Διεύθι

ρτος ’Όγδοον

Ιαρτίου 1931

ΟΤΑΝ Η ΘΕΙΑ ΓΚΑΡΜΠΟ ΟΜΙΛΕΙ
ΣΤΗΝ "ΑΝΝΑ ΚΡΙΣΤΙ,, Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΙΩΠΑ

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΑΧ 5

ΟΜΙΛΟΥΝΤΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Η

ΦΥΣΙΚΩΤΑΤΗ
Η

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ

Η

ΤΑ ΕΠΕΒΑΛΟΝ ΑΜΑ ΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
1)

2)
3)

4)
5)

«.ΛΕΣΒΙΑΚΟΝ» Μυτιλήνης (πραγματοποιηΰεϊσα).
«ΑΠΟΛΛΩΝ» Σάμου (πραγματοποιείται έντός
τής έβδομάδος).
«ΔΕΛΦΟΙ» Ά&ηνών (πραγματοποιείται έντός
τοΰ Μαρτίου).
«ΖΕΦΥΡΟΣ» Ά&ηνών (πραγματοποιείται
έντός τοΰ ’Απριλίου).
«ΔΙΑΝΑ» Παλ. Φαλήρου (πραγματοποιείται
έντός τοΰ ’Απριλίου).

ΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΝ: Π είσέτι εγκαταστάσεις
πραγματοποιηθησόμεναι J μέχρι τοΰ Μαΐου
Παρέχονται μεγάλαι εύκολίαι είς τήν πληρωμήν

Διά πληροφορίας και μελετάς παρεχομένας δω
ρεάν άποταν&ήτε είς τά γραφεία μας

Γ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ & Γ.ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 30 - ΑΘΗΝΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ

φράγκων 31

Θεσσαλονίκη

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ

♦♦ Έτησία

Δρ,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

100.—

Μ ‘Εξάμηνος
»
60.—
44
’Εξωτερικοί’ Γενικώς

II Έτησία

Δραχμαΐ 200.—

’Αμερικής

•· Έτησία Δολλάρια 3.—
Μ Αί σννδρομαι απαραιτή44
τωί προπληρώνονται

ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Α. ΤΣΑΤΣΑΠΑΣ

S

ΕΤΟΣ 80V ΑΡ. 8 (267)

Π Δεκαπενθήμερος Κινηματογραφκή Έπιθεώρησις
’Ιδιοκτήτης—Διευθυιτήε

ί
4

ΗΡΑΚΛΗΣ

Β.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ό στίχος. . . Δρ. 10 —
*Η σελίς ...
» 1000.—
Κατ’ αναλογίαν τά κλά
σματα.
Ίδιαίτεραι συμφωνίαι διά
δημοσιεύσεις άγγε) ιών
διαρκείας.

Γραφεία ί όδός ΦΕΙΔΙΟΥ άριθ. 11
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 1 -56 και 67-36

ΐι

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 3

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΗ Η ΟΘΟΝΗ

Μ

TANIA ΦΕΝΤΦΡ-ΜΑΡΙ ΜΠΕΛ

——

"Αν καί πριν ακόμα έμφανισθή τό φίλμ «παρλαν» । ’Έτσι δπως τήν άκούσαμε στό ή «Νύχτα είναι δική μας»,
πολλές φορές είδαμε διαλεχτούς εργάτες τής θεατρικής ! ή Μαρί μοιάζει μέ θερμή άνατολίτισα παραστρατημένη
τέχνης νά μεταπηδούν απ’ τό ζωντανό λόγο τοΰ θεάτρου στους δρόμους τής Δύσεως. Τουναντίον, ή Τάνια Φεντόρ
στή μιμική έκφρασι τοΰ Κινηματογράφου, μολαταύτα ή 1 είναι δλότελα διαφορετική. "Εχει κι’ αυτή ένα χαμόγελο
καινούργια έφεύρεσι δημιούργησε κατ’ αρχήν τήν αντί· πού σέ ξετρελλαίνει, μαργαριταρένια δόντια, τσιγγάνικα
ληψι πώς δ όμιλών πρέπει γιά νά έχη μεγαλύτερη άπή- φρύδια. Τά μαλλιά της δμως πλημμύρα χρυσαφιού, ξαν
χησι, νά στρέφεται γύρω άπό θεατρι κά μοτίβο,νά κυριαρ θό μετάξι. Ή Μαρί είναι συγκρατημένη, πιό εσωτερική,
χείται άπό θεατρική τεχνική, μ’ άλ λα λόγια νά παρου τό παίξιμό της φαίνεται νά πειθαρχήται σ’ ένα νόημα
σιάζει ένα φωτογραφημένο θέατρο είς τό όποιον νά καλλιτεχνικό. Ή Φενιόρ είναι πιό αυθόρμητη, αί κινή
προσθετή ένα παραπάνω πλεονέκτημα: τή μηχανοποιημέ σεις της γρήγορες καί άποφασιστικές, ή ματιά της πάντα
νη φωνή."Αν καί ή άντίληψις αυτή άπέχει άπό τοΰ νά σύμ χαρούμενη καί λαμπρή. Είναι τόσος ό γυναικείος αϋθορφωνη μέ τήν κινηματογραφική πραγματικότητα, έν τούτοις | μητισμός της, ή άπλή χάρι της. πού δύσκολα τής ταιριά
έπεκράτησε γι’ άρκετό καιρό κι’ οί σκηνοθέτες πού άναγ-1 ζει ό τίτλος «τής μοιραίας» πού θέλησαν κάποτε νά τής
κάστηκαν νά συμμορφωθούν,άρχισαν νά ζητούν τούς έρμη- διόσουν. Ή Τάνια είναι παντρεμμένη τό δόκτορα Grun
νευτάς τών έργων πού γύριζαν στά θεατρικά παρασκήνια. wald, χωρίς μ’ αύτό νά εμποδίζεται στή δουλειά της. Ή
"Ετσι κι’ ό σκηνοθέτης βρίσκει τό έμψυχο υλικό πού τού Μαρί Μπέλ άν καί 28 ετών, διατηρεί τή χαρά τής ελεύ
χρειάζεται διαπλασμένο καί έξελειγμένο καλλιτεχνικά καί θερης ζωής. Είναι λιγάκι άγρίμι, πού δύσκολα ένας σύ
ή δουλειά του γίνεται ευκολότερη καί επιτυχέστερη. ζυγος θά περιόριζε τις παράφορες ορμές του. Ή μελαγ
Τό θέατρο συμμαχεί μέ τόν κινηματογράφο κι’ ένφ τό χολική νοσταλγία τών ματιών τής Μαρί είναι τάχα γιά
πρώτο σέ πολλά άντιγράφει τήν τεχνική τού δευτέρου, ό τόν άνδρα πού λαχταράει κι’ άκόμα δέ γνώρισε ή είναι δ
κινηματογράφος τοΰ ξεμυαλίζει τις πρωταγωνίστριες μέ τή πόθος πού άσβυστος καίει καί ποτέ δέν Ικανοποιείται ; Ή
χρυσή λάμψι τής παγκόσμιας διαδόσεώς του- Πόσοι άλή- θερμή αυτή κόρη μονάχα στήν ’Ανατολή θάβρισκε τό πε
θεια καλλιτέχνες τού θεάτρου δέν έστερξαν νά άλλάξουν ριβάλλον πού θά τής ταίριαζε. Ή Ιστορία της μέ τόν Αι
τα χειροκροτήματα ενός περιορισμένου κοινού, τό φτωχό γύπτιο πασά, άν καί σταμάτησε πολύ γρήγορα, μάς άφίνει
φώς τής ράμπας καί τήν άθλιότητα τών παρασκηνίων μέ τήν έντύπωσι πώς ή Μαρί Μπέ) διαρκώς κάτι ζητάει χω
τούς ηλεκτρικούς προβολείς τών στούντιο καί τήν άγάπη ρίς νά μπορή νά τό βρή. "Αν στή τέχνη συγκατατίθεται
καί^τή δόξα μέσα στό παγκόσμιο κοινό. Δέν είναι μονάχα κάποτε καί σέ μιά μέτρια άπόδοσι, στόν έρωτα καί στόν
ή εύκολη φήμη πού τρέπει πρός τόν κινηματογράφο τούς άνδρα θέλει τό άπόλυτο.
Ή Φεντόρ καί ή Μπέλ φάνηκαν καί δοξάστηκαν άπό
ήθοποιούς. Είναι τά πλουσιότερα μέσα τής τέχνης αυτής,
είναι οί άξιολογότερες άπολαυές. Καί ζοΰμε, δυστυχώς, σέ τή σκηνή τής «Γαλλικής Κωμωδίας». ’Απ’ τις νεότερες
μιά εποχή πού κι’ αυτοί οί άξιοπρόσεχτοι καλλιτέχνες σοσιεταίρ, μπόρεσαν μολαταύτα νά έκβιάσουν τήν επιτυχία
μέ τή φλόγα καί τό φίλημα τής άνότερης τέχνης δέν δι καί νά γίνουν γνωστές. Ό Κινηματογράφος δέν κάνει τί
στάζουν νά συνθηκολογήσουν πολλές φορές, μέ τή συνεί ποτε άλλο σήμερα παράνά χρησιμοποιή τήν ομορφιά τους,
δησή τους, δταν πρόκειται νά έξασφαλίσουν πλούσια μέσα τή φωνή τους καί τό άκόμη σπουδαιότερο, τή φίρμα τού
μέσα ζωής. Έπειτα ή φήμη δέ λείπει. Τό βιομηχανοποιη- όνόματός των. Ή Μαρί Μπέλ «γυρίζει» γιά πρώτη φορά
μένο πνεύμα τού καιρού μας πολύ λίγο σκοτίζεται νά έ- στή Γαλλική κόπια τού «Ή Νύχτα είναι δική μας». Δέ
ξετάση άν ή φήμη προέρχεται άπό ακριβή έκτίμηση τών μπορούμε νά πούμε άν τό παίξιμό της ήταν καλύτερο άπό
καλλιτεχνικών προόδων, ή άπό διάφορα πρόχειρα τερτί εκείνο τής Σαρλότ Άντερ πού γύρισε τή γερμανική κόπια
πια πού ικανοποιούν σέ ώρισμένες στιγμές τή ψυχή τής τού ίδίόυ φίλμ, τόσο γιατί δέν είδαμε τή τελευταία, δσο
ανώνυμης μάζας.
καί γιατί δέν μπορούμε νά κρίνουμε τήν καλλιτέχνιδα σ’
Ή Τάνια Φεντόρ καί ή Μαρί Μπέλ σπρωγμένες άπ’ ένα έργο πού πραγματοποιήθηκε σέ σενάριο γερμανικό,
το ίδιο πνεύμα καί γοητευμένες άπό δελεαστικές προτά- σέ γραμμές χαραγμένες άπό γερμανούς σκηνοθέτες, μέ μιά
σε’ζ ίμπρεσσαρίων εγκαταλείπουν τή «Γαλλική Κωμωδία> μανταλιτέ έντελώς διαφορετική άπ’ τή δική της. 'Όταν ό
και αφιερώνονται στή μοντέρνα τέχνη. Είναι καί οί δυό ήθοποιός μιλεί, μιλάει μαζύ του καί τό ίδιο τό έργο καί
νεες καί οί δυό ωραίες. Δυό διαφορετικοί τύποι ομορφι μιλάει καλύτερα δταν τό έργο γράφηκε άπό ομόγλωσσο,
άς. Ή Μαρί έχει πυκνά κατσαρά έβένινα μαλλιά καί δυο γιατί τό νοιώθει βαθύτερα καί τό άποδίδει άνθρωπινώιεματια μεγάλα, ολόμαυρα πού κλειοΰν στό βάθος τους τή ρα.Άν εξακολουθήσουν έτσι τά πράγματα μέ τόν δμιλοΰνρέμβη, έ'να κάποιο παντοτεινό δνειρο. Τό χαμόγελό της τα θά φθάσωμε σέ κάποια μέρα, δπου κάθε λαός θάχη α
μια γοητεία άσύλληπτη. Τό γέλιο της άσήμι. Τό σώμα, ποκλειστικός δικά του φίλμ πού τά καταλαβαίνει καλύτεπλαστική αρμονία γεμάτο, έχει μιά λεπτή ιδιαίτερη παρι ' ρα χωρίς νά άφίνη νά τόν παρασύρη δ έξωτισμός τοΰ |έ ·
ζιάνικη χάρι. Ή φωνή της άπαλή, γλυκειά, κρυστάλλινη. ' νου, πού άναγκαστικά τόν προσέχουμε έκ περιεργείας.
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"Οσες παρατηρήσεις κι’ άν έχη νά κάνη κανείς, δέν μπο ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΛΕΣ
ρεί νά άρνηθή δτι τό ντεμποΰτο τής Μπέλ δέν ήταν άξιοπρόσεχτο. Ό θρίαμβος πού έσημείωσε κι’ ό θαυμασμός
εκατομμυρίων ανθρώπων πού τήν περιβάλλει είναι κι’αύτά μιά δίκαιη άναγνώρισι τοΰ έξαιρετικοΰ ταλέντου της.
Τό κοινό διαισθάνεται τήν πραγματική αξία.
Τελευταίως προεβλήθησαν σ’ ένα μεγάλο κινηματοΤό καινούργιο φιλμ τής Μαρί Μπέλ τελείωσε τώρα τε
λευταία στή Γαλλία, κι’ άν δέ σφάλλουμε προβάλλεται τογράφο τή; Κωνσταντινουπόλεως, συνοδευόμενες καί ύπό
αυτές τίς μέρες στό Παρίσι. Βγήκε άπ’ τό τόσο γνωστό ζουρνά?, ελληνικών έπικαιροτήτων, ελληνικές ταινίεί. Τί
καί στόν τόπο μας έργο τοΰ Κλώντ Φαρέρ «Ό άνθρωπος έπηκολούθησε λοιπόν’ Άπλούσταταια τό κοινό, δπως μάς
ποΰ σκότωσε». Ό ρόλος τής Λαίδης Φάλκλανδ, αρκετά πληροφορεί άνταποκριτής πρωινής έφημερίδος, ένθουσισύνθετος, βρήκε στό πρόσωπο τής Μπέλ—κατά τούς κρι άσθηκε, έχειροκρόπησε καί «ύπέστη έλληνοπληξίαν >, γιά
τικούς τών γαλλικών φύλλων—τήν υπέροχη έρμηνεύτρια. • νά μεταχειριστώ αυτούσια τήν έκφρασι του.
Καί ένα άλλο γεγονός: Στήν Αίγυπτο έπίσης οί θεαταί
Στό πλευρό τοΰ Ζάν Άνιζελο, τοΰ Γκάμπριο, αναλύει τό
πλούσιο ταλέντο της ώς τό τελευταίο σκαλοπάτι τής δυ καί πάλι έπεδοκίμασαν καί έπευφήμησαν τήν προβολή ελ
ναμικότητας του.
ληνικών φίλμ, ιδιαιτέρως δέ οί δμογ.νεϊς κατέκλυζαν κά
Τήν Τάνια Φεντόρ δέν τήν έχουμ’ ακόμα δει στόν θε βραδυά τόν κινηματογράφο.
Καί γιατί άνέφερα αυτά τά παραδείγματα, μήπως στήν
τόπο μας. Μόλις λίγος καιρός είναι πού έπέστρεψε άπ’ τό
Χόλλυγουντ, δπου «γύρισε» τρία ολόκληρα έργα. Τό «Si Γ Ελλάδα δέν έπιτυγχάνουν οί εντόπιες ταινίες; Δέν άφήempereur savait ca>, τό «Relit Cate», δπου παίζει μέ νουν κέρδη στά ταμεία καί αυτών τών έπαρχιακών κινη
τό Σεβαλιέ καί τό «Boudoir Diplomat». Ή Φεντόρ έχει ματογράφων, χρήματα τά όποια άλλως θά έφυγαδεύοντο
τήν έκτίμησι δλου τοΰ καλλιτεχνικοΰ κόσμου, γιατί έχει άπό τόν τόπο μας; Μήπως πριν λίγες μέρες ακόμα ό κενμιά εξαιρετική μαεστρία στό νά σαγηνεύη. Ό Ντεκομπρά τρικώτερος τών κινηματογράφων τή; πρωτευούσης δέν έ
είναι γοητευμένος μαζί της. ’Εκτός άπ’ τόν ενθουσιασμό κανε χρυσές δουλειές κατά τήν προβολή ένός έλληνικοΰ
καί τίς έντυπώσεις της άπ’ νό Χόλλυγουντ έφερε καί μιά φίλμ; Ακριβώς λοιπόν μίλησαγιά τήν έπιτυχία στό έξωτενέα συνναγή κοκτέιλ. "Οσοι τό δοκίμασαν βεβαιοΰν κατη ρικότώτέλληνικών έργων—συγκεκριμμένα στήνΤουρκία καί
γορηματικά πώς έχει τήν ίδια γλύκα τών χειλιών τής Τά- Αίγυπτο άφ >ΰ οί έδώ έπιτυχίες μά; είναι γνωστές,γιά νά
νιας. "Αν καί ή βεβαίωσις αύτή πέρνει πολύ νερό, αν λά έξαγάγει δλας ύστερα μερικά άπαραίτητα συμπεράσματα.
βουμε ύπ’ δψιν τόν δόκτορα Crunwald, μάς δίνει έξ άλ
Ό ξενητεμένος δηλαδή "Ελληνας καί οπωσδήποτε καί
λου μιά ιδέα γιά τίς προτιμήσεις τής καλλιτέχνιδος. Καί ό Άεατολίτη; παρακολουθούν μ’ ευχαρίστηση τήν παρου
δέν είναι παράξενο άν ή Τάνια άγαπάει τά κοκτέιλ. 'Η σίασι έλληνικών έργων άπό τής όθυνης, ό μέν πρώτος
μεγάληΓκρέτα δέν τρέφεταισχεδόνπαρά μέ γάλα καί καφέ- θερμόαιμος καί ένθουσιώδης, ό δέ δεύτερος συμπαθώς
'ΗΤζόανΚράφορδ είναι μανιώδης καπνίστρια χωρίς ν’άπο- προσκείμενος'πρός τήν ελληνική καλλιτεχνία—-έχε ύπ’ δψει
κλείη άπ’ τήν ήμερησίαν διάταζιν τής διαίτης της κι’ έναν καί“τήν έπιτυχία τών έλληνικών θιάσων—έξασφαλίζοντάς
άρκετά σοβαρό άριθμό καφέδων. Καί τής Μαρί Μπέλ ή του έτσι βέβαιη τήν πιέννα του. Καί άς μή ξεχνάμε ότι
μοναχέ] άπόλαυσις είναι νά τρέχη τό λιγώτερο μέ 120 χιλ. στόν ξενητεμένο 'Ελληνα ή παρακολούθησε αύτή ενός
τήν ώρα. Δέν εΐχ’ άδικο κείνος πού είπε δτι κάθε καλλι κινηματογραφικού έργου τής πατρίδος του τοΰ άναζωπυτέχνης έχει καί τή λόξα του.
ριύνει καί τοΰ τονώνει τήν έθνική συνείδησι καί στόν Α
νατολίτη έπίσης, ό όποιος τώ.α είναι κι’ αύτός πολιτισμέ
Κ. ΔΑΦΝΗΣ
νος, δημιουργεί άγαθή έντύπωσι γιά τήν καλλιτεχνική μας
γενικά άνάπτυξι.
Συνεπώς ό κινηματογράφος είναι ό καλύτερος προπαγανδιστής, ή πιό εύστοχα, ό διαφημιστής καί τής καλλι
τεχνικής προόδου ένός τόπου, άλλά καί τοΰ τουρισμοΰ
του κ. λ. Γιατί δχι καί τό θέατρο; θά μ’ έρωτήσετε. Μά
] τό θέατρο δέν μπορεί νά είσδύση έκεϊ δπου εισδύει ό κι
νηματογράφος, έπειδή συναντάται εύθύς άμέσως ή άνυΚατ’ έξηκριβωμένας πληροφορίας ή προσεχής παρα πέρβλητος δυσκολία τής γλωσσικής διαφοράς. "Αλλωστε
γωγή τής Μετρό Γκόλντουϊν τοΰ 1931 είς γαλλικήν γλώσ θίασοι σχηματίζονται καί εύπρόσωποι μάλιστα καί στήν
σαν, περιλαμβάνει τά εκλεκτότερα έργα τής παγκοσμίου Αίγυπτο, Τουρκία κ. λ. Κατορθώνουν δμως νά «γυρίζουν»
φιλολογίας μέ έκτελεστάς έκ τών διαπρεπεστέρων γάλλων φίλμ; "Ενα δυό κι’ ούτε. Θά πήτε: Τήν όμιλοΰσα ταινία
καί άλλων καλλιτεχνών. Μεταξύ τών άλλων άναφέρονται μπορεί νά τήν παρακολουθήση κι' αύτή ένας Αιγύπτιος,
τά: * Monsieur le Fox» μέ τόν Άντρέ Λυγκέ, «Si I’empe- π. χ. πού δέν ξέρει ελληνικά; Καί βέβαια· άπόδειξι πού
reur savait fa» μέ τήν Τάνια Φεντόρ καί τούς Άντρέ Λυ· καί έδώ άπολαμβάνωμε ξένα φίλμ χωρίς άπολύτως νά
κέ καί Φρανσουά Ροζέ,«Ό τραγουδιστής τής Σεβίλλης» μέ καταλαβαίνουμε τή γλώσσα. Μά λέιε νά πραγματοποιη
τόν Ραμόν Νοβάρρο’καί τήν Σουζύ Βερνόν, Jenny Lind θούν κι’ έδώ talking; Νά δ κόμπος! Συνεχίζω: Αύτά δλα
μέ τήν Γκράς Μούρ καί τόν Άντρέ Λυγκέ, Soyons gais τήν χρησιμότητα δηλαδή τοΰ κινηματογράφου, τά έχουν
μέ τήν Λιλή Νταμιτά καί Άδόλφ Μενζοϋ, The big house άντιληφθή σέ ξένες χώρες, ύπεραντιληφθή μάλιστα’ σ’ ε
μέ τόν Σάλρ Μπούαγιέ καί Άντρέ Μπερλύ «Quand on μάς δμως έδώ τό εύλογημένο τό κράτος μας διόλου, μήτε
esl belle» μέ τήν Λιλή Νταμιτά καί τόν Άντρέ Λυγκέ, χαμπαράκι πήρε!
Τί γίνεται στή Ρωσία—έστω κι’ άν ατενώς άπιχβλέπου«Le proces de Mary Dugan» μέ τήν Ούγκέτ Ντυφλός καί
τόν Σάρλ Μπούαγιέ, Le pere celibataire μέ τήν Νταμι- νε στόν προσηλυτισμό—Αγγλία, Γαλλία, Αμερική, ’Ιτα
τά καί Άντρέ Λυγκέ καί άλλαι 15 περίπου ταινίαι, τών λία, ή καί σέ μικρά κράτη δπως ή Δανία κ. λ· ; Ή κυοποίων· οί τίτλοι δέν καθορίσθησαν είσέτι μέ έκτελεστάς βέρνησι ύποστηρίζει τήν έντόπιο κινηνηματογραφική πα
καί σκηνοθέτας έκ τών γνωστοτέρων μεταξύ τών οποίων ραγωγή καί μέ άφάνταστες ύλικές θυσίες άκόμα· ’Επιχο
περιλαμβάνονται καί τά ονόματα τών Ζάκ Φέΰντερ, Άν ρηγήσεις άδρές, διευκολύνσεις, ήθική άρωγή κ.λ. Ένφ έτρέ Λυγκέ, Ούγκέτ Ντυφλός, Μόνα Κόγια, Φιφή ντ’ Όρ- μεΐς τίποτα, μηδέν, νούλλα: Καί φυσικά, γι’ αύτό οί ται
νίες μας ύστεροΰν καί ίσως πολύ. γι’ αύτό έλληνικές ομι
σέ, Ρένα Μαντέλ, Τάνια Φεντόρ, Ρόλα Νόρμαν κ. ά.
λούσες σποραδικώς μόνο θά παρακολουθούμε, παρ’ ολίγο
Είς τάς άγγλικάς έκδόσεις περιλαμβάνονται καί δύο έ- νά πώ άπολαμβάνωμε, τής ’Ολύμπια—Φίλμς κ. λ.
ξαιρετικήςδυναμικότητος έργα τό«Άννα Κρίστι» καί «Ρο
Μιλούσα σχετικώς μ’ ένα έλληνα ρεζισέρ:
μάντζο» είς ά πρωταγωνιστεί ή περίφημος γόησσα Γκρέτ—Σκοπεύω καί μηχανήματα όμιλοΰννος νά έγκατατα Γκάρμπο.
στήσω έδώ στήν Ελλάδα καί ομιλούσες ταινίας νά «γυρί-

ΑΣΤΟΡΓΙΑ

Η ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ m ΜΕΤΡΟ

σω». Τό κράτος δμως μέ τήν τόσο καταθληπτική φορολο- ΕΝΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΔΙΑΓΟΝΙΣΙΒΟΣ
λογία του μού έχει κολοβώση τά φτερά!
Κι’ άκόμα ό κ. ύπουργός τής Παιδείας ύποστηρίζει μ’
δλες του τίς δυνάμεις τή καλλιτεχνία, φροντίζει γι’ αυ
τές καί ιδρύει καί μεγαλόσχημο «’Εθνικό Θέατρο». Φτοΰ.
νά μή βασκαθοΰν!
Άλλά μήπως φοβούνται νά φανούν στοργικοί πρός τό
Ή διεύθυνσις τού «Κινηματογραφικού Άστέρος» έφαρέλληνικό φίλμ, έπειδή κατόπιν θά κορυφωθή ή θεατρική μόζουσα άπό σήμερον τό πρόγραμμα τής άνακαινίσεως
κρίσι, ή όποια όμολογουμένως, έχει φτάση πιά στό ά- τού μοναδικού άνά τήν Ανατολήν κινηματογραφικού ορ
προχώρητο. Μά νά είναι τόσο δά θνησιγενές τό θέατρο; γάνου, άπεφάσισεν άπό τοΰ παρόντος φύλλου νά διύση είς
/if Καί οί προσπάθειές μας νά άνακουφίσουμε ύλικώς δλους τούς άναγνώστας του ΔΩΡΑ.
τούς πονεμένους ηθοποιούς τού θεάτρου, σέ άρκετούς
Πρός τούτο προκηρύσσομεν ένα διαγωνισμόν ΛΑΧΕΙ
τών οποίων τό έντόπιο φίλμ έχει γίνει σχεδόν πόρος ζω ΟΥ είς τόν όποιον πρέπει άπαραιτήτως νά λάβουν μέρος
ής; Μήπως οί ένέργειές μας, νά προσελκύσουμε ξένους δλοι οί άνά τήν ύφήλιον άναγνώσται μας.
στόν τόπο μας; Ό τουρισμός μας;—τό καμάρι μας—Άλ-, Τό ώς άνωτέρω άναφερόμενον ΛΑΧΕΙΟΝ θά διενερ?ά θ’ αναφέρω σχετικώς ένα απτό παράδειγμα. ’Αρκετοί;
ώς εξής :
Αιγύπτιοι είχον άποφασίση πέρυσι νά παραθερίσουν έδώ γηθή
Άπό τού παρόντος φύλλου καί είς ΤΡΙΑ καί μόνον
στήν Ελλάδα, δταν παρηκολούθησαν μερικές έλληνικές I
συνεχή τεύχη θά δημοσιεύεται είς τό άνω μέρος τής πρώ
ταινίες, οί όποιες έκαναν έπίδειξι τών θαυμάσιων φυσι-1 της σελίδος (εξωφύλλου) ΔΕΛΤΙΟΝ ΛΑΧΕΙΟΥ μέ έκάκών καλλονών τής χώρας μας, τοπίων κ· λ. Ούτε τά εί- j στοτε αύξοντα άριθμόν, τά όποια οί άναγνώσται μας άφού
κονογραφημένα δελτάρια, ούτε τά πολύχρωμα λευκώματα άποκόψουν καί τά τρία άπό τά τρία συνεχή τεύχη, θά
ούτε τά διάφορα πομπώδη δημοσιεύματα τούς έπειθαν συμπληρώσουν τά κενά διά τοΰ ονόματος καί τής άκριπροηγουμένως ν’ άποφασίσουν τήν κάθοδό τους.
I βοΰς διευθύνσεώς των, θά τά άποστείλουν είς τά γραφεία
Άνέφερα καί άνωτέρω δτι τά έργα μας ύστεροΰν άκό | μας δυνάμει τών όποίωνκαί θάδικαιούνται νά λάβουν μέ
μα άπό καλλιτεχνικής άπόψεως πολύ- αύτό δέ μπορούμε ρος είς τόν διαγωνισμόν τοΰ λαχείου.
νά τό άρνηθοΰμε, δλα κι’ δλα. Άλλά βοηθήσατε λιγάκι
Ή άρμοδία έπιτροπή τοΰ λαχείου, άφού συγκεντράιση
κ. αρμόδιοι τούς παραγωγούς μας. Παράσχετέ τους τήν δλα τά δελτία τών άναγνωστών μας (έπαναλαμβάνομεν ό
ποθητή άτέλεια φόρου, προφυλάξετέ τους άπό τήν αισ χι πας έπιθυμών νά λάβη μέρος είς τόν διαγωνισμόν
χροκέρδεια μερικών διευθυντών κεντρικών κινηματογρά τοΰ λαχείου, οφείλει ν’ άποκόψη καί άποστείλη καί
φων. "Ισως τότε κάτι καλύτερο νά μπορέσουν νά πραγμα τά τρία συνεχή δελτία λαχείου), θά θέση είς τήν κλη
τοποιήσουν. πού καί στήν Εύρώπη—γιατί δχι;—νά προ- ρωτίδα δλα τά ονόματα τών μειεχόντων είς τόν διαγωνι
βληθή χωρίς τό φόβο τής άποτυχίας.Τότε ά; καταφύγουμε σμόν λαχείου, έκ τής όποιας θά έξαχθοΰν πέντε όιόμαια,
καί στις κινηματογραφικές άναπαραστάσεις ών λαμπρών οί τυχεροί τών οποίων θά λάβουν τά έξής ΔΩΡΑ.
άρχαίων έλληνικών τραγωδιών, τών συμπαθών αρχαϊκών
Ιον. Μίαν έτησίαν συνδρομήν «Κινημ. Άστέρος»
ειδυλλίων, τής μεγαλοπρεπούς Βυζαντινής έποποι'ίας, τής I
2ον. Δώδεκα μεγάλας φωτογραφίας ήθοποιών 18χ24.
ηρωικής έπαναστάσεως τού 1821 κ. λ. Νά προσπαθή
3ον. Μίαν έξάμηνον συνδρομήν «Κινημ. Άστέρος»,
σουμε δηλαδή καί έξω νά γνωρίσουμε τήν ένδοξη ίστορία
Ιον. Έξ μεγάλας φωτογραφίας ήθοποιών 18X24
μας, τήν όποια, άν έξαιρέσουμε τούς έλληνομαθεϊς, οί καί δον. Τρεις μεγάλας.φωτογραφίας ηθοποιών 18X21.
ξένοι λίγο τή γνωρίζουν. Καί νάμαστε βέβαιοι πώς θάΠλήν τών άνωτέρω πέντε τυχερών ό «Κινημ. Άστήρ»
χουμε άρκετά νά ωφεληθούμε άπ’ αύτό.
θά δώση είς δλους έκείνους πού θά λάβουν μέρος είς
Λώρος Φαντάζης
τόν διαγωνισμόν τοΰ λαχείου καί δέν θά συμπεριλαμβά-

TO MN

0 ΤΣΑΡΛΣ ΦΑΡΕΛΛ
ΕΙΣ ΤΟ

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ

Ό Τσάρλς Φάρελλ δ όποιος τόσην έπιτυχίαν είχε ση

μειώσει εις τάς μεγάλας ταινίας τής Φόξ μέ συμπαίκτριαν
τήν Ζανέτ Γκαίϋνορ, ένυμφεύθη τελευταίως τήν Βιργινία Βάλλι καί άνεχώρησεν έξ Αμερικής διά νά κάμη τό
ταξεΐδι τοΰ γάμου είς τήν Ευρώπην. Τήν Τρίτην 10 Μαρ
τίου ό Φάρρελ μέ τήν σύζυγόν του θά εύρίσκονται είς
τό Βερολϊνον.
Ώς γνωστόν τάς μεγαλειτέρας του έπιτυχίας ό Φάρρε?.
είχε σημειώσει είς τάς τάς ταινίας «Στόν έβδομο ουρανό»
καί «'Ο Άγγελος τού Δρόμου», ή δέ Βάλλι διεκρίθη είς
τήν ταινίαν «Τιτανικός» τής Φόξ.

νωνται φυσικά είς τούς πέντε πριύτους,άνά μίαν φωτογρα
φίαν μεγέθους 18X21.
Τά δελτία τού λαχείου θά γίνωνται δεκτά είς τά γρα
φεία μαςμέχρι τής ήμέρας τοΰ Πάσχα,καθ’ δσον τήν εβδο
μάδα τής Διακαινησίμου θά γίνη ή κλήρωσις τοΰ λαχείου,
τά ονόματα δέ τών τυχερών ώς καί δλων εκείνων, οίτινες θά λάβουν μέρος είς τόν διαγωνισμόν θά δημοσ ευθοϋν είςτό επόμενον τεύχος τής 19ης Απριλίου έ·έ.
Συνιστώτεν δθεν είς τούς άναγνώστας μας νά παρα
κολουθήσουν μετ’ ενδιαφέροντος τό πρώτον τούτο ΛΑΧΕΙΟΝ τού «Κινηματ. Άστέρος» καί νά τό συστήσουν καί
είς τούς φίλους των, διότι τούτο θά είναι ή άπαρχή άλ
λων σπουδαιοτέρων λαχείων τών οποίων ή ένέργεια θάγίνΐ]
άμέσως μετά τήν λήξιν τού άνωτέρω πρώτου καί τών ό
ποιων οί τυχεροί θά λάβουν δώρα άξίας χιλιάδων δραχ
μών.

0ΙΤΗΤΚΡΑΪΙΙΝΕΙΪΙΣ ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙ' ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ

ΓΙΝΕΤΑ]

ΡΕΖΙΣΣΕΡ

Ό Βίλλιαμ Ντίτερλε, ό όποιος πρό τίνος είς έπιστολήν

Πωλείται άμέσως πλήρης κινηματογραφική έπιχείρησις, λειτουργούσα ήδη άπό όκταετίας, με
πρώτης τάξεως πελατείαν, εύρισκομένη είς περίοπτον &έσιν τών Ά&ηνών. Πληροφορίαι κα&’
έκάστην είς τά γραφεία μας.

του πρός φίλον του διαμένοντα έν Βερολίνιό, εϊχεν άναγγείλει δτι έπρόκειτο νά έπιστρέψη είς Γερμανίαν ήδη με
τέβαλε σχέδια καί θά μείνη είς τό Χόλλυγουντ καθόσον
ύπέγραψε ένα πολύ καλόν συμβόλαιον μέ τήν Γουώρνερ.
Δέον νά σημειωθή δτι διά τοΰ συμβολαίου τούτου ό Ντή— Οί ύποστηρίζοντες τόν «.Κινηματογραφι
τερλε δέν θά έργάζεται πλέονώς ήθοποιός εις ξενοφώνους
ταινίας, άλλά άναλαμβάνει καθήκοντα ρεζισέρ. Λίαν προ- 1 κόν ’Αστέρα» υποστηρίζουν αύτό τοϋτο τό συμ
οεχώς μάλιστα θά άρχίση τό γύρισμα μιας ταινίας είς τήν ι
φέρον τους.
όποιαν θά πρωταγωνιστήση δ Ρισάρ Μπάρθελμες.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

Μ ΚΡΙΤΙΚΗ MAS
ΤΟ ΜΥΣΤπΡΙΟΝ ΤΟΫ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΔΟΜΛΤΙΟΫ
Όμιλοΰσαγαλλιστί

προεβληθη εις το κοτοπουλειον

Χαρβεϋ καί τόν συμπαθή Βίλλυ Φρίτς, πού επιτυγχάνουν
j μέ τό παραπάνω ν’ άρέσουν καί στά τραγουδάκια, άν καί
άσφαλώς δέν διακρίνονται διά τήν φωνήν των. Αξιοση
μείωτος ό Ράλφ "Αρθουρ Ρόμπερτς καί σχετικώς ό Χάϊντς
Ρύμαν.
Τό τεχνικόλ' μέρος καλόν- Τό ίδιο άσφαλώς μπορεί νά
πή κανείς καί διά τό μουσικό. Τό «Eass mich, lass mien
einmal deine, Carmen sein» στήν άρχή—τό «Ich lass
mir ineinen Korper Schwarz bepinseln»atb μέσον καί τό
«Kind dein Mund 1st Musik» στό τέλος είναι τραγούδια
πού προκαλοΰν συμπάθειας.
Τό συμπέρασμα λοιπόν καλόν, γνώμη πρός τήν οποίαν
φαίνεται πώς συμφωνεί καί τό κοινόν.
Ro—Μα

Τό παρόν έργον δέν δύναται νά καταταχθή εί- τό
ένεργητικόν τοΰ Μαρσέλ Λερμπιέ. Είναι απορίας άξιον
πώς ό πρωτοπόρος αυτός σκηνοθέτης έξέλεξε ένα παρό
μοιον θέμα τόσον ασυμβίβαστον μέ τόν χαρακτήρα του
καί μέ τόν καλλιτεχνικόν σκοπόν πού έπιδιώκει- "Αλλο
σφάλμα τοΰ Λερμπιέ είναι τό ότι άπεμακρύνθη υπερβο
λικά καί τελείως άδικαιολογήτως άπό τό μυθιστόρημα
τοΰ Γκαστόν Λεροΰ.
Οΰτω ανακατώνει κατά τρόπον ατελή, δύο μυθιστορή
ματα τοΰ Λεροΰ: τό «Μυστήριον τοΰ κίτρινου δωματίου»
καί τό «"Αρωμα τής κυρίας μέ τά μαύρα», καί μάς δίδει
ένα σενάριο τοΰ οποίου τό μεγαλείτερον μέρος κατέχει 0 ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ
μιάσυμφωνία συστηρίων καίαίνιγμάτων καί κατόπιν άποτόΈκμετάλλευσις Μέτρο Γκόλντουϊν Φίλμ
μως, τά γεγονότα, έκτυλίσσονται ραγδαίως καί καταλήγουν
είς μακροσχενεΐς διαλόγους, τούς οποίους αυτός δ μάγος "Αδουσα άγγλιστί
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
τώνσκιών, δπως τόν άποκαλοΰν, μπορούσε νά άναπληρώση
δΓ εικόνων περισσότερον κινηματογραφικών.
I
Εύρισκόμεθα είς τούς χρόνους μεταξύ τής πρώτης
’Αλλά καί άν παρίδωμεν τά άνωτέρω, τό έργον είναι πτώσεως το·< Ναπολέοντος καί τής έκ τής "Ελβας έπανόπάλιν άρκετά άπηρχαιωμένον. Πρόσωπα καί καταστάσεις δου μέχρι δηλ. τής αύτοκρατορίας τών 10Ό ήμερών. ’Ε
μάς ενθυμίζουν τά προπολεμικά ρομάν-φεγεϊτόν- Ποιος ποχή ωραιότατη δΓ ένα ίστορικό φίλμ. Τό μίσος τών βοδέν ενθυμείται τόν γηραιόν σοφόν τόν γλυκόν καί αδύ ναπαρτισιών καί τών βουρβώνων έχει πιά κορυφωθή, τό
νατον, τόν άνακριτήν κακοΰργον, τόν ίπποτικόν ρεπόρ βλέπομε στούς ήρωάς μας, δ εις λοχαγός τής σωματοφυτερ, τόν μυστικόν γάμον,τήν τιμήν μιάς γυναικός κτλ.;
I λακής τοΰ αύτοκράτορος ή άλλη φανατική φίλη τών βουρ
Άπό τό τεχνικόν μέρος μένομεν Ικανοποιημένοι. Φώ βώνων. Ή άγάπη δμως τούς ένώνει. Άπό τής στιγμής
τισμα μελετημένοι καί φωτογραφία πρώτης τάξεως. 'Ο । αύιής θά μπορούσε κανείς νά ίσχυρισθή δτιτό έργο γίνεται
ρισμένοι gros-plaus άριστουργηματικά. Είς τό ζήτημα | κοινότυπο καί θά είχε δίκαιο καί πρός τις γενικές γραμτής ντεκορασιόν παρατηροΰμεν έκ νέου τήν προτίμησιντοΰ μές, κρατεί έν τούιοις άδιάκοπον τό ένδιαφέρον τών θεαΛερμπιέ διάτά εξωτικά καί επιτηδευμένα πράγματα, πα I τών, οί ότοϊοι εΰχ ιριστοϊνται καί άπό κάτι άλλο, βλέπουν
ράδειγμα τρανόν τό έργαστήριον τοΰ σοφοΰ τό παραγεμι ’ πάλιν ένα φίλμ, δχι θέατρο.
σμένο άπό εξωφρενισμούς.
Γό έργον είναι έπιμελώς παρουσιασμένο καί είς τούς
Ή ύπόκρισις τών ήθοποιών καλή έκ μέρους τσΰ , ρόλους δ Ραμόν Νοβάρρο υπερέχει έπαξίως μέ σύντροφον
Μαρσέρ Βιμπέρ, άνακριτοΰ τοΰ κωμικοΰ Ντελιέρ,διευθυν- . (Λεωνία) μίαν συμπαθεστάτην. Ατυχής ήτο ή έκλογή τοΰ
τοΰ τής εφημερίδας, καί ιδιαίτατα τοΰ συμπαθοΰς Ρολάν I ύποδυομένου τόν Ναπολέοντα.
Γουταίν, ο όποιος όποιος υποδύεται μέ τό άπαιτούμενον |
Τό συμπέρασμα είναι ότι πρόκειται περί ένός καλοΰ
ύφος τόν ρόλον τοΰ Ρουλεταμπίλ. Ή Οΰγκέτ Ντυφλό δέν φίλμ, τό όποιον ένταΰθα έσημείωσεν έπιτυχίαν.
Ro-Ma
έχει μεγάλον ρόλον. Ή ομιλία της πολύ θεατρική. Άξιω- I
---------------- ' '
σημείωτοι έπίσης καί οί· Ντεζαρντέν, σοφός, καί Βάν
Νταέλ, μνηστήρ, παρ’ δλον ποΰ άδικοΰνται
κατα
LA CHUTE DANS LE BONHEUR
φανώς άπό τούς ρόλους των.
Έκμετάλλευσις ; ;
Γενικώς πρόκειται περί άστυνομικοΰ φίλμ μέ εμπορι
κήν κυρίως άξίαν, τό όποιον ήρεσεν είς τούς λάτρας τών
περιπετειών προβληθέν έπί δύο συνεχείς εβδομάδας.
’Ομιλούσα γαλλ.
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ
Βίων Παπαμιχάλης
"Αλλη πάλιν κινηματογραφοποιημένη όπερέττα χωρίς
μεγάλας άπαιτήσεις. Χάρις σέ νόστιμα έπεισόδια καί στή
ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΣΟΥ ΕΙΝΕ ΜΕΛΩΔΙΑ
μουσική της παρακολουθεϊται ευχάριστα.
Έκμετάλλευσις Συμβατικής
Ή σκηνοθεσία μοντέρνα καί άρκετά πλούσια προσπα
θεί νά μάς διατηρή τήν έντύπωσιν τοΰ θεάτρου. Στούς
ρόλους
συμπαθής δ Ζάν Γκαμπέν. Ή Ρενέ Έριμπέλ σέ
Όμιλοΰσαγερμανισιί* ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ
μικρό κάπως ρόλο μάλλον ψυχρά.
Τό Αθηναϊκόν κοινόν αν καί δυσαρεστημένο άπό τό
Τό φίλμ ήρεσεν δπωσδήποτε.
Ro Ma
τελευταίο φίλμ «Χόκους-Πόκους» τών συμπαθών του ά
στέρων, έσπευσεν έν τούιοις νά ύπερπληρώση κατά τήν
πρεμιέραν τό Ούφα-Πάλας καί αύτή τή φορά είναι άλήΣΑΛΛΥ
θεια πώς έφυγε ικανοποιημένο.
'Εκμετάλλευσις Άμολοχίτη Βουλγαρίδη
Ή έπιμελημένη σκηνοθεσία τοΰ Χάνς Σβάρτ, τά νόστημα έπεισόδια πού παρεμβάλλουν ένίοτε οί σεναριο
γράφοι (Λίμπαν καί Βερνέϊγ) ή καλή κατά τό πλεϊστον ι 'Ομιλούσα άγγλιστί
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ
ΕΙΣ TO IΝΤΕ ΑΛ
έκτέλεσις τών ήθοποιών καί τά ωραία τραγούδια, είναι οί
κύριοι συντελεσταί τής έπιτυχίας.
| , Μία άπό τις λίγες καλές δπερέττες πού μάς έδωσε έως
Παρ’ δλα ταΰτα δέν μπορεί νά κριθή άπό τά καλύτερα τώρα ή Αμερική. Μέ αυτό δέν έννοώ δτι ή «Σάλλυ» διατοΰ είδους του· Σ’ αυτό άσφαλώς έπαιξε σπουδαίο ρόλο ί κρίνεται διά τό πνεΰμα^της ή διά τήν λεπτότητα τής σκη
τό τρενάρισμα τής ύποθέσεως σέ μερικά σημεία τή γενι νοθεσίας της. Κάθε άλλο. Άλλά πάντως υπάρχει αυτήν
κότερη άδυναμία τοΰ σεναρίου.
τήν φοράν κάποιο θέμα (τό ίδιο πού προεβλήθη πρό έξαΣτούς ρόλους ξαναβρίσκομε τή χαριτωμένη Λίλιαν ετίας άπό τής οθόνης τοΰ Μοντιάλ μέ τήν Κόλιν Μούρ,

Σάλλυ τόν Λουΐ "Ερρολ (Μέγας Δούξ) καί τόν Λουντ Χιούζ, άρκετά ευχάριστο καί ιδίως ή παρουσία μιάς
έκλεκτής καί σπανίας καλλιτέχνιδος διά τό είδος αυτό, ή
δποία άναπληροϊ πολλά, τής Μάριλιν Μίλλερ- Οί άμερικανοί καυχώνται δι’ αύτήν καί τήν θεωροΰν ώς τήν καλυτέραν άρτίστα όπερέττας ποΰ υπάρχει είς τόν κόσμον. Χω
ρίς νά θέλωμεν νά συζητήσωμεν μίαν τοιαύτην γνώμην,
άρκετά τολμηρόν, πρέπει νά δμολογήσωμεν δτι ή Μάριλιν
είναι πράγματι μιά άπό τάς έλαχίστας πλήρεις κ λλιτέχνιδας πού'έγνωρίσαμεν μέχρι σήμερον. Νόστιμη, χαριτωμέ
νη μέ ωραιότατα πόδια, παίζει καλά, τραγουδεϊ καλύτερα
καί χορεύει υπέροχα.
Μουσική πεταχτή, καί σκηνοθεσία πλούσια- Τό ταμπλώ τής έπιθεωρήσεως τών Ζίγκφιλντ ώραιότατο. Άπό
το> ς ήθοποιούς πλήν τής προαναφερθείσης Μάρλιν διακρίνονται δ Τζοέ Μπρόουν, ό Φόρντ Στέρλιγκ καί δ Άλεξάντρ Γκραίη. ’Εδώ τό φίλμ ήρεσενΒ. Παπαμιχάλης

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΟΣ
Έκμετάλλευσις Μαυροδημάκη καί Σία
'Ομιλούσα γερμ.

ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ

ΤΟ

ΑΤΤΙΚΟΝ

Τόν Τάουμπερ δέν είναι ή πρώτη φορά πού τόν άκοΰ
με, άλλ’ ή πρώτη ποΰ τόν βλέπουμε σ’ ένα έπιμελημένο
φίλμΓιατί άναμφισβητήτως ή έπιμέλεια διακρίνει τό φίλμ
αύτό κι’ ή προσπάθεια τής έπιτυχίας κάτι καλυτέρου. Ή
μόνη άστοχία είναι δτι τό φίλμ αύιό είναι καθαρό θέατρο
άν καί τοΰ έδίδετο ευκαιρία νά ξεφύγη άπό τόν δρόμον
αυτόν χωρίςφόβον νά μειώση τόν τόπον τής δράσεως τοΰ
Τάουμπερ. Άλλά κ’ έτσι άν τό ίδοΰμε, πάλιν ή μουσική
τοΰ Λέχαρ, ή φωνή τοΰ Τάουμπερ καί τά τραγούδια τής
"Ελλεν Κοΰρτι (τής κινέζας) δέν μπορεί παρά νά μάς Ι
κανοποιούν. Σ’ αύτά άλλωστε τά τρία στοιχεία στηρίζε
ται καί τό δλον ένδιαφέρον τού φίλμ. Τό τεχνικό μέρος
τοΰ φίλμ δέν είναι άμεμπτο, ούτε οί λοιποί ρόλοι Ικανο
ποιητικοί.
Ro—Μα

ΤΟ ΜΗΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΙΔΟΣ
Έκμετάλλευσις Φόξ Φιλμ
Όμιλοΰσα άγγλιστ'ν

ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΙΝΤΕΑΛ

Ή «Φόξ» μετά τήν έπιτυχίαν πού έσημείωσε τό έργον
«Πόσον έκόστισεν ή νίκη» ήθέλησε νά βαδίση έκ τοΰ άσφαλοΰς καί άπετάθη είς τούς κυρίους δημιουργούς (δηλ.
συγγραφείς, σκηνοθέτην καί πρωταγωνιστής) τής ταινίας
ταύτης διά νά γυρίσουν μίαν παρομοίαν, άλλά αυτήν τήν
φοράν όμιλοΰσαν. Οΰτω είς τό «Μήλον τής έριδος» έπανευρίσκομεν τούς δύο γνωστούς άντιπάλους στρατιώτας
καί παρακολουθοΰμεν τούς άθλους των άνά τά διάφορα
μέρη τοΰ κόσμου καί ιδίως τάς έρωτικάς των περιπέτειας.
Μόνον πού τό ένδιαφέρον μας δέν έξακολουθεϊ νά είναι
τό ίδιον. Είς αύτό συντελούν διάφοροι λόγοι: Ή έλλειψις
πλέον τής πρωτοτυπίας, ή τεχνική τοΰ δμιλοΰντος πού
κατ’ άνάγκην καί παρά τήν πραγματικήν μαεστρίαν τοΰ
Ραούλ Οΰώλς περιορίζει τήν δράσιν, ή κατά πολύ όλιγώτερον πλούσια καί μεγαλειώδης σκηνοθεσία καί ιδιαίτατα
ή υπερβολικά σκοτεινή καί θαμπή φωτογραφία. Ό Βί
κτωρ Μάκ Λάγκλεν καί ό "Εντμοντ Λόβ είναι Ικανοποι
ητικοί στούς ρόλους των. Ή Λιλή Νταμίτα, ή δποία άντικατικαθιστρ. τήν Ντολορές ντέλ Ρίο είς τήν καρδιάν
τών δύο ηρώων μας, άρέσει είς τό κοινόν παρ’ δλον πού
παίζει μέ ψεύτικο μπρίο. Τήν εύθυμη νότα δίνει δ χα
ριτωμένος Σουηδός, "Ελ ΜπρέντελΓενικώς πρόκειται περί έργου κατά πολύ κατωτέρου
από τό «Πόσον έκόστισεν ή νίκη» καί τοΰ δποίου ή έπι
τυχία έδώ υπήρξε μικρά.
Β. Παπαμιχάλης
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Είς τό ύπ’ άρ. 3 έ. ε. τεύχος τοϋ ήμετέρου περιοδι
κού έδημοσιεύ&η ή είδησις,κα&’ήν είς τούς κινημ. κύ
κλους τής πόλεώς μας έκυκλοφοροΰσε ή φήμη ότι ή ε
ταιρία τών αδελφών Γαξιάδη Ντάγκ -Φίλμ, κατ' άλλους
μεν ότι &ά διέκοπιε τήν παραγωγήν ταινιών προσωρινώς, κατ’ άλλους δε ότι &ά έπαυε όριστικώς τήν παρα
γωγήν καί ότι έπέκειτο καί ή διάλυσίς της.
Τήν άνωτέρω εϊδησιν μονολότι άνεγράφαμεν τότε
μετά πάσης έπιφυλάξεως έν τούτοις, Φεωροΰμεν καθή
κον μας νά δημοσιεύσωμεν κατωτέρω σχετικήν επιστο
λήν τής έταιρίας Dag Filin σταλείσης είς ημάς εξ α
φορμής τών κυκλοφορησασών τότε φημών, πρός άποκατάστασιν τής άλη&είας.
ΆΌ·ήναΓτή 21ή\Φεβρουαρίου 1931
Πρός τον Κύριον Διευθυντήν
τοΰ Περιοδικού «Κινημ- Άστήρ»
’Ενταύθα

Κύριε Διευθυντά,
Έπανελθών έκ τοΰ ταξειδίου μου, έπληροφορήθην δτι είς ένα έκ τών φύλλων τοΰ ύμετέοου Περιοδικού έδημοσιεύθη ή είδησις
δτι ή «ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ ΚΟΜΠΑΝΥ», A. Ε-,
έπικειμένης τής διαλύσεώς της, άπολύει τό
προσωπικόν της.
Ή οΰτω διατυπουμένη είδησις αΰτη δέν
άνταποκρίνεται πρός τήν άλήθειαν, δεδομέ
νου δτι ουδέποτε έγένετο λόγος περί διαλύσεως τής Έταιρίας ημών.
Ή άλήθεια έν προκειμένφ είναι ή έξής :
"Οταν πρό δύο περίπου έτών οί ίδρυταί τής
εταιρείας Αδελφοί Γαζιάδη άπεφάσισαν τήν
ϊδρυσιν αυτής ήγοντο ύπό τής εϋγενοΰς φιλοδοξίας δπως δώσουν μίαν έπωφελή καί ήθικήν καί υλικήν διά τόν
τόπον ώθησιν είς τήν νεκράν καί άφανή μέ
χρι τότε Ελληνικήν κινηματογραφικήν Βιο
μηχανίαν. Καί ύπό τήν ώθησιν τής εύγενούς
ταύτης φιλοδοξίας καί μέ τήν βεβαίαν έλπίδα, ήν άλλως παρεΐχον είς αύτούς αί κρατικαί διαβεβαιώσεις, περί ένισχύσεως τής Ελ
ληνικής
Βιομηχανίας Κινηματογραφικών
Ταινιών, τούλάχιστον διά τής άπαλλαγής τών
ελληνικών ταινιών άπό τοΰ έπαχθεστάτου
καί έξαντλητικοΰ φόρου Θεαμάτων, ένίσχυσιν
ήιις θά έπέτρεπεν είς αύτούς νά προαγάγουν
τήν βιομηχανίαν είς τελειότητα, Ικανήν νά
συναγωνισθή τά ξένα έργα, διέθεσαν άπασσν
τήν περιουσίαν αυτών, τήν κτηθεϊσαν διά
πολυετούς έργασίας, άλλά καί πάσαν τήν η
θικήν καί ψυχικήν των προσπάθειαν πρός
έμφάνισιν ελληνικών έργων άπό τής οθόνης.
Καί έν τφ μέτρφ τοΰ δυνατού, παρήγαγον
τάς γνωστάς ταινίας τής «ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ
ΚΟΜΠΑΝΥ». Περί τής έν τφ τεχνικφ πεδίφ
έπιτυχίας τής προσπάθειας μας δμιλεϊ τό α
πανταχού τοΰ έσω καί έξω Ελληνισμού Κοι
νόν, τό μετ’ ένθουσιασμοΰ παρακολουθήσαν
τάς ταινίας μας ταύτας. Άλλ’ ό, ένθουσιασμός σίτος ήτο, ώς εύνόητον, άρκετός δια
νά στήριξή ημάς είς τήν προσπάθειαν μας
ταύτην, έφ’ δσον έκμηδενίζει ταύτην η απβ-
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μυζητική φορολογική πολιτική τοϋ Κράτους
απέναντι τών Έλληνικών ταινιών; Αί ελπί
δες περί ένισχύσεως τής 'Ελληνικής Κινημα
τογραφίας διεψεύσθησαν οίκτρώς καί αί υπο EIS ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΟΤΠΟΛΙΝ
σχέσεις περί απαλλαγής άπό τοϋ φόρου δέν
έπραγματοποιήθησαν.
ΚΩΝ)ΠΟΑΙΣ, Φεβρουάριος (Τοϋ άνταποκριτοϋ
‘Υπό τοιούτους αχαρακτήριστους, άς τό
πόλει
είπωμεν όρους, κατατείνοντας εις τήν νέκρω- μας). —’Ενώπιον τοϋ παρεπιδχμοϋντος έν
σιν τής Ελληνικής Κινηματογραφικής Βιο μας μεγάλου συγγραφέως Κλώντ Φαρέρ χαί πλείστων
μηχανίας, τό Διοικητικόν Σνμβούλιον τής Α. άλλων έπΐ'ήμων ή διεύθυνσις τοΰ κινηματογράφου
Ε. «ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ ΚΟΜΠΑΝΥ», χωρίς τό
παράπαν νά σκεφθή περί διαλύσεώς της, έ- Γκλόρια παρουσίασε τήν'νέαν δμιλοϋσαν ταινίαν
σκέφθη ν’ άκολουθήση συντηρητικωτέραν « Ο άνθρωπος ποΰ σκό'ωσε». 'Η έντύπωσις δλων
τακτικήν είς τό ζήτημα τής παραγωγής, πε ύπήρξεν άρίστη. Είς τβ αύτβ κινηματοθέατρον
ριόριζαν πως ταΰτην, ΐνα μή ίδη τά κεφά προεβλήθησαν τελευταίως τά_έργα «Μίλτων» καί
λαιά της άσκόπως εξανεμιζόμενα ή μάλλον «Τρόϊχα».
μετοχετευόμενα ύπό τήν μορφήν φόρου είς τά
Ταμεία τών ’Ενοικιαστών τοϋ Φόρου Δημο
Τό Άλάμπρα μάς παρουσίασε μέ έπιτυχίαν τά
σίων Θεαμάτων. 'Άμεσος βέβαια συνέπεια έργα «Τό μυστικόν τοΰ ίατροϋ» καί τό «Μεγάλο τέλ
τοΰ τοιούτου περιορισμού παραγωγής ταινιών
είναι καί ή άπόφασις περί περιορισμού του μα» μέ τόν Σεβαλιέ.
προσωπικού.
Τό Σι,νε ΜαζΙκ παρουσίασε τάς ταινίας Guetta
Αυτή είναι ή άλήθεια έν προκειμένιρ καί par la ehaire tatale καί «Πάτ καί ΙΙατασόν στή
ούχί ότι έπίκειται ή διάλυσις τής Εταιρίας.
Ή Εταιρία -θά διατηρηθή, μέ τήν ελπίδα ότι Βαγδά’η».
ή αΰριον έσεται κπλυτέρα διά τάς αντιλήψεις
Τό Σι/νε Μοδέρν παρουσίασε τάς βωβάς ταινίας
τοΰ Κράτους περί μιας βιομηχανίας, άπό τήν «Mam n de mon Coeur» καί «Le legeonnaire».
οποίαν πολλά ωφελείται ό τόπος.
Τό Σινί Όπερά τά «Βιέννη ή πόλις ποΰ τραΠαρακαλοΰμεν όπως εύαρεστηθήτε καί
δημοσιεΰσητε τήν παρούσαν πρός άποκατά- γουδεϊ» καί «Τό υποβρύχιόν S 13» μέ έπιτυχίαν.
στασιν τής άληθείας.
Μετά τιμής
Α. Ε. Κ. Π. Ε. «ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ ΚΟΜΠΑΝΥ
Κ. Α. ΓΑΖΙΑΔΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΚΙΝΗΣΙΣ

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ

ΛΑΡΝΑΚΑ, Φεβρουάριος (Τοΰ άνταποκριτοϋ
μας).—Είς τόν κινηματογράφον «Σαλόν Ρέζ» τοϋ
κ. Κυπριανού, προεβλήθησαν τά έργα «'Ο τρόμος
τοϋ μπαρ X», «Γυναίκα καί τό νευρόσπαστο», «Αί
περιπέτεια! τού Τ,άκ Ντάμσεϋ» καί «Οί τελευταίοι
Ίσάροι» μέ τ ν Μασίστα (Μπαγκάνο).
Κατά τάς πληροφορίας τών αμερικανικών οικονομικών
Ετίσης είς τόν κινηματογράφον Μακρίδη προε
εφημερίδων είς τό χρηματισιήριον τής Νέας 'Υόρκης αί'
μετοχαί τών μεγάλων κινηματογραφικών Εταιρειών, ήτοι βλήθησαν τά έργα «Διαμαντίνιετ χειροπέδες», «Ό
τής Ιίαραμάουντ, τής Λέεβ, τής Κ.Κ.Ο., τής Γουώρ- τραγουδιστής τής Ιζάζ», «Τό έγκλημα τοΰ ήλ(ου»
νερ καί τής Φόξ αί όποϊαι μέχρι τοΰδε είχον τήν πριότην θεοίν άπό άπόψεως ζηιήσεως καί ύτερτιμήσεως πέ « Η σπείρα τών άνόμων» κιί μία πολύ παλαιά κω
ραν τής νομισματικής των άξίας, ήδη έπεσαν είς δευιέραν μωδία « Ο Ιΐά'ερ Σαρλώ» μέ τόν Τσάπλιν Δημ.

Λ! ΜΙΜΑΤΟΓΜΦΙΠΙ raw

ΕΧΑΣΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΕΙΑ

θέσιν, τήν δέ πρώτην κατέλαβον αί μετογαί τών σίδηρο-I
δρομικών εταιριών. Ό μέσος όρος τής ύποτιμήσεως τών ι
κινηματογραφικών μετοχών είναι 4.375 ο]ο, συνολικώς δέ j
αί μετοχαί τών έξ άνωτέρω Εταιριών έχουν χάσει 58.
751.619 δολλάρια άπό τήν άρχικήν των τιμήν.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

ΠΟΡΤ-ΣΑΤΤ, Φεβρουάριος (Τοϋ άνταποκριτοϋ
μας). —Είς τόν Κ.νημαιογράφον Έλδοράδο προε
βλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά έργα «Ό είσαγγελεύς
ΤΗΝ
Χάλλερρ» ταινία όμιλοΰσκ γαλλισιί, «'Ο έρω; είσαι
-------- — !σι!» όμ·
. ____ ι!»
__ δμιλοίσα
__ ι____
ίταλιστί καί ή κωμωδία «Οί δυ,'θ ,σζ’1ν°ί>Εΐης Αλέξανδρος Κόρντα, ό όποιος πρό δύο' σαρεστημένοί Κάου-μπό;» μέ τούς κωμικού- Κόεν
εβδομάδων άνεχώρησεν έκ Χόλλυγουντ έπιστρέφων είς
Κέλλυ
*
είς'* καί Κέλλυ.
Βερολΐνον, κατά τήν διέλευσίν του έκ Παρισίων ύπέγρα-1
'
_ι’
·
,Λ
,
,.
τόν
.Αμστΐρ προεβλήθησαν
ψεν μέ τόν έκεϊ άντιπρόσωπον τής Παραμάουντ συμβό-| , ^Εις ”
·'ν κινηματογράφον ’Αμπιρ
λαιον διά τοΰ οποίου άναλαμβάνει τήν ύπόχρέωσιν νά έρ-| τα ^Ρϊα *θ· αύθένταΐ μα', οί ύπηρέταΐ»,«'Ο ιέραξ»,
γασθή είς τάς ταινίας τής Εταιρείας ταύτης, αί
α' όποϊαι "
μέλ -1
τόν Τζών Γκάρικ καί «Τό μεγάλο παιγνίδι».
θά κατασκευαστούν έν Εύρώπη. 'Ο Κόρντα άνέλαβεν
"R°” ήδη ,
Είς gi τ4ν κινηματογράφον Μάζεατικ προεβλή
τά καθήκοντά του καί άπό τής 1ης Μαρτίου ήρχισεν νά
.ιαί «Τρχγούδισέ
δργανώνη τό γύρισμα μιας νέας γερμανοφώνου όμιλούσης θησαν
,-, τά έργα
· · „ «Θεία γυναίκα»
·
----γ -ι-------- - μας
—»
ταινίας τό λιμπρέτο τής οποίας έχει γράψει άπό καιρού
μέ τόν Αλ Τζόλσον καί τόν μικρόν Ντάβΐντ
ό_Μπένκο Βενίν.
Λύν.

ΙΟ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΚΟΡΝΤΑ

ΕΙΣ

’ ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ .
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H ΑΦΙΙΙΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΑΡΛΏ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΛΙΝΟΝ
Οί πολίσμεν καί ή έφιππος αστυνομία καταβάλλουν ύΌ Σαρλώ, δ δημοφιλέστερος δλων τών κινηματογρα- I
φικών άστέρων, έπέστρεψε πρό ημερών είς τήν ’Αγγλίαν, περανθρώπους προσπάθειας διά νά άνοίξουν δίοδον ανά
άπό τήν όποιαν εΐχεν άναχωρήσει πρό 10 έτών τελείως ά- 1 μεσα είς τό έξαλλον πλήθος διά νά περάση δ δημοφιλέ
γνωστός καί μέ μόνην περιουσίαν είκοσι σελλινίων. | στατος καλλιτέχνης καί φθάση μέχρι τοΰ αυτοκινήτου του
Ουδέποτε δ άγγλικός λαός ύπεδέχθη μέ τόσον ένθουσια- Είς μίαν στιγμήν οί άστυνομικοί τόν χάνουν μέσα άπό τά
χέρια των. Ό Τσάρλι Τσάπλιν έγινε πρός στιγμήν ό Σαρσμόν μίαν προσωπικότητα μέ δσον έδέχθη τόν Σαρλώ.
Άνεχώρησεν έκ Νέας 'Υόρκης μέ τό ύπερωκεάνειον λω τοΰ κινηματογράφου. Μ’ ένα έπιδέξιον πήδημα εύρέ«Μαυριτάνια» καί δταν έφθασεν είς Πλύμουθ ή πόλις θηκεν άπάνω είς τήν κουκούλα τοΰ αυτοκινήτου συγκραήτο σημαιοστόλιστος καί ή προκυμαία γεμάρη άπό χιλιά τών μέ πολλήν τέχνην τήν ισορροπίαν. ’Απομακρύνεται,
δας άνθρώπων, πού ήλθαν άπό δλα τά σημεία τής Αγγλί ένώ τό πλήθος ζητωκραυγάζει. Συγκινημένος δ καλλιτέ
ας διά να τόν υποδεχθούν καί άπό πλήθος δηιιοσιογρά- χνης κινεί μέ τό ένα χέρι τό καπέλλο του καί μέ τό άλλο
φων, φωτογράφων καί κινηματογραφιστών. 'Η υποδοχή τό μπαστούνι του.
Έπί τέλους τό αύτοκίνητον κατορθώνει νά βγή άπό
πού τοΰ έ'καμαν ήτο σωστή άποθέωσις.
Μετά δίωρον παραμονήν του είς Πλύμουθ δπου έγένε- τήν επικίνδυνον ζώνην τής άνθρω.ποπλη μ '■-ας καί πέρνει
το δεκτός άπό τόν δήμαρχον τής πόλεώς, έπεβιβάσθη τοΰ μίαν έξωτερικήν λεωφόρον διά τίς όποιας διευθύνεται είς
τραί ου διά τό Λονδϊνον. Ο'ι δημοσιογράφοι τόν παρακο- τό κέντρον τού Λονδίνου. Καθ’ δλον τό μήκος οί διαβάλουϋοΰν άπό κοντά. 'Η δόξα καί ό πλούτος δέν έχουν ε- ται σταματούν, χαιρετούν καί ζητωκραυγάζουν, ένφ δ
τά Γμαλλιά
του ' Σαρλώ συγκρατούμενους άπό έξ πολίσμεν, πού είχαν
πιδράσει εις τήν απλότητά του. Μολονότι τΐ
__ άσπρίζουν
_________ καί
___ οί
__ ,.
Κ___ , ρυτίδες
ν____ , άρχισαν
___ν ν’| σκαρφαλώσει είς τό σκαλοπάτι τοΰ αυτοκινήτου του, έξαάρχισαν νά
πρώτες
αΰλακώνουν τό πρόσωπόν του, δέν έχει μεταβληθή τίπο- । κολουθεϊ από τό ύψος τή; κουκούλας νά χαιρέτα μέ τό
τε άπό τήν έκφρασιν τοΰ μεγάλου καλλιτέχνου. Είναι καπέλλο νου.
πάντα ό ίδιος. Διατηρεί τήν ’ίδια ζωηρότητα τοΰ βλέμμα
τος, τό χαμόγελό του πού αιχμαλωτίζει καί τήν γλυκύιητα
Τήν έπομένην τή; άφίξεώς του είς τό Λονδϊνον δ
τού προσώπου του. Ή φωνή του έπίσης δέν μετεβλήθη. Σαρλώ προσεκλήθη είς γεΰμα άπό τόν Σερ Φίλιπ Σάσσον,
Είναι γλυκειά, άπαλή, έκφραστική. Είναι ή φωνή άνδρός, πρώην υφυπουργόν τής Αεροπορίας. Τό μεσονύκτιον ό
πού διετήρησε τήν φρεσκάδα τοΰ παιδιού.
μέγας καλλιτέχνης άπεχαιρέτησε τόν σέρ Σάσσον καί —
Τό ντύσιμό του δέν έχει τίποτε άπό τήν έμφάνισιν τού πανευτυχής σάν μαθητής γυμνασίου, πού περνά τήν περίο
καμποτίνου. Είναι κομψή, χωρίς νά είναι έξεζητημένη. δον τών διακοπών, πανευτυχής διά τήν δλιγόωρον έλευθεΦορεϊ σκληρό καπέλλο «μελόν καί ένα έλαφρό έπανωφό- ρίαν πού δέν μπορεί εύκολα ν’άπολαύση— έπέστρεψε πεζή
ρι πού ταιριάζει στήν λεπτή σιλουέττα του.
είς τό ξενοδοχεϊον του.
Οί Άγγλοι δημοσιογράφοι δέν άρκοΰνται νά τόν κυτ—'Η νύχτα, είπε τήν άλλην ημέραν είς τούς δημοσιο
τάζουν, τού άποτείνουν μυρίας έρωτήσεις σχετικώς μέ τόν γράφους, είχε μιά έξαισία γλυκύτητα. "Ενα φώ; πού έκοκινηματογράφον.
σκινίζετο άπό μιά έλαφρά δμίχλη, διεχύνετο άπάνω στά
πράγματα καί στούς άνθριόπους καί έσκόρπιζε παντού τήν
Τό τραίνο έπί τέλους σταματά είς ιόν σταθμόν τοΰ ηρεμία καί τήν γαλήνη. Ένόμιζες πώς μέσα στήν άνοιξιάΠάντιγκτον είς τό Λονδϊνον, όπου άπό μιας ώρας άνέμε- τικη άτμοσφαϊρα οί άνθρωποι γλυστροΰταν."Ηθελα νά ίδώ
νεν άμέτρητον πλήθος. Ή έμφάνισις τού Σαρλώ είς τήν τήν "Οξφορδ Στρήτ, γιά τήν όποιαν μοΰ είχαν πή δτι είχε
πόρτα τοΰ βαγονιοΰ του προεκάλεσε φρενίτιδα ένθουσια- τελείως παραμορφωθή άπό τάς νέας οικοδομάς. "Εννοιωσα
σμοϋ. Άπό^τής μιάς άκρης τού σταθμού μέχρι τής άλλης, διπλήν ευτυχίαν βλέποντάς την, γιατί, παρά τις μικρές με
ταβολές πού ύπέστη, μένει πάντα ίδια.
ύψοΰντο μυριόστομοι ζητωκραυγαί άπό τά πλήθη.
«Σήμερα τό πρωί μετά τό πρόγευμά
μου δέν μπόρεσα νά συγκροτηθώ. Ή
θελα νά ξαναϊδώ τό νότιον μέρος τοΰ
Λονδίνου. Ανέβηκα μόνος μου ο’ ένα
ταξί καί διέσχισα δλην τήν οδόν τοΰ
Κέννινγκτον. 'Ο δρόμος αυτός έμεινεν
ο ’ίδιος, δπως ή εποχή πού τόν περνού
σα πεζή σάν ήμουνα πα.δί. Ύστερα
τράβηξα πρός τό Κλάφαν-Κόμμον. "Ε
μεινα γοητευμένος άπό τόν περίπατόν
μου. Ή φύσις σ’ αυτά τά μέρη τοΰ
Λονδίνου είνοι μοναδική. "Οταν πη
γαίνει κανείς έκεϊ, νοιώθη τόν εαυτόν
του νά ξανανειώνη. 'Ύστερα έπήγα
καί είδα άλλους παληούς δρομάκους.
Τίποτε δέν άλλαξε μέσα στά δέκα αυτά
χρόνια· Στις μικρές εκείνες φτωχικές
συνοικίες οί άνθρωποι καί τά πράγμα
τα άλληλοπροστατεύονται άπό τάς επι
θέσεις τοΰ καιρού.
Κάτά τάς τελευταίας τηλεγραφι
κός πληροφορίας ό Τσάρλυ Τσάπλιν
έδωσε μεγαλοπρεπή δεξίωσιν, είς ήν
πσρέστησαν προσκληθέντες διάφοροι
πολιτικαί, οικονομολογικοί καί καλλι
τεχνικού προσωπικότητες. Τά έξοδα
τής άνωιέρω δεξιώσεως άνήλθον είς
τ ■ ποσόν τών 5 χιλ. λιρώνδηλαδή 1587
Μιά σκηνή άπ’ τό έργον «Τό τραγούδι τοΰ Σοχό».Θά προβληθή είς τό’Ιντεάλ
000 δραχμάς.
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ΑΙ ΑΡΧΑ1ΡΕΣΙΑΙ ΤΗΣ Π,Ε.Κ.
Τήν παρελ. Παρασιευήν είς τήν αίθουσαν τών
συνεδριάσεων τοΰ ’Επαγγελματικού καί Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου'Αθηνών, παρ σταμένων τών εν Ά·
θήναις ε ιριο υμένων μελών τής Π.Ε.Κ. έγένετο ή
έκλογή τοΰ νέου Διοιχητ. ϊυμβιολίου διά τδ έτος 1931
*
καθ
ήν έςελέγηταν ιί έξηςI
Πρόεδρος I. Φίνος Διευθ. Κινημ. «Άλκαζάρ».
’Αντιπρόεδρος Ε. Βακογιά νης Διευθ. Σινέ Ορίαν
Γεν. Γραμ. Δ. Λαζάνης Σδ.οκ. Κιν. Σαλόν Ίντεάλ
Ταμίας Δημ. Βουλγαρίδης άντιπ. F. Ν.κ-Ί W.B.
Κοσμήτωρ Κ. Χλοΐδης Διευθ. Κι'. «Ροζικλαίρ»
Σύμβουλοι : Α. Ζερβός Διευθ. Έταιρ. Μαυρ δημά
κης καί Σία, Η. Οικονόμου Διευθ. «Κινηματογραφι
κού ’Αστέρας», Μ. Γλυτσός Δ.ευθυν. Κινημ. «Κάπιτολ» Πειραιώς καί Στ. Δημητριάδης Διευθ. Κινημ.
«Ελλάς».
’Αναπληρωματικοί δέ οί κ. κ. Μ. Γαζιάδης, Π.
Κανελλόπουλος Διευθ. Κινημ. «Ζέφυρος», Γ. Ιΐαπχστόφας Διευθ. τής Έ-αιρείας «Συνοδιν’ς κα’. Π
πχ*
στόφα;» καί Κ. Φραγκέτη; Διευθ. τοΰ όμωνύμο >
γραφείου.
Μετά τήν έκλογήν τού άνωτέρω Διοικ. Συμβου
λίου ή Συνέλευσις αφού έξέφρχσε τάς εύχαριστίας
της πρός τόν τέως πρόεδρον κ. Γκρέτσην διά τάς άο
κνους πρ-σπαθείας, άς κατέβαλε κατά τό διάστημα
τής τελευταίας διετίας, καθ’ ήν έκπροσωπούσε τά
συμφέροντα τής II Ε.Κ., έξέλεξε αότόν παμψηφεί έπίτίμον Πρόεδρον.

— 'Υπό τήν άνωτάτην διεύθυνσιν τού Κουΐντο
Μπρινιό^ε. τελειώνει κατ’αύτάς τό «γύρισμα» τών
σκηνών τής νέας ταινίας Rubacuori παραγωγής Gines (Γίιτιαλούγχα—Τσίνες). Διά τήν ταινίαν αύιήν
προσ,λήφθησαν νά λάβουν μέρος είς μίαν σκηνήν
«μάτς μπόξ» ό γερμανός πυγμάγος "Εγκον Στίεφ καί
ό ’Ιταλός συνάδελφός το; Μπρυ,έλλι.
— 'Η περίφημος Αργεντινή ορχήστρα τοΰ γνω
στού μας μαέστρου Έδουάρδιυ Μπιάνκο, έλαβε έπί
σης μέρος είς μίαν σκηνήν τού νέου έργου τής «Τσίνε;» Rubacuori. Ή Cines έπραγματοποίησεν έπί
σης έ,α «σδρτς» μέ την ορχήστραν Μπιάνκο άπό τό
πλούσιον καί νοστάλγικό ρεπερτόριο τ-·ύ άργεντινοΰ
μαέστρου τό Pampas Argentina.

—'Υπό τού Α. Τζούλιο Μπραγκάλια ήρχίσε δ ά
λ)υόν τής έταιρείας Cines τό «γυρ σμα» τής νέας
ταινίας «Ή θάλασσα». Τό σενάριο έγραψε ό "Αλντο
Βεργκάνο. Πρό ειται περί ταινίας ρομαντικο-δραμα
τικής ναυτικής ύποθέσεως τής όποιας τά «’σ οτερικά»
θά z ηφθοΰν είς τούς λιμένας τή; Γένουας καί τής
Σαβόνας(;) τά πλεΐσταϊέ «έσωτερι-.ά» είςτά στούνΤΐο
ιής «Τσίνες». Τού; δύο πρω :εύοντας ρτλους άνέλαβον νά έκτελέσουν ή ώραία Ντρία Πάοζα καί ό Κάρ
λο Φοντάνα νέος άστήρ τού ιταλικού στερεώματος.
—'Η έταιρία Cines έτοιμάζει έπίσης τό «γύ
ρισμα» μιας νέας ταινίας ύπό τόν τίτλον «Ή λατέρνα
τού διαβόλου» ύπό τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τού
Κάρλο Καμπιγκαλλιάνι. Τό σενάριο έγράφη ύπό
—» Ο καλλίτερος τρόπος ύποστηρίξεως τοϋ Κι τού κ. Αέο Μενάρντι.
νηματογραφικού Άστέρος» εΐνε νά έγγραφήτΒ
συνδρομηταί.

Η ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ
ΒΜΕίΕΙΤΕΕ 182 Β. Α1Α82 182 ΠΟϊΓΚΟΞΑΑΒΙΑΤ

ΦΟΤΟΓΡΑΦΙΑΙ-ΦΟΤΒίΡΑΦίΑΐ
Αί

καταλληλπλότεραι

φωτογραφίαι

μερικανικά έργα) διά κάδρα πρός
γραφείων καί δωματίων, είς
γήν, πωλοΰνται είς

Άστέρος» Φειδίου 11

τά

στολισμόν
συλλο

τοΰ

Κατά τάς τελευταίας έκ Βελιγραδιού πληροφορίας ό
Βασιλεύς τής Γιουγκοσλαβίας ’Αλέξανδρος, έδωσε τό δι
καίωμα είς τήν αμερικανικήν εταιρείαν παραγωγής ταινι
ών Μετρό Γκόλντουϊν, νά φέρη είς τό εξής τόν τίτλον τοϋ
προμηθευτοΰ ταινιών τής Βασιλικής του Αυλής.
Τό γεγονός τοΰτο έχει τήν έξαιρετικήν σημασίαν ότι
διά πρώτην φοράν είς τά χρονικά τοΰ κινηματογράφου
δίδεται υπό Βασιλέως τοιαΰτη τιμή είς κινηματο
γραφικήν εταιρείαν.

«Κιν.

καί άποστέλλονται

τούς έπιθυμοΰντας έκ τών επαρχιών,

ΔΕΚΑ έκάστη-

μεγέ

νεώτερα α

μεγάλην

γραφεία
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είς

άντΐ δρ.

KOINQNIKA

'Ο κ. Βασ. Γκρέτσης άναχωρεϊ τήν προσεχή
έβδομάδα διά περιοδείαν άνά τάς έπαρχίας τής
Ελλάδος διά τον διορισμόν άντιπροσώπων τον
είς τά είδη ραδιοφώνων και γραμμοφώνων. Εκ
παραλλήλου ό κ. Γκρέτσης ΰ·ά άσχολη&ή καί μέ
■.διαφόρους κινηματογραφικάς εργασίας.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΒΑΟΜΑΣ

Ή Διεύθδνσις τοΰ «Κινημ Άστέρος
*
έν τή πεποιθήσει δτι θά έξηπηρετήση
καλύτερον τά γοΰστα τοΰ πολυπληθούς
άναγνωστικρΰ του κοινού- άπεφάσισεν
άπό τοΰ παρόντος φύλλου τήν τελείαν
άνακαίνισιν τοϋ άγαπητοϋ του περιοδι
κού μέ τήν προσθήκην έκλεκτοϋ χάρ
του, περισσοτέρων σελίδων, άναλόγως
τών παρουσιασθησομένων αναγκών, δι
αφόρων ωραίων εικόνων, ύλην έκλεκτοτατην κ. ά. σχετικών, τά όπσΐα θά πα
ρουσιάζουν ένα κινηματογραφικόν πε
ριοδικόν αντάξιον τοΰ προορισμού του.
Έτί πλέον καθιερώνει άπό τοΰ φύλλου
αύτοϋ καί ένα διαγωνισμόν λαχείου,
τό όποιον, άνευ οΰδεμιάς προσθέτου
δαπάνης θά δώση είς τοΰ; άναγνώστας
μας καί ένα θετικόν κέρδος.
Διά νά γίνουν όμως όλα αυτά, τά ό
ποια άπαιτοϋν χρόνον καί δαπάνας, ή
διεύθυνσις τοΰ «Κινηιιατ. Άστέρος» άπεφάσισεν δπως ή έκδοσις τοΰ περιοδικοΰ καθιερωθή είς δεκαπενθήμερον άπό
σήμερον, όρισε δέ καί τήν τιμήν έκάστου
τεύχους είς δρχ. «πέντε».
Έτειδή δμως μάς καταγγέλλεται δτι
είς πλείστας επαρχίας τής Ελλάδος δ
που διά τών Πρακτορείων πωλείται ό
«Κινημ. Άστήρ», αίσχροκερδοΰν οι πωληταί είς βάρος τών αναγνωστών μας
πωλοΰντες τό τεύχος άκριβώτερον τής
οριζόμενης τιμής καί έπειόή λόγιο τής
αύξήσεως τιμής του ήδη, εΐνε ένδεχόμε
νον νά φθάσουν οί μεταπωληταί νά’πωλοΰν τόν «Κινημ. Αστέρα είς μεγαλυτέραν τιμήν, άπεφασίσαμεν δπως, δχι
μόνον νά διατηρήσωμεν τάς αΰτάς ώς
καί πρότερον έτησίας κ.λ.π. σύνδρο
μά; άλλά νά καθιερώσωμεν καί τρι
μηνιαίας τοιύτας, διά νά διευκολύνω μεν πάντας τούς άναγνώστας μας νά
έγγραφοΰν συνδρομή ταί.
Οϋτω αί τιμαί παραμένουν ώς εξής.
Έτησία Εσωτερικού δρχ. 100.—
Έξάμηνος »
»
60.—
Τρίμηνος
»
»
30. Έτησία ’Εξωτερικού »
200.—
Έξάμηνος
»
100. "Εκαστον τεύχος δρχ. Πέντε (5).

καταλλήλων διά τήν εποχήν αυτήν, είς
μερικά δέ έξ αύτών προεβάλλοντο έρ
γα, προβληθέντα καί κατά τήν προπαρελθοΰσαν έβδομάδα. Οΰτω, είς τό Σά
λον Ίντεάλ προεβλήθη διά δευτέραν
έβδομάδα τό έργον «Σάλλυ»μιά πολύ χα
ριτωμένη όπερέττα τής Φέρστ Νάσιοναλ, είς τό Κοτοποΰλειον έπίσης διά
δευτέραν έβδομάδα «Τό μυστήριον τοΰ
κίτρινου δωματίου· μέ τήν Ντυφλός,
είς τό Πάν&εον «Οί προικοθήραι» κω
μωδία άρκετά διασκεδαστική, είς τό
Αττικόν «'Η Ρίο-Ρίτα» μέ τήν Μπεμ
πέ Ντάνιελς, είς τόν Απόλλωνα «Ή
κόρη τοΰ Βόλγα» μέ τήν "Εβελυν Χόλτ,
είς τό Σπλέντιτ μία γαλλιστί ομιλούσα
ταινία τής Μετρό «Ζωντανοί Βρυκόλακες», είς τό Οΰφα Πάλας μιά πολύ
χαριτωμένη όπερέττα μέ τόν Φρίτς καί
τήν Χάρβεύ «Τά χείλη σου εΐνε μελω
δία» καί είς τό Τριανόν ένα ώραϊον άεροπορικόν έργον παραγωγής Κολούμπια «Τό φλεγόμενον μέτωτον» διά δευ
τέραν έπίσης έβδομάδα.
Κατά τήτ προσεχή έβδομάδα, πλήν
τοΰ Σαλόν Ίντεάλ είς τό όποιον θά
προβληθή τό έργον τής Μπρίτις «Είς
τά χαρακώματα» τών κ.κ. Συνοδινοϋ
καί Παπαστόφα. δέν εΐνε γνωστόν, μέ
χρι τής στιγμής πού γράφονται αί
γραμμαί αύτα, ποια έργα θά προβλη
θούν.
Λέγεται ιιόνον ότι κατά τήν περίοδον
τής Μ. Τεσσαρακοστής θά προβληθούν
είς τήν πόλιν μας δύο μεγάλα έργα τά
όποια θά άφήσουν όρισμένως έποχήν
είς τά κινηματογραφικά χρονικά τής
Ελλάδος·
Τό έν εΐνε τό περίφημον έργον τοΰ
μεγάλου συγγραφέως "Εριχ Μαρία Ρεμάρκ «Ούδέν νεώτερον άπό τό μέτωπον» καί τό έτερον μία ελληνιστί ομι
λούσα ταινία άμερικανικής παραγωγής
μέ πρωταγωνιστάς έκλεκτοΰς έλληνας
καλλιτέχνας είς οΰς θάδιακρίνεται καίή
δεσπίς Στράτου κόρη τοΰ άειμνήστου
Πρωθυπουργού τής Ελλάδος, καί τής
οποίας τήν άποκλειστικήν έκμετάλλευσιν δι" δλην τήν Εγγύς Ανατολήν έξησφάλισε τό γραφεΐον τών Αδελφών
Σαντίκου.

Αί συνδρομαί άρχονται πάντοτε έκάστην πρώτην έκαστου μηνός, εΐνε δέ
άπαραιτήτως προπληρωτέοι.
Μέ τήν αυτήν τιμήν τοΰ φύλλου άποστέλλομεν είς τούς αίτοΰντας καί
παλαιά τεύχη τών έτών 1927—1931.
*
Ή κίνημα, κίνησις τής πόλεώς μας
κατά τήν παρ. έβδομάδα, έν άντιθέσει
πρός τήν τής προπαρελθούσης τοιαύτης
δέν ύπήρξεν καί τόσον ικανοποιητική,
έξαιρέσει μόνον κατά τάς ημέρας τών
Κυριακών καί έορτών. Δυστυχώς τοΰτο
οφείλεται καί έν μέρει είς τήν άναβίβασιν άπό τής οθόνης έκάστου τώνκινηματοθεάτρων μας, έργων όχι καί τόσον

Πληροφορούμεθα άσφαλώς, ότι έτερματίσθησαν πλέον αί διαπραγματεύσεις
μεταξύ τής Έταιρείας«Άδελφοί Σαντί
κου καί Παπαγεωργίου» άφ
* ένός καί
τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας άφ’
έτέρου διά τήν ένοικίασιν τοΰ είς τόν
χώρον τού Αρσάκειου άνεγειρομένου
μεγάλου κινηματογράφου, ύπό τής πρώ
της. Τό νέον κινηματοθέατρον, θέσεων
περίπου 2.000, θά είναι πλουσιώτατον
είς έπίπλωσιν, μέ θερμαντικός καί ψυ
κτικός εγκαταστάσεις καί μέ είσοδον
πλάτους δεκατεσσάρων περίπου μέτρων
έπί τής δδοΰ Σταδίου, διά τήν οποίαν
θά θυσιασθοΰν δύο καταστήματα- τό
έν ή Τράπεζα Έλλ. Πίστεως καί κάποιο

άλλο. Εξόδους έπίσης θά έχη μίαν έπί
τής όδοΰ Πεσματζόγλου, μιαν έπί τής
Στοάς Αρσάκειου καί ίσως καί τρίτην
έπί τής οδού Πανεπιστημίου. Τό άνω
τέρω πολυτελές κινηματοθέατρον, τό ό
ποιον κατά τά συμφωνηθέντα θά εΐνε
έτοιμον τήν προσεχή χειμερινήν περίο
δον, ένοικιάσθη διά περίοδον 20 έτών
άντί τοΰ ποσού 1.750.000 δχραχμών, έτησίω; έκ τών οποίων αί 150.000 δρχ.
θά άντιπροσωπεύουν τό έτήσιον ένοίκιον τών ψυκτικών έγκαταστάσεων.
Έκ παραλλήλου καταβάλλεται έπί
σης προσπάθεια δπως καί τό είς μέγαρον τοΰ Μετοχικού Ταμείου άνεγειρόμενον μεγάλο κινηματοθέατρον, εΐνε έ
τοιμον κατά τήν προσεχή χειμερινήν
περίοδον. Περί αύτού λέγεται ότι έ
χουν ύποβληθή πλεΐσται δσαι προτάσεις
ύπό ενδιαφερομένων. Πάντως περί αυ
τού θά ένεργηθή καί πάλιν πλειοδοτικόςδιαγωνισμός διά τήν ένοικίασιν του.
Διαδίδεται μετ’ έπιτάσεως, ότι καί
τό έπί τής γωνίας τών οδών Πανεπι
στημίου καί Κοραή οίκημα, δπου άλ
λοτε ή οικία τοΰ άειμνήστου πολιτικού
Δημ. Ράλλη, κατεδαφίζεται. ίς τόν
χώρον δέ αύτού θά άνεγερ
εγάλον
πολυτελές κινηματοθέατρον 2 0 περί
που θέσεων.

Αί άπό τοΰδε διαπραγματεύσεις πρός
ένοικίασιν χώρων διά τήν έγκατάστασιν
θερινών κιναματογράφων έν Άθήναις
εΐνε τόσαι, ώστε θά εΐνε ολίγον έάν
εϊπομεν ότι ή πόλις μας κατά τό προ
σεχές θέρος θά μεταβληθή εις μίαν ο
μιλούσαν κινηματογραφούπολιν.
Έκ παραλλήλου άνάλογοι εΐνε καί
αί διαπραγματεύσεις διά τήν έγκατάστασιν ήχητικών μηχανημάτων.Εννοεί
ται δτι είς τά πλεϊστα έξ αυτών θά
τοποθετηθούν μηχανήματα άμφιβόλου
προελεύσεως, τά δποϊα όμως, άναλό
γως τής άποδόσεώς των θά ικανοποι
ούν τάς άνάγκας τών περιστάσεων.
Άξια λόγου μηχανήματα θά έγκατασταθοΰν είς τά εξής θερινά κέντρα.
"Εσπερος Μηχανήματα Οΰέστερν
Ζέφυρος
-------Σινεμεκάνικα
Άλκαζάρ
Οΰέστερν
Λοΰξ
Κλάγκ-Φίλμ
Οΰφα Πάλας
Κλάγκ-Φίλμ
Διάνα (Φαλ.)
Σινεμεκάνικα
Δελφοί
Σινεμεκάνικα
Καί είς άλλα τρία, μηχανήματα «Κινοτόν» τής έταιρίας Χέπ-Νοβάκ καί
Σια.

Τήν παρ. έβδομάδα άνεχώρησαν διά
Βαθύ Σάμου ό έκ τών ένταύθα άντιπροσώπων τής Έταιρίας «Σινεμεκάνι
κα» κ. Γ. Παπαστόφας μετά τού ειδι
κού Ιταλού μηχανικού κ. Πετσίνι διά
τήν έγκατάστασιν είς τό έν τή άνωτέ
ρω πόλει τής Σάμου κινηματοθέατρον
«Απόλλων», μηχανημάτων δμιλοϋντος
«Σινεμεκάνικα». Ή έγκατάστασις αύ-
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τή εΐνε ή δεύτερα έν Έλλάδι, κατόπιν
τής τόσον επιτυχούς πρώτης έν Μυτι
λήνη.

ψ* *

Ή διεύθυνσις τοΰ «Κινημ. Άστέρος»
διά νά άντιληφθή έκ τοΰ πλησίον τάς
άνάγκας τών κινηματογραφικών επιχει
ρήσεων τών Επαρχιών άπεφάσισεν δ
πως άναθέση είς ένα τών εκλεκτών συ
νεργατών του νά άναλάβη τόν κόπον
ένός ταξειδίου άνά τάς έπαρχίας τής
Ελλάδος καί μελετήση έπισταμένως τά
άφορώντα αυτούς ζητήματα, τά όποια
δυστυχώς, είνε οΰκ ολίγα. ’Επειδή δ
μως μία τοιαύτη μελέτη ζητημάτων
ουσιωδών,άφορώντων αΰτήνταύτην τήν
ΰπαρξιν τών επιχειρήσεων, θά έπρεπε
νά άνατεθή δχι μόνον εις πρόσωπον μεγάλης πείρας περί τά κινηματο
γραφικά, άλλά σχετιζόμενον προσωπικώς καί μετά τών διευθυντών τών Ε
παρχιακών Κινηματογράφων, τήν βαρεΐαν αυτήν αποστολήν άνέλαβενά φέρη εις πέρας δ ήμέτερος διευθυντής κ.
Ήρ. Οικονόμου,ό δποϊοςάναχωρεΐ περί
τότέλος τής προσεχοϋςέβδομάδος,ποιών
έναρξιν τής περιοδείας του άπό τήν
Θεσσαλίαν διά νά συνέχιση αΰτήνμέχρι
τής Μακεδονίας ’Ανατολικής καί Δυτι
κής.
Κατά τήν περιοδείαν του ταύτην ο
κ-Οίκονόμου θάάναλάβηϊσως νά διακανονήση καί ζητήματαάφορώντα τάς σχέ
σεις τής Π.Ε.Κ. μετά τών έν ταΐς Έπαρχίαις μελών της διευθυντών Κινη
ματογράφων.

Ψ *

Ύπό τής άρμοδίας ύπηρεσίας τοΰ
Υπουργείου τών ’Εσωτερικών, μάς άνεκοινώθη δτι, τό άρθρον 9 τοΰ Νό
μου περί λειτουργίας Κινηματογράφων
θά έφαρμοσθή όρισμένως καί άμετακλήτως, άπό τοΰ προσεχούς μηνός Α
πριλίου, ώς ορίζει καί τό σχετικόν ’Ε
κτελεστικόν Διάταγμα τής 17 ’Ιουλίου
1930.
Ό “Αργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Π Ε I ΡΑΙΕΥΣ

Χάϊ Λάϊφ. «Ό στρατηγός Κράκ»
μέ τόν Τζών Μπάρυμορ καί ή ωραία
κωμωδία «Ό βασιλεύς τών τζαμπα
τζήδων».
Κάπιτολ. «Ό άλήτης βασιληάς» τ ινία γαλλική καί Χάρολ Αόϋδ μέ έπιτυχιαν.
Σπλέντιτ. «Δυό καρδιές σ’ ένα
βάλς» ταινία τής Ούφα, ή οποία ύπερήρεσεν καί «Ή άπολύτρωσις» μέ τόν
Τζών Τζίλμπερτ.
Φως. «Τό τραγούδι τής Φλόγας»
έγχρωμος ταινία, «Ή κατάσκοπος τής
Όδησσοΰ» καί «Ό φλογισμένος Βόλ
γας».
‘Ηλύσια. «Πεισματώδης άστυνόμος», «Γρήγορος σάν αστραπή», «Ό
αρχών τών Δρυμών», «Ό νικητής τών
άγριων», «Τά φαντάσματα τοϋ ούρανοΰ» καί «Ματωμένες θάί.ασσες.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διονύσια (ομίλων Tobis, μούβιτον,

βίταφον).
- ,
- Προεβλήθησαν
- . . .
.μέ επιτυχίαν
„ . Iι Πάνϋεον (Ταράτσα) Ό θαλασσόΦίλησε με Μαρίτσα»
λίαρίτσ" > έλλην.
έλλ»Ίν. ' λύκος», Διαβολεμένη κούρσα > καί|«Τό
τά έργα «Φίλησέ
παραγωγής καί .νι;.
«Μή ρωτάς.......................
γιατί» μέ θηρίο τής Άριζόνας».
τήν Λιάτε Χάϊντ.
Ίντεάλ. «Ό δρόμος πρός τήν δια
Ήλύσια (ομίλων
Κλάγκφιλμ, φθοράν», «Ό άγνωστος προσωπιμούβιτον, βίταφον). Προεβλήθησαν τά δοφόρος», «“Ονειρον άγάπης», «Ματω
έργα Ή στοργή» καί «“Ερωτες μεσο μένος τηλέγραφος» καί «Μάσκες τοΰ
νυκτίου».
σατανά».
Πάλλας (ομίλων Τόμπις, μονβι ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
ζόν, βίταφον). Προεβλήθησαν τά φίλμ
‘Απόλλων. Προεβλήθησαν «Τό θύ
«Τό ρομάντζο τής Σεβίλλης», επίκαιρα
μα τής τύχης» καί «"Εξ ήμέραι έρωτος
Φόξ καί «Μαμά ’Κολιμπρί».
Πάτε (όμιλων Σούπερφον, βίτα καί άγωνίας» ύπεραρέσαν.
Πουλακάκη. ’Αργεί.
φον). , Προεβλήθησαν τά έργα «Παρ
θένες τοΰ 1930» καί «Τί άξίζει ένα ΑΓΡΙΝΙΟΝ
τρελλό φιλί» ‘μέ τόν Μοχίκα.
Θέσπις. Προεβλήθησαν «Ό δήμιος»
‘Απόλλων (όμιλων Σούπερφον.
βίταφον). Προεβλήθησαν ή ήχητική «Κωμωδία καρδιάς», «Ή ώραία τού
ταινία «Κυνήγι εκατομμυρίων» μέ τόν Βοσπόρου είς δύο έποχάς μέ μεγάλην
Άλμπερτίνι καί «“Ερως καί σαμπάνια» επιτυχίαν, «Τά παιδιά ΐτοΰ σκότους».
«Λαίδη Χάμιλτων», «Ό γύρος τοΰ κό
μέ τόν Πέτροβιτς.
Λ. Πύργος (όμιλων Σούπερφον, σμου» καί «Ό μαύρος’πιερρότος».
Λόγω τοΰ έντεταμένου συναγωνισμού
μετωνομασϋεν είς Σάμσον Έλέκτρικ,
βίταφον). “Εκαμε έναρξιν μέ τό έργον τό Θέσπις ήλάττωσε τάς τιμάς εις 4,40
καί
2.75
«Κόλασις ύπό τήν θάλασσαν» μέ μεγάΠάνϋεον. «Άερομαχίαι τοΰ δυτικοΰ
λην κοσμοσυρροήν. Έπίσης σόρτς χρω
μετιύπου»,
«Τό κορίτσι τοΰ καμπαρέ»,
ματιστόν καί Μίκι Μάους. Είσοδος 10
«Ή γή» καί «Ό αετός τοΰ πολέμου».
δραχ. καί 7.50.
Έ·ϋνικόν. Προεβλήθησαν τά έργα ΧΑΝΙΑ
«Άπάχηδες» μέ τόν Ντόν Άλβαράντο
Ίδαϊον "Αντραν. Προεβλήθησαν τά
καί «’Επάνοδος».
«Άνοιξις έρωτος», «Σιδερένιος
Σπλέντιτ (όμιλων Σούπερφον, βί έργα
ταφον). Προεβλήθησαν τά έργα «Ό φύλαξ» καί «"Οταν τά νειάτα'.διψοΰν».
‘Ολύμπια. Προεβλήθη«Ό πρόεδρος»
πυροσβέστης» μέ τόν Χάρρ» Πήλ, «Κί μέ τόν Μοσζοΰκιν.
τρινος βασιλεύς» μέ τήν Κοστέλλο,
Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα
«Πύργος τοΰ μαρτυρίου» καί «Τσάρε «Παντού ν κίνδυνος» καί «Στά δπλα».
βιτς».
Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Κρήτης)
«Τρέλλες μεσονυκτίου», «Σαχράτ», «ΊΕίς τόν κινηματογράφον μας προε
βάν ό τρομερός» καί «Τό έγκλημα τοΰ βλήθησαν τά έργα «Πληγωμένη πετα
Φάρου».
λούδα», «Επίγειος παράδεισος» νκαί
’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Κτηνάνθρωπος >.
«Ό διάβολος τοΰ άέρος», «’Αντάρτης
τοΰ νόμου», «Μουλέν Ρούζ», «Ρίγη τρό ΣΗΤΕΙΑ Κρήτη^
μου» καί έπεισόδια άπό τό έργον «Τό
Ναυσικά. Προεβλήθη τό έργον «Δια
βέλος τοΰ διαβόλου».
φθορείς κοριτσιών».
Πάνϋεον (όιιιλών, σούπερφον, βίτα ΜιΤΥΛΗΝΗ
φον). “Εκαμε έναρξιν τήν παρελθοΰΠάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα
σαν Κυριακήν, προεβλήθησαν δέ τά
έργα «Ζωγραφιστός άγγελος», «'Ωραία «Δάφνις καί Χλόη», «Νίκη ή θάνατος»
άπάχισσα»ύπό τόν τίτλον «Γέφυρα τών <Πρίγκ ηψ καί Άπάχισσα» καί «Μάτα
Χάρι * .
στεναγμών» καί Μίκι Μάους.
Λεσβιακόν (όμιλών, Σινεμεκάνικα,
Μοντέρν. Προεβλήθησαν τά έργα
«"Ηρως θαλασσών», «13η ώρα», «Ό μούβιτον). Προεβλήθησαν τά έργα
πυροσβέστης» καί «Δαιμονιώδης καλ «Φανταστική ραψωδία» άνευ επιτυχίας.
Χριστίνα» καί «Νεανικές τρέλλες» ά
πασμός».
Κυβέλεια. Προεβλήθησαν «Ή ερω παντα τά Φόξ άνεπιτυχώς. Τήν προ
μένη τής Α. Υ.» καί «Ό φοιτητής)τοΰ σεχή εβδομάδα «Τό μήλον τής “Εριδος».
Ντάνσιγκ».
'Αχιλλειον. Έπανέλαβε τήν προβο ΠΟΛΥΧΝιΤΟΣ Λέσβου
λήν βωβών έργων καί προεβλήθησαν
Εις τόν Κινηματογράφον τοΰ κ. I.
τά έργα «Κίρκη», «Σάλτο μορτάλε»καί Καλλονά έδόθη ώς έναρξις, πανηγυρι
«Ό ένοχος»,
κή παράστασις μέ τό ελληνικόν έργον
'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τό, έργα «Δάφνις καί Χλόη». Σωφρονιάδης
«Τεντερλόϊν», «Έσκότωσα γιά τήν τι
ΞΑΝΟΗ
μή μου» καί «Κίρκη».
Φοΐνιξ. Προεβλήθησαν «Ή λεγεων
Μέγας. Κατά τό τελευταϊον δεκαπεν
τών άθανάτων» καί «Μουλέν Ρούζ».
θήμερον προεβλήθησαν τά έργα «ΆΠ a ΤΡΑι
πασσιονάτα», «Αγνή Σουζάνα», «Έσχάτη προδοσία», «Σουνίτα» καί τά
Πάνϋεον (όμιλών). Προεβλήθησαν καλλιστεία τών ’Αθηνών 1931.
τά
έργα «vvuiu
«Θυσία έρωτος», «Τά υρψανα
ορφανά
m cyyu.
uorvwr.
Πάνϋεον. ιιρυερΛη
Προεβλήθησαν τά έργα
τής θαλάσσης»,«Οί,Κοζάκοι τοΰ Ντάν» I «Μάσκες τοΰ~ Σατανά
"
1» καί «Πάνω τά
καί «Γυναίκα πού αρέσει .
χέρια».
Καζαντζής
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ ΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
αιγιον

Ούφα Πάλας. Ύπό τήν επωνυμίαν
αυτήν λειτουργεί άπό τίνος είς τήν πά
λιν μας όμιλών κινηματογράφος συ
στήματος «Κινοτόν» ύπό τήν διεύθυνσιν τών κ. κ. Άλεξανδροπούλου καί
Παναγιωτοπούλου. Προεβλήθησαν τά
έργα «Ερωτικό Βάλς», «Ή αιχμάλω
τος», «Ή ώραία εξόριστος», Μίκι Μά
ους καί διάφορα σόρτς.
Παρϋενών. Προεβλήθησαν τά βωβά
φίλμ «Κοκκινομαλοΰσα», «Υπασπιστής
τής βαοιλίσσης», «Μυστηριώδης κυρία»καί«Ό αγαπημένος τών γυναικών».
ΣΕΡΡΑΙ

Λαίδη Χάμιλτων» μέ επι τής τή; Πράγας·, «Οί άπάχηδες τών
’Αθηνών», «Τό δακτυλίδι τής ΑύτοκραΓεωργόπ.
τείρας», «Ή τελευταία κοΰρσα», «Ρα
ΑΜΦΙΣΣΑ
ψωδία έρωτος» καί «Ή κιβωτός τοΰ
Μούσιος
Πανελλήνιον. Προεβλήθη τό έργον Νώε».
«Γέλα Παληάτσο» μέ τόν Λόν Τσάνεϋ. ΒΟΛΟΣ

ρωτος» καί
τυχίαν.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κεντρικόν. Κατά τό παρ. δεκαπεν
θήμερον προεβλήθησαν τά έργα «Ή
πριγκήπισσα τής Τσάρδας», «Ό γολ
γοθάς μιάς γυναίκας» καί «Τό ταξεΐδι
τοΰ Τσέππελιν είς τήν ’Αμερικήν».
Προσεχώς «Μπαλαόο» καί «Ό λευκός
διάβολος».
Γ. Μ.
ΠΡΕΒΕΖΑ

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα
«Τράφαλγκαρ» καί «"Αν ποτέ τήν καρ | Πάνϋ'εον. Προεβλήθησαν τά έργα
। «Πριγκήπισσα Νάναα», «Ή κόρη μέ
διά σου χαρίσης».
Όρφεύς. Προεβλήθησαν τά φίλμ τή μάσκα», «Θύελλα», «Τό στίγμα»
«Φωτιά στό μέτωπο», «Πτωχοί» καί καί «Ή χορεύτρια μέ τά χρυσά πόδια».
«Έσκότωσα γιά τήν τιμή μου».
ΡΕΘΥΜΝΟΝ
Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα
Ίδαϊον "Αντραν. Προεβλήθησαν
«Χοΰλα», «Τέσσαρες νέοι», Ή γυναίκα
τά έργα «Ή χορεύτρια τής Βιέννης»
τής χθές καί τής αύ'ριον» καί «Τό νοΰ καί «Τό μυστηριώδες ταχυδρομεϊον».
σας άπό τις χήρες«·
Προσεχώς «Τιτανικός». Πετρακάκης
Ρήα/ίφ. Διάφορα επεισοδιακά.
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα
«Τσάγκ» καί «Ό Κάου Μπόϋ».
“Οασίς. Προεβλήθησαν «Ό κυνηγός
τοΰ Μαξίμ», «Μαγική Λάμπα», «Ό
Σαρλώ άστυνομικός», «Ή εύτυχία πού
χορεύει», «Συρκούφ» καί «”Οψις ’Ωκε
ανού».
Γορτύνιος

ΚΑΛΑΜΑΙ

"Εσπερος. Προεβλήθησαν αί ήχητικαί ταινίαι «Ή κόκκινη γυναίκα», «Ή
νήσος τών ονείρων», «Τραγικός έρως»
καί «Καρδιές στήν έξορία» μέ μεγάλην
επιτυχίαν.
Τριανόν. Προεβλήθησαν ή ήχητική
ταινία «Λευκαί σκιαί» καί ή βωβή «Με
λαγχολικός καβαλλάρης».
Μιχάλου

’Αχιλλειον. Κατά τάς δύο παρελθούσας εβδομάδας προεβλήθησαν τά έργα
«ΌΠατριώσης» μέ τόν Γιάννιγκς, «Α
νοιξιάτικες άγάπες» «Ό δρόμος τοΰ
Παραδείσου». Προσεχώς «Ή νύκτα εΐ
νε δική μας καί «Κατηγορούμενη έγέρθητι .
Παπαβασιλείον
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

Δημ. Καφενείου. Προεβλήθησαν τά
έργα «Ό Ταυρομάχος», «’Αγωνία γυ-,
ναικός», «Βασιλικοί έρωτες», «Γυμνή
Λαίδη» καί «Τραγωδία έρωτος» ώς καί
διάφοροι κωμωδίαι.
Βουτσινας
ΧΙΟΣ

Άσ.ήρ Προεβλήθησαν Ό βασιλεύς
τών Ερυθροδέρμων» καί «"Ερως καί
διάβολος».
Βουδούρης
ΒΑΘΥ (Σ ίαου)

‘Αττικόν. ’Αργεί.
Ήραϊον. Προεβλήθησαν τά έργα
«Μοΰζικ χώλλ» καί «Ή πόλις τών φαν
τασμάτων».
Πούλμαν
ΛΕΥΚΑΣ

‘Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα
«Άγρια δικαιοσύνη», «Τό μυστικόν τής
χώρας τών θυελλών» καί «Ή καλύ
ΛΑΡΙΣΣΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ
βα τοΰ μπάρμπα Τόμ».
Πάνϋεον. Προεβλήθησαν «Γυναίκα
‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα
Θέσπις. Προρβλήθησαν «Ή κόρη
τοΰ δάσους», «Γιοσιβάρα», «Θΰμα έ «“Αοφαλτ», «Μία τρέλλα», «Ό φοιτη γιά δλους» καί «Λέων τής Μογγολίας».
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ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ

Έπί τή ευκαιρία τής θριαμβευτικής έπιτυχίας τήν ο
ποίαν έσημείωσεν είς τό Λονδϊνον, δπου προεβλ>'|θη τε
λευταίως ή ταινία «Φώτα τής Πόλεως» ό Σαρλώ λαμβά
νει διαρκώς τά πολυτιμώτερα δώρα άπό χιλιάδες "Αγγλων
θαυμαστών του. Πολλά άπ’ αυτά είναι παράδοξα.
Τό παραδοξώτερον δμως δώρον είναι εκείνο ποΰ τοΰ
έκαμε ή κόρη τοΰ διασήμου "Αγγλου κωμικοΰ τής παρελθούσης γενεάς Ντάν Λένο, πού ήτο ό μεγαλύτερος κωμι
κός τής Αγγλίας κατά τόν 19σν αιώνα καί τόν όποϊον αί
έφημερίδες τής έποχής του είχαν ονομάσει «Ό άνθρωπος
ποΰ έκαμε δλην τήν ’Αγγλίαν νά γελάση». Ό Ντάν Λένο
έβγαινε είς τήν σκηνήν φορών ένα ζευγάρι τεράστια ξυ
λοπάπουτσα τοΰ αύτοΰ περίπου μεγέθους μέ τά πασίγνω
στα παπούτσια τοΰ Σαρλώ..Τά ξυλοπάπουτσα εκείνα έ
μειναν μνημειώδη καί όνομαστά είς δλην τήν Αγγλίαν,
μετά δέ τόν θάνατον τοΰ Λένο ή κόρη του τά διεφύλαττεν ώς τό ίερώτερον κειμήλιον τόΰ πατρός της καί ήρνεϊτο νά τά πωλήση παρ’ δλον δτι τής είχαν προσφερθή
κολοσσιαία ποσά άπό συλλέκτας καί θφυμαστάς τοΰ μεγά
λου κωμικοΰ. Τά φύλαττε ζηλοτύπως μέσα είς μίαν πολυτίμην προθήκην.
Τιόρα δμως πού ό Σαρλώ έπήγεν είς τήν Αγγλίαν ή
κόρη τοΰ μεγάλου άγ’γλου κωμικοΰ τοϋ τά έστειλε συνοδεύουσα αύτά μέ μίαν συγκινητικήν άφιερωτικήν επιστο
λήν είς τήν οποίαν μεταξύ άλλων τοΰ γράφει τά έξής:
«Σάς τά στέλνω διότι έχω τήν συναίσθησιν δτι τά κλα
σικά ξυλοπάπουτσα τοΰ άνϋρώπου ποΰ εκατε δλην τήν

— Εις τό Λός “Αντζελες έδόθη ή πρεμιέρα τ.ΰ
νέ;,υ έργου τοϋ Τσίρλυ Τσά.τ’ιν «Τά φώτα τή; πόγεως».

— Ό Μωρίς Σεβαλιέ άναχωρεΐ προσεχώς μετά
τοΟ’Ερνστ Λούμπιτς διά Νέαν Νέαν 'Υόρκην δπου
πρόκειται νά «γυρίση» είς τά έν Λόγκ Ίσλαντ
στούντιο τής Παραμάουντ,τήν νέανταινίαν—ύπερέ:ταν «’Ονειρώδες Βάλς» τοΰ Στράτυς.

—'Ο Λουϊ Βολχέϊμ, δ καλλιτέχνης τοΰ Κινημα
τογράφου που δημιερμηνεύει τ:ν ρόλον τοθΚατσίνσκυ
είς τό έργον τοΰ Έριχ Μαρία Ρεμάρκ «Ούδέν νεώτερον άπό τό Μέτωπον» τής Ουνιβέρσαλ, άπέθανε
πρό ολίγων ήμερών είς τό Χόλλυγουντ συνεπεία
σκωληκοειδίτιδας.
Αγγλία νά γελάση > πρέπει νά άνήκουν είς τόν «άνϋρωπον ποΰ έκαμε δλην τήν ΰφήλιον νά γελάση».
Ό Σαρλώ τά έδέχθη μέ μεγάλην ευγνωμοσύνην καί έ
δήλωσεν δτι είς μίαν άπό τάς προσεχείς ταινίας του θά
έμφανισθή μέ τά τεράστια καί κλασικά ξυλοπάπουτσα τοΰ
Ντάν Λένο.

ΠΙΝΑΞ Β’

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1930-31

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

’Αρχικός τίτλος

Είδος ταινίας Παραγωγή

Κινηματογρ.

Ι’ραφεϊον Έκμεταλλεύσεως

The lost Zeppelin
Τό χαμένο τσέππελιν
Ομιλοΰσα
Tiffany
Κοτοπούλη Κ. Φραγκέτη
Τό ξεβούρκωμα
Ladies of Leisure
Ηχητική
Columbia
Αττικόν
Αδ. Σαντίκου
Μή ρωτάς γιατί
Das Lied ist aus
Super Film Ίάνθεον
Ομιλοΰσα
Αμέρικαν Φίλμ
»
Τό βαλς τοΰ βαγκόν λί
Ein walzer im Schlafcoupe
U. F. A.
Ουφα Πάλας Συμβατική
»
Πρέπει νά δής τό Παρίσι
1>όξ
Φίλμ
Fox Film
Ιντεάλ
Δικαίωμα ό έρωα ;
The single Standard
Ηχητική
M. G. M.
Μετρό Γκόλντ.
Απόλλων
»
Τό Γεράκι
&όξ Φίλιι
Pox Film
Ιντεάλ
>
»
’Εξπρές 113
Ελλάς
Βωβή
»
>
»
Μεγάλος κίνδυνος
»
»
»
»
Ληστής τής ερήμου
>
»
>
"Ασσος ιπποδρομίου
»
»
>
>
Μεθυσμένος στό Παρίοι
»
»
»
Φτερά τής καταιγίδος
>
Γυναίκα πού δέν ξεχνά
'Ομιλοΰσα
1. Κουρουνιώτη
Απόλλων
»
Ποιος δ ένοχος ;
Der Greifer
Β. I. P.
Χάϊ
Φίλμ
Σπλέντιτ
>
’Αγαπημένος τών Θεών Der liebling der Gotter
U. F. A.
□ΰφα Πάλας Συμβατική
»
Τραγούδι τών Ιίαρισίων Chanson de Paris
Paramount Αττικ.- Ίντ. L Μαργουλή
Περιπέτειαι σενορίτας
On the Border
Warner Br. Ελλάς
Αμολ.-Βουλγ»
»
Χρήμα πού σκοτώνει
Hard boiled Rose
Γριανόν
»
»
»
’Αδελφική έκδίκησις
State Street Sadie
Αθηναϊκόν
»
Μοιραία συνάντησις
Sweethearto and Wines
FirstNation. Κοτοπούλη
Κληρον. Καρρά
Ίουδήθ καί Όλοφέρνης Judith et Holopherne
Βωβή
Ροζικλαίρ
Pittaluga
»
* Radio
»
The Gun Low
Νόμος τών όπλων
Ροζικλαίρ
Ρομάντζο Σεβίλλης
Romance of Seville
ήχητική
Β. I. P·
Χάϊ—Φίλμ
Σπλέντιτ
Περιπλανώμενος λεβέντης Shadow Ranch
ομιλοΰσα
Αθηναϊ κ ό ν. Αδελ. Σαντίκου)
Columbia
Κ. Σουλίδη
Une Java
Άπάχικα αισθήματα
3ωβή
Mappem. F. Ελλάς
Τελευταία διαταγή
Die lefzte Kompagaie
U. F. A.
Απόλλων
| Συμβατική
ομιλοΰσα
Αδελ. Σαντίκου
Άπάχηδες
The apache
3ωβή
Ελλάς
Columbia
))
Κ. Σουλίδη
Poete et Tzare
Ποιητής καί Τσάρος
Ρωσσική
I. Μαργουλή
Κοζάκοι τοΰ Ντόν
Das Donkozakenlied
ήχητική
D. Uuivers.Ίντεάλ
General Crack
Στρατηγός Κράκ
Warner
Κοτοπούλη Άμολ. Βουλγαρ.
ομιλούσα
King of Jazz
I. Μαργουλή
Ρασιλεύς τής Τζάζ
’Αττικόν
ομιλούσα
Universal
U. F. A.
Ούφα ΙΙάλας Συμβατική
Τραγούδι Χαϊδελβέργης Lied aus Haidelberg
ομιλοΰσα
Σκιά εγκλήματος
I. Μαργουλή
Eyes of the Underwold
Universal
Ροζικλαίρ
βωβή
"Αστρο Φίλμ
Δάφνης καί Χλόη
Daphnis et Chloe
"Αστρο Φίλμ ’Αττικόν
Μετρό Φίλμς
Ό Σκηνοθέτης
Free and Easy
VI. G M.
ομιλοΰσα
’Απόλλων
Κοιλάς τής κολάσεως
Valley of Hell
βωβή
M. G. M.
’Αθηναϊκόν Μετρό Φίλμς
Roi Vagabond
I. Μαργουλυή
ομιλοΰσα
Paramount Σπλέντιτ
Άλήττ ΐασιληάς
Cain et Abel
Πανόραμα
Διρμίκη
Κάϊν
Λβελ
βωβή
Διρμίκη
Arthu
Arthur
ομιλοΰσα
Osso
Κοτοπούλη Films Osso
Βασιλεύς τζαμπατζήδων Roi des R
squilletirs
*
δμιλοΰσα
Pathe Natan Πάνθεον
Lady of Chance
ηχητική
Μετρό Φίλμς
Φάκα
M. G. M·
’Απόλλων
Μήλον τής έριδος
Φόξ Φίλμ
The Cock eyed M orld
ομιλούσα
Ίντεάλ
Fox Film
»
"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
»
Άμολ.-Βουλγ.
Ρωμαντικές καρδιές
The Other To-morrow
F. National Ίντεάλ
»
’Αστυνόμος καθήκοντος Dawn Trail
Columbia
’Αθηναϊκόν Άδ- Σαντίκου
Άμολ.-Βουλγ.
Γυναίκα μαστίγιον
Whip Woman
βωβή
F. National 'Ελλάς
I. Μαργουλή
Ό διάβολος τοΰ άέρος
Sky Skidder
Ροζικλαίρ
Universal
βωβή
»
»
Λύκοι τής κοινωνίας
Wolves of the City
Αμέρικαν Φίλμ
ομιλούσα
Πάλι σάν πρώτα
Rondes des heures
J. Haik
Πάνθεον
»
Σινέ Όριάν
L’ amour chante
Σπλέντιτ
Ό έρως τραγουδεΐ
βωβή
Χαλύβδινος Κάου Μπόϋ Points of the JFet
Universal
’Αθηναϊκόν I. Μαργουλή
»
Κουρουνιώτη
Τρίακόκκινατριαντάφυλλα The Feather
UnitedArtis ’Απόλλων
»
Σενόρ Άμερικάνο
Senor americano
Universal
’Αθηναϊκόν I. Μαργουλή
»
'Αγάπη πού σκοτώνει
Loves of Actress
ήχητική
Paramount ’Αττικόν
»
Μαυροδημά%η
Χώρα τοΰ μειδιάματος
Das land des Lachelur
ομιλούσα
Emelka
Μετρό Φίλμς
Δυναμίτις
Dynamite
ήχητική
Σπλέττιτ
V. G. M.
— —
Μυστήριον κιτρ. δωματίου Le mystere de la chambre
δμιλοΰσα
Κοτοπούλη
Osso
»
Μιά νύχτα μιά ευτυχία Le chute dans le bonheur
— —
Pathe Natai Ούφα Πάλα c
Άμολ.-Βουλγαρ.
Σάλλυ
Sally
F. National Ίντεάλ
Λοχαγός αύτοκρ φρουράι Devil may care
Μετρό Φίλμ
άδουσα
M. G. M.
’Απόλλων
Τέλος Καρναβαλιού
δμιλοΰσα
U.F.A.
Ούφα Πάλα ς Συμβατικής
|Ρίο Ρίτα
»
Μαυροδημάκη
Rio Rita
Radio
’Αττικόν
Συνολικός αρι&μός προβληϋ'εισων ταινιών κατά Γραφεϊον Έκμεταλλεύσεως
Φόξ Φίλμ 32—Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη 30 — Μαργουλή 38 — Σινέ Όριάν 11 — Μετρό Γκόλντουϊν 18—Πάξ Φίλμ 1
Συμβατική 13—Μαυροδημάκης καί Σία 5—Χάϊτριλιι 1—Ι.Κουρουνιώτης 6—Κ.Σουλίδη 5—Κλ. Καρρά 2 "ΑστροΦίλμ 1
Άμέρ. Φίλμ 4-Τ. Σπυρίδη 1·’Αδ. Σαντίκου 7-Κ· Φραγκέτη 3 Μάρκογλου 1-Ντάγκ Φίλμ 1-Films Osso 1-Διρμίκη 1

