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ΕΝΑ ΒΑΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΗΕΡΙΟΑΟ HOY
'Η κινηματογραφική σαιζόν 1931—32 έκλεισε' φική κίνησις δέν μπορεί νίθίξωρηθή j&f άπελπι- 

πλέον οριστικά. Μυά σύντομη λοιπόν άνασκόπησις,' στική.Καί πρώτα πρώτα έχω νά παρατηρήσω τήν ί- 
συνοδευόμενη μέ μερικές κρίσεις καί σκέψεις, μοϋ ------------------- ~ ’---- -------- ϊ.α—...........................=---------------
φαίνεται όχι μόνον σκόπιμη, άλλά καί επιβεβλημένη.

Ή κρίσις, ή παγκόσμιος κρίσις γενικά καί είδι- 
κώς ή τρομακτικών διαστάσεων πού ξαπλώθηκε 
στήν Ελλάδα, επηρέασαν σάν φυσική συνέπεια καί 

κανοποποιητική εμφάνιση τής ’Αμερικανικής παρα
γωγής. Τά «Μαρόκκο» καί «X 27», δύο ωραιότα
τα έργα τοΰ Στέρνμπεργκ μέ τήν Μάρλεν Ντήτριχ, 
«Σαπφώ», «Ρομάντζο» καί «”Αννα Κρίστι», δφει- 
λόμενα καί τά τρία στόν Κλάρενς Μπράουν μέ τήν

τούς κινηματογράφους. Τό κατρακύλισμα τής δραχ 
μής καί ή άπαγόρευσις εξαγωγής συναλλάγματος 
έφερε γενική αναστάτωση στούς κινηματογραφικούς 
επιχειρηματίας. ’Αρκετοί κινηματογράφοι, Ιδίως 
τόν τελευταίο καιρό, δέν είχαν ταινίες νά προβά
λουν καί ή ανάγκη τούς έκανε ή νά παίζουν φίλμ

Γκάρμπο ώς πρωταγωνίστριαν (άν καί οφείλομε νά 
όμολογήσωμε οτι προτιμούσαμε τόσον τόν Μπρά
ουν τών βωβών φίλμ δσον καί τήν Γκάρμπο τής 
εποχής εκείνης) «Άνάστασις» τοΰ Έννβιν Κάριου, 
«Μετά τό Διαζύγιον», «’Ανυπόμονες καρδιές», τό 
ωραιότατο «Ράγκο», «Κατήφορος», «’Ερωτική πα-

σέ δεύτερη καί τρίτη βιζιόν ή νά ζητούν άπό τά δι
άφορα γραφεία όποιαδήποτε ταινία πρός προβο-
λήν. Τό άποτέλεσμα δέν άργησε νά φανή. Ό κό
σμος πού <τήν άρχή, άδιαφορώντας γιά τήν φτώ
χεια του, έτρεχε μέ ενθουσιασμό στούς κινηματο 
γράφους, τήν μοναδική ψυχαγωγία του, άρχισε νά 
άραιώνη καί στό τέλος κατήντησε νά μετροΰνται οί 
θεαταί στά δάχτυλα. ’Άλλη αιτία τής κρίσεως ήταν 
καί ή ϊδρυσις τών δύο δραματικών θεάτρων, τοΰ 
Έθνικοΰ καί τοΰ ’Ελευθέρου, μέ τήν συνεργασία 
Κυβέλης—Μαρίκας. Ό κόσμος μέ 20, μέ 10 καί μέ 
5 άκόμη δραχμές μπορούσε νά παρακολουθήσω έρ 
γα διαλεχτά, άνεβασμένα καί παιγμένα μέ τόν πιο 
ικανοποιητικό τρόπο. “Ετσι άρχισε νά προτιμφ τό 
καλό θέατρο άπό τις άμφιβόλου ποιότητας ταινίες 
πού τοΰ σερβίριζαν τελευταίως οί κινηματογράφοι 
μας Τρία είναι τά κύρια συμπεράσματα πού βγά 
ζει κανείς άπό τήν σαιζόν 1931—19ο2 : 1) ή τελεία 
έπικράτησις τής 100 ο]ο δμιλούσης ταινίας. ’Αδύ
νατον πλέον νά σταθούν ηχητικές καί μόνον ται
νίες, 2) τά γαλλικά φίλμ, ποΰ κατά τήν περασμένη 
περίοδο έκράτησαν τήν πρώτην θέσιν, έπαυσαν νά 
ενθουσιάζουν τό κοινόν μας. Οί λόγοι είναι πολλοί 
καί θά άναφέρω μερικούς πάρα κάτω, καί 3) άν 
κρίνη κανείς άπό τά κατασκευάσματα πού είδαμε 
έφέτος άδύνατον νά ελπίζω κανείς σέ μιά καλλίτε
ρη αΰριον τής δυστυχισμένης ελληνικής κινηματο 
γραφίας.

Παρ’ δλα αυτά δμως ή έφετεινή κινηματογρα-

ρέλασις», «Κίτρινο διαβατήριο», «Ό θαλασσοκρά- 
τωρ», «Μόντε Κάρλο» καί «’’Αγγελοι τής κολά-
σεως» (αύτότό τελευταίο μόνον γιά ώρισμένα κλοΰ), 
μπορούν νά φιγουράρουν μεταξύ τών καλλίτερων 
φίλμ τής σαιζόν. Άπό τή γερμανική παραγωγή 
υπερτερούν είς ποσότητα ή όπερέττες. Είναι λυπη
ρόν νά βλέπη κανείς τούς γερμανούς σκηνοθέτας νά 
σπαταλοΰν τάς’δυνάμεις καί τό ταλέντο τους σέ έ'ργα 
χαριτωμένα ζκαί ευχάριστα βέβαια, άλλά κάθε άλλο 
παρά άντάξια τής ^καλλιτεχνικής παραδόσεώς των.

Άπό τις καλλίτερες όπερέττες μπορούμε νά ά- 
ναφέρωμε τις «Τό Συνέδριον χορεύει, «'Ο χορός 
τής όπερας», «Ή Α. Μ. τοΰ Ποντενέρο», «Ποτέ 
πιά δέν θ’ άγαπήσω», «Μαμζέλ Νιτούς», «Στήν 
τρέλλα τοΰ χοραΰ», «Μιά νύχτα στόν παράδεισο». 
Άπό τά σοβαρά φίλμ μοναδικά έπίσης ή «Τραγω
δία τοΰ Έρωτος», τοΰ Σίοντμακμέ τόν ΣάρλΜπου- 
αγιέ καί τήν Φλορέλ, έργο ρεαλιστικό, μία άληθινή 
τρικυμία παθών. Τό φιλμ «Στή Μυστική 'Υπηρε
σία» θά ήταν πολύ καλλίτερο αν δέν ήταν τόσον 
έντονος δ εθνικιστικός χαρακτήρας του.

'Η γαλλική κινηματογραφία μάς έδειξε έφέτος 
όλη της τήν φτώχεια. ”Αν έξαιρέση κανείς τό «Έ- 
κατομμύριον» τοΰ Ρενέ Κλαίρ (καί αύτό μέ ώρισμέ- 
νες έπιφυλάξεις) τόν «’Άγνωστο Λοχία», τοΰ Στρε- 
γέφσκυ καί τήν λαϊκή έπιτυχία «Μετά τόν έρωτα» 
ταΰ Λεόνς Περρέ, δέν βλέπω κανένα άλλο φίλμ άξιο 
νά μνήμονευθή. 'Όλα τά λοιπά ήσαν (δυστυχώς δέ 
ούκ ολίγα) φλύαρα κατασκευάσματα, χοιρίς καμμιά
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καλλιτεχνική προσπάθεια, ώς έπί τό πλεϊστον δέ 
κακότεχνες καί αναιμικές θεατρικές απομιμήσεις.

Μέ λύπη μας είδαμε ένα Λερμπιέ νά μάς δίνη 
τό «’Άρωμα τής Κυρίας μέ τά μαϋρα», ένα Άνρύ 
Ρουσσέλ τό «Είσαι δική μου» (Atout coeur), ένα 
Τζένινα τό «Paris-Beguin», ένα ντέ Μπαροντσέλι 
τό «Ηά είμαι μόνη τά μεσάνυχτα». Γιά τήν δημι
ουργία τής θλιβερός αυτής καταστάσεως φταίει 
καί ή μεγάλη ζήτησις τοϋ γαλλικού φίλμ, ποΰ έση- 
μείώθη μέ τήν εμφάνιση τοΰ όμιλοΰντος καί πού 
ήνάγκασε τούς γάλλους παραγωγούς νά παραμελοΰν 
τήν ποιότητα γιά τήν ποσότητα.

’Άλλα ενδιαφέροντα γεγονότα τής σαιζόν είναι 
ή προβολή τής πρώτης όμιλούσης τουρκικής ταινίας 
«Ό ζητιάνος τής Στα ιπούλ» πού μάς έδειξε πόσο 
περισσότερο προώδευσε ή Τουρκία άπό τήν πατρί
δα μας καί ή έμφάνισις ταινιών κατά τήν νέα μέθο
δο «dabbing» (ντουμπλαρισμένες). Ή άνακάλυψις 
αΰτη («Μαρόκο», «Χ27», «Κατήφορος», «Άνάστα- 
σις»)ανκαί βρίσκεται ακόμη στά σπάργανάτης,δείχνει 
τάς δεινατότητας πού περικλείει καί πόσον έπιδε- 
χτική προόδου είναι. Χάρις σ’ αύτήν κάθε παραγω 
γική χώρα θά μπορεί στό μέλλον νά λανσάρη τής 
ταινίες της στά διάφορα ξενόγλωσσα κράτη.

. Βίων Παπαμιχάλης

ΜΕΡΙΚΑ ΛΕΠΤΑ MI TEN ΚΑΡΜΕΝ ΜΠΟΝΙ
Ένας ανταποκριτής αιγυπτιακό» περιοδικού διηγείται 

ώς έξης τήν συνάντησίν του μέ τόν γνωστόν ιταλικόν «α
στέρα» τήν γοητευτικήν Κάρμεν Μπόνι-

Τήν προηγουμένην εις τό στούντιο είδα ένα νεαρόν μέ 
λεπτόν μύστακα ποΰ φορούσε ψαθάκι μέ τόσο σκέρτσο ώς 
περίπου κι’ ό Μωρϊς Σεβαλιέ. Ήταν ή Κάρμεν Μπόνι εις 
τόν ρόλον της. «Μιά γυναίκα ά λά γκαρσόν» (La femme 
en homme») * (Τό έν λόγω φιλμ προεβλήθη εις τήν πρώ- 
την του έ'κδοσιν καί ύπό τόν άνωτέρω τίτλον είς τό «Αττι
κόν» πρό πενταετίας) άλλά ή στιγμή δέν ήταν κατάλληλη 
γιά έντερβιόν.

Τήν έπομένην είς τά διαμερίσματά της είς τό Ώτέϊγ 
ξανάβρισκα μιά Κάρμεν Μπόνι, φορώντας αντί σμόκιν μιά 
άπλή ρόμπ ντέ σάμπρ. καί άπό τής οποίας τό επάνω χεί
λος εϊχεν έξαφανισθή τό μουστάκι.

«Δέν μπορείτε νά φαντασθήτε, μοΰ είπε, πόσον είμαι 
ευτυχισμένη ποΰ «γυρίζω» στή Γαλλία σέ γαλλική φω
νοταινία. Τό παρισινό κοινό ήταν πάντα τόσον ευγενικό 
γιά μένα. Έν τούτοις μήπως ή ξενική προφορά μου είναι 
δυσάρεστη άν καί έργάσθηκα πολύ γιά νά τήν διορθώσω.

Είχα λήψει άπό τό Παρίσι γιά άρκετό διάστημα καί 
καί παρά τήν νοσταλγία του αισθάνομαι γιά τήν πατρίδα 
μου γιά τόν ώμορφο γαλάζιο ουρανό, γιά τόν ήλιο, όταν 
επιστρέφω στήν ’Ιταλία έχω τήν έντύπωσιν πώς εκπατρί
ζομαι. Έζησα έπίσης τρία χρόνια στή Γερμανία, άλλά τί
ποτε δέν άξίζει όσον τό Παρίσι».

Τυζητοΰμεν γιά τό φίλμ ποΰ «γυρίζει» τώρα μέ σκη
νοθέτην τόν σύζυγόν της τόν γνωστόν Αύγουστον Τζε- 
νίνα.

•Παρά τάς δυσκολίας τής μεταμφιέσεώς μου «γυρίζω» 
μέ μεγάλη εύχαρίστησι τό La femme en hommce». 
Μετεμφιεζόμουνα σέ άνδρα έπί οκτώ ολόκληρες μέρες, 
πριν άρχίσω τό φίλμ γιά νά ξαναμάθω νά άποκτήσω τό 
ύφος ζέν πρεμιέ. Καί έπειτα έπρεπε νά κάνω ίππασσίαν, 
ξιφομαχίαν·..καί ξέρετε δέν είμαι καθόλου άθλήτρι-α. Εί
μαι πολύ τεμπέλα.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ
W ‘'ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ? Α2ΤΕΡ02,,

ΘΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ
Άπό τοϋ προσεχούς Σεπτεμβρίου έ. ε. ό«Κι- 

νηματογραφικός Άστήρ» ανακαινιζόμενος έπα- 
ναλαμβάνει τήν, ώς και άλλοτε, τακτικήν έβδο- 
μαδιαίαν του εκδοσιν με εκλεκτήν ϋλην, ένδια- 
φέρουσαν και τό πολύ κοινόν, πλούτον ωραίων 
εικόνων έκ των νεωτέρων έργων, μυθιστορήμα
τα κινηματογραφικά κλπ. κλπ. Διά νά δύνανται 
νά τό παρακολουθούν ό'λοι οί φίλοι τοΰ κίνημα 
τογράφου, θά κυκλοφορή καί πάλιν διά τοϋ 
Πρακτορείου τών ’Εφημερίδων και θά καταστή 
τό εύθηνότερον έξ ό'λων τών έλληνικών περιο
δικών.

Άπό τοΰ προσεχούς :εμ.βρίου έ.έ.

ΝΕΑ ADO ΤΑ ΠΑΡΙΣΙΝΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
—Εις τά στούντιο τής Tobis ήρχισε τό «γύρισμα» τής 

νέας παραγωγής τοΰ Ζώρζ Μαρέ «Σουζάννα»
— Ό γνωστός σκηνοθέτης Έρμόλιεφ άνεχώρησε διά 

τήν Νίκαιαν όπως άναλάβη τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν 
τής νέας ταιτίας τοΰ Λέων Ματώ Embrassez-moi παρα
γωγής G. F- F. Α.

— Ό Άνδρέ Ρουμπώ έτέλειωσε τό «γύρισμα» τής με
γάλης Ιστορικής ταινίας «Νταντών».

-—Ή νέα ταινία Affaire classee τήν όποιαν θά σκηνο- 
θετήση ό γνωστός γάλλος καλλιτέχνης Σάρλ Βανέλ διά 
λογαρισμόν τής Πατέ Νατάν, ετοιμάζεται ήδη.

—Ή γαλλική έκδοσις τοΰ γνωστού έργου «Ρασπου- 
τίν» θά προβληθή λίαν προσεχώς είς Παρισίους.

—Είς τάς άρχάς ’Ιουνίου ήρχισε είς τό Λονδϊνον τό 
«γύρισμα» τής νέας ταινίας Roi des Palaces, παραγωγής 
Osso.

—Είς τά στούντιο τής «Παραμάουντ» ό|Ρενέ Γκισσάρ 
τελειώνει τήν σκηνοθεσία τοΰ έργου Passionnement, ό δέ 
Κλ. Ντελατόρρε τοΰ έργου Pour uiure Heureux.

—Είς τό στούντιο Eclair ό Ζάν Ρενουά άρχίζει τήν 
σκηνοθεσίαν τοΰ έργου Boudti sauve des Eaux διά λο
γαριασμόν τής εταιρίας Μισέλ Σιμόν.

Η ΓΚΑΡΜΠΟ_ΤΑΞΕΙΔΕΥΕΙ
Διά πρώτην φοράν, ύστερα άπό τρία έτη, ή Σουηδίς 

βάμπ Γκρέτα Γκάρμπο ήναγκάσθη νά έγκαταλείψη τά 
στούντιο, διά τήν πραγματοποίησιν τής νέας της ταινίας 
«"Οπως μέ έπιθυμεϊτε-.

’Αφίνοντας τήν ήσυχίαν καί τήν ρουτίνα τών στούντιο 
ή Γκάρμπο άνεχιόρησε διά τήν Ααγκούνα δπου θά «γυ- 
ρισθοΰν» αί σπουδαιότεροι «έξωτερικαί» σκηναί τής νέας 
της ταινίας.

Ή ύπόθεσις τοΰ «Όπως μέ έπιθυμεϊτε» είναι παρμέ
νη άπό τό ομώνυμον θεατρικόν έργον τοΰ Λουΐτζι ίΐι- 
ραντέλλο.

’Εκτός τοΰ γνωστοΰν αυστριακού ήθοποιοΰ Έρικ φόν 
Στρόχαΐμ, πρωταγωνιστούν καί οί Άλμπέρ Κόντι, Χέντα 
Χούπερ καί Άννίτα Λουίς.

Τήν σκηνοθεσίαν τής ταινίας άνέλαβεν ό Ζώρζ Φίτσ- 
μωρις, τήν δέ φωτογραφίαν ό Ούίλλιαμ Ντάνιελς.

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
Σητειωτέον δτι ό κινημ. Ρέξ έχει λαϊκάς τιμάς εισιτη

ρίων, ήτοι : 2 1]2, 3 1]2, καί 5 1]2 γρόσια διατιμήσεως.
— Πυρκαϊά έκραγεϊσα είς τήν καμπίνα τοΰ κινημ. Κον- 

κόρδια άπετέφρωσε μέρος τής ταινίας «Φραγκεστέϊν» (μέ
τρα 900) παραγωγής Universal.

—Τό Γκωμόν Πάλας τοΰ όποιου ό διευθυντής ηύτο- 
κτόνησε λόγφ τής κρίσεως, π ρόκειται κατά τάς πληροφο
ρίας μου, να κατεδαφισθή.

— Είς τό Ρουαγιάλ έσημείωσε μεγάλην έπιτυχίαν τό 
φίλμ «Οί άγγελοι τής Κολάσεως».

Ή νέα ελληνική ταινία τής Ντάγκ Φιλμ «Έξω φτώ
χεια» θά προβληθή τήν 2 ’Ιουνίου (έποχή άκατάλληλος) 
είς ιό Άμέρικαν Κο ιμογκράφ.

—Τό Σινεμά Josy τής πόλεώς μας μετωνομάσθη είς 
Isis, θά λειτουργήση δέ προσεχώς μέ μηχανήματα Οΰέ- 
στερν Έλέκτρικ. Τά παλαιά τοιαΰτα τής R.C.A. Photo- 
dhone θά μετα'φερθοΰν είς τό έν Ράμλεϋ Καζίνο Σάν 
Στέφανο.

—Άπό τό χρηματοκιβώτιον τής Φόξ φίλμ τής Αλε
ξάνδρειάς έκλάπησαν 60 λίραι άγγλίας. Ό διευθυντής 
κ. Ζορδάνου κατήγγειλε τόν άρμένιον υπάλληλόν του είς 
δν είχε ύπονοίας, δστις δμως άρνήτε τήν πράξιν καί υπέ
βαλε μύνησιν κατά τοΰ κ· Ζορδάνου έπί συκοφαντίρ. καί 
δυσφημήσει. --ίε

—Κατόπιν έννεαετοΰς ύπ.ηθ®ότά^.'είς^τόίΚ^ινημ. Μα- 
ζέστικ έ.ταύθη άνευ λόγου ^^Φώίίνικόϊι αϋτο^ψκ. ’Ιωάν. 
Κασιμάτης. Πάντες οί ύ^^/οί τών κινημώ^/ράφων 
έξ αφορμής τής άδικαιολ<&&71' αυτής πάύσεω'ς^ίκχρεώ- 
θησαν νά συσπειρωθούν άν·Ειμετωπίσουτε.,τήν κρί
σιν έκ τής απειλούμενης Άερτίας. V,

— Έν Άλεξανδρείρ. ίδβί%Λ«Έν^σις φιλιού του κινη- 
ματογράφου»(Γηίοη1ηίι· riial&JXhje deElnefilfelg ηνένεγρά- 
φησαν μέχρι σήιιερον 500 πε^ί.φζ^τΐΛη-· Ή προσωρινή έ
πιτροπή αυτής έχει δώσει ήδη ν$ρ«ΪΕ?Λ<ήΛ>εσπερίδας στε- 
φθείσας ύπό πλήρους έπιτυχίας. Ένώςΐοΰ μηνός συγκα- 
λειται γενική Συνέλευσις διά τήν έκλογήν τού τακτικού 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Rialto. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρόννυ», «Ή μικρή 
σοκολατοπώλις» μέ τόν Ρεμύ, «Ή διπλή δολοφονία τής ο
δού νεκροσκοπείου», «Τό συνέδριον χορεύει», «Κοέν και 
Κέλλυ στό Χόλλυγουντ» καί «Τό τραγούδι τής καρδιάς 
μου» αιγυπτιακή ομιλούσα.

Royal. Προεβλήθησαν «Ό τραγουδιστής τής Σεβίλλης», 
«Μήν άπατάτε τήν γυναίκα σας», Χαμένος παράδεισος» 
καί «ΟΙ γλεντζέδες».

Γκωμόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό διαβατήριον 
13414», «Τό Παρίσι τή νύχτα», «Τραγωδία ορυχείου» 
«Μόντε Κάρλο» μέ τήν Μάκ Ντόναλτ, «Ή συμμορία τού 
Μπουμπούλ», «Ταμπού» καί «Πώς μιλούν τ’ αγγλικα» α- 
νεπιτυχώς.

Μαζέοτικ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό βασιλεύς τών 
λούστρων», «Μιά νύχτα στό ξενοδοχείο», «Έν όνοματι 
τοΰ νόμου» μέ τήν Σαντάλ καί «Ή καρδιά μου καί τα ε
κατομμύριά του».

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύξ καταδιώξεώς», 
« Δελφίνη» μέ τήν Άλίς Κοσεά, «Ή Δάκτυλο», «Το αρωμα 
τήςκ. μέ τά μαΰρα», «Πομπαντούρ» καί «Φίλησέ με Μα
ρίτσα»

Κοσμογκράφ. «Τό χαϊδεμένο παιδί», «Ό γυιός , τοΰ 
μπαμπά του» έπί 4 συνεχείς εβδομάδας», «Νύχτες άγω- 
νίας» καί «Ζιγκοτώ, ό άνθρωπος φαινόμενον».

Μωχάμετ Άλη. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Όταν μιά 
είναι ώραία» μέ τήν Λιλή Νταμιτά, «Ό κατήφορος», 
«Άς εϊμεθα εύθυμοι» καί «Σερί Μπιμπί».

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σάλλυ», «Νέα 
σελήνη·, «Τά φώτα τής πόλεώς», «ΟΙ κατάδικόι», «Πονε- 
μένες καρδιές», «Αύιή είν’ ή ζωή» καί «Τά επτά πατή
ματα τοΰ σατανά».

G. Sirinides

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Μάιος. (Τοΰ τακτικού άνταποκριτοΰ 
μας).—Ή χειμερινή κινηματογραφική κίνησις τής πόλεώς 
μας ένεκριόθη πλέον. Ή ζέστες καί τά ένσκήψανια χαμ- 
ψίνια κατέστησαν άδύνατον τήν συγκέντρωσιν τών θεα
τών είς τάς κλειστάς αίθούσας τών κινηματοθεάτρων. Τά 
μέχρι σήμερον διάφορα κινηματ. γεγονότα παρουσιάζον
ται ώς έξής :

—Ή άραβική ομιλούσα ταινία «Ό υίός τοΰ μπαμπά 
του» προεβλήθη έπί τέσσαρας συνεχείς εβδομάδας είς τό 
«Άμέρικαν Κοσμογκράφ» μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν. Ή 
τερασιία έπιτυχία τής νέας αυτής άραβικής ταινίας, οφεί
λεται δχι βεβαίως είς τήν καλλιτεχνικήν της άξίαν, άλλά 
είς τήν καθαρώς έθνικιστικήν της ύπόθεσιν είς τήν ο
ποίαν βρίθουν αί ύβρεις κατά τών Εύρωπαίων, πράγμα 
τό όποιον, φυσικά, ευχαριστεί ιδιαιτέρως τούς ιθαγενείς, 
ιδίως τών μικροαστικών τάξεων. Αί έφημερίδες έπετέθη- 
σαν άγρίως κατά τής έν λόγφ ταινίας, άλλ’ ή έπιτροπή 
τής λογοκρισίας, τήν έχαρακτήρισεν ώς κατάλληλον. Ή 
προβολή της άπεκλείσθη μόνον άπό τήν Συρίαν καί τήν 
Παλαιστίνην· Σημειωτέον ότι πρωταγωνίστρια είς τό έθνι- 
κιστικόν αύτό φίλμ τών άράβων, είνε ή γαλλίς καλλιτέ- 
χνις Κολέτ Νταρφέϊγ.

—Γενικώς ή αιγυπτιακές κινηματογραφικές ταινίες 
πήραν δρόμο. Πρό μηνός 4 ’Αλεξανδρινοί κινηματογράφοι 
έπρόβαλαν συγχρόνως φίλμ «γυρισμένα» στήν Αίγυπτο· τό 
«Ριάλτο», τό «Κοσμογκράφ·, τό «Κουρσάλ» καί τό «Ρεξ».

—Αί συνεννοήσεις διά τήν ΐδρυσιν τής νέας σοβαράς 
αιγυπτιακής κινηματογραφικής παραγωγικής έταιρείας 
Μισρ ϋαραμάονντ έληξαν αισίως, αί έργασίαι δέ αυτής 
θά άρχίσουν λίαν προσεχώς.

—Ή πρώτη ομιλοΰσα αιγυπτιακή ταινία «Τό τραγούδι 
τής καρδιάς μου» προεβλήθη μέ μεγάλην έπιτυχίαν είς τό 
Ριάλτο.

—Είς τά «’Ολύμπια» προεβλήθη μέ άφάνταστον έπιτυ
χίαν ή 100 ο)ο ομιλοΰσα ελληνιστί ταινία «Αύτή είν’ ή 
ζωή». Έντύπωσιν έπροξένησε ή μεγάλη καί μελετημένη 
διαφήμισίς της, οφειλομένη είς τόν άντιπρόσωπόν της κ. 
Χαραλαμπίδην.

—Είς τό Άμέρικαν προεβλήθη «Ή Ελληνική Ραψω
δία» μέ άφάνταστον άποτυχίαν καί μέ δχι μικροτέραν ά- 
γανάκτησιν έκ μέρους τοΰ Άλεξανδρινοΰ Κοινοΰ. Είς τήν 
πόλιν μας καί γενικώς στήν Αίγυπτον,προεβλήθησαν κάτι 
καιρούς διάφορα έλλην. κινηματογρ. έξαμβλώματα, άλλ’ 
ή «Ελληνική Ραψωδία» ύπερέβη κάθε δριον άνεκτικό- 
τητος. Τό θράσος καί ή ξετσιπωσιά τών κατασκευαστών 
τής ταινίας αυτής, μάς δίδει τό δικαίωμα νά τούς χαρα- 
κτηρίσωμεν τό όλιγώτερον ώς απατεώνας. Είνε ένα κατα
σκεύασμα άνόητον, τό δποϊον δέν ήμπορεϊ νά χαρακτη- 
ρισθή ούτε ήχητική, ούτε άδουσα, ούτε βωβή, .ούτε γενι
κώς κινηματογραφική ταινία. Τό τί είναι μόνον ένας πα- 
ράφρων δύναται νά τό χαρακτηρίση. Πρέπει όμολογουμέ- 
νως νά παύση πλέον αύτή ή άηδής παραγωγή καί ή δι’ 
αυτών έκμετάλλευσις τοΰ πατριωτικοΰ αισθήματος τοΰ ξε- 
νητευμένου έλληνος ώς καί ή διαπόμπευσις τ ήςκαλλιτεχ- 
νικής αισθητικής τών έλλήνων. Είνε έντροπή νά παρου
σιάζονται πρό τοΰ διεθνούς κοινοΰ, ώς τό τής ’Αλεξάν
δρειάς, ταινίαι κινηματογραφικοί ώς ή «Ελληνική Ρα
ψωδία» καί μερικαί άλλαι, είς έποχήν μάλιστα καθ’ ήν 
Άραβες, Τούρκοι καί ΑΙγύπτιοι, λαοί στερούμενοι καί ίχ
νους καλλιτεχνικής Ιστορίας, μάς παρουσιάζουν κινημ. έρ
γα έφάμιλλα τών ευρωπαϊκών.

—Είς τό Ρέξ προεβλήθη διά πέμπτην εβδομάδα «Ή 
Δάκτυλό» πάντοτε μέ μεγάλην έπιτυχίαν. Είς τό Ρεξ επί
σης προεβλήθη καί ή ταινία τής Ντάγκ-Φίλμ «Φίλησέ με । 
Μαρίτσα», άνεπιτυχώς καί ακολούθως προεβλήθη είς ένα 
τών κινηματογράφων τής Μανσούρας, πόλις τοΰ έ ιωτερι-I 
κοΰ. Καί ένας συγκριτικός πίναξ εισπράξεων «Μαρίτσας» 
Χαί «Δάκτυλό» είς τό Ρέξ.

«Φίλησέ με Μαρίτσα» λίραι 91 1]2
«Δάκτυλό» λίραι ΰ69 1]2 |
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ΣΜ ΘΕΛ’ Η ΝΥΦΗ ΚΙ’ Ο ΓΛΜΒΡΟΣ
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «’Αττικόν»

Τό φιλμ αύτό, δέν είναι άλλο άπό τήν επιτυχέστατη 
ηθογραφία τών γαλλικών στρατώνων καί τής χωροφυλα
κής «Σιρκυλέ»· Τό λεπτό γαλλικό πνεύμα λάμπει εις αύ
τό, άπό τών άλλεπαλλήλοιν φαιδρών έπεισοδίων του, μέ
χρι τοΰ σπινθηροβόλου διαλόγου του. Καί ή ύπόθεσίς 
του, ένα είδυλλιάκι μεταξύ τής κόρης ένός απλού άνθυπα- 
σπιστού καί τοΰ υιού ένός υπουργού, μέ αίσιον τέλος, δέν 
στερείται ένδιαφέροντος.

Τό μόνον μειονέκτημα τής ταινίας αύτής, ύπήρξεν ή 
άτυχεστάτη έκλογή τού ζέν πρεμιέ της καί ή μετριότης 
τής πρωταγωνίστριας του. Οΰτω δέ, όλον τό βάρος τού 
έργου άπό άπόψεως έκτελέσεως, στηρίζεται στους ώμους 
τοΰ συμπαθέστατου «σανσονιέ-φανταιζίστα» Ντορβίλ, ό 
όποιος καί έχει τήν μεγαλειτέραν δράσιν στήν ταινία. Τό 
παίξιμό του εΐνε μία άπόλαυσις όπως καί τά πεταχτά τρα
γουδάκια πού έκτελεϊ μέ τόσο μπρίο στήν ταινία αύτή, 
πού ή παρουσία τοΰ Ντορβίλ καθιστά τόσο εύχάριστη τήν 
παρακολούθησί της.

Έν συμπεράσματι, πρόκειται περί φίλμ εμπορικού, δι’ 
όλα τά γούστα.

“Ιρις Σκαραβαίον

AIRBRTHPIO 13.444
'Ομιλούσα γαλλιστί. Προεβλήθη στό Πάνθεον

Δοκιμάζω κάποια τύψι, προκειμένου νά ομολογήσω, 
ότι τό φίλμ αύτό, δέν ήτο έκ τών καλλιτέρων γαλλικών 
πού μάς παρουσίασε έφέτος τό «Ιίάνθεον». Ή τύψις μου 
αύτή οφείλεται στό γεγονός, ότι παρακολουθήσασα αύτο- 
προσώπβς τήν κινημαιογρσφησιν τής προκειμένης ται
νίας, άντελήφθην τούς μόχθους πού κατεβλήθησαν γιά νά 
ίκανοποιήση τό κοινόν, έκ μέρους τών εκτελεστών της. 
Έξ ού καί ή λύπη μου εΐνε βαθειά καί μεγάλη αύτή τή 
στιγμή πού είμαι άναγκασμένη νά ομολογήσω ότι οί κό
ποι τού τόσο εύσυνειδήτου καλλιτεχνικού συγκροτήματος 
τής ταινίας αύτής, δέν επέτυχαν τίποτε περισσότερο παρά 
νά μάς δώσουν μιά ταινία τής σειράς μέ κοινότυπη ύπό- 
θεσι.

Πραγματικών, τό σενάριο τού «Διαβατηρίου 13.444», 
γραμμένο άπό τόν Βέλγον καλλιτέχνην κ. Λέοντα Ματιό, 
τον καί σκηνοθέτην τής ταινίας καί πρωταγωνιστήν της, 
έχει ώς θέμα ένα τετριμμένο μοτίβο : τό ειδύλλιο μιάς 
κατασκόπου, πού παρουσιάζει σύν τή κοινοτυπίρ. του καί 
τό πρόσθετο μειονέκτημα κάποιας αισθητής βραδύτητας 
στήν έκτύλιξι τών γεγονότων.

Άπό άποψεως δράσεως τρεις εΐνε οί ρόλοι πού συγ- 
κεντρούν τό ενδιαφέρον. Ό ρόλος τής Τανιά Φεντώρ, τού 
Λέοντος Μαιώ καί τού υπηρέτου. 'Η πρώτη υστερεί ση
μαντικά στον ρόλο τής κατασκόπου, άν έξαιρέσωμε έλά- 
χιστες καλές στιγμές της, στάς τελευταίας σκηνάς τού 
φίλμ της. Τό παίξιμό της εΐνε έν γενικαΐς γραμμαϊς μάλ
λον άτονο, κάποτε δέ καί έξεζητημένο. (’Αδικείται δέ υ
περβολικά στόν κινηματογράφο).

Πάντως, άν πάρω ώς δεδομένον πόσον ώραϊα παίζει 
στό θέατρο όπου ηύτύχησα νά τήν χειροκροτήσω, καί στό 
φίλμ τοΰ Φεϋντέρ «Άν τό ήξερε ό Αύτοκράτωρ», κατα
λήγω στό συμπέρασμα ότι ό Λέων Ματώ, δέν ήτο ό ένδε- 
δειγμένος νά διευθύνη τό παίξιμό της. Άντιθέτως δμως 
ό τελευταίος, άν υστερεί ώς σεναριογράφος καί ώς σκη
νοθέτης, ώς ερμηνευτής τοϋ «Διαβατηρίου 13.414», παρα
μένει πάντοτε ό άπαράμιλλος δραματικός καλλιτέχνης, 
πού κρατεί μέ πολλήν εύχέρειαν ατούς γερούς ώμους του 
όλον τό καλλιτεχνικόν βάρος τοΰ φίλμ, έφόσον στήν ύ- 
πόκρισί του στηρίζεται ολόκληρον τό φίλμ άπό άπόψεως 
έκτελέσεως.

*0 υπηρέτης, ό διασκεδαστικός πανύψηλος κωμικός

πού παίζει πάντα μέ τόν Μπουμπούλ, δίδει τήν εύθυμη 
νότα στήν ταινία αύτή μέ τήν ψευτισμένην ενίοτε δραμα
τική άτ|ΐόσφαιρα. Οί λοιποί έκτελεσταί μάλλον μέτριοι. 
Ιδίως ό ζέν πρεμιέ. Τό εύτύχημα εΐνε ότι ή έξαιρετικά 
περιωρισμένη του δράσις δέν αάς κατεδίκασε νά τόν βλέ- 
πωμε πολύ συχνά.

Έν συμπεράσματι, πρόκειται περί ταινίας τής σειράς, 
είς.τήν όποιαν, άν άναγνωρισθή κάποια έιιπορικότης, θά 
τήν άποδώσωμεν μόνον καί μόνον είς τό όνομα τού Λέ
οντος Ματώ, ό όποιος δμως ήτο άσυγκρίτως άνώτερος 
στό «Μυστήριον τής Βιλλά-Ρόζ», όπου τόν εϊδομεν διά 
τελευταίαν φοράν άπό τής οθόνης τοΰ αύτοΰ κινηματο
γράφου.

Ιρις Σκαραβαίον

ΛΝ ΤΟ ΗΞΕΡΕ Ο ΙΛΥΤΟΚΡΛΤΩΡ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν Απόλλωνα

Τό φίλμ αύτό, έχει ώς θέμα τήν χαριτωμένην κωμεντί 
<Ή ’Ολυμπία», τήν όποιαν έδώ καί τέσσερα χρόνια, εί
χε παίξει μέ τόσην έπιτυχίαν είς τά «Διονύσια» ήΚα Κυ
βέλη μέ τόν θίασόν της.

Έν τφ συνόλω του τό^«Άν τό ήξερε ό Αύτοκρά
τωρ», τό όποιον παραμένει πιστόν είς τήν ύπόθεσιν τοΰ 
προαναφερθέντος θεατρικοΰ έργου άπό τό όποιον έλή- 
φθη, εΐνε άναμφισβητήτως ένα άπό τά καλλίτερα γαλ
λιστί όμιλοϋντα φίλμ, πού μάς έδωκε ή ’Αμερικανική πα
ραγωγή. Ίσως γιατί είχεν ώ; σκηνηθέτην τόν Ζάκ Φεϋν
τέρ, καί ώς έκτέλεστσς, έξ άπό τούς έκλεκτοτέρους Γάλ
λους ήθοποιούς. 2’Γήν Φρανσουάζ Ροζαί, τήν Τανιά φε- 
τόρ, τόν Λυγκέ, τήν Σουζάν Ντελβέ, τον Πώλ Άνδρέ καί 
τόν καρατερίστα Άνδρέ Μπερλαί.

Καί πράγματι. Ή Φρανσουάζ Ροζαί, στόν ρόλο τής 
μητέρας, έπιτυγχάνει μίαν δημιουργίαν άνταξίαν τών καλ- 
λιτέρων της. 'η Τανιά Φεντόρ, υπερβαίνει έαυτήν στό 
ρόλο τής κόρης, πού εΐνε άπό τούς δυσκολωτέρους. 
(Πλήν δέ τής έξαιρετικής ύποκρίσεώς της, τό κρινόμενον 
φίλμ εΐνε τό μόνον έξ όσων ίδικών της προεβλήθησαν 
στάς Αθήνας, πού άφίνει τήν έκθαμβωτικήν φυσικήν 
καλλονήν της νά λάμψη, δοθέντος ότι ό κινηματογράφος 
τήν άδικεϊ υπερβολικά). Εξαίρετος καί ό Άνδρέ Λυγκέ, 
στό ρόλο τοΰ ύπερηφάνου λοχαγοΰ Κοβάτς. Οί λοιποί, 
καλοί στούς ρόλους τους, ιδίως δ Άνδρέ Μπερλαί ώς 
συνταγματάρχης τής χωροφυλακής.

Ή σκηνοθεσία, παρ’ όλον ότι δέν παρουσιάζει τό 
στάδιον έπιδείξεως πολλών άρετών του είς τόν Φε
ϋντέρ, εΐνε έν τούίοις έξαιρετικά περιποιημένη. Ό διάλο
γος εόχάριστος καί πνευματωδέσματος, άν έξαιρέσωμε 
τό έκτενές αύτοϋ, ιδίως είς τήν άρχήν τοΰ φίλμ.

Τό «Άν τό ήξερε δ Αύτοκράτωρ», εΐνε έκ τών έμπο- 
ρικωτέρων έλαφρών «κομεντί», πρό πάντων μάλιστα, δ
ταν υπενθυμίζεται στό Κοινόν, ότι εΐνε έν καί τό αύτό 
μέ τήν μεγάλην θεατρικήν έπιτυχίαν τής Κας Κυβέλης 
«Ή ’Ολυμπία». Καί μία μικρά παρένθεσις: (Τό φιλμ, έμ- 
φανίζει τό έργον είς σύγχρονον εποχήν, έν άντιθέσει πρός 
τήν σκηνήν. Τοΰτο όχι μόνον δέν έβλαψε ποσώς άλλά 
τούναντίον, ηΰξησεν τήν έμπορικότητά του).

“Ιρις Σκαραβαίον

‘RNNR ΚΡΙΣΤΙ»
Όμιλοΰσα Αγγλιστί Προεβλήθη στόν «’Απόλλωνα»

Πρόκειται περί τής πρώτης όμιλούσης ταινίας τής 
Γκάρμο, ή οποία έβράδυνε άρκετά νά προβληθή^ είς τήν 
πόλιν μας. Τό σενάριο είναι παρμένο άπό τό ομώνυμο 
δράμα τοϋ Έζέν Όνήλ, πού θεωρείται, δικαίως ή αδίκως 
ώς τό άριστούργημα τού Αμερικανού συγγραφέως. Ό Ό- 
νήλ γνωστός εις τάς Αθήνας άπό τά έργα «Πόθοι κάτω 

άπό τις λεύκες» πού έπαίχθη πρό διετίας άπό τόν Βεάκη 
καί τήν Παξινοΰ στά «Διονύσια» καί τόν «Γυρισμό», μέ 
τό όποιον έκαμε έναρξιν τών παραστάσεών του ό θίασος 
συνεργασίας Κυβέλης Μαρίκας, θεωρείται ένα άπό τά δυ- 
νατώτερα σύγχρονα ταλέντα· Τά έργα του τά διακρίνει 
πάντα έξυπνος καί τεχνικός διάλογος, σφοδρά συναισθή
ματα καί πάθη, καί ωμός ρεαλισμός. Ή συνηθισμένη του 
άδυναμία είναι ή έλλειψις σκηνικής δράσεως. "Ετσι καί 
τό «Άννα Κρίστι» φέρει ολοφάνερη τήν σφραγίδα τοΰ 
δημιουργού της. 'Ότι δμως περνά σχεδόν άπαρατήρητο, 
χάρις είς τάς λοιπάς άρετάς τοΰ συγγραφέως, είς τό θέ
ατρον, είς τό φίλμ γίνεται, μεγάλο μειονέκτημα. Ή πιστή 
παρακολούθησις τού θεατρικού έργου άπό τόν Κλαρενς 
Μπρόουν δηλ. ή έλλειψις δράσεως καί οί άτελείωτοι διά
λογοι, καθιστούν τό φίλμ κουραστικό καί βαρυχώνευτο. 
’Εκεί μόνον πού άφίνεται ολίγη έλευθερία είς τόν σκηνο
θέτην, ό Κλάρενς Μπρόουν έπιτυγχάνει ώραιότατα πράγ
ματα. Τί θαυμάσιες όμολογουμένως ή εικόνες τής ομί
χλης κατά τήν νύκτα τής σωτηρίας τών ναυαγών ύπό τής 
"Αννα καί τού πατρός της, πόσον γραφικό καί ολοζώντα
νο τό λιμάνι καί τί περίφημες ή σκηνές τής καταιγίδας 
καί τοΰ Λούνα Πάρκ !

"Ολο τό υπόλοιπον έργον έκτυλίσσεται στό έσωτερικό 
μιά; ταβέρνας καί σέ μιά φτωχική κάμαρα έπάνω σέ μιά 
μαούνα. Ίσως μιά μεγαλείτερη άλλαγή γωνιών λήψεως, 
νά έμείωνε ολίγον τήνέντύπωσιν καί αύτό μάς έκπλήσσει 
πού δέν έγεινε άπό τόν Κλάρενς Μπρόουν, τοΰ οποίου ή 
κινηματογραφική πείρα είναι άναμφισβήτητος.

Άπό τούς ήθοποιούς καί οί τέσσαρες πρωταγωνισταί 
περίφημοι. Άλλά είς τή * πρώτην θέσιν θά άναφέρω τήν 
Μαρί Ντρέσσλερ, ή όποια έδημιούργησε ένα περίφημο 
ρόλο. Ή περίφημη αύτή καλλιτέχνις τού Αμερικανικού 
θεάτρου, ένα είδος ίδικής μας Αλκαίου, κατώρθωσε είς 
τό «Άννα Κρίστι» νά έπισκιάση καί αύτήν άκόμη τήν 
Γκάρμπο.

Ή τελευταία στόν ρόλο τής ήρωίδος, πού δέν τής ται
ριάζει καθόλου, άποδεικνύει διά μίαν άκόμη φοράν ότι 
είναι πολύ έπιτηδεία καλλιτέχνις. ικανή νά σταθή, χάρις 
είς τό εΰπλαστον τοΰ ταλέντου της, είς οίονδήποτε ρόλον.

Ή diction της μόνον τήν άδικεϊ ολίγον (είς τά έπακο- 
λουθήσαντα έργα της έδιορθώθη άρκετά) ίσως λόγφ τής 
μή τελείας γνώσεως τής Αγγλικής. Ό Τζώρτζ Μάριον 
ώς γέρω Κρίστυ δημιουργεί ένα τύπο δλοζώντανο. Ό 
Τσάρλ Μπικφορντ καλός καί αύτός είς τόν ρόλον του, 
άν καί όχι λίγες φορές ή έκ τού θεάτρου προέλευσίς του 
καταφανεστάτη.

Μέ δυό λόγια τό «Άννα Κρίστι» εΐνε θαυμάσιο θέ
ατρο, άλλά, πλήν ώρισμένων σκηνών, κακός κινηματο
γράφος. Πάντως άξίζει νά τό δή κανείς διά τό θέμα του, 
τά ολίγα, άλλά σπουδαία ευρήματα τοΰ Κλάρενς 
Μπρόουν, καί τό παίξιμο τών ήθοποιών ιδιαίτατα δέ διά 
νά θαυμάση τήν άμίμητη Μαρί Ντρέσλερ.

Βίων Παπαμιχάλης

Η ΑΑΕΑΦΗ ΤΟΥ ΝΟΒΑΡΡΟ ΣΤΟΧΟΑΛΥΤΟΥΝΤ
Πρό δύο εβδομάδων άφίχθη είς τό Χόλίυγουντ ή μι- 

κροτέρα άδελφή τοϋ Νοβάρρο, Λεονόρα Σαμανέγκος διά 
νά έπισκεφθή τόν άγαπημένον της αδελφόν.

Ώς γνωστόν ό Ραμόν Νοβάρρο έχει οκτώ άδελφούς 
καί τέσσαρας άδελφάς, αί όποΐαι είναι μοναχαί.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΝ
I. Τερζόγλου Κων]πολις 1—4—932 μέχρι 30-3-933
Θ. Ζενιέρης » 1—4—932 » 30 3-933
Γ.Κωτσταντακόπουλος Πάτραι 1—5—932 μέχρι 30-7-932
Άδελ. Δημητριάδη Αθήναι 1—5—932 μέχρι 30-4-933
Άνδρ. Πετσάλης Αθήναι 1—5-932 μέχρι 30-4-933
Th' Meros Neto York 1—5—932 μέχρι 30-4-933 

ππι momi 01 aztepee
ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΟΝ

Οί διάφοροι «αστέρες» τοΰ Χόλλυγουντ είναι καί αύ- 
τοί κοινοί θνητοί καί ό κινηματογράφος, παρ’ όλον πού 
άποτελεϊ τήν κυριωτέραν των άσχολίαν, δέν τούς άπορρο- 
φά όλον τόν καιρόν. Οί διάφοροι άπ’ αύτούς έπωφελοΰν- 
ται τών στιγμών τής έλευθερίας των διά νά καλλιεργή
σουν μίαν προσφιλή των τέχνην ή νά έπιδοθοΰν είς τό 
εύνοούμενόν των σπόρ. Ό Ραμόν Νοβάρρο, έπί παραδείγ- 
ματι, είναι καλός μουσικός. Όνειρεύετο είς τάς άρχάς τοΰ 
σταδίου του νά γίνη τραγουδιστής μελοδράματος (είς τόν 
«Τραγουδιστήν τής Σεβίλλης» μάς έδόθη ή ευκαιρία νά 
κρίνωμεν όλον τό ταλέντο του ώς τενόρου). Είς τήν ιδιω
τικήν του ζωήνή μουσική τοϋπαρεχει τάς μεγαλυτέρας του 
άπολαύσεις.

Ό Ούάλλας Μπήρρυ, δταν δέν εύρίσκεται στό στούντιο 
άφιεροΰται ολόκληρος είς τήν άεροπορίαν. Είναι διπλωμα
τούχος πιλότος καί διαθέτει ένα αεροπλάνο έξη θέσεων 
μέ τό όποιον έπιχειρεϊ συχνάς έκδρομάς. Έπί πλέον ή 
βιβλιοθήκη του περιλαμβάνει ένα σημαντικόν άριθμόν 
βιβλίων σχετικών μέ τήν άεροπορίαν καί ό ίδιος άρέσκε- 
ται έξαιρετικά είς τό να συζητή μέ διαφόρους πιλότους 
διά τό εύνοούμενόν του σπόρ.

Τό όνειρον τής γοητευτικής Τζόαν Κράουφορντ είναι 
νά μπορέση μιά μέρα νά γίνη γλύπτης. Σκέπτεται σοβα- 
ρώς νά άφιερωθή είς αύτήν τήν Τέχνην καί δταν δέν χο
ρεύει (άλλη μανία τής J ζοάν) θά τήν βρή κανείς νά πλά- 
θη διάφορα άγάλματα μέ πηλό.

Ό Ούΐλλιαμ Χάϋνες τάς ώρας τής έλευθερίας του τάς 
διαθέτει είς τό νά άναζητή διαφόρους άρχαιότητας.

Ό Λυονέλ Μπάρυμορ ζωγραφίζει.Τό ίδιο καί ή Άνί- 
τα Πέΐτζ, ή οποία δμως δεικνύει ιδιαιτέραν προτίμησιν 
διά τήν ιχνογραφίαν. Ό Νέϊλ Χάμιλτον άσχολεϊται είς τά 
σπόρ. Είναι έπίσης δεινός ταχυδακτυλουργός. Κατέχει 
τήν πλέον σπανίαν συλλογήν ταχυδακτυλουργικών έργα- 
λείων καί είς τάς διαφόρους συναναστροφάς καταπλήσσει 
τούς γνωστούς του μέ τά πειράματα του.

Ή Γκρέτα Γκάρμπο, δταν δέν έργάζεται, ή θά βρί
σκεται σπίτι της αφιερωμένη στή μελέτη κάποιου φιλο
σοφικού βιβλίου ή θά περιπατή άσκόπως στά πλέον έ
ρημα καί ρωμαντικά μέρη τοΰ Χόλλυγουντ.

Ή Μάρλεν Ντήτριχ, ή όποια ώς γνωστόν είναι καλή 
μουσικός, μπορεί δλον τόν έλεύθερον καιρόν της νά τόν 
άφιερώση παίζουσα βιολί. 'Η Συλβία Σύντνεϋ, τό νέο «ά- 
στέρι» τοϋ Χόλλυγουντ, είναι φιλόλογος. Ή Έλίζα Λάν- 
τι, ή οποία είρήσθω έν παρόδφ γνωρίζει κατά βάθος τήν 
Άγγλ.κήν, Ιταλικήν καί Γερμανικήν γλώσσαν, γράφει 
κινηματογραφικά σενάρια. Ή Πόλα Νέγκρι, είναι ή πλέ
ον εγκυκλοπαιδικά μορφωμένη ήθοποιόςτοΰ κινηματογρά
φου παίζει πιάνο,γράφει ποιήματα,έντυπώσεις,ζωγραφίζει.

Όπως βλέπουν οί άγαπητοί άναγνώσται, τό Χόλλυ
γουντ δέν είναι ή νέα Βαβυλών, δπως θέλουν πολλοί νά 
τό παραστήσουν. Οί κάτοικοί του δταν δέν άσχολούνται 
μέ τόν κινηματογράφον άφιερώνουν τάς ώρας τής άργίας 
των είς άσχολίας ήσύχους καί εύγενεϊς. Φυσικά τά πα
ραδείγματα τής Κλάρα Μπόου τής Μαίη Μούρραιη καί 
μερικών άλλων «αστέρων» διά τούς οποίους ή ζωή δέν 
είναι παρά γλέντι καί μόνον γλέντι, δέν αλλάζουν τά 
πράγματα. Απεναντίας κάθε έξαίρεσις έπιτείνει τόν κα
νόνα.

Mil SEA WilHEZ HTPEZSiEP
Ή Μαρί Ντρέσολερ δέν είναι μόνον μία έξαιρετική 

δραματική ήθοποιός, άλλά καί μία θαυμασία κωμωδός. 
Τοΰτο θά μάς άποδείξη μέ τήν νέαν ταινίαν της «Εύημε- 
ρία» είς τήν οποίαν πρωταγωνιστεί μετά τής Πόλυ Μό
ραν. Ή έν λόγφ ταινία «γυρίζεται» μέ σκηνοθέτην τόν 
Λέο Κάρεϋ, είς τά στούντιο τής «Μέτρο-Γκόλντουϊν-Μάγιερ
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0 ΚΙΝΙΜΗΟΜ [Ιί ΤΗΝ IOP1H ΤΗ ΜΠΡΕ! ΑΧΜΕΤ ΖίΙΜ
Καταπληκτική πρόοδος.—Κινηματογράφοι όμιλοϋντες και βωβοί.—Γκρέτα Γκάρμπο, Μάρλεν 

Ντήτριχ και Γκέγκηδες.— Ούδεμία φορολογία Δημοσίων Θεαμάτων.—Τύρανα, Δυρ
ράχιον, Κορυτσά, Ελβασάν, Σκόδρα

ΤΥΡΑΝΑ (’Αλβανίας) ’Ιούνιος (τού περιο
δεύοντας άνταποκριτοΰ μας).— Ό ταξειδιώτης πού δέν 
έτυχε νά παρακολούθηση κατά τά τελευταία χρόνια τήν 
ζωήν τής Βαλκανικής καί δέν έχει φυσικά σαφή Ιδέαν 
τοϋ μεγάλου θαύματος τής κοσμογονίας,πού συνετελέσθη 
καί συντελεϊται είς τήν θρυλικήν πατρίδα τών Λιάπηδων, 
τών Γκέκηδων καί τών τσάμηδων, ό ταξειδιώτης αυτός 
άν φθάση έξαφνικά, έτσι απροετοίμαστος, ε’ις τήν πρω
τεύουσα τοΰ ’Αλβανικού βασιλείου, θά σταθή—τό όλιγώ- 
ρον —κατάπληκτος έμπρός είς τό άνέλπιστον θέαμα πού 
θά τοϋ παρουσιασθή. "Αν σκοπός τοΰ ταξειδίου του είνε 
νά άνρζητήση ζωντανός εικόνας μιάς ορεινής πολεμικής 
χώρας, ζωγραφισμένος έντονα είς τήν φαντασίαν του άπό 
τήν μακράν Ιστορίαν τών ηρωικών χρόνων της καί νά 
εύρεθή είς περιβάλλον άνάλογον, ύπενθυμίζων καί ζωο- 
γονοΰν, θρύλους, έπη, καί πολεμικός παραδόσεις ενός λα
ού ήρωϊκοΰ, πολεμικού, αλλά καί ασυγχρόνιστου, ζώντος 
ακόμη τήν ρωμαντικήν ζωήν τών προγόνων του, θά άπο- 
γοητευθή αμέσως όχι μόνον άπό τήν παντελή έλλειψιν 
δλων τών άνωτέρω άλλά καί άπό τό εξαιρετικά άπιθά- 
νως αντίθετον περιβάλλον είς τό όποιον θά εύρεθή. ’Α
πέραντες πλατείες, δρόμοι πλατείς, άτελείωτοι, θαύματα 
συγχρονισμένης έπιστημονικής (ρυμοτομίας, μέγαρα τερά
στια, κίνησις καί ζωή εύρωπαϊκής ή Βορειομερικανικής 
Μητροπόλεως—ή εικόνα τών Τυράνων—βεβαιώνουν μέ 
τόν πλέον άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως τρόπον δτι τό ρω- 
μαντικόν παρελθόν δσον πρόσφατον καί άν είνεάκόμη, έκ- 
λείσθη έντούτοις εις τάς σελίδας μιάς μακρυνής ιστορίας 
ή όποια δέν ήμπορεϊ νά έπιρεάση τήν προοδευτικήν νοο
τροπίαν πού διευθύνει καί εμπνέει σήμερον τά πάντα είς 
τήν ’Αλβανίαν.

Χωρίς νά είμαι άπολύτως άπροετοίμαστος διά νά δε
χθώ άνελπίστους έντυπώσεις, σταματώ έντούτοις είς κάθε 
βήμα γεμάτος θαυμασμόν προκαλούμενον άπό τις άλλ»· 
πάλληλες έκδηλώσεις τοϋ εκπολιτιστικού πνεύματος πού 
κυβερνά τήν γειτονικήν μας χώραν καί τοϋ όποιου τήν 
σφραγίδα διακρίνει κανείς είς τό κάθε τι. Διότι δέν είνε 
μόνον τά μέγαρα, αί πλατεϊαι καί αί λωοφόροι |πού πα
ρουσιάζουν τήν πρόοδον πού γοργά καθημερινώς εξαπλώ
νεται. Ό ρυθμός τής ζωής κανονίζεται άπ’ αύτήν καί πα
ρουσιάζεται περισσότερον εις τήν πνευματικήν παρά τήν 
οικοδομικήν ζωήν, άν καί ή μέριμνα τοΰέπιοήμου κράτους 
στρέφεται έξ ίσου στοργική τόσον πρός τήν μίαν δσον καί 
πρός τήν άλλην.

Είς τόν ολίγον σχετικώς χρόνον πού υπάρχει είς τήν 
διάθεσίν μου διά νά παραμείνω είς τήν χώραν τοΰ Μπρέτ 
Άχμέτ Ζώγου—τοΰ όποίουτό δνομα καί ή είκών σύμβολα 
τής άλβανικής άναγεννήσεως εύρίσκονται είς δλων τά χεί
λη καί τάς καρδίας -προσπαθώ νά άποταμιεύσω καί νά 
συγκεντρώσω δσας ήμπορώ περισσοτέρας έντυπιόσεις διά 
κάθε ζήτημα.

Δέν υπάρχει άνάγκη όδηγοΰ ούτε ειδικής άναζητήσεως 
διά νά σχηματίση κανείς άν ιιλήψεις καί νά βαθμολογήση 
τήν πρός πάσαν κατεύθυνσιν πρόοδον. Είνε τόσον φανε
ρά καί ειλικρινής κάθε έκδήλωσίς της, ώστε ά γίνεται 
εντελώς περιττή ήχρησιμοποίησις οίουδήποτε είδους «τσι- 
τσερόνε».

Άλλά δυστυχώς κάθε παρερχομένη στιγμή μοΰ υπεν
θυμίζει δτι ό χρόνος πού ήμπορώ νά διαθέσω είνε ολίγος 
καί δέν πρέπει νά άπομακρύνωμαι άπό τήν κυρία άποστο- 
λή μου νά άντιληφθώ τήν κατάστασιν τοΰ κινηματο
γράφου.

Όπως καί διά τά άλλα τής ’Αλβανίας δέν έλπίζει κα

νείς—άγνοών τήν σημερινήν κατάστασιν—δτι ήμπορεϊ 
νά συναντήση τίποτε άξιον λόγου καί είς τό σημεΐον αύ- 
τό.’Μία χιύρα πού έσυνειθίσαμεν νά τήν θεωρώμεν περί
που άπολίτιστον, ποιας προόδους ήμπορεϊ νά έχη πραγμα
τοποιήσει πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν ; Άλλά ποία θά εί- 
ή έκπληξίς σας δταν προκατειλημμένοςάπό τοιαύτας ιδέας 
πληροφορηθήτε μόλις φθάσετε κατάκοπος ταξειδιώτης είς 
Τύρανα δτι ήμπορεϊτε άφοϋ «φρεσκαρισθήτε» καί άνα- 
παυθήτε είς τό ξενοδοχεϊον σας νά περάσετε ευχάριστα 
τήν βραδυάν σας άκούοντες καί βλέποντες είς τόν δμι- 
λοΰντα κινηματογράφον τήν τελευταίαν παραγωγήν τής 
Γκρέτα Γκάρμο ή τής Λίλιαν Χάρβεϋ ;

Έκπλήττεσθε ;... Καί δμως τί θά αίσθανθήτε δταν άν- 
τικρύσετε τό μεγαλοπρεπές «Nasional*—δπως γράφεται 
άλβανιστί—καί προχωρήσετ» είς τό εσωτερικόν τής θαυ- 
μασίας αιθούσης του, άνέτου, πολυτελούς, χαριτωμένης, 
μέ τά γερμανικά ήχητικά μηχανήματά της συστήματος 
«Μπάουερ* καί μέ κάθε τι άλλο πού άπαρτίζει καί συμ
πληρώνει μιά κοσμική κινηματογραφική αίθουσα πού 
ήμπορεϊ νά σταθή θαυμάσια καί είς οίανδήποτε άλλην 
βαλκανικήν ή ευρωπαϊκήν πρωτεύουσαν;

Καί έν τούτοις ή κινηματογραφική κίνησις τών Τυρά
νων—τά όποια δσον καί αν είνε πρωτεύουσα κράτους καί 
έχουν άρχιτεκτονικήν πλουσίαν καί μεγαλοπρεπή δέν παύ
ουν άπό τοϋ νά είνε μία πόλις 35 μόνον χιλιάδων κατοί
κων—δέν περιορίζεται είς τό 'Nasional* δπως πρέπει κα
νείς νά ύποθέση λαμβάνων ύπ’ δψει τούς πληθυσμικούς 
δρους. Λειτουργούν άλλα δύο άκόμη κινηματοθέατρα καί 
άρκετά επιτυχή μάλιστα έκ τών όποιων τό ένα τό 'Ideal* 
υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Κ. Γιάγκου, μέ εγκαταστάσεις 
όμιλοΰντος γερμανικός «Μπάουερ» καί άλλο ή «Πίαπ/ια· 
μέ μηχανήματα προβολάς βωβών ταινιών.

Μέ τήν... άκράδαντον πεποίθησιν δτι όλη ή κινηματο
γραφική ζωή τής Αλβανίας θά περιορίζεται είς τά Τύ
ρανα έρωτώ—καί μοΰ φαίνεται περιττή ή έρώτησίς μου— 
άν υπάρχει καί κανένα άλλο άκόμη κινηματοθέατρού’ άλ
λου πουθενά εντός τών ορίων τοϋ Κράτους. Καί λαμβά
νω άπαντήσεις πού μέ άναγκάζουν νά γεμίσω τό καρνέ 
μου άπό τίτλους θεάτρων καί ονόματα πόλεων πού ή ά- 
σθενική μου μνήαη είναι άδύνατον νά συγκρατήση.

Δυρράχιον, Κορυτσα, ’Ελβασάν, Σκόδρα... Καί αί υπό
λοιποι αύταί τέσσαρες έκ τών πέντε, συμπεριλαμβανομέ
νων καί τών Τυράνων πόλεις τής Αλβανίας έχουν κινη
ματογράφους έν λειτουργίρ. όμιλοΰντας καί μή. Είς τό 
Δυρράχιον είς όμιλών τό Nasional... μέ γερμανικά μηχα
νήματα Μπάουερ καί είς βωβός τό «Λουλί·τ» ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ κ. Κ. Γιάγκου. Είς τήν Κορυτσά είς ό
μιλών μέ μηχανήματα άμερικανικής κατασκευής «Κόλ- 
στερ» χρησιμοποιηθέντα καί έν Άθήναις είς τά «Πανα- 
θήναια» ύπό τοΰ κ. Τέτου Δημητριάόη,διευθυνόμενος άπό 
τήν ‘Εταιρείαν Ροΰσσος καί Βασίλης καί μέ τό δνομα 
«Λούξ> καί τό «Μάζεστικ» τών Αδελφών Μάνου μέ ελ
ληνικά καί αύτός μηχανήματα όμιλοΰντος. Είς τό Έλβα- 
σάν λειτουργεί δχι δντος τακτικά καί χωρίς μηχανήματα 
όμιλοΰντος έν μόνον κινηματοθέατρον, είς δέ τήν Σκό
δραν έργάζεται διαρκώς καί θαυμάσια τό ομώνυμον της 
κινηματοθέατρον ή «Σκόδρα» μέ μηχανήματα όμιλοΰντος 
κινηματογράφου γερμανικά.

Έκ προθέσεως καί δχι άπό παραδρομήν παρέλειψα είς 
τόν άνωτέρω κατάλογον νά αναφέρω τά ονόματα τών δι
ευθυντών δύο κινηματογράφων: του 'Nasional* τώνΤυρά 
νων καί τοΰ «Nasionabxoa Δυρραχίου-

Καί τό έκαμα αύτό διά νά έχω τώρα τήν ευ
καιρίαν νά ομιλήσω ιδιαιτέρως δΓ αύτούς ή μάλλον δι’ 

αύτόν—τρόπος έκφράσεως μόνον ό πληθυντικός—διότι 
πρόκειται περί ενός καί τοΰ αύτοΰ προσώπου.

Ό κ. Γιουσούφ Μπεσσίρι,έτσι ονομάζεται ό ιδιοκτήτης 
τών δύο μεγαλειτέρων/Αλβανικών κινηματογράφων, εί
ναι ή ένσάρκωσις τοΰ συγχρόνου προοδευτικού άλβανοΰ 
έπιχειρηματίου, ή ψυχή τής άλβανικής κινηματογραφίας. 
Πρώτος αύτός έίόλμησε νά προβή είς τήν χώραν του εις 
εγκαταστάσεις όμιλοΰντος κινηματογράφου, κατά τό 1931 
καί δχι μόνον είς τά Τύρανα, δπου ώς πρωτεύουσα τοΰ 
Κράτους ύποτίθεται δτι περικλείει τό άνθος τοΰ μορφω
μένου του κοινοΰ, άλλά καί είς τό Δυρράχιον ποΰ είναι 
μία άπό τάς μεγάλας έπίσης πόλεις τής Αλβανίας καί αύ
τά είς μίαν χώραν δπου καί μέχρι σήμερον άκόμη οί τί
τλοι τών προβαλλομένων βωβών ταινιών άπαγγέλονται 
μεγαλοφώνως ύπό είδικοΰ υπαλλήλου τοΰ κινηματογράφου 
διότι τό κοινόν άγνοή τήν Γαλλικήν ή τήν Ελληνικήν 
είς τήν οποίαν είναι συντεταγμένοι καίδέν ήμπορεϊ βεβαί
ως νά τούς άναγνάιση καί νά παρακολουθήση τήν έξέλι- 
ξιν τοΰ έργου.

Τά άλβανικά κινηματοθέατρα τροφοδοτούνται μέ ται
νίας έξ Αθηνών. Δι’ αύτό άλλως τε καί αί ταινίαι πού 
έπροβάλλοντο έκεϊ είχαν τίτλους ελληνικούς. Παρά τήν 
έξάπλωσιν τής έμπορικής ’Ιταλικής έπιρροής είς τήν Αλ
βανίαν, ή κινηματογραφία της εύρίσκει συμφεροτέραν τήν 
έξακολούθησιν τής μετά τής 'Ελλάδος συνεργασίας της 
κυρίως λόγφ τοΰ μικρού τής άποστάσεως ή όποια χωρίζει 
τάς δύο χώρας.

Ή ’Αλβανική κινηματογραφία μολονότι δημιούργημα 
τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας δφείλει πολλά διά τήν σημε
ρινήν έξέλιξίν της είς τό κράτος. Άπό άπόψεως φορολο
γίας ή Αλβανία πρέπει νά θεωρηθή δ παράδεισος τών 
Εύρωπαϊκών κινηματογράφων. Ό έπί τών κινηματογρα
φικών εισιτηρίων φόρος είναι κυριολεκτικώς ύποθετικός 
φθάνων τά τρία τοϊς εκατόν, μολονότι αί τιμαί των δέν 
είνε διόλου χαμηλαί, κυμαινόμεναι άπό 2 έως 5 λέκ—ή ο
νομασία τής Άλβανικής νομισματικής μονάδος τής όποι
ας ή είς δααχμάς άξια φθάνει σήμερον τάς 5.50 δραχμ.—· 
διά τόν βωβόν καί διά τόν όμιλοΰντα άπό 5 έως 15 λέκ 
δηλαδή 85 περίπου δραχμάς.

Κατόπιν τόσων προόδων τάς όποιας σημειώνει ή Αλ
βανική κινηματογραφία, είνε φυσικόν νά ύποθέση κανείς 
δτι θά ύπάρχη καί κάποια κίνησις παραγωγής άλβανικών 
ταινιών καί δτι συντόμως θά φθάσουν είς τάς Αθήνας 
τά πρώτα έμπράγματα άποτελέσματά της. Τοιοΰτον τι δ
μως δέν ύπάρχει καί ήμπορεϊ κανείς χωρίς τόν κίνδυνον 
νά χτρακτηρισθή προφήτης, νά βεβαιώση δτι δέν θ’άργή- 
ση πάρα πολύ νά φανή.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΓΚΑΡΜΠΟ
"Υπό τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τοΰ σκηνοθέτου 

Ζώρζ Φετσμώρις, ήρχισε τό «γύρισμα» μιάς νέας ταινίας 
τής Γκάρμπο μέ τίτλον «Έτσι είναι, αν έτσι τό νομ ζετε».

Παρά τό πλευρόν τής διασήμου βάμπ παίζουν καί οί 
Έρικ φόν Στρόχαϊμ, Λούϊς Στόν, Όστεν Μούρ,Ραφαέλο 
Ότιάνο καί Άννίτα Λουιζ.

Ή ύπόθεσις είναι παρμένη άπό τήν δμώνυμον θεατρι 
κήν έπιτυχίαν τοΰ Λουΐγκι Πιραντέλλο· 
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immsis ομιαουντος κινηματογράφου
ΠΩΔΕ1ΊΆΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μηχανή προ 

βολής συστήματος A.E.G. μετά πλήρους ηχητι
κής έγκαταστάσεως Βίταφον, ήτοι: δύο δυναμι
κά μεγάφωνα, ένα ?μαγνητικδν μεγάφωνον, ενα 
άμπλιφικατέρ, ένα νόν συγχρόνιζε,έ'να^τρανσφορ 
ματέρ κλπ. κλπ. άπαντα Εν άρίστη καταστάσει. 
Πληροφορίαι παρά τώ κ. Δημ. Δ Παπαδημητρί- 
ου, όδδς Φιλαδέλφειας άρ. 5, Άϋ'ήναι.

mm ποπτιο
ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ
ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ, Ιούνιος. ( Τοΰ άνταποκριτοΰ 

μας).—Είς τδ Νυσάν Τάς ιδρύϋ'ησαν ύπδ των 
αδελφών Ίπεκτσή κινηματογραφικά στούντιο 
διά τδ «γύρισμα» όμιλουσών κινηματογραφικών 
ταινιών κατά τδ γερμανικόν σύστημα λήψεως 
Tobis—Klang—Film. Αί διάφοροι μηχανικαί 
κινηματ. Εγκαταστάσεις έφ&ασαν και Ετοπο&ε 
τήρησαν ήδη, πολύ συντόμως δέ άρχίσουν αί 
Εργασίαι των, είς τό πρόγραμμα τών οποίων συμ- 
περιλαιιβάνεται καί τδ ντουμπλάρισμα διαφό
ρων γερμανικών, αμερικανικών, γαλλικών κλπ. 
ταινιών είς τήν τουρκικήν γλώσσαν.

ΣΗΜ «Κ.Α.». — "Αραχε οί "Ελληνες κινημα
τογραφικοί παραγωγοί, &ά κοκκινίσουν άπδ Εν
τροπήν διαβάζοντες τήν άνωτέρω εΐδησιν ; Η
μείς τούλάχιστον άμφιβάλλομεν.

! MAIM ΧΑΡΒΕΤ
ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΕΤ^ΑΜΕΡΙΚΗΝ

Τα γαλλικά καί γερμανικέ κινηματογραφικά περιοδι
κά αναφέρουν τήν εΐδησιν άπι',-ή'-Άίλιαν Χάρβέν, | χαρι
τωμένη βεντετα τοΰ γερμανικοΰ~Ά.ν.ηματογρ<ίφ6υ, |θά με- 
ταβή κατά τόν προσεχή ΌκτωΜ^ν»*ί»,^ΑίΑμ»^όρκην 
προσληφθεϊσα διά συμβολαίου, ύφό τής άμερίκμϋ^ής εται
ρίας^ Φόξ, διά νά λάβη μέρος "είς δύο-_ν££τίφθώ^ϊ®ς έν λό
γφ εταιρίας. '■< ϊ'ΤΠΟ^Ζη^

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
— Βοντσινάν (Άργοστόλιον). Τών έργων πού άναφέ- 

ρετε έχει τήν έκμετάλλευσιν τό γραφεΐον Φ. Παπαδοπού- 
λου, Πατρώου 9, Άθήναις.

— Γάντζον (Ξάν&ην). ’Εάν δέν άιτιπροσωπεύετε άλ
λο περιοδικόν τοΰ είδους μας, γίνεται δεκτή ή αϊτησίς 
σας, σάς παρακαλοΰμεν δέ νά μάς άποστείλετε δύο μι
κρός φωτογραφίας σας διά τό δελτίον ταύτότητος, τήν ά- 
κριβή σας διεύθυνσιν καί μετά ί εβδομάδας άνταπόκρι- 
σιν μέχρις νεωτέρων δδηγιών.

-Κατωγυρίτην(Κηφισσιά). Ζητήσατε τό δελτίον 
σας από τήν διεύθυνσιν τοΰ αύτόθι κινηματογράφου 
«Μπομπονιέρα».

ΑΦΙΞΕΙΣ—ΑΝΑΧ0ΡΗΣΕ1Σ
Άφίχθη έξ ’Ιταλίας άεροπορικώς δ μηχανικός κ. Ant. 

Pellegrini μέλος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής Άνων. 
'Εταιρείας Συνεμεκάνικα—Μιλάνου.

’Ηφίχθη έξ Αλβανίας είς τήν πόλιν μας καί μετά ο
λιγοήμερον παραμονήν άνεχώρησεν κσί πάλιν, δ έν Τυρά- 
νοις ιδιοκτήτης καί διευθυντής τών δύο κινηματογράφων 
Nasional κ. Jusuf Beshiri.

—Άνεχώρησε διά Παρισίους ό παρά τφ γραφείφ τών 
κ. κ. Άμολοχίτη—Βουλγαρίδη παρατηρητής τής Παρα
μάουντ κ. Φελίξ Ντεβιντάς.

—-Άνεχώρησε διά Παρισίους ό κ. Στεφανόπουλος έκ 
τών συνεταίρων τής έπιχειρήσεως τών ενοικιαστών τοΰ νέ
ου κινηματογράφου τοΰ Μετοχικού Ταμείου.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εβαομας ■
Μολονότι τό ήμερολόγιον βεβαιώνει 

ότι έπρίϊτεν άπό εβδομάδας ήδη νά 
είχεν άρχίοη δντος ή κίνησις τής θερι
νής κινηματογραφικής σαιζόν, έν τού
τοι; κάθε άλλο παρά τοιοΰτον τι πα- 
ρατηρεϊται είς τά ευάριθμα, έν συγκρί- 
σει μέ άλλοτε, κινηματοθέατρα πού 
λειτουργούν κατά τήν τρεχουσαν καλο
καιρινήν περίοδον. Έπί παραδείγματα 
ένώ κατά τάς παρελθούσας θερινάς 
περιόδους οί θερινοί κινηματογράφοι 
άνήρχοντο ε’ις τόν σεβαστόν άριθμόν 
τών 45 περίπου εις δλην τήν περιφέ
ρειαν τών ’Αθηνών καί τών προαστεί- 
ων των, εφέτος μόλις φθάνουν είς 20 
καί τούτο έξ άφορμής τής έλαττώσεως 
τού φόρου τού θεάτρου πρόζας καί τού 
μελοδράματος, πράγμα, τό όποιον, έ- 
πέτρεψε τήν κατάρτισιν πλείστων όσων 
θιάσων καί τήν κατάληψιν ύπ’ αυτών 
τών περισσοτέρων κινηματογράφων, 
μεταβληθέντων είς θερινά θέατρα

Οΰτω ένώ άλλοτε είς τήν Λεωφόρον 
’Αλεξάνδρας έλειτούργουν τρεις θερινοί 
κινηματογράφοι ήδη λειτουργεί εις μό
νον— τά «Παναθήναια»— τών άλλων 
δύο—«Βερντέν» καί «Λούξ»—μεταβλη
θέντων είς θέατρα, τοΰ μέν πρώτου 
ένοικιασθέντος ύπό τοΰ θιάσου Γονίδη 
δΓ ολόκληρον τήν θερινήν περίοδον, 
τοΰ δέ δευτέρου ύπό τοΰ θιάσου Μου- 
σούρη—Νέζερ, θά έμφανισθή δέ είς 
αυτό κατά περιόδους καί ή κ. Κυβέλη. 
Έναρξιν είς τό θέατρον τούτο έκαμε 
τό ελληνικόν μελόδραμα δώσαν περί 
τάς 10 παραστάσεις μετ’ έξαιρετικής 
επιτυχίας καί μέ τιμάς εντελώς λαϊκάς, 
δραχμαί 10 καί 20 τό είσιτήριον. Είς 
τόν περιφέρειαν τοΰ σταθμού Λαρίσ- 
σης, ένώ άλλοτε έλειτούργουν τρεις 
καί έκεϊ κινηματογράφοι, ήδη λει
τουργεί μόνον τό «Άλκαζάρ» τών άλ
λων δύο «"Αστρα· καί «Περροκέ» με
ταβληθέντων είς θέατρα. Είς τό κινη- 
ματοθέατρον ·Δελφοί> τής οδού Ά- 
λαρνών έγκατεστάθη έπίσης θίασος, ή 
όπερέττα τού κ. Ν. Μηλιάδη. Είς τό 
«Καπιτόλ» άτυχήσαν κατά τάς πρώτας 
του κινηιιατογραφικάς παραστάσεις, 
δίδει τοιαύτας προσωρινός ό θίασος 
τοϋκ. Π· Οικονόμου. Είς τό νέον κι
νηματοθέατρου τής όδοΰ Κυψέλης θά 
έγκατασταθή έπίσης θίασος πιθανώς 
τοΰ κ. Π Οικονόμου. Είς τό θερινόν 
«Αύρα» τής όδοΰ Λένορμαν γίνονται 
μεταρρυθμίσεις διάτήν μετατροπήν του 
είςθέατρον,είς δέ τήν«Άτλαντίδα» τής 
όδοΰ Θεμιστοκλέους δίδει παραστάσεις 
ό θίασος τοΰ κ. Μυράτ.

Παρ’ δλην έν τούτοις τήν έλάττω- 
σιν τών θερινών κινηματογράφων οί 
θεαταί των μετροΰνται κυριολεκτικούς 
είς τά δάκτυλα. "Αν έξαιρέση δέ κα
νείς τό«Άλκαζόρ», τόν «"Εσπερον», τό 
Μοντέρνο», τά «Παναθήναια» καί τούς 
δύο τής περιοχής τοΰ Θησείου «Ζέφυ

ρος» καί «Πετσάλη», δλοι οί άλλοι φυ
τοζωούν.

Ποΰ πρέπει ν’ άποδώση κανείς τήν 
κρίσιν αυτήν πού παρατηρεϊται είς τούς 
θερινούς κινηματογράφους ; ’Ασφαλώς 
δχι άλλοΰ παρά είς τήν σκανδαλώδη 
προστασίαν τοΰ θεάτρου ύπό τοΰ υπουρ
γού τής Παιδείας κ. Πατανδρέου, ό 
όποιος έφρόντισε νά άπαλλάξη πάσης 
μέν φορολογίας τό ’Εθνικόν Θέατρον 
καί τό μελόδραμα, νά έλαττιόση δέ 
κατά 10 ο]ο τήν τοΰ άλλουθεάτρου καί 
είς τήν έπίσης σκανδαλώδη επιμονήν 
τοΰ συναδέλφου του ύπουργοΰ τών Οι
κονομικών δπως μή έλαττιόση ή τρο- 
ποποιήση τήν ύφισταμένην ήδη φορο
λογίαν έπί τών κινηματογραφικών ει
σιτηρίων, παρ’ δλας τάς πρό καιροΰ 
γενομένας ένεργείας καί τά ύποβλη- 
θέντα είς τούς αρμοδίους ύπομνήματα 
ύπό τής Π. Ε. Κ.

Καί έφ’ δσον ύπάρχει τό δεδομέ- 
νον αύτό, δτι δηλαδή ή δυσπραγία τών 
θερινών κινηματογράφων οφείλεται είς 
τήν διαφοράν τής φορολογίας αύτοΰ 
άπό τής τοΰ θεάτρου, πράγμα τό ό
ποιον δίδει ίσχυρότατον δπλον 
συναγωνισμού έναντίον τού πρώ
του θά ήθέλαμεν νά γνωρίζωμεν ποϊ- 
αι είναι αί καταβαλλόμενοι σήμερον 
ύπό τής ΠΕΚ ένέργειαι διά τήν ρύ- 
θμισιν τοΰ ζητήματοςαύτοΰ, τό όποιον 
έπί τέλους δέν άφορρ. μόνον τά ευά
ριθμα ήδη λειτουργούντα θερινά κινη
ματοθέατρα. Δέν θά ειπωμεν βέβαια 
τίποτε νέον άν έπαναλάβωμεν δτι πρό
κειται περί ζητήματος ένδιαφέροντος 
δλον γενικώς τόν κινηματογραφικόνκό- 
σμον, ώς άναφέρομεν δέ άλλως τε καί 
ανωτέρω δτι πρό καιρού ή ΠΕΚ ήσχο- 
λήθη ήδη έπ’ αύτοΰ. ’Αλλά διατι σή
μερον αί σχετικαί ένέργειαι τινες ήτό- 
νισαν ή έξησθένησαν ; Αύτό κυρίως 
ένδιαφερει. Μήπως αναμένει τήν έλευ- 
σιν τής χειμερινής περιόδου δπότε ή 
κατάστασις αύτή θά γίνη οδυνηρά καί 
εις τούς χειμερινούς κινηματογράφους 
κατά ιήν έπανάληψιν τής λειτουργίας 
των ; Άλλ’ έν τοιαύτη περιπτώσει 
πρέπει νά ύποτεθή δτι ή Διοίκησις 
τοΰ σωματείου αύτοΰ πιστεύει δτι δέν 
πρέπει νά έκπροσωπή είμή μόνον τούς 
τελευταίους καί νά συμφέροντά των.

Μία δμως τοιαύτη κατεύθυνσις έστω 
καί άσαφώςέκδηλουμένη,δέν πρέπει νά 
διατηρηθή ουδέ στιγμήν δεδομένου ό
τι εύρίσκεται άκρως αντίθετη πρός 
τάς άρχάς καί τό πρόγραμμα τοΰ σω
ματείου. Ή ΠΕΚ οφείλει νά είνε πάν
τοτε πανελλήνιος ένωσις τών κινημα
τογραφιστών ένδιαφερομένη μετά τής 
ιδίας στοργής διά τάπλέον άσήμαντα ζη 
τήματα τοΰ πλέον απομακρυσμένου κι
νηματογράφου. Αί έπιχειρήσεις τών 
Αθηναϊκών χειμερινών κινηματογρά
φων εΐνε βεβαίως ή κεφαλή τής έλλη- 
κής κινηματογραφίας, άλλά τούτο δέν 

σημαίνει δτι δλαι αί φροντίδες τοΰ ε
πισήμου σωματείου τοιν κινηματογρα
φιστών θά έχουν άξονα αύτάς. Δέν 
πρέπιι ή ΠΕΚ νά άναμένη πότε θά 
καταστή ζωτικόν δι’ αυτούς έν ζήτημα 
διά νά άσχοληθή ζωηρότερον μέ αύτό 
ώς έπί τοΰ προκειμένου γίνεται μέ τό 
ζήτημα τής φορολογίας τό όποιον κυ- 
ριολεκτικώς ένέκρωσε τάς άλλας λει- 
τουργούσας σήμερον κινηματογραφι
κός έπιχειρήσεις τόσον τάς θερινάς τών 
Αθηνών δσον και γενικώς δλας τών 
επαρχιών.

Οί περισσότεροι τών έπαρχιακών κι
νηματογράφων έπαυσαν νά ύπάρχουν 
χάρις είς τήν κατάστασιν αύτήν καί ί
σως πολύ σύντομα θά εύρεθώμεν πρό 
τής ολοκληρωτικής έξαφανίσεώς των. 
Διά πολλοστήν φοράν σημαίνομεν τόν 
κώδωνα τοΰ κινδύνου. Θά συγκινη- 
θοΰν έπί τέλους οί αρμόδιοι;* ♦

Ή δημιουρχηθεΐσα είς τό κινημα
τογραφικόν έμπόριον κατάστασις έξ ά
φορμής τοΰ περιορισμού τής εισαγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών έν Έλλάδι 
μολονότι άπό άπόψεως έθνικήςάνάγκης 
θά φέρη κατά .-οσοστόν άγαθά άποτε- 
λέσματα λόγφ τοΰ περιορισμοΰ έξαγω- 
γής συναλλάγματος είς τό έξωτερικόν 
άπό έμπορικής δμως άπόψεως οί έλλη- 
νες έμποροι καί μόνον θά αισθανθούν 
βαρύ τό πλήγμα μή δυνάμενοι έκ τοΰ 
λόγου τούτου νά συναγωνισθοΰν τούς 
ξένους εισαγωγείς.

Ώς γνωστόν διά Διατάγματος περι- 
ωρίσθη ή εισαγωγή διαφόρων ειδών 
τοΰ έμπορίου μεταξύ τών όποιων συμ- 
περιλαμβάνονται καί αί κινηματογραφι
κοί ταινίαι, περιορισθέντος τοΰ είσα- 
χθησομένου ποσοΰ είς 2800 χιλιόγραμ
μα. Είς τό βάρος αύτό συμπεριλαμβά- 
νεται καί τό διαφημιστικόν ύλικόν 
ταινιών. Δηλαδή περιωρίσθη κατά 40 
ο]ο ή εισαγωγή έν Έλλάδι κινημ. ται
νιών. "Ηδη έκλήθησαν ύπό τοΰ Έμπο- 

I ρικοΰ Επιμελητηρίου Αθηνών οί δι
άφοροι εισαγωγείς κινημ. ταινιών, νά 
ύποβάλλουν καταστάσεις μετά τών τε
λωνειακών κλπ. ποιστοποιητικών, 
ποιον άριθμόν κινημ. ταινιών είσήγα- 
γεν ένα έκαστον έκ τών γνωστών γρα
φείων κατά τά τρία τελευταία έτη, 'ι- 
χα έπί τή βάσει τών τελευταίων τού
των τριών ετών, τό Έπιμελητήριον έ- 
ξάγει ένα μέσον δρον άριθμού βάρους 
ταινιών εισαγωγής κατ’ έτος καί τού
του μειουμένου κατά 40 ο)ο, ώς δρίζει 
τό τελευταΐον Διάταγμα, κανονίση δέ 
δι’ ένα έκαστον τών γραφείων τόν ά- 
κριβή άριθμόν τοΰ βάρους τών ταινιών 
δν δύναται νά είσαγάγη διά τάς έμπο- 
ρικάς του άνάγκας.

Έπί παραδείγματι: Έάν τό Α γρα- 
φεΐον είσήγαγε κατά τό έτος 1929-30 
είκοσι ταινίας, κατά τό 1930-31 τρι
άκοντα ταινίας καί κατά τό 1931-32 

είκοσι πέντε ταινίας, ήτοι τό δλον κα
τά τά τρία τελευταία έτη 75 ταινίας, 
άρα κατά μέσον όρον εισάγει τό έτος 
25 ταινίας, συμφώνως δέ τώ περιορι- 
σμφ, τό βάρος τών 25 τούτων ταινιών 
θά μειωθή κατά 40 ο)ο.

Γεννάται δμως τό έρώτημα,—έφ’ δ
σον τό μέτρον τοΰτο άφορά μόνον τά 
ύπάρχοντα διάφορα κινηματογραφικά 
γραφεία, δέν θά έπιτραπή είς άλλους 
νέους έμπορους νά εισαγάγουν κινημ. 
ταινίας διά τάς άνάγκας τής έπιχει- 
ρήσεώς των ; Καί έπί τοΰ προκειμένου’ 
ή νέα έπιχείρησις τοΰ μεγάλου κινημα
τογράφου τοΰ Μετοχικού Ταμείου, ή 
όποια είχεν είς τό πρόγραμμα τών έρ-ν.νν._ ·«' ty- ιυυιυ όπως ιο καταστήσουν γενικώς
γασιών της καί τήν εισαγωγήν ταινιών πιστευτόν καί νά κλονίσουν τήν πρός 
διά τήν προβολήν αύτών άπό τού πο- τόν «Κινημ. Αστέρα» έμπιστοσύνην 
λυτελοϋς κινηματοθεάτρου της, δέν θά , τοΰ κινηματογραφικού κόσμου, άναγκα- 
έπιτραπή είς αύτήν νά είσαγάγη άπ’ ζόμεθα συχνά νά έγκαταλείπωμεν πρός 
εύθείας διά λογαριασμόν της ταινίας ; I στιγμήν τήν κατ’ άρχήν τηρουμένην ά- 
Έάν τοΰτο γίνη,—πράγμα διά τό ό
ποιον πολύ άμφιβάλλομεν- τότε τό 
μέτρον τοΰτο, ή άπαγόρευσις δηλαδή 
τής έξασκήσεως ενός έπαγγέλματος, θά 
δημιουργήση άσφαλώς μίαν νέαν τά- 
ξιν έμπορων εύκολου κέρδους, πράγμα 
τό όποιον έχομεν τήν γνώμην δτι δέν 
θά έπιτρέψουν οί αρμόδιοι να δημιουρ- 
γηθή είς βάρος μιάς άλλης μερίδος 
έπιχειρηματιών οπωσδήποτε άδικουμέ- 
νης.

Οί διευθυνταί τών κεντρικών χειμε
ρινών κινηματογράφων ήρχισαν άπό 
τοΰδε μελέτας διά τήν διαρρύθμισιν 
καί καλωπισμόν τών αιθουσών των καί 
τήν άντικατάστασιν τών καθισμάτων 
ορισμένων έξ αύτών διά καινουργών 
καί άναπαυτικών τοιούτων, μέτρων έ- 
πιβαλλομένων έκ τής άνάγκης νά συ- 
ναγωνισθοΰν είς έμφάνισιν το πολυ
τελές νέον κίνηματοθέατρον τοΰ Με
τοχικού Ταμείου, γνωστόν έφ’ εξής 
ύπό τό έλληνικότατον όνομα «Παλ- 
λάς».

"Ηδη τό «Αττικόν» πρώτον, άπε- 
. φάσισε τήν οριστικήν πλέον άντικατά- < 

στάσιν δλων τών καθισμάτων τής αί-J 
θούσης του διά ποτυτελών τοιουτων 
κατασκευής έργοστασίου «Έλούλ» ώς 
καί μερικών άλλων μεταρρυθμίσεων ι
κανών νά παρουσιάσουν πρό τοΰ κοι
νού τής πρωτευούσης κινηματοθέατρον 
άντάξιον τών άπαιτήσεως ενός κοινού 
ώς τού Αθηναϊκού. Άπόφασις περί 
άντικατσστάσεως τών καθισμάτων τοΰ 
έπίσης χειμερινού κινηματογράφου 
«•Σπλέντιτ» λέγεται δτι θά ληφθή πο
λύ συντόμως, δεδομένου δτι πλεϊστοι 
λόγοι έπιβάλουν τούτο. Περί τών άλ- 
λωνκεντρικών κινηματοθεάτρων πολλά 
συζητοΰνται περί καλωπισμών καί με
ταρρυθμίσεων, μέχρι τοΰδε δμως οόδε- 
μία συγκεκριμένη πληροφορία ύπάρχει.

Όσάκις τά πράγματα φέρουν, τόν 
«Κινηματογραφικόν Αστέρα» είς δυ- 
σάρεστον θέσιν νά καυτηριάση ώρισμέ- 
νας ένεργείας κινηματογραφικών εται
ρειών ή άτόμων στρεφομένας έναντίον 
τοΰ γενικού συμφέροντος τής έλληνι ·

διαφήμισις τής «Ντάγκ Φίλμ 
τής Φόξ

1 κής κινηματογραφίας, οί ένδιαφερόμε- 
νοι διαβλέπουν είς τοϋτο προσωπικόν 
έναντίον αύτών μίσος τής συντάξεως 
τοΰ περιοδικού.

Καί κατά πόσον μέν τοΰτο είναι ά- 
ληθές, εΐνε ζήτημα έπί τοΰ όποιου κά
θε συζήτησις θά έπερίττευε, δεδομέ
νου δτι ποτέ τά σχόλια τοΰ περιοδι
κού είς πάσας τάς τοιαύτας περιπτώ
σεις, δέν άφοροΰν άοριστολογίας, άλ
λά άναλύουν καί κρίνουν συγκεκριμέ
να γεγονότα. Επειδή δμως πολλάκις 
συμβαίνει οί θεωροΰντες εαυτούς ώς 
άναιτίους καί έκ προσωπικών μόνον 
λόγων θιγομένους νά διακηρύσσουν 
τούτο δπως τό καταστήσουν γενικώς

εμπιστοσύνην 

ι νά έγκαταλείπωμεν πρός 
,, , τήν κατ’ άρχήν τηρουμένην ά- 

πέναντι δλων άβρότητα καί νά δίδω- 
μεν είς τήν συζήτησιν έντονώτερον ΰ-_. . , , “ I — It-----ι«-τ;·---- ,
φος προκαλούμενον άπό τήν παράθε- | στρέφονται ποτέ καί είς καμμίαν 
σιν έν λεπτομερείαις τών γεγονότων τά ρίπτωσιν έναντίον προσώπων δι’ 
όποια καί τήν έδημιούργησαν. καθ’ έαυτά τά άτομά των, τά c

Έπί παραδείγματι: Είς τό προη- ένδέχεται νά άπολαμβάνουν τής
γούμενον φύλλον άπησχόλησε τήν πα-

ροΰσαν στήλην ή κινηματογραφική ε
ταιρία Φόξ μέ τά καθ' έκάστην δημι- 
ουργούμενα μεταξύ αύτής καί τών δι
αφόρων πελατών της διευθυντών κι
νηματογράφων ζητήματα. Καί έγρά- 
φομεν δτι ή κατάστασις αύτή οφείλε
ται είς τήν άκολουθουμένην ύπό τοΰ 
ένταΰθα διευθυντοΰ τής εταιρείας τα
κτικήν.

Φυσικά τά σχόλια αύτά ήτο δυνα
τόν νά θεωρηθοΰν ώς όφειλόμενα είς 
προσωπικός άφορμάς δεδομένου δτι 
θά έκρίνονιο ύπό τό άνωτέρω πνεύμα. 
Άλλά τό πράγμα αύτό δέν θά μάς 
ένδιέφερε διόλου—διότι είναι άναπό- 
φευκτον δταν κανείς άγωνίζεται δι’ έ
να σκοπόν νά δημιουργή γύρω του έ- 
χθρότητας— άν δέν εΐμεθα καί σήμε
ρον πάλιν ύποχρεωμένοι νά άσχοληθώ- 
μεν μέ τήν έν λόγφ εταιρείαν. Εΐμεθα 
λοιπόν ήναγκασμένοι νά τονίσωμεν διά 
πολλοστήν φοράν δτι οί αγώνες τοΰ 
«Κινημοτογροφικοΰ Άστέρος» δέν 
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ένδέχεται νά άπολαμβάνουν τής γενι
κής ύπολήψεως, άλλά διά τήν δράσιν 
των είς τήν κινηματογραφικήν ζωήν.

I Ή άτομικότης έκάστου άνήκοντος 
είς τόν κινηματογραφικόν κόσμον, ή 
έκδηλουμένη έξω τής κινηματογραφι
κής κοινωνίας δέν ήμπορεΐοϋτε απλώς 
νά ένδιαφέρη τό περιοδικόν ώς άπολύ
τως πρός αύτό ξένη καί άγνωστος.Άλλ’ 
ή έντός τοΰ περιθωρίου τής κινηματο
γραφικής οικογένειας δράσις του ώς 
μέλους αύτής, ύπεραφορρ τόν «Κινημ. 
Αστέρα», διότι ή άποστολή τοΰ περι
οδικού άκριβώς συνίσταται είς τό νά 
παρακολουθή, διορθώνει καί προλαμ
βάνει κάθε έκδήλωσιν έπικίνδυνον διά 
τόν ρυθμόν τής κινηματογραφικής μας 
ζωής, τής όποιας συγκεντρώνει τόν 

! νοΰν, τήν σκέψιν καί τήν φωνήν. Είς 
τήν περίπτωσιν αύτήν ό «Κινηματο
γραφικός Άστήρ» έχει καθήκον νά έν- 
διαφερθή κατά τόν ένεργώτερον δυνα
τόν τρόπον, προσπαθών δι’ όλης τής 
δυνάμεώς του νά διορθώση τά κακώς 

ΐ γινόμενα, διότι άλλως θα ήτο άνάξιος 
I τής άποστολής του. Αί έξ αύτών τών 
' άφορμών δημιουργούμεναι έναντίοντου 
έχθρόθητες άποτελοΰντίτλους τιμής δι’ 
αύτόν.

Κλείοντες τήν έπιβεβλημένην μικράν 
αύτήν παρένθεσιν έπανερχόμεθα είς 
τό ζήτημα, τό όποιον τήν προεκάλε- 
σεν δηλαδή τήν άνάγκην νά άσχολη- 
θώμεν καί πάλιν μέ τήν εταιρίαν Φόξ.

Ό άλβανός μεγαλέμπορος καί διευ
θυντής δύο κινηματογράφων έν Τυρά- 
νοις καί Δυρραχίω κ. Γιουσούφ Μπε- 
σίρι μάς έξέφρασε κατά τήν πρό έβδο- 
μάδος ένταΰθα διαμονήν του, πικρά 
παράπονα κατά τής έν λόγφ εταιρίας 
διά τήν μή πιστήν τήρησιν τών δρων 
τοΰ μεταξύ αύτοΰ καί έκείνης συμβο
λαίου, δι’ ού ένοικίασε παρ’ αύτής ό- 
ρισμένον άριθμόν καί είδος ταινιών

Ό κ. Βενιζέλος καθ’ ήν στιγμήν ύμι- 
λεϊ πρό τοΰ μικροφώνου τής Φόξ-Μού- 
βιτον-Νιούς είς ελληνικήν καί γαλλι
κήν γλώσσαν έν Παρισίοις, τονίζων μέ 
ύπερηφάνειαν τήν πρόοδον τής ελλη
νικής εταιρίας «Ντάγκ Φίλμ», τής ό
ποιας τά έργα τόσον ήρεσαν είς τό Έ
ξωτερικόν. 'Η έν λόγφ ομιλούσα ται
νία Φοξ-Μούβιτον προεβλήθη εις τά 
μεγαλείτερα θέατρα τής Γαλλίας ούχί κ..,.„ ·»»»»-'-«- «--»- ---»■ -»- '-, — - Λ- | ~ «·«*« c vv/utg LlAliVVUJV
δμως καί έν Έλλάδι διά νά μή γίνη όνομαστικώς άναφερομένων είς τοΰτο. 
διαωήαισισ τΰ- «ΝτΛνν <bii··. ύπό , Αντί τών ταινιών αύτών ή Φόξ Φίλμ 

ένόμισε καλύτερον καί συμφερότερον
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡδι’ αύτήν νά τοΰ άποστείλη άλλας 
ταινίας άκαταλλήλους διά τό κοινόν 
τών κινηματοθεάτρων του, μή άναφε- 
ρομένας ουδόλως είς τό μειαξύ των 
συμβόλαιον.

Δέν θέλομεν έπί τών άνωτέρω νά 
κάμωμεν ούδέν σχόλιον, περιοριζόμε- 
νοι απλώς ν’ άναφέρωμεν τό πράγμα 
κατά δημοσιογραφικόν καθήκον, άφή- 
νοντες είς τούς άναγνώστας μας νά 
σχολιάσουν τοΰτο δπως νομίζουν έκεϊ- 
νοι καλύτερον.

Καί άλλοτε άπό τής στήλης αύτής 
ήσχολήθημεν μέ τάς διαπραγματεύσεις 
δρισμένων διευθυντών χειμερινών κεν
τρικών κινηματοθεάιρων περί τραστο- 
ποιήσεως, ούτως είπεϊν, τών έπιχειρή- 
σεών των, διά νά δυνηθοΰν ν’ σντε- 
πεξέλθουν είς τάς μεγάλας καί δυσκό- 
λως ικανοποιημένος αξιώσεις τών γρα
φείων έκμεταλλεύσεως ταινιών. Ή κί- 
νησις αΰτη συνεχίζεται, χωρίς βεβαίως 
νάκαταλήγη είς συνεννόησιν, δπως συμ
βαίνει πάντοτε έν Έλλάδι, τό αποτέ
λεσμα δέ τών οΰτω άποτυγχανουσών 
προσπαθειών, είναι πάντοτε ή έπακο- 
λουθησις ένός άγριοτέρου μεταξύ των 
συναγωνισμού καί τοΰ δποίοθ έπωφε- 
λοΰνται οί διάφοροι έμποροι ταινιών 
καί πρό παντός τοΰ Εξωτερικού. "Η- 
μέθα βέβαιοι οτι τό αύτό θά συμβή 
καί έφέτος, έφ’ όσον οί ένδιαφερόμε- 
νοι δέν θέτουν άλλας βάσεις διά μίαν 
τοιαύτην συνεργασίαν. Καί ή συνεργα
σία αΰτήκατάτήν γνώμην μας, πρέπει 
νά καταλήξη είς τήν συνένωστν πασών 
τών Κινημ. Επιχειρήσεων τών Άθη 
νών είς μίαν μεγάλην ανώνυμον έλλη- 
νικήν μετοχικήν κινηματογρ. εταιρίαν 
τής δποίας τά ήνία ν’ άναλάβουν χεϊ- 
ρες στιβαραϊ έτοιμοι νά θραύσουν ύπό 
τούς γρόνθους των πάσαν τυχόν έκδη- 
λωθησομένην διάθεσιν πρός ίκανοποίη- 
σιν προσωπικών συμφερόντων. 'Η ού· 
τω όργανωθησομένη μεγάλη κινημ. 
εταιρία τής δποίας αί μετοχαί θά εί- 
σαχθούν έν καιρώ καί είς τό χρηματι
στήριου, θά έχη τήν δύναμιν τότε νά 
αντιμετώπιση άποτελεσματικώς πάσαν 
παράλογον άξίωσιν τών Ευρωπαίων 
έμπορων ταινιών, νά ζητήση καί νά 
έπιτύχη έλάττωσιν φόρου, νά περιορί- 
ση ή ν’ αΰξήση τά κινηματοθέατρα ά- 
ναλόγως τών αναγκών τής πρωτευού- 
σης τής 'Ελλάδος, νά ένισχύση τήν ελ
ληνικήν παραγωγήν κινημ. ταινιών, νά 
έπιτύχη έν μιά λέξει τόσα πολλά καί 
έμπορικώς καί Έθνικώς, ώστε νά τύχη 
καί ειδικού έκ μέρους τοΰ Κράτους 
προνομίου, δεδομένου ότι τό Κράτος 
μας παρ’ δλην τήν σκουριασμένην μη
χανήν του, τό αληθές είναι, δτι ουδέ
ποτε έπαυσε νά ένισχύη πανιοιοτρόπως 
πάσαν σοβαρόν καί άξιόλογον όργάνω- 
σιν είτε παραγωγικήν, είτε απλώς έμ- 
πορικήν, διά λόγους εθνικούς.

Θά εύρεθοΰν ίσως πολλοί νά μάς 
έρωτήσουν, ποιοι θ’ άναλάβουν τήν 
πρωτοβουλίαν τής συμπήξεως ένός τοι- 
ούτου οργανισμού ;

’Αληθές είναι δτι πολλοίθά εύρεθοΰν 
νά άναλάβουν μίαν τοιαύτην πρωτοβου-

λίαν, ή δποία δμως έκ τών πρωτέρων υιών έκ 
θά είναι καταδικασμένη νά ναυαγήση, πρός τοΰτο δέ 
έκ τοΰ λόγου δτι ούδέποτε θά κατορ- 1 " ’
θιόσουν νά συνεννοηθοΰν οί ένδιαφε- 
ρόμενοι. Κατά τό παρελθόν διάφοροι 
παραπλήσιοι προσπάθειαι άπέδειξαν 
τό είδος τής πάστας πού είνε κατα
σκευασμένος ένας έκαστος έκ τών έπι- 
χειρηματιών τοΰ ελληνικού κινηματο- ιταντως, μέχρι της ε 
γραφικού έμπορίου, ώστε νά άποκλείε- ι φύλλου τοΰ «Κινημ. Άστέρος». 
ται πάσα ειλικρινής μεταξύ των συνεν- j ποία θά γίνη μετά ένα μήνα, θα έχουν 
νόησις. "Ημεθα τής γνώμης δτι καί ι ληφθή ύφ’ δλων τών γραφείων δριστι- 
αϊ θρυλούμεναι σήμερον διαπραγμα
τεύσεις ούδέν άγαθόν άποτέλεσμα θά είς θέσιν νά πληροφορήσωμεν, πλέον 
έχουν διότι καί αί συνεννοήσεις των 1 ουγκεκριμένως τούς άναγνώστας.
άκόμη δέν έχουν ειλικρινή χαρακτήρα. I *

! Μίαν έγ μικρογραφία εικόνα τής νοο- ! Κατ· άπολύτως*έξηκριβωμένας πλη- 
τροπίας τών κινηματογραφίαυών» ας ροφορίας τό Κίνημα το θέατρον Οϋφα 
λάβωμεν εκ τής ζωής αύτοΰ τοΰ Σω- , 'πάλας νής πλατείας Συντάγματος δέν 
ματείου τής Π.Ε Κ. - ■ - '

Ποιοι έκ τών περιβληθέντων διαφό- ! . 
ρους τίτλους καί περγαμηνάς τοΰ σω- ! 
ματείου αύτοΰ,—είς τό δποϊον νποεί- \ 
■θ·εται δτι άνήκουν άνθρωποι, τών δ- | 
ποιων προορισμός είναι νά παρέχουν 
είς τό κοινόν πλήν τής πνευματικής 
τροφής καί τά μέσα τής διδαχής τών 
διαφόρων πολιτισμών—είργάσθησαν 
είλικρινώς ύπέρ τοΰ καλού δλων τών 
συναδέλφων των ;

Τάς άπαντήσεις άς τάς δώσουν οί 
ένδιαφερόμενοι άναγνώσται μας, πολύ 
εύχαρίστκς δέ ημείς θά τάς δημοσιεύ- 
σωμεν είς τό προσεχές τεύχος, οίανδή- 
ποτε γνώμην καί άν έξωτερικεύουν 
αύται.

Έκ τοΰ γραφείου τής έταιρίας 
Μαυροδημάκη καί Σία» μάς παρεσχέ- 
θη ή πληροφορία δτι, διαλυομένη; τής, 
ύπό τήν άνωτέρω έπωνυμίαν έταιρίας 
τήν 25 τ. μηνός, άρχίζει καί ή πρός 
τοΰτο έκκαθάρισις αύτής. Σχετικώς δ 
κ. Α. Ζερβός μάς έπληροφόρησεν δτι 
καί μετά τήν έκκαθάρισιν τής έταιρί
ας αύτής, αύτό; προσωπικώς θά συνέ
χιση τήν διατήρησιν γραφείου έκμεταλ
λεύσεως κινηματογρ. ταινιών δι’ άπο- 
κλειστικόν του λογαριασμόν καί ύπό 
τήν έπωνυμίαν του, προμηθευόμενος 
πρός τοΰτο καί νέας ταινίας τής παγ
κοσμίου παραγωγής. "Ηδη, μάς πλη
ροφορεί, έξησφάλισε δέκα περίπου ται
νίας έκ τής εύρωπαϊκήτ παραγωγής, αύ- 
τάς δέ θά έπακολουθήσουν καί άλλαι 
άλλων παραγωγών.

Τό γραφεϊον τής έταιρίας «Συνοδι- 
νός καί Παπαστόφας», μάς πληροφο
ρεί έπίσης δτι διά τήν προσεχή χειμε
ρινήν περίοδον θά διάθεση διά τήν ελ
ληνικήν άγοράν 10—12 ταινίας έκ τής 
νεωτέρας παραγωγής τής Μπρίτις Ίν- 
τερνάσιοναλ.

Ή έταιρία Μετρό Γκόλντουϊν Μά- 
ϋερ θά διαθέση έπίσης σεβαστόν ά- 
ριθμόν ταινιών—περί τάς 35—έκ τής 
τελευταίας παραγωγής της 1932—33, 
ληφθεϊσαι, ώς έπί τό πλεϊστον, κατά 
τό σύστημα Μούβιτον.

Τό γραφεϊον τής έταιρίας «Άμολο- 
χίτης-Βουλγαρίδης», δέν είνε γνωστόν 
άκόμη ποιαν παραγωγήν ταινιώ» θά έ- 
ξασφαλίσηδιάτήνπροσεχήπερίοδον. Πάν
τως, ώς μάς έπληροφόρησεν, θά δια
θέση, ώς πάντοτε, μέγαν άριθμόν ται-

τών νεωτέρων παραγωγών, 
αναχωρεί μετ’ δλίγας 

ημέρας δι’ Ευρώπην δ κ. Β. Μιχα- 
ηλίδης.

Περί τών σχετικών αποφάσεων τών 
άλλων γραφείων ούδέν εϊσέτι είνε γνω
στόν δεδομένου οτι τά πλεΐστα έξ αυ
τών μελετούν ήδη τήν κατάστασιν. 
Πάντως, μέχρι τής έκδόσεως τοϋ νέου 

ή δ
ποία θά γίνη μετά ένα μήνα, θά έχουν 

καί αποφάσεις, οπότε καί θά είμεθα
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, ! θά λειτουργήση πλέον ώς Κινηματο-

, γράφος είς τό μέλλον, ένοικιασθέν ύπό 
; τοΰ θεατρικού έπιχειρηματίου κ. Μα- 
| κέδου δστις θά έγκαταστήση είς αυτό 
θίασον.

Τό Μοντιάλ τοΰ ίδιον κ. Μακέδου 
θά λειτουργήση άπό τής προσεχοΰς 
χειμερινής περιόδου ώς κινηματοθέα
τρου, ενοικιαζόμενου πρός τοΰτο είς 
κατάλληλον πρόσωπον καί εφοδιαζό
μενου μέ τά καλύτερα ήχητικά μηχα
νήματα.

Έπίσης λέγεται οτι καί τό «Κοτο- 
πούλειον» δέν θα λειτουργήση είς τό 
μέλλον ώς Κινηματογράφος, έγκαθι- 
σταμένου είς αύτό τοΰ θιάσου τής κ. 
Κοιοπούλη.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τα έργα 
«Τό κίτρινο 
καί μαύρο», 
καί έπίκαιρα

Ήλύσια. Ιίροεβλήθησαν τά φίλμ 
«Ό βασιλεύς τών βασιλέων» καί «Τό 
γράμμα» ύπό τόν τίτλον «Κατηγορώ» 
καί έπαυσε λειτουργών λόγφ διαφωνί
ας τών διευθυντών του.

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Ό Χριστός», «Ό άγνωστος λοχίας», 
καί «Ό Φράντς είναι γυναίκα».

Πάλλας. Προεβλήθησαν -Λ ™·~ 
»Πρίγκηψ καί κοκόττα», 
διαβατήριο», «"Ασπρο 
«Έξω άπ’ τό βούρκο» 
Φόξ.

Πάτε. Προεβλήθησαν «Ό βασιλεύς 
τών βασιλέων» ταύτοχρόνως μέ τά 
Ήλύσια, Ό άγαπητικός τής βοσκο- 
πούλας», «Φρά Ντιάβολο» καί «Φωμ- 
πούρ-Μονμάρτρ».

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τό φάντασμα τών θαλασσών», «'Ο 
δαμαστής τών γυναικών», «Μεταξύ 
Άπάχηδων» καί «Χόκους-Πόκους».

Κυβέλεια, Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Ή άγωνία τής Ιερουσαλήμ», «Ελ
ληνική Ραψωδία», «Ό νόμος τοΰ χα
ρεμιού» καί «Ό άγαπητικός τής βοσκο- 
πούλας».

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν «Τό ύπο- 
βρύχιον 13», «Ό Νόμος τοΰ χαρεμιού» 
καί «Ή ύπόθεσις Ντρέΰφους».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τό φάντασμα τών θαλασσών», «’Ανά
μεσα στά άγρια θηρία» καί «Ό άγα -

τών γνωστών λόγων μή δυνηθεϊσα νά 
άντεπεξέλθη είς τάς διαφόρους υπο
χρεώσεις της άπεφάσισε τήν διάλυσιν 
αύτής καί άπό ημερών έκλεισε τάς πύ- 
λας |αύτής.
ΠΑΤΡΑ I

Πάν&εον (Αϊ&ουσα). Προεβλήθη
σαν »Ό βασιλεύς τών βασιλέων», «Ή 
κιβωτός τοΰ Νώε», «Τά άσφιξιογόνα» , 
«Ό τολμηρός άεροπόρος» καί «Ό δαι
μόνιος καβαλλάρης».

Πάνϋ·εον (ταράτσα). Προεβλήθη
σαν «Ή Άνάστασις» καί «Κάνατε λά
θος δεσποινίς».

Οϋφα Πάλας. Προεβλήθησαν τά 
φίλμ «Ή μαμά Κολιμπρί», «’Ανάμεσα 
στά άγρια θηρία·, «Κίνδυνος θάνα
τος» καί όταν εϊμεθα οί δυό μας«.

’Ήδη οί κινηματογράφοι μας αρχί
ζουν τάς θερινάς των παραστάσεις, έγ- 
κατασταθέντες πρός τούτο είς τά θε
ρινά των κέντρα, στά Ψηλά Αλώνια», 
ΧΙΟΣ

‘Αστήρ. Προεβλήθησαν τά βωβά 
φίλμ «Γαμήλιον έμβατήριον», «Ή μαι- 
τρεσσα τοΰ σατανά», «Κίνδυνος-θάνα
τος», «Ό λευκός σεΐχης», τό τέλος τοΰ 
επεισοδιακού «Ίλιγγιώδες τραίνο» καί 
κωμωδίαι. Έπίσης ώς εύεργετική ύπέρ 
τών άπορων μαθητριών τοΰ άνωτέρου 
Παρθεναγωγείου, τό έργον «'Ιερόν 
χρέος».
ΧΑΛΚΙΣ

Κεντρικόν Προεβλήθησαν τά έργα 
«'Η λεγειον τών συνόρων», «Είς τήν 
νήσον τών άγριων», «’Εμπρός μάρς» 
καί «Ή εύθυμη Μαδρίτη».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ή κατάσκοπος», «‘jj γυναίκα τής 
ταβέρνας», «Νεάπολις», «Ποτέ πειά 
δέν θ’ άγαπήσω» καί «Μανουελίτα».
ΠΡΕΒΕΖΑ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά ήχητι
κά έργα «Σόου-μπότ», «Καταιγίς», 
«Γιά τήν τιμή τής κόρης του» βωβόν, 
«Ούδέν νεώτερον άπό τό μέτωπον», 
«Πΰρ καί μανία», «Ή A. Υ. ίγκόγνιτο», 
«Ή πόλις τών φαντασμάτων» καί δι
άφορα σόρτς.
ΚΑΛΑΜΑΙ

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Τό ψεΰδος», «'Η Άνόρθωσις», «Μή 
ρωτάς γιατί», «Γεννημένη ν’ άγαπά·, 
«Τελευταία διαταγή», «'Ο πύργος τοΰ 
μαρτυρίου» καί 'Ο άγαπητικός τής 
βοσκοπούλας».

“Εσπερος. Προεβλήθησαν «Ή λευ
κή θεά» καί «'Ο κίτρινος βασιλεύς».
ΤΡΙΚΚΑΛΑ

Πανελλήνιον Προεβλήθησαν τά έρ
γα «Καρτιέ Λατέν», «'Ο γαλάζιοςΔού- 
ναβις» μέ τήν Λύα Μάρα καί «Καφέ 
Σαντάν».

‘Ε&νικόν’ Προεβλήθησαν τά έργα 
«Οί άντάρται τοΰ νόμου·, «Τό στερνό 
φιλί», «Τά κτηνώδη πάθη», «Πολωνι
κή θύελλα», «Αανδρύ δ νειύτερος» καί 
«Είς τήν χόίραν τοΰ χρυσορυχείου».

'Αττικόν. «Ή άτιμασμένηπαρθένος» 
«Έπικίνδυη άποστολή»,«Μπαμπάς μέτό 
στανιό» καί «Ή τιμή».

πητικός τής βοσκοπούλας».
λΙΤοδέρν. Προεβλήθησαν 'αί ταινίαι 

«Ζουάνα», «Ή καπετάνισσα τοΰ δια
βόλου», «Καταραμένο καράβι», «Δυ- 
ναμίτις», «Ό άνθρωπος μέ τό φρά
κο», «Πύρινες γροθιές» καί «Τά μά
τια τοΰ τρόμου».

Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Πριγκηψ κοζακος», «Ό δρόμος τοΰ 
παραδείσου», «’Ιδού δ ένοχος», «Μό
νον εσενα λατρεύω» καί «Λέσχη μυ
στηρίου».

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Μουλέν Ρούζ», «Ή λευκή σκλάβα» 
καί «Ή χορεύτρια τοΰ Τσάρου».

Φοϊνιξ, Προεβλήθησαν τά έργα «Τε
λευταία διαταγή», «Μόνον έσένα λα
τρεύω», «Τό καρναβάλι τής Νίτσας» 
καί »Τά κορίτσια τοΰ Ρήνου».
ΛΕΥΚΑΣ

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μακρυα άπό τόν κόσμο» καί «Φίλησέ 
με Μαρίτσα».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά κάτω
θι ήχητικά έργα ώς βωβά μέ σχετικήν 
έπιτυχίαν. «Νύχτες πόνου καί ηδονής», 
«Σοου Μπότ», «Τό βάλς τοΰ Σοπέν», 
«Κίνδυνος τής φωτιάς» καί «"Αγνωστος 
χορεύτρια».
ΑΡΤΑ '

Ιντεάλ. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Ντόλλυ» μέ τήν Ντόλλυ Χάας, «Στήν 
ύπηρεσία τοΰ αύτοκράτορος», «Έμ 
ντεν» καί «Είλωτες».

Κιλκίς. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ύ 
περανω τοΰ μίσους τό καθήκον», «Τό 
καραβάνι πρός τήν δύσιν», «'Αγνή ά- 
τιμασμένη», «Μονομαχία» μέ τόν Ζάν 
Μυρά, «Τό Ιερόν μίσος», «Ή τιμή τής 
κόρης του», «'Όιαν ή γυναίκες παί
ζουν». «’Ερωτικόν», «Νύχτες δεκαημέ
ρου». «Γυναίκα στή δημοπρασία», «Ή 
ωραία τής Βαλτιμόρης», «Ό βασιλεύς 
τώναδαμάντω- » :αί«ΌλέωντοΰΤεξάς».
X AN I α

‘Ιδαϊον “Αντρον. Προεβλήθησαν τά 
έργα «Δυναμίτης ό Ελευθερωτής», «Ο 
κέρβερος τής τάξ«ως» καί «Τό ξεβούρ- 
κωμα».

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Τρωικός πόλεμος» καί «Τό καρναβά
λι τής Βενετίας».

"Εκαμε έπίσης έναρξιν τών θερινών 
του παραστάσεων ύπό τήν συνεταιρι
κήν διεύθυνσιν τών κ. Δ. Κοτσυφάκη 
καί Χαρ. Σπανδάγου καί προεβλήθη
σαν τά έργα «Ό προδότης», «’Αθλη
τής Ντούγκλας» καί «Ή στιγματισμέ
νη γυναίκα».

‘Αθηναϊκόν. Νέος κινηματογράφος 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. I. Γρυμάνη 
παρά τήν συνοικίαν Μπόλαρη προε
βλήθησαν δέ τά έργα «Τό φάντασμα 
τής ζούγκλας» καί «Τό έρωτικόν». 
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Πάν&εον. Μετά τήν άναχώρησιν 
τοΰ θιάσου Ρουγγέρη δ κινηματογρά
φος έπανέλαβε τήν λειτουργίαν, προ- 
βληθέντων τών βωβών έργων «Τσάρε
βιτς» καί «Ό βαγαπόντης τοΰ ’Ισημε
ρινού»,

Ή έπιχείρησις τοΰ Πανϋ-έου ένεκα

ΒΟΛΟΣ

’Αχίλλειον. «Ό βασιλεύς τών βασι
λέων», «Ερωτική παρέλασις», «Μετά 
τόν έρωτα», «Είσαι δική μου», «Στό 
δυτικόν μέτωπον», ,«Μιά τρύπα στόν 
τοίχο» καί «Τό κίτρινον διαβατήριον».

’Εξωραϊστικής. Διεύθυνσις Ζαβερδι- 
νοΰ. Προεβλήθησαν «Μόντε Κάρλο», 
«Ή δίκη τοΰ λοχία Γκρίσσα» καί«Μπο 
έμικες άγάπες».
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Πονλακάκη. Προεβλήθησαν τά έρ
γα «Ό βασιλεύς τής τζάζ», μέ έπιτυ
χίαν καί «Μία φίλη χρυσή σάν κι’ έσέ
να» καί διέκοψε τάς προβολάς του 
προσωρινώς καί μέχρις ένδεχομένης 
έξευρέσεως καταλλήλου χώρου διά θε
ρινόν.

ΆπόΛλων. Προι βλήθησαν τά έργα 
«Φάουστ», «Μυστηριώδης νήσος», 
«Μαύρη σκιά», «Στή χώρα τοΰ μυστη
ρίου», «Μανουελίτα» καί πρός χάριν 
τών γαβριάδων τά βωβά περιπετειώδη 
«Σατανική παρέλασις» καί «’Ανώφελη 
θυσία».

Άλκαζάρ. (θερινός). "Εκαμε έναρ- 
ξιν τήν 26 Μαιου μέ θεατρικός παρα
στάσεις τοΰ θιάσου Φραγκοπούλου καί 
συνεχίζει έπιτυχώς καθωβίσας λα'ίκάς 
τιμάς εισιτηρίων δρ. 12 καί 8 πράγμα 
δπερ άπέβη πρός ζημίαν τών θερινών 
κινηματογράφων, αΐτινες συνηθέστατα 
παίζουν πρό κενών καθισμάτων.

Βόσπορος (θερινός). Έκαμε έναρ- 
ξιν τήν 25 Μαΐου μέ τό βωβόν έργον 
«Τό λυκόφως τής δόξης» μέ έλαχί- 
στους θεατάς. Επίσης προεβλήθη τό 
έργον «'Η γή» μέ έλαχίστας έπίσης 
εισπράξεις.

Άλάμπρα (θερινός). Προεβλήθη τό 
έργον «Ή έκδίκησις μοΰ άνήκει» μέ 
έπίσης μετριωτάτας εισπράξεις.
ΞΑΝΟΗ

Μέγας. Κατά τόν παρ. μήνα προε
βλήθησαν τά έργα «Φίλησέ με Μαρί
τσα», «'Ο άγαπημένος τών θεών», 
«Εύανζελίν», «Τό στοιχειωμένο καρά
βι», «Τό κυνήγι τών εκατομμυρίων», 
«Ό κυκλόιν τοΰ Τεξάς», «Λαθρέμπο
ροι: όπλων» καί διάφορα Μίκι Μάους.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Τό άγριοκόριτσο», «Μοΰζικ χώλ», 
«Τραγωδία έρωτος», «Ζητείται δακτυ- 
λογράφος» καί «Στά όπλα».
ΣΕΡ? Α|

Κρόνιον. Προεβλήθήσαν τά φίλμ 
«Βαρώνη τσιγγάνα», «Τραγικός έρως», 
«Σκηνοθέτης» άνεπιτυχώς, «Έρωτικόν 
βάλς», «Τό περιδέραιον τής βασιλίσ- 
σης», καί «Ελληνική Ραψωδία».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Ταρακανόβα», «'Ο βασιλεύς τών Πα- 
ρισίων», «Άετιδεύς» καί «Τρελλή πε
ριπέτεια».

Ή διεύθυνσις τοδ Κινηματογράφου 
κατήργησε τήν δι’ εισιτηρίων είσοδον 
άντικαταστήσασα αύτήν δι’ αύξήσεως 
τής τιμής τών ποτών. Παρά τοΰτο δ
μως οΰδεμία έξαιρετική κίνησις παρα- 
τηρεϊται λόγω κρίσεως.
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IB. I. ΜΑΛΤΑΣ I
ilEOHES ΕΡΑΚΤίΤΕΙΟΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ

I ΟΛΟΣ ΜΠΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 22—ΑΘΗΝΑΙ | 
Ξ Γραμματοθυρίς 160 =

= Τό μόνον έν Έλλάδι είδικευμένον πρακτο- = = 
Ξ ρεϊον διά την μεταφοράν κινηματογραφικών = ; 
Ξ ταινιών

’Αποκλειστικός ’Αντιπρόσωπος
= τών παγκοσμίου φήμης Οϊκων Μεταφορών Ξ ■

Ξ Cie de Transport Robert iV ichaux S. A. Ξ
= Παρισίων = i
Ξ The Northern Transport Agency Λονδίνου ξ 
Ξ Raymond Costes Μασσαλίας Ξ
Ξ Robert Haberling Βερολίνου 
= M. Dulon et Co Βρυξελλών 
= Caricatori Rinniti Γενοΰης Ξ

= To γραφεϊον μας αναλαμβάνει νά παρα = 
Ξ δίδη έντός βραχύτατου χρονικού διαστήματος Ξ 
Ξ έν Άθήναις. ταινίας τάς οποίας δύναται νά = 
Ξ παραλαμβάνη κατόπιν εντολής τών κ. κ. είσα- = 
= γωγέων παρ'οίουδήποτε κέντρου τής Ευρώπης = 
= Έπίσης συνιστώμεν δλως ιδιαιτέρως είς τά = 
= έν Άθήναις γραφεία δσον καϊ είς τούς έπαρ Ξ 
Ξ χιακούς κινηματογράφους, τήν άνάθεσιν είς τό = 
§ γραφεϊον μας πάσης μεταφοράς ταινιών άπό = 
= πόλεως είς πόλιν τής 'Ελλάδος. Ξ
= Έκτος τών ειδικών μεταφορών κινηματο- = 
Ξ γραφικών ταινιών, τό γραφεϊον μας άναλαμ- = 
= βάνει καϊ τήν διεκπεραίωσιν υποθέσεων τών ξ 
= έν ταΐς Έπαρχίαις διευθυντών Κινηματογρά- ξ 
Ξ φων μετά τών έν Άθήναις γραφείων. ξξ

| Β. I. ΜΑΛΤΑΣ | 
| ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ | 
| ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 
| ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 22—ΑΘΗΝΑΙ |
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in toys iiiwii ι 
I ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ |

ΐ "Οσοι δέν προεβάλατε είσέτι τάς g 
έλληνικάς ταινίας; τής

I ΗΤΑΓΚ ΦΙΑΜ F J. I W) | 
: έρωτήσατε έκείνους πού τάς προ- = 
ξ έβαλαν διά νά μάθετε περί τής g 

έπιτυχίας των

I ErrHmsmASQEminomNraiUM |
I 1) ΕΡΩΣ KAI ΚΥΜΑΤΑ
I 2) ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ

| 3) ΑΣΤΕΡΩ J
। 4) ΜΠΟΡΑ
I 5) ΑΠΑΧΗΔΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ί 0) ΦΙΛΗΣΕ ΜΕ ΜΑΡΙΤΣΑ
I 7) ΕΞΩ ΦΤΩΧΕΙΑ |

ΔΙΑΦΕΤΟΜΕΝ

I τμ mtm ;λπο εκαζτην wm I 
I ui mwim zqypnaa | 
Ξ Λόγω τής έλαττώσεως'τοϋ Φ.Δ.Θ. διά τάς = 
Ξ έλληνικάς ταινίας άποταν&ήτε εγκαίρως = 

| ΙΤΙΓί ΦΙΑΜ Ε°1. Ε. | 
I ΓΑΖΙΑΔΗ |
| ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1. ΒΘΗΙΊΒΙ |

Τηλ. Λιευ#. ΝΤΑΓΚΦΙΛΜ ξ 

ξ 'Η μόνη άνεγνωρισμένη έλλην.
= παραγωγική κιν. εταιρία =
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