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•Η χαριτωμένη τσαχπίνα και ναζιάρα γερμανΐς^καλλιτέχνις. τό μεσουρανούν «άστρον» τοϋ

γερμανικού κινηματογράφου, είς μίαν έξαιρετικά χαρακτηριστικήν σκηνήν άπό τό νέον
έ'ργον της «4υό καρδιές ένας κτύπος»
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0 ΕΙΧΡΟΜΟΣ ΚλΙ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Δέν υπάρχει αμφιβολία, δτι παρ’ δλας τας διατυπωθείσας, άρχικώς αμφιβολίας, ό όμιλών κινηματογράφος
έπεβλήθη ήδη άπολύτως ώς μία τελειοποίησις τής τέχνης
τής οθόνης. Άλλ’ ή πρόοδος δέν είναι βεβαίως δυνατόν
νά σταματήση είς τό σημεΐον τοϋτο. "Ηδη σύντονοι καί
συστηματικοί προσπάθειαι καταβάλλονται διά τήν πραγ
ματοποίησή μιας νέας τελειοποιήσεως τής εγχρώμου καί
στερεοσκοπικής κινηματογραφίας. Ή κατανάλωσις αυτή
τόσων ένεργειών καί χρωμάτων φαίνεται πληρέ
στατα δικαιολογημένη
δταν
λάβη
κανείς
ύπ’
δψιν, δτι ή άναπαράστασις τών φαινομένων τής ζωής 7 έν
κινήσει ένδιαφέρει τόσον περισσότερον δσον μεγαλειτέρα
είνε ή τελειότης, μέ τήν οποίαν ή τεχνική κατορθώνει νά
δώση τήν έντύπωσιν τοϋ αληθινού. Πράγματι, μόνη ή μι
μική δέν αρκεί, έπειδή δέν αποτελεί μόνη τήν ζωήν. Ή
ζωή περιλαμβάνει τό χρώμα, τόν ήχον, τήν ομιλίαν, τήν
τρίτην διάστασιν, ή όποια διαχωρίζει άπ’ άλλήλων τά δι
άφορα έπίπεδα τής όράσεως. Αυτός είνε δ λό^ος, διά τόν
όποιον ό κινηματογράφος ή δυναμική άναπαράστασις τής
ζωής δέν θά είνε τέλειος, άν δλα τά στοιχεία τής ζωής
δέν συντελέσουν είς τό νά καταστήσουν μηδαμινήν τήν
διαφοράν μεταξύ τής ζωής πού μάς περιβάλλει καί αυτής
πού προβάλλεται εις τήν οθόνην.

τού καταλλήλου συνδυασμού τών θεμελιωδών χρωμάτων
είναι δυνατόν νά άναπαραχθοΰν δλα τά γνωστά χρώματα
συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ λευκού. Τά θεμελιώδη αυ
τά χρώματα είναι τό έρυθρόν,τό κίτρινον καί τό κυανοΰν.
Τό ίδιον δμως άποτέλεσμα έπιτυγχάνεται κατά προσέγγισιν καί μέ δύο μόνον χρώματα, καταλλήλως έκλεγόμενα.
Ή «διχρωματική» μέθοδος ώς άπλουστέρα προτιμάται
είς τήν έγχρωμον κινηματογραφίαν. Είς τήν έφαρμογήν
διακρίνομεν δύο τρόπουσ, τόν «προσθετικόν» καί τόν «άφαιρετικόν».
Υποτιθεμένου, δτι τά δύο έκλεγόμενα βασικά χρώμα
τα είνε τό έρυθροπορτοκαλεόχρουν καί τό κυανοπράσινον
θά χρησιμοποιηθούν δύο «φίλτρα» μέ τούς χρωματισμούς
αυτούς καί διά μέσου αύτών, λαμβάνονται ταυτοχρόνως
δύο φωτογραφίαι τοΰ αντικειμένου χρησιμοποιουμένου,
φυσικά φωτογραφικού παρασκευάσματος εύαισθήτου είς
δλα τά χρώματα. Τοιουτοτρόπως, ή μία evr i-iffijjsui βανομένων ταινιών θά έπηρεασθή (καί έπειτα κατάΤ}^!*ΐ·μφάνισιν θά άμαυρωθή) μόνον είς τά μέρη τά άντισ-τρνχοΰντα
είς τά μέρη έκεϊνα τών άντικειμένώνζτά όποια είχον χρώ
μα έρυθρόν ή πορτοκαλεόχρουν,^^ιδή τό πορτοκαλεό·
χρουν φίλτρον σταματά δλα τό.Ηη7 χριόματα,
Ή άλλη ταινία θά έπηρεασύη^^Ι τά μερίδά άντιΑί μέθοδοι τοϋ χρωματισμού
στοιχοΰντα είς τά μέρη τοΰ αντικειμένου, τά ΐΗ|&.ια είχον
χρώμα
πράσινον έως κυανοΰν, επειδή' τό κυ^^ίίρώΰινον
Ή άναπαραγωγή τής φωνής καί τών ήχων εις τόν κι
νηματογράφον, έσημείωσαν ήδη γοργήν πρόοδον. Δέν γί φίλτρον δέν έπιτρέπει τήν δίοδον είς τά άλλΚζ^χρωματα.
νεται, δμως μέ τήν ιδίαν εύκολίαν ή εφαρμογή τών χρω Έάν τώρα έκ τών αρνητικών αύτών ταινι<ρ5Τ’ε^υπωθοΰν
μάτων καί τής στερεοποιήσεως είς τήν κινηματογραφικήν αί θετικαί, τά άμαυρωθέντα μέρη θά μεΐοΓτ'ραποΰν είς
άναπαραγωγήν. Διά τήν πραγματοποίησιν τής στερεοσκο διαφανή, τά όποια θά έπιτρέπουν τήν δίοδον είς τό ίδιον
πίας, τώρα μόλις ήρχισαν αί σχετικαί μελέταί καί έρευναι έγχρωμον φώς, τό όποιον προερχόμενον άπό τό άντικείείς τήν Ευρώπην καί τήν ’Αμερικήν, άλλά ή έφαρμογή μενον κατά τήν λήψιν, είχε προκαλέσει τήν άποτύπωσιν
τών χρωμάτων έχει ήδη άρχίσει πρό 25 περίπου έτών, τής αντιστοίχου αρνητικής ταινίας.
Τοιουτοτρόπως διά τής ταυτοχρόνου προβολής τών ει
σφ’ ής ό Σμίθ κατώρθωσε νά δώση πρακτικήν μορφήν
είς τήν μέθοδον τής «διχρωματικής κινηματογραφίας». Ή κόνων έπί τής οθόνης είς τρόπον ώστε νά έπιτίθενται άλ
μέθοδος .αυτή στηρίζεται είς τήν άρχήν τής άναλύσεως λήλων, καί χρησιμοποιουμένου δι’ έκάστην ταινίαν τοΰ
τοΰ λευκού φωτός είς τά επτά όπλα χρώματα τά όποια καταλλήλου φωτεινού φίλτρου κατορθοΰται ή άναπαρα
γωγή τής πλήρους εΐκόνος τοΰ άντικειμένου μέ τά φυσικά
ώς γνωστόν, τό άπαρτίζουν συντιθέμενα.
,Τά χρώματα αυτά είναι τά εξής: ερυθρόν, πορτοκα- του χρώματα.
Αύτή είνε ή καλούμενη «προσθετική» μέθοδος, τήν ό
λεοχρουν, κίτρινον, πράσινον, κυανοΰν, ινδικόν καί ιώ
δες. Είνε έξ άλλου γνωστόν δτι τό χρώμα τών διαφόρων ποιαν είχεν άκολουθήσει καί ό Σμίθ. Άλλ’ ό πρώτος αύσωμάτων οφείλεται εις τήν ύπ’ αυτών άπορρόφησιν μερι τός έφευρέτης τής έγχρώμου κινηματογραφίας δέν ήδυνήκών άπό τάς μονοχρωματικός άκτΐνας τοϋ έπ’ αύτών προ- θη νά λύση τό μηχανικόν μέρος τοΰ προβλήματος καί τά
σπίπτοντος λευκού φωτός, ένφ ανακλούν, ή έάν είνε δια άποτελέσματά του ήσαν άποκαρδιωτικά. Δι’ αύτό έγκατεφανή, άφίνουν νά διέρχωνται αί άλλαι άκτϊνες, αί όποϊαι λείφθη ή «προσθετική» μέθοδος καί έπεκράτησεν ή «άδίδουν οΰτω τό αίσθημα τοΰ χρώματός των. Όταν π. χ. φαιρετική» υίοθετηθεΐσα άπό τούς μεγάλους αμερικανι
βλέπωμεν ένα κόκκινο γυαλί, μάς φαίνεται κόκκινο έπει- κούς οίκους τοΰ Χόλλυγουντ.
Είς τήν δευτέραν αύτήν μέθοδον δέν χρησιμομοιοΰνται
δή έχει τήν ιδιότητα νά άπαρροφά δλας τάς άκτινοβολίας
έγχρωμα φίλτρα κατά τήν προβολήν άλλά χρωματίζονται
πού άποτελοΰν τό λευκόν φώς, έκτος τής έρυθράς.
άπ
’
εύθείας αί δύο φωτογραφικαί ταινίαι, έκάστη μέ ένα
Μία Άλλη μέΰοδος
θεμελιώδες χρώμα (συμπληρωματικόν τοΰ χρώματος τού
"Ετερον άξιόλογον φυσικόν φαινόμενον είναι δτι διά φίλτρου τό όποιον είχε χρησιμοποιηθή κατά τήν λήψιν)
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καί αί δύο μεγάλαι ταινίαι επιτίθενται άλλήλων επακριβώς.
Τοιουτοτρόπως άπό τό λευκόν φώς, τό όποιον κατά
τήν προβολήν θά διέλθη διά μέσου τών ταινιών διά νά
φθάση είς τόν φακόν καί έκεϊθεν είς τήν οθόνην θά άφαιρεθοΰν δλαι αί άκτινοβολίαι, τάς όποιας δέν άφίνουν νά
περάσουν τά χρώματα τών εικόνων.
Καί έτσι έπί τής οθόνης θά άναπαραχθήή κινηματογραφηθεϊσα είκών μέ τά φυσικά της χρώματα. Είς τά ση-'
μεία, είς τά όποια άμφότεραι αί θετικαί ταινίαι είναι δια
φανείς (δηλαδή άχρωμάτιστοι) θά παραχθή έπί τής οθό
νης χρώμα λευκόν είς δέ τά σημεία, όπου άμφότεραι είνε
χρωματισμένοι είς τόν μέγιστον βαθμόν θά παραχθή χρώ
μα μέλαν.
"Εχει όμως ή«άφαιρετική» αυτή μέθοδος καί τά ελατ
τώματα της, τά όποια είνε κυρίως ή ήλαττωμένη φωτεινότης τή; προβολής καί ή έλλειψις καθαρότητας είς τήν
έπί τής όθονης άναπαραγωγήν τής είκόνος.’Επιπροσθέτως
ή μέθοδος αυτή έν συγκρίσει μέ τήν «προσθετικήν» είνε
πολυπλοκωιέρα καί πλέον δαπανηρά. Πολύ οίκονομικωτέρα είνε ή «προσθετική» μέθοδος, καθαρώς φυσική χωρίς
άλλα; χημικός επεξεργασίας, έκτος έκείνων πού χρειά
ζονται διά τήν «έμφάνισιν» καί τήν έκτύπωσιν τών
ταινιών.
Τήν προσθετικήν μέθοδον χρησιμοποιεί τώρα ό ’Ι
ταλός έφευρέτης Γκουαλτιερρότι είς τόν όποιον οφείλεται
μία αξιόλογος τελειοποίησις τής έγχρώμου κινηματο
γραφίας. Οΰτος μεταχειρίζεται κινηματογραφικήν ταινίαν
διπλάσιου σχεδόν πλάτους άπό τάςσυνήθεις,ή όποια φέρει
παραπλεύρως άλλήλων καί κατά μήκος αυτής, δύο ταύτοχρόνως, λήψεις τής αυτής είκόνος. Δι' ειδικών φίλτρων
καί φακών προβάλλονται έπί τής οθόνης τά δύο αύτά
τμήματα τής ταινίας ταύτοχρόνως μέ άξιόλογον ζωηρότη
τα χρωμάτων καί πλούτον άποχρώσεων πρός δέ καί μέ
έπαρκεστάτην φωτεινήν έντασιν.
Ή ιδία μηχανή τοϋ ’Ιταλού έφευρέτου ήμπορεϊ νά
χρησιμοποιηθή καί διά τήν προβολήν συνήθων ταινιών,
αύτό δέ αποτελεί μέγα πρακτικόν πλεονέκτημά της. Δέν
υπάρχει άμφιβολία ότι πολύ ταχέως χάρις είς τήν τελειοποίησιν αυτήν, ή έγχρωμος κινηματογραφία θά κατακτήση σημαντικόν έδαφος συνδυαζομένη φυσικά καί μέ τόν
«όμιλούντα».

0 ΦΑΙΡΜΠΑΓΚΣ ΤΑΞΕΙΔΕΥΕΙ
Ό Ντούγκλας Φαίρμπανξ, ό δημιουργός τόσων ωραίων
λαϊκών τύπων, ήρχισεν έσχάτως νά πραγματοποιή μα
κράν ταξείδιον πρός τά νότια τής ’Αμερικής, έχων συνο
δόν του τήν συμπαθή σύζυγόν του Μαίρην Πίκφορδ. Ό
Φαίρμπανξ έδήλωσεν είς τούς δημοσιογράφους, δτι μετά
τόν κινηματογράφον, τό ίνδαλμα τής ζωής του, προτιμά
τά ταξείδια, τά οποία πλουτίζουν τό πνεύμα μέ σειράν
δλων φαιδρών έντυπιόσεων.

ΧΡΙΣΤΟΣ
"©σ®ι άπό τούς κ.κ. ΔιευΘυν, τών κινημχτογράφων έπιθυμοΰσιν νά πρόβάλλωσι κατά τήν ΛΙεγάλην Τεσσαρακοστήν τήν ταινίαν «Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» ’Ιταλικής παραγω
γής περιλαμβάνουσαν ολόκληρον τόν Βίον καί τά
"Αγια πάθη τοΰ Χριότοϋ ήτοι: ΓΕΝΝΉΣΙΣ — ΒΑΠΤΙΣΙΣ— ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ — ΜΜΣΤΙΚΟΝ ΔΕΙΠΝΟΝ
— ΣΤΑΥΡΩΣΙΝ — ΑΝΑΣΤΑ.ΣΙΝ καί ΑΝΑΛΗΨΙΝ
ΠαΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ νά άπευθύνωνται εγκαίρως
εις τόν έν Πειραιεΐ άντιπρόπωπον κ. Ευάγγελον
ϊφακιανόν οδός Μεσσηνίας άριθ. 9 ©στις τυγχάνει
ο μόνος αντιπρόσωπο; τής ώς άνω ταινίας διαθετών
θκαινουργής κόπιας.
’Απαντήσατε εγκαίρως

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΙ-ΜΑΟΥΣ
Τά Μίκι-Μάου; είναι μία νέα πρωτότυπος καί αισθη
τική έπινόησις τοΰ κινηματογράφου· ’Ανήκει δέ είς τόν
Μεξικανόν γελοιογράφον καί σχεδιαστήν Βάλτ Ντίσνεϋ.
Τά Μίκι-Μάους είναι οί μικρές ταινίες πού έχουν ώς
κυρίους πρωταγωνιστάς των τά διάφορα ζώα, δίχως κανέ
να θέμα, δίχως καμμίαν ύπόθεσιν. Καί τό γεγονός δτι αί
ταινίαι αύταί μάς παρουσιάζονται χωρίς χαρακτήρα καί
χωρίς νά διαβλέπεται καί νά έπιζητείται είς αύτάς άληθοφάνεια, άλλά ώς μία παρουσίασις ενός καπριτσιόζικου
θεάματος πού έχει ώς σκοπόν νά μάς διασκεδάσω μέ τά
τρύκ» του, μάς ευχαριστεί καί μάς άρέσει.
Ή τεραστία έπιτυχία τού είδους αύτοΰ τών ταινιών,
κατά πάσαν πιθανότητα, οφείλεται είς τό άστατον καί
κουρασμένοι’ πνεϋμα τής έποχής μας. Καί πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι τά Μίκι-Μάους είναι μία έξαιρετικά χα
ριτωμένη ποικιλία είς τό πρόγραμμα τού κινηματογράφου.
Είναι τόσον διασκεδαστικαί είς τήν άπιθανότητά των
αί σκηναί των καί τόσον άπρόοπτοι οί κωμικοί των συν
δυασμοί, ώστε τό ένδιαφέρον τοΰ θεατού προσηλώνεται ί
σως είς αυτά περισσότερον άτό τήν μετέπειτα προβληθεισομένην ταινίαν.
Τά Μίκι-Μάους βεβπίως δέν έχουν τό θέλγητρον τοΰ
σαρκικού θεάματος, ούτε καί τήν γοητείαν τοΰ διανοητι
κού έργου, άλλ’ έχουν τήν άνεπιτήδευτον παραδοξολογίαν
καί τήν ειλικρινή άπιθανότητα πού βοηθούν τό φαντασιό
πληκτο σενάριό τους νά προκαλή άβίαστο τό γέλοιο.
Καί τό περίεργον είναι δτι αί ταινίαι αύταί «γυρίζον
ται» μέ δλω; διάφορον τρόπον άπό τάς γνωστάς μας προβαλλομένας ταινίας.
Τά στούντιο είς τά όποια έκτελούνται είνε ώς εξής:
Μία μεγάλη πολύγωνος αίθουσα, μέ κατάλευκους τοί
χους, πλημμυρισμένη άπό άπειρους προβολείς καί λαμπτή
ρας. Είς τήν μέσην υπάρχει ένα τεράστιον τραπέζι μα
κρόστενοι·, λευκόν καί αύτό, τό όποιον περιμένει νά άρθή ή αυλαία, ή όποια είς τήν προκειμένην περίπτωσιν
αντιπροσωπεύεται άπό τό διάφραγμα τοΰ φακού. Κατό
πιν παρουσιάζονται μετά τοΰ ρεζισέρ οί χαρτονένιοι πρωταγωνισταί—γάτες, σκύλοι, ποντικοί, έμψυχα φανταστικά
καί τά ταμπλώ είς τά όποια είναι σκιτσαρισμένα μικρογραφίαι σπιτιών, δένδριον, έπίπλων κτλ.
Τά διάφορα δέ μέλη τοΰ στόματος τών εκτελεστών
είνε κομένα καί βρίσκονται προσαρμοσμένα μέ τεχνητούς
άρμούς. Διά νά έχουν πλήρη έλευθερίαν κινήσεως. Πίσω
των καί είς κάθε μέρος δπου πρέπει νά μεταβάλλη στάσιν
μάτια, στόμα, πόδια, χέρια, αυτιά—υπάρχουν λεπτά σχοινάκια καί ξυλάκια κάθετα πού χρησιμεύουν είς τόν ρεζισέρ
νά δίδη τήν κίνησιν είς τά «πρόσωπα» κατά τήν ώραν
τού«γυρίσματος .
Ό μηχανισμός αύτών θά είνε πλέον νοητός είς τούς
παρακολουθήσαντας τάς έδώ παραστάσεις τών «Πίκκολι».
Καί δταν έτοιμασθούν δλα, ό ρεζισέρ τοποθετεί τούς
πρωταγωνιστάς του εντός τού περιβάλλοντος τής πριότης
σκηνή;—π. χ. ένα σαλόνι καμωμένο άπό σχέδια, είτε ένα
δάσος πού καί αύτό είναι περιεργότατο —καί δίδει τό
πρόσταγμα είς τόν όπερατέρ ό όποιος άνοίγει τόν φακό
καί άρχίζει τό γύρισμα.
Διά νά δηαιουργηθή όμως ένα άπό τά πολλά αύτά κι
νηματογραφικά θαυματάκια, πού τόσην μάς προξενούν έκπληξιν, είνε τόσον δύσκολον δσον άπλόν καί εΰκολον φαί
νεται δταν έχει τελειώσει τό γύρισμα»αύτοΰ.Διότι ή συνε
χής διακοπή τής ταινίας, τό μαρτύριο τού σκηνοθέτου νά
σχηματίζω διά κάθε νέαν σκηνήν άλλο «ντεκουπάζ»—δηλ.
τό κόψιμο, τό ξεκαθάρισμα τών άποτυχημένων σκηνών
καί ή συναρμολόγησις νέων πρέπει νά είναι τεχνικωτάτη
—καί τέλος ή έπανόρθωσις τών λαθών πού αποκαλύπτον
ται είς τό προβάρισμα άποτελούν ένα σωστό βασανιστήριον είς τόν εκτελεστήν των.
Τελειώνοντας πρέπει νά τονίσωμεν πώς εκτός άπό τήν
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ ।
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
— 'Υπολογίζεται δτι είς τάς 5079κινηματογραφικάς αί Ταμεΐον
θουσας τής Μ. Βρεττανίας συγκεντρώνονται καθ’εβδομά Τράπεζαι
Ιδιόκτητοι ταινίαι
ταινίαι
δα 26
εκατομμύρια
θεατών.
, 'Ελλάδι καλλιτέχνις τοΰ . Συνεταιρικά!
—Ή
γνωστή πλέον
καί έν
_
κινηματογράφου Άνναμπέλλα πρόκειται νά «γυρίση» δύο Σίμπλεξ’
,
Συνεταιρικά
μηχανήματα
άκόμη νέας ταινίας, τάς «Μία ίστορία έρωτος» καί «Ό έξ Συνεταις
786.936.60
μηχαναι _
Αμερικής υίός» τοΰ Πιέρ Βεμπέρ. Είς τήν τελευταίαν θά ' "Επιπλα καί
καί μηχαν
326.578.60
• ' °---- 88 ετών
λάβω μέρος καί ό συμπαθής Αμπέρ Πρεζάν.
Μείον άπόσβεσις
17.697.—
Ό
Άνρύ
Ρουσέλ
θά
πραγματοποιήσω
ένα
νέον
φιλμ
υπό τόν τίτλον «Ό κύκνος τοΰ Σάλσμπουργκ άπό τό δι- Συνεταιρικά έπιπλα
1.293. ήγημα τοΰ Άνρύ Ντυβερνουά, είς τό όποιον θά πρώτα- Μείον άπόσβεσις ενός έτους

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

32.574.90
56.641.30
874.722. 661.600.—
119.494-55
155.412.50

460.358.—
16.402.—

γωνιστήση ή Γνωστή Μαρσέλ Σαντάλ.
1
—Ή
νά «γυρίσω»
ένα νέον
φιλμ
τοΰΜαίρη
ΟποίουΠίκφορδ
δ τίτλος πρόκειται
θά είναι «"Ενα
ευτυχισμένο
τέ- Νρεωσται
* ραμματια ,εισπρακτέα
’
ι Πρακτορείον Θεσσαλονίκης
—Είς τά στούντιο Eclair έπερατώθη ή λήψις τών «Έ- Jρεχούμενοι λ)σμοί (χρεωστικοί)//^/
ξωτερικών» τοΰ φιλμ «Στρατηγέ, είς τάς διαταγας σας» Επισφαλείς απαιτήσεις
>1^*1
παραγωγής Diamant-Gerger καί ήοχισεν τό «γύρισμα» τοΰ Μηχανήματα έπί ένοικίφ
ΙηζΐΙ
άλλου φιλμ L’ enfant du miracle' ’
Κέρδη καί ζημίαι: Υπόλοιπον ειΐξ^ν
—Ό σκηνοθέτης
Πάμπστ
«γυρίζει»
έν«'ΗΒερολίνω
τά '
«έσωτερικά»
όμιλούσης
ταινίας
Άτλαντίς».
--"Ηρχισετής
τό νέας
«γύρισμα»
τής νέας
ταινίας
Lc
Picador ,
παραγωγής Pinas Film
'
—Ό Ζάκ Φορεστέρ «γυρίζει» στά στούνιο τής Μπιγι·
ανκούρ τό νέον του έργον Mon ami Tim
■
λ’
ι
τ- .
0 πασίγνωστος σκηνοθέτης Jecques Foyder ανεχωρησεν εκ Γαλλία; δι Αμερικήν εγκατελειψας τα σχέδια
του όπως δημιουργήσω την ταινίαν του «1940» δια λογάριασμόν της γαλλικής κινηματογραφικής εταιρείας «Palh6
, , είναι
,
.
, να.
Και. ηη.*’αίτια
οτι ηρνηθη η εν λογφ εταιρεία

X.
πΛοαττιτον'
,.
„
. ΠΑΘΗ™θΝ
Νεφαλαιον Μετοχικόν μετοχαι 61ο0χ100
„
’ , Αποθεματικον
Πιστωται
Γραμμάτια πληρωτέα
Τρεχούμενοι Λογαριασμοί (πιστωτικοί)
Προκαταταβολαί ώς έγγυήσεις
Προσωρινοί λ)σμοί
Φόροι Δημοσίου παλαιών χοήσεων
' 1

διαθέση τα άπαιτούμενον χρηματικόν ποσόν τό όποιον άνέρχεται είς 5.000.000 φρ. Ό κ. Emile Na'an έδικαιώθη 1
άπόΌτούς
κινηματογραφικούς
κύκλους.’ τό σχέδιόν του είς'|
Jacques
Feyder θά ύποβάλη

615.000.—
52.024.15
434.547.25
3.345.082.85
247.883.55
68.773.10
376.971-20
64.795.40
5.205.077.50

ΑΝΑΛΥΣΙΣΜΕΡΙΔΟΣ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ I
ΔΟΥΝΑΙ
26.819.56
Υπόλοιπον παλαιάς χρήσεως
410.3:4.75
τούς
Αμερικανούς
παραγωγικούς
οίκους.
Πάντως
μένει
_
____
242.124.05
προβληματική ή παρουσίασις του.
' Είς μισθούς προσωπικού
; Είς γενικά έξοδα
85.500.—
102.875.65
Είς ένοίκια
I Είς τόκους καί προμήθειας
63.143.85
Είς άσφάλιστρα
51.150.—
' Είς Άποθεματικόν δι’ άπόσβεσιν έπίπλων
»
»
συνεταιριΣυμφώνως μέ τό Αμερικανικόν Κινηιιατογραφικόν πε Είς
1.293.ριοδικόν -^Motion Herald· ή Μέτρο Γκόλντουιν Μάγιερ •
κών έπίπλων
11.298. έρχεται και παλιν πρώτη μέ τάς τρεις καλλιτέρας ταινίας ’ Γ,ις κων
t.ia.i·/,..
έ,κ.„
ν
„?..;ς
άπαιτήσεις
572.193
25
τοΰ μηνός ’Ιανουάριου, μεταξύ τών έξ ώς καλλιτέρων καί Εί« επισφαλείς
Είς ίδιοκτητουί
ιδιοκτήτους ταινίας
585.379.55
εμπορικωτέρων έκλεγεισών ταινιών.
, । Ε'<^
| Είς συνεταιρικός ταινίας
17’268.—
Είς συνεταιρικά μηχανήματα
139101.ΑΪ ταινίαι αύταί είνε αί εξής :
1) «"Εμμα» μέ τούς Μαρί Ντρέουσλερ. Μύρνα Λόϋ, Είς μηχανήματα έπί ένοικίφ
2.308.473.75
Ι/Λί1'11' Κρομβελλ, καί Ζάν Χέρσχολτ. Σκηνοθεσία τοΰ
Κλαρενς
Μπραουν.
48.243.65
■
ΝιάΙβερς·
ταινία
άεροπορικής
ύποθέσεως
ι
με
Γκλάρκ Γκάμπλ, Κόνραντ Νάγν ■ τ και· ζημιαι.
·τ ·
-ν
■·,
- νεον
■
κελτους
καί Ούαλλας
ΝτόροθυΜπήρυ,
Τζόρνταν.
1 ' Κέρδη
Υπολοιπον
εις
3)-Μάτα Χάρι» μέ τού; Γκρέτα Γκάρμπο, Ραμόν Ά· ■ s
<ν· "ΐ
' « ΛΑΒΕΙΝ
28.589.60
2.278.50
Νοβάρρο, Λάϊονελ Μ.τάρυμουρ, Λούϊς Στόν καί Κάρεν 1 Εερ?η καθ οΛον τ? ε5°5
ν ।| ’Απ0
Από «συνεταιριοιίΛΜ.^
__ 3
Μύρλεΰ. Σκηνοθεσία Ζώρζ Φίτσμώρις.
’’νεταιριστικας επιχειρήσεις
85.755.35
καί °'"'
έγγυήσεις
_ Σημειωτέον δτι μόνον εις μερικάς’ έκ τών Άμερικανι- Άπό πρόκαταβολάς
' .........
”
160.000.
—
’’ I Άπό ένοικιάσεις μηχανών έπί ένοικίφ
12 821.—
967.015.05
κων Κινηματογραφικών εταιριών ανήκει άνά μία έκ τών Άπό ένοικιάσεις μηχανών
14.376.—
υπολοίπων τριών έκ τών καλλιτέρων έκλεγεισών ταινιών. i Άπό ένοικιάσεις ταινιών
δικαιώματα ταινιών
989.394.60
ψυχαγωγικήν τους άποστολήν τά Μίκι-Μάους, θά μάς ' ,^π? δικαιώματα συνεταιρικών ταινιών
48.243.65
πποκάψασα ζημία πρός έξίσωσιν
προσφέρουν
καίγραφεϊον
υπηρεσίας.
Τό έθνικόν
ύγεινής τής Γαλλίας εύρήκε τά Απο
2.303.473.75
Μίκι Μάου; κατάλληλα διά τόν προπαγανδιστικόν σκοπόν
Κατ’ έντολήν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου
πρόςκαταπολέμησινκαίδιαχήντώνδιαφόρωνάσθενειών.Ήδη
'Ο Γενικός Διευθυντής
έπαρουσιάσθησανΰπότοΰΔρος Νοέλ τά τρίαπρώτα σενάρια
ΑΛΚ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
τής προπαγάνδας. Καί έτσι θά άποκτήσωμεν καί σοβαρόν
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Η.. ΚΡΙΤΙΚΗ.. ———ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ

με μιαν κατάλληλον διαφήμισιν, κατά τάς ημέρας τοΰ
Ηασχα. Δεν εχει νά χάση τίποτε, άπ’ εναντίας μάλιστα
φαντάζομαι οτι θασυμβή τό άντίθετον-Άς δοκιμάση. Καί
οι πραγματικοί φίλοι τού κινηματογράφου άς τό έχουν
Ενα ελαφρό μουσικό δράμα τοΰ οποίου ό τίτλος δέν υπ
οψιν των, μέ τήν βεβαιότητα δτι θά περάσουν μίαν
δικαιολογεί την υπόθεση. Καί ίσως στήν ανεπιτυχή έκλο- ώραν
αλησμονητον.
Βίων Παπαμιχάλης
γη του τελευταίου αύτοΰ νά οφείλεται καί ή αποτυχία τής
προβολής. Και όμως πρόκειται γιά ένα καλοβαλμένο ελα
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
φρό έργο, με αρκετά αξιόλογη σκηνοθεσία, μέ πλούσια
'Ομιλούσα άγγλιστί. Προεβλήθη είς τό Κοτοπούλειον
μπαλέτα, με τραγουδάκια πού ξεφεύγουν άπ’ τά χονδρά
και εςεζητημενα μοτίβα τής άμερικανικής μουσικής. Μία
Πρόκειται γιά ένα ,φίλμ τοΰ δποίου ή ύπόθεσις πλέιστορία απλη.< Ενας νέος τραγουδιστής που άπό μιά σύμ I
πτωση γίνεται πλούσιος, πού δέ ξεχνάει δμως καί στις πιό I κεται γύρω απο εναν έρωτα μιάς άμερικανίδος νοσοκόμου
ενός αεροπορουκατα τήν εποχήν τοΰ μεγάλου πολέ
ευτυχισμένες του ώρες τήν άγάπη πού άπ’ τήν ταπεινή
του ζωη τονειχε συνδέσει μέ μιά γλυκειά συντρόφισσα τής μου Υπόθεσις βεβαίως αρκετά κοινή, ή οποία δμως χά
δουλειάς. Γίνεται κι αυτή φημισμένη τραγουδίστρα καί ρις εις το αςιολογο παίξιμο τών ήθοποιών καί τήν έπιμεσκθνοθεσιαν κατορθώνει νά προσελκύση τό ένη αγαπη τους αφού περάσει άπό διάφορες καμπύλες τούς
ςαναενωνεικαι πάλι».
’
’ , >“Τ
του κοινού. Απο εμπορικής άπόψεως τό φιλμ
’ '1-ε καλυιεν“5 τύχης, άλλά δυστυχώς, ή προβολή
Ε τν άλήθεια κρίμα πώς τό έργάκι αύτό μέ τήν απλή
και τοσο_ συγχρονισμένη του υπόθεση δέ στάθηκε στήν ό- του ενταύθα, γενομενη κατή τήν τελευταίαν εβδομάδα τών
θονη του Κοτοπουλειου. Καί σ’ αύτό βέβαια δέ φταίει τό Αποκρεω, υπηρξεν «τύχης.
κοινο, αλλ οι επιχειρηματίαι πού ούτε τήν κατάλληλη διφημισι σκέπτονται, ούτε τήν όρθοπόδηση τών τίτλων.
0 ΚΑΤΗΦΩΡΟΣ
'Ομιλούσα γαλλιστί. Προεβλήθη είς τό ’Αττικόν
interim

'Ομιλούσα άγγλιστί. Προεβλήθη εις τό Κοτοπούλειον

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΙ

Ομιλούσα άγγλιστί

Προεβλήθη είς τό Ίντεάλ

i>,TNrARV“x8'lX0V-8t’ ε<Ρ5ν°ς φίλμ τής συμπαθητικής Μπίλνής^ιένοί τέϊ fl ‘ς ,ικ“ν,οποιΤ1?ε δυστυχώς διόλου. 'Απ’ άρποίην Χ°
< ς 5° διε™ Για ΨυΧδά πνοή πράγμα τό δή τόσονυ'τε1νειει« ™,να χ“νΉ τ,'1ν προσωπικότητά της,
η τοσον συμπαθής άλλοτε εκλεκτή καλλιτέχνις. Γενικώς
τούτοει1,τα«·π'ρ’χί~ργθυ
μΐΧράς ά^ιώσει5. 'άπόδειξις δέ
τουτου και η εδω σχετικως μικρά έπιτυχία του, παρά τήν
προηγηθεϊσαν μεγάλην διαφήμισιν.
G η

ΡΑΓΚΟ
Ταινία ήχητική. Προεβλήθη είς τό ’Αττικόν

“Τό κολτουριστικό αύτό φίλμ προεβλήθη, περικομμένο
ως συμπληρωμα ενός μετριωτάτου άεροπορικοϋ έργου’
του οποίου δι» εύνοήτους λόγους άποσιωποΰμε τήν 7νά, σι'· Τι κρίμα. Μπορούσε, προβαλλόμενον Ακέραιον νά
αποτελεση οχι μονον τήν βάσιν ενός προγράμματος άλλά
πρωτη5 τό^ως έμπορικήν έπιτυχίαν
σαν
° .ενΛουοιασθθζ ,ολων όσων τό παρηκολούθησαν, έστω και ακρωτηριασμένο.
Πθ“Υθατι δε ,παθθμοιον καί τόσον ένδιαφέοον φίλα ο
μολογώ οτι σπανιως παρηκολούθησα. Ό περίφημος έξεήδηνκα?ςτο
™ -οΛΊ^ίλεΧ
]δη και το «Τσαγκ», μας γνωρίζει με τό νέον του έργον
ολην την ζωήν της ζούγκλας, μέ τά μυστικά της, τις πα
γίδες της, τους κίνδυνους που κρίβει σέ κάθε βήμα πίσω
απο μια θαυμαστή γαλήνη, μέ δλην της τήν φυσικότητα
και την αγριαν μεγαλοπρέπειαν. Ή φωτογραφία είνε κάτ“
το αριστουργηματικό και ό τρόπος τής κιΓηματονοαωΓκΰ ■
ληψεως προκαλεϊ κατάπληξιν. Ή σκηνή τών πανικοβλήων πίθηκων, η πάλη της τίγρεως μέ τόν βούβαλον δ
σπαραγμός του ζαρκαδιού άπότόν λέοντα, τά πρώτα πλάνα
των διάφορων άγριων θηρίων κτλ. κτλ., Αποτελούν δμολογουμενως θέαμα πρωτοφανές.
, ■ Δεν, επ,εκτείνοΑαι, πεΘΐοοότερον διότι δέν έχω πασά
Τ’ εΑ«ινου?,
εΧ<Ρερω. Ή εταιρία «ΆμολοχίτηςΒουλγαριδης», η οποία εκμεταλλεύεται τό φίλμ,δύναται νά
το προβαλη εκ νέου (πλήρες δμως τήν φοράν ταύ“ην)

πού'^Γίσ0"1
ϊί^τευτικής Τζόαν Κράουφορντ
σεταιβείΓτάπ?έοεΤκς· ΠροκεΑαι περί ε6Υ°υ πού έκτιλίσσεται εις τα πλέον διαφορετικά περιβάλλοντα καί στοώματα και το οποίον μας εισάγει είς τόν τόσον γραφικόν
κοσμον των γκανστερς. Τό σενάριο Αναμιγνύει τά ποοτερηματα^με τα ελαττώματα, άλλά γενικώς μπορεί νά πίϊ
κάνεις οτι υπερισχύουν τά πρώτα. Ταύτα είναϊ ή έν πολλοις πρωτοτυπία του θέματος, οί καλοσχεδιασιιένοι γαοακτηρες η παρατηρητικότης τοΰ συγγραφέως, είς τήνδποίαν οφείλονται μερικαί σκηναί ώραιόταται, καί ή διαρκής
δρασις και έ αλλαγή περιβάλλοντος. 'θς μειονέκτημα
παλιν δυναμεθα να αναφέρωμεν τάς ώρισμέίΌς άπιθανότητας (ανυπέρβλητους σχεδόν διά τοιούτου εϊδου- φίλμ)
βραδΜΤο?,νπίάντ°τε-έξέλΐξΐν· Τών νενθνότο^κ&
βραδύτητα που παρατηρείται περί τά μέσα τοΰ φίλμ με
ρικά εύκολα και γνωστά e/fels, πού μπορούσε νά ΑπόφύΥΪΙ ο συγγραφέας, και το συμβατικό φινάλε.
’
Η σκηνοθεσία οφειλομένη είς τό Χάοσυ Μπόμον μαοτυρει την προσεκτικό τη τα, τό ταλέντο, καί τήν έπαννελνόλω αάλλονΎ τ°υ δ^,ιουρν°δ ξ’]ς· Ή ύπόκρισις έν συνολω μάλλον Ικανοποιητική. Πλην τής Τζόαν Κοάουφορντ, η οποία κυρ.αρχεϊ άπ’ άκρου είς άκοον μέ τΓταλεντον της, την γοητείαν της, τό θαυμάσιο'σώμα της καί
ην παράξενη ωμορφια της, διακρίνονται ό Κλίφ "Εντουτί-ΤΓ “ρ3ιηΥ0? λ“*θεΜπόθων) ό Κλάρκ ΓκάμπλΡ(άδελφδς

“ Υ“ ·™“’··

·■ k ί£

. , 9 συγχρονισμός (ντουμπάρισμα), δταν λάβη κανείς
υτ οψιν; του τας σοβαρωτάτας δυσκολίας καίτηνλεπτόρηθή™υέντελώ- ?αρ0μ'1°ν έ?Ζ-είρι^“’ δύναται νά θεωy’|ui] ο), εντεΛω^ επιτυχής.
το-^Ηυ^τΑ^0^1""1 περί επιΕελιΐμένου καί ένδιαφέοοντο^, φιλμ, το^οποίον συγκεντρώνει άρκετά στοιχεία έπιτυΖΐσς δια κάθε είδους κοινόν. ’Εδώ ήρεσεν.
Βίων Παπαμιχάλης

ΔΥΩ ΚΑΡΔΙΕΣ ΕΝΑΣ ΧΤΥΠΟΣ

Ομιλούσα γαλλιστί. Προεβλήθη είς τό Σπλέντιτ καί Ούφα
«Δοό?)ηυΙ'τΑΠλΓΓΤίλχ
ραφΐν.αρισμεν°ς <”<ηνοθέττ>ς τοΰ
Δρομου του Παραδείσου» και τόσων άλλων γνωστών όπερεττων, κατόπιν διετούς περίπου άπομακούϊσ“ος άπό
IV Ουφα συνειργασθη εκ νέου μέ αύτήν. Ή τελευταία

σεβικικής Ρωσσίας. Ό Άντόλφ Τρότζ, ό σκηνοθέτης τής
ύπό κρίσιν ταινίας5, έτήρησε, είν’ αλήθεια, την ιστορική
άκρίβεια κατά γράμμα, ή ρεζι του ομως-κι “υτο κυρίως
ένδιαφέρει-είναι πολύ περιωρισμενη και πενιχρά.
Ύθ“οί ΰλϊάΐ®τεχνικΓμέσα καί τό μουσικό ταλέντο του μάς
Ούτε ένα πλούσιο ταμπλοή^έ^-εντυπωτικο σημείο.
"Επειτα καί τό ντεκου^^^^^^ϊθΎθάΦ1" δεν παρο
σιάζονται άψεγάδιαστφΛ φ>?ζ^^^η'^ας, που είναι
δπωσδήποτε έπιμελη4§%[ \\ , . \ ' , .
Ή μόνη πλευράΛ^/φίλμ' που ‘™\οπόιει παντελώς,
τυγχάνει, δμολογουίιε^ώς, 'Γθποκ^ισι W ,Κονρατ Φαιτ
(οί άλλοι ήθοποιοι ·ώΓονε-^οΰνΓ" ·Ο Ικτνηματογραφικος
γίγας στέκεται καί π^ι\στό4α^ο.6|άμ.Ι·λλ6ς_ύίΨθς TOy·
15
ή δημιουργία του αΑ^ά AfΛβτα^«ογενεστερων του
θριάμβων-καί αύτο^ώΛ¥_3^^θυ ρολθυτώοα
στό Τέλος τοϋ ταξειδΐίμΑ^Γθυγκτνει όμως και τώρα
μέ τό τόσο άνθρώπινο πατξη&που. Η ντιξιον του προ
παντός («υπόκωφοι λαρυγγισμοί», «σταθεροτης και τεμ"α Ή θεατρική^έπίδρασις καί οί πολλοί διάλογοι δεν εί προ φωνής», «άνεπαίσθητες βαριασιόνες»), μπορεί να χαναι βέβαια πρός δφελός του. _
Λίΐιαν Χάο- οακτηοισθσθή, χωρίς καμμιά ύπερβολή, μοναδική.
Τό συιιτέοχσιια είναι πώς δ «Ραστουτιν», καλλιτεχνικώς σχετικώς'καλή ταινία, συγκεντρώνει εμπορικότητα
χάρις σιή φίρμα τοΰ ιτρωταγιονιοτοΰ του.
Λώρος Φαντάζης
διές ένας χτύπος» δύναται νά θεωρηθή ως εμπορική επιτυ^ια·

Βίων Παπαμιχάλης

0 ΘΑΛΑΣΣΟΚΡΑΤΩ?
'Ομιλοΰσα άγγλιστί Προεβλήθη ε’ις τό «Ίντεάλ»

Τό μυθιστόρημα τοΰ Μελβίλ «Λευκή Φάλαινα» κ™τ“
τήν ποώτην του κινηματογράφησήν (Τζίμ, ο Φαλαινοθη■Ομιλούσα γερμανιστί. Προεβλήθη είς τό Κοτοπούλειον οας) είχεν άποτελέσει μίαν άπό τας πλεον επιτυχείς, αν
δχι τήν καλλιτέραν, δημιουργίας ποΰ Τζων Μπαρρυμορ.
’ Ή ύπό κρίσιν ταινία τής οποίας ή ύπόθεσις είναι Φυσικόν λοιπόν ήτο νά «γυρισθή» εκ νέου. Η παρούσα
έκδοσις,
οφειλομένη είς τόν Λόϋντ Μπέικον,, είναι ασφα
παρμένη άπό τήν γνωστήν μας οπερετταν, με τη ·■
λώς άνωτέρα. Είναι περισσότερον περιποιημενη. χωρίς να
ροχον μουσικήν τοΰ Μοζαρτ, μας ενθυμίζει τας
πεοιλαμβάνη
τά κτυπητά σφάλματα τής πρώτης (αυτό δεν
άλλά μεγάλας έκείνας επιτυχίας της ελλη ικης οπερεττας σημαίνει δτι καί
ή παρούσα είναι άμεμπτος) περιεχει σκητοΰ ίδικοΰ μας Δράμαλη. Σήμερον όμως ο /^^'‘“Λθ^τό νάς πιό έντυπωτικάς καί ζωντανάς και εν γενει το ολον
φος καί πρό παντός δ ομίλωνοστις εχει επι πλε°
έονον
είναι
πιό
δυνατό
καί ένδιαφέρον.
πλεονέκτημα τής άποδόσεως τών ωραίων τη, τρα/
'
Τά σφάλματα του είναι: δ δχι πάντοτε κανονικός ρυ
μάςτήν παρουσιάζει ώς πραγματικήν μουσικήν πανδεσιαν θμός
τού
φίλμ
(δφειλόμενος
προφανώς σέ ελαττωματικό
—δπως όρθώς τήν έχαρακτήρισε και εις τας διαφημίσεις
μερικαί Αψυχολόγητοι σκηναί (δπως π. χ. η συτης ή διεύθυνσις τοΰ Κοτοπουλειου. Αν τώρα εις τη montane)
νάντησις
τοΰ
’
Άχαμπ
μέ
τήν
του εις την παρα
ώραίαν πλοκήν τής ύποθέσεως και τής θείας μουσικής λίαν κατά τήν άναχώρησιν έρωμενην
τοΰ πλοίου και το τοσον
της, προστεθή καί ή απαράμιλλος ύπόκρισις των ε/.τε/.
φινάλε) ώρισμένα άνεπιτυχή τρυκαζ κατα
στών (Καρλβάΐς, Πώλ Ρ'χτερ, καί τής υποδυομενης τον ψεύτικο
ναυάγιον, άνεπιτυχής ενίοτε φωτισμός και το κυνήγι
ρόλον τής Χριστίνας έκλεκτής πράγματι καλλιτεχνιΟοςτης τό
τής
φάλαινας
φάλαινας (αναπόφευκτα σχεδόν λογφ των
οποίας δμως μάς διαφεύγει τό δνομα εξάγεται ασφαλωςτ
πού παρουσιάζει ή λήψις παρομοίων σκηνών,
συμπέρασμα, δτι πρόκειται περί εκλεκτού ερ,Όυ του ο δυσχερειών
καί
ή
άνάθεσις
είς τήν Τζόαν Μπένετ, τοσον ψύχρας και
ποιου ή έμπορική έπιτυχία είναι έςησφαλι,σμενη. Ιο μονον άνεκφοάστου, τοΰ
μοναδικού γυναικείου ρολού του φιλμ.
του ελάττωμα, ή δχι καί τόσον καθαρά ενίοτε φωτογρα
Κατά τά άλλα ό «Θαλασσοκράτωρ» είναι εργον πραγ
φία του.
ματικά ένδιαφέρον πού άξιζει τόνκόπον νά το δή κάνεις.
Περιέχει δλα τά στοιχεία που απαιτούνται δια την υπαρξιν ενός καλού φίλμ’ ήτοι: σενάριο πρωτότυπό και ενδια
ΡΑΣΠΟΥΤΙΗ
Προεβλήθη στον «’Απόλλωνα»
('Ομιλοΰσα γερμανιστί) φέρον, ώοαίας γωνιάς λήψεως, ικανοποιητικήν υπλκρισιν,
σκηνάς πολύ ρεαλιστικάς, καί παρά ταυτα ενα ελσφρον
οωιιαντισμόν (δέν πρέπει νά λησμονήται ή εποχή κατα την
Τή ζωή καί τή δράσι τοΰ θρυλικού πλέον , καλογηρου δποίαν έκτυλίσσεται) πού διανθίζη τό εργον και του προσ
Ρασπουτίν, τήν έχουν τόσο πολύ καί συχνά εκμεταλλευ δίδει ιδιαίτερον θέλγητρον- _
e
θή (στό θέατρο, στό κινηματογράφο, στήν πρόζα), ώστε
Έδώ ή έπιτυχία του δυστυχώς δεν υπήρςεν ανάλογος
κάθε νέα καταφυγή στό θέμα αύτό νά καθίσταται ανού πρός τήν άξίαν του. Σημεϊον καί αύτό τής ελλειψεως κι
σιος πιά καί τετριμμένη.
, ,
νηματογραφικού κριτιρίου παρα τφ κοινώ μας.
Ή προκειμένη, πράγματι, κινηματογραφιπη αναπαραΒ. Παπαμιχάλης
στασι, δχι μόνον δέν προσθέτει τίποτε τό νέο, στο καλλι
τεχνικό, τούλάχιστο, κεφάλαιο, άλλά τουναντιο και υστε
0 ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ
ρεί τών προηγουμένων σημαντικά. Βέβαια στθν «Τσάρο
καί Ρασπουτίν» δ Γρηγόρης Σμάρα καί στον «Ρασπουτίν
'Ομιλούσα γαλλιστί. Προεβλήθη είς τό Αττικόν
τόν έμπρηστή τής Εύρώπης» δ Μάξ Νοϋφελτ, δεν έκρεαραν τόν τύπο τοΰ δαιμόνιου καλογηρου μέ τέτοια αληθο
Τό φίλμ αύτό διέπει άπό τήν άρχή ώς τό τέλος ή προφάνεια καί δύναμι, δπως δ γίγας Κόραντ Φάίτ στο εν λο- σωπικότης του ΡαμόνΝοβάρρο. "Εχει επιδρασει στο σεναγφ> φίλμ. Μάς είχαν μεταφέρει τά έργα εκείνα
τότε οιο, έχει συνεργασθή στή μουσική, παίζει ο ίδιος και το
επιτυχέστερα στήν άτμοσφαίρα καί το, περιβαλλο τη, σκηνοθέτησε μόνος. Δέν ήταν μικρό αυτό που ειολμησε <>
Τσαρικής έποχής καί περιελάμβανον ακόμα και σκηνές I συμπαθής καλλιτέχνης καί δταν απ αυτή κάνεις την απλατείες, πού άπηχοΰσαν πλήρως τή χλιδή τής προμπολ-

ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΗΑΚΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΟΣ
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ποψι βλέπη τό φιλμ δέν μπορεί παρά νά μείνη ικανοποι
ημένος, άλλως θά είχε πολλά νά ψέξη.
Θά ήθελα δηλ. νά πώ ότι τό σενάριο έχει πάρα πολλά
τά τρωτά. Πρώτα πρώτα δέν μπορώ νά καταλάβω άν βα
σίζεται πράγματι σέ καμμιά κεντρική ιδέα παρά απλώς
επιδιώκει σ’ ένα ρωμαντικό πλαίσιο νά παραθέση σκηνές
πού θά κάμουν έφέ καί θά έπιδείξουν τό φωνητικό τά
λαντο τοϋ πρωταγωνιστοΰ. Ή αλήθεια είναι δτι υπάρ
χουν καί τά έλαφρυντικά. Λ.χ. ό τίτλος (πού σέ προετοι
μάζει γιά κάτι τ έτοιο), δ τόπος (ή ρομαντική Σεβίλ
λη), τό θερμό αίμα (τό Ισπανικό) τών προσώπων. Πάντως
καί άν τή σκόπελο αύτή, τοϋ σεναρίου, περνούσαμε, θά
μπλέκαμε σέ μερικά θεμελιώδη σφάλματα στή πραγματοποίησι εννοώ τις σκηνές ποΰ τις χαρακτηρίζει ή έλλειψις
κάθε πρωτοτυπίας καί τις άλλες ποΰ αδυνατίζουν τήν κα
θαρή κινηματογραφική άποψι (όπως ή παρεμβολή ολοκλή
ρου σκηνής, τώνΠαλιάτσων,άπό ’Όπερα).
"Αν δμως ένα αυστηρό μάτι βλέπει αύτά τά μειονεκτή
ματα διακρίνει δμως καί γοΰστο πεπειραμένου σκηνοθέ
του (ποΰ τιμφ τόν Νοβάρρο) σέ μερικές σκηνές τοΰ έρ
γου, διασκεδάζει μέ χαριτωμένα επεισόδια, θαυμάζει τό
έπιτυχημένο χρώμα τοΰ τόπου καί τήν εξαίρετη εκλογή
τών τύπων. Μέ μιά λέξι ή έπιμέλεια μέ τήν οποία πραγ
ματοποιήθηκε τό φίλμ είναι φανερή.
Τό πολύ Ικανοποιητικό παίξιμο τοΰ Νοβάρρο, ποΰ τό
τονίζει τό ταλέντο τής φωνής του, παρακολουθεί άρκετά
ευσυνείδητα καί ή Σούζη Βερνόν αν καί υποδύεται ρόλο
ποΰ δέν τής ταιριάζει· Ή Πιερέτ Καγιόλ άρκετά καλή,
πολύ δέ καλύτερη ή ύποδυομένη τήν ίδιοκτήτρια τοΰ σπι
τιού τής Μαδρίτης.
Τό φίλμέντούτοις συνδυάζει πολλά στοιχεία ποΰ βασί
ζουν τήνέμπορικότητα,πράγμα πού άπεδείχθη καίάπό τήν
ίκανοποίησι τοΰ πολυπληθούς κοινοΰ τής πρεμιέρας.
Ro-Μα
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΩΝ

45 οδός Φουάδ 1ου—’Αλεξάνδρεια—Αίγυπτου
Τηλ. Διεΰθ.: «ΡΗΟΤΟΡΑΘ»

Φωτογραφίαι: Κ. I. ΠΑΓΩΝΗΣ
Ταινίαι: Γ. I. ΣΕΙΡΗΝΙΛΗΣ
Θέματα επίκαιρα: Μ. Σ. ΝΙΚΟΛΑΊ ΔΗΣ

Άνταποκριταί πρακτορείων φοιτογραφικών
καί κινηματογραφικών γεγονότων
δλου τοΰ κόσμου
Πληροφορούμενα και σας πληροφορούμεν
επί παντός θέματος
Παρακολουθησις τών γεγονότων κατ’ εντολήν
’Απαντήσεις σαφείς καί λεπτομερέσταται
Τιμαί ώρισμέναι καί συμφέρουσαι
Διά περισαοτέρας πληροφορίας γράψατε:

Coinptoir International de Reportage
45 Rue Fouad Irr
Alexandrie—Egypte
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BANDE£ BOUBOULE

Ή νέα ταινία τοΰ περιφήμου κωμικού Ζώρζ Μιλτόν
La bande ά Bonboule προβληθεϊσα έν Παρισίοις έσημείωσε καταπληκτικήν επιτυχίαν. Τά γαλλικά κινηματο
γραφικά περιοδικά εκφράζονται ένθουσιωδώς περί τής
νέας αυτής παραγωγής, τήν χαρακτηρίζουν δέ ώς τήν καλυτέραν πραγματοποίησιν τοΰ συμπαθούς κωμικοΰ.
Μέχρι τοϋδε έσημείωσε καταπληκτικός επιτυχίας
προβληθεϊσα ώς εξής εις τούς κάτωθι κινηματογράφους·
Είς τό μεγάλο κινηματοθέατρον τών Πορισίων «Γκωμόν Πάλας» τέσσαρας εβδομάδας, είς τό Cameo τών
Μπουλεβάρ ένδεκα εβδομάδας, είς τό Rialto τής Μασσα
λίας τρεις εβδομάδας, εις τά «’Ολύμπια» τοΰ Βορδιο δύο
έβδομάδατ, εις τό Tivoli τής Λυόν τρεις εβδομάδας, είς
τό Gaumonte Palace τής Τουλούζης δύο εβδομάδας, είς
τό Άλάμπρα τού Σαίντ Έτιέν τρεις εβδομάδας, είς τό
Family τής Λίλλης δύο εβδομάδας,, είς τό Broglie τοΰ
Στρασβούργου δύο εβδομάδας καί είς τό Palace—Opera
τής Ρουέν τέσσαρας εβδομάδας.
Ή άνωτέρω πολύ καλή ταινία—ώς φαίνεται άπό τάς
κρίσεις τοΰ γαλλικού τύπου—θά προβληθή συντομότατα
καί εις τήν πόλιν μας άπό τής οθόνης τοΰ κινηματογρά
φου Πάν&εον μέ τόν τίτλον«Ή συμμορία τοΰ Μπουμπούλ .

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Έλάβομεν καί δημοσιεύομεν τήν κατωτέρω επιστολήν.
Άθήναι 26 Φεβρουάριου 1932
Κύριε ΔιευΘυντά,
Παρακαλώ θερμώς δπως θελήσετε καί καταχωρηθή
εις τό άξιότιμον περιοδικόν σας «Κινημ. ’Αστήρ» η κα
τωτέρω επιστολή μον είς έ'νδειξιν διαμαρτυρίας διά τήν
θιγεΐ.σαν ύπόληψίν μου κατά τήν έκτέλεσιν τών καθη
κόντων μου.
‘Υπηρετών ώς όπερατέρ είς τό ενταύθα κινημ^τοθέατρον «Κοτοπούλη ήλθεν ό κ. Κοσμίδης ήδη διευ
θυντής τού κινηματοθεάτρου « Μαζέστικ» πρός έπίλυσιν τών μετά τής τέως διευθύνσεως τού « Κοτοπουλείου» διαφορών της καί μέ διέταξεν νά προβώ είς
πράξιν ήτίς θά έζημίωνε τήν έπιχείρησιν ήν ύπηρέτουν.
’Επειδή δμως εγώ δέν ύπή ιουσα, ώς είχον καθήκον,
μένεα πνέων εναντίον μου, μέ εξύβρισε χυδαιότατα
καθ’ ήν στιγμήν μετέβην ώς αντιπρόσωπος τής Π. Σ.
Υ. Κ. Ε. είς τό Μάζεστικ^ πρός έκτέλεσιν υπηρεσίας
τού Σωματείου, άπαγορεύσας άκόμη καί τήν είσοδόν
μου εις τόν κινηματογράφον. Είς πρώτην δέ τυχαίαν
συνάντησίν μου καθ’ ήν τόν παρεκάλεσα νά μού έπιτρέπη τήν είσοδον διά τήν υπηρεσίαν τού Σωματείου
τών υπαλλήλων τών κινηματογρ. επιχειρήσεων, μέ πε
ριέλουσε καί πάλιν μέ ϋβρει , τάς οποίας θά ήκουέ τις
μόνον άπό άνθρώπους τής κατωτέρας υποστάθμης.
Διαμαρτύρομαι κ. Διευθυντά διά τήν άπρεπή στά
σιν ένός έπιγειρηματίου πρός υπαλλήλους έκτελούντας
μόνον τό καθήκον των καί ήτις άντανακλά έφ' ολο
κλήρου τού σώματος τών μελών τής Π. Σ. Υ. Κ. Ε.
επικαλούμαι δέ τήν έπέμβασιν τού Διοικ. Συμβουλίου
τής Όργανώσεώς μας πρός άπόδοσιν τού δικαίου.
Μετά τιμής
Οεοδ. Μπούκουριις όπερατέρ

ΠΏΛΕΙΤλΙ πλήρης μηχανή προβολής portatif έν άρίστη καταστάσεί κατάλληλος όιά σχο
λεία, κλινικάς, οικίας, διά προβολήν τίτλων είς
Κινηματογράφους κλπ., μεϋ·’ δλων τών εξαρτη
μάτων της, λειτουργούσα μέ οίονδήποτε ρεϋμα
6-220 βόλτ.
Τιμή f ευκαιρίας. Πληροφορίαι
γραφεία* Κινηματογρ. Άστέρος».

01 ΈΞΤΡΑ,, ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
βάψουν τις φάτσες τους, νά φορέσουν τά πιό περίεργα
Εύρωπαϊος δημοσιογράφος έπισκεφθείς τελευταίως τήν νά
ροΰχα καί νά πάν νά παίξουν άδιάφορο ποιόν ρόλον ολί
κινηματογραφικήν περιοχήν τοΰ Λός "Αντζελες, καί τοΰ γα λεπτά άφοΰ ειδοποιηθούν. Τό ίδιο δέ τό γραφείο γνω
Χόλλυγουντ, ή οποία ελκύει πάντοτε τό ενδιαφέρον τής ρίζει δτι οί παραγγελίες, τις όποιες καθημερινώς λαμβά
Κοινής Γνώμης άμείωτον, γράφει τά εξής καί γιά μιά τά- νει άπό τά διάφορα στούντιο, δέν μπορούν νά έπαρκέσουν
ξι καλλιτεχνών, τούς οποίους κανείς άπό μάς έ'ως τώρα
παρά γιά τρεις μόνον χιλιάδες πρόσωπα γυναίκες
’ άνδρες, μ’ ένα εισόδημα · 1000
δολλαρίων
δέν Ό
έπρόσεξε:
κόσμος γενικώς θεωρεί ώς άξιολύπητη τήν θέσι τών κι
τό χρόνο γιά τόν καθένα τους. Τό επάγγελμα
«έξτρα», πού εργάζονται γιά τόν κινηματογράφο·» "Εξτρα επομένως
πάσχει
άπό
πληθωρισμόν.
"Ολος
δέ αυ
δέ λέγονται οί ηθοποιοί τής περιστάσεως, πού δέν έχουν τός ό κόσμος κατά τό πλεΐστον πάσχει γιά τήν
άγάπη
μέ τις ‘Εταιρείες συμβόλαια μόνιμα, άλλά προσλαμβάνον τής τέχνης. Πεινούν, άλλά επιμένουν είς τήν συχνά μαται οσάκις μπορεί νά βρεθή είς τά «γυριζόμενα» έργα έ ταίαν ελπίδα, δτι άπό έξτρα θά κατορθώσουν ίσως μίαν
νας έκτακτος ρόλος γιά νά άποδοθή. Οί κοινωνιολόγοι ημέραν νά γίνουν μεγάλοι μόνιμοι ήθοποιοί. "Ετσι άλλες
καί άποστολαί γυναικείων φιλανθρωπικών σωματείων ε δουλειές πού τούς προσφέρονται τις άποκρούουν κατηγοπισκέπτονται επίτηδες τό Χόλλυγουντ γιά νά μελετήσουν ρηματικώς καί μέ κάποια μάλιστα περιφρόνησιν, δτι δέν
τό πρόβλημα τών έξτρα, τοΰ οποίου τά στοιχεία, είνε πε- | συμβιβάζονται μέ τάς καλλιτεχνικός άξιώσεις των. Ποιος
ρίπου τά εξής:
πάει νά γίνη γκαρσόνι, δταν πιστεύει μέσα του σοβαρώς
Δέκα οκτώ χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν νά ζήσουν δτι
μετ" ολίγον θά καταπλήξη μέ τά χαρίσματά του τόν
άπό μιά δουλειά πού μπορεί νά θρέψη μόνον τρεις χιώς «άστρον» κινηματογραφικόν.
λιάδες.Έπίσης δμωςέκτός τώνγνωστών έξτρα ηθοποιών υ κόσμον
"Αλλοτε
τό Χόλλυγουντ καί τό Αός "Αντζελες είχαν
πάρχουν καί άλλοιπούδέν έχουν άπογραφή είτε γιαιί κρα ένα είδος πρακτορείων
παροχής εργασίας, μέσω τών ο
τούν μυστικό τό έπάγγελμά τους αυτό καί τό έχουν ώς ποίων οί έξτρα διοχετεύοντο
είς τά στούντιο. Οί υπηρεσίες
πάρεργον, είτε γιατί ή άπογραφή δέν περιλαμβάνει κι’ ε
δμως
αυτές
έστοίχιζαν
καί γιά τις κινηματογραφι
κείνους πού περιμένουν νά πάρουν τόν τίτλον τών έξτρα, κές έταιρεϊες, πού είχε πολλά
μιά τό πρακτορείο της, καί
ποΰ τούς δίδεται άφοΰ χρησιμοποιηθούν, τουλάχιστον μιά γιά τούς πτωχούς έξτρα,κάθε
πού έπλήρωναν ένα ποσοστόν
φορά.
ημερομισθίου των είς τόν πράκτορα.
"Ετσι τό Κεντρικόν Γραφεϊον Διανομής, τό «Γρα-1 τοΰ"Εκτοτε
δμως μεταξύ τών εταιρειών έπήλθε συνεννόηφεϊον» όπως τό λένε χαϊδευτικά οί ενδιαφερόμενοι, γνω σις καί δλες αυτές οί υπηρεσίες ένοποιήθησαν είς τό Κεν
ρίζει δτι υπάρχουν δέκα οκτώ χιλιάδες πρόσωπα έτοιμα τρικόν Γραφεϊον Διανομής (ρόλων θά έπρεπε νά συμπληρωθή), τό όποιον δέν παίρνει άπό τούς έξτρα τίποτε. "Ο
ταν ένας έξτρα θέλη νά πιάση δουλειά, τηλεφωνεί στό
γραφείο. Δέν πηγαίνει ό ίδιος. "Ολη ή εργασία τοΰ Γρα
φείου Διανομής γίνεται τηλεφωνικώς. ’Εάν ύπάρχη μιά
θέσις διά τόν μίστερ Τζών, ή τηλεφωνήτρια τοΰ λέγει νά
παρουσιασθή στις 9 ή ώρα τό άλλο πρωί σ’ ένα ώρισμένο
στούντιο, φορώντας τά λουτρικά του ή δ,τι δήποτε άλλο
άπαιτεϊ ό ρόλος του· ’Εάν δέν ύπάρχη γιά δαΰτον δουλειά
ό μίστερ Τζιον τό γνωρίζει σέ μισό δευτερόλεπτο. ’Ακούει
μιά γλυκεία, άλλά σταθερή φωνή νά τοΰ λέγη «τίποτε», I
κι’ αύτά τά κορίτσια έμαθαν νά λένε τό «τίποτε» σέ μιά'
συλλαβή. ’Εάν ή τηλεφωνήτρια, πού κάθεται είς τόν τρί
ποδα τής Πυθίας τοΰ Κεντρικού Γραφείου έχη πολύν
καιρό διαθέσιμο, μπορεί νά πή «τίποτε σήμερα» κΓ έτσι
δ μίστερ Τζιον αναβάλλει τις έλπίδες του γιά τήν αύριο.
Κι’ άν ύποτεθή δτι τούς δίδεται κάποτε ή δουλειά
πού ζητούν, τί κάνουν δλοι αυτοί οί άνθρωποι μέσα στά
στούνιο; Συνήθως χρησιμοποιούνται γιά εικόνες πού πρέ
πει νά παρουσιάζεται πλήθος- ’Αποτελούν τό βάθος τοΰ
πίνακος, δταν«γυρίζεται»ή υποδοχή ένός έπισήμου προσώ
που, δταν χρειάζεται νά παρασταθή τό πλήθος τών θεα
τών μέσα είς ένα θέατρο, σέ μίαν ιπποδρομία ή Οί έπιβάται μέσα σ’ ένα άτμόπλοιο. "Οταν οί πρωταγωνισταΐ
τοΰ έργου ευρίσκωνται είς τό κέντρον τοΰ φωτογραφικού
φακοΰ καί τοΰ ένδιαφέροντος τής σκηνής πού αύτή τή
στιγμή παίρνεται, οί έξτρα κάθονται στά διπλανά τραπέ
ζια καί κάνουν πώς συζητούν ή δτι τρώγουν ή δτι θαυ
μάζουν κάτι, τή στιγμή πού ούτε θέμα γιά συνομιλία έ
χουν, .ούτε πεινοΰν καί πρό παντός δέν θαυμάζουν τίποτε
άλλο έξω άπό τόν εαυτό τους καί τόν μικρόν ρόλον τους.
"Αλλες φορές παίρνουν τό μπάνιο τους σέ μιάν ιδανική
παραλία, άλλοτε έπιτίθενται εναντίον γιγαντιαίων τειχών
μεσαιωνικών πύργων, άλλοτε άκολουθοΰν τόν. πρωταγω
νιστήν ίππεύοντα καί έν άνάγκη τρέχοντα δαιμονιωδώς
επάνω στό άλογό του, άλλοτε άποτελοΰν τούς προσκεκλη
μένους είς ένα γάμον ή πετιώνται άπό τά παράθυρα ένός
Μία τελευταία φωτογραφία τής συμπα&οϋς καλλιτεχνι υπόπτου σπιτιοΰ πού έμπλόκαρε ή άστυνομία, δλα δέ αύτά
κός Γκαμπΰ Μορλαί, άφιερω&εΐσα είς τους άναγιά πέντε, γιά οκτώ, τό πολύ γιά δέκα δολλάρια τήν η
γνώστας τοϋ *Κιν. Άστέρος·» ύπδ τής ίδιας
μέρα—γιά μερικές δμως μόνον ημέρες καί δχι πάντοτε.
δια τοϋ έν ’Αλεξάνδρειά άνταποκριτοϋ
'Ως έπϊ τό πλεΐστον οί θεαταί τοΰ κινηματογράφου
μας κ. Γ. Σειρηνίδη κατά τήν ολι
δέν τούς προσέχουν άπάνω στήν ταινία ποτέ καί δέν θά
γοήμερον έκεϊ παραμονήν της
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ΙΟΤΠΝ ΠΕΡΙΣΕΥΕΙ TO XPHMR
ΚΙΝΗΜΗΤΟΓΡλΦΙΚλ

ΠΕΝΘΗ

ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΙΩΓΗΣ

ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ

«Ή Ζανέτ Μακδόναλδ, ή ώραιοτάτη καλλιτέχνις τής
Καί άλλο μέλος τή; κινηματογραφική; ο κογενείας έξέ- οθόνης, εναρμονίζει τό πλαίσιον της με τή χαριτωμέ
νη
καί
αιθέρια ώμορφιά της. Τά σαλόνια της εΐνε είς
λειπεν πρό τινων ημερών, ό Κωνσταντίνος Κυπριιότης.
Παθών έκ χρυσής καί αίματουρείας ύπέκυψεν είς τό μοι- ολας τάς άποχρώσεις τών ρόζ... Ντιβάνια στρωμένα μέ
σατέν
χρώματος
σαίο... ΙΙολλά μαξιλάρια στολισμένα μέ
ραϊον νεότατος είς ηλικίαν μόλις 35 έτών. Ό Κων. Κυπριώτη; διετέλεσεν κατά καιρούς διευθυντής τών Κινημα πτερά στρουθοκαμήλου και μαραμπου. 'Η Ζανέτ επι
δεικνύει
μέ
υπερηφάνεια
στούς έπισκέπτας της μία
τογράφων «Πανόραμα», «Σαλόν Ίνιεάλ», «Κοσμικόν»
καί «Σιναμπάρ ήτο δέ αγαπητός είς τόν κύκλον τών κι θαυμασία συλλογή άπό κουκλίτσες Σέτρ και Σάξ, πού
κοστίζουν πολλές χιλιάδες δολλάρια. Τό ντεζαμπιγιέ
νηματογραφιστών λόγω τοΰ καλοϋ χαρακτήρας του.
Ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» άναγγέλων μετά λύ καί οι μπιτζάμες της είνε πάντοτε ρόζ, ασορτί μέ τό
πης τόν θάνατον τοΰ Κυπριιότη, απευθύνει πρός τήν οί- χρώμα τών επίπλων. 'Η Λίλιαν Τάσμαν, ή οποία θε
ωρείται ώς μία άπό τις κομφότερες γυναίκες τού κόσμου
κογένειάν του τά είκλικρινή του συλλυπητήρια.
έξέπληξε πρό τίνος τό Χόλλυγουντ μέ τήν καινούργια
έπαυλί της, ή οποία εΐνε έξ ολοκλήρου άσπρη καί κόκ
κινη... Δέν θά σάς περιγράφω παρά τό δωμάτιό της
πού παρουσιάζει, άλήθεια, άπίθανον πολυτέλειαν. Οι
τοίχοι εΐνε στρωμένοι μέ άσπρο κρεπ, καί τά βαρύτιμα
χαλιά είναι έπίσης λευκά! Τό κρεββάτι της εΐνε άπό έλεφαντόδοντο καί καλύπτεται μέ άσπρες γούνες... Οί
Πληροφορούμεθα δτι οι δημοφιλείς αστέρες κωμικοί λάμπες εΐνε άπό άσπρη ζάντ. Μέσα είς όλες αυτές τις
τής «Μέτρο Γκόλντουϊν-Μάγιερ» Χοντρός καί Λιγνός, α λευκότητες ή ωραία Λίλιαν παρουσιάζεται σάν ενα
ναχωρούν τόν προσεχή ’Ιούνιον έξ ’Αμερικής διά νά επι ζωντανό, κατακόκκινο άνθος. Φορεΐ πάντοιε κόκκινες
χειρήσουν περιοδεί- ν άνά τήν Ευρώπην. Σκοπός τοΰ τα- ταυαλέττες ή κόκκινες πυτζάμες .Καί μέσα στά κρυστάλ
ξειδίου των εΐνε άφ’ ενός μέν νά έπισκεφθοϋν τόν πατέ λινα βάζα άνθίζουν μεγάλα κόκκινα τριαντάφυλλα, άρα τοΰ Λιγνού είς τόν Λονδΐνον, άφ’ ετέρου δέ νά βιάσουν σορτί μέ τά φορέματα τής ωραίας βεντέτας.
παραστάσεις εις τά διάφορα θέατρα τής Ευρώπης.
»Ή Ζουά Μανές εχει πιό μοντέρνα γούστα: στή βίλΤό πρόγραμμα τοΰ ταξειδιοΰ των περιλαμβάνει πλήν λα τη.-, πού εΐνε έπιπλωμένη μέ ύπερνεωτεριστικά έ
τής ’Αγγλίας, τήν 'Ισπανίαν, τήν ’Ιταλίαν, τήν Γαλλίαν πιπλα, εΐνε έγκατεστημένο έ'να συστηματικό μπάρ. ο
καί τήν Γερμανίαν. ’Υπάρχει μάλιστα πιθανότης νά έπι- πού ή οικοδέσποινα δέχεται τούς οικείους της. 'Η Ζου
σκεφθοΰν καί τάς ’Αθήνας.
ά Μανές φορεΐ σχεδόν πάντοτε ενα κομφό, άλλά αύστηρώς κλασσικό ταγιέρ.
»Οΐ διάσημοι πρωταγωνισταί τής οθόνης έχουν καί
αυτοί τις ιδιοτροπίες των. CO Λόουελ Σέρμαν εΐνε πρα
κτικός άνθρωπος. Είς τό δωμάτιό του, πού εχει καθαρώς κινεζικόν ρυθμόν, υπάρχουν διάφορες έταζέρες
φορτωμένες μέ πολύτιμα κομφοτεχνήματα.
Ή παγκόσμιος κρίσις, έπέδρασε αναμφισβήτητος καί
έπί τής παγκοσμίου κινηματογραφικής βιομηχανίας καί
έπέφερε μεγάλας πτώσεις έπί τής αξίας τών μετοχών όλων
έν γένει τών εταιριών και ιδίως τών ’Αμερικανικών τοιούτων.
Αί εισπράξεις τής υπερπαραγωγής τής Μέτρο-Γκόλν*0 κατωτέρω συγκριτικός πίναξ άποδεικνύει τό μέγε τουϊν «Μάτα-Χάρι» είςτήν όποίαντόν ρόλον τής κατασκό
θος τής πτώσεως τών διαφόρων αξιών άπό τοΰ Δεκεμ που υποδύεται ή μεγάλη Γκρέτα Γκάρμπο, ύπερέβησαν
βρίου τοΰ 1930 μέχρι σήμερον.
Τιμαί
δλα; τάς προσδοκίας άνελθοΰσαι είς 14.OCO.0OO δρχ. ΠροΜετοχαί 'Εταιριών
Δ]βριος 1930 Μάρτιος 1931 βλέπεται δέ δτι θά κράτηση έπί πολλάς άκόμη εβδομάδας
τό
πρόγραμα τοΰ Κινηματογράφου.
Άμέρικαν Τέλεγκραφ ε Τελεφόν
182 3]8
132.—
Ήστμαν Κόντακ
153 3]4
82 1]4
Φόξ Φίλμ
28 3]4
3 7]8
Τζένεραλ Έλέκτρικ
45 318
20 7J8
Λόου Ένκορπορέϊτεντ
53.—
31 5]8
Παραμάουντ Ποΰμπλιξ
Κατ’ άπολύτως έξηκριβωμένας πληροφορίας ή σοβιε
39.—
9 3]4
ΙΙατέ Έκτσέϊντς
4 1]4 τική κινηματογραφική παραγωγή κατά τό έτος 1931 άνήλR. C. Α.
13 5)8
8 7]8 θεν είς 250 έν δλφ ταινίας. ’Εξ αυτών, αί 100’ταινίαι εΐνε
R. Κ. Ο.
17 3|f
5 1)2 καθαρώς έκπαιδευιικαί, αί δέ υπόλοιποι 150 άπολύτως
Φόξ Θήατερς
καλλιτεχνικοί. Τά Σοβιέτ άναγγέλλουν διά τό 1932, πα
4 3J8
Γουώρνερ Μπρόδερς
15 3]8
3.— ραγωγήν ταινιών μεγαλυιέραν τοΰ προηγουμένου έτους.
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Η ΡΩ221ΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1931

αίσθανόνταν καθόλου τήν έλλειψίν τους, έάν ύποτεθή
"ΔΕΛ110 _ΚΡΙΤΙΚΗΣ„
πώς καθόλου δέν έπαιζαν. ,
Καί δμως δέν υπάρχει τρόπος οί δεκαοκτώ χιλιάδες
αύτοί άνθρωποι νά παύσουν νά λατρεύουν τήν τέχνην καί
Κυκλοφορεί κατ’ αύτάς τό πρώτον τεύχος τής ύπό
πρό παντός νά παύσουν νά θυσιάζωνται είς αυτήν. Τό τόν άνωθι τίτλον μηνιαίας έκδόσεως έλέγχου. Περιλαμβά
γεγονός δτι κάποτε-κάποτε, σπανιώτατα δμως, άπό τό νει έκλεκτήν συνεργασίαν τών κ. κ. Λιδωρίκη, Θ. Συναχάος αυτό τών άγνώστων έβγήκαν καί μερικοί πρωταγω- δινοΰ, Δημαρά, Μαριέττας Μινώτου, Καραντώνη, Μελή
νισταί, τούς διατηρεί πάντοτε τήν έλπίδα δτι θά μπο- Νικολαΐδη, Μ. Άγγελοπούλου, Γκαστών Μωρίς, Μ. Κα
ροΰσαν νά διακριθοΰν κι’ αύτοί, όταν φθάση ή ωρα τους. λομοίρη. Σπ. Μαρκεζίνη, Κ. Δαφνή. Λώρου Φαντάζη κ.ά.
Εΐνε τά θύματα σημερινού Βαάλ τοΰ Λός "Αντζελες I
’Εκδότης : Κιόστας Ζέριγγας.
καί τού Χόλλγουντ.
j
Γραφεία : Εύριπίδου 6.
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ο mmworp»
Ό πολύς σκηνοθέτης Ζοζέφ Στέρνπεργ, είς έκ τών
κορυφαίων, κατά τούς ειδήμονας, ρεζισέρ τής ’Αμερικής
(γερμανικής καταγωγής) άπό τίνος ήρχισε να δημοσιεύη
άρθρα είς περιοδικόν τής Νέα; ‘Υόρκης, διά τό θέατρον
καί τόν κινηματογράφον. 'Ο Στέρνμπεργ φρονεί δτι ό κι
νηματογράφος θά σημειώση εντός ολίγου, άκόμη χρόνου,
τοιαύτην πρόοδον και έξέλιξιν, ώστε θα επισκιαση τελεί
ως πλέον τό θέατρον. «Τό φίλμ», λέγει, «άποτελεϊ τό άναγκαϊον έντρύφημα τής μεταπολεμικής κοινωνίας».
Είς άλλον άρθρον του, δ Στέρνμπεργ^ πραγματεύεται
τό ζήτημα τής μισθοδοτήσεως τών στάρ, ένθα καί .τονίζει
δτι τφ δντι άμείβονται λίαν ύπερβολικώς καί έπικινδύνως
(είναι ή έκφρασίς του). Ή Μάρλεν Νιήτριχ», λέγει, «λαμ
βάνει τοιαύτην χρηματικήν άμοιβήν, ώστε θά ήδύνατο
κάλλιστα νά... συντηρή ήμερησίως όγδοήντα,οικογένειας!»
Είς προσεχή άρθρα του δ Στέρμπεργ θά άσχοληθή μέ
τό σκηνοθετικόν δαιμόνιον τοΰ Σεσίλ ντέ Μίλ καί τοΰ
"Ερνεστ Λοϋμπιτς, πρός τούς όποιους τρέφει, ώς γράφει,
άπεριόριστον έκτίμησιν καί ειλικρινή θαυμασμόν.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ.—Μάρτιος (τοΰ τακτικού άνταποκριτοϋ μας). Ή έν Καΐοω Αύστριακή Πρεσβεία έζήτησεν καί
έπέιυχεν τήν άτελή εισαγωγήν έν Αίγύπτφ ταινιών τινών
τού Αύστριακοΰ Τουρισμού. Αί ταινίαι αύται προβάλονται έντελώς δωρεάν.
—Τήν 12 Φεβρουάριου έγένοντο τά έγκαίνια τού νέου
κινηματογράφου τής πόλεώς μας «Γκωμόν Πάλας». Παρέστη πολύς καί έκλεκτός κόσμος μεταξύ τών όποιων καί
οί γεν. πρόξενοι τής Γαλλίας καί ’Ιταλίας.
—Καταπληκτικήν‘έπιτυχίαν, όμοια τής οποίας οί κι
νηματογράφοι τής πόλεώς μας έχουν νά ίδοΰν άπό δεκα
ετίας, έσημείωσεν ή προβολή τοΰ έργου «Δακτνλό» είς τόν
κινηματογράφον Rex
—Ειδικόν συνεργεϊον διά τήν προβολήν ταινιών περιο
δεύει άνά τά διάφορα χωρία τής Αίγύ.ττου καί προβάλη
πρό τώ φελάχων, διαφόρους ταινίας υγιεινής καί καθαριότητος.
—Ό έλληνικός Τύπος τής πόλεώς μας άναδημοσιεύει
διαφόρους δυσμενείς κριτικάς περί τής νέας ελληνικής ται
νίας «'Ελληνική Ραψωδία». ’Εννοείται δτι τούτο γίνεται
άφορμή νά άποφύγη πάς τις τήν ένοικίασίν της.
—Πρό ημερών διήλθε τής πόλεώς μας καί μετέβη είς
Αί διάφοροι κακόβουλοι πληροφορίαι τοΰ ξένου τύπου,
Κάϊρον ή γαλλίς καλλιτέχνις Κολέτ Νταρφέϊγ, δ·.ά νά λάβη μέρος εις μίαν ταινίαν παραγωγής «Παραμάουντ», αι δτι δηλαδή, ή διάσημος βεντέτα τής Μέτρο Γκόλντουίν
Μάγιερ, Γκρέτα Γκάρμπο πρόκειται νά έγκαταλείψή τήν
γυπτιακής ύποθέσεως.
— Ή νέα αιγυπτιακή ταινία τής Nahas Films<iTo τρα- ’Αμερικήν διά νά μεταβή είς τήν Εύρώπην άποδεικνύονται
γοΰδι τής καρδιάς» πρόκειται νά προβληθή συντόμως είς ψευδέστατοι έξ αύτών τούτων τών πραγμάτων.
Ή Γκρέτα Γκάρμπο μετά τό πέρας τού -γυρίσματος»
τήν πόλιν μας είς δύο συγχρόνως κινηματογράφους. Ή
τής ταινίας «Γκράντ Ότέλ» είς τήν όποιαν πρωταγωνιστή
έπιτυχία της προμηθεύεται άφάνταστος.
μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν, θά πρωταγωνιστήσω είς μίαν
—Άφίχθη είς τήν πόλιν μας καί άνεχώρησε άμέσως νέαν ταινίαν μέ τίτλον «μαύροι ταΰροι» τής όποιας τήν
διά Κάϊρον ή έλληνίς κυπρία καλλιτέχνις τοΰ άγγλικοΰ κι πραγματοποίησιν θ’ άναλάβη ό διάσημος Βέλγος σκηνο
νηματογράφου ΑύγήΤσακάλη.
θέτης Ζάκ Φέϋντερ. Είς τήν έν λόγφ ταινίαν υπάρχει πι- ■»
Είς τούς κινηματογράφους τής πόλεώς μας προεβλή- θανότης νά παίζη παρά τό πλευράν τής Γκάρμπο καί δ
θησαν τά εξής κατά σειράν έργα.
γνωστός έραστής τής οθόνης Τζών Γκίλμπερτ.
Rialto- «Ή δίκη τής Μαίρη Ντούγκαν» μέ τήν Ντυφλό,
«Θά είσαι δούκισσα» μέ τήν Μαίρη Γκλόρυ, «Φράγκεσιαν»
μέ τόν Τζών Μπόλς καί ’Ερωτική περιπέτεια» μέ τόν
Μπάρτελμες.
Majestic «'Η άπερίσκεπτος έρωμένη» μέ τήν ΓκλόΛΑΡΝΑΚΑ. - Σαλόν Ρόζ (Κύπριανοΰ). Έπέστριψεν
ρια Σβάνσον καί «‘Η κυανή ταινία» μέ τήν Μαρκερίτ ό διευθυντής τοΰ έν λόγφ κινηματογράφου κ. Ν· ΚυπριαΜορένο καί τόν Πιέρ Μπερτέν.
νοΰ έξ ’Αθηνών δπου μετέβη δΓ υποθέσεις τοΰ κινημα
Rex. «'Η Δάκτυλό» μέ τήν Γκλόρυ είς 18 πλήρεις πα τογράφου του.
"Υστερα άπό τό ταξεϊδι αύτό ελπίζομε νά δοΰμε καλές
ραστάσεις είς μίαν εβδομάδα καί «’Επ’ αύτοφόρφ» μέ τόν
διαλεγμένες ταινίες. Ό κινημ. «Σαλόν Ρόζ» ήργησεν έπί
Άνρύ Γκαρά.
Royal. «Οί κουρσάροι τοΰ ’Ατλαντικού» καί «'Η πε μίαν εβδομάδα, ένεκεν τοΰ θανάτου τής μητρός τοΰ διευθυντοΰ του. Κατά τήν προηγουμένην εβδομάδα μάς πα
ρίπολος τής αυγής» μέ τόν Μπάρτελμες.
ρουσίασε τά έργα «"Ολα πληρώνονται έδώ» μέ τόν Τζάκ
Mohamed Aly. «Τό τραγούδι τών ’Εθνών» μέ τόν Άν- Περρέν, τούς «’Επιδρομείς» μέ τήν "Ολγα Τσέχοβα καί
τρέ Ροάν καί «'Ο πολωνός έβραΐος».
τόν Φόν Σλέτωφ, «Λησμονημένα πρόσωπα» μέ τόν Κλάίβ
Cosmograph. «Σικελινά τραγούδια», «'II σκάλα» ομι Μπρούκ καί τήν Μαίρη Μπράϊαν. Μπορεί νά πή κανείς
λούσα ίταλιοιί μέ τήν Ζακομπίνι, μέ άποτυχιαν λόγω τών δτι σπανίως βλέπουμε τόσο ωραία έργα σάν αύτό. Ό
πολλών του έλαττωμάτων, «Ή ωραία έπανασιάτις» καί Κλάίβ Μπρούκ μέ τό ωραίο ψυχολογημένο παίξιμο, είναι
«Ή τύψις» αιγυπτιακής παραγωγής μέ τούς "Ασια καί άγαπητότατος. Μάς παρουσίασαν έπίσης τό «Χαλύβδυνο
Μουνίρ Φάχμη.
Φάντασμα», «Τόν Χαλύβδυνον Κάου Μπόϋ» μέ τόν Χούτ
Ambassadeurs. «Καρδιά πρωταγωνίστριας» μέ τήν Τζίψον, «Τήν άγάπη πού σκοτώνει» μέ τήν Πόλα Νέγκρι
καί τόν Νίλς "Αστερ καί τόν «Βασιλέα τής Ζούγκλας».
Μπίλλυ Ντόβ καί «Ό δρομεύς».
Κινηματοϋ-έατρον Μαχρίδη. Παρουσίασε τά έργα
Kvrsaal. «Ή Άνάστασις» μέ τήν Λοΰπε Βελέζ, «Πάμε
«Αύτοκρατορικές βιολέττες > μέ τήν Ρακέλ Μέλλερ καί
νά δοΰμε τό Παρίσι» καί «'Η μικρή Λίζα».
τήν «"Αγνωστον» μέ τήν Πωλίν Φρέντερικ. Καί αί δύο
Concordia. «Ό Κατάσκοπος» καί «Μπόρνεο».
ταινίαι ήσαν παλαιαί. Παρ’ δλον τούτο έπειδή ή «"Αγνω
Eldorado. Τό ελληνικόν «Στέλλα Βιολάντη» μέ έπιτυ στος» ήτο υπερβολικά δυνατής ύποθέσεως, τό έργον έσηχίαν.
μείωσε έπιτυχίαν. «Χορεύτρια τή; Γραινάδης» μέ τήν
Gaumont Palas. «Τό κατηγορητήριον» μέ τήν Μαρσέλ Λιλή Νταμιτά καί τόν Βάρβικ Βάρτ, «Διψασμένη γιά φι
λιά» μέ τήν Κολίν Μούρ καί τόν Νήλ Χάμιλτον, «Μανία
Σαντάλ.
Χρυσοΰ» μέ τήν Μάργκεριτ Ντέλα Μότ καί τόν Τζών
Olympia. «Τά φώτα τής πόλεώς» έπανάληψις.
Μπάουερ.
Γ. Σειρηνίδης
Στ. I. Δημ.

μιαΙεΓταϊϊϊΓτκ ΓΚΑΡΜΠΟ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

:

Τάς τελευταία; εβδομάδας ή κίνησις δύνους τούς όποιους έδημιούργησεν αυτών εντίμων ύπαλλήλων, έφ’ όσον
τών Άθηνάϊκών κινηματογράφων πα ή άστοχος οικονομική πολιτική τής άρκοϋνται μάλιστα καί είς μόνον τό έρουσιάζεται εΐς βαθμόν άπίστευτον Χώρας μας. ’Άλλως θά θρηνήσωμεν πιμίσθιον τό όποιον θά χορηγή τό
χαλαρωμένη. Κατά τάς εβδομάδας τών ασφαλώς θύματα, αλλά τότε θά είναι Κράτος εΐς τούς τακτικούς όπαλλήλους
άπόκρε,ω ένομίσθη οτι ή χαλάρωσις πλέον αργά.
του. ’Ας θελήσουν λοιπόν οί άρμόδιοι
αυτή, οφείλετο μάλλον εΐς τήν κίνησιν
νά δώσουν έργασίαν είς μερικούς οίκο*
τών Απόκρεω, αλλά παραδόξως έσυγενειάρχας,έφ' όσον μάλιστα παρουσι
νεχίσθη καί κατά τήν παρελθοΰσαν ε
Μέ τήν έλπίδας μιας καλυτέρας αΰ- άζεται ευκαιρία άνευ οόδεμιάς ιδιαιτέ
βδομάδα, πρώτην εβδομάδα τής Τεσ- ριον—διότι η έλπίς δέν έγκατέλειψε ρας έπιβαρύνσεως τοΰ προϋπολογισμού
σερακοστής, πράγμα τό όποιον εμβάλ ποτέ τόν άνθρωπον—ήρχισεν άπό τοϋ- καί ας μή προσθέσουν εΐς τούς τόσους
λει εις μεγάλας ανησυχίας τούς επιχει δε να κινούνται καί οί έπιχειρηματίαι ύπάρχοντας άνέργους καί μερικός άκό
ρηματίας τών κινηματογράφων.
τών θερινών κινηματογράφων. “Αν καί μη εκατοντάδας τοιούιων·
Άναλόγως μέ τούς άλλους κινημα είναι πολύ ενωρίς, πολλά έν τούτοις
τογράφους τών ’Αθηνών, σχετικώς διαδίδονται περί τών θερινών κίνημα- I Τήν παρ. έβδομάδι», κληθέντων τών
καλυτεραν κίνησιν έσημείωσαν κατά τογράφων. Μεταξύ τών άλλων κυκλο μελών τής Π.Ε.Κ. είς νέαν γεν. συνέπρώτον λογον οί δύο κινηματογράφοι φορεί καί ή διάδοσις ότι, τό έπί τής λευσιν, έξέλεξαν ταμίαν τοΰ Σωματείου
Αττικόν καί Σπλέντιτ και κατά δεύ όδοΰ Άγ. Μελετίου θερινόν κινηματο- τόν έκ τών συμβούλων κ. Κων. Χλοτερον λόγον ό ’Απόλλων. Τών υπο θέατρον Κάπιτολ» ένοικιάσθη εις νέ ΐδην, διευθυντήν τοΰ Κινημ. Ροξιλοίπων τεσσάρων κεντρικών ή κίνησις ον επιχειρηματίαν, δστις λέγεται ότι κλαίρ, εΐς Αντικατάστασιν τοΰ έκλεγένείναι εις τοιοΰτον βαθμόν μικρά, ώστε, άντιπροσωπεύει ένταΰθα καί τάς γερ τος άλλά μή δεχθέντος τήν έκλογήν
αν ληφθή υπ’ όψιν καί ή περίοδος τής μανικός ήχητικάς μηχανάς Κινοτόν. του ως τοιούτου κ. Στ. Δημητριάδη έκ
Μ. Τεσσαρακοστής, οπότε κατά κανό Περί αύτοΰ διαδίδεται ότι διαπραγμα- । τών διευθυντών τοΰ κινημ."Ελλάς.
να είναι ή καταλληλότερα εποχή τών τεύεται καί τήν ένοικίασιν καί δευιέρου I 'Ο Κιν. Άστήρ άπευθύνει ιά θερμά
κινηματογράφων, πρέπει νά άνησυχοΰ- θερινού καί συγκεκριμένος τοΰ έπί τής I του συγχαρητήρια εΐς τόν νέον ταμίαν
μεν μεγάλως διά τό έμπόριον τοϋ κι Λεωφόρου ’Αλεξάνδρας Βερντέν. Επί ! κ. ΧλοίΟην καί εύχεται όπως έν τφ
νηματογράφου έν Έλλάδι.
σης διαδίδεται ότι ό κ. Μακέδος προ- I προσώπω του ή Π.Ε.Κ. εύρη τόν άν
Γ’ ανωιερω, όσον αφορά τάς κινη τιθεται να ενοικιαση διά θερινόν κινη- δρα εκείνον, δστις θά κατορθώση διά
ματογραφικός επιχειρήσεις άπό' θεα ματοθεατρον τό εν τή όδώ Πατησίων της ικανότητάς του νά δώση εΐς τήν
τρικής άπόψεως. Αί κινηματογραφικοί, θέατρόν του «Μοντέρνο»."
Π.Ε.Κ. τά οικονομικά έκεΐνα μέσα
έξ άλλου, επιχειρήσεις έκμεταλλεύσεως
Εις τό Ζάππειον κατ’ άσφαλεϊς έξ τών όποιων έχει άνάγκην διά νά δυνηταινιών, εύρίσκονται εΐς τελείαν άπό- αλλουπληροφορίας,θάλειτουργήσουνδύο θή νά παλαίση κατά τών άπειλούντων
γνωσιν. Διότι ή μή χορήγησις συναλ κινηματογράφοι ΔηλαδήπλήντήςΑΐχλης τήν ολότητα τών κινηματογραφιστών
λάγματος ύπό τής Τραπέζης τής Ελ υπο τήν δ]σιντοΰκ.Ρώμπαταάποχωροΰν- κινδύνων. Ή εΰρεσις δέ τών μέσων
λάδος διά τήν εισαγωγήν κινηματογρ. τοντοΰ κΈοσμίδη,θά λειτουργήση κινη δια τήν Π.Ε.Κ. είναι σχήμα λόγου,
ταινιών, αναγκάζει τά διάφορα γρα ματογράφος καί εΐς τήν "Οασιν.
διότι μέσα οικονομικά διά τό πολυπαφεία^ νά προμηθεύονται συνάλλαγμα
θές τοΰτο σωματεϊον ύπάρχουν άφθο
εκ τής ελευθέρας αγοράς, πράγμα τό
να,
άλλά δέν ύ,τήρχον οί ικανοί έκεϊόποιον έπιβαρύνει έκάστην ταινίαν κα ’Από 1ης προσεχοΰς μηνός ’Απριλί νοι οί όποιοι νά τά έφήρμοζον· Ό
τά 35-40 ο]ο πλέον τής αρχικής της τι ου, ή εϊσπραξις τών φόρων τών Δημ. νέος ταμίας άς έπιδιώξη πρό παντός
Θεαμάτων περιέρχεται όριστικώς πλέ
μής·
τήν εϊσπραξιν τών καθυστερουμένων
Ή, αναγκαστική λοιπόν έπιβάρυνσις ον εις το Κράτος, μή παρουσιασθέντος δικαιωμάτων τής Π.Ε.Κ. άτινα, ώς
ένοικιαστοΰ
τής αξίας τών κινηματογραφικών ται ώς γνωστόν ούδενός
πληροφορούμεθα, άνέρχονται εΐς δεκά
καί
κατά
τήν
τρίτην
έπαναληνιών πρώτον, λόγω τής μή χορηγήσεδας ολοκλήρους χιλιάδας δραχμών καί
ως συναλλάγματος, δεύτερον ή μασιί- πτικήν προκήρυξιν δημοπρασίας διά ας μή γίνη καί αύτός επαίτης, όπως
ζουσα τόν κόσμον αφόρητος πλέον οι τήν ένοικίασιν των. Ή άρμοδία υπη τόσοι άλλοι προηγούμενοι ταμίαι, διά
κονομική κρίσις καί τρίτον ή προσθή ρεσία τοϋ 'Υπουργείου τών Οικονομι νά αντιμετωπισθοΰν τόσα οικονομικά
κη τών νέων φορολογιών υπέρ τοΰ κών καταρτίζει ήδη τό Αρμόδιον προ προβλήματα τοΰ Σωματείου τών κινη
Έθν. Θεάτρου καί τοϋ Ταμείου συντά σωπικόν, την διεύθυνσιν δέ τής όλης ματογραφιστών, όπως έμφαιίζεται σή
ξεως ήθοποιών άπό 1ης προσεχοΰς υπηρεσίας, φαίνεται διι θά άναθέση μερον τό ζήτημα τής ύποβολής μιάς
’Απριλίου, ασφαλώς θά φέρουν τάς μάλλον εΐς τόν κ. Γιεληνιάτην άν καί νομικής γνωμοδοτήσεως διά τήν ύφικινηματογραφικός έπιχειρήσεις εις τοι- αναφέρεται καί τό όνομα τοΰ κ. Τυρό- σταμένην φορολογίαν τών Δημ. Θεα
αύτην κατάστασιν, ώστε νά αναγκάζει δήμου ένός έκ τών καλυτέρων έπίσης μάτων.
τούς πλείστους έξ αυτών νά σκέπτονται υπαλλήλων τοΰ 'Υπουργείου τών Οι Έχομεντήν γνώμην, ότι άν καίτώρα
αν, καί κατά πόσον θά είναι εΐς θέσιν κονομικών.
θελήσουνδΓ έράνων νά συγκεντρώσουν
νά αντιμετωπίσουν τόν κίνδυνον τής
»
τό ποσόν τό άπαιτούμενον δι’ άμοιβήν
καταρρεύσεως τών άνθουσών άλλοτε
Οί υπάλληλοι τών ένοικιασιών τοΰ τών νομομαθών, τώρα λέγομεν, όπότε
έπιχειρήσεων των, έκ τών όποιων ά- Φ· τών Δημ. Θεαμάτων, δΓ άναφοράς τό ταμ,εϊον τής Π.Ε.Κ. κατά τούς μεπέζων χιλιάδες δλόκληροι οικογενειών. των πρός τό 'Υπουργεΐον τών Οικονο τριωτέρόυς ύποδογισμούς έχει λαμβάΌ «Κινημ. Άστήρ» συνιστά καί πά μικών, ζητοΰν όπως ληφθή καί δι’αυ νειν παρά, τών διαφόρων γραφείων—
λιν εΐς τήν ολότητα τών έπιχειρηματι- τούς μέτρον καί προσληφθοΰν ύπό τοΰ ώς τοΰτο έλέχθη έπισήμως καί κατά
ών τών εν Έλλάδι κινηματογράφων 'Υπουργείου ώς έκτακτοι ύπάλληλοι τήν προηγουμένην γεν. συνέλευσιν —
τήν λήψιν οριστικών πλέον αποφάσε διά τήν ύπηρεσίαν τών έποπτών καί πλέον τών 60 χιλ. δραχμών, ποσόν
ων πρός άνημετώπισιν τοΰ κινδύνου μή μείνουν εις τούς δρόμους τόσοι έν προερχόμενον έκ τής εΐσπράξεως δεκατής Καταστροφής τών έπιχειρήσεών τιμοι βιοπαλαισταί, είς εποχήν καθ’ ήν ; δραχμών
δικαιωμάτων τής Π.Ε.Κ. έφ**
των καί συσπειρούμενοι πέριξ τής όρ- είναι άδύνατον νά εύρουν άλλην έργα- έκάστου τιμολογίου
ένοικιάσεως ται
γανώσεώς των, ν’ άποτελέσουν μίαν ' σίαν. Συνηγοροΰμεν καί ημείς ύπέρ τής νιών, άσφαλώς
όμιλήση πλέον
δύναμιν διά τής όποιας καί μόνον θά έξευρέσεως μιάς δικαίας λύσεως τοΰ ή άγανάκτησις θά
τών
ένδιαφερομέδυνηθοΰν ν’ αντιμετωπίσουν τούς κιν ζητήματος αύτοΰ ύπέρ τών δυστυχών νων διά νά τεθοΰν πλέον
τά πράγ-

ματα είς τήν θέσιν των ως ο κάθε
κατεργάρης στό πάγκο του. Είναι εν
τροπή, είναι αίσχος πλέον νά „ κατα
κρατούνται χρήματα τά όποια έδωσαν
όλα τά μέλη πρός τήν Π.Ε.Κ. διά τάς
άνάγκας της καί σήμερον Αναγκάζεται
τό Σωματεϊον νά συλλέγη έράνους διά
νά άντεπεξέλθη είς τάς ύτοχρεώσεις
του·

τούς άναγνώστας μας, ότι ή δημοσιευθεϊσα είς τό ύπ’ άρ 3 φύλλον τής 11
Φεβρουάριου έ. έ. είδησις περί κλει
σίματος τοΰ έν τή συνοικία Χαροκόπου
τής Καλλιθέας κινηματογράφου «Κρυ·
στάλ» τοΰ φίλου κ. Παν. Βασιλείου
είναι άπολύτως άνακριβής συνεχίζει
δέ άνευ ούδεμιάς διακοπής τάς παρασεάσεις του ίκανοποιητικώς.
Ό «Κιν. Άστήρ» έπεσε τήν φοράν
αύτήν θΰμα άνακριβών διαδόσεων κα
λοθελητών τινων, οΐτινες διά λόγων
Αγνονστων είς ημάς ήθελον νά θίξουν
ϊσωςτόνκ.Βασιλείου. Ή διεύθυνσις τσΰ
«Κιν. Άστέρος» λυπεϊται βαθύτατα
διά τήν δημοσίευσιν τής Ανακριβούς
αύτής είδήσεως τήν όποιαν διέδωσαν
σκοπίμως κακόβουλοι συκοφάνται.
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ναϊκα μου σατανάς» τοΰ σκηνοθέτου
Σεσίλ Ντεμίλ καί 11-20 ίδίου «Ή κόμησσα Στρογκώφ» ταινία Μέτρο Γκόλντουϊν.
Κοτοποΰλτ). 7-13 Μαρτίου «Πολε
μική τραγωδία» καί 14-20 ίδίου «Τό
Χριστινάκι τοΰ δασοφύλακας».
Άπό τής αύριον Δευτέρας 21 τρέχ.
ή πρώτη ρωσσική ταινία παραγωγής
Σοσβκινό «Τό γαλάζιο ’Εξπρές».
Απόλλων. 7-13 Μαρτίου τό φίλμ
«Στήν γκαρσονιέρα» όμ λοΰ >α ίταλιστι
μέ τήν Μαρία Ζακομπινι καί 14 20 , ί
διου τό νέον φ'λμ τοΰ Κονρατ Φαίτ
«Ρασπουτίν», ό δαίμων τών γυναικών.
Οϋφα Πάλας. 7-13 Μαρτίου «'Η Α.
Μ. ό έρως» δευτέρτ β-ζιόν καί 11-20
ίδίου «Δυό καρδιές ένας κτϋτος» ουγχοόνως μετά τοΰ Σπλέντιτ.

Νέα παραγωγή καί προσεχής, εμφανισις νέων έλληνικών ταινιών, άναγγέλεται καί πάλιν καί ό Θεός νά βάλη
τό χέρι του. Ή μία φέρει τόν τίτλον
«Κοινωνική σαπίλα» διά τήν όποιαν
μάλιστα έτοιχοκολλήθησαν καί διαφη
μίσεις είς ας χαρακτηρίζεται ώς κινημ.
Αριστούργημα- Δέν γνωρίζομεν τί εί
δους ταινία είναι πάλιν αύτή, άλλά έΆφίχθησαν είς ’Αθήνας έκ Κύτρου
πειδή γνωρίζομεν πώς παρεσκευάσθη
καί άπό ποιους ειδικούς, φανταζόμεθα καί μετά δεκαήμερον παραμονήν άνε- ΕΙΣ ΤΑΣ ΐιΠΑΡΧΙΑΣ
καί τήν ποιότητά της. Ή άλλη είναι χώρηιαν καί πάλιν οί κ. κ. Παπαδό ΠΕΙΡΑ ΙΕΥΣ
τό «Έξω φτώχεια» τοΰ κ. Γαζιάδη, ή πουλος καί Κυπριανού έ τιχειρηματίαι
Χάϊ—Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έρ
όποια γυρίζεται» ήδη άλλά καί περί κινηματογράφων έν Κύπρφ·
αύτής δέν έγνώσθη τί τό συγκεκριμέ Άνεχώρησε δ ά τήν Εύρώτην ό κ. γα «’Αναγκαστικό φιλί» μέ τήν Μπίλ’
Ιωσήφ
Μαργουλής,
θά
έπιστρέψη
δέ
λυ
Ντόβ καί «Πρίγκηψ και κοκοτα», με
νοι’. Πάντως έλπίζομεν είς τό προσε
τόν άφθαστονζέν πρεμιέ Ζοζέ Μοχίχές νά δώσωμεν είς τούς άναγνώστας μετά δεκαήμερον περίπου.
Μετέβη καί έπέστρεψενψεν έπίσης έξ κα, καί τήν Κσντσίτα Μοντενέγκρο.
μας περισσοιέρας πληροφορίας.
* *
Σπλέντιτ. «'Η A. Υ. διασκεδάζει»
Ευρώπης όκ. Ί.Κουρουνιώτης·
¥
όπερέττα τής Οΰφα, «Ό λοχαγός τής
Κάποιο έντυπον, αύιοκαλούμενον
Τό Διοικ. ΣυμβούΙιον τής Π. Ε. Κ. αύτοκρατορικής φρουράς» με τον Νοκινηματογραφ.κόν καί έκδιδόμενον πε- έν συνεχείφ τών ένεργειών του διά βάρρο σημειώσαν μεγαλην κοσμοσυρ
ριοδικώς ύπό τής «'Ολύμπια Φίλμ» μέ τήν έλάττωσιν τής φορολογίας τών ροήν καί έπιτυχίαν.
σκοπόν τήν διαφήμησιν τών έλληνικών Δημ. Θεαμάτων έζήιησε τήν γνωμοδόΤήν Δευτέραν, δ δαίμων τών γυναι
ταινιών, άλλά μόνον έννοεϊται τής ί- τησιν τριών διακεκριμένων νομομα κών «Ρασπουτίν» μέ τόν Κονρατ Φάίτ
δικής της παραγωγής καί τήν κατα- θών τής πόλεώς μας, έπί τής ύφισταΚαπιτόλ. «Ό βασιλεύς τής ,Τζαζ»,
χώρησιν συνεργασίας τών Αναγνωστών μένης ήδη άδικου φορολογίας τών Δ. Έπατάστασις» καί «Μή πιστεύεις τήν η
του συνοδευομένης ύπό πενταδράχμου Θεαμάτων, θά ύποβάλλη δέ έν κσιρφ γυναίκα» μέ τήν Βαρβάραν Στάνγουϊκ,
δικαιώματος κρίσεω;, άπαντών είς έπι- τήν γνωμοδότησιν αύτήν είς τούς άρ- τό όποιον ήρεσεν. Τήν Δευτέραν τό
εικέστατον σημείωμα διά τό ελληνικόν μοδ ους υπουργούς, μέ τήν βεβαιότητα Αριστούργημα τοΰ Τολστόί « Η Αναφίλμ, τοΰ έκλεκτοΰ συνεργάτου μας ότι τήν φοράν αυτήν αί ένέργειαι της
,
,
κ. Φαντάζη, δημοσιευθέν είς τό θά τύχουν ιδιαιτέρας προσοχής έκ μέ στασις».
Φως. «Τό καράβι τών χαμένων αν
προηγούμενων τεύχος μις χαρακτηρίζει ρους τών οικονομικών κύκλων τής Κυ- θρώπων», «Γυναίκα στό βόρβορο» καί
ούτε ολίγον ούτε πολύ, ημάς μέν δε- βερνήσεως καί θά θελήση τό Κράτος δ «'Ο Καρχαρίας τοΰ Ώκεανοΰ».
*
καρολόγους
τόν δέ «Κινημ. ’Αστέρα» νά τροποποιήση τήν άδικον αύτήν φο
Ήλύσια". «Ανάμεσα στά θηρία».
άνόητον καί εμβρυώδες φύλλον.
ρολογίαν σύμφωνα μέ τό πνεύμα τοΰ «"Ολα έδώ πληρώνωνται», Μοντέρνοι
Δέν πρόκειται βεβαίως νά κατέλθω- Νομοθέτου καί τήν νομισματικήν δια Πειοαταί», Ρίγη τρομου» καί τό ωμεν είς τό αύτό ταπεινόν έπίπεδον καί φοράν τής παλαιάς καί νέας δραχμής· ραϊον έργον j Κισμέτ» μέ τον Δόν Ζοζε
ν’ άπαντήσωμεν εΐς τάς κενολογίας τών
Μάνος
"Ας τό έλπίσωμεν!
Μοχίκα.
παρά τή ’Ολύμπια Φίλμ» άδαών νε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ανίσκων. 'Ομολογοΰμεν όμως ότι άπό
Τά προβληθέντα κατά τάς παρελ
τήν άνωτέρω έταιρίαν, δεδομένου ότι
Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα
διευθυντής της τυγχάνει ό φίλος κ. θούσας εβδομάδας έργα είς τούς κεν «’Ερωτική Παρέλασις», Θύελλα ατό
Δαδήρας, άνεμέναμεν ϊσην τούλάχιστον τρικούς κινηματογράφους τών ’Αθη Λευκόν όρος» (Λευκός έρως), καί « Αγ
νών,
είναι
τά
έξής:
εκτίμησιν, οίαν έπεδείξαμεν καί ημείς
t
,
Αττικόν: 7—13 Μαρτίου δύο έργα γελοι τής κολάσεως».
καί έσχάτως άκόμη κατά τήν προβο
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά φιλμ
λήν τοΰ«’ΑγαπητικοϋτήςΒοσκοπούλας». συγχρόνως, «Οί αετοί τή; δόξης» φιλμ ! «'Η
Βικτώρια
καί
ό
Ούσσάρος
της»
Διά νά εϊμεθα όμως ειλικρινείς καί Αεροπορικόν καί «Ραγκό» φιλμ άπό
άξιοι τής έμπιστοσύνης τοΰ άναγνω- τήν ζωήν τών άγριων θηρίων, μάλλον । «Τό τέλος τοΰ ταξειδιοΰ» καί «Άνάστικοΰ μας κοινοΰ, δι’ ής μάς περιβάλ έκπαιδευτικόν καί 14 20 ίδίου «Ό | στασις».
Προεβλήθησαν « Η κομησλει έ.τί μίαν δεκαετίαν ολόκληρον καί τραγουδιστής τής Σεβίλλης»μέ τόν Ρα- σαΠαλλάς.
Σταβλίν», «Μιά νύχτα Μπάλλου»
τήν όποιαν ήμεϊς σεβόμεθα, θά Απο- μόν Νοβάρρο.
έπίκαιρα
Φόξ
καί «Παρί Μπεγκαιν».
Σάλον Ίντεάλ. 7-13 Μαρτίου «Μα
δείξωμενένκαιρφ είς τά παρά τή ΌλύμπιαΦΐλμϊουλίλονταδημοσιογραφικάμει- ρόκο» μέ τήν Μαρλέν Ντίντριχ, δεύτε ! Πατέ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Μ»
τόν έρωτα», «Άλ Καπονε» μέ τήν
ράκια καί είς αυτήν ταύτην τήν διεύ- ρα βιζιόν καί 14-20 Μαρτίου « Ο θα- • τά
καί «’Ανάμεσα στά θηρία .
θ,υνσιν τής εταιρίας, κατά πόσον ό λασσοκράτωρ» μέ τόν Τζών Μπάρ- I Τσέχοβα
Άλκαξάρ. Έπανέλαβε τάς εργασίας
«Κιν. Άστήρ» είναι εμβρυώδες φύλ ρυμορ,
του
μέ
λαϊκός
τιμάς (6.50 καί 4.60)
Σπλέντιτ. 7-13 Μαρτίου δια δευτέ
λον, δραχμολόγον καί ΑνόητονΠεριττόν νά τονίσωμεν ότι έπί τοϋ ραν εβδομάδα τό έργον «Κάματε λά ; προεβλήθη δέ τό «Τραγωδία γυναικος».
«Μόντε Κάρλο».
ανωτέρω θέματος δέν πρόκειται νά έ- θος δεσποινίς» καί 14-20 τό έργον τής Έπίσης
’Απόλλων. Προεβλήθησαν τα φιλμ
πανέλθωμεν, έστω καί άν άναιδώς έκ Ούφα, «Δυό καρδιές σ’ ένα κτύπο» μέ «Βαρώνη
τσιγγάνα» καί «Ταρακανόβα».
τήν Χάρβεϋ καί τόν Γκαρά, συγχρόνως
νέου προκληθώμεν.
’Ετίσης «'Ο άνθρωπος πού σκότωσε».
μετά τοΰ Οϋφα Πάλας.
**
Αττικόν. Προεβλήθησαν τά, «ΧαΠάν^εον. 7-13 τρέχοντος «Ή γυΜετ’ εύχαριστήσεως πληροφοροΰμεν
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βανέζικο τραγούδι», «"Αρχών τής ’Α «Τό λυκόφως τής δόξης» καί «Τό ζων «Τέμπο-τέμπο», «Ζοσλέν», Ό άγνω
λάσκας», «Δυναμίτις ό ελευθερωτής», τανόν πτώμα .
στος στρατιώτης» καί «Βεντίκτα» εις
«Σιδηρένιος φύλακας», «Ματωμένος ΚΟΡΙΝΘΟΣ
δύο έποχάς.
νόμος«», «Ή σφίγξ τών πάγων», Νικη
Ατελιέ (όμιλών). ’Εσχάτως προε ΜιΤΥΛΗΝΗ
τής τοΰ άέρος», »Έμδεν» ’Απόκρυ βλήθησαν τά έργα «Άερομαχίαι δυτι
Πάν&εον. Παρ’ δλην τήν θλιβερόν
φα χαρεμιοΰ» καί «Προδότης».
κού μετώπου», «"Ανδρα θέλω, τώρα
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φιλμ τόν θέλω», «'Ο τραγουδιστής τής τζάζ κατάστασιν έξ αιτίας τής κακοκαιρίας
καί
τής τρομεράς οικονομικής κρίσεως
«Χατζή Μουράτ», «Ζιγκολώ», καί «Ό «Τί αξίζει ένα τρελλό φιλί», «Τά κο
αιχμάλωτος τών Γάγρίων», Προσεχώς ρίτσια τού θεάτρου», «Πές το μέ τρα ή διεύθυνσις τοΰ «Πανθέου» μή φειδο«Καρδιές στην έξορία».
γούδια», «Ή γυναίκα τής ηδονής», «Ή μένη δαπανών προσπαθεί πάντοτε νά
Μοδέρν. Προεβλήθησαν τά. «Έμ- γροθιά τοΰ Σακάτη», «Περιπέτειαι σε- παρουσιάζη ταινίας έκλεκτάς.
Συγχαίροντες εΰχαριστοΰμεν θερμώς
δεν», «Λουλούδι στή σκιά», «Ό Όρ- νορίτας», «Δικαίωμα δ έρως», «Φλεγόλάκ», «Γωσσική θύελλα», Ξενύχτη μενον μέτωπον», «Ή άνάστασις», «'Ο αυτήν διά τήν μοναδικήν καλλιτεχνι
δες», «Τό παιδί τής ερήμου» καί Τρα νικητής τής καρδιάς» καί «Σύγχρονες κήν άπόλαυσιν ήν πας προσφέρει. Τε
λευταίως προέβαλλε τάς σιωπηλάς ταιγική στιγμή».
παρθένες».
ταινίας «Ό πληγωμένος αετός», «Τόμ
'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά, «Ποι ΞΑΝΘΗ
Μίξ» έπεισοδιακόν καί τάς δμιλούσας
ος δ ένοχος», «Ό ωραίος σπαθιστής»,
Άπό
δεκαπενθημέρου
καί
πλέον
οί
«Τά τέσσαρα άηδονάκια» καί «Ό αλή
«Ζωντοχήρα», «Βαρκαρόλα τοΰ έρω
τος», «Φλόγες» καί «Τό άνθος τής κινηματογράφοι τής πόλεώς μας έ της βασιληάς τό όποιον ύπερήρεσε.
παυσαν
δυστυχώς
νά
λειτουργοΰν
λό
Προσεχώς «Έρως τσιγγάνων».
Βαγδάτης».
Κυβέλεια. Τό ελληνικόν «Αύτή εΐ- γω τής οικονομικής κρίσεως πού διήρ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
χοντο.
ναι ή ζωή μέ έπιτυχίαν καί «Τό
Πουλακάκη. ’Από τής ένάρξεως τών
’Επί τή ευκαιρία τών έξαγγελλομέβανέζικο τραγούδι».
νων ένεργειών τής Π. Ε. Κ. διά τά Άπόκρεω δίδει παραστάσεις δ θίασος
Άχίλλειον. Προεβλήθησαν «Ό γΰ,
Νταλμάς-Φιλιππίδη μετά τό πέρας τών
φλέγοντα
ζητήαατα
τ
’
άφορώντα
τούς
ρος τοΰ κόσμου μέ πέντε πεντάρες»
καθ’ έκάστην χοροί.
έν Έλλάδι Κινηματογράφους, άπα- όποιων ”δίδονται
ιυυν
καί «Ρωσσική θύελλα».
Τ /" . Προεβλήθησαν τά έργα
ραίτητον, νομίζω, θά ήτο νά μή δια- |
Δπολλων.
Φοϊνιξ. Προεβλήθησχν τά φιλμ_ «Ζιγκολώ» καί «Βαλέντσια» μέ τήν Τζέννυ' φύγη άπό τους έντεταλμένους καί τό , ««Νέοι
Νε01 ’Ίκαροι» καί «Τό παιδί τοΰ δρό
μου» , καί διέκοψε
τής
" '
I ζήτημα τής ύπάρξεως τοΰ Έπαρχιακοΰ , 1-· Λ Λτάς
- προβολάς,
Γιούγκο.
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τών
Άποκρέω.
I κινηματογράφος στενάζει υ.το το πελΠάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα . μα τής βαρείας κρατικής φορολογίας ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ^ΚΡΗΤΗΣ)
«Ό πτωχός σπουδαστής», «Αί δύο ά- , άφ’ ενός καί τών μεγάλων ένοικίων
Δικταΐον. Προεβλήθησαν τά φιλμ
δελφαί», «Στά κέντρα τών άπάχηδων», τών
ywy ταινιών,
b„.,yluly; τά όποια κατ’ άναγκην «Ή καταφρονεμένη > καί «Νιτσεβό»
«Ή έκδίκησις» μέ τήν ΝτέλΡίο πρό -ζητούνται.,
,.
, έφ
ρ’ ’ δσον τό κράτος δείχνει ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΗΟΣ (Κρήτης)
κενών καθισμάτων (μέ 14 εισιτήρια), τοιαύτην άστοργίαν εις τό έμπόριον
«'Ο πιθηκάνθρωπος» μέ τόν Χάρρυ τοΰ είδους αύτοΰ.
Άπό μηνάς καί πλέον αργεί άναγΠήλ καί «'Ο κόμης Καλλιόστρο .
_____ °____________
λόγφ διακοπή:
'1? τοΰ ρεύμαΠρέπει ή Π. Ε. Κ. νά προσέξη
. bI ίδιαι- καστικώς,
'Ιντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «'Ο τέρως τό ζήτημα τού ’Επαρχιακού κι ματος παρά τοΰ χορηγητοΰ, άξιοΰντος
ήρως τών θαλασσών», «Τό πεπρωμέ- νηματογράφου ή ϋπαρξις τοΰ οποίου διατήμησιν τοΰ υπό τοϋ προβολέως
νον» μέ πρωτοφανή έπιτυχίαν, «Ό άγ κατέστη πλέον γενικώς προβληματική. καταναλισκομένου ρεύματος, ώς φωτι
γελος τοΰ δρόμου», «Ό πρωταθλητής ΚΑΣΤΟΡΙΑ
στικού.
τής πυγμαχίας», £«'Ο κολοσσός» καί
Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα ΒΟΛΟΣ
«Αυτός είνε ό δολοφόνος».
μέσα της» μέ τόν ΚαΆχίλλειον. Προεβλήθησαν τά φιλμ
Δυστυχώς λόγφ τής κρίσεως τά πλεϊ- «Ό διάβολος
μέ έπιτυχίαν καί τό ελληνικόν «Ή Α. Μ. δ έρως», «Τό παιδί τού έ
στα έργα προβάλλονται πρό κενών κα τλαίν
«Λαγιαρνί»
μέ
έπιτυχίαν.
ρωτος», Φρά Ντιάβολο», «Αί δίκοποι
θισμάτων.
ΝΑΥΠΛΙΟΝ
τοΰ διαβόλου», «Μνηστή στή λοταρία»
ΑΡΤΑ
Τριανόν. Προεβλήθη τό έργον «Α καί «Τό Συνέδριο χορεύει».
Κιλκίς. Προεβλήθησαν τά κάτωθι νοιξιάτικες αγάπες» καί διέκοψε τάς ΣΕΡΡΜ
έργα έκ τών οποίων τά πλειστα είναι προβολάς του διά νά δώση μερικάς πα
Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα
κατεστραμένα, Άπατηλαί φλόγες , ραστάσεις δ Ακροβατικός θίασος ποι
«Ό λοχαγός τής αύτοκρατορικής φρου
«Τό λιμάνι τών ονείρων», «Τί τού έ- κιλιών.
ράς», «Τρόικα», «Χόλλυγουντ Ρεβιοΰ»,
κόστισε ένα φιλί» μέ τήν Μπεμπέ Ντά- ΠΑΤΡΑ!
«Πρίγκηψ τοΰ καρναβαλιού», «Τό βάλς
νιελς, «Ή χορεύτριατοΰ τσάρου», «Τό
(Αίθουσα). Προεβλήθη τού βαγκόν-λί», «Ή ’Απολύτρωσις»,
φόβητρον τού θανάτου·, «Μεταξύ ζω σανΠάν&εον.
τά έργα «Μαμζέλ Νιτούς» μέ έπι «Στό Δυτικόν μέτωπον μέ επιτυχίαν,
ής καί θανάτου», «Οί αεροπόροι» καί τυχίαν,
«Βροντή» καί «Ό άγαπητικός «Μή ρωτάς γιατί» καί «Ό άγαπητικός
«Ή κοινή γυναίκα».
βοσκοπούλας». Προσεχώς Στέλλα τΰς βοσκοπούλας» μέ έπιτυχίαν.
’Ιντεάλ (όμιλών). «Αί τελευταϊαι ή τής
Βιολάντη».
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά φιλμ
μέραι τής Πομπηίας», «Πλατωνικός
Οϋφα Πάλα;. Προεβλήθη τό έργον «Ύπό τά χαρακώματα», «Δύο κόσμοι»,
γάμος», «Ό δαίμων τής θαλάσσης καί «Στήν
τρέλλα
τοΰ
χοροΰ».
Κατά
τήν
«Ποιος δ ένοχος», «Τό ρομάντζο τής
«Σύγχρονες παρθένες».
τών Άπόκρεω ή αΐθουσά Σεβίλλης», «"Ερωτα γιά μιά νύχτα»,
Ό κινηματογράφος ούτος μάς πα περίοδον
του έχρησιμοποιήθη ώς χορευτικόν «Μόνον εσένα λατρεύω», Βαρκαρόλα
ρουσιάζει νέα καί εκλεκτά έργα διά κέντρον.
Προσεχώς «ΊΙ κατάσκοπος X τής αγάπης» καί «Μοιραίον» τής γείτούτο είναι άξιος πάσης ϋποστηρίζεως. 27» μέ τήν
Μάρλεν Ντίντριχ.
τονός μας Θεσσαλονίκης, τό όποιον
ΤΡΙΚΚ«ΛΑ
£Πάνϋ·εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν δέν έσημείωσε έπιτυχίαν.
Πανελλήνιον. Τό παρ. δεκαπενθή «Ή μυστηριιόδης φωνή» καί «Ριψο
ΑΙΓΙΟΝ
μερον δ ανωτέρω κινηματογράφος τής κίνδυνος καί γενναίος».
Παρ&ενών. Προεβλήθη τό έργον
πόλεώς μας δέν έλειτούργησε λόγω τής
’Ιντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα
συνεχούς κακοκαιρίας καί διότι έδωσε «Μαμζέλ Νιτούς» μέ έπιτυχίαν, «Ή «Ύπό τήν σκιάν τών τάφων» μέ τόν
μερικός παραστάσεις κατόπιν δ υπνω δίψα τοΰ χρυσού», «Στή χιόρα τοΰ μει Λεόν Ματώ.
Οϋφα. Προεβλήθήσαν αί ήχητικαί
τιστής Βουδούρης. "ΙΙδη αναγγέλλει διάματος», »Ό άγνωστος τραγουδι
ταινίαι» «Μυστηριώδης νήσος» καί «Ή
τήν προσεχή προβολήν τών έργων στής» καί «Ανύπαντρη μητέρα».
«Καρτιέ Λατέν», «Έξοδος κινδύνου>,
Κρυστάλ. Προεβλήθησαν τά φιλμ διάσπασις».
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