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0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ
Μία έπίσκεψις τοϋ έν Παρισίοις συνεργάτου μας κ. Ζάκ Φώρ είς τον κ. Λέοντα Γκωμόν. —Συνέν- _ 
τευξις μέ τόν Γάλλον' βιομήχαν^ν τοΰ Κινηματογράφου.—Τά ήχητικα μηχανήματα τή; κατα

σκευής του.—Αί γ^νικαί εντυπώσει; τοΰ κ. Ζάκ Φώρ άπ© τάςτεραστίας καί 
τελειοτάτας έγκαταστάσεις τοΰ κ. Λέοντος Γκωμόν.

[Συνιστώμεν ιδιαιτέρως την άνάγνωσιν τής κάτω&ι εκτάκτως ένδιαφεροϋσης ανταποκρίσεως τοϋ εν 
Παρισίοις εκλεκτού Γάλλου συνεργάτου μας διαπρεποϋς κινηματογραφία τοϋ και δημοσιογράφου, οντινος αρ
κετά εμπεριστατωμένα άρϋρα έπί κα&αρώς καλλιτεχνικών καί τεχνικών κινηματογραφικών δεμάτων εΐδον 
ήδη τό φώς άπό τών στηλών μας. Έκ τής ανταποκρίσεως ταύτης είναι έμφανεστάτη ή συντελουμενη εν 
Γαλλία πρόοδος τής έβδομης τέχνης ήτις δσονούπω τείνει νά φ&άση, άν όχι νά ϋπερβή τήν υπερατλαντικήν 
τοιαύτην, είς τήν νέαν της φάσιν, ήτοι, την τοϋ όμιλοϋντος Κινηματογράφου].

’Επανειλημμένος έχω ανακράξει άπό τών στη- όποιον καί θεωρώ ώς το επικρατέστερου διά το 
μέλλον.λών τοϋ γαλλικού τύπου τί,ν λέξιν «προσοχή!», έναν 

τίον τής άπαθείας ήν δεικνύουν οΐ παραγωγοί μας ! 
απέναντι τοΰ όμιλοϋντος Κινηματογράφου, Θεωρώ 
λοιπόν καθήκον μου άλλά και ίκανοποίησίν μου νά 
βροντοφωνήσω σήμερον άπό τών στηλών καί αύ- 
τοΰ τοϋ ξένου Τύπου, διά τοΰ «Κινημ. Άστέρος», 
τήν άπειρον εύχαρίστησιν τήν οποίαν άπεκόμισα έ- 
πισκεφθείς τά εργοστάσια τοΰ μεγάλου εθνικού μας 
βιομηχάνου κ. Λέοντος Γκωμόν.

Κατ’ άρχάς συνομιλήσαμεν μέ τόν τελευταίου 
περί τεχνικών ξητημάτιου.

—Καταλαμβάυετε, μοΰ έξήγησευ ό κ. Γκωμόν, 
δτι προτοΰ ριφθώ έξ ολοκλήρου είς τήυ πραγματο
ποίησή όμιλουσώυ ταινιών, ήθέλησα κατ’ άρχήν υά 
εξασφαλίσω τήυ διάδοσίυ των. 'Η Γαλλία, δπως καί 
πλεϊσται άλλαι χώραι, έχει έλλειψιυ σταί) ιών «υπο- 
προβολής». Έξ αύτοΰ, εννοείται, δτι δέυ διέθετε εί 
μή ’Αμερικανικά μηχανήματα, κόστους εκτάκτως 
υψηλού, διά νά μή εϊπω τελείως άπροσίτου διά τά 
βαλάντια τών επιχειρηματιών μας, ώς έκ τοΰ σκοπί-
μως μεγάλου εισαγωγικού δασμοΰ τοΰ έπιβληθεντος 
είς τά υπερατλαντικά ταΰτα μηχανήματα.

Δέν απαιτεί καμμίαν μεταρρύθμιση*  τών θαλά
μων. Αρκεί νά τεθή εις τήν θέσιν τοΰ παλαιοΰ μη
χανήματος προβολής. Αυτό τό σημεΐον εΐνε τό ά- 
παντον.

Έχομεν ήδη έγκαταστήσει σπουδαϊον αριθμόν 
τοιόύτων μηχανημάτων έκ τών οποίων έξαποστελλο- 
μεν ήμερησίως άντίτυπα ταινιών εις τάς τέσσερας 
γωνίας τής Γαλλίας τών άποικιών μας καί είς αυτό 
άκόμη τό Εξωτερικόν. Βλέπετε δλοι γνωρίζουν 
δτι τό όνομα Γκωμόν είναι έν έχέγγυον κατασκευής 
καί δταν έξαπολύω είς τήν άγοράν ένα μηχάνημα 
ίδικής μας κατασκευής, τό μηχάνημα τοΰτο εΐνε τε
λείως κανονισμένου καί επομένως, δ πελάτης δύνα- 
ται νά τό άγοράση μέ κλεισμένα τά μάτια.

Θέλετε νά μέ συνοδεύσητε είς τό στούντιο; μ' έ
ρωτά ό κ. Γκωμόν έγειρόμενος. Θά ίδήτε πολλά νέα 
πράγματα. Μήπως έγνωρίζατε τά στούντιο μου;

—Έσν τά έγνώριζα; άρκετά, άφού αύτοπροσιό- 
πως έχω «γυρίσει» είς τά στούντιο σας μερικά φίλμ 
κατά τό παρελθόν.

”Ε, λοιπόν, οφείλω νά ομολογήσω δτι έδυσκο-
'Όλαι αί προσπάθειαί μου, καί έκεΐναι τών συ- λεύθην πολύ νά άναγνωρίσω τά καλά παλαιά στουν- 

νεργατών μου έτεινον είς τήν έπίτευξιν τής παρα- τιό τής οδού Βιγιέτ. "Ολο τό άρχαΐον υλικόν τής 
σκευής πρακτικών μηχανημάτων, στερεών, πραγυα- J έποχής καθ’ ήν έγνώρισα τό (στούντιο τοΰ οΐ- 
τικώς δηλαδή τελείων, καί είς τιμάς κόστους εντελώς κου Γκωμόν σήμερον κεΐτα·. είς μίαν παρά- 
συγκαταβατικάς. Μετά πολλών μηνών έρεύνας καί μερον πένθιμου γωνίαν, αποτελούν πλέον χαλύ- 
δοκιμάς, έπί τέλους κατορθώσαμεν νά έγκαταστή-. βδινον κοιμητήριον.Παλαιοί προβολείς, παλαιαί χύ
σω) εν τό «Ίντεάλ-Σονόρ». Τό μηχάνημα τοΰτο τραι, παλαιά σπότς, δλον τό ά'ακάτωμα τών φωτι- 
χρησιμοποιεΐ, έννοεΐται, τά δύο συστήματα τού συγ- στικών εξαρτημάτων τοΰ παλαιού Κινηματογράφου, 
χρονισμού, δηλαδή τό τών πλακών καί τής ήχοποι-1 Οί τοίχοι καθημερινώς καλύπτονται δι’ έσωτερι- 
ημένης πελικύλ εις τό περιθωρίου τών εικόνων, το κής έπευδύσεως έκ «σελλοτέξ», προορισμένης ν’ ά-
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πομονιόση τό έσιοτερικόν τοΰ στούντιο έκ των έξω- 
τερικών παρασίτων θορυβίον.

"Ηδη μερικαί γωνίαν κεκαλυμμέναι με βαρέα 
παραπετάσματα καί φωτιζόμενοι άπό τάς νέας φλο- 
γολεύκους λυχνίας αϊτινες αντικαθιστούν τάς καυ
στικός βολταϊκός αψίδας, τόσον έπωδΰνους διά την 
ορασιν τών ηθοποιών, χρησιμεύουν ώς στούντιο 
πειραματικά.

Έκτου αμφιθεάτρου τής «λήψεως», κατευΐΐ. νό- 
μείΐα, ό κ. Γκωμόν καί εγώ, είς τήν μικράν αίθου
σαν τής προβολής ταινιών, όλοτελώς ε·-.ίσης άνακαι- 
νισΐίεΐσαν απολύτως σπομεμονωμένην καί έφοδια-

' ευκολίας διά νά παρουσιάσουν τό προϊόν τής συ- 
I στηματοποιημένης εργασίας τών πρώτων είς τό παγ
κόσμιον κοινόν. ΊΙ ηχητική ταινία θά έπιτρέψη ω- 
ρισμένως καί εις τούς πλέον λιτούς κινηματογρά- 

' φους νά δ (ήσουν είς τούς λαϊκούς θεατάς ττον καλ
λιτεχνικά θεάματα, μέ μουσικά μέσα εντελώς διαφο
ρετικά από τούς ταπεινούς έρα'ΐτεχνικούς εκτελε
στός, οί όποιοι συνηθέστατα έδημιουργοΰσαν κάτω
θι τής οθόνης άσκοπον θόρυβον.

Εκείνο δμως τό όποιον προ παντός χρειάζεται 
διά νά προοδεύση ή βιομηχανία τών γαλλικών ται
νιών, είναι νά φθάση ή πελικύλ είς τιμήν προσιτήν.

ΤΟ ΤΜΓ0Ϊ1Ι ΤΟΝ KOmaN TOT ΝΤΟΝ
Σκηνοθεσία ΑΣΑΓΚΛΡΩΦ

Πρωταγωνισταί: ΧΑΝΣ ΑΑΑ ΑΒΕΡΤΟΣ, ΦΟΝ ΣΑΕΤΩΒ καί ΑΙΑΝ ΝΤΕΓΙΕΡΣ

σμένην δι’ ενός διαυγούς καί ισχυρού μεγάφωνου. 
Κατόπιν διερχόμεθα έξ ενός τών θαλάμων προβο
λής. Θαυμάζω εκεί δύο έκ τών περίφημων συνερ
γείων «Ίντεάλ Σονόρ». Πρέπει νά είνε κανείς τέ
λειος «τεκνισιέν» διά νά άντιληφθή έκ πριότης δψε- 
ως τήν διαφοράν ή οποία υπάρχει μεταξύ τών νέ
ων τούτων μηχανημάτων καί τών παλα ών.

—Ποιαν φωτοηλεκτρικήν «σελυλ» μεταχειρ ζε- 
σθε διά τά συνεργεία ταΰτα; ερωτώ τόν κ. Γκωμόν. 
Τάς λυχνίας μέ τό ποτάσιουμ;

"Ισως ή ευτυχής αύτη ήμέρα νά μή άπέχη πολύ τής 
σήμερον...

Καί ό κ. Γκωμόν ήρχσε ν’ άναπολή τήν συγκι
νητικήν έποχήν τής σταδιοδρομίας τής κινηματο
γραφικής τέχνης, (καθ’ ήν ό ίδιος είργάσθη περισ
σότερον άπό κάθε άλλον, άποδείξας πλήρως δτι εί
ναι ένας θαυμάσιος νεωτεριστής καί ταυτοχρόιως 
ένας επιτήδειος βιομήχανος), ενώ τά μάτια του έ
λαμπαν ατό ενθουσιασμόν καί ελπίδα...

(Μετάφρασες £“ Σ.) Jacque Faure
. —Όχι, μοΰ άπαντά μειδιών ο συμπαθή; βιο- 

μήχανος. Σελυλ- μέ σελένιουμ άπλούστατα, άλλά 
ένα σελένιουμ είδικώς έπεξειργασμένον. ra mmumw sis η m

Ταυτοχρόνως δέ μοΰ τείνει ένα μικρόν μεταλλι
κόν κυτίον, πολύ ορθογώνιον, στολισμένου μέ δύο 
διαφανείς πλευράς, αντιθέτους καί ό\ι περισσότε
ρον βαρείας άπόέια σύνηθες ντόμινο.

—Ιδού τό μικρόν θαύμα πού μετατρέπει είς 
λόγους, τούς ήχους καί τήν μουσικήν, τάς φωτοβό 
λους σειράς αί όποϊαι άποτυποΰνται επί τής ταινίας 
εις τό περιθώριον τών εικόνων,μοΰ λέγειό κ.Γκωμόν.

Κατά τήν σχετικήν συζήτησήν μας παρίστατο 
είς έξέχων Γερμανός μηχανικός φίλος μου, είδικευ- 
θείς είς τήν ηλεκτρικήν τεχνικήν. Εξήτασε λοιπόν 
μετά προσοχής τήν σελύλ, καί εΐπεν δταν τήν έπέ- 
στρεψεν είς τόν κάτοχόν της κ Γκωμόν;

Είναι πράγματι εια καθαρόν-θαύμα. Θά ήδυνά- 
μην νά τής έμπιστευθώ σπουδαία πράγμα α·

Μετά τόν θάλαμον προβολής έπισκεπτόμεθα τό 
τεράστιον «ώντιτόριουμ» τό όποιον είνε σιωπηλότε
ρου καί αυτών τών ’Ινδικών ταών, δπου θά γίνη 
εντός ολίγου ή «ήχηροποίησις» τών βωβών ταινιών
τών ύπαρχουσών ήδη, καί αί μοι σικαί προσαρμο- 
γαί τών όμίλουσών ταιν ιών.

’Εκεί έπείσθημεν έτι περισσότερον, on τά χρη-

'Π πόλις τών Χανίων άπέκτησεν έσχάτως κινη
ματοθέατρου διά τό όποιον οί Χανιώτες πρέπει νά 
ύπε.ρηφανεύωνται.

'II πρωτεύουσα τής μεγαλονήσου Κρήτης, χάρις 
είς τό προοδευτικότατου τέκνον της, τόν Δημ. Κο- 
τσαφάκην, τόν άνθρωπον-δημιούργημα, άπέκτησε 
θέατρον αντάξιον τής φήμης τών Χανίων, καί έπί 
έκτάσεως 3000 τετραγωνικών μέτρων. Τό νέον θέα
τρον τοΰ κ. Δ. Κοτσιφάκη, υπό τήν έπωνυμίαν «’Ο
λύμπια» κεΐται είς τήν άριστοκρατικωτέραν θέσιν 
τών Χανίων καί έπί τής Λεωφόρου Δραγούμη, πε
ριλαμβάνει δέ (>00 θέσεις πλατείας μήκους 22 μέ
τρων καί 29 πλάτους, 28 θεωρεία συνολικών θέ
σεων 200 καί εξώστη·.' ε*  400 θέσεων.

Τό δλον κτίριον τοΰ θεάτρου είς τό όποιον υ
πάρχει καί αίθουσα καφενείου ώς καί μεγάλη τοι- 
αύτη χορού είνε έκτισμένον έκ μπετόν άρμέ καί μέ 
δλους τούς ορούς τής τεχνικής καί τής υγιεινή , δύ- 
ναται δέ κατά τό θέρος νά λειτουργή καί ώς θερι-

σιμοποιούμενα υπό τοΰ οίκου Γκωμόν μέσα, είναι 
τά άπορρέοντα έκ τών τελευταίων τελειοποιήσεων 
τής νέας φάσεως τής ^κινηματογραφικής τέχνης. Τό 
πάν είνε σαφές, άκριβέστατα ύπολογισμένον, απο
λύτως άναγκάΐον.

νόν τοιοΰτον καθ’ δσον αί πλευραί τοΰ θεάτρου ά- 
νοίγουν καί κλείουν δι’ έλισσομένης λαμαρίνας.

Το σχέδιον τής καλύψεως τής οροφής καί τών
πλευρών τοΰ θεάτρου έγένετο έπί τή βάσει μελέτης 
έκπονηθείσης υπό τοΰ γνωστού Αθηναίου μηχανι- 
κοΰ κ. Άχ. Γειοργιάδου, τοΰ οποίου ή είδικότης 
είνε γνωστοτάτη έκ παρομοίων έργασιών είς τά α
θηναϊκά θέατρα «Σάλον Ίντεάλ», «Κεντρικόν»,

Συνεχάρην τόν στιλοβάτην τής πανευρωπαϊκής 
κινηματογραφίας διά τό μέγεθος καί τήν σκοπιμότη- 
τών έγκαταστάσεών του.

—"Εκαμα δτι ήμπόρεσα, μοΰ άπήντησε μετριο- 
φρόνως, διά νά δώσω °ίς τούς κινηματογραφιστής 
δλουτοΰ κόσμου τό μέσον νά κερδίσουν τούς χαμέ
νους χρόνους καί είς τούς έκμεταλλευτάς, πάσας τάς

«Κοτοπούλη?, «Πανόραμα» κλπ.
'Ο κ. Κοτσιφάκης, ό όποιος είνε άξιος τών θερ

μότερων συγχαρητηρίων διά τό τόσον προοδευτικόν 
του έργον, έκαμεν έναρξιν τοΰ κινηματογράφου είς 
τό νέον του κτίριον τό παρελθόν Σάββατον, 22αν 
Φεβρουάριου, άπό δέ τής 1 ης Μαρτίου θά δώση σει
ράν 10 παραστάσεων ό θίασος Καντιώτη-Ριτσιάρδη.

'Ο περίφημος χορός τών Κοζάκων τοΰ Δόν τραγουδεϊ Ι νώς. Μεταξύ τών ληστών υπάρχει καί μία γυναίκα, ή έ- 
»ν<ι νηνπέοτο τό ννωστό ρωσσικό λαϊκό τραγούδι «Οί : ρωμένη τοΰ ληστάρχου, ή Λιοΰμπκα.’ξ i Ui λησταί έχουν μεγάλο γλέντι, δτε αίφνης άκούεται 

κραυγή κινδύνου, πολιορκήθη- 
σαν ΰπό στρατού καί πρός στιγ
μήν φαίνεται πάσα ελπίς σωτη
ρίας άπωλεσθεϊσα. 'Ο άρχηγός 
άποδεικνύεται άνίκανος καί ό 
Βίκτωρ άναλαμβάνει τήν πρωτο
βουλίαν καί χάρις είς τήν εξαι
ρετικήν του ένεργητικότητα ή 
συμμορία άναλαμβάνει τό χαθέν 
ήθικόν της καί άκάθεκτος αγω
νίζεται διά νά νικήση καί τό 
κατορθώνει μέ μεγάλας δμως ά- 
πωλείας. 13 μόνον, συμπερ'λαμ- 
βανομένης καί τής Αιούμπκας, 
είνε τώρα ύπό τάς διαταγσς τού 
Βίκτωρος. ’Αφού ήσύχασαν άπο- 
στέλλει δ Βίκτωρ τόν Ντύρκα 
στήν πόλι γιά νά πληροφόρηση 
τά καθέκαστα είς τήν Νατάσα. 
Σ’ αυτό τό μεταξύ ή Λιοΰμπκα 
πού νομίζει τόν εαυτόν της «γεν
νημένη γιά ερωμένη τοΰ ληίτάρ- 
χου, προσκολλάται εις τόν Βί
κτωρα, άλλά ματαίως. Γιά νά 
έκδικηθή ετοιμάζει στάσιν.

Ό Βρύνσκη μάτην προσπα
θεί νά κερδίση τήν αγάπην τής 
Νατάσας, τήν πληροφορεί μάλι
στα δτι άπέθανεν ό Βίκτωρ. Ό 

Ντύρκα τής λέγει τήν άλήθεια καί πανευτυχής .σπεύδει 
νά τόν συνάντηση. Σέ μιά στιγμή πού ό Ντύρκα είχε κα- 

·ν καί τό δχημα τό σταματούν πα
ρακάτω λίγοι λησταί καί 
συλλαμβάνουν τήν άνίσχυ- 
ρον Νατάσαν καί θέλουν νά 
τήν κάμουν δική των, άλλ’ 
ό Βίκτωρ έπεμβαίνει, τήν 
άναγνωρίζει καί τήν πέρνει 
στήν καλύβα του. Οί λησταί 
δμως άπό τήν λύσσαν των 
γιά τήν γυναίκα αποφασί
ζουν νά σκοτιόσουν τόν Βί
κτωρα. Ό Βίκτωρ μέ τήν 
ξελιποθυμισμένη Νατάσα 
μπαίνει στήν καλύβα του, 
οπότε ένα άπό τά παλληκά- 
ρια τοΰ ρίχνει τό μαχαίρι 
του καί ή Νατάσα άντιλη- 
φθεϊσα τόν κίνδυνον σπεύ
δει νά τόν προφυλάξη καί 
σκοτώνεται. Οί λησταί εκ
πλήσσονται πρό τής θυσίας 
τής γυναικός. "Ενα άλλο ά- 
πόσπασμα πού τούς κατα
διώκει βρίσκει σέ λίγο τό 

,. ν _ . οί κοζάκοι εξακολουθούν νά
των, οί I τραγουδούν τήν μοιραία άγάπη τοΰ : Βίκτωρος καί τής Να- 
άχμάλω- τάσας. Τής ωραίας αυτής ταινίας τήν αποκλειστικήν έκ- 
ύς εΰμε-I μετάλλευσιν διά τήν Ελλάδα έχει ό κ. I. Μαργουλής.

Ό περίφημος χορυς iujv ___ _____ .
σ’ ένα κονσέρτο τό γνωστό ρωσσικό λαϊκό τραγούδι «Ο, , 
12 λησταί». Ένφ οί μελωδίες αντηχούν, τό φίλμ μάς έξι- | 
στορεϊ τόν θρύλον τοΰ τραγου
διού.

'Ο άντισυνταγματάρχης Βί
κτωρ πρίγκηψ Σαγκάρι εορτάζει 
τούς αρραβώνας του μέ τήν Να- 
τάσαν κηδεμονευομένην τοΰ δι- 
οικητοΰ Μαλγντώβ, δστις ανέκα
θεν δέν ηύχαριστεϊτο μέ τό συ- 
νοικέσιον αυτό διότι ΰπώπτευε 
δτι ό πατήρ τοΰ Βίκτωρος έπαυ
σε πλέον νά είνε ό πλούσιος με- 
γιστάν. Καί δέν είχε άδικον. Ό 
γηραιός πρίγκηψ, εις τόν όποιον 
οί δανεισταί του ήρνοΰντο πα- 
ράτασιν εις τάς ληξιπροθέσμους 
συναλλαγάς τον, αύτοκτονεϊ.

Μετά τό ατυχές αυτό γεγονός 
ό Βίκτωρ γίνεται δεκτός ύπό τών 
συναδέλφων του στή λέσχη τών 
αξιωματικών μετά καταφανούς 
ψυχρότητος. Τοΰτο οφείλεται ε’ις 
τάς κακοβούλους διαδόσεις τοΰ 
αντιζήλου του Βρνόσκη. Τοΰ υ
ποδεικνύεται μάλιστα νά παραι- 
τηθή. ’Εκνευρισμένος φεύγει διά 
νά άκούση ευθύς αμέσως τήν άρ- 
νησιν τοΰ διοικητοΰ διά τόν γά
μον του. ’Αποφασίζει νά άπαγά- 
γη τήν Νατάσαν καί πρός τοΰτο 
συνεννοείται μέ τόν πιστόν του υπηρέτην Ντύρκα- ' ....
παγωγή πραγματοποιείται καί τήν ιδίαν νύκτα ό πνεύμα- I νά τόν συνάντηση. 2.ε , 
τικός τοΰ γειτονικού χωριού τούς παντρεύει. Ό διοικητής | τεβεί, τ’ άλογα αφηνιάζουν 
τούς καταδιώκει καί πράγ
ματι ολίγον μετά τόν γάμον 
τούς καταφθάνει καί έξαλ
λος άπό τόν θυμόν ζητεί νά 
μαστίγωση τόν Βίκτωρα, 
δστις προσβεβλημένος ά
παντα μέ ένα πυροβολισμόν.
Τίθεται άμέσως κατόπιν είς 
τήν διάθεσιν τών άξιωμα- 
τικών καί έμπιστεύεται τήν 
Νατάτσα στόν ΰπηρέτηντου.

Ό Βίκτωρ καθαιρεϊται 
καί σάν συνήθης κακούργος 
οδηγείται στήν Σιβηρία. 
Κατά τήν μεταφοράν γνω
ρίζεται μέ ένα απλοϊκόν άν
θρωπον τόν Μιτγούχα δστις 
κατεδικάσθη διότι έσκόττοσε 
τόν διαφθορέα τής γυναί
κας του. Έν τφ μεταξύ ό 
Ντύρκα μέ τήν Νατάσα ε
τοιμάζουν τήν δραπέτευσιν 
τοΰ Βίκτωρος καί τό επιτυγχάνουν. Τούς άκολουθεϊ καί ό Μιτγιούχα. Κατά τήν άτε-I λιμέρι έγκαταλελειμένο. Καί 
λείωτον οδοιπορίαν των συλλαμβάνονται ύπό ληστών, 
όποιοι δμως δταν έπληροφορήθησαν δτι καί οί αίχ;·< 
τοι είνε φυγάδες τοΰ νόμου φέρονται πρός αυτους εΰμε-
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ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΝΤΕΛΙΑ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Ό Βικτωριέν Σαρντοΰ δέν είναι πιά τής μόδας. Κατά 
συνέπειαν, οσάκις οί σκηνοθέται συμβαίνει νά εύρίσκουν 
προτερήματα εις τά έργα του, δικαιολογούντο τήν άπό- 
φασιν τής κινηματογραφήσεαίς των, έστω καί τόσον όψί- 
μως, τά έργα τού Σαρντοΰ, άναποφεύκτως ύπόκεινται είς 
ένα είδος «συγχρονισμού», ούτως είπεϊν. Τό αυτό συνέβη 
καί μέ τό «Μυστικόν τής Ντελιά» (δπερ δέν είναι άλλο 
άπό τήν περίφημον «Δραπέτιδα». Ό Έλληνο—Γάλλος 
σκηνοθέτης τής ταινίας κ. ’Ιωάννης Μανούσης, χωρίς νά 
ζημιώση τήν ουσίαν τού έργου, περιέκοψε κατά δύναμιν I 
τάς σχοινοτενείς σκηνάς αύτοΰ, έκείνας δηλονότι ποΰ απο
τελούν τό κυριώτερον γνώρισμα τοΰ «παλαιοΰ δραματολο
γίου», ένφ παραλλήλως δέν τό διεσκεύασε καί πολύ είς 
τήν γενικήν γραμμήν τής ύποθέσεώς του.

Ή ύπόκρισις τών πρωιαγωνιστών κατά τό πλεϊστρν 
ικανοποιητική, μέ επικεφαλής τήν ώραίαν καί σημαντικώς 
έξελιγμένην νεαράν ’Ιταλίδα καλλιτέχνιδα Μαρσέλλο Άλ- 
μπάνι, σ’ένα ρόλον ποΰ τής έπήγαινε πολύ, τόν Γερμανόν 
ζέν πρεμιέ Βέρνερ Φύτερρερ (ό όποιος θά ήτο και καταλ
ληλότερος διά τόν ρόλοντοΰ Όλιβιέ,άντί εκείνου ποΰ τόν 
ύ.τεκρίθη), τόν έκλεκτόν έπίσης Γάλλον ζέν πρεμιέ κ. Ζάν

ωρησιακά ταμπλό» είς τήν τελευταίαν πράξιν, τά όποια 
εμψυχώνουν τά πλέον διαλεγμένα μοντέρνα ζωντανά α
γάλματα τών υπερατλαντικών επιθεωρήσεων, πού κατά 
φυσικήν συνέπειαν, (έφόσον είναι μοντέρνα), φέρουν προ
κλητικός έκκεντρικάς τουαλέττας αντί νά μή φέρουν τί
ποτε δπως συνέβαινε κατά τήν άρχαιότητα, καί δπως πι- 
θανώτατον νά έπροτίμα ικανή μερίς τών θεατών τοΰ 
«’Αττικού». Πάντως ή λεπτομέρεια αυτή φρονώ δτι δέν 
μειιόνει τάς πιθανότητας «εμπορικής» καρριέρας τάς όποι
ας παρουσιάζει ή ταινία αύτή.

* Ιρις Σκαραβαίου

ΣΟΟΥ ΜΠΟΟΥΤ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΠΑΝΘΕΟΝ»

Είναι γνωσταί αί παγκόσμιοι έπιτυχίαι τοΰ όμιλοΰντος 
κινηματογράφου, εις τάς οποίας δλως έξέχουσαν θέσιν 
κατέχει καί ή μουσικώς προσηρμοσμένη, ήχητική, ομιλού
σα καί άδουσα υπερπαραγωγή τής Ούνιβέρσαλ «Σόου 
Μπόουτ· ση ιειώσασα οπουδήποτε καί αν προεβλήθη κα
ταπληκτικήν έπιτυχίαν. Δυστυχώς δμως ενταύθα προεβλή
θη ώς βωβή (διότι ώς τοιαΰτη είχεν άγορασθή υπό τής 
Άμέρικαν Φίλμ πέρυσι οπότε ούτε λόγος έγένετο περί έγ- 
καταστάσεως όμιλοΰντος κινηματογράφου) καί ώς ήτο έ-

Μυρά, καί τόν Μωρίς ντέ Κανόνζ ποΰ δημιουργεί ένα τύ- πόμενον δέν έσημείωσεν έπιτυχίαν.
πον «βιλαίν» πρώτης τάξεως. I Τοΰ.το οφείλεται είς τό δτι, ή άξια τής ταινίας έγκειται

Τό φιλμ αύτό, άντιπροσωπεΰον μίαν καλήν «κομεντί όχι είς τήν ύπόθεσίν της, άλλά είς τήν θείαν μουσικήν της 
ντραματίκ», έσημείωσεν άρκετήν έπιτυχίαν ένταΰθα, συν- όφειλομένην είς τόν διάσημον μουσικοσυνθέτην Φλόρεντζ 
τελεσάντων είς τοΰτο, άφ’ ενός τοΰ ένδιαφέροντος περί- 
βάλλοντας τής έκτυλίξεως τής ύποθέσεώς αύτοΰ καί τής 
τεχνικής του άρτιότητος, έξ άλλου δέ, τής τ 
προβολής τής υποδοχής τής «Μις Εύρώπης» είς τόν ’Α
πόλλωνα, κατά τήν αύτήν εβδομάδα τή; προβολής τοΰ 
«Μυστικοΰ τής Ντελιά». |

Ζίγκφιλντ, είς τά ώραΐα τραγούδια τής Λάουρα Λαπλάντ 
__ .καί τής χαριτωμένης έλληνίδος καλλιτέχνιδος τοΰ άσμα- 

ταυτοχρόνου τος Ελένης Άρίστη, ήτις είναι γνωστή έν ’Αμερική υπό
_χ.. »* καλλιτεχνικόν ψευδώνυμον Helen Morqan καί είς τήν 

χορωδίαν τών μαύρων τραγουδιστών «Γιούμπιλυ».
, Ή σκηνοθεσία τοΰ Πώλ Φέγιος αξιοσημείωτος, ιδίως 

"Ιρις Σκαραβαίου εις τάς τρεις προότας πράξεις. Ή Λάουρα Λαπλάντ ύπο- 
—------- | κρίνεται συμπαθητικά τόν ρόλον της. Εξαιρετικόν τό παί

ξιμο τής τετραετούς Τζέϊν λα Βέρν είς τόν διπλοΰν ρόλον 
τής κόρης Μανιόλια καί τής Κήμ. ITampas

Υ. Γ. Ή Έλληνίς καλλιτέχνις Ελένη Άρίστη (Helen 
IKON» Morgan) ή όποια συμμετέχει είς τήν ταινίαν, άντεκατεστά- 
-------- . θη υπό τή; διευθύνσεως τοΰ «Πανθέου» διά τής ύποδεί-

—Είνε μία έπιθεώρησις άπό τάς κατά δεκάδας κινη- ζεως ώ; τοιαύτης τής "Αλμα Ροϋμπενς, λόγω τοΰ δτι αί 
ματογραφηθείσας είς τήν Αμερικήν. Ώς γνωστόν δέ ή σκηναί είς τάς όποιας εμφανίζεται τραγουδούσα, περιεκό- 
Φόξ διεκδικεϊ τά σκήπτρα τοΰ είδους τών Φιλμπεπιθεω- । πησαν είς τό σιωπηλόν άντίτυπον. Καί προφανώς διά νά 
ρήσεων, δπερ έχει μεγίστην πέρασιν είς τόν Νέον Κόσμον "" —α
τάς αμαρτωλάς αΰτάς ημέρας.

Ή υπεροχή δμως τής παρούσης, έναντι τών ταινιών 
τοΰ είδους της, εΐνε ή νόστιμη ύπόθεσίς τη; μέ τά χαρι
τωμένα άπρόοπτα άστεΐα της καί τό σπινθηροβόλο άλλά 
πάντα λεπτό πνεύμα ποΰ τά διέπει. Ή λεπτότης δέ αϋτη 
έπαυξάνεται καί άπό τήν ύπόκρισιν τών δύο πρωταγωνι
στών. Τής Γαλλίδος καλλιτέχνιδος Λόΐς Μόραν, ή όποια 
«έξαμερικανίοθη», άκόμη καί κατά τό όνομα, δεδομένου 
δτι τήν έποχήν καθ’ ήν ήτο παρτναίρ τοΰ κ. Ζάκ Κατλαίν 
στήν «Στοά τών Τεράτων» προτοΰ δηλαδή άντικρύση τό 
άγαλμα τής ’Ελευθερίας, ήκουεν είς τό γαλλικώτατον όνο
μα Λουίζ Μΐ»ράν. Τότε ήγνόει ίσως παντελώς τήν Αγγλι
κήν, ένώ σήμερον τήν κατέχει πλήρως. Λεπτομέρεια συν
τελούσα είς τό νά μή άποφαίνεται καί ή ξενική προφορά 
της- , r ' ,

Στό πλευράν τής Μόραν ή οποία, παρ’ δλον δτι ό ρό
λος δέν τήν βοηθεϊ πολύ, έν τούτοις μάς άποδεικνύει αρ
κετά τά σημαντικά καλλιτεχνικά της χαρίσματα, ό Αμε
ρικανός ζέν πρεμιέ Τόμ Πατρίκολα, εΐνε έπίσης συμπα
θέστατος καί παίζει φυσικά καί λεπτά τόν νεανικιότατον 
ρόλον του.

Ή σκηνοθεσία, δέν είνε βεβαίως ονειρώδης. Πάντως 
δμως δέν είνε καί τυχαία. Περιέχει δέ δύο ή τρία Έπιθε-

ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΤΡΕΛΛΕΣ
Ταινία ομιλούσα ήχη

τική καί άδουσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ

μή βρεθή έκτεθειμένΐ] ήναγκάσθη—κακώς ποιούσα—νά 
παρουσίαση τήν "Αλμα Ροϋμπενς ώς 'Ελένην Άρίστη.

ΣΥΖΥΓΙΚΑΙ ΘΥΣΙΑΙ
Ταινία δμιλοΰσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΙΜία ταινία μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ, μπορεί κανείς νά πή 
άφοβο»;. έχει έκ τών προτέρων έξησφαλισμένην τήν έπιτυ- 
। χίαν. Αύτό τούλάχιστον άποδεικνύουν τά πράγματα. Καί 
δικαίως,διότι ή συμ ταθεστάτη καλλιτέχνις κατορθώνει μόνη 

σχεδόν νά κρατή τό ένδιαφέρον τοΰ φίλμ. Άπό τής άπό- 
ψεως αυτής θά έπρεπε νά έκφράση τις τήν λύπην του. 
Είνε δηλ. παρατηρημένο πώς σπάνιοι; ή Ντόβ έπαιξε σ’ 
ένα φίλμ μέ άπαιτήσεις. Είναι άπό τάς αδικημένα;. Καί 
είναι κρίμα διότι ή καλλιτέχνις αύτί] δέν είναι μόνον πολύ 
ώμορφη. άλλά καί παρουσιάζει δυνατό ταλέντο, θαυμα- 
σίαν δέ έκφραστικότητα φωνή;. "Αν λοιπόν τήν βοηθού
σαν καί οί λοιποί συντελεσταί άναμφιβόλω; τά φίλμ τη; 
θά εύρίσκοντο είς πολύ άνοιτερον έπίπεδον.

Καί είς τήν προκειμένην περίπτωσιν. 'Υπόθεσίς στερού
μενη ένδιαφέροντος, πραγματοποίησις δέ υπό τοϋ Τζών 

; Φρ ίνσις Ντίλον πτωχή καί άνευ αξίας. Έξαίρεσιν άποτε- 
■ λοΰν μερικαί έντυπωτικαί σκηναί πού έπιβάλλονται μάλ-

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

("Εχω ύπ’ όψει | άλλου; πραγματαποιητάς παρεμφερών ταινιών, άλλά φρο- 
.ο.κητοϋ). | νώ, ότι κυριοκερο; συντελεστής τής έπιτυχία; τή; ταινία;

έ ταναλαμβάνω, , του εΐνε ή προσωπική του έμπνευσι; ήτι; έθαυματούργησε 
—•'■- καί πάλιν, διαπιεομένη άπό τήν βαθυτέραν δυνατήν άν-.

θρωτίνην ευαισθησίαν καί τήν πολύ καλλιτεχνικήν φύσιν 
τοΰ Μουρνάου, ή όποια δέν άφίνει ούδέ στιγμήν χωρί; νά 
άποφανή.

Ή καθαρώ; κα λλιτεχνική άξια τών «Τεσσάρων Διαβό
λων», άναμφιβόλω; θά έκτιμηθή περισσότερον εί; τήν 
γηραιόν Εύρώτην άπό τόν Νέον Κόσμον, όπου ή ταινίι 
αυτί] είδε τό φώ;, έτι δέ περισσότερον, δεδομένου ότι πα- 
λαιοτέρα έκδρσι; τοΰ φίλμ αύτοΰ (’Ιταλική; νομίζω παρα
γωγής), μά; είχεν άφήσει άνικανοποιήτου; λόγω τή; άτυ· 
χοΰς έκμεταλλεύσεω; τών πλεονεκτημάτων τοΰ δυνατοΰ 
αύτοΰ δράματο; έκ μέρου; τοΰ σκηνοθέτου αύτή; δστι; 
δέν έξεμεταλλεύθη έπαρκώ; τήν άπειρίαν τών άρετών του, 
ώ; πράττει σήμερον ό Μουρνάου.

Οί έρμηνευταί τή; ταινία; έξ άλλου, άποτελοΰν έπίση; 
έπιτυχή έκλογήν τοΰ σκηνοθέτου. Τόν πρώτον γυναικεϊυν 

, ρόλον κρατεί ή συμπαθή; Άμερικανί; κομεντιέν Ζανέτ 
Γκαίυνορ, ποΰ μά; εΐχε δόσει υποσχετικά δείγματα μιά; 

, έπικειμένη; καλλιτεχνική; έξελίξεω;, άξια; πάση; προσο- 
■ Χ.ής. εί? τθν άλησμόνητον έκείνην Αύγήν» τοΰ "Ερμαν 

Σούδερμαν.
Είς τό πλευρόν της, ό συμπαθή; Αμερικανό; ζέν πρε

μιέ Σάρλ Μόρτον, έπιτυγχάνει έπίσης μίαν πολύ καλήν 
δημιουργίαν. Λυποΰμαι έπειδή δέν ήμπορώ νά εϊπω τό 
ίδιον διά τήν ώραίαν Μαίρην Ντάνκαν, ή όποια υποκρίνε
ται τόν τύπον τής μοιραίας γυναικός ποΰ γίνεται άφορμή 
όλων τών δεινών τοΰ «κουαρτέτου τώνΔιαβόλων». Παρ’όλα 

I ταΰτα μάς έχάρισε άρκετάς καλάς στιγμάς.
’Εκείνος δμως ποΰ έστάθη έξαίρετος καθ’ δλην τήν 

γραμμήν, είναι δ γηραιός συμπαθέστατος καλλιτέχνη; 
Μακδόναλδ, είς τόν ρόλον τού θετού πατρός. Καλός ε
πίσης καί ό Μπάρρυ Νόρτον. Τό ίδιον καί ή Νάνου 
Ντρέξελ.Ήφω^ογραφία περιποιημένη.Οί φωτισμοί πρώτης 
τάξεως. Τό ντεκουπάζτών σκηνών έπιδεξιόιτατον (άρετή ά- 
ναγομένη είς τά μεγαλείτερα προσόντα τοΰ Μουρνάου). *Η  
άπόδοσις τοΰ διαλόγου, ό όποιο; ά; σημειωθή, δτι άρχίζει 
αργότερα άπό τήν μέσην τοΰ φίλμ, είναι μέν καλλιτέρα 

έ δημιουργία α»νφ«ψ.|«„.—, . , άλλων δμιλουσών ταινιών, δέν είναι δμως εξαιρετική.
», καθότι όχι μόνον δημιουργεί άλλά συγχρό «jj ταινία αύτή, ϊσω; νά μή έξετιμήθη είς τήν πραγμα- 
„.εται άπό τόν άνακαλυψαντατα και ανα- τικ,’)ν καλλιτεχνικήν της άξίαν ποΰ δέν είναι τυχαία. Πάν- 

Ρέξ "Ιγκραμ, μέ πραγματικήν μαεστρίαν. χωξ θμω?) ήρεσε άρκετά καί συνεκέντρωσε πολύν κόσμτν, 
χόν δύσκολον ρόλον τοΰ πατρος 1 ε?Ζαμ έλκυόμενον άπό τό ένδιαφέρον τής ύποθέσεώς. Γενικώς 

δ Ρώσσο; καρακτεριστας Αν- ; πρθκειται περί άξιολόγου ταινίας ή δποία προόρισται νά
,υ.υυ, . """ι eva κτηνώδη τύπον καί1' ση1(ει(,,ση μιαν πρώτη; τάζεως έμπορικήν καρριέραν.
παρέ ρεαλιστικώτατα. Εις τούς ύπολοιπους ρολού; παρα j ' τ  „ ,τηροΰμεν τήν Κλαίρ "Ημς ώς κόμησσαν Μπελαμον, τον | ^,καραμαιου
Ζεράλντ Φίλντινγκ καί τόν Νέσλι Φάμπερ. Ένταΰθα εση- I 
μείωσεν έπιτυχίαν. Warn pas ι

ΟΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΔΙΑΒΟΛΏΙ
Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ,

λον άπό τό παίξιμο τών πρωταγωνιστών. ("Εχω ύπ’ όψει 
μου κυρίως τά πρό τή; δολοφονίας τοΰ διοικητοϋ).

Εκτός τής Μπίλλυ Ντόβ, ή όποια, έ ταναλαμβάνω, 
(έξαιρουμένων δύο ή τριών σκηνών) κατορθώνει νά συγ- 
κινή συνδυάζουσα θαυμάσια τήν ώμορφιά της, τήν χάριν 
της καί τήν φωνί] τη;, άξιος παντός έπαίνου, άληθινός 
καλλιτέχνη; είναι ό Νόιχ Μπήρυ. Τό παίξιμό του εΐνε 
άμεμπτο. Ό Άντόνιο Μορένο αναθέτω; δεν μοΰ ήρεσεν. 
Ή ταινία είναι ήχητική καί ομιλούσα μέ αρκετού; διαλό
γους άποδιδομένου; ίκανοποιητικιότατα άτό τά μηχανή

ματα τή; Ούέστερν.Έν συνόλο» τό φίίμ αν καί καλλιτεχνικό»; μέτριον, χά-, 
ρις εί; τά είδικώ; άναφερθέντα προσόντα του έσημείωσεν 
έπιτυχίαν μεγάλην. Ro—Μα

ΤΑ ΤΡΙ£ ΠΑΘΗ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΠΑΝΘΕΟΝ.

Τό σενάριο τής ταινίας όφειλόμενον είς τό ομώνυμον 
μυθιστόρημα τοΰ γνωστού "Αγγλου συγγραφέα»; Κόσμο Χά- 
μιλτον δέν στερείται ένδιαφέροντος. Ό σϋγγραφεύ; «Τών 
τριών παθών» μάς παρουσιάζει τά τρία ισχυρότερα άνθρώ- 
πινα πάθη : Τόν θεόν, τόν χρυσόν καί τήν γυναίκα, μά; 
δεικνύει, τί έπίδρασιν δύνανται νά έχουν έ ιί τή; άνθρωπί- 
νης ψυχής, ώ; καί ποιον έκ τών τριών, όταν ταΰτα άλ’.η- 
λοσυγκρούονται, θά ύπερισχύση.Ό σκηνοθέτης τής ταινίας. Ρέξ "Ιγκραμ, διακρίνεται । 
πάντοτε διά τήν θαυμασίαν όντως έκλογήν τών ήθοποιών 
του καί τήν παρουσίασιν τών καταλλήλων τύπων είς τάς 
άρμοζούσας περιστάσεις, όφειλομένων εις τό ραφιναρισμένο । 
γούστο του. Άλλά συγχρόνως καί πάντοτε άδικεϊται διότι 
αναγκάζεται σχεδόν είς κάθε του παραγωγήν νά άναθέτη 
τόν ρόλον τής πρωταγωνίστρια; εις τήν σύζυγόν του Άλίς 
Τέρρσ, ή δποία, μέ τήν ψυχρόν καί στερουμένην τελείως 
έκφραστικότητος φυσιογνωμίαν της, δέν κατορθώνει ποτέ 
νά μάς συγκινήση, δπερ συμβαίνει καί εις τήν προκειμένην 

ττερίπτωσιν.Παρά τό πλευράν τη; ό Ίβάν Πέτροβιτς έξαιρετικώ; 
καλός, ύποκρινόμενος τόν ρόλον του μέ εύσυνειδησίαν, ή 
παροΰσα του δέ δημιουργία άναμφιβόλω; είνε μία άπό τάς 
καλλίτερα; του,_ ΖΖ. * „ γ~—— *«»···Λ»ιηνεϊ  άλλά συγχρό
νως καί διευθύνεται άπό τόν 
δείξαντα αύτόν, Γύζ

’Εξαίρετος είς τόν___
ό Σέϋλ Γκάρνηερ, έπίσης 
τριου; "Ενγκελμαν υποκρίνεται

Τό φίλμ αύιό είναι άπό εκείνα ποΰ πρέπει ”α κρίνων- , ται άναλυτικοιτερον άφ" ότι γίνεται μέ τά φίλμ «τή; σει- j 
ράς<. ’Εάν τοΰτο δέν ήμτορεϊ νά συμβή εί; τήν παρούσαν 
περίπτωσιν, δέν έπεται ότι αί διατιθεμειαι γραμμαί δέν ι 
έπαρτοΰν διά τήν άναγνώρισιν τών πολλαπλών του πλεο

νεκτημάτων."Λ; άρχισα» άπό τήν καλλιτεχνικήν του άτοψιν. Ό δη- ! 
μιουργός τοΰ «Τελευταίου τών Ανθρώπων», Δόκτωρ ι 
Μουρνάου, ό άσσο; αύτός τή; Γερμανική; κινηματογραφι- | 
κής ρεζί, μάς έδωσε μέ τού; «Τέσσαρας Διαβόλου;» μίαν ι 
ταινίαν άνάλογον πρός έκείνην ποΰ ήιίπορούσαμεν νά πε- 
ριμένωμεν άπ’ αύτόν. Οΰτω, σπανίω; ίσως, συνέβη νά 
εϊδομεν Αμερικανικήν πραγματοποίησιν τοΰ είδους τής 
ύπό κρίσιν τοιαύτης, παρουσιασμένην καθ’ όν τρόπον τό 
έπέτυχεν ό Δρ Μουρνάου, τόν όποιον παραδέχομαι- ότι έβο- 
ήθησε σημαντικώς καί τό σενάριο τών Τεσσάρων Διαβό- 
λο»ν» είς τό νά μάς δώση κάτι πολύ άνώτερον άπό τούς

KOI ΠΑΛΙΝ ΕΝ ΔΙΩΓΜΟ
Καθ’ ήν στιγμήν τό φύλλον μας τίθεται είς τά 

πιεστήρια, έπληροφορήθημεν ότι ό μεγΑΣ διώκτης 
τοΰ κινηματογράφου κ. Γεωργιάύης τοϋ υπουργείου 

ΐ τών Εσωτερικών κκτώρθωσε καί έπέτυχεν νά άπο- 
σύρη τό ψηφισθέν υπό τής Βουλής εις πρώτην άνά- 
γνωσιν νομοσχέδιον περί κινηματογράφων καί έν 
συνεργασία μετά τοϋ κ. Σκουριώτη τοϋ ύπουργείου 
της Δικαιοσύνη?, νά τρο το_π Μήση τοΰτο είς βαθ
μών χειρότερον τού παλαιού διατάγματος, έπιστρέ- 
ψας κατόπιν αυτό είς τήν Βουλήν διά νά ψηφισθή 
άμέσως καί εί; Β’ άνάγνωσιν πριν ή λάβουν γνώσιν 
οί ένδιαφερόμενοι.

, Τό Συμβούλιου τής II. Ε. Κ· λαβών γνώσιν τής 
σκανδαλώδους αυτής ένεργείας τού κ. Γεωργιάδη, 

I συνήλθε εκτάκτως διά νά άντιμετωπίσιι τήν δημι-
; 1 ουργηθεΐσαν νέαν κατάστασιν,
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ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚ 
ΤΙΜΑΙ Δ!Α ΤΗΝ ΕλΑδΑ ΟΛΩΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑΙ

Ή μόνη έταιρία ή όποια παρακολουθεί ύπεοθύνως δι’ είδικώιπιχανικών την λειτοοργείαν και σοντήρηοιν τών μηχανημ 

προσθέτει δέ έπ’ αύτών πάσαν τεί οποίησιν ή οποία ήθελε τυχόν έφευρεθή

ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΛΙ

L. S
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ : ΚΟΑΟΚΟΤΡΩ

^ΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΑΡΑ ΤΩ κ.

1LLIAMS
ΠΑΡΑ ΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ
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ΜΕΛΕΤΕΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ
ΤΟΫ κ· AQPH ΦΑΝΤλΖΗ

τουρισμό, δχι δμως—κι’ αύτό κυρίως μάς ένδιαφέρει 
—τήν Τέχνη.

I ’Επίσης άλλο σημείο—όχι τόσο, φυσικά, άξιό ■ 
λογο, δπως αυτά πού έχω ήδη άναπτυξει—σκηνο- 
θετικής άδεξιότητας τών «φίρμων» μας, είναι καί ή 
χρησιμοποίησι τοΰ «όγκον» στις ταινίες.

I Αύτό δμως τό σφάλμα, κυρίας, τό άποδίδω στήν 
έπιμονή τών ρεζισέρ μας νά μεταχειρίζωνται ώς 
φιγκιουράν χωριά τες, στρατιώτες κ.λ.π., άνθρω- 

I πους, δηλαδή, πού καμμιά σχέσι δέν έχουν μέ τόν 
κινηματογράφο.

1 Κ’ έτσι βλέπουμε σκηνές πανηγυριού δλότελα 
1 άποτυχημένες, επειδή οί συμμετέχοντες φιγκιουράν 
। vivnnvrm rr?t ~Λ t------- (J * ’

Στή πραγματεία μου γιά τήν ελληνική ταινία, 
πού δημοσιεύτηκε στόν «Κινηματογραφικό ’Αστέρα» 
τή; προηγούμενης βδομάδας, άνέφερα, δπως θυ-1 
μοΰνται οί αναγνώστες μου, τό έλαττωματικό σύ
στημα πού άκολουθοΰν κάποιες σκηνοθετικές «φίρ
μες» μας, ως πρός τήν έκλογή τών ηθοποιών, 
σενάριων, δπερατέρ κ.λ. Εξακολουθώ, λοιπόν, έκ-. 
θέτοντας τή συνέχεια τών άπόψεων μου καί στή ση-1 Κ’έτσι βλέπουμε σκηνές πανηγυριού δλότελα 
μερινή μελέτη μου. άποτυχημένες, επειδή οί συμμετέχοντες φιγκιουράν

Πρώτα-πρώτα έξετάζω τό ζήτημα τής χρήσιμο-1 κινούνται σά νευρόσπαστα, σά ξεχαρβαλωμένες μα- 
ποίησης τοΰ «έξωτερικοΰ» κ’ «έσωτερικοΰ» άπ’ τούς ριονέττες κλπ.
διάφορους ρεζισερ μας, σημείων, δηλαδή, άξιων' Αυτά είναι—κύ-τάξε καί ·τή προηγούμενη μου 
ιδιαίτερης προσοχής. μελέτη—κατά τήν άντίληψί μου, τά σπουδαιότερα,

’Εξηγούμαι. Στις ελληνικές ταινίες γίνεται ύπερ-1 τά ουσιωδέστερα σημεία τοΰ έλαττωματικοΰ συστη- 
»,.;,.lrz„,„z.,.« zzV„'. αλ μυτος τών διαφόρων σκηνοθετών μας.

Τώρα άνέχω παραλείψει καί μερικά, είναι γιατί 
νομίζω πώς είναι άρκετά ευνόητα. Πάντως, τό το
νίζω αύτό, θάν.εύτύχημα αν οί διάφοροι παραγω
γοί μας άφίνοντας κατά μέρος τόν αύστηρό κι’ άδι- 
καιολόγητο έγωϊσμό τους καί τόν σχετικό «μεγαλο- 
σχηματισμό» , συμμορφωθοΰ’. ε, δσον είνε δυνατ >, μέ 
τις υποδείξεις μου αύτές, πού δέν έχω, φυσ.κά, τήν 
έγώπαθη άπαίτησι νά φαντάζουμαι πώςείναι μονα- 

πα" ι δικές υποδείξεις δμως πού, δέν πιστεύω ν’ άντιλέγη 
νΑ'· ι κανείς, πηγάζουν ατόφια άπό τήν Αλήθεια κι' άπό 

( τόν υπερβολικό ζήλο μου νά υποστηρίξω δπως μπο- 
z - | ρώ τήν προοδευτική καί συμπαθητική Ελληνική κι- στά περίχωρα , νηματογραφ’α.

Λώρος Φαντάζης

βολική χρήσι τοϋ «εξωτερικού». «Καί φυσικά», θά ' 
πήτε, «αφού έχουμε στήν Ελλάδα τόσο γοητευτική, 
τόσο ευφρόσυνη φύσι».

Λεν αντιλέγω. ’Ασφαλώς τά ωραία τοπεϊα, συν
δυασμένα μ’ επιτυχημένη, προσεχτική φωτογραφία, 
όταν, δηλαδή, ό δπερατέρ εΐνε ευσυνείδητος, συν
τείνουν καταπληχτικά στήν επιτυχία ένός φίλμ. ’Έ
χουμε, ά'λλωστε, τόσο θετικά παραδείγματα.

Οί "Ελληνες δμως παραγωγοί, δταν παρουσιά
ζουνε μιά ταινία, φροντίζουν μονάχα πώς νά π"-1 
ρουν «έξωτερικά» έντυπωτικά, τοπεϊα, βουνά, χω-' 
ριά κ.λ. Κ’ έτσι έκδράμουνε ταχτικά μέ τά συνεργεία 1 
τους στις σχετικές γραφικές τοποθεσίες, στον ’Ό-' 
λυμπο, στή Θεσσαλ’α, στή Πεντέλη, ι—' 
τής ’Αττικής κ.λ. Τό σύστημα αυτό δέν τό κατακρί-| 
νω. Γιατί, δπως κι' απάνω άνέφερα, τά καλά πα- ■ 
ρουσιασμένα «εξωτερικά», συντείνουνε παραπολύ 
στήν επιτυχία ένός φίλμ.

"Οταν δμως δ σκηνοθέτης φροντίζει μονάχα 
πώς νά πάρη τά «έξωτερικά», χωρίς νά δίνη τήν, 
άπαιτουμένη προσοχή στ’ αντίθετο σημείο, στά «έ-1 
σωτερικά» δηλαδή, πούναι, φυσικά, τό έξαιρετικό 
σημείο πού άπό αύτό θά καταλάβη κανείς πού άπό 
αύτό θά καταλάβη κανείς τήν έπιδεξιότητα, τή μαε
στρία, τοΰ σκηνοθέτη;

«Ή ταινία μας γυρίστηκε στήν Πεντέλη, στή 
Θεσσαλία, στή Κρήτη κ.λ.».

Πολύ καλά. «’Εσωτερικά» δμως; Οί σχετικοί 
φωτισμοί τους;

Σχεδόν τίποτα’ μηδενικά.
Κ’ είναι, δυστυχώς, παρατηρημένο, πώς δταν 

μιά ελληνική ταινία είναι γυρισμένη «στις γραφικές 
τοποθεσίες», «στά χαραχτηριστικά χωριά», «στά αι
ώνια βουνά κ.λ.», οΰτ’ «έσωτερικά» άξιόλογα καί 
καλοβαλμένα έχει, ούτε οί σχετικοί φωτισμοί τους 
είναι άψογοι

Συνεπώς, δπως βλέπει δ άναγνώστης, τά φίλμ 
αύτά δέν είναι τίποτ' άλλο παρά «ζουρνάλ», έναλ-

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΙΤΑΛΙΑ

λαχτικιή επίδειξι φυσικών καλλονών, μέ σκηνοθετική 
μαεστρία μηδαμινή, αδέξια, προορισμένα νά εξυπη
ρετήσουν, δέν τ άρνιέμαι, εντατικά μάλιστα, τον

I —To Grand Prix τής Λιεθνοΰς Έκθέσεως τής 
. Βαρκελώνης τοϋ 19211 διά τήν καλλιτέραν κατα
σκευήν κινηματογραφικών μηχανών, άπενεμήθη εις

I τήν ClNEME 2CANICA τοΰ Μιλάνου τής οποίας 
αί μηχαναί ζωηρώς έπεδοκιμάσθησαν.

— Τήν 25ην ’Ιανουάριου έγένετο ή έναρξις τοΰ 
ηχητικού κινηματογράφου είς τό Supeicinema Ideal 
τοΰ Τορίνου μέ τό νέον μηχάνημα VISIOPHONli 
κατασκευασθέν έν Ιταλία ύπό τής CINEMECCA- 
NICA τοΰ Μιλάνου. Προεβλήθη ή ταινία «ό Τρα
γουδιστής τής Τζάζ». 'Η πιστοτάτη άναπαραγωγή 

। τοΰ ήχου προεκάλεσε τά θερμά χειροκροτήματα τού 
ι κατενθθυσιασμένου κοινού.
ΑΓΓΛΙΑ

II εταιρία I’. D. S. κατόπιν συμφωνίας ί>ά γυ
ρίσω ταινίας όμιλο όσας καί άδούσας είς τά έν EL 
STRE& στούντιο τής Μπρίτς Έντερνάσιοναλ,
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είς δλα τά κινηματοθέατρα, ιδίως δμως είς τό « ’.Αττι
κόν» δπου προεβάλλετο ή ομιλούσα ταινία «Συζυγικοί 
θυσίαι» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ, ή οποία ύπερήρεσε. Κατά 
κινηματοθέατρα προεβλήθησαν τά εξής έργα: Είς τό 
«Ούφα Π'ί'λας» έπανελήφθη κατά τήν παρ. εβδομάδα ή 
παλαιά μεγάλη επιτυχία τής «U.F.A.*  «‘Αγνή Σουζάνα» 
μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ καί τόν Βίλλυ Φρίτς, είς τό 
«’Αττικόν» τό νέον έργον τής Μπίλλυ Ντόβ- «Συζυγίκαί 
θυσίαι» είς τό όποιον λαμβάνουν μέρος και οί Νόαχ 
Μπήρρυ καί 3Αντώνιο Μορένο μέ ποικιλίαν άλλων όμι· 
λούντων επικαίρων γεγονότων παραγωγής «Χέρστ-Με- 
τρό» ώς καί μίαν τα νίαν τής «Μις Ευρώπης» δίδος Δι- 
πλαράκου. είς τό «Σάλον Ίντεάλ» ή μεγάλη ταινία πα
ραγωγής Φόξ Φιλμ «Οί τέσσ ρες διάβολοι», μέ ποικι
λίαν επίσης όμιλούντων επικαίρων γεγονότων παραγω
γής Φόξ ώς καί μίαν ταινίαν τής «Μις Ευρώπη,» πα
ραγωγής Φόξ Μούβιτον, ομιλούσαν είς γαλλικήν γλώσ 
σαν. Είς τόν «"Απόλλωνα»· ενα ώραϊον εργον μέ τόν 
"Άϊνριχ Γκέοργκ «Κρυφή ’Αγάπη·, είς τό «Πάνθεον» 
«Τό καρναβάλι του έρωτος» μέ τήν Κάρμεν Μπόνι καί 
είς τό «Σπλέντιτ» διά δευτέραν εβδομάδα ή νέα ελληνι
κή ιαινία«Μαιρυά απ'τόν κόσμο», παραγωγής «Όλύμ- 
π α Φίλμ». Σ ημειωτέον δ ι ή νέα αυτή ελληνική ταινία 
ήρεσεν άρκετά λόγω τής λεπτής υποθέσεως του έργου 
διά τουιο καί παρηκολουθήθη άπό πολυν κόσμον μέ 
άρκετό ενδιαφέρον.

Διά τήν προσεχή εβδομάδα δέν πρέπει κανείς νά ά- 
ναμένη καί σπουδαία πράγματα άπό άπόψεως προβολής 
καλών καί νέων έργων, καθ' δσον λόγω τής τελευταίας 
έβδομάδος τών 'Απόκρεω ή κίνησις πάντως θά είναι 
άρπετά χαλαρωμένη. 3Ως μάλιστα γνωρίζομεν τό «Σά
λον 3 Ιντεάλ» θά έπαναλάβη τήν προβολήν τής ηχητικής 
ταινίας «Τράφαλγκαρ», τό "Αττικόν» πιθανόν νά συ
νέχιση τήν προβολήν τού έργου «Συζυγικοί θυσίαι , τό 
δέ «Ούφα Πάλας» επίσης θά προβάλλη μίαν παλαιάν 
του επιτυχίαν. Τό αύτό περίπου θά πράξουν καί τά 
άλλα κινηματοθέατρα κοί τούτο έπαναλαμβάνομεν,.λόγω 
τών 3 Απόκρεω, καθό>ον ό κόσμο; θά προτίμηση βε
βαίως μίαν ζωηροτέραν διασκέδασιν άπό τήν τού κινη
ματογράφου.

"Από τής Καθαρός Δευτέρα5 λοιπόν έγκαθίυταντζΊ 
έν "Αθήναις καί τρίτος όμιλών κινηματογράφος, είς τό 
«Ούφα Πάλας», δπου ήρχισαν καί αί εγκαταστάσεις τών 
μηχανημάτων συστήματος Ούέστερν "Ελέκτρικ, τό ό
ποιον άπεδείχθη δτι εΐνε καί τό τελειότερον είς άπόδο 
σιν. Είς τό «Ούφα Πάλας» ώς πρώτη ομιλούσα ταινία 
θά προβληθή «'Ο λευκός’διάβολος» είς τήν όποιαν θά 
άκούσωμεν νά όμιλή ό άγαπημένος τών γυναικών Μοσ- 
ζούκιν και ή γλυκυτάτη Λίλ Ντάγκοβερ, ή θεία αύιή 
γυναίκα. Θά έπακολουθήση δέ ή προβολή καί άλλων 
άριστουργημάτων παραγωγής επίσης V.F.A. ώ; «Τό 
βάλς τού έ'ρωτος' μέ τόν Βίλλυ Φρίτς καί τήν Χάρβεϋ, 
«Ο γαλάζιος άγγελος» μέ τόν "Εμ·λ Γιάνντγκς καί άλλα 
πολλά εννοείται όμιλούντα, μουσικά καί ηχητικά φίλμ.

**«■
Σχετικώς μέ τήν άξίαν τών έν λειτουργία ήδη έν 

Έλλαδι ευρισκομένων μηχανημάτων όμιλούντος κινη
ματογράφου εϊμεθα είς θέσιν, έξ ιδίας άντιλήψεως πλέ
ον νά βεβαιώσωμεν τά εξής έν σχέ ει μέ τήν άπόδοσιν 
ένός έκάστου αυτών.

Τό σύστημα Ούέστερν Ελέκτρικ ?ίνε άναμφισβητή- 
τως τό ιελειότερον δλιον—έπαναλαμβάνομεν έκ τών μέ
χρι σήμερον έγκατεστημένων έν cΕλλάδι συστημάτων. 
Κατόπιν άκολουθεΐ τό σύστημα R.C.A, τό όποιον δμως, 

δπως έγράψαμεν καί είς τό προηγούμενον τεύχος, λόγω 
τής συγχωνεύσεοτς τών δύο άνωτέρω εταιρειών θ" άπο- 
τελέση κοινόν σύστημα. Τά δύο λοιπόν αύτά συστήματα 
λειτουργούν έν 3Αθήναις καί Πειραιεϊ

Είς τήν Θεσσαλονίκην έπίσης λειτουργούν τρεις κι
νηματογράφοι μέ έγκαταστάσεις όμιλούντος. Καί είς μέν 
τό «Πατέ» δχει έγκατασταθή ενα σύστημα άμερικανικόν 
Pacent, τό όποιον δμως λειτουργεί μέ μίαν μόνην μη
χανήν καί έπομένω; πρέπει κάθε 10—12 λεπτά νά γί
νεται διάλειμμα διά τήν τοποθέτησιν νέας πράξεως 
ταινίας καί πλακός καί κατά δεύτερον λόγον στερείται 
τής τελειοποιήσεις διά τήν προβολήν ταινιών όμιλου- 
σών συστήματος «Photophone» ή δπως τό έσυνηθίσαμεν 
έδώ «Μούβιτον». Δηλαδή, τό σύστημα τό όποιον έ'χει 
τάς ομιλίας, τούς ήχους ή τήν μουσικήν έπί τής ταινίας 
καί δχι έπίτής πλακός.3Εννοείται δτι τούτο είναι σπου- 
δαΐον ζήτημα, διότι δέν εΐνε δυνατόν νά προβάλλωνται 
είς Θεσσαλονίκην πλεΐσται ταινίαι άξιαι έπίσης λόγου, 
ώς έπίσης καί τά διάφορα Μειροτόν Νιούς καί ΦόξΜού- 
βιτον Νιού;, τά όποια αρέσουν υπερβολικά. Μέ άλλο 
σύστημα, γερμανικόν, έχουν έφοδιασθή άλλοι δύο κι η- 
ματογράφοι έν Θεσσαλονίκη. Ιό «Παλλάς» καί τά «Διο
νύσια». Τό σύστημα τούιο είνε Tobis τό όποιον στε
ρείται έπίσης καί τής άνωτέρω άναγραφομένης τελειο- 
ποιήσεως διά τάς ταινίας Μούβιτον.

Περί τού συστήματος Tobis είναι γνωστά τά εξής : 
Άρχικώς ή εταιρία Tobis έφεύρε τό μηχάνημα προβο
λής όμιλουσών ταινιών έν συνδυασμώ μετά πλακών. 
"Αλλά κατόπιν συνεχωνεύθη μέ τήν εταιρίαν Κλάγκ, τά 
δέ ύ "τάρχοντα μηχανήματα τή; Tobis έμειναν ώς μή πα- 
ρουσιάζοντα τάς τελευταίως έφευρεθείσαςτελεισποιήσεις. 
"Εξ αύτών λοιπόν ιών μηχανημάτων έχουν έφ^διασθή 
οί έιεροί δύο κινηματογράφοι τής Θεσσαλονίκης οί ό
ποιοι, δπως καί τού Πατέ, δχι μόνον δέν ήμπορούν νά 
φθάσουν τήν τελειότητα άλλων δεδο ιμα μένων^συστη ■ 
μάτων, άλλά στερούνται, δπως εϊπομεν καί άνωτέρω, 
τού ειδικού μηχανισμού διά τήν προβολήν ταινιών «Μού- 
βετον».

Σχετικώς μάλιστα μέ τάς έγκατασταθείσας μηχανάς 
Τόμπις. υπάρχει ή πληροφορία δτι, ή εταιρία «Κλάγκ» 
έδωκε έντολήν είς τόν έν *Ελλάδι άντιπρόσωπόν της 
μηχανικόν κ. Ζαχαρίου νά ζητήση τήν άπαγόρευσίν τοι- 
ούτων έγκαταστόσεων, ούτή δέ δέν θά έπιτρέψη τήν 
παραχώρησίν έξαρτημάτων τού συστήματος της καθ' 
δσον αί μηχαναί αύται έτοποθετήθησαν άνευ τής έγ- 
κρίσεώ; της.

'Υπάρχει δέ καί ή πληροφορία δτι οί Θεσσα3ονι- 
κεΐς δέν έδειξαν τό ένδιαφέρον τό όποιον άνεμένετο νά 
δείξουν είς τό νέο·' αύτό σύστημα τού κινηματογράφου, 
τούτο δέ "ίσως νά οφείλεται καί είς τήν δχι τελείαν άπό- 
δοσιν φωνών καί ήχων, πράγμα τό όποιον ϊσ^ς νά ο
φείλεται είς τήν έλ 'ειψιν τών τελειοποιήσεων μέ τάς 
οποίας είναι έφοδιασμέι α τά προαναφερθέντα μηχανή
ματα τών άλλτον συστημάτων ώς καί τού «Κλάγκ».

Πολλά καλά έπίσης γράφει ό ξένος κινηματογραφι
κός Τύπος περί τού γαλλικού συστήματος Γκωμόν Ideal 
Sonore Standard 30. Περί τού νέου αυτού μηχανήματος 
θά γράψωμεν άργότερα και μετά τήν έπιστροφήν τού 
ένταύθα άντιπροσώπου τού Γκωμόν κ. Σπυρίδη ό ό
ποιος εύρίσκεται ήδη είς Παρισιού; διά τόν άνωτέρω 
λόγον.

**♦
Καί έφ’ όσον ό ρόλος- περί διάφορον μηχανικών έφευ- 

ρέσεων προβολής όμιλουσών ταινιών οφείλομεν μετά γα- 
γας ν’ άναγγείλλομεν είς τούς άναγνιυσιας μας καί μίαν 
ελληνικήν τοιαύτην.

Μάλιστα κύριοι, έλληνικήν καί όχι ούγγρικήν,δ.τως θέ-
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λουν νά τήν παρουσιάσουν άλλοι.Τό ζήτημα έχει ώς έξης:
Πρό εικοσαετίας ό τότε έπιχειριματίας κινηματογρά

φων κ. Κ. Έμπέογλου έφερε έκ Βιέννης τόν ούγγρον μη
χανικόν Κινηματογράφου κ. ’Ιωσήφ Χέπ διά τήν έγκατά 
στάσιν κινηματογράφου είς τό «Πανελλήνιον». "Εκτοτε δ 
κ. Χέπ, παρέμεινεν έν Ελλάδι όριστικώς έργαζόμενος έν 
Άθήναις νυμφευθείς μάλιστα καί έλληνίδα έκ τής όποιας 
απέκτησε καί δύο τέκνα.

Άπό έτους λοιπόν ό δαιμόνιος κ. Χέπ άπεφάσισε νά 
δημιοιργήση ίδικόν του σύστημα μηχανής προβολής ήχη- 
τικών καί όμιλουσών ταινιών, παρ’ δλα δέ τά έμπόδια τά 
όποια συνήντησε λόγφ τής μή ΰπάρξεως κεφαλαίων, κα
τόρθωσε έν τούτοις νά πραγματοποιήση τό δνειρόν του καί 
οϋτω εύρέθημεν προχθές πρό μιας έκπλήξεως. Είς τόν Κι
νηματογράφον «Ούφα Πάλαςη έγένοντο αί δοκιμαί τοΰ 
νέου μηχανήματος τοΰ κ Χέπ, τό όποιον απέδωσε ικανο
ποιητικά αποτελέσματα. Προσηρμόσθη έπί μηχανής συνή
θους συστήματος προβολής βωβών ταινιών τό μηχάνημα 
τοΰ κ. Χέπ καί διά μεγάφωνων τοποθετηθέντων, ώς συ
νήθως, όπισθεν τής οθόνής προεβλήθη μία ταινία παρα
γωγής Γουώρνερ.

Ή νέα αυτή έφεύρεσις τοΰ κ. Χέπ απέδωσε τόσον πι
στά τούς ήχους καί τά άσματα τής Αμερικανικής αυτής ται
νίας ώστε οί παριστάμενοι ένόμιζαν δτι αί όμιλίαι καί ή 
έν γένει μουσική άπεδίδοντο διά δεδοκιμασμένων ιύρωπαϊ- 
κών μηχανημάτων. Κατόπιν προεβλήθη καί μία ελληνική 
ταινία «γυρισμένη» άπό τόν ίδιον τόν κ. Χέπείς τήν όποιαν 
ό τενόρος κ. Έπιτροπάκης έτραγούδησε τήν «Καρμέλα». 
Τό δεύτερον αύτό σύστημα τής προβολής ελληνικής ται 
νιας έπί τοΰ μηχανήματος τοΰ κ. Χέπ εΐνε έπίσης έφεύρε- 
σις τοΰ ίδιου αποδίδεται δέ έκ πλακός ελληνικής κατα
σκευής κατά τό σύστημα τών φωνογραφικών τοιούτων.

"Ηδη ό κ. Χέπ κατόπιν τής έπιτυχίας του αυτής, λα
βών καί τό σχετικόν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, θ’ άσχοληθή 
μέ τήν παραγωγήν τοιούτων μηχανημάτων τής έφευρέσεώς 
του, δέν εΐνε δέ διόλου άπίθανον νά εύρεθώμεν πρό τής 
μετατροπής δλων τών έν Ελλάδι βωβών Κινηματογράφων 
είς δμιλοΰντας τοιούτους διά μηχανημάτων έώευρέ- 
σεως Χέπ, έφ’ δσον καί ή τοποθέτησίς των εΐνε 
εύκολωτάτη καί φυσικά δέν θά είναι καί δαπανηρά.

Ημείς εΰχόμεθα άπό καρδίας είς τόν άγαπητόν φίλον 
κ. Χέπ, άφθαστον έπιτυχίαν είς τάς προσπάθειας του.

* *

Τήν παρ. Δευτέραν εις τό ύπουργ. τής Παιδείας έγένετο 
υπό τήν προεδρίαν τοΰ κ. Παπανδρέου σύσκεήης διά τούς 
παιδικούς Κινηματογράφους, καθ’ ήν έξητάσθη τό καταρ- 
τισθέν ύπό τοΰ κ. Σκουριιότη νομοσχέδιον καί άνετέθη είς 
τόν κ. Λαμπαδάριον ή τελική διατύπωσις αυτού. Κατά τό 
νομοσχέδιον αυτό συνιστάται αυτόνομος όγανισμός «Μορ
φωτικού Κινηματογράφ >υ» έπιχορηγούμενος ύπό τοΰ Κρά
τους καί υπαγόμενος είς τό ύ.τουργεϊον τής Παιδείας.

Ό Άργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Κ*ΛΛΙθε- (Αθηνών)

Κινημ. Ήλύσσια. Προεβλήθη τό έργον «Γαμήλιον έμ- 
βατήριον» άνεπιτυχώς.

Κινημ. Έτουάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή γυναίκα 
τοΰ μπάρ», «Ό άνθρωπος πού είδε τόν διάβολον» καί 
«Ό κατάσκοπος τής ’Οδησσού».

Κινημ. Κρυστάλ (Χαροκόπου). "Ανευ έπιτυχίας προε
βλήθησαν τά’έργα «Μυστήρια τού Κάιρου» καί «Μυθιστό
ρημα τής δύσεως». Στροϋμπος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Πάτε (όμιλών). Προεβλήθη τό έργον «Μίδ- 
στρημ» ή «Φάουστ».

Κινημ. ΙΙαλλάς (όμιλών). «Τό ξύπνημα» μέ τήν Βίλμα 
Μπάνκυ.

Κινημ. Διονύσια, (όμιλών). ’Επίσης «Τό ξύπνημα».
Κινημ. ‘Απόλλων. Προεβλήθη μετ’ έπιτυχίας τό έργον 

«Πολωνική θύελλα», τό πρώτον προβαλλομένη έν Ελλάδι 
πολωνική παραγωγή.

Κινημ. Έϋ-νικόν Προεβλήθη τό έργον «Παρισινές 
νύχτες» μέ τόν Λοΰ Τέλλεγκεν.

Κινημ. Αττικόν. Μετ’έπιτυχίας προεβλήθη «Ό βαρ
κάρης τοϋ Βόλγα», τή συνοδείρ τού σχετικοΰ τραγουδιού 
άποδιδόμενον.διά μηχανήματος "Ικοφον.

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύχτα 
στή Σιγκαπούρη», «*Ο  Σαρλώ πολυτεχνίτης» καί συνέχεια 
Μπο ύφαλο.

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθη τό έργον «Τό μυθι
στόρημα μιας εταίρας».

Κινημ. Μοντέρν. «Ρωσσική θύελλα» καί συνέχεια έ- 
πεισοδιακών.

Κινημ. Κεντρικόν. Ό κινηματογράφος οΰτος δστις 
εΐχε χαρακτηρισθεϊ ώς άκατάλληλος, κατόπιν διαφόρων 
έπισκευών έπαναλαμβάνει λίαν προσεχώς τήν λειτουρ
γίαν του. Άλχακάν
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. Πάνϋ·εον. (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ό άνθρωπος πού γέλα» μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν, «Τό 
ίπποδρόμιον Βόλφσον» καί «Ή Γή» συνοδείφ τραγουδιού 
ύπό τοΰ βαθύφωνου κ. Μαρσέλλου. Προσεχώς «’Αφρο
δίτη».

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν έπιτυχώς «Ουγγρικοί 
έρωτες», «Καμπαλέρος« καί «'Ο ευνοούμενος τής Τσαρί
νας» μέ τόν Μοσζούκιν καί τήν Κάρμεν Μπόνι.

Άνδιρόπονλος 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή γόησσα» 
καί «Νικητής στήν πάλη καί στόν ’Έρωτα». Ματ&ίας 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛ Σ

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Πριγκή- 
πισσα Τρούλαλα« μέ τήν Χάρβεΰ καί «'Ο ’Ηλίθιος» μέ τόν 
Λόν Τσάνεϋ. Δ. Πολ.
ΛΑΡ1ΣΣΑ

Κινημ, 'Ολύμπια, Προεβλήθησαν τά έργα Πιστός 
εις τό καθήκον·, «Ή Μπόρα , καί «Ό βασιλεύς τοΰ αί- 
θέρος». Προσεχώς «Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα». Μπούσιος 
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. 'Αμερικανικός. Προεβλήθησαν τά έργα «Τσά*  
ρος καί Ρασποΰτιν», «Αυτός πού δέχεται ραπίσματα» κα- 
«'0 άετός τής ’Ισπανίας». Παρετηρήθη έξαιρετική κοσμο
συρροή κατά τήν προβολήν τών άνωτέρω έργων.

Μι χόλου 
ΜΕΣΟΛΟΓΠΟΝ

Κινημ. " Εδ,σσων. Προεβλήθησαν τά έργα «Γαμήλιον 
Έμβατήριον», «Ή Φλόγα», «Τυχοδιώκτης , «Μία τρέλλα» 
μέ τόν Σίντ Τσάπλιν, «Ζήλεια» μέ τήν Αύα ντέ Πούττι 
καί «Οί γίγαντες τοΰ άέρος». Προσεχώς «Ό άνθρωπος μέ 
τά διαμάντια», «Φάουστ·, «Πανάμ», «Γουλιέλμος Τέλλος», 
«Λουϊζιάνα», «Κοκοττόδρομος», «Ή μπαλαρίνα τής Μό
σχας· κλπ. Γεωργόπαυλος
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κινημ. Εύστρατιάδη. Προεβλήθησαν τά έργα »'Ο μυ
στηριώδης καθρέπτης», «Τό σημαδεμένο καπέλλο» καί «Ό 
φίλος μου σωφέρ», τά όποια έσημείωσαν έξαιρετικήν επι
τυχίαν. Νικάκης
ΠΥι-ΓΟΣ

Κινημ. 'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό υιός 
τοΰ Άλή Πασσά». τό όποιον δέν εΐνε άλλο ’άπό τό γνω
στόν έργον «'Ο υιός τοΰ Σεΐχη», «Ό άρχιδούξ τοΰ μπα- 
λέιτου», «Φλορίντα» καί «'Η χορεύτρια τού Τσάρου . 
Προσεχώς «Τσάρος καί Ρασπουτίν». Άνδριόπουλος 
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Κινημ. Ίδαΐον Άντραν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρα- 
σπουντίν» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «Παπάς καί νεόπλουτοι» 
καί «Ό βαγαπόντης ποιητής».

Κινημ. Κοσμικόν. Διέκοψε τάς παραστάσεις του επί Ιό 
ημέρας διά τήν κατασκευήν σκηνής ποοκειμένου νά δυίση

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

μερικάς παραστάσεις ό θίασος Ριτσιάρδη—Καντιώτη.
Πειρακάκις

ΚΑΒΑΛΛΑ
Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησα τά φίλμ «Ή τιμωρία », 

«Οί τέσσσρες υίοί», «Ό πανικός», «Δράμα τής Σαγγάης», 
«Τό ταξεϊδι τοΰ Τσέππελιν καί ή έθνική ταινία «Ό γΰρος 
τής Μεσογείου ύπό τοΰ άεροπλάνου «Ελλάς», ύπέρ τής 
’Αεροπορικής Άμύνης. Τήν παράστασιν παρηκολούθησαν 
δλαι αί Άρχαί τής πόλεώς μας, τό Γυμνάσιον καί Δημο
τικά Σχολεία.

Κινημ. Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ατρόμητος 
άεροπόρος », «Περιπέτειαι χρυσοθηρών» καί «Ή μνηστή 
τής Αυστραλίας» μέ τούς Πάτ καί Πατασσόν. Στογ.
ΧΟΙ

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή διεφθαρ
μένη», «Ό άετός τής Άριζόνσς», «Σιωπηλός σωτήρ» τό 
όποιον ήρεσε, μέ μεγάλην έπιτυχίαν «Ή Μπαλαρίνα τής 
Μόσχας» καί «Πρίγκηψ καί κοκόττα». Προσεχώς έναρξις 
παραστάσεων ύπό τοΰ θιάσου Ε. Φύρστ.

Τήν 30ήν ’Ιανουάριου ημέραν εορτής τών Τριών 
ιεραρχών έδόθη εις τήν αίθουσαν τοΰ άνωτερώ κινηματο
θεάτρου έορτή, ύπό τοΰ Γυμνασίου τής πόλεώς μας. 
Άπηγγέλθησαν ύπό τών μαθητών διάφορα ποιήματα, κω- ι 
μικοί μονόλογοι καί ήκολούθησεν παράστασις τοΰ μονο- | 
π ιάκτου δράματος «Τό πατρικό σπήτι». Οί κ. κ. καθηγη- | 
τ ιί τοΰ Γυμνασίου εΐνε άξιοι συγχαρητηρίων διά τήν ω- 
ρ ιίαν αυτήν εορτήν. Βουδούρης
ΤΡΙΚΚ'ΛΑ

Κινημ. Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Παληά 
ροΰχα« μέ τόν Τζαϊκυ Κούγκαν κσί «Μία νέα Ντυμπαρύ» 
μέ τήν Μαρ·’α Κόρντα.
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθη V) έργον «Δόν X... ύ 
υίός τοΰ Ζορρό» μέ τό Ντού^κλας Φ/ορ.ιπαγκς. Τήν προ
σεχή έβδομάδα Τό σκάνδαλον τού Βάδεν—Βάδεν».

Μπαρχαμούζας
ΗΡΑΚΛΕ ΟΝ

Κινημ. Αγλαΐα. Προεβλήθη τό περιπετειώδες έργον 
«Τά μυστήρ α τής λέσχης τών επτά» είς 15 έπεισόδια.

Κινημ. Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «'Η κόρη 
τοΰ σεΐχη» καί «Τιτί δ βασ λεύς τών άλητών».

Χανιωτά η;
ΚΑΣΤΕΛΙ (Κρήτης)

Κινημ. Ήλεκιρ. Έιαιρίας. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Δυό φορές κατάδικος», «Έπί τής ναυαρχίδος», «Τυφλή»
καί «Μυστικός ταχυδρόμος·.
ΒΑΘΥ (Σ-ίιιου)

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό δόκτωρ 
σατανάς», «Μοδιστροΰλες», «Βερντέν», «Τό τελευταίο σύ
νορο», «Βασιλική Τίγρις» καί τό επεισοδιακόν «Βασιλεύς 
τής ταχύτητος».

Κινημ. Ήραϊον. Προεβλήθησαν «Οί νεοσύλλεκτοι», 
«Οί Κοζάκοι» μέ έπιτυχίαν, «Κοιλάς τών γιγάντων», «Τι
μή καί καθήκον» καί τό έπεισοδιακόν «Σιναμπάρ».

Πούλμαν

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
ο -------------------------------
■ ΕΝΑΡΞΙΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

■ Φ Ο X ,
ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

■ Μέ δλα τά έργα τής έφετεινής παραγωγής
’ ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ

’Επιχείρησες ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Ιό

ΚΕΡΚΥΡΑ
Κινημ. Ποικιλιών. Μετά τήν προβολήν τοΰ έργου 

«Άδριανή Λεκουβρέρ διέκοψε προσωρινώς τάς παραστά
σεις του διά νά λειτουργήση ώς χορευτικόν κέντρον. Μετά 
τάς Άπόκρεω έναρξις καί πάλιν τοΰ κινηματογράφου.

Κινημ. Δημ. Θεάτρου. Μετά τήν έπιτυχή προβολήν 
τοΰ έργου «Ό άνθρωπος ποΰ γέλα» διέκοψεν έπίσης τάς 
παραστάσεις του. λόγφ τής έγκαταστάσεως τοΰ θιάσου, 
Δράμαλη. ’Έναρξις Κινηματογράφου μειά τάς Άπόκρεω.

Μπιζέλης
ΠΡΕΒλΖΐ

Κινημ. Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα *'0  πειρα
τής τοΰ ποταμοΰ», «Ή γυναίκα τοΰ Φαραώ», «Ό γαιο- 
κτήμων τού Τεξάς», «Αντίο Μασκιότ», «"Εβδομος ούρα- 
νός» καί «Ή καταιγίς». Σμπόνιας
ΙΕΆΠΕΤΡΑ (Κ) ΗΤΗΣ)

Κινημ. Δικταΐον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό μυστικός 
ταχυδρόμος» καί «Ή κόρη τού σεΐχη». 
Α ΓιΟΝ

Κινημ. Παρϋ-ενών Προεβλήθησαν τή έργα «Ή δε 
κάτη τρίτη ώρα», «'Ο τολμηρός τυχοδιώκτης», «Είλωτες» 
«Μεγάλη παρέλασις» καί «Αστυνόμος άσυρμάτου».

Μπιρμπίλης
Μ ΤΥΛΗΝΗ

Κινημ. ηάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μουλέν 
Ρούζ» μέ τήν Τσέχοβα «Μιούζικ Χώλλ» μέ την Νόρμα 
Σήρερ καί «Ό διώκτης-τών ληστών».

Κινημ. Όρφεύς. Μέ άποτυχίαν λόγφ τής κακοκαιρίας, 
προεβλήθησαν τά έργα «Γυναίκα καί τιμή», «'Ηρωική αύ- 
ταπάρνησις» καί «Ό κτηνάνθρωπος». Α.Σ.
ΑΓΙΟΣ Ν ΚΟΛΑΟΣ (Κρήτη.)

Κινημ. Παγκάλου. Ιίροι βλήθησαν τά έργα «Νοσταλ
γία» και «Σκακιστής».

Κινημ. Ίδαΐον Ά ντρον.Προεβλήθησαν τά έργα «Καρ
διά χορεύτριας», «Βέρα Μίρτζεβα» «Ή άδελφή μου*άπ  
τό Παρίσι» καί «Άθλιοι».

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Αλλού δ 
παππάς κι’ άλλοΰ τά ράσσα του», δ «'Υπνοβάτης» μέ τόν 
Κόνρατ Φάϊντ, «Έπί τής ναυαρχίδος», Σκακιστής» καί 
έπανάληψις παλαιών έργων.

Κινημ. 'Ολύμπια. Τήν 22αν Φεβρουάριου έκαμε έ- 
ναρξιν είς τόν νεον κινηματοθέατρον μέ ιό έργον «Νύχτες 
Πριγκήπων».
ΑΜΦ Σ' Α

Κινημ. Αττικόν. Μέχρι τής τελευταίας Κυριακής τών 
,Απόκρεω δ κινηματογράφος δέν θά λειτουργήση καθόσον 
εις τήν αΐθουσάν του θά δίδονται χοροί.
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον. Προεβλήθησαν μέ έξαιρετικήν έπι
τυχίαν τά έργα «Παρί γκέρλς» καί «Ό Γολγοθάς μιας 
γυναικός» μέ τήν Λιλί Νταμιτά.

Κινημ. Άργυλλα. Προεβλήθησαν «Τό έγκλημα τοΰ ή
λιου» καί «Διαβολεμένη κοΰρσα».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθη «Ή κόρη τοΰ βορρά».
Κινημ. Ιωνία. Έπε'σόδιακά. Παπαβασιλείου 

ΣαΝΘη

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό φοιτητής 
τοΰ ντάνσιγκ» καί «'Η κόλασις τοΰ έρωτος», άμφότερα 
έπιτυχώς.

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Σπίθα» μέ 
άποτυχίαν καί «Ή Κολασις» τοΰ Δάντε. Έπίσης καί ή 
ταινία τής έκλογής τής «Μις Μακεδονίας-Θράκης».

Καζαντζής

Ή πρώτη ομιλούσα είς τήν Εσπεράντο ταινία 
έληφθη ύπό τής ύέστερν καί θα κυκλοφορήση ήδη 
εις ©λο τόν κόσμο.
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ϊ.........ΣΤΗΛΗ........ ·." |
ί ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ |

Ματ&ϊαν (Κυπαρισσίαν). Ή διεύθυνσις τής Μαίρης 
Σαγιάνου εΐνε, «’Ολύμπια Φίλμ» Μητροπόλεως καί Πα
τρώου 9, ’Αθήνας. Τής Raquel Torres, Metro Studio 
Culver City, California U.S.A., τών δέ άλλων δυστυχώς 
δέν γνωρίζομεν καθ’ δσον δέν ανήκουν εις εταιρίας καί 
ούτε εργάζονται πλέον είς τόν Κινηματογράφον.

Σμπόνιαν (Πρέβεζαν). Ή διεύθυνσις τοΰ J. Gilbert 
εΐνε : Metro Studio, Cluver City, California, U.S.A.

ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30ήν τρέχ. μηνάς Μαρτίου λήγουν αί σύνδρομα} 

τών κ. κ. 1. Τερζόγλου Κωνσταντινούπολή, Στυλ. Δημη- 
τριάδη, Α. Αναστασιάδη, Τηλ. Σπυρίδη, Τάσσου Μαρτί
νου, Έμμ. ’Ανδρουλάκη καί Γ. Στρούμπου Άθήναι, Κινη
ματογράφου ’Αττικόν Θεσσαλονίκη, Παναγ. Καρύπη καί Θ. 
Βουδούρη Μυτιλήνη, Χρ. Ζήκου καί Σ. Στυλιανίδη Ξάνθη, 
Άθ. Χριστοδούλου καί Άπ. Μαλτεπελίδη Χαλκίδα, Α. 
Νικηφόρου, Ν. Κρητικού καί Ίολάνδας Τζουφρέ Κέρκυρα.

Παρακαλοΰνται θερμώς οί ανωτέρω κ. κ. φίλοι συν
δρομή ιαί δπως μάς ειδοποιήσουν εγκαίρως περί άνανεώ- 
σεως τής συνδρομής των. ’Εκ τοΰ Γραφείου

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ FOX FILM
'Η Φόξ Φιλμ έκινηματογράφησε εσχάτως μια. 

βιεννέζικη δπερέττα, τής οποίας ό τίτλος είναι 
«Παντρεμμένοι στό Χόλλυγουντ» ή δέ μουσική της 
έχει γραφεί άπό τόν διάσημον μουσικοσυνθέτην “Ο
σκαρ Στράους. Πρωταγωνιστούν δ Χάρολδ Μοΰρ- 
ραιηκαίή μεγάλη καλλιτέχνης τής' ’Αμερικανικής 
’Όπερας Νόρμα Τέρρις. Τήν σκηνοθεσίαν τοΰ α
νωτέρω έργου άνέλαβεν δ γάλλος καλλιτέχνης Μαρ- 
σέλ Σιλβέρ.

—«'Η γυναίκα μέ τό κοράκι» τό ωραίο αυτό 
φίλμ τής Φόξ Φ.λμπού έκράτησε έπί Λολλάς εβδο
μάδας τό πρόγραμμα τοΰ κινηματοθεάτρου «Στού
ντιο ντέζ Ύρσυλίν» τών Παρισίων, προεβλήθη μέ 
μεγάλην έπιτυχίαν καί εις έ'να τών ώραιοιέρων κι
νηματογράφων τοΰ Βερολίνου, υπό τόν τίτλον «Ή 
πρώτη γυναίκα στή ζωή».

—Καί μία ποικιλία τών προβαλλομένων άνά 
τόν κόσμον ταινιών τής Φόξ. Εις τήν Ρωσσίαν: «Ό 
άλήθωρος κόσμος» μέ τήν Λιλή Νταμιτά καί τόν 
Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν. Είς τό Μεξικόν: «Ρομάντσο 
τοΰ Ρίο Γκράντε» μέ τήν Μαίρη Ντόγκαν, τήν Μό-

Ε. Λάζου η Στελέταρη (Θεσ]νίκην). Φωτογραφίαν Χάρ | 
βεϋ έχομεν άλλά πρέπει νά μάς γνωρίσηιε είς ποιαν δι- > 
εύθυνσιν πρέπει νά τήν άποστείλωμεν. "Οσο γιά τά άλλα 
πού μάς γράφετε, έχετε ύπ’ οψιν σας δτι τά λάθη εΐνε 
διά τούς άνθρώπους.

— Νικάκην (’Ιωάννινα). Νά περιορίζεσθε μόνον είς τά 
κινηματογραφικά ζητήματα καί νά μάς στέλλετε τακτικό
τερα σημείωμα τών προβαλλομένων έργων.

—Σωφρονιάδην (Μυτιλήνην). Ούδείς ήλθε πρός συνάν- 
τησίν μας μέχρι σήμερον. Παρακαλοΰμεν μή παραμελείτε 
ζήτημα άνταποκρίσεων καί άναμένομεν διακανονισμόν.

— Καΐτην Βλαχοπουλ. (Πειραιά). Σάς εύχαριστοΰμεν 
πολύ γιά τά τόσο καλά λόγια σας. Είς τήν Vihna Banky 
γράψατε: Metro Studio, Culver City, Calif. U.S.A.

—Γιαλέσσαν ("Αμφισσαν). Δυστυχώς τούτο γίνεται πάν
τοτε, άλλά κατά τήν άντίληψίν μας, έχουν δίκαιον τά γρα
φεία καί έν μέρει οί έτιχειρηματίαι τών έπαρχιών. Δυστυ
χώς άπό τής στήλης αυτής δέν εΐνε δυνατόν νά σάς άνα- 
πτύξωμεν τούς λόγους.

— Ζοζέφ "Αντζελ (Θεσσαλονίκην). Δυστυχώς δέν ήμεθα 
αρμόδιοι. ΙΙρέπει νά ζητήσετε πληροφορίας άπ’ ευθείας.

—Γιωργόπουλον (Μεσσολόγγιον). Νά συστήσετε είς 
τούς ένδιαφερομένους ν’ άπευθυνθοϋν δι’ επιστολής των 
πρός τήν Π.ΕΚ. Ήμέϊς δέν ήμεθα άρμόδιοι δυστυχώς ώς 
έπίσης καί διά τάς ένοικιάσεις τών ελληνικών ταινιών. 
Γράψατε άπ’ ευθείας είς τόν κ. Μαδράν, Λέσβου 32 ή είς 
κ. Γαζιάδην Μητροπόλεως 1 ή είς τήν ’Ολύμπια Φίλμ,|Μη- 
τροπόλεως καί Πατρώου 9.

: EDURRD SCHILLE ·
2 Lirz a.,d. D. Melichargas ve 4 AUSTRIA ■

Η ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ KAI ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΠΗΓΗ ■ 

■ δια πλακάς MKaasmy m ■hitohahas :
a Έκτέλεσις άρίστη ήγγυημένη ■

Εξαγωγή είς δλας τάς Χιόοας ■
Τιμοκατάλογος άποστέλλεται δωρεάν ■

να Μάρις καί τόν Γουώρτερ Μπάξτερ. Είς τήν 
Αγγλίαν: «Συνεφιασμένος ουρανός». Είς τήν Γαλ
λίαν: «Γιά τό Παρίσι», «Οί τέσσαρες διάβολοι» καί 
«Τά επτά πρόσωπα». Είς τήν Αυστρίαν. «Παν- 
τρεμμένοι στό Χόλλυγουντ». Είς τήν Ιταλίαν. «Αί 
τρεις άδελφαί» ιαί είς τήν Κί'αν:«'Πασπρηφλόγα».

—Όγνωστός τραγουδιστήςάνά τήν Ευρώπην καί 
Αμερικήν, διά τά ωραία του τραγουδάκια Τζών 
Μάκ Κόριιακ «έγΰρισεν» είς ένα φίλμ τής Φόξ, τοΰ 
δποίου δ τίτλος δέν έγνώσθη ακόμη. 'Η ταινία αυ
τή είς τήν δποίαν περιλαμβάνονται καί 11 τραγού
δια είς διαφόρους γλώσσας έστοίχισε 1 .<.00.000 
δολλάρια.

—'Όπως καί είς τάς ’Αθήνας, τό «Φόξ Φόλλις» 
έσημείωσε θαυμασίας εισπράξεις είς τους κινηματο
γράφους «Μαζέστικ» τής ’Αλεξανδρείας καί «Με- 
τροπόλ» τοΰ Κάιρου,

Κ Α Θ Ε 69 Λ ΕΤΪΤΑ λ..
Κατά τήν διάρκειαν τής τελευταίας εβδομάδας τοΰ 

παρελθόντος έτους (21—28 Δεκεμβρίου), ή Οΰέ- 
στερν Έλέκτρικ, έγκατέστησε μηχανήματά της ε’ς 
142 Κινηματογράφους διαφόρων Χοιρών.

Συσχετιζόμένος δ ανωτέρω αριθμός πρός μίαν ε
βδομάδα τών 7 ί μερών καί πρός μίαν εργάσιμον η
μέραν τών 24 ωρών, προκύπτει δτι «κάθε 69 λεπτά 

] τής ώρας», ετίθετο είς ενέργειαν καί ένα μηχάνημα 
|Ούέστερν Έλέκτρικ.
ί Ό Χάρρυ Πήλ κατά τό «γύρισμα» τής ταινίας 
। του «"Ανθρωπος στή φωτιά» σ’ ένα μεγάλο αγώνα 
। μποξ έτραυματίσθμ στό λαιμό καί ύπέστη έγχείρι- 
σιν. Ή κατάστασίς τ^υ εΰρίσκεται σέ πσλϋ καλό 

। σημεϊον.
ί Καί είς τό Βελιγράδιον έγκατεοτάθη ή ©ϋέστερν 
।'Έλέκτρικ καί έκαμε Θριαμβευτικήν έναρξιν μέ τόν 
«Τρελλόν Τραγουδιστήν».
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Χρηματόδεμα θανατου 
Γροθιά καί βούρδουλας 1 
Βασιλεύς τών άδαμάντων 1 
Καρμελίτα
Χώρα κανιβάλλων 
Ζωή του μοΰ άνήκει 
Καβαλλάρης κάμπου 
Φάουστ
Παιδί τοΰ δρόμου
Καρτιέ Λατέν 1
'Υπασπιστής βασιλίσσης 
Γυναίκα Νευρόσπαστο 
Κατάσκοπος ’Οδησσού 
Μόντε Χρήστος
Μοδέρνα Μαγδαληνή 
Ό ’Εκβιαστής 
"Ερως θριαμβεύει 
Μάσκες σατανά 
Ματωμ. τηλέγραφος 
Μπέϊζ μπώλ 
Ματωμένα ξίφη 
Κατακτ. αίθέρος 
"Ιχνη φυγάδων 
Λευκός γάμος 
Βασιλεύς Ιππασίας 
Σκλάβα έρήμου 
"Αν ποτέ καρδιά χαρισης
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Mamont master 
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Ίντεάλ 
’Αθηναϊκόν 
Πανόραμα 
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»
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Σινοριάν 
Ικαφίλμ 
(άϊΦίλμ 
θόξ Φίλμ 
Μετρό φίλμς

»
I. Μαργουλή

Άμολ.-Βουλγαρίδη

Συμβατική

Έσχάτη προδοσία 
Ουγγρικοί έρωτες 
Σουνίτα 
Μικρούλα Μτάι 
Γλεντούν ο! παντρεμμενοι 
Ίππόται άρβύλλας 
Ή φυγάς 
Ζουάννα
Ωραίος Μπρΰμμελ
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Der Bund derdre’ 
CohenKelly inPar 
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She goes to war 
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Venus
Three Passions . 
Blockade
The Drifter
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Universal 
United Artists 
Sofar
Unitend Artists 
garner Bross 
United Artists
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’Αφροδίτη
Τρία πάθη
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Μετρό φίλμς
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Δίψα τοΰ χρυσοΰ 
Ουγγρική μελωδία 
Μυστικόν Ντέλιας 
Τέσσαρες διάβολοι 
Νεανικέ; τρέλλες 
Μακρυά άπ’ τό κόσμο 
"Ερως διάβολος 
Σόου Μπόουτ 
Καρναβάλι έρωτος 
Εύθυμος χήρος 
Ταρζάν Παντοδύναμος 
Φτερωτός κάου μπόϋ 
"0 βρυκόλακας 
Διαμαντένιες χειροπέδες 
Συζυγικά! θυοίαι 
Δικτάτωρ 
Σκλάβα γυναίκα

Amours Sangiant 
Secret de Delia 
Pour Devils
Vords Music

Love and Devil 
Shon Boat 
Mascarade amou 
Lusuger Wit war 
Tarzan the Might 
Cow boy 
Call of Courage 
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Rose of Golden 
His Captive Won
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»

’Αττικόν 
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Άμέρικαν Φίλμ
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Μετρό Φίλμς
Άμολ.-Βουλγαρίδη

I. Μαόγουλή 35.—Μετρό Γκόλντουϊν 24.—Σινί Όριάν 8. - Φόξ φίλμ 17.—Κληρονόμοι Καρρά 25.—Α. ’Αναστασιάδη 
9.—Κ. καί Α. Φραγγέτη 6.—"Ικα φίλμΙΟ.—Συμβατική 12.—Άμέρικαν φίλμ 19.—Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη 20.—Τηλ.

Σπυρίδη 4.—Κ. Σουλίδη 4.—Χάΐ-Φίλμ 2.—Ντάγ-Φίλμ 1.—‘Ολύμπια Φίλμ 1
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ΛΙΛ ΝΤΑΓΚΟΒΕΡ
Η'ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΡΜΑΝΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ Η “ΘΕΙΑ,, ΓΥΝΑΙΚΑ, Η ΩΡΑΙΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΟΥΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΔΙΑΒΟΛΟΣ
έκ τςΰ μυθιστορήματος τοΰ Λέοντο; Τολστόϊ. '© «Λευκό; Διάβολο;· θά είναι τό πρώτον 
ομιλούν Γερμανικόν φιλμ παραγωγή; U.F.A. τό όποιον θά παρουσιασθή άπό τη; οθόνη;

τοΰ ©ΰφα Πάλα;· λίαν προσέχω; και εΐ; τό όποιον πλήν τής θεσπεσία; αυ
τή; καλλιτέχνιδο; λαμβάνουν έπίση; μέρο; οί συμπαθεί;

ΙΒΑΝ ΜΟΣΖΟΥΚΙΝ καί ΜΠΕΤΤΥ ΑΜΑΝ


