
ΦΡΙΤΣ KOPTNEP
'Ο πολύ καλός γερμανός καλλιτέχνης τοϋ κινηματο
γράφου είς τόν ρόλον τοΰ λοχαγού ' Αλφρ. Ντρέϋφους 
τοϋ όποιου ή ύπόϋ'εσις κινηματογραφη&εϊσα έν Γερ- 
μανίρ άπετέλεσε και πάλιν ϋ·έμα συζητήσεως, ύπεν- 
βυμίζον τά προ 30ετίας γεγονότα τής περιφήμου ύ- 
πο&έσεως. Τοΰ έργου τούτου ή έκμετάλλευσις έξη- 
σφαλίσ&η διά τήν ’Ελλάδα ύπό τοΰ γραφείου τών ά 
δελφών Κουρουνιώτη, &ά προβληϋ'ή δέ λίαν προσε

χώς είς τόν ((.’Απόλλωνα»
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ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15)
ταινίας έχομεν ήδιη διΛ)εσίμ.ους διά τούς πελά-.ας μας τών επαρχιών

ΤΑΙΛΊΑΙ αί onoCai έπραγματοποίησαν τάς μεγαλε-.τέρας εισπράξεις εις τούς 
καλυτέρους Κινηματογοάφους τών Αθηνών, ΙΙείραιώς Χλι Θεσσαλονίκης

Π Α ΝΦΡ^ΥΦΠΥ λ ΦΠ ΓΥΜΗΥ Α ^ΓΙΥ μέ τήν οποίαν έκαμε έναρξιν τό «’Αττικόν» τών Άθη- 
iJnll 11 Cl 1 ΠβΠ 1Π 1 1 1« β IΚΠ ZU 1 νών. Γαλλική μουσική κωμωδία’μέ τόν συμπαθέστερον 

ζέν — πρεμιέ τής Γαλλίας Φερνάν Γκραβέ, τόν Ρομπέρ Μπουρνιέ, Πιέρ Έτσεπάρ καί Κοσέα.

0C |Ί , MA VT Α Έ Ρ Τ Υ“λλική δμιλοΰσα, ρωσσικής ύποθέσεως μέ τήν Σοΰζυ Βερνόν, 
IL11 Ά! ■ AZ 1 ;'i 1 I : τόν Πιέρ Μπατσέφ καί τόν Τόμμυ Μπουρντέλ μέ τήν οποίαν έκα

με έναρξιν τό «Ίντεάλ» τών ’Αθηνών.

ΑΙΑΙΑΚ0ΠΑ1 ΤΟΥΛΙΑΒΟΛΟΥ 3^.^μέ*Μσροέλ Σα"α μ'γ<ίλϊ,ς
Wm Α λΛ λΑ ? τ'Πν Μαρσέλ Ρομαί τής Κομεντί Φρανσαίζ, τόν Γκαμπριέλ Γκαιιποιό 

1 ΓA 1V1 1VI Α καί τόν Άντρέ Ροάν.
1 ι ΓΙΖΠΙΚΙ ΚΑ Λ ΪΛ γαλλική όμχλοΰσα μέ τόν βασιλέα τοΰ φίλα ΜΩΡΙΣ ΣΕΒΑΑΙΕ, καί ΛΑ 1 KrAN « MAP τήνΚλοντέτ Κολμπέρ.

ηρ/Ύ 1/ Λ Ί U ΓΗΠΠΤΗ D 4ΛΚΙ σκηνοθεσία τοΰ περίφημου ΜΠΟΥΚΟΒΕΤΣΚΙ, μέ 
I V7 ΚΑ I Π 1 νΙ Π 1 Π ί * I·Λ τήν ΜΑΡΣΕΛ ΣΑΝΤΑΛ καί τόν Φερνάν Φάμπρ. CH 

μεγάλη επιτυχία τοΰ ΑΤΤΙΚΟΙ".

ΠΚΙΑΥΜΠΝ ίΐ λ Κί λΦΠ\ θ πθ0<)Γθ δμιλοΰσα ταινία τοΰ βασιλέως τοΰ γέλωτος ΧΑΡΟΛΔ ΛΟΎ’Δ 
KllYuIllUZ UnliAlUZ Λραγματοποίήσασα περί τά 15,000 εισιτήρια στό ΙΝΤΕΑΛ τών ’Αθηνών.

ΞΑΗΑΓΥΡΙΣΕ ΠΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΙΟΙ τό τελευταίο Παρισινό κομψοτέχνημα μέ τήν .Όΰζυ Βερνόν καί

■ β /ΛΜTF ΙΖ ■ · Γ) Α Λ ’1 μεγαλειτέρα ταινία ή προβληθεΐσα κατά τήν έφετεινήν σαιζόν είς τάς 
1Y1VJ1 ν ft L 1\ I Αν Αθήνας, μέ τήν πιρίφημον ΖΑΝΕΤ ΜΑΚ ΔΟΝΑΛΔ, σκηνοθεσία τοΰ 

περιφήμου ΛΟΥΜΠΙΤΣ.

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ καί πολύ δυνατής ύποθέσεως.

Σ' ΟΛΗ ΤΗΣ TH ZQH 1ΐτε^ευτα^α ταιν^α τ'~Ί’ ΜΑΡΪΕΑ ΣΑΝΤΑΛ, μεγάλης δραμα-

HIDWU ADA μέ σκηνάς έγχρτόμοΰς, μεγάλη δραματική όπερέττα μέ τόν Νόαχ Μπήρυ 
I KU νΕίΛ καί τήν Βίβιαν Σήγκαλ.

ΠΤ ΠΓΠΤ ΦΠν Ω A A AX^IIV Μεγάλη θαλασσινή ταινία μέ πρωταγωνιστήν τόν ΡΙΤΣαΡ ΑΡΛΕΝ 
U1 uEul ΙΠΖ υαΑΑΖΖΠΖ καί τήν Φαίϋ Ραίϋ.

rHAllITTVlV Iff A V Α Π Α ΓΤ Α τή; δποίας ή ύπόθεσις εκτυλίσσεται στά πολυτελή ανάκτορα ένός ΕΜιΜΙΖΙΖ ΜΑδΑι Δ11Α Ίνδοΰ Πρίγκηπος.

ΠΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΙΑΕ1""0’1,4 * Λοΰπε Β,λέξ κ“ι ,όν Μ6ν"

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΝ ΟΜΩΣ ΑΞΙΑΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΣ 

ΘΑ ΑΦΗΣΩΜΕΝ ΝΑ ΟΜΙΛΗΣΟΥΝ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΜΑΜΖΕΛ ΝΙΤΟΥΣ (Γαλλική έκδοσις) μέ τήν Τζέννυ Μαρέζ και τόν μεγαλείτερο Γάλλο 
κωμικό Ραιμύ
(Γερμανική έκδοσιΰ) μέ τήν Άννυ Όντρα, τόν Γκεώργκ ’Αλεξάντερ καί τόν 
Γιεύγκερμαν

01 ΑΔΕΛΦΟΙ KX’AMAZQd Κατά τό δραματικό αριστούργημα τοΰ JA ιστογιέφσκυ
Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΝΤΡΕΎ’ΦΟΙΣ ‘Η πολύκροτος δίκη πού συνετάριξε τόν κόσμον ολόκληρον
ΝΓΑΒ.ΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΡ Τό έφετεινό καλλιτεχνικό κινηματογραφικό γεγονός, μέ τόν δια- 

πριπή τραγωδόν Άνρύ Μπώρ«ΜΙΛΛΙΟΝ 11 μεγάλη επιτυχία τών Παρισίων, μέ τήν Άνναμπέλλα καί τόν Ρενέ Λεφέβρ 
ΦΡΑ ΝΤΙΑΒΟΛΟ Μία μεγαλοπρεπής κινηματογραφική διασκευή τοΰ ομωνύμου μελοδρά

ματος, μέ τόν τενόρο τής Σκάλας τοΰ Μιλάνου Τίνο Πατιέρα καί τόν Άρμάν 
Μπερνάρ (Ζούλ).Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ Τό πρώτο μέχρις ώρας ρεκόρ εισπράξεων ’Αθηνών μέ τήν 
Λι/νε Χάΐντ, τόν Ίβάν Πέτροβιτς καί τόν Γεώργκ ’Αλεξάντερ.

ΤΟΝΙΣΚΑ Τό παθητικό ρομάντσο πού τόσας προυκάλεσε έ-θουσιώδεις κριτικός, μέ τήν 
Ίτα Ρίνα.

Η ΜΙΚΡΗ ΣΟΚΟΛΑΤΙΕΡΑ Ή άλησμόνητη γαλλική όπερέττα.Λ’ ΑϊΙΟΥΡ Α Λ’ ΑΜΕΡΙΚΑΙΝ ρέ τή γνωστή είς τούς ’Αθηναίου; γαλλίδα καλλιτέχνιδα 
Σπινέλλι.Η ΣΚΥΛΛΑ Ένα συγκλονιστικό έργο, άπ’όσα σπανίως δημιουργεί ή κινηματ. τέχνη. 

ΤΡΕΙΣ ΣΩΜ ΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ Τόαθάνατο έργο τοϋ Άλεξά.δρου Δουμά, μέ τόν Ντούγκλας 
Φαίρμπανκς.

ΦΑΝ ΓΟΜΑΣ Κατά τό γνωστό συναρπαστικό μυθιστόοημα (100 ο]ο ομιλούσα).
ΖΟΥΒ ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΟΜΑΣ αυτοτελή; συνέχεια τών κατοοθωμάτων τοΰ Φαντομάς
ΑΡΙΒΒΙΣΤΑΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ Ή πρώτη ομιλούσα ίταλιστί ταινία τής Ζακομπίνι
ΜΠΑΛΕΙΝΤΙΕ μία αφάνταστη έκπληξις
ΑΛ ΚΑΠΟΝΕ αί δραματικοί περιπέτειαι τού μεγαλειτέρου τυχοδιώκτου τής εποχής μας

ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΗ ΑΣΤΕΡΑΣ—ΠΡ1ΖΟΝ ΑΝ ΦΟΛΙ 
Τ© ΚΑΘΑΡΣΙΟ ΤΟΥ ΜΠΕΜΠΕ

ΚΛΠ. ΚΛΠ.

ΔΙΠΡΑΚΤΟΙ ΚΩΜΩΔΙΑΙ μέ τούς βασιλείς τού γέλωτος ΧΟΝΛΡΟ καί ΛΙΓΝΟ 
ΤΡΙΠΡΑΚΤΟΙ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΠΡΑΚΤΟΙ γαλλικαί όμιλοΰσαι κωμωδίαι

ΚΛΠ ΚΛΠ.

ΑΜ0Λ0Χ1ΤΗΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
14 ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ — ΑΘΗΝ Τηλεγραφήματα ΦΙΡΝΑΤΕ"

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

ΦΙΛΜ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΥΛΗΣ 4
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Δρ.Έιησία 
‘Εξάμηνος 
Τρίμηνος

4

ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ *

100.- ♦;
go.-
30.- I,

’Εξωτερικοί? Γενικώς 
Ετησία Δραχμαί 200.— Π*  

Έξάμηνος » 100. — |
Αί συνδρομαι άπαραιτή

τως προπληρώνονται Αί.

Δεκαπενθήμερος Κινηματογραφι'ή Έπιθβώρησις 
Διευθυν,ήυ ♦ *

ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
’Αρχισυντάκτης—Υπεύθυνος Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΤΙ

Γραφεία: βδός ΦΕΙΔΙΟΥ άρι3. 11
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 1-56jt ΕΤΟΣ 80V AR. 24 (283)
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0 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Έχομε γυρίσει σέ αρκετές έπαρχίες τής Έλίάδος. Καί 

παντού μάς έδόθη ή ευκαιρία νά διαπιστώσωμεν πώς ό κι
νηματογράφος τήςΈπαρχίας περνάει κρίσι.Καί ή κρίσις αύ
τή δέν ανάγεται είς προσωρινά αίτια, άλλ’ είναι καί θά 
είναι διαρκής, αν δεν άλλάξουν ώρισμένοι συντελεσταί 
της. Η κακοδαιμονία τοϋ επαρχιακού κινηματογράφου 
δέν είναι κάτι τό όποϊον δύναται νά έξετασθή αύτοτελώς, 
άλλ’ έν συνδυασμώ μέ πολλούς άλλους παράγοντας τοΰ κι
νηματογραφικού εμπορίου τής χώρας μας.

Άνεξέλικτος πνευματικά καί αισθητικά δ λαός μας δέν 
Αγάπησε, ιδίως στις έπαρχίες, τόν κινηματογράφο ώς θέ
αμα που άξιζε ν’ απασχόληση κάποιες ώρες άναπαύσεως, 
παρά ύστερα άπό μιά συστηματική προσπάθεια πού κατέ
βαλαν ώρισμένοι έπιχειρηματίαι. Είναι ζήτημα άν πρό 7 
χρόνων υπήρχαν στήν Ελλάδα 40 κινηματογρά ροι.

Ό κ. Φωκάς, όταν διηύθυιε τή Σινέ-Όριάν, κατέβαλε 
κοπους καϊ προσπάθεια γιά τή διάδοση τοΰ κινηματογρά
φου στά πλατειά λαϊκά στρώματα τής έπαρχίας. Προικι
σμένος μέ διορατικότητα καί πρό παντός μέ έπιχειρημα 
τικότητα, πού σταθμίζει έπακριβώς τά δεδομένα, κατάλα
βε άμέσως τί είδους τακτική έχρειάζετο. Παρεχώρησε δω
ρεάν μηχανές σέ διάφορους επιχειρηματίας, δπως έπίσης 
κι’ ενα πλήθος παλαιών ταινιών πού έμεναν παραριγμένες 
στις. Αποθήκες. Οί μηχανές έγκατεστάθηκαν Αρχικά σέ 
κανένα μικρό καφενείο, σέ καμμιά μάνδρα. Ό κόσμος τής 
κωμοπολεως ετρεχε νά δή μέ περιέργεια τις σκιές νά κι
νούνται σ’ ένα κομμάτι λευκού πανιοΰ. Καί ή περιέργεια 
γίνηκε εύχαρίστησις. Τό θέαμα είχε κατακτήσει τό κοινό 
που τοϋ ήτο αναγκαίο. Τώρα θά μπορούσε νά φροντίση 
γιά ένα πιό εύπρόσωπο καί πιό μόνιμο λοκάλ. Έτσι οί 
παληές μάντρες μεταβλήθηκαν σέ κινηματοθέατρα. Σέ δυό 
τρία χρόνια ό κ. Φωκάς ήξερε πώς θάρχονταν οί ίδιοι Ε
κείνοι έπιχειρηματίαι πού έπερναν δωρεάν τις ταινίες καί 
τίς μηχανές νά τοΰ πληρώσουν δσο-δσο ένα καλό φίλμ. 
Ο,τι είχε σπείρει τό τρυγούσε μέ πλούσιο καρπό. Ή τα

κτική αύτή τοΰ κ. Φωκά έδωσε ώς τό 1929 'σ’ ολόκληρη 
την Έλλαδα πάνω άπό 250 κινηματογράφους. Σήμερα ό 
άριθμός αύτός παρουσιάζεται Ελαττωμένος εις τό ήμισυ.

Ποιοι οί λόγοι ;
Μήπως τό κοινό άπέσυρε τήν έμπιστοσύνη του; Τά αί

τια διάφορα, πρέπει νάναζητηθοΰν καί σέ διάφορες σφαί
ρες. Ό όμιλών έφερε μιά γενική άναστάτωση, κυρίως δ
μως έπληξε τόν επαρχιακό κινηματογράφο. Όλες έκεϊνες 
οί Εγκαταστάσεις τοΰ βωβού άχρηστεύθηκαν αύτομάτως έφ’ 
δσον δέν υπήρχαν πιά στήν άγορά σιωπηλές ταινίες. Οί 
έπιχειρηματίαι τής έπαρχίας Αναγκάστηκαν άκουσίως νά 
συγχρονισθοΰν. "Άρχισαν έγκαταστάσεις ήχητικών μηχα
νημάτων. Εννοείται δτι τά μηχανήμανα αύτά κάθε άλλο 
παρά άντεπεκρίνοντο πρός τήν πραγματικήν έννοια τοΰ 
όμιλοΰντος. Τά περισσότερα μάλλον ώς καβουρδιστήρια 
μποροΰν νά χαρακτηρισθοΰν.Παράλληλα πρός τίς έγκατα- 
στάσεις έπιβαρύνονται καί μέ τά αύξημένα εις τό 4ον 
καί δον έκοίκια τών όμιλουσών ταινιών. Καί ναι μέναύ-

&

ιι ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό οιΐχος. . . Δρ. 10.— tr 
Ή σεκίς ... > 1000.— ·|
Κατ’ αναλογίαν τά κλά- J· 

σματα.
Ίδιαίτεραι ουμφωνίαι διά 0 

δημοσιεύσεις άγγε) ιών 41 
διάρκειας. 4.

ξανουν το εισιτήριο, αλλ’ αύτό δέν άποτελεί έπαρκές άν- 
τίρροπο στή μεγάλη αύξηση τών γενικών τους έξόδων. Έ
πειτα και yo κοινό τους ελαττώνεται λόγφ άφ’ ένός τής 
κακής ποιότητας τών ταινιών, άφ’ ετέρου δέ λόγφ τής 
κακής αποδόσεως τοΰ μηχανήματος.

Ετσι είδαμε τούς κινηματογράφους τών Επαρχιών νά 
κλείνουν ο ένας ύστερα απ’ τον άλλον, κι’ όσοι κρατούνται 
ακόμη, κρατιούνται χάρις σέ μεγάλα χρηματικά άποθέμα 
τα.^ Αλλοι επαρχιώται κινηματογραφισταί πού πάσχουν 
απο ελαστικοτημα συνειδήσεως, πρό τοΰ φάσματος τοΰ 
κλεισίματος μηχανεύονται ένα σωρό άπάτες εις βάρος τοϋ 
ενοικιαστοΰ τών ’Αθηνών-

, Το λαθρεμπορίαν τών ταινιών, πού διεξάγεται σέ με
γάλη κλίμακα στήν περιφέρεια τών Καλαμών, στήν Κρή
την, στά Ιωάννινα, στην Πρέβεζα, στήν Δυτική Θράκη, 
στην Αιτωλοακαρνανία έχει τήν αιτία του στό δ,τι δ Επι
χειρηματίας ,της, τάδε η δείνα επαρχίας δέν κερδίζει καί 
προσπαθεί μέ κάθε αθέμιτο μέσο νά καλύψη τίς ζημίες 
του. Ο εκβιασμός είναι ένα άλλο μέσο έξασφαλίσεως μι
κρότερων ένοικίων.

Τρία είναι τα γενικά αίτια τής άθλιας καταστάσεως 
τού επαρχιακού κινηματογράφου: 1) Τά ψηλά ένοίκια τών 
ταινιών 2) οί Ελαττωματικές Εγκαταστάσεις καί 3) ή κακή 
ποιότητας τοΰ έπιχειρηματίου τής έπαρχίας.

Τά γραφεία τών Αθηνών προβάλλουν ώς Επιχείρημα 
των υψηλών ενοικίων τις μεγάλες τιμές άγοράς πού πλη
ρώνουν στήν Ευρώπη, λόγφ τού χαρακτήρος τών όμιλουσών 
ταινιών. ’Αλλά ποιος τάχα είναι υπαίτιος γι’ αύτό; Μήπως 
τα ίδια τα γραφεία, εξ αίτιας τοΰ λυσσώδους συναγωνισμού 
των στούς προθαλάμους τών μεγάλων Εταιριών τής Εύ- 
ρώτης; Γιατί ή «Μαμζέλ Νιτούς» π.χ. νά πληρωθή 1700 
οολλαρια λογφ συναγωνισμού, σε στιγμή πού ή εταιρία τήν 
είχε αφήσει σέ αρχική τιμή 1100 δολ; Καί γιατί ό συνάγω· 
νισμος αύτός νά σπάση στήν πλάτη ταΰ Επαρχιώτου;

Τα, γραφεία τών Αθηνών δε βασίζουν τίς ένέργειές 
των σέ μιά πραγματικότητα σταθμιιή, ούτε άνάλογα μέ 
τις συνθήκες τοΰ κάθε Επαρχιακού περιβάλλοντος. Τρίβουν 
ευχαριστημένοι τα χέρια, όταν πετύχουν ένα συμβόλαιο 
ικανοποιητικό, πού στήν πραγματικότητα άποτελεί ξου
ράφι καί αισχρή Εκμετάλλευση τής άγνοιας καί τής καλο
πιστίας τοΰ κινηματογραφιστοΰ τής έπαρχίας, ένφ δέ νοι
ώθουν δτι αύτό δέν είναι δυνατόν νά έπαναληφθή.

Χρειάζονται προ παντός θυσίες. Τά γραφεία έκμεταλ- 
λευσεως ταινιών πρέπει νά τό χωνέψου / καλά, άν θέλουν 
να μη δοΰν κάποτε να τούς κλειοΰν οριστικά οί πόρτες τής 
επαρχιακής άγοράς. Ή ελάττωσις τών ένοικίων σιό κα
τώτερο δυνατό όριο, αποτελεί βασική προϋπόθεση τής ά- 
ναπτυξεως καί πάλι τοϋ επαρχ. κινηματογράφου. Προτι- 
μωτερο να χάσουν σήμερα τά γραφεία, έφ’δσον θάναι βέ- 
βαιοοτι αύριο θα τα πληρωθούν διπλά.Ό κινηματογράφος 
τής επαρχίας θά λαβή και πάλι τήν πλατειά του διάδοση, 
θά αύξηση το,κοινο του.Ό επιχειρηματίας θά κερδίση καί 
τότε θά πλήρωσή καί το αύξημένο Ενοίκιο, χωρίς νά με-

Η ΦΟΞ ΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ
Τάς δυσμενείς ειδήσεις ώς πρός τήν οικονομι

κήν κατάστασιν τής «Φόξ Φιλμ Κορπορεσιον» 
τής Ν. Ύόρκης, τάς άπό τίνος μετ’ έπιτάσεως 
κυκλοφορούσας εις τήν διεθνή οικονομικήν αγο
ράν, έρχεται άτυχώς νά έπιβεβαιωσει <5 ισολογι
σμός τοΰ Α'. εξαμήνου τοϋ τρέχοντος έτους. Έν 
αύτώ εμφανίζεται καθαρόν κέρδος 120.152 δολ- 
λαρίων έναντι 6.785.897 τής αύτής περιόδου 
τοϋ περυσινοϋ έτους Αί εισπράξεις εκ της εκμε
ταλλεύσεις ταινιών και τά εισοδήματα τών θεά
τρων κατήλθον άπό 50 937.848 δολλάρια είς 
45 749.867. Τά χρέη τής έπιχειρήσεως άνέρ 
χονται ήδη είς 30. ΟΟΟ. ΟΟΟ δολλαρια.

Ή έταιρεία θεάτρων τής «.Φόξ» έξεμίσθωσε 
47 κινηματοθέατρά της κείμενα είς τό Σίτυ τής 
Ν. ‘Υόρκης δι’ είκοσι πέντε έτη εις τούς άδελ- 
φούς Σκούρα (τοΰ άγ. Λουδοβίκου). Είς ταϋτα 
δέν συμπεριλαμβάνεται τό Roxy.Οϋτω πως έπι 
βεβαιοϋται και ή φήμη τής άποφασισθείσης έκ- 
καθαρίσεως τών θεάτρων, διά τών μακροχρονίων 
ένοικιάσεων. Έπίσης μελεταται τοιαύτη ένοικία- 
σις και πολλών άλλων κινηματοθεάτρων τής 
«Φόξ> κειμένων είς άλλας πόλεις.

Αί επίσημοι αύται πληροφορίαι άποδεικνύουν 
πασιφανώς οτιή κατάστασιςτής «Φόξ» ό'χι μόνον 
δέν έκαλυτέρευσεν όπως ήλπιζαν τινες, αλΛά καί 
εύρίσκεται νϋν είς πλέον δυσάρεστον θέσιν ή άλ
λοτε Έάν συνδυάση τις τάς ειδήσεις μέ τάς κυ
κλοφορούσας φήμας και λάβη προσέτι ύπ όιμεια 
του τήν έν γένει οικονομικήν δυσπραγίαν τών 
Η.Π Α. θά καταλήξη είς θλιβερώτερα έτι συμπε
ράσματα. Έ «Φόξ Φίλμ» φαίνεται έπιζη-οϋσα 
νά περιορισθή εις τήν παραγωγήν καί τήν έκμε- 
τάλλευσιν τών φίλμ. Άλλά ή πολιτική τής ά- 
ποξενώσεώς της άπό τά κινηματοθέατρα, πρόσω- 
ρινώς ανακουφιστική, πρόκειται άναμφισβητή- 
τως νά έπιδράσηπολλαπλώς έπί τής ό'λης έπιχει
ρήσεως, ήτις φαίνεται νϋν άκρως έξησθενημένη. 
‘Αμφίβολον άλλωστε άν θά δυνηθή νά άντεπε- 
ξέλθη είς τόσο βαρείας υποχρεώσεις. ‘Αμφιβο 
λία, ήν καθιστή άκόμη σοβαροτέραν τό γεγονός 
τής μειώσεως τής «Φόξ Φιλμ» ώς πρός τήν άλ
λοτε έξέχουσαν θέσιν της είς τήν διεθνή κινημα
τογραφικήν άγοράν.

' Υπό τό πνεύμα τοΰτο γράφουν καί τά γερμα
νικά κινηματογραφικά φύλλα. Τό δέ Kinemato· 
graph τοΰ Βερολίνου έπιλαμβάνεται τής εύκαι- 
ρίας διά νά τονίση ό'τι οί άδελφοί Σκούρα κάτο 
χοι 73 κινηματογράφων χαίρουν άρίστης φήμης 
έν ταϊς Η.Π.Α.

‘Ο «Κινηματογραφικός Άστήρ~» θά κρατήση 
ένημέρους τοΰ περί τήν «Φόξ» δράματος, τό ό
ποϊον ήρχισεν πρό διετίας καί είσήλθεν ήδη\είς 
τήν κρισιμωτέραν του φάσιν.

νη. "Αν άλλος έχει νά προτείνη διαφορετικήν δέν πρόκει
ται νά τήν άποκλείσουμε. Δεχόμαστε μέ χαρά κάθε συζή- 
τηση. Ό «Κινηματογραφικός ‘Αστήρ >

τέρχεται Εκβιαστικά μέτρα καί λαθρεμπορικές άγυρτεϊες. 
Πρό παντός θυσίες. Ή σημερινή θυσία θάναι πολλαπλό 
κέρδος τής αύριον. _

Παραλλήλως πρός τήν]| Ελάττωσιν τών ένοικίων των 
ταινιών πρέπει νά παρασχεθούν κάθε είδους εύκολίαι δια 
τήν έγκατάστασιν πληρεστέρων μηχανημάτων προβολής. 
Εύνοϊκότεροι δροι θά έκαναν πολλούς άκόμη διατακτικούς 
Επιχειρηματίας νά άποτολμήσουν τή μεγάλη χειρονομία. 
Τά άποτελέσματα μιάς τοιαύτης πολιτικής δέν θά είναι 
άμεσα, θά Επιτρέψουν δμως στόν Επαρχιακό κινηματο
γράφο νά συγκρατηθή καί νά μή σβύση.

Χρειάζεται άκόμη καί τό ποιόν τών επιχειρηματιών 
τής έπαρχίας νά άλλάξη. "Ανθρωποι πού έχουν εξασκη- 
σει διαφορετικών είδών Επαγγέλματα δέν είναι οί καλύ
τεροι πού θά μπορούσαν μέ τιμίας μεθόδους νά,προαγα- 
γουν μιά Επιχείρηση. Μπορεί ίσως νά εξαπατησουν μιά 
δυό φορές, άλλά θάλθήστιγμή πού θά ξεμασκαρευτοΰν, θα 
χάσουν κάθε Εμπιστοσύνη. Στό Εμπόριο, Ιδίως δμως στό 
κινηματογραφικό, δπου τά συμφέροντα τών μεν καί, τών 
δέ είναι άλληλένδετα, χρειάζεται ή Ατμόσφαιρα τής αμοι
βαίας έκτιμήσεως καί ειλικρινούς συνεργασίας γιά τήν 
προαγωγή τού γενικού συμφέροντος.

Είναι έπίσης άνάγκη νά διαλυθή ή ΠΕΚ δίδουσα την 
θέσιν της είς τρία νέα σωματεία περισσότερον Αντιπροσω
πευτικά τών Επαγγελματικών συμφερόντων των κινημα
τογραφιστών. Ή ΠΕΚ ώς είναι σήμερα οργανωμένη δέν 
αντιπροσωπεύει ούσιαστικώς τίποτε άλλο Εκτός, απο το 
προεδρεϊον της. Είς τούς κόλπους της συγκρούονται δια
φορετικά! τάσεις καί συμφέροντα. Δέν είναι ποτέ δυνατόν 
τά συμφέροντα τών Εργοδοτών νά συνταυτισθοΰν με τα 
συμφέροντα τών Εργατών, οί όποιοι δέν είναι παρά απλοί 
μισθωτοί. Καί δμως τό καταστατικόν τής ΠΕΚ παρουσι
άζει καί αύτό τό τραγελαφικόν. ’Επιτρέπει εις τους υπαλ
λήλους τών γραφείων νά είναι μέλη τού Σωματείου, με 
ίσα δικαιώματα, πράγμα πού άνιιβαίνει καί πρός ,αυτάς 
τάς άρχάς τοΰ σωματειακού δικαίου. Ή ΠΕΚ είχε επίσης 
τήν ατυχία νά διοικηθή κακώς. Οί διάφοροι κατά και
ρούς πρόεδροι προσεπάθουν μάλλον νάπολαμβάνουν τήν 
αϊγλην τοΰ τίτλου παρά νά έργάζωνται έξυπηρετικως, τών 
συμφερόντων τοΰ συνδικάτου. Καί ή ΠΕΚ σήμερον έχρε- 
ωκόπησε. 'Ανάγκη Επιτακτική Επιβάλλει τήν διάλυσίν της. 
Καί έπί τών Ερειπίων της νά ίδρυθοΰν τρία νεα σωματεία 
μέ πραγματικές βάσεις.

ά) Σωματεϊον τό όποιον θά περιλαμβάνη δλα τά γρα
φεία έκμεταλλεύσεως ταινιών, ώς έπίσης καί τά καταστή 
μαία κινηματογραφικών είδών.

β) Σωματεϊον τών διευθυντών τών έν ’Αθήναις κινη
ματοθεάτρων. Ό θεατρώνης <> όποιος θά έχη καί γρα- 
φεϊον έκμεταλ εύσεως νά μετέχη μόνον διά Αντιπροσώ
που καί συμβουλευτικής ψήφου είς τό σωματεϊον τών 
γραφείων.

γ) καί σπουδαιότερον Σωματεϊον τών επαρχιωτών Κι
νηματογραφιστών. ’Από τήν καλύτερη οργάνωση τοΰ σω
ματείου αύτοΰ θά έξαρτηθή τό μέλλον τοΰ κινηματογρα
φικού Εμπορίου είς τήν Ελλάδα. Θά παυσουν με τήν ορ- 
γάνωση αύτή καί οί Εκβιασμοί καί τά λαθρεμπορία καί τα 
μεγάλα ένοίκια. Προτείνουμε τήν ίδρυση μονίμου γραφείου 
τής όργανώσεως τών κινηματογραφιστών τής επαρχίας εις 
τάς ’Αθήνας τού οποίου σκοπός θά είναι ή συνεργασία μέ 
τά δύο άλλα σωματεία διά τήν αρμονικήν προαγωγήν των 
γενικών τους συμφερόντων.

Τό γραφεϊον θά μπορή νά λειτουργή μέ τό δεκάδραχ- 
μον, τό όποϊον καί σήμερα καταβάλλεται, άλλά κατακρα
τείται άπό τούς διαφόρους Επιχειρηματίας είς τήν Π.Ε.Κ. 
θά διευθύνεται δέ άπό εναν ή δύο έμπιστους αντιπροσώ
πους τής όργανώσεως τοΰ Επαρχιακού κινηματογράφου.

Τά άνωτέρω άποτελοΰν Απόψεις μας καί δέν υποχρεώ
νουν κανέναν νά τάς παραδεχθή. Τοΰτο δμως, δέν είναι 
λόγος διά νά μή προσεχθούν καί συζητηθούν δσον τούς α
ξίζει. Έχομεν τήν πεποίθηση δτι δέν παρουσιάζουν τί
ποτε τό Ανεδαφικό.

"Αν μελετηθούν προσεκτικά τά δεδομένα τής σημερι
νής καταστάσεως θά καταλήξουμε στό συμπέρασμα τής 
ριζικής άναδιοργανώσεως. Προτείναμε μια άποψη ωρισμέ-
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Τά μεγάλα πολεμικά έργα

0 ΒΟΜΒλΡίΐΣΜΟΣ ΚΜ Η ΑΠΟΒΑΣΙΣ ΙίΙΝ AAPfi ΝΕΛΑΙίΙΝ
στάσεως. Υπέρ τός 40.000 στρατού έλσβον μέρος εις 
αΰιήν.

Κρίνομεν περιττόν νά εϊπωμεν τί περισσότερον. Παρα- 
θέτομεν μόνον τήν κριτικήν τοϋ Κινηματογραφικού συνερ
γάτου κ. Άτκινσον, τής παγκοσμίου κύρους έφημερίδος 
«Νταίϊλυ Τέλεγκραφ» δστις ύπό τούς χτυπητούς τίτλους 
«ένα μεγαλειώδες κινηματογραφ κόν έπος» εκπληκτική ά- 
ναπαράστασις τή; θρυλικής εποποιίας τών Δαρδανελλίων» 
γράφει τ’ ακόλουθα:

«Ό "Αντωνυ "Ασκουϊθ ό τόσον γνωστός -άπό προηγού
μενα μεγάλα έργα του και ό κ. Μπάρ τας παρήγαγον ένσυ- 

■ νεργασία μίαν συναρπαστικήν πολεμικήν ταινίαν «τόν βομ
βαρδισμόν τών Δαρδανελλίων» τήν οποίαν είχα τήν τύχην 

ιν τούς βωμούς του. , νά ϊδω εις τά στούντιο τής Μπρίτις “Ιντερνάσιοναλ.
' " ' “ "Ενας Νέο; "Ομηρος θά έχρειάζετο διά νά περιγράψη

>ς τό μεγάλο κινηματογραφικόν έτος τό όποιον ό κ. 
"Ασ/ουϊθ καί ό κ. Μπάρκας συνέθεσαν έκ τοΰ περιφήμου 
διηγήματος τοΰ "Ερνεστ Ραϋμόντ τοΰ πραγματευομένου 
_.·... Λα-------------. Λ - - Κ-----1·· ------ '

το

«Ώ ξεΐν, άγγέλλειν Λακεδαιμόνιοι; δτι τήδε κειμεθα 
τοΐς’κείνων ρήμασι πειθόμενοι». , , ,

Τό άρχαϊον αύτό ‘Ελληνικό έπίγραμμα, τό επιτυμβιον 
τών υπέρ πατρίδος πεσόντων Σπαρτιατών, είναι ή πηγη 
τής έμπνεύσεως τοΰ μεγάλου "Αγγλου συγγραφέως Ernest 
Raymond διά νά γράψη τό πολύκροτον πολεμικόν 
εργυν : <"Ω διαβάτα, πές στήν ’Αγγλίαν

Ένα μικρό παιδί ακούει γιά πρώτη φορά άπό τον δα
σκάλά του τό αθάνατο σύμβολο τής ύπέρ πατρίδος θυσίας 
τών ’Αρχαίων Ελλήνων καί μέ τήν παιδική του φαντα
σίαν ανατρέχει δυόμισυ χιλιάδες χρόνια τήν Ιστορία και 
βλέπει μιά δράκα έλλήνων νά άντιμετωπίζη τάς μυρμη- 
κιάς τών ξένων κατακτητών ποΰ έρχονται να καταστρέ
φουν τάς εστίας του καί νά μολύνουν τούς βωμούς του.

Αραιές ή τάξεις τών ‘Ελλήνων, δμως σωστό Σινικό τεΐ-■ —
χος ορθώνεται ή ψυχική των δύναμις. Καί αί μυρμηκιαί
άποδεκατίζονεαι. Καί ένφ οί βάρβαροι Απέρχονται, ένας του -fcovf0t Γαΰμόντ τοΰ πραγματευομένου
τύμβος υψώνεται στό μέρος δπου επεοαν μεχρις ένος °1 . ’γ,!ιτόβ„σιν τών Δαρδανελλίων. Πρόκειται περί μιας
ανδρείοι Σπαρτιαται. «Ώ διαβατή, πες τους Σπαρτιατας θθ έ,ταν„λήψε(„; το0 χλασικοΰ Τρωικού πολέμου,
οτι εδω ευρφκομεθα νεκροί υπακουοντες, στας διαταγας ΥΧ.9 όποιαν λείπει μόνον ή Ελένη, άν καί ο γυναι- 
των». Και η επιγραφή αύτή παραμένει επι χιλιετηρίδας, 1 Αντιπροσωπεύεται ύπό τής Φέΰ Κόμπτον ύ.το- 
και θα μεινη εις τον αιώνα τον απαντα, το συμβολον της V δεινώ; δ αοθΛχιν μητέρα.
υπέρ πατρίδος θυσίας , ... lelARnlJ Ούδέποτε παρουσιάοθη πολεμική ταινία παρομοία μετην

Η νεανική ψυχή μενει εκστατική προ της μεγαλειώδους) ,,βα0δισμ<·; τών Δαρδανελλίων», όπως «α ηδυνατο
θυσίας. Χαρασει μέσα της τα λόγια αυτα και ςαναγυριζει ι ούδέποιε έγένετο πόίεμος πεισματω-
σια παιχνίδια, στό κολύμπι στή θαλασσα. I δ-’σ έκεί,ο„ δστις διεξήχθη εις τήν χερσόνησον τής

Ερχεται η ήμερα που κι η ιδικη του πατρίδα φωνάζει Κ(ιλλ1ζτόλεω. Ή άναπαράστασις τή, έπιθεσεως κατα του 
τα παιδια τη; να δώσουν δλην την νεανικήν των ζωη σΙ° I β τ)·' δέαν έκείνου βράχου είναι κάτι τό όποιον
βωμό της. Κι ο νέος μας ξαναθυμαται την παληα θυσία | 6 ί 6 συνήθους περιγραφικής ϊκανό-
των Σπαρτιατών. Γιατί τάχα δέν θά μπορούσε να δωση , εκψευγει ° ’’
κι’ αύτός στήν πατρίδα του, τή ζωή του δπως αύτοί;

δυόμενης τήν δεινώ; δοκιμασθείσαν μητέρα.
ζ"<! >τε παρουσιάοθη πολεμική ταινία παρομοία μέτήν

I τητος.
Μοιάζει σάν νάξετυλίγε-αι φύλλο—φύλλο ή ιστορία μέ · 

. I Ζ(ή? δτυυ καιαλήξει εις ένα πανόραμα ηρωισμού καί ά- 
1 γρίας έποποιΐας την όποιαν ούδεΐς κριτικός θά μπορούσε 

νά περιγράψη χωρίς νά παραουρθή «ίς συγκινητικός ακρό
τητας.

Ό βομβαρδισμός δστις καλύπτει τήν άπόβασιν καί ό 
βομβαρδισμός δστις προηγεΐ αι ιής έπιθέσεως κατά τών 
οχυρωμάτων, είναι δύο άπό τά μεγαλειωδέστερα. θεάματα.

Έξ ίσου ρεαλιστική είναι ή δραματική προέλασις τής 
πρώτης άτοβιβαζομένη; δράκος στρατιωτών, ύπό τό πΰρ 
τών τηλεβόλων καί μυδραλλιοβόλων τών οχυρωμένων τουρ
κικών στρατευμάτων.

"Ετερον μεγίστου ενδιαφέροντος σημεϊον είμαι ή έμφά- 
νισις τοΰ Στρατηγού Σερ Γιάν Χάμιλτον δστις άναπτύσει 
τά σχέδιά του μετά περισής ευγλωττίας εΐ; τόν Ναύαρχον 
άρχηγόν του στόλου, «ίνα έπιτευχθή ή προέλασις έν τή 
χερσονήσω καί ή ένσφήνωσις τών άτοβιβαζομένων στρα
τευμάτων».

Ή προβολή τή; ταινίας αυτής ήρξατο έν Λονδίνω τάς 
τελευαίας ημέρας τοϋ Αύγούστου καί συνεχίζεται μέχρι σή
μερον διά ένδεκάτην έβδομάδα καί είναι αδύνατον νά προ- 
βλεφθή έπί πόσας εβδομάδας θά συνεχισθή.

Τό έργον αύτό θά προβληθή λίαν προσεχώς καί είς τήν 
πόλιν μας είσαχθέν παρά τής έταιρίας «Χάϊ—Φίλμ», «Γ. 
Συνοδινός καί Γ. Παπαστόφας» ήτις τυγχάνει ώς γνωστόν 
αποκλειστική αντιπρόσωπος τής Μπρίτις ’Ιντερνάσιοναλ 
διά τήν χώραν μας.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ είτ τιμάς ευκαιρίας, Ιον) κινη
ματογραφική μηχανή προβολής είς άρίστην κατά· 
στάσιν συστήματςς A.E.G., 2ον) πετρελαιομηχανή 
ήλεκτροφωτισμοΰ καί κινήσεως δυνάμεως 5 ίππων 
μετά ή καί ανευ δυναμό καί 3ον) συγχρονιζατέρ ό- 
μιλοϋντος κινηματογράφου. Πληροφορίαι εις τά 
γραφεία μας.

* ’Γά στόμια τών κανονιών τών συμμαχικών πλοίων 
ημέρας εκσφενδονίζουν πυρωμένες όβιδες κατά τών άχυ
ρων τών Δαρδανελλίων. Τεράστιε; έκκρήξεις στήν ξηράν 
σημειώνουν τήν πτώσιν των καί θεώρ ιτοι βράχοι κυλούν 
πρός τήν θάλασσαν σάν πετραδάκια ποΰ πετάει στή θά
λασσα μικρό παιδί γιά νά παίξη __ _ Σωσιή κόλασις
πυρός! ,

Καί, άφοΰ τά κανόνια τών πλοίων έπαιξαν τόν ρόλον 
των, αφού στήν ξηράν φρούρια, άνθρωποι καί βράχοι εί
χαν γίνει μιά άμορφη μάζα, έξεχύθηκαν άπ’ τά φορτηγά 
μυριάδες συμμαχικών στραυτευμάτων είς τήν ξηράν.

"Ομως πιό μέσα πίσω άπότόφράγμαιών οβίδων τών πο
λεμικών περιμένουν έτοιμοι νά διεκδικήσουν τό έδαφόςτων 
σπιθαμήν πρός σπιθαμήν αί Τουρκικοί Στρα’ιαί. Μυριό
νεκροι μάχαι συνάπτονται ......

Τά τελευταία τμήματα τοΰ ’Αγγλικού Στρατού άποσύ- 
ρονται.... χιλιάδες σταυρών στήν άγρια ακτή μένουν ώς 
θλιβερά άνάμνησις τής άποβάσεώς των.

Ένας γερμανός αξιωματικός ακολουθούμενος άπό ένα 
στρατιώτη περιφέρεται ανάμεσα στούς τάφους. Μιά έπι- 
γραφή προσελκύει τήν προσοχήν του. Καί ό στρατιώτης 
διαβάζει : «"Ω διαβάτα, πες στήν ’Αγγλία δτι έδώ είμαι 
ύπακούων σιήν διαταγήν της». Είναι ό τάφος τοΰ νέου μας.

* * *
Αύτή είναι μέ δυό λόγια ή Ιστορία τοΰ έργου δπου ή 

πονεμένη μητέρα τοΰ νεκρού μας παρέχει ένα ύπέροχον 
δείγμα έγκαρτερήσεως πρό τοΰ κτυπήματος τής μοίρας, ά
φοΰ πρόκειται γιά τήν πατρίδα.
Ό’Αγγλικός στόλος τής Μεσογείου λαμβάνει μέρος είς 

τήν άναπαράστασιν τής θρυλικής έποποιΐας.
Ό Στρατηγός Σέρ Γιάν Χάμιλτον δστις διώκει τά άπο- 

β“τΐί«χστρατεύματα τών Δαρδανελλίων κατά τό 1915, έλα- 
βεν ο ίδιο; μέρος είς τήν ταινίαν έπιθυμών διά τής συμ
μετοχής του νά εξασφάλιση τήν πιστότητα τής άναπαρα-

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ ΑΦIΚ Α_Π Ο Ρ Τ Ρ ΑΙΤΑ

ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΟΡΥ
Ή μοντέρνα γυναίκα

Ποιος θά τό πίστευε πριν τρία χρόνια πώς ή μικρού
λα Άρλέτ Ζεννύ, πού ήταν τότε επάνω στήν άνθηση τών 
είκοσι χρόνων της, θά αποκτούσε μέσα στό λίγο αύτό δι
άστημα ποΰ διέρρευσεν τό πλούτη, τή δόξα, τή δημοτικό
τητα κι’ ένα λαμπερό όνομα: Μαίρη Γκόρυ. Κι’ δμως έχει 
πολλές φορές κ’ ή Τύχη τί ff εύνοιές της.

Νά πούμε πώς ή ’Αρλέτ αίσθανόνταν κλίση πρός τόν 
κινηματογράφο θάταν μιά μεγάλη κοινοτυπία. Ποιος σή
μερα δένφαν.άζεται πώς είναι ό μόνος ικανός νά συναγω- 
νισθή τά μεγάλα«άστέρια» τοΰ κινηματογραφικού στερεώ
ματος;

Φτωχή, χωρίς γνωριμίες καί μέσα, μέ μόνα εφόδια τήν 
ώμορφιά, τήδροσιά καί 
τά νειάτα της, κατώρ- 
θωσε έν τούτοις χάρις 
στήν έπιμονή καί ύπο- 
μονή της νά προσλη- 
φθή γιά νά παίξη τόν 
πρώιο γυναικείο ρόλο 
στό «Μις Χέλυεττ». 
Δέν ήταν δμως ό ρόλος 
πού ι ής χρειαζόταν. 
Τό πανηγυρικό της 
ντεμποϋτο μπορεί νά 
πή κανείς δτι έγινε μέ 
τό «Χρήμα». Ό Μαρ-1 
σέλ Λερμπιέ σκοπεύον
τας νά «γυρίση» τό 
γνωστό μυθιστόρημα 
τοΰ Ζολα, άνεστάτωσε 
τόν κόσμο ψάχνοντας 
ναυρη μιά Ιδεώδη in- 
{lenue στόν τύπο τής 
Ζανέτ Γκαίηνορ γιά 
νά τή; άναθέση τό ρό
λο τής Λίνας Χαμελέν. 
Είχε πιά άπελπισθή 
κι’ έσκόπευε νά κατα- 

φύγη σέ μιά ξένη βενιέτ δταν ένας φίλος του τοΰ παρου
σίασε τή μικροΰλα καί συνεσταλμένη ’Αρλέτ. ‘Ο Λερμπιέ, 
ΰστ ρα άπό εξαντλητικές δοκιμές, έμεινε καταγοητευμέ
νος άπό τά φυσικά χαρίσματα καί τήν αίσθαντικότητα 
τής νέας άρτίστας καί δέν έδίστασε νά τής έμπιστευθή 
τόν δύσκολο έκεϊνο ρόλο, παρ’ δλον πού ή Άρλέτ δέν ή
ταν δ τύπος πού ζητούσε. Βέβαιος μάλιστα γιά τήν έν- 
τύπωση πού θά έκαμε στό κοινόν, ό πρωτοπόρος σκηνο
θέτη; τής άλλαξε τό δνομα κΓ έτσι ή Άρλέτ Ζεννύ μετα
βαφτίστηκε σέ Μαίρυ Γκλόρυ.

Ή ώμορφιά καί τά νειάτα τής νειόβγαλτης άρτίστας, 
δυό προσόντα δυστυχώς τόσον σπάνια γιά τόν γαλλικό 
κινηματογράφο, έπροξένησαν άμέσως έντύπωσι στό κοινό 
πούδέν ήργησε νάτήνθεωρήση μιάάπό τις μεγάλες εύνοού 
μενές του. Ή μετέπειτα δράσις της είνε γνωττή. Μόλις 
έτελείωνε τό ένα φίλμ, ήρχιζε άλλο κι’ έτσι μέσα σέ τρία 
χρόνια «έγύρισε» τά έργα «Μόντε Χρήστος», «Οί δύο κό
σμοι», «Προικοθήρες», «Οί ίππόται τών βουνών», «Ή 
τρέλλα τής Σεβίλλης», «Ό βασιλεύς τών Παρισίων», 
«Τρελλή περιπέτεια· καί τό «"Αν μέ θέλεις έλα σύ» Τό 
τελευταίο αύτό έργάκι, πού μένει άκόμη άξέχαστο σ’ ό
σους τό είδαν, είχε μεγάλη έπίδραση στή Μαίρη Γκλόρυ. 
Τήν έβοήθησε νά άνακαλύψη τόν έαυτόν της. Ό ρόλος 
τής μοντέρνας δακτυλογράφου ποΰ τόν άνήγαγε σέ ύψος 
συμβόλου, τής έρχόταν σάν γάντι. Κέφι, δροσιά, μπρίο, 
τσαχπινιά, χάρες καί κάπου κάπου μιά έλαφρή δόσις με
λαγχολίας, μερικά ονειροπολήματα καί τό κρυφτό καί βια
στικό σκούπισμα σ’ ένα δάκρυ πού άθελα ξεφεύγει, νά τί 
χρειαζόταν γιά τήν πλήρη άνάδειξι τοΰ ταλένιου τής Μαί

ρυ Γκλόρυ· Ψηλή, καλοδεμένη, μ’ ένα ολόδροσο χαριτω
μένο προσωπάκι ποΰ τό φωτίζουν δυό μεγάλα άτέλειωτα 
μάτια, γεμάτα εξυπνάδα, τσαχπινιά καί είρωνία, άποτελεΐ 
τόν κατ’ εξοχήν άντιπροσωπευτικό τύπο τής μοντέρνας 
γυναίκας. Μιά δέ ποΰ βρήκε τόν δρόμο της τόν άκολου- 
θεϊ. "Ετσι μετά τήν «’Ερωτική Παραζάλη» ποΰ τήν είδα
με τήν περασμένη έβδομάδα στό «Σπλέντιτ» έτελείωσε τό 
«Θά γίνης δούκισσα» ένα εύθυμο καί χαριτωμένο φίλμ 
έπάνω στό σιύλ τού «’Άν μέ θέλης έλα σύ». Τό μόνον λυ
πηρόν γιά μάς είνε δτι θά τό δοΰμε ίσως τήν προσεχή 
σαιζόν. βν. Πς.

ΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ ΤΗΑΕ0ΓΑ2Β2Σ
Πολλαί μεγάλαι έταιρίαι άπεφάσισαν φαίνεται όριστικώς 

τό «γύρισμα» ταινιών έπί τή βάσει τής τηλεοράσεως.
Πολλοί άντιπρόσωποι άμερικανικών εταιριών περιέρχον · 

ται διαφόρους πρωτευούσας τής Ευρώπης πρός έκλογήν 
τών καταλλήλων ήθοποιών ο'ίτινες φαίνεται δτι δέον νά 
έχουν δλως εξαιρετικήν φωτογένειαν.

Έπί τοΰ παρόντος ώς μόνη έχουσα τήν δλως έξαιρετι- 
κήν ταύτην φωτογένειαν, έξελέγη ή άγγλίς ήθοποιός Μπε- 
νίτα Χιούμ καί προσελήφθη μέ έτήσιον μισθόν 50.000 λι
ρών καί συμμετοχήν διά σεβαστοΰποσοστοΰ έπίτώνκερδών.

Ή κ. Μπενίτα' Χιούμ, ήτις είναι έκτάκτου καλλονής, 
έπαιζεν είς τι θέατρον τοΰ Λονδίνου. Τελευταίως προσε
λήφθη ύπό τής Μπρίτις ’Ιντερνάσιοναλ καί πρωτηγωνίστη- 
σε είς τό έργον «Ό τρελλός ’Αεροπόρος». Κατά τήν προ
βολήν τής ταινίας, ήτις έσημείωσεν έξαιρετικήν επιτυχίαν, 
κατεφάνησαν τά εξαιρετικά προσόντα τής καλλιτέχνιδος.

‘Η κ. Μπενίτα Χιούμ ήτις είναι 23 έτών ύπέβαλεν αϊ- 
τησιν διαζυγίου κατά τοΰ συζύγου της, δστις είναι θεα
τρικός έπιχειρηματίας, ίνα είναι έλευθέρα διά τήν έκτέλε- 
σιν τοΰ συμβολαίου της.

Η ΠΑΕΟΝ KOHflMiO HMI0S ΤΟΥ ΧΟΜΜΝΙ
Ώς μαρτυρεί είς ’Αμερικανός δημοσιογράφος, δστις 

ήλθεν έπανειλημμένως είς έπαφήν μετά τών «στάρ» τυΰ 
Χόλλυγουντ, ή πλέον μορφωμένη ήθοποιός τυγχάνει ή 
μεγάλη καλλιτέχνις Άννίτα Πέϊτζ. ‘Η μις Πέϊτζ σχοΰσα 
τελευταίως μακράν συνομιλίαν μετά τοΰ Σαρλώ διά τήν 
σύγχρονον κοινωνικήν ζωήν, γνωστού έπίσης καί αύτού 
ώς άρτίως φιλολογικώς κατηρτισμένου, τόν έφερε πρό 
άδιεξόδου διά τών πολλών έπιχειρημάτων της. Οΰτω ό 
βασιλεύς τοΰ γέλωτος ώμολόγησεν δτι ή μις Πέϊτζ 
Είναι πράγματι μία «άληθής φιλόσοφος».

0 ΡΟΙΪΙΠΙΖϋΝ 0Α ΑΙΕΥΒΪΝΗ TON SIENZJf
Ό γνωστός σκηνοθέτης τοΰ Κινηματογράφου Αρ

θούρος Ρόμπιζον, δστις τόσον θαυμασίως έσκηνοθέτησεν 
τήν Γερμανικήν έκδοσιν τής «Δίκης τής Μαίρης Ντα- 
γκαν» ώς καί τάς Γαλλικάς έκδόσεις τών ταινιών «Ζήτω 
τό κέφι» καί «Ό Εΰκολοιτερος δρόμος» παραγωγής Μειρό 
Γκλόλντουϊν Μάγερ υπέγραψε νέον μακροχρόνιον συμβό- 
λ,αιον μετά τής προανσφερθείσης Έταιρίας,δυνάμει τού ο
ποίου ύποχρεοΰται νά σκηνοθετήση μίαν ολόκληρον σι Ι
ράν όμιλουσών ταινιών.

Ή πρώτη του ταινία πού θά «γυρίση», θά εΐνε «Ό 
Μεγάλος έραστής», μέ πρωταγωνιστήν τόν Άδόλφον 
Μενζοΰ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς συμφέρουσαν τιμήν κινηματο
γραφική μηχανή προβολής συστήματος Ernemann 
'Monarch. Πληροφορίαι: Γραφεία Μετρό Γκόλν
τουϊν Φίλμς, οδός Θεμιστοκλέους 15, ’Αθήνας. ■
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ΔΗΜΟΚΡΗΤΗΣ ΒΗΣΙΛΗΗΣ 
«ECHHC AU ROI» 

Γαλλική δμιλοΰσα

ΟΤΗΗ Η ΓΥΗΗΙΚΗ ΘΕΛΗ...
Μέ τήν 

ΜΠΕΤΤΥ ΚΟΜΨΟΝ

ΡΙΧΑΡ. ΤΑΟΪΜΠΕΡ

δ περίφημος Γερμανός τενόρος στό έργο

ΠΟΤΕ ΜΗ ΠΙΣΤΕΦΗΣ ΣΕ ΓΥΙΊΗΙKR

ΛΟΥΠΕ ΒΕΛΕΖ 
ή γνωστή (Γυναίκα τοΰ Δρόμου) 
Στήν πρώτη δμιλοΰσα ταινία

ΥΠΟ ΙΟΝ ΤΡΟΠΙΚΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ
ΝΤΟΛΟΡΕΣ ΝΤΕΛ ΓΙΟ 

Στό αριστούργημα

Η ΓΥΝΗΙΚΗ ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ
ΛΙΑΝΕ ΧΑ-Ι-ΝΤ 

'Η γνωστή γερμανίς καλλιτέχνις 
στήν όπερέττα

ΔΙΠΛΟΥΣ ΓΒΜΟΣ

'Φ κολβσσός τής κινηματογραφίας

ΑΓΓΕΛΟΙ
ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕ ΩΣ

Ή ταινία ποΰ έστοίχκε $ 5.000.000

ΘΑΥΜΑ Τ|ίΝιΑΣ---------Α_________-

ΖΑΝΕΤ ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΤ—ΤΖΩΝ ΓΚΑΡΡΙΚ
Στή δραματική όπερέττα

ΜΝΗΣΤΗ ΣΤΗ ΛΟΤΑΡΙΑ

ΟΛΑΙ ΑΙ ΤΑΙ ΝΙ ΑΙ ΜΑΣ ΗΝΕ ΟΜΙΛΟΥΣΑΙ

Τό θεααατικώτερον έργον τής σαιζόν 
'Η Γαλλική ταινία

Le Tempete sur le mont Blanc
Μέ τις περίφημες χιονοθύελλες

ΤΖΙΝΑ MANEZ—ΖΑΝΤΟΥΛΟΥ 
Στή γαλλική δμιλοΰσα ταινία

Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ

'Η ’Αμερικανική όπερέττα

Ο ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
’Από τήν'δπερέτταν ΑΛΛΗΑΟΤΤΆ

ΙΡΑΙΜΪ
δ έταϊρος τής Comedie Frantjais 

Στή Γαλλική δμιλοΰσα

ΑΣΠΡΟ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ I ι— 

ΤΟΥ ΛΟΜΑ ΓΚΡΕΣΣΑΜ '
Γερμανική δμιλοΰσα ταινία

ΜΠΤΕΤΥ ΚΟΜΣΟΝ 

στή Γερμανική δμιλοΰσα ταινία 

Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ

ΝΟΡΜΑ ΤΑΛΜΑΤΖ 
ή μεγαλυτέρα δραματική ήθοποιός στό έργο

NTYMWPY

'Η χαριτωμ^ή ταινία

j | ΤΟΡΝΕΥΤΕ! ΓΑΜΠΕΣ

Ή ώραιοτέρα ταινία

ΒΕΡΤΙΖ
ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΚΟΜΟΥ 

Μεγάλη Βιεννέζικη όπερέττα μέ τόν 
ΠΩΛ ΡΙΧΤΕΡ

Μουσική Μόζαρτ

ΜΕΤ’ ΟΛΙΓΟΝ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΩΜΕΝ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
H ΠΛΟΪΧΙίίΤΕΡΑ ΪΤΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΙΚΤ MAOTS

ΑΙ ΜΕΓΑΑΥΤΕΡΑΙ ΠΕΡΥΤΙΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ
Ι*ίο  Ι·ίτα—Ταρακάναβα’— χώρα τοΰ μ.εΐδιάμ.ατ ,ς—Άγάπη δίχως τέλο$Έυαγγελινή Χαμένα ρνετρα 'Ο δρό μος πρό; τήν ευτυχίαν -Χτρίγγλα 

II γ υναϊκα πού άρέσ$^-*Οταν  ό έρως καλέ?

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΚΑΤ’ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ
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Ενα νέο Ελληνικό φίλμ

ΟΑΟΪ ΤΙΣ ΒΟΜΜΕΙΣ ΑΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΡΙΣΤΑ 6ΕΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μία συνέντευξις μέ τόν σεναρίστα

Τό φιλμ πού «έγύρισα» γιά σας στό Παρίσι

ΕΝΑ ΕΝΜΦΕΡΟΝ ΤΕΤ-ί ΤΕΤ ΜΕ ΤΗΝ ΡΕΝΕ ΕΡΙΜΠΕΛ
' φανα Ματωμένα», πού θά «γυρίση» ή Έταιρία«Όλυμπος 
Φίλμ». "Ενας άνθρωπος πού σέ κάνει αμέσως νά τόν συμ- 
παθήσης, τόσο ή καλωσύνη είναι ζωγραφισμένη στό πρό 
σωπό του. Μιλεϊ μέ λόγια απλά καί γεμάτα συγκίνηση 
πού άπηχοΰν έναν κόσμο ψυχικά ωραίο.

Ό κ Καμπόλης κατά βάθος είναι ρωμαντικός όνειρο- 
πόλος χωρίς δμως νά τοΰ διαφεύγη καί ή πραγματική άν- 
τίληψι τής ζωής Έτσι τό έργο του κατάφερε νά συνται- 
ριάση τόσο θαυμαστά τήν άλήθεια μέ τή φαντασία, πού 
νά φτιάχνουν μιά εικόνα τής ζωής τέλεια.

Τόν ρωτάμε πώς τοΰ γεννήθηκε ή σκέψη νά γράψη 
σενάριο καί νά τό κινηματογράφηση.

Διστάζει λίγο, φαίνεται πώς κάτι θέλει νά πή, πού 
ίσως δέ θάταν καλό νά είπωθή.

—Παρετήρησα, λέει στό τέλος, πώς στόν τόπο μας 
χρειάζονται έργα τέτοια άπ’τά όποια νά μπορέση ν’άντλή- 
σρ ή Έλληνική οικογένεια ωραίους τύπους γιά καλό πα
ράδειγμα.

—Θά μπορούσατε νά μοΰ δώσετε μερικά γενικά χαρα
κτηριστικά τοΰ σεναρίου;

—Τό έργο μου πραγματεύεται ένα καλό παράδειγ
μα γιά δσους κατατρέχει ή μοίρα. Μέσα σ’ αυτό συνται
ριάζεται ή αύταπάρνησις, ή έγκαρτέρησις, ή αυτοθυσία 
μέ τόν υποβιβασμό τών σκληρών έκείνων όντων πού πι
στεύουν, δτι μέ τόν πλούτο μπορούν νά υποσκελίσουν κά
θε ιι τό ευγενικό.

Σ’ αύτό τό σημείο ό κ. Καμπόλης δέν θέλει νά μά; 
πή περισσότερα. Πάσχει ολίγον τι άπό άκρατον μετριο
φροσύνην. Νομίζει πώ; δέ χρειάζεται ή ρεκλάμα γύρω 
απ’ τό περιεχόμενον ένός έργου. Ό θεαιής πρέπει νά 
λάβη παρθένο εντύπωση. Έτσι θά μπορή νά νοιώση βα
θύτερα τό ήθικό νόημα τοΰ περιεχομένου.

- -Ελπίζετε πώς ή προσπάθεια σας θάτοτελέση καινού- 
γιο βήμα στήν έλληνική παραγωγή;

—Τό έργο μουείιαι καρπό; μιάς ευσυνείδητης έργα- 
σιας. Τό διάβασα σ’ ένα κύκλο φίλων μου και καλλιτε
χνών πού μέπαρώτρυναν νά τό«γυρίσω» έχοντες τήνπεποί- 
θηση πώς κάτι καινούργιο θά πρόσθετα καί θά πραγμα
τοποιούσα ένα βήμα προόδου στό ελληνικό φίλμ.

—"Αν έπιτύχη ή πρώτη αύτή άπόπειρα,σκεφτόσαστε νά 
έξακολουθήσετε καί νά πραγματοποιήσετε γενικώτερα σχέ
δια;

—Μοΰ ζητάτε κάτι πρόωρο καί γι’ αύτό δέν μπορώ νά 
σάς απαντήσω, γιατί παρά τήν καλλιτεχνική αξία μέ τήν 
δποία είσθε διατεθειμένοι νά μέ περιβάλλετε, προτιμώ νά 
βασίζομαι πάνω σέ γεγονότα καί δχιχίμαιρες.Έν πάση πε- 
ριπτώσει, σκέφτομαι, άν έπιτύχη ή πρώτη μου αύτή προ
σπάθεια νά πραγματοποιήσω γενικώτερα σχέδια.

Τό «γύρισμα» τή; ταινίας άνέλαβε ό κ. ’Αραβαντινός, 
γνωστός γιά τις πολλαπλές δημιουργίες του σέ διάφορα 
καλλιτεχνικά έπίπεδα, μέ τήν βοήθειαν γνωστοΰ έλληνος 
καλλιτέχνου, πού πρός τό παρόν θέλει νά διατηρήση τό 
incognito.'Οπωσδήποτε τό όνομά του—έστω καί έν ανωνυ
μία—άποτελεϊ θετικήν έγγύηση έπιτυχία;.

ΟΙ έρμηνευταί έχουν^διαλεχτεϊ μέ προσοχή καί έπιμέ- 
λεια. Είν’ δλοι νέοι, οί περισσότεροι άγνωστοι στό ελλη
νικό κοινό! Ό κ. Δημ. —πρός Θεού πήγα νά παραβιάσω 

' τό Ινκόγνιπο— πιστεύει πώς τό σύνολο τοΰ έργου μέ τήν 
οπωσδήποτε καλλιτεχνική του άξια πρέπει νά μιλήση καί 
όχι τά ονόματα τών ήθοποιών. "Ισως νά μή έχει άδικο.

Θά παρακολουθήσωμε μέ συμπάθεια τήν προσπάθεια. 
Κι’ έλπίζουμε, δίαν θάλθη ή στιγμή νά κάνουμε κριτική 
τών αποτελεσμάτων νά μή βρεθούμε πάλι στή δύσκολη 
θέση νά ποΰμε σκληρές αλήθειες.

Interim

Όταν ακόυσα γιά πρώτη φορά πώ; θά«γυρίζονταν» άπό . 
κάποια καινούργιαΈταιρία ένα νέο ελληνικό φίλμ,κούνησα 1 
τό κεφάλι μου μέ δυσπιστία. Ξέρουμε τόσο καλά δλοι 
μας, πώ; δημιουργοΰνται οί εταιρίες καί πώ; «γυρίζονται» 
τά φιλμ στήν Ελλάδα, πού κάδε νέα απόπειρα νά μήν 
προκαλή, παρά τήν αγανάκτηση, άν δχι καί τό μειδίαμα 
τής ειρωνείας. Ώς τά σήμερα δλες οί προσπάθειες γύρω 
άπ’ τήν κινηματογραφική δημιουργία άναλήφθηκαν στόν 
τόπο μας άπό νέους μέ φιλόδοξα όνειρα καί χωρίς τεχνι
κή κατάρτιση, άπό κερδοσκόπους ποΰ προσπαθούσαν νά 
έκμεταλλευθοΰν τήν καλοπιστία τοΰ ελληνικού κοινοΰ, 
άπό Μαδράδες διαφόρων εκδόσεων, καί κατάληξαν δλες— 
έκτος άπό μερικές τιμητικής εξαιρέσεις —σέ γελοία εξαμ
βλώματα πούάν αποτελούν ένα λόγοέπικρίσεωςτοΰ δημιουρ
γού των, κατά περισσότερο λόγο πρέπει νά έπικριθή τό 
κοινό πού τις άνέχτηκε. Δέν υπήρχε άτμόσφαιρα πού θά 
ευνοούσε μιά πρωτότυπη έργασία, δέν υπήρχαν οί άνθρω
ποι μέ τή φλόγα πού θάσπρωχναν ώ; τό άκρον άωτον 
τής έντάσετό; των τις δημιουργικές των δυνάμεις γιά τήν 
παραγωγή ένός κάτι πού θάφερνε τή σφραγίδα τοΰ μό
χθου. Εύκολες άπομιμήσεις, προχειρολογίες, άποτυχημέ- 
νες πρωτοτυπίες, μπορούμε νά χαρακτηρίσουμε τήν έλλη- 
νική κινημ. παραγωγή ό»; σήμερα. Καί τό κοινό άρχισε 
πιά νά άποκαρδιώνεται,πόις θά μπορούσε ίσως νά δή κάτι 
τό άξιόλογο σ’ ένα ελληνικό φίλμ. Κι’ άρχισε νά άπομα- 
κρύνη τήν εμπιστοσύνη του μέχρι τοΰ σημείου πού καί 
τό όνομα μιάς έλληνική; ταινίας νά τοΰ προκαλή ναυτία. 
Ωσάν άντίρροπο σ’ δλη αύτή τήν κατάσταση χρειάζονταν 
μιά πρωτοβουλία πιό αγνή πού τ’ άνακτονσε μέ τά άπο- 
τελέσματά της καί πάλι τήν προτίμηση τοΰ κοινοΰ. Πρω
τοβουλία δμως πού νά χαράζη έναν καινούργιο δρομο, νά 
έξαγνίζη αυτή μόνη τις αμαρτίες τών άλλων. Κι’ είμαστε 
τόσο, δυστυχώς στήν Ελλάδα, δπου άνάγεται σέ δόγμα 
τό «ωχ άδελφέ», πτωχοί άπό τέτοιες πρώτο 
βουλίες πού άμφιβάλλαμε άν γιά πολύν καιρό θά βρίσκον
ταν κάποιοι πού θά έξορμοΰσαν. "Ετσι δέχτηκα μέ δυσπι
στία τήν εϊδησιν.

'Όταν δμως ένα μελιχρό φθινοπωριάτικο άπόγευμα 
έκεϊ κοντά στό Θησείο, στό άρχοντικά καί μέ θαυμαστή 
έπιμέλεια πού δείχνει μιά πολυσύνθετη καλλιτεχνική ψυ
χή, έπιπλωμένο σπίτι τοΰ σκηνοθέτου κ. Άραβαντινοΰ, 
άκούγαμε τούς άνθρώπους αυτούς νά μάς μιλούν γιά τά 
σχέδιά τους, γιά κάποια όνειρα, κι’ έβλεπα νά φλέγονται 
ολόκληροι άπό δημιουργικό πόθο, άναγκάστηκα νά ανα
θεωρήσω λίγο τήν αρχική μου γνώμη. Έκεϊνο πού μοΰ 
έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν, δτι δέ ξανοίγονταν οέ 
μεγαλόστομες φράσεις. Μετρημένα, απλά, μέ ύφος ανθρώ
που πού κατέχει τό θέμα του καί τις δυσκολίες του μά 
πού πιστεύει πώς ή αγνή πίστις καί ή θέλησ.ς δέ θάργή- 
σουν νάποκρυσταλλιύσουν σέ πράξη μία έμπνευση, μάς μι
λούσαν άρκετή ώρα. Κι’ άνάμεσα άπ’ τά λόγια τους ξε
χωρίζαμε πώς δέν υπήρχαν φούμαρα,άλλά θετική δουλειά, 
προσχεδιασμένη καί. στις μικρότερες λεπτομέρε ες. Κι’ δ
ταν τούς άποχαιρετοΰσα δέν ήξερα άν ήταν τό ώμορφο 
πλαίσιο τοΰ σπιτιού πού μέ είχε υποβάλλει ή ή θερμή 
κουβέντα τών ανθρώπων αυτών. Χάραξε δμως ή έλπίδα 
μέσα μου πώς κάτι θά γίνονταν καί γιά τό κακόμοιρο ελ
ληνικό φίλμ.

"Ενα άλλο βράδυ βρέθηκα στό μικρό σαλονάκι τοΰ κ. 
Καμπόλη. κάπου έκεϊ στήν δδό Μενάνδρου. "Ολα γύρω έ
δειχναν έκλεπιυσμένη διάθεση, κάποιο πη/αϊο καλλιιεχιι 
κό αίσθημα. Κι’ αύτά τά ταμπλω στούς τοίχους παράσται- 
ναν κάποια ονειρεμένα δειλινά σέ όχθες μακρυνών ποτα
μών. Περιβάλλον γιά νά τρέφη τό όνειρο.

Ό κ. Καμπόλης είναι δ σεναρίστας τοΰ έργου «Στέ-

Της συνεργάτιδός μας Δίδος ‘Ίριδος Σκαραβαίου
Σ’ ένα άπό τά κομψότερα άπαρ μάν τών μικρών ού- 

ρανοξυστών τής όδοΰ Άλμπέρ Σαμαίν, στό πιό μοντέρνο 
Παρίσι, πού είναι λίγο .. Νέα 'Υόρκη, κατοικεί ή Ρενέ 
Έριμπέλ. Ή νεαρά καί ώραιοτάτη αύτή καλλιιέχιις, πού 
ύπήρξε μιά ελπίς τοΰ βωβού φίλμ, έξειλίχθη έν τφ μετα
ξύ σέ μιάν άπό τάς πλέον επιδόξους πρωταγωνίστριας τοΰ 
όμιλοϋντος κινηματογράφου.

Τό πρώτο της ομιλούν φ,-λμ, δπου τήν είδατε τόν πε
ρασμένο χειμώνα «Ό καθένας τήν τύχην του», δέν ήτο 
δυστυχώς καί τόσον άξιόλογο. Ό ρόλος της σ’ αύτό δέν 
τής ήρεσε καθόλου καί μοΰ τό έδήλωσε άπροκαλύπτως, έκ- 
φράζοντάς μου τή λύπη της, γιατί δέν έπαίχθησαν άκόμη 
στάς ’Αθήνας τά έργα έκεϊνα, δ του αί δημιουργίαι αξί
ζουν τόν κόπο καί περί τών όποιων θά μιλήσω έν συνε
χεία.
Αί δύο Σωσίαι

'Όταν ή Ρενέ Έριμπέλ μοΰ παρουσιάσθηκε, είχα τήν 
έντύπωσι, δτι άντίκρυζα τήν Άρλέτ Μαρσάλ. Τήν άλησμό- 
νητη αύτή συμπάθεια τών ’Αθηναίων φίλων τού παλαιού 
καλού βωβοΰ κινηματογράφου. Γιατί ή Ρειέ Έριμπέλ τής 
ομοιάζει σάν δίδυμη άδελφή, ’Έχει τα ίδια έκεϊνα υπέρο
χα σκουρόχρωμα γκρίζα μάτια, τά γεμάτα μελαγχολία καί 
πρόκλησι. Τό ίδιο ελαφρό μά έκφραστικώτατο πολύξερο 
χαμόγελο, τά ίδια έβένινα μαλλιά. "Εχει άκόμη τήν ίδια 
λεπτοφυά καί νευρώδη σιλουέττα τοΰ εφήβου τήν άπηλ- 
λαγμένη τελείως άπό καμπυλότητες.

'Η μόνη διαφορά μεταξύ Ρενέ Έριμπέλ καί Άρλέτ 
Μαρσάλ, είναι δτι ή δευτέρα έστάθη τυχηρότερη άπό τήν 
πρώτη- Ή Μαρσάλ, έπέτυχε συμβόλαια πού ήσαν καθαρό 
χρυσάφι, στήν ’Αμερική. Σήμερα μάλιστα έχει ύπέρ αύτής 
καί τό πλεονέκτημα τής τελείας άγγλομαθείας της.
Δυό καλές φίλες

—Ή Άρλέτ Μαρσάλ, μοΰ είπεν ή Ρενέ Έριμπέλ, είνε 
ή καλλίτερη φίλη μου. Προτού λανσαρισθή μέ τήν άλη- 
σμόνητη έκείνη «Πυργοδέσποινα τοΰ Λιβάνου», πού τής 
άνοιξε διάπλατη τήν πόρτα τοΰΆμερικαν. στούντιο, είχαμε 
φάει μαζί ψωμί καί αλάτι μοΰ λέγει ή Έριμπέλ, μεταχει- 
ριζομένη πρός τοΰτο μίαν χαρακιηριστικήν παρεμφερή 
γαλλικήν έκφρασιν.

«'Όταν ή Μαρσάλ ε’ιργάζετο στή Γαλλία, συνεχίζει ή 
καλλιτέχνις, στά ώραϊα βωβά φίλμ πού τήν άνέδειξαν «γυ
ρίζαμε» σχεδόν πάντα στό αύτό στούντιο. "Ετσι, μπορούσα 
νά έπωφελοΰμαι τών πολυτίμων διδαγμάτων πού τής έπέ- 
τρεπε νά μοΰ δίδη ή πείρα τής μεγαλειτέρας, άπό τήν 
ίδικήν μου, κινηματογραφικής σταδιοδρομίας της, καί τά 
όποια διδάγματα ούδέποτε μου είχεν άρνηθή ή χρυσή της 
καρδιά.

Θυμοΰμαι άκόμη, έξακολουθεϊ ή Ρενέ Έριμπέλ, κι’ 
αύτό μέ διασκεδάζει πολύ, τί έτραβούσαμε στά εστιατόρια, 
δπου έδειπνούσαμε μαζύ, στις ιπποδρομίες, καί γενικά στις 
δημόσιες συγκεντρώσεις, άπό τούς θαυμαστός μας πού ή- 
αανοί οχληρότεροι άνθρωποι τοΰ κόσμου, οί..· αθεόφοβοι. 
Συχνότατα, άνθρωποι πού δέν μπορούσαν νά μάς ξεχωρή- 
σουι έξ αιτίας τής καταπληκτικής πράγματι δμοιότητος 
πού είχαμε, συντελουσών εις αύτό καί τών ιδίων τουαλετ- 
τών τις όποιες έφορούσαμε καί αί δυό, έσκυβαν αύθαδέ- 
στατα καί μάς περιειργάζοντο, ένφ έφώναζαν έναλλάξ τά 
όιόματά μας, γιά νά στραφή ή κάθε μιά έπί τφ άκούσμα- 
τι τοΰ ΐδικοΰ της καί έτσι, νά καταφέρουν νά μάς ξεχω
ρίζουν.

— Πώς συνέβη νά μή πάτε καί σείς στήν Αμερική;
—’Εγώ δέν ξεύρω άγγλικά. "Επειτα, τά συμβόλαια 

πού μοΰ έπροτάθησαν έκεϊθεν, δέν ήσαν τόσον άξιόλογα,

ώστε νά θυσιάσω τήν σταδιοδρομία μου στόν Γαλλογερμα- 
νικό κινηματογράφο, χάριν τής διαβάσεως τοΰ Ατλαντι
κού. Ή Άρλέτ Μαρσάλ, πηγαινοέρχεται στήν Αμερική 
άπό εξαετίας. "Εμαθε καλά τήν γλώσσα, τούς σκηνοθέτας, 
τού; ήθοποιούς καί γενικά τό περιβάλλον τοΰ Άμερικανι- 
κοΰ στούντιο. Ένφ δποϊος πρωτοπηγαίνει στόΧόλλυγουντ, 
πρέπεινά θυσιάση πολύ καιρό,γιά νάμπορέση νά προσανα- 
τολισθή.
Ποιά φιλμ «έγύρισε» τελευταίως

—Καί σήμερα, γιά λογαριασμό ποιας εταιρίας «γυρί
ζετε» δ. Έριμπέλ ;

—Σήμερα είμαι μόνιμος ήθοποιός τής «Πατέ-Νατάν». 
Άλλ’ έχω καί τό δικαίωμα νά «γυρίζω» καί είς αλλοε
θνείς έταιρίας,κατά τόν χρόνον τών διαλειμμάτων τής έρ
γασίας μου, τά όποια μοΰ άναγνωρίζει τό συμβόλαιόν μου 
μέ τήν «Πατέ-Νατάν». Πρό ολίγων μηνών έπέστρεψα άπό 
τό Βερολΐνον, δπου «έγύρισα» μέ τόν Γερμανό ήθοποιό 
Άλφρέδον Άμπέλ, τό ωραιότερο φίλμ τής σταδιοδρομίας 
μου, ύπό τόν τίτλον «'Η ζωή της...». Είνε μία ταινία πού 
στά 85 ο|ο τών σκηνών της έμφανίζομαι εγ<ί> καί άναζώ 
τάς περιπετείας τοΰ βίου μιάς γυναικός, άπό τά παιδικά 
τη; χρόνια έως τό βαθύ της γήρας. Πόσο θά ήθελα νά 
βλέπατε αύτήν τήν ταινία μου καί στάς ’Αθήνας !

»Τώρα, συνεχίζει ή δ. Έριμπέλ, άτετελείωσα ένα άλ
λο μεγάλο φίλμ, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Γερμανού σκη
νοθέτου Κάρλ Γκροΰνε στό όποιον πρωτηγωνίστησα μέ 
τον θαυμάσιον δραματικόν μας καλλιτέχνην κ. Σάρλ 
Βανέλ. Φέρει τόν τίτλον «Τό κίτρινο δωμάτιο τοΰ Ρίο» 
Δέν έχει καιιμίαν σχέσιν μέ τό κουτούτσικο άστυνομικό 
δράμα τοΰ Λερού «Τό μυστήριο τοΰ κίτρινου δωματίου», 
πού μάς παρουσίασεν ό Μαρσέλ Λερμπιέ μέ τήν Ντυφλώ.

»ΚαΓ αύτάς άναχωρώ γιά τήν Αίγυπτο δπου καί θά 
«γυρίσω» τά «έξωτερικά» τοΰ νέου μου φίλμ ύπό τόν τί
τλον «Νύκτες τοΰ Πόρτ Σάϊδ». Πρωταγωνιστεί μαζύ μου 
είς αύιό δ μέγας Γερμανός τραγωδός Γουσταΰος Ντήζλ, ό 
όποιος έθριάμβευσεν είς τό πολεμικόν δράμα τοΰ σκηνο
θέτου Πάμπστ «Οί τεσσαρες τοΰ πεζικού*.
"Οπου άκούω καί μιά·..κατσάδα

—Προτιμάτε τό βωβό ή τό όμιλοΰν φίλμ, δ. Έριμπέλ ;
—Δέν ύπάρχει πιό άστοχη έρώτησις άπ’ αύτήν. Μή 

σάς κακοφανή ό χαρακτηρισμός μου, άφοΰ δπτος θά σάς 
άποδείξω, αύτή είνε ή άλήθεια. Όλοι οί δημοσιογράφοι 
πού μέ έπεσκέφθησαν πριν άπό σάς, δέν παρέλειψαν νά 
μοΰ άπευθύνουν τήν προηγουμένη έρώτησί σας. Κανείς 
τους δμως,—όπως καί σείς άλλως τε—δέν έσκέφθη σέ τί 
δύσκολη θέσι μέ φέρει άποτείνοντάς μου την. Λοιπόν ναί, 
είμαι κατά τοΰ όμιλοϋντος κινηματογράφου ! Άλλά τί 
βγαίνει τάχα μ’ αύτό. άκόμη καί άν τό δηλώσω ; 'Η Έ
ταιρία πού έκμεταλλεύεται τήν καλλιτεχνική μου έργασία 
θά μοΰ εϊπή ορθότατα : «Λοιπόν» δέν σάς άρέσει ό όμι
λών κίνημα τογράφος κυρία μου; Μπορείτε έν τοιαύτη 
περιπτώσει νά μοΰ εΐπήτε, ποιος σάς έβίασε νά παίξετε 
σ’ αύτόν ; Δέν έχετε παρά νά άποσυρθήτε, άφοΰ δέν είνε 
τοΰ γούστου σας !»
Άπό τί έξαρτώνται αί καλλιτεχνικοί της προτι
μήσεις

—Καί άπό τούς ήθοποιούς τοΰ κινηματογράφου, ποιοι 
σάς άρέσουν;

—Μοΰ άρέσουν αί δημιουργία, τών καλλιτεχνών, καί όχι 
έκεϊνοι οί ίδιοι. Γιατί μία ήθοποιός, μπορεί νά είνε εξαί
ρετη σ’ ένα ρόλο, ένφ τήν ξαναβλέπομε έντελώς μετρία σ’ 
ένα άλλον. Είναι ζήτημα σκηνοθέτου. Γιατί δ τελευταίο-
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Ρ A Ρ Τ I R
Όμιλοΰσα γαλλιστί. Προεβλήθη στό «Πάνθεο»

, __ -r-τ--____ Έχει ίΗά μουσική ντιξιόν, τά
του δμως μετριώτατα. "Οταν τραγουδούσε Ιδίως

, μετέδιδε δέ τό μεγάφωνο μπόλικους ή- 
στήν όποια χρωστούμε, όμόλογουμένώς, τόσα εξαιρετικά Χ®«5 μ>) αρμονικούς, οί όποιοι μετεβάλλοντο σέ_«ψόφους». 
φίλμ, έπραγματοποίησε καινούρια ταινία, τό *Partir»,  μέ θΐ λοιποί καλλιτέχνες καλοί σχεδόν, έκτος 
σοβαρές αξιώσεις. 'Ως τέτοια δέ τήν έπρόβαλε καί στόν . 
«πολυτερέστερο κινηματογράφο τής Άδ ... Λ 
Τριανταφύλλου, χαρακτηρίζονιάς την «μεγάλη» στις σχε- I 
τικές του διαφημίσεις. Άνταποκρίνεται δμως πράγματι 
τό έργο αύιό πρός τόν μεγαλόστομο τοΰτο τίτλο ; "Ας 
έξετάσουμε γιά νά εξακριβώσουμε : Ή ύπόθεσί του ανή
κει στόν γνωστό Ντυρζέλ άπό τόν όποιο προσδοκούσαμε 

ζέλ δέν κατέβαλε καμμιά προσπάθεια νά παρουσιάση τί
ποτε τό νέο—καί πρέπει, κατά τήν άντίληψί μου, νά επι
μένουμε σ’ αύτό τό σημείο—ούτε καν τό μέ πρωτοτυπία 
διανθισμένο. Ένας φλογερός έρωτας, ποΰ τελειώνει ώμά 
καί αναπάντεχα, μυριογραμμένο, μ’ άλλα λόγια, θέμα, 
ανούσια πλέον πεζολογία. Μά κ’ ή σκηνοθεσία δέν Ικα
νοποιεί. Κάθε άλλο ! Λίγα μόνο ταμπλώ, γοργά έναλλασ 
σόμενα, τής αρχής τού έ'ργου κάτι μάς ΰποσχόντουσαν, ή 
συνέχεια δμως μάς γέμισε άποκαρδίωσι ::Γάπογοήτευσι ά-J , 
κόμα. ΚΓ δμως, κύριε Τοΰρνερ, ασφαλώς θά έδημιουρ- 
γούσατε καλύτερη ταινία μέ μεγαλείτερη προσοχή’ είναι 1 
τόσο έκδηλη ή σπουδή σας. Δέν λείπουν, φυσικά, μερικές 1 
εικόνες άμεμπτα παρουσιασμένες (ίζ σκηνή, λόγου χάριν, ' 
τοΰ χοροΰ, τής αυτοκτονίας—μέ τήν όποια τελειώνει τρα
γικά τό φίλμ,—τής άναχωρήσεως, τής αιώνιας αποδημίας..) ! 
τό σύνολον δμως υστερεί, έμφαντικά μάλιστα. Ή κατανο- . 
μή τών ρόλων επιτυχημένη. Ή ήθοποιός Σιμόν Ζερντάν ί 
κρατά συγκρατημένα τόν ρόλο της, παρ’ δλο πού φαίνεται 
πώς μερικές στιγμές τήν κουράζει, πώς τής είνε καταθλι- ' 
πτικός. Ή προφορά της καθαρή—καμμιά έκφρασί της ; 
δέν σού ξεφεύγει—αδικείται δμως κατά τήν έκτέλεσι τών 
διαφόρων τραγουδιών, στερουμένη πιθανώς γνώσεων σο
βαρός μουσικής. Ό ζέν πρεμιέ Ζάν Μαρσά παίζει έπίσης 
εΰσυνείδητα, κερδίζοντας προπαντός άπό τήν άψογη καί 

παίζει τόν μέγιστον ρόλον στήν έκμετάλλευσι τών καλλι
τεχνικών άρετών τοΰ ήθοποιοΰ. Πάρετε ώς παράδειγμα 
τήν Γκρέτα Γκάρμπο."Οταν τήν διευθύνει δΚλάρεν,Μπρά- 
ουν, είναι σπουδαία. "Οταν τήν διευθύνουν άλλοι σκηνο- 
θέ«αι, άκόμη καί αύτός δ Ζάκ Φέΰντερ, ή άπόδοσίς της 
είναι άσυγκρίτφ τφ λόγω μικρότερα, γιά τόν άπλούστατο 
λόγο, δτι δέν ξεύρουν νά έκμεταλλευθοΰν δεξιοτεχνικά τό 
μονομερές της ταλέντο, ούτε καί νά τήν κάμουν νά μπή ά- 
πολύτως στό πνεύμα τού ρόλου της ούτως ώστε νά κυρι- 
αρχήσή αύτοΰ.

— Εΐσθε εύχαριστημένη άπό τήν ζωή καί τήν καριέραν 
σας, δ. Έριμπέλ; < , , , ,

—Τί έρώτησις! "Αν εΐσθε καί σείς εύχαριστημένη άπό 
τόν εαυτόν σας, τότε μόνον επιτρέπεται νά άπευθύνετε 
αύτήν τήν έρώτησι 'σ’ έ'να άνθρωπο νέο σάν εσάς, πού 
βρίσκεται άκόμη στό άλφα τών άποτελεσμάτων τής ενθου
σιώδους του δράσεως. "Οταν είναι κανείς νέος καί υγιής 
ψυχικώς, μπορεί νά θαυματουργήση στή ζωή "Ολο τό μέλ
λον είναι άνοικτό μπροστά του. 
Kat μια ιδιορρυθμία της...

’Αποχαιρετώντας τήν δ. Ρενέ Έριμπέλ, τής εύχήθηκα 
νά έπιτύχη μία ώραία έμφάνισι στις «Νύκτες τοΰ Πόρτ- 
Σάϊδ», καί τής έζήτησα νά άφιερώση τήν εικόνα της στόν 
«Κινηματογραφικόν ’Αστέρα». ’Αλλά μέ μεγάλη μου εκ- 
πληξι, τήν ήκουσα νά μοΰ άρνήται:

—Άρνοΰμαι! μοΰ είπε. ΚΓ ύστερα μοΰ έπεξήγησε. «Γι
ατί άναγνωρίζω αύτό τό δικαίωμα μόνον στις Έλληνί- 
δες καλλιτέχνιδες, καί σέβομαι τό προνόμιό τους. Ό κα
θένας βλέπετε βασιλεύει στόν τόπο του...

ΙΡΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ

, έπιβλητική του έμφάνισι. 
τραγούδια ι__ 2Γ_3 γ—______  _____

I μιά παθητική καί νοσταλγική έστουντιαντίνα, ή φωνή του 
Ή γαλλική κινηματογραφική έιαιρεία Πατέ-Νατάν, εσερνε, άτονοΰσε, μετέδιδε δέ τό μεγάφωνο μπόλικους ή- 
,ν Απηίπ νηηιστοϋιιε. όαολονουαένωί. τόσα έζαιοετικά Η’1 αρμονικούς, οι Οποίοι μετεβάλλοντο σε «ψοφους»..

επρομακε και αιαν,Πρίνς, δ όποιος έμιμεϊτο κατά γράμμα τόν παληό Γάλλο 
Ανατολής» δ κ. Α.'*β α(Ηλγ1“ εύθυμιας» Ριγκαντεν. ,

■- · । Τό ντεκουπάζ έξετελέσθη προσεκτικά—το καλύτερο
κεφάλαιο τοΰ φίλμ—καί μέ άρκετή τέχνη. Οί φωτισμοί 
δχι πάντα άμεμπτοι καθώς καί ή φωτογραφία, ή οποία σέ 
πολλά σημεία ήταν σκοτεινή, υστερούσα κυρίως στις «γε
νικές άπόψεις». Ή φωνοληψία μειονεκτοΰσε άλλων Γαλ-

επομένως δέν Ικανοποιεί καλλιτεχνικώς, 
συγκεντρώνει δμως κάποια εμπορικότητα, δφειλομένην 
ιδίως στούς δυό πρωταγωνιστάς του τής «Γαλλιιής Κω- 

£ I μωδίας». Λώρος Φαντάζη-,

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΗΣ- ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΡΗΣ
'Ομιλούσα γερμανιστί. Προεβλήθη εις τό «Σπλέντιτ»

Πρόκειται γιά μιά συνηθισμένη γερμανική μουσική 
Τ.ρσ". "Ενας λοχαγός τών Ούσσάρων (ή ύπόθεσις έκτυ- 
λίσσεται στήν αύτοκρατ. ρική Βιέννη) άναγκάζεται άπό 
τάς περιστάσεις νά νυμφευθή τήν άνεψιά τοΰ άρχιδουκός 
τήν όποίαν δέν άγαπά. Ό άρχιδούξ άνακαλύπτοντας τόν 
γαμβρόν του, τήν πρώτη νύκτα τών γάμων του, σ’ ένα 
μπάρ μαζύ μέ τήν έρωμένη του, τόν κλείνει σ’ ένα 
φρούριο, στό όποιο στελνει καί τήν άνεψιά του, καί δίνει 
δδηγίες-στόν διοικητή νά φροντίση νά τούς συμφιλίωση. 
Έκεϊ καταφθάνη καί ή έρωμένη τοΰ λοχαγού, τήν όποίαν 
δλοι περνοΰν γιά τήν σύζυγον, έπακολουθοΰν διάφορα 
κωμικά έπεισόδια, διά τά όποια δέν μπορεί νά πή κανείς 
δτι φημίζονται διά τό πνεΰμα πού τά διακρίνει ή διά 
τήν λεπτότητά των, καί εις τό τέλος δλα πηγαίνουν κατ’ 
εύχήν. Σενάριο πολύ θεατρικό καί tire par les cheveux, 
γιά νά μεταχειρισθώ μιά συνηθισμένη έ'κφρασι. Ή σκη
νοθεσία οφείλεται είς τόν Ριτσάρ Άϊχμπεργκ, τόν γνωστό 
κυρίως άπό τις άλησμόνητες ότερέττες τής Ούφα (Αγνή 
Σουζάννα, Πρίγκηψ καί κοκόττα, Τρελλή Λόλα κτλ.) καί 
τά φίλμ τής "Αννα Μαίη Βόγκ. Άπό τήν εποχή πού άνε- 
καλύφθη ό όμιλών δ "Αϊχμπεργκ βρίσκεται σέ κατάπτωσι 
φίρμας. Έτσι καί στό σημερινό φίλμ δέν παρουσιάζει 
κανένα άπό τά έξαιρετικά προσόντα πού τόν είχαν άνα- 
γάγει σέ κορυφή τοΰ είδους του. Ό Γίλε, δ Λίτβακ, ό Λα- 
μάκ, δ Σβάρτς κ. ά. τόν ύπεσκέλισαν. Άκόμη καί στή δι
εύθυνση τών ήθοποιών του υστερεί. "Εχει στή διάθεσί 
του ένα Ζώρζ Άλεξάντερ καί τόν καταστρέφει κυριολε
κτικές. Λίγες φορές καθ’ δλο τό διάστημα τής καρριέρας 
του ό έκλεκτός καλλιτέχνης, θά έδημιούργησε τέτιο μέ
τριο ρόλο. Ό Φέλιξ Μπρεσσάρ, ό όποιος προσωπικώς 
δέν μ’ ένθουσιάζει, κατορθώνει στό ρόλο τοΰ διοικητοΰ 
τοΰ φρουρίου νά κάνη μερικούς νά γελοΰν. Ό "Ερνεστ 
Βέρεμπες. άλλο χαντάκωμα τοΰ Άϊχμπεργ ή Μάρθα 
Έγκερτ πού έχει τά νειάτα της καί τήν ώμορφιά της 
γιά νά μάς κάνη νά ξεχάσωμε τή γλυκανάλατη δημιουρ^ 
γία της, ή Μαρία Πάουντλερ, άρκετά γερασμένη καί 
στρουμπουλή, καί ό Άντό.ν Πόϊτνερ συμπληρώνουν τήν 
ύπόκρισιν, τήν δχι καί τόσον δμοιογενή.

Πάντως παραδέχομαι δτι τό είδος αύτό τών χονδρο- 
κομμένων φίλμ έξακολουθεϊ νά έχη πάντα πολυαρίθμους 

' θαυμαστός. Έδώ έσημείωσε σχετικήν έπιτυχίαν.
Β. ΙΙαπαμιχάλης

ΟΛΗ ΤΗΣ Η ΖΩΗ
■ Όμιλοΰσα γαλλιστί. Προεβλήθη εις τό «Ίντεάλ»

Εκείνο ποΰ έχω εύθνς άμέσως νά παρατηρήσω, είναι 
δ τίτλος τοΰ φίλμ, ένας τίτλος ολίγα σημαίνων καί άκόμα

κεϊ ΟΤΟν γνωοΐυ uwiu ιυν UJIUIU Jiyuuuuftuuuu.fxc . , '
κάτι τό αξιόλογο. Διαψευσθήκαμε δμως ! Γιατί ό Ντορ- *ιχων  πραγματοποιήσεων, 
ΐ-έΐ -.,-<ΓΕίίπ>Ε ναιιιιιά ποοππάθεια νά παοουσιάστι τί- <ζ (ΙΓΙΙΓ» επόμενό

όλιγώτερα υποσχόμενος. Βέβαια δταν δή κανείς τό έργον 
καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται, άλλά έτσι ξεκάρφωτος 
δεν λεγει τίποτε. Είναι άνεξήγητος ό τρόπος τής ένεργείας 
τών ελληνων κινηματογραφιστών. Συχνότατα καί χωρίς νά 
συντρεχη κανείς άπολύτως λόγος, άλλάζουν τούς τίτλους 
τών φίλμ ποΰ προβάλλουν, πολλάκις πρός βλάβην αύτών 
τών ίδιων, δταν πρόκειται περί γνωστοΰ έργου κα! δταν ή 
ανάγκη τό επιβάλλει, δπως στή συγκεκριμμένη περίπτωση, 
διστάζουν νά προβοΰν σ’ ένα τέτοιο διάβημα. Είμαι τής 
γνώμης δτι τό φίλμ ποΰ μέ παρέσυρε είς τάς άνωτέρω σκέ
ψεις, εάν ειχεν ενα κτυπητό τίτλο θά έσημείωνε άξιόλο- 
γον έπιτυχίαν, διότι όμολογουμένως έχει άρκετά έφόδια 
προς τον σκοπον τοΰτον. Όλο τό έργον περιστρέφεται 
γύρω άπό τήν ιστορίαν μιάς άτυχης μητέρας καί συζύγου, 
ποΰ τής αφηρεσαν τό παιδί της καί ποΰ άφιερώνει όλη 
TJ1S τη ζωή διά νά τό έπανεύρη. Θέμα μελοδραματικό 
αλλα πού συγκινεϊ πάντα τό κοινόν. Έπί πλέον τό σενά
ριο παρουσιάζει τό ένδιαφέρον δτι άπ’ τήν άρχή σχεδόν 
αί περιπέτειαι διαδέχονται ή μία τήν άλλην καί έτσι δέν 
δίδεται εις τον θεατήν ή εύκαιρία νά έμβαθύνη καί νά 
άντιληφθή καί ώρισμένες συμβατικότητες καί τά τρωτά 
σημεία τοΰ φίλμ, ούτε καί νά αίσθανθή τήν άνίαν πού τόν 
καταλαμβανη είς τά περισσότερα δμιλοΰντα έργα.

Ή ύπόκρισις τών ήθοποιών έν συνόλφ καλή. Ή Μαρ- 
σελ Σανταλ δέν τηρεί τάς υποσχέσεις πού μάς έδωσε μέ 
τήν «Στοργήν». "Οχι μόνον έκτοτε δέν έδειξε καμμίαν 
προοδον, αλλα τούναντίον είς δλες τις μετέπειτα δημιουρ
γίες της ύστερεϊ. ’Ιδίως είς τό «"Ολη της ή ζωή» τόσον 
στό παίξιμο, δσο και στήν ομιλία της δείχνει μίαν ύπερ- 
βολικότητα άχαρακτήριστον. Μόνον σέ μετρημέιες στιγ
μές καλή. Ό Φερνάν Φάμπρ πρώτης τάξεως στό ρόλο τοΰ ι 
τεμπέλη συζύγου- Τό ίδιο έχω νά πώ καί διά τόν ζέν-πρε· 
μιέ Ρισάρ Βίλμ, διά πρώτην φοράν έμφανιζόμενον πρό । 
τοΰ Αθηναϊκού κοινοΰ, δ όποιος είναι κάτοχος ενός άξι- 
οπροσέκτου ταλέντου. Ό Πώλ Γκιντέ ψυχρός καί άνέκ 
φραστος. Ή παλαιά μας γνώριμος Έλμΐρ Βωτιέ. ή όποια 
έμφανίζεται τήν φοράν ταύτην ώς μελαχροινή καί ό μι
κρός Μερκαντόν, σημαντικά έξελιγμένος, συμπληρώνουν, 
τήν ύπόκρισιν.

Άπό καθαρώς τεχνικής άπόψεως τό φίλμ δέν παρουσι-! 
όζει καί πολλά πράγματα.

Γενικώς πρόκειται περί έμπορικοΰ κυρίως έργου, τό 
όποιον μέ μίαν καλλιτέραν διαφήμησιν καί μέ ένα πιό 
κτυπητό τίτλο θά έσημείωνε ώρισμένως πολύ μεγαλυτέραν 
επιτυχίαν έκείνης πού έγνώρισε. Βίων ΙΤατταμιχάλης 1

ΕΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΖΑΛΗ
(Ταινία όμιλοΰσα γαλλιστί. Προεβλήθη στό «Σπλέντιτ»)

Ή γνωστή αύτή έλαφρή κομεντί, πού έγγίζει τά δρια 
τής φάρσας, τοΰ Έλληνος κωμοδιογράφου Πετροκοκκίνου 
(’Αρμόν) καί τοΰ Ζερμπιντόν, ήτο ένα καλό θέμα γιά ται 
νία.

Ό Γερμανός Βήλελμ Τήλε δμως, άν καί τόσο καλός 
σκηνοθέτης, δεν ήτο δμως ό ένδεδειγμένος γιά τήν κινη
ματογράφηση τοΰ έργου αύτοΰ. Ό τρόπος μέ τόν όποιον 
μάς τό παρουσίασε στήν οθόνη, μάς άπέδειξε κατά τόν 
εμφανέστερο τρόπο, δτι δ Τήλε δέν ήξευρε νά έκμεταλ- 
λευθη δπως έπρεπε τό τόσο Παριζιάνικο ήθογραφικό 
χρώμα τής κομεντί αυτής, πού ένας Γάλλος σκηνοθέτη; 
θά παρουσίαζε πολύ διαφορετικά.

Οί «τύποι» τοΰ έργου είναι ψευτισ; ένοι στήν ταινία. 
Αποτελούν κακές μιμήσεις άλλων παρεμφερών »τύπων». 
πού μάς παρουσίασαν παρόαοια φιλμ άνεβασμένα άπό 
Γάλλους σκηνοθέτας. Άλλά καί γενικά ή άναπαράστασις 
του καταγωγίου τής περίφημης Ρύ ντέ Λάπ, παρουσιάζει 
μια άτμόσφαιρα άσυγχώρητα ψεύτικη.

Ό Τήλε μιμείται ολοφάνερα καί άτνχέστατι τόν Ρενέ 
Κλαίρ στό «Σού λέ τουά ντέ Παρί», τό όποιον καί δέν 
έπαυσε νά μάς θυμίζη άπό τήν αρχή ώς τό τέλος τής 
«Έ ρωτικής Παραζάλης».

"Ετσι ή πραγματοποίησις τής προκειμένη; ταινίας δχι 
και τόσον ένδιαφέρουσα άπό σκηνοθετικής άπόψεως, έλ-

λείψει πρωτοτυπίας καί ρεαλισμού σιήν ήθογραφική της 
πλευρά, παρουσιάζει ώς μοναδικά οχεδύν πλεονεκτήματα, 
τήν καλή έκτέλεσή της άπό τούς ήθοποιούς καί τήν εμπο
ρικότητα πού έξασφαλίζει ή φήμη τοΰ θεατρικού έργου 
πού έχει ώς θέμα.

Ή δημοφιλής Μαίρυ Γκλόρυ στόν ρόλον τής Ειρήνης 
δπου τόσον έθριάυβευσεν ή Κυβέλη, επιτυγχάνει μιά έν
διαφέρουσα δημ-ουργία. Τό ίδιο καί ή 'Ιωάννα Μπουατέλ 
στόν ρόλο πού έχειροκροτήσαμε τήν Μιράντα έπί σκηνής. 
Καλλίτερος δμως άπ’ δλους είναι ό Αλβέρτος Πρεζάν, 
πού γιά τό παίξιμό του καί μόνο θά άξιζε νά δή κανείς 
τήν ταινία.

Τό φίλμ ήρεσεν άρκετά, δύναται δέ νά χαρακτηρισθή 
ώς μάλλον εμπορικόν γιά τήν καλή του έκτέλεσή άπό τούς 
τόσο δημοφιλείς πρωταγωνιστάς του, γιά τήν έξυπνη υπό
θεσή του πού παρακολουθεϊται τόσο εύχάριστα καί γιά τό 
καλόν προηγούμενου τής έπιτυχίας πού έσημείωσε καί 
στό θέατρο, δταν έπαίχύη άπό τήν Κυβέλη, τήν Μιράντα 
καί άπό τόν Μουσούρη. "Ζρι, Σκαραβαίον

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ
Όμιλοΰσα άγγλιστί. Προεβλήθη είς τό «Κοτοπούλειον»

Ιϊρόκειται περί ταινίας τής σειράς, είς τήν όποίαν 
ή παρουσία τής Ντέλ Ρίο καί ή περιπετειώδης ύπόθεσις 
προσδίδουν σχετικήν έμπορικήν άξίαν.

Ή Ντολορές, ΊσπαΓις χορεύτρια σ’ έ'να κακόφημο 
μπάρ τής Μασσαλίας, γνωρίζεται μ’ ένα άμερικανό ναύτη, 
τόν "Εντμοντ Λόβ. Ό τελευταίος τήν έρωτεύεται παρά
φορα καί άποφασιζει νά τήν νυμφευθή. Τήν ημέρα τών 
γάμων των δ άμερικανό; συμπλέκεται μέ κάποιον παλαιόν 
έραστήν τής χορ υτρίας καί χωρίς νά τό θέλη τόν σκο
τώνει. Δικάζεται καί καταδικάζεται είς δεκαετή φυλάκι- 
σιν σ’ ένα μακρυνό φρούριο. Ή Ντολορές, ή οποία τόν 
άγαπφ πραγματικά, άποφασιζει νά παντρευτή ένα φύλακα 
τοΰ φρουρίου, διτί νά μτορή μέ αύτόν τόν τρόπο νά βρί
σκεται πάντα κοντά, στόν άγαπημένον της. ’Επακολου
θεί κάποια στάσις τών φυλακισμένων, οί όποιοι θέλουν 
νά δραπετεύσουν καί θά τό έπετύγχαναν έά· δ άμερικα- 
νός, μέ κίνδυνον τής ζωής του, δέν κατώρθωνε, βαρειά 
πληγωμένος, νά κρημνίση τό γεφύρι ποΰ θά τούς ώδη- 
γοϋσε στήν έλευθερία. Ό διοικητής έκτιμών τήν ηρωικήν 
του πράξιν τοΰ δίδει χάριν καί έτσι σέ λίγο μπορεί νά 
φύγη μέ τήν άγατημένη του σέ μέρη πιό εύτυχισμένα.

Τό φίλμ άπό καλλιτεχνικής άπόψ ως δέν μάς Ικανο
ποιεί. Είναι πολύ ρηχό καί μέ ψεύτικους τύπους καί χα
ρακτήρας.

Ή Ντολορές ντέλ Ρίο παραμένει πάντα ή γοητευτική 
γυναίκα ποΰ έγνωρίσαμε. Άλλά στό παίξιμο τό μικρόφω
νο τήν έπηρρεάζει πολύ. Αί έκφράσεις της είναι μετρημέ
νες καί έκείνο τόδιαρκές σήκωμα τοΰ φρυδιού καταντρ στό 
τέλος άντιαισθητικό. Έπί πλέον μοΰ φαίνεται άντιφωνο- 
γενής. Ό "Εντμοντ Λόβ καλούτσικος. "Οσον άφορφ τόν 
ντόν Άλβαράντο είνε άξιος συγχαρητηρίων πού κατορθιό- 
νει νά μή φανή γελοίος στόν έξωφρενικό ρόλο ποΰ τοΰ 
ένεπιστεύθησαν.

. Συμπέρασμα : Φ.λμ κατάλληλο διά τούς φίλους τών πε
ριπετειών. Συνιστάται ιδίως διά τό κοινόν τών επαρχιών. 
Έδώ τό παρηκολούθησεν άρκετός κόσμος λόγφ τής συμ
μετοχής τής πάντοιε δημιφιλοΰς ντέλ Ρίο. Παηαμιχάλης

ΜΩΝΤΕ ΚΑΡΛΟ 
ι (όμιλοΰσα άγγλιστί. Προεβλήθη εις τό «’Αττικόν») 

j Άπό τήν πρώτην εικόνα τοΰ φίλμ ό Αοϋμπιτς θέλει 
νά δώση είς τόν θεατήν νά άντιληφθή δτι εκείνο πού 
πρόκειται νά δή δέν έχει κσμμίαν σχέσιν μέ τήν πραγμα
τικότητα. Ό σκοπός τοΰ μεγάλου δημιουργού αύτήν τήν 
φοράν είναι νά μάς διασκεδάση καί νά μάς εύχαριστήση, 
άφοΰ έν τφ μεταξύ έπιτηδείως μάς κορ ιϊδεύση καί λίγο, 
καί έννοείται τό επιτυγχάνει μέ τό παραπάνω. Άλλά μέ
σα σ’ αύτήν τήν εξωφρενικήν καί τελείως φανταστικήν 

. ίστοριοΰλαν τής κομήσσης Μαίρη πού εγκαταλείπει τήν 
ημέρα τΰϊν γάμων της τόν υποψήφιον σύζυγόν της διά
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νά μεταβή στο Μόντε Κάρλο καί έκεϊ νά άγαπήση ένα 
μοντέρνο Μπωκαίρ, πόσην παρατηρικότητα καί πόσες λε
πτομέρειες γεμάτες άπό άλήθειαν δέν βρίσκομε. Αύτό θά 
πή σκηνοθέτης ! Ενα παρόμοιο σενάριο πού στά χέρια 
ένός άλλου σκηνοθέτου θά ήταν ένα μέτριο καί κουραστι
κό φίλμ, αυτός κατορθιόνει νά τό παρουσίαση ώς ένα 
θελκτικό πραγματάκι πού στό τέλος λυπεϊται κανείς“διό- 
τι έιελείωνε τόσον γρήγορα. Ή σκηνοθεσία του λεπτή, 
χαριτωμένη, άνετη, γεμάτη ευρήματα τόσον θεαματικά δ
σον καί ήχητικά (τί νόστιμο άλήθεια τό τραγούδι μέσα στό 
τραίνο μέ μουσική υπόκρουση τούς τροχούς τοϋ σιδηρο
δρόμου! άλλά καί πόσον γοητευτικό τό ντουέττο στό τη
λέφωνο)! σπινθηροβολεί άπό πνεύμα καί χιούμορ.Τήν Ιδί 
αν μαεστρίαν δείχνει καί στήν διεύθυνση τών ηθοποιών 
του· Ή Ζανέτ Μάκ Νιόναλντ πού τόσ >ν μας άπεγοήτευ- 
σε τήν περασμένη έβδομάδα στό «’Άνδρα θέλω τώρα τόν 
θέλω» δείχνει τί μπορεί νάέπιιύχη μέ δάσκαλο ένα σκηνο 
θέτην σάν τόν Λούμπιτ:. Ή σημερινή τη; δημιουργία 
καθ’ δλα ενδιαφέρουσα τήν κατατάσσει μεταξύ τών καλ- 
λιτέρων έρμηνευτριών δΓ αυτού τοΰ είδους τά έργα. Ό 
Ζάκ Μπούκαναν συμπαθής ήθοποιός καί καλούτσικος 
τραγουδιστής. "Αξιος μνείας καί ό κωμικός "Αλλιστερ ό 
ύποδυόμενος τόν ρόλον τοϋ έγκαταλειφθέντος μνηστήρας 
καθώς καί ή εκλεκτή καρατερίστα Ζάζου Πίτς.

Τά τραγούδια ναι ή μουσική Ακούονται ευχάριστα.
Γενικώς τό «Μόντε Κάρλο» τό όποιον δύναται νά θεω

ρηθή ώς υπόδειγμα ελαφρού μουσικού έργου, ε Ιναι ένα 
άπό τά πλέον επιτυχημένα φίλμ πού προεβλήθησαν εφέ
τος καί πού παραλλήλως συνδυάζει άπεριόριστον εμπορι
κήν άξίαν. ’Εδώ έσημείωσε άξιόλογον έπιτυχίαν.

Βίων Παπαμιχάλης

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
έτοιμάζεται καί Θά κυκλοφορήσω

ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Άφαντάστως πλούσιον είς εκλεκτήν ύλην 

ωραίας εικόνας
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΝ — ΠΟΛΥΣΕΛΙΛΟΝ

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΑΙΑΤΑΣΣΕΙ
Ή Πόλα Νέγκρι άναρρώσασα τελείως άπό τήν ασθέ

νειαν της. ή όποια ολίγον έλειψε νά τής κοστίση τήν 
ζωήν, ήρχισε τό . γύρισμα·» τον πρώτον της όμιλοϋντος 
φίλμ. Τό σενάριο τής ταινίας ταύτης ή όποια φέρει τόν 
τίτλον ιΉ γυναίκα ποΰ διατάσσει.. εχ«ι διασκευασθή 
κατά τοιοΰτον τρόπον (άστε νά δικαιολογείται ή ξενική 
προφορά τής Νέγκρι.

Θά συνεργαστούν διά τήν εκδ σίν του οί 
εκλεκτότεροι κινηματογραφικοί δημοσιο
γράφοι καί εκλεκτοί συνεργαται μας

Δις ΙΡΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ καί οί κ. κ.
ΣΠ.ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ (ΒΟ-Μ\) δικηγόρος, διδάκτωρ 

τών Πολιτικών καί Οικονομικών ’Επιστημών.
ΒΙΩΝ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ, δικηγόρος
ΛΩΡΟΣ ΦΑΝΤΑΖΗΣ
Κ. ΔΑΦΝΗΣ
Θ. ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ κ. ά.

ΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΟΥΝ

: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΠΣ =

Έλάβομεν καί δημοσιεύομεν τήν κάτωϋι επιστολήν:
Κύριε Διευ&υντά,

Είς άπάντησιν τής είς τό προηγονμενον φύλλον τοϋ 
«Άστέρος» δημοσιευ&είσης προσχλήσεως τον χ. Τζα- 
νετή, έ'χω νά απαντήσω δτι τά πράγματα δέν έχουν ώς 
έχ τής προσχλήσεως δύναται τις νά ύπο&έσω.

eO έχχρεμής λογαριασμός προέρχεται έχ διαφημι- 
στιχής ταινίας τήν οποίαν άπό χοινον μετά τοϋ κ. 
Τζανετή έπραγματοποιήσαμεν διά λογαριασμόν τοϋ χ. 
Μπράουν. CO χ. Μπράουν παρ' δλας τας εναντίας υ
ποσχέσεις του μέχρι τοϋδε δέν έξεπλήρωσε τήν ύπόσχε- 
σίν του, προφασισ&είς δτι έπιΌ'υμεΐ νά συμπλήρωσή 
δι’ ώρισμένων άχόμη σχηνών ή ταινία. ‘Ο χ. Τζανετής 
έχ παρεξηγήσεως προφανώ;. νομίσας δτι ό υποφαινό
μενος είσέπραξε τά έν λόγω χρήματα έδημοσίευσε τήν 
άναφερσεϊσαν πρόσχλησι,ν, άναγχασ&εις έπειτα νά ο
μολογήσω δτι έπλανάτο.

Καί ταϋτα, χ. Διευ&υντά, διδσους τυχόν δέν μέ γνω
ρίζουν είς τάς συναλλαγάς μου.

Διατελώ μετά τιμής
Α. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κινηματογραφικοί στατιστικοί πίνακες 
Ελληνική Κινηματογραφική Νομοθεσία 
Δασμολόγιον κινηματογραφικών ειδών 
ΙΙλήρης πίνα'ξ τών έν Ελλάδι κινηματογρά

φων μετά τών συστημάτων τών μηχανι
κών των εγκαταστάσεων.

Πλήρης πίναξ τών έν Ελλάδι γραφείων Κι
νηματογραφικών ειδών.

Άρθρα ειδικά περί κινηματογράφου κλπ. κλπ

ΚΑΙ ΟΑΩΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΝ — ΜΟΥΣΙΚΟΝ 
ΑΘΛΝΤΙΚΟΠ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κινηματογραφική μηχανή προ
βολής μάρκας Simplex τύπου S ώς καί πιανόλα— 
ορχήστρα ηλεκτρική, γερμανική, εις συμφερούσας 
τιμάς. Διά πληροφορίας γράψατε'. Γεωρ. Τσαντί
λαν, Κόρινάον.

ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ

ΘΑ ΚΑΤΑΠΛΗΞΗ
Άγγελίαι πρός χαταχώρησιν δεχταί άπό σήμερον

Συνεχιζομένου τοϋ καλού άθηναϊκου· 
καιρού, συνεχίζεται καί ή φτώχεια τών 
χειμερινών κινηματογραφικών έπιχει- 
ρήσεων. Κατά τήν παρελθοϋσαν εβδο
μάδα, δύο-τρία κινηματοθέατρα ύπε- 
ρέβησαν τά χίλια εισιτήρια καί αύτό 
μόνον διά μίαν ή δύο ημέρας. Κίνησις 
μεγάλη παρατηρεϊται μόνον κατά τάς 
Κυριακάς, δπως κατά τήν παρελθοΰ- 
σαν, πού ή βροχή ήνάγκασε δλον τόν 
κόσμον τοϋ περιπάτου νά προσορμισθή 
στις αίθουσες τών κινηματογράφων.

Γενικώς δμως ή κατάστασις δέν εί
ναι ρόδινος. Κοντεύουν καί οί κινημα
τογράφοι μας νά γίνουν άγνώριστοι !

**

Κατά τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα 
προεβλήθησαν τά έξής έργα είς τούς 
κεντρικούς άθηναϊκούς κινηματογρά
φους.

Οΰφα Πάλας. «Στή μυστική υπηρε
σία» ταινία Οΰφα μέ τήν Μπριγγίτε 
Χέλμ καί τόν_Βίλλυ Φρίτς.Τήν τρέχου
σαν έβδομάδα «Συζυγικά παραπατήμα
τα».

’Απόλλων. Ή διασκευή τής "Οπερας 
«Φρά Ντιάβολο» μέ τόν τενόρον Τϊνο 
Πατιέρα καί τόν κωμικόν ΆρμάνΜπε- 
ριάρ.

Σπλέντιτ. Μέχρι τής παρ. Τετάρτης 
προεβάλλετο τό «’Ερωτική παραζάλη» 
άπό δέ τής παρ. Πέμπτης «Ή Βικτω
ρία καί ό Ούσσάρος της» τό όποϊονσυ- 
νεχίζεται καί κατά τήν τρέχ.έβδομάδα-

Σαλόν Ίντεάλ. «Ό κλεμένος παρά, 
δεισος» μέ τήν Νάνου Κάρολ, θαύμα 
ήχητικής άποδόσεως· Τήν τρέχουσαν 
εβδομάδα προβάλλεται τό Body Soud 
μετωνομασθέν εις «Λαχτάραν» καί 
ήδη είς«”Ιλιγγον» λόγω τού όποίουή δι- 
εύθυνσις τοΰ «Σαλόν Ίντεάλ»έχει έτοι
μα 20 χιλ. μανδηλάκια, τά όποια θά 
προσφέρη είς τούς 20 χιλ. θεατάς πού 
....θά παρακολουθήσουν, γιά νά τό σκο- 
πίσουν τά δάκρυα.

"Υψιστε θεέ, πώς κρατείς τά κερα
μίδια ξεκάρφωτα!

’Αττικόν. Τό φίλμ τής U. F. Α. 
«Στή μυστική 'Υπηρεσία», τήν τρέχου
σαν δέ έβδομάδα τήν έν ’Αμερική «γυ- 
ρισθεΐσαν» μέ έλληνας ηθοποιούς ομι
λούσαν ελληνιστί ταινίαν -Αυτή είν’ 
ή ζωή» τού συγγραφέως κ. Όρφέως 
Καραβία.

Πάνθεον. «Κέρδιζε τή ζωή σου».
Κοτοπούλη. Τό φίλμ τών Ήμωμέ- 

νων Καλλιτεχνών «Μνηστή στή λοττα- 
ρία» μέ τήν Ζακέτ Μάκ Ντόναλτ, τήν 
τρέχ. δέ έβδομάδα τό έλληνικόν «Αυ
τί] είν’ ή ζωή» συγχρόνως μέ τό ’Ατ
τικόν.

Είς τά κεντρικά λαϊκά κινηματοθέα
τρα προσετέθη άπό τής παρ. έβδομά
δος καί τό Πανόραμα έπισκευασθέν 
τελείως καί μετωνομασθέν είς Μάζε- 
στικ. Τό Μάζεστικ διευθύνεται ύπό

, τού κ. Κοσμίδη, έχει δέ έφοδιασθή μέ 
ήχητικά μηχανήματα συστήματος Βί
ταφον.

Έπίσης είς τά συνοικιακά προσετέθη 
καί τό έν Καλλιθέα κινηματοθέατρον 
Έτουάλ, τό όποιον ενοίκιασε διά μίαν 
πενταετίαν δ πρόεδρος τής Π.Ε.Κ. κ. 
Π. Γκρέτσης Ό κ. Γκρέτσης άνεκαίνισε 
τελείως τό παλαιόν Έτουάλ έγκατέ- 
σιησε δέ είς αύτό μίαν πλήρη διπλήν 
έγκατάστασιν ηχητικών μηχανημάτων 
ιταλικού συστήματοςΣινεμεκάνικα(Μού- 
βιτον—Βίταφον), κάνει δέ έναρξιν τών 
παραστάσεών του άπό σήμερον Κυρια
κήν.

Ήχητικάς έγκαταστάσεις συστήμα
τος έπίσης Σινεμεκάνικα έκαμε καί τό 
κεντρικόν κινηματοθέατρον «Κοτοπού -1 ........,, ..,,
λη» αφαιρεθεισών τών έγκαταστάσεων ’ διεύθυνσιν τοϋ όποιου θ’ άναλάβη ή 
Ούέστερν, διά τών δποίων ήτο μέχρι γνωστή καθηγήτρια * ” 
σήμερον έφοδιασμένον. I “’ '

Είς τάς Επαρχίας τής Ελλάδος θά 
έγκατασταθοϋν μηχανήματα έπίσης Σι
νεμεκάνικα, πλήν τής Μυτιλήνης 
Σάμου δπου λειτουργούν άπό τοΰ παρ. I 
έτους και εις το εν Ηρακλείφ (Κρή- | κως με την Λογοτεχνίαν η οποί 
της) θέατρον Πουλακακη τό οποίον ,έ· δημοσιεύεται κατόπιν έγκρίσεως, 
νοικιασθέν υπο ομαδος κεφαλαιούχων τής ειδικής πρός τούτο έπιτροπής. 
μεταβάλειαι είς συστηματικόν κίνημα- ! * *
τοθέατρον καί είς τό έν Ζακύνθφ Πάν
θεον τών κ. κ. Λογοθέτη, Μπίτα καί

ρώς κινηματογραφικής του ώς συνήθως 
ύλης καί "Εκτακτον Λογοτεχνικόν Πα
ράρτημα είς τό όποιον θά καταχωρη- 
θούν διηγήματα, ποιήματα καί πεζο
τράγουδα γνωστών λογίων, άσχετα τε
λείως πρός τόν Κινηματογράφον, ώς 
καί ’Αθλητικόν Παράρτημα είς τό ό
ποιον θά δημοσιευθοΰν γνώμαι τών 
διασημοτέρων «άστέρων» διά τόν ’Α
θλητισμόν καί τήν X ’Ολυμπιάδα τού 
Λός "Αντζελες, τών δποίων τήν έπι- 
μέλειαν θ’ άναλάβη ό εκλεκτός συνερ
γάτης μας κ. Λώρος Φαντάζης.

Πλήν τών άνωτέρω θά περιλαμβά- 
νη έπίσης καί Μουσικόν Κινηματογρα
φικόν Παράρτημα μέ άρθρα γνωστών 
έλλήνων μουσικών, σχετικά μέ τήν 
μουσικήν είς τόν κινηματογράφον, τήν 

'ι 
,------ , -----του ασματος κ.

■ Αικατερίνη Κοκκινάκη.
Έπί τή ευκαιρία αύτή ή διεύθυνσις 

- τοϋ «Κινηματογρ. Άστέρος» άπεφάσι- 
καί σε νά δεχθή καί έκτακτον συνεργασίαν 
"" I τών άναγνωστών μας, σχετικήν είδι- 

I κώς μέ τήν λογοτεχνίαν ή όποια θά
-—Λ-.... ......—

Συνιστώμεν ιδιαιτέρως είς τούς έπΛ- 
I χειρηματίας τών κινηματογράφων ο
λοκλήρου τής Ελλάδος, τήν άνάγνω- 
σιν τού έν τή πρώτη σελίδι δημοσιευ- 
ομένου άρθρου ύπό τόν τίτλον «'Ο έ- 
παρχιακός κινηματογράφος» είς τό ό- 

t aftla τής κακο_ 
τών κινηματογραφικών έπι-

Εξακολουθούν αί προετοιμασίαι διά __νΛ___ „
τό «γύρισμα» τής νέας ελληνικής ται- ποιον άναλύονται 
νίας τής, « Ολυμπος Φιλμ», Στεφανα δαιμόνιας τών κινηματογραφικών επι- 
Βΐατωμένα τούκ. Γιάννη Καμπόλη. χειρήσειον τών επαρχιών. 'Η προσε- 
Ηδη γίνεται η κατανομή τών ρόλων I κτική μελέτη τού άρθρου αύτοΰ θά 

εις τους διαφόρους έκτελεστάς, έντός 5 '— —- ' ° “ -
δέ τής έβδομάδος θ’ άρχίσουν αί δο- 
κιμαί είς μίαν τών αιθουσών τοϋ Ζαπ- 
πείου Μεγάρου, παραχωρηθεϊσα εύγε- 
νώς ύπό τής Έπιτροπής. Μεταξύ τών 
προσώπων πού θ’ άναλάβουν τούς 
διαφόρους ρόλους, έγνώσθη δτι συγ
καταλέγονται καί οί κ. κ· Γιώργος 
Ρόης, ήθοποιός τού θιάσου Βεάκη, 
Εϋθ. Ήλιάδης, Δίς Καπάδαη, Γ. 
Σκανδάμης, Μπατής, Ζωγράφος, Κα- 
τωπόδης, Δίς Εΰα Εύαγγελίδου, Κουν- 
τούρης, Καλαντξής κ. ά. Τήν σκηνο- 
θέτησιν τού έργου άνέλαβεν δ κ. Οδ- 
γος Άραβαντινός γνωστός καλλιτέ
χνης, τήν φωτογράφησιν δέ ό κ. Έμ- 
Τζανετής ό καλλίτερος έκ τών έλλή
νων όπερατέρ. ‘Ο συγχρονισμός τής 
μουσικής καί τών άσμάτων, άνετέθη 
εις τήν έταιρίαν Κολούμπια.

δώση τήν ευκαιρίαν νά διατυπωθούν 
άντίθετοι απόψεις, νά προκληθή συ- 
ζήτησις άπ’ τήν όποιαν μόνον λύσεις 
άποτελεσματικαί δύνανται νά προέλ- 
θουν.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Π Ε I ΡΑΙΕΥΣ

Χάί-Λάϊφ. Προέβαλλε τά έργα 
«Κίνδυνος θάνατος» μέ τόν βασιλέα 

ί τού γέλωτος Χάρολδ Λόύδ καί τήν 
γαλλικήν ταινίαν Παρτίρ» μέ μεγά
λην έπιτυχίαν.

Κάπιτολ. Προέβαλλε τά έργα «Τί 
θά κάμης θά τήν πάρης» ταινία γερ
μανική, καί «Ή γυναίκα τής ταβέρ- 

. νας> μέ τήν Ντολορές ντέλ Ρίο. Τήν 
προσεχή Δευτέραν ή μεγάλη γαλλική 

' έπιτυχία «Ερωτική Παραζάλη» μέ τήν
Είς τό πανηγυρικόν τεύχος τού 1932 Μαίρη Γκλόρυ.

τού «Κινηματογραφικού Άστέρος» τό Σπλέντιτ. Έντός ολίγων ημερών έ- 
όποϊον, ώ; αναγγέλλομε,ν καί είς άλλην , ναρξις τού νεόκτιστου κινηματογρά- 
σελίδα, θά έκδοθή καί έφέτος πολυσέ- φου «Νέον Σπλέντιτ». Θά είναι ό με- 
λιδον, πολύχρωμον, πρωτοφανές ώς εί- γαλείτερος κινηματογράφος τού Πει- 
δική κιν. έκόοσις, διά τά Βαλκάνια, θά ραιώς μέ τά άναπαυτικώτερα καθί- 
περιλαμβάνη άκόμη, πλήν τής καθα- σματα, καί έγκαταστάσεις μηχάνημά-
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των Ktang film.
Φωι. Προεβλήθησαν τα έργα «Φοι

τήτρια λαθρέμπορος», «Τό μεγάλο 
στοίχημα καί «Ή χρυσή αυγή» μέ τον 
Νόαχ Μπήρυ.

Ήλύσια. «Χαλύβδινος Καου-Μποι» 
μέ τόν Χούτ Ζίπσον, «Κένταυρος τής 
Άριζόνας» μέ τόν Κέν Μέϋναρ», «"Ε
να βράδυ τρικυμίας», «Κοιλάς τοΰ θα- ι 
νάτου», «Ζωή καί θάνατος»,. «Ό Ρα
γιάς» καί ή «Λεγεών τής τιμής».
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Πατέ» Προεβλήθησαν τά έργα 
«Διάσωσις» καί «Τό ξανθό αηδονά-

Άστόλλων. Προεβλήθησαν τα φίλμ 
«Δυό καρδιές σ’ ένα βάλς» καί «Ού- 
δέν νεώτερον άπό τό Δ. Μέτωπον»·

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά , φίλμ 
«Γκράν Μάρ» καί «Κατηγορητήριου» 
μέ μεγάλην έπιτυχίαν. ν

Λ Πύργος. Προεβλήθησαν τα έργα 
«Τό νοΰ σας άπ’ τής χήρες» καί «Τό

κατάσκοπος μέ τά μαύρα μάτια» το ο
ποίον αν καί κατεστραμένον εσημειω- 
σε μεγάλην έπιτυχίαν.
Μ,ΤΥΛ-ΙΝΗ

Συνιστώμεν είς τήν διεύθυνσιν τοΰ 
ανωτέρω κινηματογράφου, καλλιτέραν 
έκλογήν έργων, διότι άναλογα με το 
ένδεκάδραχμον είοιτήριον έχει την α- 
ξίωσιν ό κόσμος νά παρακολουθή έργα 
καλά καί οΰχί χιλιομετρικάς αποστά
σεις ταινιών. ’Ιδίως τό « Α νθος τη® 
Βαγδάτης» πρσυξένησε αλγεινήν εντυ- 
πωσιν. Τοιαϋτα έργα ούδεμίαν θέσιν' 
πρέπει νά έχουν εις κινηματοθέατρο*  
τής περιωπής το® «"Ιρις»-
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

«Τό νοΰ σας άπ’ τής χήρες» 
’Ερωτικόν».

ΪΙαλλάς. Προεβλήθησαν 
«Άτλαντίκ» καί «"Ενα φώς 
χάδι».

Διονύσια. Πβοεβλήθησαν ,— .
χίαν τά έργα «Δέν σ' αφήνω δέν θα 
πάς» καί «Ό χορός τής "Οπερας».

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν^ «Η νύ
χτα είνε δική μας» και «ι 
τής αγάπης».

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν «Αι αερο- 
μαχίαι τοϋ Δυτ.μετώπου» καί «Ό τρα
γουδιστής τής τζάζ», ,

Μοντέρν. Προεβλήθησαν «‘Ο κερϊ._ । 
ρος τής τάξεως», «Ξενύχτηδες, «Στήν' 
υπηρεσία τοϋ αύτοκράτορος», «Ή ορ
φανή», «Μπαγιαντέρα», «Οί ίπποται 
τής άρβύλλας», «‘Ιπτάμενος άνθρω 
πος» κ ί «Μεγάλη στολή».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τα έργα 
«Ή νήσος τοΰ μαρτυρίου», «‘Ο υπα - 
σπιστής τής βασιλίσσης», « Επικίνδυ
νος διαβολάκος». «Σιδηροΰν προσω- 
πεϊον», «Έκδίκησις στήν έρημο», και 
«Οί βασιλείς τών "Αλπεων».

Φοΐνιξ. Προεβλήθησ ιντά φιλμ «Πα- 
ρί Γκέρλς», «"Ετσι κανείς σάν^ αγα- 
πήση» ταινία ελληνική, καί «‘Ο ωραίος 
Μπροΰμελ».
ΓΑΡΓΑΛΑΝ01

σατε τάς ψυχάς μας» μέ τήν Τζίνα 
Μανές-

"Ηδη δίδει παραστάσεις ό θίασος 
Φραγκοπουλου.
ΑΛΕΞιΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τό ιερόν καθήκον», «‘Όνειρον αγά
πης» καί «ΟΙ νεοσύλλεκτοι». Προσεχώς 
• Φεία γύκαϊκα» καί «Νέοι "Ικαροι».

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έρ- 
γα«'Ο πρίγκηψ τούκαρναβαλιοΰ», «Κομ
φετί» καί «'0 επίγειος παράδεισος». 
Προσεχώς «'Ο δούξ τοΰ Παπεγχάϊμ», 
«Παγκόσμιος πόλεμο.».
ΤΡΙΚΚΆΑ

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά 
φίλμ «Το έγκλημα τοΰ άνακριτοΰ», 
«Ό βασιλεύς τών Ινδών», «Σού χαρί
ζω τμν καρδιά» μέ τήν Αίλιαν Χάρ- 
βεϋ καί «Ό υπόδουλος».
ΚΑΣΓΟ ΙΑ

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ

«Ό ευνοούμενος τής Τσαρίνας», «’Αν
θρώπινη δικαιοσύνη» καί τό έλληνικόν 
«Δάφνις καί Χλόη» μέ μεγάλην επιτυ
χία ν·

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Σκιαί νυκτός» καί «Φτωχός σπουδα
στής».
ΗΡΑΚΛΕ(Μ

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα 
«'Ο λύκος τών θαλασσών», «Ό κατά
δικος». «Κρίνος στόν βόρβορο» καί 
«’Αδελφοί Σέλλεμπεργκ» μέ Ικανοποι
ητικός εισπράξεις μόνον κατά Σαββα
τοκύριακο, τών θαμ-ώνων κατά τάς 
λοιπάς ημέρας άριθμουμέιων είς' τά 
δάκτυλακαίδιά τοΰτο άναγκάζετυι πολ- 
λάκις νά προβάλλει έργα καί άλλοτε 
προβληθέντα.

Πουλακάκη. Δίδει παραστάσεις δ 
θίασος Λογοθετίδη. Προσεχώς έγκατα- 
στάσεις μηχανημάτων όγιλοΰντος κι
νηματογράφου συστήματος «Τσινεμε- 
κάνικα.»
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΚΡΗ1ΗΣ)

Αικταϊον. Προεβλήθη τό έργον «Σώ

«Σουνίτα» «Νύχτες Σικάγου». «Ό 
νέος Καζανόβας» μέ τόν Χάρρυ 
Λίτκε, «Συζυγικά! παύσεις»,«Δίγαμος» 
ή «Κατάδ κος τής Σταμπούλ» έπιτυχώς 
καί υπέρ τής ’Αεροπορικής Άμύνης 
Ή διαδρομή τής Μεσογείου ύπό τοΰ 

άεοοπλάνο.υ «Ελλάς» μέ πολύ καλάς 
εισπράξεις.
ΣΥΡΟΣ

Πάν&εον. Προσεχώς έναρξις κινη
ματογράφου μέ τά εκλεκτότερα έργα 
τής νεωτέρας παραγωγής.
Χ· ■ ■

’Αστήρ. Προιβλήθησαν τά έργα «'Ο 
Τόμ καί δ Σάμ σιόν πόλεμο», «Ό 
δρόμος τοΰ παραδείσου», «Νύχτες πό
νου καί ήδονής», «Διψασμένη γιά φι
λιά» άνεπιτυχώς καί «’Αδελφική έκδί- 
κησις». Προσεχώς «Ζωγραφιστός άγ
γελος».
ΑΜΦιΣΣ Α

Πανελλήνιον. Δέν έλειτούργησε κι
νηματογράφος διότι δίδει είς τήν αί
θουσαν παραστάσεις θεατρικός θι<»σος.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τα φίλμ 
«Φόξ Φόλλις 1930», «Μιά νύχτα μια 
ζωή», «Ό λοχαγός τής αΰτοκραταρικής 
φρουράς», «ΓΟ λεβέντης», ^διάφορά 
σόρτς καί μίκυ μάους καί αί βωβαι 
ταινίαι «Ό κεραυνός», «Τραίνο στης 
φλόγες», «Σάν τήν καρδιά σου χαρί
σης», «Λουλούδι στή σκιά» καί τό 
ζουρνάλ ή υποδοχή τού Ίσμέτ πασσά 
είς ’Αθήνας. Άπό τής 30 παρ. μ. δί
δει παραστάσεις δ θίασος Άρτάτωφ·

Λεσβιακόν. ο/ιην οε την υερν..„ ...
λουσαι ταινιαι « Οβ«^υ5 της τζαζ*,  ( η ·λειτουργοΰσε μόνον καϊά Σαβ-

ί ".ΐδ ' >“■« “
λιμάνι τών ονείρων» καί «Ή Ανάστα- Κοσμικόν άνα-
σις». Τήν προσεχή εβδομάδά «Παρίσι- Ο X ΠίλπιΧετο ότι θά λειτουρ- 
νό τραγούδι» καί «'Ολοταχώς» με ζαινισθείς, ηλπιζετο ι
Χαρολδ Λουδ. | £ιοχάκη, άλλά καί αυτός μένει κλει-
ΛΡαΜΑ I

Μέγας. Προεβληθήσαν τα έργα 
«Αθάνατος αλήτης», «’Εκτός νόμου» 
«Δυό καρδιές σ’ ένα βάλς», « Ο κό
μης τοΰ Τεξάς ·, «Ή αδελφή της απο 
ιό Παρίσι*,  «Βαλέντσια», «Ζιγκολω» 
καί «Τά χείλη σου είνε μελωδία» α- 

■ παντα μετρίως. „
Άστήρ. Έπισκευασθείς εκαμε εναρ- 

ξιν μέ τό έργον «Τελευταίοι τσάροι». 
, ο I ’Επίσης προεβλήθησαν έν συνεχείς 

Ί «Ληστής αριστοκράτης» καί «'Υπό τό

Ληξάσης τής θερινής περιόδου ο κι
νηματογράφος Διονύσια (Χειμερινόν 
Ίδαϊον Άντρον) διέκοψε τάς έργασίας 
του καθόσον οί θεαταί καθ’ ημέραν 
ήλαττούντο, δλην δέ την θερινην^πε-

τά έργα 
στό σζο-

μέ έπιτυ-

ή Βαρκαρόλα

πέλμα τοΰ ιυράννου».
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Θαύμα τών πτερύγων» « Η αδελ
φή τής πόρνης», «‘Υπό τήν σκιάν των 
τάφων» μέ αρκετήν έπιτυχίαν, «Μα- 
στιξ τής άνθρωπότητος», Τρέλλαι τής 
Κολίν Μούρ», «Μαρία Άντουανετα» 
καί «Μετά τόν έρωτα».
ΛΕΥΚΑΣ

'Απόλλων. Ή κίνησις ίου κινημ. 
αύτοΰ κατά τό παρ. δεκαπενθήμερον 
ήτο άθλιεστάτη. Τά ολίγα αύτά έργα 
τά όποια προεβλήθησαν δέν κατωρ- 
θωσαν νά καλύψσυν οΰτε τό ήμισυ 
τών ένοικίων των. Προεβλήθησαν τα 
«Πρίγκηψ γονδολιερος», «I 
φυλαχθήιε» καί «Πρώτη άγάπη» με 
οίκτράν αποτυχίαν. ...

Πάν&εον. ..,.·,— - - .
«Γιάννης καί τσάρλεστον», καί «Ή

! Βιολάκη, άλλά καί αυτός 
1 στός.
ΞαΝΟΗ

Κέφαλος (Διεύθυνσις Νεοφύτου καί 
Γαρμπή), Προεβλήθησαν αί όμιλοΰσαι 
ταινίαν «Ό ούρανός τής δόξης», «Νο 
νό Νανέτ», διάφορα σόρτς καί εκλεκτά 
μίκι μαους μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν. 
Προσεχώς νέαι έκπλήξεις.
ΒΑΘΥ I Σ ιμού)

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα ί 
«Ραψωδία έρωτος» έπιτυχώς,, «Οί λη- 
σταί» καί «Λευκός γάμος» έπιτυχώς.,

’Αττικόν. Προεβλήθη η —ταινια I 
«Μοντέρνοι πείραταί».
Ν. ΟΡΕΣΤΙ Σ

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«"Εγκλημα καί άπολύτρωσις» και^«ΥΙ- 
ός τής νυκτός» είς τρεις έποχάς. Ηδη 
δίδει παραστάσεις ό θεατρικός θίασος 
Α. Στρατή.

Πληροφορούμαι διι ό διευθυντής 
τοΰ κινηματογράφου κ. Γ. Πολίτης θα 
παύση προβάλων κινηματογρ^ έργα, 
ώς μή δυνάμενος έκ τών μικρών εισ
πράξεων ν’ αντιμετώπιση τά υπέρογκα 
έξοδα ένοικίων ταινιών, λόγω τοϋ ολι- 

I γαρίθμου πληθυσμού.
ΚΟΖΑΝΗ

Μέγας. Κατά τό τελευταϊον δεκαπεν
θήμερον προεβλήθησαν τά φίλμ «Η ω
ραία έξόριστος», «Ή έπιστροφη τοΰ 
Ταρζάν» καί «Ή υποδοχή τοΰ Ίσμετ 
πασσάε’ις ’Αθήνας». Προσεχώς ή ελ
ληνική ταινία «Έτσι κάνεις σαν αγα
πήσει». , „

Πάνϋ·εον. Προεβλήθησαν τα έργα 
«Ό γορίλλας» καί «Ό λεμπλεμπιτζής 
Χόρ-Χόρ αγάς» ταινία τουρκική.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

'κορίτσιαί "Τρις. Προεβλήθησαν μέχρι σήμερον
r *«*· ~ ■ ΓΤΆ Αί·.·«» ζζ’Γζν ΜυϊΤΑι*  τον/-τά έργα «Τό θύμα»,’ «Τό άνθος τής 

Βαγδάτης» καί «Ό βαρκάρης τοΰ Βολ- 
Προεβλήθησαν τά φίλμ γα» ταινία πολύ καλή άλλά κατεστραμ-
--/.«ι vr»i «Ή μενη.

Ενστραιιάδη. Είς τόν μοναδικόν 
μας χειμερινόν κινηματογράφον κατά 
τό λήξαν δεκαπενθήμερον προεβλήθη
σαν τά φίλμ «Ό έπιβάτης», «Ή μεγά
λη πόλις», "" 

I «Λουλού» καί 
I μαύρα μάτια» 
, δυστυχώς μέ 
κόσμου.
ΙίΕΡΡΑΙ

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Δεσποινίς Ζωζέττα ή γυναίκα μου», 
«Βαλέντσια», «’Αγωνία», «’Ερωτικό 
κυνήγι», «*Ο  κύριος τού θανατου», 
«‘Υπό τό πέλμα τοΰ τυράννου» μέ έ- 
ξαιρετικήν έπιτυχίαν, «Φλόγες» καί 
«Ό δρόμος πρός τήν καταστροφήν».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Στό χείλος τής άβύσσου», «Ή γυναί
κα μέ τό μαστίγιον», «Ή αιχμάλωτος» 

’ «Λαίδη Χάμιλτων», «Νυχτερινή ώρα», 
ι καί «Ό πρίγκηψ Ροβέρτος».

Οί κινηματογράφοι τής πόλεώς μας, 
μολονότι έκ τών τεσσάρων λειτουργούν- 
των άλλοτε, λειτουργούν ήδη μόνον 
δύο, διέρχονται τοιούτην κρίσιν, ώστε 
νά καθίσταται προβληματική ή περαι
τέρω συνέχισις τών εργασιών των.
ΧΑΝΙΑ

«Τό τελευταίο σύνορο», 
' «‘Η κατάσκοπος μέ τά 

είς δύο έποχάς άλλά 
μετρίαν συγκέντρωσιν

Ίόαίον. Προεβλήθησαν αί ταινίαν

Η ΚΙΝΗίΙΠΟΓΡΛΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΪ ΕΙΣ KWON
ΛΑΡΝΑΚΑ. .Σάλον Ροζ, (Κυπριανού). "Εκαμε έναρ- 

ξιν τών χειμερινών του παραστάσεων μέ τό έργον «Τρελ- 
λή χορεύτρια». ’Ακολούθως προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν 
τά «Θυσία έρωτος» μέ τόν Κόνραδ Φάΐντ, «Αιχμάλωτος 
τοΰ ’Εμίρη», «Πτέρυγες» μέ τήν Κλάρα Μπόου καί «Τό 
παιδί τοΰ Ιπποδρομίου». Προσεχώς «Άπάχηδες τών ’Αθη
νών» καί «Φλόγες έρωτος».

Μακρίδη. "Εκαμε έναρξιν τήν 1 ’Οκτωβρίου μέ τό 
φίλμ τοΰ Τσάνεΰ «Μεγάλη πόλις». Έν συνεχεία μάς πα 
ρουσίασε τόν «Μανδραγόραν» πολύ καλό φίλμ μέ τήν 
Μ.τριγγίτα Χέλμ, «Έκδίκησις», «Πανταχοΰ παρών» καί 
«Παρείσακτος». Προσεχώς «Πιστός είς τό καθήκον» καί 
«Νύχτες άγωνίας».

Η ΚΙΝ. ΚΙΝΗΣΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΚΩΝ]ΠΟΛ1Σ, Νοέμβριος. {Τοΰ τακτ, άνταποκριτοΰ 

μας). Άπό τής ένάρξεως τής χειμερινής κινημ. περιόδου 
καί παρά τήν γενικήν οικονομικήν κρίσιν, οΐ κινηματο
γράφοι τής πόλεώς μας λειτουργούν ικανοποιητικά μέ τήν 
προβολήν καλών έργων. Οΰτω δ κινηματογράφος Άλά- 
μπρα μάς παρουσίασε τελευταίως τά εξής έργα μέ αρκε
τήν έπιτυχίαν «Δ/ni chcmin du cieb, «Ό έπαναστάτης» 
τής Παραμάουντ, μέ καλάς εισπράξεις, «Ό αγαπημένος 
τών Θεών» μέ τόν Γιάννιγκς, «/?fve gauche» τό όποιον 
ήρεσε. «Πετΐ Καφέ μέ τόν Σεβαλιέ, «Genie Allegre» όπε
ρέττα ισπανική μέ τήν Ρορίτα Μορένο καί «'Η A. Υ. δια- 
τάσσει» μέ τόν Βίλλυ Φρίτς καί Κάτε φόν Νάγκυ (γερ- 
μανιστί) μέ μεγάλην έπιτυχίαν. Είς τόν κινηματογράφον 
Melek προεβλήθησαν τά φίλμ «'Η δίκη τής Κίττυ Κέλ- 
λερμαν» μέ τήν Χάρβεϋ, «'Ο κύριος μέ τό φράκο», «Άν 
μέ θέλεις έλα σύ» (Dactylo), ^Coeurs brules· μέ τήν 
Μάρλεν Ντήτριχ μέ έπιτυχίαν, «Λέ Πετί καφέ», «Ταμπού» 
μέ πολύ καλάς εισπράξεις καί «Ή A. Υ. διατάσει» μέ τήν 
Χάρβεϋ καί τόν Γκαρά (γαλλιστί). Είς τόν κινηματογρά
φον Opera προεβλήθησαν τά φίλμ «Αύτή τή νύχτα ίσως», 
«Μιά γυναίκα πέρασε», «Άζαίς», «Ή έξαδέλφη μου άπό 
τή Βαρσοβία» καί «Le crime du Palermo» τά όποια δέν 
Ικανοποίησαν διόλου τό κοινόν τής πόλεώς μας καί τό 
περίφημον «Ντρέΰφους» μέ καλάς εισπράξεις· Είς τόν κι
νηματογράφον ’Αρτιστικ προεβλήθησαν τά έργα «Seule-

ment lob, J’aime ime fille a Vienne», La danseune de 
Seville», L’ amie de sa Majesle» καί «Ντρέΰφους». )Είς 
τόν κινημ. Γκλόρια παρατηρεΐται έφέτος έξαι^ετική κί- 
νησις, κατέστη δέ τό κέντρον τής συγκεντρώσεως τοΰ α
ριστοκρατικού κόσμου τής πόλεώς μας. Τελαυταίως προε
βλήθησαν τά έργα «"Ερωτες μεσονυκτίου», «Τό μυστήριον 
τοΰ κίτρινου δωματίου», «Άτλαντίκ» La fille du Bag- 
nard» καί «Μιά νύχτα αίφνηδιασμοΰ έπιτυχώς. Είς τό 
Σινέ Μαξ'ικ προεβλήθησαν ιά φίλμ «Άρθούρ» καί «Ό 
στρατηγός Κλάρκ·. 'Ο κινημ. Μοντέρν τού φίλου κ. I. 
Τερζόγλου, έξακολουθεϊ νά λειτουργεί ώς βωβός, προ- 
βάλλων πάντοτε έκλεκτάς ταινίας. Καθώς φαίνεται οί φί- „ 
λοι τοΰ βωβού κινηματογράφου είνε άκόμη πάρα πολλοί, 
διότι τό Μοντέρν είνε πάντοτε πλήρες θεατών.

Ναζλόγλον

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
—Είς τήν Ούγγαρίαν διακόσιοι κινημαΓογράφοι έκλει

σαν τάς πύλαςτων,λόγορ τής μεγάλης οίκονομικήςκρίσεως.
— Είς τήν Σοβιετικήν Ρωσσίαν αί άμοιβαί τών καλλιτεχ

νών τοΰ κινηματογράφου καθωρίσθησαν ώς εξής : Διά 
τούς μεγάλους καλλιτέχνας (αστέρας) 300 ρούβλια τόν μή
να, διά τούς καλλιτέχνας τής πρώιης κατηγορίας 270 ρού
βλια μηνιαίως, διά τούς τής δευτέρας κατηγορίας 200ρού- 
βλια καί διά τούς φιγκυράν 160 ρούβλια.

—Διαδίδεται ότι ή «Παραμάουντ» αποχωρεί έκ τοΰ συ
νεταιρισμού Parufamet τής Γερμανίας καί ότι ιδρύει ιδί
αν έταιρίαν έν Γερμανία μέ κεφάλαιον 500 χιλ. μάρκων.

—Ή άγγλική έταιρία «Γκωμόν—Μπρίτις» παρουσιάζει 
κύκλον έργασιών κατά τό τρέχον έτος λίράς στερλίνας 
502.059 έναντι 317.077 τοΰ παρ έτους. Οί μέτοχοι θά λά
βουν μέρισμα έπί έκάστης μετοχής 6 ο)ο.

—Είς τήν ’Ιταλίαν ήρχισε τό «γύρισμα» τής "Οπερας 
τοΰ Ροσσίνι «Ό Κουρεύς τής Σεβίλλης». Διά πρώτην φο
ράν πραγματοποιείται είς τόν δμιλοΰντα όλόκληρος’Όπερα.

—Έπέστρεψεν έξ Εύρώπης είς Ν. 'Υόρκην ί] καλλιτέχ- 
νις Λοΰπε Βελέζ.

—Ή Μαριλύν Μίλλερ καί ό Μπέν Λυόν θ’ άναλάβουν 
τούς πρωτεύ,τντας ρόλους είς τό νέον έργον Her Mazesty 
Love-

— Els τό Βερο“ΐνον ευρίσκονται ήδη οί κ. κ. Έρμόλιεφ 
(Γκωμόν), Α. "Οσσο, Βέγκεροφ, Μαρσέλ Βαντάλ, Άντρέ 
Ούγκόν, "Αλτον (Παραμάουντ), Λώρενς fM. G‘ MJ Πί- 
νκους, Ζώρζ Πι<>> καί Άλμέρ Κόχαν, διαμένουν δέ είς 
τό ξενοδοχεΐον «Έντεν».
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ΟΜΙΛΟΥΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Κ-ςτο άριβτοχρατ.κόν Ιάινηιι.ατοθέατρον τής «όλεόις μ.ας

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
ΊΠού τι μ.άς γράφει ό χ. ΑΝΤ. ΖΕΡΒΟϊ επιχειρηματίας τοΰ ΐνωτέρω χΐ>]γράφου

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΡΒ ,·Σ
ΕΠΙΧΕΙ1 ΗΣΕΙ2 ’£ν Άθήναι: τή \i Νοεμβρίου 1931

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΥ 16 ,

Τηλέφωνον 67 — 36 Φίλοι κ. κ. Συνοδινε και. Παπαστοφα,
Ένταΰθα

Ή έπιτυχία καί η άπόδοσις τών μηχανημά
των τά οποία αντιπροσωπεύετε, δσον και ή τα 
χε'ια τοποθέτησις αύτών, έντός έξ ημερών, έν τώ 
Κινηματοθέατρα) «ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ» μέ ύποχρεοϊ νά 
σάς στείλω τήν παρούσαν και νάσάς έκφράσω 
τόν ένθουσιασμόν μου διά τ’ άνωτέρω, ιδιαιτέ
ρως δμως διά τήνλαμπράν άπόδοσιν τοϋ ήχου, 
μή διαφέροντος κατάτήν άντίληψιν τών πελα
τών μας ποσώς παντός έτέρου προγενεστέρου 
μηχανήματος λειτουργήσαντος έν τψ θεάτρψ.

Μεθ’ ύπολήψεως
ΑΝΤ. ΖΕΡΒΟΣ

ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ 
«ΕΤΟΪΆΑ» - Καλλιθέας. — «ΠΑΝΘΕΟΝ» - Ζακύνθου. — «ΠΟΤΛΑΚΑΚΗ» - 'Ηρακλείου

ΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ! ΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΙΝ ΑΙ ΕΤΘΗΝΟΤΕΡΑΙ ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Α·.’ 'κλλάδα, Τουρκίαν, Αλβανέ, ν, Ιάΰηρον χ»ι Αλωδεκάνηβυ ν
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-Αιά Μακεδονίαν καί θράκην
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