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ΙΙΑΡΙΣΙΟΙ, Νοέμβριος. (ΤοΟ άνταποκριτού μας). 
—Ή χειμερινή περίοδος τού κινηματογράφου ήρχισε 
ζωηρά είς τό Παρίσι. Ή γαλλική κινη ιατογραφική 
τέχνη, ή όποία τόσην έπιτυχίαν έσημείωσε άλλοιε 
καί ή όποία, έξ αιτίας τοΟ πολέμου Ισως, καθυστέρη 
σεν άρκετά, διεκδικεϊ καί πάλιν ιήν θέσιν της. Τήν 
στιγμήν αυτήν, γυρίζονται είς τό Παρίσι ταινίαι, αί 
όποΐαι είμαι βέβαιος δτι δχι μόνον είς τό Παρίσι, άλ
λά καί παντού δπου προβληθούν θά προξενήσουν ζω- 
ηράν έντύπωσιν.

Οί κινηματογραφικοί γαλλικοί οίκοι διαθέτουν 
τώρα, δχι μόνον άρτια τεχνικά μέσα, δχι μόνον χρή
ματα κα*.  κάθε δποστήρ ξιν, άλλά καί καλλιτέχνας 
άληθίνά πρώτης γραμμής.

Είμαι βέβαιος δτι ή νεωτάτη ταινία «'Ο άνθρω
πος πού έδολοφώνησε» άπό τό γνωστό μυθιστόρημα 
τού Κλώντ Φαρέρ, θ’ άφήση άληθίνά έποχήν. Ση
μειώνω μόνον δτι ή ταινία αύτή δέν εϊνε ή πρό έτών 
προβληθείσα. "Εχει μέν τήν αύτήν ύπόθεσιν, σκηνο
θεσίαν δμως έντελώς νεωτεριστικήν, καί έγυρίσθη μέ 
ήθοποιούς πού άποιελοΰν τήν ύψίστην έκδήλωσιν τής 
γαλλικής τέχνης. Θά προσθέσω άκόμη δτι τόν ρόλον 
τής λαίδη; Φάλκλοντ ύπσδύεται εϊδικώς προσληφθεϊ- 
σα ή Μαρί Μπέλ, τήν όποίαν οί έν Ελλάδι φίλοιτοΰ 
κινηματογράφου έχουν έπανειλημμένως θαυμάσει είς 
διαφόρους ταινίας. * *

'Η ταινία δμως πού θά γοητεύση, θά καταπλήξη 
καί άκόμη θά σχολιασθή πολύ διά τήν νέαν τη: τε
χνοτροπίαν, εί<ε ή τιτλοφορουμένη «Κάϊν», ή όποία 
προεβλήθη πρό 5ιη ιέρου ειδικά διά τούς κριτικού; 
καί τούς δημοσιογράφους καί προβάλλεναι άπό τή; 
28ης Νοεμβρίου διά τό κοινόν.

'Η έντολή «ού κλέψεις» άποτελεί τόν σκελετόν 
τής ύποθέσεως, ή όποία έκτυλίσσεται είς μακρυνάς 
θαλάσσας καί έξωτικού; τόπους, εις τρόπον ώσ.ε νά 
Εκανοποιή-αι απολύτως καί ή πρός τάς περιπετείας 
ροπή τοΰ σημερινού άνθρώπου.

Άλλ’ άν θέλετε ιδού τό σενάριο, τό όποιον έγρά- 
φη άπό τόν κ. Λ. Πουαριέ:

'Ο θερμαστής ύπερωκεανείου—ό κ. Πουαριέ τόν

ώνόμασεν Κάϊν - έ ιαναστατει κατά τής κυρίαρχου 
σης εί: τήν κοινωνίαν άνισότητος καί ένα βράδυ πού 
τό πλοΐον ήτο ήγκυροβολημένον είς κάποιον λιμένα, 
κλέβ=ιτήν οαλίτζαν καί τό πορτοφόλι ένός έπιόάτου. 
Μπαίνει μέσα σέ μιά μικρούλα βάρκα καί μόνος όλό- 
μονος φεύγε , άναζητών κάποιο καταφύγιου καί τήν 
γαλήνην. Δέν έχει δμω; μαζί του τρόφιμα, δέν έχει 
νερό καί κινδυνεύει ν’ άποθάνη άπό τήν πει, αν ή τήν 
δίψαν. Κωπηλατεί συνεχώς καί σ.γά—σιγά αί δυνά
μεις του τόν έγκαταλείπουν( δταν ή βαρκούλα του 
φθάνει είς ένα έγκατελελλειμμένο, άλλά μέ πλουσίαν 
βλάστησιν νησί.

Οί άναγνώσται θά φαντασθοΰν άμέσως τόν Ρ.βιν- 
σώνα, τόν σκύλον του καί τόν Παρασκευάν. Άλλ’ 
ό Κάϊν δέν έχει τόν χαρακτήρα τοϋ Ροβινσώνος’καί 
ύστερα άπό δλίγας ήμέρας άρχίζει νά πλήττη κα’. 
δέν έπιζητεΐ άλλο τίποτε παρά τό μέσον νά φύγη. 
Καί δμως τό νησί είνε ώραΐον καί ή βλάστησις μο
ναδική.

Μίαν ήμέραν κατά τήν όποίαν δοσμένος δλος εϊς 
τήν ιδέαν αυτήν, έγυρνοΰσε είς τό έσωτερικόν τού 
νησιού, άνεκάλυψε τό άγαλμα ένός βαρβάρου θεού, 
πού θά τό έστησαν οί κάτοικοι ένός γειτονικού νη
σιού. Κάτω δμως άπό τό άγαλμα, τό όποιον διά νά 
διασκεδάση τήν άνίαν του άνέτρεψεν, εΰρε νάτι πού 
τόν έκαμε νά βυθισθή είς σκέψεις. Άνεΰρε θαμμένα 
τά δοτά ένός ιεραποστόλου μαζί μέ τόν σταυρόν πού 
δέν εΐχεν άφήσει μέχρι τής τελευταίας του στιγμής. 
Είχε προφανώς φονευθή πρό πολλών έτών άπό τού; 
ιθαγενείς.

'Η θυσία τού άνθρώπου αύτοΰ ά» ·έν έσωσε τάς 
ψυχάς τών βαρβάρων έσωσε τήν ψυχήν τοΰ Κάϊν, 
διότι ουτος άρχίζει άμέσως νά άνατάμη τόν έαυτόν 
του καί σιγά σιγά καθώς έπεφτε τό βράδυ διακρίνει 
τί είνε τό καλόν καί τί είνε τό κακόν. Ταύτοχρό- 
νως δμως γεννάται είς τόν νοΰν του ή σκέψις δτι 
πιθανόν νά ύπήρχαν είς τό νησί καί άλλοι άνθρωποι. 
Καί άρχίζει νά τρέχη καί τούς άναζητή. Τρέχει, έπί 
ώρας, μέχρι τής στιγμή; πού πέφτει έξηντλημένος. 
Έκεί τοΰ κλίνει ό ύπνο: τά μάιια, ώς τό πρωί πού 
τοΰ τ’ άνοίγει δ ήλιος. Αρχίζει καί πάλιν νά έρευ-
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νά. 'Η βαθειά σιγή τόν πιέζει σάν τάφος. Φωνάζει 
κ<χΙ ή ήχώ τοΰ φέρνει τήν Ιδια του φωνή, ρίχνει τά 
βλέμματα σέ μιά λιμνοΰλα καί βλέπει νά καθρεφτί- 
ζωνται τά ίδια του άγρια χαρακτηριστικά. Καί έφ’ 
δοον διαρρέουν αί ήμέραι καί δέν ήμπορεΐ νά φύγη 
εξαγριώνεται περισσότερον, τόσον ώστε νά τοΰ κα
ταντούν ανυπόφοροι καί αύτοί οί δύο πίθηκοι πού 
ήσαν οί καλύτεροί του φίλοι κατά τάς πρώτας ήμέρας 
τής άποβιβάαεώς του είς τό νησί.

Έπέρασαν έτσι μήνες. Ό Κάϊν είνε ημιάγριος 
καί ήμίγυμνος, διότι τά ένδύματά του έχουν κατα- 
πέσει είς ράκη.

Μίαν ήμέραν έν τούτοι:, φθάνουν είς τό νησί με 
ρίκοί μαύροι μέ μίαν γυναίκα. 'Η γυναίκα είνε τό 
δν πού ταράσσει πάντοτε τήν άνθρωπίνην γαλήνην. 
Ό Κάϊν δέν σκέπτεται τώρα πώς νά φύγη μέ τήν 
βοήθειαν τών μαύρων, άλλά πώς ν’ άποκτήση τήν 
γυναίκα.

Διά \ά τό κατορθώστε συμπλέκεται μέ τούς μαύ
ρους καί μετά πάλην άγρίαν είς τό άκα ίκητο αύτό 
νησί μέ τά παρθένα του δάση, τρέπει εϊς φυγήν τούς 
άντιπαλους του, οί όποιοι φεύγουν μέ τά πλοιάριά 
των διά νά σωθούν. *Η  μαύρη, ή Ζουρούρ δπως δνο- 
μάζεται, μένει είς τά χέρια τοΰ Κάϊν καί άρχιζε 
τότε ένα άλλο κεφάλαιον τής ζωής του, γεμάτο 
ειδυλλιακήν άπλότητα. Ή Ζουρούρ άρχίζει σιγά 
ν άγαπα τόν καί μετ’ όλίγον οί δύο των άποτελοΰν 
έ α εύτυχισμένο λευκόν άνδρόγονον.'Ο Κάϊν δέν σκέ
πτεται πλέον νά φύγη καί κοντά είς τήν Ζουρούρ καί 
τά παιδιά πού άποκτά έπανευρίσκει τήν γαλήνην 
τής ψυχής του. Τόν βρίσκει δμως ένα μεγάλο δυστύ- 
χήΗα· Απίθανε τό μικρότερόν του παιδί και είς τήν 
άπελπισίαζ του άρχίζει νά σ/ίιτε’αι. Ενθυμείται 
δτι είς τόν τάφον τοΰ ιεραποστόλου, ύπήρχβ μαζί 
μέ τόν σταυρόν καί ένα ίερόν βιβλίον. Πηγαίνει καί 
τό παίρνει και άρχίζει νά διαβάζη. Μία φράσις έν 
τούτοις άπό δλας τοΰ έλκύει τήν προσοχήν του. 'Η 
φράσις έκείνη πού είνε μία τών έντ'λών του Χρι
στού: «Ού κλέψεις». Καί αύτός ό Κάϊν είχε κλέψει 
προτού φύγη άπό τό πλοΐον. Καί τότε άρχίζει νά 
θεωρή ώς τιμωρίαν έκ τοΰ θεού, τόν θάνατον τοΰ 
παιδιού Όυ. Αί δύο αύταί λέξεις, «ού κλέψεις», «ού 
κλέψεις», ήχοΰν στ’ αύιιά του καί δέν τόν άφήνουν 
ούδ’ έπί στιγμήν νά ήσυχάση. Είνε ό έφιάλτης, ή τί- 
ψις που δέν έγαλήνευε.

Τώρα δέν ζητεί άλλο τίποτε ή πώς νά έξα- 
γνισθή.

Μίαν ήμέραν άγκυροδολεϊ είς τά παράλια τής 
νήσ'υκάποιο πλοΐον καί ό Κάϊν διαβλέπει είς αύτό 
τό ^μέσον νά σβύση διά τής τιμωρίας τό έγκλημά 
του. Μπαίνει είς τό πλοιάριον πού είχε φκειάξει άπό 
ιαλάμια μπαμπού, πλησιάζει είς τό πλοΐον καί άνέρ- 
χεται εις αύτό. Παρουσιάζεται εις τόν πλοίαρχον 
καί τοΰ λέγει:

—Πάρτε με μαζύ σας, είμαι θερμαστής. "Εκλεψα 
και πηγαίνω νά παραδοθώ, θέλω νά τιμωρηθώ.

Ό πλοίαρχος άδιαφορεί άν έκλεψε καί μόνον διά 
τον κανονισμόν ένδιαφέρεται. Τόν στέλλει είς τό μη 

χανοστάσιον νά έργασθή, δχι δμως προτού καί δ Κάϊν 
άκούση τήν διαταγήν πού έδωσε πρός τό πλήρωμα: 
«Κουμπωθήτε». ’Ασφαλώς, μέσα είς τήν λέξιν αύ
τήν, κλείνεται δλη ή άνοησία τοΰ πολιτισμού μα:.

“Οταν τό πλοΐον έσήκωσε τήν άγκυραν, δ Κάϊν 
ένθυμεΐται τήν Ζουρούρ, τά παιδιά του καί τούς συν
τρόφους του, τούς πιθήκους. Μεταξύ τής άθλίας ζωής 
τών θερμασ ών—καί ποιός δέν είναι θερμαστή; τής 
ζωής του—καί τής ζωής είς τήν έρημόνησον μέ την 
μαύρην του γυναίκα δ Κάϊν προτιμά τήν δευτέραν. 
Τόσον μάλλον δσον νομίζει δτι έχει έξαγνισθή ήδη, 
άφοΰ ώμολόγησεν τό έγκλημά του καί οί λευκοί άδι 
αφόρησαν καί έγέλασαν. Πέφτει είς τήν θάλασαν άπό 
τό παραπέτο καί κατορθώνει καί φθάνει είς τό πλοιά 
ριό του, μέ τό όποιον άποβιβάζεται είς τήν ξηράν, 
διά νά ζήση ήσυχος πλέον μέ τήν Ζουρούρ καί τά 
παιδιά του.

Αύτή είναι ή ύπόθεσις τοΰ «Κάϊν» πού «έγυρί- 
σθη*  είς τήν νήσον Νούσι Μπέ καί τήν άνατολικήν 
π ραλίαν τής Μαδαγασκάρης. Τόν ρόλον τού Κάϊν ό 
ποδύεται δ Τόμυ Μπουρτέλ, ένας γάλλος καλλιτέχνης 
πού πρέπει νά τοποθετηθή είς τό έπίπεδον τοΰ Γουά- 
λας Μπήρυ και τού Τζώρτζ Μπάνκροφτ. ΤήνΖουρούρ 
τή' ύπεδύθη ή Ραμά—Ταχέ, ένας νέος πρώτου με
γέθους άστήρ. ’Εννοείται δτι ή ταινία είνε όμιλούσα 
ήχητική καί άδουσα, εϊς τρόπον ώστε ν’ άποτελή έ 
να άπό τά τελευταία δείγματα'τής νέας κινηματογρα
φικής τέχνης.

Οί φίλοι τού κινηματογράφου άς μάθουν καί αύτά. 
Τήν εβδομάδα αύτήν προβάλλεται διά τό κοινόν κσΐ 
διά πρώτην φοράν μία ταινία πού προβάλλεται ταύ- 
τοχρόνως και τήν ίδιαν σνιγμήν είς δλου; τούς κινη
ματογράφους τοΰ κόσμου.Είνε δηλαδή ή πρώτη δημο
σία έπίδειξις ιής νέα; άνακαλύψεως, τής τηλεοράσε 
ως, τού άγνωστον ποιας έκπλήξεις μάς έπιφυλάσσει. 
Ή ταινία προβάλεται είς τήν Νέαν Ύόρκην καί διά 
ήλεκρικών κυμάτων είς ολόκληρον σχεδόν τήν Εύ- 
ρώπην. Δέν είναι βέβαια, καθαρή, δπως αί άλλαι ται- 
νίαι, άρκετά δμω; καθαρή, ώστετά φαντάζεται κα
θείς τί θά είναι ή έφεύρεσις αύτή δ αν τελείοποιηθή, 
δταν δηλαδή θά κάθεται είς τάς ’Αθήνας καί θά 6<έ- 
πη τήν ίδιαν στιγμήν τήν κίνησιν είς τήν Νέαν Ύόρ- 
κην κα: θ’ άκούη καί τούς θορύβους της.

ΜΙΑ ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
Εϊς τήν Βαρσοβίαν ήρχισε πρό ολίγων ημερών τό «γύ

ρισμα» μιάς ταινίας πολωνικής παραγωγής καί ύποθέσεως 
μέ τόν τίτλον Άτσίγγανοι τής Κρακοβίας» καί τής οποίας 
τήν ρεζί άνέλαβεν ό διάσημος πολωνός ρεζισέρ Λεγίτες. 
Τό σενάριο τής ταινίας έγράφη άπό τόν έπίσης διάσημον 
πολωνύν συγγραφέα Γκέτελ, είς τόν όποιον πέρυσιν ειχεν 
άπονεμηήή το κρατικόν φιλολογικόν έπαθλον τής Πο
λωνία:.

ΜΕΓΑΦΩΝΟΝπλήρες έν άρίστη καταστάσει 
μεγάλης έντάσεως μέ διπλούς δίσκους ενοικι
άζεται, ώς καί μηχανή SIMPLEX μέ λάμπαν 
οικονομίας έν άρίστη καταστάσει.

Υίληροφορίαι παρά τφ κ.Β. Γρέτση τέρμα ό- 
δοΰ Άχαρνών, Άϋ'ήναι.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 
-

ΜΙΑ ΠΙΠΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΝ

ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΜΗΧΑΝΑΙ
Η CINEMECCAN1CA ΕΙΣ THN ΕΛΛΑΔΑ

Ό κ Οικονόμου πρόβαλε σήμερα στό Γραφείο 
κραδαίνων εις τάς χείρας του ατελεύτητων διαστάσε
ων... πίπαν, πολύχρωμον, πολυποίκιλτον, ού μην άλ
λά και έγχρωμον ώς ταινίαν «.Πατέ Κολόρ».

— ’Αγαπητέ μου κ. Διευθυντά—τοϋ εϊπα, μέ δ- 
λον τόν δφεϊλόμενον σεβασμόν, άλλά και τό προσή- 
κον είς μανιώδη καπνιστήν καί συνεπώς... μερακλήν 
τε και θεριακλήν—θράσος, κατάσχεται.

Καί έθεσα βέβηλον, ώς βέρος... κομμουνιστής 
επ’ αύτής χεϊρα.

Ό κ. Διευθυντής δμως, μοΰ έκοψε τό... βήχα 
μέ ενα

— Μοΰ τήν,.. έφερε δ κ. Παπαστοφας άπ τήν 
Ιταλία καί ώς δώρον, δέν.. δωρίζεται.

Τί νά κάνω κατόπιν τούτου ; Έρριψα ζηλότυ- 
πον έπί τής ώραιοτάτης πίπας βλέμμα καί έσκυψα 
υπέρ τά χειρόγραφά μου.

— Ποΰ δμως κέφι πιά γιά δουλειά.
Στό μυαλό μου στιφογύριζε τό:
— Μοΰ τήν έφερε δ κ. Παπαστοφας άπό τήν 

Ιταλία, τό όποιον έσήμαινεν δτι ό φίλος επιχειρη
ματίας τής «Χάϊ-Φίλμ» είχε μόλις άφιχθεΐ έκ τής 
γείτονος μεγάλης επικράτειας καί πολλά θά είχε νά 
μάς πή τά ενδιαφέροντα έπί τών έκεΐθεν έντυπώ- 

'σεών του.
Συνεπώς δέν θά ήτο καθόλου άσκοπο νά τόν έ- 

πισκεφθώμεν καί νά τόν έρωτήσωμεν.
'Υπ’ αύτάς τάς συνθήκας άφήκα τά χειρόγραφα 

στό,.. έλεος τής έμπνεύσεως ποΰ θά μοΰ ένέπνεεν ό 
κ. Παπαστοφας καί ετράπην είς τά γραφεία τής 
«Χάϊ-Φίλμ».
"Οπου ό κ. Συνοδινδς δέν μιλεϊ

Στό διάδρομο τών Γραφείων τής «Χάϊ-Φίλμ», 
ποΰ μπήκα μ’ δλον τόν -αέρα, πού μοΰ δίνει ή εύ- 
γενικότης τών διευθυντών της, συναντώ κατ’ ευτυ
χή συγκυρία τόν έκ τών ίδρυτιΰν της κ. Συνοδιτών 
τόν παλαιόν αύτόν αγωνιστήν τοΰ κινηματογράφου 
καί πρώτον κατ’ ούσίαν είσαγαγόντα τόν καταχτητήν 
αύτόν τοΰ παγκοσμίου κοινού είς τόν τόπον μας.

Τόν χαιρετώ μέ δλο τό σεβασμό πού τοΰ οφείλε
ται, καί έπειδή τόν βρίσκω ελεύθερον άσχολιών, ζη
τώ νά τόν. . ψαρέψω.

'Ο κύρ Γιώργης δμως, πού μέ τόν κινηματογρά
φον «’Ολύμπιά» άλλοτε, είχε χαρίσει στούς Πειραι
ώτες τόσες ώρες εύχάριστες, εννοεί νά μή σκοτίζε
ται πιά μέ μικροζητήματα καί προτιμά άναπαυόμε 
νος έπί τών δαφνών του, νά δρέπη ήσύχως τούς 
καρπούς τών πολυετών μόχθων του. Καί μ’ άπαντά:

— Τώρα θά εύκαιρήση ό κ. Παπαστοφας. Σάν 
πιό νέος θά στά πή καλύτερα

Τί μπορούσα νά κάνω ; Περίμενα.
Ευτυχώς δέ δχι πολύ. Σέ δυό λεπτά, άκούω τόν 

κ. ΙΙαπαστόφα, νά μέ φωνάζη νά περάσω στό Γρα
φείο του.
Ό κ. Παπαστοφας δέν είναι άρχαιολόγος

— \υο λογάκια γιά τις έντυπώσεις μου απ’ τήν 
Ιταλία ; Γιά ποιό σκοπό; Τό περιοδικό σας δέν ά- 

σχολείται μέ τήν αρχαιολογία γιά νά σάς πώ τις εν
τυπώσεις μου άπό τό Καπιτώλιο, άλλ’ ούτε καί μέ 
τή θρησκειολογία, γιά νά σάς δώσω έντυπάισεις άπό 
τό Βατικανό..

Μάς λέγει εύγενικά δ κ. Παπαστοφας δταν τοΰ 
δηλώσαιιε τό σκοπό πού μάς έκανε νά τόν άπασχο- 
λήσουμε.

— ’Αγαπητέ φίλε, τόν άποστομώσαμε, αμέσως, 
ή Ρώμη δέν ένδιαφέρει πλέον μόνον τούς άσχολου- 
μένους μέ τήν αρχαιολογίαν καί τούς έπιθυμοΰντας 
ν’ άσπασθοΰν τήν δεξιάν τοΰ Πάπα, ούτε πάλι μό
νον τούς κοιλιόδουλους πού τρελλαίνονται γιά τά 
μακαρόνια της. Από τής ναυπαγήσεως είς τά ’Ιτα
λικά ναυπηγεία τής ένδοξοτέρας μονάδας τοΰ Ελ
ληνικού ναυτικού, τοΰ ιστορικού μας « Αβέρωφ»,τής 
παραγγελίας εκεί δπλων διά τόν στρατόν μα-καί, 
έσχάτως τών νέων μας άντιτορπιλλικών, ή κοινή γνά)· 
μη στήν Ελλάδα, έχει πληροφορηθεί άρκετά καλά 
δτι ή φίλη επικράτεια έχει μιά άρκετά προοδευμένη 
βιομηχανία, ικανή νά συναγωνισθή δλας τάς άλλας 
μεγάλας ευρωπαϊκός δυνάμεις έπιτυχώς Κατά φυσι
κήν συνέπειαν, δέν θά είναι διόλου καθυστερημένη 
καί έπί τής βιομηχανίας πού μάς ενδιαφέρει. Τούτέ- 
στι τής Κινηματογραφικής. Καί επ’ αύτής θέλουμε 
νά έντοπίσωμε τάς εντυπώσεις πού σάς ζητούμε. 
Τοσούτφ μάλλον καθ’ δσον πάντες οί... παροικοΰν- 
τες εϊς 'Ιεροσόλυμα γνωρίζουν δτι άρκεταί μηχαναι 
πρ ;βολής ταινιών Ιταλικής π ιραγωγής χρησιμοποι
ούνται στήν 'Ελλάδα!

'Ο κ. Παπαστοφας δέν ήδύνατο πιά νά ξεφύγη 
Καί φυσικά μίλησε.
Ή άπλότης τής τελειότητας

— Ποαγματικώς φίλτατε, άπήντησεν, ό εύγενικός 
συνομιλητής μας, ή Ιταλική βιομηχανία προοδεύου- 
σα άλματωδώς είς δλας τάς βιομηχανικός της επι
χειρήσεις, δέν είναι διόλου καθυστερημένη καί είς 
τήν κινηματογραφικήν τοιαύτην. Από πολλοΰ είς 
δλας τάς-χώρας καθώς καί εδώ, είναι γνωσταί αί ι
ταλικής κατασκευής μηχαναι προβολής ταινιών, τής 
«Σενεμεκάνικα» τοΰ Μιλάνου τήν οποίαν μετά τοΰ 
συνεταίρου μου κ. Συνοδινοΰ, έχομεν τήν τιμήν ν’ 
άντιπροσωπεύωμεν Η εταιρία αύτή τής οποίας τά



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
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μηχανήματα θαυμάζονται διά τήν τελείαν των άπό- 
δοσιν, τό εύκολον τοΰ χειρισμού καί τήν απλότητά 
των, παρουσιάζει άπό τίνος προόδους αλματώδεις 
όσον καί θαυμαστάς, δπως άλλωστε δλοι οί κλάδοι 
τής ιταλικής βιομηχανίας, πρός τήν οποίαν έδωκε 
νέαν ζωήν καί σφρίγος ή ύποστήριξις ποΰ τής παρέ-

χει καί τό ενδιαφέρον πού δι’ αύτήν δεικνύει τό 
κράτος διά τοΰμεγαλυτέρου Κυβερνήτου τής’Ιταλίας 
Μπενϊτο Μουσολίνι.
Τά μηχανήματα διά τόν όμιλοϋντα

—Καί είς τί συνίστανται τά θαύματα τής ιταλι
κής βιομηχανίας διά τόν κινηματογράφον;

—Είς τά νέα της μηχανήματα διά τόν όμιλοϋντα 
ηχητικόν καί άδοντα, τά όποια παρουσιάζουν τά ε
ξής πλεονεκτήματα. Ιον) Τήν άπόλυτον προσαρμο

γήν πρός οίονδήποτε μηχάνημα προβολής. 2ον) Τήν 
τελείως φυσικήν καί^άψογον άπόδοσιν φωνής, ήχου, 
άσματος καί 3ον) τό προσιτόν τής τιμής είς πάντας.

—Δηλαδή;
—Αί μηχαναί διά τόν όμιλοϋντα τής «Σινεμεκά- 

νικα» πού είναι τόσον συστήματος «Μούβιτον» [έγ 
γραφή έπί τής ταινίας] δσον καί «Βίταφον» (δίσκου) 
δύνανται νά συνδυασθοϋν θαυμάσια μέ οίονδήποτε 
μηχάνημα προβολής μέ άπόλυτον συγχρονισμόν καί 
άμεμπτον άπόδοσιν.

'Η δέ τιμή των μόνον άπό 100—350 χιλιάδες, ό
χι δι’ ένοικίασιν άλλά πραγματικήν πώλησιν.

—Διατί άπό 1 >0—350 χιλιάδες καί όχι μιά τιμή;
—Διότι είναι διάφοροι είς μεγέθη, άλλά χωρίς 

διαφοράν είς τήν άπόδοσιν. Είναι τουτέστι διά τήν 
ευκολίαν τών επιχειρηματιών. Δέν μπορεί φυσικά, 
ό θεατρώνης μέ τή μικρή σάλλα νά χρειάζεται μηχά
νημα δμοιο μέ κείνον πού έ'χει μεγάλη αίθουσα. 
’Έτσι;

—Μάλιστα.
—Τάιρα θά μοΰ συγχωρήσετε νά διευκρινίσω τί 

' εννοώ, λέγων, πιόλησιν καί όχι ένοικίασιν, διότι ίσως 
νά μή σάς είναι γνωστόν δτι τά άλλα τά πραγματι
κούς όμιλοϋντα καί ηχητικά μηχανήματα πού έγ ατε- 
στάθησαν πληρωθέντα πανάκριβα είς τόν τόπον μας 
εννοώ τά Ουέστερν καί τά Κλάγκ, δέν έγιναν ιδιο
κτησία τών σημερινών των κατόχων, άλλά τούς ένοι- 
κιάσθησαν δι’ ορισμένου διάστημα, δεκαετές αν δέν 

. άπατώμαι,
। 'Ομολογώ δτι τό πράγμα μέ εκπλήσσει.Έδώ διά
βολε διετέθησαν έκατομμύρια γιά μηχανήματα καί

! δέν είναι ιδιοκτησία τών πληρωσάντων;
’Έτσι ξαναρωτώ.
—Μά πώς μπορεί νά έχη έ'τσι τό πράγμα κ. 

, ΙΙαπαστόφα. Κάποια διαφορά θά ύπάρχη μεταξύ 
τών μέν καί τών δέ μηχανημάτων.Δέν θά είναι κολ- 

' λιός και κολλιός κι’ άπό ένα βαρέλι!»
—Καί δμως άγαπητέ μοι, ούδεμία διαφορά κατ’ 

ουσίαν υπάρχει, ’Απ’ εναντίας μπορώ νά σάς βεβαι
ώσω δτι ή άπόδοσις τών μηχανών τής«Σινεμεκάνικα» 
είναι πολύ—πολύ καλυτέρα. Αύτό δέ τό διεπίστωσα 
άπολύτως μέ τά ίδια μου αυτιά καί μάτια. Καί νά 
πώς' έπροβάλλετο έδώ στό «Σπλέντιτ» ή ώραιοτάτΐ] 
ταινία «Νεάπολις, ή πόλις τών τραγουδιών». Ή 
ταινία αύτή πού παίζουν δ Κιέπουρα καί ή Μπριγ- 
κίτα Χέλμ μοΰ άρεσε υπερβολικά καί τήν είδα δυο 
φορές.Ή ταινία αύτή παιζόταν δταν ήμουν στήν Ι
ταλία στόν κινηματογράφον «Έσπέρια»τοΰ Μιλάνου. 
Πήγα καί τόν είδα προβαλλομένην μέ μηχάνημα ό- 
μιλοΰντος «Σινεμεκάνικα».Σάςβεβαιώ λοιπόν έν τι
μή δτι ή άπόδοσις ήταν κατά πολύ άνωτέρα, φυσι- 
κωτέρα, εύκρινεστέρα, διαυγής.

—Τότε ποΰ οφείλεται ή διαφορά τής τιμής;
—Άπλούστατα εις τήν διά τής τελειοποιήσεωςά- 

πλούστευσιν τών μηχανών. Δέν σάς είπα δτι αί νέαι 
μηχαναί διά τόν όμιλοϋντα τής«Σ ινεμεκάνικα» έχουν 
τήν απλότητα τής τελειότητας; Είς τό προσόν των 
αύτο δφείλονται δλα τά πλεονεκτήματά των πού ε
πιτρέπουν τήν πώλησιν είς τιμάς χαμηλής, μέ εύ-

κολίας πληρωμής μεγάλας, άπαλλαγήν τοΰ άγο- 
ραστοΰ άπό τήν πληρωμήν εξόδων συντηρήσεως 
και τήν άνάγκην είδικοϋ προσωπικού κτλ.

—Κύριε Παπαστόφα,άναφωνοΰμεν έπί τφ άκού- 
σματι, δέν μάς τά κάνετε πιο... ψιλά αύτά τά τελευ
ταία; Τί σημαίνουν;

Ό κ. Παπαστόφας γελά μέ τήν έκπληξί μας καί 
διευκρινίζει:

—Λόγφ τής άπλότητητος τοΰ αηχανήματος, ό 
χειρισμός του είναι εύκολώτατος. Αί έμπλοκαί άπο- 
κλείονται σχεδόν έξ ολοκλήρου. Συνεπώς ό άγορα 
σστής δέν έ’χει παρά νά φέρη στό συνεργείο μας τό 
μηχανικότου νά τοΰ δείξουμε τόνχειρισμό, καί νά κά
νη μ’ αύτόν τή δουλειά του. Ή συντήρησις δέ ένός 
τελείου μηχανήματος είναι εύκολος. ’Έτσι δέν χρει
άζεται νά επιβαρύνεται μέ πληρωμήν έξόδων συντη
ρήσεως στούς άντιπροσώπους τής «Σινεμεκάνικα». 
δπως γίνεται για τούς αντιπροσώπους ξένων μηχα
νών σχετικώς. Άν κάποτε συμβή κατά στρα
βού διαβόλου κάτι, θά μάς είδοποιήση καί θά στεί- 
λουμε άμέσως νά τό διορθώσουμε.

—Καί ύστερα άπό τά τόσα προσόντα, πώς δέν 
είσήχθησαν άκόμη στόν τόπο μας;

Ό κ. Παπαστόφας γελά μέ τήν άφέλειάν μας 
καί άπαντά.

— Σάς είπα άγαπητέ μου, δτι μόλις πρό εξα
μήνου ήρχισεν ή παραγωγή καί έν τοσούτφ ή ζήτη 
σις είναι τόση, ώστε στά εργοστάσια τής «Σινεμεκά
νικα», εργοστάσια κατέχοντα άπεράντους εκτάσεις 
καί έπεκταθέντα έν τοσούτφ εσχάτως κατά πολύ δέν 
επαρκούν είς τάς ζητήσεις. Δέ μέ ρωτάτε νά δήτε 
γιατί πήγα έκεΐ ;

— Αρχίσαμε άλήθεια τόσο άμελέτητα τή συνέν- 
τευξί μας ώστε πήραμε τά πράγματα άνάκατα. Άς 
τά βάλουμε λοιπόν, έστω καί άργά στή θέση τους, 
ά'ν μπορούμε.

— Ώραία. Λοιπόν, άγαπητέ, τή «Σινεμεκάνι- 
κα» αντιπροσώπευε πρό ολίγου άκόμη, μόνος δ κ. 
Συνοδινός. Τότε, ή Ιταλική βιομηχανία, μολονότι 
δέν υστερούσε τών άλλων εύρωπαϊκών κρατών, δέν 
ήτανε δσον έπρεπε γνωστή στόν τόπο μας. ’Έτσι γιά 
νά γίνη άρχή διαθέσεως μηχανών προβολής, έχρειά- 
σθη κόπος καί παρουσιάσθησαν άρκετά έμπόδια. Ώς 
δτου ή άρχή έγινε. Τό εμπόρευμα ήτο τέλειον καί 
φυσικά ήρχισε νά ζητείται. Στό μεταξύ συνεταιρ - 
σθημεν μέ τόν κ. Συνοδινόν ιδρύσαμε τήν εταιρία 
Κινηματογραφικών επιχειρήσεων «Χάι-ΦΙλμ» εσυν- 
τονίσαμε τάς ένεργείας μας καί βοηθούμενοι.άπό 
τήν ποιότητα τών μηχανών πού διαθετομεν καί πού 
εΐνα·. αί καλύτεροι τοΰ είδους των, διεθέσαμε περί 
τά 40 μηχανήματα προβολής «Σινεμεκάνικα», ήδη δέ 
έτοποθετήσαμε δύο άκόμη τοιαΰτα είς τό νέον Κινη- 
ματοθέατρον τών ’Αθηνών «Τριανόν». "Οπως βλέ
πετε λοιπόν...

— Ό λόγος δμως είναι διά τόν όμιλοϋντα.
—■ Θά όμιλήσωμεν καί δι’ αύτόν, ήσυχάστε.
— Άκούομεν.
— Δέν είναι λοιπόν λίγοι μήνες πού άπό τήν 

διεύθυνσιν τοΰ έργοστασίου πού άντιπροοωπεύομεν 

έλάβαμε τά σχετικά μέ τόν όμιλοϋντα. Τά έκοινοποι- 
ήσαμεν φυσικά είς τούς ενδιαφερομένους καί έλάβα
με τήν πρώτην παραγγελίαν διά τόν νέον κινηματο
γράφον τής Μυτιλήνης «Λεσβιακόν». Βλέπετε λοι
πόν δτι άρχίσαμε.

— Καλές δουλειές...
— Μερσί. Στείλαμε τήν παραγγελία ώς τόσο, έ- 

γράψαμε ξανά, άλλ' ημέρες περνούσαν καί ούδέν νε- 
ώτερον άιό τό...’Ιταλικό έργοστάσιον.Τηλεγραφοΰμε, 
άλλ’ ή άπάντησι; ήταν άπογοητευτική «Δέν προ
φταίνουμε». Ό πελάτης μάς έπνιγε. Τι νά γίνη; "Ο
ταν δέν έρχεται τό δρος πρός σέ, ύπαγε σύ πρός τό 
δρος, λέγει τό κοράνιον. "Ετσι πήγα στήν ’Ιταλία.
Οϋτε ένας άεργος

Έδώ θά μοΰ έπιτρέψετε μιά παρένθεσι. "Οταν 
ξέρει κανείς δτι στήν ’Αμερική, στήν ’Αγγλία, Γαλ-

Μία πλήρης έγκατάστασις όμιλουσών μηχανών «Βιζιοφων » 
ιταλικού συστήματος ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ εφοδιασμένη μέ 

Μούβιτον καί Βίταφον.

λία, έ<?ω καί παντού τέλος τοΰ κόσμου, ή οικονομική 
κρίσις έχει περιορίσει τίςέργασιες καίδήτίς βιομηχανι
κές θά φαντάζεται δτι στήν ’Ιταλία θά συμβαίνη τό 
’ίδιο. Σάς βεβαιώ λοιπόν δτι τό πράγμα δέν είναι 
τό ίδιο. Χάρις στάς Κρατικάς ύπέρ τής βιομηχανίας 
ένεργείας δέν υπάρχει έκεΐ ούτε ένας άεργος, έκτος 
έάν είναι τεμπέλης. ’Άς έρθουμε δμως στό θέμα 
μας-

Φθάνοντας πηγαίνω κατ εύθεϊαν στο εργοστά
σιου τής Συνεμεκάνικα. Καταπλήσσομαι. Έγκατα- 

' στάσεις νέαι, παραρτήματα νέα πελιόρια. Όλόκλη- 
• ρος έργατούπολις. Παραγωγή κολοσσιαία. ’Εργασία 
' άδιάκοπος νυχθημερόν. Καί δμως δχι επάρκεια. 
1 — Τό μηχάνημα πού παρήγγειλα; έρωτώ.

— Σηκώνουν τούς ώμους, μοΰ δείχνουν στίβες
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παραγγελιών άπό τούς άντιπροσοόπους των ’Ισπανί
ας, Πορτογαλλίας, ’Αργεντινής, Βενεζουέλας, 'Ελ
βετίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας κλπ. καί 
μοΰ λέγουν. Κάναμε στό λίγο διάστημα άπό τής έ- 
νάρξεως 50 εγκαταστάσεις μόνον έντός τής Ιταλίας 
και έχουμε παραγγελίες γιά ά'λλες 53 δπως βλέπετε 
άπ’ τά συμβόλαια. Δόστε μας χέρια, χρόνο καί χώρο 
ακόμη....

'Ως τόσο επιμένω, παρακαλώ, υποδεικνύω τήν ά- 

Μηχανή προβολής «Σινεμεκάνικα» τόποο Σούπερ 
Βικτωρία II

νάγκην νά έχουμε ένα υπόδειγμα καί τέλος, χάρις 
στήν επιβολή τής παρουσίας μου κατορθώνω νά γίνη 
μι άπροτίμησις καί έτσι σέ λίγο θά έχουμε τήν έγκα- 
τάστασι τοΰ «Λεσβιακού». Καί πιστέφτε με δτι οί 
οίΛέσβιοιθά έχουν τόν καλύτερον όμιλοΰντα τής 
Ελλάδος. Εξηγηθήκαμε;

—Λαμπρά^ Μιά δμως καί ή συνέντευξί μας έ- 
πήρε τό μάκρος...ταινίας επεισοδιακής, δέ μοΰ κά
νετε τή χάρη νά μοΰ πήτε εκτός άπό τις μηχανές,δέν 
άνακατευόσαστε στόν κινηματογράφον μέ ταινίες; 
Θαρρώ ναί.

— Βεβαίως διότι έκτος άπό τής «Σινεμεκάνικα» 
άντιπροσωπεύομεν διά τήν 'Ελλάδα, Αλβανίαν καί 
Κύπρον τήν μεγάλην καί έπιχορηγουμένην άπό τό 
Κράτος ’Αγγλικήν εταιρίαν παραγωγής ταινιών

Μηρίτις ‘Ιντερνάσιοναλ Πίκτσερς τοΰ Λονδίνου, 
πού δπως θά ξέρετε είναι ή μεγαλυτέρα έταιρία τής 
Ευρώπης.

- Καί έν τοιαύτη περιπτώσει τί νεώτερον άπό 
τό... μέτωπον αύτό τών έπιχειρήσεών σας;

—Πολλά τά... νεώτερα. Μετά τήν ταινία πού 
δώσαμε στό Κοινόν καί τόσο τοΰ ήρεσε, ταινία όμι
λοΰσα καί ήχητική 100 ο)ο, τούτέστιν έν τφ συνόλφ 
της, τήν περίφημη ταινία «Έσκότωσα γιά τήν τιμή 
μου», μέ τήν Άννυ ’Όντρα έκάναμε τήν έμφάνισίν 
μας έφέτος μέ τήν «Χάϊ—Τάγκ» πού έσημείωσε έ- 
ξαιρετικήν έπιτυχία. ’Έχουμε κλείσει δέ άλλες 15 
ταινίες τής Εταιρίας αυτής πού είναι ή μόνη στόν 
κόσμο πού γυρίζει τό κάθε έργο εις τρεις γλώσσες 
άγγλική, γαλλική καί γερμανική, παίρνωντας πάντο
τε καί τούς καλύτερους ηθοποιούς τής χώρας των, 
γιά τό «γύρισμα» στήν δική |τους γλώσσα.

Μεταξύ τών ταινιών πού θά προβάλλουμε καί 
έκ τών όποιων πολλές θά είναι έγχρωμες σέ φυσι
κούς χρωματισμούς μή επηρεάζοντας έπιβλαβώς τήν 
δρασι, τής ειδικής κατασκευής «Πατέ κολόρ» περι
λαμβάνονται «ιό τραγούδι τοΰ Σόχο» μέ τόν παγ
κοσμίου φήμης τενόρον Κάρλ Μπρίσον, ό ύπερκο- 
λοσσός «Πουλιά τής νύχτας» τοΰ σκηνοθέτου Άϊχ- 
μπεργκ, πού έσπασε δλα τά ρεκόρ, τό μεγαλύτε
ρου έκ τών άναφερομένων είς τόν πόλεμον έργον, τό 
άληθινόν άριστούργημα τοΰ όμιλοϋντος καί ηχητικού 
«Τό σχέδΐι>ν W», ή περίφημη δραματική όπερέττα 
«Κίτρινη Μάσκα» μέ τόν Βάρβικ Βάρντ, ή ισπανι
κής ύποθέσεως μέ τραγούδια καί μουσικήν έγχρωμο 
έξ ολοκλήρου ταινία «Τό ρομάντζο τής Σεβίλλης», τό 
ύπέρωχο έγχρωμο έργο «'Η Θεία 'Αρμονία», τό 
θαυμασ.’ας δραματικής ύποθέσεως έργον «'Η νύχτα 
μετά τήν προδοσία» στό όποιο, πρωταγωνιστούν 3 
διάττοντες άστέρες, ή Λύα ντέ Ποΰτι, ό Βάρβικ 
Βάρντ καί ό Λάρς Χάνσον, ή έξωφρενική κωμωδία 
τού Μόντυ Μπάνκς «Σύζυγο μέ τό στανιό», καί τό 
υπέροχο ναυτικό δράμα «Τό μισητό πλοίο».

—’Άλλο τίποτε;
— Ακόμα; Είσαι άθεόφοβος.
—Είμαι... Θ. Μηλ.

Η WASH MM EIS ΪΟ δΖΜΜ
Τήν παρελθούσαν έβδομάδα έφθασεν εις τό Βερολΐνον 

ή διάσημος πρωταγωνίστρια Μ'·ρλεν Ντίτριχ, μέ άδειαν 
ολίγων εβδομάδων, διά νά περάση έκεϊ τά Χριστούγεννα.

ill ΤΕΤΑΡΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ZANTOWA
Αί εφημερίδες τοϋ Λός “Αντζελες αγγέλλουν ότι ό 

Χάρρυ Λάΐγκτον, πρόεδρος ένός εϊδησεογραφικοΰ έκεϊ 
πρακτορείου καί τέταρτος σύζυγος τής Παυλίνας Φρέντε- 
ρικ, τής πρωταγωνίστριας τής οθόνης, υπέβαλε αγωγήν 
διαζυγίου εναντίον της μέ τήν κατηγορίαν δτι καθ’ δλον 

I τό διάστημα τοΰ συζυγικού των βίου δέν τόν είχε φιλήσει 
ούτε μίαν φοράν.

Τό δικαστηρίου παρεχώρησε τό διαζύγιον καί έτσι ή 
Παυλίνα είναι ήδη—εις ηλικίαν 44 έτών—διά τετάρτην 
φοράν ζωντοχήρα.
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΕΙΣ TOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1929
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ,

Αντιπροσώπου τής U.F.A. έν Έλλάδι

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)
Κατόπιν τής άποσβέσεως κατά τό ήμισυ τών κε

φαλαίων αυτής ταΰτα άπέμεινον ούσιαστικώς είς 
1.50J.000 Δρχμ.

Άς ίδωμεν ήδη τάς μερίδας 
καί παθητικού αυτής.

Α.' Ενεργητικόν
Άρχικαί ^καταστάσεις. Αύται φέρονται μέ πο
σόν 315.000. Τί άντιπροσωπεύουν δμως μάς είναι 
άδύνατον νά έξηγήσωμεν. Καί λέγομεν άδύνατον, δι
ότι έάν ύπάρχουν τοιαΰται είνε αί έν τφ κιν)φφ 
«Ούφα Πάλας» γενόμεναι. Άλλά καί αύταί, ως τυγ
χάνει γνωστόν, έγένοντο κατα τό α έτος οτε την 
έκμετάλλευσιν αύτοΰ είχε ώς προαναφέραμενή εται
ρεία ΕΚΚΤΑ, ύπό τής όποιας έγένοντο καί αί δα- 
πάναι μή άνελθοί σαι δμως ούτε εις το ποσόν τών 
ΙΟ,Ι.ΟϋΟ. Έπρόκειτο δέ τότε περί μετατροπής τοΰ 
θεάτρου είς κινηματογράφον καί γενικής επισκευής 
αύτοΰ. ’Έκτοτε ώς γνωρίζομεν ουδεμία επισκευή ε- 
γένετο μέχρι Λ)βρίου 1929. Έκτος μικροεπισκευών 
κατά τήν έναρξιν έκάστης σαιζόν αϊτινες άπήτουν χι
λιάδας άπαιτούσας μέ άρκετά καλήν θέλησιν τούς 
δακτύλους καί τών δύο χειρών διά νά μετρηθούν. 
Δέν γνωρίζομεν έάν πρόκειται περί εγκαταστάσεων 
γενομένων έν Ρουμανίφ καί καταλλήλων διά την πε
ρισυλλογήν τών προβάτων, άτινα διά συμβάσεως εί
χε άναλάβει πρό έτών ή έταιρία αϋτη νά προμηθευη 
είς τήν Ε.Α.Π. ’Ή περί εγκαταστάσεων έν Σερβίρ 
διά τήν έναποθήκευσιν τών δουγών μέ τό έμπόριον
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Μπέλζ Σινεμά
Σινεμά Έξπλουατασιόν

— Μοντέρν «Α»
"Ομνια

—■ Τιράζ Α. Μωρίς
Πατέ Σινεμά

— ’Αξιόν ντέ ζουϊσάνς 
Παρί Κονσόρτσιουμ
Γκωμόν, Ώμπέρ, Φράνκο-Φίλμ 
Φίλμ Γκωμόν
Φίλμ «Μετροπόλ»

— 1)16 parts c. ί att. 
Πατέ Μπέμπυ
Σοσιιτέ Μαριβιί»
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Άμέρικαν Τέλεγκραφ ε Τελεφόν 
“Ηστμαν Κοντάκ
Φόξ Φίλμ
Τζένεραλ Έλέκτρικ
Λόβε Ένκορπορέίτεντ
Παραμάουντ Ποΰπλιξ
Πατέ Έκτσέϊνς
Ράντιο Κορπορ. όφ Άμέρικα
Ράντιο Κέϊθ “Ορφεουμ
Φόξ ©ήατερς
Γουώρνερ Μπρόδερς

184 7 J8
163

31
47 1]4
56 1[8
45

7
15 5]8
20 1)4

5
16 7J8

182 3]8
153 3]4
28 3]8
45 3]8
53
39

5
13 5)8
17 3]4
4 318

15 3]8

I τών οποίων ήσχολεϊτο Πάντως δμως καί αν πρό
κειται περί αύτοΰ ούδεμίαν αύται δύνανται νά αντι
προσωπεύουν ήδη άξίαν, δεδομένου δτι ή μέν έπι- 
χείρησις τών προβάτων άπίφερε σημαντικήν ζημίαν, 

τού ενεργητικού ή δέ τών δουγών περιήλθεν ήδη είς χεΐρας τού πα- 
ραιτηθέντος καί άπομακρυνθέντος άλλοτε Γ. Διευ- 
θυντού αυτής κ. Νικολοπούλου Κατά συνέπειαν κα
τά τήν κρίσιν μας τό ποσόν τοΰτο ούδέν δύναται νά 
άντιπροσωπεύη.

Δοϋγαι ίν άποϋ-ήχη. Παρουσιάζονται αύται μέ 
δρχ. 445 765. Είναι δμως αδύνατον έφ’ δσον ώς ά-
νεφεραμεν μέ τό έμπόριον αύτών έπαυσε πρό πολ- 
λού άσχολουμένη ή «Συμβατική» νά πρόκειται περί 
ποσού υγιούς, δηλονότι ρευστοποιήσιμου ώστε νά 
δύναται νά συμπεριληφθή είς τό ενεργητικόν. Είναι 
άλλωστε γνωστόν, δτι πάντοτε πολλοστημόριον ει
σπράττει τις έξ άπομενόντων, έάν βεβαίως δέν πρό
κειται καί περί ακαταλλήλων δτεμόνον|άξίαν^καυσό
ξυλων δύνανται νά έχουν.

(Ή συνέχεια είς τό προσεχές)

Β TBHW ΪΪΝΕΛΕΥΒΙΒ ΤΗ2 0TW
Τήν προπαρελθοΰσαν έβδομάδα έγένετο έν Βερολίνφ ή 

έτησία γενική συνέλευσις τών μετόχων τής Ούφα καί ή λο
γοδοσία τοΰ διοικητικού συμβουλίου. Ή συνέλευσις ένέκρι- 
νε τόν απολογισμόν τής παρελθούσης χρήσεως, διά τόν ό
ποιον έγράψαμεν ήδη, καί τόν νέον προϋπολογισμόν, ε
ξέλεξε δέ διοικητικόν συμβούλων καί διευθυντάς τά ίδια 
πρόσωπα ποΰ κατείχαν καί πέρυσι τάς θέσεις αϋτάς.
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“ο mmyi μ ·ι„
Η ΑΠΑΓ0ΡΕΠ12 ΤΗ2ΤΑΙΝ1ΑΣΕ» ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΚΑΤΕΠΛΗΞΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΟΙΝΟΝ

Ή έν Βερολίνφ προβολή τής περιφήμου ταινίας τοϋ 
Έριχ Μαρία Ρεμάρκ «Ούδέν νεώτερον άπό τό Μέτωπον», 
άνεσιάτωσε ολόκληρον τήν γερμανικήν κοινήν γνώμην. 
Άπό τήν εσπέραν τής θριαμβευτικής πρεμιέρας της είς 
Μοζαρτσάαλ τοϋ Βερολίνου—διά τήν όποιαν έγράψαμεν 
είς τό προηγούμενον φύλλον μας-οι Γερμανοί φασίσται 
τοϋ Χίτλερ καί δλαι αί άλλαι εθνικιστικά! οργανώσεις, 
ένισχυόμεναι καί άπό τάς έθνικόφρονας εφημερίδας, ήρ- 
χισαν άγρίαν πολεμικήν έναντίον τής ταινίας, μέ τήν δι
καιολογίαν δτι άποτελεϊ δυσφήμησιν τοΰ πολεμήσαντος 
γερμανικού στρατού.

Ή άστυνομία τοΰ Βερολίνο.) ήναγκάζετο νά τοποθε
τή κάθε βράδυ ίσχυράν δύναμιν αστυφυλάκων είς τόν κι
νηματογράφον τής "Ολλεντορφ πλάτς, δπου προεβαλλετο 
ή ταινία, διά νά έμποδίζη τάς επιθέσεις τών έθνικιστικών 
διαδηλώσεων. Καθημερινοί σκηναί έσημειοΰντο έξωθεν 
τοϋ κινηματογράφου μεταξύ αστυνομικών καί διαδηλωτών, 
οί όποιοι έν τέλει μίαν εσπέραν, πολυαριθμότεροι τοΰ συ
νήθους,έξετράπησαν είς επιθέσεις έναντίον τών, περί τόν 
κινηματογράφον, καταστημάτων.

Κατόπιν τούτου ή άστυνομία διέταξε νά σταματήση 
προσωρινώς ή προβολή, ή δέ γερμανική Κυβέρνησις, συ
νεπείς σφοδρών συζητήσεων έντός τής Βουλής, άνέθεσεν 
είς ειδικήν έπιτροπήν έξ άνωτάτων υπαλλήλων καί δικα
στικών, νά ΐδη τήν ταινίαν καί ν’ άποφανθή άν όντως 
είναι δυσφημιστική τθΰ γερμανικού στρατού.

Έν τώ μεταξύ αί τοπικαί κυβερνήσεις τής Βαυαρίας, 
τής Θουριγγίας καί τινων άλλων γερμανικών κρατιδίων, 
είχον ήδη απαγορεύσει τήν προβολήν τής ταινίας.

Τέλος ή άνωτάτη επιτροπή τοΰ Βερολίνου άπεφάνθη 
δτι ή ναινία, παρά τάς περικοπάς ώρισμένων σκηνών της 
πού εΐχεν ύποστή άπό τήν λογοκρισίαν, εΐνε δυσφημιστι
κή διά "τόν γερνανικόν στρατόν, κατόπιν δέ τούτου ή γερ
μανική κυβέρνησις διέταξε νά άπαγορευθή όριστικώς καθ’ 
δλον τό κράτος ή προβολή της.

Κατά τάς πληροφορίας τών γερμανικών εφημερίδων ή 
εϊδησις τής άπαγορεύσεως ταύτης προεκάλεσε δυσάρεστον 
κατάπληξιν είς τό παγκόσμιον κοινόν-

Τό περιοδικόν «Der Film» τοΰ Βερολίνου, παρήγγειλε 
τηλεγραφικώς είς τούς άνά τάς διαφόρους μεγαλουπόλεις 
άνταποκριτάς του νά κάμουν έρευναν μεταξύ τών κινημα
τογραφικών καί δημοσιογραφικών κύκλων καί νά τηλε
γραφήσουν τάς έντυπώσεις αύτών έπί τής άπαγορεύσεως. 
Είς τό τελευταϊον του δέ φύλλον τό ώς άνω περιοδικόν 
δημοσιεύει τά τηλεγραφήματα τών ανταποκριτών του, κα
τά τά όποια :

Οί κινηματογραφικοί κύκλοι τής Νέας 'Υόρκης εκφρά
ζουν τήν έκπληξίν των, διά τήν άπαγόρευσιν, τήν όποιαν 
χαρακτηρίζουν άκατανόητον. Φρονούν δέ δτι ή ταινία δέν 
δυσφημεί καθόλου τό γόητρον τής Γερμανίας, δπως ανα
φέρει ή γνωμάτευσις τής έπιτροπής τοϋ Βερολίνου. Του
ναντίον ή άπαγόρευσις δυσφημεί τό γόητρον τής Γερ
μανίας.

Ό έν Λονδίνφ ανταποκριτής τοΰ περιοδικού τηλεγρα
φεί δτι δλαι αί άγγλικαί έφημερίδες τονίζουν δτι ή άπό- 
φασις τής άπαγορεύσεως αποτελεί μίαν άνήκουστον ύπο- 
χώρησιν τής γερμανικής κυβερνήσεως είς τήν πολιτικήν 
τών δρόμων. , a

Έπίσης, τόσον οί γαλλικοί δσον καί οί αμερικανικοί 
κινηματογραφικοί κύκλοι τών Παρισίων, σχολιάζουν ζωη
ρότατα καί δυσμενέστατα τήν άπαγόρευσιν καί τονίζουν 
δτι ή γερμανική κυβέρνησις δέν έπρεπε νά υποχώρηση είς 
τήν πίεσιν τών έθνικοσοσιαλιστων τού Χιτλερ, διότι τώ
ρα εμφανίζει τόν γερμανικόν λαόν ώς περιορισμένων καί 
οπισθοδρομικών αντιλήψεων.

Άκόμη καί εις τήν Βιέννην ή άπαγόρευσις σχολιάζε
ται δυσμενώς άπό τήν κοινήν γνώμην, άπό τόν τύπον καί 
άπό τούς κινηματογραφικούς κύκλους. Δύοτρεϊς δέ έφη
μερίδες χαρακτηρίζουν τήν άπαγόρευσιν ως καλλιτεχνικόν 
σκάνδαλον.

'Ομοίως τά τηλεγραφήματα τών ανταποκριτών τού πε
ριοδικού είς Πράγαν, εις Ζυρίχην, εις Βουδαπέστην, εις 
’Άμστερνταμ, είς Βρυξέλλας καί εις τό Έλσιγκφορς τής 
Φινλανδίας, άναφέρουν δτι είς τήν κοινήν γνιόμην δλων 
τών άνωτέρω πρωτευουσών προύξένησε δυσμενεστάτην 
έντύπωσιν ή άπαγόρευσις τής ταινίας.

Μόνον αί έφημερίδες τής Ρώμης, Αθηνών καί Κων- 
σταντινουπόλεως, περιωρίσθησαν είς τό νά δημοσιεύσουν 
τήν σχετικήν εϊδησιν τής άπαγορεύσεως, χωρίς νά τήν 
συνοδεύσουν μέ σχόλια.

ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΟΛΩΝΙΑΝ
Παράδοξος είναι ή στάσις τής έν Βαρσοβίρ λογοκρι

σίας, ή όποια άπηγόρευσε τήν προβολήν τής ταινίας «Ού- 
δέν νεώτερον άπό τό Μέτωτον» μέ τήν δικαιολογίαν δτι 
παριστάνει τάς λεπτομέρειας τών γεγονότων υπερβολικά. .. 
εΰνοϊκώς διε τούς Γερμανούς.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
—'Ο "Εριχ Πόμμερ πρόκειται ν’άρχίση κατ’ αύτάς 

τό γύρισμα μιάς νέας ταινίας, μέ ρεζισσέρ τόν Ρόμπερτ 
Ζίοντμακ.

—Ή Παραμάουντ ήγόρασε άντί πέντε έκατομμυρίων 
λιρών στερλινών μερικά άπο τά μεγαλείτερα θέατρα τού 
Λονδίνου, τά όποια έφεξής θά προβάλλουν ταινίας ίδι- 
κής της παραγωγής.

—'Ο Άϊζενστάίν άνεχώρησεν έκ Βερολίνου διά τήν 
Ρωσσίαν, άπό τήν όποιαν θά ταξειδεύση εις τήν Σιβη
ρίαν καί τήν ’Ιαπωνίαν.

— Ό Λοθάρ Στάρκ θά διαθέση νά άπαιτούμενα χρή
ματα διά νά γυρισθή μία νέα ταινία τής όποιας ή ύπόθε- 
σις θά είνε παρμένη άπό ενα έργον κάποιου έκ τών γνω- 
στοτέρων Γάλλων συγγραφέων.

Ό Κόντραν Φάϊντ πρόκειται νά λάβτ, μέρος κατά 
τήν τρέχουσαν θεατρικήν σαιζόν, είς σειράν παραστάσεων 
τοΰ θεάτρου Μάξ Ράϊνχαρτ, ύπό τήν διεύθυνσιν αύτοΰ 
τοΰ ίδιου Ράϊνχαρτ.

Ό Βίλλυ Φρίτς μαζί μέ τήν Κάθε φόν Νάτζυ^ πρό
κειται νά πρωταγωνιστήση είς τήν Γερμανικήν εκδοσιν 
τής ταινίας' «Ό Ιππότης τής ύψηλότητός του» είς τήν 
γαλλικήν εκδοσιν τής όποιας θά πρωταγωνιστήση 
ή Λίλιαν Χάρβεϋ.

—Ή ΝτίταΠάρλο, ό Γουσταΰος Φρόελιχ καί ό Βλαν- 
τιμίρ Σοκολώφ θά λάβουν μέρος είς τήν ταινίαν, <Τό 
Κισμέτ» ή δποία θά γυρισθή είς τό Χόλλυγουντ άπό κοι
νού, άπό τάς εταιρείας Γουώρνερ καί Φέρστ Νασιονάλ.

—Ό Άϊνριχ Γιόρκε προσελήφθη ύπό τής εταιρείας 
Μετρό διά νά μεταβή είς τήν Αμερικήν, δπου θά μείνη 
δώδεκα εβδομάδας καί θά πρωταγωνιστήση είς ταινίας 
χής εταιρίας ταύτης,

—Ό πρίγκηψ τής Οϋαλλίας, έζήτησε νά προβάλη α
κόμη μίαν φοράν είς τήν μικράν κινηματογραφικήν αί
θουσαν τού άνακτόρου του, τήν περίφημον ταινίαν «”Αγ- 
λελοι τοΰ Άδου». Είνε ή πρώτη ταινία τήν όποιαν ό Άγ- 
λος διάδοχος προβάλλει δύο φοράς διά τόν εαυτόν του 
καί τούς φίλους του.-

Η ΤΑΙΝΙΑ ΤΗ2_ΚΑΒΠΑΑΑ ΧΟΡΝ
Ή διάσημος πρωταγωνίστρια Καμίλλα Χόρν προσελή

φθη ύπό τής εταιρείας Ούνίβερσαλ διά νά πρωταγωνιστή- 
ση είς τήν ταινίαν «Έγώ φεύγω καί σύ μένεις» τής ο
ποίας τό γύρισμα ήρχισε άπό προχθές εις τά έν Βερολίνφ 
στούντια τής UFA ύπό τήν ά·Λυτέραν διεύθυνσιν τοΰ Τζόε 
Πάστερναν καί μέ ρεζισσέρ τόν Χάνς Μπέρεντ.

— — ——ΙΚΙΙ ———

ΦΙΛΗΣΕ ΜΕ ΜΑΡ.ΤΣΑ
Έκμετάλλενσις Ντάγκ Φιλμ

Ταινία βωβή συνοδεία μουσικής γραμμοφώνου

ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΛΕΝΤΙΤ

Υστερα άπό τούς «Άπάχηδες τών Αθηνών», τήν δι
ακοπήν έργασιών ολοκλήρου έτους καί τάς άφθονους δια
φημίσεις καί υποσχέσεις είχαμε ώρισμένας απαιτήσεις άπό 
τούς αδελφούς Γαζιάδη. Άνεμέναμε ένα έργον βεβαίως ό
χι έφάμιλλον τών ξένων, άλλά πάντως καλοβαλμένο καί 
καλοπαιγμένο καί μέ ώρισμένας έστω καί όλίγας, καλλι
τεχνικός άξιώσεις. Δυστυχώς άμέσως άντιλαμβανόμεθα 
πόσον ήπατήθημεν είς τάς προσδοκίας μας. Τό «Φίλησέ 
με Μαρίτσα» είναι πραγματοποίησις πενίχροτάιη άπό πά
σης άπόψεως καί ή οποία άποδεικνύει περιτράνως δτι άν
τί νά προοδεύωμεν γυρίζομε μέ ραγδαία βήματα πρός τά 
όπίσω.

Θά ήθέλαμεν νά ειμεθα επιεικείς διά ελληνικόν έργον 
άλλά δυστυχώς δέν μάς δίδεται καμμία αφορμή πρός τοΰ
το. Σενάριο, (κ. Μπόγρη, περιμέναμε κάτι καλύτερο άπό 
σάς) σκηνοθεσία ντεκόρ, τεχνικόν μέρος, φωτισμοί, έται- 
ρέσει τής φωτογραφίας ή όποια είναι καλή σέ ώρισμένα 
σημεία),ντεκουπάζ, έρμηνεία ήθοποιών [παρ’ δλον πού ό 
κ. Γαζιαδης διεθεσεν άφθονον ύλικόν καί ήδύνατο νά τό 
χρησιμοποίηση απείρως καλύτερον) δλα είναι ίσης μετριό
τητας καί άποτελοΰν ένα κατασκεύασμα τό όποιον δέν τι
μά τήν ελληνικήν κινηματογραφίαν. Καλύτερα νά μήν ύ- 
πάρχη ελληνικόν φίλμ παρά νά είναι παρόμοιας ποιότη
τας.

Τό κοινόν τό όποιον έσπευσεν άθρόον νά ϊδη άπό πε
ριέργειαν την νεαν ελληνικήν παραγωγήν έφυγε άπογοη- 
τευμενον, πράγμα πού φαντάζομαι δτι θά έχη άντίκτυπον 
έπί τών φίλμ πού θά έπακολουθήσουν

Β. Παπαμιχάλης

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ
Έκμετάλλενσις Κ. Φραγκέτη

Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΤΡΙΑΝΟΝ

Τό έργον μέ τό όποιον ήνοιξε τά πύλας του τό νέ
ον κινηματοθέατρον «Τριανόν» δέν διεκδικεϊ καλλιτεχνι
κός δάφνας. Κύριος σκοπός τοΰ σκηνοθέτου είναι νά πα-_ 
ρουσιάση ένα μοντέρνο έργο πού νά μή κουράζη τόν θεα
τήν καί άπ’ αύιής τής άπόψεως τό επιτυγχάνει. Πρόκειται 
περί ένός συγχρόνου κοινωνικού δράματος μέ ύπόθεσιν ύ- 
περμοντέρναν καί άμερικανικωτάτην καί τό όποιον, παρά 
τήν έλλειψιν άναλόγου σκηνικού πλούτου, παρακολουθεΐ- 
ται ευχάριστα λόγφ κυρίως τής ικανοποιητικής ύποκρίσε- 
ως τοΰ συμπαθούς Ντούγκλάς Φαίρμπανκς υίοΰ καί τής 
νόστιμης Ζανέτ Λόφ.

Β. Πασταμιχάλης

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ ΕΓΕΡΘΗΤΙ
Έκμετάλλενσις ;;;;;

Ταινίαόμιλοΰσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ

Ό Μωρίς Τουρνέρ είς τό φίλμ αύτό επιτυγχάνει τό 
κατώρθωμα νά συγκρατή τήν προσοχήν τοΰ θεατού μέ ένα 
θέμα άρκετά κοινό καί έπί πλέον μονότονο, δοθέντος δτι 
πλέον τοΰ ήμίσεως έκτιλίσσεται συνεχώς μέσα στό δικαστή- 
ριον. Είς τοΰτο τόν βοηθούν άρκετά οί ηθοποιοί του: Ζάν 
Ντάξ είσαγγελεύς, Σάρλ Βαννέλ αλήτης, Μιχαλέσκο θυρω
ρός, Ντυμπόσκ πρόεδορος δικαστηρίου, Καμίλ Μπέρτ συνή- 

’γορος υπερασπίσεις, Άντρέ Ροάν συμπαθής έραστής καί 
ιδίως ή Γκαμπύ Μόρλαιη μέ τό φυσικότατο καί χαριτω- 

. μένο παίξιμό της.
'Υπάρχουν ώρισμέναι σκηναί, ώς έπί παραδείγματι έ- 

j σωτερικαί τοιαΰτα είς τό δικαστήριον, πού δεικνύουν,μεγά
λην παρατηριτηκότα τού σκηνοθέτου, καί άλλαι, ως αί 
σκηναί είς τό μοΰζικ-χώλλ πού τραινάρουν άδικαιολογή- 
τως.

Έν συμπεράσματι πρόκειται περί έπιτυχημένου έν σύ
νολο) φίλμ διά τήν έμπορικήν έπιτυχίαν τού όποιου άνά 
τήν λοιπήν Ελλάδα έχω ώρισμένους ένδιασμούς, καθ’ δσον 
αύτη προΰθέτει κοινόν άνεπτυγμένον καί γνωρίζων πρό 
πάντός καλά τήν γαλλικήν.

Β. ΙΙαπαμιχάλης

Η ΠΑΤΕ THZ AK1MS
ΗΓΟΡΑΣΘΗ ΑΠΟ ΤΗΝ R. Κ. Ο

Τηλεγραφήματα έκ Νέας 'Υόρκης άναφέρουν δτι 
κατά τάς πληροφορίας δλων τών άμερικανικανικών κινη
ματογραφικών έφημερίδων, ή ΠΑΤΕ ΕΚΤΣΑΙΗΝΤΖ, ή 
άρχαιοτέρα εταιρεία παραγωγής καί έκμεταλλεύσεως ται
νιών, ή όποια, ώς γνωστόν, άρχικώς εΐχεν ίδρυθή ώς 
παράρτημα τής Γαλλικής εταιρείας Πατέ, τών Παρισίων, 
έπωλήθη τελευταίως είς τήν Ράντιο Κέϊθ Όρφεουμ, άν
τί πέντε έκατομμυρίων δολλαρίων.

Είς τούς κινηματογραφικούς κύκλους τής Νέας 'Υόρ
κης έγνώσθησαν καί λεπτομέρειαι τής άγοραπωλησίας, 

, κατά τάς όποιας ή Πατέ Έξτσαίηντζ, δέν θά συγχωνευ- 
I θή άπωλύτως μετά τής R. Κ. Ο· άλλά θά έξακολουθήση 
j παραμένουσα ώς άνεξάρτητος εταιρεία. Ή πώλησις δέν 
I έγένετο διά λόγους άποτυχίας, άλλά ύπό όρους έξαιρετι- 
κώς συμφέροντας διά τούς μετόχους τής Πατέ.

ΑΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ Η ΑΓΟΡΑ
ΤΗΣ ΤΟΜΠ,Σ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΕΣΤΕΡΝ

Πρό ολίγων ημερών μία γερμανική κινηματογραφική 
έφημερίς είχε δημοσιεύσει τήν πληροφορίαν δτι ή εται
ρεία Ούέστερν είχεν άγοράσει τό μεγαλείτερον μέρος τών 
μετοχών τής Γερμανικής έταιρείας Τομπίς, καί συγκεκρι
μένους τάς μετοχάς έκείνας, αί δποϊαι εύρίσκονται είς τήν 
κατοχήν τών ’Ολλανδών κεφαλαιούχων.

"Ηδη δμως δλάι αί έφημερίδες τού Βερολίνου δημο
σιεύουν διάψευσιν τής άγοραπωλησίας ταύτης έκ μέρους 
τών αρμοδίων κύκλων καί τών δύο ώς άνω εταιριών.

ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΣΣΙΑΣ

Κατά τό έκδοθέν έπίσημον δελτίον τοΰ Πρωσσικού 
Εμπορικού ’Επιμελητηρίου, αί εισπράξεις τών κινηματο
γράφων, τόσον τού Βερολίνου, δσον καί τών άλλων πό
λεων τής Πρωσσίας, έξακολουθοΰν έλαττούμεναι όλονέν 
περισσότερον, λόγφ τής έπικρατούσης γενικής οικονομικής 
κρίσεως έν Γερμανία. Αί εισπράξεις κατά τόν Νοέμβριον 
τού τρέχοντος έτους ήσαν κατά πολύ μικρότεραι τών τοΰ 
Νοεμβρίου τοΰ 1929.

Έξ άλλου, δλοι οί μεγάλοι κινηματογράφοι τής πόλε- 
ως Ντύσσελντορφ εύρέθησαν είς τήν άνάγκην νά έλαττώ- 
σουν τάς τιμάς τών είσιτηοίων των.
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ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

Οί είς τό Χόλλυγουντ άνταποκριταί τών ευρωπαϊκών 
κινηματογραφικών έφημερίδων, τηλεγραφούν οτι τήν 8ην 
τρέχοντος μηνός, έξωθι τής «Τραπέζης τοϋ Χόλλυγουντ». 
ενός άπό τά μεγαλύτερα τραπεζιτικά Ιδρύματα τής αμερι
κανικής Κινηματογραφουπόλεως, έξειλίχθησαν ζωηραί 
σκηναί, τάς όποιας οί ρεζισσέρ τών μεγάλων εταιρειών ΐ>ά 
έπλήρωναν εκατομμύρια δολλαρίων διά νά μπορέσουν 
νά τάς σκηνοθετήσουν καί νά τάς κινηματογραφίσουν.'Ε· 
κατοντοντάδες πρωταγωνιστών τής οθόνης καΐχιλιάδες άλ
λων μικρών είχον συγκεντρωθή έξω άπό τά γραφεία τής 
έν λόγφ Τραπέζης, ώρύοντο καί ήπείλουν νά σπάσουν τις 
πόρτες διά νά καταλάβουν έξ έφόδου τό κτίριον. Όλοι 
αυτοί έζητοΰσαν τά χρήματά των, διότι ή Τράπεζα είχε 
κάμει στάσιν πληρωλών. Ό αντίκτυπος τής στάσεως αύ
τής πληρωμών έγένετο ιδιαιτέρως αισθητός εις τούς κινη
ματογραφικούς κύκλους, διότι οί περισσότεροι καταθέται 
ήσαν ηθοποιοί τοϋ κινηματογράφου, μεγάλοι καί μικροί.

Ή έξαγρίωσις τών συγκεντρωθέντων καλλιτεχνών εΐχε 
λάβει τεραστίας διαστάσεις καί θά έσημειοΰντο ίσως αί- 
ματηραί σκηναί άν δέν κατέφθανεν έγκαίρως ισχυρά α
στυνομική δύναμις.

Mi ΤΟΥ!κ.Κ. WMOKPIU! Mi!
Προκειμένου άπό 1ης ’Ιανουάριου ν’ άντικα- 

τασταθοϋν πάντα τά είς χεΐρας τών ανταποκρι
τών μας Δελτία Ταυτότητας διά νέου τύπου τοι- 
ούτων, παρακαλοΰνται πάντες οί κατά τόπους 
άνταποκριταί μας δπως μάς επιστρέφουν τά 
παλαιά, ώς άχρηστα, διά νά λάβουν τά νέα.

Έπι τη ευκαιρία αύτή παρακαλοΰμεν θερ
μώς τούς κ. κ. άνταποκριτάς μας δπως άποστέλ- 
λουν τακτικώς κ α θ’ έβδομάδα εις 
τά γραφεία μας τήν κινηματογραφικήν κίνησιν 
τής πόλεώς των καί φροντίζουν διά τήν εγγρα
φήν ώς συνδρομητών έστω καί μόνον τών διευ
θυντών τώνκινηματογράφων,τής πόλεώςτωντών 
τυχόνμήδντωντοιούτων,έν έναντίαδέ περιπτώσει 
νά μάς γνωρίσουν αδυναμίαν καί 'συνεπώς πα- 
ραίτησιν ("Η Διεύθυνσις)

0 ΤΑΟΥΜΠΕΡ ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΟΣ
Ό διάσημος γερμανός τενόρος, τόν όποιον είδαν καί 

ήκουσαν ευχαρίστως οί άθηναΐοι είς τάς άρχάς τής σαι
ζόν έγινε περιζήτητος. ’Αμερικανική καί ’Αγγλική εταιρία 
διαφιλονικοϋν μέ δεκάδας χιλιάδων δολλαρίων καί λιρών 
στερλινών, τήν συνεργασίαν του.

Ό Τάουμπερ συνεβλήθη μετά μιάς αγγλικής εταιρείας 
διά νά πάη είς τήν ’Αγγλίαν καί νά μείνη τέσσαρας μήνας 
έκεϊ, δπου θά πρωταγωνιστήση είς τήν κινηματογράφησιν 
μιάς άπό τάς τελευταίας όπερέττας τοϋ βιεννέζου μουσικο
συνθέτου Φράνς Λέχαρ. ’Επίσης συνεβλήθη μέ τόν άμερι- 
κανόν άλλοτε ίμπρεσσάριον τοΰ μακαρίτου Καροΰζο, μέ 
τόν όποιον θά κάμη ένα τουρνέ είς τήν Αμερικήν, δίδων 
συναυλίας·

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

ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΕ

Κατά τηλεγραφήματατα έκ Παριιίων, τάς πρώτας ημέ
ρας τοΰ τρέχοντος δεκαημέρου έκυκλοφόρησαν είς τούς έκεϊ 
χρηματιστικούς κύκλουςέπίμονοι διαδόσεις,δτι ή οικονομική 
κατάστασις τής έταιρίαςΠατέ δέν ήτο καθόλου ευχάριστος. 
Κατόπιν τούτοι' αί μετοχαί τήςέταιρείας ταύτηςύπέστησαν 
σημαντικήνύποτίμησιν, καί άπό 162 φρ.έφθασαν είςτά116. 
Κατόπιν τούτου ή εταιρία ήναγκάσθη νά έκδώση έπίσημον 
άνακοίνωσιν περί τών οικονομικών της. Συνέπεια τοΰ άνα- 
κοινωθέντοςύπήρξεν νά άνατιμηθοϋν αί μετοχαί καί νά πω- 
λοϋνται πρός138 φράγκα, χωρίς δμως νά κατωρθώσουν νά 
φθάσουν τήν προηγουμένην τιμήν των.
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’’ ’ cl ’"«Γ’·* ’ ζν Λΐ,ρορων γε- · 
παρ. ε- γονότων τοϋ «Πανοράματος»;
νδιαφέ- | Αια τοΰτο παρ’ όλην τήν λύπην\

Η ΚΙΝΗΣΙΣ
ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ

Κατά τήν έπίσημον στατιστικήν, άπό τήν λογοκρισίαν 
τοΰ Βερολίνου, έπέρασαν κατά τόν παρελθόντα μήνα Νο
έμβριον, δέκα εξ έν δλφ ταινίαι, αί όποϊαι έτυχον έγκρί- 
σεως διά προβολήν είς τά κινηματοθέατρα τής πρωτευού- 
σης. Έξ αύτών, αί τέσσαρες ήσαν άμερικανικής παραγω
γής. οκτώ γερμανικής καί αί ύπόλοιποι τέσσαρες παραγω
γής άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Έκ τών δέκα έξ αί 
τρεις ήσαν βωβαί. ήτοι μία ρωσσικής παραγωγής καί δύο 
γερμανικής: "Ολαι αί άλλαι ήσαν δμιλοΰσαι. Συνεπώς έκ 
τών δοθεισών πρός προβολήν ταινιών έν Βερολίνφ, μόνον 
τά 50 ο]ο ήσαν εγχώριοι· 'Η έλάττωσις προβολής έντοπίων 
ταινιών ύπερέβη τούς προηγουμένους μήνας, δεδομένου ό
τι κατά τόν ’Οκτώβριον τά 57 ο]ο ήσαν έγχιόριοι καί τόν 
Σεπτέμβριον τά 80 ο|ο

“Η κίνησις τών κινηματογράφων J αφορμής τών γνωστών θλιβερώ’ 
τής πόλεώς μας, κατά τήν παρ. ε- γονότων τοϋ «Πανοράματος»; 
βδομάδα δεν ήτο και τόσον ένΐ , __ , ,
ρουσα. Τοΰτο οφείλεται πρώτον είς μας λέγομεν, αίσθανόμεθα ιδιαιτέραν 
τήν παρουσίασιν μέτριων έργων καί χαράν, δτι μία άναγκαστικήέπισκευή 
δεύτερον λόγω τής τών παραμονή™ τ-λΓ. .. —------------
τής εορτής τών Χριστουγέννων.

Κατά τήν προσεχή δμως έβδομά
δα προβλέπεται, ώς πάντοτε, ζωηρό
τατη κίνησις λόρω τών εορτών τών 
Χριστουγέννων.

ι/ιι w rw./zvu.y <. «.vzvc ι///
παραμονών . τοϋκιν ηματοθεάτρου αύτοϋάξίαλόγου. 

| θάδώση τό δικαίωμα είς τήνόλότητα 
τών επιχειρηματιών τοϋ Κινηματο
γράφον νά αντιμετωπίσουν με θάρ
ρος κάθε άντίδρασιν τοϋ κράτους κα
τά τής προόδου τοϋ κινηματογράφου 
διότι είναι άναμφισβήτητον γεγονός

Η ΠΤΩ2Ι2 JOY ΚΑΡΟΥ
Ό Γερμανός συγγραφεύς Χάνς Γκόλντμπεργ γράφει 

τό σενάριο μιάς ταινίας, υπό τόν τίτλον ή «Πτώσις τοΰ 
Τσάρου» ή όποια θά κινημοτογραφηθή άπό τόν Ρίτσαρντ 
Όσβαλτ. Θά είναι μία ταινία εξαιρετική, μέ πλήρη άνα- 
παράστασιν τής ζωής τών άνακτόρων τής Πετρουπόλεως 
καί τής έκθρονίσεως τοΰ Τσάρου Νικολάου Βου.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΚΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
ΠΟΡΤ ΣΑ Ι Τ 12 Δεκεμβρίου (τοΟ άνεαποκρι- 

,οΟ μας)- Κατά τήν λήξασαν έβδομάδα οί κινηματο
γράφοι τής πόλεώς μας προεδαλλον τά έξής έργχ:

Κινημ. Έλδοράδο. «Ή μυστηριώδης έκκόλα- 
ψις τοΟ ώοΟ» ταινία όμιλοΟσα 1 ΙιΟ ο]ο καί <Τά ψεύ
δη τής Νίνχ Πετρίβνα» μέ τήν Μπριγγίτε Χέλμ, 
ταινία ήχητική.

Κινημ. Άμπίρ. Προεβλήθησαν τά «Καρδίαι 
άγριαι» μέ τον Ό Μπριέν, «Εύυχεΐς ήμέραι» μέ 
τήν Ζανέτ Γκαίϋνορ καί έπίκαιρα Φόξ.

Κινημ. Μάζεστικ. Προεβλήθησαν «Ζωντανά 
σχέδια» ταινία δ δαχ.τική,«Πρό παστός τό καθήκον» 
και «Ή "Αγνωστος» μέ τήν Η. Φρέντερικ.

Τήν Πίμπιην 18 Δεκεμβρίου ό λαϊκός κινημα- 
μχτογρά^ος τής πόλεώς μας «Κοσμογκράφ» θά προ- 
βάλη έπί μίαν έβδομάδα τήν νέαν Αιγυπτιακήν ται
νίαν «Ζεϊνάμπ» είς 12 πράξεις. Τ. Στυλιανός

Τό Κινηματοθέατρον τής όδοϋ Γ' 
Σ]βρίου «Πανόραμα*  παραμένει εί- 
σέτι κλειστόν κατόπιν αστυνομικής 
διαταγής καίγίνονται έν τω μεταξύ αί 
ύποδειχθεΐσαι μεταρρυθμίσεις καί 
έπισκευαί.

Λυπούμεϊϊα είλικρινώς διότι μία 
άπόφασις τόσον σκληρά, τής αρμό
διας έπί τών κιν]φων επιτροπής, έ
κλεισε έστω καί προσωρινώς, ένα κι
νηματογράφον είς εποχήν καθ9 ήν 
αί κινηματογραφικοί επιχειρήσεις 
στενάζουν υπό τήν βαρεϊαν,άλλά καί 
βάρβαρον ύφισταμένην άφ*  ενός φο
ρολογίαν καί τής τρομεράς άφ' ετέρου 
οικονομικής κρίσεως. Πάντως δμως, 
διά νά ήμεθα ειλικρινείς πρέπει νά 
όμολογήσωμεν δτι έπρεπε έπι τέλους 
νά τεθή κάποιο τέρμα είς τήν θλι
βερόν αυτήν άπόφασιν τοΰ * Πανορά
ματος» τό όποιον ήτο ή αφορμή νά | 
δημιουργηθή καί έν' Ελλάδι κιν]φική ι 
Νομοθεσία, ή όποια ήμπορεί μέν 
φαίνομενικώς νά ώφελεΐ άλλ9 εΐνε 
έξ ΐσου άληθές, δτι ώς περιττή, βλά
πτει σοβαρώς τά επαγγελματικά συμ 
φέροντα.

Τό ^Πανόραμα» υπήρξε πάντοτε 
ό κακός δαίμων δλων τών άλλων κα- 
λών,κινηματογράφων δέν θά διαφεύ- 
γηδέάσφαλώς άπό τήν άνιίληφινοϋδε- 
'ός τό γεγονός, δτι πολλάκις οί άρι- 
στοκρατικώτεροι τών κεντρικών μας 
κιν]φωνήπειλοϋντομέ κλείσινον παρά 
τής άστυνομίας διότι κάποιος θεατής 
τοϋ «Πανοράματος έπέμενε νά είσέλ- 
θη μέ τό κασελάκι του έντής αύτοΰ, 
ήδιότι άλλος τοιοϋτος έπτυσε είς τήν 
πλάτην τοϋ άλλου. Ούτε πρέπει νά 
λησμονώμεν διι ενώ τό εΠανόραμα*  
έκαμε πλουσίους δλους τους έκάστο-

δτι ό μεγαλύτερος έχθρός τοϋ κινη
ματογράφου έν 'Ελλάδι δέον νά άνα- 
ζητηθή είς τά σπλάχνα τοϋ κρατι
κού οργανισμού.

* * ι *
Άπό τής παρ. εβδομάδας ήρχίοεν ή 

προβολή είς τάς Αθήνας καί άπό 
τοϋ κινηματοθεάτρου «.Σπλέντιτ» τής 
πρώτης, έφετεινής παραγωγής, ται
νίας τής Ντάγκ Φίλμ τών άδελφών 
Γαζιάδη, ύπό τόν τίτλον «Φίλησε με 
Μαρίτσα*,  κατά πληροφορίας μας δέ I 
πρόκειταινάέπακολουθήση καίή προ- 1 

[ βολή όλοκλήρου σειράς ελληνικών άλ- I 
। λων ταινιών διαφόρων έλλήνων πα- I 
ραγωγών. Δυστυχώς δμως ή πρώτη 
αύτή έφετεινή έμφάνισίς τής παρα- ; 
γωγής τών 9Αδελφών Γαζιάδη, δχι । 
μόνον δέν μάς ένεθουσίασε,. άλλά του
ναντίον μάς έδωσε τό δικαίωμα νά 
άμφιβάλωμεν καί περί τής άξίας τών 
μελλουσών νά προβληθούν άλλων 
ελληνικών ταινιώ, οί παραγωγοί τών 
οποίων στερούνται βεβαίως τής πεί
ρας τώνπρώτων.Διότι άπό τούς τόσον 
προοδευτικούς άδελ. Γαζιάδη τό κοι
νόν έπερίμενε νάπαρουσιάσουνάν οχι 
άνώτερον τής ΓΑστέρως» καί τών« Α- 
πάχηδων»πάντως δμωςίσάξιον αύτών 
άν καί τούτο δέν θάήτοάνεκτόν άν λά
βη κανείς ύπ'οφιν του τάς νέας προό- 
δουςτής κινηματογραφικής τέχνης καί 
τά οικονομικά μέσα τά όποια έπρεπε 
νά διαθέτη ή εταιρεία των διά τήν 
νέαν αύτήν παραγωγήν, δεδομένου δ- 

δλαι αί προηγούμενοι παραγωγοί 
των έπραγματοποίησαν άφάνταστα 
κέρδη χάρις είς τήν θερμήν ύποστή- 
ριξιν τοϋ ελληνικού κοινού.

Ο ΑΡΓΟΣ

τε διευθυντάς του, ούδείς έξ δλων 
αύτών, διέθεσε ενα σοβαρόν ποσόν 
διά μίαν άξιόλογον έπισκευήν τοϋ 'κτι 
ρίου καί άξιοπρεπή έμφάνισιν αύ- 
τοΰ, πράγμα τό όποιον θά ήτο ίκα-1 
νόν τά άποτρέφη τήν δημιουργίαν 
τόσων δεινών άτινα συνεσορεύθη- 
σαν σήμερον είς τούς κιν]φους. Καί 
ή δημιουργία άκόμη τής κιν]κής αύ
τής Νομοθεσίας ή όποια δίδει τό δι
καίωμα εις κάθε κρατικόν υπάλλη
λον νά δημιουργεί καί ένα ίδικόν του 
νόμον, ποιος δύναται νά άρνηθή δτι 
ήρχισε νά λαμβάνη σάρκα καί οστά έξ

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Π ΕΙ ΡΑΙΕΥΣ

Χάϊ Λάϊφ Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν 
τόρωσσικήςύποθέσεωςεργον Χάϊ-Τάγκ = 
μέ τήν Κινέζαν ήθοποιόν ’ Αννα Μαίη 
Βόγκ.Έκδοσις είς τήν γαλλικήν.

Κάηιτολ; <Ή κόκκινη γυναίκα» μέ 
τόν Δόν Άλβαράντο καί τή Λύα Ντέ 
Ποΰτι.Λίαν προσεχώς τό έλληνικόνφίλμ 
«Φίλησέ με Μαρίτσα». Έκτος προγράμ
ματος, Βαριετέ μέ τόν θίασον Άάμπο»

Σπλέντιτ. Προεβλήθη «τραγικός έ

ρως» μέ τόν Ίβάν Πέτροβιτς. Τήν 
Δευτέραν «Λευκός διάβολος» μέ τόν 
Ίβάν Μοσζοΰκιν.

Φώς. Άπό τής Δευτέρας προεβλήθη 
<Ή ωραία έξόριστος» μέ τήν Μπίλλυ 
Ντόβ,άπό δέ τής Πέμπτης «Ή άδελφι- 
κή έκδίκησις μέ τόν Κόνραντ Νάγκελ.

Ήλύσια: «Νικητής στήν πάλη καί 
στόν έρωτα Ή άνωφελής θυσία» «Σα
τανική ίππιλασία»«Έρως καίδιάβολος», 
«Πόλις τών φαντασμάτων» καί «Βρυ- 
κόλακας' Β. Μανος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διονύσια. Προεβλήθη «Ή γυναί
κα πού άρέσει» μέ τήν Γκρόρια Σβάν- 
σον.

Ήλύσια' Προεβλήθη -'Η βασίλισσα 
τοΰ καμπαρέ» ή (ζωγραφιστός άγγελος) 
μέ τήν Μπίλυ Ντόβ.

Πάλλας. Προεβλήθησαν Χαρούμενα 
νειάτα» καί νέα έπίκαιρα φόξ μούβιτον.

Πατέ. Προεβλήθη μέ άποτυχίαν «Θυ- 
। σίαι έρωτος» μέ τόν Κόνρατ Βάίτ καί 
τήν Μαίρη Φίλμπιν. ’Εκτός προ- 
γράμματος«Καμπαρέ» είς τήν ’Ισπανι
κήν γλώσσαν.

Απόλλων.Προβάλλεται «Ό τρελλός 
τραγουδιστής».

Λευκός ΤΤύρχοί.Προεβλήθη Ή τρελ- 
λή ευτυχία» μέ τήν Πάουντλερ μέ νέα 
νούμερα τοΰ βαριετέ καί διαφημίζεται 
«Ένα ταξεΐδι στήν Σελήνη» τοϋ Φρίτς 
Λάγκ.

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν «'& μακα
ρίτης έξοχώτατος» μέ τόν Βίλλυ Φρίτς, 
τό άτραξιόν «Σατανική συκοφαντία»καί 
«Ή λεγεών τών ξένων».

Αττικόν.Προεβλήθησαν «Σαλαμπώ». 
τό άτραξιόν «κάου μπόϋ καί κόμησσα», 
καί ή ήχητική-άδουσα «Τραγούδι τοΰ 
φυλακισμένου ή (μοιραίος χείμαρρος).

Μοντέρν. Προεβλήθησαν «Τό τελευ- 
ταϊον σύνορον», «Σέλλα τοϋ διαβόλου», 
Ή σαντανικήσυκοφαντία» καί συνέχεια 

«Βασιλεύς τής ζούγκλας».
'Ολύμπια. Προεβλήθη «Ή γυναίκα 

τής χθές καί τής αυριον» μέ τήν Άρλέτ 
Μαρσαάλ καί τόν Λίβιο Παβατέλλι.

Φοϊνιξ.Προεβλήθη» Γραφαλγκαρ (βω 
βή κόπια) μέ τήν Κόριννα Γκρίφιθ.

Παρά τήν Πλατείαν Βαρδαρίου κτί
ζεται νέος μεγάλος κινηματογράφος δ
που ήιο πρόιερόν δ κινηματογράφος 
«Άστήρ» ύπό τήν διεύθυνσιν τών γνω
στών έπιχειρηματιών κ. κ. Κάτσου καί 
Θεοφυλάκου,800 περ. θέσεων.Όκινημα- 
τογράφος ούιος θά εΐνε ό μεγαλύτερος 
τών συνοικιακών κινηματογράφων τής 
πόλεώς μας καί πιθανόν ν’ άρχίση τήν 
λειτουργίαν του περί τάς άρχάς Φεβρου
άριου.

Είς τό τέρμα τοΰ τράμ τής Λεωφό
ρου Στρατοΰ κτίζεται έπίσης νέος κινη
ματογράφος 400 θέσεων.

Καί τρίτος είς τήν διαγώνιον Βενιζέ- 
λου Έγνατία τό έκεϊ παλαιόν τουρκι-
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nritnU^ 01 aoayaiairn Smsolnli^ao nriag Aodsioingaouo οχ 
Ami5i3oUdi3Xiir3 5ni ari ηκιΐ3Χο ninriUiU^ ηδοώηι8 AaooUl 

-U^no nA nig (5niyAAy, 5U1 ΛωιοιώηδλοιητΙΙΐΛίχχ Smaomig, 
■y -3 -0 5Ui Uyari ni Aioaayaiao ΛΐικΐΛ3Α 5is AOgytjAao 
gaoririnyn Λίγοι; lUxiyAAn Alii 5ia ngnriogfjs ‘βηιι λΐιχ

NOldOSVO HOSONYMO W1IJ 01

ηλδ3 ηι Ληο1ι()1ιγ{)3θδιχ aos^apu
V13VV83V

οδδη^οι^ 5οι ari ιοοηκχ ΐ03χχ» ιηκ 
«(ΐοιΙοδί; αοι ηκιηΑΛλ χχ,» ηλδ3 ηι ιη)Χ 
-anna 311 AnoUgUyx|3o0i£ ngniiogjja Ano 
-α.οχιγ3δηκ aUi ηιηχχ -ΛοηγγιΖ^,

ZOVO8
5ώκ»κ»δΐ37χ '«5Ο3Λ Soiorn^» 

ιηκ «5ηιδΐ(ΐ3δοΧ ιηΐ3ΐ3ΐχιδ3χχ» ηλδ3 
ηι Ληο1ι^1ιγ{|3θδιι hoSiay^

N0NIAIA03d
‘«ηΛηιηο αοι ηοοβδιιηιΐ 

χχ, ιηκ «ηικο Uio igaoyaoy»'«ιοαοηφ 
ιηκ «Ληαοχ Aoy» ηλδ3 ηι 3g AnoliQ 
-Ιιγ^3θδιχ 5οΐΛθΧ3δι gx ilii ai^Ocas 
3Ηηκ-3Λ -(ΙίΛοδΙικ^ Amdbysgy,—Uirod 
■ViirtA9tl,Y3gvc ‘613X1113,) ‘ΛβΜγικιοχχ· 

■aoaan aid 
-A(iQ(i3ig aUi ajjnysAn «aodinay ‘iiUy« 
αοι αοιοηικιθΛ3 ‘ΰκηΛΐδηχ\[ ‘irj ·κ αοι 
nisri SiaQUy^iiao Smrio Akyn ‘Atizig aIia 
-aiioiaA 5ia οιαοι 303γωιι» Sawign ιηκ 
SmigiAibin «Λωιγικιοχι» A00maQ 01 5nii 
-acx oun ΛωΧβιηκ 5ηδ3Λ0ΐιτΐ3χ ·κ 0,

«ηκαικ η^δηκ It inj» ιηκ 
«3ί9Ν Ο01 ίοκοφκ χχ,» θωΖβοοδχι ·κλοθ 
Ιιιηχ^ aUi ari «5ιγοιι ΙΐΛίκκοκ χχ,» ιηκ 
«511ιΰιιοώ 4ιΰκλιδιι 0,» ‘5aAnpj ηλί^χ 
λΙλι ari «αοτίΐιδβ 5U1 igaoAn6i οχ» ‘«ογ 
-γ3ΐχηκ OAarisgnrilio οχ» ‘«51ιιοιώηδλοι 
-ητίΙίΛικ 0,» 1 ιίΛβγλ ‘ηκιηλαλ ‘ιοηδχχ» 
‘«ηιοαφοιαη Ιικιληδχ» nA6a ηι aodIiq 
-Ιχγ^οδιχ" -(neaioiiriax -y SioiaQaaiy 
ΙικηΑίδηχ^ eiaXwg,) λο9ζζ>30 Witp

VdAXdSX
•iyxnigooi3M3 ηδοώηιν Utfrlsj

•γηΛδαο^ 
ιηκ «ηγγβαχ} Ιι»ΐΛ<ηγοΐΐ» ‘«ηλίιοίιδχ» 
ήλδ3 ηι Ληοϊ<χχΙιγ^3θδιι ηηοργ^·,

■«aorio6g αοι ηκιηΑαλ χχ,» ιηκ «ηλ 
-ογώ χχ,» ‘AniXainia ari «5λολ^3. 5<?λ? 
UXadi χχ,t ΛήοΙΐ(}Ηγΐ)3θδιι ·5α3ώδο, 

•«ao0gao6ix ηιδακ χχ,» ιηκ «ιηδ 
-αοχ^ Ιχ^ιηχ» ‘«5nicb6orim Αθδΐ3Α0Λ» 

I 5mXainc3 Ληο1ι<)1ιγ^3θ0ιι η·>οΛΛΛ0ΐ{τ
IVdd3Z

χιώΐΛΐ^· αοιδηοοιηχ, αοι 5οΐΛ3 Λΐ5δηΛ 
-3 ag ΙΙτίηκ ηθ ηιαηιοι nznigooiaiis 
‘Λθΐ|ηΰιη ari ιηκ UoaZoiAj ηι ng. ΛΟΛηχι 
-nr ιηκ ‘αοίΛΟγηο ηλδ3 Β,γη^οδιτ ηθ

•nig; ιηκ Ιιγτίητίβδ^
■κ κ Ami AiOAaQasig aUi οιτα ‘Λοώηδλοι 
-nriUAi-z 5ΐ3 ims^naazonisri irin^i Λοκ

NVdO0 NHlOdU VIV Vi dHlSV Χ0ΉΙΦν<υ0ΙΛΝΗΝΙΧ fl

l£-O£6l ZOVOId3U V zVNIU



ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
Η θριαμβευτική προβολή τών ταινιών τοϋ γραφείου τών κ. κ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
Είς τούς κεντρικωτέρους κινηματογράφους τών ’Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης

35.000 θεατα'ι παρηκολούθησαν τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα τό

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ
κατά τήν ταυτόχρονον προβολήν του είς τούς 

μέ τήν Ιδίαν δέ έπιτυχίαν έξακολουθεΐ ή προβολή του είς το 
κατά τήν δευτέραν έβδομάδα

ΕΙΣ ΤΟΤΡΙΑΝΟΝ (ΑΘΗΝΩΝ)
Η ΩΡΑΙΑ ΑΤΤΑΧΙΣΣΑ

μέ τήν Ντολορές Κοστέλλο και τόν Κόνρανδ Νάγκελ, έργον δυνατής
·· ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Η ΝΗΣΟΣ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΚΑΡΑ
(άπό τό γνωστό μυθιστόρημα) μέ τήν Βιρτζινία Βάλλι και τόν Νόαχ

ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
κινηματογράφων

μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ

άπό τής οθόνης τών κεντρικών

ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ )
ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΙ ΕΡΩΜΕΝΕΣ )

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΡΑΚ

('Έγχρωμος) μέ

(έγχρωμος) \
Ή πρώτη όμιλοϋσα ταινία τοϋ τραγωδού Τζών Μπάρρυμορ

Μεγαλούργημ.»—€>χΰμ.τ σχηνοβχβίας

NO NO ΝΑΝΕΤ
τού «Τραγουδιού τής Φλόγας»

καί Ά,λ&ξαντρ Γκρέ·ν>*
(Έγχρωμος)

ριλυν Μίλλερ (ή καλυτέρα μας έφετεινή ταινία)

OF BROADWAY 
ταινία τής έφετεινής σαιζόν 

ΑΓΟΥΔΙΑ ”Αλ Τζόλσον—Σόννυ Μπόο 
ΠΟΛΙΣ (Paris) Ειρήνη Μπορδόνι 

ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ (100 ο]ο έγχρωμος) 
, καστανέττες, έρωτες, φέστες, ταγκό, χοροί, κτλ.

, ΜΒΡΒΜΕΗΒ KPINfl, BACK PAY, ΛΕΥΚΗ XHPR Κ.Λ.Π.

50 ΝΕΑ ΣΟΡΤΣ ΕΚΛΕΚΤΑ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ


