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ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟίΡΧΦΟΙ III ΟΕΑΤΡΟΗ
ΤΙ λέγει ό διάσημος ‘Αλβέρτος Μπάσερμαν

Ό μεγαλύτερος, κατά τήν ύμολογίαν δλων των 
θεατροφίλων, ηθοποιός τής σημερινής Γερμανίας 
’Αλβέρτος Μπάσσερμαν έπήγε και έ'μεινεν είς Βι
έννην δπως λάβη μέρος εις σειράν παραστα'σεων. Οί 
δημοσιογράφοι έ'σπευσαν αμέσως νά ζητήσουν τήν 
γνώμην του επί τοϋ μεγάλου προβλήματος, τό 
όποιον απασχολεί σήμερον δλους τούς άσχολουμέ-

σιν νά καταρρίψη τό έσχατον, έστω και λεπτότατον 
χώρισμα. Ή ηχητική είκών, παρά τήν πληρεστέραν 
τελειοποίησιντώνμηχανημάτων εΐνε,άδύνατοννά.προ- 
καλέση τόμαγικό,τόάφρισμένοέκεΐνο ρεϋμαπού συνε- 
νώνειτούς επί τής σκηνής, μέ τούς επί τής πλατείας 
ανθρώπους. Καμμία τεχνική ταχυδακτυλουργία δέν 
ήμπορεϊ νά παράσχη δ,τι εΐνε τό ουσιαστικόν καί

νους μέ τό θέατρον: τής καταστρεπτικής έπιδρά- 
σεως τοΰ όμιλοϋντος κινηματογράφου επί τοΰ ζων- 
τανοϋ θεάτρου. Ό Μπάσσερμαν. παρ’ δλα τά έβδο- 
μήκοντα χρόνια του. παραμένει πάντοτε κυρίαρχος 
τής σκηνής, έχει διως παίξει πρός τούτοις καί εις 
τόν βωβόν καί είς τόν όμιλοΰντα κινηματογράφον 
(είς τά έργα «Δράυφους» καί «Άλράουνε»). Δέν 
συγκαταλέγεται συνεπώς μεταξύ των καλλιτεχνών, 
οϊτινες μνησικακοΰν οπωσδήποτε κατά τής νέας 
έφευρέσεως. Καί ή αμερόληπτος γνώμη του εΐνε 
έξόχως διαφωτιστική.

★

Τό ζήτημα τοΰ όμιλοϋντος κινη ιατογράφου— 
εΐπεν ό Μάσσερμανν—τό έσκέφΟημεν πολύ ημείς 
οί ηθοποιοί, άπό τήν στιγμήν πού έφθασαν είς Ευ
ρώπην αί πρώται ήχητικαί ταινίαι, αί όποϊαι παρά 
τάς άρχικάς των άτελείας, πρέλεγον οπωσδήποτε 
το τέλος τής εποχής τοΰ βωβοΰ κινηματογράφου. Ή 
καταπληκτικώς ταχεία τελειοποίησις τών « Γώκις», 
μάς αναγκάζει τώρα δλους τούς ηθοποιούς νά λά- 
βωμεν ώρισμένην στάσιν απέναντι τών νέων αυτών 
συνθηκών, καί τοΰτο, διότι, δχι μόνον άπενεκρώθη 
πλέον σχεδόν ό βωβός κινηματογράφος, αλλά καί 
ακούονται πανταχόθεν προφητείας περί τής ορι
στικής ήττης τοΰ ζωντανού θεάτρου έν τφ συνα
γωνισμό» αύτοΰ πρός τάς ηχητικός ή όμιλούσας 
ταινίας.

τό κύριον γνώρισμα τής τέχνης: τήν άχναν τής 
ζωής!

Δέν νομίζω λοιπόν, δτι είναι κίνδυνος διά τό 
θέατρον ό συναγωνισμός τοΰ όμιλοϋντος κινηματο
γράφου, διότι τό κοινόν θ’ άναζητήση πάντοτε έπα- 
φήν πρός τόν ζωντανόν καλλιτέχνην. Βεβαίως, άπό 
καθαρώς επιχειρηματικής άπόψεως, ό συναγωνισμός 
αυτός φαίνεται έπικίνδυνος διά τό θέατρον. Δέν πρέ
πει έν τούτοις νά ύπερτιμώμεν τόν κίνδυνον αυτόν. 
'Ο ηχητικός κινηματογρ άφος έχει άκόμη σήμερον 
τήν γοητείαν τοΰ καινούργιου, τής τεχνικής «σαν- 
σασιόν». ’Αλλά μέ τόν καιρόν, καί μέ τήν συνήθειαν, 
ό πρώτος ένθουσιασμός θά καταπέση. Τό πλήθος, 
πού τώρα πλημμυρεϊ άπό περιέργειαν τάς κινηματο
γραφικός αίθούσας, θ’ άρχίση σιγά-σιγά νά άντιλαμ- 
βάνεται, δτι δέν ήμπορεϊ νά προτιμά μίαν ψευδή 
πραγματικότητα, δπου τά πρόσωπα έμφανίζονται μέ 
δύο διαστάσεις, άπό τό ζωντανόν θέατρον. Άπό 
τινοςδέάπόψ^ως τόθέατρον θάώφεληθήέκ τοΰ συνα
γωνισμού αύτοΰ, θά λάβη δηλαδή νέαν ώθησιν πρός 
άνωτέρας δημιουργίας,διότι οφείλει πλέον νά έχη ύπ’ 
δψει, δτι τό κοινόν, καί είς τά μικρότερα άστικά κέν
τρα, έσυνήθισε πλέον, χάρις είς τόν όμιλοΰντα κινη
ματογράφον, νά βλέπη πρώτης τάξεως καλλιτεχνικός 
προσπάθειας.

’Εξ άλλου φρονώ, δτι δ όμιλών κινηματογράφος 
έχει άνάγκην νά ύποστή κάτοιαν έξέλιξιν, δπως δυ- 

ΐνηθή νά ύπάρξη, ως είδος καλλιτεχνικόν, παραπλεύ-
ρως προς το θέατρον. Σήμερον παρουσιάζεται απλώς 
ώς άπομίμησις ή ώς άντίγραφον τοΰ θεάτρου, είναι 
δηλαδή κάτι δλιγώτερον άπό τό θέατρον! Σήμερον 
ό κινηματογράφος υποτιμά έπίσης καί τόν αληθινόν 
προορισμόν του, νά παρέχη τούτέστιν είς τό κοινόν

Άτομικώς έγώ δέν πιστεύω καθόλου, δτι εΐνε 
δυνατόν νά ήττηθή έτσι εύκολα ή πλέον άνθρωπίνη 
και ίσως ή πλέον άρχαία δλων τΰ»ν τεχνών. Δέν πι
στεύω δτι τό άντίγραφον δύναται νά ύπερισχύση 
τοΰ πριοτοτύπου. Δέν άρνοΰμαι βεβαίως, δτι τό άν- 
τιγραφον αύτό πλησιάζει ήδη πάρα πολύ πρός τό. ..... ... —, ----------- _____
πρωτότυπον. ’Αλλά καμμία τεχνική δέν εΐνε εις θέ-1 τό εμπόρευμα εκείνο, τήν διασκέδασιν εκείνην, πού
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δέν είναι δυνατόν νά καλλιεργη ένα θέατρον τοϋ 
λόγου, χωρίς νά ζημιωθή ή γενική καλλιτεχνική του 
ϋπόστασις. Νομίζω, δτι δ ηχητικός κινηματογράφος, 
θά ήμποροϋσε συνδυασμένος μέ είδησεογραφικόν ρε
πορτάζ, νά δημιουργήση ένα νέον εντελώς είδος ά- 
πολαϋσεως, αντί νά πολλαπλασιάζω, δπως κάμνει σή
μερον, τήν ύπεραφθονοϋσαν ρουτίναν τών έπιθεω 
ρήσεων καί τών δπερεττών Γενικώς δΰναται νά λε- 
χθη, δτι, παρ' δλας τάς γενομένας τεχνικάς τελειο
ποιήσεις, καί παρ’ δλας τάς εξαιρετικός καλλιτεχνικός 
προσπάθειας, τό μέλλον τοΰ ηχητικού κινηματογρά
φου είναι ακόμη σκοτεινόν. ’Ανάγκη νά άναμείνω- 
μεν πώς θά έξελιχθή κατά τά προσεχή έτη.

Οσον αφορφ είδικώς τό θέατρον, ακούω 
νά γίνεται λόγος πολύς περί «κρίσεως», τήν δ 
ποιαν διέρχεται τάχα, χωρίς όμως καί νά δίδω π'στιν 
πολλήν είς τοιούτου είδους φήμας. Έγώ τουλάχι
στον, άτομικώς, έχω διαπιστώσει, δτι τά καλά έργα 
παρά τήν ϋπαρξιν τοϋ δμιλοϋντος κινηματογράφου 
καί παρά τήν δήθεν κατάπτωσιν τοΰ αισθητικού 
γούστου, επιτυγχάνουν πάντοτε. Δέν είναι ακριβές ό
τι τό κοινόν αποφεύγει τά δράματα εκείνα, τά δποϊα 
δέν είναι διασκεδαστικά, αλλά τό υποχρεώνουν νά 
σκεφθή. Τουναντίον νομίζω, δτι πολλά θέατρά μας 
προεβησαν εις μεγάλας καί ουδόλως αναγκαίας ύπο 
χωρήσεις πρός τά δήθεν ελαφρά καί επιπόλαια γού
στα τοΰ μεγάλου κοινού.

Υποστηρίζεται, συνήθως, δτι μέγα μέρος τών 
σημερινών θαμώνων τών θεάτρων δέν είναι είς κα 
τάστοσιν νά έννοή τάς ποιητικός λεπτότητας τών σο
βαρών έργων. Αυτά λέγονται. Έγώ όμως δέν τά πι
στεύω. ’Άλλωστε, ή ατομική μου πείρα είναι αρκετή 
ώστε νά δύναμαι μετ' απολύτου ασφαλείας, Ά υπο
στηρίξω τό εναντίον: δτι δηλαδή τά σοβαρά, ποιητι
κά έργα τραβούν τό κοινόν είς τό θέατρον. Φυσικά, 
τό κοινόν προτιμά συνήθως τά δράματα εκείνα, τά 
ύποΐα πραγματεύονται προβλήματα τής εποχής μας, 
τά οποία εύρίσκονται σιμώτερα πρός τά σημερινά 
μας αισθήματα, τά δποϊα παρέχουν απαντήσεις είς 
ζητήματα ενδιαφέροντα τήν σύγχρονον ζωήν. Δέν 
είναι όμως απιθανον, ότι καί τά κλασσικά δράματα 
καί αί κλασσικοί κωμωδίαι υπήρξαν δταν έγράφησαν 
δπωσδήποτε επίκαιρα καί εΰρίσκοντο είς επαφήν μέ 
τάς σκέψεις καί μέ τά αισθήματα τής εποχής των.

Ή ανάγκη, ή δίψα τοΰ κοινού, νά βλέπη είς τό 
θέατρον ένα κάτοπτρον και προ παντός τού καιρού 
του, εξηγεί μεχρις ενός βαθμού, διατί τά παλαιό, με
γάλα αριστουργήματα τής ποιήσεως δέν έχουν πλέον 
■καί σήμερον, από πάσης άπόψεως τό παλαιόν θέλ- 
γητρόν των. Πρέπει δμως νά σκεφθώμεν δτι ή έπί- 
δρασις τών κλασσικών έργων έξαρτάται πάντοτε καί 
από τήν σκηνικήν καί υποκριτικήν των έμφάνισιν. 
"Οταν ή σκηνοθεσία είναι καλλιτεχνική, καί τούς ρό
λους τούς παίζουν σοβαροί καί αξιόλογοι ηθοποιοί, 
τότε οί κλασσικοί συγγραφείς «τραβούν» καί σήμε
ρον ακόμη τό κοινόν.

Τό «ζωντανό» θέατρον ζή πάντοτε παρά τήν 
ϋπαρξιν τοΰ δμιλοϋντος κινηματογράφου καί παρά 
τήν θρυλουμένην κατάπτωσιν τοΰ αισθητικού επι

πέδου τοϋ κοινού. "Αν παρ’ δλα ταΰτα ύφίσταται 
τυχόν σήμερον θεατρική κρίσις, αϋτη δέν πρέπει νά 
έξηγηθή ως δφειλομένη είς μείωσιν τοϋ καλλιτεχνι
κού ενδιαφέροντος τού κοινού, αλλά μάλλον νά θεω- 
ρηθή ως συνέπεια τής γενικής οικονομικής κρίσεως. 
Έκ τής οικονομικής αυτής κρίσεως εξηγείται καί ή 
επιτυχία τοΰ δμιλοϋντος κινηματογράφον, δ οποίος 
ώς μηχανικόν καί συνεπώς απεριόριστα έκμεταλλεύ- 
σιμον «άντίγραφον», προσφέρεται πολύ εύθηνό- 
τερα από ένα «πρωτότυπον θέατρον», δσον μέτρια 
καί αν θεωρηθούν τά έξοδά του.

Πρέπει δπωσδήποτε νά παραδεχθώμεν, δτι ή είς 
οικονομικούς λόγους δφειλομένη θριαμβευτική επι
βολή τοΰ δμιλοϋντος κινηματογράφου, εΐνε ασφαλώς 
κίνδυνος διά τό κακόν ή καί διά τό μέτριον ακόμη 
θέατρον. Τό <αλόν δμως θέατρον θά ζήση, δ,τι δή
ποτε καί άν παράγη ή μηχανική είς άντικατάστάσιν 
τής τέχνης καί τοΰ ζωντανού ανθρώπου !

HIM01H ms Μ m HTOISIWI
Κατόπιν τοΰ δημιουργηθέντος θορύβου, τόσον εις τό 

εσωτερικόν τής Γερμανίας, δσον καί είς δλας τάς άλλας 
χώρας τοϋ κόσμου, διά τήν άπαγόρευσιν τής προβολής 
τής ταινίας «Ούδέν νεώτερον άπό τό Μέτωπον» ή γερ
μανική βουλή ήρχισε νά απασχολείται σοβαρώς μέ τό 
ζήτημα τής λογοκρισίας. ’Εννοείται δτι κάθε κόμμα διε
ξάγει αγώνα σύμφωνον μέ τάς άρχάς του.

Οίίτω τό Καθολικόν Κόμμα τοΰ κέντρου, λόγου χάριν, 
άξιοι νά εΐνε ή λογοκρισία πολύ αύστηρωτέρα άφ’ δτι 
εΐνε σήμερον, υπέβαλε δέ καί σχετικήν πρότασιν νόμου 
διά τήν άναδιοργάνωσιν τής λογοκρισίας καί τήν έπέκτα- 
σιν τών δικαιωμάτων της. Έξ άλλου μιά μεγάλη όμάς 
βουλευτών τής άριστεράς, διά σχετικής προτάσεως τήν 
οποίαν ύπέβαλεν εις τό Ράϊχσταγκ ζητεί τήν ολοσχερή 
κατάργησιν τής λογοκρισίας τοΰ κινηματογράφου.
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ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΙΣ
Μή άφίνετε νά σας γελούν!!! Ό μέγας θόρυ

βος δστις έδημιουργήϋ'η είς τόν Παγκόσμιον Τύ
πον, ώς και τά ευμενέστατα αύτοϋ σχόλια υπέρ 
μι&ς κινηματογραφικής ταινίας, ήν χαρακτηρίζει 
ώς τήν εύγενεστέραν συνηγορίαν ύπέρ τής παγ
κοσμίου ειρήνης άφορώσιν άποκλειστικώς τήν 
άναπαράστασιν τοϋ έργου τοϋ μεγάλου Γερμα
νού συγγραφέως

ΕΡΙΧ ΜΑΡΙΑ ΡΕΜΑΡΚ
«ΤΙΠΟΤΕΝΕΩΤΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ 
δπερ έκινηματογραφήϋ'η ύπό τής μεγάλης Κι
νηματογραφικής 'Εταιρείας τής Νέας ’Υόρκης 
ΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ, ήτις έδαπάνησε περί τά 2.000 
ΟΟΟ δολλάρια. Τό έν λόγω έργον προβάλλεται

ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧίΙΣ
είς ένα έκ τών μεγαλύτερων κινηματογράφων 
τής πρωτευούσης μας. 

σις άπό τόν κινηματογράφον τών ήθοποιώντής σκηνής οί 
οποίοι χρησιμοποιούνται σήμερον καί έφεξής θά προτι
μιόνται σχεδόν άποκλειστικώς, οί καθαρώς κινηματογρα
φικοί ήθοποιοί. *

Έν τφ μεταξύ αί μεγάλαι έταιρίαι παραγωγής, δια να 
άντιμετωπίσουν τό πρόβλημα τής κρίσεως, ή οποία εΐνε 
μεγαλειτέρα είς τήν ’Αμερικήν άπό τήν Εύρώπην καί ή 
όποια οφείλεται πρωτίστως είς τό δτι δέν κατωρθώνουν 
νά διαθέτουν δλας τάς ταινίας πού παράγουν, ύφιστάμε- 
νοιώς έκ τούτου ζημίας, έστράφησαν ήδη πρός τήν έκπαι- 
δευτικήν ταινίαν καί τήν μορφωτικήν, ή οποία κατασκευά
ζεται μόνον διά τούς μαθητάς τών σχολείων τής κατωτέ- 
ρας καί τής μέσης έκπαιδεύσεως. Διά τοΰ τρόπου αύτοΰ 
υπολογίζουν δτι θά έχουν μία νέα, μεγάλην καί άσφαλή 
πελατείαν, δηλαδή τάς δεκάδας χιλιάδων σχολείων, τάς 
χιλιάδας έκκλησιών καί τάς χιλιάδας αιθουσών διαλέξεων. 
Αί έκπαιδευτικαί καί μορφωτικαί ταινίαι θά διατίθενται 
έκ τοΰ άσφαλοΰς καί είς πλέον εύρεϊαν κλίμακα άπό τάς 
σημερινάς. Εΐνε πρώτης τάξεως έπιχείρησις.

'Αλλά ή νέα αύτή κατεύθυνσις προύκάλεσε ζωηράς καί 
δμοθύμους διαμαρτυρίας έκ μέρους τών ύποστηρικτών τής 
καθαρώς έμπορικής έκμεταλλεύσεως. Διότι λέγουν δτι ή 
έφαρμογή τοΰ προγράμματος τούτου θά έπιφέρη,τό κλεί- 
σιμον τών περισσοτέρων κινηματοθεάτρων, τά όποια θά 
χάσουν τό μεγαλείτερον μέρος τής πελατείας των, τούς 
μαθητάς. "Οπως εΐνε δέ εύνόητον δέν υπάρχει, χειροτέρα 
τακτική άπό τοΰ νά πλήξουν αί έταιρίαι τούς ένοικιαστάς 
τών καλλιτεχνικών ταινιών, μέ τό νά έλαττώσουν τάς ει
σπράξεις των. Διότι οί ένοικιασταί τών καλλιτεχνικών ται
νιών καί τά κινηματοθέατρα, άποτελοΰν τ,ήν θεμελιώδη 
βάσιν τής κινηματογραφικής βιομηχανίας., Επειδή δέ τά 
περισσότερα κινηματοθέατρα δέν έχουν ακόμη, έξοφλήσει 
τά μηχανήματα δμιλοϋντος, πού έχουν έγκαταστήσει, ή έν- 
δεχομένη έλάττωσις τών εισπράξεων των, έμπνέει πανικόν 
είς τούς ίδιοκτήτας των.

Καί αύτοί άκόμη οί κινηματογραφικοί κριτικοί, τόσον 
τών κινηματογραφικών εφημερίδων καί περιοδικών, δσον 
καί τών μεγάλων καθημερινών εφημερίδων τής ’Αμερικής, 
κατακρίνουν τάς έταιρίας παραγωγής διότι σκέπτονται νά 
έγκαταλείψουν τούς ένοικιαστάς ταινιών είς τήν τύχην των 
καί μάλιστα είς μίαν δύσκολην περίοδον. Τονίζουν δέ δτι 
ή τακτική τήν οποίαν μελετούν διά τήν άντιμετιόπισιν 
τής κρίσεως, εΐνε άνόητος.

Οί παραγωγοί γράφουν αί εφημερίδες θά είμποροΰσαν 
κάλλιστα καί άπλούστατα νά δυόσουν νέαν ώθησιν είς τήν 
κινηματογραφικήν βιομηχανίαν, δχι μέ τέτοιον άνόητον 
τρόπον άλλά μέ τό νά συγκρατήσουν τό ένδιαφέρον καί 
τήν έμπιστοσύνην τοΰ κοινού, τείνοντος πρός κατασκευήν 
ταινιών καλυτέρας ποιότητος άπό τήν σημερινήν-** * t

Έν τφ μεταξύ εις τούς άμερικανικους κινηματογραφι
κούς κύκλους κυκλοφορούν αί πλέον απαισιόδοξοι πληρ,ο- 
φορίαι καί προβλέψεις διά τήν εταιρίαν Γουώρνερ Μπρος. 
Έκ τών δημοσιευθέντων τελευταίως ισολογισμών της, έξά- 
γεται δτι ή εταιρία αύτή, κατά τούς προότους μήνας, τοΰ 
δευτέρου εξαμήνου τοΰ τρέχοντος έτους, ήτοι κατά τον 
’Ιούλιον καί τόν Αύγουστον, εϊργάσθη με ζημίαν της. 
Καθ’ δλην δέ τήν χρήσιν τοΰ οικονομικού έτους, ή οποία 
έληξε τήν 31 Αύγούστου τρέχοντος έτους, τά κέρδη τής 
Γουώρνερ έφθασαν τά 7,074,621 δολλάρια ένφ κατά τό 
προηγούμενον έτος ήσαν 14,541,628 δολλάρια. Άς, ση- 
μειωθή δέ δτι κατά τούς έξ πρώτους μήνας τοΰ τρέχον
τος έτους τά κέρδη της είχαν άνέλθει υπέρ τά, 10,εκατομ
μύρια δολλαρίων, άλλά ήλαττώθησαν είς τά επτά, λόγφ 
τών τεραστίων ζημιών τών μηνών ’Ιουλίου καί Αύγου
στου, αί όποΐαι υπολογίζονται είς 3 έκατομμ. δολλαρίων-

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, Δεκέμβριος. (’Εκτάκτου άνταποκριτοΰ 
μας).—Εις τούς κινηματογραφικούς κύκλους, τόσον τής 
Νέας Ύόρκης, δσον καί τοΰ Χόλλυγουντ, ,προύκάλεσε 
ζωηροτάτην αίσθησιν τό άρθρον τό όποιον έδημοσίευσε 
τελευταίως ό ’Αμερικανός δημοσιογράφος, διευθυντής τοΰ 
μεγάλου κινηματογραφικού περιοδικού «Ό Κινηματογρα
φικός Ερμής» Τάμαρ Λαίην. Ή έντύπωσις είναι τόσω 
μάλλον μεγαλειτέρα καθόσον άφ’ ένός μέν ό Τάμαρ 
Λαίην εΐνε δ εγκυρότερος έξ δλων τών άλλων συναδέλ
φων του γνωρίζων τά κατά τόν κινηματογράφον καί οσά
κις προεΐπε κάτι πάντοτε έπηλήθευσε, άφ’ ετέρου δέ 
έκαμε τελευταίως πολύμηνον περιοδείαν είς δλας τάς πό
λεις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, διά νά παρακολουθήση 
έκ τοΰ σύνεγγυς τάς εργασίας τών κινηματοθεάτρων καί 
τάς διαθέσεις τοΰ κοινού τών διαφόρων πόλεων. Έτί τή 
βάσει, λοιπόν, τών δσων είδε καί ακούσε δ ’Αμερικανός 
συνάδελφος έγραψε τά κάτωθι προγνωστικά:

Ιον) Ό τΰπος τοΰ σημερινοΰ σενάριο έπαυσε πλέον 
νά άρέση είς τό πολύ κοινόν. Οί περισσότεροι άπό τούς 
ένοικιαστάς ταινιών καί τούς διευθυντάς τών κινηματο
θεάτρων άξιοϋν νά κατασκευάζωνται ταινίαι μέ πλοκήν 
έντελώς διαφορετικήν άπό έκείνας πού έσυνειθίζοντο 
μέχρι τοΰδε.

2ον) Είς πολύ εγγύς μέλλον οί φίλοι τοΰ κινηματο
γράφου θά έχουν διαιρεθή είς δύο στρατόπεδα, εις εκεί
νους δηλαδή οί όποιοι θά θέλουν ταινίας τοΰ παλαιοΰ, 
τοΰ σημερινοΰ τύπου καί είς εκείνους πού θά θέλουν ται
νίας έντελώς νέου καί διαφορετικοΰ τύπου. Κατά συνέ
πειαν καί τά στούντιο θά εΐνε υποχρεωμένα νά κανονί
ζουν τήν παραγωγήν των έπί τή βάσει καί τών δύο αύ
τών γούστων, αν δέν θέλουν νά ύτοστοΰν μεγάλας ζημίας.

3ον)Μερικάάπό τάέργα τήςπροσεχοΰς παραγωγής,θά ση
μειώσουν εισπράξεις τεράστιας, μυθώδεις, ύπερβαίνούσας 
κάθε ρεκόρ, γνωστόν μέχρι σήμερον, άλλά ή μεγάλη πλει- 
ονότης τών έργων θά παίζεται πρό καινών αιθουσών. 
Τό κοινόν θά τούς έχη γυρίσει τήν πλάτην.

4ον) Τά κινηματοθέατρα θά άναγκασθοΰν νά έπανα- 
φέρουν πάλιν τήν μουσικήν, τίς ορχήστρες καί τά πιάνα 
καί νά τούς ξαναδοόσουν τήν θέσιν πού κατείχαν πρό τής 
έπικρατήσεως τοΰ όμιλοΰντος Κινηματογράφου.

δον) Οί τραπεζϊται πού υποστηρίζουν σήμερον τάς κι
νηματογραφικός έταιρίας θά ίδοϋν τάς μετοχάς των πού 
έχουν είς τήν κατοχήν των, νά ύφίστανται τόσο μεγάλην 
ύποτίμησιν, ώστε αύτοί θά έχουν μεγάλας ζηιιίας.

6ον) ’Αντί νά κερδίζουν δύναμιν, οί μεγαλοτραπεζϊται 
προστάται τών διαφόρων εταιριών, θά χάνουν σιγά σιγά 
τόν έλεγχον καί τήν έπιρροήν πού έξασκοΰν σήμερον έπί 
τής κινηματογραφίας, παρ’ δλον δτι θά εΐνε γαντζωμένοι 
έπί πολύ ακόμη είς τά γρανάζια της, λόγω τών τεραστίων 
κεφαλαίων πού έχουν διαθέσει είς αύτάς καί πού δέν θά 
είμποροΰν νά τά άναλάβουν εύκολα.

7ον), περισσότερα κινηματοθέατρα θά εύρεθοΰν είς 
την ανάγκην νά υποτιμήσουν τά εισιτήριά των.

8ον) Αί εισπράξεις τών κινηματοθεάτρων θά είναι κα
λοί εις τάς άρχάς τής παρούσης χειμερινής σαιζόν, άλλά 
αποτόμως θά έλαττωθοΰν αίσθητώς.

9ον) Πλησιάζει ή ημέρα κατά τήν όποιαν θά έπικρατή- 
σουν οι μεγάλαι ανεξάρτητοι παραγωγοί ταινιών, οί όποιοι 
σιγά σιγά θά καταλάβουν τήν πρώτην θέσιν καί θά έπιφέ- 
ρουν τεράστιον κλονισμόν είς τάς μεγάλας έταιρίας πα
ραγωγής. Αύτοί θά δίνουν έφεξής τήν κατεύθυνσιν είς 
τήν παραγωγήν.

ΙΟον) "Οσαι έταιρίαι καί δσα άτομα έχουν είς τήν κα
τοχήν των μεγάλον άριθμόν κινηματοθεάτρων, θά εύρε
θοΰν είς τήν άνάγκην νά έκτοιήσουν τά περισσότερα 
έξ αύτών.

11ον) Θά έπέλθη βραδεία, άλλά άσφαλής άπομάκρυν-

—Οί συνδρομηταί μας εΐνε φίλοι μας, οί φί
λοι τών συνδρομητών μας έγγραφόμενοι συν- 
δρομηταΐ είς τόν «Κινηματογραφικόν ’Αστέρα» 
γίνονται και δικοί μας φίλοι.
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μ ιι imii Mim'Eis
NEXANKHAMH ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤ0ΓΡΑ10Υ
’.ΑΦτ/και.
Πάν&εον. Western Electric Άμερ. (Μούβιτον—Βίταφον) 
Σάλον Ίντεάλ. R. C. A. Photoph. (Μούβιτον —Βίταφον) 
Σπλέντιτ. Western Electric » (Μούβιτον—Βίταφον) 
‘Αττικόν. Pacent Αμερικανικόν (Μούβιτον —Βίταφον) 
Οϊίφα Πάλας. Western Electric Άμ.(Μούβιτον—Βίταφον) 
Κοτοπούλη. » » » (Μούβιτον—Βίταφον)
Τριανόν Snperphoue » (Βίταφον)
’Απόλλων Klang Film Γερμανικόν (Μούβιτον —Βίταφον) 
"Αρης » » * (Μούβιτον—Βίταφον)
‘Αχίλλειον Νοβάκ,Χέπ Ελληνικόν (Μούβιτον—(Βίταφον) 
Πανόραμα » » » (Βίταφον)
Α. Ο. Δ. Ο. » » » (Βίταφον)
Ά&ηναϊκόν Συγχροτόν » (Βίταφον)
Πανελλήνιον Ζερβοπούλου » (Βίταφον)
‘Ελλάς Pathe Γαλλικόν (Βίταφον)
Κρνστάλ (Καλλιθέας) Superphone Άμερικαν. (Βίταφον) 
Νέον (Ν. Φιλαδέλφειας) Ζερβοπούλου Έλλην. (Βίταφον)
Πειραιευς
Χάϊ-Λάϊφ R'C.A.Photophone’ApeQ. (Μούβιτον-Βίταφον) 
Σπλέντιτ Klang Film Γερμανικόν (Μούβιτον-Βίταφον) 
Κάπιτολ Superphone ’Αμερικανικόν (Βίταφον)
Φως Ζερβοπούλου Ελληνικόν (Βίταφον)
Κρνστάλ (Κοκκινιάς) » (Βίταφον)
Θεσσαλονίκη
Ήλύσια Klang Film Γερμανικόν 
Διονύσια Tobis »
Παλλάί » »
Πάτε Superphone ’Αμερικανικόν
Σπλέντιτ » »
‘Απόλλων » »
‘Αττικόν » »
Πάτραι
Πάνϋ-εον Superphone »
Βόλος
’Αχίλλειον Klang Film Γερμαν.
Χανιά

(Μούβιτον—Βίταφον) 
(Βίταφον)

(Μούβιτον—Βίταφον) 
(Βίταφον) 
(Βίταφον) 
(Βίταφον) 
(Βίταφον)

(Βίταφον)

(Μούβιτον-Βίταφον)

‘Ολύμπια Superphone ’Αμερικανικόν 
Ηράκλειον
’Απόλλων » »
Καλάμαι
"Εσπερος Νοβάκ Χέπ Ελληνικόν 
Τριανόν Superphone ’Αμερικανικόν
Μυτιλήνη
Λεσβιακόν Cinemeccanica ’Ιταλικόν
Σϋρος
’Απόλλων Superphone ’Αμερικανικόν
Σάμος

(Βίταφον)

(Βίταφον)

(Βίταφον) 
(Βίταφον)

(Μούβιτον)

(Βίταφον)

‘Απόλλων Cicemeccanica ’Ιταλικόν (Μούβιτον-Βίταφον) —Τ-----------------------------------
Ναύπλιον ΜΕΓΑΦΩΝΟΝπλήρες εν άρίστη καταστάσει
------------- μεγάλης έντάσεως μέ διπλούς δίσκους ίνοικι- 
Τριανόν simplex Radio ’Αμερικανικόν (Βίταφον) άζεται, ώς καί μηχανή SIMPLEX μέ λάμπαν
Τρίκκαλα οικονομίας εν άρίστη καταστάσει.
Πανελλήνιον Superphone ’Αμερικανικόν (Βίταφον) Πλίχροφορίαι παρά τώ κ. Β.Γκρέτση τέρμα ό- 
Οΰφα Πάλας Νοβάκ Χέπ Ελληνικόν (Βίταφον) δοϋ Άχαρνών, Ά&ήναι.

Ό κ. Τηλέμαχος ' Σπνρΐδης, αντιπρόσωπος τοϋ 
γαλλικόν Οίκον Γκωμόν

ΠΕΗ ΗΠΟ ΤΗΗ ΙΤΗΛΙΗΗ
«Τό Κακού ργοδικεΐο»

Ό κ. Μουσολίνι παρέα τη είς τήν προβολήν τής νέας 
ταινίας «Τό κακουργοδικεΐο» πού γύρισε ή έταιρία «Cines 
υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Γκίντο Μπριγκιόνε.

Ό «Ντοΰτσε» δπως καί διά τάς άλλας ταινίας τής έ
ταιρίας -Cines- έξέφρασε καί διά τήν νέαν αυτήν ταινίαν 
τήν πλήρη ίκανοποίησιν του.

Τό «Κακουργοδικεΐο» έδόθη επίσης είς ειδικήν προ
βολήν ενώπιον τοϋ Υπουργού τών Οικονομικών κ. Μο- 
σκάνι, 'Υπουργού τών Συνδικάτων κ. Μποτταί, τοϋ Υ
φυπουργού κ. Λεσσόνα καί άλλων επισήμων.

Ή ταινία αυτή θά παιχθή είς τούς ιταλικούς κινημα- 
γράφους πρό τοΰ τέλους τοΰ τρέχοντος μηνός.
Ο Ερικ Μοράβσκι είς Ρώμην

Ώς είνε γνωστόν ή Έταιρία «Cines» έργάζεται είς τό 
«γύρισμα» τής νέας της ταινίας «Ή γή μας», τής οποίας 
ή γερμανική έκδοσις έξετελέσθη διά λογαριασμόν τής «"Α- 
τλας-Φίλμ». Ό κ. Έρικ Μοράβσκυ διευθυντής τής εται
ρείας μετέβη κατ’ αΰτάς είς τήν Ρώμην έπωφεληθείς τής 
ευκαιρίας νά προβάλλη τάς «γυρισθείσας σκηνάς, μεταξύ 
τών όποιων καί τήν «Κατερίνι Ρομανιόλι».

. . . .  —-» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΛ1Σ —

.... ΓΕΝΪΚΒ'αΝΑΑΥΣΪΣΤΟΥΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ1929
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ,,

Αντιπροσώπου τής έν Ελλάδι

(Συνέχ3ΐα έκ τού ύπ’ άρ. 37 π.έ. τεύχους καί τέλος) > 
Κινηματογραφικοί επιχειρήσεις. Καί η μερίς αϋτη 

φέρεται μέ δρχ. 1.505.619.05. Άντιπροσωεύει προφανώς ' 
αξίαν αντιγράφων (κοπιών) βωβών ταινιών ατινα δμως ά- 
ποσβένονται άπό τάς πρώτας εισπράξεις έφ’ δσον πρόκει
ται περί αντιπροσωπεία». ’Αλλά καί πάλιν ή κατ’ έτος ει
σαγωγή ταινιών δέν υπερεβη ποτέ τας 2ο, εκαστης δε η α
ξία έν άντιγράφφ είνε κατ’ άνώτατον δριον δρχ._ 15000 
(πρόκειται περί βωβών). Συνεπώς τό ποσόν τών 1.505.619. 
05 δρχ. εινε κατά τήν κρίσιν μας λίαν φανταστικόν.

Χρεωσται. Φέρονται τοιοΰτοι διά δρχ. 1.225.918.15 
Έάν θέλησή τις νά συγκρίνει τό ποσόν αυτό μέ τά κεφά
λαια τής Έταιρίας ταύτης καί τόν κύκλον τών έργασιών 
της, άσφαλώς θά εύρη τούτο άκρως εξωφρενικόν καί μοι- 
ραίως θά συμπεράνη δτι έάν δέν πρόκειται περί αερωδών 
απαιτήσεων, πρόκειται περί τοιούτων πρό πολλοϋ κατα- 
στάντων έπισφαλών.
Β’ Παθητικόν

Κεφάλαιον μετοχικόν. ’Αναγράφονται δρχ. 3.000.0000. 
Κατόπιν δμως τής κατά τό 1(2 μειώσεώς του, έχομεν τοι- 
οΰτον δρχ. 1.500.000.

Πιστωταί. Οϋτοι φέρονται πιστωμένοι μέ δραχμάς 2. 
019.809.90. Δηλαδή αί πιστώσεις υπερβαίνουν κατά 500. 
000 δρχ. καί φυτό τό μετοχικόν κεφάλαιον! Δεδομένου δέ 
δτι τό ένεργητικόν τής έταιρίας δέν καλύπτει ούτε το με
τοχικόν κεφάλαιον, διότι ώς άναλυτικώς άνεφέραμεν, τού
το είναι μικρότερον, ή έταιρία αϋτη εύρίσκεται κυριολεκτι
κούς είς χεϊρας τών πιστωτών της.

Γραμμάτια Πληρωτέα. Ώς νά μή ήρκει ή ώς άνω ο
φειλή τών δρχ. 2.019-809.90, υπάρχουν καί γραμμάτια είς 
βάρος τής έταιρίας δρχ. 419.000.

Οΰτω παρουσιάζεται σύνολον χρέους δρχ.2.468.809.90!!! 
Είς τούτο προσθέτοντες τά οφείλομε ·α ^μερίσματα 
έκ δρχ. 1.500 καί τά είς τρίτους έκ δρχ· 209.679.85 μέ ας 
εϊνε πισιομένοι οί «Προσωρινοί λογ]σμοί», έχομεν πραγ
ματικόν συνολικόν χρέος τής έταιρίας ταύτης δρχ. 2.682. 
989.75!!!

ΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΜΕΤΟΧΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
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122.50 Μπέλζ Σινεμά — 9. Άμέρικαν Τέλεγκραφ ε Τελεφόν 180 3J4 174 3]4
160.— Σινεμά Έξπλουατασιόν 815— 790— 8. "Ηστμαν Κοντάκ 152 146
1 θ·— — Μοντέρν «Α» — - - 4. Φόξ Φιλμ 28 1]4 27J1 ]2
16.— — "Ο μ via 176— — 1.60 Τζένεραλ Έλέκτρικ 451]4 42 5]8
10— , — Τιράζ Λ. Μωρίς 100— 103— 3. Λόβε Ένκορπορέϊτεντ 461]4 44 1J2
11— Πατέ Σινεμά 160— 151 — 4. Παραμάουντ Ποΰπλιξ 37 1J1 36 3)8
35— — ’Αξιόν ντέ ζουϊσάνς 135— 131— Πατέ Έκτσέϊνς 4 —

Παρί Κονσόρτσιουμ — — Ράντιο Κορπορ. όφ Άμέρικα 131]2 12 5]8
ho— Γκωμόν, Ώμπέρ, Φράνκο-Φίλμ 111— 108— Ράντιο Κέϊθ "Ορφεουμ 16 1]2 151)2
110— Φιλμ Γκωμόν 161— 155— Φος θήατερς 4 5]8 4

Φιλμ «Μετροπόλ» 15— 15— 4. Γουώρνερ Μπρόδερς 131]4 12 1)8
— 1J16 parts c. ί att. — —

168.78 Πατέ Μπέμπυ 600 — 560—
Σοσιετέ Μαριβώ — —*

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.—Κατόπιν τών άνω, τό συμπέρασμα είς 
τό όποιον μοιραίως καταλήγει τις είνε:

Ιον) "Οτι τής εταιρείας ταύτης τό κεφάλαια έξητμί- 
σθησαν σχεδόν τελείως, διότι περιορίσθησαν είς δρχ. 1. 
500.000 μέ ζημίαν τοϋ έτους 1929 έκ δρχ. 492,160.45, ήν 
αϋτη φέρει είς νέον, άπομένουν πραγματικώς 1.000.000· ή
τοι τό 1]3 τών αρχικών, πλήν δμως καί τό 1.000.000 δέν 
αντιμετωπίζεται έκ τών λογ]σμών τοϋ ένεργητικοΰ ώς άνα
λυτικώς έξεθέσαμεν κατά τήν άνάπτυξιν τούτων καί:

2ον) "Οτι τής άπομένουν άνευ οΰδενός άντικρίσματος, 
υποχρεώσεις έκ δρχ. 2.682.989.75, ώστε νά βαίνη μοιραίως 
πρός διάλυσιν·

Ό φίλος κ. Δαμασκηνός θά μάς έπιτρέψη νά τοϋ 
έκφράσωμεν τήν βαθυτάτην μας λύπην διά τήν θέσιν είς 
τήν οποίαν ώδήγησε τήν έταιρίαν ταύτην άφ’ ής άνέλαβε 
τήν γενικήν αυτής διεύθυνσιν, έπιτυχών καί νά περιορίση 
τάς έργασίας αυτής άποκλειστικώς καί μόνον είς τάς κι
νηματογραφικός τοιαύτας. άς άλλοτε περιθωριακώς ένήρ- 
γει!, έργασίας ας τφ προσεκόμισαν άλλοι—ή έταιρία ΕΚ- 
ΚΤΑ—καί αΐτινες διά τών άσφαλών κερδών ας κατ’ έτος 
άπέφερον (κατά τό 1929, δρχ. 1.058. 908.55) συνεκράτησαν 
μέχρι τοΰδε τήν πτώχευσιν.

Ή λύπη μας αυξάνει περισσότερον έπί τφ άναλογισμφ 
τών προόδων τής έταιρίας ταύτης δτε διευθύνετο υπό τοϋ 
φίλου κ. Χρήστου Νικολοπούλου, ανθρώπου γνωρίζοντας 
νά δίδει τάς άπαιτουμένας κατευθύνσεις.

ΠΡΟΖΘΕΤΟΝ KEPISMA THS LOWE
Κατά πληροφορίας τών κινηματογραφικών έφημερί- 

δων, τό συμβούλιον τής άμερικανικής έταιρίας Loew's Inc. 
άπεφάσισε νά καταβληθή είς τούς μετόχους πρόσθετον 
μέρισμα έξ ενός δολλαρίου κατά μετοχήν, έπί πλέον τού 
προηγουμένως καταβληθέντος ποσού τών 75 σέντς κατά 
μετοχήν. Ή πληρωμή τοϋ συμπληρωματικού τούτου με
ρίσματος, έπρόκειτο νά γίνη τήν 31ην Δεκεμβρίου 1930.
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...........Η.. KFITIKH...ΜΑΣ...........
ΜΙΑ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΝΥΚΤΑ
Έκμετάλλευσις Άμολοχίτη Βουλγαρίδη

Ταινία δμιλοΰσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ

Ό Πώλ Λοΰντβιχ Στάϊν ύπήρξεν ανέκαθεν ασήμαντος 
σκηνοθέτης, αλλά ποτέ δέν έφανταζόμην δτι έχων εις τήν 
διάθεσίν του ηθοποιούς πρώτης τάξεως, μεταξύ τών ο
ποίων μίαν Λίλιαν Γκύς καί τόν Ρόντ λά Ρόκ, θά ήτο δυ
νατόν νά παρουσίαση ένα τόσον μέτριον έργον ώς τό υπό 
κρίσιν. Βεβαίως τόν αδικεί πολύ καί τό σενάριο, τό όποϊον 
μολονότι εΐνε παρμένο άπό τήν θεατρικέ] piece, τοΰ Ούγ
γρου συγγραφέως Μολνάρ «Ό Κύκνος», έχει κατακρεουρ- 
γηθή κατά τοιοΰτον τρόπον υπό τοΰ διασκευαστοΰ,' ώστε 
να διερωτάται τις τί θέλουν καί τί επιδιώκουν τά διάφο
ρα πρόσωπα πού κινούνται ένώπιόν μας. Τό αύτό φαντά
ζομαι δτι θά σκέπτωνται ένδομύχως καί οί ίδιοι οί ηθο
ποιοί. Ένα προσέτι σπουδαϊον μειονέκτημα τοΰ φιλμ 
είναι οί ύπεραφθονοΰντες υπότιτλοι. Δέν προφθάνει νά' 
δή κάνεις μιαν εικόνα καί άμέσως σειρά υποτίτλων άκο-I 
λουθεί. Είναι στοιχειώδες συμφέρον τών έκμεταλλευτών 
τής ταινίας ταύτης νά περικόψουν άγρίως τούς ύποτί- I 
τλους, ας είναι δέ βέβαιοι ότι τό έργον των δέν έχει νά 
ζημιωθή. ’Απ’ εναντίας μάλιστα.

_Διά τούς ηθοποιούς δέν θά γράψω τίποτε, διότι άδι- 
κοΰνται καταφανώς τοσον άπό τούς ρόλους πού ερμηνεύ
ουν, οσον καί απο την διεύθυνσιν τοΰ σκηνοθέτου των. 
Σημειώνω μόνον δτι τό φιλμ αύτό έθεωρήθη ώς ό καλλι
τεχνικός θανατος τής Λίλιαν Γκίς, γεγονός ποΰ ήνάγκασε 
την εν λογω καλλιτεχνιδα νά άποσυρθή άπό τόν κινημα
τογράφον και δτι άπό τούς λοιπούς μόνον ή έκλεκτή κα
ρατερίστα Μαιρη Ντρέσλερ έχει ακριβή άντίληψιν τοΰ ρό
λου της.

’Εδώ τό έργον έσημείωσε αποτυχίαν.
Β. Παπαμιχάλης

ΜΑΜΑ ΚΟΛΙΜΠΡΙ
Εκμετάλλευσις Συμβατικής

Ταινία ηχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΣΤΟ ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ

Έργο μελοδραματικό καί τής παλαιός σχολής, τό ό- 
ποιον πραγματεύεται τον εροοτα ωρίμου γυναικός μέ νεα· 
ρωτατον αξιωματικόν· Άπο τας πρώτας σκηνάς μαντεύει 
κανείς τήν έξέλιξιν καί τό τέλος. Ό Ζουλιέν Ντυβιβιέ, 
σκηνοθέτης ,ευσυνείδητος αλλά χωρίς καλλιτεχνικήν πρω
τοβουλίαν, άρκεϊ ται εις τήν απλήν παρακολούθησιν "καί 
αφήγησιν τών διαφόρων γεγονότων, χωρίς νά κατορθώνη 
νά προσδώση εις τό εργον του καμμίαν άτομικήν στραγί- 
δα· τό αΰτό παρατηρεϊται καί είς τήν διεύθυνσιν τών η
θοποιών του, οί οποίοι αποτελούν σύνολον άπό τά πλέον 
άνομοιΟγενή.Ή Μαρία Ζακομπίνι δέν μπορεί νά λησμονή- 
ση ότι κατάγεται άπό τήν πατρίδα τής Μπερτίνι. Ή Έ- 
λέν Άλιέ έχει νά επίδειξη μόνον τά νειάτα της. ’Από τούς 
ανδρας Ικανοποιητικός ο Βαν Νταξ. *0  Φράντς Λέντερερ, 
δ όποιος παίζει μέ έπιτηδευμένην άφέλειαν, έχει στιγμές 
μονον καλές.
, Συμπέρασμα: Φιλμ τής ρουτίνας τοΰ οποίου ή επιτυχία 
υπήρξεν μετριωτάτη.

ΗΚΟΛΑΣΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
Εκμετάλλευσις ’Αδελφών Σαντίκου

Ταινία ήχητ. ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ

Το πρώτον, άν δέν απατώμαι, φιλμ παραγωγής Κο- 
λούμπια πού προβάλλεται εις τήν πόλιν μας. “Ενα έργον 
ναυτικής ύποθέσεως ποΰ κρατεί τό ενδιαφέρον .τοΰ θεα

τού άπ’ άρχης μέχρι τέλους. ’Ιδίως ή σκηνή τής ΰπό τήν 
θάλασσαν τραγωδίας, τής καταβυθίσεως δηλαδή τοΰ υπο
βρυχίου, μέ τήν άγωνίαν τοΰ πληρώματος καί τήν πάλην 
των πρός τόν θάνατον λόγω [έλλείψεως οξυγόνου, καθι
στεί αύτό περισσότερον ενδιαφέρον.

Γενικώς πρόκειται περί έργου τό όποϊον έγγυάται προ 
παντός λαϊκήν επιτυχίαν, όπως άπέδειξε καί ή πρώτη έν 
Άθήναις προβολή του.

Η ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ
Εκμετάλλευσις Άμολοχίτη— Βουλγαρίδη

Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΙΝΤΕΑΛ

, Έργον άστυνομικόν τής σειράς μέ τάς άναποστάστους 
απιθανότητας καί εξωφρενισμούς. Πρωταγωνιστοΰν ή 
Μπεττυ Κόμπσον καί ό Μόντε Μπλιοΰ. Άμφότεροι υπήρ
ξαν πάντοτε καλλίτεροι. Ό μικρός Ντάβιντ Λή, ό αλη
σμόνητος Sonny boy τοΰ «τρελλοΰ τραγουδιστού» δέν έχει 
νά πή ^aQo. μερικάς μόνον λέξεις, άλλά τό κόλπο έπιτυγ- 
χάνει έφ’ όσον κάμνει έντύπωσινείς τόνθεατήν.Παρά ταΰτα 
παραδέχομαι δτιτά τοιαΰτα φύσεως έργα, τά έστερημμένα 
κάθε καλλιτεχνικής άξίας, εξακολουθούν άκόμη νά έχουν 
αρκετούς θαυμαστός καί δή,είςτάς έπαρχίαςδπου τό κοινόν 
τούς δίδει άμέριστον τήν προτίμησίν του.

Η ΓΛΥΚΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 
’Εκμετάλλευσις ; ;

Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ

Τό κινημετογραφικόν αυτό vaudeville, όφειλόμενον είς 
τόν Ρενέ 'Ερβίλ, εΐνε καταπληκτικής άνομοιογενείας. Θά 
ελεγέ τις διι τά διάφορα μέρη δέν οφείλονται είς μίαν καί 
την αυτήν διευθυσιν τάς όλίγας διασκεδαστικάς σκηνάς 
διαδέχονται άλλαι πού προκαλοΰν άνίαν. Οί ήθοποιοί, τοΰ 
Victor Boucher έξαιρουμένου ό όποιος παίζει τόν ρόλον 
του επαρχιώτη συνθέτου μέ φινέτσα καί μπρίο εΐνε άσή- 
μαντοι. Άπό τον κανόνα δέν ξεφεύγει ούτε ή πρωταγω
νίστρια Ρενέ Ντεβιγιέ, γνωστή καλλιτέχνις τής Γαλλικής 
Κωμωδίας. Γην εν συνόλφ θλιβερόν ένιύπωσιν έπαυξάνει 
και η κακή φωνοληψία. ’Εδώ τό φιλμ δέν ήρεσε.

Β. Παπαμιχάλης

HEPOMHXIRI ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 
Εκμετάλλευσις ’Αμολοχίτη —Βουλγαρίδη

Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ Ε Σ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ

Τό φιλμ αυτό έρχεται ώς συμπλήρωμα τρόπον τινά τού 
«^Δυτικού Μετώπου». Έκεϊ δ πόλεμος είς τήν ξηράν, εδώ 
εις τους αίθέρας.Έκτός τούτου δμως τά δύο φιλμ δέν έχουν 
ουδεμίαν άλλην σχέσιν Είς τό«Δυτικόν μέτωπον» δ ΙΙάμπστ 
μετον ωμόν ρεαλισμόν του κατορθώνει νά έμφυσήση είς τόν 
θεατήν τήν φρίκην τοΰ πολέμου. Είς τό «Ντόουν ΪΙάτρολ» 
(ΙΙεριπολια τής αυγής) δ Howard Hawks, παρ’ όλον πού 
κατα βάθος ίσως έπιδιώκει τό ίδιον άποτέλεσμα, επιτυγ
χάνει ούτως είπεϊν, τό άντίθετον. Ανεξαρτήτως δμως τής 
παρατηρησεως ταύτης τό έργον του εΐνε άξιόλογον. Ό 
Hawks, ένα όνομα πού υπόσχεται, άντελήφθη σαφώς, ότι 
δεν επρεπε να περιορισθή είς τήν άντιγραφήν τών δεκάδων 
ολοκλήρων αεροπορικών φιλμ πού έγειναν καί γίνονται συ
νεχώς. ΔΓ αύτό τό έργον του δέν εμφανίζει καμμία γυναί
κα. Συνεπώς ή αίσθημαιική ίστοριοΰλα, ή κατά τό μάλ
λον και ηττον επίπλαστη καί άνευ ενδιαφέροντος, δέν κα
ταστρέφει τήν συνοχήν τοΰ έργου. Τό θάρρος, ή γενναιό- 
της, η φιλία καί ή αυτοθυσία άποτελούν τό θέμα.Κατόπιν

τοΰ Εβραίου ώρολογοποιοϋ

... .......____ι=__  . ,. Ό Πιέρ Μανιέ
„ Άνρύ Γκαρά κρατούν ικανοποιητικά τούς σχετι

κούς ρόλους των. Άντιθέτως τό γυναικεϊον φΰλον υστε
ρεί. Ή Μαίρη Γκλόρυ εΐνε άσήμαντος καί ή Ντιάνα άπο- 
τελεϊ κτυπητήν άνορθογραφίαν.

Β. Παπαμιχάλης

καινοτομεϊ είς τήν διαίρεσιν τού φιλμ. Χωρίζει αύτό είς Μαξουντιάν είς τόν ρολον τοΰ Εβραίου ώρολογοποιοϋ 
δύο μέρει καί μάς παρουσιάζει άπό τόένα τήν άπλή, ήσυ- επιτυγχάνει μίαν μεγαλειώδη δημιουργίαν, την ωραιοτε- 
χη καί μονότοτη ζωή τών άξιωματικών είς τό άεροδρόμιον ’ ραν τής καλλιτεχνικής του καρριερας. Ό Πιερ Μανιε 
μέ τόν άρμόζοντα άνάλογον ρυθμόν, καί άπό τό άλλο τήν καί ό Άνρύ Γκαρά κρατούν ίκανοποι 
ίλιγγιώδη φρενίτιδα τοΰ πολέμου· Ακόμη και το φινάλε 
ποωτότυπον.

~ Αί τελικαί σκηναί τής κατοστροφής ,τών_ γερμανικών 
κατασκηνιόσεων ύπο τοΰ αεροπλάνου προκαλουν καταπλη- 
ξιν διά τήν τελειότητά των. Είς τοΰτο συντήνει τά μέγι 
στα καί δ ήχος. ,

Οί ήθοποιοί είς τούς ρόλους των. 'Ο Ριτσαρ Μπαρτελ- 
μες, δ Ντούγκλας Φαίρμπανκς υίός καί δ Νέϊλ_ Χάμι?.- 
τον (δ τελευταίος ολίγον ύπερβολικός) δημιουργούν τρεις 
ωραίους τύπους άεροπόρων. , , , ,

Καί ώρισμένα μειονεκτήματα: ή εξωφρενική εμφανι- 
σιν τοΰ φόν Ρίχτερ, αί διά χειρονομιών συνεννοήσεις ιών 
άεροπόρων, ή άπίθανη καί ύπερβολική σκηνή τοΰ Ντούγκ
λας κατά τόν θάνατον τοΰ άδελφοΰ του. καί μερικά άλλα 
άκόμη, τά όποια δμως δέν καταστρέφουν τήν αρμονίαν 
τοΰ συνόλου.

Συμπέρασμα: φιλμ ένδιαφέρον άπό πολλάς άπόψεις, τας 
δποίας άνωτέρω άνέπτυξα, τό όποϊον αξίζει νά δή κανείς. 
’Εδώ έσημείωσεν ικανοποιητικήν επιτυχίαν προβληθέν έπί 
άύο εβδομάδας.

Β. Παπαμιχάλης

Η ΒΑΡΚΑΡΟΛΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ
Έκμειάλλευσις <Σινέ Όριάν»

Ταινία δμιλοΰσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΛΕΝΤΙΤ

Οί Κάρλ Φρέλιχ καί Άνρύ Ρρυσέλ οί δημιουργοί τοΰ 
ποώιου επιτυχημένου γαλλικοΰ δμιλοΰντος φιλμ «'Η νύ · 
χτα μάς άνήκει» έπανέλαβον τήν συνεργασίαν των μέ τήν 
«Βαρκαρόλαν τοΰ έρωτος άλλά τήν φοράν ταύτην μέ δ- 
λιγωτέραν επιτυχίαν. Αύτό οφείλεται κατά μέγα μέρος 
είς τό σενάριο, τό δποϊόν εΐνε ελάχιστα κινηματογραφι
κόν. Σποραδικώς ύπάρχουν μερικαί σκηναί αξιοσημείωτοι, 
ιός ή σκηνή τής πυρκαίάς και ιδιαίτατα η σκηνη τοΰ ε
φιάλτου. Άπό τούς ήθοποιούς ύπερτερεϊ καταπληκτικώς 
ό Σάρ Μπουαγιέ, καλλιτέχνης πραγματικής άξίας. Τό 
παίξιμό του παραμένει άπ’ άρχής μέχρι τέλους ^άψογον.

’Επιτυχημένος τύπος δ Τζίμ Τζεραλντ- Ό Μωρίς 
Δαγκρενιέ ολίγον θεατρικός. 'Όσον άφορά τήν Σιμόν 
Ζερνταν τό μόνον της προσόν εΐνε τό τραγούδι. Κατ’ ε
μέ δχι μόνον στερείται παντελώς ταλέντου άλλά οΰτε α
κριβή άντίληψιν τοΰ ρόλου της δέν κατορθώνει νά^ εχη. 
Ή Μιμή Ρουσέλ τής "Οπερα Κωμίκ, τραγουδεϊ_ μέ τέχνην 
τήν άρια τής κούκλας άπό τά «Παραμύθια τοΰ Χόφμαν· 
άλλά η σκηνή εΐνε τρόπον τικά εκτός θέματος.

Πάντως τό εργον ουγχεντριονει αρκετα στοιχεία επι
τυχίας, άπόδειξις και ο κόσμος ποΰ παρηκολουΟησεν α- 
θοόως τήν προβολήν του είς τό «Σπλέντιτ».

Β. Παπαμιχάλης

Η 'ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 
Έκμετάλλευσις Άδε'λφών Σαντίκου

Ταινία ήχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΤΡΙΑΝΟΝ

“Ενα δράμα έκτυλισσόμενον, όπως καί τόσα αλλα, κα
τά τήν Ρωσσικήν έπανάστασιν. Τό χαρακτηριστικόν τοΰ 
παρόντος συνίσταται είς τό δτι ή έπανάστασις δέν μάς ά- 
πασχολεϊ^έπί πολύ, άλλά χρησιμεύει απλώς ώς φόντο εν
διαφέρον καί γραφικόν πάντοτε, μιας αισθηματικής Ιστο
ρίας. Προσέτι τό φιλμ αύτό μάς επιτρέπει νά έπανίδωμεν 
κατόπιν τριετούς άπουσίας τήν Λύα ντέ Ποϋττι, τήν πα
λαιόν συμπάθειαν τών Αθηναίων. Είναι ή πρώτη φορά 
πού βλέπω τήν Λύα εις άμερικανικόν έργον άνταξίων τών 
παλαιοτέρων συμπαθειών της. Δέν εννοώ φυσικά οΰτε τό 
«Βαριετέ» οΰτε τήν κορωνίδα τής καλλιτεχνικής της κα- 
ριέρας τήν «Μανόν Αεσκώ». Παρά τό πλευράν της δια- 
κρίνονται ό Δον Άλβαράντο, εκφραστικός καί συμπαθής 
ζέν πρεμιέ, καί δ Βάρνερ "Ολαντ, δ δποϊος σκιτσάρει ένα 
έπιτυχημένον τύπον έπαναστάτου.

Ή σκηνοθεσία οφείλεται είς τόν Άλαν Κρόσλαντ, δ- 
στις έχει άποκτήσει ειδικότητα είς τά τοιούτου είδους έρ
γα (Ριοσσική θύελλα, Τραγοΰδι τής φλόγας κ. ά.). Έδώ 
τό φιλμ ήρεσεν. · Παπαμιχάλης

01 ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ
3Εκμετάλλευσις «Σινε Όριάν»

Ταινία δμιλοΰσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΕΙΟΝ

Εΐνε ή πριότη δμιλοΰσα πραγματοποίησές τοΰ Ντυπόν, 
τοΰ διασήμου σκηνοθέτου τοΰ «Βαριετέ», πού βλέπομεν 
εις τήν πολιν μας. Ή έντύπωσίς μας κάθε άλλο παρά 
ενθουσιώδης εΐνε. Ό Ντυπόν διατηρεί πάντοτε τήν σκη- 
νοθετική του μαεστρίαν,γνωρίζει νά διαλέγη καί νά διευ- 
θύνη τούς ηθοποιούς του, καί εΐνε μοναδικός είς τό νά 
έκλέγη τήν άρμόζουσαν έκάστοτε γωνίαν λήψεως. Άλλά 
άκριβώς ή μεγάλη πεποίθησις πού έχει εις τόν εαυτόν 
του τόν άδικεϊ. Φροντίζει έξαιρετικά καί άπολύτως διά 
τήν άψογον τεχνικήν έμφάνισιν τοΰ έργου του, πρός βλά
βην ενίοτε τής πραγματικής συγκινήσεως. Οί «Δύο Κό
σμοι», παρ’ όλον τό ώραϊον θέμα των τό πραγματευόμε- 
νον τάς προλήψεις πού χωρίζουν τούς Ίσραηλίτας άπό 
τούς Χριστιανούς, εΐνε έργον ύπερβολικά ψυχρόν, πού 
δέν κατορθώνει εις καμμίαν σιιγμήννά μάς συγκίνηση. Ό

Ό κ. ’Αλβέρτος Κόρνφελδ, γεν. διευθυντής της 
Μετρά Γκόλντουΐν Μάγιερ διά τήν Έγγΰς Ανα
τολήν, δστις παραμένει ήδη έν Παρισιοις, όπου 

καί ή έδρα τής διευθΰνσεώς του



ιό ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΓ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

DO! ΑΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Al 'MOIΡΑΙΑΙ ίΚΗΝΑΙ, TIN ΕΛΑΗΝIKON TAINIU
Ή πρωταγωνίστρια και οί... βρώμικοι κύκνοι

Στό προηγούμενο φύλλο, περιέγραψα τήν «δμιλοΰσαν 
ταινία» πού «έγυρίσθηκε» στά γραφεία μας, μέ πρωταγω
νιστήν ένα έπίδοξον αστέρα. Έπρόκειτο δηλαδή γιά τήν πε
ριγραφήν μιας έκ τών συχνών έπισκέψεων τοΰ έντοπίου 
άστεροκόσμου, πού μέ τόση καρτερικότητα δεχόμεθα κά
θε εβδομάδα.

Σήμερα, θά περιγράφω μιά άλλη φάσι τοΰ νεοελληνι- 
κοΰ κινηματογράφου ή όποια καί προβλέπω οτι θά ένδια- 
φέρη έπίσης σημαντικά τούς άναγνώστας μας, πού δέν άξι- 
οΰνταιπαρομοίωνδιττών άπολαύσεων:ήγουν τήςθεαματικής 
καί τήςάκουστικής,τάςόποίας τόσον πλουσίαςπαρέχει τό«γύ- 
ρισμα»τών ελληνικών ταινιώνείς όσους τό παρακολουθοΰν.

Ήταν ή ώρα, μία, δπως έδειχνε τό ρωλόϊ τής Πλατεί- 
ας'Ομονοίας ή οποία καί γειτονεύει μέ τό στούντιο.(Ή λε
πτομέρεια αυτή ίσως νά ήταν περιττή άφοΰ τό ρωλόί τής 
Πλατείας τοΰ Συντάγματος τήν ίδια στιγμή, ώρισμένως 
θά έδειχνε μία παρά τέταρτο, ή θά έκοιμόταν.

Ό καιρός ήταν ωραίος, καί οί «αστέρες» έξεκίνησαν 
γιά τόν Εθνικό Κήπο, έπειγόμενοι νά τραβήξουνε κάποια 
σκηνή πνιγμού τής πρωταγωνίστριας ή οποία καί θά έ
πεφτε σέ μιά λίμνη τριών πιθαμών.

Κόσμος πολύς έπλαισίωνε τή λίμνη καί έπερίμενε τό

—Μά δέν θέλω νά βρέξω τά μαλλιά μου, διεμαρτύρετο 
ή πρωταγωνίστρια τής οποίας έώρταζε ό άδελφός της και 
τάείχε δντουλλάρει γιά τήν εσπερίδα πού θά έδίδετο πρός 
τιμήν του.

Στόπ, έφώναξε δυσαρεστημένος ό σκηνοθέτης, στόν 
όπερατέρ πού «έγύριζε» άκόμη μέ τήν προκατακλεισμιαία 
μηχανή του τήν μοιραία σκηνή.

—Τά έκάνατε θάλασσα δεσποινίς. Βγήτε γρήγορα άπ’ 
αύτήν τήν λεκάνη.

—Καλά έκανα, έβρυχήθη έκείνη, άφοΰ θάλασσα δέν 
υπήρχε. Γιατί νά άπατάτε τό κοινόν; Γιατί νά μή πάρωμε 
τή σκηνή στό Φάληρο;

Ό ποιητής έπλησίασε, προσφέροντας άλτρουϊστικά τό 
σακάκι του στήν ωραία πρωταγωνίστρια, κι’ ετοιμάζονταν 
ν.ά συνέχιση τόν διακοπέντα έμμετρον ύμνο του, όταν έ
ξαφνα άντελήφθη ότι ή έληά τής πρωταγωνίστριας, δέν 
υπήρχε πιά στ ή θέση της. ’Ηταν ή μόνη πού κατόρ
θωσε νά πνίγη μέσα στή λίμνη.

—Καί ή έληά σας τί έγινε; ρώτησε άνήσυχος δ ποι
ητής.

—’Έσβυσε. Άλλά σωπάτε, μή τ’ άκούση ό σκηνοθέτης 
. - , - , . ,. . - . , γιατί θά μοΰ βάλη καινούργια. ΚΓ εμένα δέν μ’ άρέσει.

μεγάλο γεγονος τής πτωσεως τής ωραίας. Ηταν πράγματι “Αλλωστε, δέν θυμάστε ότι δ Λουδοβίκος 14ος έδιωξε τήν 
συγκινητικωτατο. Ετουρτούριζε η δυστυχής σαν βρεμένη ερωμένη του, τήν περίφημη χορεύτρια Μπαρμπερίνα, 
γάτα, προτού άκόμη ερθη σ επαφή μέ τό νερό. , I γΐατί είχε μιά έληά στήν ωμοπλάτη, τήν όποια τής έζω-

—Κουοανιο. αναπητη αου. vfic είπε ο σκυνοθειτκ ιί>υ-1 λ ------ ..α __ «.■

—Μά τώρα δέν ζοΰμε πιά στήν έποχή τής Μπαρμπε- 
ρίνας,ιάλλά τής Ζωζεφίνας Μπαϊκερ.

—"Ωστε;
—Κάνετε άμέσως μιά καινούργια έληά. Μή άδικεϊτε 

τις εμπνεύσεις τοΰ σκηνοθέτου σας.
— "Ελεος κύριε. Αφήστε με ήσυχη. ’Αφήστε με νά 

πνιγώ μιά ώρα άρχήτερα, γιά νά γλυτώνω γιά σήμερα.
’Εκείνη τή στιγμή ξανακούσθηκε ή φωνή τοΰ σκηνο

θέτου.
— Λοιπόν έτοιμη ; Ή σκηνή επαναλαμβάνεται. Πλησί

ασε κύριε όπερατέρ.
Πραγματικώς ό όπερατέρ έπλησίασε, ή ώραία έβγαλε 

τό σακκάκι τού ποιητοΰ, ύστερα άλλαξε τουαλέττα ύπό 
τάς φυλλήρας, γιατί έκείνη πού έφοροΰσε ήταν άκόμη λού
τσα, καί έπεσε μέσα στό νερό. Αυτή τή φορά, τά πήγε 
καλλίτερα. Κι’ έπειδή άργοΰσε νά βγή στήν έπιφάνεια, ο

0 9PI&KNS ΧΙΑΣ ΙΝΑΑΚΧΒδ ΤΑΜΙΑΣ
Αί γερμανικαί έ<; ημερίδες άγγέλουν δτι μέ καταπλη- 

ι κτικήν έπιτυχίαν προεβλήθη κατά τάς παραμονάς τών 
.... Χριστουγένων, είς Βερολϊνον, Λονδϊνον καί Παρισίους 
τήν ή ταινία Πρός τήν Σιβηρίαν» τής εταιρίας Σφίγξ τής 

ρύύρίας.Κατά τάς πληροφορίας τών ιδίων εφημερίδων, ή

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ |
ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΤΟΥΤΝ ΜΑΓΕΡ

Ή γνωστή μας γαλλίς καλλιτέχνις τής Κομεντί Φραν- 
σαίζ κ. Ούγκέτ Ντυφλό, ήτις έπεσκέφθη πέρυσι καί τήν. , . πόλιν μας, υπέγραψε τελευταίως συμβόλαιον μετά τής Ά- | Βαρσοβίας, μερικανικής εταιρίας Μετρό Γκόλντουϊν Μάγιερ, δυνά- I Κατά τάς πληροφορίας τών ιδίων έφημεοίδων ή 
μει τοΰ όποιου υποχρεουται να λαβή πρωτεύοντας ρό- (αύιή ταινία προεβλήθη τήν ήμέοαν τών Χριστουγέννων 
λους είς προσεχή ομιλουντα φιλμ, παραγωγής 1931 άτινα είς τάς τρεις μεγάλας αμερικανικός πόλεις τήν Νέαν 
θά «γυρισθοΰν» ε’ις γαλλικήν γλώσαν έν Χόλλυγουντ. Κα- . Ύόρκην, τό Σικάγον καί τό Ντητρόϊτ έτυχε’ δέ ένθου 
τόπιν τής συναφθείσης αυτής συμφωνίας ή Ούγκέτ Ντυ- σιώδους υποδοχής έκ μέοους τοΰ κοινού καί πολλών 
φλό άνεχώρησε καί εύρίσκεται ήδη είς Χόλλυγουντ. ι έγκομίων έκ μέρους τών κριτικών.

Ή γαλλική έπίσης παροικία τοΰ Χόλλυγουντ ηύξήθη , ------- -—-—■— "_____________
τελευτέους διά τής προσλήψεως ύπό τής Μετρό Γκόλν- I Λ ρτΤ ΌΤΆΤΤ'ΛΙί TTP rnmt irrRWiFiA τουϊν καί τών Γάλλων καλλιτεχνών, Άντρέ Λυγκέ καί | V 1x11 1Χ IjllN IUIt >u12j ΤΗΝ MKTPQ 
Τάνια Φεντώρ τής «Γαλλικής Κωμωδίας», Σάρλ Μπουα -------------
γιέ, Ζάν Μπλανσώ, Ροζέ Φερντινάν, Λιλή Νταμιτά 
καί Άδόλφ Μενζοΰ. Πάντες οι άνωτέρω Γάλλοι καλλι- 
τέχναι«γυρίζουν» διά λογαριασμόν τής Μετρό Γκόλντουϊν
εις νέας δμιλούσας γαλλιστί ταινίας πα ~ ΤΛ"<

Έγνώσθη δτι ή πρώτη δμιλοϋσα γα/ι/.ι 
Λιλή Νταμιτά γιά τήν Μετρό Γκόλντουϊν, 
τίτλον «"Ας εϊμεθα εύθυμοι» τόν κύριον δ: 
λον θά ύποδυθή δ Άδόλφος Μενζοΰ.

Τηλεγράφημα έκ Χόλλυγουντ πρός τάς έφημερίδας 
I τοΰ Βερολίνου άγγέλουν δτι ή εταιρία Μετρό-Γκόλν- 

ρίζουν» διά λογαριασμόν ,.ls ............ _ ™υ£ν Μάγιερ προσέλαβε τόν παγκοσμίου φήμης σκηνο-
ε’ις νέας δ'μιλούσας γαλλιστί ταινίας παραγωγής 1931. : θέτην Κιγκ Βιντορ, ο οποίος θα αναλαβη την διευθυν-

Έγνώσθη δτι ή πρώτη δμιλοϋσα γαλλιστί ταινία τής σιν των μελλουσων ν.χ^ κατασκενασθουν ταινιών της 
Λιλή Νταμιτά γιά τήν Μετοό Γκόλντουϊν, θά έχη τάν Γκρεττα Γκαρμπο. Μια απο τας ταινίας αυτας-ισως ε- 
τίτλον «"Ας εϊμεθα εύθυμοι» τόν κύριον δέ άνδρικόν ρό-1 Τη ν··ο“αα θα αρχιση κατ αυτα

“ ’ Α Άδόλωοο Μενζοΰ.

—W Ζ μ 1 ι ι e w r I pun U I l| V VlfAU J VfVXA V 11, VljV WfcK/VVi.
— Κουράγιο, αγαπητη μου, τής είπε ο σκηνοθειης ψη- γράφισαν ή άντίζηλές της χωρίσ νά τό πάρη εϊδησι; 

λαφίζων πατρικώς δήθεν, άλλ’ άσυστόλως τάς καμπύλο- · -· ·- - . > -
τητας τής ωραίας, τήν στιγμή πού έπλησίαζε στήν άκρη 
τής λίμνης.

Ή ώραία άναστέναξε βαθειά, κι’ έκανε έ'να ηρωικό βή
μα πρός τά έμπρός. "Υστερα έστράφη πρός τό πολυπρό
σωπο άκροατήριό της·>Καί σάν Ικανοποιημένη άπό τούς ευ
αρίθμους θεατάς της, άπηύθυνε τό γλαφυρώιερο τών 
μειδιαμάτων.

"Οπως δέ ήταν φυσικό, μεγίστη συγκίνησις έπηκολού- 
θησε εις τό άκροατήριον. ’Επειδή δέ, δέν έλειπε καί δ 
ποιητής άκόμη άπ’ αυτό, έσπευσε νά ύμνήση τά θέλγη
τρα τής πρωταγωνίστριας, πράγμα δχι καί τόσο δύσκολο 
άλλως τε, άφοΰ εΰρίσκοντο είς τήν ήμερησίαν διάταξιν, κά
τω άπό τό πολύ ντεκολτέ καί τό αραχνοΰφαντο φόρεμά 
της. "Οταν τό έγκώμιο έκ τών κάτω πρός τά άνω τής πρω
ταγωνίστριας έφθασεν αισίως τόν λαιμό της, τό ωραίο Κϊιι u„p «
της κεφάλι έδωσε πλούτον ύλικοΰ στόν τεχνίτην τής ρίμας. π0ιητής παρετήρησεν άνήσυχα :

. Στήν έληά της-έκείνη ή έληά της! αφιέρωσε δωδε- | _ ά . ά , Δόστε’της βοήθεια !
καμισυ στίχους και δέκα τρεις αναστεναγμούς^ Υστερα _ 7 έβ ή& 1 ό '^η^έτης, καί προ-
ηρθε κι η σειρά των χειλεων^ της. Κι αυτή η Γκρετα'^ ήχητική, έίδ’ άλλως
Γκαρμπο, που θεωρείται ως ο άσσος του φιλήματος, μετά- καταστρέφα'τε έ τούς θορύβους καί τήν μωρολο-
ξυ τοΰ θηλυκου αστεροκοσμου, δεν θα ηκουσε ως τώρα, 1 , r ” ' r ' '
τά έγκώμια πού έγνώρισεν ή Έλληνίς συνάδελφός της , 
γιά τήν έπιστήμην τών φιλημάτων της:

Γιά τό φιλί σας δεσποινίς, δέν ξέρω 
τί θάπρεπε νά πώ πώς είνε
Μά θαρρώ πώς θά μποροΰσε, νά κάνη τό γέρο...! _ , -------------- -------------

Άλλ’ ή ωραία πρό τοιούτου κινδύνου, άναλογισθεΐ- ' μένε ; Τότε θά γλύτωνες έσύ κι*  ό κινηματογράφος άπ’ 
σα τί θά ετραβοΰσε άν καί αυτοί οί γέροι ξανάνιωναν, ύ- αύτήν. Ή γυναίκες δμως, είναι πάντα εφτάψυχες δπως ή 
στερα άπ’ δσα τραβά άπό τούς άνοικοδομήτους συνομιλή- γάτες. Δέν τώπε κΓ δ Ντιντερό πού τόσο θαυμάζεις ; 
κους της, έσπευσε νά ριχθή είς τήν λίμνη τών τριών πι- j ΚΓ ή πρωταγωνίστρια, είς άρίστην κατάστασιν άνεδύ- 
θαμών, άνάμεσα σέ δύο κύκνους, βρωμερούς ωσάν τραπε- θη κοντά στόν βράχο πού βρίσκεται στό κέντρον τής λί-

για σας.
Μά ένάς άλλος άπό τούς παρισταμένους, άψηφίσας τήν 

τόσον αβρά διατυπωθεί σαν άπαγόρευσιν τών ομιλιών έκ 
μέρους τοΰ σκηνοθέτου κατά τό «γύρισμα», προσέθεσε :

— Τί, φοβήθηκες νά μή πνίγη ; Πού τέτοια τύχη καϋ-

Κι’ ή πρωταγωνίστρια, είς άρίστην κατάστασιν άνεδύ-

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Δίδα Μιχάλον (Καλάμαι). Άτι' έναντίας μάλιστα, εϊ

μεθα πολύ ευχαριστημένοι καί σάς παρακαλοΰμεν νά συ 
νεχίσετε μέ τό ίδιον, ώς πάντοτε, ένδιαφέρον. ’Εάν θέ
λετε δελτίον νέον νά σάς στείλωμεν, πολύ εύχαρίστως.

Μπιρμπίλην (Αϊγιον). Στείλατέ μας δύο μικράς φω
τογραφίας διά νά σάς έφοδιάσωμεν μέ δελτίον άνταποκρι- 

τοΰ.Μουταόπουλον (Κυπαρισσίαν). Νά στέλνετε κατά δε
καπενθήμερον. Γιατί δέν έγγράφετε συνδρομητάς ; Φίλ- 
λον θά σάς στέλλεται. 36ον έστάλη.I. Στυλιανόν (Πόρτ Σαΐτ). Ή άποστολή τόίν φύλλων 
τοΰ κ. Τζοβάρα διά τήν βιβλιοδέτησίν των ένταΰθα, είναι 
δχι μόνον δαπανηρά άλλά καί άσκοπος. "Η μήπως δέν υ
πάρχουν βιβλιοδέται είς τήν πόλιν σας ; Περί τής άντικα- | 
ταστάσεως τών παλαιών φύλλων διά καινουργών, δυνάμε- 
θα νά σάς άποστείλωμεν τήν σειράν ολόκληρον τοΰ έτους 
1930, άπό καθαρά φύλλα, άντί εκατόν δραχμών καί τούτο 
μόνον διότι είναι παλαιός συνδρομητής. Τά είς χεΐρας του 
παλαιά τεύχη δέν είναι άνάγκη νά μάς έπιστραφούν.Έάν 
θέλετε δ καινουργής τόμος νά τοΰ άποσταλή βιβλιοδετη- 
μένος, τότε θά μάς έμβάσητε δραχ. 250.

Τζένη H... (Ένταΰ&α). Ήμφορεϊτε νά τοΰ γράψετε 
ώς έξής: Willy Fritsch, Kaiserdamm 95, Charlotten
burg Berlin καί θά σάς άπαντήση άφεύκτως. Τάς διευ
θύνσεις τών άλλων εις τό προσεχές.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙ’ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
Πωλείται άμέσως πλήρης κινηματογραφική έ-1 

πιχεέρ^σίς, λειτουργούσα ήδη άπό όκταετίας, μέ 
πρώτης τάξεως πελατείαν, εύρισκομένη είς πε- 
ρίοπτον &έσιν τών ‘Αθηνών. Πληροφορίαι καύ'’ 
έκάστην είς τά γραφεία μας.

Γκρέττα Γκάρμπο. Μια απο ιας iu>nv., ___ , __ „I κείνη τής όποιας τό γύρισμα θά άρχίση κατ’ αύτάς καί 
i διά τήν οποίαν έτηοεϊίο μέχρι τοΰδε απόλυτος μυ- 
[ στικότης — θά έχη τόν τίτλον «Σουζάννα Λενόξ» ή δέ 
। ύπόθεσίς της θά είνε παρμένη άπό τό δμώνυμον μυθι- 
I στόρημα τοΰ διασήμου άμερικανοΰ συγγραφέως Δ.στόρημα τοΰ ------ ,. · -
Φιλλιπς. ——-—
^ΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ 
-------------------------------------------1-1-931 Μέχρι

1-1-931 
1-1-931
1 1-931 
1-1-931 
1-1-931 
1-1-931 
1-1-931 
1-1-931 
1-1-931

Κ. Παπαδόπουλος 
Αδελφοί Γιαμαλίδη 
Κ. Σουλίδης 
Δ. Λαζάνης 
Β. Γαβαλλάς 
Γ. Χριστόπουλος 
Δ. Καλλιάφας 
Ρ. Schlatermnud 
Τ. Πανόπουλος 
G. Tzonaras 
Ν· Frank 
Κινημ. Άστήρ 
Κ. Μπίτας 
Φιλ. Φίνος 
Π Χαρτομαζίδης 
I. Γρυπάρης 
A. Cornfeld 
Σινέ Όριάν

! Κ. Κυπριώτης

Χίος 
Πειραιεύς 
Άθήναι

Σΰρος 
Τρίπολις 
Πάτραι 
Al)drie 
Ναύπλιον 
Port-Said 
Ρ. Etizabelhl-1-Wi. 
Χίος 
Ζάκυνθος 
Άθήναι 
"Εδεσσα
Ζάκυνθος 
Paris
Θεσσαλονίκη 1-1-931 
Άθήναι 1 11 22!

1-1-931
1-1-931
1-1-931
1-1-931
1-1-931
1-1-931
1 1 ""Ι 
1-11-931

30-12-931 
30-12-931 
30-12-931 
30-12-931 
30-12-931
30-12-931 
30-12-931 
30-12-931 
30-12-931 
30-12-931 
30-12-931 
30-12-931 
30-12-931 
30-12-931 
30-12-931 
30 12-931 
30-12-931 
30 12-931 
30 10-931

ζομάνδυλα κεντρικοΰ άθηναϊκοΰ εστιατορίου. 
Ό σκηνοθέτης ώργίαζε σέ οδηγίες.
—Χαθήτε άπό τήν έπιφάνειαν!

| μνης, ωσάν μοντέρνα ’Αφροδίτη, ωσάν νά ήθελε νά έπι- 
I βεβαιώση τόν Ντιντερό, μετά τό τέλος τής σκηνής τοΰ ύ- 
' ποθετικοΰ πνιγοΰ της.... I. Σ.
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—Ό καλλίτερος τρόπος ύποστηρίξεως τοΰ 
σΚινηματογραφικού Άστέρος» είνε νά έγγραφή- 
τε συνδρομηταί.

-—ΟΙ ύποστηρίξοντες τον ((Κινηματογραφι
κόν ‘Αστέρα» υποστηρίξουν αυτό τούτο τό συμ
φέρον τους.

ΤΟΜΟΙ “ΚΙΝΗΜ. ΑΣΤΕΡΟΣ,,
ΤΩΝ ΕΤΩΝ

1927 - 1928 - 1929 - 1930
Τόμοι «Κινηματογραφικού Άστέρος τών 

έτών 1927, 1928 καί 1929, πωλοΰνται είς τά 
γραφεία μας καί άποστέλλονται ταχυδρομι
κός είς τούς αίτοΰντας έκ τών επαρχιών καί 
τοΰ ’Εξωτερικού.Τιμή έκαστου τόμου διά τό έσωτερ. δρχ. 100

. » » » » έξωτερ. δρχ. 150
©I άγορασταί ενός, οιουδηποτε τών ανω

τέρω έτών τόμου, δικαιούνται δωρεάν καί έ- 
νός πολυτελούς τεύχους (πανηγυρικού) τοΰ 
1930, χρησιμότατου είς ©λους τούς οπωσδήποτε 
ασχολούμενους μέ τά κινηματογραφικά ζη- 

ήματα.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ ;
Αί δΰο παρελθοΰσαι εβδομάδες ύ- 

ήρξαν άρκετά Ικανοποιητικοί, άπό ά- 
;όψεως κινήσεως καί άποδόσεως είς 
λους γενικώς τούς κινηματογράφους 
ής 'Ελλάδος, λόγω τών εξαιρετικών 
,εγάλων εορτών. "Ολοι γενικώς οί Ά- 
■ηναϊκοί Κινηματογράφοι, κεντρικοί, 
αϊκοί καί συνοικιακοί ήσαν καθημερι- 
ώς υπερπλήρεις. Όπως δέ μάς γρά- 
ιουν οί εις τάς Επαρχίας άνταποκρι- 
αί μας, ύπήρξεν έπίσης ζωηρότατη 
:ανιθϋ ή κίνησις τών Κινηματογράφων 
ράγμα έξ άλλου πολύ ευχάριστου, δε
όμενου δτι οί πλεΐστοι έξ αυτών έκιν- 
ύνευαν άπό πτώχευσιν λόγφ τής φο- 
εράς γενικής οικονομικής κρίσεως.
Άπό σήμερον δμως, άρχίξει καί πά- 

ιν, πρό παντός διά τούς κεντρικούς 
ινηματογράφους τών ’Αθηνών, άγιον 
κληρός, δεδομένου δτι ή κίνησις πε· 
ιορίζεται καί πάλιν εις τούς τα- 
τικούς θαμώνας τών κινηματογράφων 
ίτινες καί εϊνε οί άπαιτητικότεροι καί 
χι είς τό κοινόν τών εορτών τό όποιον 
ντιθέτως δτι καί αν ίδή δέν τό 
νδιαφέρει καί τόσον. Θά έργασθή έ- 
ομένως Ικανοποιητικά έκεϊνος’ό δποϊ- 
ς θά έχη νά παρουσιάση έργα έκλε- 
τά καί μάλιστα έκ τών εκλεκτότερων, 
αμβανομένου ύπ’ δψιν δτι δ τακτικός 
εατής, τοΰ Αθηναϊκού κινηματογρά- 
ου εκτός τοΰ δτι εϊνε μαθημένος νά 
αρακολουθή εκλεκτά έργα, άνεπτύ 
θη καί κινηματογραφικώς τόσον ώστε 
ά μυρίζεται κυριολεκτικώς, τήν άξίαν 
ισς ταινίας πρί ή αΰτη προβληθή.

Τό τί άκοΰν οί δυστυχείς ’Αθηναίοι 
όν τελευταϊον καιρόν άπό τούς δια
φημίζοντας τά έργα των διευθυντάς 
ινηματογράφων καί διευθυντάς κινη- 
ατογραφικών γραφείων, δέν εϊνε δυ- 
ατόν νά φαντασθή κανείς ευκόλως. 
Ολον τό ελληνικόν λεξιλόγιον έχρησι- 
.οποιήθη διά νά άναβιβάση τήν άξίαν 
ών φιλμ είς τόν έβδομον ουρανόν 
αί άφοΰ έξηντλήθη καί τοΰτο ήρχισεν 
διά σαχλαμαροϊδών φράσειον διαφί- 

ισις αυτών .Διαβάζει τις έπί παραδεί- 
ματι είς τάς τοιχοκολλημένας είς τούς 
ρόμους διαφημίσεις τών κινηματο- 
ράφων τάς φράσεις: <

«Πετύχαμε τήν φλέβα» « Βαράμε στό 
ιαχνό», καί άλλες παρόμιες άηδίες αί 
ποϊαι πρέπει νά προκαλΰΰν δχι τό 
οινόν είς τάς αίθουσας τών κίνημα 
οθεάτρων, άλλά τόν έμμετον.
Τελευτοίως μάλιστα ό τρόποςτής δια- 

ιημίσεως τών κινημ. έργων έφθασε τό 
Εβερεστ τής σαχλαμαροσύνης. Έδη- 
ιοσιεύθη είς τρεις ή τέσσαρας καθη- 
,ερινάς εφημερίδας τών ’Αθηνών παμ- 
ιεγέθης διαφήμισις, στοιχίσασα πλέον 
ών 2.500 δρχ. έκάστη διά τήν έφ’ ά· 
ιαξ δημοσίευσίν της, ή οποία έγνω- 
ιτοποιοΰσε είς τό Αθηναϊκόν Κοινόν, 
ό όποιον ελάχιστα ώς φαίνετασ, σέ- 
Ιεται, δ σχών τήν πρωτοβουλίαν αυ

τήν, δτι: «’Αφορμή νά σημειωθούν οί 
προχθεσινοί σεισμοί, ήτο ή μεταφορά 
τής ταινίας «Τό μήλον τής Έριδος» τό 
όποιον θά προεβάλλετο τήν έπομένην 
άπό τοΰ κινηματοθεάτρου Κοτοπούλη. 
’Εννοείται παρά τήν άναγγελίαν αυτήν 
διά τής άνωτέρω σαχλαμαροειδοΰς ρε
κλάμας δέν προεβλήθη ή ταινία τήν η
μέραν εκείνην, διότι,ώς διεδόθη τουλά
χιστον, ή διεύθυνσις τοΰ κινηματο
γράφου έσκέφθη δτι δέν έπρεπε νά ά- 
κολουθήση τήν καταστρεπτικήν πορεί
αν άλλου κεντρικού κινηματοθεάτρου 
τών ’Αθηνών τό όποιον προβάλλει 
συνεχώς ταινίας τής αύτής εταιρίας, ή 
όποια παρήγαγε καί τήν ταινίαν τής 
όποιας ή άφιξιςπροεκάλεσε τόν σεισμόν 
τής παρελθούσης έβδομάδος.

Αί διαφημίσεις προκειμένου δι’ έργα 
θεατρικά ή κινηματογραφικά δχι μόνον | 
πρέπει νά γίνονται άλλά καί καθί
στανται άπαραίτητοι.

Ό τρόπος δμως τής διαφημίσεως । 
διά κάθε είδους εμπόρευμα πρέπει νά 1 
είναι τοιοΰτος ώστε νά προκαλή τόν 1 
πελάτην χωρίς νά τοΰ προκαλή έμμε- j 
τόν καί πρό παντός νά φεύγη κατόπιν 
ευχαριστημένος.

Τ’ άνωτέρω |ΐάς ενθυμίζουν τήν δι- 
αφήμισιν πού εκαμε πρό καιρού ή δι- 
εύθυνσις τοΰ κινηματοθεάτρου τής 
Πλατείας Συντάγματος «Οΰφα Πάλας» 
ή όποια διέδοσε τότε καταλλήλως διά 
τών εφημερίδων τήν εϊδησιν δτι θά ά- 
φιχθή είς τάς ’Αθήνας τό ζεΰγος τών 
καλλιτεχνών Λίλιαν Χάρβεϋ καί Βίλ- 
λυ Φρίτς διά νά παραστή είς τήν προ
βολήν τής ταινίας «Ό δρόμος τοΰ 
Παραδείσου». ’Εννοείται δτι ή εΐδη- 
σις διά τούς αυτούς λόγους διεδόθη 
καταλλήλως καί έν Θεσσαλονίκη διά 
τής έκεϊ έκδιδομένης έφημερίδος «Τα
χυδρόμο;» ύπό τής Διευθύνσεως τοΰ 
έκεϊ κινηματοθεάτρου «Ηλύσια», είς 
τό όποιον είχεν ένοικιασθή ή ταινίαδιά 
μετά τήν είς ’Αθήνας προβολήν της. 
Τό γεγονός δμως αυτό, παρ’ δλον δτι 
έγινε πιστευτόν ύπό πολλών θαυμαστών 
τών δύο άνωτέρω «άστέρων», έν τού- 
τοις υπήρξαν καί πολλοί οί όποιοι δι’ 
έπιστολών των πρός υμάς έζήτουν νά 
έξακριβώσουν κατά πόσον ή είδησις 
αΰτη ήτο άληθής ή δχι.

'Η διεύθυνθις τσΰ «Κιν. Άστέρος» 
κατόπιν τοΰ οΰτω δημιουργηθέντος 
θορύβου καί μή δυναμένη ν’ άπαντή- 
ση είς ένα έκαστον τών επιστολογρά
φων της χωριστά, άπεφάσισε νά θέση 
τά πράγματα είς τήν θέσιν των καί 
έγραψε είς τό 27ον τεύχος π. έ. σχετι- 
κώς, διαψεύσασα τό γεγονός τοΰτο.

Ή διάψευσις δμως αΰτη, ή όποια 
καί έκ τών πραγμάτων άπεδείχθη δι
καιολογημένη, έξηρέθισε είς τοιοΰτον 
βαθμόν τόν κ· Δαμασκηνόν διευθυντήν 
τοΰ κιν)φου «Οΰφα Πάλας» καί άντι- 
τιπρόσωπον τής ΟΥΦΑ τοΰ Βερολίνου, 
ώστε νά έχαρακτήρισε τήν δημοσίευ- 

σιν τής άληθείας,αύτής ούτε πολύ ούτε 
όλίγοκακοήθη ! καί μάλιστα παρουσία 
τρίτων προσιόπων.

Είςτόν τόσον εύέξαπτον κ. Δαμασκη
νόν, ή διεύθυνσις τοΰ «Κιν. Άστέρος», 
θά άταντήση είς τό προσεχές φύλλον 
διά τής δημοσιεύσεως έν φωτοτυπίφ 
τής έπιστολής τής ΟΔ’ΦΑ πρός τήν ή- 
μετέραν διεύθυνσιν, δι’ ής ή γερμανι
κή έταιρία διέψευδε τήν άνωτέρω εϊ- 
δησιν, διά νά ίδοΰν καί οί άναγνώσταί 
μας πόθεν πηγάζει ή κακοήθεια.

* *
Μανθάνομεν δτι λίαν προσεχώς θά 

προβληθή ύπό τοΰ κινηματοθεάτρου 
«Σπλέντιτ» ένοικ ασθέν πρός τοΰτο 
άντί 100 χιλ. δραχμών, καί δευτέρα 
ελληνική ταινία, ή νέα δηλ. παραγωγή 
τοΰ κ.‘Μαδρά «Ό μάγος τώνΆθηνών»·

Κατά τήν τρέχουσιν έπίσης περίο- 
δονθά προβληθούν έτεραι τρεις ελληνι
κά! ταινίαι. «Ό άγαπητικός τής Βο- 
σκοπούλας» τής ’Ολύμπια Φίλμ, «Δά
φνης καί Χλόη» τής "Αστρο Φιλμ καί 
« Στέλλα Βιολάντη» τής έταιρίας'Ελλάς 
Φίλμ. Μέχρι τής στιγμής δέν εϊνε εί- 
σέτι γνωστόν εις ποια κινηματοθέατρα 
θά προβληθούν, πάντως δμως τό «γύ
ρισμα» αυτών έξακολουθεϊ, πιστεύεται 
δέ δτι εντός τοΰ τρέχοντος μηνός θά 
έχουν περατωθεΐ καί τά τρία, δπότε 
καί θά ληφθή οριστική άπόφασις προ
βολής των.

**
Ή έπί τών κινηματογράφων επιτρο

πή έδωσε εντολήν είς τήν διεύθυνσιν 
τής Αστυνομίας, νά διατάξη τήν ά- 
φαίρεσιν τοΰ ταμείου τοΰ κειμένου είς 
τήν έπί τής όδοΰ Προαστείου είσοδον 
τοΰ κινηματογράφου «Πάνθεον , καθ’ 
δσον εμποδίζεται δι’ αΰτοΰ ή έλευθέ- 
ρα κυκλοφορία τοΰ κοινού.

Έπίσης διά τούς αύτούς λόγους διε- 
τάχθη ή άφαίρεσις καί τοΰ ταμείου 
τοΰ κινηματογράφου«Άττικόν» τοΰ το- 
ποθετηθέντος είς τό μέσον τής κεντρι
κής εισόδου. Είς τό άνωτέρω κινηματο- 
θέατρον νάνέαταμεϊα θά τοποθετηθούν 
δεξιά καί άριστερά τώ είσερχομένφ καί 
ίσως έκεϊ δπου ήσαν καί άλλοτε.

Μετά μίαν εβδομάδα διακόπτει τάς 
κινηματογραφικός του παραστάσεις δ 
κιν)φος «Τριανόν» τού κ. Φραγκέτη. 
διά νά τάς έπαναλάβη μετά τάς Άπό- 
κρεω.

Καθ’ δλον τό διάστημα τών Άπό- 
κρεω,είς τό«Τριανόν»,τό όποιον θά δι- 
ασκευασθή καταλλήλως μέ ειδικόν πά
τωμα, θά δίδωνται διάφοροι^χοροί.

Ο ΑΡΓΟΣ

ΕΙΣΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Π El ΡΑ ΙΕΥΣ

Χάϊ-Λάΐφ. Μέ άφάνταστον κοσμο
συρροήν προεβλήθη ή γαλλική ταινία 

«Κατηγορουμένη έγέρθητι» μέ τήν Γκα· 
μπύ Μορλαί καί τόν Άντρέ Ροάν.

Σπλέντιτ. Προεβλήθη τό έργον « Τό 
Δυτικόν Μέτωπον» μέ έπιτυχίαν. Ή 
προβολή θά έξακολουθήση καί κατά 
τήν τρέχουσαν εβδομάδα.

Κάπιτολ. Ή ελληνική ήχητική ταινία 
«Φίλησέ με Μαρίτσα» έσημείωσε θριαμ
βευτικήν έπιτυχίαν. ’Εκτός τού έργου 
σκηναι άπό τό Ποδοσφαιρικόν μάτς 
Έλλάδος-Βουλγαρίας, άπό τήν κηδεί
αν τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντίνου κ·ά.

Φως. Άπό τής Δευτέρας προεβλήθη 
«Ό τραγουδιστής τής Τζάζ» μέ. τόν Άλ 
Τζόλσον, άπό δέ τής Πέμπτης «Ή έ- 
ρυθράι πόλις»·

’Ηλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα: 
«Ρίγη τρόμου», «Νόμποντυ» καί «Χα
λύβδινος άνδρας» μέ τόν Ζίπσον. Ε.Μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα 
«'Ο πατριώτης» μέ έπιτυχίαν καί «Ό 
δρόμος τού παραδείσου» ταυτοχρόνως 
μέ τόν κιν)φον Πάλλας.

‘Ηλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μιά ερωτική νύχτα» καί «Τρόικα».

Πάλλας. Προεβλήθησαν τά έργα«'Η 
γυναίκα πού σκοτώνει» μέ τήν Νταμι- 
τά καί «Ό δρόμος τού παραδείσου».

Πατέ. «Τό Λαγιαρνί» συνοδείρ μου
σικής γραμμοφώνου, «Μουλέν Ρούζ», 
έπίσης καί τό ελληνικόν μονόπρακτου 
τοΰ κ. Δημητριάδη «Μιά πρόβτ στά 
γρήγορα».

‘Απόλλων. «Οί δυό κουραμπιέδες» 
καί «Ή έκδίκησις».

Λευκός Πύργο:. Προεβλήθησαν αί 
βωβαί ταινίαι «'Ο σωματοφύλαξ τής 
κυρίας» καί «Ό άνθρωπος πού γελά».

Σπλέντιτ. «Νύχτες καταιγίδας», «'Η 
γή τοΰ μυστικού θησαυρού», ή ελληνι
στί ομιλούσα «'II γροθιά τοΰ σακάτη» 
καί ««ψεύτικος κόσμος».

Αττικόν. Ό άετός τής Ισπανίας», 
«Ή κυρία δέν θέλει παιδιά , «Οί τέσ- 
σαρες υιοί», «Τό καράβι τοΰ τραγικού 
έρωτος» καί Τό ρόδον τής Σταμπούλ».

Μοντέρν. Προεβλήθησαν αί ταινίαι 
«Σκλάβα βασίλισσα , «Καιηραμένο κα
ραβάνι», Βόλγα Βόλγα», «Τέμπο τέμ- 
πο», «Χείμαρρος θανάτου καί έπει- 
σοδεια άπό τά έργα «Μάτι άετού», 
καί «Μοιραϊον σημεϊον».

’Ολύμπια. «Ό σωματοφύλαξ τής 
κυρίας» καί Γιολάντα».

’ Εέλνικόν. Δοθείσης τής άδειας ήρ- 
χισε λειτουργούν, προεβλήθησαν δέ τά 
έργα < Ρόδον τής Σταμπούλ», « Άπασ- 
σιονάτα». Είσοδος δρ. 8. Παιδικά 6.50.

‘Αλκαζάρ. "Εκαμε έναρξιν ύπό τήν 
διεύθυνσιν τών κ. κ. Κρεμαμλή—Βα- 
γιώτη καί Σια μέ τιμάς εισόδου δρ. 10 
και 7. Προεβλήθη τό έργον «Σόνια 
Βερανώφ».

Κυβέλεια. Κείμενος είς τό τέρμα 
της Λεωφόρου Στρατού. "Εκαμε έναρ-

ΛΕΤΛ ΟΝΙίΛΟΪΝΤΑ ΣΙΝΕΜΕΛΑΝΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΕ ΕΞΟΜ ΣΙΝΤΗΡΗΣΕΜ

ξιν τήν παρ. Πέμπτην μέ τό έργον «’Α
φροδίτη» καί μέ τιμάς εισιτηρίων δρ.
7 και 4. Σινεφΐλ
ΑΜΦΙΣΣΑ

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έρ
γα «’Άνθρωπος χωρίς χέρια», «Όασις 
έρωτος καί ή «Νύξ τοΰ αγίου Βαρθο
λομαίου». Γιαλέσσας
ΚΑΒΑΛΛΑ

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τέμπο-τέμπο , «Τιμή τοΰ ναύτη», 
Αί περιπέπειαι τής Λαίδης Χάμιλτων», 

«Τά κτηνώδη πάθη καί Οί άντάρται 
τοΰ νόμου».

Αίγλη. Προεβλήθησαν «Ό άσσος 
τών Ιππέων», «Εξαιρετική περιπέτεια», 
«Εκλογή νέου σερίφου», «Ή κοιλάς 
τοΰ κινδύνου» καί «Σάντα Φέ».
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Όάνθρωπος πού γελά», «Σεράϊ», «Κάρ- 
μεν τοΰ Σάν Πάολι». «Άτότά χρονικά 
τοΰ Γκρήσχουζ» καί Μανικιουρίστα 
ά λά γκαρσόν». Μπαρχαμούζας
ΧΑΝΙΑ

’Ιδαϊον "Αντρον. Προεβλήθησαν 
«Πείσματα άγάπης», «Δύο κόκκινα 
τριαντάφυλλα», «Κύριος μετά τόν 
Θεόν», Ζήτω ό έρως» καί Δικτά- 
τωρ».

’Ολύμπια (όμιλών). Τρελλοκόριτσο 
»'Η βασίλισσα τοΰ Σαββά καί «Ή 
ιδιωτική της ζωή» μέ ιήν Μπίλλυ 
Νιόβ. Ε. Κ.
ΚΑΛΑΜΑΙ

"Εσπερος (ομιλώ'·) Προεβλήθησαν 
τ ι έργα ««Τό ραγισμένο βιολί», «Τό 
δακτυλίδι τής αύτοκρατείρας», 'Η 
αιχμάλωτος καί «Λουλούδι στή σκιά».

Τριανόν (όμιλών). Προεβλήθησαν 
αί ταινίαι Μοντέρνος Καζανόβας», 
Γυναίκα τοΰ δρόμου», «Νύχτες κα

ταιγίδας», Δοκιμαστικός γάμος», «Τό 
ούράνιον τόξον» καί «Μίκι Μάους».
ΧΑΛΚΙΣ

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Κλεώ ή χορεύτρ α», « 'Όταν ή πόλις 
κοιμάται», «’Ερωτική φλόγα», «'Ο μι
ναρές τοΰ θανάτου» καί «"Ερως 
Τζόκεϋ»·

’Αττικόν. Προεβλήθησαν «Ή μι
κρούλα τοΰ ντάσιγκ». «Ό κολοσσός» 
καί «Κίτρινο διαβατήριο ■■ Άκροϋ·.
ΧΙΠΣ

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα: 
Τά κορίτσια τοΰ Μτρόντγουαίη», 

«Δύο κατάδικοι», «'Η πόλις τών φαν
τασμάτων», «Τό άγοροκόριτσο» καί’ 
διάφορες κωμωδίες. Βουδούρης 
ΒΑΘΥ (Σάμου)

Αττικόν. Προεβλήθητό έργον Τρα

γική στιγμή». ’Ήδη δίδει παραστάσεις 
ό θίασος Ξύδη.

Ήραϊον. Προεβλήθη τό έργον «Μοι
ραία αγάπη» μέ κοσμοσυρροήν. Επί
σης προεβλήθησαν τά φίλμ Κομφετί» 
καί «"Αγνωστος προσωπιδοφόρος».
ΔΡΑΜΑ

1 Μέλας. Προεβλήθησαν αί ταινίαι 
«Χατζή Μουράτ», «Μελωδία τής καρ
διάς», «Μιά νύχτα στή Σιγκαπούρη», 
«Τό μυστηριώδες άεροπλάνον» καί«Έ- 
σχάτη προδοσία». Προσεχώς «Μεγάλη 
παρέλασις». ’

Άστήρ. Προεβλήθησαν «Δρόμοι τής 
Σαγγάης», «Δικαστική πλάνη», «Δυό 
φορές κατάδικος», « Σέλλα τοΰ Διαβό
λου» καί «Όνειρον ώμορφιάς». Προσε- 

,χώς «Ρίν-Τίν-Τίν» καί ή «Κυρία μέ 
τά γκρίζα».

Δασκάλου
ΚΕΡΚΥΡΑ

Δημοτ. Θέατρον. Προεβλήθησαν ή 
«Κιβωτός τοΰ Νώε», «Χαμένοι θησαυ
ροί», «Αστραπιαίος καβαλλάρης», 
«Όχι τόσο γρήγορα», «Μυστηρ ώδης 
κυρία», «Τό μίσος», «Νυχτερινή ώρα» 
Νικητής τών άγριων», «Νύχτες άγω- 

νίας» καί « Διψασμένη γιά φιλιά».Προ
σεχώς «Τράφαλγκαρ».

Ποικιλιών. Προεβλήθησαν «'II χο
ρεύτρια τών Θεών», «Άπλοι στρατιώ- 
ται·, «Κακόμοιρε Γιάννη» Ό κόμης 
Μόντε Χρήστος», «Στά Όπλα», «Σαμ
πάνια», «Διπλή άπαγωγή» καί «Ρίγκ 
.... νίκησε γιά μέ». Μπιξέλης*
ΚΥΠΑΡΙ1 ΣΙΑ

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά ’ργα ή 
«Βασίλισσα τοΰ ίπποδρομείου·, «Η
ρωική Αύτα.τάρνησις» καί «’Αριστο
κράτης λωποδύτης». Γορτύνιος
ΛΕΥΚΑΣ

’Απόλλων. Προεβλήθησαν μέ έπι
τυχίαν τά φίλμ «Δαίμων τοΰ Παρισιού 
«Γιά μιά θεατρίνα», «Τρέλλες καρνα
βαλιού», «Ραμόνα», «Ή γυναίκα καί 
καί τό νευρόσπαστο», «Τσαρλατάνος» 
καί μέ άφάνταστον έπιτυχίαν τό έργον 
«Όδέττη». ’Επίσης προβλήθησαν τά 
έργα «Δόν Ζ ιυάν» μέ άρκετήν έπιτυ
χίαν», «Σόνια Όρλώφ» καί Ό γύρος 
τού κόσμου μέ 5 πεντάρες».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
Γαμήλιος Πέπλος», «Ματωμένες θά

λασσες», «’Εγώ τόν σκότωσα», «Αγά
πη τοΰ Χρυσού», ή «Μπόρα». ιό «Μά
τι τοΰ Τρόμου» καί «Μανία τοΰ Χρυ
σού», είς πέντε έποχάς, άπαντα μέ κα
λήν έπιτυχίαν. Τσίρς
ΕΔΕΣΣΑ

Μ. ’Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν η 
«Έτάνοδος», «Ό άνθρωπος ποΰ γελά» 
«Ό φίλος μου σωφφέρ» καί «Τό καρά
βι τού έγκλήματος .

Βέρμιον. Προεβλήθησαν «Κίτρινοι
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ο mm'rnu το μοτιι
Ό πασίγνωστος πλέον μαθηματικός, αστρονόμος καί 

φιλόσοφος ’Αϊνστάιν, ο πατήρ της θεωρίας ,τής Σχετικο- 
τηνος, ό όποιος τόν τελευταϊον καιρόν εύρίσκετο εις την 
Νεαν Ύόρκην, άνεχώρησεν έκεΐθεν κατά τάς πληροφο
ρίας τών Αμερικανικών εφημερίδων, μεταβαίνουν εις τό 
Χόλλυγουντ. ΑΙ αΰταί εφημερίδες αναφέρουν ότι ό με- 
γας φιλόσοφος τής εποχής μας, δεικνύει άπό τίνος ζωη
ρόν ενδιαφέρον διά τόν κινηματογράφον καί διά κάθε 
ζήτημα σχετικόν μέ αυτόν.

’Επί τή εΰκαιρίφ ό Will Rogers γράφει εις μίαν με
γάλην εφημερίδα τής Νέας Ύορκης τά εξής:

«"Αν ό ’Αϊνστάιν έχει καμμίαν νέαν θεωρίαν τήν ο
ποίαν κανείς δέν αντιλαμβάνεται και αν θελε,ι να την 
έκμεταλλευθή, δέν έχει παρά νά πάη εις τό Χόλλυγουντ, 
όπου θά εύρη μίαν ντουζίναν μεγάλων εταιριών, αί ο- 
ποϊαι θά σπεύσουν νά κινηματογραφήσουν τήν θεωρίαν 
του αύτήν».

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΕ ΤΗΝ UNITED ARTISTS

Τηλεγραφήματα έκ Νέας Ύόρκης πρός τάς γερμανικός 
κινηματοτογραφικάς εφημερίδας αναφέρουν δτι κυκλοφο
ρούν μετά μεγαλειτέρας όλονέν έπιτάσεως αί πληροφορίας 
περί συνεργασίας τής εταιρίας Γουώρνερ Μπρόδερς με τα 
θέατρα τής Οΰνιτεντ Άρτίστ ένώ άντιθέτως φαίνεται οτι 
έματαιώθη όριστικώς ή συνεργασία τής Γουώρνερ με τα 
εις τάς Δυτικάς άκτάς τών Ηνωμένων Πολιτειών θέα
τρα τής Φόξ.

wm me mmmmN wqssih

Ό γνωστός ρεζισέρ Έρριχ Έγκελ αρχίζει κατ αυτας 
τό γύρισμα μιας νέας ταινίας διά την γερμανικήν εται
ρίαν Terra καί τής οποίας ή ΰπόθεσις θά εΐνε υπερ
μοντέρνα.

ΠΙΝΑΞ A' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1930-31

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

πειραταί», «Βαρώνος ’ Ατσίγγανος», 
«Κορίτσια φυλαχθήτε» καί «Ύπερτά- 
τη θυσία». Κωνσταντάς
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Πάν&εον. Λόγω τής οικονομικής 
δυσπραγίας ό κινηματογράφος ούτος 
ήλάττωσε τάς παραστάσεις του είς δύο 
καθ’ εβδομάδα. Προεβλήθησαν οϋτω 
τά έργα «Ή νήσος τών ονείρων» μέ 
τήν Λιάνε Χάϊντ καί «Γκράν Πρί> μέ 
σχετικώς καλήν έπιτυχίαν.
ΙΕΡΡΜ

Όρφενς. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Σόου Μπότ», «Ή καλύβα τοϋ μπάρ
μπα Τόμ», «’Εγώ τόν σκότωσα», δίδει 
δέ καί παραστάσεις δ θίασος τής κ. Ε. 
Χαλκούση.

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Κίτρινο διαβατήριο», «Πέπλος τοΰ 
παρελθόντος», «Ή κυρία μέ τή μά
σκα», «Ή λεγεών τών. ’Αθανάτων» 
καί «Άκροβασίαι θανάτου».

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Άλήται τής Βιέννης», «Ή γυναίκα 
μέ τό κοράκι», «Είς τήν χώραν τών 
κανιβάλων», «Τό χωριό τής αμαρτίας» 
καί «Ό άνθρωπος μέ τά διαμάντια».

Ρέμβη. Πάντοτε διάφορα επεισο
διακά ανάξια λόγου. Βογιατζής
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ

Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα Τό 
θωρακισμένο αυτοκίνητο», «Τό κλειδί' 
τοΰαΐνίγματος», «'Ιπτάμενος άνθρωπος» 
καί «Πανικός» είς δύο έποχάς.
ΞΑΝΘΗ

Μέγας. Προεβλήθησαν αί ταινίαι«Ή 
χορεύτρια τοΰ Τσάρου», «Ό θαλασσο
πόρος», «Ό έρως τής ’Ιωάννας Νέϋ», 
«Ό κόμης τοΰ Τεζάς» καί «Ταδεϊδι είς 
τήν Σελήνην· εις δύο έποχάς.

Πάν&εον. Προεβλήθήσαν «Τό τελευ
ταϊον σύνορον», «Πάλη στήν άβυσσο», 
«Σύγχρονες Παρθένες», < Τό μυστηρι
ώδες υποβρύχιον», «Λευκαί σκιαί» καί 
«’Ανατολή». Προτεχώς «Δίψα χρυσοΰ».
ΒΟΛΟΣ

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν αί βωβαΐ 
ταινίαι «Σόνια Βερανώφ» καί «Νυκτε
ρινή ώρα».

“Ηδη περατωθεισών τών εγκατα
στάσεων όμιλοϋντος κινηματογράφου, I 
προεβλήθησαν μέ μεγάλην έπιτυχίαν I 
καί προτοφανή διά τήν πόλιν μας κο
σμοσυρροήν τό μονόπρακτον «Καβαλε- 
ρία Λετζέρα» ορχήστρα έξ 75 οργάνων,’ 
Μίκι Μάους, «Άφρικάνα» μέ τόν Τίτα 
Ροΰφο καί ή δπερέττα «Δυό καρδιές σ’ 
ένα βάλς». Προσεχώς «Χατζή Μουράτ»,' 
«Τρελλός τραγουδιστής», «’Ερωτικόν 
βάλς» κ.λ.π· Παπαβασιλείον
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φιλμ 
«Ό αετός τοΰ πολέμου», «Ή μυστηρι
ώδης χειρ», «Άννυ τοΰ Μονπαρνάς», 
«Αγνή Σουζάνα», «Ζήτω ο αθλητι
σμός» καί «Βαλέντσια» μέ κοσμοσυρρο
ήν καί λόγφ τών εορτών καί λόγω τής 
μή λειτουργίας άλλου έν τή πόλει μας 
κινηματογράφου. Παρατηρητής
ΑΡΧΑΝΕΣ Κρήτης

Προεβλήθησαν «Οι διαφθορείς τών 
κοριτσιών», αί κωμωδίαι «Μις Φαττυ», 
«Ή Α. Μεγαλειότης», «Αί έορταί τής 

ί έκατονταετηρίδος» παραγωγής Λινάρ
ι δάκη καί «Γιά τήν αγάπη του».

ΤΡΙΚΚΑΛΑ
Οΰφα Πάλας (ηχητικός). Προεβλή

θησαν τά έργα «’Ερωτικόν βαλς», «Κο
ρίτσια τοΰ Μπροντγουαίη» τό μονό
πρακτον «Κορεΰς τής Σεβίλλης» καί

«Τζοκόντα» καί «Αγνή αμαρτωλή».
Πανελλήνιον (ήχητικός)· Προεβλή

θησαν «Ό τρελλός τραγουδιστής»,, «Τό 
παιδί τοΰ δρόμου» καί «Ό μοντέρνος 
Φάουστ» μέ τόν Κορτέζ. Παφιλης
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν «Ό ευνο
ούμενος τής Τσαρίνας», «Ή φλόγα τοΰ 
θανάτου», ένα μέ τόν Μπούκ Τζονες, 
«Δεκάτη τρίτη ώρα», «Καπεταν Λας», 

(«Πέτρος δ Τζέτλεμαν, «Ή άγνωστος» 
I καί «Τελευταία έκδρομή». Τήν προσε
χή έβδομάδα «Ό κύριος τοΰ θανάτου» 
καί «Μυστηριώδης κυρία». s

Λεσβιακόν. Προεβλήθησαν με απο
τυχίαν «Βενενόζα» τα περιπετειώδη 
«Φτερωτός Κάου-μπόυ» καί «Μιά μάχη 
στά σύννεφα». ’Επίσης «Το δράμα τοΰ 
Βίντερ-γκσ,ρντεν», «Τό κουρέλι», « Η έ
ξοδος», «Ραγιά» μέ έλαχίστην έπιτυχί
αν καί «Ό θυελλώδης καβαλλαρης»· 
Τήν προσεχή έβδομάδα «Ουγγρική τρα
γωδία» καί «Ρωσσική θύελλα».

’Εντός ολίγων ημερών έναρξις όμι- 
λοΰντος κινηματογράφου «Σινεμεκάνι- 
κα» συστήματος Μούβιτον. 2ωφρ.
ΑΙΤΙΟΝ

Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Σύγχρονες παρθένες», «Τό^ορφανό 
τών «Παρισίων», «Φαιδιόρα», Όνειρον 

'τήςΝτόλλυ·, Μεγάλη πόλις», «Τό πλή- 
Ιθος», «Γαμπρός άπό πείσμα», «Έμπό- 
! ριον τής λευκής σαρκός», «Ίβαγκορόδ», 
«Παριζιάνες», «Στήν υπηρεσίαν τοΰ 
αΰτοκράτορος», «Πέπλος παρελθόντος», 
«Τά κορίτσια τοΰ καμπαρέ» καί «Έσκο- 
τωσα γιά τήν τιμήν μου».
ΣΗΤΕΙΑ Κρήτης

Προεβλήθησαν τά έργα «Τραγωδία 
γυναίκας» καί «Ό έκφυλος».

Ν Mim Mi THS ΑΠΛΟΤΗΤΑ THS TEAOIQTHTDZ Συνολικός άρι&μός στροβλη&εισών ταινιών κατά Γραφεΐον Έκμεταλλεύσεως

Τίτλος έργου Κινηματογρ. Γραφεΐον Έκμε- 
ταλλεύσεως Τίτλος έργου Κινηματογρ Γραφεΐον Έκμε

ταλλεύσεως

Τί αξίζει ένα τρελλό φιλ1 
Αύτή τή νύχτα ίσως 
Άπολύτρωσις 
Βασιλείς τοΰ άέρος 
Τό σπήτι τοΰ δημίου 
Ό κατάδικος 
Χαμένοι θησαυροί 
Πειρατής Παναμά 
Πέλεκυς Δικαιοσύνης 
Σφίγξ τών Πάγων 
Ό Βουκέφαλος στό πόλεμο

Σαλόν’Ιντεάλ 
Σπλέντιτ 
Πάνθεον 
Ροζικλαίρ 
Ελλάς

»
Ροζικλαίρ 
‘Ελλάς

Πάνθεον 
Ροζικλαίρ

Φόξ Φίλμ 
Σινέ Όριάν 
Μετρό Γκόλντ. 
Φόξ Φίλμ

I Μαργουλή

Φόξ Φίλμ

Ζωγραφιστός άγγελος 
Γυναίκα ποΰ αρέσει 
Νύμφη Συντάγματος 
Πριγκήπισσα καί ταξί 
Μεγάλη πόλις 
Λονδΐνον μετά μεσάνυχτα 
Μιά νύχτα στό καμπαρέ 
Προσωπιδοφόρος ληστής 
Κυρίαρχοι τής έρήμου 
Νόμιμος άμυνα 
Λήθη παρελθόντος

Κοτοπούλη 
Ίντεάλ 
Αττικόν 
Πάνθεον 
Πανόραμα

Απόλλων 
Αθηναϊκόν

»
Ροζικλαίρ 
Ελλάς 
Αθηναϊκόν 
Ροζικλαίρ 
Απόλλων 
Πάνθεον 
Κοτοπούλη 
Ίντεάλ

Άμολ.-Βουλγ.
Μαυροδημ. Σια 
Άμολ.-Βουλγ.
Άμέρικαν Φίλμ 
Μετρό Γκόλντ.

Φόξ Φίλμ
Ανώφελη θυσία

Κορίτσια τοΰ Ρήνου
’Αθηναϊκόν 
Οΰφα Πάλας

1. Μαργουλή 
Συμβατική

"Εφοδος
Άσιυνόμος μέ πυγμή 
Στό δυτικό μέτωπο 
Μαιτρέσσα τοΰ μπαμπά 
Φλόγα έρωτος 
Μανουελίτα

I. Μαργουλή
Μία ερωτική νύχτα 
Γαλάζιος άγγελος 
Παρισινές νύχτες 
Καρδιές στήν έξορία

Κοτοπούλη 
Οΰφα Πάλας 
’Απόλλων 
Κοτοπούμη

Άμολ.-Βουλγαρ 
Συμβατική 
Κουρουνιώτη 
Άμολ.-Βουλγαρ

Κουρουνιώτη 
Άμέρικαν Φίλμ 
Άμολ.-Βουλγ. 
Φόξ Φί λμΝυκτερινή ώρα

Νύχτα στή Σιγκαπούρ»] 
Λεγεών ’Αθανάτων

Ιντεάλ 
’Αθηναϊκόν 
Πανόραμα

Μετρό Γκόλντ. 
Άμολ.-Βουλγαρ.

Δυό καρδιές σ’ ένα βάλς 
Βασιλεύς Παρισίων 
Ανοιξιάτικες αγάπες

Οΰφα Πάλας 
Σπλέντιτ 
Αττικόν

Συμβατική 
Σινέ Όριάν 
Άμολ.-Βουλγ.Ματωμένο ποτάμι 

Καπετάν Λάς 
’Αγάπη δέν ξεχνιέται 
Τό λεβεντόπουλο 
Σουλτάνα τής αγάπης 
Έκδίκησις καί μεταμέλεια 
Νύχτες πόνου ηδονής 
"Οταν ήμουν ληστής
Ερχεται σάν κεραυνός 

Ραγισμένο βιολί 
’Αθάνατος ’Αλήτης 
Χαμένα όνειρα 
Εύθυμος Μαδρίτη 
Άπασιονάτα
Άρλεζιάνα 
Ζιγκολό 
ΠαντρεμμένοιΧόλλυγουντ 
Λιμάνι ονείρων
Παρθένες 1930 
Νίκη ή θάνατος 
Γυναίκα ηδονής 
Ραγιά
Κίτρινο διαβατήριο 
Τό φίλημα 
Τραγικός "Ερως 
Τρόικα
Δρόμος Παραδείσου 
Τραγούδι τής ερήμου 
Κρασί, γυναίκα, γλέντι 
Χαρούμενα νειάτα 
Πρωταθλητής πυγμαχίας 
Η πόλις τών τραγουδιών 

Στοργή
Σατανική παρέλασις 

έκδίκησις’

Ροζικλαίρ 
Έλλάο 
Σπλέντιτ 
'Ελλάς

Φόξ Φίλμ

Σινέ Όριάν 
I. Μαργουλή

Ριψοκίνδυνος-γενναΐος 
Κορίτσι τής παρέας 
Τραγούδι τής Φλόγας 
Χάϊ Τάγκ

'Ελλάς 
Τριανόν 
Αττικόν 
Απόλλων

Φόξ Φίλμ 
Κ. Φραγκέτη 
Αμολ.-Βουλγ. 

Χάϊ Φιλμ 
Μετρό Γκόλντ.Ροζικλαίρ » Γυναίκα ποΰ σκοτώνει Πάνθεον

Σπλέντιτ
Ροζικλαίρ Φόξ Φίλμ

Λοχαγός Οΰσσάρων 
Πιστός στό καθήκον 
"Αστοο εύτυχίας

Σπλέντιτ 
Ελλάς 
Ροζικλαίρ

Σινέ Όριάν 
Φόξ Φίλμ

Ελλάς 
Κοτοπούλη 
Ούφα Πάλας 
Ίντεάλ 
Πάνθεον 
Σπλέντιτ 
’Απόλλων 
Οΰφα Πάλας 
Ίντεάλ

Άμολ.-Βουλγ. 
Συμβατική 
Μαυροδημάκη 
Μετρό Γκόλντ. 
Σινέ Όριάν

Συμβατική 
Φόξ Φίλμ

Νήσος χαμένων καραβιών 
Κατηραμένο καραβάνι 
Ματωμένες θάλασσες 
Φίλησέ με Μαρίτσα 
Ίλιγγιώδες τραίνο 
Μιά ρωμαντική νύχτα 
Ανθρώπινα ράκη 
Κατηγορουμένη έγερθήτε 
Γυναϊκα καί τιμή

Κοτοπούλη 
’Αθηναϊκόν 
Πανόραμα 
Σπλέντιτ 
’Αθηναϊκόν 
’Αττικόν 
Ροζικλαίρ 
Πάνθεον 
Ροζικλαίρ 
Σαλόν’Ιντεάλ

Άμολ-Βουλγ.
Ι· Μαργουλή „ 
Άμολ.-Βουλγ.
Ντάγκ Φίλμ
I. Μαργουλή 
Μαυροδημ. Σια 
Ι· Μαργουλή

I. ΜαργουλήΡοζικλαίρ Μαργουλή Φανταστική ραψωδία Φόξ Φίλμ
Πάνθεον 
’Αθηναϊκόν 
Κοτοπούλη

Μετρό Γκόλντ.
Μαργουλή 1
Άμολ.-Βουλγ. ί

Χείμαρρος θανάεού 
"Ερως γιά μιά νύχτα 
Μαύροι διάβολοι

Ροζικλαίρ 
3ΰφα Πάλας 
Αθηναϊκόν

I. Μαργουλή 
Συμβατική 
Άμολ.-Βουλγ.Ελλάς 

Ροζικλ&ίρ
Χάίφιλμ
Σινέ Όριάν

Δυναμίτης ελευθερωτής 
Επιδέξια χέρια 
Ωραία Άπάχισσα 
Κόλασις υπό θάλασσαν

ΙΙολυθέαμα 
Ροζικλαίρ

I. Μαργουλή
Πάνθεον
Σπλέντιίτ

Μετρό Γκόλντ.
Σινέ Όριάν |

Τριανόν 
’Αττικόν

Άμολ.-Βουλγ.
Άδελ. Σαντίκου

Απόλλων
Οΰφα Πάλας

I. Κουρουνιώτη 
Συμβατικέ)

Ό δυναμίτης έκδικεΐται 
Μαμά Κολιμπρί

Πολύθέαμα
□ δφα Πάλα; 
Σπλέντιτ

I. Μαργουλή 
Συμ βατική

Κοτοπούλη Άμολ.-Βουλγ. Χόρ-Χόρ Αγάς Πάξ Φίλμ‘Ελλάς
Ίντεάλ 
Ροζικλαίρ

Φόξ Φιλμ Ό λέων τοΰ Τεξάς 
Κόκκινη γυναίκα 
Δύο Κόσμοι

Αθηναϊκόν 
Τριανόν 
Κοτοπούλη

I. Μαργουλή 
Άδελ. Σαντίκου 
Σινέ ΌριάνΣπλέντιτ 

Πάνθεον 
’ Αθηναϊκόν 
Ίντεάλ

Σινέ Οριάν 
Λ. Μάρκογλου 
Μαργουλή 
Φόξ Φίλμ

Θεία Δίκη
Λεγεών τών ξένων 
Κίνδυνος φωτιάς 
Ντόουν Πάτρολ

Ίντεάλ
Ροζικλαίρ 
Πολυθέαμα 
’Αττικόν

Άμολ.-Βουλγ.
1. Μαργουλή 

»
Άμολ.-Βουλγ.

Πατριώτης
Μελαγχολ. καβαλλάρης 
Κεραυνός
Λοΰνα πάρκ τοΰ τρόμου 
Ματωμένες θάλασσες 
Ληστής μέ τό στανιό 
θωρακισμένο αυτοκίνητο 
’Αθλητής Δούγκλας

Απόλλων 
’Αττικόν 
’Αθηναϊκόν 
Πανόραμα

Τ. Σπυρίδη 
Μαργουλή 
Άδ. Σαντίκου 
Κ. Φραγκέτη

Χαμένα κοσμήματα 
Μυστηριώδης νήσος 
Σατανική συκοφαντία 
Βαρκαρόλα τής αγάπης

Ελλάς 
Πάνθεον 
’Αθηναϊκόν 
Σπλέντιτ

I Μαργουλή 
Μ«τρό Γκόλντ.
I. j-Μαργουλή 
Σινέ ΌριάνΑθηναϊκόν 

Πανόραμα 
Ελλάς

■

Άμολ.-Βουλγ.

Κ. Σουλίδη

’Αθλητισμός έν Αμερική 
Χόκους Πόκους
ΊΙ τιμή τής κόρης του 
Μαραμένα κρίνα 
'Ολοταχώς

’Αθηναϊκόν 
Οΰφα Πάλας 
Ροζικλαίρ 
Κοτοπούλη 
Ίντεάλ .

I. Μαργουλή 
Συμβαιική 
I. Μαργουλή 
Άμολ.-Βουλγ. 
I. Μαργουλή

ΦοξΦίλμ23 - ’Αμολοχίτη-Βουλγαρίδη 2ΐ;— Μαργουλή 29 - Σινέ Όριάν 10 - Μετρό Γκόλντουϊν 12 
■Λ,,/.,.. “ξάΡατικη 9 — Μαυροδημακης και Σία 3 — Χάϊφιλμ 2 — 1. Κουρουνιώτης 3 — Κ. Σουλίδιι 3 

μ ρ καν Φιλμ 2 — Τ. Σπυρίδη 3 — ’Αδελφοί Σαντίκου 1 — Κ. Φραγκέτη 2—Α. Μάρκογλου 1—Ντάγκ Φίλμ 1
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥΜΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜ1ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Speiss 9.'ken, 9S..9. Dresden

'Γύπος ήχητίζ.ο ϋ μηχανήμ,ατο; έφωδιαβμένου μ.έ βυβτήμ.'χτα προβολή; 
ταινιών «Βούβ.τον» χαΐ «Βίταφον»

u sou EzaiiKA ummiu u οποία tsisujizns Hiim aiuosih muss kai ms
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑΝ ΚΥΠΡΟΝ KAI ΔΟΔΕΚΑΝΗΣΝΟ

I. ΙΩΑΝΝΟΥ & A. ΜΑΛΛΗΣ
Τραφεΐα και. εκϋ·εαις: Γωνία Πατησίων και Χαλκοκονδύλη

ΑΘΗΝΑΙ
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