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Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1930-31
Ό χειμώνας έφθασε! 'Η βροχή μάς θυμάται τα

κτικά και τά βραδάκια ή δροσιά γίνεται άρκετά αι
σθητή Οί καστανάδες έπιασαν πάλι τις γονιές τους, 
τά νέα χειμωνιάτικα μοντέλα κάμνουν τήν έμφάνι- 
σί τους καί τά χειμερινά κέντρα διασκεδάσεως (χο
ρευτικά, θέατρα, καμπαρέ,κινηματογράφοι κ. ά.) καί 
’Αθήνας μας άναγγέλουν τό άνοιγμά τους μέ κτυπή
τες ρεκλάμες, ’Απ’ αυτά δλα τό πιο ένδιαφέρον γιά 
τόν κόσμο είναι χωρίς συζήτησι ό κινηματογράφος. 
Δέν θ·’ άργήση δ καιρός πού τό κοινόν θά σχηματί- 
ζη ουράν εμπρός στά ταμεία γιά νά εξασφάλιση 
δύο ευχάριστες ώρες. ”Ας δούμε λοιπόν κι’ εμείς 
έν συντομία τί μάς επιφυλάσσουν εφέτος οί.κινημα
τογράφοι, άφοΰ όμως προηγουμένως ρίψωμε καί μιά 
ματιά στήν περασμένη περίοδο.

* *
Πέρισυ τό πιο σπουδαίο γεγονός ήταν ή εμφάνι

σές τοΰ όμιλοϋντος. Άκουγαμε τόσα πολλά γι’ αύ
τήν τήν έφεΰρεΛ. πού δλοι καιγόμαστε άπό τήν επι
θυμία νά τήν γνωρίζομε. Ή έντυπιόσεις μας ; Θά- 
ταν πολύ δύσκολο νά τάς καθορίσωμε μέ μιά λέξι. 
Πάντως τό βέβαιον είναι πώ; δ περισσότερος κό
σμος απογοητεύτηκε. Σ’ αύτό δέν φταίει βέβαια ή 
άνακάλυψις, ή δποία αυτή καθ’ έαυτήν έΐνε πραγ
ματικά αξιοθαύμαστη, άλλά άφ’ ένός τά διάφορα 
έργα ποΰ προεβλήθησαν καί άφ’ ετέρου τό ζήτημα 
τής γλώσσης. Άπό τά περυσινά έργα τρία ή τέσσα- 
ρα, δπως το «Ερωτικό βαλς», δ «Τρελλός τραγου
διστής» καί ή «Νύκτα μάς ανήκει», ήσαν άξια λό
γου. Τά άλλα δέν ήσαν τίποτε άλλο άπό χυδαίες θε
ατρικές απομιμήσεις ή έργα βωβά έκ τών υστέρων 
καί πολύ προχείρως συγχρονισμένα μουσικώς. ’Αλ
λα κοντά σ’ αύτά τά όμιλοΰντα, βοοΰντα, άδοντα. 
και ηχητικά (;;;;) λεγάμενα ύπήρχον ευτυχώς καί αρ
κετά βωβά ποΰ μάς ξεκούραζαν λίγο. ’Έτσι είδαμε 
έργα σάν τόν «’Άγγελο τοΰ δρόμου», τις «Νύκτες 
πριγκήπων», τά «ψεύδη τής Νίνα Πετρόβνα», τήν 
«Άσφαλτο», τόν «’Άνθρωπο ποΰ γελά»,τήν «Λου- 
λοΰ», τό «Μουλέν Ρούζ», τό «Ταξεΐδι στή σελήνη», 
τη «Γυναίκα καί τό νευρόσπαστο», τή «Φυγάδα», 
τις «Πτέρυγες», τή «Μοιραία Αγάπη», τις «Λεύ
κες Σκιές», τό «Χατζή Μουράτ», τή «Ραψωδία ’Έ
ρωτος», τήν «Χρηστίνα», τούς « ί Χιαβόλους», (τά

6 τελευταία ηχητικά) καί μερικά άλλα ακόμη πραγ
ματικά ενδιαφέροντα.

Εφέτος δμως πρός μεγάλην Ολίψιν τών θαυμα
στών τών σιωπηλών σκιών άφ’ ενός καί τών ώτων 
μας άφ' ετέρου δλα τά κινηματοθέατρα έφοδιάσθη- 
σαν μέ μηχανήματα όμιλοϋντος καί θά προβάλλουν 
κατά τό πλεΐστον, τ< υλάχιστον κατά τάς δηλιόσείς 
των, όμιλοΰντα φίλμ 100 0)0, δηλαδή άπ’ αρχής μέ
χρι τέλους.

Άλλά γιά νά παρηγορήσωμε τούς αγαπητούς ά- 
ναγνώστας, κρίνομε ένδιαφέρον νά προσθέσωμε καί 
τά έξης: Ό όμιλών κινη ιατογράφος φαίνεται πώς 
βρήκε τό δρόμο του. ’Έπαυσε δηλαδή νά αντιγραφή 
τό θέατρον, δπως έκαμαν στήν άρχή οί διάφοροι 
σκηνοθέται διά τεχνικού; κυρίως λόγους, καί έπανήλ 
θε στήν πραγματική του φόρμα, τήν κίνησιν. ’Έλει- 
■ψαν έπίσης εκείνοι οί ατελείωτοι διάλογοι, ποΰ σέ 
ανάγκαζαν νά κλεινής τ’ αυτιά καί νά περιορίζεσε 
νά βλέπης μονάχα τό άνοιγοκλείσιμο τοΰ στόματος 
τών πρωταγωνιστών είς gros plan.
Βέβαια ή αναλογία τών αποτυχημένων φιλμ, εξα

κολουθεί νά παραμένη πάντα πολύ μεγάλη, άλλά 
ευτυχώς τά υπάρχοντα καλά υπόσχονται νά μάς απο
ζημιώσουν κάπως.

Τώρα άς δούμε ποια άπό τά φίλμ ποΰ αναγγέλ
λονται είναι αξιοσημείωτα.

Τό «Αττικόν», λέγεται δτι ίΓ άρχίση τάς παρα
στάσεις του κατά τά μέσα τοΰ τρέχοντος μηνός.Προ
σέτι δέν είναι γνωστόν άκόμη τί έργα θά προβάλη 
Ψι Γυρίζονται μόνον δτι έκλεισε μέ τούς Άμολοχί- 
την-Βουλγαρίδην διά τά φίλμ τής «First National» 
καί τών «Warner Bros». Γ1Ι παραγωγή τών δύο 
τούτων εταιρειών δέν φαίνεται καί τόσον σπουδαία 
κατά τήν έφετεινήν περίοδον. Πρέπει έν τούτος νά 
σημειωθή π<’ος ή σειρά τών έργων τής ΜπίλλυΝτΰβ 
τής Κοριν Γκρίφφιθ, τοΰ Τζών Μπάρρυμορ, τής 
Ντολορές Κοστέλλο, τοΰ Ρίτσαρ Μπάρθελμες (έχει 
νομίζω καί κάποιο φίλμ μέ τόν ”Αλ Τζόλσον) είναι 
κατά τό πλεΐστον ευχάριστη καί προ παντός εμπο
ρική.

Τό «Σπλέντιτ» έχ;-ι γίνει έσωτερικώς αγνώριστο 
καί υπόσχεται θαύματα. ’Εμείς δμως άλλο άπο με
ρικά :-ύσυνιίδητα <(Ίλ ι δΐν βλέπομε τίποτ: το,.,.θαυ-
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ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΝΙΟΥΣ
• Υπό τοϋ διευθυντοΰ τοΰ ένταϋθα γραφείου 

τής Φόξ ΦΜμ Κορπορέσιον κ. Φράνσις Χάρλεϋ 
μας άνεκοινώθη δτι τήν 9 τρέχ. μηνός ’Οκτω
βρίου άφικνεϊται είς τήν πόλιν μας έκ Μασσα
λίας αύτοκίνητον συνεργεϊον λήψεως όμιλουσών 
ταινιών έπικαίρων γεγονότων (Φόξ Μούβιτον 
Νιούς).

Τό συνεργεϊον τοΰτο τό όποιον θά παραμεί- 
νη έπί δεκαήμερον σχεδόν είς τήν πόλιν μας, θά 
αναχώρηση κατόπιν διά τήν πρωτεύουσαν τής 
Τουρκίας ’Άγκυραν.

Εν τώ μεταξύ τό ενταύθα γραφεΐον τής Φοξ 
Φιλμ συνεννοείται μέ τάς διαφόρους Άρχάς 
(Γραφεΐον Τύπου 'Υπουργείου ’Εξωτερικών, 
' Υπουργεΐον Στρατιωτικών, Τουριστικήν όργά- 
νωσιν κλπ.) διά τήν λήφιν ήχητικών έπικαίρων 
έκ τών πλέον έντυπωτικών.

'Η άπόφασις αύτή τής Φόξ Φίλμ, διά τήν έν- 
ταϋθα μεταφοράν ενός ηχητικού συνεργείου πρός 
λήψιν ήχητικών έπικαίρων, τιμή ιδιαιτέρως ή- 
μας τούς "Ελληνας, διότι άποδεικνύει πόσον ή 
Φόξ καί ό ένταϋθα άντιπρόσωπός της κ. Χάρ
λεϋ έκτιμοΰν τήν Ελλάδα καί τούς Ελληνας 
πελότας τής έν λόγω έταιρίας.

Έχομεν τήν πεποίθησιν δτι αί Αρχαί θά 
παράσχουν κάθε δυνατήν ευκολίαν είς τήν έν 
λόγφ εταιρίαν, ή όποια διά τής άποφάσεώς της 
αύτής συντελεί είς τό νά γίνωνται γνωστά παγ- 
κοσμίως τά έν Έλλάδι γεγονότα καί μάλιστα είς 
εποχήν καθ’ ήν έορτάζεται ή έκατονταετηρίς τής 
’Εθνικής άνεξαρτησίας μας.

Τά ληφθησόμενα ένταϋθα γεγονότα θά προ
βληθούν συντομώτατα είς τούς ένταϋθα κεντρι
κούς κινηματογράφους αΣπλέντιτϊ) καί "Σαλόν 
Ίντεάλ».

Αμερικήν καί Ευρώπην μέ τήν Μπεμπέ Ντάνιελς, 
τόν Τζών Μπιόλς καί τριάντα άλλους άστέρας. « Η 
Μασσαλιώτις» μέ τήν Αάουρα λά Πλάντ, « Η Α
γνωστος» καί δλη ή σειρά τής Ρουθ Τσάττερτον,της 
μεγαλυτέρας καλλιτέχνιδος τού film parlant, «Εΐς 
τό μέτωπον τίποτε τό νεώτερον» τής «Universal», 
«Ή Στοργή» μέ τήν Μαρσέλ Σανταλ, τό «Para
mount in parade» μέ δλους τούς άστέρας τής Πα
ραμάουντ.

Αλλά ας μήν εϊμεθα απαισιόδοξοι. Μέσα στο 
χρονικό διάστημα τών 7 μηνών πού διαρκεΐ η χει
μερινή περίοδος, μπορεί νά συμβούν πολλά απρόο
πτα καί πολλά....θαύματα. Ας περιμένομε λοιπόν 
μέ υπομονή, ευχόμενοι δπως το μέλλον αποδείξει τα 
αντίθετα άφ δσα προμαντεύομεν.

Βίων Παπαμιχάλης.

μάσιον.’Άς περιμένωμε δμωςνά δούμε ’καί νά κρί- 
νωμε.

Άπό τά φιλμ πού θά προβληθούν εΐς τόν « Α
πόλλωνα», υπερτερούν τό «Κάτω άπ τή στέγη τού 
Παρισιού» τού Ρενέ Κλαΐρ, «West fiont» τοΰΠάμ- 
πςτ, «'Η Μελωδία τού Κόσμου», τού Βάλτερ Ρύτ- 
μαν, τό «Άτλάντικ» τού Ντυπόν, «Τρόικα» και δύο 
τρία άλλα.

Τό πρόγραμμα τού «Ουφα Πάλας», είναι κι ε
φέτος ένδιαφέρον. Χιακρίνονται άπό καλλιτεχνικής 
άπόψεως τά δύο φιλμ τού Γιάννιγκς, «'Ο I αλάζιος 
’Άγγελος» καί «'Ο άγαπημένος τών Θεών», τό«Αΐγ- 
κλόν» τού Τουρζάνσκυ, καί «ΓΗ τελευταία διαταγή» 
μέ τόν Φάϊτ. Εμπορικήν έπιτυχίαν θά σημειώσουν 
ώρισμένιος καί τέ τσαρες όπερέττες μέ τήν Λίλιαν 
Χάρβεϋ καί τόν Βίλλυ Φρίτς.

Εΐς τό «Πάνθεον», θά προβληθούν περί τάπέν- 
τε έργα τής «Metro Goldwyn», καί είναι γνωστόν 
ότι όλα σχεδόν τά έργα τής έταιρίας ταύτης είνε ά- 
νεότερα τού μέτριου. Λεν ξέρομε μονάχα αν θά παί
ξη καί τά έφετεινιί αριστουργήματα τής Γκάρμπο 
«’Άννα Κρίστυ» καί «Ρομάντζο», τό «Τραγούδι 
τού Βουνού», μιά διασκευή τής γνωστής όπερέττας 
τοΰ Αέχαρ «’Έρως τσιγ,άνων», τή «Λέσχη τών τρι
ών» τό πρώτο καί τελευταίο ομιλούν φίλμ τοϋ δυ
στυχισμένου Λόν Τσάνεϋ καί τό ξακουσμένο*  Αλλη
λούια» τοιζΚίγκ Βίντορ.Θά προβάλη έπίσης τά«Φώ 
τα τής πόλεώς» τού Τσάπλιν, τό «Σιδηρούν Προ
σωπείου» τού Ντούγκλας, καί μερικά άλλα τών «’Η
νωμένων Καλλιτεχνών».

Τό «Σαλόν ’Ιντεάλ» έξησφάλισε τήν αφρόκρεμα 
τής παραγωγής «Φόξ» καί τής «Britihs Intirnatio- 
nal Pictures». Από τήν πρώτη είναι γνωστά τά 
έργα: «Παντρεμμένοι στό Χόλλυγουντ», όπερέττα 
τού Στράους, «Τό μή/.cv τής έριδος» μέ τήν Νταμι- 
τά, «Χαρούμενα νειάτα» καί «Ευτυχισμένες ήμερες» 
μέ τό ταιριαστό ζευγάρι Γκαίϋνορ-Φάρρελ, τό «Τρα
γούδι τής καρδιάς μου» μέ τόν περίφημον Ιρλανδόν 
τενόρον Τζών Μάκ Κόρμακ, «Πόσο αξίζει ένα 
τρελλό φιλί» καί «Μανουελέτα» μέ τόν Δόν Ζοζέ 
Μοχίκα καί τήν ’Αργεντινήν καλλονήν Μόνα Μάρις. 
Άπό τίς «British» φημισμένα είναι τά φίλμ «Τό 
τραγούδι τού Σοχό», «Θεία Αρμονία», «Τελευταίο 
ταξεΐδι» καί «’Ερωτική φλόγα» τοΰ Άϊχμπεργκ μέ 
τήν ’ Αννα Μαίη Βόγκ.

Τό «Τριανόν» κατά πάσαν πιθανότητα θά προ- 
βάλλη έργα τής « Tiffany» καί τής «Μπρίτις Ιντερ- 
νάσιοναλ».

Καί τώρα, ύστερα άπό όσα γράψαμε παραπάνω, 
ποιο είναι τό συμπέρασμά μας; "Οτι δυστυχώς καί 
εφέτος δέν θά μείνωμε πολύ ενθουσιασμένοι. Τά. ε
πιτυχημένα όμιλοϋντα είναι πολύ ολίγα. Δυστυχώς 
καί αυτά δέν θά προβληθούν δλα. \εν άναγγελλον- 
αι πουθενά τό «Αλληλούια», ή «’Άννα Κρίστυ», 

«Ή Ερωτική παρέλασις· τού Λούμπιτς μέ τόν Μω- 
ρίς Σεβαλιέ, «Ό Βαγαπόντης ποιητής»μέ τόν Ντένις 
Κίγκ, τού Αούντβιχ Μπέργκερ, ή «Ντυμπαρρύ» μέ 
τήν Τάλμαιτζ, τό «Trespasser» μέ τήν Σβάνσον, 
τό «Rio Rifa» τό θριάμβευσαν αύτό έργον εΐς τήν

Η ΡΩΣΣΙΚΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΟΥΤΑΙ

Ή ίδρυσις τής Σόγιουσκινό είς τήν Μόσχαν τής 
Κεντρικής δηλαδή Ένώσεως όλων τών ρωσικών κινημα
τογραφικών οργανώσεων, άπέτρεψε τήν διάλυσιν τής Με
σραπόμ Φίλμ, τής άρχαιοτέραςκινηματογραφικής εταιρείας 
τής Ρωσσιας, η οποία κατα τας διαδόσεις πού έκυκλοφό- 
ρουν άπό τίνος, ήτο αναπόφευκτος. Ή Μεσραπόμ φίλμ δέν 
διαλύεται, άλλά άναδιοργανοΰται. Φυσικά ή αναδιοργάνω
σή αύτή δέν Οά είνε τέτοια, ώστε, νά μεταβληθή δ προο
ρισμός τής Μεσραπόμ φίλμ ώς προπαγανδιστικού μέσου 
τών μπολσεβίκικων ιδεών. 'Απλώς θά άλλάξη τακτικήν 
και σύστημα έργασίας.

Μέχρι τοΰδε αί ταινίαι τάς οποίας παρήγαγε, έσχετί- 
ζοντο μόνον μέ τήν ζωήν έν Ρωσσία. "Ηδ'η δμως άπεφα- 
σϊσθη δπως αί, ταινίαι πού θά προορίζονται διά τήν εξα
γωγήν είς τό εξωτερικόν έχουν υποθέσεις παρμένος άπό 
τήν ζωήν τών εργατών τών άλλων χωρών.

Ή πρώτη δέ ταινία πού θά παραχθή θά είνε άναπαρά- 
στασις τοΰ πολύκροτου έργου «Ιίετρελαιον τοΰ γνωστού 
'Αμερικανού συγγραφέως Σίγκλαιρ. Παραλλήλως ή Μεσ- 
ραπομ μετεκαλεσεν εκ Γερμανίας τόν γνωστόν θεατρικόν 
συγγραφέα Μπελά Μπαλάστς, διά νά γράψη δύο σενάρια 
δι αυτήν. Ο Μπελά Μπαλάτς, ό οποίος έν τφ μεταξύ άνε- 
χώρησε εις Παρισίους διά τήν κινηματογράφησιν ενός άπό 
τα ε^ργα του, θά μεταβή μετά δίμηνον είς Μόσχαν, δπου 
θά έργασθή διά λογαριασμόν τής Μεσραπόμ.

Σχετικώς μέ τήν κινηματογράφησιν τού -Πετρελαίου» 
τού Σίγκλαιρ, εγνώσθη δτι αΰτη θά γίνη είς τά πετρελαιο- 
ρυχεϊα τού Βακοΰ.
, , νέαι αυται ταινίαι πού θά παραγάγη ή Μεσραπόμ 
θά είνε δμιλούσαι καί ήχητικαί. Ήδη είς’ τήν Μόσχαν, 
την Πετρούπολιν, τό Σάρκωφ. τό Κίεβον, τό Μίνσκ καί 
άλλας, μεγαλουπόλεις τής Ρωσίας, έλειτούργησαν εφέτος 
δέκα εν δλφ κινηματογράφοι μέ ταινίας τού δμιλοΰντος, 
κατά τήν προσεχή δέ χειμερινήν σαιζόν θά λειτουργήσουν 
ύθ· Τό ερχόμενον έτος, ύπολογίζεται δτι θά υπάρχουν 
καθ’ δλην τήν Ρωσίαν 2,000 κινηματοθέατρα πού θά παί
ζουν ταινίας όμιλούσας.

Εκτος τού «Πετρελαίου·, διά τό οποίον ήρχισαν ήδη 
αί σχετικαί προετοιμασίαι, κατ’ αύτάς έτοιμάζονααι τρεις 
μεγάλαι ταινίαι, τό «Τραγούδι», τοΰ οποίου ή υπόθεσις 
εινε παρμένη άπό τό ομώνυμον έργον τοΰ Σαρκί, ύπό τήν 
καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν ένό, νεαρού καί άγνωστου μέχρι 
τοΰδε ρεζισσερ, τοΰ Χάντελστάϊν, πρώην βοηθού τοΰ δια- 
σήμου Οτζέπ, «Ό λαμπρός δρόμος τής ζωής», σενάριο 
και ρεξί τού Έκκ, μαθητου καί τέως βοηθού τοΰ Μέγερ- 
χολντ και «Ό μέλλων πόλεμος» μέ σενάριο τών Σαρκί καί 
Πουντόβκιν καί μέ ρεζισέρ τόν ίδιον Πουντόβκιν.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ

Από τήν έπίσημον στατιστικήν πού έδημοσιεύθη είς τό 
0°λΐνον καταδεικνύεται ή σπουδαία έκτασις πού προσέ- 

λαβε η έξαγωγή κινηματογραφικών ταινιών έκ Γερμανίας, 
τον τελευταϊον καιρόν.

Ουτω, κατά τούς πρώτους επτά μήνας τοΰ τρέχοντος 
Ετους 1930, έξήχθησαν είς τό έξωτερικόν ταινίαι μήκους 
1 Η.291.000 μέτρων άξίας 25.928000 μάρκων ένώ κατά τό 
“3^° χρονικόν διάστημα ή εισαγωγή ταινιών έκ τοΰ 
εξωτερικού εφθασε μόνον τά 22.074 000 άξίας 4.412.000 
μάρκων.

_ΟΙ άνωτέρω άριθμοί άποδεικνύουν δτι ή έξαγωγή ται
νιών ύπερέβη κατά πολύ τήν είσαγαγωγήν· ’Εν τούτοις είς 
Την στατιστικήν δέν γίνεται διάκρισις άν πρόκειται περί 
ταινιών «παρθένων» ή ταινιών προβληθεισών ήδη.

0 ΧΟΒΑΡ ΧΙΟΥΖ
HFOPASE Τ8Ι ΕΤΑΙΡΕ:ΑΗ_ΎΐΟΤίίΑΤΓΕΚΤ APII5TS,,

Το Φιλμ Κουριέρ τοΰ Βερολίνου πληροφορείται έκ 
Νέας Ύόρκης δτι δ Χόβαρ Χιούζ ήγόρασε τήν πλειονό
τητα τών μετοχών τής εταιρείας Γιουνάίτεντ "Αρτιστς > 
άντί δεκαοκτώ εκατομμυρίων δολλαρίων.

'θ Χόβαρ Χιούζ είνε εκείνος διά τόν όποιον γράφο- 
μεν είς άλλην μας στήλην δτι κατεσκεύασε τό μικροσκο- 
πικότερον κινηματοθέατρου τοΰ κόσμου. Εινε πλουσιιότα- 

। τος μεγαλοεπιχειρηματίας τοΰ Τεξάς, μέ περιουσίαν άνερ- 
χομένην είς εβδομήντα πέντε εκατομμύρια δολλαρίων. 
Από τετραετίας ήρχισε νά ένδιαφέρεται διά τήν κινημα

τογραφικήν βιομηχανίαν, δπήρξε δέ κατ' έπανάληψιν ι> 
χρηματοδοτήσας τήν κατασκευήν διαφόρων ταινιών, κερ
δώας έξ αυτών 50 ο]ο. Μεταξύ τών έν λόγφ ταινιών είνε 
και ο άγγελος τής κολάσεως δ όποιος τοΰ έστοίχισε τέ- 
σαρα εκατομμύρια δολλαρίων καί διά τήν κατασκευήν τής 
όποιας έχρειάσθησαν τρία έ'τη.

Τούς τελευταίους μήνας ό Χιούζ ήρχισε νά ένδιαφέρε
ται ζωηρότερον διά τήν κινηματογραφίαν καί άπεφάσισε 
να συγκροτήση μίαν μεγάλην κινηματογραφικήν όργάνω- 
σιν. ’Εσχάτως είχε μεταβή είς Νέαν 'Υόρκην διά νά πα- 
ρευρεθή είς τήν πρεμιέραν τής ταινίας του «Ό άγγελος 
τής Κολάσεως καί δπου διεπραγματεύθη τήν άγοράν τών 
μετοχών τής Γιουνάίτεντ "Αρτιστς».

0 ΤΖΑ1ΚΥ ΚΟΥΓΚΑΝΚΑΙΟΑΛΕΑΦΟΣ ΤΟΥ
ι Ο παλαιός γνώριμος μας ο μικροσκοπικος Τζαίκ» 

Κοΰγκαν ό δποϊ ος τώρα είνε ένας έφηβος ντεμπουτάρε 
είς τόν όμιλοϋντα κινηματογράφον, ήρχισε δέ έργαζόμενος 
είς τήν πρώτην ταινίαν είς τήν όποιαν θά έμφανισθή καί 
τήν όποιαν κατασκευάζει ή Παραμάουντ, ύπό τόν τίτλον 
«Τόμ Σάουγιερ ·. n

Παραλλήλως πρόκειται νά έμφανισθή διά πρώτην φο
ράν είς τήν οθόνην ό μικρότερος αδελφός τοΰ Τζαίκυ, ό 
Ρόμπερ Κοΰγκαν, ό όποιος είνε μόλις ηλικίας πέντε έτών.

ί Τόν έδιάλεξεν ό γνωστός ρεζισέρ Βίκτωρ Σέρτσιγκεν, διά 
। νά πρωταγωνιστήσω είς μίαν νέαν ταινίαν τήν όποιαν έ- 
ί τοιμάζει, μέ τόν τίτλον Σκίππυ . 'Ο Σέρτσιγκερ ειδοποίη
σε ήδη τήν οικογένειαν Κοΰγκαν διά τήν έκλογήν του 
καί τής υπέβαλε τούς όρους του, δέν έγνώσθη όμως άκό
μη αν οί γονείς τοΰ Ρόμπερ άπεδέχθησαν.

ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΪ0ΪΝΤΑΙ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

Μεταξύ τών διευθυντών κινηματοθεάτρων καί τών μου
σικών τών 'Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει άπό μηνών μία 
διένεξις, ή οποία τώρα πού πλησιάζει τό τέλος τής θε
ρινής σαιζόν καθίσταται όλονέν έντονωτέρα καί ή οποία 
συντελεί ώστε νά μήν έχουν άνανεωθή άκόμη τά συμβό
λαια τών ορχηστρών διά τήν χειμερινήν σαιζόν.

Ή διένεξις αύτή οφείλεται είς τό δτι οί διευθυνταί εν
νοούν γά καταργηθή τό μέτρον πού είχεν έπιβληθή μέχρι 
τοΰδε άπό τάς μουσικάς οργανώσεις καί κατά τό όποιον 
αί όρχήστραι τών κινηματογράφων πρέπει νά αποτελούν
ται άπό ώρισμένον αριθμόν οργάνων. Οί διευθυνταί ζη
τούν τήν τελείαν κατάργησιν τής πιεστικής καί έπαχθούς 
αύτής συμφωνίας, ώς καί πλήρη έλευθερίαν δΓ αΰτους είς 
τό νά συγκροτούν τάς ορχήστρας των άπό δσα όργανα 
τούς επιτρέπουν τά οικονομικά τους νά συντηρούν.

Αί διαπραγματεύσεις αί όποΐαι άπό μηνών διεξάγον
ται είς τήν Οΰασιγκτώνα έπί τοΰ ζητήματος τούτου δέν 
άπέληξαν άκόιιη είς κανένα συμβιβασμόν, διά τοΰτο δέ 
καί δέν ύπεγράφησαν άκόμη συμβόλαια διά τήν νέαν χει
μερινήν σαιζόν.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ (IHHNWIPWIKH UM
Εφέτος, έκτο; τών πολλών καί διαιρόρων εύρω- 

παϊκών καί αμερικανικών κινημ.. ταινιών πού κατέ- 
κλυσαν κυριολεκτικώς την ελληνικήν άγοράν, θά 
έχωμεν ασφαλώς καί ελληνικός τοιαύτας άν κρίνη 
κανείς άπό τήν κίνησ,ν καί τάς υποσχέσεις τών δια
φόρων 'Ελλήνων παραγωγών οί όποιοι βεβαιοΰν 
μάλιστα δτι άλλαι μέν θά είναι έν μέρει δμιλοΰσαι 
καί άλλαι μόνον μουσικώς συγχρονισμένοι.

Τί θά είναι δμως δλαι αύταί άπό ποιοτικής ά- 
πόψεωι, δέν δύναται κανείς βεβαίως νά προΐδη, 
ούτε καί είναι δυνατόν νά πιστεύη τις απολύτως είς 
τάς διαβεβαιώσεις τών παραγωγών οί οποίοι φυ
σικά έχουν κάθε λόγον νά επαινούν τήν έργασίαν 
τών.

Ό «Κινηματογραφικός ’.Αστήρ» έπί τοΰ παρόν
τος θά άρκεσθή ν άναφέρη απλώς, καθ δ έχει ύπο- 
χρέωσιν πρός τούς πολυπληθείς άναγνώστας του, 
πόσα καί ποια έργα ετοιμάζονται ήδη καί ύπό 
ποιων παραγωγών, επιφυλάσσεται δέ τοΰ δικαιώμα
τος νά. γράψη έν καιρώ σχετικά μέ τήν άξίαν ενός 
έκαστου, άμερολήπτως, ιός πάντοτε, κατά τήν γνώ
μην του.

Καί πρώτον ας άρχίσωμεν άπό τόν αρχαιότερου 
τών 'Ελλήνων παραγωγών τήν εταιρείαν «Ντάγκ 
Φίλμ» τών άδελφών Γαζιάδη. Οί αδελφοί Γαζιάδη 
κατά τήν εσχάτως είς Ρουμανίαν μετάβασίν των διά 
τήν προβολήν τών ταινιών των, ήλθον είς σχετικάς 
διαπραγματεύσεις μετά τών Ρουμάνων συναδέλφων 
των καί κατέληξαν είς τήν άπόφασιν—λέγεται δέ δτι 
ύπεγράφη καί τό σχετικόν σύμφωνον—περί ίδρύ- 
σεως μιάς μεγάλης έλληνοβαλκανικής εταιρίας πα
ραγωγής ταινιών μέ κεφάλαια άρκετά σεβαστά καί 
τήν συνεργασίαν τών κορυφαίων έκ τών Ρουμάνων 
ειδικών. Λέγεται μάλιστα δτι ή νέα αυτή εταιρία 
προέβηήεϊς τήν αγοράν μεγάλης έκτάσεως οικοπέδου
παρά τό Ψυχικό, δπου θά εγκατασταθούν τά στούν
τιο διά τήν λήψιν ελληνιστί όμιλουσών ταινιών. Αί 
παραχθησόμενοι ταινίαι θά είναι χρώματος διε
θνούς διά νά δύνανται ευκόλως νά διαβοΰν τά Βαλ
κανικά σύνορα καί νά σημειίόνουν έπιτυχίας είς τό 
Εξωτερικόν. Κατά τάς διαβεβαιώσεις τοΰ κ. Λ. Γα

ζιάδη ή έναρξις τών έργασιών τής νέας εταιρίας θά 
γίνη κατά τό πρώτον τρίμηνον τοΰ προσεχοΰς έτους.

Έν. τώ μεταξύ ή «Ντάγκ Φίλμ» καταγίνεται είς 
τήν παραγωγήν ενός νέου έργου τό όποιον θά φέρη 
τόν τίτλον «Φίλησε με Μαρίτσα»

Έκ παραλλήλου ή «’Ολύμπια Φίλμ» ή πραγμα- 
τοποιήσασα πέρυσι τό έργον «Μακρυά άπ’ τόν κό
σμο», μετά τήν επιστροφήν έκ Βερολίνου τοΰ κ. 
Τσακίρη ό όποιος μετέβη διά νά παρακολουθήσω τό 
«γύρισμα» τών όμιλουσών ταινιών, ήρχισε τό «γύ
ρισμα» τής νέας της παραγωγής τής οποίας θέμα 
είναι τό γνωστόν ειδύλλιον τοΰ Κορόμηλά «'Ο άγα- 
πητικός τής Βοσ/.οπούλας». 'II νέα αύτή ταινία τής

«'Ολύμπια ΦίΓμ» θά είναι, ώς βεβαιοϋν οί ενδια
φερόμενοι, μουσικώς συγχρονισμένη καί κατά 30— 
40 ο]ο όμιλοί σα ελληνιστί, θά λάβουν δέ μέρος είς 
αύτήν έκτος τοΰ κ. Τσακίρη ό όποιος θά κράτηση 
τόν ποωτεύοντα ρόλον τοΰ Μητρου καί η κ. Σοφία 
Τοριβάλ, ό καλλιτέχνης τοΰ μελοδράματος κ. Βλαχό- 
πουλος, ή δεσποινίς ’Αφεντάκη κ. ά. Ή ταινία αύτή 
θά «γυρισθή» ήχητικώς κατά τό σύστημα Βίταφον.

'II «Μίρορ Φίλμ», ή οποία δέν είναι άλλη άπό 
τήν «Άζαξ Φίλμ» τοΰ κ Α. Μαδρά ετοιμάζει έπί
σης ένα νέον φίλμ., τό όποιον τιτλοφορείται «Ό 
μάγος τής ’Αθήνας». Είς τό νέον αύτό έργον τοΰ. 
κ. Μαδρά πρωταγωνιστεί ή χορεύτρια Νέλλα Μάϋ, 
τό σενάριο δέ έγράφη άπό τον νεαρόν φιλόλογον 
κ. Άκην Άκίλλαν.

Εννοείται δτι δλα αύτά τά διαδιδόμενα ύπό τοΰ 
κ. Μαδρά άτοτελοΰν, κατά τάς ιδιαιτέρας μας πλη
ροφορίας, μίαν διασκευήν καί τοΰ πραγματικού έρ
γου καί τών προσώπων.

Δηλαδή, «Ό μάγος τής Άθήνας« δέν είναι 
ά/λο άπό εκείνο τό άποτυχημένο φίλμ το οποίον 
είχε «γυρίση» πρό οκταετίας έν Άθήναις καί έφερε 
τόν τίτλον «Ή τσιγγάνα της Αθήνας». Εις το έρ
γον λοιπόν έκεϊνο προσετέθησαν είς διάφορα ση
μεία νέαι σκηναί ληφθείσαι καί παλιν εν Άθήναις 
καί άπετέλεσαν, ώς φαίνεται, ενα νέον κατα τον κ. 
Μαδράν, έργον.

Εννοείται δτι είναι ενδεχόμενον ή πληροφορία 
μας αύτη νά είναι -αί ανακριβής, πάντως δμως άρ- 
γά ή γρήγορα θά έξακριβωθή ή αλήθεια.

Έκεϊνο τό όποιον είναι έν τούτοις αναμφισβή
τητοι', είναι ή μετονομασία τής συζύγου του κ. 
Φρίντας 1 Ιοπελίνα, τής γνωστής πλέον Πενταγιώ- 
τισσα;, ώς Νέλλας Μάΰ ή οποία έμφανίζεται είς τό 
έργοι αύ ό ώς χορεύτριασχεδόν ημίγυμνη (I). ’Επί
σης καί δ σεναριογράφος Άκης Άκίλλας, δέν είναι 
άλλος, άπό τόν ίδιον τόν κ. Μαδράν.

'Όπως δήποτε, ό χρόνος θά δείξη κατά πόσον 
θά έχωμεν δίκαιον ημείς η ό κ. Μαδράς, οποτε καί 
θά έπανέλθωμεν.

’Επίσης καί ή «Ελλάς Φίλμ», ή πραγματο- 
ποιήσασα πέρυσι «Τό Λαγιαρνί» ετοιμάζεται διά τό 
«γύρισμα» καί τοΰ δευτέρου έργου, τό όποιον βε- 
βαιοΰται δτι θά εινε τό γνωστόν έργον τοΰ κ. Γρ. 
Ξενοπούλου «Στέλλα Βιολάντη». Τό «γύρισμα» 
τοΰ νέου αύτοΰ έργου πρόκειται ν’ άρχίση > ατά τάς 
άρχάς τοΰ προσεχοΰς μημός.

’Άλλο νέον έργον τό οποίον ετοιμάζεται ήδη εί
ναι τό ώραΐον είδύλλιον «Δάφνης καί Χλόη» τοΰ 
Λόγγου κατά διασκευήν τοΰ κ. Λάσκου. Τό άνωτέ
ρω έργον ετοιμάζει ή νεωστί ίδρυθεϊσα εταιρία πα
ραγωγής «’Άστρο Φίλμ», θά «γυρισθή» δέ τό πλεϊ- 

' στον μέρος αυτής είς Μυτιλήνην εκεί δπου, κατά

■ τόν συγγραφέα, εκτυλίσσεται ή ύπόθεσις. ΙΙρωτα- 
γωνισταί τοΰ έργου αύτοΰ θά είναι ή δίς Λουκία
Ματλή, ό κ. Απόλλων Μαρσύας, Κορίνα Χατζημι- 
χάλη, Σημυριώτης, Χατζημιχάλης κ.ά. Τεχνικός δι 
ευθυντής θά είναι ό κ. Μελετόπουλος. 'Η ταινία θά 
γίνη ήχητική ό μουσικός δέ συγχρονισμός θά γίνη 
είς ευρωπαϊκά στούντιο. Τήν δλην σκηνοθεσίαν τού 
έργομ έχχει άναλάβει ό κ. Όρ. Λάσκος.

★

Ενώ τόσα έργα ετοιμάζονται άπό τής διάφορες 
παραγωγικές μας εταιρίες καί τόση γίνεται διαφή- 
μισις δι’ αύτά, έστω καί άθελά μας, ένας άλλος 
πραγματικός παραγωγός καί έκ τών καλλίτερων μη
χανικών τοΰ κινηματογράφου, μένει σχεδόν απαρα
τήρητος, διότι δέν έχει ίσως τά μέσα ή τήν έπιτη- 
δειότητα νά αύτοδιαφημισθή καί νά δημιουργή ιη 
ένα θόρυβον περί τό όνομά του. Ό κ. ’Ιωσήφ Χέππ 
—διότι περί αύτοΰ πρόκειται—ό Έλληνοοΰγγρος 
αυτός γνώριμός μας, έκτος τοΰ δτι έφεΰρεν ένα θαυ
μάσιοι’ μηχάνημα όμιλοΰντος κινηματογράφου, τό ό
ποιον λειτουργεί επιτυχέστατα άπό διμήνου ήδη είς 
τόν θερινόν κινηματογράφον «Άτλαντίς», διά τήν 
έφεύρεσιν τοϋ οποίου έλαβεν ύπό τοΰ 'Υπουργείου 
Έθν. Οικονομίας καί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, επέτυ
χε θαύματα καί είς τήν λήψιν όμιλουσών ταινιών 
πραγματοποιήσας δύο τελειότατα όμιλοΰντα μονό
πρακτα, «Τόν κατάδικο» μέ τόν βαρύτονον Άγγελό- 
πουλον καί «Τήν καμαριέρα καί τόν μανάβη» μέ τόν 
Καμβύση καί τήν Βερώνη Τά έργάκια αύτά προ- 
βληθέντα είς τόν κινηματογράφον «Άτλαντίς» προ- 
εκάλεσαν θύελλαν ενθουσιασμού τοΰ κοινού, τό ό
ποιον έχειροκρότει και συνέχαιοε τόν δαιμόνιου 
Χέππ. ’Ήδη μετά τήν έπιτυχίαι του αύτήν δ κ. Χΐππ 
ετοιμάζει τό «γύρισμα» μιά; νέας όμιλούσης καί ά- 
δούσης έλληνικής έπιθεοορήσεως μήκους πλέον τών 
2 χιλ. μέτρων, τήν όποιαν ελπίζει νά έχη έτοιμον 
έντός 2—3 μηνών.

II εργασία αύτή τοΰ κ. Χέππ πρέπει νά πρόκα- 
λεση το ίδ αίτερον ενδιαφέρον τόσον τοΰ κοινού δ-
σον καί μερικών σοβαρών κεφαλαιούχων καθόσον 
πρόκειται περί σοβαροτάτης καί πολλά υποσχόμενη; 
εθνικής, ούτως εϊπεΐν, βιομηχανίας.

1 Ό ’Άργος
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Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΙΓϊΠΓΟΝ
ΠΟΡΤ ΣΑ ΓΤ (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Ή κί- 

νησις είς τούς τρεις κινηματογράφους τής πόλεώς 
μας κατά τόν μήνα Σεπτέμβριον ύπήρξεν ή εξής:

Κινημ. Έλδοράδο. Προεβλήθησαν μέ σχετικήν 
επιτυχίαν τά έργα «Ή άρραβωνιασμένη τής θυέλ- 
λης» μέ τήν Κοστέλλο, «Σούνια» μέ τήν Γκλόρια 
Σβάνσον, «Αυτές πού άγαποΰν», ή «Καρδιά σειρή- 
νος» μέ την Βαρβάρα Λά Μάρ, «'Η νεωτεριστική 
άγάπη», «Ή δίκη τής Λουλοΰ Μάρις», «Ζιγκολό» 
μέ το»· Λά Ρόκ, ή ελληνική κωμωδία «Ό παληάτσος 
τής ζωής» άνεπιτυχώς καί «Ό καμπούρης τών Πα
ρισίων».

Περί τα τέλη τοΰ μηνος ’Οκτωβρίου ό κινημ. 
« Ελδοράδο» θά κάμη έναρξιν ηχητικού μέ μηχανή
ματα Ούέστερν Έλέκτρικ.

Κινημ. Μαζέστικ. Προεβλήθησαν μέ μεγάλην 
έπιτυχίαν τά έργα «Ό ίλιγγος τής πολυτελείας», 
«Ή γυναίκα τής χθές καί τής αέριον», «Σώπα 
καρδιά μου» μ,ε τήν Ντάνιελς, «Οί καταστροφεϊς 
της χαράς» μέ την Λόϊς Μοράν, «II γυναίκα τοΰ 
γείτονος», «Βαλέντσια» καί τό L e Roi des la Ber
nina μέ τόν Τζών Μπάρρυμορ.

Κινημ. ΆμπΙρ (όμιλών). Προεβλήθησαν τά 
έργα «Ήδυπάθεια» μέ τήν ’Άλμα Μπέννετ, Ριχ. 
Κορτέζ καί Γουΐλλιαμ Κόλλιερ παραγιογή; Τίφφανυ 
μέ πολύ μεγάλην έπιτυχίαν, «'Ο ακαταμάχητος», 
«Δοκιμαστικός γάμος» μέ τήν Έστέρ Ράλστον, 
«Καρδιά καί προίκα», «Τί νύχτα» μέ τήν Ντάνιελς 
καί «Ουσία».

1 ην ·> Οκτωβρίου τό « Αμπίρ» εγκαινιάζειτήν 
χειμερινήν περίοδον μέ τήν ηχητικήν ταινίαν «Σύγ
χρονες παρθένες». Επίσης θά προβληθή «Τό 
άσμα τών Παρισίων» μέ τόν Μωρίς Σεβαλιέ καί 
«Μιά τρύπα στον τοίχο» ομιλούσα γαλλιστί !(.)(> ο]ο.

I. Στυλιανός

o KimimimMi ςγην κυπρει
ΛΑΡΝΑΚΑ

Λόγφ τοΰ συναγωνισμού τών δύο κινηματογρά
φων τή; πόλεώς μας, εϊδομεν κατά τήν τελευταίαν 
θερινήν περίοδον άρκετά καλά φίλμ, μεταξύ τών ο
ποίων τούς «Τέσσαρας υιούς» ένα έργο λεπτό καί 
πολύ συγκινητικό, «Μουλέν Ρουζ» έργο λιγάκι άργό 
στην εκτύλιξι, άλλά μέ δυνατήν ύπόθεσιν, «'Η κι
βωτός τοΰ Νώε» πολύ καλά σκηνοθετημένο καί επι
τυχημένο εις τήν σύγκρισιν τοΰ κατακλυσμού μέ τόν 
μεγάλον πόλεμον κ. ά'

Μαγικός Κήπος. Τήν παρελ. εβδομάδα προε
βλήθησαν «Ή κόμησσα τών Παρισίων» μέ τόν 
Γιάννιγκς, τό όποιον ήρεσε πολύ καί «Τό κορίτσι 
τοΰ ντάνσιγκ» μέ τήν Χάρβεϋ.

Παράδεισος. Προεβλήθησαν «’Όνειρο «ομορ
φιάς» τό μόνο έργον τής Μπίλλυ Ντόβ που δέν ή
ρεσε, «Η διεφθαρμένη» καί «Ό δόν X ό υιός τοΰ 
Ζορρό» μέ έπιτυχίαν. Στ. Δημ.



ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΡΙΡ V,· -,Γ,.
ΚΙΝΗΜΑΊΌί’ΡΛώΐΚϋ^ Λ^ΤΑίΡ 0

0 MIATQN SfAS ΑΠΕΘΑΝΕ
Κατά τηλεγράφημα τών ευρωπαϊκών εφημερίδων, άπό 

τήν Νέαν Ύόρκην, δ μέγας ηθοποιός τής όθόνης Μίλτων 
Σίλς, άπέθανε έφνηδίως εϊς τό Χόλλυγουντ, άπό άποπλη- 
ξίαν. Ό Μίλτων Σίλς εύρίσκετο είς τό τερραίν τοΰ τέν- 
νυς τής έν Λός "Αντζελες έπαύλεώς του, κι’ έπαιζε μαζύ 
μέ τήν σύζυγόν του Ντόρις Κένυον, δταν τοΰ ήλθε ή προ
σβολή τής άποπληξίας.

Ή άπώλειά του θεωρείται ίση μέ τήν τοΰ μακαρίτου 
Λόν Τσάνεϋ, ή οποία έπληξε πρό ολίγων εβδομάδων μό
λις τήν άμερικανικήν κινηματογραφίαν.

Ό Σίλς δέν ήτο άγράμματος. δπως ένομίζετο ύπό 
τινων, άλλά τουναντίον πολυμαθέστατος καί μέ εύρείαν 
εγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν. Είχε σπουδάσει φιλοσοφίαν 
είς τό Πανεπιστήμιον τοΰ Σικάγου, άπό τό όποιον είχε 
πάρει καί δίπλωμα. Νεαρότατος δέ είχεν έπιδοθή είς τήν 
φιλολογίαν, είς θρησκευτικός μελετάς καί είς τήν κινημα
τογραφικήν τέχνην.

Τό 1906 είχε ντεμπουτάρει ώς ήθοποιός είς κάποιο 
άμερικανικόν θέατρον, οπού διεκρίθη εύθϋς έξ αρχής. 
Τό 1914 έπρωτόπαιξε είς τόν κινηματογράφον ύπό ρεζισέρ 
τόν Μωρίς Φουρνέρ. Τήν μεγαλειτέραν του έπιτυχίαν τήν 
είχε σημειώσει είς τήν περίφημην ταινίαν, «-'Η νήσος τών 
χαμένων πλοίων .

H ΕΒΑΓίΙΓΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΉΝ ΤΑΙΝΙΑΝ
Κατά τάς πληροφορίας τών κινηματογραφικών έφημε- 

ρίδων τής Οΰασιγκτώνος, ή έξαγωγή ταινιών καί τοΰ βω
βού καί τοΰ όμιλοΰντος κινηματογράφου άπό τάς Ηνωμέ
νας Πολιτείας είς τάς διαφόρους χώρας τής ύφηλίου, 
κατά τούς πρώτους έξ μήνας τοΰ τρέχοντος έτους, άνήλ- 
θεν εις 144.932.674 άγγλικούς πόδας, άντιπροσωπευούσας 
άξίαν 1.127.172 δολλαρίων, ένφ κατά τούς πρώτους εξ 
μήνας τοΰ παρελθόντος έτους 1929 αί ταινίαι ποϊι είχον 
έξαχθή άπό τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας ήσαν συνολικού 
μήκους 121.810.453 ποδών καί άξίας 3.331.022 δολλαρίων. 
‘Ήτοι ή έφετεινή έξαγωγή ύπερέβη τήν περυσινήν πλέον 
τών 23.000.000 ποδών.

Ή μεγαλειτέρα ποσότης τών άμερικανικών αυτών ται
νιών έξήχθη είς τήν Μεγάλην Βρεττανίαν καί τήν Γαλ
λίαν.

ΠΩ2 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΤΑΙ
Ο (ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΑΤΧΣΤΑΓ

Ό δόκτωρ η όν Στάουσις, διευθυντής τής Γερμανικής 
Τραπέζης καί μέλος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής 
Ούφα, έξελέγη κατά τάς τελευταίας έκλογάς βουλευτής είς 
τό Ράϊχσταγ. Όκ. Σίγκφριντ, δ όποιος μέχρι τοΰδε άντι- 
προσώπευε τήν γερμανικήν κινηματογραφίαν είς τό Ράϊχ
σταγ. δέν έξελέγη βουλευτής τήν φοράν αύτήν.

tin: wmsmims κιβηκιτογγα-μϊ he s eeeeis
Ό Χόβαρτ Χιούζ, ό όποιος εΐνε παγκοσμίως γνωστός 

μέ τό νά κατασκευάση τήν άκριβωτέραν ταινίαν τοΰ κό
σμου «Τόν "Αγγελον τής κολάσεως», άπεφάσισε νά ση- 
μειώση ένα άλλο ρεκόρ τό όποιον άσφαλώς κανείς δέν 
θά μπορέση νά τού τό καταρρίψη. Κατεσκεύασε ένα μι- 
κροσκοπικόν κινηματογράφον, πού εΐνε ό μικρότερος τής 
ύφηλίου, καί τοΰ οποίου ή αίθουσα έχει μήκος μέν 7 1]2 
μέτρων πλάτος δέ 3 1]2 μέτρων. Τό μικροσκοπικόν αύτό 
κινηματοθέατρον έχει θέσεις μόνον διά οκτώ θεατάς. Διά 
τήν κατασκευήν του ό Χόβαρ Χιούζ έδαπάνησε δύο εκα
τομμύρια δραχμών.

IIIPJOT 01ΞΜΟΙ
41ATSN EIMUTOrPAfISSN ΚΙΝΗ2ΙΝ THS EAAUH

Τό γερμανικόν περιοδικόν τοΰ Βερολίνου «Ντέρ Φίλμ» 
ύπό τόν τίτλον ό Τάουμπερ τραγουδά διά τήν Ελλάδα ■: 
δημοσιεύει τήν κατωτέρω άνταπόκρισιν έξ Αθηνών.

Αί προετοιμασίαι διά τήν νέαν κινηματογραφικήν σαι
ζόν διεξάγονται πυρετωδώς. Πολλά κινηματοθέατρα βελ
τιώνουν τάς κινηματογραφικός έγκαταστάσεις των, καί άλ
λα μεγεθύνουν τάς αίθούσας των. Οΰτω τό Οι'φα Παλάς 

, τών ’Αθηνών ηύρυνε τήν αίθουσαν του, ώστε νά περιλαμ- 
•βάνη καί άλλας 250 θέσεις. Ύπό τήν αιγίδα τών εταιρειών 
ένοικιάσεως ταινιών πρόκειται νά λειτουργήσουν δύο νέοι 
κινηματογράφοι. Η μία είνε ή Εταιρεία Μαυροδημάκης 
καί Σία, ή δποία έχει άναλσβει τήν αντιπροσωπείαν τής 
’Αμερικανικής εταιρείας Ράντιο Πίκσερς καί ή όποια έχει 
φέρει έπίσης τέσσερες ταινίες όπερέττες μέ πρωταγωνιστήν 
τόν Ρίχαρντ Τάουμπερ. "Η άλλη εταιρεία ίδρύθη ύπό τών 
άδελφών Σαντίκου καί πρόκειναι νά φέρη ταινίας τής 
άμερικανικής εταιρείας Κολούμπια.

Έξ άλλου ή γερμανική ήμερησία έφημερΐς «Κινηματο
γράφος» γράφει τά εξής: Καί είς τήν Έλλαδα έπίσης ή 
έπικράτησις τοΰ Όμιλοΰντος έγενικεύθη. Οΰτω μόνον είς 
τάς ’Αθήνας 15 κινηματοθέατρα έγκατέστησαν μηχανήματα 
Όμιλοΰντος, έκ τών όποιων τά 8 θά προβάλουν ταινίας 
πρώτης βιζιόν, τά πέντε ταινίας δευτέρας βιζιόν καί τά 
δύο συνοικιακά.

Ή ίδια έφημερΐς «Κινηιιατογράφος», είς άλλο φύλλον 
της γράφει τά εξής :

Ό έν Άθήναις υπουργός τών Εσωτερικών άπέστειλε 
πρός τούς γενικούς διοικητάς, τούς νομάρχας καί τούς 
άστυνομικούς διευθυντάς μακράν εγκύκλιον είς τήν όποιαν 
ρυθμίζει τά τής λειτουργίας τών Κινηματογράφων έν 
Έλλάδι.

’Εφεξής οί κινηματογράφοι είς τήν Ελλάδα δέν πρέπει 
νά περικλείονται άπό λίθινους τοίχους, όπως μέχρι τοΰδε, 
άλλά μέ μικρά φράγματα τά όποια απλώς νά έμποδίζουν 
νά βλέπουν οί άπ’ έξω τά παίζόμενα έργα. ΟΙ νομάρχαι 
διατάσσονται νά καταρτίσουν τοπικάς έπιτροπάς αί όποϊαι 
ν’ άναλάβουν τήν έπίβλεψιν τών κινηματογράφων.

Η Τοπική ’Επιτροπή είμπορεϊ νά άπαγορεύση τήν προ
βολήν μιας ταινίας, δταν τήν θεωρή έπιβλαβή είς τήν νεο
λαίαν. Ή είσοδος νέων ηλικίας κάτω τών 16 έτών είς τούς 
Κι ν η μ ατογράφους, απαγορεύεται.

16 ΣΥΓΓΡΆΦΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ

Ή εταιρεία Παπαμάουντ προσέλαβε τελευταίως είς τό 
έπιτελεΐον τών συγγραφέων της, 16 άπό τούς γνωστοτέ- 
ρους άμερικανούς θεατρικούς συγγραφείς καί μυθιστοριο- 
γράφους, διά νά τής ετοιμάσουν σενάριο διά τάς ταινίας, 
πού θά παραγάγη κατά τήν νέαν σαιζόν.

0 ΡΕΞ ΙΓΚΡΑΜ_ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
Ό Ρέξ "Ιγκραμ, ό διάσημος σκηνοθέτης ό όποιος είχε 

σκηνοθετήσει τήν μνημειώδη ταινίαν <Όί τέσσαρες 
ίππόται τής άποκαλύψεως» καί πληθώραν άλλων ταινιών 
τής Μέτρο Γκόλντουϊν Μάγιερ. άποσύρεται όριστικώς τοΰ 
κινηματοχράφου, κατά τάς πληροφορίας τών Αμερικανι
κών έφημερίδων.

Τό τέλειον ’Ατελιέ τό όποΐρν είχε καταρτίσει ό "Ιγκραμ 
είς τήν Ριβιέραν τής Γαλλίας καί είς τό όποιον εΐργάζετο 
κατά τά τελευταία έτη, θά χρησιμοποιηθή έφεξής διά τήν 
κατασκευήν ταινιών είς Γαλλικήν γλώσσαν, επειδή δέ ή 
διαρρύθμισίς του εΐνε μόνον διά ταινίας τοΰ βωβού κινη
ματογράφου, ή εταιρεία άπεφάσισε νά δαπάνήση ένα κο· 
λοσσιαϊον ποσόν διά νά τό διασκευάση.

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΩΒΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Κατά τάς έκ Νέας 'Υόρκης πληροφορίας τών γερμα
νικών κινηματογραφικών έφημερίδων αί άμερικανικ.ί έ- 
ταιρεϊαι παραγωγής ταινιών, θά έξαγάγοΰν κατά τήν προ
σεχή σαιζόν περί τάς 500 βωβάς ταινίας. At ταινίαι αύταί 
άροορίζονται διά τά κινηματοθέατρα εκείνα τά όποια δέν 
έχούν άκόμη έφοδιασθή μέ μηχανήματα όμιλοΰντος.

Συγκεκριμμένως ή ίίαραμάουντ έχει 45 τέτοιες ταινίες, 
ή. Μέτρο Γκόλντουϊν Μέγερ περίπου 120, ή R.K.O. περί 
τάς 20 κ.λ-π.

Βεβαιοΰται ότι ή έρχομένη σαιζόν θά εΐνε ή τελευ
ταία κατά τήν όποιαν θά λειτουργήσουν κινηματοθέατρα 
χωρίς μηχανήματα Όμιλοΰντος. Τά κινηματοθέατρα αυτά 
υπολογίζεται δτι άνέρχονται είς 4,000 καθ’ ολον τόν κό
σμον. Είς τήν έρχομένην σαιζόν δμως θά έχουν έφωδια- 
σθή καί αύτά μέ μηχανήματα Όμιλοΰντος.

Η ΑΪΑ ΜΑΡΑ
ΝΤΕΜΠΟΥΤΑΡΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟΥΝΤΑ

Ή διάσημος Γερμανίς πρωταγωνίστρια Λύα Μάρα 
έπέστρεψε τελευταίως άπό τό Χόλλυγουντ, δπου έσπούδαζε 
παρά τφ καθηγητή Μοράντ. Ή Λύα Μάρα έντός ολίγου 
θά πρωταγωνιστήση είς τήν ποώτην της ομιλούσαν ται
νίαν, ύπό τόν τίτλον «Άπό τάς άναμνήσεις τής καμαριέ
ρας Ντιντή», ή οποία θά παρθή ταυτοχρόνως είς τάς τρεις 
γλώσσας, γερμανικήν, άγγλικήν καί γαλλικήν.

QMIAQS ΗϊΤμ>ΓΡΑΦΟΖ ΕΙΖ ΙΙ'ΰΐ'
Α^Τά δύο μεγάλα ύπερωκεάνεια τής άγγλικής Εταιρείας 
Κιούναρ Λάϊν «Μπερεγκάρια καί Άκουϊτάνια , προέβη- 
σαν είς προμήθειαν μηχανημάτων Όμιλοΰντος τά όποια 
έγκατέστησαν ήδη είς τάς κινηματογραφικός των αίθού
σας, είς τρόπον ώστε οί έπιβάται των νά μή στερούνται 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ ταξειδίου των τής άπολαύσεως 
τών τελευταίων δμιλουσών ταινιών.

Η ΑΙΗΑ ΜΠΑΖΚΕΤ ΑΠΕΠ2ΙΡΑΒΗ ΝΑ ΑΤΤ0ΚΤ0ΝΗ2Η
Ή χήρα τοΰ Σάμ Γουώρνερ, μίστρες Λίνα Μπάσκετ, 

ή όποια είναι πρωταγωνίστρια τής όθόνης καί τοΰ βωντε- 
βίλλ καί διά τήν όποιαν έγράψαμεν είς τό προηγούμενον 
φύλλον μας, δτι έκληρονόμησεν άπό τόν μακαρίτην Σάμ 
εκατόν χιλιάόας δολλαρίων, άπεπειράθη νά αύτοκτονήση 
πρό ολίγων ημερών, λαβοΰσα ισχυρόν δόσιν δηλητηρίου, 
έπειτα άπό μίαν εσπερίδα πού; είχε δώσει είς τό σπίτι 
της. J Ευτυχώς μετεφέρθη είς μίαν κλινικήν, δπου τής έ- 
δόθησαν έγκαίρως έμετικά καί διεσώθη.

Ό λόγος τής άποπείρας της ήτο δτι δέν τής έπετράπη 
νά πάρη κοντά της τήν τετραέτιδα θυγατέρα της, τήν ο
ποίαν έχει υιοθετήσει ό Χάρρυ Γουώρνερ, καί τήν οποίαν 
τής εΐχε πάρει, έπειδή ή Λίνα Μπάσκετ είχε παντρευθή 
τελευταίως κάποιον όπερατέρ, όνόματι Πέβερε?. Μάρλεϋ, 
άπό τόν όποιον έν τούτοις έχώρισε πρό ολίγων εβδομάδων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΤΗΣΤΑΙΝΙΑΣ ΤΙΓΚΕΛ ΤΑΓΚΕΛ

Ό κ. Σάμ Κόρνφελτ, Φρίντριχστράσσε 238, Βερολϊνον 
έχει τήν Αντιπροσωπείαν δΓ δλον τόν κόσμον τής ταινίας 
«Τίγκελ-Τάγκελ» τοΰ Έριχ "Εγκελ.

ΕΛΑΤΤΩ2Ι2
THS ΑβΕΓΕΡΪΕίϊ ΒΕΑΤΕΑΝ ΕΙ5 ΤΗΝ AUEPIKHN

Κατά τήν στατιστικήν πού δημοσιεύουν αί αμερικανι
κοί κινηματογραφικοί εφημερίδες κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
τρέχοντος έτους, κτίζονται ολιγώτερα κινηματοθέατρα είς 
τάς Ηνωμένας Πολιτείας: άπό άλλα έτη.

Συγκεκριμμένως τά κτισθέντα μέχρι τοΰδε καί κτιζό
μενα κινηματοθέατρα μόλις φθάνουν τά 60 ο)ο τών κτι- 

। σθέντων κατά τήν διάρκειαν τοϋ 1929.

iBYITWAI THE WAUAOTNT Ε!Ε ΕΤΡΑΠΗΝ
Ή έφημερΐς Φίλμ Κουριέρ πληροφορείται έκ Νέας 

Ύόρκης δτι άνεχώρησαν έκεϊθεν έρχόμενοι είς Ευρώπην 
! οί διευθυνταί τής Παραμάουντ Ευγένιος Τσοΰκορ*  (υιός 
I τοΰ Άδόλφου Τσοΰκορ) Αιμίλιος Σάουερ καί Μώρρις 
Γκένμπεργκ, άνήκοντες καί οί τρεις είς τό τμήμα ίδρύ- 
σεως καί λειτουργίας κινηματοθεάτρων. Ή έπίσκεψίς των 

I εΐνε σχετική μέ τήν άνάγερσιν κινηματοθεάτρων τής Πα
ραμάουντ είς Παρισίους, Βερολϊνον καί Βρυξέλλας.

Ή ίδια έφημερΐς πληροφορείται δτι καί οί έκ τών 
διευθυντών τής Παραμάουντ κ. κ. Σίντνεΰ καί Ρ. Κέντ 
πρόκειται νά έλθουν συντόμως είς Ευρώπην διά νά επι
θεωρήσουν τά διάφορα ύποκαταστήματα τής Παραμάουντ.

0 ΟΜΙΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ
Καί τά Βουλγαρικά κινηματοθέατρα προσχωρούν όλο- 

νέν περισσότερον είς τόν όμιλοΰντα. Ή Σόφια έχει ήδη 
πέντε κινηματογράφους, οί όποιοι παίζουν ήχητικάς ται
νίας, είνε δέ αυτοί τό «Κινό Πάτσεφ», τό Σινεμά Μον- 
τέρν», τό «Γκλόρια Παλάστ», τό θέατρον «Όντεόν» καί 
τό Θέατρον Σολίν».

Τό Βουλγαρικόν κοινόν ύπεδέχθη μέ ένθουσιασμόν τόν 
όμιλοΰντα. Μεγάλην έπιτυχίαν έσημείωσαν <Ή Άνίλαν- 
τίς», «Ή νύκτα εΐνε δική μας», «Ή Τρόικα», «Μόνον ε
σένα άγάπησα .

Κατά τήν νέαν σαιζόν θά παιχθοϋν «Ό Γαλάζιος "Αγ
γελος-, «Ή μελωδία τής καρδιάς», Δύο κόσμοι», Βασι
λεύς καί Βασίλισσα καί τό «Τέλος τοΰ Κόσμου .

Γ'ΑΤΑΑΝΤΙΚ,, ΕιΣΤΗΝΝΕΑΝΥΟΡΚΗΝ
Ή "Ατλαντικ καί ή ταινία τής Μπρίτισς Ίντερνασιο- 

νάλ Πίκτσερς -Νεαρός Γούντλεϋ ένοικιάσθησαν είς τήν 
Νέαν Ύόρκην μισθωθεισαι ύπό τοΰ θεάτρου τού Τζόιρτζ 
Κόχαν δΓ έξ μήνας

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
Ό διάσημος Βερολινέζος κωμικός Μάξ Άνταλμπέρτ συ- 

νεβλήθη μέ τήν Ουφα διά νά πρωταγωνιστήση είς τήν 
νέα,ν ταινίαν πού πρόκειται νά κατασκενασθή «Τό κλεμ
μένο πρόσωπο».

Ή Λίλ Ντάγκοβερ έκλεισε συμφωνίαν μέ τόν "Εγκε- 
βαλντ, διά νά παίξηένα άπό τούς πρωτεύοντας ρόλους ε(ς 
τήν νέαν ταινίαν του «Κυρία Μπλωμπάρ».

Είς μίαν άλλην ταινίαν του Έγκεβαλντ, Ό γιατρός 
τής άγάπης πρόκειται νά πρωταγωνιστήσει όΧάρρυ Λίτκε, 
παίζων τόν ρόλον ενός παγκοσμίως γνωστού ηθοποιού τής 
έπιθεωρήσεως καί τραγουδών άπό σκηνής ένα ώραιότατρν 
τραγούδι. «Ξανθά μαλλιά καί ένα ζευγάρι γαλανά μάτια» 
τήν μουσικήν τοΰ οποίου έχειγράψει ό Octo Στράνσκυ.



10 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 11

MIA iVHOMIAIA ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΛΕΕ ΜΑΡΣΑΛ
Μία ΰψηλή μελαχροινή γυναίκα μέ πελώρια πρά- 

σινα μάτια ποΰ αλλάζουν ραγδαίος άπόχριοσι καί μέ 
τό γλυκύτερο μειδίαμα τοΰ κόσμου, κάθεται σ’ ένα 
ςοωτέϊγ μέσα σ’ ένα παράδεισο κοκκεταρίας. ’Αναρί
θμητες αραχνοΰφαντες τουαλεττες, λεπτές καί δια
φανείς, σαν να προορίζονται για ένα αιθέριο πλά
σμα, εινε τοποθετημένες παντού τριγύρω της, περι- 
μένοντας νά μπουν στις βαλίζες τής Άρλέ.τ Μαρσάλ 
ποΰ φεύγει. Πάλι φεύγει. Αιωνίως φεύγει ή Άρλέτ 
Μαρσάλ, σαν τις ήρωΐδες τών παραδόξων κοσμοπο
λίτικων μυθιστορημάτων.

Φορεΐ ένα γαλάζιο πυζαμά ποΰ τής προσδίδει 
ένα ύφος έφηβου, τόσο ή σιλουέττα της είνε λεπτή 
καί νευρώδης, χωρίς καμπυλότητες κα άκτισμούς.

Αυτές ή εντυπώσεις όμως, περνούν αστραπιαία 
άπ’ τό νοϋ τοΰ επισκέπτου, προτού ίδή τό πρόσωπο 
τής Άρλέτ Μαρσάλ. Γιατί σαν άντικρύση τή φυσιο
γνωμία της, μένει εκστατικός όχι μόνο άπό τήν εκ
πληκτική συμμετρία τών χαρακτηριστικών της, τήν 
άπειρη ώμορφιά της ποΰ τής έξησφάλισε άπό άρκε- 
τών χρόνων τόν τίτλον μιας άπό τ'ις τρεις ώραιοτέ- 
ρες γυναίκες δλόκληρης τής Γαλλίας, (χωρίς νά τή 
συγχέωμε φυσικά μέ τις μικροαστές ψευτοκαλλονές 
τών βιομηχανικών διαγωνισμών), άλλά γιά τό άπαλό 
φώς τοΰ απώτερου μυστικισμοϋ, ποΰ λάμπει στο βά
θος τών πρασίνων ματιών της μέ τήν τόσο γλυκεϊά 
τους έκφρασι, τήν πότε ανήσυχη καί πυρετώδη, καί 
πότε ρεμβοιδη καί παθητική.

"Οπως προανέφερα, ή Άρ/έτ Μαρσάλ μάς φευ 
γει πάλι άπ’ τό Παρίσι. Πάει προς τή θάλασσα, νά 
παραδοθή στό λίκνισμα τών κυμάτιον της, νά θαμ- 
βωθή άπό τό χρυσάφι τοΰ ήλιου, νά ξεκουρασθή, νά 
άναζωογονηθή καί νά ξανάρθη γοητευτικότερη άπό 
πριν στό πολυτάραχο Παρίσι, όπου ή παρουσία της 
κάνει πάντοτε αϊσθησι, παρ’ όλο ότι οί Παρισινοί 
είνε οί πιο μπλαζέ. τοΰ κόσμου ποΰ μένουν ασυγκί
νητοι άπό τις γυναικείες ώμορφιές. ’Αλλά γιά μιά 
ώμορφιά σαν τής Αρλέτ Μαρσάλ είνε άλλο ζήτημα.

Μάς τείνει τό χέρι σέ μιά εγκάρδια καί θερμή 
χειραψία, όταν άκοΰη τόν σκοπό τής έπισκέψεώς μας.

—Ποιες αρτίστες προτιμάτε κυρία Μαρσάλ, τήν 
έρωτοΰμε πρώτα-πρώτα

-—Τήν Γκαμπύ Μορλαί, μάς αποκρίνεται μέ τήν 
τραγουδιστή φωνή της. Εινε έξοχη. Καί ώς άτομον 
καί ώς καλλιτέχνις. Εινε ειλικρινής καί αυθόρμητη 
στό παίξιμό της όσο ελάχιστες άπό τις γαλλίδες αρ
τίστες. Γι’ αυτό καί μεταδίδει τήν συγκίνησί της 
στους θεατάς της. Άλλ’ έχει άκόμη κι’ ένα άλλο μέ
γιστο καλλιτεχνικό προσόν. Αλλάζει. "Εχει διαριώς 
κάτι καινούργιο νά δείξη, ένα νέο τρόπο έκφράσεως. 
Αυτό εινε τό μυστικό στό όποιον οφείλεται τό ότι 
όχι μόνον δέν κουράζει τό θεατή της, άλλά καί τοΰ 
άνανειόνει τό ενδιαφέρον γιά τήν καλλιτεχνική της 
προσωπικότητα.

—Καί άπό τους άνδρες Γάλλους συναδέλφους 
σας, ποιόν προτιμάτε.

s —Τόν Ερρίκον Ρουσοέλ. Γιά μένα δέν υπάρχει 
καλλίτερος άπ’αυτόν. Τόν θυμάσθε ιί τέλειος ποΰ

ήταν στό φιλμ «Ί I νύκτα είνε δίκη μας» ;
—Καί γιά τόν «όμ,ιλοΰντα» τί σκέπτεσθε ;
—"Εχω εμπιστοσύνην είς τό μέλλον του. Προ 

πάντων αν δέν μάς παρουσίαση θεατρικά έργα, τών 
οποίων ή «άξιόν» είνε πολύ βραδεία Νομίζω ότι 
τό κοινόν προτιμά ένα φιλμ μέ καλό σενάριο καί ε
ξ ύπνους καί φυσικούς δι/λόγους, παρά παλαιοντολο
γίας τοΰ παλαιοτέρου ρεπερτουάρ τών θεάτρων μας 
τών Μπουλβάρ. Έν τούτοις έγιό, ότως καί πολλοί 
άλλοι συνάδελφοί μου, προτιμώ ένα καλό βωβό φιλμ.

—"Ωστε δέν σκοπεύετε νά «γυρίσετε» καμμιά 
όμιλο ΰσα ταινία ;

— Πώς όχι. Καί πολύ γρήγορα μάλιστα. Άλλά 
τώρα μή μοΰ μιλεϊτε γι’ αυτήν. Αφήστε με νά φύ
γω προς τήν θάλασσα, πρός τό όνειρο τής γαλήνης 
μου μέσα στήν τρικυμία τών στοιχείων τής φύσεως, 
ποΰ μάς αναγγέλλει τό φθινόπωρο ....

'II ώρα έ.τέρασε. Αέν μάς έχ-ώριζε παρά ένα τέ
ταρτο άπό τήν ώρα τής άναχωρύσεως τής Άρλέτ 
Μαρσάλ καί εκείνη βρισκόταν άκόμη μέ τό γαλάζιο 
πυζαμά της. Τήν άτεχαιρετίσαμε λοιπόν μέ λύπη, 
αφού τής ευχηθήκαμε καλό ταξεϊδι, κι’ αφού άκού- 
σαμε άπό τήν τραγουδιστή φωνή της κολακευτικά 
λόγια γιά τήν Ελλάδα καί τήν έκφρασι τοΰ ενθουσι
ασμού της «γιατί ένδιαφέρονται στην πατρίδα τής 
τραγωδίας γιά τήν καλλιτεχνική της δράσι».

—Άραγε όμως, μόνο γι’ αυτήν ένδιαφέρονται 
οί Αθηναίοι;.... Claude llelly

Ό περίφημος Μεξικανός τενόρος Ντον Ζοζέ Μοχίκα 
καί ή γλυκεία Μόνα Μάρις είς τό έργου τής 

Φόξ Φιλμ Πόσο άξίζ«ι ένα τρελλό φιλί .
Θά προβληθή είς τό Σαλόν Ίντεάλ.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εβαομας :
Τριανταφύλλου τοΰ Πανθέου®, Ί. 
Κουρουνιώτης τού ’Απόλλωνος , Ε· 
Κραϊμερ τού Σαλόν Ίντεάλ . Β. Βα- 
κογιάννης τού Σπλέντιτ καί Θ. Δαμα
σκηνός τού Οϋφα Πάλλας διά ν’ άν- 
τιμετωπίσουν τήν προβλεπομένην ίσως 
οικονομικήν κρίσιν άπεφάσισαν άπό 
κοινού, ύπογράψαντες μάλιστα καί σχε
τικόν πρωτοκολλάν μέ βαρυτάτας ποι
νικός ρήτρας (!) τά κάτωθι:

1) Νά όρισθοΰν τιμαί εισιτηρίων δρ. 
40—διά τά θεωρεία, δρ. 30—διά τήν 
πρώτην θέσιν καί 20—δρ. διά τήν δευ- 
τέραν θέσιν.

2) Νά μή δίδεται πρός προβολήν 
(δευτέρα βιζιόν), έν ’Αθήναις, ταινία 
προβληθεϊσα είς ένα έκ τών ανωτέρω 
κινηματογράφων είμή μόνον μετά παρέ- 
λευσιν τριμήνου καί

3) Αί διαφημήσεις αί διδόμεναι πρός 
δημοσίευσιν είς τάς εφημερίδας νά είναι 
κοιναί νά καταλαμβάνουν δέ δσον τό 
τό δυνατόν μικρότερον χώρον.

Καί αυτά έγειναν, ασφαλώς διά ν’ 
άντιμετωπισθή ή οικονομική κρίσις.

Καί όσον αφορά μέν τό τρίτον ζή
τημα, τό ζήτημα τών δημοσιευομένων 
είς τάς έφημερίδας μεγάλων διαφημί
σεων, πληρωνομένων ώς γνωστόν, α
δρότατα, ασφαλώς πρέπει κανείς νά 
τούς δικαιολογήση διότι ούδείς έκ τών 
θεατών παρασύρεται έκ τών δημοσιευό
μενων είς τάς έφημερίδας ρεκλαμών, 
πολλάκις γελοίων καί προκαλούντων τήν 
θυμηδίαν τού κοινού.

Περί τού δευτέρου ζητήματος, άν καί 
πρόκειται περί καθαρώς έπαγγελ- 
ματικοΰ τοιούτου, μανθάνομεν δτι υπάρ
χουν καί αί αντιρρήσεις τών άμέσως 
ένδιαφερομένων γραφείων ταινιών, τά 
όποια έπ’ ούδενί λόγω δέχονται νά κα
νονίζουν τήν λειτουργίαν τών έπιχειρή- 
σεών των οί διευθυνταί τών κινηματο
γράφων. Εκείνο τό όποιον διαδίδεται 
δτι θά δεχθούν τά γραφεία, τό όποιον 
ευρίσκουν καί λογικότατου, είναι νά μή 
δίδουν πρός ένοικίασιν διά δευτέραν 
βιζιόν ταινίας είς ’Αθήνας, είμή μετά 
παρέλευσιν δύο μηνών άπό τής πρώτης 
προβολής καί τούτο προκειμένου περί 
ταινιών αϊτινες θά προβληθούν μέχρι 
τοΰ Δεκεμβρίου. ’Από τού ’Ιανουάριου 
δμως τό μέτρον τούτο νά ισχύ η δι’ 
ένα μόνον μήνα.

"Οσον αφορά δμως τό πρώτον ζήτη- 
ματα τό καί σπουδαιότερον, τό ζήτημα 
τό όποιον ένδιαφέρει άμέσως ι ό κοινόν 
πού θά πληρώση τό είσιτήριον, καί τόν 
Κινη ατογραφικόν ’Αστέρα» πού άν- 

τιπροσωπεύει τήν κοινήν γνώμην, ας 
μάς έπιτραπή νά διαφωνήσωμεν ριζι- 
κώς μέ τούς κ. κ. διευθυντάς κινηματο
γράφων, τούς λαβόντας τιήν άπόφασιν 
αύτήν. Διότι ή οικονομική κρίσις δέν 
μαστίζει πρώτα τούς κινηματογράφους, 
άλλά τό κοινόν. 'Όταν τό κοινόν δέν 
έχει χρήματα νά διαθέτει διά τό θέα
μα, τότε οί'κινηματογράφοι διέρχονται

Μολονότι είσήλθομεν πλέον είς την 
χειμερινήν κινηματογραφικήν περίοδον 
έν τούτοις μέχρι σήμερον οΰδείς έκ τών 
χειμερινών κινηματογράφων έκαμε ά
κόμη έναρξιν. Τούτο οφείλεται είς τήν 
μή χορήγησιν ειδικών αδειών υπό τής 
συμφώνως τφ νέφ Νόμον καταρτισθεί- 
σης έπιτροπής κινηματογράφων, ή ο
ποία έπεθεώρησεν μέν δλας τάς αίθου
σας άλλά δέν έκοινοποίησεν όμως καί 
τάς σχετικάς άποφάσεις της. Πάντως τό 
ζήτημα τούτο θά λυΟή εντός τής τρε- 
χούσης έβδομάδος οπότε καί θά αρχί
σουν τάς έργασίας των τά χειμερινά κι
νηματοθέατρα.

’Εννοείται δτικαίαί αξιώσεις τής έπι
τροπής περί ασφαλείας τών θεατών εί
ναι τοιαΰται ώστε νά κινδυνεύσουν νά 
μείνουν κλειστοί πλεϊστοι έξ αυτών.

Συγκεκριμμένως λέγεται δτι ή επι
τροπή δυσκολεύεται νά δώση άδειας 
λειτουργίας διά τά κινηματοθέατρα 
«Τριανόν» καί «Πάνθεον» τά όποια, 
κατά τήν έπιτροπήν, στερούνται έπαρ- 
κών έξόδων.

Έν τούτοις είναι βέβαιον δτι θά λει
τουργήσουν καί ούτοι παρεχόμενης είς 
αυτούς μικράς προθεσμίας μέχρι έξευ- 
ρέσεως μιάς λύσεως ίκανοποιούσης άμ- 
φότερα τά μέρη.

* * *
Τό κινηματοθέατρον ’Αττικόν ήρχι- 

σεν έπί τέλους έπισκευαζόμενον, υπολο
γίζεται δέ νά κάμη έναρξιν τών έργα- 
σιών του κατά τό τελευταϊον δεκαήμε
ρον τοΰ τρέχοντος μηνός. "Ηδη ό νέος 
ένοικιαστής κ. Σκούρας προσέλαβε ώς 
συνεταίρον τόν κ. Σαντϊκον, ό όποιος 
καί άνέλαβε τήν γενικήν διεύθυνσιν τής 
έπιχειρήσεως.

Διά τό «’Αττικόν» έξησφαλίσθησαν 
ήδη καί αί προβληθησόμεναι ταινίαι 
μεταξύ τών όποιων άναφέρονται δέκα 
έκ τοΰ νέου γραφείου «Μαυροδημάκης 
καί Σία» μεταξύ τών όποιων τά «Ρίο- 
Ρίτα» ταινία έγχρωμος ισπανικής ύ.το- 
θέσεως μέ τήν Μπεμπέ Ντάνιελς καί 
τόν Ντον ’Αλβαράντο, «Ή στρίγκλα 
τού Σαίκσπηρ μέ τήν Μαίρη Πίκφορ 
καί τόν Ντούγκλας Φαίρμ'παγκς, Le 
«roman d’ line nail μέ τήν Λίλιαν 
Γκίζ καί τόν Ρόντ λά Ρόκ, «The bad- 
one» καί ^Evangeline» άμφότερα μέ 
τήν ντέλ Ρίο, «λείο York Night μέ 
τήν Νόρμα Τάλμαιτζ, « Ί he Cuckoos 
τής R.K..O. κ. ά. Δέκα πέντε έπίσης 
έργα έξησφαλίσθησαν έκ τού γραφείου 
τών κ. κ. ’Αμολοχίτη καί Βουλγαρίδη, 
τών οποίων οί τίτλοι δέν έγνώσθησαν 
άκόμη. Έπίσης θά προβληθούν καί 
μερικά (6—7) έργα τής εταιρίας «Κο- 
λούμπια τήν όποιαν άντιπροσωπεύει 
ένταύθα δ κ- Σαντικος έκ τών νέων 
διευθυντών τού ’Αττικού .

Οί διευθυνταί τών πέντε μόνον κινη
ματογράφων τών ’Αθηνών, κ. κ· Α. 

κρίσιν. Ή κρίσις δμως αυτή τών κινη
ματογράφων δέν θεραπεύεται διά τής 
αύξήσεως τής τιμής τών εισιτηρίων, 
άλλά διά τής έλαττώσεως. Έάν τήν ά- 
πόφασιν αύτήν έλαβον, έξ αφορμής τών 
μεγάλων δαπανών πού έκαμον διά τήν 
έγκατάστσσιν τοΰ όμιλοΰντος καί τών 
πληρονομένων διά τάς ταινίας μεγάλων 
τιμών, έν συγκρίσει πρός τάς τιμάς τών 
βωβών ταινιών καί τούτο δέν είναι ε
παρκής λόγοςδιάτήνλήψιν μιά; τοιαύτης 
άποφάσεως’εΐς έποχήν κατά τήν όποιαν 
όκόσμος κυριολεκτικώς πείνα. Καί έάν 
δ κοσμάκη; πέρυσι έπλήρωσε δρ. 30—40 
διά τήν άπόκτησιν ένό; εισιτηρίου, 
τούτο έγένετο διότι ή τιμή αυτή ήτο 
μόνον δι’ ένα καί μόνον κινηματογρά
φον ύμιλοΰντα, τό ’Αττικόν», τό δέ 
«Σαλόν Ίντεάλ αν ι’ιργάσθη σχετικώς, 
ασφαλώς τά περισσότερα εισιτήρια τά 
οφείλει είς τήν μικράν τιμήν τών εισι
τηρίων, τών 10—15 δρ.

Σήμερον δμω; οπότε κατά τό παρ. 
θέρος έλειτούργησαν πλέον τών δέκα 
ήχητικών κινηματογράφων μέ εύθυνό- 
τατον είσιτήριον κατά δέ τήν έπί θύ- 
ραις χειμερινήν περίοδον θά λειτουργή
σουν οκτώ (άριθ. 8) κεντρικοί έν συγ- 
κρίσει πρός δύο τής περυσινής καί άλ
λοι 10—12 συνοικιακοί μέ είσιτήριον 
τό όποιον έπ’ ούδενί λόγφ θά υπερβαί
νει τάς δέκα δρ., ή ληφθεϊσα άπόφασις 
κρίνεται ύφ’ ήμών ώς έντελώς άστοχος 
καί θά ηύχώμεθα νά μή εύρεθούν κα
τόπιν οί ένδιαφερόμενοι είς τήν δυσά- 
ρεστον θέσιν καί μειώσουν ’τήν τιμήν 
τών εισιτηρίων των, διότι έν τοιαύτη 
περιπτώσει θά ήτο προτιμότερου νά 
κλείσουν τάςαϊθούσας των.

Είς τάς άνωτέρω άναφερομένας συμ
φωνίας τών πέντε κεντρικών κινημα- 
γράφων δέν έκλήθησαν νά λάβουν κοι
νός αποφάσεις οί διευθυνταί τών κι
νηματογράφων ’Αττικόν·, Τριανόν» 
καί Κοτοπούλη».

Διά τό «Κοτοπούλειον» τό όποιον 
έγκατέστησε μηχανήματα Θΰέστερν Έ- 
λέκτρικ, έγνώσθη δτι θά προβάλι, 
ταινίας πρώτη; καί δευτέρας προβολής 
μέ τιμάς είσητηρίων 10 καί 15 δρχ. 
διεκοσμήθη δέ τόσον πλουσίως ή αί
θουσα του ώστε δικαίως θά διεκδι- 
κοϋσε τόν τίτλον άριστοκρ ιτικοΰ κινη
ματογράφου.

Έπέστρεψεν έκ τού άνά τήν ’Αγγλί
αν, ’Ιταλίαν, Γαλλίαν καί Γερμανίαν 
ταξειδίου του ό κ. Ιωσήφ Μαργουλής,δ 
όποιος, ώς καί άλλοτε έγράψαμεν, άνέ- 
λαβεν ήδη καί τήν αντιπροσωπείαν 
τής Παραμάουντ . Οΰτω τό γραφεϊον 
τού κ. Μαργουλή είναι βέβαιον δτι θά 
κυκλοφορήση έφέτο; είς τήν ελληνικήν 
αγοράν τάς ώραιοτέρας ταινίας δεδο
μένου δτι είς τόν πίνακα τών νέων πα
ραγωγών τών εταιριών πού αντιπρο
σωπεύει (Οΰνιβέρσαλ καί Παραμάουντ) 
περιλαμβάνονται έργα ανώτερα παντός
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ξάσης τής θερινής περιόδου του. "Ηδη 1 
ετοιμάζεται νά λειτουργήση ώς χειμε
ρινός ύπό νέαν διεύθυνσιν. Περιμένο- 
μεν διά νά κρίνωμεν.

Ήλύσια. ’Εξακολουθεί νά έργάζε- 
ται άρκετά καλά ύπό τήν διεύθυνσιν 
πάντοτε τοΰ κ. Πανταζάτου. Οΰτω προ- 
έβαλλε τά έργα «Σόνια Βερανιόφ», 

Ραμόνα , «’Αφροδίτη», «Όταν οί άν- 
δρες άγαποΰν», Φτωχός σπουδαστής , I 
«Γιολάντα , καί Τό μελανόν της ση | 
μεΐον . Γ. Στρονμπος
Π Ε I ΡΑ ΙΕΥΣ

’Από τής παρελθούσης Τετάρτης έ- 
καμεν έναρξιν τών έργασιών του ό κι
νηματογράφος «Κάπιτολ- διακοσμηθείς 
καί άνακαινισθείς τελείως.

*Κ είσοδος καί εξωτερική ιδία έμφά-! 
νισις προκαλοΰν έντύπωσι ν καί φάνε- ί 
ρώνουν τό καλλιτεχνικό γούστο τοΰ έ- I 
πιχειρηματίου κ. Γλυτσοΰ. Προέβαλλε 
τήν ήχητικήν ταινίαν «Μπρόνγουέϊ— . 
Μπέμπις» μέ τήν Άλίς Γουά'ίτ.

Λίαν προσεχώς κάμνουν-έναρξιν καί | 
οί δύο άλλοι κυριιότεροι κινηματογρά- | 
φοι «Χαί—Λαίφ» καί «Σπλέντιτ» τό 
όποιον έφοδιάζεται έπίσης μέ μηχανή- ; 
ματα ήχητικοΰ καί όμιλοΰντος.

Κινημ. Ήλύσσια. Προεβλήθη τό έρ- ί 
γον «Καπετάν Ρασκάς», «Οί έρυθροί ί 
έπιδρομείς καί τό επεισοδιακόν <Ταρ- 
ζάν ».

Κινημ. Φως. Άρχεται τών έργασιών 
του περί τάς άρχάς τοΰ προσεχούς μη
νός μέ έγκατάστασιν ήχητικοΰ καί όμι
λοΰντος. „Ό διευθυντής του κ. Ζερβό- 
πουλος υπόσχεται νά μάς παρουσιάση 
εφέτος έκπλήξεις-

Μάνος Βρυέννιος 
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
Πώς γλεντά ό Γιάννης καί «Σάφια ή 

χορεύτρια» μέ έπιτυχίαν.
Πανουργίας

ΧΙΟΣ

Άπόλλοιν. ΙΙροεβλήθησαν τά έργα 
Ό κύριος τού θανάτου», «Τό μαύρο 

δάκρυ» καί «"Αννα Φόν Μπέλιγκ» ά
παντα μέ οίκτράν άποτυχίαν.

Άστήρ. Περατωθεισών τών επισκευ
ών καί διαρρυθμίσεων ήρχισε τάς προ- 
βολάς του. Μέχρι σήμερον προεβλήθη
σαν τά έργα «Τρωικός πόλεμος», «"Α
γνωστος προσωπιδοφόρος , Διαβολεμ- 
μένη κούρσα , Νέοι "Ικαροι ·, «Παρί 
Γκέρλς», Τελευταίο σύνορο», Ματω
μένες θάλασσες , Ή νήσος τών ονεί
ρων , Ή ναυμαχία τοΰ Τράφαλγκαρ» 
καί έπεισόδια τοΰ έργου Μηστηριώδης 
χειρ . Προσεχώς Τό παιδί τής ερή
μου»'.

Βουδούρης
ΕΔΕΣΣΑ

Οί κινηματογράφοι τής πόλειός μας 
άργοΰν, ετοιμαζόμενοι διά τήν χειμερι
νήν περίοδον.

Κωνσταντας
ΤΡΙΚΚΑΛΑ

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Οί λησταί τού ’Ολύμπου», · Τό καρ

επαίνου. Μεταξύ αυτών αναφέρονται 
Τό τραγούδι τών Παρισίων μέ τόν

Μωρίς Σεβαλιέ. Ό Πατριιότης», μέ 
τόν Γιάνιγκς, Τό ψεύδος έπίσης μέ 
τόν Γιάννιγκς καί τόν Γκάρυ Κοΰπερ. 
αλλα δύο άκόμη τοΰ Γιάννιγκς, δύο μέ 
τήν Πόλλα Νέγκρι Ή γυναίκα τής 
Μόσχας» καί οί τρεις ένοχοι», «'Ο βα
σιλεύς τής Τζάζ ταινία έξ ολοκλήρου 
έγχρωμος, Ό λοχαγός τής φρουράς 
(Μασσαλιιότις) μέ τήνΛάουρα Ααπλάντ 
-Τό τραγούδι τού λύκου μέ τήν Λοΰ- 
πε Βελέζ καί τόν Γκάρυ Κοΰπερ, Ού- 
δέν νειότερον άπό τό μέτωπον έκ τοΰ 
περιφήμου γνωστού μυθιστορήματος 
ποΰ μετεφράσθη είς δλας τάς γλώσσας 
τοϋ κόσμου καί άλλα πολλά διά τά ό
ποια πρέπει νά ΰπερηφανεύεται ή ελ
ληνική κινηματογραφικέ] αγορά.

**
Τά μέλη τής Π.Ε.Κ. συνελθόντα είς 

έκτακτον Γεν. Συνέλευσιν τήν παρελ- 
θοΰσαν Παρασκευήν 3ην τρέχοντος 
άπεφάσισαν κατόπιν σχετικής εϊσηγή- 
σεως τοΰ Γεν. Γραμματέως κ· ΙΙαπα- 
στόφα παμψηφεί τήν προσχώρησιν, είς 
τήν Γεν. Συνομοσπονδίαν τών έπαγ- 
γελματιών τής Ελλάδος καί τό έπαγ- 

I γελματικόν επιμελητήριου έκλέξαντα 
1 ως αντιπροσώπους αύτής τούς κ. κ. Γ.

Παπαστόφαν καί I. Φϊνον.
’Επίσης έψήφισαν τάς ύπό τοϋ διοι

κητικού συμβουλίου ύποδειχθείσας τρο
ποποιήσεις διαφόρων άρθρων τοΰ κα
ταστατικού.

Κατόπιν λόγιο τής επιμονής τοΰ Γεν. 
Γραμματέως κ. Γ· Παπαστόφα δπως 

, απαλλαγή τών καθηκόντων του επειδή 
ώς έκ τών πολλών έργασιών του αδυ
νατεί νά έκπληροϊ πλήρως ταΰτα, άφ’ 

I οΐί τού έξέφρασαν τάς ευχαριστίας των 
I διά τάς υπέρ τής Ένώσετος ένεργείας 

του καί έξέλεξαν αυτόν διά βοής σύμ
βουλον, προέβησαν είς εκλογήν νέου 
Γεν. Γραμματέως καθ’ ήν έξελέγη ώς 
τοιοΰτος δ κ. Διον. Λαζάνης.

Καί όλίγην άναψυχήν.
Διεδόθη μεταξύ τών κινηματογραφι- 

I κών κύκλων δτι οί πρώην άσπονδοι 
φίλοι καί τέως έχθροί κ. κ. Ε. Κραϊ- 
μερ καί Α. Τριανταφύλλου έθεάθησαν 
έναγγαλιζόμενοι καί δακρύοντες νά 
ανταλλάσσουν φιλικόν ασπασμόν καί νά 
«ομνύουν αίωνίαν φιλίαν καί άλληλο- 
ύποστήριξιν.

Καί υστέρα υπάρχουν άνθρωποι οί ό
ποιοι υποστηρίζουν δτι δέν είναι δυνα- 

11 τόν νά γελούν καί κόττες.
‘Ο "Αργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΚΑΑΛΙ8Ε» (’Αθηνών)

Κρυστάλ. Προεβλήθησαν τά έργα 
Ό Ευνοούμενος τής Τσαρίνας . Ε

ρωτευμένο θαλασσοποΰλι >, «'Όταν ή 
πόλις κοιμάται , Εύθυμη χήρα , «Μέ- 
γας συναγερμός , «Τελευταία παράστα- 
σις», Καράβι τραγικού έρωτος» καί 
ΌΙ Κοζάκοι .

Μετά ταΰτα έπαυσε λειτουργούν λη-

ναβάλι τής Βενετίας» καί Οί λύκοι τοΰ 
άέρος . Παφίλης
ΑΙΤΙΟΝ

Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά έργα 
Ό έκδικητής τού Νταβάς», Ό μέγας 

τυχοδιώκτης , «Ή κόρη τοΰ Σεΐχη .
Ή κοντέσσα Μαρίτσα -, καί Ή γή 

τού Ζολά.
Μπιρμπίλης

ΑΜΦΙΣΣΑ
Ό κινηματογράφος τής πόλειός μας 

καλλωπισθείς κατά, τήν διάρκειαν τοΰ 
θέρους καί μετωνομασθείς είς «Πανελ
λήνιον» έκαμε έναρξιν τήν παρ. εβδο
μάδα μέ τό έργον Ό λεμβούχος τοΰ 
Βόλγα» σημείωσαν μεγάλην έπιτυχίαν. 
"Ηδη δμως διέκοψε τάς έργασίας του 
προσωρινώς ΐνα ζητήση καί λάβη ά
δειαν λειτουργίας συμφώνως τφ νέφ 
Νόμφ. Κατά τό διάστημα αύτό θά διό 
ση μερικός παραστάσεις δ θίασος 
Στέλλας Κανέλ.

Ό διευθυντής τοΰ άνωτέρω κινημα
τογράφου κ. Νικολάοβιτς μάς υπόσχε
ται διά τήν θερινήν περίοδον τήν προ
βολήν εκλεκτών έργων, θά έγκαταστή- 
ση δέ ραδιόφωνον καί μάλιστα γίνεται 
σκέψις περί έγκαταστάσεως μηχανημά
των όμιλοΰντος. "Ας έλπίσωμεν ότι θά 
πραγματοποιήσω τάς υποσχέσεις του.

Γιαλέσσα-
ΚΑΛΑΜΑΙ

Ά&ηναϊκός (όμιλών). Προεβλήθη
σαν τά έργα Γκράν Πρί , τό σόρτ 
«Οί κοζάκοι . Ό βασιλεύς τών Ερυ
θροδέρμων», Μάστιξ» καί Διψασμ.έ- 
νη γιά φιλιά» μέ τήν Κόλιν Μούρ.

Τϋιανόν (όμιλών). "Εναρξις λίαν 
προσεχώς ιιέ μηχανήματα Σοΰπερφον.

Μιχάλου
ΛΕΥΚΑΣ

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα 
Κίντ μέ τόν Κούγκαν, Ή πτώσις 

τής Βαβυλώνος», Ή τυχοδιώκτις·, 
«*Η  Νταιζη , Οί άνδρες τής Σεβίλ
λης», «Πώς άγαποΰν καί μισούν αί γυ
ναίκες», Περαστικά πουλιά-, καί 
«Μαΰρος θάνατος έργα παλαιά άλλά 
άρκετά ώραία. Διά τήν χειμερινήν πε
ρίοδον μάς υπόσχεται τήν προβολήν 
τών έκλεκτοτέρων έργων.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Καπετάν Λάς , «Κάου-μπόϋ καί πριγ- 
κήπισσα», Τύραννος», Απατεώνες 
τού χρυσού είς δύο έποχάς, Κεραυ
νός , Πΰρ» καί «Τάφος τού Ινδού 
έπιτυχώς άν καί προεβλήθη διά δευ
τέραν φοράν.

"Α&ανς Τσιρς
ΣΥΡΟΣ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα. 
Μωρά παρθένος , «Ή γή τής ηδο

νής , Ρόζ Μαρί», Τραγωδία νεότη
τας», «Ή γροθιά τής τιμής», Ό ω
ραίος Μπροΰμελς Γλεντούν οί παν- 
τρεμμένοι», Τέσσαρες διάβολοι», Τό 
δράμα τοΰ Βιντεργκάρντεν καί Ή 
έσχάτη προδοσία».

Απόλλων. Λίαν προσεχώς έναρξις, 
πιθανώς υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ.

Γιαννίρη μέ έγκατάστασιν ήχητικών 
μηχανημάτων.
ΠΑΤΡΑ!

Άλάμπρα. Προεβλήθησαν αί ταινίαι 
Τό θωρακισμένο υπόγειο». Κατ’ ευ

θείαν στήν καρδιά», «Ό κουραμπιές» 
και «Ό κατάσκοπος τής ’Οδησσού»·

Ζενίϋ·. Προεβλήθησαν «Ή μαιτρέσ- 
σα τοΰ διαβόλου», «Αί περιπέτειαι τοΰ 
Σαρλώ», Τί αγοράζει τό χρήμα» καί 
•Ποιητής καί Τσάρος».

Ίντεάλ. Προεβλήθη τό έργον Τί α
γοράζει τό χρήμα».

Κυψέλη. Προεβλήθησαν τά έργα Τό 
σταχτί .φάντασμα , Ό άγριος έπισκέ- 
πτης καί Κατηραμένη όασις .

Άνδριόπουλος
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Εύστρατιάδη. Ή ψύχρα τοΰ φθινο
πώρου έγεινε πλέον αισθητή καί ό κι
νηματογράφος έκαμε τήν έναρξιν τής 
χειμερινής περιόδου έντύς τής αιθού
σης του. Προεβλήθησαν δύο ήχητικά 
σόρτς μέ έπιτυχίαν καί τά βωβά έργα 
«Ό βασιλεύς τής έρήμου». Κορακο- 
φωληά», Οί άντάρται τού Νόμου» καί 
τό Φρέαρ τοΰ ’Ιακώβ» μέ έπιτυχίαν.

Πάνέλεον. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
•Ό κεραυνοβόλος» έπεισοδιακόν, Κρί
νοι στό βόρβορο», Ή πόλις τής σιω
πής , Πέντε μοιραίες γυναίκες» ίκα- 
νοποιητικώς, Ή Α. Μ. δ φωτογράφος» 
έπιτυχώς καί τά έξής παλαιά έργα, ά
τινα είχον προβληθή καί άλλοτε: «"Α
μαξα ύπ’ άριθμ. 13», «Μονομαχία , 

Πΰρ- τελείως κατεστραμμένη καί 
«Άνδρας καί γυναίκα».

Ό άνωτέρω κινηματογράφος λόγιρ 
τής ψύχρας καί τών πρώτων ήδη βρο
χών. δέν λειτουργεί τακτικά.

Σταμ. Παπ.
ΧΑΛΚΙΣ

Κεντρικόν (ήχητικός'. Διεύθυνσις κ. 
κ. Παπουτσή, ϊ’ζάρα, Βαίνά. Ήρξα- 
το τών έργασιών του άπό τής παρ. Κυ
ριακής μέ τό έργον ’Ερωτικόν βάλς 
καί μέ είσοδον έλευθέραν έπί τή ένάρ- 
ξει του. Προσεχώς θά προβληθοΰν
Ό τρελλός τραγουδιστής», "Οταν ή 

πόλις κοιμάται», ’Ανατολή , «Τρα
γουδιστής τής τζάζ , «Ή γ!ή τής ήδο- 
νής , Μοιραίος χείμαρρος , «Κινημα
τογραφιστής , σύγχρονες παρθένες» 
κ.λ.π.

Πάνϋ-εον (Διεύθ. Η. Μαρόγλου). 
Προεβλήθησαν τά έργα Οί τέσσαρες 
διάβολοι , . Κβό Βάντις; , Ό κόμης 
Μόντε Χρήστος», Μανολέσκο», «Φιλώ 
τό χέρι σας μαντάμ άπαντα μέ έπιτυ
χίαν. Έπίσης προεβλήθησαν «Ό Κα- 
ζανόβας», Κακόμοιρε Γιάννη» καί

Τά γαλάζια κεριά .
Μπούφαλο (Διεύθ. I. Καλαντζοπού- 

λου). Προεβλήθησαν τά φίλμ Ή ώ
ραία τής Βαλτιμόρης , «Οί άπάχηδες 
τών ’Αθηνών , Πατήματα σατανά», 
Ό υίός τής νυκτός , Τράφαλγκαρ». 
Ματωμένες θάλασσες», ’Έρως καί 

διάβολος μέ άποτυχίαν. Λουίζιάνα 
έπιτυχώς, ’Αφηνιασμένοι ταΰροι ,
Ερυθρά πόλις , Αιχμάλωτος άνεπι- 

τυχώς λόγφ τοΰ καιρού, «Ή σπείρα 
τών ανόμων μέ σχετικήν έπιτυχίαν, 
«Τζίμ ό κατακτητής -, »'Ιππεϊς τής έ
ρήμου καί «Ή νΰξ τοΰ αγίου Βαρθο
λομαίου».

Λούξ (Διεύθ. Β. Λεμπέση). Διασκευ- 
ασθεϊσα τελείως ή αίθουσα θά λει
τουργήσω κατά τήν προσεχή περίοδον 
ως κινηματογράφος καί αίθουσα χο
ρού. Ή διεύθυνσις υπόσχεται νά πα- 
ρουσιάση εκλεκτά έργα.

Άκροίλαλασσίτης
ΒΟΛΟΣ

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα 
Τάμεσβαρ . Ζήτω ό έρως καί «'Η 

μοιραία άγάπη» μέ τήν Γκάρμπο.
Έξωραϊστικής. Προεβλήθησαν Τό 

τρελλοκόριτσο» καί «Συζυγικαί θυσίαι» 
μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ.

Κύματα. Προεβλήθη «Ή Τατιάνα».
Παπα βασιλείου 

ΑΡΤΑ
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 

«Ό βασιλεύς τής έρήμου-, «Ή κορα- 
κοφωληά», Ό συρματένιος φράχτης». 
«Ό εύθυμος χήρος» καί μία ώραία κω
μωδία άπαντα μέ έπιτυχίαν.

Ζορμπάς 
ΗΡΑΚΛΕΌΥ

Άλκαξάρ. Προεβλήθησαν ή ήχητική 
ταινία «'Ο κίτρινος βασιλεύς», διάφορα 
ζουρνάλ, Τό ταξεΐδι τού θανάτου 
καί Τά κοντά φουστάνια , αί δύο τε
λευταίοι βωβαί.

Βόσπορος. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τό σκάνδαλον τής Ντωβίλ , «Νύκτες 
πριγκήπων» καί ΟΙ έπιδρομείς».

Αλάμπρα. Προεβλήθησαν «Κόκκινο 
κρίνο» καί Μαμζέλ Νιτούς» καί διέ
κοψε τάς προβολάς του.

Λόγφ τής άρξαμένης έλαφράς έπί 
τοΰ παρόντος κακοκαιρίας καί τής πε- 
σούσης βροχής ο’ι κινηματογράφοι μας, 
άπαξ ή δίς κατώρθωσαν νά έργασθοϋν 
κατά τήν λήξασαν εβδομάδα καί μέ έ- 
λαχίστους θεατάς. Έν τφ μεταξύ ήρ- 
χισαν αί μεταρρυθμίσεις τοΰ χειμερινού 
κινημ. ’Απόλλων», δστις φαίνεται θά 
άποτελέση τό κυριώτερον καί μοναδι
κόν ίσως έντευκτήριον τών φίλων τοΰ 
Κινηματογράφου.

Ό Παρατηρητής 
ΑΡΧΑΝΕΣ Κρήτης

Είς τόν μοναδικόν μας κινηματογρά
φον προεβλήθη τό έργον Ή χειρο- 
μάντις .
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΚΡΗΤΗΣ)

Ναυσικά. Προεβλήθη τό έργον «Τό 
κόκκινο κρίνο».
ΣΗΤΕΙΑ Κρήτης

Δικταΐον. Προεβλήθη τό έργον «Νύ
χτες Νέας Υόρκης».
ΞΑΝΘΗ

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Φρίτς ό πυγμάχος», «Τό γαλάζιο πον
τίκι , Νύχτες Σικάγου», «Ουγγρικοί 
έρωτες» καί Πανάμ».

Πάνϋ·εον. "Εκαμεν έναρξιν τών χει
μερινών του παραστάσεων, προεβλή

θησαν δέ τά έργα Ωραίες γυναίκες», 
Τό δράμα ένός τζόκεϋ καί ’Ανθρώ

πινη δικαιοσύνη».
‘Ωραία Θέα. "Εκλεισε λόγφ τοΰ 

καιροΰ. Καζαντζής
ΔΡΑΜΑ

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Νι
κήτα! τής φωτιάς», ΊΙ καλύβα τοΰ 
[ΐπάρμπα Τόμ» καί Δόν Ζουάν». Προ
σεχώς Μανδραγόρας».

Ούφα. Προεβλήθησαν διάφορα έπει- 
σοδιακά.

Πανελλήνιον. «Ό ευνοούμενος τής 
βασιλίσσης καί Στρουνζέ».

Παναρέτου. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«"Ορνεα τών θαλασσών . Είς τήν χώ
ραν τών χρυσορυχείων καί «Πάτ καί 
Πατασόν. Μαρκίδης
ΡΕΟΥΜΝΟΝ

Διονύσια. Δίδει παραστάσεις ό θία
σος Αλίκης Οεοδωρίδου- Κ. Μου- 
σούρη. Πετρακάκης
ΚΕΡΚΥΡΑ

Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ό άγριότατος τής ’Αριζόνας», Σάρξ 
καί διάβολος , Τό πλήθος , «Ουράνιον 
τόξον-, Ατρόμητος καβαλλάρης», «Ό 
αδάμαστος Τόνυ . «Οικογενειακός φί
λος . Τροπικές νύχτες». Ραψωδία έ
ρωτος , Λησταί τών πόλεων», «Φυλα
κισμένη καρδιά , «Τό παρ. τής κυρίας 
μου», «Ματωμένος τηλέγραφος», -'Ο 
ήρως τών έπτά θαλασσών», «Τό θύμα 
τού πολέμου καί «Ραγιά».

Άκταΐον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μητρόπολις», "Ανθος τής Βαγδάτης», 
«Ίνσαλάχ», «’Ηδονή καί θάν«τος . «Τό 
λαγιαρνί . «Τό ορφανό τών Παρισίοιν», 
«Τό δακτυλίδι τής αύτοκρατείρας , «Ό 
θανάσιμος έχθρός της», «ΊΙ Άνάστα- 
σις Τό κουρέλι», «Τό μαύρο ντόμι
νο , Κρυφή άγάπη», Μπελφεγκόρ , 
«Άγάπη στά χαρακώματα , «Ό ίππευς 
τοΰ θανάτου» καί «Ταξεΐδι στή σελήνη».

Κερκυραϊκός. Προεβλήθησαν τά έρ
γα «Γυναίκα καί τιμή». Κατ’ ευθείαν 
στήν καρδιά-, ’Απατηλοί φλόγες», 
Χιονοστρόβιλος , Δόκτωρ Σαϊφερ», 

«Λαΐλαψ τοΰ Λαπλάτά»,«'Η κοιλάς τοΰ 
θανάτου-, «Μοντέρνα γυναίκα . «Ό 
ηρωικός ταχυδρόμος». ‘Τύχη καί έ
ρως». Ό φτερωτός άετός» καί Ή 
δεσποινίς φλέρτ».

Ποικιλιών (χειμερινό:). "Εναρξις 
λίαν προσεχώς. Μπιζέλης ~
Μ ιΤΥΛΗΝΗ

Πάνθεον. Κατά τό παρ. δεκαπενθή
μερον προεβλήθησαν τά έργα 'Η δε
σποινίς δακτυλογράφος , Τά έπτά θα
νάσιμα μαχαίρια», «"Εγκλημα καί έξι- 
λέωσις παλαιότάτη ταινία μέ τόν Τζών 
Τζιλμπέρ, «Ό Χριστός- ταινία προβλη- 
θεϊσα καί πρό ετών, «Ό τύραννος», 
• Ή μικρούλα τού μπάρ καί ΛΟ μινα
ρές τοΰ θανάτου σοβιετικής παρα
γωγής Α. Σ.
ΠΡΕΒΕΖΑ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ό καταρράκτης τοΰ θανάτου , 'Η 
Α. Μ. ό φωτογράφος , Ή κόλασις 
καί Ή καταιγίς . Σμπόνια
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Αί μηχαναί τάς οποίας προμηθεύεται πας 
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ΤΥΠΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 
0ΙΑΜΑΗ2 ΔΙΑ TOYS ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΜΗΙΦ^ 
Άδόρυββς, σταδερά; προβολή;, ασφαλή; κατά 

τή; πυρκαιά;. μεγάλη; αντοχή;
ΔΥΟ ΕΓΚΜΤΗΣΤΒΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΓΤΕΟΠ 

/ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΙ^ ΚΙΝΗΜΒΤΟΘΕΒΤΡΟΝ 
ΤΩΝ ΚΑΛΑΜΩΝ 

"ΤΡΙΑΝΟΝ,, 
ΙΙας νέος κινηματογράφος τάς προτιμά

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ * 
KRI nRPRKRTRQHKH RNTRAARKTIKON

Βούλγκρη 4β ΑΘίΙλ’ΑΙ
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Τό γραφεΐον μας θά δώση και πάλιν τήν ευκαιρίαν νά θαυμάση το Ελληνικόν Κοινόν τά με- 
γαλείτερα και ώραιώτερα κινηματογραφικά έργα τής έφετεινής περιόδου, μεταξύ τών οποίων 

περιλαμβάνονται οί τρεις μεγαλείτεροι κολοσσοί τοΰ κόσμου

ΟΥΔΕΝ ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ 
κατά τό μυθιστόρημα τοΰ μεγάλου συγγραφέως Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, τό όποιον έκυκλοφό 
ρήσε άνά τόν κόσμον μεταφρασθέν είς πλέον τών 40 διαφόρων γλωσσών. Τό εργον πού θά ά- 

ποτελέση τό ώραιότερον μάθημα είς τάς μελλούσας γενεάς. Μέ τόν Τζών Μπόλς 
τήν Λάουρα Λαμπλάντ καί 20 έκ τών έπιφανεστέρων άστέρων

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΤΖΑΖ
Τό αριστούργημα τοΰ διασημοτέρου μουσουργού τής Τζάζ Πώλ Ούάϊτμαν. Ταινία έξ ολοκλήρου 

έγχρωμος.· Είς τό εργον λαμβάνει μέρος καί or ίδιος ό Ούάΐτμαν

Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ
(ΜΑΣΣ ΑΛΙΩΤΙΣ)

Μιά συναρπαστική είκών τής Γαλλικής έπαναστάσεως μέ τόν Τ ζών Μπόλς 
καί τήν Λάουρα Λαπλάντ

ΈΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΤΩΝ ΚΟΛΟΣΣΩΝ ΤΗΣ

UNIVERSAL (new-york)

•Λ
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ΙΩΣΗΦ Μ ΑΡΓΟΥΛΗΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΕΡΑΝ7ΕΡΟΥ 14 ΑΘΗΝΑΙ
ΤΗΛΕΓΡΑΦ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ “ΜΑΡΓΟΥΦΙΛΜ,, ΤΗΛΕΦ. 57-14

’ Εχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν είς τούς άξιοτίμους κ κ. πελάτας μας διευ&υνιάς Κινη
ματογράφων ότι τό ήμέτερον γραφεϊον έξησφάλισε διά τήν Ελλάδα τήν άντιπρο- 

σωπείαν τής μεγάλης Αμερικανικής κινηματογραφικής έταιρείας 

είς τής όποιας τόν κατάλογον περιλαμβάνονται τά παγκοσμίως σημειώσαντα μεγάλας 
έπιτυχίας κολοσσιαία έργα ήχητικά και όμιλοϋντα

Κατωτέρω δημοσιεύομεν τόν πρώτον κατάλογον τών ταινιών τών όποιων έπισταμένην 
εκλογήν έκαμε αύτοπροσώπως ό κ. I. Μαργουλής μεταβάς έπί τούτω εις Ευρώπην

ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
1) Τό τραγούδι τών Παρισίων
2) Ο Πατριώτης (J^e Patriots)
3) Η γυναίκα τής Μόσχας
4) Τό ψεύδος
5) Χαμένο όνειρο
6) ΟΙ τρεις ένοχοι
7) Ή μεεγάλη εύνοουμένη (ΙΙομπαδούρ)με τους
8) Τό τραγούδι τού λύκου
9) Ή λεγεών τών καταδίκων
10) Εη Vitesse

μέ τόν Μωρίς Σεβαλιέ
μέ τόν Αιμίλιον Γιάνινγκς
μέ τήν ΙΙόλα Νέγκρι
μέ τούς Γιάνινγκς—Έ. Ράλστοι—Γ. Κοΰπερ 
μέ τούς Γκάρυ Κοΰπερ—Νάνου Κάρι: 
μέ τήν ΙΊόλ<ζ Νέγκρι

Αντώνιο Μορένο—Δ. Γκίς 
μέ τούς Γκάρρυ Κοΰπερ—Αοΰπε Βελέ 
μέ τόν Γκάρρυ Κοΰπερ 
μέ τον Χάρολδ Αόϋδ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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