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ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΙΛΜ
Έκινδυνεύαμεν νά χαρακτηρισθώμεν μεμψίμοι σεις καί σοβαρότητα. Δυστυχώι
ροι καί σφοδρώς άντικείμενοι προς πάσαν ελληνι
Θά έρωτηθώμεν ϊσως^®^’«πί’'τ?Λΐηφι.τί εννο
κήν καλλιτεχνικήν έκδήλωσιν, δταν, από των στη
λών τούτων τοϋ κυρίου μας άρθρου, διετυπώναμεν , είτε, δύστροποι κύριοι; Νφρ’μή δημιουργηθή ποτέ
τήν γνώμην δτι δ εντόπιος κινηματογράφος έχει άρ ι εθνική κινηματογραφική‘ρνοάηχαν^^ίτΔηότι εάν δέν
θή πλέον παντελώς εις χρεωκοπίαν. ’Ιδού δμως δτι πειραματισθώμεν ανερμάτιστοι καΐ^χδαεϊς κατ’ άραί περιστάσεις καί τά αψευδή γεγονότα μάς έδικαί- χάς, πώς θά προσκομίσωμεν τήν’Μ.ταραίτητον ειδι
ωσαν πλήρως. Ή προβολή δύο άκόιιη ελληνικών κήν κατάρτισιν καί μόρφωσιν · Συμφων'οϋμεν. Δέν
ταινιών καί ή ολοσχερής καί οικτρά αποτυχία των, πρέπει νά παραβλέπωμεν δμώΛ&τ ό πρός ρηξικέ
δχι μόνον έρχονται άδρώς νά υπογραμμίσουν τά' ύφ’ λευθους δοκιμάς καιρός άνεπιΛ^έπτί πτίρήλθε καί
ήμών γραφέντα, αλλά καί τήν εκστρατείαν μας, τήν ούδεμία ριζική βελτίωσις έπήλθέν, ή πρόκειται, ά·
υπέρ καταργήσεως τής φορολογικής άτελείας κ.τ.τ. τυχώς, νά έπέλθη.
Διά τούτο τό φρονιμότερον είνε νά συσσωμα
νά ένισχύσουν καί νά καταστήσουν πλέον ή άναγκαίαν καί απαραίτητον. Θεωροΰμεν δθεν έπιβεβλη τωθούν δλοι οΐ κατασκευασταί ταινιών, νά άποτελέμένον καθήκον νά ύψώσωμεν έκ νέου τήν φωνήν, σουν μίαν σοβαράν καί άξιόπιστον εταιρείαν καί νά
νά τείνωμεν, διά μίαν έτι φοράν, απειλητικόν τον ζητήσωσι τότε, σθεναρώς καί θαρραλέως, τήν ανα
γρόνθον καί νά τονίσωμεν: "Ας παύση ή ιώβειος φανδόν ύποστήριξιν καί τού κράτους καί τών Ιδιω
άνεκτικότης κοινού καί τύπου δσον αφορά τήν εν τών. Πρώτον των δέ μέλημα νά τύχη ή πρόσκλησις
τόπιον κινηματογραφικήν βιομηχανίαν, διότι καθί ξένων τεχνικών, επειδή άπεδείχθη ήδη περιτράνως,
σταται αύτη αληθώς ολέθριος καί εγκληματική, ά δτι οί εντόπιοι μειονεκτούν καί ύστερούσι. Τήν πρό
γουσα, ασφαλώς, προς διαιώνισιν τού υπό τών επι χειρον καί έπιπόλαιον, δηλαδή, εργασίαν νά διαδετηδείων εις βάρος μας ανήκουστου έμπαιγμοϋ καί χθή ή βάσιμος καί θετική καί τάς πρός έκμετάλτής υπό τών ίδίοιν ταπεινής, πρός ηθικήν τε καί ν λευσιν τών χυδαίων εκείνων λαϊκών προτιμήσεων
διαθέσεις, νά άκολουθήσωσιν αί εύγενεΐς πρός
λικην ζημίαν μας, κερδοσκοπίας.
Ενώ λοιπόν τά ζητήματα ώς ανωτέρω, κακή τή πλήρη αισθητικήν άπόλαυσιν καί ικανότητα προ
μοιρφ, έχουσι, πληροφορούμεθα καί, τφ ό'ντι, πολύ θέσεις. Νά παύσωμεν, ακολούθως, νά άποβλέπωενδιαφέροντα καί έξόχως διασκεδαστικά πράγματα. μεν πλέον εις τήν παραγωγήν έργων, τά όποια θά
Ούτως υπεβλήθη εις τό 'Υπουργείου ’Εθνικής Οι προβάλλωμεν εις τήν Ελλάδα μόνον, ίσως δέ καί
κονομίας υπό μιάς γνωστής εταιρείας καί ύφ’ ενός εις Αίγυπτον καί Τουρκίαν καί νά φιλοδοξοΰμεν
Ιδιώτου προτάσεις πρόςάπόκτησιν μονοπωλιακού δι τήν διάδοσίν των καί εις τήν αγοράν τού εξωτερι
καιώματος παραγωγής ταινιών επί μίαν—παρακα· κού, μέ αξιώσεις καί απαιτήσεις. Τοιουτοτρόπως καί
λούμεν—ολόκληρον δεκαετίαν. Καί τό δτι τό 'Υ ή καλλιτεχνία μας θά έξυπηρετήται, ή οποία δεινοπουργείου θά κωφεύση, ώς συνήθως, δέν άμφιβάλ- παθεΐ νύν καί εξυβρίζεται καί ό τουρισμός θά το
λομεν ποσώς, άπορούμεν δμως, τή άληθείφ, διά τό νώνεται.
ΕΙς τήν Τουρκίαν, πληροφορούμεθα, μέλλει νά
θράσος τών ατόμων τούτων, νά επιδιώξουν νά επι
τύχουν τούτέστι τοιούτο τι, αν καί στερούνται μέσων, ίδρυθή, κυβερνητική αρωγή, μεγάλη κινηματογρακεφαλαίων καί ειδικοτήτων. Θά ήτο, δέν άντιλέγο- κή εταιρία, ή οποία θά έχη ώς αποκλειστικόν σκοπόν
μεν, το μέτρον τούτο σωτήριον καί θά μάς άπήλ- καί πρόγραμμα τήν εντατικήν παραγωγήν έθνικών
λασσε τού αύτεπαγγελματισμού καί τής προχειρότη ταινιών εις τήν τουρκικήν γλώσσαν. Ο'ι σκηνοθέται,
τας, εάν οι αίτούντες συνεκέντρωναν πείραν, γνώ όπερατέρ κλπ. θά κληθώσιν έξ Ευρώπης, έως ού
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δημιουργηθώσιν έντόπιοι τοιοϋτοι. Ό Τόπος τής
Σταμπούλ μάλιστα ύπεδέχθη ένθουσιωδώς τήν εϊδησιν, έπιλέγων, δτι παρά τήν φρικτήν οικονομικήν
κρίσιν έν τούτοις ή σταδιοδρομία μιάς τοιαΰτης έ
ταιρίας έπεβάλλετο.
Διατί λοιπόν, ημείς έδώ ύπνώττομεν τόν νήδυμον; Διατί μάς κατατρύχει τό «γύρισμα» φιλμοπερεττών, αί δποϊαι συντελούν πρός γελοιοποίησιν
καί έξουθένωσιν; Διατί ζητούμεν νά μάς παράσχη
προνόμια καί άτελείας τό κράτος καθ’ ήν στιγμήν
στερούμεθα καί αυτής ταύτης τής στοιχειώδους εύ
συνειδησίας; Καί έπειτα παραπονούνται μερικοί δτι
ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» είναι ύπεράγαν ά
τεγκτος καί αυστηρός. Άλλα, ερατεινοί φίλοι, τόν
έξαναγκάζει ή τροπή καί ή φορά τών πραγμάτων...

ΑΙ ΕΡδΤΙΚΑΙ ΣΚΗΝΑΙ
ΤΗΣ

ΟΜΙΛΟΥΣΗΣ

ΤΑΙΝΙΑΣ

"Ενα γαλλικόν περιοδικόν άπηύθυνεν είς τούς διαφό
ρους κινηματογραφικούς αστέρας τό έξης ερώτημα: «Διατί
γελούν οί θεαταί είς τάς έρωτικάς σκηνάς μιάς όμιλοΰσης
ταινίας;» At απαντήσεις φθάνουν άθρόαι καί αρκετά ένδιαφέρουσαι. Ή γνωστή πρωταγωνίστρια Ντόλλυ Ντάβις
δίδει τήν ακόλουθον άπάντησιν: «Πράγματι άφ’ ής ένεφανίσθη ή ομιλούσα ταινία, παρετηρήθη δτι δλαι ανεξαιρέ
τως αί έρωτικαί σκηναί, κατά τάς οποίας οί ηθοποιοί ο
μιλούν, προκαλοΰν τον γέλωτα τών θεατών. Γιατί; Φαίνε
ται δτι μία πραγματική έρωτική σκηνή δέν χρειάζεται λό
για. Εΐνε μολαταύτα δύσκολον νά παραλειφθοΰν at σκη
ναί αύταΐ ή νά προβληθούν βωβαί. Τί πρέπει λοιπόν νά
γίνη δια νά διορθωθή τό κακόν; Κατά τήν γνώμην μου
πρέπει πρό παντός νά έξαλειφθούν τά τετριμμένα λόγια:
«Σ' αγαπώ, σέ λατρεύω», τά όποια τό κοινόν τά υποδέ
χεται πάντα σχεδόν μέ αποδοκιμασίας ή μέ γέλια, καί ν’
άντικατασταθοΰν μ” ένα σύντομον καλογραμμένον διάλο
γον, πού νά έκφράζη δ,τι καί ή φράσις «Σ’ άγαπώ». "Η
μάλλον είς τάς δυνατάς καί παθητικωτέρας σκηνάς, νά
ομιλούν δσον τό δυνατόν όλιγώτερον οί ήθοποιοί, τά ολί
γα λόγια πού θά ποΰν νά τά προφέρουν μέ τέχνην, πού
νά έκδηλώνεται ή ψυχική κατάστασις τών ηρώων. Παρά
δειγμα ή έρωτική σκηνή τής Μαρί Μπέλλ καί ϊ τοΰ Ζάν
Μυρά είς τό φιλμ «Ή νύχτα είνε δική μας». Κανείς των
δέν λέγει «σ’ αγαπώ». Προφέρουν μόνον απλά λόγια,
πού έρχονται αυθόρμητα είς τά χείλη καί πού ταιριάζουν
μέ τον χαρακτήρα τών ηρώων. Ελπίζω, ή έρευνα αύτή
τοΰ περιοδικού νά δώση αφορμήν είς τούς συγγραφείς νά
σκεφθοΰν νά εύρουν μίαν λύσιν ώστε αί δυσάρεστοι εκδη
λώσεις τού κοινού, έξαιρετικώς δυσάρεστοι δι’ ημάς τούς
ηθοποιούς, πού προκαλοΰνται άπό τάς σκηνάς αΰτάς, νά
παύσου».
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καί συμπαθές, άλλά συγχρόνως τό βλέμμα του να είναι
ζωηρόν καθιός καί οί μορφασμοί. Πώς εϊμπορεΐ νά νοηθή ότι ένας καί μόνος άνθρωπος δια μονού τοίζ λογου
(έστω καί άν ή έπιρροή του έπί τών ανθρώπων ητο με
Υπήρξε μιά εποχή πού ή Ρώμη τών Καισάρων έφθα- γάλη) κατώρθωσε νά έκδιώξη ένα πλήθος έμπορων άπό
σε στόν κολοφώνα τής δόξης καί τού πολιτισμού. Έν τού-1 τήν έκκλησία, άν τό πρόσωπό του δέν είχε κάποια
τοις ή εποχή αύτή δέν έσεβάσθηκε καθόλου τά όρια τής έκφρασι, κάποια ζωηρότητα οί οφθαλμοί του πού να δεί
επιθυμίας καί τής ηδονής. Μία εποχή πού δέν τήν είχε χνουν όλη του τήν οργή; Στό φιλμ Ι.Ν.Β.Ι. τό χαρακτη
ύπερβή καμμιά άλλη καί πού είχε κατακτήση δλες τις ριστικό αύτό μέρος έκλείπει τελείως. Ό Γκρέγκορ Χμαρα
τέχνες, διεφθείρετο όλονέν μέ μιά άγρια δρεξι πρός τήν μάς δείχνει μιά κεφαλή Χριστού στήν όποια δέν φαίνε
άσέλγεια καί τή φιλοχρηματία. Συκοφαντούσαν, έκλεβαν, ται καμιά ζωή. Είναι έξ άλλου ένα ελάττωμα πού δυστυ
έσκότωναν, μέ μιά έξαγρίωσι πού είχε καταντήση άρρώ- χώς άκολουθοΰν πολλοί ήθοποιοί έπιφορτισμένοι να υποστεια, πού τά πειό έξευτελισμένα ένστικτα γεννιόντουσαν δυθοΰν τό Χριστό.
’Αλλά δέν είναι μόνο αύτό. Καί οί σκηνοθέται τών
μέρα μέ τήν ημέρα καί ή άκολασία κυριαρχούσε.
Διά μέσου όλων αυτών τών άκολασιών ένας άνθρωπος, ταινιών τοΰ είδους αύτοΰ παρασύρονται και μάς παρουσι
άζουν
όλα τά πρόσωπα μέ μιά βραδύτητα εκνευριστικη,
πού μερικοί λέγανε πιός είναι ό Υιός τού Θεού, άνεφάνει
γιά νά διδάξη σ’ εκείνο τό διεφθαρμένο κόσμο τήν καλω- θέλοντες μ’ αύτό νά μάς δείξουν κάποια θρησκευτικότητα
σύνη, τή συγγνώμη καί τήν έλεημοσύνη. Τότε οΐ ταπεινοί ίσως, κάποια γαλήνη χαρακτηριστική πάντα γιά τά φίλμ
καί οί φτωχοί,οί καταδυναστεμένοι καί όλοι εκείνοι στους αύτά. Στήν έν λόγφ μάλιστα ταινία αύτό συμβαίνει καθ’
όποιους έβάρυνε ό ζυγός τών κατακτητών τής Ίουδαίας, ολοκληρίαν. ‘Ορισμένοι όμως σκηνοθέται γνωρίσαντες έκ
έστρεφαν πρός Αύτόν γεμάτοι άπό ελπίδα. Μπορούσε νά τών προτέρων όλα αύτά τά σημαντικά σημεία τών Θρη
έξουδετερώση τήν ισχύ τών Ρωμαίων, γιατί τό πλήθος σκευτικών ταινιών στά όποια οί προγενέστεροι των διετοϋδινε τή δύναμι. Έν τούτοις ’Εκείνος άρνήθηκε καί πραξαν άσυγχώρητα σφάλματα, έκ παραλλήλου δέ καί τήν
προτίμησε νά πεθάνη απάνω στό σταυρό έτσι γιά ν’ άπο- έντύπωσιν ποΰ έπροξένήσαν αύτά, άπέφυγαν νά μάς πα
ρουσιάσουν τόν ’Ιησού. ‘Έτσι ό Φρέδ Νιμπλο πρώτος auy
λυτρώση τούς άνθρώπους.
δέν μάς πορουσίασε τόν Χριστό στό μεγαλούργημα
’Αλλά ποτέ ή άνθρωπότης δέν έξέχασε τήν ύπέρτατη τός
του «Μπέν Χούρ». Έσκέφθη ότι, παρουσιαζων τό Χρι
θυσία τού Γολγοθά. Οί πρώτοι καλλιτεχνικοί τραυλισμοί στό σέ ένα τέτοιο έργο πού ή δράσις, ανήκει σέ άλλο πρό
τών Βαρβάρων τής Δύσεως ήτανε δλοι δείγματα ευγνωμο σωπό, δέν δημιουργεί γι’ αύτόν παρά ένα^ δεύτερο πρό
σύνης πρός τόν Υιόν τοΰ Θεού. Τά πρώτα μνημεία είναι σωπο. ’Αφίνοντάς τον δμως νά μαντευση ο θεατής, τοΰ
οί εκκλησίες. Τά πρώτα χειρόγραφα: τά βιβλία τών προ δίνει μιά έπιρροή έπικρατέστερη, τόν άνυψώνει.
σευχών καί τών δεήσεων. Οί πρώτες εικόνες ζωγραφικής:
Παρ’ όλα αύτά ή ταινία τοΰ Σέσιλ ντέ Μιλλ, «Ό Βα
αναπαραστάσεις τής Θείας Ζωής Ή πρώτη μουσική: οί σιλεύς τών Βασιλέων», θέτει ένα σταθμό στήν ‘Ιστορία
δοξολογίες καί οί ψαλμοί. Τό πρώτο θεατρικό τεμάχιο: ένα τοΰ Θρησκευτικού φίλμ. Ό Χριστός τοϋ Ντέ Μιλλ εχει
μυστήριο.
ήθικώς καί φυσικώς ένα χαρακτήραάρκετά πρωτότυπο,μο
Ή έβδομη τέχνη,δέν μπορούσε, δέν έπρεπε νά φύγη λονότι διαβλέπει κανείς στήν αύστηρή έκείνη έμφάνησί
άπ’ τόν κανόνα, άπ’ τήν πορεία αύτή πού αιώνες τώρα εί του κάποια πνοή ’Αμερικανικού προτεσταντισμού.
χανε χαράξει οί προκάτοχοί της. Πρώτος δ οίκος τών ’Α
Δέν είναι δμως αύτά μόνον τά θρησκευτικά φίλμ. ‘Α
δελφών Πατέ έγνώρισε μιά μεγάλη έπιτυχία έκδίδων τόν πειρία πολλών άλλων, καί έκτος αύτών, πολλά απο τα
Βίον τοΰ ’Ιησού Χριστού. ’Αλλά τό έτος 1914, μιά ’Ιτα όποια περνά ή ζωή τοΰ Θεανθρώπου. Τό «Κβό Βαντις»
λική έταιρεία, ή «Τσίνες» κατήγαγε πραγματικό θρίαμβο τό υπέροχο έργο τοΰ Σιέγκεβιτς, έχει κινηματογραφηθή
τοΰ Θρησκευτικού Φίλμ, μέ τήν ταινία «Χριστός», καί δέν δυό φορές. Τή μιά τό 1913 μέ τόν ’Αμλετο Νοβέλλι. Την
υπάρχει μιά αίθουσα τοΰ κινηματογράφου, άναμφιβόλως, άλλη τό 1925 άπό τόν Γκαμπριελίνο Ντ’ ’Ανούντζιο-—
πού νά μήν έχει περάσει αύτή ή κινηματογραφηθεϊσα έξι- τόν υίό τοΰ ’Ιταλού ποιητοΰ—μέ τόν Γιάννιγκς ώς Νέ
στόρησις τής Ζωής τοΰ Ίησοΰ.
ρωνα. «Αί δέκα έντολαί» τοΰ ντέ Μίλλ, «‘Ο θάνατος τής
Εΐνε έξ άλλου ένα πολύ ενδιαφέρον έργον, άπό πά Βαβυλώνος» ένα μέρος άπό τό περίφημο βιβλίο τοϋ
σης άπόψεως, διότι τήν προπολεμική αύτή έποχή, δέν υ Γκρίφφιτ (συγγραφέως). «Ή άγωνία τής... ’Ιερουσαλήμ»
πήρξε καμμιά ταινία άξια μεγάλης προσοχής. Τό σενάριό στήν όποια ό Λιονέλ Σαλέμ δημιουργεί τήν πειό αληθινή
της οφείλεται στόν Σαλβατόρι καί ή πραγματοποίησίς της φυσιογνωμία τοΰ Χριστού ποΰ είδαμε ποτέ στόν κινημα
σέ δυό πολύ καλούς σκηνοθέτας, οί όποιοι καί σήμερα ά τογράφο. Άλλ’ ή παραγωγή τών θρησκευτικών ταινιών
κόμη «γυρίζουν», τόν Ντέ Λιγκουόρο καί τόν ’Ανταμόρο. δέν τελειιόνει έδώ καί ούτε θά τελειώσει. "Ας περιμένωΌ Άλμπέρτο Πασκάλι ύπεδύθη τόν Χριστόν, καί ή Λαί- με άκόμη νεώτερες, γιατί κι’ αύτές συντελούν στήν πνευ
δα Γκύς τήν Μαρίαν. Τόν Πόντιον ύπεδύθη ό ’Αμλέτος ματική μας άνάπτυξι καί είναι άπ’ τά ωραιότερα ήθικά
Νοβέλλι, δ όποιος έμελλε κατόπιν νά γίνη ένας έκ τών διδάγματα πού θά μπορούσε ποτέ νά μάς προσφέρει μιά
μεγαλειτέρων ηθοποιών τοΰ ’Ιταλικού κινηματογράφου, τέχνη. Έξ άλλου ή γέννησις τού Χριστιανισμού—μιά με
καί ό όποιος πρό έτών άπέθανε. Δύο άλλες άπόπειρες, ή γάλη θρησκευτική έπανάστασις είναι μιά ιστορία υπέ
μία γερμανική άπό τό Ρομπέρ-Γουΐεν, ή άλλη άμερικανι- ροχη, στούς κόλπους τής όποιας περικλείεται τό Δράμα
κή άπό τόν Σέσιλ ντέ Μίλλ. Στή γερμανική τό Χριστό ύ- τών Παθών τού Χριστού πού είναι άπέραντο γιά τή φι
πεδύετο ό Γκρέγκορ Χμάρα, τή Μαρία ή "Εννυ Πόρτεν, τή λεύσπλαχνη άνθρωπότητα.
Γιάννης Μπιζάνος
Μαγδαληνή ή "Αστα Νίλσεν, καί τόν Πόντιο Πιλάτο ό
Βέρνερ Κράους. Έν τούτοις ή ταινία αύιή, ή οποία προ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ό «Κινηματογραφικός Άεβλήθη στό ’Εξωτερικό μέ τόν τίτλο I. Ν. Β. I., δέν εί- στήρ’ πωλείται εις το περίπτερον τής Πλατείας
τανε παρά μιά άποτυχία, αν έξαιρέσωμε μόνο τό τεχνικό
Συντάγματος
έναντι Ζαχαροπλείου Ζαβορίτη, ειςτό
μέρος, στό όποιον οί Γερμανοί ξέρουν νά δείχνουν τό τα
λέντο τους. Έν πρώτοις ένα ζήτημα, τό όποιον υπεκφεύ■:έπΙτήςόδοϋ Σταδίου και Κολοκοτρώνη καί πρό
γει πάντοτε τής προσοχής τοΰ σκηνοθέτου καί τοΰ... ηή τοϋ Καταστήματος Νησιώτη περίπτερον, είς τό έθοποιού εΐνε καί αύτό. Μάς παρουσιάζουν πάντοτε ένα
_τό !ί πϊ τών— οδών Πανεπιστημίου
και ·» Πεσμαζόγλου
καί
,
Ζ
\ ir
· ~
Χριστόν, Ισχνό, έναν άνθρωπον άδύνατο τοΰ O7TOLOV
όποιου ΤΟ
πρόσωπο δέν δείχνει... καμμιά ζωηρότητα καί οί
< όφθαλ,
(: προτού Αρσάκειου περίπτερον, εις το ΚαπνοπωΛεινη στό χα- _ον____
τοΰ___
Καφενείου
<'Η Επτάνησος» οδος Εμμ.
μοί του εΐνε άσθενικοί. ‘Οποία πραγματική πλάνη
, ..
ρακτηριστικώτερο σημείο I
I Μπενάκη 16, εις τό Καπνοπωλείου τοΰ Καφενείου
Α ΙΑν“«έΛω:ς τό Χ,ρι<Κό’. διϊω; τούλ“/ισΙον ,διαβάζωμε
Κέντρον» οδός Άγ. Κωνσταντίνου 10 και είς
από τα βιβλία, πρεπει να τον φανταζόμαστε σαν εναν αν- λ
L
,.
θρωπο, τοΰ όποιου ναι μέν τό πρόσωπο νά είναι γλυκύ τα γραφεία μας οοος Φειοιου 11.
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Β. I. ΜΑΛΤΑΣ
AIE0NES ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ
ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
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Τό μόνον έν Έλλάδι είδικευμένον πρακτο
ρείου διά τήν μεταφοράν κινηματογραφικών
ταινιών
’Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος
τών παγκοσμίου φήμης Οίκων Μεταφορών
Cie de Transport Robert Michaux S. A.
Παρισίων

The Northern Transport Agency Λονδίνου
Raymond C°stes Μασσαλίας
Robert HaberHng'BeooXivov
M. Dulon et Co Βρυξελλών

Caricatori Riuniti Γενοΰης
To γραφεϊον μας αναλαμβάνει νά παρα
δίδχ] εντός βραχύτατου χρονικού διαστήματος
έν Άθήναις. ταινίας τάς οποίας δΰναται νά
παραλαμβάνη κατόπιν εντολής τών κ. κ. εισα
γωγέων παρ οίουδήποτε κέντρου τής Ευρώπης

Επίσης συνιστώμεν δλως ιδιαιτέρως εις τά
έν Άθήναις γραφεία δσον καί είς τούς έπαρ ■
χιακούς κινηματογράφους, τήν άνάθεσιν είς τό
γραφεϊον μας πάσης μεταφοράς ταινιών άπό
πόλεως είς πόλιν τής Ελλάδος.

Έκτος τών ειδικών μεταφορών κινηματο
γραφικών ταινιών, τό γραφεϊον μας αναλαμ
βάνει καί τήν διεκπεραίωσιν ύπο&έσεων τών
έν ταϊς Έπαρχίαις διευθυντών Κινηματογρά
φων μετά τών έν Άθήναις γραφείων.

Β. 1. ΜΑΛΤΑΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ πΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 22—ΑΘΗΝΑΣ
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ΗΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
ΚΟΝΤΗ ΣΟΥ ΞΕΧΝΩ ΤΟ ΠΑΝ
'Ομιλούσα αγγλιστί

Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον»

Πομπώδης τίτλος, κενόν περιεχόμενον. Δέν θά άπασχολούσαμεν καν τάς στήλας τοΰ «Κινηματογραφικού ’Α
στέρας» κριτικάροντες τό σαχλόν αύτό δημιούργημα, πράγ
μα όμως τό όποιον πράττομεν χάριν ενημερότητας.
Ούτε πρωτοτυπία είς τό σενάριο, ούτε καί έκτέλεσις
συμβιβαζομένη πρός τήν ζέσιν καί τό πάθος τοΰ ΐδικοΰ
μας μεσημβρινού λαού. Ψυχρότης, συμβατικότης, άμερικανισμός.
Τοιούτου περιεχομένου ταινίας θά ήτο προτιμώτερον
νά άπεφευγετο ή προβολή πρό τοΰ κοινού μας, θεω
ρούμενοι κατάλληλοι μόνον διά τό κοινόν τοϋ Σίτυ καί τοΰ
Μπροντγουαίη.

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ
'Ομιλούσα άγγλιστί.

Προεβλήθη είς τό Ίντεάλ

έξελιχθή είς μίαν άπό τάς καλλιτέρας καλλιτέχνιδας τοϋ
παγκοσμίου κινηματογράφου. Τό παίξιμό της κερδίζει δι
αρκώς εις βεβαιότητα καί αποχρώσεις Εις τό «’Ανυπό
μονες καρδιές» έπιτυγχάνει μίαν άπό τάς ώραιοτέρας της
δημιουργίας. Ή diction της (διά πρώτην φοράν τήν παρακολουθούμεν εις ομιλούσαν ταινίαν, δεδομένου ότι είς
τόν «Κατήφορον» ήτο ντουμπλαρτσμένη) πολύ, πολύ καλά.
Συμπαθής πάρνταιρ της ό Εόμπερ Μονγκόμερυ. Μετά τούς
ανωτέρω αξίζει νά έπαινεθή ή Ντόροθυ Σεμπάστιαν, ή
οποία σκιτσάρει χαριτωμένα ένα άπό τά τρία κορίτσια.
Ή Άνίτα Πέϊντζ άδικεΐται άπό τόν ρόλον της.
Τό συμπέρασμα είναι ότι πρόκειται περί πολύ καλού
είς τό είδος του φίλμ, τό όποιον ήρεσεν εξαιρετικά είς
όσους τό παρηκολούθησαν. ’Εμπορική έποτυχία έξησφαλισμένη διά κάθε είδους κοινόν.
Β. Παπαμιχάλης
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
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Μία συνηθισμένη ύπόθεσις έκτυλισσομένη είς μίαν
'Υπό τον ανωτέρω τίτλον έκυκλοφόρησε κατ' αΰτάς
κινεζικήν συνοικίαν τού Λονδίνου. Καταγώγια, καταπακταί, μυστήριον. Νά μέ λίγα λόγια αί κεντρικοί γραμμαί ογκώδης τομος 800 περίπου σελίδων σχ. 8ον άποσκοπών
ι
νά
πληριόση άναμφισβήτητον κενόν. Είναι άληθές ότι τά
τού σενάριο. Αρκετή δηλονότι άπιθανότης, συνυφασμένη 1
μέ άμερικανισμούς, ή όποια δέν Ικανοποιεί πλέον καλλιΰ μέχρι τού,δε κυκλοφορήσαντα παρόμοια βοηθήματα δέν έ‘ j! χουν νά έμφανίσουν ώς πρός τόν πλούτον καί τήν ένημετεχνικών άλλά μόνον τούς θιασώτας τών λαϊκών ταινιών.
Τό άξιοσημείωτον όμως γεγονός τής παραγωγής αύ- j, ρότητα τίποτε τό πραγματικώς άξιον λόγου. Τό αντίθετον
τής είναι ή έπανεμφάνισις τοΰ ΐάπωνος καλλιτέχνου Σέσ- I ακριβώς, συμβαίνει μέ τό προκείμενον. Μιά ματιά στήν ύσου Χαγιακάβα. Θά ενθυμούνται ίσως οί άναγνώσται I λη του αρκεί διά νά πεισθή ό καθείς. Σύντομοι βιογραμας τάς ,προγενεστέρας έπιτυχίας τοΰ έν λόγφ ήθοποιοΰ, ' φίαι τών διασημ,οτέρων εύρωπσίων προσωπικοτήτων τού
φίλμ.
διά τόν όποιον, μετά τήν άπομάκρυνσίν του έκ τής οθόνης ?
· Πληροφορίαι διά τάς ειδικότητας έκάστου ήθοποιοΰ
τόσα τά μυθιστορηματικά έγράφησαν, Ό Χαγιακάβα αύ- διά
ΐα τούς ρόλους είς τούς οποίους κυρίως έπιτυγχάνει, διά
τήν την φοράν υποδύεται παρά τό πλευρόν τής γνωστής τήν φωνήν, του, διά τάς γλώσσας τάς οποίας όμιλεϊ, διά
“Αννας Μαίη Βόγκ, ένα ένδιαφέροντα ρόλον ντετεκτίβ, τό κύριον έπάγγελμά|του, διά τά σπόρ πού γνωρίζει, διά
τόν όποιον όμως, άτυχώς, δέν κρατεί μέ όσην έπρεπεν τήν έθνικότητά του, διά τό άνάστημά του κλπ. Διευθύν----- --------------ιοϊ ενάπό
κογω
■ Τ5 ήθοσκ?1ν1 ο»ετών, τεχνικών καί ήθοποιών τού φίλμ 19
ευσυνειδησίαν.
’ΑνεμένομενUJIU
δηλαδή
τόνηνο·
έν λόγφ
ποιόν, μετά τήν μακράν άπουσίαν του, πρόοδον καί έξέ- ευγωπ,<τικων Κρατών. Ανδιαφεροντα αρθρα (εις γερμανι’·*— σημαντικήν,
---------- ν δεδομένου
{,πέσνετοότικ,ιν
αΥΥλικΦ’καιύ Υ'αλλικην) τών Pommer, Η. Corell,
λιξιν
ό ’ Χαγια*κάβα
;
®· Ooldwyn, Lamle Asquith, Jannigs, Lothar, Veidt,
τότε πολλά. Όμολογοΰμεν έν τούτοις, ότι ή ,· ί
έμφάνισίς του δέν στερείται συμπάθειας, τίποτεε όμως έπί ^r’tsclj· b Harvey, K. von Nagy, A. Sten κλπ. Πλήρη
. αλφαβητικά ευρετήρια καθιστούν εύχρηστότατον τό έργον.
πλέον.
’Ιδιαιτέρως επιμελημένη είναι ή έκδοσις τοΰ έργου έπί
Γενικώς πρόκειται περί φίλμ μέτριου, τοΰ όποιου ή I
χάρτου πολυτελείας μέ υπέρ 500 εικόνας καί πολυτελές
ένταΰθα προβολή ύπήρξεν άτυχής.
I χρυσοπάνινον δέσιμον. Σημειωτέου ότι τό Φίλμ Λεξικόν
j έκδίδεται από εταιρίαν πρός τούτο καί μόνον ύφισταμένην.
j(Filni Lexikon g. m. b. h. Oranienstr. 140 Berlin S42).
ΑΝΥΠΟΜΟΝΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ
I
Γάς διά τήν ‘Ελλάδα πληροφορίας έχει παράσχει ό
‘Ομιλούσα ’Αγγλιστί Προεβλήθη είς τό -’Αττικόν:
| «Κινηματογραφικός Άστήρ», πρός τούτο έρωτηθείς καί
παρακληθείς
ώς είδικώτερος νά γνωρίζη.
Ό Χάρρυ Μπωμόν έξακολουθεϊ μέ έπιτυχίαν τό είδος
Τό εργον παρουσιάζεται άτελές κατά τούτο μόνον, δι
πού ήρχισε μέ τις «Μοντέρνες Παρθένες».
I
ότι
δεν
εκυκλοφόρησεν
ό διά τό αμερικανικόν φιλμ τό·
Είς τό «’Ανυπόμονες καρδιές», καταπιάνεται μέ τήν
'
αλλά λαμβανομένου ύπ’ δψει τοΰ ιδιαιτέρου ένδιαφέπεριγραφήν τής ζωής τών έργαζομένων κοριτσιών. Θέμα
όποιον^ παρουσιάζει δι’ ημάς τό εύρωπαϊκόν
κατ’ έξοχήν δύσκολον, τό όποιον πραγματεύεται άάοκετά’ ®?ντο?ζ
έπιτυχώς. ’Ιδιαίτατα άσχολεϊται μέ τήν άνάπτυξινν τών φιλί1’ θ τοιαύτη έλλειψις δέν είνε τόσον αισθητή.
α’τά'
χαρακτήρων τριών κοριτσιών, πού τό κάθ’ ένα άπ’' „„
_ » Φυσικά σ’ ενα τέτοιο λεξικό δέν μπορεί νά βρή κανείς
ακραν αντικειμενικότητα καί ήδιαφήμησις είναι πολλάκις
εχει τάς ίδικάς του άρχάς καί άντιλήψεις γιά τήν ζωή.
ί καταφανής, αύτό όμως δέν μειώνει διόλου τήν αξία του,
ΟΙ χαρακτήρες του είναι άληθινοί, δλοζώντανοι.
ή' αποστολή
πολλάς
καί
Τό σενάριο έχει βέβαια τά σφάλματά του (τήν βραδύ- γιατί
»
■
« · του είνε
, νά ·μάς
,- παράσχη
- ,
■—> ,—
τητα πού παρατηρεϊται είς τήν άρχήν, τούς μακοεϊς δια- “π,αξαιιθ5ου5 εκαστοτε πληροφορίας, που το κατορθώνει
νά uoomtoan
μορφώση^τάς
λόγους καί ώρισμένας υποχωρήσεις απέναντι τού' κοινού *καί
“1 °όχι
ϊ1 να
trt- κρίσεις μας ή τάς αντιλήψεις μας
ώς π. χ. τήν μεγαλοπρεπή έπίδειξιν τών διαφόρων μαννε- δια τόν ένα ή τόν άλλον. “Αλλως τε τό παρόν λεξικόν
καί τό σύνηθες αύτό μειονέκτημα κατορθώνει άρκετά νά
κέν) γενικώς όμως είναι πολύ ένδιαφέρον. Μάς εισάγει άποφύγη.
είς τά κυριώτερα κοινωνικά στρώματα τής ’Αμερικής (τής
αριστοκρατίας καί τών έργαζομένων κοριτσιών) καί μάς
δεικνύει τα διάφορα ήθη καί έθιμα πού επικρατούν έκεΐ. I
Ή σκηνοθεσία τοΰ Χάρρυ Μπωμόν πρώτης τάξεως.1
ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ό «Κινημ. Άστήρ» πωΝτεκορ μοντέρνα, πλουσιώτατα καί έπί πλέον άρκετά κα- λεϊται εί<- rn ΚΊ«nunmilinrAn,, R υν »
ΓΓ„„'
λαίσθητα,. Τεχνική Ικανοποιητική. Μόνον ή φωτογραφία
Ρ Τ Δ? D «ι Χ ΐΠυστερεί εις ώρισμένα σημειακοί τό ντεκουπάζ εις τήν πτενον του KlAUjU, εις ΤΟ Πιβλίοπωλείον του κ.

άρχήν. ,

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

Γ. ΤΟΛΜΙΔΗ καί είς -;ό Βιβλιοπωλείου Ο ΦΟΙ-

Ή ύπόκρισις τελεία. Ή Τζόαν Κράουφορτ τείνει νά ΒΟΣ, I. Παππά οδός Ταχυδρομείου.

0 ΘΡΙΑΜΒ0ΜΈ2 ΜΑΤΑ ΧΑΡΙ

CINE RADIO I
ΟΜΙΑΟΥΝΤΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ MHXANHMATA
ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ

|

ΑΘΗΝΑΙ

Τό τελευταίο φίλμ τής Γκρέτα Γκάρμπο «Μάνα Χάρι»
ς τό όποιον έχει ώς πάρτναιρ τούς Ραμόν Νοβάρρο καί
>ν Λάίονελ Μπάρυμορ, προβάλλεται μέ καταπληκτικήν
τιτυχίαν στήν ’Αμερική. Τόσον οί κριτικοί όσον καί τό
οινόν, τό ύπεδέχθησαν μέ έξαιρετικόν ένθουσιασμόν, ό31 δέ συμφωνούν είς τό ότι ή Γκρέτα παραμένει πάντο5 ή μεγαλειτέρα ήθοποιός τού κινηματογράφου, τήν όοίαν δέν μπορούν νά έπισκιάσουν αί απειράριθμοι σωσιαι
ί]ς. Καί ένα χαρακτηριστικόν έπεισόδιον. Κατά τήν πρειέρα τού «Μάτα Χάρι? στό Χόλλυγουντ ή μετριοφρων
αί ντροπαλή Γκρέτα Γκάρμπο έλαμπε διά τής...απουσίας
ης, ίνφ είς τά δύο καλλίτερα θεωρεία διεκρίνοντο ή
[άρλεν Ντήτριχ καί ή Ταλούλαχ Μπάνκχεντ αί καλλιέχνιδες πού περισσότερόν καί καλλίτερον αντιγράφουν
ήν Γκρέτα. Τό κοινόν ελλείψει τού πρωτοτύπου τάς ύεδέχθη μέ ζητωκραυγάς καί χειροκροτήματα.

ΣΤΟΑ ΦΕΞΗ άρ. 68—(Πρώτος όροφος) =

01 ΤΙΤΑΝΕΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

|

ΜΟΥΒΙΤΟΝ - ΒΙΤΑΦΟΝ

NON ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ
ΒΙΤΑΦΟΝ ΔΙΠΛΑ τών οποίων ή αλλαγή |
τών δίσκων γίνεται αυτομάτως ||

ZVNEXHZ ΕΠΙΒΛΕΨΙΣ

ΝΓΛΪΙΙ SniSlHWlH ΗΓΓΤΗΜΪΚ3

|

Αΐ εγκαταστάσεις ΜΟΥΒΙΓΟΝ λειτουργούν
ανευ μπαταριών καί άπ’ ευθείας απο το ρεύμα =

’Ανώτερα πάσης περιγραφής είναι αί κριτικαί τών
αλλικών έφημερίδων διά τήν αεροπορικήν ταινίαν «Τιτάες τοΰ άέρος»' Παραθέτομεν χάριν περιέργειας ένα άπόπασμα τής κριτικής τής έψημερίδος «Ζουρνάλ».
«Είναι τρομερά δύσκολον νά περιγράψη κανείς μέ, λέεις, τό μεγαλειώδες θέαμα πού μάς παρουσιάζει ή έξαιετική αυτή αεροπορική ταινία. Μόνον ένας αεροπορος
;επειραμένος θά ήδύνατο νά περιγράψη λεπτομερώς τά
,εγαλειώδη καί έπικίνδυνα αεροπορικά γυμνάσια τά ό:οία εκτυλίσσονται πρό τών οφθαλμών μας, μέ τοιαυτην
.ληθοφάνειαν, ώστε νά αποκλείεται κάθε ιδέα περί «τρυ,άζ». Επίσης καί ή ναυμαχία μεταξύ δύο θωρηκτών εΐαι κάτι τ· τρομακτικόν. ΟΙ πρωταγωνισταί Ούάλλας
άπήρυ, Γκλάρκ Γκάμπλ καί Ντόροθυ Τζορεταν είναι εαιρετικοί».
Πρόκειται ασφαλώς περί τής καλλιτέρας αεροπορικής
αινίας πού έπραγματοποιήθη μέχρι σήμερον.

in "mw

bis-ϊο aun

Ή υπερπαραγωγή τής «Μέτρο Γκόλντουϊν Μαγιερ»
Ότέλ» άφ’ οΰ έκράτησε τό πρόγραμμα πολλών
Διά τήν καλήν άπόδοσιν τών ουτω λειτουρ- || ι ιΓκράντ
ίβδομάδων είς τό «Νάσιοναλ Θήατρ» τής Νέας, Ύόρκης
γούντων μηχανημάτων ΜΟΥΒΙΓΟΝ ζητήσατε ξ τροβάλλεται τώρα μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν είς τό Σι-

πληροφορίας άπό τούς Κινηματογράφους
ΕΛΛΑΣ’ΑθηνώνκαίΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ Πύργου ।

ΔΗΛΩΣΙΣ
ΔΙΑΡΚΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Ή έν Ά'&ήναις έδρεύουσα ’Ανώνυμος έλληνικη κινηματογραφι,χή έταιρία «Μέτρο-Γκόλντουϊν Μάϋερ
ΦΙλμς
Έλλάς}> δηλοΐ δτι έ'χει άγοράσβι τό γνωστόν εργον
ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
τής Βίκυ Μπάουμ υπό τόν τίτλον «£τ© Γκραντ
τέλ» δημοσιευ&έν καί έν έπιφυλλίδι εν τή εφημεριδι
«.ΙΙρωΐα» και δτι &έλει έκμισΌ'ώσει πρός προβολήν την
παρασκευασ&εϊσαν υπό τόν τίτλον τούτον κινηματογρα
φικήν ταινίαν μέ πρωταγωνιστάς : Γκάρμπο, Τζόαν
Κράουφορδ, Τζών Μπάρρυμορ. Ουαλλας Μπηρυ, ΛιοΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:’ Αναλαμβάνονται κινηματογρα- Ξ| νέλ Μπάρυμορ. Λούϊς Στόν. δι * ό και εφιστά την προ
τών ν. κ. έκμεταλλευτών κινηματοθεάτρων έπι
φήσεις βωβών καί δμιλουσών ταινιών κινη ξ σοχήν
τούτου, δηλούσα δτι πάσα χρησιμοποίησις τοϋ άνω τί
τλου ή παραπλήσιου εις αλλα έργα θέλει διωχθή συματογραφικώνεργων,επικαίρων γεγονότων,
εορτών, διαφημιστικών ταινιών έργοστα- ξ νωδά ταΐς διατάξεσι τών νόμων 146 και 3462.

ΜΕΓΑΑΜ ΕΥΚ0Α1ΑΙ ΠΛΗΡΠΜΗΣ

σίων, εμπορικών επιχειρήσεων κλπ.

|

=|

... ε'ν 'λΈμΕΣΣΩ τής Κύπρου ό «Κινηματο
γραφικός .Αστήρ» πωλείται είς τό Πρακτορείου
τών Ελληνικών ’Εφημερίδων τού κ. Στυλ. Συμεωνίδη, οδός Σπυρ. Άραούζου 14".
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Η ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Τά νέα φιλμ. «Το τραγοΰδι της καρδιάς μον» και «Υιός πλοναίτον». U προβολή τον πρώ
τον ατό Παρίσι Η Κολέτ Νταρφεΐγ είς Αίγυπτον
Άπό τά διάφορα κράτη ποΰ περιλαμβάνονται εις τήν ναται „ τις
να κρίνη,
άλλά
είναι
ένδιαφέρον
’Ανατολικήν λεκάνην τής Μεσογείου, εκεί δπου παρατη δπως ένα ρομάν — φεϊγετόν καλοκαμωμένο. Αί περιπέρείται τελευταίως ή μεγαλειτέρα κινηματογραφική κίνη- τειαι Εκτυλίσσονται κατά σειράν είς τά περίφημα φυσικά
σις είναι ώρισμένως ή Αίγυπτος. Πολλοί λόγρι συντελούν ντεκόρ τής Αίγύπτου, ή είς τά «Εσωτερικά» ποΰ άνοικοδοείς τοΰco. Τά άφθονα υλικά μέσα, τά υπέροχα τοπεϊα, τό μήθησαν είς τά στούντιο τής δδοΰ ντέ Λά Βιλλέττ καί
κλίμα καί κάποια κινηματογραφική πείρα. Ή δική μας ποΰ δίδου-ν πολύ έπιτυχώς τήν έντύπωσιν τής πραγματι
εφετεινή παραγωγή υπήρξε κυριολεκτικός αποκαρδιωτική. κότητας.
Εύρισκόμεθα πολύ περισσότερον πίσω άπό τήν' εποχήν
Ό Άμίν Πασσά είναι ένας πλούσιος ιδιοκτήτης Εγκα
τής «Άστέρως». ’Από τήν Τουρκικήν πάλιν παραγωγήν τεστημένος είς τό Σοχάγκ δπου διαθέτει έπίσης ένα έργοείδαμε τά δύο καλλίτερα έφετεινά φίλμ. Τό «Ζητιάνο τής στάσιον κατεργασίας βάμβακος. Μίαν ημέραν είς τό ΚάϊΣταμπούλ» καί τούς «Λαθρέμπορους».
ρον συναντά μίαν Εύρωπαίαν χορεύτριαν τήν οποίαν Ερω
Τό πρώτο, παρά τό μελοδραματισμό του, περιελάμβανε τεύεται καί παίρνει μαξύ του είς Σοχάγκ. ’Εκεί έπίσης
ώρισμένα αξιόλογα σημεία, άλλά δέν μπορεί πάντως νά ζή μία οικογένεια πολύ συνδεδεμένη: ό Χασνύ, ιδιοκτήτης
ύποστή τή σύγκρισι μέ τά διάφορα Ευρωπαϊκά ή ’Αμερι μερικών ακινήτων, ή γυναίκα του Ναντρά καί ό άδελκανικά φίλμ. Όσο διά τό δεύτερο παρηγορούμεθα δτι, φός τη; Ίμπραϊμ, διευθυντής τών Εργοστασίων τοΰ Άμίν
μόνον εμείς δέν είμεθα δράσται έργων παρομοίων μέ τήν Πασσά
«'Ελληνικήν Ραψφδίαν».
Φυσικά ό Χουσνύ συναντφ είς τό έργοστάσιον τήν χο
Αιγυπτιακό φίλμ δέν προεβλήθη δυστυχώς κανένα μέ ρεύτριαν Μιρεΐγ. Τήν Ερωτεύεται μέ τήν σειράν του καί
χρι τοΰδε εις τήν πόλιν μας. Άλλά άπό μερικούς "Ελλη πρός χάριν της Εγκαταλείπει τήν Ναντρά. Ή τελευταία
νας ποΰέιυχε νά παρακολουθήσουν τήν προβολήν τοιού- έκμηστηρεύεται τον πόνον της είς τόν άδελφόν της Ίμτων εις τήν Αίγυπτον καί ιδίως τό περίφημο «Μελωδία πραΐμ καί κλαίουσα τοΰ τραγουδεϊ τό «Τραγοΰδι τής καρ
τής καρδιάς μου», δέν ήκουσα παρά μόνον κολακευτικούς διάς», ποΰ ζωγραφίζει τόσον καλά τόν πόνο τής ψυχής.
λόγους καί Επαίνους. Τό φίλμ αύτό είναι τό πρώτον όμι
Έν τφ μεταξύ ό Όμάρ, κάποιος τυχοδιώτης τοΰ χω
λοϋν άραβιστί έργον παραγωγής »Nahas Sphinx Films». ριού. έποφθαλμιφ τήν Ναντρά. Μίαν ημέραν ποΰ προ
’Εκείνο ποΰ, μέ κάνει νά πιστεύω είς τήν πραγματικήν σπαθεί νά τήν άγκαλιάση διά τής βίας ραπίζεται άπ’ αυ
επιτυχίαν τοΰ^εν λόγιο φίλμ είναι ή προβολή του έν Πα- τήν καί Εκδικούμενος τής φανερώιει τόν δεσμόν τοΰ συ
ρισίοις, όπου έγεινεν ευμενέστατα δεκτόν άπό τούς κινη ζύγου της μέ τήν χορεύτριαν.
ματογραφικούς κύκλους καί τήν κριτικήν. Καί έπειδή υ
Ή Ναντρά πηγαίνει έκ νέου νά παραπονεθή είς τόν
πάρχει πιθανότης νά τό ίδωμεν τήν προσεχή σαιζόν καί άδελφόν της, ό όποιος τρέχει άμέσως είς τήν οικίαν τή;
είς τήν πόλιν μας δέν άντέχω είς τόν πειρασμόν νά παρα Μιρείγ διά νά τήν πείση νά έγκαταλείψη τόν Χουσνύ.Άλθέσω έπί λέξει τήν κριτι
κήν τοΰ σοβαρού καί τε
λείως άμερολήπτου γαλλι
κού περιοδικού *Hebdo*
No 15 ημερομηνίας 9 Α
πριλίου 1932.
«Τό τραγούδι τής καρ
διάς» (φίλμ Αιγυπτιακόν)
Γενική Διεύθυνσις καί
σκηνοθεσία τοΰ Μάριο
Βόλπε, ’Ηθοποιοί: Γεώρ
γιος Άμπιάντ, Άμπντέλ
Ραχμάν Ρουσντί, Μοχαμέτ Άμπνταλλάχ, Άλή
Άχμέντ, Ζαχαρίας Άχμέντ, Μουρσί ^Άμπντέλ
Λατίφ, Δνίς Ναντρά,Νάντια, Λιάν Νταρβίλ, Νταίζυ Παλμά, Φατμά Χουσσεΐν, Σεϊνάμπ.
Ή Αιγυπτιακή παρα
γωγή δένμάς έδειξε μέχρι
τοΰδε έργα πολύ ενδιαφέ
ροντα.Τό «Τραγοΰδι τής
καρδιάς» ποΰ μάς προε
βλήθη εις τήν αίθουσαν
τοΰ G. F. F. Α.τής όδοΰ
Καρντοΰτσι, έχει τήν φι
λοδοξίαν — πολύ δικαιολογημένην— νά είναι ένα
μεγάλο φίλμ.
Τό σενάριο είναι άΌ σκηνοθέτης κ. Μάριος Βόλπε (είς τό μέσον) και οΐ πρωταγωνισται τής πρώτης
ναμφισβητήτως
ολίγον
δπιλοΰσης άραβιστί ταινίας εΤό τραγοΰδι τής καρδιάς μου» παραγωγής
συγκεχυμένον, δπως δύ
Nahas Sphini.v Film
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Πλήν δμως τοϋ άνωτέρω φίλμ διά τό όποιον Εγώ δέν
λά αύτή ή ξαφνική έπίσκεψις τοΰ Ίμπραϊμ γνωστοποι
είται είς τόν έραστήν τής Μιρέϊγ. Άπατηθείς άπό τά έχω νά προσθέσω τίποτε περισσότερον, άξιόλογον έπίσης
φαινόμενα ό Χουσνύ οργίζεται καί δπως ό’Ομάρ τοΰ προ θεωρείται καί τό «Υιός πλουσίου» είς τό όποιον πρωτα
σφέρει δπλον ετοιμάζεται νά πυροβολήση κατά τοΰ Ίμ- γωνιστεί ή γνωστή γαλλίς βάμπ Κολέτ Νταρφεΐγ. Ή καλ
πραΐμ, τόν οποίον νομίζει άντίζηλόν της. Τήν τελευταίαν λιτέχνες αυτή είς τάς δηλώσεις της πρός διαφόρους δη
μοσιογράφους Εκφράζεται εύμενέστατα τόσον διά τό φίλμ
δμως στιγμήν μετανοεί.
Ταυτοχρόνως μία έκπυρσοκρόιησις άκούεται, ή όποια δσον καί διά τό καλλιτεχνικόν γούστο καί κριτήριον τών
Β. Παπαμιχάλης
τυφλώνει τόν Ίμπραϊμ. Τρομαγμένος ό Χουσνύ πετά τό Αιγυπτίων.
δπλον του καί αίματιόνεται προσπαθώντας νά διόση τάς
πρώτας φροντίδας είς τόν πληγωμένον- Κατόπιν φοβούμε
νος μήπως τόν κατηγορήσουν διά τό έγκλημα έπιστρέφει
είς τήν οικίαν του, δπου μανθάνει δτι ή γυναίκα του έΉ κακές γλώσσες λένε ότι...
γέννησε κόρην. ’Ενώ δ Χουσνύ είναι πανευτυχής πού έ—Ή Γκρέτα Γκάρμπο έρωτεύθηκε τόν Ραμόν Νοβάρρο.
ναγκαλίζεται τήν μικρήν του κόρην Λείλά, ή άστυνομία,
—Ή Κώνστανιζ Μπέννετ, ή πιό άκριβοπληρωνομένη
ή οποία εύρήκε τό δπλον του πλησίον τοΰ πληγωμένου,
έρχεται, τή είσηγήσει καί τοΰ Όμάρ, νά τόν συλλάβη. ήθοποιός τοΰ κινηματογράφου (30.000 δολλάρια τήν εβδο
Ή Ναντρά άπό τήν μεγάλην συγκίνησιν μόλις προλαμ μάδα), νυμφευθεϊσα τελευταίως τόν γνωστόν μας μαρκήβάνει νά έμπιστευθή τήν κόρην της είς τόν ευεργέτην σιον ντέ λά Φαλαίζ, διασκεδάζει τήν άνίαν της κατά τάς
της Άμίν Πασσά καί αποθνήσκει.Ό Χουσνύ, μισότρελλος άπουσίας τοΰ συζύγου της φλερτάρουσα μέ... οκτώ θύμα
άπό τήν θλίψιν καί τόν φόβον του, κατορθώνει νά δρα- τά της ταύτοχρόνως.
.
,
,
,
Ό Γκ ρυ Κοΰπερ παρηγορήθηκε διά τό τσάκωμά
πετεύση, ένφ καταδικάζεται έρήμην εις ισόβια κατανατου
μέ
τήν
Λοϋπε
Βελέζ,χάρις
είς
μίαν
Ιταλίδα
κόμησσαν,
γκαστικά έργα.
—Ή Ίνα Κλαίρ, ή τέως σύζυγος τοΰ Τζόιν Τζίλμπερ,
Δεκαέξη χρόνια έπέρασαν. Ή Δειλά ζή είς τό Λουξόρ
είς ένα κτήμα τοΰ Άμίν Πασσά μαζύ μέ τόν θειον της ή όποια εϋρίσκεται κατ’ αύτάς είς τό Παρίσι δέν παύει
εις κάθε εύκαιρίαν νά δμιλεϊ διά τόν γόητα σύζυγόν της.
Ίμπραϊμ, πάντα τυφλόν.
—Ή Ντολορές ντέλ Ρίο ήρνήθη νά λάβη μέρος είς
Μίαν ημέραν ό υιός τοΰ Πασσά Άχμέτ, σπουδάσας
χειροΰργος-δφθαλμολόγος εις τήν Εύρώπην άναγγελλει μίαν ταινίαν, είς τήν οποίαν θά είχε ώς συμπρωταγωνίτήν έπιστροφήν του. Ό πατέρας του πηγαίνει προς πρου- στριαν τήν Λοϋπε Βελέζ. ΟΙ διάφοροι καλοθεληταί λέ
πάντησίν του, συνοδευόμενος άπό τήν Λείλά. Μόλις αν- γουν δτι έφοβεϊτο μήπως τήν έπισκιάση ή γοητευτική
τίκρυσε τήν προστατευομένην τοΰ πατρός του δ, Άχμέτ, συμπατριώτις της.
—Ή Πόλα Νέγκρι δέν Εννοεί νά τό πάρη άπόφασιν ό
γοητεύεται άπό τά θέλγητρα τής νέας καί τήν έρωτεύε
τι έπέρασεν δ καιρός της. Διά νά κάμη θόρυβον γύρω ά
ται τρελλά.
Είς τό Λουξόρ δπου έπέστρεψαν, τό άμοιβαϊον πάθος πό τό όνομά της διαδίδει δτι νυμφεύεται έκ νέου μέ... Ε
δύο νέων αυξάνει καί ό Άμίν Πασσά, ό όποιο; τό επιδο να άνύπαρκτον πρόσωπον· ,
—Ό Τζών Τζίλμπερ, βαρέως φέρει τήν συμπάθειαν
κιμάζει, συγκατανεύει νά τούς άρραβωνιάση· ’Εκείνην
τήν ημέραν θεάται κάποιος γέρος νά περιτριγυρίζει , το πού δεικνύει τελευταίως ή Γκρέτα διά τόν Νοβάρρο.
—Ή Λίλ Ντάγκοβερ άπέτυχε παταγωδώς είς τήν Α
σπίτι. Είνε ό Χουσνύ, τόν όποιον ή μοίρα, ύστερα άπό
δεκαέξη χρόνια οδηγεί κοντά εις τήν κόρην του διά νά μερικήν. Τό γήρας ού γάρ έρχεται μόνον.
— Ή Λιλή Νταμιτά δέν ξαίρει τί νά κάμη διά νά άποτής ζηιήση βοήθειαν. Συγκινηθεΐσα, χωρίς νά ξέρη τόν
λόγον, ή Λείλά, όδηγεΐ τόν ζητιάνον εις τόν θείόν της φύγη τό πάχος πού άρχίζει νά καταστρέφη τάς γραμμής
Ίμπραϊμ, ό όποιος μόνον διά τής άφής άναγνωρίζει τόν τοΰ σώματός της, πού άποτελεϊ τό πλέον Ενδιαφέρον....
Χουσνύ. Τρομαγμένος τόν παρακαλεϊ νά κράτηση τό ίν- καλλιτεχνικόν της έφόδιον.
— *Η Κλάρα Μπόου πρόκειται νά έμφανισθή είς... ίπκόγνιτο διά νά μή γίνη έμπόδιον είς τήν ευτυχίαν τής κό
ρης του, πράγμα ποΰ ό Χουσνύ δέχεται μέ βαρειά καρ ποδρόμιον.
— Πολλά θρυλοΰνται διά τήν συζυγικήν εύτυχίαν τοΰ
διά.
Χάρις εις μίαν επιτυχή έγχείρισιν τοΰ Άχμέτ, ό Ίμ- ζεύγους Φαίρμπανκς—Κράουφορντ.
— Ή Μάρλεν Ντήτριχ δταν είδε τόν θρίαμβον τής
πραΐμ άνακτφ τό φώς του.’Εν τφ μεταξύ δ Όμάρ τυραννούμενος άπό τάς τύψεις πεθαίνει. Τήν τελευιαίαν στιγ Γκάρμπο είς τό «Μάτα Χάρι».·. έλιποθύμησε.
— Ή Κάτε φόν Νάγκυ δέν έχει καθόλου φωνή καί ότι
μήν ομολογεί δτι είναι δ δράστης τοΰ,Εγκλήματος ποΰ α
ποδίδεται είς τόνΧουσνύ, πράγμα ποΰ Επιφέρει τήν ηθικήν είς τό «Ρόννυ» όπου τόσον έθαυμάσθη τό τραγοΰδι της,
άποκατάστασιν τοΰ τελευταίου, καί τοΰ Επιτρέπει νά πα- ήτο ντουμπλαρισμένη.
ρακολουθήση τούς γάμου; τής θυγατρός του καί να ακουση έκ νέου, άπό τά χείλη τής Λείλά αύτήν τήν φοράν τό
συγκινητικό τραγοΰδι τής Καρδιάς, ποΰ τοϋ υπενθυμίζει
τόσον γλυκάς άναμνήσειςΚαί πάλιν ή «Μέτρο Γκόλντουϊν» έρχεται πρώτη διά
Ή Ερμηνεία τών ηθοποιών, Εξαιρέσει ενός η δυο καλ
Φεβρουάριον, μέ τάς ταινίας.
λιτεχνών τών οποίων ή άπειρία είναι πολύ κτυπητή, εί τόν1)μήνα
«Έμμα» μέ τούς Μαρί Ντρέσσλερ καί Ζάν Χέρσναι άξιέπαινος είς τό σύνολόν της. Άλλά άπό αύτό τό χολτ καί
2)
»Hell Diners» μέ τούς Ούάλλας Μπήρυ καί
σύνολον είναι δίκαιον νά ξεχωρίσωμεν δλως ιδιαιτέρως
τόν Ζώρζ Άμπιάντ (Ίμπραϊμ) ό όποιος είναι ένας πολ,ύ Γκλάρκ Γκάμπλ.
μεγάλος καλλιτέχνης, ένα είδος Αιγυπτίου Λουσιέν Γκιτρύ. Αξίζει, καθ’ δλα τήν μεγάλην φήμην ποΰ χαίρει με
ταξύ τών συμπατριωτών του. Ό Άμπντέλ Ραχμάν και αί
δεσποινίδες Ναντρά καί Νάντια, μαζύ μέ τόν Άμπιάντ
Φέρω είς γνώσιν τών άξιοτίμων κ. κ. πελατών
υπερτερούν κατά πολύ τοΰ λοιποΰ συνόλου.
δ.ι άποχωρησας τελείως της 'Εταιρίας «I. Χέπ,
Τό φίλμ είναι έν μέρει βωβόν διά τά ωραία Εξωτερικά μου
Μ.
Νοβάκ καί Σια» μετέφερκ τον κύκλον τών ερ
πού «έγυρίσθησαν» είς τό Κάϊρον καί τήν Αλεξάνδρειαν γασιών
είς τά έν τή Στίά Φέξη Α' πάτωμα
καί έν μέρει όμιλόν διά τά «Εσωτερικά» ποΰ έλήφθησαν άριδ. 68 μου
έργαστηρια ύπό τήν έπωνυμίαν ΓΙΝΕ RAείς τά στούντιο Γκωμόν. Ή φωτογραφία καί ή φωνολη ΐ 1)10, ©που
οί
Ενδιαφερόμενοι δύνανται ν’ άηευβύψία είναι περίφημα. Υπότιτλοι γαλλικοί προβάλλονται ίνωνται διά πάσαν
σχετικήν μέ κινπματογραφικάς
έπί τής οθόνης καί συντελοΰν εις τήν εΰκολον παρακο Εγκαταστάσεις άυνεννόησιν.
Μεδ’ ύποληψεως
λούθησήν τοϋ δράματος ποΰ παραμένει πάντοτε πολύ εν
Ζωζέφ Χέπ
διαφέρον».
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
Ή χειμερινή περίοδος τών Κινημα
τογράφων εκπνέει, είνε δέ ζήτημα αν
οί έναπομείναντες δυνηθοΰν νά συνεχίσουν τάς προβολάς των μέχρι τής
20ής τρέχοντος. Άπό σήμερον Κυρια
κήν διέκοψαν τάς παραστάσεις των
δυο κεντρικοί κινηματογράφοι, τό Κοτοπούλειον καί τό Οϋφα Πάλας.
Ή κινηματογραφική κίνησις κατά
τόν τελευταϊον μήνα υπήρξε μετριωτάτη εις όλους γενικώς τούς κινημα
τογράφους. Εξαιρετική κίνησις παρετηρήθη μόνον κατά τήν Μεγάλην Ε
βδομάδα, οπότε προεβάλλοντο ε’ις πέν
τε κεντρικούς καί είς άλλους τόσους,
λαϊκούς καί συνοικιακούς τών 'Αθη
νών, ταινίαι τών Παθών τοΰ Χρι
στού.
Οΰτω κατά τάς παρελθούσας εβδο
μάδας προεβλήθησαν τά εξής κατά
κεντρικούς κινηματογράφους τών’Αθηνών έργα :
Κοτοπούλη.—11—17 ’Απριλίου · Ή
δίκη τοΰ λοχία Γκρέσσα», 18—24 ίδίου
»Τό ξανθό ποντικάκι», 25—30 ’Απρι
λίου «Ή Θεία ’Αρμενία» καί 1—8 Μα
ΐου έπανάληψις τοϋ πέρυσιν εις τό
’Αττικόν προβληθέντος έργου «Μιά
ρωμαντική νύχτα», είς τό όποιον έδόθη ό νέος τίτλος <Τί καταφέρνει ή
ζήλεια».
’Αττικόν.— 11—17 ’Απριλίου «Τό
μυστικόν τοΰ ίατροΰ», 18 -24 ’Απρι
λίου «’Ανυπόμονες καρδιές», 25—30 ί
δίου «Ό Χριστός» καί 1—8 Μαΐου
«Ή Στιγματισμένη».
Οϋφα Πάλας —11—17 ’Απριλίου έπανάληψις τοϋ έργου «Ποτέ πιά δέν
θ’ αγαπήσω», 18—24 ίδίου «Θά ξαναφτιάσουν τά πράγματα» 25 — 30 ίδίου
έπανάληψις καί πάλιν τής «Ρόννυ» καί
1—8 Μαΐου έπανάληψις τής γαλλικής
έκδόσεως τοΰ έργου «Τό συνέδριον χο
ρεύει».
Σπλέντιτ. —11—17 ’Απριλίου έπανάληψις τοΰ έργου «Τό βάλς τοϋ Δουνάβεως», 18 — 24 ’Απριλίου τό έργον
τοΰ κ. Γαζιάδη «"Οξω φτώχεια», 25—
30 ίδίου «Ό Χριστός» καί 1 — 8 Μαΐου
έπανάληψις τοΰ «Άγαπητικοΰ τής Βοσκοπούλας» μέ οΐκτράν αποτυχίαν.
‘Απόλλων.—11—17 ’Απριλίου «Ό
Φράντς εΐεε γυναίκα», 18—24 ’Απρι
λίου «Ή αγαπημένη τοΰ Αύτοκράτορος», 25- 30 ίδίου *'Ο βασιλεύς τών
βασιλέων» καί 1 8 Μαΐου «Οί τρεις
σωματοφύλακες» μέ τόν Ντούγκλας
Φαίρμπανγκς.
Ίντεάλ. 11 — 17 ’Απριλίου «Ό ια
τρός τών γυναικών», 18—24 ’Απριλίου
«Βγαλμένοι άπ’ τό βόρβορο», 25—30
Ιδίου «Ό Χριστός» καί 1—7 Μαΐου
♦ Ή κόρη τοΰ δράκου».
Πάν&εον. 11—17 ’Απριλίου, διά
δευτέραν εβδομάδα «Ή συμμορία τοΰ
Μπουμπούλ», 18—24 ’Απριλίου «Τό
μυστήριον τής κόκκινης βίλλας» άνε-

πιτυχώς, 25—30 ίδίου «Ό βασιλεύς τος καί άφ’ ετέρου τήν σκόπιμον α
τών βασιλέων» καί 1—8 Μαΐου «Κοντά ποφυγήν πάσης ουζητήσεως έπί μιάς
σου ξεχνώ τό παν».
έμπορικής διαφοράς, έξ ής προφανώς
αδικείται μέλος τοϋ Σωματείου μας,
*
Συνιστά
Ζήνων ό Κιτιεύς έλεγεν, ότι ό άν πρός άπαντα τά μέλη αύτοΰ όπως κα
θρωπος έχει δύο ώτα καί έν στόμα,διά τά τήν είς τό μέλλον τυχόν σύναψιν
ν’ άκούη περισσότερα καί νά λέγη ό- συμβάσεων μετά τοΰ γραφείου τής
λιγότερα. Ό δέ Σιμωνίδης έλεγεν ότι Φόξ Φίλμ διά τήν ένοικίασιν ταινιών,
ουδέποτε μετενόησεν διότι έσιώπησεν, έχωσιν ύπ’ δψιν των, άφ’ ένός μέν τ’
ένφ πολλάκις μετεμελήθη, διότι ώμί- άνωτέρω άφ’ ετέρου δέ θέτωσιν ώς
λησεν.
άπαραίτητον όρον τήν υποχρεωτικήν
Τ’ανωτέρω γνωμικά τών διάσημων Διαιτησίαν τής ΠΕΚ διά πάσαν άνασοφών προγόνων μας, μάς τά φέρουν φυησομένην διαφοράν, ώς προβλέπει
είς τήν μνήμην διαμαρτυρίαι διευθυν άλλωστε καί αυτό τοΰτο τό Καταστατι
τών κινηματογράφων τών έπαρχιών καί κόν τοΰ Σωματείου
πρός άποφυγήν
τής Αλβανίας απευθυνόμενοι πρός η δυσαρέστων.
μάς, κατά τοΰ ένταΰθα γραφείου τής
Άθήναι τή 9J2J1931
Φόξ Φίλμ, μέ τήν παράκλησιν νά τάς
’Εκ τοΰ Διαιτητικοΰ Δικαστηρίου
διαβιβάσωμεν διά τοΰ Κινηματογρα
Νομίζομεν ότι τό άνωτέρω άνακοιφικού Άστέρος» είς ολόκληρον τόν κι
νωθέν
είνε Ικανόν άφ’ ένός μέν νά
νηματογραφικόν κόσμον.
’Επειδή καί άλλοτε έγεννήθη τοιοΰ- δώση τήν άπάντησιν ήν έπιθύμουν νά
έ'χουν
οι
άπό ημάς,
τον ζήτημα, ό δέ αδικηθείς, διευθυν άφ’ ετέρουένδιαφερόμενοι
δέ νά άπαλλάξη καί ημάς
τής τοΰ έν Λαρίση κινηματογράφου κ. τής ύ.τοχρεώσεως,
νά μή παραβώμεν
Τζεζα'Γρλίδης διεμαρτυρήθη πρός τήν
άρχάς τών δύο ώς άνωτέρω άνα·
Π.Ε.Κ. ζητήσας τήν συνδρομήν της, ή τάς
φερομένων προγόνων μας. Άκούομεν
διαιτητική έπιτροπή τής Π.Ε.Κ. έδη- τόσα
πολλά διά τού, ιθύνοντας τήν πε
μοσίευσε τότε σχετικόν ανακοινωθέν, ρίεργον
αυτήν εταιρίαν καί συγτό όποιον άναδημοσιεύομεν καί πάλιν κεκρι-μένως
διά τόν δαίμονα Σταδιά νά λάβουν γνώσιν οί μή λαβόντες μέλον ή Μουρτζοΰκον,
τόν άντιπακαί συμμορφωθούν.
θητικότερον άνθρωπον είς τόν κΰκλον
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
τοΰ κινηματογραφικού έπαγγέλματος,
ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
ώστε έκ σεβασμοΰ πρός αυτήν ταύτην
(Σωματεϊον Άνεγνωρισμένον)
τήν σοβαρότητα τοΰ περιοδικού μας,
Διαιτητικόν Δικαστήριον
άποφεύγομεν πάν σχόλιον. Διερωτώ(Συμφώνως τφ Καταστατικφ)
μεθα μόνον τό έξής: ’Εάν μίαν πρωί
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
αν δι’ οίονδήποτε λόγον εύρεθή έξω
Πρός άπαντα τά έν Έλλά&ι Μέλη τοΰ όχυροΰ τής Φόξ τό υποκείμενον
τής Π. Ε. Κ.
τοΰτο, πώς θά τολμήση νά έμφανισθή
ενώπιον τών συναδέλφων του καί νά
Κύριοι Συνάδελφοι,
Κατόπιν αναφοράς τοΰ έν Λαρίση ζητήση τήν συνεργασίαν καί ύποστήρισυναδέλφου διευθυντοΰ τοΰ Κινηματο ξίν των, αυτός ό άρριβίστας ό όποιος
γράφου «’Ολύμπια» κ. Μ. Τζεζα-νρλί- δέν άφησε ουδέ ένα χωρίς νά συκοφανδη, όπως τό Διαιτητικόν Δικαστήριον τήση;
***
τής Π.Ε.Κ. έπιληφθή τής άναφυείσης
διαφοράς μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ έν ΆΤό ύπό τής 'Εταιρείας «Στεφανόθήναις γραφείου τής Φόξ Φίλμ, σχετι- πουλος καί Καλογήρου» ένοικιασθέν
κώς μέ τήν άθέτησιν τών όρων τοΰ διά μίαν πενταετίαν νέον κινηματοθέσυμβολαίου των καί τήν αδικαιολόγη ατρον τοΰ Μετοχικού Ταμείου έπερατον κατακράτησιν έκ μέρους τοΰ δευ τώθη εντελώς, θ’ άρχίση δέ λειτουρ
τέρου δραχμών 3000.— συνήλθε τοΰτο γούν άπό τοΰ προσεχούς Σεπτεμβρίου.
τήν 6ην τρέχ. μηνός καί έκάλεσε διά Τό νέον τεράστιον κινηματοθέατρον
τήν 9 τοΰ ίδίου καί ώραν 5 μ. μ. τόν θά λάβη νέαν ονομασίαν, άνάλογον
αρμόδιον εκπρόσωπον τοΰ γραφείου πρός τήν έμφάνισιν, τοΰ πρώτου έν τή
τής Φόξ Φίλμ πρός συζήτησιν καί έπί- Ανατολή μεγαλοπρεπροΰς αύτοΰ κινη
λυσιν τής ανωτέρω διαφοράς.
ματοθεάτρου· Περί τής ονομασίας τοΰ
’Επειδή όμως κατά τήν όρισθεϊσαν άνωτέρου κινηματογράφου γίνονται
ημέραν καί έύραν δέν προσήλθεν ούδείς σχετικαί συζητήσεις, χωρίς νά καταλή
έκ μέρους τοΰ γραφείου τής Φόξ, είς ξουν μέχρι σήμερον είς οριστικόν άποσχετικήν δέ τηλεφωνικήν πρόσκλησιν τέλεσμα. Πάντως δ «Κινηματογραφι
τοΰ κ.Προέδρου τοΰ Διαιτητικού Δικα κός Άστήρι εκφράζει τήν ευχήν ό
στηρίου, αυτός ούτος ό διευθυντής τής πως οί άνάδοχοι έρευνήσουν καί εΰΦόξ, άπήντησεν δλως άνευλαβώς καί ρουν ελληνικόν δνομα, διότι καί τό έλέπειδή έκ τής πρωτοφανούς ταύτης ληνικόν λεξιλόγιον είναι τόσον πλού
στάσεώς του άπέδειξεν άφ’ ένός μέν σιον, ώστε καί τά πλεΐστα τών ευρω
τήν έλλειψιν έπαγγελματικής λεπτότη- παϊκών θεάτρων νά φέρουν έλληνικά
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ονόματα καί ή πράξις αυτή αΰτη θά στάσεις, τοΰ ένός πόστου τοΰ «Μάζε- Κόλστερ Έλέκτρικ.
Πλήν τών άνωτέρω, θά λειτουργή
τιμήση ιδιαιτέρως τήν διεύθυνσίν του. στικ» συστήματος Οϋέστερν.
Λούξ. έπί τής Λεωφ. ’Αλεξάνδρας σουν επίσης 2—3 είς τόν συνοικισμόν
’Η άνωτέρω έταιρία τών κ. κ. Στεφανοπούλου καί Καλογήρου πλήν τής τών κ. κ. ’Αδελφών Κουρουνιώτη. μέ Ν. ’Ιωνίας, εις εις τόν συνοικισμόν
έκμεταλλεύσεως τοΰ νέου Κινηματοθε τάς ήχητικάς εγκαταστάσεις «Κλάγκ- Ν. Φιλαδέλφειας, δύο είς τόν συνοι
κισμόν Βύρωνος, ίσως ή «Αύρα» έπί
άτρου, ίδρύη καί Γραφεΐον Έκμεταλ Φίλμ» τοΰ χειμερινού «’Απόλλων».
Βερντέν, έπί τής αυτής λεωφόρου τής όδοΰ Λένορμαν, πιθανώς τό «Παλ
λεύσεως Κιν. Ταινιών, τήν διεύθυνσιν
τοΰ όποιου άνέθεσεν είς τόν κ. Κ.Λα- τών κ. κ. Αδελφών Ψαρρή. Τό είδος λάς» είς τό τέρμα Παγκρατίου, δύο
ζαρίδην,δστις παρατιηθείς τοΰ γραφείου I τών ήχητικών έγκαταστάσεων δέν ε- είς τό Χαλάνδριον, ένας είς τόν συνοι
κισμόν Ν. Σφαγείων, έτερος έπί τής ό
τοΰ κ.Θ.Δαμασκηνού, άνέλαβε τήν νέαν γνώσθη μέχρι σήμερον.
Αίγλη, είς τό Πάρκον τοΰ Ζαππείου δοΰ Ήρώδου τοΰ ’Αττικού καί πρό τοΰ
του θέσιν άπό 1ης Μαΐου έ. έ. Διά
τήν προμήθειαν ταινιών πρός πλουτι ύπό τήν διεύθυνσιν τών κ. κ. Κοσμίδη Σταδίου, πιθανώς τό Α.Ο.Δ Ο. ’Αμπε
σμόν τοΰ νεοϊδρυομένου γραφείου ά- καί Ρώμπαπα. Έγκατάστασις τοΰ ένός λοκήπων καί ίσιες καί μερικών άλλων,
ναχωροΰν αΰριον Δευτέραν δΓ Ευ πόστου τών ήχητικών μηχανημάτων νέων επιδόξων έπιχειρηματιών τοΰ Κι
ρώπην οι κ. κ. Στεφανόπουλος καί τοΰ «Μάζεστικ» συστήματος Οϋέστερν νηματογράφου, οίτινες ζηλεύουν τά
πλούτη τών συστηματικών κινηματοΛαζαρίδης, θά άπουσιάσουν δέ περί Έλέκτρικ.
τόν μήνα. Μέχρι σήμερον δέν έγνώΝεάπολις, έπί τής <όδοΰ Ασκληπιού,' γραφιστών. Τοιοΰτοι δέ οΰκ ολίγοι μάς
,πό
τοδ-^τϊΐββτασθη ποιας ταινίας πρόκειται νά προ- ένοικιασθέν έπίσης ύπό τ^^-ί^πα- παρουσιάζονται εκαστην περίοδον.
μηθευθοΰν πάντως δμως ή σκέψις τής χαραλάμπους. Ήχητικ^^γ*&2«βτά-\
,
νέας αυτής εταιρίας, είναι νά προμη- σεις οίαι θά είνε κώ/·^ο^<Καπιτΐ^χ»«4 Κατόπιν τών τελευταίων έντονων
θευθή τόσα έργα, δσα θά δυνηθοΰν νά
Πανα·Ο·ήναια, έπί τηφ/Ζωφόρου Ά-\ ενεργειών τής Π.Ε.Κ. παρά τφ πρωθυάποτελέσουν, τήν βάσιν τών προβλη- λεξάνδρας ύπό τήν δί^υ^ϋνσΓν^-τοή-^κ. ψρυργφ καί ύπουργφ τών Οίκονομιθησομένων έργων έν τφ νέφ κινημα- Κωστοπούλου. Μέχρι σήμερο'ν δ^ίίάπέ»^
ή Κυβέρνησις έδέχθη κατ’ άρχήν
τοθεάτρφ κατά τήν προσεχή περίοδον. φασίσθη ποια ήχητιήάβΒή5ίά^ή!Ϊ«*^δά $ά συζητήση μετά τών ένδιαφερομέτοποθετηθοΰν.
*νων τήν έλάττωσιν τού φόρου έπί τών
Κυβέλεια είς τό τέ'ρήΜν τής -όδ^ . εισιτηρίων τών κινηματογράφων. Οΰτω
ΟΙ θερινοί κινηματογράφοι όχι μόμον ήρχισαν νά ετοιμάζονται, άλλάκαί Πατησίων (Άλυσσίδα)'το|?ν^1^^υρ;.-. διά τοΰ ύπουργοΰ τών Οικονομικών
δύο έξ αύτών είς τήν Πλατείαν τοΰ ακίδη. Ήχητικαί έ'ίκα.τ'ααέ6πΒ^Χ''ία!ΰ" ύπέβαλεν είς τήν Βουλήν σχέδιον ΝόI μου διά τοΰ όποιου δίδεται τό δικαίωΘησείου, ό εις τών κ. κ. Πετσάλη καί στήματος «Σάμσον Έλέκτρικ».
"Ιλιον Τρώας, μεταξύ συνοικιών μα είς
’ τόν
’ αρμόδιον
’
’
ύπουργόν
νά έΜπακούρου καί ό έτερος τοΰ κ. Και
τήν λαττώνη διά διατάγματος τόν φόρον
νελλοπούλου, «Ό Ζέφυρος», ήρχισαν Κυψέλης καί Αγίας Ζώνης ύπό
διεύθυνσιν
τοΰ
κ.
I.
Ζολώτα.
Έγκατα7
-7
"·
τών
Δημοσίων
θεαμάτων,
τόν
είσπρατvu. Atito
υογυ u ν απυ
·ης γυ
.ο^κλλι[^ τοΰ
wv ..
,
s
—
·
νά
λειτουργοΰν
άπό τής
Κυριακής
„ , μέχρι τοΰ ποσοστού
Πάσχα καί μάλιστα μέ ϊκανοποιητι- στάσεις ηχητικών μηχανών K.C.A. του τομενον σήμερον,
, Πειραιώς.
_
_
ι। τών 10 ο]ο, συμπεριλαμβανομένων
έν
κά άποτελέοματα.’Εννοείται δτι ούδείς «Χσ'·»' Λα ι φ»
_
η"··
ri \ 1 Λ —
__ ■ .
— — Τ . . Ζ* —Λ
Λ ζχ ζχ ζχ /·
ν‘ Οααις,
Πι ι* υϊ/A n'J i\Xf Ττοΰ Ζαππείου αύτφ καί τών προσθέτων ποσοστών—·
είςτλ
τό ΤΤπάρκον
άλλος έπιχειρηματίας
είχε τό Αθάρρος
νά κάμη έναρξιν θερινού κινηματογρά ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Ζερβού καί Αναγκαστικού, ταμείου ηθοποιών, έθνικοΰ- θεάτρου
κλπ.~
ψυυ
tuouv ενωρίς,
ΊΛΊ°έγκαταστάσεις
ιτύw
—
-------....................
,
,
φου τόσον
ενωρίς, πάντως
πάντως υμως
δμως μέχρι πιθανώς μέ ήχητικάς
τέλους τρέχοντος μηνόςθά λειτουργούν :του<Κλάγκ Φίλμ»τοΰ Πειρανκου κινί]- [
Ηδη κατόπιν τής μεγάλης αυτής ελ_______ !
χ
_____
---~
λ/γολ
». ,ν-,ι/υτιτ»
ν
ν
.
’
AjtLTiiyCac
ττΠ
Πανελληνίου
Ένώσεωσ Ένώσεως
ματογράφου
«Σπλέντιτ»
τών
κ.
κ.
Ά'
πιτυχίας
τής
«Πανελληνίου
πάντες οϊ θερινοί, οπωσδήποτε.
___ .... δελφών Γιαμαλίδη.
[Κινηματογράφων» αί ένέργειαι τοΰ
Θερινοί κινηματογράφοι κατά τήν
ιρίοδον
θά λειτουργήσουν [
Νάρκιαοος, ε’ις το τέρμα τής λεω- ( Διοικ. Συμβουλίου, θα στραφούν προς
έπί θύραις πες
'
I φόρου Κηφισσιάς ύπό τήν διεύθυνσιν , τό αρμόδιον ύπουργεϊον ή ύπηρεσία
°1 έξής:
_
ιαοντερνο,
Μοντέρνο, έπί τής όδοΰ Πατησίων [τοΰ κ. Κανδρεβιώτη καί μέ ήχητικάς τοΰ όποιου θά κανονίση έν καιρφ τήν
78, ύπό τήν διεύθυνσιν τών κ. κ. Μα-। εγκαταστάσεις τύπου Μπάουερ.
^νεαν φορολογικήν κλίματα τών εισιτη------ ----- καί Γεωργιάδη
Τ-------------------------Νέα Κυψέλη, έπί τής όδοΰ Κυψέ- ρίων τών κινηματογράφων, έν συνενκέδου λ
θεατρώνου
διευvuvwu του
«^απον Ίντεάλ».
ιντεαΛ». Έγκαταθυντοΰ
τοΰ «Σαλόν
Έγκατα- [ λης, καί ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. νοήσει μετ’ Αντιπροσώπου τής Π.Ε.Κ.
στάσεις ήχητικών μηχανημάτων R.C.A. .’Αναγνώστου. ’Ηχητικαί έγκαταστάσεις
Το Διοικ. Συμβούλιο,ν της Π.Ε.Κ*
"Εσπερος, είς τήν όδόν Πατησίων πιθανώτατσ τοΰ «’Αττικού» συστήμα- ενεργεί έπίσης όπως , έπιτύχη τήν σύ’(στάσις
ά<τ»ζ Λεβίδη) τών κ. κ. T'cr.Rnn
v«i
!
τος
Pacent.
'
στάσιν
Ταμείου Συντάξεων τών μελών
Ζερβοΰ καί
Πετσάλη-Μπακούρου, έπί τής πλα-, τής Π.Ε.Κ. ώς καί σωματειακόν ΣυΓιαννάτου. Εγκαταστάσεις ήχητικών
τείας
Θησείου
ύπό
τήν
ομώνυμον
διεύ,
ναιτερισμόν.
Πρός τουτοις ανετεθη
μηχανημάτων πιθανώς Ούέστερν Έλέθυνσιν, μέτάςπερυσινάς ήχητικάς έγκα- ' εις επιτροπήν, έκ μελών τής Π.Ε.Κ.
κτρικ τοΰ «Κοτοπουλείου».
ί άποτελεσθεϊσα έκ τών κ. κ. Γ. ΠαπαΆλκαξάρ, έπί τής όδοΰ Θ. Δεληγισν- ταστάσεις.
Ζέφυρος, παρά τό Θησεϊον ύπό τήν στόφα, Γ· Σαμαρτζή, Κ. Χλοΐδη, Δ.
νη τής Α.Ε. «Άλκαζάρ». Εγκατάστα
διεύθυνσιν —
τοΰ κ.,------Κανελλοπούλου. Ή- [ Σκούρα καί Χαρ. Μπόλα, ή οποία έσή ηχητικών μηχανημάτων Ούέστερν -----------'
------------- ς Σι- πεξεργάζεται ήδη τά συνταχθέντα προ·
Έλέκτρικ τοΰ χειμερινού «Οΰφα Πά-1 χητικαί έγκαταστάσεις
συστήματος
νεμεκάνικα.
[σχέδια τά όποια θά καταβληθή προλας».
Μπομπονιέρα,
εις
Άστρα, έπίσης έπί τής όδοΰ Θ. Δε,
_ .
. τό
_ Αθηναϊκόν σπάθεια νά ύποβληθοΰν ε’ις τήν Βουληγιάννη ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. προάστειον Κηφισσιά, τοΰ κ. 1Καρατζο_ , _ ,[ λήν
, . κατά τήν προσεχή έπανάληψιν τών
Μ· Γλυτσοΰ. Έγκατάστασις ήχητικών [ πούλου μέ τάς ήχητικάς εγκαταστάσεις εργασιών της.
__
___
__
λ
_____
συστήμα|
Αί
μηχανημάτων τοΰ έν Πειραιεΐ χειμερι- ; τού χειμερινού «Αχίλλειου»
Δ' γενικαί γραμμαί περίπου τών δύο
τος ”
Νοβάκ.
Κωντσαντινίδη’ ώς άνωτέρω οργανώσεων, έχουν περί·
νού «Κάπιτολ».
" ' Διεύθυνσις
»ά
ν
Πανελλήνιον, έπί τής Δ8ωΦ· Χσγ* [ που ωί 8»ή? :
’Άρη?, έπί τής όδοΰ Άχαρνών ύπό
τήν διεύθυνσιν τού κ. X. Μπόλα. Έγ- γροΰ ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Βαμ-1 Ταμεϊον Συντάξεων, θά δικαιουκατάστασις ήχητικών μηχανημάτων βάκη μέ ήχητικάς έγκαταστάσεις Φί- ται συντάξεως άνάλογον, πας εχων ώς
επάγγελμα τόν Κινηματογράφον, είτε
Κλάγκ Φίλμ τοΰ ομωνύμου χειμερινού. χιπς,
Έτουάλ,
Καλλιθέας
ύπό τήν
είτεr έργοδότης
Κάπιτολ. έπί τής όδοΰ Άγ· Μελε—, στάσις —
-------- » ---, ', εργάτης
..
.. καί πάς. έκ τοΰ
τίου ένοικιασθέν ύπό τοΰ νέου έπ,χει- διεύθυνσιν τοΰ κ. Γκρετση, με ηχητι- ( κινηματογράφου αποζων. Ως ποροι δια
ρηματίου κ. Παπαχαραλάμπους. Ήχη-1 κάς έγκαταστάσεις συστήματος Σινεμε-' τό ταμεϊον τοΰτο προτείνονται, προτικαίεγκαταστάσεις πιθανώς έλληνικαί ' κάνικα.
I σθετος φορολογία 5·10 λεπτών τής
Γκλόρια έπί τή- όδοΰ Πατησίων. Κρυστάλ, στάσις Χαροκόπου υπο δραχμής κατα είσιτηριον, μικρόν πο(ΙΙλατεϊα Αμερική;) τών. κ. ,κ. Δαμα-; τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Π. Βασίλειον σοστόν έπί τοΰ είσπραττομένου δασμού
σχηνου καί Δνοιλη. Ήχητικαί έγκατα- μέ ήχητικάς έγκαταστάσεις συστήματος
όλων τών κινημ. ειδών
ταινιών,

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
κινημ; μηχανημάτων, ανταλλακτικών σχέσιν μέ τούς κινηματογράφους; "Ας ληνικών περιοδικών.
* *
κ λ.π. — καϊ αί μηνιαίαι ή έτήσιαι εισ μάς έπιτραπή καί πάλιν νά συνηγορήφορά! τών μελών τής Π.Ε.Κ.
σωμεν, άπό τών στηλών αυτών, ύπέρ
Μετά μεγάλης μας λύπης μανθάνοΣυναιτερισμός: Σύστασις ύπό με μερίδος μελών τής Π.Ε.Κ., οϊτινες δΓ μεν έκ Παρισίων δτι ό τόσον συμπα
λών τοϋ Σωματείου τής Π.Ε.Κ. Συ- οίονδήποτελόγον δένήδυνήθησαν νά έ- θής είς τούς κινηματογραφικούς κύ
ναιτερισμοϋ, μέ μετοχικόν κεφάλαιον φοδιασθοΰν χαριστικώς μέ άτελείας, κλους τής ’Ανατολής κ. Αλβέρτος
500.000 καταβλητέων είς δόσεις έντός πράγμα τό όποιον δυσχεραίνει πολύ Κόρνφελδ, τέως Γεν. Διευθυντής τής
ορισμένης προθεσμίας, πρός τόν σκο τάς έμπορικάς των συναλλαγάς μετά Μετρό Γκόλντουιν διά τήν ’Εγγύς Α
πόν τής άναλήψεως διαφόρων επιχειρή τών κινηματογράφων Αυτοί δέ, τών ο νατολήν, άσθενεϊ βαρέως άπό δεκα
σεων, σχετικών μέ τόν κινηματογρά ποίων τό δικαίωμα δέν δύναται οΰδείς πενθημέρου. Ή διεύθυνσις τοϋ «Κιφον — ένοικίασις φόρου Δ. Θ., προ ν' άμφισβητήση, είναι μέλη τής Π.Ε.Κ νημ. Άστέρος» εύχεται είλικρινώς εις
μήθειαν ταινιών, άσφάλειαι κ.λ·π.
άτινα δέν είναι μέν διευθυνταί κινη τόν φίλον κ. Κόρνφελδ περαστικά καί
*
ματογράφων, είναι δμως διευθυνταί ταχεϊαν άνάρρωσιν.
Πληροφορούμεθα έπίσης έκ Παρι
"Ολα τ’ άνωτέρω έξαγγελόμενα σχέ γραφείων ταινιών, άνευ τών όποιων
δια, είναι πολύ καλά καί αγία καί θά κινηματογράφοι δέν δύνανται νά λει σίων, δτι έντός τοΰ τρ. μηνός θά διέλήτο ευχής έργον νά έπραγματοποιοΰν- τουργήσουν είς τό πολυπαθές δέ τα- θη έξ Αθηνών δπου θά παραμείνη έπί
το, διά να σωθή έπί τέλους ό είς κα· μεϊον τής Π.Ε.Κ. καταβάλουν τό με- τινα; ημέρας δ κ. Λώρενς, γεν. διευ
τάστασιν μαρασμού ευρισκόμενος έλλ. γαλείτερον μέρος τών εισπράξεων αύ θυντής τής Μετρό διά τήν Ευρώπην.
κινηματογράφος. Άλλά επειδή μάς έ- τοΰ. Πλήν αύτοΰ, ή χορήγησις άτελεί
ρωτούν ποΑ,λοί, φυσικόν είναι νά έρω- ας είς δλα τά μέλη τή; Π.Ε.Κ., θά εί
τήσωμεν καί ήμεϊ; τούς κ.κ. ιθύνον ναι άφ’ ένός μέν ή μόνη έμφανής άντα- ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
μοιβή τοΰ Σωματείου πρός τά μέλη του
τας τά τής Π.Ε.Κ.
1) Διαιΐ δέν ένεργείται διά παντοίων διά τάς ήθικάςκαί ύλικάς θυσίας α; κα- Π Ε I Ρ ftΙΕΥΣ
Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα
μέσων ή είσπραξις τών καταβληθέν- ταβάλλουνπρόςδιατήρησίν του, άφ’ ετέ
των ύπέρ τής Π.Ε.Κ.δεκαδράχμων, ά- ρου δέ θά δώση αφορμήν είς τήν «Ό τραγουδιστής τής Σεβίλλης» μέ
τινα ώς καί άλλοτε έλέχθη άνέρχονται συγκέντρωσιν δλων τών δυνάμεων τόν Νοβάρρο σημειώσαν έξαιρετικήν
είς πολλάς δεκάδας χιλιάδων δραχμών τοΰ κινηματογραφικού κόσμου τή;*1 έπιτυχίαν, «Άλ Καπόνε», «Ό βασι
καί α'ίτινεςκατακρατοϋνταιύ.τότών δια 'Ελλάδος περί τήν Π.Ε.Κ., πράγμα τό λεύ; τών βασιλέων» καί «Ή συμμορία
φόρων γραφείων παρανόμως, άπό δύο όποιον καί οίκονομικώς θά ένισχύση τοϋ Μπουμπούλ».
πολύ τό Σωματεΐον. Άκόμη καί ό ’Ε
Χάϊ-Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά φίλμ
καί πλέον έτών;
Καί άλλοτε μέλη τινά μάς ήρώτησαν παρχιώτης συνάδελφος, ό έρχόμενος <Οί λαθρέμποροι τής Σταμπούλ» τουρ
είς
τήν
πρωτεύουσαν
διά
τήν
έκλογήν
κικής
παραγωγής, Ό ίλιγγος» καί «Τά
καί ήρωτήσαμεν άπό τών στηλών αυ
τών, τό νΰν Διοικ. Συμβούλιον τής Π. ταινιών καί δ όποιος είναι ύποχρεω- πάθη τοΰ Χριστοΰ».
Κάπιτολ «Ό άγνωστος λοχίας»,
Ε·Κ. περί τοΰ ζητήματος αύτοΰ, άλλά μένος σήμερον νά καταβάλη είσιτήριον
ούδεμία σχετική άπάντησις μάς έδόθη. ή φόρον διά νά ίδή τήν ταινίαν τήν ο «Τό βάλς τοΰ Δουνάβεως», «Ό Χρι
’Επειδή δμως τό τέως Διοικ.Συμβούλιον ποίαν πρόκειται νά ένοικιάση, θά στός» καί «Παρθένος 100 ο)ο».
Φ<5;. «Κινέζικη θύελλα», «ΟΙ κίτρι
έκατηγορήθη σχεδόν, ώς άδρανήσαν σπεύση νά έγγραφη τακτικόν μέλος είς
είς τό ζήτημα τοΰτο, ή δέ Γεν. Συνέ- τήν Π.Ε-Κ., πράγμα τό όποιον θά αύ- νοι πειραταί», «Οί νεοσύλλεκτοι» καί
λευσις τής 5 Φεβρουάριου έ. έ· εξέλε ξήση άκόμη τήν δύναμίν της καί ηθι «Ό άπρόσωπος καβαλλάρης».
Ήλύσια. «Ή σφηκοφωληά», «Κα
ξε τό νΰν Διοικ. Συμβούλιον μέ τήν κώς καί ύλικώς.
τάδικος ύπ’ άρ. 13» μέ τόν Άλμπερτίρητήν έντολήν, νά προβή είς τήν
| νι, «Ό κένταυρος τής Άριζόνας» καί
πάση θυσίφ εΐσπραξιν τών παρά πάντα
νόμον κατακρατουμένων τούτων εισφο
Ό μαχαραγιάς τής Φόξ Φίλμ,ό τζέ- «Ό πύργο., τοΰ τρόμου» είς 3 έποχάς.
ρών ύπέρ τής Π.Ε.Κ·, νομίζομεν δτι έ νεραλ μάνατζερ αυτής, όπως άρέσκε- ΣΕΡΡΑ|
χει ύποχρέωσιν τό Διοικητ. Συμβού- ται νά τιτλοφορείται, μίστερ Στάμο;
Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά φίλμ
λιονέάν ή πρόσκλησίς του περί κα- Σταμέλος ή Μουρτζοΰκος, έκαμε καί «Ζιγκολώ», »Τό φίλημα» μέ τήν Γκάροαβολής τών κατακρατουμένων χρη πάλιν τό θαΰμα του. Έκοψε, δηλαδή, μπο καί «Ό εύθυμος χήρος».
μάτων δέν είσακουσθή, νά καταγ- κατά τό κοινώς λέγειν, τό ψωμί δύο
γείλη τούτους είς τάς αρμόδιας Άρ- πτωχών βιοπαλαιστών τοΰ Ταμία κ. ΒΟΛΟΣ
Αχίλλειο». Προεβλήθησαν τά φίλμ
χάς διά τά περαιτέρω. ’Εάν πάλιν τό Μαλτά καί τής δακτυλογράφου Δίδος
Διοκ. Συμβούλιον νομίζει δτι είναι ά- Μημικοπούλου, διά νά προσλάβη άλ «Τό συνέδριον χορεύει» είς γαλλικήν
νεπαρκές διά νά άνταποκριθή είς τάς λους συμπαθείς είς τό ίερόνίτου πρό καί γερμανικήν έκδοσιν, «Αύτή είναι
έντολάς τής Γεν. Συνελεύσεως, οφείλει σωπον. ’Εννοείται δτι οί άνωτέρω δύο ή ζωή» όμιλοΰσα έλληνιστί, «ιίοτέ μή
νά παραιτηθή άμέσως καί δχι νά χαρί έντιμοι ύπάλληλοι, άπελύθησαν ύπό πιστέψης τή γυναίκα», «Μαρόκο» καί
ζεται είς 2—3 άποδεδειγμένους έχ- τό πρόσχημα τής περικοπής τών μι «Κλεμμένος παράδεισος».
Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ
θρούς τοΰ Σωματείου καί επομένως ο σθών των, κατά 35 ο]ο, διά...λόγους
«Σαπφώ» μέ τήν Ι’κάρμο καί «Είσαι
λοκλήρου τοΰ κινημ. κόσμου τής 'Ελ οικονομίας I
δική μου».
λάδος, τήν στιγμήν καθ’ ήν τά οικο
«*«
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα
νομικά τής Π. Ε. Κ. εύρίσκονται είς
Ό <Κινημ. Άστήρ» ώς καί κατά τάς | «Δυό καρδιές σ' ένα κτύπο» καί «Παρ
τοιαύτην οίκτράν οικονομικήν κατάστασιν, ώστε νά δέχεται καί άπειλάς έξώ- θερινάς έποχάς τών προηγουμένων έ- θένος 100 ο|ο.
ΖΓάλλαί. Προεβλήθησαν «Τό καφετών, άραιώνει καί πάλιν τήν έκδοσίν
σεως έκ τών γραφείων της.
2) Διατί, τό, μέ τά τόσο πολύ μεγά του, μέχρι δέ τοΰ προσεχούς Αυγού- I νεδάκι» καί «Πρίγκηψ καί κοκόττα».
λα ζητήματα καταπιανόμενον Διοικ. στου θά έκδίδεται μηνιαίως καί θά 1 Πατέ. Προεβλήθησαν, ή γαλλική έκΣυμβούλιον τής Π.Ε.Κ., δέν θέλει νά κυκλοφορή ώ; καί ήδη, μόνον μεταξύ । δοσις τής «Μαμζέλ Νιτού;» καί «Ή
κατέλθη μέχρι τοΰ έξευτελιστικοΰ (;) τών συνδρομητών του. Άπό τοΰ προ ! ύπόθεσις Ντρέΰφους».
σημείου νά ζητήση άπό τό Ύπουργεϊ- σεχούς δέ Σ]βρίου θά έπαναλάβη τήν ι ‘Απόλλων. «Θεία δίκη» καί «Τό
ον τών Οικονομικών άτέλειαν φόρου , τακτικήν έβδομαδιαίαν του έκδοσιν, φάντασμα τών θαλασσών».
δημοσ. θεαμάτων διά τά μέλη τής όρ- μέ πλούτον έκλεκτής ύλης καί ώραϊα
Κυβέλεια. «Γαλάζιος άγγελο;» καί
γανώσεώς της, καθ’ ήν στιγμήν τό δι Κινηματογραφικά μυθιστορήματα, θά «Σό συνέδριον χορεύει».
’Αττικόν. Προεβλήθησαν «ΟΙ τέσκαίωμα τοΰτο δέν ήρνήθη τό Ύπουρ- κυκλοφορή καί πάλιν διά τοΰ Πρακτο
γεϊον είς τόσας καί τόσας άλλας Σωμα ρείου τών ’Εφημερίδων καί θά είνε ί σαρες διάβολοι», «Ανώφελη θυσία»
τειακός οργανώσεις, μηδεμίαν έχούσας σως τό εύθυνότερον έξ δλων τών ελ «Μυστηριώδης θησαυρός», «Ένας έ-
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μα», «Ίβαγκορόδ», «Ό λευκός γάμος» Μασκώτ», «Τό ξύπνημα», «'Ένα ταξεΐδι
στή σελήνη», μία ταινία τής Παλαιστί
καί «Ή άγωνία τής Ιερουσαλήμ».
Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έρ νης καί μία έπιθεώρησις τής Ούφα.
γα «Ή πριγκήπισσα καί τό ταξί της», ΑΓΡΙΝίΟΝ
«Κόλασις ύπό τήν θάλασσαν»,«Φίλησέ
Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό
με Μαρίτσα», «Ή νύφη τοΰ Συντάγ
ματος», «Τά κορίτσια τοΰ Ρήνου» καί μαύρο ντόμινο» μέ τόν Χάρρυ Λίτκε
καί «‘Η βασίλισσα τοΰ Μουλέν Ρούζ».
«’Ερωτικόν βάλς».

ναντίων δλων», «Στή χώρα τοΰ διαβό
λου», «Άγνωστος στρατιώτης», «Ό τε
λευταίος τής φυλής» καί «Ό εύθυμος
χήρος».
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ
«Θύελλα τής άγάπης», «Βαρώνη τσιγγάνα», «Χορεύτρια τοΰ τσάρου», «Κατηραμένο καραβάνι», «Τό μελανόν
της σημεΐον» καί«Βερντέν».
ΑΜΦΙΣΣΑ
Μοντέρν, ‘Ολύμπια, Φοϊνιξ καϊ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Πόν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα
Άχίλλειον. Προβάλλονται διάφορα
Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έρ
«"Οασις
έρωτος»,
«Βενετσιάνικες
νύ

έργα άνάξια λόγου.
χτες», «Τό ξεβούρκωμα», «Ή ώραϊα γα «Φίλησέ με Μαρίτσα» καί .·Λοί'ϊζ'άνα»
μέ τήν Μπίλυ Ντόβ.
ΑΡΤΑ
τής Βαλτιμόρης» καί «Ρίο-Ρίτα». Ή
’Ιντεάλ. Προεβλήθησαν τά φίλμ κρίσις τήν οποίαν διέρχεται ό κινημα 'αμαλίας
«Μοιραία άγάπη» μέ τήν Γκάρμπο, τογράφος μας είναι απερίγραπτος, ά
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ
«Ζητείται δακτυλογράφος» μέ τήν Μά φοΰ είς έκάστην προβολήν είναι ζήτη
ριον Νταϊβις, «Τό τελευταίο σύνορο», μα, άν διατίθενται πλέον τών 25 εισι ♦ Θεία φλόγα», «Κλεώ ή χορεύτρια ,<‘H
έκδικήιρια
τής τιμής τη;», «‘Ο Μανδρα«Κοκοττόδρομος» μέ τήν Μ. Ζακομπί- τηρίων.
γόρας», «Σάλλυ ή κόρη τοΰ ιπποδρο
νι, «ΟΙ κίτρινοι πειραταί», «Τό μυστι ΜΕΣΟΛ9ΓΓI ΟΝ
μίου»,
«Τό
κουρέλι» καί «Γυναίκα σα
κόν τής Ντέλια», «Οί κυρίαρχοι τής
Θέσπις. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό ράντα έτών .
έρήμου», «Ή 'μεγάλη πόλις», «Λοΰ'Ιντεάλ.Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η
πιγκ δή λούπ», «Ό Ιππότης τής έ Χριστός» μετά μεγάλης έπιτυχίας,
ρήμου», «Τά ορφανά τής θαλάσσης», «Κίνδυνος-Θάνατος» καί «Τό μαΰρο Α.Μ. ό φωτογράφος», «Πιστός είς τό
καθήκον», «Τό κόκκινο κρίνο», «Τέμ«Ό άγγελος τοΰ καμπαρέ», «Μπαμ ντόμινο».
πο—Τέμπο», «Κατάσκοπος τής ‘Οδησ
πάς μέ τό στανιό» καί «Οί λησταί τοΰ ΚΑΛΑΜΑΙ
σού·, «Μία έπικίνδυνος άποστολη»,
Όλύμπου».
Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργ“ «‘Η κόρη τοΰ γλεντζέ» καί «Αυτός πού
Κιλ-Λίς. Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ «Τό έγκλημα ένός δικαστοΰ» καί «Δυθ
δέχεται ραπίσματα».
θιάσου τοΰ Ξύδη, έπανέλαβε τάς κινημ.
σ’ ένα βάλς».
παραστάσεις καί προεβλήθησαν τά έρ καρδιές
"Εσπερος.
Προεβλήθη
τό
έργον
«Τό
ΚΕΡΚΥΡΑ
γα «Τζάκ ό Κένταυρος», «Ό ιατρός πεπρωμένον» έπιτυχώς.
Μπαρόκο», «Τό βάραθρον τοΰ θανά
Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα
του», «Ό κίνδυνος τής φωτιάς», «Μία ΜιΤΥΛΗΝΗ
• Ή χαράδρα τοΰ θανάτου», «Ή Δόξα»
τρέλλα», «Τό μαγεμμένο βασιλόπουλο»,
Πάν&εον. Διέκοψε άπό δεκαπενθη «Τελευταίοι ήμέραι τής Πομπηίας»,
«Ή άγνωστη χορεύτρια», «Ό λέων μέρου τάς προβολάς τοΰ κινηματογρά «Ή γυναίκα τοΰ δρόμου-, «‘Ο υιός τής
τής Μογγολίας*, «Ή πόλις τής σιω φου καί ήδη δίδει παραστάσεις ό θία καταδίκου», «‘Η έκδίκησις», «Πολεμι
πής», «Γυναίκα καί τιμή» καί «Τό άκή τραγωδία», «Τόν θέλω νάνοι» καί
σος Ρουγγέρη.
ποχαιρετιστήριον βάλς».
«‘Η χορεύτρια τοΰ Νείλου».
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ
ΧΑΝΙΑ

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
Ίόαϊον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό «‘Ο βασιλεύς τής τζάζ» μέ μετρίαν έ
Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά φίλμ
παρελθόν τής κυρίας μου» καί «Ό πιτυχίαν,
«Ή γή τής ήδονής» μέ τήν
δρόμος πρός τήν αμαρτίαν». "Ηδη δί Γκάρμπο, «Κατ’ ευθείαν στήν καρδιά» «Τρελλή περιπέτεια», > Οΰδέν νεώτερον
άπό
τό δυτ. μέτωτον» δυστυχώ; όχι ίδει παραστάσεις ό θίασος Άπέργη.
πρό κενών καθισμάτων (12 εισιτήρια),1
'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό καράβι τών χαμένων ανθρώπων I κανοποιητικώς ώ; άνεμένετο, «Ό ά«Έσκότωσα γιά τήν τιμή μου», «Μεσ’ άνεπιτυχώς καί «Κακούργα ένστικτα» ' γνωστός τραγουδιστής», «Ή μωρά παρ
τόν άλλαλαγμό τής μάχης»καί«Τό γράμ । μέ μετρίαν έπιτυχίαν. Προσεχώς «Γαμ θένος» καί «Ό βασιλεύς τής τζάζ».
'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα
μα τοΰ θανάτου».
πρός άπό πείσμα καί «Μπροντγουαίη ;
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ Μέλοντυ».
«Ρωμαντικές καρδιές», «Οί ληστοπειραταί
τοΰ Παναμά» χάριν τών γαβριά
«Βουκένταυρος στόν πόλεμο , «Άγγε
λος τοΰ δρόμου» καί «Τό έ.ταθλον ΑΡΑΜΑ
δων, «Στή χώρα τοΰ μειδιάματος» μέ
Κεντούκη».
Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα πενιχρά άποτελέσμαια άπό άπόψεως
«Τό γκρέμνισμα ένός κόσμου», «Γαλά είστράξεοΛ’, «Τί άξίζει ένα τρελλό φι
ΧΙΟΣ
ζιος άγγελος», άνά μίαν έβδομάδα έ λί» άνεπιτυχώς, «"Οασις έρωτος», «Ή
‘Αστ ήρ. Προεβλήθησαν αί βωβαί ται καστον, «Φίλησέ με Μαρίτσα» καί «Οί άρχόντισσα τών άδαμάντων* καί «Φάνίαι «Ή λεγεόιν τών άθανάτων», «Ή άπάχηδες τών Αθηνών».
ουσι».
κλίκα τών 30» καί «Ό κόμης Μόντε
'Αστήρ. Προεβλήθησαν τά φίλμ 1 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΚΡΗΤΗΣ)
Χρίστο;» μέ έπιτυχίαν.
«Παραζάλη τής φωτιάς» καί «‘Υπό τό
ΑΙΓΙΟΝ
κράτος τής Άντάντας» καί έπαυσε τάς
Δικταΐον. Προεβλήθη τό έργον
«Ρίγη έρωτος».
Παρϋ-ενών. Προεβλήθησαν τά έργα προβολάς του.
«Τό ζωντανό πτώμα», «Ατιμασμένη ΤΡΙΚΚΑΛΑ
ΑΡΧΑΝΑΙ (Κρήτης)
παρθένος» καί «Ό Χριστός». "Ηδη
Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έρ
έγκατεστάθησαν ήχητικά μηχανήματα
Προεβλήθησαν τά έργα «"Οταν ή
γα
«Ή
κόρη
τοΰ
Σεΐχη»,
«Τό
θΰμα»,
συστήματος Σινεμεκάνικα.
σάρξ ύποκύπτει», «Ξόβεργα» καί «Ζη
Ούφα. Προεβλήθησαν αί ήχητικαί «Τό ίερόν χρέος», «Ανθρώπινη δικαι τούνται καβαλιέροι».
«S.O.S.- καί «Καρτιέ Λατέν».
ταινίαι «Τά κορίτσια τοΰ 1931» και οσύνη»,
Είνε πολύ λυπηρόν ότι παρά τήν
Έ&νικόν. Προεβλήθησαν τά έργα
«Τά χαμένα όνειρα».
«Τό δράμα τοΰ Μάτερχορν», «Ουράνιον έπί ολόκληρον έτος διακοπήν τών προ
βολών
δέν προσέρχεται άθρόως τό κοι
τόξον» καί «‘Ο έξιλασμός».
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ
νόν, ένεκα δέ τούτου οί έπιχειρημαΉλύσια. «Ή Παγίς», «Άπηγορευ- ΚΑΣΤΟΡΙΑ
τίαι άπογοητευθέντες σκέπτονται νά
μένη ευτυχία», «Τά ναυτάκια» κωμω
Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα διακόψουν τάς προβολάς τοΰ κινημα
δία, «Οί άπάχηδες τών Αθηνών», Τά
τογράφου των.
λευκά ρόδα τοΰ Ζιλμπέρ», * Τό φίλη «"Ετσι κανείς σάν άγαπήση·, «’Αντίο

