
ΖΑΝΕΤ ΓΚΑΙΎΝΟΡ
Ή άνακηρυχ&εϊσα έσχάτως εις ’Αμερικήν Βασίλισσα τοϋ Κινηματογράφου. Ή 

συμπα&ής καλλιτέχνις πρωταγωνιστεί είς τά νέα έργα τής Φόξ Φιλμ «Χα
ρούμενα νειάτα» καί ((’Αριστοκρατική μελωδία»
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ΦΟΞ ΦΙΛΜ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1930

μόνον at Xiloe.e’noic’’6»'" ααβαγωγαΐ. άντιαβοαταμεόουν τήν μεγαλειτέβον όμλεμτικότητα τα. 
_ μ ήμισεις πρός το παρόν προεβλήθησαν είς τήν Νέαν Ύόρκην και τό Χόλλυγουντ. Σει-

ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΗΜ08ΕΤΗΣ ηΡβΓΗΟΜΠλΙ ΕΙΔΟΣ ΟΛΙΓΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗ]
ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ

< Φράνκ 
Μπορτξατξ

Μάκ Κόρμακ 
Αλις Τζόης 

Μ. Σούλιβαν 
Μ. Νεόναλντ

"Ενα ρωμάντσο νεσ 
τητος καί αγάπης 
' Υπόδεσις γραμμέν 
απο τόν Τόμ Μπάρ

Εξυμνηθη υπό τοΰ κοινού καί του πάγκο- 
. σμίου τύπου ως τό μεγαλείτερον κατόρθωμα 

στά κινηματογραφικά χρονικά μέ τήν γλυκυ- 
1 τάτην μελωδίαν.

Τί ΑΞΙΖΕΙ ΕΝΑ 
ΤΡΕΛΛΟ ΦΙΛΙ

Τζέημς
Τίνλιγκ

Ζοζέ Μοχίκα 
Μόνα Μάρις 
Άντ. Μορένο 
Τ.Πατρίκολα

Ένα χρώματιστ 
μουσικό ρωμάντζο 
Πολιτικά μίση κα 
επαναστάσεις

Έξ ολοκλήρου στήν ισπανικήν. Ή ταινία αυ
τή μας παρουσιάζει μίαν νέαν προσωπικότη- 
τα τον ωραϊον καί λυρικόν υψίφωνον τής ’Ο

περας τοΰ Σικάγου Δόν Ζοζέ Μοχίκα.

ΠΑΝΤΡΕΜΜΕΝΟΙ
ΣΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΔ

1 —

Μαρσέλ 
Σιλβερ

Χάρ. Μούρεη 
ΝόρμαΤέρρις

Βιεννέζικη όπερέττο 
μουσική σύνθεσιτ 
Όσκάρ Στράους

Τό πρώτο βιεννέζικο ρομάντσο έπί τής οθό
νης μέ δύο άδοντας αστέρας τοϋ Μπροδγουέη 
τους αγαπημένους Χάρολδ Μούραιΰ καί Νόρ

μα Τέρρις

ΤΟ ΜΗΛΟΝ 
ΤΗΣ ΕΡΙΔΟΣ

Ραούχ 
Γουώλς

ΛιλήΝταμιτά 
Μάκ Λάγκλεν 
"Εδμονδ Λόβ

Παρομοία πρός τήν 
«Πόσον έστοίχισενί 
νίκη» (ώς δμιλοΰσαι

Ταινία λίαν εμπορική, δσον ούδεμία άλλη 
στήν κινηματογραφία μέχρι τοΰδε.' "Εσπασε 
πανταχοΰ δλα τά ρεκόρ εισπράξεων, 7 δρχή- 
στραι, 3 τραγούδια καταπληκτική σκηνοθεσία

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ 
ΝΕΙΑΤΑ

Ντάβιτ 
Μποΰτλερ

Ζαν. Γκέηνορ 
Σάρλ Φαρέλ 
ΈλΜπρέντελ 
Σύρον Λύν

Μουσικό ρωμάντσο 
γραμμένο άπό τούς 
διασημοτέρους’Α με- 
ρικανούς συνθέτας

Ή Ζανέτ Γκέΰνορ καί ό Σάρλ Φαρέλ σέ νέ
ους ρόλους. Πλούτος σκηνικός πανταχοΰ 
θαυμάσια τραγούδια τά όποια άσφαλώς θά 

έκλαϊκευθοΰν.
ΦΟΞ ΦΟΛΛΙΣ 

ΤΟΥ 1930
Βενιαμίν 
Στολώφ

Μίρ. Σήγκαρ 
ΈλΜπρένδελ 
Μ. Χουάητ 
Φ. Ρίτσαδσον

Μουσική έπιθεώρη- 
σις μέ δυνατήν καί 
ώραίαν ύπόθεσιν

Η ταινία αύτή δέν έχει ανάγκην προεισαγω- 
γής διότι τά Φολλις τοϋ 1929 έσπασαν δλα 
τα ρεκόρ στό Αττικόν τών Αθηνών. Τά Φόλ- 
λις τοΰ 1930 εΐνε μεγαλείτερα καί καλλίτερα.!

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ 
ΜΕΡΕΣ 

(Τίτλος προσωρινός)
Βενιαμίν 
Στολώφ

Όλόκλη ρ ο ν 
τό έπιτελεϊον 
τών πρωταγ. 
τής Φόξ

Κολοσσιαία μουσική 
παραγωγή. Τραγού
δια μέ παγκόσμιον 
έπιτυχίαν

^Ενα απο τά πρώτα φίλμ πού προεβλήθησαν 
ως γκρανδέρ. Άφήκεν έντύπωσιν στήν Νέαν 
Υόρκην έχει μεγάλην ηθοποιίαν καί ώραίαν 

ύπόθεσιν.
ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ 

ΜΕΛΩΔΙΑ,’ 
(Τίτλος προσωρινός)

Ντάβιτ 
Μποΰτλερ

Ζαν. Γκέηνορ 
Σάρλ Φαρρέλ 

‘ Τζ. Κόμπτον
Ενα Μουβιτόν μου

σικό ρωμάντσο
Ωραιοτάτη καί πλουσιωτάτη ταινία μέ τούς 

φαβορί τής ^οθόνης Ζανέτ Γκέΰνορ καί Σάρλ 
Φαρρέλ σέ ένα έργον τής νεότητος τής ώμορ- 

φιάς καί τής χάριτος.

Η ΠΑΡΕΙΣΑΚΤΟΣ Φ. Γ.
Μουρνάου

Σάρλ Φαρρέλ 
Μ. Ντόγκαν

Δραματική "παραγω
γή (υπάρχει καί βω- 
5όν άντίτυπον)

0 Μουρνάου ό σκηνοθέτης τής Αυγής καί 
ίων 4 διαβόλων παρήγαγε καί αυτήν τήν 
δραματικωτάτην παραγωγήν μέ τό συνηθι

σμένο καλλιτεχνικό ταλέντο του.

ΜΑΝΟΥΕΛΙΤΤΑ Αλφρεδ 
Σάντελ

Γ Μπάξτερ 
Μόνα Μάρις 
Άν. Μορένο 
Μ. Ντόγκαν

Λυρικόν δράμα Με- 
ξικανικοΰ περιβάλ
λοντος

0 Γουώρνερ Μπάξτερ ο οποίος θεωρείται 
ωρα ως ένας απο τους δημοφιλέστερους ά- 

Ττερας καί η Μόνα Μάρις παίζουν σέ μιά άπό 
τις ωραιότερες ισπανικές παραγωγές.

ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΡΙΣΙ

Ραούλ 
Γουώλς

Μάκ Λάγκλεν 
Φ· Δ’ Όρσέ 
’ΈλΜπρέντελ

Ξεκαρδιστική κω- 
ιωδία θερμών γυ
ναικών καί γερτόν 
τνδρών '

Η Φιφή ντ Ορσέ, ο πλέον ελκυστικός γυναι- 
<εϊ?ς Άστήρ. Πραγματική Γαλλίς γεμάτη 
5ωη. Κάθε μέτρο τής ταινίας αυτής καί γέλια.

ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ 
ΤΟΥ ΛΕΡΟΣ

10 ταινίαι διά λα

Τζών 
Φόρτ

ϊκούς κινη(.
« 1 1 *«  1 1

Τζών Γκάρικ 
Έ. Τσάνδλερ 
ΤΓ. Έμερη ι 
Τζ. Κόμπτον ’τ

ιατογράφους

Νεαρός "Αγγλος ά- 
ροπόρος κατορθώ- | 
ει νά ρίψη Γέρμα- ; 
ικόν Τσέππελιν

ιαλεγμένες έκλε?
Μ*Ι·Μ|*|

?ώρα παίζεται στόν κινηματογράφο «Μαρι- 
τών Ιίαρισίων μέ καταπληκτικήν έπιτυ- 

,ιαν. Τελειότατη, ανοικοδόμησες τοΰ Λονδίνου 
καταστρεφομένου ύπό τών Τσέππελιν.

ΣΙΩΠΗΛΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ
ττικώς, 5 ταινίαι μέ τόν Τόμ Μίξ, 2 
Μ ■ , 1 ■ a a , ,

ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ
ΜΟΤΒΙΤΟΝ

νιων είς την αγοράν. Ποτέ έως τώρα δέν προσεφέρθησαν στους "Ελληνας επιχειρηματίας άφ' οΰ 
ραι θαυμάσιοι υπέροχων υποθέσεων, πρωταγωνιστών, σκηνοθεσίας, μουσικής καί τέχνης

ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΗΜΟ0ι.ΤΗΣ ΠΡ2ΤΑΠ1ΗΙΣΤΑΙ ΕΙΔΟΣ ΟΛΙΓΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η ΜΑΥΡΗ ΦΡΟΥΡΑ Τζών 
Φόρτ

Β.Μ.Λάγκλεν 
Μύρνα Λόη 
Ρ. ντ’ Άρσύ

Πολύ δραματικό Ιν
δικό δράμα άπό τό 
περίφημο βιβλίο τοΰ 
Τ.άλμποτ Μοΰνδι

Ή πρώτη όμιλοΰσα ταινία τοΰ Βίκτωρος Μάκ 
Λάγκλεν. Ιστορία μέ πάθος καί έρωτα ενός 
άγγλου αξιωματικού πού ώρκίσθη νά τής ά- 
φαιρέση τήν δύναμιν της έπί τών Ινδών.

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ 
ΡΑΨΩΔΙΑ

Ληοϋ 
Σάηλερ

Λόης Μοράν 
Τ. Βαγκστάφ

Μοναδική παραγω
γή μουσικής συμφω
νίας ιπποδρομιών 

καί έρωτος

Αί δύο τελευταϊαι πράξεις τής ταινίας αξί
ζουν δσον δέν ήμπορεΐ νά φαντασθή κανείς. 
Μοναδική φωτογραφία. Ραψωδία πραγματι

κή ποΰ δέν θά τήν ξεχάσετε ποτέ.

ΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΔΙΚΗΣιΣ

Κένε& 
Χώκς

Γου. Μπάξτερ 
At. Ν. Όουεν 
"Αλμπ. Κόντε

"Ενα υπέροχο Κω- 
μειδύλιονώραία παί
ζόμενο ν άπό υπέρο

χους ηθοποιούς

"Ενα δείγμα τών πολυτελεστάτων ταινιών 
τής έφετεινής παραγτογής τής Φόξ. 1 Υπερτέ
λεια ταινία ώραϊες γυναίκες. Παρισινές εορ

τές καί ύπόθεσις πρωτότυπος έρωτος.

ΧΡΥΣΕΣ ΓΑΜΠΕΣ Μίλλαρ 
Βεμπ

Σοΰ Κάρολ 
Τζ. Μοΰλχολ 
"Ελ Μπρέντελ 
Μάρ. Χουάητ

Μουσικόν Μουβιτόν 
έρωτετ, γάμπες καί 

γέλοια

Πρωταγωνίστρια εΐνε ό περίφημος άστήρ τών 
Φόξ Φολλις, ή Σοΰ Κάρολ καί ό Τζάκ Μουλ- 

χώλ σέ μιά κωμωδία γεμάτη ώμορφιά.

ΠΙΣΩ ΑΠ’ ΤΗΝ 
ΚΟΥΡΤΙΝΑ

"Ιρβιγκ 
Κούμμιγκς

Λόης Μοράν 
Γ. Μπάξτερ 
Τζ. Έμερη

Μυστηριώδες έρωτι 
κόν δράμα τής Σκό- 

τλανδ Γιάρδ

Ή άπόδοσις τής ομιλίας τοΰ Τζίλμπερτ Έ
μερη εΐνε μοναδική καί θαυμασίως καθαρά. 
Τό δράμα γεμάτο άγωνίαν καί ενδιαφέρον 
σάς μεταφορέρει στάς ’Ινδίας Περσία κλπ.

ΠΑΡΙΣΙΝΕΣ 
ΝΥΧΤΕΣ

Φράγκ 
ΙΜπορτζάτζ

Βίλ Ρότζερς 
Φ. δ’ Όρσέ 
Ίρέν Ρίτς 
Μ. Τσώρτσιλ

Ίλαροκωμωδία τής 
παρισινής ζωής, νυ
κτερινών λεσχών κλ.

Στήν ταινίαν αυτήν έμφανίζεται ό μεγαλείτε- 
ρ'ς κωμικός τής Αμερικής Γου'ίλ Ρότζερς 
έπίσης ή Φιφή δ’ Όρσέ, ή δποία συγκρατεϊ 

τό ενδιαφέρον άδιάπτωτον.

ΠΟΛΙΚΗ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

’Άλλαν 
Δουάν

Λ. Ούλρικ
Λ. Βολχάϊμ
Ρ. Φρέϊζερ

"Ενα δυνατό δράμα 
τών Βορείων χωρών 
γεμάτο πάθος καί 

έρωτα

Παίζει ή Λένορ Ούρλιγκ ή δημοφιλεστέρα 
έπί σκηνής ηθοποιός τής Αμερικής, σέ μιά 
τεραστία παραγωγήμέ τούς’Εσκιμώους τής ’Α

λάσκας.

ΝΥΧΤΓΣ ΤΗΣ 
ΚΑΛΛΙΦΟΡΝΙΑΣ

Φράγκ 
Στρέηερ

Τ. Βαγκστάφ 
Λόλα Λέην 
Σάρον Λύν 
Ντίξη Λή

Γεμάτο πλοκή. Εύ
θυμη μουβιτόν μου

σική παραγωγή

"Εξ ώραΐα τραγουδάκια, εκατόν θαυμάσια 
κορίτσια εξαίρετος ύπόθεσις καί πλήθος κω
μικών σκηνών πού κάμουν τήν ταινίαν αύτήν 
μεταξύ τών πριύτων τής έφετεινής περιόδου.

ΑΓΡΙΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ Α. Φ. 
"Ερικσον

Τζ. Όμπριέν 
Σοΰ Κάρολ

Μεγάλο δράμα τής 
Δυτ. Αμερικής ύπό 
Τζέκυ Γκρέη. Άνα- 
τριαχιαστικέςσκηνές

Δύο έκ τών καλλιτέρων μας ηθοποιών σέ 
ένα έκ τών αρίστων περιπετειωδών δραμά
των. Φωτογραφία υπέροχων τοπείων. Ρωμαν- 

τισμοί καί περιπέτειαι.

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣ 
ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ 

(Προσωρινός τίτλος)

"Ιρβιγκ 
Κοϋμιγκς

X. Μούρεη 
Ν. Τέρρις 
Μύρνα Λόη

Ρωμαντική ύπόθε- 
σις τοΰ Μισσισιπή. 
Έροιςχαρτοπαίκτου 
μετάώραίαςγυναικός

Τά δύο περίφημα άστρα τής ύπερπαραγωγής 
«Παντρεμένοι στό Χόλλυγουντ» σάς τραγου
δούν καί πάλιν σ’ αύτήν τήν ώραίαν ρωμαν- 

τικήν ταινίαν.

ΦΟΙΤΗ tIKOI 
ΕΡΩΤΕΣ 

(Προσωρινός τίτλος)

Σίδνεη 
Λάνφηλδ

Μπακλάνοβα 
Ντίξη Λή 
"Αρθ. Λέκη 
Τζάκ Σμίθ

Τό πρώτο κινημα- 
τογραφηθέν ράδιο- 
είδύλιον γεμάτο κω
μικά καί τραγούδια

Ταινία μέ πλουσιιότατον εύρωπαϊκόν περι
βάλλον όφειλόμενον στήν Μπακλάνοβα. Δια- 
σκεδαστικωτάτη κωμωδία μέ πολλά ωραία 

τραγούδια γεμάτα γελοία.

ΜΑΡΟΚΙΝΟΙ 
ΕΡΩΤΕΣ

\4λεξάνδιρ 
Κόρδα

Ι.Χ. Μούρρεη 
Φιφή δ’ Ορσέ

Παθητική έρωτικτ 
ιστορία μαροκηνοΰ 
έρωτος καί μέ τήν 
λεγεώνα τών ξένιον

Ή Φιφή. δ’ Όρσέ τραγουδεϊ τρία τραγούδια 
γαλλιστί, έπίσης μέγας άριθμός διαλόγων 
γίνεται γαλλιστί. 'Ωραιοτάτη ταινία σκηνοθε- 

τηθεΐσα ύπό τοΰ Άλεξάνδερ Κόρδα.

ΕΦΕΤΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ταινίαι μέ τόν Μπούκ Τξόνς, 3 ταινίαι μέ τόν Ρέξ Μπέλ, 10 δίπρακτες ξεκαρδιστικές κωμωδίες
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Π ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ

Π Έτησία Δρ, 100.—
JJ Έξάμηνος » 60.—

!
J Εξωτερικού Γενικώς
J Έτησία Δραχμα'ι 200.—

J ’Αμερικής
Ji Ετησία Δολλάρια 3·—
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it
'Εβδομαδιαία Κινηματογραφική Έπιθεώρησις 

’Ιδιοκτήτης—Οικονομικός Διευθυντής
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Άρχισυντάκτις ·. Δίς ΙΡΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ 
Γοαόεϊα i Κολωνοΰ 68 ("Ανω πάτωμα)

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 1-56

ΚΑΤΑΧ&ΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Διά μίαν φοράν 
ό στίχος. . . Δρ. 
Μέχρι τριών δη
μοσιεύσεων ό στ. » 
Άνω τών τριών 
δημοσ. δ στίχος » 
Ή σβλΐς ... » 500.— fi

|ί· Είς τό έξώφυλλον » 600.— |ι

[T 5.—

4,

ΠΠΣ ΓΥΡΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 3 JJ
Τ ΐ Γ ~**"  tr

"Εχετε τήν έντύπωσιν οτι μπαίνετε είς εν άπό εκεί
να τά «ιαπωνικά κουτιά ποΰ εμπεριέχουν άλλο κουτί καί 
πιό μέσα άλλο ένα καί έπειτα ακόμη άλλο ένα. Καμμιά 
φυλακή δέν είναι καλλίτερα διπλομανταλωμένη. Στενοί 
διάδρομοι χωρίζουν τά περιφράγματα, καί ή πόρτες, δλες 
διπλές, είνε τόσον μικρές, ώστε πρέπει νά είς διαβή κα
νείς λοξά. Κανείς, άλλως τε, δέν ήμπορεΐ νά έξηγήση, για
τί’ άλλά έτσι τις φτειάχνουν είς τήν ’Αμερικήν. "Ωστε κα
ταλαβαίνετε·..

"Ενας κόκκινος λαμπτήρ ανάβει καί σβύνει άκούρα- 
στος-έπάνω άπό μίαν πινακίδα.· <ΣΙΩΠΗ !»

Διότι εύρισκόμεθα είς τό βασίλειον τής σιωπής. ‘Η βω
βέ) ταινία ήτο θορυβώδης, ή ήχητική ταινία είνε σιωπηλή. 
Καί δέν πρόκειται περί παραξενιάς. Πρέπει νά σιωπούν ό
λοι, διότι αί μυστηριώδεις μηχαναι άποτυπώνουν τά πάντα.

"Οταν ό ρεζισέρ φωνάξη μέ φωνήν φασματιόδη : «Σιω
πή !... Κόκκινα φώτα-!...», μόλις τολμά κανείς νά άνα- 
πνεύση καί έχει τήν έντύπωσιν πώς ή καρδιά του κτυπρ 
περισσότερον άπό όσον πρέπει δυνατά. "Ενα πτάρνισμα 
είνε καταστροφή—στοιχίζει πολλές χιλιάδες φράγκα, διότι 
τούς άναγκάζει νά ξαναρχίσουν τά πάντα.

Τό στούντιο είνε εΰρύτατον σάν επισκοπικός ναός, τοΰ 
όποιου έχει σχεδόν τήν επισημότητα. Τά τοιχώματά του 
είνε έξ ολοκλήρου έπενδεγυμένα μέ μίαν ινώδη δλην, τής 
οποίας τό όνομα είνε βαρβαρόηχον. Εϊμεθα είς τήν χώ
ραν τών νεολογισμών’ δλα είνε τόσον νέα. ώστε πρέπει 
είς κάθε στιγμήν νά δημιουργοΰνται λέξεις όλοκαίνουργες.

Είς τό κέντρον έχουν κατασκευάσει μίαν σκηνογραφίαν. 
•Σκηνογραφίαν στερεάν, φτειαγμένην άπό υλικόν «άηχον» — 
βέβαια, έτσι τό λένε. Είνε ένα διαμέρισμα χωρίς οροφήν. 
Άν άφαιρέσετε αύτό, είνε πολυτελές’ άλλά τόσον θά έ- 
στοίχιζε καί τό στέργιωμα μιάς ξυλοκαλύβης.
•— Πηοετοιμασίαι

Καλώδια τυλιγμένα μέ δέρμα ή γυαλιστερά σάν φειδία 
είνε παντού απλωμένα έν εϊδει δικτύων ποΰ είνε άδύνα- 
τον νά ξεμπερδευθοΰν. Φέρουν έτοίμην τήν άλλόκοτον δύ- 
ναμιν ποΰ καθιστά δυνατήν τήν «σύλληψιν τών ήχων καί 
τών μορφών. ’Εδώ κ’ έκεϊ, τεράστιοι διακόπται, ροιοστά- 
ται άσυνήθων διαστάσεων. Είς κάθε έξαπόλυσιν ρεύματος 
ύποκύανοι άστραπαί άνάβουν, σπινθήρες κροτούν.

- Φως παντού!....
Ένα θάμβωμα, κατ’ άρχάς εκπληκτικόν, έπειτα άμέσως 

άφόρητον. Ώρισμένως, τό παρακάνουν. Φάροι έχουν στηθή 
είς δλα τά ύψη, κάτοπτρα σάς τυφλώνουν, συστοιχίαι ισχυ
ρών λαμπτήρων σάς άναγκάζουν νά κλείσετε τά βλέφαρα. 
Καί δλαι αύταί αί φωτειναί έστίαι εκπέμπουν τόσην θερμό
τητα, ώστε άθελα έρχονται είς τόν νούν σας αί θεριναί 
ηλιάσεις.

Τίποτε δέν άφίνεται είς τήν τύχην. Κάθε φωτεινή δέ
σμη έχει τήν χρησιμότητα της. Καταργεί μίαν σκιάν ή τήν 
τονώνει’ πίπτουσα έκ τών άνω, δραματοποιεϊ τήν έκφρα- 
σιν τοΰ προσώπου’ έκτοξευομένη κάτωθεν,«μετριάζει μερι
κός δυσάρεστους ρυτίδας κάτω άπό τά μάτια τής πρωτα

γωνίστριας. Μόνον μετά έπιμελεστάτην προετοιμασίαν 
ήμπορεΐ νά δοθή τό σύνθημα τής λήψεως.

'Ο «φκιασιδωτής» τελετουργεϊ μέ ιερατικήν σοβαρό
τητα. ’Εξετάζει τά πρόσωπα μέ ύφος διηνεκώς καχύποπτον.

Διότι τά πρόσωπα αύτά είνε πελιδνά, κιτρινωπά, πρα
σινωπά ! "Ολοι οί καλλιτέχναι είναι άξιοθρηνήτως χλωρω- 
τικοί. Τό φτειασίδωμα τοΰ στούντιο διαφέρει άπό τό φκια- 
σίδωμα τής σκηνής. Τά βλέφαρα είνο ροδόχροα καί τό ωο
ειδές τών παρειών υπογραμμίζεται μέ μιά κόκκινη γραμ
μή, ή δποία μετριάζει τάς διαστάσεις τών τετραγώνων 
κάτω σιαγόνων. Μόνον είς τήν φωτογραφίαν είναι ώραϊον 
αύτό τό πράγμα. 'Όσον γιά τά μαλλιά, ποΰ πρέπει νά είνε 
πραγματικά ξανθά, έχουν χρώμα ύπόλευκον.

Ό φκιασιδωτής σπεύδει. Ή πρωταγωνίστρια έχει μίαν 
σταγόνα ίδρώτος ποΰ γυαλίζει. Φρίκη !...

Γρήγορα ένα φύλλον μεταξωτού χάρτου πρός άπορρό- 
φησιν τοΰ ίδρώτος—καί έπειτα μιά απαλή πινελιά στήν 
έπιδερμίδα.

’Εμπρός, τό κακόν έπηνωρθώθη, ήμποροΰμεν νά συ- 
νεχίσωμεν.

— Τά μηχανήματα
Τά μηχανήματα λήψεως είναι κλεισμένα μέσα είς τρο

χοφόρους θαλαμίσκους, σάν τις καμπίνες ποΰ μεταφέρουν 
τούς λουσμένους είς τάς «πλάζ» τής Βορείου Γαλλίας. 
"Αλλα μηχανήματα, τοποθετημένα έπί τροχών, δπως τά 
Ντεκωβίλ, είναι κουκουλωμένα μέ χνουδωτόν ύφασμα καί 
μέ πετσί. Δέν πρέπει νά άκούεται τό έκνευριστικόν τσκ- 
τάκ των, διότι άλλως δλα πάνε χαμένα.

Διότι εδώ είναι τά μικρόφωνα, κρεμασμένα άπό σύρ
ματα ή κρυμμένα μέσα στά έπιπλα. Διά νά τοποθετηθούν 
εις τήν δέουσαν άπόστασιν, χρειάζονται ένίοτε θησαυροί 
έφευρετικότητος. "Ετσι, διά νά πάρη, δπως τήν ήθελε, 
βοήν τοΰ δχλου, δ Μωρίς Τουρνέρ έσχε τήν έμπνευσιν νά 
βάλη μεταξύ τών «φιγκυράν» άνδρείκελλα θαυμασίως 
φτειαγμένα, τά όποια εις τήν θέσιν τοΰ έγκεφάλου είχαν 
ένα μικρόφωνον.

Ό θαλαμίσκος τοΰ ήχου είναι άπόμερα. Ό μηχανικός 
καί δ όπερατέρ, ποΰ είναι κλεισμένοι έκεϊ μέσα, δέν βλέ
πουν τίποτε έκ τών συμβαινόντων, μόνον άκούουν.

Ό «άνθρωπος τοΰ ήχου-, μέ τό χέρι έπάνω είς λαβάς 
καί κουμπιά, δπου λάμπει ένας μικροσκοπικός «ήλιος».

Τό έργον του είναι λεπτότατον. ’Ακούει τάς μακρυνάς 
φωνάς ποΰ τοΰ διαβιβάζει ένα μεγάφωνον. Ό λιλιπού- 
τειος ήλιος πάλλεται, στεφανώνεται μέ φωτεινάς προεξο- 
χάς. Θά έλεγε κανείς δτι’ πρόκειται περί έκκρήξεως ηφαι
στείου. Καί έτσι έπιτελεϊται ή μεταμόρφωσις τοΰ ήχου εις 
φώς, τή παρεμβάσει τοΰ νέου θεοΰ: τοΰ ήλεκτρισμοΰ.

Δυό ταινίαι, λοιπόν, γυρίζονται ταυτοχρόνως είς δυό 
διαφόρους θαλαμίσκους. Είναι προφανές δτι ή ταχύτης 
τών δύο άποτυπωτικών μηχανημάτων πρέπει νά είναι αύ- 
στηρώς ή ιδία. Μία διαφορά ενός μικρού, δηλαδή ενός 
εκατομμυριοστού τοΰ χιλιοστομέτρου, μεταξύ τής λήψεως

τής είκόνος καί τής λήψεως τοΰ ήχου είναι άντιληπτή είς 
τήν οθόνην.

Κατά τήν προβολήν, μετά τήν οριστικήν ,«συρραφην<, 
δ ήχος θά άποτυπωθή άριστερά τής ταινίας, έπί μιάς στε
νής λωρίδος, δπου κάθε δόνησις θά μετεκφρασθή δι’ δρι 
ζοντίων σταλακτιτών σκιάς καί φωτός. Καί ή σιωπή δέν 
θά είναι παρά μία ευθεία γραμμή, τήν όποιαν δ παραμι
κρός άναστεναγμός καμπυλώνει σάν φεϊδι.
—Ό σκηνοθέτης και οί καλλιτέχναι

Ό καλλιτέχνης φορεΐ περισκελίδα τοΰ γκολφ. Κανείς 
δέν ήξεύρ°ι γιατί, καί δ ίδιος όλιγιότερον άπό τούς άλλους. 
Είνε μόδα καί τίποτε άλλο. Αυτό δέν τόν εμποδίζει νά ά- 
ναλαμβάνη βαρυτάτας εύθύνας—καί νά έχη ταλέντο.

Ή έργασία του είναι πολυσύνθετος, δύσκολος, άχαρις. 
’Οφείλει νά φροτίζη γιά δλα, συνεχώς, έπιμόνως. Οί καλ- 
λιτέχναι, οί’φωτογράφοι, οί ήλεκτροτεχνϊται, οί «ήχολόγοι», 
οί μουσικοί, τά «βωβά» πρόσωπα ένεργοΰν ύπό την διεύ- 
θυνσίν του. Δέν ήμπορεΐ πιά, δπως άλλοτε, νά ούρλιάζη 
δι’ ενός τηλεβόα διαταγάς ή βλασφημίας. "Οταν έξηγήση 
καλά τί θέλει νά κάμη, είναι υποχρεωμένος ν’ άφήση τούς 
άλλους νά κάμουν δ,τι θέλουν. Αδύνατος ή διατύπωσις 
μιάς παρατηρήσεως, έστω καί χαμηλοφώνως, διότι τό μι- 
κρόφωνον θά τήν άπετύπωνεν άμειλίκτως- Πρέπει νά τους 
άφήση νά τελειώσουν... καί νά ξαναρχίση.

Οί καλλιτέχναι. άφ’ ετέρου, έχουν δύσκολον έργον. Έγ- 
καταλελειμμένοι. στερούμενοι τής βοήθειας τοΰ ύποβολέως, 
οφείλουν νά παίζουν πρό τοΰ στρογγυλοΰ όφθαλμοΰ τοϋ 
φωτογραφικού μηχανήματος καί πρό τοΰ μαύρου κουτιοΰ 
τοΰ μικροφώνου, χωρίς νά τούς βοηθή τό περιβάλλον, χω
ρίς τό κοινόν νά τούς ένθαρρύνη.

Φαντασθήτε τί ήμπορεΐ νά είναι μία άστεία σκηνη, γυρι- 
ζομένη άκόμη καί άπό τόν Σαρλώ, ένώπιον μερικών απα
θών, οί όποιοι δέν άσχολοΰνται έξ έπαγγέλματος παρά μέ 
τό τεχνικόν μέρος τής ταινίας. Οί μορφασμοί τοΰ, κωμικού 
έχουν κάτι τό πένθιμον, ποΰ κάνει την καρδια σας να 
πονή.
"Ολα είναι έτοιμα

Όλα είναι έτοιμα. Οί λαμπτήρες λάμπουν, οί όπερατέρ 
είναι κλεισμένοι εις τούς θαλαμίσκους των,οί καλλιτέχναι 
είναι είς τήν θέσιν των.

—Γυρίζομε ! έλεγαν άλλοτε.
Τώρα τά πράγματα είνε πιό μπερδεμένα. Ό βοηθός 

προχωρεί μέχρις ου φθάση μέσα είς τό οπτικόν πεδίοντών 
τριών μηχανημάτων λήψεως. ,, , , ,

Κρατεί είς τό ύψος τοΰ στήθους του ένα ειδικόν κρο- 
ταλον, άποτελούμενον άπό δυό χονδρά κομμάτια, ςυλου 
βαμμένα μέ φαρδειές λοξές ρίγες, χαραγμένες κατ’ αντίθε
τον διεύθυνσιν, είς τρόπον ώστε νάάποτελοΰν μίαν όξεϊαν 
γωνίαν δταν τά δύο φύλλα τοΰ κροτάλλου ένοΰνται.

Τό κρόταλον αύτό χρησιμεύει συγχρόνως διά τόν προ
σανατολισμόν τοΰ ήχου καί τής είκόνος. Διά , νά γίνη η 
ταινία τής προβολής, δήλα δή τό «θετικόν», άρκεΐ νά, ε- 
πιτευχθή ή σύμπτωσις τής στιγμής πού δ φωτογράφος 
βλέπει τό κλείσιμον τοΰ κροτάλου καί" τή; στιγμής πού ό 
ήχολόγος» άκούει τό ίδιο κλείσιμο. Ό συγχρονιστικός 

αυτός μηχανισμός δέν είναι άπλοΰς παρά είς τό χαρτί. 
Εις τήν πράξιν, άπαιτεϊ καταπληκτικήν προσοχήν.

— "Ετοιμοι:... έρωτά δ σκηνοθέτης.
"Ενας ήχος κλάξον τοΰ λέγει δτι οί ευρισκόμενοι μέσα 

είς τάς τροχοφόρους μηχανάς αναμένουν τήν υψηλήν του 
ευδοκίαν. Τότε κάμνει τήν πανηγυρικήν χειρονομίαν.

— "Εναρξις τοΰ ήχου!... λέγει, ό ρεζισσέρ.
Καί έκεϊ-κάτω, έκτος θέας, δ μικρός «ήλιος» αρχίζει 

νά άνάβη καί νά πάλλεται.
— Παραγωγή X...., σκηνή 17, λήψις δευτέρα!....
Καί αύτό έπίσης είναι άπαραίτητος προσανατολισμός. 

Πρό τής κινηματογραφήσεως μιάς σκηνής, φωτογραφίζουν 
ένα πίνακα δπου έχουν άναγραφή δ άριθμός, τής έν λόγφ 
σκηνής, τό δνομα του πρωταγωνιστοΰ καί τα ονόματα τών 
όπερατέρ. Άλλά πρέπει νά είναι δυνατή ή έξακρίβωσις 
τής ταΰτότητος καί τής ήχητικής ταινίας’ διά τοΰτο,δ ρε- 
ζισσέρ παρέχει ύψηλοφώνως τάς έπί τοΰ πίνακος αναγε-

γραμμένας ένδείξεις, ώστε νά είναι δυνατή ή παράθεσις 
τών δύο ταινιών άνευ λάθους.

Μετά τήν αναγγελίαν του καί τό ξανακλείσιμο τοΰ 
κροτάλου του, ό ρεζισσέρ οφείλει νά φύγη άπό τή μέση, 
διότι ή’ταινία είναι άκριβή. ’Εξαφανίζεται λοιπόν μέ με
γάλα βήματα καί οί καλλιτέχναι άρχίζουν—καί ξαναρχί
ζουν.

Ό άδαής έχει τήν έντύπωσιν δτι χάνεται καιρός. Προ- 
χωροΰν τόσον άργά, ώστε άνυπομονεΐ. Διατί δέν βιάζονται 
περισσότερον. Διατί έπαναλαμβάνουν τόσες φορές τό ίδιο 
πράγμα;....

Διότι είς τόν κινηματογράφον πρέπει νά συλληφθή ή 
καλυτέρσ κίνησις, ό καλύτερος τόνος .φωνής, γιά πάντα. 
Λάθος δέν επιτρέπεται’ πρέπει δλα νά είνε τέλεια.

I »*·.
Ή κατηγορουμένη γιά κάποιο άποτρόπαιον έγκλημα, 

άμύνεται απεγνωσμένος. Δικασταί καί ένορκοι τήν άκού
ουν μέ προσοχήν είς τήν αίθουσαν, πίσω άπό τούς τη
βεννοφόρους δικηγόρους, τό κοινόν δρθιον παρακολουθεί 
τήν διαδικασίαν.

Ή καλλιτέχνις διακηρύσσει τήν άθωότητητά της εις 
τόνους δραματικούς. Είνε τόσον φυσική, τόσον τραγική, 
ώστε δέν είνε άνάγκη νά υπόδειξη κανείς είς τό πλήθο«, 
τάς κινήσεις του. Δέν είνε πιά «φιγκυράν » οί παριστάμε- 
νοι, έχουν ξεχάσει τό απατηλόν έπάγγελμά των είνε ένα 
παλλόμενον άκροατήριον, τού όποιου αί έπευφημίαι ξε- 
σπούν αυθορμήτων είς τό δευτερόλεπτον άκριβώς πού 
πρέπει νά άκουσθούν....

Έτελείωσεν. Οί προβολείς σβύνουν, ένας τελευταίος 
ήχος κλάξον αναγγέλλει δτι «δ ήχος είνε καλός». 'II καλ- 
λιτέχνις άσθμαίνουσα μέ τά δάκρυα στά μάτια έρωτά 
άγωνιωδώς:

—Έπήγε καλά;... Μέ καταλαβαίνουν;...
Θά άργήση νά ίδή καί νά άκούση, έπί τής οθόνης τί» 

δμοίωμά της νά δμιλή, νά ίκετεύη, νά κλαίη-νά ζή·...
/?. Pujol

ΠΕΗ ΗΠΟ ΤΗ ΡΩΜΗ

Ό τίτλος τής δμιλούσης ταινίας τή; ιταλικής παραγω
γής Cities είνε «Τό τραγούδι τού έρωτος». Ή νέα αυτή 
παραγωγή έκδίδεταιείς τρεις version ιταλικήν, γαλλικήν 
καί γερμανικήν. Εις τήν Ιταλικήν έκδοσιν λαμβάνουν μέ
ρος >) Ντρία Πάολα, "Ιζα Πόλα, Έλίο Στέϊνερ, Κάμιλλο 
Πιλόττο, ’Όλγα Κάπρι καί Φούλβιο Τέστι, εις τήν γαλλι
κήν έκδοσιν ή Ντόλλυ Ντάβις, Γκράτσια ντέλ Γιο, Ρομπέρ 
Όμμέτ, Ζάν Άντζελο, Μαντελέν Γκιτύ καί Πολυντόρ καί 
είς τήν γερμαγικήν ή Ρενάτα Μύλλερ. ή Κίττυ Μπέρ- 
γκερ, Γοτσταΰος Φρέλιχ. Φρίτς Άλμπέρτι, Φρίγγα Μπρά- 
ουτ καί Γ. Μέγιερ.

Τά διάφορα ωραία τραγουδάκια τοΰ άνωτέρω έργου έ- 
γειναν ήδη τόσον λαϊκά, ώστε νά τ’ άκούη κανείς καθημε
ρινώς είς δλα τά κέντρα τής Ρώμης.

Κατωτέρω άναφέρομεν μερικά άπό τά νέα δμιλοΰντα 
φίλμ τής Cities τά δποία θά είναι έτοιμα κατά τόν προσε
χή Σεπτέμβριον.

«Ή Νεάπολις πού τραγουδά», παραγωγή Φέρτ, μουσι
κός συγχρονισμός Τσίνες’ , καλλιτεχνική διεύθυνσίς Άλ- 
μυράντε.

Resurrectio, έργον τοΰ Άλέσαντρο Μπλασέττι.
La Cour τοΰ Πετρολίνι.
Ostrega, che sbrego τοΰ Φρακαρόλι.
Λίαν προσεχώς θά άρχίση τό γύρισμα τεσσάρων νέων 

παραγωγών δηλ. θά κινηματογραφηθοΰν τά έργα : Άβε 
Μαρία», «Ή χορεύτρια τής "Οπερα -, «Κόρη τοΰ βασιλέως♦ 
καί «’Εκείνος πού κοροϊδεύει τούς τρελλούς».

Έπίσης ή Cines ετοιμάζει καί σειράν νεωτέρων έργων, 
τών όποιων οί τίτλοι θ’ αναγγελθούν λίαν προσεχώς.

Ρωμαίος
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DP0B0AH ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΦΟΞ
ΕΙΣ ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ

ΠΟΥΠΛΙΒ-ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ
Ό κ. Τζέίμς Γκρέγκερ αντιπρόεδρος τής Φόξ 

Φίλμ Κορπορέσιον άνήγγειλεν έπισήμως δτι ύπε- 
γράφει συμβόλαιον διά τήν προβολήν τών 48 ται
νιών τής νέας παραγωγής τής Φόξ είς τά 103'1 κι
νηματοθέατρα τής «Ποϋπλιξ Παραμάουντ».

"Ηδη διά τήν άποπεράτωσιν τής άνωτέρω νέας 
παραγωγής τής Φόξ εργάζονται πυρετωδώς < 4 ά
στέρες μεταξύ τών οποίων οί Τζών Μάκ Κόρμακ, 
Βίλλυ Ρότζερς, Σάρλ Φαρέλ, Ζανέτ Γκαίϋνορ, Μω- 
ρίν Ο’ Σούλιβαν, Λόϊς Μοράν, Γουώρνερ Μάξτερ, 
Έντμον Λόου, Μίλτων Σίλς, Β. Μάκ Αάγκλεν, 
Χάρολδ Μοΰραιϋ Γουΐλλιαμ Κόλλιερ, Μάρτζορυ 
Χουάϊτ, Ζώρζ Ο’ Μπριέν κ. ά.

Επτά παραγωγοί εποπτεύουν τήν εργασίαν εί
κοσι σκηνοθετών, μεταξύ τών οποίων συγκαταλέ- 
γωνται καί οί κ. κ. ’Ίρβιγκ Κοϋμιγκς, Άλεξάντερ 
Κόρντα, Ντάβιτ Μποΰτλερ, Φράγκ Μπορζάτζ, Τζιον 
Φόρδ, Λέο Μάκ Κάρεϋ κ. ά.

Είκοσι επτά συγγραφείς έργάζονται πρός πα
ρασκευήν τοΰ ύλικοΰ διά τήν οθόνην ως καί 16 
συνθέται μεταξύ τών οποίων οί Ντέ Σύλβα, Μπρά- 
ουν καί ’Έντερσον, Τζέίμς Μόναιο, Ζόζεφ Μάκ 
Κάρθυ κλπ. ετοιμάζουν τήν μουσικήν τών άνωτέρω 
παραγωγών.

Μεταξύ τών ύπό κατασκευήν ταινιών πού έ
κλεισαν τά θέατρα «Ποϋπλιξ» συγκαταλέγεται καί 
τό έργον «Τό τραγούδι τής καρδιάς μου» μέ τόν 
μεγαλείτερον τενόρον τοΰ κόσμου Τζών Μάκ 
Κόρμακ.

~ 0Υ1ΕΝ καινον_ϊποΊό» ηαιον
Ό φωνογράφος καί ό όμιλών κινηματογράφος 

εινε νέαι εφευρέσεις, δπω; νομίζεται γενικώς ; Ό 
χρονογράφος μιας παρισινής έφημερίδος ισχυρίζεται 
δτι ή ύπόθεσις τών μηχανών πού ομιλούν, εινε πα- 
λαιά. Και άποκαλύπτει δτι τόν 18ον αιώνα ό Γάλ
λος άββάςΜικάλ είχε κατασκευάσει ένα ομιλούν μη
χάνημα, τό όποιον προεκάλεσε μέγαν θόρυβον τό
τε. Ό άββάς είχε κατασκευάσει δύο κεφαλάς άπό 
μέταλλον, αί όποΐαι, χάρις είς ένα πολύπλοκον μη
χανισμόν καί ένα φυσερό, άπήγγειλαν γαλλιστί ω- 
ρισμένας φράσεις. Ή πρώτη φράσις πού ήκούσθη 
άπό τό στόμα τών μετάλλινων αυτών κεφαλών, ήτο 
ή ακόλουθος.: «Ό βασιλεύ; εξασφαλίζει τήν ευτυ
χίαν τών λαών του καί ή ευτυχία τών λαών του εξα
σφαλίζει τήν ευτυχίαν τού βασιλέω;». Καί αύτή ύ
πήρξεν ή πρώτη όμιλοΰσα μηχανή. Άν λοιπόν ή ά- 
ποκάλυψις εινε αληθής, έπιβεβαιοΰται διά μίαν ά
κόμη φοράν δτι ούδέν κενόν ύπό τόν ήλιον.
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Δεκαπενθήμερον ΧΑΡΛΕΎ' ΚΛΑΡΚ

ΤΟΜΟΪΒ ΤΟΝΤΗΣ ΣΙΝΜΑΝΙΚΑ
ΣΤΟ SUPERCINEMl IDEAL ΤΟΥ TOYPINOY

ΤΟΥΡΙΝΟ Ιούλιος Μετά μεγίστης επιτυχίας 
έγένετο ή έπίδειξις τοΰ έγκατασταθέντος μηχανήμα
τος «ΜΟΥΒΙΤΟΝ» ύπό τής ΣΙΝΕΜΕΚλΝιΚΑ 
τοΰ Μιλάνου είς τό Supercinema Ideal τής πόλεώς 
μας τήν 17ην τρέχοντος.

Παρέστησαν πολλοί Διευθυνταί Κινηματογρά
φων καί ένοικιασταί ταινιών ως καί εκλεκτή μερίς 
τής κοινωνίας μας οϊτινες έξέφρασαν τόν άκρατον 
ενθουσιασμόν των διά τήν τελείαν, καθαράν καί πι
στήν άπόδοσιν τών ήχων καί τής φωνής καί 
τήν απόλυτον απουσίαν παρασιτικών θορύβων καί 
στρεβλώσεων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ
Κατά τηλεγραφικός πληροφορίας διαβιβασθεί- 

σας τήν 13ην τρέχοντος διά τοΰ ασυρμάτου έκ Νέας 
Ύόρκης μέσφ Λονδίνου, ή Μαίρη Πίκφορτ, ή Κό- 
λιν Μόαρ, ή Αύα ντέ Πούττι, ή Βίλμα Μπάνκυ καί 
δ Ρόντ λά Ρόκ θά δοκιμάσουν τήν τύχην των έπί 
τοΰ θεάτρου τής Ν. 'Υόρκης.

'Η μις Πίκφορτ θά παρουσιασθή άπό τής σκη
νής εις Ν. 'Υόρκην, δταν ό σκηνοθέτης ’Άρτσι Σέλ- 
γουϊν δυνηθή νά έκλέξη κατάλληλον έργον δι’ αυ
τήν. 'Η Βίλμα Μπάνκυ καί ό Ρόντ λά Ρόκ, θά 
συμπαίξουν είςένα έργον ύπό τόν τίτλον «Πώς νά 
εισε ευτυχής». 'Η Κόλιν Μόαρ θά παρουσιασθή 
είς έργον τοΰ όποιου δέν καθωρίσθη είσέτι ό τίτλο; 
καί ή Λύα ντέ Πούττι θά παρουσιασθή είς μίαν κω
μωδίαν είς τήν Γαλλίαν τόν προσεχή Σεπτέμβριον.

Η ΣΟΥΖΥ ΒΕΡΝΟΝ
ΜΕΤΕΒΗ ΕΙΣ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

Αί καλλιτέχνιδες. τής οθόνης Ζάν Έλμπλιγκ, 
Σούζυ Βερνόν καί Ντάνιελ Μαντάϊγ άνεχώρησαν έκ 
Γαλλίας τήν 19 ’Ιουλίου έ.έ. διά Ν. 'Υόρκην καί ε- 
κεΐθεν είς Χόλλυγουντ, δπου θά <γυρίσουν» εις 
διάφορα όμιλοϋντα γαλλιστί φιλμ διά λογαριασμόν 
τής εταιρίας Γουώρνερ Μπρόδερς.

ΜΙΑ ΕΠΑΝΦΡΦΩΣΙΣ
Έκ παραδρομής έδημοσιεύθη εΐς τό προηγούμενον τεύ

χος μας είς τηλεγράφημα έκ Βερολίνου, δτι τήν παρελθοΰ- 
οαν εβδομάδα έπρόκειτο ν’άρχίση «γυριζομένη»έκεϊ ή πρώ
τη όμιλοΰσα ταινία τής "Αννυ "Οντρα.Ώς γνωστόν, ή πρώ 
τη ομιλούσα ταινία τής"Αννυ "Οντρα είναι τόΕΣΚΟΤΩΣΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ ΜΟΥ (BLACKMAIL) παραγωγής 
ΜΠΡΙΤΙΣ ΙΝΤΕΡΝΑ-ΙΟΝΑΛ ΠΙΞΕΡ, γυρισθεϊσα πρό 
πολλού, ήτις προεβλήθη άπό τής οθόνης τοΰ «Σαλόν Ίν
τεάλ» έπί δύο εβδομάδας.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ ΤΙ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΟΥΒΙΤΟΝ
'Ο Γκαστόν Ζακέ, ή "Ολγα Τσέχοβα, Αίλιαν Χάρβεύ, 

Ρενέ Λεφέμπρ. Άνρύ Γκαρά κ.ά. γυρίζουν είς τά στούντιο 
τής Ουφα μίαν όπερέττα,γαλλική βερσιόν, τής οποίας ό τί
τλος δέν έδόθη άκόμη, μέ σκηνοθέτην τόν "Εριχ Πόμμερ. 
Έκδοσις A. C. Ε.

—Είς τό Βερολϊνον ήρχισε τό «γύρισμα» τοϋ έργου τοΰ. 
Μαρσέλ Αερμπιέ«Ή γυναίκα μιας νύχτας», ταινία όμιλον-1 
σα γαλλιστί 1C0 ο)ο μέ πρωταγωνιστής τήν Φραντζέσκαν 
Μπερτίνι καί τούς Ζάν Μυρά καί Βοζέρ Τρεβίγ.

—Είς τόνέον έργον παραγωγής Venloo «'Η Βαρκαρόλ- 
λα τοϋ "Ερωτος» πού γυρίζεται» ήδη είς τό Βερολϊνον 
ταινία όμιλοΰσα καί ήχητική, λαμβάνουν μέρος διά μέν 
τήν γαλλικήν βερσιόν ή δεσποινίς Σιμόν Σερντάν Γαλλίς 
καλλιτέχνις διά δέ τήν γερμανικήν βερσιόν ή φροελάϊν 
Alexa Engstrom.

—Τό νέον όμιλοΰν φίλμ τού Άμπέλ Γκάνς Τό τέλος | 
τρύ κόσμου» έξεδόθη είς πέντε βερσιόν γαλκικήν, άγγλι- [ 
κήν, ισπανικήν καί μόνον σονόρ. Λέγεται οτι είς τό φίλμ 
αύτό λαμβάνει μέρος καί εΐς Έλλην καλλιτέχνης όνόματι 
Γαλανός έκ Βόλου.

—Τά κινημανοθέατρα τής Γερμανίας υποφέρουν άπό 
μιά σοβαρωτάτην κρίσιν : κατά τόν περασμένον μήνα, έ- 
ξηντατέσσαρα κινηματοθέατρα αναγκάστηκαν νά κλείσουν 
τις πόρτες των πρό παντός έξ αιτίας τής βαρυτάτης φο
ρολογίας. Μολονότι έχουν δίκηο νά παραπονοΰνται οί δι- 
ευθυνταί γιά τήν ακρίβεια τής φορολογίας είνε βέβαιον 
ότι ή μετριότης τής γερμανικής παραγωγής είνε. αφορμή 
τής κρίσεως: Ή όμιλοΰσα γερμανική ταινία δέν έφθασε ά- 
κόμα στό έπίπεδο πού τήν περιμένει τό πλήθος.

— Ή Ουφα ετοιμάζει τήν πρώτη ήχητική γερμανική 
ρεβύ. Σ’ αύτή τή νέα ταινία, θά δήτε τούς άντιπροσωπευ- 
τικούς τύπους τών κύκλων τοΰ κινηματογράφου, τοΰ θεά
τρου τοΰ μιοΰζικ-χώλλ καί τοΰ άθλητισμοϋ.

—’Από τήν έκθεσιν τοΰ διοικητικού συμβουλίου τής 
μεγάλης γερμανικής κινηματογραφικής Εταιρείας «Ουφα» 
πρός τήν Γενικήν Συνέλευσιν τών μετόχων, πληροφορού- 
μεθα πολλά ένδιαφέροντα πράγματα διά τήν έξέλιξιν καί 
τό μέλλον τοΰ κινηματογράφου.

- Οϋτω, μανθάνομεν, δτι τό Χόλλυγουντ τής ’Αμερι
κής δέν έχει πλέον τό κινηματογραφικόν μονοπώλιον, τό 
όποιον έπί τόσα έτη έπεδίωκε καί παρ’ ολίγον έπετύγχανε. 
Τό Βερολϊνον έγινε σήμερον τό κέντρον τής ευρωπαϊκής 
παραγωγής καί συναγωνίζεται μετ’ άπολύτου έπιτυχίας 
τήν ’Αμερικήν είς τάς ευρωπαϊκός αγοράς.

—Ή έπιτυχία αύτή ένισχύεται άπό τό γεγονός, δτι η 
Ευρώπη έδέχθη χωρίς καμμίαν εΰχαρίστησιν τάς όμιλούσας 
ταινίας, αί όποΐαι κατεσκευάσθησαν είς τήν ’Αμερικήν μέ 
ευρωπαϊκός γλώσσας (γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά) καί 
αί όποΐαι άπέτυχον δλαι.

—Άντιθέτως ή έπιτυχία μερικών όμιλουσών ταινιών 
τής Γερμανίας ήτο μεγίστη, τώρα ιδίως, δπου κατώρθω- 
σεν ή Ουφα νά κάμη τελείας τάς μηχανικός εγκαταστάσεις 
της διά τήν παραγωγήν φωνοταινιών.

— Κατόπιν συμφωνίας μετά τής εταιρίας Μπρίτις Ίν- 
τερνάσιοναλ, ή άμερικανική έταιρία|παραγωγής« Προνιίσκο > 
θά γυρίση τά έργα της είς τά έν Έλστρει στούντιο τής 
Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ. Ή Προντίσκο άπεφάσισε τό είς 
τά έν λόγω στούντιο γύρισμα τών έργων της λόγω τοϋ δτι 
ταΰτα τυγχάνουν τά τελειότερα είς έγκαταστάσεις διά γύ
ρισμα όμιλουσών ταινιών.

— Κατόπιν συμφωνίας ή εταιρία έκμεταλλεύσεως ται
νιών «Γουώρντερ Φίλμ» μία έκ τοΰ συμπλέγματος τών ε
ταιριών τών έξυπηρετούντων τήν Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ, 
καί ύπό ταύτης ίδρυθεισών. άνέλαβε τήν έκμετάλλευσιν 
τών ταινιών τής Γερμανικής εταιρίας Ουφα διά ’Αγγλίαν 
καί τάς κτήσεις της.

— 'Η εταιρία Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ ήγόρασε παρά 
τοΰ θεατρικού συγγραφέως "Εντγαρ Μίντλετον, το απο
κλειστικόν δικαίωμα τής κινηματογραφήσεως τοϋ θεατρι
κού έργου «'Η σύζυγος τοΰ Πετεφρή», δπερ άπό μηνών 
παίζεται μετά καταπληκτικής έπιτυχίας είς μέγα θέατρον

HTEAEiOnOiaSISTOTOmOTllTOSKINHMATOrP£fOT
Παρά τοΰ έσχάτως έξ ’Αμερικής άφιχθέντος κ. Ί. 

Άρτέμη έπληροφορήθησαν τήν κάτωθι καταπληκτικήν 
νέαν έφεύρεσιν τοϋ οίκου Σίμπλιμονς τής Βοστώνης τοΰ 
όποιου καί άνέλαβε τήν άντιπροσωπείαν δι’ δλην τήν Εύ- 
ρώ.πην καί ’Ανατολήν.

Πρόκειται περί μιας νεωτάτης έφευρέσεως μηχανήμα
τος «μούβιτον», ενός δηλαδή, μηχανήματος έπωνομαζομέ- 
νο» «Σάφ-Ρέϋ’, τό όποιον παραλαμβάνει τήν φωνήν άπό 
τήν ταινίαν, δταν αΰτη προβάλλεται διά τής μηχανής 
προβολής, άνευ συρμάτων καί άνευ οΰδεμιας απολύτως 
συνδέσεως καί τήν μεταδίδει είς τό μηχάνημα «Σάφ-Ρέϋ» 
διά μιας δέσμης οπτικών άκτίνων.

Δηλαδή- είς τήν μηχανήν προβολής υπάρχει μία λάμπα 
σεληνίου ή όποια ρίπτει μίαν άκτίνα έπί τοΰ περιθωρίου 
τής ταινίας, δπου ή έγγραφή τών ήχων (μούβιτον) καίή ό
ποια πολλαπλασιάζεται κατά τήν έξοδόν της είς δέσμην 
άκτίνων πλάτους ενός έκατοστομέτρου καί διέρχεται από 
ειδικόν φακόν μικροσκοπίου. Τό μηχάνημα «Σάφ-Ρέϋ» 
είναι τοποθετημένοι' καταλλήλως, παραπλεύρως τών μη
χανών προβολής, ώστε νά δέχεται τήν άπό τοΰ φακοΰ έκ- 
πεμπομένην οπτικήν δέσμην καί νά είσαγάγη αυτήν έτ- 

, νός τής φωτοηλεκτρικής κυψέλης, δπου άναπαράγεται ή 
φωνή καί μεταδίδεται άπ’ ευθείας εΐς τά μεγάφωνα. Τό 
νέον αύτό μηχάνημα δέν έχει καμμίαν απολύτως σύνδεσιν 

ί μέ σύρματα, δπως είς τά άλλα συστήματα μούβιτον. Είναι 
' τελείως Ανεξάρτητον, τοποθετούμενοι· μεταξύ τών δύο μη
χανών προβολής, ώστε νά δύναται νά δέχεται τάς οπτικός 
άκτίνας τών ήχων καί φωνών, πότε άπό τήν μίαν μηχανήν 
προβολής καί πότε άπό τήν άλλην.

Έπίσης έχει καί τό έξής πλεονέκτημα. Λόγω τοΰ δτι 
είναι τελείως Ανεξάρτητον μηχάνημα τών μηχανών προβο- 

I λής, δέν μεταδίδει είς τά μεγάφωνα είμή μόνον τούς έπί 
‘τής ταινίας ήχους άνευ άλλου παρασιτικοΰ κρότου ή θο
ρύβου δ όποιος προέρχεται είτε άπό τόν κινητήρα τής μη- 

] χανής προβολής, άπό χαλάρωσιν τής συνδέσεως τών σχΡ- 
> τικών συρμάτων τών άλλων μούβιτον ή καί άπό τοΰ μέ- 
! ρους τής ταινίας, δπου αΰτη έχει ενδεχομένως ξανακολ- 
ληθή. , , , , , ,

’Εκτός τών άνωτέρω πλεονεκτημάτων, το νεον αυτό 
I μηχάνημα «Σάφ-Ρέϋ» είναι αυτοτελές. Περιλαμβάμει δη- 
* λαδή ειδικόν άμπλιφικατέρ, ειδικόν έπίσης φέϋντερ καί 
ένα τελειότατοι· Ντιο.ποζιτίφ ονομαζόμενοι' Μέλοντι, το ο

ι ποιον κανονίζει τόν τόνον τής φωνής άσχέτως πρός τήν 
έντασίν της. Είναι μέ μίαν λέξιν τό άκρον άωτον τής τε- 

I λειοποιήσεως τοΰ ομιλοΰντος.
Ό κ. Άρτέμης μας έβεβαίωσεν δτι τό τέλειον τοΰτο 

μηχάνημα θά τοποθετηθή είς τό νέον κινηματοθέατρον 
, Τριανόν», δπου θά δυνηθοΰν πάντες νά θαυμάσουν ποιας 
! τελειοποιήσεις έπραγματοποίησαν οί ’Αμερικανοί είς τόν 
όμιλοϋντα κινηματογράφον.

ΦΟΞ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΙ
ί 'Η Φόξ Φιλμ Κορπ., ή οποία διατηρεί εις τήν 
i υπηρεσίαν της 35 συγγραφείς σεναρίων, άπεφάσισε 
. ν αΰξήση τόν αριθμόν τών συγγραφειον προκειμέ- 
, νου νά πραγματοποίηση πολλά παγκόσμια έργα, 
ί ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Τζών Στον.
' UtnilllllllllllllllimilllllUllllHIIIllIIIIIIIIIIHIIllllllllillllllllHIlllHIIIIIIIIIHKIHIIIIIIHI  
τοϋ Λονδίνου. Τό έργον θά έκδοθή ώς όμιλοΰσα ταινία είς 
δύο γλώσσας, άγγλικήν καί γερμανικήν. ’Ενδέχεται νά 
γίνη έκδοσις καί ε’ις τήν γαλλικήν καί ισπανικήν. Λεγεται 
μάλιστα ύπό τινων δτι ήδη έπωλήθησαν τά δικαιώματα 
διά τήν έκδοσιν τοΰ έργου είς τάς δύο τελευταίας ταύτας 
γλώσσας.



ΧΑΤ ΦΙΛΜ
Γ. ΣΥΝΟΙΙΝΟΣ & Γ. ΠίΠίΣΤΟΦΑΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4H-ΑΘΗΝΑΙ
►

Τηλεγρ. Διεύβυνσις ΦΙΛΜΑΠΑΡ

ΗΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΗΙΊΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΗ ΤΗΝ ΕΛΑΜΔΗ HABRNIftN ΚΗΙ ΚΥΠΡΟΝ 

ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΠΡΙΤΙΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΙΚΤΣΕΡΣ

► 
► 
►
► 
►

ΧΑ Τ ΦΙΛΜ
Γ. ΣΥΝΟΙΙΝΟΣ & Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΥΡΚΙΑΝ ΑΛΒΑΝΙΑΝ. ΚΥΠΡΟΝ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΝ ΜΙΛΑΝΩ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

<ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
4

ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 43 - ΑΘΗΝΑΙ - Τψ,εγρ. Διεύθυνσις ΦΙΛΜΑΠΑΡ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1930-1931
►

ΜΕΡΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

“ΕΡΩΤΙΚΗ ΦΛΟΓΑ,, “ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΣΟΧΟ,, “ΘΕΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑ,, 
“ΠΑΙΧΝίΔΑΚΙ,, “ΡΟΜΑΝΤΖΟ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ,, “ΠΡΟΔΟΤΗΣ,, “ΕΡΩΣ 

ΣΕΙΡΗΝΟΣ,, “ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙ ΝΤΕ ΛΟΥΞ,, “ΤΟ ΤΕΛΕΥ
ΤΑΙΟ ΤΑΞΕΙΔΙ,, “ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ W„ «SUSPENSE» “ΣΥΖΥ

ΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ,, “ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ., 
‘WEST END,. -THE YELLOW MASK,, 

-CAPE FORLORN,
Έκ των άνωτέρω τά πλεΐστα έκλείσβησαν ήδη διά προβολήν έν Άβήναις καί Πει~ 

ραιεΐ είς τά Κινηματοβέατρα «Σαλδν Ίντεάλ καί «Χάϊ-Λάϊφ»

► 
► 
► 
►

►

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ
Αννα Μαίϋ Γουόγκ, Λύα ντέ Πούττι, Ντίνα Γκράλλα, Μπέττυ Μπάλφουρ, Πόλλυ 

Βάρντ, Ίρέν Ρίτς, Κάρλ Μπρίσσον, Τζών Λόγκντεν, Μόντυ Μπάνκς, Βάρβικ 
Βάρντ, Λάρς Χάνσον, Ντόναλντ Κάλ&ροπ, Ζάκ Τρεβόρ....

►

ΜΕΡΙΚΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΑΙ
’Άϊχμπεργκ, Ντυπόν, Ρόμπισσον, Χίτσκοκ, Μόντυ Μπάνκς,Κάστλετον Νάϊτ, Νόρμαν 

Γουώκερ, Χάρρυ Λάχμαν, ’Αλέξανδρος Έσγουέΐ...

►
► 
►
►

Ο.ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΕΙΣΗ ΠΕΡΙΤΗΣΜΕΓΑΛΕΙΩΔΟΥΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ

ΜΠΡΙΤΙΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΛΑ ΠΙΚΤΣΕΡΣ
►

Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΝ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗΝ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΑΣ *

ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΗΧΟΥ
ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΤΑΤΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΦΩΝΗΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΗΧΩΝ
«

ΤΑΣΣΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ ΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
SIN ΕΜΕΚ ΑΝΙΚ Α <

Ν

ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΕΣ ΤΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΔΙΑ ΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΕ 

’Εφαρμόζονται είς πάσαν μηχανήν προβολής

Αί έγκαταστάσεις έκτελοϋνται ύπό ειδικού μηχανικού

ςινεμεκανικα

ΚΤΗΜΑ ΣΑΣ 
ΑΠΛΩΣ

ΤΙΜΑΙ ΑΠΟ 100 000-360 000 ΔΡΑΧΜΩΝ
άναλόγως τής έγκαταστάσεως και τού κινηματογράφου

Μέ 360.000 δρχ. αγοράζετε πλήρη έγκατάστασιν διά δύο μηχανάς προβολής μέ 2 τραπέζια 
δίσκων (ταινίαι βίταφον), 2 φωτοηλεκτρικάς κυψέλας (ταινίαι μούβιτον), 2 μεγάφωνα έφω~ 

διασμένα μέ ειδικήν τρόμπαν, διπλούν άμπλιφικατέρ, μηχάνημα non synchronise, 
εφεδρικήν μηχανήν κλπ. εξαρτήματα

< 
< 
<

ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η ΥΠΕΡΕΙΚΟΣΑΕΤΗΣ ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ 

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ 
ΣΑΣ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΤΩΝ 
ΟΜΙΛΟΥΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΥΠΕΡΟΧΗΝ ΤΩΝ

ι

Ι
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ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ

Ή παράτασις τοϋ μεσουρανήματος τής γοητευ
τικής Σουηδ δος ντίβας Γκρέτα Γκάρμπο άνά τό 
παγκόσμιον, εΐχεν ως φυσικήν συνέπειαν ν’ απα
σχόληση μετά τούς σοβαρούς κριτικούς καί διανοου
μένους πού έγραψαν έως σήμερον διά τήν καλλιτε
χνικήν της προσωπικότητα στήλας ολοκλήρους είς 
τόν παγκόσμιον Τύπον κα' τόν εΰφήμως γνωστόν 
Γερμανόν συγγραφέα κ. Φράντς Μπλάι, δ οποίος 
καί έξέδωκε στή Γερμανία ένα βιβλίον ύπό τόν τίτ
λον «'Η θεία Γκάρμπο».

Ό εκδότης του είχε τήν καλωσύνην νά μοΰ τό 
στείλη. Εΐνε ένα μικρό βιβλίο καλλιτεχνικότατης έμ- 
φανίσεως μέ 50 εικόνας ωραίων σκηνών άπό φίλμ 
καί πορτραϊτα τής Γκρέτα Γκάρμπο.

Ό Φράντς Μπλάϋ, είς όλίγας ευκόλως διαβα- 
ζομένας σελίδας κάμνει μίαν γοργήν άλλά πειρακτι- 
κωτάτην ανασκόπηση’ τής καλλιτεχνικής σταδιοδρο
μίας τής Σουηδίδος ντίβας, τής οποίας καί πλέκει τό 
έγκώμιον.

Έν έπιλόγφ δέ τών γραφομένων τοΰ κ. Φράντς 
Μπλάϋ, μεταφράζεται μία λακωνική αύτοσκιαγραφία 
τής Γκρέτα Γκάρμπο, συνοδευομένη άπό μίαν άνά- 
λογον ά αρίθμησιν τών φίλμ της, τών καλλιτεχνι
κών συνεργατών της, καί μερικών χαρακτηριστικω- 
τάτων τής προσωπικότητάς της αντιλήψεων καί γνω
μών τάς οποίας πρεσβεύει.

Λυπούμεθα διότι δ χώρος μιάς εμποδίζει νά 
προσφέρωμεν μερικά αποσπάσματα τής «Θείας 
Γκάρμπο», είς τούς άναγνώστας μας, γεγονός ά'λλως 
τε πού μάς αναγκάζει νά περιορισ&ώμεν μέ λύπην 
είς τήν παράθεσιν αποσπασμάτων γνωμών διασή- 
μων Γερμανών κριτικών καί διανοουμένων διά τήν 
Γκρέτα Γκάρμπο πού δημοσιεύονται έν ε’ι'δει λεζάν
τας κάτω άπό τάς εικόνας τοΰ βιβλίου.

Ό Μπέρνχαρτ Ντίμπολντ γράφει
—«Ή Γκάρμπο αντιπροσωπεύει τό παράστημα 

τής συγχρόνου ’Αφροδίτης. Περιστοιχίζεται πάντο
τε άπό κομψόν περιβάλλον πού καθιστά αυτήν τήν 
θεάν τής μόδας. Άλλά οί μϋς τής μάσκας τοΰ προ
σώπου της εΐνε πλασμένοι κατά τόσον βοηθητικόν 
δι’ αυτήν τρόπον, ώστε ή Γκάρμπο διαφέρει οιζι- 
κώς άπό τάς διαφόρους κούκλας πού μάς παρου
σιάζουν τά διάφορα φίλμ.

Ούτω, ή καλλιτέχνις αυτή, παρουσιάζεται ω
ραία στήν φόρμα καί ενδιαφέρουσα είς τήν ψυχο- 
σύνθεσιν».

’Επίσης δ Μάξ Μπρόντ γράφει περίπου τά ε
ξής διά τήν εκλεκτήν Σουηδίδα καλλιτέχνιδα.

—«Διά τήν Γκρέτα Γκάρμπο ή άγάπη δέν εί
ναι ένα παιχνίδι, άλλά (δυστυχώς πρέπει κανείς νά 
τό δμολογήση) μέ τήν παλαιάν σημασίαν τής λέζεως 
ένα μεγάλο πάθος.

'Η Γκάρμπο εξυπηρετεί τό φίλμ, έστω καί αν 
δ συγγραφεύς τήν έπροίκησε μέ μίαν ψυχήν κοκέτ- 
τας γυναικός, διότι ' καλλιτέχνις αυτή εκδηλώνει τήν

άγάπην είς κάθε της έκδήλωσιν άπό τήν σοβαρόν 
της αποψιν. Αυτή ή σοβαρότης προέρχεται τόσον 
άπό τήν ιδιαιτέραν' κατατομήν τής φυσιογνωμίας 
της δσον καί άπό τήν διάπλασιν τών σωματικών 
μελών της,τά όποια, ώρισμέντος γνωρίζουν περισσο

ί τερον άπό άγάπην άφ' δτι ήμπρρεΐ νά δμιλήση έ- 
I νας συγγραφεύς».

Τέλος δέ δ Χάνς Αοΰστιγκ γράφει
—Κανείςάπό τούς ρεζισέρ τήςΓκάρμπο δέν κατά

λαβε έως τώρα, δτι πρέπει νά έμφανίζη δσον τό 
δυνατόν δλιγώτερο τήν Γκρέτα. 'Όλοι τήν παρου
σιάζουν είς τά φίλμτων κατά τρόπον ώστε αί μου
σικοί κινήσεις της νά τρενάρουν τόσον πολύ ώστε νά 
αναγκάζεται νά παίζη πολύ βραδέως καί ώς έκ τού
του λόγφ τοϋ μήκους τών σκηνών της πού γίνονται 
σκοπίμως έκτενεϊς διά νά διαρκή τό παίξιμό της.

Είς αύτό τό σημεϊον παρομοιάζω τούς ρεζισέρ 
τής Γκρέτας μέ τούς κακούς παίκτας τοΰ πιάνου οί 
όποιοι πατούν πολλήν ώρα τά πεντάλ είς τρόπον 

'ώστε νά διαρκούν περισσότερον οί φθόγγοι».
Θά επιθυμούσα νά έβλεπα τήν Γ-ρέτα Γκάρ 

μπο έ'στω καί διά μίαν μόνον φοράν μισήν ώραν αν
τί μιάς καί ήμισείας πού έσυνήθισα νά τήν βλέπω, 
επιδιδομένην είς μίαν καλλιτεχνικήν εργασίαν πού 
δέν θά έπεδείκνυεν ίσως τόσον τήν ωραιότητά της 
άλλά θα έχη κάποιο σκοπό νά εκπλήρωσή πράγμα 

. ποΰ θά έπετύγχανε μέ ένα τρόπον καταπλήσσοντα.

Η ΦΟΞ ΦΙΛΜ
ΠΑΡΑΓΕΙ ΟΜΙΛΟΥΣΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
'Η Φόξ Φιλμ ΐδρυσεν ήδη νέον τμήμα παραγω

γής όμιλουσών ταινιών είς ξένας γλώσσας. Ή πρώ
τη ταινία πού παρήχθη ήδη εις τήν ισπανικήν εΐνε 
ή «Πόσο αξίζει ένα τρελλό φιλί» μέ τόν διάσημον 
λυρικόν υψίφωνον τής ’Όπερας τοΰ Σικάγου Ντον 
Ζοζέ Μοχίκα, τήν Μόνα Μάρις καί τόν Αντώνιο 
Μορένο.

Εφέτος θά κατασκευασθοΰν ακ μή δύο ταινίαι 
είς τήν ισπανικήν, ώς έπίσης καί πλεΐσται δίπρα
κτοι δμιλοΰσαι πρωτότυποι κωμωδίαν, γραμμένες 
άποκλειστικώς διά τήν έκτος τής Αμερικής αγοράν.

'Η διάλεκτος τών ανωτέρω ταινιών θά είναι κα
θαρώς ισπανική, δηλαδή ή καθομιλουμένη τής Μα
δρίτης.

Η αρχή έγένετο άπό τήν ισπανικήν, θά επακο
λουθήσουν δέ συντομίας εκδόσεις είς τήν Γαλλικήν, 
Γερμανικήν, ’Ιταλικήν καί Σκανδιναυϊκήν.

Εκδόσεις είς έξ γλιόσσας έγένοντο ήδη διά τήν 
ταινίαν «Χρυσές γάμπες» -μέ πρωταγωνιστάς διε
θνούς κύρους δι' έκάστην γλώσσαν.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΚΛΗΡΚ
31 Αύγούοτον—13 Σεπτεμβρίου

Η ΚΙΝΗ1ΙΛΤ0ΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
Πόρτ Σάϊτ. Ανγονστος (τον άνταποκριτοΰ μας).
Κατά τό πρώτον δεκαπενθήμερον τοϋ τρέχ. μηνός εις 

τούς τρεις κινηματογράφους τής πόλεώς μας προεβλήθη
σαν τά έξης έργα.

Κινημ, ‘Ελδοράδο. Ό Καλιόστρο» μέ τόν Χάνς 
Στοΰβε, «’Επάνω είς τούς οϋρανοξύστας» μέ τόν Ούίλ- 
λιαμ Μπόϋντ καί τήν Σοΰ Κάρο?, καί ή ελληνική ταινία 
Τό Λαγιαρνί» μέ τήν Ρίταν Μυράτ, ’Αθαν. Μαρϊκον 

κ. ά. δυστυχώς ανευ επιτυχίας, μολονότι τό έργον παρου- 
σιάσθη μέ έξαιρετικήν επιμέλειαν προηγηθείσης καί μεγά
λης διαφημίσεως. Τήν προβολήν τοϋ έργου έσυνοιδευε μέ 
τραγοΰδι ό βαρύτονος κ. Ίάσων Λάππας, άδελφός τοΰ 
διασήμου Όδ. Λάππα· Τήν ώς έπί τό πλεϊστον άποτυχίαν 
τών ελληνικών έργων έν Αιγύπτιο ό κ. Γ. Χαραλαμπίδης 
διευθυντής τής. έ / Άλεξανδρείρ εταιρείας Comptoir des 
films Internationales καί έκμεταλλευτής τών ελληνικών 
ταινιών έν Αίγύπτφ εις συνέντευξιν του, αποδίδει είς τό 
καθαρώς έλίηνικόν χρώμα, δηλαδή τήν φουστανέλλαν 
ή οποία δέν είνε δυνατόν νά έλκύση τό ένδιαφέρον ένός 
κοινού διεθνούς, ώς τό τής Αΐγύπτου. Έπί παραδείγματι: 
Είς τό Πόρτ Σάϊτ έπί 100 χιλιάδιον κατοίκων είνε ζήτη
μα αν ό αριθμός τών Έ λήνων κατοίκων φθάνει τάς 10 
χιλιάδας. "Ενα διεθνές κοινόν τόσον ανεπτυγμένου κινη- 
ματογραφικώς ώς τό τής Αΐγύπτου, γνωρίζει κάλλιστα νά 
υποστηρίζει έργα τά όποια θά είχον κάποιον διεθνή χα
ρακτήρα. Διά τοΰτο καί πρός τό καλόν τής έλληνικής πα
ραγωγής αί έλληνικαί παραγωγικοί έταιρίαι οφείλουν νά 
προσέξουν διά τό μελιών των άποφεύγουσαι έπιμελώς τήν 
εκλογήν έργων τών όποιων οί ήρωες πρέπει άπαραιτή- 
τως νά φέρουν τό έθνικόν μας ένδυμ ι έάν θέλουν αί πα
ραγωγοί των νά έχουν κάποιαν έμπορικήν αξίαν καί έξω 
τών ελληνικών συνόρων. Δυστυχώς αυτή είναι ή καθαρά 
αλήθεια.

Κινημ. Άμπίρ. Προεβλήθησαν μέ σχετικήν έπιτυχίαν 
αί δύο ήχητικαί ταινίαι «Νύχτες έρήμου» καί «"Οασις έρω- 
τος» μέ τήν "Αλμα Μπένετ.

Κινημ. Μαξέστικ. Προεβλήθησαν μέ έπιτυχί ν τά έρ
γα «Δέν είνε παιδί μου» μέ τόν Ντούγκλας Μάκ Λήν, 
«Κατά τόν πατέρα καί ό γυιός» μέ τήν Μαίρη Μπριάν, 
«Ριχάρδος ό Λεοντόκαρδος» καί «Τό τραίνο φάντασμα».

Ό εργολάβος θεατρικών έτιχειρήσεων τής πόλεώς μας 
κ. Α. Παπαλάρδος ίδρυσε παρά τήν πλάζ τοΰ Πόρτ Σα’ίτ 
θαυμάσιον θερινόν θέατρον είς τό όποιοι' έδόθη τό όνομα 
•Κουρσάαλ» καί είς τό όποιον δίδει ήδη παραστάσεις ό 
γαλλοαραβικός θίασος Νάκεμπ Ριχάνι.

Μετά 27 ολοκλήρων ετών ή παροικία μας θά άπολαύση 
λίαν προσεχώς είς τό έλλην. θέατρον «’Ελδοράδο» τήν 
μεγάλην μας Κυβέλην ή όποια θά διόση σειράν παρα
στάσεων· . Ίωάν. Στυλιανός

0 ΑΜΜ ΜΠ
Έλάβομεν καί δημοσιεύομεν νεωτέρας απαντή

σεις εις τον διαγωνισμόν της «Ποϊον εΐνε τό καλ
λίτερου ελληνικόν φίλμ ;■» έκ μέρους τών κ.κ Κ. 
Ευαγγελίου καί Τάκη Παπακωνσταντίνου υπέρ τοΰ 
«Παληύτσου τής ζωής» καί έκ μέρους τών δίδων 
Ελένης Δημητρίου καί Πόπης, έπίσης υπέρ τοΰ 
«Παληάτσου τής ζωής».

’Απαντήσεις εις τόν άνωτέρω διαγωνισμόν θά 
γίνωνται δεκταί μέχρι τέλους προσεχοΰς μηνός Σε
πτεμβρίου διά νά δυνηθοΰν νά μετάσχουν καί άνα- 
γνώσται μας έκ τών επαρχιών

ΣΤΗΛΗ
| ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ—ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ |
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Μ. Παπαγεοιργίου (Θεαλόγον-Θάσου). Δυστυχώς δέν 

γνωρίζομεν, άλλ’ έάν θέλετε γράψατε είς τήν "Αστρο Φίλμ 
Έμμ. Μπενάκη 13, ’Αθήνας.

— Βέραν (Χαλκίδα). Ή υποδυομένη τήν Μάρω στό 
Λαγιαρνί εΐνε ή έρασιτέχνις κ. Ρ.Μυράτ.Τήν Μαρίαν Πεν- 
ταγιώτισσα υποδύονται δύο, ή κ. Φρίντα Ποπελίνα σύζυ
γος τοΰ σκηνοθέτου κ. Μαδρά καί μία άγνωστος Βιεννέζα 
καλλιτέχνις ή όποια έμφανίζεται μόνον είς τά πρώτα 
πλάνα. Τοΰτο έγένετο κατόπιν διότι ή έμφάνισις τής Που- 
πελίνα είς γκρο πλάν κατέστρεψε τελείως τό έργον. Τήν 
Βέραν είς τούς «Άπάχηδες» υποδύεται ή δεσποινίς Χρι- 
στοφορίδου ήθοποιός τής Όπερέττας. Τό πανηγυρικόν ά- 
ποστέλλεται δωρεάν είς τούς έγγραφομένους συνδρομητάς 
καί αντί 25 δραχμών είς τούς άλλους.

— Κουρτουμπέλιον (Πειραιά). Τά περί σχολής ή ακα
δημίας δέν ήσαν διόλου σοβαρά. Άπόδειξις ότι δέν ήσχο- 
λήθη διόλου ό «Κ. Άστήρ». Φανταζόμεθα δέ ότι τό δνομα 
τής άρχισυντάκτιδός μας θά έτέθη σκοπίμως είς τάς δια
φημίσεις.

— Ellis (Χαλκίδα). Τόν ρόλον τής βασιλίσσης υποδύ
εται ή Λίλ Ντάγκοβερ τής οποίας δυστυχώς δέν έχομεν 
φωτογραφίαν. Περί τής ζωής της έγράφησαν κατά και
ρούς τόσα πολλά ώστε ότι καί νά γραφή πλέον θά είναι 
γνωστόν. "Αν παρακολουθούσατε πάντοτε τόν Κ. Αστέ
ρα» θά έγνωρίζατε πολλά.

Μ. Η. Κ. (Μεσ.) Μή πιστεύετε ποτέ τοιούτου είδους 
διαφημίσεις. Σχολή ήμπορεϊ νά γίνη άλλά ποιοι θά διδά
ξουν, τί θά διδάξουν καί πρός ποιον σκοπόν θά διδάξουν;

ΠΦΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Έπέστρεψεν έκ Ζάγκρεμπ καί Κωνσταντινουπόλεως ό 
κ. Α. Κόρνφελδ, διευθυντής τής Μετρό.

—Έπέστρεψεν έκ τοΰ άνά τήν Ευρώπην ταξειδίου του 
δπου είχε μεταβή διά τήν έκλογήν ταινιών ό κ. Ε Κραΐ- 
μερ διευθυντής τοΰ «Σαλόν Ίντεάλ». *

—Περί τό τέλος τοΰ τρέχοντος μηνός επιστρέφει έξ Ευ
ρώπης δ κ. I. Μαργουλής.

—Τήν προσεχή εβδομάδα άναχωρεϊ διά τήν Κωνσταντι
νούπολή δ κ. Φ. Χάρλεϋ, διευθυντής τής «Φόξ Φίλμ».

—Έπέστρεψεν έξ Αμερικής ό κ. I. Άρτέμης τής εται
ρίας «Φραγκέτης—Άρτέμης».

• ΔΙΕΫΘΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ 
"Οσοι άπό σάς δέν προεβάλατε άκόμη τήν πρώτην 

Ελληνικήν έπτάκρατον κωμωδίαν

ΟΠΑΛΗΑΤΣΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
τοΰ Όρέστη Λάσκου

Σπενσατε νά τήν κλείσετε ! ! !
Γιατί σ’ αυτήν πρωταγωνιστεί δ περίφημος “Ελλην 

μιμητής τοΰ Σαρλω κ. Κ. Σπαθόπουλος
Γιατί άπεδείχθη δτι είνε ή 

έμπορικωτέρα 'Ελληνική ταινία 
Παραγωγή η^ΡΟΠΟΛ ΦΙΛΜ 
Έκμετάλλευσις flyjpQ φ|ΛΜ 

Όδός Έμμ. Μπενάκη 13 — ΑΘΗΝΑΙ 
Γεν. Αντιπρόσωπος διά Θράκην καί Μακεδονίαν 
ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΦΙΛΜ—Μέγαρον Κόφφα—ΘΕΣ]ΝΙΚΗ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ :■
Καί κατά τύ παρ. δεκαπενθήμερον 

ή κίνησις ύπήρξεν άρκετά ικανοποιητι
κή διά τούς θερινούς κινηματογράφους 
πολλοί τών οποίων έγκατέστησαν η
χητικά μηχανήματα.

"Ηδη λειτουργούν οί εξής θερινοί 
ηχητικοί κινηματογράφοι. «Άλκαζάρ» 
(Οΰέστερν Έλέκτρικ), «Κωστάκη» 
(Σούπερφον), «Παναθήναια» (Σούπερ
φον) «Νεάπολις» (Σούπερφον), Δελ
φοί», (Μ. Νοβάκ) Αίγκλόν» (Συντόκ), 
καί «Άτλανιίς» (I. Χέππ).

Έν τφ μεταξύ δλοι σχεδόν οί χειμε
ρινοί κινηματογράφοι κεντρικοί καί 
συνοικιακοί, διαπραγματεύονται τήν 
έγκατάστασιν μηχανημάτων όμιλοϋντος 
διά τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον 
καθ’ δσον εΐνε πλέον γεγονός δτι ή 
λειτουργία βωβού κινηματογράφου 
θά καταστή τουλάχιστον διά τάς ’Αθή
νας προβληματική δεδομένου δτι βω- 
βαί ταινίαι θά υπάρξουν ελάχιστοι. 
"Αν έξαιρέση κανείς τό γραφεΐον τοΰ 
κ. Μαργουλή, τής Φόξ Φίλμ καί τού 
Καρρά (Κληρονόμοι) οί όποιοι θά φέ
ρουν ένα πολύ μικρόν άριθμόν βωβών 
ταινιών, ούδέν άλλο γραφεΐον θά φέρη 
έστω καί μίαν βωβήν ταινίαν, εκτός 
μερικών βωβών ποΰ θά τολμήσουν 
πλεΐστα γραφεία καί ίσως βρεθούν καί 
κινηματοθέατρα νά παρουσιάσουν εις 
τό κοινόν ώς ήχητικάς τή συνοδεία 
κοινών φωνογραφινών πλακών (ϊδε καί 
τήν ελληνικήν «Άπάχηδες τών ’Αθη
νών» καί πλήθος, άλλων Ευρωπαϊκών 
πού μάς παρουσίασαν κατά τάς πα- 
ρελθούσας χειμερινήν καί θερινήν πε
ριόδους), δικαιολογούμενοι δτι εΐνε μέν 
ήχητικαί, έχουν δμως καί βωβάς εκ
δόσεις.

Έλπίζομεν δτι δέν θά θελήσουν πρό 
παντός οί κινηματογράφοι νά προβάλ
λουν μέ τοιούτους συνδυασμούς έργα 
βωβά ώς ήχητικά, διότι, εκτός πού ζη
μιώνουν αύτόν τούτον τόν όμιλοΰντα 
κινηματογράφον, ζημιούνται άφ’ ετέ
ρου καί αυτοί οί ίδιοι, καθ’ δσον τύ 
κοινόν πλέον καί πρό παντός τό αθη
ναϊκόν έχει σαφή άντίληψιν ταΰ τί έ- 
στίήχητικήκαίκαλώς συγχρονισμένη ται
νία. Ημείς δέ πιστεύομεν άκραδάντως, 
οτι ό ’Αθηναίος τούλάχιστον, ευχαρι
στείται περισσότερον μέ τήν ομιλού
σαν, έστω καί είς κινεζικήν άκόμη 
γλώσσαν, παρά μέ τάς μουσικός ταινίας 
καί τάς λεγομένας ήχητικάς, αί δποΐαι 
κάνουν τήν έντύπωηιν μιας καθαράς 
παντομίμας.

’Άξ Ιδωμεν δμως. τί θά γίνη
’ , * *Χειμερινοί κινηματογράφοι, θά λει

τουργήσουν, ώς δμιλούντες οί εξής : έκ 
τών κεντρικών άριστοκρατικών τό 
Σπλέντιτ, Πάνθεον, Σαλόν Ίντεάλ, 
Οϋφά Πάλας, Τριανόν, ’Απόλλων 
καί ^Αττικόν. Έκ τών κεντρικών λαϊ
κών Κοτοπούλη, ’Αθηναϊκόν, Πανόρα
μα καί πιθανόν έντός τής χειμερινής 

περιόδου τό Ροζικλαίρ καί Ελλάς καί 
έκ τών συνοικιακών ό έπί τής οδού 
Άχαρνών, «"Αρης» καί τό έπί τής ο
δού Καρόλου «Άχίλλειον».

Πλεϊσται δσαι εγκαταστάσεις μελε
τιόνται έπίσης εις διαφόρους πόλεις τών 
έπαρχιών, άλλά τύ ζήτημα τής κατα
βολής τής δλης άξίας τών μηχανημά
των ή τών μεγάλων δόσεων, κωλύει ό
χι μόνον τήν πραγματοποίησιν τών έγ- 
καταστάσεων. άλλά καί αύτάς άκόμη 
τάς διαπραγματεύσεις. Έλπίζομεν δτι 
οί ένδιαφερόμένοι άντιπρόσωποι θά 
θελήσουν νά διευκολύνουν τούς έπιθυ- 
μοϋντας νά έγκαταστήσωσι τοιούτου 
είδους μηχανήματα, άφού έχουν 
ύπ’ δψιν των δτι ή μεταβατι
κή αύτή περίοδος τής έπικρατή- 
σεως ή μή τοΰ όμιΐούντος κινηματο
γράφου έζημίωσε τόσον τάς έπιχειρή- 
σεις, ώστε νά καταντά πρόβλημα, το 
πώς άντέχουν μέχρι σήμερον. ’Ήδη ο
πότε ό όμιλών έπεκράτησεν, ή διευκό- 
λυνσις τών έπιχειρηματιών είς τάς συ- 
ναλλαγάς θά αϋξήση τόν κύκλον τών 
έργασιών έκ τών όποιων πρώτοι αυτοί 
θά ωφεληθούν. *

Έγνώσθη έξ άσφαλούς πηγής δτι τό 
Κεντρικόν» δέν μεταβάλλεται είς κι

νηματογράφον.
Διαδίδεται έπίσης δτι εΐνε ένδεχόμε- 

νον νά λειτουργήσω καί τό «Μοντιάλ 
εις κινηματοθέατρον καί δτι εύρίσκεται 
ήδη ί> κ. Μακέδος εϊς διαπραγματεύ
σεις διά τήν ένοικίασίν του.

Περί τοΰ «’Αττικού» ούδέν νεώτερον 
άπό τό.,,μέτωπον. Μάλλον δμως, πρέ
πει νά πιστεύη κανείς δτι θά λει- 
τουργήση καί πάλιν ύπό τήν διεύθυνσιν 
τής Σινέ Όριάν.

Πλήν τών νέων κινηματοθεάτρων 
πού έτοιμάζονται διά τήν περίοδον 
1931, τοΰ Μετοχικού Ταμείου καί τοΰ 
έναντι τής Στρατ. Αέσχης άνωγείου, 
δίδονται έπίσης, ώς διαδίδεται, διά τήν 
άνέγερσιν κινηματοθεάτρων οί έξής κεν
τρικοί χώροι : 'Ένα τμήμα τοΰ μεγάρου 
τοΰ ’Αρσάκειου καί συγκεκριμμένως αί 
τρεις πλευραί τών οδών Σταδίου, Πε- 
σματζόγλου καί Πανεπιστημίου καί τό 
ήδη Χρηματιστήριον μέ κεντρικήν εί
σοδον έπί τής όδοΰ Σταδίου δπου σή
μερον τά καταστήματα Άδριανοΰ πα- 
ραπλεύρως τών καταστημάτων Χρυσι- 
κοπούλου, Στοά δπου καί τό πρφην άρ- 
τοποιεΐον Τσίτα καί τό κατάστημα Κα- 
ραμαούνα. Αύτά δμως ένδιαφέρουν τό 
άπώτερον μέλλον, οπότε αί Άθήναι καί 
ίσως ολόκληρος ή Ελλάς θά μετα- 
βληθή είς ένα κινηματοθέατρου οί δέ 
κάτοικοί της είς επιχειρηματία, κινη
ματογράφων.

Ό Θεός δμως νά βάλη τό χέρι του.'

'Αγγέλλεται ή ϊδρυσις νέας μεγάλης 
κινηματογραφικής εταιρίας ύπό τήν ε
πωνυμίαν Ε. Μαυροδημάκης καί Σια 

μέ κεφάλαια ώ; διαδίδεται άρκετά σε
βαστά, Τής έταιρίας μετέχουν ό κ. 
’Αντώνιος Ζερβός καί εις σημαίνων ε
φοπλιστής ό όποιος έμφανίζεται διά 
τής Τραπέζης Πειραιώς. Ή νέα έται
ρία τή; όποιας διευθυντής θά είναι ό 
γνωστός άπό 25ετίας επιχειρηματίας 
κινηματογράφων κ. Ε. Μαυροδημάκης 
θά φέρη διά τήν ελληνικήν άγοράν 
τάς ταινίας τών Ηνωμένων Καλλιτε
χνών, τή; Radio Pictures καί τάς 
τέσσαρας όπερέττας τοΰ περίφημου 
Γερμανού τενόρου Τάουμπερ.

Τήν διεύθυνσιν τής έκμεταλλεύσεω; 
αναλαμβάνει ό ν.. Τάκης Παπαχριστο- 
φίλου άποχωρών όριστικώς έκ τής παρά 
τή Άμέρικαν Φίλμ θέσεώς του.

ΊΙ νέα έταιρία λέγεται δτι ένοικίασε 
καί γραφεία είς τήν δδόν Εμμ. Μπε- 
νάκη καί Φειδίου.

Έπέστρεψεν έκ Κωνσταντινουπόλεως 
καί Σόφιας δ κ. Φρ. Χάρλεύ γενικός 
διευθυντής τής Φόξ Φίλμ. Τό ταξείδιον 
τοΰ κ. Χάρλεϋ εις Κωνσταντινούπολη· 
ήτο σχετικόν μέ τήν ϊδρυσιν πρακτο
ρείου τής Φόξ είς τήν Τουρκίαν, τήν 
διεύθυνσιν τοΰ όποιου άνέθεσεν είς τόν 
κ. Β. Κάστρο. Κατά τάς ιδίας δέ πλη
ροφορίας ή Φόξ Φίλμ διέθεσεν ήδη είς 
τήν Τουρκίαν ολοκλήρους τάς παρα
γωγός τών έτών 1929—1931.

Άπό ημερών ήρχισαν αί έπισκευαί 
καί διασκευαί είς τά διάφορα χειμερινά 
κινηματοθέατρα τών Αθηνών,

Τό «Τριανόν», τό όποιον, ώς γνω
στόν, μεταβάλλεται εις δμιλούντα κινη
ματογράφον ύπό τήν διεύθυνσιν τής έ
ταιρίας «Φραγκέτης—Άρτέμης», θά 
καταστή άσφαλώς μία αίθουσα κομψο- 
τάτη διά τής όποιας τήν διασκευήν .θά 
δαπανηθοΰν πλέον τών 500 χιλιάδων 
δραχμών. Θά τοποθετηθούν νέα ανα
παυτικά καθίσματα, έγκαθίσταται θέρ- 
μανσις διά καλοριφέρ, δημιουργοΰνται 
ωραία θεωρεία καί έπενδύεται ολό
κληρος ή αίθουσα μέ κόντρ-πλακέ.

Τό «Σπλέντιτ» έπίσης ανακαινίζεται 
έκ βάθρων, λέγεται δέ δτι αί ^δαπάναι 
θά ύπερβούν κάθε ύπολογισμόν. Είς 
τό «Σπλέντιτ» έπίσης έγκαθίσταται ό- 
ριστικώς καί μηχάνημα όμιλοϋντος Ού- 
έστερν Έλέκτρικ.

Μεγάλαι έπίσης έπισκευαί γίνονται 
καί είς τό «Πάνθεον», τοΰ όποιου άλ- 
λάζει τελείως δψιν ή γαλαρία. Καί είς 
αύτό ώς γνωστόν τοποθετείται μηχά
νημα όμιλοϋντος Οΰέστερν.

Καί τοΰ «Ροζικλαίρ» έπίσης αί έπι
σκευαί είνε αρκετά ύπολογίσιμοι. Ά- 
φαιρεϊται ολόκληρον τό πάτωμα τής 
αιθούσης καί γίνεται νέον έκ μπετόν- 
άρμέ σύμφωνα μέ τάς διατάξεις τοΰ 
νέου περί κινηματογράφων νόμου.

Επισκευάζεται έπίσης καί τό «Αθη
ναϊκόν», εις τό όποιον έγκαθίστανται 
καί μηχανήματα όμιλοϋντος κινηματο

γράφου συστήματος Σούπερφον.
Τοΰ «Ού'φα Πάλας» έπίσης ή αί

θουσα μεγαλώνει πρός τό μέρος τής 
σκηνής καί τοΰ έξώστου, ούτως ώστε 
νά περιλάβη πλέον τών 250 καθισμά
των άκόμη. 'Φ "Αργό;

ΕΙΣΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Κ*  ΛΑ ιθΕ*  (Αθηνών)

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα 
Τάμεσβαρ», «Τραγική αύτοθυσία» καί 
'Ωραία έξόριστος» δλα μέ μικράν έ

πιτυχίαν. Μετά ταΰτα τά Ήλύσια 
έπαυσαν λειτουργούντα.

Κρυστάλ. Προεβλήθησαν «Τά τρία 
πάθη», «Λουλούδι στή σκιά», Κόμης 
Μόντε Χρίστο», είς δύο έποχάς, «Ή 
νήσος τών ονείρων», «Τό νυφικόκρεβ- 
βάτι», <Τό ξύπνημα», «Ό καθηγητής- 
Λάξ» καί «Μάσκες τοΰ σατανά» δλα 
έπιτυχώς Στροϋμπος
Θ ΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μ. Φάληρον. Προεβλήθησαν «Πρίγ- 
κηψ Ροβέρτος», «Λέντζερι καί «Χο
ρεύτρια τού Φολί».

Κιγκ Ζώρζ. Προεβλήθησαν Ό 
βαρκάρης τού Βόλγα», «Νόθος», Ά- 
πογοήτευσις», «Δόν Ζουάν» καί «"Ε
ρωτες τής Ιωάννας Νέϋ» ή προβολή 
τής όποιας ύπήρξεν άφορμή πολλών 
παραπόνων τών θεατών καθ’ δσον τό 
έργον ήτο έντελώς άκατάληπτον. Θεα
τής παρακολουθήσας άλλοτε, τήν προ
βολήν τής ταινίας καί έν Παρισίοις, 
έβεβαίωσεν δτι ή τελευταία πράξις έ- 
λειπεν έντελώς. Καί έγώ, ό ίδιος πα
ρακολούθησα δίς τό έργον τοΰτο, χω
ρίς δυστυχώς νά έννοήσω τίποτε.

Αύρα. «Τό μυθιστόρημα μιάς εταί
ρας». Είσοδος δρχ. 2.

Καστέλλα. «Ή ναυμαχία τής Φά- 
κλαντ». «Χαμένοι στό μέτωπο καί 

Τό μυθιστόρημα μιάς εταίρας».
Λ. Πύργος. Προεβλήθησαν «ΊΙ πέ

τσινη μάσκα», «Λούπιγκ δή λούπ καί 
«Νεανική μέθη».

Χαριλάου. «Ό μυστηριώδης καθρέ- 
πτης», «Είλωτες», «Ή σειρήν τών τρο
πικών» καί «Ζήτω τό σπόρ».

Ζάππειον. Διάφορα άτραξιόν.
Καραβάν. Προεβλήθησαν «Μπέν 

Χούρ», «Ζήτω τό σπόρ», «Μακρυά άπ’ 
τόν κόσμο» καί «Μανδραγόρας .

Τσιμισκή. Προεβλήθη τό έργον «Αί 
περιπέτειαι τοΰ Χάρολδ» καί έκλεισε 
λόγφ μεγάλων ζημιών.

Παραλίας. Προεβλήθησαν Αί περι- 
πέτειαι τοΰ Σαρλώ» καί «Πάτ καί Πα- 
τασόν».

Σπλέντιτ (όμιλών). Προεβλήθη τύ 
έργον «Αιχμάλωτος μέ τήν Γκρίφφιθ.

’Άλσος. «Δεσποινίς ύπαστυνόμος >. 
Είσοδος δρχ. 1.50 !!

Πάν&εον. «Στά δίχτυα τής δακτυ- 
λογράφου»·

Ή πόλις τής Θεσσαλονίκης άριθ- 
μοΰσα έφέτος περί τούς είκοσι κινημα
τογράφους, φθίνει άπό τόν πεισματώδη 
συναγωνισμόν, άποτέλεσμα τοΰ όποιου 
εΐνε νά φθάσουν τά εισιτήρια εισόδου 
τάς 1.50 καί 2 δραχμάς, πράγμα απί
στευτου’ καί έν τούτοις άληθές. Συγκε

κριμένος οί Κινηματογράφοι «Καστέλ- 
λα», «Πατέ», «Κίγκ Ζώρζ», «Ζάππειον» 
καί «Πάνθεον» έχουν τιμήν εισιτηρίου 
δρχ. 2, τό δέ «"Αλσος δρχ. 1.50. Φαν
τάζεται κανείς εύκόλως τάς τεράστιας 
ζημίας τών άνωτέρω κινηματογράφων 
καί γενικώς τών κινηματογραφικών έ- 
πιχειρήσεων, δεδομένου δτι λόγω τοΰ 
τρελλοΰ αύτοΰ συναγωνισμού, έξευτελί- 
ζεται τελείως τό γόητρον τών τοιούτου 
είδους έπιχειρήσεων. "Επειτα μέ ποιαν 
δικαιολογίαν θά ζητούν άπό τό κοινόν

(Άβελ προχωρούν κανονικά. "Ηδη έ- 
' τελείωσε τό γύρισμα» τών έξωτερικών 
(καί γίνεται ή λήψις τών εσωτερικών.
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Βασιλεύς τής έρήμου» Ή κορακο- 
φωληά» «Μοιραΐον ρήγμα» «Ό έρως 
πάντα θριαμβεύει» «Ή γυναίκα μέ τό 
κοράκι» καί «Χαλύβδινου φάντασμα».

Κοσμικόν. ’Αργεί. Πατράκης
ΧΙΟΥ «

οί χειμερινοί τήν πληρωμήν 15 καί 20 
δραχμών κατά εΐσιτήριον, ένφ ήδη αύ- 
τοί οί ίδιοι προσφέρουν τό αύτό θέα
μα άντί τοΰ εύτελοΰς ποσού τής 1.50 
δραχμής;

Κατόπιν τής δημιουργηθείσης ώς ά
νωτέρω καταστάσεως, οί ένταΰθα πρά
κτορες ένοικιάσεων ταινιών, συνήλθον 
τήν Δευτέραν τής παρ. έβδομάδος εις 
σύσκεψιν εις τό γραφεΐον τής Άμέρι
καν Φίλμ, είς ήν έλαβον μέρος μεταξύ 
τών άλλων καί οί πράκτορες τών ’Α
θηναϊκών έταιριών Σινέ Όριάν, Μαρ
γουλή, Άμολ.—Βουλγαρίδη, Συμβατι
κής, Χάϊ —Φίλμ, Γκλόρια Φίλμ κ. ά., 
καί μεταξύ άλλων άπεφάσισαν δπως 
τού λοιπού μή στέλλονται ταινίαι είς τό 
εσωτερικόν τής Μακεδονίας έλεύθεραι 
άλλά μέσω Τραπεζών, καί τούτο λόγω 
τών μεγάλων ποσών, τά όποια έχουν 
λαμβάνειν. Έπίσης έλήφθη άπόφασις 
νά μή δώσουν ταινίας είς ίτούς χειμε
ρινούς, έάν δέν ορίσουν τιμάς δχι κα- 
τωτέρας τών οκτώ δραχμών.

Ό νέος Κινηματογράφος «Ήλύσια» 
περατοΰται λίαν προσεχώς. Κατά γενο- 
μένους υπολογισμούς μου, οΰτος θά 
περιλαμβάνω περίπου 700 θέσεις καί 
δχι χιλίας, ώς άρχικώς είχεν ύπολογι- 
σθή. Είς τά «Ήλύσια? θά έγκαταστα- 
θοΰν μηχανήματα όμιλοϋντος πιθανώς 
Οΰέστερν Έλέκτρικ.

Ώς χειμερινός κινηματογράφος θά 
λειτουργήση προσεχώς καί τό Καφε
νείου τοΰ Α. Πύργου, καταλλήλως δια- 
σκευαζομευον. Μέ δύο έπί πλέον δμως 
κινηματοθέατρα ή προσεχής χειμερινή 
περίοδος δέν προβλέπεται καί τόσον 
ρόδινος. "Ας ίδωμεν έν τούτοις.
ΠΑΤΡΑΙ

Άλάμπρα. Προεβλήθησαν Ό φυ· 
γάς», «Τό άντρον τών ληστών», Ή 
τρέλλες τής Κολλίν», «Ή λεγεών τών 
ξένων , Πώς έπλούτισεν ό Γιάννης 
καί «Ή τραγική αύτοθυσία». Προσε
χώς «Ή σκλάβα τής έρήμου». Κατά 
τά διαλείμματα ό Ιταλός άρτίστας 
Μοντεφιέρο έμφανίζεται σέ διάφορα 
νούμερα.

Ζενίϋ'. Προεβλήθησαν τά φίλμ Κβό 
Βάντις ;» μέ έπιτυχίαν, «Λήθη τοΰ πα
ρελθόντος», «Ό μαχαραγιάς», «Τό τρα
γούδι τής έρήμου» καί «Ό λευκός 
σεΐχης».

Κυψέλη (Προσφυγικά). Έπανέλαβε 
τάς διακοπείσας παραστάσεις του τήν 
9ην τρέχ. καί παρουσίασε τά έργα «Ό 
άετός τής Άριζόνας», «Κάου μπόϋ καί 
πριγκήπισσα» καί «Ό έβδομος ού- 
ρανός».

Αί έργασίαι τής ύπό τού οίκου Διρ- 
μίκη «γυριζομένης ταινίας «Κάϊν καί

Λοΰξ Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό 
Ρόδον τή; Σταμπούλ», «Ό μικρός μου 
άδελφός», καί «Τά πάντα γιά τό παιδί 
της». Τήν προσεχή έβδομάδα «Τά γα
λάζια κεριά» καί «Λησταί τοΰ Όλυμ
που .

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Φωλεά έρωτος», «Ή Βιέννη πού χο
ρεύει». «Πρίγκηψ γονδολιέρος» καί 
«Ουγγρική ραψωδία». Δίδει έπίσης πα
ραστάσεις καί ό θίασος Βεάκη-Γονίδη. 
Προσεχώς Ή Μπόρα . Βουδούρης 
ΧΑΝΙΑ

Σπανδάγου. Προεβλήθησαν τά έργα 
«"Οταν ή σαρξ υποκύπτει■>, «Ή τιμή τοΰ 
ναύτη», «Ό ούρανός τής δόξης» καί 
«Ό ορεινός καβαλλάρης».

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν <Τό ορ
φανό τών Παρισίων» είς δύο έποχάς, 

Σημερινή τρέλλα», «Τί άγοράζει τό 
χρήμα» καί «Τά' ψεύδη τής Νίνας Πέ- 
τροβνα».

Μπονάτου. Προεβλήθησαν Τά χρυ
σά διαζύγια».
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

’Απόλλων. Κατά τό τελευταίου δε
καπενθήμερον προεβλήθησαν» τά έργα 
«Μεταξωτές κάλτσες» έπιτυχώς, «Πέν
τε χιλιάδες δολλάρια γιά μιά συμμο
ρία» μέ τόν Τόμ Μίξ καί τό αριστούρ
γημα «Ό άγγελος τοΰ σκότους» μέ τήν 
βασίλισσαν Ζανέτ Γκαίϋνορ. Τήν προ
βολήν τοΰ τελευταίου έργου παρηκο- 
λούθησεν έκλεκτή μερίς τής κοινωνίας 
τής πόλεώς μας ώς ό κ. νομάρχης, δ 
νομομηχανικός κ. Άποστολιάδης μετά 
τής κυρίας του, αί δεσποινίδες Πανα- 
γάτου, Γαρμπή μετά τής μητρός των, 
Κρητικού, Μακρή Μαρκέτου, Φωκά, οί 
κ. κ. Βλαχούλης. Γαβριελάτος, Πυλα- 
ρινός, Μήλας κ. ά.

Προσεχϊϋς Βόρειος Πόλος».
ΧΑΛΚΙΣ

Αούξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή 
δίψα τοΰ χρυσοΰ , Ό σαλπιγκτής», 
«Τό ιερόν καθήκον», «Ό υπασπιστής 
τής βασιλίσσης», «Ό μέγας τυχοδιώ
κτης» καί «Ό έκφυλος».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
Μπροστά στό ικρίωμα , Μανέζ», 
Νίνα Πετρόβνα , Ή Άνάστασις», 
Σεράί», Ό λευκός γάμος-, Νύχτες 

καταιγίδος , Ό πρίγκηψ τοΰ καρνα
βαλιού» καί Τό λαγιαρνί .
ΑΡΑΜΑ

Μέγας. Προεβλήθησν τά έργα Δια
βολεμένη κούρσα», «Ατρόμητος αερο
πόρος», συνέχεια καί τέλος τοΰ έπεισο- 
διακοΰ Τό μεγάλο μυστικό τού ίπ-
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ποδρομίου» καί «Τό μάτι τ’ αετού», < 
«"Ενα κόλπο στάς ίπποδρομ'ας», «Πει- ι 
ρατής τής ερήμου» καί «Γροθιά τιμής» < 
τά δποία ήρεσαν. Προσεχώς «Ό βασι- ι 
λεύς τού αίθέρος», «Νικητής τής φω
τιάς» κ. ά. ’

Ονφα. Προεβλήθησαν κατά σειράν ; 
τά έργα «Γρήγορος σάν αστραπή», 
«Πρός τόν θάνατον»,«Ώς λέων», «Παϊ- 
κται τοΰ γκολφ», «Ή Έλση στή Ν- (' 
Ύόρκη», «Τό δράμα τοΰ Μάτερχορν» | '· 
ταινία άναξία λόγου, τά έπεισοδιακδν ι1 
«Ό γύρος τοΰ κόσμου», «Τά χαμίνια | 
τής Ν. ’Υόρκης», άνευ επιτυχίας καί ι 
«Ό κύκλων τοΰ Τεξάς» ποϋ ήρεσεν ύ-' 
περβολικά. Προσεχώς τό επεισοδιακόν 
«Διαβολοσκιά» καί «Δόν Μικέ».

Πανάρετον. Προεβλήθησαν μέ απο
τυχίαν «Αί περιπέτειαι τής λαίδης Χά- 
μιλτων», τοΰ δποίου ήλλαξαν τόν τί
τλον εϊς «Τράφαλγκαρ», «Θιόδωρος"Ερ- 
σελ», «Βασιλική τίγρις» μέ τήν Μενι- 
κέλλι», «Φάτσές τοΰ πόκερ»,<Μία κραυ
γή άπό τό παράθυρο» ταινία άναξία 
λόγου, δ Σαρλώ πολυτεχνίτης διά τρί- 
την φοράν, «Βερντέν» μέ σχετικήν έ-1 
πιτυχίαν καί »Δέκα μοντέρνες έντολές.» ।

Πανελλήνιον (ήχητικός). Δυστυχώς I 
τό είδος αύτό τοΰ κινηματογράφου δέν ι 
ένεθουσίασε τό κοινόν τής πόλεώς μας, 
μολονότι ήλπίζετο δτι θά είχε κατα
πληκτικήν διάδοσιν. Τοΰτο δέ οφείλε
ται πρώτον είς τήν όχι τελείαν άπόδο- 
σιν τών ειδικών μηχανών ή εις τόν 
χειρισμόν αυτών καί δεύτερον καί πρό 
παντός σπουδαιότερον είς τήν ποιότητα 
τών έργων καί τών βεβλαμένων πλακών 
ποϋ συνωδεύουν αυτά. Προεβλήθησαν 
μέχρι σήμερον τά έργα «’Ερυθρά πό
λις» μέ οΐκτράν αποτυχίαν λόγφ του 
δτι τό έργον έσυνωδεύετο μόνον ύπό 
μουσικής μέ πλάκες μάλιστα τελείως 
κατεστραμμένες, «Τό παιδί τοΰ δρό
μου», «Τά κορίτσια τοΰ Πρόντγουαίϋ» 
άνεπιτυχώς, «Διψασμένη γιά φιλία» με 
έπιτυχίαν, «"Ερως ενός Τζόκεϋ», «Σάν 
ή καρδιά κτυπά» άμφότερα μέ μετρίαν 
έπιτυχίαν, «'Ο ουρανός τήςδόξης» καί 
«Ό τρελλός τραγουδιστής» έπί μίαν συ
νεχώς εβδομάδα, τό όποιον, παρά τοΰ
το, έπραγματοποίησε περί τά 1050 ει
σιτήρια μόνον καί μέ τιμάς 15, 10 
καί 7.50δο.ώς έχουνδρισθή αίτιμαί τοΰ 
ήχητικοΰ. "Ηδη προβάλλεται 'Ο λευ
κός γάμος».

Γενικώς δύναται τις νά είπη δτι ύ 
ήχητικός κινηματογράφος είς τήν πόλιν 
μας δέν έπεκράτησε διά διαφόρους 
γνωστούς λόγους, άλλά πρό παντός δι
ότι τά πλεΐστα έργα συνοδεύονται μέ 
πλάκας τελείως, κατεστραμένας. _ Έν
ταΰθα δέον νά ‘σημειωθή δτι, ένφ τάς 
Κυριακάς ό «Μέγας» πραγματοποιεί έν 
κλειστφ χώρφ καί μέ άτράξιον περί τά 
650 εισιτήρια, δ όμιλών μόλις φθάνει 
τά 300—320. Μαρκιδης

Κινημ. Αμερικανικός "Αϋηναϊκός 
καί παραλίας. Προεβλήθησαν έναλ- 
λάξ καί είς τούς τρεις τά έργα «Τερέζα 
Ρακέν». t Μοντέρνοι παληάτσοι > <Μεσ- 
σαλίνα», «Μυστηριώδης προσωπιδοφό- 
ρος», «Πρώτη άγάπη», «Φαζίλ», <Θεϊα 
γυναίκα», «"Οταν ή πόλις κοιμάται»,

«Ή μυστηριώδης γυναίκα», «Βωμός , _ _
τής ηδονής», «Τό μυστικόν τοΰ χρυσό- κόν ρόδον», 
ρυχείου», «Ή φωλεά τ’ αητού», «Γιά » ' " 
νά εϊσε κοκέττα», «Ματωμένο σύννεφο» -«■
«Ο έμπορος τών γυναικών, «Κρυσφή- I ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
γετον πειρατών» καί Δίψα χρυσού 
ΣΠΑΡΤΗ

ρωτος», Τρέλλες Καρναβαλλιοΰ», «Λευ- 
'1 w 1"ν», «Τί έγεινε στό Χόλλυγουντ 
γιά ενα εκατομμύριο»,«Πονεμένες καρ
διές» καί «Γαλάζια κεριά»μέ έπιτυχίαν.

। Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Ό κατά-
' σκοπος τής ’Οδησσού», «Τό τραίνο τού

■Σπαρτιατικός. Προεβλήθησαν τά έρ-' θανάτου «Κρίνος στό βορβορο», «Ί- 
γα «Ό ταυρομάχος», «Άπηγορευμένος ωαννα Μερεντιθ», « Αγρυπνος φρου 
καρπός- καί «Τό χρήμα σκεπάζει τήν ρός , «Καρμελιτα», ; Ο τσαρλατάνος», 
αγάπη». Μ. Τριαντ. «Οι είλωτες της αγαπης», «Το θύμα».

1 ' «Πριγκηπισσα τοΰ Ιπποδρομίου», « Ο-
ΑΙΓΙΟΝ I ταν 0[ άνδρες άγαποΰν», «Έγό> τόν

Παρϋενών. Προεβλήθησαν «Ό έκ- σκότωσα» καί «Μητρόπολις». Ι.Γ. 
βιασμός», «Καφέ σαντάν», «Ή έκδικη- 1 ΚΕΡΚΥΡΑ
τική ιππηλασία», «Ό δρόμος πρός τήν —π^ΤΤΤΪιών. Προεβλήθησαν αί βωβαί 
διαφθοράν » καί «Οί εκτός νομού . ταινίαι «Ή ζωι'ι του μοΰ ανήκει», «Παλ- 
ΓΙΗΝΝΙΤΣΑ ληκάρι σάν τό χρυσάφι», «Καπετάνισ-

, , , , σα τοΰ διαβόλου», «’Αφηνιασμένοι
Αττικόν. Προεβλήθησαν τα έργα ταΰ κα1 «-Ερως τζόκεϋ.»

«Ό Έντυ Πολο», .«Δον Ζουαν», «Μις Άκταΐον. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
Ευρώπη» καί «Τά αφροδίσια πάθη ■. '«Νύκτα γάμου», «Χούλα» «Καζανόβας» 
ΕΔΕΣΣΑ ! «'Η κόρη τής κοκόττας», «Γλεντοΰν οί

ΛΓ. Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν τά παντρεμένοι·, γαλάζιος Δούναβιςθ, 
, ,, e > ~ e s' ' « Εκβιασμός», «ΑΙ πεοιπετειαι του 2-αρ-έργα «Σαλλυ η κόρη του ιπποδρομίου» Ρ Ρ’ τών Παρισίων», «Ό 
, με έπιτυχίαν «Θανατική ακτ.ς» και πρί/'τ’ΰ ε-ρωιος>>.
ι« Η θαλασσινή». _ , Κερχυραϊκός. Προεβλήθησαν Λεγε-
I ^.ερ^ιον:. Αργει- , , Λνες άέρος»,«’Ακροβασία τοΰ θανάτου»

«Ό τύραννος τοϋ Γκούλτς», «Γαμήλιον 
έμβατήριον», «’Αγωνία», «Δ.ιβ:1:; ",

ίκούρσα», " 
__________ ; βούργου »,

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα κάρδεν». * 
«Άννα φόν Μπέλιγκ>>, «Σχολή Σειρή- 
νων», «Τό άνθος τής Βαγδάτης», 
«"Αχ μπαμπά μου είσαι θησαυρός», 
μετριωτάτη κωμωδία καί «Ή τραγική ___ = „ ,
στιγμή» μέ τόν Άλμπερτίνι. Λίαν προ- γρική Ραψωδία» μέ έπιτυχίαν. 
σεχώς «‘Ο πρίγκηψ τών ’Ινδιών» καί rr .a---- π----,
«Τά γαλάζια κεριά». Α.Σ.
ΠΡΕΒΕΖΑ

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τό σπήτι τοΰ δημίου», «Ή γυναίκα 
μέ τό μαστίγιον», «Ό προδότης», «Ό 
λύκος τών θαλασσών», «Τυφλή», »Ό 
Τιτανικός», «’Αφηνιασμένοι ταύροι», 
«Ό τυφεκισμός τοΰ Τσάρου», «Τζίμ δ 
κατακτητής», «Τραγούδια τής καρδιάς» 
καί «"Οασις έρωτος». Σμπόνιας
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

jjcqutov, Αργεί. · ~ »r
Ό νέος Κινηματογράφος τοΰ κ. Χα- “θθ0»’’ ■. Υ ,lr « ' J .. «Ώ τι,οαννοσ ’τζηδημουλα κάνει εναρξιν λίαν προσε

χώς καί πιθανώς ώς όμιλών.
ΜιΤΥΛΗΝΗ

«Στά 
Τό

,__ «Διαβολεμένη
καταγιόγια τοϋ Άμ- 
δράμα τοΰ Βιντεργ- 

Μπιξέλης
ΙΩΆΝΝΙΝΑ

Ενατρατιάδη. , , .
φίλμ «Λησταί τών πόλεων» ίκανοποιη· 
τικώς «Τά ίχνη τοΰ λύκου» καί «Οΰγ-

'Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ή τυφλή» μετρίωε, «'Ο λύκος τών

I θαλασσών» «Τραγωδία νεότητος», «Θΰ- 
1 μα τοΰ πολέμου», «Τροπικές νύχτες» 
«"Οασις έρωτος» δλα ίκανοποιητικώς 
καί «'Ο άετός τής ’Ισπανίας», «Νέος 
άστυνόμος»,«Είς τήν χώραν τών χρυσο- 
ρυχείων» καί «Μαύρος Τζάκ» δια τα 
δποία ή μαρίδα έχει τόν λόγον. ’Επίσης 
προεβλήθησαν «Ή πριγκήπισσα ’Ανα
στασία» μέ μεγάλην έπιτυχίαν καί 

[ «Φαζίλ ·. ,
j Μαλάμειον. Δίδει παραστάσεις δ θί- 

,. ... ΤΤ , α ασος Ίατροΰ, Φιέρα καί Καβαφάκη άρ-
’Αλκαξαρ (ομίλων). Προεβλήθησαν । κει^ ίκανοποιητικώς αν καί οί δύο κι- 

τά έργα «’Ερυθρά πόλις» «Τραφαλ- i νηματΟγράφοι δέν ϋστεροΰν είς συγ- 
γκαρ», «Ό Τόμ καί Σαμ στον πόλεμό» . ωριν κ^σιιου. Σταμ. Παπ. 
καί «Μπρόντουαιυ μπεμπυ». | ΛΕΥΚΑΣ

Βόσπορος Προεβλήθησαν «Ή ψευ------------
τοχήρα», αΤό μελανόν της σημεΐον» 
καί «Φιλώ τό χέρι σας μαντάμ».

Άλάμπρα. Προεβλήθησαν τά 
«Ό ιπτάμενος άνθρωπος», «Ή 
στάσις» καί διάφοροι κωμωδίαι. 
ΒΑΘΥ (Σάιιηυ)

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά 
«Έν μέσφ τών άνθρωποφάγων», 
δυνος» καί «Μοντέρνος Φάουστ» μέ1 Πάνϋεον. Προεβλήθησαν « Ο Ιιτα- 
τόν Κορτέζ. Ό άνιστέρω κινηματογρά- νικός»^ «Βασιλεϊς τοΰ αέρος», «Μεγας 
φος λειτουργεί κατά περιόδους καθόσον , τυχοδιώκτης», Μαύρος Τζάκ», » Η δου- 
έχει έγκατασταθή έντός τής αιθούσης κισσα τής Σεβίλλης» επιτυχώς,«Τρελλή 
καί Καραγκιόζης. | χορεύτρια», «Τραγωδία νεότητος», «Δο-

Ήραΐον. Προεβλήθησαν *Ό  τραγί- κιμαστικός γάμος» και «Τα ίχνη του 
κός γάμος», «Νέα Σελήνη», «Φλόγα έ- λύκου». Τσιρς

Προεβλήθησαν τά

Απόλλων. Μέ σχετικήν * έπιτυχίαν 
I προεβλήθησαν τά έργα «Ή ανοιξις τοϋ 

«ίλμ έρωτος», «Δόκτωρ Σαϊφερ», «Κοκκινο- 
μαλοΰσα», «Ή ευνοούμενη τοΰ Μαχα- 

! ραγιά», «Ό έρως κυριαρχεί» καί «"Ο 
I βαρκάρης τοΰ Βόλγα» δ όποιος λόγ φ 
; τής κακοκαιρίας καί τοΰ αγρίου συνα- 

έργα γωνισμοΰ (3—4 δρ. τό είσιτήριον) δέν 
«Κίν- ! είχε έπιτυχίαν πλήν τής πρώτης του.

·>ό । Πάνϋεον. Προεβλήθησαν «'Ο Τιτα-
-Δ_ w.1^7- τ-ζ-,Γ. Λ

Ή δού-

'ni
iii

iii
iii

H
nw

iii
iii

m
iii

iii
iii

m
iH

iii
M

iii
M

m
m

iM
iij

m
m

in
Bi

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
uo

m

a

I
ΥΠ© ©ΡΟΥΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΩΣ

ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ίg
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ

ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΗΗΣΠΜΕΝ ΕΙΣ 10 ΚΙΝΗΜΑΤ08ΕΑΤΡ0Ν ΣΑΣ j
ΟΜΙΛΟΥΝΤΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ j
ΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΜΕΝ I

ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑΝ ΣΑΣ
AX2L

ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ
ΘΑΥΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΤΑΤΗΣ

ΑΠΟΑΟΣΕ^Σ __

ΓΡΑΨΑΤΕ ΜΑΣ ΑΜΕΣΩΣ

ΜΑΥΡΙΚΙΟΝ ΝΟΒΑΚ

I
Β
1

ι

I
i

ΠΛΑΠΟΥΤΑ 44 - ΑΘΗΝΑΣ I

Β. £
^1»ΠΙίΜΙΜΙΜΠ11ΜΙΠΠ^ΠΠΙΙΙΐηΠΠΙΙΐΠΠΠϊΠΠΪΙΜΒΠΠΠΠ1ΙΙΙ1ΜΜΙ1ΙΒΙΙ·ΙΙ·»^



SIMPLIMUS INC.
Ή ιδεώδης τελειοποίησις τοϋ όμιλούντος Κινηματογράφου

Τά νέα μηχανήματα ΜΟΥΒΙΤΟΝ τής Εταιρίας S ! Μ Ρ LI 1U S INC- τά συστήματος
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άμπλιφικατέρ, φέϊντερ καί τδ β'αυμάσιον 
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