραφέως, πώς έχει πολεμικές σκηνές καλοβαλμέ
νες, μοναδικές. Ή φωτογραφία άρκετά καλή, ώς καί ή 
φωνοληψία. ΚΓ άν κάπου-κάπου έξέφυγαν καί μερικά 
λάθη, έπισκιάζουνται κι’ αύτά άπό τήν δλη έντύπωσι.

ΛΩΡΟΣ ΦΑΝΤΑΖΗΣ
Υ. Γ. Ό φίλος συνάδελφος κ. Κ. Δαφνής σ’ ένα ση

μείωμά του πού έδημοσιεύθη στόν προηγούμενο «Κινημ. 
’Αστέρα», γράφει : «Ό κ. Λώρος Φαντάζης φαντάζεται 
καμμιά φορά Ανυπάρκτους αιτίας τής κακοδαιμονίας τοΰ 
Ελληνικού φίλμ». "Οχι, λοιπόν κ. Δαφνή, δ,τι ύπεστή- 
ριξα δέν εΐνε διόλου άστήρικτο’ είναι απεναντίας κατα
στάλαγμα μελέτης τών έλληνικών κινημ. ζητημάτων’ καί 
κολακεύουμαι νά τό λέω. "Αλλο τώρα άν δέν έτόνισα δ
σον έπρεπε «ό κεφάλαιο τής στενοκεφαλιάς τών παραγω
γών μας. Μά αύτό, ύποθένω εΐνε άρκετά ευνόητο. Α. Φ



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΪΐΙΡ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
’Αρκετή κίνησις καί κατά τάς δύο 

παρελθούσας εβδομάδας είς όλους τούς 
κινηματογράφους τής πρωτευούαης. Τήν 
Μεγάλην 'Εβδομάδα δμως κατά τήν ό
ποιαν πλεϊστοι κινηματογράφοι προέ- 
βαλον έργα θρησκευτικής ύ.ταδέσεως, 
παρετηρήθη ζωηρωτέρα κίνησις, ιδίως 
είς εκείνους είς τούς όποιους προεβάλ- 
λοντο «'Ο βίος καί τά πάθη τοΰ Χρί
στου».

Εφέτος παρετηρήθη καί τό εξής ευ
χάριστου. 'Η αστυνομία δέν άπηγόρευ- 
σε, ώς πάντοτε, τήν λειτουργίαν τών 
Κινηματοθεάτρων κατά τήν Μ. Πέμ
πτην καί τήν Μ. Παρασκευήν, είμή 
μόνον διά δύο ώρας, 7-9 μ. μ. τήν Μ. 
Παρασκευήν καί τοϋτο κατόπιν θερμής 
συστάσεως πρός τούς διευθυντάς τών 
κινηματογράφων, πρός τιμήν τών Έ- 
πιταφίων.

Ή άπόφασις αύιή τιμά τήν διεύθυν- 
σιν τής ’Αστυνομίας, διότι είς πόλιν 
κινητού πληθυσμού καί διαφόρων θρη
σκευμάτων, ώς έχουν καταστή σήμερον 
αί ’Αθήναι, δέν είναι ορθόν νά λαμ- 
βάνονται μέτρα άτινα δύνανται νά θί
γουν οπωσδήποτε τήν έλευθερίαν τών 
ξένων.

’Επίσης έξαιρετικώς ζωηρά κίνησις . 
παρετηρήθη καί κατά τρεις έορτασί- ; 
μους ημέρας τοΰ Πάσχα.

Κατά τάς δύο παρ- έβδομάδας προε 
βλήθησαν είς τούς κεντρικούς κίνημα- 1 
τογράφους τά εξής έργα:

Πάν&εον. «Ή αίωνία άγάπη» μέ τήν ( 
Καμίλλα Χόρν καί τόν Τζών Μπάρρυ- ■ 
μορ μέ άποτυχίαν καί «Τό σιδηοοΰν s 
προσωπεϊον» μέ τόν Ντούγκλας Φαίρ- 
μπαγκς έπιτυχώς.

Σπλέντιτ. Κατά τήν Μ. Εβδομάδα 
«Τά πάθη τοΰ ΧριστΟΰ» παραγωγής 
«Τσίνες» τήν Κυριακήν τοΰ Πάσχα μέ- > 
χρι καί τής σήμερον Κυριακής τοΰ I 
Θωμά έπανάληψις τού έργου «"Αν μέ , 
θέλεις έλα σϋ» μέ επιτυχίαν μεγάλην 
καί άπό τής αύριον τό νέον έργον τοΰ 
Κάρλ Φρέλιχ «Τρελλή περιπέτεια με 
πρωταγωνιστής τεσσερας συμπαθείς ά- 
στέρας· τούς Μαρί Μπέλ, Μαίρη Γκλό- ί 
ρυ, Ζάν Μυρά, Τζίμ Ζεράλντ καί Σύλ- 
βιο ντέ Πετρέλλι.

’Απόλλων. Έσυνέχισε καί κατά τό 
παρ. δεκαπενθήμερον, δηλ.έΑί τρεις συ- j 
νεχεϊς έβδομάδυς, τήν προβλολήν τής 
ταινίας «Ό βασιλεύς τών βασιλέων» μέ 
μεγάλην έπιτυχίαν, άπό τής αϋρισν δέ 
Δευτέρας θά προβάλλεται το έργον «Τό 
περιδέραιον τής Βασιλίσσης».

Ίντεάλ. Κατά τήν Μ 'Εβδομάδα 
«Ό βίος καίτάπάθη τοΰ Χριστού» πα- ‘ 
ραγωγής«Τσίνες»,άπό τής Κυριακής τοΰ 1 
Πάσχα μέχρι τής Τετάρτης, έπί τέσσα- I 
ρας μόνον ημέρας,«Οίατατηταί»καί άπό 
τής Πέμπτης «Ή δεσποινίς τής γκαρν- ’ 
ταρόμπας» μέ τήν Άλίς Ούάϊτ.

’Αττικόν. Καί κατά τήν Μ. 'Εβδομά- I 
δα καί τήν τοΰ Πάσχα προεβάλετο τό 
πολεμικόν έργον «Ούδέν νεώτερον άπό

J τό δυτικόν μέτώπον» τήν τελευταίαν δ
μως εβδομάδα μέ μετρίαν έπιτυχίαν.

Οϋφα Πάλας. Διά Τρίτην έβδομ δα 
ή όπερέττα «Ή A. Υ. διατάσσει» άνε- 
πιτυχώς άπότής Κυριακής δέ τοΰΠάσχα 
ή γαλλική όπερέττα «Βιεννέζικα κα
πρίτσια» μέ μουσικήν τοΰ Λέχαρ έπιτυ- 
χώ; καί

Κοτοπούλειον. «Τό κορίτσι τοΰ δρό
μου» άνεπιτυχώς άπό τής Μ. Πέμπτης 
τόν «Βασιλέα τών βασιλέων», άπό δέ 
τής Κυριακής τοΰ Πάσχα τό γαλλικόν 
έργον «'Ένα βράδυ στό μέτωπο» έπιτυ- 
Χώς.

Οί μέλλοντες νά λειτουργήσουν θε
ρινοί κινηματογράφοι ετοιμάζονται πυ- 
ρετωδώς. καθ’ όλα; δμως τάς ένδεί- 
ξεις θά είναι πολύ όλ γώτεροι άπό τούς 

Ή χαριτωμένη γαλλίς καλλιτέχνις Μαρί Μπέλ ή όπο.’α μαζύ μέ τήν 
Μαρί Γκλόρυ τήν γνωστήν μας άπό τό θριαμβεύσαν έ .ί τρεις εβδομά
δας έργον «"Αν μέ θέλεις έλα σύ», πρωταγωνιστούν είς τήν νεωτέραν 
έπιτυχίαν των Τρελλή περιπέτεια πού προβάλλεται κατά «ήν τρέ- 

χουσαν έβύομάδα είς τό «Σπλέντιτ».

κατά τό παρελθόν έτος λειτουργήσαν- 
τας. Τό γνωστόν «Περροκέ» ένοικιά- 
σθη υπό τοΰ κ. Μαρτίνου είς έπιθεω- 
ρησιακόν θίασον. ’Επίσης ώς θέατρον 
θά λειιουργήση καί τό έπί τής όδοΰ 
Θεμιστοκλέους «Άτλαντίς». 'Ως κινη
ματογράφος δέν θά λεισουργήση εφέ
τος καί τό «Άκροπόλ», μή ένοικιαζό 
μενον παρ’ οΰδενός λόγφ τοϋ άκαταλ- 
λήλου τής θέσεώς του.

’Αντιθέτω;, μέχρι σήμερον είναι γνω
στόν ότι θά λειτουργήσουν άφεύκτως 
οί εξής συστηματικοί θερινοί :

"Εσπερος τής όδοΰ Πατησίων, είς 
τό όποιον έγκαθίστανται καί τά ηχητι
κά μηχανήιιατα τοΰ χειμερινού Σπλέν- 
τιτ . συστήματος Ούέστερν Έλέκτρικ.

Ούφα Παλα; έπί τής πλατείας ’Αμε
ρικής υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Θ 

Δαμασκηνού, είς τό όποιον έγκαθίσταν
ται τά μηχανήματα τοΰ Πειραίκοΰ 
Σπλέντιτ» συστήματος Κλάγκ Φίλμ.

Άλκαξάρ έπί τής όδοΰ Θ. Δεληγιάν- 
νη ύπό τήν διεύθυσιν τής Ανωνύμου 
'Εταιρείας «Άλκαζάρ , είς τύ όποιον 
ώς γνωστόν έγκαθίστανται τά μηχανή
ματα τού χειμερινού Ού'φα Πάλας 
συστήματος Ούέστερν Έλέκτρικ.

Λουξ (Τσόχα) έπί τής λεωφόρου ’Α
λεξάνδρας υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Κουρουνιώτη, εις τό όποιον θά τοπο
θετηθούν τά ήχητικά μηχανήματα τοΰ 
χειμερινού «’Απόλλωνος συστήματος 
Κλάγκ Φιλμ-

Ζέφυρος έπί τής πλατείας Θησείου 
υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. II. Κανελ- 
λοπούκου, είς τόν όποιον έγκαθίσταν
ται ήχητικά μηχανήματα ιταλικής βι
ομηχανίας συστήματος «Σινεμεκάνικα».

Δελφοί έπί τή; όδοΰ ’Αχαρνών ύπό 
τήν διεύθυνσιν τής εταιρείας «Συνοδι- 
νός καί Παπαστόφας» είς τό όποιον έγ
καθίστανται έπίσης ήχητικά μηχανήμα
τα συστήματος «Σινεμεκάνικα».

"Αρηί είς τό τέρμα τοΰ τράμ γραμ
μής όδοΰ ’Αχαρνών τό όποιον έχει τά 
ιδιόκτητα μηχανήματα συστήματος 
Κλάγκ Φίλμ.

’Επίσης πέραν τού τέρματος τοΰ 
τράμ ’Αχαρνών θά λειτουργήση καί νέ
ος μεγάλος θερινός κινηματογράφος 
υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Σπυρίδη καί 
τοΰ όποιου ό τίτλος δέν ώρίσθη άκό
μη·

Έπί πλέον θά λειτουργήσουν άσφα- 
λώς τά «Παναθήναια» καί τό < Βερντέν 
τής λεωφόρου Αλεξάνδρας, Κυψέλη» 
είς τήν ομώνυμον συνοικίαν, «Μαγεία 
είς τό τέρμα ’Αχαρνών, αΚυβέλεια 
τέρμα Πατησίων, ΙΙετσάληι έπί τής 
πλατείας Θησείου, “Αστρα έπί τής 
οδού Θ. Λεληγιάννη ύπό τήν διέύθυν- 
σιν τοΰ κ. Γλυτσοΰ, Καπρίς*  έπί τής 
οδοΰ Πειραιώς ύπό τήν διεύθυνσιν τού 
κ. Μαρτίνου καί ολίγοι άλλοι είς δια
φόρους συνοικισμούς, οί όποιοι όμως 
δέν απεφάσισαν δριστικώς μέχρι σήμε 
ρον καί ποιου είδους ήχητικά μηχανή 
ματα θά έγκαταστήσουν.

Έπίσης ώς ήχητικοί κινηματογράφοι 
θά λειτουργήσουν, ή Μπομπονιέρα τής 
Κηφισσιάς ύπό τήν διεύθυνσιν πάντοτε 
τοΰ κ. Σκενδερίδη, μέ μηχανήματα συ
στήματος «Κινοτόν» καί ή Διάνα τοΰ 
ΙΙαλ. Φαλήρου ύπό τήν διεύθυνσιν τής 
εταιρείας «Συνοδινός καί Παπαστόφας» 
μέ μηχανήματα «Σινεμεκάνικα .

Είς τό προσεχές τεύχος τοΰ Κινημα
τογραφικού Άστέρος > θά δημοσιευθή 
ένδιαφέρουσα μελέτη τοΰ έκλεκτοΰ συ
νεργάτου μας κ- Κ. Δαφνή περί τοΰ 
Ελληνικού φίλμ.Συνιστώμεν ιδιαιτέρως 

εις τούς άναγνώστας μας καί φίλους 
τής Έβδομης τέχνης τήν παρακολού- 
θησιν τής ένδιαφερούσης αυτής μελέ
της τοΰ έκλεκτοΰ συνεργάτου μας,έκ τής 
οποίας πολλά έχουν νά ωφεληθούν οί 
πραγματικοί φίλοι τοΰ Κινηματογρά
φου.

’Ολίγοι ίσως άπό τούς άναγνώστας 
μας θα γνωρίζουν ότι ό πρωταγωνι-
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οτής τού θαυμασίου έργου «Ή πόλις δα τά εβδομαδιαία όμιλοΰντα έπίκαι- 
τών τραγουδιών» πού προεβλήθη πρό ! ρα Νέα τοΰ άγγλοαμερικανικού οίκου
μηνός εις τό«Σπλέντιτ» διάσημος τενό
ρος Ζάν Κιεπούρα, είνε έλλην. Ό Κιε- 
πούρα λοιπόν, κατά τούς γνωρίζοντας 
αύτόν, κατάγεται άπό τό Πεντίχι τής 
Κωνσταντινουπόλεως, είνε υΙός κηπου
ρού, τό δέ πραγαματικόν του δνομα εΐ
νε ’Ιωάννης Κηπούρας. Τώρα διά ποι
ον λόγον ό συμπαθής ούτοςτενόρος δέν 

1 θέλει νά τιμήση τήν Ελλάδα διά τού 
ονόματος του καί παρουσιάζεται ώς Ι
ταλός ή τσεχοσλοβάκος, είνε άγνωστον.

| Οί νέοι άνοικιασταί τού φόρου τών 
Δημ. Θεαμάτων άρνούνται νά χορηγή
σουν άτέλειαν φόρου είς τά μέλη τής 
Π. Ε. Κ. δικαιολογούμενοι διι ό νό
μος δέν τούς υποχρεώνει πρός τούτο.

Είνε άληθές διι ό νόμος αύτός χο
ρηγεί άτελείας φόρου είς διάφορα άτο
μα τά όποια ούδεμίαν σχέσιν έχουν 
μέ τάς κινηματογραφικός έπιχειρήσεις 
καί στερεί τού προνομίου αΰτοΰ τούς 

। διευθυντάς κινημ τογράφων καί γρα- 
1 (ϊ)Ρ.Ι.ίϊ»ν ν.ι win n rnvnrf rni vrTiv rmvimv nYn-φειων κινηματογραφικών ταινιών οίτι
νες καί απαρτίζουν τήν Πανελλ. Ένω- 
σιν Κινηματογράφων. Τό γεγονός δ
μως τούτο, είτε διότι ή Π. Ε. Κ. κα
τά τό εξαετές χρονικόν διάστημα τής 
ύπάρξεώς της δέν κατέβαλε τάς άπαι- 
τουμένας ένεργείας παρά τή άρμοδία υ
πηρεσία τού 'Υπουργείου τών Οικονο
μικών διά τήν έπιτυχίαν τοΰ έλαχιστο- 
τάτου αΰτοΰ δικαιώματος τών μελών 
της, είτε διότι παρ’ δλας τάς ένεργείσς 
της δέν κατώρθωσε νά πείση τούς άτε- 
νσκεφάλους αρμοδίους περί τής δικαί- 
ας αυτής αίτήσεούς της, δέν σημαίνει 
δμως δτι καί ή'εταιρία τών ενοικια
στών τού φόρου, πρέπει νά άρνηθή τήν 
χορήγησιν άτελείας είς εκείνους άπό 
τούς οποίους αναμένει τήν ε’ίσπραξιν 
τοΰ 80ο]ο δπερ ύτοχρεοΰται νά κατα
βάλω είς τό Δημόσιον. Οί έπαγγελματί- 
αι αυτοί άταντες μέλη τή; Πανελληνί
ου Ένιίισεω; Κινηματογράφων δέν θά 
μεταβοΰν βεβαίως είς τόν κινημανογρά- 
φον διά νά θεατρισθούν καί νά περά
σουν τήν ώραν των, άλλά πρός τό συμ
φέρον ιών επιχειρήσεων των, α'ίτινες 
είνε συνδεδεμέναι καί μέ αυτήν τήν 
έπιχείρησιν τών ενοικιαστών τοΰ φό
ρου.

Τό ζήτημα τής χορηγήσεοις άτελείας, 
δι’ έντονων ενεργειών τής Π. Ε· Κ., 
θά κανονονισθή τελειωτικώς ύπό τοΰ 
Υπουργείου τών Οικονομικών. Πρέ
πει δπως οί. ένοικιασταί τοΰ φόρου νά 
φανούν διαλλακτικώτεροι καταννοούν- 
τες αύτό τοϋτο τό συμφέρον των καί 
νά χορηγήσουν τήν ζητουμένην ύπό τής 
Π.Ε-Κ. ύπέρ τών μελών της άτέλειαν.

Κατ’ ασφαλείς πληροφορίας μας, 
μέχρι τέλους τρέχοντος μηνός φθάνει 
είς τήν πόλιν μας ό κ. Αουί Γκωμόν 
εις έκ τών διευθυντών τής εταιρίας 
Gaumont Franco Film-Aubert, δΓ εμ
πορικός ύποθέσεις·

Πληροφορούιιεθα δτι άπό τής προ
σεχούς χειμερινής περιόδου, θά αρχί
σουν προβαλλόμενα καί είς τήν Έλλά- 

παραγωγής ταινιών Γκώμοντ. Α'ι ταινί- 
αι αύται συστήματος Μούβιτον είνε μή
κους 300 περ. μέτρων έκάστη ή άπο- 
κλειστικότης δέ αυτών διά τήν'Ελλάδα 
άνετέθη είς τόν κ. Κ. Πετρίδην, ό ό
ποιος ταύτοχρόνως έξησφάλισε καί με
ρικός καλάς ταινίας γαλλικής, γερμα
νικής καί άμερικανικής παραγωγής.

, Είς τό τεχνικόν γραφεϊον τής εται
ρίας «Χέπ-Νοβάκ καί Σια>, τό όποιον 
ώς γνωστόν ένεργεΐ εγκαταστάσεις μη
χανημάτων όμιλοΰμτος, συσιήμαιος 
«Κινοτόν φθάνουν καθημερινώς συγ
χαρητήρια έκ μέρους τών διευθυντών 
Κινηματοθεάτρων έπαρχιών, οίτινες 
έγκαθιστούν τοιαϋτα. Χαρακτηριστικόν 
εΐνε τό τηλεγράφημα τού έν Τριπόλει 
κ. Χριστοπούλου περί τής άποδόσεως 
τής έγκαταστάσεως «Κινοιόν», έκ τοΰ 
όποιου άποσπώμεν τά εξής: «Περατω- 
θείσης έγκαταστάσεως συγχαίρω θερ
μώς διά τελειοτάτην άπόδοσιν μηχανη
μάτων ήμετέρας εταιρίας, δυνάμενα 
παραβληθώσι Ούέστερν, Χριστόπουλος 
Θεατρώνης. Ό "Αργος

ΕΙΣΤΑΣ έΠΑΡΧΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΘ-Α (’Αθηνών)

Κρυστάλ. ΙΙροεβλήθησαν : Χορ- 
Χόρ ’Αγάς», Χαμένο Ζέππελιν», «Φυ
γή άπό τήν Κόλασι», «Κορίτσι τής πα
ρέας», Μαύροι Διάβολοι», «Γυναίκα 
καί τιμή , «Λιμάνι τών ονείρων». Λε- 
γεών τών ξένων», «Πάτ καί ΙΙατασσόν» 
«Μάστιξ Λαθρεμπόρων», ·Οί έπιδρο- 
μείς . «Μωρά Παρθένος», Ή Γη , 
δλα μέ μετρίαν έπιτυχίαν.

Έτουάλ. ΙΙροεβλήθησαν τά έργα : 
«Φάουστ», «Φλόγα θανάτου , «"Ερως 
καί Πόλεμος», «Θύμα πολέμου», «Λευ
κός Σεΐχης», «Τρόμος θανάτου», «Κάίν 
καί Άβελ , «"Ενδοξη μάχη», Πρίγκηψ 
καί Άπάχισσα», «Σωτήρ πλοίαρχος», 

’Ερωτευμένο Θαλασσοποϋλι», «'Ιερου
σαλήμ» δλα σχεδόν άνεπιτυχώς.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ήλύσια. Προεβλήθη κατά τό πα
ρελθόν ίόθήμερον τό έργον «'Ο βασι
λεύς τών βασιλέων μέ άφάνταστον 
κοσμοσυρροτ'ιν.

Διονύσια.—Προεβλήθησαν ή Γαλλι
κή ομιλούσα Πάλιν σάν πρώια μέ τόν 
Άνιρέ Μπωζέ καί ή Γερμανική όπε
ρέττα «Τά κορίτσια τοΰ Ρήνου».

Πάλλας.—Προεβλήθησαν ή ισπανι
κή όμιλοΰσα «"Οταν ό έρως γελά» ύπό 
τόν τίτλον «Κλέφτης τής ’Αγάπης» μέ 
τόν Δόν Ζοζέ Μοχίκα καί Μόνα Μόρις 
καί «Ζιγκολό», έκτος δέ προγράμματος 
Φόξ Μούβιτον, έπίκαιρα.

Λ. Πύργος.—Έσυνεχίσθη τό Φλε- 
γόμενον μέτωπον» διά δευτέραν έβδο- 
μάδα, τήν Πέμπτην 2-1-31 έπαυσε τήν 
λειτουργίαν του καί έδωσε μερικές πα
ραστάσεις ό θίασος Νέζερ ’Ιατρίδου.

ΙΙατέ.—Προεβλήθησαν ή βωβή «Εύ
θυμος χήρος» συνοδεία γραμμοφώνου. 
«Ό Πατριώτης μέ τόν Έμίλ Γιάννιγκς
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καί ή έπίσης βωβή ταινία «Άπλοι Φαν
τάροι» ύπό τόν τίτλον «'Ένας γάμος 
στόν Στρατώνα» συνοδεία γραμμοφιό- 
νου

’Απόλλων.—Προεβλήθη είς δύο έ
ποχάς «Ό Κόμης Μοντεχρήστος» μέ έ
πιτυχίαν. Προσεχώς ή Ελληνική ται
νία «Φίλησέ με Μαρίτσα».

Πάνϋ·εον. - Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ό Δικτάτωρ» μέ τήν Μαίρη Άστορ 
«Τό χαμένο Ζέππελιν», «Ή μυστηριώ
δης κυρία», «Τό φλεγόμενον Μέτωπον» j 
«*Ο  περιπλανώμενος λεβέντης» ταινία 
όμιλοϋσα μέ τόν Μποΰκ Τζωνς καί τό 

Λάβαρον τοΰ 21». I
Σπλέντιτ.—Προεβλήθησαν «Οί Λύ

κοι τής Κοινωνίας», «Μεταξωτές κάλ
τσες», «'Ολοταχώς», «Ό ΙΙαπάς καί 
οί φτωχοί», «Πανδρεμμένος τρεις φο
ρές», «Ζήλεια», «’Ατραξιόν» Κέν Μέϋ 
ναρ, καί συνέχεια έπεισοδιακοΰ «Ταρζάν 
ό Τίγρις».

Έϋνικόν.—Προεβλήθησαν τά έργα 
Λάβαρον τοΰ 21», «'Ο Δικτάκτωρ», 
Επιδρομείς» μέ τήν Ό^γα Τσέχοβα, 

κοί «Τά κορίτσια τοΰ Δρόμου; μέ τήν 
Κόριννα Γκρίφιθ. “Ηδη έγκατέστησε 
μηχανήματα ήχητικοϋ καί όμιλοΰντος I 
Σάμσων Έλεκτρικ (Βιταφών). Έναρ- 
ξις Δευτέρα 13 4-31 μέ τό έργον «Ό | 
Στρατηγός Κράκ» μέ τόν Τζών Μπάρ- | 
ρυμορ. , I

Άλκαζάρ—Προεβλήθησαν τά έργα ■- _ - --------- . «------- ,-। ------ ----—......... ι -----------
Μανωλέσκου», «Ραμόνα», «Ό Ωραίος Προσεχώς « Η ψευτοχηρα», «Μανωλέ- σις μένει η αυτή. Προβλεπεται, λόγω

Μπροΰμελ», «Γυναίκα κοράκι» και «Ό σκ°· και ‘ Η τιμή».
Τσάρεβιτς» μέ τόν Πέτροβιτς. ; X1'1*

Αττικόν.—Προεβλήθησαν τά έργα ] Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα Κι- 
«Γυναϊκα Διάβολος», «Στήν ’Αλάσκα», νεζική θύελλα», «Ό ουρανός τής δό- 
•Σενόρ ’ ιμερικάνο» καί έκλεισε λόγω ξης, έπιτυχώς, «ή συμμορία τών 100», 
αλλαγής διευθύνσεως Προσεχώς εναρ- «Ό καβαλλάρης τού κάμπου»,«ή Α.Μ. govov «Ό'κιντυιατδνοαφιστΰς» 
ξις υπο την Διεύθυνσιν των κ.κ. Αδελ- Α φωτογράφος», «Ό λέων τοϋ Τεξάς» Μ^οϋστεο Κήτον ™ 
cpcov —εγουρα. । xm «eO τΓΡΐ.<5ΐΐΓΥΤΓ»η·η/·» ^·ιτλγ»>ι/ι·λ<"

Μοντέρν.—Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τραγφδια Ωκεανών», «Χιόρα Καννι- 
βάλων», «Λύκοι τής Κοινωνίας», «Λη- 
σταί τών Τραίνων», «Σενόρ Άμερικά- 
νο», «Ολοταχώς», «’Ανωφελής Θυσία», 

’Αγριόγατος τής Άριζόνας», καί Θα
λασσοπόρος», διά δευτέραν φοράν μέ 
τόν Μποΰστερ Κήτον.

’Ολύμπια.—Προεβλήθησαν τά έργα 
«“Οταν ή σάρξ υποκύπτει;;, «‘Ο σιωπη
λός Κατήγορος», «Όταν οί άνδρες ά- 
γαποΰν», «Ό κουρσάρος μέ τή μάσκα» 
«Ό μυστικός ταχυδρόμος», «Μέσα στις 
φλόγες», «Μοντέρνες Κυρίες», καί 
«Χούλα» μέ τήν Κλάρα Μπόου. Στά 
διαλείμματα τό βαριετέ «Δήο Βορτζώφ»

Κυβέλεια.—Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μαριέττα», «Χρονικά τοΰ Γκράσχους» 
καί «Ή Γυμνή γυναίκα».

Φοΐνιξ. — Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ιππότης τής Ερήμου», «Άπάχηδες 
τών Αθηνών», «Τραγωδία ’Ωκεανών», 
«Δικτάκτωρ», «Δόν Κάρλος» καί «Σε- 
χραζάτ».

Άχίλλειον.—Προεβλήθησαν τά έρ
γα «Ή έρωμένη τής A. Υ.», «Τί έπα- 
θε ό Γιάννης» καί «Ή έξομολόγησίς 
του». 
ΠΑΤΡΑΙ

σις ύπό τήν θάλασσαν» 
τόν κόσμο», «Τ’_ _ = '__ .. _ _ ___
καί «Τό χαμένο Τσέππελιν» μέ έπιτυ- 

«Νύχτες πόνου καί

, ■ "Μακρυά άπ’ πόλεως-μας προβάλλουν ανάξια λόγου . 
Το κορίτσι της παρέας» έργου.

"Γ.......................ΑΑ ΑΡΓΠΣΤΟΛΙΟΝ
χίαν. Προσεχώς iVUVUU X(JLl , *“" "
ήδονής». | Αημ. Καφενεΐον. Προεβλήθησαν τά

Πάνϋ'εον (ταράτσα). ΙΙροεβλήθησαν έργα «Ραγιά», «Μοντέρνα οικογένεια» 
«Ό χαλύβδινος κάου-μπόϋ», «Κλεμέ- Χαί * Τί αναποδιά». Γενικώς κατά τήν 
νη άγάπη», «Ό σφαγεύς τών άρμενί- παρελθ. έβδομάδα παρετηρήθη κρίσις 
ων» καί «Τό μυστικόν χρυσορρυχείον».

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα
«Ντάγκφιν», «Ό Χριστός», «Μακρυά 

καί «Ίουδήθ καί Ό- 
λοφέρνης».
ΜιΤΥΛΗΝΗ

είς τόν κινηματογράφον. 
ΛΕΥΚΑΣ

ν» ■ άπ’ τό κόσμο

Πάνϋερν. Προεβλήθησαν, «Τό δυ
τικόν μέτωπον» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, 
δύο σόρτς μέ τόν Τζίλι καί «Καρδιές 
στήν έξορία» άνεπιτυχώς. Προσεχώς 
«Τό ψευδός» καί ·Τρόίκα».

Λεσβιακόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Θυσία έρωτος», «Ή ΰπεράσπισις έχει 
τόν λόγον» άνεπιτυχώς,«Ή γυναίκα μέ 
τό κοράκι» τό «Τραγούδι τών Κοζά
κων τοΰ Ντόν», Μίκι Μάους καί επί
καιρα φόξ μούβιτον. Προσεχώς «Τό 
ρομάντζο τής Σεβίλλης» καί Χάϊ — 
Τάγκ».
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

’Απόλλων. Κατά τό τελευταΐον δε
καπενθήμερον προεβλήθησαν άνευ οϋ- 
δεμιας έπιιυχίας τά έργα «Πέτρινη μά
σκα», «Μαρτύριαν γυναικός», «Σατα
νάς», «Τό ρόδον τής Ν. Ύόρκης», 
<Σάλλυ ή κόρη τοϋ Ιπποδρομίου» καί 
«Είς τήν χώραν τοϋ μίσους».

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν Ή κόρη 
μέ τή μάσκα , «Χαμένος κόσμος», «Ή 
τυχοδιώκτρια τοΰ Μόντε Κάρλο» είς 
τέσσαρας έποχάς καί Δύναμις τοΰ 
πειρασμού» προβληθέν καί πέρυσι είς 
τόν πρώτον κινηματογράφον.

Λόγω τής μεγάλης γενικής οικονομι
κής κρίσεως πολλά έργα τών άνωτέρω 
κινηματογράφων έπέρασαν απαρατήρη
τα. Ό κ. Σκληρός, διευθυντής τοΰ 
’Απόλλωνος, θέλων νά προσέλκυση τό 
ενδιαφέρον τοϋ Κοινοΰ, προσέλαβε,διά

| Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα I τήν ποικιλίαν τοΰ προγράμματος καί 
।«Νύχτες καταιγίδας», «Τό καρναβάλι τό ζεΰγος Άλφιέρη ή ό άνθρωπος 
τής Νίτσας» καί «ή πέτσινη μάσκα». | ορχήστρα, άλλά καί πάλιν ή κατάστα-

χι »τ

«Γυναίκα Διάβολος», «Στήν Αλάσκα», 1 νεζική θύελλα»,- «Ό ‘ουρανός τής δό- 
’ ΜΐΕΩϊκάνο·» καί ρκλριπρ. λόνω Λ·™·,,.λ .. ...--.. άλα.

ι fltvcA >| u.UL!|. vlAL, ΛΟγ(ΐ
ι σκληράς άνάγκης, τό κλείσιμον τού έ

νός έκ τών δύο.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Πάνϋεον. Έπανελήφθησαν αί τα- 
κτικαί παραστάσεις, καί προεβλήθη τό 

Λ— μέ τόνο φωτογράφος», «
! καί «Ό πεισματάρης» δίπρακτος κω
μωδία· Προσεχώς «Δίψα χρυσού». Ή 
διεύθυνσις τού άνωτέρω κινηματογρά- j Εσπερος. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
φου μελετά τήν έγκατάστασιν ομιλούν- «Λουλοΰ», «Τά επτά πατήματα τοΰ 
τος έντός τής θερινής περιόδου. σατανά» καί «Διεφθαρμένη».
ΑΜΦ'Σ 4 ' | Τριανόν. Προεβλήθησαν «Τό μα-

77 7, , ,-, , , τωμένο καμπαρέ», «Ό λευκός μάγος»
*“‘7™’’’'*° ’’· Πθ°εβλγ1θγ1 το καί «Φίλησέ με Μαρίτσα φίλμ έλλη- 

«Οι Κοζάκοι». | νικόν.
ΗΡΑΚΛΕ ΟΝ

ΚΑΛΑΜΑΙ

Πάνϋεον (αϊϋουσα). Προεβλήθησαν 
τά φίλμ <Ή κλεμένη άγάπη», «Κόλα-

ΑΓΡΙΝΙΟΝ
Θέσπις. Προεβλήθησαν τά φίλμ 

______ __ „___ _ «Μεγάλη τρικυμία^, «Τό κορίτσι τής
’«Ό τελευταίος’ μορφασμός» ρεβύ», «Ή μικρούλα τοΰ μπάρ» καί 
_is— — _ χτ ·ντ’-----  Έρως ένός τζόκεϋ».

Πάνϋεον. Προβάλλεται είς συνεχεί- 
। ας τό έπεισοδιακόν «Μανδρέν» μέ άρ- 

Ό εν τή πόλει μας κινηματογράφος τήν έπιτυχίαν. 
διέκοψε τάς προβολάς του ύποχρεωτι- 
κώς καθ’ δσον ή άρμοδία έπιτροπή έ- I --------
κρίνε άκατάλληλον τό οίκημα. Κεντρικόν (όμιλών). Προεβλήθη-
ΑΓ.ΟΣ "ΙΚΟΛΑ0Σ (Κρήτης) । σαν τά έργα «Ό Χριστός», «Κίτρινος
------------------------- ------ !—— 1 βασιληας», «Πείσματα αγαπης», « Εν-

Προεβλήθη ή ταινία «Τά πάθη τοΰ δοξος στολή»καί «Τό ραγισμένο βιολί». 
Χριστού». I Αττικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ
XΑ νι A I «Μουλέν Ρουζ», «Γυναίκες στό βόρ

βορο» καί «Ή γή» έκ τοΰ μυθιστορή
ματος τοΰ Ζολά. 
ΒΑΘΥ (Σ ·ιιου)

Απόλλων. Πποεβλήθησαν τά έργα 
। «Ό τραγουδιστής τής τζάζ», «Χαρού
μενα νειάτα» καί διάφορα έπίκαιρα

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Πρίγκηψ καρναβαλιού». «Τό λευκόν 
ρόδον», 
καί «Τό ρόδον τής Ν. Ύόρκης».
ΣΗΤΕΙΑ Κρήτης

Ό Μποΰστερ Κήτον, δ άνθρωπος πού δέν γελά, «έγϋ- 
ρισε» νέον φίλμ, διά τό όποιον λέγονται πολλά τά καλά, 
φέρει τόν τίτλον «Επιδημία γέλωτος» καί άμιλλάται πρός 
τήν νέαν κωμωδίαν τοΰ Σαρλώ «Φώτα ,τής πόλεως».

ΝΕΑΙ ΚΩΜΩΔΙΑΙ
Ή αμερικανική έταιρία «ΠΑΤΕ» ήρχισε τό γύρισμα 

όμιλουσών κωμωδιών, τά σενάρια τών όποιων έγράφησαν 
άπό ειδικούς χιουμοριστάς.

Ή Ιδία έταιρία έτοιμάζει καί τήν κινηματογράφηση’ 
μιάς πρωτοτύπου έπιθεωρήσεως.

προςκληςις
Προσκαλείται ό έν Λεβαδεία τέως ανταποκριτής 

τοϋ «Κινημ. Άστέρος» κ. Δ. Πανουργίας δπως ά- 
ποστείλη τά είς χεΐρας του χρήματα έξ είσπράξεως 
συνδρομών διά λογαριασμόν τοΰ περιοδικού, άχλως 
θέλομέν. καταφυγή είς τήν Εισαγγελίαν διά τά πε
ραιτέρω «Κινημ. Άστι)ρυ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
— Παπαζήσην (Ιωάννινα). Μάς άντιπροσωπεύει άπό 

έτους άλλος. Εύχαριστοΰμεν πολύ διά τήν προθυμίαν 
σας.

— Πούλμαν (Βαϋύ). Ούδέν γραφεϊον διαθέτει είδικάς 
έκπαιδευτικός ταινίας. Ήμπορεϊτε δμως ν’ άπευθυνθήτε 
είς τά γνωστά Γραφεία Μετρό, Μαργουλή, Σινέ Όριάν 
Σπυρίδη, Συμβατικής κλπ. τά όποια διαθέτουν κωμω
δίας κλπ. κατάλληλα διά παιδικάς παραστάσεις. Προφο- 
ρικώς θά συστήσωμεν καί ημείς.

— Πανουργίαν (Λεβάδειαν). Έμβάσατε παρακαλοΰ- 
μεν τά καθυστερούμενα χρήματα, άλλως θά μεταχειρι- 
σθώμεν μέτρα δχι καί τόσον κολακευτικά δΓ ύμάς.

— Τσαρούχαν (Νέον Φάληρον). Ό συνεργάτης μας 
τοΰ άρθρου «Ή λογοκρισία τοΰ Κινηματογράφου» σάς εύ- 
χαριστεϊ γιά τά καλά σας λόγια. Δέν νομίζει όμως άκόμα 
τόν καιρό κατάλληλο γιά τή λήψι οίασδήποτε πρωτοβου
λίας σχετικώς μέ τό ζήτημα πού τοΰ γράφετε. Πρέπει νά 
μεστώση τό κοινό μία κάποια κινηματογραφική συνείδησι, 
νά άναπτυχθοΰν πρώτα οί κριτικές του Ικανότητες. ΚΓ 
αύτό νομίζει ότι θά έπιτευχθή άρκετά μέ τήν Κινημ. κρι
τική πού θά άσκήσουν, άργά ή γρήγορα, τόσον ό καθημε
ρινός δσον καί ό περιοδικός τύπος. Κάθε προηγούμενη 
προσπάθεια θά κατέληγε σέ έρασιτεχνισμό, ποΰ μπορεί 
μόνον νά γεμίζη τις ώρες τής ανίας τών κοριτσιών, χωρίς 
δμως κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Μολαταΰτα δέ θά 
παράλειψη νά λάβη ύπ’ δψιν τήν εύγενή σας προσφορά, 
δταν παρουσιασθή άνάγκη.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, (Τού τακτικού άνταποκριτοΰ μας).— 

Άπό τής 26 παρ. μηνός μέχρι καί τής 5 τρέχοντος προε
βλήθησαν είς τήν πόλιν μας κατά κινήματογράφους τά 
κάτωθι έργα-

Ριάλτο. «Τό τραγούδι τοΰ ληστού» μέ τόν βαρύτονον 
Λώρενς Τίμπετ, ’Αφρικανικά ήθη καί έθιμα» καί «Ό 
Φίλος μου Βικτόρ ομιλούσα γαλλιστί.

Μωχάμετ “Αλυ. Τό τέλος τού κόσμου» ομιλούσα 
γαλλιστί

Μαζέστικ. «Ή παρέλασις τού έρωτος» μέ τόν Μωρίς 
Σεβαλιέ καί «Ή βαρκαρόλα τοΰ έρωτος» μέ τόν Σάρ?. 
Μπουαγιέ.

Ρουαγιάλ. «Ό κακός δρομίσκος» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ 
καί «Ό κόμης Μπλάνκ» μέ τόν I. Πέτροβιτς.

Ζόσυ Πάλας. «Ή έξοχος ιδέα».
Κουρσάλ.«"Όλτ\ ή ζωή της» μέ τήν Μαρσέλ Σαντάλ 

καί «Ή άξια ένός φιλήματος» μέ τόν Μοχίκα.
"Εντεν. «Ή ζωή της μοΰ άνήκει» μέ τήν Λουΐζ Μό

ραν.
Κονκόρδια' «Ή Μασσαλιώτις» μέ τήν Λάουρα Λα- 

πλάντ καί τόν Τζών Μπόολς.
| Άμέρικαν. «Τό σκοτεινόν έγκλημα» καί «Ή μικρά 
λειτουργός».

’Αμπασαντέρ. «Ό δόκτωρ Τζάκ» μέ τόν Χάρολδ 
! Λόϋδ.
! Μπέλ Βύ. «Σόου Μπότ» καί «Ή νήσος τών χαμένων 
; άνθριόπων». Sirinides

ΙΙΟΡΤ-ΣΑ ΓΤ Μάρτιος — (Τοϋ άνταποκριτοΰ μας).— 
Κατά τό τελευταΐον δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν τά 
έξής έργα,

Έλδοράδο. Ή όμιλοϋσα γαλλιστί ταινία Κατεργαριά» 
παραγωγής Πατέ Νατάν μέ τόν Σάρλ Βανέλ, «Αί τρεις, 
μάσκαι» μέ τόν Ζάν Τουλοΰ καί Ρενέ Έριμπέλ καί «ΊΓ 
Άνάστασις» μέ τήν Λοΰπε Βελέζ καί τόν Τζών Μπόολς, 
ταινία ομιλούσα.

’ Αμπέρ. Ή γαλλική ομιλούσα ταινία «Νόμιμος ερωμέ
νη» μέ τόν Βάλτερ Ρίλλα καί τήν Έβελυν Χόλτ καί «Ύ
πό τάς στέγας τών Παρισίων » μέ τόν Άλμπέρ Πρεζάν.

Μαζέστικ. Ή μεγάλη ταινία τής Παραμάουντ «’Επι
θεώρησες ’Επιθεωρήσεων» έγχρωμος. «Γρελλή νεότης» μέ 
τήν Τζόαν Κράουφορδ καί ή κωμωδία τοΰ Λώρελ καί 
Χάρντυ «Μιά νύχια στό καμπαρέ».

ΤΟΝ ΚΡΙΤΙΚΑΡΕΙ
Η ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ

Ή πρώην σύζυγος τοΰ Σαρλό» Λίτα Γκρέϋ, δημοσιεύει 
είς έγκριτον αμερικανικήν έφημερίδα, άρθρα διά τόν με- 
γάλον κωμικόν, τόν όποιον θεωρεί πραγματικώς μεγάλον 
καλλιτέχνην καί μεγάλον άνθρωπον.

Ίδαΐον ‘Άντραν. Προεβλήθησαν τά 
φίλμ «Ό πιθηκάνθρωπος» καί «Έπί 
τά ίχνη τών φυγάδων».

’Ολύμπια. Προεβλήθη «Ό απτόητος 
αεροπόρος». .

Σπλέντιτ. Σόνια Όρλώφ». 1 μένα νειάτα» καί διάφορα έπίκαιρα
Γενικώς δλοι οί κινηματογράφοι τής φόξ Μούβιτον μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

'Αττικόν. Άργεϊ.
Ήραΐον. Προεβλήθη τό έργον «Ή 

μυστηριώδης κυρία» καί διέκοψε τάς 
προβολάς του.
ΠΡΕΒΕΖΑ

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα 
Ό έχθρός τών γυναικών», «Φλόγα», 
Αίωνία Ευα», «Εΐδωλον Άργύλλου», 
Καταιγίς», «Δόν Καΐσαρ τού Βαζάν», 
ΚυρίαΡεκαμιέ» καί«Αί δέκα Έντολαί».

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΚΡΗΤΗΣ)

Είς τόν μοναδικόν κινηματογράφον

μας προεβλήθησαν τά έργα «Τά πάθη 
τοΰ Χριστού», «Διαφθορείς τών κορι- 
τσιών» καί «Τίγρις τής ’Ισπανίας».
ΒΟΛΟΣ

Άχίλλειον. Κατά τό παρ. δεκαπεν
θήμερον προεβλήθησαν τά έργα «Ό 
ύπασπιστής τών Ούσσσρων»,«Τό τέλος 
τού καρναβαλιού» καί «Ό βασιλεύς 
τών τζαμπατζήδων άπαντα μέ καλήν 
έπιτυχίαν,
ΞΑΝΟΗ

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή

φωνή τοΰ αίματος·, καί «Σάλτο μορ- 
τάλε».

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν «Ό ένο
χος» μέ τόν Έντυ Πόλυ καί «"Εξ ε
βδομάδες μέσα στους άπάχηδες».

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Εύστρατιάδη. Μετά τάς παραστάσεις 
τοΰ θιάσου Ξύδη προεβλήθη τό έργον 
Καζάν τής Αλάσκας» καί Μίκυ Μά

ους καί διέκοψε διά νά δώση παραστά
σεις ό άφιχθείς θίασος Μπάρτσου.
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Ο ΠΡΟΓΟΝΟΣ ΜΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ

έζητ οΰβϊ ώς γνωστόν μέ τό φανάρι ΛΧθΡίΙΙΙΟ\

ΗΜΕΙΣ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝ ΤΑ ΤΕΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 
ΓΝΩΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ

Seiss 9kcrv iXS Qftesden

Αντιπρόσωποι διά τήν Ί·;Κλάδα

ΕΙΝΕ ΤΕΛΕΙΑ

ΔΙΟΤΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ

ΤΕΛΕΙΩ ΓΑΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΙΝ

ΦΩΝΗΣ ΗΧΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΕιΣ

ΜΟΥΒΙΤΟΝ - ΒΙΤΑΦΟΝ

ΜΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
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