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ΕΚ...ΔΥ© ΜΕΤΩΠΩΝ
ΤΙΠΟΤΕ ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ,,

ΜΗ ΕΝΑΙΙΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ
Τό μέτωπον μάς ήτο γνωστόν μέχρι τοΟδε ώς 

μέρος τοϋ ανθρωπίνου κρανίου, πεδίον (αιματηρών] 
συρράξεων καί τέλος ώς τόπος κατ’ έξοχήν πρόσφο
ρος είς τήν έντατικήν καλλιέργειαν τών γνωστών ά- 
ποφύοεων πού στολίζουν τήν κεφαλήν ώρισμένων I 
ζώων καί συζύγων.

’Ιδού δμως δτι ήδη μάς έμφανίζεται καί ώς ά 
φορμή έμπορικοϋ κινηματογραφικού άνταγωνισμοΰ.

Έκπλήττεσθε μήπως άγαπητοί άναγνώσται;
Υπομονή καί συν.ομεύω τόν πρόλογόν διά νά 

είσέλθω είς τό.... μετωπικόν θέμα μου.

♦
Καθώς προχθές μαχμουρλής άφησα τό κρεδδάτι 

μου καί μεταξύ ένός καφέ καί τσ.γάρου, ζητοΕσα 
φυλλομετρώντας τής έφημερίδες, τήν δρεξη τής δου
λειάς, τό βλέμμα μου έπεσε έπί μιάς δλιγοστίχοο 
δηλώσεως πού έλεγε περίπου :

ΤΙΠΟΤΕ ΝΕΩΤΕΡΟ ΑΠ’ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΕΡΙΧ-ΜΑΡΙΑ ΡΕΜΑΡΚ

Ή κατ’αύτίς προδαλλομένη μέ τόν τίτλον «Στό 
Δυτικόν Μέτωπον» ταινία καί αί ύπό σχετικόν τί
τλον προβληθησόμεναι τοιαϋται ούϊεμίαν σχέσιν έ
χουν μέ τήν^όπερπαραγωγήν τής «ΟΓΝΙΜΒΕΡΣΑΑ» 
ΤΙΠΟΤΕ ΝΕΩΓΕΡΟΝ ΑΠ’ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ διά τήν 
κινηματογράφησιν τής δποίας έδαπανήθησαν 2 έκατ. 
δολλάρια.

—Διάδολε! άνέκραξα τότε, γεμάτος χαρά' νά θέ
μα, συνεπώς δέ καί δρεξις γιά δουλειά. ’Άς έπιλη- 
φθώμεν τής εύκαιρίας νά γεμίσουμε τίς στήλες μας 
χωρίς πονοκεφάλισμα.

Τό πράγμα ήταν εύκολώτατο Ποιός άλλος μπο
ρούσε νάχη κάνη τήν.... έπιθετικομετωπική αύ ή δή- 
λωσι; Ό θίγόμενος είς τό... μέτωπό του’ Δηλαδή ή 
«Ουνιδέρσαλ» πού είχε πρός προδολήν ταινίαν άνα- 
φερομένην είς τό «ΜΕΤΩΠΟΝ». Συνεπώς έπρεπε νά 
κάνουμε κατά μέτωπον έπίθεσιν είς τόν άντιπρόσω-

πόν της καί νά εΰρωμεν τί... μεταξύ μετώπων ... 
πέλλει.

Ύπ’ αύτάς τάς προϋποθέσεις, λοιπόν, εύρέθημεν 
είς τό κομψότατων επί τής δδοϋ Βερανζέρου 14 
Γραφεΐον τοϋ κ. Μαργουλή δστίς ώ; γνωστόν άντι- 
προσωπεύει έδώ τήν παγκοσμίως γνωστήν μεγάλην 
Άμερικανι ήν έταιρίαν παραγωγής ταινιών «Ού/t- 
δέρσ’λ» κλπ.
Έπίύ'εαις κυκλωτική άντί... μετωπικής

— Είς τί όφείλομεν τή/ τιμήν τής έπισκέψεώς 
Σας ;

Μά; έρωτά μετά τους τυπικού; χαιρετισμούς,μέ τήν 
γνωστήν άδρότητάτου δ κ. Μαργουλής καί μάς κυτ- 
τάζει κάτω άπ’ τά χρυσά γυαλιά του κατάμματα...

”Αχ, αύτό τό δλέμμα του τό διαυγές, τό σπινθη· 
ροβόλον, πού δείχνει τήν ειλικρίνειαν τοϋ χαρακτή
ρας του καί τήν έξυπνάδα του, δέ ξέρω πώς καί γιατί 
μοΰ κόβει τό θάρρος καί άντί νά έπιτεθώ κατά μέτω
πον, προτιμώ νά λοξοδρομήσω διά νά προχωρήσω... 
κυκλωιικώς. Καί άπαντώ :

— Δέν καταλαβαίνετε : Άπό περιέργεια νά μάθω 
καί νά πληροφορήσω τού; άγαπητούς μας καί περί
εργους δοο έγώ, άναγνώσ'ρας μας «τί καλό καινούρ
γιο θά τ.ύς προσφέρετε...

— Νά σά; πώ εύχαρίστως.
— Είμαι δλος αύτιά.
—«'Ο Βασιλεύς τήςΤζάζ» μέ τόν κοσμαγάπητον 

Πώλ-Ούάϊτμαν Μιά ήχητική καί άδουσα ταινία, πού 
θ’ άφίση έ οχή. Είναι δλη έγχρωμος, ό δέ συνθέτης 
τής μουσικής της είναι διά τήν σύγχρονον μουσικήν 
δτι δ Μπετχόδεν γιά τήν κλασσική τοιαύτη. «Τό 
ΤραγοΟδι τοϋ Παρίσι-,ϋ» μέ τό Μωρίς Σεδαλιέ, τό 
γνωστό τέω; σύντροφο τής Μίστεγκετ, πού τόσο γρή
γορα έπεβλήθη ώς ήθοποιός τής όθόνης.

Τό 'Ελληνικόν κοινόν θά γοητευθή άσφαλώς άπ’ 
τήν ταινία αύτή. «Τό σφάλμα τοϋ πατρός» έπίσης ή- 
χητικήν καί άδουσαν, πού είναι δμοίως άπό τά δυ
νατά έργα τής παγκοσμίου παραγωγής, «Τά ψέμμα-
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τα> μέ τόν ύπέροχον Γιάννιγκς «Τή Μχσσαλιώτιδα» 
τό...τό...τό... καί άπαριθμεϊ σειράν έργων, τής Παρα
μάουντ καί Ούνιβέρσαλ πού δέν συγκρατεϊ ή μνήμη 
μας.

’Ακούω, άλλά ό θεός ξέρει μέ ποιά άδημονία. ’Ε
γώ δέν ένδιαφερόμουν γι’ αύτά. Έγώ περίμενα νά... 
σκάση ή μπόμπα. Νά άκούσω... μέτωπον. Και έπί τέ
λους νάτο... Ό κ. Μαργουλής λέγει έπί τέλους.
Τό κανόνι των 42

Καί μέσα σ’ αύτούς τούς κολοσσού -, τά θαύματα 
τοϋ όμιλοΰντος, ήχηιικού καί άδοντος, δ ύπερκολοσ- 
σός τής τελευταίας παραγωγής, τό θαϋμα τοϋ α'ώνος 
τό «ΤΙΠΟΤΕ ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΑΠ’ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ.»

— Μά αύτό, τό δυτικό μέτωπο,I πτίχθη ήδη 
κ, Μαργουλή τόν διακόπτω—κάνοντας τήν πάπια 
έννοεΐται— καί μοΰ άρεσε δσο τοΰ άξιζε.

Τινάσσεται άπ' τή θέση του καί μέ κυττάζει στά 
μάτια νά ίδή άν σοβαρολογούσα ή άστειευόμουνα.

Φαίνεται δμως δτι ύποκρινόμου; καλά τόν... ήλί- 
θιο καί έδώ στόν έχω τό φίλο..

— ^λυπούμαι μού λέει, δτι πέφτετε τόσο έξω. 
Καί άφού σείς τήν πάθατε έτσι, πόσο μάλλον τό κοι
νόν. Καλά πού κάναμε τή δήλωσι. Δέν τήν είδατε ;

— Ποιά δήλωσι ;
Παρετήρησα κάνοντας έκ νέου τήν πάπ α..
— Νά δτι τό δικό μας έργο δέν έχει καμμιά σχέ 

ση μέ τό προβληθέν.
— Μπά; έcat ; Καί τι διαφορά ύπάρχει μεταξύ 

τών δύο μετώπων ;
Οί τέασερες τελευταίοι

— Τό προβληθέν έργον—άγαπητέ—μάς λέγει ό 
κ. Μαργουλής, είναι παραγωγής Γερμανικής. Έξή- 
χθη άπό τό μυθιστόρημα τού Πάπα:, οί «Τέσσαρες 
τελευταίοι τοϋ πεζικού», δ όποιος δπως λέγεται έ- 
γνώρισε τό... Μέτωπον είς τό Γραφεΐον του, άπό τό 
όποιον καί τό περιέγραψε. «Έγυρίσθη» εϊς τό Βέρο 
λινόν.Διά τήν σκηνοθεσίαν του έδαπανόθησαν τό πολύ 
300000 μάρκα. Είς τό Βερολϊνον έτίσης προεβλήθη 
τό πρώτον και κατόπιν, είς τό Παρίσι μέ τόν τίτλον 
πάντοτε οί «Τέσσαρες τελευταίοι τοΰ Πεζικού».

Είναι μιά ταινία καλή και μιά έπιτυχία τοϋ η
χητικού. Δέν έχει δμως ούδεμίαν σχέσιν καί δέν δέ
χεται ούδεμίαν σύγκρισιν μέ τό «Τίποτε νεώτερον 
άπ’ τό μέτωπον» τό δικό μας.

Τά πράγματα είχα» πάρει τώρα τό δρόμο τους. 
Μπορούσα συνεπώς νά έπι εθώ, έκμαιεύων τής πλη
ροφορίες πού μού έχρειάζοντο. Καί έτόίμησα τήν έ- 
πίθεσιν.
Τό μέτωπο πού Ιδοϋμε

— Καί διατί, άν έπιτρέπεται Κύριε Μαργουλή, οί 
«Τέσσαρες τελευταίοι» έγιναν έδώ... Δυτικόν Μέτω
πον ; Μήπως άπό έμπιρικόν μέτωπικόν... πνεύμα.

'Ο κ. Μαργουλής έδώ... ποιείται τήν νήσσαν μέ 
τή σειρά του καί άπαντά.

— Δέν μπορώ νά φθάσω σέ τέτοιο συλλογισμό. 
Φαντάζομαι δτιέγινε γιά τόύποβλητικώροτοϋ τίτλου.

— Καί ή δήλωσίς σας τότε ;

— Ά; αύτή ήταν μιά,., μετωπική έπίθεσις πρός 
άντιμετώπισιν συγχύσεως τών δύο μετωπικών τί
τλων ύπό τού κοινού. Γιατί άν αύτή έγένετο—όπως 
ήταν φυσικόν νά γίνη άνευ τής παροχής έξηγήσεων— 
άντί τής μετωπικής έπιθέσεω; τού κοινού κατά τών 
ταμείων τού κινηματογράφου, πού θά προβληθή ή 
ταινία μας θά είχαμε τό άντίκρυσμα τών...νώτωντου,

— Καί τί έ.τάνω κάτω θά είναι τό μέτωπο πού 
θά ίδοΰμε προσεχώς, χάρις σέ σάς, κύριε Μαργουλή;

— Ένα θαΰμα τής κινηματογραφικής τέχνη,’ 
Ή ζωντανή άναπαράστασις τής ζωής τοϋ πολεμκοΰ

Ό αντιπρόσωπος τών ’Αμερικανικών Οίκων «Ούνιβέρσαλ» 
καί «Παραμάουντ» κ. I. Μαργουλής

μετώπου, τής δλης πολεμικής ζωής. Μέ τις φρικια- 
στικές τραγωδίες του, τις πίκρες, τούς πόνους, τούς 
σπαραγμούς της, άλλά καί τις φαιδρές κάποτε σκη
νές του, τις γλύκες συγκινήσεις της, τις νοσταλγίες, 
τούς καϋμούς της.

'Η τραγωδία τών χαρακωμάτων, ή άνησηχία τών 
πόλεων, ή πυρετώδης καί άγωνιώδης ζωή τών μετό
πισθεν, άναπαςίστανται μέ άκρίβειαν καί λεπτομέ
ρειαν πιστοτάτην.

Στό έργον αύ’ό άποδίδεται μέ ίση τέχνη καί δύ
ναμη, τόσον ή ζωή τής μαχομένης νεότηιος, δσον καί 
ή άγωνιώδης καί μαρτυρική ζωή τών δικών της ποΰ 
μένουν πίσω, στά σπίτια των, δ,τι έζησε δπου καί 
δπως άν έζησε τά τραγικά έτη τοΰ παγκοσμίου πο 
λέμου.
'Εκατομμύρια δολλαρίων

— Ποϋ καί πώς «έγυρίσθη «ή ταινία αύτή κ, Μαρ
γουλή; διακόπτουμε τόν εύγενικό συνομιλητή μας.

—Τό έργον «έγυρίσθη» στό Χόλλυγουντ, ή δέ Ού-Ι 
νιβέρσαλ δέν έδίστασε νά δαπανήση 2.000.000 δολ. I 
διά τήν πιστήν καί λεπτομερή άναπαράστασίν του. ί 
Τό σενάριο έβγήκε άπό τό πολύκροτον μυθιστόρημα’ 
τοΰ μεγάλου Γερμανού Συγγραφέως Ρέμαρκ ποΰ έ- 
ζησεδυό χρόνια στά χαρακώματα καί πού μετεφράσθη 
σέ 40 γλώσσες (καί στή δική μας πρό τίνος) καί έ- 
κυκλοφόρησε σέ 30.000,000 άντίτυπ». Τό έσκηνοθέ- 
τησεν δ πολύς Λούϊς Μάϋλστον. Πρωταγωεισιοΰν 
δέ οί νέοι άσ τέρες Α. Βολχάια Α. Άΐρες καί Τζών 
Ρέϊ.

Γιά τήν τελείαν επιτύχ αν τού έργου έχρησιμο 
ποιήθησαν δλαι αί νεώτεραι έφευρέσεις διά τόν ήχη- 
τικόν, καί άπησχο- 
λήθησχν χιλιάδες 
προσώπων καί έδα- 
πα ήθησαν ^κολοσσι- 
αϊα ποσά διά τήν 
άναπαράστασίν τών 
μαχών κτλ.

Μέσα [στό έργον 
αύτό, πού δικαιώνει 
τόν ήχητικόν, καί 
άποτελεϊ |τόν θρίαμ
βόν του, άναπαρίσια- 
ται(πλήρως ή ζωή 
τών έμπολέμων |άπό 
τού 1914—1918 τό
σον ή ^πολεμική τού 
μετώπου δσονκαί|τών 
μακράν τών πεδίων 
τών |μαχών πόλεων.

Οί γδοΰπτι τών 
πυροβόλων, δ συριγ- 
μός τών δδίδων, ό 
βόμβος τών άερο- 
πλάνων, αί οίμωγαί 
τών τραυματιών, οί 
άλαλαγμοί τών έπι- 
τιθεμένων, τό τραγού 
δι τών ήσυχαζόντων 
είς τά χαρακώματα,
τό κάθε τι πού έχει σχέσιν μέ τόν πόλεμο*  μ=χρι 
τοΰ τελευταίου ψιθύρου, άποδίδονται μέ τόσην άκρί- 
βειαν πού άσφαλώς θά καταπλήξη.

Ή φωτογραφίες τού έργου, είναι θαΰμα καθαρό
τητας, ή δέ σκηνοθεσία τοιαύτη, πού δίδει ζωντανή 
τήν εικόνα τού μετώπου καί τών μετόπισθεν ώς ά- 
κριβώ; ύπήρξαν είς τόν πόλεμον.

Καί δ κ. Μαργουλής κατέληξι:
— ’Αλλά τά λόγια είναι περιττά έκεϊ δπου δμι 

λόΰν τά έργα. Υπομονή καί θά δήτε καί θ’ ακούσετε.
— Πότε ; ποΰ;
— Σέ λίγο. Σ’ ένα άπό τούς κεντρικούς κινημα

τογράφους μας. * *
Ό σκοπός μας είχεν έπιτευχθή. Έχαιρετίσαμε 

καί άπήλθομεν. Σέ λίγο θά δούμε άν δέν ύπά-χη 
καί «τίποτε νεώτερον άπ’ τό μέτωπο».

Πριν δμως κλείσω τήν στήλην μου, αισθάνομαι 
ύποχρέωσίν μου νά τονίσω δτι τό «Τίποιε νεώτερο- 
άπό τό μέτωπο» δέν είναι ένα σύνηθες κινηματογρα
φικό έργο. Δέν είν. ι ένα σενάριο, πού συνελήφθη σέ 
μιά στιγμή πνευμαιι-ής τοΰ συγγραφέως του έξάρ- 
σεως. Είναι τό φιλολογικό άριστούργημα τών αιώ
νων, ένα έργον πού άνήκει στήν άνθρωπότητα καί 
δέν έχει πατρίδα.

Ό Γέμαρκ πού δύο ολόκληρα χρόνια έζησε στό μέ
τωπο,στήν πρώτη σειρά τών χαρακωμάτων, δέν περι
γράφει^’αύτό τή φρίκη μόνον τοΰ πολέμου δπως τήν 
είδε καί τήν έζησε σ ό μέτωπον καί μακράν τούτου. 
Γύρω άπό μιά ωραία’ ύπόθεσι ζωντανεύει τόν πόλεμο

Μία τρομερά σκηνή τοΰ Παγκοσμίου Πολέμου, άναπαριστωμένη είς τό μεγαλειώδες άλλά 
καί τρομερόν έργον τής Ούνιβέρσαλ» «Τίποτε νεώτερον άπό τό μέτωπον»

ωμά καί παραστατικά, γιά νά δώση ώς συμπέρασμα 
τήν άνάγκην τής είρηνεύσεως καί τής άδελφώσεως 
τών λαών. Τό έργον είναι τό νέον Παγκόσμιον κή
ρυγμα τής άδελφώσεως καί άγάπης. Καί σέ τοΰτο ο
φείλεται ή κολοσσιαία του έπιτυχία. Διότι άπό τής 
εύρέσεως τής τυπογραφίας άπό τόν Γουτεμβέργιον, 
ούδέν έργον—πλήν τής βίβλου — έκυκλοφόρησεν εις 
τόσχ άντίτυπα, καί μετεφράσθη είς τόσας γλώσσα;. 
Είς τοΰτο δφείλεται δτι άπό τοΰ παρελθόντος Μαΐου 
μέχρι σήμερον παίζεται χωρίς διακοπήν ή τήν έλα- 
χίστην μείωσιν τών εισπράξεων είς δύο άπό τά 
μεγαλύτερα θέατρα τοΰ Λονδίνου.

Διά τούς λόγους αύτούς άκόμη παντού δπου παί
ζεται, οί καθηγηταί τών Πανεπιστημίων δδηγούν έν 
σώματι τούς φοιτητάς των κχί οί διδάσκαλοι τούς 
μαθητάς των πρός παρακολούθησ.ν τή; ταινίας αύτής.

I Θ. Μηλ.



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Ί

.ΐΐ.. ΚΡΙΤΙΚΗ..MAS
τό «Τραγούδι τής Φλόγας», τό οποίον χρησιμεύει και ως 
λάϊτ-μοτίβ, είναι μελωδικότατο. ’Αλλά καί άπο αποψεως 
φωνών τό έργον ικανοποιεί. Ή Μπερνις Κλαίρ, εύρημα 

' τού όμιλοϋντος, δ Άλέξαντερ Γκραίη, συμπαθής Jeune
Premier καί καλός βαρύτονος, καί ό Νόαχ Μπήρρυ, ο ο
ποίος έπιδεικνύει καί προσόντα βαθυφώνου, ερμηνεύουν 
τούς κυριωτέρους ρόλους. _ » - ·

Γενικώς πρόκειται περί ένός μουσικού, έργου τού ο
ποίου ή έμπορική έπιτυχία ύπήρξεν οία άνεμένετο.

' r Β. Παπαμιχάλης

Ο ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝΟΥΣΣΑΡΩΝ
Έκμετάλλευσις Σινέ Όριάν

Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΛΕΝΤΙΤ

Τό ύπό κρίσιν έργον συγκαταλέγεται μεταξύ όπερέττας 
καί vaudeville. "Αν' καί δέν διακρίνεται διά πρωτοτυπίαν 
ούτε διά τήν μεγάλην σκηνοθεσίαν του (ένφ θά ήδύνατο 
νά έχη τοιαύτην έφ’ δσον ή ύπόθεσίς λαμβάνει, χώραν είς 
τό.... όπερεττικόν βασίλειον τής Γρηγορίας) έν τούτοις 
παρακολοτθεϊται εύχάριστα χάρις είς τούς έξυπνους, δια
λόγους, τό ικανοποιητικό παίξιμο τών ηθοποιών καί ιδίως 
τήν θαυμασίαν καί μοναδικήν άπόδοσιν τών ομιλιών, πού 
πραγματικώς προκαλεϊ εντυπωσιν δια την ^τελειότητα και 
φυσικότητα της. Είναι ίσως το τιοωτον εργον που προ- 
βάλλεται είς τήν πόλιν μας άπό τό όποιον δέν χάνει κα
νείς ούτε λέξιν- , ,

Σκηνοθέτης είναι ό Γερμανός Μανφρεντ Νοα, με συν
εργάτην τόν A. Ρ. Antoine διά τήν παρούσαν έκδοσιν. Έ
άν περριιόζον ολίγον τούς διαλόγους και δέν, παρημέλουν 
ώρισμένους κινηματογραφικούς κανόνας επηρεασμένοι 
προφανώς άπό τό μικρόφωνον, δέν θά είχε κανείς νά τούς 
ψέξη δΓ άλλα ζητήματα- Τά τραγούδια άπαραίτητα διά. 
τοιαύτης φύσεως έργα, όφειλόμενα εις τούς Κραους και 
Όμπερφλεντ, άκούονται ευχάριστα ιδιαιτέρως δέ μία σαν- 
σονέτ ποΰ τραγουδεϊ ή Φλορέλ.

‘Η ύπόκρισις τών ήθοποιών, από τά μεγαλύτερα προ
σόντα τοΰ φίλμ, συγκεντρώνει τά ονόματα γνωστών εκλε
κτών καλλιτεχνών, οί όποιοι άποτελοΰγ σύνολον αρμονι
κόν καί δμοιογενές. Ή Μαίντη Χρίστιανς γοητεύει μέ τίς 
έξυπνες καί λεπτές έκφράσεις της καί μέ τόν χαριτωμένο 
τρόπον πού δμιλεϊ τά γαλλικά. Μόνον δταν τραγουδή λο- 
γφ ίσως έλλείψεως άρκετής σχολής, τήν άδικεϊ ή diction 
της. Ό Ζάν "Αντζελο μετρημένος είς τόν ρόλον τοΰ επα
ναστάτου Φεντόρ. Τό κωμικόν στοιχεϊον αντιπροσωπεύε
ται άπό τόν Τζίμ Τζεράλντ και τον Ροζέ Τρεβίλλ, αμίμη- 
τον καί διασκεδαστικόν είς τόν ρόλον τοΰ μέλλοντος βα
σιλικού σβζύγου. , ,

Έδώ, παρ’ δλον πού προεβλήθη κατά τήν εβδομάδά α
γρίου συναγωνισμού, συνεκέντρωσεν εκλεκτόν κοσμον και 
έσημείωσε σχετικήν έπιτυχίαν.

Β. Παπαμιχαλης

Ο ΒΑΣιΛΕΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡίΣΙΩΝ
Έκμειάλλευσις ιΣίνε Όριάν»

Ταινία όμίλοΰοα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΛΕΝΤΙΤ

'Η πρώτη ομιλούσα ταινία τού Ίβαν Πέτροβιτς 
πού προεβλήθη εις τήν πόλιν μας συνεκέντρωσε ώς 
ήτο επόμενον, όλους τούς θαυμαστός του, καί δη 
τοΰ γυναικείου φύλου, οϊτινες εσπευσαν αθροοι δια 
νά ακούσουν τό εϊδωλόν των. Δυστυχώς δεν, φαντά
ζομαι νά έφυγαν ενθουσιασμένοι. Διότι τοσον το 
τέμπρο τής φωνής του, δσον καί η γαλλική προφο
ρά του δέν είναι περίφημα. Έχω δε πολλούς ένδοι-

ΧΑ'Γ ΤΑΓΚ
Έκμετάλλευσις *Χάϊ  Φιλμ» Γ. Συνοδινός και 

Γ. Παπαστόφας

Ταινία όμιλοΰσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΤΕΑΛ

Τό έργο αύτό βεβαίως δέν θά τό κρίνομεν δπως θά 
έκρίναμεν άλλα έργα σειρϊς·

Ή Ιδέα τής ταινίας δέν είνε κακή, άλλο ζήτημα αν 
δέν τήν έξεμεταλλεύθη έπαρκώς δ Ριχάρδος Άϊχμπερκ, 
στό τόσον ένδιαφέρον κινεζικόν ηθογραφικόν της μέρος.

Ή αδύνατος δμως αύτή πλευρά τοϋ έργου δέν τόν 
ήμπόδισε νά μάς παρουσίαση έ'να φίλμ μέ εκτάκτως πε- 
ριποιημένην ρεζι καί πλήρες άξιοπροσέκτων δραματικών 
στοιχείων.

ΟΙ ηθοποιοί δλοι άμεμπτοι. Ή ’’Αννα Μαίη Βόγκ 
δμως εξαίρετη, αύτήν δέ τήν φοράν μάς χαρίζει καί τήν 
φωνήν της τήν όποιαν έως τώρα είχαμε ακούσει μόνον 
είς τό ραδιόφωνον. 'Ο Μαρσέλ Βιμπέρ εΐνε έπίσης ικα
νοποιητικότατος στόν ρόλον τοΰ Μ. Δουκός, έχει δέ τό 
χάρισμα τής τελείας άρθρώσεως ποΰ μάς κάμνει νά μή 
χάνωμεν ούτε λέξι του· Καλός καί δ ύποκρινόμενος τόν 
ρόλον τοΰ πατρός τής Χάϊ-Τάγκ. Ό ζέν πρεμιέ δέν λέει 
καί πολλά. Έξαίρεσιν άποτελεϊ στό φινάλε.

Ή «Χάϊ-Τάγκ» παρουσιάζει πρωτοφανή πλοΰτον 
ντεκόρ, ή καλαισθησία τών οποίων οφείλεται είς τόν 
Κλάρενς Έλντερ, καλήν φωτογραφίαν καί έπιτυχεϊς φω
τισμούς.

Αύτά τά προσόντα της, τό θέμα της, καί πρό πάν
των ή παρουσία τής "Αννας Μαίη Βόγκ τήν καθιστούν μίαν 
ταινίαν πολύ άνωτέραν τών συνήθων συνδυάζουσαν τήν 
έμπορικότητα μέ τάς δικαιολογημένος καλλιτεχνικός απαι
τήσεις της.

Τό άπέδειξεν άλλως τε καί ή τεραστία έπιτυχία πού 
έγνώρισεν είς τούς δύο κινηματογράφους δπου προεβλή
θη κατά τήν λήξασαν έβδομάδα.

' Ιρις Σκαραβαίου

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ
Έκμετάλλευσις Άμολοχίτη - Βουλγαρίδη

Ταινία όμιλ. ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΑΤΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Τό «Τραγούδι τής Φλόγας» δύναται νά χαρακτηρισθή 
ώς θεαματική δραματική όπερέττα. Ή ύπόθεσίς του πού 
εκτυλίσσεται κατά τήν Ρωσσικήν έπανάστασιν, ένθυμίζει 
πολύ πολύ τόν «Βαρκάρη τοΰ Βόλγ'α» καί άλλα συναφή 
έργα (Πριγκηπικοί έρωτες, παλάτια καμπαρέ, συνωμοσίαν, 
επαναστάσεις κτλ.) μέ τήν διαφοράν δτι είναι πολύ περισ
σότερον συμβατική καί απίθανος καί, κατά συνέπειαν ό- 
λιγότερον ένδιαφέρουσα. Τό μειονέκτημα δμως αύτό κα
λύπτεται άπό τρία μεγάλα αύτοΰ,τόν πλούτον τής σκηνο
θεσίας, τήν ώραίαν μουσικήν καί τήν καλήν φωνοληψίαν.

Ό "Αλαν Κρόσλαντ έδειξε δλην του τήν ικανότητα 
μέ αύτό τό φίλμ. Έκεϊ δμως πού άναδεικνύεναι πραγμα
τικός δεξιοτέχνης είναι είς τάς σκηνάς τοΰ όχλου. Βλέ
πει τις άρκετές εκατοντάδες χωρικών νά χορεύουν μέ 
πρωτοφανή αρμονίαν καί ρυθμόν. Έπίσης ή ταινία αΰτη 
σημειώνει σημαντικήν πρόοδον είς τόν χρωματισμόν. Τά 
χρώματα ιδίως είναι πολύ περισσότερον καθαρά καί έάν 
ύπερισχύουν άκόμη τά κτυπητά τοιαΰτα, καί ιδίως τό 
κόκκινο, δέν μπορεί κανείς ν’ άρνηθή δτι εις ώρισμένας 
εικόνας πλησιάζουν τήν τελειότητα.

Ή μουσική, έπί τής οποίας ή έπίδρασις τοΰ λαϊκού 
Ρωσσικοΰ τραγουδιού είναι καταφανεστάτη, είναι άξιόλο- 
γος, πράγμα σπανιώτατον δΓ ’Αμερικανικόν έργον. ’Ιδίως

ΣΙοβο» ΚώΙ,,έζ,ο» tii| j]

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ ΠΑΡΑΓΩΓΑΙ

ασμούς διά τό μέλλον τού ' 
τόν όμιλοΰντα.

Άλλ’ ας έλθωμεν είς τό φίλμ Τό σενάριο, πε-' 
ριπετειώδες καί ένθυμίζον άρκετά τά λαϊκά μυθι- । 
στορήματα τής παλαιοτέρα, γαλλικής λογοτεχνίας,' 
δέν στερείται ενδιαφέροντος Προσέτι ό Λεό Μίτ- 
τλερ, ό σκηνοθέτης, εΐργάσθη εύσυνειδήτως καί εΐ- ιυιαιιε ar 
νε ά'ξιος επαίνων διότι προσεπάθησε μέ κάθε τρό- 
πον να αποφυγή κάθε θεατρικήν επιδρασιν που το
σον συχνά παρατηρεϊται είς τά όμιλοΰντα φίλμ. Άλ
λά αύτός άκριβώς ό υπερβολικός του ζήλος είς τό νά 
παρουσιάζη «κινηματογραφικώς» τά πράγματα καί 
ένα άδέξιον ντεκουπάζ τόν ώδΰγησαν εις ύπερβολάς 
καί άκρότητας, συνεπείς τών οποίων εΐνε κάποια α
σάφεια καί σύγχισις πού παρατηρεϊται κατά τήν έ- 
ξέλιξιν τού έργου καί πού εμποδίζει τόν θεατήν είς 
τήν πλήρη κατανόησιν τούτου.

'Η ύπόκρισις ι “
Υστερεί ό Γκροπριέλ Γκαμπριό μέ τό συγκρατημέ
νο του παίξιμο καί τήν καλήν του διξιόν.
Γκλόρυ ικανοποιητική τόσον άπό άπόψεως έμφανίσε
ως δσον καί απ'» άπόψεως ήθοποιΐας. 'Ο Ίβάν Πέ
τροβιτς όχι τόσον περίφημος είς τόν κύριον ρόλον 
τού βασιλέως τών Παρισίων.Ή Σουζάν Μπιανκέττι 
δμιλεϊ μέ στόμφον, καί ό Πιέρ Μπατσέφ αδικείται 
άπό τόν μικρόν του ρόλον.

Έδώ έσημείωσεν μετρίαν έπιτυχίαν.
Β. Μαπαμιχάλης

Είς τήν Αμερικήν καί άκριβέστερον είς τό Χόλ
λυγουντ τής Καλλιφορνίας, ένας έλλην ό όποιος τι- 
μά ιδιαιτέρους τό ελληνικόν ό'νομα, ό κ. Χριστοφίλης, 

_Γ_. ς άπό έτών μέ τήν ΈβδόμηνΤέχνην πα- 
ρήγαγε τελευ:αίως 3—4 φίλμ όμιλοΰντα είς διαφό
ρους γλώσσας καί ιδίως είς τήν ισπανικήν, τά όποια 
έσημείοισαν μεγάλην έπιτυχίαν δπου καί άν προεβλή
θησαν.

I 'Η έλληνική έν Νέφ Υόρκη έφημερίς «’Εθνικός 
Κήρυξ», γράφουσα περί τής τελευταίας παραγωγής 
τοΰ έλληνος καλλιτέχνου, δηλαδή περί τής ταινίας 
Almade Gaucho δμιλοΰσης ίσπανιστί, χαρακτηρίζει 

■_ , „ . ,, , ,, αύτήν ώς έξαιρετικήν, προορισμένης νά σημείωση
' μεγάλας^έπιτυχίας είς τό Διεθνές Κοινόν. Ό διάλο- 
γΟς ^ojj έργου γραμμένος ισπανιστί είναι φυσικός, 

, , * κρυσταλλένιος, ζωηρότατος. 'Ο καταρτισμός, ή διευ-
θέτησις, ή σκηνοθεσία καί ή δλη άπόδοσις τής ται- 

’ νιας είναι κολακευτικά τεκμήρια τής περί τά φωνο- 
κινημ ατογραφικά ίκανότητος τού δμογενοΰς παρα
γωγού κ. Philis. 'Η ταινία είς τήν οποίαν υποδύεται 
έπίσης ρόλον άργεντινοϋ (υπόδεσις άργεντινή) καί ό 
ελλην ηθοποιός τής οθόνης κ. Γ. Ρήγας, προεβλήθη 
μετά μεγάλης έπιτυχίας είς τό θέατρον San Jose, 
Gth Ave. at i loth 5-treet τής Νέας 'Υόρκης.

Ό κ Χριστοφίλης είς έπιστολήν του πού έστει
λε έκ Νέας'Υόρκης είς τόν διευθυντήντού «Κ.Άστέ
ρος» μας γνωρίζειδτι άφήχθη έκεϊέκΧόλλυγουνιπρός 
συνάντησιν τής περιοδευούσης είς τάς ‘Ηνωι»ένας

Μϊ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ JEW
ΔΙ\ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΤΚΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ

*0 γνωστότατος άμερικανός ρεζισέρ τής Ούνίβερσαλ 
William yler έπέστρεψε τελευταίως είς τήν Νέαν *Υ-  
όρκην άπό ένα πολύμηνου ταξεϊδι είς Ευρώπην.

Ό Wyler έδωσεν είς ένα κινηματογραφικόν περιοδικόν 
τής Ν- Ύύρκης μίαν συνέντευξιν χαρακτηριστικήν, ή ο
ποία έκαμεν ζωηράν έντύπωσιν είς τούς αμερικανικούς κι
νηματογραφικούς κύκλους.

«Κάθε άμερικανός ρεζισέρ, είπε, πρέπει διά συμβολαί
ου μέ τήν εταιρείαν είς τήν όποιαν εργάζεται, ν’ άναλαμ- 
βάνη τήν ρητήν υποχρέωσιν νά κάνη ένα τρίμηνον ταξεϊδι 
κατ’ έτος είς τάς ξένας χώρας καί ιδία είς τήν Ευρώπην 
διά νά διδάσκεται, νά παραδειγματίζεται καί νά γνωρίζη 
πώς θά πρέπη ν’ άντιμετωπίζη τόν συναγωνισμόν τών 
Ευρωπαίων συναδέλφων του.

«Ή ’Αμερική πρέπει νά στέλνη είς τήν Ευρώπην ται
νίας πρώτης τάξεως, διότι αί τής δευτέρας τάξεως δέν έ
χουν πέρασιν. Ή Ευρώπη δέν άνέχεται μετριότητας. ‘Η 
Γερμανία, ή ‘Αγγλία και ή Γαλλία παράγουν ϋ-αυμασίας 
δμιλοΰσας ταινίας.

Η ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ THz ΓΚΑΡΜΠΟ
Είς τό Χόλλυγουντ ετοιμάζεται κατ’ αύτάς νά γυρισθή 

μία νέα ταινία μέ πρωταγωνίστρια τήν Γκρέτα Γκάρμπο, 
διά λογαριασμόν τής Μετρό-Γκόλντουΐν-Μάγερ, Ή ύπό- 
θεσις τής νέας ταύτης ταινίας θά είναι παρμένη άπό τό 
δράμα τοΰάμερικανικοΰσυγγ’ραφέως"ΕρμανΣοΰμλινς«Γκράντ 
Ότέλ», τοΰ οποίου ή δραματική πλοκή εξελίσσεται είς τό 
Μπροντγουαίη τής Νέας 'Υόρκης. Ώς θεατρικόν έργον 
τό «Γκράντ Ότέλ» είχεν σημειώσει καλοσσιαίαν έπιτυχί
αν παντού όπου έπαίχθη άπό σκηνής.

Πολιτείας μεγάλης καλλιτέχνιδος κ. Μαρίκας Κοτο 
ποΰλη μετά τής οποίας ήλθεν είς συμφωνίαν διά 
τήν κατασκευήν τής πρώτης δμιλοΰσης ελληνιστί 
ταινίας μέ πρωταγωνίστριαν τήν μεγάλην έλληνίδα

oiusrnwasnininimmiu
Αί γερμανικαί εφημερίδες άγγέλουν δτι ή παλαιά επι

θυμία τού μεγίστου καί παγκοσμίως γνωστού θεατρικού 
σκηνοθέτου Μάξ Ράϊνχαρτ, δπως άσχοληθή μέ κινηματο
γράφον, φαίνεται δτι πρόκειται νά άρχίση πραγματοποι- 
ουμένης.

Διεξάγονται συνεννοήσεις δπως δ Ράϊνχαρτ άναλάβη 
τήν σκηνοθεσίαν μιάς μεγάλης ταινίας τής Ούφα, πού 
ετοιμάζει δ Έριχ Πόμμερ ύπό τόν τίτλον «Ό ήλιος διά
βολος» καί μέ πρωταγωνιστήν τοΰ Έμίλ Γιάννιγκς. 'Η ται
νία αύτή θά εΐνε μιά άναπαράστασις τής ζωής καί τής 
είς τήν αυλήν τής ΙΙετρουπόλεως δράσεως τοΰ διαβοήτου 
καλογήρου Ρασπουτίν, τό πρόσωπον τοΰ οποίου θά ύπο- 
δοθή ό Γιάννιγκς. Κατά τάς πληροφορίας τών εφημερίδων 
αί συνεννοήσεις άπέβησαν είς αίσιον τέλος ό δέ Ράϊνχαρτ 
έδέχθη κατ’ άρχήν ν’ άναλάβη τήν σκηνοθεσίαν τής 
ταινίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης μηχανή προβολής συστήμα
τος Simplex σχεδόν καινουργής. Πληροφορίαι: κ. 
Άναστ. Τσαοΰτον Κινηματογράφον «Άχίλλειον» 
Βόλον.



g ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΤ

ΕΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ

Η ΑΝΘΡΏΠΙΝΗ ΟΙΜΏΓΗ
ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΛΑΓΧΝΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

41 W ΕΜΑ4Ι ΕΓΚΑΤΑΖΤΑΖΕΙΖ
ΝΜΗΜΙΝ Η Η HIM ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Η ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ»

Άπό τήν καθημερινήν άθηναϊκήν έφημερίδα 
«Πρωία» παραλαμβάνομεν «αί άναρημοσιεύομεν 
τό κάτωθι αρθρον, δημοσιευθέν έξ άφορμής τής 
προβολής τής ταινίας «Στό Δυτικόν μέτωπον» 
εις τόν «Απόλλωνα».

Ένας έφιάλτης έπέρασε άπό τά μάτια τών ’Αθηναίων. 
Καί σφίχτυκαν ή καρδιές καί έπάγωσε τό αΐμαι στις φλέ
βες. Τί τρομερό πράγμα, αύτή ή σκηνοθεσία τής κινημα
τογραφικής ταινίας τοΰ Δυτικού Μετώπου, πού είνε ή ι
στορία τών τεσσάρων στρατιωτών, κάτι άνάλογο μέ τό πε
ρίφημου έργο τοΰ Ρεμάρκ.

Ό συνωστισμός τών Αθηναίων γιά νά ίδοΰν αύτήν τήν 
συγκλονιστική τραγωδία έμοιαζε μέ συναγερμόν. Καί έπει
τα δλο εκείνο τό πλήθος, θορυβώδες καί ταλεπορημένον, 
ορθιον καί συνεσφυγμένον, σιγά-σιγά έφαίνετο σάν νά άνέ- 
πνεε μέ μίαν άναπνοή καί ό άνασασμός του ήταν άγωνία 
δπως τό βλέμμα του ήταν άπολιθομένον. Περνούσε ή 
λαϊλαψ.

Πόλεμος, καταστροφή, ένα άπερίγραπτο καί άνέκφρα- 
στο μακελειό, κάτι τό άλλόφρον καί τό εξαντλητικό κάθε 
ψυχικής άντοχής· Ό άνθρωπος χειρότερος καί άπό τόν 
θυμωμένου Θεόυ, έρριχυε φωτιά καί σίδερο καί τό σύμπαυ 
συυεταράχθη. Είδαμε πράγματι στήυ κιυηματογραφική αύ
τή ταινία ένα μοναδικό θαύμα σκηνοθεσίας. Έννοιώσαμε 
δτι πραγματικά είχαμε μπροστά μας ένα μέρος τής άπαι- 
σίας αλήθειας τοΰ πολέμου καί τό μέρος αύτό ήταν τόσον 
άπελπιστικά ρεαλιστικό, ώστε δέν άκούγαμε τούς κτύπους 
τής καρδιάς μας, δταν κάτω άπό τό κρημνιζόμενο κατα
φύγιο τοΰ χαρακώματος τά κεφάλια τών Γερμανών στρα
τιωτών συγκρατοΰν τόν θάνατον πού έρχεται είς χώμα 
καί άσφυξίαν. Ό ούρανός είνε μαύρος καί άσπρος άπό τις 
έκρτ'ιξεις. Ή γή άναυδεύετε άπό τό καυτό σίδερο τών ο
βίδων καί πληγώνεται καί ματώνει. Νομίζει κανείς πώς 
ή οβίδες έλυωσαν τά σπλάγχνα τής γής καί ξεπετιοΰνται

Ά&ήναι

Σαλόν Ίντεάλ. R.C.A. Photophone

Σπλέντιτ Western Electric

Πάν&εον. Western Electric Αμερικανικόν (Μούβιτον 
Βίταφον) 
(Μούβιτον- 
Βίταφον) 
(Μούβιτον- 
Βίταφον)

Αττικόν Pasent Αμερικανικόν (Μούβιτον-Βίταφον) 
Ούφα Πάλα; Western Electric Άμερ. (Μούβιτον-Βίταφον) 
Κοτοπούλη Western Electric » ”
Τριανόν Superphone *
‘Απόλλων Klang Film Γερμανικόν 
"Αρη; Klang 
Ά χίλλειον 
Πανόραμα 
Α. Ο. Δ. Ο.
Ά&ηναϊκόν 
Πανελλήνιον 
‘Ελλά;

Film
Νοβάκ-Χέπ 
Νοβάκ-Χέπ 
Νοβάκ-Χέπ 
Συχροτόν 
Ζερβοπούλου 
Pat he

(Μούβιτον-Βίταφον) 
(Μούβιτον-Βίταφον) 
(Μούβιτον-Βίταφον) 
(Μούβιτον-Βίταφον) 

Ελληνικόν (Βίταφον) 
(Βίταφον) 
(Βίταφον) 
(Βίταφον) 
(Βίταφον) 
(Βίταφον)____ , _____ Γαλλικόν

Κρνστάλ (Καλλιθέας) Superphone Άμέρικαν. (Βίταφον) 
Νέον (Συν. Ν. Φιλαδέλφειας) Ζερβοπούλου Έλλ.(Βίταφον)

Πειραιεύς
Χάΐ Λάϊφ R.C-A. Photophone Άμερ. (Μούβιτον-Βίταφον) 
Σπλέντιτ Klang Film Γερμανικόν (Μούβιτον-Βίταφον) 
Κάπιτολ Superphone ’Αμερικανικόν (Βίταφον)
Φω; Ζερβοπούλου Ελληνικόν (Βίταφογ)
Κρυστάλ (Κοκκινιάς) (Βίταφον)

Θεσσαλονίκη
Ήλύσια 
Διονύσια

' Πατέ 
' ’ Σπλέντιτ

ή σάρκες της σέ χίλια κομμάτια ανθρώπινα, ενφ τό φρε- Ηαλλα; 
σκογυρισμένο χώμα γίνεται λάσπη άπό τό αίμα.

Χίλια Συνέδρια κι*  αν γίνουν καί χίλιες Διασκέψεις άν ί 
συγκληθοΰν, δσηδήποτε εύγλωτία και ιερός δήθεν παλμός I 
φιλειρηνισμού έκδηλωθή, δέν θά κατορθώσουν ποιέ αύτό 
πού κατορθιόνει τό θέαμα αύτό τής πολεμικής καταιγίδος·

Ό εφιάλτης συγκλονίζει καί παγώνει. Κάνει τήν ψυ
χή μας νά πληγώνεται άπό τις ανθρώπινες πληγές καί ή 
μεγάλη οίμογή, πού βγαίνει’ άπό τά έγκατα τής γής, δπου 
έτάφησαν ζωντανοί καί δπου άλλοι έχουν ξεχάσει τόν ε
αυτόν τους, ή μεγάλη οίμογή των, μάς πνίγει τό λαρύγ
γι. Πέστε τό δπως θέλετε, άντιμιλιταριστικό, πέστε 
το φιλειρηνικό, πέστε το κοινωνιστικό τό έργο αύτό. 
Είνε πρό παντός ανθρώπινο. Είνε δλος ό πόνος τής άν- 
θρωπίνης ψυχής, μέ τις φάσεις τής μεγάλης τραγωδίας. 
Αί φάσεις αύταί είναι καί αί περίφημοι σκηναί τοΰ κινη
ματογραφικού αύτοΰ έργου.

Σκηναί πού μόνον ή άνθρωπίνη άγριότης έκαμε φαντα
σμαγορικούς μεγαλοπρεπείς καί που ή ανάγκη τοϋ ώμου 
ρεαλισμού σ’ ένα έργο διδακνικό τοΰ πόνου καί τής φρί
κης επέβαλε ώςβάσιν είςτήν δληναύτήντήν κινηματογραφία 
κήν ταινίαν.· Τό πνίξιμο τοΰ φοιτητοΰ στήν λάσπη μέσα 
άπό τά χέρια τοΰ Σενεγαλέζου, ή σκηνή τής πτώσεως τής 
σκεπής τοΰ χαρακώματος, ή συζυγική άπισιία καί ή στά
σις τοΰ άδειούχου φαντάρου καί πρό παντός ή ώμή και 
αίμάσσουσα είκών τοΰ νοσοκομείου, μέ τήν άπελπιστικήν । 
τρέλλαν τοΰ Ταγματάρχου, συγκλονίζουν καί πρέπει νά 
συγκλονίσουν καί άργότερα τάς έρχομένας γεννεάς πού δέν 1 
έζησαν στή πραγματικότητα τής μεγ ίλης οίμωγής τών άν 
θρώπων. Μόνον έτσι θά διαπαιδαγωγηθοΰν αί μέλλουσαι 
γεννεαί πρός τήν ειρήνην, άφοΰ ή ίδική μας γεννεά φαίνε
ται άδιόρθωτη. ν. γ.

Klang Film Γερμανικόν (Μούβιτον-Βίταφον) 
Tobis » (Βίταφον)

Tobis » (Μούβιτον-Βίταφον)
Superphone Αμερικανικόν (Βίταφον)

» (Βίταφον)

(Βί τάφον)

'Απόλλων » (Βίταφον)
'Αττικόν

Πάτραι
* (Βίταφον)

ϋάν&εον

Βόλος
Superphone » (Βίταφον)

Άχίλλειον

Χανιά
Klang Film Γερμαν. (Μούβιτον-Βίταφον)

’ΑμερικανικόνSuperphone'Ολύμπια
Ηράκλειον

SuperphoneΑπόλλων

Καλάμαι
"Εσπερο; 
Τριανόν

Μυτιλήνη

Νοβάκ-Χέπ 
Superphone

’Αμερικανικόν

'Ελληνικόν 
’Αμερικανικόν

(Βίταφον)

(Βίταφον) 
(Βίταφον)

(Βίταφον)

____________________ —. .. καί άλλα 
Κινηματοθέατρα εφοδιασμένα με γραμμόφωνα διπλά καί 
ειδικά μεγάφωνα τά όποια προβάλλουν, βωβας ταινίας 
συνοδείφ μουσικής άπό φωνογραφικός πλάκας.

Λεσβιακό; Cinemeccanica 'Ιταλικόν 

Πλήν τών άνωτέρω λειτουργούν έν Έλλάδι
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ram staipeus rssim επιχείρησες εν ashnais “συμβατική,, 
τής 31ης Δεκεμβρίου 1929

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Άρχικαί εγκαταστάσεις 315.000.00
Μηχανήματα καί έργαλεΐα 24.797.50 339.797.50
Δούγαι έν αποθήκη 445.765.00
Κινηματογραφικοί έπιχειρήτεις 1.505.619.05 1.951.384.05
Χρεώσται 1.225.918.15
Γραμμάτια εισπρακτέα 272.531.20
Ταμείον 2.016.50 1.500.495.85
Μετοχαί Άν.Έτ. «ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ» κτηθεΐσαι

έκ συμβιβασμού πρός άπόσβεσιν μέρους
Κεφαλαίου, συμφώνως τώ Καταστατική) 1.500:000.00

Κέρδη καί ζημίαι 492.160.15
5.783.837.85

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον Μετοχικόν 3.000.00000

» άποθεματ. τακτικόν 100.843.10 3.100.843.10
Πιστωταί 2.019.809.90
Γραμμάτια πληρωτέα 449.000.00
Μερίσματα πληρωτέα 4.500.00 2.473.309.90
Προσωρινοί λογαριασμοί 200.679.85

5.783.837.85

“ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ,, Άνάλυσις μερίδος τήν 31 Δεκεμβρίου 1929
ΧΡΕΩΣΙΣ

Υπόλοιπον ζημίας 1928
Έξοδα διαχειρίσεως
Άπόσβεσι: λ)σαών έπιχ)σεων παρελθ. χρή

σεων έκκαθαρισθέντων τφ 1929

• ΠΙΣΤΩΣΙΣ
144.479.80 Κέρδη καθαρά έκ Κιν]κών έπιχ)σεων
713.771.30 Υπόλοιπον ζημίας είς νέον

692.817.90
1.551.069.00

Έν Άθήναις τή 16η ’Οκτωβρίου 1930 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Δημοσιεύομεν άνωτέρω τόν Γεν· ’Ισολογισμόν τής 
31ης Δεκεμβρίου 1929, τής Ανωνύμου Έτ. Γεν. ’Επιχει
ρήσεων «Συμβατική».

Ή Εταιρία αύτη, ώς τοιαύτη Γεν. ’Επιχειρήσεων, 
συσταθεϊσα πρό πενταετίας, ήσχολήθη μέ διαφόρους έμ- 
πορικάς έπιχειρήσεις. Άπό τοΰ έτους 1926 μετέσχεν ώς 
χρηματοδότης τής τότε όμορρύθμου εμπορικής έταιρίας 
κινηματογραφικών έπιχειρήσεων ΕΚΚΤΑ, ήτις, κατόπιν

1.058.908.55
192.160.45

1.551.069.00

ί
τής υπό τής «Συμβατικής» ένισχύσεώς της, άνέλαβε διά 
τήν Ελλάδα καί Τουρκίαν τήν άντιπροσωπείαν τού Γερ
μανικού οίκου παραγωγής Οΰφα, ώς καί τήν έκμετάλλευ- 
σιν τοΰ έπί τής πλατείας Συντάγματος θεάτρου ώς κινη
ματογράφου ύπό τόν τίτλον Οΰφα Πάλας.

Τό επόμενον δμως έτος 1927, ή Άν. Έτ. Συμβατική 
έπέτυχε τήν άπ’ εύθείας ύπ’ αύτής άνάληψιν τής έκμε- 
ταλλεύσεως τόσον τών ταινιών, δσον καί τοΰ κινηματο-

ΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΜΕΤΟΧΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Μ
έρ

ισ
μα

 πά


ρε
! θ

. χρ
. ε

ίς 
φρ

αγ
κα

 γαλ
.

ΠΑΡΙΣΙΩΝ

27
 Ν

οε
μβ

ρί
ου

19
30

4 Δ
εκ

εμ
βρ

ίο
υ

19
30

Μ
έρ

ισ
μα

 πα


ρε
λθ

. χρήσ
. 

είς
 δολ

λά
ρι

α

ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

26
 Ν

οε
μβ

ρί
ου

19
30

4 Δ
εκ

εμ
βρ

ίο
υ

19
30

22.50 Μπέλζ Σινεμά 225.— 228— 9. Άμέρικαν Τέλεγκραφ ε Τελεφόν 187 3J8 184 7)8
60.- Σινεμά Έξπλουατασιόν 860— 910— 8. Ήστμαν Κοντάκ 165 165 5]8
6.- — Μοντέρν «Α» 136— - — 4. Φόξ Φίλμ 31 31

16.- — Όμνια 183— 182— 1.60 Τζένεραλ Έλέκτρικ 49 47 1)4
10— — Τιράζ Λ. Μωρίς — — 3. Λόβε Ένκορπορέίτεντ 56 5[8 56 1]8
11— Πατέ Σινεμά 180— 184— 4. Παραμάουντ Ποΰπλιξ 44 1 ]4 45
35— — Αξιόν ντέ ζουϊσάνς 161— 157— Πατέ Έκτσέϊνς 6 1)2 7

Παρί Κονσόρτσιουμ — — Ράντιο Κορπορ. όφ Άμέρικα 17 1)8 17 5]8
20— Γκωμόν, ’Ωμπέρ, Φράνκο-Φίλμ 146— 138— Ράντιο Κέίθ Όρφεουμ 20 5]8 20 1)4
10— Φίλμ Γκωμόν 161— —: Φόξ θήατερς 51)4 5

Φίλμ «Μετροπόλ» — — 4. Γουωρνερ Μπρόδερς 16 16 7)8
— 1J16 parts c. 4 att. ■ — —

68.78 Πατέ Μπέμπυ 650— 637—
20— Σοσιετέ Μαριβώ 238— 235—
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0 Μ ΓΚΟΑΝΤΟΪΤΝ
ΑΚΑΖΗΤΕ! ΚΕΟΤΕ 'HmWAflTO ΑΕΤΕΓΑΪ

Kata τηλεγραφήματα έκ Νέας 'Υόρκης, πρός τάς εύ- 
ρωπαϊκάς κινηματογραφικός εφημερίδας, δ πρόεδρος τής 
μεγάλης κινηματογραφικής έταιρείας Μετρό-Γκόλντουϊν- 
Μάγερ· κ. Σάμουελ Γκόλντουϊν, άνεχώρησεν έκεϊθεν μέ 
τό ύπερωκεάνειον «Άκούϊντάν» έρχόμενος εις Ευρώπην. 
Είς τούς δημοσιογράφους οί όποιοι έπήγαν κατά τήν έπι- 
βίβασίν του, νά τοΰ ζητήσουν συνεντεύξεις, ό κ. Γκόλν- 
πουϊν έδήλωσε δτι δ κυριώτερος σκοπός τοϋ ταξειδίου του 
αύτοΰ εϊνε ν’ άναζητήση νέα κινηματογραφικά ταλέντα, 
δηλαδή νέους ήθοποιούς μέ τάλαντον, τούς οπαίους θά 
παραλαβή εις Αμερικήν διά νά πρωταγωνιστήσουν είς 
τάς ταινίας τής προσεχούς παραγωγής. Σκοπεύει, τού- 
τέστιν, ν’άντικαταστήση μέ αύτούς τούς παλαιούς αστέρας 
τής οθόνης, διά τούς οποίους έχει σχηματίσει τήν πεποίθη- 
σιν δτι τό κοινόν τούς έχει βαρεθή πλέον.

«Βεβαίως έπρόσθεσε δ κ. Γκόλντουϊν, αστέρες δπως 
ή Μαίρη Πίκφορδ, δ Ντούγκλας Φαίρμπανκς, δ 
Τσάρλυ Τσάπλιν καί Γκρόρια Σβάνσον, θά εξακολουθή
σουν μεσορανοΰντες καί έχοντες τήν άγάπην καί έκτίμη- 
σιν τοΰ παγκοσμίου κοινοΰ. Άλλά πολλοί άλλοι ή μεγάλη 
πλειονότης τών σημερινών αστέρων, άμφοτέρων τών φύ
λων, είναι καταδικασμένοι νά περιπέσουν είς τήν άφάνει- 
αν καί τήν λήθην. Οί πλεϊστοι έξ αύτών είχαν προσόντα 
μόνον διά τόν βοιβόν κινηματογράφον, διά τόν δποϊον 
είχαν προσληφθή καί δχι διά τόν έπικρατήσαντα όμιλοΰντα.

’Ιδιαιτέρως δ κ. Γκόλντουϊν θ’ άναζητήση ένα άνδρα 
καλλιτέχνην διά τά παίζη μέ τή Γκλόρια Σβάνσον είς μιάν 
νέαν ταινίαν καί μία γυναίκα ηθοποιόν διά νά πρωταγω
νιστούν μαζί μέ’τόν Ρόναλντ Κόλμαν εις μίαν άλλην νέαν 
ταινίαν. Εϊνε πολύ πιθανόν έπίσης δ πρόεδρος τής Με- 
τρό-Γκόλντουϊν-Μάγερ νά παρσλάβη έξ Ευρώπης καί τήν 
"Εβελυν Σαϊζε.

01 ΓΜΙΝΙ Μ ΤΟΗ ΑΡΑΒΙΪΠΙΟΪ
Έπί τώ θανάτφ τού διάσημου Έλληνος σκηνογράφου 

τοΰ Βερολίνου Παν. Άραβαντινοΰ, τό γερμανικόν κινη - 
ματογραφικόν περιοδικόν «Der F.ilm», είς τό τελευταϊον 
του φύλλον γράφει τά έξής:

«Αίφνιδίως, έντελώς άπροσδοκήτως άπέθανεν είς Πα- 
ρισΐους δ σκηνοθέτης τής Κρατικής ‘Όπερας τοΰ Βερολί
νου Πόνος Άραβαντινός-Ήτο άκόμη έντελώς νέος δι’ ένα 
καλλιτέχνην, 41 μόλις έτών.’Ο θανατός του εΐνε μία πολύ 
βαρειά άπώλεια διά τήν σκηνήν τής "Οπερας καί διά τό 
κοινόν της.

Ήτο ένας άπό τούς μεγαλειτέρους καλλιτέχνας τοΰ 
είδους του. ’Απέδιδε μέχρι καταπληκτικού βαθμού είς 
χρώματα χρώματα καί είς σχήματα, τήν έννοιαν κάθε έρ
γου, τού οποίου άνελάμβονε τήν σκηνοθεσίαν. Ή πρώτη 
του εργασία είς τήν Κρατικήν "Οπεραν, ή πρό δεκαετίας 
σκηνοθεσία τής όπερας τοΰ Στράους «Γυναίκα χωρίς νύ
χια» έμεινε μνημειώδης διά τήν τελειότητά της, τόν ρυ
θμόν της καί τούς χρωματισμούς της. Τί υπέροχους εξω
τικός εμπνεύσεις’είχε.

Εϊνε πολύ οδυνηρά ή σκέψις δτι θά στερηθώμεν έφε- 
ξής τήν τέχνην ένός τέτοιου άνθρώπου· |
• ΜΜΜη···(·«··«1(···Μ····Μ·Ι··1Μ·Ι«1····Ι(··Μ·Μ·1·· ΜΙ·1ΙΙ·«Ι·Ι·Ι»»Ι·«·Ι····ΜΙ····Ι·Ι·ΙΙ····Ι·Ι·Ι· 

γράφου, ήν καί συνεχίζει μέχρι σήμερον, περιωρισθεϊσα 
άποκλειστικώς καί μόνον εις τάς έργασίας ταύτας άπό 
τοΰ 1928 καί εντεύθεν.

Τά άρχικά κεφάλαια τής Εταιρίας ταύτης ήσαν 
3.000.000.

Ήδη, ώς παρατηροΰμεν έκ τοΰ ισολογισμού της, αύ
τη ήναγκάσθη νά προβή εις τήν κατά τό 1 ]2 άπόσβεσιν 
οάύτών ώς έκ ζημιών ας έκ παρελθουσών χρήσεων ύπέστη.

(Λόγφ πληθώρας ύλης ή συνέχεια είς τό έπόμενον)

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κατόπιν διετούς έργασίας τό φίλμ τού Τσάρλυ Τσά
πλιν «Φώτα τής πόλειός» έτελείωσε καί πρόκειται νά προ- 
βληθή τήν 31ην Δεκεμβρίου είς ένα άπό τά θέατρα τοΰ 
Λός Άντζελες-Ή ημερομηνία προβολής είς τήν Νέαν Ύ- 
κην δέν ώρίσθη άκόμη. ‘Η ταινία είναι ήχητική καί ά
δουσα περιλαμβάνει δέ καί ένα μικρόν διάλογον. ‘Ο Τσάρ
λυ Τσάπλιν, πάντοτε εχθρός τοΰ όμιλούντος, δέν λέγει δ 
ίδιος ούτε λέξιν.

— Έγκαταλείπων διά μίαν φοράν τά περιπετειιόδη έρ
γα ό Ντούγκλας Φαίρμπακς άφιερώνει δλας του τάς φρον 
τίδας διά τό φίλμ «δ άνθρωπος στή σελήνη». Πρόκειται 
περί μιάς ύπερμοντέρνας όπερέττας πού έκτυλίσσεται ά· 
πάνω είς ένα ύπερωκεάνειον. Συνθέτης τής μουσικής εί
ναι δ γνωστός "Ιρβιν Μπερλίν, ό όποιος λαμβάνει ένερ- 
γόν μέρος καί είς τό άνέβασμα τοΰ έργου. Πρωταγωνί
στρια είναι ή Μπέμπη Ντάνιελς περιστοιχιζομένη άπό τήν 
Τζοάνα Κράουφορδ, τήν Σάλλυ Όνέϊλ καί τήν Κατερίν 
ντέ Μίλλ. Οί κινηματογραφικοί κύκλοι άναμένουν μέ ά- 
νυπομονησίαν τήν μεγάλην ταύτην παραγωγήν.

— Ψιθυρίζεται είς τό Βερολϊνον δτι ή «Έμέληα» —ή 
όποια ήγοράσθη έσχάτως, ώς γνωστόν ύπό τοΰ τραπεζίτου 
Κόχαν—εύρίσκεται είς διαπραγματεύσεις μετά τής «Μετρό 
Γκόλντουϊν» διά νά άναλάβη τήν έκμετάλλευσιν τών ται
νιών τής τελευταίας ταύτης καθ’ δλην τήν Γερμανίαν. 
‘Η Έμέληα, πράγματι έχει τό προνόμιον δπως ή έκμετάλ- 
λευσίς της άποτελεϊται κατά 50 τοϊς έκατόν άπό ξένης 
παραγωγής έργα.

— Ή Αιάνε Χάϊντ θά είναι ή σύντροφος διασήμου 
κωμικού Γκρόκ είς τήν πρώτην του δμιλοΰσαν ταινίαν πού 
θά γυρισθή είς τό Βερολϊνον.

— Ό Μωρίς Ντεκομπρά εύρίσκεται κατ’ αύτάς είς τό 
Χόλλυγουντ δπου μελετά τήν τεχνικήν τών τώκις προκει- 
μένου νά γράψη σενάριο διά δμιλοΰν φίλμ.

— ‘Η «Άνάστασις» τό πασίγνωστου μυθιστόρημα τοΰ 
Τολστόϊ «γυρίζεται» καί πάλιν, ώς παρλάν την φοράν 
αυτήν, ύπό τήςΌύνίβερσαλ» Σκηνοθέτης δ "Εντιν Κάριου 
καί πρωταγωνισταί ή χαριτωμένη Λοΰπε Βελέζ καί δ 
Τζών Μπόλς.

— Ό Έντμοντ Μέϊζελ, δ συνθέτης τής μουσικής ύ- 
ποκρούσεως τών έργων «Ποτέμκιν, τού Άϊζενστάϊν, καί 
«Βερολϊνον ή Συμφωνία μιάς μεγαλουπόλεως» άπέθανε 
τήν παρελθούσαν εβδομάδα είς ήλικίαν 35 έτών.

— Ό Μουρνάου καί δ Ρομπέρ Φλαχέρτυ έπέστρεψαν 
άπό τάς νήσους Ταχυτί είς τό Χόλλυγουντ δπου μοντά
ρουν τό κουλουριστικό φίλμ πού «έγύρισαν» έκεϊ. Τό φίλμ 
αύτό θά συνοδεύεται μόνον ύπό μουσικής.

— ’Αγγέλλεται δτι ή «Παραμάουντ» άναθεωρήσασα 
προγενεστέρας άποφάσείς της, σχεδιάζει νά συγκεντρώση 
καί πάλιν είς ένα καί τό αύτό φίλμ τόν Έρνεστ Λούμπιτς 
καί τόν δημοφιλέστατοι' φανταιζίστ Μωρίς Σεβαλιέ. Ή 
πρώτη συνεργασία τών δύο τούτων μεγάλων καλλιτεχνών 
εΐχε δώσει ώς άποτέλεσμα τήν «Παρέλασιν τοΰ έρωτος» 
τήν πλέον χαριτωμένην όπερέτταν πού «έγυρίσθη» μέχρι 
σήμερον.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Α. Δεσύλλας Θεσσαλονίκη 1-11-930
Γ. Ζορμπαλάς Χαλκίδα 1-12-930 
Γ. Τζώρτζογλου Άθήναι 1-12-930 
Συμβατική Θεσσαλονίκης 1-12-930 
Άμέρικαν. Πρεσβεία Άθήναι 1-12-930 

(Κιν. Λεσβιακός Μυτιλήνη 1-12-930
Philis Production L. Angeles 1-12-930
Μέγας Κινημ· Δράμα 1-10-930
Κινημ. Πάνθεον Λαμία 1-12-930 
Κ. Βαμβάκης Άθήναι 1-12-930

Μέχρι 30-1()-931
» 30 5-931
» 30-5-931

30-11 931
» 30 11-931
> 30-11-931
» 30-11-931
» 30 9 931
» 30-5-931
» 30-11-931
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MIUMIfflil ΤΑΙΝΙΑ ΕΙί I» ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΙ!
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΕΝΑΣ ΕΠΙΔΟΞΟΣ ΑΣΤΗΡ

Ό νεαρός άστήρ έμπήκε στό γραφείο μέ δειλία προ
πολεμικής Άρσακειάδος. Τό βαρυσήμαντου αύτό γεγονός 
συνέβη χθές βράδυ.

—Μού επιτρέπετε νά καθήσω, άν δέν είμαι ένοχλη- 
τικός;

Τί λόγος! έσπευσε νά τοΰ άποκριθή ύ.τοχρεωτικά ή δ- 
μήγυρις τών παρισταμένων. Καθήστε. Έκάνατε ισα-ϊσα 
λαμπρά νά μάς έρθετε. Τή στιγμή αυτή άκριβώς ή Πά- 
ουερ, έσβυσε τά φώτα τοΰ μεγάρου. 'Η λάμψις σας λοι
πόν ώς άστέρος, δπως έννοεϊται, δέν μπορεί παρά να μάς 
είνε πολύτιμη.

—Καλωσύνη σας κύριε.
—Έν τφ μεταξύ δμως, γιά καλό καί γιά κακό, φέρε 

μας ένα κερί, παρεκάλεσε τόν κλητήρα ένας άπό τούς 
προνοητικούς συντάκτας τού κύκλου.

—Καί είς τί οφείλουμε τή μεγάλη τιμή τής έπιοκέ- 
ψεώς σας, ώ άστέρα τών άστέρων τοΰ Ελληνικού κινημα- 
ταγραφικοΰ στερεώματος;

—Ήρθα νά σάς ζητήσω μιά χάρι- Μιά χάρι πού θά 
ή τον σωστό καί δίκαιο νά μοΰ κάνετε.

— Συνισταμένην;
—Στό νά έπανορθώσετε μερικές άνακρίβειες πού έγρά- 

φησαν γιά μένα. Γιατί δπως θ’ άντιλαμβάνεσθε, άν άφή- 
σω τά πράγματα έτσι, άπειλεϊται ή μελλοντική κινημα
τογραφική σταδιοδρομία μου. Επιθυμώ δηλαδή νά βά
λετε τά πράγματα στή θέσι τους,άπό τήν δποία τά έβγαλε 
δ καθημερινός τύπος.

—Μά μήπως βρίσκεται τίποτε στή θέσι του στον τόπο 
μας, ούτως ώστε νά δικαιολογείται αυτή ή σπουδή σας; 
τοΰ παρετήρησεν δ αιώνιος μεμψίμοιρος.

Άλλ’ δ επίδοξος άστήρ τόν άπηξίωσεν άπαντήσεως.
— Καί άπό τί θέλετε ν’ άρχίσωμε; τόν ρώτησεν δ διευ

θυντής.
—Έν πρώτοις, έχετε ύπ’ δψιν, δτι δέν είμαι ερασι

τέχνης, δπως κακώς άνεγράφη σέ κάποια εφημερίδα. Έγώ 
κύριοι δέν παίζω γιά νά σκοτώνω τήν ώρα μου.

Κι’ επειδή δ κινηματογραφικός επισκέπτης δέν έδωκε 
καμμιά πρόσθετη διαφωτιστική έξήγησι, μιά κακεντρεχής 
γυναικεία φωνή, άκούστηκε γιά προιτη φορά, μέσα στό 
σκοτάδι:

—Άλλά λοιπόν τί γίνεται; Μήπως ή ώρες «σκοτώ
νονται» μέ τό παίξιμό σας;

—Συκοφαντίες τοΰ δχλου αυτές. ΚΓ επειδή άντιπα- 
ρήλθα πάντα τόν δχλο, δέν έπιθυμώ νά γνωρίσω τήν εκ
πρόσωπό τόυ στήν δποία άνήκει τό άμφίβολο χαριτολό
γημα πού άκούσατε.

—Έστω έξακολουθήστε, άν θέλετε.
Ή άφιξις τοΰ κεριοΰ δμως δέν έσεβάσθη τήν δήλω- 

σιν τοΰ άστέρος, παρ’ δλη τή κατηγορηματικότητα της.
—Λοιπόν κύριοι, τί έλέγαμε; "Α, θυμήθηκα. Έλέγαμε 

δτι δέν είμαι ερασιτέχνης. Καί βέβαια ;δέν είμαι. Άπό- 
δειξις δτι έπαιξα περίφημα τόν δοΰκα τοΰ Ράϊσταγ στον 
«Άετιδέα» τοΰ πατρός Ροστάν. Όλη ή ώμορφιά τής ψυ
χής τού ήρωος αύτοΰ καθρεφτίστηκε στό βλέμμα μου.

Ύστερα τό «Πορτραϊτο τοΰ Δόριαν Γκραίϋ» τοΰ Ού- 
άϊλδ, ύπήρξε μιά άπό τις επιτυχείς δημιουργίες μου. "Ε
νας θρίαμβος τοΰ εφηβικού κάλλους. Λίγο τό έχετε αύτό;

—"Οχι, πάρα πολύ. ’Εξακολουθήστε.
•—Κατόπιν κύριοι, ύπεκρίθην δοκιμαστικώς άπειρίαν 

ώραίων ρόλων τού διεθνοΰς δραματολογίου.
—Καί πότε συνέβησαν δλα αύτά τά εύχάριστα καί 

δέν έπήραμε είδησι;
—Μά εξακολουθούν νά γίνωνται, κύριοι.
—Καί δέν θά μπορούσαμε νά τά άπολαύσωμε; Ειμεθα 

φιλότεχνοι καί ώραιοπαθεϊς δλοι οί παριστάμενοι, ώστε 
θ’ άποτελοΰσε μιά πραγματική διττή άπόλαυσι γιά μάς 
ή παρακολούθησις τών δοκιμών αύτών.

Άλλ’ δ επίδοξος άστήρ δέν άποκρίθηκε, θά έλεγε κα
νείς δτι έκατάπιε τήν γλώσσα του, αν δέν εξακολουθούσε 
σέ λίγο.

—Ξέρετε, εϊνε πού..· Είνε πού ή νιουλάπα μου βρί
σκεται στό ενεχυροδανειστήριο. Ώ. άτιμο χρήμα! Ώ 
πληγή τών πληγών καί κατάρα τής άνθρωπότητος, πόσο 
άδυσώπητα καταστρέφεις τή σταδιοδρομία άνθρώπων πού 
έχουνε φλέβα. Έγώ δέ πού έχω περισσότερο ταλέντο 
άπό κάθε άλλον συνάδελφό μου, δέ θά μπορέσω νά πα
ράσχω τά δείγματά του στούς τόσο καταδεκτικούς καί 
χρησίμους γιά τή φήμη μου δημοσιογραφικούς οφθαλμούς 
σας. Ή γκαρνταρόμπα μου βλέπετε, δπως σάς ομολόγησα, 
δυστυχώς, βρίσκεται στό ενεχυροδανειστήριο.

—Καλά, καί τί ρόλο παίζει στήν έκδήλωσι τοΰ ταλέν
του σας τό μόμπιλο αύτό;

—Τόν κυριώτερο κύριε. Γιατί έγώ παίζω μονάχα μέ 
τόν εαυτό μου. 'Υποδύομαι δηλαδή δοκιμαστικά δλους 
αύτούς τούς ρόλους γιά τούς όποιους σάς μίλησα, μπρο
στά στόν καθρέπτη. "Αν δέν άτενίσω τή μορφή μου μέσα 
στό κρύσταλλό του, δέν μπορώ νά παίξω. Τό είδωλό μου 
μ’ εμψυχώνει.

■—Αύτό θά μάς έκανε νά ύποπτευθοΰμε δτι εϊσθε 
ή μετασάρκωσις τού... Ναρκίσσου, άν ήσασταν λιγάκι ω
ραιότερος.

— Τό παραξυλώνετε κύριε...
Ό άστήρ άρχιζε νά κουρδίζεται-Τό καταλάβαμε άπό 

τις λάμψεις πού έξετόξευσαν τά μάτια του. Ήταν φα
νερό δηλαδή δτι ήπειλεϊτο ρήξις. Άλλ’ ό ριψοκίνδυνος 
συνάδελφος, γνωστός διά τόν άλτρουϊσμόν του, δέν πα- 
ρητεϊτο τής προκλήσεως, χάριν τής ίδικής μας διασκεδά- 
σεως. Τί διάβολο, τό πράγμα δέν θά ήτο καί τόσο κοινό.

Άλλ’ ή άφιξις ένός θυλικοΰ άστέρος άπάνω στήν κρί
σιμη στιγμή, άπεσόβησε τήν ρήξιν. Μπαίνοντας στό δω
μάτιο χαμογέλασε γλαφυρώτερα άπό τήν κ. Κυβέλη/· καί 
άφοΰ άνεστέναξε δωδεκάμιση φορές σάν εκείνην, εϊπέ 
στόν επίδοξο συνάδελφό της:

—Λοιπόν τά έκανόνισες; Καί χωρίς νά περιμένη τήν 
άπόκρισί του τόν παρέσυρε πρός τήν έξοδο: "Ελα τώρα, 
πάμε νά «γυρίσωμε».

Καί τό δικό μας κεφάλι έγύριζε έπίσης, ύστερα άπ’ δ- 
σα άκούσαμε άπο τόν έπίδοξο Έλληνα άστέρα, μέ τόν 
όποιο είχαμε πραγματοποιήσει μιά... συνομιλούσα ταινία, 
νεοελληνικού χρίσματος, ή οποία εύτυχώς δέν θά προ- 
βληθή .... "Ιρις Σκαραβαίον

Η ΦΟΞ ΗΓΟΡΑΣΕ
ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΤΗΣ ΟΪΝΙΒΕΡΣΑΛ

Τηλεγραφήματα έκ Νέας ‘Υόρκης πρός τάς εύρωπαϊ- 
κάς έφημερίδας, άγγέλλουν δτι ή διεύθυνσις έκμεταλλεύ- 
σεως τών 500 θεάτρων τά όποια έχει ή Φόξ είς τάς δυ
τικός άκτάς τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών, άγκαζάρισε, ολό
κληρον τήν έφετεινήν παραγωγήν ταινιών τής έταιρεία- 
Ούνιβέρσαλ, διά τά έν λόγφ θέατρα άντί ποσού 2.500.000 
δολλαρίων.

η ZQH mlmiWf
Ό διάσημος Γερμανός ήθοποιός Γκρόκ άσχολεϊται ήδη 

εις τά έν Neubabelsberg στούντιο, μέ τήν κινηματογρά
φησή μιάς ταινίας ή όποια είναι άναπαράστρσις τςή ϊδί- 
ας του ζωής. Είς τήν ταινίαν αύτήν πρωταγωνιστεί δ 
Γκρόκ μαζί μέ τήν Λιάνε Χάϊτ καί ύπό τήν καλλιτεχνι
κήν διεύθυνσιν τοΰ Κάρλ Μπόεζ.
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ΗΠΡΕΜΙΕΡΑΤΟΥΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Είς τήν περίφημον αίθουσαν Μόζαρτ σάαλ τοΰ Βερολί

νου, εϊς τήν οποίαν ώς γνωστόν δίδονται αποκλειστικής 
διά τους διανοουμένους κα’ι τούς ανθρώπους τών τεχνών 
κα'ι τών γραμμάτων, αί πρεμιέραι όλων τών μεγάλων ται
νιών, προτοΰ αύται παιχθοϋν εϊς τά κινηματοθέατρα διά 
τά όποια προορίζονται, έγένετο τήν 4ην τρέχοντος μηνός 
ή πρώτη προβολή τής παγκοσμίως πλέον γνωστής ταινίας 
«Ούδέν νεώτερον άπ’ τό Μέτωπον» τής Ούνιβέρσαλ, τής 
δποίας ή ύπόθεσις είναι παρμένη άπό τό ομώνυμον έργον 
τοΰ Γερμανοΰ συγγραφέως Έριχ Μαρία Ρεμάρκ.

Ή πρώτη αΰτη προβολή, δπως ε’ίπομεν, προωρίζετο 
διά τούς διανοουμένους, ούχ’ ήττον κατά τάς περιγραφάς 
τών έφημερίδων τοΰ Βερολίνου καί τών ξένων έκεϊ αντα
ποκριτών, ή παρατηρηθεϊσα κοσμοσυρροή ήτο καταπλη
κτική, εις ούδεμίαν άλλην ταινίαν παρατηρηθεϊσα. 'Ότι 
έκλεκτόν έχει νά επίδειξη τό Βερολϊνον παρευρέθη. ’Όχι 
μόνον οί κινηματογραφικοί καί θεατρικοί κριτικοί τών έ
φημερίδων, άλλά θλήθος ολόκληρον άπό καλλιτέχνας, ά
πό συγγραφείς, δημοσιογράφους, άνταποκριτάς ξένων έ
φημερίδων καί έπαρχιακών, ήθέλησαν νά παρακολουθή
σουν τήν προβολήν τού ξακουστού έργου. ΟΙ περισσότεροι 
δέ άπ’ αύτούς δέν εύρήκαν θέσιν. Καί τριπλάσια άν ήτο 
ή αίθουσα «Μοζαρτσάαλ» δπως άναφέρει κάποιος παρευ- 
ρεθείς δημοσιογράφος, καί πάλιν δέν θά έχωροΰσε τούς 
συρρεύσαντας διανοουμένους.

Ή προβολή τής ταινίας υπήρξε θρίαμβος, άνώτερος 
πάσης περιγραφής. Όλαι αί κριτικαί πού έδημοσιεύθησαν 
εις τόν τύπον τοΰ Βερολίνου καί πού έτηλεγραφήθησαν 

• εϊς τάς ξένας εφημερίδας τονίζουν δτι τό «Ούδέν νεώτε
ρον άπό τό Μέτωπο» είναι ή μεγάλη έπιτυχία τής έφετει- 
νής σαιζόν. ______ __

Έπίσης είς Παριοίους ή ται.Ια «Ούδέν νεώτιρον 
ίπ τδ μέτωπο» προεβλήόη τήν 21η, Νοεμβρίου, εις 
τήν νέαν μεγάλην κινηματογραφικήν αίθουσαν «Άρ 
μιτάζ» τής έταιρείας ΙΙατέ Νατάν, ή δποία έγκαινι· 
άσθη άκριβώς μέ τήν ταινίαν αύτήν.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εβαομας :

ΗΜΜΙΤΟΓΡΙΦΙΙΗ Κ1ΙΙΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
ΠΟΡΤ ΣΑ'ΓΤ.—4 Δεκεμβρίου (Τοΰ άνταποκριτοΰ μας, 

— Τήν 3ην Δεκεμβρίου έκαμεν έναρξιν όμιλοΰντος ό έλ- 
ληνικός Κινηματογράφος «Έλδοράδο» μέ πλούσιον πρό
γραμμα. Προεβλήθησαν ήχητικόν Ζουρνάλ, Μίκι Μάους 
καί «ή Σοτργή» τοΰ Μπατάϊγ μέ τήν Μαρσέλ Σαντάλ καί 
Ζάν Τουλοΰ. Παρ’ δλην τήν αΰξησιν τής τιμής τών ει
σιτηρίων 8 καί 10 γρ. δ. ή αίθουσα τοΰ κινηματογράφου 
ήτο ύπερπλήρης, τό δέ Ταμεϊον ήναγκάσθη νά άρνηθή 
άπό ενωρίς τήν πώλησιν εισιτηρίων. Τά μηχανήματα Ού- 
έστερν έλειτούργησαν θαυμάσια. ’Εντός τοΰ Δεκεμβρίου ή 
διεύθυνσις τοΰ άνωτέρω κινηματογράφου θά προβάλλη 
σειράν έκλεκτών έργων μεταξύ τών οποίων περιλαμβάνον
ται καί τά «Περίφημα ψεύδη τής Πέτροβνα», «Ούδέν νε
ώτερον άπ’ τό μέτωπον», «ό Βασιλεύς τής Τζάζ», δ «Λευ 
κός διάβολος» κλπ. ‘Η έλληνική παροικία τής πόλεώς 
μας συγχαίρει τόν διευθύνοντα κ. Ν. Δρακόπουλον διά 
τις ευγενικές του προσπάθειες, αΐτινες τιμούν τό ελληνι
κόν όνομα.

Κινηματ. Άμπίρ. Προεβλήθησαν τά έργα τής Φόξ 
«Μανουελίτα» καί «Εύτυχισμένες μέρες».

Κινηματ, Μαζέστικ. Προεβλήθησαν «Οί έρωτες τοΰ 
ναύτου» μέ τόν Ο’ Μπιέν καί ό «’Αγών τών φυλών» μέ 
τήν Φίλλις Χάβερ καί τόν Δόν Άλβαράντο.

I. Στυλιανός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, 5 Δεκεμβρίου (Τοΰ τακτι
κού άνταποκριτοΰ μας). —Είς τόν μεγάλον κινηματογρά
φον «’Όπερα» προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά έργα «Ρίο 
Ρίτα» μέ τήν Μπεμπέ Ντάνιελς, «.Won gosse de pere*  
μέ τόν Μενζοΰ, ομιλούσα γαλλιστί καί «Μιά γυναίκα πού 
δέν ξεχνιέται» μέ τήν Ντάγκοβερ καί τόν Πέτροβιτς.

Είς τό κινηματοθέατρον «Άλάμπρα» προεβλήθη διά 
δευτέραν έβδομάδα ή γαλλική ταινία «Κατηγορουμένη 
σηκωθήτε» μέ τήν Γκαμπύ Μορλέϋ καί ήδη προβάλλεται 
έπί δύο έπίσης εβδομάδας έπιιυχώς ή ταινία «Βαγαπόν- 
της βασιλεύς» τής Παραμάουντ, μέ πρωταγωνίστριαν τήν 
Ζανέτ Μάκ Ντόναλδ.

Είς τό «Μελέκ» προβάλλεται έπιτυχώς ή γαλλική ο
μιλούσα ταινία μέ τήν Μαρί Μπέλ.

Είς τό «Γκλόρια» προεβλήθησαν τά έργα «Τό παιδί 
τοΰ έρωτος», «Ό λοχαγός τής αύτοκρατορικής φρουράς» 
μέ τόν Ρ. Νοβάρρο, «Οί δύο κόσμοι» καί «"Ερως Τσιγγά
νων» μέ τόν βαρύτονον Λώρενς Τίμπετ.

Είς τό «Μαζίκ» προεβλήθησαν τά έργα «Τό κορίτσι 
τής ηδονής», «Ίσαμπέλλα» καί «Στό δυτικόν μέτωπον 4 
άνδρες τοΰ πεζικού».

Είς τό «Μοδέρν» προεβλήθησαν αί εξής βωβαί ταινίαι 
«Φίγκαρο» μέ τήν Μαρί Μπέλ καί «Ή δύσις» μέ τόν Ζάκ 
Κατλέν.

Τήν παρ. Τετάρτην έδόθη ιδιαιτέρα παράστασις είς 
τό Κινηματοθέατρον Άλάμπρα. πρός τιμήν τοΰ κ. Προ
έδρου τής Δημοκρατίας Γαζή Μουσταφά Κεμάλ πασσά 
κατά τήν οποίαν παρευρέθησαν πλήν τοΰ κ. Προέδρου 
καί πάντες οί έπίσημοι. Προεβλήθησαν δύο ταινίαι τής 
Φόξ Μούβιτον Νιούς «Τό ταξεΐδι τοΰ Γαζή είς τήν ’Α
νατολήν» καί «Ό λόγος του πρός τόν Αμερικανικόν λα
όν». ’Επίσης προεβλήθη ή ήχητική ταινία παριστώσα τάς 
έορτάς τής κηρύξεως τής Δημοκρατίας καί τοΰ ταξειδίου 
τοΰ κ. Βενιζέλου έν Άγκύρφ.

Ό κ. Α. Αάγκα τής Μέτρο Γκόλντουϊν είχε μίαν ώ
ραίαν έμπνευσιν ή δποία τιμά ιδιαιτέρως τό ένταΰθα γρα 
φεΐον τής Μετρό. Καλεϊ εις ιδιαιτέρας παραστάσεις έξαι- 
ρετικών έργων τούς δημοσιογράφους καί ειδικούς κριτι
κούς. Οΰτω προχθές μάς παρουσίασε είς τό «Γκλόρια» 
τό ώραϊον έργον «’Έρως Τσιγγάνων».

Άπό ημερών εύρίσκεται είς τήν πόλιν μας δ κ. Π. 
Δαδίρας διευθυντής τής άθηναΐκής παραγωγικής εταιρίας 
ταινιών «Ολύμπια Φιλμ» διά τήν διευθέτησιν τοΰ ζητή
ματος τής προβολής ελληνικών ταινιών.

Φ. Ναξλόγλου

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
—Γορτύνιον (Κυπαρισσίαν). Δεχόμεθα τήν προσφο

ράν σας, παρακαλοΰμεν δμως ή άποστολή άνταποκρίσεων 
νά είναι τακτικοτάτη.

— Γ. Δασκάλου (Δράμαν). Ευχαρίστως δεχόμεθα, μέ 
τήν παράκλησιν δμως νά λαμβάνωμεν καθ’ έκάστην ε
βδομάδα άνταπόκρισιν.

— Σινεφ'ιλ (Θεσ)νίκη).Λυπούμεθα διότι ή ΰλη τοΰ πα- 
νηγυρικοΰ συνεπληρώθη καί δέν θά δεχθούμε άλλην.

-Μούσιον (Λάρισσα). Παρακαλοΰμεν νά μάς στέλνε
τε τακτικότερα, καθ’ έβδομάδα άνταπόκρισιν. Δελτίον θά 
σάς σταλή έντός τής προσεχούς έβδομάδος.

—Γ. Χαλκίδην (Καλάμαι;). Εύχαριστοΰμεν πολύ γιά 
τό ένδιαφέρον σας. Έξάμηνος δίδος Άλμπάνη έλήφθη. 
Φύλλον στέλλεται τακτικά άπό 1 ’Οκτωβρίου. Περί άντα- 
ποκριτοΰ δπως μάς γράφετε, δέν έλάβομεν τίποτε νεώτερον. 

I — Ριξόπουλιν (Θεσ)νίκη). Σάς εύχαριστοΰμεν διά τήν 
προσφοράν σας, δέν έχομεν δμως λόγον άντικαταστάσεως 

' τοΰ ήδη ύπάρχοντος.

Κατά τήν σταρ, εβδομάδα μολονότι,' 
προεβάλοντο καλά έργα, έν τούτοις I 
δέν παρετηρήθη και ανάλογος κίνη- 
σις καθόσον, τδ μέν χΟύφα Πάλας» 
έσυνέχισε άδικαιολογήτως καί διά δευ
τέραν εβδομάδα τδ εργον <Δυδ καρδι
ές σ’έ'να βάλς» μέ έλαχίστους θεατάς. 
δ «’Απόλλων» καί τδ «Σάλον 'Ιντε- 
άλ», έπρόβαλον άπδ κοινού τδ εργον 
«Χάϊ-Τάγκ*  τής εταιρείας «Συνοδι- 
νδς καί Παπαστόφας. τδ < Κοτοπού- 
λειον» καί τδ « ’Αττικόν» συγχρόνως 
ενα εργον, «Τδ τραγούδι της Φλόγας», 
τδ «Πάνθεον» τήν ταινίαν τής Μετρδ 
«‘Η γυναίκα πού σκοτώνει» μέ τήν 
Νταμιτά, τδ «Σπλέντιτ» τήν ταινίαν 
*‘Ο λοχαγός τών Ούσσάρων·» μέ τήν 
Μαίντυ Κρίοτιανς καί τδν "Αντζελο 
είς γαλλικήν γλώσσαν καί τδ «Τρια- 
νδν», τδ όποιον έκαμε έναρξιν τήν 
παρ. Πέμπτην. τό εργον «Τδ κορί
τσι τής παρέας - ποραγωγής Τίφφα
νυ,

‘Ο βλέπουν άνωτέρω οί άναγνώσται 
μας, τέσσαρα κεντρικά κινηματοθέ
ατρα έπρόβαλαν από κοινού δύο έρ
γα και επομένως έπήλθεν διχασμός 
τών θεατών.

Κατά τήν τρέχουσαν έβδομάδα τά 
μέχρι σήμερον γνωστά έργα πού θά 
προ βληθούν είναι τά έξήςϊείς τδ Πάν- 
θεον» ή γαλλική ταινία «Κατηγορου
μένη σηκωθήτε», εις τδ «Σπλέντιτ», 
ή νέα έλληνική τής «Ντάγκ Φίλμ ’ Φί
λησε με Μαρίτσα», είς τδν χ*Απόλ 
λωνα-» θά έπαναληφθή ή πολεμική 
ταινία «...Στδ δυτικό μέτωπον» καί 
εις τδ «’Αττικόν» ενα έ'ργον τών eΗ
νωμένων καλλιτεχνών «Μιά ρομαντι
κή νύχτα» μέ τήν Λίλιαν Γκίς καί τδν 
Ρόντ λά Ρόκ.

Τήν παρελθούσαν Πέμπτην ή Διεύ- 
θυνσις τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κα
τόπιν άποφάσεωςτής ειδικής έπί τών 
κινηματογράφων Επιτροπής, διέτα
ξε τδ κλείσιμον τεσσάρων αθηναϊκών 
κινηματοθεάτρων (’Αθηναϊκόν, Πα
νόραμα, ‘Ελλάς καί Βύρων) διά τδν 
λόγον δτι, δέν συνεμμορφώθησαν οί 
διευθυνταί αύτών πρδϊ τάς ύποδει- 
χθείσας υπό τής επιτροπής διαρρυθ
μίσεις. Έννοεΐται δτι κατόπιν τής δι
αταγής ταύτης οί άνωνέρω κινηματο
γράφοι έκλεισαν, πλήν τού κινηματο
γράφου «Ελλάς» ό όποιος κατά λά
θος περιελήφθη είς τήν διαταγήν, αί 
δέ διευθύνσεις τών κινηματογράφων 
κατέφυγον είς τήν δευτεροβάθμιον ε
πιτροπήν ή οποία καί θά άποφασί- 
ση τελικώς περί τού ζητήματος.

Διά τούς αύτούς λόγους καί ή διεύ- 
θυνσις τής ’Αστυνομίας Πειραιώς δι
έταξε τδ κλείσιμον τών κινηματοθε
άτρων «Χαϊ Λάΐφ», καί «Άστήρ» 
τού συνοικισμού Ταμπουρίων, αί δι
ευθύνσεις τών οποίων αγωνίζονται 
έπίσης παρά τή ανώτερα έπιτροπή

νά έπιτύχουν αναστολήν τής άποφά- 1 
σεως τής πρωτοβαθμίου τοιαύτης.

Δηλαδή ώς νά μή εφθανον δλα τά 
κακά τά όποια συνεσωρεύθησαν έπί 
τών ατυχών αύτών έπιχειρήσεων. έρ
χεται ήδη καί τδ Κράτος μέ τά κατα- 
θλιπιικώτατα μέτρα του νά συμπλή
ρωσή τήν καταστροφήν.

Τή*  παρ. Πέμπτην άνεχώρησε δι’ 
Αίγυπτον, Παλαιστίνην καί Κων)λιν 
ό κ. Α· Κόρνφελδ Γεν. Διευθυντής 
τής Μετρδ έν τή Εγγύς ’Ανατολή, 
θά έπιστρέψη δέ μετά δεκαπενθή
μερον περίπου διά νά άναχωρήση 
καί πάλιν διά Παρισίους δπου θά 
παραμεινη έπί τρίμηνον περίπου,

Τήν παρελθούσαν Τρίτην έπέστρε- 
φεν έκ Μιλάνου ό κ. Γ. Παπαστό
φας τής έταιρείας «Χάϊ Φίλμ» δστις 
ε^χε μεταβή είς τά έκεϊ έργοστάσια 
τής Cinemeccanica πρός μετάκλησιν 
ειδικού συνεργείου διά τήν έγκατά- 
στασιν ηχητικών μηχανημάτων έν 
Έλλάδι.

Τδ πρώτον ήχητικόν μηχάνημα 
κατασκευής «Σινεμεκάνικα» φθάνει 
είς τήν Ελλάδα μετά δεκαήμερον πε
ρίπου, θά έγκατασταθή δέ ώς γνω
στόν είς τδ έν Μυτιλήνη νέον Κινη- 
ματοθέατρον «Λεσβιακόν τού κ. Πα- 
παγεωργίου.

' Επέστρεψεν έκ τού άνά τήν ’Εγ
γύς ’Ανατολήν' διμήνου ταξειδίου του 
ό νέος διευθυντής τής Φόξ Φίλμ έν 
Άθήναις κ. Τζανκερς.

Τήν προσεχή Παρασκευήν έπι- 
στρέφει έκ τού άνά τήν Εύρώπην τα- 
ξειδίου του ό κ. Ε. Μαυροδημάκης,

‘Υπάρχτι ή πληροφορία, χωρίς δ
μως καί νά έπιβεβαιούται άκόμη δτι 
ήγοράσθη διά τήν Ελλάδα, ύπό τί
νος έκ Σμύρνης έπιχειρηματίου, τού 
κ. Ντάντρια. ή έκμετάλλευσις τών 
ταινιών τής ’Ιταλικής έταιρείας Cines 
τής Ρώμης, άνερχομένων είς οκτώ τδ 
δλον ταινιών μεταξύ τών όποιων πε
ριλαμβάνεται καί τδ Ave Maria.

Τήν διεύθυνσιν τού νεοϊδρυομένου 
γραφείου θ’ άναλάβη, ώς λέγεται, ό 
κ. Ζοζέφ ’ Αμβουργερ.

Χθές Σάββατον μεσημβρίαν, έδό
θη διαταγή υπό τής ’Αστυνομίας ’Α
θηνών, νά έπιτραπή ή λειτουργία τού 
Κινηματογράφου Αθηνα'Γ κόν^ μέ 
άναστολήν έκτελέσεως τών ύποδειχ- 
θεισών μεταρρυθμίσεων, τριών μη
νών. Έδόθη έπίσης άδεια λειτουργί
ας 7,αί είς τδν κινηματογράφον «Χά’ΐ· 
Λά’ΐ'φ τού Πειραιώς. Ο ΑΡΓΟΣ

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Π Ε I ΡΑ ΙΕ ΥΣ

Χάϊ Λάϊφ. Μέ κοσμοσυρροήν προ

εβλήθη τό τελ»υταϊον έργον τοΰ Γιάν- 
νιγκς είς τήν Παραμάουντ «δ Πατριώ
της», έ'να δυνατό δραματικόν φίλμ πο
λύ έντυπωσιακό. Λόγφ θανάτου τής 
άδελφής τοΰ κ. Παπακώστα, δ κινημα
τογράφος είς ένδειξιν πένθους έμεινε 
κλειστός τήν Τετάρτην καί Πέμπτην.

Κάπιτολ. Προεβλήθη τό έξ ολοκλή
ρου έγχρωμον φίλμ «Ή νύφη τοΰ συν
τάγματος» τής Φέρστ Νάσιοναλ. Τό έρ
γον γενικώς ύπερήρεσεν έξ οΰ καί ή 
μεγάλη έπιτυχία ποΰ έσημείωσεν

Σστλέντιτ «Ό δρόμος τοΰ παραδεί
σου» τής Ούφα, μέ τό άχώριστο ζευ
γάρι Βίλλυ Φρίτς καί Λίλιαν Χάρβεΰ 
συνεκέντρωσεν μέγα άριθμόν θεατών 
καί φυσικά ή έπιτυχία του μεγάλη, οϊα 
άνεμένετο.

Φως. Άπό τής Δευτέρας προεβλήθη- 
< Μπροντγουαίη Μπέμπις», άπό δέ τής 
Πέμπτης «δ Κίτρινος βασιληάς».

Ήλύαια. Προεβλήθησαν τά έργα: 
«Σώμακαί ψυχή»,«Ή έκδίκησις τών 17» 
’Ιαπωνικής ύποθέσεώς, «Τρομοκράτης 
τών βουνών »καί κωμωδία Μίκι-Μάους.

Μάνος Βρυέννιος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διονύσια. Προβάλλεται τό έ'ργον «Έ· 
σκότωσα γιά τήν τιμήν μου» μέ τήν 
Άννυ "Οντρα, ένα μονόπρακτον «Μία 
πρόβα στά γρήγορα» ομιλούσα έλληνι
κή καί ένα «Μίκι Μάους».

Ήλύσια. Έκαμε άλλαγήν προγράμ
ματος τό περασμένο Σάββατον μέ τό 
έργον «Γαλάζιος άγγελος» μέ τόν Έ- 
μιλ Γιάννιγκς. ’Εκτός προγράμματος 
Μίκη Μάους» καί ένα«Πατέ Ζουρνάλ».

«ΙΓάλΛας. Προβάλλεται έως τήν Πέμ
πτην τό έργον «Πανδρεμμένοι στόΧόλ- 
λυγουντ» καί τήν Παρασκευήν θά προ- 
βληθή τό έργον «Χαρούμενα νειάτα» 
μέ τούς Ζανέτ Γκαίϋνορ καί Σάρλ Φα· 
ρέλ καί έπίκαιρα Φόξ.

Πατέ. Προβάλλεται ή ήχητική «Σπί
ρτο μονάχο» (’Ολοταχώς) μέ τόν Χά- 
ρολδ Λόϋδ. Προσεχώς «Θυσία έρωτος> 
μέ τήν Μαίρη Φίλμπιν καί Κόνραντ 
Βάίτ.

Άηδλλαιν. Προβάλλεται Ό λευκός 
γάμος» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ καί τόν 
Ρόντ Λαρόκ. Προσεχώς «Τρελλός τρα
γουδιστής»

Λευκός-Πύργος. Προεβλήθη «Ή 
μικρούλα τοΰ Ντάνσικ» μέ τήν Τζένυ 
Γιοΰγκο καί «Ή ψευτοχήρα» μέ τήν 
Αισσέγκο καί τόν Ν. Κολίν. Είς τά δι
αλείμματα νέα νούμερα τοΰ βαριετέ.

Σπλέντιτ. Προεβλήθη «Σατανική 
παρέλασις» μέ τόν Κέν Μέϋναρ καί ή 
ήχητική-δμιλοΰσα «Ζουάνα» μέ_, τήν 
’Ελεανόρ Μπόρτμαν.

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«’Ιδού τό έγκλημά μου» «Τά έπιδέξεια 
χέρια» καί ή.ηχητική «Νέοι "Ικαροι» 
μέ τόν Ραμόν Νοβάρρο».

Μοντέρν. Προεβλήθησαν «Ή Ραμό-
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να» μέ τήν Λίλιαν Γκύς «Ή Σατανι
κή παρέλασις» κα'ι τά πρώτα επεισόδια 
«Βασιλεύς τής Ζούγκλας». «

ΌΛύμπτα. Προεβλήθη «*Ο  Μανδρα; 
γύρας» μέ τήν |Μπριγκίττε Χελμ, και 
τόν Πέτροβιτς.

Φοΐνιξ. Προεβλήθη «Μοντέρνες γυ
ναίκες» μέ τήν Έλεανορ Μπορτμαν 
«Ντάγκφιν» ή ("Ο Σφαγευς τών Αρμε
νίων) και τό Ζουρναλ «Το Ταξεΐδι τοΰ 
κ. Βενιζέλου εις "Αγκυραν-Σικεφΐλ

ΗΡΑΚΛΕΌΝ
’Απόλλων. Προεβλήθησαν έπιτυχώς 

«Τρέλλες καρναβαλιού», «Έγώ τόν ε- 
σκότωσα», «Άστραπηβόλος καβαλλα- 
ρης» καί «Πώς χορεύουν Τσάρλεστον».

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν «Το 
γαμήλ ον έμβατήριον», «Τραγωδία μιας 
γυναίκας» καί ’Ερωτικόν σκάνδαλον». 
ΑΡΧΛΝΕΕ Κρήτης
Προεβλήθη τό έργον Αί τελευταϊαι 
ήμέραιτής Πομπηίας».
ΣΗΤΕΙΑ Κρήτης

Ναυσικα. Προεβλήθη τό έργον «Με
γάλη αγάπη».
ΜΕΣΟΛΟΤΙΟνΙ

Θύσπις. Προεβλήθησαν αί ταινίαι 
«Ούγγοική ραψωδία» είς δυο εποχας, 
«’Αφροδίτη τής Μονμάρτρης», «Ματω
μένη χορεύτρια», «Ό ’Επίγειος παρά
δεισος», «'Ο μιναρές τοΰ θανάτου» και 
«Γραμμάτια θανάτου». Γεωργόπουλος
ΧΑΝΙΑ

Ίδαΐον. Προεβλήθησαν αί ταινίαι 
«Χοϋλα» και «Ή λεγεών τών αθανά
των». , ,

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν,« Αγνή α
μαρτωλή» καί ζουρναλ «Στα βάθη τής 
’Αφρικής».
ΠΑΤΡΑ!

Πάνϋεον (δμιλών). Προεβλήθησαν 
«Ή κιβωτός τοΰ, Νώε» μέ έπιτυχίαν, 
«Γύρω άπό τήν αγάπη» καί «Τό τρελ- 
λοκόριτσο».Προσεχώς « Ότραγοΰδιστης 
τής Τζάζ».

Πάνϋεον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν 
αί ταινίαι «Ό βρυκόλακας», «Μοιραία 
αγάπη» καί «Ή κιβωτός τοΰ Νώε». 
Προσεχώς «'Ο Σάμ καί ό Τόμ στό 
πόλεμο».

Ίντεάλ. «Τό Λονδΐνον μετά τά με
σάνυχτα», «Μοιραία αγάπη» «Τό θω
ρακισμένο αϋτοκίνητον» καί ή ελληνι
κή ταινία «Καιν καί, ’Άβελ» παραγω
γής Λερμίκη. μέ μεγάλην έπιτυχίαν.
ΣΥΡΟΣ
“’Απόλλων. Προεβλήθησαν'τά έργα 
«Τό γκαρσόνι τοϋ Παλλάς Ότέλ», 
«Τραγικό γεφΰρι», «'Ιππόται τής νυ- 
κτός», «Σπηλιά τοΰ τρόμου», «Ραψω
δία έρωτος», «Μεταξωτές κάλτσες» καί 
«Στό καφέ Σαντάν». ’Ήδη διέκοψε τάς 
παραστάσεις του ένοικιασθέντος τοΰ 
θεάτρου υπό τοΰ ίταλικοΰ θιάσου Λάμ
πα, τόν όποιον θά διαδεχθή δ θίασος 
Κολυβά. Γιαννίρης

ΒΑΘΥ(Σάιιου^

’Αττικόν. Μέ αρκετήν έπιτυχίαν προ- 
αβλήθη «Ή Αουλοΰ».

' Ηραίο ν. Προεβλήθη μέ κοσμοσσυ- 
ροήν τό έργον «Νύχτες καταιγίδος».
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«"Οταν ή πόλις κοιμάται» καί «Οί 
Δύο Κατάδικοι» άνεπιτυχώς.

Ληξάσης τής σειράς τών παραστά
σεων τοΰ θιάσου Χαλκούση δ ανωτέ
ρω κινηματογράφος ήρχισε κανονικώς 
τάς παραστάσεις του.

Λεσβιακός. Εξακολουθούν αί έπι- 
σκευαί καί μεταρρυθμίσεις τοΰ ανωτέ
ρω κινηματογράφου καί έλπίζεται νά 
κάμη έναρξιν κατά τό τέλος τής προ- 
σεχοΰς έβδομάδος υπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ κ. Δ, Παπαγεωργίου.Σακμρονιάόης 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Φόβος πρό τοΰ έρωτος», «’Αγοροκό
ριτσο». «'Ο υπασπιστής τής βασιλίσ- 
σης», «Νικητής μέ τό στανειό» καί 
«Άπηγορευμένη ευτυχία». Γρυπ.
ΔΡΑΜΑ

Μέγας. Προεβλήθησαν «Ή γυναίκα 
τής χθές καί τής αΰριον» καί «Ό σαλ 
πιγκτής» μέ τόν Κούγκαν.

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά ατραξιόν 
«'Ο κάτοικος τών βουνών», «Στιγμα
τισμένος ληστής» καί «Τά τρία ωρο
λόγια». Προσεχώς «Άλήται τής Βιέν
νης». Δασκάλου
ΧΙΠΙ

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά φιλμ 
«Τραγωδία» μέ τήν Έννυ Πόρτεν καί 
«Σύγχρονες παρθένες» μέ έπιτυχίαν 
καί «Έξόντωσις ληστών·. Τήν Δευτέ
ραν «'Ο θαλασσόλυκος». Βουδούρης
ΞΑΝΟΗ

Μύγας. Κατά τό τελευταϊον δεκα
πενθήμερον προεβλήθησαν τά έργα 
«Λευκή’κόλασις»,«'Ωραίος σπαθιστής», 
«Τό χωριό τής αμαρτίας» μέ οίκτράν 
αποτυχίαν, ώστε ν’ άναγκασθή ή διεύ- 
θυνσις ν’ άλλάξη πρόγραμμα μετά τήν 
πρεμιέραν, «Βαρώνος άτσίγγανος» καί 
«Μπελφεγκόρρ. Προσεχώς «Ταξεΐδι 
στή σελήνη».

Πάνϋεον. «Ή γη τής ηδονής», «Σι
ωπηλός κατήγορος», καί «Οί θεατρί
νοι». Καζαντζής
ΠΡΕΒΕΖΑ

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μοσχομάγγας τών Παρισίων», «'Η 
κοκκότα Μπιζού», «Ή γυναίκα καί τό 
πτώμα», «'Ιστορία μιάς γυναικός», καί 
«'Η Μάχη τού Βατερλώ». Σμπόνιας
ΑΜφίχτΑ

Πανελλήνιον. Προεβλήθη τό έργον 
"Αννη Λώρη». Γιαλύσσας
ΚΑΛΑΜΑΙ

-Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ό μοιραίος χείμαρρος» καί «Οί κο- 
ζάκοι τοΰ Ντόν».

"Ηδη παραστάσεις δίδει δ θίασος 
Βεάκη.

Τριανόν. «Πώς γλεντούν οί παντρε
μένοι» καί «Βινενόζα». Μιχάλου
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Αττικόν. «Οί νικηταί τής φωτιάς». 
«Τό θηρίο τής Άριζόνας» καί «Κατ’ 
ευθείαν στήν καρδιά». Γορτύνιος

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κεντρικόν. «Τό χρήμα μέ μεγάλην 
έπιτυχίαν. Προσεχώς «Τό κορίτσι τών 
ονείρων» -Γ·
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Αττικόν. Προεβλήθησαν «Ό γαλά
ζιος Δούναβις» καί Οί άπάχηδες τών 
’Αθηνών».

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν «Ό εχ
θρός» καί «Γκώσσο». Πανουργίας

ΛΕΥΚΑΣ

’Απόλλων. Προεβλήθησαν «Τό ρό- 
δον του μεσονυκτίου», «Στό στρόβιλο 
τών κυμάτων», καί «'Ο μοντέρνος 
Καζανόβας» μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Ή προσπάθεια τής διευθύνσεως τοΰ 
ανωτέρω κιν. διά τήν προβολήν εκλε
κτών ταινιών τιμά Ιδιαιτέρως αυτήν, 
έλπίζομεν δέ καί τό Κοινόν θά θελή- 
ση νά ενισχύοχι άφοΰ και το εισιτηριον 
ώρίσθη ε’ις τήν έξευτελιστικήν τιμήν 
τών 6 καί 4 δρ·

Πάνϋ'εον. Ό κινηματογράφος ούτος 
κατόπιν μιάς μικρής διακοπής έπανήρ- 
χισε τάς προβολάς του την 6 τρε,χ. μέ 
τά έργα «Ή ιστορία μιάς γυναίκας» 
καί «Ή κοκόττα Μπιζού» μέ αποτυ
χίαν» Taies

ΑΙΤΙΟΝ
Παρϋενών. «Τό μυστικόν τής Ντε- 

λιά», «’Ανθρώπινη δικαιοσύνη», καί δ 
«'Ο άρουραϊος». Μπιρμπιλης

ΚΑΒΑΛΛΑ

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τροπικαί νύχτες» καί «Τραγωδία "Ε
ρωτος», α' εποχή. ,

Αίγλη, Προεβλήθησαν τά επεισο
διακά «Οί έκτος νόμου», «Τό μυθιστό
ρημα τής Δύσεως» καί το «Σταχτι 
φάντασμα. Κόκκινος

ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Ίδαΐον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Σόνια Βερανώφ» καί τά τής παρελ- 
θούσης έβδομάδος-
ΒΟΛΟΣ

Άχίλλειον. Ό μοναδικός πλέον 
κινηματογράφος τής πόλεώς μας προέ- 
βαλε κατά τήν παρ, έβομάδα τά έργα 
«Ή Γή», «Τό ζάρι τοΰ πεπρωμένου» 
καί«Ή γυναίκα τοΰ δρόμου».

Προσεχώς έγκατάστασις ηχητικού 
συστήματος Κλάγκ Φίλμ.

Παπαβασιλείου
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κατά Γραφεΐον Έκμεταλλεύσεως

Τίτλος έργου Κινηματογρ. Γραφέϊον Έκμε- 
ταλλεύσεως Τίτλος έργου Κινηματογρ. Γραφεϊον Έκμε- 

ταλλεύσεως

Τί αξίζει ένα τρελλό φιλί 
Αύτή τή νύχτα ίσως 
Άπολύτρωσις 
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 έρωτική νύχτα 
Γαλάζιος άγγελος 
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Αιμάνι ονείρων 
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Τρόικα
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Τραγούδι τής έρήμου 
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I. Μαργουλή
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Άμολ.-Βουλγ. 
Συμβατική 
Μαυροδημάκη 
Μετρό Γκόλντ. 
Σινέ Όριάν
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Άμολ.-Βουλγ.

Κ. Σουλίδη

Ζωγραφιστός άγγελος 
Γυναίκα ποΰ αρέσει 
Νύμφη Συντάγματος 
Πριγκήπισσα καί ταξί 
Μεγάλη πόλις 
Λονδΐνον μετά μεσάνυχτα 
Μιά νύχτα στό καμπαρέ 
Προσωπιδοφόρος ληστής 
Κυρίαρχοι τής έρήμου 
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 αγάπες 
Ριψοκίνδυνος-γενναϊος 
Κορίτσι τής παρέας 
Τραγούδι τής Φλόγας 
Χάϊ Τάγκ 
Γυναίκα πού σκοτώνει 
Λοχαγός Ουσάρων 
Πιστός στό καθήκον 
Άστρο ευτυχίας
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Κοτοπούλη 
Ίντεάλ 
Αττικόν 
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Πανόραμα 
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Σπλέντιτ 
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Ρολικλαίρ
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Συνολικός άριϋμός προβληϋεισών ταινιών
Φόξ Φίλμ 22 — Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη 14 — Μαργουλή 13 — Σινέ Όριάν 8 — Μετρό Γκόλντουίν 11 

Συμβατική 6 — Μαυροδημάκης καί Σίά 2 — Χάϊφιλιι 2 — I. Κουρουνιώτης 3 —- Κ. Σουλίδη 3 
Άμέρικαν Φίλμ 2 — Τ. Σπυρίδη 1 — ’Αδελφοί Σαντίκου 1 —■ Κ- Φραγκέτη 2—Α. Μάρκογλου 1
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ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ 1931
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TOY

“ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ,,
ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗΝ
28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Πλούσιον ώς πάντοτε είς ϋλην εκλεκτήν και ωραίας 
εικόνας μέ ιδιαίτερον πολύχρωμον έξώφυλλον 

"Αρθρα και μελέταιίείδικών συνεργα
τών και μέτδν έπαραίτητον εϋ-
θυμον Καζαμίαν τοϋ 1931 ή 

πέννα τοϋ όποιου θά 
προσφέρη ευθυ

μίαν είς πάντα 
Αναγνώστην

ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΔΙΑ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

01 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ ΘΑ ΤΟ ΛΑΒΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΕΚΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ


