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Θυμάμαι άμυδρά, γιατί έχουνε περάσει πολλά 
χρόνια άπό τότε, δέκα έξη σωστά, τήν άσυνείθιστη 
καί αρκετά απροσδόκητη συγκίνηση τοΰ κοινού τής 
βραδυάς εκείνης, άνά.ιεσα στό όποιο βρισκόμουνα 
κ' εγώ, παιδάκι άκόμα, τότε.

'Η ορχήστρα θά έδολοφονοΰσε ίσως τον Βάγ- 
νερ, τή στιγμή ποΰ ό εραστής τής μοιραίας Μπερ
τίνι, παράδινε τό πνεύμα πάνω στήν άψυχη οθόνη, 
ύστερα άπό μιά δραματική αΰτοχτονία, μετά τήν ά- 
ποκάλυψη τής εκατοστής της άπιστίας.

Ωστόσο, κ' αυτές οί άγριες έκρήσεις τής πιο 
θυελλιόδικης Βαγνερικής δημιουργίας, πνιγήκανε 
άπό μιά τρομερή γυναικεία κραυγή. Τήν κραυγή 
ποΰ τ’ άκουσμά της, φέρνει θανάσιμη χλωμάδα στ 
άντρίκια μάγουλα... Τήν κραυγή τής μητρότητας, 
ποΰ εΐχε γιά επακόλουθο ν’ άποσπαστοΰνε πολλές 
δεκάδες βουρκωμένων ματιών πρός τό σημείο τής 
προέλευσής της. Τό ύπερφο, δηλαδή.

Μεσολαβήσανε μονάχα λίγα δευτερόλεφτα καί 
τά φώτα πλημμυρίσανε τήν αίθουσα, ένφ ή ορχή
στρα έσταμάτησε μαζύ μέ τή διακοπή τής προβολής 
τής ταινίας, στό κορύφωμα τής δραματικότητάς της.

Κάποια θειά μου ποΰ μ’ έσυνώδευε κείνο τό 
βράδυ, πεθαμένη δώ καί κάμποσα χρόνια, μέ παρά
τησε στή θέση μου μέ τήν αυστηρότατη σύσταση 
«νά μή τό κουνήσω» άπό κεΐ, ώσπου νά ξανάρθη. 
Κ’ έβγήκε άπ’ τήν αίθουσα. Τό μικρόβιο τής γυ
ναικείας περιεργείας τήν έσπρωχνε άκατανίκητα 
στήν εξακρίβωση τών γεγονότων, γιά τήν οποία τόσο 
διψάνε πάντα οί γυναίκες....

Θυμάμαι πώς δταν ξανάρθε μετά άπό λίγα λε
πτά, ήτανε πολύ συγκινημένη. Μά παιδί δπως ή
μουνα δέν μπορούσα νά καταλάβω τή δικαιολογη
μένη πηγή τής βαθειάς της συγκίνησης.

—Τί καλά ποΰ έκανες θειά νά ξανάρθης, τής 
είπα, ένφ ή καρδιά μου ξαναπήγε στον τόπο της 
ύστερα άπ’ τόν άόριστο φόβο ποΰ μοΰ εΐχε προξε-

ΤΗΣ ΙΡΙΔΟΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ 

νήσει ή παράταση τής απουσίας της άπό κοντά μου. 
Ποΰ ήσουν θειά ; Πές μου !

—Πάνω στό υπερώο. 'Ένα παιδάκι γεννήθηκε 
άπόψε κεΐ πάνω. "Ενα κοριτσάκι...

'Η πληροφορία μοΰ φαινότανε λίγο παράξενη, 
κι’ δπως ήτανε άκατανόητη γιά τό παιδικό μυαλό 
μου , άρχισα νά ζητάω έξηγήσεις.

Δέ θυμάμαι τί άκριβώς έρώτησα, άλλά κείνο ποΰ 
δέν έλησμόνησα εΐνε, δτι ή θειά μ’ έφώτισε καί 
πολύ, άκόμα κι’ δταν έγυρίσαμε στό σπίτι κ’ άρχισε 
νά διηγιέται τις λεπτομέρειες τοΰ άσυνείθιστου αύ
τοΰ τοκετού ποΰ έ σημειώθηκε στό υπερώο το^ κι
νηματογράφου.

Άπό τότε περάσανε πολλά χρόνια. Δεκάξη σω
στά. Αλλάξανε τόσα πράγματα!....'Η θεία άπέ- 
θανε. Έγώ έπαψα πρό πολλοΰ πιά νάμαι παιδί. 
'Ωστόσο, ό καιρός δέν παίζει κανένα ρόλο μπροστά 
στις παραξενιές τις άνθρώπινης μοίρας. "Ετσι λοι
πόν, ήτανε γραφτό νά γνωρίσω προχτές τό παιδάκι 
ποΰ εΐδε τό φώς, στό σκοτάδι τής κινηματογραφι
κής αίθουσας, τ’ άπόγεμμα πού άποτελοΰσα κ’ έγό> 
μιά ψυχή τοΰ κοινού τής βραδυάς έκείνης....

Αύτό συνέβηκε προχτές, στον ίδιο κινηματο
γράφο. Μοΰ τό παρουσίασε ένας συνάδελφος, λέ- 
γοντάς μου:

— "Αν έσύ είσαι ή θερμότερη θιασώτίδα τής 
έβδομης τέχνης αύτό τό κοριτσάκι εΐνε γέννημα καί 
θρέμα της. Έγεννήθηκε κάτω άπ’ τόν προβολέα 
τής κινηματογραφικής μηχανής, τήν ώρα ποΰ ξεψυ
χούσε στήν Οθόνη ένας άτυχός της ήρωας. Πώς λοι
πόν νά μή άγαπήση τήν ωραία αύτή τέχνη; Καί 
πώς νά μή τής προσφέρη δτι πολυτιμώτερο έχει, 
τήν ώμορφιά της, ένισχυμένη άπό τό δημιουργικό 

' παλμό τής τέχνης ;
Έκύτταξα τό κοριτσάκι ποΰ μειδιοΰσε μέ φιλα- 

ρέσκεια. Πραγματικά ήτανε ωραιότατο. Δύο μεγάλα 
μάτια ποΰ σπινθηροβολούσανε κάποτε κάτω άπό έ’να
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εφηβικό μέτωπο ποΰ δέν τό πλαισιώνανε παρά ελά
χιστα χρυσά μαλλιά, γιατί τά είχε πολύ κομμένα. 
Θά έλεγε κανένα; πώς ήτανε ένα; μικρό; "Αδωνι;, 
άν λίγη τρυφερή γυναικεία ψυχή δέν έπλανιώτανε 
στό βάθο; αυτών τών ματιών, τόσο ή φυσιογνωμία 
τη; ήτανε αρρενωπή.

— Λοιπόν αλήθεια ; Σκέπτεσίΐε νά παίξετε ; 
Τό θέλετε μόνη σα: ή σάς έπεισε ό φίλο; μα;, ό 
τόσο θερμό; αύτό; θιασώτη; τή; μεγάλη; τέχνης 
τοΰ θεάτρου τών σκιών ;

— Ναί, τ’ αποφάσισα πιά, μ' άπάιτησε δειλά. 
Κι ή φωνή τη; ήτανε γεμάτη άπό τρυφερή γλυ- 
κύτητα.

— Μέ ποιόν θά συνεργασί) ήτε ; "Αν θέλετε νά 
σάς φανώ χρήσιμη, νά ξέρετε πώ; θά τό κάνω με 
ξεχωριστή μου ευχαρίστηση, τήν έβεβαίωσα.

— Σάς ευχαριστώ πολύ. "Ολα δμως είναι κιόλα; 
κανονισμένα άπό τιόρα. Θά φυγωμε τόν άλλο μήνα, 
μέ τόν πατέρα μου καί τόν κύριο. Θά πάμε στή 
Γερμανία. Σέ κάποιο φιλικό του στούντιο, δπου μοΰ 
κάνανε τήν τιμή νά ένδιαφερθοΰνε γιά μένα ύστερα 
άπό μιά δοκιμαστική κόπια λίγων μέτρων ποΰ μοΰ 
ετραβήξανε, τήν όποια τούς έστειλα.

— 'Ωραΐα, ’■ή; άπήντησα. Σά; εύχομαι προκοπή. 
Καί πότε ακριβώς φεύγετε ;

'Ο συνοδό; τη; μ’ άπάντησε άντί εκείνη;.
— Μά δπως σοΰ είπε, τόν άλλο μήνα. Θά σοΰ 

γράψωμε τ άποτελέσματα. Γιά φαντάσ>υ νά πετύ- 
χωμε! Θά μάς άφιεριόνη; ευνοϊκέ; κριτικέ; τότε ;

Έγύρισα πρό; τό μέρος τη; γιά νά τό ύποσχε- 
θώ, ελπίζοντας πώς αύτό θά τήν εύχαριστοΰσε Άλ
λά ή μικρή καινούργια μου φίλη, ειχεν αλλάξει πο
λύ. Μόνο ποΰ δέν έκλαιγε, τόσο είχε κατσουφιάσει 
τό προσωπάκι της.

"Οταν ό σύνοδό; τη; Το άντελήφτηκε τήν έμά- 
λωσε στοργικά:

—Πάλι τά ίδια', δέν είπαμε πω; δέ θάχωμε 
πιά μελαγχολίες; λεν μοΰ ύποσχέθηκε; πώ; θά δι- 
ώξη; γιά πάντα τί; μαύρε; σου σκέψεις;

Εκείνη αντί νά τ άπαντήση κεϊ απάνω, τον 
παρακάλεσε νά πάμε στό υπερώο.

Ανεβήκαμε κ’ οί τρεις. Εκείνη προχωρούσε 
μπροστά. Έκάθησε κάπου κ’ άρχισε νά χαϊδεύη τό 
διπλανό τη; κάθισμα. Σ' αύτή τή θέση έγεννήθηκα 
μοΰ είπε, ένώ ή φωνή τη; έτρεμε άπό συγκίνηση 
Έδώ μ’ άπόχτησε ή μητεροΰλα μου. Ποΰ νάξερε ή 
δύστυχη, πώ; άν δέν έπέθαινε τόσο νωρίς, ΐσω; 
νά έκαμάρωνε άπ’ τό ίδιο κάθισμα τή σκιά μου στό 
πανί Άλλά δέν έπροχώρη-’ε γιατί τήν έπήρανε τά 
κλάμματα. .

'Η συγκίνησή τη; μέ βύθισε σέ σκέψεις. Καί 
ξαφνικά, ένα κομμάτι τή; παιδική; μου ήλικίας'ξε- 
θάφτηκε άπότομα στή μνήιιη μου, κ’ άνάζησε.

'Η συγκίνησή σα; άπηχεΐ βαθειά στην ψυχή 
μου, τή; είπα. Γιατί..... παρευρέθηκα κι έγώ στά
γεννέθλιά σας. ’Ήτανε ένα παγερό βράδυ τοΰ \ε-

κέμβρη, ποΰ ή μοιραία σκιά τή; Μπερτίνι, έσκορ- 
ποΰσε τό θάνατο στον κόσμο τών σκιών.

Είδατε τό φώ; στό σκοτάδι αύτή; τής αίθουσα; 
ακριβώς τή στιγμή ποΰ ξεψυχούσε τό τελευταίο θύ
μα αύτή; τή; γόησσα; ποό έσκότωνε ταυτόχρονα τήν 
.....,τέχνη καί τοΰ; συνανθρώπους της.

Ποΰ ξέρετε ; "Ισως ' μεγάλη τέχνη νά σά; χρη- 
σιμεύση σάν δεύτερη μητέρα, άν τήν υπηρετήσετε 
δπω; τή; αξίζει. Μή τάχα δί ν ήσαστε καί λίγο πνευ
ματικό παιδί της, αφού γεννηθήκατε στό προστα
τευτικό σκοτάδι ενός ναού της ;

— Δηλαδή ; μ’ έροότησε σκουπίζοντας τά μαρ
γαριτάρια τών τελευταίων τη; δακρύων ποΰ κυλού
σανε στά χλωμά τη; μάγουλα, μέ μισανοιγμένο τό 
στόμα άπ’ τήν έκπληξη τή; απροσδόκητη; αποκά
λυψής μου.

— Δηλαδή καθοδηγώντας τά βήματά σα; στις 
πιο εμπνευσμένε; καί μεγάλε; καλλιτεχνικές σας δη
μιουργίες, δπω; ή Μητέρα σα; θά σά; καθοδηγούσε 
στό δεξιιότερο καί καθαριότερο δρόμο τή; ζωή;, ε
κείνον μέ τά λιγιότερα αγκάθια.

— "Ισιο; νάχετε δίκαιο, μ' άποκρίθηκε, ένφ τήν 
ίδια στιγμή ένα χαμόγελο γεμάτο άπ’ τό φώ; τή; 
πιο νεανική; αισιοδοξία; άνθισε στά χείλι] της.

— Πάντως, έγώ σάς τό εύχομαι.
—. Σάς εύχαριστώ. Σάς ευχαριστώ πάρα πολύ !
Κ άποχαιρετηθήκαμε μέ τήν υπόσχεση, δτι θά 

μέ κραιήση ενήμερη, πάνω στ αύριανό της κινημα
τογραφικό στάδιο.

“ΠΑΡΤΥ ΓΚΕΡΛ,, 
n WAiiiiEra cnunrr, rtrnoi tot ma 

ΣΙΚΑΓΟΝ.—Μολονότι κατά τόν παρελθόντα 
μήνα οί διάφοροι κινηματογράφοι τοΰ Σικάγου έ- 
καμνον θαυμασία; εισπράξεις, έν τούτοις ή πριότη 
τιμητική θέσις ανήκει ασφαλώς είς τήν έφετε.νήν 
υπερπαραγωγήν τής «Τίφφανυ Στάλ» «Πάρτυ 
γκέρλ». 'Π τεραστία επιτυχία τής ταινίας οφείλεται 
άη ενός μένεις τήν όιραίαν πλοκήν της καί άφ ε
τέρου είς τάς τολμηροτάτα; σκηνάς ποΰ περιλαμβά
νει. Προβάλλεται ήδη διά τρίτην έβδομάδα, ίσιο; δέ 
κρατήσει τό πρόγραμμα καί τής τετάρτη; έβδομά
δος. αι εισπράξεις άνήλθον είς 23·6·>0 δολλάρια

0 ΜίΚϊΑ ΔΕΓΙίΠΙΕ Π! ΤΟ ΤΕίίΠΕΛΧΟΦ
ΒΕΡΟΛΙΝΘΝ.—'() Γάλλος σκηνοθέτης Μαρ- 

σέλ Λερμπιέ «γυρίζει» είς τά ηχητικά στούντιο τή; 
j Τόμπις έν Τέμπελχοφ μίαν ομιλούσαν καί άδουσαν 
, ταινίαν «'Η γυναίκα μιά; νύχτα;», παρμένη άπό τό 
(ύμιόνυμον μυθιστόρημα τοΰ Ι’άλλου συγγράφει»; 
Άλφρέντ Μασσάρ.

ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΦΡ. ΧΑΡΛΕΎ*  
ΓΕΝΙΚΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΤΗΣ ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ

ΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

Καίτοι πολλές φορές πολλά έγράφησαν διά τήν μα- ί 
γευτικήν πόλιν τής πέραν τοΰ ’Ατλαντικού Ήπειρο», τήν 
πόλιν τής βωβής (;) τέχνης, τό περίφημοι*  Χόλλυγουντ. 
είναι έν τούτοις πάντοτε επίκαιρα καί δέν στερούνται ποτέ 
ενδιαφέροντος τά παλαιό νέα της πού φθάνουν κατά 
κάποιον τρόπον μέχρις ημών. Καί γίνονται άκόμη περισ
σότερον ευχάριστα, δταν μας έρχονται διά τών έντυπό - 
σεων ενός προσώπου πού εύρίσκεται πάντοτε κοντά μας. 
στόν κύκλον τής ζωής μας καί δέν άπεμακρύνθη παρά δι*  

, πού έλαβον μέρος είς τό Συνέδριον έν Χόλλυ-
■κάτωθεν τοΰ πρό τής εισόδου δενδρυλίου"Ενα γκρουπ έκ τών διευθυντών τής Φόξ Φίλμ 

γουντ. Ό κ. Φ. Χάρλεϋ φαίνεται αριστερά, 
δσον άκριβώς χρόνον άπήτει ένα ταξεΐδι καί μιά ολιγοή
μερος παραμονή είς τήν μυθικήν εκείνην ακραν τής γής, 
δπου δλοι, άλλος περισσότερον, άλλος όλιγότερον. όνειρο- 
πολοϋμεν δτι κάποια ημέρα—ή οποία βεβαιότατα δέν θά 
ελθη ποτέ—θά τήν έπισκεφθώμεν.

Ό κ. Φράνσις Χάρλεϋ λοιπόν, ό διά τήν ’Εγγύς ’Ανα
τολήν διευθυντής τής Φόξ Φίλμ Κορπορέσιον διότι περί 
αυτού πρόκειται—είχε τήν ευγένειαν. τήν καλοσύνην καί 
τήν υπομονήν, έπανελθων πρό ημερών άπό τό άνωτέρω 
ταξείδιον νά μάς δώση τάς κατωτέρω δροσερωτάτας σχε
τικός εντυπώσεις του.

— Μετά ένα θαυμάσιο ύπερωκεάνειοι ταξεΐδι μέ τό 
ατμόπλοιου «Κόντε Γκράντε άπό τήν Νεάπολιν, εη θασα 
στή Νέα Ύόρκη άκριβώς εγκαίρως διά νά έπιβιβασθω 
εκτάκτου, διά τήν συνέλευσιν τών διευθυντών τής Φόξ. 
υ.τερηπειρωτικοϋ τραίνου έπί τοΰ όποιου εΰρίσκοντο ο νέος 
μας πρόεδρος κ. Χάρλεϋ Λ. Κλάρκ, ό κ. Κλέϋτον Σίχαν 
γενικός διευθυντής τοΰ ’Εξωτερικού, ό κ. Τζείμς Γκρέγ- 
κρε γενικός διευθυντής τοΰ ’Εσωτερικού, ό κ. Κάρτλαντ

Σμίθ αντιπρόεδρος καί δλοι οί άλλοι διευθυνταί τών 
κεντρικών γραφείων, εκτός τών άλλων ξένων άντιπρο- 
σόιπων.

"Ενα μεγάλο καί ευχάριστο ταξεΐδι κατά μήκος τής 
Ηπείρου μέ μικρόν σταθμόν πρός έπίσκεψιν τοΰ Σικάγου 
καί ύστερα διά τής σιδηροδρομικής γραμμής Σάντα Φέ διτι 
μέσου τών πόλεων Κάνσας, Ντότζ. ’Αλβερκέρκε, Νέου 
Μεξικού καί τής μεγάλης Κάνυον, μάς έφερε στό Αός 
"Αντζελες τήν 2ΐί Μαΐου έ. έ , δπου μας ύπεδέχθησαν είς 

τόν σταθμόν ό κ. Γουινφιλδ Σίχαν Αντιπρόεδρος καί γεν. 
διευθυντής τής Φόξ Φίλμ. δ κ. Σόλ Βοΰρτζελ’επιθεωρητής 
τής παραγωγής ...καί δλοι οί «άστέρες», σκηνοθέται καί αί 
έκτάγλου καλλοναί τοΰ Χόλλυγουντ. τόν Σάρλ Φαρέλ, τήν 
Ζανέτ Γκαίϋνορ, τίιν "Εντμον Λόβ, τήν Μόνα Μάρις, τήν 
Ντίξη Αή. τόν Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν καί πενήντα άλλους. 
Από τόν σταθμόν κατευθυνόμεθα είς τό ξενοδοχεΐον 
Άμπασσαντέρ» πού είναι τό κέντρον τών συνεδριάσειόν 

μας.
Ό πρόεδρος κ. Κλάρκ ήνοιξε έπισήμως τό συνέδριον 

δι’ ολίγων δηλώσεων, μεταξύ άλλων δέ είπε: Δύναμαι 
νά σάς διαβεβαιώσω άπολύτως δτι, έν δσφ είμαι πρόεδρος 

'τής Φόξ Φ.λμ καί θά είμαι βεβαίως τοιοΰτος έπί πολύν 
άκόμη χρόνον, δχι μόνον μέ ζήλον θά διατηρήσω τό έ- 

' νεργητικόν τής Φόξ Φίλμ Κορπορέσιον, τής Φόξ Θήατερς 
Κορπορέσιον καί Φόξ Γουέστ Κόστ Θήατερς, άλλά καί 
δύναμαι νά έγγυηθώ είς υμάς δτι ταχύτατα θά άποκτή- 

. σωμεν καί άλλα σπουδαιότατα κεφάλαια *είς  τό μέλλον.
Μέ όλίγας λέξεις δλαι αί δυσχέρειαι πού υπήρξαν κατά



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

τήν διάρκειαν τών έξ τελευταίων μηνών διευθετήθηκαν έξ 
ολοκλήρου καί τώρα έχομεν αρχίσει νά προχωροΰμεν στα- 
θερώς πρός πραγματοποίησιν μεγάλων έργων».

Ό κ. Γουΐνφιλδ Σίχαν μέ τό σύνηθες εμπορικόν του 
πνεύμα, έδήλωσεν, δτι 30 εκατομμύρια δολλάρια, προορί-

χιλιάδων ηλεκτρικών φώτων, δρόμους, περιβάλλον ιππο
δρομίου κλπ. ’Επίσης είχα τήν μεγάλην εύχαρίσιησιν νά 
ΐδώ τό «γύρισμα σκηνών τής ταινίας Are yoy there πο- 
λυτελεστάτου μουσικού έργου μέ τήν "Ολγα Μπακλανόβα 
καί τήν Βεατρίκην Λίλη, νεώτερον άλλά μεγάλον αστέρα . 
’Εάν κανείς έχει τήν αφέλειαν νά νομίση δτι ή παραγωγή 
δμιλούσης ταινίας εΐνε άπλοΰν πράγμα, πρέπει αμέσως ν’ 
άλλάξη γνώμην. Πρώτα, πρώτα οι ηθοποιοί πρέπει νά γνω
ρίζουν είς τήν εντέλειαν τούς ρόλους των καί τοΰτο γίνε
ται κατόπιν πολλών δοκιμών βεβαίως. Έπί παραδείγματι 
Όταν ή σκηνή εΐνε έτοιμη καί τό φως κατάλληλο, τότε 
ό ήχος δοκιμάζεται μέ τό ηχητικόν μηχάνημα Μίξερ τό 
όποιον εΐνε πολύ ευαίσθητου. Πρέπει νά σχηματισθή ή 
κατάλληλος ατμόσφαιρα καί ή σκηνή νά έχη δοκιμασθή 
άπό κάθε σημεΐον, ώστε νά εΐνε άπολύτως βέβαιοι δτι 
ξένος ήχος δέν μπορεί νά φθάση έκεϊ. ’Απόλυτος σιγή 
δέον νά τηρείται καθ’ όλην τήν διάρκειαν τοΰ γυρί
σματος .

Μερικαί άπό τάς μάλλον διακεκριμμένας ταινίας πού 
είχα τήν εύχαρίστησιν νά ϊδω είς τήν 'Αμερικήν ήσαν, 
Τό τραγούδι τής καρδιάς μου μέ τόν Τζών Μάκ Κόρ- 

μακ, Τί άξίζει ένα τρελλό φιλί μέ τόν Δόν Ζοζέ Μοχί- 
κα τήν Μόνα Μάρις, τόν ’Αντώνιο Μορένο (ομιλούσα Ί- 
σπανιστί 100 ο]ο) «Τά Φόξ Φόλλις 1930 μέ τήν Μύριομ 
Σήγκαρ καί ΈΚ Μπρέντελ, «’Αριστοκρατική μελωδία μέ 
τήν Ζανέτ Γκαίϋνορ καί Σάρλ Φαρέλ. Common Clay μέ 
τήν Κώστενς Μπένετ καί Λιού "Αύρες, Man Iroybl μέ τόν 
Μίλτων Σίλς καί Ντόροθυ Μακέϊλ Big Trail υπερπαρα
γωγή τοΰ Ραούλ Γουώλς.

—Καί δλος αυτός δ κόσμος δέν άσχολεϊται μέ τίποτε 
άλλο εκτός τής κοπιαστικής αυτής έργασίας;

—Κοπιαστικοτάτης πράγματι καί περισσότερον άπ’ οτι

Ή χαριτωμένη καλλιτέχνις Μωρίν Ο’ Σούλιβαν, 
πριοταγωνίστρια τού έργου «Τό τραγούδι τής 
καρδιάς μου», μετά τού κ. Φ. Χάρλεϋ κατά φω

τογραφίαν ληφθεϊσαν είς Χόλλυγουντ.

μ τιλι
ό πάρ- 

δηλ.

πα-

φαντάζεσθε 
στα. 'Όταν 
χει έργασία, 
δταν πρόκειται 
λάβουν μέρος είς τό 
γύρισμα κάποιας 

[ ταινίας πρέπει εις 
ι τάς 7 τό πρωΐ νά 
εύρίσκονται είς τό 
στούντιο έτοιμοι τά 
έμφανισθοΰν πρό 

". Θά έρ-

σθησαν διά τήν παραγωγήν 1930—31. Έχειροκροτήθη 
ταγωδώς ύφ’ ολοκλήρου τής συνελεύσεως διότι κατόρθωσε 1 
νά παραδοθοΰν είς τό κοινόν έργα ώς τά Μήλον τής έ
ριδας» (Cockeyed W orld), Παντρεμμένοι στό Χόλλυγουντ» 
τοΰ Στράους, «Χαρούμενα νειατα», «Τό γεράκι τοΰ άέρος». ______
«Μανουελίτα», «Τί άξίζει ένα τρελλό φιλί», High Societg τού φακού. 
Blues (προσώρινός τίτλος «’Αριστοκρατική μελωδία»', γασθοΰν ώς τό βρά- 
«Φόξ Μούβιτον Φόλλις τοΰ 1930», «Τό τραγούδι τής καρ §υ κ(Λ'( στάς 9 ύπο- 
διάς μου» και πολλά αλλα. 1 χρεωτικώς θά κοι-

Ό κ. Γκρένγκερ όμιλών έκ μέρους τής έκμεταλλεύσεως μηθοϋν.
διεκήρυξεν δτι ουδέποτε είς τήν ιστορίαν οίασδήποτε έ- , Καί δταν δέν 
ταιρείας είς δλας τάς έποχάς, οί έπιχειρηματίαι τού κινη- έχουν εργασίαν; 
ματογράφου υπήρξαν τόσον ευχαριστημένοι δσον τώρα μέ - '
τήν νέαν παραγωγήν τής Φόξ καί είς άπόδειξιν 

„ . , —Τότε τό πράγ- 
.... , . . . _ , ανήγγειλε μα άλλάσσει. Είνε
τό κλείσιμον συμβολαίου 48 ταινιών δΓ δλα τά θέατρα έλεύθεροι νά δια θε
τής κυκλοφορίας Πούπλιξ-Παραμάουντ > μέ έλαχίστην τι- σουν τις ώρες των 

12 έκατομμυρίων δολλαρίων. δπως τούς άρέσει. 
?vnn θιπ τλ Λττηΐ.τν ->'■> d>A6 Χι-I _ Καί τί κάνουν-

—Διασκεδάζουν.
—'Υπάρχουν 

μέσα;
—’Ασφαλώς 

μόνον τόσα ·οσα 
υπολογίζετε.

—'Υπάρχουν μπάρ, ντάνσιγκ,
—Πώς; είνε πρώτον τό Καφέ Μονμάρτρ 

ουν Ντέρμπυ δηλαδή Τό σκούρο

Ό κ. Φ. Χάρλεύ καί δ ωραίος 
τενόρος Ντόν Ζοζέ Μοχίκα. πρω
ταγωνιστής τοΰ έργου «'Ένα 
τρελλό φιλί >- κατά φωτογραφίαν 

ληφθεϊσαν είς Χόλλυγουντ.δχι 
θά

καμπαρέ.
τό Μπρά- 

καπέλλο όνομαζόμε- 
κατασκευής, νον έτσι διότι ή έξωιερική του δψις παρουσιάζει τήν ει

κόνα ένός μεγάλου σκούρου καπέλλου. Διευθυντής τού 
Μπράουν Ντέρμπυ άν σας ενδιαφέρει νά τό μάθετε, εΐνε

μήν ένοικίου πλέον τών ]
Τούτο είνε, σημειώσατε, ρεκόρ διά τό όποιον ή Φόξ δι
καίως ύπερηφανεύεται.

—Πολύ περισσότερον ένδιαφέρον ήτο τό ταξείδιόν μου 
πρός έπίσκεψιν τών στούντιο. Άναμφισβητήτως ή Φόξ 
Μούβιτον Σίτ» (πόλις τών Φόξ Μούβιτον), εΐνε ή πλέον 
μοντέρνα πόλις, τελειωτέρα δέ πάσης άλλης κινηματογρα- 
φουπόλεως έν τφ κόσμφ. Εΐνε μία καθαυτό πόλις, μέ α
στυνομίαν, πυροσβεστικόν λόχον, εστιατόρια, νοσοκομεία 
κλπ. Δεκαπέντε κολοσσιαία έργαστήρια λειτουργούν μέ 
πλήρη κίνησιν καί έτερα έξ εύρίσκονται ύπό κατασκευήν.

'Έκαστον οικοδόμημα εΐνε τελειότατης ·, 
δλα δέ μέ έγκαταστάσεις πλήρης ήχου καί ομιλίας, μέ αυ
τόματα μηχανήματα θερμότητας καί ψύχους καί κατάλλη- __ ,___ ____ 5Γ__  ____ ,
λα διά σκηνικά 140 μέτρων μήκους καί 60 πλάτους. "Εμει- ό τέως σύζυγος τής Γκλόρια Σβάνσον. 'Υπάρχει άκόμα τό 
να έκθαμβος μέ τά θαυμάσια σκηνικά τής νέας ταινίας | περίφημον καμπαρέ Ceorge Olsen τοΰ όποιου ή ορχήστρα 
«Λίλιομ», μέ σκηνάς ευρωπαϊκού Λοΰνα Πάρκ, μέ χιλιάδας 1 διά νά έννοήσετε τί άξίζει λαμβάνει μέρος εις τό έργον 

Happy Days (ευτυχισμέ
νες μέρες). Λυτά είνε με
ρικά άπό τά κυριώτερα 
κέντρα,'Υπάρχουν καί άλ
λα, έξ ίσου εκλεκτά καί 
άρκετά άκόμη δευτέρας 
καί τρίτης κατηγορίας τά 
όποια δέν εΐνε ποτέ κενά 
άπό εύθυμους γλεντζέδες.

—'Υπότήνπροΰπόθεσιν 
εννοείται δτιή διασκέδασις 
των παραμένη αύσιηρϋς 

ξηρά .
—Νομίζετε; Καί τί θά 

έλέγατε αν γιά μιά μόνη 
στιγμή εύρίσκεσθε εκεί 
κα1 έβλέπατε νά σάς σερ- 
βίρουν, τήν καλύτερα μάρ
κα σαμπάνια ή Ούΐσκυ;

'Ένα γκρουπ καλλιτεχνών τής Φόξ. Πρώτη σειρά, έξ άριστερών πρός τά δε
ξιά: Κύητιν Σίστερς χορεύτριαι εκκεντρικών χωρών, Βεατρίκη Λίλη .τής έπι- 
θεωρήσεως «Σαρλότ Ρεβιού» τοΰ Λονδίνου, Λόϊς Μοράν πρωταγωνίστρια τών 
έργων «Νεανικές τρέλλες καί «Φανταστική ραψωδία», Μάρζορυ Χουάϊτ πρω
ταγωνίστρια τών «Φόξ Φόλλις 1930», ’ Ντίξυ Λή παίζει είς τά «Φόξ Φόλλις 
1930-. "Ανω σειρά, έξ άριστερών πρός τά δεξιά: Φιφή Ντ’Όρσέ, Γαλλίς καλ- 
λιτέχνις πρωταγωνιστούσα είς τό έργον «Πάμε γιά τό Παρίσι», Τζόϋς Κόμ- 
πσον, Φράγκ Ρίτσαρντσον, Τζών Γκάρικ καί ό μικρός Τόμμυ Κλίφορδ. Είς 

τό βάθος δεξιά διακρίνεται δ κ. Φ. Χάρλεύ

κέντρα τής 'ξ'1<?ά;

μα.;, τα

' κυρίαρχος τοΰ μέρους αυτού τού κόσμου. Θά έπεθύμουν 
νά γραφή οτι προσωπικώς είμαι υπερήφανος διότι μού 
έδόθη ή εύκαιρία νά άναλάβω αύτό τό καταπληκτικό τα- 

ί ξεϊδι μέ διαδρομήν πρός τήν δυτικήν πλευράν τής Καλι- 
φορνίας καί σάς βεβαιώ δτι επιστρέφω είς τήν θέσιν μου 

άκόμη ώς γενικός διευθυντής τής Φόξ διά τήν ’Εγγύς ’Ανατολήν, 
βαθύς γνώστης τού' προβλήματος τής κατασκευής τών 
ήχητικών καί όμιλουσών ταινιών ώς έπίσης τών προβλη
μάτων τής προβολής τών ταινιών τούτων.

Προσωπικώς καί ύπευθύνως διακηρύττω δτι ή παρα
γωγή Φόξ 1930 —31 είνε άνευ οίασδήποτε συζητήσεως οη 
ώραιοτέρα καί ή πλέον άξιόθαύμαστος.

'© Φόξ Μούβιτον

—Οίνοπνευμακώδη πο
τά;... καί ό νόμος;

—Δέν γνωρίζω τί λέ
γει ό νόμος. Γνωρίζω δ
μως έκ πείρας καίπροσφά- 
του μάλιστα, δτι ή έλλει
ψης κάθε σχετικού περιο
ρισμού είς τήν Ευρώπην, 
δέν κατορθώνει νά πλου
τίση τά κέντρα της μέ τό
σων ειδών |καί τόσον ά
φθονα οινοπνευματώδη ποτά 
ηπείρου.

-Τί άλλο σάς έκαμε ιδιαιτέραν έντύπωσιν ;
Χωρίς νά θέλω νά διαφημίσω τήν εταιρίαν 

εργαστήριά της εΐνε τά. θαυμασιιύτερα τοΰ κόσμου 
τελειότερα, δπως ομολογούν καί οί άσπονδότεροι 
συναγωνισταί μας. * , ,

Ποτέ έως τώρα δέν είχα έκτιμήσει τόσον δσον τώρα,
την κολοσσιαίαν άξίαν τών ταινιών Φόξ. Άπο το Κανσας 
Σίτυ έως τόν Ειρηνικόν Ωκεανόν καί άπό τό Μεξικόν εως 
τόν Καναδά τά 90ο]ο όλων τών θεάτρων ανήκουν είς την 
εταιρίαν Γουέστ Κόστ Θήατερς ή όποια έχει τάς ώραιο- 
τέρας αίθούσας στό Λός "Αντζελες, "Αγιο Φραγκίσκο, 
Πόρτ?αντ, "Ορεγκον κλπ. κλπ. ΊΙ Φόξ εΐνε άναμφιβόλως

ΦίΙΤΟΓΡΑΦίΑΙ - ΦΠΤΟίΡΑΦΙ ΑΙ

Αί καταλληληλότεραι φωτογραφίαι μεγέ

θους 20X26 (σκηναί άπό διάφορα νεώτερα α

μερικανικά έργα) διά κάδρα πρός στολισμόν 

γραφείων καί δωματίων, είς μεγάλην συλλο

γήν, πωλτΰνται είς τά γραφεία μας, (Κολω- 

νοΰ 68. ’Άνω πάτωμα) καί ά.τοστέλλονται είς 

τούς έπιθυμοΰντας έκ τών επαρχιών, άντϊ δρ. 

ΔΕΚΑ έκάστη.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΝ Η0ΪΝΤ10 ΤΗΣ ΦΟΞ
ΧΟΛΛΥΓΟΥΧΤ, (τοΰ ιδιαιτέρου άνταποκριτοΰ 

μας).—Ή Φόξ Φιλμ μέχρι τοΰ τέλους τοΰ παρόντος 
έτους ί)ά μεταφέρη τήν παραγωγήν της άπό τά έκ 
τοΰ 1917 υφιστάμενα παλαιό της στούντιο τοΰ Λός 
’Άντζελες εις τό Μπέβερλυ Χΐλλς (Χόλλυγουντ). 
Τόν χώρον είς τόν όποιον έχει έγκαταστήσει τά νέα 
της στούντιο, ονομάζει «Φόξ Μούβιτον Σίτυ».

Πλέον τών ;*>.<  100.1 II >0 δολ. ί)ά έξοδευθοΰν είς 
εγκαταστάσεις κατά τους εξ προσεχείς μήνας, υπο
λογίζεται δέ οτι κατά τάς άρχάς τοΰ προσεχούς έ
τους ή άξια τοΰ «Φόξ Μούβιτον Σίτυ» ί)ά άνέρχε- 
ται είς 2ι>.(Χ><·.0ΐΙ() δολλάρια.

η καρμεΤοΟπΓνΙαραμαοϊνϊ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ.—'Η Γαλλική Παραμάουντ προσέ- 

λαβεν τήν Ιταλίδα καλλιτέχνιδα Κάρμεν Μπόνι διά 
νά «γυρίση» είς μίαν Ιταλικήν, ταινίαν.
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ΚΛΑΝΓΚ
Φέρεται είς γνώσιν τών Κων Κων ιδιοκτητών Κινημα

τογράφων δτι ή ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΓ ΦΗΜΗΣ εταιρεία 
παραγωγής μηχανημάτων όμιλοΰντος καί ηχητικού 

κ ινηματογράφου

ΚΛΑΝΓΚ

περατώσα έντός ολίγων ημερών τήν πρώτην έν 
Έλλάδι έγκατάστασιν μηχανημάτων της θά κα 

λέση τούς ένδιαφερομένους δπως παραστώ 

σιν είς τήν πρώτην γενικήν δοκιμήν τούτων

Μέ μηχανήματα ΚΛΑΝΓΚ
τά ΗΡΙΣΤΑ ώς γνωστόν έν τώ κόσμω, έχουσιν ήδη 

έφοδιασθή άπαντα σχεδόν τά Κινηματοθέα
τρα τής Γερμανίας | πλέον τών χιλίων |

‘ τά πλεΐστα τής Αύστρίας, Τσεχο
σλοβακίας, Γαλλίας καί λοιπής

Εύρώπης
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ΦΙΛΜ
'Π άπόδοσις τών φωνώνκαί ήχων διά τών μηχανημάτων

ft Λ Α Ν Γ Κ
ΕΙΝΑΙ Α{10/\.ΥΤΩΣ ΦΥΣΙΚΗ

Αί τιμαί τών μηχανημάτων έκανονίσθησαν ύπό τής 

εταιρείας ΚΛΑΝΓΚ διά 
είς τρόπον ώστε νά είναι δυνατή 

καί είς τάς έπαρχιακάς

'Η Γενική αντιπροσωπεία διά τήν 
είς τόν Οίκον

τήν Ελλάδα 
ή έγκατάστασις 
πόλεις

Ελλάδα άνετέθη

ΣΙΑA ΖΑΧΑΡΙΟΥ και
καί είς τόν Κον θ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΝ

Διά πάσαν πληροφορίαν άπευθυντέον

Θ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΡΥΤΣΗ) ΑΘΗΝΑΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. Τά έν Θεσσαλονίκη κατά τήν λήξασαν σαιζόν 
λειτουργήσαντα δύο μηχανήματα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ τής 
έταιρεία ΚΛΑΝΓΚ άάλά τά ΠΑΛΑΙΑ μηχανήματα 
ΤΟΜΠΙΣ.

U1P
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ΒΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

“ΚΑ Ι Ν ΚΑΙ ΑΒΕΛ„
ΙΙΑ1ΡΑΙ, 30 Ιουνίου [Τοΰ άνταποκριτοΰ μας]. 
Με τήν έξέλιξι ποΰ πήρε τώρα τελευταία ή πα-

ραγωγή κινηματογραφικών ταινιών έν 'Ελλάδι, δέν 
μποροϋσαν βέβαια να μείνουν αμέτοχοι καί αί έπαο- 
■χίαι. Τοΰτο εΐνε ευχάριστοι· γιατί τοΰ λοιπ> ΰ ή κινη
ματογραφική παραγωγή ί)’ άπασχολή σοβαρώ; δλη 
την Ελλαδα παίρνοντας πανελλήνιο χαοακτήρα. 
Κι έτσι θ αρχιση ένας συναγωνισμό;, αποτέλεσμα 
τοΰ οποίου θά εΐνε ή πρόοδος τής έλληνικής κινη
ματογραφίας εις τό σημεΐον νά εΐνε υπολογίση ·ο; 
κάθε παραγωγή της καί εΐ; τό εξωτερικόν.

Ασφαλώς πληροφορούμε.Τα τήν ΐδρυσιν έν Πά- 
τραις κινηματογραφικής εταιρίας σκοπός τή; οποία; 
θά εΐνε τό «γύρισμα» καθαρώς έλληνικιον φίλμ 
Ίδρυταί τής εταιρίας ταύτης εΐνε οί αδελφοί κ.κ. Σ. 
Διρμίκης 1 ενικ ς Διευθυντής και I. \ιρμίκη; καλ
λιτεχνικός Διευθυντής. 'Η έν λόγφ εταιρία υπό τόν 
τίτλον «Κινηματογραφικοί παραγωγοί Σ. Διρμίκη», 
•Τ’ άσχοληθή κυρίως σέ «γύρισμα» ταινιών δράμα
τος καί κωμφδίας. ’Ήδη ετοιμάζεται διά τό «γύρι
σμα» τής πρώτης της ταινίας «Κάϊν καί ”Αβελ».

Η κινηματογραφική αυτή εταιρία θ’ άσχοληθή 
καί εις την ανακάλυψη· ταλέντων μεταξύ τών δυο 
φύλων καί τήν άνάδειξίν των εις τό ελληνικόν κινη
ματογραφικόν στερέωμα.

Αί τεχνικαί γνώσεις ως ρεζισέρ τοΰ ενός έκ τών 
αδελφών Διρμίκη καί τοϋ ετέρου ώς operateur, τοΰ 
πρώτου εϊδικευθέντος έν Παρισίοις εις τήν σκηνο
θεσίαν, εΐνε ικανά έχέγγυα μιάς σοβαράς εργασία;. 
1ους ιδρυτας κ.κ. Αδελφούς Διρμίκη έπεσκέφθην 
ύπό τήν ιδιότητα τοΰ άνταποκριτοΰ τοΰ «Κι-ηματ. 
Αστέρος» καί τούς έζήτησα πληροφορίας σχετικώ; 

μέ τό «γύρισμα» τής πρώτης τους ταινία; «Κάϊν 
καί ’Αβελ» καί ό κ. Τ. Διρμίκης εΐχε τήν καλοσύνην 
να εϊπη ευχαρίστως δτι '.

Πρόκειται περί έργου καθαρός έλληνικής ύπο- 
θέσεως περιστρεφόμενου γύρω απ' τήν αγροτική 
ζωή'μέ τά ήδ η καί έθιμά της. Τό σενάριο εΐνε γραμ
μένο απ' τόν νέον λογογράφο κ. Παν. Παπαθεοδώ- 
ρου. Πρωταγωνιστούν στό έργον αύτό ό κ. Κίμων 
Σπαθόπουλος, ό γνωστός καλλιτέχνης τοΰ Κινημα
τογράφου άπ’ τήν τελευταία ταινίατου «ό Παληάτσος 
τής ζωής» ώς μ μητής τοΰ Σαρλώ ό όποιος παρου
σιάζει μεγάλα δείγματα δραματικής τέχνης ’Επίσης 
πρωτεύοντα ρόλον θά έχη καί ό νεαρός Πατρινός 
καλλιτέχνης κ. Άνδρέας Ευαγγελίου Αί πρωταγω
νίστρια! του έξ Αθηνών καί Πατριναί. Ή άνωτέρω 
ταινία θά γίνη εις δύο άντίτυπα ηχητικόν καί βω
βόν καί θά προβληθή καί είς τό εξωτερικόν. Εκτός 
τής ταινίας ή οποία θά εΐνε μήκους 2600 περίπου 
μέτρων, θά «γυρισθή» καί μία δίπρακτος κωμωδία 
μέ τόν κ. Σπαθόπουλον εμφανιζόμενου μέ νέον 
τύπον κωμικού εντελώς πρωτοτύπου διά τήνΈλλάδα.

Ντΐνος Άνδριβπβυλβς

,. . V ^ικΘ'* τ,1σι? τοΰ ήχηκοΰ κινηματογράφου έν 
■ Ελλάδι ΰπηρξεν αληθώς καταπληκτική. Έν δια- 
στήματι εννέα μόνον μηνών (’Οκτώβριος 1929—’Ι
ούλιος 1930) λειτουργούν έν Ελλάδι 19 ηχητικοί 
κινηματογράφοι μέ θαυμάσια αποτελέσματα. Υπο
λογίζεται δέ ο τι κατα τήν προσεχή χειμερινήν πε
ρίοδον, όλοι οί έν Ελλάδι συστηματικοί κινηματο
γράφοι θά έφοδιασθοΰν οπωσδήποτε μέ ηχητικά 
μηχανήματα, καθ δσον καί ή σπάνι; τών βωβών 
ταινιών θά εΐνε τοιαύτη, ώστε νά καθίσταται προ
βληματική ή λειτουργία κινηματοθεάτρου βωβού.

’Ηδη καθ δλην τήνΈλλάδα λειτουργούν οί κά
τωθι ηχητικοί κινηματογράφοι:
ΑΘΗΝΑΙ
Αττικόν. Western Electric. Σύστημα: Βίταφον-Μούβιτσν 
Ουφα Πάλας. » »
Σάλον Ιντεάλ. R.C.A. Pholophone. Σύστημα Βίταφον καί 

Μούβιτον.
Άλκαξάρ (θερινός). Western Electric. Σύστημα : Βίτα

φον καί Μούβιτον (ή αύτή έγκατάστασις τοΰ Οΰφα 
Πάλας ).

Πανα&ήναια (θερινός). Sliperphone. ' ύστημα: Βίταφον 
Νεάπολις (θερινός).
Κωστάκη (θερινός), » » (η

αύτή έγκατάσιασις τοϋ Κάπιτολ-> Πειραιώς).
ΠΕΙΡΑΙΡΥΣ
Χαϊ Λαιφ. R.C.A. Pholophone. Σύστημα: Βίταφον και 

Μούβιτον.
Καπιτολ. Sliperphone. Σύστημα: Βίταφον.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διονύσια. Tobis. Σύστημα: Βίταφον.
Πάλλχς. Tobis. Σύστημα: Βίταφον. 
Πατέ. Sliperphone. Σύστημα: Βίταφον.

ΠΑΤΡΑΙ
Πάνϋ-εον. Sliperphone- Σύστημα: Βίταφον.

ΚΑΒΑΛΛΑ
’Ολύμπια. Tobis. Σύστημα Βίταφον.
Φάληρον. Sliperphone. Σύστημα: Βίταφον (ή αύτή ΐγ- 

κατάστασις τοΰ «Πανελληνίου- Χοάμας).

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ (Κρήτης).
Άλκαξάρ (θερινός). Sliperphone. Σύστημα: Βίταφον.

ΔΡΑΜΑ
Πανελλήνιον. Sliperphone. Σύστημα: Βίταφον (ή αύτή έγ- 

κατάστασις τοϋ Φαλήρου» Καβάλλας).
Έπίσης ένεργοϋνται ήδη εγκαταστάσεις εις τά κάτωθι 

χειμερινά κινηματοθέατρα τών ’Αθηνών:
Πάν&εον. Western Electric. Σύστημα: Βίταφον καί Μού

βιτον.
’Απόλλων. Klang—Eiiin. Σύστημα: Βίταφον καί .Μού

βιτον.

01 ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
ΗΧΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

Η CINES ΑΝΑΓΕΝΝΑΤΑΙ
KM ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΜΙΛΟΥΣΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Εΐνε σχεδόν ένας μήνας κατά τόν όποιον ή Ιτα 
λική παραγωγική εταιρία Cities έκαμε τά εγκαίνια 
τών μεγάλων της εργοστασίων διά τήν παραγωγήν 
ταινιών ηχητικών, όμιλουσών καί άδουσών. Εκτος 
μερικών μικρών ταινιών δπως -«Τό τραγούδι των , 
δώδεκα μητέρων» «Ή συναυλία άπό άρπες», καί 
μερικών άκτουαλιτέ δπως τό «Campeggio Dux» 
κ. ά. ποΰ ένεθουσίασαν τό κοινόν, δύο μεγάλα έργα 
τέχνη: έχουν τελείωση, εύρίσκονται δέ υπό κατασκευ
ήν έτερα δύο μεγάλα ηχητικά.

Τό πρώτον έτοιμον φίλμ τής Cines εΐνε ή « Α
νάστασή», δράμα δυνατόν, συγκινητικόν «γυρισμέ
νο» άπό τόν Αλέξανδρο Μπλασσέττι.

Εΐνε ένα φιλμ πλήρες ηχητικόν, καί ομιλούν μέ 
μίαν πρωτότυπον μουσικήν τοΰ διασήμου μαέστρου 
Σασσόλι. Τούς πρωτεύοντας ρόλους υποδύονται" αί 
καλλιτέχνιδες Βενέρα Άλεξαντρέσκο, Αύα Φράνκα.

Τό δεύτερον φιλμ τό όποιον επίσης εΐνε έτοιμον 
εΐνε ή μουσική κομεντί «Ή Αυλή», τοϋ Φάουστο 
Μαρτίνι μέ διερμηνευτήν τόν "Ιταλόν καλλιτέχνην 
Έττορο Πετρολίνη.

Έπίσης ή Cines ετοιμάζει τό πρώτοι· διεθνές 
φίλμ «Ή σιγή» τοΰ Αουΐτζι Πιραντέλλο κατά σκη
νοθεσίαν το "· Τζεννάρο Ριγκέλλι εις τρεις όμιλού- 
σας εκδόσεις" ’Ιταλικήν Γαϊλικήν καί Γερμανικήν. 
Εις τήν νέαν αυτήν διεθνή παραγωγήν, πλήν τών 
άλλων θά λάβουν μέρος καί οί καλλιτέχναι Ζάν ’ Αν- 
τζελο, Ντόλλυ Ντάβις, Ρομπέρ ’Όμμετ, Μαντελέν 
Γκιτΰ καί Γκράτσια ντέ/, Ρίο. Είς τήν γερμανικήν 
έκδοσιν θά λάβουν μέρος οί Γουσταΰος Φρέλιχ, Ρε- 
νάτα Μύλλερ, Φρίτς "Αλμπέρτι καί Φρίκα Μπράντε.

Έκτος τών άνωτέρω ή ’Ιταλική εταιρία θά συγ
χρονίση έπί μουσικής τό βωβόν έργον « Η Νεάπο- 
λις πού τραγουδεΐ» μέ πρωτότυπον μουσικήν τοΰ 
διασήμου μαέστρου Ταλλιαφέρρι. Τά πεταχτά τρα
γουδάκια καί ή λαϊκές μελωδίες δίδουν μία νεα ζωή.

Ή προσεχής παραγωγή τής Ctn-.s περιλαμβάνει 
μεταξύ τών άλλων καί τά φίλμ II Gastigamatti με 
τόν Έκτορα Πετρολίνι, Ave Maria τό όποιον έκτος 
τής ’Ιταλικής βερσιόν, θά; «γυρισθή» καί είς την 
γερμανικήν καί γαλλικήν, γ ιθανώς δέ καί είς τήν 
αγγλικήν καί τέλος «'Ο τραγουδιστής τής όπερας» 
τοΰ Gino Rocca.
Σπλέντιτ. Western Electric. Σύστημα: Βίταφον καί Μού

βιτον.
Κατά πληροφορίας μας δέ θά τοποθετηθούν ηχητικά 

μηχανήματα λίαν προσεχώς καί είς τούς κάτωθι κινημα
τογράφους τών ’Αθηνών καί τών επαρχιών, άγνωστον ό
μως μέχρι σήμερον ποιων συστημάτων.

Τριανόν ’Αθηνών, Σπλέντιτ Θεσσαλονίκης, Πάν&εον 
Καλαμών. Κοτοπούλη ’Αθηνών, ’Αθηναϊκόν "Αθηνών, 
"Αρης ’Αθηνών, τό νέον έν Θεσσαλονίκη κινηματοθέατρον 
τής Εταιρίας Κινηματογραφικών Επιχειρήσεων Μακεδο
νίας, Άτλαντις (Θερινός) ’Αθηνών Δελφοί Αθηνών κ.α.

β ΑΙΑΓΩΝΜΣ M2
Έλάβομεν νεωτέρας άπαντήσεις εις τόν διαγω

νισμόν μα; «Ποιον εΐνε τό καλλίτερον ελληνικόν 
φίλμ ;» έκ μέρους τών κ.κ. Κ. Παλαιολόγου υπέρ 
τοΰ »Παληάτσου τή; ζωής», Γ. Σκανδάμη ύπερ τών 
« Απάχηδων τών Αθηνών», Α. Αποστολοπουλου 
υπέρ τοΰ «Παληάτσου τής ζωής», I. Στυλιανού υπέρ 
τοΰ «Μακρυά άπ’ τόν κόσμο», Δίδος Ήλεκτρας Λά*  
σκαρί] ί πέρ τών « Απάχηδων τών Αθηνών», Μιλτ. 
Ράλ'λη υπέρ «Τοΰ ονείρου του γλύπτου», καί Βασ. 
Πετσάλη υπέρ τοΰ «Μακρυά άπ" τόν κόσμο».

ΔΙΕ81ΪΗΣ ϊ1ΑΓδΗΙ2Μ02
ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

Είς Παρισίους συνεστήθη διεθνής επιτροπή διά 
τήν φιλολογικήν καί καλλιτεχνικήν διαφήμιση· διά 
τοΰ κινηματογράφου. *Ή  επιτροπή αύτη διατελεϊ 
υπό τήν προεδρείαν τής κ. Βακαρέσκο, πληρεξου
σίου τής Ρουμανίας είς τήν Κ.Τ.Ε. Όλοι δέ οί έν 
Παρισίοις πρεσβευταί τών ξένων Δυνάμεων εΐνε 
μέλη αυτής.

Ή έν λόγφ επιτροπή συνελθοΰσα άπεφάσισε νά 
ίδρυση βραβεΐον έξ 150000 φράγκων διά τό καλλί
τεροι· κινηματογραφικόν σενάριον,—άκοΰτε κ. Νιρ
βάνα ;—τό όπ ΐον θά γραφή έντός τοΰ 1930. Πρός 
έπιτυχίαν τοΰ σκοποΰ τούτου ή έπιτροπή έθέσπισεν 
ότι κάθε συμμετέχον Κράτος δέον νά διορίση Ελλα- 
νόδι ον "Επιτροπήν, ήτις έξετάζουσα τά επιβαλλό
μενα είς αυτήν εθνικά σενάρια θά διαβίβαση τά 
τρία καλλίτερα έξ αυτών μέχρι τής 30ής Οκτω
βρίου 1930 εις τήν έν Παρισίοις κεντρικήν επιτρο
πήν, ήτις καί θά έκλέξη τό βραβευθησόμενον.

"ΤΗ ΦΩΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ,,

Ή τελευταία ταινία τοΰ Σαρλώ «Φώτα της πό- 
λεως» έπερατώθη. Ό μουσικός συγχρονισμός της 
θά διαρκέση περί τάς 6 εβδομάδας. Η πρεμιέρα 
τής ταινίας υπολογίζεται δτι θά γίνη έν Νέα 'Υόρ- 
κη κατά τάς άρχάς Σεπτεμβρίου.

0 ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΑΑΕΑΦΗΣ ΤΟΥ κ. Α0ΡΕΝΣ
ΠΑΡΙΣΙΟΕ—Τό παρελθόν Σάββατον έτελέ- 

σθησαν μεγαλοπρεπώς οί γάμοι τής άδελφής τοΰ κ. 
Laurence, διευθυντοΰ τοΰ Ευρωπαϊκού τμήματος 
τή; Μέτρο-Γκόλντουϊν-Μάγερ μετά τοΰ κ. Αρθού
ρου Giebelbaum, έπίσης διευθυντοΰ της αυτής ε
ταιρίας διά τήν Γεριιανίαν, Σκανδιναυΐαν καί Πο
λωνίαν.
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Η ΕΦΕΤΕΙΝΗ
ΕΝΤΟΠΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Τό φορολογικόν εύεργέτημα, τοΰ οποίου θά απο
λαύουν τοϋ λοιπού αί εντόπιοι ταινίαι, ένφ έξ άλ
λου ό μέγας άριθμός τών διαθεσίμων εφέτος κινη
ματογράφων, πού θά σ<όση τούς κατασζευαστά; των 
άπό τήν έκμετάλλευσιν τών ενοικιαστών ιών δύο αί 
θουσών μέ τάς παραλόγως υπέρογκους απαιτήσεις 
των, τάς οποίας θέλοντες καί μή ύφίσταντο, ελλεί
ψει άλλων κατά τόν παρελθόντα χειμώνα, δέν μπο
ρούσαν παρά νά ενθαρρύνουν τούς παραγωγούς μας 
ταινιών, οί όποιοι καί εξαγγέλλουν ήδη θαύματα.

'Η πρόσφατος δμως πικρά πείρα τοΰ παρελθόν
τος μάς κατέστησε—φεΰ—πολύ δύσπιστούς ως προς 
τήν ποιότητα καί τήν έν γένει αξίαν τών πραγματο- 
ποιηθησομένωΐ' εφέτος ταινιών. Δι' δ καί άποφεύ- 
γομεν νά έκφράσωμεν οίανδήποτε πρόβλεψιν, άρ- 
ζούμενοι εις τό νά άναφέρωμεν τί γίνεται άπό με 
ρικούς παλαιούς παραγωγούς καί άπό μερικούς νέω- 
τέρους, δεδομένου δτι ό άριθμός τών κατασκευαστών 
μας ταινιών, ως ήτο επόμενον άλλως τε, ηύξήθη, α
διάφορου- αν αύτό έγινε διά τό καλόν ή διά τό κα
κόν τής έβδομης τέχνης, πράγμα περί τοΰ οποίου 
θά άπ ιφανθή τό μέλλον.

Μετά τήν μετρίαν εκείνην κινημ. πραγματοποίη- 
σιν, πού μάς έχάρισεν ή Θεσσαλονίκη, ιδού δτι καί 
μία άλλη επαρχία θά μάς προσφέρη εφέτος ένα 
φίλμ.

Ή εντόπιος κινηματογραφική βιομηχανία έπε- 
κράτησεν ήδη ή τείνει ωρισμένως είς τό νιί επικρά
τηση άνά τό Πανελλήνιον. Πραγματοποιηταί τής 
ταινίας αυτής εΐνε οί έκ Πατρών άδελφοί Διρμίζη, 
έκ τών οποίων ό εις άνέλαβε τήν σ ηνοθεσίαν, ό δέ 
άλλος τήν κινηματογράφησι»·. Ό τελευταίος μάλι 
στα, εύρίσκετο κατά τήν λήξασαν εβδομάδα είς τάς 
Αθήνας διά νά εμφάνιση τά 250 πρώτα μέτρα τού 

φίλμ των, πού φέρει τόν τίτλον «Κάϊν καί ’Άβελ», 
καί τού οποίου πρωταγωνιστής εΐνε ό κ. Κίμων 
Σπαθόπουλος, μιμητής τού Τσάπλιν.

Επίσης ό κ. Δημ. Τσακίρης, καλλιτεχνικός διευ
θυντής τής «’Ολύμπια φίλμ», έπανελθι'ον έκ Βερο
λίνου προτίθεται νά «γυρίση» ένα ποιμενικόν εί- 
δύλλιον, πιθανότατα τόν «Άγαπητικό τής Βοσζο- 
ποΰλας« ή τήν «Γκόλφω» τ ού Περεσιάδη. Δέν θ’ 
άρχίση δμως προ τής άφίξεως τοΰ Γερμανού όπε 
ρατέρ κ. Χάνς Κόρτνερ, ό όποιος αναμένεται έκ Βε
ρολίνου, έντός τοΰ προιτου δεκαπενθημέρου τοΰ Αύ
γουστου.

Σημειωτέου δτι ίδρύθη καί μία νέα φίρμα είς 
τάς ’Αθήνας ύπό τόν τίτλον «’Άστρο-Φίλμ», ή ο
ποία δέν θά περιορισθή είς τήν παραγωγήν, άλλά 
καί είς τήν έκμετάλλευσιν ξένιον ταινιών προς τήν 
ιδίαν αύτής παραγωγήν.

Τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τής « Αστρο-Φίλμ»

άυέλαβευ ό νεαρός σεναριογράφος κ. Αάσκος, δστις 
καί ήρχισε τήν διασκευήν τοΰ πασίγνωστου είδυλ- 
γίου τοΰ Αόγγου ‘Δάφνης καί Χλόη», τό όποιον 
καί θά «γυρισθή» έξ ολοκλήρου είς τήν πατρίδα 
τής «Σαπφοΰς», δπου εκτυλίσσεται ή ύπόθεσίς του.

Πρωταγωνισταί δέν έξελέγησαν άκόμη, εΐνε δ
μως πιθανότατου νά εκλεγούν κατόπιν διαγωνισμού 
προκηρυχθησομένου άπό τήν ‘’Άστρο Φίλμ» προ; 
τόν σκοπόν τής έξευρέσεως τών καταλληλοτέρων διά 
τήν διερμήνευσιν τών τύπων πού χρειάζεται ή πραγ
ματοποίησή αύτή.

Επίσης ό κ. Αοΰμος, διευθυντής τής «'Ελλάς 
Φίλμ» έχει ύπό σκέψιν τήν πραγματοποίησιν δύο 
ταινιών κατά τήν προσεχή περίοδον. Δέν άπεκρυ- 
στάλλωσεν δμως άκ ίμη κανένα σχέδιον.

Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τήν «Παλλάς Φίλμ» 
δηλαδή, μέ τήν ούτω μετονομασθεΐσαν «Νεΐλο- 
Φίλμ», ή οποία θά μάς παρουσίαση έπίσης μίαν 
ταινίαν κατά τήν προσεχή περίοδον, ίσως δέ καί 
περισσοτέρας.
S Ας περιμείνωμε λοιπόν νά ίδοΰμε τί θά μάς 
δώσουν οί παραγωγοί μας έξ όσων τόσον ενθουσιω
δών μάς υπόσχονται. Εΐνε τό φρονιμιότερον εφόσον 
δέν διατρέχομεν τόν κίνδυνον νιί διαψευσθώμεν άπό 
αυτούς, πράγμα πού θά ύπήρχεν ή θλιβερά πιθα- 
νότης νά πάθωμεν, εάν έδεικνυόιιεθα πολύ αισιόδο
ξοι, όπως καί κατι'ί τό παρελθόν.

ΙΡΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εβαομας

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Μιράντα (Πειραιά). Εις τόν Πειραιά πωλείται ό 

Κιν. Άστήρ άλλά ίσως μόνον εις τό Πρακτορεϊον έναντι 
τοϋ στάθμου Σ.Α.Π. "Εχομεν τήν γνιόμην δτι μάλλον θά 
ευχαριστηθώ ή Μπίλλυ Ντόβ γιά τά ελληνικά τοπεϊα καί 
μάλιστα άν πιστεύσωμεν τήν φήμην δτι έχει καί "Ελλη
νας συγγενείς, θά τήν εύχαριστήσι) φανταζόμεθα ιδιαιτέ
ρως. Τρίμηνοι συνδρομαί δυστυχώς δέν γίνονται δεκταί 
μόνον έςάμηνοι. Ή διεύθυνσις τής Lilian harvey εΐνε. 
Berlin, Wilmersdorf, Dusseldorferslr Ή. Τοΰ δέ Willy 
Fritsch, Berlin—Chari, Kaiserdamm 95.

Σχανδάμην (Ένταΰ&α). Φωτογραφίαι τής Γκάρμπο 
στό μέγεθος πού θέλετε, υπάρχουν καί πωλοΰνται πρός 
δέκα δραχμάς έκάστη, εις τά γραφεία μας.

Μπιξέλην (Κέρκυραν). Τίποτε δέν αληθεύει άπ’ δσα 
διαβάσατε περί Μπίλλυ Ντόβ. Τοιούτου είδους μυθεύματα 
μόνον ή καθημερινές έφημερίδες αναγράφουν διά κύκλο- 
φοριακούς λόγους. Γραφεϊον Ήστερν υπάρχει καί ήμπο- 
ρεϊτε νά γράψετε. Περί τών αργών κινήσεων πού μάς 
γράφετε, οφείλονται είς τό ταχύτατου γύρισμα τής μηχα
νής κατά τήν λήψιν.

Πετσούλην (Ένταν&α). Αί διευθύνσεις τή, Billy 
Dove καί τοΰ Charles Chaplin εΐνε; c]o The Standard 
Casting D’rectory Inc., fil'i left Building. Hollywood 
Boni, Hollywood. Cal. U.S.A. Τό γραφεϊον αυτό θά δια- 
βιβάση τάς έπιστολάς σας είς τούς καλλιτέχνας.

Τριαντάφυλλον (Σπάρτην). Παρακαλοΰμεν ν’ αρχί
σετε αποστολήν ανταποκρίσεων σύμφωνα μέ τόν δημοσιευ- 
όμενον τύπον επαρχιακής κινήσεως. Περί σχολής δέν γνω- 
ρίζομεν τίποτε. Πάντως συνιστώμεν νά μή δίδετε πίστιν.

— Κωνσταντάν ("Εδεσσα). Εξακολουθήσατε αποστολήν 
ανταποκρίσεων τακτικά κατά δεκαπενθήμερον.Θά σάς γρά- 
ψωμεν ιδιαιτέρως προσεχώς.

'Η θερινή κινηματογραφική περίο
δος εύρίσκεται ήδη εις τό φόρτε τη:.' 
Όλαι αί συνοικίαι καί συνοικισμοί 
τών 'Αθηνών έχουν καί τόν κίνημα ! 
τογράφον τους όμιλούντα η βαίβόν | 
καί κάνουν όλοι σχεδόν χρυσές δου- ■ 
λείες, c Υπάρχουν έν τούτοις καίμε-', 
ρικοί θ', οποίοι δέν κατορθώνουν ν’| 
άνταποκριθούν ούτε εις τά έξοδά !

Τούτο δέ οφείλεται, είς τό ότι έπε- 
κράτηνεν ανέκαθεν ή ιδέα, ότι ό κι- ’ 
νηματογράφος είναι η ευκολότερα έ- 
πιχείρησις ή όποια δέν έχει ανάγκην , 
ιδιαιτέρα) · γνώσεων καί συν τοΐς άλ- 
λοις ή έπιχείρηστς ή όποια κερδίζει 
τά Χ6ήρ-ατα τσουβάλι.

Τοιουτοτρόπως παρουσιάζονται έ- 
κάστην περίοδον διάφοροι τραπεζΐ- 
ται. έμποροι βδελών. τουβλοποιοί, 
νεωκόροι. αξιωματικοί. άρβνλοποιοί 
κ. ά. οί όποιοι, μεταβάλλονται είς 
επιχειρηματίας κινηματογράφων χω
ρίς νά γνωρίζουν καν. τί πράγμα 
είναι ή κινηματογραφική ταινία. Τό 
συμπέρασμα είναι τόσον ευνόητον. 
(άστε περιττεύει ν’ αναγραφή.

' Η προσεχής χειμερινή περίοδος 
μάς επιφυλάσσει ασφαλώς, μεγάλας 
εκπλήξεις. Πληθώραν κινηματοθεά
τρων καί ύπερπληθώραν ταινιών.

πρός τό δεύτερον όμως χρειάζε
ται νά ήμεθα καί ολίγον επιφυλα
κτικοί. καθ' όσον έπί τόσα έτη μάς 
έσυνή θισαν ν' άκούωμεν οτι τό Α. 
γραφεϊον θά φέρη 50 ταινίας καί 
πραγματικώς δέν φέρνει πλέον τής 
μιάς δωδεκάδος. Άλλ' έάν κανείς 
δέν πιστεύση τά όσα διαδίδονται. 
πρέπει νά ύπολογίσωμεν τόν αριθμόν 
τών είσιχθησομένων ταινιών τουλά
χιστον είς 250.

Διότι, πλήν τών γνωστών γραφείων 
περί τών οποίων, είς ποοηγούμενον 
τεύχος έγράφαμεν πόσα φίλμ θά 
φέρη έκαστον. προστίθενται ήδη καί 
δύο παραγωγαί τής ΤΙαραμάουντ» 
τή; οποίας πλέον τών 50 φίλμ ήγό- 
ρασεν ή 3η ό κ. I. Μαργουλής.

Τήν πληροφορίαν ότι ό κ. Μαρ
γιόλης αναλαμβάνει τήν ΤΙαραμά
ουντ πρώτο) ημείς άνεγράφαμεν 
προ τρίμηνου ήδη δέ τό γεγονός έρ
χεται νά πιστοποίηση τήν ακρίβειαν 
τών πληροφοριών μας.

'Εν τώ μεταξύ ετοιμάζεται διά τήν 
προσεγή χειμερινήν περίοδον πλήθο" 
κεντρικών αιθουσών συγκεκριμμένα>ς 
δέ α·, έξης :

Φυφχ Πάλας: Τό έπί τής πλα
τείας Συντάγματος κομφόν κινημα- 
τοθέατρον τής εταιρίας Συμβατική

εις το όποιον προβάλλονται ταινίαι 
άποκλειστικώς παραγωγής U.F.A. μέ ; 
έγκαταστάσεις όμιλούντο, συστήματος 
Ούέστερν Έλέκτρικ.

Σάλον Ίντεάλ: 'Επί τής λεωφό- ' 
ρου ΤΙανεπιστημίου τού όπ που τήν 
έπιχείρησιν άνέλαβεν ό κ. Ν. ΙΙα- 
πακώστας έκ Πειραιώς μέ διευθυν- ■ 
τήν τόν κ Ε. Κραίμερ. ό όποιος εν ' 
ρίσκεται ήδη έν Ευρώπη διά τήν ■ 
έκλογήν ταινιών. Τό Σάλον 'Ιντεάλ 
έχει έγκαταστάσεις όμιλούντος συστή I 
ματο; H.C.A.

χπλέντίτ: Τό ώραιότερον κινημα- 
τοθέατρ >ν τής πρωτευούσης ύπό τήν 
διεύθυνσιν τής Σινέ Όριάν. είς τό 
οποίον έγκαθίστανται ήδη μηχανή
ματα όμιλούντος συστήματος Ούέ
στερν 'Ελέκτρικ. Καλλωπίζεται καί 
διαρρυθμίζεται ούτως ώστε νά περι- 
λαμβάνη πλέον τών 1600 θέσεων.

Πάνθεον: Τό έπί τής λεωφόρον 
Πανεπιστημίου κινηματοθέατρον υπό 
τήν διεύθυνσιν τού κ. Τριανταφύλ- 
λου τό όποιον διαρρυθμίζεται έπί
σης διά νά λειτουργήση ώ. όμιλών 
κινηματογράφος μέ μηχανικός έγκα- 
ταστάσεις. κατά 90 ο)ο. συστήματος 
Ούέστερν Έλέκτρικ.

Τρίανόν: Τό έπί τής οδού 'Ιππο- 
κράτους καί Πανεπιστημίου γνωστόν 
μέχρι τούδε θέατρον μεταβάλλεται 
καί τούτο είς όμιλοϋντα κινηματο
γράφον. ένοικιασθέν ύπό τού κ. 
Κ. Φραγκέτη καί είς τό όποιον θά 
έγκατασταθούν μηχανήματα συστή
ματος Parent, κατά πάσαν πιθανό
τητα.

’Απόλλων: Έπί τής όδού Πανε
πιστημίου καί παραπλεύρους τού κι
νηματογράφου Σπλέντιτ , ύπό τήν 
διεύθυνσιν τού κ. I. Κουρουνιώτη 
εις τό όποιον έγκατεστάθησαν γερ
μανικά μηχανήματα συστήματος 
Κλάγκ-Φίλμ.

Κοτοπούλη: Τό γνωστόν θέατρον 
τής πλατείας ‘Ομονοίας ένοικιασθέν 
ύπό τού τού κ. Κυσμίδη θά λειτουρ- 
γήση ώς όμιλών μέ έγκαταστάσεις. 
κατά πάσαν πιθανότητα, συστήματος 
Ούέστερν ή Κλάγκ.

' Αττικόν. Περί τού μεγαλειτέρου 
κινηματοθεάτρου τής πρωτευούσης. 
πολλά καί διάφορα λέγονται. Τό βε- 
βαιότερον ομω: έξ αυτών εΐνε. οτι ή 
Σι νέ Όριάν δέν έχει κανένα σκοπόν 
νά ανανέωση τά ένοικιαστήρια συμ
βόλαια ύπό τού: όρον; πού προβάλ
λουν οί ίδιοκτήται, προτιμώσα νά 
τό έγκαταλείφη καί νά περιορισθή 
μόνον εί; τό Σπλέντιτ* . Εννοείται 
οτι ύπάρχουν ήδη πλεΐστοι μνηστή
ρες, άλλά ποιος θά εΐνε Ικανός νά 
διευθύνη μίαν τοιαύτην έπιχείρησιν

ύπό συνθήκας δυσμενείς όπως αι 
προβλεπόμεναι κατά τόν προσεχή 
χειμώνα ; 'Η Σινέ Όριάν·' η ο- 
ποια τό εχει είς χεΐρας της επί δώ
δεκα ετη διά νά μή δεχ&ή τήν άνα- 
νέωσιν τής ένοικιάσεως. κάτι περισ
σότερα γνωρίζει όλων έκεινων που 
βλέπουν τά πράγματα άφ' ύφηλού.

"Όπως δήποτε τό ζήτημα θά διευ- 
κρινιησθή έντός "ίτό πολύ δέκα ημε
ρών καί θά έμφανίσθή πλησιστιος ο 
νέο; ένοικιαστήί είς τόν όποιον ό 
Έινημ. ' / στήρ*  εύχεται χρυσές δου

λειές.
Κεντρικόν. Καί τό έπί τής πλα

τείας Κολοκοτρ όνη γνωστόν θέατρον 
έπισκευάζεται διά νά χρησιμοποιηθή. 
ώς διαδίδεται, διά κινηματογράφον 
ύπό τήν διεύθυνσιν τών κ. κ. Άνα- 
στασιάδη καί Φή^ρστ μέ συνεργασίαν 
τού κ. Σκενδερίδη καί είς το οποίον, 
ώς λέγεται,θά προβληθούν ταινίαι ώς 
έπί τό πλεΐστjv Μετοό Γκόλντουϊν 
καί τού γραφείου τού κ. Μαργουλή.

Είς τ'άνωτέρο) δέον νά προστεθούν 
καί 4—5 συνοικιακά μέ έγκαταστά- 
σεις όμιλούντος.συστημάτων Σουπερ- 
φόν καί Κλάγκ.

+ *-¥·

Περί τής αξίας τών διαφόρων νέων 
έργων πού θά προβληθου κατα την 
προσεχή περίοδον,θά μάςέπιτρέ^μονν 
οί άταγνώσται μας, νά μή έκφέρωμεν 
καμμίανγνώμην.δεδομένουότι μαςεΐνε 
καάάπολύτως άδύνατοννά μεταβληθώ- 
μεν είς μάντεις. . Έπί τού παρόντος 
άς άφήσωμεν τούς έμπορους νά δια- 
λαλούν τό έμπόρευμά των καί νά τό 
έκθιάζουν. “Οταν έλθη ό καιρός, θά 
όμιλήσωμεν καί ημείς, πρέπει δέ, ώς 
πάντοτε, οί άναγνώσται μας νά έχουν 
πζποίθησ-,ν ε'ς τάς κρίσεις μας.

1 Ό είς Λονδίνον μεταβάς διά τό βι- 
, ζιονάρισμα τών ταινιών τής Μπρίτι; 

"'ντερνάσιοναλ αντιπρόσωπος αύτής 
έν Έλλάδι κ Παπαστόφας. έκ τών 
διευθυντών τής εταιρίας ' Χάί-Φίλμ ,

1 άνεχώρησεν έκείθεν διά Γερμανίαν 
! μέ τάς καλλιτέρας έντυπώσεις. Έκ 

Γερμανίας θά μεταβή είς Μιλά- 
νον πρός παρακολούθησιν τών 
όμιλούντων μηχανημάτων Βιζιοφών» 
παραγωγής Τσινεμεκάνικα» (σύστη
μα Μούβιτον καί Βίταφον) καί τήν 
εισαγωγήν αυτών έν c Ελλαδι υπο 
όρους συμφέρ )ντας είς κάθε βαλάν- 
τιον. Ό κ. Παπαστόφας θά έπιστρέ- 
■ψη περί τάς άρχάς τού προσεχούς 
μηνάς.

*
| Τήν παρί Τετάρτην είς τόν Κινη
ματογράφον ^Απόλλων». τερματι- 

1 σθεισών τών έργασιών έγκαταστα-
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σεων μηχανημάτων όμιλούντος κινη- ί 
ματογράφου συστήματος ~ ΚλάγκΦίλμ । 
έγένοντο δοκιμαί παρουσία ειδικών 
και δημοσιογράφων, αί όποϊαι έστέ- 
φ&ησαν ύπό πλήρους επιτυχίας. 'Η 
άπόδοσις τών ήχων καί ομιλιών ύ
πήρξεν φυσικωτάτη, δύναται δε άπό
τούδε νά λεχ&ή ότι τά γερμανικά μη
χανήματα «Κλάγκ- &ά καταλάβουν 
έξέχουσαν Ό'έσιν είς τήν ελληνικήν 
άγοράν.

Τό εκτελεστικόν Διάταγμα, τό &έ- 
τον είς εφαρμογήν τόν νέον Νόμον 
περί Κινηματογράφων ύπεγράφη τήν 
17ην τρέχ. ύπό τού κ. Προέδρου τή- 
Δημοκρατίας καί έσιάλη αμέσως πρός 
δημοσίευσιν είς τήν εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως. ‘Η δημοσίευσις τού , 
άνωτέρω διατάγματος—εϊνε πλέον (
ζήτημα 2—3 ημερών —&ά Ό'έση άμε- ' 
σως έν ισχύει ολόκληρον τόν Νόμον ( 
4767, πλήν τού 18ου άρ&ρου. τό : 
άπαγορεύον τήν είσοδον τών άνηλί- 
κων μέχρι τού 9ου έτους τής ήλι- * 
κίας των. τό όποιον Ό'ά τε&ή έν । 
ισχύει άπό τού προσεχούς ’Απριλίου , 
οπότε λήγουν αί κα&’ δλον τό Κρά· 1 
τος ένοικιάσείς τού φόρου τών Δημ, 
Θεαμάτων πρός ίδιώτας. ΐνα μή οϋ- 
τοι. έπωφελούμενοι τής έφαρμογής 
τού άρ&ρου αυτού, ζητήσουν μείωσιν ' 
τού φόρου. 'Ο ’Άργος

«*Η  γυναίκα τής χθές καί τής αύριον , 
< Δόν Ζουάν» καί «Ή ωραιότερες γαμ- 
πίτσες του Βερολίνου».

Χαριλάου. Προεβλήθησαν «Τά τρία 
ωρολόγια», «Ντάγκφιν», 'Ο θαλασσο
κράτορα. «*Ο  βαρκάρης τοΰ Βόλγα 
καί «Βαλέντσια».

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕ*  (Αθηνών)

Κρυστάλ. Μέ καλήν έπιτυχίαν προε
βλήθησαν τά έργα «Κρυφή αγάπη», 
«Τελευταίος μορφασμός», «Μοιραία 
αγάπη» «Νύχτες καταιγίδος καί «Οί 
άπάχηδες τών ’Αθηνών μέ έπιτυχίαν.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πατέ (Παλ. Φάληρον). Προεβλήθη

σαν τά έργα «Βόλγα-Βόλγα»« ιοΰ-Σοϋ 
«"Ερως καί σπόρ», «'Όταν ή σάρξ υπο
κύπτει» «Μανέζ», καί «Τό τέλος τοΰ 
Μόντε Κάρλο».

Κϊγκ Ζώρζ. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Τό γκαρσόν τοΰ Παλλάς Ότέλ», «Κο
ρίτσια προφυλαχθήτε , »Κίτρινοι Πει- 
ραταί», «Κτηνώδη πάθη» καί Ό ά- 
ρουραΐος».

Σαλαμίς. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Σάρξ καί διάβολος , «Μοργκάν ή σει- 
ρήν» «Ουγγρική ραψωδία , Ερωτικά 
γυμνάσια», «Ζήτω ό έρως» καί Οί ά
πάχηδες τοΰ ’Αμβούργου .

Καστέλλα. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τάμεσβαρ , «Στά δίκτυα τής δακτυ- 
λογράφου», «Γυναίκα ά λά γκαρσόν», 
«Μπαμπάς μέ τό στανιό» καί Κακο
μοίρες γυναίκες».Είσοδος γενική δραχ- 
μαί δύο (άρ. 2).

Λευκός Πύργος. Προεβλήθησαν τά
έργα «Αντίο νεότης . Ποΰ καταντά 
τό στέμμα», «Στή φωτιά τοΰ μετώπου»,

Ζάππειον. Προεβλήθησαν «Οί άπά- | 
χηδες τών Παρισίων», «Αίνιγμα μιάς 
νυκτός», Μπέν Άλή , «Τραίνο στις I 
φλόγες , «Θησαυροί τοΰ Σαρλώ» καί 
«Δρόμοι Σαγγάη;». Είσοδος δραχμαί 
δύο (άρ. 2).

Καραβάν Σεράϊ. Προεβλήθησαν τά 
ερωτικά γυμνάσια», «Ό φοιτητής τής 
Πράγας», «Σαχραζάτ», «Ό έρως τής 
’Ιωάννας Νέϋ», «Σάρξ καί διάβολος» 
καί Τό ίπποδρόμιον» μέ τόν Σαρλώ.

Α’ττικόν. Προεβλήθησαν «Ό έκδι-| 
κητή; «Μπαλαόο , «Ή ναυμαχία τής , 
Έλιγολάνδης καί επεισοδιακά.

Τσιμισκή. Προεβλήθησαν τά έργα 
Κομφετί», Τό φρέαρ τοΰ ’Ιακώβ», 
Τά επτά κορίτσια τήε κ. Γιούρκοβιτς», 

•Γαμήλιος πέπλος» καί «Μπαμπάς μέ 
τό στανιό».

Παραλίας. Κίντ ό μορτάκος», «Κα
τάσκοπος τής ’Οδησσού» καί Περιπέ- 
τειαι τοΰ Σαρλώ».

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Κόλασις τοΰ έρωτος» καί ’Αόρατος 
άκτίς». Κατά τήν προβολήν τής ται
νίας «Κόλασις», ή έβδομη πράξις έκάη 

. έξαφνα ολόκληρη. Ευτυχώς διά τό κοι
νόν τό ευρισκόμενον έν τή αιθούση, ό 
μηχανικός συνέλαβε τήν ιδέαν νά τρα- | 
βήξη τήν καιομένην ταινίαν έκ τής μη
χανής καί νά τήν ρίψη άπό τό παρά- 
θυρον είς τόν κήπον τής γειτονικής 
οικίας.

Μοντέρν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Οί πειραταί τοΰ Παναμά» καί «Ναύ
της ιιέ τό στανειό».

Σπλέντιτ». Προεβλήθησαν «Μορ
γκάν ή σειρήν- καί διάφορα έπεισοδια- 
κά. Προσεχώς έγκ.ατάστασις ήχητικοΰ 
κινηματογράφου συστήματος «Σου- 
περφόν».

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν Τό τέλος 
τοΰ Μόντε Κάρλο». «Τά χρονικά τών 
Γκρήσχουζ» καί «Ίπποδρόμιον Βόλ- 
φσον».

’Εθνικόν. Προεβλήθη τό έργον«Μαν- 
δραγόρας» καί έκλεισε λόγω τοΰ θέ
ρους.

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Θανατική άκτίς , «Δόν Κάρολος» καί 
«Ροζίτα» μέ τραγοΰδυ

"Αλσος. Προεβλήθησαν τά φίλμ«Στή 
φωτιά τοΰ μετώπου», «Μποέμ μέ τήν 
Ζακομπίνι καί «Ή κυρία μέ τήν έρ- 
μίνα».

Μοσκώφ. Κατά πάσαν πιθανότητα έ- 
ναρξις λίαν προσεχώς όμιλοΰντος κι
νηματογράφου.

Πανόραμα. Προεβλήθη τό έργον «Οί 
έχθροί τών γυναικών».

Φοϊνιξ (Τούμπας). Προεβλήθησαν 
«Ή νεανική μέθη καί έπεισοδιακά.

’Αλχακάν

ΑΜΦΙΣΣΑ

Κεντρικόν. Προεβλήθη Τό ερωτευ
μένο θαλασσοπουλι . Λόγω τής ένσκη- 
ψάσης άφορήτου ζέστης και λόγο) τής 
άτταγορευσεως τής λειτουργίας κινημα
τογράφου είς ανοικτόν χώρον, μ ή ύ- 
πάρχοντος δέ καταλλήλου τοιούτου, ό 
μοναδικός μας κινηματογράφος ήναγ- 
κάσθη νά διακόφη κατά τό θέρος τάς 

! προβολάς του. Γιαλέσσας
ί ΑΙΓΙΟΝ

Παρθενιάν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τά γαλάζια κεριά», «Ό κατακτητής 
τοΰ αΐθ ρος», «Ό έπικηρυγμένος», ΊΙ 
γροθιά τής τιμής» καί Ή έξομολόγη- 
σις» μέ τήν Νέγκρι. Μπιρμπίλης
ΧΙΟΣ

Λούξ. Προεβλήθησαν τά έργα Ρίφ 
καί Ράφ άεροπόροι», διάφορα επίκαι
ρα Μετρό, «Μοιραία αγάπη», «Λύκοι 
άέρος», Νύχτες πριγκήπων», «Ή γυ
ναίκα μέ τό κοράκι», «Γαμπρός άπό 
πείσμα» καί«Ούγγρική Τραγωδία .Προ
σεχώς «Αί πτέρυγες».

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Πρώτη άγάπη», Σουνίτα», Ζωντο
χήρα , «Τό Ίπποδρόμιον Βόλφσον», 
Γιοσιβάρα , Γιά τό χατήρι τής Σάν- 

τι καί διάφορα ζουρνάλ. Προσεχώς 
«Τό μελανόν της σημεϊον» καί «Ουγ
γρική Ραψωδία . Βουδούρης
ΠΡΕΒΕΖΑ

Πάνθεον. Μέ έπιτυχίαν προεβλήθη" 
| σαν τά έργα «“Ορνεα θαλασσών , «Τυ*  
χερός νέος«, «Τό Παρίσι τήν νύχτα», 
-Φάουστ», Ή φωνή τής συνειδήσεως», 
Τέσσαρες διάβολοι», «Νεανική τρέλ- 

λα» καί «Χείμαρρος νεότητος».
Σμπόνιας

ΕΔΕΣΣΑ
Μέγας ’Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν 

τά έργα Ή γάτα καί τό καναρίνι» μέ 
άποτυχίαν καί «Βαρβάρα ή κόρη τής 
έρήμου» έπιτυχώς.

Βέρμιον. ’Αργεί λόγω βλάβης τής 
μηχανής του. "Ηδη δίδει παραστάσεις 
ό θίασος Θωμοπούλου-Τριανταφύλλου.

Κωσταντας
ΧΑΛΚΙΣ

Λονξ (πλατεία Μπούφαλο). ΙΙροε- 
βλήθησαν τά έργα «Ραψωδία έρωτος» 
καί Καπετάν Ρασκάς» μέ έξαιρετικήν 
έπιτυχίαν, «Μάσκες σατανά», «Δίψα 
χρυσού», Μοιραία άγάπη» καί «Τσά- 

| ρεβιτς» έπιτυχώς καί μέ μετρίαν έπιτυ
χίαν «Σχολή σειρήνων», «Τιμή ναύτη», 
«Γαμήλιον έμβατήριον», «Βέρα Μιρ- 
τσέβα» καί «’Αδελφοί Σέλεμπεργκ». 
Προσεχώς Μυστικός ταχυδρόμος» 
«Νέοι “Ικαροι», Περιπλανώμενος ’Ιου
δαίος» κλπ.

Πάνθεον (γήπεδον Μαλλιού). Προ
εβλήθησαν έπιτυχώς τά έργα «Λευκός 
διάβολος , «Τό ξύπνημα» «Ό άγγελος 
τοΰ σκότους», «Τά γαλάζια κεριά» Ό 
πύργος τοΰ μαρτυρίου» Λευκός γάμος»

'Η ώραία εξόριστος· Ό δίγαμοτ» J δοξία» κατά τήν προβολήν τής όποιας, 
Ό δικτάτωρ» καί «Λουλοΰ». Προσε- ένεκα άσθενείας τοΰ κ. Μπίτα, τήν 

χώς Κόμης Μοντεχρήστος», Νύχτες προβολήν διηύθυνε ό μηχανικός Μπά- 
καταιγίδος , Ταξεΐδι στή σελήνη» κλπ. ' κατσης. Κατά τήν διάρκειαν τής προ- 

‘Ακροθαλασσίτης ί βολής έπήλθε άνάφλεξις τής ταινίας 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙοΝ μεταδοθεϊσα είς τήν καμπίναν έξ ής

άπετεφρώθη ολόκληρον τό ε:ργον καί 
■ «Ό Ζιγκωτό στό μέτωπον» ώς καί δ- 
■ λόκληρος ή έγκατάστασις μετά τής 
ί κινημ. μηχανής. Τό «Πάνθεον» δέν θά 
■ διακόψη τάς προβολάς, διότι αμέσως 

έσπευσεν ή διεύθυνσις καί έφερεν έξ 
’Αθηνών νέον μηχάνημα. I Γρ.
ΚΕΡΚΥΡΑ

Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Ή Μτόρα», «Ψεύτικος κόσμος , «Οί 
άλήται τής Βιέννης», «Άπηγορευμένη 
ευτυχία», «Ή ’Ανατολή», «"Θασις έρω- 
το, , «Ή σπηλιά τοΰ τρόμου», «Ή 
κουρτιζάνα τής Σεβίλλης», “Ορνεα 
θαλασσώτ»,«Τραγωδίανεότητος», «Τεν- 
τερλόϊν , «Ό τυφεκισμός τοΰ Τσάρου», 
«"Αγρυπνος φρουρός» καί «Ό άγγελος 
τοΰ δρόμου».

’Ακταϊον. Προεβλήθησαν «Αί πτέ
ρυγες», «Ή Βιέννη πού χορεύει», Ή 
πέτσινη μάσκα», Τό μαγεμμένο νησί», 

Ι«Οί πειραταί τών τραίνων», «Τά γαλά
ζια κεριά», «Πώς πλούτισε ό Γιάννης», 
«Ό λευκός σεΐχης», «Πρίγκηψ γονδο- 
λιέρος , <Ή άντεκδίκησις ένός Παρία», 
«Παρί γκερλς», «Πληγωμένη πεταλού
δα», «Ό γαιοκτήμων τού Τεξάς», Ό 
σωματοφύλαξ τής κυρίας». «Ιίαρίσι, 
Καμπούργκ, Κάίρον καί ή άγάπη >, «Ό 
λευκός διάβολος», «Ό δρόμος πρός τήν 
διαφθοράν» καί Ό υίός τού πειρατοΰ».

Κερκυραΐκόζ. Προεβλήθησαν Τό 
ερωτικόν σκάνδαλον», «Τό έξπρές τού 
μεσονυκτίου», Ό αιχμάλωτος τοΰ 
εμίρη», «Ζητούνται καβαλλιέροι»,«Ύπό 
τό πέλμα τοΰ τυράννου», "Ηρωες τής 
οθόνης», ΊΙ γή», «Ό παληάτσος τής 
ζωής», «Ό άπτόητος άεροπόρος», «Νύ
χτες ’Αριζόνας» καί «Πολωνική θύ
ελλα». Μπιξέλης
ΠΑΤΡΑΙ

’Απόλλαίν. Κατά τάς παρ. εβδομά
δας προεβλήθησαν τά έργα «Καρμελί- 
τα», «’Εναέριος άταγωγή», «Γίγαντες 
τοΰ α’ιθέρος» έπιτυχώς, «Μπαλαρίνα

Μωρά Παρθένος» μέ 
Κατά τήν προβολήν

τής Μόσχας- μέ μεγάλην έπιτυχίαν 
έπιτυχίαν καί «Μωρά Παρθένος» μέ 
κοσμοσυρροήν. Κατά τήν προβολήν 
τοΰ τελευταίου μεταξύ τών άλλων διε- 
κρίναμεν τόν Νομάρχην κ. Γεωργιάδην 
τάς δίδας Γαρμπή, Κρητικοΰ, Μακρή, 
Παναγάτου, τους κ. κ. Πετρόπουλον, 
Βαλλιάνον, Βλαχσύλην, Πετούσην. Μα- 
κρήν, Κρητικόν, Παυλάτον κλπ..

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Εύστρατιάδου. Προεβλήθησαν τά 
έργα Γαμήλιος Πέπλος καί «Ή Λου- 
ϊζιάνα» μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν, Ή 
εϋνοουμένη τοΰ Μαχαραγιά», «Τό στοι
χειό τοΰ πύργου» μέ ίκανοποιτικήν έ
πιτυχίαν καί ή έκλογί| τής μις Ευρώ
πης». Προσεχώς «Τά γαλάζια κεριά».

Πάνθεον (θερινός). Προεβλήθησαν 
τά φιλμ Ό προδότης» μέ τήν Λύα 
ντέ Πούττι μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν, 
Τό Παρίσι τήν νύχτα» μετρίως, «Ό 

έρως θριαμβεύει» «Νεανική μέθη» «Ή 
άγάπη ένός τζόκεΰ», «Μιά μοντέρνα 
οικογένεια», «Ή ώραία δακτυλογρά- 
φος», Ό κατάσκοπος», «Ό άπηγορευ- 
μένος καρπός» καί «Ή καπετάνισσα 
τοΰ διαβόλου» δλα μέ ικανοποιητικήν 
έπιτυχίαν. Προσεχώς «Μπέν Χούρ .

Στάμ. Παπ.
ΑΡΤΑ

Πάνθεον. Προεβλήθησαν αί ταινίαι 
«Τά μυστήρια τών Παρισίων», -Τά όρ
νεα τής θαλάσσης , «Φάουστ», Ό έ
ρως θριαμβεύει, Ό άπηγορευμένος 
καρπός», «Ό προδότης», «Μιά μον
τέρνα οικογένεια» καί «Ό αφηνιασμέ
νος ταύρος», άπαντα μέ έπιτυχίαν,άλλά 
μέ άφάνταστον τοιαύτην Ό προδό
της» καί «Ό άφηνιασμένος ταύρος».

Γ. Α. Ζορμ,.Ι.ς
ΝΕΜΕΑ

Κεντρικόν (διεύθυνσις I. Νάκη)’ 
"Εκαμε έναρξιν μέ τό έργον «Τζέν
τλεμαν Κάου-μπόύ» μέ μεγάλην έπι
τυχίαν. Ό φιλοπρόοδος διευθυντής του 
μας υπόσχεται λίαν προσεχώς τά εκλε
κτά έργα «Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα , 
«“Ερωτες Ρασποϋτιν», Τρωικός πόλε
μος» κ. ά. Αίμ. Ροζάν
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τό ζωντανόν πτώμα-, «Τό χρήμα», 
«Πόρι». «Ό Ζιγκωτό στό μέτωπον», | 
«Λέσχη τών μυστηρίων» καί «Ή φίλο- Μόσχας»,

Κατά τό λήξαν δεκαπενθήμερον προ- ί 
εβλήθησαν είς τούς κινηματογράφους 
τής πόλεώς μας τά εξής έργα :

’Αλάμπρα. -Ό Τσαρλατάνος», Τό 
άνθρώπινον ράκος», «Τό δράμα τοΰ ! 
Βιντεργκάρντεν , Πόκερ ντ’ ας», »Ή I 
χορεύτρια τών Θεών καί κωμωδίες. 
Έπίσης δίδονται νούμερα άκροβατικου 
θιάσου,γεμάτα έπιτυχίαν.

Ζενίθ. Φόβος πρό τοΰ έρωτος 
τήν Τζέννυ Γιοϋγκο, «Ζούγκλα», 
λυκόφως τοΰ κακοΰ», «Ή ζωή του 
άνήκει», «Ό Ζιγκωτό φασαρίας 
Τό τέλος μιάς ηθοποιού».

"Αλσος. «Αυτός πού δέχεται 
σματα-, Ί-ρ-’™
ήλ δέν έχει ψιλά». "1__ , ____
παραστάσεις καθ’ δσον ό διευθυντής 
του άνεχώρησεν είς ’Αθήνας διά τήν 
προμήθειαν ταινιών.

Ν. Φάληρον. «Ή μπαλαρίνα τής 
, «Ό θυελλώδης καβαλλάρης ,

1 «Στό χείλος τής αβύσσου» καί κωμω
δίες. ' Ανδριόπουλος
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Ό καρχαρίας», «Ό κατάσκοπος τοΰ 
Σεΐχη», «Κρίνος στό βόρβορο», <Ό 
άσσος τής διαφημίσεως» καί «Ό κα
ταρράκτης τοΰ θανάτου».Προσεχώς Ό 
Τιτανικός», «Καζανόβας», Ερωτικόν 
σκάνδαλον» κ.ά.

Κοσμικόν. Προεβλήθησαν «Ή Ξό- 
βεργα», «Μπελφεγκόρ καί διάφορες 
κφμωδίες. Πετρακάκης
ΒΟΛΟΣ

’Αξωραϊστικής. Κατά τό τελευταϊον 
δεκαπενθήμερον παρετηρήθη κάποια 
σχετική κίνησις λόγφ τοΰ καλού και
ρού καί τής προβολής έκλεκτών έργοιν. 
Προεβλήθησαν «Ή Γιολάντα», «Οί 
είλωτες», «Γλεντούν οί παντρεμμένοι», 
'Όταν οί άνδρες άγαπούν» καί ή τε

λευταία ταινία νής Ντάγκ Φίλμ «Οί ά
πάχηδες τών ’Αθηνών».

Κύματα. Προεβλήθησαν τά έπεισο- 
διακά «Ή χώρα τού μίσους», «Τά νύ
χια τ’ άετοΰ» καί «Τζάκ ό θρασύς κι*  
ό άπερίσκεπτος>.

Ν. ’Ιωνίας. Συνέχεια διαφόρων έ- 
εισοδιακών. Παπαβασιλείου
ΤΡΙΚΚ»ΛΑ

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ρόζ Μαρί», «Τρελλή Αόλα», «Ό δούξ 
τού Παπενχάϊμ» καί «Νέοι "Ικαροι».
ΧΑΝΙΑ

Δημ· Κήπου. Προεβλήθησαν τά έρ
γα «Κοκκινομαλούσα», «Ή μή έςμιεμ- 
μένη βασίλισσα», «Πρίγκηψ άτσίγγα- 
νος καί Δόκτωρ Σέφφερ».

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Ό εύθυμος χήρος», «Τό μυστικόν τής 
Ντελιά», «Οί τέσσαρες διάβολοι» καί 
Έλληνοβουλγαρικός πόλεμος».
Μπονάτου. Προεβλήθησαν «Οί τέσ

σαρες διάβολοι».
ΑιΤΩΛΙΚΟΝ

"Εδισσων. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Γιά τό παιδί της» μέ άποτυχίαν, Δόν 
Ζουάν», «Μονομαχία άεροπλάνων» καί 
«Τρωικός πόλεμος».

Γεοιργόπουλος 
ΜιΤΥΛΗΝΗ

μέ 
Τό 

μοΰ

- ή. ___ ραπι- ’
Ιερόν χρέος» καί «Ό Μιχα- j 

,' --. . "Ηδη διέκοψε τάς । ε ___ < 1

Πάνθεον. Κατά τό παρ. δεκαπενθή
μερον προεβλήθησαν τά έργα Τέσσα
ρες υιοί» ή όποια ήρεσε, Ερασιτέχνης 
τού έγκλήματος» μέ μετρίαν έπιτυχίαν 
«Κούκλες θεάτρου» μέ μετρίαν έπιτυ
χίαν καί «Τό ταξεΐδι τού θανάτου». 
Έπίσης δίδει παραστάσεις καί ό θία
σος Βεάκη, Γονίδη, Λούη. Α.Σ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κεντρικόν. Κατά τό παρελθόν δεκα
πενθήμερον προεβλήθη τό έργον «Ό 
Ναπολέων» καί διέκοψε τάς παραστά
σεις του λόγφ τοΰ θέρους.

Μπαρχαμούζας



Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ & I. ΑΡΤΕΜΗΣ
ΓΕΝΙΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΘΗΝΑΙ

Χαλκοκονδύλη 39α—Άριθ. τηλεφ. 67-24—Τηλεγρ. Διεύθυνσίς: «ΦΡΑΝΚΦΙΛΜ»

ΗΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΗ EH ΘΕΣΣΗΛΟΝΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ XOAEBA KAI MAPKATA
Βίκτωρος Ούγκώ 5—Τηλέφ. 13-12—Τηλεγρ. ΧΟΛΜΑΡΚ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

TIFFANY-COLUMBIA
American radio Hardware, Co 
Racon electric, Co Inc 
Superiron manufacturing Co Inc 
Neverbreek trunk c< mpany Inc 
Nathaniel Baldwin, Jr.c 
Aero products. Inc 
Adrola corporation 
Clarostat manufacturing Co Inc

Jensen radio menufectunrg Co 
YajJ'y manufacturing Co 
Trai-lrr msnuf ictu'ing Corp. 
Pausin eng'nerring Co 
Samsop electric company 
Allen hough menufac'u.irg Co 
Fideli'y radio corporation 
General industries ccmpany

Al ΩΡΑΙΩΤΕΡΑΙ ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΑΠΟΦΕΩΣ ΤΑΙΝΙΑΙ
ΤΗ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΗ ΗΜΕΡΙΚΗΝΙΚΗ MHXHNHMHTR ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΗΤΟΓΡΗΦΟΥ
Άναλαμβάνομεν ύπό πλήρη εύθύνην μας, ώς πρός τόν άπαράμιλλον συγχρονισμόν καί 

άπολύτως τελείαν άπόδοσιν τής φωνής, τήν έγκατάστασιν μηχανημάτων τύπου
SUPtRPHONE ύπό όρους άπολύτως συμφέροντος

Εϊμεθα πρόθυμοι νά δεχθώμεν κάθε συνδυασμόν τών κ κ. πελατών μα; πρός πλήρη έξυπηρέτησίν τ< 
ΜΗ ΠΗΡΗΣΥΡΕΣΘΕ ΗΠΟ ΤΗΣ ΔΙΗΔΟΣΕΙΣ

ή αλήθεια όμιλεϊ διά τών μεγάφωνων τών εξής ΟΚΤΩ κινηματογράφων οί όποιοι 
λειτουργούν ίζανοποιητικιότατα μέ τά μηχανήματα

SUPERPHONE
ΑΘΗΝΑΙ «Νεάπολις», «Κωστάκη», ««Παναθήναια»—ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ««Κάπιτολ»—ΠΑΤΡΑ^ 

«Πάνθέον»— ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ «Πατέ»—ΔΡΑΜΑ «Κήπος»—ΚΑΒΑΛΛΑ «Φάληρον»
ΕΠΙΣΗΣ ΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

ΑΘΗΝΑΙ « Τριανόν», « ’Αθηναϊκόν»—ΘΕΣ]ΝΙΚΗ ««Λευκός Πύργος», ««Σπλέντιτ» (Τρέμος) 
ΚΑΛΑΜΑΙ «Πάνθεον»—ΛΑΡΙΣΣΑ ««Κήπος»

ΙΙ«ρός τόν σκοπόν τής άρτιωτέρας έξυπηρετήσεω; τών κ. κ. πελατών μας ό κ. I. Άρτέμης 
άνεχώρησε διά Νέαν 'Υόρκην ϊνα προμηθευθή τά τελειότερα μηχανήματα και τά; νεωτά 

τας τελειοποιήσεις τών μηχανημάτων όμιλοΰντος κινηματογράφου

ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΗΣ ΚΗΛΕΙ ΝΗ ΜΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΗΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΗΤΗΣΤΗΣΙΝ ΣΗΣ

Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ & I. ΑΡΤΕΜΗΣ
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