
ΟΥΓΚΕΤ ΓΚΑΡΝΙΕ- ΑΝΔΡΕ ΡΟΑΝ
.Μιά χαρακτηριστική σκηνή τοΰ ωραίου εργον κ'Οταν είμαστε όνο», ταινία ομιλούσα 

γαλλιστί, παραγωγής Gaumont-Franco-Film-Aubert. ‘Αποκλειστική ‘Εκμετάλλεν- 
σις Τηλ. Σπυρίδη
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SAMSON ELECTRIC
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΜΟΥΒΙΤΟΝ - ΒΙΤΑΦΟΝ

ΟΧΙ ΡΕΚΛΑΜΕΣ
"Ομιλούν εύγλώτως*50  περίπου εγκαταστάσεις μας έν "Ελλάδι, 

Δωδεκανήσοις και Μ. 'Ασία, διότι τά ηχητικά άμερικανικά μηχανήματα SAMSQN 
ELECTRIC είναι άιώτερα δλων τών άλλων συστημάτων διότι άποτελοϋνται έκ 

τών έξης τελειοτάτων εξαρτημάτων

Α') ΜΕΓΑΦΩΝΑ RIC.HT de COSTER

Β') ΑΜΠΛΙΦΙΚΑΤΕΡ SAMSON ELECTRIC
Γ) ΦΑΙΝΤΕΡ

ΔΊ ΜΕΛΩΔΙΑ

Ε'ΠΙΚ ΑΠ ΟΝΤΑΚ ΤΥΠΟΣ western

ΣΤ') ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ VITADISC ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΓΧΩΡΙΑ

Ζ ) ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ MAPBIN &

Η ) ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ SAMSON ELECTRIC 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΤΟΠΙΟ

Τιμαί άπιστεύτως χαμηλαί έπειδή εϊμεθα οί αποκλειστικοί καί άπ’ εύθείας εισαγωγείς των έν Έλλάδι 
άρκούμενοι μόνον είς τήν προμήθειαν τοΰ εργοστασίου

SAMSON ELECRIC Co
Μεγάλαι εύκολίαι πληρωμής—Παρακαταθήκη και Γραφεία Χαλκοκονδύλη 39α—ΑΘΗΝΑΙ

Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ & Ε. ΦΟΥΣΙΑΝΗΣ

CANTON, MASS.

GAUMONT 
FRANCO FILM AUBERT 

1930 — 1931
ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Η ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ME ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Τά έργα ποΰ έγγυώνται τάς μεγαλειτέρας έπιτυχίας καί κατά συνέπειαν τάς μεγαλειτέρας 

είσπράξεις.

DIE ΜΙΛΟΥΝΕ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ S

ΦΠ AT Α Π Α ΦΠΠΤίΊΚΙ 10111 ’Εργον άφαντάστου ενδιαφέροντος μέ τήν ώραιοτάτην Τάνια Φεν- 
111 ΰΐπΰπ 1 Ill lull 10444 τόρ, τόν Αεόν Ματώ, Ρενέ Φερτέ καί Μαρί Ντελίσλ.

ΠΦ Λ KT DT1UI Α^ΦΠ ΑΥΠ (Quand nous etions deux). Ένα αριστούργημα τοΰ Λεόνς Περρέ, βγαλμένο 
U1 nil ijlluAZlIj ΰΐ U άπό τό ρομάντζο τής Ούγκέτ Γκαρνιέρ μέ τήν Άλίς Ρομπέρτ, τήν Σούζυ 

Πιερσόν καί τούς ’Αντρέ Ροάν καί Μωρίς Κανόνζ.
1 qu’on le parle) ’Από τό περίφημο θεατρικό 

ν_Μπερνάρ, σκηνοθεσία Ρ. Μπουντριόζ, έκτέ- 
άμιλτον καί Ροζέρ Ντάν.
ερ Μποναρντί. Σκηνοθεσία Αεόν Ματώ. 

Άλίς Φίελτ, Τζίνα Μπαρμπιέρι καί

nue) "Ενα υπέροχο ποίημα τοΰ Ζοζέ 
αμπέλλα, τήν Μαρί Κόστ καί τούς Σάρλ

λεσταί Τρ

ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΝ
Ρενέ

ΕΝΑ ΤΡΑΓ0ΥΑ1 ΣΤΗΝ ΑΓΝ
Ααμυ

S. Ο. S (Foch). 'Η μεγαλειτέρα να

TRDK7INA (Visions d Espagne)1 Di Du 111 Η πού συναρπάζουν κυριολεοΛΛδ?
Λιαφέροντος ’Ισπανικά τραγούδια, χοροί κλπ.

PHVM AMI A II ΥΠΡΑ ΤΠΥ ΓΡΠΤΠΥ (Roumanie terre d’ amour) Σενάριο τοΰ περίφημου Φω-
ΓυΐΐνίΑΠΙΑ Π ΑΙΙΓΑ IUI LFUIIIa ζέρ. Πρωταγωνιστούν οί Σούζυ Πιερσόν, Πιέρ Ναι, Ραΰμόν

Ντεστάκ καί Ρενέ Βελέρ.
ANGELUS DE LA MER (Τίτλος προσωρινός) Τό περίφημο κατανυκτικο τραγούδι τοΰ

ΕΠΙΣΗΣ 01 ΤΡΕΙΣ ΚΟΛΟΣΣΟΙ

Π1ΙΙΓ ΜΑ ΤΑ ΠΙΠΥΜΓ (Τίτλος προσωρινός—En Bordee) Τό έργον πού υπερβαίνει είς κωμικό· IlnlYlL· ΠΗ In IIIUIIY1L τητα κάθε άλλην πραγματοποίησιν. Πρωταγωνισταί Ζώρζ Τουρρέλ, Σϊμ 
Βιβά, Τέντυ Παράν κλπ.

I m I I ΜφΤξΙ Τό περίφημον έργον τοΰ διάσημου Πιέρ Μπενουά. Σκηνοθεσία τοΰ μεγάλου γερμανοΰ 
A 1Λ Α11 11 U καλλιτέχνου Πάμποστ.
ΓΠΛ ΤΓΑΠΥ TAV lifiVMOV Τ° πεΡ·!ΡήΙ1ον εργον τοϋ μεγάλου σκηνοθέτου Άμπέλ Γκάνς 1ν IDAvZl 1 ν 1 ikvZjlilu 1 είς τό όποιον πλήν τοΰ ίδιου πρωταγωνιστεί καί ή Κολέτ 

Νταρφέϊγ.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Λεωφόρος Πανεπιστημίου 83—ΑΘΗΝΑΙ—Άριθ. Τηλεφώνου 64—95
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Π ΣΓΝΔΡΟΜΑ1

II Έτησία Δρ, 10
I Έξάμηνος > 6

Π Τρίμηνος > 
ΤΤ "Εξωτερικοί?

100.- f·’
60.-
30.— I.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ J!
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Π

Δεκαπενθήμερος Κινηματογραφι <ή Έπιθεώρησις fij 

Διευθυντής
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ <·Ι 

ί ί
Γραφεία: οδός ΦΕΙΔΙΟΥ άριβ. 11 Μ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 1-56 καί 67—36

Ό στίχος. . . Δρ. 10.— f· 
Ή σβλίς ... » 1000.— *·

ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Αύγουστος. (Τον άνταποκριτοΰ μας).— I 
Η μοιραία γυναίκα, η αινιγματική, ή μυστηριώδης. Ή 

ηθοποιος που γοητεύει ολοκληρον τήν ύφήλιον, που
αιχμαλωτίζει δλους τούς αρσενικούς και θηλυκούς πού | 
πλημμυρίζουν τά κινηματοθέατρα τών πέντε ηπείρων \ 
διά νά τήν θαυμάσουν άκόμη μίαν φοράν. ‘Η Γκρέτα 
Γκάρμπο, η βασίλισσα τον κινηματογράφου, το μαγνη- 
τικωτερο,το λαμπρότερα, το σαγηνευτικώτερο*άστρο τής 
οθόνης, άπεφάσισε νά εγκατάλειψη τήν τέχνην είς τήν 
όποιαν οφείλει δλην τήν δόξαν της; Γιατί; Κανείς δέν 
τδ γνωρίζει. Είναι καί αύτό ένα μυστήριον, ένα άπό τά 
τόσα πού περιβάλλουν τήν μεγάλη αυτή γυναίκα.

Πολλοί επεχειρησαν εως τώρα νά προσδιορίσουν τό 
μοναδικόν, τό άκαταμάχητον θέλγητρον πού έξασκεϊ 
εις τα εκατομμύρια των θεατών τών κινηματογράφων, 
ή Γκάρμπο. Κανείς δμως δέν τό κατώρθωσε. Είναι 
ενα θέλγητρον πολλαπλονν και πολυσύνθετον πού δέν 
είνε δυνατόν νά καθορισθή. Τό μυστηριώδες καί με
λαγχολικό ύφος της πού δείχνει μιά λεπτή ψυχή ανι
κανοποίητη, τά μεγάλα σκοτεινά μάτια της μέ τό τόσο 
πικρό χαμόγελο καί μέ τις μετάξινες μακρές βλεφαρίδες, 
ή άέρινη σιλουέττα της πού τήν κάνει νά μοιάζη μέ 
συλφίδα, τά σαρκώδη ηδονικά χείλη της πού άναδίδουν 
τέτοια έρωτοπάθεια ήτο περίφημο .σέξ-άπήλ»; Σέ ποιο 
απ' δλ’ αυτά οφείλεται τό άκατανίκητο θέλγητρο τής 
Γκρέτας Γκάρμπο ;
—Μοναδική φωτογένεια

Ό γνωστός Γάλλος μυθιστοριογράφος Μωρίς Ντε- 
κομπρά, τήν μοναδικήν έπιτυχίαν τής Νορβηγίδος ηθο
ποιού τήν άποδίδει είς τήν σπάνιάν της φωτογένειαν.

Είς μίαν του άνταπόκρισιν άπό τό Χόλλυγουντ πρός 
τό - Ζουρνάλ» γράφει τά εξής·.

*Ή Γκρέτα Γκάρμπο είναι φωτογένεια δσον σπανί- 
ως συμβαίνει νά είναι γυναίκα. Υπάρχουν γυναίκες 
πολύ ωραιότερες καί γοητευτικότερες άπό τήν Γκρέτα 
Γκάρμπο οί όποιες επειδή δέν είχαν φωτογένειαν άπέ ■ 
τυχόν παταγοόδώς είς τόν κινηματογράφον».

, Σπουδαίος λόγος τής επιτυχίας τής Γκάρμπο είναι 
και ή τρομακτικήρεκλάμαπού κάνει δ, κινηματογραφικός 
οίκος δπου παίζει, γύρω άπ' τ’ όνομά της:

.Γκρέτα ή μυστηριώδης'. Γκρέτα ή σιωπηλή ! "Ε
νας περίπατος τής Γκρέτας μέ τήν βροχή... Ή μελαγ
χολική κυρία μέ τό αδιάβροχο! Ή άθέατος Γκρέτα 
Γκάρμπο!... Ή άσύλληπτος, ή φευγαλέα, ή ονειρώδης 
Γκάρμπο...»

Μέ τούς τίτλους αύτούς καί άλλους άκόμη πιό υπο
βλητικούς καί εντυπωσιακούς, δημοσιεύονται καθημε
ρινώς στις άμερ.εφημερίδες εντυπώσεις,άρθράκια,συνεν
τεύξεις, πού κρατούν άδιάπτωτον τό ένδιαφέρον τοΰ α
μερικανικού κοινού γύρω άπό τήν βασίλισσα τού κινη
ματογράφου. Και επειδή δ,τι θαυμάζει ή ‘Αμερική, τό 
θαυμάζει δλος δ κόσμος, ή Γκρέτα Γκάρμπο, εϊδωλον

Κατ’ αναλογίαν τά κλά- J*  
σματα.

"Ιδιαίτεροι συμφωνίαι διά *·  
δημοσιεύσεις άγγε) ιών ·♦ 
διάρκειας.
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? Γενικώς 
Έτησία Δραχμαί 200.— 
Έξάμηνος » Ι00· —
Αί συνδρομαί άπαραιτή 

τως προπληρώνονται

80V ΑΡ. 19 (27Θ)

ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ - MAFAEN HTINTPJX
αμερικανικόν, εξακολουθεί νά είναι καί εϊδωλον παγ- 
κόσμιον. *
—Τ© αιωνίως «γκανιάν»

Γκάρμπο είναι—δια νά μεταχειρισθώμεν μίαν 
ίπποδρομιακήν εκφρασιν—ένα φαβορί πού έρχεται πάν
τα γκανιάν. Οί άλλοι λοιπόν κιν)κοί οίκοι έκαμαν τήν 
εξής σκέψιν: '

- Πρέπει νά εϋρωμεν μίαν νέαν Γκρέτα Γκάρμπο. 
"Ενας οίκος χωρίς Γκρέτα Γκάρμπο εΐνε ωσάν ένας 
σταύλος ιπποδρομίου πού ελπίζει νά κερδήση τό γκράν 
πρί χωρίς νά έχη κανένα φαβορί.

Τό Δ, Σ. λοιπόν, μιας τών εταιρειών τούτων συνήλ- 
θε μίαν καλήν ημέραν καί άντήλλαξε τάς εξής άξιομνη- 
νεύτους σκέψεις, τάς όποιας διεδήλωσεν εις τόν λόγον 
τον ό πρόεδρος :

—’Αξιότιμοι κύριοι, τό κακό αύτό δέν δύναται νά 
διαρκέση περισσότερο. Ό οίκος μας δέν έχει αστέρα, τό 
σεξ άπήλ τοϋ οποίου νά ήμπορή νά εξαφανίσει τό’σέξ 
άπήλ τής Γκρέτα Γκάρμπο. ’Εν ανάγκη καί νά τήν δη- 
μιουργήσωμεν.

— Βέβαια, βέβαια. Ό Θεός έδημιούργησε τόν κόσμον 
είς β ημέρας. Ήμπορούμε καί μεϊς νά δημιουργήσωμεν 
μία Γκρέτα Γκάρμπο σέ 6 εβδομάδας.

"Εξαφνα κάποιος ψιθυρίζει ένα όνομα.
—Ποιά είναι; έρωτοΰν δλοι μαζύ.
—Δέν τήν γνωρίζω...
—Δέν τήν γνωρίζω...
—“Α! ναι, λέγει ένας τρίτος, τό μάτι μου πήρε τό δ- 

νομα αύτό σέ κάποιο γερμανικό περιοδικό.
— Και πώς είναι·
—* Υπέροχη! Αινιγματική!...
— 'Έχει σέζ-άπήλ;
— Τά χείλη της καί τά μάτια της ξετρελλαίνουν.
— Δείξτε μας τής φωτογραφίες της.
Ή φωτογραφίες τις λανσαριζομένης νέας... Γκρέτας 

Γκάρμπο περνούν άπό χέρι σέ χέρι. Είναι ντέτεκτιβ 
πού μελετούν τά δακτυλικά αποτυπώματα κάποιας κα
κούργου; Εινε γιατροί πού μελετούν τήν ακτινογραφία 
κάποιου καρκινοπαθούς; ’Όχι. Είνε οί μάγοι τοΰ νέου 
κόσμου. Κατασκευάζουν μιά δόξα, έντός β εβδομάδων 
οΐανδήποτε δόξα καί δσο μεγάλη τήν θέλουν.

— Είναι πολύ όμορφη ή γυναίκα αύτή ! Πόσο ζυγίζει; 
— 62 κιλά μέ τις κάλτσες της.
— Έγω τήν βρίσκω λιγάκι μελαγχολική...

■—Τόσο τό καλύτερο.
Μιά γυναίκα μέ βαρυά βλέφαρα έχει πάντα ένα μυ

στήριο. Ένφ δταν τά μάτια της είνε πολύ ζωηρά, πολύ 
φωτεινά, πολύ γελαστά, τότε χάνει τό μυστήριο εκείνο 
που τοσο αρέσει στόν κόσμο.

—Λοιπόν;
'Η πρόεδρος τού Δ. Σ. λαμβάνει ύφος Βούδδα ά- 

ποσύρεται είς τά βάθη τών σκέψεων του λίγες στιγμές

ΝΕΚΡΟΛΟΓΊΑ)

ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΛΜΠΑΤΤΣΙΝ
Τήν περασμένη εβδομάδα ό γαλλικός κινημα

τογράφος έθρήνησε τό θάνατο μιας ωραίας καί νεω- 
τάτης αρτίστας, τής Μαρίας Νταλμπά’ίτσιν. Οί ’Α
θηναίοι δέν τήν έξέχασαν άκόμη. ‘Η περίφημη 
πρωταγωνίστρια τοΰ «Συρκοώφ» καϊ τής «Κατάσκο
που μέ τά μαϋρα μάτια» τούς είχε άφήσει τις καλ
λίτερες άναμνήσεις.

‘Η Μαρία Νταλμπαΐτσιν, χορεύτρια, στήν αρχή, 
γνώρισε τούς μεγαλειτέρους θριάμβους περιοδεύου- 
σα στις διάφορες πρωτεύουσες τής Ευρώπης. Ό κι
νηματογράφος δέν μπορούσε νά μή διιικρίντι τήν 
εξωτική ώμορφιά της. Ένεφανίσθη στήν άρχή ώς 
πρωταγωνίστρια είς τό «Συρκούφ», τό μεγάλο πει
ρατικό φίλμ τοΰ Μπερνέτ, κοντά στό πλευρό τοΰ 
Ζάν ·Άντζελο. Ή έπιτυχία της ύπήρξε μεγά
λη. ’Έτσι ή Μαρία Νταλμπαΐτσιν άπεσύρθη άπό 
τήν σκηνή καί άφιερώθη όλοψύχως είς τήν έβδόμην 
Τέχνην. Νυμφευθεϊοα τόν Αίμέ-Σιμόν Ζιράρ έλα
βε μέρος σέ δύο φίλμ άκόμη οπότε ξαφνικά έξηφα- 
νίσθη άπό τά ατούντιο. Διάφοροι διαδόσεις έλεγαν 
ότι προσβληθεΐσα άπό φυματίωσιν ήνιιγκάσθη νά 
έπιστρέψη στήν ’Ισπανία, τήν πατρίδα της, καί να 
ύποβληθή σέ μιά αϋστηροτάτη δίαιτα. Τελευταίως, 
σέ μιά επανάσταση ολοκλήρου τοΰ είναι, της,_ ήθέ- 
λησε νά έπιστρέψη στό στούντιο, καί έτσι ελαβε 
μέρος σέ μιά ταινία ποΰ «γυρίστηκε» στό Βερολίνο. 
Αυτή ή εντατική προσπάθεια έχειοοτέρευσε τήν 
κατάστασιν της. Ήναγκάσθη νά φύγη γιά τό ;5ου- 
νό, έχου ·α άκόμη ελπίδες γιά τό μέλλον. Δυστυ
χώς δέν ήταν γραφτό νά ξαναγυρίση. "Απέθανε ε
πάνω στά 27 της χρόνια.

Τήν κηδεία της ποΰ έγένετο τήν Δεύτερα, J7 
τρέχοντος, στό Saint—Honre d' Fcjlau, παρηκολου- 
θησε ό γνωστότερο; καλλιτεχνικός κόάμος τής 
Γαλλίας. Β Π·

ΕΝΑ2 ΕΥΕΛΠ1Σ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΕΒΑΠΔΤΟΗ AS1AAISTIKBK ΕΤΑΙΡΙΑΝ
Η ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΠΕΤΡΕΣ

Άπό καθημερινήν έφημερίδα τής Αλεξάνδρειάς τής 
19ης παρελθόντος μηνός παραλαμβάνομεν καί δημοσιεύ- 
ομεν τό έξης άμίμητον. , , \

ιΜόλις τώρα έγνώσθη ένταΰθα η γενομενη κατα τας 
άρχάς τρέχοντος μηνός σύλληψις εν Χαίφφ συμπολίτου 
μας,Γαλλικής έθνικότητος,γνωστότατου μεταξύ τών κινη
ματογραφικών κύκλων και Ιδιοκτήτου κεντρικού κινημα
τογράφου κλειστού ήδη. Πρόκειται περί τού κ. Ντ. κα
τηγορουμένου, δτι, διά νά πληρώση τά κενά τοΰ προϋ
πολογισμού του, έμηχανεύθη τήν εξής άπάτην, είς βά
ρος μιας ’Ασφαλιστικής Έταιρίας: s ,

Κατεσκεύασε μέγα κιβώτιον, το οποίον εφορτωσεν 
διά Χάϊφαν, μέ τήν δήλωσιν, δτι περιείχε κινηματογρα
φικός ταινίας, προοριζομένας, δι’ ενα τών εκεί κινημα
τογράφων, κατόπιν δέ προσήγα.γε τήν φορτωτικήν εις εν 
τών ’Ασφαλιστικών γραφείων καί έπέτυχεν ασφάλειαν 
13 χιλιάδων λιρών.

"Οταν, δμως τό άτμόπλοιον έφθασεν εις Χαίφαν, οπού 
ήδη. είχε μεταβή ούτος, μετά τίνος άλλου πλουσίου, τό 
κιβώτιον εϊχεν έξαφανισθή, πάσαι δέ αί ερευναι προς α- 
νεύρεσιν αύτού άπέβησαν άκαρποι.

Έγένοντο άμέσως, τά κατάλληλα διαβήματα ^παρα τη 
’Ασφαλιστική Έταιρείφ, ήτις ήτο, ήδη, έτοιμος, δπως κα- 
ταβάλη τό ποσόν τής άσφαλείας, άλλ’ εν τώ μεταςυ διά
φοροι φήμαι, ώς πρός τήν οικονομικήν κατάστασιν τού 
Ιδιοκτήτου τού κιβωτίου, εΐχον φθάση μεχρις, αυτής, ήτις, 
κατόπιν τούτου εύρε πρόφασιν νά άναβάλη επί τινας η
μέρας τήν πληρωμήν. , e e
' ’Ανέφερε τότε τό γεγονός εις την ’Αστυνομίαν, η ο
ποία δέν έβράδυνε νά έξακριβώση, δτι τό κιβώτιον είχε 
ριφθή έκ τού άτμοπλοίου είς τήν θάλασαν·, εις τόν λιμέ
να τής Χάϊφας. Έγένοντο ερευναι και πράγματι, ανευ- 
ρέθη τούτο, άλλ’ άντί κινηματογραφικών ταινιών αξίας, 
πβριεϊχεν όλίγας τοιαύτας, καί λίθους.

Έκλήθη τότε ό κ. Ντ. είς τό γραφεϊον τής ’Ασφαλι
στικής Έταιρίας, ύπό τό πρόσχημα τής πληρωμής, τής 
άσφαλείας, δπου εΐχον μεταβή προηγουμένως και 
νομικοί, οί όποιοι προέβησαν είς τήν συλληψιν του. Η
δη ό κ. Ντ. κρατείται έν ταϊς φυλακαϊς τής Χάϊφας εις 
τήν διάθεσιν τών Δικαστικών ’Αρχών».

Αί έφημερίδες προσθέτουν δτι τό κιβώτιον περιείχε 
ταινίας 100 λιρών καί πέτρες 12.900 λιρών.

Κατά τάς ιδιαιτέρας μας πληροφορίας, ο δράστης τής 
άνωτέρω άπατης εΐνε δ νεαρός διευθυντής τού Κινημα
τογράφου «Έντεν» κ.Νταχάν, μόλις δέ έγνώσθη τούτο οι 
αντιπρόσωποι τών έργοστασίων Zezss Ikon~ καί VI estern 
Electric προέβησαν είς τήν κατάσχεσιν τών μηχανημά
των τού Κινηματογράφου.
καί υστέρα αργά, μεγαλοπρεπώς άποφαινεται:

—ΓεννηΌ'ήτω φώς! Λανσάρομε τήν νεα Γκάρμπο ! 
Νομίζετε δτι πρόκειται περί φάρσας; Κά&ε άλλο. 

CH άπόφασις είναι σοβαρωτάτη και fra εκτελεσ&ή α- 
μερικανικώτατα. 20 έκ. φράγκα &ά διατε&ούν ως 
το κοντύλιf διά τήν διαφήμισιν τού νέου άστρου. Το ο-1 
νομά της ·&ά τό διαλαλήσουν. Ό'ά τό κραυγάσουν, । 
τό ουρλιάζουν σέ ενδιαφερομένους και αδιάφορους, σε ’ 
άνδρας καί γυναίκες, σέ μικρούς και μεγάλους, ολα τα 1 
ραδιόφωνα τής 3Αμερικής. Θά προβλη&ή μέ^ γράμματα 
φωτεινά ύφους 5 και 10 μέτρων σ* * όλα τα κέντρα σ ο- । 
λα τά καταστήματα. Θά τοιχοκολλητή σ ολους , τους 
δρόμους δλων τών κρατών τού νέου Κόσμου. Και παν
τού ·&ά συνοδεύεται άπό τά κτυπητότερα έπι&ετα :

«.'Η γοητευτική, ή σαγηνευτική, ή άζέχαστη Μάρλεν 
Ντίντριχ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Έπέστρεψεν έκ Παρισίων δ αντιπρόσωπος τοϋ Οίκου 

Γκωμόν κ. Τηλ. Σπυρίδης δστις έχει άναλάβει ήδη καί τήν 
έν Έλλάδι έκμετάλλευσιν των ταινιών παραγωγής Γκω
μόν—Φρανκό—Φίλμ—Ώμπέρ.

— ’Ανεχώρησε διά Παρισίους δ κ. Ε. Μαυροδημακης 
τής Έταιρίας «Μαυροδημάκης καί Σια».

Ό θρίαμβος πού προκαλεΐ παντού ή προβολή 
τής έλληνικής ταινίας

«ΚΑΙΝ ΚΑΙ ΑΒΕΛ»
(Γιά τό φιλί μιας τσιγγάνας) 

τής έταιρίας
Κινηματογραφικοί παραγωγοί 

ΔΙΡΜΙΚΗ
δικαιολογεί τήν αξίαν της

Γενικός αντιπρόσωπος
ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Μητροπόλεως—Πατρώου 9, Ά&ήναι

Τηλ. Δ]σις: «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΦΙΛΜ»



PARAMOUNT PICTURES
Films Paramount

Η ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TOY ΚΟΣΜΟΥ
ME ΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΕΡΑ! ΤΑΙΝΙΑΣ

23

20
10

ΓαλλικαΙ Κταινίαι των πλέον γνωστών Γάλλ^ό^" συγγραφέων, είς τάς οποίας πρώτα 
γωνιστοΰνιοί περιφημότεροι Γάλλ^^ύ ϊοποιοί. ,

« Έγυρίσάησαν» άπό τούς παγκβρμίως άνεγνωρισμένους σκή^ρϋ'έτας είς τά έν Joinville 
των Παρισίων στούντιο τής ΠΛΡΑΜ< ΑΟΥΝΤ, τά όποια ’δ'εωρόφνται ώς τά τελειότερα

τής Ευρώπης.’ έφι

‘Αμερικανικοί ταινίαι, πλουσιωτάτ·. 
έτών, ήτοι άπό 150 περίπου ταινία 
αεις.^Πρωταγωνιστούν οί δημοφιλές

Περιπετειώδη έργα, θαλασσινά, 
γράφους. .-"Τ* ί

Ιιέναι άπό παραγωγήν 2 
Βϊ μέ πολύ δννατάς ύπο&έ- 
\ης·

■ορικό

■ότατα διά λαϊκούς κινηματο-

Μίκυ}Μάους, τά έξυπνότερα τοϋ κόσμου, μέ τραγούδια γνωστά, όμιλίας, κτλ.

Π Μ δίπρακτοι και μονόπρακτοι Γαλλικαι κωμωδίαι μέ τούς πλέον γνωστούς Γάλλους /ill κωμικούς.

ΙΑ κωμωδ'αι ’Αμερικάνικοι ξεκαρδιστικοί, ώς και τά πλέον έκλεκτά σόρτς, όπερες, νού /II] μέρα, έπι&εωρήσεις, κτλ.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ paramount news

ΕΝΑ ΚΑΘ’ ΕΚΑΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΑΜΟΑΟΧΙΤΗΣ - ΒΟΥΑΓΑΡ1ΑΗΣ
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PARAMOUNT PICTURES
bkjstb num mpmumht km ma ora

ται^φν*  Ιτίηό^οϊαι θ·ά προβληϋ·οϋν άπό τής ό&όνης τών κεντρικών 
βιογράφων τών Ά&ηνών

αυστριακής ύπο^σεως μέ τήν περίφημου Μαρλέν Ντίντριχ
ό^ας) μέ τήν Μαρσέλ Σαντάλ
^ποία έ'σπασε δλα τά παγκόσμια ρεκόρ εισπράξεων με τον 
ρλλιέ καί τήν Ζανέτ Μάκ Δόναλδ.
‘ωσσικής ύποθέσεως μέ τήν βασίλισσαν τής κομψότητος

*&^Βερ Μπάτσεφ καί τόν Τόμμυ Μπουρντέλ.
Unfit*  ι, _ ρον τοΰ ΜΠΩ ΖΕΣΤ,μεγάλης σκηνούεσίας καί ύποθέσεως 

μέ τόν Κλάϊβ Μπρούκ, τόν Γουΐλ. Πάουελ καί τόν Ν. Μπήρρυ
« ' ---- ' — ..λ _Α_. γ-Λ — ι' λ

Μέ τόν καλύτερον Ζέν πρεμιέ τής Γαλλίας Φερνάν Γκραβέ τήν Άλίς Κοσέα 
κλπ.

ΜερικαΙ έκ τών

μα πού θά μείνη αλησμόνητο.

“χ 27“ Ρωσ 
Toute Sa Vi 
Parade d’ 
Le Re belie '2 
Les 4 Plume*
Welcome Danger (Κίνδυνος θάνατος) 'Ομιλούσα μέ τον Χάρολντ'Λόϋντ
WarionS^IlOUS τόν καλύτερον Ζέν πρεμιέ τής Γαλλίας Φερνάν Γκραβέ τήν ΆλΙς Κοσέα 

κλπ.Morocco τήν Μάρλεν Ντίντριχ, τόν Γκάρρυ Κοϋπερ καί τόν ’Αδόλφ Μανζού. "Ενα δρά
μα πού θά μείνη αλησμόνητο.

ΓΥΝΗΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Πολεμική ταινία δυνατής ύποθέσεως μέ τόν Γκάρρυ Κοϋπερ 
Un Homme en Habit ('θ άνθρωπος μέ τό φράκο) μέ τόν Φερνάν Γκραβέ καί τήν Σούζυ

Βερνόν. Πλουσιωτάτη ταινία σαλονιού.
Letlre δυνατής ύποθέσεως μέ τόν Άντρέ Ροάν καί τόν Γκαμπριέλ Γκαμπριό

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ΚΑ| Δύο ταινίαι μεγάλης σκηνοθεσίας καί συγκλονι- 
ΙΖΛΕΜΟΜΠτ ΠΛΟΛΛΕίνην στικής ύποθέσεως μέ τήν δημοφιλεστέραν ήθο-
ΚΛΕΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ποιόν τής Αμερικής Νάνου Κάρολ.
Requisifoire (Κατηγορητήριον) μέ τήν Μαρσέλ Σαντάλ καί τόν Φερνάν Φάμπρ.
Le petit eafe καφενεδάκι) Γαλλική ομιλούσα μέ τόν ΜωρΙς Σεβαλιέ καί τήν Τάνια Φεντόρ 

L’ eniomatiaue AAr Parkes .(Κόμησσα Σαβαρίν) μέ τήν ώραιοτάτην Κλοντέτ Κολμπέρ‘a1 *H U r^v Μανζού.
A la Hailteiir 'θεούσα ίμίνία μέ τον Χάρολδ Αόϋδ.
AAonte Carlo ΣκηνοθεσίαΈρνέστ Αοϋμπιτς μέ τήν Ζανέτ Μάκ Δόναλτ.

Les Vacances du Diable 7^σεΐς τθΰ διαβόλου) δυνατής ύποθέσεως μέ τήν τραγωδόν 
Μαρσέλ Σαντάλ καί τόν Τόμυ Μπουρντέλ.

I Tn frnn rlnnc. mnr (Μιά τρύπα στόν τοίχο) ή γνωστή κωμωδία μέ τόν Ζάν Μυρά τήν 
VJII II UU uans 1C IIIUI Ντόλυ ΝτέβιςΗαϊ τήν Μαργκεριτ Μορένο.
Right ίθ love (Μι“ γυναίκα πού αγάπησε) μέ τήν μεγαλειτέραν ’Αμερικανίδα τραγωδόν Ρούϋ· 

® Τσάτερτον καί τόν Πώλ Λούκας.Rantfn'Η περίφημος ταινία στήν οποία πρωταγωνιστούν θηρία. Έπαίχθη έπί 8 εβδομάδας είς τό 
θέατρο τής ΠΑΡαΜΑΟΥΝΤ στό Παρίσι.

Είς τό προσεχές τεϋχος ΰ'ά άναγγείλωμεν τούς τίτλους τών ύπολειπομένων έ'ργων.

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ - ΒΟΥΑΓΑΡΙΔΗΣ
14 ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ—ΑΘΗΝΑΙ—τ^εχραψηματα ΦΙΡΝΑΤΕΞ



ΜΟΥΒΙΤΟΝ

ΟΜΙΛΟΥΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

βιταφον

ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΑ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΑ
ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Συνδυασμός:

ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΠΗΡΜΔΙΔΕΤΛΙ εν ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΗΝΤΙ ΔΡΑΧΜΩΝ 

200.ΌΟΟ
ΜΕΓΗΛΗΙ ΕΥΚΟΛΙΗΙ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ

^™ροςΩπε^
. _ ’ Λωδεζχνησον

r vvm/w1;at^ ΧΑ|· φιλμΓ·ΗΝΟΔΙΝΟΣ&Γ;ΠΑΠΑΣΤρΦΑΣ
%,Λ __   ΙΛΜ,Α ·ΙΛΐ>—Τηλεφ. 79-10 Λ εα»ϊακεοον£αν χαι ®ράκην

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Μ

ΕΝΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ Κ.ΛΟΣΣΟΣ
δμιλοΰντος κινηματογράφου τής εταιρείας R.C.A. Photo
phone.

Ή καλύτερα ένδειξις τής υπεροχής τών μηχανημάτων 
όμιλοΰντοςΡ· C-Α.άπό άπόψεως πιστής καίφυσικής άποδό- 
σεως ώς καί άντοχής είναι 1) δ καθημερινώς αύξάνων ά
ριθμός τών παραγγελιών καί 2) τό γεγονός οτι έπρομηθεύ- 
θησαν τοιαΰτα μηχανήματα τά υπουργεία Ναυτικών καί 

1 Στρατιωτικών τών Ήν. Πολιτειών τής ’Αμερικής ώς καί 
διάφοροι άλλαι οργανώσεις, αϊτινες σημειωτέον κατέλη
ξαν εις άποφάσεις κατόπιν μεγάλων μελετών αϊτινες άπέ- 
δειξαν τήν υπεροχήν αύτών έπί παντός άλλου συστήματος.

Είναι πολύ λυπηρόν διότι ή εταιρία αΰτη ήργησε τό
σον νά άναθέση τήν άντιπροσωπείαν τών συμφερόντων 
της έν Έλλάδι, άλλά τό γεγονός δτι τό μεγαλείτερον μέ
ρος τών κινηματογράφων έν Έλλάδι δέν έχει έφοδιασθή 
μέ μηχανήματα δμιλοΰντος, μάς πείθει δτι πολύ συντόμως 
ή R' C- A. Pholophone Inc. θά καθέξη τά σκήπτρα διά 
τούς άκολούθους σοβαροτάτους λόγους. 1) Διότι ή R.C.A. 
είναι σήμερον ή πρώτη είς τήν τελειοποίησιν τών νέων 
τύπων (μοντέλλων) μηχανών δμιλοΰντος, 2) διότι είναι 
κατασκευασμένα άπό τό καλύτερον υλικόν, ή στερεότης 
δέ αύτών είναι παγκοσμίως έξηκριβωμένον γεγονός,- 3) 
διότι ή R. C. A. Photophone είναι σήμερον ή μόνη ήτις 
διευκολύνει τούς έπιχειρηματίας κινηματογράφων διότι 
δέν ενοικιάζει άλλά πωλεΐ τά μηχανήματα και είς τιμάς 
μάλιστα μικροτέρας πάσης άλλης έταιρίας, 4) διότι τά 
νέα μοντέλλα τών μεγαφώνων καί τά χωνιά τής διευθύν- 
σεως τών ήχων ύπερέχουν δλων τών άλλων εταιρειών, κα
θόσον άποδίδουν πιστά καί φυσικά τόν ήχον τής μουσι
κής καί τών διαλόγων, 5) διότι αί τελειοποιήσεις αϊτινες 
έγένοντο είς τά μούβιτον καί είς τά πίκ-άπ, συνετέλεσαν 
είς τό νά ύπερέχουν παντός άλλου τών άνωτέρω ειδών 
καί 6) διότι αί σοβαρότεραι τελειοποιήσεις έπραγματο- 
ποιήθησαν είς τούς πολλαπλασιαστάς (Άμπλιφικατέρ) αϊ
τινες άποκλείουν πλέον κάθε παράσιταν ήχον. ’Επίσης ή 
κατάργησις τών υγρών καί ξηρών μπαταριών, ή κατάργη- 
σις τών διαφόρων μετατροπέων (τρανσφορματέρ) κλπ. αϊ
τινες τελειοποιήσεις φέρουν μεγάλας οικονομίας συντη- 
ρήσεως είς τούς έπιχειρηματίας δι’αύτά καί μόνον, έστω 
καί άν ήσαν άκριβότερα τών άλλων, πάλιν θά έπρεπε 
νά προτιμώνται.

Πρέπει νά συγχαρώμεν είλικρινώς τόν προοδευτικόν 
κ. Ν. Παπακώσταν διά τήν άντιπροσωπείαν ήτις τφ άνε- 
τέθη καί δέν άμφιβάλλομεν δτι καί οί έπιχειρηματίαι τών 
κινηματογράφων οίτινες πρόκειται νά προμηθευθοΰν μη
χανήματα δμιλοΰντος, θά δώσουν τήν προτίμησίν των είς 
τά R. C. Α. λόγω τών έξαιρετικών προτερημάτων μέ τά 
όποια είναι προικισμένα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Γ1Μ0Ϊ ΖΑΑΑΙΤΕΣΗΟΤ TO? EINSMATOmW

Ό άριστος γάλλος καλλιτέχνης τοΰ Κινηματογράφου 
Ζώρζ Μολόϋ έπέστρεψεν είς Παρισίους έκ Χόλλυγουντ, 
κατόπιν μακράς διαμονής του είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ 
Κινηματογράφου. Καθ’ δλον αύτό τό διάστημα «έγύρισεν» 
είς τά μοντέρνα στούντιο τής Μέτρο—Γκλοντουϊν—-Μά- 
γιερ διάφορα μικρά καί μεγάλα άριστουργήματα: «Έάν δ 
αύτοκράτωρ τόέγνώριζε,«Τό μεγάλο σπίτι»,«Τζέν Αίντ» κ. 
ά. Αύτά τά γαλλικά φίλμ δέν είναι τά μόνα είς τά δποϊα 
έδοκιμάσθη τό μεγάλο του ταλέντο. Τό άγγλικόν φίλμ έ
πίσης τόν έσκανδάλισεν καί δέν ήδηνύθη νά άνθέξη είς 
τόν πειρασμόν. Διηρμήνευσεν λοιπόν τόν ρόλον του καί 
είς τήν γλώσσαν τοΰ Σαίξπηρ. Τό φίλμ αύτό φέρει τόν 
τίτλον δ «Μεγάλος ’Εραστής». Συμμετέχει καί δ Άδόλφος 
Μανζοΰ.

Γενικώς οί έπιχειρηματίαι κινηματογράφων, οί κατα- 
σκευασταί ταινιών, οί είδικοί μηχανικοί ώς καί πας τις 
ενδιαφερόμενος διά τήν διάδοσιν τοΰ δμιλοΰντος κινημα
τογράφου θά άναγνώση ασφαλώς μετά μεγάλου ενδιαφέ
ροντος καί προσοχής τά έξης:

'Η μεγαλειτέρα όργάνωσις τοΰ κόσμου, ή R. C. Α 
Pholophone Inc. δικαίως έπωνομάζεται τοιαύτη διότι συμ
μετέχουν εις αύτήν αί έξης έταιρείαι:

ί) Radio Corp, of America. 2) R. C. A. Photophone 
Ltd. 3) R. C. A. Hctor Inc- i) The National Broadcas
ting Company. 5) The General Electric Company. 6) 
The Westinghouse Electric Manufacturing Company 
7) The R. K. 0- Radio-Keilh καί 8) The R. K. 0. Pathe 
ώς καί άλλαι αϊτινες δμως δέν συμμετέχουν άπ’ ευθείας.

Ή R.C.A. Photophone Inc, ώς οικονομική όργάνωσις 
είνε έπίσης ή μεγαλειτέρα, δεδομένου δτι τά κεφάλαιά 
της ανέρχονται είς άρκετάς δεκάδας δισεκατομ. δολλάρια, 
αν ήθέλαμε δέ νά τά μετατρέψωμεν εις δραχμάς ασφα
λώς δέν θά ήδυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν τόν άριθμόν.

Ή όργάνωσις αΰτη έχει έπίσης τόν μεγαλείτερον άριθ
μόν κινηματοθεάτρων άνά τόν κόσμον, ήδη δέ κτίζει 
ολόκληρον πόλιν, τήν έπωνομασθησομένην «Πόλιν τοΰ 
Ραδίου» (Radio City) διά τήν άνέγερσιν τής όποιας θά 
δαπανηθοΰν πλέον τών δύο καί ήμισυ δισεκατομμυρίων 
δολλάρια. (Σχετικά μέ τήν ϊδρυσιν τή; Radio City θά 
γράψωμεν έν λεπτομερείς, είς προσεχές τεΰχος).

Ή R. C. A. Photophone Inc, είναι έκείνη ήτις έχει έ- 
φοδιάση τά πλεΐστα τών στούντιο τοΰ κόσμου μέ μηχανή
ματα λήψεως όμιλουσών ταινιών. Τά 50 ο]ο τών στούν
τιο τών ’Ηνωμένων Πολιτειών ώς καί τά 80 ο]ο τής Ευ
ρώπης καί άλλων χωρών είνε έφοδιασμένα μέ μηχανήμα
τα λήψεως συστήματος R. C. A. Photophone.

Τά 80 ο]ο τής παγκοσμίου παραγωγής ταινιών είνε 
«γυρισμένα» μέ σύστημα φωνοληψίας R· C. Α. Διά νά 
μή άναφέρωμεν δλα τά όνοματα τών έταιρίών παραγω
γής ταινιών ά'ίτινες χρησιμοποιούν σύστημα φωνοληψίας 
R. C. A. Photophon:, άρκεΐ νά σημειωθή δτι πλέον τών 
1,500,000 μέτρων νεγκατίβ «γυρίζεται» έτησίως μέ τό 
άνωτέρω σύστημα. Εκείνο όμως τό όποιον πρέπει νά έν- 
διαφέρει περισσότερον τούς έπιχειρηματίας κινηματογρά
φων είνε τό άκόλουθον φαινόμενον: Ή εταιρία αύτη ί- 
δρυθεΐσα πρό δύο έτών—ή Ούέστερν πρό πενταετίας είχε 
τό άπόλυτον μονοπώλιον τών όμιλούντων μηχανημάτων— 
κατόρθωσε νά κατέχη ήδη τήν πρώτην θέσιν είς ποιότητα 
καί είς άριθμόν έγκαταστάσεων άνά τόν κόσμον, αν λη- 
φθή ύπ’ δψιν καί ή αναλογία τοΰ χρόνου τής ίδρύσεως 
έκάστης εταιρείας. Είς τάς έπισήμους στατιστικός παρα- 
τηρεϊται τό γιγάντιον άλμα τό όποιον έκαμε ή εταιρία 
αΰτη άπό τοΰ χρόνου τής ίδρύσεώς της. Οΰτω τόν ’Ιανου
άριον τοΰ 1930, ήτοι πρό 'ενός καί ήμίσεω; έτους είχε 
έν δλφ πραγματοποιήσει 963 έγκαταστάσεις είς δλον τόν 
κόσμον, αϊτινες τόν έπόμενον ’Ιανουάριον τοΰ 1931 ά- 
νήλθον είς 3000 καί κατά τούς τελευταίους τούτους μή
νας ό άριθμός ύπερέβη τάς 5000 μέ διαρκώς αύξανόμενον 
άριθμόν έγκαταστάσεων, δεδομένου δτι έκάστην έβδομάδα 
πραγματοποιούνται άνά τόν κόσμον πλέον τών 140 έγκα
ταστάσεων ώστε κατά τόν ’Ιανουάριον τόΰ έτους 1932 ό 
άριθμός αύτών νά φθάση τάς 9000.

Είς τόν άνωτέρω άριθμόν τών έγκαταστάσεων δέον νά 
συμπεριληφθοΰν καί 317 έγκαταστάσεις τάς όποιας έπρο- 
μηθεύθη τό ύπουργεΐον τών Ναυτικών τών ’Ηνωμένων 
Πολιτειών-διά τά πληρώματα τοΰ στόλου ώς καί 181 εγ
καταστάσεις τοΰ ’Υπουργείου τών Στρατιωτικών τών Ήν. 
Πολιτειών διά τόν Άιιερ. Στρατόν. ’Επίσης αί μεγαλύ
τεροι άτμοπλοΐαι τοϋ κόσμου, δπως αί White Star Line, 
Canard Line, Berengaria, Olympic, Homeric, Η, M. C. 
Brittanic, Matson Line Steamship Malolo κ. ά. έχουν 
έφοδιάσει τά ύπερωκεάνειά των μέ μηχανήματα προβολής
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ανακοινωςιςΙ

ί
τ? C A. PhotophoneV όμιλοϋντος κινηματογράφο . ,

έπιχειρηματίας κινηματογράφου, δπως , ποχον
ήσουν μηχάνημα όμιλοϋντος κίνημα γρ

εΐνε τό τελειόιερον είς άπόδοσιν καί εύθηνότερ|· 
'Η R. C. A. Photophone Inc θεωρεί περιττόν| 

τήτως βεβαιωμένον δτι υπερτερεί πάσαν άλλην
Ή R. C. A. Photophone Inc έπιθυμί 

διάδοση τόν όμιλοΰντα κινηματογράφον, άναλί

ιηχάνημα.
ΐπροβή είς πομπώδεις διαφημίσεις, διότι εΐνε άναμφισβη-
Κρίαν παραγωγής μηχανημάτων όμιλοϋντος.
α νά διευκολόνη τούς έπιχειρηματίας καί νά 

πλά Μο ’ β ■> ..... ι άνει νά παραδίδη πλήρεις έγκαταστάσεις μονάς ή δι-
άπό^δ 00 Βΐταφον μέ Μηχανήματα προβολ έκτελωνισμένα καί έγκατεστημένα έν τελεία λειτουργία

ΡΧ· 0.0 0 0 καί άνω, άναλόγως τής χωρ κότητος έκαστου κινηματοθεάτρου.

ΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Γ&ΜΕΝΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΕΛΔΑΔΙ
ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ Άθ|ν ΚΑΠ1Τ0Λ ’Αθηνών

ΝΕΑΠΟΛΙΣ ’Αθηνών j ΧΑΓ ΑΑΤΦ Πειραιώς ί

’Αντιπρόσωπον διά τήν 'Ελλάδα, ’Αλβανίαν, ΚύΔιά πάσαν πληροφορίαν άπευθύνεσθε είς 
προν καί Δωδεκάνησον:

Κ0Ν Ν. Κ. ΙΑΠΑΚΩΣΤΑΝ
ΑΝΘΗΝΑΙ: 14( οδός Εύπόλιδος, Β'όροφος Γ’χφεία Παραμάουντ
ΠΕΙΡΑΙΕΓΣ: 41, Λεωφόρος Σωκράτους , 

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ί^ΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
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II ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ............
^ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Γαλλία . ....................■■■■■

„„„ ~βοη A-Uesse V amour είναι ό τίτλος τής νέας 
τk S 7» μ<1’τή?-0π°ίας ™ "Υ^ισμα’ έιελείωσε 
«ς τα εν Ζουανβίλ στούντιο τής Πατέ Νατάν.

“ περίφημος Ρουμανίς καλλιτέχνις Έλβίρα Ποπέσκο βερνΧ τ±ηυπ°τή-ς έ^1θί“ς ‘Πατέ Νατάν». "θα είναι ή 
ρεντιτ του προσεχούς φιλμ τοϋ Πιέρ Κολομπιέ «Ή άπη- 
γορευμενη νύκτα., τοϋ όποιου τό σενάριο οφείλεται είς 
τον παρισινόν συγγραφέα Λουί Βερνέϊγ. ζ
κός ™λλιτΧν1 Λε<Ρ>*ρ  είναι άναμφισβητήτως ό μοναδι- 
ίΧσΥτ7Χη%τ?υ ,κινΛ^.αιθΥ0άφου πού κατέχει δίπλω- 
ttia Λ ’F ·1ζΜκευ’· Δΐ“νά έκ“«αλλευί)Γ| αύτήν τήν 
ένα S ° ?μΐ·λ N“\“V’ rov π0°σέλαβε διά νά «γυρίση» 
ενα φιλμ υπο τον τίτλον «Ώτέϊγ-Λονσάν».
τονίονο» Γ ”έ>Γκ“'"ίν επισπεύδει τό μοντάρισμα 
ούπω έΧ.^νερΐ· '“ενωμε·ν°ν ζώον>> διά νά ε1™1 δσον- 
έταιρίαν «Πατέ-Ν«ττηάνίερευνη<,ΐν Ιχοι^ει διά 

αιάς^Ζ ΜπριγκίτταΧέλμ θά είναι ή πρωταγωνίστρια 
«Μιλοϋν ν^ρ“ΥΤ? ^αιάν’· Οπαίας ό τίτλος είναι Κά^ν X^.Z“X£klVa’· Τ0 σεΎάρΐ° 0φείλετ“ι * ™ 

γάλσΓω??η°ϊρη“"σκυ έξακθλθυθεί τ“ ‘Υ^δίαμα» τοΰ με-
μ> °.αΥνω(Κ0; τραγουδιστής» τής έταιρίας 

μοί τενόοος5 οπ?ίοΥΙκαΡνει, ™ ντεμποΰτο του ό διάση
μος τενορος Λουσιεν Μουρατόρε.
Τσεχοσλοβακία

_- τίαΓα ^“α τελευτα':“ν στατιστικήν είς τήν Πράγαν 
τ2γράφοιθσλθβακΐας λεΐΓΟυθϊ°ΰν 51 δμιλοϋντες κινημα- 

ιιετω?οήάπΛε?ο’ΐκ0νκΐνη|1α’;θγρ“<ρος Πράγας <Xarod> 
τόν ήνηΰκά^ 'Γκωμόν» εγκατεστάθησατ δέ είς αΰ- 
Σινεαά, Ρίί-μτ!ί“νημ“τα συ™ϊθα™? ‘Γκωμόν-Ράδιο- 
σις θά πο«βά1Γ·κΐνϊ!ματ0Υραφθν αύϊόν * νέα διεύθυν- 
σλοβακικά Οκλε-στι?ίδς φίλ'1 Υαλικά καί τσεχο
σλοβάκικα και εξαιρετικω; ξένα άλλά άπό τά έκλεκτότερα.
Γερμανία

τ>νέ“ °Ριλο'5,σ« ταινία «Ή έξαδέλφη μου άπό τή 
Βαρσοβία», η οποία θά προβληθή καί είς ’Αθήνας κατά 
γάλιΓνρέτιΧη ?·61με,ρινιΊν περίοδον, προεβλήθη ήδη μέ με- fi&V ίιΥ^ατοθέατ^α ‘τοΰ Βερολίνου 
πάΧωγή : <άΑ ’Tau™lzl'n P2last- Ήάνωτέρω ταινία 
διαιρείται^ ς 9 πράξεΐ?^ μ’ 2180 μ'

φίλιι «Βικτόη?Λλ Μπονεν θα είναι ό πρωταγωνιστής τοΰ 
Βιτσάρ^Ό^σβσιλντ 1̂ 0 Οϋσσαρος της», ποΰ σκηνοθετεί δ 

λον έ^Λ^Ι Βέγκενερ’ <*«  έρμηνεύση τόν κύριον ρό-

S’XffiL & μΙΧ 
ΧΧ,,ίΆ"''βά 'γ”<“<’βή· “λ°·

X; Tx’S"·”"5 “ °
ε χ τ Τθ φίλμ πού <έγύρισε» δ Άϊζενστάϊν είς τό Μ. 
δX ςΧΧ." ,!= ■“ »■»»“’.> »<«

..ι Γ.Λ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ME ΑΝΑΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ
I νωρίζετε οτι χρειάζεται άστυνομική άδεια διά νά έ- 

πιτραπη εις μίαν γυναίκα νά έξέλθη είς τόν δρόμον μέ 
ανδρικά ροΰχα εκτός βεβαίως κατά τήν διάρκειαν τής 
εποχής των Άπόκρεω;

Μάλιστα, Κυρία μου, είς τόν παρόντα αιώνα τοΰ Φε
μινισμού και τής ελευθερίας δέν ύφίσταται άκόμη ίσότης 
των δυο φυλών μπροστά στό κοστούμι! Ή Ζώρζ Σάρντ 
για ντυθή δανδής καί ή κ· Ντελαμόϋ γιά νά φορέση πα
ντελόνι; ηναγκάσθησαν νά ζητήσουν ειδικήν άδειαν ή ό
ποια πολύ σπανίως χορηγείται άπό τήν αστυνομίαν.

Εν τούτοις εις τήν ’Αμερικήν φαίνεται δτι επικρατούν 
πλέον φιλελεύθεροι ΐδέαι καθότι τήν προσεχή Κινημα
τογραφικήν περίοδον θά θαυμάσωμεν τήν μεγάλην γαλ- 
λιδα καλλιτεχνιδα Φρανσουάζ Νοζάϋ, σύζυγον τού διασή- 
μου βελγου σκηνοθέτου Ζάκ Φέΰντερ,νά συναγωνίζεται είς 
ανδρικήν κομψότητα .τόν Άδόλφον Μανζοΰ, ενώ άντιθέ- 
τως την τσαχπίνα Λιλήν Νταμιτά νά ύπογραμμίζη θαυ- 
τουαλ/ Υυναικειαν προσωπικότητά της μέ υπέροχες

ΜΠΕΝ ΧΟΥΡΙοΡΑΝΤΕΡ ΧΟΡΝ
Θά ενθυμεϊσθε άσφαλώς τήν άριστουργηματικήν ται

νίαν τής Μέτρο Γκόλντουϊν Μάγιερ «Μπέν Χυυρ» καθώς 
και τας διαδόσεις ποΰ κυκλοφορούσαν γύρω άπό τό τρά
βηγμα της. Ό κόσμος πού τήν είδε προβαλλομένην άνε- 
φωνησεν εξ ενθουσιασμού δτι ύπερέβαινεν καί τάς πλέ
ον κολακευτικός προσδοκίας.
„ Εν® «ριστούργημα τής αυτής κινηματογραφικής 
Εταιρίας μάς παρουσιάζεται σήμερον κατά τόν ίδιον 

σχεδόν τροπον ύπερβαϊνον κατά πολύ καί τήν πλέον σπιν- 
σηροβολον φαντασίαν. Πρόκειται περί τοΰ Τράντερ Χόρν.

ΟΙ ευτυχείς πού ήδυνήθησαν νά τό θαυμάσουν προ- 
ραλλομενον εις τόν μεγαλείτερον Κινηματογράφον τής 
Δεας Υορκης πιστοποιούν δτι δέν είδον μεγαλειωδέστε- 
ρον θέαμα απο αύτό μέχρι σήμερον καί δτι καμμία ται- 
via «δεν δύναται να παραβληθή μέ αύτήν.

Ηεν λόγω ταινία περιλαμβάνειτό μεγαλεϊον τής φύσε
ως συνδυασμένον μέ ζωντανούς κινδύνους τών άγνωστων 
κόσμων. Είναι γραφικωτάτη, τρομερά καί συναρπαστική.

Η ΚΟΜΠΡΑ
Τό γνωστό φίλμ τοΰ Βαλεντίνο καί τής Νίτα Νάντι 

που προεβλήθη πρό πενταετίας είς τάς ’Αθήνας άπό τής 
ονονης τοΰ μικροΰκινηματοθεάτρου «Κοσμικόν», πρόκει
ται να «γυρισθή» έκ νέου διά λογαριασμόν τής «Παρα- 
μαουντ». Το σενάριο πραγματεύεται τόν έρωτα μιας γυ- 
ναικος προς τον καλλίτερον φίλον τοΰ συζύγου της, τόν 
τυχαϊον θάνατον τής «Κόμπρα» κατά τήν πρωτην συ- 
ναντησιν με τόν έραστήν της, τάς τύψεις τοΰ τελευταίου 
τουτου και τέλος τήν μεγάλην του θυσίαν άπέναντι τοΰ 
φίλου του. Εις τήν νέαν ταύτην έκδοσιν, πού θά είναι 
φυσικά ομιλοΰσα, θά πρωταγωνιστήσουν δ γνωστός Ούγ
γρος καλλιτέχνης Πώλ Λούκας καί ή νέα «βάμπ» Καίΰ 
Φρανσις.

μάκ περιλαμβάνει τά εξής ονόματα: ”Αννυ "Οντρα, Μπέτ- 
τυ Βερνερ, Ζώρζ Άλεξάντερ, Ίβάν Πέτροβιτς, Χάνς 
Γιουγκερμαν καί Όσκαρ Σίμα-

~ Θ Δόμπερ Λέντ «γυρίζει» διά λογαριασμόν τής 
’‘U.L την γνωστήν καί είς τό ’Αθηναϊκόν κοινόν 
Αγγλικήν κωμφδίαν «Weekend^ (Σαββατο-Κύριακο) μέ 

πρωταγωνιστάς τήν Κλαίρ Ρόμμερ, τήν Τρούντε Μπερλί- 
νερ και τόν Άντόν Πόΐντνερ.

θ Κόνρατ Φάϊτ προσελήφθΐ) ύπό τής «Cando 
?!δια ν“ κρατήση τόν κύριον ρόλον είς τό φίλμ.’Από 
την άλλη πλευρά» πού σκηνοθετεί ό Χέϊντζ Πάουλ.

ΤΡΑΝΤΕΡ ΧΦΡΝ
·Ιζάγκα.-Παρ· όλίγον σύζυγος τής βασελίσσης του Σαββα

Είς έ'να νοσοκομεϊον τής άγγλικής πόί,εως^ Ταγκεο- 
των άπέθανε τελευταίως, είς ηλικίαν 82 ετών, υστερ απο 
μίαν σύντομον άσθένειαν, ό Τράντερ Χόρν (μέ τό πραγμα
τικόν του όνομα Άλοΐσιος Σμίθ), ένας απο τους μεγαλύ
τερους «άνθρώπους περιπετειών» τής έποχής μας, εις τον 
όποιον όμως ή τύχη έμειδίασε μόνον κατά τα γεράμα
τά του. , eQ-

Τόν Μάϊον τοΰ 1925, ήτο τότε ακριβώς εβδομήντα 
πέντε έτών, συνήντησε μίαν νοτιοαφρικανήν μυθιστοριο- 
γράφον, τήν κυρίαν Έθελρεδα Λιουίς, από τό Γιοχσ.νεσ- 
μπουογκ, ή δποία, άφοΰ τόν άκουσε νά τής διηγείται τα 
καταπληκτικά ταξείδια καί τάς άπιστεύτους περιπέτειας 
του, τόν ένεθάρρυνε νά τάς γράψη, άναίαμβανουσα μά
λιστα νά τοΰ συστήση τόν έκδότην της. , Λ ,

Ό Τράντερ Χόρν κατεπείσθη τέλος απο τήν ξ,υθι- 
στοριογράφον κΓ έγραψε μίαν σειράν διηγημάτων με θέ
μα τήν ζωήν τών χρυσοθηρών τής ’Αφρικής και τών έμπο
ρων πολυτίμων ξύλων- , ,

Τό βιβλίον αύτό, έκδοθέν, είχε , καταπληκτικήν επι
τυχίαν καί άπέφερε είς τόν συγγραφέα του άνω τών τριών 
εκατομμυρίων. Κατόπιν τούτου, δ έκδοτης παρεκαλεσε 
τόν Χόρν νά γρά-ψη άλλους δύο τόμους αναμνήσεων. 
Καί τά νέα αύτά βιβλία έπωλήθησαν πολύ, χωρίς εν του- 
τοις νά έχουλ’ τήν μεγάλην έπιτυχίαν τοΰ πρώτου.

’Εν τώ μεταξύ, δ Τράντερ Χόρν, είχε γίνει διάσημος- 
Μία άμερικανική έταιρία ή Μετρό Γκόλντουϊν Μαϋερ του 
άνέθεσε τήν έποπτείαν τοΰ «γυρίσματος» ενός φιλμ επι 
τών άφρικανικών κυνηγίων, μέ άμοιβήν 22 εκατομ. ηοί?α·/.·

Διά νά έπιτύχη αύτό δ Χόρν, είχε, ενα μεγάλο οπλον. 
τήν υπομονήν του. Ήμπορεϊται να κρίνετε από την συν 
τομον περιγραφήν τή; ζωής του ποΰ θά σας κάνουμε και 
ή δποία άναπαρίσταται σχεδόν δλόκληρος απο ,τής ουονης-

Ό Άλοίσιος Σμίθ έγεννήθη τό 1849, εις το^ Λαν- 
κασάϊρ, άπό μίαν οικογένειαν, ή δποία ίσχυριζετο οτι κα- 
τήγετο άπό τούς Βικέγγους, τούς τρομερούς νορμανοους 
πειρατάς. Έκανε πολύ καλάς σπουδάς εις *το  Κολλεγιον 
τοΰ Αγίου Έδουάρδου, είς τό Αίβερπουλ, εμαθε ισπανι
κά, πορτογαλλικά, γαλλικά, λίγα ελληνικά και λατινικά 
καί, κατά βάθος, τήν βοτανικήν καΐ_ τήν ζωολογίαν.,

Ή μεγάλη του άγάπη διά τά ζφα, άρχισε, να εκδη
λώνεται άπό έκείνην τήν έποχην :β Οταν είχε καιρόν, 
έζωγράφιζε—καί μέ άρκετήν έπιτυχίαν—διάφορά ΰηρια.

Τό 1871 άνεχώρησε διά τήν Άκτην του Ελεφαντο- 
δοντος, μ’ ένα καράβι ποΰ μετέφερε πολύτιμον ξυλον. 
Καί τότε, δ Τράντερ Χόρν άρχίζει τήν πραγματικήν του 
ζωήν είς τήν ’Αφρικήν... . , t

Έπί σαράντα ολόκληρα χρονιά, ο Χορν διετρεξε τήν 
μαύρην ήπειρον κατά μήκος καί κατά πλάτος, μαγευμενος 
άπό τήν έξωτικήν ομορφιά της, μέχρι τοΰ σημείου να μή 
ήμπορή νά έγκαταλείψη τήν άπεραντον αυτήν και μυ
στηριώδη έκτασιν. _ ,

Ένα άπό τά παραδοξώτερα έπεισοδια που του συνε- 
βησαν ήτο δτι έπισσε στενάς σχέσεις μέ τους καννιβαλους 
τοΰ Όγκουέ, ώστε έκεΐνοι τόν έμύησαν εις , την λατρείαν 
τοΰ θεοΰ των Ίζάγκα ! Ό Χόρν,υπήρξε ο πρώτος λευ
κός, ποΰ έτυχε τής έξαιρετικής αύτής τιμής-

’Από τό Όγκουέ, δ Χόρν—πραγματικός «άνθρωπος 
τών δασών» πιά—έπήγε είς τό Τσάδ. Εις τα βιβλία του 
έλάχιστα πράγματα αναφέρει δι’ αύτήν την περίοδον της 
ζωής του. Φαίνεται δμως ότι δ μακαρίτης συνεμαχησε 
τότε μέ κάτι συμμορίας ιθαγενών, που λεηλατούσαν τ 
άραβικά καραβάνια...
—"Ενας τρομακτικός κίνδυνος....

’Ολίγον άργότερα, δ Τράντερ Χόρν εύρέθη εις τήν

Αβησσυνίαν, προχωρήσας μάλιστα μέχρι τοΰ Περσικού- 
κόλπου, δπου κατέγινε μέ τήν άλιείαν μαργαριτών—και 
μέ τό έιιπόριον τών σκλάβων, ίσως...Και επ αύτοΰ τοΰ 
σημείου, άποφεύγει νά μάς δώση σαφείς πληροφορίας.

Έν τούτοις, παρ’ όλα τα ταξείδια του εις μιαν ήπει
ρον κατ’ εξοχήν πλουτοφόρον, είς μίαν περιφέρειαν πού 

ί δίνει είς ένα έξυπνον Ευριοπαϊον πολλας ευκαιρίας , να 
1 πλουτίση έστω καί δΓ άθεμίτων μέσων, δ Τράντερ Χόρν, 
έξακολουθοϋσε νά είναι πάμπτωχος. ,

! Μιά μέρα, ένφ εόρίσκετο είς ένα ποταμον, εις τα βά
θη τοΰ Σουδάν, τοΰ έπετέθη ένας κορκόδειλος τεραστίων 
διαστάσεων. Ό Χόρν, άμυνόμενος τής ζωής του, τον εσκο- 
τωσε. Κατά κακήν του δμως τύχην, οί νέγροι ,τής περι- 
φεοείας έκείνης. έθεωροΰσαν τόν κροκόδειλον αυτόν Ιερόν. 
Έπιασαν, λοιπόν, τόν Ιερόσυλον ξένον και θα τον εθα-

I νάτωναν έπί τόπου έάν δέν έπενέβαινε τ] βασίλισσα. , 
ί Ή βασίλιστα αύτή. πού ίσχυριζετο δτι ητο κατ, ευ
θείαν άπόγονος τής βασιλίσσης τοΰ Σαββά, αφοΰ εσωσε 
τόν άγγλον τυχοδιώκτην άπό βέβαιον θάνατον, τοΰ προ- 
σέφερε τήν χεϊρα της. ’Ολίγον δηλαδή έλειψε να γινη ο 
Τράντερ Χόρν βασιλεύς! Άλλ’ ή ήσυχος οικογενειακή ζωη 
δέν άρεσε εις τόν άνήσυχον αύτόν τύπον δ όποιος παρα 
τό προχωρημένον τής ηλικίας του, έξακολουθοϋσε να 
διατηρή μίαν νεανικήν ζωτικότητα. .

Καί, ύστερ’ άπό πολλάς άποπείρας, τα καταφερε , τέ
λος νά δραπετεύση μέσα άπό τά χέρια τής_ ερωτευμένης 
βασιλίσσης, νά περάση μέ τά πόδια κατά μήκος τών α
κτών τής Ανατολικής Αφρικής καί να φθαση εις την , 
Ζανζιβάρην, δπου έκανε όλίγον καιρόν, εισπρακτωρ των 
φόρων τοϋ Σουλτάνου. _ , ,

Κανείς δέν γνωρίζει ποιοι ακριβώς λογοι ηναγκαοαν 
τόν Χόρν νά εγκατάλειψη καί αύτήν τήν θέσιν—μολο
νότι δέν είνε δύσκολον νά τούς μαντεύσουμε, αν λάβου
με ύπ’ όψει τό είδος τής έργασία; ποΰ τοΰ ανεθεσαν— 
καί νά βρεθή, μίαν ώραίαν πρωίαν, είς τήν Μαδαγασκά
ρην καί νά πολεμήση μάλιστα εναντίον τών γαλλικών 
στρατευμάτων· , ,, ,

Κατόπιν, τράβηξε διά τήν περιοχήν των μεγάλων λι
μνών δπου έζησεν έπάνω άπό είκοσι χρονιά, προσφε- 
ροντας τάς υπηρεσίας του εδω κι εκεί και, εις τους επα- 
ναστατημένους Μπόερς,κατά τον πόλεμόν τοΰ Τρανσβααλ.

— "Ενας Σοφός
Τέλος δ Τράντερ Χόρν, άποφασίζοντας ξαφνικά νά κά

νη λεπτά, έφυγε άπό τήν Αφρικήν κι’ έπήγε είς τό Με- 
ξικόν, μέ τήν σκέτ|»ιν δτι το εμποριον τοΰ πετρελαίου να 
τοΰ άπέφερε, ϊοως, περιοοοτερα απο το εμποριον τοΰ 
έλεφαντοστοΰ c ν Λ

"Οταν έκηρύχθη δ πόλεμος, ο Χορν, ο ανσρωπος τιον 
δασών, ε’ιργάζετο είς ένα έργοστάσιον. Ήθέλησε νά κα- 
ταταγή στρατιώτης, μολονότι ήτο 65 έτών. Δέν τον εδε- 
χθησαν φυσικά. , α
’ Αί τελευταϊαι ήμέραι τοΰ Χορν προεμηνυοντο θλιβε- 
ραί. Άλλ’ δταν κατάλαβε δτι έπλησίαζε τό τέλος του, ε- 
ζήτησε νά ξαναδή διά μίαν άκόμη φοράν τήν Αφρικήν, 
τήν άγαπημένην του Αφρικήν. Φθάνει είς το Γιοχανεσ- 
μπουργκ, συναντάται έκεϊ μέ τήν μυθιστοριογραφον Ε- 
θελρέδα Λίουις καί ξαφνικά, γνωρίζει τήν φιλολογικήν 
δόξαν καί τόν πλούτον. . , , « x

’Ολίγους μήνας πριν άποθάνη, τον ηρωτησαν εαν ητο 
εύτυχισμένος έπειδή έγεινε έπί τέλους πλούσιος.

—Φυσικά! άπεκρίθη. Άλλ’ είμαι περισσότερόν ευτυ
χισμένος έπειδή δέν έγεινα πλούσιος νωρίτερα. Δεν θα 
ήμποροΰσα νά ζήσω! Ή φτώχεια μοΰ έδινε πάντοτε και- 
νούργιες δυνάμεις!



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 15
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

01 ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ THZ ΠΡΟΟΔΟΥ

MIA AM8P® ΤΑΙΝΙΑ
Αί άγγικαί έφημερίδες διαμαρτύρονται χωρίς έξαίρεσιν, 

εναντίον ώρισμένων σκηνών ένός αμερικανικού φίλμ, τό 
όποιον ήρχισε νά προβάλλεται είς έν έκ τών κυριωτέρων 
κινηματοθεάτρων τοΰ Λονδίνου.

Ή ταινία αύτή, προβληθεϊσα είς έκτακτον παράστασιν 
ενώπιον μικρού κύκλου δημοσιογράφων καί άλλων προ- 
σκεκλημμένων, άποτελεϊται άπό μίαν σειράν σκηνών έκ 
τοΰ φυσικού, κινηματογραφηθεισών μέ πλήρη ηχητικήν 
άπόδοσιν είς τά βάθη τής Κεντρώας ’Αφρικής, κατά τήν 
διάρκειαν τής παραμονής ένός δμίλου τολμηρών έξερευνη- 
τών είς τάς άγριοτέρας περιοχάς τής μαύρης ήπείρου Ή 
ταινία, μάλιστα, αποτελεί πρώιης τάξεως υλικόν διά διδα
κτικούς σκοπούς, διότι παρελαύνουν είς αυτήν κινηματο- 
γραφούμε^οι είς φασικήν κατάστασιν, λέοντες, ρινόκεροι, 
σμήνη ολόκληρα πιθήκων καί άλλων κατοίκων τών παρθέ
νων δασών, καί ή έμφάνισίς των συνοδευομένη άπό τούς 
πραγματικούς βρυχηθμούς τών θηρίων καί τούς άλλους 
άνατριχιαστίκούς ήχους τών παρθένων δασών, άποτελεΐ 
ένα θέαμα καί άκρόαμα άρκετά σπάνιον.

Είς ένα, |δμως, σημεϊον, προβάλλεται καί μία τραγική 
σκηνή,ή όποια είς φρικαλεότητα, θά ήτο άδύνατον νά 
εύρη τήν όμοίαν της μεταξύ δλων τών γνωστών ταινιών 
τοΰ κινηματογράφου. Διαρκοΰντος τοΰ ταξειδίου τής άπο- 
στολής, οί έξερευνηταϊ άφού έτοποθέτησ ν τήν κινηματο
γραφικήν μηχανήν έπί ένός δένδρου, άρκετά άσφαλοΰς, 
έχρησιμοποίουν μερικούς μαύρους ιθαγενείς διά νά προκα- 
λέσουν τήν προσοχήν τών θηρίων τοΰ δάσους καί νά τά 
προσελκύσουν έντός τής φωτογραφικής άκτϊνοςτοΰ φακού. 
Μίαν ημέραν, δμως, συνέβη, ώστε ένας νεαρός μαύρος, 
συμμετέχων τής άποστολής, έπιάστηκεν έξ άπροσεξίας εις 
τό άνοιγμα μιας ποδοπαγίδος, τήν στιγμήν άκριβώς πού 
ένας άγριος λέων ένεφανίσθη μέσα άπό τά φυλλώματα, 
είς άγραν φαγώσιμου λείας. Ό άτυχής ιθαγενής δέν έπρό- 
λαβε νά διαφύγη καί έπεσεν είς τά νύχια τοΰ πειναλέου 
θηρίου, ύπό τά δμματα τών άλλων μελών τής άποστο
λής,πού εύρίσκοντο έν άσφαλείφ έπάνω είς τό δένδρον 
τους.

Έκ τών υστέρων, οί έξερευνηταϊ άνέφεραν, δτι ή ά- 
στραπιαία ταχύτης, μέ τήν όποιαν έξετυλίχθη ή φρικτή 
αύτή σκηνή, δέν έπέτρεψε είς κανένα νά έπέμβη είς βοή
θειαν τού θύματος. Ή ήχητική, μάλιστα, έπιγραφή τής 
ταινίας, εις τό σημεϊον αύτό, άναφέρει: «Ήτβ ήδη πολύ 
άργά διά νά σωθή ό ιθαγενής άπό τούς όνυχας τοΰ 
θηρίου*.  ’Αλλ’ ή δικαιολογία αύτή, διαψεύδεται άμέσως 
κατόπιν ύπ’ αύτής ταύτης τής ταινίας, δεδομένου,δτι ό «ό- 
περατέρ» τοΰ κινηματογράφου, αντί νά κάμη χρήσιν τής 
καραμπίνας του κα'ι νά φονεύση έκ τοΰ άσφαλοΰς τόν λέ
οντα, έξηκολούθησε μέ πολλήν έπιχειρηματικήν ψυχραι
μίαν νά «γυρίζη» τήν σκηνήν, μέ δλας τάς φρικαλέας φά
σεις |τοΰ άγώνος μεταξύ τοΰ άτυχοΰς μαύρου καί τοΰ θη
ρίου.

Τοιυτοτρόπως, κατά τήν δοκιμαστικήν προβολήν, οί 
Άγγλοι δημοσιογράφοι είδαν τόν ιθαγενή νά γονατίζη ύπό 
τήν πρώτην ορμητικήν έπίθεσιν τοΰ λέοντος, ν’ άνασηκώ- 
νεται μέ τό πρόσωπον καί τό στήθος αίμόφυρτον καί ξε
σχισμένων άπό τά τρομερά νύχια τού θηρίου, καί νά ξανα- 
πέφτη πάλιν ύπό τά νέα πλήγματα τοΰ λέοντος. Ταύτο- 
χρόνως, τό ήχητικόν μέρος τής ταινίας άποδίδει μέ τρο
μερόν άκρίβειαν, τάς άνατριχιαστικάς κραυγάς τοΰ σπα- 
ρασσομένου θύτατος, τούς βρυχηθμούς τοΰ λέοντος καί 
τήν λύσσαν τοΰ θηρίου έπί τοΰ άσπαίροντος σώματος τοΰ 
ιθαγενούς, καί μόνον μετά πάροδον άρκετών λεπτών ά- 
κούονται δύο πυροβολισμοί, ριπτόμενοι άπό τά μέλη τής 
άποστολής.

Πρό τοΰ φρικιαστικοΰ αύτοΰ θεάματος, πολλοί έκ τών 
προσκεκλημένων έκλεισαν τά μάτια διά νά μή βλέπουν 
πλέον καί έφραξαν, κατά τό δυνατόν, τά αύτιά των διά 
νά μή άκούουν τάς κραυγάς καί τόν τελικόν ρόγχον τοΰ

ιθαγενούς. "Ηδη δέ, άξιοΰται γενικώς άπό τόν τύπον, δ
πως έπέμβη άμέσως ή λογοκρισία καί άφαιρέση άσυζητητί 
δλην τήν βάρβαρον σκηνήν. Μερικαί, δμως έφημερίδες, 
έκφράζουν τήν γνώμην, δτι θά έπρεπε νά έπακολουθήση 
καί έπέμβασις τής Δικαιοσύνης κατά τών άπανθρώπων 
έξερευνητών. Διότι καί μόνη ή προβο? ή τοΰ έπεισοδίου 
αύτοΰ, θά ήμποροΰσε νά καθοδηγήση τούς δικαστάς καί 
νά άποδείξη έάν, πράγματι οί έξερευνηταϊ ήδύναντο νά 
σώσουν τήν ζωήν τοΰ άτυχοΰς μαύρου, ή έπροτίμησαν νά 
τήν θεωρήσουν ώς άναξίαν λόγου, έν συγκρίσει μέ τήν 
σπανίαν σκηνήν τοΰ σπαραγμού, πού ήμποροΰσαλ’ μόνον 
διά τής θυσίας του νά κινηματογραφήσουν.

ΑΥΣΤΗΡΑΝ_ΚΡΙΤΙΚΗΝ
Ό Ελληνικός κινηματογράφος δταν κατά πρώτον 

ένεφανίσθη, τό κοινόν μας τόν ύπεδέχθη ένθουσιωδώς 
καί τόν περιέβαλε μέ τήν πλέον έξαιρετικήν άγάπην, 
τόν ύπεστήριξε άρκούντως παραβλέπον τάς άπό πάσης 
άπόψεως άτελείας καί έλλείψεις αύτοΰ. "Ηδη παρήλθον 
τρία έτη. Καί κατά τό διάστημα τών τριών αύτών έτών, 
«έγυρίσθησαν» άρκεταί ταινίαι παρουσιάζουσαι βαθμηδόν 
έπαισθητήν βελτίωσιν.

Άπό τοΰ «"Ερως καί Κύματα», τοΰ καθαρώς πρώτου 
ελληνικού φίλμ, μέχρι τοΰ τελευταίου τοιούτου, τής 
«Στέλλας Βιολάντη», παρετηρήθη μεγάλη διαφορά καί 
σημαντική πρόοδος. Δέν έπεται δμως δτι ικανοποίησε 
πλήρως. Καί είναι πρόσφατος άκόμη ή διά τό έργον τού
το γενομένη κριτική, καθ’ ήν ό σκηνοθέτης αύτής έφέρετο 
ώς μή έπιτυχών μέ τό τρενάρισμα έκεϊνο ορισμένων σκη
νών καί άλλων ύστερισμών. Καί έάν άκόμη άφίσωμεν 
κατά μέρος τήν δψιν ταύτην τής μέχρι σήμερον χρεωκο- 
πησάσης σκηνοθεσίας τών έλληνικών φίλμ, ποΰ είναι ή 
φρονείς τοΰ σκηνοθέτου διά τήν άνάδειξιν ήθοποιών ά- 
ποκλειστικώς τοΰ κινηματογράφου, οϊτινες ολίγον κατ’ 
ολίγον ν’ άποβοΰν ισάξιοι τών εύρωπαίων καί άμερικανών;

Ούδείς μέχρι σήμερον προσέλαβε τούς ίδιους ηθοποι
ούς είς τάς άλλεπαλλήλους παραγωγός του. "Ολοι, ό είς 
μετά τόν άλλον, μάς παρουσίασαν νέους ήθοποιούς, οϊτι
νες κατά πρώτην φοράν άντικρύζοντες τόν φακόν καί μή 
διδαχθέντες έπαρκώς καί μέ μέθοδον, δέν είχον άποκτή- 
ση τήν άπαιτουμένην ψυχραιμίαν τής πρώτης έμφανίσεως. 
"Η μήπως ή πρόσληψις τών θεατρικών ήθοποιών έστάθη 
τυχηρή είς τό ζήτημα τοϋτο ; Απεναντίας. Ό θεατρικός 
ήθοποιός μέ τάς συνήθειας ποΰ έχει άποκτήση έκ τοΰ 
θεάτρου, είναι δύσκολον νά άποβάλλει αύτάς, καί πολλά- 
κις παρατηροΰμεν τούτο είς τάς ελληνικός ταινίας.

Θά έπιθυμοΰσα νά παρουσιασθώ πειό συγκεκριμμέ- 
νος είς τάς άντιλήψεις μου. Άλλ’ άς άφίσωμεν, τούλάχι- 
στον πρός τό παρόν, τάς έπαναστατικάς (έάν έπιτρέπεται 
ή έκφρασις) έξεγέρσεις.

Καί έρωτώ.
— Θά έξακολουθήση ή θλιβερά αύτη κατάστασις ;

Θά έπανίδωμεν τά άποτελέσματα τής εύτελοΰς καί 
νοσηράς ταύτης νοοτροπίας ;

Παρήλθον πλέον οί καιροί τής μετ’ έπιεικείας κρί- 
σεως. Τό κοινόν έχει άπαιτήσεις. Καί τάς άπαιτήσεις ταύ- 
τας, οί Έλληνες έπιχειρηματίαι, έάν θέλουν τό συμφέρον 
των, πρέπει νά τάς λάβουν σοβαρώς ύπ’ δψιν. Παρήλθον, 
καί πάλιν έπαναλαμβάνω, οί καιροί κατά τούς όποι
ους, πας έκτιμών τήν ελληνικήν προσπάθειαν 
προσήρχετο, είς τόν κινηματογράφον τόν προ- 
βάλλο^τα ελληνικήν ταινίαν. Ε’ίμεθα προετοιμασμένοι καί 
θάντιμετωπίσωμεν κάθε προσεχή ελληνικήν παραγωγήν 
μέ τήν πλέον αύστηράν κριτικήν. Διότι τό κοινόν έγινε 
πλέον ή άπαιτητικόν. Γιάννης Μπιζάνος

ΛΚΤΕ Υ QlNEMflTOQK/lFlrt
Μηνιαϊον ’Ισπανικόν Κινηματογραφικόν καί 

Θεατρικόν περιοδικόν
Celle Aragon 255, 3° Barcelona—Esqagnr
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Πώς τήν είδε ένας άμερικανδς συνάδελφος.— Τά έλεεινά φιλμ τής Paramount.—Ό νέος της 

βόλος.—Παληές συνήθειες.— Τά κόκκινα τριαντάφυλλα. — Τδ άλμπουμ τών έπιτυχιών 
καί άποτυχιών.— 'Η μάχη

Είς τό προηγούμενο τεύχος jo « Κ. Α. » άνέγραψε μέ 
δύο λέξεις τήν εϊδησιν δτι ή Πόλα Νέγκρι έπιστρέφει είς 
τόν κινηματογράφον ύπογράψασα συμβόλαιον μετά τής 
έταιρίας «Radio Pictures». *Η  σύντομος αύτή άγγελία ά- 
φήκε πολλούς σκεπτικούς. Τί έρχεται πλέον νά κάμη ή 
Πόλα Νέγκρι; Γιατί δέν μένει μέ τήν άνάμνησιν τών πε
ρασμένων της θριάμβων, Ή ηλικία της, ή τεχνική της, δ
λα αύτά δέν άνήκουν πλέον είς τό παρελθόν; Δέν έχει 
πλέον «έξωφλήσει» άπέναντι τοΰ κοινού; Καί δλα αύτά 
εΐνε σωστά έν μέρει, άλλά ιδού πώς δικαιολογείται ή Νέ- 
γκρι: «Δέν θέλω, λέγει, ν’ άφήσω τούς θαυμαστός μου 
μέ τήν έντύπωσι τών φρικτών έκείνων φίλμ τής «Παρα
μάουντ». "Ολη έκείνη ή ήλιθία σειρά δέν είναι δικές μου 
άποτυχίες. Προσεπάθησα, πάλαιψα, νά τούς δώσω νά κα
ταλάβουν τί ρόλοι μοΰ ταιριάζουν,άλλά δέν τό κατώρθω- 
σα. Μέ ήνάγκαζαν νά παίζω άνοήτους καί σαχλούς ρόλους 
μέ ψυχολογία άγγλοσαξωνική καί μέ διηύθηναν δπως αύ- 
τοί ήθελαν. Αύτό βέβαια μοΰ έστοίχισε πολύ, άλλ’ έπ’ 
ούδενί λόγφ μπορώ νά παραδεχθώ πώς τά σφάλματα αύ
τά βαρύνουν έμέ.

Άπ’ έδώ καί είς τό έξής θά διαλέγω μέ μεγάλη προ
σοχή τούς νέους μου ρόλους. Τώρα πρόκειται νά πρωτα
γωνιστήσω σέ μιά μεγάλη ταινία, είς τήν όποιαν ύπο- 
δύομαι τόν ρόλιν μιας μυστηριώδους Ρωσσίδος, μιας 
πραγματικής γυναίκας τής όποιας ό χαρακτήρ διαφέρει 
τελείως άπό τούς γνωστούς άνοήτους καί ρηχούς χαρα
κτήρας πού μάς παρουσιάζουν τά περισσότερα Άμερικανι- I 
κά έργα. Έπί τέλους θά μπορέσω νά δείξω τή δύναμί μου, 
τό είναι μου, τόν έαυτό μου.

Καί λέγοντας αύτά ή Πόλα δείχνει μιά τέτοια αύτοπε- 
ποίθησι ποΰ σέ άναγκάζει νά πεισθής πώς έχει δίκαιο.

Ένας, ’Αμερικανός συνάδελφος ποΰ τήν είδε τελευ
ταίως μάς πληροφορεί δτι φαίνεται νεωτάτη. Ή τριετής 
άνάπαυσις εις τήν Εύρώπην τήν ωφέλησε πολύ. Δύσκολα, 
μάς λέγει, άναγνωρίζει κανείς τήν κουρασμένη καί άπογο- 
ητευμένη γυναίκα ποΰ έγκατέλειψε πρό τριετίας τό Χόλ
λυγουντ μέ τήν άπόφασιν νά άφοσιωθή είς τόν ώραϊον 
καί άπιστον πρίγκηπά της- Σήμερα είναι δροσερή, κοκέτ- 
τα, άκτινοβολοΰσα άπό ζωήν καί νειάτα, καί μέ τά περί
φημα μάτια της ύπέρποτε γοητευτικά. Δέν έχασε τίποτε 
άπό τό μεγαλείον της. Θαρρεί πώς είναι πάντα ή μεγάλη 
εύνοουμένη τοΰ κοινού. Ώς συναγωνιστρίας λογαριάζει 
μόνον τήν Γκρέτα Γκάρμπο καί λίγο τήν Νόρμα Τάλμαιτζ. 
Δέν ξέχασε καμμιά άπό τίς παληές της συνήθειες. Κόκκι
να καί κίτρινα τριαντάφυλλα είναι σκορπισμένα σέ δλο τό 
σπίτι καί άπειρα καλαθάκια μέ δλων τώνείδών τά φρούτα 
βρίσκονται έπάνω στό μεγάλο άρχαϊκό τραπέζι. Ή Πόλα 
κάθεται Απέναντι μου ντυμένη μέ μιά όλοκόκκινη πιτζάμα 
καί μοΰ ένθυμίζει τήν έποχή ποΰ γιά πρώτη φορά ήλθε 
στό Χόλλυγουντ μέ σκοπό νά κατακτήση τό σύμπαν. Στό 
χέρι της φεγγοβολεΐ ένα πελώριο μπριλλάντι. Είναι τό 
δαχτυλίδι ποΰ ποτέ της δέν άποχωρίζεται.

Καί δ’Αμερικανός συνάδελφος έξακολουθεϊ: Σ’ ένα
μεγάλο άλμπουμ βρίσκονται ή φωτογραφίες τών διαφό- | 
ρων δημιουργιών της, τών θριάμβων της άφ’ ένός άλλά 
καί τών άποτυχιών της άφ’ ετέρου. Αίάποτυχίαι υπερβάλ
λουν είς ποσότητα τάς έπιτυχίας, άλλά αί τελευταϊαι εί
ναι τόσον μεγάλαι καί δύναται ώστε πάλιν έξουδετερώ- 
νουν τάς πρώτας. Στήν άρχή, σέ τιμητική θέσι, ή περι
βόητος «Ντυ Μπαρρύ» πού κατέκτησε καί κατέπληξε τό 
άμερικανικό κοινό. Έξ αιτίας τοΰ έργου τούτου ή Αμερι

κή τήν ύπεδέχθη σάν βασίλισσα. Άλλά αυτό τής έφούν- 
τωσε τά μυαλά καί τήν άνέβασε στά σύννεφα. ’Έγινε υπερ
βολική καί άκατάδεκτη. Περιφρονοΰσε τό κατώτερον προ
σωπικόν τοΰ στούντιο καί έβλεπε άφ’ ύψηλοΰ τούς συνα
δέλφους της. Αποτέλεσμα ήτο νά δημιουργηθή μία μεγά
λη μερίς έχθρών, ή οποία μέχρι]σήμερον άκόμη τής κρατεί 
κακίαν.Κατόπιν ξεφυλλίζοντας τό άλμπουμ άναγνωρίζω τόν 
«άστέρα» στις πιό χαρακτηριστικές δημιουργίες του: είς 
τήν «Μπέλλα Ντόνα», τό «Στίγμα», τήν «’Ισπανίδα χο
ρεύτρια», τούς «Άνδρες», τήν «Τιμή», τόν «Άπηγορευμέ- 
νο Παράδεισο», τή «Γόησσα», τό «Μιά μεγάλη κυρία», τό 
«Αύτοκρατορικό ξενοδοχείο» (μοναδική δασις μέσα σέ μιά 
καλλιτεχνική Σαχάρα), τά «Συρματοπλέγματα», τόν «Τρα
γικόν έρωτα» κλπ. κλπ.Ή Πόλα βλέποντάς με χαμογελά. «Θά τό έσχιζα, μοΰ 
λέγει, άν δέν ήθελα νά τό έχω πάντα έμπρός μου διά νά 
μέ προφυλάσση άπό παρόμοια... παραπτώματα». Ή είλι- 
κρίνειά της μέ άφήνει κατάπληκτο.. Θέλει νά λησμονήση 
τελείως τό θλιβερόν παρελθόν (τόσον τό καλλιτεχνικόν 
δσον καί τό αισθηματικόν). Φαντάζεται πώς έρχεται γιά 
πρώτη φορά στό Χόλλυγουντ, άλλά πολύ περισσότερον σο
φή είς γνώσεις καί πείραν άπό άλλοτε, έιοιμη νά δώση 
μιά μεγάλη καί άποτελεσματική μάχη. "Οποιος ξέρει τήν 
ψυχοσύνθεση τοΰ άμερικανικοΰ κοινού φοβάται διά τήν 
έκβασίν της.Καί ό συνάδελφος καταλήγει: Παίρνω conge άπό τήν 
ώραίαν οικοδέσποινα, ένφ τά μεγάλα γοητευτικά της μά
τια, μέ τίς σκοτεινές καί περίφημες άποχρώσεις, μέ κυττά- 
ζουν μέ μιά περίεργη έκφρασι, γεμάτα πεποίθησι γιά τή 
νίκη. Β. ΙΙαπαμιχάλης

Υ. Γ. Τήν τελευταίαν στιγμήν πληροφορούμεθα δτι ή 
Πόλα Νέγκρι ύπέσιη έγχείρισιν σκωληκοειδίτιδας είς τό 
νοσοκομείον Μόνικα τοΰ Σάν Φραγκίσκο καί δτι ή κατά- 
στασίς της είναι άπελπιστική. Μετά τήν έγχείρισιν ένεφα
νίσθη περιτονίτις καί έλάχισται έλπίδες διασώσεως τής 
μεγάλης καλλιτέχνιδος ύπάρχουν. Θά ένθυμοΰνται βεβαί
ως οί άναγνώσται μας δτι πρό πενταετίας άκριβώς μέ 
παρόμοιον θάνατον άπέθανε καί ό Βαλενιίνο, τό μεγάλο 
αίσθημα τής δυστυχισμένης Πόλα. Ή σύμπτωσις αυτή 
είναι άρκετά συγκινητική. "Ισως νά ήτο αύτή ή μεγάλη 
μάχη πού προετοιμάζετο νά δώση ή Πόλα Νέγκρι.

Β- Π.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Καθίσταται γνωστόν πρός πάντας τούς ένδιαφερομέ- 

νους δτι οί μέχρι σήμερον εις τά κινηματογραφικά έργα- 
στήριά μου έργαζόμενοι κ. κ. Κ. Παπαδούκας καί Μ. Δη- 
μητροκάλης άπεχώρησαν τελείως, τήν δέ κατασκευήν τί
τλων, κινημ. διαφημίσεων κλπ. σχετικών έργασιών άνέ- 
θεσα εις ειδικόν πρός τοϋτο τεχνίτην ύπό τήν άμεσον καί 
αύστηράν έπίβλεψίν μου, παρακαλώ δέ πάντας δπως διά 
πάσαν σχετικήν παραγγελίαν, έξόφλησιν λογαριασμών 
κτλ· άπευθύνονται είς τά γραφεία μου, οδός Χαλκοκον- 
δύλη 39 α. Κ· ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
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Ή θερινή κινηματογραφική σαιζόν 
πλησιάζει στό τέλος της.'Υπολογίζεται 
δτι μέχρι τέλους τρέχοντος μηνός θά 
έχουν κλείση δλοι οί θερινοί κινημα
τογράφοι καί τοϋτο διά νά σταματή
σουν τάς κολοσσιαίας ζημίας τάς ο
ποίας ύφίστανται μέχρι σήμερον ’’Αλ
λοτε ώς, γνωστόν, οί θερινοί έλειτουρ 
γοΰσαν καί κατά τό πρώτον δεκαήμε
ρον τοΰ ’Οκτωβρίου. Πρώτος έξ όλων 
θά διακόψει τάς προβολάς του δ έπί 
τής όδοΰ Πατησίων «"Εσπερος» μετα- 
φερομένου τοΰ μηχανήματος Ούέστερν 
είς τό χειμερινόν «Σπλέντιτ» τής Σινέ 
Όριάν. Θά έπακολουθήσουν, τό Κά- 
πιτολ τοΰ δποίου τά μηχανήματα θά 
τοποθετηθούν καί πάλιν είς τό Σαλόν 
Ίντεάλ, τής Κυψέλης είς τό Αττι
κόν, τής Γκλόρια είς τό Σπλέντιτ τοΰ 
Πειραιώς, τοΰ Νεάπολις είς τό Πει- 
ρα'ίκόν Χάϊ Αάϊφ κ. α.

* * 
*

Έν τφ μεταξύ διεξάγονται διαπραγ
ματεύσεις μεταξύ τών διευθ ντών χει
μερινών κινηματογράφων καί κινημα
τογραφικών γραφείων διά τήν έξασφά- 
λισιν ταινιών πρός προβολήν αύτών 
κατά τήν χειμερινήν περίοδον.

Ποια έργα θά προβληθούν είς τόν 
ένα ή τόν άλλον κινηματογράφον, δέν 
είναι άκόμη γνωστόν, δεδομένου δτι 
ούδείς είσέτι ένδιαφερόμενος κατέλη- 
ξεν είς δριστικάς αποφάσεις.

Πάντως βέβαιον είναι δτι τό Σαλόν 
Ίντεάλ ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Δ. 
Γεωργιάδη (έπιχείρησις Ν. Παπακώ- 
στα) θά προβάλη 22 περίπου παραγω
γής «Παραμάουντ» τοΰ γραφείου τών 
κ. κ. Άμολοχίτη—Βουλγαρίδη, τό 
Πάνϋ-εον τά έργα τοΰ κ. ’Αργύρη πα
ραγωγών Πατέ Νατάν καί Χαΐκ, τό 
’Αττικόν έργα τών γραφείων Άμολο
χίτη—Βουλγαρίδη καί Μετρό Γκόλν- 
τουϊν, τά δέ Οϋφα Πάλας, Σπλέντιτ, 
Κοτοπούλη καί ’Απόλλων έργα τών 
ιδίων των γραφείων συμπληρουμένου 
τοΰ αριθμού των άπό άλλα γραφεία, 
τά όποια είναι πολύ ένωρίς άκόμη, νά 
άναφέρωμεν.

Καί πάλιν έφέτος ύπερπληθώρα ει
σαγωγής ταινιών θά παρητηρηθή έν 
Έλλάδι, άν πιστεύση κάνεις τά πολλά 
καί διάφορα καταλλήλως διαδιδόμενα 
ύπό τών ενδιαφερομένων. Οΰτω δ ά- 
ριθμός τών κατά τήν προσεχή σαιζόν 
είσαχθησομένων ταινιών θά ύπερβή, 
κατά τούς μετριοτέρους υπολογισμούς, 
τά 350 φίλμ, τά έχοντα άξιιόσεις προ
βολής είς τούς κεντρικούς κινηματο 
γράφους, χωρίς νά υπολογίσωμεν καί 
τά άλλα περιπετειώδη κλπ. Εννοείται 
δτι δι’ δλην αΰτήν τήν ύπερπληθιόραν 
ταινιών πρέπει κανείς νά μή ξεχνά καί 
τό λαϊκόν γνωμικόν, «όπου άκοΰς πολ
λά κεράσια κράτα καί μικρό καλάθι», 
ιότι Απ’ δλα αυτά τά δποΐα λέγει

κάθε γραφεϊον δτι θά φέρη, είνε ζή
τημα άν θά φέρη τά 40 ο)ο καί τοϋτο 
διά πολλούς γνωστούς καί διαφόρους 
λόγους. ’Εννοείται δτι είς τήν περί- 
πτωσιν αυτήν πρέπει νά έξαιρεθοΰν τά 
γραφεία τής Μετρό Γκόλντουιν, Φόξ, 
Άμολοχίτη Βουλγαρίδη καί ίσως δύο- 
τρία άλλα άκόμη.

Περί τής έμπορικής αξίας τών έργων 
έκάστου γραφείου άν πιστεύση τις τούς 
αμέσως Ενδιαφερομένους, δέν υπάρχει 
ούτε έν, τό όποιον νά μή είναι κολοσ
σός !!! "Ολα, μηδ*  ένός έξαιρουμένου, 
είναι μπιζουδάκια, ύπερπαραγωγαί,θαύ
ματα, δαντελένια, άφαντάστως μεγα
λειώδη, ύπερκολοσσοί, κανόνια, μπόμ- 

, πες, πυροβολαρχίες, άσσοι καί δέν... 
' συμμαζεύεται. Ό «Κινηματογραφικός 
Άστήρ» δμως δ όποιος έσυνήθισε 
πάντοτε νά βλέπει πρώτα τά έργα μέ 
τό αυστηρό καί αμερόληπτο μάτι τοΰ 
κινηματογραφικού κριτικοΰ, θά γράψη 
περί δλων αύτών έν καταλλήλφ χρόνφ 
διά νά διόση είς ένα έκαστον φίλμ τόν 
άρμόζοντα χαρακτηρισμόν του.* t *

Αί διάφοροι έταιρίαι κατασκευής 
μηχανημάτων όμιλοΰντος κινηματο
γράφου ώς -καί οί αντιπρόσωποι αύ
τών έν Έλλάδι συναγωνίζονται αγρί
ως άλλήλους είς τιμάς καί ποιότητας 
άλλά δυστυχώς οί στερούμενοι ήχητι
κάς εγκαταστάσεις κινηματογράφοι εί
ναι απολύτως αναποφάσιστοι είς δα- 
πάνας τοιαύτας καθ’ ήν έποχήν δ κι
νηματογράφος διατρέχει περίοδον με
γάλης κρίσεως. Τό ζήτημα δμως είνε 
τό εξής : Θά ήμπορέσουν νά κρατή
σουν τάς έπιχειρήσεις των έφ’ δσον αί 
βωβαί ταινίαι θά σπανίζουν; "Η θά 
δέχονται νά προβάλλουν ταινίας ήχη- 
τικάς-όμιλούσας συστήματος βίταφον, 
άνευ δίσκων ; Ή γνώμη μας είνε δτι 
τό πρώτον κακόν, μοιραίως θά έπέλ- 
θη. 'Όσον διά τήν δευτέραν περίπτω- 
σιν—τήν όποιαν έφαρμόζουν δυστυχώς 
μερικά γραφεία έχοντα ανάγκην 500 ή 
100.) δρ. - είναι ζήτημα τό όποιον φέ
ρη αμέσως ζημίας ήθικάς καί ύλικάς 
είς άμφότερα τά μέρη. Διότι μία ται
νία δμιλοΰσα, έγένετο διά νά προβάλ
λεται ώς δμιλοΰσα, δπως καί μία βω
βή ώς βωβή. Τά ημίμετρα είνε πάντο
τε καταστρεπτικά.

Μοιραίως λοιπόν καί όί λοιποί κι
νηματογράφοι τής Ελλάδος, οί στε
ρούμενοι ήχητικών εγκαταστάσεων θά 
προβοΰν συντομότατα είς παραγγελίας 
ήχητικών μηχανημάτων. Εκείνο δμως 
το όποιον πρέπει νά συνδυασθή είς 
τήν περίπτωσιν αύτήν είναι δύο τινά.

1) Μηχανήματα φθηνά, στερεά καί 
μέ άπόδοσιν φυσικοτάτην καί

2) ’Απόλυτος κυριόιης αυτών καί 
δχι ένοικίασμα.

Εύτυχώς ούδεμία άλλη εταιρία πλήν 
τής Ούέστερν ενοικιάζει τά μηχανή- 
ματά της. Όλαι τά πωλοΰν καί ό κα- 

ταβάλων τό άντίτιμον γίνεται καί δ 
απόλυτος κύριος αύτών. Άντιθέτως 
ή Ούέστερν έφαρμόζει σύστημα δια- 
θέσεως τών μηχανημάτων τελείως κα
ταστρεπτικόν διά τάς έλληνικάς κινη
ματογραφικός έπιχειρήσεις αί όποϊαι 
ύφίστανται ήδη τάς γνωστάς άλλας 
κρατικάς πιέσεις. Διαθέτει έπί παρα- 
δείγματι εγκαταστάσεις ήχητικάς άνευ 
μηχανών προβολής, μέ ένοίκιονδιά δέ
κα έτη αντί 20ΐ>0 καί πλέον αγγλικών 
λιρών είς τάς όποιας προστίθενται καί 
αλλαι 2000 λίραι άγγλίας διά συντή- 
ρησιν, τήν όποιαν βλέπει κανείς μόνον 
εις τά συμβόλαια.

Άντιθέτως τά μηχανήματα δλων 
τών άλλων εργοστασίων πωλοΰνται μέ 
μικροτέρας τιμάς, δ αγοραστής δι’ αύ
τών καθίσταται απόλυτος κύριος.

"Ισως οί διάφοροι έπιτήδειοι κό
λακες μάς εΐπουν, δτι ούδεμία άλλη 
άπόδοσις φθάνει τήν τήςΙΟύέστερν. 
Ημείς δμως οί όποιοι δέν έσυνηθίσα- 
μεν νά κολακεύωμεν άλλά νά βροντο- 
φωνοΰμεν τήν αλήθειαν,άπαντώμεν:Είς 
’Αθήνας έγκατεστάθησατ μηχανήμα
τα Ούέστερν, Β. C-. Α., Σινεμεκάνικα, 
Κλάγκ, Σάμσον, Κινοτόν κ. ά. τά ό
ποια μαζί μέ τάς τιμάς των εύρίσκον- 
ται είς τήν διάθεσιν παντός έπιθυ- 
μοΰντος νά τά έκτιμήση.

* * *
Όλοι ανεξαιρέτως οί χειμερινοί κι

νηματογράφοι έπισκευάζωνται καί καλ
λωπίζονται πυρετωδώς. Τό «Πάνθεον» 
τό «Σαλόν Ίντεάλ», τό «’Αττικόν», τό 
όποιον αποκτά καί μικράν σκηνήν, δ- 
μοίαν τοΰ «Πανθέου». «’Απόλλων» 
καί «Σπλέντιτ». Έπίσης τό «Κοτο- 
πούλειον» θά έμφανισθή δλως διάφο
ρον τοΰ περισυνοΰ, δεδομένου δτι |θά 
διακοσμηθή τοϋτο μέ τό καλλιτεχνικό 
γούστο τοΰ νέου του ένοικιαστοΰ κ. 
Ζερβού ιδιοκτήτου τοΰ άριστοκρατικοΰ 
θερινού «'Έσπερος».

Έπίσης δλοι οί λαϊκοί «Ελλάς»,Ρο- 
ζικλαίρ», «Αθηναϊκόν», «Πανόραμα», 
«Αχίλλειον» κ. ά. έπισκευάζονται, συμ- 
πληροΰντα συγχρόνως καί τάς ήχητι
κάς των έγκαταστάσεις, διά προσθή
κης μούβιτον.

* *
Είς τούς κόλπους τής κινηματογρα

φικής οικογένειας έπανήλθεν δ άπό 
πολλοΰ άποσυρθείς κ. Ε. Φουσιάνης 
άλλοτε διευθυντής τής έταιρίας «Άγ- 
λοελληνική». Ό κ. Φουσιάνης συνε- 
ταιρισθεΐς ήδη μετά τοΰ κ- Κ. Φραγ- 
κέτη άπετέλεσαν εταιρίαν ή δποία θά 
άσχολεϊται μέ τήν έκμετάλλευσιν κι
νηματογραφικών ταινιών—δι’ έφέτος 
θά έκμεταλλευθοΰν πέντε μόνον νεω
τέρας παραγής Τίφφανυ—καί τήν πώ- 
λησιν ήχητικών μηχανημάτων τύπου 
«Σάμσον Έλέκτρικ».

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Πόλις φάντασμα», «Τό ροδον της Α- 
νϊτοΛΤ, «Χαμένοι στό μ--^. 

ΙοΓΧτεΤΣαρλώ», «Ραμόνα», «Ό 
κύριός ?ο“ΰ θανάτου», , «Τα έ-1 πατή
ματα τοΰ Σατανα» και ♦ Η σειρην της

Έ*εοάγη  πυρκαϊά είς την καμπίνα 
προβολής, συνεπείφ τής όποιας κατε- 
^ράφησαν πλήν τών δύο τούτων έρ
γων, έτερα τέσσαρα ανηκοντα ει? 
κ Λ. Σεγούρα, καθώς επίσης κατε 
στράφη δλοσχερως μια 
ρχάτι δέ και ολοκλΉΡθζ Ό ? »θεωοείων. Τ’ άνωτέρω ήσαν ησφαλι- 
σμένα- Ήδη συνεχίζεται η λβιτουθ£“ 
τοΰ κινηματογράφου μη διακοπεισα 
ποσώς, παρά τό ατύχημα·

Ζάππειον. Προεβλήθησαν , .. 
I νίαι «Ό πονηρότερος ,νικφ», « θ 
ΐη», «Ό λόγος τιμής ενοςθκακουρΥ 
καί «Τεξάς Γιουναν». θ Βεκιαρης
ΠΑΤΡΑ!

9ου ^Ε&Χ5 ίό " ήδη Ευ^γοΰν 
μηχάνημαΟύέστερν είς" τόν κινημ. 
«Ζενίθ» θά μεταφερθή δια την χ 
μερινήν περίοδον είς τον κινημ- < 
ίεάλ» είς δέ τό «Πάνθεον.. ηδ % ’ 
ρατοΰται ή έγκαταστασις του.δεύτε 
οου αηχανήματος Ούεστερν. Κι έτσι 
έωέτος τόν χειμώνα θά θαυμάσουμε 
τ\ς έκλεκτώτερες ομιλούσες ταινίες. 
’Εκτός τοΰ «Πανθέου» και « Ιντ;εαλ> 
θά λειτομργήση καί δ κινημ. « υΦ 
Πάλας» ώς χειμερινός, μεταφερομενος 5“λ^ν "καταλλήλως διακοσμουμενην 
αίθουσαν τοΰ πρώην
αιια» παρά τήν πλατείαν Ολγας.

Κατά τό λήξαν Ιϋήμερον θ1 
ματογράφοι μας παρουσίασαν τα κα 

τω·ΙνΛαΌ «Μία φίλη χρυσή σαν κι’ 
εσένα», «Ό ύπασπιστής των Ουσσα 

Ι0ων», «Παρισινέςνύχτες», «Ριο-Ριτα» 
καί «Μή ρωτάς γιατί». Προσεχώς «Το 
τοαγοΰδι τής φλόγας»._ , ,
'Οϋφα-Πάλας. «Ποιος ο ένοχος , , 

«Τό Βάλς τοΰ Βαγκόν-Λι», «Τ° πα.δ 
τοΰ έρωτος», «Fox Follies 1930», «Γλυ 
κα τής Αγάπης» καί «Βιεννέζικοι ερω ζες? Πρίσεχώς «Ό Βασιλεύς των 

τζΈΗάί"«Ό τυχοδιώκτης», «Ριφ 
ι Ράφ πυροσβέσται», «Ή τίγρις», 
■ κοκκινομαλοΰσα», καί «Ρομολα», με
ζ°ν Δωροθέαν Γκύζ- Προσεχώς «Οί 
μοδέρνοι πειραταί». ,Ανδριόπουλος

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
1 Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Στέλλα Βιολάντη»,
nloc> «Περιπλανώμενος Ιουδαίος» ?ς τςρέϊς έποχάς, «Μάσκες του σατα-

-, τούί ανωτέρω καλούς φίλους ο 
«Κινηματογραφικός Άστήρ» εύχεται 
κάθε'προκοπήν. * *

Πληροφορούμενα Ασφαλώς οτι^θδ 
S5” “"x«Ss,5.ω

μηθευθοΰν τοιαυτα. Δια τ.α 
ματα ταΰτα λέγονται πολλ“™*£  
ποέπει δέ νά γίνουν και πιστευτά αν 
λαβή τις ύπ’ δψιν του δτι το μεγαλει- 
τερον κινηματοθέατρων 
παρισινόν «Γκωμον Παλας 
σεων έχει έφοδιασθη με _τ ανωτέρω 
μηχανήματα, άφαιρεθεισων των Ουε- 
στερν Έλέκτρικ. Q „Αργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κυβέλεια. (Προεβλήθη τό έργον 
«Πανάμ». , Λ , ά .

Σαλαμίς. Προεβλήθησαν τα φιλμ 
«Ξύπνημα», «Χαμένοι .στό_ μέτωπο», 
«Θαλασσοπόρος», «Ερυθρά πόλις», 
»Στό δυτικό μέτωπο», «Κβο Βαντις», 
«Έσκότωσα γιά τήν τιμή μου» και « Η 
δοφανή». , Λ «Χαριλάου. Προεβλήθησαν τα έργα 
«Ό τραγουδιστής τής τζάζ», «Στο δυ
τικό μέτωπο», «Βαγαποντης ποιητης» 
καί «Τράφαλγκαρ» μέ την Κόριννα

^Καραβάν Σεράΐ. Προεβλήθησαν τά 
έργα «Ό θαλασσοπόρος», «Ή γή του 
τοΰ διαβόλου» και «Βεντετα». *

Κιγκ Ζώρζ. Προεβλήθη το εργον 
«Όταν τά νειάτα διψούν». Προς εικο- 
σαημέρου κατά τήν Απογευματινήν δο
κιμήν τών μηχανημάτων εις, την καμ
πίναν, προεκλήθη πυρκαια εξ, ηλεκτρι
κής ένώσεως, συνεπείφ τής οποίας ε- 
κάησαν δύο μηχαναί προβολής και η 
ταινία «Γιά τήν ελευθερία». Μετά τσ 
Ανωτέρω'ατύχημα προεβλήθησαν τι 
έργα «Φάουστ» καί «Το καρναβαλι τής 
Νίτσας». , α , , ,,

Αίγλη. Διέκοψε τας προβολάς ελ
λείψει θεατών. ,

Λ. Πύργος. Προεβλήθησαν τα φιλμ 
«Ταξί-ταξί», «Κίτρινο διαβατήριο» και 
«'Ο γαλάζιος Δούναβις». , „

Μοντέρν. Προεβλήθησαν τα έργα 
«Διάβολος καβαλλάρης», «Οί νεόπλου
τοι», «Μεγάλη θυσία», <Μαυρη χορεύ
τρια», «Γαμπρός μιά φορά», <Αογος , 
τιμής ένός κακούργου», «Φλογισμένα 
σύνορα» καί «Λύκοι τοΰ αερος»., „

Καστέλλα. Προεβλήθησαν τα έργα 
«Τό χρήμα»,«Ό Σαρλώ πολυτεχνίτης», 
«Τά επτά θαύματα», «Ραμονα», «Βα- , 
γαπόντης ποιητής» καί «Κοκκινο κρί
νο». ,

’Αχίλλειον. Διέκοψε "τας εργασίας 
του. , ,

’Ολύμπια. Διέκοψε τας εργασίας 
του.

«Χαμένα μαργαριτάρια» και « 
σπιστής τοΰ ναυάρχου».

ΗΡΑΚΛΕ'ΟΝ- >Προεβλήθησαν τα έργα 
«Ή -/ουσή πεταλούδα», «Γιολαντα , 
«Ό άρουραϊος. καί «Μαριέττα», αφι- 
χθείς δέ ό θίασος 
παοαστάσεις του άπο της 29 παρ. υπο 
τύν διαοκή Απειλήν βροχής,, ως δε 
πάντοτερσχεδόν συμβαίνει, ή έπιτυχια 
τών θεατρικών παραστάσεων εκσπα 
είε βάρος τών κινηματογράφων δια 
τής κατανομής τοΰ φιλοθεαμονος κοι- 

™Βόσπορος. Προεβλήθησαν «Τό θυ-

Κάρμεν Μπόνι ήΪΓς ^“*“"7^0 5 
τό κοινόν. Ήδη διαφημίζεται το 3·Ο·Λ· 
ΐου όποιου ή προβολή αναμένεται μετ 
ά^ΧνΧπροεβλήθησαν «Ό πυρ-

σαυοός” καί «Ύπό τήν σκιάν των τα- 
;“ν» μέ πρωτοφανή κοσμοσυρροήν 
ύπΚαατάέστάνς· έσπερινάς ώρας τού πα- 
ρελ Σαββάτου 29 παρ. μηνος επεσεν

ϊχ,' ■
,.,. ar ι» <ή.
χηξ-
ΚΑΛΑΜΑΙ

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μεθυσμένοι Απ’ τό^ μέτωπο» και^ ηδη 
δίδει παραστάσεις ο θίασος Σ ρ 
δου-Παλαιολόγου. «ΤηανικχΖέφυρο,. Προεβλήθησαν ,‘Τραγικχ 
αυτοθυσία», «Φυλαχθήτε απο της χη 
ρες», «’Αγωνία» και « Η ^επάνοδος -

ΣΕΡΡΑΙ
, ^ζΓ·έ^με^-α«^ο· 

νυκτίου» καί Ακολούθως "θοε,^ -η_ 
τό έργον «Άγάπη στην έρημο >· 
τέρα έσημείωσαν επιτυχίαν. Η διευ 
θυνσις τοΰ κινηματογράφου I
τά θερμά συγχαρήρια του κοιν

τά έργα 
«Τό άσπρο παγώνι», « Υπο το β ρ ς 
4οΰ παρελθόντος», «Όταν η,σαρξ υ
ποκύπτει», «Τραγωδία γυναικός» και 

να «Σανψών», «Λησταί της Σαγγαης» Ικίτ^Όι διάβολοί», «Ή βασίλισσα 
τής τζάζ» καί διάφορα επεισοδιακά.

Ρέμβη. Προεβλήθησαν «Το.^2- 
μα τού φάρου», «Τό όρφανο 

' ρισίων», «Οί λησταί του θ^ου ’ 
«Όλα έδώ -ληρωνονται»Βκαΐαεπεισο 
διακα.
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ΞΑΝΘΗ

Μέγας. Κατά τό τελευταΐον δεκα
πενθήμερον προεβλήθησαν τά έργα 
«Ό έξιλασμός», «Κρ ιτήσιε τήν ανα
πνοή σας», «’Αστυνόμος καβαλλάρης» 
καί διάφοροι μονόπρακτοι κωμωδίαι.

‘Ωραία Θέα. Λειτουργεί κάθε Σάβ
βατο καί Κυριακή καί προεβλήθησαν 
τά έργα «Ή σχολή τών σειρήνων» καί 
«Τό άνθος τής Βαγδάτης».

Καζαντζής 
ΧΑΝΙΑ

Δημ. Κήπον. Προεβλήθησαν «Ό 
χορός τής τύχης», «Οί ήρωες τής οθό
νης» καί «Τό βέλος τοϋ διαβόλου».

"Ολύμπια. Προεβλήθησαν αΐ ται- 
νίαι «Πώς έπλούτισε ό Γιάννης», «Ή 
πριγκήπισσα τής σοκολάτας», «’Εναέ
ριος απαγωγή», «Ταρζάν ό παντοδύ- 
μος» είς τρεις έποχάς. Ε. Κ.
ΑΙΤΙΟΝ

Παρϋενών. Ό μετά τό κλείσιμον 
τοϋ ηχητικού κινηματογράφου τής πό- 
λεώς μας έναπομείνας μοναδικός αυ
τός κινηματογράφος διέρχεται τρομε
ρόν κρίσιν, ώστε νά καθίσταται προ
βληματική ή λειτουργία του καί 
κατά τά Σαββατοκύριακα άκόμη. ’Εν 
τούτοις ή φιλότιμος προσπάθεια τοΰ 
διευθυντοΰ του κ. Τρ. Τριανταφυλλο- 
πούλου δέν σταματά άπό τοΰ νά μάς 
παρουσιάζη πάντοτε έκλεκτά έργα. 
"Ηδη έχουν προβληθή τά «’Απαγορευ
μένη ευτυχία», «Ή τραγωδία τοϋ Οί
κου τών Άψβούργων», «Μοντέρνοι 
πειραταί» καί τό περιπετειώδες «'Ο 
κύριος τών άδαμάντων».

Μπιρμπϊλης
BA8V (Σάμου)

Φάληρον. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Κατηραμένη δασις» καί «'Η ’Αφροδί
τη τής Μονμάρτρης». ΟΙ λοιποί κινη
ματογράφοι τής πόλεώς μας άργοΰν.

Πούλμαν
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Οϋφα Πάλας. Προεβλήθησαν τά 
φίλμ «Ζωγραφιστός "Αγγελος» μέ τήν 
Μπίλλυ Ντόβ, «’Ερωτικόν Βάλς» μέ . 
τήν Χάρβεϋ καί τόν Φρίτς, «Λαθρέμ- ■ 
ποροι τής ’Αγάπης», «Οι δυό Κουραμ
πιέδες» φάρσα μέ έπιτυχίαν, «Λούνα 

Πάρκ» μέ τόν Μίλτων Σίλς, «Θύματα 
τής Ρουλέτας», «Τό μάτς τής δόξης» 
μέ τόν Φαίρμπανξ υιόν, «Κίτρινος Βα
σιλεύς» μέ τήν Κοστέλλο μετρίως, διά
φορα Μίκυ Μάους καί Ζουρνάλ.

Αύρα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό 
Ηλίθιος» μέ τόν Λόν Τσάνεϋ μέ μεγά
λην επιτυχίαν, «’Ιερόν καθήκον», «Κι
νηματογραφιστής» μέ τόν Μπάστερ 
Κήττον κωμωδία μέ έπιτυχίαν, «Άπη- 
γορευμένη ευτυχία» μέ τόν Νοβάρρο, 
«Κόλασις τής Σαγκάης» ίκανοποιητι- 
κώς, «Περιπέτεια χορεύτριας», «Μοϋζικ 
χώλλ» μέ τήν Σήαρερ, «Σώμα καί ψυ
χή» μετρίως καί διάφοροι κωμωδίαι.

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν αί ταινί- 
αι «"Ανευ οίκογενείας» είς 3 έποχάς, 
«Αί δέκα έντολαί» ταινίαι παλαιαί κα- 
τεστραμέναι ξαναπροβληθεϊσαι, «Δι
πλούς έρως», «Δόκτωρ Μπάμπυς»,«Δόν 
Καίσαρ τοϋ Βαζάν», «Παριζιάνικη 
Κουκλίτσα», «Κοιλάς τοΰ θανάτου», 
«Θύελλα», «Τά Επτά Μαργαριτάρια 
τού Σουλτάνου» είς 3 έποχάς έπεισο- 
διακόν, «Τά Μυστήρια τής Ίεράς Έ- 
χίδνης», «Πειρατής τής Έρήιιου». 
«Ύπό τό πέλμα τοΰ Τυράννου», «Τά 
πάθη τοΰ Χριστού» άνεπιτυχώς, «Βα
σιλεύς τού Μουλέν Ρούζ», «'Ωραία τού 
Βοσπόρου», «Κατακτηιής τοΰ Άέρος», 
«Ασυλου τής Μονμάρτρης», «Σπουρ- 
γιτάκι Παρισίων» τά δυό τελευταία 
έργα προεβλήθησαν μέ οίκτράν άπο- 
τυχίαν, σφυριχθέντα έκ μέρους τοΰ 
κοινοΰ, τό πλεϊστον τοϋ οποίου άνε- 
χώρησεν είς τό μέσον τής παραστά- 
σεως.

Πάν&εον (Μώλου). Προεβλήθη
σαν [έργα έκ τοΰ προγράμματος τού 
προηγουμένου κινηματογράφου.

Εύστρατιάδη. ’Αργεί.
Σταμ. Παπ.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΘΝ
Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα 

«Μιά νύχτα στό Λονδϊνον», «Τά μυ
στήρια τοΰ Χόλλυγουντ», «Μανόν Λε- 
σκώ», «Χορεύτρια τοΰ Τσάρου», «Τό 
λυκόφως τής δόξης», «Τό πεπρωμέ- 
νον» καί «Σημερινή τρέλλα».
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μιά έρωτική νύχτα», «Ή νύμφη τοΰ 
συντάγματος», «Κεραυνός», «Στά δίχ

τυα τής δακτυλογράφου», '«Τό κορίτσι 
τής παρέας», «"Ερως τζόκεϋ», «Μα
κρυά άπό τόν κόσμο», «Τά γαλάζια 
κεριά», διάφορα σόρτς καί Μίκι-Μά· 
ους»,
ΒΟΛΟΣ

Έξωραϊστική. Προεβλήθησαν μέ 
σχετικήν έπιτυχίαν τά έργα «Άγάπη 
χωρίς τέλος», «Ή κυρία μέ τήν Έρμί- 
να», «Ή Στρίγγλα», «Ό στρατιγός 
Κράκ», «’Αερομαχία δυτικού μετώπου», 
«'Ο κίτρινος βασιλεύς», «Ή γυναίκα 
τής ήδονής», «Χαμένα όνειρα», καί 
«όί κατακτηταί τοΰ Πόλου», Προσεχώς 
«'Ολοταχώς».

Κύματα. Διέκοψε τάς έργασίας του.
Παπαβασιλείου

ΧΑΛΚΙΣ
Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 

«’Ανοιξιάτικες άγάπες». «Πέστο μέ τρα
γούδια», καί «Ό μελαγχολικός».

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Δυό καρδιές σ’ ένα βάλς», καί «Μή 
ρωτάς γιατί».

Μπαύφαλο. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Ύπό τήν σκιάν τών τάφων», «Μον
τέρνοι πειραταί», καί «Τό αίνιγμα 
μιας νυκτός».

’ Αχροϋαλαααίτης 
ΧΙΟΣ

Άστήρ. Προεβλήθησαν διάφορα 
σόρτς, τό μάτς ’Ολυμπιακού—Παναθη
ναϊκού, «'Η κόρη τοϋ Βόλγα» έπιτυ
χώς, «Τό τέλος τοΰ καρναβαλιού», <Ό 
τραγουδιστής τής τζάζ», «Τά τρία κόκ
κινα τριαντάφυλλα», «Στό δυτικό μέ
τωπο» μέ μεγάλην κοσμοσυρροήν, «Τό 
ξανθό άηδονάκι», «'Η τελευταία δια
ταγή» καί Μίκυ-Μάους.

Τό παρ. Σάββατον 25 παρ. μ. είς 
τό άνωτέρω κινηματοθέατρον συνεκεν- 
τρώθη ή έκλεκτοτέρα μερίς τής κοινω
νίας τής πόλεώς μας διά νά παρακο- 
λουθήσρ τό πρώτον ρεσιτάλ άπαγγε- 
λίας τής άριστούχου συμπολίτιδός μας 
δίδος Στάσας Ίατρίδου, τήν οποίαν 
καί κατεχειροκρότησε. Μεταξύ τών 
παραστάντων διεκρίναμεν τόν γερου
σιαστήν X. Ροδοκανάκην, τόν κ. Μο- 
λυβιάτην, τόν κ. καί τήν κ. Μιχάλου 
τούς κ.κ· Σαγιάδην, Τσάγκαρην, Κο- 
μνηνόν κ, ά.

Βονδούρης

Η ΑΙΑ ΝΤΑΓΚΟΒΪΜΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
Ή μεγάλη γερμανίς καλλιτέχνις Λίλ Ντάγκοβερ ά- 

νεχώρησε τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα δι’ ’Αμερικήν ύπο- 
γράψασα συμβόλαιον μετά τής «Φέρστ Νάσιοναλ· διά 
νά πρωταγωνιστήση εις άγγλικάς ταινίας. 'Ο γερμανικός 
τύπος γράφει μέ' θλίψιν διά τήν άναχώρησιν ταύτην. 
Άλλά μήπως οί γερμανοί σκηνοθέται δέν άφήσαν τόν 
τελευταίο καιρό άνεκμετάλλευτο τό σπουδαίο ταλέντο τής 
Ντάγκοβερ;

Ή ωραία «στάρ» θά παραμείνη έπ’ ολίγον είς τήν 
Νέαν Ύόρκην διά νά παρακολουθήση κάθε τι σχετικόν 
μέ τό ’Αμερικανικόν φίλμ καί θέατρον. Κατόπιν θά με- 
ταβή είς τό Χόλλυγουντ διά νά λάβη μέρος σ’ ένα νέο φίλμ 
τοΰ οποίου θά είναι δ «άστήρ».Γό γεγονός τοΰ νά πρω- 

ταγωνιστήση εύρωπαϊος καλλιτέχνης είς άμερικανικήν ο
μιλούσαν ταινίαν είναι σπανιώτατον καί τιμά ιδιαιτέρως 
τήν γερμανίδα καλλιτέχνιδα.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΏΝ

Π. Κορκόδειλος Άθήναι 1-7-931 
Γ. Χαραλαμπίδης Αλεξάνδρεια 1-7-931 
’Αδελφοί Σανίκου Άθήναι 1-9-931 
Άλ. Στούπας Κομοτινή 1-8-931 
Γεώρ. Πολίτης Όρεστιάς 1-1-931 
Δ. Τίνταρης Διδυμότειχον 1-9-931 
Α. Παρασκευόπουλος Πύθειον 1-9-931 
Νικ. Σαρίδης Διδυμότειχον 1-9-931 
Α. Σταματιάδης Κομοτινή 1-8-931

Μέχρι 30- 6-932 
30- 6-932 
30- 8-932
30- 1-932 
30-12-931 
28- 2-932
28- 2-932
30- 8-932
30- 7-932


