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Κριτική μελέτη τοϋ συνεργάτου μας κ Κ. Δάφνη

· · · ♦ "HUB-

Όταν πρόκειται νά μελετήσουμε ένα φαινόμενο τό
σης σημαντικόιητος, δσο ό κινηματογράφος μέ τή δια- 
φορότροπη επίδραση σ’ δλες τις σφαίρες τής κοινωνικής 
ζωής, πρέπει τό φαινόμενο αυτό νά τό τοποθετήσουμε 
πρώτα, νά ορίσουμε τις αίτιες πού τό έδημιούργησαν 
καί τό ανέπτυξαν, νά εξηγήσουμε τούς λόγους τής πλα
τείας διαδόσεώς του, για νά μπορέσουμε νά φτάσουμε σέ 
ασφαλείς κρίσεις. Καί γίνεται έπιτακτικώτερη ή ανάγκη 
αυτή δταν θά μελετήσουμε τόν Ελληνικό κινηματογρά 
φο πού βρίσκεται ακόμα στό στάδιο τών αναζητήσεων, 
δέν κατόρθωσε νά συνειδητοποιήσω τις κατευθύνσεις του, 
νά προσαρμοσθεϊ στόν αληθινό χαρακτήρα του. Ή συγ
κριτική μελέτη καί έρευνα τοΰ θέματός μας είμαστε 
βέβαιοι πώς θά μάς όδηγήση στά πιό θετικά συμπε
ράσματα.

Ό κινηματογράφος σήμερα αριθμεί μιά ζωή τριάντα 
περίπου χρόνων. Παρουσιάστηκε αρχικά ώς μιά αρκετά 
καινοφανής έφεύρεσις,προσθέτουσα ένα άκόμη θέαμα στά 
τόσα ά/ λα. "Επρεπε νάρθή ό μεγάλος πόλεμος μέ τήν 
κοινωνική καί πνευματική αναστάτωση πού συνεπέφερε 
γιά ν’ άποκτήση κάποια οντότητα περισσότερο καθωρι- 
σμένη, τήν πλατειά σημανιικόιητα πού έχει στήν εποχή 
μας. Συνηθίζουν νά μιλούν μέ έλιιφρά συγκαταβατικότητα 
γιά τις φόρμες τής τέχνης πού αναπτύχθηκαν μεταπολε
μικά. Τό έλαφρό θέατρο, ό κινηματογράφος, τό μπαλέτο, 
ή χορωδία μέ τή σημερινή της μορφή. Καί δμως, τά συν
αισθήματα αποδίδονται καί ο’αϋιά τόσο πολύ ανθρώπινα, 
τόσο αληθινά, πού αρχίζει νά πείθεται κανείς δτι ή έπο- 
χή μας έτσι πλέον εκφράζεται, άφοΰ ή δλη μας νοοτρο
πία στή ζωή άλλαξε κι’ αυτή μέ τόν καιρό. Ό κοσμοπο
λίτικος άνεμος διέλυσε, καί τά τελευταία μόρια τοΰ έσω- 
τερικοϋ μας κόσμου ύπό τήν άτμοσφαιρική πίεση τών 
νέων συνθηκών, πού δημιουργοΰν νέες άνάγκες, νέα ψυ
χολογία καί μας άναγκάζουν νά ζητήσουμε νέους τρόπους 
στήν έκφραση τής τέχνης γιά τήν αιώνια άλήθεια. Μιά 
ατμόσφαιρα ά βάθη πού περνάει καί σβύνει άποτελεϊ τήν 
πραγματικότητα σιήν όποια δλοι άπρόσεκτα καί άπροσ- 
διόριστα άναπνέουμε. Τό εφήμερο, τό περαστικό, νά δ,τι 
χαρακτηρίζει τή ζωή μας. Καί έφ’ δσον είναι τέτοια ή 
ζωή καί οί φόρμες τής τέχνης πού τήν εκφράζουν πρέ 
πει νά προσαρμόζονται αναλογικά μέ αΰιήν. «Ή ποίησις, 
λέει κάπου ό Πώλ Ζ-ραλντύ, κατ’ ουσίαν κηδεύ.ται στίς 
ημέρες μας ύπό τούς ήχους τής τζάζ-μπάντ. Ό κινημα
τογράφος είναι τό παν σήμερα. ΤΙρέπει νά τό πάρουμε 
άπόφαση. Καί ή άγάπη τό ίόιο. Χορεύει τσάρλεστον μέ 
πλατειά παντελόνια».

Ό Γάλλος ποιητής παρ’ δλη τήν ελαφρά ειρωνική 
διάθεση πού περνάει στά λόγια του,σκιτσάρει τό πνεΰματής 
έποχής μας-Καί ή εποχή μας ό παλμός της,είναι ή κί·ησις. 
Καί τόνπαλμόν αύτόν ό κινηματογράφος τόν άποδίδειστήν

εντέλεια μέ τήν διαρκή εναλλαγή τών σκηνών καί τών εν
τυπώσεων. Τό κοινό τοΰ καιροΰ μας θέλει άμέσους καί 
βιαίας συγκινήσεις. 'Υπάρχουν στήν άνώνυμη ψυχή του 
άόριστοι πόθοι, άκαθόριστες ορμές πού θέλουν νά εκ
φραστούν, άδιαφορο μέ ποιό τρόπο. Ή εποχή μας ένας 
γρήγορος δρόμος, ένα λαχάνιασμα άδιάκοπο. μιά φευγά
λα. Ποιος θά κυττάξη ή θά ένδιαφερθή στή γρήγορη πο
ρεία του γιά τά μεταφορικά μέσα πού θά μεταχειρισθή. 
Θέλει νά φθάση καί άδιαφορεϊ μέ ποιό τρόπο. Ό κινη
ματογράφος βρίσκεται μέσα σ’ αΰιήν τήν άντίληψη. Τό 
ζήτημα είναι νά δοΰμε σέ τί βαθμό τήν άποδιδει.

‘Υπάρχουν διαφορετικές τάσεις στήν περιοχή τής κι
νηματογραφικής τέχνης. "Αλλες προερχόμενες άπ’ τήν 
πρωτοβουλία άτόμων προικισμένων μέ φωτεινή σκέψη, 
άλλες καθωριζόμενες άπό τά έκάστοτε γούστα τοΰ κοινού. 
Ό χωρισμός αύτός είναι άναγκαϊος, γιατί θά χρειασθή, 
δταν θά έξετάσουμε τό ζήτημα, άν τό κοινό είναι ύπεύ- 
θυνο γιά τή σημερική κακή ποιότητα τών περισσοτέρων 
ταινιών. Δέν ενδιαφέρουν έδώ οί διάφορες τεχνικές άπό- 
ψεις. Ενδιαφέρει το νόημα τών μερικών κατευθύνσεων. 
Όσοείναι τέχνη ό κινηματογράφος,άλλο τόσοείνεκαί βιο
μηχανία. Ή δεύτερη έπηρεάζει κατά μείζονα βαθμόν τήν 
πρώτην, έκ τοΰ λόγου δτι σιή βιομηχανία κυριαρχεί πάν
τοτε ή πρόβλεψις ώς πρός τά οικονομικά άποτελέσματα 
μιάς προσπάθειας, ένφ τήν τέχνην υπάρχει ή αυθόρ
μητος είλικρίνεια ή άδιαφοροΰσα δι' οίονδήποτε άποτέλε- 
σμα καί άποβλέπουσα μόνον εις σ’ ένα ιδεώδες καλλιτε
χνικής πραγματοποιήσεως. Ή βιομηχανία έπηρεάζεται 
καί άπό τήν κατάστασιν τής άγοράς είς τήν οποίαν θά 
τοποθετήσω τά προϊόντα, ένφ ή Τέχνη κυττάζει πάντα 
πρός τόν ουρανό δπου άναζητάει τις ιδανικές μορφές. Έφ’ 
δσον τοποθετήσαμε ιόν Κινηματογράφο στό πλαίσιο τής 
έποχής μας, τής οποίας μάλιστα καθορίσαμε τό πνεύμα, 
εϊ>αι βέβαιον δτι καί ή άντίληψις τής τέχνης θά συμβι
βάζεται μέ τις απαιτήσεις του. Άλλά γεννιέται τό ερώ
τημα: συμβιβάζεται άπολύιως; Πολλές συζητήσεις έχουν’ 
γίνει καί δ άφορες γνώμες έχουν διατυπωθεί. Κο^ιμιά χώ
ρα δέν έπέτυχε νά πλησιάση μέ τήν κινηματογραφική της 
παραγωγή δτι νομίζεται δτ> άποτελεϊ τήν έκφραση τής 
έποχής. Ό μερκαντιλισμός πού έκυριάρχησε στή σύλληψη 
καί τήν έκτέλεση διαφόρων σχεδίων έξαφάνισε κάθε ορ
μή δημιουργικής προσπάθειας πρός καλλιτεχνικήν άπόδο- 
σιν. Ό άπώτερος πάθος τής αύξήσεως τών εισπράξεων 
περιόρισε στό έλάχιστο τις δημιουργικές ορμές. Τά φίλμ 
τή; σειράς περνοΰν στήν πρώιη γραμμή. Σιά ίδια κα- 
λούπια ξαναχύνονται τά ίδια μοτίβα ύποθέσεων. 'Η ’Α
μερική πού ανέβασε σέ δόγμα τήν άντίληψη, πώς κάθε 
προσπάθεια πρέπει νά τείνη πρός δσον τό δυνατόν μεγα
λυτέραν έκμετάλλευσιν τής άνθρωπίνης ευφυΐας καί ίκα- 
νότητος καί τήν έπίτευξιν τοΰ άνωτάτου ορίου τής άπο-
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δόσεώς της, εφαρμόζει καί στήν κινηματογραφική πα
ραγωγή την αντίληψη αύτή ίσοπεδώνουσα κάθε ανάταση 
του καλλιτέχνη γιά ανώτερη δημιουργία. Καί οί άλλες 
χώρες δεν ξεφεύγουν άπό τή γενική αυτή αντίληψη. Ό 
Κινηματογράφος από τή στιγμή πού πέρασε στά χέρια 
των κεφαλαιοκρατών, έχασε κάθε περιεχόμενο καλλιτεχνι
κό. Βλέπουμε^ λοιπον πως κύριοι υπεύθυνοι είναι οί πα
ραγωγοί πού υποδουλώνουν όλα στόν υπολογισμό τοϋ εμ
πορικού κέρδους.

Στό δείπνο ποΰ έδωσε πρό καιρού ή ’Ακαδημία τών 
Κινηματογραφικών τεχνών καί επιστημών στό Χόλλυγουντ 
για τή ρραβευσι τών καλλιτέρων ήθοποιών τής οθόνης, 
του πρωτοτυπωτέρου σεναριογράφοι», του έπινοητικωτέ- 
ρου σκηνοθέτου καί τής καλυτέρας φίρμας, δ πρόεδρος 
της Ενωσεως τών Αμερικανών κινηματογραφικήν παρα
γωγών, στο λογο πού έξεφώνησε έ.τ’ ευκαιρία τοΰ δείπνου 
είπε μεταξύ άλλων: « Η διαμόρφωσις καλλιτεχνικού γού
στου εις το κοινόν μέσω τοΰ κινηματογράφου, αποτελεί 
ενα απο τα μεγαλα προβλήματα καί ιιίαν άπό τάς μεγά
λας δημιουργικός προσπάθειας τής κινηματογραφικής 
βιομηχανίας. Κάνεις παραγωγός δέν μπορεί νά κρατηθή, 
αν δε δωση στο κοινό έκεΐνο, πού αύτό ζητεί καί πληρώ
νει. Αλλα και πιο πέρα απ’ αυτό, κάθε δημιουργικός συν
τελεστής τοϋ κινηματογράφου, φροντίζει νά δώσή πάντοτε 
ο,τι μπορεί περισσότερο καί καλύτερο».Καί εξακολουθεί ό 
κ. ΟυιΛ Χαίηζ : «Πολλές φορές παρήτθησαν ται- 
νιαι παρουσιαζουσαι νέας ιδέας τέχνης καί κα
λαισθησίας καί πολλές φορές οί παραγ’ωγοί τους άπο- 
γοητευθηκαν απο τα αποτελέσματα. Καί παρ’ όλα αύτά ή 
εσωτερική δύναμη, ποΰ χαρακτηρίζει τήν καλλιτεχνική 
προοδο, ωθεί τους παραγωγούς στό νά κάμουν πάλιν πα
ρόμοιας προσπάθειας. Είναι φανερό σέ κάθε παρατηρητή 
με επιστημονικό πνεύμα, πώς κάθε ταινία άπό τις παρα- 
γομενες θα ανταποκρίνεται στά άνώτερα επίπεδα ποΰ εί
ναι γνωστά σήμερα, μόνον δταν τό γούστο τοΰ κοινού τής 
αυριον θα διαπλασθή μέχρι βαθμού, ώστε νά άπαιτή καί 
να δεχεται τις καλλίτερες τών ταινιών. Κάθε μία άπό τις 
θαρραλέες αυτές καλλιτεχνικές ταινίες, πού συνήθως κα
ταλήγουν σργν απογοήτευση τών παραγωγών τους πού θέ
λησαν να προπορευτούν τόσο τής έποχής των. πραγματο
ποιεί τουλάχιστον τούτο: δτι χιλιάδες άπό τούς θεατός της 
αποκτούν ασυναίσθητα έτα υψηλότερον καλλιτεχνικό αί
σθημα, που τούς άνυψώνει σ’ άνώτερα επίπεδα».' 
, Παράθεσα τά λόγια τού κ. Χαίηζ, γιά νά δείξω πώς 
αναγνωρίζεται καί άπό τούς Ιδιους τούς παραγωγούς ή 
αναγκη να εργασθοΰν καλλιτεχνικά γιά νά δώσουν στό 
μεγάλο κοινο τα μέσα. νά διαμορφώση κι’ αύτό κριτήριο 
καλλιτεχνικό. Μα η αναγνώρισις τής άνάγκης αύιής πα
ραμένει ένας πλατωνικός πόθος, πού πρέπει νά παρουσια
στούν εξαιρετικές περιπτώσεις γιά νά μεταβληθή σέ πραγ
ματικότητα. Και ως συνήθης δικαιολογία έκ μέρους τών 
παραγωγών προβάλλεται δτι τό κοινόν δέν πληρώνει τά 
καλα φιλμ. Καί συνάγεται ερήμην τό συμπέρασμα πώς τό 
κοινο είναι υπευθυνο, μέ τάς παραστρατημένας προτιμή
σεις του, τής κακής ποιότητας τής κιν. παραγωγής. Είναι 
ταχα αλήθεια αυτό ; Κατ’ επιφάνειαν ναί. Άν εξετάσου
με όμως τα πράγματα καί θελήσουμε νά άναλύσουμε τά 
αίτια, θα δούμε πώς τό εντελώς χαμηλό έπίπεδο τής ποι- 
οτητος των περισσοτέρων φίλμ άπομάκρυνε άπ τις κινη
ματογραφικές σάλε£ ένα σωρό θεατές, πού είχαν στηοίξει 
βάσιμες ελπίδες στήν πρόοδό του καί έμπιστεύθηκα'ν σ’ 
αυτόν. Η μερίδα αύτή τοΰ κοινού δυσπιστεϊ, εντελώς δί
καια μαλιστα, πρός τις πομπώδεις διαφημήσεις καί δέ δί
νει πίστη στις αναλλοίωτα εγκωμιαστικές κριτικές τοΰ τύ
που. Μήπως ταχα οί πλεϊστες κινηματ. εφημερίδες δέν εί
ναι αιχμάλωτες τών συμφερόντων τών παραγωγών, καί 
μήπως οί πλεϊστοι κριτικοί κάνουν τίποτε άλλο πασά νά ε
παινούν διαρκώς ; Ετσι τά καλά φίλμ στά μάτια τής φω
τισμένης αυτής μερίδος τοΰ κοινού συγχίζονται καί άφο- 
μοιωνονται με τα άλλα. Καί εξηγείται άπό τήν κακή ποι
ότητα τών περισσοτέρων ταινιών, τό γιατί τά τελευταία 
αυτα χρόνια η αναλογία τών θεατών στις αίθουσες τού 
σινεμά δεν αυξήθηκε διόλου. Άποδεικνύεται λοιπόν δτι 
το κοινο δέν είναι τόσο ηλίθιο δσο θέλουν νά τό παρου

σιάσουν οί διάφοροι έμποροι τής οθόνης. Βέβαια πώς υ
πάρχει καί ή άλλη μερίδα τοΰ κοινού—πού δέν αποτελεί, 
τήν ολότητα—ποΰ ευχαριστείται μέ δ,τι τής προσφέρουν. 
Είτε οπό αμορφωσιά, είτε άπό έλλειψη κριτικού πνεύμα
τος, ένα μέρος τών συγχρόνων θεατών πέρνει τοίς μετρη- 
τοϊς τις δημοσιευόμενες ρεκλάμες τών παραγωγών καί βλέ 
πει καλό, φίλμ εκεί πού δέν υπάρχει παρά ένα άξιοθρή- 
νητο κι’ ελεεινό κατασκεύασμα.

«Είναι πιό εύκολο, γράφει ό Jaques Perdu, νά δημι- 
ουργήσης ένα καλό φίλμ παρά ένα κακό· Είναι πιό εύκο
λο νά διαφημίσετε καινούργιες βεντέτες, πού θά περάσουν 
σαν μετέωρα άπ’ τόν ουρανό τοΰ Κινηματογράφου, παρά 
νά διαλέξετε συνειδητούς αρτίστες’ είναι πιό εύκολο νά 
ντεκουπάρετε, νά γυρίσετε καί νά μοντάρετε ένα βλακώ
δες σενάριο μέ άρτίστες έκτης τάξεως, παρά νά δημιουρ
γήσετε ένα φίλμ διανοητικό, γυρίζοντας δέκα καί είκοσι 
φορές τις σκηνές, δπως κάνει ό Τσάρλυ Τσάπλιν, γιά νά 
φθάσετε τήν τελειότητα. "Ισως ένα κακό φίλμ νάνοι πολ
λές φορές λιγώτερο άγαπητό στόν παραγωγό, παρά ένα 
καλό. Μά ή ουσία υπάρχει στό άποτέλεσμα’ γιά μιά άμε
ση καλή είσπραξη, οί παραγωγοί σκοτώνουν τήν κόττα μέ 
τά χρυσά αυγά, σκοτώνοντας τόν Κινηματογράφο».

Δέν είναι ακριβές τό λεγόμενο δτι οί παραγωγοί θά 
μπορούσαν νά παραγάγουν καλά φίλμ, άν τό κοινό τούς 
προωθούσε μέ τήν υποστήριξή του, κι’ άν τά καλά φίλμ 
πληρώνονταν. Μήπως τό «Βαριετέ», ένα άπό τά πιό καλά 
φίλμ, δέν άπέφερε καλές εισπράξεις άπ’ δσες σάλες πέ
ρασε ; Μήπως τά φίλμ τοΰ Τσάρλι Τσάπλιν; ’Αλλά τό ε
παναλαμβάνω, γιά νά πληρωθή ένα καλό φίλμ δέν πρέπει 
νά πνίγεται σέ εκατό κακά, άνάμεσά στά όποια ό θεατής 
δε θα μπορούσε νά τό ξεδιακρίνη, άποπλανημένος άλλω
στε,απ τούς λεγομένους κινηματογραφικούς κριτικούς. 
Ψεύδονται λοιπόν συνειδητά οί παραγωγοί τών κακών ται
νιών, δταν προβάλλουν δτι τό κοινό προτιμάει «τοΰτο» 
καί πρέπει νά τοΰ δώσουμε κείνο πού προτιμάει. Άν τό 
κο νό είναι κατά ένα λόγο υπεύθυνο γιά τά κακά φίλμ, 
είναι γιατί δέν άντιδράει έμπρακτα, δέν διακηρύττει υψη
λόφωνα ο,τι σκέπτεται μέσα του, περιορίζεται μόνο στό 
νά έκφράζη άτολμα τή θλίψη του καί νά μή βρίσκη άλλη 
λύση παρά νά έγκαταλείπη τις κινηματογραφικές σάλες. 
Ώς αντίδρασις στήν κατάσταση αύτή θά χρειάζονταν, ση
μειώνει καί πάλι ό Jaques Perdu :

Νά συσσωματωθούν οί θεαταί.
Νά μάθουν πώς άγοράζοντες τό εισιτήριό τους, άγορά- 

ζουν συγχρόνως καί τό δικαίωμα νά χειροκροτήσουν ή νά 
σφυρίξουν τό έργο (πράγμα πού δέ θά κάμουν παρά μόνον 
συσσωματωμένοι).

Να προσανατολίσουν τά γούστα τους καί ν’ άναπτύ- 
ξουν τό κριτικό τους πνεύμα.

Νά ίδρυθή, άν είναι δυνατόν, σέ κάθε χώρα εφημερίδα 
άνεξάρτητης κινηματογοαφικής κριτικής.

Μ’ αύτό τόν τρόπο θά μπορούσε νά λειψή καί ή άστεία, 
η πρόστυχη καί αισχρή διαφήμηση τών παραγωγών. Νά 
λείψη ή διαφήμησις ώς τίτλου δόξης ένός φίλμ, τό ποσόν 
τών χρημάτων πού έστοίχισε. Νά λείψουν τά άνάλατα έ- 
κεϊνα «σούπερ φίλμ», «κολοσσός» κλπ. "Ολα ν’ άποκτή- 
σουν ένα ρυθμό, μιά τακτική, μιά ενότητα. Νά πειθαρχή
σουν στό νόημα τής τέχνης καί στήν κοινωνική ώφελιμό- 
τητα. Να παψουν οί καπιταλιστές κύριοι τοΰ κινηματογρά
φου ν αγοράζουν τά πάντα, νά διαφθείρουν τά πάντα, νά 
μεταποιούν δλα, τήν περιέργεια τοΰ κοινού, τόν ενθουσια
σμό του γιά τις σκιές, τήν παθητικότητά του, τήν εύπι- 
στία του.
Τ Μακρύναμε ίσως πολύ στή γενική αύτή άνασκόπησι. Μά 
ήταν απαραίτητη γιά νά δούμε ολοκάθαρα πώς θά μπο
ρούσε ή 'Ελλην. Κινηματογραφική Βιομηχανία νά άνα- 
πτυχθή δημιουργικά, έστω καί στά περιορισμένα της δρια, 
εσ'ω καί μέ τά φτωχά της μέσα καί ποιό δρόμο έτράβηξε 
για να καταντήση στις αποτυχημένες προσπάθειες τού τε
λευταίου καιρού.

Είναι γενικός κανών, πώς κάθε βιομηχανία γιά ν’ ά- 
ναπτυχθή αποτελεσματικά, πρέπει νά στηρίζεται σέ ακρι
βή γνώση τών δυναμικοτήτων τού περιβάλλοντος- Νά έχη

τήν πεποίθηση πώς τά προϊόντα της θά άπορροφηθουν 
άπ’ τήν άγορά, έτσι, Λού νά ύπάρξη ένας κάποιος ισολο
γισμός εξόδων καί εισπράξεων. Έπίσης κάθε βιομηχανία 
εχει ανάγκη κεφαλαίων, μηχανικών εγκαταστάσεων και ει
δικού εμψύχου υλικού- Εμείς αποδίδουμε στόν τρίτο συν
τελεστή τήν περισσότερη σποιώαιότητα καί σημασία. ΕΙ- ι 
ναι έξω άπό κάθε άμφισβήτηση, πώς μιά βιομηχανική ε- ( 
πιχείρηση χρειάζεται ένα μυαλό πού θά διευθύνη τας ερ- | 
γασίας, θά έξετάζη τήν ελαστικότητα τής άγοράς και μαζί । 
μέ τήν Ικανότητα θά συνδυάζη τήν τόλμη καί τή φαντα
σία. Πόσες φορές επιχειρήσεις ολόκληρες δέν κατεβαρα- 
θρώθησαν έξ αιτίας τής άνεπαρκείας τών διευθυνοντων 
αύτάς! , . , ,

Παράλληλα τό τεχνικό προσωπικό πρεπει να παρου
σιάζω ειδικευμένη κατάρτιση, άνταποκρινομένην απολύ
τως στάς πολυποίκιλους άνάγκας τής έπιχειρήσεως. Στον 
κινηματογράφο μάλιστα δέν είναι μόνο τό τεχνικό, προ
σωπικό πού χρειάζεται, είναι οί καλλιτέχνες πού ενσαρ
κώνουν τήν προσπάθεια, θά ντύσουν δτι δέν ήταν προ 
μικρού παρά έ»α δνειρο, μιά σκέψις. Καί γιά νά φτα-I 
σουμε στις μεγάλες έπιχειρήσεις πρέπει νά περάσουμε 
πρώτα άπ’ το στάδιο τών άτομικών προσπαθειών^ κι ό
ταν οί άνάγκες τής έργασίας καί οί άπαιτήσεις τής αγο
ράς έπιβάλλουν τή συνένωση γιά άποτελεσματικωτερη 
δουλειά, τότε θά ίδρυΰοΰν τά,κονσόρτσιουμ κλπ. Θα δη- 
μιουργηθή ή παράδοσις πριν, ή πείρα, για νάρθή ως ε- τ( 
πιστέγασμα ή μεγάλη έπιχείρησις μέ τάς παράτολμους |

। τρων, 
πιστέγασμά η μεγάλη έπιχείρησις μέ τάς παράτολμους | -
βλέψεις. Καί ή Βιομηχανία τού κινηματογράφου ρίχνει , υπ 
στήν κυκλοφορία περισσότερο χρυσό, απ’ οποιαδηποτε ·■ 
άλλη πρωτότυπη βιομηχανία καί δέν μένει ποτέ ευχαρι
στημένη καί ικανοποιημένη άπό τά επιτυγχανόμενα απο
τελέσματα, έπιζητοΰσα πάντα καλλίτερα. Καί^ ολόκληρα 
εκατομμύρια έχουν χοθεΐ ώσπου ν’ αποκτηθή η πείρα, 
νά έπιτευχθή τό καταστάλαγμα σέ μιά,ωρισμένη μορφή, 
πού πηγάζει άμεσα άπ’ τήν πραγματικότητα. ,

Οί Έλληνες κεφαλαιούχοι καί παραγωγοί πουαπετολμη- 
σαν τις πρώιες προσπάθειες στόν τόπο μας δέν έλαβαν υπ 
δψιν τις παραπάνω γενικές αρχές. Χωρίς τεχνική πείρα 
οί περισσότεροι, άποτυχημένοι άρτίστες οί άλλοι, φιλοοο- 
ξοι νέοι απροσάρμοστοι καί ακατάρτιστοι μέ μόνο το προ
σόν τή φλόγα νά κάμουν ν’ άκουστή τό ονομά τους, κε
φαλαιούχοι διαθέτοντες μερικές εκατοντάδες χιλιάδων, 
άποφασίζουν νά δημιουργήσουν κινηματογραφική παρα
γωγή στή χώρα μας. Δέν νρμήθηκαν άπό ^ενθουσιασμό 
καί δημιουργική πνοή. "Ο,τι ι ’ ~
τοΰ κέρδους, δ πόθος τού εύκολου χρηματισμοϋ. Γΐχτη-: Καια ιιιν -------------- .. ■
καν στό στίβο μέ τή ζωηρότητα καί τό σφρίγος του νέου | Μαρτ(ου τρ. έτους έν Νέφ Ύόρκη τό νέον συμβουλιον 
αλόγου πού σκουντουφλάει γιατί δέ συνήθισε το ποΚυ , άνω>ω χυνδέσμου κατηρτίσθη ως έξής :
φώς. Καί δημιούργησαν άπό τά 1927, οπού άρχισε να σο- । πρόεδρος, Carl Ε. Milliken γραμματευς
βαροποιεΐται ή δουλειά τους, ώς τά σήμερα 18 ολόκληρα ,χ ο« κ ν Adolph Zukor, D. W Griffith, Harry 
φίλμ, τά περισσότερα πρωτότυπα, μέ , Ελληνες σκηνο ’ M.Varner, Albert Μ. Warner. Ε. IT. Hammons Nich. 
θέτες καί ήΰοποιούς. Τό κατά ποσον επέτυχαν καλλιτε- Schenck, Joseph Μ. Schenck, David Sarnoff, J. J.
χνικά άποτελέσματα θά τό δούμε άρνότερα. αφού πρώτα p p Herron, Chas. Η. Christie, Ε. Η. Con-
λ-----------λ------------------ α ......τ-------------i \chrane, Η, L. Clarke- Η' S’ Brown, Joe Brandt, George

ι M. Baynes- 
j Τελευταίως είς τόν ανωτέρω ουνδεο^μον ^προσεχαιρηοαν 
! και αι

KAI
Κατά τήν έτησίαν γενικήν Συνελευσιν γενομενην την

-- __ Ν-/·.. 'VArtv-n τδ νέον συαοουλιον

ju παυ υτ.υυν-----,-— ’ πολύ ανωτέρω Συνδέσμου κατηρτίσθη ως
Καί δημιούργησαν από τά 1927, οπού άρχισε να σο· । fjays πρόεδρος, Carl Ε. Mill:

νμηυηκαν απο :
τούς έσπρωχνε ήταν δ πόθος

τοϋ κέρδους, ό πόθος τοϋ εύκολου χρηματισμοϋ. 1 ιχ^η- >
—-Α. —-.Α α/γ»ι τλ nmnT.vnC του VEOI

αλόγου πού σκουντουφλάει γιατί δέ συνήθισε το 
γτ,ζΤι- &__ τΑ 1097 nirnu άηΥίσε
βαροποιεΐται ή δουλειά του:

θέτες καί ηθοποιούς· Τό κατά πόσον επέτυχαν καλλιτε- ' » Λ ’ αΖ _ 1 S-Λ_ ΑγπλΓι ΤΤηίϊΐΤίΙ
επιχειρήσουμε μιά μικρή Ιστορική άναδρομη.

(Συνεχίζεται)
ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Κατά τά τελευταία επτά έτη, δηλαδή άπό τοΰ 1924 

μέχρι τοΰ 1930, τά είσαχθέντα είς τήν Γερμανίαν γαλλικα 
φίλμ καί εις τήν Γαλλίαν γερμανικά τοιαύτα έχουν 
ώς εξής:
Ρερμανικά είς Γαλλίαν Γαλλικά είς Γερμανίαν ,
1924 20 ταινίαι 1924 44 ταινίαι
1925 29 1925 30 » 1
1926 33 1926 23
1927 91 * 1927 28
1928 122 χ> 1928 23 ». ι
1929 130 1929 15
1939 111 » 1939 13

m ΑΠΟ ’Ηϊ TSIXiTAOBiZlA
Ό σκηνοθέτης Κάρλ Λαμάκ ό όποιος «γυρίζει» ηδη 

είς τό Παοίσι τήν γερμανικήν έκδοσιν τής γνωστής οπε- 
ρέττας «Μαμζέλ Νιτούς» μέ τήν Άννυ "Οντρα, θα μετα- 
βή κατόπιν είς Ιίράγαν διά νά άναλαβη το .γύρισμα» 
μιας νέας όμιλούσης κομεντί βγαλμένης άπό τη φαρσα των 
Μπάχ καί Άονολντ. Η νέα αύτή τσεχοσλοβάκικη ταινία 
θά «γυρισθή» είς δύο εκδόσεις, είς τήν γερμανικήν και 
τήν τσεχικήν. , , ,

__Ό κ. Σ. ’Ίννεμαν δ όποιος ε,τελειωσε εις το στούν
τιο A—Β. τό «γύρισμα» τοΰ δευτέρου όμιλούντος τσεχι- 
σιί φιλμ «Ό τελευταίος Μποέμ», «γυρίζει» ήδη τά «εξω
τερικά» τής νέας μεγάλης Ιστορικής ταινίας «Ίο κεφάλι 
τοΰ σκύλου», διά λογαριασμόν τής Όσεαν Φιλμ. Ιον κυ- 
ριότεοον οόλον άνέλαβεν δ διάσημος καλλιτέχνης Μπεν- 
τρίχ Κάρεν. μέλος τοΰ Εθνικού Θέατρου τής n0“V“?· 

| ' —Ό κ· Ζάν Κουσέρα «γυρίζει» διά λ)σμόν τής Eteklra 
Journal ενα’έκπαιδευτικόν ηχητικόν φίλμ ύπό τον τίτλον 
«.Le Mouvement de la Matiere. v

—Τό συνεργεϊον τής Φόξ Μοι βιτον Νιους ελαβε δια
φόρους σκηνάς έκ τής ζωής τής Πράγας, τα οποία θα 
παρουσιάση συντόμως άπό τών διάφορων κινηματοθ.α-

' —Κατά μίαν νέαν στατιστικήν είς τήν Τσεχοσλοβακίαν 
ί.τάρχουν 242 ήχητικοί κινηματογράφοι θέσεων 131.932. 
Είς τήν Πράγαν μόνον λειτουργούν 48 κινηματογράφοι 
θέσεων 39759, είς τήν Βοημίαν 105 μέ 56503 θεσεις, εις 
τήν Μοραβίαν καί τήν Σιλεσίαν 68 μέ 32084 θεσεις, εις 
τήν Σλοβακίαν 18 κινηματογράφοι θέσεων 10.0<5 και ολί
γοι άλλοι είς διάφορα άλλα μέρη- Τήν πρώτην θεσιν κα
τέχουν τά μηχανήματα «Κλάγκ-Φίλμ» μέ 88 εγκατασταθείς 
—π--VTOl τά «Κινοφόν» μέ 28 εγκαταστάσεις, τα «Πευ-

— ■----------- -—, τά «Ούέστερν Έλεκτρικ» με
«Νίτσε» μέ 10, τά «Πόβερφον» μέ 

Μπελκάντο» μέ 13, τά «Έρ<0» μέ 11 καί μερικά

σαντ» μέ 27 εγκαταστάσεις, 
17 εγκαταστάσεις, τά «Νίτ: 
15, τά «Μπελκάντο» μέ 13, 
άλλα.

smssiits AiiEHEinns imrwis
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

έταιρεϊαι Tiffany καί R. Κ. O.—Pathe.

ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑΙ
_ «Πολλά εκατομμύρια», ταινία ληστρικής υποθεσεως, 

τής εταιρείας Φόξ. Πρωταγωνιστεί ή συμπαθής Μαργα
ρίτα Τσώρτσις. , ,

__«Ό άνθρωπος τών γυναικών», της Παραμαουντ με 
πρωταγωνιστήν τόν γνωστόν Ούίλλιαμ Πάουερ.

—«Ζήτησε τήν γυναίκα» τής Christie με την χαριτω ■ 
μένην Αάουραν Λαπλάντ. _ , , ,

—«Οί γυναίκες τών ιατρών» της Φοξ με τον Ιζωρτζ 
Μπόνετ. , __ ,

— «Τό σχέδιο», τής ’Αγγλικής Εταιρείας Μπρίτις «γυ- 
ρισθέν» είς τήν’Αμερικήν. Πρωταγωνιστεί ο Μπριαν Χερν
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
| ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Ό Στέφανο Πιτταλοΰγκα, ό γνωστός Ιταλός παραγω
γός κινηματογραφικών ταινιών, άπεβίωιε.

—Ό κωμικός τοϋ κινηματογράφου Φάττυ, άπεβίωσε.
—‘Η μεγάλη γερμανίς τρανωδός τοΰ κινηματογράφου 

Λίλ Ντάγκοβερ υπέγραψε συμβολαιον μετά τής αμερικα
νικής εταιρείας Γουώρνερ Μτρόδερς, διά λογαριασμόν τής 
όποιας θά γυρίση διάφορα φ. λμ όμιλοΰντα εις τήν γερμα
νικήν καί αγγλικήν.

—Την 2αν τρέχ. μηνός Μαιου άνεχώρησαν διά ταξεί- 
διον αναψυχής είς τήν Εύρώπην οί καλλιτέχναι τοΰ κινη
ματογράφου "Ιρβιγκ Τσαλμπεργκ μετά τής συζύγου του 
Νόρμα Σήρερ καί ό υιός Φαίρμπανκς μετά τής συζύγου 
του Τζόαν Κράουφορντ.

—Τήν 22 παρ. μηνός, είς τό έν Λονδινω κινηματοθέα- 
τρον Phoenix έδόθη ή πρεμιέρα τοΰ νέου φίλμ (άγγλική 
έκδοσις) τοΰ Ρενέ Κλαίρ «Εκατομμύριου» μέ μεγιστην 
έπιτυχίαν.

—Ή Γερμανική κινημ. έταιρία τοΰ Βερολίνου P’ae- 
sens Film G. m- b· h. έξέδωκε ένα έπισιημονικόν ήχη- 
τικόν φίλμ τοΰ οποίου ό τίτλος είναι Feind in Bint καί 
τοΰ όποιου ή άνωτάτη έπιστημονική διεύθυνσις άνετέθη 
είς τόν έλληνα έπιτ τήμονα κ. Γ εώρ. Στυλιανού- 
δην. Τό φίλμ αΰιό τό όποιον έχει ώς δέμα «Τά αφροδί
σια νοσήματα καί ή υγεία», θεωρείται ώς ένα άπό τά 
σπουδαιόιερα έκπαιδευτικά φίλμ.

—Ό Βίλλυ Φρίτς καί ή Μπριγγίτε Χέλμ πρωταγωνι
στούν είς ένα νέον δμιλοΰν φίλμ τής Οΰφα, τό όποιον φέ
ρει τόν τίτλον Geheimdienst.

—*0  Τζαίκυ Κοΰγκαν «έγύρισε» διά λογαριασμόν τής 
«Παραμάουντ» νέον δμιλοΰν φίλμ ύπό τόν τίτλον Tom 
Sawyer.

—Εις τήν Σαγγάην όμάς Κινέζων κεφαλαιούχων 'ίδρυ
σε μεγάλην κινηματογραφικήν έιαιρίαν παραγωγής όμιλου- 
σών κινηματογραφικών ταινιών.

—ΉΠορτογαλλική κυβέρνησις έπαρασημοφόρησε τούς 
κ. κ. Άντόλφ Ζ"κορ, Ρομπέρ Κάν, I. Μεσσερί καί Άντρέ 
Ντάβεν, διότι παρήγαγον τό πρώτον είς Πορτογαλλικήν 
γλώσσαν ομιλούν φίλμ είς τά στούντιο ιήςΖουανβίλ.

—Ό κ. Κλέϋτον Σίχαν, διευθυντής διά τήν εξωτερι
κήν αγοράν τής Φόξ Φίλμ, έφθασε είς τό ΛονδΙνον καί 
έδήλωσεν ότι, ή προσεχής παραγωγή τής Φόξ θά άνέλθη 
έν συνόλω είς 42 φίλμ.

—Τά εΰοωπαϊκά φίλμ τά είσαχθέντα είς τάς 'Ηνωμέ
νας Πολιτείας κατά τό 1930 ανέρχονται έν συνόί φ είς 8Γ> 
έναντι 145 κατά τό πρσηγούμενον έτος καί 193 κατά 
τό 1928

—01 «'Ηνωμένοι Καλλιτέχναι» έσημείωσαν μεγάλην 
έπιτυχίαν προβάλλοντες τό φίλμ «Κική», μέ τήν άμίμη- | 
τον Μαίρη Πίκφορδ. ’Επίσης τό «Νά πεισθής είς αυτόν 
τόν σκοπόν», μέ τήν Γκλόρια Σβάνσον.

-Ή «Universal·» έκυκλοφόρησε τήν «Κακήν αδελφήν»1 
μέ τόν Κόνρατ Νάγκελ. Ταινία ιδεώδους πλούτου καί 
ύποθέσεως.

—Έπίσης ή «Columbia» τό «Δέκα σέντς ό χορός», μέ 
τόν Ριχάρδο Κορτέζ, ή «First National» τό «Κορίτσι τών 
αεγάλων έπιχειρήσεων», μέ τόν Ριχ. Κορτέζ καί τάς «Κα
κόγνωμους κυρίας» μέ τήν Λίλα Λή, ή «Warner» τόν 
«'Εκατομμυριούχου», μέ τόν νέον ήθοποιόν Ceorge Arliss 
καί τό «Δώρον τοΰ ©εοΰ εις τάς γυναίκας», μέ τήν Λά- 
ουρα Λαπλάντ κλ. κλ.

Ό είδικως μετακλη&εις υπό της Έταιρίας «Γ. Συνοδι- 
νός και Γ. Παπαστόφατ» ηλεκτρολόγος ραδιολόγος μη
χανικός τής εταιρίας «Σινεμεκάνικα» κ. Pezzini Antonio 
ΰφ' οΐ> έξετελέσ 9·ησαν απασαι αΐ έν τή χώρα μας λει- 
τουργοϋσαι εγκαταστάσεις. Ό κ. Pezztni &ά παραμείνη 
μονίμως έντανϋ·α επί κεφαλής ειδικού συνεργείου πρός 

συντήρησιν των γινομένων εγκαταστάσεων και 
έκτέλεσιν νέων τοιούτων

. . . . . ΝΕΓΓποΤΗΤΰΈΤ. . . . .
— Είς τό Μόντε Κάρλο καί ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 

Χάνς Σβάρτς ήρχισε τό «γύρισμα» τών έξωτερικών σκη
νών τοΰ νέου μεγάλου φίλμ σονόρ «'Ο βομβαρδισμός τοΰ 
Μόντε Κάρλο» παραγωγής Έριχ Πόμερ τής Οΰφα. Ό 
Χάνς ’Αλμπέρ καί ό Έίντλ Ρίχμαν οί δύο έρμηνευταί 
τών κυρίων ρόλων, έφθασαν ήδη είς Μόντε Κάρλο. Ή 
φωτογραφική διεύθυισιςάνετέθη είς τόν Γκοΰντερ Ριττάου.

— 'Η U. F. Α. ήλθεν είς συνεννόησιν μετά τής έται
ρίας Gaumont Films Ltd ιού Λονδίνου δια τό «γύρ σμα» 
είς την αγγλικήν έκδοσιν μερικών όμιλουσών έκπαιδευτι- 
κών ταινιών.

—Είς τό στούντιο τής Νιουμπάμπελσμπεργκ «γυρίζε
ται» τό νέον φίλμ παραγωγής Μπλόχ—Ραμπίνοβιτς τής 
Οΰφα «Μυστική αποστολή» μέ πρωταγωνιστάς τήν Μπριγ- 
κίτε Χέλμ καί τόν Βίλλυ Φρίτς. Σκηνοθέτης ό Γουσταΰος 
Οΰσίσκυ καί φωτογράφος ό Κάρλ Χόφμαν.

Είς τήν γαλλικήν έκδοσιν τοΰ νέου έργου τής Οΰφα 
Calais-Douures λαμβάνουν μέρος ή Λίλιαν Χάρβεϋ, Άν
τρέ Ροάν καί ό Άρμάνδοτ Μπερνάρ, εις δέ τήν γερμανι
κήν ή Λίλιαν Χάρβεϋ, ό Χάρυ Λίτκε, Φελίξ Μπρεσάρ καί 
Τζούλιους Φαλκεστάίν.

—Τό μέρισμα τό όποιον αναμένεται νά δώση ήΟΰφα είς 
εις τούς μετόχους της προβλέπεται δτι θά φθάση 4—5ο|ο·

—Διαδίδεται δτι ή Οΰφα τοΰ Βερολίνου άπεφάσισε νά 
άποκτήση μεγάλον κινημαιογράφον είς τό Μπρόντγουαίϋ 
τής Νέας Ύόρκης πρός τόν σκοπόν τής προβολής τών έρ
γων της έν ’Αμερική.

ΠΩΛ ΟΥΝΤΑΙ έκατόν καινουργή κα^ίσματ- 
Κινηματογράφου και Πιανόλα μεϋ·’ έκατόν μου- 
αικών τεμαχίων είς άβίατην κατάατασιν. Πλη- 
ΟΟφορίαι είς τόν Κινηματογράφον «’Ελλάς», ό- 
δός ’Αϋ·ηνάς.

ΕΠΙΚΗΙΡΒ ΣΚΙΤΣΑ

0 IVNJIKlAKQiJCHHMftTOrPAiOi
'Ετοιμάζεται καί πάλι πυρετωδώς ν’ άνοιξη τις πύλες 

του δ συνοικιακοί κινηματογράφος. Βάφεται μέ προσοχή 
τό περιτοίχισμά του, περιποιούνται τούς εύωδερούς άνθώ- 
νες του, στούς οποίους καμμιά φορά φυτρώνουν τά πλέον 
ελκυστικά, γοητευτικά καί πολύχρωμα λουλούδια, τοποθε
τείται ή χαρακτηριστική φωτεινή ταινία τών ήλεκτρικών 
λαμπτήρων στήν είσοδό του :

«Προσεχώς, μέγας κινηματογράφος, όμιλών καί ήχη- 
τικός».

Οί διαφημίσεις πολλαπλασιάζονται, μέ τίτλους δλο καί 
πιό φανταχτερούς κι’ έντυπωσιακούς, οί ένέργειες τών δι
ευθυντών του αυξάνουν καί έντείνονται : «Θά προβλη- 
θοι ν τά καλύιερα έφετεινά φίλμ, τά άριστουργήματα τής 
παγκοσμίου κινηματογραφίας».

Οί φανατικοί θιασώτες του τής γειτονιάς—καί πόσους 
άλήθεια δέν άπαριθμεϊ τώρα !—ετοιμάζονται νά παρευρε- 
θοΰν, έν καιρφ τφ δέοντι, στις ενδιαφέρουσες παραστάσεις 
του. Νά, λόγου χάριν, τόν σεβαστό δασκαλο, τόν κοιλαρά 
μανάβη, τόν κομψευόμενο μπακαλόγατο, ή τήν σνομπί- 
στρια δεσποινίδα μέ τά μακιγιαρισμένα κόκκινα-κόκκινα 
χείλη (ή όποια άφοΰ... καταδυναστεύσει τήν άκοή τών δυ
στυχισμένων περίοικων μέ τά πλήκτρα τοΰ πιάνου της, 
έννοεϊ ύστερα νά έπισκεφθή έπιδειχτικά καί τό «parlant», 
γαλλιστί παρακαλώ), οί όποιοι άρχισαν κι’ δλας νά ρωτούν 
μέ άνυπομονησία γιά τις ταινίες πού μέλλουν νά προβλη
θούν καί γιά τούς άστέρας πρωταγωνιστάς των, ή σαγη
νευτική σιλουέττα τών όποιων τούς καθηλώνει κυριολε
κτικά στις θέσεις τους.

—Θά δούμε καί τήν Γκάρμπο;
—Ώρισμένως- στό πιό έπιτυχημένο έργο της.
—Τόν Νοβάρρο, μήπως κι’ αυτόν, έ ;
ΚΓ έξακολουθεϊ ή στιχομυθία αύτή μέ τέτοιο κωμικό 

τόνο, πού σοΰ θυμίζει διάλογο τών κωμωδιών τού Λουΐ 
Βερνέϊγ.

Κι’ δ έπιχειρηματίας τοΰ συνοικιακού κινηματογράφου 
τρίβει τά χέρια του άπ’ τή μεγάλη χαρά του... όσφραινό- 
μενος πώς θά πραγματοποιήση έφέτος χρυσές δουλειές, ι
σοφαρίζοντας τις προηγούμενες χρηματικές ζημίες του.

«Περιμένειν καί έλπίζειν» είπε δ πολύς ’Αλέξανδρος 
Δουμάς, άπόφθεγμα πού τό τηροΰν κατά γράμμα οί διευ- 
θυνιαί τών συνοικιακών κινηματογράφων. ’Ελπίζουν, αί- 
σιοδοξοΰν καί... περιμένουν ν’ αύξηθή ακόμα περισσότερο 
ή ζέστη, γιά νά κάνουν κι’ δλας «πανηγυρικήν» έναρξι τών 
παραστάσεών τους. 'Η τόσο έκδηλη οικονομική κρίσις, οί 
καταθλιπτικοί φόροι, ή κρατική αδιαφορία, ή όποια μάλι
στα καί θεσπίζει ολοένα νέους νόμους πιεστικούς γιά τόν 
κινηματογράφο, δέν τούς φοβίζουν. Αναμένουν’ ναι. ά- 
ναμενουν φρεσκοβαμένοι, προκλητικοί καί συμπαθείς, έκεϊ 
στήν κεντρική γωνία τής γειτονιάς, οί συνοικιακοί κινημα
τογράφοι, οί «μεγάλοι δμιλοΰντες καί ήχητικοί».

ΛΩΡΟΣ ΦΑΝΤΑΖΗΣ

WAAAMIH0 ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
Αί εφημερίδες άναγγέλουν τήν έκρηξιν νέου σκανδά

λου είς τό Χόλλυγουντ, ερωτικής φύσεως,έπιφυλασσόμεναι 
να τό σχολιάσωσιν έν καιρφ τφ δέοντι.
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
TO ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

Έκμετάλλευσις ’ Αμέρικαν Φιλμ

Όμιλοϋσα Γαλλιστί ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ

Τό φίλμ αύτό τό χαρακτηρίζει παντελής έλλειψις κάθε 
καλλιτεχνικής προσπάθειας. Οί δημιουργοί του ήθέλησαν 
νά στηρίξουν τήν έπιτυχίαν του είς τόν διαγωνισμόν τοΰ 
τρανουδιοΰ, είς τόν όποιον συμμετέχουν διάφορα έθνη, 
νομίζοντες διι ήρκει ή έμφάνισις τών ύποψηφίων τών 
συμμετεχόντων κρατών διά νά προκληθή τό ένδιαφέρον 
τοΰ διεθνούς κοινοΰ. Κατά πόσον έσκέφθησαν όρθώς τό 
άποδεικνύει τουλάχιστον διά τήν Ελλάδα, ή έμπορική 
άποιυχία τού φίλμ είς τό «’Αττικόν».

Ί ό σενάριο είναι, οΰτως είπεϊν, άνύπαρκτον. Ή άναι- 
μική ίστοριοΰλα πού χρησιμεύει διά νά δικαιολογηθή ό 
τίτλος τοϋ φίλμ δέν δύναται νά ίκανοποιήση οΰτε τόν 
έπιεικέστερον θεατήν.

Τουλάχιστον νά μάς άπεζημίωνε ό Μωρίς Κλέϊτζ μέ 
τήν σκηνοθεσίαν του ! Άλλά καί δι’ αυτήν δέν υπάρχει 
κατάλληλος χαρακτηρισμός. 'Ως άνέφερα καί είς τήν άρ- 
χήν τοΰ παρόνιοσ, τήν διακρίνει παντελής έλλειψις κάθε 
σοβαράς προσπάθειας. Οί ήθοποιοί άφήνονται είς πλήρη 
αυτενέργειαν. Φυσικά έφ’ δσον λείπει ή κατάλληλος δι- 
εύθυνσις δέν δύνανται νά έπιτύχουν ένδιαφέροντα άποτε- 
λέσματα. Καλές στιγμές μόνον έχουν ή Ντόλλυ Ντάβις, δ 
Τζίμ Τζεράλντ, ό Άντρέ Ντυμπόσκ καί ό Άντρέ Ροάν. 
'Η Σιμόν Ζερντάν είναι ό τΰπος τής femme fatale man- 
quee. Γενικώς πρόκειται περί μέτριου άπό πάσης άπόψεως 
φίλμ. ’Εδώ έσημείωσεν άποτυχίαν. Β. ΙΙαπαμιχάλης

ΖΙΤΓΟΥΓϊΤλΙ ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ!
Έκμετάλλευσις ’Αμέρικαν Φιλμ

Όμιλοϋσα γερμαν. ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ

"Ενα ρεαλιστικό δράμα πραγματευόμενου τό έξόχως 
ένδιαφέρον θέμα τοΰ έμτορίου τής λευκής σαρκός.

Φυσικά ένα παρόμοιον θέμα, καί μάλιστα παρουσία- 
ζόμενον κατά τρόπον καθαρώς προπαγανδιστικόν, περι
λαμβάνει ώρισμένας δυσκολίας, συχνά άνυπερβλήιους. Ό 
σκηνοθέτης κάμπτεται πρό αύτών καί τό έργον του είς έ- 
λαχίστας στιγμάς κατορθώνει νά ύψωθή σ’ ένα ένδιαφέ
ρον στύλ. Διά τό θέμα αυτό χρειαζόταν ένας Πάμπστ ή 
ένας Λούπου Πίκ διά νά ξεφύγη άπό την κοινοτυπίαν καί 
τήν σχολαστικότητα. Άλλά εκτός τούτου καί Λτό καθα
ρώς τεχνικής άπόψεως τό φίλμ δέν παρουσιάζει ένδιαφέ
ρον. Αί διάφοροι σκηναί τραινάρουν υπερβολικά καί ό γε
νικός ρυθμός βραδύς καί κουραστικός. 'Η Ντίτα Πάρλο 
παρουσιάζεται σέ κατάπτωσιν φόρμας. Άρέσκεται είς τό 
νά παίρνη διαρκώς καί άδικαιολογήτως πόζες καί εκφρά
σεις ξελιγωμένες, χωρίς νά πολυενδιαφέρεται διά τήν ά- 
ληθινήν καί ψυχολογημένην ερμηνείαν τοΰ ρόλου της. Άν- 
τιθέτως ή Γκρέτα Νάτζλερ δείχνει ένα άξιοπρόσεκτο τα
λέντο καί ένα σώμα άψογο. Ό Πάουλ Όττο μετρημένος 
καί ό Χάρρυ Φράνκ είς τόν ρόλον τοΰ ρεπόρτερ καλού
τσικος.

Γενικώς πρόκειται περί έργου μέ σοβαρά μειονεκτήμα
τα, τό όποιον δμως λόγφ τοΰ θέματός του ήρεσεν είς ίμιαν 
ώρισμένην μερίδα τοΰ κοινοΰ. Β. ΙΙαπαμιχάλης

ε μαΙμΗμϊρχμι
Ή γνωστή ήθοποιός τοΰ κινηματογράφου Ντολορές 

Κοστέλλο, ή όποια λόγφ τοΰ γάμου της, εϊχεν άποσυρθή 
τοΰ κινηματογράφου, έπανέρχεται ώριστικώς πλέον εις τό 
φίλμ.

Ό σκηνοθέτης Φρέδ Νίμπλο έδήλωσεν δτι εΐνε ένδε- 
χόμενον είς προσεχές έργον του νά τήν χρησιμοποιήση.
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θ κ· Π- ΓΕΡΕΤΣΗΣ (επίτιμος πρόεδρος Π. Ε. Κ). Είναι έ'να πολύ θαυμά
σιο μηχάνημα κατάλληλον νά έξυπηρετήση τάς πρώτης τάξεως επι
χειρήσεις. Απόδοσις άφαντάστως καθαρωτάτη. ’Ομολογώ δτι δεν 
άνέμενα τοιαύτην τελειότητα.

Ο κ. Θ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ (Γ. Διευθυντής A. Ε. «.Συμβατική»). Σας συγχαίρω 
διά τήν άπόδοσιν τών μηχανημάτων σας.

Ο κ' ΕΙΑΝΝΑΤΟΣ (διευθυντής Κινημ. «."Εσπερος»), Είμαι τελείως κατεν- 
θουσιασμένος άπό τήν άπόδοσιν.

'Ο κ. ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ (Διευθυντής A. Ε. «Σινέ Όριάν»). Πολύ καλό. Τδ 
συνιστώ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ ΤΑΣ ΓΕΝΙΚΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΘΕΡΙΝΟΥ ΚφΓΡΑΦΟΥ “ΖΕΦΥΡΟΣ,,

Ό Μ. I. ΦΙΝΟΣ (Πρόεδρος Π. Ε. Κ.). Πολύ καθαρό. πολύ καλό. Θά έξυπη- 
ρετήση τάς έπιχειρήσεις.

Ό κ. Α. ΔΕΣΥΛΛΑΣ (τής Μέτρο-Γκόλντουϊν). Πολύ καλό. ’Αντάξιον τής φή
μης του και τής διαφημήσεώς του.

Ό κ. Τ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ (τής «Μαύρο Φιλμ ). Σας συγχαίρω μέ δλη 
μου τήν καρδιά Θαυμάσιο υπέροχο, άπό πάσης άπόψεως. Άπόδοσις 
φυσικωτάτη.

Ό κ. Τ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ (τής Άμέρικαν Φίλμ»), Άπόδοσις καθαρωτάτη, φυσικω- 
τάτη. Μένω κατενθουσιασμένος.

Ό κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΑΟΣ (τής «Σινέ-Όριάν»). Άπόδοσις καθαρωτάτη, ή 
ομιλία έξαιρετική.

ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΜΜΙΑΝ ίΤΕΡΑΝ ΣΥΣΤΑΣΙΝ
ΔΙΑ ΝΑ ΕΚΛΕΞΗΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑ^ΣΙΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΑΣ;

ΤΙΜΑ! ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ |*Ν  ΤΟΤ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΑΣ

ΑΠΟ ΙΟΟΟΟ! 600 0000 ΔΡΧ
ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΑΣ ΕΤίΡ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝ

Έκτέλεσις έγκαταστάσεα^ικοϋ μηχανικού των έργοστασίων

Άπ xlecoxcxoc άντεπρύσωπ<κ Sc’ Αλβανίαν, Κ,ΰπρον καί ΛωΒεζάνησον

Γ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
Χωχράτους 30 Άθήναι—'Μ®<»θυνσΐς: ΦίΛΜίΠΑΡ

Άντεπρόσωπος Sei Μ»* 7 θράχην

□Ιίβ

Α· ΤΣΑΤΣΑΠΑΣ γΧω* 3 1 — θεαβαλονίχη

Κ



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

0 ΔΙΗΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΒΙΊΙΗΣ
ΚηίΟΙΚΩΜΙΚΟΙΛΩΡΕΡ Kfil X R Ρ Ν Τ Υ

'Η ρουμανική έφημερίς «Λοΰπτα» αναγράφει to έξής 
χαριτωμένον έπεισόδιον τό όποιον χαρακτηρίζει τήν αγά
πην τών μικρών πρός τούς υπέροχους κωμικούς Λώρελ 
καί Χάρυτυ.

«Χθες ή A. Υ. ό πρίγκηψ Μιχαήλ διάδοχος τοΰ ρου
μανικού θρόνου ουνοδευόμενος ύπ > αρκετών φίλων του 
τής στρατιωτικής ’Ακαδημίας έβάδιζεν είς τήν κεντρικο- 
τέραν οδόν τόϋ Βουκουρεσιίου. Ό όμιλος ένφ διηυθύνετο 
κατά μήκος τής Κάλεα Βικτόρι καί τής Λεωφ. Έλισα- 
βέτα ό πρίγκηψ Μιχαήλ προσεκάλεσε τούς συμμαθητάς 
του εις ένα τών κεντρικότερων κινηματογράφων καί έζή- 
τησε άπό τόν διευθυντήν του νά προβολή ταινίας μέ τούς 
κωμικούς Λώρελ καί Χάρντυ (χονδρός καί λιγνός), ό δέ 
διευθυντής μέ εύχαρίστησιν έξεπλήρωσε τήν επιθυμίαν 
τής Ύψηλότηιός του».

0 ΡΩΣΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Ή έπιθεοιρησις «ΓαΖε Revisvf» δημοσιεύει σπουδαΐον 

άρθρον τοϋ Ριόσσου πρίγκηπος Μίρσκυ, διά τό ρωσσικόν 
φίλμ. 'Ο Μίρσκυ φρονεί, ότι αί ρωσσικαί ταινίαι είναι ή 
πλέον Ικανοποιητική καί τελεία έκφανσις τής συγχρόνου 
ρωσσικής πνευματικής ζωής. Τό έργον «Ή γή», λ. χ. 
λέγει, εϊνε πραγματικόν μνημεϊον τής νέας ρωσσικής 
καλλιτεχνίας καί οφείλεται δίκαιος έπαινος είς τόν σκη- 
νοθέιην του Ντοσχένσκυ. ό δποϊος υπερέβαλε καταπλη- 
κτικώς τούς λοιπούς συναδέλφους του.

Η ΝΕΓΚΡΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
Ή μεγάλη τραγωδός Πόλα Νέγκρι, ή όποια ώς γνω

στόν εύρίσκεται τώρα εις Παρισίους, πιθανόν νά άποδε- 
χθή προσφοράν τής έταιρείας Ράδιο καί νά έπιστρέψη εις 
Χόλλυγουντ, δπως πρωταγωνιστήσει είς νέα φίλμ.

"Εχει έπίσης δελεαστικός προτάσεις γιά πολυετές συμ- 
βόλαιον, άπό τήν Βάρνερ.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓΠΟΛΙΝ

ΣΤΑΜΠΟΥΛ Μάϊος, (τοϋ άνταποκριτοϋ μας). Ή κί- 
νησις εις τούς κινηματογράφους τής πόλεώς μας δχι καί 
τόσον ζωηρά, άπό τής 4ης τρ. μηνός δέ ή διεύθυνσις 
τών κινηματογράφων Opera καί Artistic καθιέρωσε τιμάς 
θερινής έποχής πρός 25 γρόσια.

Είς τόν κινηματογράφον Μελέκ προεβλήθησαν τά έρ
γα «Τρελλή περιπέτεια» μέ τήν Μαρί Μπέλ καί τήν Μαι- 
ρη Γκλόρυ καί L’ Elrangere μέ τήν Έλβίρα Ποπέσκο.

Είς τόν κινηματογράφον Άλάμπρα προεβλήθησαν τά 
έργα Force καί L’ Etrangere.

Τό κινηματοθέατρον Οπερά μετά τήν κ ι τ</ πληκτικήν 
έπιτυχίαν τοΰ έργου «Τό Φώτα τής πόλεώς» τοΰ Τσάρλυ 
Τσάπλιν, μάς παρουσίασε τό έργον «Ή κόρη τοΰ Βόλγα».

Είς τό Άρτιστίκ προεβλήθη τό έργον«Λα uie en Hose >.
Είς τό κινηματοθέατρον Γκλόρ.α προεβλήθησαν τά 

έργα «Μυστηριιόδης νήσος», «Κλέπτης καί έρως» καί 
«Φόξ Ρεβύ».

Τό κινηματοθέατρον Μοντέρν εξακολουθεί τήν προ
βολήν έκλεκτών βωβών ταινιών, χάρις δέ είς τόν ρέκτην 
διευθυντήν του κ· ι. Τερζόγλου τό πρόγραμμα ποικΪΛεται 
πολλάκις καί μέ διάφορα νούμερα βαριειέ ευχάριστα άπό 
πόσης άπόψεως είς τό κοινόν μας. Προεβλήθησαν έπι 
τυχώς τά έργα La duchesse du Moscou, Sails Profession 
καί Mascarade d’amOur.

Είς τό Σινε Μαζ'ικ προεβλήθη μέ μεγάλην έπιτυχίαν 
τό έργον «"Αννα Κρίστι» μέ τήν Γκρέττα Γκάρμπο.

Ναζλόγλου

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κινηματογραφική μηχανή 
Simplex σχεδόν καινουργής κατάλληλος καί διά 
συναρμολόγησιν έπί οίουδήποτε μηχανήματος 
συγχρονισμού.

Πληροφορίαι παρά τφ Β. Γκρέτση τέρμα Ά- 
χαρνων, 'Έκ&εσις γραμμοφώνων καί μεγαφώ- 
νων.

ΜΙΑ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ Σ Β. ΝΓΕΜΙΛ
'Ο διάσημος σκηνοθέτης Σεσιλ Β. Ντεμίλ δημο

σιεύει περισπούδαστον άρθρον είς άμερικανικόν κινη
ματογραφικόν περιοδικόν, είς τό όποιον πραγματεύεται 
τάς προόδους τοΰ όμιλοϋντος κινηματογράφου. 'Ο Ντεμΐλ 
υποστηρίζει δτι τό όμιλοΰν φίλμ, τό όποιον τόσον ταχέως 
έξωσιράκισε to βωβόν τοιοΰτον, θά έπηρεάση λίαν έπιζη- 
μίως καί τό θέατρον.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ_ ΣΟΡΤΣ
"Ολες οί άμερικανικές φίρμες παραγωγής φίλμ έθεσαν 

τελευιαίως είς κυκλοφορίαν μέγαν αριθμόν σόρτς (shorts), 
καί τοΰτο διότι, σημειώνουν πανταχοΰ μεγίστην έπιτυχίαν. 
Τά σόρτς «Ζητούνται γυναίκες» τής Πατέ (Κ.Κ.Ο ) ·Κά- 
μνω καλόν» τής Βίταφον «Τό πέλμα μιΐς γαλής» τής Ού- 
νίβερσαλ, οί «Ηρωες τών φλογών» τής Ούνιβέρσαλ κτλ., 
είναι πραγματικά άριστουργηματάκια, κατά τούς ειδικούς 
κριτικούς, μέ προορισμόν τήν διεθνή έπιτυχίαν.

01 ΑΜΕΡΜ mmi
Κατά στατιστικήν δημοσιευθείσαν τελευταίως είς τό 

Χόλλυγουντ, οί συγγραφείς οί όποιοι άσχολούνται μέ τά 
σενάριο λαμβάνουοι κατ’ έτος, ώς άμοιβήν, 15.000.000 
δολλάρια ήτοι 225 έκατ. δρχ.

Τό Χόλλυγουντ σήμερον έχει τήν μεγαλυτέραν συγγρα
φικήν βιομηχανίαν. "Ας σημειωθή δτι μία μεγάλη κινημα
τογραφική εταιρεία άνήγειρε πενταόροφον οίκημα, διά νά 
στεγάοη μόνον τό συγγραφικόν προσωπικόν της.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΉΝ
X. Σοφιανοπουλος 
Κυρ. Πετρίδης

Άλεξ)πολις 
Άθήναι

; 1 3-931
1-1 931

Μέχρι 29-2-932
30-3-932

Θ. Βουδόύρης Μυτιλήνη 1-4-931 » 30-3 932
Σ. Κάτσιος Θεσ)νίκη 1-4-931 » 30-3-932
I Τζανάτος Μεσολόγγι 1-1 931 » 30 6 931
Βιργ. Σαμοθράκη Σύρος 1 4-931 » 30-3-932Σιάμ. Κουλούρη » 1 1-931 30-9 931Στυλ. Βασιλείου Μυτιλήνη 1-4-931 » 30-9-931Σό.ια Γκιουζέλη Σΰρος l-l-9.il 30-9-931Μιχ. Γιαννίρης » 1-1-931 30-3-932Δεσπ. Λαγουδάκη » 1-4-931 » 30-6-931Ζήσης Μούκας Ίστιαία 1 4-931 3ο 6-931

30 9 931Όρ. Βαμβακάς Μυτιληνοί 1 1-931
Elektra Film Istanbul 1-4-931 30-3-931Ι· Τερζόγλου » 1-4-931 30-3-932Έμμ. Άνδρουλάκης Άθήναι 1-4-931 30-3-932Σ· Δημητριάδης Άθήναι 1-4-931 30 3-932Β. Γαβαλλάς 
Μαρία Κοσμά

Σΰρος 1 1 931
1-3-931

30-3-932
29-2-932Λοΰλα Πάσαρη » 1 3-931 29-2-932Εύάγ. Ζωΐτσης Χάνιά 15 931 » 30-4-932Γ. Σκανδάμης Άθήναι 1-5-931 » 30-10-931

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 1
~   —— .--------------------------------------------------------------------------

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ : ----------------
Μολονότι ό χειμών μετανοήσας έ- 

πανήλθεν δριμύτερος, αί έργασίαι τών 
χειμερινών κινηματογράφων έμετριά- 
σθηοαν αίσθητώς. Είς το*  το έννοεϊται 
συνέτειναν έκτος τής άνοίξεως καί 
δύο τινά: Αον) ή άπαγόριυσις τής ει
σόδου είς τούς κινηματογράφους τών 
νέων καί νεανίδων ηλικίας κάτω τών 
16 έτών, τών όποιων έννοιϊται ή είσο
δος έ ιτρέπεται εις δλα τά θέατρα 
άνευ έλέγχου τινός καί Βον) ή έκ τής 
άφορμής αύτής δημιουργία καί ένσρξις 
λειτουργίας πολλών θεάιρων μέ εύθυ- 
νόν σχετικώς είσιτήριον.

Μέχρι σήμερον τρεις έκ τών χειμερι
νών κινηματογράφων έκλεισαν τερματί- 
σαντες τάς χειμερινός των παραστασει$. 
Πρώτονέκλεισε ιό «Κοτοπούλειον» τήν 
παριλθοϋσαν Κυριακήν 3 Μαΐου, δεύ 
τερον τό«Οΰφα πάλας» τήν προπορελ 
θοΰσαν Τρίτην 5 Μσΐου καί τρίτον τό 
«Σα' όν Ίντεάλ» τήν πάρε/θοΰσαν Κυ
ριακήν 10 Μαΐου. Τά τεοσαρα άλλα 
’Αττικόν, Πάνθεον, Σπλέντιτ καί ’Α
πόλλων θά συιεχίσουν τάς παραστά
σεις των ΐοως μέχρι τέλους τρέχοντος 
μηνός.

’Εν τώ μεταξύ παρά τήν δυσχερή, 
λόγφ τής εφαρμογής τοΰ άρθρου 9 τοΰ 
νόμου 4767, θέσιν τών κινηματογρά
φων, οί θερινοί ετοιμάζονται πυρετω- 
δώς υπολογίζεται δέ διι μέχρι τέλους 
τοΰ τρ. μηνός θά έχουν άρχισει δλοι 
τάς έργασίας των. "Ηδη μάλιστα έκα
με έναρξ ν άπό τού παρελ. Σαββάτου 
δ μεγάλος υπαίθριος κινηματογράφος 
τοΰ Θησείου «Ζέφυρος» είς- τόν όποιον 
έγκατεστάθησαν πλήρη ήχητικά μηχα
νήματα «Σινεμεκάνικα» μούβιτον καί 
βίταφον,

Έπίσης έκαμε έναρξιν καί δ 
δεύιερος θερινός κινηματογράφος 
τού κ. Πετσάλη, έπί τής πλα
τείας Θησείου είς τόν όποιον έγκατε- 
στάθησαν μηχανήματα συστήματος 
♦Σάμσον ’Ελέκτρικ > μούβιτον καί βί
ταφον.

Οί μέχρι σήμερον γνωστοί ώς μέλ
λοντες νά λειτουργήσουν έν Άθήναις 
θερινοί κινηματογράφοι πλήν τών δύο 
άνωτέρω είναι οί έξής:

Γκλόρια. Έπί τής πλατείας ’Αμε
ρικής, μέ έγκατάστασιν μηχανήματος 
συστήματος Κλάγκ Φίλμ (τοΰ Πειραϊ- 
κοΰ -Σπλέντιτ»).

"Εσπερος. Έπί τής δδοΰ Πατησί
ων, μέ τά μηχανήματα τοΰ ’Αθηναϊ
κού «Σπλέντιτ» συστήματος Ουέστερν 
Ελέκτρικ Τό κινηματογραφικόν πρό 
γραμμα τοΰ Εσπέρου θά ποικίλλεται 
καί μέ διάφορα νούμερα βαριετέ. ’Επί
σης τρις τής έβδομάδος θά δίδη παρα
στάσεις καί ό θίασος Δράμαλη.

Κάπιτολ. Έπί τής δδοΰ Άγ. Με
λετίου, είς τό όποιον θά έγκαταστα ι 
θοΰν τά μηχανήματα τοΰ Άθηναϊκοΰ 
«Σαλόν Ίντεάλ», συστήματος R. C. Λ·1

—Περίεργον ! τοΰ άπήντησεν ό σο
φός. Καί δέν ένθι μοΰμαι να τοΰ έ
καμα ποτέ καλόν αύτοΰ τοΰ άνθρώ-

I που!
ι ’Αφορμή διά νά ένθυμηθώμεν τό ά- 
I νωτέρω άνέ»δοτον μάς έδόθη διότι ώς 
πληροφορούμεθα άοφαλώς, δύο έπι- 
χειρημαιίαι τοΰ κινηματογράφου, δ 
περίφημος Μαδράς, δ κατασκευαστής 
τής δια πολλών προτερημάτων κεκο- 
σμημένης ταινίας «Ό μάγος τής ’Αθή
νας» καί δ πάλαι ποτέ Έλλην έκ Κ) 
πόλεώς Παναγιώτης Δούγκος καί νΰν 
ρουμάνος υπήκοος μετωνομαοθείς καί 
είς Ίωάννην καί ποιων τάς διαιριβάς 
του έν Σύρφ, μάς ύβρίζουν, διατί νομί
ζετε;

Διότι ό μέν πρώτος δφείλει είς τήν 
διαχείρησιν τοΰ «Κ. Άστέρος» έκ δια- 
φημήσεων δραχμσς 1500, έπιμένει δέ 
είς τήν μή έξόφλησίν του, διότι ήρνή- 
θημεν νά τοΰ διαφημίσωμεν καί έπί 
πληρωμή άκόμη τόν «Μάγον», ό δέ 
δεύτερος διότι οφείλει έπίσης προσω- 
πικώς είς τόν ήμετερον διευθυντήν δρ. 
2500 έξ ένοικίων ταιτιών αίτινες τοΰ 
άπεστάλησαν τή έγγυήσει τοΰ κ. Οι
κονόμου, είς έποχήν καθ’ ήν ούδέν έκ 
τών ’Αθηναϊκών γραφείων τοϋ έχορή- 
γει πίστωσιν,έν τέλει δέ ύπεχρεώθημεν n 
νάτάςκαταβάλωμεν ημείς είς τούς άπαι- 
τητάς, πράγμα πολύ ορθόν, έφ’ δσον 
ήθέλαμεν νά τόν προστατεύσωμεν.

***
"Οπως έγράψαμεν καί είς τό προη- 

γούμενον τεύχος, ή εφαρμογή τοΰ άρ
θρου 9 τοϋ νόμου περί κινηματογρά
φον, προεκάλεσε άγανάκτησιν έκ μέ
ρους ολοκλήρου τοΰ κινηματογραφι
κού κόσμου τής Ελλάδος, συνέπεια 
τής όποιας ήτο ή λήψις σοβαρών άπο- 
φάσεων έκ μέρους τών έπιχειρηματιών 
διά τήν άντιμετώπισιν τής δημιουργη- 
θείσης καταστάσεως. Πρός τούτο τό 
προπαρελθότ Σάββατον 2 τρέχοντος 

1 μηνός συνήλθον είς τήν αίθουσαν 
τών συνεδριάσεων τοΰ ’Επαγγελματικού 
έπιμελητηρίου ’Αθηνών περί τούς ό- 
γδοήκοντα έν Άθήναις καί Πειραιεϊ 
κινηματογραφιστών μεταξύ τών όποιων 
καί ό έκ Πατρών κ. Δ. Καλλιάφας. Ή 
σύσκεψις αυτή τών έπιχειρηματιών τοΰ 
κινηματογράφου ή όποια άγνωστον 
πώς μετεβλήθη είς Γενικήν Συνέλευσιν 
τή; ΙΙ.Ε.Κ. καί τής όποιας μάλιστα 
προήδρευσε ό κ. Τριαντρφύλλου άγνω
στον έπίσης διά ποιον λόγον, έξέλεξε 
μίαν πολ φιελή έπιτροπήν έκ τών κ. κ. 
Βακογιάννη, Μαργουλή, Σαμαρτζή, 
Τριανταφύλλου, Δαμασκηνού είς ήν 
παρεκλήθη νά λάβη μέρος καί ό κ. 
Καλλιάφας, ήτις άνέλαβε τήν έντολήν 
νά παρουσιασθή είς τούς άρμοδίους 
καί πρό παντός είς τόν κ. Πρωθυ
πουργόν καί άφοϋ έκθέση τούς λόγους 
δι’ οΰς δέν είναι δυνατή ή έφαρμογή 
τοΰ νόμου 4767, παρακαλέση καί είση-

Τά προγράμματα θά ποικίλονται έπί
σης καί μέ διάφορα νούμερα.

"Αρης. Έπί τής όδοΰ Άχαρνών, 
μέ μηχανήματα Κλάγκ Φιλμ μούβιτον 
καί βίταφον.

| Δελφοί. Έπί τής όδοΰ Άχαρνών, 
μέ μηχανήματα Σινεμεκάνικα, μούβι
τον καί βίιαφον.

j Κυβέλεια. Είς τό τέρμα Πατησίων, 
μέ μηχανήμαια Σάμσον ’Ελέκτρικ βί
ταφον.

Λούξ. Έπί τής λεωφόρου Αλεξάν
δρας, είς τό όποιον θά έγκατασταθοϋν 
τά μηχανήματα τοϋ χειμερινού «’Απόλ
λων» συστήματος Κλάγκ Φίλμ μούβι
τον καί βιιαφον.

Πανα&ήναια. Έπί τής λεωφόρου 
’Αλεξάνδρας, μέ μηχανήματα άμερι- 
κανικοΰ συστήματος Kolster βίταφον 
καί μούβιτον.

Αίγλη. Είς τό Ζάππειον, είς τό ό
ποιον θά έγκατασταθοϋν τά μηχανή
ματα τοΰ «Κοτοπουλείου» συστήματος 
Ουέστερν ’Ελέκτρικ.

Άλκαζ.ρ. Έτί τής δδοΰ Θ. Δελη- 
γιάννη, μέ μηχανήματα Ούέστερν Έ- 
λέκτρικ μούβι ον, βίταφον, τοϋ χειμε- 
ριν< ϋ «Οΰφα Πάλας».

"Αστρα. Έπί τής δδοΰ Θ. Δελη ι 
γιάννη, μέ μηχανήματα βίταφον άμε- 
ρικανικά καί μούβιτον Νίτσε.

Έπίσης θά λειτουργήσουν καί οί 
θερινοί Βερντέν τής λεωφόρου Άλε 
ξάνδρας, Κυψέλη έπί τής δδοΰ Ζακύν
θου, Καπρις έπί τής όδοΰ Πειραιώς, 
έτερος νέος έπί τής όδοΰ Άδριανοΰ 
ύτό τήν διεύθυνσιν τοΰ γραφείου τών 
Κληρονόμων Καρρα, Νάρκισσο, είς τό 
τέρμα ’Αμπελοκήπων, έτερος είς τόν 
κήπον Μάμου είς τήν συνοικίαν Άμ 
πελοκήπων, Αίγκλόν καί Πανελλήνιον 
έπί τής λεωφόρου Συγγροΰ, έ>ας εις 
τήν πλατείαν Δεξαμενής ύπό τήν διεύ 
θυνσιν τοΰ κ. Χανιώτη, Νεάπολις ύπό 
τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Χαλκιοπούλου 
καί ίσως μτρικοί άλλοι, είς τούς οποί
ους θά έγκατασταθοϋν διάφορα μηχα
νήματα ή καί Νόν-Συγχρονιζέ έλληνι- 
κής έφευρέσεως.

Έτί πλέον θερινοί κινηματογράφοι 
θά λειτουργήσουν καί εις τούς συνοι
κισμούς Βύρωνος, Ν. Σμύρνης, Περι
στεριού καί Νέας Φιλαδέλφειας.

Είς τά προάστεια τών ’Αθηνών θά 
λειτουργήσουν ή Μπομπονιέρα τής 
Κηφισσιάς είς τήν όποιαν θά έγκατα
σταθοϋν μη ανήματα Κινοτόν, Διάνα 
είς Παλ. Φάληρον μέ μηχανήματα Σι
νεμεκάνικα, Κρυστάλ είς τοΰ Χαροκό
που μέ μηχανήματα Κόλστερ καί ίσως 
εΤς είς τό Χαλάνδρι βωβός.

♦
Κάποτε γνωστοί ένός σοφοΰ, τοΰ 

όποιου μάς διαφεύδει τό όνομα, έπι- 
σκεφθέντες αύτόν τοΰ άνήγνειλαν, ότι 
δ τάδε φίλος του τόν υβρίζει αι
σχρά.
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γηθή ή Κυβέρνησις εις τήν Βουλήν . 
τήν αναστολήν καί τροποποίησήν τοΰ 
ανωτέρω Νόμου.

Ή ανωτέρω επιτροπή έπίσης άνέ- 
λαβε τήν έντολήν νά έπιδώση υπόμνη
μα είς τόν κ. Πρωθυπουργόν, υπουρ
γόν τών Οικονομικών κλπ. περί έλατ- 
τώσεως τοΰ φόρου τών Δημοσίων 
θεαμάτων. Πρός διεκπεραίωσιν τών 
ανωτέρω εντολών ή ’Επιτροπή έζήτη- 
σεν ύπό τής Συνελεύσεως (;) προθε
σμίαν οκτώ ημερών ήτις καί έδόθη.

Οϋτω τήν Τρίτην 5 Μα'ίου ή Επι
τροπή μεταβάσα εις τό Πολ. Γραφεϊον 
τοϋ κ. Πρωθυπουργού καί ζητήσασα νά 
ϊδη τόν κ. Πρόεδρον έλαβε τήν άπάν- 
τησιν δτι δ κ.Πρόεδρος θά ειδοποιήσω 
πότε θά είναι δυνατόν νά τους δεχθή. 
Μολονότι δμως παρήλθον έκτοτε τό- 
σαι ήμεροι δ κ. Πρόεδρος τής Κυβερ- 
νήσεως δέν ηύδόκησε νά δεχθή τήν 
’Επιτροπήν.

’Εν τφ μεταξύ δμως οί έπαρχιακοί 
Κινηματογράφοι ό εις μετά τόν άλλον 
κλείνουν λόγφ άφαντάστων ζημιών, δ- 
πως θά ίδουν οί άναγνώσται μας καί 
είς τάς σελίδας τής κινημ. κινήσεως 
τών επαρχιών, οί αθηναϊκοί κεντρικοί 
φυτοζωοΰν, οί δέ λαϊκοί είναι ζήτημα 
άν δέν ακολουθήσουν τήν τύχην τών 
επαρχιών. * *

Πρό τής καταστάσεως αυτής, είμεθα 
περίεργοι νά μάθωμεν πώς έσκέφθησαν 
οί διάφοροι ^θερινοί κινηματογράφοι 
καί έδαπάνησαν υπέροχα ποσά διά τήν 
ένοικίασιν ή ετοιμασίαν των, έφ’ δσον 
δχι μόνον τά άπαιτούμενα έργα δέν 
θά έχουν νά παρουσιάσουν άλλ’ ούτε 
καί ανάλογοι θεαταί θά υπάρχουν, 
δ ά νά στηρίξουν έπ’ αυτών τάς ελπί
δας των.

Συνέπεια τής άπαγορεύσεως αυτής 
ήτο καί ή διά πρώτην φοράν άπό τής 
ίδρύσεως τοϋ ελληνικού Κράτους, έμ- 
φάνισις είς τάς ’Αθήνας 15 καί πλέον 
θερινών θεάτρων, είς τά δποϊα θά .ε
πιτρέπεται νά συχνάζουν όλοι οί νέοι 
καί δεσποινίδες κάτω τών 16 ετών διά 
νά βλέπουν κάθε γύμνια καί πρόστυχη 
κίνηση τών ήθοποιών άπό τής σκηνής, 
ακούουν δέ δτι θά ήτο ικανόν νά κά
νη καί τούς πλέον ανήθικους άνθριό- 
πους νά κοκκινίσουν άπό εντροπήν 
καί άηδίαν.

Καθίσταται γνωστόν πρός πάντας 
τούς έν Έλλάδι έπιχειρηματίας Κινη
ματογράφων δτι δ <Κιν. Άστήρ» θά 
δημοσιεύη δωρεάν άπό τών στηλών 
του πάσαν άποστελλομένην διαμαρτυ
ρίαν σχετικήν μέ τήν εφαρμογήν τοϋ 
νόμου καί άπευθυνομένην είτε πρός 
τήν Κυβέρνησιν είτε πρός τήν Π.Ε.Κ. 
έν τή πεποιθήσει δτι έξυπηρετεΐ διά 
τοΰ τρόπου αΰτοΰ πλήρως τά συμφέ
ροντα τών Κινάματογράφων· Έλπίζε- 
ται δτι διά τοΰ τρόπου αΰτοΰ θά ίδουν 
οί άρμόδιοι ποιαν καταστροφήν έπέ- 
φερε ή άσκοπος έφαρμογή τοϋ νόμου 
αΰτοΰ είς τόσας εντίμους επιχειρήσεις, 
έκ τών όποιων άποζοΰν χιλιάδες δλό- 
κληροι οικογενειών καί ποιον πρακτι
κόν άποτέλεσμα θά έχη ή έφαρμογή

του. έάν πραγματικώς έφαρμόζεται τό 
γράμμα τού Νόμου.

Αί άποστελλόμεναι διαμαρτυρίαι 
πρέπει νά ώσι καλώς συντειαγμέναι, 
νά παρουσιάζουν τήν πραγματικήν δ- 
ψιν τής δημιουργηθείσης καταστάσε
ως καί νά είναι κατά τό δυνατόν σύν
τομοι.

Έλπίζομεν δτι ούδεϊς θά παράλειψη 
νά ύψωση καί διά τοΰ Τύπου φωνήν 
διαμαρτυρίας καί δυνηθή νά περισώση 
οΰιω δτι τοΰ άπέμεινε.

Έν τώ μεταζΰ αί διατάξεις τοΰ νό
μου αί σχετικοί μέ τόν χαρακτηρισμόν 
τών ταινιών καταλλήλων καί διά τούς 
άνηλίκους έφαρμόζεται, δπως κάθε τι 
τό έλληνικόν.

Άρνηθεϊσα ή ειδική υπηρεσία τής 
’Αστυνομικής Διευθύνσεοις νά χορη- 
γήση εΐδικάς άδειας είς διάφορα έργα 
καί είδικώς διά τό προβληθέν κατά 
τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα είς τό 
Πάν&εον «Ζητοΰνται χορεύτριαι» τοΰ 
δποίου ή ύπόθεσις εξελίσσεται είς Οί
κους άνοχής μέ θέμα τήν σωματεμπο
ρίαν, έπέτυχον οί ένδιαφερόμενοι τήν 
άδειαν αΰτήν καταλλήλως ύπό τής ύ- 
ύπηρεσίας τοΰ ύπουργείου τών Εσω
τερικών.

Άντιθένως ή ειδική ύπηρεσία καί 
τό ύπουργεϊον δέν χορηγεί εΐδικάς ά
δειας διά τό έργον τοΰ Ιουλίου Βέρν 
«Μυστηριώδης νήσος», διά τό έιερον 
έκπαιδευτικόν φίλμ «Λευκαί Σκιαί» 
τοΰ οποίου καί αυτή ή ειδική ύπηρεσία 
τής Κοινωνίας τών Εθνών συνέστησε 
ένθέρμως τήν προβολήν του είς δλα 
τά κράτη, διά τήν ταινίαν «Πες το μέ 
τραγούδια» μέ τόν "Αλ Τζόλσον κ ά.* * *

Πληροφορούμεθα δτι κατόπιν δια
φωνίας τών κ. κ. Δαδήρα καί Τσακίρη 
τής εταιρίας «’Ολύμπια φίλμ» άπεχώ-

ρησεν ύ δεύτερος έξ αυτής οσιις δμως 
έζήτησεν καί επέτυχε ν τήν σφράγισιν 
τών γραφείων τής εταιρίας μέχρις έκ- 
καθαρίσεως τών γεννηθεισών διαφο
ρών. Ώς γνωστόν ή άνωτέρω εταιρία 
έπραγματοποίει ήδη τήν νέαν της ται- 
νίαν«Ό άγαπητικός τής βοσκοπουλας».

Ή συμπα&ής Γαλλίς καλλιτέχνις 
Μαίρη Γκλόρυ. πρωταγωνίστρια τοϋ 

εργον "Αν μέ ϋ·έλης έλα σύ»

ΕΙΣΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μετά τήν έφαρμογήν τοΰ άρθρου 9 
τοΰ νόμου 4767 δυνάμει τοΰ δποίου ά- 
παγορεύεται ή είσοδος είς τούς κινη
ματογράφους είς τούς κάτω τών 16 
έτών νέους, ή ΰπαρξις τών λαϊκών κι
νηματογράφων Πάνθεον, Σπλέντιτ, 
’Αττικόν, Μοντέρν, ’Ολύμπια, Κυβέλεια 
καί Φοϊνιξ, κατέστη προβληματική. Οί 
διευθυνταί τών άνωτέρω κινηματογρά
φων δέν πιστεύεται ν’ άνθέξουν πε
ρισσότερον. "Ηδη αΰτήν τήν εβδομάδα 
έκλεισαν οί λαϊκοί κινηματογράφοι 
’Αχίλλειον, ’Ολύμπια καί Σπλέντιτ.

Ήλύσια. Προεβλήθη μέ άφάνταστον 
κοσμοσυρροήν ή γαλλική όμιλοΰσα «Άν 
μέ θέλης έλα σύ» μέ τούς Ζάν Μυρά, 
Μαίρη Γκλόρυ καί Άρμάν Μπερνάρ, 
μέχρι Τρίτης 5-5-31· Τετάρτη, άλλαγή 
προγράμματος μέ τό έργον «Κόρη τοϋ 
Βόλγα» μέ τήν Έβείιυν Χόλτ.

Διονύσια. Προεβλήθη ταύτοχρόνως 
μέ τό Παλλάς τό έργον «Οΰδέν νεώ
τερον άπό τό μέτωπον». Είς τήν πρε
μιέραν τοΰ έργου άγνωστοι έρριψαν 
βαλεριάνα καί διεκόπη πρός στιγμήν 
ή παράστασις. Έπίσης προεβλήθη καί 
ή γαλλική βερσιόν τοΰ ·Ή A. Υ. δια- 
τάσσει» μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ καί 
τόν Άνρύ Γκαρά.

ΙΙαλλάς. Προεβλήθη «Οΰδέν νεώτε
ρον άπό τό μέτωπον» μέχρι Τετάρτης 
6-5-31. Τήν Πέμπτην άλλαγή προ
γράμματος μέ τήν Γαλλικήν βερσιόν 
τοΰ «Δρόμου τοϋ Παραδείσου» μέ τήν 
Λίλιαν Χάρβεϋ καί Άνρύ Γκαρά.

Έ&νικόν. Προεβλήθησαν «Κατα
κτηταί τοΰ Βορείου Πόλου», «Καρδιές 
στήν έξορία» καί τό Έλληνικόν «Δά
φνης καί Χλόη».

Πατέ. Προεβλήθησαν ή βωβή «Πυ- 
τζάμες» ύπο τόν τίτλον «Μέ“τά νυχτι
κά ένα ταξείδι στόν άέρα» καί ό «Άρ- 
χιδούξ τοΰ μπαλέττου, (Δευτέρα, Τρίτη 
Τετάρτη)' Στά’διαλείμματα ή χορωδία 
τών Κοζάκων τοΰ Ντόν.

’Απόλλων. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν 
ή άκατάλληλος διά δεσποινίδας ταινία 
«Γυναίκες στό Βόρβορο» καί τό «Κβό 
βάντις ;» μέ τόν Έμίλ Γιάννιγκς.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«'Ο θαλασσόλυκος»,«'Ο στρατηγ.Κράκ» 
«Τό έγκλημα τοΰ ήλιου» καί«Ή Ελένη 
τής Τροίας». Προσεχώς «Δάφνης καί 
Χλόη».

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν «Ή άθώα 
μικρούλα», «Ό άθάνατος άλήτης», «'Ο 
Κόμης Κόστια» καί «'Η νήσος τών χα- 

Ιμένων καραβιών» καί ήδη άργεϊ.
’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 

«Τρόικα» καί «Γυναίκες στό Βόρβορο».
Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τό πολε

μικόν «Έμντεν», «Λευκή Κόλασις»

καί «Νύκτες Πριγκήπων» μέ τόν Ζάκ Λεωφ. Δημοκρατίας μέ 400 θέσεις πε- 
ΚαΜ^τέρν. Προεβλήθησαν τά έργα ! ^Καστέλλα (Κήπος) Είς,την ό^δόν Βα; 

«Χαλύβδινο φάντασμα», «'”'1 
Σύνορό» διά δευτέραν φοράν «ώς Λε- ένοικιασνε.ς εψειν. - -
ων», «Άνάστασις , «Σεχραζατ» «πο , Σαμαρα, με 700 θεσεις περίπου^ , 
τόν τίτλον «Εύνοουμένη του 
καί «ί-^.
λόγφ τοΰ δτι ή 
τήν εϊσοδονίείς τούς ανηλίκους.

φύλαξ» καί «Έσχατη προδοσία», 
άργεϊ.

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν «' 
λένη τής Τροίας» καί «'Η φλόγα τοΰ 
θανάτου». , t

Φοϊνιξ. Προεβλήθησαν «Ή μαιτρεσ- I 
σα τοΰ σατανά», «Τό πουκαμισάκι τής 
Μάμπελ» καί «Νύκτες Σικάγου». | 

'Αχίλλειον.... Άργεϊ λόγφ διαφωνί
ας τών Διευθυντών τοΰ Κινηματογρά
φου.

ΘΕΡΙΝΗ ΣΑΙΖΟΝ
'Η κίνησις τής έφετεινής θερινής 

κινημ. περιόδου προαναγγέλλεται ζωη
ρά. "Ηδη 15 θερινών κινηματογράφων, 
έχει έξασφαλισθεϊ ή λειτουργία. Έάν 
έξακολουθή ό καιρός καλός, πιστεύεται 
νά κάμουν έναρξιν περί τά τέλη Μα- 3 
ΐου. Μέχρι σήμερον γνωρίζομεν δτι ( 
θά λειτουργήσουν οί έξης συστηματι
κοί θερινοί κινηματογράφοι : ; Ί

Σαλαμ'ις (Κήπος)·... Είς τήν Λεωφο- । 
ρον Δημοκρατίας ύπό τήν Διεύθυνσιν , 
τών κ. Στ. Κάτσιου καί Σία μέ 1000 . 
θέσεις περίπου. ,

Καραβάν Σαρράϊ (Ταράτσα). Εις 
τήν διασταύρωσιν τών οδών Βενιςελου 
— Έγνατίας ένοικιασθείς έφετος παρά 
τών κ. κ. Σεγούρα καί Σια, μέ 9()0 θέ
σεις περίπου.

Χαρίλαος (Κήπος). Είς τό τέρμα,τής 
οδού Εθνικής Άμύνης (έναντι Πανε
πιστημίου) ύπό τήν Διεύθυνσιν των κ. 
Στ. Κάτσιου καί Σια, μέ 800 θέσεις 
περίπου.

Φάληρον (Ταράτσα). Είς τήν Λεω
φόρον Δημοκρατίας (στάσις Φαλήρου, 
έναντι Κινηματογράφου ΠΑΤΕ), με 
600 θέσεις περίπου.

Λ. Πύργος (Κήπος). Είς τήν πλα
τείαν Λ. Πύργου^ μέ 800 περ'που θέ
σεις.

“Αλσος (Κήπος). Είς τήν Λεωφόρον 
Στρατού παρά τό πεδίον τοΰ Αρεως 
μέ 700 θέσεις περίπου.

Ζάππειον (Κήπος). Είς τήν Λεωφό
ρον Στρατού πλησίον τού Συνδριβανιοΰ 
μέ 600 θέσεις. r

Μοσκώφ (Ταράτσα). Έπί της, όδοΰ 
Φιλίππου παρά τό Διοικητήριον ενοικι
αστείς έφετος παρά τών κ. Σεγούρα 
καί Σ'α μέ τετρακοσίας θέσεις.

’Αττικόν (Ταράτσα). Έπί τής όδοΰ 
Έγνατίας (Πλατεία Βαρδαρίου). 'Ο 
χειμερινός κινηματογράφος εχει την 
ταράτσα του καί δταν έπι τρέπει ο και
ρός συνεχίζεται τό βράδυ ή προβολή 
είς τήν ταράτσαν, ύπό τήν Διεύθυνσιν 
τών κ. Αδελφών Σεγούρα. μέ 600 θέ
σεις.

Καπρίς (Ταράτσα). Είς τήν δια- 
σταύρωσικ τών οδών 25ης Μαρτίου—

£7» W ««'«,*  Λ1; ,
·· ’ οάζάτ» υπο Σαμαρα, με ϊ(Λ) θεσεις περίπου.

>ΰ ναοειιιοΰ» I Πάν&εον. (Ταρατσα) Εις την πλα- ν τιτΛον « doyuumi·»·ί -ου χαρεμιού» ι κ , Τηϋ κινυιιαιί «Χουσοθήρας» διά τρίτην φοβάν । τεϊαν Βαρδαριου έναντι του κίνημα .
' Αστυνομία έπέτρεψεν τογραφου Αττικόν. Επίσης κα

V εισοοον.εις ιούς ά. I νηματογραφος ουτος εχει την ταρατσα
’Ολύμπια. Προεβλήθη «ό Σωματο- του και θα λειτουργηση ω θερ ς 

■ ■ ■- ■ ·" ■---------"Ηδη ύπό τηνΔιευθυνσιν των κ.κ. Στ.Ινατσι
ου καί Σία, μέ 800 θέσεις περίπου.

■ „ -τ? | ’Ολύμπια. (Κήπος) Έπί τής οδού 
Μοναστηοίου, ύπό τήν Διεύθυνσιν των 
κ. Ζάκ Ναχμίας καί Σία μέ 600 θεσεις·

! Άκρόπολις. (Κήπος) Εις τήν συν- 
οικίαν Καλαμαριάς, μέ 500 θέσεις πε- 

I ρίπου.
| Χαρίλαος. (Κήπος) Τέρμα τής 2οης 
Μαρτίου, είς τόν συνοικισμόν Χαρίλα
ου ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Ν· Ντε- 
τόμας μέ 500 θέσεις περίπου.

Είς την Συνοικίαν Τουμ,σζας Ό'α 
> λειτουργήσουν εφέτος οί έξης:

Αίγλη (Ταράτσα) 'Υπό τήν Διεύθυν- 
, σιν τοΰ κ. Μ. Χαριτωνίδου, μέ 800 

θέσεις περίπου.
Νιρβάνα Πρώην Άρών (Κήπος) Υ

πό τήν Διεύθυνσιν τοΰ κ. Μ. Μπενσο- 
άμ, μέ 500 θέσεις περίπου.

Είς τήν συνοικίαν Άγ. Δημητρίου 
θά λειτουργήση κινηματογράφος έπί 
μιας ταράτσας. ’Επίσης θά λειτουργή
σω έτερος μεγάλος κινηματογράφος 
θερινόσ-ήχητικό: μέ τά μηχανήματα έργα « 
τώγ Ήλυσίων (Κλάγκ-Φίλμ) εις ενα Μάγος 
άπό τά κεντρικώτερα μέρη τής πόλεώς ’ 
μας. ' Σινεφίλ '
ΣΕΡΡΑΙ

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Φιλώ τό χέρι σας μαντάμ», «Αϋτος 
πού δέχεται ραπίσματα», «Ή θυσία 
τής άγάπης», «Μοντέρνα κυρία»,«Τσά
ρεβιτς», «'Ιππότης τής Ερήμου», «Τό 
λάβαρον τοΰ 21» καί «'Ο ευνοούμενος 
τής Τσαρίνας».

Ρέμβη. Διάφορα έπεισοδιακά.
Ή κίνησις τών κινηματογράφων τής 

πόλεώς μας έμειώθη σημαντικώτατα, 
έξ άφοριιής τοΰ άρθρου 9 τού νομού 
περί κινηματογράφων, τοΰ άπαγορευ- 
οντος τήν είσοδον είς νέους κάτω τών 
16 έτών. Βογιατξής
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ή ψευτοχήρα», «Μανωλέσκου», «Ή 
τιμή» καί «Επάνοδος» άνευ έπιτυχίας 
άπαντα, λόγφ τής άπαγορεύσεως τής 
εισόδου τών νέων καί νεανίδων κάτω 
τών 16 έτών. Μπαρχαμούξας 
ΒΑΘΥ (Σσιιου)

’Απόλλων. «Το ρομάντζο τής Σε- 
βίλης»·

•Αττικόν. «Ερωτικά γυμνάσιά».
Ήραϊον. Άργεϊ. Πούλμαν

ΤΡΙΚΚ«ΛΑ
Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν αί. ται- 

νίαι «Ό ηλίθιος», «Οί κατακτηταί 
τοΰ Ν· Πόλου», «Λυσσασμένος Σύζυ- 

Ιγος» καί «Κέντρον Διασκεδάσεως».Προ
σεχώς «Καρδιές στήν έξορία»,

Οϋφα Παλας. Προεβλήθη μόνον τό 
έργον Νόμποτυ > είς 6 έποχάς καί δι
έκοψε τής παραστάσεις καθ' δσον κα- 
τεσχέθη τό μηχάνημα.

"Ηδη μελειάται ή έγκαταστασις θε
ρινού κινηματογράφου, είς τό όποιον 
θά εγκατασταθούν μηχανήματα ομι- 
λοΰντος «Κινοτόν». ΠαφιληςηρακΛΕ <>ν

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Βαγαπόντης ποιητής»,«Ή πόλις φαν
τασμάτων», τό έπεισοδιακόν_ «Ιο με
γάλο μυστικό», «Πώς γλεντά ο Γιάν
νης», καί «'Ο γΰρος τού κόσμου με ο 
πεντάρες».
ΣΗΤΕΙΑ Κρήτης

Είς τόν κινηματογράφον μας προε
βλήθησαν τά έργα «Επίγειος Παραδει- 
σος» καί «Φάποες τοΰ πόκερ».
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΚΡΗΤΗΣ)
" Δικταΐον. Προεβλήθησαν τά φιλμ 
«Ή κόρη τοΰ Γλεντζέ» καί «Στο χεί
λος τής Αβύσσου».
ΠΥΡΓΟΣ „ , ■
-Απόλλων. Προεβλήθησαν τα έργα 
«Τραγωδία», «Θαλασσόλυκος», «Η κα
τάσκοπος τοΰ Σεΐχη», Μιρι}®Γ
βα», «Δόκτωρ Σαϊφερ», «Ε,οβεργα» και 
ή «Ποιγκήπισσα τοΰ ιπποδρομίου» α- 
παντα μέ έπιτυχίαν καί ιδίως , το τε- 

’ λευταϊον. Ζωραί

Ίδαϊον “Αντρον. Προεβλήθησαν τα 
«Μυστηριώδες υποβρύχιον», « Ο 

Μάγος τής Αθήνας»!! καί εκλεισε προ- 
κειμένου νά λειτουργήσω ως θερινός 
εΐ" τόν Δημ· K/iptov.

"’Ολύμπια. Προεβλήθησαν , «Μοργ; 
κάνη σειρήν , «Γά τρία πάθη» και 
«ζΑννυ τοϋ Μονπαρνας». °· ·
ΑΡΓ·ΆΤΟΛΙΟΝ

2jnu Καφενεϊον. Προεβλήθησαν τα 
έργα «Τί αναποδιά», -Ματαιοτης» α- 
νεπιτυχώς, «Τό καρναβαλη της Βενε- 
τίας» μέ σχετικήν επιτυχίαν, «Το πε- 
πρωμένον» άνεπιτυχώς, «Κοντεσσα 
Μαρίτσα» έπιτυχώς, , «Ώ κύριος, Αλ- 
μπέρ», «Τό νού σας απ τής χήρες»
Φλόγες» μέ τήν Τσέχοβα.

Πανόραμα. Τήν 21 Μαϊου κσμει ε- 
ναρξιν ό νέος σμιλών κινηματογράφος 
μέ μηχανήματα τύπου «Κινοτον».
8ΓΡΙΝΙ0Ν

Θέσπις. Προεβλήθησαν τά φιλμ 
«Διαοοή ται Μητροπολεων», «Ιο με
λανόν της σημεϊον»,. «’Αστραπιαίος 
καβαλλάρης», «Τρελλή ευιυ^αχ’ύ* ° 
έοως κυβερνά» και«Λουπιγκ δη λουπ».
' Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν « Η ατι

μασμένη», Παριωτες , X<U
«Τό δυτικόν μέτωπον» εις εποχας· 
ΑΜΦΙΣ> a

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τα 
ωίλμ Ουγγρική Ραψωδία», « Εγκλη 
μα καί έΓλέωσις» καί έγκατασταθεν- 
των ήχητικών μηχανημάτων 
θη ένα Μίκι Μάους και «Οί πυροσβε 
σται» έπιτυχώς. Είς το -9θηγουμενον 
τεύχος κακώς έδημοσιευθη οτι προε 

i βλήθη τό έργον Κακοποιοί’ ενω επρο-
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κειτο περί τοΰ «Κατάσκοποι».
Z*KVNQ  )Σ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν αί ταινίαι 
«Δίψα χρυσού», «Ό πέπλος τοϋ πα
ρελθόντος», «Κύκνειον άσμα» καί «Να
πολέων» είς δύο έποχάς.

Ήδη έληξε ή χειμερινή περίοδος, 
από 1 ’Ιουνίου δέ θά άρχίση το θερι
νόν μέ τόν θίασον Πλέσσα είς δ θά 
δίδονται καί κινηματογραφικοί παρα
στάσεις. Γρυπάρης
ΞΑΝΟΗ

Meya$. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό 
γκαρσόν του Παλλάς Ότέλ», «Ό κα
τάδικος», «Τό σπήτι τοϋ ψεύδους» καί 
«Καβαλλάρης τοΰ κάμπου».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Σωτήρ 
πλοίαρχος» καί «Ή κόλασις τής Σαγ- 
γάης».

Είναι αφάνταστος πλέον ή απελπισία 
τών έπιχειρηματιών τών κινηματογρά
φων μας μέ τήν έφαρμογήν τού άρθρου 
9 τοΰ νόμου περί Κινηματογράφων. 
Συγκεκριμένος ό κ. Χατζηξάνθης δι
ευθυντής τοΰ Παν&έου μοί έδήλωσεν 
δτι θά άναγκασθή νά κλείση τό κατά
στημά του μή δυνάμενος πλέον νά συν- 
τηρήση τούτο. Ή Π. Ε Κ. οφείλει νά 
εντείνη τάς προσπάθειας της διά τήν 
τροποποιησιν τοΰ ίσχύοντος νόμου, 
αν δέν θέλει νά καταρρεύσουν δλαι αί 
κινηματογραφικοί επιχειρήσεις καί ι
δίως τών ’Επαρχιών.

Μ'ΤΥΛΗΝΗ
Λεσβιακόν. Προεβλήθησαν διάφο

ρα Φόξ Νιούς, Σόρτς, «'Ο Πατριώτης» 
μέ μικράν έπιτυχίαν, «Τά κορίτσια 
τοΰ Μπροντουαίη» καί «Ό τρελλός 
τραγουδιστής» μέ έπιτυχίαν.

Πάν&εον. «'Η Ντολλυ τό ρίχνει έ
ξω», «Ζω/ραφιστός άγγελος» σόρτς 
καί ή βωβή ταινία «’Ερασιτέχνης τζέν
τλεμαν. Σωφρον.
Χ' Π

1 Άστήρ. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Τραγική αυτοθυσία»,«Μανία χρυσού» 
«Ρίφ καί Ράφ πυροσβίσται» έπιτυχώς 
«Κίτρινος βασιλεύς» έπιτυχώς καί «Τε
λευταία επιδρομή».

Άστήρ (θερινός). Έλπίζεται νά κά- 
μη έναρξιν όμιλοϋντος κατά τάς άρ- 
χάς τοϋ προσεχούς μηνός ύπό τήν δι- 
εύθυνσιν τοΰ δραστήριου κ. Μ. Δημο- 
πούλου. Βουδονρης
ΠΡΕΒτΖΑ

Πάν&εον. Κατά τό περασμένο είκο- 
σαήμερο προεβλήθησατ’ έπιτυχώς τά 
έργα «Πάντα τόλμη», «Τυχοδιώκτρια 
τοΰ Μόντε Κάρλο», «Ό Σεΐχης», ·Τό 
άνευ οικογένειας», «*Η  κοιλάς τοΰ 
τρόμου», «Πριγκήπίσσα Σουβαρίν» καί 
«Ό άνθρωπος τοΰ δρόμου».

"Εδωσαν έπίσης παραστάσεις ό θί
ασος Μπάρτζου καί δ ’Εθνικός Τουρ
κικός θίασος. Σμόνιας

ΛΕΥΚΑΣ
Ά πόλλων. Μέ άρκετήν έπιτυχίαν 

προεβλήθησαν τά έργα «’Αφροδίτη», 
«Σατανάς», «Γορίλλας», «Τό χρήμα», 
«Ίππόται τής Άρβύλλας» έπιτυχώς. 
«Τό κονσέρτο»άνεπιτυχώς, ώς καί «Ή 
Μαριέττα» καθ’ δσον είχε προβληθή 
καί πέρυσι. ’Επίσης προεβλήθησαν τά 
φίλμ «’Ανθρώπινη αδυναμία» καί «Τό 
καρναβάλι τοΰ έρωτος».

I Πάν &εον. Προεβλήθησαν άνευ έπι- 
| τυχίας «’Έρωτες νύχτας», «Εϊδωλον 
έξ άργύλου», «Οί έρωτες τοΰ Ναπολέ- 
οντος», «Δόν Καΐσαρ τοΰ Βαζάν», «Τά 
παιδιά τοΰ σκότους», «Τό άγοράκι 
μου», Πάντα τόλμη», «Μαγεμμένο 
βασιλόπουλο», «Γυναίκες μή αμελείτε 
τούς άνδρας», «Μιά φωνή άπό τό μι- 
ναρέ» καί «Αίωνία Εΰα».
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟν

Θέσπις. Προεβλήθησαν αί ταινίαι 
«Παρισινές γάμπες», «'Όταν ό έρως 
κυβερνά», «Διαρρήκται μητροπόλεων», 
«Ή ατιμασμένη», «'Ο άφωνος μάρ- 
τυς», «Τό μελανόν της σημεΐον» «Θη- 
ρεμένο ζώον» καί «Μακρυά άπ’ τόν 
κόσμο» σημειώσαν έξαιρετικήν έπιτυ
χίαν. Γεωργόπουλος
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

< ’Άστρο. Προεβλήθησαν αί κωμωδίαι 
«’Ανεπιθύμητος μουσαφίρης»,«Ό Δαρ- 
λώ στό στούντιο» καί «Ή τρελλή πε- 
πέιεια.

Η ΚΙΝΗΜΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΝΗΪΙΣ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
Αλεξάνδρεια (τοΰ τακτικού άνταποκριτοΰ μας). ’Από 

τής 26 ’Απριλίου μέχρι καί τής 6 Μαϊου προεβλήθησαν είς 
τήν πόλιν μας κατά κινηματογράφους τά εξής έργα :

Ριάλτο. (Μία εβραϊκή έβδομάς) «Δαυίδ Γκόλδερ» μέ

φον Ριάλτο έδόθη ιδιαιτέρα παραστασις πρός όφελος τής 
αδελφότητος «Ή ’Ελεημοσύνη μέ μηγάλην έπιτυχίαν. Κα
τά τήν παράστασιν, καθ’ ήν προεβλήθη τό έργον «Φάουστ 
παρέστη εκτός τών άλλων έπισήμων καί ή Α-Θ.Π. δ Πά
πας καί Πατριάρχης ’Αλεξανδρείας κ. Μελ. Μεταξάκης.

—Τήν 3ην Μαΐου εις έκτακτον κινηματογαρφικήν πα-
, ν  ' ' “r5.”·;··ι . αάστασιν τοΰ Ριάλτο προεβλήθησαν οί Δωδέκατοι σχολι-

Τ?υι? Μπορ, Πωλ Ανταλ, Γαστόν Ζακέ καί Καμιλ κοί άγώνες εις τό Στάδιον ’Αλεξάνδρειάς, «Ή γροθιά τοΰ 
Μπερτ. Επί τής σκηνής,η περίφημος τραγουδίστρια Σφί- Ισακάπη» ταινία όμιλοΰσα ελληνιστί καί μία έκπαιδευτική 
ρα Μπεραχα και δ συνθέτης Ναούμ Νάδλη. . _ I ταινία τής ΟΥΦΑ «Ή νυφίτσα». Τήν παράστασιν έτίμη-

> . ωγάμετ Αλψ. «Τό φάντασμα τής όπερας» ομιλούσα σαν θ γ6ν. διευθυντής τών σχολών κ. Παλαιολόγος Γε- 
α,γγλιστι με τον Λόν Τσάνεϋ καί « Η έκδίκησις» μέ τήν । ωργίου καί δ γεν. γραμματεύς τής έλλην. Κοινότητο, κ.

Μάζεστικ. Έπανάληψις τοΰ έργου «Άρθούρ» καί τό
«Όνειρο μιάς παρθένου» μέ τήν Λόϊς Μοράν.

Ροναγιάλ. «Χαμένος μέσα στή νήσο» μέ τήν Ντάνιελ 
Παρόλα καί «Χαρά στή φυλακή» δμιλοΰσα γαλλιστί.

Ζόσν Παλλάς. «Ή ωραία μοα μικρά κλέφτρα» μέ τήν 
Ντίνα Γκράλα, «Ένα είδήλιον είς τήν πεδιάδα» καί ή αι
γυπτιακής παραγωγής ταινία «Ή A. Ε. Κίσ-Κίσ· βέης» μέ 
τον αίγιιπτιον καλλιτέχνην Ναγκήπ Ριχάνη.

Άμέρικαν Κοσμογκράφ. «Ή ζώσα ψυχή», «Μαυροΰ- 
κα» καί «Τό θαύμα ένός τρελλοΰ» μέ τόν Άλντίνι.

Εουρσάλ. «Μιά γυναίκα έψεύσθη!!!· μέ τόν Μπουζώ 
και «Ύψηλοτάτη σάς αγαπώ» μέτήν Μαίντυ Κρίστιαν.

“Εντεν. «Οί κύριοι ΰπηρέται μας», ή κωμωδία «Είς τό 
νερό... είς τό νερό» μέ τούς Λώρελ καί Χάρντυ τής Με
τρό καί «Δικαίωμα δ έρως» μέ τήν Γκάρμπο.

Κονκόρδια. «Ναύτης τοΰ γλυκοΰ νεροΰ» μέ τόν Μποϋ- 
στερ Κήπον, «"Ερχονται οί ίνδοί» μέ τόν Τίμ Μάκ Κόϋ 
και «Τί φαινόμενον !» μέ τόν Χάρολδ Λόϋδ.

Μπελ Βύ. «Ή ταχεία τής Σιβηρίας», «Οί φυλακισμέ
νοι» καί «Κινέζικη συνοικία» μέ τήν Φλωράνς Βιντορ.

Αμπασσαντέρ. Λόγφ τής κακής προβολής τών έργων 
κατήντησε δ χειρό·ερος κινηματογράφος τής πόλεώς μας.

—Κατά τάς τρεις τελευταίας έβδομάδας ή μεγαλειτέ- 
ρα κίνησις παρετηρήθη είς τό Κινηματοθέατρον Ριάλτο.

—Συνεχίζετε πυρετωδώς ή οικοδομή τοϋ νέου κινημα
τογράφου Γκωμόν Παλλάς παρά τήν δδόν Φουάτ Α'

—Τήν 28 παρ. μηνός ’Απριλίου εις τόν κινηματογρά-

Ραδόπουλος.
—Έπέστρεψεν έξ Ελλάδος δ γεν. διευθυντής τής Οΰ- 

νιβέρσαλ διά τήν Αίγυπτον κ. Πώλ Σλάτεριιουντ.
Γ. Σειρηνίδης

ΠΟΡΤ ΣΑΊ·Τ (Τοΰ τακτικού άνταποκριτοΰ μας). Κατά 
τάς τρεις τελευταίας εβδομάδας προεβλήθησαν τά εξής 
έργα:

’ Ελδοράδο. «Τρελλή περιπέτεια», «'Ο γαλάζιος άγγε
λος» καί «Ή σταχτοπούτα τών Παρισίων».

Άμπίρ. «Τί αξίζει έ'να τρελλό φιλί» μέ τόν Ντόν Ζο- 
ζέ Μοχίκα, «Μιά ώμορφη κοπέλλα» μέ τήν Τζίνα Μανές 
καί La grande Mare με τόν Μωρίς Σεβαλιέ.

Μαξέστικ. «Ό λοχαγός δέν μέ μέλλει» μέ τόν Ραμόν 
Νοβάρρο, «Νύχτες καταιγίδος» μέ τήν Νόρμα Τάλμαιτζ 
καί «Τό περιδέραιον τής βασιλίσσης» μέ τήν Μαρσέλ Σαν- 
τάλ· I. Στυλιανός

ΚΟΪΝΩΝίΚΗ ΚΙΝΗΜΣ
Άνεχώρησε είς Εύρώπην διά τήν προμήθειαν ταινιών 

νεωτέρας παραγωγής διά λογαριασμόν τής «Σινέ-Όριάν» 
δ κ. Άν. Άναστασιάδης.

—Λίαν προσεχώς αναχωρεί διά Βερολϊνον ό κ. Βί
κτωρ Μιχαηλιδης διά τήν έκλογήν νέων ταινιών τοΰ γρα
φείου «Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη».

— Έπέστρεψεν έκ Κωνσταντινουπόλεως δ κ. Τηλ. Σπυ- 
ρίδης αντιπρόσωπος τοΰ Οίκου Γκωμόν.

ΠΙΝΑΞ Δ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1930-31

ΤΑ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ
ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΕΡΓΑ

Συνολικός άρι&μός προβληϋ'εισών ταινιών κατά Γραφεΐον Έκμεταλλεύσεως
Μετρό Φίλμς 25 -Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη 41 — Σινέ Όριάν 14 — Μαργουλή 58 — Χάϊφιλιι 7—Πάξ Φί> μ 1 Άμέρ 

Φίλμ 18—Σπυρίδη I—Ντάγκ Φίλμ 2—Συμβατική 19—Σουλίδη 6—Κλ. Καρρά 8—Άδ. Σαντίκου 9—Φόξ Φίλμ 32 
Μαυροδημάκης καί Σία 7—Κουρουνιώτης 11—Φραγκέτη 3—Φοίβος Φιλμ 1—Λουπιό 2

Τίτλος έργου Αρχικός τίτλος Ρίδος ταινίας Παραγωγή ίινηματογρ. γραφεΐον Έκμε
ταλλεύσεως

Κλοπή άδαμάντων ' 'he big Diamond Robbery Βωβή 1 ladio ’οζικλαίρ Κληρ. Καρρά
Ανδραγαθήματα καμπαλ. S ong of Caballero Jniversal Ελλάς I. Μαργουλή
Κήπος τής Έδέμ ι >arden of the Edem ’Ηχητική Jnited Art. Πάνθεον Αμέρικαν φίλμ
Ακροβάτης διάβολος Γ'.loud Rider 1 Ιωβή l»dio -"οζικλαίρ Κληρ. Καρρά
Ό πΰργος τοΰ τρόμου tee of Scotland Yard » I Jniversal Ελλάς I. Μαργουλή
Ζητούνται χορεύτριαι Paenzerinnen faerAm.gesucht'Ομιλοΰσα Jegew Id Πάνθεον Άμέρικαν Φίλμ
Τιμωρία ένοχου dountain Justice I ϊωβή Jnited Art. Ελλάς I. Μαργουλή
Όπως ή μοίρα προστάζει Evangeline Ηχητική Jniversal Αττικόν Μαυροδ. και Σια
Σκάνδαλον Ιπποδρομιών ittle Johnny Jones ιμιλοΰσα -irst Nat. Ιντεάλ Άμολ.-Βουλγ.
Μεγάλο στοίχημα Λ ild B auty ίωβή Jniversal Αθηναϊκόν I Μαργουλή
Ό φίλος μου Βίκτωρ Vlon ami Victor Ομιλοΰσα Σπλένιιτ
Πρόσωπα λησμονημένα R'orgetten faces ηχητική Paramount Σπλέντιτ I. Μαργουλή
Κλίκα τών 30 feriy of the Times Ιωβή Jniversal Αθηναϊκόν »

Τό Μίσος Tide of Empire ήχητική d. G. M. Ροζικλαίρ Μετρό Φίλμς



Σ3ΦΛΝ ZBVVUOdlN ΣΟΙΰΣν Ο

OZINVIftlOd 01 HN3IA10dHVU H I

UNHVSZ V3N 
USIdM VNNV

l£61-0£6l 
da.A.VW 

I.AOINVONJ 
odxaw
31A3dOX 

Z3VV3d± 31jtl3dOX

VIAOVHVVV

NV1VZ VldAX

ZdVIAl Z0dUIA13

ZIZA3NU1AI3 χ

HDZ HVV3dl


