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ΛΙΛΗίΐΝΤΑΜΙΤΑ
Ή χαριτωμένη καλλιτέχνες, ή γνωστή μας άπό πολλά έργα της, ή όποια πρωταγωνιστεί και είς 

τό έ'ργον «.Τραγικό γεφϋρι» (Πέπλος παρελθόντος) πού θά προβληθή την προσεχή ε
βδομάδα είς τό «Πάνθεον». Ή Λιλή Νταμιτα παίζει ήδη εις τό αμερικανικόν 

θέατρον κατά τελευταίας ?<5έ έζηκριβωμένας πληροφορίας, υπέγραψε 
συμβόλαιον μετά τής*Μετρό  Γκόλντουϊν διά τό «γύρισμα» 

τριών ταινιών'όμιλουσών'/^είς'γαλλικήν γλώσσαν.
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Βούλγαρη 4β Άθήναι—Τηλεγρ. Διεύθυνσις'ΦΙΑΜΑΠΑΡ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΝ 

ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΠΡΙΤΙΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΙΚΤΣΕΡΣ
* ’Η έμπορικωτέρα καί έκλεκτοτέρα παραγωγή τής έφετ3ινής σαιζόν άνήκει εις ήμας

ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

ΕΙΣ ΔΥΟ ΘΕΑΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ
τό είς τρεις γλώσσας έκδοθέν άριστούργημα τοϋ διάσημου’σκηνοθέτου Άϊχμπεργκ

ΧΑΤ ΤΑΓΚ
(ΕΡΩΤΙΚΗ ΦΛΟΓΑ)

ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΩΤΙΚΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΑ

ΑΝΝΑ ΜΑΙ Υ· ΒΟΓΚ
"Εκδοσις είς τήν γαλλικήν. Ομιλοΰσα, ήχητική καί άδουσα καί μέ’τούς άριστεϊς τής γαλλικής 

δραματικής σκηνής ΜΑΡΣΕΑ ΒΙΜΠΕΡ, ΡΟΜΠΕΡ ΑΝΣεΛΕΝ, ΑΟΥΡΒΙΑ, ΝΤΥΠΡΕΎ' 
ΒΙΓΓΙΕ. Τό «.θαύμα» τής έφετεινής σαιζόν

□ Ρ ο Σ Ε X ΩΣ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΣΟΧΟ
'Ομιλούσα, ήχητική καί άδουσα μέ τόν γλυκύτατον τενόρον ΚΑΡΑ ΜΠΡΙΣΣΟΝ

? ΤΟ ΡΟΜΑΝΤΖΟ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ^-
Έξ ολοκλήρου ΕΓΧΡΩΜΟΣ μέ ισπανικά τραγούδια καί πρωταγωνιστήν τόν γόητα Α. ΝΤ’ΑΡΣΥ

II ΘΕΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑ
Όμιλοΰσα, ήχητική, άδουσα καί έγχρωμος

ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ' ΝΥΧΤΑΣ
• Τό μεγαλούργημα ποϋ θριαμβεύει εις Βερολϊνον καί Λονδϊνον

Μ ΚΙΤΡΙΝΗ
Η πλουσιωτέρα όπερέττα άνατολικής ύποθέσεως κ.λ.π. κ.λ.π. κ.λ.π.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ
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ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΓΗΣ ΒΑΒΕΛ
ΜΙΑ ΕΠΙΖΚΕΨΙΖ ΤΟΤ ΑϋΤΑΠΟΚΡΙΤΟΤ MAS STOTTIO ΤΚ “ΠΑΡΑΜΑΟΤΙΤ,, Η MINI

Είς άπόστασιν πενήντα περίπου μέτρων άπύ τοϋ τέρμα
τος τοΰ τράμ 110 εύρίσκεται τό τεράστιον στούντιο τής 
Γαλλικής Παραμάουντ, είς τήν οδόν ντέ Ρεζερβουάρ.

Ώς συνεργάτης τού«Κινηματογραφικοΰ Άσ έρος» επι
τυγχάνω εύκολα τήν είσοδον είς τόν πραγματικόν αυτόν 
σύγχρονον πύργον τής Βαβέλ, δπου μέ υποδέχεται έγκαρ- 
διώτατα ό συμπαθής Κέϊ, προϊστάμενος τοΰ γραφείου τοϋ 
Τύπου.

’Αφού προηγουμένως μέ έριότησε μετ’ ενδιαφέροντος 
διά τήν σταδιοδρομίαν τοΰ Ελληνικού Κινηματογράφου, 
μοΰ άνεκοίνωσε τά έξής:

Έπραγματοποιήσαμεν έντός έξ μηνών τά άρτιώτερα 
ευρωπαϊκά στούντιο. Νομίζω δτι αύτό αποτελεί ένα άναμ- 
φισβήτητον ρεκόρ. ’Αρκεί νά λάβωμεν ΰπ’ δψιν δτι άπό 
τοΰ πρώτου έτους τής λειτουργίας των, ήμποροΰν εύχερέ- 
στατα νά παραγάγουν μίαν σειράν έξ 110 μεγάλων φίλμ 
καί πλέον τών 50 μικρών ταινιών είς τάς J4 κυριωτέρας 
ευρωπαϊκός γλώσσας, μεταξύ τών οποίων καί ή ελληνι
κή. Τό ρεκόρ δέ αύτό,τοΰ μέ αεροπορικήν όντως ταχύτητα 
καταρτισμού τών στούντιο τής Γαλλικής Παραμάουντ έν 
Ζουαβίλ, οφείλεται σημαντικώς είς τόν διευθυντήν των κ. 
Ρομπέρ Κάν,Γενικόν διευθυντήν τής Παραμάουντ διά τήν 
Ευρώπην.

Ή παραγωγή περί τής δυνατότητας τής οποίας σάς (ο
μίλησα, είνε όντως τεραστία καί δι’ αυτήν άκόμη τήν κο
ρυφήν τής κινημ. βιομηχανίας ής άποτελοΰμεν παραφυ
άδα, καί τήν οποίαν δλοι έγνωρίσαμεν συνηθεισμένην νά 
προοδεύη μέ γιγάντια βήματα. "Π άπόκτησις, ή διευθέτη- 
σις καί τών στούντιο μας αύτών, άντιπαριστοΰν κεφάλαι- 
ον ύπερβαϊνον τά 50.000-000 γαλλικών φράγκων.

Ή κινητοποίησις ενός μονίμου προσωπικού άποτελου- 
μένου άπό περισσοτέρους τών 700 υπαλλήλων, προερχο- 
μένων άπό τάς τέσσαρας γωνίας τής ύφηλίου, ή στρατολο
γία τών ήθοποιών είς μίαν δωδεκάδα ευρωπαϊκών χωρών, 
καί ή παραγωγή 51 ταινιώνμικρώνκαθίος καίδώδεκα μεγά- 
λωνείς τήνγαλλικήν Ισπανικήν,ιταλικήν, γερμανικήν,σουη
δικήν, πολωνικήν, ολλανδικήν, ρωσσικήν τσεχικήν, κροα
τικήν, Ρουμανικήν καί νορβηγικήν γλώσσας, απαιτούν δα- 
πάνας τεραστίας ώς άντιλαμβάνεσθε.

ΟΙ άγνοοΰντες τάς λεπτομέρειας τής αποτόμου αύτής 
έγκαταστάσεως τοΰ δευτέρου αύτού Χόλλυγουντ έπί τών 
οχθών τοΰ Σηκουάνα στά περίχωρα τών Παρισίων, θά 
τρίψουν τά μάτια άπό κατάπληξιν δταν ϊδωσιν τί τούς ε
πιφυλάσσει αΰτη.

Πολλοί συνεζήτουν μέ ποϊο μέσον νά δαισουν, εΐ δυ
νατόν, μίαν εμπορικήν βάσιν είς τάς ήχητικάς καί όμιλοΰ- 
σαθ ταινίας, δταν ό κ. Κάν είργάζετο ήδη διευθετών τό 
ζήτημα αύτό διά λ]σμόν τής εταιρείας μας καί καταρτίζων 
τά στούντιο τής Παραμάουντ διά τής συγκεντρώσεως η
θοποιών, διευθυντών μηχανικών, καί διά τής συναθροίσε-

ως τοΰ άπαιτουμένου τεχνικού ύλικοΰ.
Κατ’ άρχάς ένοικίάσε τά παλαιά στούντιο Γκωμόν ευ

ρισκόμενα στό Παρίσι στήν οδόν Βιλλέτ καί τά έν Ζουα
βίλ, τής ιδίας. Ευθύς ώς ή διοργάνωσις των τό έπέτρεψε, 
ό κ. Κάν ήρχισε νά παράγη φίλμ διαφόρων μηκών είς πολ- 
λάς γλώσσας. Διά τήν πρώτην μεγάλην ταινίαν του τιτλο- 
φορουμένην «Μία τρύπα στό τοίχο» έπί σενάριο τοΰ "Ιβ 
Μιράντ, είργάσθησαν πολλοί ηθοποιοί, δοθέντος δτι έγυ- 
ρίσθη» είς τρεις γλώσσας ήτοι, γαλλικήν, ισπανικήν, καί 
σουηδικήν.

Κατά τήν εποχήν τών βωβών ταινιών ή Παραμάουντ 
έτροφοδοτοΰσε φίλμ είς λαούς όμιλοΰντας 37 διαφορετικός 
γλώσσας.

Σήμερον δμως τά πράγματα ήλλαξαν πλέον. Καί ή ό
μιλοΰσα ταινία ή προοριζωμένη διά μίαν χώραν πρέπει 
νά γίνεται μέ ηθοποιούς καταγομένους άπό αυτήν. Είνε 
απαραίτητος δρος διά τήν έξασφάλισιν τής έπιτυχίας της.

Λόγφ τής ώθήσεως ήτις έδόθη είς τήν έπιχείρησιν ά- 
πεφασίσθη ή συγκέντρωσις τών στούντιο στήν Ζουανβίλ. 
Τά έν Παρισίοις τοιαύτα τής οδού Βιλλέτ έγκατελήφθη- 
σαν καί ένα πρόγραμμα κατασκευής τών διαδόχων των 
κατεστρώθη, τεθέν αμέσως είς πρσξιν είς τήν Ζουανβίλ. 
Ή έργασία τής Παραμάουντ είς τά στούνιο Γκωμόν, ανή
κε μετ’ ολίγον είς τήν Ιστορίαν. Έκεΐ δέ δπου πρό ολί
γων άκόμη μηνών, ύψοΰντο μερικαί οικοδομά· μέτριας έμ- 
φανίσεως, καί μόνον δύο κινημ. στούντιο καλύπτονια μό
λις 2-000 τετραγωνικών μέτρων, ύψοΰνται σήμερον νέαι 
τεράστιαι οϊκοδομαί ύπερβαίνουσαι είς έκτασιν τάς 20.000 
τετρ. μέτρα, άποτελοΰσαι τήν άρτιωτέραν έγκατάστασιν 
παραγωγής όμιλουσών ταινιών άνά τό παγκόσμιον. Εκτός 
τών στούντιομέτήνάπόλυτον σημασίαντής λέξεως,έκτίσαμεν 
έΜσης νέα γραφεία, πολλά καμαρίνια, χημικά έργαστήρια, 
άποθήκας, έργαστήρια λεπτουργικής καί ζωγραφικής, με- 
γκλα γκαράζ, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 
καί ένα μεγάλο έστιατόριον.

ΊΙ ποικίλλη προέλευσις τών άνθρώπων καί τών πραγ
μάτων τά όποια άποτελοΰν τόν νέον κολοσσιαίοι' οργανι
σμόν παραγωγής δίδει ένα χαρακτήρα άληθώς μοναδικόν 
είς τά στούντιο τής Παραμάουντ. Θά άκούσετε νά ομι
λούν γύρω σας δέκα γλώσσας : Είναι οί διευθυνταί. οί 
ήθοποιοί, οί μηχανικοί κι’ οί έργάται. "Ο σύγχρονος Πύρ
γος τής Βαβέλ είναι ό ακριβέστερος χαρακτηρισμός τού 
τεραστίου αυτού κινηματογραφικού οργανισμού.

Ή παραγωγή τών όμιλουσών ταινιών παρουσιάζει ένα 
διπλούν πρόβλημα συνιστάμενον είς τήν καλλιτεχνικήν 
καί είς τήν τεχνικήν παραγωγήν. Εΐς τήν πρώτην κατη - 
γορίαν συγκαταλέγονται ή παραγωγική έργασία τών συγ
γραφέων, τών σκηνοθετών, τών ήθοποιών, τών σκηνογρά
φων, τών ίματιοποιών εργατών καί μοντέλλων. Είς τήν 
δευτέραν συγκαλέγονναι οί ηλεκτρολόγοι, οί λεπτουργοί,
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οί ζωγράφοι, οί έργάται ανταλλακτικών κ. ά. έργάται.
Ή υπηρεσία έγγραφης τής φωνής περιλαμβάνει έτέρας 

δύο κατηγορίας. Κατά συνέπειαν τό προσωπικόν τοϋ έν 
Ζουανβίλ στούντιο τής Παραμάουντ περιλαμβάνει καί τάς 
ακολούθους άκόμη κατηγορίας :

Ηθοποιούς ,σκηνοθέτας, ύπερσκοπευτάς, όπερατέρ, 
συναρμοστάς, υπηρεσίαν ολόκληρον έπί τών σκηνικών, υ
πηρεσίαν ειδικευμένην είς τήν εκλογήν τών ηθοποιών, 
λεπτουργούς, μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, υπηρεσίαν έγ
γραφης τών φωνών, μουσικής, διαφημίσεως, γραμματείς, 
στενογράφους, λογιστάς, έργαστήρια χημικά, εργαστήρια 
επισκευής μηχανών, θυρωρούς, έργάτας, έστιατόριον, 
γραφεία διοικητικά κλπ.

Χάρις δέ είς τό άξιοσημείωτον πνεύμα συνεργασίας 
πού επικρατεί είς τάς προαναφερθείας υπηρεσίας, τά νέα 
στούντιο τής Παραμάουντ επέτυχαν τά λαμπρά αποτελέ
σματα τής παραγωγής δμιλουσών ταινιών είς τόσας γλώσ
σας.

'Υπάρχει έν αύτώ ή ,έκδήλωσις ένός άξιοσημειώτου 
πνεύματος αλληλεγγύης τό όποιον εμψυχώνει δλον τό 
προσωπικόν τοϋ στούντιο καί συγκεντρώνει είς μίαν ώραί- 
αν προσπάθειαν τήν εργασίαν ένός έκάστου είς όποιοδή- 
ποτε έθνος κι’ άν ανήκει άδιάφορον έάν είναι ένας με
γάλος «διευθυντής» ή ένας άπλοϋς γκρούμ.
Τό γύρισμα !...

Συνοδευόμενος άπό ένα άνώτερον υπάλληλον τής«Πα- 
ραμάουντ»περιέρχομαι ένα μέρος τοϋ στούντιο καθ’ήν ά- |. 
κριβώς στιγμήν γυρίζονται φίλμ. 'Π φωτεινή λέξις «σιω-1 
πή» φαίνεται έν όλη τή λάμψει τών τεραστίων στοιχείων 
της πού άντικρύζω. Ή άπαγόρευσις εΰρίσκεται άνωθεν α
κριβώς τής ερμητικώς κλεισμένης πόρτας. Μία κωδωνο
κρουσία άκούεταιένώσυγχρόνως ή φωτεινή λέξις «Σιωπή» 
σβύνει. Τότε ό συνοδός μου μοΰ λέγει οτι μπορούμε νά 
μποΰμε στόν ναόν τής... σιωπής. Καί είσερχόμεθα. Έπί 
τοΰ παρόντος ό οΐκοςτής...σιωπής είναι πλήρης τών πλέ
ον συγκεχυμένων θορύβων.

Βλέπω ενώπιον μου μεταξύ χιλιάδων όρυομένων φυσι
ογνωμιών τήν συμπαθεστάτην μορφήν τής κ. Μαρσέλ Σαν- 
τάλ (Ζέφερσον). Μόλις είχε τελειώσει τό γύρισμα μιάς 
σκηνής ένός νέου όμιλοΰντος φίλμ τοΰ όποιου ό τίτλος... 
ήγνοειτο μέχρι τής στιγμής. Μία μεγάλη ακαταστασία έ- 
βασίλευε γύρω μου. Εμπρός μου εύρίσκοντο : μιά ’Αμε
ρικανική φυλακή καί...μία ωραία κρεββατοκάμαρα.’Ολίγον 
μακρύτερα, σέ μιά γωνία τό τεχνικόν προσωπικόν ήτο έ- 
νησχολημένον μέ τήν σύνθεσιν ενός-.· βαγονιού σιδηρο
δρόμου πρώτης θέσεως καί ένός σιδηροδρομικού σταθμού. 
’Αναρίθμητοι άνδρες μέ σηκωμένα μανίκια ή μέ πούλ—δ- 
βερ έκυκλοφόρουν γύρω μου δίδοντες διαταγάς είς τούς 
έργάτας.

Δένήξευρα τί νά κάμω έν μέσιρ αύτοΰ τοΰ θορύβου καί 
διά νά παρακολουθήσω αύτήν τήν σκηνήν άπό μακρύτερα 
μέ κάποιαν άνεσιν, υπερπήδησα χονδρούς δερμάτινους σω
λήνας, δτε αίφνης ή άποτυφλωτική λάμψις ένός πελω
ρίου «σονλάϊτ» έστραμμένον κατ’ έπάνω μου μέ έφώτισε.

Επωφελούμενος τής στιγμιαίας διακοπής τής έργασίας 
προσπαθιϋ: άλλ’ είς μάτην, νά πλησιάσω τήν κ. Μαρσέ?, 
Σαντάλ. διά νά τής άποσπάσω όλίγας λέξεις. Δυστυχώς δ 
σκηνοθέτης εμφανίζεται άνεπιθυμήτως. Ή παρουσία του 
άποκαθιστά τήν τάξιν. 'Ως διά μαγείας, νεκρική σιγή δια
δέχεται τόγ βόμβον. Ρίπτει μιά γοργή ματιά στά σκηνικά, 
στά φώτα, κάμει μίαν σύντομον ερώτησιν είς τόν όπερα
τέρ, κατόπιν δίδει μίαν διαταγήν καί τέλος έρωτά: Είσθε 
έτοιμοι ;»> Μοτέρ !

Είς τό στούντιο βασιλεύει μιά θρησκευτική σιωπή. "Ε
να κόκκινο φώς ανάβει. Καί αρχίζει τό «γύρισμα»··,

Γκεντάλια ’Αλλκλούφ
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Manchester Guardian
’Έξοχον πλήρες ρεαλισμού—άρίστη έκτέλεσις.

News of the World
Παρέχει είς την Δίδα ’Άννα Μαίϋ Γουόγκ 

πόσης φύσεως ευκαιρίαν διά νά χρησιμοποίηση 
τά πραγματικά της προσόντα ώς ή&οποιοϋ εξω
τικού είδους. Ή φωνή της υπερβαίνει κάϋ-ε 
προσδοκίαν.
Referee

Ή ταινία αυτή είνε λαμπρά, σκηνο&ετημένη 
μέ έξαίρετον ικανότητα, μέ εξαίσιους πρωταγω- 
νιστάς και τελείαν φωτογραφίαν.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΤΟ ΓΕΝΝΩΜΕΝΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

ΤΟ ΜΕΛΑΝΙ ΤΗΣ ΟΜΙΛΟΪΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΣΤΑΝ ΜΠΕΡΝΑΡ

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Οδ. Κασάδακης 
Κινημ. Κάπιτολ 
Κινημ. "Εσπερος 
I. Σαραντινός

’ Αθήναι 
Πειραιεύς 
Καλάμαι 
Μυτιλήνη

1-10-930 
1-11-930 
Ι-Ια-930 
1-11-930

μέχρι 30-9-931 
30-10-931 
30 10 931 
αΟ-1-931

Daily Telegraph
Ή Δνις Άννα Μαίϋ Γουόγκ έπαξίως έκέρ- 

δισεν έξέχουσαν βέσιν ώς ηθοποιός τής ό&όνης.
Reynolds

Ή Δις Άννα Μαίϋ Γουόγκ αποκτά είς τό 
ενεργητικόν της μίαν τεραστίαν έπιτυχίαν. Μία 
τών πλέον τελείων άπό καλλιτεχνικής άπόψεως 
ταινιών τάς οποίας εϊδομεν... Εύχαριστεΐ τά αυ
τιά και τούς οφθαλμούς άπ’ άρχής μέχρι τέλους.
Cinematographie FratKaise

Πολύ καλά βαλμένη ταινία προωρισμένη ν’ 
ρέσει σέ απεριόριστον κοινόν. ‘Η ’Άννα Μαίϋ 
Γουόγκ κατέχει Ικανότητας τραγωδού εκπλη
κτικός.

η wsm ths simm
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Τήν 5ην τρέχοντος μηνός έδόϋ'η είς τό $έα- 
τρον «Νέα Βικτωρίαν τοϋ Λονδίνου μία ειδική 
παράστασις πρός τιμήν τών μελών τής Διασκέ- 
ψεως τής Στρογγύλης Τραπέζης, τής συνελ’&'ού- 
σης εσχάτως έν Λονδίνω ΐνα έπιληφ&ή τών έξε- 
χόντων ζητημάτων τής Αγγλικής Αυτοκρα
τορίας.

’Εξαιρετικήν ΰ'έσιν τοϋ προγράμματος κατέ
λαβε ή ταινία τής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ «1 he 
Middle Watch», ήτις και άπετέλεσε τό κύριον 
μέρος τοϋ προγράμματος.

Ό βασιλεύς Γεώργιος τής Αγγλίας άπηύ- 
ϋ·υνε συγχατήριον τηλεγράφημα πρός τήν "Ενω- 
σιν τών "Άγγλων Παραγωγών Ταινιών ό’περ και 
προεβλή&η έπί, τής ό'&'όνης διαρκούσης τής πα- 

! ραστάσεως.

Εξ αφορμής τών διαφόρων συζητήσεων περί τοϋ μέλ
λοντος τοϋ θέατρου μετά τάς καταπληκτικός προό- 
δουςτοΰομιλοΰντοςκινηματογράφου,ό διαπρεπής Γάλλος 
κωμωδιογράφος Τριστάν Μπερνάρ δημοσιεύει εις τήν 
Παρισινήν «Ζουρνάλ» τό ακόλουθον σχετικόν αρθρον. 
Δέν ήλθεν άκόμη ή στιγμή νά φωνάξωμεν: «Τό 

θέατρον άπέθανε, ζητώ ή ομιλούσα ταινία!» Ή με- 
ταβίβασις τών έξουσιών δέν καθιεροΰται μέ τόσον 
απλούν καί τόσον φυσικόν τρόπον. Άφ’ ής είσήλ- 
θεν είς τό πεδίον τοΰ άγώνος ή ομιλούσα ταινία, έ
χει προσλάβει τήν μορφήν θριαμβεύσαντος σφετε- 
ριστοϋ. Γο θέατρον δμως δέν παρητήθη διόλου τοΰ 
άγώνος.

Μετ’ ολίγα έτη τό φίλμ παρλάν θά κυριαρχήση 
μόνον, δίχως ά'λλον ανταγωνιστήν ;

Οί παράγοντες τοΰ κινηματογράφου είναι άπο
λύτως βέβαιοι δι’ αύτό καί τοΰτο διότι δλοι των εί
νε νέοι. Οί άνθρωποι πάλιν τοΰ θεάτρου, περισσό
τερον ηλικιωμένοι, βεβαιώνουν με άπολυτον πεπθί-.uuuv αι υιραιιαι ιυυν ιιιμηιων. Δίεν ι 
θησιν δτι το γηραιόν θέα ρον θά ζήση αιωνίως. Εύ- νεύσουν τάς παλαιάς λυρικάς μορφάς 
ρισκουν είς τό θέατρον,«αύτό πού έχει σάρκα καί δ- μέσα είς έναν χάρτινον ουρανόν, 
στά», μίαν γοητείαν άσυζήτητον. Διά νά ύποστή δ
μως κανείς τήν έπίδρασιν αύτής τής γοητείας, πρέ

παρά άπό πλεονεξίαν, κυρίως δέ άπό άτάγκην επαγ
γελματικήν νά πλησιάσουν καί νά συγκινήσουν τόν 
άγνωστον θεατήν μέ τά νέα τεχνικά μέσα. 'Η ελπίς 
μας δμως περιορίζεται είς τούς νέους, οί όποιοι σή
μερον σχηματίζουν ωραίας πλειάδας, δσας δλίγαι 
έποχαί τής ιστορίας τοϋ δράματος ήμπορούν νά πα
ρουσιάσουν.

’Άφησα νά ύπονοηθή δτι αί συνθήκαι τοΰ κινη
ματογράφου είναι νέαι. Ό θεατής τοΰ κινηματογρά
φου είς τόν όποιον παρουσιάζουν αληθινούς ποτα
μούς, αληθινά κύματα, βράχους άπό πραγματική πέ
τρα καί δένδρζ μέ ζωντανά φύλλα, ζητεί άσυνειδή- 
τως μίαν αληθινήν λαλιάν, ζωντανές φωνές.

Καί αυτός ό θρίαμβος τοΰ πραγματικοΰ δέν θά 
είναι ό θάνατος τής ποιήσεως. Οί μεγάλοι ποιηταί 
Ιθά διατηρήσουν τόν θαυμασμόν μας, άλλά θά σβύ- 
' σουν αί στρατιαί τών μιμητών. Δέν θά ξαναζωντα 

; πού έκινοΰντο

Μία άλλη αιτία μάς κάμνει νά πιστεύωμεν είς τήν 
πει να τήν γνωρίση. Καί τίποτε δέν μας πείθει δτι νίκην τοΰ όμιλοΰντος κινηματογράφου: 'Η ίκανότης 
αί νεαι γενεαί θά τήν γνωρίσουν, διότι κατά τήν πα- πρός προσοχήν καί συνκέντρωσιν τών θεατών, ή δ- 
ροΰσαν ώραν ή πλειονότης τών νέων θεατών διευ- ποία δλονέν καί μειοΰται. Ό κινηματογράφος άπευ- 
■fhtve-rni ~λα~ --- ------------—γις.1 θύνεται πρός τά μάτια κυρίως καί ό ρόλος τής ακο

ής είνε παθητικός. Δέχεται τάς εικόνας, χρειάζεται 
δμως κάποια μικρή προσπάθεια διά νά άκουσθοΰν 
τά λόγια. Άπό τήν έποχήν πού αί εικόνες κατέκτη- 
σαν τάς στήλας τών καθημερινών εφημερίδων,περισ
σότερον παρατηρούν τάς εφημερίδας παρά τάς δια
βάζουν. Πολλάκις ή λεζάντα ή οποία μάς παραπέμ
πει είς κάποιον αρθρον είς τήν τρίτην ή τετάρτην σε-

θυνεται ευθυς αμέσως πρός τούς κινηματογράφους.
’Εκείνο δπερ αναβάλλει τήν περαιτέρω άνάπτυ- 

ξιν τής όμτλούσης ταινίας είναι δτι μέχρι σήμερον 
δεν παρουσίασε παρά αριστουργήματα. Έν τούτοις 
διεπίστωσα μεγάλας αξιώσεις είς πλείστους νέους 
σκηνοθέτας καθώς καί είς πολλούς νέους διευθυν- 
τάς οίκων παραγωγής ταινιών. Ό δόγμα ισμός των 
μοΰ έ'καμε ζωηράν έντύπωσιν. Ευτυχώς δέν θά έγ- 
γισουν ποτέ τά ύψη τής σοφίας τοΰ Σωκράτους, ό λίδα, δέν συντελεί είς τίποτε καί ό αναγνώστης άρ- 
οποϊος εγνωριζεν δτι δέν γνωρίζει άπολύτως τίποτε κεϊται μόνον είς τήν εικόνα, περιφρονών τό αρθρον.

"Οταν έπί σαράντα έτη ήσκησε κανείς τό έπάγ- 'Η πρόοδος, μέ τάς θαυμαστάς εφευρέσεις της, μάς 
γελματοΰ δραματουργού καί άπό εμπειρίας είς έμ- ' κατέστησεν είς άφάνταστον βαθμόν οκνηρούς, 
πειρίαν κατέληξε νά τό θεωρή έπάγγελμα δύσκολον '
καί άβέβαιον, θαυμάζει αυτούς τούς νέους άνθρώ-| Ό βωβός κινηματογράφος άπεκάλυψε μερικούς 
πους, οί όποιοι, εκλεκτοί τοΰ Θεού, κατόρθωσαν έν- περίμουςσκηνοθέτας.Πρέπει νά άναμένη κανείςπολλά 
τος διαστήματος έλαχίστων έτών νά λύσουν δλα τά άπό τήν συνεργασίαναύτών τών ανθρώπων,μέ δραμα- 
προβληματα καί τάς δυσχερείας τοΰ όμιλοΰντος κι- τουργούς ήσκημένους, οί όποιοι δμως δέν έχουν ύ- 
νηματογράφου.

Είναι έργον, δυσχερέστατοι' νά γράψη κανείς ένα 
θεατρικόν έγρον άλλ’ είναι έπίσης λίαν έπίμοχθον 
νά κατασκευασθή μία ταινία πού νά έχη έπιτυχίαν. 
’Εγώ πού γράφω αύτάς τάς γραμμάς πιστεύω άπο
λύτως είς τήν οριστικήν έπιτυχίαν τοΰ όμιλοΰντος 
κινηματογράφου, δπως βλέπω τό φώς τής ήμέρας,1 
ύπό τόν δρον νά ένδιαφερθοΰν δι’ αύτόν αληθινοί 
θεατρικοί συγγραφείς τής ηλικίας μου. Μερικοί θά 
καταπιασθοΰν ίσως, δλιγώτερον άπό περιέργειαν

Ό βωβός κινηματογράφος άπεκάλυψε μερικούς

_ ,_________ΙΓ____ -, οί οποίοι δμως δέν έχουν ΰ- 
■ περβολικήν εμπιστοσύνην είς τόν εαυτόν των. Τήν η
μέραν κατά τήν οποίαν, μέσα είς τά πλαίσια τής κοι
νής συνεργασίας, καθείς θά γνωρίζη, καλλιεργών τήν 
εσωτερικήν ενότητα, νά περιορίζεται είς τήν αρμοδι
ότητα του, νομίζω δτι θά ίδωμεν θά άκοΰσωμεν ω
ραία έργα.

Ελπίζω δτι οί σκηνοθέται τοΰ κινηματογράφου 
δέν θά αγνοήσουν, δπως μερικοί σκηνοθέται τοΰ θε
άτρου, τά δρια τής λαμπράς των ειδικότητας.

Άτυχώς, χρειάζονται πολλά έτη είς εναν σκηνο-



6 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΟΛΗΣ ZQH ΪΟΥ ΝΤΟΥΓΚΛΑΣ ΦΑΙΑΡΜΠΑΓΚΣ
Μία ενδιαφέρουσα άποκάλυψις γραμμένη άπο τον ίδιον

Έπί τοϋ παρόντος είμαι ένας άστήρ τοΰ Χόλλυγουντ. 
Πρό ολίγων ετών ήμουν ένας παράδοξος αλήτης στό Μέ- 
ϊν. Διά νά είμαι ειλικρινής μεταξύ τών δύο αυτών περι- 
όδτον τής ζωής μου προτιμώ, τήν δευτέραν, καί τοϋιο δι
ότι αύτή έχει περισσότερον ένδιαφέρον καί ερεθίζει περισ
σότερον τήν φαντασίαν.Είνε γεμάτη έπό αληθινές καί οχι 
φανταστικές περιπέτειες. Τό νά στέκεται κανείς έμπρός 
είς ένα μικρόφωνού ή είς έναν κινηματογραφικόν φακόν 
καί νά «παίζη» είνε παρόμοιον νομίζω, μέ τό ξαναζέσταμα 
τής κρύας σοϋπα. Τό γεγονός, τό αληθινόν γεγονός τής 
ζωής, εΐνε έκεϊνο πού αξίζει.

Υπήρξα πάντοτε φύσει επαναστάτης έναντίον παντός 
νόμου καί τάξεως. Βέβαια είς τήν ’Αμερικήν, τήν χώραν 
αύτήν νοΰ πδοχωρημένου πολιτισμού, έχομεν αρκετούς κα
λούς νόμους, δέν μπορώ δμως νά τούς αγαπήσω καί προ
σπαθώ, οσάκις ευρίσκω τρόπον, νά αποφεύγω νά ύποτάσ- 
σωμαι σ’ αύτούς. Ή καρδιά καί ή ψυχή μου υποφέρουν 
πάντοτε άπό άσβυστη δίψα γιά τήν περιπέτεια, καί διά τοϋ- 
το οί νόμοι, οί κοινωνικοί δεσμοί, μοΰ φαίνονται ώς εμπό
δια στό δρόμο μου πρός ίκανοποίησιν τής δίψας αύτής.
Ο: ποώτες περιπέτειες

"Ημουν άκόμη παληόπαιδο καί ύπερηφανευόμουν μέ τήν 
ιδέαν δτι ήμποροϋσα νά άποτελέσω μέλος τής συμμορίας 
τών «Σαράντα ληστών» πού έλυμαίνοντο τό ανατολικό μέ
ρος τής Βοστώνης. Δέν άργησα νά ικανοποιήσω τήν φιλο
δοξία μου αύτήν. 'Υπάρχουν πολλοί πολϊται τοϋ Μπόστον 
πού μέ ενθυμούνται μαζί μέ τούς συντρόφους μου ώς έ
να παιδί έτοιμο γιά καυγά. Ναί, ήμουν τέτοιος, καί δέν 
άργησα νά γίνω μάλιστα καί -«άρχηγός». 'Η «συμμορία» 
μας έθήρευε περιπετείας καθημερινώς μέχρι τής στιγμής 
πού έξερράγη ό μεγάλος πόλεμος. "Ολοι τότε οί «λησταί» 
υποχρεωθήκαμε νά φύγουμε γιά τό μέτωπο. Εύρέθηκαστή 
Γαλλία. Αύτό άποτελοΰσε ένα μεγάλο γεγονός τής ζωής 
μου.

Λίγους μήνες μετά τήν έπιστορφήν μου στή ’Αμερικήν 
άπό τήν μεγάλην περιπέτει αύτήν, ρίχτηκα είς άλλην ά- 
λητική περιπέτεια πού μοΰ προσέφερεν ή τύχη.
Πρός ενα μυστηριώδες πλοίο

Δύο άπό τά παιδιά τής συντροφιάς μου άπεφασίσαμε 
νά περάσωμε άπό τήν ξηρά στόν ’Ωκεανό μέ ένα μικρό 
γιώτ. Ένομίσαμε δτι τό διάβημά μας αύτό θά ήτο άλη- 

θέτην, είς έναν συγγραφέα, είς έναν ηθοποιόν, διά 
νά άποβάλλη τήν επικίνδυνον επιθυμίαν νά εΐνε γε
νικός, καθολικός.

Ή μανία τοΰ Ινγκρές δέν ήτο επικίνδυνος. 'Ό
σοι αγαπούν τήν ζώγραφικήν του, δέν είχαν παρά νά 
βλέπουν τά έργα του καί νά μην ακούουν τό βιολί 
του. 'Όλοι έχομεν ολίγον τό βιολί τοΰ Ινγκρές, άλλά 
μεταξύ τών πραγματικών κλίσεών μας καί εκείνων 
πού ^ιστεύομεν δτι έχωμεν, δέν υπάρχει ή κτυπητή 
διαφορά πού χωρίζει, τήν μουσικήν άπό ιήν ζωγρα
φικήν.

'Ένας κωμωδιογράφος, δπως καί ένας κωμικός 
ηθοποιός, έχουν τήν άξίωσιν καί νά συγχινοϋν.

Πόσοιχιουμορισταί έχάθησανάπό τήν ημέραν κα
τά τήν οποίαν διέκριναν εις τά έργα των κοινωνικήν 
σάτυραν. Έτιτλοφορήθησαν σατυρικοί καί ένόμισαν 
δτι έθροήχθησαν κατάέναν βαθμόγ.

Τριστάν Μπερνάρ 

θινή «ύπόθεσις» ό ιδιοκτήτης δμως τοϋ γιώτ έφερε μαζί 
του καί τό «κορίτσι» του.

Είχαμε άνοιχτή στό πέλαγος τρεις ώς τέσσαρες ώρες 
δταν άντελήφθημεν στό πέλαγος μιά μεγάλη βάρκα, σα
ράντα περίπου ποδών, νά εύρίσκεται είς κίνδυνον. Είδα
με τά σημεία πού μάς έκαναν άπό τό πλοίο αύτό καί έ- 
βάλαμε άμέσως πλώρη πρός τήν διεύθυνσιν του μέ τήν 
ελπίδα δτι ήμπορούσαμε νά τό βοηθήσωμε.

"Οταν έπλησιάσαμε καί είχαμε πλευρίσει σχεδόν στό 
πλοίο, είδαμε τούς τέσσαρες άνθρώπους πού περιείχε νά 
πετοϋν σχοινιά στό κατάστρωμά μας μέ τόν σκοπό νά 
δεθούν στό πλοίο μας. Ή στιγμή αύτή ύπήρξεν ή πρώτη 
στιγμή τής κολάσεως πού άνοιγόταν έμπρός μου, ή πλέον 
επικίνδυνος στιγμή τής ζωής μου!
Τό πλοίο και τό «κορίτσι

Οί τέσσαρες εκείνοι άνθρωποι δλοι ρωμαλέοι, μέ έξω- 
τερικόν κακούργων, έπήδησαν στό κατάστρωμα τοΰ πλοί
ου μας μέ τρομερά πρόσωπα καί φρικώδεις βλαστήμιες 
στά χείλη. "Ενας άπ’ αύτούς έκρατοΰσεν ύψωμένο ένα μα
χαίρι καί άπαιτοϋσε νά τοϋ δώσουμε τό πλοίο μας μαζί 
μέ τό «κορίτσι»! Ή συμμορία μας δέν ήμποροΰσε παρά 
νά άντισταθή. ’Άρχισε μιά τρομερά συμπλοκή μέ τούς 
τέσσαρας εκείνους πειρατάς. "Αρχισαν νά σωριάζωνται 
κορμιά γύρω μου. 'Ο ιδιοκτήτης τοϋ γιώτ πρώτος έδοκί- 
μασε τήν δΰναμιν τών πειρατών: έκτυπήθη άπό τό μαχαί
ρι τοΰ ενός άπ’ αύτούς καί έπεσε.
Μία τρομερή στιγμή

Έν τφ μεταξύ έγά> καί ένας άπό τούς συντρόφους μου 
είχαμε άναλάβει ένα σκληρόν άγώνα. Μάς εΐχε ριχτεί ό 
ρωμαλεώτερος άπό τούς τέσσαρες πειρατάς και προσπα
θούσε νά μάς καταβάλη. Σέ μιά στιγμή άρπαξε τόν σύν
τροφό μου άπό τόν λαιμό μέ τό ένα χέρι καί προσπαθούσε 
νά τόν στραγγαλίση, ένφ μέ τό άλλο ετοιμαζόταν νά βυ
θίση στό στήθος μου τό μαχαίρι πού είχε σύρει άπό τή 
ζώνη του.

Οί τρίχες τοΰ κεφαλιού μου σηκώθηκαν άπό φρίκη: 
Δέν έμενε καιρός πρός σκέψιν έάν δέν κατώρθωνα μέσα 
σέ λίγα δευτερόλεπτα νά αποκρούσω τόν έξαγριωμένον έ- 
κεϊνον άνθρωπον πού διψούσε γιά τό αίμα μας, καί δ 
σύντροφός μου καί έγώ εϊμεθα χαμένοι. Έρριξα μιά ά- 
στραπιαία ματιά τριγύρω μου. Οί άλλοι σύντροφοί μου έ- 
πάλαιαν πρός τήν πρύμνη τοΰ σκάφους μέ τούς άλλους 
τρεις πειρατάς, ένφ ή ίδική μας πάλη διεξήγετο στήν 
πρώρα καί μάλιστα κοντά στή βάσι τοΰ πρωραίου κοντα
ριού τοΰ άρτέμονος. Μέ άπερίγραπτη ταχύτητα, λοιπόν, 
έσκυψα, έμπήκα άνάμεσα στά σκέλη τοΰ γίγαντος, έτύλι- 
ξα μέ τό ένα πόδι μου τό δεξί του πόδι, καί έτσι σπρώχ- 
νοντάς τον κατώρθωσα νά τόν άνατρέψω.,.'Η πτώσις του 
υπήρξε τρομερή γιά τό βαρύ του σώμα έπεσε πρός τά έ
ξω τοΰ σκάφους,τό κεφάλι του έκτύπησε μέ φρικτή δύνα- 
μι καί διερράγη έπάνω στό κοντάρι,κατόπιν τό σώμα έκύ- 
λισε έπεσε στή θάλασσα καί έξηφανίσθη!
Νίκη και σωτηρία

’Ανέπνευσα πρός στιγμήν. Άλλά πρός στιγμήν μόνον. 
Έν τφ μεταξύ, στήν άλλη άκρη τοϋ πλοίου, οί άλλοι μου 
σύντροφοι είχαν καταβάλει άλλον ένα άπό τούς άγριους 
εισβολείς μας. "Εμεναν κατά συνέπειαν, δύο άκόμη, καί 
αύτούς είχαμε τώρα νά άντιμετωπίσωμε. Ο'ι δύο έπιζή- 

1 σαντες πειραταί μόλις είδαν τόν θάνατον τών δύο συν- 
I τρόφων των έγιναν μανιωδέστεροι. "Ωρμησαν έναντίον 
I μου καί έναντίον τοΰ συντρόφου μου, μέ τόν όποιο»' 
; είχα πετάξει στήν θάλασσα τόν πειρατήν πού είπα, καί
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Νέασπά!ηδ<άρν?5.μάς ΧΓυπήσ°υν μέ ™ τους>

κατορθώσει νά κριβή άσωαλέστΛ\Τ «’‘Ορίτστ όμως είχε

άνυΜόνμα^Ο^άλΐ καί ^·ν(^ε άναίσθητον τόν 
ματΓμ1°ςν/φθασ?.απ0Ιυχων ί- δύο αλ

ί

απόμΓκεφά/ίνοο?κτ?ν?ΐεΐ?“?ή\’ ^ήκ“σα
- · ~ v μου και τον επετα^α με δΰναμιν έναντίονοπλέ0ν, όρθιου τετά^ουελΖΖ 

υπήρξε τρομερόν, καί ό άγοιάνθοωποΓ
τός στό κατάστρωμα?1^ ” σω6«ίστηκε κι’ αύ- 

Πρός τας Αμερικανικός άκτός
ν 11 συά(ιοί'ί“ μας έτσι έμεινε κυρία τής καταστάσεων 
πειρα“ΐΧ δ^μα^ ύ-'«^-ξαπλωμένοι τρεί^

νά S'»,”.'™’

μ κρυνη το γιωτ μας άπό το πειρατικό καράβι
Αι διαταγαι μου εξετελέσθησαν έπακοιβώυ Ό· ϊ.ά ι

- ·»
Ετσι εσωθηκα άπό τόν κίνδυνον πού μέ είχε άπειλΰ-

πειραταί είχαν ξεχάσει : νά πάρουν κατά τήν είσβΔ °, 
των στο πλοίο μας, τά όπλα των. περίστροφα’ή καοαμτί 
νες. Το εθεωρησαν φαίνεται περιττόν είναν '
X 8,Τά'μαχαί?^ τους’,*> υποτιμήσει τάς Χάς

δυνάμεις. Εαν συνέβαινε αύτό, τά πράγματα θά έ

ντουγκλας φαιρμγιανκς

ί ΒΑΖΙΑΕΐΖ THS ΤΖΑΖ ΐΙΕ m BOTiiHESTH»
ί«„νΖίο,. Τό

7

ί ΜΪΪΪ ΐίϊ ϊϊί ΟΜΪΪ'0"ΪΤΑ. . .
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΝ

τά κάτωθι τρία έρωτή'ίαΡα: ακαδ^«£™ν Μαρινέττι
χνη;} ° '°μΐλών κιν^α™νθ<ίφος είναι πραγματική τέ- 

λοί^ Τδ μέλλον άνήκει είς τό θέατρον ή είς τόν Όμι- 

γραφία“ Ίτ“λία έχεΐ μέλλ0ν Soov άφορά τήν κινηματο- 

έξή? Μαρΐνέΐτι «Μντησε είς τό έρωτηματολόγιον ώς 

^4)τθχίη,ΐλίκά 8έν1νε μ0νθν "W 
γαλίτέρ'α \έΧνη .τ~.ς ε^μαΤ^η· ΕΙνε θ μ- 
μενοι έννοοΰν νά άονοΰνται ΐ'5’ Λ^ικ01 ψευτοδιανοού- 
άλλά ή μεγάλη πλειονότυς ‘<taV . ro° Όμιλοΰντος,

κα*0λο” «ντίληψιν ανΰτ^0ηΚ0ς συμμε' 
ή δποία τό μαστίζειΖήδηα Τό^έλλο^ δεινΡν, κ9ωιν, 
τόν κινηματογράφον. μελλθν συν^ως άνήκει είς

γοΰδ^ΰ’^ς^'τ^^^νισιν τής ταινίας «Τό τρα- 
Οη τόν άνθρωπόν τηςςχΞ ε“^δειξενδτι θά εϋ- 
θνική ’Ιταλική Όογάνωσι;» δϊά τύν Κ °" K“‘ ’’ ‘’Ε- 
λυ γρήγορα θά κατζρθώση νά δώσ»^ ΛΛ lar°Y!Wa,v πο’ 
πεδιον αύτό. ' “ οωση ωθησιν και εις τό
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΑΡΕΣΕΙ 
Έκμετάλλευσις Μαυροδημάκη και Σια>

Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ

Τό φίλμ αυτό τής Γκλόρια Σβάνσον υστέρα από 
τήν τελευταίαν τη; έμφάνισιν, τήν γενομένην μέ τό 
μετριώτατον εκείνο φίλμ τοϋ «Πανθέου», όμολο- 
γουμένως μας αποζημιώνει αρκετά. Αυτό δμως, 
προκειμένου περί τής πρωταγωνίστριας μόνον. Τής 
Γκλόρια Σβάνσον δηλαδή, πού παραμένει πάντοτε 
ή εκλεκτή κομεντιέν τοΰ αμερικανικού κινηματογρά
φου, ή όποία ανέκαθεν έκράτησε κατά τόν ίκανο- 
ποιητικώτερον τρόπον τούς πρωτεύοντα; ρόλουςτών 
αισθηματικών κομεντί είς τάς όποία; ένεφανίσθη.

Είς τήν «Γυναίκα ποΰ αρέσει» άλλως τε, τήν 
βοηθεϊ τεραστίως καί ό ρόλος της πού δίδει είς τό 
ελαστικό ταλέντο τής Σβάνσον τήν ευκαιρίαν νά ά- 
ποφανή εϊς δλον του τό μέγεθος.

Έν τούτοι; μονολότι τό ϊδιο σχεδόν συνέβαινε 
καί μέ τόν ζέν πρεμιέ, ό τελευταίο; παραμένει άσυγ ·, 
κρίτως κατώτερος τής πρωταγωνίστριας άπό δημι
ουργικής άπόψεως.

Τό σενάριο τοΰ Έδμόνδου Γκοΰλντιγκ έξ άλλου , 
μολονότι άμερικανικώτατον είς τάς λεπτομέρειας 
του, δέν στερείται πολυτίμων καί έκμεταλλευσίμων 
δραματικών στοιχείων, τών οποίων ό ίδιος, ό καί 
σκηνοθέτη; τοΰ φίλμ, έ'καμε τήν πλέον δεξιοτεχνι- 
κήν χρήσιν.

’Οφείλω δμως νά τόν ψέξω διά τήν σχετικήν 
βραδύτητα πού παρουσίαζε τό φιλμ εί; τήν έκτύλι- 
ξιν τής ύποθέσεώς του, ώς έκ τών σχοινοτενών σκη
νών του πού δέν είναι όλίγαι.

Έν τούτοι; τό φίλμ αυτό παρά τήν μειονεξίαν 
του αύτήν ήμπορεΐ νά χαρακτηρισθή ώς αρκετά εμ
πορικόν, πράγμα πού απέδειξε καί τό ένδιαφέρον 
μέ τό οποίον παρηκολουθήθη ώς έκ τοΰ δτι πρω- 
τηγωνίστει είς αυτό ή Σβάνσον, μία παλαιά καί με
γάλη συμπάθεια τών ’Αθηναίων.

"Ζρις Σκαραβαίου

Η ΠΡΙΓΚΗΠ1ΣΣ/Λ KRI ΤΟ ΤΗΞΙ ΤΝΣ 
Έκμετάλλευσις ι’Αμέρικαν Φίλμ

Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ

Εινεγέγονός αναμφισβήτητοι’ δτι ή Βίλμα Μπά- 
νη άφ’ δτου έπαυσε τήν συνεργασία τη; μέ τόν Ρό 
ναλντ Κόλμανκαί έγεινε μοναδικό;« ίστήρ»τώνέργων 
τη; έζημειώθη αρκετά. Απετέλουν μαζί ένα τόσον 
ταιριαστό ζευγάρι καί συνεπλήρουν τόσον επιτυχώ; 
ό εις τόν άλλον ώστε, καί έάν ακόμη τό φίλμ εί; τό 
όποιον ένεφανίζοντο ήτο μέτριον, ό κόσμος έσπευδε 
αδιαφορών διά τά λοιπά, διά νά θαυμάση άποκλει- 
στικώ; τού; δύο συμπαθείς καλλιτέχνας. Σήμερον δ
μω; τό πράγμα παρουσιάζεται διαφορετικά Έάν ή 
Μπάνκυ είνε πρώτη; τάξεως σύντροφο; διά μεγά

λου; καλλιτέχνα;, δέν έπιτυγχάνει έν τούτοι; νά είνε 
αυτή «άστήρ» ένό; έργου, μέ άλλα; λέξεις δέν δύνα- 
ται νά «γεμίση», ένα φίλμ. Εις άπό τού; κυριωτέρου; 
λόγου; τούτου είνε τό δτι στερείται τής απαιτουμε- 
Λης ποικιλίας ταλέντου εί; τό αλίωμα αυτό!

’Αντιλαμβάνεται τις έπί παραδείγματι ευκόλως 
πόσους κόπους καί προσπάθειας καταβάλλει διά νά 
«σταθή> είς τάς ελαφρά; σκηνάς.

Τά άνωτέρω μοΰ υπενθύμισε τό νπό κρίσιν 
φίλμ. Τό σενάριο πραγματεύεται τήν ιστορίαν μίας 
Ούγγρίδος χωρικής ή όποία μεταναστεύει είς τήν 
Νέαν 'Υόρκην, γνωρίζεται μέ κάποιον νεαρόν πολυ- 
εκατομμυριοΰχον (Τζάκ Χώλλ)πού κάποια σύμπτωσις 
τήνκάμνη νά πιστεύψη δτι είναι σωφέρ, έρωτεύονται 
καί είς τό τέλος, ύστερα άπό μερικά δχι καί πολύ έν
διαφέρον τα έπεισόδια, παντρεύονται. Σενάριο πολύ 
άσθενές καί παιδαριώδες πού μάς ένθυμίζη τό παρα- 
μΰθιτοΰ«Μαγεμμένου βασιλόπουλου».Ή σκηνοθεσία 
είνε άνταξία τοΰ θέματος. 'Όσον άφορά τήν ύπόκρι- 
σιν ιών ηθοποιών θά έπαναλάβω δσαείπα καί άνω
τέρω. 'Η Βίλμα Μπάνκυ δέν μπορεί νά κρατήση τήν 
προσοχήν μας. Περνά καί ξαναπερνά άδιαφόρως 
άπό εμπρός μας Είς τήν άρχήν καί είς δλας τάς έλα- 
φράς σκηνάς παίζει μέ έξεζητημένην άφέλειαν καί 
χάριν, μόνον δέ είς τάς αισθηματικά; σκηνάς είνε 
καλή. ’Απ’ εναντία; ό Τζαίημ Χώλλάπ’ αρχής μέχρι 
τέλους παραμένει συμπαθής.

Γενικώς πρόκειται περί έργου έστερημμένου κά
θε καλλιτεχνικής αξίας, τό όποιον, παρά ταΰτα, ήρε- 
σεν είς μίαν ώρισμένην μερίδα κοινοΰ.

Β. Παπαμιχάλης

ΕΡΩΤΙΚΗ” ΕΚΔΪΚΗΣΙΣ
Έκμετάλλευσις «Φοξ Φιλμ»

Ταινία ήχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΙΝΤΕΑΛ

'Η πρώτη όμιλοΰσα ταινία τής Έλινορ Γκλίν, 
λέγουν τά προγράμματα. Αυτό δέν τό βλέπομεν έφ’ 
δσον άπό τό φιλμ άφηρέθησαν δλοι οί διάλογοι, 
πλήν τών τής τελευταίας σκηνής καί παρουσιάσθη 
απλώς ώς ηχητικόν. Πάντως είς τήν ’Έλινορ Γκλίν, 
τήν γνωστήν άγγλίδα μυθιστοριογράφον,δέν άξίζουν 
καί πολλοί έπαινοι διά τό σενάριό της. Πρόκειται 
περί τής άφελοΰς ιστορίας ενός δύσμοιρου Busi
nessman δ όποιος διά νά έκδικηθή τήν νεαράν σύ
ζυγόν του πού τόν έγκατέλειψε τήν πρώτην νύκτα 
τοϋ γάμου των μεταμορφώνεται τή μεσολαβήσει ε
νός χειρούργου. είς ώραΐον καί κομψόν Δον Ζουάν. 
'Ιστορία, δπως βλέπουν καί οί άναγνώσται μας ενός 
μοντέρνου Φάουστ. απίθανος καί ολίγον έξωφρενι- 
κή. 'Η σκηνοθεσία απλώς ευσυνείδητος. Ό Βάρνερ 
Μπάξτερ καλός είς τόν διπλοΰν ρόλον του. Τό μα- 
κιγιάρισμά του είς τό πρώτοι’ μέρος άψογον.Συμπα- 
θήςέπίσης καί ήΚάτεριν Ντάλ’Όουεν μέ τήν πικάν
τικη φυσιογνωμία της.

Γενικώς πρόκειται περί έργου τής σειράς, τό ό
ποιον έδώ έσημείωσεν άποτυχίαν. Παπαμιχάλης

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ &
·■ ,· ■ - _ ·_·. · " ■ · " __________________________________________ ,__ —-k—____________

. . . . . . . ΟίΚΟΪΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ" W. . . . . . .

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝίΙΝΤΜΟΤ ANATOMKHS ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HIXSIHSMH "2ΙΝΕ ΟΜ,

κλειόμενος τήν 30 ’Ιουνίου 1930. (Χρήσις 1929—1930)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Ταμεϊον
Ταινίαι
Μηχανήματα παραγωγής ρεύματο$ 
Μηχανήματα δμιλ. κινηματογράφου 
Μηχανήματα καί έξαρτήματα 
'Υλικά διάφορα 
Θέατρα Κύπρου 
’’Επιπλα καί σκεύη
Πελάται
Προκαταβολαί δι’ αγοράν ταινιών 
Πρακτορεϊον Μακεδονίας 
Καταθέσεις παρά τρίτοις 
Γραμμάτια εισπρακτέα 
’Εγγυητική κατάθεσις Σπλέντιτ 
Άξίαι διάφοροι 
Τίτλοι πρός φύλαξιν

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1929-30
ΧΡΕΩΣΙΣ

Μισθοδοσίαι, ενοίκια γραφείων, έξοδα 
διαχειρίσεως

’Αποσβέσ. ταινιών, μηχανημάτων, 
έπίπλων κτλ.

Κέρος άφιέμενον είς νέον

91.225 62
4.057.089.31

303.810.—
583.515.45
583.991.—

22.509.10
182.404.35
268.735.40
668.113.60
773.831.91
130.333.45

32.650. -
28.000.—
60.000.—
13.589.60

170.000.—
7.970.823.79

1.762.768.39
140.971.67

3.090.701.31

Έν ’Αθήναις τή 1 ’Ιουλίου 1930·
‘Ο Πρόεδρος τοΰ Δ. Συμβουλίου 

Γ. Βακογιάννης
'Ο Γεν. Διευθυντής 
Ενάγ. Βακογιάννης

Δημοσιεύομεν άνωτέρω τόν Γενικόν’Ισολογισμόν τής 
Άνων. Άνατ. Έταιρ. Κιν]κών ’Επιχειρήσεων «Σινέ-’Ο- 
ριάν» τής χρήσεως 1929-1930 κλισθέντα τήν 30ήν ’Ιου
νίου 1930.

'Ως φαίνεται έκ τής άναλύσεως τής μερίδος «Κερδοζη- 
μιών» καίτοι τά έξ έκμεταλλεύσεως θεάτρων καί ται
νιών κέρδη αυτής άνήλθον είς 4 σχεδόν εκατομμύρια, έν 
τούτοις δέν άπέμειναν μετά τήν έξαίρεσιν μισθοδοσιών, 
έξόδων διαχειρήσεως καί άποσβέσεων διαφόρων έκ δραχ. 
140 971.67 καθαρά κέρδη άτινα καί άφέθησαν είς νέον.

"Οσον άφορά τό ένεργητικόν τής εταιρίας αυτής δέν 
θά εΐχομεν νά παρατηρήσωμεν τίποτε φρονοΰντες δτι ά
σφαλώς τά άναγραφόμενα έν αύτφ κονδύλια καί ιδίως τά 
άντιπροσωπεύοντα τήν αξίαν τών ταινιών, μηχανημάτων 
παραγωγής ρεύματος καί μηχανημάτων καί έξαρτημάτων 
θά είνε πραγματικά. Έκ τοϋ παθητικού παρατηροΰμεν 
δτι ό πρόεδρος τοΰ Διοικητικού συμβουλίου τής εταιρίας 
ταύτης καί κυριώτερος μέτοχος αυτής κ. Γ. Βακογιάννης 
είνε καί πιστοΰχος τής Εταιρείας μέ δρχ.ζ 3 643.704.90 
ήτοι μέ ποσόν διπλάσιον τοΰ συνόλου τών Μετοχικών 
καί ’Αποθεματικών κεφαλαίων αυτής.

Είνε λυπηρόν βεβαίως τό γεγονός κάί τονίζομεν ιδιαι
τέρως τοΰτο, διότι συμβαίνει μόνον είς τήν χώραν μας, 
τήν χώραν τών παραδοξοτήτων, μία εταιρία ώς ή Σινέ- 
Όριάν ήτις τόσα έτη έργάζεται, μέ έκμετάλλευσιν 2 κι
νηματοθεάτρων, νά μή δύναται νά πραγματοποιήση κέρ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Μετοχικόν κεφάλαιον
Τακτικόν άποθεματ. κεφάλαιον 
’Έκτακτον άποθεματ. κεφάλαιον 
Πιστωταί
Γ. Βακογιάννης
Γραμμάτια πληρωτέα
Τρεχούμενοι λογαριασμοί
’Εκκρεμείς λογαριασμοί
Έγγυητικαί καταθ. μισθωτών ταινιών
Έγγυητικαί καταθ. συμβούλων
Κέρδος άφιέμενον εις νέον

1.000.000.—
116.178.30
884.949.09
423-389.23

3.613.704.90
1.247.271.55

235.403-80
17.120.80
91 825.45

170.000.—
110.971.67

7,970823.79

Π1ΣΤΩΣΙΣ

I 'Υπόλοιπον παρελθούσης χρήσεως 
1.186.961.25 Κέρδη έξ έκμεταλλ. θεάτρων καί ταινιών

109.892.30
2.980.809.01

3.090.7^1,31

Ό Διευθ. του Λογιστηρίου 
Ίω. Κούρσης

δη άνάλογα μέ τάς θυσίας άς ύφίσταται, τάς προσπά
θειας καί τάς ένεργείας ας καταβάλλει, μόνον καί μόνον 
λόγφ τήν αισχρός καί έπαχθεστάτης φορολογίας ήν τό 
κράτος εξακολουθεί πρός δνειδος αύτοΰ νά διατηρή άδια- 
φοροΰν έάν ύπό τό πέλμα αυτής στενάζουν αί έπιχειρήσεις. 
’Οφείλεται δμως δίκαιος έπαινος είς τούς κ.κ. Ι’εώργ. καί 
Εύάγ. Βακογιάννην ο'ίτινες καταβάλλουν έν τούτοις δχι 
μόνον άτρήτους μόχθους άλλά καί τό πλεϊστον μέρος τής 
περιουσίας αυτών πρός έπίτευξιν τοΰ έπιδιωκομένου σκο
πού δν καί είλικρινώς τούς εΰχόμεθα. W

ΤΑ ΚΕΡΔΗ THE ΓΟΥΩΡΝΕΡ
Οί έν Νέα 'Υόρκη άνταποκριταί τών γερμανικών εφη

μερίδων τηλεγραφούν λεπτομέρειας τοΰ δημοσιευθέντος 
έκεϊ πρό τινων ημερών ισολογισμού τής εταιρείας War
ners Bros διά τό διαρρεΰσαν οικονομικόν έτος 1ης Σε
πτεμβρίου 1929—31 Αύγούστου 1930. Κατά τό δωδεκάμη
νον τούτο διάστημα τά κέρδη τής εταιρείας ύπερέβησαν 
τά 7 εκατομμύρια δολλαρίων. Κοτόπιν τούτου τό μέρι
σμα ώρίσθη είς 1 δολλάριον καί 77 σέντς κατά μετοχήν.

"Ας σημειωθή δτι κατά τό προηγούμενων οικονομικόν 
έτος 1928 -1929 τά κέρδη τής εταιρείας είχαν φθάσει είς 
14.500.000 δολλάρια.



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ Α^ΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

μαρςελ ςανταλ

Ο μεγαλυιερός αστηρ τον γαλλικού ομιλοϋν- 
τος κινηματογράφον, “ποΰ κατέκτησε κυριο
λεκτικούς τό ’Αθηναϊκόν Κοινόν μέ τό μεγάλο 
ταλέντο της καί την ώραίαν φωνήν της είς 
την λαλλιστΐ ομιλούσαν άδονσαν καί ηχητι
κήν ταινίαν ή στοργή έκ τον ομωνύμου έργον 
τον Άνρν Μπατάϊγ. ’Αποκλειστική ;έκμε- 

τσ,λλευσις ; Α. Μάρκογλον Φειδίον 12.

ΤΟ "ΤΡΠΓΟΥΔΙ ΤΟΓΊ ΕΘΓΙΩΠ,, "
Αί έφημερίδες τον Βερολϊνον άγγέλλουν δτι ό διάση

μος σκηνοθέτης Ροδντολφ Μάϊνερτ ήοχισε νά «γυοίζη» 
είς τήν Νίκαιαν τήν άπό καιρόν προαγγελθεϊσαν ταινίαν 
«Το τραγούδι των Εθνών» μέ πρωταγωνίστριας τήν Κα- 
μίλλα Χόρν, τήν Μπέττν Άμανν καί τήν Μαρίαν Φάϊν

0 ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΟΥΦΑ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Εις τάς γερμανικός εφημερίδας έδημοσιεύθη δ ισολο
γισμός της Ονφα διά τό άπό πολλον λήξαν οικονομικόν 
έτος 1 Ιουνίου 1929-31 Μαΐον 1930. μ κ°λ

Η μεγάλη γερμανική εταιρεία δέν έχορήγησε εφέτος 
ά?λο-°ν μεΡ1χμα εΐς,τ°ι,ξ μετόχονς της. τά δέ άσήμαντα 
imnm X Χερδ-η ίης εκ 1L218 χρυσών μάρκων (πεοίπον 
300.000 δραχμών μετεφερε είς τό ενεργητικόν τρεχούσης 
Ζρησεως. Η εκθεσις τον διοικητικόν σνμβονλιον άναφέ- 
ρει οτι η επικρατησις τοΰ όμιλοΰντος υπήρξε μία έπιτυ- 
χ α δια την εταιρείαν καί άπό τεχνικής καί άπό εμπορι
κής αποψεως, οτι κατα τά τέλη πρό πάντων τον παρελ-

„ °ς-0ΐκ°-ν0ίίΐκ0υ εΓ°υς/σημειώθη επιτυχής έξέλιξις τών 
εργασιών τη, εταιρείας, η οποία έξακολονθεϊ άκόμη καί 
οτι τέλος αι προοδοι αύιής είς τό μέλλον θά έξαρτηθονν 
εκ γενικής οικονομικής καταστάσεως.
99 9Q3^°; ί'?Υα<’,ιών· τό ενεργητικόν, άνήλθεν είς 
-2.283.000 χρυσά μαρκα έναντι 23. 1υ2. 000 τοϋ παοελ- 
θοντος έτους. Εξάντων 11.015.000 έδαπανήθησαν διά 
την κατασκευήν ταινιών, 1.275.000 διάφορους, 2.413 000 
δια εμπορικά εςοδα καί 1.191.000 διά τόκους

Ουτω απεμειναν κέρδη 14.218 μάρκων, έναντι 14.358 
του παρελθόντος έτους.

■ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ :
■ . - . _ - - - -- -- -- -- - - Λ

ΑΙ ΜΕΤΟΧΑΙ ΤΗΣ ΕΜΕΛΚΑ
Κατα την επίσημον άνακοίνωσιν, ή οποία έγένετο ποός 

τας γερμανικός εφημερίδας, μετά τήν γενομένην πολύκρο- 
τον αγοραπωλησίαν, τα 76 εκατοστά τών μετοχών τής 
μεγάλης εταιρείας Έμελκα, ενρίσκονται είς χεΐρας τον 
θμίλον Κραονς—Κοεν, αντιπροσωπεύουν δέ αξίαν 3.100 
000 χρυσών μάρκων. Τά 22 έκατοστ ι ενρίσκονται είς τήν 
τοναί’’irOOm γ6Ρμανικ“ν Τραπεζών καί αί υπόλοιποι με- 
τοχαι, 160-000 μάρκων ανηκονν προσωπικώς είς τόν κ 
Κράτους, τον παρουσιασθέντα ώς αγοραστήν καί εκπρό
σωπον τον όμιλόν Κραονς—Κοάν.

Η διεύθυνσις τής εταιρείας άπετελέσθη έκ τών έξής 
προσώπων: 5

Φράνκ Ντόντς, διενθνντής διαμένων έν ΙΙαρισίοις 
λΚ-ωρ^Α).φθν·Φ νλκ'ΕνΧο ίμ ?ιευθυνΓ1'1? διαμένων έν Βερο- 
<o“’pA^tS Ke°“v ,βι°μ’)χανος έν ΙΙαρισίοις καί Ριχάο- 
«ος Ροξεντορφ διαμένων έν Βερολίνο.).

Εις το διοικητικόν σνμβονλιον, έκ τών παλαιών μελών 
του παρέμειναν οί τεσσαρες έκ Μονάχον διενθννταί τοα- 

λΓΙ«ί'-Ζ’ ^ανς, Ρεμο/.άρτ, Μάξ Ναγιόρκ καί 
Χανς Καρλ φον Μαγκολντ Ράίμπολντ.

ΑΙ^ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΜΕΤΟΧΑΙ ΕΙΣ ΪΤΤΡΗΜΑΤIΣΤΗΡIΑ
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16.—
10—

Μπέλζ Σινεμά
Σινεμά Έξπλουατασιόν

— Μοντέρν «Α»
— ’Όμνια

■ ■ Τιράζ Λ. Μωρίς

230—
916—

187—

231.- -
885—

190—

9.
8.
4.
1.60

Άμέρικαν Τέλεγκραφ ε Τελεφόν
Ήστμαν Κοντάκ
Φόξ Φίλμ
Τζένερα), Έλέκτρικ

187 5J8 
166
29
49

190 7)8
168 3)8
34
50 3)8

11.—
35—

20.—
10—

Πατέ Σινεμά
— ’Αξιόν ντέ ζουϊσάνς 

Παρί Κονσόρτσιουμ
Γκωμόν, Ώμπέρ, Φράνκο-Φίλμ 
Φίλμ Γκωμίόν

195—
172—

160— 
170.

198—
173__

163__
169

Έ
Λόβε Ενκορπορέίτεντ 
Παραμάουντ Ποΰπλιξ 
Πατέ Έκτσέϊνς
Ραντιο Κορπορ. ύφ Άμέρικα 
Ραντίο ΚέϊΟ ’Όρφεουμ

54
131)2
61]2

15
21

59 7)8
46 3)4

17 1)2
22 3]8

■ Φίλμ «Μετροπόλ» 
— 1J16 parts c. ί alt. 4

Φόξ θηατερς
Γουώρνερ Μπρόδερς

6
15 3]8

6
19 1)1

68.78 Πατέ Μπέμπυ 662. — 675.20.— Σοσιετέ Ιίαριβώ 260. -

CH παρελθοΰσα έβδομάς δεν ύ- 
πήρξε καί τόσον γόνιμος διά τούς κι- 
νηματογράφοός αστό άπόψεως εισιτη
ρίων και τοΰτο διότι οί πλεΐστοι έκ 
τών κεντρικών προέβαλον ταινίας διά 
δευτέραν ή και τρίτην εβδομάδα. Έ
πί παραδείγματι: Τό «Ούφα Πάλας» 
έκράτησε καί διά τρίτην εβδομάδα 
την προβολήν τής ταινίας CO δρόμος 
τον Παραδείσου» μέ πολύ μικράν 
εννοείται κίνησιν καί τοΰτο κυ
ρίως διότι τό έν λόγω κινηματοθέα- 
τρον εξακολουθεί νά κρατεί ύψωμέ- 
νας τιμάς [δραχ. 30), έν άντιθέσει 
πρός τά άλλα κεντρικά άτινα ύπεβί- 
βασαν τάς τιμάς τών εισιτηρίων των 
είς δραχ. 20 διά τήν πρώτην θέσιν 
καί άναλόγως διά τήν δευτέραν.

Τό «.Σπλέντιτ» είς το όποιον προ- 
εβάλλετο κατά τήν προπαρελθοΰσαν 
εβδομάδα τό εργον «Νεάπολις ή πό
λις τών τραγουδιών», έσυνέχισε τήν 
προβολήν τοΰ αύτοΰ εργον καί διά 
δευτέραν εβδομάδα μέ αρκετήν έπιτυ
χίαν, μολονότι τοΰτο προεβλήθη κα- 
τήν προπαρελθοΰσαν καί είς τό «Κο
τοπούλη» συγχρόνως, πραγματοποίη
σαν 38000 περίπου εισιτήρια έντυς 
7 ημερών.

Τό «’Αττικόν» έσυνέχισε τήν προ
βολήν τής ταινίας «ό Πατριώτης μέ 
τόν Γιάννιγκς, μέχρι τής παρ. Τε
τάρτης, τήν δέ Πέμπτην εκαμε αλλα
γήν προγράμματος μέ τήν ώραίαν εξ 
ολοκλήρου εγχωμον ομιλούσαν ται
νίαν <eΗ νύμφη τοΰ Συντάγματος» μέ 
ύπόθεσιν παρμένην έκ τής περιφή
μου όπερέττας «ή κυρία μέ τήν έρμί- 
να». eH πρεμέρια του μολονότι δέν 
υπήρξε θριαμβευτική, έπραγματοποί- 
ησε έν τούτοις περί τά 2400 εισιτή
ρια.

Τό «Σάλον Ίντεάλ» καί ό «Άπολ
λών,προέβαλλον άπό κοινού μίαν ται
νίαν μέ τήν Γκλόρια Σβάνσον,ΓΗ γυ
ναίκα πού αρέσει» τήν οποίαν άντε- 
κατέστησεν ό «'Απόλλων τήν 
Πέμπτην διά τής «Τρόϊκας»(δευτέρα 
βιζιόν) μέ προσθήκην μιάς θανμα°ί- 
ας πεντάπρακτου κωμωδίας τής Με- 
ρό Γκόλντουϊν (όμιλούσης γαλλιστί) 
μέ τούς διασήμους κωμικούς Χάρντυ 
καί Αώρελ.

Είς τό «Πάνθεον» προεβλήθη τό 
εργον ΓΗ πριγκήπισσα καί τό ταξί 
της» καί είς τό αΚοτοπούλειον» μία 
ταινία τής Μπίλλυ Ντόβ ΓΟ ζωγρα
φιστός άγγελος».

*

Κατά τήν τρέχουσαν εβδομάδα τό 
« ’Αττικόν» θά συνέχιση καί ίσως μέ 
χρι τής Πέμπτης, τήν προβολήν τού 
έργου «‘Η νύφη τού συντάγματος», 
καθ' όσον ή πρεμιέρες του όρίσθη- 
σαν δΓ έκάστην Παρασκευήν άντι 
τής Δευτέρας, συνήθους ημέρας αλ
λαγής προγραμμάτων. Τό Σπλέντιτ» 
θά παρουσιάση τήν πρώτην ομιλού

σαν 100 ο)ο γαλλιστί ταινίαν τοΰ Ί- 
βάν ΠέτροβιτςΓΟ βασιλεύς τών Πα
ρισίων», τό «Πάνθεον μίαν ταινίαν 
τών ' Ηνωμένων Καλλιτεχνών ΓΗ 
μαιτρέσσα τού μπαμπά της» μέ τήν 
Μπέλ Μπέννετ καί τόν ντόν Άλ- 
βαράντο, τό «Σάλον ’Ιντεάλ» τήν 

I «Μανουελίτα» τής Φόξ Φίλμ, τό «Ού
φα Πάλας» μιά γερμανική όπερέττα 
ύπό τόν τίτλον < Δυο καρδιές σ' έ'να 
βάλς» μέ ήθοποιούς αγνώστους στό 
ελληνικόν κοινόν καί ό -Άπόλλαίν» 
τό εργον Στό Δυτικό μέτωπο».

Κυκλοφορεί μετ' έπιτάσεως ή φή
μη ότι άποχοορεΐ όριστικώς έκ τής 
έπιχειρήσεως τοΰ κινηματοθεάτρου 
«Σάλον Ίντεάλ ό κ. Ε. Κραΐμερ καί 
ότι ολόκληρον τήν άνωτέρω έπιχεί- 
ρησιν άνέλαβον οί έν Πειραιεϊ έπι- 
χειρηματίαι κ. κ. Παπακώστας καί 
Γεωργιάδης. τού δευτέρου μάλιστα ά- 
ναλαμβάνοντος καί τήν διεύθυνσιν 
τοΰ «Ίντεάλ».

3Άν καί κατά πόσον ή φήμη αύτή 
άληθεύει τοΰτο δυστυχώς δέ ’ δυνά- 
μεθα νά τό έξακριβώσωμεν μή ύπάρ- 
χονιος τοΰ άπαιτουμένου χρόνου, 
καθ’ οσον τό φύλλον μας τίθεται ή
δη είς τά πιεστήρια.

* 
. *

Καί ετερος όμιλών καί ηχητικός 
κινηματογράφος ιταλικού συστήματος 
«Σιμεμε (άνικα» έγκαθίσταται έν'Ελ- 
λάδι καί συγκεκριμμένως έν Μυτι
λήνη είς τόν νέον κινηματογράφον 
«Λεσβιακόν» ύπό τήν διεύθυσιν τοΰ 
κ. Δ. Παπαγεωργίου. Ή νέα αύτη έγ- 
κατάστασις < Σινεμεκάνικσ.» θά άρχί
ση λειτουργούσα τό πολύ έντός ένός 
μηνός, άναχωρεΐ δέ λίαν προσεχώς 
είς Μιλάνον, ό έκ τών ένταΰθα άν- 
τιπροσώπων τής Σινεμεκάνικα κ. 
Παπαστόφας διά τήν έκλογήν τών 
μηχανημάτων καί διά τήν μετάκλησιν 
ειδικών μηχανικών τής έταιρίας,πρός 
συντήρησιν τών έγκαταστηθησο- 
μένων έν Έλλάδι ηχητικών μηχανη- 
μάτων.

Ο ΑΡΓΟΣ

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Κ » ΛΑίθΕτ (’Αθηνών)

Κρυστάλ. (Διεύϋ·. X. Πανταζάτου). 
Κατά τήν παρ.εβδομάδα προεβλήθησαν 
τά έργα «Ή μή έστεμμένη βασίλισσα» 
«Κουρεύς τής Σεβίλλης», «Διαβολογυ
ναίκες», «Ή γροθιά τοΰ σακάτη»,«Μιά 
πρόβα στά γρήγορα », δλα μέ έπιτυχί
αν. Ντόβης
Π El PA ΙΕΥΣ

Χάΐ Λάΐφ. Προεβλήθησαν τά έργα' 
«Χαρούμενα νειατα» μέ τόν Φαρέλ καί 
τήν Γκέηνορ, μέ έπιτυχίαν. ’Εκτός τοϋ 
έργου νέα όμιλοΰντα έπίκαιρα καί σκη

ναί άπό τούς γάμους τοΰ βασιλέως Βό- 
ριδος. Τήν Δευτέραν τό έργον «Ή 
γυναίκα πού άρέσει» μέ τήν Γκλόρια 
Σβάνσον.

Σπλέντιτ. Μέ κοσμοσυρροή προε- 
βλήθη τό έργον «Τρόικα», καί ή υπο
δοχή τοΰ κ· Βενιξέλου είς Κών [πόλιν 
καί ’Άγκυραν. Έπίσης«Ό άθάνατος ά- 
λήτης». Διά τήν Δευτέραν άναγγέλλε- 
ται όριστικώς Ή πόλις τών τραγου- 
διών» μέ τήν Μπρίγκετ Χέλμ.

Κάπιτολ. Προεβλήθησαν : «Τό τρα
γούδι τής έρήμου», καί «’Ερωτική νύχ
τα». Τήν Δευτέραν «Ζωγραφιστός άγ
γελος» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ.

Φως. «Διψασμένη γιά φιλιά» μέ τήν 
Κολίν Μούρ, «Συζυγικαί θυσίαι» τό ό
ποιον ύπερήρεσεν, «'Ο ουρανός τής δό
ξης» καί«'Ο μελαγχολικός καβαλλάρης» 
μέ τόν Μπούκ Τζρνες.

ΖΗλύσια. «Δπμαντένιες χειροπέδες» 
«τό ίπποδρόμιον τοΰ θανάτου ΙΙάρκερ» 
μέ τόν άποθανόντα Μίλτον Σίλς καί 
Δωροδέαν Μακαίηλ, «τό έξπρές ύπ’ 
έριθ. 113» «δ άτρόμητος πυγμάχος» 
«Τέμπο-τέμπο»μέ τον Αουσιέν Άλπερ- 
τίνι καί τό «Μυστυριώδες χέρι».
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διονύσια. Προβάλλεται «’Έρως καί 
σαμπάνια» (Τραγικός έρως) μέ τούς 
Ίβάν Πέτροβιτς καί κόμησσα Έστερ- 
χάζυ.

Ήλύσια. Προβάλλεται ή «Μελωδία 
τής καρδιάς» είς γαλ. γλώσσαν ^ιέ τούς 
Βίλλυ Φριτς καί Ντίταίΐάρλο,προσεχώς 
«Τρόικα».

ΤΙάλλας. Προβάλλεται «Ή ισπανική 
ραψωδία» (Μποντέγκα).

Πάτε. Προβάλλεται «Καρδιές στήν 
έξορία» μέ τήν Ντολορές Κοστέλλο. 
Στά διαλείμματα δ Άττίκ μέ τά τρα
γούδια του.

’Απόλλων. Προβάλλεται «Ή αιχμά
λωτος» μέ τήν Κόριννα Γκρίφιθ.

Λευκός Πύργος. «’Ιδού τό έγκλημά 
μου» καί στά διαλείμματα τό ρωσσο- 
ίσπανικό βαριετέ.

Σπλέντιτ. Προεβλήθη «Τό θωρακι
σμένο αυτοκίνητο» μέ τόν Άλντίνι καί 
ή ήχητική ταινία«Ή ώραία έξόριστος» 
ώς καί συνέχεια επεισοδιακού «Τό δια
μάντι τοϋ Ίνδοΰ».

’Αττικόν. Προεβλήθη ή κωμωδία 
«Τυχερός» μέ τόν Μποΰστερ Κήτον 
καί ή ήχητική καί άδουσα «Λευκές 
Σκιές» μέ έπιτυχίαν. ■

Μοντέρν. Προεβλήθη «Σιωπηλός κα
τήγορος» μέ τόν Σκΰλον Ρίν-τίν-τίν, 
«Κίτρινοι Πειραταί» καί «Θωρακισμέ
νο αυτοκίνητο»

’Ολύμπια. Προεβλήθη τό έργον 
•Άλλοΰ δ Παπάς κι’ άλλοΰ τά ράσα 
του».

Φοϊνιξ-Τούμπας. Προεβλήθη «Τά 
τρία πάθη» μέ τούς Ίβάν Πέτροβιτς 
καί Άλύς Τερρύ.

Προσεχώς εναρξις κιν. ‘Ερμής.
Σινεφίλ
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Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργά 
«’Αδελφοί Σέλεμπερκ», «Θωρακισμένο 
υπόγειο» καί«Γαλάζιος Δούναβις».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
Σόου Μπόουτ» καί «’Αφροδίτη».

Πανουργίας
ΤΗΓΑΝΙ (Σάμου)

Προεβλήθησαντά έργα «Πάτερ Σαρ
λώ», «Κβό βάντις;», «Βενενόζα», «'Ο 
καρχαρίας» καί <Ό άσσος τής διαφη- 
μίσεως».
MlTYAHNH

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Άννη Λώρη», καί «'Ο ληστής» μέ 
τόν Τίμ Μάκ Κόϋ. Τήν προσεχή έβδο
μάδα «Παληά ροΰχα» καί <Ή πόλις 
πού δέν κοιμάται».

Άπό τής 20ής λήγ· μηνός έκαμε έ- 
ναρξιν τών παραστάσεοιν του καί ό 
θίασος Χαλκούση.

Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι λί
αν προσεχώς, ίσως μετά δεκαήμερον, 
θά κάμη έναρξιν τών παραστάσεών 
του καί 2ος κιν. ύπό τόν τίτλον Λεσβι
ακός καί ύπό τήν διεύθ. τοϋ δραστή
ριου έπιχειρηματίου κ. Παπαγεωργίου 
ό όποιος θά έγκαταστήση συντομότατα 
καί μηχανήματα όμιλοϋντος προβάς 
ήδη είς τήν παραγγελίαν τούτων συσ
τήματος «Τσινεμεκάνικα» διά τοΰ έν 
Άθήναις άντιπροσώπων κ.κ. Συνοδι- 
νοΰ καί Παπασιόφα.

Σωφρονιάδης
Κ ΑΛΑΜΑΙ

“Εσπερος-δμιλών. «'Ο λευκός σεΐ
χης» καί * *'Η  νήσος τοΰ διαβόλου».

Άπό διμήνου είς τήν πόλιν μας δέν 
λειτουργεί πλέον κινηματογράφος καί 
τοΰτο διότι τό κοινόν έδειξε κατά τό 
παρελθόν τόσην άδιαφορίαν ώστε νά 
μή τολμά κανείς πλέον νά κάμη τοι- 
αΰτα πειράσματα, μολονότιύπάρχεικτί- 
ριον διά τήν στέγασιν μιάς τοιαύτης 
έπιχειρήσεως.

Βουτσινα;
ΛΕΥΚΑΣ

* Απόλλων. Κατόπιν μικράς διακοπής 
έπανήρχισε τάς προβολάς του μέ τά 
έργα «Πώς πατρεύτηκε δ Γιάννης», 
«Ό Ντόν X. υιός τοΰ Ζορρό»,«Τά πα
ραμύθια ένός θαλασσινού» καί «’Εκδι
κητής τής τιμής της». *

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«’Έρως καί κύματα», «Εύθυμος χήρος» 
καί «Έσχάτη προδοσία». Τ’ άνωτέρω 
ποοεβάλοντο κατά τάς άπογευματινάς

Τριανόν-όμιλών.Προεβλήθη τό φίλμ 
«Πόκερ Ντάς». Μιχάλου
χιητ

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Χριστίνα , «Πριγκήπισσα Τρούλαλα» 
«Πανάγιος Τάφος», καί «Οί μορφινο- 
μανεϊς· Προσεχώς «Τιτανικός» καί τό 
«’Έγκλημα τοΰ ήλιου».

Βουδούρης
ΔΡΑΜΑ

Άστήρ. Ό νέος αυτός κινηματογρά
φος τής πόλεώς μας έκαμε έναρξιν μέ 
τό έργον «Θύελλα», δύο άτράξιον μέ 
τόν Τζάκ Χόξη καί <Τά κτηνώδη πά
θη».Τιμαί εισιτηρίων δρχ. 10, καί 7.50

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Σόνια», «Φλόγα τοΰ έρωτος», «Σου- 
νίτα», «Γυναίκα καί τιμή», «Ή Κάρ
μεν τοΰ Σάν Πάολι» καί «'Η γυναίκα 
στή σελήνη*.  Τιμαί 10 καί 15 δρ.
ΧΑΝΙΑ

’Ολύμπια. Προεβλήθη «Σάν ή καρ
διά κτυπά».

Ίδαΐον. «Αεροπόροι» καί «Ή γυ
ναίκα καί τό νευρόσπαστο». Ε. Κ.
ΗΡΑΚΛΕΌ»

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έρ,α 
«'Ο ωραίος Μπροΰμελ», «'Η σκλάβα 
τής έρήμου» καί «Ματωμένος στίβος».

Πουλακάκη. Έν αναμονή τοΰ θιά
σου Ζωζώ Νταλμάς ή νέα διεύθυνσις 

τοΰ θεάτρου άπεφάσισε νά προβάλλη 
σειράν έκλεκτών έργων, τής ένάρξεως 
γενομένης μέ τό αριστούργημα τής 
Σινέ Όριάν «Όταν τά νειάνα δει- 
ψοΰν» σημειώσαν έξαιρετικήν έπιτυχίαν. 

Παρατηρητής
ΒΑΘΥ (Σάιιου)

Αττικόν. Προεβλήθη τό έργον «Φι
λώ τό χέρι σας μαντάμ».

Ήραΐον. Προεβλήθησαν “τά έργα 
«Τό παιδί τής έρήμου» καί «Ή ωραία 
έξόριστος» μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Πούλμαν 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Ό ευνο
ούμενος τής Τσαρίνας», «Ό βασιλεύς 
τών έρυθροδέρμων», «Μέγας τυχοδιώ
κτης· καί μία νύχτα στή Σιγκαπού
ρη». I. Γ.
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Ίδαΐον. Κατά τήν παρελθούσαν έ
βδομάδα προεβλήθησαν τά έργα «Τό 
σπήτι τοΰ δημίου» καί «'Η Σενορίτα».

Πετρακάκης
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ

Θέσπις. Προεβλήθησαν «Ή κόρη 
τοΰ Τέξας», «ΓΙαριζιάνες» καί τό επει
σοδιακόν «Ό βασιλεύς τής ταχύτητος».

Γεωργό πουλάς 
ΠΑΤΡΑΙ

Πάν&εον (όμιλών). Προεβλήθησαν 
«Ή πριγκήπισσα τοΰ Ιπποδρομίου», 
«Αγνή αμαρτωλή» καί «Γύρω άπ’ τήν 
αγάπη» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ. Προσε
χώς «Κιβωτός τοΰ Νώε».

Πάν&εον (αίθουσα), Προεβλήθησαν 
αί 4 έποχαί τοΰ έργου «Ό Ταρζάν 
στά παρθένα δάση».

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν «Ή γυναί
κα τής τύχης», «Ό τύραννος τοΰ 
Γκούλς » καί «Ό κινηματογραφιστής». 
Προσεχώς «Τό Λονδΐνον μετά τά με
σάνυχτα». Άνδριόπουλος
ΑΡΧΑΝΕΣ Κρήτης

Προεβλήθη τό ώραΐον έπεισοδιακόν 
«Μέσα στή θύελλα».
ΣΗΤΕΙΑ Κρήτης

Ναυσικά. Προεβλήθησαν «'Η λέσχη 
τών μυστηρίων» καί «Τά έννέα άστρα»
ΙΕ ΡΑΠΕΤΡΑ (ΚΡΗΤΗΣ)

Δικταΐον. Προεβλήθη τό έργον «Ό 
Νόθος».

Παρατηρητής
ΣΥΡΟΣ

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα 
«'Η χορεύτρια τοΰ Τσάρου» «Ιερόν 
καθήκον», «Νύχτες Σικάγου», «Τό θΰ- 
μα τοΰ καθήκοντος» καί «Κατακτητής 
τοΰ αίθέρος». Γιαννίρης
ΒΟΛΟΣ

Άχίλλειον.Προεβλήθησαν κατά τήν 
παρ. έβδομάδα μέ καλήν έπιτυχίαν 
«Τό κορίτσι τοΰ μπαλέτου» καί «Λευ
κές σκιές». Προσεχώς «Νέοι "Ικαροι», 
κλπ. Παπαβασιλείου

ΚΟΜΟΤιΝΗ
Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 

«Τά κλεισμένα χείλη», «Τό Ιερόν χρέ
ος», «Ή μικρούλα τοΰ μπάρ», «Μανω- 
λέσκο», «Βόλγα—Βόλγα» καί «'Η Μοι- 
ρα’« Μακεδών
ΚΕΡΚΥΡΑ

Δημ. Θέατρον. "Εκαμε έναρξιν τών 
κιμ. παραστάσεων τήν 23 λήξαντος 
τρέχοντος μηνός καί προέβαλλε τά έρ
γα «Ό ευνοούμενος τής Τσαρίνας» καί 
«Ή γυναίκα τοΰ δρόμου».

Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Δοκιμαστικός γάμος», «Ό κεραυνός» 
καί «Οί δρόμοι τής Σαγκάης». Προσε
χώς «Ή ωραία τής Βαλτιμόρης» καί 
«Τά καταγώγια τοΰ Σικάγου»

Μπιζέλης
Ξάνθη

Μέγας. Κατά τήν παρελθοΰσαν έ
βδομάδα προεβλήθησαν τά έγγα «’Άν 
ποτέ τήν καρδιά σου χαρίσης», «Ό δί
γαμος» καί δίπρακτος κωμωδία.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Ό πιθη
κάνθρωπος» καί «Γαμπρός άπό πεί
σμα».

Κρίσις δεινή μαστίζει τάς κινημ.έπι- 
χειρήσεις τήςπόλεώςμας. ΈκτόςτώνΚυ- 
ριακών καί εορτών τάς λοιπάς ημέρας 
αί παραστάσεις δίδονται σχεδόν πρό 
κενών καθισμάτων.

Καζαντζής
ΣΕΡΡΑΙ

’ Ορφεύς. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Νύχτα γάμου» καί «Ύπερτάτη θυσία».

Διονύσια. Τά έργα «Μουλέν Ρούζ» 
καί «Άνοιξις έρωτος».

Ρέμβη. "Εναρξις λίαν προσεχώς.
Ρέμβη, (παιδικός). Προβάλλονται δι

άφορα έπισοδιακά.
Βογιατζής

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Κεντρικόν. Κατά τήν λήξασα έβδο

μάδα προεβλήθη τό έργον «Μαρία Μα- 
ριάνα, Μαριέιτα». Προσεχώς «Γιοσι- 
βάρα».

Μπαρχαμουζας
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

ΤΙ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ
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ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ. Νοέμβριος. — Οί διάφοροι Κι
νηματογράφοι τής πόλεώς μας προβάλλουν τά εξής 
έργα:

Victoria : Ποοεβλήθη «ΑΤΑΑΝΤΙΣ» τοΰ 
Ε. A. DUPONT.

Scala: Προεβλήθη τό «SEDUCTION».
Agora; Προεβλήθη «ΜΑΝΟΥΕΛΛΑ» μέ τήν 

Μόνα Μάρις
Lutecia : Προεβλήθη τό «jeu de dames»
Pathe Pallace: Προεβλήθη ή «ΝΕΑΝΙΚΗ 

ΤΡΕΛΛΑ>
Place—Anes: Προεβλήθη «ΟΙΚΟΣ ΑΝΟΧΗΣ
Cigale: Προεβλήθη τό «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΙ 

ΑΣ ΑΜΑΡΤΩΛΗΣ» μέ τήν Λουΐζα Μπροΰκς.
Αί τιμαί εισόδου τών ήχητικών Κινηματογρα

φιών είναι αί εξής :
Θεωρεΐον: 10 φράγκα Βελγικά
Διακεκριμμένη 8 φράγ. »
Πλατεία : 7 φράγκα >
Εξώστης 5 » »

Οί δέ βωβοί Κινηματογράφοι 2—5 <Ι\άγ. Βελ
γικά

ΠΕΠΟ ΣΥΝΕΦΙΑ

0 κ- ΚΛ.ΣΗΧΑΝ ΕΙΣ ΕΥΡβΠΗΝ
Ό διευθυννής τοΰ έξωτερικοΰ τμήματος τής Φόξ Φίλμ 

κ. Clayton Sehean άνεχώρησε πρό ήμερών έκ Νέας 'Υ- 
όρκης μέ τό ύπερωκεάνειον «Βρέμη» ερχόμενος είς Ευρώ
πην. Ό κ. See Ham θά μεταβή κατ’ άρχάς είς Παρισί- 
ους, διά νά μελετήση έκεϊ τάς έν Γαλλία συνθήκας τής 
κινηματογραφικής παραγωγής, άκολούθως δέ θά μεταβή 
είς τό Βερολϊνον διά νά μελετήση καί τάς έν Γερμανία 
συνθήκας τής παραγωγής.

η μπεττϊ msnwmi imam
Ή γνωστή άστήρ τής οθόνης Μπέννυ "Αμανν ή όποια 

εύρίσκεται ήδη είς τήν Πολωνίαν, ήρχισε νά μαθαίνη 
τήν Πολωνικήν γλώσσαν, καί μελετά δραστηρίως νά τε- 
λειοποιηθή τό ταχύτερον είς αύτήν, διότι πρόκειται νά 
παίξη είς μίαν νέαν ομιλούσαν ταινίαν, τό σενάριο τής ο
ποίας έχει γράψει δι’ αυτήν ό διάσημος πολωνός συγγρα- 
φεΰς Φερδινάνδος Όσσεντόβσκυ. Ή ύπόθεσις τοΰ έργου 
πλέκεται είς τό Μαρόκον.

Hill....Illlllllllllllllllllll..... Illllllllllll......I..........I........ Illllllllll...... mi.... Illllllllllllllllllllllllll..........Ill.... I.... Illllllllllllllllllllllll..... .
ώρας κατά δέ τάς έσπερινάς έδειδε πα
ραστάσεις Καραγκιόζης.

Τσΐρς
I ΚΑΡ1Α

Πρό μηνών ίδρύθη είς τόν 'Άγιον 
Κήρυκον τής νήσου μαςκινηματογράφος 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Λ’ Δρόσου 
ό όποιος προβάλλει έργα τής Άμέρι
καν Φίλμ καί τών κ. κ. Άμολοχίτη- 
Βουλγαρίδη.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΚΪΠΡΟΝ
ΛΑΡΝΑΚΑ. (Τοΰ άνταποκριτοΰ μας). Είς τόν 

κινηματογράφον «Σάλον Ροζ» τοΰ κ. Κυπριανοΰ 
προεβλήθη τό ελληνικόν έργον «Τό Λαγιαρνί» τό 
όποιον ύπεστηρίχθη άλλά δέν ήρεσε δμως. Πολύ 
κουραστικό Προεβλήθησαν έπίσης τά έργα «Σεχα- 
ραζάτ», «Άστραπηβόλος καβαλλάρης», Δαιμονιώ
δης καλπασμός» καί ό «Βρυκόλακας» μέ τόν ’Άρτ 
"Ακορτ. Προσεχώς «Νύχτες πριγκήπων».

Είς τόν έτερον κινηματογράφου τοΰ κ. Μακρίδη 
προεβλήθησαν τά έ'ργα «Κάποιος νέος», «“Ό δικτά- 
τωρ» τό όποϊονήρεσε καί ό «'Ωραίος ιππότης πειρα
τής» μέ τόν Νοβάρρο. Προσεχώς «Ραμόνα».

Σ. Δη μ.

ΜίΟτΚΑΗΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
Ό Τζαίημς Whale, ό γνωστός ρεζισσέρ τής Τίφφανυ, 

ό όποιος διηύθυνε τήν κινηματογράφησιν τοΰ περιφήμου 
έργου «Τέλος τοΰ ταξειδίου» ετοιμάζεται ήδη νά «γυρί- 
ση» μίαν δευτέραν ταινίαν ύπό τόν τίτλον «X. Marks the 
Sports». Λέγεται ότι ή ύπόθεσίς της εΐνε ή δραματικωτέ- 
ρα έξ όλων τών ταινιών μέ δράσιν έγκληματιών πού έ
χουν γυρισθή μέχρι τοΰδε. Διά νά άποδώση όσο τό δυνα
τόν περισσότερον τήν πραγματικότητα, ό Τζαίημς, έζησε 
έπί μήνας μεταξύ τών εγκληματικών κύκλων τής Αμερι
κής καί έμελέτησε τήν δρασιν των καί τά συστήματά των.

Β ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ το: ΙΟΝ ετρογχατμ
Ό^διάσημος σκηνοθένης Έρικ φόν Στραχάίμ, ό όποι

ος έχει υπογράψει συμβόλαιον μέ τήν Ούνίβερσαλ, άνεχώ- 
ρησεν έκ Νέας 'Υόρκης διά τό Χόλλυγουντ, δπου θά άρ- 
χίση τό γύρισμα μιάς ταινίας τής έν λόγφ εταιρείας, είς 
τά έκεϊ στούντιο της. Ό τίτλος τής ταινίας εΐνε «Τυφλοί 
Σύζυγοι» τό δέ σενάριό της εΐνε γραμμένο άπό τόν ίδιον 
τόν Στρογχάϊμ.

0 ΚΝΝΜΑΓΥ'ΝΑΡΕΜΝ ΤΙΦΦΑΝΥ
Ό Κέν Μαίϋναρ, ό διάσημος άμερικανός ήθοποιός τής 

οθόνης καί άριστοτέχνης είς τά ίππικά άκροβατικά γυ- 
μνάσματαστύλ κάου μπόΰς υπέγραψε μέ τήν έταιρεία Τίφ
φανυ ένα μακροχρόνιον συμβόλαιον, διά νά πρωταγωνι- 
στήση είς μίαν σειράν ταινιών τής εταιρείας ταύτης, τών 
οποίων αί υποθέσεις πλέκονται είς τό περίφημον Φάρ Ού- 
έστ τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, τήν περιφέρειαν τοΰ κά
ου μπόϋς. Ή πρώτη τοιαύτη ταινία είς τήν οποίαν θά 
παίξη ό Κέν Μαίϋναρ,τιτλοφορείται «7Λβ Midnight Sha- 
ge».‘

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ (Σάμου)

Πανσαμιακό;. Προεβλήθησαν τά έρ
γα «Βενενόζα», «Άνά στάσις-, Τρα- 
γοδία ιπποδρομίου», «Ή φυγάς», «Πεί
σματα τής δόξης» καί «Ή στρατιά τών 
ληστών». Προσεχώς 'Ωραία έξόριστος» 
καί Γυναίκα τοΰ δρόμου .
ΜΥΤΙΛΙΝ0Ι (Σάμου)?

Είς τόν μοναδικόν κινηματογράφον 
προεβλήθησαν τά έργα Άνάστασις»,'

«Ουρανός τής δόξης», «Στρατιά λη
στών», «Βενενόζα», «Πάτερ Σαρλώ», 
«'Ωραία έξόριστος», «Κβό Βάντις», 
«Ό καρχαρίας», «Λουλοΰ» καί οί «Οί 
λησταί τοϋ Όλυμπου». Προσεχώς «Ό 
κόμης Μόντε χρήστος».
ΑΜΦΙΣΤΙ>

Πανελλήνιον. Προεβλήθη τό έργον 
«Ή δεκάτη τρίτη ώρα».

Γιαλέσσας
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ΤΑ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ
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Συνολικός άρι&μός προ βλη&ε ίσων ταινιών κατά Γραφεΐον Έκμεταλλεΰσεως
Φόξ Φιλμ 18 — Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη 11 — Μαργουλή 13 — Σινέ Όριάν 6 — Μετρά Γκόλντουϊν 10

Συμβατική 5 — Μαυροδημάκης καί Σία 2 — Χάϊφιλιι 1 — I. Κουρουνιώτης 2 — Κ. Σουλίδη 3
Άμέρικαν Φιλμ 1 — Τ. Στυρίδη 1 — ’Αδελφοί Σαντίκου 1 — Κ· Φραγκέτη 1—Α. Μάρκογλου 1

Τίτλος έργου Κινηματογρ. Γραφεΐον Έκμε- 
ταλλεύσεως Τίτλος έργου Κινηματογρ. Γραφεΐον Έκμε- 

ταλλεύσεως

Τί αξίζει ένα τρελλό φιλ' 
Αυτή τή νύχτα ’ίσως 
Άπολύτρωσις 
Βασιλείς τοϋ άέρος 
Τό σπήτι τοΰ δημίου 
Ό κατάδικος 
Χαμένοι θησαυροί 
Πειρατής Παναμά 
Πέλεκυς Δικαιοσύνης 
Σφίγξ τών Πάγων 
Ό Βουκέφαλος στό πόλεμο 
’Ανώφελη θυσία 
Κορίτσια τοΰ.Ρήνου 
Μία ερωτική νύχτα 
Γαλάζιος άγγελος 
Παρισινές νύχτες 
Καρδιές στην εξορία 
Νυκτερινή ώρα 
Νύχτα στή Σιγκαπούρη 
Λεγεών ’Αθανάτων 
Ματωμένο ποτάμι 
Καπετάν Λάς 
’Αγάπη δέν ξεχνιέται 
Τό λεβεντόπουλο 
Σουλτάνα τής αγάπης 
Έκδίκησις καί μεταμέλεια 
Νύχτες πόνου ηδονής 
"Οταν ήμουν ληστής 
"Ερχεται σάν κεραυνός 
Ραγισμένο βιολί 
’Αθάνατος ’Αλήτης 
Χαμένα όνειρα 
Εύθυμος Μαδρίτη 
Άπασιονάτα 
Άρλεζιάνα 
Ζιγκολό 
ΠαντρεμμένοιΧόλλυγουντ 
Αιμάνι ονείρων 
Παρθένες 1930 
Νίκη ή θάνατος 
Γυναίκα ήδονής 
Ραγιά 
Κίτρινο διαβατήριο 
Τό φίλημα 
Τραγικός "Ερως 
Τρόικα
Δρόμος Παραδείσου 
Τραγούδι τής ερήμου 
Κρασί, γυναίκα, γλέντι 
Χαρούμενα νειάτα 
Πρωταθλητής πυγμαχίας 
Ή πόλις τών τραγουδιώι 
Στοργή .
Σατανική παρέλασις 
’Ερωτική έκδίκησις 
Μελωδία ευτυχίας 
Πατριώτης 
Μελαγχολ. καβαλλάρης 
Κεραυνός
Λοΰνα πάρκ τοΰ τρόμου 
Ματωμένες θάλασσες 
Ληστής μέ τό στανιό 
Θωρακισμένο αυτοκίνητο 
’Αθλητής Δούγκλας

ΣαλόνΊντεάλ 
Σπλέντιτ 
Πάνθεον 
Ροζικλαίρ 
Ελλάς

Ροζικλαίρ 
Ελλάς

Πάνθεον 
Ροζικλαίρ 
'Αθηναϊκόν 
Οΰφα Πάλας 
Κοτοπούλη 
Οϋφα Πάλας 
’Απόλλων 
Κοτοπούμη 
Ίντεάλ 
’Αθηναϊκόν 
Πανόραμα 
Ροζικλαίρ 
Έλλάε 
Σπλέντιτ 
'Ελλάς 
Ροζικλαίρ

Σπλέντιτ 
Ροζικλαίρ 
Ελλάς 
Κοτοπούλη 
Οΰφα Πάλας 
Ίντεάλ 
Πάνθεον 
Σπλέντιτ 
’Απόλλων 
Οΰφα Πάλας 
Ίντεάλ 
Ροζικλαίρ 
Πάνθεον 
’Αθηναϊκόν 
Κοτοπούλη 
Ελλάς 
Ροζικλαίρ 
Πάνθεον 
Σπλέντιτ 
’Απόλλων 
Οΰφα Πάλας 
Κοτοπούλη 
'Ελλάς 
Ίντεάλ 
Ροζικλαίρ 
Σπλέντιτ 
Πάνθεον 
’ Αθηναϊκόν 
Ίντεάλ 
’Απόλλων 
’Αττικόν 
’Αθηναϊκόν 
Πανόραμα 
’Αθηναϊκόν 
Πανόραμα 
Ελλάς

»

Φόξ Φιλμ 
Σινέ Όριάν 
Μετρά Γκόλντ. 
Φόξ Φιλμ

I Μαργουλή

Φόξ Φιλμ

I. Μαργουλή 
Συμβατική 
Άμολ.-Βουλγαρ 
Συμβατική 
Κουρουνιώτη 
Άμολ.-Βουλβαρ

Μετρά Γκόντ. 
Άμολ.-Βουλγαρ. 
Φόξ Φιλμ

Σινέ Όριάν 
I. Μαργουλή

Φόξ Φιλμ 
»

Άμολ.-Βουλγ. 
Συμβατική 
Μαυροδημάκη 
Μετρό Γκόλντ. 
Σινέ Όριάν

Συμβατική 
Φόξ Φιλμ 
Μαργουλή 
Μετρό Γκόλντ. 
Μαργουλή 
’Αμολ.-Βουλγ. 
Χάϊφιλμ 
Σινέ Όριάν 
Μετρό Γκόλντ· 
Σινέ Όριάν 
I. Κουρουνιώτη 
Συμβατική 
Άμολ.-Βουλγ. 
Φόξ Φιλμ

Σινέ Όριάν 
Α. Μάρκογλου 
Μαργουλή 
Φόξ Φιλμ 
Τ. Σπυρίδη 
Μαργουλή 
Άδ. Σαντίκου 
Κ. Φραγκέτή 
Άμολ.-Βουλγ.

Κ. Σουλίδη

Ζωγραφιστός άγγελος 
Γυναίκα ποΰ αρέσει 
Νύμφη Συντάγματος 
Πριγκήπισσα καί ταξί 
Μεγάλη πόλις
Λονδϊνον μετά μεσάνυχτα 
Μιά νύχτα στό καμπαρέ 
Προσωπιδοφόρος |ληστής 
Κυρίαρχοι τής έρημου” 
Νόμιμος{άμυνα 
Λήθη παρελθόντος
Έφοδ.οςί
Αστυνόμος μέ πυγμή

Κοτοπούλη 
Ίντεάλ 
’Αττικόν 
Πάνθεον 
Πανόραμα

Απόλλων 
Αθηναϊκόν

Ροζικλαίρ 
Ελλάς 
Αθηναϊκόν 
Ροζικλαίρ

Άμολ.-Βουβγ. 
Μαυροδημ. Σια 
Άμολ.-Βουλγ. 
Άμέρικαν Φιλμ 
Μετρό Γκόλντ.

Φόξ Φιλμ

I. Μαργουλή



ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΝΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΤΟΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ξ COLUMBIA^ PICTURES 1

ΓΡΑΦΕΙΑ ; ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΙΘ. 1. - ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ "ΣΑΗΤιΚΟΦΙΛΜΣ,

ΛΓ δλους τούς Κινηματογράφους της 'Ελλάδος διαϋ·έττομεν τάς έκλεκτοτέρας και πλέον έμπορι- 
κάς ταινίας νεωτάτης παραγωγής συνοδευομένας πάντοτε καί ύπδ πλουσίου διαφημιστικού υλικού

ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

Τίτλος ταινίας Είδος ΓΙρωταγωνισταί

ΤΟ ΡΟΔΟΝ TOY MESIKOY Δράμα Βαρβάρα Στάνγουϊκ καί Σ. Χάρντυ
ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ Όπερέττα Νόρμαν Κέρρυ καί Σάλλυ ’Έϊλερς
ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΗΣ ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑ1Υ » Σάλλυ Ο’Νέϊλ, Κάρμελ Μέγιερς
Η ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΕΝΗ (προσωρ. τίτλος) Δράμα Λύα ντέ Ποΰττι καί Ντον Άλβαράντο
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΛΟΟΥ ΓΟΥΛΦ Μπέρτζ Λάϊπελ, Λ. Τάσμαν, Σ. Τζέραρν
Η ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ » Ντόροθυ Σεμπάστιαν. Τζάκ Χόλτ
Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ Όπερέττα Λώρανς Γκρέϋ, Λόϊς Ουΐλσων
ΑΔΕΑΦΑΙ (Προσωρινός τίτλος) Δράμα Σάλλυ Ο’Νέϊλ, Μόλλυ Ο’Ντέϋ
Η ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ Όπερέττα Ντόροθυ Σεμπάστιαν, Νέϊλ Χάμιλτον
ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Δράμα Άλλίν Πρίγκλ, Γκράν Οΰΐ&ερς
ΠΑΤΗΡ ΚΑΙ ΥΙΟΣ » Τζάκ Χόλτ, Ντόροθυ Ρέβιερ
ΣΟΥΜΑΡΙΝ (Προσωρινός τίτλος) Δρ. θαλασσινό Τζάκ Χόλτ, Ρ. Γκραίϊβς, Ντ. Ρέβιερ
ΑΓΓΕΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑ’ ΟΥΣ (π. τ.) Δρ. άεροπορ. Γάλφ Γκραίϊβς, Τζάκ Χόλτ
ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΓΥ Δράμα Μάργκρετ Λίβιγκτον, Ράϋμον Χάλτον
ΠΡΙΓΚΗΨ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ » Ίάν Κέϋθ, Άλλίν Πρίγκλ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΤΕΛΙΕ Όπερέττα Βαρβάρα Στάνγουϊκ, ,Ράλφ Γκραίηβς
ΑΠΑΧΗΔΕΣ Δράμα Μάργκαρετ Λίβιγκστον,Ντόν Άλβαράντο

Q ΔΙΑΘΕΤΤΟΜΕΝ ΕΠΙΖΗΖ
Ο ΟΜΙΛΟΥΣΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΟΥΚ ΤΖΟΝΕΣ
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