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ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑ
*Αρ8ρον τών κ. κ, Β. Καπαμιχάλπ καί Ro-Ma

Τϋ„ος ήχη^χοί

έφωδ^ένου μέ συστήματα προβολής
xamwv «Μουβ-τον» χχΐ «Β.,αφο ,»
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ΤΑ ΜΟΝΑ HXHTISA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 884SMZO ΦΤ31ΚΗΝ ΑΠΟΑΟΖΙΝ MS ΚΑΙ ΗΧΟΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑΝ ΚΥΠΡΟΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΝΟ

I. ΙΩΑΝΝΟΥ & Α. ΜΑΛΛΗΣ
Γραφεία καί Άι&εσις: Γωνία Πατησίων καί Χαλκοκονδύλη

ΑΘΗΝΑΙ

Τόν δρόμονίτόν όποιον ήκολούθησεν κατ’ άρχάς ί
Έρχόμεθα κατόπιν στο «Γαλάζιο ’Άγγελο».
καί κατά τό πλεΐστον ό όμιλών, ίσως έν μέρει δεδι- ( Έδώ μπορεί νά πή κανείς δτι εύρισκόμεθα στή με
καιολογημένως ένεκα τεχνιτών δυσχερείων καί άτυ- ταβατική περίοδο τής παλαιός καταστάσεως προς τήν
χών επιδράσεων, έκρίναμε πάντοτε ως άτυχή. Ή ά-' νέαν. Ό Στρένμπεργκ δεν κατορθώνει πάντοτε νά
ξία τοϋ φιλμ έμεινεν εις τήν Ιδιαιτέραν του αυτοτέ απαλλαγή τής παλαιός έπιδράσεως, άν καί δχι λίγες
λειαν ως ίδίαςδηλαδή τέχνης καί μόνον δταν άπέκτη- φορές δείχνει πώς προχωρεί άντιθέτως, δηλ. στο προ
σεν πλήρως τήν μορφήν του αυτήν τότε μόνον έπε- οδευτικό μέλλον.
βλήθη. "Οταν λοιπόν δ κινηματογράφος λησμονών |
Καί έδώ σταματούμε άτυχώς κατ’ ανάγκην, ελ
δλα αυτά ακολουθεί πάλιν τόν θλιβερόν δρόμον τής λείψει δηλ. φίλμ. 'Υπάρχει δμως καί μιά άλλη άποάπομιμήσεως τοϋ θεάτρου, δχι μόνον υποπίπτει σέ ψις τοϋ όμιλοϋντος φίλμ. "Οταν δηλ. επιδιώκει νά πασφάλμα,αλλά καί κατερχόμενος εις άσυγκρίτως κατώ- ρουσιάση θέατρον. Τότε δέν μιμείται αλλά προσπα
τερον επίπεδον τοϋ θεάτρου, ριψοκινδυνεύει νά θεί νά εύρύνητήν δράσιν τοϋ φίλμ, δημιουργεί 'ού
συντρίψη διά των ιδίων του χειρών δ,τι πολύμο τως είπεΐν μίαν τρίτην κατάστασιν. Παραπλεύρως
χθος εργασία 30 ετών έπέτυχεν.Αύτήντήν έντύπωσιν τοϋ καθαρώςθεάτρου καί τοϋ καθαρώς κινηματογρά
μας έδωσε σχεδόν μέχρι τής στιγμής δ όμιλών, έφεύ- φου, τό μικτόν είδος δηλ. ή φιλμοπερέττα. 'Ως τέ
ρεσις κατά τά άλλα θαυμαστή, τήν όποιαν δμως ευ λειον τοιοΰτον παράδειγμα άναφέραμεν τόν «Δρόμον
τυχώς νέαι δημιουργία αρχίζουν νά καταρρίπτουν. τοϋ παραδείσου». ’Αληθινό υπόδειγμα στο είδος
Φαίνεται δηλαδή δτι ή θλιβερά αύτη περίοδος τοϋ του. Καί πρέπει νά όμολογηθή δτι τό είδος αυτό έ
όμιλοϋντος ήτο τοιαύτη καθαρώς μεταβατική, αναγ πιτυχώς συνδυάζει προτερήματα τοϋ φίλμ καί τοικαία καί μοιραία.
αϋτα τοϋ θεάτρου, εΐνε προορισμένο πάντα είς μεΣτον πενιχρόν απολογισμόν τώΥ 3 μηνώντοΰ λή- ‘γάλας, Ιδίως από άπόψεως δγκου, έπιτυχίας.
ξαντος έτους διακρίνονται σποραδικώς μερικά τέτοια
Στο σημείο αυτό σταματά ό κύριος σκοπός τοϋ
φιλμ.Αυτά ακριβώς πρόκειται δι’ ολίγων νά μάς α άρθρου μας, άτυχώς πολύ σύντομα χάρις είς τόν τό
πασχολήσουν.
σον πενιχρόν άπολογισμόν. Δοθέντος δμως δτι γίνε
Καί πρώτα πρώτα «Στο δυτικό μέτωπον». Ένα ται ούτως είπεΐν ένα είδος άνασκοπήσεως δφείλομεν
φιλμ στή παληά κυριολεξία τής λέξεως. Σ’ αυτό δηλ. νά σημειώσωμεν καί μερικάς άλλας ταινίας, παρουκαταφαίνετε καθαρά δτι δ όμιλών δχι μόνον μπορεί σιαζούσας ίσως άρκετά μειονεκτήματα, άλλ’έκάστοτε
κάλλιστα νά μή έπηρεάση τήν τόσον έπαινεθεΐσαν καί δχι ολίγα προτερήματα.
αυτοτέλειαν τής κινηματογραφικής τέχνης, αλλά καί
Μεταξύ αυτών καταλέγεται τό «Κατηγορουμένη
νά τής έπαυξήση κατά θαυμάσιον τρόπον τόν άλλω έγέρθητι», τό όποιον παρουσιάζει τό σπουδαΐον
στε ευρύ όρίζοντά της. Τό φιλμ αυτό ως βωβό ποιος προσόν δτι παρ’ δλην τήν φανεράν έπίδρασιν τοϋ
τό άρνεΐται δτι Λά έχανε αρκετά;
θεάτρου, δέν είναι δυνατόν νά κατηγορηθή ως θέα
“Αλλο τέτοιο δείγμα εΐνε «Οί Παρισινές Νύ τρον. «Τό τραγούδι τής φλόγας» πάλιν μπορεί νά
κτες». Σ’ αυτό πάλιν φαίνεται καθαρά δτι καί σ’ ένα θεωρηθή ώς μία άπόπειρα ενός πληρεστέρου τεχνι
απλό καί ίσως κοινότυπο φιλμ μπορεί νά δράση πλέ κού φίλμ, τό όποιον δηλ. νά συνδυάζη, ήχους, ομι
ον ή έπιτυχώς ή νέα έφεύρεσις. ’Ολίγοι διάλογοι, ε λίας, τραγούδι καί χρωματισμούς καί φυσικά παρα
κεί ποΰ χρειάζονται καί έτσι μέχρι τό τέλος διατη μένει άπόπειρα άξιέπαινος.
ρείται στρωτός ό ρυθμός τής ταινίας
ι
Είς τάς μουσικώς συγχρονισμένος, κυριαρχεί
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΑΣΤΗΡ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

απολύτως ό «Πατριώτης». Περισσότερα λόγια έν
προκειμένφ περιττεύουν, ώς άποτελοΰντα ύλην κρι
τικής, ή οποία, ως καταφαίνεται έκ του σκοπού τού
άρθρου δεν εχει θέσιν εδώ.
’Άν ήθελε κάνεις νά μνημονεΰση καί μερικά άλ
λα θά τό έ'καμνε διά την «Τρόικα», τις «Παρθένες
1930» καί «Μανουελίταν».
Αυτός δ απολογισμός δεν μπορεί παρά νά είναι
θλιβερός. Τρία ή τέσσαρα καλά φιλμ μέσα σέ μία
πεντηκοντάδα εΐνε πολύ λίγα. Μία τόσο άπογοητευτική αναλογία δεν θά εΐνε υπερβολή νά πή κανείς ό
τι έχει δεκαετίαν ίσως νά παρουσιασθή. ‘Καί τό κα
κόν εΐνε ακόμη μεγαλύτερο γιατί προστίθεται στά
τόσα άλλα συντελεστικά τής κρίσεως, πού τόσες φο
ρές μάς έδόθη ευκαιρία νά τά άναπτύξωμε καί την
επαυξάνει στο επικίνδυνον σημεΐον τής κάμψεως.
Μόνον στηριζόμενοι σέ μοιρολατρικά δεδομένα
θά μπορούσαμε νά έλπίζωμεν εις μίαν ταχεΐαν καλυτέραν αύ'ριον, αφού καθώς φαίνεται τον βαθμόν τής
θλιβερότητος πού περιβάλλει τό φιλμ, δέν τό συνησθάνθησαν ακόμη εκείνοι πού θά μπορούσαν ίσως
μέ μιά καλλυτέρα τακτική άν όχι τον μειώσουν νά τον
αναχαιτίσουν πάντως αρκούντως.
Β. Παπαμιχάλης. Ro—Ma
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Μία υπέροχο; σκηνή άπό τό προσεχώς προβληθησόμενον έργον «Δάφνης χαί Χλόη» τοϋ
Λόγγου
Σκηνοθεσία: Όρέστη Λάσκου
Τεχνική Διεύθυνσ;ς: Άναστ. Μελετοπούλου
Όπερατέρ: Δημήτριος Μεραβίδης
ί Φωτογραφία: ΑΙμιλίου Σεράεφ
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Τό ν’ άντιληφ&ή κανείς μιά καινούργια άλή&εια
είναι σάνν’ άποκτα μιά -καινούργια αϊσ&ηση.
Liebig
Τίποτε δεν προσομοιάζει περισσότερον με την αδια
φορίαν όσον ή απελπισία.
Μία μονάχα συζήτησις μ' εναν σοφό άν&ρωπο αξίζει
ενός μηνός μελέτη στά βιβλία.
Παροιμία κινέζικη
Ή ΰφηλή αρτηριακή πίεσις είναι η σκιά έπαπειλουμένων διαταραχών.
Lindsay
Νά ένεργητε μέ τέτοιο τρόπο ώστε τά ελατήρια τής
δράσεώς σας, νά μπορέσουν ν’ άποτελέσουν ενα γενικόν
ί Εις τό μέσον: ή Λουκία Ματλή (Χλόη)
νόμον.
Κάντιος

■ Δεξιά: ό ’Απόλλων Μαρούας (Δάφνη )
Λ ’Αριστερά: δ Τίμος Βιτσώρης (Άσπιλος)
■
Παραγωγή καί έκμετάλλευσίς

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ MARIE BELL
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ΑΣΤΡΟ ΦΙΛΜ
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Όδ’ς Έμαανουήλ Μπε άκη 13 ΑΘΗΝΧΙ
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Αί γνώσεις είναι όπως τό ξύλον δέν πρέπει νά τας
χρησιμοποιή τις παρά πολύ ξηράς.
Olivier Wenlell Holmes
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C ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 5
(
ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
2

Δ. I. KAPPA
>

Α0ΗΝΑΙ

)

( Τηλεγρ. Δ]σις «ΡοζικλαΙρ» Πατησίων 12 )
f
Τηλέφ. 52-14
)
Ό εκλεκτός συνεργάτης μας κ. Β. ΙΊαπαμιχάλης

ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Β

Σ’ ένα αριστοκρατικό μπαρ των Ήλυσίων Πεδίων.
Τό καφέ «Γκωφραί». Εΐνε ή ώρα τοϋ απογευματινού άπερετίφ. Τά τραπεζάκια γεμάτα άπό τόν πειό αριστοκρα
τικό Παρισινό κόσμο καί τόν άλλο τών διεθνών τουρίστ.
Δεξιά κι’ αριστερά ωραίες κυρίες, πολυτελείς τουαλέττες
μαντώ ντέ φουρύρ, κύριοι δλων τών ηλικιών, δλοι των
αριστοκράτες, μερικοί ζιγκολό !...
Σέ μιά γωνιά μιάγνωστήμου παρέα άπό δυόΓερμανοϋς
καλλιτέχνες τοΰ σινεμά πού τούς γνώρισα τό περασμένο
καλοκαίρι στή Ντωβίλ καί μαζί τους ή Μαρί Μπέλλ.
Χρειάζεται τάχα νά σάς τήν σκιαγραφήσω ;
Είμαι βέβαιος πώς λίγοι εΐνε κείνοι πού δέν τήν
θαυμάσανε στό γαλλικό ηχητικό φιλμ «Ή νύχτα εΐνε δική
μας» πού παίχτηκε πέρυσι έδώ.
"Αν δχι τίποτε άλλο, ή αριστοκρατική της έμφάνισι,
ό «αέρας» τών διακριτικών της χειρονομιών καί μαζί, ή
ελκυστική ώμορφιά της, τήν έχουν κάνει τήν πειό αγαπη
μένη αρτίστα τοϋ Παρισιού.
Στό καφέ «Γκωφραί» έκεϊνοτό βράδυ μοΰ φάνηκε δσο
ποτέ πειό ωραία, δσο ποτέ πειό έλκυστική.
"Ετσι περνόνιας μπρος άπό τό τραπεζάκι της, δέχτηκε
ευχαρίστως τήν πρόσκλησι τοϋ Γερμανού καλλιτέχνη πού
τήν συνόδευε.
Κάθησα μαζί τους κΓ άμέσως μοΰ συνέστησαν τό
ώραϊο άστέρι τοΰ Γαλλικού κινηματογράφου.
"Ενα κρινένιο χέρι μού προτάθηκε κι’ ένα κομπλιμέντο τής περιστάσεως κι’ άπ’ τά δυό μέρη άκολούθησε τήν πρώτη σύστασι.
Ήταν ή δεύτερη ημέρα τών Χριστουγέννων.
Ποτέ ίσως τό Παρίσι δέν πιστεύω νά γνώρισε βαρύ
τερη χειμωνιά. "Εξω δ παγωμένος άγέρας σφύριζε δαιμονιασμένα. Οί δρόμοι, δλοι καλυμμένοι μέ τό λεπτό γυαλί
πού σχηματίζεται στήν άσφαλτο άπό τό παγωμένο νερόχιονο.
Οΐ θερμάστρες τοΰ μεγάλου άριστοκρατικοΰ κέντρου
άπλώναν γύρω τή ζεστασιά των. Σωστή θαλπωρή γεναριάτικου ήλιου I...
Ό φίλος καλλιτέχνης διάταξε ένα άπερετίφ καί γιά
μένα. Προτίμησα ένα γκρόγκ... Κι’ ή κουβέντα πού είχε
πειό μπροστά αρχίσει τό καλλιτεχνικό τρίο, συνεχί
στηκε... Μιλούσε ή Μαρί Μπέλ.’Διηγιόνταν κάποια της πε
ριπέτεια σ’ ένα βορεινό έλβετικό χωριό πού είχε πάει νά
περάση τήν «Ρεβεγιόν» τής πρωτοχρονιάς καλεσμένη άπό
ένα Ελβετό συνάδελφό της !
Μιλούσε σωστά μισή ώρα χωρίς κανείς μας νά τολμήση νά τήν διακόψη....
Μ" αυτή δέν ήταν διήγησι !
Ήταν σάν μιά άπαγγελία κάποιου παληοΰ τραγου
διού τοΰ ’Αλφρέντ ντέ Μυσσέ !
Ή Μαρί Μπέλλ μιλούσε καί δλοι μας κυριολεκτικά
είχαμε κρεμαστή άπό τά χείλη της... Καί τί χείλη !...
Ή περιπέτειά της δσο κι’ άν μάς φαίνονταν λιγάκι μυθυστορηματική, κάπως άφύσικη, περισσότερο δουλεμμένη
μέ τήν φαντασία της, είχε στό βάθος μι ί γοητεία πού
μάς έκανε δλους μας νά τήν ζηλέψουμε. "Ολοι μας θά
θέλαμε νά περάσουμε τή νύχτα τής πρωτοχρονιάς μέσα σέ
μιά καλύβα έλβετών τσοπαναραίων, μέ μιά επιδρομή πεινασμένων λύκων, άποκλεισμένοι άπό τό χιόνι, κουρασμέ
νοι, άϋπνοι, νηστικοί ! Καί πρό παντός στό πλάϊ τής γλυκειάς Μαρί Μπέλλ!...
"Οταν τέλειωσεν ή Ιστορία της δλοι μας τήν κυττάξαμε γιά μερικά
λεφτά
άφωνοι, διατακτικοί άν
έπρεπε νά τήν συγχαροΰμε ή...
ΟΙ γερμανοί συνάδελφοί της χωρίς νά ποΰν τίποτα
τσιγγρήσανε τά ποτήρια τους μέ τό δικό της καί τό δικό
μου...
— Ωραία περιπέτεια, ψιθύρισα, ίσως άθελά μου...

— Μονάχα ωραία ; είπε σάν νά διαμαρτυρόταν ή ώραία τής συντροφιάς μας.
— Μεγαλειώδης, άφάνταστη, άλησμόνητη, μεγαλοπρε
πής... υπερέβαλαν οί δυό γερμανοί, παίρνοντας θάρρος ά
πό τόν ένθουσιαστικό τόνο τής Μαρί.Μπέλλ...
Καί συνεπλήρωσα·
— "Ενα σενάριο μ’ αυτήν τήν ύπόθεσι θά γνώριζε μιά
σπάνια επιτυχία....
— Ναι, μά γιά νά γραφή ένα τέτοιο σενάριο πρέπει δ
συγγραφέας του νά τό ζήση.... έτόνισεν ή ωραία καλλιτέ
χνης. Ή φαντασία δέν άρκεϊ !...
— Πραγματικά ή φαντασία δέν άρκεϊ...
Ή ώρα είχε περάσει... Είχαμε μείνει οί τελευταίοι άπό
τούς άπογευματινοϋς θαμώνες τοΰ μεγάλου κέντρου...
Αυτή τή βραδυά δέ χωρίσαμε παρά στίς τρεις τό
πρωί... Φάγαμε κι’ οί τέσσαρες μαζί, υστέρα πήγαμε πα
ρέα στήν «ρεβύ» τών «Φολί Μπερζέρ» καί καταλήξαμε σ’
ένα παράξενο καλλιτεχνικό «μπριστρώ» τής παληάς Μονμάρτης...
Προτοΰ χωρίσουμε δόσαμε ραντεβού γιά τήν άλλη μέ
ρα... Καί άπό τότε συναντώμεθα σχεδόν κάθε βράδυ..,
Στό μεταξύ άποφασίσαμε νά περάσουμε τή νύχτα τής
Ποωτοχρονιάς μας έξω άπό τό Παρίσι. Θά πηγαίναμε μέ
τόν σιδερόδρομο ώς ένα χωριό έξω άπ’ τό Στρασβούργο
κι’ άπό κεϊ μέ τά πόδια σέ μιά «πιττορέσκ» τοποθεσία δπου κάποτε ή Μαρί Μπέλλ είχε γυρίσει μιά ταινία !
"Ετσι κι’ εγινε...
Παραμονή Πρωτοχρονιάς.
Στό ραντεβού μας δλοι συνεπείς.
’Αργά τό δειλινό δ σιδερόδρομος μ’ άδειασε έκεϊ πού
είχαμε συμφωνήσει.
Σ’ ένα μικρό χωριό, έξω άπό τό Στρασβούργο.
Κι’ άμέσως ή πορεία...
’Αφήσαμε τόν μεγάλο δρόμο καί πήραμε ένα μονο
πάτι.
Είχε νυχτώσει..
Θά περπατούσαμε κοντά τρεις ώρες καί δμως τίποτα
δέν φαίνονταν άπό τό παληόμισο έγκαταλελειμένο μοναστή
ρι πού θά στεγαζόμαστε τή νύχτα τής Πρωτοχρονιάς...Γύ
ρω μας νέκρα ! Ούτε ένα δέντρο, ούτε ένα γαύγισμα σκυ
λιού, ούτε γκιώνης άκόμα, ούτε, ούτε τίποτα !...
Περπατούσαμε, περπατούσαμε σχεδόν στά σκοτεινά !
Πού πηγαίναμε ;
Ή Μαρί Μπέλλ μάς καθησύχαζε δλοένα...
—Τούτο τό μονοπάτι θά μάς πάει κατ’ εύθεϊαν στό
μοναστήρι...Θυμάμαι καλά··.
—Μή φοβάσθε...
Δέν μπορούσαμε νά κάνβυμε κι’ άλλοιώς.
Ή Μαρί Μπέλλ πάντοτε μπροστά!... Ευτυχώς πού φυ
σούσε καί τό έλαφρό χιονάκι πού έπεφτε αυτήν τήν ώρα,
δέν μπορούσε νά τό «στρώση». "Επεφτε μάλλον σέ χιονό
νερο·.. ’Αλλοιώτικα τό μονοπάτι θά χάνονταν άπό τά μά
τια μας κάτω άπ’ τό λευκό σεντόνι τής βορεινής νυφούλας !
Ό ουρανός δέν φαίνονταν καί πολύ θυμωμένος...Λίγα
σύννεφα περσότερα άστρα. Κι’ ένα φεγγάρι !... Ό άέρας
δμως·...
Δέν ξέρω τί σκέφτονταν καθένας μας χωριστά, μά εγώ
δέν ήμουνα διόλου ευχαριστημένος πού θέλησα νά πάρω
μέρος σέ μιά τέτοιαν έκδρομή!..·
Κύτταξα τό ρολώϊ μου- 9 1]2 ή ώρα... Θυμήθηκα τό
Παρίσι.
Τί τρέλλα άλήθεια νά τ’ άφήσουμε γιά νά περιπλανιό
μαστε τώρα στήν άβεβαιότητα τής νύχτας μέσα στήν
άγνωστη σ’ έμάς Άλσατική πεδιάδα... Αυτή τήν ώρα, τέ
τοια βραδυά, to Παρίσι εΐνε μιά σωστή μούρλια !...
Ό κόσμος περνάει τή «ρεβεγιόν» του μέ χορό, μέ γλέν(Ή συνέχεια εις τήν ΙΟην σελίδα)

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ

Τ© ©ΤΙ A! ΤΑΙΝΙΑΙ

ΜΠΡΙΤΙΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΕΙΝΑΙ ΑΙ
ΔΕΝ

ΠΡΟΣΕΧίΙΣ
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ΚΑΛΛΙΤΕΡΑΙ

ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ

ΚΑΝΕΝΑ

ΘΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ

$

Ot δεασημότεροε βκηνοΟέταε, οε μ εγαλείτεροε ή6η«ηεοε, αε. ττερεφημώτεραε ορ~
χηβτραε, οε μεγαλείτεροε καλλετέχνα,ε τοΰ άσματος, πτίζουΝ εές τά έργα της

έγχρωμος ομιλούσα
έίδουσα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΣ
Ταινίαι έγχρω
μοι μέ Απολύ
τως φυσικά χρώ
ματα

' Η καλλιτέρα έγ
γραφή ήχου γί
νεται εις τάς
ταινίας μας

Δέν κουράζουν
κα&όλου τά
μάτια

ΣΥΖΥΓΟΣ
ΣΑΡΛΟΤ ΣΟΥΖΑ
Στό έργον : ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
Έκδοσις είς τήν Γερμανικήν
Σκηνοθεσία ‘Άϊχμπεργ,ι

ΑΙ ταινίαι μας
έχουν τήν καϋ-αρωτέραν άπόδοσιν

(Σύστημα ΠατέΚολόρ)

ΤΥΧΗΣ

Ντίνα Γκράλα
έκδοσις είς τήν Γερμα
νικήν

ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ
όπερέττα τοϋ
Μόντυ Μπάνκς

ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΝΤ’ΑΡΣΥ —ΜΑΡΓΚ. ΑΛΛΑΝ
Στό έργον: ΡΟΜΑΝΤΖΟ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ
’Ισπανικά τραγούδια—Έγχρωμος 100 ο]ο
μέ απολύτως φυσικά χρώματα

Η ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙ ΝΤΕ ΛΟΥζ. όπερέττα Μπέττυ Μπάλφουρ
ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ τ° δυνατώτερο ναυτικό δράμα—όμιλοϋσα άδουσα
ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ όμιλοϋσα αδουσα είς τήν Γερμανικήν—Σκηνοϋ·. "Αϊχμπερ
Η ΠΥΧΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ Λύα ντ& Ποϋττι, Β. Βάρντ. Άπ’τήν ’Ιρλανδική ’Επανάσταση
Η ΚΙΤΡΙΝΗ ΜΑΣΚΑ Ή πρωτοτυποτέρα δραματική όπερέττα, ’Ανατολικής ύπο&έσεως

Η

ANNA

MAIV

ΒΟΓΚ

βτό βημεεώσαν τεραστεαν έπετυχίαν έργον «ΧΑΓ

ατιί

(“Εκδοσις εις την Γαλλικήν—Σκηνοθεσία ’Άϊχμπεργκ)

Ριχ. "Αϊχμπεργκ
Ε. Α. Ντυπόν
Άλφρ. Χίτσκοκ
Θωμάς Μπέντλεϋ
Χάρρυ Αάχμαν
Νόρμαν Γουώκερ
Βίκτωρ Σαβϊλ
Μόντυ Μπάνκς
Ούωλτερ Σάμερς
Κάστλετον Νάϊτ
Γκέζα Μπόλβαρν

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΔΓ ΕΛΛΑΔΑ,

ΤΟΥΡΚΙΑΝ, ΑΛΒΑΝΙΑΝ,

ΚΥΠΡΟΝ,

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

ΧΑΤ ΦΙΛΜ
Γ. ΣΥΝΟΔ1ΝΟΣ & Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 30 - ΑΘΗΝΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝιΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ

ΕΑΜΓΙΗ
Χτοά

ΜΑΛΛΑΧ

Χεούντα—‘Οδός Ρογκάτη ϋ

Μερεκοε Πρωταγωνε»

Μεοεζοε Χκηνοβ&τ ·ι

ΤΑ,ΓΙί»

}
I

ΚΑΡΛΜ ΠΡΙΣΣΟν—ΕΝ IN A ΜΙ ιΕΣΤ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΣΟΧΟ

ΜΠΡΙΤΙΣ

"Αννα Μαίϋ Βόγκ
Σάρλοτ Σούζα
Μάργκεριτ "Αλλαν
Αύα ντέ Ποϋττι
Ντίνα Γκράλλα
Ντοντό Ούάτς
Βάρβικ Βάρντ
Μαντελαιν Κάρρολ
"Ουεν Ναρές
Κάρλ Μπρίσσον
Τζών Αόγκτεν

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ

Ή μόνη εταιρία της όποιας τά έργα έκδίδονται είς τρεις τουλάχιστον γλώσσας
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ΚΙΝΙΙΜΑΤΟΓίΆΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

(Συνέχεια έκ τής 7ης σελίδος)
Καί δέν είμαστε μακρυά περσότερο άπό καμμιά τριατι, μέ κρασί, μέ τραγούδι μέ ζεστασιά!...
κοσαριά μέτρα...
"Αχ μέ ζεστασιά !
Περπατούμε άκόμα.
Κι’ δλο περπατούμε...Ή Μαρϊ Μπέλλ πάντοτε μπρο
Άκοΰμε τούς {ήχους κάποιων εγχώριων οργάνων πού
στά...Οί Γερμανοί μέ τις πίπες τους στό στόμα κΓ εγώ.... τά σκεπάζουν χαρούμενα, πεταχτά τραγούδια...
κι’ έγώ νοερά κατεβάζοντας θεούς καί δαιμόνους.
Κι’ δσο προχωρούμε διακρίνουμε καί τό σκοπό τους....
Τό κρύο μέ περούνιαζε, τό παγερό τσάφι μούχε κοκκα- Ξεχωρίζουμε τά λόγια
λιάσει τή μύτη καί τ’ αυτιά !...
«Σουά μπιέν βενί
Τό χιονόνερο μοΰ είχε μουσκέψει τις πλάτες...
"Ω νουβέλ άν....»
Κι’ δμως πόσο μοΰ είχε φανεί ώραία ή περιπέτεια τής
Καλωσορίζουν τον καινούριο χρόνο οί ευτυχείς άνΜαρΐ Μπέλλ, δταν μιά βδομάδα μπρος μάς τήν διηγιόταν θρώποι..
στό καφέ «Γκωφραί»!... Καί υπό χειρότερες μάλιστα συν
Αίγα μέτρα μακρυά... "Ας πάμε κι’ εμείς νά τούς ευ
θήκες....
χηθούμε τά χρόνια πολλά... ΟΙ Άλσατοί είναι φιλόξενοι,
Τότε ήταν διήγησι, ιστορία, παραμύθι...Τώρα, πούντια, θά μάς καλοδεχτοϋν!
παγωνιά, περιπέτεια, πραγματικότης!....
Μά...
'Οδοιπορία υπό τέτοιες συνθήκες, ούτε στόν εχθρό
Τά φώτα σβύνουν ! Ησυχία...
σου...Καί δμως...
— Τί νά τρέχει ; διαρρωτηθήκαμε δλοι χωρίς νά σκεφθοΰμε.
Ή Μαρί Μπέλλ τό θέλησε...
— ’Οπτασία ήτανε ; Υποβολή ;
Κι’ δτι «ή γυναίκα θέλει, ό θεός τό θέλει·»
"Οχι!...
Κι’ δτι ή Μαρί Μπέλ, προσταγή μας...
Άκοΰμε φωνές !
Περπατούμε, κι’ δλο περπατούμε...
«Ζήτω δ καινούργιος χρόνος!.,.
Ή ώρα δέκα, ή ώρα έντεκα, έντεκάμισυ...
Ζήτω,
Ζήτω, πολλά Ζήτω...
"Εξ ώρες πεζοπορία καί πάντοτε ή Μαρί μπροστά....
Τότε τά φώτα ξανανάβουν ! καταλάβαμε γιατί σβύσαΤώρα ανεβαίνουμε ένα ύψωμα...Στήνκορφή φαίνονται κά
νε
τά
φώτα.
ποιοι ίσκιοι, κάτι σά δέντρα...Προχωρούμε, ναι είνε δέν- (
Κατευώδοσαν τόν παληό χρόνο καί υποδέχονται τόν
τρα·..Τό μονοπάτι διχάζεται. Ποιόάπό τά δυό νά πάρουμε;
’Εδώ μονάχα ή Μαρί μάς ζητεί τήν γνώμη μας;
■ καινούριο...
Μπαίνουμε κΓ εμείς μέσα νά τούς εύχηθοίμε τά
Δέν βαρειέστε..·Στή τύχη...
’Ανεβαίνουμε...Είμαστε στή κορφή τού λόφου... Κάτω «χρόνια πολλά»...
Ό κόσμος τού πανδοχείου «Τό χρυσό πέταλο» μάς
μας απλώνεται μιά μικρή πεδιάδα, μιά πεδιάδα κλει
στή, κλειστή ένα γύρω άπό βουναλάκια... Πού καί πού οί υποδέχεται μέ... πρόγκα !
"Ολοι των, φτωχοί χωριάτες, σωφέρηδες, άπλοϊκές
ίσκιοι μερικών δέντρων.
|
γυναικούλες, μάς κυττάζουν σάν περίεργα τέρατα !
Ή Μαρί Μπέλλ κοντοστέκεται.
Τά ξύλα τρίζουν στά μεγάλα τζάκια τού πανδοχεί
—Γκάφα παιδιά...Πήραμε άλλο δρόμο...Κάπου τό μοου... "Αχ τί ζέστη...
νομάτι διχάζουναν καί δέν τό προσέξαμε...
Ή Μαρί βρήκε ένα τραπέζι κοντά στή φωτιά...
—Ξαναγυρίζουμε; είπα μέσα άπό τά δόντια μον.
Καθόμαστε γύρω της...
—"Α, όχι... αυτό δέν θά γίνη ποτέ... Θά προχωρήσουμε
—Παιδί, φέρε μας κρασί !...
κι’ δπου μάς βγάλει ή άκρη...
Καί πέρνουμε μέρος στό γλέντι τών θαμώνων τού
—”Ας προχωρήσουμε....
'
Πανδοχείου.
Τό μονοπάτι κάπου βέβαια θά μάς πήγαινε. Αύτό ή
— Μέ υγεία ό καινούργιος χρόνος !...
ταν βέβαιο·.. ’Αλλά πού;
Περνούμε τή μικρή πεδιάδα καί πάλι άναβαίνουμε...
Δέν θά τή ξεχάσω ποτέ αυτή τήν Πρωτοχρονιά.. Ού
Στή κορφή...
τε καί κανένας μας, εκτός ίσως τής Μαρί Μπέλλ πού κά
Δέν είναι ψέμματα...
ποτε
άλλοτε είχε τήν ευτυχία... ναι τήν ευτυχία νάχη πειό
Φώτα, πολλά φώτα. Καί δέν είνε μακρυά...
,
συγκινητική περιπέτεια, άφοΰ θά τήν τρώγανε οί... λύκοι.
— Θάλαττα, θάλαττα, άνεφώνησα... ξενοφωντιστί !..
ΜΑΝΟΣ ΚΕΛΛΑΣ
Υπολογίζουμε. Τό πολύ σέ δέκα λεφτά θά είμαστε
έκεϊ... ’Αλλά τί νάνε τάχα έκεϊ ;
"Ας είναι δτι κι’ αν είναι I...
|
Μή χρίνενε ποτέ ο,τι δεν ξέρετε καλά.
Ramsay
Δέν θά μάς άρνηθοΰνε στέγη γιά τή νύχτα καί δυό
Τ’ άλη&ινά καί προφανή πράγματα πρέπει αναγκα
πληροφορίες τό πρωί γιά νά συνεχίσουμε τό δρόμο μας..... 1
στικά
ν'
άναγνωρίζωνται
κι
’
άπό
κείνους
άκόμα που
Παιδιά, κοντεύει μεσάνυχτα....
।
’Επίκτητος
Τό ρολόι μου δείχνει 12 παρά δέκα...
| &α&ελαν νά διαφωνήσουν προς αυτά.

Κ01 Κ0’ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ! ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

I. ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ

|

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 14—ΑΘΗΝΑΙ
Τηλεγρ. Διεύθυνσις ΜΑΡΓΟΥΦΙΑΜ—’.Αρι#. Τηλεφ. 57-14—ΓραμματοθυρΙς 5

Κατασκευής τοϋ άρχαιοτέρου έν Παρισίοις ίργοστασίου «ΠΑΤΕ» τό όποιον κάθε χρόνο
άνανεώνει τούς τύπους τών μηχανημάτων του επί τό τελειότερον. ’Απαράμιλλα είς
στερεότητα, ευχερή χειρισμόν καί άρτίαν άπόδοσιν προβολής
Διαρκής παρακαταθήκη μηχανημάτων καί ανταλλακτικών
Μηχανήματα συστήματος Πάτε «ΕΥΡΗΚΑ» κατάλληλα διά μικρούς έπαρχιακούς κινημα

τογράφους, διά σχολικάς καί οίκιακάς κινηματογραφικός παραστάσεις,
συλλόγους, λέσχας κλπ.

ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ
Ζητήσατε νά έξασφαλίσετε τάς ταινίας τοϋ γραφείου

ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

Δ. I. KAPPA

ΑΘΗΝΑΙ —12 όδός Πατησίων—Τηλέφωνον 52—14—Τηλεγρ. Δ]σις «ΡοζικλαΙρ»

ΥΠΕΡΕΚΑΤΟΝ ΒΩΒΑΙ ΤΑΙΝΙΑ! ΚΑΙΝΟΥΡΓΕΙΣ
ΠΟΥ

ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΜΙΑΝ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ

---

ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
ΤΙΜΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ
ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ί
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
Γραφεία Βερανζέρου 14, ’ Α&ήναι—Τηλ. Δ)σις: «Μαργουφίλμυ—Γραμματοϋ·. 5—’Αρι&. Τηλεφ. 57—14
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

UNIVERSAL

NEW-YORK
Ιο γραφεΐον μας διαθέτει καί έφέιος δπως πάντοτε τά καλλίτερα καί έμπορι ότερα έργα μεταξύ τών όποιων τά έξης

"ΤΙΠΟΤΕ «ΕΒΓΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤ5Π0Ν,,
Τοϋ διάσημου γερμανοϋ συγγραφέως ΕΡΙΧ ΜΑΡΙΑ ΡΕΜΑΡΚ. Ή μεγαλύτερα ταινία πού παρήχΰη μέχρι
σήμερον και διά τήν όποιαν όμιλεΐόπαγκόσμιος Τύπος. Σκηναι ρεαλισμού καί ώμότητος άφαντάστου. (Η
ανωτέρω ταινία η οποία θά προβληθή λίαν προσεχώς από τοϋ κεντρικωτέρου κινηματοθεάτρου των ’Αθηνών δεν
εχει ουδεμιαν σχέσιν με οίανδηποτε άλλην πολεμικήν συνώνυμον ταινίαν).
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ΠΛ^Ι/ΐΡΥ5 ΤΠ5 Τ7 4 7 Ιαιν^α( ονειρώδους πλούτου, σκηνών, χρωμάτων καί μουσικής τής οποίας τά
ΒΐΙΖιΙΙΙΙιΙ Ζι , 111 Ζι IZjoZj μουσικά τεμάχιά κατέστησαν δημοφιλέστατα άνά την ύφήλιον καί πωλοΰνται εις

εκατομμύρια αντίτυπων. Το δημιούργημα τοϋ μεγαλύτερου μουσουργού τής Τζάζ Πώλ Ούάΐτμαν, εις τό όποιον
λαμβάνει μέρος καί ό ίδιος.

Π ΑίΐΥΑΓίΙ? ΤΠ^ (ϊ)ΡίΙΥΡΑ^ (Ή
Μία συναρπαστική εϊκών τής Γαλλικής ΈπαναστάUHUAfllUL· 1 Uh Mr lull nZi σεως. Σκηναι ακρως εντυπωτικαί μεταξύ τών οποίων περιλαμβάνονται καίτοιαυταν αιτινες ενεπνευσαν τον Ροζέ ντέ Λίλ (Τζών Μπόλς) είς τήν σύνίίεσιν τής Μασσαλιώτιδας. Πρωταγωνισταί
Λαονρα Λαπλαντ καί Τζών ΜστοοΛς. 2000 ήί)οποιοί|έπί τής οθόνης.

ΝΥΥΤΡ^ ΠΠΝίΙΥ Υ Λ [ ΠΑΠΝΠ\
ΙΙΙΔΙΙιΖι UUllUl Δ.Π1 UllUllUZ

Ε'ζ τ°ϋ περίφημου έργου τών μεγάλων συγγραφέων Dunning καί Abot
*

μέ πρωταγωνιστάς τούς ΓΚΛΕΝ ΤΡΑΤΌΝ, ΕΒΕΑΥΝ ΜΠΡΕΝΤ καί
ΜΕΡΝΑ ΚΕΝΕΝΤΥ. Ταινία έν μερει έ'γχρωμος.
ΑΥΠ ΝΡΑΝΪΥΡ^ Υ ΑΡΑΐΠ^ ,^να '/-«Οίτωμένο ειδύλλιο μέσα στήν πολυτάραχη ζωή τής Νέας Ύόρκης. Ταινία
U1 U llhUlUabZ ΑΠ1 ΙΠΠώ εν μερει έγχρωμος. Πρωταγωνιστούν ό ΓΚΛΕΝ ΤΡΑ ΙΌΝ καί ή γλυκειά ΒΑΡ
ΒΑΡΑ KENT

I ΙΝΠΡΡΤΠ\Α7(προσωρινος τιτλ°ς · Ενα συνταρακτικόν δράμα μέ πρωταγωνισταί τήν ΜΑΙΡΗ ΝΟΛΑΝ
VllLJLfiy 1 ν VV
καί ΤΖΩΝ ΜΑΚ ΜΠΡΑΟΥΝΤ.

MOOOYT 'θεούσα, ηχητική καί άδουσα μέ τήν ΛΑΟΥΡΑ ΛΑΠΛΑΝΤ καί τον κομψόν ΣΙΛΤΚΡΑ-
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ΟΥΤ. Μία ρωμαντικη Ιστορία παρμένη απο ένα πλωτόν θέατρον τού Μισσισιπή.
Τ0 «ί?ιστούργημα τού μεγάλου γερμανοϋ καλλιτέχνου ΚΟΝΡΑΤ ΦΑ IT. Ταινία ομιλούσα
καί ηχητική.

ΤΡΑΓΟΥΑΤ TON YH7a YON TOY ΝΤΟΝ
τόν 2ΛΕΤΩΒ καί τήν ΛΙΑΝ ΝΤΕΓΙΕΡΣ. 'Υπόθεσις
11 111 U1111 luili AUZlilKuull IU1 lilUll ακρως ενδιαφέρουσα, πλούτος αφάνταστος. Είς τό έργον
λαμβάνει, μέρος καί ολόκληρος ή γνωστή μας χορωδία τών Κοζάκων τού Ντόν.

Διά τούς_μή έγκαταστησαντας είσέτι μηχανήματα ηχητικού καί όμιλούντος κινηματογράφου, τό γραφεΐοντοΰ
κ. Μαργουλη διαδετει βωβας ταινίας διαφόρων κατηγοριών έφετεινής παραγωγής, ήτοι:

Ιν-κοσε δράματα σαλονεοΰ (Χούπερφελμ). —'Εκατόν περιπετειώδη αύτοτελη. — (.δράματα
*«τυυομεκά z. τ. λ.) μέ τούς δε
βήμους
*
ηθοποιούς ’Έδδε
Λολο, ΚενΜεεναρ, Λ1«ελ Κο,τ, Χούτ ΙΓκίψον, ‘.Λρτ Άκόρτ, Φρ. Χ.ούμς, Τεδ Ούέλς
*
nrZ
« ϋίκοσίπεντε επεισοδιακά έργα συνεχείας. ΙΙρωταγ. Ταρζάν, Μπούφαλο
Λίπιλ, Τζ. ΙΙερρον, Λεβμονδ, Λωφεοτυ κ.λ.π. -Πεντήκοντα κωμωδίαι μονόπρακτοι,
και δίπρακτοι.

ϊ ΕϊΜ. ΜΑΤΟΓΡΑΦΙΪΟ^. . ΚΑΖίΜΪίΣ. . ΤΟΥ Ϊ1"
ΙΙασχάλιον
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Τό έτος τούτο παρέρχεται άνευ Πα
σχαλιάν καί μέσφ απείρων.... χαλιών
πάσης φύσεως.
Ή χρίσΐϊ, τήν όποιαν χωρίς ντρο
πήν καί διάκρισιν αρνεϊταν η Κυβερνησις, μας κάνει νά νηστεύωμεν διαρκώς
καί αντί Πάσχα νά έχωμεν...χάσκα καί
τήν κακή μας τή.,.φλάσκα.
Μόνοι οί διευθυνταί Κινηματογρα
φικών επιχειρήσεων άποτελοΰντες εξαιρεσιν όσο παν...σκάζουν άπό τό κακό
τους διά τήν έλλειψιν εργασιών· Έν τφ
μεταξύ έργάζονται..·ή Βουλή καί ή Γε
ρουσία, ό δέ κ. Γαλόπουλος...γυρίζει εις
τού Συγγροϋ μία νέα άνησ-ηχητική καί
άπ-άδουσα ταινία υπό τόν τίτλον «Νοθεΐαι»...

‘Εορταί καί πανηγύρεις
Έκάστην Κυριακήν. . .έορτάζουν τά
ταμεία τών κινηματογράφων καί δέ
χονται αγοραστός εισιτηρίων αί ταμίαι των.
Τήν 25ην Μαρτίου εορτάζει ή κ.
Κική Δεκουλάκου συγγραφεύς τοΰ σε
ναρίου «Μακρυά απ’ τόν κόσμο"» που
έχει σημειώσει εξαιρετικήν επιτυχίαν
καί ώς μυθιστόρημα υπό τόν τίτλον
«Στο Μοναστήρι». Συγχαρητήρια δέ
χεται ό σκηνοθέτης τοΰ έργου κ.
Λάσκος.

’ Εκλείψεις... αστέρων

‘Ολική τής Μπερτίνι καί τής Ν,τίνας
Σαρρή ορατή μόνον έν Έλλάδι.
‘Ομαδική έλλειψις αστέρων είς τάς
ταινίας τοϋ Μαδρά καί...αισθητή τοιαύτη είς τάς φωνογραφικώς ομιλουσας
ταινίας τής «Ντάγκ φιλμ» μολονοτι δι
ευθύνεται άπό κοτζάμ Γαζή (πού) άδει.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ό · ήναύτός εϊνε δ πρώτος τοΰ έτους
καί ό καλύτερος είς...εισπράξεις διά
τούς κινηματογράφους. 'Ο ήλιος εύρί
σκεται είς τόν ουρανόν, διότι ο 'Υδρο
χόος είς τόν όποιον έδει νά εύρίσκεται
προσελήφθη είς τήν υπηρεσίαν τής Ού
λεν, πρός πλήρωσιν τών αναγκών τής
πρωτευούσης.
Σελήνης πρώτον τέταρτον. Ό και
ρός... περνά. καί ή Κυβέρνησις μελετφ
ακόμη τήν κατάργησιν τοϋ φόρου επί
τών έλληνικών ταινιών. Έν τφ μεταξύ
οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι έπιχειρηματίαι....γυρίζουν...άπό θύρας είς θύραν τών αρμοδίων, άλλά μάτην αναμέ
νουν νά....πανι-γυρίσουν τήν έπιτυχίαν
των. Σελήνης δεύτερον τέταρτον. Ό
καιρός μένει άμετάβλητος, , έπέρχονται
όμως άρκεταί.-.μεταβολαί είς τάς κινη
ματογραφικός επιχειρήσεις. Θάνατος
άστέρος τοϋ ελληνικού στερεώματος.
Τό «’Αττικόν» δηλοϊ δτι οΰδέν κενόν

...(κάθισμα)... υπό ήλιον δπερ, ίσον, ■ σμοΰ: «Μπράβο, μπράβο. ’Αλλάξατε δδτι ό κόσμος λιάζεται στά παγκάκια 1 μως τό πρώτον γράμμα τοΰ τίτλου τοΰ
τοΰ Ζαππείου καί δέν... ξεψιλιαζεται 1 έργου καί άντί Μ βάλτε ένα Π μεγά| λο. Θά είσθε ειλικρινέστεροι». Ό κ.
στά ταμεϊα τών κινηματογράφων.
Πανσέληνος. Τρομερόν σκάνδαλον Μαδράς καθεύδων μακαρίως υπό μανκρατεί άνάστατον τό κινηματογραφικόν δραγόραν καί άκούων τήν άπαίτησιν
στερέωμα τής πρωτευούσης. Ό κ. Λά τοΰ κοινού γυρίζει., άπό τό άλλο πλευ
σκος πληροφορηθείς δτι ό κ.Α. Χρυσο- ρό καί παγώνει, δπως θά παγώσουν
χοίδης έθεάθη κρατών γυμνήν είς καί στοιχειοθετοΰντες τόν καζαμία.
Τρομερά παρεξήγησις μεταξύ γνωχεϊρας τήν πρωταγωνίστριαν του καί
ύποθέσας
δτι έπαιζε ρόλον Μά τοΰ σεναρίστα καί ενθέρμου λάτρου
ριου είς τήν Τιτίκαν του, τοΰ έστειλε κάποιας Μαρίτσας, λύεται άνευ άπευμάρτυρας τούς κ.Βαϊάνον καί Βαζαϊον, κταίου. ’Αφορμή τής διαμάχης ήτο τό
ζητών ίκανοποίησιν. Ό προκληθείς δτι, ό πτωχός θεατής, σκανδαλισθείς
δμως ήρκέσθη νά καγχάση φθεγγόμε- άπό κάποια ωραία, άλλά γαργαλιστικήν
νος, ξέχασε πώς μοΰ τή χάρισε δ σκηνήν τοϋ έργου έκραύγασε πρός τήν
’ίδιος τήν φωτογραφίαν
της; Καί συνοδόν του: «Φίλησέ με Μαριτσα».
Πανσέληνος. Τρομερά θύελλα σα
τό έπεισόδιον έληξεν άναιμάκτως.
Ή εορτή τών Θεοφανείων έωρτάσθη ρώνει τούς θεατάς τών κινηματογρά
πανηγυρικώς υπό τοΰ κ. Δαμασκηνού φων, τούς άστέρας τής ελληνικής κινη
τής
Συμβατικής
δστις ’ παρέθεσε ματογραφικής παραγωγής καί τό δεύ
πλούσιον δεϊπνον
είς το οποίον τερον φύλλον τής < Έξαρχ-Φίλμ». Καί
έσερβιρίσθη καί κομπόστα... δαμάσκη κάποιος οπισθόβουλος συμπολίτης άνανα. Οΰτος άπαντών είς εύχήν νά φωνεϊ πρός τόν διευθυντήν μας: «Κάέλείψη ή κρίσις, άπεκρίθη: Ουφ’ ά ϊν, Καιν, τί έκανες τόν άδελφόν σου ;j>
Καί δ κ. Οικονόμου άπαντά: «Τόν έ
δερφέ, είσθε άδιάκριτοι.
Σελήνης τελενταΐον τέταρτον. Ό φαγε ή ταινία «Καιν καί "Αβελ» ώς
άβελ-πιστικώς
άτεΛής». Άναχώρησις
καιρός άμετάβλητος. Ή μόνη μεταβολή
πού έσημειώθη ήτο ή πλήρης άνακαίνι- τοΰ κ. Χάρλεΰ, διαδόχου τοΰ είς ’Α
σις τοΰ Σπλέντιτ καί ή μεταβίβασις τοΰ μερικήν άποβιώσαντος Στεφανιδου και
Άττικοΰ άπό τήν «Σινέ Όριάν» είς τόν άφιξις πρός διαδοχήν του είς τήν δικ. Σκοΰραν. Διά τόν τελευταϊον τούτον εύθυνσιν τής Φόξ τοΰ κ. Τζάνκερς.
Σελήνης τελευταϊον τέταρτοι".Κατά
έπεκράτει ή άντίληψις δτι θά τά εΰρισκε σκοΰρα. Τό τοιοΰτον όμως απο σοβαράς δηλώσεις τών κ. κ. Μαυροδηκλείεται δεδομένου δτι δ άδελφός του μάκη καί Ζερβοΰ, δ θεός τα φερνει
κ. Σπ. Σκούρας πρόεδρος τής έν ’Αμε δεξιά καί οί κινηματογραφιτζήδες θά
ρική εταιρίας παραγωγής ταινιών Γου- δοΰν... άσπρες νύχτες. Άνεύρεσις εκ
ώρνερ άκούγεται γερά καί τά εύκόλως θέτου τέρατος. 'Ο κ. Λάσκος τό υιοθε
έννοούμενα παραλείπονται. Τόν, μήνα τεί καί τό κάνει... σενάριο. ‘Η πρωτατοΰτον έρτάζουν οί Γιάννηδες έν οις γωνίστριά του τοΰ φωνάζει κατόπιν
καί δ κ. Κουρουνιώνης. Δεδομένου δ’ τούτου είς άρχαιοπρεπή διάλεκτον:
δτι 45 Γιάννηδες κ.τ.λ. δ προμνησθείς «ΛΓατλή-μων Όρέστη, άντί νά..,. υίοδέχεται διά τοϋ άδελφοΰ του είς τό... θετής δέν δημιουργείς καί σύ κάτι ;»
Δρομοκαΐτειον.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Κοινώς δ μήν αυτός καλείται κου
τσοφλέβαρος. Τοΰτο διότι είναι κου
τσός σάν... άδουσα κινηματογραφική
ταινία έγχωρίου παραγωγής,, ή καλλίτερον χωλός, σάν σχέδιον νόμου περί
κινηματογράφων.
Κατ" αύτόν ό ήλιος εύρίσκεται είς
τούς ίχθεϊς, λέγει δ Καζαμίας, άλλ’
αυτό είναι ψεύδος άσύστολον, άφοΰ ό
λοι οί ίχθεϊς έχουν προσληφθεϊ ώς
πρωταγωνισταί έλληνικών... δμιλουσών
ταινιών.
Σελήνης α' τέταρτον. Καιρός ψυ
χρός καί παγετώδης. Είς ένα κεντρι
κόν κινηματογράφον προβάλλεται μέ
έξαιρετικήν έπιτυχίαν δ «Μάγος» τοΰ
κ. Μαδρά. Οί θεαταΐ ριγοΰντες έκ...
συγκινήσεως άναφωνοΰν μετ’ ένθουσια-

ΜΑΡΤΙΟΣ

Βσίνομεν πρός τήν άνοιξιν. Ή φύσις θάλλει. *Η Χλόη ευρίσκει τόν Δά
φνην καί γίνονται ταινία μέ πρωταγω
νιστήν τόν κ. Χλοιδην. Ο ήλιος κα
τά τόν Καζαμίαν, εύρίσκεται είς τόν
κριόν. Ό κριός δμως δέν εύρίσκεται
παρά μόνον είς τά εστιατόρια μαγειρευμένος ώς... άρνάκι τοϋ γάλακτος.
Τόν μήνα τοΰτον γυρίζονται τά περυσινά καλοκαιρινά μας ροΰχα, έλλείψει
ψιλών πρός άγοράν ετέρων. Γορίζονται
άπό τούς έπιχειρηματίας, οί μάνδρες
τών συνοικιών δι’ άνεύρεσιν τών κα
ταλλήλων δπως γίνουν θερινοί κινημα
τογράφοι· Τριγυρίζονται [δλες οί νοστιμοΰλες ’Ατθίδες ύπό διαφόρων νεαρών
σεναριογράφων πρός άνεύρεσιν πρωτα
γωνιστριών καί μόνον πού δέν γυρίζον
ται τά καθίσματα τών κινηματογράφων

ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΎΠΩΤΕΡΟ ΕΡΓΟ; “Η ΚΙΤΡΙΝΗ ΜΑΣΚΑ,
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ΚΙ ΝΗΜαΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ αςτηρ

πού προβάλλουν ελληνικές ταινίες νά
πέσουν κατά των κεφαλών των γυρισάντων αύιάς.
Νέα σελήνη. Μέγα Άγγλοΐταλικόν
έπεισόδιον λύεται τή έπεμβάσει τοΰ κ.
Φωκαέως τής Μυτιλήνης. 'Υπαίτιοι τού
πράγματος έκρίθησαν οί κ. κ. Συνοδι
κός καί ΙΙαπασιόφα-, ατε είσάγοντες
ιταλικά; μέν μηχανάς προβολής τής
περιφήμου μάρκας Σινεμεκάνικα καί
αγγλικός όμιλούσας ταινίας. Τήν 25ην
τρέχοντος εορτάζει όκ.Βακογιάννης,υι
ός τής Σινέ Όριάν καί δέχεται εις τό
Κοτοπούλειον καί οϋχί εις τό Σπλέντιτ, ΐνα μη πληρωθή τό ρηθέν : «Άλ
λου τά κακαρίσματα κι’άλλου γεννάν
οί κοίτες».
Σελήνης α' τέιαρτον. Ό κ. Λιναρδάκης διαψεύδει τηλεγραφικώς τήν εις
τόν περυσινόν μας Καζαμίαν γραφεϊσαν πρόρρησιν, δτι γυρίζει τό φιλμ τοΰ
«Λιναριού τά βάσανα», τήν όποιαν κακοβούλως διέδοσεν ό έκ Χανίων κ.
Σπανδάγος.
Ή αλήθεια όμως είναι ότι θά γυρίση τή... μαγκούρα του καί θά κόψη...
πράσσα.
Θάνατος "Ελληνος σεναρίστα έκ
συγκοπής, κατόπιν τής τηλεγραφικής
προσκλήσεώς του νά συνεργασύή μέ
τήν Οΰφα. Πάντως δέν πρόκειται περί
τοΰ αρχισυντάκτου τοΰ «Έξαρχ-Φίλμ».
ό όποιος άπέθανε γενόμενος αναγνώ
στης τών γραφόμενων του.
Ή Κυβέρνησις μελετά τήν κατάργησιν τοΰ φόρου έπί τών εισιτηρίων
διά τούς προβάλλοντας ελληνικός ται
νίας κινηματογράφους.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

θι μήλα φίνα εις τόν κ. Φϊνον καί νά
βάλη τόν κ. Κοσμίδην νά κακαρίση
εις τό Κοτοπούλειον του, όταν ό κ.
Τριαντάφυλλου γίνη ρύδον μυρωμενον
άνευ άκανθών, τόν δέ σιωπηλόν κ. Άναστασιάδην όχι μόνον νά όμιλήση, αλ
λά καί νά άδη τό Χριστός Άνέστη.
__ Κατόπιν τής επιτυχίας τών ελληνι
κών ταινιών, ό ενταύθα πρέσβυς τής
Δημοκρατίας τοΰ Άζαρμεϊρτζάν, προήλθεν είς διαπραγματεύσεις μετά τών
αρμοδίων, όπως δεχθούν νά μαθητεύ
σουν εις τά ελληνικά στούντιο μερικοί
Άρτζαμπείρτζανοί λόγιοι. Οί ήμέτεροι [
έδέχθησαν ευχαρίστως ή δέ ‘ΈξαρχΦίλμ προσεφέρθη νά δεχθή δωρεάν
δώδεκα μαθήτριας εις τήν σχολήν της.

ΜΑΙΟΣ

Ό μήν τού ανοίγματος τών άνθέων καί τοΰ κλεισίματος τών χειμερι
νών κινηματογράφων ού μήν αλλά καί
δ μήν τών τετραπόδων ραψωδών τοΰ
Μαίου καί τών όγκανιζουσών ταινιών
τής ελληνικής παραγωγής. Τόν μήνα
τούτον, μήνα πού ανθεί δ έρως, ού
τούς καρπού; δρέπουν αί... μαϊαι μετά
έννεάμηνον καί καταθέτουν αμέσως
εις τάς βρεφοδόχους καί τά πεζοδρό
μια, προβάλλεται καί «'Ο άγαπητιχός
τής Βοσχοπούλας», ελληνική ταινία
γυρισθεϊσα έν μέρει στή Γαλλία. Πρώταγωνιστεΐ δ κ. Τσακίρη; μέ τσακίρκέφι. Οί θεαταί σταυροκοποΰνται ότι
κάτι έπί τέλους έγινε κι’ έδώ. Ό κ.
Δαδίρας, κατενθουσιασμένος έκ τής έπιτυχίας άδει:
Πάνε τά λεφτά μου πάνε,
λές φτερά ’χουν καί πετάνε
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
πάνε τά λεφτά χαμένα
καί αλλοίμονο σέ μένα!...
Ανθίζουν τά ρόδα καί μαραίνεται
ό κ. Τριανταφύλλου ως μή είσελθών
'Ο κ. Τσακίρης τόν σεκοντάρει έπιεις τό Πάνθεον τών Ελλήνων κινημα τυχώς ύποτονθυρίζων:
'Η ταινία έχει πετύχει
τογραφιστών, μολονότι διευθυντής τοΰ
καί αν έχη; λίγη τύχη
Πανθέου καί έπίτιμος πρόεδρος τή;
τρίδιπλα θέ νά τά πιάσης
Π-Ε.Κ. ‘Ο πτωχός "Αλκής, φαγωθείς
κι’ έτσι μέγαρα θά φτιάση;.
μέ όλους λόγω τής ατυχίας του αυτής,
φαγών τά νύχια του νά δημιουργήση
Σκάσε δθεν πριν... μέ σκάσης.
κάτι καί μή επιτυχών τίποτε, τρώγεται
Νέα σελήνη. Τό «Σπλέντιτ» Πει
μέ τά ροΰχα του καί δέν τρώγεται μέ ραιώς δίδει τάς τελευταίας του παρατήν μεγαλομανίαν του. Ό κ. Γκρέτσης , στάσεις. Οι αδελφοί Γιαμαλίδη κάνουν
πρόεδρός τών Προέδρων, τής Π.Ε.Κ. λιτανεία να μή βιασθή νά καλοκαιρέτών Ζυθοπωλών, τών Πολυτέκνων καί ψη. Καί κάποιος κακόγλωσσος φθέγ
δέν συμμαζεύεται, ζητεί νά τόν παρη- γεται : «Τότε γιατί λένε πώ; υπάρχει
γορήση όπως δήποτε, αλλά δέν τό κα κρίσι, άφοΰ δέ θέλουν νά λήξη δ χειτορθώνει. Ευτυχώς ότι δ κ. Φίνος, τα μών. ’Ασφαλώς ό άθλιος δέν θά είχε
μίας τής Π.Ε.Κ καί διευθυντής τοΰ κρίσιν μή... οικονομικής φύσεως.
« Αλκαζάρν, δ όποιος τά βρίσκει όλα
Τόν μήνα τούτον δ ήλιος εύρίσκεφίνα καί περίφηνα, υπόσχεται νά άνα- ται εις τούς διδύμους. Κατά φυσικήν
ζωογονήση τόν κ. Τριανταφύλλου καί συνέπειαν εορτάζει ή Σινέ Όριάν, άτε
Ύά τ°ν
Μπουμπούκι.Τό εύχόμεθα. μήτηρ. .. διδύμων θεάτρων.
Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, δ κ.
Η ειδησις οτι δ Έλλην έφευρέτης
Γσαοϋτος διευθυντής τοΰ «’Αχίλλειου» τήξ μηχανής πού αποδίδει αυθωρεί
Βόλου, ύπεσχέθη νά στείλη ένα καλά τήν ταινίαν μιας άλλη; γλώσσης ε’ις

τήν γλώσσαν τής χώρας πού προβάλ
λεται (διά τής τοποθετήσεως όπισθεν
τής οθόνης ηθοποιών τής αυτής χώ
ρας) έπώλησε τήν έφεύρ εσίν του, διαψεύδεται.

ΙΟΥΝ,ΟΣ
Ό μήν. έχει 30 νύκτας ένάστρους
καί θερμός. Ό ήλιος εύρίσκεται εις
τόν καρκίνον, πλήν αί κινηματογραφι
κοί έργασίαι δέν καρκινοβατούν παραδόξως δλως.
Φυσάει ό «Ζέφυρος» κυλάει δέ σ’
αυτόν ό κόσμος κατά κύμα. Ό «'Έ
σπερος» λάμπει όλος <Αίγλη». Τό «"Α
στρα» ζητεί νά έπισκιάση τήν δόξαν
τοΰ Βερντέν. Τό «Περροκέ» πέρνει καί
δίνει τοΰβλα... Μαρτινίκας. 'Ο κ. Φαρρέας από τοΰ Τελωνείου τοΰ Σταθμοΰ
Λαρίσσης έκτελωνίζων Α.Ο.Δ.Ο. έπισκοπεϊ τόν κινηματογράφον του. Ό κ.
Μπακοΰρος συναγωνίζεται τόν Ζέφυ
ρον μέ ατραξιόν. Τό ’Ακροπόλ γίνεται
ηχητικός καί δ "Αρης είναι μαγεία.
Κατά τόν μήνα τοΰτον ανοίγουν 600
νέοι δμιλοΰντες. 'Ως έκ τούτου έξαφανίνονται δλα τά γραμμόφωνα μέ χωνί
καί τάκαρβουντιοτήρια τών συνοικιών.
Ό κ. Μαργουλής αναχωρεί διά
Χόλλυγουντ προκειμένου νά φέρη νέους
κολοσσούς όπως τό «Τίποτε νεώτερον
άπό τό μέτωπον»
Κατά πληροφορίας έκ Βερολίνου
εις Φρίντριχστράσσε έθεάθη εις έν τών
έκεϊ εστιατορίων δ κ. Άνασιασιάδης
καταβροχθίζων παστουρμάν καί άδων
άμανέν. Ή ειδησις δέον νά γίνη δεκτή
μετ’ έπιφυλάξεως.

ΙΟΥΛΙΟΣ
Ό ήλιος εις τόν Λέοντα καί δ Λέ
ων σήμα τής Μετρό Γκόλντουϊν πού
παράγει ταινίας... λέοντας- Καύσων α
φόρητος. Ό κ. Οικονόμου αδυνατών νά
έξοικονομήση τόν όγκον του εις τήν
φλογέράν Ίουλιανήν κάμινον, έθεάθη
φέρων ύποκάμισον άλά Μπάϋρον- Οί
αδελφοί Σαντίλου, ένθουσιασθέντες έκ
τής τοιαύτης έμφανίσεώς του ύπεσχέθησαν ότι θά γράψουν εις τήν «Κολούμπια» πού αντιπροσωπεύουν, νάτόν
προσλάβη διά νά πρωταγωνίστήση εις
τήν ταινίαν δ «Νεωτερίζων κινηματογραφικόςτύπος».
Σελήνης δεύτερον τέταρτον. Γέννησις τέρατος. Λέγεται ότι είναι άπότοκος τών προόδων τών μαθητριών τής
Έξαρχ-φίλμ. Οί θερινοί κινηματογρά
φοι θερίζουν τού; καρπού; τής χειμε
ρινής απραξίας.
Οίκ.κ. Ά μολοχίτης καί Βουλγαρίδης
μένουν αχώριστοι σάν άλυσσοδεμένοι
άπό τήν άλυσσον τής Φέρστ Νάσιοναλ
πού αντιπροσωπεύουν μαζί μέ τήν
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Γουώρνερ- Ό κ. Λιναρδάκης μάς τη και άν πρόκειται να έχουν εσαει κενας μάντρες πωλήσεως ασβέστου καί ξύλων.
λεγραφεί ότι είναι ψεύδος ότι δέν θέ τάς...γαστέρας των ή καί έστω καί αν Ή τιμή τών φωνογράφων ύψοΰται είς
λει νά γυρίση ταινία. Θέλει καί πάρα πρόκειται νά φέρουν έν γαστρί καρπόν τήν άγοράν.
'Η Κυβέρνησις έξακολουθεϊ μελεθέλει μάλιστα, αλλά δέν ξέρη αν πρέ ...μή εύλογημένον.
Σελήνης πρώτον τέταρτον. Ό συγ- τώσα τήν προστασίαν τής ελληνικής κι
πει νά πάρη σενάριο, τού κ. Λάσκου ή
νηματογραφικής
παραγωγής.
γραφεύς
τοΰ
«Δάφνις
καί
Χλόη»,
γυρί

τοΰ συγγραφέως τοΰ Καιν καί Άβελ.
Ό κ. Μαργουλής άναζητεϊ μίαν
Ίδια δμως δέν ξέρει άν πρεπει να ζει...καί είς άναζήτησιν νέου κεφαλαι
ώραίαν
Μαργουλίτσαν
διά νά πρωταγωπροσλάβη πρωταγωνίστρια εν ολω τη ούχου διά τήν ϊδρυσιν νέας εταιρίας
δίδα Ματλή ή έν μέρει τήν λ- Σαγιά- φίλμ. Έν τφ μεταξύ δημοσιεύει νέες νιστήση είς τήν.,.διαφήμισιν τών νέων
πού θά φέρη...
νου καί έν μέρει αύτήν. Πάντως επω «Τρίχες» έκ τών όποιων άναδημοσιεύ- ταινιών
Ό γαμβρός τής κ. Κυβέλης κ. Θεοφελούμενος τής έδώ παρουσίας τοΰ κ. ουμε μερικά άριστουργηματικά τε
χάρης άγγέλλει δτι ουδέποτε θά παύση
Ντέ Βαλέφ θά ζητήση τή γνώμη του τράστιχα.
είσάγων τάς ώραιοτέρας τών ωραιότε
ΤΡΙΧΕΣ
ποιά νά βάλη καί ποιά ν’ άφήση.
Πανσέληνος. Τρομερά θύελλα μετά Μόλις τελειώσαμε τό γύρισμα μιας νέας ρων ταινιών. Ό κ. Τριανταφύλλου έχει
[σκηνής, άντιρρήσεις δπως μάς διεβεβαίωσεν δ
βροντών καί κεραυνών καταστρέφει τό
σ’ είδα ν’ άποτραβιέσαι μέσ’ τοΰ ιδιαίτερός του γραμματεύς φέρελπις
μεγαλύτερον τών ’Αθηναϊκών στούντιο.
[στούντιο τήν άκρη. νέος κ. ’Αγαμέμνων, δστις είρήσθω έν
Γενομένων ανακρίσεων αποκαλύπτεται
ότι αύτη έγένετο λόγιο αντιζηλίας υπό Φαινόσουνα Ριρή στ’ άλήθεια νά πονής, παρόδφ άναζητεϊ άκόμη τήν Κλυται
κ
’
έλαμπε
στά
ματάκια
σου ένα δάκρυ... μνήστραν του.
πρακτόρων τής Ούνιβέρσαλ. Ό ανε
ψιός τού κ. Μαργουλή συλληφθείς, ώ- Σέ σίμωσα Ριρή διακριτικά
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
μολόγησε τήν ένοχήν του, άλλ’ ήρνήθη —καί δέν μπορεί, παρά νά τό θυμάσε—
Ό μήν τών μετακομίσεων καί τών
νά άποκαλύψη άν είχεν άδειαν δπλοφο- τό χέρι μου άπλωσα σέ σένα στοργικά
προετοιμασιών.
Οί άσπριτζήδες είς κίρίας όταν προέβαινεν εις τό μυσαρόν καί σοΰ είπα : Τί έχεις τάχα καί λυ- νησιν. ’Ανακαινίζονται
γάρ δλοι οί χει
[πάσε;
έγκλημά του έκ πνεύματος συναγωνι
μερινοί
κινηματογράφοι,
ού μήν άλλά
σμού. Ό κ. Κραϊμερ κληθείς ως έμκαί
μετακομίζονται.
Τό
’Αττικόν έγκαΜέ
κύτταξες
—
θαρρώ
περιφρονητικά
—
πειρογνώμωνκαί έρωτηθείς τί«Ίντεαλ»
θίσταται
είς
τό
Σπλέντιτ.
Τό Σπλέντιτ
έχει, άπήντησεν ότι τήν «Άχίλλειον» φτωχό ποιητή, καλόν άλλά μέ δίχως
είς τό Κοτοπούλειον, τό Κοτοπούλειον
πτέρναν τοΰ ζητήματος μόνον δ κ. στήν τσέπη του τσεντέζιμο σωστά
Κλαύδιος θά ήδύνατο νά διαπιστώση. καί μοΰπες—Τής φωνής σου ωϊμένα δ εις τόν ’Απόλλωνα. Ό ’Απόλλων έξωθι
[ήχθς- τοΰ Πανεπιστημίου, κατ’ άλλους δμως
Ό κ. ,Τσαοΰτος δμως τού Βόλου έ
τόν κήπον τών Μουσών καθ’ δ
κρινε είδικώτερον τόν κ. Άργυλάν. πόσο ήτανε ειρωνικός δέν τό ξεχνώ—■ είς
μουσηγέτης. Τό Γριανόν μεταφέρεται
Κατόπιν τής προκυψάση; διαφωνίας —«Τί σ’ ώφελή νά μάθης, τί έχω; τί είς
τά
Διονύσια τά δέ Διονύσια είς τής
[σέ νοιάζει;
θά γίνη ειδική διάσκεψις ΐνα άποφανΚυβέλης. Ή Κυβέλη είς τό Πανόραμα
Μή κι’ άν στό πώ πιο λίγο θά πονώ ; τό δέ Πανόραμα είς τούς ώμους τού
θή·
,
Σελήνης τελευταιον τέταρτον. Αγ Αυτή σου ή καλωσύνη μέ νευριάζει...»
Πανοραματζή, καί τό Σαλόν Ίντεάλ είς
γέλλεται ή εΰρεσις τρόπου δπως μέ έν
Πάνθεον. Τό Πάνθεον μή ύπάρείσιτήριον εισέρχονται εις τά κινηματο Τήν ειρωνεία κατάπια δίχως νά σοΰ πώ τό
χοντος χώρου κενού γίνεται φορητόν
πόσο
μέ
λύπησες.·.
ΚΓ
άπάντησα:,
δ,τι
θέατρα 4 άτομα. Οί έφευρέται ανήκουν
[άν είχες, καί οϋτω δ υπό τών νεύρων του άγόμεεις τούς θαμώνας τοΰ Πανοράματος.
Καθ’ δλας τάς ένδείξεις τό μυστικόν Ριρή, νά σ’ άλαφρώσω πώς μπορούσα νος καί φερόμενος κ. Τριανταφύλλου...
[τόν
καϋμό
;... περιφέρεται τήδε κακεϊσε άδων :
τής μεγαλοφυούς έφευρέσεως έγκειται
εις τούτο. Μαζεύεσθε 4 καί βάζετε ρε- Πλήν, θυμωμένη μ’ άποκρίθης «Τρί’ Πέρασε κΓ δ Σεπτέμβριος καί δέν εύ[χες
[ρήκα σάλα
φενέ τήν αξίαν ενός εισιτηρίου. Εισέρ
κι’ άστεγο θέ νά μ’ εϋρουνε τά κρύα
χεται δ πρώτος’ βλέπει τό πρώτον μέ Μάταια Ριρή άπό τότε κι’ έφεξής,
[τά μεγάλα
ρος καί έξέρχεται λαμβάνων έξοδον ήν μαζύ γυρίσαμε ταινίες..-τόσες πήχες! r
δίδει εις τόν δεύτερον. Ούτος βλέπει τό Τόν πόνο σου δέν θές νά μού τόν πής γιάχα μπίμπιμ γιάχαμ σάλλα τό μαν[τήλι σου
δεύτερον μέρος έξέρχεται πέρνει έξοδον Καί μ’ άπαντα; σκληρά στό κάθε τί,
καί τήν δίδει στον τρίτον, ο τρίτος
[μέ ένα : Τρίχες !... άκριβό πολύ τό βρίσκω έγώ, τό νοίκι
[σου...
πράττει τό αυτό καί πάει λέοντας. Κα
'© Φιάσκο;
τόπιν συναντώνται δλοι καί διηγούνται
Τό μήνα τοΰτον δ ήλιος εύρίσκεται
Σελήνης δεύτερον τέταρτον. ’Ανη
έκαστος δτι είδε. Όπερ έδει δεϊξαι.,
συχητική ταινία προβληθεΐσα εις την είς τόν Ζυγόν δ δέ ζυγός υπό μορφήν
Θεσσαλονίκην προεκάλεσε τήν άγανά- Φόρον δημοσίων θεαμάτων έπί τών
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
κτησιν τοΰ κοινού, διά τήν άπ.,.άδου- ώμων τών διευθυντών κινηματογράφων.
Ό κ. Λαζάνης νοσταλγών παλαιά
Ό μήν ούτος έχει νύκτας 31 καί δή σαν ύπόθεσίν της, προεκλήθησαν δέ
μεγάλα;. Συνεπώς αί παραστάσεις τών λυπηρά έπεισόδια. Κατόπιν έπεμβάσεως μεγαλεία εύρίσκεται πάντοτε παρά τό
πλευράν
τού κ. Κραϊμερ, άκούεται δέ
θερινών κινηματογράφων εΐνε μεγάλαι τών ψυχραιμότερων δμως τά πνεύματα
δμιλών, άδων καί άντηχών :
είς πράξεις καί...εισπράξεις. Καί ή κατηυνάσθησαν συλληφθέντος ώς πρω τακτικά
Κρέμεται τό κάπα μέσ’ τό Ίντεάλ
υπομονή τών θεατών έπίσης μεγάλη, ταιτίου τοΰ έκεϊ διευθυντοΰ τής Έξαρκ
πόδι μέσ’ σέ δαΰτο θέ νά ξαναβάλ··.
διά νά μπορούν νά βλέπουν καί ταινίας Φίλμ. Πρωταφανές τέρας έκμαιευθέν
Πανσέληνος. Καταπληκτική ζήτηέν Άθήναις έξετέθη έν Μυτιλήνη καί
τών νεαρών Ελλήνων σεναριστών.
σις
ελληνικών φίλμ είς τό έξωτερικόν
Κατά τόν μήνα τοΰτον δ ήλιος εύρί- προεβλήθη είςενα θερινόν κινηματογρά
άναγκάζει
τού; κ. Γαζιάδην, Μαδράν,
φον.
Τήν
πατρότητα
διεκδικεϊ
δ
μακα

σκεται είς τήν Παρθένον. 'Η Παρθέ
Λάσκον,
Δαδήραν, Τσακίρην Δερμίκην,
νος εις τήν φαντασίαν τών συγγραφέων ρίτης Θεόφραστος άλλά διαμφισβητεϊ Λούμον καί
Μεγαρίτην νά ένωθούν καί
νεαρός
σεναρίστας.
Μόνη
ή
κ.
Δεκουσεναρίων αί δέ μωραί Παρθένοι—διότι
νά..... συμπνίξουν τήν Γ.Μ.Λ.Δ.Τ.Δ.Α·
είς τήν έποχήν αυτήν μόνον αί...μωραί λάκου δέν διεκδικεϊ τήν...μητρότητα.
φιλμ,
εύχόμεθα
προκοπήν.,
Μολονότι βαίνομεν ε’ις τό τέλος
γυναίκες μένουν παρθένοι—έξω άπό
"Αμαξα άπό ρυτήρος έλαύνουσα έ
τόν προθάλαμον τών Ελλήνων σκηνο τοΰ θέρους άνοίγουν εξήκοντα νέοι κι θεάθη
έκκινούσα
μέ ίππον λευκόν έκ
θετών ζητοΰσαι νά γίνουν άστέρες, έστω νηματογράφοι καί κλείΌυν ισάριθμοι

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ

ΕΑΛΕΙΨΙΣ ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ ΗΧΟΥ
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τής'Ομονοίας καί φθάνουσα άνευ στάθ ταινίες τοΰ Παπαστόφα. ^Εν τούτοις δ
’Ανάγκη πάσα νά φροντίσετε δπως
μου μέ ίππον μαΰρον στό Μοναστηρά- κ. Συνοδινός. έψιθύρισε:
εύρεθοΰν οί καθεσθισόμενοι έφ’ ημών.
κιον. Ό κ. Βρατσάνος έρωτηθείς πώς ' Μωρέ αν είσαι καί Παπάς θά πας μέ ’Άλλως θά έγερθώμεν νά πέσωμεν ήσυνέβη τό θαΰμα, έβρυχήθη :έγώ δέν
[τήν αράδα
μεΐς επί τών κεφαλών τοΰ κοινοΰ καί
είμαι Μάγος. Έρωτήσατε τόν κ. Μα- εκτός αν μάς παίξης τόν Παπά-Κώστα κάθε κενοΰ έγκεφάλου κρανίου. Καί
δράν, καθ’ δσον τά έν θϊκω μή έν ΔήΒροχαί μετά βροντών αναγκάζουν τότε, Κε υπουργέ δέν θά μείνη έλλην
μφ. ’Αγγέλλεται τό γύρισμα έλληνικής τόν κόσμον νά γεμίζη τούς κινηματο μέ γερήν κεφαλήν.
ταινίας υπό τόν τίτλον «Πύξ-Λάξ». Ό γράφους οί όποιοι δέν έκλεισαν ακόμη
Τά καθίσματα
κ. Ξενάτος δέν είναι άναμεμιγμένος, άλλά θά κλείσουν άν δέν έλαττωθή ό
Ό κ. Πρόεδρος λαβών γνώσιν τοΰ
φόρος.
καθ’ δσον γυρίζει τήν «ΠΑΞιμάδα».
υπομνήματος ύπεσχέθη νά στείλη τούς
Εις τόν Πειραιά καταπλέουν 4 φορ
Σελήνης νέα φάσις. Τά λούλουδα άέργους νά παρακολουθοΰν τάς κινη
τία φωνογράφων- ’Ασφαλώς θά ανοί έμαράνθησαν. Μαζί των καί δ κ. Λε- ματογραφικός παραστάσεις, τό μέν δ
ξουν νέοι δμιλοϋντες καί ηχητικοί. Με λούδας πού δέν ήνθισεν είς κανένα πως ξεχνούν τήν πείναν των, τό δέ δ
γάλη έλλειψις ταξειθέτιδων. Ώς έκ νέον σενάριο. Ό κ. Τσακίρης αποχω πως τά καθίσματαμήπραγματοποιήσουν
τούτου αί έργασίαι τής «Έξαρχ-φίλμ» ρεί τής οθόνης διά νά άποδοθή είς τό τάς άπειλάς των.
προχωρούν άλματωδώς.
θέατρον. Ό θεατρόφιλος κόσμος συγ"Εκρηξις ηφαιστείου έν Έλλάδι. ’Α
Τό άστεροσκοπεΐον Ντάγκ-φίλμ α κινεϊται. *
0 κ. Λάσκος κατόπιν τούτου φορμή ή έκ νέου προβολή τοΰ «Τίποτε
ναγγέλλει τήν είίρεσιν τεσσάρων νέων γίνεται θεατρικός συγγραφεύς.
νεώτερον άπ’ τό μέτωπον». ’Απαγωγή
αστέρων, των οποίων τό... φϋλον τηρεί
Ζητείται ή αρχή καί τό τέλος σενα ταξιθέτιδος καταλήγει είς γάμον της
ρίου τοΰ ό.τοίου έχουν γυρισθή αί κυ- μέ γνωστόν δπερατέρ. Έκδίδονται 4
μυστικόν.
Τό νομοσχέδιον περί καταργήσεως ριιότεραι σκηναί. Πληροφορίαι παρά τώ νέα Κινηματογραφικά περιοδικά άλλά
τής φορολογίας τών ελληνικών ταινιών κ· Γαζιάδη.
τό «Φώς» τής δημοσιότητας τά τυφλώ
μελετάται υπό τής Κυβερνήσεως σοβα’Αφού δ κινηματογράφος είναι όμι- νει. Ό κ. Δούκας γίνεται μαρκήσιος.
ρώς.
λών καί ήχητικός, έγεννάτο τό έρώιη- καί δ κ. Έξαρχόπουλος τρόφιμος τών
Ό κ. υπουργός τών ’Εσωτερικών μα διατί νά μήν έχωμεν καί ταινίας άνοήτων φιλοδοξίαν άμφοτέρων τών
διέταξε τόν διευθυντήν τής ’Αστυνομί κατηχητικός. Ευτυχώς δτι δ κ. Σαντΐ- φύλων·
ας Πόλεων νά έξετάση πόσας θύρας κος έλυσεν εγκαίρως αυτήν τήν άτορίαν
κινδύνου πρέπει ν* άνοιχθοΰν εφέτος καί άνέθεσεν είς τόν κ. Βδελλόπο,'λον
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
είς έκαστον χειμερινόν κινηματογράφον νάέ^ιμάοη έν σχετικόν έργον. Ό κ.
Τηλεγράφημα έκ τοΰ ουρανίου θο
καθ’ δσον αί εκατόν μία πού είχαν ά- ’Αναγνώστου πληροφορηθείς τό πράγ λού αγγέλλει δτι ή γέννησις τοΰ Χρινοιχθή πέρυσι κρίνονται ανεπαρκείς μα έτηλεγράφησεν έκ Δράμας ή ταινία στοϋ διά τό έτος τούτο αναβάλλεται.
καί μή πληροϋσαι τούς υγιεινούς κα νά γίνη δραματική. Νά γυρισθή είς τό Καθόσον ή μέν Παρθένος Θεομήτωρ
νόνας.
Δρομακαΐτειον, νά επιγραφή ή «Νίλα ακολουθούσα τό παράδειγμα τών έλτοΰ Λράμαλη» καί νά πρωταγωνιστήση ληνίδων, άνεγράφη μαθήτρια κινημα
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
δ κ· Δελαπατρίδης. Ό κ. Κοέν οστις ά τογραφικής σχολής, ή δέ φάτνη τών
Οί τοίχοι γεμίζουν προγράμματα γνωστον πώς. . άκήκοεν έν Θεσσαλονί
καί αστέρας τοΰ κινηματογράφου. Τά κη τό πράγμα υπέδειξε διά τοϋ κ. Σε- αλόγων μετεβλήθη είς Σινέ Παρλάν,
σχολεία άνοίγουνά λλά κλείνουν ελλεί γούρα δτι διά νά είναι σίγουρος ή ε Οί «-Τρεις Μάγοι πληροφορηθέντες
ψει μαθητών, καθόσον οί μέν μπεμπέ- πιτυχία, νά συγυρισθή καλά τό σενάριο τό πράγμα έρχονται είς άναζήτησιν
τών κ. κ. Μαδρά, Λάσκου καί Παλαιοδες συγγράφουν σενάρια ϊνα έπαρκέ- γιά νά μή λασκάρη πουθενά.
λόγου νά ζητήσουν νά... γίνουν σενά
σουν είς τάς άνάγκας τών διαφόρων
Ό κ. Τεμπονέρας υπέδειξε πάλιν ή ριο. Ό Άγιος Βασίλειος κατόπιν τού
ελληνικών εταιριών οί δέ μπεμπέκες ταινία ώς δμιλοΰσα νά είναι καί άδουτου θά παραμείνη είς Καισάρειαν, καθ
εκγυμνάζονται νά γίνουν Μπεμπέ Ντά- σα καί δή μέ τέμπο.
δσον δέν δύναται νά έλθη πρό τών Χρι
νιελς καί Λύες ντε Ποϋτι.
στουγέννων. Ό ’Ηρώδης έξ άλλου μαΌ ήλιος εΰρίσκεται είς τόν ΣκορΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
πιόν, οί δέ σκορπιοί καί τά φίδια είς
Αί κινηματογραφικοί έργασίαι βαί θών δτι τά νήπια έγένοντο συγγραφείς
την καρδιά τοΰ κ.Σκενδερίδη, πού δέν νουν όμαλώς κατά τό μάλλον ή ήττον. δέν θά τά σφάξη έφέτος ϊνα μή ζημι
κατόρθωσε νά βγάλη κινηματογραφικό Τέσσαρα φορτηγά άφιχθέντα είς Πει ωθούν τά ελληνικά γράμματα.
Ό μήν οΰτος έχει 31 νύκτας. 'Ημέ
περιοδικό.
ραιά φορτώνουν ταινίας έλληνικής πα
Οί κινηματογράφοι ανοίγουν αλλά ραγωγής διά τό εξωτερικόν. Ή ζήτη- ρας δέν γνωρίζομεν πόσας έχει καθ’ δ
σον
κοιμώμεθα καί δέν δυνάμεθα νά
τούς κλείει ή ’Αστυνομία διότι αί θύ- σίς των αΰτη επηρεάζει σοβαρώς τήν
τάς μετρήσωμεν. Ό ήλιος δέν εύρίραι των κρίνονται όλίγαι.
παγκόσμιον παραγωγήν.
Ό κ. Τριανταφόλλου υποβάλλει παΌ ήλιος είς τόν τοξότην. Ό τοξό σκεται πουθενά καθ’ δσον τόν καλύ
ραίτησιν"άπό τήν θέσιν τοϋ επιτίμου της υπό μορφήν Τριανταφύλλου, βάλ πτουν πυκνά νέφη καί ομίχλη. Ή
προέδρου τής Π. Ε· Κ. διότι θέλει νά λει ύπούλως κατά τοΰ κ. Οικονόμου, δ- συνεργάτις μας δίς "Ιρις Σκαραβαίου
γίνη απλός πρόεδρός της. Ή Ελλάς στις δέν θέλει νά έξοικονομήση λίγον δέν σκέπτεται νά ξαναγίνη άστήρ τοΰ
Φιλμ γυρίζει τήν «Στέλλαν Βιολάντη» χώρον τοΰ περιοδικοΰτου γιά λίγα καλά κινηματογράφου διότι θέλει νά είναι
πηγή άστείρ-ευτος είς τάς στήλας μας.
τοΰ κ. Ξενοπούλου καί σημειώνει διά- λόγια γι’ αύτόν.
Σελήνης τελευταία φάσις. Κατά
ναν.'Ο κ. Μεγαρίτης οΰτω δέν μένει α
Ό φόρος επί τών κινηματογράφων
νευ καλύβης καί ό κ. Λοΰμος δέν λου- διπλασιάζεται. Τά καθίσματα διαμαρ Κυβερνητικός αποφάσεις, χάρις είς τάς
αντιφάσεις
τών αρμοδίων αί προφά
μώνει ώς άλλοτε αλλά κοκορεύεται. τύρονται διότι... τούς απαγορεύεται ή
Τραγικόν δυστύχημα εις τόν οίκον άσφάλισις τής ύπάρξεώς των. Τίνα προ- σεις τών οποίων διΐστανται, τό νομο
σχέδιον
περί
έλαττώσεως τοΰ φόρου
πλουσιωτάτης χήρας. Έξηφανίσθη δ- ρισμόν θά έχουν άνευ θεατών πού θά
λον τό θήλυ υπηρετικόν της προσωπι τά χρησιμοποιοΰν;Έπιτροπή παρουσιά Κινηματογράφων θά μελετηθή τό επό
κόν. Αί έρευνσι πρός άνεύρεσίν των, ζεται εις τόν κ. Πρωθυπουργόν καί υ μενον έτος. Κινηματογραφικός κριτικός
δαρείς αγρίως παρά τοΰ κ. Δα δείρα,
χστάθησαν άσκοποι. Ή τύχη τών πτω ποβάλλει υπόμνημα έχον οΰτω:
άνεχώρησε διά τά Ράβ-δειρα δπως
χών θυγατέρων τής Εύας Αγνοείται.
*
ΥΚύριε Πρόεδρε,
ποτίθεται δτι κατεποντίσθησαν είς τήν
Κατόπιν}τής επιβολής νέου φόρου προμηθευθή Ράβδον ϊνα τόν ραβδίση.
’Έξαρχ-φίλμ.
επί τών εισιτηρίων, ή ΰπαρξίς μας κα Είς τόν «’Απόλλωνα» θεάταιμία Κου
ρούνα. Τό πράγμα δέν έκρίθη ώς κα
Ό κ. Παπακώστας τοΰ Άϊ-Λάϊφ θίσταται έπισφαλής·
κός οιωνός δεδομένου δτι «δμοιος δΠειραιώς ήκούσθη βοών κεκραγως καί
Τί θά γίνωμεν άνευ θεατών;
λέγωνι’Εγώ δέ λέω: «Παπαρδέλες.Κάνω
’Ανάγκη νά λάβετε μέτρα δπως δυ- μοίφ αεί πελάζει» δπως λέγει καί τό
έργα. Καί φέτος θά τό δείξω. Θά πάρω νάμεθα νά πληροΰμεν τόν προορισμόν συντακτικόν Κουρουνιώτη.
πρώτος καί καλύτερος τής καλύτερες μας.
Ο ΚΑΖΑ-ΜΙΑΣ

Γ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ & Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 30 - ΑΘΗΝΑΙ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΓ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΥΡΚΙΑΝ, ΑΛΒΑΝΙΑΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

ΤΗΣ ΕΝΜΙΛΑΝΩ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΖΙΝΕ1ΗΕΚΑΝΙΚΑ
Χρυσοϋν μετάλλιον έκ&έσεως «ΝΤ0Π0ΛΑΒ0Ρ0»

Ρώμη (1928). Γκράν Πρ'ι Διε&νοϋς Έκϋ'έσεως Βαρ
κελώνης (1929)

Στα&ερότης προβολής
’Αντοχή μοναδική
Άπολύτως'άϋ'όρυβοι
ΠροβολήΙάξιο&αύμαστος

Τιμαι άσυναγώνιστοι
’Ιδού διατι πας κινηματογραφιστής

προτιμά τάς μηχανάς μας

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
και ιδού διατι εντός και ήμίσεως έτους έφωδιάσ&ησαν
δι’ αύτών έν ‘Ελλάδι υπέρ τούς

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

Διά κά&ε κινηματογράφον
ένας κατάλληλος τύπος
Διά κάϋ'ε βαλάντιον
μία συμφέρουσα τιμή
πκτμκταηϊο; γΓΤαΚ8

ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΙ
ΕΙΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝ

ΣΟΥΠΕΡ ΒΙΚΤΩΡΙΑ II
Ο ΙΔΕΩΔΗΣ ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΠΛΩΝ ΚΙΝ]ΦΩΝ

ύδροκοντοστατέρ πρός αποφυγήν τής
πυρκαίάς, καθρέπτην 290 χ]μ. καί
μπομπίνας 900 μ.
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Μέ

’Αντιπρόσωπος διά Μακεδονίαν καί Θράκην
Φράγκων 31—ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α· ΤΣΑΤΣΑΠΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ

ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΗΤΕ
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BA AIAOS2H ΔΐΚΑΟΚΤΑ ΕΚΑΤ0ΚΜ7Ρ1Α ΜΑΑΑΡΙΑ SATA™nAFASTASISTflN"nOTMaKTBSirTZTAS„
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΤΗΣ
Ή μεγάλη αμερικανική εταιρεία Ούνίβερσαλ. άνεκοίνωσεν^είς τάς εφημερίδας τής Νέας Ύόρκης καί τοϋ Λός
"Αντζελες, δτι κατά τήν ληφθεϊσαν άπόφασιν υπό τοϋ δι
οικητικού της συμβουλίου θά διάθεση 10 εκατομμύρια
1-Η50.000.000 ελληνικός δραχμάς—διά τήν κατασκευήν τών
δολλαρίωνταινιών τής παραγωγής τοϋ 1931.
Ώς γνωστόν αί ταινίαι της τής παραγωγής τοϋ 1930
έστοίχισαν εις τήν Ούνίβερσαλ τό ποσόν τών 15.000.000
δολλαρίων, ήτοι υπέρ τά δέκα δισεκατομμύρια ελληνικών
δραχμών.

Την 5ην Δεκεμβρίου έδόθη έν Βουκουρέστι®
ή πρεμιέρα της Γερμανικής έκδόσεως τής ταινί
ας τής Μπρίτις ’Γντερνάσιοναλ «Πουλιά τής Νύ
χτας"» τοϋ σκηνοθέτου ’Άΐχμπεργκ. Τήν παράστασιν έτίμησαν ή Δ. Μ. βασιλομήτωρ τής Ρου
μανίας Μαρία και Λ.Λ.Μ.Μ. οί τέως βασιλείς
τής 'Ελλάδος Έλισσάβετ και Γεώργιος.
Το τέλος τής παραστάσεως έπηκολούθησαν
θερμότατα χειροκροτήματα έκ μέρους των ’Ε
στεμμένων θεατών.

Η "ίίΙΑ IBB ΠΟΑΕΟΐ,. ΤΟϊ SUA1
Κατά τάς πληροφορίας τών αμερικανικών εφημερίδων,
ή πρώτη δημοσία διά τήν ύφήλιον προβολή τής πολύκρο
του καί από μακροΰ άναμενομένης ταινίας «Τά φώτα τής
πόλεως» τοϋ Τσάρλυ Τσάπλιν, ή οποία ώς εΐχεν άναγγελθή καί ώς έγράψαμεν καί ημείς, έπρόκειτο νά γίνη τήν
παραμονήν τών Χριστουγέννων εις τό Χόλλυγουντ άνεβλήθη, διά τά μέσα Ίανουαρίου. Τοΰτο δέ διότι τό θέατρον
τοϋ Χόλλυγουντ, εις τό όποιον θά γίνη ή προβολή δέν έ
χει έτοιμασθή καθ’ όλα.
Εις τήν Νέαν Ύόρκην ή πρεμιέρα θά γίνη τήν 15 Φε
βρουάριου, είς δέ τάς ευρωπαϊκός πρωτευούσας πολύ άργότερον, καθόσον δέν έχουν λήξει ακόμη αί διαπραγμα
τεύσεις διά τήν τιμήν τής παραχωρήσεως τής ταινίας δΓ
έκάστην χώραν.
Διά τό δικαίωμα προβολής καθ’ δλην τήν Ευρώπην, ό
Σαρλώ έζήτησε 1 εκατομμύρια δολλάρια.
Μόνον διά τήν προβολήν είς τήν Γερμαυίαν έζήτησε
600.000 χρυσά μάρκα ήτοι περί τά 11 έκατομμύρια ελλη
νικών δραχμών. Άπέκρουσε δέ έντελώς δύο προσφοράς
που τοϋ έγένοντο νά κάμη μικράν έκπτωσιν τοϋ ποσού
τούτου.
Τίποτα δέν είναι που οΐ άν&ρωποι αγαπούν νά συν
τηρούν περισσότερον καί εξοικονομούν λιγώτερο δσον ή
υγεία. Ή κακοβουλία τό πειό συχνά γεννιέται από πα
ρεξήγηση μεταξύ δύο προσώπων, που &ά είχαν συμφέ
ρον να μελετήσουν καλύτερα ό ένας τον άλλον για νά
γνωριστοϋν'καλύτερα.
Ε. R. Reynolds

*

TIS ΜΠΕΡΕ
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♦ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΕιΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ♦
♦
ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
♦

Δ. I. KAPPA

:

;

ΑΘΗΝΑΙ

:

♦ Τηλ. Δ]σις
♦

«Ροζικλαίρ» Πατησίων 12 φ
Τηλέφ. 52—14
Φ

:

ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ ΕΡΓΟ

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
Ό γνωστός γάλλος καλλιτέχνης τής οθόνης Σάρλ
Μπουαγιέ καί ή επίσης γνωστή συνάδελφός του Γκάμπυ
Μορλέϋ, άνεχιΰρησαν έκ Παρισίων διά Νέαν Ύόρκην, ό
που θά πρωταγωνιστήσουν είς ταινίας αμερικανικών εται
ριών μετά τών οποίων συνεβλήθησαν.
—'Ο διάσημος άμερικανός σκηνοθέτης Ρέξ "Ιγκραμ,
πρόκειται νά άναλάβη νά κατασκευάση μίαν νέαν μεγάλην
ταινίαν διά λογαριασμόν τής Παραμάουντ υπό τόν τίτλον
«'Ο Θεός τής θαλάσσης».
—Έξ Άλλου ό Άμπέλ Γκάνς θά διευθύνη διά τήν ε
ταιρίαν Πατέ Νατάν τήν νέαν ταινίαν «Άναχώρησις».
—'Ο Ζάν Γκονσάρ θά διευθύνη διά τήν γαλλικήν ε
ταιρείαν Σοΰπερ Φιλμ τήν ταινίαν «Τροπικοί» έπί τή βά
σει τοϋ γνωστού ομωνύμου μυθιστορήματος τοϋ Λεβύ
Κουρμπιέρ.
—Ό γνωστότατος παρισινός ήθοποιός Σάσα Γκιτρύ
έχει γράψει τό σενάριο ενός κινηματογραφικού έργου υπό
τόν τίτλον «Τό άσπρο καί τό μαΰρο» τό όποιον θά κινηματογραφήση προσεχώς δ Ρόμπερτ Φλόρεϋ, έπιστρέφων
έξ ’Αμερικής.
—Μία γαλλική εταιρεία έσκόπευε νά κινηματογραφήση
τό πολύκροτον θεατρικόν έργον «Τοπάζ», είς τό όποιον
σατυρίζονται οί δημοτικοί σύμβουλοι τών Παρισίων. ’Αλ
λά δταν υπέβαλε τό σενάριο είς τήν λογοκρισίαν τών 11αρισίων, αύτη ήρνήθη νά δώση τήν άδειαν διά τήν κινη
ματογράφηση,.
—Ή Κλάρενορ Στίννες ύπανδρεύθη τελευταίως τόν
μέγαν Σουηδόν παραγωγόν Σουηδικών ταινιών Κάρλ Άλεξ Σόντερστρομ,ΰπό τήν διεύθυνσιν καί διά λογαριασμόν
τοϋ όποιου έγυρίσθη ή τελευταία της ταινία ή όποια θά
προβληθή είς Βερολΐνον καί άλλας ευρωπαϊκός πρωτευ
ούσας.

0

ΑΟΤΙ-ΑΟΓΟΣΔΟΠΑΣ

Αί αμερικανικοί εφημερίδες άγγέλουν δτι ό διάσημος
κωμικός ήθοποιός Χάρολντ Λόϋδ έχασε τελευταίως είς τό
δικαστήριον τής Νέας Ύόρκης, μίαν δίκην κατά τήν όποι
αν ήτο κατηγορούμενος έπί λογοκλοπή. Τόν είχε καταγ
γείλει ή χήρα τοϋ μεγάλου άμερικανοΰ χιουμουριστοΰ Η.
C. Witwer δτι είς τήν ταινίαν του «Ό άρζαμής , είχε
χρησιμοποιήσει θέμα παρμένον από τά έργα τοϋ συζύγου
της. Ή άπόφασις τοϋ δικαστηρίου έκδοθεϊσα έπί τή βά
σει πραγματογνωμοσύνης τήν όποιαν έκαμεν επιτροπή έξ
ειδικών αναγνωρίζει τόν Χάρολδ Λόϋδ ώς ένοχον λογοκλοπής.

“ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΣΟΧΟ„

Η ιδρυζιζ

μμντ μμϊ wun ΚΑΙ
mwiorwiffl επιζϊιρβϊεβη
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΦΙΛΜ

Η

ΜΠΡΙΤΙΣ _ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ

Είς τόν Ευρωπαϊκόν τύπον άνεγράφησαν εσχάτως διά
φοροι αντιφατικοί πληροφορίαι περί τής επιτυχίας ή απο
τυχίας τής προβολής ταινιών μεγάλου πλάτους, α'ίτινες έ(ΤΤ.Σ.Υ.Κ.Ε.)
νεφανίσθησαν είς τήν ’Αμερικήν. Αί άντιφατικαί αΰται
πληροφορίαι έφεραν είς σχετικήν σύγχισιν τούς προτιθεΣωματεΐον άνεγνωρισμένον
μένους έν Ευρώπη οίκους νά έκδώσουν παρόμοιας ταινίας.
Κατόπιν τούτου ό Γενικός Διευθυντής τής Μρίτις Ίν’Από τάς άρχάς τής έφετιινής σαιζόν πρωτοβου τερνάσιοναλ
κ. "Αρθουρ Ντέντ, δστις, ώς γνωστόν, είναι
λία εύαρίθμων ύπαλλήλων διαφόρων κινηματογραφι κατά τήν κοινήν έκφρασιν τό «δεξί χέρι» τοϋ Προέδρου
κών έπιχειρήσεων συνεστή^η Πανελλήνιος Σύνδεσμος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κ. Τζών Μάξουελ, άνε'Υπαλλήλων
Κινηματογραφικών
Έπιχε ρήσεων} χώρησε τήν 3ην Δεκεμβρίου δι’ ’Αμερικήν έπιβαίνων το«ΠΣΥΚΕ>. είς τόν όποιον συμμετέχουν πάντες οί ύ- «Μάζεστικ» ίνα ίδίοις δμμασιν άντιληφθή πώς έχουν τά
πράγματα.
πάλληλοι δλων τών έν Έλλάδι έπιχειρήσεων.
। Αί αύιαίπληροφορίαιφέρουν αυτόν μεταβαίνοντατή συνοΣκοπός τού Συνδέσμου είναι ή συνένωσις απάν δείαείδικών ένφ άλλαι πληροφορίαι προσθέτουν δτι σκοπός
των τών έν Έλλάδι ύπαλλήλων άσχολουμένων καί τήςμεταβάσεως δέν είναι ή έξακρίβωσις τοϋ ποΰ κεϊται ή
ύπηρετούντων είς Κιν)κάς έπιχειοήσεις, ήτοι διευ- αλήθεια, αλλά ή μελέτη τοϋ έάν τά μειονεκτήματα άτινα
πιθανώς παρουσίασαν αί ’Αμερικανικοί ταινίαι μεγάλου
θυντάς Κινηματογράφων, διευθυντάς γραφιίων Έκ- πλάνους θά παρουσιασθοϋν καί είς τάς ’Αγγλικός, πράγμα
μεταλλεύσεως ταινιών, λογισ άς, ύ"αλλήλους κινη δπερ θά προ τύψη έκ τής συγκρίσεως τών συστηάτων και
ματογράφων, μηχανικούς κ.τ.λ. ή άποκατάστασις μεθόδων τών σμερικανών πρός έκείνας άς έχει ετοίμους
καί προαγωγή τών δεσμών αλληλεγγύης καί συνα- ίνα θέση είς έφαρμογήν ή εταιρία του.
Αί τελευταίοι αΰιαι πληροφορίαι φαίνονται μάλλον
δελφότητος μεταξύ αύτών, ή έπιδίωξ,ς τής προστα προσεγγίζουραι πρός τήν αλήθειαν δεδομένου δτι πρό τρι
σία; αύτών δΓ είδιχοΰ Νόμου ύπό τής πολιτείας καί μήνου καί πλέον ό κ- Ντέντ ανήγγειλε δημοσία δτι ή πα
ραγωγή ταινιών μεγάλου πλάτους έν ’Αγγλία είναι γεγονός
ή δελτίωσις τής καθ’ δλο> θέσεως αύτών.
Τό καταστατικόν τού συ δέ μου ένεκρίθη ύπό τού λίαν προσεχές.
Όμολογουμένως αί ειδήσεις αΰται είναι λίαν ένδιαφέπρωτοδικε'ου ’Αθηνών δυνάμει τής ύπ’ άριίμ. 10652 ρουσαι
καί άκρως τιμητικοί διά τήν Μπρίτις Ίντερνάσιοάποφάσεως αύτοΟ έκδοθείσης τήν 18 Νοε. 6ρίου1930. ναλ ήτις άφοΰ πρώτη έξ δλων τών ευρωπαϊκών εταιριών
Τό πρώτον διοικητικόν συμβούλιον άπετελέοθη μάς έδωσεν δμιλούσας ταινίας, πρώτη πάλιν εφαρμόζει’
τόν νεωτερισμόν τής κινηματογραφίας.
έκ τών κάτωθι:
Πρόεδρος Τάκης Παπαχριστοφίλου
’Αντιπρόεδρος Ευϋ·. Γιαννέλης
Γεν. Γραμματεϋς Τάκης Χανιώτης
Ταμίας Γεώρ. Νίκολας
Σύμβουλοι Φραντξ. Μουξάκης, Βίκτωρ Μιχαηλιδης,
Ή νέα ταινία τής Μετρό, μέ τόν τίτλον «Έμπνευσις»
Γεώργ. Βασαλιός, Μιχ. Τουλής. Δημ. Ξαν&όπουλος.
τήν όπείαν πρωταγωνιστεί ή Γκρέτα Γκάρμπο,έτοιμά’Αναπληρωματικοί Κωνστ. Λαξαρίδης, Γεώρ. Παπα- είς
σθη ήδη. Τήν σκηνοθεσίαν διηύθυνεν ό Κλάρενς Μπρόλεξάνδρου, Γεώργ. Λουδάρος
ό όποιος είχε σημειώσει τόσην έπιτυχίαν, μέ τις ται
ουν,
’Εξελεγκτική έπιτρομή Ο. Καπάνταη:, Δημ. Μανιά
νίας του τής περυσινής παραγωγής.
της, Π. Τζοχαντζόπουλος
Έν τφ μεταξύ αί ’Αμερικάνικα! έφημερίδες αγγέλλουν
Τό διοικητικόν Συμβούλιον έπελήφθη τών διαφό δτι φαίνεται νά έγκατελήφθη έπί τοϋ παρόντος ή κατα
ρων ζητημάτων τού συνδέσμο.άΐίνα είναι
σκευή ταινίας μέ ύπόθεσιν τήν ζωήν καί τήν δράσιν τής
διασήμου
κατασκόπου Μάτα Χάρι,
1) Τό ζήτημα τής συντάξεω;
---- ,Γ
, , είς τήν
. όποιαν έπρόπ-r. νά
όΑ
τι Γ'νΛΡΤη
αΑΟ nv r-nr Μάτα Χάηι ,
2) Τό ζήτημα Ταμείου άλίβοηθείας καί προνοίας
παίξη
ή Γκρέτα τόν
ρόλον τής Ματα Χαρι.
,
Έγνώσθη
οπωσδήποτε
δτι ή ετοιματει
Μετρό ετοιμάζει
Zi■ r , r «
Εγνωσθη
οπωσδήποτε
οτι η Μέτρο
μιαν νε-μίαν νέ3) Τό ζητημα έπαγγελμα ικήϊ σΧ· Ρ·ήχα^
· αν ταινίαν τής Γκρέτα Γκάρμπο, άλλά τηρείται απόλυτος
"Οσον άφορα τό ζήτημα συντάξεως ο πρόεδρος μυστικότης τόσον σχετικώς μέ τήν ύπόθεσιν τής ταινίας
αύτοΰ τήν παρ. Δευτέραν άνέλισε αύτό ένώπιον τής ταύτης δσονκαί σχετιτώς μέ τόν τίτλον.

ΑΙ ΤΑΝΙΑΙ ΤΗ2_ΓΚΡΕΤΑ ‘ΓΚΑΡΜΠΟ

κεντρική: έκτελεστικής έπίτρτπής τής Γεν. Συνομο-I.
~
~
~ ~ τών
- διαζυγίων
ί “ '
' μίαν
'■ χώΓ
Ή αΰξησις
τοϋ~άριάμοϋ
είς
σπονδίας ’Εργατών τής Ελλάδος δπου τύρέθη ή θέ-1 ραν είναι ένδειξις εκπολιτισμού. Μάγνους Χίρσχφελ
σις τοΟ ζητήματος τούτου ναι θά ύποστηρ'χθή τό ύ·
ποβληθησόμενον κατ’ αυτάς είς τό ύπουργεϊον τής Ίε'γ'ίή δπως ή Σιβιτανίδειος σχολή έν συνεργασία με
τά τοΰ συνδέσμου ίδρύση τμήμα μηχανικών κινημα
Έθν. Οικονομίας έκτενές ύπόμνημα.
'Ομοίως κατατίθεται ύπόμ\ημα εις τό ύπουργει τογράφων.
Εϊμεθα βέβχιοι ότι άν οί ύπάλληλοι δμονοήσουν
ον τών Οικονομικών, διά τήν άτελή είσοδον τών με
καί πειθαρχήσουν θά κατορθώσουν νά κάμουν καί αύ
λών είς τα Δημόσια θεάματα.
Διά δέ τό ζήτημα τής έπαγγελματικής σχολής έ- τοί κά ι.

Π ΟΜΙΛΠΥΝΤΑ Σ1ΗΕΜΕΚΛΗΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΜΗΧΑΝΑΣ
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ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΗΣ
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΚΩΜΟΝ
Γραφεία: 'Οδός Ίουλιανοϋ 27—ΙθΗΝΑΙ—Άριθ. τηλεφ. 64-95

^Μηχανή
π
*
ροβολής
μέσης έντάσεως κα
τάλληλος διά Σχολεία, Νοσοκομεία,
Συλλόγους, ’Ορφανοτροφεία κλπ. Ά·
πόστασις προβολής 10—25 μέτρων,
'Ί μέ λαμπτήρα 1ΟΟΟ βάτ, 9 άμπέρ,
εύχρηστος

Μηχανή μικρας έντάσεως δυναμένη
. νά προβάλλη'και’σταθεράς εικό
νας, κατάλληλος διά διαλέ
ξεις και συστηματικήν δι
δασκαλίαν. Άπόστασις' προβολής
3—12 μέτρων

Κινηματογραφική μηχανή χόβολής μεγάλου Κινη
ματοθεάτρου. Άπόδοσις πύβολής μέχρις 70 μέτρων.
’Αθόρυβος, σταθερά και c 'εοσκοπική προβολή, μέ
σταυρόν τής Μάλτας, μέ μπύάτ διά ταινίας μήκους
600 μήτρων κάα-ό ταχύμετρον

Φακοί Έρμαξίς, οί μόνοι δυνάμενοι νά
εξασφαλίσουν’πραγματικήν'οικονομίαν
ρεύματος, δίδοντες στερεοσκοπικήν
και καθαροτάτην προβολήν

----------------------------------- i------ -------------------------

ΤΙΜΑΙ

ΑΦΑΝΤΑΣΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΑΙ

ΕΥΚΟ/<ΑΙ

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΙ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΑΣΤΗΡ

ΝΕΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΣΑΡΛΩ
Οί έχθροί τοϋ όμιλοϋντος κιν)φου ήμποροϋν νά
κολακεύωνται δτι έχουν μέ τά μέρος των ένα έκ των
μεγαλυτέρων ηθοποιών τοϋ κινηματογράφου —ϊσω;
τόν μεγαλύτερων—τόν Τσάρλυ Τσάπλιν. Ό Σαρλώ
έχει ώς γ ωστόν κηρυχθώ κατά τοϋ όμιλοϋντος. Σέ
ένα γεϋμα δέ, πού έδόθη τελευταίως είς τήν Νέαν
Ύόρκην πρός τιμήν του, έπλ τη προβο' ή τής και
νούργια, του ταινίας «Τά φώ'α τής πόλεως» ό Τάρλυ
Τσάπλιν έδήλωσε δτι έπ’ούδενί λόγφ εΐνε διατεθεί
μένος νά λάβη μέ,.όςείς δμιλοϋσαν ταινίαν. Ή τε
λευταία του άλλωστε ταινία «Τά φώτα τής πόλεως»
δέν περιέχει κανένα διάλογον, άλλ’ εΐνε άπλώς ηχη
τική. 'Ο Σαρλώ έκαμε κάποια παραχώρησι δσον ά
φορά τήν μουσικήν συνοδείαν, Αλλά ας μή λησμονη
θώ δτι ό ίδιος εΐνε μουσικός. Παίζει βιολί καί Αρμόνιον καί έκανόνισε μόνος του τήν μουσικήν «Των
φώτων τής πόλεως».
Δέν εΐνε δμως μόνον δ Σαρλώ πού δέν συμπαθεί
τόν δμιλοϋντα. Τελευταίως διεδόθη είς τού; κινημα
τογραφικούς κύκλους καί έδημοσιεύθη μάλιστα είς
τάς άμεςίκανικάς έφημερίδας, δτι δ Σαρλώ, δ Ντούγκλα; Φαίρμπανκς, ό Τζών Ζίλμπερτ έσχημά’ίβαν
μιά μεγάλη έταιρε'α, ή οποία θά «γυρίζη» μόνον βωβάς ταινίας.

"Οταν ή κηρία έμαθε δτι ό Σαρλώ δέν θάέπήγαινε λόγφ Αδιαθεσίας, παρ’ όλίγον νά πάθη συγκοπήν,
Οί έπίσημοι τήν έκυττοϋσαν είρωνικά καί καθ’ δλην
τήν διάρ ειαν τοϋ γεύματος έβασίσευε ή μεγαλυτέρα
μελαγχολία.
Τήν έπομένην έν τούτοις οί έφημερίδες έγραφαν
δτι «ό Τσάρλυ Τσάπλιν έκάθητο είς τά δεξιά τής κ.
X... τής συζύγου τοϋ γνωστοΰ τραπεζίτου. Δέν έτόλμησε κανείς δημοσιογράφος νά όμολογήση δτι δ Σαρ
λώ δέν είχε μεταβή, διότι ή κυρ'α δέν θά τούς τό έσυγχώρει καί έφ’ δσον ό σύζυγός της είναι ό πλουσιώτερος τραπεζίτης. .
* *

Κάποτε ένας γνωστός συγγραφεύς έπεσκέφθη τόν
Σαρλώ είς τήν βίλλα του είς τό Σόλλυγουντ. Τόν έρώτησε δέ έάν είχε ποτέ λάβει δώοα έκ μέρους Α
γνώστων θαυμαστών. Ό Σαρλώ Αντί άλλης Απαντήσεως, ώδήγησε τόν συγγραφέα σέ μιά αίθουσα πού
έμοιαζε μέ μουσείο:
—Βλέπετε, τοϋ είπε, δλα αύτά εΐνε δώρα.
—Καί ποιό προτιμάτε έξ δλων αύτών; ήρώτησεν
έκ νέου δ έπισκέπτη; του.
Ό Σαρλώ έπλησίασε μιά βυτρίνα, ή οποία περί
είχε μίαν συλλογήν ωρολογίων καί έπήρε ένα χρυσό
χρονόμετρο τό όποιον έδειξε πρός τόν συγγραφέα:
—Αύτό, είπε. Είναι τό περιεργότερον Απ’ δσα, έ
'Ο άντιπάθεια δμως τοϋ Σαρλώ πρός τόν δμιλοϋντα δέν έμείωσε τήν δημοτικότητα του. 'Ο Σαρ χω δεχθή καί συγχρό/ως Αποτελεί ένδειξιν τής δη
λώ παραμένει πάντοτε ό μεγάλος ήθοποιός πρός τόν μοτικότητός μου.
όποιον στρέφεται ή συμπάθεια καί δ θαυμασμός τοϋ
Καί δ Σαρλώ έξηκολούθησεν’.
“Εχω πολλά αύτοκίνητα: ένα μικρό αυτοκίνητο,
Αμερικανικού λαοΰ. "Οταν ταξειδεύει δέχεται τόσας
προσκλήσεις, ώσιε εΐνε ύποχρεωμένος νά καταφεύγη μιά μεγάλη λιμουζίνα και ένα τορπέντο σπόρ. Έν
στά πονηρότερα μέσα διά νά τας άποφύγη χωρίς φυ τούτοις προτιμώ νά πηγαίνω μέ τά πόδια ή νά πέρσικά, νά θίξη καί έκείνους πού τόν προσκαλοΰν. “Αλ νω τόν ύπόγειο σιδηρόδμομο. Ένας κινηματογραφι
λως τε δέν άρέσκετκι διόλου είς τήν κοσμικήν ζωήν κός άστήρ δφείλει νά έρχεται είς έπαφήν μέ τό κοι
καί εΐνε πραγματικά δυστυχής δ αν παριυρίσκεται νόν διά νά μανθάνη νά γνωρίζη τούς ανθρώπους. Κά
σέ δεξιώσεις ή σέ βεύματα πού δίδονται πρός τιμήν ποτε λοιπόν εύρισκόνην μέσα είς τόν ύπόγειο, τήν
του.
ώρα Ακριβώς πού ύπήρχε ή μεγαλυτέρα κίνησις. Τό
Λέγεται δτι δταν πρό δλίγων μηνών εύρίσκετο βαγόνι ήτο πλήρες.'Όταν έφθασα σπίτι μου, έννοιωσα
είς τήν Φιλαδέλφειαν διά τό«.γύρισμα»κάποιας ταινί στήν τσέπητοϋπαλτοϋ μου ένα βαρύ Αντικείμενον. “Ε
ας, ή γυναίκα τοϋ πλουσιωτέρου τραπεζίτου, τής πύ- βαλα τό χέρι στήν τσέπην μου καί πρός μεγάλην μου
λεως έδωσε ένα γεϋμα πρός τιμήν του. Ό Τσάρλυ έκπληξιν, ηύρκ τό χρονόμετρον πού είναι άπό καθα
Τσάπλιν, παρ’ δλην νήν απέχθειάν του πρός τήν κο ρό χρυσάφι καί έχει κατά συνέπεια γεγάλην Αξίαν.
«Μή γνωρίζων ποιός έβαλε τό χρονόμετρο στήν
σμικήν ζωήν, ήτο ήποχρσωμένος νά παρευρεθή. Τό
βράδυ τοϋ γεύματος, έ»ας φίλος του έπήγε νά τόν τσέπη μου, τό έδωσα είς τόν γραμματέα μου μέ τήν
πάρη άπό τό ξενοδοχείον δπου έμενε. ’Αλλά πρός παράκλησιν νά τό δώση είς τό πλησιέστερον αστυνο
μεγάλην έκπληξιν εύρε τόν Σαρλώ στό κρεββάτι. μικόν γραφεΐον. Συνετάγη φυσικά τό πρακτικόν, καί
Γνωρίζοντας δέ δτι ή έν λόγφ κυρία είχε προσκαλέ- οί ύπάλληλοι τής ’Αστυνομίας μανθαίνοντα; τό περισει δλου; τούς έτισήμους καί τού; κοσμικούς τής στατικόν έσκασαν σιά γέλοια, νομίζοντες δτι έγώ εί
πόλεως, προσπαθούσε νάπε’ση τόν Σαρλώ νά μετα- χα σκηνοθετήσει δλην αύτήν τήν ίστρίαν χάριν ρε
βή μαζί του είς τό γεϋμα. 'Ο Σαρλώ δμως έμενε Α κλάμας.
Έν τούτοι; γρήγορα ήδυνήθην νά Αποδείξω είς
νένδοτος καί προφασιζόμενος μεγάλην Αδυναμίαν, Α
παντούσε δτι τοϋ ήτο Απολύτως Αδύνατον νά σηκωθή τήν Άσιυνομίαν δτι δέν έπρόκειτο περί σκηνοθεσίας
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έκ μέρους μου, δείξας μίαν έπιστολήν πού έλαβα καί
τής δποίας τό περιεχόμενον ήτο τό έξής:
«’Αγαπητέ κ. Τσάπλιν
»Τό γράμμα αύτό σάς Απευθύνεται έκ μέρους ένός λωποδύτου. Πρό ήμερών είργαζόμην μέσα στόν υ
πόγειο... Είχα καταφέρει νά κλίψω άπό τό γιλέκο ε
νός χονδροΟ παραλή κυρίου ένα χρυσό ρωλόγι. Καί
δπως είμαι θασμαστής σας, Απεφάσισα Αμέσως νά σάς
τό χαρίσω Γι’ αύτό τό έβαλα στή/ τσέπη τοϋ παλ
τού σας. Σάς παρακαλώ νά δεχθήτε τό δώρον μου μέ
τόσην εύχαρίστησιν, δσην σά; τό’έδωσα».
—Έπέρασε ένα έτος, έξηκολούθησεν ό Σαρλώ. 'Η
’Αστυνομία δέν κατόρθωσε νά Ανακαλύψη ούτε τόν
κλέπτην, ούτε τόν ιδιοκτήτην τοϋ χρονομέτρου. Φυ
σικά, μετά τήν παρέλευσιν τής κεκανονισμένης προ
θεσμίας, ή ’Αστυνομία μοϋ τό παρέδωσε έφ’ δσον έθεωρήθη δτι τό είχα βρή».
Ό ΤσάρλυΤσάπλιν κατέχει είς τήν ιδιαίτερην ζω
ήν του αύτή τή χαρακτηριστική εύθυμία—ένα είδος
κλαυσίγελου—πού μάς ένθουσιάζει στις ταινίες του.
—Μιά ήμέρα,διηγείται ένας φίλος τιυ, δ Τσάρλυ
έφόρεσε ένα κασκέιτο, τό έχωσε έως τά μάτια του
καί τό έβαλε κατά τέτοιο τρόπο πού μοϋ έφάνη αγνώ
ριστος.
—Πάμε νά δοΟμε τι γίνε'αι στό Λός “Αντζελες,
μοϋ είπε.
—Έφοβήθηκα μή τόν γνωρίσουν, άλλ’ έκείνος
έπέμενε δτι θά τά κατάρερνε νά μήν άναγνωρ:σθή.
—Καθώς περιπατούσαμε έγύρισα καί τόν έκύτταξα, ιαί δμολογώ δ ι δέν ήδυνήθην νά συγκρατήσω
τήν έκπληξίν μου. Τί μεταμόρφωσις! Τό παντελόνι
του κρεμόντανε, οί ώμοι είχαν πάρει μιά περίεργη
κλίσι, καί στά χείλη του κρατούσε ένα Αποτσίγαρο.
Είχε Ακριβώς τό έξωτερικόν ένός έργατίκοϋ νέου, Απ’
'Ο διευθυντής τοΰ νέου Κινηματογράφου «Τριανόν»
έκείνους πού βλέπει κανείς νά χαζεύουν στό δρόμο.
κ. Κ. Φραγκέτης καί διευθυντής τοΰ ομωνύμου
γραφείου κινηματογραφικών ταινιών
Περπατούσαμε δ ένας πλάϊ σ όν άλλον καί δ Σαρλώ
μοϋ διηγείτο μ·άν φανταστικήν ιστορία γιά τόν προ
ϊστάμενόν του δήθεν, ό δποίος τοϋ έφέρετο άσχημα.
'Ή ΜΟΙΡΗ ΤΟΥ ΤΖΕΙΊΤΛΕΜΗίΊ,,
—Έάν δέν μοϋ αύξήση τόν μισθόν αύτή τήν έ
βδομα, θά φύγω.Τό είπα ήδη στόν Αντιπρόσωπον τοϋ
Ή εταιρεία Μετρό Γκόλντουίν Μάγερ ήγόρασε ένα σε
Σωματείου. Δέν εΐνε σωστό!
νάριο μέ ένδιαφέρουσαν ύπόθεσιν καί μέ τόν τίτλον «Μοί
Είχε πάρει τό ος τοϋ ανθρώπου τοϋ δποίου προ- ρα τοΰ Τζέντλεμαν» τό όποιον ετοιμάζεται νά κινηματοσεποιείτο τό βάδισμα,τό ένδυμα καί τό λεκτικόν. Ή γραφι'ισηλίαν προσεχώς, μέ πρωταγωνιστήν τόν Τζών Ζίλ
μπερτ· Μαζί μέ τόν Τζίλμπερτ ΰά πρωταγωνιστήσουν επί
φωνή του έτρεμε άπό θυμό: Σέ μ ά στιγμή σταθήκα σης
δ Λουΐς Βολχάίμ, ή Leila Hynis καί ή Άννίτα Παίμε στή γωνία ένός δρόμου γ.ά νά Ακούσωμε ένα σοσι ητζ. Τήν ρεζί τής ταινίας αΰιής θά έχη δ Leoroy.
αλιστή ρήτορα πού μιλοϋσε, Ανεβασμένος σ’ ένα κου
τί άπό σαπούνια. Κανείς δέν ένθουσιάσθηκε πε
ρισσότερο καί κανείς δέν έχειροκρότησε πιό δυνατά ποιον κατώρθωνε νά μιμηθή καλλίτερα τόν Τσάρλυ
τόν ρήτορα άπό τόν Σαρλώ.
Τσάπλιν.
Μέ δυσκολία κρατούσα τά γέλοια μου.'Η μίμη —Έφόρεσχ τό συνηθισμένο μου καπέλλο, τό μεσις ήτο τελεία.
λόν, έτήρα μαζί μου τις πιό παληές μπόττες μου,
"Οιαντέλοςό Σαρλώ άπεφάσισε νά παύση νά παί τό μπαστούνι μου καί έκα <α πάν δ,τι ήτο δυνατόν
ζη αύτόν τόν ρόλον, μοϋ διηγήθη πώς μιά μέρα πού διά νά πάρω τό βοαβείον. Είς μάτην δμως. Έβραβεύείχε κέφι έπήγε στό/ "Αγιον Φραγκίσκον, ίνγκόγνι- θη κάποιος γελοίος Έάν πράγμαν. οί άνθρωποι μέ
το, διά νά δοκιμάση νά κερδίση τό βραβεΐον πού θά] βλέπουν έτσι, Ασφαλώςδέν είναι κολακευτικό·', συνεέδίδετο άπό κάποιαν κινηματογραφικήν έταιρία, σέ δ-1 πέρανε β Σαρλώ!
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Ό πρόεδρος τής εταιρείας Μετρό Γκόλντουϊν Μάγερ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ
κ. Σάμ Γκόλντουϊν έπιστρέψας εις Παρισίους έκ Λονδίνου
δπου είχε μεταβή, άνεχώρησεν έκεϊθεν καί πάλιν, διά νά
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
εύρίσκεται τάς παραμονάς τού νέου έτους εις τό Βερολϊ’Αμερική.
νον. Έκεϊθεν είνε πολύ πιθανόν ό κ. Γκόλντουϊν νά κάμη μίαν πετιοδείαν εις τάς πρωτευούσας τών διαφόρων
— Ή Ζάν Έλπλινκ, ό Γκαστόν Γκλάς, ό Ροούλ Πάο- κρατών τής Κεντρικής Ευρώπης, διά νά μελετήση κατά
λι, ό Σύλ Ρωκούρ καί ό Έμίλ Σωτάρο «έγύρισαν» ύπό πόσον είναι σκόπιμος ή κατασκευή τών όμιλουσών ταινιών
τήν διεύθυνσιν τοϋ Πιέρ Κουντέρκ καί διά λογαριασμόν εις εκδόσεις τών γλωσσών τών έν λόγφ κρατών.
τής «Φέρστ Νάσιοναλ» τήν γαλλικήν έκδοσιν τοϋ «Δρόμου
τών Γιγάντων®.
— Διαδίδεται δτι ή Ντολορές Κοστέλλο πρόκειται νά πιον τοϋ Δικαστηρίου. Έν τφ μεταξύ είναι χαμένος καί
έγκατα λείψη τήν οθόνην διά νά άφιερωθή εις τήν ανατρο κανείς δέν γνωρίζει πού κρύβεται.
φήν τοϋ τέκνου της.
— Ή Κολίν Μούρ, ή Άλίς Χουάϊτ. ή Βίλμα Μπάνκυ Γαλλία.
καί ό Ρόντ Λά Ρόκ, τών οποίων τά ηχητικά αποτελέσμα
Ό Τραμέλ καί ό Χάμιλτον, είναι οί πρωταγωνισταί
τα, ήσαν έλάχιστα ένδιαφέροντα, θά έμφανισθοΰν κατά τού φίλμ «Τά αγγλικά δπως τά μιλούν» τοΰΤριστάν Μπετήν τρέχουσαν περίοδον άπό τής σκηνής διαφόρων θεά νάρ πού σκηνοθετεί δ Ρομπέρ Μποντριόζ.
τρων τής Νέας Ύόρκης.
—’Αγγέλλεται ή έπιστροφή έκ Χόλλυγουντ τής Τάννα
— Ή «Φόξ» εύρίσκειαι εις μίαν έξοντωτικήν μάχην Φεντόρ.
μέ τούς «Ηνωμένους Καλλιτέχνας —'Ο Ρενέ Ναβάρ έτοιμάζει ένα αστυνομικόν φίλμ.
— Εις τό νέον του φιλμ «Σκώτλαντ Γκάρ» ό Έντμοντ
—Ό Σασά Γκιτρύ δ γνωστός γάλλος θεατρικός συγΑόβ υποδύεται ένα διΛλοϋν ρόλον, καί, έφ’δσον φυσικά τό γραφεύς καί ήθοποιός, πρόκειται νά μεταφέρη εις τήν ο
έργον είναι όμιλοΰν, όμιλεΐ μέ τόν εαυτόν του αλλάζοντας θόνην μίαν μεγάλην έπιτυχίαν του«Τό μαύρο καί άσπρο».
έκάστοτε τόνον φωνής.
—'Ο "Αμπελ Γκάνς έτελείωσε τό μεγάλο φίλμ «Τό τέ
— Εις τό στούντιο τής «Ούνίβερσαλ» έσταμάτισαν τό λος τοΰ κόσμου» τού οποίου ή προβολή άγγέλεται προσε«γύρισμα» τής γαλλικής έκδόσεως τοϋ «Διπλωματικού έρ- χέστατα. Μεγάλαι διαφημίσεις γίνονιαι γύρω άπ’ αυτό
γαστηρίου > καθ’ δσον οί διευθύνοντες δέν έμειναν ευχαρι καί θέλουν νά τό παραστήσουν ώς τό μεγαλύτερον φίλμ
στημένοι άπό τούς Ευρωπαίους καλλιτέχνας. 'Υπενθυμί- τοϋ έτους.
ζομεν ότι πρωταγωνίστρια τής έκδόσεως ταύτης θά ήτο ή
— Ή Ζερμαίν Ρουαί, ή αλησμόνητη πρωταγωνίστρια
τόσον ανέκφραστη Άρλέτ Μαρσάλ.
τής «Φλόγας» κάμνει τήν έμφάνισίν της εις τόν δμιλοΰντα
— "Η Μάρλεν Ντίτριχ έφθασεν εις τό Βερολίνον μέ ο μέ τό έργον τοϋ Πιέρ Φρονταί «Δύο φορές 20 χρόνων».
λιγοήμερον άδειαν. Ή έπιτυχία της εις τήν ’Αμερικήν εί Παρά τό πλευρόν της εμφανίζεται ή Άναμπέλλα.
ναι καταπληκτική.
—Ό Ρενέ Έρβίλ κινηματογράφε! τήν γνωστήν θεα
— Ό «Γαλάζιος "Αγγελος» τό γνωστόν φιλμ τοϋ Γιάν τρικήν piece «Άζαΐς» τή μεγάλη έπιτυχία τοΰ Λεπενιώτη
νιγκς προβάλλεται εις τήν Νέαν Ύόρκην εις αγγλικήν έκ- μέ πρωταγωνιστήν τόν Μάξ Ντεαρλύ.
δοσιν.
—Οί δπαδοί τού Χίτλερ έπραγματοποίησαν ένα φίλμ
- Ό Τζών Τζίλμπερ, ό όποιος είχε αρκετόν καιρόν προπαγανδιστικό μέ τόν τίτλον «'Ο πόλεμος διά τό Βερονά έμφανισθή εις τήν οθόνην, θά παίξη τόν κύριον ρό λϊνον».
λον εις τό φίλμ «Gentleman' s Tate». Σύντροφός του ό
—Μία τελευταία στατιστική μάς καθιστά γνωστόν δτι
Λουϊς Βόλχεΐμ.
379 γερμανικά κινηματοθέατρα είναι έφωδιασμένα μέ μη
— *Η «Μετρό» έγκατέλειψε προσωρινώς τήν ιδέαν νά χανήματα δμιλοϋντος συστήματος Κλάγκ Φίλμ,233 μέ Τό«γυρίση» τήν «Μάτα Χάρι» μέ τήν Γρέτα Γκάρμπο. "Ι μπις καί 29 μέ Γκωμόν. Πρός τούτοις δτι 233 μηχανήμα
σως λόγφ τής αγγελίας τής «Παραμάουντ» δτι πρόκειται τα Κλάγκ φίλμ καί 17 Τόμπις λειτουργούν εις τό έξωτενά «γυρίση» τό ίδιον θέμα μέ τήν Μάρλεν Ντίτριχ.
ρικόν.
— Προβλέπεται ή άναχώρησις τοϋ ΈμιλΓιάννιγκς διά
’Αγγλία
τό Λονδΐνον δπως λάβει μέρος είς ένα μεγάλο φίλμ.
— Ό Πουντόβκιν θά παρευρεθή είς τήν πρεμιέραν
Κατάπληξιν προυκάλεσε τό γεγονός τής πτωχεύσεως
τοϋ Σίδνεϋ Τσάπλιν, τοϋ άδελφοΰ τοϋ δημοφιλούς Σαρ- τοΰ έργου του «Ή ζωή είν’ ωραία», πού θά δοθή κατ’ αΰλά>. Τήν 14ην ’Ιανουάριου πρόκειται νά έμφανισθή ένώ- τάς είς τό Βερολΐνον.
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Θά βρήτε δ,τι χρειάζετε γιά νά κάμετε χρυσές δουλείες.—Μιά δοκιμή β·ά σας σιείση

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
ΕΦΟΔΙΑΣΘΗ

ΜΕ

ΤΟΥ

ΜΗΧΑΝΑΣ

ZEISS IKON A. 0. DRESDEN

Δ. I, KAPPA

Τηλεγρ. Δ]σις «Ροζικλαιρ»—ΑΘΗΝΑΙ—12 δδδς Πατησίων—Τηλ. 52-14

fc-

■■

ΚΟΣΜΟΥ

I

■■■----------- =Λ

2(!

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

” ΠΟΙΟΙ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΤΟΝ ΑΣΤΕΓΟΝ
“Οσοι παρακολουθούν τόν κινηματογράφον δέν ί- τών γεωγράφων τοΰ στούντιο ή δπως συνηθέστερον
σχολοΟντα: κυρίως παρά μέ τούς «άστέρα.;». Αύτοι άποκαλεΐται τοΰ «διευθυντοΰ τής τοπογραφίας». Αύ·
Ιχουν δλην τήν δόξαν, αύτοί έιφανίζονται πάντοτε τός είναι ύποχρεωμένος είς τόΝ.Δ. τμήμα τής Αμερι
κανικής ,Ηπείρου νά εύρη ένα πανομοιότυτον σκη
ε?ς τάς στήλα; τών έφημερίδων.
Καί δμως έδώ άκριβώς διαπράττεται μια άδικέ x νογραφία; οίουδήπο’ε τμήματος τοΰ κόσμου, είς τό
άσυγχώρητος. Διότι δέν είναι μόνον οί «Υστέρες» εις πλαίσ ον τής όποία; πρόκειται νά ληφθή μία ταινία.
Διά σκηνάς π. χ. Πολικών χωρών, δ γεωγράφος
τούς όποιους δφείλονται κατά μέγα μέρος πολλά ά
άποστέλλει τήν έταιρίαν του είς τάς πανύψηλους χι
πό τά θαύματα πού βλέπει τό κοινόν.
Άπό τόν άνθρωπον πού κάμνει τάς μικροσκοπι- ονοσκεπείς βουνοσειράς, πέραν τών δασών. Διά τήν
κάς τοΰ κινηματογράφου άτμομηχκνάς νά έξέρχων- άναπαράστασιν τής Σαχάρας ή τοΰ Γκόμπι, έκλέγει
ται έκ τής κανοδόχης των κατά κανονικά διαλείμ τοποθεσίας έν τή Ν. Α. Καλιφορνία. Άριζόνα καί
ματα μα'ραι τολύπχι καπνού, μέχρι τού άλλου έκί- Νεβάδα, διά δέ τάς νήσους τών νδτίων θαλασσών, έν
νου έμπειροτέχνοο δστις κανονίζει τό μήκος καί τό σύμπλεγμα ήμιτροπικών νησίδων κατά μήκος τών άσχήμα τών διαφόρων τριχωτών παραρτημάτων (μυ- κτών τής Καλιφορνίας.
Είς έν τών κτιρίων τοΰ Στούντιο ύπάρχει Υπο
στάκων, γενε’ων), έπάνω είς τάς άεικινήτους φάτσα;
τών κινηματογραφικών άστέρων ύπάοχει πλέον τής θηκευμένη μεγάλη συλλογή τών άνα τήν γνωστήν
μιας έκατοντάδος, παραξένων ένασχολήοεων είς κά ύφήλιον χρησιμοποιηθέντων ή έπί τών ήμερών μας
θε σ'ούντιο τού Χόλλυγουντ, καϊ έτι πολυαρ.θμότε- χρησιμοποιουμένων δπλων. ’Εξ αύτής θά ήδύναντο
νά έφοδιασθώσι πλήρως 10.00 ) άνδρες τοΰ στρατού,
ραι είς τά τή. Νέας Ύόρκης.
Τό δύσκολον πραγματικά έργον τού «παλαιωτοΰ» 7 διαφόρων νεωτέρων έθνών. Υπάρχουν λίθινα ρόπα
λα, λίθινοι πελέκεις, βέλη κα! τόξα δλος δ δπλισμδς
μένει άγνωστον.
Άλλά τί κάνει ό άνθρωπος αυτός; ’Απλούστατα, τών ιπποτών τοΰ μεσαιώνος, μακρά τηλεβόλα τοΰ
μοναδικήν έργασίαν έχει νά παραλαμβάνφ τά κο 16ου αίώνος, καί δλα τά δπλα τοΰ νεωτέρου τύπου,
στούμια τοΰ δχλου καί τών άλητών πού παρελαύνουν τηλεβόλα κτλ.
Τό κιν)κόν στούντιο είλκυσε τούς άρίστους σχεστίς περισσότερες ταινίες, τά όποια πρέπει, μολονό
διασ τάς επιγραφών κα! βαφέων. 'Ολόκληρον πολλά
τι δλα νέα, νά έμφανισθοΰν παλαιά.
Οί σχεδιασταί δέν τό κατόρθωσαν ποτέ $αύτό. κις τετράγωνον κτιρίων πρόκειται νά λάβη ώρισμένον
Έτσι έδημιιυργήθη ή θέσις τοΰ παλαιωτοΰ, ό όποι χρωματισμόν έντός 10—12 ώρών τό πολύ. Τή συος διά τής φωτοτυπίας κατορθώνει δ,τι κανείς άλλος νεργασίφ τών 6.ηθών του άρχίζει τό έργον, χρησιμοποιών ήμισείαν δωδεκάδα μηχανικών ραντιστήρων
δέν κατώρθωσεν.
»Αί ένδομασίαι αύται άφοΰ κατεσκευάοθησαν είς καί τάνκ; περ:εχόντων τήν άναγκαιοΰσαν βαφικήν
τρόπον ώστε νά είναι ίστορικώς άχρ.βεΐς, παραδίδον ύλην. Σχεδόν έξ ίσου ταχέως δπου έπιτίθεται ή βαται είς τάς χεΐρας τοΰ «παλαιωτοΰ» διά τά περαι φή, τρία ή τέσσαρα δχήματα άποπνέοντα θερμόν άτέρω. Πολλάκις μόλις τοΰ δίδεται εικοσιτετράωρον έρα άκολουθοΰν καί άποέηραίνουν τήν νωπήν βαφήν
διάστημα διά νά έτοιμάση τόν ρουχισμόν όλοκλή- διά κυμάτων άτμοσφαίρας ύψυυμένη; είς τήν δέουσαν
θερμοκρασίαν.
ρου τάγματος εκατοντάδων άνδρών καί γυναικών.
Ό γλύπτης ώσαύτως εύρε θέσιν είς τήν κατασκευ
Πρώτιστα πάντων τά διάφορα τεμάχια τών ένδυμάτων θά κτυπηθοΰν μέ χώμα, θά συσφιχθοΰν, θά ήν τών κινηματογραφικών ταινιών, άναπαράγων διά
κηλιδοθοΰν είς άπρόσεκτα μέρη καί έπειτα θά κυλι- γύψου τά μαρμάρινα άριστουργήματα τής τέχνης ή
σθοΰν έντός μίγματος βρεμμένης άμμου, έως δτου σχεδιάζων 5ιά τήν σκηνήν τά περιώνυμα έν τή ιστο
κανέν άπολύτω; τεμάχιον ένδύματος νά μή είναι δ- ρία διά τόν άρχιτεκτονικόν ρυθμόν των κτίρια. Τοι
μοιον πρός τό άλλο, ύπό έποψιν χρώματος καί κα- χογράφοι είνε άπησχολημένοι νυχθημερόν διά νά
παρουσιάσουν τά σκηνικά παραρτήματα διαφορετικά
ταστάσεως.
Είς κάθε στούντιο ύπάοχει ένας σχεδιαστής, συ άπ’ δ,τι είνε. "Εκαστον στούντιο έχει τόν άνθοκόμον
νήθως γυνή διά τά γυναικεία φορέματα, μέ 2.1)00 έ του καί τό άνθοκομεΐον του, ένθα διατηρούνται συλως 5 000 τεμάχια τοιούτου ρουχισμοΟ. Εκτός τού λογαί φυτών έξ δλων τών μερών τοΰ κόσμου.
'Η βιομηχανία τών κινηματογράφων προσέλαβε
των έχει διαρκή άμετάόλητα σχέδια διά πολύν μεγαλείτερον άρίθμόν στολών τής άρχαίας, τής μεσαιωνι εις τήν υπηρεσίαν της τούς άρίστους μηχανικούς τής
κής καί τής νιωτέρας έποχής. Είς τό καλλιτεχνικόν τεχνικής ψύξεως. Κατά τήν κινηματογράφησή έργου
της τμήμα έχει μίαν βοηθόν προσέτι γυναίκα, ήτις τινός καθ’ δ ύποτίθεται δτι οί πέζοντες ρηγοΰσιν έκ
ήμπορεϊ νά έφοδιάση άνω τών χιλίων γυναικών μέ τοΰ ψύχους, θερμοκρασία 45 βαθμών διατηρείται καθ’
ένδυμασίας οίασδήποτε γνωστής ιστορικής περιόδου, δλον τό διάφτημα διά τήν έμφάνισιν τού ρόλου τών
ήθοποιών έπί τό φυσιιότερον, τό Αντίστροφον δέ γί
είδοπ.ιουμένη 24 ώρας προτήτερα.
Άν τό έργον τοΰ «παλαιωτοΰ» θεωρείται δύσκο- νεται προκε·μένου νά παρασταθή (υπερβολικός καύσων.
Διεσκορπισμένοι είς δλην τήν περιφέρειαν τοΰ
λον, σκεφθήτε πόσον δυσκολότερο/ είναι τό έργον
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’Ασφαλώς πολλοί ολίγοι είναι εκείνοι πού
γνωρίζουν δτι οί πλεϊστοι έκ των διασ ημοτέρων
σήμερον «άστέρων» τοΰ κινηματογράφου, σκη
νοθετών καί διευθυντών μεγάλων αμερικανικών
κινηματογραφικών εταιριών, είναι ίσραηλϊται.
Άναφέρομεν κατωτέρω μερικούς έκ τών πλέ
ον γνωστών μας μεταξύ τών όποιων συγκαταλέ
γονται, οί:
Ντούγκλας Φαίρμπανκς πατήρ καί υιός, ό
περίφημος Τσάρλυ Τσάπλιν (Σαρλώ), ό άδελφός
του Σίδνεϋ Τσάπλιν, Ναταλία Τάλμαιτζ, Μπε
μπέ Ντάνιελτς, ’’Αλλα Ναζίμοβα, Νόρμα Τάλ
μαιτζ, Μποΰστερ Κήτον, Άλ Τζόλσον, Τζαίημς
Κρούζ, Κώνστανς Τάλμαιτζ, ’Άλμα Ροϋμπενς,
Κάρμελ Μέγιερς, Φράγκ Αή, Έστέλ Τάϋλορ καί
άλλοι «άστέρες» τής κινηματογραφικής όθόνης.
Μεταξύ τών σκηνοθετών συγκαταλέγονται οί:
Σεσίλ Ντε Μίλλ, Ούΐλλιαμ ντε Μίλλ, Λέβις
Μίλσταν, Έρνστ Αοϋμπιτς, Γιόζεφ φδν Στέρνμπεργκ, Σ. ’Έϊζενστάϊν κ. ά.
Μεταξύ τών παραγωγών ταινιών συγκαταλέ
γονται, οί: Άντόλφ Ζοϋκορ, Ζέσσο Αάσκυ, Ούϊλλιαμ Φόξ, Λούΐς Μέγιερ,Σάμουελ Γκόλντουϊν,
Μπένζαμεν Σοϋλβερκ, “Ερνστ Αοϋμπιτς, Άρθουρ Αόου, ’Ίρβιγκ Θαλβέρκ, άδελφοί Γουώρνερ, Μ. Κοϋρτιζ, ’Όνκλ Κάρλ, Πώλ Φέγιος κ.ά

ΠΕΟΣ ΠΛΡΗΓΩΓΟΣ TRIHIQH
■' Αί κινηματογραφικοί εφημερίδες τής Νέας'Υόρκης δημνσιεύουν τήν πληροφορίαν δτι γνωστός Αμερικανός ίμπρεσσάριος θεατρικών έπιχειρήσεων καί ιδιοκτήτης κινη
ματοθεάτρων σκοπεύει νά έλθη είς Ευρώπην διά νά κατασκευάση ταινίας είς εκδόσεις γλωσσών διαφόρων χωρών
καί μέ έντοπίους ηθοποιούς τής κάθε χώρας.

η Nwmrnim ϋπεςτη smim
Ή γνωστοτάτη καί συμπαθεστάτή πρωταγωνίστρια Ν-ολορές ντέλ Ριό, ή οποία, άπό μακροΰ χρόνου ασθενούσα,
απέχει τής σκηνής, ύπέστη τελευταίως μίαν σοβαρωτάτην
έγχείρισιν, τό αποτέλεσμα τής οποίας ύπήρξεν αίσιον.
’Ήδη ή ωραία καλλιτέχνις θεραπευθεϊσα είσήλθεν είς
τό στάδιον τής άναρρώσεως λίαν δέ προσεχώς πρόκειται νά
έπαναλάβη τήν έργασίαν της εις τόν κινηματογράφον.
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ΚΑΙ -ΙΟΤΟΓΡΑΗΚΗ jras EIS tumid?:
Τό Παρισινόν κινηματογραφικόν περιοδικόν «Ή έπιθειόρησις τοΰ Κινηματογράφου» καί ή Λέσχη τής Νέας
Ρωσίας, όργαντόνουν κατ’ αύτάς είς τήν γαλλικήν πρωτεύ
ουσαν μίαν πολύ ένδιαφέρουσαν έκθεσιν τής Ρωσικής κι
νηματογραφικής καί φτοτογραφικής τέχνης. Έκτός τών
ποικίλλων άλλων πορτραίτων, τοπείων, σκηνών, άπό λι
μένας, άπό τήν ζωήν τών άγρών καί τών εργοστασίων τής
Ρωσίας, εκτίθενται είς αυτήν πολυάριθμα κινηματογρα
φικά έργα, τά όποια δέν προβάλλονται είς πολλάς χώρας
τής Ευρώπης —καί είς τήν Ελλάδα—λόγω τής γενικής
άπαγορεύσεως προβολής ρωσικών έργων καί άπό τά όποια
πολλά είνε άριστουργήματα.
Μεταξύ αύιών είνε μία συλλογή άπό τά ωραιότερα καί
χαρακτηριστικότερα κινηματογραφικά έργα τών παγκο
σμίων γνωστών Πουντόβκιν, Άίζενστάϊν, Τζιοβένκο,Τζίγκα, Βερτώφφ κ. τ. λ.

"0 ΛίΠΟΜΟΪ ΣΚΟΤΩΣΕ,,
Αί κινηματογραφικοί εφημερίδες τοΰ Βερολίνου, άγγέλούν δτι έπερατώθη ή κινηματογράφησις τής περιφήμου
μεγαλλης ταινίας τής Τέρρα, «Ό άνθρωπος πούσκότωσε»,
τής όποιας τό γύρισμα διηύθυνε δ ξακουστός Κούρτ Μπένχαρντ, καί είς τήν όποιαν πρωταγωνιστοΰν είς μέν τήν
γερμανικήν έκδοσιν δ Κόνρατ Φάϊτ, ό Άίνριχ Γκιόργκε, ή
Τρούντ φόν Μόλλο, δ Γκρέγκορ Σμάρα, δ Φρίντριχ Κάϋσλερ, είς δέ τήν γαλλικήν έκδοσιν οί Ζάν ’Άνζελο, Γκαμπριέλ Γκαμπριό καί Μαίρη Μπέλλ.
n

MU ΚΙΝΕΙΑ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΕΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΒΟΝΗΝ
Αί ευρωπαϊκοί κινηματογραφικοί εφημερίδες άγγέλλουν
δτι μία κινέζα πριγκήπισσα—αΰθεντικωτάτη πριγκήπισσα
— ή ωραία Χόαγκ Θή Τοέ, πρόκειται νά έμφανισθή λίαν
προσεχώς είς τήν οθόνην. Ή Χόαγκ Θή Τσέ είναι γυναί
κα σπανίας άνατολικής καλλονή; καί μεγάλης μορφώσεως.
Ό δέ τελευταίος αύτοκράτωρ τής Κίνας ήτο τρελλά ερω
τευμένος μαζί της καί τήν είχε νυμφευθεΐ. Ή ευτυχία της
δμως διήρκεσε μόνον πέντε έτη, έθεσε δέ τέρμα είς αυτήν
ή μεγάλη έπανάστασις ποΰ έξερράγη είς τό Ουράνιον Κρά
τος τό 1914, ή έκθρόνισις τοΰ αΰτοκράτορος καί ή έγκαθίδρυσις τής Δημοκρατίας. Έκτοτε ή πριγκήπισσα έζη μό
νη μέ τήν άνάμνησιν τοΰ αύτοκρατορικοΰ έρωτος. Άλλά
πρό μηνών οί ιθύνοντες τής Κίνας έδήμευσαν ολόκληρον
τήν περιουσίαν της. Τότε ή Χόαγκ Θή Τσέ άπεφάσισε νά
γίνη ήθοποιός τοΰ κινηματογράφου, δεδομένου δτι έκτός
τής καλλονής της ήτο προικισμένη καί μέ εξαιρετικόν ταλέντον ήθοποιΐας, συνεβλήθη δέ μέ τήν Παραμάουντ καί
έπαιξεν ως πρωταγωνίστρια είς τήν ταινίαν «τό Γράμμα»
τής εταιρίας ταύτης. Τό γύρισμα τής ταινίας έτελείωσε καί
ήδη πρόκειται νά δοθή πρός προβολήν.

τού Χόλλυγουντ ύπάρχουν άνω τών 200 άνδρών καί
γυναικών, οί,'τινες κερδίζουν καλούς μισθούς χρησιμεύοντες ως τεχνικοί σύμβουλοι. Είνε πρόσωπα γνω
ρίζοντα έν μόνον πράγμα, άλλ’ είς τόν ύπερθετικόν
Άναμφιβόλως, δέν πρέπει νά φοβονμε&α τάς νέας
βαθμόν κοσμογυρισμένοι, μορφωμένοι άνδρες καί γυ
ναίκες, οί'τινε; γνωρίζουν έπακριβώς πώς ζοΟν καί ιδέας. Έπ' αντοΰ δύναταί τις νά εΐπη ώς δ απόστολος.
Πρέπει νά υπάρχουν αιρέσεις. Διότι ή αι'ρεσίς τής σή
πώς έργάζονττι οί άνθρωποι είς άλλας χώρας έκτός μερον δϋναται νά είναι ή άλή&εια τής αϋριον.
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών.
ΚατΘ. Dr. Forgue
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Η ΕΞΑΓΟΡΑ

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
ΣΑΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΡΟΝΟ

Πληρώνετε και αγοράζετε, δεν ένοικιάζετε—Εΐσ&ε ίδιοκτήται δ'χι ένοικιαστα'ι
Τδ συνεργεΐον μας εϊνε εις τήν διά&εσίν σας χωρίς τά πληρώνετε έξοδα συντηρήσεως
Είς άπιστεύτως χαμηλήν τιμήν άγοράζετε τδ τελειότερον είς άπόδοσιν όμιλοϋν μηχάνημα

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Δυνάμενον νά έφαρμοσϋ'ή εις οίανδήποτε μηχανήν προβολής

ΤΗΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΑΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ R Κ Ο
„ Νεωτερα τηλεγραφήματα εκ Νέας Ύόρκης αναφέρουν
οτι εκλεισεν η συμφωνία διά την εξαγοράν της έν ’Αμερι
κή εταιρίας Πατέ δια την οποίαν έγράψαμεν ήδη, άπό τήν
μεγαλην εταιρίαν R. Κ. Ο. η εκτελεσις τής συμφωνίας θά
αρχίση άπό τής πρώτης ερχομένου 'Ιανουάριου.
Μ-Ι?· Κ. Ο. ηγόρασεν ολόκληρον τήν όργάνωσιν τής
Πάτε Εξτσαίηντζ έν Ήνωμέναις Πολιτείαις, καί έν Μεγά
λη Βρεττανία, έπί πλέον δέ τά έν Γκοΰλβερ Σίτυ καί έν
Τζερσεΰ Σίτυ ατελιέ της, επίσης δλα τά έργαστήρια τής
Πάτε Νιοΰς καί τής Άοΰντιο Ρεβιοΰ.
Εις τήν αγοραπωλησίαν δέν συμπεριλαμβάνονται μόνον
το εργοστασιον ακατέργαστων ταινιών τοΰ Ντυπόν.

’Εντός εξαμήνου πεντήκοντα έγκαταστάσεις έν ’Ιταλία, αί κάτω&ι'.
Κινημ.

Πόλις

Κινημ.
«Ίντεάλ»
«Όλύμπια»
«Ίτάλια»
«Παλέρμο»
«Γαριβάλδης»
«Φρέγιους»
«Σαβοΐα»
«Μαργαρίτα»
«Έξέλσιορ»
«Ντονιζέττι»
<Ντ’ ’Αλμπέρτο»
«Ίτάλια»
«Ίρίντε»
«Έντέρα»
«Μαντζίνι»
«Μοντένα»
»Ίρις»

Τουρΐνον
» ,
Πιατσέντζα
Τουρΐνον
Μιλάνον
Τουρΐνον
Ρίμινι
Τουρΐνον
Πεσκάρα
Μιλάνον
Ρέντζιο Έμίλια
Βερισέλι
Σαβιλιάνο
Τουρΐνον
Μπιέλλα
Τρέντο
Πιατσέντζα

«Κόρσο»
I «"Εδισσων»
«Βικτώρια»
«Σαν τζιώρτζη»
«Νασιονάλε»
«Μοντέρνο»
«’Απόλλων»
«Όριέντε»
«Τονιόλο»
«Μάσσιμο»
«Σάν Μάρκο»
«Σούπερ Σινεμά»
«Κόρσο»
«Ντέλ Κόρσο»
«”Εντεν»
«’Απόλλων»
«’Έδισσων»

Πόλις
Πάδοβα
Τριέστη
Πάδοβα
Κατάνια
Κουνέο
Ραβένα
Μάντοβα
Μπάρι
Μέστρε
Άντρία
Βενετία
Βερόνα
Κιέτι
Τριέστη

Κινημ.
«Έσπέρια»
«Ούμπέρτο»
«Σαντράλ»
«Έσπέρια»
«Έλένα»
«Σεσϊνο»
«Ίτάλια»
«Ρεγγίνα»
«Βιντζάλιο»
«Ρώμα»
«Μπουλιόνε»
«Ποπολάρε»
«Μαργκερίττα»
«Τουρρένο»
«Ίτάλια»

Ό κ. ’Αλβέρτος Κόρνφελδ, Γεν. Δι
ευθυντής τής Μετρό Γκόλντουϊν Μάγερ δια,την ’Εγγύς ’Ανατολήν, άναχωρήσας έσπευσμένως τήν παρ. Δευτέ
ραν διά Παρισίους καί μή δυνηθείς ώς
εκ τούτου νά έπισκεφθή δλους τούς
φίλους του καί πελότας τής Μετρό
Γκόλντουϊν προσωτικώς, διαβιβάζει
διά τοϋ «Κινηματογραφικού Άστέρος»
τούς εγκαρδίους του χαιρετισμούς, ευ
χόμενος έν τφ έπανιδεϊν.

Πόλις
Τρεβίζο
Μπάρι
Πάρμα
Μιλάνον
Σέστο
Ζέσι
Κρεμόνα
Τριέστη
Τουρΐνον
Ρώμη
Μπρά
Βονγκέρα
ΡέντζιοΚαλαμπρία
Περούτζια
Κρεμόν

Ό εκλεκτός

συνεργάτης μας κ. Σπΰρος
Μαρκεξίνης (Ro-Ma)

ΑΔΕΛΦΟΙ

Τεράμο
Τρεβίζο

53 είσέτι συμβόλαια πρδς έκτέλεσιν έν Ιταλία

Αποκλειστική έκμετάλλευσις τής παραγωγής τής άμερικανικής κινηματογραφικής έταιρίας

COLUMBIA PICTURES

Η πρώτη έγκατάστασις έν 'Ελλάδι είς τδ «.Λεσβιακόν» Μυτιλήνης περατοϋται
εις τάς άρχάς ’Ιανουάριου
Πέντε εγκαταστάσεις είσέτι διά τήν 'Ελλάδα υπό παραγγελίαν

Θεμιστοκλέους 1—Ά&ήναι—Τηλεγρ. Διεύ&υνσις: < Σαντικοφίλμς»

'Η τελειωτάτη κατασκευή των, ή απολύτως φυσική άπόδοσις, αι άσυναγωνισται τιμαι και ευκολίαι πληρωμής, ή πώλησις και όχι ή ένοικίασις, τάς έπέβαλον άμα τή εμφανίσει των

ΤΟ ΓΡΗΦΕΙΟΙΊ ΜΗΣ ΔΙΗΘΕΤΕΙ ΔΙΗ ΤΟΥΣ ΟΜΙΑΟΥΗΤΗΣ ΚΙΠΗΜΗΤΟΓΡΒΦΟΥΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΔΙ’ ΕΛΛΑΔΑ,

ΤΟΥΡΚΙΑΝ, ΑΛΒΑΝΙΑΝ,

ΚΥΠΡΟΝ,

ΣΑΝΤΙΚΟΥ

ΜΙΚΙ ΜΑΟΥΣ

F η

γνήσια

U U

Τ’ μόνα γνήσια ΜΙΚΙ ΜΑΟΥΣ τα όποια παράγει ή. έταιρία μας

ΕΠΙΣΗΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

Au ch

Γ. ΣΥΝΟΔ1ΝΟΣ & Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ

7 ΕΓΧΡΩΜΑ Ζ0ΡΤ2

ΣΩΚΡΑΤΟΥΧ 30 - ΑΘΗΝΑΙ

μέ τούς μεγαλειτέρους καλλιτέχνας τοϋ άσματος

ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Β

Der
Kurz Ion-Til m
tier Welt

»

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

31

8 ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΑΟΥΝΠΙΤί-ΣΕΒΑΑΑΙΕ

I. ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ··

BEPANZEPOY

14—ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγραφ. Διεύ&υνσις ΜΑΡΓΟΥΦΙΛΜ—Γραμματο&υρις 5—Τηλέφ. 57—14

Ώς έγράψαμεν εις προηγούμενον φύλλον μας, δ παγκο
σμίως γνωστός παρισινός καλλιτέχνης Μωρ'ις ίΣεβαλλιέ
μεταβαίνει καί πάλιν είς Αμερικήν, όπου θά πρωταγωνι
στήσω εις μίαν νέαν ταινίαν τής Παραμάουντ, τήν οποίαν
θά διευθύνη ό διάσημος σκηνοθέτης "Ερνστ Αοΰμπιτς.
Τό σενάριο τής ταινίας έχει πλοκήν πολύ ένδιαφέρουσαν
γράφεται δέ άπό τόν γνωστότατον Ούγγρον συγγραφέα
“Ερνστ Βάϊντη. Τό γύρισμά της θά άρχίση εντός τοϋ ’Ι
ανουάριου. Μετά τήν ταινίαν αυτήν, δ Αοΰμπιτς θά γυρίση άλλας δύο μέ πρωταγωνιστήν τόν Σεβαλλιέ.

ΤΟλί ΜΙΞ—ΦΡΕΔ Τ0ΜΣ2Ν
ΜΠΟΜΠ ΣΤΗΛ
ΤΟΜ ΤΑΗΛΕΡ-ΦΡΑΝΚΙ ΝΤΑΡΡΟ
ΜΑΣΙΣΤΑΣ

►
►
►

Στά ωραιότερα καί νεώτερα έργα των—ατής
μεγαλείτερες έπιτυχίες των - στις έμπορικώτερες ταινίες των
50 καί πλέον δραματικαί περιπέτ3ΐαι

►

ζΑΗΜΗΟΜΟΙ L· I. KAPPA
ΠΑΤΗΣΙΩΝ

12 ΗΘΗΝΑΙ

c0 κ. Σαντίκος, διευθυντής τού ομωνύμου Γραφείου
ταινιών και εκ τών αντιπροσώπων της Άμερικανίκης 'Εταιρείας παραγωγής ταινιών* Κολούμπια*

Η ΚΟΛΑΣΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
Τό υπέροχου πλοκής εργον τό προβλη&έν είς τό
τό μεγαλείτερον κινηματο&έατρον τών Άϋ'ηνών, έπραγματοποίησε

ΛΑΜΠΑ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΗΝ

25.000 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΑΙ ΣΤΕΡΕ2ΤΕΡΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΙΔΟΤΣΑΙ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

εντός

7

ήμερών, άποδεικνύει τήν υπεροχήν τής άμερικανικής έταιρίας

COLUMBIA PICTURES

Κάρβουνα προβολής, μάρκας «Νόρις
*
τοΰ παγκοσμίως γνωστού έργοστασίου Κονράδυ
Εις δίας τάς διαστάσεις διά συνεχές, έναλλασσόμενον καί τριφασικόν ρεΰμα
Κόλλες ταινιών εις μικρά και μεγάλα φιαλίδια παραγωγής Πατέ

Είς τήν παραγωγήν έμπορικών ταινιών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Ακατέργαστοι ταινίαι, •Ο'ετικαΙ και άρνητικαί (Positiv, Negativ) νωπότατον, μαΰρο καϊ
έγχρωμον, παραγωγής Kodak Πάτε Παρισίων

ΑΔΕΛΦΟΙ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

ΣΑΝΤ1ΚΟΥ

Θεμιστοκλέους 1 — Ά&ήναι — Τηλεγρ. Διεύ&υνσις: «ΣαντικοφΙλμς»

ΤΙΜΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

a

ΤΑ ΜΕΓΑΛΕ1ΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

101
τ«ι

φοε

ΤΗΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ζανέτ Γκέηνορ, Δδν Ζοζε Μοχίκα, Σάρλ Φαρέλ, Ζανετ Μακδόναλτ, Μαίρη
Ντόγκαν, Τζών Μάκ Κόρμακ, Β. Μάκ Ααγκλδν, Κώνστανς Μπένετ, "Αν
τώνιο Μορένο, Ζώρζ "Ομπριάν, Σοϋ Κάρολ, Λόης Μοράν, Φάρελ Μάκ
Ντόναλδ, "Έδμον Αόον, Μάρτζορη Χουάητ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

ΕΝ

ΕΛΛΑΔΙ

Τζών Γκάρικ,

ΝΙκ Στούαρτ, Λιλή Νταμιτά, Χάρολδ Μούρεη, Τδμ Πατρίκολα, Μάδζ Μπελά μή, "Έλ Μπρέντελ, Γουωρνερ Μπάζτερ, Μόνα Μάρις, ΒΙλ Ρότζερς

Τεδ Μάκ Ναμάρα, Μωρήν Όσούλιβαν, Νόρμα Τέρις κλπ. κλπ.

ΦΟΞ ΜίϊΒΙΤΟΝ ΝΙΟΎΣ
Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΝΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΕ ΚΑΙ ΕΝ ΕΑΔΑΑΐ;
ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΠΡΩΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΑΠΟ 1ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1930 - ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1930

ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑ
ΤΑΙΝΙΑΙ ΦΟΞ

ΚΩΜΩΔΙ ΑΙ
ΔΡΑΜΑΤΑ
ΑΤΡΑΞΙΟΝ
ΣΟΡΤΣ
ΚΩΜΕΙΔΥΔΔΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
u ΚΑΟΥ ΜΠΟΎΣ
ΟΠΕΡΕΤΤΑΙ
ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΑ

ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΣΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΑΝΙΓΓΟΧ 3
ΑΘΗΝΑΙ

ΤΗΛΕΓΡ.

ΔΙΕΥ^/ΝΣΙΣ

ΦΟΞΦΙΛΜ

• ΑΡΙΘ,

ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
56 75
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Ι· ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ: BEPANZEPOY 14—ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ»γρ. Διεύθυνσις: ΜΑΡΓΟΥΦΙΛΜ—“Αριθ. Τηλεφ. 57 — 14—ΓραμματοθυρΙς 5

Γνωστοηοιοΰμεν είς τούς άξιοτίμους κ.κ. πελάτας μας διευθυντάς Κινηματογράφων δτι τό γραφεϊον μας
ίξησφάλισε διά τήν Ελλάδα και την άντιηροοωπείαν τής μεγάλης άμερικανικής κινημ)κής έταιρίας.

PARAMOUNT
είς τής όποιας τόν κατάλογον περιλαμβάνονται τά παγκοσμίως σημειώααντα μεγάλας έπιτυχίας κολοσσιαία
δργα
καί ομΛλοΰντα. και των όποιων έπισταμένην έκλογήν εκαμεν αυτοπροσώπως δ κ. I Μαργουλής, μεταβάς επί τούτφ είς Εύρώπην

©Π λΤΡΙΩΤΗΣ (Le patriote). Μέ τόν μεγάλον ΓΙΑΝΝΙΚΣ. Τό έργον με τό όποιονεκαμεν εφέτος τήνεναρξίν
του μέ αφάντασταν έπιτυχίαν τό μεγαλΰτερον κινηματοθέατρον τών ’Αθηνών «’Αττικόν.

Τ© ΣΦΑΛΜΑ ΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑ· Επίσης μέ τόν ΓΙΑΝΝΙΓΚΣ και μέ τήν μεγαλυτέραν καλλιτέχνιδα τοϋ
φίλμ παρλάν ΡΟΥΘ ΤΣαΤΕΡΤΟΝ.
ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΗ. "Εργον άφαντάστου πλούτου μέ τήν ΔΩΡΟΘΕΑΝ ΓΚΙΣ καί τόν ΑΝΤΩΝΙΟ
ΜΟΡΕΝΟ. 'Ολοζώντανες εικόνες άπό τήν ζωήν τής περίφημου κυρίας Πομπαδούρ.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ· Μέ τόν διάσημον γάλλον καλλιτέχνην ΜΩΡΙΣ ΣΕΒΑΛΙΕ, τόν δημοφιλέστερον ήθοποιόν τών δύο ημισφαιρίων, διά τόν όποιον κάθε έπαινος είνε περιττός.

ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ Μέ τόν ΓΙΑΝΝΙΓΚΣ τοΰ οποίου ή συμμετοχή έγγυάται μεγάλας έπιτυχίας.
Η ΛΕΓΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ- 'Υπέροχον δράμα μέ τόν ώραϊον ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ.
Η ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ Μέ τόν μεγάλον ΓΙΑΝΝΙΓΚΣ.
ΣΠΙΡΤΟ ΜΟΝΑΧΟ (En Vitesse). Ή πειό χαριτωμένη κωμωδία τοΰ ΧΑΡΟΛΔ ΛΟ’ΥΔ.
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΝΟΧΟΙ-’Έργον πλήρες δραματικότητος μέ τήν διάσημον ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡΙ.
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ- ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ, ΛΟΥΠΕ ΒΕΛΕΖ. ’Ονόματα καί επιτυχίαν.
SIMPHONIE NUPTIALE. Πρωταγωνιστής καί σκηνοθέτης ό διάσημος αυστριακός σκηνοθέτης Έριχ φόν Στροχέϊμ. Ύπόθεσις που λαμβάνει χώραν κατά τήν προπολεμικήν έποχήν καί παρουσιάζει σκηνάς έκ τών
λαμπρότερων τελετών τής Αυστριακής Α. Αυλής ενώπιον τοΰ Φραγκίσκου ’Ιωσήφ. ’Έρωτες μηχανορραφίαι. Ταινία έν μέρει έγχρωμος.

Ο ΕΠΙΚΑΤΑΡΑΤΟΣ. Θαυμασία δραματική δπερέττα μέ τήν ΝΑΝΣΙ ΚΑΡΟΛ καί τόν Ρ. ΑΡΛΕΝ.
ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ- 'Ένα συνταρακτικόν δράμα μέ'τόν Κλάϊπ Μπρουκ καί Μαίρη Μπριάν.
CLOSE HARMONY. Μέ τήν Νάνσυ Κάρολ. Ταινία όμιλοΰσα καί άδουσα.
ΕΡΩΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΟΣ "Ενα υπέροχον δράμα μέ τήν Πάλα Νέγκρι καί τόν ΝΙλς "Άστερ. Ταινία η
χητική καί άδουσα.

45 ΣΟ?ΤΣ
Έκ τής περιψήμου ο.

τς OSWALD CARTONS

ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ ΑΝΤΕΡΑ

ΓΩΝ

ΜΙΚΙ

ΜΑΟΥΣ

: " ’ κίίΗΜΑΤΟΓΡΛφίΚΗ

εβαομας

Άπό τοϋ παρόντος φύλλου ό ^Κι τής ‘Ελλάδος επί τής αδίκου αυτής δι τής ερήμου» καί ένα Πατέ Ζουρνηματογραφικός ^στήρ. εισέρχεται φορολογίας καί υπόδειξη τόν κίνδυ νάλ.
Πάλλας. Προβάλλεται «Μανουελίτα»
αίσίω^ είς τό όγδοον έτος τής έκδό- νον τόν όποιον διατρέχουν ολαι αί
σεώς του καί διά τοΰτο ή διεύθυνσίς κινηματογραφικοί επιχειρήσεις έκ τών είς τήν Ισπανικήν γλώσσαν μέ τόν Αν
οποίων
αποζούν
σήμερον
χιλιάδες
ο
τώνιο
Μορένο καί τήν Μόννα Μάρις
του είναι υπερήφανος διότι κατόρθω
σε, παρ' όλας τάς αντιδράσεις, τάς λόκληροι οικογενειών αϊτινες πο καί έπίκαιρα Φόξ «ΟΙ Βαλκανικοί α
συκοφαντίας καί τάς κρίσιμους οικο λύ σύντομα θά εύρεθούν είς τήν γώνες έν Άθήναις .
Πατέ. Προβάλλεται «Σόου Μπότ
*
τόν ογνομικός περιστάσεις ατινας κατά και ανάγκην νά αυξήσουν
διά δευτέραν βιζιόν καθόσον είχε προρούς διήλθε, νά συνέχιση τήν λαμ κον τού ανέργου πληθυσμού.
y'nvFrrrri/i'ri
nllnii
τρτηπι
βληθή
πέρισυ
δίς
εις
τό
’
Εθνικόν
ως
Συνεστήθη
εξ
άλλου
τετραμελής
ε

πρόν σταδιοδρομίαν τοϋ τόσον χρησί
μου διά τήν Ελλάδα, είδικοϋ κινημα πιτροπή άποτελεσθεΐσα έκ τών με βωβόν.
’Απόλλων. Προβάλλεται ή πολεμι
λών του διοικητικού Συμβουλίου τής
τογραφικού Τύπου.
Ή Διεύθυνσίς όμως τοϋ .Κινημα Π.Ε.Κ, κ. κ. I. Φίνου. Δ. Ααζάνη, κή ταινία «Μιά γυναίκα στό μέτωπο».
Λευκός-Πύργος Προεβλήθη καθ’ ότογραφικού 'Αστέρας, θεωρεί ύποχρέ- 'Ηρ. Οικονόμου και Κ. Χλοΐδη, ήτις
ωσίν της νά ευχαρίστηση καί όλους ε ελαβε τήν εντολήν νά μεταβή καί ά- ' λην τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα «Ένα
κείνους τούς αληθινούς φίλους καί ναπτύξη τούς λόγους τών ανωτέρω ταξεϊδι στή σελήνη».
Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα
ύποστηρικτάς τοϋ περιοδικού μας, οϊ- ένεργειών τής Π.Ε.Κ. προς τούς διτινες εμπράκτων ουνέβαλον είς τήν ευθυντάς τών ’Αθηναϊκών Έφημε- «’Αστυνόμος τής Γροθιάς» καί «Τραέδραίωσιν τοϋ μοναδικού τούτου άνά ρίδων καίτήν "Ενωσιν τώνΣυντακτών φαλγκάρ».
τήν Ανατολήν κινηματογραφικού πε καί ξητήση καί παρ’ αυτών τήν ένί- | ’Αττικόν. Προεβλήθησαν «Ρίγη έ-...nSz
ριοδικού, τό όποιον παρ' όλας τάς σχυσιν τοΰ Τύπου είς τόν τόσον δί- .ρωτος» καί «Έσχατη προδοσία».
κακοβούλως διαδιδομένας έκάστοτε καιον τούτον αγώνα ολοκλήρου τού । Μοντέρν. Προεβλήθησαν τά έργα
«Σαλαμπώ». «Ό αγαπημένος τής γιασυκοφαντίας, ούδείς δύναται νά άρνη- Κινηματογραφικού Κόσμου.
Τ Τ
γιάς» β'Η έξόντωσις τών ληστών» καί
θή ότι προσέφερε μεγάλας υπηρεσίας
Ό «Κινημ. Άστήρ. συνιστα θερ- τό επεισοδιακόν «Ό βασιλεύς τής
είς τήν έν γένει κινηματογραφικήν
ζωήν τού τόπου μας. Παρακαλεϊ δέ μώς είς τούς διευθυντάς Κινηματο- Ζούγκλας.
πάντας τους φίλου, τούς εκτιμώντας γράφων τών Επαρχιών, όπως ένι- | ’Ολύμπια. Προεβλήθη ή ταινία «Η
μέχρι σήμερον τάς ΰπηρεσίαςτου, νά έ σχύσουν τόν ανωτέρω αγώνα τής Π. εύνοουμένη τοϋ Μαχαραγιά».
Φοΐνιξ Προεβλήθη τό έργον «"Ερως
ξακολουθήσουν νά παρέχουν τήν συν Ε. Κ. ένεργοϋντες καταλλήλως διά
δρομήν των προς αυτόν, βέβαιοι όν- τών βουλευτών τής περιφέρειας των, τυφλής» μέ τήν Μαίρη "Αστορ.
τες ότι, ή ΰποστήριξις αϋτη ωφελεί καί κατορθωθή διά τή: τοιαύτης δ- Π
ητΤΡΑΙ
*Τ
ΡΑΙ
„
,
'
όχι
κυρίως τόν
«Κινηματογρα μαδικής ένεργείας ή έλάττωσις τού ———
φικόν Αστέρα., άλλά δι’ αυτού φόρου δημοσίων θεαμάτων,όστις είνε \ Πάνθεον (Αίθουσα). Προεβληθη>
·
·
'
■
·
’
■
σαν
«Καρδιές
στήν
εξορία»
και
«Τραολόκληρον τήν έν Έλλάδι κινηματο καί ό κυρίως πλήττων τά συμφέρον
I γουδιστής τής Τζαζ».
γραφικήν ζωήν.
τα τών έπιχειρήσεών των.
’Ιδιαιτέρως ή διεύθυνσίς τοϋ «Κι
Ή σύστασίς μας αυτή πρέπει νά ! ΙΙάνθεον ^Ταράτσα^.Προεβλήθησαν
νηματογραφικού Άστέρος. παρακαλεϊ ληφθή σοβαρώς ύπ
* ό'φιν τών διευ I «Ταγκό τοΰ θανάτου» καί ή Γ' εποχή
καί πάλιν τούς έν ταΐς Επαρχίας τής θυντών τών 9Επαρχιακών Κινηματο • «Πειραταί τοΰ Παναμά».
'Ελλάδος, Κύπρου, Τουρκίας, Αίγύ- γράφων, διότι μόνον δταν όλοι οι εν I Ίντεάλ. Προεβλήθησαν «Κινέζικη
πτου καί Αωδεκανήσου άναγνώστας διαφερόμενοι άποτελέσουν μίαν δύ- θύελλα» καί «Άπασσιονάτα».
τοϋ περιοδικού διευθυντάς κινήματα- ναμιν θά εϊναι δυνατόν νά έπιβλη- ΛΕΒΑΛΕΙΑ
γράφων καί άνταποκριτάς του, όπως θούν διά τού ογκου των, ένατίον μιας
Άττικόν. Προεβλήθησαν «Τό ’Εξ
συνεχίσουν παρέχοντας τήν ύποστήρι- καταφανεστάτης αδικίας τού κράτους
ξίν των βέβαιοι όντες έκ τών προτέ- έ'ναντι τού αγρίως φορολογουμένου πρές τοΰ μεσονυκτίου» καί «Οί αερο
πόροι»
.
ρων ότι ύποστηρίζοντες τόν «Κ. ‘Α πολίτου.
Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα
Ο ΑΡΓΟΣ
στέρα. υποστηρίξουν αύτά ταΰτα τά
«"Οταν
οι άνδρες αγαπούν» καί «’Αγο
συμφέροντά των.
ρά αγάπης».
Πκνουργιάζ
Πρωτοβουλία, τού Προέδρου τής Π ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΑΡΧΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Ε.Κ. κ. Π. Γκρέτση συνετάχθη μα
Πάνθεον. Προεβλήθησαν «'Ιστορία
κροσκελές υπόμνημα διά τού οποίου Κ ΛΑ ΘΕ (’Αθηνών)
απόρου νέου», «Νυκτωδία», «Γυ
ζητείται καί πάλιν ύπό τής ΚυβερΚρυστάλ. Προεβλήθησαν τά έργα ενός
μνή
αλήθεια» καί «Τό λιμάνι τών δα
νήσεως νά μελετήση σοβαρώς τό ζή «’Αντίο Μασκώτ», «Φλόγα θανάτου»,
κρύων».
Σμπόνιας
τημα τής έλαττώσεως τού φόρου τών «"Οασις έρωτος», «Έσχάτη προδοσία» ।
κινηματογραφικών εισιτηρίων, τήν «Σιδερένια μάσκα»,«'Ωραία εξόριστος» ΖΑΚΥΝΘΟΣ
κατάργησιν τής έκδόσεως ήμερησίας διά δευτέραν φοράν, «’Ερωτικόν βάλς»
Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα
άδειας λειτουργίας κινηματογράφων «’Εγώ τόν σκότωσα» διά δευτέραν φο «Σώσατε τάς ψυχάς μας» μέ μεγάλην
κλπ.
ράν καί «Τραγικός νόμος»·
έπιτυχίαν, «Τά ορφανά τής θαλάσσης»
Τό υπόμνημα τούτο έγκριθέν ύπό
Μά τά περισσότερα άπ, αυτά πέρα «Μάστιξ», «Ή κυρίαρχος» καί «Κοκτού Διοικητικού Συμβουλίου τής Π σαν απαρατήρητα, πνιγμένα στήν τρα κινομιλοΰσα» μέ τήν Κλάρα Μπόου.
Ε.Κ. άπεφασίσθη δπως έπιδώση πο γική σιωπή πού δέν συνεπάγεται παρά
λυμελής έπιτροπή είς τόν Πρόεδρον τήν αδιαφορία τοΰ κοινού κι’αύτή τήν ΜιΤΥΛΗΝΗ
τής Δημοκρατίας, κ. Πρωθυπουργόν, αποτυχία.
Γ. Στρ.
Πάνθεον. Προεβλήθησαν διάφοροι
τά μέλη τής Κυβερνήσεως, προέδρους
κωμωδίαι, τό περιπετειώδες «'Ο επι
τούς δύο Βουλών, αρχηγούς δλων τών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διονύσια. Προβάλλεται «Ή δίψα θεωρητής τών ΤΤΤ», «"Ερως καί διά
κομμάτων άναπτύξη δέ καί προφορικώς προς αυτούς τάς άπό-ψεις ολοκλή τοΰ χρυσοΰ»μέ τήν Ντολορές ντέλ Ρίο. βολος» καί «Ουγγρική έρωτες».
Λεσβιακόν. "Εκαμε έναρξιν τών παρου τού Κινηματογραφικού κόσμου ' Ήλύσια. Προβάλλεται «Τό τραγοΰ-
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ραστάσεών του άπό τής 15 λήξ. μηνός
καί προεβλήθησαν διάφοροι κωμωδίαι,
«'Η ματωμένη θάλασσα» καί «Ή πέ
τσινη μάσκα» μέ τήν Βίλμα Μπάνκυ.
Περί τό πρώτον δεκαπενθήμερον ’Ι
ανουάριου θά κάμ η έναρξιν όμιλοΰντος
μέ μηχανικός έγκαταστάσεις μάρκας
Σινεμεκάνικα καί συστήματος ΜούβιTOV.
Σωφρ.
ΔΡΑΜΑ

Μέγας. Προεβλήθησαν «Ή μυστη
ριώδης Κυρία», «Νοσταλγία», «Σκάνδαλον τοΰ Βάδεν Βάβεν» καί «Γυναί
κες τοϋ δρόμου».
Άστήρ. Προεβλήθησαν «’Αστυνόμος
καβαλλάρης», «Ό Σαρλώ στά όπλα»
μέ έπιτυχίαν, «Αλήται Βιέννης», «Άπηγρευμένος καρπός», «Λόγος τιμής»,
καί «Καρδιά Τεξάς».
Δοσκάλον
ΚΑΛΑΜΑΙ

Τριανόν. Προε«λήθησαν «Ή 'Αφρο
δίτη καί «Τό κουρέλι».
"Εσπερος. ’Εξακολουθεί τάς παρα
στάσεις του ό θίασος Βεάκη—Γονίδη.
ΑΜΦΙΣΣΑ

Πανελλήνιον. Προεβλήθη τό έργον
«Ό θαλασσόλυκος».
Γιαλέσσας
ΧΑΝΙΑ

‘Ιδαϊον Άντρο ν. Προεβλήθησαν
«Ουγγρική μελωδία» καί ή «Σχολή τών
σειρήνων».
‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα
τής παρ. έβδομάδος.
Ε.Κ.
ΚΑΒΑΛΛΑ

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έ'ργα
«Σάλτο μορτάλε» καί «Οί ίππόται τής
άρβύλλας».
Αίγλη. Προεβλήθησαν «Ή κυρία
τής άγροικίας» καί «Ή γροθιά τής τι
μής».
Γ. Κ.
μεςολογγιον

Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα
«Πανικός» είς δύο έποχάς, «’Ινδική
τραγωδία» καί «Μιλάκ».
ΒΟΛΟΣ

Άχίλλειον. Κατό τήν παρ. εβδομά
δα προεβλήθησαν «Ή λήθη τοϋ πα

J ΜΗ
•
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:

ρελθόντος» «Φλόγες», «Σόνια Βερανώφ» καί «Νυκτερινή ώρα»,
’Από τής πρώτης τοϋ έτους, περατουμένων τών εγκαταστάσεων όμιλοΰντος συστήματος Κλάγκ Φιλμ κάνει έναρξιν όμιλουσών ταινιών. Ή έγκατάστασις λόγφ τοΰ καταλλήλου τής αι
θούσης προβλέπεται επιτυχής.

λα τής Ασιας» μέ πλήρη άποτυχίαν
«Τεσσαρες διάβολοι» και «’Ερωτευμένο
αυτόματο».
Γενικώς είς τούς κινηματογράφους
μας παρατηρεΐται μεγάλη άφαντάστως
κρίσις, δεδομένου ότι οί διευθυνταί
τ<ον πλειστακις παίζουν τά έργα των
πρό κενών καθισμάτων.
ΗΡΑΚΛΕΟΝ
ΑΡΧΑΝΕΣ Κρήτης
‘Απόλλων. Προεβλήθησαν έπιτυχώς
Είς τόν μοναδικόν κινηματογράφον
«Φυγή άπό τήν κόλασι» καί «Τό μυ μας προεβληθη τό έργον «Ή μέγάλη
στηριώδες χέρι»,
άγάπη».
Πουλακάκη: Δίδει παραστάσεις δ ΞαΝΟΗ
θίασος Χριστοφορίδου—Ίατρίδη.
Μέγας. Κατά τό παρ. δεκαπενθήμε
ΣΗΤΕΙΑ Κρήτης
ρον προεβλήθησαν τά έργα«Ή μικρού
Νανσικα. Προεβλήθη τό έργον «Ε λα τοΰ μπάρ», «Εύθυμος χήρος», «Τό
ρωτικόν σκάνδαλον».
καρναβάλι τής Νίτσας» καί «Τρελλή
ΛΕΥΚΑΣ
ευτυχία». Προσεχώς «Χορεύτρια τοΰ
Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα Τσάρου» κτλ.
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα
«Σαπουνόφουσκες», «Ό διάβολος μέσα
της», «Πτωχός σπουδαστής», «Ή χο «Μία νύχτα στή Σιγκαπούρη», «Ή
σφηκοφωλιά»
καί«Τό νοερόν καθήκον.
ρεύτρια τής Γρενάδης», «Μετά τήν
καταιγίδα», «Προσωρινή
σύζυγος», ΡΕΘΥΜΝΟΝ
«Γυναίκες άπαγορεύονται» καί «Τρέλ‘Ιδαϊον ‘Άντρον. Προεβλήθησαν τά
λες καρναβαλιού» άπαντα μέ έπιτυχίαν έργα «Ό Καβαλλάρης τοΰ κάμπου»καί
Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Γυναίκα «Ή σπηλιά τοΰ τρόμου».
καί πτώμα», «Κόκκινο καί μαΰρο», ΙΩΑΝΝΙΝΑ
«Τό μυθιστόρημα ενός άπορου νέου»,
Ενστρατιάδη. Προεβλήθη ή συνέ
«Γίγαντες τοϋ άέρος» καί «Τό λιμάνι χεια καί τό τέλος τοΰ έπεισοδιακοΰ
τών δακρύων» τά δύο τελευταία λίαν «Ή έπιστροφή τοΰ μυστηριώδους καέπιτυχώς.
Τσ'ιρς
βαλλάρη». "Ηδη παρήλθον άρκετοί
ΧΙΟΣ
μήνες τής χειμερινής περιόδου καί οί
‘Αστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό θαυμασταί τοΰ κινηματογράφου δέν
θαλασσόλυκος». «Ό ευνοούμενος τής εΐδον ούτε έν κινηματογραφικόν έργον
Τσαρίνας», «Ή δοξασμένη στολή» καί άξιον λόγου, τοΰτο δέ οφείλεται κυρί
ως είς τόν θεατρικόν θίασον ό όποιος
«"Οταν ή πόλις κοιμάται».
Β.
εύρίσκεται άπό διμήνου ένταΰθα δίδων
ΧΑΛΚΙΣ
παραστάσεις εσπερινός είς τό άνωτέΚεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα ρω θέατρον.
Σταμ. Παπ.
«Δέν παίζουν μέ τόν έρωτα». «Ή γή
τής ηδονής», «"Εξ εβδομάδες μέ τούς ΚΕΡΚΥΡΑ
Δημ. Θέατρον. Προεβλήθησαν τά
άπάχηδες», «Λούνα πάρκ», «'Ο τρελλός τραγουδιστής» καί «Οί μαύροι δι έργα «Πρίγκηψ φοιτητής», «Κόκκινη
πόλις». «Σάν ή καρδιά κτυπφ» καί «Ή
άβολοι».
’Αττικόν (Παλίρροια). Προεβλήθη μυστυριώδης κυρία» άπαντα μέ έξαισαν τά έργα «Καφέ σαντάν» καί «Βα ρετικήν έπιτυχίαν.
Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα
σιλεύς τού άέρος» μέ άποτυχίαν, «Με
γάλο κόλπο», «’Εν δνόματι τοΰ αΰτο- «Ή μαιτρέσσα τοΰ σατανά», «Λουκράτορος», «Τά πάντα γιά τό παιδί λοΰδι στή σκιά», «Ή έκδίκησις», «Ά
της», «Πριγκήπισσα Τρούλαλα» «Ό πλοι στρατιώται» καί «Ή χορεύτρια
δρόμος πρός τήν διαφθοράν», «Θύελ τών θεών»·

J

ΞΕΧΝΑΤΕ

ΟΤΙ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 20ΥΒ2Σ ΤΑΙΝΙΕΣ

·

ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

J
J

δ. ι. kappa

:

ΕΧΕΙ

ΕΦΕΤΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

φ 12 δδδς Πατηαίων ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.
φ
Τηλεγρ. Δ]σις «Ροξιηλαιρ»
•
»«
•«
*
·********·
**

52-14

φ
φ
·

ΣΚΗΝΑΙ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΝΟΝΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΙΌΝ
Αί γαλλικοί κινηματογραφικοί έφημερίδες άγγέλλουν
ότι κατά τήν διάρκειαν μιάς παραστάσεως εις τό κινηματοθέατρον «Μοντρούζ» τών Πσρισίων, κατά τήν όποιαν
προεβάλλετο ή ταινία «Ό δρόμος είναι ώραϊος» καμμιά
έξηνταριά θεαταί ήρχισαν άποδοκιμάζοντες τό προβαλλόμενον έργον μέ άδιάκοπα σφυρίγματα καί ζωηράς φωνα
σκίας. Ή συνέχισις τής παραστάσεως κατέστη άδύνατος, τόσφ μάλλον καθόσον πολλοί έκ τών άλλων θεατών
ώς έπί τό πλεϊστον γυναίκες, κατελήφθησαν υπό φόβου
καί ήρχισαν άποχωροΰντες τής αιθούσης. Οί φωνασκοΰντες έξηκολούθησαν τάς άποδοκιμασίας των, έως δτου κατέφθασαν άστυνομικά όργανα καί έπέβαλαν τήν τάξιν.

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

