
ΑΥΤΗ ΕΙΝ’ Η ΖΩΗ
Μιά ωραία σκηνή άπό τό στρωτόν μεγάλο ελληνικόν εργον τής Hellenic Cinema Corporation -Αύτή είν*  ή 
ζωής μέ ελληνας εκτελεστός, ταινία ομιλούσα έλληνιστι 100 ο)ο, γυρισμένης είς αμερικανικά στούντιο. 
Είς τό εργον τοΰτο τοΰ όποιου τό σενάριο εγρα-ψεν ό λογοτέχνης κ. Όρφεΰς Καραβίας, πρωταγωνιστούν 
ή δίς Ρίτα Κάρμη. Λόλα Παπαδοπούλαν, "Αρης Λούκας, Γερ. Κουρούκλης, Λάμπης Βασιλάκης κ. ά. Είς 
τήν άνωτέρω εικόνα ό κ. "Αρης Λούκας καί ή δίς Λόλα Παπαδοπούλαν. Θά προβλη&ή έν ‘ΑΦήναις λίαν 
προσεχώς είς δύο συγχρόνως κεντρικούς κινηματογράφους. 'Αποκλειστική έκμετάλλευσις ‘Αδελ. Σαντίκου.
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Γυρίζοντας στήν Ελλάδα

ΕΠΓΑΝΗΙΑ. II Hill ΤΟΪ ίΙΠΕίΜΟΪ
Τοϋ άπεσταλμένου συνεργάτου μας κ. Κ. ΔΑΦΝΗ

’Αφήνετε πρωί-πρωί τήν Πάτρα κι’ ύστερα άπό τέσ
σερις ώρες νάσαστε στή Ζάκυνθο. Ό «"Αφοβος», άν καί | 
διαψεύδη παταγωδέστατα τό ταρταρίνικο όνομά του στήν 
ασήμαντη φουσκοθαλασσιά τοΰ Ίόνιου, σάς χαρίζει άπό 
τό ύψος τής γεφύρας του τό φαντασμαγορικό ξάπλωμα 
τών σπιτιών τής Ζακύνθου στις πλαγιές τοΰ λόφου, πού 
κρατάει τά χαλάσματα τοΰ Βενετσιάνικου κάστρου σ’ ερη
μική άπομόνωση, καί κατά μήκος τής Στράτα Μαρίνας 
πού ξεδιπλώνει τό λιθόστρωτό της κοντά σέ μιά άκύμαν- 
τη θάλασσα. Οί βαρκάρηδες θά στριμωχθοΰν στις σκάλες 
τοΰ βαποριοΰ προσπαθώντας ν’ αρπάξουν κανένα επιβάτη, 
πού άφοΰ τόν εξασφαλίσουν στή βάρκα τους τότε μονά
χα σκέφτονται τά τοΰ ποΰν τό <καλώς ώρισες» στόν τό
πο τους. Κάμποσοι περίεργοι μαζεμένοι στή σκάλα τής 
άποβάθρας κοιτάζουν περίεργα τούς ταξειδιώτες πού άπο- 
βιβάζονται βιαστικά. Φαίνονται σά νά προσπαθούν νά 
μαζέψουν υλικό γιά τό βραδυνό κουτσομπόλεμα τοΰ κα
φενείου...

Αλλοίμονο ! Ή εικόνα πού παρουσιάζεται στά μάτια 
τοΰ περασιικοΰ τάξε διώτη δέν έχει τίποτε άπό τόν υπέ
ροχο πίνακα πού μάς έδωσαν στά ξεχειλίσματα τής φαν
τασίας των οί ποιηταί. Ή τραγουδημένη Ζάκυνθος δφί- 
σταται τήν τραγική διάψευση τής πραγματηκότητος. 
Στενοί δρόμοι, μέ στοές δεξιά καί άρ>στερά, σπίτια πα- 
ληά μέ πρασινισμένους τοίχους καί στενόμακρες αυλές, 
παντοΰ εκκλησίες μέ άναρρίθμητα καμπαναριά, πού σ’ 
δλες τις ώρες ταράζουν τόν άέρα μέ τούς παράταιρους ή
χους τών κωδωνοκρουσιών των. "Ανθρωποι αργοκίνητοι 
πού ζοΰν σέ μιά άιμόσφαιρα γλυκειάς βεβαιότητος. Τά 
βράδυα στά δυό-τρία καφενεία τής πλατείας τοΰ ποιητοΰ 
μερικοί άνθρωποι, οί ίδιοι πάντα, θά συζητοΰν τά ίδια 
πράγματα. 'Ο πολύς κόσμος δέ βγαίνει τις καθημερινές 
στή Ζάκυνθο. Τήν Κυριακή, δταν θά παίζη ή μπάντα τής 
φιλαρμονικής, θά δοΰμε πλήθη κόσμου νά συνωστίζονται 
στήν πλατεία καί τόν παραλιακό δρόμο. Μά ό περίπατος 
όλων αυτών τών άνθρώπων, θα μοιάζη μάλλον μέ κατα- 
ναγκαστικά έργα παρά μέ χαρά τής ζωής. Πάνω άπό δλη 
τη Ζάκυνθο πλανιέται ή σκιά τοΰ παρελθόντος, ή πα- 
λαιά έκείνη πατριαρχική όργάνωσις τής ζωής, ή άνάμνη- 
σις κάποιων άλλων καιρών. "Αν περπατήσετε νύκτα στούς 
στενούς δρομάκους τής Ζακύνθου θά σάς φαίνεται δλες 
τις στιγμές πώς κάποια σκιά θά γλυστρήση στή γωνία τοΰ 
δρόμου. Ό νέος εραστής πού τρέχει κρυφά στό μυστικό 
ραντεβού του στό παλαιικό άρχοντικό, δπου ή γλυκειά 
άρχοντοποΰλα βαραιμένη άπ’ τήν πλήξι τής μονότονης 
ζωής, τοΰ υπόσχεται τις πιό παράτολμες ηδονές στό ξε- 
φρενιασμένο ξεχείλισμα τοΰ άσίγαστου πόθου. Καί τό 
φεγγάρι άχνό στήν άποθέωσή του μέσα στό άσύγκριτο
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γαλάζιο τοΰ ούρανοΰ, καθώς κρέμεται πάνω άπ’ τήν πα
λαιική πολιτεία, μοιάζει κι’ αυτό ενός άλλου καιροΰ. "Ι
σως είνε ώραία ή Ζάκυνθος γιά τούς μυστικοπαθείς καί 
τούς ρωμαντικούς όνειροπόλους, δέν έχει δμως τίποτε τό 
σύγχρονο νά τήν δονή. Οί καμπάνες μέ τις βραδυνές των 
συναυλίες καί οί νυχτερινές κανιάδες στούς ερημικούς 
δρομάκους, αυτά τά δυό άποτελοΰν τά κυριώτερα χαρα
κτηριστικά τής πολιτείας αυτής. Οί πιστοί τής συγχρόνου 
ζωής, δέ θάμεναν ποτέ ευχαριστημένοι στά χώματα πού 
τραγούδησε ό Φώσκολος.

Β
Ή κινηματογραφική κίνησις τής Ζακύνθου δέν παρου

σιάζεται εξαιρετικά ζωηρή. "Ενας θερινός κινηματογρά
φος, πού, κάθε χειμώνα μεταφέρει τό μηχάνημά του στό 
Δημοτικό θέατρο, συγκεντρώνει κάθε βράδυ δλο τό κινη- 
μαιογραφιζόμενο κοινό τής Ζακύνθου. Βρίσκεται κοντά 
στήν παραλία ο' ένα μεγάλο περιφραγμένο οικόπεδο, πού 
έχει τό πλεονέκτημα νά δέχεται δλες τις θαλάσσιες αύ
ρες. Μπορεί νά χωρέση τουλάχιστον ώς 800 καθίσματα, 
πού δέν είναι καί σπάνιο νά γεμίσουν· Μιά άρκετά άξιό- 
λογη μαντολινάτα πάνω στή σκηνή σκορπίζει τούς νυ
σταγμένους ήχους όλων τών παληών καί σύγχονων τρα- 
γουδιών. Τό Πάν&εον γιά τούς Ζακυνθινούς άποτελεϊ 
τή μόνη τους διασκέδαση. Έκεϊ δίνουν τό βράδυ δλοι τό 
τό ραντεβοΰ τους. Κανένα βράδυ τοΰ καλο
καιριού δέ θά τό βρήτε άδειο. Έχει ένα μέσο δρο 400—500 
εισιτήρια, παρ’ δλο δτι δίνει μιά παράστασι μόνο τήν 
ημέρα. Ανήκει στούς κ. κ. Λογοθέτην, Μπίζον καί Μπί- 
ταν. Ό τελευταίος είναι καί δ μηχανικός. Άπό τά Γιάν
νενα, ήλθε πρό 6—7 χρόνων στή Ζάκυνθο, έβαλε μπρο
στά τή δουλειά τοΰ κινηματογράφου, εργάστηκε f μέ υπο
μονή καί μπορεί νά πή σήμερα πώς είναι ένας άπό τούς 
κυριώτερους ουντελεοτάς τής άναπτύξεως στή Ζάκυνθο 
τοΰ ένδιαφέρονεος τοΰ κοινού πρός τήν τέχνη τών σκιών. 
Τό είσιιήριο είναι 5 μόνο δρχ., άνάλογο πρός τά έργα π»ύ 
προβάλλονται καί τή δυναμικότητα τοΰ πορτοφολιοΰ τών 
Ζακυνθινών. Οί ταινίες ώς έπί τό πλεϊστον περιπετειώ
δους φύσεω:, αρέσουν στό κοινό, πού θέλει άκόμη νά 
τρέφη τή φαντασία του μέ ηρωισμούς τοΰ πανιού. Προ
βάλλονται καί καλά βουβά φίλμ, άλλ’ δ έπιχειρηματίας 
τά αποφεύγει συνήθως λόγφ τοΰ δτι τού στοιχίζουν καί 
είναι άναγκασμένος ν’ άλλάζη πρόγραμμα κάθε βράδυ, έ- 
πειδή ή κατηγορία τοΰ κοινού πού κινηματογραφίζεται 
έξαντλεϊται στή μιά μόνη παράσταση. Προτιμάει τις ται
νίες Φάρ-Οΰέστ πού τις παίρνει έλάχιστα καί πού περισ
σότερο άρέσουν στό κοινό. Οί έπιχειρηματίαι τοΰ Παν&έου 
μπορεί νά πή κανείς πώς εργάζονται καλά, παρ’ δλη τή 
δική τους έναντία γνώμη. Τώρα μέ την έναρξη τής χει
μερινής σαιζόν σκέφτονται τήν έγκατάσταση δμιλοΰντος
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ποΰ θ’ άποτελέση μιά αναμφισβήτητη πρόοδο γιά τόν 
τόπο τους.

Γ'
Μιά πόλις ευρωπαϊκή τό ’Αργοστόλι. Χαίρεσε τούς 

πλατείς δεντροφυτεμένους δρόμους, τις μεγάλες πλατείες 
τά ώραϊα σπιτάκια τών κατοίκων, τά μεγάλα κτίρια ποΰ 
ή φιλάνθρωπη χειρονομία τών Κεφαλλήνιαν ώρθωσε κα
ταφύγια τοϋ πόνου. Οί κάτοικοι δμως διαφορετικοί. Οί 
Ζακυνθινοί γελαστοί πάντα, γεμάτοι καλωσύνη. Οί Κε- 
φαλωνίτες βαρειοί άπό φυσικό τους. Τά ταξείδια καί ό

' *Ο  κ. Κ. Μ πίτας, εκ τών διευθυντών τοΰ εν Ζα
κύνθου κινηματογράφου «Πάνθεον»

τραχύς αγώνας τούς έφτιαξαν τό χαρακτήρα δύσκολο. Δέν 
ενθουσιάζονται γιά τίποτε, εκτός μόνο γιά τήν υστεροφη
μία τους. Μακρυά άπό κάθε χαρά τών αισθήσεων δέν 
είναι παράξενο άν θεωρούν τόν κινηματογράφο περιττή 
πολυτέλεια. "Έτσι εξηγείται γιατί δέν ξεπερνούν τούς 
200 250 οί άνθρωποι πού συμπαθούν τις σκιές.

"Ενας κι’ ό κινηματογράφος τοϋ ’Αργοστολιού. Ανήκει 
ατούς κ. κ. Νεόφυτον καί Γαρμπήν, νέους επιχειρημα
τίας. "Εχει ιστορία τό Πριν νά φτιαχθή
λειτουργούσε στό Δημοτικό καφενείο ό μοναδικός κινη
ματογράφος « Άπόλλων» τοΰ κ. Παπαντωνάτου,είς τόν ό
ποιον εργάζονταν καί ό κ. Βλαχούλης, γνωστός στούς 
κινηματογραφικούς κύκλους τών ’Αθηνών μέ τό όνομα 
Τζακ. *0  τελευταίος αύτός διεφώνησε μέ τόν έπιχειρη- 
ματία, επεισε τούς κ. κ. Γαιρμπήν καί Νεόφυτον νά κά
μουν δικό τους κινηματογράφο, νά έγκαστήσουν μηχάνημα 
ομιλοίντος συστήματος «Κινοτόν» καί νά ξεσπαθώσουν 
κατά τού «’Απόλλωνος "Ετσι καί έγινε. θί κ. κ. Νεό
φυτος καί Γαρμπής, άπειροι στή δουλειά, χωρίς στάθμι- 
ση τών δρων πού θά υποβοηθούσαν τήν έπιτυχία τοΰ δια
βήματος των, άπετόλμησαν. Αί υποσχέσεις τοΰ κ. Βλα- 
χούλη περί ανοίγματος ποταμών χρυσού διεψεύσθησαν. 
01 δυό άνθρωποι πού θά διέθεταν παραγωγικότερα 
αλλού τά λεφτά των, έπλήρωσαν τά σπασμένα τών φαντα
σιοπληξιών τοΰ^ θελκτικού Τζάκ. Στό διάστημα άπό τής 
21 Μαΐου πού άνοιξαν, ώς τά τέλη ’Ιουλίου είχαν ζημιώ
σει ήδη 50 χιλ. δρ. Μολαταύτα εξακολούθησαν τή δου
λειά τους μέ τήν έλπίδα πως θά ισοφάριζαν αργότερα τις 
ζημίες. *Η  άπομάκρυνσις τοΰ Βλαχούλη δέν συνετέλεσε 
είς τήν όρθοπόδησιν τών εργασιών. Καλοί κΓ αξιαγάπη
τοι άνθρωποι οί δυό έπιχειρηματίαι έστεροΰντο τής σχε-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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’Αμερική

—Μία νέα εταιρία, ή «Triumphant Co» πρόκειται νά 
ασχοληθή μέ τήν παραγωγήν φίλμ είς διαφόρους γλώσ
σας καί ιδιαίτατα είς τήν ’Αγγλικήν, ’Ισπανικήν, ’Ιταλι
κήν καί Γαλλικήν. Ό Άλμπέρτο Βαλεντίνο, αδελφός τοΰ 
μακαρίτου Ροδόλφου είναι εις έκ τών σκηνοθετών.

,—Ό Κλαρενς Μπράουν, ό σκηνοθέτης τοΰ «Σάρξ καί 
Διάβολος», «Μοιραία Άγάπη» καί πολλών άλλων φίλμ 
τής Γκαρμπο, «γυρίζει» διά τήν «Μετρό» ένα νέον έργον 
μέ πρωταγωνίστριαν τήν Τζοάνα Κράουφορντ.

—«Ό Πρωταθλητής», αύτός είναι ό τίτλος τοΰ νέου 
φίλμ τοΰ Κίγκ Βίντορ, τοΰ οποίου πρωταγωνιστής εί αι 
ό αμίμητος Οΰάλλας Μπήρρυ.

—Ή Μαρλεν Ντίτρτχ δέν θά «γυρίση» τό φίλμ «Ή 
γυναίκα τών Αεόντων» όπως προεβτέπετο, διότι τό σενά
ριο έκρίθη ώς πολύ ασθενές. Έν τφ μεταξύ τελειώνει τό 
«’Εξπρές τής Σαγνάης*.

— Ό Χάλ Ρός, ό δ άσημος παραγωγός τών ταινιών 
τοΰ Στάν Λώρελ καί Όλιβιέ Χάρντυ (Χονδρός καί Λιγνός) 
υπέγραψε νέον πενταετές συμβόλαιό·/ μέ' τήν Μετρό — 
Γκόλντουΐν.

—Ή Νάνσυ Κάρρολ και δ σκη-οθένης Λόθαρ Μέν
τες άνεχώρησαν έκ Νέας Ύόρκης διά Χόλλυγουντ δπου 
θά «γυρισθή» τό νέον των φίλμ.

—Ό σκηνοθέτης Ροϋμπεν Μαμουλιάν, ό καταστάς 
περίφημος άπό τό έργον «Δρόμοι τής Πόλεως» (City 
Streets) θά«γυρίση» διά λογαριασμόν τής «Παραμάουντ» 
μίαν νεαν έκδοσιν του πασιγνώστου έργου «Δόκτωρ Τζέ- 
νουλ και Μίστερ Χάϊντ» μέ πρωταγωνιστήν τόν Φρέντρικ 
Μάρς. Σημειωτέον ότι τό έργον αύτό «γυρίζεται» διά 
τρίτην φοράν. Ή πρώτη έκδοσις ήτο μέ τόν Κόνρατ 
Φάϊτ καί ή δευτέρα μέ τόν Τζών Μπάρρυμορ.
Γαλλία

Ό Ζάν Ταρίντ τελειώνει εις τά στούντιο «Έκλαίρ» 
τήν σκηνοθέτησιν τοΰ φίλμ «Αιχμάλωτος τής καρδιάς 
μου» μέ πρωταγωνιστάς τήν Μαρί Γκλόρυ καί τόν Ρο
λά ν Τουταΐν.

—Ό Ρενέ Κλαίρ ήρχισε τό «γύρισμα» ένός νέου φίλμ 
«Ζήτω ή ’Ελευθερία». Κύριοι έρμηνευταί του είναι ή Ρό- 
λα Φράνς, ό Πώλ Όλιβιέ, δ Ζάκ Σελλύ καί δ Άντρέ Μι
σώ. "Οπως βλέπη τις δ Ρενέ Κλαίρ δέν ζητεί «άστέρας».

—Τό προσεχές φίλμ τοΰ Ζάν Κέμ θά είναι «Μία δε
κάρα έρωτος» καί θά έχη ώς βεντέτ τόν βαρύτονον Άν
τρέ Μπωζέ.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ’ Αύγουστος. "Ενα Bilik μάς έφερε πολύ 
πρωί μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα στό στούντιο, δπου έπρόκειτο 
να «γυρισθοΰν» μερικαί σκηναί άπό τήν μεγαλειώδη καί

τικής πείρας γιά νά άνταπεξέλθουν στις πολλαπλές δυσχέ
ρειες μιάς έργασίας νέας, σ’ ένα περιβάλλον πού δέν έπα- 
ρουσιάζετο καθόλου ευνοϊκό γιά τήν άνάπτυξή της. Έξ 
αιτίας τοΰ λόγου αύτοΰ καί τά γραφεία τών Αθηνών έ- 
βαρεσαν στό ψαχνό. Ενοίκια υψηλά πού δέ συμβιβάζονται 
πρός τήν πραγματική άπόδοση τής έπιχειρήσεως. Τρισί- 
μυση χιλιάδες ένοίκιο γιά μιά ταινία πού δέν πρόκειται νά 
προβληθή παρά μόνο μιά βραδυά μέ εισιτήριο 10 δρ. καί 
μία άλλη μέ έλευθέρα είσοδο καί καφενείο, δέν άποτελεΐ 
τιμή γιά τόν ενοικιαστή τών Αθηνών. Ό πελάτης τής 
επαρχίας θά πληρώση στήν αρχή, άλλ’ δταν θά έξαντλή- 
ση τό άπόθεμά του θά κλείση τό θέατρο καί θά καθίση 
πάνω στά σπασμένα αυγά νά κλάψη τή μοίρα του. Ποιος 
ζημιώνεται ; Μιά καλύτερη τακτική καί μία άκόμη καλύ
τερη διαρρύθμησις τών τιμών τών ενοικίων προσαρμοζο- 
μένη στήν δυναμικότητα τοΰ κάθε επαρχιακού περιβάλλον
τος, μάς φαίνεται πώς μάλλον θά ώφελήση τάς επιχειρή
σεις τών Αθηνών. Τό συστηματικό γδάρσιμο τοΰ πελάτου 
θά επιφέρη τέλος τόν θάνατον, ένφ μία παράλληλος συν
δυασμένη δράσις καί είς τούς δύο, ώφέλη πρόκειται νά 
άποφέρη. (Συνέχεια στό έπόμενο)

πρώτην 100 ο]ο ΟΜΙΛΟΥΣΑΝ ΕΛΛΗ
ΝΙΣΤΙ καί άδουσα ταινίαν «ΑΥΤΗ ΕΙΝ’ 
Η ΖΩΗ». "Ολα ήσαν στή θέσι τους. Καλ- 
λιτέχναι, ήλεκτρολόγοι όπερατέρ, έβημά- 
τιζαν νευρικά στά χώλλ περιμένοντας τόν 
σκηνοθέτη ποΰ δέν άργησε νά φανή. Νά 
καί έρχεται κι’ αυτός ό κ. James Vin
cent, ευγενικός, επιβλητικός, ομιλητικός 
ρίχνει μιά τελευταία ματιά στό σενάριο 
τών σκηνών πού πρόκειται νά γυρισθοΰν.

Στή στιγμή τελειώνουν τά μακιγιαρί- 
σματα, δλοι πέρνουν τή θέσι τους. Οί προ
βολείς διασταυρώνουν έκθαμβωτικές δέ
σμες κατακλυσμού φωτός. Τά ήχητικά 
μηχανήματα τής φωνοληψίας μόλις δια- 
κρίνονται μέ τόν φακό τους, ποΰ ξεπρο
βάλλει άπό τή κρύπτη της. Ό κ. Καρα
βίας δέν μάς άποκρύπτει τήν χαράν του 
διά τό καλλιτεχνικό μαντάρισμα ποΰ γίνε
ται σιό έργον. "Εξαφνα ό τηλεβόας βρον- 
τοφωνεϊ. Στάς θέσεις σας ! Ή μεγάλη 
ορχήστρα καί ή μανδολινάτα άρχίζουν τ’ 
άκομπανιαμέντα. "Ενα τρικούβερτο γλέν- 
τι εξελίσσεται φυσικώτατα μέ άστραπιαίαν 
ταχύτητα σάν μιά μονοκοντυλιά ένός δο
κίμου σκιτσογράφου, τραγούδια ελληνικά, 
χορός καί ευθυμία. Γλεντοΰν οί φοιτη- 
ταίτοΰ Έθν. Πανεπιστημίου. Νά^ καί , ό 
πρωταγωνιστήςό κ. Άρης Λουκάς υψηλός, 
ωραίος συμπαθητικός είς τόν ρόλον τοΰ 
Άντρέα, δστις κάθε τόσο συνεννοεί
ται μέ τόν σκηνοθέτην. Μιά φωνή,

ΜΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΣ
ΕΙΣ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ POWER CINEPHONE INC.

Μι« δπέροχη σκηνή άπό τό ελληνιστί ομιλούν εργον 
«Αυτή εΐν’ ή ζωή» με τους πρωταγωνιστας Ρι- 

ταν Κάρμη και "Αρην Αούκαν

ήσυχία ! άκινητεϊ τά πάντα. Όλοι κυτάζουμαι ό ένας τόν 
άλλον μήπως συνέβει τίποτε, χάλασε καμιά σκηνή, άλλά 
δέν βαρυέσαι, έδώ άνθρωποι καί σίδερα έργάζονται σάν 
μιά μηχανή ποΰ δέν σταματά ποτέ. Τό στούντιο σέ μιά 
στιγμή σώπασε. Καί ένα παθητικό ελληνικό τραγούδι ά- 
κούσθηκε στό βάθος τής σκηνής. Οί μηχανικοί γυρίζουν 
άθόρυβαμ’ ένα χαμόγελο καί φανερό ένθουσιασμό στο πρό
σωπο. Ή σκηνή επέτυχε.

Νά καί ή πρωταγωνίστρια μάς λέγει ό κ. Καραβίας. 
Δές την δέν σοΰ άρέσει; Σ’ αύτήν κρέμονται οί ελπίδες 
μας, ή έπιτυχία, ή δόξα στή Μπρώνιγουαιη. Άλλά δ σκη
νοθέτης μας είναι ενθουσιασμένος. Έχει μοναδικό ταλέν
το καί γρήγορα θά τήν έχουμε Στάρρ πλέον τή Ρίττα 
μσς,στή Παραμάουντ,στή Μέτρο.Ποιος ξεύρειποιός Μάνα- 
τζερ θα τήν πρωτοπάρει διότι έδώ στήν Αμερική ξέρεις 
καί πριν τελειώσει τό φίλμ μαρκάρουν στά παρασκήνια κά
θε καλλιτεχνική έπιτυχία καί σ’ αύιό ώφείλονται τά ξα
φνικά λανσαρίσματα γιά το όποια ξοδεύουν άλύπητα οι 
Άμερικαιοί μέ τυφλή πεποίθησι γυμνασμένου έμπορου 
πού ξέρει καλά τή δουλειά του.

Έν ριπή οφθαλμού άλλαξαν τά σκηνικά. "Εφυγε τό 
πλήθος καί ένα μοναχικό δωμάτιο δπου κλαίγει τον πό
νον της ή Γιολάντα... Επιτυχία φωνάζει ό σκηνοθέτης 
καί τελειώνει μιά παθητική σκηνή τοϋ έργου τρίβοντας τά 
χέρια. Περιμένει τήν Δδα Ρίτα νά τής μιλήσρ. Ήταν υ
πέροχη. Τις σφίγγει τό χέρι καί μέ δυό λέξεις τήν συγχαί- 

ι ρει καί τήν βιβαιώνει δτι γρήγορα θ’ άκουσθή τ’ όνομά 
I της άπό χιλιάδες περιοδικά καί έφημερίδες δπου θά φι- 
I γουράσουν τά σκίτσα της.
I ί^Ήταν μεσημέρι. Εκατοντάδες φιγκυράν άρχισαν ν’ ά- 
! ποσύρωνται σιγά-σιγά στή μεγάλη είσοδο. 01 ρεπόρτερ 
I καί φωτογράφοι τών διαφόρων Magasine τραβούσαν άλλε- 
I πάληλα ένσταντανέ κατακράτησαν μισή ώρα ολόκληρη τή 
I Ρίτα μας μέ τή φλυαρία τους. Έπί τέλους νά την! Μάς 
| περιμένει ξαπλωμένη στήν Buickfaou μάς φέρει γρήγορα

Σκηνή από τήν ελληνιστί ομιλούσαν ταινίαν Αυτή εΐνε ή ζωή» 
τής όποιας τήν αποκλειστικήν εκμετάλλευσιν εχει τό γραφεΐον 

τών ’Αδελφών Σαντίκου
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Μεγάλη ερευνά τοϋ «Κινηματογο. Άστέρος»
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'Π αποστολή πού άναλάβαμε κάθε άλλο πσρι ευχάρι
στος προοιωνίζεται. Θά άντικρύσωμεν πρόσωπα γριφώδη, 
διαρκώς επιφυλασσόμενα ώς έάν έπρόκειτο περί Τσαλδά- 
ρη είς χιλιοστήν έκδοσιν, ανθρώπους, οί όποιοι άφοΰ σάς 
δεχθούν μέ συμπαθητικό χαμόγελο καί έπί δίωρον τουλά- 
χισιον σάς πληροφορήσουν γιάτά παρασκήνιατής Κινημα
τογραφικής έμπορείας σάς συσταίνουν έπειτα φιλικά νά μή 
γράψετε ανοησίες πού θά τούς έκθέσουν σά νά μή είχαν 
οί ίδιοι πρό πολλοϋ έκτεθεϊ διά τών πράξεοιν των. Σέ 
κάθε γραφείο ή σκηνογραφία θά άλάσση καί οί πρωτα- 
γωνισιαί θά ύποδύωνται είς διαφορετικός έκδόσεις ταυτό
σημον ρόλον. Θά θαυμάσωμεν τήν μεγάλην τέχνην, δπως 
έπίσης καί τόν αίλουρισμό είς τό έμπόριον. Χειροκροτή
ματα δέν θά υπάρξουν. "Οταν ή σκηνή θά άδειάση ό υπο
βολέας θά συμμαζεύση τά χειρόγραφά του καί θά άπέλθη. 
Άντί νά είναι αύτός ό έμψυχωτής τοΰ έργου κατήντησε 
τό κλωτσοσκοΰφι τών πρωταγωνιστών. Συνέθεσε έργο ό
που καί ό μικρότερος κομπάρσος προσέθεσε τό λιθαράκι 
του. Φωτισμένο άπό τήν ΰπομονητικότητά του άρχίζει 
άπό σήμερα νά σάς ξετυλίγη τό φίλμ τών άπόψεων τών 
έπιχειρηματιών σχετικά μέ τό Κινηματογραφικόν έμπόρι
ον είς τήν Ελλάδα, δπως τις ήκουσε μέ χριστιανικήν 
έγκαρτέρησιν μεταξύ καφέ καί σιγάρου, τάς περισσοτέρας 
δμως φοράς καί άνευ αύτών.
’ Ο κ. Χάρτυ

Τόν συναντάμε στά έπί τής όδοΰ Θεμιστοκλέους γρα
φεία τής Μετρό Γκόλντουϊν Μάγερ τής όποιας διευθύνει 
τάς έργασίας είς τήν 'Ελλάδα. Νέος σ μνός ό κ. Χάρτυ, 
μ’ ένα χαμόγελο συμπάθειας νά χαράζη πάντοτε εις τά 
χείλη του, μέ ύφος μάλλον φοβισμένο καί έπιφυλακτικό 
ποΰ σοΰ θυμίζει, χωρίς νά θέλης κάποιες γεροντοκόρες 
πού άφοΰ γεύθηκαν δλους τούς άπηγορευμένους καρπούς, 
όταν ή συζήτησις έκτροχιαστεϊ λιγάκι κατεβάζουν μέ αι
δημοσύνη τά μάτια καί κοκκινίζουν κατά παραγγελίαν. 
'Η σταδιοδρομία του γρήγορα διέγραψε τήν καμπύλην 
πρός τήν άνοδον λόγφ τής φιλεργατικότητος τοΰ κ. Χάρ
τυ. Δούλεψε διαδοχικώς στά γραφεία τής Κωνσταντι
νουπόλεως, τοΰ Βερολίνου, τής Σόφιας. Ή έκτίμησις τών 
προσόντων του καί τής άποδοτικότητος τής έργασίας του 
τόν προήγαγε είς τήν διεύθυνσιν τοΰ γραφείου ιών Άθη- 
νών-Ταξειδεμένος, σάς μιλεϊ καί σάς δικαιολογεί συγκρι 
τικώς κάθε του σκέψη, γιά τήν κατάσταση τών Κινημα
τογράφων εις τήν 'Ελλάδα. Μόνο πού τά ελληνικά τοΰ κ. 
Χάρτυ παρ’ δλο δτι ακούονται εύχάρισια λόγφ τής συμ
παθητικής του φωνής, μοιάζουν λιγάκι μέ τά Γαλλικά τοΰ 
μακαρίτη Στρέζεμαν.

—Πώς βλέπετε, κ.“ Χάρτυ, τήν θέσιν τής Κινηματο
γραφικής έμπορείας είς τήν'Ελλάδα;

—Μάλλον εύχάριστον, έάν λάβωμεν ύπ’ δψιν τά δεδο
μένα τών δύο τελευταίων έτών.

'Η σαιζόν 1930-31, παρά τήν άντίθειον γνώμην τών 
Κινηματογραφιστών, ευρίσκω δτι παρουσίασε έν σχέσει 
πρός τό1929·30αΰξησιν τοΰ ποσοστού τοΰΚινηυατογραφιζο- 
μένου κοινοΰ Ένφ τόν προπερασμένο χρόνο αί 17 χιλ. εί- 

πάλι στήν πόλι τοΰ ιλίγγου, τής ζωής, τής κινήσεως.
Δέν έπέρασαν παρά μόλις 10 ήμερες. Τό έργον τελείω

σε, ή κριτική τό παρακολούθησε στό στούντιο καί άρχισε 
νά τοΰ μειδιά ή τύχη καί ή δόξα πριν βγή άκόμη στήν 
Μπρώντγουαίη. 'Ο σκηνοθέτης έμάντευσε άλλά κανείς μας 
δέν περίμενε τόση έπιτυχία, τόσο θρίαμβο όταν ύστερα 
άπό λίγο διάστημα άρχισε ή προβολή του μέ καθημερινές 
ζηλευτές πιέννες, τόσο παρήγορες γιά τήν μετέπειτα άπο- 
θέωσι τοΰ φίλμ.

σιτήρια τήν ημέρα είς τούς κεντρικούς Κινηματογράφους 
τής πρωτευούσης ήσαν πόθος άπραγματοποίητος πέρισυ 
καντήντησε νά είναι συνηθισμένη ύπόθεσις. Οί έπιχειρη- 

1 ματίαι παραπονοΰνται δτι δέν καλύπτουν τά έξοδά τους.
Είμαι διατεθειμένος νά τό παραδεχθώ ύπό τήν προϋπόθε- 
σιν τής έκ μέρους των παραδοχής δτι αί μεγάλαι τιμαί τής 
άγοράς ταινιών, λόγφ τοΰ άναμεταξύ των συναγωνισμού, 
είς τήν Ευρώπην, άποτελοΰν τόν κυριώτερον συντελεστήν 
τών εξόδων.

— Ευρίσκετε ότι ύπάρχει κρίσις είς τόν Κινηματο
γράφον;

— Υπάρχει καί είς αύτόν, δπως καί είς ολόκληρον τό 
έμπόριον. <)ί Κινηματογραφισταί δμως δέν βλέπω νά κά
νουν τίποτε διά τήν καταπολέμηση· τής κρίσεως, ιδίως οί 
Κινηματογραφισταί τών ’Επαρχιών. "Εχω τήν πεποίθηση· 
δτι τά καλά έργα θά ήμποροΰ- 
σαν νά άναχαιτήσουν τήν κρί- 
σιν διά τής προσελκύσεωο περισ
σοτέρου κόσμου είς τάς Κιιημι- 
τογραφικάς αίθούσας. Βεβαίως 
πώς αύτό δέν θά έπανέφερε 
τούς έπαρχιακούς Κινηματογρά
φους είς τήν παλαιαν των θέσιν 
ή μάλλον άκμήν,έπί τοΰ καθεσιώ 
τος τοΰ βωβοΰ φίλμ, άλλά θό 
άποτελοΰσε άσφαλές άντίρρο 
πον. Είς τήν πρωτεύουσαν τά 
έργα πρώτης βιζιον δέν ύφί- 
στανται κρίση·. Τό καλοκαίρι 
έμει ώθησαν ίσως αί εισπράξεις, 
άλλ’ αύτό προέρχεται κατά τήν 
γνώμην μου, έκ τών πρωινών 
παραστάσεων τής Κυριακής κα
τά όν χειρώνα, παραστάσεων 
μέ χαμηλόν εισιτήριο, αί όποϊαι 
άπορροφοΰν μεγά λην κατηγο
ρίαν κοινοί , ιό οποίον θά άφινε Ό κ- Έδουάρδος Χάρτν 
νά ίδη ιό καλοκαίρι άρκετά φί διεν&υντής τής Μέτρο 
λιι, αν ήτο άναγκασμένονά πλη-
ρο>ση25 δρ.εισιτήριο.’Επίσης καί τό χαμηλόν άνιίτιμον τής 
β' θεσεως ήλάιτωσε τό κοινόν τών θερινών παραστάσεων.

—Θά μπαρούσατε, κ.Χάρτυ, νά μάς πήτε τίποτε σχετι
κόν μέ τάς έργασίας τοΰ γραφείου σας;

—'Η δουλειά τόν περασμένο χρόνο παρουσιάσθη ή ι
δία δπως καί τούς προηγουμένου;. Παρετηρήθη βεβαίως 
κάποια μείωσις εισπράξεων, άλλ’ αύιή προήλθεν έκ τοΰ 
δει ή Μετρό περιώρισε τήν παραγωγήν τών περιπετειω
δών ταινιών, αί όποϊαι διετίθεντο ιίς τούς λαϊκούς Κι
νηματογράφου;. Έπίσης αιτία μειώσεως τών εισπράξεων 
τοΰ τελευταίου έτους έν σχέσει πρός τό προηγούμενον πα
ρουσιάζεται δτι τά ποσοστά τών ταηιών περιορίζονται 
έπί εισιτηρίου 20-25 δρχ. ένφ προπέρυσι έλογαριάζοντο 
έπί εισιτηρίου άνωτέρου.

—Έξεδηλώθη κάποια τάσις άπομακρύνσεως τοΰ κοινού 
άπό τάς αμερικανικός ταινίας καί στροφή τών προτιμή- 
σεών του πρός ιάς Γαλλικός. Πιστεύετε δτι αύτό θά διαρ- 
κέση ;

—Έχω τήν γνώμην δτι ή ’Αμερικανική Κινηματογρα
φία εύρίσκεται είς άνώτερον έπίπεδον τών άλλων. Έχει 
μεγαλυτέραν παράδοσιν, καλλιιέρας έγκαταστάσεις, ά- 
φθονώτερα μέσα. Τό κοινόν είς τήν Ελλάδα περιέβαλε 
διά προτιμήσεως τά Γαλλικά φίλμ λόγφ τοΰ δτι ή γλώσ- 
λα τοΰ είνε περισσότερον προσιτή "Οταν δμως τά ’Αμε
ρικανικά στούντιο τοΰ δώσουν ταινίες είς τήν γαλλικήν, 
μέ γάλλους έρμηνβυτάς καί σκηνοθέτας καί έχούσας τό

Ισχυρισμόν σας δτι ή Ελλάς κατέχει τήν πρώτην θέσιν ;
—-Τό γραφεϊον μας κατά τό 1929—30 είχε εισπράξεις 

2. 700. 000. Κατά τό 1930—31 αί εισπράξεις ηύξήθησαν 
σέ 5 περίπου όκατομ. Παρετηρήθη μιά αΰξησις 85 ο)ο 
σχεδόν, γεγονός πού ισχυροποιεί τήν γνώμην μου. Καί τά 
άλλα δμως γραψεΐα τής ’Εγγύς ’Ανατολής τόν περυσινό 
χρόνο είργάσθησαν καλά. Τό γραφεϊον τής Κων)πόλεως 
ήλθε περίπου είς τήν ιδίαν μοίραν μέ τών Αθηνών. Τής 
Αίγύπτου παρουσίασε εισπράξεις του κατά 50 ο)ο άνωτέ
ρας τοΰ 1929 —30. Έπίσης καί στή Βουλγαρία αύξήθηκε 
έν σχέσει πρός τό προηγούμενον έτος.

— ’Έχετε τήν γνώμην δτι οί γαλλικές ταινίας θά κρα
τήσουν άπολύτως έφέτος στήν Κίνήμ. πιάτσα τών’Αθηνών;

— Αί ταινίαι άνεξαρτήτως τής έθνικότητος, θά στα
θούν άν είνε καλές. ’Έχω δμως τήν βεβαιότητα δτι κατά 
τόν Δεκέμβριον ή τόν ’Ιανουάριον θά παρατηρηθή άντί- 
δρασις ύπέρ τών Αμερικανικών ταινιών. Τό κοινόν έχά- 
ρισεν τήν προτίμησίν του είς τάς Γαλλικός ταινίας, λόγφ 
τοΰ δτι ή γλώσσα του ήτο περισσότερον προσιτή καί πα
ρουσιάζουν οχεικώς κάποιαν πρωτοτυπίαν. Σήμερον ή 
Γαλλική παραγωγή κάθε άλλο παρά άξιόλογος παρουσιά
ζεται, έξ αίιιας τής έλλείψεως οικονομικών μέσων. Αί 
γαλλικαι έταιρεϊαι άνέσιειλαν είς μεγάλην κλίμακα τήν 
παραγωγήν των καί τά« γυρίζομε να» φίλμ δέν ύπερβαίνουν 
είς τήν πλειονότητά των τό μέτριον. Πρό ολίγου καιρού 
πού βρισκόμουνα στό Παρίσι μοΰ δόθηκε εύκαιρία νά δια
πιστώσω πώς καί οί ίδιοι οί Γάλλοι, παρ’ δλον τόν σω- 
βινιστικόν φανατισμόν των, άποδοκιμάζουν τις ταινίες τής 
ντόπιας παραγωγής, φτάνοντας μάλιστα μέχρι σφυρίγμα
τος. Τό κοινών τών Αθηνών δταν πεισθή περί τής με
τριότητας τών γαλλικών φίλμ θά ζητήση ταινίες τις όποι
ες σήμερα μόνον ή Αμερική καί ή Γερμανία λόγφ τών 
άφθονων μέσων των, μπορούν νά παρουσιάσουν. Ή Φόξ 
έκτος τών καθ’ αύτό άμερικανικών φίλμ, άπό τά όποια 
«γυρίζει» ένα τήν εβδομάδα, πραγματοποιεί καί έκδόσεις 
εις τήν γαλλικήν καί τήν ισπανικήν—έννοεϊται ντουμπλα- 
ρισμένες. »

— Πώς βλέπετε στήν Ελλάδα τά Κινηματοθέατρα καί 
τούς Κινηματογραφισιάς;

—Οί Κινηματογραφισταί είνε θαυμάσιοι κύριοι καί έν 
τάξει σιούς λογαριασμούς των, δταν έχουν. ’Έχουν δμως 
ένα μεγάλο ελάττωμα. Δέν πέρνουν τήν δουλειά τους ως 
έμπορική έπιχείρηση, άλλά ώς speculation. Κάνουν δια
φημίσεις πού δέν άνταποκρίνονται πρός τήν πραγματικό
τητα, έξ αύτοΰ κι’ ή δυσπιστία τοΰ κοινοΰ πρός κάθε εί
δους διαφήμηση. "Οσο γιά τά κινηματοθέατρα, διαπιστώ
νω μέ μεγάλη μου λύπη δτι ή άκουστική των, ή καθαριό- 
της καί τά καθίσματά των ύπολείπονται κατά πολύ τών 
κινηματοθεάτρων τών άλλων πόλεων, τοΰ αύτοΰ πληθυ
σμού καί τ ς αύιής έμφανίσεως μέ τάς Αθήνας. Ή υγι
εινή τών περισσοτέρων μειονεκτεϊ καί ή γενική των έμ- 
φάνισις κάθε άλλο παρά συγχρονισμένη παρουσιάζεται. 
Τό αποδίδω δμως .είς τήν καταθλιπτική φορολογίαν ή ό ■ 
ποια δέν άφίνει είς τούς Κινηματογραφιστάς περιθιόριον 
διά δα.τάνας έμφανίσεως-

Ό κ. Τζάντκερ μάς ρωτάει χαμογελώντας αν θέλουμε 
νά τόν ρωτήσουμε τίποτ’ άλλο, ένφ ξαπλώνεται άναπαυ- 
τικώτα στήν πολυθρόνα του. "Εχει τό ύφος Ικανοποιημέ
νου ανθρώπου πού δέν πολυσκοτίζεται γιά μικρολεπτομέ- 
ρειες. Ό κ. Σιαμέλος πάντοτε πρόθυμος νά προσφέρει 
ύ.τηρεσίες. Ό κ. Γενικός διευθυντής διά τήν Εγγύς Α
νατολήν καί ό Διευθ]ής τοΰ έν Έλλάδι Γραφείου.Οί τίτλοι 
είνε άοκετοί διά νά τ'ώσουν τέλος είς τήν συνέντευξη· καί 
νά τρέψουν τόν ύποφαινόμενον εις φυγήν. Κ. ΔΑΦΝΗΣ

Είς τό επόμενον σννεντεύξεις μέ οίλλονς ηινηματο- 
γραφιστάς.

"πω'λεΪτα^'^
ευκαιρίας πλήρης κινηματογραφική μηχανή 
προβολής τύπου ERNEMAN PRESIDENT 
λειτουργήσασα μόνον όλίγους μήνας. Πληροφο- 
ρίαι εις τά γραφεία μας.

πλεονέκτημα τής άνωτέρας τέχνης, τοΰ μεγαλυτέρου πλού
του τών ντεκόρ, τήν άναμφισβητήτως καλυτέραν τεχνι
κήν, είμαι βέβαιος δτι τό κοινόν θά στραφή καί πάλιν 
πςός τας άνω τέρας ’Αμερικανικός ταινίας, άποξενούμενον 
τών κακεκτύπων έκείνων γαλλικών φίλμ, τύπου «Έστρέλ- 
λας». Έπειτα δταν ένα φίλμ είνε καλό καί έχει ήθοποι- 
ούς μέ φίρμα ονόματος, δέν έχει άνάγκη νά στηριχθή στή 
γλώσσα γιά νά σταθή.

Τά γραφεία τής Metro έχουν άδειάση. Πλησιάζουν 
όκτώμισυ. 'Ο κ· Χάρντυ μάς δίνει τό χέρι καί μάς παρα- 
καλεϊ νά μή γράψουμε τίποτε άπό τά δσα είπαμε γιά τήν 
κατάστασι τών κινηματοθεάτρων τής πρωτευούσης. Τοΰ τό 
υποσχόμεθα καί τηρούμε τήν ύπόσχεσή μας.
Ό κ. Τζάντκερ

Άπό τοΰ ϋψους τοΰ γραφείου του τής όδοΰ Κάνιγγος 
ό κ. Τζάντκερ έπισκοπεΐ ώς άλλος Ναπολέων, τόν έμπο- 
ρικόν στίβον ολοκλήρου τής ’Εγγύς ’Ανατολής. Μάλλον | 
ψηλός, ξανθός, μέ π/ιατύ γέλσιο, βέρος τύτος Άγγλου ύ- 
ποστάντος τήν έπίδρασιν τοΰ άνατολικοΰ περιβάλλοντος. 
Τόν βρίσκουμε νά, μιλάη μέ μιά άρκετά νόστιμη κυρία 
σ’ έναν άρκετά οικείο τόνο. Τοΰ δηλώνουμε τόν σκοπό 
τής τάτεινής μας έπισκέψ-’ως καί μάς παραπέμπει στόν 
κ. Σταμέλο Επιμένουμε πώς θέλουμε ιόν ίδιο, καί μάς 
παρακαλεϊ νά περιμένουμε. Έν τφ μεταξύ ό διευδυντής 
τής Φ,ξ-φίλμ διά τήν Ελλάδα μάς δ.δει πληροφορίες γιά 
τήν παγκόσμια οργάνωση τών γραφείων τής Φόξ. Λει
τουργούν είς δλον τόν κόσμον 3! γκρούπ γραη είων. 'Η 
Ελλάς εί'·ε ή έδρα διά τήν Εγγύς ’Ανατολήν. Είς αύτήν 
έΰρεόει καί ό Γεν. Διευθυντής έχων υπό τήν έτοπτείαν 
του τήν Αίγυπτον, τήν Παλαιστίνη ·, τό Σ··υδάν, τήν 
Τουρκίαν, τήν Συρίαν, τήν Περσίαν τήν Βουλγαρίαν, τήν 
'Αλβανίαν, τήν Κύπρον αί τά Δωδεκάνησα. Ύποτρακτο- 
ρεϊα τοΰ Κεντρικού Γραφείου τών ’Αθηνών λειτουργούν 
είς τήν Κωνσταντινούπολη (άπό πέρυσι) καί είς τήν ’Α
λεξάνδρειαν.

Ή Ελλάς έν συγκρί σει μέ τά άλλα γραφεία τής Φόξ 
ώς πρός τάς ενοικιάσεις τών ταινιών, τά συμβόλαια, τήν 
όλιγοστευσιν εξόδων, αΰξησιν εισπράξεων, κατά τόν πα
ρελθόντα Ιούνιον, ήλθε πρώτη είς διαγωνισμόν τής Φοξ 
ι·εταξύ τών γραφείων της δ&ου τοΰ κόσμου, παρουσιάσασα 
αΰξησιν εργασιών 50 ο)ο άναφορικώς πρός τό προηγού
μενον έτος.

Ή ώρ ιία κυρία ά.τήλθε, δ κ. Τζάντκερ έπανακτά τήν 
ισορροπίαν του, διατάσσει καφέ, προσφέρει σιγάρον καί 
τίθεται είς τάς διαταγάς μας. Ή συνέντευξις άρχίζει. Ό 
κ. Σταμέλος εύγενικώτατα βοηθεί τήν όρθοπόδησιν τής 
συνδιαλέξεως, πού διεξάγεται έκ μέρους τοΰ κ. Τζάντκερ 
είς άνάμικτα γλωσσικά ίδιιύματα.

— Πώς βλέπετε τήν κατάσταση τού κινηματογραφικού 
εμπορίου είς τήν Ελλάδα κ. Τζάντκερ ;

—Άπό τά δεδόμενα τής έργασίας τοΰ γραφείου μας 
έχω σχημ ιτίσει τήν γνώμην δτι ή Ελλάς άπό άπόψεως 
κινηματογραφικής έμπορίας, παρου ιιάζεται πρώτη έν σχέ- 
σει πρός τά άλλα Βαλκανικά κράτη. Ή Αίγυπτος έχει 
περισσόιερη δουλειά άλλ’ αύτό προέρχεται έκ τοΰ δτι δέν 
υπάρχει έκεϊ φορολογία καί οί έπιχειρημαιίαι είνε σέ 
θέση νά διαθέτουν μεγαλύτερα ποσά διά τήν άνέγερσιν 
καί συιτήρησιν μεγάλων κινηματογράφων, δ ά τήν άγο 
ράν καλών φίλμ, διά τήν έξεύρεσιν τρόπων άνανεώσεως 
τοΰ ένδιαφέροντος τοΰ κοινοΰ. Είς τήν Ελλάδα ή φορο
λογία είνε 45 ο)ο χωρίς προηγούμενο»· άλλου Κράτους κα- 
θιεροΰντος τόσον δυσβάστακτα βάρη είς τήν ράχην μιάς 
νεαρός έπιχειρήσεως. Είς τήν Βουλγαρίαν ή φορολογία 
είνε μόνον 30 ο)ο, είς τήν Τουρκίαν 25 ο)ο, είς τήν Γαλ
λίαν 25 ο)ο, είς τήν Παλαιστίνην καί είς τ ,ν Συρίαν 
δέν ύπάρχει καθόλου. Βλέπετε δτι ’οί δροι τή, έργασίας 
παρουσιάζονται διαφορετικοί καί δμως ή χώρα σας είνε ή 
καλυτέρα άγορά τών Βαλκανίων.

—Θά ήτο δυνατόν νά μοΰ παράσχετε στοιχεία άπό τάς 
έργασίας τοΰ γραφείου σας έξ ών νά έμφαίνεται δτι τό 
1930—31 ήτο άποδοτικώτερον άπό κινηματογραφικής ά
πόψεως τοΰ 1929—30, πράγμα πού θά έ.τιβεβαιώση τόν
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ΑΔΕΛ. ΣΑΝΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πανεπιστημίου— Θεμιστοκλέους 1. Τηλεγρ. Δ]σις: «ΣΑΝΤΙΚΟΦΙΛΜΣ» Ά&ήναι

ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΛΥΤΕΡΑΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΝ
ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΙΝ1ΓΡΑΦΩΝ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1931-32

ΣΑΝ ΟΠΕΙΡΟ... ΣΑΠ ΠΑΡΑΜΥΘΙ...
"Ενα πραγματικό μπιζού πού θά γοητεύση... 
"Ενας θρίαμβος τής ΚΩΝΣΤΑΝΣ ΜΠΕΝΕΤ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΠ ΠΟΛΕΜΟ
Άφαντάστως μεγαλειώδες πολεμικόν έργον μέ τόν 

ΟΓΤ ΛΑΙΑΜ ΜΠΟΎ-ΝΤ
Πρωταγωνιστήν τοΰ «Βαρκάρη τοΰ Βόλγα»

ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΒΡΑΔΥΑ
'Η ιστορία μιάς μεγάλης άγάπης μέ τήν ώραιοτάτην 

ΚΑΙΗ ΤΖΟΝΣΟΝ

^RBHHEZIKO ΤΡΗΓΟΥΔΙ
"Ενα έρωτικόν εϊδύλίον μέ πλουσιώτατον σκηνικόν διάκοσμον, χαβα- 
νέζικα τραγούδια καί μουσική, μέ τούς ΜΠΕΝ ΑΑΊΌΝ—Ρ. ΊΌΡΕΣ

ΘΑ EIMRI MOW ΤΟ ΒΡΑΔΥ
Ή μεγάλη έφετεινή δημιουργία της ύπερόχου 

ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΤΑΝΓΟΥΗΚ (γνωστής άπό τό «Ξεβούρκωμα»)

01 ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΟΙ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟ
Μία μεγάλη παραγωγή τοΰ διάσημου σκηνοθέτου ΕΔΒΑΡΤΣΔΟΜΑΝ 
Δράμα παρμένο άπό τή ζωή τών άνθρώπων τής περίφημου Λεγεώνας 
τών Ξένων είς τό Μαρόκο, μέ τούς συμπαθείς πρωταγωνιστές τοΰ 
έργου: «Ή κόλασις ύπό τήν θάλασαν» ΤΖΑΚ ΧΟΑΤ—Ρ. ΓΚΑιΗΒΣ

ΑΥΤΗ Elk’Η ΖΩΗ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ 

ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ή πρώτη έξ ολοκλήρου

ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ
καί άδουσα ταινία

*γυρισ&εϊσα» ατά μεγαλείΜρα στούντιο τής Αμερικής 
μέ "Ελληνας ή&οποιούς καί "Ελληνικά τραγούδια

TO TEAM JI ΤΑΞΕΙΜ0Ϊ
Τό πολύκροτον έργον τοΰ R. C. SHERRIFF μέ τόν ΚΟΝΡΑΓ 

ΦΑΤΤ ή μεγαλειτέρα ταινία τοϋ αιώνος ανώτερα τοΰ έργου

«.Ούδέν Νεώτερον άπό τό μέτωπον»

CH γνωστή θεατρική επιτυχία τών διακεκριμμένιον καλλιτεχνών τής 
Ελληνικής σκηνής Μυράτ, Ροζάν, Αογοθετίδου, ή παιχθεΐσα 

συνεχώς είς τό θέατρον Κοτοπούλη έπί πεντάμηνον

Η ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΗ ΕΡΗΜΟΣ
Ένα θαύμα Κινηματογραφίας στή μυστηριώδη χώρα 

τών Δυτικών ’Ινδιών μέ τόν γνωστόν
ΟΥΊ ΑΛΙΑΜ ΜΙΙΟ Γ NT

ΓΥΝΑΙΚΕΣ... ΓΥΝΑΙΚΕΣ...
"Ενα μοντέρνο έργο γιομάτο άγάπη και πάθος...

Μία ύπέρλαμπρη παράταξις δλων τών γυναικείων πειρασμών 
τούς’δποίους δύναται ν’ άγοράση τό χρήμα...

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ-ΘΕΑΤΡΟΥ
Πεταχτή όπερέττα μέ όνειρώδη μουσική καί τρελλά τραγούδια, 

μέ τήν διάσημον χορεύτριαν ΣΑΛΛΓ Ο ΝΕΡΑ

ΓΕΠΠΗΜΕΝΗ ΓΙΑ Π’ ΗΓΗΠΗ
’Αριστούργημα τοΰ περίφημου σκηνοθέτου 

ΠΩΔ ΣΤΕΤΝ μέ τήν ΚΏΝΣΤΑΝΣ ΜΠΕΝΕΤ

ΑΘΩΟΣ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ!..
"Ενα μεγάλο έργο δικαστικής ύποθέσεως, στύλ 

«Κατηγορουμένη Έγέρθητι >

Ή ΕΥΘΥΜΟΣ ΖΩΠΤΟΚΗΡΑ
Όπερέττα πού θά χαλόσ/j κόσμο! .. Τρεις μεγάλες πρωταγωνίστριες 

έγγυώνται μεγάλα κέρδη
ΑΑΟΓΡΑ ΛΑΠΑΑΝΤ

ΠΔΤΣΓ ΡΟΪΘ ΜΤΛΑΕΡ-ΕΣΘΗΡ ΡΑΑΣΤΟΝ

' ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΚΑΜΠΑΡΕ
Μία δυνατή ύπόθεσις πού πλέκεται γύρω άπό ένα μυστήριον. 

Αστυνομικής φύσεως έργον μέ τήν ώραιοτάτην
ΔΩΡΟΘΕΑΝ ΡΕΒΙΕΡ

-t
6 ταινίαι όμιλαύσαι μέ ςόν ΚΕΎ'Ν ΜΕΎ’ΝΑΡ—8 μέτάν ΜΠ. ΤΖΟΝΣ—θ μέ τον ΜΠΟΜΠ ΣΤΥΛ Η ΚΟΛ^ΣΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΗΝ—ΤΟ ΦΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΩΠΟΝ-ΤΟ 1ΕΒΟΥΡΚΩΜΑ

58 εξυπνότατα Μίχυ-Μάους — ]4 κωμωδίες £αρλώ (νέες κόπιες)—3 χρωματιστά σόρτς At μεγαλύτερα^ έποτυχίαι παραγωγής 1930 — 31 είς νέεςζόπιες

Σειρά όμιλουαών ταινιών με τόν ΜΙΙΟ'Κ ΤΖΟΝΣ ώς καί βωβά μέ τόν ΤΖΑΚ ΧΟΞΙ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ
ΜΑΡΛΕΝ ΝΤΙΝΤΡΙΧ ή παλμώδης γλυκεία της φωνή μέ τις βραχνές χαμηλές 

νότες πού αποτελούν τό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της, ε
ξακολουθεί νά μιλάη στις καρδιές τών άνδρών. Ή Ντί- 
τριχ είναι πειά σήμερα ένα είδωλο καί μιά φίρμα γιά τις 
κινηυατογραφικές επιχειρήσεις.

Ή ξανθή Γερμανίδα έχει κι’ ένα προτέρημα. Νοιώθει 
τόν εαυτό της καί μπορεί νά καταλάβη τί ταιριάζει στό 
ταμπεραμέντο τη:. Έτσι ονειρεύεται νά ζστντανέψη στό 
πανί τή Νανά» τοϋ Ζολά — τό ρόλο τής μεγάλης εταίρας. 
Ή άμερικαν.κή λογοκρισία βρίσκει πώς είναι αδύνατο νά 
πραγματοποιηθή ένα τέτοιο φίλμ στή χώρα της. "Υστερα 
απ’ αυτό ό Στρέμπεργκ σκέφτηκε νά πάη στή Γερμανία 
και νά τό «γυρίση» στό Βερολίνο.

'Η Μάρλεν είναι παντρεμένη μ’ έναν καλοκάγαθο αστό 
πού χαίρεται τή μισή Ικανοποίηση τών χειροκροτημάτων

μ’ άνοιχιά παράξενα

της, δπως έπίσης καί τήν καλλιέρ
γειαν τοΰ μεταξύ φρυδιώνκαί μαλ
λιών διαστήματος. Έχει καί μιά μι
κρή κοροΰλα πού ιή λατρεύει· Εί
ναι χαριτωμένη ή μικρούλα, δίαν 
τή ρωιοΰν ιί θαυμάζει άπ’ τή μα
μά της κι’ άπαντάει μέ γεμάτο τό 
στόυα: «τις γάμπες της».

Κ,Δς-Β.Πς

ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
'Ο υψηλότερος εραστής τής ό'θ'όνης

Ψηλός κι’ άδύιατος σάν στέκα 
μπιλιάρδου, βαθύτατα μελαχροινός, 

μάτια άπροσδιορίστου χρωματισμού.
• · . · .· , . 5ςπρος το μέτωπο, ζωντανεύει σιήν οθονη τόν τύπο τοΰ έ-

’ Εχει κάτι τό άγριο καί τό μυστηριώδες, 
πού ιόν κάνουν αγαπητό στις γυναίκες. __
ρα στήν αγκαλιά το», ρουφάει μέ τά χείλη του τήν ύπαρξη 
τής γυναίκας. Δέν έχει τίποτε άπ’ τούς ο1’"··- ------ -  -

Ή γυναίκα ποΰ ξυπνάει τους πόϋ-ου^

Ένα μικρό κεφαλάκι στεφανωμένο άπό όλόξανθες 
μποϋκλες, δυό μάτια μισόκλειστα μέ κάποιους πόθους νά 
σελαγίζουν στά ΰγρά-βάθη τους, δυσ-χείλια πού άφήνουν 
πάντα νά χαράζη τό ολόλευκο θαύμα τών δονιιών της 
καί πού σοΰ μιλούν γιά κάποια ταξείδια στήν ονειρεμένη 
θάλασσα τής ήδονής, ενα σωματάκι γεμάτο καμπύλες προ
κλητικές, πού σταματάει στό άγαλμάτινο όραμα τών πο
διών της. Αύτά τά πόδια πού φαίνονται νά μήν αγγίζουν 
τή γή, είναι τό ωραιότερο ποίημα τής ώμορφιάς της, πού 
καβαλικευμένο στά φτερά τής φήμης, ταξειδεύει σήμερα 
σέ κάθε γωνιά τής γής.

Κοριτσάκι ή Μάρλεν, αίσθάνθη- 
κε τούς πρώτους καλλιτεχνικούς 
παλμούς. Ή πρώτη προτίμησή της 
ήταν ή μουσική. Φοίτησε κάμποσα 
χρόνια στό Ωδείο τοΰ Βερολίνου, 
σπουδάζοντας τήν τέχνη τού Παγ- 
κανίνι, ώσπου μι-ι μέρα ένα μικρό 
ατύχημα πού τής άχρήστευσε γιά 
άρκειό καιρό τόν καρτό τοΰ δεξιού 
χεριού, τήν άποτράβηξε άπ’ τή μου
σική. Άπό φτωχική οικογένεια, ή
ταν άναγκασμένη νά έργασθή γιά 
νά ζήση. Ή Μάρλεν χαρίζει τή γο 
ητεία της στά φώτα τής ράμπας.Τό
προσκήνιο καί τά χειροκροτήματα τού π-ριωρισμένου κοι
νού, αποτελούν τό πρελούντιο τής μελλοντικής της δόξης. 
Πηδάει βιαδοχικά άπό τό έλαφρό θέατρο στό δράμα, γίνε
ται έρμηνεύτρια τών έργων τού Σαίξπηρ, τού "Ιψεν, τό' 
Χάουπτμαν, τραγουδάει σέ έπιθεωρήσεις, άποθεώνειτίς ω
ραίες της γάμπες στις βιεννέζικες όπερέτιες τοΰ Λέχαρ 
καί τοΰ Κάλμαν. Κάποτε θά τήν προσέξουν καί θά τής 
προτείνουν νά παίξη στόν κινηματογράφο. Ό Χάρυ Λ>'τ- .....
ζε γυρευε γ<<χ το cptAjt «Το χέρι σας φιλώ μανταμ» μιά τΛν οαλονιων μέ τούς προτ/τοί'ημένοί’ς τρόπους 
παρτναίρ πού νά μπόρεση νά τραβήξη τήν κουρασμένη γράφουν τεθλασμένες γιά νά πετύχουν 
προσοχή τού κοινού. Τά πρώτα βήματα δέ διαγράφουν Γκάρυ κτυπάει κατ’ εΑα-·»— —1 '
γρήγορα τήν καμπύλη πρός τή φήμη Είχε τήν άιυχία νά | "Αγνωστος ώς τά „„„„ Ay ,lcfl-
μην εκμεταλλευθουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τής πουτάρει γιά πρώτη φορά μέ τή Βαρβάρα την κόρη τής 
προσωπικότητας της. Όρόλος της στό πρώτο της φ’·?.μ κοντά στό Γό,„λ,ν Ιίόλ ’ ’ -- -
δέν τής ταιριάζει, γιατί αυτή είναι πλασμένη μάλλον γυ- κυ, Ό ρόλος του ήταν ανάλογος μέ <·ή. .,φυυιυ^ικόιηιά 
ναϊκα τού πάθους. «Γυρίζει» αργότερα «Τη νήσο τών χα του, κι’ αύτό τοΰ δημιούργησε μιά άρκετά μεγάλη δημοτι- 
μεναιν ανδρών», με σκηνοθέτη τόν, πεπειραμένο Μωρΐς κοτητα στό κοινό, πού άποζητοΰσε άκόμη τΛ— -!- &----
Γουρνερ και ^τό «εΐό&οι, ανδρών» με τόν^Φρίτς Κόρτνερ, τές συγκινήσεις τών περιπετειωδών ταινιών.
δυο ταινίες άγνωστες στήν Ελλάδα. Κι’ εδώ οί ρόλοι της , νια πού μεσολάβησαν άπ’ τό 1925 ώς σήμερι», «γυριι,εΐ’κι» 
την αδικούν. Ο δρομος είναι δύσκολος καί ή Μάρλεν ά- σχεδόν φίλμ διαφορετικού χαρακτήρος, μά δπου κυριαρχεί 
πογοητευμενη ςαναγυριζε- στήν πσληα της αγαπη, τό θε- I πάντα τό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τής καλλιτεχνικής του 
ατρο. Μια συμπτωσις και ο Φόν Στέρμπεργκ ταξειδεύει ιδιοσυγκρασία;: Ή όρμητικότης στό παίξιμο. Παρουσιάζε- 
στη Γερμανία. Ή Ντίντριχ τοΰ κάνει εντύπωση καί τής »"■ "Ά ™·· π------λ---------- —a kt-oj.--------  ...... ,
προτείνει νά παίξη σ’ ένα φίλμ πού «γυρίζει» γιά λογαρια
σμό τής Ούφα. ’Απ’ αύτή τή συμφωνία θά βγή ό «Γαλά
ζιος ~ Αγγελο,δπου ή Μάρλεν άποθεώνεται δίπλα στό 
μεγάλο Γιάννιγκς- Στό Παρίσι παίζεται 600 βραδυές συ
νεχώς καί στήν ’Αμερική τό κοινό παραγκωνίζει τό Γιά- ,.......... , ν1|, ----„„ μνηαιηρνς,
^ιγκς για να χειροκροτήση με φρενίτιδα τήν ξανθιά Αό- δέν άφήνουν απείραχτες τις αισθήσεις τοΰ ορμητικού έρα- 
Αα-Λλοα. Γο άστρο της αρχίζει να λαμπη ολόφωτο. Προ- «tr X—s— sx.. »--- - .a λ_· _λ'γ»· '«
τάσεις από παντοΰ τής έρχονται. Ή Μάρλεν δμως θά μεί- 
νη πιστή στό Στέρμπεργκ πού τήν άποκάλυψε. Μαζύ του 
θά πάη στήν ’Αμερική, δπου καινούργιοι θρίαμβοι τήν 
περιμένουν. Τό Μαρόκο» καί ή «Κατάσκοπος X 27», 
πού θά τά δούμε καί τά δυό φέτος, στερεώνουν τήν εκτί
μηση τοΰ παγκόσμιου κοινοΰ στήν τέχνη τής Ντίντριχ. 
’Αποκαλύπτει και στά δυό τις πολύτροπες δυναμικότητες 
τοΰ πολυσύνθετου ταλέντου της στις πειό βαθειές απο
χρώσεις του. Κάθε της κίνηση μιά αρμονία ποΰ γοητεύει,

μέ μαλλιά άνεμισμένα κι’ αχτένιστα πού πέφτουν διαρκώς 
.... . πρός τό μέτωπο, ζωντανεύει σιήν οθόνη τόν τύπο τοΰ έ- 
τοΰ । ραστή μέ ιό πάθος στήν πιό πρωτόγονή του εκδήλωση.

δυό πράγματα 
;. Σφίγγει παράφο-

·>ιτ ■ ’ '-1; άλλους εραστας 
; πού δια-

. - . , . ___ „ - τό σκοπό τους. Ό
Γκαρυ κτυπάει κατ’ εύθεϊαν στό ψητό.

"Αγνωστος ώς τά 1925—25 πάνω κάτω χρόνων—ντεμ- 
. .|S »ι»»ιτη φορά μέ τή «Βαρβάρα τήν κόρη τής

της φίλμ ερήμου» κοντά στό Ρόναλντ Κόλμαν καί τή Βίλμα Μπάν- 
; μέ τήν προσωπικότητά 

ποΰ άποζητοΰσε άκόμη τότε τις δυνα- 
δν πεοιπετειωδών ταινιών. Στά έξη χρό- 

σήμερα, «γυρίζει»25

πάντα τό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τής καλλιτεχνικής του 

ται ατό τήν Παραμάουντ στή «Νεβάντα» ένα φιλμ τύπου 
Φάρ-Ούέστ, πού δέν άργοϋν νά τό άκολουθήσουν καί άλ
λα δμοια. Τά «Τέκνα τοΰ διαζυγίου» άποτελοΰν ένα 
σταθμό στήν καλλιτεχνική σταδιοδρομία τοΰ Κοΰπερ κι’ 
να απρόοπτο στήν ερωτική του ζωή. Τά μεγάλα μάτια τής 
Κλάρα Μπόου, τής γυναίκας μέ τούς χίλιους μνηστήρες, 

στοΰ. Ή έφοδος δέν άργεΐ νά γίνη, θά τήν άκολουθήση 
δμως κανονική μεταβολή πού θαχη τό πλεονέκτημα γιά τό 
Γκάρυ δτι θάναι μερικούς πόντους χαμηλώτερος. Είχε μά
θει νά κρατάη τά παπούτσια στό χέρι...

Γυρίζει» άργότερα τόν «Ουρανό τής δόξης» γιά τήν 
Φέρστ Νάσιοναλ, τό « Ψευδός» δίπλα στό Γιάννιγκς», τό 
«Μαρόκο» μέ τήν Μάρλεν Ντίντριχ, τό «Στοιχειωμένο 
καραβανι» μέ τή Λ*λή  Νταμιτά, τό «Τραγούδι τοΰ λύκου» 
μέ τή Λούπα Βελέζ. Μαζύ μέ τό τελευταίο άρχίζει τό ει
δύλλιο καί ή περιπέτεια. Ή Λοΰπα θ’ άγκαλιάση καί στ’

ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ
»Δέν μπορώ'νά έκφράσω τήν καταπληκτικήν έντύπω- 

σιν πού έδοκίμασα δταν μετά τάς δύο αΰιάς δοκιμάς είδα 
νά έμφανίζωνται τά ζώα τοΰ ζωολογικού κήπου τής Νέας 

ι τέ- | Ύόρκης είς πλαστικήν ταινίαν. Τό λεοντάρι ποΰ έβάδιζε 
ις επιχειρήσεις, αί | κατ’ επάνω μας, μέ τήν χρωματισμένων κίτρινην ουράν 
... -α.. του κα’ι τά σπινθηροβόλα του μάτια, δταν έβρυχήθη έ

ξαφνα μέ τήν τελείαν ηχητικήν άπόδοσιν τοΰ νέου μηχα
νήματος, ένόμισα δτι εύρίσκομαι πολύ μακράν, εις τήν 
Ζούγκλαν καί δχι είς τήν πολιτισμένην πρωτεύου
σαν τών μηχανικών θαυμάτων.
Καταπληκτική ή διαφορά

Τήν καταπληκτικήν διαφοράν τοΰ πλαστικοΰ φίλμ άπό 
τά σημερινά πού βλέπομεν είς τόν κινηματογράφον, άντε- 
λήφθην δταν μετά τήν μεγαλειώδη αύτήν παράστασιν, τό 
εσπέρας έπήγα νά παρακολουθήσω μίαν συνηθισμένην 
κινηματογραφικήν ταινίαν. Μού έφάνη δτι ή^δρασις καί ή 
άκοή μου είχαν έλαττωθή κατά τό ήμισυ, δτι τό θέαμα 
ή»ο τόσον πτωχόν καί πρωτόγονον, τοστε νά διερωτώμαι 
άν μετά τήν άποκάλυψιν τής πλαστικής ταινίας, θά δυνη- 
θώ πλέον να παρακολουθήσω δπως άλλοτε τάς παραστά
σεις τοΰ νεκρού κινηματογράφου τών σκιών. 'Η διαφορά 
είναι τόσον σημαντική, ώστε μόλις κυκλοφορήση .ΐύ πρώ
τη ταινία τοΰ «πλαστικοΰ φίλμ» ό κινηματογράφος πού 
μας συγκινεΐ σήμερον, δέν θά έχη σημασίαν παρά Ιστορι
κήν καί δέν θά μάς ένδιαφέρη παρά ώς ένα περίεργον θέ
αμα δπως περίπου ή παμπαλαία «λατέρν μαζίκ» πού δια
σκέδαζε τήν παιδικήν μας ηλικίαν.

Ό άρχιμηχανικτς τή; Εταιρείας «Φόξ», ό περίφημος 
Σ.τόναμπλ, δ όποιος άνεκάλυψε τόν λαμπτήρα «"Ιζο> πού 
κατέστησε δυνατήν τήν έφεύρεσιν τού ήχητικού «Μούσ
τον» είν' έκεϊνο; πού κατώρθωσε νά τελειοποιήση την 

. . «πλαστικήν» ταινίαν. Άναζητών μέ τούς μηχανικούς του
λεπτομερή περιγραφήν «Γραφείου τών κινηματογραφικών τελειοποιήσεων» τήν έ- 

ί'φαρμογήν ένός «φίλμ» πλατύτερου τών συνηθισμένων, τοΰ 
«Γκρανιέρ φίλμ». ώδηγήθη είς τήν άνακάλυψιν τοΰ μυ- 

ταινίας. Τό νέον αύτό φίλμ χρειάζεται οθόνην διπλάσιάν 
τής σημερινής, τό πλάτος τής όποιας θά είναι σχεδόν άνά- 
λογον μέ τήν σκηνήν ένός θεάτρου. Αί εΐκόναι ζτοΰ 
«Γκράντερ φίλμ» θά είναι ακριβώς διπλάσιάν τών σημερι
νών, ήτοι 70 χιλιοστ. τοΰ μέτρου άντί 35 χιλ. πού είναι 
τό μέγεθος τής ταινίας. Φυσικά ή αύξησις αύιή τών δια
στάσεων τοΰ «φίλμ» θά άναστατώση τήν βιομηχανίαν τοΰ 
κινηματογράφου ιιέ τούς νέους θαλάμους, νεα μηχανήμα
τα προβολής,μέ ολόκληρα συνεργεία κατασκευής «τών ται
νιών πού θά πρέπη νά κατασκευασθοΰν είδικώς διά τό 
πλαστικόν «Γκράντερ φίλμ». Καί είναι προφανές δτι ή α
ναδημιουργία αύτή θά προκαλέση τήν οικονομικήν κρίσιν 
δλων τών παλαιών «στούντιο» καί «άτελιέ» τής Αμερικής. 
Δι’ αύιό άν καί ή «πλαστική» ταινία είναι έτοιμη διά νά 
προβληθή είς τό κοινόν, οί ένδ αφερόμεγοι κύκλοι καί κυ
ρίως τό Χρηματιστήριον τής Νέας 'Υόρκης, έπιβραδύνει 
κατά δύναμιν τήν έμφάνισίν της διά τόν φόβον τής χρεω- 
κοπίας τών μεγαλειτέρων κινηματογραφικών, οίκων τοΰ 
Χολλυγουντ, ή δποία θά έχη καί σοβαράς συν.επείας έπί 
τών χρηματιστηριακών αξιών. Καί ή προβολή τοΰ «Γκραν- 
τερ-φίλμ» θά βραδύνη, λέγουν οί ειδικοί, τούλάχιστον διά 
δύο χρόνια, έως δτου τακτοποιηθούν τά οικονομικά 
τών ένδιαφερομένων έταιριών. ; ?
Τό κινηματογραφικόν μυστικόν

’Εκτός έάν,δπως συμβαίνει είς τήν ’Αμερικήν,κανείς άπό 
τούς ριψοκινδύνους έπιχειρηματίας κατορθώση νά ύπεξαι- 
ρέση τό μυστικόν τής κατασκευής της καίτήν λανσάρει διά 
λογαριασμόν του, αδιαφορών διά τήν οικονομικήν κατα
στροφήν τών συνεταίρων του. -

Διά τούτο καί οί κάτοχοι τοΰ μυστικού τής πλαστικής 
ταινίας, έχουν λάβει όλα, τά προίρυλακτικά μέτρα διά τήν

Άκόμη καλά καλά δέν πρόφθασε νά ενθρονισθη ό ή- 
χητικός καί όμιλών κινηματογράφος, μιά νέα έφεύρε- 
σις άγγελομένη έξ ’Αμερικής πρόκειται ώς φαίνεται νά ά- 
νατρέψη έκ βάθρων όχι μόνον τήν κινηματογραφικήν τ»-' 
χνην, άλλά καί πολλάς κινηματογραφικός ί™ ν<>·ηή/«α 
όποϊαι μετ’ εύλογου άνησυχιας άναμένουν τήν άνακοίνω- 
σιν τών αποτελεσμάτων τών δοκιμών τής νέας έφνυρέσε- 
ως. Διότι, ή έφεύρεσις αυτή, λόγω τής ριζικής μεταβολής, 
τήν όποιαν θά έπιφέρη είς τό τεχνικόν μέρος τής κατα
σκευής τών «φίλμ» καί είς τά μηχανήματα τής προβολής 
των, θ’ άναγκάση τούς κινηματογράφ >υς ολου τοΰ κόσμου 
νά προμηθευθοΰν νέας έγκαταστάσεις, άχρηστευομένων τών 
παλαιών όριστικώς. , , , ,

Κυριολεκτικώς δέν πρόκειται περί νέας έφευρέσεως, αλ
λά περί επιτυχούς εφαρμογής τής ήδη γνωστής «πλαστι
κής ταινίας». z , , ,

Ή ταινία αύτή έμφαιίζει τά πρόσωπα καί τά αντικεί
μενα ανάγλυφα δπως τά βλέπομεν είς τήν πραγματικότη
τα, ένφ δ σημερινός κινηματογράφος τά αποδίδει φωτο- 
γραφικώς. Αί σκιαί θά παύσουν νά είναι φωτογραφίαι κι
νούμενοι, καί θά εμφανισθοΰν τρόπον τινά σάν κινούμε
να... αγάλματα έτί τής οθόνης τού νέου κινηματογρά
φου, ό όποιος θά είνε συνάμα ηχητικός, όμιλών καί_ έγ
χρωμος. Τά πειράματα τής πλαστική; ταινίας έκτελοΰνται 
έίς τήν ’Αμερικήν άπό μίαν 'Εταιρίαν ή οποία εχει λάβη 
δρακόντεια μέτρα περιφρουρήσεως τής αιθούσης δπο» γί
νονται αί δοκιμαί τής έφευρέσεως.
Μιά δημοσιογραφική περιγραφή

Έν τούτοις ό ’Αμερικανός δημοσιογράφο? Πόνσων 
περίφημος διά τάς δημοοιογρπφικας του επιτυχίας, ζα- 
τώρθωσε να ιίσχωρήση είς τήν αίθουσαν καί νά παρακο
λουθήσει άθέαιος τήν προβαλλομένην «πλαστικήν» ται
νίαν, τής όποιας έδημοσίευσε καί ) 
εις αμερικανικήν εφημερίδα. _

«Είδα έξαίφνης νά κυλφ ένώπ’όν μου ό καταρράκτης _ Τ , .
τοΰ Νιαγάρα... *0  φακός τοΰ νέου κινηματογροφικοΰ μη- στικ0ν τής έγχρώμου. καί αναγλύφου κινηματογραφικής 
χανήματος πού απαιτεί ή πλαστική ταινία είνε διπλάσιου |-----όι - μ— -·’·->■ -ιε ·- αλα.,™,
μεγέθους τών συνηθισμένων, καί δ Νιαγάρας επιβλητικός 
καί σέ δλο του τό πλάτος, έκύλησε ένώπιόν μας μέ τάς 
παραμικροτέρας λεπτομέρειας του.Τό σύνολον των καταρ
ρακτών του, οί σχηματιζόμενοι χείμαρροι, ή μικρές σταγό
νες, άκόμη καί ή ασύλληπτος άδαμαντοσκόνη τών νερών 
του έξεπήδησε μέ τήν μεγαλειώδη βροντήν τής ορμητικής 
πτώσεως κατ’ έπάνω μας. Όλοζιόντανος ό Νιαγάρας μέ 
τήν πλαστικήν άπόδοσιν άπεδίδετο τό»ον πιστώς επί τής 
οθόνης, ώστε ένόμισα δτι τόν έβλεπα εις τήν πραγματικό
τητα, καί έπεισθην δτι ή ανάγλυφος ταινία σημαίνει τόν 
οριστικόν θάνατον τής φωτογραφικής. Μιά δροσιά καί μία 
θαυμαστή ένότης λεπτομερειών ήχο» καί συνόλου υπήρχε 
εις τήν εικόνα τοΰ «πλαστικοΰ» Νιαγάρα, ώστε νομίζει 
κανείς δτι εί νε πλέον άδύιατον νά καθορίσω ^τήν διαφο
ράν του μέ τόν πραγματικόν. Κατόπιν είδα ενα _«μάτς» 
ποδοσφαίρου. Κάθε σύσπασις τής φυσιογνωμίας τών παι
κτών, κάθε μικρολεπτομέρεια τοΰ παιχνιδιού, ώς καί ή 
σκόνη τοΰ κυλιομένου ποδοσφαίρου, μέ τάς ζητωκραυγής 
τών θεατών ποΰ ήσαν δλοζώντανοι, άπεδίδονιο ηχητικώς 
καί όπτικώς καλλίτερα άπό τόν στίβον ένός πραγματικού 
Σταδίου.

άλήθεια τό Γκάρυ καί θά τοΰσφαλίση μέ φιλιά τά^μστια. 
’Εκείνος θά γύρη τό ψηλό του ανάστημα διαγράφοντας 
τήν περισπωμένη τής συμπάθειας του. Ό γάμος, αναγκαΐ 
ον κακόν, θά συντελεσθή- Ό Κοΰπερ θάχη τώρα τη φρον
τίδα νά προφυλαχθή άπό άνεπιθυμήτους έξογκώσεις^είς τό 
μέτωπον. "Ο,τι έλαφρά τή καρδίφ έκανε γιά τούς άλλους 
προηγουμένως, υπάρχει φοβος νά τό πάθη δ ίδιος. "Ισως 

• τόν σώσει τδ ψηλό- του ανάστημα.
Κς. Δς.—Βν. Πς,
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Τακτικοί Συνεργάται

Δεσποινίς Ίρις Σκαραβαίου, Σπ. Μαρκεζίνης (Ro-Ma) 
Βίων Παπαμιχάλης, Κώστας Δαφνής, Λώρος Φαντάζης, 
Μάνος Κέλλας.

Α2ΤΗΡ,, W ΜΣΠΟΙ Τ2Ϊ ΑΠΑΠΟΚΡΙΤβϊ ΜΑΖ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι

■ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
Ή διεύθννσις τοΰ Κινημ. Άστέρος» άποφασίσασα 

όριστικώς νά εκκαθάριση καί συμπλήρωσή τό δίκτνον 
τών ανταποκριτών του καθ’ δλην τήν ‘Ελλάδα κατά 
τρόπον δστις θά εξυπηρέτηση άπολύτως τόν σκοπόντής 
δημοσιεύσεως τής επαρχιακής κινημ. κινήσεως, γνωστο
ποιεί πρός πάντα πραγματικόν φίλον τοϋ κινηματογρά
φου καί ημών, έπιθυμοΰντα νά άναλάβη τήν αντιπρο
σωπείαν είς οίανδήποτε πόλιν τής Ελλάδος ένθα λει
τουργεί κινηματογράφος, δπως δηλώση τοΰτο άμέσως 
δι' επιστολής του εις τά γραφεία μας, άφοΰ πρώτον λά
βη γνώσιν τών υποχρεώσεων καί τών καθηκόντων του.

Τακτικοί άνταποκριταί ‘Εσωτερικού

Τακτικοί Άνταποκριταί ’Εξωτερικού

Βιέννη: Ν. Μήλ-
’Αλεξάνδρεια: Γεώρ. Σειρηνίδης
11 ©ρτ Σάϊτ: Ίώάν. Στυλιαιός
Κων]πολις: Φαίδων Ναζλόγλου
Αονδΐνον: Λόλος Ταβελούδης
Ν. Ύορκη: James Oland
Ηαρίσιοί: Α· Ζαχαριάδης
Βερολΐνον: Gera Proto
Κύπρος: Στ. Δημητρίου

Πειραιεΰς Ε. Βρυέννιος, ©εσ)νίκη Θ. Βεκιάρης, Ιΐά- 
τραι Κ. Άνδριόπουλος, Βόλος Θ. Παπαβασιλείου, χαλ- 
κίς Α. Άκροθαλασσίιης, Χανιά Ε.Κουβαριτάκης, Ξάν
θη Σ. Καζαντζής, Σέρραι Γ. Βογιατζής, Καλάμαι Δνίς 
'Ιωάννα Μιχάλου, Ζάκυνθος Ίωάν. Γρυπάρης, ‘Ηρά
κλειον Γ. Σπαγουλίδης (Παρατηρητής), Χίος Κ. Βου- 
δούρης, Ιωάννινα Σ. Παπαζώης, Λίγιον Ν. Μπιρμπί- 
λης, Μεσολόγγιον Θ. Γεωργόπουλος, Δράμα I. Καλο- 
γιάννης, Μυτιλήνη Αλ. Σωφρονιάδης, Ρέθυμνον Π. Πε- 
τρακάκης Βαθύ Σάμου Αίμ. Πούλμαν, Σύρος Μ. Γιαν- 
νίρης, Πρέβεζα X. Σμπόνιας, Λάρισσα Δίς Μ ιρίκα Κε- 
χαγιόγλου (Agnes), Άγρίνιον Γ. Γιόγκας, Άρχάνες — 
Κρήτης Ε. Μετζογιαννάκης, Γαργαλιάνοι Κ. Παντε
λής. Τρίκκαλα Κ. Παφίλης, "Αμφισσα Λ. Γιαλέσσας, 
“Εδεσσα Μ. Κωνσταντάς, Κοζάνη Δοξ. Παπαζήσης, 
Κέρκυρα Άλ. Μπιζέλης, Καστόρια Δαμ. Παπαντίνας, 
Άργοστόλιον X. Βουτσινάς.

Καθήκοντα άνταποκριτοΰ'.
1) ’Αποστολή τακτικώς καθ’ έβδομάδα σημειώματος 

δλων τών κατά σειράν προβαλλόμενων είς τους κινημα
τογράφους τής πόλεώς των κινημ. έργων καί αν έσημεί- 
ωσαν ή δχι έπιτυχίαν.

2) Γνωστοποίησις παντός σχετικού μέ τόν κινημα
τογράφον ζητήματος εξυπηρετικού τών κινημ. επιχει
ρήσεων τοΰ τόπου των ή τών άθηναϊκών κινημ. γραφεί- 
θν ή καί γενικώς τοΰ κινηματογράφου.

3) Προσπάθεια διά τήν εύρυτέραν διάδοσιν τοΰ Κιν. 
Άστέρος» είς τό κινηματογραφόφιλον κοινόν διά τής 
εγγραφής συνδρομητών και τής έπιβλέφε.ος τής κυκλο
φορίας τοΰ φύλλου διά τών υποπρακτορείων τών εφη
μερίδων και

4) Οί διορισθησόμενοι άνταποκριταί, νέοι ή δεσποι
νίδες, δέον νά ώσιν εγγράμματοι, εύγενεϊς τούς τρόπους 
καί ευπρεπείς τήν έμφάνισιν, νά άσκώσι δέ τά καθή- 
κοντά των μέ άπόλυτον καί παραδειγματικήν άμερολη- 
•ψίαν.

Οί έπιθυμοϋντες νά διορισθοΰν άνταποκριταί δέον 
συν τή αιτήσει των νά μας άποστείλουν καί δύο μικράς 
φωτογραφίας διά τό δελτίον ταυτότητάς των, δυνάμει 
τοΰ όποιου θά δύνανται νά έξασκοΰν τά καθήκοντά των 
παρακολουθοϋντες δωρεάν—έπί τή καταβολή μόνον τοΰ 
φόρου Α. Θεαμάτων — τάς κινηματογραφικός παραστά
σεις. Διά τήν έλευθέραν είσοδον τών άνταποκριιών μας 
είς τους κινηματογράφους θά γίνη προηγουμένως ΰφ’ 
ημών ή δέουσα ένέργεια πρός τους διευθυντάς κινημα
τογράφων. Πλήν τοΰ άνωτέρω οί άνταποκριταί θά λαμ
βάνουν δωρεάν τό φΰλλον τοΰ *Κ.  Άστέρος καί θά δι
καιούνται προμήθειας 20 ο]ο έπί τών παρ' αύτώνπραγ-

άπόκρυψιν τοΰ σχεδίου τής κατασκευής τών μη
χανημάτων της. Ειδικοί αστυνομικοί, πληρωνόμενοι αδρό
τατα, περιφρουροΰν νυχθημερόν τό στούντιο καί δταν οί 
μηχανικοί καί ηθοποιοί τής εταιρείας έξέρχονται είς τά 
περίχωρα διά νά «γυρίσουν» «πλαστικήν» ταινίαν, αυτοκί
νητα αστυνομικών συνοδεύουν τό θαυματουργόν μηχάνημα. 
“Οταν δέ ή νέα θεότης τής οθόνης κατέλθει άπό τό αύ- 
τοκίνητον διά νά «γυρίση» καμμίαν σκηνήν, οί αστυνομι
κοί άνοίγονται σχημανίζοντες εΰρυτάτην ζώνην διά νά μή 
πλησιάζουν οί περί'· « καί οί μυστικοί καταδόται τών 
άλλων εταιρειών.

Κατά τήν τελεί». έμφάνισιν τής θαυματουργού μη
χανής είς τό ύπαιθρον οί ένδιαφερόμενοι κατώρθωσαν νά 
ξεσηκώσουν τό σχέδιον τής... έξωτερικής κατασκευής της, 
διαφυγόντες τήν προσοχήν τών άστυνομικών. "Εκτοτε 
πρός άποφυγήν παρομοίων εκπλήξεων, δταν «γυρίζη» ται
νίαν είς τό ύπαιθρον στήνει δ-6 μηχανάς όμοιου τύπου 
διά νά απόκρυψη μεταξύ αύτών τό μηχάνημα τής πλαστι
κής ταινίας και προκαλοϋσα τούς αντιπάλους της δημοσι
εύει χαρακτηριστικός φωτογραφίας καί τό μηχάνημα πού 
τά παίρνει, τό όποιον βεβαίως δέν έχει καυμίαν σχέσιν μέ 
τήν πολύτιμον συσκευήν, ή οποία θά άναστατώση προσε
χώς τόν κινηματογράφον. Άπλούστατα ή καταπληκτική 
αύτή μηχανή, είναι έπιμελέστατα κρυμμένη μέσα είς τήν 
συνήθη φωτογραφικήν μηχανήν, ή οποία λόγον έχει, τήν 
παραπλάνησιν τής καταδοτικήςσπείρας τών συναγωνιστών.

ματοποιηθησομένων εισπράξεων ατινα π »σοστά θά κρα- 
τοΰν άμέσως έφ’ δσον καί αί συνδρομαί άπαραιτήτως 
προπληρώνονται.

Οί μέχρι σήμερον διορισμένοι είς διαφόρους πόλεις 
τής ’Ελλάδος άνταποκριταί οί έπιθυμοϋντες νά παρα
μείνουν ώς τοιοΰτοι καί είς τό μέλλον, οφείλουν νά δη
λώσουν τοΰτο πρός τήν διεύθυνσιν του 'Κ. Άστέρος» 
δι’Ιέπιστολής των, εάν εννοείται θά είναι διατεθειμένοι 
νά εξυπηρετήσουν τά συμφέροντα τοΰ περιοδικού συμ- 
φώνως πρός τάς άνωτέρω οδηγίας μας. ’Εν τοιαύτη πε- 
ριπτώσει θά χρησιμοποιήσουν καί είς τόν μέλλον τά εις 
χεϊρας των δελτία ταυτότητας άνταποκριτών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Κινημ. Αθηναϊκός Άθήναι 1-9-931 μέχρι 30-8-932 
Άμολ.—Βουλγαρίδης » 1 10-931 » 30 9-932
Τρ.Τριανταφυλλόπουλος Λίγιον 1 9 931 » 30-8 932
Φόξ Φιλμ Άθήναι 1-10-931 » 30-9-932
Β. Μαλτάς » 1 1U-9 il > 30-9-932
Σ. Τοκατλίδης ‘Ιερουσαλήμ 1-9 931 » 30-8 932
Α. Καζακιάν Χίος 1-9-931 » 30-8-932

Ή συνέχεια τών εντυπώσεων έκ τών Παρισινών 
στούντιο, της συνεργατικός μας Δίδος Σκαραβαίον 
λόγω ύπερπληθώρας ϋλης, αναβάλλεται διά τό προ
σεχές.

Όλοι οί θερινοί κινηματογράφοι τών 
'Αθηνών έτερμάτισαν τάς παραστάσεις 
των, μερικοί μάλιστα έξ αύτών—«"Α
στρα», «Κάπιτολ», «Παναθήναια», 
«Έσπερος», «Δελφοί», «Αύρα» κ. ά.— 
άπό δέκα καί πλέον ημερών, λόγφ τοϋ 
αίφνιδίως ένσκήψαντος χειμώνος δστις 
έπετάχυνε τό γενικόν κλείσιμον αύ
τών.

Έν τφ μεταξύ οί χειμερινοί, Αριστο
κρατικοί καί λαϊκοί, πυρετωδώς ήτοι- 
μαζοντο—μερικοί μάλιστα συνεχίζουν 
τάς έτοιμασίας των—ήνοιξαν δέ οί 
πλεϊστοι έξ αύτών τάς πύλας των διά 
νά δεχθούν τούς θαυμαστός τών δμι- 
λουσών σκιών.

Αί προβληθησόμεναι ταινίαι κατά 
θέατρα εΐνε περίπου αί εξής:

Σαλόν Ίντεάλ. Ήχητικαί έγκατα- 
ταστάσεις συστήματος R' C. A- Photo
phone. 'Υπό τήν νέαν διεύθυνσιν θά 
προβάλη κα«ά τήν χειμερινήν περίοδον 
τ ι έργα: «Ό βασιλεύς ιών θαλασσών» 
μέ τόν Μπάγκροφτ, «Κατάσκοπος X 
27» μέ τήν διάσημον Μαρλέν Ν τήντριχ 
ταινία όμιλοϋσα γαλλιστί, «Στρατηγός 
Πλατώλ» μέ τήν Σούζυ Βερνόν, ταινία 
όμιλοϋσα γαλλιστί, «Κίνδυνος θάνατος» 
καί «Τί φαινόμενον! · κωμωσίαι δμιλοϋ- 
άγγλιστί μέ τόν διάσημον κωμικόν Χά- 
ρολδ Λόϋδ, «Τό γράμμα» ταιν α γαλλι
κή μέ τόν Γκαμπριό καί τόν Άντρέ 
Ροάν, «Ή εορτή τοΰ διαβόλου» μέ τήν 
Μαρσέλ Σαντάλ, όμιλοϋσα γαλλιστί, 
»Grande Mare» μέ τόν διάσημον Μωρίς 
Σεβαλιέ ταινία όμιλοϋσα γαλλιστί, «Γά 
τέσσαρα λευκά πτερά» ταινία πολεμι
κή μεγάλης σκηνοθεσίας όμιλοϋσα άγ- 
γλιστί μέ τόν Κλάϊβ Μρούκ, *Cherie»  
γαλλική μέ τόνΦερνάν Γκραβέ καί τόν 
Σαίν Γκρανιέ, «Τραγωδία μιας μητέ
ρας» όμιλοϋσα γαλλιστί μέ τήν Μαρσέλ 
Σαντάλ, «Στό δρόμο τοΰ ούρανοϋ» 
ταινία όμιλοϋσα γαλλιστί, μέ τήν Μαρ- 
γκαρίτ Μορένο κ. ά παραγωγής Πα
ραμάουντ ο>ς καί μερικάς διαφόρων άλ
λων παραγωγών.

Σπλέντιτ. Ήχητικαί έγκαταστάσεις 
συστήιιατος Ούέστερν Έλέκτρικ. Δια- 
σκευασθέν τελείως μέ πρόσοψιν ώραιο- 
τάτην θά προβάλη κατά τήν τρέχουσαν 
περίοδον τά εξής φίλμ: «Νύχτες Βενε
τίας» μέ τόν Ζιορζ Άλεξάντερ, «Ό χο
ρός» τοΰ σκηνοθέτου Τίλλε, «Μιά ερω
τική περιπέτεια»· τοΰ ίδιου όμιλοϋσα 
γαλλιστί, μέ τήν Μαίρη Γκλόρη καί 
τόν Άλμπέρ Πρεζάν, «Φλογισμένη 
Μόσχα» τοΰ Τολστόϊ μέ τόν Μουζοΰ- 
κιν όμιλοϋσα γαλλιστί, «Ρουά ντέ Παλ- 
λάς» τοΰ Κιστεμάκερς μέ τόν Πέτρο
βιτς, «Κοντορλέρ τοΰ Βαγκόν Αί» τοΰ 
Άλεξ. Κόρντα μέ τόν Ρεμύ, «Λά 
ντάμ ντέ σέ Μαξίμ» τοϋ Κόρντα, «Έ
να βάλς γιά σένα» τοΰ Φράντς Λέχαρ 
όμιλοϋσα γαλλιστί, «Ή έξαδέλφη μου 
άπό τή Βαρσοβία», τοΰ σκηνοθέτου 
Καρμίνε Γκαλόνε μέ τήν Ποπέσκο, 
«Γυναίκα γιά μιά νύχτα» μέ ι,τήν Φρ.

Μπερτίνι καί τόν Ζάν Μυρά, «Ή Λε- 
γεών τών ξένων» τοΰ Βολκώφ μέ τόν 
Μουζοΰκιν όμιλοϋσα γαλλιστί, «Ένα 
καπρίτσιο τής κυρίας Πομπαντούρ» 
μέ τόν Άντρέ Μπωζέ, ένα μέ τόν διά
σημον τενόρον Ζάν Κιεποΰρα καί 
άλλα ώς καί μερικά παραγωγής Με
τρό Γκόλντουϊν Μάϋερ.

Αττικόν. Ήχητικαί έγκαταστάσεις 
συστήματος Πέϊσαντ. Θά προβληθούν 
τά έργα: «Ό άνθρωπος μέ τό φράκο» 
μέ τήν Σουζύ Βερνόν καί τόν Φερνάν 
Γκραβέ, «Κατηγορητήριου·» μέ τήν 
Μαρσέλ Σαντάλ ομιλούσα γαλλισιί, 
«Ή άτιμασμένη» μέ τήν Γαλοϋλα 
Μπάνκετ διιιλοΰσα άγγλιστί, «Τό μυ
στικό τοϋ ιατρού» μέ τήν Σαντάλ όμι 
λούσα γαλλιστί, «Παντρέφτηκα τήν 
γυναίκα σου» όμιλοϋσα γαλλιστί μέ τήν 
Άλίς Κοσέα καί τόν Φερνάν Γκραβέ, 
«Μαρόκκο» ομιλούσα γαλλιστί μέ τήν 
διάσημον Μαρλέν Ντήντριχ καί τόν 
Γκάρρυ Κοϋπερ, Rine Gauche όμιλοϋ
σα γαλλιστί μά τήν Μέγκ Λεμονιέ καί 
τόν Άνρύ Γκαρά, «Μόνιε Κάρλο» τοΰ 
σκηνοθέτου Λοϋμπιτς μέ τήν Ζανέτ 
Μάκ Ντόναλντ, «Ό άετός τής κολά- 
σεως» φίλμ Αεροπορικό μέ τόν Τσάρλ 
Ρόντζερς, «Ό άγγελος τής νυκτό;» 
μέ τήν Νάνσυ Κάρολ, «Παράταξις τοϋ 
έρωτος» μέ τόν Μωρίς Σεβιλλιέ κιί 
τήν Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ κ. ά. παρα
γωγής Φόξ Φίλμ, τρία παραγωγής Οΰ
φα, τρία τής Σινέ Όριάν καί-μερικά 
τού γραφείου τών Αδελφών Σαντίκου.

’Απόλλων. Ήχητικαί έγκαταστάσεις 
συστήματος Κλάγκ Φίλμ. Θά προβλη
θούν τά εξής έργα: «Έκατομμύριον» 
μέ τήν Άναμπέλλα ομιλούσα γαλλιστί, 
«Μαμζέλ Νιτούς» μέ τήν Ζανί Μαρίζ, 
«Αδελφοί Καραμαζώφ», «Δαβίδ Γκόλ- 
ντερ», «Ό χορός τής Όπερας» μέ τήν 
Λιάνε Χάϊντ καί τόν Πέτροβιτς, Σάλ
το Μορτάλε» μέ τήν Τζίνα Μανές ται
νία ομιλούσα γαλλιστί, «Φρά Ντιάβο- 
λο» μέ τόν τενόρον Τϊνο Πατιέρα »ής 
Σκάλας τοΰ Μιλάνου καί τόν Άρμάν 
Μπερνάρ, ή όπερέττα «Μικρή σοκο- 
λατιέρα», «Πριζόν άν φολί», «’Άλ Κα- 
πόνε» ολόκληρη ή ζωή καί ή δράσις 
τοΰ περιφήμου λαθρέμπορου, «Λ’ ά- 
μούρ άλ άιιαρικέν», «Άρριβίστ»,«Στα
θμός», «Φαντομά.», «Ζούφ κατά Φαν
τομάς» μερικά έργα διαφόρων άλλων 
παραγωγών Οΰφα, Μετρό Γκόλ
ντουϊν καί άλλα τά ότοϊα δέν έγνώ- 
σθησαν άκόμη.

Κοτοπούλη. Ήχητικαί εγκαταστά
σεις συστήματος Ούέστερν Έλέκτρικ. 
Ύπό νέαν διεύθυνσιν, θά προβληθούν 
τά έργα «Μαϋρο καί άσπρο» ταινία ο
μιλούσα γαλλιστί μέ τόν Ρεμύ, «Δι
πλός γάμος» όμιλοϋσα γερυανιστί μέ 
τήν Λιάνε Χάϊντ, «Έσέκ ό Ρουά» ο
μιλούσα γαλλιστί, «Καταιγίς έπί τών 
"Αλπεων» ομιλούσα γαλλιστί, «Οί άγ
γελοι τής κολάσεως» τό περίφημο αε
ροπορικό φίλμ τοΰ Χόβαρτ Χιούζ, 

«Μνηστήστή λοτταρία» <μέ τήν Ζανέτ 
Μάκ Ντόναλτ όμιλοϋσα άγγλιστί, 
«Στρήτ Γκέρλ» όμιλοϋσα άγγλιστί μέ 
τήν Μπέττυ Κόμπσον, τό περίφημον 
έργον τοΰ Σαρλιο <Τά φώτα τής πό
λεως» καί άλλα τοΰ γραφείου «Μαυ- 
ροδημάκης καί Σία», δέκα περίπου άλ- 
λας τελευταίας παραγωγής Μετρό 
Γκόλντουϊν καί άλλων έιαιριών ώς 
καί τό μοναδικόν ελληνικόν έργον «Αύ
τή εΐνε ή ζωή» ταινία όμιλοϋσα έλλη- 
νιστί 100 ο)ο «γυρισμένη» εις τήν Α
μερικήν μέ έλληνας καλλιτέχνας.

Οΰρα Πάλας. Ήχητικαί έγκαταστά- 
σεις συστήματος Ούέστερν Έλέκτρικ. 
Θά προβληθούν ώς πάντοτε ταινίαι 
παραγωγής U.F.A. μεταξύ τών οποίων 
συμπεριλαμβάνονται «Τό συνέδριο χο
ρεύει» τοΰ σκηνοθέτου Πόμιιερ, «Μιά 
νύχτα στό Μόντε Κάρλο» μέ τόν Ζάν 
Μυρά καί τήν Κάιε φόν Νάγκυ, «Στή 
μυστική υπηρεσία» μέ τήν Μπριγκίτα 
Χέλμ καί τον Βίλλυ Φρίτς, «Άετη- 
δεύς» έκδοσις γαλλική, «Γοτέ μου 
πειά δέν θ’ άγαπήσω» τοΰ Ραμπίνο- 
βιτς μέ τήν Χάρβεϋ καί το-·ς Άντρέ 
Ροάν καί Άρμάν Μπερνάρ, «Ή Α. Μ. 
δ έρως», «Δυό καυρδιές κι’ ένας κτΰ- 
πος» τοϋ Τίλλε, «Ρόννυ» τοϋ ιίόμμερ 
εϊ, δύο έκδόσεις γ.,λλικήν καί γέρμα- „ 
νικήν, «Γκλόρια» μέ τήν Μπριγγίτα 
Χέλμ καί τόν Άντρέ Λυγκέ έκδοσις 
γαλλική, «Νύχτες Χαβάγιας» όπερέττα 
τοΰ Άμτραχάμ, «Κόμησσα Μόντε 
Χρήστου» τοΰ Ραμπίνοβιτς μέ τήν 
Μπριγγίτα Χέλμ, «Νεράιδα τής άπο- 
ποκρηάς» όπερέττα τοΰ Κάλμαν καί 
άλλα άλλων παραγωγών πρός συμπλή
ρωσήν τοΰ προγράμματος, τά δποϊα δέν 
έγνώσθησαν είσέτι.

Πάνθεον. Ήχητικαί εγκαταστάσεις 
συστήματος Οΰέστερν Έλέκτρικ. Ύπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ φιλτάτου μας κ. 
Τριανταφύλλου θά προβάλλη έργα 
γαλλικών καί άμερικανικών παρα
γωγών μεταξύ τών όποιων συμπεριλαμ- 
βάνον αιτά: «Ξύλινοι Σταυροί» όμι- 
λοΰσα γαλλιστί,«Άζαΐς» όμιλοϋσα έπί
σης γαλλιστί, «Ό βασιλεύς τών λου- 
στρατζήδων» μέ τόν άμίμητον Ζώρζ 
Μιλτόν (Μπουμπούλ), «Μετά τόν έρω- 
ρωτα», «Ή "Αμπελος τοΰ κυρίου», 
«Άναχώρησις», «Τό ονειρον», «Τό πε- 
ριπλανώμενον ζώον» καί άλλα γαλλι
κών παραγωγής «Πατέ Νατάν» καί 
«Ζάκ Χαΐκ», δύο-τρία γερμανικής πα
ραγωγής, καί 3-1 παραγωγής Μετρό 
Γκόλντουϊν Φίλμς.

Έκ παραλλήλου τά λαϊκά κεντρικά 
κινηματοθέατρ ι, έξησφάλισαν καί θά 
προβάλουν πλεϊστα έκλεκτά όμιλοΰντα 
νέα έργα παραγωγών Φόξ, Κολούμπια, 
Ούνιβέρσαλ, Τίφφανυ, Φέρστ ώς καί 
πλεϊστα άλλα έκ τής σειράς τών προ- 
βληθησομένων είς τούς κεντρικούς.

Τά μοναδικά Αριστοκρατικά τών Ά- 
θηνών’Αχίλλειον τό όποιον θά λειτουρ
γήσω έφέτος καί πάλιν ύπό τήν διεύ-
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Πέντε έως έξ (5—6) νέα έργα παρα
γωγής Τίφφανυ θά φέρη καί -τό γρα- 
φεϊον τοΰ κ. Φραγκέτη, ήδη μάλιστα 
έφθασε τό έν έξ αύτών, τό ύπό τόν 
τίτλον Peacock Alley μέ τήν ώραίαν 
καί θαυμασίαν χορεύτριαν Μάε Μούρ- 
ραιΰ. Είς τών πίνακα τών νέων έργων 
τοΰ κ. Φραγκέτη συγκαταλέγεται καί 
ένα άφαντάστως ώραϊον έργον, τό ό
ποιον φέρη καί τόν περίεργον τίτλον 
«Γυναίκα μέ γυναίκα».

Ποικιλίαν μεγάλην νέων έπίσης έρ
γων, έχει καί τό γραφεΐον τών Αδελ
φών Σαντίκου. Είς τά τόσα καλά έρ
γα τών κ.κ. Σαντίκου περιλαμβάνονται 
κ ιί ή πρώτη έν ’Αμερική «γυρισδεΐ- 
σα» ελληνιστί 100 ο|ο όμιλοΰσα ταινία 
«Αύτή είναι ή ζωή» τοΰ συγγραφέιυς 
κ. ’Ορφέως Καραβία μέ έλληνατ 
έκτελεστάς. Περί τή; ταινίας αύτής 
λέγονται πολλά τά καλά, είς μικρόν δέ 
κύκλον πού προεβλήθη δοκιμαστικώς 
άφησε άρίστας έντυ ιώσεις. ’Επίσης θά 
διαθέσουν έκτος τών άλλων καί πλέον 
τών 50 έκλεκτών Μίκυ-μάους παρα
γωγής «Κολούμπια». διάφορα σόρτς 
καί νέας κόπια; κωμωδιών ςαρλώ.

Ή συνέχεια καί τό τέλος τής κρι
τική; μελέτης τοΰ ελληνικού Φίλμ τοΰ 
συνεργάτου μα; κ. κώστα Δαφνή, τής 
όποιας ή δημοσίευσις είχε διακοπεί λό 
γω τοΰ ταξειδίου του άνά τάς έπαρχίας 
θάδημοσιευθή είς τό προσεχές άνυπερ- 
θέτως.

Άπό χθές Σάββατον 3 τρεχ. μηνός 
έκαμαν έναρξιν τών χειμερινών παρα- 
στάσεών των τρεις κεντρικοί Κινημα
τογράφοι τών ’Αθηνών, Τό «Πάνθεον 
τό «Σαλόν Ίντεάλ» καί τό Σπλέντιτ».

» *Πληροφορούμεθα άσφαλώς δτι μιά 
,όμάς σοβαρών έλλήνων καλλιτεχνών ά- 
πεφάσισε νά γυρίση έν Άθήναις πο
λύ συντόμως ένα κινηματογραφικόν 
έργον τού όποιου ή ύπόθεσις είναι 
παρμένη άπό τοπρωτοτύπουπλοκής καί 
πλήρους ένδιαφέροντος ρομάντζο ένός 
νέου σιγγραφέως, τοΰ κ. Γιάννη Καμ
πόλη. Ή νέα αυτή ελληνική ταινία, ή 
όποια σημειωτέον θά γίνη ήχητική καί 
αδουσα, λέγεται δτι θά θαυμασθή διά 
τήν άρτίαν καί πλουσίαν της σκηνοθε 
σίαν, τήν έμφάνισιν ωραίων «έξωτερι- 
κών» ώς καί διά τήν άμεμπτον έκτέλε- 
σιν τών ρόλων ύπό καλλιτεχνών άρ- 
τίως ειδικευμένων.

Ό “Αργος

θυνσιν τοΰ· κ. Κλ. Χατζηγεωργίου, καί 
“Αρης έτοιμάζονται πυρετωδώς, υπο
λογίζεται δέ, δτι μέχρι τέλους τής τρεχ. 
έβδομάδος θά ανοίξουν τάς πάλας των.* * * f 

Τό νέον μεγάλο κινηματοθέατρον 
τό άνεγειρόμενον εντός τοΰ μεγάρου 
τοΰ Μετοχικού Ταμείου, άσφαλώς δέν 
πρόκειται νά λειτουργήση κατά τήν 
έπί θύραις χειμερινήν περίοδον, καθ’ 
δσον αί έργασίαι διά τήν άτοπεράτω- 
σίν του θά διαρκέσουν τουλάχιστον 
έπί έν έξάμηνον είσέιι. Τό νέον αύτό 
κινηματοθέατρον, τό όποιον εννοείται 
δέν θά ύπερβαίνη τάς δύο χιλιάδας 
θέσεις καθημένων, θά είναι θα μα 
πολυτελείας, άνέσεως, μηχανικών εγ
καταστάσεων, ακουστικής, πλούτου 
καί γενικής έμφανίσεως, ώστε νά δύνα
ται κανείς νά εΐπη άδιστάκτως δα θά 
είναι μοναδικόν καθ’ δλην τήν Έγχύς 
’Ανατολήν.

Σχετικώς μέ τά διαδοδέντα διά τήν 
ένοικίασιν τοΰ άνωτέρω κινηματοθεά
τρου ύπό τοΰ έν ’Αμερική διαμένοντος 
ομογενούς κ. Διπλαράκου (Ντίμπσον) 
τά δημοσιευθέντσ μάλιστα καί εΐ; προ
ηγούμενα τεύχη τοΰ «Κινημ. Άστέρος 
πληροφορούμεθα έξ εγκύρου πηγής δτι 
πάντα ταΰτα δέν άντεπεκρίνονται πρός 
τήν άπόλυτον αλήθειαν. 'Ο κ. Διτλα- 
ρακος έπί κεφαλής όμάδος ομογενών έξ 
’Αμερικής, είχεν ύπθβά>ει προτάσεις 
διά τής έν Οΰασιγκτώνι ελληνική; πρε
σβείας πρός τήν υπηρεσίαν τοΰ Μ.Τα
μείου, διά τήν ένοικίασιν τοΰ άνωτέρω 
κινηματοθεάτρου, αί όποΐαι όμως δέν 
κατέληξαν είς άποτελέσματα. "Ηδη μά
λιστα τό Μετοχικόν Ταμεΐον Στρατού 
προκηρύσσει πλειοδοτικόν διαγωνισμόν 
διά τήν ένοικίασιν του, δστις, κατά τάς 
πληροφορίας μας θά ένεργηθή τήν 
4 προσεχούς μηνός Νοεμβρίου.* * *

Έν συνεχείρ. τών δημοσιευθέντων είς 
παρ. τεύχη περί τών νέων ταινιών αΐ- 
τινες θά διατεθοΰν διά τήν έλλην. ά- 
γοράν κατά τήν έφετεινήν περίοδον 
ύπό τών διαφόρων αθηναϊκών γραφεί
ων, πληροφορούμεθα άσφαλώς δτι καί 
ή Φόξ Φίλμ, μετάξι· τών 60 περίπου 
νέων ταινιών τάς οποίας θά διαθέση 
δι’ έφέτος, συγκαταλέγονται 5 είς γαλ
λικήν γλώσσαν, 6 είς τήν ισπανικήν, 
ίσως μίαν εις τήν ιταλικήν αί δέ άλλοι 
είς τήν αμερικανικήν. Μεταξύ τών ά
στέρων οϊτινες πρωταγωνιστούν είς τά 
άνωτέρω έργα συγκαταλέγονται ή διά
σημος (Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ, ή Μύρνα 
Λόΰ, ό Νόαχ Μπήρυ, ή Ζανέτ Γκαίΰ- 
νορ, ή Μόνα Μάρις, δ Κόνρατ Νάγκελ, 
ό Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν, ό ώραΐσς τε
νόρος Δόν Ζοζέ Μοχίκα,ή’Ιρέν Ρίτς, ό 
Σάρλ Φαρέλ, δ Λούϊς Στόν κ. ά. έκλε- 
κτοί.

’Επίσης τό γραφεΐον τών κ.κ. Συνο- 
δινοΰ καί Παπαστόφα δέκα περίπου 
έργα παραγωγής Μπρίτις Ίντερνάσιο- 
ναλ, τών οποίων οί τίτλοι άκόμη δέν 
έγνώσθησαν.

Τό γραφεΐον τοΰ κ. Κ. Σουλίδη θά 
διαθέση έπίσης περί τάς δέκα νέας 
ταινίας (βωβάς) τελευταίων διαφόρων 
παραγωγών. 

καί «Κλεισμένα χείλη» καί διέκοψε 
τάς εργασίας τής θερινής περιόδου.

Μοντέρν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Στά νύχια τών τίγρεων», «Νότιος- 
Σάντα-Φέ», «Θΰμα καθήκοντος», «Ζή- 
τω τά σπόρ», «Στά καταγώγια», «Λη- 
σταί Όλύμπου», «Κίτρινοι πειραταί», 
«Μοντέρνοι πειραταί», «Γιά τήν τιμήν 
τής κόρης του» καί «Τετράπους άστυ- 
νόμος».

Χαρίλαος. Προεβλήθη τό έποχιακόν 
«’Ορφανή», «Μοτέρνοι πειραταί» καί 
«Κόκκινη γυναίκα» καί διέκοψε τήν 
λειτουργίαν του ώς θερινός. Ή ταινία 
«Κόκκινη γυναίκα» παρουσίασε κατά 
τήν προβολήν της είς τόν Κινηματο- 
τογράφον τούτον άπελπιστικήν κατά- 
στασιν κόπιας.

Καραβάν. Προεβλήθη ή ταινία «Βα- 
γαπόντης ποιητής» καί διέκοψε τήν 
θερινήν λειτουργίαν του·

'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ρωσσική θύελλα». «Διώκτης ληστών», 
«Τειράπους άστυνόμος», Κουραμπιές» 
μέ τόν Φρέντ Τόμσον, «Δρόμος πρός 
τήν διαφθοράν», «Δρόμος τής Άριζό- 
νας, «Ματωμένη Σιβηρία» καί «Τρόμος 
τών όρέων».

Πάνϋ·εον. Προεβ·. ήδησαν αί ταινίαι 
«Κόκκινη γυναίκα , «Ναύτης γλυκοΰ 
νεροΰ», Πρίγκηψ ’Ινδιών», «Μπαγι
αντέρα», «Καφέ-Σατάν», «’Εκδικητής», 
«Μιά μάχη στά σύννεφα» καί «’Αφη
νιασμένοι ταύροι».

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν «Όταν τά 
νειάτα διψούν» καί «Ναύτης γλυκού 
νεροΰ».

Ζάππειον. Προεβλήθησαν «Πρίγ- 
κηψ Ινδιών» καί «Έκδίκησις» καί δι
έκοψε λόγφ λήξεως τής θερινής περι
όδου.

Ήίύσσια. Ύπό τήν αύτήν διεύθυν- 
σιν τών κ.κ. Χατζηνάκου Φωκέα-Κα- 
βρίκα ήρξατο τών έργασιώντουσπό τοΰ 
Σαββάτου 26 παρ. ή άριστοκρατικωτέ- 
ρα αίθουσα τής πόλεώς μας ό Κινημα
τογράφος «Ήλόσια» μέ τά αύιά μηχα
νήματα ΚΑΑΓΚ ΦΙΛΜ καί μέ τήν 
ταινίαν «Δικαίμα ό έρως»μέ τήν Γκρέτ- 
τα Γκάρμπο.

ΓΓάλλας. "Εναρξις έπίσης τό προπα- 
I ρελθόν Σάββατον μέ τήν ταινία «Μιά 
φίλη χρυσή σάν καί σένα».

Πατέ. "Ηρξατο τών έργασιών του 
άπό δύο εβδομάδων έν συνδυασμώ τοΰ 
Μπιάνκο καί τών βωβών ταινιών. 
Προεβλήθη άνευ έπιτυχίας ή ταινία 
«Ζωντοχήρα».Κατά συνέχειαν «Σχολή 
τών Σειρήνων» Κατά τήνπροπαρελθοΰ 
σαν έβδομάδα προεβλήθη έπίσης «Σό- 
νια Βερανιΰρ» άπό τής Πέμπης δέ έγ- 
καθίστανται ήχητικά μηχανήματα, μέ 
τά όποια θά προβληθή σειρά έκλεκτών 
έργων δευτέρας προβολής.

’Απόλλων. "Εκαμε έναρξιν τών έρ
γασιών του μέ τά αύτά ώς καί πέρυσι 
ήχητικά μηχανήματα καί ύπό τήν δι- 
εύθυνσιν τών κ.κ. Κοέν-Σεγοΰρα-Τρέ- 
μου συνεργαζομένων έπίσης καί εΐ; τόν 
Κινηιιατογράφον «Πατέ». Ή άπόδοσις 
τών μηχανημάτων ή αύτή μέ τήν *πε-  
ρυσινήν, προεβλήθη δέ ή ταινία «Τρα
γούδι τοΰ λύκου».

Διονύσια. "Εναρξις τήν Κυριακήν 

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σαλαμίς. Προεβλήθη ή ταινία «Κί
τρινοι πειραταί» καί διέκοψε τήν λει
τουργίαν του λόγφ τής λήξεως τής θε
ρινής περιόδου.

Καστέλλα. Διέκοψε τήν λειτουργίαν 
του διά τόν αύτόν λόνον.

Κίγκ-Ζώρζ. Διέκοψε τήν λειτουργί
αν του.

Λευκό; Πύργος. Προεβλήθησαν αί 
ταινίαι «"Οταν τά νειάτα διψούν»

4 ’Οκτωβρίου μέ πλήρη έγκατάστασιν 
μηχανημάτων Οΰέστερν Έλέκτρικ καί 
μέ τάς άρίστας Γαλλικάς ταινίας τής 
εφετεινής παραγωγήςύπό τήνδιεύθυνσιν 
τοΰ -Λ. Δαρβέρη άποχωρήόαντος τοΰ κ. 
Ψιλλάκη.

Άλκαξάρ. Εγκαταστάσεις μούβιτον. 
"Εναρξις τήν Πέμπτην 1 τρέχ. μέ τήν 

Στοργήι».
Φοϊνιξ. "Εναρξις χειμερινής περιόδου 

μέ τήν ταινίαν «Τσάρεβιτς».
ΑΡΑΜΑ

Παναρέτου (όμιλών). Προεβλήθη
σαν τά έργα «Τό τραγοΰδι τοΰ λύκου», 
«Μελαγχολικός καβαλλάρης», «Ή γυ
ναίκα τοΰ δρόμου» καί «Ό βασιλεύς 
τής ερήμου».

Μέγας· Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ε
ξαιρετική περιπέτεια·, «Ό βαιιλεύς 
τής έρήμου» καί Ό Κεραυνός».

Πανόραμα. Προεβλήθησαν «Τό χω
ριό τής αμαρτίας», τό έπεισοδιακόν 
«Τρία κούπα», «Έπάνω τά χέρια», 
«Ζήτω ό έρως· καί δίπρακτος κωμω
δία.

Ή έγκατάστασις τών ηχητικών μη
χανημάτων είς τό χειμερινόν κινηματο- 
θέατρον «Μέγας» έτερματίσθησαν, αί 
δέ δοκιμαί άπέδωσαν θαυμάσια άπο
τελέσματα. "Ηδη ή διεύθυνσις του έ- 
ξησφάλισε τάς καλυ τέρας ταινίας, δέν 
έφείσθη δέ δαπανών διά νά καταστή- 
ση αύτόν, τό καλύτερον χειμερινόν κέν- 
τρον τής πόλεώς μας. Μετ’ όλίγας η
μέρας κάνει έναρξιν τών παραστάσεών 
του μέ τό μεγαλούργημα τοΰ Ρεμάρκ 
«Ούδέν νεώτερον άπό τό Δ. Μέτωπον».

'Ο έτερος χειμερινός κινημ. ‘Αστήρ 
επισκευάζεται θά κάμη δέ έναρξιν έν 
τός τοΰ τρέχ· μηνός μέ ώραιότατα 
έργα.
ΧΑΝΙΑ

Δημ. Κήπου (Σπανδάγου καί Σα). 
Προεβλήθησαν -Ή σκιά τοΰ έγκλή- 
γατος», «Ό βασιλεύς τών άδαμάντων», 
«Νίκη ή θάνατος» καί έκλεισε λόγιο 
τοΰ καιροΰ. "Ηδη άναγγέλεται ή έναρ- 
ξις τοΰ χειμερινοΰ ‘Ιδαϊον “ Αντρον 
ύπό τήν ιδίαν διεύθυνσιν μέ έγκατα- 
ατάσεις ηχητικών μηχανημάτων Τε/ε'- 
φοΰγκεν (;).

’Ολύμπια (Δ. Κοτσυφάκη). Προε
βλήθησαν τά φίλμ «Γιολάντα», «Ό 
γολγοθάς μιας γυναικός», «Νύχτες κα
ταιγίδας» καί «Νύχτα γάμου».
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
Καρτιέ Λατέν» έπιτυχώς, «Ρίφ καί 

Ράφ άεροπόροι», «'Ο άγαπημένος τών 
γυναικών», «Τό έμπόριον τής λευκής 
σαρκός» καί*Ό  κεραυνός» μέ τόν Τζί
μπσον.

Τήν 28 π. μηνός έκαμε έναρξιν όμι- 
λοΰνιος μέ τό έργον Δυό καρδιές σέ 
έν" βάλς».

Λεσβιακόν (όμιλών, μούβιτον-βίτα- 
φον). "Εκαμε έναρξιν μέ τό έργον «Τό 
τραγοΰδι τής φλόγας».
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Στρατηγός Κράκ», ή ελληνική «Ή

Μπάρα» μέ πρωτοφανή έπιτυχίαν Πέ- 
στο μέ τραγούδια», τό ελληνικόν «Ά- 
ατέρω» μέ έπιτυχίαν, «"Οασις έρωτος» 
διάφορα σόρτς καί μίκι μάους.
“Ήδη ετοιμάζεται νά έγκατασταθή 
εις τό χειμερινόν καθόσον ό καιρός 
δέν έπιτρέπει τήν λειτουργίαν του είς 
τό ύπαιθρον.
ΓΑΡΓΑΛ ΑΝΟΙ

Πάν&εον. Κατόπιν άργίας δύο μη
νών ό μοναδικός κινηματογράφος μας 
έκαμε έναρξιν καί προεβλήθησαν τά 
έργα Φλέρτ» καί «Είλωτες τής ήδο- 1 
νής». I
x_ua

Άστήρ (θερινός). Προεβλήθησαν 
τά έργα «Ή ώραία τής Βαλτιμόρης» | 
μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν. «Έρωτα 
γιά μιά νύχτα» καί τό «Περιδέραιον 
τής βασιλίσσης» άνεπιτυχώς· Προσε
χώς «Νό-νό Νανέτ .

Άστήρ (χειμερινός). Ήρχισεν ή 
μεταφορά τών ηχητικών μηχανημάτων 
έκ τού θερινοΰ κινηματογράφο”, έλ- 
πίζεται δέ δτι έντός τής έβδομάδος θά 
άρχίση ή λειτουργία του. Οί διευθυν- 
ταί του κ. κ. Δημότουλος, Νικολαϊδης 
καί Ίατρίδης ύπόσχονται διά τήν χει
μερινήν περίοδον τάς έκλεκτοτέρας ό- 
μιλούσας ταινίας.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ

Θέσπις. Τελείως άνακαινισθέν ύπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Άντωνοπούλου, 
έκαμε έναρξιν μέ τό έργον «"Οταν τήν 
καρδιά σου χαρίσης» τό όποιον έση- 
μείωσε κοσμοσυρροήν. 'Ο κ. Άντωνό- | 
πουλος θά συνέχιση τήν προβολήν έκ
λεκτών έργων, έξασφαλίσας μεγάλην 
σειράν τοιούτων, διά τούτο τοΰ άξίζουν 

. θερμά συγχαρητήρια.
I Α|Γ|ΟΝ
| Παρ&ενόν. Προεβλήθησαν αί ται- 
νίαι «Μουλέν Ρούζ», «’Ισπανική τίγρις 
καί τό ελληνικόν «Στέλλα Βιολάντη».
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ι Πανόραμα. Προεβλήθη τό έργον 
«Κόκκινος κρίνος» μέ έπιτυχίαν.
ΤΡΙΚΚ-ΛΑ

I Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έρ- 
। γα «Μυστηριώδης Κυρία», «Εύαγγελί- 
νη», «Ή γυναίκα πού άρέσει» μέ με-

। γάλην έπιτυχίαν, «Ή τιμή τοΰ ναύτη» 
καί «Αυτός πού δέχεται ραπίσματα».
ΓΡ>ΤΡΑΙ

Ζενίϋ· (όμιλών). Προεβλήθησαν «Τό 
τραγούδι τής φλόγας», «Χαμένα δνει- 

! ρα», «Ταρακανόβα», «Τραγικός έρως» 
| καί διάφορα επίκαιρα Φόξ καί Μίκυ 
Μάους. Προσεχώς <Ή γυναίκα πού 
δέν...»

| Οΰφα Πάλας (όμιλών). Προεβλήθη
σαν τά έργα «Χάϊ-Τάγκ», «Ό φίλος 
λο; μου Βικτόρ , «Γαλάζιος άγγελος», 

'«Νύχτες Καλιφορνίας · καί διάφορα 
ζουρνάλ.

I Πάν&εον (Ταράτσα όμιλών). Προε- 
■ βλήθησαν τά φίλμ «Ταρακανόβα» καί | 
'«Τραγικός έρως .

’Ελλάς (βωβός). Ιίροεβλήθησαν τά 
έργα «Μητρόπολις», «Μασίστας καί

Σεΐχης» καί «Ύπό τήν σκιάν τών τά
φων». Προσεχώς «Τά χαμένα κορμιά». 
ΒΑΘΥ (Σαιιου)

Άπό τοΰ παρ. δεκαπενθημέρου καί 
οί δύο θερινοί κινηματογράφοι άργοΰν 
καί λόγφ τής οικονομικής κρίσεως καί 
λόγο» τοΰ καιροΰ. Εντός τής προσε
χούς έβδομάδος άναμένεται ή έναρξις 
τοΰ χειμερινού ’Απόλλων, τού διευ- 
θυντόΰ του κ. Κ. Άνεζίνη άναχωρή- 
σαντος είς Αθήνας πρός ένοικίασιν 

I καλών ταινιών.
|Ω«ΝΝΙΝΑ

Αύρα. Προεβλήθη τό έργον «Άστε
ρώ» μέ Ικανοποιητικήν έπιτυχίαν καί 
ένα Ζουρνάλ τής Ντάγκ Φίλμ άπό τάς 
έορτάς τής εκατόνταετηρίδος καί διέ
κοψε τάς έργασίας του λόγω τοΰ ψύ
χους, έλθών δμως είς συμφωνίαν με
τά τοΰ κ. Εύστρατιάδη έγκατεστάθη 
έντός τοΰ κινηματοθεάτρου.

Εύστρατιάδη. Προεβλήθη τό φίλμ 
«Μπάρα», έλλην. παραγωγής, ίκανο- 
ποιηηκώς.

Οΰφα Πάλας. Προεβλήθη ή «Ερυ
θρά πόλις» μέ ελάχιστους θεατάς λόγφ 
τής κακοκαιρίας.

Πάν&εον. Προεβλήθη ή ταινία «Τό 
μάτι τοΰ Άετοΰ· είς τέσσαρας έποχάς 
ύπόθεσις έκ τοΰ ευρωπαϊκού πολέμου. 
Διά τό άνωτέρω έργον ή διεύθυνσις 
τοΰ «Πανδέου» έκαμε μίαν άστοχον 
χειρονομίαν είς τό ξεψύχισμα τής θερι
νής σαιζόν. Ήλλαξε τακτικήν καί ένφ 
ή είσοδος ήτο 4 δρ. μετά ποτού, τήν β 
ύψωσε είς 7 δρ. άνευ ποτού, μέ τήν 
δικαιολογίαν δτι έκόστιζε τό έργον. 
Καί αύιό δμως νά συνέβαινε, έχομεν 

' τήν γνιόμην δτι οί θεαταί τοΰ «Παν
θέου» οί όποιοι παρηκολούδησαν δλα 
τά προηγούμενα έργα, άξια ή άνάξια 
λόγου, αύτό τό γνωρίζομεν άπό τά προ- 

!ηγούμενα τεύχη, έπρεπε νά ΐδουν μέ 
τήν αύτήν τιμήν καί ένα έργον άξιον 
λόγου, πρ ϊγμα τό όποιον ημείς δέν διε- 
κρίναμεν. "Ηδη διέκοψε τάς προβο- 
λάς·

Πάνϋ·εον (Μώλου). Προεβλήθησαν 
τά έργα «Κραυγάζον φάντασμα*  είς 5 
έποχάς, «Κοινή γυναίκα» καί διέκοψε 
καί αύτός έπίσης τάς προβολάς.
Ξ^ΟΝΗ

Μέγας. (όμιλών). Προεβλήθησαν τά 
έργα Ό περιπλανώμενος λεβέντης», 
«20.000 λεΰγσι ύπό τήν θάλαπσαν», 
«Τό μαργαριτάρι τής Ανατολής», 
«Άρτεμις» «Άνευ επιστροφής ίχνη», 
«Τό τρίο κοΰπα», σόρτς καί διάφοροι 
κωδωμίδιαι.
ΒΟΛΟΣ

Άχίλλειον Κατά τό λήξαν δεκαπεν
θήμερον προεβλήθησαν μέ καλήν έπι
τυχίαν. «Ό δρόμος πρός τήν εύτυχί- 
αν», «Μελωδία τής καρδιάς», «Μόνον 
εσένα λτρεύω», «Άν μέ θέλης έλα σύ» 
καί «Παντεμμένοι στό Χόλλυγουντ».

Έξωραϊστικής. Προεβλήθησαν «Ή 
νήσος τοΰ διαβόλου». «Ό Σάμ καί ό 
Τόμ στό μέτωπο» καί «Νυκτερινή ώ
ρα». "Ηδη διέκοψε τάς έργασίας του 
ληξήσης τής θερινής περιόδου.



Les Films Franpais Paramount
Meprzai έζ τών ταινιών αί όποϊαι θά προβληθούν έντός τοϋ 

Όζτωβρίου ζαί Νοεμβρίου είς τους κινηματογράφους 
“ΑΤΤΙΚΟΝ,, και “ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ,, αθηνων

Γ.»
 ■' ■'

ό Γκαμπριέλ Γκαμπριό ό όποιος 
πρωταγωνιστεί είς τό έργον 

“la ι ettre., 
μέ τόν Άντρέ Ροάν καί τήν 

Μαρσέλ Ρομέ
καί ή συμπαθής Κλοντέτ Κολμπέρ 
δπως έμφανίζεται είς τήν ταινίαν 

“Grand Mare,,

Μία σκηνή τοϋ έργου
"AuMi-Chemin du ciel.,

Ρωσσικής ύποθέσεως έργον είς τό 
όποιον πρωταγωνιστούν

ή Σοΰζυ Βερνόν δ ΙΙιέρ Ππατσέφ 

καί δ Τόμυ Μπουρντέλ
τοϋ δποίου ή ύπόθεσις έκτυλίσεται 

σ’ ίνα Ιπποδρόμιο

δ περίφημος τραγωδός Τζόρτζ 
Μπάνκροφτ στό δραματικής 

ύποθέσεως έργον

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
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