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IV
Ή Dag Film θά μάς δώση δυό άκόμη ταινίες στά 1930 

πού θά παρουσιάζουν καί τό πλεονέκτημα τής ηχητικό - 
τητος. Ή νέα αύτή παραγωγή δέ στάθηκε στό βαθμό 
τής έξελίξεως που τής άρμοζε. Υστέρησε εντελώς απέ
ναντι τής άλλης παραγωγής τής ίδιας εταιρείας. ’Αντί ή 
προηγούμενη πείρα νά δώση αφορμή γιά καλλιτεχνικά)τέ
ρα καί θετικώτερα αποτελέσματα, γιά πραγματοποιήσεις 
πιό αξιόλογες, φαίνεται τουναντίον νά σπρώχνη τούς έ- 
πιχειρηματίας στήν προχειρολογία. Ή εμπορική έπιτυχία 
τών τριών προηγουμένων φίλμ γέμισε αισιοδοξία τους πα
ραγωγούς, έτσι πού νά νομίζουν δτι κάθε κατασκέασμα 
τής στιγμής, άρκεϊ νά ονομαζότανε ελληνικό φιλμ, ήταν 
Ικανό νά γέμιση τις σάλες άπό εύκολόπιστο κοινό πού ά
πό καλή προαίρεση θά πήγαινε νά ενίσχυση καί νά χειρο- 
κροτήση τήν προσπάθεια τής έλλ. Κινημ. βιομηχανίας. 
Γιατί, πώς μπορούνε τάχα νά χαρακτηρισθοϋνε «Οί άπά- 
χηδες τών Ά&ηνών» καί τό «Φίλησε με Μαρίτσα», εκ
τός άπό προχειρόλογα κατασκευάσματα μέ μόνο σκο
πό τό έμπορικό κέρδος; Μήπως άξιοπρόσεχτα ήθογραφι- 
κά φίλμ, δπου δλη ή άτμόσφαιρα τοϋ έργου κολυμπάει 
στό περίφημο τοπικό χρώμα; Μά τότε θάπρεπε νάκολου- 
θήσουν τό καλό προηγούμενο τής «Άστέρως» καί νά προ
σπαθήσουν νάφαιρέσουν καί νά συμπληρώσουν τά ελαττώ
ματα καί τις ελλείψεις εκείνης· ΟΙ «Άπάχηδες τών Άθη- 
νών»ύπήρξε μιάκαλούτσικη όπερέττα τοΰΧατζηαποστόλου 
μέ γνώριμους τύπους τοΰ Άθηνα'ίκοΰ“ύφοκόσμου καί πα
ραγεμισμένη μέ τό άπαραίτητο ρωμαντικό ειδύλλιο. Είνε 
άναμφισβήτητο πώς ή όπερέττα είχε έπιτυχία δταν πρωτο- 
παίχτηκε στήν πρωτεύουσα. Τό μυστικό δέν είναι δύσκο
λο νά βρεθή. Τό κοινό έβλεπε στή σκηνή ζωντανεμένους 
κάποιους τύπους πού θάχε κάποτε συναντήσει στή ζωή 
του, πού ζοΰν καί κινούνται γύρωτου, πού οί. περιπέτειες 
τους τό άπησχόλησαν κάποτε. "Εβλεπε ζωντανούς τούς 
τύπους αυτούς, δπως θάτούς άπάντεχε στό πεζοδρόμιο,στή 
βρωμερή υπόγεια συνοικιακή ταβέρνα.”Ακούε τή φωνή τους, 
τά άστεϊα τους πού φαίνονταν έξυπνα δταν άναλογιζομα- 
στε τήν άμορφωσιά τού κοινωνικού υποστρώματος κι’αύτή 
ή ίδια ή θερμή φωνή τοΰ ήθοποιού έφτιαχναν τήν Ατμό
σφαιρα τού ήθογραφικοΰ έργουπού διεσκέδαζετό θεατή.'Η 
μουσική, τό τραγούδι συμπλήρωνε τή ζωντάνεια τού ταμ- 
πλώ πού σ’ αύτή του τήν ιδιότητα χρωστούσε τό δτι έπι
ανε τόπο στις καρδιές τού κοινού. ‘Η ίδια υπόθεση με
ταφερμένη στόν Κινηματογράφο καί ξεγυμνωμένη τά Ι
διαίτερα έκεϊνα γνωρίσματά της πού άναφέραμε δέν μπο
ρούσε παρά νάποτελέση μιά γελοία καρικατούρα παρ’ δλο 
πού οί δημιουργοί της προσπάθησαν νά τής έμφυσήσουν 
ζωή μέ τόν ήχο, πού θάταν προτιμότερο νά λείπη. Στην 
’Ελλάδα δέν μπορούμε νά καθορίσουμε τά δρια μιας τέ

χνης καί μάς διαφεύγουν πάντοτε τά σύνορα ενός λογο
τεχνικού είδους. "Ετσι καί μέ χήν ήθογραφία. Νομίζουμε 
πώς ένα όποιοδήποτε έπεισόδιο τής ζωής πού έχει κάτι 
άπό τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός λαού, φτάνει νά γέ
μιση ένα βιβλίο, ένα φίλμ, θεατρικό έργο, άρκεϊ μόνον 
νά πετύχη τή φωνογραφική Απόδοση τοΰ διαλόγου καί πα
νομοιότυπο ζωγράφισμα τών γνωρισμάτων τών δρώντων 
προσώπων. "Ετσι κατάντησε ολόκληρη ή ελληνική πεζο
γραφία νάποτελεϊται άπό θεματογραφικές ήθογραφίες. 
Κανένας "Ελληνας συγγραφέας δέν υψώθηκε άπό τόν Α
τομικό χαρακτήρα, άπ’ τόν τύπο τόν ώρισμένο πού μελέ
τησε καί Απέδωσε λογογραφικά. σέ γενικούς πανανθρώπι
νους τύπους πού νά κλείνουν μέσα τους κάτι άπό τήν 
τραγική ψυχή τής άνθρωπότητος. Ό Ντοστογιέβσκυ, μιά 
μεγάλη διάνοια καί μιά μεγαλύτερη καρδιά, μάς δίνει δια
φορετικές εικόνες τής ζωής τοΰ λαού, τών Ανθρώπων τών 
άρρωστημένων τών ίδεολόγων, τών παθιασμένων. ’Αγά
πησε τούς τύπους του, τούς Αγκάλιασε, τούς· πέρασε μέσα 
άπ’ τή δική του προσωπικότητα καί τούς Απέδωσε γδυμ
νούς άπό Ατομικές Ιδιότητες, μέ τή χροία, τών Ανθρώ
πων ποΰ ζοΰν σ’ δποία γωνιά τής σφαίρας μας. Αύτή εί
ναι ή μοϊρα τών μεγάλων καλλιτεχνών: Τό Ανέβασμα πά
νω άπό τό κοινό, τό μερικό, τό ζωγράφισμα χαρακτήρων 
πού άπ’ αύτούς θά συντεθή τό μεγάλο δράμα τής ζωής. 
Ή «Μαντάμ Μποβαρύ» τοΰ Φλωμπέρ, αν κι’ έχουν περά- 
ση τόσα χρόνια άπό τότε πού γράφηκε, δέν έχασε τή δρο
σιά, τή λεπτέ] εκείνη φρεσκάδα τής λεύκας τοΰ βουνού 
πού στέκεται ολόρθη, παρ’ δλα τά χρόνια πού πέρασαι, 
παρ’ δλους τούς Αντίθετους Ανέμους. Θά πήτε ίσως, πώς 
αν κρίνουμε μέ τό γενικό αύτό κανόνα, δέ θαπρεπε τότε 
νά ξεχωρίσουμε τήν «Άστέρω». "Ισως ή παρατήρηση νά 
στέκη στήν πρώτη στιγμή, μά αν άναλογιστοΰμε τήν πε
ρασμένη ζωή τού έθνους μας, τόν Αγροτικό χαρακτήρα 
τοΰ μεγαλύ ιερού μέρους τοΰ πληθυσμοΰ μας, θά δούμε 
πώς θά μπορούσε νά σταθή άξιολογώτερα μιά ταινία μέ 
υπόθεση άπ’ τή ζωή τοΰ βουνού, Αφού οί τύποι πού ζόϋν 
έκεϊ πάνω κοντάστήν ειδυλλιακή ομορφιά τής γής δέν εί
ναι τόσο μερικοί, όσο δ Καρούμπας κι’ ό Καρκαλέτσος. 
"Επειτα τότε θά γίνονταν ευχερέστερη ή έκμετάλλευση 
τοΰ ελληνικού τοπείου καί τάθαυμάσια «εξωτερικά» θά Α
ναπλήρωναν τάς τυχόν έλλείψεις τής δράσεως τής εσω
τερικής. Στήν Ανοιχτή ζωή τοΰ βουνού καί τοΰ κάμπου, 
δπου τά φυσικά διακοσμητικά στοιχεία άφθονοΰν καί αν 
ή δράαις είναι Αργή φαίνεται ν’άρμονίζεται μέ το περιβάλ
λον. Ριά τά φτωχά ελληνικά μέσα τί άλλο καλλίτερο άπό 
τά δμορφα πλαίσια τής έλληνικής ΰπαίθρου;'Η «Άστέρω» 
ζωντανεύει τήν άγνή ελληνική ζωή, χωρίς σχηματοποιή
σεις καί προσπάθειες ρεαλιστικής άποδόσεως. Κι’ είναι 
ίσως αύτή ή αιτία πού προτιμήθηκε άπ’ δλες τις ελλη-
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ποσο καιρό άπουσίας στήν ’Αμερική, μέ τήν αίγλη κά
ποιων καλλιτεχνικών θριάμβων, τούς οποίους μόνος του 
ήξερε καί μόνος του διηγείτο καί έν δνόματι τών θριάμ
βων αύτών πού περιορίζοντο, κατά κάποιες πληροφορίες, 
στό παίξιμό του ώς φιγκυράν σέ κάποια ταινία τοΰ Τζών 
Τζ'λμπέρ, ζήτησε νά πιστέψουμε δλοι στό καλλιτεχνικό 
του δαιμόνιο καί νά έμπιστευθούμε στάς έμπνεύσεις του. 
Καί έρχονται ή ιΜαρία ή Πενταγιώτισσα· καί δ «ΛΓά- 
γος της Αθήνας» γιά νά μάς δυόσουν τή διαπί
στωση τής πλήρους άνικανότητος τού Μαδρά.
Δέν άξίζει τόν κόπο νάσχοληθοΰμε σοβαρά μέ
τις ταινίες αύτές. Θά θέλαμε δμως νά τονίσουμε τή με
γάλη σημασία πού έχει γιά τό μέλλον μιάς βιομηχανίας ή 
δυσφήμησίς της άπό άνεξέλεγκτους πάτρωνάς της. Θά 
έπρεπε ϊσως-καί θά άσχοληθοΰμε γι’ αύτό πλατύτερα σέ 
ιδιαίτερο άρθρο—νά ύπάρχη στό ύπουργεϊο τής Παιδείας, 
μιά ξεχωριστή καλλιτεχνική έπιτροπή μέ σκοπό νάέφορεύη 
έπί τοΰΈλληνικοΰκινηματογράφου καί νά ρυθμίζη τά προ- 
βλήματά του."Ετσι ήπαραγωγή δέν θά ήταν άνεξέλεγκτος, 
είς τόν κ. Μαδράν δέ θά έπετρέπετο νά δαπανά τάς ώρας 
τής άσκοπου ζωής τουμέ τή δημιουργία εξαμβλωμάτων πού 
δέν δυσφημούν μόνο τήν παραγωγή, άλλά συντελούν και 
στή δημιουργία τή; έντυπώσεως στό έξωτερικό δτι από 
τόν τόπο μας έχει έξοστρακισθή ή σοβαρότητα καί ή σω
φροσύνη. Ή έντύπωση τών Ελλήνων τοΰ έξωτερικοΰ διά 
τόν Μαδράν είναι κάθε άλλο παρά κολακευτική. Πι
στεύουν πώς πρώτος αύτός ρεζίλεψε καί έξηυτελισε το 
έλληνικό φίλμ. Καί δέν έχουν άδικο. 'Όταν ό Μαδράς 
τούς παρουσιάζει τή Μαρία τήν Πενταγιώτισσα, μέ τήν 
άξίωσι τής ύποστηρίξεως καί επειδή αύτή δέν ύπήρξε 
δμόθυμος άνεβαίνει στή σκηνή τοΰ κινηματογράφου Ρου- 
αγιάλ τής Αλεξάνδρειάς καί προσφωνεί τά πλήθη μέ τήν 
έξής άμίμητον προσλαλιάν, δπως μάς μεταδίδει δ προανα- 
φερθείς άνταποκριτής μας:«Λυποΰμαι πολύ, είπε, τραβών
τας τό σπόρ πανταλόνι του, γιατί έδώ οί Έλληνες δέν μέ 
ύποστηρίξατε. Είναι αίσχος γιά σάς νά άφήνετε τή βιομη
χανία τοΰ τόπου σας νά χαθή .. Μοΰπανε πώ; τό φίλμ 
έχει πολύ φουστανέλλα. Άλλά δέν μοΰ λέτε οί πατεράδες 
σας φορούσαν φράγκικα;-.. «Πιστεύω δτι δέν είναι άνάγκη 
συνεχείας. Κ. ΔΑΦΝΗΣ
Στό επόμενο: ’Ολύμπια, Ελλάς καί Άστρο Φίλμ. — Οί 

άλλες Ελληνικές ταινίες.—’Ηθοποιοί.—Σκηνοθέται.—
Όπερατέρ. ___ ___

ΗΕΟΙΊ ΕΡΓΟΤΓΤΗΣ “ΟΥΦΗ,,
—Der cleine Seitensprimg είναι δ τίτλος τοΰ νέου έρ

γου τής Ούφα είς τό όποιον πρωταγωνιστούν είς μέν τήν 
γερμανικήν έκδοσιν ή Γενάτε Μύλλερ, Χίλντεμπράντ κ. δ
εις δέ τήν γαλλικήν έκδοσιν ή Λουΐζ Λαγκράντ, Άντρε 
Μπερλέϋ, Λουσσιέν Μπαροΰ κ. λ.

νίκες ταινίες νά παιχθή στό έξωτερικό καί μάλιστα στό 
Παρίσι.

Ή ταινία «Φίλησε με Μαρίτσα» δέν υπερβάλλει σέ α
ξία τούς «Άπάχηδες». Ό κ. Μπόγρης δέν κατάφερε νά 
γράψη ένα σενάριο καλύτερο άπό τήν τελευταία θεατρι
κή παραγωγή του. Ή ρουτίνα, ή άπιθανότης, ή έλλειψις 
δράββως, ή ασυναρτησία κυριαρχούν. Καί δέν είναι καθό
λου παράξενο πώς ένα τέτοιο σενάριο έλαβε τήν πραγμα- 
τοποίησι πού είδαμε.

Αυτή είναι σέ μιά σύντομη άνασκόπησι ή παραγωγέ] 
τής Dag Film μέσα στά 5 χρόνια τής ύπάρξεώς της. "Οχι 
βέβαια και πολύ γόνιμος, ούτε κα'ι εξαιρετικά καλλιτεχνι
κή. Κι’ δμως ανοίγονταν μπροστά της ένα παρθένο στά
διο έργασίας πού θά μπορούσε τά άποδώση θαυμάσια, αν 
έκεϊνοι πού θά τό καλλιεργούσαν είχαν συνείδηση τής α
ποστολής των. Οί αδελφοί Γαζιάδη δέν στερούνται ούτε 
έφευρετικότητος—άφοΰ κατόρθωσαν νά φτιάξουν έταιοία 
χωρίς κεφάλαια—ούτε ενεργητικότητας, ούτε πείρας. Θά 
μπορούσαν πολλά περισσότερα νά προσφέρουν στήν προο- 
δο τοΰ Ελληνικού Κινηματογράφου, έφ’ δσον δέν τούς 
απολείπει ή τεχνική κατάρτιση καί ή γενικότερη θεωρη
τική μόρφωση, αν δέν ήταν έπιπόλαιοι είς ώρισμένας τους 
ένεργείας. Οί άσκοπες σπατάλες, προερχόμενες άπ’ τήν 
ικανοποίηση τών πρώτων επιτυχιών, δέν άργησαν νά φέ
ρουν τήν εταιρεία στά πρόθυρα τής χρεωκοπίας. Ή άπό- 
συρσις ποσών ολοκλήρων άπό τά ενεργητικά κεφάλαια διά 
προσωπικά έξοδα, δέν μπορούσε παρά νά όδηγήση είς τό 
σταμάτημα τής παραγωγής, άν δχι πουθενά άλλοΰ. Άν 
ύστερα άπό τό «"Ερως καί κύματα», πού τούς έδωσε τά 
μέσα γιά μεγαλείτερες προσπάθειες, έσκυβαν μέ άγάπη 
στή δημιουργική έργασία, πλούτιζαν τις μηχανικές εγκα
ταστάσεις των καί πρόσφεραν στό ελληνικό κοινό κάποιες 
αξιόλογες ταινίες, θά μπορούσαν σήμερα νά άποβλέψουν 
στήν ευγνωμοσύνη του. Τουναντίον, ή πρώτη επιτυχία 
τούς μέθυσε καί πίστεψαν, πώς κάποιες ελλείψεις ή έλατ- 
τώματα πού τό κοινό συγχώρησε στήν πρώτη ταινία, θά 
συγχωρούσε καί στή δεύτερη καί στις άλλες. ’Αγνόησαν 
τή μεγάλη άλήθεια πώς δσο ευκολόπιστο είνε σέ ώρισμέ- 
νες στιγμές τό μεγάλο κοινό, τόσο άπαιτητικό γίνεται ό
ταν σού προσφέρη τήν υποστήριξή του γιά μιά πρόοδο κι’ 
έσύ όπισθοβατώντας προσπαθείς μέ κάθε τρόπο νά τό 
γελάσης. Ή πομπώδης διαφήμησις δέν κατορθώνει νά 
σκεπάση τήν έλλειψη τοΰ περιεχομένου, ένφ έξ άλλου τό 
γιά μιά φορά άπατημένο κοινό, γίνεται έξσιρετικά δύσπι
στο. Καί γιά νά παραλείψουμε τήν ’Αθήνα, θ’ άναφερ- 
θοΰμε στήν ’Αλεξάνδρεια, σύμφωνα μέ κάποιες πληροφο
ρίες τού έκεϊ άνταποκριτοϋ μας κ. Σειρηνίδη. "Οταν έπρό- 
κειτο νά προβληθούν έκεϊ οί «Άπάχηδες», ή πόλις γέμισε 
ολόκληρος άπό διαφημίσεις διά τό νέον αριστούργημα! τής 
Dag Film. 'Ή πρώτη ηχητική καί άδουσα ’Ελληνική 
ταινία, πού θά ίδή κανείς δυό καί τρεις φορές χωρίς νά 
βαρεθή.—500 πρόσωπα. — Νέα τραγούδια κ!πν»Έτρεξαν 
δλοι καί είδαν τό νέο αριστούργημα τής Dag Film, τήν 
πρωτότυπον σονοριζασιόν καί έφυγαν μέ τήν ιδέα νά μή 
ξαναπατήσουν σέ σινεμά πού παίζεται ελληνικό φίλμ. Καί 
προσθέτει δ ανταποκριτής μας : «Εϊνε καιρός λοιπόν νά 
καταλάβουν γενικώς οί "Ελληνες παραγωγοί δτι δέν γε
λιέται πιά τό κοινό καί δέν τρέχει ε’ις τούς κινηματογρά
φους προτού προβληθή ή ταινία καί προτού μάθουν τάς 
έντυπώσεις τών πρώτων».

’Εξ δλων αύτών φαίνεται πώς ή εύθύνη τής Dag-Film 
γιά τή σημερινή κατάντια τής Ελληνικής παραγωγής εί
ναι βαρειά, παρ’ δλη τήν καλή μας θέληση νά βρούμε 
έλαφρυντικάς περιπτώσεις.

* *
Ό κ. Μαδράς μέ τό θόρυβο πού κάνει γύρω άπ’ τό 

όνομά του κατορθώνει νά τόν προσέχουν. Δέν ύπήρξε | 
ποτέ του έξαιρετικά ένδιαφέρων τύπος. Στερείται δημιουρ- , 
γικής φαντασίας, άν δχι καί κοινού νοΰ. Καί μολαταύτα 
κατορθώνει νά έπιπλέη. Άναμίχθηκε σ’δλα τά είδη τής 
τέχνης, γιά νά άποτύχη σέ δλα, καί γιά νά βρή στερνό 
άποκοΰμπι στόν κινηματογράφο ό όποιος θά δεινοπαθή- 
ση στά χέρια του. ΤΗλθε στήν Ελλάδα ύστερα άπό κάμ

κι«εμαιογ;ακι hum ι
Έάν δέλετε νά εΐοϋ-ε έξηοφαλιαμένοι δτ 

θά έχετε ΚΑΛΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΕΤΕ

τάς ελληνικός ταινίας
«ΠΑΛΗΑΤΣΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

(' Ο "Ελλην Σαρλώ)
«ΚΑΙΝ ΚΑΙ ΑΒΕΛ»

(Γιά τό φιλί μιάς τσιγγάνας)

Γενικός αντιπρόσωπος
ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Πατρώου 9, Ά&ήναι

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΟΑΟΣ ΣΤΗ ΦΙΝΛΑΝΑΙΑ
Ό Κινηματογράφος, πού κατέκτησε, σέ τόσο ελάχιστο φόρου, άλλά, είς άντάλλαγμα, έχει άφάνταστα κέρδη άπό 

σχετικώς χρονικό διάστημα, δλο τόν κόσμο, δ»” - ' · - ’ - ....
ρούσε βεβαίως ν’ άφίση άνεπηρέαστη τή Φινλανδία, μιά 
χώρα εξαιρετικά πολιτισμένη.

Είναι 13 χρόνια άφ’ δτου ή Φινλανδία άνέκτησε τήν ε
λευθερία της, ύστερα άπό δουλεία τριών περίπου αιώνων 
κάτω άπό τόν τσαρικό ζυγό.

Ή πρόοδος πού έχει πραγματοποιήσει σέ τόσα λίγα 
χρόνια άπό τής άνακτήσεως τής έλευθερίας της'είναι έν-

δέν μπο- j τήν πρόοδο τής έθνικής κινηματογραφίας, γιατί άνάλο- 
'■s'.......... ~ γα μέ τήν αύξησι τών παραγομένων ταινιών θά παύση νά

έξάγεται τό άφθονον συνάλλαγμα πού διατίθεται γιά τήν 
άγορά ξένων ταινιών, χωρίς νάναφέρωμεν τό γεγονός, ό
τι, έφόσον προοδεύει ή βιομηχανία τοΰ κινηματογράφου 
θά δύναται ν’ άπασχολή καί μεγάλον άριθμόν εργατικών 
χειρών δλων τών κλάδων.

ι 'Υπό τόσον αισίους οιωνούς, είναι εύνόητον πώς ή 
ί φινλανδική κινηματογραφία έφθασε μέχρι τοΰ άξιοζηλεύ · 
του σημείου νά παράγη ταινίας πρώτης τάξεως καί, μέ 

। τήν έμφάνισιν τοΰ όμιλοϋντος, νά έγκαταστήση μηχανή- 
I ματα λήψεως όμιλουσών ταινιών.

Τό γεγονός τής παραγωγής όμιλουσών ταινιών σέ μιά 
χώρα πού έχει τό ήμισυ τοΰ πί.ηθυσμοΰ τής Ελλάδος, 
άλλά διπλάσιον άριθμόν κινηματογράφων, άποδεικνύει 
πόσον ή βιομηχανία αύτή στέκεται στό ύψος τής περιωπή; 
της καί πώς θά ήτο δυνατόν καί ή ελληνική κινηματο
γραφία νά προχωρήση άλματωδώς έάν παρεχωροΰντο καί 
σ’ αύτήν άνάλογα ευεργετήματα. Τό νά λέμε δτι τά ελ
ληνικά έργα είναι γενικώς άτεχνα, καί συνεπώς δέν πρέ- 

I πει νά τά ύποστηρίζη ή Κυβέρνησις είναι παράλογον για- 
I ιί καμμιά βιομηχανία στόν κόσμο δέν μπορεί, δταν ακό
μα βρίσκεται στά σπάργανά ,της, νά παράγη κάτι τι τόμα

Elsa Segerberg, ή ωραία φινλανδίς καλλιτέχνις 
τοΰ κινηματογράφου

τελώς άξιοσημείωτος καί πρέπει νά τήν τονίσουμε Ιδιαι
τέρως καί νά τήν φέρουμε ώς παράδειγμά σ’ εμάς τούς 
Έλληνας.

“Ολοι γνωρίζουμε δτι μία άπό τις σπουδαιότερες βιο
μηχανίες τοΰ κόσμου, στή σημερινή έτοχή, είναι καί ή 
κινηματογραφία· Ή βιομηχανία αύτή, έκτος τοΰ γεγονό
τος δτι άποτελεϊ σπουδαιότατον κλάδον τή; έθνικής οι
κονομίας, συντελεί άσφαλώς καί στήν έξύψωσι μιάς χω
ράς στά μάτια όλου τοΰ πολιτισμένου κόσμου.

Τό γεγονός αύτό δέν μποροΰσε βεβαίως, νά διαφύγη 
τήν προσοχή τής Φινλανδικής Κυβερνήσεως, ή όποια ώς 
πρώτον τηςμέλημα, είχε νά παραχωρήση πλήρη ατέλειαν 
φόρου τόσον έπί τών είσαγομένων μηχανημάτων λήψεως, 
δσον καί τών έν Φιλανδία προβαλλομένων ταινιών Φιν
λανδικής παραγωγής.

Δι’ δσους άσχολοΰνται είς τόν κινηματογραφικόν κλά
δον είναι γνωστόν δτι τό ευεργέτημα τής άτελείας τοΰ 
φόρου έχει ύψίστην σημασίαν σέ τέτοιο βαθμό, ώστε νά 
μήν ΰπάρχη άνάγκη μεγάλων κεφαλαίων διά τήν παρα- 
γωγήντώνταινιών διά τόν άπλούστατον λόγον δτιτά κεφά
λαια αύτά θά προέλθουν αυτομάτως άπό τήν έκμετάλ- 
λευσιν τής ταινίας καί τήν διαφορά τής άτελείας τοΰ φό
ρου, πού θά καρποΰται ή κινηματογραφική εταιρεία. Τό 
κράτος, άπό τήν άτέλεια αύτή, χάνει μέν ολίγα ψίχουλα

Erkki Kam Διευθυντής καί σκηνοθέτης τής ’Ε
ταιρίας Suomi Filmi

άξιον λόγου. Έν τούτοις καί παρ’ δλην τήν άστοργίαν τής 
Κυβερνήσεως, άστοργίαν προερχομένην άπό τά κακώς εν
νοούμενα συμφεροντά της, δπως άνεπτύχθη άνωτέρω, 
πρέπει καί πολύ δικαίως νά καυχηθώμεν γιατί ή ελληνική 
Κινηματογραφία κατέχει τά σκήπτρα σ’ δλη τήν Βαλκα
νική καί τήν ’Εγγύς ’Ανατολή. Άλλ’ ας έλθουμε στή 
Φινλανδική Κινηματογραφία.

Ή πρώτη κινηματογραφική κίνησις στήν Φινλανδία 
άρχισε στά 1904, μέ τήν άναπαράστασι διαφόρων έπικαι- 
ροτητων «ζουρνάλ». Ή πρώτη «γυρισθεϊσα» πραγματική 
ταινία ήτο «Οί λαθραίοι οίνοπνευματοποιοΐ» μέ τόν Φιν- 
λανδόν ήθοποιόν Teuuo Puro πού παίχθηκε στά 1908.



β ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

Άπό τότε μέχρι τοϋ 1920 «έγυρίσθησαν» άρκετά φίλμ, | 
άλλ’ έπηρεασμένα σημαντικά άπό τήν Σουηδική τεχνο- I 
τροπία. Ή άλματική δμως πρόοδος τής Φιλανδικής Κινη - ' 
ματογραφίας, έγένετο άπό τήν έποχή τής ίδρύσεως τή; 
Κινηματογραφικής Έταιρίας «Suomi Filmb καιά τό 1919 
ή οποία, ύπό τήν σοφή διεύθυνσι τοΰ δραστήριου σκηνο
θέτου κ. Erkki Karn έπέπρωτο νά καταλάβη τήν σπου- 
δαιοτέραν θέσιν στήν έν γένει κινηματογραφική κίνησι τής 
Φινλανδίας. Άπό τό 1920—1930 ή Έταιρία αύιή «έγύρι- 
σε» 25 έν δλω κινηματογραφικά έργα, άπό τά όποια τήν 
μεγαλύτερη έπιτυχία είχε ή ταινία «Ή άρραβωνιαστικιά 
τοϋ όδηγοϋ τών σχεδίων» ή οποία άναπαριστά τήν ζωή 
τοΰ υλοτόμου μέσα στά άπέραντα δάση τής Φινλανδίας 
καί τούς μυρίρυς κινδύνους, πού διατρέχουν οί οδηγοί 
σχεδίων διασχίζοντες μέ τάς σχεδίας των τούς ορμητι
κούς ποταμούς. Οί κύριοι ρόλοι τής ταινίας άπεδόθησαν 
ύπό τής κ. Heidi Korhonnen τοΰ Εθνικού Θεάτρου τής

ΜΙΑ ΕΙΔΗΣΙΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΤΗΝ Π, Ε. Κ.

Καθ’ α έγκύρως πληροφορούμεθα, κρατεί σκέψις 
παρά τώ Ύπουργείφ Εθνικής Οικονομίας πρός κατάρτι- 
σιν ειδικής έπιτροπής πρός άναθεώρησιν τής νομοθεσίας 
τών σωματείων.

Είς τήν άπόφασιν ταύτην ήχθη τό ύπουργεϊον δπως 
καταστήση άφ’ ένός μέν εύχερέστερον καί έντονώ- 
τερον τόν έλεγχον είς τά τής διοικήσεως τών δια
φόρων σωματείων τά δποϊα κατά τό πλεϊστον 
κακοδιοικούνται, άφ’ έτέρου δέ νά περιορίση τήν ύπαρξιν 
καί Λειτουργίαν σωματείων νεκρών, τών όποιων ή δλη 
δ^άσις έκδηλοΰται είς τήν συγκρότησιν τοΰ προεδρείου 
των καί μόνον·

Urho Somersalmi, δ φινλανδός καλλιτέχνης τοϋ 
κινηματογράφου

Φινλανδίας καί τοΰ κ. Oiva Soini τή; Φινλανδικής Όπε
ρας, μέ σκηνοθεσίαν τοΰ κ. Karn. Μεταξύ τών καλλιτέ- 
ρων φινλανδών ηθοποιών τής οθόνης δέον ν’ άναφέρομεν 
τόν Urho Somersalmi ό όποιος εΐνε ήδη διάσημος, άφοΰ 
έπαιξε στήν ταινία «Ή Άγγλίς σύζυγός του» μέ τήν Λίλ 
Ντάγκοβερ καί τελευταίως στήν Σουηδική ταινία «Char
lotte Loewenskatld» άπό τό δμώνυμο διήγημα τής διασή- 
μου συγγραφέως Σέλμας Αάγκερλοφ. Στήν ταινία αύτή 
τόν κύριο γυναικείο ρόλο ύπεδύθη ή Birgit Sergelius τοΰ 
Φινλανδικοΰ Θεάτρου τοΰ Έλσιγκφορς.

Κατά τό 1930, ή Suomi Filmi έπραγματοτοίησε τήν 
πρώτην ήχητικήν καί όμιλοΰσαν φινλανδικήν ταινίαν «Μέ 
τό κουστούμι τοΰ προπάτορας Άδάμ καί λιγάκι τής Εΰας», 
άπό τό διήγημα τοΰ περιφήμου Φινλ νδοΰ σατιρικοΰ Α- 
gapetus, μέ σκηνοθεσίαν τοΰ κ. Jaakko Korhonnen καί 
συμμετοχήν τών φινλανδών ήθοποιών Yrjo Tuominen, 
Joel Rinne καί Elsa Segerberg.

Αί κυριώτεραι έταιρείαι παραγωγής φιλανδικών ται
νιών είναι αί εξής: Suomi Filmi, Adamsin Filmitoimisto 
καί Filmikeskus. Ή έταιρίες αύτές έχουν ήδη στούν
τιο έφάμιλλα τών γερμανικών καί τέλειες Ιδιόκτητες έγ-

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΤΗΣ Π.Ε Κ·
ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Την παρ. Πέμπτην 2 'Ιουλίου έ. ε. είς τήν αί&ουσαν 
τον 'Επαγγελματικού 'Επιμελητηρίου Ά&ηνών, εγένον- 
το νέαι άρχαιρεσίαι Δ. Σ. είς άντικατάστασιν τοΰ πα- 
ραιτη&έντο; τοιοϋτον. Κατ' αΰτάς έξελέγησαν. Πρόεδρος 
δ κ Π. Γκρέτσης, αντιπρόεδρος ό κ. Γεώργ. Σαμαρ
τζής, Γεν. Γραμματέας ό κ. Διον. Λαζάνης, Ταμίας ό 
κ. Δ. Βουλγαρίδης, κοσμήτωρ δ κ. Κων- Χλοϊδης, και 
σύμβουλοι τακτικοί μέν οί κ. κ. Α. Ζερβός, Δ Σκού
ρας, Π. Κανελλόπουλος και Κων. Σουλίδης, αναπληρω
ματικοί δέ οί κ. κ. Α. Πετσάλης, Τέτος Δημητριάδης, 
I. Φίνος και Γ. Παπαστόφας.

Ε Μ ΤΑΙΝΙΑ III ΜΕΤΡΟ
"ΑΣ ΕΙΜΕΘΑ ΕΥΘΥΜΟΙ,

Τό Παρίσι είνε τό μεγάλο σχολείο τών άμερικανίδων. 
Δέν πηγαίνουν έκεϊ γιά νά πάρουν μόνον μαθήματα κομ- 
ψότητος καί γούστου, άλλά άν πιστέψουμε τής κακές γλώσ
σες, κυρίως γιά τά μαθήματα τοΰ έρωτος.

Μέ τή συχνή συναναστροφή τους στά σαλόνια, μα
θαίνουν τήν τέχνη τής άγάπης, τής έξυπνης καί ήδονι- 
κής συγχρόνως, τής χαϊδευτικής καί χαριτωμένης, τής 
λεπτής καί αυθόρμητης, πού αποτελούσε τήν γοητεία τής 
Νινόν και τήν όποιαν ή μοντέρνες παριζιάνες έχουν τόσο 
καλά άποθανατίσει.

“Υστερα άπό ένα διαζύγιο πολλές καταφθάνουν στό 
Παρίσι καί σέ λίγο έπιστρέφουν είς τά ίδια, μεταμορφω
μένες σέ άληθινά λουλούδια· Ή Λιλή Νταμιτά μάς δείχ
νει μιά άπό τής μεταμορφώσεις αύτές στό έργο «Άς εΐ- 
μεθα εύθυμοι», ταινία καθ’ ολοκληρίαν γαλλική άπό άπό
ψεως έμπνεύσεως καί γΛώσσης.

καταστάσεις διά τήν λήψιν όμιλουσών φιλανδικών ταινιών.
Ώς συμπέρασμα, μποροΰμε ν’ άναφέρουμε ότι, έάν τό 

Κράτος άντιληφθή τήν πραγματική σημασία τής προόδου 
τής Ελληνική; κινηματογραφίας καί άπαλλάξη αύτήνάπό 
τόν έπαχθή φόρον δημοσίων θεαμάτων, πολύ συντόμως 
θά δοΰμε νά προοδεύση άλματωδώς καί στήν Ελλάδα 
κατά τό παράδειγμα τήςΦινλανδίας) ή σπουδαιοτάτη αύτή 
εθνική βιομηχανία, δπότε δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι θά 
δημιουργηθή νέος πλουτοπαραγωγικός κλάδος διά τήν 
χώραν, έν συνδυασμώ μέ τήν αύξησιν τής ιδέας τοΰ τουρι- 
σμοΰ πού θά προκαλέσουν στό έξωτερικά τά έλλητικα 
φίλμ, καί θά έξυψωθή άσφαλώς τό ελληνικό δνομα σέ 
δλον τόν πολιτισμένο κόσμο.

Φιλοποίμην I. Παπαδοπούλας

ΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΪΤΑ IE ΙΑΑΑΑΙ r c. λ. photophone 
minxm mm jmhotphot Hsu this bxotm rasmiM

Αί καθ’ δλην τήν Ελλάδα έγκαταστάσεις ήχητικών 
μηχανημάτων άνέρχονται έν συνόλφ είς 74 αΐτινες διαι
ρούνται κατά συστήματα μηχανών ως εξής :

Western Electric 6
Klangfilm 6
R.G Α· Photophone 2
Cinemeccanica 5
Tobis (X. Τσιγγιρίδη, Θεσ)νίκη) 3
Paccnt 1
Kinoion (Έταιρ. Χέπ, Νοβάκ καί Σία) 11
Colster Electric (Άδελ. Δημητριάδη) 2
Phonocinema 1
Samson Flectric (Κ· Φραγκέτη) 20
Syndok 1
Palhe 1
Ζερβοπούλου 9
Columbia 1
Simplex 1
Bauer 1
Έκ τών άνωτέρω τά είκοσι έννέα (29) είναι έφωδια- 

σμένα διά συστημάτων Movieton-Vitaphon τα δέ ύπό- 
λοιπα τεσσαράκοντα πέντε (45) μόνον διά Vitaphon.

Έξ αύτών αί 36 έγκαταστάσεις καί έκ τών 36 άνωτέ
ρω αί 2>> μούβιτον καί βίταφον λειτουργούν έν Άθήναις 
αί δέ ύπόλοιποι 37 είς ολόκληρον τήν άλλην Ελλάδα.

Πλήρης πίναξ κινηματογράφων έφοδιασμένων μέ μη
χανήματα δμιλοϋντος, καθ’ δλην τήν Ελλάδα έδημοσιεύ- 
θη είς τό προηγούμενον τεύχος καί είς δν δέον νά προ
στεθούν καί οί Κινηματογράφοι :

Ά&ηνών «Νάρκισσος» Bauer, βίταφον.
Χαλκίδας «Πάνθεον» Syndok, μούβιτον-βίταφον.

» «Κεντρικόν» Samson Electric, βίταφον.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Δ)αν Γ. Ρ. Κοζάνην. Ή σύζυγος τοΰ Harry Piel 

είνε ή Darry Holm.
’Ελένη Μ. Άποτανθεϊτε είς τό Paramount Studio 

Hollywood καί στό Friedrichstrasse 217 Βερολΐνον.
Έρμιόνην. Ή σύστασις τού Bob Curivod εΐνε Uni

versal Esty Studios U.S.A.
Κον Ά&. Βούζαν Κοζάνη ·. Ή άγαπημένη σας εύρί- 

σκεται είς τό Mon-Cine Hue Rocroy 3 Paris.
Έλενίτσαν, Είς τό Μοντε Κρίστο ; Οί Zan Angelo, 

Zan Toulout. Pierre Batcheff, Caston Modot, Lil Da-
gover. ι

Ί. Στυλιανόν (Πόρτ Σάϊτ). Εύχαριστούμεν δι’ ολας 
τάς φροντίδας σας. Εϊμεθα άπολύτως σύμφωνοι δι’ όλα 
άλλο ή τοιαύτη ένέργεια θ’άρχίση άπό τού προσεχούς 
’Οκτωβρίου. Σχετικώς θά σάς γράψωμεν έν καιρφ.

Σειρηνίδην '(’Αλεξάνδρειαν). Σάς στέλλομεν μερικάς 
φωτογραφίας τάς όποιας δίδεται είς τούς φίλους μας. 
Έπίσης καί τό 37 τεύχος 1930.

Παρατηρητήν (’Ηράκλειον). ’Επιταγή έλήφθη εύχαρι- 
στούμεν._________________

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ. ΚΙΝΗΣΙΣ
—’Επέστρεψαν έκ τοΰ άνά τήν Ευρώπην ταξειδίου 

των οί κ. κ. Κουρουνιώτης καί Δαμασκηνός.
—Άνεχώρησαν είς Εύρώπην οί _κ· κ· Κ. Χλοΐδης τού 

γραφείου «Κληρονόμων Καρρά», ο κ. Ι· Μαργουλής άντι- 
πρόσωπος τής «Ούνίβερσαλ» τής ’Αμερικής, οί κ. κ. Ε. 
Μαυροδημάκης καί Α. Ζερβός καί ό κ. Τηλ. Σπυρίδης 
άντιπρόσωπος τοΰ Οίκου Γκωμόν.

—Άφίχθη έκ Κωνσταντινουπόλεως είς ’Αθήνας, καί 
μετά παραμονήν ολίγων ημερών άνεχώρησε είς Εύρώπην 
ό φίλος διευθυντής Κινηματογράφων έν Κων(πόλει - κ. 
’Ιωάννης Τερζόγλου.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ. Ή R. C. A· Photophone πα- 
ρήγαγε νέον τϋπον ήχητικών μηχανών, κατάλ
ληλον διά κινηματοθέατρα κάτω τών 1500 θέ
σεων, τών όποιων ή τιμή ώρίσθη είς 515 λίρας 
Αγγλίας, ή καταβολή δέ αύτών θά γίνεται δι’ 

εβδομαδιαίων δόσεων τεσσάρων άγγλικών λιρών.

0 SEBIAAES
"Οσοι έχουν περάσει τή Μεγάλη Έβδομάδα στή Σεβίλλη 

δεν μπορούν παρά νά θαυμάσουν καί έκτιμήσουν τό έργο 
τού Ραμόν Νοβάρρο «Ό τραγουδιστής τής Σεβίλλης». Ή 
ταινία αυτή είναι μιά θαυμασία σύνθεσις τής ζωής καί 
τών εθίμων τής Ισπανίας. Ό έρως καί ή θρησκεία διχά
ζουν τις καρδιές. "Ενα τρελλό καπρίτσιο συνοδευόμενον 
άπό κιθάρες καί τραγούδια δίνει έ'να στόλισμα στή ζωή 
ποΰ απο τα πάθη κάποτε μεταβάλλεται σέ μαρτύριο.

Αύτοί ποΰ δέν γνώρισαν τήν ’Ισπανία ίσως έκπλαγοΰν 
τις πρώτες στιγμές άπό τό κράμα αύτό τών αισθημάτων, 
είναι δμως άναμφισβήτητο δτι θά άποθαυμάσουν καί θά 
αναγνωρίσουν τή μαεστρία τοΰ σκηνοθέτου τοΰ μεγαλειώ
δους αυιοΰ έργου, ό όποιος δέν είναι άλλος άπό τόν ίδιο 
πρωταγωνιστή, τόν Ραμόν Νοβάρρο-

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ

(Κηφισσιά)
Διεύθυνσις: I. Σκενδερίδη Κηφισσιά τή 8-7-31
Κυρίους , I. Χέπ, Μ. Νββάκ καί Σια Ά&ήνας 

Κύριοι
Μετ’ εύχαριστήσεως σάς πληροφορώ δτι ή χθεσινή δο

κιμή τοΰ «Movietone·. τής κατασκευής σας δπερ έτοποθε- 
τήσατε, είς τά μηχανήματα τοΰ Κινηματογράφου μου έπέ- 
τυχεν άπολύτως.

Ή άπόδοσις τού «Movietone» σας είναι άπό πόσηςά
πόψεως τελεία καί μπορείτε νά ύπερηφανεύεσθε διά τήν 
έφεύρεσίν σας, ήτις δύναται άνευ περιορισμού τινός νά 
συγκριθή μέ τάς καλλίτερος ξένας τοιαύτας.

Δεχθήτε, Κύριοι, τά ειλικρινή μου συγχαρητήρια.
'Διατελώ μεθ’ ύπολήψεως

Ό Διευθυντής I. Σκενδερίδης

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Β. Φεβράνογλου Ηράκλειον 1-6-931 Μέχρ 30-5-932
Χρ. Γαβανόζης 11 ρέβεζα 1-6-931 » 30-5-932
Γ. Τζώρτζογλου Άθήναι 1-6-931 » 30-5-932
Μ. Νικολαιδης Θεσ)νίκη 1-1-931 » 30-12-31
Κιν. Ήλύσια » 1-6-931 » 30-5-932
Έδ. Λουπώ Άθήναι 1-6-931 » 30-5-932
Κληρονόμοι Καρρά » 1-7-931 » 30-6-932
Άννα Κοντογιάννη Έλασσώνα 1 6 931 » 30-8- 931
Κ· Φραγκέτης ’. θήναι 1-7-931 30-6-932
11. Βασιλείου Καλλιθέα 1-6-931 » 30-5-932
Κιν. Κρόνιον Σέρραι 1-7-931 » 30-12-31
ΦοΰΛα Βόγα » 1-7 931 » 30-12-31
Μίκ. Βεντουρέλλι Θεσ)νίκη 1-6-931 30-11-31
Είρ. Άραπαιζόγλοι Δράμα 1-7-931 30-9-931
’Ιωάν. Καλογιάννη; 1 7-931 » 30-12-31
Φ. Παπαδοπούλας Άθήναι 1-7 931 30-6-932
Δ. Κανδρεβιώτης » 1-6-931 30-5-932
Θεόδ. Κυριακίδης » 1-7-931 > 30-5-932
Cinema Rialto Al)drie 1-5-931 30-4-932
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
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KLANGFILM

KLANGFILM
Ή 'Εταιρία μηχανημάτων όμιλούντος Κινηματογράφο ΚΛΑΓΚ—ΦΙΛΜ άνακοινεΐ δτι, έν τή έπιθυμ'ια Της, νά 
έζυπηρεϊήση τούς κινηματογράφους και τών μικροΐέρων άκόμη πόλεων, παρήγαγε ΝΕΟΝ ΤΥΠΟΝ μηχανημάτων 
έφάμιλλον τών ήδη έγκατασταθεντων, έφωδιασμένοί μέΜΟΥΒΙΤΟΝ και ΒΙΤΑΦΟΝ άτινα θά είναι προσιτά είς 
κάθε έπιχείρησιν λόγω τής απολύτου οικονομικής ικν τιμής καί τών έζαιρετικών εύκολιών είς τούς όρους 
πληρωμής.

Τά νέα ταΰτα μηχανήματα απαράμιλλα είς φυσιχ·’Ι·άτην άπόδοσιν ήχου, διαλόγου καί μουσικής, θά τεθούν 
είς κυκλοφορίαν άπό τού προσεχούς μηνός Αύγούο'Ιο.

'Η τιμή των θά άνέρχε^ι περίπου είς 150.000 δραχμάς

ΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΓΕΝΟίΕΝΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΑΠΟΛΛΩΝ Ά&ηνών ΗΛΥΣΙΑ Θεσσαλονίκης
ΑΡΗΣ Α&ηνών ΓΚΛΟΡΙΑ ‘Α&ηνών
ΛΟΥΞ Ά&ηνών ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ Πατρών
ΣΠΛΕ ΝΤΙΤ’Πειραιώς ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ Βόλου

ΔΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΝ

Κα" Θ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ iWlOY ΚΑΡΥΤΣΗ 8
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ΑΙ ΠΡΟΒΛΗ0ΒΙ2ΑΙ ΤΑΙΝΙΑ]
ΕΙΣ TOYS ΑβΗΝΑΤΚΟϊΣ ΚΙΜΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΑΠΟ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ —12 ΙΟΥΛΙΟΥ
Άλκαζάρ. «Τό φίλημα», «'Αν μέ θέλεις έλα σύ», 

«Πες το μέ τραγούδια», «Μανουελίτα», «Άερομαχίαι δυ
τικού μεττόπου», «Μιά βουτιά στήν εύτυχία», «Μιά γυ
ναίκα πού δέν σέ ξεχνά» «'Ο δρόμος τοϋ παραδείσου».

“Αρης. «Όπως ή μοίρα προστάζει», «"Ενα βράδυ στό 
μέτωπο», «Νεάπολις ή πόλις τών τραγουδιών», «Ό έρως 
τραγουδεϊ», «Τρελλή περιπέτεια», «Άρθούρ», «Ή γλύκα 
τής αγάπης» καί «Ό στρατηγός Κράκ».

'Άστρα. «Τό γεράκι τοϋ άέρος», «Ο Πατριώτης», «Εΰ- 
ανζελίν», «Τό μυστήριον τοΰ κίτρινου δωματίου», «Ό 
δρόμος πρός τήν ευτυχίαν», «Τό τρελλοκόριτσο» καί «Οΰ- 
δέν νεώτερον άπό τό δυτικόν μέτωπον».

Ά&ηναϊκόν. «Ό γΰρος τοΰ κόσμου», «Ό λευκός διά
βολος», «Γλεντούν ο'ι παντρεμμένοι», «Ή καλύβα τοΰ 
τρόμου», «’Ατσαλένια χέρια» καί «Ό χείμαρρος τοΰ θα
νάτου» καί « Απασσιονάτα».

Αίγκλόν. «Τραγική αμαξοστοιχία», «Ή γυναίκα πού 
σκοτώνει», «Τό κίτρινο διαβατήριο», «Μοντέρνος πειρα- 
τγ|ς>·„Αίγλη. «Τό παιδί τοΰ έρωτος», «Ό λοχαγός τής Α. 
Φρουράς», «Τό μυστήριον τοΰ κίτρινου δωματίου», «Μιά 
βουτιά στήν ευτυχία», «Χαρούμενα νειάτα», «Κατηγορου
μένη έγέρθητι», «Δυό καρδιές σ’ ένα βάλς».

Ανρα. «’Αδελφική έκδίκησις», «Ό στρατηγός Κράκ», 
«"Ερως τζόκεϋ», «Τό τραγοΰδι τής φλόγας», «Λευκός γά
μος» καί «Άερομαχίαι δυτικού μετώπου».

Άκροπόλ. «'Η νήσος τών ονείρων», «Ή αγωνία», 
«Ειρήνη καί Σία», «Ό αγαπημένος τών γυναικών», «Τό 
λυκόφως τής δόξης» καί <'Η μικρούλα τοΰ ντάνσιγκ».

Βερντέν. «’Έτσι κανείς σάν άγαπήση», «'Η νήσος τής 
αγάπης», «Ή γυναίκα πού σκοτώνει», «Τρελλοκόριτσο», 
καί «Τό κορίτσι τής παρέας».

Γκλόρια. «'Η γλύκα τής αγάπης», «"Ερωτες μεσονυ
κτίου», «Ό δρόμος τοΰ παραδείσου», «'Υπό τάς στέγας 
τών Παρισίων», «Τελευταία διαταγή», «Μή ρωτάς γιατί» 
καί «Έστρέλλα».

Δελφοί. «Μοιραία συνάντησις», «Ο δρόμος πρός τήν 
ευτυχίαν», «ΟΙ προικοθήραι», «Τρελλός Τραγουδιστής», 
«’Απόψε ή ποτέ» καί «Τό τραγοΰδι τών ’Εθνών».

Δεξαμενής. «'Η γυναίκα τής τύχης», «Ό λοχαγός τής 
Α. Φρουράς», «'Ισπανική Ραψωδία», «Γαλάζιος άγγελος», 
«’Ανοιξιάτικες αγάπες», «Ή γυναίκα τής ηδονής», «Τρα
γικός έρως» καί «Μοιραία Συνάντησις».

Διάνα. «Μιά γυναίκα πέρασε», «Χάϊ-Τάγκ», «Τό βάλς 
τοϋ βαγκόν-λί», «'Υπό τάς στέγας τών Παρισίων». «"Ενα 
τραγοΰδι άπό τήν Χαϊδελβέργη.

Ελλάς. «Ό δικτάτωρ», «Ή Ροζίτα καί ό σωτήρ της» 
«Τό σημαδεμένο καπέλλο». «Ό Μασίστας», «Πέντε χιλιά
δες δολλάρια γιά μιά συμμορία», «Κατορθώματα καμπα- 
λέρο», «Ό Μάγος μέ τά ξύλινα πόδια», «Ο λύκος τών 
θαλασσών», «Μοντέρνοι πειραταί» καί «Τππόται τής νυ- 
κτός».

"Εσπερος.<·Ό υπασπιστής τών Οΰσσάρων», Παντρεμ- 
μένοι στό Χόλλυγουντ», «Δυό Κόσμοι», «Είς τήν χώραν 
τοΰ μειδιάματος» καί «Πάλι σάν πρώτα».

Ζέφυρος. «Τό μυστήριον τοϋ κίτρινου δωματίου», «Ό 
βασιλεύς τών τζαμπατζήδων», «Ποιος ό ένοχος», «Βαρ
καρόλα τής αγάπης», «Τραγικός έρως».

Κάπιτολ. «Δικαίωμα ό έρως», «Η γυναίκα τής τύχης» 
«'Η κυρία μέ τήν Έρμίνα», «Νυκτερινή ώρα», «Άπο- 
λύτρωσις», «ΟΙ Κοζάκοι τοΰ Ντόν».

Κυβέλεια. «Άερομαχίαι δυτ. Μετώπου», «Ό νικητής 
τής καρδιάς», «Ό τρελλός τραγουδιστής», «'Ολοταχώς», 
«Άπολύτρωσις», «*Η  γυναίκα τής τύχης», «'Ισπανική ρα
ψωδία».

Κωστάκη. «Τό μελανόν της σημεϊον», «Οί κατάσκο
ποι», «Χατζή Μουράτ», «Εύθυμος χήρος», «’Ερωτικόν 
σκάνδαλον».

I Κυψέλη. «Άπολύτρωσις», «Ό βασιλεύς τής Τζάζ», 
«Δικαίωμα ό έρως», «'Η A. Υ. διατάσσει», «Βαρκαρόλα 
τής άγάπης», «Ό υπασπιστής τών Οΰσσάρων»,«Ή πρώτη 
άγάπη δέν ξεχνιέται», «Ή νύχτα εΐνε δική μας».

, Κήπος Μάμου. «Κυνήγι εκατομμυρίων», «Ή ζωή τών 
■φοιτητών», «Τά τρία κόκκινα τριαντάφυλλα», «'Ισπανική 
ραψωδία», «Τραγικός έρως».

, Κρυστάλ. «'Ολοταχώς», «"Οταν ή μοίρα προστάζει», 
«Θυσία έρωτος«, «Αυτή τή νύχτα ίσως», «Νύχτες πόνου 
καί ήδονής» καί «Καρδιές στή έξορία».

Αούξ. «Κατηγορουμένη έγέρθητι», «Ό δρόμος τοΰ 
παραδείσου·, «Παντρεμμένοι στό Χόλλυγουντ», «Τρόικα», 
«Ό άνθρωπος πού σκότωσε«, «Τά χείλη σου είναι μελω
δία» καί «Μή ρωτάς γιατί».

Νεάπολις. «Ό βασιλεύς τών Παρισίων», «Ό τρελλός 
τραγουδιστής», «Δυό καρδιές σ’ ένα βάλς», «Τά κορίτσια 
τοΰ Ρήνου», «Ξεβούρκωμα», «Σάλλυ», «Τρελλή περιπέτει
α» καί «Ή πρώτη άγάπη δέν ξεχνιέται».

Νάρκισσος. «Νέοι ’Ίκαροι», «Παρισινές γάμπες» «Ξε
βούρκωμα».

ΖζΠανα&ήναια. «Τραγικός έρως», «Θυσία έρωτος», «'Ο
λοταχώς», «Μοιραία συνάντησις», «Οΰδέν νεώτερον άπό 
τό δυτικόν μέτωνον», «Σύγχρονες παρθένες·, «Τό ψεΰ- 
δος».

Πανόραμα. «Ξεβούρκωμα», «Τό τέλος τοϋ καρναβαλι
ού», «Τό μυστικόν τής Ντέλιας», «Συζυγικαί θυσίαι», «Οί 
έπιδοομεϊς», «Τά ορφανά τής θαλάσσης».

Πανελλήνιον «Πρίγκηψ καί κοκκότα», «Μοιραία συ
νάντησες»., «Χαμένο τσ πελιν», «"Ετσι κανείς σάν άγαπή- 
ση», «Ή πτώσις ένός θρόνου».

Παλλάς. «Ή νυναϊκα πού σκοτώνει», «"Ετσι κανείς 
σάν άγαπήση», «Ήπριγκήπισσα τοΰ ιπποδρομίου», «Βόλ
γα Βόλγα», «Αγωνία», «Άπηγορευμέιη εύτυχία».

Πετσάλη. «Τρελλός τραγουδιστής», «Δυναμίτις», «Τό 
τραγοΰδι τής φλόγας», «Συζυγικαί θυσίαι», «Στό δυτικό 
μέτωπο», «Σάλλυ·.

Ροζικλαίρ. «Ζωγραφισιός άγγελος», «Τά χαμένα όνει
ρα», «"Ιχνη χρυσοΰ», «Άγάπη χωρίς τέλος», «Ό λοχαγός 
τής Α. Φρουράς», «Ρομαντικές καρδιές», «Τό μάτς τής 
δόξης»,«Μυστηριώδης νήσος».

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
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Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣΑΙΓΥΠΤΟΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (τοΰ τακτικού άνταποκριτοΰ μας). 

Μέχρι τής 29-6-31 προεβλήθησαν είς τούς κινηματογρά
φους τής πόλεώς μας τά εξής έργα :

Ριάλτο. «Ή κόμησσα Κίττι» καί «Τά νύχια τής γά
τας» παραγωγής Ούνιβέρσαλ.

Ρουαγιάλ. «Παύσεις διαβόλου» είς τήν ιταλικήν καί 
«Νύχτες χοροΰ» μέ τήν Κολίν Μούρ.

Μαζέστικ. «Τό μεγάλο τέλμα» καί «Ό έρως μου».
Άμέρικαν Κοσμογκράφ. «Ή δύσις» καί «Ή Παγίς». 
Ζόσυ Παλλάς. «Ταρακανόβα» καί «Ή Αφροδίτη». 
Μωχάμετ Άλη. «Ό βασιλεύς τών τζαμπατζήδων». 
"Εντεν. «Ρόδινη ζωή» καί «Συγγνώμην, πληθήτε».
Κουρσάλ. «Ή γυναίκα μέ τό σταυρό».
Κονκόρδια. «Ή τελευταία του παράστασις» μέ τόν 

Κό ρατ Φάϊτ ταινία τής Ούνιβέρσαλ ζκαί «Μπρόντουαίϋ».
Μπελβύ. «Άν οί άνδρες μας διασκεδάζουν».

Σειρηνίδης

ΠΟΡΤ ΣΑ-Ι Τ (τοϋ τακτικού άνταποκριτοΰ μας). Είς 
τούς κινηματογράφους τής πόλεώς μας προεβλήθησαν τά 
έξής έργα :

Έλδοράδο. Μέ μεγάλην έπιτυχίαν «Ούγγρική Ραψω
δία» μέ τήν Λίλ Ντάγκοβερ, «Τό φάντασμα τής Όπερας» 
μέ τόν Λόν Τσάνεϋ καί «Λαθροθήραι χωρίς νά θέλουν» 
μέ τήν Μπέσυ Λόβ.

»Άμπίρ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ταρακανόβα», «Φόξ 
Φόλλις 1930» καί «Ή ρωμάντσα είς τήν άγνωστον» μέ τήν 
Μαίρη Κόστ.

Μαζέστικ. Προεβλήθησαν τά έργα «Δικαίωμα ό έρως» 
«Τό τραγοΰδι τής έρήμου» καί «Μάτς» μέ τόν Φαίρμπα- 
γκς, υιόν. Ί. Στυλιανός

Ή θερινή κιν. κίνησις παρουσιάζει 
άρκετήν καλλιτέρευσιν, άνίκανη δμως 
νά ίκανοποιήση δλας τάς θερινάς κι
νηματογραφικός επιχειρήσεις.

Τό γεγονός δμως αύιό δέν πρέπει νά 
έκπλήττη κανένα άν ληφθή ύπ’ δψιν 
δτι μόνον είς τάς ’Αθήνας συμπερι 
λαμβανομένων καί τών συνοικισμών Ν. 
Φιλαδέλφειας, Ν. ’Ιωνίας, Βύρωνος καί 
Φαλήρου λειτουργούν 42 κινηματογρά
φοι καί πλέον τών 18 θερινών θεά 
τρων.

Μά πρός θεοΰ, είς πόσα τεμάχια 
πρέπει νά γίνη κάθε άθηναϊος διά νά 
ίκανοποιήση τάς έμπορικάς διαθέσεις 
έκάστου δνειρευθέντος εΰκολον πλου
τισμόν;

Έάν δέ είς τά άνωτέρω κέντρα προ
στεθούν καί τά διάφορα άλλα θεάμα
τα, 'ιπποδρομίες,ποδόσφαιρα, ντάνσιγκ, 
καμπαρέ κ. τ. λ. καί έπί πλέον ή οι
κονομική κρίσις ή όποια μαστίζει κυ
ριολεκτικές τήν μεσαίαν καί κατωτέ- 
ραν τάξιν έκ τών οποίων τάξεων καί 
μόνον άναμένουν συντήρησιν οί κινη
ματογράφοι, ήμπορεϊ νά έξαχθή τό ά- 
σφαλές συμπέρασμα τής μή ικανοποι
ητικής άποδόσεόις των.

Δέον έπίσης νά ληφθή ύπ’ δψιν καί 
ή οπωσδήποτε αύστηρά έφαρμογή τοΰ 
άρθρου τοΰ νόμου τοΰ άπαγορεύοντος 
τήν είσοδον είς τούς άνηλίκους ε’ς με
ρικούς συνοικιακούς κινηματογράφους, 
πράγμα τό όποιον συντείνει άρκετά είς 
τήν δημιουργίαν μεγαλυτέρων ζημιών.

» ♦
Ό γνωστότατος άνά τούς κινηματο

γραφικούς κύκλους ’Ιωάννης Δούγκας, 
τόν όποιον άσφαλώς δέν θά λησμονή
σουν ποτέ ούτε τά άθηναϊκά κινημα
τογραφικά γραφεία τά όποια έχουν πλη
ρώσει άρκετά καλά τήν συνεργασίαν 
του, ούτε άσφαλώς καί οί Συριανοί 
τούς όποιους έλυμαίνετο έπί ολόκληρον 
σχεδόν πενταετίαν, έγκατέλειψεν έπί 
τέλους τά είς τόν κινηματογραφικόν 
κύκλον θύματά του, διά νά εύρη νέα 
τοιαΰτα, εις τήν γραμμήν τών σιδηρο
δρόμων «Σεμπλόν Όριάν», δπου προ· 
σελήφθη ώς είσπράκτωρ (κοντικτέρ).

* *
Τήν προσεχή Πέμπτην άναχω- 

ροΰν διά μικρόν περιοδείαν δ ήιιέτερος 
διευθυντής κ. Οικονόμου καί ό εκλε
κτός συνεργάτης τοΰ «Κινημ Άστέ
ρος» κ. Δαφνής,θά έπισκεφθοΰν δέ τάς 
Πάτρας, Ζάκυνθον, Κεφαλληνίαν, Λευ
κάδα, Πρέβεζαν, Άρταν, ’Ιωάννινα, 
Μεσολόγγιον, Άγρίνιον καί άλλας πό
λεις τής γραμμής αύτής, διά νά μελε
τήσουν τά διάφορα ζητήιιατα άτινα 
άπασχολοΰν σήμερον τούς έπιχειρημα- 
τίας τών ’Επαρχιακών κινηματογρά
φων κατόπιν τής δημιουργηθείοης ά- 
φορήτου καταστάσεως έξ έφαρμής τοΰ 
νόμου περί κινηματογράφων καί τής α
διαφορίας τοΰ κράτους είς τάς έκκλή-

σεις τών ένδιαφερομένων διά τήν έ- 
λάττωσιν τής βαρυτάτης σχετικής φο
ρολογίας τών εισιτηρίων.

’Εντυπώσεις τοΰ ταξειδίου αύτοΰ θά 
δημοσιευθοΰν είς τό προσεχές τεΰχος 
τοΰ όποιου ή έκδοσις θά πραγματο- 
ποιηθή μετά τήν έπιστροφήν τοΰ ή- 
μετέρου διευθυντού καί τοΰ κ· Δάφνη, 
δηλαδή μετά είκοσαήμερον περίπου·* * *

Αμίμητοι τέλος πάντων οί διάφο
ροι κατά καιρούς ίθύτ'οντες τά τής 
Φόξ, είς έφευρετικότητα κρύων ρεκλα
μών. Ευτυχώς πού τό άθηναϊκόν κα
μίνι έπιτρέπει νά βγαίνουμε έξω άνευ 
παλτοΰ καί χωρίς νά διατρέχωμεν κίν
δυνον κρυολογήματος.

Μετά τούς σαχλαμαροειδεϊς μήνας 
Κλέϋτον Σήχαν, Χάρλεϋ Κλάρκ, Ού- 
ΐνφιλδ Σήχαν κ. ά., ήδη έχομεν καί μή
να 'Ελλάς. Δέν μάς ύπολείπεται πλέον 
παρά νά μάς άναγγείλουν μίαν άλλην 
ημέραν καί μήνα, Στάμου Σταμέλου 
ή μήνα Άγαμέμνονος τοΰ ιδιαιτέρου 
γραμματέως τοΰ φιλτάτου κ. Τριαντα- 
φύλλου.

Τό πλέον δμως έξωφρενικώς κωμι
κόν είναι τό έξής:

Ένφ εορτάζουν ένα μήνα τά γρα
φεία τής Φόξ έν Άθήναις πρός τιμήν 
τοΰ Α ή Β συμαίνοντος προσώπου τής 
Φόξ, καλοΰνιαι οί έλληνες διευθυνιαί 
κινηματογράφων νά προσφέρουν τά ά- 
ναψηκτικά—δηλαδήνά προβ ίτουν κατά 
τόν μήνα έκεϊνον ταινίας Φόξ. εννοεί 
ται έπί πληρωμή—διά νά παρουσιάσει 
είς τό Κένιρον κατά τόν μήια έκεϊνον 
μεγαλειτέρας εισπράξεις καί λάβει τό 
προσωπικόν τοΰ γραφείου τό άνάλογον 
χρηματικόν δώρον.

Μά τόν Δία, πρώτης τάξεως έφεύ- 
ρεσις!

‘Ημείς προτείνομεν είς τούςκ.κ. άνα
γνώστας μας διευθυντάς κινηματογρά
φων δπως φροντίζουν καί προμηθεύ
ονται έκ τών οικονομιών των άρκετήν 
ποσότητα άντιεμμετικοΰ φαρμάκου καί 
έχουν πρόχειρον είς τό γραφεΐον των 
διά νά τό χρησιμοποιήσουν μόλις άναγ- 
γελθοΰν ΰτό τής Φόξ αί έορταί ένός οί- 
ουδήποτε μηνός.

*
Εις τούς κινηματογραφικούς κύκλους, 

δπως πάντοτε έτσι καί τώρα, διαδίδον
ται πολλά καί διάφορα τερατώδη! περί 
νέων κινηματογράφων καί νέων ένοικι- 
αστών καί δέν.... συμμαζεύεται.

Ούτω διαδίδεται δτι τό «Σαλόν Ίν
τεάλ» ένοικιάζεται είς τόν κ. Γ. Κοσ- 
μίδην, ένφ οί κατέχοντες αύτό, ούτε ι
δέαν έχουν τοΰ πράγματος.

’Επίσης δτι, τό νέον κινηματοθέα- 
τρον τοΰ Μετοχικού Ταμείου Στρατοΰ, 
θά ένοικιασθή ύπό τής εταιρίας V F.A. 
τοΰ Βερολίνου. Οΰδέν έπίσης τούτου 
ψευδέστερον.

Τό μόνον αληθές, δσον άφορά τήν έ-

νοικίασιν ποΰ νέου θεάτρου τοΰ Μετο
χικού; είναι δτιέλλην έξ Αμερικής τοΰ 
οποίου τό όνομα δέν έξηκριβώθη είσέ- 
τι, άλλ’ ίσως νά είναι ό κ. Πανταζής, 
υπέβαλε διά τής έν Ούασιγκτώνι έλλη- 
νικής πρεσβείας, προτάσεις ένοικιάσε- 
ως άντί τοΰ ποσοΰ τών 2.750-000 δρχ. 
έτησίως· Αί προτάσεις αΰται, αί δποϊ- 
αι έτέθησαν ήδη ύπ’ δψιν τής 'Υπηρε
σίας τοΰ Μετοχικού Ταμείου εύρίσκον- 
ται ύπό μελέτην.

Έν τφ μεταξύ καταβ λλονται μεγά- 
λαι προσπάθειαι δπως τό νέον κινημα- 
τοθέατρον είναι έτοιμον κατά τήν προ
σεχή χειμερινήν περίοδον, πράγμα πο
λύ πιθανόν.

Βέβαιον έπίσης είναι δτι τό κινημα- 
τοθέατρον «Κοτοπούλη», τοΰ οποίου 
άπεχώρησε τελείως δ κ. Κοσμίδης, έ- 
νοικιάσθη διά μίαν τριετίαν ύπό τοΰ 
κ. Άντ. Ζερβού τής εταιρίας «Μαυρο- 
δημάκης καί Σια» είς δέ τά μηχανή
ματα Ου’στερν κ.λ.π. καθίσταται συνε
ταίρος τοΰ κ. Χέλμη.

Διά τό νέον κινηματοθέατρον διά τό 
όποιον ώς έγράψαμεν καί ήμεϊς θά ά- 
νεγείρετο ύπό τής Φιλευκπαιδευτικής 
Εταιρίας ένιός τοΰ περιβόλου τοΰ Αρ
σάκειου διά λογαριασμόν τών άδελφών 
Σαντίκου καί Σια, δέν γίνεται ούδείς 
λόγος πλέον. Ώς φαίνεται, θά παρου
σιάζονται εμπόδια είς τήν έξεόρεσιν 
καταλλήλων είσόδωνδιά τήν δημιουργί
αν τών όποιων πρέπει νά θυσιασθοΰν 
δρισμένα καταστήματα τής δδοΰ Στα
δίου. Πάντως καί άν άποφασισθή ήδη 
ή άνέγερσίς του, δέν θά είναι δυνα
τόν νά έτοιμασθή πρό τοΰ 1933.

Διαδίδεται έπίσης, χωρίς νά έξακρι- 
βωθή άκόμη δτι, τό θέατρον «Μον- 
τιάλ» θά λειτουργήση ώς κινηματογρά
φος κατά τήν προσεχή χειμερινήν πε
ρίοδον καί αύτό ύπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ κ. Κοσμίδη. * * *

Πλημμύρα γαλλικών ταινιών άναμέ- 
νεται, κατά τήνπροσεχή χειμερινήν πε
ρίοδον. Κατόπιν τής έπιτυχίας τών 
γαλλιστί δμιλουσών ταινιών κατά τήν 
παρ. χειμερινήν περίοδον, δλα τά άθη
ναϊκά γραφεία ταινιών άγωνίζονται νά 
άποκτήσουν τά περισσότερα γαλλικά 
φίλμ.

Τό γραφεΐον τής Μετρό Γκόλντουτν 
έκ τών τριάκοντα ταινιών πού θά θέ
ση είς κυκλοφορίαν κατά τήν προσεχή 
περίοδον 31-32, αί 22 θά είναι είς γαλ
λικήν γλώσαν, μέ γάλλους ήθοποιούς 
έκ τών διασημοτέρων, σκηνοθετιμένα 
δέ καί ύπό γάλλων σκηνοθετών.Τά άλ
λα θά είναι είς άγγλικήν γλώσσαν έκ 
τών όποιων δύο τής Γκρέττα Γκάρμπο, 
«"Αννα Κρίστι» καί «Ρομάντζο», τό 
«Άλληλού’Γα» κ. α.

Έπίσης ή «Συμβατική» θά φέρει τά 
φίλμ τής Οΰφα πλείστα τών οποίων 

! είς τήν γαλλικήν γλώσσαν ώς καί με-
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ρικά τής αυτής παραγωγής εις τήν γερ
μανικήν, άλλά έκ τών έκλεκτοτέρων, ό 
αριθμός τών οποίων θά φθάση περί
που τά είκοσι δύο.

Τό γραφεϊον τών αδελφών I. καί Χρ. 
Κουρουνιώτη, λέγεται δτι θά φέρει πε
ρί τάς 15 ταινίας γαλλικής ώς έπί τό 
πλεϊστον παραγωγής, μεταξύ τών οποί
ων ασφαλώς συγκαταλέγονται καί τά, 
«Δαβίδ Γκόλνιερ», «Τό έκατομμύριον» 
τοΰ Ρενέ Ζλαίρ, «Μαμζέλ Νιτούς», «’Α
δελφοί Καραμαζώφ», «Ό χορός τής 
"Οπεράς» μέ τόν Πέτροβιτς «Ή ύπό- 
θεσις Ντρέϋφους» εκ τής γνωστής δί
κης τοΰ λοχαγού Ντρέϋφους, «Άλ. 
Καπόνε» κ. α.

Γαλλιστίόμιλούσας ταινίας διαδίδεται 
καταλήλλως δτι θά φέρη καί ή Φόξ 
Φίλμ, άλλ’ άν αί πληροφορίαι μας εί
ναι άκριβεϊς θά πρόκειται περί ταινιών 
αΐτινες έκ τών υστέρων έμαθον... τήν 
γαλλικήν γλώσσαν. Δηλαδή θά πρόκει
ται περί ταινιών αΐτινες έπραγματοποι- 
ήθησαν είς τήν άμερικανικήν γλώσσαν 
μέ άμερικανούς καλλιτέχνας καί έκ 
τών υστέρων συγχρονισμένος εις γαλ
λικήν μέ άφανεϊς γάλλους. "Ενα είδος 
«Μυστηριώδους νήσου».

Μίαν έπίσης γαλλικήν καίσυγκεκριμ- 
μένως τό έργον Jean de la lune θά 
φέρη ώς διαδίδεται ό κ. Τσακίρης άπο- 
χωρήσας τελείως τής «’Ολύμπια Φίλμ» 
τοΰ κ. Δαδήρα.

Τό γραφεϊον τοΰ κ. Τηλ. Σπυρίδη 
πλήν τής ταινίας τοΰ Άμπέλ Γκάνς 
«τό τέλος τοΰ κόμου» τήν οποίαν ώς 
γνωστόν έξησφάλισε διά τήν 'Ελλάδα, 
θά φέρη έπίσης καί μερικάς άλλας γαλ
λικής παραγωγής.

Τό γαφεϊον τών κ. κ. Άμολοχίτη- 
Βουλγαρίδη είναι βέβαιον πλέον δτι έ
ξησφάλισε τάς παραγωγάς τών τελευ
ταίων έτών τής μεγάλης άμερικανικής 
έταιρίας «Παραμάουντ» μεταξύ τών ο
ποίων συγκαταλέγονται καί 22 γαλλικά 
φίλμ έκ τών οποίων τρία μέ τήν γέρμα- 
νίδα καλλιτέχνιδαΜαριλίνΝτίντριχ (Μα
ρόκο κ. α.), τρία μέ τόν Μωρίς Σεβα- 
λιέ, δύο Χάρολδ Λόϋδ κ. α. ’Εννοείται 
δτι εις τάς άνωτέρω παραγωγάς, συ- 
μπεριλαμβάνεται καί ή τελευταία πα
ραγωγή τής «Παραμάουντ» 1931 32.

Πλήν τής «Παραμάουντ» τό γρα
φεϊον τών κ. κ. Άμολοχίτη-Βουλγα- 
ρίδη είναι ένδεχόμενον νά άναλάβη 
καί έκμετάλλευσιν τών ταινιώνΓουώρ- 
νερ καί Φέρστ ύπό όρους διαφόρους 
τών προηγουμένων έτών.

Ή Σινέ Όριάν δυστυχώς, δέν είναι 
άκόμη γνωστόν ποια συγκεκριμμένως 
έργα έξησφάλισε καί τοϋτο διότι ή διεύ- 
θυνσις της δέν θέλει νά άνακοινώση τί
ποτε πρό τής άφίξεως έξ Ευρώπης τοΰ 
κ,· Άναστασιάδη. Πάντως αί πληροφο- 
ρίαι μας φέρουν καί τήν Σινέ Οριάν, 
ώς έξασφαλίσασαν πλέον τών 25 ταινιών 
γαλλσ-γερμανικής παραγωγής έκ τών 
έκλεκτοτέρων τής έφετεινής.

Τό γραφεϊον τών κ. κ. Συνοδινοΰ 
καί Παπαστόφα θά συνέχιση καί έφέ- 
τος τήν έκμετάλλευσιν τών ταινιών 
τής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ πλεϊσται 
τών οποίων έχουν έκδοθή εις τήν γερ

μανικήν καί γαλλικήν.
Πάντως ή έκλογή τών έργων θά έ- 

ξαρτηθή έκ τής έπισκέψεως τοΰ κ. Πα
παστόφα είς τό Λονδϊνον ή οποία θά 
πραγματοποιηθώ τόν προσεχή Αύγου
στον.

Μέχρι σήμερον, μόνον αί άνωτέρω 
πληροφορίαι δύνανται νά θεωρούνται 
ώς θετικαί.Πάντως είς τό προσεχές θά 
δημοσιευθοΰν περισσότεροι πληροφο- 
ρίαι καί ίσως καί πλεΐστα ονόματα τών 
νέων ταινιών.

Πρό ημερών έδημοσιεύθη είς τάς ά- 
θηναϊκάς εφημερίδας ή εϊδησις δτι με
ταξύ έλλήνων έπιχειρηματιών διεξά
γονται συνεννοήσεις διά τήν ΐδρυσιν 
μεγάλης κινηματογραφιΛής έταιρίας 
πρός παραγωγήν καθαρώς έλληνικών 
ταινιών, μέ κεφάλαια 25 εκατομμυρίων 
περίπου δραχμών διά τήν ΐδρυσιν έρ- 
γαστηρίων καί πραγματοποίησιν έργων 
άρχαίων έλλήνών συγγραφέων καί δτι 
θά ζητηθή άπό τήν Κυβέρνησιν ή μεί- 
ωσις τοΰ δασμοΰ τών πρώτων υλών 
πρός παρασκευήν ταινιών καθιος καί 
τοΰ φόρου τών δημοσίων θεαμάτων.

Ή άνωτέρω πληροφορία ένεθουσία· 
σε, ώς ήτο φυσικόν πάντας τούς πραγ
ματικούς φίλους τοΰ Κινηματογράφου, 
ιδιαιτέρως δέ τόν «Κινηματογραφικόν 
’Αστέρα» τοΰ οποίου τό δνειρον ήτο 
μία τοιαύτη σοβαρά πραγματοποίησις.

Δυστυχώς δμως, ή άνωτέρω είδησις 
δέν φαίνεται νά είναι άληθής, άλλά 
μάλλον νά έτέθη είς κυκλοφορίαν ύπό 
ένδιαφερομένων διά λόγους σκοπιμό 
τητος· Πάντως ό «Κιν. Άστήρ», θά 
είναι ευτυχής νά ϊδη πραγματοποιου- 
μένην μίαν τόσον σοβαράν παραγωγι
κήν έπιχείρησιν, ύ,τόσχεται δέ νά πα- 
ράσχη τήν άμέριστον ύποστήριξίν του 
διά τήν πρόοδον τής έλλην. βιομηχα ■ 
νιας τοΰ Κινηματογράφου.

’Ασχέτως πρός τήν άνωτέρω κυκλο- 
φορήσασαν διά τών έφημερίδων είδησιν 
ό «Κιν. Άστήρ» είναι είς θέσιν νά 
γνωρίζει δτι διεξάγονται σοβαραί συ
ζητήσεις μεταξύ τοΰ κ. Δαδήρα καί 
άλλων έλλήνων κεφαλαιούχων εξ Α
μερικής, διά τήν ΐδρυσιν μιας μεγάλης 
παραγωγικής εταιρείας κιν. ταινιών έν 
Άθήναις, μέ κεφάλαια 150-00.) δολ. 
καί δτι αί διαπραγματεύσεις αΰται εύ- 
ρίσκονται εις τόσον εύχάριστον σημεϊον 
ώστε νά ύπάρχει ελπίς 60 ο]ο διά τήν 
πραγματοποίησιν της.

Πάντως δ «Κινημ. Άστήρ» θά πα- 
ρακολοϋθήση μετ’ Ενδιαφέροντος τήν 
έξέλιξιν τών διαπραγματεύσεων καί θά 
άναγγείλη έν καιρφ τ’ άποτελέσματα.

» ♦
Μεθ’ ύπερηφανείας ό «Κινημ. Ά" 

στήρ» αναγγέλλει μίαν άρκετά ένδια- 
φέρουσαν τούς κινηματογραφικούς κύ
κλους είδησιν.

Ή έν Άθήναις εταιρία «Χέπ, Νο- 
βάκ καί Σία», ή οποία παρήγαγε μέ
χρι σήμερον τά ήχητικά μηχανήματα 
«Κινοτόν« συστήματοςμόνον« βίταφον», 
καί συγκεκριμμένως ό έκ τών εταίρων 
αυτής κ. Μαυρίκιος Νοβάκ, κατόπιν 
μακρών μελετών καί πειραμάτων, έπέ- 

τυχε τήν πραγματοποίησιν ενός τελεί ο- 
τάιου μηχανήματος «Μούβιτον» τό ό
ποιον, τοποθετηθέν είς τάς ήχητικάς 
εγκαταστάσεις τοΰ έν Κηφισσιρ κινη
ματογράφου «Μπομπονιέρα» άπέδωσε 
κατά τάς γενικάς δοκιμάς, καθ’ άς παι 
ρευρέθη καί άντιπρόσωπος ήμών, θαυ
μάσια άποτελέσματα.

Ό «Κινημ. Άστήρ» θεωρεί ύποχρέ- 
ωσίν του νά έκφράση τά είλικρινεϊ 
του συγχαρητήρια πρός τήν άνωτέρω 
εταιρίαν καί ιδιαιτέρως πρός τόν με- 
τριόφρονα έφευρέτην κ. Μ. Νοβάκ τοΰ 
δποίου ή ύπέροχος αύτή έργασία θά 
συμπλήρωσή άσφαλώς τό παρουσιαζό- 
μενον κενόν είς τάς ήχητικάς έγκατα- 
στάσεις, τάς διά λόγους οικονομικούς 
στερουμένας εύρωπαϊκών μούβιτον.

Ο ΑΡΓΟΣ

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σαλαμΐς. Προεβλήθησαν «Ό άγγε
λος τοΰ δρόμου», «Μεθυσμένοι στό 
Παρίσι» καί «Ζουάνα» ύπό τόν τίτλον 
«Μιά γυναίκα στό μέτωπο»·

Καστέλλα. "Εναρξις Παρασκευή 
27-6-31 μέ τό έργον «Γυναίκα καί νευ- 
ρόσπαστο».

Κίγκ-Ζώρζ. Προεβλήθησαν τά·Φιλώ 
τό χέρι σας μαντάμ» μέ τραγοΰδι, 
«Μανωλέσκου» καί «Χορεύτρια τών 
θεών».

Λ. Πύργος. Προεβλήθησαν «Μεθυ
σμένοι στό Παρίσι», «Σαμπάνια», καί 
«Κατάδικος».

Σαλαμις (παραθαλάσσιος). "Εναρξις 
Δευτέρα 29-6 31 μέ τό «Όταν οί άν- 
δρες άγαποΰν».

Ζάππειον. Προεβλήθησαν «Ή γή 
τοϋ διαβόλου», «Νύκτες καταιγίδας», 
«Πώς παντρεύθηκε δ Γιάννης»,«Γκώσ- 
σο».

Χαρίλαος. ("Εναντι Πανεπιστημίου). 
Προεβλήθησαν: «Μάσκες τοΰ Σατανά» 
«Κοζάκοι τοΰ Ντόν», «Ωραία Άπάχισ- 
σα», «Λευκός γάμος».

Καραβάν. Προεβλήθησαν «Ζουάνα» 
«Χοΰλα» ύπό τόν τίτλον «Τρομερά έκ- 
δίκησις» καί «Μεθυσμένοι στό Παρίσι».

Κίνημα Χαριλάου.(Συνοικισμό; Χα
ριλάου). "Ε/αρξις Πέμπτη 25-6-31 μέ 
τό έργον «Μέγας τυχοδιώκτης».

Αίγλη. Προεβλήθησαν «Ματωμένο 
τριαντάφυλλο» καί ή έλληνική ταινία 
«Μπόρα».

’Αχίλλειον. Προεβλήθησαν «Κοέν 
Κέλλυ καί Σια» καί «"Οταν κανείς ά- 
γαπά» μέ τήν Πόλα Νέγκρι.

Τερφι&έα. "Εναρξις Κυριακή 21-6-31 
μέ τό έργον < Όταν κανείς άγαπά». 
"Ηδη άργεϊ λόγω άπαγορεύσεως τής 
άστυνομίας διότι δέν έχουν άδειαν 
λειτουργίας.

"Εσπερος. Προεβλήθησαν «Ή γυ
ναίκα καί τό νευρόσπαστο», «Σταυρός 
καί μάουζερ» καί «Θαλασσοπόρος». 
"Ηδη άργεϊ λόγφ διαφωνίας τών διευ
θυντών τοΰ κινηματογράφου.

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν «Ό έρως

Βόσπορος. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Ιωάννα Μερεντίθ», «Καρτιέ Λατέν, 
μέ έπιτυχίαν καί «Ό ύπασπιστής τής 
βασιλίσσης» ύπεραρέσαν.

Άλάμπρα Προεβλήθησαν μέ άρκε- 
τήν έπιτυχίαν τά έργα «Τί αναποδιά» 
καί «Ή τιμή τού ναύτη».

Σητείας. Προεβλήθησαν έπιτυχώς 
ή φάρσα «Τί άναποδιά» καί «Ή χρυσή 
πεταλούδα». Παρατηρητής
ΧΙΟΣ

’Αστήρ. (χειμερινός). Διέκοψε λόγφ 
τού θέρους.

Άστήρ. (θερινός). Προεβλήθησαν 
«Τά μαραμένα κρίνα», «Θεία δίκη», 
«Τό ραγισμένο βιολί» καί «Σάν ή καρ 
διά χτυπφ» τό τελευταϊον άνεπιτυχώς.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

Σπλέντιτ. (Όμιλών βίταφον). Κατά 
τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλή
θησαν «Γοητεία γυναικός» ταινία ή- 
χητική μέ τόν Ντούγκλας Φαίρμπαγκς 
(υιόν), «Άεροιιαχίαι Δυτικού Μετώ
που» ομιλούσα 100]οο μέ τόν ίδιον καί 
τόν Μπάρτελμες μέ κοσμοσσυροήν καί 
«’Έρως καί Διάβολος» μέ σχετικήν έ
πιτυχίαν, διάφορα σόρτς καί μίκυ-μά- 
ους. Τιμαί εισιτηρίων δρ. 12,50 καί 20.

Απόλλων (βωβός). Μετά τήν ά.το- 
τυχή προβολήν τού έργου «Κίτρινο δι
αβατήριο» έκλεισε τάς πύλας του ελ
λείψει θεατών, έγκαταστήσας τήν θαυ- 
μασίαν ορχήστραν του, είς τό καφενεϊ- 
ον τοΰ ίδιου έπιχειρηματίου κ. Δ. Πα- 
παντωνάτου.

Πρέπει νά τονισθή άπό τών στηλών 
τοΰ «Κινημ. Άστέρος» τοΰ μόνου 'Ελ
ληνικού περιοδικού, τοΰ ύπερασπίζον- 
τος τόσον σθεναρώς τά συμφέροντα 
τής κινηματογραφίας, δτι, τόσον ή βα 
ρεία φορολογία, δσον καί τό νομοσχέ- 
διον περί άνηλίκων καί αί μεγάλαι α
ξιώσεις τών γραφείων ένοικιάσεως ται
νιών, έτσάκισαν ούτως είπεϊν τήν κι
νηματογραφίαν, έξ ής τό Κράτος τόσα 
καί τόσα καθημερινώς πορίζεται.

Βουτσινάς
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Εύστρατιάδη. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Δύναμις τοΰ πειρασμού», «Δεϊπνον 
δυσεκατομμυριούχου», «Φτωχόκοσμος», 
«Τά παιδιά τοΰ σκότους» είς δύο έπο- 
χάς καί τά ξαναπροβληθέντα «Σεΐχης» 
«Πριγκήπισσα Νάντια», «Τραγική έκδί- 
κησις», «Ό άσσος τώνίππέων», «'Υπό 
καταδίωξη·» καί μίκυ-μάους.

Αύρα. Προεβλήθησαν έργα έκ τοΰ 
προγράμμαΓος τοΰ άνωτέρω κινηματο
γράφου καί ή ταινία τοϋ άντιφυματι 
κοϋ άγώνος.

Οϋφα Πάλας. Προεβλήθησαν τά έρ
γα «Τρελλός τραγουδιστής» μέ άφάν- 
ταστον έπιτυχίαν, «Ή ωραία τής Βαλ
τιμόρης», «Περιπέτεια σενορίτας», καί 
«Ό ουρανός τής δόξης» μέ μεγάλην έ
πιτυχίαν.

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά, «Φαν- 
φάν λά τυλίπ» είς πέντε έποχάς, «Κα- 
τάπτωσις», «Ιστορία ένός πειρατοΰ» 

■ καί «Ό κυκλών τοΰ Τεξάς»·
1 Πάνθεον (Μώλου θερινός)· Έπιχεί-

τής ’Ιωάννας Νέϋ»,«Φάουστ»,«Μπόρα» 
καί «Μυστικός ταχυδρόμος».

Αττικόν. Προεβλήθησαν: «'Η έξε- 
ρεύνησις τοΰ Βορείου Πόλου», «Άν
θρωπος μέ τά διαμαντικά», «Θωρακι
σμένο υπόγειο», «Βαρκάρης τοΰ Βόλ
γα», «Κινηματογραφιστής , «Πειρατής 
τοΰ Ποταμού», «Ματωμένο τριαντά
φυλλο καί συνέχεια καί τέλος τού 
«Ταρζάν δ τίγρις».

Πάνθεον. «Προεβλήθησαν «Συμμο
ρία τών 100», «Άγρυπνος φρουρός», 
«Μάσκες τού σατανά», «Κίνδυνος τής 
φωιιάς», «Γιασμίνα», «Σταυρός καί 
μάουζερ», «’Εναέριος άπαγωγή», «Α
τρόμητος καβαλλάρης», «Νύχτες πριγ- 
κήπων».

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα: 
«Βόλγα-Βόλγα», «Τίγρις», «Πυροσβέ
στης».

Μοντέρν. Προεβλήθησαν: «Στό χεί
λος τής άβύσσου», «Σουλτάνα τής ά- 
γάπης». «Τίγρις», «Ιππότης τής έρή- 
μου», «Δόν Κάρλος, «'Ιπτάμενος καβα
λάρης», «Άντρον ληστών», «Τρεις 
γελωτοποιοί».

Φοϊνιξ. Προεβλήθησαν: «Λευκός 
Σεΐχης», «Δράμα τοΰ Μαγερλίκ», «Μόν- 
τε-Χρήστος».

’Εθνικόν. "Εναρξις έντός τής εβδο
μάδας είς τήν χειμερινήν σάλαν ύπό 
τήν διεύθυνσιν τών κ. κ. Άλλαλούφ 
καί Σία. Σινεφίλ
ΞΑΝΟΗ

Μέγας (δμιλών). Προεβλήθησαν «Τό 
ξύπνημα», «Τό λάβαρον τοΰ 21», «Τό 
ματωμένο ποτάμι» καί «Παληκάρισάν 
χρυσάφι».

Πάνθεον. Άργεϊ λόγφ τοΰ καιροΰ.
‘Ωραία Θέα (θερινός). Προεβλήθη

σαν τά φίλμ «Τό θΰμα», «Κάποιος νέ
ος», «Μυστηριώδης κυρία», «'Η δε
σποινίς σύζυγός μου» καί ή κωμωδία 
«'Η έφεύρεσις». Καζαντζής

f Πλαετϊα Φρουρίου. Προεβλήθησαν 
τά φιλμ «Τό ένδοξον μάτς», «'Η έρυ- 
θρά πόλις», «Καρδιές στήν έξορία·, 
«Φλόγες θανάτου·. «Ό βασιλεύς τοΰ 
ιπποδρομίου»,«’Ερωτική φλόγα»,«Τρο- 
πικές νύχτες» καί «Τρελλός τραγουδι
στής»·

Πλατεία‘Ολυμπίων. 'Υπό τήν δι
εύθυνση· τοΰ κ. Τζεζαϊρλίδη έκαμε έ- 
ναρξιν μέ τό έργον «Λευκαΐ σκιαί». 
Έπίσης προεβλήθη τό έργον «Μιά νύ
χτα στή Σιγκαπούρη». Agnes
ΧΑΛΚΙΣ

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Στέλλα Βιολάντη», «Δυό καρδιές σ’ 
ένα βάλς» καί «Τό ξύπνημα».

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν «Οί κα- 
τακτηκταί τών πάγων» καί Μίκυ-μάους.

ΛΓπούφαΖο. Διάφορα έπεισοδιακά.
‘ Ακροθαλασσίτης

ΗΡΛΚΛΕΌΝ
Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα 

«Φτωχός σπουδαστής», «Τό σκάνδα- 
λον τοΰ Βάδεν-Βάδεν», «Ό κύριος τοΰ 
θανάτου» καί «Τό ξύπνημα». 

ρησις Χατζοπούλου. Προεβλήθησαν τά 
φίλμ «Μία τρέλλα», «Όγδοη γυναίκα» 
καί «Γιά μιά γυναίκα». Είσοδος δρ.
2.5(). Σταμ. Παπ.
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Δόν Ζουάν καί Φάουστ», «Ή άτιμα- 
σμένη», «Αίμα τσιγγάνων» καί «Έκ- 
δίκησις ένός παρία» δλα μέ έπιτυχίαν.
ΠΑΤΡΑΙ

Ή έφετεινή μας θερινή κινηματο- 
γρ ιφική κίνησις προβλέπεται μοναδική. 
"Ηδη έκτος τοΰ λειτουργοΰντος ώς ό
μιλοΰντος κινηματογράφου «Άλάμπρα» 
τό Σ ίββαιον27 ’Ιουνίου έκαμεν πανη
γυρικήν τήν έναρζίν του τό νέον πολυ
τελές παρά τά 'Υψηλά Αλώνια κινη 
ματοθέατρον «Ούφα-Πάλας» μέ μηχά- 
νηιια όμιλοΰντος συσιήμα·ος «Κλάγκ».

Ή πρεμιέρα του, τήν οποίαν έιίμη- 
σεν ή έκλεκτοτέρα μερίς τής Πατραϊ- 
κή: κοινωνίας, έγένετο μέ τό φίλμ 
«’Ερωτικό Βάλς·άφήκε δέ τάς καλλίτε
ρα; τών έντυτώσεων. 'Η κοινωνία μας 
εΰρέθη πρό ένός ιιοναδικοΰ όμολογου- 
μένως διά τήν πόλιν μας κινηματοθεά
τρου, διά τοΰ άγαπητού δέ «Κινηματο
γραφικού Άστέρος» άπευθύνει είς τόν 
συμπαθέστατον συμπολίτην Ιδιοκτήτην 
καί διευθυντήν τού ώς άνω κινηματο
γράφου κ- Σωτήριον Πετρόπουλον, συγ 
χαρητήρια μαζύ μέ τάς θερμοτέρας 
εύχάς διά τήν εύνενή του αύτή χειρο-· 
νομίαν. Ό ώς άνω κινηματογράφος 
κατ ί τήν θερινήν περίοδον ύπόσχεται 
ν 1 παρουσιάση τά έκλεκτότερα φίλμ.

’Εκτός τού «Ούφα» καί τρίτος σμι
λών κινηγατογράφος θά κάμη έναρξιν 
έντός τοΰ πρώτου ΙΟημέρου τοΰ ’Ιου
λίου. Πρόκειται γιά τό «Ζενίθ» τό ό
ποιον τελείως άνακαινιζόμενον καί μέ 
έγκατάστασιν τού τελειοτάτου μηχανή
ματος όμιλοΰντος, συστήματος «Ούέ
στερν Έλεκτρ’κ» θά μάς παρουσιασθή 
ώς κινηματογράφος έφάμιλλος τών 
τής πρωτευούσης μέ πλουσιώτατον 
πρόγραμμα τών καλλιτέρων όμιλουσών 
καί ήχητικών ταινιών.

Έντός τοΰ ’Ιουλίου έπίσης κάμνει 
έναρξιν καί πέμπτος κινηματογράφος 
είς τήν θέσιν «Πάρκον αγίου Άνδρέου» 
άλλά ώς βωβό:.

"Ηδη τό λήϊαν Ιόθήμερον μάς πα
ρουσίασαν τά κάτωθι φίλμ :

Άλάμπρα. «Δάφνις καί Χλόη» μέ 
έπιτυχίαν, «Κρασί -Γυναϊκα-Γλένη», 
«Μυστηριώδες ταχυδρομεϊον», «Οί Μα
ροκινοί έρωτες», «'Η νόμιμος άμυνα» 
καί «Έρωτες καλλιτέχνιδος». Προσε
χώς «Λησμονημένα πρόσωπα».

Οϋφα Πάλας. «Ερωτικόν βάλς» μέ 
τήν Λίλιαν Χάρβεϋ καί τόν Βίλλυ 
Φρίτς. Προσεχώς «Χάϊ-Τάγκ» μέ τήν 
"Αννα Μαίη-Βόγκ. Γαλλική έκδοσις.

Πάνϋ·εον (Ταράτσα). «Χαμένοι θη
σαυροί» καί Τόμ Μίξ.

Ζενίθ·. "Εναρξις έντός τοΰ πρώτου 
ΙΟημέρου τοϋ ’Ιουλίου.

Πάρκον Αγίου Άνδρέου. "Εναρξις 
προσεχώς. Άνδριόπουλος
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ΛΕΣΒΟΣ

συστήματος "L,
; «ί ταινιαι «Νεοσύλλεκτοι», «Νιτσεβό» 
; καί «Δικηγορίνα».

Γέροι

’Επίσης σέ ώραιοτάτην θέσιν οί αδελ
φοί Βελισσαρίου φιλοπρόοδοι έπιχει- 
ρηματίαι τής άνωτέρω κωμοπόλεως 
ίδρυσαν υπαίθριον κινηματογράφον 
έγκαταστήσαντες μηχανήματα προβο 
λής Γαλλικά Γκωμόν. Προεβλήθησαν 
αί αύταί ταινιαι αί προβληθεϊσαι έν 
Άγιάσσφ.
ΜιΤΥΛΗΝΗ

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Μπόρα» 
«Ό σωματοφύλαξ τής κυρίας» καί 
«Ταξεΐδι στή Σελήνη».
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΜ

Θέσπις. ΙΙροεβλήθησαν τά έργα «Ά- 
πηγορευμένοι καρποί», «Βόλγα Βόλγα», 
«Μυστηριώδης φωνή», «Λευκός διάβο
λος», «’Ονειρώδες βάλς», «Βέρα Μιρ- 
τσέβα» καί «'Ο γορίλλας».

ΚΑΛΑΜΑΙ
Ζέφυρος. Προεβλήθησαν τά φίλμ: 

«Ζήτω ό έρως», «Δόκτωρ Σαϊφερ» καί 
«Αοΰπιγκ δή λούπ».

Τριανόν. Προεβλήθησαν αί ταινιαι 
«Σιδηροΰν προσωπεΐον», «Τό μίσος», 
«'Η μεγάλη πόλις» καί «Ντολορές».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα: 
«Ούδέν νεώτερον άπό τό Μέτωπον», 
«Ραψιοδία έρωτος» μέ τόλ' Νοβάρρο 
καί «Δυνατά χέρια» ήχητική μέ τόν 
Μάϋναρ, άπαντα μέ μικράν έπιτυχίαν.

Σωφρονιάδη;
ΑΜΦΙΣΣΑΠΡΕΒΕΖΑ

’Απόλλων. Μέ μεγάλην έπιτυχίαν
προεβλήθησαν τά έκλεκτά έργα «Τό । παραστάσεις του, μη υπάρχοντάς κα- 
κορίτσι τών πέντε», «Ή Βιέννη πού ταλλήλου χώρου διά θερινόν τοιοΰτον 
χορεύει», Ή θαλασσινή», «Αί δέκα ■ θά έπαναλάβη δέτάς εργασίας του τήν 
μοντέρναι έντολαί», «Ή κόλασις τοΰ 
έρωτος», «Ό κύριος ’Αλμπέρ, «Τρα
γικός έρως», «Κακόμοιρε Γιάννη», «Ό 
άνθρωπος μέ τήν Ισπανό», 'Η γυναί
κα τοΰ δρόμου» καί >Όταν ή σάρξ υ
ποκύπτει».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα: 
«'Ο πόνος», «Τό ναυάγιον» εις δύο έ- 
ποχάς, «Φανφάν λά Τυλίπ» είς τέσσα- 
ρας έποχάς, «'Υπό καταδίωξιν» μέ τόν 
ΤόμΜίξ,«'Η κατάπτωσις», «'Ο κυκλιυν 
τοΰ Τεξάς», «'Ιστορία ενός πειρατοΰ», 
«Σάν άστραπή» καί «Γιά τήν ελευθε
ρία». Σμπόνιας
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Πανελλήνιον. (χειμερός)' Διέκοψε τάς 
παραστάσεις του, μή ύπάρχοντος κα-

; Παρφμυθέλλη. Έγκατάστασις μηχανη- , χος», «Τραγική στιγμή», «Ή Άφρο-
Δέν δυνάμεθα μέ λίγα λόγια νά ίι“Ιω,ν προβολής πλήρης Γερμανικού δίτη τής Μονμάρτρης» καί «Γυναίκα 

διεκτραγωδήσωμεντήνάπελπιστικήν θέ- ) σ^στ-ημ,α,τος Ερνεμαν. Προεβλήθησαν έναντίον γυναικος». 
σιν των κινηματ. επιχειρήσεων τής ι 
πόλεώς μας. "Ολη έξαιρετικώς ή Μυ- ί 
τιλήνη μαστίζεται περισσότερον άπό 
κάθε άλλη έπαρχία, ύπό τής κρίσεως 
καί συγκεκριμμένως άναφέρω τήν έπι- 
χείρησιν τοΰ κινημ. «Λεσβιακόν» ήτις 
άσφαλώς θά κατέρρεεν τελείως αν έ- 
ξηκολούθη καί κατά τήν θερινήν πε
ρίοδον. "Ηδη ή έξακολούθησις τής 
έπιχειρήσεως τοΰ κινηματογράφου 
«Πάνθεον» καθίσταται προοβληματική 
μέ δημιουργουμένην καθημερινώς ζη
μίαν. Θά ήτο μία παράληψις άν δέν 
άναφέρω τάς εύγενεΐς προσπάθειας 
τών ιθυνόντων τοϋ κινημ. «Πάνθεον» 
οϊτινες μή φειδόμενοι κόπων καί δα
πανών έδημιούργησαν άρτιώτατον υ
παίθριον κινηματογράφον.

"Αν καί παρουσιάζουν ταινίας άνε- 
γνωρισμένης άξίας, έν τούτοις δέν δύ- 
νανται μέ τόν μικρόν άριθμόν θεατών 
νά άνταποκριθώσι στά έξοδά των καί 
φοβούμεθα, καθώς διαδίδεται άλλω
στε, μή άναγκασθώσιν καί σταματή
σουν τήν έπιχείρησίν των. Εύχόμεθα 
νή μή πραγματοποιηθή ή σκέψις των 
αύτη, ελπίζοντας δτι θά δοθή μία ι
διαίτερη μέριμνα ύπό τών γραφείων 
ταινιών τά μόνα δυνάμενα νά τακτο- 
ποιήσωσι τήν θλιβεράν θέσιν τών έ- 
παρχιακών κινημ. επιχειρήσεων.

Έπίσης τή πρωτοβουλία τών ιθυ
νόντων τής έτιχ. τοΰ «Πανθέου» έδό- 
θη καί μία ώδησις στήν θεαματικήν 
κίνησιν μερικών χωρίων τής Λέσβου. 
Έξυπηρετοΰντες τά συμφέροντα τών 
Γραφείων ’Αθηνών ίδρυσαν έν μικρόν 
Πρακτορεϊον τροφοδοτούν ταινίας σιω
πηλός,παιχθείσας πρό καιρού ένταΰθα, 
εις τά χωρία άτινα έκαμον έγκατάστα- 
σιν κινηματογράφου, άποβλέποντες κυ
ρίως στήν έξύψωσιν καί άναζωογόνησιν 
τοϋ ένδιαφέροντος τοΰ κοινοΰ πρός 
τήν οθόνην. Καί ούτω τά χωρία άτινα 
έχουσιν κινηματογράφον είναι: 
Πλωμάριον

προσεχή χειμερινήν περίοδον.

ΑΛΕΞΙΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ
Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «'Ο 

κλέφτης», «Ύπό τό βάρος τοΰ παρελ
θόντος» καί έκλεισε λόγφ τού θέρους.

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν ·Ή 
κόρη τοΰ Σεΐχη», «Τρελλή Λόλα», 
«Καπετάν Ρασκάς», «Μυστηριώδης 
γάμος» καί «Όταν κανείς άγαπά».
ΒΑΘΥ (Σάιιου)

’Απόλλων. Προεβλήθη μέ μετρίαν 
έπιτυχίαν «Τό κορίτσι τής παρέας» καί 
διέκοψε τάς προβολάς τοΰ λόγω τοΰ 
θέρους.

Φάληρον (&ερινός). Μέ οΐκτράν α
ποτυχίαν «Ό Μάγος τής ’Αθήνας» καί 
έπιτυχώς «Ό πόνος μιάς μητρός».

Πούλμαν

Πάν&εον. Προεβλήθησαν κατά σει
ράν τά έργα «Τό δακτυλίδι τής Αύτο- 
κρατείρας», «Αίνιγμα μιάς νυκτός», 
«Γυναίκες τής ’Οθόνης», «’Ανθρώπινα 
ράκη· καί «Σενόρ ’Αμερικανό».

Γρυπάρης
Μή εύρεθέντος καταλλήλου χώρου 

πρός δημιουργίαν υπαιθρίου κινημα
τογράφου προβλέπεται δτι δέν θά 
λειτουργήση κατά τήν τρέχουσαν θε
ρινήν περίοδον.
Μόλυβος

ΒΟΛΟΣ

"Ηρχισαν σχετικαί επιδιορθώσεις 
καί μεταρρυθμίσειςσέ έκλεγέντα κατάλ
ληλον χώρον έλπίζεται δέ δτι θά δυ- 
νηθή ή κωμόπολις αΰτη ν’ άποκτήση 
υπαίθριον κινηματογράφον έντός ολί
γου.
Πολυχνΐτος

Έξωραΐστική. Προεβλήθησαν μέ ο
πωσδήποτε καλήν έπιτυχίαν «Τό μάτς 
τής δόξης», «Ό λευκός γάμος», «'Ο 
τραγουδιστής τής Τζάζ» καί «Νό, νό 
Νανέτ».

Κύματα. Διάφορα έπεισοδιακά.
ΛΡΑΜΑ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Φέρου,εν είς γνώσιν τών Εν

διαφερομένων δτι ό κ. Δημ Τσα
κίρης άηεχώρησεν της ΟΛΥΜ
ΠΙΑ ΦΙΛΜ δριστικώς και ούδε- 
μίαν πλέον σχέσιν μετά τής ώς

Λίαν προσεχής έναρξις. Διευθυντής 
κ. ’Ιωάν. Καλλονάς. ’Εγκαταστάσεις 
μηχανημάτων προβολής Γαλλικαί Ε- 
toile.
Άνιάοσος

Ίδρύθη ωραιότατος υπαίθριος κινη
ματογράφος διευθυνόμενος ύπό τοΰ

Μύγας. Προεβλήθη τό έπεισοδιακόν μ'_. _n‘___ ... ’ '
«Ό αθλητισμός έν ’Αμερική». 1 , ,,

Παναρέτου, (όμιλών). «’Ισπανική ί επιχειρησεως εχει. 
ραψωδία», «Πές το μέ τραγούδια»,«Οί I Αί έργασίαι τής ΟΛΥΜΠΙΑ 
Κοζάκοι τοΰ Ντόν», «Μαμά Κολιμπρί» . Τ , , ,. , Q _ c ,
καί-Τό ξύπνημα». | ΦΙΛΜ έξακολου&ουν ως παντο

Πανόραμα. «Τρεις άτρόμητοι», «Τό Τε ήΛδ τήν Γενικήν Διεύ&υν- 
στοιχειωμένο καράβι»καί «Ή βασίλισ- _ , „ ,
σα τοΰ θάρρους». Καλογιάννης αιν του ιδιοκτήτου της κ. Hav. 
ΧΑΝΙΑ I Δαδήρα.

Δημ. Κήπου. «Ή τιμή τής κόρης» Διευ&ύνσεως
φιλοπροόδου έ πιχειρηματίου κ. Εύστρ.«Βαριετέ», «Μοδιστροΰλες», «Ό ένο- τής «’Ολύμπια Φιλμ»


