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ΚΟΡΙΝΝΑ ΓΚΡΙΦΦΙΘ
Ή ώραία καλλιτέχνις τοϋ κινηματογράφου «Αστήρ τής First National, την οποίαν έθαυμά- 
βαμεν εις τό <Τράφαλγκαρ>, εις μίαν σκηνήν τοϋ έργου Καμπαρέ τής Βιέννης, τό όποιον 
8ά προβληβή λίαν προσεχώς εις τόν όμιλούντα κινηματογράφον τών Αθηνών < Χαλάν Ίντεάλ*
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ΔΙΟΤΙ
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Της εκλεκτής ουνεργάτιδό; μ«ς Δδος Τριδος Σκαραβαίου

"Οταν προεβλήθη είς τάς ’Αθήνας τό πρώτον 
μεταπολεμικόν ελληνικόν φίλμ, δηλ. «Τής μοίρας τ’ 
άποπαίδι» τοΰ κ. Δήμου Βρατσάνου, έχαιρετήσαμεν 
μέ ενθουσιασμόν τήν έμφάνισιν τής πριότης αυτής 
ελληνικής παραγωγής, έκφράσαντες τόν ευσεβή πό
θον, άλλά καί τάς μεγαλειτέρας ελπίδας, διά τό λαμ- 
πρότερον μέλλον τοΰ ελληνικού Κινηματογράφου, ή 
εΰδοκίμησις τοΰ οποίοι1, εις τήν χιόραν μας παρου
σίαζε πλείστας πιθανότητας, ώς έκ τών μεγάλων 
ευεργετημάτων τοΰ κλίματός μας, τοΰ φωτός μας, 
πού έθάμβωσεν ολόκληρον τόν κόσμον, καί είλκυσε 
κάποτε, ακόμη καί Ευρωπαίους κινηματογραφιστάς 
περιωπής, οϊτινες έγκατέλειψαν τάς τεχνικά; των ευ
κολίας καί τήν ά'νεσίν των, διά νά έ'λθωσιν είς τήν 
χώραν τοΰ φωτός καί τοΰ χαμογελώντας ουρανού, 
μέ τόν υψηλόν σκοπόν νά πραγματοποιήσωσι ταινία; 
είς τήν «κοιτίδα τών τεχνών», τήν Ελλάδα μας. ('Η 
Φράνς Ντελιά μέ τόν σκηνοθέτην της Γκαστόν 
Ρουντέ, ό Ροδόλφος Κλάϊν Ρότζε, ό Μάρκο ντέ 
Γκαστύν, κ ά'.).

Μετά τόν κ. Λ. Βρατσάνον οί αδελφοί Γαζιάδη, 
ό κ. Καμινάκης τής Θεσσαλονίκης, ό κ. Μαδράς, ό 
κ. Λελοΰδας, οί κ. κ. Λάσκος καί Τσακίρης, ό κ. Ί. 
Λοΰμος, δ κ. Νικολάου κ.ά (οί τελευταίοι δέν έπε 
ράτωσαν ακόμη τάς πραγματοποιήσεις των), μάς 
παρουσίασαν άλληλοδιαδόχως ταινίας.Δέκα τόν αριθ
μόν μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν γράφεται τό παρόν 
άρθρον. Αί ταινίαι αΰται, ·έγυρίσθησαν»ύπό άρχεγό- 
νους τεχνικός συνθήκας, μέ υλικά μέσα πενιχρά, καί 
γενικώς τό κυριάιτερον χαρακτηριστικόν των ύπήρ- 
ξεν ή «προχειρολογία-». Μολαταύτα, παρά τήν πολ
λαπλήν μειονεξίαν των, τό κοινόν μας τάς ύπεστήρι- 
ξε μέ προθυμίαν μή έπιδεχομένην άμφισβήτησιν 
Νομίζομεν δέ, άν μάς επιτρέπεται νά έκφράσωμεν 
τήν έπι τού προκειμένου γνώμην μας, οτι δυνάμεθα 
νά χαρακτηρίσωμεν τήν προθυμίαν αυτήν τοΰ κοι
νού, ώς κυριολεκτικώς άξιοθαΰμαστον, δοθέντο; ότι 
δ αριθμός δέκα φίλμ δυναμένων νά βαθμολογηθώσι 
ώς σχεδόν καλά απλώς χωρίς κανέν έξ’ αυτών νά 
έμφανίζει υπεροχήν τινα άπό τό άλλο, (διότι καί άν 
συνέβη τοΰτο εις τινας περιπτιόσεις, τό υπερτερούν

, φίλμ ύστέρει είς άλλην πλευράν του), ύπεραρκεΐ διά 
νά έξαντλήση τήν υπομονήν τοΰ κοινού καί νά κλο- 
νίση τήν- πεποίθησίν του είς τό ελληνικόν φίλμ.

Τό θλιβερόν αυτό σημεΐον είς τό όποιον είναι 
πασιφανές οτι έφθάσαμεν σήμερον, μέ κάμνει νά 
έκφράσω άπό τής παρούσης στήλης τάς μελανωτέ- 
ρας προβλέψεις διά τήν μελλοντικήν τύχην τοΰ ελ
ληνικού Κινηματογράφου, τήν άπαιοδοξίαν τών ό
ποιων, ούδείς περισσότερον άπό έμέ τήν ιδίαν εύχε
ται νά διαψεύσουν τά γεγονότα είς τό μέλλον.

Αλλά πώς νά έπέλθη ή επιθυμητή αυτή διά- 
ψευσις, καθ’ ήν στιγμήν, πάς δ έξευρίσκων κεφάλαια 
(ανεπαρκέστατα κατά κανόνα, διά τήν πραγματο
ποίησή μιάς ταινίας τής προκοπής), τίθεται εις τό 
έργον τής παραγωγής φίλμ, χωρίς νά έχη καμμίαν 
ειδικότητα ή πείραν, είς τό άπαιτητικόν αυτό επάγ
γελμα; Μήπως δ ενθουσιασμός είναι άρκετόν κε- 
φάλαιον, διά τήν έξασφάλισιν τής έπιτυχίας του; Τά 
γεγονότα άπέδειξαν κατά τόν εύγλωττότερον τρόπον 
ότι όχι Συνεπώς, ας προχωρήσωμέν.

'Ωστόσον, δ ένθουσιασμός αυτός, είνε ή κατα- 
στροφεύς φλόγα πού άποτεφρώνει τά πάντα, διότι 
δέν έπιτρέπει είς τούς νέους νά λογικευθούν, νά 
συστηματοποιήσουν τήν έργασίαν των καί νά ζυγί
σουν τάς δυνάμεις των ϊνα μή μεταβάλλωνται είς 
δημίους τής έβδομης τέχνης. ’Εξ αιτίας τού «μοι
ραίου» αυτού ένθουσιασμού, βλέπομεν ταινίας ή 
εκλογή τών πρωταγωνιστών τών όποιων, είναι ή 
καθαροτέρα ένδειξις τής παντελούς άπειρίας τών 
πραγματοποιητών των. Διά τούτο, βλέπομεν ταινίας 
μέ υποθέσεις συγγενευούσας μεταξύ των, αΐτινες 
γράφονται έκ τοΰ προχείρου, άπό ενθουσιώδεις νε
αρούς σεναριογράφους τής αυτής νοοτροπίας. Δι’ 
αυτό βλέπομεν ταινίας μέ οίκτράν φωτογραφίαν, ά- 
νάλογον ντεκουπάζ ή ταινίας μέ έπιπλέουσαν κά
πως τεχνικήν άλλά κακίστην διερμήνευσιν.

Ή γραφίς αυτή, ουδέποτε έγραψε μή άγαθω- 
τέρας βλέψεις καί εΰσεβεστέρους σκοπούς, ήτοι, νά 
άνοιξη τά μάτια τών κινηματογραφιστών μας, έφό- 
σον δ ψυχρανθεί; ένθουσιασμός τού κοινού, ώς έκ

"I.........ΣΤΗΛΗ..........Γ
| ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ—ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ]

Θ. Γεωργό π ο ν λο ν. Μεσολόγγιον. Δέν 
«γυρίζει» πλέον δ Έλλην ηθοποιός τοΰ Κινηματο
γράφου κ. Γ. Ρήγας. Πάντως έάν έπιμένετε νά 
τού γράψετε άπευθύνατε τήν έπιστολήν σας είς τήν 
έξής διεύθυνσιν c)o The Ftandard Casting Di
rectory Inc. 614 Taft Building. Hollywood. Ca
lifornia U.S.A. Περί τού Σπαθοπούλου δέν γνω- 
ρίζομεν δυστυχώς τοιοΰτόν τι.

ΊΙ. Λ υ μ π ε ρ ό π ο υ λ ο ν. Καλάμας. Ιδού αί 
ζητηθεϊσαι πληροφορίαι 1) Vivian Gibson : Γερ- 
μανίς τήν καταγωγήν, άγαμος, ή διεύθυνσίςτης είναι: 
Babelsbergerstrasse 18 Berlin, 2) Lil Dagover, 
έγεννήθη εις τάς γερμανικά; αποικίας πρό 27 
ετών, άγαμος, ή διεύθυνσίς της είναι : Arysallee 4 
Berlin. 3) Lya de Putti Ούγγαρίς τήν καταγωγήν. 
’Έγγαμος. Γυρίζει είς τά στούντιο τής British 1 n- 
ternational Pictures, Elstree London.

I. II ε τ ρ ί δ η ν Ξάνθην. 'Π δίεύθυνσι; τού 
Ja hie Coogan είναι (537 Oxford Aver.ne — 
Los Angeles Calif rnia U.S.A. 'Ο νεαρός καλλιτέ
χνης τού κινηματογράφου έγεννήθη τήν 2(5 Οκτω
βρίου τοΰ 1914 είς Los Angeles τής 'Αμερικής. 1

I. Μ η χ ά λ ο υ. Ή διεύθυνσίς τής Lilian 
Harbey είναι: Diisseidorferstrasse 47- Berlin- 
Wilmersdorf. Ψευδές δτι ήρραβωνίσθη μέ τόν 
WillyFristch.—’Άγαμος. H'ainpris

τής μειώσεω; τής εμπιστοσύνη; του πρός τό ελληνι
κόν φίλμ, δέν ήρκεσαν είς τοΰτο.

"Ας προσέξουν είς τό μέλλον των, πού εμφανίζε
ται σκοτεινώτερον καί άπό αυτήν τήν...φωτογρα- 
φίαν τών ταινιών των. Διότι, μόνον οΰτω θά άνι- 
στηλώσουν τό γόητρον τής έβδομης τέχνης τό όποιον 
κοινή συνοχή έκρήμνισαν έν Έλλάδι, έν<7> έξ άλλου 
θά σώσουν τάς επιχειρήσεις των.

Άλλά τούτο θά έπιτευχθή, μόνον διά τής πραγ- 
ματοποιήσεως ταινιών άποκλειστικώς καί μόνον,άπο 
έκείνους οϊτινες είναι πεπεισμένοι δτι κατέχουν 
δλα τά έφόδια πού θά τούς επιτρέψουν νά δημιουρ 
γήσουν φίλμ. Εν πρώτοις, έπαρκή χρήματα. Εΐτα, 
έρμηνευτάς διαλεγμένους κατόπιν επισταμένης προ
σοχής καί ζυγίσεως τών δυνάμεών των, άλλά καί 
τής έμφανίσεώς των. Κατόπιν σκηνοθέτας. Πρός 
Θεού σκηνοθέτας!... "Υστερον, τεχνικά μέσα δυνά- 
μενα νά άνταποκριθώσιν τουλάχιστον εις τά πρό 
πενταετίας διατιθέμενα έν Ευρώπη τοιαΰτα, καί σε
ναριογράφους, είς τούς όποιους αί άνωτέρω προϋ
ποθέσεις θά επιτρέψουν νά γράψουν κάτι τό πλέον 
καινούριου, τό πλέον άπαιτητικόν είς σκηνοθεσίαν, 
καί τό όποιον, δέν θά θυσιάση τό ένδιαφερον του 
καί τήν πρωτοτυπίαν του χάριν τών άδυσωπήτων 
τεχνικών απαιτήσεων.

"Οταν κατανοηθή τό ορθόν τή; άπόψεως μας 
αύτής, τότε, δ «Κινηματογραφικός Άστήρ» θά δο· 
κιμάση τήν δψιμον ίκανοποίησι ν, δτι συνετέλεσεν 
είς τήν άνύψωσιν τής στάθμης τοΰ ελληνικού Κινη
ματογράφου, δστις πιστεύομεν άκραδάντως δτι α;ί- 
ζει καλλιτέρας τύχης. "Ιρις Σκαραβαίου

ΤΟ ΤΡΑΓΟΤΑΙ ΤΕ KAPilAS MOT
(Ταινία Μούβιτον)

'II μεγάλη έπιτυχία τοΰ Τζών Μάκ Κόρμακ

Οί Τάϊμς τής Ν. Ύόρκης εις τό φύλλον τής 12 
Μαρτίου 1930, άσχολούμενοι μέ τήν προβολήν τής 
νέας παραγωγής τής Φόξ Φίλμ «Τό τραγούδι τής 
καρδιάς μου» είς τήν όποιαν λαμβάνει μέρος καί δ 
μεγάλος καλλιτέχνης τοΰ άσματος Τζών Μάκ Κόρ
μακ γράφει δτι, ουδέποτε μέχρι τοΰδε οί θαυμασταί 
τοΰ νεωτέρβυ κινηματογράφου ήκουσαν μελωδίαν 
γλυκυτέραν δσον είς τήν ταινίαν αυτήν. 'Π ύπόθε- 
σις, γράφει, είναι ευχάριστος καί αισθηματική, έσκη- 
νοθετήθη δέ άριστα ύπό τού Φράγκ Μπορζάτζ. Ό 
φωτισμός του είναι τελείως άρτιότατΟς. Αί κωμικά ί 
σκηναί άπολύτως χαριτωμέναι καί φυσικαί. Γενικώς 
ή σκηνοθεσία του, ή δραματικές καί κωμικές σκηνές 
του καί ή μελωδίες πού υπερβολικά αρέσουν καί έν- 
θουσ άζουν, δλα αυτά κάνουν τόν κριτικόν-δημοσιο- 
γράφον νά τό περιγράφη μέ. μεγάλην χαράν, διότι 
είναι ένα έργον έντελώς ανθρώπινον καί μέ αρκετές 
θεαματικές σκηνές.

Τά τραγούδια τοΰ διασήμου τενόρου Τζών Μάκ 
Κόρμακ ενθουσιάζουν τόσον, ώστε δ θεατής νά ά- 
φαιρήται άπύ τήν ένδιαφέρουσαν ύπόθεσίν του καί 
νά άναμένη μέ άνυπομονησίαν τό άλλο του τραγού
δι. ’Ιδίως τό τραγοΰδι «Λίτλ Μπόϋ Μπλοΰ« απο
δίδεται μέ τοιαύτην φυσικότητα, ώστε νά μένη άλη- 
σμόνητον. Ουδέποτε άλλοτε ήχοι καί φωνή άπεδό- 
θησαν πιστότερον δσον είς τό άνωτέρω έ'ργον.

Τό «Τραγούδι τής καρδιά; μου» προβάλλεταιάπό 
τής 11 παρ. μηνός είς τό Κινηματοθέατρον τής 
44ης δδοΰ μέ άφαντάστως καταπληκτικήν έπιτυχίαν. 
Αρκεί νά σημειωθή δτι άπό τοΰδε έχουν διατεθή 
τά εισιτήρια διά παραστάσεις ενός μηνός.

0 ^ΡΟΛΔ ΛΟΥΔ
/ΑΙΤΙΟΣ ΘΛ1ΒΕΡΩΜ ΣΚΗΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΒΓΚΒΗΝ

Μετά τήν παράστασιν μιάς ταινίας τοΰ Χάρολδ 
Λόϋδ είς τήν Σαγκάην, οί θεαταί έξήλθον είς τούς 
δρόμους σχηματίσαντες μεγάλην διαδήλωσιν δια
μαρτυρίας κατά τού δημοφιλούς πρωταγωνιστοΰ τή; 
οθόνης ώς έξυβρίσαντος τόν Κινεζικόν λαόν είς ώ
ρισμένας σκηνάς τοΰ έργου του Αί σκηναί αύταί 
άναφέρονται είς τήν Τσάϊνατάουν τοΰ Σάν Φραν- 
τζίσκο δπου δ πρωταγωνιστής άπάγεται δήθεν ύπό 
Κινέζων λαθρεμπόρων οπίου άπό τούς όποιους α
πελευθερώνεται μόνον τή έπεμβάσει τής άμερικα- 
νικής άστυνομίας. ΊΙ διαδήλωσι; ολίγον κατ’ ολί
γον έλαβε διαστάσεις, οί φανατικιότεροι δέ έκ τών 
διαδηλωτών έλιθοβόλησαν τόν κινηματογράφον είς 
τόν όποιον προεβλήθη ή ταινία

s hetpo worn Eifiss Iran
'Η Μέτρο—Γκόλντουϊν—Μάγερ θά έγκαταστή- 

ση στούντιο δμιλουσών ταινιών είς διάφορα μέρη 
τής Εύράιπης. 'Ο άντιπρόεδρος Αρθούρος Αέβ 
άναχο)ρεϊ κατ’ αυτά; έκ Χόλλυγουντ διά νά εγκα- 
ταστήση τό πρώτον στούντ’ο εις τήν Ριβιέραν.



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

.ΐΐ. ..................... ■
ΟΤΑΝ Ο ΕΡΩΣ ΠΛΗΓΩΝΕΙ

Ταινία ελληνική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ»

Είναι ϊσως ή πρώτη φορά καθ’ ήν ή έκτέλεσις τών 
κριτικών μου καθηκόντων είναι ολίγον δυσχερής δι’ εμέ 
προκειμένου νά άποφανθώ έπί τής ταινίας τοϋ «’Απόλλω
νος», δοθέντος δτι κατά παλαιοτέραν έποχήν, θλιβερά! 
συνθήκαι μέ είχον φέρει αντιμέτωπαν τοΰ κατασκευαστοϋ 
τής ύπό συζήτησιν ταινίας, δι’ αυτών τούτων τών στηλών 
τοϋ «Κ. Άστέρος». Θά έπεθύμουν λοιπόν, δοθέντος δτι τό 
φιλμ «"Οταν πληγώνει δ έρως» έμφανίζεται τεραστίως 
μειονεκτοΰν, νά έκρίνετο τούτο ύπ’ άλλου συναδέλφου, ϊνα 
μή ό έπικριθησόμενος κατασκευαστής του, μέ μεμφθή ώς 
έπηρεαζομένηνάπό παλαιοτέραν δυσαρέσκειαν μου μαζύτου.

ϋ,Ις αύτό τό σημεΐον εύρίσκοντο τά πράγματα, δτε ή 
διεύθυνσίς τοΰ «Κινημ. Άστέρος», μέ έπεισεν δτι τό ορ
θόν καί ή άμεροληψία τών έκάστοτε κρίσεων μου, απο
κλείει οίονδήποτε Ισχυρισμόν ή έστω καί απλήν άκόμη 
ύπόνοιαν, δτι αί κρίσεις μου είς τήν προκειμένην περί- 
πτωσιν έλαβον προσωπικόν χαρακτήρα ώς έκ τών προανα- 
φερθέντων λόγων.

Τούτων λεχθέντων, παραθέτω τάς έντυπιόσεις μου άπό 
τήν έλληνο-άμερικανικήν ταινίαν τοϋ «’Απόλλωνος».

Κατ’ άρχήν, νομίζω δτι αί κρίσεις μου δέον νά περιο- 
ρισθώσιν είς τόν πρόλογον τοϋ φίλμ, εφόσον μόνον δ τε
λευταίος εϊδε τό φώς έν ‘Ελλάδι, τό δέ δράμα ποΰ έπα- 
κολουθεϊ, άντιπροσωπεύει ένα φίλμ κυριολεκτικώς τετάρ- 
της τάξεως, μέ άρχέγονον τεχνικήν, άπό τό όποιον άλλως 
τε, δέν ήδυνάμεθα τά έχωμεν περισσοτέρας άξιώσεις ώς 
έκ τοΰ δτι έπραγματοποιήθη πρό πολλοΰ ώρισμένως χρό
νου, πράγμα πού άποφαίνεται καί έκ τοϋ βεστιαρίου τών 
ήθοποιών πού παίζουν εις αύτό.

Άς κρίνωμεν λοιπόν τόν πρόλογον τοΰτον. Παίζουν ή 
δνίς Καίτη Παπανικολάου καί ό κ. Θάνος Τράγκας. Ή 
πρώτη, ύστερεΐ τόσον άπό άπόψεως έμφανίσεως, δσον καί 
εις τό κεφάλαιον τής ύποκρίσεως. ‘Ο δεύτερος, άντάξιός 
της, είς τήν διερμήνεΰσιν τοΰ ρόλου του.

Τό πλέον ένδιαφέρον σημεΐον τής τεχνικής το" προλό
γου αύτοΰ εϊναι ή φωτογραφία του, πού μάς παρουσιάζει 
ένα καλό λυκόφως μέ φόντα τόν Παρθενώνα (ώραιόιατον 
όμολογουμένως) καί μίαν βύ πανοραμίκ τής Χαλκίδος. 
Εϊναι τά μόνα άξιοσημείωτα έξ όσων εϊδομεν είς τόν πρό
λογον τοΰ φίλμ, τοΰ οποίου άλλως τε τό βραχύ μήκος δέν 
τοΰ παρέχει τό στάδιον νά έπιδείξη άλλο τι.

Τό συμπέρασμά μου δηλαδή εΐνε, δτι ή έμπνευσις τοΰ 
κατασκευαστοϋ τής ταινίας, νά συνδυάση τήν αμερικανικήν 
πραγματοποίησιν περί ής ώμίλησα προηγουμένως, μέ τόν 
νεαρόν πρόλογον αυτής, δστις εϊδε τό φώς είς τάς Αθή
νας, άπέβη τρόπον τινά δ δήμιος τοΰ φίλμ «"Οταν πληγώ
νει δ έρως», δπερ έμφανίζεται ώς τό άνομοιογενέστερον 
κινηματογραφικόν κατασκεύασμα πού εϊδομεν ποτέ.

’Ίρις Σκαραβαίον

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ
Ταινία ελληνική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛIΟΝ

Ή ταινία «Γιά τήν άγάπη της» μέ τήν όποιαν έκαμε 
τήν έμφάνισίν της ή «’Εθνική Φίλμ», μία άπό τάς πολλάς 
νεοϊδούσας τό φώς Άθηναϊκάς παραγωγικός εταιρίας, άνε- 
μένομεν δτι θά έσυνέχιζε τήν προοδευτικήν δδόν τοΰ ελ
ληνικού Κινηματογράφου, ήν ήκολούθησεν ή «’Ολύμπια 
Φίλμ», τοσούτιρ μάλλον καθόσον, μάς έπεφύλασσε τήν έμ- 
φάνισιν ενός αρτίου τμήματος τής « Έλευθέρας Σκηνής», 
άπό τά στοιχεία τοΰ όποιου περιμέναμεν πολλά πράγματα.

Δυστυχώς δμως, ή διάψευσίς μας ύπήρξεν έκ τών σκλη- 
ροτέρων, δεδομένου δτι ή ύπό κρίσιν ταινία δέν παρουσία
ζε καμμίαν άποψιν άξίαν λόγου, ουδέ κάν, καμμίαν περί- 
πτωσιν δυναμένην νά θεωρηθή ώς έλαφρυνιικήν δι αυτήν, 
δοθέντος δτι δ άριθμός τών μέχρι σήμερον προβληθεισών 
έλλην. ταινιών άποκλείει κάθε άπαίτησιν έπιεικείας είς 
τάς κρίσεις μας.

Ή άπογοήτευσις άρχίζει άπό τήν πρώτην εικόνα τοΰ

φίλμ, μέ τήν σκοτεινήν καί κακοπαρμένην του φωτογρα- 
γραφίαν, τής όποιας τό μεγαλείτερον μέρος είναι άποτυ- 
χημένον μέχρι τέλους. ΕΙτα, ή σκηνοθεσία της παρουσιά
ζει δχι μόνον άμέλειαν άλλά κυριολεκτικώς άπειρίαν. 
Τοΰτο εΐνε ήλιου φαεινότερον άπό τήν γενικήν σύγχυσιν 
τήν έπικρατοΰσαν είς τάς κάπως πολυπροσιόπους σκηνάς, 
μεταξύ τών ήθοποιών οΐτινες άλληλοκυττάζονται μεταξύ’ 
των, προφανώς άγνοοΰντες τί πρέπει νά πράξη δ καθείς 
των. Ή άβλεψία δέ τοΰ ρεζισέρ, φθάνει μέχρι τοΰ θλιβε
ρού σημείου, ώστε νά διακρίνωμεν τήν σκιάν τοΰ δπερατέρ 
γυρίζοντος τήν μανιβέλ τοΰ άπαρέϊγ του, έπί τών εικό
νων!!! Έξ άλλου τό μακιγιάζ τών ήθοποιών εΐνε έκ τών 
οίκτροτέρων ποΰ εϊδομεν είς ελληνικός ταινίας.

Τό σενάριο έκ παραλλήλου, δέν παρουσιάζει καμμίαν 
πρωτοτυπίαν είς τό είδος του, τό όποιον όμολογοΰμεν δτι 
άδυνατοΰμεν νά καθορίσωμεν έπακριβώς ώς έκ τής άνο- 
μοιογενείας τών εικόνων ποΰ βλέπομεν είς τό φίλμ.

Καί εξηγούμαι. Βλέπομεν μ αν χωρικήν τής Μακεδονίας 
μέ άπταιστον μανικιούρ, ένα πολεμιστήν μεταχειριζόμενον 
άναπτήρα τελευταίου συστήματος, δλόκληρον μάχην διεξα- 
γομένην χωρίς νά ίδωμεν ουδέ τήν σκιάν τοΰ άντιμαχομέ- 
νου στρατοπέδου κ.ά. πολλά άνεξήγητα καί ασυμβίβαστα 
πράγματα.

Ή ύπόκρισις έπίσης δέν μάς άπεζημίωσε παρά μόνον 
έκ μέρους τοΰ κ. Ίωάννου Άποστολίδη, ό όποιος εΐνε φυ
σικός, άπλοΰς καί έκφραστικός. Ό κ. Άλ. Μινωτής, άτυ- 
χώς καί άνεξηγήτως, δέν έκφράζει καί μεγάλα πράγματα. 
Ποΰ, έκείνη, ή έκφρασίς του καί δ αυθορμητισμός πού δια
κρίνουν τό παίξιμό του στήν σκηνήν... Ό κ. Γληνός μέ 
τήν σειράν του, έξεζητημένος, άνοικονόμητος είς χειρονο
μίας καί άλλας ύπερβολάς. Άλλά καί δ ρόλος του, παν
τελώς έστερημμένος δράσεως καί ένδιαφέροντος. Δέν εύ- 
ρήκαν κανένα καλλίτερο ρόλο νά τοΰ άναθέσουν; Ή Κα 
Φωτεινή Λούη, ψυχρά, άνέκφραστος δίχως ζωήν, έκνευρι- 
στικά μονότονη. Έν τφ συνόλω της δέ, έδιδε μάλλον τήν 
έντύπωσιν κυρίας σαλονιοΰ μετημφιεσμένης μέ Μακεδονικό 
κουστούμι. Είς τοιοΰτον βαθμόν εΐχε διατηρήσει τό «μον- 
ταίν» ύφος της, μή κατορθώσασα νά συμμορφωθή ουδέ 
καν καί είς αυτήν τήν έμφάνισίν, μέ τάς σχετικάς άπαιτή- 
σεις τοΰ ρυστίκ ρόλου της. Αρκετά καλή ή κ. Μαρ. Ραυ- 
τοπούλου στό ρόλο τής μητέρας. Τό ίδιον καί δ κ. Μαμίας 
άπό τόν όποιον δμως, έπίσης άνεμένομεν περισσότερα 
πράγματα.

Τό συμπέρασμα δηλαδή εΐνε, ή θλιβερά διαπίστωσις, 
δτι ή «Εθνική Φίλμ»,· δέν παρουσίασε κανέν, έστω καί τό 
έλάχιστον βήμα προόδου είς τήν έξέλιξιν τοϋ Ελληνικού 
Κινηματογράφου διά τής ύπό κρίσιν πραγματοποιήσεώς 
της. Τούναντίον, φοβούμεθα δτι ύστέρησε σημαντικώς τών 
έντοπίων φίλμ πού εϊδομεν τελευταίως.

"Ιρι; Σκαραβαίοα

ΤΟ ΛΑΓΙΑΡΝΊ
Ταινία ελληνική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΣΠΛΕΝΤΙΤ»

Βεβαίως τό φίλμ αύτό είναι τό καλλίτερον άπό τά τρία 
ελληνικά τής έβδομάδος. Μέ αύτό δμως δέν έπεται δτι εΐνε 
άπολύτως καλόν.

’Άν δηλαδή κάμνει ένα σημαντικόν βήμα προόδου εις 
τήν τεχνικήν διά τής περιποιημένης του φωτογράφίας, πού 
έχομεν ύποχρέωσιν νά τοΰ άναγνωρίσωμεν, μειονεκτεϊ άρ- 
κετά είς άλλας άπόψεις του. Αίφνης, ή διερμήνευσις τών 
ρόλων του εινε άτυχώς μετρία άπό τήν Καν Ρίταν Μυράτ 
καί άπό τόν κ. Άρ. Βλαχόπουλον. Ή πρώτη εΐνε μονό
τονη, άνέκφραστη καί έξεζητημένη (καί άσχημα μακιγιαρι- 
σμένη). Ό δεύτερος συχνά ύπερβολικός και προσποιημένος 
έπίσης, έχει μόνον έλαχίστας καλάς στιγμάς, Εΐνε φανερόν 
δηλαδή δτι τούς έλειπεν ή άπαιτουμένη «διεύθυνσίς» πού 
θά έδιόρθωνε, ή τούλάχιστον θά συνεκάλυπτε τά τρωτά 
των, δίδουσα είς αυτούς τό κατάλληλον κού ντέ μαίν.

Τό συμπέρασμα δηλαδή εΐνε, δτι ό κ. Άθαν. Μαρϊκος 
εσωσε κυριολεκτικώς τό φίλμ, είς τό κεφάλαιον τής ύπο- 
κρίσεως. Ό έκλεκτός καί παλαίμαχος αύτός καλλιτέχνης 
τής σκηνής, έπέπρωτο νά προσφέρη μέ τήν σειράν του τάς 

πολυτίμους ύπηρεσίας του είς τό θέατρον τών σκιών. Έκ- 
φραστικώτατος, συμπαθής, φυσικός, ό μόνος άπ’ δλους πού 
έκατόρθωσε νά προσαρμοσθή μέ τό ύφος τοΰ ρόλου του. 
(Παρ’ ολίγον νά λησμονήσω τόν αδελφόν Βλαχό.τουλον, 
πού ήτο έπίσης άρκετά καλός είς τόν ληστρικόν του 
ρόλον).

"Ολοι οί άλλοι, έκτος τοΰ έπιτηδευμένου τής έμφανί- 
σεώς των δέν είχαν κανένα χαρακτηριστικόν τοΰ χωρικού, 
έκτος...τών κοστουμιών των.

Ή σκηνοθεσία τοΰ κ. Ιω. Δοόμου, τοΰ καί σεναριογρά
φου τής ταινίας, εΐνε άρκετά προσεκτική, δέν μάς παρου
σιάζει δμως τίποτε τό πιό πρωτότυπον άπό δσα εϊδομεν 
έως τώρα είς τά ελληνικά φίλμ. Τούναντίον, βλέπομεν είς 
τό «Λαγιαρνί» πολλάς μιμήσεις, καί συγκεκριμμένως τήν 
σκοπιάν τοΰ ληστοΰ στήν κορυφήν τοΰ δένδρου, πού μάς 
ένθυμίζει «Ρομπέν τών Δασών», προσέτι δέ καί πληθώραν 
συρεμπρεσιόν πού δέν ήσαν άπαραίτητοι, καί αί δποϊαι, 
πιθανόν νά έχουν τήν θέσιν των είς πρωτοποριακά φίλμ, 
προωρισμένα δΓ ένα κοινόν άλλης άναπτύξεως καί άλλων 
βλέψεων, παραμένουν δμως γρίφοι διά τούς θεατάς τής 
διανοητικότητος έκείνων πού μένουν ικανοποιημένοι άπό 
τήν παρακολούθησιν ποιμενικών ειδυλλίων.

Ή φωτογραφία, ώς καί προηγουμένως άνέφερα, είναι 
τό μεγαλείτερον προσόν τοΰ φίλμ. ‘Ο δπερατέρ κ. Τζανε- 
τής μάς παρουσίασεν έργασίαν άξίαν πάσης προσοχής. 
Μάς έχάρισε σειράν δλην γραφικών ταμπλω καί ωραίας βύ 
πανοραμίκ. Κατά τό μεγαλείτερον δέ μέρος της ή φωτο
γραφία είναι έπιτυχής, σπαιίως καθισταμένη φλού.

Τό σενάριο, χωρίς νά είναι έξαιρετικό, δέν είναι κακό. 
Στό είδος του δμως τοϋ ποιμενικοΰ ειδυλλίου, θυμίζει 
πάλι κάτι γνωστόν. "Ισως ολίγον τήν «Άστέρω». (Ή πρω
ταγωνίστρια άντιγράφει άκόμη καί μία πόζα τής κ. Άλι
κης είς μίαν άνάλογον σκηνήν, δταν κάθεται μέσα άπό τό 
παράθυρο, μετά τόν άποχωρισμόν τοΰ έκλεκτοΰ της).

Τό συμπέρασμά μου δηλαδή είναι, δτι τό φίλμ αύιό. 
μ’ ένα πεπειραμένον ρεζισέρ, ποΰ ώρισμένως θά έδιάλεγε 
καταλληλοτέρους έρμηνευτάς, άπό τόν κ. ’ Αρ. Βλαχόπου
λον καί τήν κ. Ρίταν Μυράτ, τούς όποιους έπρεπε νά άρκε- 
σθή νά έμφανίση είς ένα δευτερεύοντα ρόλον, (τούλάχι
στον διά πρώτην φοράν), καί θά τούς διηύθυνε καλλίτερον 
άφ’ δτι τό κατορθώνει σήμερον ό κ. Ίω. Λοΰμος, βοηθού- 
σης καί τής τεχνικής του ποΰ εϊναι ή πλέον ένδιαφέρουσα 
άποψίς του, βεβαίως θά ήτο πολύ καλλίτερον.

'Οπωσδήποτε, τό «Λαγιαρνί» ήρεσεν άρκετά, άπό από- 
ψεοις δμως καταναλώσεως εισιτηρίων, έδοκίμασε τόν άν- 
τίκτυπον τοΰ συναγωνισμού τής έλληνικής ταινίας τοΰ Κο- 
τοπουλίου, δοθέντος δτι τό συγκρότημα τής «Έλευθέρας 
Σκηνής», έτράβηξε κόσμον, δστις έκ περιεργείας ή- 
θέλησε νά ίδή τήν πρώτην ταινίαν ποΰ έπραγματοποίησαν 
οί μύσται τής καλλιτέρας έλληνικής σκηνής τών ήμερων 
μας, άδιάφορον άν, ώς όμολογοΰμεν είς γειτονικήν κριτι
κήν τής ταινίας «Γιά τήν άγάπη της», δέν ήτο δυστυχώς 
έκείνη οϊα τήν άνεμένομεν. ’Ίρις Σκαραβαίον

52 ΕΕΟΙΪΙΚ4 ·ΗΑΜ 
ΗΓΟΡΑΣΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. 'Η ’Αμερικανική Εταιρία «Τόν 
Ο-Γκράφ» θά προβάλη κατά τήν διάρκειαν τοΰ πα
ρόντος έτους 52 έκπαιδευτικά φίλμ, τής Οΰφα. Τήν 
προβολήν τών περί ών πρόκειται ταινιών θά συνο- ( 
δεόσουν διαλέξεις διάσημων καθηγητών τών Πανε
πιστημίων τής ’Αμερικής, τών οποίων αί όμιλίαι 
θά έγγραφοΰν είς τήν ταινίαν. 

_______ —

ΗΓΓΛΟΪΤΗΛΙΚΗ_ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου της 

«Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ |Πίξερς? /..John Maxwell 
μετέβη είς Τουρϊνον καί Ρώμην δπου συνεζήτησε 
μετά τοΰ κ. St. pittaluga σχετικώς μέ τήν παραγω
γήν όμιλουσών άγγλο-ίταλικών ταινιών.

TL. Ε. Κ.„
Σωματείου Άνεγνωρισμένον

Γραφεία: 'φδος Βούλγαρη 4α

Τήν φαρελθοΰσαν Πέμπτην 3ην τρέχ. περί ώραν 
11ην π. μ. συνήλθε ή γεν· Συνέλευσις τών μελών 
τής Π.Ε.Κ. ήτις είχε συγκληθεϊ μέ θέματα. 1) Έκ- 
θεσις τοΰ Δ. Συμβουλίου έπί τών γενικών ζητημά
των τής Ένώσεως.

2) Παραίτησις αύτοΰ.
3) Εκλογή επιτροπής πρός διεξαγωγήν τής υπη

ρεσίας τής 'Ενώσεως.
Έν αρχή λαβών τόν λόγον ό Γεν. Γραμματείς 

κ. Γ. Παπαστόφας έξέθεσεν δια μακρών τά τών ε
νεργειών τοΰ Δ. Συμβουλίου καί τά έξ αυτών έπιτευ- 
χθέντα αποτελέσματα υπέρ τής Ένώσεως Πλήν ως 
έτόνισε τό Δ. Συμβούλιου ύποχρεοΰται νά ύποβάλη 
τήν παραίτησίν ίου λόγφ τώνάντιδράσεοιν ας συναν
τά και τής συνεπέία αυτών δυσχερούς οικονομικής 
καταστάσεως είς ήν περιήλθε ή ΠΕΚ.

Κατόπιν διεξαχθείσης σχετικής διεξοδικής λε
πτομερούς συζητήσεως είς ήν έ'λαβον μέρος δλοι 
σχεδόν οί παρευρεθέντες καί ήτις διήρκεσε έπί 
3ωρον, ή Γεν. Συνέλευσις διά κοινής βοής έξέφρασε 
τήν πλήρη καί απόλυτον ίκανοποίησιν καί τάς θερ- 
μάς αυτής ευχαριστίας πρός τά έργασθέντα μέλη τοΰ 
Δ. Συμβουλίου 'διά τάς πολυτίμους ύπηρεσίας ας 
υπέρ τής Ένώσεως προσέφερον, άνανειόσασα δέ τήν 
απόλυτον εμπιστοσύνην της πρός τό προεδρεϊον πα- 
ρεκάλεσε αύτό ν’ άποσΰρη τήν παραίτησίν του καί 
νά άντικαταστήση τούς μή προσερχομένους συμβού
λους καί τούς παρατηθέντας έκ τών αναπληρωματι
κών τοιούτων.

I Εϊτα έ'λαβε τάς ακολούθους αποφάσεις πρός εξα
σφάλιση' τών οικονομικών πόρων τής Ένώσεως.

Τά γραφεία διαιρούμενα είς δύο κατηγορίας ά- 
ναλόγως τοΰ κύκλου τών εργασιών των, θά καταβάλ
λουν μηνιαίαν συνδρομήν δραχ. 200.-—τά τής πρώ
της καί δραχμ. 100.—τά τής δευτέρας κατηγορίας.

2) Τά γραφεία ταινιών θά είσπράτουν παρά 
τών πελατών των.
δρ. 10-έφ’ έκάστης ταινίας ένοικίου 200—3000. δρ.
» 20- » » »
» 30-» » »
» 50-» » »

» 3001—0000. δρ.
» 6001—15000 δρ.

» 15001 καί άνω
Ό αντιπρόεδρος τής 'Ενώσεως διευθυντής τής 

’Αν Έτ «Συμβατική» κ. Θ. Δαμασκηνός άνέλαβε 
προσωπικώς τήν κατοχύρωσιν τής έκτελέσεως τών 
αποφάσεων αυτών έκ μέρους τών γραφείων.

Κατόπιν, έπιληφθεϊσα τοΰ ζητήματος τοΰ λα
θρεμπορίου ταινιών έξουσιοδότησε τό Δ. Συμβούλι
ο ν νά σύνταξη ένα τύπον συμφωνιτικοΰ ένοικιάσεως 
ταινιών, κοινόν δι’ δλα τά γραφεία καί άπεφάσισε 
δπως αυτό δι’ έπιτροπής έκ τών μελών του έξασκεΐ 
διαιτησίαν έπί πάσης άναφυομένης διαφοράς.

CINEMA
Ρουμανικόν Κινηματογραφικόν Περιοδικόν 

Bulevard Elieabeta 14. Bucarest (Roumanie)



Τ’Ο ΣΗΜΑ TH ΥΠΕΡΟΧΗΣ

SUPERPHONITmepikhi 1930
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ OK ΝΤΟΣ - ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΑ ΡΕΚΟΡ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 50CXXPI ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟΝ^"

ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

“ΠΑΤΕ,, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1930

“ΦΑΛΗΡΟΝ,, ΚΑΒΑΛΛΑΣ
700 ΘΕΣΕΙΣ

ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ 12 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΘΕΑΤΡΑ

Άποδεικνύομεν δτι πωλούμεν πραγματικήν αξίαν

ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ΥΠΕΡΟΧΗΝ

ιθ έγκαταστάσεις άκόμη είς τιμάς ρεκλάμας θά 

έκτελεσθοΰν είς την Ελλάδα έντός 2 μηνών

ΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εκτελούνται έ>τος 9 ήμερων με τά πλάνα των 
- έργοεταοίων διά Μούβιτον καί Rizatpov 

ήτοι δι’δλας τάς ταινίας τής παγζοσμίαυ παραγωγής 

παρά τω κ.

ΤΖΩΝ ΑΡΤΕΜΗ
Διπλωματούχου τοΰ Πολυτεχνείου Νέας Ύόρκης 

καί Βοστώνης
Είς οίανδηποτε μηχανήν προβολής, άνευ τροπο- 

ποιησεως τοϋ θεάτρου

ΤΑ SUPERPHONE 
λειτουργούν παντού καί πάντοτε άμέσως 

Τά μόνα κατάλληλα διά ύπαιθρον καίκλειστόν χώρον

ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ 300--20000 ΘΕΑΤΩΝ

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΟΒΑΡΩΤΕΡΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΣ -- ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
■ ΤΙΜΑΙ 1300 -- 3000 ΔΟΛΑΑΡΙΩΝ ΕΝ ® ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΟΕΑΤΡΟΝ ΣΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚοΙθΣΩΠΙΚΟΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΔΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ *ΗΓΙΑΣ  - ΜΕΛΕΤΑΣ ΔΩΡΕΑΝ

Γ F” Ε I Α
OAOS ΚΑΡΑΓΙΩ?[ TMS ΣΕΡΒΙΑΣ Γ7

ΚΕΝΤΡΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΑΛΚ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ
BIKTSPOS ΟΤΓΚί θΕϊϊΑΛΟΝΙΚΗ
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ΞΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

© ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ
Έν τώ μεταξύ όμως ή Ναταλία έπλησίασε καί 

μέ χαριτωμένην συστολήν καί λύπην τοΰ έζήτησε 
συγγνώμην διά τόν τρόπον τοΰ πατέρα της καί τοΰ 
μίλησε γιά τόν θαυμασμόν πού έτρεφε πρός αυτόν. 
'Ο θυμός τοΰ Ντάρλιγκ κατέπεσε καί μάλιστα ευρή- 
κε κάποιαν ευχαρίστησιν στήν συνομιλίαν της.

’Αλλά δ Κΰρος Κήλ πού παρακολουθούσε μέ ά- 
διαφορίαν τήν στιχομυθίαν τους, παρενέβη έπειτα 
άπό μερικά λεπτά, τούς διέκοψε καί είπε’.

—Αϊ; Τώρα πού τόν έγνώρισες Ναταλία, πάμε 
νά φύγουμε παιδί μου, καί νά ξαναγυρίσουμε στούς 
πραγματικούς άνθρώπους.

-Σάς ζητώ συγγνώμην κύριε Ντάρλιγκ, γιά 
λογαριασμόν τοΰ πατέρα μου, είπε ή Ναταλία.

—Δέν πειράζει, δεσποινίς, άπήντησε ό ηθοποιός 
τόν όποιον ή συγκίνησις τής κόρης ικανοποιούσε 
γιά τήν βαναύσόιητα τοΰ πατρός.

Έχαιρετήθησαν καί άπεχωρίσθησαν.
Άλλά μέσα είς τό μεγαλοπρεπές αύτοκίνητον 

πού τήν ώδηγοΰσε, μαζί μέ τόν πατέρα της είς τό 
ξενοδοχεϊον «Άμπασσαντέρ» δπου είχαν καταλύσει 

, η Ναταλία ήτο άμίλητη .καί σκυθρωπή. Ό Κΰρος 
Κήλ έλάτρευε τήν μοναχοκόρην του καί γιά τίποτε 
στον κόσμον, δέν ήθελε νά τήν βλέπη λυπημένην.

—Γιατί εΐσ’ έτσι, Ναταλία; τής εΐπε.
—Γιά τόν τρόπον σου.
—Μά τί έπρεπε νά κάνω;
Τό τί έπρεπε νά κάνης, άφησέ το. Τώρα πρέπει 

νά σκεφθής τί πρέπει νά κάνης, γιά νά έπανορθοι- 
οης...

—Καί τί πρέπει νά κάνφ;
—Νά νοικιάσης μιά ώρα α έπαυλι, έδώ, καί νά 

προσκαλέσουμε σέ γεΰμα τόν Ντάρλιγκ.
’Έπειτα άπό τρεις ήμέρες, μέσα στό γραφεϊον 

του, στην έπαυλιν πού είχε ενοικιάσει, άφοΰ 
τό ήξίωσε ή κόρη του, ό Κΰρος Κήλ συνωμιλοΰσε 
μέ τόν Μπούντ Κλύν, τόν κορυφαϊον ντετεκτίβ τής 
Καλιφορνίας τόν όποιον εΐχε προσκαλέση επειγόν
τως.

—Λοιπόν Μπούιτ, τού έλεγε, ή κόρη μου εΐνε 
έρωτοκτυπημένη μέ αυτόν τόν λιμοκοντόρο. ’Άν θε- 
λήσιο ν’ άντιδράσο», θά τήν πεισμόσω περισσότερο. 
Τήν ξέρω καλά. ’Έχει μέσα της- τό αίμα τό δικό 
μου καί τής μητέρας της. Τό.μόνο πού πρέπει νά 
κάνω, γιά ν’ άπαλλαγώ άπ’ αυτόν τόν κύριον μέ τόν 
όποιον είμαι άναγκασμένος νί γευματίσω έδώ με 
θαύριο, εΐνε νά τόν γελοιοποιήσω στά μάτια τής κό- 
0'1? μου. , , , , ,

—"Ωστε γι’ αυτό θέλετε τήν ληστρική επιδρομή;
—Βέβαια. Πέντε παλληκαράδες φθάνουν. Θά 

τούς πληρώσω χίλια δολλάρια.Καί όλες ή ζημίες είς 
βάρος μου. ‘Όταν θά βρισκόμαστε στά επιδόρπια, 
νά μπούνε μέσα καί νά μοΰ τόν σιγυρίσουν.

—'Ωραία. Ό νέγρος ό Μούρφυ, πού έπί τού 
παρόντος, εΐνε έξω άπ’ τή φυλακή, θά μάς κάνη 
τήν δουλειά μας, μαζύ μέ τούς συντρόφους του.

Σύμφωνοι ;
Σύμφωνοι!

Ή Ναταλία Κήλ ήτο ή πιο τυχερό από όλους 
τούς έπισκέπτας τών κινηματογραφικών στούν.ιο 
τοΰ Χόλλυγουντ. Έκτος τυϋ ότι—επειδή συνοδεύετο 
από τόν πανίσχυρον πολυεκατομμυριοϋχον πατέρα 
της—κατώρθωσε νά μπή μέσα είς τό στούντιο τής 
Εταιρίας Γκολιάθ Προντούξιον Κόμπανυ καί νά 
φθάση ώς τά διαμερίσματα τών ηθοποιών, είχε τήν 
άνέλπιστον τύχην, νά ΐδή άπό κοντά, ολοζώντανοι·, 
τόν διάσημον πρωταγωνιστήν Σέσιλ Ντάρλιγκ.

Πρός χάριν του καί μόνον, μέ τήν ελπίδα ν’ άν- 
τικρύση τόν διάσημον άστέοα, είχε δεχθή νά συνο- 
δεύση τόν πατέρα της, είς τήν περιοδείαν του εκεί
νην άνά τήν Καλιφορνίαν. Είς όλον τό ταξεΐδι δέν 
έκανε τίποτα άλλο παρά νά ρεμβάζη σκαρφαλωμένη 
στήν κουπαστήν,καί νά σκέπτεται τόν ώραΐον «αστέ
ρα» τής οθόνης.

Καί νά τιόρα, πού εύρίσκετο τρία μέτρα μόλις 
μακρυά του. Δέν ήμπόρεσε νά συγκράτηση τήν χα
ράν της.

—Μπαμπά! Μπαμπά! έφώναξε. ’Ώ, θεέ μου! 
Γιά κύτταξε!

—Τί εΐνε; έπαθες τίποτε;
—Αυτός εκεί... εΐνε ό Ντάρλιγκ! 'Ο Σέσιλ 

Ντάρκλιγκ.
—Ποιος εΐνε παιδί μου;
—Νά αυτός πού στέκεται κάτω άπό τόν γλόμπο.
—Αυτός ό λιμοκοντόρος;
—Ναί.
—Αϊ! Καί τί μέ μέλει εμένα;
—Ό γέρο Κύρος Κήλ, άνθρωπος τής δουλειάς 

καί τής τραχείας βιοπάλης, πού άπό ναύτης ιστιο
φόρου είχε γίνει ένας άπό τούς πλουσιωτέρους τής 
’Αμερικής, ήσθάνθη περιφρόνησιν πρός τόν κομψο- 
ντυμένον καί καμαρωτόν ωσάν παγώνι νέον, ποΰ έ- 
φαίνετο νά μην ένδιαφέρεται γιά τίποτε Άλλο, παρά 
μόνον γιά τήν ώμορφιά του καί τά κοστούμια του. 
'Η Ναταλία δμως έσκέπτετο έντελώς διαφορετικά- 
Καί μιά πού είχε παρουσιασθή ή ευκαιρία, δέν έν. 
νοούσε νά τήν άφίση νά πέραση έτσι.

—Μπαμπά! εΐπε. Θέλω νά τοϋ μιλήσω, νά τόν 
γνωρίσω μέ κάθε τρόπον. Δέν εννοώ νά κάνω ούτε 
βήμα, άπό δώ, αν δέν παρουσιασθώ σ’ αυτόν.

—Αϊ, λοιπόν; τί θέλεις;
—Νά τόν γνωρίσουμε.

★

—Ό Κϋρος,Κήλ πού είς τέσσαρες εκλογικές 
περιφέρειες εξέλεξε όποιους ήθελε δημάρχους, βου- 
λευτάς καί γερουσιαστάς, καί πού τούς έκανε νά 
τρέμουν, δέν ή'μποροΰσε νά ντραπή ένα παιδαρέλλι. 
Έπλησίασε λοιπόν τόν Ντάρλιγκ καί τοΰ εΐπε.

—Μοΰ είπαν, ότι εΐσθε ένας τύπος ενδιαφέρων 
καί θέλω νά γνωρίσετε τήν κόρη μου Ναταλία. Εί
μαι δ Κύρος Κήλ.

Ό Σέσιλ Ντάρλιγκ έσκυθρώπασε. Πώς έτολμοΰ- 
σε ό χονδράνθρωπος έκεϊνος νά τόν πλησιάζη καί 
νά τοΰ μιλή μέ τέτοιον σανφασονισμόν; Καί πώς τού 
είχε επιτρέψει ό θυρωρός, νά γυρίζη, έτσι ελεύθερα 
μεσ’ στό διαμέρισμα (ών ηθοποιών;

— Μάλιστα κύριε εΐπε μέ καμάρι ό Κΰρος Κήλ, 
κατά τά επιδόρπια τοΰ γεύματος . πού έδινε στον 
Σέσιλ Ντάρλιγκ. Έγώ τόν άνδρα τόν θέλω νά εΐνε 
άνδρας μέ δλα του. Παληκάρι!

—Ναί, κύριε Κήλ, άπήντησε ήρεμα ό ήθοποιός, 
κι’ έγό) συμφωνώ μαζί σας Μέ μόνην τήν διαφο
ράν, ότι δέν μπορώ νά εννοήσω, τί έμποδίζει ενα 
άνθρωπον, νά είνε ανδρας μέ τά όλα του καί συγ
χρόνως εύγενής;

Ή συνομιλία συνεχίζετο είς τόν τόνον αυτόν καί 
ό γέρο Κήλ έπέμενε άμετάπιστος στήν άποψίν του, 
δταν αίφνης έσπασαν τά τζάμια τών παραθύρων 
κ’ έμπήκαν μέσΓ( ένας γιγαντόσωμος νέγρος μέ δύο 
συντρόφους του ένφ στις πόρτες έπρόβαλαν άλλοι 
δύο ένοπλοι λησταί. .

—Σηκωθήτε δθιοικαί ψηλά τά χέρια! έφώναξε 
ό νέγρος.’Εμπρός! Καί γυρίστε τά μοΰτρα σας 
πρός τόν τοίχο!

—Ό γέρο Κήλ καί ή Ναταλία ύπήκουσαν. Ό 
Σέσιλ Ντάρλιγκ δμως, έμεινε ήρεμος καί άκίνητος 
στήν θέσι του, μέ τό κρυστάλλινο ποτήρι τοΰ κρασι
ού στό χέρι του.

Δέν ακόυσες τί εΐπα έξαναφοιναξε ό νέγρος. ’Όρ
θιος, ψηλά τά χέρια καί τά μοΰτρα πρός τόν τοίχο.

Καί γιατί αύτό άγαπητέ μου; έρώτησε άτάραχος 
ό Ντάρλιγκ.

Ανάθεμά σε! Τώρα θά ίδής τό γιατί.
Καί ώρμησε έναντίον τοΰ ηθοποιού. Αλλά γιά 

νά φθάση ώς αυτόν έπρεπε νά κάνη τόν γύρον τού 
τραπεζιού. Έν τώ μεταξύ ταχύτερος ό Ντάρλιγκ τοΰ 
επέταξε τό ποτήρι καί τόν εύρήκε κατάμουτρα. ’Έ
πειτα έτρύπωσε κάτω άπό τό τραπέζι.

Επάνω του σύντροφοι! έφώναξε ό νέγρος. Κτυ- 
πάτε τον!

Άλλά δέν ήμπόρεσαν νά προφθάσουν. Ό Σέσιλ 
Αναποδογύρισε τό τραπέζι κατεπάνω τους καί έ 
πειτα έπετέθ η έναντίον του, όχι δμως άγρια καί 
στά στραβά άλλά ψύχραιμα, επίμονα, καί μεθοδικά.

Τό άναποδογύρισμα τοΰ τραπεζιού έτράνταξε 
ολόκληρο τό δωμάτιο. 'Η Ναταλία έξεφώνησε άπό 
τόν φόβον καί οι λησταί άφηναν άπαίσιες βλαστή
μιες, διότι δέν κατώρθωσαν ν’ άντιμετωπίσουν τόν 
Ντάρλιγκ.

Τόσο θαρραλέα έπάλαιε ό ήθοποιός,όίστε ό γέρο 
Κήλ ήσθάνθη τήν διάθεσιν, νά τοΰ φωνάξη καί νά 
τόν ένθαρρύνη. Μέ ένα επιδέξιο κτύπημα, κάτω άπ’ 
τό σαγώνι, έστειλε τόν ένα ληστήν νά κυλισθή στό 
πάτωμα καί έπειτα άστραπιαίως, έστράφη πρός τούς 
δύο άλλους πού τόν είχαν πλησιάσει. Άπ’ τόν ένα 
τους, άπηλλάγη άμέσως, μ’ ένα άλλο έπιδέξιον κτύ
πημα καί τόν δεύτερον τόν έσήκωσε στούς ώμους 
του καί τόν έσφιξε άπ’ τό λαιμό, έως δτου τόν πα
ρέλυσε.

Έν τώ μεταξύ ό άρχηγός τών ληστών εΐχε συ- 
νέλθει άπ’ τήν ποτηριά καί έσκυψε νά πάρη τό πε
ρίστροφό του, πού εΐχε πέσει κάτω. Ό Ντάρλιγκ 
δμως έπρόφθασε καί μέ τό πόδι του τό έκλώτσησε 
στήν άλλην γωνίαν.

Ό Μούρφυ τότε ώρμησε άοπλος, άλλά ό ήθο
ποιός, μ’ ένα κτύπημα τής κεφαλής, τόν έσώριασε 
κατά γής κι’ έστράφη κατά τού πέμπτου ληστοΰ 
πού έκρατοΰσε άκίνητη ν τή ν Ναταλία, γιά νά μή 
βγή έξω, καί φωνάξη. Τόν άρπαξε άπ’ τόν λαιμόν

καί τόν έσφιξε, ώσπου τόν παρέλυσε. ’Έπειτα, μ’ 
ένα μεγάλο βάζο κατακέφαλα, άπηλλάγη άπό ένα 
άλλον ληστήν πού εΐχε σηκωθή.

Οί πέντε Επιδρομείς δέν κατόρθωναν, τώρα 
πιά, ούτε ν’ άμυνθοΰν. Δέκα ολόκληρα λεπτά διήρ- 
κεσε ή πάλη, έως δτου άπό τις φωνές τής Ναταλίας 
κατέφθασαν οί ύπηρέται μέ μερικούς άστυφύλακας.

Όταν οί συμμορΐται έβγήκαν χειροδεμένοι ό 
Κύριος Κήλ έπιασε τά χέρια τοΰ Σέσιλ Ντάρλιγκ 
καί τά έσφιξε δυνατά.

-—Παιδί μου, εΐπε, λυπούμαι....δέν έφανταζόμουν 
δτι θά τά κατάφερνες τόσον καλά!

Αϊ, μά βλέπετε, παίζουμε τέτοιες σκηνές στον 
κινηματογράφον, πού έχουμε πιά συνειθίσει.

—Μά τό θάρρος σου; ’Έδειξες ένα θάρρος μο
ναδικό!

Χμ.:. 'Υπηρέτησα στον πόλεμο ώς άξιωματικός 
... κι’ έτσι...

—Μπράβο! Μπράβο παιδί μου! Είμαι κατεν- 
θουσιασμένος!

Καί ό γέρο εκατομμυριούχος μετανοιωμένος εί- 
λικρινά, άγκάλιασε τόν νέον.

’Έπειτα άπό δύο έβδομάδας έγίνοντο οί γάμοι 
τοϋ Σέσιλ Ντάρλιγκ μέ τήν Ναταλία Κήλ.

Ούΐλλιαμ Ντούντλεϋ Πέλλεϋ

Η ΛΙΛΗ ΝΤΑΜΪΤΑ
ΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥΣΑΝ ΤΑΙΝΙΑΝ
Τήν 18 Μαρτίου προεβλήθη διά πρώτην φοράν 

άπό τής Παρισινής οθόνης τό έργον τής Φόξ Φίλμ 
Tetes Brulees, εις τό όποιον λαμβάνουν μέρος 
πλήν τής γνωστής χαριτωμένης καλλιτέχνιδος Λιλής 
Νταμιτά καί ό Βίστωρ Μάκ Λάγκλεν καί ό’Έντμον 
Αόου. Πρόκειται περί ταινίας δμιλούσης καί ηχητι
κής. Τό σοβαρόν κινηματογραφικόν περιοδικόν 
Hebdo Film κρίνον τήν άνωτέρω ταινίαν γράφει 
δτι: Πρόκειται περί μιας υπέροχου ταινίας ή οποία 
προόισται ν’ άνοιξη νέους ορίζοντας εις τήν κινη
ματογραφικήν έκμετά/.λευσιν.

‘Ή ΜΙΑ M2 το βεαγιον
Ό Βελγικός Κινηματογραφικός τύπος διωργά- 

νωσεν προ μιας έβδομάδος ευεργετικήν παράστασιν 
διά τό ταμεΐον τοΰ συνδέσμου του, είς τόν Κινημα
τογράφον «Σκάλα» τών Βρυξελλών, μέ τήν προβο
λήν τής Γαλλικής δμιλούσης ταινίας «'Η νύχτα μάς 
άνήκει» κατά σκηνοθεσίαν τοΰ Κάρλ Φρέλιχ, μέ 
εξαιρετικήν επιτυχίαν. Παρεστάθη καί τό Βασιλικόν 
ζεύγος. 'Η έν λόγο.) ταινία προβλήθη τήν πα- 
ρελθοΰσανν εβδομάδα άπό τής οθόνης τοΰ «Ατ
τικού» καί τοΰ «Σάλον Ίντεάλ συγχρόνως.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΣΤΕΡΩΝ
Τά στούντιο τής Φόξ συνεκέντρωσαν δλους τούς 

άστέρας των, πρώτου μεγέθους, διά τήν πραγματο- 
ποίησιν τής νέας των ταινίας «Ευτυχείς ήμέραι».

1 Είς τήν έν λόγο.) παραγωγήν θά έμφανισθοΰν οί: 
Ζανέτ Γκαίυνορ, Τσάρλς Φάρελλ,Γουώρνερ Μπάξ- 
τερ, Ούίλ Ρόγκερς, Βίκτωρ Μάκ Αάγκλεν, ’Έν-

' μοντ Λόβ κ. ά.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εβαομας :
Δυστυχώς ή παρελθοϋβα έβδομάς, την όποιαν όνομά- 

σαμεν ελληνικήν έβδομάβα δέν έδικαίω ,ε τάς προσδο
κίας μας. Διότι ή προβολή τών έλληνικών έργων ύπήρ
ξεν, διά τήν έλληνικήν κινηματογραφίαν, μία άπογοή- 
τευσις. Δέν πρόκειται ά«ό τής παρούσης στήλης νά κά- 
μωμεν κριτικήν τών τριών έλληνικών έργων ποΰ προε
βλήθησαν είς τους κεντρικούς κινηματογράφους τών 
’Αθηνών, διότι τό έργον α4τό άνέλαβεν ή εκλεκτή συν- 
εργάτις δεσποινίς Σκαραβαίου, τής όποιας ή άμερολη- 
φία είναι γνωστή είς τους άναγνώστας μας, άλλά διά 
νά τονίσωμεν καί ημείς άπό τής στήλης αυτής τήν άπο- 
γοήτευσιν ήν ήσθάνθημεν παρασιάντες είς τήν προβολήν 
έλληνικών έργων τών όποιων τήν ποιότητα ούτε καν 
έφανταζόμεθα.

Διά νά εΐμεθα δμως ειλικρινείς, τό «Λαγιαρνί» ποΰ 
προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ» αποτελεί κάποιαν έξαί- 
ρεσιν άπό τά άλλα δύο, αυτό δμως δέν είναι λόγος νά 
πείση τό έλληνικόν κοινόν, ποΰ τόσον ένθέρμως ύπε- 
στήριξε καί υποστηρίζει τήν έλληνικήν βιομηχανίαν 
παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, δτι δέν πρέπει 
νά έχη μεγαλειτέρας αξιώσεις. Άκριβώς αυτό τούτο έ
πρεπε κιί πρέπει νά επιδιώκουν οί ’Έλληνες παραγω
γούς. Τήν βελτίωσιν τής έλληνικής παραγωγής καί δχι 
τήν διά παντός τρόπου έκμετάλλευσιν τοΰ εθνικού καί 
καλλιτεχνικού αισθήματος τού κοινού.

Τό άληθές είναι δτι άπό τόν κ. Λοϋμον άναμένομεν 
κάτι καλύτερον είς τό μέλλον, διότι τό «Λαγιαρνί» του 
είχεν άρκετά προτερήματα, ώστε νά έλπίζωμεν δτι μίαν 
ημέραν θά έξελιχθή είς πρώτης τάξεως ρεζισέρ. άλλά 
περί τών άλλων δύο, τοΰ «"Οταν ό έρως πληγώνει» τού 
κ. Δούκα καί «Γιά τήν άγάπη της» τής «Εθνικής 
Φίλμ» μέ τούς ηθοποιούς τής Έλευθέράς Σκηνής, δέν 
πρέπει νά γίνεται ούτε λόγος. ‘Ημείς μάλιστα τονίζομεν 
δτι δχι μόνον δέν πρέπει νά έπαναλάβουν τό πείραμα, 
άλλ’ ούτε νά τολμήσουν νά έμφανισθούν πρό τού κοι
νού ώς δράσται τών άνοσιουργημάτων αυτών,

Ή Γεν. Συνέλευσις τής Π.Ε.Κ. τής παρ. Πέμπτης 
3 ’Απριλίου ήτις έγένετο εις τήν αίθουσαν τού ’Επαγ
γελματικού ’Επιμελητηρίου Αθηνών, δύναται νά χα- 
ρακτηρισθή ώς ή πλέον σοβαρωτέρα καί αξιοπρεπέ
στερα έξ δσων μέχρι σήμερον εγένοντο άπό τής ίδρύσε- 
ως τοΰ Σωματείου τών Κινηματογραφιστών. Κατ’ αυ
τήν παρέστησαν πλέον τών 45 έκ τών έν Άθήναις καί 
Πειραιεΐ μελών μεταξύ τών όποιων διεκρίνοντο οί κ. 
X. I. Κουρουνιώτης, Φ. Χάρλεϋ διευθυντής τής Φόξ 
Φίλμ, Θ. Δαμασκηνός διευθυντής τής «Συμβατικής» καί 
άντιπρόσωπος τής U.F.A., Β. Βακογιάννης διευθυντής 
τής Σινέ Όριάν, Κ. Σουλίδης, Π. Σεράος, Α. Άναστα- 
σιάδης, ’Αλβέρτος Κόρνφελδ διευθυντής τής Μετρό 
Γκόλδου'ιν, Δ. Λαξάνης. ‘Ηρ. Οικονόμου διευθυντής 
τοΰ «Κινημ. ’Αστέρας», Κ. Γαξιάδης. Φ. Κραίμερ. Κο- 
σμίδης, Ψαράς, Μπάλας, Χλοΐδης κ, ά. ‘Ο πρόεδρος 
τής Π.Ε.Κ. κ. Π. Γκρέτσης καταλαμβάνων τήν έδραν 
δίδει τόν λόγον είς τόν γεν. Γραμματέα κ. Γ. Παπαστό- 
φαν, <5 όποιος άπό χειρογράφου έκθέτει λεπτομερώς 
τά πεπραγμένα καί τονίζει τόν κίνδυνον τόν όποιον 
διατρέχουν τά συμφέροντα τής ολότητας τών Ελλήνων 
έπιχειρηματιών τού κινηματογράφου έκ τής άδιαφορίας 
πλείστων μελών περί τών γενικών συμφερόντων καί τής 
οικονομικής κρίσεως τοΰ Σωματείου, καί έν.τέλει υπο
βάλλει πρό τής Συνελεύσεως τήν παραίτησιν όλοκλήρου 
τοΰ Δ. Συμβουλίου λόγω τής άδυναμίας νά συνέχιση τήν 
περαιτέρω άποστολήν του.

Κατόπιν πολλών διεξοδικών συζητήσεων, κατά τάς 
όποιας έξευρέθησαν διάφοροι οικονομικοί συνδυασμοί 
πρός οικονομικήν ένίσχυσιν τοΰ Σωματείου, ή γεν. Συ- 
νέλευσις έκφράζει τήν ευχήν δπως τό Δ. Συμβούλιον 
άποσύρει τήν παραίτησιν του καί συνέχιση τήν έπωφε- 
λή δράσιν του πρός τό συμφέρον άπάσης τής έλληνι
κής κινηματογρ. οικογένειας.

Γενομένης εϊτα δεκτής τής παραιτήσεως έκ τοΰΔ.Συμ

βουλίου τοΰ κ. Τάκη Παπα/ριστοφίλου. άνέλαβε καθή
κοντα συμβούλου ό έκ τών άναπληρωματικών πρώτος 
έρχόμενος κ. Ήρ. Οικονόμου μεθ’ δ έλύθη ή συνεδρία- 
σις,άφοΰ διήρκεσε έπί τρεις ολοκλήρους ώρας.

Αί ληφθεϊσαι άποφάσεις δημοσιεύανεjι είς τήν σε
λίδα τής Π.Ε.Κ. τοΰ παρόντος τεύχους.

★

Επειδή πλεΐστοι επιχειρηματία!, Κινηματογράφων 
ιης ‘Ελλάδος, πληροφορούμενα δτι, επιθυμούν και δη
μοσία νά εκφράζουν μίαν οιανδήποτε γνώμην των σχε
τικήν μέ τά συμφέροντα τών επιχειρήσεων των,—παρά
πονα κλπ.—δηλούται άπό τής στήλης αυτής ώς και άλ
λοτε έδηλώ&η, δτι δ «Κινημ. 'Αστήρ» ώς αποτελούν δρ- 
γανον τή; όλότητος τών επιχειρηματιών τού είδους αυ
τού, παραχωρεί ευχαρίστως τάς στήλας του δωρεάν, είς 
πάντα έπι&υμούντα νά έκφραση την γνώμην του διά 
τού «Κινημ. *Αστέρο^»,

Μάς παρασχέ^η ή πληροφορία οτι, ή εις τό ύπ’ 
άρ. 11 τεύχος δημοσιευ&εϊσα άνταπόκρισις έκ Θεσσα
λονίκης είς ήν άν&φέρετο δτι κατά τήν λειτουργίαν τών 
μηχανημάτων τού όμιλούντος κινηματογράφου ΙΙατέ, 
επα&ον ταύτα βλάβην ούτως ώστε ή ταινία άπό ομι
λούσα νά μεταβλη&ούν είς σιωπηλήν δέν οφείλεται ή 
βλάβη αύτη είς τά ηχητικά μηχανήματα τά όποια λει
τουργούν κανονικώτατα, άλλ3 είς τήν μηχανήν προβο
λής τής οποίας έ&ραύσ·&η τό ταμπούρ.

Δημοσιεύομεν τούτο πρός άποκατάστασιν τής αλη
τείας. '© "Αργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕ'(Αθηνών)

Κινημ. Έτουάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό καβαλ- 
λιέρος» καί «Ό βαγαπόντης τοΰ ’Ισημερινού».

Κινημ. Κρυστάλ (Χαροκόπου). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τραγωδία» καί «'Ο βίος καί τά πάθη τοΰ Χριστού.

Στ ρούμπος
Π El ΡΑ ΙΕΥΣ

Κινημ. Χάϊ-Αάιφ. Προεβλήθησαν τά έργα «’Εσένα α~ 
γάπησα τρελλά» μέ τήν Μαίντυ Κρίστιανς», καί «Ή νύ" 
κτα είνε δική μας», άμφότερα έσημείωσαν μεγάλην έπιτυ" 
χίαν. Τήν Δευτέραν δ θρίαμβος τής Ουφα «Τό ερωτικόν 
βάλς».

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα : «Ό μι
κρός μου αδελφός» μέ τόν Χάρολδ Λόϋδ μέ καταπληκτι
κήν κοσμοσυρροήν καί δ «Τσάρεβιτς» μέ τόν Ίβάν Πέ- 
τροβιτς.

Κινημ. Κάπιτολ, Ό Νίλς Άστερ καί ή Τζόαν Κρά- 
φορδ ύ.τερήρεσαν είς τό έργον «"Ονειρον αγάπης», τή συ- 
νοδείρ. άσματος ύπό τοΰ κ. Πρεδάρη. Κατά τήν λήξασαν 
έβδομάδα προέβαλλε τήν κωμφδίαν «Ό Κινηματογραφι
στής» μέ τόν Μποΰστερ Κήτον.

Κιν. Φώς. «'Ο Ναπολέων» εΐς δύο έποχάς, «Άννα Κα- 
ρενίν», «Τά 7 πατήματα τοΰ Σατανά» καί τά «Καταγώγια 
τοΰ Σικάγου».

Κινημ. Ήλύσσια. · Τό μυστηριώδες υποβρύχιον», «Τό 
μυστηριώδες ταχυδρομεΐον», «'Ο Ματωμένος τηλέγραφος» 
καί ή συνέχεια τοΰ έπεισοδιακοΰ «'Ο στοιχειωμένος κα
βαλλάρης». Ε. Βρυέννιος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Πατέ (όμιλών). Προεβλήθη «Ή μοιραία γυ
ναίκα».

Κινημ. Πάλλας (όμιλών). Προεβλήθη «Ή Ζουάνα».
Κινημ. Διονύσια (όμιλών). Προεβλήθη τό έργον «Σάν 

ή καρδιά κτυπφ».
Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθη «Ό άνεμος».
Κινημ: ’Εθνικόν. Προεβλήθη «Ή άγάπη τοΰ ναύτη». 
Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθη «Ό θαλασσοκράτωρ».

Κινημ. Άστήρ. «Τά ίχνη τοΰ ίέρακος» μέ τόν Χάρ- 
ρυ Πήλ.

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν <Ό φτερωτός κάου- 
μπόϋ» καί «Ή Άνάστασις».

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθη «Ή Άνάστασις».
Κινημ. Μοντέρν. Προεβλήθησαν «Ό φτερωτός κάου- 

μπόΰ» καί συνέχε α τοΰ «Στοιχειωμένου καβαλλάρη·.
Κινημ. Ρουαγιάλ. Προεβλήθη ή αρμένική ταινία «Άν- 

τρανίκ» μέ τόν Τσακατουνί.
Ή κρίσις τήν όποιαν διέρχονται οί όμιλοΰντες κινημα

τογράφοι τής πόλεώς μας είνε αφάνταστος παρατηρουμένη 
διά πρώτηνφοράν είς τήν πόλιν μας.Συνέπεια αύτήςύ.τήρξεν 
ή έλάττωσις τών τιμών τοΰ Κινηματογράφου «Πατέ» είς 
δραχμάς 15 άπό τής έβδομάδος δέ αυτής είς δραχ. 10.Έπί 
πλέον ή έλλειψις δμιλουσών ταινιών ύποχρεοϊ τούς δμι- 
λοΰντας κινηματογράφους νά προβάλλουν ήχητικάς ται
νίας, τών όποιων τά βωβά αντίτυπα εΐχον προβληθή προη
γουμένως. Καί μία. διάδοσις τήν όποιαν μεταδίδω μετά 
πάσης έπιφυλάξεως. Λέγεται δηλαδή δτι έκ τών τριών ό 
μιλούντων κινηματογράφων, οί δύο θά έπαναρχίσου■’ τήν 
προβολήν βωβών ταινιών. Άλχακάν
ΠΑΤΡΑ I

Κινημ. Πάνθεον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν «Ό αετός 
τοΰ πολέμου», «Σόου Μπόουτ» μέ έπιτυχίαν καί «Αί πτέ
ρυγες».

Κινημ. Πάνθεον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Γροθιά καί μαστίγιον», «Ό καταχτητής τοΰ αίθέρος», 
«Μιά μάχη στά σύννεφα» καί «Ό αετός τοΰ πολέμου».

Κινημ. Έτουάλ. Προεβλήθησαν «Σουνίτα», «Έσκό- 
τωσα γιά τήν τιμή μου» καί «Ή μικρούλα τοΰ μπάρ».

Άνδριόπουλος 
ΜίΤΥΛΗΝΗ

Κινημ. Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Οί αερο
πόροι», «Ό πύργος τοΰ μαρτυρίου», «Γιά τό παιδί της» 
καί «Ό κουρσάρος μέ τή μάσκα».

Κινημ. Όρφεύς. Άργεϊ. Α. Σ.
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Οί τέσ- 
σ ιρες υιοί» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «Δόν Ζουάν» μέ τόν 
Τόμ Μίξ, «Κρίνο στό βόρβορο», «Ό βασιλεύς τής ιππα
σίας» καί μέ δλως έξαιρετικήν έπιτυχίαν «Ή γή τής ήδο
νής» κα> «'Η γυναίκα τοΰ δρόμου».

Κινημ. Δημ. Θεάτρου. Προεβλήθησαν «Ούγγρικοί έ
ρωτες», «Άννυ τοΰ Μονπαρνάς» άμφότερα μέ ικανοποιη
τικήν έπιτυχίαν καί «Ό δίγαμος». Μπιζέλης
ΑΡΤΑ

Κινημ. Πάνθεον. Προεβλήθησαν «'Ο αλήτης», · Γυ- 
ναϊτα καί άνδρας», «Έκδίκησις ξυλοκόπου», «"Οταν αί 
γυναίκες παίζουν» καί «Κοκκινοτρίχα». Μεγάλας έπιτυ- 
χίας έσημείωσαν τό πρώτον καί τό τελευταϊον. Γ.Β. 
ΧΙΟΣ

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Κάου μτόϋ 
καί πριγκήτισσα», «Δικτάτωρ» μέ έπιτυχίαν >αί «Οί τέσ- 
σαρες διάβολοι» μέ μεγάλην έπιτυχίαν. Προσεχώς «Ή μι
κρούλα τοΰ ν άνσιγκ». Βουδούρης
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν τό έργον 
«Τρεις παλαισταί» καί κωμωδία. Ματθίας
λαριςςα

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί ληοταί 
τοΰ Όλυμπου» καί «Τό καρναβάλι τής Βενετίας» άιιφότε- 
ρα μέ έπιτυχίαν. Προσεχώς «Ή κόλασις» καί τό έλληνι
κόν «Μακρυά άπ’ τόν κόσμο». Μούσιος
ΠΥΡΓΟΣ

Κινημ. Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό δια- 
φθορεύς», Σόδομα καί Γόμορα», «Στήν άλλη ζωή» καί 
«Ό τρωικός πόλεμος». Άνδριόπουλος
ΖΑΚΥΝΟΟΣ

Κινημ. Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό ήλίθι- 
ος» μέ έπιτυχίαν, «Τό λυκόφο,ς τής δόξης» μέ καταπλη

κτικήν έπιτυχίαν, «Κόκκινες νύχτες», «Δημόσιος υπάλλη
λος» καί «Αίματωμένος νόμος».

Ό άνωτέρω κινηματογράφος έτοποθέτησε μηχανήματα 
ήχητικοΰ (;) κινηματογράφου άτινα ήρχισαν νά λειτουρ
γούν. /.Γ.
ΜΕΣΟΛΟΓΠΟΝ

Κινημ. ’Έδισσων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κύριος 
χωρίς κατοικία», «Ή πριγκήπισσα τής Τζάρδας», «Ή θύ
ελλα» καί «Νά βουλευτής νά μάλαμα».

Ό Κινηματογράφος λειτουργεί μόνον τό άπό- 
γευμα τήν δέ έσπέραν δίδει παραστάσεις ό θίασος Ε. Χαλ- 
κούση. Γεωργόπουλος
ΛΕΥΚΑΣ

Κινημ. Απόλλων. Προεβλήθη τό άριστούργημα«Μπέν 
Χούρ» τοΰ όποιου ή έπιτυχία ύπήρξεν άνωτέρα πάσης πε
ριγραφής, διά τοΰτο άξίζει κάθε έπαινος είς τήν διεύθυν- 
σιν τοΰ άνωτέρω κινηματογράφου. Έπίσης προεβλήθη τό 
έργον «Άρτζιγκόγκολο» άνεπιτυχώς.

Κινημ. Πάνθεον. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Δρόμος 
γιγάντων» καί «Τά πάθη τοΰ Χριστοΰ» εΐς άμφοτέρους 
τούς κινηματογράφους υπέρ τοΰ ναοΰ Φανερωμένη.

Άθανς Τσΐρς
ΑΜΦΙΣΣΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Πρεβλήθη τό έργον «Παληά ροΰ- 
χα» μέ τόν Κοΰγκαν. Γιαλέσσας
ΤΡΙΚΚΑΛΑ

Κινημ. Πανελλήνιον. Προεβλήθη τό έργον «Ό έρως 
τής ’Ιωάννας Νέϋ».
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. Φάληρον (Όμιλών). Προεβλήθη τό έργον «"Ε
ρως καί διάβολος».

Κινημ. ’Ολύμπια (Όμιλών). Προεβλήθη «Ό γαμήλιος 
πέπλος» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ.

Κινημ. Αίγλη. Προεβλήθη ή κωμωδία «Ό καπετάν 
φασαρίας» καί ένα ζουρνάλ τής Ουφα. Στογιαννίδης
ΣΕΡΡΑΙ

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Λουλοΰδ? 
στή σκιά», Νύχτες πριγκήπων» καί «Στά δύχτια τής δα- 
κτυλογράφου».

Κινημ. Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή ιυρα 
τοΰ κινδύνου», «Ή μοιραία άγάπη» καί «Ό Πρόεδρος».

Κινημ. Ρέμβη. Διάφορα έπεισοδιακά.
Κινημ. Όρφεύς. Άργεϊ. Βογιατζής

ΒΟΛΟΣ
Κινημ. Άχίλλειον. Προεβλήθησαν μέ καλήν έπιτυ

χίαν «Ή μάσκες τοΰ σατανά» καί «‘Η λεγεών τών αθανά
των» μέ τόν Μπάρνελμες καί ή δίπρακτος κωμωδία «Ό 
μικρό; έφευρέτης».

Κινημ Άργυλλά. Προεβλήθη «Ή δεκάτη τρίτη ωρα.» 
Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθη μέ άποτυχίαν«'Η ήρωΐς. > 
Κινημ. ’Ιωνία. Προεβλήθη τό έπεισοδιακόν' «Ή βασί

λισσα τοΰ θάρρους». Παπαβασιλείου
ΛΕΒΑ&ΕΙΑ

Κινημ. Πάνθεον. Προεβλήθη τό έργον «Ό τελευταίος 
μορφασμός».

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κλειδί 
τή; εύτυχίας», «Ρίγη έρωτος» καί «Κίρκη ή γόησσα».

Πανουργίας
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

Κινημ. Πάνθεον. Εξακολουθεί έπιτυχώς τά; παραστά
σεις του ό θίασος Δ. Ζαφειριού. Γιώτης
ΤΗΓΑΝΙ (Σάμου).

Κινημ. Λυκούργος. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Έμ- 
δεν , «Τραγιυδία ωκεανών», «Γουλιέλμος Τέλλος» καί 
«Μούς ό άλήτης».
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ

Κινημ. Πανσαμιακός. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό ά
λήτης», «Ό τυφεκισμός τοΰ Τσάρου», «Ό ναύτης», «Ξε-
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ΣΑ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΜΙΑ_ΙΔΕΑ
Νέα καί νέα καί νέα ελληνικά φίλμ. «Γιά τήν 

αγάπη της» «(Έλευθέρα σκηνή)», «Λαγιαρνί» 
(«Ελλάς φίλμ»), «Παληάτσος τής ζωής» («Άκρό- 
πολις φίλμ»), «Γαλάζια κεριά» (Κουνελάκης), «Ά
πάχηδες ’Αθηνών» (Dag Film), νέα ταινία τής 
’Άζαξ» τοϋ κ. Μαδρά κλπ., νά δ κατάλογος τών έρ
γων πού θά παρακολουθήσουμε σέ λίγο.

Ειν’ αλήθεια πώς ή πρόοδος τής ελληνικής Κι
νηματογραφίας συντελεϊται ραγδαία, προπαντός άν 
λάβη κανείς ύπ’ δψει του πώς, πρί λίγα χρόνια, ή 
βιομήχανία τοΰ Κινηματογράφου ήταν όλότελα ξένη 
πρός τήν Ελλάδα. Έν τούτοις τό ελληνικό δαιμόνιο 
.... τρύπωσε τήν μύτη του καί στήν τέχνη τών βου
βών, τώ'ρα.,.όμιλουσών, σκιών.

Χωρίς καμμιά χρηματική βοήθεια άπ’ τό εξωτε
ρικό, χωρίς ούτε καν χρησιμοποίησι στις παραγω
γές ξένων στοιχείων, δέν πρέπει νά ξεχνούμε τόν 
εγωισμό τοΰ Ρωμηοΰ, έδραιιύθηκε ή Κινηματογρα
φία μας, πού, δέν αμφιβάλλω, προοδεύοντας συνε
χώς θά φτάξη στό σημείο εκείνο πού πρέπει νά 
βρίσκεται, γιά νά νοηθή δτι έχτελεϊ πιστά τόν προ
ορισμό της.

"Ολες, λοιπόν, οί ελληνικές εταιρείες πού πα
ράγουν τά προαναφερθέντα φίλμ, περιορίζονται σέ 
σενάριο μοντέρνα ή ηθογραφικά. Καλά ιός εδώ! 
Σέ λιγάκι δμως, δπως δλοι ξέρουμε, αρχίζουν οί 
γιορτές τής εκατονταετηρίδας, πού στή διάρκεια τους 
θά προσπαθήσουνε οί διάφοροι κλάδοι τής καλ
λιτεχνίας, νά παρουσιάσουνε τήν πρόοδό τους 
μέσα στά εκατό αυτά χρόνια τής ελεύθερης ζωής. 
’ Ετσι θάχουμε θεατρικές καί μελοδραματικές παρα
στάσεις, ζωγραφικές καί μελοδραματικές εκθέσεις 
κ.λ. 'Η ελληνική κινηματογραφία, λοιπόν, θ’ αγνό
ηση τελείως τίς γιορτές; Δέ θά συμμετάσχη; Μά 
πώς; θά μέ ρωτήσετε. Άπλούστατα’ μέ τήν προβο
λή ενός, τουλάχιστο, έθνικοΰ φίλμ.

Καί λέγοντας αυτά δέν έ'ρχουμαι σέ άντίφασι μέ 
δσα σχετικά έγραψα άλλοτε, περί αποφυγής, δη
λαδή, τοΰ σωβινισμού καί τοΰ βαθειά ελληνικού 
χρώματος στις ταινίες μας.

Κάθε άλλο! Τό εθνικό αυτό έργο, καλά παρου
σιασμένο, δέ θάναι τίποτ’ άλλο παρά έ'να ιστορικό 
φίλμ καί Ιδιαιτέρους πραγματευόμενο τήν ιστορία 
τής ελληνικής επανάστασης τοΰ 21.

'Οπωσδήποτε ρίχνω τήν ιδέα, ελπίζοντας, άν 
καί πολύ φοβούμαι, πώς οί διάφοροι «ιθύνοντες» 
καί οί παραγωγοί, θά δόισουνε κάποια προσοχή.

Λώρος Φαντάζηί

νύχτηδες» καί «Έμποροι γυναικών».
ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ (Σάμου)

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Έμδεν», 
«Λύκοι τοϋ άέρος». «Τραγωδία ωκεανών», «Ξενύχτηδες», 
«θύελλα στό ιπποδρόμων» καί «’Αστραπιαίος καβαλλάρης». 
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Ίδαΐον ’Αντραν. Προεβλήθησαν τά έργα «Δυό 
φορές κατάδικος», «Ίβαγκορόδ», «Ταξί ταξί» καί «Ή κό
ρη τοϋ Σεΐχη».

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ερως 
τζόκεϋ» καί *S.  Ο. S.»

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα τής παρελ- 
θούσης έβδομάδος καί «Τραγωδία στήν Κίνα».

ΜΑΝΟΥΕΛΙΤΑ
Είναι ό τίτλος μιάς νέας παραγωγής τής Φόξ 

Φίλμ, ταινίας όμιλούσης ή οποία προεβλήθη διά 
πρώτην φοράν έν Παρισίοις τήν 19ην Μαρτίου είς 
τό Παλαί Ροσεσουάρ καί είς τ<» όποιον τούς πρω
τεύοντας ρόλους κρατούν ή Μόνα Μάρις, ή Μαίρη 
Ντόγκαν καί δ ’Αντώνιο Μορένο.

Ό γαλλικός τύπος καί ιδίως τό Hebdo Film 
γράφουν ένθουσιοιδεις κριτικάς, κατατάσσουν δέ τό 
φίλμ αυτό είς τήν σειράν τών καλλίτερων τής τελευ
ταίας παραγωγής τοΰ είδους τώνσονόρ καί σαντάν.

'Η Μόνα Μάρις ή οποία θριαμβεύει κυριολεκτι- 
κώς είς τόν ρόλον τής Μανουελίτα καί είς τής ο
ποίας τής φλέβες ρέει καθαρό ισπανικό αίμα, κορυ- 
φώνει τόν ενθουσιασμόν τοΰ κοινού, τό όποιον α
ποχωρεί μέ τάς καλλιτέρας εντυπώσεις.

ΜΙΑ ΟΠΕΡΕΤΤΑ ΤθΫ~~ΣΤΡΑ0ΥΣ
'Η Νόρμα Τέρρις καί δ Χάρολδ Μούρρραιϋ δέν 

εινε μόνον πρωταγωνισταί άλλά καί ή δλη ζωή τής 
νέας όπερέττας τοΰ διασήμου μουσουργού Στράους 
ύπό τόν τίτλον «Παντρεμμένοι στό Χόλλυγουντ» τήν 
οποίαν «έγύρισεν» ή εταιρία Φόξ Φίλμ. 'Η θερμή 
καί γοητευτική φωνή τής γλυκείας αυτής καλλιτέχνι- 
δος θά εύρη τόσους θαυμαστάς δσους καί τό χαρι
τωμένο της παίξιμο.

'Η μεγάλη των επιτυχία άμφοτέρων τών αστέρων 
είς τήν ως άνω όπερέτταν τοΰ Όσκάρ Στράους εξα
σφαλίζει δι’ αυτούς λαμπρόν στάδιον.

ΦΟΞ ΦΟΛΛΙΣ 1931
Είναι ό τίτλος τής πρώτης όμιλούσης καί ηχητι

κής ταινίας πού παρουσιάσθη άπό τής οθόνης τοΰ 
«’Αττικού» κατά τόν παρ. ’Οκτώβριον καί ή οποία 
μάς άφήκε τόσας ωραίας εντυπώσεις.

Τά νέα «Φόξ Φόλλις 1931», καθ’ ά πληροφο- 
ρούμεθα είναι πλουσιώτερα καί πρό παντός διά τό 
ελληνικόν κοινόν, μέ ύπόθεσιν συναρπαστικήν. Λαμ
βάνουν μέρος πλέον τών εκατόν έκ τών ωραιοτέρων 
χορευτριών τών δνομαστών άμερικανικών Μούζικ 
Χώλλ, τρεις διευθυνταί χορού καί παρουσιάζονται 
έπίσης δώδεκα διάφορα ταμπλώ.

ΙΗ
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THE LONDON PARADE
Ό διάσημος Βιεννέζος συνθέτης Ριχάρδος Φάλ, 

προσελήφθη ύπό τής Φόξ Φίλμ διά τήν σύνθεσιν 
τής μουσικής τής ύπερεπιθεωρήσεως μούβιτον The 
London Parade. Ό συνθέτης Φάλ εύρίσκεται ήδη 
είς Χόλλυγουντ έργαζόμενος είς τά στούντιο τής Φόξ.

Είς τήν άνωτέρω ταινίαν θά λάβουν μέρος ή 
Γαλλίς καλλιτέχνις Φιφή Ντ Όρσέ,ήΒεατρίκη Λίλη, 
Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν, Τζών Κάρικ κ. ά.

ΛΚΤΕ Υ QINEHATOQKAFId
Μηνιαϊον ’Ισπανικόν Κινηματογραφικόν καί 

Θεατρικόν περιοδικόν
Celle Aragon 255, 3’ Barcelona--Esqagne

JOHN ARTEMIS
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ TOY ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΔΙΑ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ

ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39*

ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ 
ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ’ ΟΙΚΩΝ

John Artemis General Agent fo the follow!: t 
Companies

SUPERPHONE New York. Ν Y.
The Audak Pick-up Co. Niw York N.Y, 
Diehl mgf Co. ETzabelhport, N J.
Samson Electric C‘ Carton. Mass.
Marvin Tube Corporation Irvington, N, J.
Wright Decoit r, Inc. Sf. Paul. Minn,
Yaxley mgf. C O. Chicago, Ill.
Dcca-Disc Wireles Co. Waynesbo-o, Pa.
Home-Talkie Machine Corp. Niw York, Ν Y. 
General Industries Corp, Wallhan, Maes.
Clarostat Mgf. Co Inc. Brock'yn, Ν Y.
Avon Electric Co. Providence, R I,

ΑΘΗΝΑΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 7

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ 5

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΕΠΙΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ

ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΤΡΜΟΥΣ
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Κ.& Α. ΦΡΑΓΚΕΤΗ

Τηλεγραφ. Διεύθυνσις ΦΡΑΝΚ-ΦΙΑΜ 
’Αριθμός Τηλεφιόνου 67—24.

Illi 111 III mil ιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

ΑΝΑΛΒΜΑΑΝΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΕΙΣ ΜΗΧΑΝΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ. ΝΕΩΤΕΡΩΝ 
ΚΑΙ ΩΡΑΌΤΕΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΒΛΗΘΗΣΑΝ 

ΕΦΕΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΩΣ ΚΑΙ ΟΠΕΡΑΤΕΡ
UTIHMEPH2IAS W0ZEM1Q2E2Z

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

τπο wots αποδϊμϊ muisram
UI 1ΕΛΗ0Π0ΙΒΤΙΚ0Τ2

ΠΛΗΡΟΦ3 ΗΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΜΑΣ 
ΠΡΟΤΟΥ ΠΡΟΒΗΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑ- 

ΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΑΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Illi 111 III Hill 111 mill

Κ.& Α ΦΡΑΓΚΕΤΗ
ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39*

^Ιί' ’ιύ^



ΦΟΞ ΦΙΛΜ
ΚΑΡΠΟΡΕΣΙΟΗ

δ 1ΙΣΓΑΔΕΙΤΕΡΑ δΜΙίΑΤΟΝΑΙΙΚΗ 
ΟΡΓΑΜΕΙΕ TOT KOSMOY

ΕΑΝΙΓΓΟΕ 3-ΤΗΔ. ΔΙΕΤ0. WUAII 
THAEf. 56-75 ΑΘΗΝΑΣ

1. Η ΦΕ Μ0Τ5ΙΤ0Ϊ 1TOTS
έδρεύουν καί είς τάς 5 ηπείρους

2. Ti ΦΕ MUI® 1111!
έχουν διακλαδώσεις άνά τόν κόσμον ΠΕΡΙΣ 

ΣΌΤΕΡΑΣ άπό δλα τά άλλα έπίκαιρα έν συνόλω

3. ΤΑ ΜΕ ΜΟΥΒΙΤΟΝ BIOTS
ΠΡΩΤΑ έν τφ κόσμφ. Δέν τους διαφεύγει κανέν 

έπίκαιρον νέον

4. U ΦΕ WM Μ
εύρίσκονται τόσον πολύ ΕΜΠΡΟΣ ώστε άλλα δεύ

τερα δέν εύρίσκονται στον ορίζοντα ούτε ώς πρός 
τήν ποιότητα ούτε ώς πρός τήν δράσιν

5. ΤΑ MS ΜΟΥΒΙΤΟ Μ
'^χοί'ν παρισσότερα άπό ΔΙΑΚΟΣΙΑ τελείως έζηρτημένα 
συνεργεία (Λαμιονέττες) άνά ολόκληρον τόν κόσμον έκ 
Τών όποίωνδέκα οκτώ λειτουργούν στήν’Ηπειρ ωτικήΕύρώπη

ΤΑ ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΝΙΟΥΣ
ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑί

ΧΈ=»ΟΙΝΓΧΑ ΕΜΠΡΟΣ


