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ΤΟΜΟΙ KAI ΤΕΥΧΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΑΣΤΕΡΟΣ

Είς τά γραφρϊα μας πωλοΰνται τά έξ'ς
Τόμοι «Κι ημ. Άστέρο;» 1927 προς δρχ. 75 
Τόμοι «Κινηη. ’Αστέρας» 1928 » > 75.
Τεύχη τών ετών 1927 —1929 > » 2

Μέ τάς αύτάς τι ιάς καί άνβυ ταχυδρομικών τε
λών άποσιέλλονται ταχυδροριχώς

καί εις τ ς Έπ <ρχίας,
Γίνονται άποστολ ί καί είς τό Έξωιεριχίν μέ 

έπ βάρυνσιν 20ο)·> έπί τών άνω έρω τιμών
Σιευσατ·: πριν έξινιληΟοϋν

LE C’NEMA SUISSE
Ε'ββτιζά'· Κίνημα ογοαφικόν Πίρ οδιζ’ιν 
Rue du Theab e Montreux (Suisse)

CINEMA
Pji μάνικάν Κινηματογραφικόν ΙΙεριοδικόν 

Bulevard Eisabeta 14. Bucarest (Roumanie)

Ή μετάβασις τής βωβής ταινίας είς τήν ηχού
σαν ταινίαν έχει ώς συνέπειαν μίαν γενικήν αλλαγήν 
τών μεθόδων εργασίας, αί όποϊαι άκολουθήθησαν 
έως τώρα έν τή βιομηχανία αυτής. Καί αυτοί οί ει
δικοί δέν ύποπτεΰοντο άκόμη προ ολίγου καιρού τήν 
σημασίαν. ’Εφεξής καί ή πλέον βραχεία περίοδος 
παραγωγής δέν θά παρέλθη χωρίς νά σημείωση ρι
ζικός μεταβολάς.

Καί πρώτον άς άρχίσωμεν άπό τό σενάριο. "Εως 
τώρα ά'παξ άποπερατωθέν δέν άπετέλειπαρά μίαν 
βάσιν διά τάς άναληφθείσας εργασίας ύπό τοΰ σκη
νοθέτου είς τόν εαυτόν του... Συχνάκις συνέβη, μιά 
νέα ιδέα έξαφνα νά πέραση άπό τό μυαλό τοΰ σκη
νοθέτου κατά τό «γύρισμα» μιάς σκηνής καί 
τότε μία ολόκληρος σειρά σκηνών θά έπρεπε νά με- 
ταβληθή. Πολύ συχνά έπίσης συνέβη κατά τήν συν- 
θεσιν τής ταινίας νά επιτευχθούν ουσιώδεις μετα- 
βολαί είς τό σενάριο καί κατά τήν κοπήν τών δια
φόρων σκηνών νά άφαιρεθούν αρκετοί τίτλοι.

Είς τό μέλλον, δλα τά άνωτέρω θά είναι αδύ
νατα... Αί εικόνες τής ήχητικής ταινίας δέν θά δύ- 
νανται νά τροποποιηθούν κατά τήν διάρκειαν τής 
λήψεως τών σκηνών καί νά συντομευθούν μέ τήν 
κοπήν.

Πάσα τροποποίησις άπαξ τοΰ σενάριο περατω- 
θέντος, θά έσήμαινε καί μίαν διακοπήν τής συνο- 
δευουσης μουσικής ήχητικής ταινίας. Κατά τό «γύ
ρισμα» μιάς ήχητικής ταινίας, ό ρόλος τοΰ μετρονό
μου καί χρονομέτρου θά είναι σπουδαιότατος. 'Η 
διάρκεια πάσης λήψεως σκηνών θά πρέπει νά εύρί- 
σκεται έν άπολυτω συγχρονισμφ καί αρμονία μετά 
τής συνοδευουσης μουσικής.

Κατά τήν έπεξεργασίαν τοΰ σενάριο, θά χρειά
ζεται άπόλυτος συνεργασία, σκηνοθέτου, συγγρα- 
φέως συνθέτου καί όπερατέρ, καθ’ ήν θά άποφασί- 
ζεται έκ τών προτέρων ό δραματικός σχηματισμός δ 
πλέον πλούσιος είς εντυπώσεις καί δ πλέον σύντομος. 
Έκ τών άνωτέρω έπεται δτι διά τήν παρασκευήν 
μιάς ήχητικής ταινίας θά άπαιτεΐται σημαντικώς πε
ρισσότερος χρόνος.

Ό άρχιτέκτων πρέπει έπίσης νά άλλάξη μεθό-

Υπό Ernst Hugo Corell διευθυντού τής U F A. 
δους. Εφεξής δέν θά άρκεΐ νά κατασκευάζη διακό
σμους οί όποιοι νά κάμουν αϊσθησιν καί μεγάλην 
έντυπωσιν, αλλά πρέπει νά λαμβάνη ύπ’ ό'ψιν του 
καί έν μεγάλη κλίμακι τήν άκουστικήν. Ή χρησιμο- 
ποίησις ώρισμένων υλών ύπό τών αρχιτεκτόνων τού 
Κινηματογράφου θά καταστή αδύνατος. 'Ωρισμένα 
σχήματα διακόσμου δέν θά συμβιβάζονται μέ τήν 
ήχητικήν ταινίαν.

Ή χρησιμοποίησε; είς τά στούντιο διακόσμων 
οί όποιοι δέν θά κάμουν απολύτως κανένα θόρυβον 
καθίσταται πλέον άξίωμα.

Είς τό μέλλον ή εκλογή τών ήθοποιών θά γίνε
ται λαμβανομένων ύπ’ ό'ψιν ώρισμένων προϋποθέ
σεων καί επιμελείς δοκιμαί θά καθορίζουν ποϊαι 
είναι αί φωναί αί πλέον ίκαναί νά άποδοθοΰν ύπό 
τοΰ μικροφώνου.

Τό επιτελείου τής ταινίας θά αύξηθή σημαντι
κώς. Ό συνθέτης ή δ Διευθυντής τής ορχήστρας 
θά επεμβαίνουν ένεργώς κατά τήν παρασκευήν της. 
'Η θέσις τοΰ συγγραφέως καλλιτερεΰεται σημαντι
κώς έκ τοΰ γεγονότος δτι ή φωνή θά παίξη έξ ίσου 
σημαντικόν ρόλον δπως καί έπί τής σκηνής. Είς τό 
στούντιο θά έμφανισθή καί νέος συνεργάτης, έκεΐ- 
νος δ όποιος θά είναι έπιφορτισμένος διά τήν άκου
στικήν, ό «Επόπτης τών ήχων». Θά άπαιτηθή δ
πως δ σκηνοθέτης τών εικόνων, έφωδιασμένος μέ 
ακουστικά, καί μέ ένα ρυθμιστήν τοϋ μικροφώνου, 
νά δυναται κατά τήν διάρκειαν τής λήψεως τών δι
αφόρων σκηνών νά έλέγχη καί ρυθμίζη τούς ήχους.

'Η λήψις τών σκηνών είναι έκείνη ή όποια θά 
ύποστή τάς πλέον δριστικάς τροποποιήσεις. ’Εφε
ξής δ σκηνοθέτης θά πρέπει νά παραιτηθήάπό τήν 
ιδέαν δτι θά δύναται νά ύποβοηθή καί νά έμψυχώνη 
τούς ηθοποιούς κατά τήν διάρκειαν τής λήψεως τών 
σκηνών καί θά περιορίζεται είς τόν ρόλον του έν τή 
μεγαλυτέρα σιωπή, πράγμα τό όποιον θά συνεπάγη 
μίαν περίοδον έπαναλήψεων πολύ μεγαλυτέραν. 'Ο 
ηθοποιός τού κινηματογράφου θά είναι ύποχρεω- 
μένος τά συνηθίση νά έπαναλαμβάνη μέ ακρίβειαν 
ηθοποιού τοΰ θεάτρου καί νά γνωρίζη τόν ρόλον 
του απ’ έ'ξω έπίσης καλά δπως καί ένας ηθοποιός



4 Kt' ηιιατογριιφικός 'Adrho Κτνηιιιιτογμσφικός Άότίιο

τοΰ θεάτρου, άπό τόν όποιον θά υστερεί κατά τού
το : θά εργάζεται άνευ ύποβολέως.

Πλέον ή ποτέ, αί σκηναί θά πρέπει νά διαδέ- 
χωνται άλλήλας, άνευ τής μικροτέρας διακοπής.

Μία καλλιτεχνική ενδιαφέρουσα προοπτική, ή ο
ποία έως τώρα δέν παρουσιάζετο ούτε εις τόν κινη
ματογράφον ούτε εις τό θέατρον, θά παρουσιάζεται 
εφεξής εις τόν θεατήν, καθότι ή ηχούσα ταινία θά 
δύναται νά παραστήση τό παίξιμο ενός προσώπουάν- 
τενεργοΰντος πρός ένα κρότον ή μίαν φωνήν τήν ο
ποίαν ό θεατής θά αντιλαμβάνεται συγχρόνως μέ τό 
πρόσωπον.

Τά ίζΐύτερικά επιφυλάσσουν δια τό μέλλον τάς 
πλέον σοβαράς δυσκολίας. "Ενα κινητόν μηχάνημα 
δέν θά δύναται νά χρησιμοποιηθώ εις δλας τάς πε
ριπτώσεις, καθότι θά εύρίσκεταί τις υποχρεωμένος 
νά άρνεΐται τήν χρησιμοποίησή’ του κάθε φοράν 
πού οί γειτονικοί ήχοι θά υπερισχύουν τών ήχων 
τών προωρισμένων διά τήν ηχούσαν ταινίαν καί επο
μένως θά πρέπη νά προστρέχη τις εις μέσα τής τε
χνητής παραγωγής των.

Ό διεθνής χαρακτήρ τής ηχητικής ταινίας δέν 
θά έλαττωθή αλλά σημαντικώς θά αύξηθή. Εις ό
λους τούς λαούς ή μουσική καί οί ήχοι έχουσιν ίσα 
δικαιώματα. Διά νά εΐπη τις δμως τήν αλήθειαν, ή 
όλοσχερώς ομιλούσα ταινία θά παραμείνη καθαρώς 
εθνική. Ή ανάμικτος ταινία ή οποία θά συνίσταται 
έκ μουσικής καί διαλόγων, θά προβάληται δπως καί 
κατά τό παρελθόν είς δλας τάς χώρας και θά κα- 
τανοεΐται πανταχού. Τά ασήμαντα μέρη τού διαλό
γου θά δύνανται νά «γυρισθούν» εις δύο εκδόσεις: 
μίαν βωβήν καί μίαν ομιλούσαν.

Τά κυριώτερα μέρη θά «γυρισθούν» εις τάς κυ- 
ριωτέρας γλώσσας τής ύφ ήλιοι·.

'Η ηχητική ταινία δέν θά είναι δπως διατείνον
ται οί έπικριταί της «κινηματογραφούμενον θέα
τρον». Θά άκολουθήση μάλλον μίαν ιδίαν οδόν ή 
οποία θά συντέλεση εις τήν δημιουργίαν μιας τέχνης 
εντελώς νέας: Τήν τέχνην τής όμιλούσης ταινίας.

Τό κοινόν, ιδίως τών μικρών πόλεων, πρέπει νά 
χαιρετήση μέ ιδιαιτέραν συμπάθειαν τήν ηχητικήν 
ταινίαν καί ή μουσική συνοδεία δέν θά έπαφίεται 
πλέον είς τό καπρίτσιο ενός πιανίστα τρίτης τάξεως.

Θά δύναται νά άκουσθούν καί τις τούς μικροτέ- 
ρους ακόμη τόπους, αί καλλίτεροι φωναί, οί καλλί
τεροι ηθοποιοί καί αί ύπεροχότεροι δρχήστραι τού 
κόσμου.

Έν συνάψει ή Γερμανική βιομηχανία τής ταινίας 
εύρίσκεταί αντιμέτωπος ενός πολύ σκληρού έρ ·ου 
τό οποίον οφείλει νά επιτυχή. Καί θά τό έπιτύχη ά- 
ναμφιβόλως. · Wampas
ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Βενεστ. Γαβαλλας Σύρος 1-1-929 Μέχρι 30-12-929
Δημ. Καρρας ΆΟήναι 1-7-929 30-6-930
Κ. Φραγκέτης » 1-7-929 30-6-930
Κινημ. Άχίλλειον 1-7-929 » 30-6-930
Άντ. Δεσύλλας 1-7-929 30-6-930
Β. Κωνσταντίνον Αάοισσα 1-7-929 30-9-929
Α. Κρ 2 ής Ξάνθη 1-7-920 30-12-929
I. Τσαρκάτογλου Θεσ)νίκη 1-7-929 30-12-229
Κινημ. ’Αττικόν Γεννιτσά 1·(>-929 30-5-930
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Τακτικήν άναγνώστριαν (Χαλκίδα). Πρέπει νά γρα
φούν δλα δπως σάς ώδηγήσαμεν. Τό Co σημαίνει φροντίδι 
τοΰ Edwin Carew: είναι ή εταιρεία παρά τή οποία εύρί- 
σκεται. Τό HoVywood είναι ή πόλις εις τήν όποιαν εΰ- 
ρίσκονται τά Studios τής έν λόγφ Εταιρείας είς τήν πε
ριφέρειαν τής California τών Ηνωμένων Πολιτειών τής 
’Αμερικής (USA.).

Π. Δ. Λυμπερόπουλον (Καλάμας). Αί ζητηΟεΐσαι 
διευδύνσεις.είνε 1) Lil Dagover Riidesheimer Platz 5. 
Berlin W. Deutschland καί 2· Lya de Putti c)o Bri 
tich International Pictures L.t.d. 149. Regent Street 
London W 1. England. Είς τό έργον «Ό Μοντέρνος Κα 
ζανόβας» παραγωγής τής Γερμανικής Εταιρείας A A.F.A. 
πρωταγωνιστούν ό Harry Liedtke καί Vivian Gibson. 
ΖητηΟείσας φωτογραφίας δυστυχώς δέν έχομεν

— Πινχάν Έλιάον (Καστοριάν). Ή διεύθυνσις τής 
Mary Pickford εΐνε: Pickford Studios, Hollywood, Ca- 
lifornie τοΰ δέ Ken Maynard εΐνε : Metro Goldwyn 
Mayer Studios, Culver City, California, U.S.A.

— Σινεφίλ (’Evzav&a). Είς τά ερωτήματα σας θά α
παντήσω είς τό προσεχές.

—"Ελλην ’Ελευ&εριάδου (Εαβάλλαν). Ή διεύθυνσί$ 
της εΐνε: Hellen Aristi, Universal Studios, Universal 
City, California U.S.A. Wampas

ΤΑ «ΚΟΜΜΑΤΑ» ΕΙΣ ΤΟΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
©i «αστέρεςι τοΰ Χόλλυγουντ δέν αποτελούν ό

πως Θά ένομιζε κανείς, ένα σΰνολον. ένιαϊβν καί 
αρμονικόν. ’Απεναντίας χωρίζονται, όπως οί βου- 
λευταί είς τήν Βουλήν, εις διαφόρους ομάδας, εις 
διάφορα κόμματα, ©ϋτω, υπάρχουν πέντε μεγάλαι 
μερίδες εις τήν πόλιν τοΰ Κινηματογράφου : τής 
Μάριον Νταίϊβις, τού Χάρολδ Λόϋδ, τοΰ Κόνραδ 
Νάγγελ, τών ’Αγγλικανών καί τών ’Αγάμων.

Ή μερίς τή; Μάριον Νταίϊβις ε ναι ή Θορυβω- 
δέστερη καί ΰρεράγαν κοσμική άπό όλες τής μερί
δες τοΰ Χόλλυγουντ.

Ή δευτέρα μερίς άποτελεϊται άπό κωμικούς τής 
οθόνης. Λέγεται ότι αί ίδιαίτεραι έορταί των άπο- 
τελοΰν άλη ινά κρόνια γελώτων καί σκωμμάτων.

Ή τρίτη ε ναι ή αύστηροτέρα όλων. 'Υπάρχουν 
έκεΐ θεόσοφοι, φιλάνθρωποι, άφοσιωμένοι εις τήν 
άρετήν καί τάς άνωτέρας πνευματικάς ήδονας x'g 
άπολαύσεις : Μεταξύ αυτών καταλέγονται οί Λόϊς 
© ίλσων, Μάϊ Άβόϋ, Φρέντ Νίμπλο, Έδίθ Μπέ- 
νετ, Άντόνιο Μορένο κλπ.

Ή μερίς τών ’Αγγλικανών άποτελεϊται άπό 
στοιχεία φιλήσυχα, πού ζοΰν μέ τάς οικογένειας 
των βίον άδιακΰμαντον, διασκεδάζουν μέ τά παι 
διά των. τ’ άλογά των, τάς...συζύγους των κλπ. Με
ταξύ αυτών καταλέγονται οί Κλάϊβ Μπρούκ. ’Έρ- 
νεστ Τόρανς, Πέρσυ Μάρμοντ, Βάρνερ Μπάξτερ. 
Κόϋ, Χόλτ. κλπ.

Καί τελευταία έρχεται ή μερίς τών ’Αγάμων, αν
θρώπων μπλαζέ. ’Έχουν μίαν βασίλισσαν, τήν Φλώ
ραν; Βίντωρ, ή οποία τώρα τούς έγκατέλειψε διότι 
εσχάτως έπανδρεύθη Ή μερίς αυτή είναι όλιγά 
ριθμος. Καί αί τάξεις των όλοέν άραιοΰνται, διότι 
οί άποτελοΰντες αυτήν «αστέρες πανδρεύονται, ό
πως ο Ρίσσαρντ Μπάρτλεμες. ο όποιος ήτο μέχρι 
τοΰ γάμου του το φανατικώτερον μέλος τής μερίδος 
αυτής τών άγάμων. Παραμένουν άκόμη άγαμοι οί 
Ρόναλδ Κόλμαν, Σάρλ Λάν. ©ύΐλλιαμ Ποάνες 
κλπ. οί όποιοι όμως δέν θ’ άργήσουν νά έγκατα- 
λήψουν τήν μερίδα τών άγάμων.

Αυτά είναι λοιπόν, τάκόμματατοΰ Χόλλυγουντ

0 ΑΝΑΡΑΣ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ ; Ζάκ... Τζών Τζίλμπερτ Βέρα... Ζάν ‘Ίγκελς

Θ μικρός Γζάκ Στίγουαρντ ήτανε ένα άπό τά 
δυστυχισμένα αυτά καί απόκληρα παιδάκια πού ζοΰν 
σέ ανθυγιεινά οικήματα, μέσα στην φτώχεια καί 
στην δυστυχία.

Υπήρχε όμως στό ταπεινό σπιτάκι του, ένα 
γλυκό φώς, το οποίον ερχότανε άπό τήν μητέρα 
του' καί μολονότι ητανε μικρός καί αδύνατος, δ 

1 ζάκ περιεβαλλε μέ μεγάλη άγάπη καί φιλοστοργία 
προστατευτική την μητέρα του πού ητανε τόσο τα
πεινή καί τόσο κουρασμένη άπό τή βιοπάλη.

Καταγινόντανε καί οί δυο στήν ’ίδια δουλειά, ό
ταν κατά τά ξημερώματα, μπορούσε νά τούς ΐδή κα
νείς στους δρόμους μαζεύοντας κουρέλια, κάνοντάς 
τα κουβάρια γιά νά πάγουν νά τά μεταπουλήσουν 
εις έμπορους, οί οποίοι προσπαθούν νά δώσουν 
οσο το δυνατό λιγωτερα χρήματα, ως αντάλλαγμα 
τοΰ εμπορεύματος αυτού.

Π μόνή,^ασκέδασις τοΰ Τζάκ ητανε νά μπαίνη 
άπο καιρουχίΐς καιρόν σ ένα μυστηριώδες σπίτι, τό 
οποίον ητανε ακατ. ίκητο καί τό όποιον βρισκότανε 
στήν γειτονιά του.

Ο 'Γζάκ φανταζότανε ότι ητανε τό παλάτι κά
ποιου βασιληά καί ότι ητανε δ ίδιος δ μονάρχης τοΰ 
μεγάρου αυτού. Ό μικρός ρακοσυλλέκτης ξαπλώ
νονταν καί ζοΰσε εκεί μακρυά άπό τις κακίες τών 
ανθρώπων καί τής ζωής, Απολαμβάνοντας μιά κρυφή 
ευτυχία.

Αφού ' ξεκουραζότανε αρκετές ώρες, ξανάρχιζε 
τήν δουλειά μέ ζέση καί ενθουσιασμό. Ολίγον κατ' 
ολίγον δ μικρός Τζάκ, φρόνιμος καί άφοσιωμένος 
γυιός, μεγάλωσε κοντά στήν μητέρα του, βάζοντας 
στήν πάντα δεκάρα δεκάρα, μικρές οικονομίες, γεμί
ζοντας μ αυτόν τόν τρόπο ένα κουμπαρά, τόν ό
ποιον ή μητέρα του έσπανε κάποτε, δταν είχαν ά- 
νάγκη άπό λεφτά.

"Ετσι πέρασαν πολλά χρόνια και τώρα δ Τζάκ 
είχε κατορθιόσει νά εύρη μιά θέσι, τήν δποίαν θεω
ρούσε πάρα πολύ καλή.

"Ητανε υπάλληλος είς μιά μεγάλη καθημερινή 
εφημερίδα, ή δποία ητανε καί ιδιοκτησία ενός μεγά 
λου έπιχειρηματίου’καί νόμιζε ότι'είχε φθάσει εις τό 
πρώτο σκαλοπάτι τής κοινωνικής κλίμακας.

Στήν αρχή δούλεψε ως υπάλληλος στής μηχα
νές ! "Επειτα τόν πήραν στήν διεκπεραίωσι. Είχε 
πίστη τιόρα στήν τύχη καί πραγματικώς έξαφνα, ή 
τύχη καί ή ευκαιρία τοΰ φάνηκε ότι τοΰ είχε χαμο
γελάσει.

Ή εφημερίδα είχε ζητήσει ένα ρεπόρτερ γραμ
ματέα γιά νά κάνη περιγραφή ενός μεγάλου χορού 
πού δόθηκε σέ μιά πρεσβεία καί δ Τζάκ είχε πα- 
ρουσιασθή, μέ άλλους μπροστά στή Βέρα, τήν χαρι
τωμένη καί κομψή μίς, ή δποία είχε τήν κοσμική 
στήλη τής έφημερίδος.

'Ο Τζάκ είχε τό ευτύχημα νά προτιμηθή άπό 
τούς άλλους υποψηφίους καί συνώδευσε τήν ωραία

νέα στήν πρεσβεία γιά νά πάρη σημειώσεις υπό τήν 
διεύθυνσίν της.

Αυτό ητανε γιά τόν Τζάκ, ένα είδος προαγω
γής καί βλέποντας ότι άποτόμως είχε μεταφερθήαπό 
τά καπνισμένα γραφεία τής έφημερίδος στήν λαμ
πρότητα καί τνν ακτινοβολία μιας επισήμου εορτή;, 
είχε θαμβωθή. 'Η θέα τών πολυτελών ενδυμασιών, 
τών μεγάλων προσωπικοτήτων, τής λαμπρότητας τοΰ 
μεγάρου τής πρεσβείας, τού προξένησε κατάπληξι 
καί ή μίς Βέρα, τής όποιας ή ώμορφιά τόν γοήτευε 
ήδη, όταν τήν έβλεπε νά περνά άπό τούς διαδρό
μους τής έφημερίδος, τού φαινότανε στό περιβάλ
λον αυτό, σάν κάποια θεά τοΰ Ολύμπου. -

Δέν μπορούσε νά ξεκολλήση τά μάτια του άπό 
επάνω της καί αυτή τό άντελαμβάνετο καί φαινό
τανε ότ, τόν ένεθάρρυνε. Μιά στιγμή τόν πλησίασε 
καί τοΰ ζήτησε νά χορέψη μαζί της. 'Ο Τζάκ δέχ
θηκε καί κρατώντας στήν άγκαλιά του τήν γοητευ- 
υική αυτή νέα, αισθανότανε σχεδόν ίλιγγο.

"Ητανε τό τελευταίο κτύπημα, τό όποιον ή κο- 
κέττα Βέρα μπορούσε νά τοΰ δώση. Ό κρυφός έ
ρωτας πού φώλιαζε στήν καρδιά τού Τζάκ, έγινε έ
ξαφνα πάθος, ένα αφελές και δυνατό πάθος τό ό
ποιον δέν μπορούσε νά κατορθιόση νά κρύψη καί 
τήν επαύριον, δταν έγραψε τό άρθρον του γιά τόν 
χορό τής πρεσβείας, ή φλογερή καί ενθουσιώδης πε
ριγραφή του είχε ένα μοτίβο, πού ξαναερχότανε σέ 
κάθε στιγμή καί πού ητανε ένας διθύραμβο; γιά 
τήν ωραιότερη τοΰ χορού, τήν μίς Βέρα.

Ό διευθυντής Μπανκρώφ, δταν διάβασε αυτό 
τό άρθρο, δέν μπόρεσε να μ ή μειδιάση γιά τά α
φελή γραφόμενα τοΰ ρεπόρτερ. Έδήλωσε όμως ότι 
τό άρθρο τοΰ Τζάκ θά είχε τήν τιμή νά δημοσιευθή 
στήν προίτη σελίδα.

Ή Βέρα, άφ' ετέρου δέν έκρυβε ότι είχε κάποια 
προτίμησι γιά τόν νέον καί άφησε νά φανή ή προ
τίμησές τη; αυτή. Ό Τζάκ Στίγουαρντ ητανε στις 
χαρές του,

Μερικοί φίλοι του στήν εφημερίδα ματαίως τόν 
ειδοποίησαν μέ τρόπο ότι ή Βέρα ητανε ή ερωμένη 
τοΰ Διευθυντοΰ. Ο Τζάκ δέν θέλησε νά πιστ^.ύ^ιι 
αυτό πού τοΰ έλεγαν.

Ή Βέρα ητανε πάρα πολι> ωραία, πάρα πιι^ΐ’ 
άγνή, ώστε ήτο αδύνατον νά διαπράξη μιά κακή πρά- 
ξι, καί αν τοΰ είχε πή ότι τόν αγαπούσε, τό έκανε 
γιατί τόν άγαπούσε πραγματικά. Ή Βέρα πού τής 
άρεσε νά έρεθίζη τό πάθος τοΰ νέου, τόν παρέσυρε 
σπίτι της καί έδειξε επικίνδυνη κοκετταρία απέναν
τι του...

Αλλ' όπως ήπαμε δ Τζάκ ητανε αγνός, καί στήν 
' άθωότητά του, δέν εύρισκε πιά παρά ένα πράγμα 
νά πή στήν Βέρα, δτι τήν σεβότανε όσο καί τήν ά- 

1 γαποΰσε καί δτι ήθελε νά τήν κάνη γυναίκα του.
Τήν στιγμή εκείνη μπήκε έξαφνα δ Μπανκρώφ. 
"Ητανε ένας πολύ βάναυσος σκεπτικιστής, δ δ-
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'Ο γνωστός ’Ιταλός σύγγραφεύ; καί δημοσιο
γράφος κ. Alfredo Verrico, μας πληροφορεί δη ί- 
δρύθη έν Χόλλυγουντ Κινηματογραφική Εταιρεία 
υπό τήν επωνυμίαν: Italotone Fibns Productions 
Inc.> σκοπός τής οποίας έσεται ή κατασκευή όμι- 
λόυσών ταινιών καί ή διανομή καί έκμετάλλευσις αυ
τών έν Ίταλίρι, Νοτίω ’Αμερική καί 'Ηνωμένες Πο- 
λίτέίαις. .

'Ως ηθοποιοί προσελήφθησαν οι γνωστοί ’Ιτα
λοί καλλιτέχναι τοϋ Κινηματογράφου, Κόμησσα ντε 
Αιγκϋυόρο καίΛΕρρΐκος Άρμέτα.

'Ο κ. Verrico μάς πληροφορεί δτι υπάρχουν 
έν ταΐς Ήνώμέναις Πολιτείαις τής Αμερικής 5. 
000;000 ’Ιταλοί τούς οποίους θά εξυπηρετήσουν καί 
δτι ή Νέα'Υόρκη, μόνη έχει ήδη 18 κινηματογραφι
κός Ιταλικός Εταιρείας,

Πρόεδρος τής έν λόγτρ Εταιρείας είναι ό κ. 
Giovanni Bizzo. ’Αντιπρόεδρος ό κ. E’r.eo.Frances- 
coui καί γενικός γραμματεΰς ό κ. Alfredo Verrciv.

Το κεφάλαιον τής 'Εταιρείας ανέρχεται εις όΟΟ. 
000 δολλάρια.

ποιος δέν έβαζε γάντι γιά νά μιλήση για κάτι που 
δέν τοϋ άρεσε.

Αές καί ήτανε κρυμμένος στο διαμέρισμα τής 
Βέρας, γιά νά ένσκήψη τήν κατάλληλη στιγμή.

"Οταν ένεφανίσθη, ή Βέρα άλλαξε αμέσως στά- 
σι.'Ο νέος τήν κύτταζε χωρίς νά έννοή τί συνέβαινε 
καί χωρίς νά υπακούση στά νεύματα πού τοϋ έκανε
νά άποσυρθή. Τότε, πήρε περιφρονητικό ϋφοςάπέ-Ι 
ναντι τοϋ Τζάκ καί τόν παρεκάλεσε νά βγή άπό τό I 
δωμάτιό της. Άντιθέτως δικαιολογήθηκε μέ δούλο-' 
πρέπεια στον Μπανκρώφ.

—-Είμαι ευχαριστημένη, πού σάς βλέπω, τοϋ 
είπε, σάς παρακαλώ δέ νά μέ απαλλάξετε άπό τόν 
τρελλόν αυτόν, ό όποιος μ’ ενοχλεί τόση ώρα τώρα.

'Ο Μπανκρώφ, ό όποιος δέν έπερίμενε παρά 
αυτά τά λόγια γιά νά δράση, ώρμησε κατά τοϋ νέου' 
είχε δμως νά κάνη μέ δυνατό άνθρωπο. Στήν τρο
μερή πάλη πού έγινε μεταξύ τών δύο άνδρών ό 
Μπανκρώφ σκοτώθηκε.

Ό Τζάζ πήγε καί κατέφυγε στο μυστηρ μΰδες 
σπίτι, πού τό αγαπούσε άπό τότε πού ήτανε π αιδί 
γιά νά κλαύση εκεί μέ τήν ησυχία του.

'Η Βέρα άφισε νά κατηγορηίΐή ό Τζάκ ιός δο
λοφόνος, φοβουμένη τό σκάνδαλον, τό όποιον μπο
ρούσε νά τήν έκθέση.

Αλλά είς τό δικαστήριο, δπου ό συνήγορος τοϋ 
Τζάκ καί ή δυστυχισμένη μητέρα του τήν έξώρκισαν 
νά πή τήν άλήθειαν, ή Βέρα δέν μπόρεσε νά μή δ- 
μολογήση τά πραγματικά αίτια τοϋ φόνου.

'Ο Τζάκ ήθωώθη. Βγήκε άπό τό δικαστήριο 
κρατώντας άπό τό μπράτσο τήν μητέρα του καί έπέ- 
στρεψε πάλιν είς τό ήσυχο σπιτάκι τους, τό όποιον 
δέν έπρεπε νά άφήση, δπου έσκέφθηκε τό πρώτο 
αυτό μάθημα, ποϋ τοϋ είχε δώσει ή ζωή.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ
Ή διεύθυνσις τού «Κινηματογραφικού Άστέρος 

επιθυμούσα όπως πυκνώσει, τό δίκτυον τών αντα
ποκριτών της καθ’ άπασαν τήν 'Ελλάδα, παρακα- 
λεϊ θερμώς πάντα φίλον αναγνώστην τού περιοδι
κού όπως συμβάλη καί ουτος κατά τό δυνατόν εις 
τήν έπιτυχίαν τού προγράμματος τής έκδοσεως τού 
«Κινημ. Άστέρος» καί άναλάβη νά μάς άποστέλ- 
λει έβδομαδιαίως τήν κινηματογραφικήν κΗ'ησιν 
τής πόλεώς του, έάν έννοεϊται λειτουργεί Κινημα
τογράφος έστω καί άπαξ τής έβδομάδος. όπως γίνε
ται είς μερικά χωρία τών Επαρχιών.

Συγκεκριμμένως έπιθυμούμεν όπως άναλάβουν 
τήν άνταπόκρισιν τού Κινημ. Άστέρος» είς τάς πό
λεις : Δράμαν. Πρέβεζαν, "Αρταν. Αλεξανδρού
πολη', Κομοτινήν, Λάρισσαν, Καρδίτσαν, Τρίκκα* 
λα, Τρίπολιν καί εις κάθε χωρίον όπ®υ λειτουργεί 
έστω καί κατά περιόδους κινηματογράφος τών νή
σων Μυτιλήνης. Χίου καί Σάμου. Μακεδονίας καί 

' Θράκης, ’Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδος καί Πελοπον- 
νήσου.

Οί φίλοι τού Κινηματογράφου άναλαμβάνοντες 
τήν αποστολήν είς τά γραφεία μας καθ’ έβδ-μάδα 
ενός σημειώματος τών προβαλλόμενων είς τόν κι
νηματογράφον τής πόλεώς των έργων, παρ’ όλην 
τήν φαινομενικήν άσημαντότητα τού πράγματος, 
προσφέρουν πραγματικήν υπηρεσίαν είς τόν «Κι- 
νημ. ’Αστέρα» καί συντελούν ©ύτω γενικώς είς τήν 
άνάπτυξιν τού Κινηματογράφου έν Έλλάδι.

Οί διορισθησόμενοι οϋτω άνταποκριταί θά λαμ
βάνουν δωρεάν τό περιοδικό".

Διά λόγους σκοπιμότητος άπεφασίσθη άπό σήμε
ρον όπως μή τίθεται κάτωθι τών άνταποκρίσεων τό 
όνομα τού άνταποκριτού μας.

Οί έπιθυμούντες ας άπευθυνθούν δι’ έπιστολής 
των είς τά γραφεία μας άποστέλλοντες συγχρόνως 

, καί σχετικήν άνταπόκρισιν κατά τό σύστημα τών 
ήδη δημοσιευομένων είς τό περιοδικόν μας.

Επίσης παρακαλούνται πάντες οί είς τάς μεγά- 
λας πόλεις αήλοι άνταποκριταί μας όπως μάς ένι- 
σχύσουν διά τήν έςεύρεσιν καταλλήλων προσώπων 
είς τά πλησιέστερα τών πόλεών των κέντρα καί 
συντείνουν καί ουτοι κατά τό δυνατόν είς τήν πύ- 
κνωσιν τού δικτύου τών άνταποκριτών μας.

Η ΔΙΕΥΟΥΝΣ1Σ

TO f’All THS U F A· ΊΙΣΜΗ 1!Μ02ΙΑ„
Είς τά στούντιο τού Νιουμπάμπελσμπεργ ήρχισε 

ή λήψις σκηνών τού νέου φίλμ της U F. 4 Μεγάλη 
Προδοσία . Τόν κύριον γυναικεΐον ρόλον κρατεί ή 
Γκέρντα Μάουρους ή όποια έγεινε όνομαστή άπ© 
τόν έπιτυχή ρόλον της είς τό έργον «Κατάσκοποι 
Ή Γκέρντα Μάουρους κρατεί έπίσης τόν πρωτεύ
οντα ρόλον καί είς τό έργον τού Φρίτς Αάγκ 'Η 
γυναίκα στή Σελήνη .

Πλήν τής Μάουρους ή οποία έχει ώς παρτεναίρ 
της τόν Γουσταύο^ Φρέλιχ, είς το έργον Haute 
Trah’son λαμβάνουν μέρος, ό Ροδόλφος Μπίμπραχ 
καί ο Φελίξ ντέ Πόμ, οί ίοπανοί καλλιτέχναι οί ό
ποιοι λαμβάνουν μέρος καί είς τό έργον «'Η μνη
στή τού λάθρεμπόρου». τό νέον φίλμ της Τζέννυ 
Γιούγκ© τής UFA.

IDER Fl La Μ
Μεγάλη Κινηματογραφική Γερμανική Έπιθεώρησις 

Εκδότη: : MAX MATTISSON
Berlin, SW. 68—Ritterstrasse 71

-------------------------------------------------------------------- Ul
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Ο ^ΝθΡίΙΠΟΣΖ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

LAUDY LAWRENCE
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

της METRO GOLDWYN MAYER
ΦΘΑΝΕΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΔΘΜΑΔΑ

1 Ιληροφορο ύμε θα άσφαλώ. 
σεχοϋς έβδομάδος φθάνει εί; 
ρολίνου ό Γεν.Δι
ευθυντή; δλων 
τών έν Ευρώπη 
γραφείων τή; ’Α
μερικανική; κι- 
νηματογραφικ ή ; 
εταιρεία; Metro 
Coldwyn Mayer 
κ, Laudy Law 
re nee.

Ο κ. Λώρεν 
άναχωρών έκ Βε
ρολίνου θά έπι- 
σκεφθή τήν Βιέν
νην, Βουδαπέστην 
Κωνσταντι νούπο- 
λιν. θά φθάση 
δέ εί; Αθήνα; 
έντός τή; προσε- 
χοϋ; έβδομάδο; 
συνοδευόμενο; ϋ- 
πί> τοϋ κ.' Αλβέρ
του Κόρνφελδ, δι- 
ευθυντοϋτή;«Με- 
τρό Γκόλδουϊν 
Μάγιερ» τών Ά-

πρός συνάντησή· 
του.

άναχωρεϊ είςΚων-

εχουντήν άπόλυ-

JTCZOCZHF ίν

μάς

Μετρό Γκόλδοι ϊ'ν 
έν I Έλλάδι, ___  ■ ’ - .
<|μι-θ(Ζ; εις τή-Γ' 
-ΤΟ/JV JliZC, EVTF-I’-r 

θεν δέ θά κανό
νιίση καί το περαι-.· 
τερω δρομολόγιον
τοϋ ταξειδίου του.

Η άφιξι; τοϋ 
\ώρεν; έν Ά- 
’«ι; εί; εποχήν

Υόρκη 
, έδοας 

τής Metro Gol- 
dwyn Μ a ver.

Λώρεν;,

δίδει τό δικαίωμα νά έλπίσωμεν μίαν καλλιτέραν αϋριον όσον άφ·ορα 
τήν πρόοδον τών εργασιών τή; μεγάλη; κινηματο
γραφική; έταιρείας Μέτρο Γκόλδουϊν εί; τήν Έλ- 
'λάδα.

χανια τοϋ κινη- 
ματογράη>ου διά 

ι>γή; 
λου-

, νεαρότατο; ακόμη—μόλι; 30—32 
ϊαι οετικής μορφώσεω; νέος, είνε 

δέ έκ τών άνιοτά- 
των εκείνων υπαλ-

μοσιευσωμεν 
νέντευξιν πκ<

ξειδίου τοϋ
Lawrence είςτήν 
Εγγύς Ανατο

λήν είνε δπως 
μελετήση έκ τοϋ 
πλησίον τά; κινη
ματογραφικά; α
γοράς,τό σύστημα 
τών εργασιών έ
καστου άνά τάς 
ανωτέρω χωράς 
γραφείου τής Μετρό Γκόλδουϊν 
αντιληφθή έκ τοϋ πλησίον τήν 
γραφικήν κατάστασιν τών χωρών εί 
γραφεία τή; Μετρό Γκόλδουϊν.
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Al ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑΙ 19291930
ΠαοαΟέτομεν κατωτέρω τά κυοιώτερα φίλμ γνω

στών κινηματογραφικών εταιρειών παραπέμποντεςτόν 
αναγνώστην διά τήν παραγωγήν τής Ufa εις άλλην 
στήλην. Τήν σελίδα αύτήνθά συνεχίσωμεν ωςάρκετά 
ενδιαφέρουσαν.
Metro—Goldwyn—- Mayer.

Είς τήν άνω εταιρείαν παίζουν πολλοί έκ τών 
συμπαθεστέρων αστέρων τοΰ αθηναϊκού κοινού, 
δηλ. ή Γκρέτα Γκάρμπό, δ Τζών Τζίλμπερτ, δ Ρα
μόν Νοβάρρο, δ Λόν Τσάνεϋ, ή Λιλύ Νταμιτά, ή 
Νόρμα Σήρερ, δ Μπόΰστερ Κήτον, ή Τζοάν Γκρά- 
ουφορντ δ Μάριον Ντάβις κ. ά. ’ Εκ δέ τών σκηνο
θετών άναφέρωμεν τον Φρέντ Νίμπλο, τον Κλάρενς 
Μπρόουυ, τον Κίγκ Βίντορ, τον Βίκτωρ Σγέστρεμ, 
τον Ζώρζ Χίλλ, τόν Ουΐλλιαμ Νάϊχ κ. ά.

«Πόλεμος στο σκότος» σκηνοθεσία Φρέντ Νίμ
πλο, πρωταγωνισταίΓκρέτα Γκάρμπο, Κόνρατ Νάγ- 
κελ, «Κυρία τοΰ έρωτος», σκηνοθεσία Κλάρανς 
Μπρόουν μέ τήν Γκρέτα Γκάρμπο, Τζών Τζίλμπερτ 
Νέβις Στόνε. «Συμβαίνει κάτι στο Χόλλυγουντ» 
σκηνοθεσία Κίνγκ Βίντορλ, πρωταγωνισταί Μάριον 
Ντάβις, Πόλλη Μόρω, Τσάρλυ Τσάπλιν, Νόρμα 
Τάλματζ, Τζών Τζίλμπερτ, Ντοΰγκλας Φαίρμπανκς. 
Μέη Μοΰρραιη. «Μπόΰστερ δ ρεπόρτερ τοΰ φίλμ» 
μέ τόν Μπόΰστερ Κήτον. «'Η μάσκες τοΰ 
’Έρβιν Ρέϊνερ» σκηνοθεσία Βίκτωρ Σγέστρεμ, 
Πρωταγωτισταί Τζών Τζίλμπερ καί "Αλμα Ροΰμ- 
πενς. «'Ο στόλος ποΰ πετφ» τοΰ Ζώρζ Χίλλ μέ 
πρωταγωνιστάς τόν Ραμόν Νοβάρρο καί τήν Άννίτα 
Πάζ. «Αί γέφυραι τοΰ Σάν Λουΐ» τοΰ Σάρλ Μπρεμ- 
πέν μέ τήν Λιλύ Νταμιτά καί τόν Έρνεστ Τόρρενς. 
«Άγριες ορχιδέες» μέ τήν Γκρέτα Γκράρμπο καί 
Μλς Άστερ. «"Οταν ή μεγαλόπολις κοιμάται» μέ 
®όν Λόν Τσάνεϋ. «Γυπό μιας μητέρας» τοΰ Οΰΐλ- 
λιαμ Νάϊχ μέ τόν Τζών Τζίλμπερ. «Τραγούδι νο
τίων θαλασσών» μέ τόν Ραμόν Νοβάρο καί τήν Ρε- 
νέ Άντορέ. «Διαμάντια» μέ τόν Τζίλμπερ καί τήν 
Ίμόγκενη Ρόμπερσον. «Βροντή» μέ τόν Λόν Τσά
νεϋ καί τήν'Φίλλις Χάβερ.
Paramount.

Είς τούς αστέρας αυτής συγκαταριθμοΰνται οί 
Κλάρα Μπόου. ’Έβελυν Μπρέντ, ’Όλγα Μπεκλά- 
νοβα, Μπέμπε Ντάνιελς, Έσθήρ Ράλστον, Νάνσυ 
Κάρολλ, "Εμιλ Γιάννιγκς, Χάρολδ Λόϋδ, Άδόλφος 
Μενζοΰ, Ριχάρδος Ντίξ, Ζώρζ Μπάνκφορτ. Είς δέ 
τούς σκηνοθέτας οί : Λοΰντβιχ Μπέργκερ, Γιοσέφ 
φόν Στέρνμπεργκ, Κλάρενς Μπάντζερ, Μάλκολμ 
Σέν Κλαίρ, Ρόλαν Λή, Λοθάρ Μαντές, Β. Φλέμινγκ.

Από δέ τά φίλμ άναφέρομεν τά εξής :
«Τρεις φορές γάμος» τοΰ Φλέμινγκ μέ τόν Σάρλ 

Ρόζερς καί Νάνσυ Κάρολλ. «'Η κυρία άπό τήν 
τήν Μόσχα» τοΰ Μπέργκερ μέ τήν Πόλα Νέγκρι. 
«’Αστυνομία! » τοΰ Στέρνμπεργκ μέ τόν Ζώρζ 
Μπάνκφορτ καί ’Έβελυν Μπρ|ντ.«Ερωτικά ψεύδη» 

τοΰ Οΰάλλας μέ τόν Γκάρρυ Κοΰπερ καί Νάνσυ 
Κάρολλ. «Ξεχασμένα πρόσωσα» μέ τόν Κλάϊβ 
Μπρούκ, τήν Μαίρη Μπριάν καί ’Όλγαν Μπακλάνο? 
βα. «Άμαρτίαι γονέων» τοΰ Μπέργκερ μέ τόν 
Γιάννιγκς.«ΤύχηΧάρολδ.τύχη» κωμωδία τοΰ Χάρολδ 
Λόϋδ. «Κορίτσια γιά νοίκιασμα» μέ τήν Κλάρα 
Μπόου «Σκάνδαλον» τοΰ Μαντές μέ τήν ’Έβελυν 
Μπρέντ καί ΚλάϊβΜπρούκ. «Μιά νύκτα στό Πράτερ» 
μέ τήν Έσθήρ Ράλστον και τόν Τζαίημς Χοόλλ.
U niversal

«Show Boat, μέ πρωταγωνιστάς τήν’Αρίστητήν 
Λαπλάντ, τήν ’Άλμα Ροΰμπενς καί τόν Γιοσέφ Σιλ- 
ντκράοντ. «Μπροντγουαίη» σκηνοθεσία Ζώρζ Μελ- 
φόρντ, πρωταγωνισταί Μόρνα Κεννέντυ καί Μαρ- 
γκαρέτ Λίβιγκστον. «Ερρίκος δ μέγας» σκηνοθε
σία Πάουλ Λένι, πριοταγωνισταί Κόνρατ Φάϊτ καί 
Μαίρη Φίλμπιν. «Φαντομάς» τοΰ Π. Λένι μέ τήν 
Λάουρα Λαπλάντ. «Τό σκάνδαλον» επίσης μέ τήν 
Λόουρα Λαπλάντ. «Ό παίκτης τοΰ Μισσισσιπή» μέ 
τόν Σιλντκράουντ», «'Η δίς Γκαγιένα» καί «Αί ά- 
μαρτίαι τής ωραίας Βινκ» μέ τήν Ίμόγκενε Ρόμ- 
περτσον (Μαίρη Νόλαν). «Άνδρας,γυναίκα καί ή 
σύζυγος» μέ τόν Νόρμαν Κέρρυ. «Τό λιμάνι τών ο
νείρων» μέ τήν Μαίρη Φίλμπιν.
Aafa

«Τό μαύρο ντόμινο» μέ τόν Λίτκε καί Γιούν 
κερμαν, σκηνοθεσία Β. Γιάνσον. «Ψιθυρίζουν τήν 
νύκτα» μέ τήν Ντάγκοβερ καί τόν Χάνς Στύβε.«Die 
weisse Hoile von Piz Palii» σκηνοθεσία Φάνκ καί 
Πάμπστ, τό φίλμ λαμβάνει χωράν είς τάς λεύκάς 
κορυφάς τών ’Άλπεων μέ πρωταγωνιστούντας τήν 
Λένι Ρίφενσταλ καί τόν ’Έρνστ Πέτερσεν (τοΰ Ιε
ρού βουνού»). «Τέμπο, τέμπο !» μέ τόν Λουτσιάνο 
Άλμπερτίνι. «*Ω κορίτσι μου πόσο σ’ αγαπώ», κατά 
ένα λαϊκόν έργον τοΰ Λέχαρ. Καί άλλα τά δποΐα θά 
αναγγελθούν εντός ολίγου.

0 ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΛΡΙΕΤΓΑΣ ΜΙΛΛΝΕΡ
ΓΗ Μαριέττα Μίλλνερ άπέθανεν προ ημερών 

είς τά λουτρά παρά τήν Βιέννην. 'Η καλλιτέχνες έπα- 
σχεν άπό καιρού έκ φυματιώσεως καί παρ’ δλον τοΰ- 
το έκανε τελευταίως κοΰραν διά ν’ άδυνατίση και 
προεκάλεσε οΰτω μόνητης τόν θάνατον της κατόπιν 
μιάς εξαντλητικής αίμοπτυσίας. 'Η Μίλλυερ ήτο 
Βιεννέζα σύζυγος ενός εμπόρου.Προ πενταετίας πε
ρίπου παρουσιάσθη είς ένα βιενέζικο φίλμ καί προ- 
σελήφθη άιιεσως υπό τής Paramount, δπου έδρε- 
ψεν άρκετάς επιτυχίας.Προ έτους έπανήλθεν είς Ευ
ρώπην ή τελευταία δέ συνεργασία τής άτυχοΰς καλ- 
λιτέχνιδος ήτο είς τό Ufa φίλμ «Άντιέ Μασκώτ» 
είς τό πλευρόν τής Λίλιαν Χάρβεΰ : Ό θάνατός της 
συνεκίνησεν τούς καλλιτεχν. κύκλους τοΰ φίλμ.

Κινηματογραφικός Άάτηρ

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■

♦ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΙΝΗΜΛΤΟΓΡ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ ♦
— Ό Χάρρυ Χάρντ, ό γνωστός άπό τό νέον φιλμ «Τό 

ψεύδος τής Νίνα Πέτροβνα» θά ύποδυθή τόν ρόλον τοΰ ΰ- 
πασπιστοΰ τοΰ Τσάρου είς τήν νέαν ομιλούσαν ταινίαν τής 
U.P.A. «'Ο λευκός διάβολος». Ό ’ίδιος θά ΰποδυθή τόν 
κυριώτερον άνδρικόν ρόλον καί είς τό φίλμ «Μεγάλη προ
δοσία».

— Μία σειρά λήψεως σκηνών διά τήν νέαν ομιλούσαν 
ταινίαν τής UFA. «Ό λευκός διάβολος» ήρχισεν είς τό 
Νιουμπάμπελσμπεργκ. Τό περίφημο μπάλλέτο Έντουάρ- 
ντοβα τό όποιον έχει καί 50 διαλεγμένες χορεύτριες τή 
συμμετοχή καί 800 άλλων χορευτικών φιγκυράν, έπραγμα- 
τοποίησαν σκηνάς άφθάστου ώραιότητος, Έγένετο επίσης 
πιστοτάτη άναπαράστασις τών «εσωτερικών» τής ’Όπερας 
είς τήν Αυλήν τής Πετρουπόλεως. Ό Ίβάν Μοσζοΰκιν 
κρατεί τόν πλέον ενδιαφέροντα ρόλον τοΰ Χατζή Μουράτ. 
Τούς κυρίους γυναικείους ρόλους κρατούν ή Λίλ Ντάγκο
βερ καί Μπέττυ "Άμαν. Ό Φρίτς Άλμπέρτι υποδύεται τόν 
ρόλον τού Τσάρου. Σκηνοθεσία Άλεξ. Βολκώφ.

— «Έάν μιά μέρα δώσης τήν καρδιά σου», τό γέο 
τραγουδάκι πού έσημείωσε μεγάλο σουξέ στή Γερμανία1 
καί είς όλες τις γλώσσες τό ήγόρασε ή U F.A. Τό τρα
γουδάκι αυτό προσετέθη είς ένα φίλμ τής Λίλιαν Χάρ- 
βεΰ. «Ό βαγαπόντης τοΰ Ίσημερινοΰ» τοΰ όποιου αί σκη- 
ναί έτελείωσαν υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Γκοΰντερ Σταπεν- 
χόρστ. ΟΙ κυριώτεροι ρόλοι κρατούνται άπό τήν Αίλιαν 
Χάρβεΰ, ’Αλεξάντερ Σάσσα, Μ. Νεβλίνσκη, Κάρλ Πλάτεν, 
Ροΰντολφ Μπίμπραχ κλπ. Παρά τό πλευρόν τής Χάρβεΰ 
παίζει ή Βαλέρια Μπλάνκα.

— Τό προσεχές φίλμ τής Τζέννυ Γιοΰγκο θά είναι «Ή 
ένωσις τών τριών». Τόν πρωτεύοντα ρόλον θά κρατεί δ 
Ερρίκος Μπένφερ.

— Τό πρόγραμμα τής National (Βερολίνου) συμπερι
λαμβάνει δύο φίλμ μέ πρωταγωνίστριαν τήν τόσο συμπαθή 
Καμίλλη Χόρν, ή οποία τόσους θριάμβους έδοκίμασε καί 
έν ’Αμερική. Τό ένα είναι παρμένο άπό τό κριμιναλιστικό 
ρομάντσο πού δημοσιευθέν στή «Βερολίνειο εικονογραφη
μένη» προεκάλεσε μεγάλην έντύπωσιν, ονομάζεται δέ «Οί 
τρεις γύρω στήν "Εδιθ (σκηνοθεσία Βάσνεκ), τό άλλο ονο
μάζεται «Ή μαντόννα στό καθαρτήριον πΰρ».

—■ Δύο νέα φιλμ της Ντολορές Κοστέλλο είναι Ή 
ένδεκαπλή χήρα» καί «Ή πολυτελής γυναικούλα».

— Ή συμπαθεστάτη Μπίλη Ντόβ, ή τόσον δημοφιλής 
τοΰ ’Αθηναϊκού κοινοΰ, πρωταγωτιστεΐ μέ τόν Ρόντ λά 
Ρόκ στή χαριτωμένη κωμωδία «Άποβίβασις στό παρά
δεισο».

— Στό Παρίσι ίδρύθη μιά εταιρία μέ άρμενικά κεφά
λαια μέ αποκλειστικό σκοπό «γύρισμα άρμενικοΰστύλ φίλμ.

— Στή Βιέννη παρατηρεϊται εξαιρετική κίνησις εναν
τίον τών όμιλουσών ταινιών ενώ τουναντίον διάκεινται 
λίαν εύμενώς πρός τάς ήχητικάς ταινίας.

— Ή Λύα Μάρα εύρίσκεται κατ’ αύτάς στή Νέα Ύ- 
όρκη λαμβάνουσι μαθήματα διά τάς. δμιλουσας ταινίας. 
Πρός τό παρόν δέ άκόμη δέν άπεφάσισε αν θα παιζη και 
είς τοιαύτας ταινίας.

— 'Η Μαρία Κόρντα έτελείωσε τό νέο της φίλμ «"Ε
νοχος γυναίκα» διά λογαριασμόν τής Sudfilm (γερμανική 
παραγωγή).

— Ό Λοθάρ Μαντές «γυρίζει» διά τήν Paramount 
τό φίλμ «Ίλλουζιόν».

—Διά τό νέο φίλμ τοΰ Άλμπερτίνι «Tempi! Temno! 
έχρειάσθησαν 30 μαϊμούδες. Διά νά εύρεθοΰν δέν απητη- 
θησαν μόνον δαπάναι άλλά καί δυσκολίαι πολλαι. Αλλα 
τό δυσκολώτερο ήτο νά πωληθοΰν κατόπιν και επί τέλους 
τις άγόρασε δ Βορονώφ.

— 'Υπό τήν τεχνικήν διεύθυνσιν τών Μπλοχ και Ραμ- 
πίνοβιτς άρχισε τό «γύρισμα» στά μεγαλα στούντιο τής 
Ufa στό Νοΰμπαμπελσμπέργκ τοΰ νέου φιλμ^«Αευκος διά
βολος» κατά τήν νοβέλλα τοΰ Τολστοϊ «Χατζή Μουρατ». 
Πρός τούτο μάλιστα κατεσκευασθη ενα ειδικό ντεκορ υ-

ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΜΙΛΟΥΣΩΝ Γ ΧΙΝΙΩΝ

To Daily Chronicle αναγγέλλειτήν ϊδρυσιν ενός 
γιγαντιαίου τράστ πρός καταπολέμησή τής αμερι
κανικής παραγωγής όμιλουσών ταινιών. Μία συγχώ- 
νευσις συμφέρουσα δημιουργεΐται οΰτω μεταξύ τής 
British I alkie.g· Pictures Ltd ή όποια διευθύνεται 
υπό τοΰ κ. Schlesinger, τοΰ νοτιοφρικανοΰ εκατομ
μυριούχου, καί τής όμάδος Κλάγκφιλμ—Τόμπις.

Τό νέον Τράστ τοΰ οποίου τά κεφάλαια ανέρ
χονται ήδη είς 60 εκατομμύρια λίρας στερλίνας θά 
ίδρύση στούντιο είς διάφορα μέρη τής Ευρώ
πης.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
άγμ. ΤΙανουργι&ν (Λεβάδειαν). Συσιήσατε είς τό πρα- 

κτορεϊον τής πόλεώς σας νά ζητήση άπό τό Κεντρικόν 
Πρακτορεϊον περισσότερα φύλλα έφ’ δσον εξαντλούνται 
δσα στέλλονται σήμερον. ’Εννοείται δτι καί ημείς θά συ- 
στήσωμεν τούτο. Δυστυχώς τά βιβλία πού ζητείτε δέν υ
πάρχουν.

Β. Λεμπέσην, (Χαλκίδα). Θά μας ύποχρεόισετε πολύ 
αν μέχρι διευθετήσεως τού ζητήματος άνταποκριτοΰ μας 
έστέλνατε τακτικώς σημείωμα προβαλλομένων έργων.

Β. Κωνσταντίνου (Λάρισσαν). "Ηδη ένεγράφητε συν
δρομητής. Είς τό μέλλον όμως δέν θά λαμβάνωνται ΰπ 
δψιν αί τρίμηνοι συνδρομαί.

Κ. Βουδούρην (Χίον). ’Επιταγή έλήφθη, εύχαριβτοΰ- 
μεν. Τόμος άπεστάλη άμέσως. Παρακαλοϋμεν αί ανταπο
κρίσεις νά στέλλονται συχνότερα.

Ε. Κουβαριτάκην (Χανιά). Δέν ύπάρχει κανείς λόγος 
νά πάρακληθή γιά 75 δραχμάς. Ή άποστολή τοΰ φύλλου 
διεκόπη, έπιστρέψατε άπόδειξιν.

Γταλέσσαν ("Αμφισσαν). Τό μέτρον εΐνε γενικόν καί ό 
σκοπός εΐνε ή εϊσπραξις φορολογίας κατ’ είσιτήριον καί 
δχι, όπως θέλουν νά δικαιολογηθούν ηθικός. Ή προστα
σία τής ήθικής ουδέποτε θά έμφανισθή είς τήν ’Ελλάδα. 
"Ορα καί τό σημερινόν θέατρον.

Παπαβασιλείου (Βόλον). Ό σκοπός τής έκδόσεως τοΰ 
περιοδικού μας δέν εΐνε νά διευκολύνωμεν τό λαθρεμπό
ρων τώε ταινιών. ‘Επομένως άν δυσαρεστούνται μερικοί 
λαθρέμποροι, δυστυχώς δέν μάς εΐνε δυνατόν νά κάμωμεν 
άλλως. Σείς κάμετε τό καθήκον σας καί μή σάς ενδιαφέ
ρουν αί διαμαρτυρίαι των.

Τσαρκάτογλου (Θεσ)νίκην). Συνδρομή Ύξάμηνος έλή
φθη, εΰχαριστοϋμεν.

Καραγιάννην (Θεσ)νίκην). Έλήφθη επιταγή τριακοσίων.
Σωφρονιάδην (Μυτιλήνην). Διατί δέν λαμβάνομεν άν- 

ταποκρίσεις σας; Γράψατέ μας τί συμβαίνει, παρακαλοϋμεν.

ψους 20 μέτρων άναπαριστοΰν τήν αύτοκρατορικήν όπε
ραν τής Πετρουπόλεως. Τήν σκηνοθεσίαν ώς γνωστόν ά- 
νέλαβε δ ’Αλέξανδρος Βολκώφ τήν δέ φωτογραφίαν δ 
Κούρτ Κουράντ, δστις πρό τίνος μόλιςέτελείωσετό φίλμτοΰ 
Φρίτς Λάνγκ «Γυναίκα στήσελήνη».Πρωταγωνιστεί δ’Ιβάν 
Μοζοΰκιν μέ σύντροφον τήν Λίλ Ντάγκοβερ, έπίσης ένα 
σημαντικόν ρόλον καυκασιανής παίζει ή Μπέττυ "Αμάν.

— Τό νέο φίλμ τής Λίλιαν Χάρβεΰ διά τήν Ufa ονο
μάζεται «Ό βαγαπόντης τοΰ ίσημερινοΰ». Σκηνοθέτης δ 
Γιοχάννες Γκοΰιερείς τόν άνδρικόνρόλον ό Χάρρυ Χάλμ. 
Πρός λήψιν τών έξωτερικών θά άναχωρήσουν μετά τό πέ
ρας τών «εσωτερικών» διά Τεναρίφαν δ σκηνοθέτης μέ 
τό ίπιτελεϊον του.
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Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ
U. F. Α. 1929 - 19 3 0

Το πρόγραμμα τής παραγωγής U.F.A. δια τήν 
περίοδον 1929—30 δέν περιλαμβάνει πλέον τών δώ
δεκα μεγάλων ηχητικών ταινιών καί οκτώ μεγάλων 
ταινιών βωβών : «'Όσον αφορά τήν βωβήν παρα
γωγήν τρία φιλμ έχουν ήδη «γυρισίΐή» καί άλλα 
τρία έκ τής όμιλουσης παραγωγής θά έχουν τιλειώ- 
σΐ] το «γύρισμα» λίαν ττροσεχώ?·

Τό πρόγραμμα τών ηχητικών ταινιών περιλαμ- 
βάνει τρεις ταινίας παραγωγής ’Έριχ Πόμμερ,τρεις 
ταινίας παραγωγής Τζόε Μάϋ καί δυο ταινίας πα
ραγωγής Μπλόχ-Ραμπίνοβιτς τής U.F.A.

Τά φιλμ πού θά «γυρισθοΰν» είνε :
< Ή φυγή τοΰ εαωτος». Παραγωγή "Αλφρεντ 

Ζέϊσλερ. Σκηνοθεσία Χάνς Μπέχρεντ. I Ιρωταγωνι-1 
σταί Τζέννυ Γιοϋγκο, Έρ. Μπένφερ, Κούρτ Γκερ- 
ρόν, Πάουλ Έϊντεμαν, Κούρτ Βέσπερμαν καί Πά- 
ουλ Όττο.

ι'Η μνηστή τοΰ λαϋρεμύόρσυ». Παραγωγή 
’Αλφρεντ Ζέϊσλερ. Σκηνοθεσία Χάνς Μπέχρεντ. 
Πρωταγωνισταί Τζέννυ Γιοϋγκο, Ερ. Μπένφερ, 
Κλίφφορ Μάκ Ααγκλέν, Φέλι'Ε ντε Πομ κα Βάν 
Ριέλ.

«'Avclo μασ<ότ· (Το μοντέλο τού Μονπαρνάς). 
Παραγωγή Γκοΰντερ Στάπενχορστ. Σκηνοθεσία 
Βίλχελμ Τίλε. Πρωταγωνισταί Αίλιαν Χάρβεϋ, Μα
ριέττα Μίλνερ,’Ίγκο Συμ, Χάρου Χάλιι, Ιούλιο; 
Φάλκενστάςν καί Έρρίκα Ντάνχοφ.

Υπό κατασκευήν ευρίσκονται τά :
«Έάν μιά μίρα δώαΐ)ςτ ν καρδιά σου· (Ό 

βαγαπόνιης τοΰ Ίγημερινο ». Παραγωγή Γκοΰν
τερ Στάπενχορστ. Σκηνοθεσία Γιοχάννες Κοΰτερ. 
Πρωταγωνισταί Αίλιαν Χάρβεϋ, Βαλερία Μπλάνκα, 
’Τγκο Σύμ, Χάρρυ Χάλμ καί Ροΰντολφ Μπίεμπραχ.

«‘Ο έκβιασ.ής τής'2ταμπαι.λ· (‘Η κόρη κα 
ό λεβαντίνος). Παραγωγή Γκ. Στάπενχορστ. Σκη
νοθεσία Γ. Ουσίσκυ. Πρωταγωνισταί Μπέττυ ’Άμ- 
μαν, *Άϊνριχ Γκέοργ-, Τρ. Χέστερμπεργ, Πάουλ 
"Ερμπιγκερ, Λόττε Λόρριγκ καί Βίλλυ Φορστ.

«Μεγάλη προδοσία». Παραγωγή ’Αλφρεντ 
Ζέϊσλερ. Σκηνοθεσία Γιόχαν Μένιερ. Πρωταγωνι- 
σταί Γουσταΰος Φρέλι.ν, Γκέρντα Μαουρους καί 
Χάρρυ Χάρντ.

Ύπό κατασκευήν εύρίσκεται ακόμη καί ένα με
γάλο φιλμ τοΰ Φρίτς Αάγκ «Ή ένωσις τών τριών». 
Παραγωγή ’ Αλφρεντ Ζέϊσλερ. Σκηνοθεσία Χάνς 
Μπέχρεντ. Πρωταγωνισταί Τζέννυ Γιοϋγκο καί 
Έρ. Μπένφερ.

Λύο νέα μεγάλα φιλμ παραγωγής Ufaton εύ- 
ρίσκονται επίσης ύπό κατασκευήν.

«Ό λευτός διάβολος» (Χατζή Μονεάτ). Πα
ραγωγή Μπλόχ—Ραμπίνοβιτς. Σκηνοθεσία Αλες. 
Βολκώφ. Πρωταγωνισταί Ίβάν Μοσζοϋκιν, Λίλ 
Ντάγκοβερ, Μπέττυ "Αιιιιαν, Φρίτς Αλμπέρτι καί 
Χάρρυ Χάρντ.

. <’Η μελωδία τής ζωής». Παραγωγή Έριχ

Πόμμερ τής U.F.A. Σκηνοθεσία Χάνς Σβάρτς. 
Πρωταγωνισταί Βίλλυ Φρίτς καί Ντίτα Πάρλο.

I Ενα μεγάλο φιλμ μέ τόν Έμιλ Γιάννιγκς, τοΰ 
ι’Έριχ Πόμμερ μέ σενάριο τοΰ Κάρλ Ζουκμάγιερ.
I «Ό πρ'γκηψ σωφέρ». Παραγωγή ’Έριχ Πόμ
μερ τής U.F.A.

ί « Η νύχτα τοΰ έλέους». Παραγωγή Τζόε Μάϋ 
.τής U.F.A. μέ σενάριο τοΰ Χάνς Ρέχφις.

«Ό άν&ρωπος στή ·&ύελ\α». Παραγωγή Τζόε 
Μάϋ.

«'2f οκλάβες τής έπιϋ'υμίσς των». Παραγωγή 
Μπλόχ— Ραμπίνοβιτς. Σκηνοθεσία Τουρζάνσκυ. 
Πρωταγωνίστοια Μπριγγίτε Χέλιι.

«Νά εΐααι μα&ητής δίαν άνδίζονν ή βιολέτ- 
τες» (ηροσωρτνδ; τίτλος). Παραγωγή ’’Αλφρεντ 
Ζέϊσλερ.

Τά άλλα ύπό κατασκευήν φιλμ σονόρ (ήχητικαί 
ταινίαι) φέρουν τούς ακολούθους τίτλους. «Γυναί
κες αμελείς», «Τό τραγούδι τών μαγισσών» κάΐ 
«"Ολγα ή φιγκυράν τοΰ κινηματογράφου».

μελωδϊΓ "τηςζωη σ
\ πό τήν προσωπικήν διεύθυνσιν τοΰ Έριχ 

Πόμμερ τελειώνουν ήδη έν Ούγγαρίφ αί λήψεις 
σκηνών τής πρώτης μεγάλης όμιλούσης ταινίας τής 
U.F.A. «Ή μελωδία τής ζωής». Κατά τά μέσα τής 
παρελθούσης έβδομάδος, ό σκηνοθέτηςΧάνς Σβάρτζ 
«εγυρισε» μίαν σειράν σκηνών τής έκθέσεως καί ά 
γοράς ίππων χρησιμοποίησα; καί εκατοντάδας ό 
λοκληρου; Ουγγαρέζων χωρικών ώς φιγκυράν.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΤΖΑΖ
Ο Paul Whiteman άνεχώρησε μέ τόν θίασόν 

του διά τοΰ ειδικού τραίνου εϊς Universal City ό
που θά «γυρίση» τήν ταινίαν «Ό βασιλεύς τή; 
Τζάζ». Τό ταξεϊδι του θά διαρκέση τρεις εβδομά
δες διότι σκέπτεται νά. διόση συναυλίας εϊς 17 πό
λεις: Φιλαδέλφειαν, Πιτσβοΰργον, Σικάγον, Αό; 
’’Αντζελες κλπ.Έν τιϊ) μεταξύ ό Paul Fejos, ο σκη
νοθέτη; τής «Μπροντγουαίη» έκαμε όλε; τή; σχετι
κέ; ετοιμασίες. Είς τό ανωτέρω έργον ή μουσική 
παίζει τον κυριώτερον ρόλον.

ΜΝ ΕΜΑΤΟύ R APH
La plus importante revue cinematoirrapliique 

allemande
a3e Annee Publiee 6 fois par seuiaine

Propres correspondants dans toutes les villrs 
principales du monde entier.

Apparence remarquatlemenf belle.
Pour le tarif d’abonnement et des specimens 

gui sont envoyes volontiers et ά titre gracieux 
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; κίΝΗΐνιητοΓΡΜφίΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ ■
Ούδέν εξαιρετικόν ενδιαφέρον παρουσιάζει η θερινή 

κινηματογραφική κίνησις τών ’Αθηνών Τό μόνον άξι- ; 
οσημείωτον είνε δτι οι θερινοί κινηματογράφοιάνοίγουν 
και κλείνουν ωσάν φυσαρμόνικες.

Περί προμήθειας νέων ταινιών διά τήν χειμερινήν 
περίοδον, ούδεμία λεπτομέρεια είναι είσέτι γνωστή. Τά 
μόνα γνωσθέντα μέχρι σήμερον είναι τά εξής : Ή 
Σινέ ‘Οριάν διά του διευθυντού της κ. Βάγγου Βακο- 
γιάννη έπρομηθεύθη μέχρι σήμερον, τεσσαράκοντα πε
ρίπου ταινίας διαφόρων παραγωγών, μεταξύ τών οποί
ων και δέκα περίπου ρωσσικάς, ή εταιρία < Άμολοχί- 
της—Βουλγαςμδης», πλέον τών πεντήκοντα τών εται
ριών Φέρστ Νάσιοναλ καί Γουώρνερ Μπρόδερς μεταξύ 
τών οποίων συγκαταλέγεται καί Ή κιβωτός του Νώε , 
ό κ. Μαργουλής τήν παραγωγήν τής Universal χα,ί με
ρικός ρωσσικάς, ή Συμβατική» τήν παραγωγήν τής 
UFA. εις τήν οποίαν συγκαταλέγεται και τό εργον Ο 
λευκός διάβολος διά τό όποιον λέγονται πολλά τά κα
λά, ό κ. Τριανταφνλλου προμηθεύεται ώς πάντοτε καί 
εφέτος διά του κ. Μαυροδημάκη, ό κ. Φραγκέτης τήν 
παραγωγήν τής Tiffany, ό κ. Σουλίδης πλέον τών δέκα 
νέων αυτοτελών περιπετειωδών, ή εταιρία Συνοδινός 
καί Παπαστόφας» ώς γνολστόν τήν παραγωγήν τής 
*Μπρίτις Έντερνάσιοναλ ΙΙίκτσουρς Λόντον»άνερχομέ- 
νην είς πλέον τών 15 ταινιών, ή Μετρό Γκόλδουϊν πε
ρίπου 32 νέας ταινίας, ή Φόξ Φιλμ περί τάς τριάκοντα, 
ό κ. Κουρουνιώτης πλέον τών 25 ταινιών καί ό κ. Καρ- 
ράς ολόκληρον τήν παραγωγήν τής F.B.O.

'Ο μόνος ό όποιος δέν προέβη μέχρι τούδε είς ού- 
δεμίαν αγοράν ταινιών είνε ό κ. Ε.Κραιμερ διευθυντής 
τού Σάλον Τντεάλ .

* *
Σχετικώς μέ τήν αμερικανικήν εταιρίαν F.B.O. τήν 

όποιαν αντιπροσωπεύει έν ‘Ελλάδι ό κ. Δ Καρράς. ήλ- 
λαξε καί αυτή τίτλον συγχωνευθεΐσα μέ τήν σπουδαιο- 
τάτην αμερικανικήν εταιρίαν Ράδιο Κορπορέσιον οφ 
Άμέρικα καί άπετέλεσαν ούτω τήν R.K.O. Pictures 
Inc New York, τής οποίας τό ειδικόν διά τήν εξαγω
γήν τμήμα ελαβε τόν τίτλον R.K.O. ΕχροΊ CorptKa- 
t on of New York. Ή έν λόγω εταιρία εχει μονοπωλή
σει τόν τελευταΐον τύπον τών μηχανημάτων όμιλουσών 
καί ήχητικών ταινιών τά όποια χαί καί ηρίνονται ώς τά 
τελειότερα έξ δλων τών 'Αμερικανικών συστημάτων γνω
στά ύπό τήν επωνυμίαν R.C.A. Photophone, ό δέ τίτλος 
ούτος αποτελεί τήν έπωνυήίαν τού ειδικού τμήματος 
τής ώς άνω εταιρίας R.K.O· Pictures Ink Ν w York, 
τού έπιφορτισμένου τήν έκμετάλλευσιν καί πώλησιν τών 
μηχανών τούτων.

Προς γνώσιν τών αναγνωστών μας προσθέτομεν δτι 
ή έν λόγω εταιρία διά τά 700 θέατρα τά όποια διαθέ
τει έν 'Αμερική καί έκμεταλλεύεται διά λογαριασμόν της 
θά παραγάγη κατά τήν έφετεινήν κινηματογραφικήν 
περίοδον 35 όμιλούσαζ ταινίας καί περί τάς δέκα πέν- 
Τε ηχητικός.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Π4ΤΡΑΙ

Κινημ. Άλάμηρα. Τό 'Ελληνικόν «Άστέρω μέ εξαι
ρετικήν έπιτυχίαν, «Ή Βιέννη ποΰ χορεύει» μέ τήν χαρι
τωμένη Λύα Μάρα. Προσεχώς «Τό Ρόδον τοϋ μεσονυκτίου»,

Κινημ. ΤΙάν&εον (Ταράτσα). «'Η Άστέρω» καδ’ δλην 
τήν εβδομάδα, και Ο τελευταίος τής φυλής» ή Παντού 
τόλμη» μέ τόν Τόμ Μίξ.

Κινημ, Ζενίϋ·. «Ή Κάρμεν τοΰ Σάν Πάολι» μέ τόν 
Βίλλυ Φρίτς καί Τζέννυ Γιοϋγκο, «Ό Σιωπηλός Σωτήρ , 
«Οί "Ερωτες τής 'Ωραίας 'Ελένης τής Τροίας» μέ τόν Ρι

χάρδον Κορτέζ καί τήν Μαρίαν Κόρντα, μέ έπιτυχίαν. 
Προσεχώς «2 νύμφαι 4 γαμπροί» μέ τον Πάτ καί Πάτασον.

Κινημ. 'Ελλάς χΛέντζερη». μέ επιτυχίαν, 'Ο δαιμό
νιος καβαλλάρης έλαφρόν δράμα καί 'Ο μικρός Μίκεϋ 
Κόγκαν» μέ τόν μικρόν Φράνκι Ντάρρο.

Κινην. Πάρκον ‘Αγίου Άνδρέου. Τό κορίτσι τοϋ Βα
ριετέ» μέ τήν Νόρμαν Σήρερ, τό κοινωνικόν Δράμα «'Η 
τραγική στιγμή», «'Ο σκακιστής , «Μπαροκό μέ τήν Σού
ζυ Βερνόν καί τόν Σάρλ Βάνελ, καί «Ή ματωμένη χο
ρεύτρια». Προσεχώς 'Η σειρήν τών τροπικών μέ τήν Ζο- 
ζεφίνα Μπάίκερ.
ΟΕΣΧΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Κίγκ Ζώρζ. Προεβλήθησαν τά έργα Ό χορευ
τής τής κυρίας μου», «Τό άνθος τής έρήμου», «Γιά όνομα 
τοΰ Θεοΰ η «'Ο έκφυλος καί Δόν X., δ υίός τοΰ Ζορό».

Κινημ. Μοδέρν. Προεβλήθησαν Ό καπετάν Ρασκάς», 
«Οί τρεις παλαισταί», «Σφάλματα κοριτσιών», «"Ανθρω
ποι τοΰ δάσους», 'Ιστορία ένός πειρατοΰ», Νικητής τής 
φωτιάς», «Ό τρομερός "Αρτ Άκόρ» καί "Εμδεν».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν «Τό στοιχειωμένο 
καράβι», «Στό νησί τοΰ παραδείσου . «Οί τρεις αδελφοί», 
«Ό κύριος μέ τό φράκο», «Οί λησταί τοϋ Όλυμπου καί 
«Ό κόμης Μόντε Χρήστος».

Ιιινημ. Κεντρικόν. Άργεϊ.
Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν Ό ληστής τής 

Βαγδάτης», «Ύπό τήν σκιάν τών τάφων» καί Τό ίππο- 
δρόμιον τών Πάτ καί Πατασσόν .

Κινημ. Καραβάν Σερά'ί. Προεβλήθησαν τά έργα «Νι- 
τσεβό», «Γυμνή γυναίκα», «Τό παλάτι ·ών οργίων», Βέ
ρα Μίρτζεβα . Τρελλή Λόλα», «Τό μυθιστόοημα ένός 
απόρου νέου· καί «’Αγνή Σουζάνα .

Κινημ. Χαρίλαος. Προεβλήθησαν «Ή πριγκήπισσα τής 
Τσάρδας , «Μέσα στους άπάχηδες», < Τό στοιχιωμένο κά- 
ράβι», «Τό παλάτι τών οργίων . «Στό νησί τοΰ παραδεί
σου καί Μητρόπολις».

Κινημ. "Αλσος. Προεβλήθησαν τά έργα «'Ωραιότερες 
γαμπίτσες τοϋ Βερολίνου», Μαρτύρων γυναικύς», Πρίγ- 
κηψ Ζιλάχ», Μπαμπάς μέ τό στανιό», Κλέφτης τής 
Βαγδάτης», "Εμδεν-, Πριγκήπισσα τοΰ Τσαρντας», 
«Εις τόν κλωβόν τών λεόντων», Τό παιδί τής Φλάνδρας 
καί «Τό μυθιστόρημα ένός απόρου νέου . -

Κινημ. Καπρίς. Παρά τήν στάσιν τοΰ τράμ 25 Μαρ
τίου, ήνοιξε άπό τής 23 παρ. μηνός τάς πύλας του νέος 
θερινός κινηματογράφος υπό τήν διεύθυνσιν του κ. Μου
τσοπούλου καί προέβαλλε τά έργα «Τό μυθιστόρημα ένός 
απόρου νέου Ό Σαρλώ στό ιπποδρόμων». Όδέττη», «Ή 
πριγκήπισσα τής σοκολάτας». «Διεθνής σωματεμπορία , 
«Σά σέ Παρί καί «Ροζίτα .
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Έξοτραΐστικής. Προεβλήθησαν Ό πρόεδρος , 
«Τραγωδία υποβρυχίου», «Ό διάβολος μέσα της , «Ή πέ
τσινη μάσκα», « Η καλύβα τοΰ Τόμ», «Ό δημόσιος υπάλ
ληλος», «'Η Άνάστασις», «Ό γάτος καί τό καναρίνι», 
Γιά μιά θεατρίνα Ή Ραμόνα , Μοργκάν ή σειρήν». 

«Μανδραγόρας καί «Γυμνή γυναίκα .
Κινημ. Κύματα. Προεβλήθησαν τά έργα «'Η άθώω- 

σις τοΰ ενόχου», «Γιά τήν τιμή τοΰ άδελφοΰ του», «Αυτός 
πού δέν δέχεται αστεία», «Οί ξενύχτηδες», «Ό προστάτης 
τών άδυνάτων> Ό τρομοκράτης τών ιπποδρομίων» 

’Ατρόμητος Κάου Μπόΰ»καί«Περιπετειιόδης πυροβέστης».
Κινημ. Συνοικισμού. Προεβλήθησαν διάφορα επεισο

διακά, Ό ατρόμητος κάου-μπόΰ», «Βασιλικοί έρωτΕς , 
Οί ξενύχτηδες» καί Ό τρομοκράτης τό>ν ιπποδρομίων».

ΗΡΑΚΛΕ ΟΝ

Κινημ. Βόσπορος. Προεβλήθησαν τά έργα Θά μέ
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παντρεφτής», «Πληγωμένος αετός», «Τό κλειδί της ευτυ
χίας», «Ρίγη έρωτος» καί «Τό λυκόφως τής δόξης» μέ τόν 
Γιάννιγκς.

Κινημ. Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν «Τάμεσβαρ», «Ό έ
νοχος»,«Καράβι τραγικού έρωτος > καί «Τό παρελθόν ενός 
ανθρώπου».

Κινημ. Πάνθεον. Προεβλήθησαν Οί άγιοι Τόποι», 
Τό ίπποδρόμιον» μέ τόν Σαρλώ, «Μανικιουρίοτα ά λά 

γκαρσόν» καί «Δόν Ζουάν» μέ τόν Μπάρρυμορ.
Κινημ. Άλάμπρα. Προεβλήθησαν «Ό άρχιδούξ καί ή 

χορεύτρια», «Ντάγκφιν», «Ή Ναυμαχία τής Έλιγολάνδης» 
καί «Τό τραγικόν ναυάγιον».

Σημείωσις. ’Από τοΰ προσεχούς φύλλου θά δημοσιεύ
ονται ανταποκρίσεις καί έκ τοΰ χωρίου Άρχάνες.
ΑΜΦΙΣΣΑ

Κινημ. Μαστρογιαννοπούλου. Προεβλήθησαν «Ό μα
καρίτης ’Εξοχώτατος», «’Επίγειος παράδεισος», «Μιά νύχτα 
στό Λονδϊνον», «Οί είλωτες», «'Η Φαιδώρα καί Ό κο- 
κοττόδρομος τοΰ ’Αλγεριού».

’Επειδή άπηγορεύθη ή λειτουργία θερινών κινηματο
γράφων εις μή περιμανδρωμένον χώρον, ύ κινηματογράφο^ 
τής πόλεώς μας λειτουργεί άναγκαστικώς εις τόν χειμερι
νόν, άλλάδυστυχώς μέ ολίγους θεατός λόγφ τής άφορήτου 
ζέστης.
ΡΕθΥΜΝΟΝ (Κρήτης)

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα Παληκάρι 
μιά φορά , «’Επιστροφή τοΰ Ταρζάν», «'Ο χαλύβδινος 
άνθρωπος», Άγρια έκδίκησις» καί "Ηρως επτά θα
λασσών».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν Ή έπαυλις τοΰ 
μοιραίου», Τά βάσανα τοΰ Φρίτς», Παγκόσμιος πόλεμος», 
«"Ερως κοζάκου , 'Η τιμή . καί Οί πυροσβέσται . Προ
σεχώς «Σεράϊ».
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα Οί εκα
τομμυριούχοι» καί Ή- γυναίκα τής ερήμου». Προσεχώς 

"Ερως καί κύματα».
'Η αίθουσα τοΰ κινηματογράφου μας έπλουιίσθη κα, 

μέ δύο μεγάλους ανεμιστήρας.
ΛΑΜΙΑ

Κινημ. Αυγή. Προεβλήθησαν τά έργα Τερέζα Ρα- 
κέν», «Τά απρόοπτα τοΰ Μετρό», «Ό υίός τής νυκτό; καί 
τό^έλληνικόν έργον «"Ερως καί κύματα».

Εις τήν αίθουσαν τοΰ κινηματογράφου έγκατέστησε ή 
διεύθυνσίς του καί ραδιόφωνον.
ΣΥΡΟΣ

Κινημ. Πάνθεον. Προεβλήθηταν τά έργα Δρόμοι τής 
Σαγγάης», «Τραγωδία έρωτος» εις τρεις έποχάς», «'Ιπτά
μενος άνθρωπος»; «'Επτά θανάσιμα μαχαίρια». «Ό εξι
λασμός», «Τρελλή χορεύτρια» καί «Αγάπη κοζάκου» καί 
έτερμάτισε τάς παραστάσεις του.

Προσεχώς έναρξις υπό νέαν διεύθυνσιν, μέ νέας μηχα
νικός έγκαστάσεις μέ τάς έκλεκτοτέρας ταινίας τής παγ
κοσμίου έφετεινής παραγωγής.
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Άκταϊον. Προεβλήθησαν τά έργα Τό μελα
νόν της σημεϊβν», «Ό τελευταίος τών ανθρώπων», «Αυτός 
πού δέχεται ραπίσματα», «Τέκνα διαζυγίου», Ό μοδέρνος 
Καζανόβας», «Βαγαπόννης ποιητής», μερικαί έπιστημονι- 
καΐ τοΰ κ. Δέλενάρου», «Θαλασσοπόρος», «Ζωντανό πτώ
μα», «'Ελονοσία» υπό τοΰ Δήμου Κερκυραίων, Καρνα
βάλι τήί Νίτσας», «’Επάνοδος», «Δύο μάγκες» εις τρεις 
έποχάς», «Βενενόζα», «Τραγωδίαι νεότητος», «Κατάσκο
ποί» εις δύο έποχάς, «Ό φοιτητής τοΰ ντάνσιγκ» καί «'Ο 
διάβολος μέσα της».

Κινημ. Ποικιλιών. "Εκαμε έναρξιν τών θερινών του 
παραστάσεων καί προέβαλλε τά έργα Δικτάτωρ . «Γυ

ναίκα μέ τό μαστίγιον», «Κάποιος νέος», «Εις τήν χώραν 
τών ανόμων», «"Αγνωστος», «Ρωμάντσο», «Μέσα στής 
φλόγες», «Συνοικέσιον», «Λουϊζιάνα , «’Αγορά τών σκλά
βων», «Δάνεισε μου τήν γυναίκα σου», «Ματωμένο γράμ
μα , «’Αετός τής ’Ισπανίας», Τερέζα Ρακέν» καί «'Ο 
άνθρωπος χωρίς χέρια». Προσεχώς «Γέλα παληάτσο» καί 
«Άστέρω».
ΣΑΜΟΣ

Κινημ. 'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό μάγος», 
«'Η δακτυλογράφος», «Μοντέρνα γυναίκα», 'Η κόλασις 
τής Σαγγάης», «Δεκάτη τρίτη ώρα», «'Ο πειρατής τής έρή- 
μου καί Ή θεία γυναίκα». Προσεχώς Ό ηλίθιος».

Κινημ. Ήραϊον. Προεβλήθησαν «'Η πατάπτωσις», «'Η 
πριγκήπισσα τής Τζάζ·, «Παπας καί νεόπλουτου», "Ορνεα 
τής θαλάσση,», 20000 λεύγαι υπό τήν θάλασσαν», «Στά 
δίχτυα τής άγάπης. καί «Τζίμ ό κατακτητής». Τό Ήραϊον 
δυστυχώς έχει πολύ καιρό νά μάς παρουσιάση έργα καλά, 
πράγμα που δέν αρμόζει.

Κινημ. Καλλιθέα. Προεβλήθησαν «'Η δεσποινίς 
ύπαστυνόμος», «’Όνειρα πού σβύνουν» «Εις τήν χώραν 
τοΰ μυστηρίου», «Δεσποινίς Ζωζέττα ή γυναίκα μου», 
«Μια νύχτα στό Λονδϊνον» καί Ταπεινός καί καταφρονεμέ- 
νος». Προσεχώς «Ή ουγγρική ραψωδία».
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν έργα Πόνοι τοΰ 
παρελθόντος», «'Η αγάπη τοΰ ναύτη», «Τολμηρός τυχο
διώκτης», ΟΙκογενειακός φίλος» καί μέ μεγάλην έπιτυχίαν 
«Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα». Προσεχώς «'Ο έ'βδομος ου
ρανός».

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μοιραία 
έπαυλις», «Έπανάστασις τής Κίνας», Παρίσι. Κάιρο καί 
αγάπη » καί «Ή μεγάλη παρέλασις».

Κινημ. Δημ. Θεάτρου. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Τό 
Σερά'ί», <Μούς ό αλήτης», Δρόμος γιγάντων». ■ λούξ τοΰ 
Παπεγχάϊμ» καί Φλέγόμενη αυγή».
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κινημ. Ευστρατιάδου. Προεβλήθησαν τά έργα · Μπρο
στά στό Ικρίωμα καί «Παρισινές γάμπες».

Κινημ. Αύρα. Προεβλήθη τό έργον «Ό άνθρωπο; μέ 
τά κομμένα πόδια» μέ τόν Δόν Τσάνεϋ.
ΞΑΝΘΗ

Κινημ. Ωραίας Θέας. Προεβλήθησαν τά έργα «Βασι
λική τίγρις». 'Η Μητρόπολις»; «Δύο κατάδικοι», «Πρίγκηψ 
καί κοκόττα», «Τό πεπρωμένον καί 'Η Μαρκίττα· τό 
όποιον δέν ήρεσε διόλου.

Κινημ. Μέγας. Λειτουργεί μόνον κατά Σάββαρον καί 
Κυριακήν προβάλλων μερικά έκ τών ανωτέρω έργων.
)ΟΟΣ

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν «Τό "Εμδεν», «Κατ’ ευ
θείαν στήν καρδιά», τό τέλος τοΰ έπεισοδιακοΰ «Νικηταί 
τής Φωτιάς»,«Τό κυνήγι τής τύχης»,χαί «Τό μαΰρο πσυλί» 
καί διέκοψε τάς παραστάσεις του λόγιο επισκευών.

Κινημ. Λούξ. "Εκαμε έναρξιν μέ τό εργον «Όταν ή 
σάρξ υποκύπτει» τό όποιον έσημείωσε μεγίστην έπιτυχίαν. 
Έσυνώδευσε δέ καταλλήλως τό έργον ό κ. Σ. Κόντης δι
ευθυντής τοΰ ’Ωδείου Χίου δ όποιος καί κατά τά διαλείμ
ματα έπαιξε ωραίας συνθέσεις μέ βιολί καί πιάνο. ’Επίσης 
προεβλήθησαν τά έργα «Γαμήλιος πέπλος», Καξανόβα. 
μέ μεγάλην έπιτυχίαν. Κάποιος νέος» καί Σενορίτα .

ΧΑΛΚΙΣ

Κινημ. Λούξ. Προεβλήθησαν μέχρι σήμερον τά έργα 
«Θαλασσοκράτωρ» μέ έπιτυχίαν, «Σκιά χαρεμιού καί 
«’Αετός τών θαλασσών- μέ σχετικήν έπιτυχίαν, «’Αγάπη 
τοΰ ναύτη» καί «Λέσχη αγάμων» μέ έπιτυχίαν «'Ο έχθρός», 
«Γέλα Παληάτσο», «Θεία γυναίκα καί «Ήλήθιος» μέ αρ
κετήν έπιτυχίαν, «Ρόζ Μαρί» καί «"Αρπαγές τής δόξης» μέ 
σχετικήν έπιτυχίαν, άνεπιτυχώς «Ό ανδρας, ή γυναίκα καί

το αμάρτημα», Τό ναυτόπουλο» καί «Ήέπανάστασις στήν 
Κίνα» μέ σχετικήν έπιτυχίαν, «Δάνεισε μου τήν γυναίκα 
σου», -Καιόμενον δάσος», «Νυφικό κρεββάτι», «Ζητείται 
δακτυλογράφος» μέ αποτυχίαν, «Νύκτες Σιγάγου» καί «Κό
ρη τοΰ Σεΐχη» μέ έπιτυχίαν καί Ίβανγκορόδ» μέ μεγά
λην έπιτυχίαν.
ΛΕΒ»ΔΕΙ A

Κινημ. Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρόδον στό 
βοΰρκο», «Αίμα Τσιγγάνων», «Μυστηριώδης καθρέπτης», 
«Μοδιστροΰλες», «Κοκοττόδρομος τοΰ’Αλγερίου», «Διπλοΰς 
πόνος λ «Νεοσύλλεκτοι» καί «Μέγας συναγερμός».

Κινημ, 'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Πάτερ 
Σαρλώ», Φάτσες τοΰ πόκερ» όχι μέ έπιτυχίαν. καί «Ό 
κλέπτης».
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. ’Αθηναϊκός. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τέ
λος τοΰ Μόντε Κάρλο», Δυό φορές κατάδικος» Σάνιζερ 
ό σωτήρ , Ωραία τυχοδιώκτις». Οί άπάχηδες τών Παρι- 
σίων», «"Οπλον θανάτου», Αμαξα τοΰ φαντάσματος , 
Συζυγικά! παύσεις», «Έπίθεσις κατά τοΰ ύπ’ άριθ. 8 τραί

νου . Ό ληστής τοΰ γρανίτου» καί «Φρίτς ό πυγμάχος .

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ"θΜ?ΛΟΥΣΩΝ
ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1929 30

'Ονομα 
φίρμας —

Όμιλοΰσαι 
ταινίαι

Βιοβαϊ 
εκδόσεις—

Μόνον
Βοιβαι

Columbia 36 36 —
First National 35 35 —
Fox 50 — —
Metro 50 35 —
Paramount 65 50 —=
Pathe 30 30 —
Rayart 20 20 ’ 16
Tiffany Stahl 26 26 —
Universal 32 32 —
United Artiss 12 —
Warners 35 z5 —

ΠΟΣΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

Παραθέτομεν κατωτέρω αρκετά ενδιαφέροντα 
πίνακα δεικνύοντα πόσοι άνθρωποι τού θέατρου 
(Fachlente) έργάζονται στΰ φίλμ ως ρεζισερ, συγ
γραφείς ηθοποιοί. Ό αριθμός των προσεγγίζει τούς
20ό ενώ ταυτο 

Σενα-

Fox 17
Μ.G.M. Ιό 
Param. Ιό
Pathe 7
Warners 1
Universal—
R. Κ, O. 5
Unit. 1
First Nat.
Σύνολον

χρόνως μένουν άεργοι 
Σκηνο- Συν- Ήθο- 
θέται θέτ. ποιοι
9 8 2< I

1 1’2 9
4 4 9
2 2 7

10 7

1 2 2
1 :*>

υπέρ τους 700. 
’Ηθοποιοί Σύν. 
(γυναίκες )

: μικρά νεα :
__'Ο Φεντόρ Σαλιάπιν, υίός τοΰ περίφημου άοιδοΰ 

πρωταγωνιστεί είς τό φίλα τοΰ Λίαξ Γκλάς «Τό 
πλοΐον τών χαμένων ανθρώπων».

—Είς τό προσεχές φίλμ τής Γκρέτα Γκάρμπο 
«’Άννα Κρίστη» έχει ως σύντροφον έναν νέον καλ
λιτέχνην τόν Σάρλ Μπικφόρντ, άποκάλυψιν τοΰ Σέ- 
σιλ ντέ Μίλλ.

__Τό φίλμ «κόμης Μοντεχρΐστος» τής νέας γαλ; 
λικής παραγωγής προβληθέν είς δύο μέρη έν Βερο
λίνο) έκρίθ η παρ’ δλα δπως γράφουν τά μεγάλα του 
σφάλματα, αρκετά εύμενώς.Ώς γνωστόν είς τό φίλμ 
πρωταγωνιστούν ή Λίλ Ντάγκοβερ καί δ Ζάν.’Άτζε- 
λο είς τούς λοιπούς ρόλους δ Εκαστον Μοντό, δ 
Άνρί Ντεμπα'ν δ Ζάν Τουλοΰ κ ά. -

—Τό νέο γερμανικό φίλμ τής Μαρίας Κόρντα, 
περί ού γράφομεν είς άλλην στήλην «Βασανισμένη 
γυναίκα» προβληθέν έν Βερολίνο.) δέν έσημείωσε, 
έπιτυχίαν κριθείς ιδίως δ ρόλος τής Κόρντα, τελείως 
έσυμβ’ίβαστος προς τό είδος της. Πρόκειται δηλ. 
περί ενός υπέρ τραγικού φίλμ άπ’ έκεΐνα πού ήρε-
σαν άλλοτε. ,

—'Η «Derussa» ή γνωστή γερμανορωσσικη κι
νηματογραφική εταιρεία (τό «ζωντανό πτώμα» ητο 
ένα έκ τών φίλμ της) ηύ'ξησε τά κεφάλαιά της από 
200.0(10 χρ. μάρκα είς 406.000 χρ. μάρκα. Τάς νέ
ας μετοχάς κατά τό πλεΐστον ήγόρασαν ώριφμένοι 
τραπεζιτικοί οργανισμοί.

—'Η Βίλμα Μπάνκη απέκτησε κατ’ σ’τάς τήν 
αμερικανικήν ύποκοότητα.

—'Η «Meschr ibpom» γνωστή ρωσσική κινημα
τογραφική εταιρεία άνεκοίνωσε δτι θά παραγάγη 
δμιλούσας ταινίας είς τήν αγγλικήν. 'Ως προς τό τε-. 
λευταϊον δμως ή Sowkino αντιδρά.

—Τό νέο φίλμ τής Universal «The Climaz» θά 
παρουσιάση τό έσωτερικόν τής Σκάλας τοΰ Μιλάνου. 
Προς τοΰτο ό Ζάν Χερσχόλτ θά διευθύνη μίαν εξη- 
κονταμελή ορχήστραν. Τό φίλμ «γυρίζεται» επί τή 
βάσει τοΰ θεατρικού έργου τοΰ "Εντουαρντ Λόκε.

—Κατά νεωτάτην σουηδικήν στατιστικήν λειτουρ
γούν νΰν έν Σουηδίφ 1182 κινηματογράφοι 200.000 
περίπου θέσεων έκ τών δποίων 571 έργάζονται κα
θημερινώς, οί δέ λοιποί άτάκτως. Εκ τών τακτικώς 
εργαζομένων κινηματογράφων 500 έχουν δλιγωτε- 
ρας τών 500 θέσεων 50 έχουν μεταξύ 500—750 θέ
σεων, 16 μεταξύ 750—1000 θέσεων 4 μεταξύ 1000— 
1500 καί ένας 2000 θέσεις. Έκ δέ τών άλλων 600 
δλιγωτέρας τών ;>00 θεσεων, Ιό μεταξύ 50()-ιο0 καί 
ένας περί τάς 1500 θέσεις.

—'Ο γενικός διευθυντής τής αστυνομίας Νέας 
'Υόρκης άπεφάσισεν δριστικώς νά χρησιμοποίηση 
τάς δμιλούσας ταινίας διά τήν αστυνομίαν.

—'Ο Τζαϊκυ Κοϋγκαν ύπέστη κατ’ αύτάς εγχεί- 
ρησιν σκωληκοειδείτιδος. Ευτυχώς ή κατάστασις του 
είναι ήδη καλή. '

—'Ο ούγγρος συγγραφεύς ’Έρνστ Βαγντα γρά
φει ένα σενάριο διά τήν Γκλόρια Σβάνσον,



Κινηματογραφικός Ά4τάρ

ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΜΠΟΥΘ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
— 'Υπάρχει άλλη διαθήκη ! έφώναξεν ή νεαρά 

γυναίκα. 'Γάτε υπάρχει φόβο; ότι ό θείος μου μέ ά- 
ποκλήρωσε, τουλάχιστον έν μέρει. Τί θά γίνη τότε 
ή Αλίκη ; Διότι όταν δέν θά έχω τήν κληρονομιάν 
αυτήν, τότε δέν θά ήμπσοώ νά τήν βοηθήσω.

—Μην τρομάζετε αδίκως! Ποιο; ξέρει. ’Ίσιο; 
αί διαθέσει; τοΰ θείου σας νά παραμένουν πάντοτε 
εΰνοϊκαί γιά σάς.. Επί τοΰ παρόντος δέν έχετε νά 
κάμετε παρά ένα μόνοι' πράγμα. Ν' άποφύγετε τήν 
καταδίωξιν τοΰ Φαίαρφαξ. Πως όμως κατοόρθωσε 
νά σάς άνακαλύψη[ Μήπως γνωρίζει το σπίτι ποΰ 
μένετε;

κάλυψα τό μέρος όπου εΰρίσκεται ό Θεόδωρος Ρόμ- 
πινσον. Έπήγε είς τό Μπάρνμουθ.

— Είς τό Μπάρνμουθ; έπανέλαβεν δ Ί’ζέρολντ, 
ό όποιος ήννόησεν ότι ό Θεόδωρος μετέβη εκεί διά 
νά λάβη πληροφορίας σχετικά; μέ τόν γάμον τή; 
Κωροθέας. ’ Επειτα προσέθεσε:

— Καλά. Καί οί δυο κακούργοι ποΰ μοΰ έπετέ- 
θησαν εις τό Χάϋδ Πάρκ τί άπέγιναν; Τί έμαθες 
γι' αυτού;;

Είς τό πρόσωπον τοΰ Τάτλυ έζωγραφήθη ζωηρά 
έκπληξις.

—Βλέπιο, άπήντησεν, δτι αί άσχολίαι σας δέν
σάς έπέτρεψαν νά διαβάσετε τάς πρωϊνάς εφημερί
δας. Διαφορετικά, θά έγνωρίζατε τί έχει συμβή. Οί 
δύο κακούργοι ήσαν επικίνδυνοι αναρχικοί, λεπτομέ
ρειαν ποΰ αγνοούσα, προσέθεσεν ό Τάτλυ μέ φόβον 
τήν στιγμήν ποΰ τοΰ; έσύστησα εις τόν Θεόδωρον 
Ρόιιπινσον. Πρό δύο-τριών ήμερων άπεπειράθησαν 
νά εκβιάσουν κάποιον πλούσιον βιομήχανον καί νά. 
τοΰ άποσπάσουν χρήματα άπειλοΰντες τήν ζωήν 
του. 'Ο τελευταίος όμως ήρνήθη νά τοΰ; ΰπακούση. 
Διά νά τόν εκδικηθούν άπεφάσισαν ν’ ανατινάξουν 
τό έργοστάσιόν του. Αλλά οί δύο κακούργοι έπε
σαν πρώτοι θύματα τής εγκληματικής των πράξεως. 
'Η βόμβα έξερριίγη ένωρίτερα απ' δ,τι είχαν ΰπο- · 
λογίσει καί μετά τήν έκρηξιν τά σώματά των εΰρέ- 
θησαν παραμορφωμένα.

'Π είσοδος ενός νεαρού τηλεγραφητού εϊ; τό 
γραφεϊον διέκοψε τόν Τάτλυ.

—"Ενα τηλεγράφημα γιά τόν κ. Γκαίρισων.
. Ό Τζέρολντ ήνοιξε τό τηλεγράφημα, τό όποιον 
πρυήρχετο άπό τόν ανακριτήν τοΰ Χέρτφορδ καί 
τό έδιάβασε :

! «Ελάτε όσον τό δυνατόν γρηγοριότερον. Επεί
γον καί σπουδαιότατοι'. Τζαίημς Πίκ».

ποο-Ι —Κακή δουλειά, είπεν ό Γκαίρισων, άφήνων τό 
1 . .. ... 3 τραπέζης καί συνεχίζων τήν

>ς τών δύο αυ
γή ΰ-1 τών ληστών μέ δυσάρεστε!. Κατ' αυτόν τόν τρόπον 

I στεροΰμα' ένα πολύ σοβαρόν δπλον ποΰ είχα έναν- 
— Είμαι τώρα πεπεισμένος, είπε μειδιών, δτι τί.ον τοΰ, Ρόμπινσον. Τέλος, τόσον τό χειρότερον Τά- 

ή εΰτυχεστέρα ιίμέρα τής ζιοής μου εΐνε εκείνη ποΰ' πλυ, η υπόθεσίς μα; θά τελείωση όπως θέλομε ε- 
ήλθατε γιά πρώτην φοράν εϊ; τό γραφεϊον μου. I Μ·εΐς. 1 ώρα, φρόντισε νά μάθης εάν ο Θεόδωρό;

Οί δύο νέοι κατέβησαν μαζΰ τήν σκάλαν. Ό' Ρόμπινσον προσεπάόησε νά πωλήση δύο περιδέ- 
Γκαίρισων ήοεύνησε διά τού βλέμματος τόν δρόμον ,οαια. Επίσης είναι απαραίτητον νά πληροφόρησής 
καί ή Δωροθέα άνέβηκεν ανενόχλητος είς τό αμάξι 
τό οποίον άπεμακρύνί) η ταχέως.

'Ο Τζέρολντ, αφού συνώδευσε τ 
στρεψε καί πάλιν είς το γραφεϊον του. 
ποΰ είσήρχετο είς τόν διάδρομον, διέκρινε τόν Τά
τλυ, ό όποΐσς έπροχωροΰσε πρό; αυτόν.

— Ανέβα μαζί μου Τάτλυ, είπεν ό Γκαίρισων. 
Στοιχηματίζω δτι έχει; νεώτερα νά μοΰ άναγγείλης.

— Μάλιστα, κύριε, άπήντησεν ό Τάτλυ. Άνε-

— ’Όχι, άπήντησε ή Δωροθέα. Αυτός μόλις σή
μερον έφθασεν είς τό Αονδϊνον. Σάς έτηλεγράφησα 
άμέσως. Αναγκάσθηκα δμως νά έξέλθω, διότι έ- 
πρόκειτό ν' αγοράσω μερικά, πράγματα. Χιά τούτο 
σάς άφήκα τήν σημείωσιν, είς τήν όποιαν σάς άνέ- 
φερα δτι θά ήρχόμην νά σάς συναντήσιο εδώ. Χωρίς 
αμφιβολίαν, ό Φαίαρφαξ ήρχετο επίσης είς τό γρ ι- 
φεϊον σας γιά νά σάς ζητήση εξηγήσεις σχετικώς μέ 
τήν εϊδησιν τήν δημοσιευθεϊσαν είς τήν εφημερίδα. 
Κατά σύμπτωσιν μέ συνήντησεν δταν έπλησίαζα εί; 
τό γραφεϊον σας. ’Ήρχισε νά τρέχη κατόπιν μου καί 
δέν κατιόρθωσα νά άποφύγ.ο τήν καταδίωξιν.

—Εΐνε ευτύχημα δτι δέν γνωρίζει πού μένετε, 
είπεν ό Γκαίρισων. Θά στείλω τήν θυρωρόν νά. 
εύρη ένα αμάξι και θά σάς συνοδεύσω έως τό σπί
τι σας. Θά σάς άφήσω αφού προηγουμένως πεισθώ 
ότι ό Φαίαρφαξ δέν σάς παρακολουθεί.

Πόσον ε’ισθε καλός καί πόσον σάς είμαι ευγνώ
μων!... άπήντησεν ή Δωροθέα συγκεκινημένη. Πρό 
ολίγου, προσέθεσεν ή νέα μετά μικρών διακοπήν, 
μού είπατε δτι.,.μέ αγαπάτε. Τήν έκδήλωσίν σας 
αυτήν τήν έδέχθηκα μέ ψυχρότητα...όχι μέ ψυχρό
τητα, αλλά μέ έκπληξιν... έφάνηκα πολύ αυστηρά α
πέναντι σας καί ήθελα νά σάς πώ δτι...

Ή Δωροθέα μέ πρόσωπον κατακόκκινον, προ*! —Κακή δουλειά, είπεν ο Γ 
σεπάθει νά εύρη καταλλήλους λέξει; γιά νά δίκαιο- τηλεγράφημα επι της τραπέζης καί 
λογηθή. Ο Ι’ζέρολντ διά νά τήν άπαλλάξη άπό τήν, ομιλίαν του μέ τόν Ιάτλυ. Ο θάνατο, 
στενόχωρον θέσιν της, έπήρε τό χέρι της καί 
φίλησε.

σπίτι τής κυρίας Φαίαρ-
I φαξ. Τέλος, έν τφ μεταξύ, νά έπιβλέπης τό γραφεϊ- 

ν νέαν έπέ-'όν μου καί νά εξακρίβωσης εάν ένας κύριος, τού ό 
Τήν στιγμήν j ποιου θά σοΰ διόσιο τά χαρακτηριστικά καί ό όποιος 

' ’ ονομάζεται Ί’ζέρολντ Φαίαρφαξ, θά έρχεται εδώ νά
[κατασκοπεύη. Πάρε εκατόν είκοσι πέντε φράγκα ώς 
προκαταβολήν γιά τοΰς κόπους σου καί προσπάθη-

I σε νά μή σέ ΰποπτευθή ό Ρόμπινσον.
(Ακολουθεί)
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Όδός Καρόλου 
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ΑΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

Σ1ΝΕΜΕΚΑΝΙΚ Α
Έφωδιάσϋ'ησαν μέχρι σήμερον οί κά

τωθι 12 Κινηματογράφοι

Κινηματογράφο;» «ΟΛΥΜΠΙΑ» — Πει ραιώ; 
» «ΑΛΣΟΣ» — Θεσσαλονίκη;

. «ΜΟΝ ΜΠΕΓΚΑΙΝ» —Ν.Φάληρου 
ΑΚΡΟΠΟΛ — Αί) ηνών *
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ » 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» » 

» «ΔΕΛΦΟΙ» »
» ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ» » 
» «ΣΠΑΡΠΑΤ1ΚΟΣ» — Σπάρτη;
» «ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ» Καστόρια
» ΣΠΥΡΟΥ&ΚΑΡΤΕΛ1Α Αλιβερίου !

ΕΜ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ Βαθέως Σάμου
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ» « εσσσαλονίχη;
ΜΑΖΕΣΤΙΚ » Κορυτσάς

» «ΣΚΙΡΤΟ ΧΙΟΝ» Χαλάνδρι
» «ΠΑΝΟΕΟΝ» Πρέβεζα
» «ΠΑΝΟΕΟΝ» Σύρου

Ό διατε&εις άρι&μό; των πείθει πάντας δτι ή

Σ1ΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Εϊνε δ ίδιωδέστερος και άπαραίτητος τύπος 

Μηχανής διά τον κινημ ιτογράφον σας

Δ1ΑΊΙΘΕΤιΙ ΜΕ 12 ΜΗΜΑΙ\Σ ΔΟΣΕΙΣ
Διαρκή; παρακαταθήκη άνταλλακτικεον

ΣΙΝΕΜΕΚΛΝΙΚΗΡΝΕΜΑΝ-ΠΑΤΕ

διπλή

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝ1ΚΑ

Γιίποί ΣΟΥΠΕΡ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Κατάλληλοςδιά τοΰ; μεγάλου;
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΔΓΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γ. ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ και Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ — ΑΘΗΝΑΙ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ KAI GPAKHN
Α τςατςλπας:
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