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Πρώτη περίοδος σκιερά, έλλειψις εργασίας, ανυπαρ

ξία κέρδους. Ό Τζών συνέθετε μικρά ποιήματα, τά ό
ποια έδέχοντο μέν, δέν έδημοσίευαν δμως οί διάφοροι έκ
δοτοι. Τήν περίοδον αύτήν διεδέχθησαν δύο εβδομάδες 
εργασίας σέ κάποιο στούντιο και αυτές πάλιν τέσσαρες 
πέντε εβδομάδες αργίας.

Ό Ροβέρτος Μπροϋντον, αγκαζάρισε μιά ωραία ημέρα 
τόν Τζών γιά νά παίξη ένα μικρόν ρόλον σέ κάποια ται
νία. "Ενας άλλος άκόμη πιό μικρός ρόλος τής αυτής ται
νίας, άνετέθη είς ένα νειότατο κορίτσι, μελαχροινό, πού 
ήρχετο άπό τό Νοτιά. Ό ρόλος τοϋ κοριτσιού αϋτοϋ ήτο 
ρόλος «αδελφής » τοΰ Ιζώνδ μισθός της ήτο πέντε δολλά
ρια τήν ημέρα, τήν ημέρα δμως ποΰ εϊργάζετο.

Κατά τήν διάρκεια μιας πρόβας (ήτο μιά οικογενειακή 
σκηνή) ή αδελφή έσφιξε τόν αδελφόν» της τόσο σφιχτά, 
ώστε τά μανίκια τοΰ Τζών εύρέθησαν κατόπιν μαρκαρι- 
σμένα άπό τήν άσπρη αλοιφή, μέ τήν οποίαν ή νεαρά 
καλλιτέχνις είχε άλείψει τά χέρια της. Ό Τζών έγεινε έ
ξω φρένων γιά τήν καταστροφή τοΰ κοστουμιού του καί 
μέ απότομον τρόπον, ζήτησε ώς άποζημίωσιν τά πέντε 
δολλάρια τοΰ μισθοΰ τής ημέρας τής αδελφής »!

Τό δυστυχισμένο κορίτσι άρχισε νά κλαίη, μέ τέτοιο 
σπαραγμό, πού ό Τζών έμαλάχθη καί κατέληξε νά άρχί- 
ση νά τήν παρηγορή. Τής μιλούσε αδιάκοπα, καί άρχισε 
μάλιστα νά τήν συμβουλεύη πιός έπρεπε νά παίξη καλ
λίτερα τόν ρόλο της στή σκηνή εκείνη, χωρίς αλοιφές στά 
χέρια της. Ή μικρά» ώνομάζετο Λέατρις Τζόΰ καί μετά 
ένα έτος άπό τό έπεισόδιον αυτό, ήτο μοιραϊον νά συ- 
ναντήση καί πάλιν τό «ωραίο αγόρι, τό θυελλώδες μαζύ 
καί γοητευτικόν».

Τήν περίοδον αυτήν διεδέχθη μία άλλη απελπιστική 
περίοδος. Ό Ζιλμπέρ ή θέλησε νά φύγη διά τόν πόλεμον 
καί προσεπάθησε νά καταταγή στήν αεροπορίαν, εις τήν 
όποιαν είχε κάποιαν κλίσιν- δέν υπήρχε δμως κενή θέσις 
διά νέους αεροπόρους καί ό Τζών, απογοητευμένος έπήρε 
τόν δρόμον διά τό Χόλλυγουντ, διά νά άρχίση έκεϊ τήν 
περίοδον τής στρατιωτικής του σπουδής- Μόλις έφθασε 
ένας επιχειρηματίας τοΰ έπρότεινε ένα ρόλον διά κάποιο 
προσεχές φίλμ, χωρίς νά άφιεριόση ολον τόν χρόνον του 
στήν ασχολίαν αυτήν, άλλά μόνον τις έλεύθερες ώρες 
του. Τό ίδιο εκείνο βράδυ έπήγε νά δειπνήση σέ κάποιο 
καλό ξενοδοχείο διά νά έορτάση τήν εύνοιαν αύτήν τής 
τύχης.

* * , ,
Όλα μοΰ έφάνησαν στό ξενοδοχείο αύτό περίφημα, 

διηγείτο κατόπιν δ Τζών. Τά φώτα5 καί τά 
τραπέζια γεμάτα λουλούδια. Έχόρευαν στή βεράντα. Ό
μιλος ωραίων κοριτσιών ΰπήρχεν έκεϊ καί δέν άργησα νά 
διακρίνω μεταξύ τών κοριτσιών αυτών, ένα ιδιαιτέρως 
ποΐ> είχε κάποιο γοητευτικό γέλιο. Τό κορίτσι αυτό ελέ- 
γετο Όλιβία. Ήτο είκοσι περίπου χρόνων καί εϊχεν έλ
θει μέ τήν μητέρα της άπό τόν Μισισιπή.

«Έγνωρίσθηκα μέ αυτήν καί έπεράσαμε ολόκληρη

τή βραδυά μαζί. Τήν άλλη ήμέρα, τήν έπήγα στόν κι
νηματογράφο. Ένα άπόγευμα, ήμουν έτοιμος νά διαλύ- 
σω τό συμβόλαιόν μου μέ τόν κινηματογραφικόν επιχει
ρηματίαν, διά νά κατορθώσω νά κάμω μιά βόλτα έξω 
μέ τήν Όλυβίαν. Ό έρως είχε άρχίσει, καί μετά ένα 
μήνα ήμουν ό νόμιμος σύζυγος τής ωραίας κόρης. Κατά 
τήν έπομένην εβδομάδα, ή Ισπανική γρίππη άρχισε νά 
μαστίζη τό στράτευμα καί τό φίλμ δπου έπαιζα είχε τε
λειώσει. ’Ήμουν, τότε, είκοσιτεσσάρων ετών, είχα μιά 
γυναίκα στούς ώμους μου καί καμμιά εργασία καί πάλι.

«Ή Όλιβία δέν εννοούσε νά ύποφέρη τήν κατάστα- 
σιν αύτήν, καί έγώ έτρεχα σάν τρελλός καί περιφερόμουν 
σέ διάφορα στούντιο. Δέν κατώρθωσα δμως νά εΰρω ερ
γασίαν: Πολύ μεγάλο σώμα, πολύ λεπτό, πολύ παχύ γιά. 
τήν οθόνη», μοΰ έλεγαν στερεότυπα. Πρό τής κακοτυ- 
χίας αυτής, ή μητέρα τής Όλιβίας έγραψε στήν κόρη της 
νά μέ άφήση καί νά πάη κοντά της. Ή Όλιβία έφυγ3 
καί γιά τό εισιτήριό της ξώδευσα καί τό τελευταίο δολ- 
λάριο πού είχα.ΟΙ τσέπες μου αδέιασαν, τό σπίτι μου έρή- 
μωσε- „

Συνήντησα, τότε,τόν Σέσυ Χαγιακάβα, ό όποιος μοΰ έ
δωσε ένα ρόλον στό φίλμ πού έγύριζε. Ό Ίάπων οΰτος ιμ
πρεσάριος μοΰ έφερεν ευτυχίαν, γιατί, άπό τήν στιγμήν 
εκείνην, ευρισκα πάντοτε έργασίαν. ’Αλληλογραφούσα μέ 
τήν Όλιβίαν, τήν αλλόκοτη αύτή γυναίκα- Τά γράμματά 
της δμως ήσαν γεμάτα άπό'άσήμαντα πράγματα.Δέν είχα
με πιά τίποτε νά ποΰμε μεταξύ μας. Έτσι, έμεινα μόνος, 
ξαναβρήκα τις δυνάμεις καί τήν έλευθερίαν μου.

' , * *
Ελεύθερος, νέος καί ωραίος, οί τρεις αύτές ιδιότητες 

έστόλιζαν τόν Τζών Τζίλπέρ, δταν δ Μωρίς Τουρνέρ τοΰ 
έπρότεινε νά «παίξη άποκλειστικώς γι’ αύτόν.

Ό Τζων υπέγραψε, λοιπόν, μέ τόν Γάλλον αύτόν ιμπ
ρεσάριον συμβόλαιόν γιά δύο έτη.

Ποτέ άλλοτε, λέγει ό Ζιλπέρ, δέν ήμουν τόσον εύτυ- 
χισμένος- Εργαζόμουν δεκαοκτώ ώρες τήν ημέραν ήμουν 
υπερήφανος σάν λόρδος, /καί τίποτε άλλο άπό τήν έργασί
αν μου δέν μέ ευχαριστούσε.

Έν τούτοις, μίαν ημέραν δ Ζιλμπέρ έύρίσκετο στό γρα
φεΐον του, δταν|δ Τουρνέρ τοϋ παρουσίαζε μίαν νεαράν 
γυναίκα μέ στενόμακρα μάτια πού άνέβαιναν πρός τούς 
κροτάφους, μέ χρώμα ζωηρό καί μέ χαμόγελο πού έτάρασ- 
σε. Ήτο γυναίκα εύχάριστη καί άριστοκρατική τούς τρό
πους. Ό Τζών άνεγνώρισε κατάπληκτος τήν Λέατρις 
Τζόϋ, τή μικρή άδελφή», τήν άδεξία ήθοποιό πού τοΰ 
είχε χαλάσει τό σακκάκι. μέ τά πασαλειμμένα άπό άλοιφές 
χέρια της’ τήν εποχήν πού τό βεστιάριό του ολόκληρο ά- 
πετελεϊτο άπό τό σακκάκι εκείνο... Ή συνάντησις ύπήρξεν 
εγκάρδιος. Οϊ δύο παλαιοί γνώριμοι έδείπνησαν μαζί εκεί
νο τό βράδυ.

Οί έργασίαι πήγαιναν περίφημα. Τά φίλμ διεδέχοντο 
τό ίνα τό άλλο- Ό Τζό>ν είχε πάρει τό διαζύγιο του, καί
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μετά δύο μήνες θερμών σχέσεων οί δύο παλαιοί γνώριμοι 
άπεφάσισαν νά ριφθοΰν στήν περιπέτεια τοϋ γάμου...

"Ενας εκατομμυριούχος, δ ’Ιούλιος Μπρυλατούρ, έβοή- 
θησε χρηματικώς τά φίλμ τοΰ Τουρνέρ, όμως κάποια η
μέραν άπεφάσισε νά χειραφετηθή καί νά έργασθή γιά λο
γαριασμόν του χωρίς τόν Μπρυλατούρ, ί> όποιος ήτο άρ- 
ραβωνιασμένος μέ τήν Φόπ Χάμπτον, πού επιθυμούσε νά 
παίξη στήν οθόνη. Εύρέθη, λοιπόν, σέ δύσκολη θέσι. Ό 
Τουρνέρ έπέμενε νά έργασθή πλέον μόνος του, ένφ ή μις 
Χάμπτον έπέμενε νά έργασθή μόνη της καί αύτή. Δίλημ
μα διά τόν Μπρυλανούρ. Τά πράγματα δμως διωρθώθη- 
σαν: ό Τουρνέρ έδέχθη νά γυρίση καί άλλα δύο φίλμ’ ό 
Ζίλμπερ έδέχθη νά γράψη τά σενάρια, καί ή μις Χάμπτον 
έδέχθη ώς δάσκαλόν της τόν ώραϊον καί άκαταμάχητρν 
Τζών.

Τά αποτελέσματα μετά τό δεύτερον φίλμ, υπήρξαν τέ
τοια, πού ό Μπρυλατούρ προσεφέρθη νά μισθοδοτή τόν 
Ζιλμπέρ πλουσιοπάροχα. Ό Τζών κατ’ άρχάς εύχαρίστησε 
τόν εκατομμυριούχοι’ καί ήρνήθη’ έπί τέλους όμως εΰρε- 1 
θείς πρό τής επιμονής του, έδέχθη. Τό νέον συμβόλαιον 
ήτο μιά γιρλάντα άπό φωτεινά καί παραμυθένια λουλούδια: 
δέκα τοϊς εκατόν έπί τών κερδών τοΰ πρώτου έτους, καί 
πενήντα τοϊς εκατόν έπί τών κερδών τών υπολοίπων 
πέντε ετών. Έργασία πλέον αποκλειστική δι ι τόν Ζιλμ
πέρ, καί σενάρια πού έγράφοντο διά τήν Χόπ Χάμπτον. 
,-^-4 Νίκη! ευτυχία! έρως! 'Ένας άστήρ πρώτου μεγέθους 
εΐχεν άνατείλει στό κινηματογραφικό στερέωμα.

'Η κατάστασις αΰτη δμως, όσον ευχάριστος καί άν ή
το, είχε καί μεγάλας απαιτήσεις. Εντατική έργασία άφ’ 
ενός, δαπάναι άφ’ ετέρου. Έπί πλέον, ό Ζιλπέρ ήτο τρελ- 
λά ερωτευμένος μέ τήν Λέατρις, ή οποία έπαιζε στήν 
Καλλιφορνία. 'Ο χωρισμός ήτο σκληρός, καί ή άπόστασις 
μεταξύ τών δύο ερωτευμένων μεγάλη (πέντε ήμέραι σιδη- 
ροδρομικώς). 'Ο Μπρυλατούρ, έξ άλλου ήτο τρομερά ερω
τευμένος μέ τήν Σάμπτον, ή οποία άπαιτοΰσε διαρκώς νέα 
σενάριο άπό τόν νέον καί γοητευτικόν διευθυντήν τής έπι
χειρήσεως. Ό Ζιλμπέρ προσεπάθησε νά έπιτύχη δύο εβδο
μάδων άδειαν διά νά μεταβή στό Χόλλυγουντ, ματαίως 
δμως.

"Ενα πρωί, άπηλπισμένος ό Ζιλμπέρ, έστειλε στό διά
βολο τό συμβόλαιό του, τό έκαμε χίλια κομάιια καί τό έ
στειλε στό γραφείο τοΰ Μπρυλατούρ. Ήτο ελεύθερος άλλ’ 
αύτό τοΰ έστοίχισε άκριβά. Ήμποροΰσε πλέον δμως νά 
άνταμιοθή μέ τήν άγαπημένην του Λέατρις. Τό πράγμα 
αύτό έγινε μετ’ όλίγας ημέρας.

’Αλλά ό Μπρυλατούρ, βαρέως φέρων τήν άθέτησιν τής 
συμφωνίας έκ μέρους τοΰ Ζιμπέρ. έζήτησε ώς άποζημίωσιν 
άπ’ αυτόν δέκα χιλιάδες δολλάρια ’Έτσι, ό έρως έστοί
χισε είς τόν έν λόγιο «αστέρα» επτακόσιας πενήντα χιλιά
δες δραχμάς.

Ό Ζιλμπέρ έπλήρωσε τό ποσόν αύτό αδιάφορος. καί έ- 
ξηκολούθησε τήν σταδιοδρομίαν του. 'Ο έρως δι’ αυτόν ή
το ή πρώτιστη άνάγκη τής ζωής. Τά ερωτικά έπεισόδια 
του, είναι τόσα, πού θά έχρειάζετο ογκώδης τόμος διά τήν 
περιγραφήν. Άρκεϊ κανείς νά σημειώση δτι, μετά τήν Λέ- 
ατρις, ένεφανίσθησαν στόν ορίζοντα τής ζωής του εί
κοσι νέες άγάπες δλες θερμές καί μεγάλαι. άπέναντι τών 
οποίων τό κέρδος τών χρημάτων ήτο δευτερεΰον ζήτημα. 
Είκοσι νέες άγάπες καί...; έχει ό Θεός!...

Ζάν νΐέρ

ΤΟ ΝΕΓΑΑΜΜ STOTKTIOITOT K0SM0T
"Ενας έκ τών μεγαλύτερων άγγλων αρχιτεκτόνων κα- 

τήρτησε τελευταίως τά σχέδια ενός τεραστίου κινηματο
γραφικού στούντιο τό όποιον πρόκειται ν’ άναγερθή είς 
τό Λονδϊνον καί τό όποιον θά είνε τό μεγαλύτεροι’ στούν
τιο τοΰ κόσμου. 'II δαπάνη τής άνεγέρσειός του κατά τάς 
πληροφορίας τών αγγλικών έφημερίδων, αί όποΐαι δημο
σιεύουν τήν είδησιν, θά άνέλθουν είς 150.!>ι>0 λιρών στε- 
λινών, ήτοι είς 50.000.000 δραχμών.

Μ ΟΜΙέΟΪΣΑΙ EQMQAU1
Μέ τήν καθημερινή διάδοση τοΰ ομιλοΰντος φίλμ, ή 

προβολή κωμωδιών απλώς μουσικώς συγχρονισμένων ή 
καί ήχητικών άκόμη, άπετέλει ένα θέαμα έστερημένον ζω
ή?· , , , , , , -

’Έτσι ο θεατής μετά τήν παρακολούθηση’ του ομιΛουν- 
τος δράματος κατόπιν τοΰ όποιου συνήθως προβάλλονται 
αί κωμωδιαι άπεκόμιζε τήν έντύπωσιν δτι τό εύτράπελον 
θέαμα πού τοΰ παρουσιάζετο έστερεϊτο τής ζωής πού θά 
τοΰ προσέδιδαν οί διάλογοι.

Γι’ αύτό καί δταν είδε όμιλούσας κωμωδίας, τάς πα
ρακολούθησε μέ πολύ περισσότερον ένδιαφέρον άπό τάς 
προαναφερθείσας, προφανώς έπί τή έλπίδι δτι ό σπινθη- 
ροβόλος των διάλογος θά τούς άπεζημίωνε αν ήρχετο νά 
διανθίση αμερικανικούς εξωφρενισμούς, καί σαχλότητας.

"Ενα δείγμα δέ άρκετά απτόν τών έν προκειμένφ δια
θέσεων τοΰ κοινού, μάς έδώκε καί ή έπιτυχία τήν όποιαν 
έγνώρισεν ή όμιλοΰσα κωμωδία Μία νύκτα στό καμπαρέ 
ή προβληθεϊσα κατά τήν λήξασαν έβδομάδα είς τόν «’Α
πόλλωνα».

' Είς τήν κωμωδίαν αυτήν ήκούσαμεν διά πρώτην φοράν 
όμιλοΰντας γαλλιστί τούς δημοφιλεστάτους άμερικανούς 
κωμικούς, Λώρελ καί Χάρντυ. Οΰτω δέ, ό διάλογός των 
λακωνικός καί σπινθηροβόλος, χωρίς περιττολογίας, έξ ε
κείνων πού αποτελούν. τάς άνιάτους πληγάς τών δραμα
τικών όμιλουσών ταινιών, ήλθε νά ζωντανεύση κατά τόν 
εΰτυχέστερον τρόπον τάς άμιμήτους κωμικάς επινοήσεις 
τής συμπαθεστάτης καί άχωρίστου αύτής’δυάδος τών ’Α
μερικανών κωμικών.

Τόση δέ ύπήρξεν ή ίκανοποίησίς μας άπό τήν πρώτην 
αυτήν... ομιλούσαν (γαλλιστί} έμφάνισιν τοΰ Λώρελ καί 
τοΰ Χάρντυ, ώστε θά έθεωροΰμεν άδικον νά τήν άφήσω- 
μεν νά περάση ασχολίαστοι’.

Εϊδομεν τόσους χονδροειδείς καίέστερημένους ταλέντου 
κωμικούς νά μάς παρουσιάζουν κτυπητάς αποτυχημένος 
απομιμήσεις, ώστε ή άρκετά σημαντική προαναφερθεΐσα 
έμφάνισις τών έκλεκτών άμερικανών κωμικών, ν’ άποτε- 
λέση μίαν υποσχετικήν έγγύησιν τής έπιτυχίας τήν όποιαν 
θά μπορούσαν νά έχουν καί είς ταινίας διαλογικάς μέ ύ- 
πόθεσιν εύτράπελον, μέ όσον τό δυνατόν όλιγωτέρους πα- 
ληατσισμούς καί σαχλότητας.

Από τής άπόψεως αύτής λοιπόν, νομίζω οτι θά έκα
μαν έξαίρετα καί οί λοιποί κωμικοί ν’ άκολουθήσουν τό 
παράδειγμα τοΰ Λώρελ καί τοΰ Χάρντυ, συμμεριζόμενοι 
τό γεγονός δτι αί ταινίαι των παίζονται καί εΐς τήν Ευ
ρώπην δπου τελευταίως άρκεταί όμιλοΰσαι κωμωδιαι ηρ- 
χισαν νά παράγωνται. I. Σ·

0 ΛΟΤΜΠΠί UIHUI8 EIS ΤΟ ϋΟΠΤΓΟΤΝΤ
Ό διάσημος σκηνοθέτης ’Έρνστ Λοΰμπιτς ο όποιος 

δπως ανήγγειλε τελευταίωςό «Κινημ. Άστήρ Δεΐχε μετα
βή είς τήν Νέαν'Υόρκην, διά νά διευθύνη τά έκεΐ στούν- 
νιο τής Παραμάουντ, επανήλθε πρό τινων ήμερων είς τό 
Χόλλυγουντ.

Είς τό Χόλλυγουντ άναμένεται νά φθάση έπειτα άπό 
όλίγας ημέρας κι’ ό γάλλος καλλιτέχνης Μωρίς Σεβαλιέ. 
μέ τόν όποιον ό Λοΰμπιτς θά γυρίση καί μίαν άλλην ται
νίαν διά τήν Παραμάουντ.

0 SAPAB ElzJBN ΕΥΡΩΠΗΝ
Αί αμερικανικοί έφημερίδες αγγέλλουν δτι ό Τσάρλι 

Τσάπλιν πρόκειται νά άναχωρήση είς τάς 15 Δεκεμβρίου 
άπό τό Χόλλυγουντ διά νά επιχείρηση ένα πολύμηνον τα- 
ξεϊδι είς τήν Νέαν Υόρκην. είς τό Λονδϊνον καί είς τό 
Βερολϊνον.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
’Αμερική.

Ό Ραμόν Νοδάρρο, δ δποΐος έσημείωσε θρίαμβον 
είς τήν ’Ισπανικήν έκδοσιν τοϋ φίλμ«'Η φωνή τής 
σαρηός», (Στήν εύθυμη Μαδρίτη) ήρχισε τώρα τήν 
γαλλικήν έκδοσιν τοϋ έργου τούτου. Σκηνοθέτης καί 
πρωταγωνιστής δ Ιδιος.

Κατόπιν θά «γυρίση» τδ φίλμ «Daybreak» άπό 
τδ δμώνυμον θεατρικόν έργον τοϋ Σμίλζλερ μέ μου
σικήν τοϋ Όσκαρ Στράους.

Είς τήν κεντρικωτέραν συνοικίαν τής Νέας 'Γόρ- 
κης τό «Χάρλεμ θήατερ» θά προβάλη τοϋ λοιπού 
αποκλειστικές έργα είς τήν ’Ισπανικήν γλώσσαν.

Τό φίλμ «Όνος τών Συρακουσών» προεβλήθη 
είς τήν Νέαν ‘Γόρκην μέ μεγάγην έπιτυχίαν. Διηγεί
ται τήν ιστορίαν ενός πτωχού κατεργάρη ό δποΐος 
κατορθώνει μέ διάφορα μέσα νά γίνη εκατομμυριού
χος. Τό έργον λαμβάνει χώραν είς τήν ’Αμερικήν, 
τήν Γαλλίαν κΉ τήν Μακεδονίαν!

—Ή «Παραμάουντ» άναγγέλλει δύο νέα φίλμ μέ 
τόν Τζαΐκυ Κοΰγκαν.

— διαδίδεται μετ’ έπιτάσεως ή φήμη δτι ή έται 
p8ia«Warner ΒΓ05»περιήλθεν είς τούς Ράσκομπ καί 
Ντυπόν.

—Ό γάλλος όθοποιός τής «Γαλλικής κωμωδίας» 
’Αντρέ Λυγκέ έγεινε καί σκηνοθέτης. Διευθύνει διά 
λογαριασμόν τής«Μετρό-Γκόλτουϊν»τήν γαλλικήν έκ 
δοσιν τός μεγάλης έπιτυχίας:«’Άς εΐμεθα χαρούμε
νοι».
’Αγγλία

’Ένα φίλμ ’Αγγλικό παίζεται έπί 733 συ εχεϊς 
παραστάσεις είς τό Αόνδίνον καί ή έπιτυχία του δέν 
έξηντλήθη άκόμη! Πρόκειται περί τής φάρσας «Βα 
ρέλια μέ λεφτά».

— Ή Κιοΰναρ έφωδίασε τά μεγάλα ύπερωκεά- 
νεια «’Ακουϊντάνια» καί«Μπερεγκάρια» μέ μηχανή
ματα δμιλοΰντος.

— Έτοιμάζεταιένα φίλμ τοΰ ύπτιου θέμα θά είναι 
τό τέ»νΐς. Οί δημιουργοί του έχουν τή*  πρόθεσιν νά 
προσλάβουν τούς πλέον διασήμους πρωταθλητάς! Ζάν 
Μπορότρα, Μπούνυ Ώστέν, Αυσέτ κ.ά.

—'Ένα νέον κινημαιοθέατρον μέ 2.600, πλουτι
σμένο έπί πλέον μέ δύο έστιατόρια καί μέ γκαρ.ζ 
διά 250 αύτοκίνητα,έκτίσθη είς τό Brighiton. Έκό- 
στισεν περί τά 400 έκατομμύρια δραχμών.
Γαλλία.

’Ιδού δ πλήρης κατάλογος τών ηθοποιών πού παί
ζουν είς τήν «Τρελλήν περιπέτειαν» που γυρίζει δ 
Κάρλ Φρίλιχ: Μαρί Μπέλ?«, Μαίρη Γκλόρυ, Κολέττ 
Ζέλλ, Ζάν Μυράτ, Σύλβιο ντέ Πεντρέλλι, Τζίμ Τζε- 
ράλντ καί Ζώρζ Τρεβίλλ.

—Ή "Ελλεν Ντάρλυ έφθασε είς τό Χόλλυγουντ 
διά νά λάβη μέρος είς τάς γαλλικάς έκδόσεις τής ε
ταιρείας «Warner Bros».

Ό Μαρσέλ Λερμπιέ «γυρίζει» τό «Μυστήριον τοΰ 
κίτρινου δωματίου», παρμένο άπό τό δμώνυμον μυ- 
θοστόρημχ τοϋ Μωρίς Αεπλάν, μέ τήν Ουγκέτ Ντυ· 
φλός καί Ζάκ Κατελαίν.

—Ή Ντενίς Λόρις, ή γνωστή γαλλίς ήθοποιός τού 
κινηματογράφου, άπεβίωσε τήν προπαρελθοΰσαν έ- 
δδομάδα συνεπεία μιας διπλής περιπνευμονίας.

—Ό Ζάκ ντέ Μπαροντσέλλι, ήρχισε τό «γύρισμα» 
τοΰ νέου του έργου. Πράκειται περί μιας διασκευής 
τοΰ «’Ονείρου» τοΰ Αίμιλίου Ζολά. Έρμηνευταί του 
είναι ή Σιμόν Ζενεβουά, δ Ζάκ Κατελαίν καί ή Δέ 
Μπαρζύ.

—Ή Ρακέλ Μέλλερ κατόπιν διετοΰς περίπου ά· 
πουσίας έπανέρχεται είς τόν κινηματογράφον καί θά 
παίξη τήν πρώτην της δμιλουσαν ταινίαν.Σκηνοθέτης 
δ Γκαστόν Βαβέλ, τό έργον φέρει τόν τίτλον «Σεβελ- 
λί», καί έκτυλίσσεται κατά τήνέποχήν τής δευτέρας 
Αύτοκρατορίας. Μεταξύ τών διαφόρων ιστορικών προ
σώπων πού θά έμφανισθοΰν είναι δ Ναπολέων ό 3ος 
ή Καστιλιόνε, ή κυρία Μέττερνιχ, ο Προσπέρ Μερι- 
μέ κ.ά.
Γερμανία.

Ό 'Έρικ φόν Στρόχεϊμ «γυρίζει» ένα φίλμ είς 
τό Βερολϊνον μέ θέμα τήν ζωήν τοΰ Μπετόβεν. Συμ- 
πράιτει, ή ορχήστρα Ρίσενφελντ.

—Τό νέον φίλμ του Αίμιλίου Γιάννιγκς «Ό ά
γαπημένος τών θεών» έκρίθη ώς ένα άπό τά δλιγώ- 
τερνν έπιτυχή έργα τοΰ διάσημου καλλιτέχνου. Κρα
τεί έ α ρόλον πού δέν τοΰ ταιριάζει διόλου καί τό 
δλον έργον είναι άπ’ άρχής μέχρι τέλους μ ά μεγάλη 
κοινοτυπία.
’Ιταλία.]

—"Ηρχισεν τό «γύρισμα» είς δύο έκδόσεις ’Ιταλι
κήν καί γερμανικήν, τοΰ φίλμ «‘Η μητέρα μας, ή 
γή». 'Ο Άλεσάντρο Μπλασέττι διευθύνει τήν ’Ιτα
λικήν έκδοσιν καί δ Κωσταντέν Νταβίνιι τήν γερ
μανικήν. Ό Χάνς φόν Σλέτωβ, καί ή Μαρία Σόλβεγκ 
είναι οί ήρμηνευταί τής τελευταίας ταύτης. ‘Η ιτα
λική έκγοσις έρμηνεύεται άπό τήνΛέντα Γκλόρια,τήν 
“Ιζα Πόλα, τόν Σάντρο Σαλβίνι καί τόν Κάρλο Νίν 
κι.

—Ή εταιρία «Cines» προσέλαβε τήν «Χορωδί
αν Σιδηροδρόμων Βουδαπέστης», άποτελουμένην άπό 
70 μέλη, διά μερικά σδρτς τραγουδιού καί μαγυάρι- 
κων χορώ-, 'Η Γκράτσια ντέλ Pia είς ένα άπ’ αύτά 
τραγουδει μιά νοσταλγική Ούγγρική μελωδία τη συ- 
οδεία τσιγκανικής δρχήστρας.

ΚΑΜΑΡΑΝΤ
Ό Αέβις Μίλεστον, ό σκηνοθέτης τοΰ περίφημου 

έργου το ϋ "Εριχ Μαρία Ρεμάρκ «Ούδέν νεώτερον άπό 
τί μέτωπον» πρόκ'ΐται νά «γυρίση» καί τό νέον μυ
θιστόρημα «Κάμαραντ» (Σύντροφοι).

Ό Λιοΰ ”Αϋρες, δ πρωταγωνιστής τοΰ πρώτου 
φ λμ, θά είνε ό «άστήρ και τής νέας ταύτης παρα
γωγής.



6 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΦΙΛΜ

ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Έκμετάλλευσις ΙΚΑΦΙΛΜ

1918.... Γαλλία.—Σ’ έ'να τομέα τοΰ δυτικοΰ μετώπου...

Έςηντλημένα άπό τάς στερήσεις καί τήν άδιά 
κοπή μάχη, έπί τέσσερα χρόνια τώρα, τά γερμανικά 
στρατεύματα μόλις κατορθώνουν νά κρατούν άκόμη 
τάς θέσεις τους, ένω δ έχθρός άκατίπαυστα ένισχύει 
τής δυνάμεις του μέ τό άνθρώπινο ύλ κό.

Στό βασίλειο αύτό τής φρίκης καί τοΰ θανάτου, 
κάθε αίσθημα είναι καί πάθος, και ή φιλία, δεσμός 
ποΰ τόν σφραγίζει ή αιματηρά όπτασία τοΰ κοινοΰ 
κινδύνου.

Ιίσσερης φίλοι, ί Βαυαρός, δ φοιτητής, δ άνθυ- 
πολοχαγός καί δ Κάρλ στρατοπεδευμένοι πίσω ά- 
κριδώς άπ’ τής γραμμές στό σπίτι ένός γάλλου γε 
ωργοΰ.

Μιρα κα’ νύχτα ή φρενϊτις τής μάχης.... κΑ κά
που κάπου, δταν δ άλληλοσπαραγμός κοπάζει, τά 
μάτ α τής ώμορφης Ζακελίναο, γιά νά ξεκουράζουν 
τά νεύρα τής φιλικής τετράδας, μά περισσότερο τοΰ 
νεαρού φοιτητή, πού ποτέ του δέν είχε ώς τότε αγα
πήσει. Ιίόσσ τον,συγκινοΰσε σ’ αύτό τό άγριον περι
βάλλον, ή γεμάτη ίπιείκεια καί στοργή ωμορφη κόρη 
τοΰ γεωργού.

Ό πόλεμός δμως ζηλεύει κι’ αύτήν άκόμη τή 
μικρή γαλήνη. Συρίζοντας, διασχίζουν τόν αέρα, ή 
οβίδες. Η μιά έκρηξις άκολουθεΐ τήν άλλη σ' ένα 
φρικιαστικό πανδαιμόνιο.

Καί τότε φεύγοντες τήν άπειλή τοϋ θανά ου, ή 
Ζακε/,ίνα κι’ δ φοιτητής, άτοτρχβηγμένοι σέ μια 
γωνιά τοΰ υπογείου, νειώθουν νά γεννιέμαι μέσα τους 
γιά πρώτη φορά μιά δυνατή άγάπη. *0  πόλεμος γιά 
μιά στιγμή λησμονιέται. Δυό νεαρές υπάρξει; άνή- 
κουν ή μια στήν άλλη...

Πρόσκαιρη εύτυχία... Τόν φοιτητή καλεΐ, στήν 
πρώτη σειρά τοΰ κινδύνου, τό καθήκον πρός τήν πα
τρίδα....

Συ/κεντρωτικά πυρά..., άσφυξιογόνα... μυδράλιο 
βόλα... σράπνελ... άεροπλάνα .. οβίδες, σατανικά όρ
γανα μιάς ορχήστρα; κολάσεως, έκ 'ελσΰν τή συμφω
νία τής Ά-θρώπινης Έξοντώσεως.

Ξνφνου κορωνίς τής συμφω.ίας, ξεσπϊ μιά δβί- 
δα. Ό Βαυαμό:, δ Κάρλ καί δ ‘Ανθυπολοχαγός βρί
σκονται θαμμένοι στό πρόχωμά τω-. Καί κάτω άπό 
τήν άκατά,τα,ιστη βροχή τών βλημάτων, ό φοιτητής, 
μόνος π.ύ διίφυγε τόν κίνδυνο, άρχίζει μέ τή; τελευ
ταίες του δυνάμεις τό έργο τής διασώσεως.

Ή έπίθεσις τών γάλλων ά; εκρούσθη καί τούς 
τέσσερης φίλους ένώνει πάλι μιά πρόσκαιρη γαλήνη.

Γαλήνη.... Ώς πότε;
‘Ο Κάρλ είναι τρελλός άπό εύτυχία,.. Τοΰ έδω

σαν άδεια... Τοΰ έπιτρίπουν να έπισιρέψη στό σπίτι 
του .. ΙΙερνώντα; άπ’ τής Βρυξέλλες θά ψωνίση πολ

λά πράγματα γιά τή μητέρα του, γιά τή γυναίκα του 
που πεινοΰν έκεϊ κάτω στήν πατρίδα. Πόσο μακρύ 
τοΰ φαίνεται τό ταξεΐδι, πόσο λαχταρά νά σφίξη 
στήν άγκαλ.ά του τ> σύντροφο τής ζωής του..,. Καί 
έπί τέλους, νά πάλι ή πόλι; δπτυ γεννήθηκε μέ τούς 
στενούς της δρόμους, τά σκυθρωπά της τώρα σπίτια. 
Νά καί τό κεντρικό μπακάλικο τοΰ μπάρμπα Χάϊν- 
ριχ. Τί κόσμος... Γρηοΰλες, γυναίκες, παιδιά περί 
μένουν νά πάρουν τήν τροφή τής μέρας.

Πνιγμένη μέσα στό πλήθο., περιμένει κΓ ή μη
τέρα του γιά λίγο έστω ψωμί... Δυό μέρες έχει νά 
φάη. Ξάφνο,ι μ.ά άπρόοπτη συγκίνη ι σφ γγει τήν 
καρδιά της.... Εκεί κάτω δέν είναι δ Κάρλ της, πού 
τρέχει βιαστικό , πρός τό σπίτι, ή μήπως τήν πλανά 
τό θολό τη; βλέμμα; Πόσον θάθελε νά τρεξη... νά 
β-βαιωθή. Άλλά στό σπίτι πεινοΰιαν, καί θάχανε τή 
σε ρά της κα’. θάμεναν πάλι χωρίς ψωμί.

Σάν τρελλός τώρα άνεβαίνει δ Κάρλ τή σκάλα 
‘Η καρδιά του χτυπά δυνατά. Πίσω άπ’ αύ ή τήν 
πόρτα θά β-ή τή γυναίκα του.

Φρίκη 1
Δέν θέλει καν νάτό πιστέψη.. 'Η γυναικούλα του 

στό κρεββάτι μ’ ένα ξένο; “Ο .ο του τό είναι έπανχ- 
στατεί απρός σ’ ένα τέτοιο άπίστευτο έφιάλτη... 
Τούς βλέπει νά τρέμουν μπροστά του, χωρίς φωνή, 
κέρχυνοπλήκτους. ΙΙόσον θάθελε νά τους σκοτώση... 
νά τού; σκοτώση ένωμένους... Οί κρόταφοί του χτυ
πούν δυνατά. Σηκώ ε: τό δπλο, δέν ξέρει κι’ αύτός 
τί κάνει.

— «Μά φιληθήτε λοιπόν... φιληθήτε, σάς λέγω.»
— <Κάρλ, μή πυροβόλησης... δέν φταίω... Πει

νούσαμε... κι’ αύ'.ός μούφερνε κάπου κάπου λίγο 
ψωμί».

Τό βασανισμένο τη; πρόσωπο, δπου ή στερήσεις 
καί ή πίκρες είχαν χαράξει βαθυά τά ίχνη τους, τοΰ 
δείχνει δτι ό πόλεμος κι’ έδώ άκόμη έζήτησε τά 
θύματά του.

‘Ολόκληρη νύχτα, παρά τήν κούρχσί του, έπέ 
ρασαν άγρυπνοι ό ένας πλάϊ στόν άλλον, σχεδόν σάν 
ξένοι.

— «Δέν φταίω Κάρλ, έλειψες πολύ άτό τό σπίτι» 
— «Δεκαπέντε μήνες καί έξη μέρες...
=» «Πεινούσαμε... ΤΙ νά κάνη μιά γυναίκα όλο- 

μόναχη σέ μιά άστοργη πόλι;... "Αχ! γιατί δέν παύ
ετε τόν πόλεμο έκεί κάτω ;

Βαρειέ; καί πένθιμες περνοΰν ή μέρες. Μεταξύ 
αύτοΰ καί τής γυναίκας του υπάρχει ένα άόρατο 
φράγμα,,. ’Αρχίζει σχεδόν νά έπιθυμή τό Μέτωπον. 
"Αδικα τοΰ ζητιανεύει τή συγγνώμη του, ένα φιλί.

— f Πές μου ένα καλό λόγο. Δέν μπορείς νά φύ

γης καί νά μ’ άφίσης έτσι »
— <Μή κλαίς, είμαστε δλοι δυσιυχισμένοι. Φταί

με δλοι γι’ αύτά... Μά ή άδεια λήγει, ή στιγμή τοΰ 
χωρισμού έφθασε, καί τίποτα άπ’ τή συζυγική ζωή 
έέν κατώρθωσε νά τούς ξανανεώση.

Τό Μέτωπο... Πάλι ή ίδια ξωή στά χαρακώματα, 
μέ τής στερήσεις, τήν άγωνία, τή φρίκη. Ό θάνατος 
έχει θερίσει πολλούς. 'Ο έχθρός έχει εντείνει τής 
προσπάθειές του. Μιά μετάθεσις τών στρατευμάτων 
χωρίζει γιά πάντα τή μικρή Ζακελίνα άπό τό φοιτη
τή... Ό πόλεμος ούτε τής μικρούλας αΰτής καρδιάς 
έφείσθηκε.

Καί φθάνει ή μέρα τής άτέλειωτης άνθρώπινης 
θυσίας. 'Η μεγάλη έπίθεσις τοΰ έχθροΰ άρχίζει. Τούς 
τέσσερης φίλους πού συνέδεε άδιάρρηκτα δεσμός, 
τούς χωρίζει τώρα ή μοίρα. *0  ένας κατόπιν τοΰ άλ
λου πέφτουν θύματα τοΰ νέου αύτοΰ Μολώχ, τοΰ Πο
λέμου.

Πάνω άπό τής άλλοτε άνθόσπαρτες πεδιάδες γέρ
νει τώρα κουρασμένος δ θάνατ.ς. Τήν ατμόσφαιρα 
μολύνει ή βαρειά πνοή του, τ’ άσφυξιογόνα. Άλύγι 
στα προχωρούν, καταστρέφοντε; τά πάντα στή διάβα 
τους, άπό παντσΰ τά τάνκς. Τής οίμωγές τών έτοιμο- 
θανάτων προσπαθούν μέ λύσσα νά πνίξουν οί σατα
νικοί συρ’.γμοί τών δβίδων, δπου δεσπόζει ή σπαρα 
κτική κραυγή τού παρχφρονήσαντος ταγματάρχου.

— «Διατάξατε Μεγαλειότατε ’ Ζήτω! Ζήτω! Ζή 
τω!

Καί τώρα μέσα στήν έρειπωμένη έκκλησιά ύ 
ψώνονται οί βόγγοι τών πληγωμένων.

— -Τό φως μου! "Εχασα τό φώς μου !
— «Γιατρέ μ-,υ έχω πέντε παιδιά!
— «Δειψώ ! Λίγο νερό.., Δέν εϊμχι πε ά έχθρός 

σας 1
Καί ή τραγική επωδός τοΰ Βαυαροΰ πού έχασε 

κι’ αύτός τό λογικό το ο.
— «Άχ, τ’, καλά ! Τί χαλά !
Δυό βήματα άπό κεί, βασανιζόμενος άπό χίλιες 

πληγές, μά πειό πολύ άπό τήν άβάσταχτη όπτασία 
τής γυναίκας του πού τοΰ ψιθυρίζει.

— «Δέν φταίω εγώ ! Πές μου μιά καλή ; έξι 
σιγοπεθαί,νει ό Κάρλ, ένώ τά χείλη του μόλις κα
τορθώνουν ν’ άρθρώσουν λό^α συγγ ώμης. .

— « Μή κλαίς ! Το ξέρω ! "Ολοι μας φταίμε !

η mm:τι w: muumnw βρπααακ
Τεράστ αι διαφημήσεις—προγράματα τοιχοκολ- 
ι είς όλοι·; τού; δρόμους τών Παοισίων άγγέ*  
.■ τήν προσεχή προβολήν τής μεγάλης δημιουρ- 
: τοΰ Άμπέλ Γκάνς «Τό τέλος τοΰ κόσμοι1». Α

ναμένεται <ό; ενα άπό τά μεγαλείτερα κινηματογρα-
... ,, . , ·. ... ,φικά γεγονότα τή; εποχή;. Ιί. Allaloufοπεο ε/.αβε χωράν κατα την ταρε/.ιΙουσαν εροομαοα _____________ "

έν Βρυξέλλαι; διεξήχθη μέ μεγάλην επιτυχίαν παοα ΜΕΓΛΦΩΝΟΝπλήρες έν άρίστη καταοτάαει
στάν,των τών κυριωτέρων κινημ. εκτροσω.των τή; μεγάλης έντάσεως μέ διπλούς δίσκους ένοικι-
Εΰρωπης.

’Αξίζει νά πημειωθή οτι τόν γαλλικόν κινηματο
γράφον άντεπροσιόπευεν έπισήμως ή πρωτοπόρος 
γαλλίς σκηννοθέτις κ. Ζερμαίν Ντολάκ.

| Η ΚΙΜΗΜόΤΟΓΡΑΦΙΚΗΚΙΗΗΣΙΣΤΑΝΠίΡΙΙΙΩΝ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Χεκέμβριος (τοΰ τακτικού άνταπο- 

κοιτοΰ μας).—Εις τούς κινηματογράφους Marcadet, 
ί Montrouge, Roch chouard καί St. Paul προβάλ- 
ι/.εται μέ πολύ μεγάλην έπιτυχίαν, ή ταινία «Τί φαι- 
νόμενον» μέ τόν κωμικόν Χάρολδ Λόϋδ.

Τό αριστούργημα τοΰ Veuloo «ΊΙ βαρκαρόλλα 
της άγάπη;» ήρχισε τήν καρριέρα του καί προβάλ
λεται ταύτοχρόνως εις τά κινηματοθέατρα Lntetia, 
Lyon Pa the, Morart Pathe, St. Marcel Pa;he, 
Louxor, καί Triomphe Palace.

Από τής 2S Νοεμβρίου ήρχισε ή προβολή είς 
τά < Hympia τής μεγάλης ταινίας τοϋ Poirrier 
«Κάϊν», μέ. τον Τόμυ Μπουρντέλ καί ύπό τήν προ
στασίαν τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας. Έπίσης 
προβάλλονται εί; τούς κάτωθι κινηματογράφους τά 
έξη; έργα :

Alma Palace. «Ί ) έρως τραγουδά» ταινία ομι
λούσα γαλλιστί.

Aubert Palace. «Ί > αθάνατος βαγαπόντης», 
ταινία ήχητική.

Cameo. «Τρόϊκα» ταινία ήχητική.
( apucines. ’Εξακολουθεί ή προβολή διά τρίτην 

έβδομάδα τής ταινία; «Τονίσκα ή χήρα τοΰ κρεμα
σμένοι’* μέ τήν Ίτα Ρίνα.

Cine Magic. «Γυμνοί έρασταί» μέ τόν Νοβάρρο.
Convention. II γαλλιστί ομιλούσα ταινία «'0 

δρόμος εΐνε ωραίος» μέ τόν Αντρέ Μπωζέ.
ι· rmitage Patlie. ΊΙ μεγάλη πολεμική ταινία 

Ούδέν νεώτεοον άπό τό μέτωπον», παραγωγής 
Ούνίβερσαλ.

Paramol! t. «ΊΙ επιστολή» μέ τήν Ρενέ ·Ρομέ 
και τόν Γαβριέλ Γκαμπριό,ταινία ομιλούσα γαλλιστί.

Imperial Pathe. «Ί) δρόμος τοΰ παραδείσου» 
μέ τήν Χάρβεϋ και τόν Φρίτς είς Γαλλικήν έ’κδοσιν.

Ala.il lot Paia e. «Τό ζωντανό πτώμα», μέ τόν 
Πουντόβκιν. ταινία βωβή.

Oeil de Paris «ΈΙ Μητρόπολις- τοΰ Φρ Λάγκ.
O.unia Pathe «Αευή καί Σια» ομιλούσα γαλ

λιστί.
Electric Aubert. «L intruse» μέ τήν Γκλόρια 

Σβάνσον, ταινία ήχητική.
Ursulines. «Τό ήμερολόγιον μιά; αμαρτωλής» 

μέ τήν Λοΐζ Μπρούκς.
Vieux (. olombier. «’Έτσι ή ζωή» τα.νία

άζεται, ώς και μηχανή SIMPLEX μέ λάμπαν 
οικονομίας εν άρίστη καταστάσει.

\\ληροφορίαι παρά τω Β. Γρέτση τέρμα ό
δοΰ Άχαρνών, Ά·&ήναι.



8 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣίΗΡ ί)
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μές εκείνες τής τρέλλας του άνώτεράι περιγραφής), 
τά χέρατ, στό νοσοκομείο, τό τέλος... Κι ολα επιστέ
φουν αί σκηναί τών μαχών ενα θέαμα που μόνον ο 
ηχητικός κινηματογράφος μπορούσε να επιτυχή.

Καί τό δμιλοϋν μέρος είναι άμεμπτον, λίγος δι
άλογος κι αυτός έντυπωτικος, αλησμόνητος!

Οί ανδρικοί ρόλοι είναι κατά πολύ ανώτεροι, δ 
Κάρλ (Ντήσλ) παρουσιάζει πολύ καλήν έκφρασιν, 
τό ίδιο καί δ τρελλός, δ Κάμπερς καί οί άλλοι Π 
γυναίκες πλήν τής φίλης τοΰ φοιτητοΰ, υστερούν.

Στό τεχνικό μέρος δέν θα είχε νά εκφερη τις 
παρατηρήσεις.

'Υπό τοιούτους δρους το συμπέρασμα αριστον. 
Ένα φίλμ άνωτέρας καλλιτεχνικής αξίας, τό οποίο 

έχει καί ένα καλό νά άρέση καί εις τό κοινόν. Δι ό 
καί μεγάλη ή επιτυχία του, Ro Ma

ΜΑΝΟΥΕΛΙΤΑ
Έκμετάλλευσις «Φόξ Φίλμ*

Ταινία ήχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΙΝΤΕΑΛ

Τό φίλμ αύτό είναι ένα άπό τά καλύτερα έργα 
Μεξικανικής ύποθέσεως ποΰ μάς παρουσίασεν η 
Φόξ.

Πολύ καλά παρουσιασμένο καί μέ πλουσίαν 
σκηνοθεσίαν άνεβασμένο έκ μέρους τοΰ Αλφρέδου 
Σάντελ, μέ ύπόκρισιν τών ηθοποιών ικανοποιητικήν 
σχεδόν καθ' δλην τήν γραμμήν, μέ έπιτυχημένην ε
κλογήν τών τεμαχίων τής μουσικής του υποκρουσε- 
ως, μέ γοργήν πλοκήν καί ένδιαφέρουσαν δράσιν ως 
κυριώτερα χαρακτηριστικά τοΰ σεναρίου, τό φίλμ 
αύτό, συγκεντρώνει δλα τά πολύτιμα στοιχεία πο υ 
τό καθιστούν μίαν ταινίαν άξιοσημειωτον καί εμπο
ρικήν.

Άρκεΐ νά σημειωθή δτι πρωταγωνιστεί εις αυ
τήν ή ιοραία 'Ισπανίς ηθοποιός Μόνα Μάρις, πού 
πάντοτε παίζει τόσο καλά καί τραγουδεΐ περίφημα, 
δ συμπαθέστατος καί τόσο λεπτός εις το παίξιμο του 
Ραούλ Μπάξτερ, καί δ Αντώνιο Μορενο που δημι
ουργεί ένα ένδιαφέροντα τύπο «βιλαιν». Π μόνη 
πού άποτελεί παραφωνίαν είναι ή ώραιοτάτη, δμο- 
λογουμένως, Μαίρη Ντάνκαν, ή δποία δμως παρ δ
λην της τήν (Αραιότητα έχει μίαν φυσικήν αντιπά
θειαν καί μίαν ψυχρότητα δλως ασυμβίβαστον μέ 
τήν ιδισυγκρασίαν τής Μεξικανιδος πού υποκρίνεται 
Αύτό βεβαίως άποτελεί μίαν καλλιτεχνικήν λεπτομέ
ρειαν πού δέν έχει εύτυχώς μεγαλον αντίκτυπον έπί 
τής άξια; τοΰ φίλμ, τοΰ δποίου η επιτυχία αποδει- 
κνύει τήν υπεροχήν του μεταξύ τών ταινιών τοΰ εί
δους του. ’ Σκαραβαίον

KINEMATOG R A Ρ Η
Γερμανική καθημερινή κινηματογραφική 

έπιθ εώρησις
Z'mmersfrasse 35 41 Berlin S.W 99

ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Έκμετάλλευσις ’’Ικαφίλμ

Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Ό παγκόσμιος πόλεμος, εις τόν όποιον οφείλε
ται αλησμόνητος σειρά εκλεκτών βωβών φιλμ, δέν ή
το δυνατόν νά άφήση ασυγκίνητου καί τόν όμιλοΰν
τα έφ’ δσον μάλιστα ό τελευταίος παρουσιάζει υπέρ 
αύτοΰ σπουδαία εν προκειμένφ προσόντα. Καί 
πράγματι τό θέμα τό τόσον προσφιλές καί ενδιαφέ
ρον, τό βλέπομε ή καλύτερα τό ζοΰμε πάλιν. Αύτή 
είναι ή κυριολεξία καί εύτυχώς, γιατί δέν 6ά ήρκει 
μιά καλή απόδοση μαχών μέ τήν έντυπωτικωτέραν 
έμφάνισίν 'της ένεκα τών ήχων, δέν ί)ά ήρ ιει διότι ή 
έντΰπωσις πού έ'χει μείνει άπό τά παρόμοια βωβά 
χρειάζεται αγώνα διά νά ύποσκελισθή. Αύτόν τόν α
γώνα τόν διεξήγαγεν ό Πάμπστ, μ’ ένα κυρίως 
όπλο, τόν ώμο ρεαλισμό. Καί τό αποτέλεσμα’ σκη
νές ζωντανές, ζωή φρικτή, άπαίσιον θέαμα τοΰ πο
λέμου. ’Αλλά χρειάζονται περισσότερες εξηγήσεις.

’Ενθυμούμαι τόν Πάμπστ στον «’Έρωτα τής Ί-' 
ωάννας Νέϋ», καί αργότερα στή «Λουλοΰυ. Στό 
πρώτο φαινόταν ό σκηνοθέτης μέ τά σπάνια προσόν
τα, αύτός πού ξέρει νά χρησιμοποιή ένα ήρεμο ρεα
λισμό δταν πρέπη καί δπου πρέπει. Φαίνεται δμως 
δτι δέν έμεινε ικανοποιημένος’ ζητεί νά προχωρήση’ 
τό καταλληλότερο έδαφος προβάλλει τότε, ήτο τό 
ρωσσικό φιλμ’ Ό Πάμπστ προσελκύεται, ευρίσκει 
σ' αύτό δτι τοΰ αρέσει καί άτυχώς χάνει τήν αύτο- 
τέλειά του καί στή Λουλοΰ δέν φαίνεται παρά ένας 
μαθητής άναμφισβητήτως καλός. Πάντοτε δμως μα
θητής μέ καταφανή τήν έπίδρασιν τοΰ διδασκάλου 
του Πουντόβκιν. 'Ο ίδιος Πάμπστ υπερβαίνει τώ
ρα τόν εαυτό του, ανακτά πλήρη τήν ανεξαρτησίαν 
του καί επιτυγχάνει κάτι σπουδαίο. Παρουσιάζει τό 
θέμα μέ τόν ωμότερο ρεαλισμό, τόσον ώμο πού ί
σως θά μπορούσε καί νά κατακριθή, διαφέρει δμως 
τών ρώσσων.Εΐναιάπηλλαγμένος άπό τό βαρύ πνεύ
μα πού κυριαρχεί σέ ρωσσικά αριστουργήματα. Θά 
κυριολεκτούσε κανείς περισσότερον άν έλεγεν δτι 
μπροστά στούς ριόσσους παρουσιάζει εκείνον τόν 
προσφιλή καί πιό εύχάριστον μέσον όρον.

Τό σενάριο είναι απλό χωρίς καμμία ά'λλη άξια 
άπό τό νά δίδη ευκαιρία στό σκηνοθέτη νά δράση. 
Αύτό δμως άρκεΐ, γιατί αύτό έχρειάζετο. Στό δυτι
κό μέτωπο τό 1918. ’Απλά έπεισόδια είς τά δποία 
δμως καταφαίνεται ή φρίκη μιάς τετραετούς άγωνι- 
ώδους πάλης. 'Η ζωή στά χαρακοόματα παρουσιά
ζεται μ’ δλες της τής μορφές. Καί αύτή ή ποικιλία 
είναι ένα άλλο σπουδαϊον προσόν τοΰ φίλμ. Τά νό
στιμα έπεισόδια είναι σάν νά δίδουν καιρό στό θεα
τή νά ξεκουρασθή άπό τις άλλες σκηνές πού άν αι
σθάνεται τόν καταλαμβάνει άληθινή φρίκη. Στις 
πρώτες οί έρωτες τής γαλλίδος (ή οποία παίζει κα
λύτερα άπό τις γυναίκες) τό θέατρο. Στις δεύτερες, 
ό Κάρλ μπρόί στό γυναίκα του, ό τρελλός (οί στιγ

Δημοσίευα μεν σήμερον τά πρακτικά τή; εκτάκτου 
Γεν. Συνελεύσεώς τή; 14 Φεβρουάριου 1930, τής νεοΐ- 
δρυ&είσης ’Ανωνύμου ‘Ελληνικής Κινηματογραφικής 
παραγωγικής εταιρείας 1)α<] ΓΐΙΠΙ (.0, εν καιρφ δε Όό 
δημοσιεύσωμεν καί τόν πρώτον ισολογισμόν τής άνωτέ
ρω εταιρείας.

Ανώνυμος Έλληνική Κινηματογραφική Παραγωγή.

Dag—Film Co
Άντίγρκφβν

Πρακτικόν τής εκτάκτου Γεν. Συνελεύσεώς 
τής 14 Φεβρουάριου 1930.

Άριθ. 1
Προσωρινή Προεδρεία Δημ. Α. Γαζιάδου (Προέδρου Δ. 
Συμβουλίου).

Ή συνεδρίασις έγένετο τή 14η, Φεβρουάριου 1930, η
μέραν Παρασκευήν καί ώραν 6. μ. μ. έν ’Αθήναις καί εις 
τά έπί τής οδού Μητροπόλεως 1, Γραφεία τής Εταιρείας, 
συμφώνως πρός τήν άπό 20 Ίανουαρίου 1930 πρόσκλησιν 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, νομίμως δημοσιευθεϊσαν α! 
είς τό άπό 23 Ίανουαρίου 1930 καί ύπ’ άρ. 2982 φύλλον 
τής ένταΰθα έκδιδομένης έφημερίδος ή « Βράδυ νή» καί β’ 
είς τό ύπ’ άρ. 13 καί άπό 27 Ίανουαρίου 1930 φύλλον 
«Δελτίον ’Ανωνύμων εταιρειών» τής ’Εφημερίδας τής 
Κυβερνήσεως καί τοιχοκολληθεϊσαν έν έμφανεΐ θέσει τοϋ 
καταστήματος τής εταιρείας, μετά τής ήμερησίας διατά- 
ξεως καί πίνακος τών μετόχων τών έχόντων δικαίωμα 
ψήφου κατά τό άπό 21η Ίανουαρίου καί 10 Φεβρουάριου, 
έ. ε. σχετικόν άποδεικτικόν τοιχοκόλλημα καί συμφώνως 
πρός τά άρθρα 28 καί 30 τοΰ Καταστατικού.

Παρόντες μέτοχοι: απαντες οί μέτοχοι τής 'Εταιρείας 
κάτοχοι, άπασών τών μετοχών τής εταιρείας καί άντι- 
προσωπευόμενοι ώς εξής:

1) ’Αναστάσιος Κ. Γαζιάδης, κάτοχος 116 μετοχών, 
αυτοπροσώπως.

2)2 Κωνσταντίνος Α. Γαζιάδης, κάτοχος 279 μετοχών 
αυτοπροσώπως, παρά τοΰ μετόχου. Μ. Α. Γαζιάδου, δυ- 
νάμει|τοΰ ύπ’ άρ. 10847 ειδικού πληρεξουσίου τοΰ Συμ
βολαιογράφου ’Αθηνών, Κ. ’Ασπρομάλλη.

3) Δημήτριος Α. Γαζιάδης, κάτοχος 825 μετοχών, αυ
τοπροσώπως.

4) Μιχαήλ Α. Γαζιάδης, κάτοχος 299 μετοχών, αυτο
προσώπως,
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22.50 Μπέλζ Σινεμά 231.— 225.— 9. Άμέρικαν Τέλεγκραφ ε Τελεφόν 190 7J8 187 3]8
60.- Σινεμά Έξπλουατασιόν 885.— 860.— 8. "Ηστμαν Κοντάκ 168 3]8 165
6.- — Μοντέρν «Α» - - 136.— 4. Φόξ Φίλμ 34 31

16.— — “Ομνια 190.— 183.— 1.60 Τζένεραλ Έλέκτρικ 58 3|8 49
10.— — Τιράζ Λ. Μωρίς — —- Ο. Λόβε Ένκορπορέίτεντ 59 7]8 56 5[8
41.— Πατέ Σινεμά 198.— 180.— 4. Παραμάουντ Ποΰπλιξ 46 3J4 141J4
35.— — ’Αξιόν ντέ ξουϊσάνς 173 — 161— Πατέ Έκτσέϊνς ( 6 1]2

Παρί Κονσόρτσιουμ — Ράντιο Κορπορ. όφ Άμέρικα 17 1]2 17 1|8
20. Γκωμόν. Ώμπέρ, Φοάνκο-Φίλμ 163— 146— Ράντιο Κέίθ Ορφεουμ 22 318 20 5)8
10.— Φίλμ Γκωμόν 169.— 161.— Φόξ θηατερς 6 51]4

Φίλμ «Μετροπόλ» — — 4. Γουώρνερ Μπρόδερς 19 1)4 18

68.78
— 1J16 parts c. 4 alt. 

Πατέ Μπέμπυ 675.— 650.—
20.- Σοσιετέ Μαριβω 260.- 238.-

Εύρεθείσης οΰτω τής Συνελεύσεώς έν νομίμφ άπαρ- 
τία, καταλαμβάνει προσωρινώς τήν έδραν τοΰ προέδρου δ 
Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτριος Α. Γα
ζιάδης, δστις προσλαμβάνει ώς προσωρινόν γραμματέα 
τόν μέτοχον Α. Γαζιάδην καί κηρύσσει τήν έναρξιν τών 
έργασιών τής παρούσης εκτάκτου Γεν. Συνελεύσεώς άντι- 
κείμενον τής οποίας, λέγει, άποτελεί ή συζήτησις έπί τών 
θεμάτων τής άπό 20ής Ίανουαρίου έ. έ. καταρτισθείσης 
ώς άνω ήμερησίας διατάξεως, τήν έπί τών οποίων άμε
σον άπόφασιν τής Γεν. Συνελεύσεώς θεωρεί επιβεβλημέ
νης, δι’ ούς λόγους έξέθεσε τό Διοικητικόν Συμβούλων 
πρός τό 'Υπουργεϊον τής ’Εθνικής Οικονομίας, διά τής 
άπό 21 Ίανουαρίου 1930 έκθέσεώς του, ήν καί άναγινώ- 
σκει.

Ή Γεν. Συνέλευσις άποδέχεται τήν πρότασιν ταύτην 
καί έπιλαμβάνεται άμέσως τής συζητήσεως έπί τών θε
μάτων τούτων.

Α' Θέμα. Συμπλήρωσίς τοΰ Δ. Συμβουλίου, δι’ έκλο- 
γής τριών έτι μελών αυτού.

’Επί τοΰ θέματος τούτου ή Συνέλευσις προβαίνει είς 
εκλογήν μυστικήν διά ψηφοδελτίου, καθ’ ήν μέλη τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται όμοφώνως οί κάτωθι 
έπιφυλασσομένης τής έπικυρώσεως τής έκλογής τούτων ύ
πό τής αμέσου επομένης τακτικής γεν. συνελεύσεώς.

1) Πέτρος Άποστολίδης [Παύλος Νιρβάνας), ’Ακα
δημαϊκός.

2 ’Αγαμέμνων Γιαννοϋκος, έμπορος, Βορέου 4.
3) Κώστα; Οΰράνης, Δημοσιογράφος, ’Όθωνος 12.
Β' Θέμα. Καθορισμός άντιμισθίας τοΰ Διευθύνοντος 

Συμβουλίου, καί τών Τεχνικών Διευθυντών, μελών τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου.

’Επί τοΰ θέματος τούτου μετά μικράν συζήτησιν, ή 
Γεν. Συνέλευσις όμοφώνως άποφαίνεται καί καθορίζει 
τούς άνω μισθούς ώς έξής:

Ιον) ’Αναστάσιος Κ. Γαζιάδης, Διευθυντής τοΰ Φω
τογραφείου,δρ. 3.500 μηνιαίως, τής μισθοδοσίας ταύτης 
άρχομένης άπό 1ης Ιουλίου 1929 άφ’ ής έτέλη ύπό ΐδρυ- 
σιν ή ’Ανώνυμος 'Εταιρία, συμφιύνως πρός τό αρθρον' |»8 
τοΰ Καταστατικού, δυνάμει τοΰ οποίου αί έργασίαι αί έκ- 
τοτε γενόμεναι διά λ]σμόν τής A. Ε. μεταβιβάζονται είς 
αυτήν κατά δαπάνας καί έξοδα.

2ον) Κωνσταντίνος Α. Γαζιάδης, Διευθύνων Σύμβου
λος, δρ. 11.000 μηνιαίως, τής μισθοδοσίας άρχομένης άπό 
1ης Ιουλίου 1929, άφ’ ής έτέλη ύπό 'ίδρυσιν ή A. Ε. συμ- 
φώνως πρός τό αρθρον 48 τοΰ Καταστατικού, δυνάμει τοϋ
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οποίου αί έκτοτε γενόμεναι έργασίαι διά λ]σμόν τής A. Ε. 
μεταβιβάζονται εις αυτήν κατά δαπάνα; καί έξοδα.

3ον) Δημήτριος Α. Γαζιάδης. Καλλιτεχνικός Χιευθυν- 
τής καί σκηνοθέτης, ομοίως.κατά τό άνω άναφερόμενον 
άρθρον 48 τοΰ Καταστατικού \ρ. 11-1X10 μηνιαίως, τής 
μισθοδοσίας ταύτης άρχομένης άπό 1ης ’Ιουλίου 1929. 
άφ’ ής έτέλη υπό ϊδρυσιν ή A. Ε.

4ον) Μιχαήλ Α. Γαζιάδης, Τεχνικός Διευθυντής (Ο- 
perateur), ομοίως Δρ. 11.001) μηνιαίως. τή; μισθοδοσία; 
ταυτης άρχομένης άπό 1ης ’Ιουλίου 1929. άη ’ ής έτέλη 
υπό ϊδρυσιν ή A. Ε.

Γ' Θέμα. Τροποποίησις τοΰ άρθρου 7 τοΰ Καταστα
τικού.

’Επί τοΰ θέματος τούτου ή Γεν. Συνέλευσις ομοφώ- 
νως άποφαίνεται καί όμοφώνως τροποποιεί το αρθρον 7 
τοΰ Καταστατικού ώς εξής:

Αί Μετοχαί τής εταιρίας είνε ανώνυμοι καί αδιαίρετοι 
ή δέ εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνον ιδιοκτήτην έκάστης 
μετοχής- Οί τίτλοι τών μετοχών, έκδοθήσονται άμα τη 
δημοσιεύσει τής περί έγκρίσεως τοΰ παρόντος Υπουργι
κής άποφάσεως ελληνιστί καί αγγλιστί θ’ άποκόπτωνιαι 
δέ έκ διπλοτύπου βιβλίου, θά φέρωσιν αϋξοντα αριθμόν, 
τήνζσφραγίδα τής εταιρείας καί τάς ύπογραφάς τοΰ Προ- 
έδρου τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί τοϋ Χιευθυνοντος 
Συμβούλου. Αί μετοχαί δύνανται νά έκδοθωσιν είς τί
τλους, αντιπροσωπεύοντας 1. 5 καί 2·> μετοχάς. II κατο
χή τοΰ τίτλου μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως τήν άπο- 
δοχήν τού Καταστατικού τής εταιρείας καί τών αποφά
σεων τών έκάστοτε συνελεύσεων, παρέχει δέ δικαίωμα ε
πί τοΰ ενεργητικού τής εταιρείας καί τής διανομή; των 
καθαρών κερδών, άναλόγως τού’άριθμοΰ αυτών.

Μεθ’ ο μή υπάρχοντας έν τή ήμερησία διατιίιξει ετέρου 
θέματος πρός συζήτησιν. ο Πρόεδρος κηρύσσει τήν λήξιν 
τής παρούσης εκτάκτου Γεν. Συνελεύσεως.

Έν Άθήναις τή 14η Φεβρουάριου 1930.
Ό Πρόεδρος Οί Μέτοχοι

A. Α. Γαζιάδης A. Κ. Γαζιάδης
Μιχ. Α. Γαζιάδης καί ώς 

πληρεξουσίου τοΰ άπόν- 
τος μετόχου Κ. Γαζιάδου 

Διά τήν αντιγραφήν
Έν Άθήναις. αυθημερόν 

Ό ΙΊρόεδρος τής Γεν. Συνελεύσεως

Ή Ζανέτ Γκαίηνορ είχε φιλονικήσει σιά γεοά 
μέ τήν «Φόξ». Δέν ήθελε νά «γυρίση» τό φίλμ «Λί- 
λιομ» καί γι’ αύτό έφυγε καί έγκα:εσ:άίη σ:ό Χο- 
νίλουλοΰ. Τώρα έδιορθώθησχν δλα κχί ή Ζχνέτ θφ 
άρχίση δσονούπω τό φίλμ «Ό άνθρωπο; π,ύ ξχνζ 
γύρισε?. S ιη/οθέτης ό Ροούλ Ούώλς, ό δέ Τσάρλ 
Φαρρέλ θά είνε κα. πάλιν δ σύντροφός τη;.

'Η Ντόροθυ Μάκ Κέηλ είχε καί αυτή ένα με
γάλο καυγά μέ τή/ « Τ>έρστ Νάσιοναλ». Άλλα καί 
τήν φοράν ταύτην τά πράγματα ήσύχισαν. Ή Ντό
ροθυ υπέγραψε νέον συμβόλαιον μέ τήν «Φέρστ». 
'Εδώ δλος δ κόσμος την άγαπα πολύ. "Εχει ταλέν
το καί έπί πλέον είνε καί ώμορφη, προσόντα πολύ 
σπάνια πρέπει νά όμολογηθή.

'Η Κόλιν Μούρ, ένα άπό ιά θύματα τ«ύ δμι- 
λοΰντος θά ύπζγη εις τήν Νέαν 'ϊόρκην διά νά έμ- 
φανισθή εις ένα Θεατρι ιόν έργον τοΟ Μπάρνεϋ Κλαι- 
ζερ: Οn the Loo e. Όποια τραγική ε’ρωνεία'.

'Ο ’Έρνεστ ΛοΟμπ.τς ύστερα άπό ένα άγριο ξυ
λοκόπημα μέ τότ Χάνς Κράλυ, άνεχώρησε άπό τό 
Χόλλυγουντ καί έγκατεστίθη εί; τήν Νέαν 'Γό.οκην 
δπου καί διωρίσθη διευθνντής τών έιεΐ στούντιο τής 
Παραμάουντ. Τό πρώτον φίλμ τό όποιον θά «γυρίση» 
έκεϊ ώς σκηνοθέτης θά έχη ώς πρω αγω-ίστριαν τήν 
”Ινα Κλαίρ, τήν σύζυγον τοΰ Τζών Τζίλμπερ.

■ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ :

Δ. Α. Γαζιάδης

Έκ τών ανωτέρω πρακτικών αντιλαμβάνονται βε
βαίως οί άναγνώσταί μας δτι πρόκειται περί καθσρώς 
οικογενειακής φύσεως Άνωμ. 'Εταιρείας τής όποιας ί- 
δρυταί, μέτοχοι, σύμβουλοι κλπ.. είναι οί πατήρ και 
υιοί Γαζιάδη.

Ο ΧΑΡΜΟΑΡΝΤ SI2 ΕΥΡΩΠΗΝ
Γ0 στοανηγός Χάομποαρντ, ό όποιος κατά τόν Ευρω

παϊκόν πόλεμον ήτο διοικητής μιας αποφατικής ταξιαρχί
ας, καί ο όποιος σήμερον είνε πρόεδρος τής Ράδιό Κορπο- 
ρέσιον τής ’Αμερικής.επίσης δί-πρόεδρος τής Κ.Κ.Ο.Φοτο- 
φόν καί ένας άπό τούς κυριωτερους μετόχους τής Κ.Κ.Ο. 
άνεχώρησεν έξ ’Αμερικής διά τήλ Ευρώπην, δπου :οχεται 
διά λόγους επιχειρηματικούς.

ΛΥΟ ΝΕΑΐ ΤΑΙΝΙΑΙ ΤΗ2 ΤΙΦΦΑΝΥ 
—

Ό γνωστός σκηνοθέτης τής Τίφφανυ "Α?. Ρότζελλ 
περατώνει κατ’ αύτάς τήν ταινίαν Άλόχα». Ευθύς ώς 
παραδώση τήν ταινίαν αυτήν, ό Άλ, Ρότζελλ θά αρχίση 
τό γύρισμα μιας άλλης, υπό τόν τίτλον Αγαπημένος εχ
θρός . Είς την ’Αλόχα πρωταγωνιστούν ή Ρακέλ Τόρ- 
ρες καί ό Μπέν Μάϊον. "Ενα μεγάλο μέρος τής ταινίας 
αυτής έγυρίσθη είς τάς παγετώδεις περιοχάς τών θαλασ
σών τού νοτίου ημισφαιρίου, υπό δριμύτατον ψύχος. Τό 
περίεργον είνε δτι ή Ρακέλ Τόρρες είς δηλώσεις της πρός ί 
δημοσιογράφους έβεβαίωσεν δτι έσυνείθισε τόσο πολύ είς [ 
τό ψύχος τών έν λόγφ περιφερειών, ώστε, όχι μόνον δέν | 
τήν στενοχωρεϊ, αλλά τής άρέσει υπερβολικά. Χιά τούτο ' 
είς τό εξής θά φροντίζη νά πρωταγωνιστή μόνον είς ται
νίας αί δποϊαι έξελίσσοντο είς τήν χώραν,τών Έσκιμώων.

Δ Η ΛΩΣΙ Σ
”Κρτχ .Μαρία ΛΙεμάρκ.■ΌΤΐί! mTsriiiujs Τ0 ί™»··

Κρίνου, εν έπάναγκες νά \έπιατήαωμεν την προ
σοχήν τοϋ Σον Κοινοΰ επ'ι τοϋ δτι : ή προβαλ
λόμενη καί αί τυχόν προβληβησόμεναι με σχετι
κόν πρός τόν άνω τίτλον ταινίαι, ούδεμίαν άπο- 
λύτως σχέσιν έχουν πρός τήν υπερπαραγωγήν 
τής μεγάλης ’Αμερικανικής ‘Εταιρίας «,ΟΥΝΙ- 
ΒΕΡΣΑΛ» ή οποία έδαπάνησε διά τήν κίνημα 
τογράφησίν του 2.000.000 δολλάρια.

Τό εργον «ΟΥΔΕΝ ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΩΠΟΝ» έλήφβη άπό τό γνωστόν εργον τοϋ 
μεγάλου Γερμανού συγγραφέως Εριχ Μαρία 
Ρεμάρκ τό όποιον μετεφράσ&η εις 40 γλώσσας 
καί έκυκλοφόρησεν εις 30 έκατ. αντίτυπα

Ή έν λόγω ταινία &ά προβλη&ή προσεχώς 
είς ενα τών κεντρικών κινηματογράφων τής 
πρωτευούσης.

Η κίνησίς τών κινηματογράφων 
τής πόλεώς μας κατά τήν παρ. εβδο
μάδα ήτο περιορισμένη είς ενα ή είς 
δύο έξ αυτών. Συγκεκριμένως πρώτον 
είς κίνησιν ήλ'&ε ό «’Απόλλων» μέ 
τήν προβολήν τού πολεμικού έργου 
τ Στο Δυτικόν Μέτωπον παρομοίαν 
τής οποίας δέν ενθυμείται είς τό ε
νεργητικόν του. τό άνοντέρο) κινημα- 
τοθέατρον. Μολονότι άπό τής στήλης 
αυτής δέν πρόκειται νά κρίνωμεν τό 
έ'ργον} έν τούτοίς πρέπει νά δικαιολο- 
γήσωμνν τήν παρατηρηθεΐσαν καθ' 
δλην τήν εβδομάδα κοσμοσυρροήν, δι
ότι έπρόκειτο περί έργου τόσον δυνα
τού ώστε νά κλονίζει τήν σκληρότητα 
καί τού πλέον αγριάνθρωπου. Δεύτε
ρον είς κίνησιν τό Σπλέντιτ > μέ τήν 
προβολήν τής διά πρώτην φοράν όμι
λούσης γαλλιστί ταινίας τούΙΙέτροβιτς 
« Ο βασιλεύς τών ΤΙαρισίων καί τε- 
λευταΐον έξ δλα)ν ήλθε τό «Κοτοπού- 
λειον» τού οποίου ή κίνησις ήλαττώθη 
είς τό έλάχιστον καί τούτο λόγω τής 
έλαττώσεως τής τιμής τών εισιτηρίων 
τών άλλων κίνηματογράφιον, πράγμα 
τό όποιον έκαμε τόν πολύν κόσμον 
νά προτιμήση τά γνωστά αριστοκρα
τικά κινηματοθέατρα άπό τό Κοτο- 
πούλειον» τής 'Ομονοίας τό όποιον 
διατηρή τιμάς εισιτηρίων δπα>ς τών 
άλλων (20 δρχ.)

Τήν παρ. ΙΙέμπτην έκαμε εναρξιν 
καί ό νέος κινηματογράφος εΤριανόν 
τών κ. κ.κ. Φραγκέτη καί Άρτέμη, 
μέ τήν προβολήν τού έργου αΤό κο
ρίτσι τής παρέας» καί μέ δρχ. 15. διά 
τήν πρώτην θέσιν καί 10 δρχ. διά 
τήν δευτέραν, πράγμα τό όποιον συ- 
νέτεινε είς τό νά παρουσιάση τό Τρι- 
ανόν μίαν θριαμβευτικήν εναρξιν μέ 
συγκέντρωσιν πολυαρίθμου καί έ- 
κλεκτού κόσμου. Δυστυχώς δμως μία 
αιφνίδια βλάβη τών ειδικών μηχανών 
ήνάγκασε τήν διεύθυσίν νά διακόφη 
τήν χορήγησιν εισιτηρίων άπό τής 8 
μ.μ. καί ούτω διέκοψε τήν παράστα- 
σιν άπό τής 10ης νυκτερινής διά τήν 
διόρθωσιν τής βλάβης.

Τό τί γίνεται είς βάρος τής άλη- 
θείας, μέ τάς έκάστοτε δημοσιευομέ- 
νας εικόνας είς τάς εφημερίδας καί δι
άφορα περιοδικά, είναι άνεκδιήγητον. 
Δέν παρέρχεται ημέρα πού νά μή δη- 
μοσιευθή καί μίαν είκών κάτωθεν 
τής όποιας νά υπάρχει λεζάντα δ'λως 
διόλου άσχετος μέ τήν εικόνα.

Τούτο άσφαλώς θά οφείλεται είς 
τήν περιφρόνησιν μέ τήν οποίαν πε- 
ριβάλουν τό άναγνωστικόν των κοινόν 
αί διάφοροι έφημερίδες, ώστε νά νο
μίζουν δτι είναι τόσον ηλίθιον πού 
νά ήμπορεϊ νά καταπιεί κάθε είδους 
άηδίαν τήν οποίαν αύταί θά ιού πα
ρουσιάσουν ώς γλύκισμα.

Έπι παραδείγματί: Κάποτε έδημσ- 
σιεύθη είς μίαν εφημερίδα, μία είκών

τής γνωστοτάτης καλλιτέχνιδος κ. 
Κυβέλης, κάτωθεν τής οποίας υπήρ
χε ή εξής λεζάντα:

β,Μία γυναίκα τού λαού ή οποία ύ- 
πήρξεν παράλυτος έπί τε σαρακοντα- 
ετίαν καί έθεριιπεύθη άπό θαύμα 
τής Παναγίας τής Τήνου».

Άναφέρομεν έπίσης διάφορα άλλα 
ψεύδη τά όποια δημοσιεύουν αί έφη
μερίδες, διά νά εκτίμηση τό άναγνω- 
στικό · των κοινόν τήν ευσυνειδησίαν 
των.

"Οταν πρό τριών μηνών έγένετο είς 
τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας ή έκλογή 
τής Μις Ύφηλίου καί έξελέγη ώς 
τοιαύτη ή μις Βραζιλία αί ’Αθη
ναϊκοί έφημερίδες. έδημοσίευσαν ά- 
μέσως μίαν εικόνα τής γνωστής ηθο
ποιού τού κινηματογράφου Μπεμπέ 
Ντάνιελς μέ κουστούμι τής Όπερέτ- 
τας Ρίο Ρίτα» είς ήν πρα)ταγσ)νιστεΐ 
καί τήν παρουσίαζαν είς τό άναγνο)- 
στικόν των κοινόν ώς «.Μις ύφήλιος 
1930.

Πρό μηνός ή Ακρόπολις» έδημο- 
σίευσε μίαν εικόνα τού γνωστού έπί
σης . ηθοποιού τού κινηματογράφου 
Ούάλλας Μπήρυ έκ τού έργου τής 
Μετρό Γκόλτουϊν The Big Ilouge» 
κάτωθεν τής οποίας υπήρχε ή εξής 
λεζάντα: "Ενας, έκ τών λαθρεμπόρων 
κακούργων τού Σικάγου, μέλος τής 
συμμορίας "Αλ Καπόνε».

Μία άλλη έπίσης καθημερινή έφη
μερίς έδημοσίευσε τήν εικόνα τού ά- 
μερικανού ηθοποιού Ρέτζιναλ Ντέν- 
νυ, τού γνωστού είς τήν 'Ελλάδα ώς 
Γιάννη, άπό τό έργον «Σατάν» τής 
Μετρό, δπου ό γνωστός καλλιτέχνης 
έμφανίζεται είς μίαν σκηνήν ένδεδυ- 
μένος γυναικεία φορέματα, μέ τήν ε
ξής λεζάντα. «."Ενα θύμα τών έμπο
ρων τής λευκής σαρκός . Φαντασθή- 
τε τόν Ρέτζιναλ Ντέννυ θύμα σωμα
τέμπορων!

Πρό ημερών ή Βραδυνή» έδημοσί
ευσε τήν εικόνα τής καλλιτέχνιδος 
Νόρμα Σήρερ ή οποία έφιγουράριζε 
μέ ένα παιδάκι ηλικίας 7 περίπου έ- 
τών. κάτωθεν τής όποιας έγραφε: Ή 
Νόρμα Σήρερ μέ τόν υιόν της . Πράγ
ματι, ή συμπαθής καλλιτέχνίς άπέ- 
κτησε τέκνον πρό 4-5 μηνών, τό ό
ποιον δέν είναι δυνατόν βεβαίως νά 
έφθανε είς τήν ηλικίαν τών 7 έτών 
έντός 5 μηνών!

Πρό όλίγεσν έπίσης μηνών έόημοσι- 
εύετο είς τήν ^Ακρόπολιν καί είς 
τήν, υπό τόν τίτλον .Είκοσι χρόνια 
ευνούχος είς τό χαρέμι τού Χαμίτ -. 
έπιφυλλίδα. μία είκών τής περίφημου 
Γκρέττα Γκάρμπο κάτωθεν τής οποί
ας υπήρχε ή εξής λεζάντα·. Ή Λα- 
τιφέ Χανούμ ή οποία διετέλεσε όδαλί- 
σκη είς τό χαρέμι τού Σουλτάν Χα
μίτ!!!

Κατά τήν προσεχή εβδομάδα θά

προβληθούν ώς λέγεται δύο έξαιρετι- 
κά έργα είς τέσσαρας συγχρόνως κι
νηματογράφους. Ό Απόλλων» καί 
τό «Σάλον 3Ζντεάλ» θά προβάλλουν 
άπό κοινού μίαν πραγματικά μεγάλην 
δημιουργίαν τού σκηνοθέτου ’ Αϊχ- 
μπερ. τήν ομιλούσαν γαλλιστί ταινί
αν «Χαϊ Τάγκ ή δρόμος πρός 
τήν άτίμωσιν» παραγωγής Μπρίτις 
Ίντερνάσιοναλ τής οποίας ή μεγάλη 
έπιτυχία θεωρείται έκ τών προτέρων 
έξησφαλισμένη. ’Επίσης τό «’Αττι
κόν». τό όποιον άπό τούδε θά άλλά- 
ζη πρόγραμμα έκάστην Δευτέραν, καί 
τό Κοτοπούλειον»,θά προβάλλουν ά
πό κοινού μίαν έπίσης υπερπαραγω
γήν, έγχρωμον 100 ο)ο. τής Φέρστ 
Νάσιοναλ υπό τόν τίτλον«Τό τραγού
δι τής φλόγας*  διά τήν όποιαν έπίσης 
λέγεται δτι θά ύπεραρέση είς τό κοι
νόν. Τό «Πάνθεον» έπίσης θά πα- 
ρουσιάτη «Τό τραγικό γεφύρι (Πέ
πλος παρελθόντος} μέ τήν Λιλή Ντα- 
μιτά, παραγωγής Μετρό Γκόλντουΐν. 
Μέχρι τής στιγμής πού γράφονται αί 
γραμμαί αύται δέν είναι γνωστόν 
ποια έ'ργα θά προβάλλουν οί κίνημα- 
γράφοι Σπλέντιτ» καί «Ούφα Πά
λας».

Διά τήν προσεχή Δευτέραν 15 τρέ
χοντος άναγγέλλεται ή προβολή άπό 
τής οθόνης τού Σπλέντιτ , τού νέου 
ελληνικού έργου τής Ντάγκ Φίλμ 
Φίλησέ με Μαρίτσα .·. τό οποίον ά

σφαλώς θά είναι βωβόν μέ συνοδείαν 
μουσικής έκ πλακών φωνογράφου.

*
Ή παραγωγή ελληνικών ταινιών 

συνεχίζεται έντατικώς. Ούτω πλήν 
τής ταινίας τών άδελφών Γαζιάδη 
«Φίλησέ με Μαρίτσα». πληροφορούμε- 
θα δτι έτελείωσε τό γύρισμα» καί 
τής δευτέρας ταινίας τής «^Ολύμπια 
Φίλμ», ό *Αγαπητικός τής βοσκοπού- 
λας» τού Κορόμηλά, λίαν δέ προσεχώς 
άναχοιρεί διά Παρισίους, ό κ. Τσακί
ρης μετά τών άπαιτουμένων ηθοποι
ών διά νά γυρίσουν» μίαν ολόκλη
ρον πράξιν ομιλούσαν είς ειδικά 
σνούντίο. Ή έν λόγω ταινία πλήν τού 
δτι θά έχη μίαν ολόκληρον πράξιν 
όμιλού αν θά συγχρονισθή έπίσης 
μουσιγ.ώ; καί ήχητικώς είς ειδικά 
στούντιο, διά τήν τελειοτέραν έμφά- 
νισιν τού έργου.

Κατ’ αύτάς έπίσης τελειώνει τό 
«γύρισμα» καί τής τρίτης ελληνικής 
ταινίας  ̂Δάφνης καί Χλόη τής εται
ρίας «’Άστρο φιλμ κατά σκηνοθε
σίαν τού κ. Λάσκου.

Περί τού νέου έργου τού κ. Μαδρά 
Ο μάγος τής ’Αθήνας» δυστυχώς 

δέν γνωρίζομεν τίποτε είμή μόνον δτι 
βλέπομεν νά κυκλοφορούν διάφοροι 
διαφημίσεις αί όποΐαι προσπαθούν 
νά πείσουν τούς συμπολίτας δτι θά 
μαγευθούν κυριολεκτικώς άμα τή εμ
φανίσει τού μόλις τεσσαρακονταοκτα-
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έτους μάγου κ. Μαδρά καί τής έπί 
&εία ώραιότητι διακρινομένης κυρίας 
Φρίνας ΙΙουπελίνας είς τόν ρόλον τής 
κόρης τοϋ ιβασι,λέως τών καφέδων*.

Ό ’Άργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Π ΕΙΡΑΙΕ ΥΣ

Χάΐ Λάϊφ. Προεβλήθη τό έργον 
«'Η γυναίκα πού αρέσει μέ τήν Γκλό
ρια Σβάνσον, έπίσης διάφορα έπίκαι - 
ρα όμιλοΰντα Φόξ. Τήν Δευτέραν ό 
κολοσσός τής Παραμάουντ 'Ο πατρι
ώτης»,

Σπλέντιτ. «'Η πόλις τών τραγουδι
ών» μέ τήν Μπριγκίτε Χέλμ.

Κάπιτολ. Ή Μπίλλυ Ντόβ καί ό 
"Εδμον Λόου ύπερήρεσαν είς τό έργον 
«Ζωγραφιστός άγγελος . Εκτός τοΰ 
έργου, Βαριετέ έπιτυχίαν μεγάλην.

Φως. «'Η νήσος τών μαύρων διαβό
λων» καί «Ματωμένες θάλασσες» μέ 
τόν Ρισάρ Μπάρθελμες.

Ήλύσια. ’Ανεμοστρόβιλος τοΰ θα
νάτου», «Στά λημέρια τών ληστών» 
καίί«Συρματένιος φράκτης».

Β. Μάνος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διονύσια. Προβάλλεται ή δμιλοΰσα 

Ελληνικέ] ταινία «'Η γροθιά τοΰ σα
κάτη» μέ τόν Τίτον Δημητριάδην καί 
ή ήχητική «'Ο πόθος» μέ τήν Νόρμα 
Σήρερ καί τόν Αέβις Στόν.

Ήλύσια. Προβάλλεται ή δμιλοΰσα 
«Τά μαραμένα κρίνα μέ τήν Κόριννα 
Γκρίφιθ. Εκτός προγράμματος δ Τζί- 
λι στήν «Καβαλλερία Ρουστικάνα» καί 
Κουαρτέττο Ριγκολέττο.

Πάλλας. Προβάλλεται ή όπερέττα 
τοΰ Στράους Παντρεμμένοι στό Χόλ
λυγουντ».

Πατέ, Προβάλλεται ή ομιλούσα—ή
χητική «Νήσος τών χαμένων καραβι
ών» καί στά διαλείμματα δ Άττίκ μέ 
τά τραγούδια του.

’Απόλλων. Προβάλλεται τό «Τρα- 
φαλγκάρ» μέ τήν Κόριννα Γκρίφιθ.

Λευκός—Πύργος. Προεβλήθη Ή 
Λεγεών τών Ξένων» καί στά διαλείμ
ματα νέα νούμερα τοϋ ρωσσοϊσπανικοΰ 
βαριετέ.

Σπλέντιτ. Προεβλήθη Νίκη ί] θά
νατος» μέ τόνΈντυ Πόλο καί ο «Τρα
γουδιστής τής Τζάζ».

’Αττικόν. Προεβλήθη τό φίλμ «Δύο 
φορές κατάδικος» μέ τόν Μίλτωνα Σίλς 
ένα ατραξιόν μέ τόν "Αρτ Άκόρ. «Ή 
χορεύτρια τών Θεών καί εκτός προ
γράμματος τό ταξεΐδι τοΰ κ- Βενιζέ- 
ζου είς τήν Άγκυραν καί Κ)πολιν μέ 
έκτακτον κοσμοσυρροήν.

ΰίοντέρν. Προεβλήθη Τά έπιδέξια 
χέρια». «Ό Γιάννης μέ τις δύο γυναί
κες» καί «Νίκη ή θάνατος» μέ τόν 
Κόντυ.

’Ολύμπια. Προεβλήθη «Ή φλόγα 
τοΰ έρωτος» μέ τόν Ρόναλδ Κόλμαν 
καί Βίλμα Μπάνκυ.

Φοϊνιξ-Τούμπας. Προεβλήθη «’Ιδού 
ό έγκλημά μου» καί συνέχεια επεισο

διακού Ή επιστροφή τοΰ μυστηριώ- 
δους καβαλλάρη·.

Σινεφιλ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κεντρικόν. Προεβλήθη μέ μεγάλην 
έπιτυχίαν τό έργον «Γιοσιβάρα» μέ τήν 
Χέλμ. Προσεχώς Τό Χρήιια».

Γ. Μ.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Κίτρινο διαβατήριο»’, «Πάλη στήν ά- 
βυσσσο», «'Ιερόν καθήκον καί «Λου
λούδι στή σκιά» μέ τήν χαριτωμένην 
Άννα Μαίϋ Γουόγκ.

I. Γ. 
ΒΑΘΥ (Σάιιου)

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
Ή πρωταθλήτρια πού έγεινε πριγ- 

κήπισσα» μέ κοσμοσυρροήν αί εισπρά
ξεις δέ διειέθησαν υπέρ τοΰ ’Αθλητι
κού Συλλόγου «Λυκούργος. 'Επίσης 
προεβλήθη έπιτυχώς «'Ο αγαπημένος 
τών γυναικών» :

Ήραΐον. Προεβλήθησαν Πείσματα 
αγάπης» καί «Μανέζ». Πούλμαν
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Παληά ροΰχα» μέ τόν Κοΰγκαν ά
νευ έπιτυχίας καί «'Ο κατακτητής». 
’Εξακολουθεί έπίσης τάς παραστάσεις 
του δ θίασος Δίδος Χαλκούση.

Λεσβιακός. ’Έναρξις λίαν προσεχώς.
Σωφρονιάδης

ΑΜΦ'Στι
Πανελλήνιον. Προεβλήθη τό έρνον 

«'Η κατάσκοπος τοΰ .Σεΐχη».
Γιαλέσσας

ΚΑΒΑΛΛΑ
’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά φίλμ 

Ή θείά γυναίκα», «Τά τρία πάθη».
Αίγλη. «Οί λησταί τοΰ Ντέσερτ 

Πλάς» ταινία παλαιοτάτη, Δικαστική 
πλάνη» καί «Νύχτα αετού».

Κόκκινος
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ενστρατιάδη. Εξακολουθεί τάς πα
ραστάσεις του δ δραματικός θίασος 
τών νέων” μέ μετρίαν συγκέντρωσιν 
θεατών.Κατά τάς άπογευματινάς ώρας 
λειτουργεί κινηματ. καί προεβλήθη τό 
έργον «Γροθιά καί βούρδουλας», τό 
δποϊον ύπερήρεσεν. Σταμ. Παπ.
ΚΟΜΟΤΙΜΗ

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
Διά μέσου τών πάγων», Πρίγκηψ 

γονδολιέρος καί ’Εχθροί γυναικών».
Μακεδών

ΚΑΛΑΜΑΙ
'Έσπερος. Προεβλήθησαν «Τά γα

λάζια κεριά», «Τό λαγιαρνί». Ό κα
βαλλάρης τοΰ κάμπου», «Παλληκάρι 
σάν χρυσάφι καί «'Ο μοιραίος χείμαρ- 
θ°; · , , ,

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά φιλμ 
«Γιά μιά θεατρίνα*  καί «Ή φυγάς».
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ

Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα 'Ο

βασιλεύς τής ταχύτητας», «Άννυ του 
Μονπαρνάς , Ουγγρική Ραψωδία είς 
δύο έποχάς καί «’Αφροδίτη τής Μον- 
μάρτρης -·. Γεωργόπουλος
ΧΑΝΙΑ

Ίδαϊον Άντρον. Προεβλήθησαν τά 
έργα «'Ο γίγας καί «Ή κόλασις τοΰ 
έρωτος».

'Ολύμπια (όμιλών). Προεβλήθησαν 
τά έργα «Πάρκερ» μέ τόν Μίλτων 
Σίλς καί «Διψασμένη γιά φιλιά». E.R.
ΛΕΥΚΑΣ

'Απόλλων. Τήν παρελθοΰσρν εβδο
μάδα προεβλήθησαν μέ σχετικήν έπι
τυχίαν τα έργα Έρωτικι γυμνάσια», 
«’Αναπληρωματικός σύζυγος», «Δεσποι
νίς Καπρίς», «Σαράντα χρόνων γυναί
κα ·., μέ τήν Αάουρα Λαμπλάντ. Έπί
σης μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν προε
βλήθη τό έργον «Ό άνθρωπος μέ τήν 
’Ισπανό» μέ τήν Ντυφλός. 'Ο κ. Σκλη
ρός έδέχθη τα συγχαρητήρια τού κοι
νού διά τάς τόσας έπιτυχίας του καί 
ύπεσχέθη δτι καί διά τό μέλλον έξη- 
σφάλισε τήν προβολήν άπό τοΰ κινη
ματογράφου του τών καλυτέρων έργων 
τής παγκοσμίου παραγωγής. "Ας Έλ- 
πίσωμεν!

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Τό χαμίνι τών Παρισίων», «Ή ναΰς» 
Παπάς Πουτελνάρ», «Τό στραγγάλι- 

σμα» και «Μιά γυναίκα πέρασε», έργα 
παλαιά έντελώς κατεστραμένα χωρίς 
άρχΐ] καί τέλος. Ή τακτικέ] τοΰ «Παν
θέου» εΐνε αχαρακτήριστος· Τσιρς 
ΙΊΑΤΡΑΙ

Πάν&εον (όμιλών). Προεβλήθησαν 
αί ταινίαι Νυκτερινή ώρα», «Ματω
μένες θάλασσες» καί «Ή κιβωτός τού 
Νώε» μέ έπιτυχίαν. Προσεχώς «'Ο 
τρελλός τραγουδιστής».

Πάν&εον (βωβός). Προεβλήθησαν 
αί τελευταϊαι έποχαί τοΰ «Ταρζάν», 
«'Ο ατρόμητος αεροπόρος», «'Ένας έ
ναντίον δλων», καί «Ό βρυκόλακας».

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα 
«'Ο κινηματογραφιστής», «Ληστής μέ 
τό στανειό» καί «Αονδϊνον μετά τά με
σάνυχτα». Άνδριόπουλος
ΠΡΕΒΕΖΑ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Εύθυμος χήρος»,«Έσχατη προδοσία», 
«’Έρως είς τρεις . Έπίσης δίδονται 
καί παραστάσεις ύπό Καραγκιοζοπαί- 
κτου. Σμπόνιας
ΛΑΡΙΣΣΑ

’Ολύμπια. Προεβ? ήθησαν τά έργα 
«Τό νυφικό κρεββάτι», «Ή μοιραία 
γυναίκα», «Ή μάσκες τοΰ σατανά», 
*'Ο πρίγκηψ φοιτητής κ.αί«'Ο άνεμος».

Μούσιος 
ΣΗΤΕΙΑ Κρήτης

Ναυσικα. Προεβλήθη ή ταινία «Ή 
κυρία μέ τάς καμελίας».
ΙΕΡΡΑΙ

Διονύσια. Προεβλήθησαν μέ έπιτυ
χίαν τά έργα «Καρτιέ Αατέν», «Παρί 
Γκέρλς» τό δέ «Σκλάβες ήδονής» προε-

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΟΡΤΣ ΑΙ ΔΥΟ MATA ΧΑΡΙ
Ή δλονέν μεγαλύτερα προτίμησις νήν όποιαν δείχνει 

άπό τίνος παγκόσμιον κοινόν πρός τάς ταινίας «σόρτς» 
τάς συντόμους δηλαδή διπράκτους ταινίας, μέ κωμικήν ΰ- 
πόθεσιν, ώθησε πολλάς άπό τάς μεγάλας αμερικανικός κι
νηματογραφικός εταιρείας νά εντείνουν τήν παραγωγήν 
τοιούτων.

Ούτω ο διάσημος Σμάϊλ Σώμεβιλλ, ό όποιος πρωταγω
νιστεί τόσον ωραία είς τήν ταινίαν Οΰδέν Νεώτερον άπό 
τόΜέτωπον» πρόκειται νά παίξη είς δύο σόρτς τής Γιουνί- 
βερσαλ. μαζί μέ τόν Έντυ Γκρίμπον καί τήν Παυλίναν 
Γκαρρόν. Ή πρώτη άπό τάς δύο αύτάς σόρτς έχει τίτλον 
«Μιλάτε καί ή δευτέρα «’Εμείς έμεϊς Μαρία .

Αναγγείλαμε πρό τίνος, δτι ή Γκρέτα Γκάρμπο 
μετά τό φίλμ «Εμπνεύσεις» θά πρωταγωνίστοΟσε 
είς ένα νέον έργον τοΰ Κλάρενς Μπρόουν μέ θέμα 
τήν ζωήν τής περιφήμου ’Ινδής κατασκόπου Μάτα 
Χάρι, εις τό όποιον καί θά ύπεδύετο τόν ρόλον τής 
ήρωΐδος.

Σήμερον ή «Παραμάουντ» άγγέλλει καί αύτή 
ένα φ£>μ μέ τό Ιδιο θέμα Τήν Μάτα Χάρι θά υπο- 
δυθή ή γνωστή γερμανίς καλλιτέχνις Μάρλεν Ντί- 
τριχ, σκηνοθέτης δέ κατά πάσαν πιθανότητα θά εΐνε 
δ Ζοζέφ φόν Στέρνμπεργκ.

ΑΦ,ΞΕΙΣ— ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Οί κ. κ. Χάρλεϋ καί Τζάνκερς διευθυνταί τής Φόξ 

Φίλμ διά τήν’Εγγύς’Ανατολήν ευρισκόμενοι εις περιοδείαν 
άνά τήν Αίγυπτον καί Παλαιστίνην επιστρέφουν είς τήν 
πόλιν μας κατά τά μέσα τοΰ μηνός Δεκεμβρίου.

Κατά τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ τρέχοντος μηνός α
ναχωρεί δι’ Αίγυπτον ό κ. Αλβέρτος Κόρνφιλδ, γεν. Δι
ευθυντής τής Μετρό Γκόλντουϊν διά τήν Εγγύς ’Ανατο
λήν.

Τήν παρελθ. εβδομάδα έπέστρεψεν έξ Εύρώπης ό κ. 
Μαυροδημάκης διευθυντής τής Εταιρείας «Μαυροδημάκη 
καί Σια».

’Αναχωρεί διά Μιλάνον τήν προσεχή εβδομάδα ό κ. Γ. 
Παπαστόφας.

Κατόπιν συμβολαίου ύπογραφέντος μεταξύ τής Μπρί
τις Ιντερνάσιοναλ, (Έξπόρτ) καί τών εταιρειών παραγω
γής Μπρίτις Ίνστράκτιοναλ, Φίλμς καί Πρό Πάτρια ή 
πρώτη έξηγόρασε τάς παραγωγός τών δύο τελευταίων καί 
τοΰ λοιποΰ θά εκμεταλλεύεται ταύτας διά λογαριασμόν 
της είς ολόκληρον τόν κόσμον.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
•—Σωφρονιάδην (Μυτιλήνην). Έξάμηνος συνδρομή 

κ. Σαραντινοΰ έλήφθη καί σάς εϋχαριστοΰμεν.
—Γρυπάρην (Ζάκυνθον).Σάς εϋχαριστοΰμεν καί έκ μέ

ρους τής συνεργάτιδός μας διά τά καλά σας λόγια.
— Τσιρς (Λευκάδα). Δέν ένθυμούμεθα ποιοι λαμβάνουν 

μέρος πάντως δμως δ Πέτροβις δέν παίζει στό «"Ανθρω
πος μέ τήν ’Ισπανό».

=Γεωργόπουλον (Μεσολόγγιον). Δέν έλάβομεν τοιαύτη 
συνδρομιγν ουδέποτε. Διά τήν Μπίλλυ Ντόβ γράψατε είς 
τήν The Standard Gusting Diretory, Hollywood, Cal, ή 
όποια καί θά τό διαβιβάση.Αί διαφοραί διευθυντοΰ κινημα
τογράφου καί ’Αστυνομίας κανονίζονται άπ’ ευθείας εκ
τός αν νομίζει δτι αδικείται δ επιχειρηματίας οπότε κα- 
ταθεύγει δι’ αναφοράς του πρός τήν Π.Ε.Κ. 'Ημείς δυ
στυχώς δέν ήμποροΰμεν νά έπέμβωμεν.

— Μ. Γ. Κωνστανταν (’Έδεσσα).Στείλατέ μας δύο μι- 
κράς φωτογραφίας διά νά σάς έφωδιάσωμεν μέ δελτίον 
ταύτότητος.

—Μιχάλου (Καλάμας), Άνδριόπουλον (Πάτρας), Τςυ- 
ρικάκην (Χαλκίδα). Έπιταγαί έλήφθησαν καί σάς |ΰχα- 
ριστοΰμεν.

ΙΙΙΙΗΙΙΗΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐν

βλήθη προηγουμένως μόνον μίαν έσπέ- 
ραν.

Όρφεύς. Προεβλήθη τό εργον «Τζο- 
ά να».

Ρέμβη. ’Έκαμε έναρξιν μέ τό έρ
νον Ή άγάπη δέν πεθαίνει» καί έπη- 
κολούθησε ή προβολή τού έλληνικοΰ 
«Μακρυά άπό τόν κόσμο» μέ πρωτο
φανή έπιτυχίαν.

Ρέμβη. Διάφορα επεισοδιακά.
Βογιατζής

ΚΕΡΚΥΡΑ

Δημ. Θέατρον (Έπιχείρησις Μαρι- 
νάκη). Προεβλήθησαν τά έργα «'Η 
γυναίκα τού δρόμου, «Πώς γλεντά ό 
Γιάννης», άμφότερα έπιτυχώς, «Έν 
ονόματι τοΰ αύτοκράτορος καί «Στά 
καταγώγια τοΰ Σικάγου . Προσεχώς 
«Ή ώραία τής Βαλτιμόρης».

Ποικιλιών. "Επαυσε λειτουργών άπό 
τής 25 λ,ήξαντος. Μπιξέλης

Ρ
ΕΔΕΣΣΑ

Βέρμιον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τό χωριό τής αμαρτίας» άνεπιτυχώς 
καί «Βόλγα-Βόλγα μέ μεγάλην έπι

τυχίαν. Προσεχώς «'Ο κουρσάρος μέ 
τή μάσκα».

ΛΓ. ’Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν «Τό 
κορίτσι τών ονείρων», «Λοΰπιγκ δή 
λούπ» καί «Τό σκάνδαλον τοΰ Βάδεν 
Βάδεν», άπαντα έπιτυχώς. Μ. Γ. Κ |
ΗΡΑΚΛΕΌΝ

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Ό ματωμένος νόμος» καί «Ό Ουρα
νός τής δόκης».

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έρ
γα «"Οταν τά νειάτα διψούν» μέ τήν 
Μπριγγίτα Χέλμ καί Ζήτω δ έρως» 
μέ τήν "Αννυ ’ Οντρα άμφότερα ύπερα- 
ρέσαντα. Παρατηρητής
ΑΡΧΑΝΕΣ Κρήτης

Προεβλήθη τό έργον "Οταν τά 
νειάτα δειψοΰν .
ΧΙΟΣ

Αστήρ. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Ή Γή». Έγκλημα τοΰ Ήλιου» 
καί «Τιτανικός .Προσεχώς «Σύγχρονες 
παρθένες». Βουδούρης
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Χελμός. Προεβλήθησαν τά έργα 'Υ-

περάνω τοΰ μίσους τό καθήκον», «'Θ 
καθρέπτης τοΰ ψεύδους καί «’Εναέ
ριος απαγωγή ■ Λύτρας
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Ίδαϊον ’Άντραν. Προεβλήθησαν τά 
έργα «Πώς έπλούτισε δ Γιάννης» καί 
Ίβανγκορόδ μέ τήν Ζακομπίνι καί 
τόν Γκαμπριό.

Κοσμικόν. ’Αργεί. Πετρακάκις
ΒΟΛΟΣ

Άχϊλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ή μοδιστροΰλα τοΰ Παρισιοΰ» καί 

’Απασσιονάτα» άμφότερα μέ έπιτυ
χίαν. "Ηδη προβάλλεται «'Η Γή»: Προ
σεχώς «Φλόγες». Παπαβασιλεϊου
ΤΡΙΠΟΛΙΣ

"Αττικόν. 'Ο μοναδικός κινηματο
γράφος τής πόλειός μας λειτουργών ύ
πό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Χριστοπού- 
λου προέβαλε κατά τό τελευταϊον δε
καπενθήμερον τά έργα «Τό θαΰμα 
τών πτερύγων», «Γαμήλιος πέπλος», 
«Ή δεσποινίς σύζυγός μου» καί «Τό 

I καράβι τοΰ τραγικού έρωτος».
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ΤΑ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ
ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΕΡΓΑ

Συνολικός άρι&μός τιροβλη&εισών ταινιών κατά Γραφεΐον Έκμεταλλεύσεως
φόξ Φίλμ 20 — Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη 13 — Μαργουλή 13 — Σινέ Όριάν 7 Μετρό Γκόλντουίν 10 

Συμβατική 6 Μαυροδημάκης καί Σία 2 — Χάϊφιλιι 1 — I. Κουρουνιώτης 3 — Κ. Σουλίδη 3 
Άμέρικαν Φίλμ 2 - Τ. Σπυρίδη 1 — ’Αδελφοί Σαντίκου 1 —■ Κ· Φραγκέτή 2—Α. Μάρκογλου 1

Τίτλος έργου Κινηματογρ. Γραφεΐον Εκμε
ταλλεύσεων Τίτλος έργου Κινηματογρ. Γραφεΐον Έκμε- 

ταλλεύσεως

Τί αξίζει ενα τρελλό φιλ1 
Αύτή τί) νύχτα ίσως 
’Απολύτρωσις 
Βασιλείς τοΰ 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 στήν εξορία 
Νυκτερινή ώρα 
Νύχτα στή Σιγκαπούρη 
Λεγεών ’ Αθανάτων 
Ματωμένο ποτάμι 
Καπετάν Λάς 
’Αγάπη δέν ξεχνιέται 
Τό λεβεντόπουλο 
Σουλτάνα τής άγάπης 
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 ηδονής 
Ραγιά
Κίτρινο διαβατήριο 
Τό φίλημα
Τραγικός "Ερως 
Τρόικα
Δρόμος Παραδείσου 
Τραγοΰδι τής ερήμου 
Κρασί, γυναίκα, γλέντι 
Χαρούμενα νειάτα 
Πρωταθλητής πυγμαχίας 
Ή πόλις τών τραγουδιώι 
Στοργή 
Σατανική παρέλασις 
’Ερωτική έκδίκησις 
Μελωδία εύτυχίας 
Πατριώτης 
Μελαγχολ. καβαλλάρης 
Κεραυνός
Αοΰνα πάρκ τοΰ τρόμοι 
Ματωμένες θάλασσες 
Ληστής μέ τό στανιό 
Θωρακισμένο αυτοκίνητε 
Αθλητής Χούγκλας

ΣαλόνΊντεάλ 
Σπλέντιτ 
Πάνθεον 
Ροζικλαί ρ 
'Ελλάς

Ροζικλαί ο 
'Ελλάς

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

Σπλέντιτ 
Ροζικλαίρ 
'Ελλάς 
Κοτοπούλη 
Οΰφα Πάλας 
Ίντεάλ 
Πάνθεον 
Σπλέντιτ 
’Απόλλων 
Οΰφα Πάλας 
’ Ιντεάλ 
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 Φίλμ 
Σινέ Όριάν 
Μετρό Γκόλντ. 
Φόξ Φίλμ

I Μαργουλή

Φόξ Φίλμ

I. Μαργουλή 
Συμβατική 
Αμολ.-Βουλγαρ 
Συμβατική 
Κουρουνιιότη 
Άμολ.-Βουλβαρ

Μετρό Γκόντ. 
’Αμολ.-Βουλγαρ. 
Φόξ Φίλμ

Σινέ Όριάν 
I. Μαργουλή

Φόξ Φίλμ

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

Συμβατική 
Φόξ Φίλμ 
Μαργουλή 
Μετρό Γκόλντ. 
Μαργουλή 
Άμολ.-Βουλγ. 
Χάϊφ ιλμ 
Σινέ ’Οριάν 
Μετρό Γκόλντ. 
Σινέ Όριάν 
I. Κουρουνιιότη 
Συμβατική 
Άμολ.-Βουλγ. 
Φόξ Φίλμ

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

1 ■
Κ. Σουλίδη

1 ' \

Ζωγραφιστός άγγελος 
Γυναίκα ποΰ αρέσει 
Νύμφη Συντάγματος 
Πριγκήπισσα καί ταξί 
Μεγάλη πόλις 
Λονδϊνον μετά μεσάνυχτα 
Μιά νύχτα στό καμπαρέ 
Προσωπιδοφόρος ληστής 
Κυρίαρχοι τής ερήμου” 
Νόμιμος άμυνα 
Λήθη παρελθόντος 
"Εφοδος 
’Αστυνόμος μέ πυγμή 
Στό δυτικό μέτωπο 
Μαιτρέσα τοΰ μπαμπά 
Φλόγα έρωτος 
Μανουελίτα
Δυό καρδιές σ’ ένα βάλς 
Βασιλεύς Παρισίων 
Ανοιξιάτικες άγάπές 
Ριψοκίνδυνος-γεννάϊος 
Κορίτσι τής παρέας

Κοτοπούλη 
Ίντεάλ 
Αττικόν 
Πάνθεον 
Πανόραμα

Απόλλων 
Αθηναϊκόν

Ι'οζικλαίο 
Ελλάς 
Αθηναϊκόν 
Ροζικλαίρ 
Απόλλων 
Πάνθεον 
Κοτοπούλη 
Ίντεάλ 
Οΰφα Πάλας 
Σπλέντιτ 
Αττικόν 
Ελλάς 
Τριανόν

*

Άμολ.-Βουβγ.
Μαυροδημ. Σια 
Λμδλ.-Βουλγ. 
Αμέρικαν Φίλμ 

Μετρό Γκόλντ.

Φόξ Φίλμ

I. Μαργουλή

Κουρουνιιότη 
Άμέρικαν Φίλμ 
Άμολ.-Βουλγ. 
Φόξ Φίλμ 
Συμβατική 
Σινέ Όριάν 
Αμολ.-Βουλγ. 
Φόξ Φίλμ 
Κ. Φραγκέτή
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