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Μία φωτογραφία τον έν Παρισίοις άνταηοκριτοϋ μας κ. G. Allalouf μετά της καλλιτέχνιδος τοΰ κινηματογράφου Welle Alice Cocea ληφ&εϊσα είς τά έν Παρισίοις
στούντιο της Παραμάουντ κατά τό «γύρισμα» διαφόρων σκηνών ενός ίργον.
ΕΙς τήν άνωτέρω εικόνα ή καλίιτέχνις μετά τοΰ κ. Allalouf άναγινώσκοντες τό ηρωτοχρονιάτικο τεύχος τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος».
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MNoTON
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ

ι:

ΣΓΝΔΡΟΜΑ1
Έιησία
‘Εξάμηνος

Δρ,
»

100.—
60.—

Δραχμαί 200.—

Αμερικής

Έιησία Δολλάρια 3.—
Αί σννδρομαΐ απαραιτή
των προπληρώνονται

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΟΔΟΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 28—Κάτω&ι ξενοδοχείου ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΕΑΝ

ΑΘΗΝΑΙ
Έκτελοϋνται πλήρεις Εγκαταστάσεις Μούβιτον, Βίταφον χιί 1%’όν Χυγχρ α νιζέ
Εφαρμοζόμενοι είς οίονδήποτε τύπον μηχανής προβολής
Είδικαί συσκευαϊ ΒίτΛφΟν (33 στροφών) αυτόματοι με διπλούς δίσκους, δυνάμεναι νά προβάλωσι διά μιας μηχανής προβολής, άνευ διαλείμματος τρεις όλοκλήρους πράξεις
Αί αύτα'ι συσκευαϊ χρησιμοποιούνται και ώς Nov Χυγ/ρονεζέ (78 στροφών)

ΥΠΕΪΈΥΝ02 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΪΑΪΣΙΣ ΪΓΙΑΤΗΤΑΜ
ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ΕΠΙΣΗΣΙΥΠΕΥΘΥΝΩΣ
Φυσικοτάτην άπόδοσιν φωνής, ήχου καί μουσικής ώς καί άπρόσκοπτον λειτουργίαν

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
Πολλαπλασιαστών (Άμπλιφικατέρ) Μεγαφώνων καί ό'λων.τών σχετικών Εξαρτημάτων

’Εγκαταστάσεις KINQT0N λειτουργούν μέχρι σήμερον είς τούς κινηματογράφους Αχίλλειον
(’Α&ηνών), ΙΙανόρτμα (Ά&ηνών), Λελφοί (Ά&ηνών), Λ.Ο.Α.Ο. (Ά&ηνών), Γραφεία
Μέτοο Γκόλντουϊν (Ά&ηνών), ι«ρυβτάλ (Ν. Κοκκινιάς), "Κσηερο; (Καλαμών) καί
Ουφα. ΙΙάλας (Τρικκάλων) άπ’ δπου οί Ενδιαφερόμενοι δύνανται νά ζητήσουν συστάσεις

ΤΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΥΚΟΑΙΑΙ ΠΑΗΡΩΜΗ2 ΑΦΑΝΤΑΣΤΩ2 ΣΪΜΦΕΡΟΥΣΑΙ
ΖΗ1ΗΣΑΤΕ ΠΡΟΣΦ0ΡΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ Η ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΣΑΣ

"

ΗΡΑΚΛΗΣ

Β.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

σματα.
’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι διά y*
δημοσιεύσεις αγγελιών 44
διάρκειας.

Γραφεία : οδός ΦΕΙΔΙΟΥ άριδ. 11
ΕΤΟΣ 80V ΑΡ. 4 (263)

ΧΕΠ-ΝΟΒΑΚ & ΣΙΑ

"

Ό στίχος. . . Δρ. 10.— «·
Ή σβλίς ...
» 1000.— Η
Κατ’ αναλογίαν τά κλα- I*

'Εξωτερικοί? Γενικώς

Έιησία

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΤΗΛ.ΕΦΩΝΟΝ 1-56 χαΐ 67-36

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ· 3

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

ΜΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
Είς τό Χόλλυγουντ, τήν πασίγνωστον ’Αμερικα
Έπί τή ευκαιρίφ τής άπονομής τών βραβείων, ό
νικήν κΐνηματογρτφοΰπο>ιν, έδόθη τελευταίως τό κ. Ούΐλ Χαίης, άπήγγειλε σημαίνοντα λόγον περί
τρίτον έπίσημον δείπνον τής ’Ακαδημίας τών Κινη τής χρησιμότητας καί τής δυνάμεως τοϋ κινηματο
ματογραφικών Τεχνών καί Επιστημών, ή δποία γράφου, έξάρας ιδίως τόν ρόλον τών καλλιτεχνών
έχει ίδρυθή πρός τόν σκοπόν τής προαγωγής τή, τής όθόνης.
κινηματογραφίας καί τής ένθαρρύνσεως τών έκά—Δι’ ένα καί μόνον λόγον, είπεν, ή κινηματο
στοτε έκδηλουμένων έπί τοϋ πεδίου τούτου δημιουρ γραφική βιομηχανία κατέχει δλως ιδιαιτέραν θέσιν
γικών προσπαθειών.
μεταξύ τών βιομηχανιών τοϋ κόσμου. ’Από τήν άρΕις τό έν λίγφ δεΐπνον ώμίλησεν δ κ. Ούΐλ χήν έκάστης παραγωγής, εύθύς άπό τής συλλήψεως
Χαίη:, πρόεδρος τής Ένώσεως κινηματογραφικών τής άρχικής ιδέας μέχρι τής προβολής της είς τήν
παραγωγών καί ιδιοκτητών κινηματοθεάτρων τής τελευταίαν καί τήν έλαχίστην τών αιθουσών, ή τύχη
’Αμερικής, έπειτα άπό μίαν άγόρευσιν τοΰ μεγάλου μας εδρίσκεται είς τάς χεΐρας καλλιτεχνών. ΚαλλιΘωμά Έδισον, άναπαραχθεϊσαν δι’ δμίλούσης τέχναι χρησιμοποιούνται διά τήν διασκευήν τών ύ·
ταινίας.
ποθέσεων εις σενάρια, καλλιτέχναι διά τήν διεύθυνΚατόπιν διά μυστικής ψηφοφορίας είς τήν οποίαν σιν, καλλιτέχνιι διά τό παίξιμο, καλλιτέχναι διά
έλαβον μέρος 6J0 έ* τών κυριωτέρων ήθοποιών τής τόν φωτισμόν, καλλιτέχναι διά τήν λήψιν τοϋ ήχου,
δθόνης, έοραβεύθησαν τά έξής πρόσωπα διά τάς ά καλλιτέχναι είς τό κεφάλαιον τής προσελκύσεως τοϋ
ξιολογωτέρας τών έκδηλωθεισών προσπαθειών προα κοινού, καλλιτέχναι διά νά περιβάλουν τήν άυαπαράστασιν έκάστης ταινίας μέ μίαν άτμόσφαιραν άνέγωγής τής κινηματογραφίας:
1) Πρωταγωνιστής. Διά τήν καλλιτέραν ύπόδυ- σεως, ή δποία αύξάνει τήν εύχαρίστησιν τοϋ θεατοϋ
καί τοϋ άκροατιϋ.
σιν, Τζώρτζ “Αρλις είς τήν ταινίαν «Ντισραέλι».
>'Ο άληθής καλλιτέχνης δέν άρκεΐται ποτέ ούδέ
2) Πρωταγωνίστρια. Διά τήν καλλιτέραν ύπόδυπρός στιγμήν, είς τά άποτελέσματα, τά δποία έχει
σιν, Νόρμα Σήρερ είς τήν ταινίαν «Διεζευγμένη».
3) Σκηνοθέτης. Διά τό καλλίτερου άποτέλεσμα. ήδη έπιτύχει. Κάποια έσωτερική δύναμις τόν ώθεϊ
Αιοϋϊς Μάϊλστον είς τήν ταινίαν «'Ηρεμία είς τδ είς τό νά δίνη περισσότερα άπό δσα περιμένουν
άπόαύτόν.
Δυτικόν Μέτωπον».
4) Παραγωγή. Διά τήν άξιολογωτέραν άπό πά
»Ή τέχνη ύπήρξε πάντοτε δημοκρατική, χωρίς
σης άπόψεως ταινίαν τοϋ έτους, «'Ηρεμία είς τό Δυ προλήψεις φυλής ή τάξεως. Δέν συνεβουλεύθη ποτέ
χικόν μέιωπον», Κορλ Λέμλε.
ούτε τάς κοσμικός γνωριμίας ούτε τήν γενεαλογίαν
5) Συγγραφεύς. Φράνσις Μάριον διά τήν ται ένός’προσώπου, προτού έκφέρη τήν κρίσιν της.Ή τέ
νίαν «Το μεγάλο σπίτι».
χνη δέν σκαρφαλώνει είς τά γενεαλογικά δένδρα διά
6) Καλλιτεχνική διεύθυνσις, Έρμαν Γκόσσε διά νά άναζητήση τούς καρπούς τής μεγαλοφυΐας. Τής
τήν έργασίαν του είς τήν ταινίαν «'Ο βασιλεύς τής είνε άδιάφορον άν οί πρόγονοι μιάς άξίας είχον δια
Τζάζ».
σχίσει τόν ’Ατλαντικόν μέ τούς Πουριτανούς τής
7) Λήψις τοϋ ήχου. Ή ύπηρεσία λήψεως ήχων Πλυμούθης ή μαζή μέ ενα μπουλούκι μεταναστών,
τής Μέτρο-Γκόλντουϊν-Μάγερ, διά τήν έργασίαν της Αύιός είνε δ λόγος διά τόν όποιον ή ιστορία θά ένείς τήν ταινίαν «Τό μεγάλο σπίτι».
θυμήται πάντοτε τόν Νέρωνα ώς ένα κακόν κιθαρω
8) Φωτογραφία. Βίλαρδ Βάντερ Βέερ καί ’Ιωσήφ δόν καί τόν Μέγαν Φρειδερίκον ώς ένα μουσικόν
Ροΰκερ, διά τήν ταινίαν «Ό Μπέρντ είς τόν Νότιον δευτέρας τάξεως. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης θά εύρη
Πόλον».
μέσα είς τήν ψυχήν του τό ξύλον μέ τό δποίον θά
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κατασκευάση τήν κλίμακα πού θά φθάνη έω; τά ά
inb τό γούστο τοΰ Κοινού γενικώς, ώστε νά χρειχστρα.
»'Η κινηματογραφική βιομηχανία έχει παράγει σθούν έκτακτοι προσπάθειαι διά νά άποσοβηθή ή πλή
είς μικρότερον χρονικόν διάστημα μεγαλείτερον π'οΰ ρης άποτυχία του άπό οικονομικής άπόψ;ως. Π'λλάτον παρ’ δσον συνεκέντρωσε είς δσην δήποτε χρονι κις παρήχθησαν ταινίαι παρουσιάζουσαι νέας ιδέας
κήν περίοδον, οίαδήποτε άλλη πρωτότυπος βιομηχα τέχνης καί καλαισθησίας καί πολλάκις οί παραγω
νία. Άλλ’έχει ρίψει είς τήν κυκλοφοοίαν περισσότε γοί των άπεγοητεύθησαν άπό τά άποτελέσματα. Καί
ρον χρυσόν, άπό δσον έχει είς τχ ταμείά της. Τού παρ’ δλα τχΰτα, ή έσωτερική δύναμίς, ή οποία χα
το προέρχεται έκ τού γεγονότος, δτι ή βιομηχανία ρακτήριζα τήν καλλιτεχνικήν πρόοδον, ώ4εΙ τούς
παραγωγού; είς τό νά κάμουν πάλιν παρομοίας προ
αύτή δέν μένει ποτέ εύχαριστημένη καί ικανοποιημέ σπάθειας.
νη άπό τά έπιτυγχανόμενα άποτελέσματα, έπιζητοΰ»Είνεπροφα ές είς κάθε παρατηρητήν μέ έπισα πάντοτε περισσότερα.
»Ή διαμόαφωσις καλλιτεχνικού γούστου είς τό στημονικόν πνεύμα, δτι κάθε ταινία χπό τάς πχοαΚοινόν—έσυνέχισεν δ ρήρωρ—μέσφ τού κινηματο νομίνχς, θά άνταποκρίνετχι είς τά άνώτερα έπίπεδχ
γράφου, άποτελεΐ ένα άπό τά μεγάλα προβλήμα πού είνε γνωστά σήμεοον μόνον δτακ τό γ·.Οστο τού
τα καί μίαν άπό τάς μεγάλας δημιουργικάς πρασπα κοι ού τής αύριον θά διαπλασθή μέχρι βαθμού ώστε
θείας τής β αμηχανίας αύτής. Κανοίς παραγωγός ή νά άπαιτή καί νά δέχεται μόνον τάς κχλλιτέρας τών
άλλου είδους έπιχειμηματίας τού κινηματογράφου, ταινιών. Κά^ε μίχ άπό τάς θαρραλέα; αύτάς καλλι
δέν ήμπορει νά κρατηθή, άν δέν έώυη είς τό Κοινόν τεχνίας ταινίας, αί δποΐαι συνήθως καταλήγουν
έκεΐνο πού αύτό ζητςί καί πληρώνει. Άνλά καί πέραν είς τήν άπυγοήτευσιν τών παραγ <>γών των πούήθέλητούτου, κάθε δημιουργικός συντελεστής τού κίνημα-1 σαν νά προπορε -θούν τόσον τής έποχής 'ων, πραγ
τογαάφου φροντίζει νά δώση πάντοτε δτι ήμπορει μχτοποιεΐ τούλάχιστον τούτο: δτι χι-ιάδες έχ τών
θεατών της άποκτοΰν άσυναισθήτως ένα ύψηλότερον
περισσότερον καί καλλίτερον.
»'Ένα άπό τά έως τώρχ σημειωθέντα βέματα, είς καλλ τεχνικόν αίσθημα, τό όποιον τούς άνυψώνει είς
τόδποίον δσοι είνε παρόντες έδώ πιί ουν καθημερι άνώτερα έπίπεδα.»
νώς σπουδχΐον ρόλον, είνε ή συμφωνία έπί τώι κανό
Τά βραβεία
νων τοΰ κατωτάτου δρίου τής καλαισθησίας, τούς ό
ποιους δνομάζομεν «χώδικα». Όιαν λίγει τις καλαι
Μετά τήν άγόρευσιν αύτήν τοΰ κ. Χαίνς, προσθησίαν, είνε ώσάν νά λέγη «καλαί έργα-ίαι» έπτισεφέρθησαν είς τού βρχβε θέ·τας μικρά χάλκινα άδή τό κακό γούστο συναντά πάντοτε μεγαλυτέραν άνγαλμάτια, ύπό ένό; μ λους έκάστου τών βραβευομέτίστασιν είς τήν κατανάλωσιν. Καεένα κακόν έργον
νων κλάδων τή κινηματογραφικής τέχνης. Ό κ.
δέν ήμπορει νά ζήση κχί νά άκμάση. "Οταν ένα
Λούις Μάγερ, άπένειμε τό βραβεΐον είς τ ν παραγω
δένδρο προσβληθή ύπό άσθενεία;, άρχίζει νά μαρ ί
γόν τής καλλιτέρας ταινίας τοΰ έτους. 'Η Μαίρη Πίκνεται. Τό Ιδιον συμβαίνει καί μέ τήν φήμην.Τό ίδιον
φορδ άπέδωκε τάς τιμάς εί: τήν ήθοποιόν, τής δποίσυμβαίνει καί μέ τάς έπιχειρήσεις.
ας τό παίξιμ · είχε κριθή ώ. άκιον ίδιαί-έρας προσο
»Πολλάκις είς τήν κινηματογραφικήν βιομηχα
χή;. θ Λώρενς Γκράντ έκαμε τό ίδιον διά τόν βρανίαν, δ κόσμος παρέστη
,__ , είς. θέαμ:
—
βευόμενον συγγραφέχ. Καί δ συνταγματάρχης Σλώ...... 7S--T 1--- - ...
* μχ
- ένός θαρραλέου
1καί ίδεολόγου παραγωγού
γ.---------·>-------- » ένα
— "μ
"
*
“Η 1άτέμείνε τό βραβείον διά τήν καταγραφήν τού
σχεδιαζοντος
κίνηματερ
τογραχικόν έργον.
έργον, τό δποϊον ήτο
-δτο τόσον ύψηλότερα
~~ ήχο
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"Ομνια
176.—
—
Τιράζ Λ. Μωρίς
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108.— 120—
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^Αμέρικαν Τέλεγκραφ ε Τελεφόν 1801J4 187 3]8
Ήστμαν Κοντάκ
145 3J4 153
Φόξ Φίλμ
27 1J4 30 3)8
Τζένεραλ Έλέκτρικ
421)2 44 Ί ]8
Αοβε Ένκορπορέϊτεντ
46 5)8 521)4
Παραμάουντ Ποΰπλιξ
41
44 1]2
Πατέ Έκτσέϊνς
3 1)4
4
Ράντιο Κορπορ. όφ Άμέρικα
131J4 13 3J8
Ράντιο ΚέϊΟ "Ορφεουμ
16 3)8 181)8
Φόξ θήατερς
4 1J4 5 7)8
Γουώρνερ Μπρόδερς
151)2 17 1)2
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

H HU ΕΜΗΝΙΚΗ ΚΙΗΗΜΗΙΟίΡΙΦΙΚΗ ΠΑΡΑίΠΓΗ
τρόπως θά είναι ίχαΌποιητΙκή ώς δμιλοϋσα, τά λοιπά
Δυό νέα έλλην ικά φιλμ έχουν κάνει ώς τώρα τήν
άλλα έλληνικά έργα, τά ήχητικά, θά προκαλοΟν κχί
έμφάιϊσί τους, τό»Φίλησέ με Μαρίτσα»τής Ντάγκ=—
Φιλμ καί τό «Κάϊν καί Άβελ» τής έταιρίας Διρμίκ δικαίως τήν..... θυμηδίαν τών θεατών.
Είναι πφοτιμώτερο οί παραγωγοί έκεϊνοι οί ό
—προεβλήθη στήν Πάτρα—άγγέλλεται δέ ώς προ
ποιοι δέν είνα ιείς θέσι νάπραγματοποιήσουν όμιλοΰν
σεχώς καί ή παρουσίασις τοΰ «Δάφνης καί Χλόη»
τα φίλμ, νά παραιτηθούν τών... πειραμάτων. ’Άλλω
τής «Αστρο·, τού «Άγαπητικού τής Βοσκοπούλας» στε, νομίζω, έχουμε μιά—δυό έταίρεΐες, άποφεύγω ν’
τής «’Ολύμπια», τής «Στέλλας Βιολάντη»τής «Ελ
άναφίρω δνομαστεί τις φίρμες, πού διαθέτουν τό άλάς», τού «Μάγου τής ’Αθήνας» τού Μαδρά κλπ.
π.ιτούμενο ποσό τής έγκαταστάσεως έδώ σιήν Ελ
Φυσικά, δέν μοΰ είνε έπιτετραμμένο νά έπαίνέλάδα μηχανημάτων λήψεως δμιλουσών ταιν.ών, έστω
σω ή καί νά κατακρίνω τις προσπάθειες αυτές τών
‘Ελλήνων παραγωγών, άφοΟ τά έρ,-α τους δέν έ/ουν I καί δχι χπολύτως τελειοποιημένων. Οί γελοίοι συγάκόμη κδν πριβληθή. ’Επιτρέπεται δμως, φαν άζο- χρονισμοί, φωνογραφικών δίσκων καί προβολής τού
*
μαι, >ά διατυπωθούνε μερικές παρατηρήσεις—κι’ δς I φιλμ είναι καιρός ν’ άντικατασταθούν. Γιατί τό κοι
διατρέχουν τόν κίνδυνυ νά χαρακτηριστούνε... πρώι 1 νόν, στοχάζουμαι θά δυσφορήση, θά έξαντληθή ή., άμες—παρατηρήσεις πού πηγάζουν άπό μιά άναμφι- νεξάντλητο; ύπομονή του καί θ’ άποδοκιμάση πανηγυφικάΐΑύτά δσον άφορά τις σκέψεις γιά τήν έλληβόΛως καλήπρόθεσι.
νϊκή παραγωγή ώς δμιλοϋσα.
"Ολοι ξέρουμε πώς δ δμίλών κινηματογράφος έ
’Έ/ουμε δμως καί άλλα πολλά νά παρατηρήσου
χει κατακτήσει πιά δλόκληου τόν κόσμο—θεωρώ ά- με, πού δέ θά τά σχολιάσω έδώ, άλλά θά τ’ άναφέρω
βάσιμες τις υποθέσεις μερικών δτι ή παντοκρατορία άπλούτταια χοονογρχφικώς: Συμμετοχή ατά έτοιματου θάνε έφήμερη—σέ τέτοιο β.θμό μάλιστα, που ζόμενα φιλμ κ’ έρασιτεχνών, φέρονται όνόματα μά
νά θεωρήτε δ βουβός, ό καλός πΑηός 6 υβός, μέσο λιστα δλω; άγνωστα -al έμπνέοντα δέ ξέρω καί έγώ
τέρψεως τε είως άπηρχαιομένο. Κι’ αύτό γιατί μιά πώς... δυσπιστίαν. Τά σενάριο δέν θά ικανοποιήσουν
Ομιλούσα τχι ία δταν πειίλαμδάνη προπαντός κ’ έ εύχομαι νά διαψευσυώ, έκτΛς άν έξα.ρέσουμε τό «Δά
κτελέσεί: γνωστών μελοδραμάτων—χωρίς άμφιβολίκ φ/ης καί Χλόη» καί τή «Στέλα Βι λάντη». Σ ίς τά
ό διάλογος κουράζ·ι, κυρίως ό ξενόγλωσσος—ή άκό ξεις -ών όπερατέρ συγκαταλέγονται καί μερικοί τών
μη κ’ έ'-αφιάν μο-σκήν—φιλμοπερέττες—εύχαρι- δποίων δείγματα τής φωτογραφικής δείνότητοςέχουστεϊ άσυγκρίτως περισσότερο άπό μιά βουβή, ή δπαία με τόσα στό παρελθόν, πού μάς έξέπληξαν μάλιστα!
φρον-ίζει νά τέρψη μόνο τήν ίρασί μας, ένώ ή δευτί- Αύτά κα τόπα άλλα μπορεί κανείς ν’ άραδιάση.
ρα καί τήν δρισι καί τήν άκοή.
’Οπωσδήποτε π;ριορίζουμαι έγώ έως έδώ, μή τυ
Κ’ έισι παρχκολομυήσαμε ώς τώρα άρκετές δμι- χόν καί χαρακτηρισθώ κατόπιν άπό τόν αναγνώστη
λούσες ταινίες οί όποίες περιελάμβαναν τις π*, ον μου προκριτικός, ή καλύτερα μάντις κακών.
γνωστές μελοδραματικές σ νθέσεις, καί οί δπ ΐες ώς
Λώρος Φαντάζης
κινηματογραφικά φίλμ, ώς έπί τό πολύ, 4δέν ικανο
ποίησαν, έσημείωσαν δμωςμα-ράν σειράν παραστά
σεων κι’ αύτό χάρις στό δμΐλ Ον μέρος τους.
Συμπέρασμα: Ή δμιλοϋσα ται-ία'δέν θά έκτοπι
σθή, έκτ-ς άν καμμιά νεώτερη έφιύρεσι, πλέον προ
οδευτική, προμηνύεται. Εί«οστός αιών, βλέπετε...
Πόρισμα; Τά έλληνικά έργα τά όποϊα, γ.ά τόν ένα
ή γιά τόν άλλο λό,ο, δέν είνε δυνατό νά ικανοποιή
Αί καταλληληλότεραι φωτογραφίαι μεγέ
σουν ώς όμιλοΰντα, talking—έναυλον άκόμα τό ήθους 20X26 (σκηναί άπό διάφορα νεότερα α
χητικον μέρος δυό τριών έλληνικών ταιν ών ού μην
μερικανικά έ'ργα) διά κάδρα πρός στολισμόν
άλλά καί... τουρκικών, λές καί ισχύουν κ’ έδώ άκόμα οί έλληνστουρκικές συμφωνίες τής Άγκύρας—θά
γραφείων καί δωματίων, εις μεγάλην συλλο
σημειώσουνε οίκτράν άποτυχίαν, στις μεγάλες τούγήν, πωλτΰνται εις τά γραφεία μας, (Κολωλάχιστο έλληνικές πόλεις, ή καί σ’ ώρισμένες τού
έξωτερικού, Κάιρο, ’Αλεξάνδρεια κ. λ. άπό τις όποίες
νοΰ 68, “Ανω πάτωμα) καί άποστέλλονται εις
δμως οί παραγωγοί ώς σήμερχ.. ίδρεπχν άρκετ ύς
τούς έπιθυμοΰντας έκ τών επαρχιών, αντί δρ
καρπ ύς.
Άν έξαιρέσουμε τόν «Άγαπητικό τής Βοσκοπού
ΔΕΚΑ έκάστη.
λας» τού όποιου σκηνές έγυρίσθησαν στό Βερολίνο
έπί τή εύκαιρία συγχα'ρω τόν φιλότιμο καί προο
δευτικό νέο, τόν κ. Τσακίρη—καί ή δποία τοιουτο
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ΑΣΤΗΡ

πε να προβή καί είς ώρισμένας άπέναντι τοΰ εαυτού του
παραχωρήσεις. Αντιθέτως ή τελική νίκη τής πάλης, παρά
ξον αμερικανισμόν της, εμποιεί έντύπωσιν χάρις κυρίως
εις τον υπεροχον φωτισμόν καί τήν βοήθειαν τοϋ ήχου.
υ
θ^οποιών εν συνολιο μάλλον ικανοποιητική. Ό
Λαν Αλμπερ ως αστυνόμος, καί ή Σαρλότ Σούζα, επικίν
δυνος συμμορίτις παίζει μέ φυσικότητα. Αντιθέτως ή ύποδυομενη τήν σύζυγον τοΰ πρώτου υστερεί πολύ.
Ί ο εργον έδώ ήρεσεν, άλλά κυρίως είναι -.ταταλληλότατον δια τας επαρχίας δπου είναι προφανές δτι θά ένθουσιασιι τους λάτρας τοϋ μυστηρίου καί τών περιπετειών.
Β. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ

’Από τόν Γιάννιγκς καί τόν Σβάρτς περίμενε κανείς
πολ/>α πραγματα καί άπεγοητεύθη. Δέν είναι υπερβολή.
Συνηθεισμενοι από δυό τρία ωραιότατα φιλμ τοΰ Σβάοτς
και άπο μιά πενταετή τουλάχιστον θριαμβευτική περίοδο
του 1 ιαννιγκς είναι φυσικό, πολύ φυσικό νά παοαξενευώμενα με το τελευταίο.
Μιά πραγματική παρατήρησις τοϋ φιλμ μπορεί νά ρίΨΒ τας ευθυνας στό σενάριο, πού δέν ταίριαζε οΰτε γιά
τον ενα, ούτε γιά τόν άλλο. Μιά κομεντί πολύ αμφιβόλου
ΠΑΡΙΣΙΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
αξίας, που έτσι σάν νά τό έκαναν εξεπίτηδες, δυσκολεύει
τον Γιάννιγκς νά δείξη τήν τέχνη του!
Έκμετάλλευσις I. Μαργουλή
’Εν τούτοι? δέν είναι μόνον αύτό. Είναι καταφανές ό
σο κι ανεξήγητο τό δυσκίνητον τοϋ σκηνοθέτου στό φιλμ Ταινία ομιλούσα
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ A ΤΤΙΚΟΝ —ΙΝΤΕ ΑΛ
αυτό. Η ωμορφιά καί ή λεπτότης τής τέχνης του σπορα
δικά μονον ποΰ και ποΰ φαίνονται. Στά άλλα παρασύρεται
,
πρώτη έμφάνισις τοΰ γάλλου diseur Μωρίς Σεβααπο τον κουραστικό δρόμο τής ταινίας. Όμολογουμένω- λιε εις τόν όμιλοΰντα δέν μάς ικανοποίησε διόλου καί δέν
ομως και ευτυχώς χάρις εις τήν μανία του τή; πρωτοτυ δικαιολογεί ποσώς τήν κολοσσιαίαν ρεκλάμαν πού έγεινε
πίας, επιτυγχάνει νά μάς μεταφέρη ωραιότατα (πενιχρότα μπρος απο to ονομά του. Άλλά καί τό φ:λμ, άπό τά πρώτα ίσως για το πολύ κοινό) είς τό νοτιαμερικανικόν περι τα ομιλοΰντα καί μέ, τεχνικήν θεατρικήν καί πρωτόγονον
βάλλον και ακόμη σπουδαιότερο νά μάς άπαλλάξη διά επι τοΰ οποίου ο χρόνος άφήκε καταφανή ίχνη δέν μπο
της καταλλήλου αποφυγής άπό τά μέρη εκείνα πού ασφα ρεί να αρέστ) πλέον σήμερον είς τό κοινόν. Τό σενάριο άλώς δεν έχουν θεσιν σέ φίλμ.
φελεστατο καί ανύπαρκτον ούτως είπεϊν, χρησιμεύει α
'Ο Γιάννιγκς; Ό μεγάλος αυτός καλλιτέχνης άπό τά πλώς ως πρόσχημα εις τον Σεβαλιέ διά νά τραγουδή τις
10 χρονιά τής κινηματογραφικής του καρριέρα.-, τά μισά σανσονεττες του μεταξύ τών οποίων καί δύο γνωστές είς
τουλάχιστο τά πέρασε άπό θρίαμβο σέ θρίαμβο. Άλλά τας Αθήνας τό « Valentine
*
καί τό «Les ananas
.
*
01 άλ
τοσοι θρίαμβοι ισάριθμοι μέ τά φίλμ επόμενον είναι νά λοι ηθοποιοί μετριότατοι, πλήν τοΰ μικρού τοϋ ύποδυοεξαντλήσουν πιά, τήν μεγαλυτέραν πολυμέρειαν ενός τα μενου τον Ζοζό.
λέντου. Πλησιάζω νά πιστεύσω ότι ό Γιάννιγκς μάς έδειξε
Έν συμπεράσματι πρόκειται περί μέτριου φίλμ, τό ό
ολη του τήν καλλιτεχνική μεγαλοφυϊα. Τοΰ λοιποΰ θά εΐνε ποιον δέν δικαιολογεί άπολύτως ούτε τήν ταυτόχρονον
δύσκολο νά υπερβή τόν εαυτόν του. Μ’ αυτές τις σκέψεις προβολήν τής ά.τό τής οθόνης δυό κεντρικών κινηματο
έβλεπα τον Γιάννιγκς. Άλλ’ άν δέν περίμενα μιά άνώτεοή θέατρων ούτε την δδραχμον αΰξησιν τοΰ εισιτηρίου είς τό
του δημιουργία, άπέκλεια πάντως καί νά τόν δώ υστε « Ιντεαλ».
Β. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ
ρούντα καί έδώ υστερούσε. Γιά λίγες μόνον σνιγμές άνεγνωρισα τόν έμψυχωτήν σειράς άριστουργημάτων. ’
ΜΟΙΡΑΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
Στούς λοιπούς ρόλους διακρίνονται ή Τσέχοβα καί ή
Εκμετάλλευσις Α μολοχιτη — Βουλγαρίδη
Ρενατε Μύλερ.
'
Τό ηχητικό μέρο; τού φίλμ καί ή ομιλίες πολύ καλά,
Ταινία ομιλούσα
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΕΙΟΝ
δύσκολα εχανες λέξιν. ’Επίσης ώραιοτάτη φωτογραφία.
, Ευμπερασματικώς το φιλμ δέν στερείται άπολύτως
Πόσον ασταθής είναι ή φήμη τών «αστέρων». "Ηοαςιας, πάντως δμως δέν έσημείωσε επιτυχίαν.
κεσε ενα αποτυχημένο φίλμ, διάνά χάση ή Μπίλ_
Ro-Μα
λυ Ντοβ, μία άπό τάς πλέον εύνοουμένας καλλιτεχνιδας τού Αθηναϊκού κοινού, μέγα μέρος τής
ΠΟΙΟΣ Ο ΕΝΟΧΟΣ;
δημοτικότητας της, Ουτω ένφ άλλοτε ήρκει ή άναγγελία
Έκμετάλλευσις Χάΐ—Φιλμ
τού ονοματος τής Ντόβ διά νά γεμίση ασφυκτικός ένα
θεατρον, καί παρ’ δλον πού ή «Μοιραία συνάντησις»
Ταινία ομιλούσα
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΛΕΝΤΙΤ είναι αρκετά ευχάριστο έργο,
αυτήν τήν έβδομάδα οί
θεαται τού «Κοτοπουλείου» ήριθμούντο, οΰτως είπεϊν
Μία Αστυνομική ταινία όφειλομένη είς τόν γνωστόν εις
τά
δάκτυλα.
Τό
φίλμ
αστυνομικόν
μέ φόνον, κλοπάς
σκηνοθέτην ’Άϊχμπεργκ καί πραγματοποιηθεϊσα είς τά και τα συναφή, εκτυλίσσεται ολόκληρον
μέσα είς ένα ε
εν Λονδινφ σεούντιο -τής Μπρίτις ’Ιντερνάσιοναλ ΙΙίκτσυρς ξοχικόν ξενοδοχεϊον, άλλά ό Κλάρενς Μπάτζερ, δ όποιος
Το χαρακτηριστικόν τοΰ φίλμ έγκειται είς τό δτι ό ’Άϊ γνωρίζει καλά τό επάγγελμά του, έπροτίμησε άντί νά κάχμπεργκ προσεπαθησε νά προσδώση είς τό έργον του καί μη Grand GuignoRm δώση μάλλον εΰθυμον καί χιουώρισμένην καλλιτεχνικήν άξίαν. θέτω διά τών καταλλή χαρακτήρα είς τό έργον του, πράγμα ποΰ τοΰ προσδίδει
λων φωτισμών, τών καλαισθήτων καί πλουσίων ντεκόρ, θελγητρον καί πρωτοτυπίαν, καί μέ διάφορα έξυπνα καί
τής διαυγούς φωτογραφίας, τοΰ έπιδεξίου ντεκουπάζ καί χαριτωμένα ευρήματα νά κρατήση άδιάπτωτον τό ενδια
τοϋ ψυχολογημένου παιξίματος τών περισσοτέρων ήθοποι- φέρον τού θεατού. Τό σενάριο μάς δεικνύει δύο έραστάς,
ων, καθίστατο έργον του ικανόν ν’ άρέστ] όχι μόνον είς οι οποίοι,, συνεπεία αύτοκινητικοΰ δυστυχήματος κατα
το πολύ κοινον, δια το όποϊον κυρίως προορίζονται τού φεύγουν είς τό ξενοδοχεϊον καί έκεϊ παρίστανται μάρτυτοιουτου εϊδους έργα, άλλά καί είς κάθε εκλεκτόν θεατήν.
ακούσιοι ηρωες διαφόρων εξωφρενικών περιπε
Φυσικά δεν εννοώ ότι έπέτυχεν άπολύτως είς τήν προσπά ρες^και
τειών’ φυσικά δέν διακρίνεται οΰτε διά τήν άληθοφάνειάν
θειαν του ναύτην, έφ’ όσον δέν λείπουν καί ώρισμένοι έ- | του,
οΰτε διά τήν άπόλυτον σαφήνειαν αυτού. Τόν σκηνο
ξωφρενισμοι, (ως η καταδίωξις τοΰ δολοφόνου είς τό θέα- θέτην εις τήν προσπάθειάν του νά μάς εΰχριστήση, έβοτρον), οί όποιοι σοκάρουν ολίγον. Ό Άϊχμπεργκ δμως ηθησαν άρκούντως καί οί ήθοποιοί του. Ή Μπίλλυ Ντόβ
συγχωρεϊται διότι έφ’ όσον άνέλαβε τοιοΰτον έργον έπρε υποδύεται ένα καινούργιο γι’ αυτήν ρόλον καί μά τήν ά-

λήθεια τά καταφέρνει άρκετά καλά. Φαντάζομαι δτι είς
όσους τήν είδαν είς τό σημερινόν φιλμ θα επιτυχή να
σβύστι τήν θλιβερόν έντύπωσιν ποΰ ειχεν αφήσει προηγού
μενο? της έργον- Ό Κλάϊβ Μπρουκ πρώτης ταξεως, σκιτσάοει ενα χαριτωμένον ρόλον ιδιωτικού αστυνόμου. Καλή
έπίσης ή Λέϊλα Χάϊαμς κσί ό Μτλάκμερτ, οί ακούσιοι ηniiisc τΰζ ϊοτοοιπζ.
, ,
»
W Γενικώς ή «Μοιραία συνάντησις» είναι ευχαριστον α
στυνομικόν έργον τό όποϊον δμως δυστυχώς δεν εσημειωσεν τήν έπιτυχίαν πού έπρεπεν.
β Παηαμιχάλης

πλώ σημειώνω τήν Γαλάζια ραψωδία, (Rapsodie in. Blue)
από τό γνωστό έργο τοΰ Μίσκιν (ό ίδιος συνθέτης συνοδεύει εις τό πιάνο) δπου, παρά μερικά τρεναρισματα, ή
χοι και εΙκόνες συνδυάζονται κατα τόν καλλιτεχνικωτερον
τρόπον, τό «Ρωμέο χρυσέ μου» (My Magamuffin Romeo)
κατά τό όποϊον μία μικρή χορεύει τον χορον τού κουρελιού
μέ τόσην εύλιγιστίαν πού προκαλεϊ καταπληξιν, και το
«τραγούδι τών Εθνών» αληθινό χάρμα οφθαλμών.
Έν συμπεράσματι ό «Βασιλεύς τής Τζαζ» δυναται να
χαρακτηρισθή ώς ένα διαρκές ξεφάντωμα πλουτου....πλού
του... καί πάλιν πλούτου, μουσικής, χρωμάτων καί χορών.
Θέαμα εύχάριστο πού αξίζει νά τό δ ή κανείς.
Β· Παπαμιχαλης

Μ.Α ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ -ΕΧΝΑ
Έκμετάλλευσις I. Κουρουνιωτη

Ταινία ομιλούσα

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΡΑΚ
Έκμετάλλευσις Άμολοχίτη —Βουλγαρίδη

ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Ό σκηνοθέτης τού ύπό κρίσιν φίλμ παρ’ δλον πού εΐ- Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΕΙΟΝ
νε είς τάς χεϊρας του ένα ένδιαφέρον θέμα δεν το εςεΉ πρώτη έμφάνισις τοΰ Τζών Μπάρυμορ είν τόν όιϊετάλλεύθη καταλλήλως. "Ενα βεβιασμένο και ταχύ μον- μιλοΰντα. Ή ύπόθεσις ή οποία πραγματεύεται τους έρω
ταϊ. μία διαρκής κίνησις τοΰ μηχανήματος ληψεως και αλ τας καί τούς ηρωισμούς ενός τσιγκάνου πρίγκηπος καί ή
λαγή γωνιών, άνευ δικαιολογημένης αίτιας, εμποδίζουν οποία έκτυλίσσεται κατά τό πλεϊστον είς τήν αυλήν τής
τόν θεατήν νά παρακολουθήσει άνετως την εςελιςιν τής Βιέννης κατά τήν έποχήν τοΰ Αεοπόλδου, επίτρεπες καΰποθέσεως καί νά συγκινηθή μέ τάς περιπέτειας των η- ποιαν σχετικήν μεγαλοπρέπειαν καί πλούτον σκηνικών και
οώων αυτής. Ό Λεό Μίττλερ ήθελησε να καμη επιδειξιν κοστουμιών, άλλά στερείται μεγάλου ένδιαφέροντος και ατών τεχνικών του γνώσεων καί να μας κατάπληξη μάλλον
ληθοφανείας.
,
,
,
παρά νά μάς συγκινήση, ,
Είς τό φίλμ υπάρχει υπεραφθονία διάλογων, οι ο
Τό σφάλμα λοιπόν βαρύνει αποκλειστικως αυτόν. Ε ποίοι άναγκαστικώς περιορίζουν την δρασιν καί καταστρέ
πίσης άδυνατεϊ νά άντιληφθή καί νά διευθυνη τους ηθο
τόν ρυθμόν τοΰ έργου. Συνέπεια τουτου είναι και,ή
ποιούς του. Τόσον ή Λίλ Ντάγκοβερ οσονκαι ο Ιβαν φουν
έλαφρά κούρασις πού καταλαμβάνει, περί το τέλος τον
Πέτροβιτς υπήρξαν σχεδόν πάντοτε καλύτεροι. Ιδίως η θεατ?ιν. Αί έγχρωμοι σκηναί έπιτυχημέναι. Ό Τζων Μπαπρώτη, ή όποια μπορούσε νά σωση το φιλμ, παίζει με ε- ουμορ Ικανοποιεί καί ώς έμφάνισις καί ώς παίξιμο. Ξευ^ιίυτημενην άφέλειαν καί οχι λίγες φορές υπερβολικά. Ια I ρει πώε πρέπει νά όμιλή σέ κάθε σκηνή, προσόν δυστυχώς
γαλλικά της είς τήν ομιλούσαν σκηνην τού δικαστηρ.ου σπανιώτατον καί μέ ιόν άρμόζοντα πάντοτε τόνον φωνής.
πολύ βαρειά καί χωρίς καμμίαν χαριν._ ,
'Ο Λόουελ Σέρμαν καί ό Χόβαρ Μπόσθορν καλοί στους
Έδώ τό έργον, λόγφ κυρίως τού ονοματος του πρω σχετικούς ρόλους των. ’Αντιθέτως τό γυναικεϊον φΰλον υ
ταγωνιστών άφ’ ενός καί τής δραματικής υποθεσεως του στερεί. Ή μέν Μάριον Νίξον ψυχρή καί ανέκφραστη, η
άψ’ έιέοου, συνεκέντρωσεν άρκετόν κοσμον.
δέ Άρμίντα, παρ’ δλον πού έχει τήν έμφάνισιν τσιγκανας
ψ
* ’
Β. Παπαμιχαλης
। καί μερικές καλές στιγμές, δέν λέγει καί αυτή πολλά πραγI ματα. Έδώ τό φίλμ ήρεσε.
i
Β. Παπαμιχαλης

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΤΖΑΖ
Έκμετάλλευσις I. Μαργουλή

Ταινία όμιλ.

ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ

ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ

j

mu m Tiiiirm iw «η

Ό θεατής πού πηγαίνει νά παρακολουθήση τό έργον
αύτό πρέπει νά έ/η ύπ’ δψιν του δτι δέν θα δη φι μ με
Ό διάσημος τενόρος Ζάν Κιεποΰρα, ,εις
ύπόθεσιν άλλά απλώς διάφορα ταμπλω επιθεωρησεως,
συνδεόμενα μεταξύ των τή μεσολαβήσει ενός κομπερ,, του ξίν του πρός συντάκτην μιας παρισινής εφημεριδος, εδηλωσεν
δτι ετοιμάζεται νά γυρίση μίαν νέαν ταινίαν της
γάλλου Άντρέ Σερόν, και εις τά όποια, το πνεύμα αντι
καθίσταται άπό τόν πλούτον και πολλές φορές απο το ε όποιας ή ύπόθεσις θά εΐνε παρμένη άπό την , Ισπανικήν
ζωήν
καί
ή οποία θά εΐνε έτοιμη τόν,προσεχή Ιούνιον,
πιό γούστο. Είναι γνωστόν δτι τό είδος αυτό δεν αρεσει
'Ο Κιεποΰρα δέν άπεφάσισεν άκόμη, , ώς εδηλτοσε,
στήν Ελλάδα. Τό «Φοξ Φολλίς», τό «Μπρονιγουαιη Μπεποία
θά
εΐνε
ή άστήρ ή όποια θά παίξη τόν, γυναικεϊον
μπις» καί μερικ ί άλλα πτρόμοια ηρκεσαν δια να απογο
ητεύσουν τό Αθηναϊκόν κοινόν. Το παρόν όμως πρεπει πρώτον ρόλον, πάντως δμως αΰτη θά είνε ή ή Γκρετα
Γκάρμπο
ή
ή
Βίλμα Μπάνκυ.
,
:_
νάόμολογηθή δτι σημειώνει καταπληκτικήν υπεροχήν α
'Η ταινία αυτή θά «γυρισθή» δια λογαριασμόν τριών
πέναντι τών προηγουμένων. Είναι ώρισμενως η ωραιότερα
συγχρόνως
εταιριών,
ήτοι
μιας
αγγλικής,
μιας
αμερικανι

καί πλουσιωτέρα έπιθεώρησις πού μάς εδωσε μέχρι σήμε
ρον δ όμιλόν κινηματογράφος, σκηνοθετηθεισα με μεγα κής καί μιας γερμανικής, τής Οΰφα.
λην μαεστρίαν καί τή βοήθεια όλων τόν γνωστων κινημα
τογραφικών μέσων, υπό τού Τζων Μουρραιη Αντερσον.
Τό φίλμ είναι έξ ολοκλήρου έγχρωμον. Kat εις ιο ζητημα
αύτό παρατηρεϊται μεγάλη πρόοδος. Τα σκοτεινά χρώματα
(μαύρο, γκρίζο καί είς δλας τάς αποχρώσεις των) παίζουν
εύτυχώς σπουδαϊον ρόλον. Ώς τό πλέον επιτυχημένο πα
Πωλείται άμέαως πλήρης κινηματογραφική ίράδειγιια αναφέρω τήν σκηνήν τού μαυρου που χορεύει το ,
τάιι τάμ μέ τήν σκιάν του επάνω είς τό τυμπανον και η πιχείρησις, λειτουργούσα ήδη άπό όκταετίας, με
πρώτης
τάξεως πελατείαν, εύρισκομένη είς «εοποία είναι ένα πραγματικό πλαστικό αριστουργηματακι
■Η μουσική συνοδεία οφείλεται είς τον περιφημον Ηωλ ρίοπτον Ό'έαιν τών Άϋ'ηνών. Πληροφοριαι καν
Οΰάϊτμαν, «βασιλέα τής Τζάζ» καί είς την ορχήστραν του έκάατην εις τά γραφεία μας.
καί αποτελεί μουσικήν άπόλαυσιν- Απο τα διάφορά ταμ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

01 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ “ΑΣΓΕΡΕΣ
___
II

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

I ραντεβού. θέλειε νά 1δίίΙε περισσότερο,

’Ενας άλλος σκηνοθέτης,

ό

όποιος

ορίστε μου ένα

υιοθέτησε μίαν

Ονειρα καί ελπίδες.—'Η... ·&υσία πρός την τέ- δΧε OeT“7>y τριών εϊών, έδέχθη όλίγας ήμέρας βοαφανήρςΟνέτίσηΤ1<Γ όψΐν'μ“·;·τ V®“? Γρι“νια επτά ετών, όρχνην.—Μερικά ευφυή τεχνάσματα.—"Ενα
νά πΧ ’ ζ’· η
“ επιθυμούσε νά υίοθετηθή... διά
να παιξη εις τον κινηματογράφον.
ζευγάρι γάμπες γιά δείγμα.—Τό ποΘα μπορούσε νά γράψη κανείς όλόκληοον τόμον έπί
ζάρισμα ατό φτωχικό καϋ·ρέπτη κτλ.
ων στρατηγημάτων τά όποια θέτουν είς χρήσιν αί υποψή
. ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Ιανουάριος. — Φωτογένεια, ραδιοφωτογενεια... II μαγική λεξις που συνοψίζει δλα τά αναγκαία
προσόντα που απαιτούνται διά μίαν βεντέτταν τής όθόνησ
Και επειτα η μακρυνή προοπτική άλλ’ όχι καί άδύνατος—του αστερος.
Λ
—Ή φυσιογνωμία μου είναι εκφραστική. Τά μάτια
μου είναι υπέροχα και τά μαλλιά μου άπαράηιλλα. Καί τά
χείλη μου ; Γο δέρμα μου ; τά φρύδια μου, ή μύτη οου
τα αυτια μου, τα πόδια μου ;
1 ' ’
Πόσες,καί πόσες δέν έψιθύρισαν μέσα σέ νύχτες χα
ρούμενες, αγρυπνίας τά λόγια αυτά ; Πόσες άλλες δέν έποζάρισαν εμπρός είς τόν φτωχικόν καθρέφτην των ό ό
ποιος επρεπε να τους δείξη τήν άμίμητον χάριν τοΰ Βαδί
σματος και των κινήσεων των ;
'
„
Καί έπειτα ; Μία μοναδική σκέψις ; νά συνάντήσουν
εναν άνθρωπον, ο οποίος νά μπορή νά τούς διευκολύνη
την είσοδον εις ενα στούντιο, νά τις «λανσάρη. μέ μιά

φιοι της οθόνης. Καί μολονότι αί περιξσότίραι άποΧ
χαιουν,λογω της αφελείας ή τής κουταμάρας τους, δένεϊνε
εν τούτοις ολιγαι- εκείνας αί όποϊαι έπέτυχαν θαυμασίωT.'rJ 1 ϊεα<?“ υποψήφια η οποία κατέκτησε σήμερον τόν
τίτλον της σταρ, μετ χειρίσθη τό ακόλουθον τέχνασμα διά
να επιτυχή τήν είσοδόν της είς ενα στούντιο. *
Ρ
, . , “5 εκ των γνωστότερων σκηνοθετών, έξεοΥόαενου
απο το Κοΰλβερ Σίτυ, ευρέθη αίφνης ποό ένό- συγκινη
τικού θεάματος: Μια νεαρά καί πολύ ώοαία κυρία ήγωνί
ζετο για να δέση με εναν επίδεσμον τήν σπασμένην^κνή
μην ενός δυστυχισμένου σκυλιού π,ύ δέν εννοούσε μέ κα
νένα τροπον νά καθίση φρόν.μον.
Μ
Φυσικά ό σκηνοθέτης έσπευσε νά βοηθήση τήν θαοαλεαν και ωραιαν νσσοκόμον. Ευχαριστίας, ανταλλαγή : πιΖε^ΧΤειΓ71630”’ σΓ°ύνα°’
^παιγγν?διΗ-

Ηγεα δεν εδ.στισι νά όμολο/ήση κατόπιν εί-τόν Γ
ιον τον σκηνοθέτην ότι είχε δανε.σθή τό σκυλλάκι αύτό
απο μιαν κτηνιατρικήν κλινικήν καί δη γνωρίζουσα τήν
παρσιμιωδη καλωσυνην του είχε μεταχειρ.σθή τό στρατή
γημα αυτό διότι εγνωριζε τήν ακριβή ώοαν κατά τήν ό
ποιαν συνήθιζε νά βγαίνη άπό τό στούν'τιο.
1
Χίλιοι δυο συνδυασμοί τοΰ είδους αυτού μπορούν νά
επιτύχουν αξιόλογα. Άλλά προτού νά τού - έπινειοήσετε
।μιαν καλήν συμβουλήν:, Πρέτει νά εΐσθε ετοιμος νί ύπο'στητε την δοκιμασίαν υπο οίασδήτοτ· σ ινθήκας καί άν
'σας παρουσιασθοΰν. ΙΑά τις περ σσότερες
’δοκιμασία
'
εί
τ<·,ατέλ^εδέερΥασΐΎ-κα1 <>·’ία; όλοκλήρων ετών καί
1εις το
τέλος δεν καταλήγουν ενίοτε πουθενά,..

Πρέπει νά έχη ζήση κανείς κοντά στήν διεύθυνσι μιας
κινηματογραφικής εταιρείας, γιά νά σχηματίση κάποιαν ι
δέαν των εκατοντάδων και τών χιλιάδων τών επιστολών
αι οποιαι καταφθάνουν διαρκώς, τήν έπέμβασιν, τών τη
λεφωνημάτων καί τών παντοειδών παρακλήσεων, αί ότοΐ 1ι
απευθύνονται προς εκείνος πού - μτοροΰν νά κάιιουν κάτι
δια την αναδειξιν τής νέας Γκρέτα Γκάομπο. ή τή- Μαίαης Πικφορντ η τής Ούγκέτ, οί όποιες'έξεφότοωσαν αίφνιδ^ιως κάπου και τις οποίες πρέπει νά πλησιάση κανείς
με εν“ <”ψβ°λαιον εις τό ένα χέρι καί 20 χιλ. δολλάρια
εις το άλλο.
Τ,Ικ“Υου}' δμως δλαι αΰταί αί υποψήφιοι έν τώ μεταξύ·
Η μια υπηρετεί ως ντάμ ντέ κομπανΐ είς ένα νυκτε
ρινόν κεντρον. Μία άλλη έξέπεσε, πρός χάοιν τή- μεγά
Άλιάνς Φιλμ «Δαντών» προβληθέν
λης τέχνης, εις τήν τρίτην καί τελευταία? σειοάν ένό- εις το Μόζαρτ Σααλ εσημείωσε
μεγάλην επιτυχίαν. ’
γκρουπ χορευτριών είς κάποιο μοΰζικ-χώλ...
'
’
—
Κατ
’
έπίσητον
στατιστικήν
τήν όποιαν δημοσιεύουν
ΤΙ Λουλοΰ Σμίθ εργάζεται σ’ ένα μεγάλον ράπτην Ή
αι
γερμανικαί
κίνηματογραφτχαί
εφημερίδες,
είςΗ, ΒεροΡενε Μαντουαν φτιάνει πακέτα σέ ένα κατάστημα. II
Βικτωρινη Μαρσακ είναι σερβιτόρισσα σ’ ένα μπιστρό. Ή λ,νον προεβληθησαν κατά τό παρελθόν ε’τος 305 X
εξ
<υν
97
αμερικάνικα,
16
Τσεχοσλοβακικά,
13
γαλλικά 9
1 εωργια Φληπ είναι υπάλληλος οέ ενα γχοιράί,...
αγγλικά 4 ρωσσικά 4 αυστριακά, Ρ3 σουηδικά^ πολωνι
Καί τί δέν λένε γι’ αυτές;
— C
pohX ‘ νορβΊγιΧον, 1 ιαπωνικόν, 1 ουγγρικόν καί
. '? ·Μπερθα Κουρτόν είχε μιά τρελλή επιτυχία κατά 151
γερμανικά
την διάρκειαν μιας χορευτικής έπιδείξεως, πού έγινε είς I
Υερμανικ«·
ΜεΐοόΧ^"
Ζ“κ .Φέΰνΐερ γυρίζει, διά λογ[σμόν
μιαν φιλανθρωπική εορτήν τής έταιρίας, πρός προστασίαν 1 TfirMprnA
Ρ 7,— 15
·’.."
των ωφέλιμων εις την γεωργίαν τοϋ Κρασπέκ-Παταντά τ2,ς.. Μετρο-Γκολντουιν
"«^ρο-Γκολντουίν το γνωστόν εργον τοΰ Σνίτσλεο
πεύκων... Η Ζερμαίν Τολαπισί έπεισε τόν θειον της ότι ,i Το ξημέρωμα» με πρωτωγωνιστήν τόν Ραμόν Νοβάρο. '
ο πλούτος, ο γάμος καί ή ευτυχία εύρίσκοντο είς τόν κινη
.—Εις τό «Γκλόρια Πάλας» τοΰ Βερολίνου έδόθη η ποεέσκότωσε» με
μέ^ρωΤματογράφον και από τής στιγμής αύτής γυρίζουν άπό
- ,
-ν—,-w ^οτωσε»
π,
στούντιο σε στούντιο και απο πρωταγωνίστριας είς πρώτα- ί Υωνισψί τον Κόραντ Βάϊντ καίτόν Άϊνοιν Γκέοονν
L
ποίον^ερήρ^ΓΗ^Γ^^.Γ0
* ’’ ™
^'
γωνιστριαν. Και ο θείος, πεπεισμένος διά τά προσόντα ■ πο^ον υπεοηοεσεν. Π<τ™τω.™λ
_ rv>_.
Η περίφημος χορεύτρια “Αννα Παύλοβα άπεβίωσε.
σειζς·
ΪΟυ’ σκοθ-^ζει δεξιά καί αριστερά προσκλήΕις τα εν Ζουανβίλ στούντιο τής Παραμάουντ ήοχισε
,
Ελάτε τήν Τετάρτη τό πρωί νά πάρετε τό πρόγευ μέ Χ
ρΚαμμαίΒλλ«ην'εας
<Κ“"1Υθ<?°υμένη δρόσου,
μα σας στο τάδε λουτρόν. Θά ίδήτε τήν Ζερμαίν μέ κου με την Καμιλλη Χορν. Λίαν προσεχώς θ’ άρχίση έπίσης
στούμι του μπάνιου.
ϊντ
Υ
"ηΐ
μ
“
’
τ°υ
^
*
ρα
ξηγός
Πλατώφτόν Κόραντ Φά·
Καί τό ίδιο συμβαίνει είς όλες τις χώρες τοΰ κόσμου. ιντ, Ολγα Τσεχοβα καί Πέτερ Φός. μέ
Περατοΰται έπίσης
U Ραμον Νοβαρρο ελεγε προ τίνος ότι, κάθε φορά πού δ^^^^^ν^εύομαι τόν άν^
θα του γυρίσουν τα πουκάμισά σου άπό τό σιδηρωτήοιον.
®“^·σκει πάντοτε
τήν,φωτογραφίαν
σιδηρω-I
- ---------............ , v.,μιας
puuclνεαρά;
,|5, ΕΛαρε
την I σκοπόν “^η.θί',κ“τά ένα ®xaFoPP0eioVeLu^ia%00g'S
ΌΣέσιλ ντέ Μίλ, ό γνωστός σκηνοθέτης, έλαβε τήν'

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ

«φέλείας, τήν φωΐογραφί^έ^ς ξΓύγοΰς”ΞΧΜ τ'
άκούλουθον άφιέοωσιν
κνημών, με την μενών καλλιτεχνών θά πλουτισθουν
1 δια
Α..... .......... μ την
«ή, λτηΐην
μί

: ” ’ ’ Κifl Η Μ ΑΤΟ Γ ΡΑΦΙΚΗ

Ε Β Αθ Μ Α Σ... ■

άλλη γεν. Συνεύλευσις νά άποφασίση
Μολονότι δ καιρός ήτο καί είναι ο ποίαν λέγονται πολλά τα καλά, εις δέ άλλως.
καταλληλότερος διά τόν κιν)φον εν τό Σπλέντιτ «Ό μάγος τής ’Αθήνας»
“Ηδη οπότε κατά τήν τελευταίαν συτούτοις δέν παρετηρήθη τόση κινησις τόΰκ. Μαδρά, διά τό όποιον λέγονται , νεδρίασιν του Διοικ. Συμβουλίου απεδση έπρεπε. Τούτο ίσως νά οφείλεται πολλά, πάρα πολλά, αλλ’ ημείς δεν φασίσθη καί όρίσθη διά τήν 12 Φε
καί είς τήν επιδημίαν τής γρίππης ή λέγομεν τίποτε, διότι θά γραψωμεν εις βρουάριου νά γίνη Γεν· Συνέλευσις
όποια κατόρθωσε έντόςμηνός νά κρεβ- τό προσεχές καί δια τα δυο, αφοΰ θα διά τήν λογοδοσίαν τοΰ Διοικ. Συμβου
„
I λίου καί όρισθή ημέρα αρχαιρεσιών, ή
βατώση τούς ήμίσεις κατοίκους τών ΐδω εν πρώτα.
’Αθηνών. Έν τούτοις καί ένφ η γριπ- ί Κατά τήν προβολήν του έργου «Δά συνεύλευσις αϋτη άς έγκρίνη ή δχι τήν
φνης καί Χλόη» είς τό/Αττικόν και
πη δέν κάνει βεβαίως ουδεμίαν διακρι- κατά τά διαλείμματα ή πρωταγωνι- . άπόφ ισιν τοΰ Διοικ. Συμβουλίου περί
σιν, οί λαϊκοί κινηματογράφοι, καί συγ- j
άπολύσεως τοϋ κ. Νομ. Συμβούλου.
κεκοιμμένως τό «Ελλάς», «Άθηναί ! στρια δεσποινίς Λουκία Ματλή, μια | Φανταζόμεθα δμως καί ημείς, δτι ούδεκοΰκλα, θά χορευση δυο
κόν»,' «Ροζικλαίρ», Πανόραμα», «11ο- πραγματική
μία θά ύπάρξή άντίρρησις έκ μέρους
λυθέαμα» κτλ. κάνουν κυριολεκτικός αρχαϊκούς χορούς, διά την ποικιλίαν τής Γεν. Συνελεύσεως, διότι τοιαύτη
προγράμματος.
λ
,
χρυσές δουλειές, πράγμα τό οποίον α- τοΰΔιαδίδεται
πολυτέλειαδχι
μόνον είς σωματεϊον δέν
δτι και η κ. VQiyποδεικνύει δτι ό λαός άγαπφ ή εσυνη- τα Ποπελίνα, έπίσης
άλλ’ ούτε καί θ’ άκουσθή ,πο
ή.·. Μάγισσα τής Αθή άρμόζει
θισε νά άγαπα τό είδος τοΰ θεάματος νας! μιμούμενη
τέ.
Τδ
Σωματεϊον
τής Π.Ε.Κ. παρ’ ό
τήν Ματλή, θα εμφααύτοΰ άν καί τό πιθανότερον θά^ε’ιναι
νισθή καί αύτή, γυμνή όμως, εις ενα σα λέγονται είνε πτωχότατον καί θά
δτι είς τόν πτωχόν λαόν δέν εμεινε έξωτΐκόν
είνε παραφρωσύνη νά (διατηρηθή ένα
χορόν κατά τ,α διαλείμματα καθεστώς
άλλο θέαμα γιά νά πάγη νά ξεκούρα είς τό Σπϊέντιτ.
τό οποίον ήθέλησαν νά, επι
Τώρα όποιος αντεχη
ση εκεί τό καταπονημένο του κορμί,εν
βάλουν ορισμένα άτομα δ’ ορισμένους
ας
άντικρύση
τό
θέαμα
αύτο.
άντιθέσει μέ τήν άριστοκρατικήν η μεσκοπούς.
σαίαν τάξιν γιά τήν όποιαν πλην
*
* *
τοΰ κινηματογράφου
υπάρχουν και
Διαδίδεται δτι τό ύτουργεϊον τών
άλλα μέσαδιασκεδάσεως,ως χοροί,νταν- Οικονομικών άπεφάσισε όπως απο 1ης
Ή πρώτη έν Μυτιλήνη έγκατάστασιγκ, καμπαρέ καί άλλα πολλά.
προσεχούς ’Απριλίου, οποτε λήγει καί σις τών ήχητικών μηχανημάτων τής ι
Πάντως ή κίνησις κατά την παρ. ή μίσθωσις τών φόρων τών , Δημοσιτον ταλικής παραγωγής «Σινεμεκανικα» την
εβδομάδα όχι μόνον δέν.ήτο αρκεια
είς τούς ίδιώτας, ενεργή αυ ■ όποιαν αντιπροσωπεύει ως γνωστόν, έν
ικανοποιητική διά λόγους τους οποίους Θεαμάτων
τό τήν εΐσπραξιν τών φόρων δι’ ένα 'Ελλάδι, ή έταιρία »Συνοδινός καί ,Πακαί ημείς ίσως νά μή γνωρίζωμεν, πάν έτος, διά νά δοθή οΰτω ευκαιρία εις παστόφας», απέδωσε τόσον καλα απο
τως τό κακόν τοΰιο, ήλθε νά συμπλη- τήν άρμοδίαν θπηρ'σίαν νά έκτιμηση τελέσματα ώστε πολλοί εκ τών παραοώση καί ένα άσκοπον ανακοινωθέν τό ποσόν τό όποιον δύναται νά είσ- 1 στάντων είς τάς έν Μυτιλήνη δοκιμας
τοΰ 'Υπουργείου τής Υγιεινής δημοσι- πραχθή έντός ενός έτους και ζητηση νά χαρακτηρίζουν αυτά ως ανώτερα
ευθέν είς τάς απογευματινός εφημερί άνάλογον άπό τούς ίδιώτας κατα την καί τών Οϋέστερν. Τό γεγονός τούτο
δας διά τοΰ όποιου άνεκοινοΰτο οτι προκήρυξιν τής δημοπρασίας.
, ένισχύει καί τό τηλεγράφημα τοΰ εν
άπό τής επομένης θά διετάσσδτο το
Έν τφ μεταξύ, εννοείται, ουδεμια Μυτιλήνη άνταποκριτοΰ μας κ. Σωκλείσιμον πλήν τών, σχολείων, και των γίνεται συζήτησις ύπο τής αρμόδιας υ φρονιάδη, τό δημοσιευθέν εις τό προ
κινηματογράφων, λόγφ, τής επιδημίας πηρεσίας διά τήν τροποποίησιν τής ηγούμενοι’ τεΰχος (σελίς 10) παρασταντήζ γρίππης. 'II ανακοινωσις αυτη ,μο φοοολογίας τών κινηματογράφων και τος κατά τάς δοκιμάς ώς καί η, δημολονότι έδόθη πρός δημοσίευσιν απο ε οί 'Κάφροι—Κινηματογραφιτζήδες θα σιευομένη είς τό παρόν τεΰχος εκ Μυτιλαφρότητα τών αρμοδίων και η οποία πληρώνουν, θά πληρώνουν, θά πλη λίνης άνταπόκρισις.
διεψεύσθη μετά μίαν ώραν κατόπιν ρώνουν καί έπί πλέον δια, το Εθνικόν
Ή τεΛειοτάτη άπόδοσις, τών μηχα
κατηγορηματικότατα
ΰπ’
Θέατοον, άφοΰ τό ήθελε ο περίφημος
τών ιδίων, έν τούτοις ήρκεσε δια, να 1 έκ Πατρών πολιγευτής κ. Παπανδρέου. νημάτων «Σινεμεκάνικα» είναι γεγονός
πολύ
εύχάριστον διά τήν χώραν μας,
φοβίση τόν κόσμον τόσον πολύ, ώστε
διότι έκτος τής τελείας άποδόσεώς των
*
νά νομίζη δτι τό μικρόβιον τής γριπ- ι
* *
πωλοΰνται
καί δέν , ενοικιάζονται και
πης φωλιάζει εις τούς κινηματογρα- , Πληροφορούμεθα ασφαλώς οτι ληξασης I
φους—οί οποίοι είρήσθω εν παροδφ τής θητείας τοΰ Διοικ. Σήμβουλίου τής μάλιστα, είς προσιτός εις δλα τά βα
λάντια
τιμάς.
άπολυμαίνονται καθημερινώς τοσον I Π. Ε. Κ. άπεφάσισε κατά τήν τελευ“Ηδη μετά τήν έν Μυτιλήνη έγκατάδσον οί περίφημοι βλάκες αρμόδιοι δεν ταϊαν συνεδρίασιν αυτού, να ,απολυση
έπλύθησαν είς δλόκληρον την^ ζωήν ! όριστικώς τόν Νομικόν της, Σύμβουλον στασιν, (σύστημα μόνον Μούβιτον) αρ
χίζει
δεύτερα έγκατάστασις έν Σαμφ
των—καί τό φρονιμωτερον θα ηιο ν’α ! δικηγόρον κ. Δ. Λόντον, ,ο οποίος κατα
ύπάγη είς τά βρωμερά καφενεία
*
τα ο τό διάστημα τοΰ ενός μονον έτους, ε- είς τό νέον θέατρον «’Απόλλων» τοΰ,κ.
Άνεζίνη.
Ή νέα έν Βαθύ (ϊάμου)εγποία κατά τό ανακοινωθέν θα εμεναν λαβε ώς άμοιβήν διά τάς υπηρεσίας τας
άνοικτά.
,
όποιας δέν προσέφερε δραχμάς,..., α- κατάστασις θά είναι πληρεστέρα τής
'Οπωσδήποτε οί περίφημοι αρμόδιοι κουσον! ακουσον!.., Πεντηκοντα επτά πρώτης (Μούβιτον καί Βίταφον) θα
έδειξαν άλλην μίαν φοράν τήν στενό χιλιάδας πεντακοσίας (57.500) ί“,’ν<Ώ’· γίνη δέ είς αίθουσαν μεγαλυτεραν, τής
τητα τής άντιλήψεως των.
Εννοείτε δτι ή διοίκησις τής Π. Ε. Κ. πρώτης, πλουσιωτατα διακεκοσμημενης.
ήτο υποχρεωμένη νά καταταβαλη, εις Πλήν τών ανωτέρω δύο έγκαταστασετόν κ. Αόντον τό ποσόν τών χρημάτων ων, ή έταιρία «Συνοδινός και ΠαπαΆπό αΰριον καί καθ’ δλην τήν προ τούτων έφ’ δσον τήν απόφασιν αυτήν στόφας» έγκαθιστά μηχάνημα Μπουσεχή εβδομάδα άρχεται ή προβολή δυο ειχεν υιοθετήσει ή γεν. Συνεύλευσις τών βιτον μάρκας «Σινεμεκάνικα», εις το
νέων ελληνικών έργων, βωβών εννοεί μελών τής Π. Ε. Κ. καί πριν, τό πα Κινηματοθέατρον τών Αθηνών «Ελ
ται, άλλά μέ μουσικόν συγχρονισμόν ρόν Δοιηκητικόν Συμβουλιον αναλαβη λάς», μελετώνται δέ καί πλεΐσται αλλαι
διά φωνογραφικών πλακών, _ εις δυο τά καθήκοντά του. Ήτο επομένως κα έγκαταστάσεις είς κεντρικά Αθηναίκα
κεντρικούς κινηματογράφους τής π°"ε- θήκον τοΰ συμβουλίου να διατήρησή καί έπαρχιακά τοιαΰτα.
ός μας. Είς τό «’Αττικόν» θα προβλη- τό καθεστώς υίοθετηθέν υπο τής Γεν.
'Ο “Aer°s
θή δ πράτη παραγωγή τής Άστρο-- Συνελεύσεως, έφ’ δσον δέν συνήρχετο
Φιλμ, «Δάφνης καί Χλόη δια την ο
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

τροπή διέταξε τό κλείσιμον τών κινημα
τογράφων «Σπλέντιτ» καί «’Αττικόν». λευταίος τών άνθρώπων» καί διά πολλο
Π ΕΙΡΑΙΕΥΣ
στήν φοράν «Ή κιβωτός τοΰ Νώε»
ΜιΤΥΛΗΝΗ
πραγματοποιήσασα 'ικανοποιητικός εισ
Χάϊ-Αάΐ Προεβλήθη μέ επιτυχίαν τό
πράξεις.
Πάν&εον.
Προεβλήθησαν
τά
έργα
' ργον «Ή ωραία άπάχισσα» )μέ τήν I
«"Ερχεται σάν άστραπή», καί «Τό δα- ΑΡΧΑΝΕΣ Κρήτης
Ντολορές Κοστέλλο».
Κάπιτολ. Προεβλήθη τό εργον «Ξε· ' ι κτυλίδι τής Αΰτοκρατείρας» μέ έπιτυ
Είς τόν ένταΰθα κινηματογράφον
χίαν. "Ηδη δίδει παραστάσεις ό θίασος
βούρκωμα».
προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό καλλίτερο
Σπλέντιτ. «Μιά γυναίκα ποΰ δέν σέ Ίατρίδου-Σύλβα-Νέζερ.
του
κόλπο» καί ή δευτέρα έποχή τοΰ
Αεσβιακόν
(ήχητικός).
Ή
έγκατάσταξεχνά», μέ τόν Πέτροβιτς καί τήν Ντάγκοβερ. Σκηναι άπό τήν κηδείαν τοΰ ι σις μηχανημάτων όμιλοϋντος, συστήμα- «Ζήτα» δ αθλητισμός».
|
τος
«Σινεμεκάνικα»
δύναται
νά
θεωI
ΑΓΙΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Κρήτης)
στρατάρχου Ζόφρ καί άπό τό τελευταϊΕίς τόν κινηματογράφον τής πόλεώς
ον ματς πάλης τοΰ έλληνος Παγκοσμί ρηθή ώς τό σπουδαιότερον καλλιτεχνι
κόν γεγονός τής πόλεώς μας. Τά μηχα- [ μας προεβλήθησαν τά φίλμ «Μέσα στή
ου πρωταθλητοΰ Τζίμ Αόντου.
1 θύελλα» καί «Τά εννέα άστρα».
Φως. «Ή μπαλαρίνα τής Μόσχας-» , ι νήματα (σύστημα μούβιτον), τελειότα- *
μέ τόν Σάρλ Φαρέλ καί Ντολορές ντέλ τα άπό πάσης άπόψεως δικαίως έχαρα- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΘΝ
, κτηρίσθησαν άπ’ δλους είς άπόδοσιν
Ρίο καί «Ρίν-Τίν-Τίν».
Θέσπις. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Έμουσικής καί ομιλιών, άνώτερα
'Ηλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα ι ήχων,
έξ δλων τών λαιτουργούντων έν Έλλά- νεδρεύων κίνδυνος», «Κοντά στά σύνο
«Γΰρος τοΰ κόσμου», «Χαμένος θη
δι.
’
Οφείλονται
θερμά
συγχαρητήρια
είς
ρα»,
«'Ο ένοχος έτιμωρήθη», «’Αντίο
σαυρός», «*Ο Μασίστας καί τό χρήμα»
Μασκώτ», «Τό σκάνδαλον τοΰ Βάδενκαί «Μοναχός λεβέντης» ταινία ήχητι , τόν κ· Δημ. Παπαγεωργίου δστις μή
Βάδεν»,
«Έκδίκησις νεκροΰ» καί «Ό
φεισθε
ς
δαπανών
παρουσίασε
τοσαύj
κή μέ τόν Μπούκ 'Γζόνες. Β. Μάνας
την καλλιτεχνικήν προσπάθειαν είς τήν λαθρέμπορος τών οπλών». "Ηδη προ
βάλλεται
τό έπισοδειακόν τό «Φάσμα
*.
πόλιν
μας.
Είς
τούς
μηχανηκούς
κ.
κ
|
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α. Πεσσίνι καί Μάξιμον Μαυρομμάτην ΡΕΘΥΜΝΟΝ
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα οφείλεται έπίσης κάθε έπαινος διά τήν ,
’Ιδαϊον Προεβλήθησαν ui ταινία)
«Νεάπολις ή πόλις τών τραγουδιών» καί τελείαν έγκατάστασιν τών μηχανημά
«Οί δύο κόσμοι».
των καί θερμά συγχαρητήρια είς τήν «Δυαφθορεϊς τών κοριτσιών», Ρίφ και
’Ηλύσια. Προεβλήβη τό φίλμ «Τό δυ εταιρίαν «Συνοδινός-Παπαστόφας» ήτις Ράφ», «’Αγωνία» καί «Σημαδεμμένο
Πετρακάκης
τικόν μέτωπον» καί συνεχίζεται διά τόσον τιμητικώς αντιπροσωπεύει τήν καπέλλο».
δευτέραν εβδομάδα.
ΚΑΛΑΜΑΙ
Σινεμεκάνικα.
Παλλάς. Προβάλλεται έπί δύο εβδο
"Εναρξις έγένετο διά τοΰ έργου
"Εσπερος. Προεβλήθησαν αί ταινία)
μάδας συνεχώςή γαλλιστί ομιλούσα ται «Έσκότωσα γιά τήν τιμή μου» έν μέσφ
«Ή νήσος τών χαμένων καραβιών» καί
νία τής Μπρίτις «Χάϊ-Τάγκ» μέ τήν μεγάλης κοσμοσυρροής. Τήν προσεχή «Τό
κορίτσι' τοΰ ταγκό».
"Αννα Γουόγκ.
εβδομάδα «Τό τραγοΰδι τοΰ Σοχό» καί I Τριανόν. Προεβλήθησαν «Τό παιδί
Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τσά «Μανουελίτα».
Σωφρονιάδης
1 τοΰ ιπποδρομίου» καί «Ζουάνα».
ρεβιτς», «Ουγγρική μελωδία» άπό δέ ΧΑΝΙΑ
ΔΡΑΜΑ
τοΰ Σαββάτου «Καρτιέ Λατέν».
’Ιδαϊον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά
’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ
|
Μέγας. Προεβλήθησαν «Τά τρία πά
έργα
«Φλόγες»
καί
«Τέμπο-Τέμπο».
«Ό κίτρινος βασιλεύς» καί «Ή κιβω
Σπλέντιτ. Προεβλήθη ή ταινία «’Α θη», «Δίγαμος» καί «Σεράϊ». Προσεχώς
τός τοϋ Νώε».
! «Τό πλήθος».
Ε. Κ.
Λ. Πύργος. Προεβλήθησαν τά φίλμ κροβασία τοΰ θανάτου».
Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Θύ
«Σόνια Βερανώφ» υπό τόν τίτλον «Λευ ΑΓΡΙΝΙΟΝ
μα τής μόδας» καί «Μεγάλη θυσία»
κή Πετρού.τουλις» καί «’Αφροδίτη».
Προσεχώς
«Μυστηριιόδης καθρέπτης»
Θέσπις.
Προεβλήθησαν
τά
έργα
«ΆνΈ&νικόν. Προεβλήθησαν τά έργα
«Τά λευκά ρόδα τοΰ Ζιλμόρ», «Βερν- Ιτίο Μασκωτ» καί τό έπεισοδιακόν «Τό ΑΜΑ ΙΑΣ
μάτι
τοΰ
τρόμου».
τέν» καί «Κόκκινη γυναίκα».
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ
Άλκαξάρ. Προεβλήθησαν «Ή ώραία ^Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Λαθρέμπορος», «Ό καμπαλέρο», «Δυ
«Τό λιμάνι τών δακρύων» μέ άρκετήν
τυχοδιώκτις», «Παιχνιδιάρα κόμησσα» έπιτυχίαν
στυχίες
ενός παιδιοΰ», «"Ερως καί πλούκαί · Μις Φλέρτ. Προσεχώς
καί «Τέντερλοϊν».
' τη», «Ό χορός τής τύχης», «Μαγικό
Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν «Ή καλύ «Ή Μπόρα».
καπέλλο», «Ή τίγρις τοϋ Ιπποδρομίου»,
βα τών άνδρείων», «Τρελλή ευτυχία», ΣΥΡΟΣ
«Πώς γλέντα δ Γιάννης», «Άναλαμπαί
«Βασιλεύς τής Ζούγκλας», «Ίλιγγιώδες
ονείρων», «Δαίμων τοΰ Παρισιοΰ»,
’
Απόλλων
(ήχητικός).
Προεβλήθησαν
τραϊνο«, «Πώς παντρεύτηκε δ Γιάννης»
«Στό
στρόβιλο τών κυμάτων», «Τό πα
τά έργα «Ό ληστής», «Καρτιέ Λατέν»,
καί «Τό κορίτσι τής παρέας».
ρελθόν τής κυρίας μου» καί «Τό θΰμα
’Αττικόν. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Ή πόλις τών φαντασμάτων», «Ή δί- τοΰ πολέμου». Προσεχώς *
'Ο δοκιμα
«Ρίφ καί Ράφ πυροσβέσται», «Σώμα ωξις τών ληστών», ·Τό λιμάνι τών ο στικός γάμος» ώς βωβή. Δ. Κ. Π.
καί ψυχή», "Οταν ή πόλις κοιμάται», νείρων», «Μαρριέττα», «Ματωμένες θά ΒΑΘΥ (Σάμου)
«Σουνίτα», ένα άτραξιόν ,μέ τόν Δυνα λασσες», «Κόκκινη γυναίκα», «Ερωτι
| ’Αττικόν. Προεβλήθη «Οί τέσσαρες
μίτην, «Έσκότωσα γιά τήν τιμήν μου» κόν βάλς» καί διάφορα μίκι μάους.
Κοσμογκράφ.
Προεβλήθησαν τά διάβολοι».
καί ένα άτραξιόν μέ τόν "Αρτ Άκόρ.
Μοντέρν. Προεβλήθησαν τά έργα φίλμ «Μυστηριώδης άδάμας», «Μέγας
Ήραϊον. Προεβλήθη τό έργον «Ό
«Καζάν», «Αεγεων τών άθανάτων» «Ή Iέχθρός», «Ιερόν είδωλον», «Τζάκ δ ΰ-, πρίγκηψ φοιτητής».
Πούλμαν
περήφανος,
«Ή
πτώσις
τής
Βαβυλώ

καλύβα τών άνδρείων», «Κάρμεν», «ΘαΑΜΦΙΣΣΑ
λασσοκράτωρ» καί διάφορα έπεισοδια- νας», «Τά μαΰρα ρόδα», «"Οασις έρω
τος», «Οί λησταί τοΰ Ντεζαρπάς» καί I Πανελλήνιον. Λεν έλειτούργησεν ώς
κά.
Κυβέλεια. «Πώς παντρεύτηκε ό Γι «Αί ήμέραι τών 49».
κινηματογράφος τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα, διότι έγκατέατάθη ό θίασος
άννης», «Νύχτα -γάμου» καί «Είς τήν ΗΡΑΚΛΕΌΝ
Μπάρτζου-Πλέσσα δστις θά παραμείνη
χώραν τοΰ μίσους
*.
Πονλακάκη. Προεβλήθησαν τά φίλμ έπί μίαν είσέτι εβδομάδα δίδων παρα
Φοΐνιξ. Προεβλήθησαν «Ή λευκή I «Λέσχη
μυστηρίων» καί «Τά χέρια τοΰ στάσεις.
Γιαλέσσας
κόλασις», «Ό άνθρωπος πού γελά» καί
ι
Όρλάκ»
μέ τόν Κόνρατ Φάϊτ, άρκετά ΛΕΥΚΑΣ
«Ή γυναίκα τοΰ δρόμου».
,
έπιτυχώς.
|
Πληροφορούμεθα δτι ή τοπική Επι • Απόλλων. Προεβλήθησαν «Ό τε
"Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα
«"Οταν οί άνδρες Αγαπούν», £«'Ο γολ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

γοθάς μιάς γυυαίκας», «Θεία φλόγα»,
«Τσάρλεστον», «Βενενόζα», «Στιγματι
σμένη γιναΐκα», «Γυναίκα ύπ’ άρ. 13»,
«Τζασμάνια», «Μανδραγόρας«, μέ πρω
τοφανή έπιτυχίαν «Τό κουρέλι», «Πριγκήπισσα σοκολάτα», «Πώς έπλούτισε δ
Γιάννης» καί «Ματωμένη καρδερίνα
.
*
"Ηδη δ κ. Σκληρός προσέλαβε καί ορ
χήστραν διά τήν συνοδείαν τών έργων
γι ’ αυτό τοΰ Αξίζουν θερμά συγχαρητή
ριο.
Πάνϋ·εον. Προεβλήθησαν τά έργα
«Ή κόρη τοΰ βορρά», «Παύλος καί
Θηρεσία», «Μαρκέλλα», «Βασιλεύς τοΰ
κάμπου», «'Ο χρυσός» καί «Ταχύς σάν
άστραπή».
Τσϊρς

13

τοΰ 1821» παραγωγής ελληνικής.

! καί ή όποια ήνάγκασε τούς δύο άλλους
κινηματογράφους νά κλείσουν. Ή βα
Πάν&εον (ήχητικός). Προεβλήθησαν ρεία φορολογία τοΰ κιν)φου χειροτε
τά φίλμ «’Ανοιξιάτικες Αγάπες», «’Αγά ρεύει έτι περισσότερον τήν θέσιν τών
πη στήν έρημο», «Τά μαραμένα κρίνα», κινηματογρ. έπιχειρήσεων ώστε νά κα
«Τό Ιερόν καθήκον» καί μέ έξαιρετι- θιστά τήν ΰπαρξίν των προβληματικήν.
κήν έπιτυχίαν «Αί άερομαχίαι τοΰ δυ ’Ασφαλώς δέ ή έφαρμογή τοΰ ειδικού
τικού μετώπου». Προσεχώς «Μοιραίος άρθρου τοΰ Νόμου, τοΰ άπαγορεύοντος
χείμαρρος» καί «Τό τραγοΰδι τής έρή- τήν είσοδον τών άνηλίκτον κάτω τών
116 έτών, θ’ άποτελέση τό τελειωτικόν
μου».
Πάν&εον (ταράτσα). Προεβλήθησαν ' κτύπημα κατά τής ύπάρξεώς του.
«Ό δόκτωρ σατανάς», «Λαϊλαψ τοΰ ΞΑΝΟΗ
Λαπλάτα», «’Αστραπιαία ταχύτης», «Ό
Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα
άτρόμητος άεροπόρος» καί «Σφηκοφω- «Λευκός διάβολος» καί «Πόρι».
ληά».
«Ή διεύθυνσις τοΰ άνωτέρω κιν)φου
Ίντεάλ. Προεβλήθησαν «'Η γή τής δέν προέβαλε τάς ταινίας «Τραγωδία
ΚΕΡΚΥΡΑ
ήδονής», «Σκιαί τής νυκτός», «Ραψω ωκεανών» καί «"Αγγελος τοΰ καμπαρέ»
Δημ. Θέατρον. ΙΙροεβλήθησαν τά δία έρωτος», «Ύπό τό πέλμα τοΰ τυ- διότι ή μέν πρώτη προεβλήθη καί άλ
έργα «Ό άνεμος», «Τό έρωτευμένο θα- ράνου» καί «Λουλούδι στή σκιά».
λοτε καί έκλείσθη ΰπ’ αύτής κατά λά
λασσοποΰλι·, «Αέντζερη», «Μεγάλος ΚΑΣΤΟΡΙΑ
θος, ή δέ δευτέρα προβληθεϊσα δοκικίνδυνος», «Μεθυσμένοι άπ’ τό μέτω
Κεντρικόν. Τήν παρ. εβδομάδα προ μαστικώς έκρίθη Ακατάλληλος διά τό
πον στό Ηαρίσι», «Ό βουκέφαλος στον
κοινόν μας, δπως καί μέ τά έργα «Τό
πόλεμον», «Άπάχηδες» καί διάφοροι εβλήθη τό έργον «Γιολάντα». Προσε χωριό τής άμαρτίας» καί «Κατηγορώ».
κωμωδίαι.
. χώς «Τό μελανόν της σημεϊον», «Τό Τά δυό άνωτέρω έργα ήναγκασθη ή
Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα ίπποδρόμιον» μέ τόν Σαρλώ» κτλ.
διεύθυνσις νά τά έπιστρέψη.
«Ματωμένη χορεύτρια», «Έρως καί ΒΟΛΟΣ
Άχίλλειον. Κατά τήν παρ. εβδομά ΙΩοΝΝΙΝΑ
σπόρ», «Μιά πάλη στήν άβυσσο», «Γυ
Κινημ. Ενστρατιάδη. Προεβλήθησαν
ναίκες στό βόρβορο», «"Εξ έβδομάδες δα προεβλήθησαν μέ άρίστην έπιτυχί
μέσα στούς άπάχηδες», «'Ο ιπτάμενος αν «Τό ερωτικόν βάλς» καί «Ό τρελ- τά φίλμ «Ή Μωρά Παρθένος», «Ή ι
στορία
ένός άπορου νέου», «Χιονοστρό
λός
τραγουδιστής».
"Αν
καί
δ
όμιλών
άνθρωπος», «'θ Σαρλώ μεθυσμένος»
καί «Πανικός». Προσεχώς «Οί ίτπόται δέν έχει τρεις εβδομάδας πού έγκατε- βιλος», «Τό θΰμα τοΰ καθήκοντος», «ή
Βασίλισσα
τοΰ Ιπποδρομίου» καί τό έστάθη
είς
τήν
πόλιν
μας
καί
παρ
’
δλον
τής άρβύλλας» καί «Ό μιναρές τοΰ
δτι τό «Άχίλλειον» είναι τό μοναδικόν πεισοδιακόν «Ή κόρη τοΰ Βορρά.» Τάς
θανάτου».
Μπιξέλης
Κυριακάς
έχομεν
τρεις παραστάσεις,
θέαμα τής πόλεώς μας έν τούτοις αί
ΤΡΙΚΚ«ΛΑ
έργασίαι του, δέν ήμπορεϊ νά πή κα αί δύο δέ Απογευματινοί σημειώνουν
Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έρ νείς δτι είναι Απολύτως Ικανοποιητι κοσμοσυρροήν, είς τήν δευτέραν παράγα «Ό λευκό; γάμος», «Μπροστά στό κοί. Τοΰτο οφείλεται κατά μέγα μέρος I στάσιν συγκεντρώνεται Αρκετή μερίς
κρίω μα», «Ό τραγουδιστής τής Τζάζ», είς τήν μεγάλην,τήν σχεδόν Απελπιστι έκλεκτής κοινωνίας τής πόλεώς μας.
'
Παπ.
«Κίτρινος βασιλεύς», «Ή έπανάστασις κήν κρίσιν ποΰ διέρχεται ή πόλις μας
ΠΑΤΡΑΙ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
— Γιόγκαν (Άγρίνιον). ’Αποστείλατε δύο μικράς φω
τογραφίας διά τό δελτίον ταυτότητας καί τήν διεύθυνσιν
σας. Νά ένεργήτε διά τήν έγγραφήν συνδρομητών άρχίζοντες άπό τούς διευθυντάς κινηματογράφων. Σύνδρομα!
άπαραιτήτως προπληρώνονται.
— Θεοφιλόπονλον (Άμαλιάδα). Συνδρομή έλήφθη ώς
καί πεντηκοντάδραχμον παραδοθέν Π·Ε.Κ· Θά μάς υπο
χρεώσετε πολύ έάν λάβετε τόν κόπον νά μάς στέλνετε καί
τοΰ άλλου ώς καί τοΰ Πύργου.
— Μούσιον (Λάρισσαν). Διατί έπσύσατε άνευ είδοποιήσεως; Παρακαλοΰμεν ν’ Απαντήσετε.
— Τσϊρς (Λευκάδα). Ή διεύθυνσις τής Γκάρμπο είναι:
etro-Goldwgn-Mayer, Culuer City, Calif, τής Lilian
Haruey, Dusseldorfer Str. 47, Berlin-Wilmersdorf, τής
Brigitte Helm, Berlin-Dahlem, Im. Ninkel 5, καί τοΰ
Μοσζοϋκιν άγνωστος.
— Χατξηα&ανασΐον (Σέρραι). Φωτογραφίας Γκάρμπο
καί Νταμιτά δέν έχομεν. Γράψατέ μας άργότερα ίσως λάβωμεν νεωτέρας, έκτος άν θέλετε νά σάς στείλωμεν άλλας
πάντως δμως δχι ώρισμένας.
— Π. Έλιάου (Καστοριάν). Τό φΰλλον σάς στέλλεται
τακτικά. Άναμένομεν έξόφλησιν.
— Άλλοίμονον (Σπάρτην). Αρχίσατε έβδομαδιαίαν Α
ποστολήν Ανταποκρίσεων. ’Αποστε'λατέ μας δυό μικράς
φωτογραφίας διά τό δελτίον ώς καί τήν άσφαλή διεύθυνσίν σας.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
—Ή γνωστή μας καλλιτέχνις Πόλα Νέγκρι υπέγραψε
συμβόλαιον διά τοΰ όποιου ύποχρεοΰται δπως έντός τοΰ
προσεχοΰς Φεβρουάριου έμφανιοθή είς τό ένΛονδίνφ μεγάλον Βαριεττέ Κολίζεουμ καί δώση σειράν παραστάσεων·
—Τό «Κινεματογράφ» τοΰ Βερολίνου δημοσιεύει τήν
εϊδησιν μεγάλης πυρκαϊάς έν Κων[πολει, καθ’ ήν άπετεφρώθη έξ Αφορμής άναφλέξεως κινημοτογρ· ταινιών, ολό
κληρον τό έν Γαλατά τριόφορον οίκημα δπου καί ή Απο
θήκη τών ταινιών. Κατά τήν πυρκαϊάν αυτήν εΰρον οίκτρόν θάνατον καί 7 υπάλληλοι τής κινηματογραφικής Απο
θήκης ώς καί τρία άλλα άτομα άτινα έμενον είς τούς άνω
ορόφους τοΰ οικήματος.
—Ή πρεμιέρα τοΰ φίλμ τοΰ Τσάρλυ Τσάπλιν «Τά φώ
τα τής πόλεώς» έδόθη τήν 30 Ίανουαρίου είς τό Λός "Αντ
ζελες καί τήν 6 Φεβρουάριου θά προβληθή είς τήν Νέαν
Ύόρκην.
--Ή Ντίτα Πάρλο έπεράτωσε τό πρώτον της φίλμ διά
λογ[σμόν τής Γουώρνερ Μπρόδερς «Τό Κισμέτ» καί ήδη
έργάζεται στό φίλμ «Ιερά φλόγα».

— ΟΙ ύποστηρϊζοντες τόν ((Κινηματογραφι
κόν ’Αστέρα» υποστηρίζουν αύτό τοΰτο τό συμ
φέρον τους.

ΠΙΝΑΞ Β’

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1930-31

ΤΑ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ
ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΕΡΓΑ
Τίτλος έργου
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ΜΕΤΡΟ ΓΕΟΑΗΤΟΤ Ι Ν ΜΑΓΪΡ ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ
4UIG (ΕΛΑΛΕ) J.J. Κινηματογραφικοί Ταινίαι
Κινηματογραφικοί Ταινίαι Κινηματογραφ. Μηχαναι
Άθήναι
©εμιστοκλέους 15 Άθήναι
Τηλ. Διεύθυνσις «Μετροφίλμς» Γραφεία : Ίουλιανοΰ 27α
Τηλέφωνον 61—95

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

Δ. I. KAPPA
ΚΙΝΗΙίλΤΟΓΡΑΙ. EHIWPHSEI?

’VNnjiNtwiwwy
Γραφεία: 'Cid; Σωκράτους 30

ZEIS?
IKON

Κ9Ν. ΣΟΥΛΙΔΗΣ

ΜΑΤΟΓΡΑ^Ι itmoi
Γενικοί ’Αντιπρόσωποι

ΚΙ' ΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ
ΤΑΙΝΙΑΙ

I. ΙΟΑΜίΤΟϊ a Λ, ΜΑΔΔΒΞ

Γραφεία

Πατησίων 12— Άδήναι
Τηλεγρ. Διεύθ. «Ροζικλαίρ»
Άριθ. Τηλ. 52—11

'Αντιπρόσωπος διά τήν'Ελλάδα

Γραφεία

ΧΑ Γ ΦΙΑΜ
Πατησίων—Χαλκοκονδύλη
Άθήναι
ίΓ.ΣΪΝΟΛΙΝΟΣ &Γ.ΠΑΠΑΣ10ΦαΣ
'Γραφεία: 'Οδός Εωκράτους 30.

Όδος Πανεπιστημίου 36
Άδήναι

I. ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
Βερανζέρου 14 Άθήναι
Τηλ. διεύθυνσις «Μαργουφίλμ»
Άριθ. Τηλ. 57—11

Αρχικός τίτλος

Τό χαμένο τσέππελιν
The lost Zeppelin
Τό ξεβούρκωμα
Ladies of Leisure
Μή ρωτάς γιατί
Das Lied ist aus
Τό βάλς τοϋ βαγκόν λί
Ein walzer im Schlafcoupe
Πρέπει νά δής τό Παρίσι
Δικαίωμα ό έρως ;
The single Standard
Τό Γεράκι
’Εξπρές 113
Μεγάλος κίνδυνος
Ληστής τής ερήμου
’Άσσος Ιπποδρομίου
Μεθυσμένος στό Παρίοι
Φτερά τής καταιγίδας
Γυναίκα πού δέν ξέχνα
Ποιος ό ένοχος ;
Der Gre'ifer
Αγαπημένος τών Θεών Der lieblirg der Gotter
Τραγούδι τών Παρισίων Chanson de Paris
Περιπέτειαι σενορίτας
On the Border
Χρήμα πού σκοτώνει
Hard boiled Rose
Αδελφική έκδίκησις
State Street Sadie
Μοιραία συνάντησις
Sweethearto and Wines
Ίουδήθ καί Όλοφέρνης Judith ft Holopherne
Νόμος τών όπλων
The Gun Low
Ρομάντζο Σεβίλλης
Romance of Seville
Περιπλανιύμενος λεβέντης Shadow Ranch
Άπάχικα αισθήματα
Une Java
Τελευταία διαταγή
Άπάχηδες
The apache
Ποιητής καί Τσάρος
Poete el Tzare
Κοζάκοι τοϋ Ντόν
Das Donkogakenlied
Στρατηγός Κράκ
General Crack
Βασιλεύς τής ΙΤζάζ
King of Jazz
Τραγούδι Χαϊδελβέργης
Σκιά έγκλήματος
Eyes of the Underwold
Δάφνης καί Χλόη
Daphnis et Hloe

Είδος ταινίας Παραγωγή
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Κινηματογρ.

Γραφεΐον Έκμε
ταλλεύσεως

Tiffany
Κοτοπούλη Κ. Φραγκέτη
Columbia
Άδ. Σαντίκου
Αττικόν
Super Film Πάνθεον
Άμέρικαν Φίλμ
U. F. A.
Οΰφα Πάλας Συμβατικέ]
Fox Film
Ίντεάλ
Φόξ Φιλμ
M. G. M.
Μετρό Γκόλντ.
Απόλλων
Fox Film
Φόξ Φίλμ
Ίντεάλ
»
»
'Ελλάς
»
>
»
>
»
·»
>
»
»
»
»
»
»
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>
I. Κουρουνιώτη
Απόλλων
Β. I. P.
Χάϊ Φίλμ
Σπλέντιτ
U. F. A.
Οΰφα Πάλας Συμβατικέ]
Paramount Άττικ.- Ίντ. I. Μαργουλή
Warner Br. 'Ελλάς
Άμολ.-Βουλγ·
>
»
Τριανόν
>
»
Αθηναϊκόν
FirstNation. Κοτοπούλη
Κ λήρον. Καρρα
Piltaluga
Ροζικλαίρ
»
Radio
Ροζικλαίρ
Β. I. PΧάϊ—Φίλμ
Σπλέντιτ
Columbia
Άθηναϊ κ ό ν Άδελ· Σαντίκου
Mappera. F. 'Ελλάς
Κ. Σουλίδη
U. F. A.
Συμβατική
Απόλλων
Columbia
Άδελ. Σαντίκου
'Ελλάς
»
Ρωσσική
Κ. Σουλίδη
D. Uuivers. Ίντεάλ
I. Μαργουλή
Warner
Κοτοπούλη Άμολ. Βουλγαρ.
Universal
I. Μαργουλή
Αττικόν
U. F. A.
Οΰφα Πάλας Συμβατικέ]
Universal
I. Μρργουλή
Ροζικλαίρ
"Αστρο Φίλμ Αττικόν
"Αστρο Φίλμ

COLUMBIA
PICTURES

ΑΔΕΛ. ΣΑΝΤΙΚΟΥ

I 1ΡΑΓΚΕΤΗ2 ■ 1. ΑΡΤΕΜΕΕ
Κινηματογραφικού Ταινίαι
Ήχητικαΐ Μηχαναι

1VDA0W ■ ΒΟΤΑΓΑΡΙΑΒΕ
Γραφεία: Οδ©ς ΕύπόΖιδοζ ι4

Γραφεία

Άθήναι

Θεμιστοκλέους 1 — Άθήναι

Τηλεγραφήματα ΦΙΡΝΑΤΕΞ
Άριθ. τηλεφώνου 51—69

Τηλεγρ. Διεύϋ-υνσις

«£αντικοφίλμς■ >

Γραφεία

I. ΜΑΡΓΦΥΛΗΣ

Χαλκοκονδύλη 39α

Γραφεία: Βερανζέρου 14

Τηλεγραφήμ. ΦΡΑΝΚΦΙΛΜ
Τηλέφωνον 67—21

Άδήναι

Λ

2TW0S ΔΗΜΙΓΤΡΙΑύΠδ B4S. Π. Γί’ΡΕΤΣΗΖ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ

AVOAOZITKE - ΒΟΤΔΓΑΡΙΑΒΕ

'©δός Άχαρνών 175
(Τέρμα τραμ 6)

Λάμπες Οικονομίας
Άδήναι
ΑΛΑΝΤΙΝ
Κάρβουνα δλων των δια Γραμμόφωνα —Δίσκοι
στάσεων
Πιάνα — ’Ηλεκτρικοί πιαΑνρουλεζ—Κόλλα Agfa
νόλαι
Γραφεία: Χαρ. Τρίκοΰπη 7

Γραφεία: 'Φδ©ς Εΰπόλιδος 14

Άθήναι

Άθήναι

Ταχ. Κιβώτιον 56

ΜΕΓΑΛΑΙ
ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ramtomi. smsE.pssEis
Γραφεία
'Οδός Φειδίου άριϋ·. ΙΓι
Άδήνριι
Τηλεγραφική ΔιεύΟυνσις

ΜΑΥΡΟΦΙΛΜ
Τηλέφωνον : 67—36

Συνολικός άριϋ·μός προβλη&εισών ταινιών κατά Γραφεΐον ‘Εκμεταλλεύσεως
Φόξ Φίλμ 31 —’Αμολοχίτη-Βουλγαρίδη 26 — Μαργουλή 33 — Σινέ Όριάν 10 — Μετρό Γκόλντουϊν 13—Πάζ Φίλμ 1
Συμβατική 12 —- Μαυροδημάκης καί Σία 3 — Χάϊωιλα 1 — I. Κουρουνιώτης 1 — Κ. Σουλίδη 5^—Κληρ. Καρρά 2
Άμέρικαν Φίλμ 3 — Τ. Σπυρίδη 3 —..’Αδελφοί Σαντίκου 6 — Κ. Φραγκέτη 3—Α. Μάρκογλου 1—Ντάγκ Φιλμ 1

KLANGFILM
ΑΝΑΚΟΙΝΟΥΤΑΙ ΟΤΙ:

Η ΚΛΑΓΚ ΦΙΛΜ
ΠΑΡΗΓΑΓΕ NEON ΤΥΠΟΝ

MHXANHMATDN 0ΜΪΑ0ΪΝΤ0Σ
ΠΡΟΣΙΤΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΜίΚΡΑ ΑΚΟΜΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!

0. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΡΥΤΣΗ) 8

ΑΘΗΝΑΙ

