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Έκεϊ κάτω, σείς όχθες τοϋ Ειρηνικού, κάτω άπό έναν άζονταν ιδιότητες άστυνομικοΰ ρέπορτερ γιά νά τήν περιουρανό γεμάτο λαμπρότητα, τό Χόλλυγουντ νωχελικά ξα γράψωμε. Θά προσπαθήσουμε νά δοΰμε άπ’ τις χαραμάδες,
πλώνει τήν παγκόσμια δόξα του. Ή άτμόσφαιρά του αν τών ερμητικά κλεισμένων παραθυριών, νά ξεσηκιόσουμε
τηχεί δλην τήν ώρα απ’ τό χαρούμενο θόρυβο τής εργα τά βαρειά παραπετάσματα, νά μπούμε στούς Ιδιαίτερους
σίας. Στή Σάντα Μάνικα τό χαριτωμένο αύτό προάστειο κοιτώνες τών στάρ. Δέ βρήκαμε βέβαια άκόμα τήν τηλε
τοΰ Λός "Αντζελες, οί έπαύλεις τών στάρ υψώνουν τά πα όραση, μά ή φαντασία κι’ οί εξομολογήσεις τών ίδιων,
ράξενα αρχιτεκτονικά τους σχήματα ανάμεσα άπό πλού άναπληρώνουν δ,τι ή άπόσταση χιλιάδων μιλλίων δέν άσια βλάστηση τών τροπικών. Τά στούντιο, στά βάθη ά- φήνει τά μάτια νά δοΰν.
περάντων κήπων προβάλλουν τούς επιβλητικούς των όγ
Ή διατήρηση τής καλής φήμης! 'Ο εφιάλτης τών
κους—μικρές πολιτείες χαμένες μέσα σ’ ένα όνειρο πρα άστέρων μά καί ή οργανική άνάγκη τής ζωής των. Οί κι
σινάδας. Ό αέρας είναι πάντα μυρωμένος άπ’ τά πλήθια νηματογραφικές επιχειρήσεις δέν άργοϋν νά δώσουν εξι
λουλούδια πού όλοΰθε φυτρώνουν. Ή θάλασσα άπαλοκυ- τήριο άπ’ τή δουλειά σ’ όσους πάψουν ν’ άρέσουν στό
μάτιστη σβύνει τό γαλάζιο χμώμα της, σ’ έναν ορίζοντα μεγάλο κοινό, δηλ. ή φίρμα τοΰ ονόματος των δέν άποπού χάνονται τά όριά του σέ μακρυνές αποστάσεις. Τό φέρει τις άναμενόμενες εισπράξεις. Κι’ επειδή συμβαίνει
Χόλλυγουντ! Ή πόλη τής δόξας καί τής χαράς. Μικρές συχνά οί δημοφιλείς στάρ νάναι πολύ μέτριοι καλλιτέχναι
καρδιές σέ νεανικά στήθη κοριτσιών έ'χουν χτυπήσει μέ καί δέ μπορούν μέ τήν άνανέωσι τή δημιουργική τής τέ
λαχτάρα γιά τή μαγική αύτή πολιτεία. "Ονειρα νέων έ χνης των νά εξασφαλίσουν τή διαρκή δημοτικότητα τους,
χουν τραφεί μέ τό μακρυνό της όραμα- Κι’ δταν ό πό γι’ αύτό καταφεύγουν σέ διάφορα διαφημιστικά τερτίπια.
θος γίνει ασίγαστος,'λεγεώνες ανθρώπων άπ’ δλα τά μέρη Ποζάρουν ώρες ολόκληρες στό φωτογράφο στις πιό δια
τοϋ κόσμου οδεύουν γιά τή νέα Μέκκα. Μά πόσους τάχα φορετικές στάσεις καί τις γοητευτικότερες εκφράσεις. Άάγκάλιασε ή δόξα! Πόσοι νά υπέταξαν τήν τύχη καί νά φίνουν νά σχολιάζουν τις πιό μικρές λεπτομέρειες τής
κατέκτησαν τή φήμη! Είναι τά λίγα έκεϊνα ονόματα πού ζωής των, τις ιδιοτροπίες των, τις άγάπες των. Πολλές
διαρκώς βλέπουμε στις άφίσσες τών δρόμων σημειωμένα φορές πληρώνουν οί ίδιοι γιά τή διαφήμησή τους στις ε
μέ παχειά κεφαλαία γράμματα. Κι’ ή δόξα τους δέν είναι φημερίδες. Υποβοηθούν στή δημιουργία τών σκανδαλιστιπαρά άθροισμα μοιραίων συμπτώσεων. Οί άλλοι, οί πολ κών Ιστοριών είς βάρος τους. Ξέρουν πώς τό κοινό γιά
λοί, μέ τά βουκολικά όνειρα τών πρώτων χρόνων καί τις νά συμπαθήσει τόν άρτίστα πρέπει ό τελευταίος αύτός νά
χιμαιρικές ελπίδες, θά σβύνουν τήν άθλια ύπαρξή τους τοΰ κινήση τήν περιέργια. Ή ομορφιά είναι κι’ αύτός
κάποιο βράδυ; μέσα στόν παγωμένο άέρα τής χειμωνιάτι ένας συντελεστής τής αγάπης τοΰ κοινοΰ—ή Μπίλλυ Ντόβ
κης νύχτας, ένφ θά- προσμένουν ώρες άτέλειωτες τήν έ χάρις στή φυσική πλαστικότητα τής μορφής της κι’ ενάν
ξοδο τοΰ άγαπημένου των στάρ γιά νά δοΰν τό χαμόγελό τια στό στεγνό καλλιτεχνικό της παίξιμο, λατρεύεται άπό
του, νά χειροκροτήσουν τήν ξανθή άνταύγεια τών μαλλιών εκατομμύρια άνθριόπων—άλλά δέ φτάνει αύτό μόνο. "Ε
του... Δίπλα στή δόξα καί τόν πλοΰτο, ό θάνατος.
πειτα καί ί] διατήρηση τής ομορφιάς στοιχίζει κόπους,
Χόλλυγουντ ! Δέν τό έχουμε δει κι’ δμως τό φανταζό τή στέρηση διασκεδάσεων. 'Η Μάε Μουρραίη π. χ. πού
μαστε ωραίο. Οί περιγραφές τών ταξειδιωτών μάς έχουν βασίζει τή φήμη’ιης στό τέλειο σώμα της καί στό κουκλί
δημιουργήση τήν αυταπάτη τής ώραιότητος. Μονάχα ή στικο πρόσωπό της, κατά έναν Άμερικάνο δημοσιογράφο,
ομορφιά τών γυναικών πού ή γλυκειά νύχτα τοΰ νανου προσπαθεί μέ κάθε τρόπο νά διατηρήση τά χαρίσματά
ρίζει απαλά στήν άγκαλιά της, _άρκεϊ γιά νά έξαγνίση της αύτά. Δέ χαμογελάει παρά σπανίως γιατί τό χαμόγελο
μπροστά στά μάτια μας τις άλλες του άθλιότητες. Έχει κάνει ρυτίδες γύρω στό στόμα. Δέν κουράζει ποτέ τόν
καί τό Χόλλυγουντ τά καταγώγια του, τούς ληστές, τούς εαυτό της καί ποτέ δέν έχασε τις ώρισμένες ώρες τοΰ
λαθρέμπορους, τούς διεθνείς τύπους τής λωποδυσίας. Δέν ύπνου της γιά μιά έσπερίδα όποιαδήποτε. ’Αποφεύγει τόν
είνε πολύς καιρός πού ή Κινηματογραφούπολις τής Καλ- ήλιο σάν τό διάβολο. Τρέφεται διαρκώς μέ γάλα. Τις πε
λιφορνίας είχε άναστατωθεΐ άπ’ τις συστηματικές κλοπές ρισσότερες δέ ώρες τής άργίας τις περνάει ξαπλωμένη σέ
στά μέγαρα τών άστέρων, έτσι πού νά άναγκασθή ή άστυ- μιά άναπαυτική σαΐζ-λόγκ. Δέν υπάρχουν γι’ αύτή δια
νομία νά βάλη Ιδιαίτερη φρουρά σέ κάθε σπίτι πού φαί σκεδάσεις, γλέντια, παιγνίδια.
Σ’ άντίθεση μέ τή Σβάνσον, τήν Πόλα Νέγκρι, τήν
νονταν πώς θά μποροΰσε νά κινήση τήν όρεξη τών νυ
χτερινών επισκεπτών του. Μάλιστα οί αστέρες μή έμπι- Κλάρα Μπόου κι’ δλη τή χορεία τοΰ πλανητικού συστή
στευόμενοι μονάχά στά μέτρα τής άστυνομίας είχαν ορ ματος τών νέων άστρων πού ξεφούρνισε στό υπερφορτω
γανώσει ό καθένας Ιδιαίτερη σωματοφυλακή —ένα είδος μένο στερέωμα τοΰ Κινηματογράφου ό όμιλών, ή Γκάρνά ποΰμε προεδρικής φρουράς. ’Αλλά δέν πρόκειται γι’ πο καί ή Λίλιαν Γκύς μεταχειρίζονται τό σύστημα τής δη
αύτή τήν πλευρά τής ζωής τοϋ Χόλλυγουντ. Θά μάς χρει μιουργίας μυστηρίου γύρω άπό τήν άτομικήν τους ζωήν.
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Ή ξανθή Γκρέτα είτε άπό φυσική ιδιοτροπία, είτε σκόπι
μα, άρνεϊται νά τήν πλησιάζουν. "Ισως ή πολυκάματη ζωή τικότητα υποβάλλονταν άπ’ τή γενική άτμόσφαιρα τοΰ
έργου, ζοΰσαν τόν ήρωα τής διαδραματιζομένης ύποθέ
της τής έδωσε άφορμή νά νοιώσει βαθειά τή ματαιότητα
κάθε άνθρώπινης πράξεως. Ή Τζόαν Κράφορδ πού τή σεως· Στόν κινηματογράφο δέν μπορεί νά συμβή κάτι
θαυμάζει διηγείται τις δυσκολίες ποΰ δοκιμάζει κανείς τέτοιο. Τό έργο πέρνεται σέ σκηνές ξεχωριστές, ό ήθογιά νά τήν πλησιάση. Ή Τζόαν έπαιξε πολλές φορές μα- ποιός δέ νοιώθει καμμιά άτμόσφαιρα και τις περισσότερες
ζύ της καί μολαταύτα δέ ξέρει τίποτα άπ’ τή ζωή της, ξέ , φορές ή άπόδοση του μοιάζει σάν άγγαρεία. Πώς λοιπόν,
θά ρωτήσετε, βλέπουμε αληθινά δάκρυα νά κυλούν στ’
χωρα άπ’ τόν τρόπο πού εργάζεται. Οί λόζες τους στό I
στούντιο ήταν δίπλα. «Καμμιά φορά, διηγείται ή ίδια, I άχνά μάγουλα τής μοιραίας γυναίκας, τής έγκαταλειβλέποντας τήν πόρτα της άνοιχτή δοκίμασα νά μπω. Άλ μένης, τής νέας κοπέλας πού κλαίει γιά τις λύπες τής
λά στόν παραμικρότερο θόρυβο, στήν παραμικρότερη υ άγάπης! "Ω, ποία αυταπάτη! Τά πράγματα είνε πολύ άπλούστερα. "Οταν τά δάκρυα δέν έχουν οσμή γλυκερίνας,
ποψία τοΰ ερχομού ένός άνθρώπου, κλειοΰσε άμέσως τήν
άπ’ τό κρεμμύδι ή τό δακρυγόνο υγρό πού
πόρτα της. Έπί τέλους κατάλαβα πέος έπρεπε νά σεβα | προέρχονται
έκεϊνος ή έκείνη έκρυψαν στό μαντήλι τους ή τό μανίκι.
στώ τή θέλησή της γιά μοναξιά. Δέν τής άρέσει νά μιλάη, νά βλέπη άνθρώπους ολόγυρά της. Γιατί νά τήν έ- Άλλά γιατί νά χαλάμε τήν illusion; Τί θά γίνονταν οί
νοχλήσω; Είμαι τής γνώμης πέος πρέπει νάφίνουμε τούς τρυφερότητες, οί συγκινήσεις πού νοιώθουμε άν ξεχωρί
ζαμε τήν αυταπάτη; Πρυτιμώτερο τό όνειρο άπ’ τή μνη
άνθρώπους νά ζοΰν δπως θέλουν».
σίκακη πραγματικότητα.
*Η Αίλιαν Γκύς είναι ένας ξεχωριστός τύπος. Τήν εί
Είπαμε πώς ή δόξατών «στάρ» εΐν’ή συνισταμένη πολ
δαμε πάντα νά ερμηνεύει υπερβολικά δραματικούς ρόλους λών μερικών συντελεστών. Ένας άπ’ αυτούς είνε κι’ ή φι
μέ θαυμαστή έπίδοση. Ούτε υπερβολική καλλονή εινε, λοσοφία—άδιάφορο άν ζυγίζει μόνο μισό δράμι—τών ά
ούτε τρόπους παράξενους έχει. Τό νοιώθει καλά καί ξέ στέρων· Τά διάφορα πρακτορεία δημοσιεύσεων πού ξέ
ρει πώς τό σεμνό της παρουσιαστικό πού θυμίζει άδελφές καθολικών μοναστηρίων, μαζύ μέ τή γλυκειά έκφρα- I ρουν καλά τή δουλειά τους δέν παραλείπουν νά ζητάνε
συχνά άπ’ τούς συμπαθείς καλλιτέχνες άρθρα μέ γνώμας
ση τοΰ προσώπου της πού άρμονίζονται θαυμάσια μέ τό πάνω σέ διάφορα ζητήματα τής ζωής. Θά πηγαίναμε μαείδος τών ρόλων πού καταπιάνεται, είνε τά αίτια τής έπι- ।
κρυά άν ζητούσαμε νά παραθέσουμε τις άλληλοσυγκρουότυχίας της. Ή ζωή της είνε πιστό αντίγραφο τής ζωής μενες φιλοσοφικές παπαρδέλες τους. Ύποσχόμεθα νά έτών ήρωΐδων πού ενσαρκώνει. Δουλεύει όλη τήν ημέρα I πανέλθουμε
μιά άλλη φορά. Γιά τήν ώρα θάχαμε νά ση
στό στούντιο μέ πάθος καί άφοσίωση στήν έργασία της. μειώσουμε ένα τελευταίο άρθρο τής Νόρμα Σήρερ σέ
Τό βράδυ πάει κατ’ ευθείαν στό σπίτι της, μιά χαριτω κάποια Παρισινή επιθεώρηση.
μένη έπαυλη στήν πλαγιά ένός λόφου μ’ άνθισμένα πε
Ή τσαχπίνα αύτή Άμερικάνα λέει, παρ’ δλη τήν κοι
ριβόλια, κοντά στή γρηά της μητέρα πού ποτέ δέν άφησε
τους, καί μερικά πράγματα χαριτωμένα. Τό μυ
άπό σιμά της. Άσχολεΐται μέ τή σοβαρή φιλολογία κΓ ά-I νοτοπία
στικό τής εύτυχίας, μάς λέει, συνίσταται στό νά ξέρουμε
ποφεύγει τις συναναστροφές καί τις κοσμικές συγκεντρώ νά υποφέρουμε μέ χαμόγελο τις μικρανασταττόσεις τής
σεις τοΰ Χολλυγουντ. Κάπου-κάπου πηγαίνει νά δή μερι- |
’Εμείς οί γυναίκες άποκτάμε τή συμπάθεια τού
κούς οικογενειακούς φίλους κι’ αυτούς πολύ σπάνια. Νά | ζωής.
κόσιιου έξ αιτίας τής εύκολίας μέ τήν οποίαν μπορούμε
πιστέψουμε πώς ό τρόπος τής ζωής τής Γκάρμπο καί τής I νά χαμογελάσουμε. Ή φαιδρότατα είνε τό σημάδι τού
Γκύς είνε έπίδειξις ή ειλικρίνεια ! Τό γεγονός δμως είνε
ικανοποιημένου πνεύματος, τής καλής διαθέσεως. ΟΙ άν
δτι οί ιδιοτροπίες αυτές τοΰ χαρακτήρα ή τής άνάγκης θρωποι
πού δέ ξέρουν νά γελάσουν είναι φαντασμένοι
τής έπιδείξεως, έπιδροΰν άποτελεσματικά στή φαντασία καί ματαιόδοξοι,
άδικοι καί σκληροί. "Αν θέλετε νά πετών θαυμαστών τους καί διατηρούν τή φήμη τους δσο τύχετε κάτι στή ζωή σας, άφίνετε πάντα ένα χαμόγελο
καί τά θορυβώδη μέσα τών άλλων άστέρων. Έχουν κι’
στά
χείλη
κΓ
δταν
κοιμάστε κι’ δταν σηκώνεστε.
έναν άλλο τρόπο οί «στάρ» νά αυξάνουν τή δημοτικότητά
Καί θάδωσε τό άρθρο της, είμαι βέβαιος, στόν αντι
τους. Ταξειδεύουν. Τούς μήνες τής άνάπαυσης ξεκινούν πρόσωπο τού πρακτορείου χαμογελώντας ονειρεμένα, ένώ
γιά τήν Ευρώπη δπου θά ξεκουράσουν τούς εαυτούς των
στή θαλπωρή τοΰ Μεσογειακού ήλίου, θά ξαπλωθούν μέ τάλλο χέρι θά τσέπωσε τό τσέκ τής άμοιβής- "Εμπρα
εφαρμογή τών θεωρητικώς διδασκομένων.
στή ζεστή άμμο "τής Ριβιέρας, θά δοκιμάσουν τήν τύχη κτηΔόξα
! Μέ τό έμβλημά σου καί κάτω άπ’ τή σκεπή
τους στό Μόντε Κάρλο. Καί τά πιό άσήμαντα έπεισόδια σου καί ή φιλοσοφία άκόμα παιδεύεται. Στό βωμό σου
τοΰ ταξειδιοΰ των θά διαφημισθοΰν άπ
* τις στήλες τοΰ νειάτα καί ταλέντα θυσιάζονται μέ γρηγοράδα άπίστευτη.
διεθνούς τύπου πού ξέρει τά γούστα τοΰ άγοραστικοΰ Τήν άξίζεις τάχα τέτοια τιμή ; Ό Ντούγκλας Φαίρμπανκς
κοινοΰ καί τό τροφοδοτεί μέ σπαρταριστές καμπάνιες ιδι μέ τό πρακτικό μυαλό του θάπαντοΰσε, πώς είσαι μιά άαιτέρων του άπεσταλμένων, έπιφορτισμένων άποκλειστι- μοιβή πολύ παιδιάστικη καί πώς κείνο πού πρέπει νά
κώς μέ τήν παρακολούθηση τών κινήσεων τών ταξειδευ- προσέχουμε περισσότερο άπό σένα είνε ή προσωπική μας
όντων «στάρ».
ευτυχία. ΚΓ ή Σουζάνα Μπιανκέττι θά πρόσθετε μέ τό
Μιλήσαμε άρκετά καί δέν Ικανοποιήσαμε ακόμα τόν φωτεινό της χαμόγελο πέος άγαπάει τόσο τό έπάγγελμά
τίτλο τοΰ άρθρου μας.Τά γελοία τών στάρΙΜά ύπάρχηκαί | της, ώστε δέ τό νομίζει σωστό ' νά κάνη ποτέ σ’ αύτό
άλλη φυσικήκατάσταση γι’αΰτές δταν πρόκειται νά παρου- όποιαδήποτε θυσία· ΚΓ ένας ποιητής, δ Σουλύ Πρυντώμ,
σιασθοΰν στόν κόσμο;Τό ίδιο προσποιημένο χαμόγελο πάν- 1 γι’ άπάντηση θά τραγουδούσε, πώς πεθαίνουμε μή άποτα στις βαμένες άκρες τών χειλιών. Δέ θά τις άκούσετε κτώντας τίποτ’ άλλο άπό ρυτίδες- ΚΓ δμως χωρίς τή χίποτέ νά γελούν χαχανιστά. ’Εκτός πού τό άπαγορεύει ή μαιρω τής δόξας, πού είνε ή ίδια μιά χαρά, ή ζωή τών
καλή συμπεριφορά, τό γέλοιο φέρνει απότομες συσπάσεις περισσοτέρων άνθρώπων θάταν άδύνατη.
τών μυώνων τοΰ προσώπου πού μποροΰν καμμιά φορά
Κ. ΔΑΦΝΗΣ
ν’ άφίσουν βαθειά ίχνη στή φυσιογνωμία. Κι’ δταν άκόμη

είν’ υποχρεωμένοι νά γελάσουν στό «γύρισμα» ένός έργου,
τότε, αν παρατηρήσετε καλά, θά δήτε τό γέλοιο νάχη δλα
τά σημάδια τής προσποίησης καί νά έξαφανίζεται πολύ
γρήγορα άπ’ τό πρόσωπο, ένφ τό φυσικό άφίνει πάντα κι’
δταν χαθεί μιά ιλαρή έκφραση. "Οσο γιά τά δάκρυα τών
ήθοποιών τοΰ κινηματογράφου, αύτά δέν είνε ποτέ άληθινά. Οί ήθοποιοί τών θεάτρων μποροΰν νά κλαϊνε στή
σκηνή δταν πραγματικά ντύνονται τό ρόλο τους κΓ δταν
είνε άληθινοί καλλιτέχναι. Ό Μπωβαλλέ, ή Σάρα Μπερνάρ, δ Πώλ Μουνέ, έκλαιαν στ’ άλήθεια δταν ή δραματι
κή υπόκριση άπαιτοΰσε δάκρυα. Μέ λεπτεπίλεπτη αίσθαν

SEA TAISIA TBS ΓΚΪΕΤΛ ΓΚΑΡΜΒΟ
Ή περίφημος ήθοποιός τής Μετρό Γκόλντουϊν Μάγιερ
Γκρέτα Γκάρμπο, «έγύρισε» μέχρι σήμερον εις τρεις όμιλούσας ταινίας, αί όποίαι είναι κατά σειράν αί εξής :
«Άννα Κρίστι», «Ρωμάντσο» καί «Έμπνευσις». "Ηδη δ
μως περατώνει καί τήν τετάρτην«Σουζάν Λένοξ» ύπό τήν
καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τοΰ γνωστού σκηνοθέτοσ Ρόμπερτ Λέοναρντ. Εις τήν ταινίαν συμμετέχουν οί Κλέρκ
Κεΐμπλ, Μέντζ Έβανς καί Λιοΰ Κόντυ.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αγγέλλεται έκ Βερολίνου δτι ή εταιρεία παραγωγής
ταινιών «Ούφα» προσέλαβε διά συμβολαίου τόν γάλλον
καλλιτέχνην κ. Σάρλ Μπουαγιέ δπως ύποδυθή είς τήν
—Ό Δημήτρι Κιρσάνωφ «γυρίζει» είς τά έν Ζουανβίλ γαλλικήν έκδοσιν τόν ρόλον τοΰ Γιάννιγκς είς τό νέον
στούντιο τής «Παραμάουντ» τό διεθνές έργον «Ή νύ
τοΰ "Ερικ Πόμμερ.
χτες τού Πόρτ Σάϊτ» εις τό όποιον λαμβάνουν μέρος οί : φίλμ
Ή εϊδησις αϋτη έσχολιάζετο ποικιλοτρόπως είς τούς
Γουσταύος Φρέλιχ, Νάντια Σιμπιρσκάγια, Χάνς Σλετώβ, κινηματογραφικούς κύκλους το"> Βερολίνου καθ’ δσον ό
Μωρίς Σούτζ καί Μαργαρίτα Μορένο.
Μπουαγιέ, είναι γνωστόν τοϊς πάσι, δτι ανήκει είς τήν
—Ό τητ
Μάρη
Άλλεγκρέ έξακολουθεϊ
τό γύρισμα»
σκηνών
γνωστής
......................
__________τών Αμερικανικήν έταιρίαν Μετρό Γκόλντουϊν.
σκηνών
τής γνωστής
«Μαμζέλ
Νιτους»
-1
κή έκδοσις)
είς τά έν όπερέττας
Μπιγιανκούρ
στούντιο
τών (γαλλι
ΜπραΕν τούτοις οκ. ,Λωρενς διευθυντής της Μέτρο Γκολνs..’ " ®—ι_ ' “η
*—
Α “’“
««.λ Λ-τΛ,ιντίΛ τών
Μποα-' | τουιν δια τήν Ευρώπην, εβεβαιωσε την ανωτέρω ειδησιν
____
,
| δηλώσας δτι έδάνισε τόν Μπουαγιέ είς τόν Πόμμερ, μόουνπέργκερ-Ρισεμπέ.
, χιξ
τελειώση τόν ρόλον του θά έπιστρέψη είς τό Χόλ—Ή άμερικανική έταιρία παραγωγής ταινιών «Θυνι«
βέρσαλ» άπεφάσισε νά δαπανήση 15.000 000 δολλάρια ; λυγουντ,
(1.140.000.000 δραχμές) διά παραγωγήν ταινιών κατά τό
1931—32.
—Τά κέρδη τής έταιρίας Μετρό Γκόλντουϊν Μάϋερ είς |
διάστημα 28 έβδομάδων, δηλαδή μέχρι τέλους Μαρτίου
1931, άνήλθον είς τό ποσόν τών 3.535.439 δολλαρίων, ήτοι
Γνωρίζετε τήν Γκράς Μούρ; Αύτό τό αρμονικόν όνο
269 περίπου έκατ. δραχμών.
—Κατά τό διάστημα τών 39 τελευταίων έβδομάδων μα μέ τήν γλυκύτητα τοΰ χαμογέλου, προσαρμόζεται θαυτοΰ τρ. Κινηματογραφικού έτους τά κέρδη τής έταιρίας μασίως μέ έκείνην ποΰ τό φέρει.
Ή Γκράς Μούρ αντιπροσωπεύει πράγματι έπαξίως τήν
Columbia Pict, έφθασαν τά 550.624 δολλάρια, έναντι 732.
γλυκύτητα καί τήν χάριν. Ή Αμερική είναι ύπερήφανος
879 κατά τό αύτό διάστημα τού παρ. έτους.
γι
’
αύττ
’ιν, αί εφημερίδες τοΰ Νέου Κόσμου είναι πλήρεις
—Ό Ραμόν Νοβάρρο υπέγραψε νέον συμβόλαιον μετά
έπαίνων γιά τό μεγάλο ταλέντο της.
τής Μετρό Γκόλντουϊν, διάρκειας δύο έτών.
Ή Μετροπόλιταν Όπερα τής Νέας Ύόρκης, έγνιόρισε
—Τά γενικά κέρδη τής έταιρείας Φόξ Φίλμ κατά τό έ αξέχαστες βραδυές δταν ή Γκράς Μούρ τραγουδούσε είς
τος 1930 άνήλθον είς 9.205.435 δολλάρια·
τόν Ρωμαϊον καί Ίουλιέταν καί ύπεδύετο τόν ρόλον τής
Είς τήν Χάγην προεβλήθησαν τά πρώτα ομιλοΰντα έ- Μαργαρίτας τοΰ Φάουστ.
Τώρα παίζει σέ ταινίες τής Μετρό μετά τής δποίας ύπίκαιρα ολλανδικής παραγωγής.
—Τό καλό φιλμ τών κ. κ. Βαντάλ καί Ντελάκ «Δαυίδ πέγραψε μακροχρόνιον συμβόλαιον. "Ηδη έπεράτωσε τήν
Γκόλντερ» προεβλήθη τελευταίως είς Βιέννην είς δύο συγ πρώτην της ταινίαν «Τζέννυ Λίντ», ή έπιτυχία τής όποι
χρόνως κινηματογράφους μέ πολύ μεγάλην έπιτυχίαν.
ας προμηνύεται τεραστία.
—'Ο Σάρλ Βίλκοξ ό όποιος 'ίδρυσε έν Λονδίνφ νέαν
έταιρίαν παραγωγής ταινιών υπέγραψε συμβόλαιον μετά
—"Ηρχισε τό «γύρισμα» τοΰ νέου έργου τού Ρενέ
τού σκηνοθέτου D. W· Griffith, ό όποιος καί θ’ άρχίση Κλαίρ ·Ζήτω ή ’Ελευθερία» εις τά στούντιο τής Tobis.
τό «γύρισμα» τού πρώτου του φίλμ ύπό τόν τίτλον Bro
—Ό Πάουλ Βέγκενερ θά ύποδυθή τόν πρωτεύοντα
ken Brossom.
ρόλον είς ένα γερμανορωσσικόν φίλμ τό όποιον θά «γυ—Ό γάλλος καλλιτέχνης Άντρέ Λυγκέ, κατά τήν δια
ρισθή»
προσεχώς είς τήν Μόσχαν.
μονήν του στό Χολλυγουντ «γύρισε» γιά τήν Μετρό Γκόλ
—Le prince d’Arcadie είναι δ τίτλος τού νέου έργου
ντουϊν έπτά έν δλφ ταινίας: «Τό πράσινο φάντασμα», «Ό
κύριος Φόξ», «Τζέννυ Λέντ», «Ό Μποΰστερ παντρεύεται», τών Ρίτσαρ Τάουμπερ καί Βίλλυ Φόρστ.
—'Υπό τήν διεύθυνσιν τού διασήμου σκηνοθέτου Στέρ«Έάν δ αύτοκράτωρ τό ήξευρε», * «'Ο άνυπαντρος μπα
μπεργκ ή περίφημος πλέον Μαρυλίν Ντίντριχ θά ύποδυθή
μπάς» καί «Έάν ήσουν ώραία».
—Είς τά στούντιο τής Ούφα συνεχίζεται δραστηρίως τόν κυριώτερον ρόλον εις τό έργον «Νανά» τοΰ Αιμίλιου
τό «γύρισμα» τής ταινίας τού Έριχ Πόμμερ «Τό Κογκρέ Ζολά.
—'Η έταιρία D. L. S. λέγεται δτι θά πραγματοποιήσο πού χορεύει» (Der Kongress Tanzt) ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Έριχ Τσάρελ. Ή ύπόθεσις τού έργου έκτυλίσσε- ση κατά τό έτος 1931—1932 δέκα τρία φίλμ έκ τών οποί
ται είς Βιέννην κατά τό 1814—15 μέ θέμα τούς έρωτας ων τά οκτώ είς γαλλικήν γλώσσαν. Σκηνοθέται θά είναι
τοΰ Τσάρου τής Ρωισίας (Άνρύ Γκαρά) καί μιάς μικράς οί κ. κ. Τζόε Μάϋ, Κρανόφσκυ, Ρόμπερ Λάντ, Ρίτσαρ
Όσβαλτ, Βίλλυ Βόλφ καί Τσέλνικ·
πωλητρίας γαντιών (Αίλιαν Χάρβεϋ).
Είς τά έν Ζουανβίλ στούντιο τής «Παραμάουντ» έξα
—Ήγερμανική έταιρία«Άτλάντικ ορΐλμ» θά «γυρίση»
κολουθεϊ τό «γύρισμα» τών εξωτερικών σκηνών τού έργου προσεχώς τρία νέα φίλμ, τά: Le Vzuf όπερέττα πραγματοποιηθησομένη ύπό τοΰ Ζά>ρζ Ζάκομπυ, Sonate d'Amour
«Μάριος».
—Είς τά ίδια έπίσης στούντιο «γυρίζονται» ή πειό πε μέ σκηνοθεσίαν τοΰ "Αρθουρ Μπέργκεν μέ τήν "Ολγα
ρίεργες σκηνές τού νέου έργου τής «Παραμάουντ» «Νύ Τσέχοβα και τόν Βάλτερ Ρίλλα καί Reunion de creanχτες τοΰ Πόρτ Σάϊτ», είς τό οποίον λαμβάνουν μέρος με ciers τοΰ Κάρλ Μπός μέ τήν Λή Πάρρυ καί τόν Ζιορζ
ταξύ τών άλλων ή Ρενέ Έριμπέλ, Ζάν Βόρμς, Γουσταύος Άλεξάντερ·
—"Εφθασε είς Παρισίους ή ώραιοτάτη Ζανέτ Μάκ
Ντίεσελ, Όσκάρ Όμόλκα, Αεονάρ Στίκελ, Ριχάρδος ΝυΝτόναλτ, ή δποία θά «γυρίση» διά λογαριασμόν τής Φόξ
κέζ καί ό μαύρος μποξέρ Ζάκ Τάϋλορ.
'
φίλμ
δύο έργα, τά : »Annabelle ’s affairs
*
μέ τόν Βίκτωρ
—Εις τό νέον φίλμ τοΰ Ροζέ Καπελάνι λαμβάνουν μέ
Don Ί bet on women
*
μέ τόν Έντρος μεταξύ τών άλλων ή Σιμόν Βωντρύ, Ρομπέρ Μπυρ- Μάκ Αάγκλεν καί *
μον Λόβ. Τό φίλμ «L’ amant de miuuit
*
είς τό όποιον
νιέ καί ή 'Υβόννη "Εμπερτ.
πρωταγωνιστεί ή Μάκ Ντόναλτ προεβλήθη άπό τής οθό
—Ό Ζουλιέν Ντυβιβιέ «γυρίζει» είς τά στούντιο «Έ- νης τών «’Ολυμπίων» τήν 7ην Αύγούστου, τήν πρεμιέ
κλαίρ» τής τελευταίες σκηνές τού έργου Cing Gentlemen ραν δέ παρηκολούθησε καί ή ιδία πρωταγωνίστρια.
Maudits, ταινία τών Βαντάλ καί Ντελάκ.
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ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΑΡΑ ΜΠΟΟΥ
Η Άσημος καλλιτέχνις πού έξελίσσεται. τή μεσολαβήσει ισχυρού ‘προστάτου είς «άστέρα».—
Γλέντια και μνηστήρες. — Ή έμπιστος γραμματεύς.—CH δίκη. —-Παραφροσύνη ή διαφήμησις;
“Ολοι σήμερον γνωρίζουν δτι ή Κλάρα Μπόου, ή κοκκινομαλλοΰσα πρωταγωνίστρια τής «Παραμάουντ» ή αλη
σμόνητος έρμηνεύτρια τοΰ «”Ιτ», είνε πλέον τρελλή. Ό
καθημερινός τύπος βρήκε έπί τέλους θέμα καί έγέμισε αρ
κετές στήλες μέ διάφορα έπεισόδια τελείως ανύπαρκτα
καί ψευδή όφειλόμενα έξ δλοκλήρου είς τήν μεγάλην
φαντασίαν τών 'Ελλήνων δημοσιογράφων, άπό τήν ζωήν
τοΰ δυστυχούς «άστέρος». Τό θέμα είνε αρκετά ένδιαφέρον, δι’ αυτό χάριν τών αναγνωστών μας, έφροντίσαμε καί
συνελέξαμε άρκετάς πληροφορίας, άπό πηγάς σοβαράς
καί γράφομε σήμερον, έστω καί λιγάκι άργά, τάς δραμα
τικός περιπετείας τής Κλάρα Μπόου, έστερημμένας κάθε

μυθιστορηματικού στοιχείου.
'Υπάρχουν διάφοροι άλληλοσυγκρουόμεναι διαδόσεις
διά τό ντεμπούτο της. Ή «Παραμάουντ» ήθέλησε νά τήν
παραστήση ώς άποκλειστικήν άποκάλυψίν της. "Ετσι πολ ■
λοί δημοσιογράφοι ήσχολήθησαν μέ τήν βιογραφίαν της
παρεπλανήθησαν καί έγραψαν, δτι άπό φιγκιουράντ τήν
διέκρινε ό Κλάρενς Μπάτσερ καί τής ένεπιστεύθη άμέσως
πρωτεύοντας ρόλους. Τά γεγονότα δμως έχουν τελείως
διαφορετικά.
Ή Κλάρα παίζει εις . τόν κινηματογράφον έννέα ολό
κληρα έτη. Θά ένθυμοΰνται ίσως μερικοί άναγνώσται μας
ένα παληό φίλμ τής «Ούνίβερσαλ» ποΰ προεβλήθη πρό
έπταετίας άπό τής οθόνης τού «Παν
θέου» ύπό τόν τίτλον «Τό κρασί». Εις
αύτό πρωταγωνιστούσε μία ξανθή καλλιτέχνις άρκετά άσχημη (αύτό ώφείλετο ίσως εις τό μακιγιάρισμα καί είς
τήν ξανθή περροΰκα) : ή Κλάρα Μπό·
ου. ’Εννοείται πώς ή έπιτυχία της
ήτο πολύ μικρά. Ή Κλάρα Μπόου
παρέμεινε εις τήν «Ούνίβερσαλ» έπί
ένα έτος κατά τό διάστημα τού οποί
ου «έγύρισε» ένα άκόμη φίλμ μέ“έξ ί
σου μικράν έπιτυχίαν· Κατόπιν χά
νονται τά ίχνη της διά νά τήν έπανεύρομεν μετά δύο έτη είς τήν «Φόξ»
δπου δμως έξακολουθεϊ νά τήν κατα
διώκει ή κακοτυχία. Περνά σέ δυό
τρεις άλλας εταιρείας μικροτέρας ση
μασίας· καί καταλήγει είς τήν «Παρα
μάουντ». Έκεϊ κάποιος άπό τούς διευθυντάς τήν έπρόσεξε, τήν έρωτεύθη
καί ήθέλησε νά τήν λανσάρη. Ήιαν ή
έποχή ποΰ ή «Παραμάουντ» βρισκόταν
άπογοητευμένη άπό τούς μεγάλους «άστέρας» της, τήν Γκλόρια Σβάνσον καί
τήν Πόλα Νέγκρι. ’Ήρχισε λοιπόν ή
γνωστή αμερικανική ρεκλάμα, άλλά έπειδή έπρεπε νά εύρέθή καί κάτι είς
τό όποιον νά στηριχθή άνεκαλύφθησαν
δϊο τινά : Πρώιον δτι είχε κόκκινα
μαλλιά καί δεύτερον δτι είχε (άκουσον!
άκουσον I) τούς ώραιοτέρους... γοφούς
τοΰ κόσμου. Αύτή ή έξωφρενική διαφήμησις άφ" ένός, συνδιαζομένη μέ
μιάν κατάλληλον έκλογήν ρόλων άφ’
ετέρου, ήρκεσε διά νά τήν έπιβάλη εις
τό ’Αμερικανικόν καί βραδύτερον εις
τό παγκόσμιον κοινόν. Έκτοτε Jήρχισε
τό μεσουράνημά της ποΰ έφθασε μέ
χρι τού σημείου νά έπισκιάση δλους
τούς άλλους «αστέρας» τΰς ’Αμερικής,
Αί μεγάλαι έπιτυχίαι της είναι γνω
στοί : «Π», «Πτέρυγες», *«Θά μέ παντρευιής»,«Ή κοκκινομαλλοΰσα», >Χοΰλα», Κατ’ εύθεϊαν στή καρδιά» κτλ.
κτλ. Είς δλα αύτά εΰρισκε πάντοτε
τήν ευκαιρίαν νά δείξη άπό δλας τάς
πλευράς τό καλοφτειαγμένο κορμί της.
Birgit Sergelius. Ή φινλανδίς καλλιτέχνις τοΰ θεάτρου τής "ΕλσιγκΉλθε κατόπιν ή έπανάστασις τού
φορς, ή οποία υποδύεται τόν κύριον ρόλον εις τό έργον
όμιλοϋντος. Ή «Παραμάουντ» έξέλεξε
Charlotte Loewenskoeld τής Σέλμα Λάγκερλωφ
ώς τό καταλληλότεροι» διά τήν Κλάρα

είδος, τάς μουσικός κωμωδίας καί τάς θεαματικός έπιθε- ΞΕΝΜ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ωρήσεις είς τάς οποίας μπορούσε πλέον άνευ προσχημά
Έλάβομεν καί δημοσιεύομεν εύχαρίστως τήν κατωτέ
των νά παρουσιάζεται δσον τό δυνατόν έλαφρότερα ντυ
ρω επιστολήν :
μένη3 Αξιότιμον Διεύ&υνσιν τοϋ περιοδικού
’Απ’ έδώ δμως άρχίζει ή τραγωδία. Ή διαγωγή τής
Κινηματογραφικός Άστήρ»
Κλάρα Μπόου κάθε άλλο παρά ανεπίληπτος ήτο έπινε
οδός Φειδίου 11
πολύ καί ήτο γνωστή είς δλους ώς οπαδός τής Σαπφοΰς.
3Ε ν τ α ν & α
Πλήν τούτου οί «μνηστήρες» της άνήρχοντο είς δεκάδας
Κύριε ΔίευΘυντά,
ολοκλήρους. Είχε μίαν γραμματέα είς τήν οποίαν έδείκνυε άπόλυτον έμπιστοσύνην. Τής έδιηγεϊτο δλα της τά
Θεωρώ τόν εαυτόν μου ύποχρεωμένον όπως καί διά
μυστικά καί τής άφηνε έν λευκφ τήν διαχείρισιν τών τοϋ ύμετέρου έγκριτου φύλλου διακηρύξω τάς ευχαρι
χρημάτων της. Μίαν ήμέραν ή Κλάρα άνεκάλυψε τυχαίως στίας μου πρός την γερμανικήν εταιρίαν Klang Film
δτι ή πιστή γραμματεύς της είχε καταχρασθή ένα άρκετά και τόν ένταϋ&α αντιπρόσωπόν της κ. Θεοφ. Δαμασκη
στρογγυλόν ποσόν.Άπήτησε νά τής τό έπιστρέψη, ή άλλη νόν, διά τά τόσον τέλεια ηχητικά μηχανήματα άτινα
τήν ύβρισε καί έτσι τά πράγματα κατέληξαν είς τό δικα- άπό έτους έγκατέστησα είς τό ένταϋ&α κινηματο&έαστήριον.
τρόν μου *
"Αρης». Τά έν λόγω μηχανήματα όμιλοϋντος
Είς τήν ’Αμερικήν ό έκφυλισμός πού βασιλεύει είνε ά- κινηματογράφου άτινα, ώς και άνωτέρω γράφω, λει
φάνταστος. ’Αρκεί δμως νά τηρούνται τά προσχήματα. τουργούν άπό έτους καί πλέον έν τω κινηματο&εάτρω
Βγήκε ένα σκάνδαλο στή δημοσιύτητα; "Ολοι γίνονται μου, ό'χι μόνον άποδίδουν τελείως φυσικά τήν φωνήν,
αδυσώπητοι κριταί. Παραδείγματα ύπάρχουν άφθονα, με τούς ήχους,τήν μουσικήν κλπ., άλλά και είς μηχανικήν
ταξύ δέ τοΰ κινηματογραφικού κύκλου είναι γνωστά τά άντοχήν είνε απαράμιλλα κα&όσον κα&
*
ολον τό χρο
θλιβερά έπεισόδια τοΰ Φάττυ, τής Μάμπελ Νόρμαν καί νικόν τοΰτο διάστημα ό'χι μόνον δέν ήλλαξα εξάρτημα
τελευταίως άκόμη τοΰ Τσάρλυ Τσάπλιν. Τό ίδιο συνέβη τι, (λάμπες κλπ.) άλλ
*
ούδέ καί φ&ορά τις παρετηρή&η
καί μέ τήν δυστυχισμένη Κλάρα. Ή γραμματεύς διηγήθη είς αύτά.
δημοσία τά όργια τής κυρίας της. Τό σκάνδαλον πλέον
Κατόπιν τών τρανών αύτών άποδείξεων διά τήν τε
είχε ξεσπάσει. Ή «Παραμάουντ», άναγκάζεται νά δια- λειότητα τών ηχητικών εγκαταστάσεων τής Klang Film
λύση τό συμβόλαιον. Τά έργα τής Μπόου μποί'κοτάρο'-'ται &εωρώ κα&ήκον μου νά συστήσω είς πάντα συνάδελ
καί οί συνάδελφοί της τήν περιφρονοΰν. Τούς δίδεται ή φόν μου τ' άνωτέρω μηχανήματα μέ τήν πεποί&ησιν
εύκαιρία νά έκδικηθοΰν τήν χαριτωμένη καλλιτέχνιδα πού οτι προσφέρω τό έλάχιστον είς άνταπόδοσιν τών υπη
τούς είχε έπισκιάσει. "Ετσι άπό τή μιά μέρα στήν άλλη τό ρεσιών πού προσφέρουν τοιαύτης τελειότητας μηχανή
καύχημα τοΰ’Αμερικανικοΰ κινηματογράφουπεριπίπτειστήν ματα είς τήν έπιχείρησίν μου.
φτώχεια καί τήν κοινή περιφρόνηση. Τά μυθώδη γλένΜέ τήν πεποί&ησιν οτι &ά Θ'ελήσετε νά καταχωρή
τια της, αί σπατάλαι της, ή γραμματεύς, οί δικηγόροι τήν σετε τήν παρούσαν είς τό έγκριτον περιοδικόν σας, δεξετίναξαν κυριολεκτικώς. Καί τότε μιά φήμη διεδόθη εις χ&ήτε κύριε διευ&υντά έκ τών προτέρων τάς ευχαρι
δλον τόν κόσμον: ή Κλάρα Μπόου παρεφρόνησε. Δέν στίας μου.
μπόρεσε ν’ άντισταθή είς τά σκληρά πλήγματα τής
Μετά τιμής
0
μοίρας.
Χαρ. Χπόλας
’Αλλά ύπάρχει καί κάποια άλλη φήμη πολύ όλιγώτε' Ιδιοκτήτης-διευ&υντής Κινημ. η* Αρης»
ρον διαδεδομένη, άλλά μάλλον πιθανή. Ό προστάτης τής
οδός 3Αχαρνών 172
Κλάρα εις τήν «Παραμάουντ» έξακολουθών νά τήν άγαπφ
Άθήναι 14 Αύγουστου 1931
ήθέλησε νά σώση τήν κατάστασιν. Άλλά μέ ποιό τρόπο ;
Έσκέφθη λοιπόν τό μέσον τής τρέλλας. Αύτό θά κόμη νά
άκουσθή έκ νέου τό δνομα τής προστατευομένης του. 'Ο
κόσμος θά τήν λυπηθή καί θά τήν συγχωρήση. "Ερχεται
Είνε ό τίτλος μιας νέας ταινίας τής Μετρό, εις τήν
κατόπιν τό coup de theatre·, ή Κλάρα Μπόου άναρρώσαοποίαν πρωταγωνιστεί ή μεγάλη ήθοποιός Τζόαν Κράουσα θά παίξη καί πάλιν είς τόν κινηματογράφον.
φορντ.
Λόγω τής προβλεπομένης μεγάλης έπιτυχίας τής
'Ομολογουμένως ένα παρόμοιο σχέδιο είναι πράγματι
μεγαλοφυές. Δέν μπορούμε νά μιλήσωμε μετά πεποιθήσε- ταινίας, ή παραγωγός έταιρία άπεφάσισε νά πραγματοποί
ηση
καί
μίαν γαλλικήν έκδοσιν, τήν όποιαν έλπίζομεν δτι
ως περί τής άληθείας του. Πάντως, γνωστού δντος τοΰ
άμερικανικού δαιμόνιου δσον άφορφ τήν διαφήμησιν (δέν θά θαυμάσωμεν κατά τήν προσεχή κινηματογραφικήν πε
πρέπει νά λησμονήται ή πρόσφατος· Ιστορία τής Ζανέτ ρίοδον.
Μάκ Ντόναλντ) δέν υπάρχει λόγος νά μή τό πιστεύσωμεν.
Οΰτω ύπάρχει έλπίς νά έπανίδουν οί θαυμασταί τής
Ό Θρίαμβος πού προκαλει παντού ή προβολή
Κλάρα Μποου τήν εύνοουμένην των καλλιτέχνιδα είς νέας
δημιουργίας. Άς άναμείνουν. "Ισως ή έξέλιξις τών γεγο
τής έλληνικής ταινίας
νότων μάς δικαιώση.
Β. Π.
«ΚΑΙ Ν ΚΑΙ ΑΒΕΛ»

"δΟΡΕΦΤΕ ιΤΡΕΛΛΕΣ, ΧΟΡΕΦΤΕ,,

0 ΜΕΜΙΕΜΕ ΙΑ1

suaiiefos

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ· ΦΑΚΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ό γνωστός είς τούς κινηματογραφικούς κύκλους διά
τήν άρτίαν τεχνικήν του μόρφωσιν κ. Αναστάσιος Μελετόπουλος, άπέκτησεν τελευταίως μίαν τελειωτάτην κινη
ματογραφικήν μηχανήν λήψεως ταινιών έφωδιασμένην μέ
τόν καλλίτερον καί φωτεινότερον φακόν τού κόσμου, κα
τασκευής Carl Zeiss Jena, τύπου Biotar, 1: 1.4—/==50
tn.m. Διά τού έξαιρετικοΰ καί μοναδικού είς τά Βαλκάνια
κινηματογραφικού αύτοΰ μηχανήματος καθίσταται δυνα-1
τή ή κινηματογράφησις «έσωτερικών» άνευ προβολέων·

(Γιά τό φιλί μιάς τσιγγάνας)
τής έταιρίας
Κινηματογραφικοί παραγωγοί
Δ1ΡΜΙΚΗ
δικαιολογεί τήν άξίαν της
Γενικός αντιπρόσωπος
ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Μητροπόλεως—Πατρώου 9, Ά&ήναι
Τηλ. Δ]σις: «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΦΙΛΜ»

ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΔΗΛΟΥΜΕΝ

NT PICTURES
,WEIA TOY ΚΟΣΜΟΥ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
Al KA

ΙΚΩΤΕΡΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ

Γυρισμόν,

ριφήμους Γάλλους σκηνο&έτας και ηθοποιούς
J ΜΩΡΙΣ ΣΕΒΑΛΙΕ
ΧΑΡΟΛΔ ΛΟΥ-Δ
ΖΑΝ ΜΥΡΑ
ΦΕΡΝΑΝ ΓΚΡΑΒΙ^ * * *
ΣΑΙΝ ΓΚΡΑ"“*--------

ΜΑΡΑ
ΜΑΡΣΕΛ ΣΑΝΤΑΛ
ΣΟΥΖΥ ΒΕΡΝΟΝ
ΖΑΝΕΤ ΜΑΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
ΚΑΩΝΤΕΤ ΚΟΑΜΠΕΡ
ΜΕΓΚ ΛΕΜΟΝΙΕ
ΝΑΝΣΥ ΚΑΡΡΟΛΑ
ΡΟΥΘ ΤΣΑΤΕΡΤΟΝ
ΑΑΙΣ ΚΟΣΕΑ
ΝΤΑΝΙΕΛ ΠΑΡΟΛΑ
ΚΕ·Υ· ΦΡΑΝΣΙΣ
TANIA ΦΕΝΤΟΡ
ΜΑΡΓΚΕΡΙΤ ΜΟΡΕΝΟ
ΝΤΟΛΥ ΝΤΕΒΙΣ
ΤΑΑΟΥΛΑ ΜΠΑΝΚΕΤ
ΜΑΙΡΗ ΑΣΤΟΡ

ΑΝΡΥΓΚΑ»
RAI^U *
ΤΟΜΥ ΜΠ
ΓΚΑΡΡΥ
ΑΔΟΛΦ Μ»
ΤΖΩΡΖ ΜΠ
ΚΑΑ-Ι-Β
ΤΣΑΡΛΣ ΡΟΤΖΕΡΣ
ΜΑΞΟΥΝΤΙΑΝ
ΑΝΤΡΕ ΡΟΑΝ
ΠΙΕΡ ΜΠΑΤΣΕΦ

Al ζαινίαι PARAMOUNT προβάλλονται εις τά μεγαλείτερα θέατρα τοϋ κόσμου
θέται καί ηθοποιοί είς τα τελειώτερα στούντιό της

ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΔΙΑ

ΤΗΝ

ΑΠΟ ΑΠΟΨΕΩΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

ΗΘΟΠΟΙΊ ΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΝΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ
ΟΠΟΙΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΪΟΝ ΤΟΝ κ. κ.

ΑΜΟΑΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΑΓΑΡΙΔΗ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΑΣ ΤΟΥ
Γαλλικάςταινίας τελευταίας παραγωγής αί όποιαν ίγυρίσθησαν είς τά περίφημα
έν Joinville στούντιο τής έταιρίας HAPΑΜΑΟΥΝΤ
’Αμερικανικός ταινίας ΕΜΠΟΡΙΚΑΣδιαλεγμένας άπό μίαν παραγωγήν 2 έτων
150 έργων περίπου
κάου-μπόϋ, Ισπανικά μέ ‘Ινδούς

ΕΙς την 1 Al AMOUNT εργάζονται, οί μεγαλείτεροι συγγραφείς, οί καλύτεροι σκηνο-

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΑΙ

ΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΟΓΟΝ

23
20

ΚΛ.Π. Κ.Λ.Π.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ

ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΪΟΝ

ΕΛΛΑΔΑ

ΛΜΟΔΟΧΙΤΗΣ - ΒΟΥΛΓΑΡ1ΔΗΣ

60
20
15
30

Μίκυ μάους τά όποια θεωρούνται τά καλύτερα τοϋ κόσμου
Γαλλικός μονοπράκτους καί διπράκτους κωμωδίας
’Αμερικανικός μονοηράκτους καί δίπρακτους κωμωδίας

Νέα έκλεκτά

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ: <

ΕΚΑΣΤΗ

ια PARAMOUNT—NEWS (έπίκαιρα παγκόσμια)

ΤΑΙΝΙΑ

PARAMOUNT

ΚΑΙ

ΜI Α^ΠΙΤΥΧΙ Α

10

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ι νας τοΰ 1931 ανέρχονται είς 7.990.000 δολλάρια (600 έκα} τομμύρια περίπου δραχμών). Τό προβλεπόμενον μέρισμα
είναι δολ. 1.82, έναντι δολ. 2.98 κατά τό 1930 καί'δολ.
2.31 κατά τό 1929.
Ή Μετρό Γκόλντουϊν σκοπεύει νά λανσάρω έκ νέου
τήν «Μεγάλην Ιίαρέλασιν» τοΰ Κίγκ Βίντορ είς κόπιαν,
εννοείται, ήχητικήν.
—Ή Κοντσίτα Μοντενέγκρο, ή αλησμόνητη Κοντσίτα
Παρίσιοι
τής «Γυναίκας καί τοΰ Νευρόσπαστου», υπέγραψε συμβό'Ο Ρέξ "Ιγκραμ, δ γνωστός ’Αμερικανός σκηνοθέτης λαιον μέ τήν Φόξ δΓ |ξ μήνας.
«γυρίζει» είς τά στούντιο «Γκωμόν» τό νέο φίλμ «Μπα—Ή Νόρμα Τάλματζ ψιθυρίζεται δτι αποχωρεί τών
ροϋντ» ή «Οί γαλάζιοι άνθρωποι». Τά «εξωτερικά» τοΰ «'Ηνωμένων Καλλιτεχνών» καί θά υπογράψω συμβόλαιον
φίλμ έλήφθησαν είς τό Μαρόκον. Πρωταγωνιστούν ή Κο- μέ τήν έταιρίαν «Τίφφανυ».
λέτ Νταρφεΐγ καί ό Πιέρ Μπατσέφ.
— Ό «Σερί Μπιμπί» τοΰ Γκαστόν Αεροΰ, θά είναι τό
—Ό Σέσιλ ντέ Μιλ εύρίσκεται κατ’ αύτάς έπ’ άδεια νέον φίλμ τοΰ Τζών Τζίλμπερ. 'Ο τίτλος θά μεταβληθή
είς Παρισίους. Σκοπεύει νά έπισκεφθή τάς κυριωτέρας κατά πάσαν πιθανότητα είς «Τό Φάντασμα τών Παρισί
πόλεις τής Ευρώπης προτοΰ έπιστρέψη είς τό Χόλλιγουντ ων».
δπου τόν καλεϊ τό συμβόλαιον του μέ τήν «Μετρό-Γκόλ—Ή Πόλα Νέγκρι, μετά τριετή ολόκληρον άπομάντουϊν» διάνά «γυρίση» τό «Squaw Man» μέ τήν γοητευ κρυνσιν έκ τής οθόνης, ήρχισε κατ’ αύτάς τό «γύρισμα»
τικήν Λοΰπε Βελέζ.
τοΰ πρώτου της φίλμ διά λογαριασμόν τής «Ράντιο Πίκ—Ή Μπριγκίττε Χέλμ, ή όποια ώς γνωστόν όμιλεΐ τσυρς». Τό έν λόγω φίλμ θά «γυρισθή» εις τήν αγγλικήν
θαυμάσια τά γαλλικά, πρωταγωνιστεί είς τό μεγάλο αε καί γερμανικήν μέ τήν ιδίαν πρωταγωνίστριαν.
ροπορικό φίλμ «Γκλόρια». Παρά τό πλευράν της έμφανί—Τό ταξείδιον τοΰ πηδαλιουχουμένου «Κόμης Ζέππεζονται οί Άντρέ Λυγκέ, Άντρέ Ροάν, Ζάν Γκαμπέν καί λιν» είς τόν Β. Πόλον, παρακολουθεί καί ένας όπερατέρ
Ζάν Ντάξ.
τής Φόξ Μοΰβιτον Νιούς.
—*Ο Μαρσέλ Λερμπιέ τελειώνει τό μοντάρισμα τοΰ πε
ριπετειώδους έργου «Τό άρωμα τής Κυρίας μέ τά μαύρα»,
τό όποιον αποτελεί συνέχειαν τοΰ «Κίτρινου Δωματίου»
ποΰ είδαν τόν χειμώνα οί άθηναϊοι. Είς αύτό έπαναυρίσκομεν τήν Ούγκέτ, τό» συμπαθή Ρολάν Τουταίν, τόν
Μαρσέλ Βιμπέρ, τόνς^Λεόν Μπελιέρ καί τήν Κίσσα
Ό Ζώρζ Μολοΰ, ό ήθοποιός δστις είναι πασίγνωστος
Κουπρίν.
—Το τελευταίο φίλμ τοΰ Άνρύ Φεσκούρ φέρει τόν τί είς δλας τάς γαλλοφάινους χώρας, υπέγραψε μακροχρόνιον
συμβόλαιον
μετά τής μεγάλης κινηματογραφικής έταιρίας
τλον «"Ορκοι». Πρωταγωνιστούν ή Μαντελέν Ρενώ, ό Άν
Μετρό Γκόλντουϊν Μάγερ, διά νά πρωταγωνιστήσω μετά
τρέ Μπυρζέρ καί ή Μαρσέλ Ζενιά.
τοΰ
Άδόλφου
Μανζοΰ είς μίαν τελευταίαν αγγλιστί ται
—Τό ντεκουπάζ τοΰ σενάριο τοΰ Άνρύ Νταμάν Μπερζέ «*Ο άγνωστος τραγουδιστής» έτελείωσε καί δ Τουρζάν- νίαν «Ό Μεγάλος έραστής». Είναι ή πρώτη φορά ποΰ ό
σκυ θά άρχίση όσονούπω τό «γύρισμα» τοΰ φίλμ είς τό Ζώρζ Μολοΰ θά πρωταγωνιστήσω είς αγγλικήν ομιλούσαν
όποιον έπιπροσθέτως κάμνει τήν έμφάνισιν του είς τόν ταινίαν.
Ό Ζώρζ Μολοΰ έγεννήθη είς τήν Γαλλίαν. Διά πρώκινηματογράφον ό διάσημος τενόρος Λουσιέν Μουρατόρε.
την φοράν παρουσιάσθη είς τό γαλλικόν θέατρον ώς προ
Βερολΐνον
στατευόμενος τής Ρεζάν καί τής Σάσα Γκιτρύ. Άφοΰ έΉ «Ούφα» έδημοσίευσε τό πρόγραμμά της διά τό έ πεχείρησε διαφόρους περιοδείας είς τήν Ευρώπην μέ τόν
τος 1931—1932. Μεταξύ τών φίλμ πού αναγγέλλει διακρί- θίασον τών δύο προαναφερθεισών καλλιτεχνών, έκέρδισε
νονται τ’ ακόλουθα: Der Kongress Tanzt, York, Bon ben τήν διαση^ιότητα είς τάς Βρυξέλλας. Κατόπιν προσελήauf Monte-Carlo, Ronny, Der Sieger, Paris wie es uieut φθη καί επαιξεν είς τό ιδιαίτερον θέατρον τοΰ Τσάρου.
Θεωρείται σήμερον μαζύ μέ τόν Άντρέ Λυγκέ ώς έ
und lacht, Die Grafin von Monte-Christo. Σκηνοθέται
είναι: ό “Ερικ Τσάρελ, ό Χάνς Σβάρτς, ό Βίλχεμ Τίλε, δ νας άπό τούς μεγαλειτέρους καλλιτέχνας τής Γαλλίας.
Κάρμινε Γκαλλόνε, δ Κούρτ Γκερόν, δ Κάρλ Μπέσε καί
ό Άλφρέντ Ζεϊσλέρ. Οί «αστέρες» πού θά πρωταγωνιστή
σουν είναι δλοι ένδοξοι έφ’ δσον ονομάζονται: Έμιλ Γιάννινγκς, Κόνρατ Φάϊτ, Χάνς Άλμπερς, Βίλλυ Φρίτς, Βέρνερ Κράους, Λίλιαν Χάρβεϋ,Άννα Στέν.Μρριγκίττα Χέλμ,
Κάτε φόν Κάγκυ, Λίλ Ντάγκοβερ καί Λίεν Ατέγιερς. ‘Ως
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙπρώτον φίλμ τής νέας ταύτης παραγωγής ή «Ούφα» προέάπό
έτων έν Άθήναις,
βαλε είς τό «Γκλόρια
JVM. HUMA,"
Πάλας» τήν
V Ι| ν ai
27 ’iuuaiuu
Ιουλίου τό
to
ψΙΑ-α
φίλμ ΡΗΣΙΣ, λειτουργούσα
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* Calais-Douvres
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‘ΙΞ άκηνοθεσία
±·.-·:ζ^ζζ'.~ οφείλεται
ζ-ζ'.'.ζζζ.·. είς τόν
ζζζ ΆΆ ^τά του ακίνητου εκ πήχεων τετρ. χιλιων πενατόλ Λίτβακ καί πρωταγωστοϊν ή Λίλιαν Χάρβεΰ καί ό ρίπου, πλήρους σκηνής θεάτρου, 500 καινουρ-

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑ

Ο ΖΩΡΖ ΜΟΛΟΥ m ΑΜΕΡΙΚΗΝ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙ' ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

παλαίμαχος Χάρρυ Λίτκε.

,

1 γαδν καθισμάτων, μηχανής προβολής κινηματο-

Τό φιλμ «Έλισσαβετ τής Αυστρίας» σημιωνει μεγάλην γραφικ&ν ταινιών, ηλεκτρικής έγκαταστάσεως
έπιτυχίαν είς το «Τιτανια-Παλας». Εινε παραγωγής «Got- , Τ _
,
’ '/"«’"•’er·"»'/»
lschalk-v.di ή μεγάλη τραγωδός Λίλ Ντάγκοβερ ερμηνεύει δμιλουντος κλπ. κλπ. εις άρκετά συμφερουσαν
τόν ρόλον τής Αύτοκρατείρας.
। τιμήν. Πληροφορίαι δίδονται είς τά γραφεία τοϋ
—Πολλοί_γνωστοί γερμανοί καλλιτέχναι καί σκηνοθέ- ' «Κινηματογραφικού Άστέρος» καθ' έκάστην.
ται μεταξύ τών οποίων δ Άλεξ Κόρντα, δ Λεό Μίττλερ, I
ό Κάρλ Άντόν, ή Όλγα Τσέχοβα, ή Τζέννυ Γιοΰγκο, δ
Μπάσερμαν, δ Όσκάρ Καρλβέϊς κ. ά. εύρίσκονται εις
KINEMATOGRAPH
Παρισίους διά νά λάβουν μέρος είς τάς γερμανικός έκδόΓερμανική καθημερινή κινηματογραφική
σεις τών φίλμ τής «Παραμάουντ» πού «γυρίζονται» είς τό
στούντιο τής ?ουανβίλλ.
έπιϋειόρησις

Νέα

Ύόρκη

Τά κέρδη τής «Παραμάουντ» διά τούς εξ πρώτους μή-
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΣ ΑΙΕΥΘΥΝΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ.
ΙΙαρακαλούνται θερμώς πάντες οί άνταποκριταί μας
δπως άποστέλωσι τακτικώς κατά δεκαπενθήμερον τήν
κινηματογραφικήν κίνησιν τής πόλεώς των.
°Οσοι έξ αυτών δέν επιθυμούν νά παραμείνουν άνταποκριταϊ τού περιοδικού καί εις τό μέλλον, παρακα
λούνται θερμώς δπως ειδοποιήσουν σχετικώς τήν διεύθυνσιν τού «Κιν. ’Αστέρος ·, ϊνα προβή είς άντικατάστασιν αύτών.
‘Εκ τής διευΘύναεως

Καθίσταται γνωστόε εις πάντας τους διευθυντας
των 'Επαρχιακών Κινημαιογράφων οτι δ κ. Κωνσταν
τίνος Γατόπουλος ή Παπάκιας κυκλοφορεί ΠΑΡΑΝΟ
ΜΩΝ μίαν ταινίαν μου ΰπο τδντίτλον «ΣΕΡΛΟΚ Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ»έ»Όΐχιά£ω>' αυτήν και καρπούμενοςτά μισθώ
ματα.
'Επειδή κατά του άνωτέρω κυρίου έπέδωσα άρμοδίως μήνυσιν είς τάς δικαστικός Άρχάς, παρακαλώ
πάντα συνάδελφον όπως αποφεύγει τήν ένοικίασιν τής
άνωτέρω ταινίας προσφερομένης παρά τοΰ ρηθεντος ή
παρ' οίουδήποτε τρίτου, καθ' δσον πρόκειται περί ξέ
νης ιδιοκτησίας, επιφυλασσόμενος παντός δικαιώμα
τος μου.
Είς τά μαγευτικά παραμύθια ποΰ διαβάζαμε δταν εϊΤηλ. Σπυρίδης
μεθα παιδιά, υπήρχε μία πριγκήπισσα ονειρώδους εύμορΠανεπιστημίου 83
φιάς. Τήν θαυμάζει κανείς μόλις τήν βλέπει, άλλά δυστυ
χώς δέν είναι παρά μόνον ώραία. Μόλις έπιχειρήσει ν’ άνοίξη τό στόμα της πετιοΰνται βατράχοι. Αύτή ή πριγκήΌ καθείς τώρα δύναται ν’ απαριθμήσω ταινίας άντιπισσα τοΰ παραμυθιού, δύναται κάλλισια νά συμβολίσω προσωπευούσας
τήν μίαν ή τήν άλλην πριγκήπισσαν. Κα
έκεϊνα τά φίλμς, τών δποίων ή ήχητική έγγραφή έγινε νείς δμως δέν θά λησμονήσω νά κατατάξω άσφαλώς είς
κακώς.
τήν
κατηγορίαν
τής δευτέρας πριγκηπίσσης τήν άριστουρΤούναντίον είς τά ίδια παραμύθια μία ίδια πριγκήπισ
σα περιγράφεται, μέ μόνην τήν διαφοράν δτι μόλις ανοί γηματικήν ταινίαν τής Μετρό Γκόλντουϊν Μάγιερ «Μπίγκ
Χάους».
ξει τό στόμα της γιά νά μιλήση ξεπετιούνται πολύτιμα
Ή έν λόγφ ταινία εκτός τοΰ θαυμάσιου'’ήχητικοΰ μέπετράδια καί μαργαριτάρια. Ή δευτέρα αύτή πρίγκήπισσα, συμβολίζει τής ταινίες έκεϊνες, τών δποίων ή έγγραφή ρου, της (διάλογοι, ήχοι κτλ·) περιλαμβάνει μίαν μοναδι
κήν
ύπόκρισιν καί μιαν εξαιρετικώς δραματικήν συναρπατοΰ όμιλοϋντος καί ήχητικοΰ μέρους έγένειο κατά τρόπον
ζουσαν δύναμιν.
τεχνικώς αριστοτεχνικόν.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
Δυστυχώς καί πάλιν εύρισκόμεθα
εις τήν θέσιν νά γνωρίσωμεν είς τούς
άναγνώστας μας δτι, καί τό παρελθόν
δεκαπενθήμερον ύπήρξεν τραγικώτερον τοϋ προπαρελθόντος, διά τούς θε
ρινούς κινηματογράφους τών ’Αθηνών.
Γενικώς είς πλείστους θερινούς τών
’Αθηνών παρατηρεϊται μείωσις 35—
40 ο)ο έναντι τής περισυνής θερινής
περιόδου έκτος τής περιοχής Λεβίδη,
όπου ή κίνησις διενεμήθη μεταξύ τών
πολλών ίδρυθέντων κινηματογράφων.
*

:

τών ’Επαρχιών τοΰ νέου τούτου συ σεως άριθμοΰ ταινιών μέ δρισμένμν
στήματος ένοικιάσεως ταινιών διά νά τιμήν ένοικίου καί δταν αί ταινίαι άσυμμορφωθούν.
ποσταλοΰν πρός αυτούς ά^νοΰνται κα
'Ο κ. Αουπώ ώς πληρεξούσιος ένός τόπιν νά τάς παραλάβουν εάν δέν τούς
κ. Τζαννή χρηματοδότου ή συνεταίρου έλαττώσουν τό ένοίκιον είς τό ήμισυ.
του—αύτό δέν μάς ένδιαφέρει—ένοι- Τοϋτο βεβαίως δέν είνε διόλου κολα
κίασε κατά τόν παρ. Μάϊον τάς τέσ- κευτικόν διά τάς έμπορικάς συναλλασαρας ταινίας ας διαθέτει πρός έκμε- γάς, θά είνε δέ προτιμότεροι· νά μή
τάλλευσιν εις τον έν Πάτραις διευθυν προβαίνουν είς ένοικιάσεις ταινιών είς
τήν τοΰ νέου θερινού κινηματογράφου τιμάς αΐτινες είνε άδύνατον νά άνταΟϋφα Πάλας κ. Σ· Πετρόπουλον, άν- ποκριθοΰν πρός τάς είσπράσεις, ή έάν
τί ένός σεβαστού ποσοΰ έναντι τοϋ δέν έχουν χρήματα νά παλα'ψουν μέ
όποιου έλαβε καί άνάλογον προκατα τάς σημερινός έμπορικάς συνθήκας, νά
’Από τής τρεχούσης εβδομάδας είς βολήν μέ τήν ύποχρέωσιν νά προβλη μή προσπαθούν νά κτίζουν πύργους
πλείστους χειμερινούς κινηματογρά θούν έντός τής τρεχούσης θερινής πε έπί τής άμμου.
φους, άρχίζουν αί διάφοροι μικροεπι- ριόδου. Μετά ένα μήνα άπό τής άνω
Γεγονός έπίσης είναι δτι καί τά
σκευαί, οι δέ διευθυνταί αυτών άσχο τέρω συμφωνίας Λουπώ—Πετροπούλου γραφεία ζητοΰν υπέρογκα ένοίκια διά
λοΰνται μέ τήν έξασφάλχσιν τών ται δ πρώτος παρά τήν συμφωνίαν καί πα τάς όμιλούσας ταινίας, άλλ’ είναι έπί
νιών τάς οποίας θά παρουσιάσουν ά ρά πάσαν άρχήν γνωστήν είς τάς με σης γεγονός άναμφισβήτητον, δτι καί
πό τής οθόνης των.
ταξύ μισθωτών καί εκμισθωτών ταινι αί όμιλοΰσαι ταινίαι στοιχίζουν πολύ
Τό Σαλόν Ίντεάλ θά προβάλη ά- ών, ένοικιάζει τάς αΰτάς ταινίας
είς περισσότερα τών βωβών ταινιών, πράγ
ποκλειστικώς ταινίας
τοΰ γραφείου τόν συναγωνιστήν τοΰ κ. Πετροπούλου μα τό όποιον άναγκάζει τούς άγορατών κ.κ. Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη έάν κ. Καλλιάφαν, δστις ώς γνωστόν, έχει στάς νά καταβάλλουν είς τά κέντρα
συναφθή πρός τοϋτο ειδική συμφωνία τόν έτερον έν τή αύτή Πλατείρ. 'Υψη παραγωγής υπέρογκα ποσά διά τήν άμεταξύ τών άνωτέρω καί
τών τοϋ λών Άλωνίων θερινόν κινηματογρά πόκτησιν μόνον τοΰ προνομίου καί έπί
Σαλόν Ίντεάλ.
φον Ζενί& μέ τήν ύποχρέωσιν νά τά πλέον άγοράν άντιτύπων (κόπιας), διαΤών άλλων χειμερινών τά προγράμ προσβάλη καί ούτος κατά τήν τρέχου- φημηστικού ύλικοΰ, δασμών κλπ·, διά
ματα σχεδόν έχουν κανονισθή δεδομέ σαν θερινήν περίοδον. Σημειωτέον δτι νά τάς έκμεταλλευθοΰν είς τήν Ελλά
νου δτι οι πλεϊστοι έξ αυτών διατη- ούτε δ εις ούτε ό άλλος έγνώριζον τό δα, είς μίαν χώραν δηλαδή ή οποία
ροΰν καί γραφεία έκμεταλλεύσεως τών κύλπο τοϋτο τοΰ... Βαρνάβα. Μόλις δ δέν άριθμεϊ πλέον τών 70 ήχητικών
ταινιών, πλήν τοϋ ’Αττικού τό όποι μως ήρχισαν οί άνωτέρω κινηματογρά κινηματογράφων καί έκ τών όποιων
ον θά προβάλη ταινίας, ώς έπί τό φου νά διαφημίζουν τήν προσεχή προ μόνον οί 29 μέ σύστημα Μούβιτον.
πλεϊστον τών γραφείων Μετρό Γκόλ- βολήν τών έργων τών κ. κ. Λουπώ καί
Είναι άληθές δυστυχώς δτι οί άνω
ντουϊν, Άμολοχίτη—Βουλγαρίδη,Μαρ Τζαννή, ήρχισε νά γίνεται γνωστόν τό τέρω λόγοι δημιουργούν τήν άφόρητον
γουλή κ. α.
νέον σύστημα ένοικιάσεως ταινιών τό αΰτήν κρίσιν, ή όποια μαστίζει τάς έλΓενικώς πιστεύεται δτι αί προβλη- όποιον έφαρμόζει δ... συμπαθέστατος ληνικάς κινηματογραφικός έπιχειρήσεις.
θησόμεναι κατά τήν προσεχή χειμερι κ. Λουπώ.
Τό κακόν δμως αύτό, τό όποιον έδηνήν περίοδον ταινίαι, θά είναι κατά
Κατόπιν τοΰ γεγονότος αΰτοΰ δ πρώ μιούργησαν αύτοί οί ίδιοι οί έμποροι
πολύ άνώτεραι τών περυσινών άπό τος ένοικιάσας τάς ναινίας κ. Πετρό- ταινιών, διά τών άκαταλογίστων προ
έμπορικής άπόψεως πράγμα τό όποιον πουλος—διότι δ κ. Καλλιάφας μολονό σφορών εις τάς εύρωπαϊκάς άγοράς
μάς κάνει νά έλπίζομεν είς μίαν καλ- τι φαίνεται ΰπογράψας συμβόλαιον έ- πρός άπόκτησιν μιας ταινίας, αΐτινες
λιτέραν αΰριον διά τάς ελληνικός κι νοικιάσεως ένα μήνα μετά τόν κ. Πε προσφοραί καταντούν ένίοτε καί εις
νηματογραφικός έπιχειρήσεις, δπερ τρόπουλον, έπρόβαλε πρώτος δύο έκ πλειοδοτικήν δημοπρασίαν, πρέπει νά
καί εΰχόμεθα όλοψύχως νά πραγματο τών άνωτέρω ταινιών—ένήγαγε τόν κ. χρησιμεύση ώς μάθημα είς τά διάφο
ποιηθώ.
Τζαννήν ζητών παρ’ αΰτοΰ άποζημίω- ρα γραφεία, διότι αύτοί έδημιούργησαν
*
σιν διά δυσφήμησιν καί διαφυγόντα τήν τρομερόν αύ ήν κρίσιν, ή όποια—
πολύ φοβούμεθα—θά παρασύρη μερι
Μάς έρωτοΰν καί έρωτώμεν: ποιας κέρδη, δρ. 170 χιλ.
Ποιον άποτέλεσμα θά έχη ή άνωτέ κούς έξ αυτών εις τόν όλεθρον. Πρέ
τελικάς άποφάσεις έλαβε τό Δ. Σ. τής
ΠΕΚ σχετικώς μέ τήν κατακράτησιν ρω ύπόθεσις, δέν μάς είνε δυνατόν νά πει νά σκεφθοΰν πώς θά σώσουν τό
τών δικαιωμάτων τοϋ Σωματείου (δε προβλέψωμεν. Πάντως έκεΐνο τό ό σαρκίον των καί όχι πώς θά καταστρέ
κάδραχμα) άτινα εισπράττουν τά διά ποιον, νομίζομεν δτι έχομεν καθήκον ψουν τόν άλλον έκ πνεύματος συναγω
φορα γραφεία καί δέν καταβάλλουν νά πράξωμεν ήμεϊς, είνε νά γνωσίσω- νισμού, διότι είναι γνωστή ή λαϊκή
μεν είς τούς άναγνώστας μας διευθυν- παροιμία «δποιος σκάπτει τόν λάκκον
είς τό Ταμεϊον τής ΠΕΚ ;
Θά ήτο ευχής έργον άν τό Δ. Σ. ή τάς Κινηματογράφων, τό άνωτέρω γε τοΰ άλλου, πίπτει ό ίδιος μέσα». Συθελε γνωρίση δι’ άνακοινώσεώς της γονός διά νά λάβουν γνώσιν καί συμ νέλθετε λοιπόν καί συνεννοηθήτε πώς
νά μή φυγαδεύετε τά ώραϊα σας χρή
πρός τά μέλη τάς ένεργείας καί άπο- μορφωθούν.
ματα είς τό έξωτερικόν, τούς κόπους
φάσεις της διά νά παύση πλέον νά δι
*
σας, τόν Ιδρώτα σας. Οί εύρωπαϊοι
ασύρεται ή ύπόληψις μιας όργανώσεως
Άλλο πάλι κόλπο έφαρμόζουν είς παραγωγοί έκμεταλλεύονται τό συνα ώς τής άνωτέρω.
τά άθηναϊκά γραφεία ένοικιάσεων ται γωνιστικόν σας πνεύμα καί γεμίζουν τά
νιών μερικοί διευθυνταί ’Επαρχιακών
♦ » ,
Νέον σύστημα ενοικιασεως ταινιών Κινηματογράφων, πράγμα τό όποιον χρηματοκιβώτιά των μέ χρήματα, τά
όποια είναι άδύνατον άπολύτως νά
έφαρμόζεται άπό τίνος έν Άθήναις δχι μόνον δέν τιμά αύτούς απλώς, άλ σάς
δώση ό ελληνικός λαός.
προϊόν καί τοϋτο τής μεταπολεμικής λά καί τούς κατατάσσει είς τάξιν ή
νοοτροπίας τό όποιον μάς έκόμισεν ό όποια δέν είνε διόλου κολακευτική διά
Έν
συνεχείρ τών δσων έδημοσιεύκ. Λουπώ.
τήν άξιοπρέπειαν ένός άτόμου.
θησαν είς τό παρ. τεύχος, σχετικώς μέ
Αξίζει τόν κόπον νά λάβουν γνώσιν
Έπί τοΰ προκειμένου γίνεται τό έ τήν εισαγωγήν ταινιών ύπό τών δια
οί διευθυνταί τών Κινηματογράφων ξης : Συνάπτουν συμβόλαιον ένοικιάφόρων γραφείων, πληροφορούμεθα ά-
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σφαλώς δτι 3ο καί πλέον θά φέρη τόι παιδο». «Ό άετός τού πολέμου», «Ό καί συγκεντρώνει πάντοτε έκλεκτό κόγραφεϊον τής Φόξ Φίλμ, μεταξύ τών ό• μάγος τής Αθήνας» τό όποιον είχε σμο.
Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά άνάξια
ποιων μερικαί είς γαλλικήν γλώσσαν,, οίκτροτάτην άποτυχίαν, «Όταν τά νει- ।
χέρια», «Τά λόγου ,.έργα
το
ιαι- । άτα
αια διψοΰν»,
οιψουν», «Ατσαλένια
·
Κ,„ «Είδωλον
_______ έξ άργύλλου»,
,____
τό γραφεϊον του
τοΰ χ.
κ. ψραγκειη
Φραγκέτη i
4—ο5 ται- «Θυσία
ι
. ντ„.
νιας παραγωγής Γίφφανυ, τό γραφεϊον । λευκά ρόδα τοΰ Ζιλμόρ»,
έρω- 1 «Μόντε Κάρλο»,
«Μαγεμμένο βασιλότών αδελφών Σαντικου περί τάς 15 τος», «Έκδίκησις καί μεταμέλεια» καί πουλο», <Κλεμένη άγάπη». "Απαντα
διάφορων^ αμερικανικής παραγωγής, «Τό Βάλς τοΰ Δουνάβεως». Προσεχώς τά έργα συγκεντρώνουν δλην τήν άμεταξυ τών οποίων καί μία είς έλλη-1 «Οΰδέν νεώτερον άπό τό μέτωπον».
φρόκρεμμα τής μαρίδας.
μό
νικήν γλώσσαν μέ έλληνας καλλιτέ- ' Άκταΐον. Προεβλήθησαν «Τό λυΕύστρατιάδη. Προεβλήθησαν μό.... σενάριο τοΰκ.ν„
।
nclm-I νην
έπί  δύο
ποοβληθέντα
νονύιιέοαο
έπί δύοέονα
ημέρας
έργα προβληθέντα
μελω
χνας καί μέ
’Ορφέως
Κα- κόφως τής δόξης», '«Οΰχγρική
είς
τό
Οϋφα
Πάλας
μέ
είσοδον
δρ.
3
ραβία, τό γραφεϊον τοΰ κ. Σπυρίδη δία», «Μάτα Χάτι», «Ό κήπος τής Έπλήν τού τέλους τοΰ κόσμου» τοΰ Άμ- δέμ», «Αίωνία άγάπη», «Φιφή», «Ά- καί διέκοψεν, διότι καθώς διεδόθη
πέλ Γκάνς καί 8-10 άλλας γαλλικής πασιονάτα», «Ή Ντόλλυ τό ρίχνει έ προεβλήθησαν άνευ τής άδειας τοΰ
έπίσης παραγωγής καί τό γραφεϊον ξω», «Αισθήματα άπάχηδων», «Αστυ γραφείου Άμολοχίτη —Βουλγαρίδη.
Σταμ. Παπ
τοΰ κ. Σουλίδη 5—6 γερμανικής καί νόμος τού καθήκοντος», «Ή πριγκήπίσσα καί τό ταξί της», «Ή μαιτρέσσα ΧΑΛΚΙΣ
γαλλικής παραγωγής.
τοΰ μπαμπά της», «Κόκκινη νύχτα», 'Κεντρικόν (όμιλών). Προεβλήθησαν
«Φυκαχθήτε άπό τής χήρες», «*Ο υίός τά φίλμ «Οί Κοζάκοι» τοΰ Τολστόϊ καί
τής τρελλής», «Μελωδία ευτυχίας», «Τό τραγούδι τής έρήμου».
ΕΙΣΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
«Ή διάσπασις», «Τό ρόδον τής ΣταμΠάν&εον (όμιλών). Προεβλήθησαν
πούλ», «Ό ύπασπιστής τής βασιλίσ- τά φίλμ «Οί λεγεώνες τοΰ άέρος» καί
ΞΑΝΟΗ
σης», «Ό άγαπημένος τών γυκαικών» «Ό ύπασπιστής τοΰ ναυάρχου».
Μέγας (Κήπος). Κατά τόν παρ. ,μή. «Φλόγες», «Τό παιδί τοΰ δρόμου»,«Δυό
Άκροϋ·αλασσίτης
να προεβλήθησαν τά έργα «Ό κύριος καρδιές σ’ ένα βάλς» καί «Στέλλα Βιο«Βαλέντσια»,, «Συζυγιλάντη» άνεπιτυχώς. Πλεϊστα τών άνω- ΗΡΑΚΛΕΌΝ
τοΰ θανάτου», <"
”
" ' Χάρβεϋ
Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα
καϊ παύσεις», μέ’ τήν
*
««Μοι- τέρω έργων προβληθέντα ώς ήχητικά
,ύη„υ» έσχον άποτυχίαν λόγφ τής μή άποδό- «Κακόμοιρε Γιάννη», «Νύχτα γάμου»
ραϊόν ρήγμα», «Τά ίχνη τοΰ λύκου»
! σεως τών μηχανημάτων Ζερβοπούλου. καί «Είς τήν χώραν τών κανιβάλων»
καί διάφοροι κωμωδίαι
Μπιζέλης
‘Ωραία Θέα. Προεβλήθησαν τά φίλμ
έπιτυχώς.
Βόσπορος. Προεβλήθησαν τά φίλμ
«Ή αδελφή της άπό τό Παρίσι», «Ύ- 1 Μ|ΤΥΑΗΝΗ
«Κρίνος στό βόρβορο», «Φλόγες» έπι
πο το ραρος του παρελνοντος», «Ιρα- 1--------------τυχώς,
«Οί ήρωες τής οθόνης» καί «Ό
γωδίαι μιάς γυναικός» καί «Πάνω τά [
Παρ
’
δλας
τάς
προσπάθειας
τής
Παρ’ δλας τάς προσπάθειας τής
χέρια».
I διευθύνσεως
τοΰ κινηματογράφου έρως ένός τζόκεΰ».
Άλάμπρα.
Προεβλήθησαν τά φίλμ
Λογω τής κρισεως και όπως άντε- , πάν^.εον δέν ήδυνήθη νά έξακολούπεξέλθουν είς τα τεράστια έξοδα των θήση μέ« _ι
—τ--------τό _».ux
αΰτό πρόγραμμα
τάς έρ- «Αίμα τσιγγάνων», «Ή άτιμασμένη»»
οί διευθυνταί τών κινηματογράφων γασίας του, άπό 20ημέρου δέ εύρέθη έπιτυχώς, «Τό τραγούδι τής έρήμου»
μας, ήρχισαν νά προβάλλουν καί πάλιν εις τήν άνάγκην νά έπαναλάβη καί καί «Τό θαύμα τών πτεούγων» μέ με
τά αιώνια περιπετειώδη έργα καί τοϋτο πάλιν τήν προβολήν ταινιών βωβών, γάλην έπιτυχίαν.
Παρατηρητής
διότι τά εΰρίσκουν εύθυνότερα τών καθ’ δσον ή συνεχώς δημιουργουμένη ΤΡΙΚΚ'ΛΑ
άλλων. Άς προσέξουν είς τοϋτο πε ζημία θά έπέφερε τήν τελικήν έξόντωΑττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα
ρισσότερον τά ένδιαφερόμενα γραφεία σιν τής έπιχειρήσεως.
..· κατάρρευσιν
______ ------- τοΰ .
«Οί λησταί τών πόλεων», «Σάλτο μορταινιών διά τήν μή
Ούτω προεβλήθησαν τά έργα «Σάρξ τάλε», «Νεανική μέθη», «Ό τρωικός
έπαρχιακοΰ κινηματογράφου διότι θά · καί διάβολος», «Ό κόμης Μοντεχρή«Ό πρίγκηψ τοΰ ντάνσιγκ»,
άποβή καί πρός ζημίαν των.
στος» διάφορα
περιπετειώδη, «Αί πόλεμος»,
«Τράφαλγκαρ», «Δικτάτωρ», «Τό τρα
Καζαντζής
πτέρυγες»καΐ ήδη δίδει παραστάσεις δ γούδι τής εύτυχίας» καί «Σενορίτα».
ΚΕΡΚΥΡΑ
θίασος ποικιλιών Νικολαίδη.
δόξης».
ΟΙ Κινηματογράφοι τών κωμωπό- Προσεχώς «'Ο ούρανός τήςΠαφίλης
Κερκυραϊκός. Προεβλήθησαν τά έρ
;
γα «Τό τέλος μιάς ήθοποιοΰ», «Μεγά λέων Αγιάσου, Γέρας, Πολυχνίτου καί ΧΑΝΙΑ
λη τρικυμία», «Ποιητής καί τσάρος», Μολύβου διέκοψαν τάς προβολάς των
Δημ. Κήπον. Προεβλήθησαν «Ό
«Στή λήθη τοΰ παρελθόντος», «Παρ άπό μηνός,μή δυνάμενοι νά συνεχίσουν
θένες τοΰ 1930», «Ό ληστής τής έ τάς έργασίας των παρ’ δλα τά μέσα υίός τοΰ καταδίκου», «Τό τραγικόν τέ
λος
μιάς ήθοποιοΰ» καί «Τερέζα Ραρήμου», «Έξιλέωσις ένοχου» μέ μεγά πού διέθετον.
Σωφρονιάδης
κέν».
λην έπιτυχίαν, «Άννα Καρένιν», «'Ο
'Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Τό ίπποβασιλεύς τών έρυθροδέρμων», «Εδθυ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ
δρόμιον τοΰ θανάτου», «Τυχοδιώκτης»,
μη χή(?α», «Τό ματωμένο καμπαρέ», ।
«Ό ληστής τού γρανίτου», «Κάϊν καί ) Οϋφα Πάλας. Παοεβλήθησαν τά «Ό άετός τής έρήμου», «Τσαρλατά
Ε.Κ.
Άβελ», «Ή κόλασις ύπό τήν θάλασ- φίλμ «Μοιραία συνάντησις». «'Αγνή νος» καί «Γιά μιά θεατρίνα».
σαν», «Νεοσύλεκτοι», «Ήρωϊκή αυτό- αμαρτωλή», «Κυνηγός άνθρώπων». ΑΡΑΜΑ
θυσία» λίαν έπιτυχώς, «Ή γή τής «Χαμένο Ζέππελιν» μέ μεγάλην έπιΚατά τήν προσεχή χειμερινήν περί
ήδονής», «Ό ηλίθιος», «Τό έρωτικόν», I τυχίαν.
«Ματθίας Σαντώρφ» καί «Ή νήσος'
Ό άνωτέρω όμιλών κινηματογρά- οδον θάλειτουργήσουν είςτήν πόλινμας
δύο
ηχητικοί κινηματογράφοι, «Άστήρ»
έτυχεsδυστυχώς
τοΰ μαρτυρίου».
1I φος
— δέν
S2 ‘ ------------- '"Κ" ·*τής
”·'»<”ύποστηρί·"«»?ξεως ής ήξιζε έκ μέρους τοΰ κοινοΰ, καί «Μέγας», εΰχόμεθα δέ δπως μή
Όλνμπια. Προεβλήθησαν τά έργα
Γ_
συνεχισθή
ή ύπάρχουσα ήδη οικονομι
,„χου», I τούτο δέ οφείλεται εις τήν πληθιόραν
«Κτηνάνθρωπος», «Τιμωρία ένοχου·
κρίσις διά τό γενικόν καλόν.
Πόθος
«Κένταυρος τής Άριζόνας», «ΙΣ'
“ ι τών κινηματογράφων πού λειτουργούν κήΤό
παρ. δεκαπενθήμερον προεβλή
πού σβύνει», «Χείμαρρος τοΰ θανάτου» μέ πολύ εΰτελεϊς τιμάς.
Αϋρα. Προεβλήθησαν τά έργα «Έ- θησαν είς τούς ήδη λειτουργοΰντας κι
«Νίκη ή θάνατος», «Φυγή άπ’ τή κότών νηματογράφους τά εξής έργα :
λασι», «Τσάρεβιτς» μέ έπιτυχίαν, «Ό-|| χθρός
Α„ν«^ τών
— γνναικών»,
,..-------- , ,«Τό
------λιμάνι
. ....
Παναρέτου (δμιλών). «Τό φλεγόμελοταχώς», «Ό λέων Τεξάς», «Δάφνης δακρύων», «Γέλα παληάτσο» μέ μεγάκαί Χλόη», «Κυνήγι έκατομμυρίων», 1 λην έπιτυχίαν. Ό άνωτέρω κινηματο- νον μέτωπον», «Αύτή τή νύχτα ίσως»,
«Άγάπη
πού σκοτώνει», «Θωρακισμέ
«Μωρά παρθένος», «Θΰμα τοΰ καθή-, γράφος είναι ό μόνος έκ των βωβών,
κοντος», «Τό ψεΰδος», «Μαρία Πεντα- δστις παρουσιάζει έκλεκτά έργα συνο- νο ΰπόγειο» καί «Αστυνόμος τοΰ κα
γιώτισσα» μέ άποτυχίαν, «Τό λεβεντό- δευόμενα ύπό ορχήστρας διά τοϋτο θήκοντος».
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Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ί αλληλογραφία
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Ίούλιος(τοΰ άνταποτριτοΰ μας).—Ή
κινηματογραφική κίνησις τής πόλεώς μας, αρκετά χαλαρωμένη.Τά προβληθέντα κατά τάς τελευταίας ημέρας έργα,
είνετά έξης:
Ριάλτο. «Ή Στοργή» έπανάληψις, «‘Ο τελευταίος λό
χος» μέ τόν Κόνρατ Φάϊτ, δμιλοϋσα αγγλιστί καί «Ή έλήτσα μου» μέ τήν Λίλιαν Χάρβευ Έπί σκηνής ήνοομάντις Σάτρα καί ό Καρμόξ.
Ρουαγιάλ. «Έρωτες μεσονυκτίου καί «Ήθοποιοί» μέ
τήν Μάριον Νταίβις καί τόν Ουίλλιαμς Χαίης.
“Εντεν. «’Αγαπητή μου μητέρα καί «Ή Παναγία τής
λεωφόρου Α» μέ τήν Ντολορές Κοστέλλο.
Μωχάμετ "Αλυ. «'Ο μικρός Τζίμ, μέγας καλλινέχνης»
μέ τόν μικρόν μιμητήν τοΰ Μωρίς Σεβαλιέ.
Μαζέστικ (κήπος). Εις τά ύψη» μέ τόν Χάρολδ Λόϋδ
καί «Ή γυναίκα μέ τό αηδόνι»..
Κονκόρδια. «Φέρτε άρμ» μέ τόν Σαρλώ καί άλλα α
νάξια λόγου.
Άμπασαντέρ. «Τό πρώτο του φίλμ», Οί Κοζάκοι»
καί «Τ.ό μυστικόν τοΰ ιπποδρομίου».
Κουρσάλ. «Μία οδυνηρά περιπέτεια» μέ τήν Μαρσάλ
καί τόν Γκαϊνταριόβ.
Άμέρικαν Κοσμογκράφ. «Μπαροκό» καί «Οί τρεις
σωματοφύλακες».
'Ιμπεριάλ (κήπος). «Ή Παναγία τών κοιμωμένων»,
«Ό ωραίος Μπροΰμελ» καί «"Ωχ! γιατρέ μου».
Μαζικ Πάλλας (Ίμπραημία). Νέος όμιλών υπαίθριος
τοΰ οποίου τά έγκαίνια εγένοντο μέ νήν δμιλοΰσαν γαλλι
στί «Ό πατερούλης μου» τής Πατέ Νατάν.
Ζόσυ. Κλειστόν έλείψει θεατών. Λέγεται δτι ήγειρε
αγωγήν κατά τής R. C. A. Photophone, επειδή—λέγει —
δέν άρέση είς τό κοινόν τό παρλάν.
—Άνεχώρησε είς Ευρώπην δ κ. Πτέρης Χρίστου τοΰ
κινηματογράφου «Ρουαγιάλ». Έπανέκαμψε έκ τοΰ ’Εξωτε
ρικού δ κ. G. Belma τής Nahas Film.
—Άθηγορεύθη ή' προβολή τοΰ έργου «Στό Δυτικόν
μέτωπον», ένφ άντιθέτως έπετράπη τό «Ούδέν νεώτερον
άπό τό μέτωπον» τοΰ Ρέμαρκ.
Τήν 27 ’Ιουλίου έδόθη νυκτερινή παράστασις (Σουαρέ
Νουάρ) είς τόν κινηματογράφον «Ριάλτο» μέ τό ντοκιουμαντέρ τής «Οΰφα» «Φυσικοί έρωτες». Ή αστυνομία άπηγόρευσε τήν είσοδον τών νέων καί δεσποινίδων ως καί
τών μή συνοδευομένων κυριών, μολονότι έπρόκειτο περί
επιστημονικής ταινίας.
—Άνεχώρησε διά τό εσωτερικόν τής Αίγύπτου ό κ. Γ.
Χαραλαμπίδης κομίζων καί μηχανήν προβολής διά τήν
προβολήν ελληνικών ταινιών καί τοΰτο διότι οί ξένοι έ
παυσαν νά δέχονται προβολάς ελληνικών ιαινιών.

ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Αύγουστος (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).
Αρκετά χαλαρωμένη ή κινηματογραφική κίνησις τής πό
λεώς μας.
Ή Σουαρέ Νουάρ, τοΰ κινηματογράφου Ριάλτο έστέφθη ύπό πλήρους έπιτυχίας παρ’ δλον δτι, ή αύστηρότης
τής λογοκρισίας έχάλασε κυριολεκτικώς τό φίλμ. Αί εϊσ*

Καίτη Β. Ή σύζυγος τοΰ Χάρολ Λόϋδ είναι ή Λ/ίΙdred Davis·
Καραγκούνην (Κοζάνη). Ή σύστασις τοΰ Βίλλυ Φρίτς
είναι Berlin Charlottenburg Kaiserdam 95.
Κυρίαν X. (Κοζάνην). Ή Λίλιαν Χάρβεϋ καί ό Βίλλυ
Φρίτς ήρχισαν νέαν ταινίαν «Τό συνέδριον χορεύει».
Ζαζά (Θεσ)νίκην). Τόν ρόλον τής Μαρίνας είς τό έρ
γον «Σάλτους Μορτάλε» τόν ύπεδύθη ή Τζίνα Μανές, τόν
τοΰ Τζίμ δ Ντάνιελ Μαντάϊγ.
Δα Γκομπέτ (Φλώριναν). Ό Σάρλ Βανέλ έχει 45
χρόνια.
Π. Παναγιώταν καλλιτέχνην (Κοζάνην). Ταινία τοΰ
ρεζισέρ Klasseubacker δεν υπάρχει. Έπαίχθη κάποια τέ
τοια μέ ύπόθεσιν γύρω άπό τό Κλάουσεμπουργκ, πρό έ
τών. Πάντως σάς εύχαριστοΰμεν διά τήν προσοχήν σας.
Ν. Καπιτζόγλου (Κοζάνην). Εύχαριστοΰμεν θερμώς
διά τό ένδιαφέρον σας πρός τόν «Κ. ’Αστέρα» καί διά τήν
εγγραφήν σας ώς συνδρομητοΰ.
Α. Βούζαν, υπασπιστήν (Κοζάνην). Είς τήν ύπόθεσιν Ντρεϋφούς έλαβον μέρος ό Φρίτς Κόρτνερ καί Χά'ίνριχ Γειύργκ.
Μ. Σπαν. (Κοζάνην). Στό «Μοροκκό» ό Μανζοΰ έ
παιζε τόν καλλίτερον ρόλον μέ παρτεναίρ τήν Μάριλιν
Ντίντριχ.
‘Ελένην Μ. (Κοζάνην). Ό Σβετίσλαος Πέτροβιτς
(Ίβάν) έσχε τήν τελευταία ν του έπιτυχίαν είς τό έργον
«Βαρώνος Τέγκ», μέ παρτενναίρ τήν Ντάγκοβερ.
Ά&. Παπαδημητρίου, ελεγκτήν φρουράς (Κοζάνην).
Τήν Πόλα "Ηλερυ ; Παρακολουθήσατέ την είς τό έργον
«'Υπό τάς στέγας τοΰ Παρισιοΰ».
Πυλαρινόν (Λεχαινά). ’Αποστέλλετε τακτικά άνταποκρίσεις. Τό δελτίον θά σάς σταλή άμα ώς λάβωμεν δύο
καλλιτέρας φωτογραφίας σας.

πράξεις τής μοναδική; αύτής παραστάσεως άνήλθον είς
120.000 δρ. ρεκόρ διά τήν σημερινήν οικονομικήν κρίσιν.
Ή ταινία τής Ντάγκ Φιλμ «Φίλησε με Μαρίτσα» κα
τόπιν τών δυσκολιών άς συνήντησε διά τήν προβολήν της,
θά προβληθή προσεχώς είς τό «Άμέρικαν Κοσμογκράφ»,
φροντίδι τοΰ κ. Γ. Χαραλαμπίδη.
Είς τόν κινημ. Ριάλτο προεβλήθησαν τά έργα «Με
λωδία τής καρδιάς» καί «Ούδέν νεώτερον άπό δυτ. μέτω
πον» μέ έπιτυχίαν.
Είς τόν κινημ. Ρουαγιάλ προεβλήθησαν «Ό Γολγοθϊς» καί «Ό άγγελος τοΰ ντάνσιγκ».
Είς τό Μωχάμετ 'Άλυ «Τό κτύπημα τοΰ κεραυνού»
καί «Ή άγνώμων ήλικία».
Είς τό Κοσμογκράφ «'Ο κόμης Μόντε Χρίστο» έπί
δύο εβδομάδας.
Είς τό Άμπασαντέρ «Ή γαμήλιος νΰξ» καί «Είς
ποιον άνήκει ή γυναίκα μου».
Είς τό Μαζέστικ «Μοδέρνα μαγεία», «Οί κοσμικοί
κύκνοι» καί «Ό κ· δούξ».
Είς τό Κουρσάλ «Ή κόρη μέ τό μαστίγιον».
Είς τό Ίμπεριάλ «Ή νέες παρθένες», «Ή νέα τενεμπρέζα» καί «'Ο κόμης Κόστια».
Τό "Εντεν καί Ζόσυ παραμένουν κλειστά.
Άνεχώρησε είς Ελλάδα δι’ υποθέσεις του ό κ. Δ.
Μαμμάτης τής A'E.G.
Γ. Σειρηνίδης

Πανόραμα. Κρατήσατε τήν άνα- ΛΑΡΙΣΣΑ
πνοήν σας», «Κατηραμένο κολιέ», «Μυ
Φρουρίον (όμιλών). Προεβλήθησαν
στηριώδης νήσος», «Εκβιασμός καί
συκοφαντία» καί «Νεκρά ζώσα> εύερ- τά φίλμ «Αδελφική έκδίκησις», «Χα
μένα
όνειρα», «'Ο στρατηγός Κράκ»,
γετική παράστασις ύπέρ τής δμοσπον«Ή γυναίκα τής ηδονής» καί «Αί άεδίας έπαγγελματιών.
ρομαχίαι τοΰ δυτικού μετώπου».
Είς τό θέατρον τοΰ Δημ. Κήπου έ- ι Είς τόν έτερον κινημ. Φρουρίου δί
δώσε παραστάσεις δ θίασος τοΰ κ.|Βε- 1 δει παραστάσεις δ θίασος Ξύδη. Agnes
άκη σχεδόν μέ άποτυχίαν.
ΚΑΛΑΜΑΙ

Καλογιάννης

Ζέφυρος (όμιλών).

τά έργα «Σ Ο.Σ», «Τέμπο-Τέμπο»,
«Φλεγόμενον μέτωπον», «Άπάχηδες
τών Παρισίων > καί «Στέλλα Βιολάντη» μέ μικράν έπιτυχίαν.
Άλκαζάρ (όμιλών). Προεβλήθησαν
τά φιλμ «'Ο Πρόεδρος», «Έγώ τόν
σκότωσα», «Ό ήρως τών έπτά θαλασ
σών», «Ή μαιτρέσσα τοΰ μπαμπά μου»
καί «Νυκτερινή του έξοδος».
Μιχάλου
Προελλήθησαν

