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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Γιά τό σημερινό μελετητητή τών διαφόρων γε-' είναι άνάγκη νά ύπάρξη καί τό δ'ργανον, πού θά 

νικών κοινωνικών εκδηλώσεων, ό κινηματογράφος καθρεφτίζη μέ μιά σαφή καί άκριβή ντοκυμαντασιόν 
δέν άποτελεϊ μόνο μιά νέα μορφή τέχνης, άλλά καί τά διάφορα στάδια τής προοδευτικής έξελίξεώς του 
έ'να ουσιώδη παράγοντα έπιδράσεως, τής κοινωνικής άπό τά νηπιακά του βήματα ώς^τίς σημερινές άπο- 
ζωής, μέ μεγάλα ηθικά καί οικονομικά άποτελέσμα-’ κρυσταλλωμένες φόρμες. Ή συγκέντρωσις ενός άρι- 
τα. Όταν γιά τήν ’Αμερική δ κινηματογράφος άπο θμοΰ δημοσιευμάτων πού εξετάζουν τόσο άπό έπι- 
τελεϊ εθνική βιομηχανία,δταν στήν Γερμανία τό ίδιο στημονικής καί καλλιτεχνικής, δσον καί άπό βιομη- 
τό Κράτος άγοράζει μετοχές κινηματογραφικών έπι-] χανοεμπορικής άπόψεως τόν Κινηματογράφο καί ή 
χειρήσεων διά νά βοηθήση τήν άνάπιυξίν των, δταν । - —
στή Ρωσία άποτελεϊ τό κυριώτερο μέσο προπαγάν- · 
δας, καί είναι κρατική επιχείρηση, δταν άκόμη 279 
ολόκληρα δισσεκατομμύρια δραχμών είναι τοποθε
τημένα σέ επιχειρήσεις παραγωγής φίλμ, θά εϊμεθα 
εντελώς άφελεϊς άν έξακολουθήσωμε νά πιστεύωμε, 
δτιή νέα αυτή τέχνη δέν επηρεάζει τάς άντιλήψεις 
τών μαζών, δέν έ'χει άφάνταστη οικονομική σημασία 
καί δτι δέν έ'παιξε πολλές φορές σπουδαίο ρόλο στή 
διαμόρφωση ώρισμένων καταστάσεων. Καί δέν είναι 
μονάχα στήν πολιτική ή σημασία τοΰ κινηματογρά 
φου άναμφισβήτητη' καί στήν τέχνη καί στήν επι
στήμη έ'χει άρχίσει νά γίνεται άναγκαϊος. 'Η τεχνική 
τοΰ θεάτρου επηρεάζεται άπό τόν κινηματογράφο, 
η επιστήμη παρεχώρησε τά μυστικά της στή λευκή 
οθόνη. Διακόσια πενήντα εκατομμύρια άνθρωποι 
συχνάζουν μιά φορά τουλάχιστον τήν εβδομάδα στις 
55.000 Κινηματογραφικές αίθουσες τοΰ κόσμου... 
Τά πλήθη έχουν κάμει μοναχή τους χαρά τήν τέχνη 
τών σκιών. 'Ολόκληρη φιλολογία πού προσπαθεί νά 
εξηγήση τά προβλήματα—αισθητικά καί τεχνικά— 
πού γεννά ή διαρκής έξέλιξις τής έβδόμης τέχνης, 
εχει δημιουργηθεϊ Συγγράμματα ογκωδέστατα, ει
δικά περιοδικά, πληροφοριακά δελτία. 'Η Κοινωνία 
τών ’Εθνών πατρονάρει τόν Κινηματογράφο καί 
προκηρύττει διεθνή διαγωνισμό συγγραφής σεναρίου 
με μεγάλο έπαθλο ενώ συγχρόνως στή σειρά τών έκ- 
δοσεών προσθέτει ειδικήν έκδοσιν άφιερωμένην στόν 
κινηματογράφον. 'Η καθαρά φιλολογία προσεχώρη- 
σε καί αυτή είς τήν θεότητα τοΰ Χόλλυγουντ. Κρι
τικοί άξιοι τοΰ ονόματος των δέν παραλείπουν νά 
γράφουν άθρα σχετικά καί νά δίνουν τάς γνώμας 
των έπί τών διαφόρων άπόψεων τής Κινηματογρα
φικής Τέχνης. Έφ’ δσον λοιπόν είνε τόσον τεραστία

μεθοδική των ταξινόμησις θά μάς δίδη τό μέτρον 
νά σχηματίζωμεν έν καιρφ άκριβοκαθ ορισμέ νην άν- 
τίληψιν περί τών διαφόρων σχετικών ζητημάτων. 
Καί αυτά μέν αφορούν τήν χρησιμότητα μιάς Κινη
ματογραφικής Βιβλιοθήκης, πρέπει δμως νά απο
δείξουμε, ειδικά γιά τήν Ελλάδα, καί τήν αναγκαι
ότητά της.

Πώς παρουσιάζεται σήμερα ή Ελληνική Κινη
ματογραφική παραγωγή; Άσυστηματοποίητη προ
σπάθεια, κατάτμησις τών ύπαρχουσών δυνάμεων, 
παντελής έλλειψις καλλιτεχνικών στοιχείων, άγνοια 
σκηνοθετικών μεθόδων, καταλήγουν πάντοτε είς ά
ποτελέσματα κάθε άλλο παρά καλλιτεχνικά. Είναι 
αξιέπαινη κάθε προσπάθεια νά δημιουργήσωμε καί 
μεϊς Κινηματογραφική Βιομηχανία στόν τόπο μας, 
άλλά δέν είναι ζηλευτή καί ή προχειρότης είς τήν έ- 
κτέλεσιν τών συλλαμβανομένων σχεδίων. Χρειάζεται 
μέθοδος εργασίας, άκριβής στάθμισις τών καλλιτε
χνικών καί οικονομικών προϋποθέων. Άπ’ τήν ελ
ληνική βιομηχανία δέν πρέπει νά ζητάμε τό απόλυ
το, ούτε καν τό σχετικό. Θέλουμε δμως νά ύπάρχη 
κάτι πού νά προοιωνίζη καλύτερο μέλλον. ’Όχι μό
νον δ ασίγαστος πόθος τοΰ κέρδους, άλλά καί κά
ποια έσωτερική-άιάγκη νά έκφρασθοΰμε καλλιτεχνι
κά. Τί θά πρόσέφερεν ή ϊδρυσις μιάς Κινηματογρα
φικής Βιβλιοθήκης στό χαστικό άληθινά ελληνικόν 
περιβάλλον; Αύτό δέν μπορούμε νά τό καθορίσου
με άπό τώρα επακριβώς. Θά περιορισθοϋμε σέ με
ρικές προβλέψεις. Πρώτα-πρώτα θά δώση τά μέσα 
στους αύτοδιδάκτους ηθοποιούς νά άφομοιώσουν ω- 
ρισμένα πράγματα, πού θά τούς επιτρέψουν νά 
δώσουν καταλληλότερη άπόδοσι. Οί φωτο
γραφικές ντοκυμαντασιόν πού Θά υπάρχουν στή βι- 

_Τ .... ___ ___ . βλιοθήκη θά δίνουν ωρισμένους τρόπους έκφράσεως
ή άνάπτυξις καί ή έπίδρασις τοΰ Κινηματογράφου στις διαφορετικές ψυχικές εκδηλώσεις. Ό ηθοποιός
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ερμηνευτικά μελετώντας τις εκφράσεις αυτές, θά 
μπορή, ά'ν έχη ικανότητα παρατηρήσεωςΐ ν« διακρί- ί 
νη ποια σημεία ταυτίζονται με τη δική του ύπόστα-

τ,α atP°itoia)prTl καί τά παρουσίαση, δταν τοϋ 
δοιτή ευκαιρία. Η ελλειψις σκηνοθετών καθιστά έ- 
πιτακτικωτέρα τήν ϊδρυσι Βιβλιοθήκης γιά τή μόρ- 
φωσι τών ηθοποιών. Κι’ αν ακόμα ύπήρχεν, ή ανάγ
κη δεν θα λιγωστευε. Ο σκηνοθέτης χαράζει τις 
γενικες γραμμές πάνω στις οποίες θά τραβήζη ή έ- 
κτέλεσις τού, έργου,, κατευθύνει, συμμορφώνει τήν 
ατομική εκτελεσι στό γενικό πνεύμα τοϋ έργου, μορ- 
φοποιεϊ άσυστηματοποίητες εκδηλώσεις τοϋ ηθο
ποιού, αλλά ποτέ δεν έχει τήν δύναμι τοΰ νά δημι- 
ουργήση έκφραση σύμφωνη μέ τό γούστο του. Ό 
ερμηνευτής θα πέραση μέσα άπ τό ταμπεραμέντο 
του τις υποδείξεις και θά τις άποδώση σύμφωνα μέ 
το δικό του τρόπο. Είναι δντότης ξεχωριστή καί α
νεξάρτητος, ή οποία δέν υποβάλλεται σέ ώρισμένα 
καλουπια. Μορφώνεται, άλλά δέ δημιουργεΐται.

, Καί δεν είναι μονον οι ηθοποιοί ποϋ θά έχουν 
να ωφεληθούν άπ’ τή βιβλιοθήκη. Είναι αΰ,οί οί 
σκηνοθεταμ αι επιχειρήσεις, τό κοινό. Ό σκηνοθέ 
της θα βρή στοιχεία στή Βιβλιοθήκη γιά νά ντο· 
κουμεντάρμ μέ ακρίβεια ένα ιστορικό ή ηθογραφικό 
φιλμ, υποδείξεις γιά τά ντεκόρ, τή μουσική κι’ ένα 
σωρό αλλα πράγματα. Οί επιχειρήσεις, πληροφοοίες 
διάφορες για τον τρόπο τής εμπορικής έκμεταλλεύ- 
σεως μιας ταινίας, επι τή βάσει τών γενομένων είς 
αλλα Κράτη. Επίσης πολύτιμα στοιχεία γιά τή λο
γοκρισία, τή νομολογία καί τά νομικά συγγράμματα, 
τα πραγματευόμενα περί Κινηματογράφου. Τό κοι-, 
νο με τη Βιβλιοθήκη—δταν αυτή λάβη πλατύτεοο ' 
χαρακτήρα—θά μπορούσε νά μ„ννώ„., ώ^υμένει 
γνώμες, ν απόκτηση συνείδησι κινηματογραφική, I 
ετσί που να μπορή σέ περιστάσες διάφορες νά νοιώ- 
θη επακριβώς την καλλινεχνική άξια ένός φίλα καί 
να το ξεχωρίζη άπό ένα άλλο j ' - · -
χαρακτήρα.

Μέ λίγες γραμμές προσπαθήσαμε νά σκιτσάρου- 
με την (Αναμφισβήτητη χρησιμότητα μιας Κ. Βιβλιο
θήκης. Ιίρος την κατεύθυνσιν αυτήν άρχισε νά γί
νεται κάποια σχετική προσπάθεια, ή οποία περιμέ
νει ενθαρρυνσιν γιά νά λάβη τήν όλοκληοωτικήν της 
πραγματώσω. Επι τοΰ θέματος αϋτοΰ θά έπανέλ- 
θωμεν αργότερα δημοσιεύοντες καί σχέδιον όργσνώ- 
σεωςτης βιβλιοθήκης, έπί τή βάσει παρεμφερούς 
σχεδίου του Γάλλου κινηματογραφικού κοιτικοΰ 
Eeon Moussinac. · χ. ΔΑΦΝΗΣ

[Στη στηλη αυτή πού καθιερώνουμε άπό τό σημερινό 
μας φύλλο, θα απαντούμε σέ δλας τάς ερωτήσεις τάς 
σχετικας με τον κινηματογράφον, ποΰ θά μάς υποβάλ
λουν- ο. αναγνώσται μας. Κάθε επιστολή δέν πρέπει νά 
περιλαμρανη πλέον τών τριών έρωτήσεων. Αί απαντήσεις, 
σύντομοι, θα δημοσιεύονται κατά τήν σειράν τής λήψεως 
των επιστολών. Αί ερωτήσεις πρέπει νά υποβάλλονται μέ 
ενα ορισμένο ψευδώνυμο τής άπολύτου εκλογής τοΰ επι
στολογράφου. Στο τέλος έκάστου εξαμήνου, ειδική επι
τροπή συντακτών τοΰ περιοδικοΰ, θά βραβεύη τό καλλί- 
ρο?τ° 18X24 νυμ° μεγάλας φωτογραφίας άστέ-

Ή στήλη αύτή αναλαμβάνει επίσης καί τήν διαβίβα- 
σιν επιστολών πρός τούς διαφόρους ξένους άστέρας Αί 
επιστολαι κλεισμένοι είς Ιδιαίτερον φάκελλον, πρέπει τά 
συνοδεύονται και ύπό τοΰ γραμματοσήμου τοΰ προβλεπο- 
μενου δια το εξωτερικόν. Αί έπιστολαί αί σχετικοί μέ τήν 
στηλην αυτήν δέον νά σημειώνουν είς τό άνω μέρος τοΰ 
φακελλου: «Τμήμα Πληροφοριών»].

Μπιζέλην (Κέρκυρα). Αί ζητηθεΐσαι διευθύνσεις α
στέρων εΐνε αί έξής: Willy Fritsch—Chart., Ka'iser- 
o Znzi υο- Lva'} Peirovilch, bei Greenbaumfilm, Berlin 

rr ' ’ 6'1· Τών δέ Ραμόν Νοβάρρο, Αύα
ντε Ποϋττι, Ντολορές Κοστέλλο, Νίλς "Αστερ. ΤζώνΤζίλ- 
μπερ, Ααρλω καί Λιλή Νταμιτά, παρά τή The Standard 
Casting Directory Inc., 614 Taft Building, Hollywood 
Boulevard, Hollywood, Cal. U. S. A., ή όποια καί άνα- 
Λαμβανει τήν διαβιβασιν τών επιστολών ποός τούς καλ- 
λιτεχνας. ' ’

Δάσκαλου (Δράμα). Ή διεύθυνσις τοΰ κ. Χριστοφίλη 
.. ’ ‘ cVai (nr,S Productions, Telefilm Studio, 4376
μόρφωση ωρισμενες Sunset Drive, Los Angeles, Calif. U. S. A. τής δέ 

.. ' i Bathe Cinema, 117 Boul. Haussmann, Paris.
I Γεωργόπουλον (Μεσολόγγι). Περί τοΰ Κλούπ Ζάκ 
I πρεπει ν’ απευθυνθήτε στήν δίδα ’Ίριδα Σκα-

μέ καθαοό εαποοικό ■ ’’ Ο!1?ίαΛ“? άπουσιάζει ήδη είς Παρισίους καί
μ καπαρο εμπορικό ( επομένως μετά την έπιστροφήν της, δηλ. μετά ένα μήνα 
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ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ φ;ΛΜ
ΤΟΥ ΤΑχΕΙΔΙΟΥ “ALCHH-CF,,

Ό υφηγητής τοΰ Πανεπιστημίου ιή· Πράγας, δόκτωο 
J. Krajna εκαμε το παρελθόν έτος ένα ιαξείδιον καθ’ δ- 
λον τον κοσμον. 'Αποτέλεσμα τούτου ύπήρξεν ένα ωραίο 
φιλμ με πολύ ενδιαφέρουσας σκηνάς άπό τά έξω μέρη. Τό 
φιλμ συνοδεύεται υπό πρωτοτύπου μουσικής, αμερικανικής 
ιαπωνικής, χαβάγιας καί κινεζικής καί ή' έκμετάλλευσις 
αυτου ανήκει εις την εταιρείαν «Κογκφίλμ»,

2ΤΗΑΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

<ΜΤΟΓΡΑΦ!ΑΙ - ΦΟΤΟΓΡΑΦΙΑΙ

Αί καταλληληλότεραι φωτογραφίαι μεγέ- 
8ους 20X26 (οζηνοΰ άπό διάφορα νεώτερα α
μερικανικά έργα) διά κάδρα πρός στολισμόν 
γραφείων καί δωματίων, είς μεγάλην συλλο
γήν, πωλιΰνται είς τά γραφεία τοΰ «Κιν. 
Άστερος» Φειδίου 11 καί άιτοστέλλονται είς 
τούς έ/τιβυμοΰντας έκ τών επαρχιών, αντί δρ. 
ΔΕΚΑ έκαστη.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

(Σωματεϊον άνεγνωρισμένον)
ΓΡΑΦΕΙΑ ‘Οδός Εϋπόλιδος 14 ΑΘΗΝΑΙ

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ
(Συμφώνως τφ Καταστατικφ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρός όίπΛντ» ί'*  'Ελλίοι 

τής Π. Ε. Κ-.
(Μύρτοι Χυνάδελφοε»

Κατόπιν άναφορ&ς τοϋ έν Λαρίασπ ανναδέλ- 
φου διευϋ·υντοϋ τοϋ Κινηματογράφου «’Ολύμ
πια» κ. Μ. Τζεξαϊρλίδη δπως τό Διαιτητικόν Δι- 
καατήριον της Π.ΕΚ. έπιληφ&ή τής άναφυεί- 
σης διαφοράς μεταξύ αύτοϋ καί τοϋ έν Ά&ήναις 
γραφείου τής Φόξ Φίλμ, αχετικώς μέ τήν άϋ'έ- 
τηοιν των δρων τοϋ συμβολαίου των και τήν α
δικαιολόγητον κατακράτησιν έκ μέρους τοϋ δευ
τέρου δραχμών 3000, συνήλθε τούτο τήν Θην 
τρέχοντος μηνός και έκάλεσε διά τήν 9ην τοϋ ί
διου καί ώραν 5 μ. μ. τόν άρμόδιον έκπρόσω- 
πον τοϋ γραφείου τής Φόξ Φίλμ πρός συξήτησιν 
καί έπίλυσιν τής Ανωτέρω διαφοράς.

’Επειδή δμως κατά τήν όρισϋ·εΐσαν ημέραν^ 
και ώραν δέν προσήλ&εν ούδεις έκ μέρους τοϋ 
γραφείου τής Φόξ, είς σχετικήν δέ τηλεφωνικήν 
πρόσκλησιν τοϋ κ. Προέδρου τοΰ Διαιτητικού 
Δικαστηρίου, αυτός ούτος ό Διευθυντής τής Φόξ 
κ. Τζάντκερ, άπήντησεν δλως άνευλαβώς και έ- 
πειδή έκ τής πρωτοφανούς ταύτης στάσεώς του 
άπέδειξεν άφ’ ένός μέν τήν έ'λλειψιν έπαγγελμα- 
τικής λεπτότητας καί άφ’ έτέρου τήν σκόπιμον 
αποφυγήν πάσης συζητήσεως έπί μιας έμπορι- 
κής διαφοράς, έξ’ ής προφανώς Αδικείται μέλος 
τοϋ Σωματείου μας

ΣΥΝΙΣΤΑ
πρός άπαντα τά μέλη αύτοϋ δπως κατά τήν είς^ 
τό μέλλον τυχόν σύναφιν συμβάσεων μετά τοϋ 
γραφείου τής Φόξ Φιλμ διά τήν ένοικίασιν ται
νιών, έχωσιν ύπ’ δψιν των Αφ’ ένος μεν τα α
νωτέρω, Αφ’ έτέρου δέ θέτωσιν ως Απαραίτητον 
δρον τήν υποχρεωτικήν Διαιτησίαν τής Π.Ε.Κ. 
διά πάσαν Αναφυησομένην διαφοράν, ώς προ
βλέπει, άλλωστε καί αύτό τοϋτο τό Καταστατι
κόν τοΰ Σωματείου, πρός Αποφυγήν δυσαρέστων.

Άθήναι τή 9 Φεβρουάριου 1931
Έκ τοϋ Διαιτητικού Δικαστηρίου τής Π. Ε. Κ.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙ

1 λωτα τών θεατών. Οί ρόλοι τών άλλων ηθοποιών 
I πολύ περιωρισμένοι καί άσήμαντοι.

Έδώ τό έργον ήρεσε προβληθέν έπί δύο συνε
χείς εβδομάδας. ' Β. Παπαμιχάλης

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
ARTHUR

Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΕΙΟΝ 

Ή παρούσα ταινία δύναται νά χαρακτηρισθή ώς 
υπόδειγμα'τοΰ τί δέν πρέπει νά είναι μία κινηματο
γραφική όπερέττα. Ή νέα διεύθυνσις τοϋ Κοτοπου- 
λείου μέ τό πρώτον έργον πού έξελεξε δι απαρχήν 
τών εργασιών της, άπ δεικνύει δτι δέν γνωρίζει ούτε 
τό εογον τη^ ούτε τ<χς υποχοεωοεις της. ,

"Ενα θεατρικώτατον έργον, ελεεινά παιγμένο, 
καί πού τό διακρίνει παντελής ελλειψις πνεύματος. 
Κανένα ενδιαφέρον εύρημα, άπ’ εκείνα- πού τόσον 
μάς ευχάριστη ταν είς ωρισμένα γερμανικά παρομοί
ου είδους, καμμιά προσπάθεια. Η εργασία τού Le-, 
once Perret περιωρίσθη εις τό νά φωτογράφηση 
κατά τό μάλλον καί ήττον έπιτυχώς μία χοντροκαμω
μένη καί ανάλατη θεατρική piece ποικίλλοντας σπο- 
ραδικώς τό κατασκεύασμα αυτό μέ μερικάς γυμνικάς 
επιδείξεις, διαγωνισμούς pyjamas καί διάφορα άλλα 
trues (τουλάχιστον νά έχρησιμοποίει καί μερικές ώ 
μορφές γυναίκες!) φανταζόμενος δτι ούτω θά κατα- 
κτηση τό Κοινόν. Φυσικά συμβαίνει τό αντίθετον.Τό 
κοινόν αντιλαμβάνεται πώς θέλουν νά τό τυλίξουν καί 
ήκουσα, φαινόμενον σπανιώτατον είς ελληνικόν κι
νηματογράφον, μεγαλοφώνους διαμαρτυρίας καί 
άρκετά... σφυρίγματα. Νά κρίνω τό παίξιμο τών 
ηθοποιών; Θά ήτο μεγάλη τιμή δι’ αυτούς.,

'Ώς ήτο επόμενον, τό κοινόν τό όποιον επήγε δια 
νά θαυμάση (sic) τήν πρώτην γαλλικήν όπερέτταν, 
έφυγε κλαίοντα; τιν χρόνον που εχασε καί τα... λε
πτά του. Β. Παπαμιχάλης

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΤΖΑΜΠΑΤΖΗΔΩΝ
Ταινία δμιλοϋσα ΤΤ Ρ Ο Ε ΒΛΗΘΗ Ε|Σ ΤΟ ΤΤΑΝΘΕΟΝ

Μία φάρσα χωρίς καμμίαν καλλιτεχνικήν άξιω- 
σιν «γυρισθεΐσα» μέ τόν άποκλειστικόν σκοπον να 
μάς διασκεδάση. Τό σενάριο, τό όποιον μάς διηγεί
ται τά κατορθώματα καί τόν έρωτα ένός περίφημου 
τζαμπατζή καί τό όποιον μάς εϊσάγη είς τά διάφο
ρα άθλητικά κέντρα, δέν διακρίνεται διά τήν λεπτό 
τητά του. 'Ο εκλεκτός γάλλος συνάδελφος Ζάν Ί εν- 
τέσκο κρίνων τό έργον έχαρακτήρισεν αυτό «κατάλ
ληλον μόνον διά τήν μαρίδα». Βέβαιον είναι δτι ο 
χαρακτηρισμός είναι πολύ αυστηρός δεδομένου δτι 
δχι μόνον τό υπερώον άλλά καί (ορισμένη μερίς τοΰ 
κοινού ευχαριστείται μέ τό περιβάλλον καί γελμ με 
τούςάθλους τού ήρωος. Άπόδειξις δτι ό σκηνοθέτης 
επιτυγχάνει τού σκοπούτου.Τόφινάλε θεατρικιότατον

Τόν Μπουμπούλ, τόν βασιλέα τών Τζαμπατζή
δων, υποδύεται δ γνωστός καλλιτέχνης τών Παρισι
νών μιοΰζικ-χώλλ Ζώρζ Μέλτον. Τό παίξιμό του δι
ατηρεί δλα τά ελαττώματα καί τάς συμβατικότητας 
τοϋ είδους αυτού τοΰ ελαφρού θεάτρου. Άλλα το 
άστιίον τού προσοόπου του συνδιαζόμενον με τας 
διαφόρους κωμικάς παραστάσεις προκαλει τον γε-
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΝΤΑΙ
Είς δλον τόν εύρωπαϊκόν τύπον δημοσιεύονται έ· 

Χ'.ενείς περιγραφαί τών έντυπώσεων τοΰ μεγάλου 
γάλλου συγγραφέως κ.Μωρ'.ς Ντεκομπρά έκ τοΰ τε
λευταίου ταξειδίου του είς τήν χώραν τοΰ Κινηματο
γράφου, τό Χόλλυγουντ.

Ό κ. Ντεκομπρά περιγράφει ζωντανά δλην τήν 
οράσιν, τήν ζωήν καί τόν θάνατον τής νέας αύτής 
Βαβυλωνίας, τάς διασημότητας τοΰ κινηματογράφου 
τών όποιων έξ'χν'ασε τά μυστικά καί τούς πόθο >ς 
των, έζησε τάς μεγάλας των τραγωδίας καί έδοκίμα- 
σε τήν εύδαιμονίαν των. Παρηκολούθησε βήμα πρός 1 
βήμα τήν άσημότητα των καί τήν θριαμβευτικήν των 
άνοδον καί είδε κατόπιν τήν πτώσιν καί τήν παρακ
μήν των....................

‘Ο κινηματογράφος, γράφει, εΐνε σάν ένας τε
ράστιος δράκος, ξαπλωμένος είς τούς πρόποδας τών 
βουνών τής Κολλιφορνίας, κοντά ε'ς τό Λός "Αντζε
λες, κάτω άπό τόν γλυκυν ουρανόν τής εύλογημένης 
χωράς, τής ’Αμερικής. Ό δράκος αύτός τρώγει τά 
πάντα, κάθε τι πού βρίσκει έμπρός του. ΤΙς ξανθές 
παιγνιδιάρες καί τΙς σκεπτικές μελαχροινές, τις ά- 
θώες ρωμαντικές καί τΙς ψυχρές γυναίκες. Τούς ω
ραίους ΜποΟμελ καί τά σφιχτοδεμένα άγόρια. Τά 
μάτια πού λαμπυρίζουν ιαί τίς ιδιοφυίες πού σπινθη
ροβολούν. Τρώγει τίς φαντασίες. Πίνει δάκρυα. Μα
γνητίζει τίς άπρόσ.κτες καί σαγηνεύιι τούς φαντα
σιοκόπους. Καί σέ λίγες έβδομάδες, σέ λίγους μήνας, 
σέ λίγα χρόνια τούς ξα*αορίχνει  τσακισμένους, τε- 
λειωμένους γιά πάντα. Παίζει μέ τίς ώραιότερες. 
Καί έπειτα.., τις ρίπτει είς τόν κοινόν τάφον τής λή
θης καί τίς διδάσκει τί σημαίνουν τά σύν εφα τής 
δόξης καί αί χείμαιραι τής δημοτικότητας. Πουθενά 
τοΰ κόσμου δέν συναντά κανείς δρά ον πλέον άχόρ- 
ταγον,, συμβολον δλων τών έφημέρων φιλοδοξιών, 
πού σβύνουν ένα καλό βράδυ σάν τό κ«ρί.

Ό Μωρίς Ντεκομπράήθέλησε έτσι νά περιγράψη 
τήν παρακμήν. Καί είναι πράγματι θλιβερά. Μία συ
νεχής άνανέωσις τών άστέρων καί ή δημ ουργία νέων 
θαυμασμών κάνιι καθημερινώς νέους δυστυχισμένους 
άνθρώπους, άνδρας καί γυναίκας, έκείνους πού άκρι- 
βώς τήν προηγοομένην ήσαν τό εϊδωλον τοΰ θαυμα
σμοί) καί τής λατρείας έκατομμυρίων θτατών.

Καθώς έγευματίζαμε, γράφει ό Ντεκομπρά, είς 
ένα άπό τά μεγάλα έστιατόρια τοΰ Χόλζυγουντ, 
μάς έπλησίασε μία πωλήτρια σιγαρέιτων. Φ .ροΰσε 
ένα κοντό γαλάζιο φουστανάκι καί κάλτσες μαΰρες 
με-αξωτές. Ό σύντροφός μου μ’έσπρωξε μέ τόν άγ- 
κώνα :

, Δέν τήν γνωρίζετε; Είναι ένα άστέρι τοΰ 1924. 
Πέρασαν έξ χρόνια, έξ αιώνες στή ζωή τοΰ κινημα
τογράφου. ’Άλλοτε έπαιρνε 50.000 τήν έβδομαδα, 
καί τώρα κερδίζει μόνον 50.

1 ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ
Εντυπώσεις του Μωρίς Ντεκομπρά

Τήν κυτταξα, λέγει ό Ντεκομπρά, άπό τήν άκρη 
τών πατουτσιών της έω; τά δντουλαρισμέναμαλ,ιά 
της. Τήν είχε κα απιή καί τήν είχε ξαναρίξη στό 
δρομο δ δράκος τοΰ Χόλλυγουντ. Πόσα δνόματα καί 
πόσες δόξες δέν έχάθη»αν στό/ συνεχή καί άδιάχο- 
πον καί άλύπητον αύτόν πόλεμον τοΰ κοίνοΰ μέ τούς 
καλλιτέχνας.

Καί ύστερα άπό τούς καλ>ΐτέχνας, ό δράκο; 
«α P\Es ^πι5ύρΎΐα -ου μέ τούς π<ρίας τού φίλμ. 
Μυριάδε; -έτοιων σκλάβων περιφέρονται είς τούς δρό
μους τοΰ Χόλλυγουντ. Πολλέ; φορές σάς ζητοΟν λί
γε; δεκάρες γιά νά πιοΰν ένα καφέ καί νά φάγουν 
κάτι.Κάθονταικουλ υριασμένο: σάν σαλίγκάριαέμπρός 
είς τά στούντιο. Ανθρωποι μέ γένεια έτοιμοι νά πα
ραστήσουν πρό τοΰ φακοΟ δπως καί είς τήν πραγμα- 
τ.κότητα -ήν άνθρωπίνην δυστυχίαν.

'Η τύχη τών κομπάρσων δέν εΐνε γραμμένη είς 
τό βιβλίον τής μοίρας. Εόρίσκεται σέ μικ ά χαρτο 
νάκια που άποιελοΰν τόν όδηγόν τών άναγκών κά
θε στούντιο, διά τό κεντρικόν γραφεΐον έξερεύσιως 
έργασία.. ’Εκεί θά τηλεφωνήσουν άπό τό σ ούντιο 
διά τήν άμεσον άτοστολήν «μιας χοντρής» ποΰ νά 
ζυγίζη 110 κιλά, ένός ’Ινδού σά/ τόν Γκάντι, έν'ς 
ύψηλοΰ ξανθού πού ν’ άλλοιθωρίζη, καμμιά τριαντα
ριά πελατών μιας Τρατέ,ης, καί σαράντα χωρικών 
άνδαλούζων, διά νά κατοικήσουν σ’ ένα χάρανοχω 
ριό τής Σεβίλλης. Μέ τούς σκλάβους αύτούς τοΰ φίχμ 
δπάοχουν πολλές, πάρα πολλές γυναίκες. Καί ή 
δυστυχία των οφείλεται, είς τό δτιδλες έ^πίζουν είς 
τδ δ:ι μίαν ήμέραν θά τούς προσέξη «άπο.οςκχί τότε 
μέσα σ ούςέξ μήνας, θά γεννηθή μία νέα Γκλόρια 
Σβάνσον ή Γκρέτα Γκάομπο.

Τό Χόλλυγουντ έχει πλημμυρίσει άπό ωραίες 
γυναίκες. Πουθενά άλλοΰ είς τόν κόσμον ή ά>αλο- 
γία τής ανθρώπινης ώρα.ότητος δέν είναι τ-.ση πολ- 
λή.άνάμεσα στά πλήθη τοΰ δρόμου. 'Υπέροχα σώ
ματα. Χρυσιά μαλλιά. Εΐνε δμως 20 γιά ένα άσή- 
μαντο ρόλο.Κχί διαρκώς τά Ιδιο πρόβλημα τί εται 
γιά δλες. Νά εΐ ε ή νά μήν είναι κακές μέ τόν δεύ
τερον σκηνοθέιη ;

Καί δταν κουρασθοΰν πλέον νά περιμένουν ατούς 
δρόμους καί έμπρός είς τά στούντιο και είς τό γρα- 
φείον έξευρέσεως έργασίας, ξαναπαίρνουν τόν δρόμον 
δχι μέ τήν Ιδια χαρά καί τήν ίδια λαμψι τοΰ προ
σώπου, δπω. δταν έφευγαν άπο τόν τόπον τους γιά 
τό Χόλλυγουντ. Τά μουτράκια τους έχουν άλλάξει. 
Κάθονται σάν άρρωσοες καί κυτιάζουν δλο χάμω. 
Είναι τα κοττβπουλα πού πεθαίνουν πριν σπάση τό 
τσόφλι τοΰ αύγοΰ. 4

Ό δράκος ήρχισε αίφνης νά όμιλή. Ένας κό- 
αυος όλόκλτ,ρος, χιλιάδες άστέρων πρώτου καί δ»υ- 
τέρου μεγέθους, έξηφανίσθησαν, έσκόρπισκν, έχάθη-

σαν διά παντός, ώσάν νά τούς έθέρισε κάποια έπι- 
δ τμία. 'Η φωνή τοΰ δράκου τούς έτρεψεν είς άτακτον 
φυγήν. Δι’ αύτό έκείνε. πού έπεσαν έν πλήρει 5όξη 
δέν εγνώρισαν τήν άπογοήτευσιν πού θά έδοκίμκζαν 
σήμερον. Θυμηθήτε τήν Βαρβάρα Λαμαρ, τόν Βελεν- 
τΐνο. 'Ο όμιλών κινηματογράφος θά τούς έπλήγωνε 
θανασίμως.

Ό Ντεκομπρά παρηκολούθησε τήν προβολήν μι- 
άς ταινίας είς τό «Φιλμάρ», τό καλλίτερον κινημα- 
τοθέα ρον πρω ο ορεία, τοΰ Χόλλυγουντ. Ήτο ένα 
είδος μνημοσύνου διά τόν Βαλεντίνο. "Ε, λοιπόν εΐ
νε άπίστευτα! Αί παλαιαί έκεΐναι έρω ικαί σκηναί 
πού είχαν σαγηνεύση τόσα πΑ,ήθη, αί έρωτικαί έκ- 
δηλώσεις τοΰ ώυ*ίου  Βαλεντίνου που άλλοτε έμαγευ- 
αν καί συγκινοΰσαν, έπροκάλεσαν τώρα τά ειρωνικά 
γέλια τών θεατών. Το Κοινόν είναι άγριο/. Γι αυτό 
εΐνε εύ υχ«ίς μερικοί άσιέρες πού έ’βυσαν πρίν νά 
γνωρίσου*  τις σκληρές πληγές τοΰ όμιλοϋντος κινη
ματογράφου,J0 όποϊος έδιωξε άπό τό Χόλλυγουντ έ 
νχΓιάννιγ«ς καί ένα Κόνρχτ Φάϊτ.

'Ένας μόνον άστήρ ποώτου μεγέθους ό Τσάρλυ 
Τσάπλιν, δ δημοφιλέστατος Σαρλό, ό μεγάλος αύτός 
καλλιτέχνης, έννοεί νά παραμίνη ό μόνος «βωβός 
είς το σεράϊ».

Ήμεθα, γράφει ό Ντεκομπρά, ένα βράδυ στήν 
ταράτσα ένός μεγάρου, τό όποιον δεσπόζει τή πεδι 
άδος. "Ημεθα δ*ο  άνδρες, δηλαδή ένας κήπος χωρίς 
λουλούδια. Μερικοί καλλιτέχνα·, μερικοί άπό τ.ύς 
Μεγάλους Μογγόλους τής Β.ομηχα ίας τοΰ κίνημα 
τογράφου, δ Ρόναλντ Κόλμαν, τ.ϋ όποιου ή μελαψή 
άρρενωπή μορφή ξετρελλαίνει τίς ξανθέ κοκέτες, 
καί ό Σαρλό. ’Ηταν εύθυμος καί χαρούμενος. Μ&Ο 
μίλοΰσε γιά τήν έρωτικη στρατηγική, ώς σαρκαστής, 
σά γρηά άλεπού πού τίποτε δεν μπορεί νά τήν ξε 
γελάση.

—"Ωστε θά παραμείνετε βωβός, τοΰ είπα. 'Ο βω 
βός στό σεράϊ.

— Σιωπηλό;,'βέβαια. Άπό πολύν καιρό ακούω 
τίς ταινίες νά όμιλοΰν. Τό κοινόν έδοκίμασεν έκπλη-
ξιν σ;ήν άρχή, άκούοντας καί 6λέπογτας ταύτοχρό- 
νως. Είμαι δμως πεπεισμένος πώς αύτή ή μόδα περ 
νά. Δέν μοΰ φαίνεται πώς γελιέμαι, πιστεύοντας δ- 
τι μία στις δέκαπέντε ταινίες έχει έπιτυχίαν είς τό 
κοινόν.

• Καί στραφείς πρός τούς βασιλείς τοΰ φίλμ είπε :
— Έκάματε πολύπλοκη τή δουλειά σας. Είχατε 

τήν εύκολία νά κατασκευάζετε ένα είδος πού έγίνετο 
άντιληπτόν σ’ δλους τούς θεατάς πού έβλεπαν τό 
παίξιμο τών καλλιτεχνών, ώραίων σάν τούς θεούς 
καί τών γυναικών πού ήσαν πιό έλκυστικές καί άπό 
τίς Σειρήνε, τοΰ 'Οδυσσέως. Καί ξάφνου, τούς έβά· 
λατε νά μι'οΰν καί έκάματε έθνικόν τό είδός σας ποΰ 
ήτο έως τώρα δ εθνές. Έσμικρύνατε τήν άκτίνα τής 
έπιρροης σας. Καί αύτήν τήν στιγμή κάμνετε ίσπα 
νι ες, γαλλικές καί γερμανικές παραφράσεις. Σάς
στοιχίζει πολλά καί δέν είσθε άκόμη βέβαιοι διά τό 
Αποτέλεσμα.

— Καί ή ταινία σας <Τά φώτα τής πόλεως;» 
— Είναι βωβή. Είμαι πεπεισμένος δτι ή μεγαλυ

τέρα τρέλλα πού θά κάμω είς τήν ζωήν μου θά είναι 
νά μιλήσω στόν κινηματογράφο. Πσλύν καιρό, μέ τυ- 
ραννοΰσε ή α*έψις  αυτή : Θά μιλήσω ή δέν θά μιλή
σω. ’Ήμουν σάν ναυαγός παλαίων μόνος έναντίοντών 
κυμάτων. Καί ή λογική έθριάμδευσε. Ξχναθυμήθηκα 
τίς παληές μου ταινίες. Τί θά προσέθετεν δ λόγος ;
Τίποτε.

Ένας άπό τού; «Μογγόλους» τής Βιομηχανίας»

—Νομίζετε λοιπόν πώς ή κίνησις άξίζει περισσό
τερο άπό τόν λόγον;

—Ή Παντομίμα εΐνε μία άπό τάς άρχαίοτέρας 
τέχνας. Τήν καταλαβαίνουν δλοι. "Αςάφήιωμεν τούς 
ήθοποιούς νά μίλοΰν είς τήν σκηνήν. Άλλά άς μη 
βάζωμενά μιλοΰντά φανάσματα.Άλλως τε εΐνε πολύ 
εύκολώτατοννά είπή κανείς δπως δπως μερικές λέξεις 
στόν κινηματογράφο, παρά νά προσηλωθή είς τήν 
διανοητικήν έργασίαν ποΰ άπαιτεΐ ή μιμική τέχνη.

—Ό Σαρλό λοιπ ν δέν έννοεϊ νά όμιλήση. Τού
το δέν σηιιαίνιΐ δτι αί ταινίαι του δέν θά προκαλοΰν 
άμέριστον τόν θαυμασμόν τών θεατών. Καί άτεόδεέ
ξις, δτι «Τά φώτα τής πόλεως» ποΰ ήρχισαν ν άνα- 
βουν σιγά σιγά άπό τήν Αμερικήν καί τήν Αγγλί
αν, θά φωτ σουν έντός δλίγου τόν κόσμον ελόκληρον.

’ Οί «Μεγάλοι Μογγόλοι» ποΰ έχουν δικαιώματα 
ζωής καί θανάτου έπί έ ός άστέρος, πού άποφασί- 
ζουν άν πρέπη μία γυναίκα ή ένας άνδρας νά καξ®' 
κτήση τήν δόξαν ή νά ριφθή είς τήν άφάνειαν, δέν 
έχουν καμμίαν έπιρροήν έπί τοΰ Σαρλό. Αύτός εΐνε 
μόνος, κολοσσός ίστάμενος έν μέσω τής τεραστίας 
γιγαντομαχίας πού δ εξάγεται είς τό Χόλλυγουντ. Οι 
Μογγολοι τής βιομηχανίας κατευθύνουν άλλοΰ τάς 
άποφάσεις των. Έ*σι  λ.χ. άπεφάσισαν νά δήμιο >ρ· 
γήσουν μίαν νέαν Γκρέττα Γκαρμπο.

—Δέν έχ'μεν, είπαν, μία γυναίκα σάν τήν Ικρέτ- 
τα τής Μέτρο—Γκάλντουϊν. Νά φτιάσουμε μία. Πρέ 
πει νά φτιάσωμε μία. x t

—Καί τά όνόμα’α φέρονται, τό ένα μετά το άλ
λο. Αύ:ή εΐνε Άμερικανίς. Ούδείς προφήτης έν τή 
πατρίδι αύτοΰ. Εκείνη δέν θά μπορέση ποτέ νά συ- 
ναγωνισθή τήν Γκρέττα. Αίφνης ένα δνομα νέον 
προφέρεται.

— Τ1οία εΐνε;
— Παίζει σέ γερμανική έπιθεώρησι.
— Σέξ άπήλ; Τό θέλγητρον τοΰ φύλου;
— Άσύγκριτον.
Καί τήν έπομένην μεγάλαι, τεράστιαι, κολοσσι

αία! διαφημίσεις άναγγέλλουν δτι έγεννήθη ένας νέ
ος άστήρ. ’Ονομάζεται Μάρλεν Νιίτριχ. Κάποιος 
άλλος θά σβύση...

Αύτό εΐνε τό Χόλλυγουντ έπιλέγει ό Μωρίς Ντε 
κομπρά, τό Βασίλειον τών άστέρων τοΰ κινηματογρά
φου. 'Υπάρχει έδώ καί θλϊψις καί χαρά. Έδώ μαν
θάνει κανείς νά γνωρίζη τήν άνθρώπινη ψυχή, έδώ 
μανθάνει δτι τά μεγάλα δράματα πού παίζονται έπί 
τής όθόνης δέν εΐνε όλιγώτερον θλιβερά άπό τάς τρα
γωδίας πού έκτυλίσσο ·ται είς τήν πραγματικότητα, 

ΐ Πίσω άπό τά ψεύτικα δάκρυα ύπάρχουν καί άληθινέ; 
(καρδιές πού ύποφίρουν.
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Ό Ντεκομπρά έξετάζει τήν Ιδιωτικήν ζωήν τών 
κινηματογραφικών άστέρων. «'Ένα βράδυ, καθώς 
έβγήκαάπό τό ξενοδοχεΐόν μου,είς τήν κεντρικήν λε
ωφόρο τοΰ Χόλλυγουντ, ένόμισχ δτι είχε έκραγή έ- 
πανάσταοις. Άλλόφρονες οί πωληταί τών έφημερί- 
δων έτρεχον είς τούς δρόμου; δ.αλαλοϋντες μίαν έ
κτακτον ίκδοοιν τοπικής έφημερίδος.’Εκηρύχθη νέος 
πόλεμος, είπα μέσα μου, ή έδολοφονήθη δ βασιλεύς 
τής ’Αγγλίας. Έσπευσα νά αγοράσω τήν έφημερίδα. 
Καί τί είδα; Μέ τίτλου; μήκους δέ έκατοστομέτρων, 
άνηγγέλλετο τό συνταρακτικώτερον καί τό σημαντί- 
κώτερον γεγονός... διά τό Χόλλυγουντ: δτι ή Κλάρα 
Μπόου έδιωξε τήν γραμματέα της. Καί κάτω άπό τόν 
τεράστιον αύτόν τίτλον ύπήρχον πέ»τε στήλαι κει
μένου είς τό όποιον περιεγραφετο έν πάση λεπτομε
ρείς τό σοβαρόν αύτό γεγονός. Οί συντάκται έπιδε - 
κνύουν δλον αύτόν τόν ζήλον καί οί διευθυνταί των 
τούς παροτρύνουν συνεχώς, διότι τό κοινόν έχει Από
δειξη δτι τίποτε δέν τό ένδιαφέρει περ σσότερον άπό 
τήν ιδιωτικήν ζωήν τών άστέρων τού κινηματογρά
φου. Τούς θεωρεί δλίγον σάν συγγενείς του καί δλί- 
γον σάν φίλους του. Καί δπως ένδιιφέρεται κανείς 
νά διαβάση δλας τάς λεπτομερείας μιας περιπέτειας 
τοΰ φίλου του, έτσι καί ή ζωή τών άστέρω/ πρέπει 
νά Αναλύεται είς πολύστηλα άρθρα, χάριν τοΰ κοινοΰ. 
Καί τό νά διώξη ή Κλάρα Μπόου τήν γραμματέα 
της δέν εΐνε έπί τέλους τό τρομακτικώτερον γεγονός. 
’Αλλά τό νά άναγγελθοΰν οί γάμοι μιας καλλιτέχνι- 
δος τής δθόνης; ‘Ημπορεί νά πέσουν δλ^ι αί κυβερ
νήσεις τής Εύρώωης, δέν τούς καίγεται καρφί τών 
Καλιφορνέζων. Θέλουν πλήρει περιγραφήν τών πα
ρασκηνίων, πώς ήγαπήθησαν οί δύο μελλόνυμφοι, 
πώς συνηντήθησαν, πόσες φορές έχει έως τώρα παν- 
τρευθή δ καθένας τους καί άλλα πολλά.

»Τά διαζύγια έδώ είνε τό ψωμί καί τό τυρί τών 
άστέρων. Ό συζυγικός βίοςέκτός μερικών έξκιρέσεων 
δέν Ανθεί είς τό Χόλλυγουντ. Καί δέν μπορεί νά γί- 
νη διαφορετικά. “Ε νας καλλιτέχνης νυμφεύεται μιάν 
κόρην διά νά τής δώση τήν φήμην τοΰ -δνόματός του. 
Συχνά συμβαίνει και τό Αντίθετον. 'Ο άνδρας έπω 
φελειται τής δόξης τής γυναικός τ υ. Καί οί δ ό μα
ζί έξασφαλίζουν καλλίτερες συμφωνίες καί κερδίζουν 
περισσότερα χρήματα. Ό γάμος είνε λοιπόν έπιχεί- 
ρησις. 'Όταν ύπάρχη στή μέση δ έρως, μετά τήν πρώ- 
την Αποδημίαν τής συζύγου διά τάς μακρύ άς έπαρ- 
χία; δπου θά γυρισθή μία νέα ταινία, ή οικογενειακή 
Αρμονία έχει έξαφανισθή. Κάτω άπό τήν σκηνήν, ή 
δποία φιλοξενεί είς τό ύπαιθρον τούς καλλιτέ- 
χνας, κάποιο ώραΐο άγόρι θά έχη σαγηνεύση τόν ώ· 
ραϊον Αστέρα. Καί δ σύζυγος πού έχει χηρεύσει γιά 
κάμποσες έβδομάδες, θά κυττάξη μέ λιγωμένα μάτια 
κάποια γκέρλ τοΰ μπαλέτου την ώρα τής δοκιμής είς 
τό στούντιο. Είς τό Χόλλυγουντ χωρίζουν δσο εύκο
λα καί παντρεύονται.

»Ένα βράδυ κατά τήν δεξίωσιν είςτδ σπίτι ένός 
άστέρος ένεφανίσθη μία καλλιτέχνις άπό τάς διαση- 
μοτέρας τοΰ Αμερικανικού κινηματογράφου. “Ηρχετο 
Από τήν Νέαν Ύόρκην, καί τήν Μεγαλειότητα της 
συνώδευσεν δ πρίγκηψ σύζυγός της. Ήτο δ τέταρτος

κατά σειράν. Είς μίαν στιγμήν έμπρός είς τόν μπυφέ, 
ένας κύριος προσέφερεν εις τόν σύζυγον τοΰ άστέρος 
ένα σιγαρέττο άπό μίαν χρυσήν σιγαροθήκην. Ό σύ
ζυγος διά νά δείξη τήν εύγένειάν του, έξήγαγε καί 
αύτός τήν σιγατοθήκην του, καί παρ’ δλίγον αί δύο 
τσμπακιέρε. νά συγκρουσθοΰ·'.

—»Ά, έχετε καί σείς τήν ίδια, ρώτησε έκπλη
κτος δ σύζυγος.

>’Επρό«ειτο, πράγματι, περί τής ιδίας σιγαρο- 
θή ·ήί χρυσής τό μονόγραμμα άπό ρουμπίνια.

—»Είμαι ό πρώτ'ς της σύζυγος, είπεν δ άλλος. 
Καί άμρότεροι ξίσπχσαν σέ γέλια καί τσούγκρισαν 
τά ποτήρ α.

»'Όταν γίνη μία δεξίωσις είς τό σπίτι ένός άστέ
ρος, ή δταν γίνεται γάμος, δταν άκόμη προβάλλεται 
διά πρώτην φοράν μία νέα ταινία, τά πλήθη παρα- 
τάσσον αι είς τόν δρόμον δια νά ίδουν είσερχομί- 
νους ή έξερχομένους τούς αγαπημένους των άσιέρας 
τοΰ κινηματογράφου.

>Ή ποώ η αύτή παρουσίασί: τής ταινίας είναι 
τό κοσμικώτερον γεγονός του Χόλλυγουντ. ‘Η έται- 
ρία, ή οποία διαφημίζει, τήν ταινίαν, δέν παραλεί
πει τίποτε διά νά προσδώση είς τό γεγο ός δλη τήν 
αϊγλην καί τήν μεγα οπρέπειχν. 'Η έξώθυ α τοΰ θε
άτρου έχει σιολισθή είδικώς, τάπητες έχουν στρω- 
θή, προβολείς φωτίζουν τού; δρόμους, καί είς τήν 
είσοδον ύπάρχει ειδικός τελετάρχη διά νά ύποδέ- 
χεται τούς Αστέρας. Τά πλήθη έχουν παραταχθή 
κατά μήκος τοΰ δρόμου. Τό μικρόφωνον δέν λείπει. 
Εκατομμύρια ανθρώπων περιμένουν νά άκούσ.υν 
τήν περιγραφήν έ«ός έκάσιου άϊίκνοομένου άστέρος.

— >Άλλό! Άλλό! Νά δ Οΰάλλας Μπήρυ, πού 
κατεβαίνει άπό τό αύ οκίνητό του. ’Έχει δψιν παλ- 
ληζαρά, περισσότερον άπό κάθε φοράν 1 Άκοΰτε τά 
χειροκροτήματα τοΰ πλήθους. Ώ 1 Οΰάλλας 1 “Ελα 
πιό κοντά καί είπέ δυό λέξειτ στούς θαυμαστός σου..

»'Ο καλλιτέχνης χαμογελά, δμιλεΐ καί εισέρχε
ται.

»'Ο σπήκερ έξακολουθεί :
— » “A! “Α! Νά ή Βιργινία Τσέριλ, ή νέα ήρω- 

ΐς τοΰ Σαρλώ στά «Φώτα τής πόλεως». 'Οδηγεί μό
νη της τό αυτοκίνητο κ·1 βρίζει τού. Αστυνομικούς. 
Περιμένετε. Νά ην ! Πήδησε άχό τό κάθισμά της, 
φρέσκη, τριανταφυλλένια καί δλόξανθη ! ’Έ ! ”Ε I 
Μίς Τσέριλ, μ.ά λέξη σάς παρακαλώ στό μικρόφωνο!

»'Η χαρτωμένη κόρη τοΰ Σικάγου, τήν δποίαν 
Ανεκάλυψεν ό Σαρλώ, διστάζει. Όρθώνετ,ι σ’ήν ά
κρη τών ποδιών της καί μέ φωνή ντροπαλής μαθή
τριας λέγει:

—«Καλησπέρα σέ δλους σας. Εΐσθε καλά ; Κι’ 
έγώ είμαι πολύ καλά.. Φανασμήτε πώς κόντεψε νά 
πληρώσω πρόστιμο γιατί ή'-'ελα νά προσπεράσω ένα 
χοντρό, πού έψαχνε νά βρή τήν Αλλαγή τής ταχύτη
τας καί δέν τά κατάφερνε νά προχως,ήση.. Πάντως 
είμαι έδώ. Καληνύχτα σέ δλους...

«Καί αί δόξαι αύτοΰ τοΰ Κινηματ-γράφου πτρ- 
νοΰν μία μία άπό τά παρατεταγμένα πλήθη, τά δποία 
δέν είχαν προσκληθή, καί κυτιάζουν Απλώς τούς 
ποοσκαλεσμένους. Καθώς κυττάζω τούς Καλιφορνέ

ζους, μοΰ φαίιεται πώς θά σκύψουν νά φιλήσουν τόν 
τάπητα, δπου πατοΰν αί δόξαι τοΰ φίλμ, πώς θά ή
θελαν νά τούς πατήση δ Σαρλώ, ή Γκλόρια Σβάν- 
σον, ή Μπόου. Ό Κινηματογράφος κατήντησε θρη
σκεία: Μόνον οί μάρτυρες τοΰ λέίπου*.»

'Η παράστασις έτελείωσεν. Οί Αστέρες φεύγουν 
καθ’ δμάδχς. Ποΰ πηγαίνουν ; Έδώ γλεντοΰν, καί 
γλεντοΰ» δμαδικώς.

»θά ίδήτε πώς γλεντοΰν είς τό Χόλλυγουντ, συ- 
νεΧ^ζει^κ· Ντεκομηρά. Είς τό περιθώρ ον τών έπι- 
σήμων δεξιώσεων μερικών φημισμένων Αστέρων, δ
που ή έθιμοτυπία παίρνει καί οίνεί καί δπου ή πα 
λαιά πα.οάδοσις τηρείται μέ θρησκευτικήν πίστιν, 
δργανοϋνται τά κο «τέϊγ-πάρτυ. “Ας πάμε στοΰ Τζίμ 
μυ. 'Η έπαυλίς του είναι άπομεμονωμένη στό λόφο.

—-»Δέν μοΰ Αρέσει, είπε, νά Ακούουν οί γείτονες 
τούς προσκαλεσμένους μου δταν σπάζουν τά έπιπλα 
στό μεθύσι τους.

»ΣτοΟ Τζ μμυ έχουν φθάσει καμμιά τριανταριά 
προσκαλεσμένοι. ’Αντιπροσωπεύουν τά «θηρία» τοΰ 
Χόλλυγουντ, δπως θά περιγραφοδν είς τά βιβλία τής 
Φυσικής Ιστορίας τοΰ μέλλοντος. Ήσαν έκεϊ πέντε 
ύποαστέρες, τέσσερες ήθοποιοί, Αρκετοί γνωστοί, 
τρεϊς σεναρίστα, μέ τήν έβδομάδα, δυό Αγόρια καίμία 
γυνχΐχα, έξ δημοσιογράφ-.ι ένας Αρχηγό, τοΰ κόρου, 
δύο καχλιτέχναι Γερμανοί καί μία ήθοποιός Οΰγγα- 
ρέζα. Επτά γυναίκες πού έλπίζουν νά παίξουν στίς 
μεταφράσεις τών δια φόρων έργων, τσέχικα, βουλγά- 
ρίκα, φΐ-λανδέζικα. Ένας βιρτουόζος τοΰ μπανζό, 
μία Ίαπωνίδα, δύο Ρώσσοι συνθέται, ένας πρίγκηψ 
τή, Μόσχα., ώραΐο: σάν τόν ’Απόλλωνα, ένας Με
ξικάνος, άσχημος σάν γρηά μάγισσα, καί ένα; Αγ
γλος έξερευνη ής π ύ έκινηματογράφησε τήν έκκό- 
λαψιν τών πιγκουΐνων έπί τών πάγων του Πόλου.

»Μιά δρχήσ ρα παίζει είς τόν έξώστην. Τό ρα- 
δ.όφωνο ούρλιάζει είς τό σαλόνι. Ή μποιίλιες τί>ς 
σαμπάνιας πυροβολοΰν τήν όροφήν μέ τούς φελλούς 
των.

»Σέ κάθε κοκτέϊγ πάρτυ που Αξίζει τόν κόπο, ό- 
πάρχει μία παράδοσις. Κάθε τόσο διάφορα ζευγάρ α , 
γλυστροΰν άπό τό σαλό ι καί χάνονται στό σκοτ -δι 
τών άλλων δωματίων. Καί ή έλευθερία δυναμώνει ύ- 
πο τήν έπίδρασιν τών ποτών, τής μοναξιάς καί τής 
αύθορμή'ου συμπάθειας.

«Καθώς περνούσαμε άπό ένα διάδρομο είδαμε ά
πό τήν μισανοιγ ένην πόρτα έ.ός δωματίου ένα ζευ
γάρι είς τρυφερωτάτας έκδηλώσεΐς. Ό συνοδός μου 
έκλεισε μέ απαλότητα τήν πόρτα μέ τήν ήρεμία τής 
χειρονομ ας ένός καρδιναλίου, δ όποιος εύλογει τά 
πλήθη. "Οταν ή πόρτα έκλεισε*  ό σύντροφός μου μέ 
έσπρωξε μέ τό» Αγκώνα καί γελώντας είπε:

—Πρώτο πλάνο γιά τά βωβά φίλμ. Τό φίλημα.
»Στίς τρεΐ, τό πρωί, τό ραδιόφω ο έχει ξεψ^χή- ; 

ση. Τό γραμμόφωνο δμως Αντέχει. Τώρα καταλαβα.- 
νω γιατί ό Τζίμμυ διάλεξε αύτήν τήν θέσι*  γιά νά ■ 
κτίση τή» έπαυλί» του. Τραγουδούν, σφυρίζουν, ούρ ι. 
λιάζουν, σπάζουν ποτήρια, καίουν τάπητας, λεκιά-Άέα διά τά περαιτέρω. 
ζουν φορέματα καί τά φιλιά κολλούν στούς γυμνούς । Βασ. II. Γχρέτσνίς

' ώμους. Κυρίες μέ τά μαλλιά δξυζενέ, καθισμένες στά 
μαξιλάρια άλά Τούρκα, Ακούουν Ανέκδοτα έλευθεριά- 
ζοντα. Ένας ύποαστήρ καθησμένος σέ στάσι κυρίας 
Ρεκαμιέ Ανακατεύει τά μαλλιά ένός ρώσσου συνθέτου, 
καί καί χαϊδεύει μέ τό πόδι τόν αυχένα ένός ώραίου 
Αγοριού ποΰ πίνει τζίν μέσα σιό μικρό μεταξωτό πα- 
ποΰτσι της.

»Στό καπνιστήριο, είνε μερικοί, πού έχουν κου
ράγιο νά μιλούν Ακόμη γιά δουλειές. Καί τούς Ακού
ω, πού έκστομίζουν δογματισμούς χωρίς δυσταγμό.

—»Ό Ντούγκλας Φαίρμπανκς καί συντροφιά, 
χάθηκαν μέ τόν δμιλοΰντα... Πάνε πιά οί βετεράνοι 
τής βωβή' ταινίας... Ό Τζών Τζίλμπερ τραγουδάει 
σάν παιδί τής έκκλησίας. Ό Άλ Τζόλσον πεθαίνει... 
’Άς τινάξουν οί νέοι τό δένδρο καί τά ώριμα Αχλάδια 
θά πέσουν δλα... Διαβάσατε τί έγραψε ένας διευθυν
τής Κινημ τογράφου στους «Τάϊμς»; «Δώστέ μούμιά 
αίθουσα μέ τήν’Ιωάνναν Κράουτορ<τκαί θά σάς δώσω 
τό μάξιμουμ τών εισπράξεων. Μία άλλη αίθουσα, μέ 
τόν Ντούγκλας, τήν Μαίρη καί τήν Νόρμα Ταλμάζα 
αί είσπ άξεις θά είνε Ασήμαντες...

»'Η ' έχνη ύπεχώρησε πλέον πρό τής έντυπώσε- 
ως. θέλησα νά κάμω ένα πρωτότυπο φίλμ, μέ μίαν 
ΰπόθεσίν έντελώς νέαν, μοΰ είπε ένας από τούς μεγά
λου. Μ -γγόλομς τής βιομηχανίας. Άφησα τόν σκη
νοθέτην νά περιφρονήση τήν παλαιόν παράδοσιν. '|J 
ταινία μο ■ είχε αφάνταστη έπιτυχίαν πρό τών έκα- 
τό προσώπων, πού τήν πρωιοεΐδαν. “Οταν δμως έ- 
πεδείχθη εί τούς έμπόρους, κυττοΰσε δ ένας τόν άλ
λον μέ Α ησυχία. Ένα μήνα Αργότερα, δλοι οί Αντι
πρόσωποί μα μοΰ τηλεγραφούσαν νά μή ξαναδοκιμά
σω παρόμοιον ίστεΐον... Ή τραγωδίες τοΰ Σοφοκλή, 
ή κωμωδίες τοΰ Μολιέρου καί ή διαλογικές διαλέξεις 
τοΰ Μπέρν·»ρ Σώ δέν Αξίζουν τίποτε γιά τόν Κινημα
τογράφο. Γ.’ αύτό τά σενάρια τών έργων έχουν πάν
τα ώρισμενα μοτίβα. Πρέπει νά Αρέση είς πεντακό
σια έκατομμύρια θεατών.Οί έρωτευμένοι πρέπει νά ε
πιτυγχάνουν πάντοτε καί οί κακούργοι νά τιμωρούν
ται.

»ΔΓ αύτό, δταν έπροτάθη εί; τόν περίφημον “Αγ
γλον εύθυμογράφον νά γράψη ένα σενάριο γιά τό 
Χόλλυγουντ άπήντησε:

>—Μά έγώ νόμιζα πώς έχουν σενάριο στό Χόλ- 
λυγουντ.Λέ- είνε τό ίδιον ποΰ χρησιμοποιούν άπό δε
καπέντε έτών;

»Καί δέν έχει άδικο.»
ΜΩΡΙΣ ΝΤΕΚΟΜΠΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Προσκαλείται ό κ. ’Άρης Γρηγοράκης 

πλασιέ κινηματογραφικών ταινιών, δπως τό τα- 
χύτερον έπιστρέψη τάς είς χεϊρας του εύρισκομέ- 
νας τρεις ταινίας μου, τάς όποιας παρέδωκα αύ- 
τφ πρός ένοικίασιν είς διαφόρους κινηματογρά
φους, άλλως δέλω καταφύγει είς τόν κ Είσαγγε-
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εβαομας
επίσημον όργάνωσιν καί δι’ αυτής πρός 
άπαντα τά μέλη τής ελληνικής κινη
ματογραφικής οικογένειας.

Επειδή δμως είναι ενδεχόμενον δ

Ή παρελθοΰσα έβδομάς λόγω, ά
σφαλώς, τών άπόκρεω, έποχήν καθ’ ήν 
δίδονται καθημερινώς κατά δεκάδας οί 
χοροί, ή κίνησις τών κεντρικών κινη- . , _ ___  _
ματογράφων τής πόλεώς μας περισσό- κ· Τζάντκερ νά ίσχυρισθή άγνοιαν νο
τερόν μειωμένη άπό τήν τής προηγου- μων, ο'ίτινες διέποι ν τάς έν Έλλάδι 

iftXnuriSn-. Έίαίηεσιν ιιόνον ά- Σωματειακός ’Οργανώσεις, γνωρίζομεν 
εις αύτόν δτι έν Έλλάδι δχι μόνον ά- Α____ ____ » λ λ «

μένης έβδομάδος. Έξαίρεσιν μόνον ά-
ποτελοΰν οί λαϊκοί, κατά δέ τήν πα- , ...
ρελθοΰσαν εβδομάδα, ιδίως τό έπί τής γνοια νόμων δέν έπιιρέπεται, άλλά καί 
όδοΰ ’Αθήνας «Ελλάς» τών φίλων κ.κ. άν έπετρέπετο, πάλιν θά έπρεπε νά 
Γαΐτη καί±ι>.νι>ι Λ»*ΐ  Δημητριάδη κατεκλύζειο συνεβουλεύετο τόν παρά τφ γραφείφ I 
ύπό θεατών άπό πρωίας, διά νά ΐδουν ! του υπάλληλον κ. Σταμέλον δστις &ά 
τλ ίλππϊην νάνον «Άεοοιιανίαι τοΰ

μούβιτον καί νόν-συγχρον,ζέ. Άπόδει- 
ξις δέ τής καλής των άποδόσεως εϊνε 
καί ή δημοσιευόμενη εις άλλην σελίδα 
σχετική διαφήμισις διά τής δ ποιας οί 
κ.κ. «Χέπ Νοβάκ καί Σία» παραπέμ
πουν τούς έπιθυμοϋντας νά προμη- 
θευθοϋν τοιαϋτα μηχανήματα, νά ζη
τήσουν συστάσεις άπό τούς έγκατα- 
στήσαντας μέχρι σήμερον τοιαΰτα δι- 
ευθυν άς κιν)φων·

τό ώραϊον έργον «Άερομαχίαι τοϋ 
Δυτικοϋ μετώπου».

Ή προσεχής έβδομός, τελευταία τών 
Άπόκρεω, άσφαλώς θά είναι ή χειρο- 
τέρα δλων, διά ν’ άρχίση πάλιν άτό 
τής άλλης ή τακτική εργασία τών κι
νηματογράφων, άλλά καί ή καλύτερα 
εποχή αυτών.

Μετά τάς Άπόκρεω θά έπαναλάβη 
τάς έργασίας του καί δ Κινηματογρά
φος «Τριανόν» τής δδοΰ Ίπποκράτους. 
Έπί τή ευκαιρία αυτή νομίζομεν δτι 
πρέπει νά συστήσωμεν είς τήν διεύθυν- 
σιν αύτοΰ, νά ένδιαφερθή είλικρινώς 
διά τάς ήχητικάς της έγκαταστάσεις, 
διότι έχομεν τήν γνώμην δτι άν καί 
πάλιν τό «Τριανόν», πρόκειται νά κά
νη τήν έμφάνισιν έκείνην, πού έκαμε 
καί κατά τό παρελθόν, είναι προτιμό- 
τερον νά παραμείνη ώς μία αίθουσα 
ένοικιαζομένη έκάστοτε είς διαφόρους 
θιάσους κλπ., άπό τοΰ νά λειτουργήση 
ώς κινηματογράφος μέ άναμφισβητή- 
τως μεγάλας καί καταστρεπτικός ζη
μίας. # *

* ,Είς τό ύπ’ άριθ. 4 τεύχος εδημοσι- 
εύθη ή πληροφορία καθ’ ήν θά προε- 
βάλετο εις τό «Σπλέντιτ» τό ελληνικόν 
έργον «Ό μάγος τής ’Αθήνας». Δυ
στυχώς, δΓ άγνώστους δι’ ημάς λόγους 
ή προβολή τοΰ έργου αύτοΰ δέν έγένε- 
το τότε, ούτε ώς φαίνεται θά γίνη ε’ις 
τό μέλλον καθ’ δσον ούδεμία πρός τοΰ
το διαφήμησς κυκλοφορεί. Τοιουτο
τρόπως λοιπέν οί ’Αθηναίοι έχασαν έ
να ώραϊον θέαμα, τό νά ΐδουν καί πά
λιν τήν ώραίαν Πουπελίναν των.

Σχετικώς μέ δσα έγράφησαν είς το 
προη’γούμενον τεύχος μέ τήν διαφοράν 
τοΰ ένταΰθα γραφείου τής Φόξ Φίλμ 
καί τοΰ έν Λαρίσση διευθυντοΰ κινη
ματογράφου κ- Τζεζαίρλίδη, μανθάνο- 
μεν καί άλλα πολλά έξ άφορμής μιας 
άνακοινώσεως τοΰ Είδικοΰ Διαιτητικού 
Δικαστηρίου τής Π.Ε-Κ. δημοσιευόμε
νης είς άλλην σελίδα τοΰ άνά χεϊρας 
τεύχους, έξ ής άποδεικνύεται πασιφα- 

ιιήνΛΜ τλ ΛΚίντιιιπ m

έπρεπε (τονίζομεν «θά έπρεπε» 
άμφιβάλλομεν άν οΰτω έπραξε) 
πεδείκευε είς τόν προϊστάμενόν του σε- . 
βασμόν, πρός μίαν όργάνωσιν τής ο
ποίας άλλοτε ύπήρξε γεν. γραμματέας 
καί είς τήν οποίαν καί σήμερον άκόμη 
είναι ύπόλογος. Έλησμονήσαμεν δμως 
δτι δ κ. Σταμέλος, δ δποϊος καυχάται 
δτι αυτός διευθύνει τό γραφεϊον τής 
Φόξ έν Έλλάδι, περιφρονεΐ δχι μόνον 
τήν Π-Ε.Κ. διότι τοΰ ζητεί τήν κατα
βολήν τών συνδρομών τάς όποιας ου
δέποτε κατέβαλε άπό τής ίδρύσεώς της 
μονολότι ύπήρξε καί έπί τριετίαν γεν. 
γραμματεύς, άλλά καί αυτήν άκόμητήν 
άρτιούσιατον έντιμονόργάνωσιν τών ύ- 
παλλήλων τών κινηματογραφικών επι
χειρήσεων Π.Σ.Υ.Κ.Ε. περιφρονεΐ, τήν 
όποιαν καί έχαρακτήρισε ώς μπολσε- 
βικικήν, άπό έγωϊσμόν διότι έιόλμησαν 
τά μέλη της νά χαρακτηρίσουν τόν 
μαχαραγιά τής Φόξ (όπως φαντάζεται 
τόν έαυιόν του) ύπάλληλον καί νά τοΰ 
προτείνουν νά συμπεριληφθή είς τήν 
οϊκογένειάν των.

'Υπενθυμίζομεν δμως είς τόν ύπερό- 
πτην κ. Σταμέλον δτι ή σφαίρα πάν
τοτε είναι σφαίρα καί γυρίζει.

"Οσον άφορά τήν τακτικήν τήν ο
ποίαν ή Φόξ θέλει νά τηρή απέναντι 
τής Π. Ε. Κ. καί τών μελών αύτής, 
θά μάς έπιτραπή νά νομίζομεν δτι δέν 
εϊνε τακτική τιμώσα ένα γραφεϊον ώς 
τό τής Φόξ καί αύτόν άκόμη τόν διευ
θυντήν της κ. Τζάντκερ.

'Η II Ε.Κ. διά τής άνακοινώσεώς της 
άπέδειξεν δτι έχει συναίσθησιν τ οΰ 
προορ.σμοΰ της καί δτι δύναται διά 
τής πυγμής της νά έπιβάλη τόν σεβα
σμόν είς δσους θέλουν νά περιφρονοΰν 
τάς αποφάσεις της. Διά τοΰιο τής ά- 
ξίζουν θερμά συγχαρητήρια.

* *
'Υπό τών καλών μηχανικών κ. κ. 

Χέπ καί Νοβάκ, ήρχισε ή έγκατάστασις 
ηχητικών μηχανημάτων τύπου «Κινο- 
τόν»είς διόφορα κινηματοθέατρα τών 
’Αθηνών καί τών έπαρχιών μέ θαυμά
σια άποτελέσματα. Τά ήχητικά αύτά

νώς δχι μόνον τό άδίκημα τό μηχανήματα, άτινα σημειωτέον, εϊνε 
τό όποιον διαπράττεται έκ μέρους τής ’ καί εύθυνώτερα δλων τών μέχρι σήμε- 
Φόξ πρός ένα έκ τών καλυτέρων πελα- ί ρονέγκατασταθέντων τών άλλων εύρω 
τών τής άθηναίκής κινηματογραφικής παΐκών έργοστασίων, εϊνε έφωδιασμέ- 
άγοράς, άλλά καί ή άνευλάβεια ενός να καί μέ δλα τά σχετικά, τά όποια 
άλλοδαποΰ γραφείου, διευθυνομένου άπαραιτήτως πρέπει νάέχεισήμερον μία 
ύπό ενός έπίσης άλλοδαποΰ πρός μίαν ηχητική έγκατάστασις, δηλαδή,βίταφον

Είς τό προηγούμενον τεύχος έγρά- 
διότι ψαμεν σχετικώς μέ τήν θρυλουμένην 

Λ,έαν δημιουργίαν γραφείου κινηματο- 
-γραφικών ταινιών ύπό τίνος γαλλο-ί- 
σραηλίτου, δ δποϊος μάλιστα επέτυχε 
νά προβάλη είς τό κιν)τρον Κοτοπού
λη δύο ταιιίας γαλλικής παραγωγής.

Τό γεγονός τής ίδρύσεώς πολλών ει
δικών γραφείων ταινιών άπό μιας ά- 
πόψεως δέν είναι μέν κακόν διά τά 
κινηματοθέατρα καθ’ δσον ή μεγάλη 
προσφορά εϊνε φυσικόν νά φέρη έλάτ- 
τωσιν τιμών τών ένοικίων, καθ’ ήν 
στιγμήν τό Κράτος έξακολουθεϊ νά λη 
στεύη ύπό τό πρόσχημα τής φορολο
γίας τών δημοσίων θεαμάτων τάς κιν) 
κάς έπιχειρήσεις. Είναι δμως ορθόν, 
είς έποχήν άπεριγράπτου κρίσεως, διά 
τά ύπάρχοντα ήδη έν Άθήναις γρα
φεία ταινιών, άτό τά όποια ζοΰν, ε
κατοντάδες Ελλήνων, ύπαλλήλων, νά 
εύρίσκονται αίφνης είς τήν άνάγκην 
νά άντιμετωπίζουν διαφόρους ξένους 
έπιδρομεϊς καί νά είναι ύποχρεωμένοι 
νά σημειώνουν είς τό παθητικόν τους 
ζημίας τάς όποιας διά νά καλύψουν, 
θά εύρεθοΰν άσφαλώςε’ς τήν άνάγκην 
νά περικόψουν μισθούς ή ύπαλλήλους; 
”Η μήπως δέν είναι άληθές δτι πλεί- 
στων παλαιών γραφείων αί άποθήκαι 
εϊνε πλήρεις ταινιών καί ένώ παρήλθε 
σχεδόν τό ήμισυ τής χειμερινής περιό
δου δέν κατόρθωσαν οί δυστυχείς αυ
τοί έμποροι νά πλασάρουν οΰτετό δέ- 
κατον τοΰ αριθμού τών ταινιών των, 
άντιθέτως δέ πλεϊστα άλλα νεοπλά
σματα εμπόρων ταινιών έκαμοντήν θρι
αμβευτικήν έμφάνισίν των πρός ζημίαν 
τόσωνάλλωνάνεγνωρισμένων γραφείων.

Νομίζομεν δτι τό κακόν έφθασε είς 
άπροχόρητον σημεϊον καί οφείλει ή 
Π. Ε. Κ. είς τήν δύνομιν τής οποίας 
άνήκουν δλα τά άνεγνωρισμένα γρα
φεία ταινιών, νά λάβη μέτρα πρός 
προστασίαν τών έπιχειρήσεών των.

Είναι νομίζομεν καί άτό άλλης άκό
μη άπόψεως καθήκον ή μάλλον ύπο- 
χρέωσις τής Π. Ε. Κ. νά προστατεύ- 
ση τά συμφέροντα τών μελών της άπό 
τούς ξένους αυτούς έπιδρομεϊς. διότι 
δχι μόνον είσπράτει εισφοράς καί διά
φορα δικαιώματα είς τά όποια οφείλει 
τήν ζωήν της μία έπίσημος δργά- 
νωσις Κρατικώς άνεγνωρισμένη, άλλά 

, καί αύτάταΰτα τά οικονομικά τηςσυμ- 
. φέροντα θίγονται, έφ’δσον οί διάφοροι 
1 αυτοί παράσιτοι τοΰ κ,νηματογραφικοΰ

.Es„ *

Κ'τζών Μπάρρυμορ καί Ντολορές 
^οστέλλο. Στά διαλείμματα νούμερα 
τοΰ Γιαμάτο Ε^βυ· , „ ,(^Βα έπι-

‘ Σττλεντιτ. Προεβλήθησαν

,[31 μέ το εργον «Λαχτο

έπικίνδυνος αποστολή » και, τα 
έπεισόδια «Βέλος «Φ -

Κυβέλεία. Προερληνη «Τρντεο- 
τήν παρελθοΰσαν εβδομάδά το 
X» μέ τήν Ντολορές Κοστελλο.

I ’Ολύμπια. 
ι «Καζάν» καί 

σα» ύπό τόν 
I σα».

ΛΕΒΑΔΕΆ
Αττικόν. 

1 έργα: «Καφέ 
_  _ ., 1 ψυχάς μας», 

Χάϊ-Λάΐφ.·. «Οί Κοζάκοι του Δον» ·
έσημείωσεν εξαιρετικήν ‘σαν
τραγούδια ιών Κοζάκων υπερηρεσαν.

Κάπιτολ- Προεβλήθη ο 
Ιδρυτής τής λέσχης τών γυμνών. Η α 
ναγγελία δτι τό έργον ήτο «^λη 
λον, συνέτεινε ώστε να το παρακολου 

εβλήθητό έργον «Μαμα Κολιμπρ 
πό δέ τής Παρασκευής « Η ^ωη 
^Γπροέβαλε τά έργα «Ή απ
λωτός τοΰ Σουλτάνου», r ι
μετά τόν Θεόν» και ♦ Η ωρ 
^Ηλύαια.: «Τό ταγκό 
«Τό τραγικό καραβάνι» και η 
τοΰ έργου «Εκδικητικόν φαιτασμα 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

------  ζρνικΰί: συνελεύσεως
Χ-ηθΠανεελληνίου Ένώσεως Κινημα- 
της «ΠανεΛΜΡληφθοΰν τοιαι- 
τ0ΊΈΓμένρ« διότι ήμεθα βέβαιοι 

..έ τύ τήν έγκληματικήν αυτήν α-

τογράφου «Κοτοπούλη» 
τής διευθύνσεω: αυτου, 
αυτήν δ κ. Νικολάου.

άπεχώρησεν 
άνέλαβε δε

Διά τούς μετά 
συναλλασσόμενους έοθ\
στόν, δτι το ϊδαφειοντουμετεφε, 
τής δδοΰ ’Ιο^“ν3°£’Ι6ρξν ηπάτωμα) 
Πανεπιστήμιου (Οευτερον t
καί άκριβώς άνωθεν του 
Χαυτεϊα ζαχαροπλαστείου^υβε^

Ε.ΙΣ ΤΑΣ lFIAPX'AI
Π ElΡΑΙΕΥΣ

πόκρεω.
αγρινιον

α'λς X τοΰ δάσοΐ7» ε’ις τθεΐς έποχάς. 
8 πΆν. Προεβλήθησαν τα έργα 
«Βράδυ τρικυμίας^, “Τ^θηρώ'ν,. 
βρυγιου» και «Ιρομο^ χρ Γ Γ 
Προσεχώς «Άστερω».

ΚΑΛΑΜΑΙ
■Έσπεροί. Προεβλήθησαν 

λασσόλυκος», «Ή νήσος των 
καοαβιών» καί Τραφαλγκαρ».

Τριανόν. Προεβλήθησαν 
«Ή έκδίκησις» καί « Αγαπ_η 
ρημο».
ΚΕΡΚΥΡΑ

Ποοεβλήθησαν τά έργα 
«Ή Παιχνιδιάρα κομησ 
τίτλον «Τρελλή κομησ-

Προεβλήθησαν τά εξής 
Σαντάν», «Σώσατε τ ς 

«Ό παληάτσος ’

___ _ ΓΑ*
Κάπ.,,Ι. HccΙ»·»?', ° Τ»'·'?’’ 'Κ'”ίπ'Χεχώς *Τ«

Uavac των γυμνών. Η α ξις έρωτος». Π^σεχως ,

«Άνάστασις», άρβύλλας»,
ναικο<>, «4ι «ννθίκ-ησις». «Αουιζι-Μαίρη Λου» « Εκβνκη ς^.

Ποοσεχώς «Τάμεσβαρ», ‘Απλοι
νέος». Γ TT--.«A./»v/.ac
φαντάροι» κ.λ.π.

ι αργοςτολιον
Δητι. Καφενειον.

Προβάλλεται, τό εργον ι —
..-ρδ·ές σ’ «·”·ι----- , «Το κυκνεψν

κάθώς καί Μίκι-μάους. λ μαξα ύπ’ άριθ.
’Ηλύσια. Προβάλλεται το εργον «1ο ,ιιτ-

«Ό θα- 
χαμένων

τά έργα 
στήν έ- 

Μιχάλου

W &U. wj*  
καί «Τ^ευταια επιδρομή

τών Άπόκρεω.
ΞλΝΟΗ^

Μέγας. Κατά τό τελευταϊον δεκαπεν- 
θήμερον «οοεβλήθησαν "“ρό ^κίτρινο 

I “καινοί άπάχηδες τών Ά-
„ ---- - ■ „ - ’’,,0 καταπληκτικήν έπιτυχίαν.
Κατάσκοπος 1 ^Ιθαεχώς «Φίλησε με Μαρίτσα» και 
ίλή». ( ■ · ’ ’

Πανουργία?

<« «χ 
I -Sc- ϊ’ά 7 θανάσιμα μαχαίρια 
Γ6'81?»! Νέοι "Ικαροι» μέ τόν Νοβ_αρρο και «ΟΙ ΙΧεοι y Καζαντζής
I έπιτυχώς. 

ΠΑΤΡΑΙ

Ύπό τήν διεύ- 
Βλαχούλη (Τζάκ)

ΔιΟνύαια. Προβάλλεται τό εργον ,ρω'ες,’,'.’Τό λυκόφως
τής Οΰφα «Δυό καρδιές σ ενα βαλς- <Τ. κήκλ;ει?ν ασμα >, ^ο^^. Νχα.

-un’i Μίκι αάους. .. ιιαζα υπ αριν· χ ι βουτσινας
....... — ,----- '*~Μίκι-  ί*· ιτ& 

τραγούδι τής Φλόγας», ως και ι , hraKAEJON.
Πβο^ήθησαν^^ϊ

. αμικονσα ταινία ’ «Ταξεϊδι στην Αφρι/-1 
λεΰς τών Παρισίων» με ,,Ρ O'C»·

*Πάλλας. Προβάλλεται μέ επιτύχαν 
ή Γαλλιστί^ δμιλούσα ταινία « Ο βασι
τροβιτς Μαρί Γκλόρυ καί Σούζαν Μπι- ° Πανλακάκη 
ανσέτι. ’Εκτόςπρογράμματος θια00ςΓονιδη.
^ίΤ..3ά_..ε^αΐ®“ώ?ίάγάπί δέν αμφιςτα
ανσέτι. Εκτός προγράμματος 
ους και τα επίκαιρα Φο^ 9 ..
Τήν Δευτέραν *'Η  πρωτγ1

προβί«·««' -z«w

Δίδει παραστάσεις ό 
Παρατηρητή?

δπερέττα Μπαρτςυν

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά^δμι- 
λοΰντα φίλμ/'Α”"1 ^,^Τό τραγούδι 
^ςδίΧου>εΏίκιΜάους. Προσε- 

χώΑάνθεο“(Αϊθουσα)- Προεβλήθησαν 
«Ό συρμαιέμιος φράχτης» και « Η κοι 

^^θ&λήθ^^^ 

6χΧν«ϊάΤευ;ά6όδατοΰΖιλμόρ».

ΧΑΛΚΙΣ ,

κήν έπιτυχίαν τα έργα Σαρ
Βόλγα», *̂, α ειαα^Η νήσος τών όνεί- 
λώ Χβυσοθηρ«ς , Χ^αλοξν>, «Χρυ- 
ρων», «Ερωτικόν ένος των γυ-
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νων», καί «Τό δράμα τοΰ Βιντεργκάρ- 
ντεν».

Κεντρικόν (όμιλών)· Προεβλήθησαν 
τά φίλμ «Ή μυστηριώδης κυρία», «Ή 
μοδίστα τών Παρισίων» καί «Ζωγρα
φιστός άγγελος». Ά κρο&αλασσίτης 
ΑΡΧίΝΕΣ Κρήτης

Είς τόν μοναδικόν κινηματογράφον 
μας προεβλήθησαν τά έργα «Ή κιβω
τός τοΰ Νώε» καί «Τά ανθρώπινα 
ράκη».
ΑΓΙΟΣ ΜΚΟΛΛΟΣ (Κρήτη;)

Προεβλήθησαν είς τόν κινηματο
γράφον τά έργα «'Ο έκφυλος» μέ τόν 
Κόνρατ Φάϊτ- «Λέσχη μυστηρίων καί 
«'Η θάλασσα πού φουσκώνει».
ΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΚΡΗΤΗΣ)

Δικταΐον. Προεβλήθη τό έργον «Ή 
λέσχη τών μυστηρίων».
ΒΑΘΥ (Σάαου)

’Αττικόν. Προεβλήθη τό έργον « Ο 
έρως πάντα θριαμβεύει».

Ήραϊον. Προεβλήθη τό έργον «'Η 
ένδοξος στολή». Πούλμαν
ΔΡΑΜΑ

Μύγας. Προεβλήθησαν αί ταινίαι 
«Ή έρωμένη τής A. Υ.», «Κινεζική 
θύελλα», «Έκδίκησις», καί «Μοντέρ
νος Καζανόβας». Προσεχώς «Όταν ή 
πόλις κοιμάται».

Άστήρ. Προεβλήθησαν αί ταινίαι 
«Μπαμπάς μέ τό στανιό», «Άμαρτίαι 
τέκνων», τό τέλος νΰ επεισοδιακού «‘Η 
κυρία μέ τά γκρίζα», «'Υπεράνω ό

λων ό έρως» καί ή αρχή τοΰ επεισο
διακού «Συμμορία κατασκόπων .
ΤΡιΚΚΜΑ

Ούφα Πάλας. Προεβλήθησαν τά έρ
γα «Ζουέ ντέ Παρί» ταινία εντελώς 
κατεστραμμένη. «Έπανάσιασις στήν 
Κίνα», διάφορα βωβά ζουρνά?, καί Μί
κι Μάσυς.

Πανελλήνιον. Δίδει παραστάσεις ό 
θίασος Έλ Χαλκούση. Παφίλης 
ΧΑΜΙΙ

’Ιδαϊον. Προεβλήθη τό έργον «Κυ
ρίαρχος» μέ τήν Νέγκρι.

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν αί ταινίαι 
«'Ο τραγουδιστής τής Τζάζ», «Γορίλ- 
λας» καί «Στά καταγώγια τοΰ Σικά
γου».

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν «Διπλή 
απαγωγή»,«Σάν αστραπή» καί «Ίουδήθ 
καί Όλοφέρνης». Ε. Κ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κεντρικόν. Τήν παρ. έβδομάδα προ
εβλήθη μέ έπιτυχίαν «Ή Ραμόνα». 
Προσεχώς «'Η πριγκήπισσα τής τσάρ- 
δας»καί τό«'Ιπποδρόιιιον» μέ τόν Σαρ- 
λώ. Γ. Μ.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν «Ό Ρο· 
μπέν νών δασών», «Όασις έρωτος», 
«Τό μυθιστόρημα ένός απόρου νέου» 
καί «Ή φλόγα τοΰ θανάτου».

Κιν. Σχολικός. ’Έκαμε έναρξιν είς 
τήν αίθουσαν τοΰ Γυμνασίου τή πρω- 
τοβουλία τοΰ καθηγητοΰ κ. Χατζή, μέ 
τήν προβολήν διδακτικών ταινιών καί

διαφόρων κωμωδιών καί μέ γενικήν 
εϊ σόδαν δρχ. 2.
ΛΑΡΙΣΣΑ

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα 
«'Ο λευκός Σεΐχης», « ϊαχραζάτ», «Γα
μήλιος πέπλος » καί «Λοΰμπιγκ δ ή 
Λούπ». Μού,ιίος
ΣΥΡΟΣ

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τρελλός τραγουδιστής», «Μελαγχολι
κός κιβαλλάρης», «Γαλάζιος άγγελος» 
καί «Ματωμένος νόμος».

। Κοσμογκράφ. «’Αστραπιαίος καβα
λάρης», «’Εκλογή νέου σερίφη», «Κον- 
νά στά σύνορα», «Τζάκ ό δαιμόνιος», 
«Ή έξομολόγησις» καί «Ό γΰρος τοΰ 
κόσμου».

Τρομερός συναγωνισμός υπάρχει με
ταξύ τών δύο άνωτέρω κιν)φων, ό μέν 
’Απόλλων μέ τιμήν εισιτηρίου πλατεί
ας δρ. 5 καί υπερώον δρ. 3, τό δέ Κο
σμογκράφ μέ γεν. είσοδον δρ. 5. 
ΒΟΛΟΣ

Άχίλλειον. Κατά τήν παρ. έβομάδα 
προεβλήθη τό έργον «Τό ραγισμένο 
βιολί». Λόγφ δμως τής ακαταστασίας 
τοΰ καιροΰ ή έπιτυχία του |ήτο ετρία 
"Ηδη προβάλλεται «'Η θεία δίκη».
Μ TYA-INH

Λεσβιακόν, (όμιλών-μούβιτον).Προ
εβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά έργα«Παν- 
τρεμμένοι στό Χόλλυγουντ» και «Φόξ 
Φόλλις 1929» αί όποϊαι ύπερήρεσαν.

Πάν&εον Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Τραγωδία ίπποδρομίου»καί περιπετ.

... . . ΛΕιΓιπαΙίήάΤίιΓί^ο
Reuue Ginematographique Abonnem. Annuel: Dr. 200 —
11 Rue Phidias Athenes-Grece lnnn —

GHETRo'doLDWYN^lAlER)
I Pictures 1

ΜΕΤΡΟ ΓΒΙΑΒΤΟΤΊ Η ΜΑΓϊΡ
IIAIC (ΕΛΑΑΕ» .·!

Κινηματογραφικοί Ταινίαι 
Θεμιστοκλέους 15 Άδήναι 

Τηλ. Διεύθυνσίς «Μετροφίλμς»

ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Κινηματογραφικοί Ταινίαι 
Κινηματογραφ. Μηχαναί

Άδήναι
Γραφεία : Πανεπιστημίου 83

Τηλέφωνον 61—95

Abonncm. Annuel: ι 
Annonces: La page » 1000.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ II
Δ. I. KAPPA

MUWM4. ΕΙΠΣΕίΓΗΕΕΙ!
ΐμπΛΐτ»φ<ι| I

(Γοαφτΐα.· 'οδός Σωκςάτους 3Ci Αριθ. Τηλ. 52—11

ZEISs 
IKON

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Κύριε»

Καλεϊσ&ε είς τακτικήν συνεδρίασιν τήν 17ην 
τρέχοντος ήμέραν Τρίτην και ώραν 11 π. μ. έν 
τφ Έπαγγελματικφ καί Βιοτεχνικφ Έπιμελη- 
τηρίω Γ' Σεπτεμβρίου άρι&. 12 άνω&εν Εστια
τορίου «'Ελλάς*.

Θέματα
1) Λογοδοσία Διοικητ. Συμβουλίου
2) ’Εκλογή ‘Εξελεγκτικής ‘Επιτροπής
3) ' Ορισμός Αρχαιρεσιών

Έν Άϋ'ήναις τή 12—2—1931
‘Ο πρόεδρος ' Ο Γεν. Γραμματέας

II. Γκρέταη; Λ. Λ.α-ζ'ίνη;

Θεωρεί ώς χαμένην τήν ήμέραν καθ’ ήν δέν έκα
μες μίαν καλήν πρΛξιν.

J. Bobart
Ή πονη ία δέν έχει σεβασμόν διά τήν άρετήν 

καί είνε ποταπή άπομίμησις ιής έξυπνάδχς.
Boligbroke

■‘ςαββατον,,
s ΟΡΑΤΗ οιηλοπα uinu tot rsimm κωττ

Ό Γούσταΰος Μαχάτυ, ό σκηνοθέτης τοΰ θριαμβεύσαν- 
τος φίλμ «Ερωτικόν», εύρίσκεται είς τό Βερολϊνον διά νά 
κανονίση τήν γερμανικήν διανομήν τών ρόλων τοΰ πρώτου 
του δμιλοΰντος φίλμ «Σάββατον» ποΰ θά «γυρισθή» είς 
δύο έκδόσεις, τσεχικήν καί γερμανικήν. Τό σενάριο οφεί
λεται εις τόν ίδιον τόν Μαχάτυ, έν συνεργασίφ μετά τοΰ 
τσέχου ποιητοΰ Βιτεσλάβ Νεζβάλ. Οί ρόλοι εις τήν τσεχι
κήν έκδοσιν θά έρμηνευθώσι άπό νέα ταλέντα.

Η AW ΟΝΤΡΑ ίΙΖ “ΜΑΜΖΕΛ NIT07S,,
Ή "Αννυ Όντρα τελειώνει κατ’ αΰτάς είς τό στούν

τιο A—Β τής Πράγας τό φίλμ «Αυτός καί ή άδελφή του», 
ομιλούν εις τήν γαλλικήν καί γερμανικήν, ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ Κάρελ Λαμάκ, έχουσα ώς σύντροφον τόν πε- 
ρίφημον τσέχον κωμικόν Βλάστα Μπύριαν, ό όποιος έση- 
μείωσε μεγάλην έπιτυχίαν είς τήν πρώτην του όμιλοΰσαν 
ταινίαν «Ό ψευδοστρατηγός>. Μόλις τελειώσει τό φίλμ, ή 
"Αννυ "Οντρα θά ύποδυθή είς τό Παρίσι τόν ρόλον τής 
«Μαμζέλ Νιτοΰς» είς τήν γερμανικήν έκδοσιν ένός νέου 
φιλμ ύπό τόν ίδιον τίτλον, τό όποιον θά «γυρισθή» διά 
λογαριασμόν τής έταιρίας «Όντρα-Λαμάκ Φίλμ», έν συ
νεργασία μέ μίαν Παρισινήν εταιρείαν.

ΠΜΪΑΤΟΓΡΑΊ-ΙΚΜ ΜΗΧΑΝΑΙ
Γενικοί Αντιπρόσωποι

I. Μ & Α. ΜΑΛΛΗ2
Γραφεία

I Πατησίων— Χαλκοκονδύλη
I Άδήναι

κΓηΜΑΤΟΓΡΛΦΙΚΑΙ
ΤΑΙΝΙΑΙ

ΧΛΤ ΦΙΛΜ 
ΓΛΥΝ^ΛΙΝΟΣ &Γ,ΠΑΠΑΣΤΟΦ*Σ  
Γραφεία: 'οδός 1ωκράτους 3C

COLUMBIA
PICTURES

ΑΛΕΛ.ΣΛΝΤΙΚΟΥ
ΜΑίΣΙΤΒ! ■ 80?αγαΡ!1Η2'λ“”·’-°'-“”'--
Γραφεία: 'οδός Εύπόλιδος ,4 

Άδήναι
I Τηλεγραφήματα ΦΙΡΝΑΤΕΞ 
I Αριθ. τηλεφώνου 51—69

διά την 'Ελλάδα
Γραφεία 

Θεμιστοκλέους 1 — Άδήναι 
Τηλεγρ. Διεύ&υνσις 

«Σαντικοφίλμς»

Ρραφεια
Οδός πανεπιστημίου 36

Άδήναι

'Αντιπρόσωπος διά τήν’Ελλάδα' 
I. ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ*  | 
Βερανζέρου 14 Άδήναι

Τηλ. διεύθυνσίς «Μαργουφίλμ» 
Άριθ. Τηλ. 57—11

| ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
Γραφεία: Βερανζέρου 14

Άδήναι

τ. mm®' nHiw II
Κινηματογραφικά! Ταινίαι I 

Ηχητικαί Μηχαναί II
Γραφεία 

Χαλκοκονδύλη γΐα 
Τηλεγραφήμ. ΦΡΑΝΚΦΙΛΜ 

Τηλέφωνον 67—21

wmw
ίΙΗΗΧΑΙΟΓΡΑί·. ΕΠΙΧΕΤΗΕΕΙΣ

Γραφεία 
‘Οδός Φειδίου άριϋ'. 1Γ; 

Άδήναι

Τηλεγραφική Διεύθυνσίς 
ΜΑΥΡΟΦΙΛΜ

Τηλέφωνον : 67—36

Sil S. m ;
'Οδός Άχαρνών 175 

(Τέρμα τράμ 6)
Άδήναι 

Γραμμόφωνα —Δίσκοι 
!Πιάνα — Ήλεκτρικαι πια- 

'Ανρουλέζ—Κόλλα Agfa | νόλαι

ΜΕΓΑΛΑΙ 
ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

JTJiHS iHMITfliilS
ΚΙΚΗΙΠΟΓΡλΦΙΚ» ΕΙΔΗ
Λάμπες Οικονομίας 

I ΑΛΑΝΤΙΝ 
[Κάρβουνα i___ ...

στάσεων
όλων των δια-

wjims-mrMES Γραφεία: Χαρ. Τρικούπη 7
·Ο», » Ταχ Κιίώτιον 56



ΠΙΝΑΞ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1930-31

ΤΑ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ
ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΕΡΓΑ

Συνολικός άριϋμός προβλη&εισών ταινιών κατά. Γραφεϊον Έκμεταλλεύαεως
Φόξ Φιλμ 32 -Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη 29 — Μαργουλή 34 — Σινέ Όριάν 10 — Μετρά Γκόλντουϊν 16-Πάξ Φιλμ 1
Συμβατική 12—Μαυροδημάκης καί Σία 3—Χάϊφιλιι 4—Ι.Κουρουνιώτης 5—Κ.Σουλίδη 5—Κλ. Καρρά 2 ΆστροΦίλμ 1
Άμέρ. Φιλμ 3-Τ. Σπυρίδη 1·’Αδ. Σαντίκου 7-Κ· Φραγκέτη 3 Μάρκογλου 1-Ντάγκ Φιλμ 1-Films Osso 1-Διρμίκη 1

Τίτλος έργου ’Αρχικός τίτλος Είδος ταινίας Παραγωγή Κινηματογρ. Γραφεϊον Έκμε- 
ταλλεύσεως

Τό χαμένο τσέππελιν The lost Zeppelin 'Ομιλούσα Tiffany Κοτοπούλη Κ. Φραγκέτη
Τό ξεβούρκωμα Ladies of Leisure ’Ηχητική Columbia ’Αττικόν Άδ. Σαντίκου
Μή ρωτάς γιατί Das Lied ist aus 'Ομιλούσα Super Film Πάνθεον Άμέρικαν Φιλμ
Τό βαλς τοϋ βαγκόν λί Ein walzer im Schlafcoupe » U. F. A. Ούφα Πάλας Συμβατική
Πρέπει νά δής τό Παρίσι » Fox Film Ίντεάλ Φόξ Φιλμ
Δικαίωμα δ έρως ; The single Standard ’Ηχητική M. G. M. ’Απόλλων Μετρό Γκόλντ.
Τό Γεράκι » Fox Film Ίντεάλ Φόξ Φιλμ
’Εξπρές 113 Βωβή » Ελλάς
Μεγάλος κίνδυνος » » >
Ληστής τής ερήμου > »
"Ασσος ιπποδρομίου » >
Μεθυσμένος στό Παρίοι > >
Φτερά τής καταιγίδο'ς »
Γυναίκα πού δέν ξεχνά ‘Ομιλούσα » ’Απόλλων 1. Κουρουνιώτη
Ποιος ό ένοχος ; Der Greifer Β. I. P. Σπλέντιτ Χάϊ Φιλμ
’Αγαπημένος τών Θεών Der l eblirg der Gotter » U. F. A. Ούφα Πάλας Συμβατική
Τραγούδι τών Ηαρισίων Chanson de Paris » Paramount Άττικ.- Ίντ. I. Μαργουλή
Περιπέτειαι σενορίτας On the Border » Warner Br. Ελλάς Άμολ.-Βουλγ-
Χρήμα πού σκοτώνει Ha-d boiled Rose > Τριανόν
’Αδελφική έκδίκησις State Street Sadie » » ’Αθηναϊκόν »
Μοιραία συνάντησις Sweethearto and Wines » FirstNation. Κοτοπούλη »
’ίουδήθ καί Όλοφέρνης Judith et Holopherne Βωβή Piltaluga Ροζικλαίρ Κληρον. Καρρά
Νόμος τών οπλών The Gun Low » Radio Ροζικλαίρ
Ρομάντζο Σεβίλλης Romance of Seville ηχητική Β. I. P· Σπλέντιτ Χάϊ—Φιλμ
Περιπλανώμενος λεβέντης Shadow Ranch ομιλούσα Columbia Άθηναϊ κ ό ν Άδελ. Σαντίκου
Άπάχικα αισθήματα Une Java βωβή Mappera. F. Ελλάς Κ. Σουλίδη
Τελευταία διαταγή Die lefzte Kompagaie ομιλούσα U. F. A. ’Απόλλων Συμβατική
Άπάχηδες The apache βωβή Columbia Ελλάς Άδελ. Σαντίκου
Ποιητής καί Τσάρος Poete et Tzare )) Ρωσσική > Κ. Σουλίδη
Κοζάκοι τοϋ Ντόν Das Donkozakenlif d ηχητική D. Uuivers. Ίντεάλ I. Μαργουλή
Στρατηγός Κράκ General Crack ομιλούσα Warner Κοτοπούλη Άμολ. Βουλγαρ.
Ρασιλεύς τής Τζάζ King of Jazz ομιλούσα Universal ’Αττικόν I. Μαργουλή
Τραγούδι Χαϊδελβέονιιε Lied aus Haidelberg ομιλούσα U. F. A. Ούφα Πάλας Συμβατική
Σκιά εγκλήματος Eyes of the Underwold βωβή Universal Ροζικλαίρ I. Μαργουλή
Δάφνης καί Χλόη Daphnis et Chlo6 "Αστρο Φιλμ ’Αττικόν "Αστρο Φιλμ
Ό Σκηνοθέτης Free and Easy ομιλούσα VI. G M. ’Απόλλων Μετρό Φίλμς
Κοιλάς τής κολάσεως Valley of Hell βωβή M. G. M. ’Αθηναϊκόν Μετρό Φίλμς
’Αλήτης βασιληάς Roi Vagabond ομιλούσα Paramount Σπλέντιτ I- Μαργουλή
Κάϊν καί "Αβελ Cain et Abel βωβή Διρμίκη Πανόραμα Διρμίκη
Arthur Arthur ομιλούσα Osso Κοτοπούλη Films Osso
Βασιλεύς τζαμπατζήδων Roi des Resquilleurs ομιλούσα Path6 Natan Πάνθεον

ΜετρόξΦίλμςΦάκα Lady of Chance ήχητική M. G. M ’Απόλλων
Μήλον τής έ'ριδος The Cock eyed V orld ομιλούσα Fox Film Ίντεάλ Φόξ Φιλμ
"Ερωτες μεσονυκτίου Les amours de minouit ·» Osso Κοτοπούλη

Άμολ.-Βουλγ.Νό-Νό Νανέτ No-No Nanette > F. National ’Αττικόν |
Βαρώνη Τσιγγάνα Die Czikosbaroness » Hegew Id Ούφα Πάλας Κουρουνιώτη
Ρωμαντικές καρδιές The Other To-morrow » F. Natio-’a> Ίντεάλ Άμολ.-Βουλγ.
’Αστυνόμος καθήκοντος Dawn Trail » Columbia ’Αθηναϊκόν Άδ. Σαντίκου
Γυναίκα μαστίγιον Whip V oman βωβή F. National Ελλάς Άμολ.-Βουλγ.


