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ΚΑΣΤΟΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΑΤΑΙ ΑΡΑΧΝΙΑΣ ΔΥΟ

’Ένας άπό τούς^πλέον χαριτωμένους αστέρας της Fox Film ή οποία πρωταγωνιστεί εις τας 
ήχητικάς ταινίας Τέσσαρες διάβολοι καί «Ή γυναίκα μέ τό κοράκι» παραγωγής 

Fox Film Corp, αί όποΐαι ίά προβληθούν λίαν προσεχώς άπό τής οθόνης τοΰ ’Αττικού»
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Κ ινιιαιιτογραΔικός Άιίτϊιρ Κινηματογραφικός Άστήρ

λόγως τής έντάσεως τοΰ ήχου τόν όποιον καταγράφουν. 
—Τό Γαλλικόν σύστημχ

Τό σύστημα Γκωμόν—Πέτερσεν—Ποΰλσεν διαφέρει 
τοϋ προηγουμένου κατά δύο ουσιώδη σημεία. Άφ’ ενός 
χρησιμοποιεί δύο ταινίας, μίαν διά τάς εικόνας καί έ τέραν 
διά τούς ήχους συνδυασμένος κατά τρόπον ώστε νά επι
τυγχάνεται ό συγχρονισμός. Άφ’ ετέρου δέ ή δέσμη τοϋ 
φωτός Γκέσσλερ άντεκατεστάθη δι’ ενός γαλβανομέτρου 
μετά καφρέπτου,

Οί ήχοι συλλεγόμενοι υπό μικροφώνων μετατρέπονται 
είς ήλεκτρικόν ρεΰμα, καί μεγεθυνόμενοι προκαλοΰν 'τήν 
δόνησιν ενός γαλβανομέτρου έφωδιασμένον δι’ ενός μικρού 
καθρέπτου έπί τοΰ οποίου κατευθύνεται μία δέσμη φωτός. 
Τό φως τοΰτο δονεϊται άκολουθοΰν τάς δονήσεις τοΰ γαλ
βανομέτρου καί τοΰ καθρέπτου ό όποιος άντανακλα καί 
διά μέσου ’μιας μακροσκοπικής σχισμής ή τις ευρύνεται άνα- 
λόγως, καταγράφει έπί τής άπαθοΰς ταινίας σημεία τών 
όποιων τό μήκος εΐνε άνάλογον πρός τήν έ'ντασιν τών 
ήχων οί όποιοι, ώς έλέχθη, μετετράπησαν ήδη είς ήλεκτρι
κόν ρεΰμα. Διά τοΰ τρόπου τούτου κατωρθιόθη ή κατα
γραφή ήχων οί όποιοι παρουσιάζουν δονήσεις μέχρις 8. 
00ο κατά δευτερόλεπτον.

Διά τήν προβολήν ακολουθείται ή έργασία τοΰ προη
γουμένου συστήματος, διά τής χρησιμοποιήσεως τής πλα
κάς τοΰ σεληνίου. Τό μηχάνημα τής προβολής εΐνε φυσικά 
διπλοϋν. "Εν διά τάς εικόνας καί έτερον διά τούς ήχους 
συνδυασμένον δμως καταλλήλως ούτως ώστε νά έπιτυγ- 
χάνεται πλήρης συγχρονισμός.
—'Η μετοττροπή τών στούντιο

'Π εισαγωγή τών όμιλουσών ταινιών ε’ις τήν κίνημα 
τογραφικήν βιομηχανίαν άπήτησε πλήρη μεταβολήν τής 
έξαρτήσεως καί διευθετήσεως τών στούντιο. Παρέστη έν 
πρόιτοις άνάγκη τής πλήρους άπομονώσεως τοΰ φωτο 
γραφικού μηχανήματος είς τό όποιον είνε συνδυασμένον 
καί τό μηχάνημα τής καταγραφής τών ήχων ώς καί τής 
πλήρους άπομονιόσεως τοΰ στούντιο άπό τούς εξωτερικού; 
θορύβους καί κρότους διά νά έξουδετερωθ.ή κάθε παρά-, 
σίτον, κάθε θόρυβος μή προωρισμενος νά καταγραφή, καί I

ο όποιος φυσικά θά εΰριοκε τόν δρόμον του είς τήν όμι- 
λοΰσαν ταινίαν. 'Ο πρώτος σκηνοθέτης τών όμιλουσών 
ταινιών κ. 1’όμπερτ Φλόρεϋ ό όποιος είχε κληθή άπό τήν 
«Παραραμάουντ > είς τήν Αμερικήν δπου θά «έγυρίζοντο» 
μερικοί όμιλοΰσαι ταινίαι αναφέρει τό εξής χαρακτη
ριστικόν.

Κατά τό γύρισμα - μιας σκηνής έπρόκειτονά ριφθή ένα 
κομμάτι ζάχαρι σ’ ένα φλυντζάνι. Όποια ή το ή έκπληξίς 
μας—λέγει ό κ. Φλόρεϋ—δταν ήκούσαμεν τόν μικρόν αυ
τόν κρότον νά άποδίδεται μετά τήν άποτύπωσίν του σάν 
κανονιά ! Τοΰτο δέ διότι ή θέσις τοϋ μικροφώνου ήτο 
πολύ πλησίον είς τό φλυτζάνι, ένώ άλλα μικρόφωνα τά 
όποια θά απέδιδαν άλλους ήχους πρός έναρμονισμόν τοΰ 
συνόλου εύρίσκοντο μακρυά. Αί δυσχέρειαι βέβαια αύται 
ύπερενικηθησανμέ τήν αρμονικήν καί συστηματοποιημένη^' 
τοποθετησιν τών μακροφώνων, πάντως δπως παραμένουν 
πολλά άλλα κωλύματα τά όποια συνεχώς φροντίζουν οί 
σκηνοθέται νά έξουδετεροίνουν.

’Άλλη επίσης δυσχέρεια σοβαρά δέ διά τήν όμοιογέ- 
νειαν τών ήχων καί ή όποια έπρεπε πάση θυσίφ νά ΰπερ- 
νικηθή, ήτο ή διαφορά τής έντάσεως τής φωνής δταν οί 
ηθοποιοί μετεκινοϋντο επί τής σκηνής καί συνεπώς άπε- 
μακρύνοντο των μικρόφωνων. Διά τήν έξουδετέρωσιν τού
των καί άλλων άκόμη απροόπτων δυσχερειών έχρειά- 
σθησαν νά γίνουν νέαι τροποποιήσεις, νέαι διαρρυθμίσεις 
καί προσθήκαι καί βελτιώσεις είς σημεϊον ώστε ένα κα
λώς κατηρτισμένον στούντιο διά τόν όμιλοΰντα κινηματο
γράφον στοιχίζουν είς τήν Αμερικήν τουλάχιστον περί τά 
40 εκατομμύρια δραχμών ! !
— Πώς* γυρίζεται» τό όμιλοΰνόρίλμ

Οταν ετοιμασθοιν τα παντα και τα μηχανήματα άνα· 
μένουν διά νά τεθούν είς κίνησιν μέσα είς τό στούντιο είς 
τό οποίον κρατεί απόλυτος ήσυχία δ σκηνοθέτης υποδει
κνύει τάς θέσεις τών ήθοποιών καί τακτοποιεί τά μι
κρόφωνα. Τά μικρόφωνα εΐνε κρεμασμένα μέ σχοινιά τά 
όποια παρακολο θοϋν τάς κινήσεις τών ήθοποιών διά νά 
εύρώκωνται πάντοτε είς άνάλογον άπόστασιν. Ό σκηνοθέ

της της ταινίας λαμβάνει θεσιν είς τήν καμπίναν του άπό

Μία ωραία σκηνή άπό'τό έργον «Καρτιέ Λατέν» μέ τόν Πέτροβιτς καί τήν 
Τζίνα Μανές. Αποκλειστική έκμετάλλευσις Α. Άναστασιάδη.

Ιτην όποιαν δύναται νά παρα- 
‘κολουθή καί ό σκηνοθέτης αρ
χίζει τήν έργασίαν τής δοκιμής. 

| Ευθύς μετά τήν δοκιμήν έ- 
νώνονιαιό δέκτης τής φωνής μέ 
ιά φωτογραφικά μηχανήματα 
τής λήφιεως τών εικόνων, όί με 
ασκευασταί τών ήχων είς ήλε- 

κρικόνρεϋμα εύρίσκονται είς τά 
υπόγεια. ’Εάν μέν χρησιμοποι
είται τό σύστημα «Βιταφόν» 
λομβάνεται πρόνοια δπως ή έ- 
νιιρξις τής λήφιεως τών εΐκόι 
νων ουγχρονισίΐή μέ τήνέναρξιν 
ή; λειτουργίας τών δίσκων οί 

όποιοι άποτυπώνουν τήν φωνήν 
καί τους άλλους θορύβους, έάν 
δέ χρησιμοποιείται τό σύστημα 

Μούβιτον» ή πρόνοιααΰτη είνε 
περιττή διότι ή πρόσληψις εικό
νων καί ήχων ένεργεΐται ταύ- 
τοχρόνως. ’Επίσης είς τό σύστη
μα Γκα μόν—Ποΰλσεν—Πέτερ
σεν τά μηχανήματα λήφιεως ει
κόνων καί καταγραφής ήχων τί
θενται είς κίνησιν δι’ένός.μοτέρ 
ούτως ώστε δ συγχρονισμός Επι
τυγχάνεται πάλιν συντόμως.

'Όταν λοιπόν δλα είναι έτοι
μα άπαγ'ορεύεται πάσα μετακί- 
νησις διότι καί τό παραμικρόν 

■ τρίξιμο θά ήρκει διά νά κατα- 
[στρέφιη τήν ταινίαν. Ή έναρξις 
ιτής λειτουργίας τών μηχανημά- 
Ιτων γίνεται μέ ένα ήλεκτρικόν

κουμπί’ έάν πρόκειται νά μποΰν είς τήν σκηνήν καί άλλοι 
ήθοποιοί είδοποιοΰται ούτοι διά τοϋ σκηνοθέτου ό ό
ποιος μεταχειρίζεται πάλιν ήλεκτρικά κουμπιά πού άνά- 
βουν μικρές λάμπες διαφόρων χρωμάτων ή κάθε μία τών 
οποίων προορίζεται καί δι’ ένα ηθοποιόν.

Μόλις τελείωση ή σκηνή δ σκηνοθέτης δίδει τό σύν
θημα μέ ένα κουδούνι καί ολόκληρον τό στούντιο επανα
λαμβάνει τήν κίνησιν του μέχρι τής έπομένης σκηνής. 
Κατά τό διάστημα αύτό, δ σκηνοθέτης διά καταλλήλου 
μηχανήματος δύναται μετά παρέλευσιν ενός λεπτοΰ νά 
άκούση τήν σκηνήν τήν όποιαν έκινηματογράφησεν. Έάν 
δ συνθέτης καί έκτελεστής μείνουν ικανοποιημένοι τόσον 
άπό τήν λήψιν τών εικόνων δσον καί άπό τήν άπόδοσίν 
των, άρχίζει «τό γύρισμα» τής έπομένης σκηνής.Ό σκηνο
θέτης μετά τήν άποπεράτωσιν τοΰ φιλμ δύναται νά τό 
προβάλη εις ένα οίονδήποτε κινηματογράφον δοκιμαστι
κοί; διά ν’ άκούση τάς αντιλήψεις τοΰ κοινοΰ καί νά τρο- 
ποποιήση έάν παραστή άνάγκη τό φίλμ του.
—Καί μερικά συμπεράσματα

Δέον νά λεχθή δτι παρά τάς τελευταίας τελειοποιή
σεις του ό δμιλών κινηματογράφος δέν έφθασεν είς τήν 
ποθητήν τελειότητα. Κανέν άπό τά προεκτεθέντα συστή
ματα δέν άποδίδει μέ άπόλυτον έπιτυχίαν τούς διαφόρους 
ήχους καί είδικώς τήν φωνήν. Διά τόν λόγον ακριβώς 
αυτόν παραλλήλους πρός τάς όμιλούσας ταινίας κατεσκευά- 
σθησαν καί ήχηραί ταινίαι αί όποϊαι άποδίδουν δλους τους 
άλλους ήχους, τήν μουσικήν, τόν θόρυβον τής θαλάσσης, 
τών τραίνων, τοΰ άέρος κλπ. πλήν τής ανθρώπινη; φωνής. 
Αί ταινίαι αύται έχουν καί τό χάρισμα δτι δέν χάνουν 
τόν διεθνικόν χαρακτήρα των άναπαριστάμεναι καί είς 
χώρας ξένας πρός τήν εθνικότητα τών πρωταγωνιστών 
τοΰ φίλμ. ·

Έν τούτοις θά ήτο παρακινδυνευμένον νά καταδι- 
κασθή έκ τών προτέρων πάσα προσπάθεια βελτιώσεοι; 
του. Καί τό γεγονός εΐνε δτι σήμερον όκλόκληρα συνερ
γεία σοφών άσχολοΰνται είδικώς μέ τό ζήτημα τοΰτο διά 
νά άνυφιοόσουτ τήν νεαράν έφεύρεσιν είς άνωτέραν βαθ
μίδα τελειοποιΰσεως. Ουτω είς τήν Γαλλίαν τό συγκρό
τημα Γκωμόν μελετά τήν έφαρμογήν νέου συστήματος διά 
τής ύπερθέσεως έπί τής ιδίας ταινίας τόσον τής οπτικής 
δσον καί τής ήχητικής είκόνος.

Ή ήχητική είκών θά είνε άθέατος καί δέν θά πσρεμ- 
ποδίζη τήν διέλευσιν τών φωτεινών άκτίνων. 'II ιδία δέ 
θά άποκαλύπτεται διά τών υπεριωδών άκτίνων. Ή βελ- 
τίωσις τών έν χρήσει μεθόδων εΐνε πιθανωτάτη. Άλλ’ 
είνε έξ ίσου σχεδόν βέβαιον δτι ή έφεύρεσις αυτή δέν θά 
φθάση ποτέ τήν φυσικήν τελειότητα τής άποδόσεως τών 
ήχων διότι είς οίονδήποτε σύστημα διάφορα παράσιτα 
μειώνουν νήν διαύγειαν τών ήχων.

PRNTEBOY ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΠΙΕλ

'Ο Τσάρλη Τσάπλιν σκοπεύει μετά τό πέρας 
τοϋ φίλμ του «Τά φώτα τής πόλεώς» (περί ου ε- 
γραήιεν πρό τίνος ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» 
νά ταξειδεύση είς τήν Ιαπωνίαν προκειμένου νά 
συναντηθή έκεϊ μέ τόν Ντούγκλας Φαίρμπανκς και 
τήν Μαίρη Πίνκφορντ, οί όποιοι ώς γνωστόν επι
χειρούν ένα πολύμηνο ταςεϊδι στον κόσμο. Εις έκ 
τών σταθμών των θά είνε ή Αίγυπτος. Δέν απο
κλείεται λοιπόν νά διέλθουν καί έξ Αθηνών.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΩΝ ΦΑΡΑΩ

ΑΙ ΗΧΗΤΙΚΑΙ
ΤΑΙΝΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. ( Οκτώβριος).—Έπί τέλους 
ή πόλις μας, δπως αί μεγάλαι πόλεις τής Ευριόπης, 
θά γνωρίση τάς ήχητικάς καί όμιλούσας ταινίας. 
Έάν πρέπει νά πιστέψωμεν τά διαδιδόμενα, τρεις 
έκ τών μεγαλειτέρων κινηματογράφων μας, προβαί
νουν είς τήν έγκατάστασιν μηχανημάτων διά τήν 
προβολήν όμιλουσών καί ηχητικών ταινιών. Τοΰτο 
βεβαίως αποτελεί γεγονός ευχάριστου καί κανείς δέν 
αμφιβάλλει δτι, δλοι οί φίλοι τοΰ κινηματογράφου 
θά τό χαιρετίσουν μέ ενθουσιασμόν.

Εινε αμφίβολον άκόμη δμως άν τό πολύ κοινόν 
θά εύχαριστηθή άπό τάς ήχητικάς ταινίας, τοΰτο δέ 
διότι πρόκειται περί έφευρέσεως άγνωστου άκόμη 
εντελώς. Εκείνο τό όποιον είνε άπολύτως συνηθι
σμένοι' είς δλας τάς περιπτώσεις εΐνε δτι κατά τάς 
πρώτας των εμφανίσεις είς τά διάφορα μέρη, αί ήχη- 
τικαί ταινίαι έχουν μίαν μεγάλην έπιτυχίαν χάρις 
εις τήν περιέργειαν τήν όποιαν προκαλοΰν. 'Ως έκ 
τούτου δέ εΐνε βέβαιον δτι ό καθένας καί ό πειό 
άδιάφορος άπ δλους μας θα συνωστισθή είς τά 
ταμεία τοΰΚινηματογράφου διά νά εξασφάλιση μίαν 
θέσιν Βέβαιον εΐνε βπωσδήποτε δτι πολύ σύντομα 
θά μας δοθή ή ευκαιρία νά άκούσφμεν τήν φωνήν 
τής Λάουρα Ααπλάν, τοΰ Σάρλ Φαρρέλ, τής Ζανέτ 
Γκέϋνορ, τοΰ Ραμόν Νοβάρο κλπ. ’Ιδίως προκει
μένου περί τής Λαπλάντ λέγεται δτι θά έμφανισθή 
πρό τοΰ κοινοΰ μας εις τό σούπερ φίλμ τής Ούνι- 
βέρσαλ Sh< w Boa1 τοΰ οποίου ή πραγματοποίησις 
έστοίχισε Εκατομμύρια δολλάρια.

Καθ δλα τά φαινόμενα θά μάς δοθή επίσης ή 
ευκαιρία νά άκούσωμεν καί τήν φωνήν τοΰ μεγάλου 
φανταιζίστ G'no Τ·όπ είς τό «Μπρόντγουαίϋ»· 
μίαν άπό τάς καλλιτέρας ταινίας τής έφετεινής 
παραγωγής τής Univeisi1. Εν συνεχεία θά ίδωμεν 
καί θά άκούσωμεν, κατά πάσαν πιθανότητα εφέτος, 
καί τούς Ρέτζιναλ Ντέννυ, Βαρβάρα Κέντ, Μαίρην 
Φίλμπιν Σάρλ Μούρραιϋ εις τό φίλμ «Κοέν καί 
Κέλλυ είς τήν Σκωτίαν», τούς Χούτ Γκίψων, Μέρνα 
Κέννεντυ Πώλ Βίτμαν κλπ.

Φυσικά, λόγιο τών υπέρογκων δαπανών διά τάς 
νέας εγκαταστάσεις αί τιμαί τών εισιτηρίων θά αυξη
θούν κατά τι. Video

Η ΓΚΑΡΜΠΟ ΣΕ ΒΑΒΟ ΦΙΛΜ
Στό νέο φιλμ τής Γκρέτα Γκάρμπο*"Αννα Κρίση]· εμ

φανίζεται ώς σύντροφός της ό Σάρλ Βίνκφορντ δσιις έν- 
τεμπούταρε έπιτυχώς είς το φίλμ τοϋ ντε Μι λ «Ντυναμίτ». 
Καθέος έγκύρως πληροφορούμενα καί τό φ.λμ αύτό θά 
εΐνε βωβόν άναβληθείσης πρός τό παρόν έ.τ* αόριστον τής 
έμφανίσεως τής Γκάομπο εις όμιλούσας ταινίας.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Α. Σιεφάνου (ΚαβάλΙα.ν). Δι’ δλας αύτάς τάς πληρο

φορίας άπευθυνθήτε ή εις τόν κ. Γαζιάδην, Μητροπό- 
λεως 1, ή ιϊςτόν κ. Α. Μαδράν, Λέσβου 32, ’Αθήνας. Εΐνε 
άρμοδιόιεροι.

— "Απαντάς ανταποκριτής μας. Παρακαλοΰμεν νά τα- 
; χυδρομεϊτε άνελλειπώς καθ’ εβδομάδα (έκάστην Δευτέραν) 
πλήρεις ανταποκρίσεις. Ευστήσαιέ μας επίσης νέους αντα- 
ποκριτάς είς πλησιέστερα μέρη περιφερείας σας, δπου δέν 
υπάρχουν άνταποκριταί και έφ’ δσον λειτουργούν κινημα
τογράφοι.

— Ν.Π.Κ. (Πάτρας). Ή διεύθυτσις τοΰ Charlie Cha
plin εΐνε 1416, La Urea Ane, Hollywood Cal. U.^.A.
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Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ1ΜΑΝΩΛΕΣKOΥ,
Απ όλα τά μέρη της Γερμανίας καταφθάνουν 

τηλεγραφήματα περιγράφοντα τούς θριάμβου; πού 
καταγάγη ή νέα μεγάλη ταινία της Ούφα «Μανω- 
λέσκθυ» μέ τήν Μπριγγίτε Χέλμ, τόν Μοσζοΰκιν,τήν 
Ντίτα Πάρλο καί τόν ”Αϊνριχ Γκεόρνκε

'Ολόκληρος ό κινηματογραφικός τύπο; εξαιρεί 
καί εγκωμιάζει τήν αξίαν τής ταινίας αυτής·.

Ούτω εις το «Ούφα Πάλας» τόϋ Βάδεν—Βά- 
δεν το εργον εϊχε έξαιρικήν έπιτυχίαν προβληθέν 
συνεχώς προ μιας υπερπλήρους αιθούση;.

Εις τό Μονάχον μολονότι ήτο ή εποχή τών με
γάλων καυσώνων συνεκέντρωνε τόσον πλήθος όσον 
ούτε κατα την διάρκειαν της χειμερινή; περιόδου.

Εις τήν Δρέσδην κατά τήν πρεμιέραν τό πλεΐστον 
τοϋ κοινού έμεινεν έξω τοι'ωθεάερου καί κατά τήν ε
πομένη ν της παραστάσεως καί έπί συνέχειαν ήμεροι ν 
αι θεσεις δλαι εΐχον προαγορασθή.

Μία υπέροχος σκηνή άπό τό άφθαστου πλούτου έργον ανατολικής ΰποθέσεως ΡΑΓΙΑ είς δ πρωταγωνι
στεί ό πολωνός τραγωδός Ζάν ντέ Κονχάρσκι. ’Αποκλειστική έκμετάλλευσις

Εταιρείας Γ. Συνοδινός καί Γ. Παπαστόφας.

TDMDI “ΚΙΪΗΜΑΤίΓΡΑΦΙδΟΥ ΈΤΕΡΟΣ,,
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Εις τα γραφεία μα; πωλοΰνται καί άποστέλ- 
λονται εις τους αϊτούντας έκ τών επαρχιών οί ένα- 
πομείναντες ολίγοι τόμοι «Κινηματογραφικού Α
στέρας» τών ετών 1927 καί 192S πρός δραχμάς 
έβδομήκοντα πέντε (άρ. 7.">) έκαστος,'ελεύθεροι ταχυ
δρομικών τελών. Χιά τό εξωτερικόν γενικώς προ; 
δρχ. 12ι> έκαστος τόμος, ελεύθερος ταχυδρομικών 
τελοιν επίσης.

Επίσης προηγούμενα τεύχη τοϋ τρέ,χ έτους 
πρός δραχ. έκαστον.

Παρακαλοΰνται πάντες όσοι επιθυμούν νά. κρα
τούν σειράς «Κινηματογρ. Αστέρος» όπως προμη
θευτούν εγκαίρως τού; προηγούμενους τόμου; πριν 
εξαντληθούν καθ' δσον άπέμειναν ολίγοι

Ίβάν Πέτροβιτς

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΙΛΟΥΕΤΤΕΣ

ΙΒΑΝ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
Απ όλους τούς μεγάλους καλλιτέχνας τής οθό

νης ό Ίβάν Πέτροβιτς εΐνε ασφαλώς ό πλέον μυστη
ριώδης. Τόν νομίζουν είς τήν Νίκαιαν καί αυτός εύ- 
ρίσκεται είς τό Βερολΐνον. Τόν νομίζουν είς τό Βε
ρολΐνον καί τόν συναντούν εις τό Παρίσι. Καί μόλις 
κατορθιόση κανείς ν’ άλλάξη τρεις λέξεις μαζύ του 
καί νά ϊδή τήν κομψή σιλουέτταν του, τό ωραίο του 
πρόσωπο, φεύγει άμέσως γιά τή Γερμανία πού εργά
ζεται τόν περισσότερο καιρό τοΰ χρόνου. Κατοικεί 
συνήθως είς τό Βερολΐνον όπου έχει μίαν θαυμα-

ΡΩΣΣΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ- ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ
Ή προ καιρού κυκλοφορήσασα φήμη δτι πρό

κειται νά ίδρυθή έν Ρωσσία ένα πανρωσσικόν κι
νηματογραφικόν συνδικάτον, άναγκράφεται καί πά
λιν είς τά ρωσσικά κινηματογραφικά φύλλα. Τό έν 
λόγ<»> συνδικάτον σκοπόν θ ι έχη τήν κατάπαυσιν 
τοΰ εντοπίου συναγωνισμού καί τήν έμφάνισιν είς το 
εξωτερικόν τής ρωσσικής παραγωγής ηνωμένης. Φαί
νεται οτι οί συντελέσαντες πρός τούτο λόγοι είνε κυ
ρίως οί κλονισμοί τούς οποίους αισθάνεται τελευ
ταίως τό ρωσσικό φιλμ τό όποιον ενώ κατ άρχάς 
έγένετο τόσον εύμενώς αποδεκτόν αντιλαμβάνεται 
ήδη τό έδαφος νά τού ύπεκφεύγη.

Ο ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ ΣΤΟ ΦΙΛΜ
Προ ετών είχαμε δει μιά τέτοια ταινία. Τώρα 

πάλιν ή Μέτρο αναγγέλλει τό «γύρισμα» ενός φίλμ 
σχετικού μέ τ ,ν ζωήν τοΰ Μπάϊρον.

Πρός εκλογήν μάλιστα τοΰ πρωταγωνιστοΰ κα- 
τεβλήθησαν εξαιρετικοί κόποι διότι τό πράγμα δέν 
ήτο καί τόσον εύκολον. Έξελέγη δέ τελικιΐις ό Kaky 
γνωστ ς ήθοποι ς τής Νέας Ύόρκης.
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φεται προς τόν κινηματογρά<( ον.
,Ό Ρέξ ’Ίγκραμ αποκαλύπτει τό καλλιτεχνικό του 

ταλέντο καί τόν.κάνει έναν μεγάλον καλλιτέχνη. Άπό 
τότε ό ΙΙέτροβτς παίζει κατά περιόδους εις τά 
στούντιο τής Νίκαιας, τοΰ Βερολίνου καί τών Πα- 
ρισίων.

’’Ελαβε μέρος είς τό < Καίνιγκσμαρκ», είς τήν 
«Πυργοδέσποινα τού λιβάνου» είς τήν «Γυμνήν Γυ
ναίκα», είς τόν «Κήπον τού Αλλάχ», είς τά «Τρία 
όάθη», είς τό «Διαμάντι τοΰ Τσάρου»,είς τόν «Μαν-* 
πραγόραν», είς τόν « Υπολοχαγόν τής Βασιλίσσης», 
δς τό «Καρτιέ Αατέν», καί εις τό «Τσάρεβιτς» τό 
εποΐον προτιμά άπ δλα του τά φίλμ.

Ή καλλίτερα του προτίμησις μετά τόν κινημα
τογράφος είνε τό σπόρ.Είς τούς Ολυμπιακούς άγ<7>- 
νας τής Στοκχόλμη; υπήρξε ό νικητή; τοΰ κολυμβή- 
ματος. Είνε θαυμάσιο; ίππεύς καί ένας υπέροχος 
παίκτης τού τέννις.

Αύτός ό έρως του πρός τά σπόρτ δέν τόν εμπο
δίζει εννοείται νά μένη είς τό σπίτι του πού τό έχει 
επιπλωμένο μέ τόσο πολύ γούστο. Παίζει θαυμασίαν 
μουσικήν καί δέχεται μέ μεγάλην εύχαρίστησιν τούς 
φίλους του είς τούς οποίους δείχνει μέ υπερηφάνειαν 
τί; διάφορες συλλογές του. Διότι ό Πέτροβιτς εΐνε 
ένας μανιώδης συλλέκτης.... είς τούς τάπητα; καί τάς 
έ ρ ωτ ι κά ς έ πιστ ολά ς.

Επί τοΰ παρόντος ό Πέτροβιτς ενδιαφέρεται διά 
τόν όμιλούντα κινηματογράφον.

Καί διατί;
Διότι ό Πέτροβιτς εΐνε θαυμάσιος τραγουδιστής, 

παίζει ωραίο πιάνο καί βιολί. Ίίμιλεϊ άπταίστως 
επτά γλώσες. Αγγλικά, Γαλλικά Ουγγρικά., Σέρβι
κά, Ρωσσικά, καί εβραϊκά.

Μέ δλα αυτά τά προσόντα ήτο δυνατόν ό Πέ
τροβιτς νά μή γίνη ένα διεθνούς φήμη; καλλιτέχνης;

σίαν κατοικίαν έπιπλωμένην style Κ niissanc ·. με 
θαυμάσιους περσικούς τάπητας....

Μεγάλος καλλιτέχνης, μεγάλος σπορτίφ, μεγάλο; 
ταίειδιωτη;, αυτός είνε ο Πέτροβιτς. 1 εννημενος 
στή Σερβία έσπούδασε στή Βουδαπέστη. Από νεα
ρά; ηλικίας τού ήρεσαν τά ταξείδια και αι περιπε- 
τειαι. Τόν συναντούν είς τήν Αμερικήν, είς τιήν 
Περσίαν είς τήν Τουρκίαν είς τήν Αφρικήν. Εν
θουσιώδη;, δέν γνωρίζει τί νά έκλέξη μεταξύ τή; 
κι νηματογράφικη; καρριερας, τής θεατρικής και τή_ 
φιλοσοφικής. Κατά τό 1922 ό Iίέτροβιτς εύρίσκεταί 
εί; τιήν δημοσιογραφίαν έν Γαλλία, νά «γυριση» ένα 
ρόλον εί; ένα φίλμ ή νά τραγουδήση εις μίαν όπε- 
ρέτταν σ’ ένα θέατρο τής Βουδαπέστης.

Αϊφνη; ή προτίμησις τού νέου καλλιτέχνου στρέ-
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ΜΙΑ &ΙΑΑΕΞΙΣ ΤΟΥ ΟΥ’ΙΑΑΙΑΑ ΦΟΞ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Εις διάλεξίν του έσχάτως γενομένην περί τής Ιστορί
ας τοΰ μέλλοντος τοϋ κινηματογράφου, ό Ούΐλλιαμ 
Φόξ πρόεδρος τής Φόξ Φίλμ ήσχολήθη διά μακρών μέ τήν 
συμβολήν αΰτοϋ είς τήν πρόοδον τών έπιστημών καί τών 
τεχνών έν γένει, καί έξήρε τόν εις τά σημεία αύιά σπο<>· 
δαιότατον ρόλον τόν όποιον έπαιξε καί πρόκειται είσέτι νά 
διαδραματίση.

Θά ομιλήσω απόψε, ειπεν έν τή αρχή τής δια- 
λέξεώς του, πώς βιομηχανία ανύπαρκτος σχεδόν κα
τά τά 1900 κατέστη νΰν μία τών μεγαλειτέρων τών 
Ήν. Πολιτειών και μέ μεγαλήτερον ακόμη μέλλον 
κατά τήν γνώμην μου.

Θά άνατρέξωμεν είς τήν εποχήν καθ’ ήν ή βι
ομηχανία αυτή δέν υφίστατο. Τό μέγα κοινόν, κατά 
τό τέλος τοϋ 18 αίώνος, όλίγας ευκαιρίας είχε ν' ά- 
πολαμβάνη δράματα καί παραστάσεις αξίας, καθότι 
τοιούτου είδους θεάματα ήσαν προσιτά εις μικρόν 
σχετικώς αριθμόν προσώπων, κυρίως λόγοι τοϋ ότι 
έστοίχιζαν πολύ ακριβά. Τό 1888 ό "Εδισων εφεύ
ρε τήν πρώτην κινηματογραφικήν μηχανήν καί ο 
ΓειόργιοςΉστμαν έτελειοποίησε τό εύκαμπτον φίλμ. 
Αί δύο αύταί εφευρέσεις κατέστησαν δυνατήν τήν 
φωτογράφησιν δραματικών έργων, τήν κατασκευήν 
απεριορίστου αριθμού αντιτύπων καί τήν μεταφο
ράν τών τελευταίων εις οίονδήποτε μέρος τοϋ κό
σμου δπου υπήρχε μηχάνημα προβολής των. Επί
σης κατέστησαν δυνατήν καί τήν ύποτίμησιν τής 
αξίας παραγωγής.

Ή τοιαύτη άπόδειξις τού κινηματογράφου κα- 
τέστησεν δυνατήν τήν ίκανοποίησιν τού πόθου τοΰ 
κοινού πρός διασκέδασιν

Έκτος δμως τής καθαρώς διασκεδαστικής των 
πλευράς ό κινηματογράφος προσέφερε μεγάλας υ
πηρεσίας εις τήν εκπαίδευσιν. Έξοικειώσας δέ τό 
κοινόν μέ τούς τρόπους, τήν ζωήν καί τά ήθη άλ
λων λαών, ύπέκαυσε τόν πόθον καλλίτερων πραγμά
των, καλλιτέρων κατοικιών, πλέον ευχάριστου περι
βάλλοντος καί ωραίων ιδανικών. Εκτός δέ τούτων 
διά τής ευκολίας με δ’ ής άναπαριστά ιστορικός 
έποχάς καί γεγονότα έδωσεν σαφεστέραν και πραγ- 
ματικοτέραν γνώσιν τής ιστορίας ζητήματος τοΰ ο
ποίου τήν σπουδαιοτάτην σημασίαν κανείς δέν δύ
ναται νά παρίδη "Οσον περισσότερον μανδάνομεν 
διά τούς διαφόρους λαούς τόσον καλλίτεροι’ τούς 
έννοούμεν Καί δσον περισσότερον τούς έννοοΰμεν, 
τόσον μικροτέρα πιθανότης υπάρχει διεθνών παρε
ξηγήσεων και ταχυποψιών.

Μέχρι τής στιγμής ή εκπαιδευτική αξία τής 
ταινίας συνεβάδιζε μέ τήν διασκεδαστικήν της τοι- 
αύτην Ύπάρχειδμως κατά τήν γνώμην μου ενώπιον 
μας κολοσσιαίοι' ανεκμετάλλευτοι' στάδιον τό όποι
ον ν’ άποβή άμείωτον εκπαιδευτικής αξίας. Πόσα 
δύσκολα προβλήματα είς τά σχολεία μας δά ήδύ
ναντο νά λυθούν άποτελεσματικώς διά τοΰ κινημα
τογράφου. "Ας λάβωμεν ώς παράδειγμα μάδημα 

γεωγραφίας τοΰ Σιάμ. Ποιος ενθυμείται πρακτικώς 
δτι έδιδάχδη ποτέ περί τοΰ Σιάμ; Έάν δμως, αντί 
τής ξηρός μελέτης χαρτών καί κειμένου, οί διδά
σκαλοι ήδύναντο νά μεταφέρουν διά τοΰ κινηματο
γράφου τόν μαδητήνείς τήν μακρυνήν καί άγνωστον 
αυτήν χώραν,νά τοΰ παρουσιάσουν τούς ποταμούς, 
τόν λαόν, τά προϊόντα της κλπ τό μάδημα αύτό^δέν 
δά έξηλείφετο ασφαλώς έκ τής μνήμης του. "Ας λά
βωμεν έν άλλο δέμα: αστικήν διοίκησιν Ό άφη- 
ρημένος τρόπος δι’ ού τό μάδημα τοΰτο διδάσκεται 
τό καδιστρί δύσκολον καί διά τόν διδάσκαλον καί 
διά τούς μαθητάς. Έάν ό συνήθης αυτός τρόπος 
διδασκαλίας τοϋ μαθήματος αύτοΰ αντικαθίστατο 
διά κινηματογραφικής εκδρομής είς τάς πρωτεύου
σας τών Εθνών, είς τά διάφορα δικαστήρια, είς τά 
νομοθετικά σώματα καί είς τά διάφορα δημόσια 
γραφεία τι αποτέλεσμα θά ήτο τελείως διάφορον. 
Ευκόλως δύναται τις νά άντιληφθή τήν απεριόρι
στον επιρροήν τοΰ κινηματογράφου είς τά σχολεία 
τής κατωτάτης έκπαιδεύσεως, καθώς επίσης είς μέ- 
γαν βαθμόν καί είς τά σχολεία μέσης καί ανώτα
της έκπαιδεύσεως. 'Υποθέσωμεν ότι μέγας τις χει- 
ροΰργος πρόκειται νά έκτελέση έγχείρησιν ίπερβο- 
λικώς λεπτήν. Χιλιάδες φοιτητών τής ιατρικής θά 
ήθελαν νά τήν παρακολουθήσουν, πράγμα δυνατόν 
εν τούτοις μόνον διά περιορισμένου αριθμόν έξ αυ
τών. Ένφ έν περιπτώσει κινηιιατογραφήσεως τής 
έγχειρήσεως ολαι αί χιλιάδες τών φοιτητών οί οποί 
οι έμειναν έξω τής αιθούσης εγχειρήσεων θά τήν 
παρακολουθούν. Πρός έπίμετρον δέν θά τήν πα- 
ρηκολούθουν άπαξ άλλ’ έκατοντάκις έν ανάγκη, καί 
θά ήδύναντο νά τήν παρακολουθήσουν καί 10 έτη 
άργότερον. Νΰν δέ, μέ τάς δμιλούσας συσκευ ς, ή 
αξία τοΰ κινηματογράφου ηύξησεν άπείρως.

Ό κινηματογράφος έχη ωσαύτως ευρύ στάδιον 
ανεκμετάλλευτου είς τάς διαφημίσεις καί τάς πωλή- 
σεις. Αί καλλίτεροι φωτογραφίαι καί ήκαλυ τέρα πε
ριγραφική γλώσσα δέν δίδουν είς τόν καταναλωτήν 
τήν ιδέαν καί τά προτερήματα τοΰ προϊόντος δπως 
θά τό έκαμνε μία κινηματογραφική διαφώτησις τοΰ 
είδους αύτοΰ.

Οί κριτικοί διατείνονται ενίοτε ότι ή κινηματο
γραφία δέν δύναται νά θεωρηθή ώς ί ψηλόν παρά
δειγμα δραματικής τέχνης. Αυτό ήτο αληθές κατά 
τά πρώτα έτη τοΰ κινηματογράφου, καί ίσιος κάπως 
καί σήμερον. Πιστεύω όμως ότι κάδε αμερόληπτος 
κριτικός θά παραδεχθή ότι ό μέσος όρος ποιότητος 
ανέρχεται σταθεροί; καί ότι ούδεμία τέχνη έκαμε τό
σον μεγάλα βήματα κατά τάς πρώτας δεκαετίας τής 
ιστορίας της όσον ή κινηματογραφία

Άς έξετάσωμεν τώρα τήν κινηματογραφίαν καί 
άπό εμπορικής άπόψεως, καί νά παραβάλλωμεν τήν 
βιομηχανίαντης πρός άλλαςβιομηχανίας.Εΐνεγεγονός 
ότι ή βιομηχανία τοΰ κινηματογράφου, εντός τών
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δπως διατηρή άνταποκρ ιτάς είς τάς κυριωτέρας 
πόλεις τήΐς έλληνικωτάτης μεγαλονήσου όπου 
λειτουργούν κινηματοθέατρα, παρακαλεΐ πάντας 
τούς φίλονς, τους θέλοντας νά άναλόβουν φιλί- 
κώς τήν Αποστολήν κατά δεταπεν 9ήμερον σημει
ωμάτων των προ βάλλε μόνων είς τούς κινήματα 
γράφους τής πόλεώς των έργων δπως μας γνω
ρίσουν τοΰτο δι' έπιστολής των άποστέλλοντες 
συγχρόνως μέ τήν π:ώτην άνταπόνρισιν καί δύο 
μικράς φωτογραφίας <5ιά νά τούς όφοδιάσωμεν 
μέ τδ σχετικόν δελτίον ταύτότητος.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

τριών τελευταίων δεκαετιών έγένετο μία τών μεγα- 
λειτέρων βιομηχανιών τών Ήνωμ. Πολιτειών Χρη
σιμοποιεί πλέον τών 350000 προσώπων. Τά 20000 
κινηματοθέατρα τής χώρας μαςέχουσι συνολικήν χω
ρητικότητα άνω τών 18.000.000 δέσεων, μέ εβδομα
διαίοι' άριθμόνθεατών άνω τών 100 εκατομμυρίων. 
Μέ άλλουςλόγουςέ'καστοςπερίπου κάτοικος τών 'Ην. 
Πολιτειών συχνάζει άπαξ τής έβδομάδος είςτόν κινη 
ματογράφον. Τό εντός ένός έτους είσπραττόμενον 
ποσόν εισιτηρίου υπολογίζεται άνω τών 750 εκα
τομμυρίου δολλαρίων. Τά δέ διά τήν επιχείρησιν 
αυτήν κατατεθέντα κεφάλαια υπερβαίνουν τά 1750 
εκατομμύρια δολλάρια. Οί άριθμοί αυτοί άρκοΰν νά 
δείξουν τήν σπουδαιότητα τής βιομηχανίας ταύτης.

Έν δλίγοις, έχομεν άπεριόστον μέλλον διά τήν 
άνάπτυξιν καί τήν περαιτέρω τελειοποίησιν τοΰ κι
νηματογράφου. Αί δμιλοΰσαι ταινί ι ανοίγουν ενώ
πιον μας ιέοι ς ορίζοντας τήν εκτασιν τών οποίων, 
δέν δυνάμέθα επί τοΰ παρόντος νά φαντασθώμεν

Σκεφθήτε πρός στιγμήν ποιαν σημασίαν θά 
έχη έάν αί μεγάλαι παγκόσμιαι προσωπικό
τητες εμφανίζονται καί δμιλοΰν ενώπιον μας, όπως 
έγινε μέ τόν Μακδόναλδ, τόν Μπέρναρ Σόι καί άλ
λους. Σκεφθήτε ποιαν σημασίαν θά έχη διά τάς χι-i 
λιάδας τών μικρών εκκλησιών τοΰ τόπου μας νά ά- 
κροώνται έκάστην Κυριακήν τούς λόγους κανενός 
μεγάλου ίεροκήρυκος έμφανιζομένου ενώπιον τοΰ 
κοινού επί τής οθόνης, ή τό τί θά έσήμζινε διά τά 
μικρά σχολεία νά απολαμβάνουν καί αυτά τής δι
δασκαλίας τών μεγαλητέρων διδασκάλων τοΰ κό
σμου, καθώς θά γίνεται όταν ή ομιλούσα ταινία 
προσαρμοσδή πρός τάς άνάγκας αύτάς. Αυτά εΐνε 
μερικά παραδείγματα τών απείρων τρόπων μέ τούς 
οποίους ή θαυμασία αυτή νέα κατεύθυνσις τής κινη
ματογραφίας θά δύναται νά χρησιμοποιηθή διά νά 
καταστήση τήν ζωήν μάλλον ένδιαφέρουσαν καί καρ
ποφόροι'.

Είμαι πεπεισμένος ότι ή κινηματογραφία εξυπη
ρετεί τούς λαούς τοΰ κόσμοι», ότι είνε ή βάσις μιας 
υγιούς καί διαρκούς βιομηχανίας, καί ότι τά ωραιό
τερα πράγματα τά όποια δύναται νά μάς προσφέρη
ούτε τά φανταζόμεθα καν είσέτι.

ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΕΑΤΟ ΦΩΤΕΊΤ ΜΟΥ

ΘΗΛΥΚΟΥ πΡΟΦΗΤΕΙΑΙ

Είς έν άπό τά τρία γνωστά άντρα τής υψη
λής μοντανιτέ τής Λεωφόρου Πανεπιστημίου, όπου 
θεώμαι κάποτε άνορθογραφικώτατα, δ δμιλών κινη
ματογράφος άπετέλει τό ανεξάντλητοι' θέμα τής 
φλυαρίας τοΰ ώραιοκόσμου.

Διάβολε, τά αβρά καρμινωμένα χείλη τοΰ ώραι
οκόσμου, δέν μπορούν νά καταπιάνωνται μέ τήν 
έξιστόρησιν τών χονδροειδών ληστρικών κατορθω
μάτων. Τοιαύται εξιστορήσεις αποτελούν τό απο
κλειστικόν προνόμιον τοΰ όχλου καί τό... καταναγκα- 
στικόν έργον τών συναδέλφων.

'Η φαιά ουσία τοΰ εγκεφάλου τών μοδέρνων 
Άτθίδων,πού εύρίσκεταιμέσα είς τά θελκτικά κεφα- 
λάκια των, έχει πολύ ύψηλότερον προορισμόν: Νά 
έπινοή εκκεντρικά; τουαλέττας, φανταστικά; περι
πέτειας αί δποΐαι ευτυχώς διά τούς ενδεχομένους 
μάιτυράς των δέν έλαβον ποτέ χιόραν, καί νά κατα
πιάνεται μέ τήν κριτικήν τών πλέον σημαντικών 
καλλιτεχνικών ζητημάτων.

Φυσικά ήτο μοιραίον, ό όμιλών κινηματογράφος 
μέ τήν σειράν του ν' άπασχολήση επίσης τούς θα- 
μώνας τώνκέντρω/ τής λεωφόρου τών σοφών. Προ
φανώς δέ επειδή τά νεωτερι'στικώτατα αυτά θήλεα, 
έβαρύνθησαν νά περιμένουν τάς πρεμιέρας τών κεν
τρικών κινηματογράφων πού έξαγγέλουν τήν καινο
τομίαν τοϋ ηχητικού κινηματογράφου, (καινοτομίαν 
διά τήν 'Ελλάδα) κατελήφθησαν άπό άκρατον μαν
τικήν διάθεσιν τήν οποίαν απαιτεί ή προκριτική.

—Έγώ δέν ξέρω τί θά πή διάλογος καί τά„ 
ρέστ", έλεγε μιά θηλυκή μικρογραφία τή; σκιάς τής 
Ντολορές ντέλ Ρόο. Θά έμενα ικανοποιημένη αν 
έβλεπα έστω καί ένα μόνο φιλμ σονόρ, γιά ν’ ακούσιο 
τόν ήχο τοΰ φιλιού τοΰ Νοβάρρο. Λυπούμαι μόνον 
ποΰ ή εφεύρεσι; τοΰ ηχητικού κινηματο/ράφου δέν 
είχε πραγματοποτηθή προ τοΰ θανάτου τοΰ αξέχα
στου ειδώλου μ,ου τοΰ Βαλεντίνο, γιά ν’ ακούσω τόν 
ήχο τών θαυματουργών φιλημάτων του. Τί κρίμα....

—Έγώ ανυπομονώ νά δώ καί ν' άκούσφ ηχητι
κά; ταινίας μόνο καί μόνο γιά ν’ άκούσφ τό φτέρ ■ 
νισμα τής Φροσάρ, είπε ό "Αδωνις τής συντροφιάς, 
ποΰ ή παρουσία του σ' αυτόν τόν θηλυκόν κύκλον 
άπέκλειε τήν ύπόθεσιν ότι ήύο μισογύνης. 'Απλώς, 
ήτο ένας μπλαζέ μέσα στήν λεγεώνα τών νεοελλήνων 
ποΰ πάσχουν άπό τήν μοδέρναν νευροπάθειαν πού 

ι ονομάζεται μπλαζεδισμός.
I 'II κριτική εΐχε πάρει φόρα. "Ολες ή γυναίκες 
’τής συντροφιάς μιλούσαν μαζύ, δέν ήκουσα πλέον 
άπολύτως τίποτε άπό τά σχόλιά των,καί ήιόρα έπερ- 
νοΰσε. "Επρεπε νά τοΰ δίνφ. Έφ’δ καί έφυγα, κρα

τώντας νοεράν σημείωσιν τοϋ προλόγου της, απα
ράλλακτα όπως μεθαύριον θά κρατώ τοιαύτην τού 
διαλόγου τών όμιλουσών ταινιών μέ τήν κριτικήν 
τών οποίων θά άσχολούμαι έκάστοτε.

"Ιρις Εκαρκβκίου.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ ■
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β··--.-.___________________________________

'Ένας,ένας οί κεντρικοί κινηματογράφοι ανοίγουν τάς 
πύλας των. Ηδη λειτουργούν τρεις, τό «Ήάνθεονν τό 
«.Ούφα Πάλας» και τό «Σπλέντττ». Εντός τής εβδομά
δας ασφαλώς προστίθενται ακόμη δύο κεντρικοί" ό έπί 
τών οδών Σταδίου καί Έδουάρδου Λώ ’Απόλλων» καί 
τό ’Αττικόν» τό όποιον ώς γνωστόν θά προβάλη μό
νον ήχητικάς καί όμιλούσας ταινίας, θά κάμη δέ 
εναρςιν με τό έργον ' Φόξ Φολίι». τό όποιον ώς λέγεται 
είνε μία θαυμασία πλουσιωτάτη έπιθεώρ )σις μέ άφαν- 
τάστως ώραΐον σκηνικόν διάκοσμον, ωραίας ήθοποτούς 
καί προ παντός μεγάλην καί αρμονικήν ορχήστραν εις 
ήν λαμβάνουν μέρος 120 καί πλέον όργανα.

’Ελπίζομεν οτι εις τό προσεχές θά ή με θα εις θέ- 
σιν νά πληροφορήσωμεν τούς πολυπληθείς άναγνώστας 
μας οί όποιοι, δικαίως, αναμένουν άγωντωδώς νά μί- 
θουν, τι είνε ό όμιλών καί ηχητικός κινηματογράφος 
καί ποιαν έντύπωσιν θά κάμη εις εκείνους πού θά 
ακούσουν καί θά ίδούν τήν νέαν αυτήν κινηματογρα
φικήν έφεύρεσιν.

Τού «Σάλον Ίντεάλ ή έναρξις θά βραδύνη ώς 
γνωστόν καί πλέον τού μηνάς. ’Ήδη κατεδαφίσθη ή 
παλαιά καμπίνα προβολής, εις τό μέρος δέ εκείνο κτί
ζεται άλλη τριπλάσια εις χώρον διά τήν τοποθέτησιν 
τών νέωνμηχανηα,άτων. Συγχρόνως γίνονται και οΐαι 
αί άλλα ι απαραίτητοι έπισκευαί καλλωπισμοί κλπ. ‘Η 
έν τω μεταξύ έναρξις τού άνωτέρω κινηματογράφου μέ 
βωβάς ταινίας δέν κατέστη δυνατόν νά πραγματο- 
ποιηθή λόγω τών μεγάλων επισκευών έξ αφορμή; τών 
οποίων τό θέατρον εύρίσκεται εις άθλίαν κατάσταοιν.

*
>* *Εις τό «Πανόραμα» έπίσης ήρχισε ή τοποθέτησις 

τών μηχανημάτων συστήματος «Ίκοφόν διά τήν λει
τουργίαν ηχητικού κινηματογράφου, ό όποιος έλπίζεται 
νά κάμη έ'ναρξιν περί τάς άρχάς τής προσεχούς εβδο
μάδας μέτό έργον Τέμπο-Τέμπο» τούκ. Άναστασιάδη.

■7 ..

Καί έπειδή ό λόγος περί όμιλούντος κινηματογρά
φου νομίζομεν υποχρέωσήν μας νά έοω τήσωμεν τον κ. 
Άλκ. Τριαντάφυλλου Γεν. Διευθυντήν τής Άμέρικαν 
Φίλμ Κόμπανυ ’Ίνκ καί τού Κινηματογράφου «Πάν- 
θεον*. διαιί δέν ήρχισε λειτουργών ό τελειότερος όμι
λών καί ηχητικός κινηματογράφος εις τό άνωτέρω κέν- 
τρον του; ’Άν δέν άπατώμεθα διά τών διαφημίσεων του. 
έδήλου ότι οί ευτυχείς άθηναϊοι θά τον απολάμβαναν 
έντός δέκα ημερών. ’Έκτοτε όμως παρήλθον 25 ! Τί 
νά συμβαίνει άραγε;

Κατά τήν παρ. εβδομάδα προεβλήθησαν εις τούς 
τρεις λειτουργούντα: κεντρικούς κινηματογράφους τά 
εξής έργα : Εις τό «.Ούφα Πάλας» τό νέον έργον τής 
Ούφα «.’Αντίο Μασκώτ» μέ τήν Αίλιαν Χάρβεϋ. εις τό 
«Πάνθεον ένα έπίσης νέον έργον παραγα>γής United 
ArlistSVJto τον τίτλον Γκωσσό μέ τον Ντούγκλας Φαίρ- 
μπανκς καί εις τό Σπλ ντιτ ένα ώραΐον έπίσης έργον 
γερμανικής παραγωγής υπό τον τίτλον « ’Αγωνία μέ τήν 
Βίβιαν Τζίμπσον, ’Έλγκα Μπρίγκ καί τούς Γ. Φραϊλιχ 
καί Μπρούνο Κάστνερ. Καί οί τρεις κινηματογράφοι 
τήν παρελθούσαν εβδομάδα είργάσθησαν ίκανοποιητι- 
κώς. βοηθούντος γ.αί τού καιρού.

'Ικανοποιητική κίνησίς παρατηρεΐται καί εις τούζ 
κινηματογράφους τού Πειραιώς, ιδίως μάλιστα εις τά 
«'Ολύμπια» τού κ. Γ. Συνοδινού όπου έκτος τού κινη
ματογραφικού έργου παρουσιάζει καί διάφορα ώραΐα 
νούμερα βαριετέ τά όποια καταχειροκροτούνται.

’Ηχητικός κινηματογράφος, λέγεται ότι θά έγκατά- 
σταθή καί εις τό έν Πειραιεΐ κινηματοθέατρον Χάΐ- 

Αάΐφ» χωρίς όμ.ος νά είνε δυνατόν νά καθορίσθή άπό 
τούδε καί ή έναρξις.

Διά τάς μεγαλουπόλεις τών ’Επαρχιών έπί τού 
παρόντος ούδείς λόγος γίνεται μέχρι σήμερον. 'Ως φαί
νεται οί πρακτικοί αυτοί άνθρωποι, θέλουν πρώτα νά 
ίδουν καί νά ακούσουν καί κατόπιν νά σκεφθούν 
κατά πόσον θά ήτο πρακτική μία τοιαύτη μετατροπή 
τών κινηματογράφων των. Καί δέν έχουν άδικον!

ΕΙΣ ΤΑΣ ΙιΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕ Ρ A I ΕΥΣ

Κινημ. Χάϋ- Αάϊφ. Προεβλήθη τό «"Ονειρον (ομορ
φιάς» μέ τήν Μπίλυ Ντόβ.

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθη ό «Κήπος τοΰ ’Αλλάχ» 
μέ τόν ’Ιβάν Πέτροβιτς.

Κινημ. ’Ολύμπια. Τά νούμερα βαριετέ εξακολουθούν, 
τά όποια συγκεντρώνουν πολύ/ κόσμον. Προεβλήθη τό 
εργον «’Εγώ τόν έσκότωσα» μέ τήν Ντολορές Κοστέλλο.

Κινημ. Φως. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή επάνοδος» 
τό αστυνομικόν «Ή κλέπτρια των άδαμάντων» καί «Ή 
ωραία πόλις» μέ τόν Ριχ. Μπάρθελμες καί Αίλιαν Τζίς.

Κινημ. Ήλύααια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό μυστη
ριώδης πύργος τοΰ θανάτου», «Τό Μ,τάρ Χ > καί «Ό πυγ
μάχος Σουσού». Ε Βρυέννιος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Δ.ονόιια. -Προεβλήθη τό έργον «Συζυγικά! 
Ουσίαι» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ.

Κινημ. Παλλάς.—Προεβλήθη «Ό μυστικός ταχυδρό
μος» μέ τόν Ίβάν Μοζοΰκιν.

Κινημ. ‘Απόλλων.—Είνε ο νέος τίτλος τοΰ τέως κι
νηματογράφου Άθήναιον» δστις ένοικιασθείς υπό τών 
αδελφών Σεγούρα καί άνακαινισθείς άρχεται έντός όλίγωπ 
ήμερων τών παραστάσεων του μέ εκλεκτά έργα.

Κινημ. ΙΙατέ. — Προεβλήθη τό έργον Τραγωδία 
Βιέννης».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθη ή ταινία Ό κύριος 
τής οθόνης» μέ τούς Πάτ καί Πατασόν. Έπίσης τό έργον 
Ηλίθιος». "Ηδη προβάλλεται Ό κεραυνοβόλος καβαλ- 

λάρης».
Κινημ. Ολύμπια.—Τελείως άνακαινισθείς ήρχισε τάς 

παραστάσεις του. Προεβλήθησαν «Ό μαύρος θάνατος , 
«Ή αγάπη τοΰ κοζάκου» καί Ό λόγος ενός κακούργου». 
Προσεχιώς «Ό τυφεκισμός τοΰ Τσάρου».

Κινημ. Ροναγιάλ. -Προεβλήθησαν τά πρώτα επει
σόδια τοΰ έργου Ό βασιλεύς τής ταχύτητος» καίεΐςέποχάς 
«Τά Σόδομα καί τά Γόμορα».

Κινημ. Φοΐνιξ (Ρούμπας). -Προεβλήθησαν «Ή 
πέτσινη μάσκα , «ΊΙ καρδιά μου αργά καί «Τσάρος και 
Ρασπουτίν». Προσεχώς Οί έρωτες τοΰ Ρασπουτίν».

Τσατσαπάς 
ΒΟΛΟΣ

Κινηματόγρ. 'Αχίλλειων. Προεβλήθησαν «Ό επί
γειος παράδεισος καί Ουγγρική Ραψωδία» άμφότερα μέ 
καλήν επιτυχίαν. ’Ήδη προβάλλεται «Ή θεία γυναίκα . 
Προσεχιώς «"Αγγελος τοΰ σκότους».

Κινημ. ’Αργυλλα.— Προεβλήθησαν Πείσματα αγά
πης» καί Στά δίχτυα τής δακτυλογράφου» μέ τόν Κορτέζ. 
Προσεχιώς Τραγωδία νεότητος . Παπκβασιλειου
ΧΑΛΚΙΣ

Κινημ. κΛούξ .- ΊΙ πανηγυρική έναρξις τής χειμε
ρινής σαιζόν, μεταφερθέντος τοΰ κινηματογράφου έκ τοΰ 
Άβερωφείου κήπου» τοΰ κ. Τρέμπελη, εις τήν ιδιόκτητον 

τοΰ κ. Λεμπέση έπί τούτου χειμερινήν μεγάλην αίθουσαν, 
έγένετο τό παρελθόν Σάββατον, μέ δυό παραστάσεις άπο-

μόνα» πού θά προβληθή τήν προσεχή Πέμπτην, φαίνεται 
έκ τών προτέρων δτι θά σημειώση έπιτυχίαν, διότι γίνεται 
μεγάλη διαφήμησις όφειλομένη εις τόν πρόθυμον καί ά, 
καύραστον υπάλληλον τοΰ ώς άνω κινηματοθεάτρου κ. 
Άναστ. Ρόντον. J

Κινημ. Ούφα. Προεβλήθη τό αυτοτελές «Ό δαίμων» 
μέ κωμωδίαν Ζιγκοτιό.

Κινημ. ‘Εϋ·ν. Κήπου. Έτερμάτισε τάς προβολάς του 
λόγφ τού χειμώνας. Μαρκίδη;
ΔΟΕΑΤΟΝ

'Ο μοναδικός μας κινηματογράφος προβάλλει μότον τάς 
υπό έκμετάλλευσιν τοΰ κ. Άλκ. Γούναρη ταινίας ήτοι: 
«Σαπφώ», «Φάντασμα Πύργου . Ζωρζίνα ή χορεύτρια», 
«Ή κόρη τών Μουρμόνων», Ό ισχυρότερος όρκος» τό 
επεισοδιακόν 'Αόρατος άκτίς , 'Ο τρόμος των Ινδιών», 
«'Η βελώνη τοΰ διαβόλου», «Αναγέννησις κλπ.

ΠΡΠΣΟΤΣΑΝΒ
Ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Άλκ. Γούναρη προεβλη- 

θησαν εις τόν μοναδικόν κινηματογράφον μας τά παρα
πάνω ύπό έκμετάλλευσιν του έργα.
ΤΣΑΤΑΛΤΖΑ

Κινημ. Ταατάλτζα. Προβάλλει πάντοτε τά έργα τών 
άνωτέρω κινηματογράφων. Μαρκίδης
ΞΑΝΘΗ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Επίγειος πα
ράδεισος», «Θύελλα» καί Τραγωδία ωκεανών».

Άπό τής 20ής Σεπτεμβρίου ή «'Ωραία θέα» έκλεισε μή 
παρουσιάσασα καθ’ δλην τήν θερινήν περίοδον ούδέν άξιον 
λόγου έργον, ό δέ «Μέγας» ήρχισε τάς χειμερινός του πα
ραστάσεις μέ άλλαγήν προγράμματος άπαξ τής έβδομάδος. 
ΊΙ τακτική αυτή τοΰ κ. Κωνσταντινίδη. δηλ. νά άλλάζη 
πρόγραμμα άπαξ τής έβδομάδος, μάς δίδει τό δικαίωμα 
νά πιστεύομεν δτι έπωφελείται τής έλλείψεως άλλου κέν
τρου πράγμα τό όποιον δέν τόν κολακεύει ώς έπιχειρημα- 
τίαν. Εκτός τοΰ άνωτέρω γεγονότος καί ή έλλειψις ορ
χήστρας εις ένα κινηματοθέατρον μέ τοιαύτην τιμήν εισι
τηρίου δέν τιμά τήν διεύθυνσιν. Καζαντζή;
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα Τρομερός 
Αίντμπεργκ», «Τό κουρέλι», Τά επτά θανάσιμα μαχαί
ρια , «Ή μαρκησία μέ τήν Πόλα Νέγκρι, «'Ο Μαύρος 
Πειρατής», «'Ο πτωχός σπουδαστής», «Ιπτάμενος άνθρω
πος», «Βαρβάρα ή κόρη τής έρήμου», Όδέττη >. «Μαρία 
Πενταγιώτισσα» μέ έπιτυχίαν συνεχώς έπί μίαν εβδομάδα 
καί «Μαρτύριον γυναικός».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν τό ελληνι
κόν έργον «Άστέρω» .Προσεχώς Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα >.

Πανουργίας
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ (Σάμου)

Κινημ. Πανσαμιακός. Προεβλήθησαν τά έργα «Φρίτς 
<> πυγμάχος», «Καπετάνισσα διαβόλου», Κοκκοτόδρομος», 
«Θανάσιμος εχθρός», «Νέος άστυνόμος» καί «Ή καταιγίς».
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. ‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή μικρού
λα τού ντάνσιγκ», «Τό στοιχειωμένο καράβι», «'Ο τυφεκι
σμός τοΰ Τσάρου», «Ή Κάρμεν», ’Αδελφοί Καραμαζώφ» 
καί «Οί δρόμοι τής Σαγγάης».

Κινημ. 'ιδαϊον "Αντρον Προεβλήθησαν τά έργα «’Ε
πάνοδος», «'Ο μακαρίτης έξοχώτατος»,«Γαμήλιος πέπλος». 
«Ή κλοπή μέ τήν Γκρίφφιθ καί «Νεόπλουτοι».
ΒΑΘΥ (Σάμου)

Κινημ. ‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα Ταξείδίον 
έρωτος», «Γέλα παληάτσο , Περιπέτειαι χορεύτριας , Πύ
ρινες γροθιές», «'Ο πΰργος τού βραδέος θανάτου» καί 
«Μεγάλη παρέλασις.

Κινημ. Ήραϊον. "Ηρχισε εις τό χειμερινόν ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ κ. Ξ. Μάγνη καί προέβαλε τά έργα «Μον-

γευματινήν καί εσπερινήν, καί μέ τό γραφικόν έργον «Τό 
Καρναβάλι τής Βενετίας».

Τήν έναρξιν έτίμησε όλος ό εκλεκτός κόσμος τής κοι
νωνίας μας, τοΰ κινηματοθεάτρου ύπερπληρτοθέντος.

Ή αυτή κοσμοσυρροή έπηκολούθησε καί τήν Κυ
ριακήν.

"Εχομεν νά διαβιβάσωμεν έπί τή ευκαιρία τά ειλι
κρινή μας συγχαρητήρια πρός τούς διευθυντάς του, κ. κ. 
Λεμπέσην (ιδιοκτήτην τοΰ κινηματοθεάτρου), Σιμιτζήν 
καί Βαίνάν, οί όποιοι δι’ ημών διαβεβαιοΰν τόν «Κινη
ματογραφικόν ’Αστέρα» οτι έφέτος θά παρουσιάσουν δλας 
τάς Εύρωπαϊκάς κινηματογραφικός έπιτυχίας τής τελευ- 
λευταίας παραγωγής, μή φειδόμενοι κόπων καί δαπανών.

Έπίσης προεβλήθησαν λίαν έπιτυχώς τά έργα «Τό 
Έμπόριον τής λευκής σαρκός« καί «Ή Ζήλεια».

Ή διεύθυνσις τοΰ «Λούξ» ήρχισε νά έκτελεϊ to προ- 
αγγελθέν περί έκπλήξεων πρόγραμμά της. Έγκατέστησε 
εις τό «Λούξ» τόν εκλεκτόν πιανίσταν καί καθηγητήν 
χορού κ. Σπϋρον Ζοΰμπερτ, μετέβαλε τό σινέ Λούξ εις 
βαριεττέ μέ διάφοόα attrastion έκτελούμενα πολύ πρωτο
τύπων άπό τό ζεύγος Χάρυ—Ν. Τούσσα, καταχειροκοο 
τούμενον δαιμονιωδώς κάθε βράδυ.

Ή ταμίας τοΰ κινηματογράφου τούτου κ. Ρίκα Τριζά 
δέν προλαμβάνει κυριολεκτικώς νά ίκανοποιή τούς απαι
τητάς καί ζητητάς τών εισιτηρίων καθημέραν.

Άπό τό «Λούξ» περιμένουμε ήδη νά μάς προβάλλη, 
ώς μάς ΰπεσχέθη άλλως τε, δλας τάς Εύρωπαϊκάς έπιτυ
χίας τής τελευταίας παραγωγής τής κινηματογραφίας.

Κινημ. <ιιάν&εον».—Εξακολουθεί νά δίδη τάς πα
ραστάσεις του, εις τόν έπί τούτω θερινόν τόπον τοΰ 
«Μπούζαλη».

Λόγφ τοΰ καιρού όμως δέν θά δυνηθή έπί πολύ ακόμη 
νά διατηρηθή έν ύπαιθροι.

Προεβλήθη τό «Γυναίκες άπαγορεύονται.
‘Ακροϋ-αλασσίτης

ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Ποικιλιών (Θερινός), Προεβλήθησαν τά έργα: 
Σειρήν τιών Τροπικών», Τό Κομφεττί , «Κίδ ό Μορτά- 

κος» λίαν έπιτυχώς, «Ή Ρουλέττα», Ό Ηλίθιος», «Ή 
ωραία Τυχοδιώκτις», «Γυναίκα Διάβολος», Τό Ναυτόπου- 
λον μέ τόν Τζαϊκυ Κοΰγκαν λίαν έπιτυχώς καί έτερμά- 
τισε τάς θερινός παραστάσεις του λόγφ τοΰ ψυχρού καιρού.

Κινημ. Άκταϊον. Προεβλήθησαν τά φίλμ: «Φλόγα 
τού "Ερωτος» «Σάλτο Μορτάλε , «Μανδραγόρας» καί «Ω
ραίος Σπαθιστής« άπαντα μέ μικράν έπιτυχίαν λόγφ τοΰ 
καιρού. Ήδη έπαυσε λειτουργών.

Κινημ. ΙΤοικιλιών,χειμερινός). "Υστερα άπό μερικάς 
μεταρρυθμίσεις μηχανικός καί καλωπιστικάς έκαμεν έναρ- 
ξιν τών χειμερινών παραστάσεόιν του υπό τήν αυτήν δι- 
εύθυνσιν μέ τό έργον «Μέγας Συναγερμός» μέ μεγάλην 
κοσμοσυρροήν. Ακολούθως προέβαλε τά έργα: Εκατομ
μυριούχος άπατεών», «Φιλοδοξία» καί Μπροστά στό Ικρί
ωμα» λίαν έπιτυχώς. Προσεχιώς: «Θεία γυναίκα»' «Μεγά
λη Παρέλασις» καί «Σάρξ καί Διάβολος».

Ή διεύθυνσις τού άνω Κινηματογράφου μάς ύπεσχέ- 
θη ότι θά μάς παρουσιάση σειράν έκλεκτιών φίλμ τών 
εταιριών, «Άμολοχίτης-Βουλγαρίδης», «Ήστερν-Φίλμ

Μέιρο-Γκόλντουϊν < κ. ά.
Κινημ. «Δημοτικού Θεάτρου έναρξις προσεχιώς.

Μπιζέλης
ΔΡΑΜΑ

Κινημ. Μέγας. Μετά τήν έπιτυχίαν τού έργαυ Μία 
νύχτα έρωτος», προεβλήθησαν Τό στοίχημα», «Γιά νά 
σώση τόν πατέρα του», «Εις τόν κλωβόν τών λεόντων», 
«Τά όρνεα τής θαλάσσης» μέ πλήρη έπιτυχίαν καί Ή 
πριγκήπισσα τής σοκολάτας Προσεχώς «Ραμόνα μέ συ
νοδείαν τραγουδιού, «Μεγάλη τρικυμία καί «Κροκέτ». Ό 
κ. Άθ. ’Αναγνώστου, παρακολουθών έπισταμένως τά γού
στα τών πελατών του, καταβάλη δλην του τήν προσπάθει
αν νά τούς εύχαριστήση, ήδη δέ μάλιστα συνεννοείται μ3τά 
τοΰ περιοδεύοντος τής Μετρό Γκόλδουίν κ. Καπά δαη 
όπως έπιτύχη τήν προβολήν τού «Μπέν Χούρ». J H Ρα
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ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΜΠΟΥΘ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

—Τί σημαίνουν δλα αυτά, κύριε Γκαίρισων; είπε 
μέ ύφος προσποιημένης αύστηρότητος. Υποθέτω 
δτι άστειεόεσθε.

—Διόλου. Όμιλώ πολύ σοβαρά. Θά ή θέλατε νά 
ρίξετε μιά ματιά εις τήν φωτογραφίαν αυτήν;

Καί, άφοΰ έβγαλε τό περίστροφό)' του έδωσε τήν 
φωτογραφίαν είς τόν Ούΐξ.

—"Ωστε, έφώναξεν ό τελευταίος κατακίτρινος, 
νομίζετε δτι σείς.... Τραβηχθήτε άπ’ εκεί! Άφή- 
σατέ με νά περάσω.

—Αϊ, μάλιστα, εγώ είμαι. Ναι, εγώ έσκότωσα 
τόν Χάρτυ. Είχα αποφασίσει πρό Ζπολλοΰ νά τόν 
δηλητηριάσω Συνήντησα τήν ανεψιάν του τήν στιγ
μήν πού είσήρχετο είς τό καπνοπωλείο)' γιά ν’ άγο- 
ράση τό κουτί τών πουρών. Μοΰ ήλθεν άμέσως ή 
έμπνευσις δτι ή νέα έπρόκειτο νά τοΰ τά προσφέρη 
καί ευθύς κατέστρωσα τό σχέδιόν μου. Είχα πή δτι 
θά τόν έσκώτωνα καί τόν έσκότωσα Δέν έζοΰσα 
παρά μόνον γιά νά πραγματοποίηση) τήν έκδίκησίν 
μου αυτήν. ’Αλλά, μά τόν Θεόν, δέν θά μέ σύρετε 
ζωντανόν εις τάς φυλακάς.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1929—1930 ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1929 — 1930

ΚίΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΒ ΆΑ0ΜΕΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

'Ο Ούΐξ ώρμησε προς τήν πόρταν. Ό Τζέρολντ 
τόν ήμπόδισε.

—Θά μείνετε εδώ έως δτου έλθουν οί φίλοι σας 
αστυνομικοί. Σείς μοΰ είπατε νά τούς καλέσω καί, 
μά τήν αλήθειαν, ή ιδέα σας ήτο λαμπρά.

—Είσθε τρελλός, είπεν ό Ούΐξ, άλλάζων αίφνι- 
δίως ύφος. Θά σάς παυσω... ’Από τώρα δέν είσθε 
πλέον είς τήν υπηρεσίαν τής ’Ασφαλιστικής Εται
ρίας... Σάς αποσύρω τήν ύπόθεσιν... Είσθε...

"Ωρμησε προς τόπαράθυρον καί τό ήνοιξεν άπο- 
τόμως. 'Ο Γκαίρισων έτρεξε νά τόν σταματήση 
Άλλ’ ό Ούΐξ ήρπασε μίαν καρέκλαν καί τήν έξε- 
σφενδόνισεν εναντίον τής κεφαλής τοΰ εμπειρογνώ
μονας έγκληματολόγου, ό όποιος έπεσε λιπόθυμος.

Τήν ιδίαν σηγμήν, ή πόρτα τοΰ γραφείου ήνοιξε 
καί παρουσιίσθη ή Δωροθέα. "Οταν είδε εξαπλω
μένοι' τό σώμα τοΰ Γκαίρισων, έτρόμαξε καί άφήκε 
κραυγήν πόνου.

* Ελληνικός τίτλος 
ταινίας

9 Αρχικός τίτλος 
εργοστασίου

Είδος 
ταινίας

1 Μ
ίτρ

α

δ» 
Κ

Δράμα η 
κωμωδίϋ. Παραγωγή Προεβλη&η 

ιΐς τό
Γραφεϊον έκμεταλλεύ- 

σεο) ς εν Έλλάδι

Γολγοθάς μιας γυναικός 
’Εγώ τόν σκότωσα

Calver femme Βωβή 2200 7
6

Δράμα Ferner et Solmo Πάνθεον ’Αμέρικαν Φίλμ
Third Degree » 2100 » Warner

Σπλέντιτ
» »

Κήπος τοΰ ’Αλλάχ 
‘Ιππότης πειρατής

Garden of Allah > 2511 9 » Metro Goldwyn Μετρό Φίλμ
Bead Romance > 2075 ι Αθηναϊκόν

"Αγνωστ. προσωπιδοφόροτ Aeyond Sierras » 1880 ι » » »
Ό ληστής
’Αστυνόμος ασυρμάτου 
Διπλή απαγωγή

Bushranger 
Rudio dedeclive 
Breed oftheSunsei

1700
6000
1900

ι
20
6

Universal 
F.B.O.

Ελλάς , 
Ροζικλαί ρ

I. Μαργουλή 
Κληρονόμοι Καρρά

’Αντίο Μασκώτ ModMontparnasse V, 2600 6 Comedic U.F.A. ΟΰφαΠάλας Συμβατική
Λύκος θαλασσών Blue Eagle » 21·>0 Δράμα Fox Film 'Ελλάς Φόξ Φίλμ
Πειρατής ποταμού
Τρόμος του ιιπάρ X

Hiver Pirate 
Terror of Bar X

> 2250
1700

7 »
» F. B. O. Ροζικλαί ρ Κληρονόμοι Καρρά

'Υπό καταδίωξιν Hutlawed » 2500 8 Radio Pictures » » »
Ηρωικός ταχυδρόμος Son Golden West » 2500 8 » ό » >
Χρυσοθήραι The Golden Trai » 1750 5 » Arrow »

’Έξαφνα ή πόρτα ήνοιξε καί είσήλθαν δύο άν- 
δρες. Ό ένας ήτο ό δόκτωρ Πίκ καί ό άλλος ό νεα
ρός Μπίλλ Μπόρν.

—Τζέρολντ! έπανελάμβανε. Καί γονατισμένη 
πλησίον του, προσπαθούσε νά τόν έπαναφέρη εις 
τάς αισθήσεις του. 'Ο δόκτωρ Πίκ καί ό Μπίλλ

— Αύτός είνε. Τόν αναγνωρίζω, είπε χωρίς νά Μπόρν έσπευσαν νά τήν βοηθήσουν.
διστάση ό Μπίλλ, δείχνων τόν Ούΐξ. Ευτυχώς δτι ό Γκαίρισων δέν είχε κτυπηθή σο-

'Η άποκάλυψις υπήρξε τρομερά. Ό Ούΐξ άντε- βαρά. Ανέκτησε ταχέως τάς αισθήσεις, ή δέ παρου- 
λήφθη δτι κάθε προσποίησις ήτο άνωφελής. ’Αλλά, I σία τής Δωροθέας τοΰ έπροξένησε μεγάλην εύχαρί- 
βλέπων δ’ι είχε χάσει κάθε ελπίδα, δέν ήμπόρεσε στησιν.
να συγκράτηση τήν λύσσαν του, ήρχισε νά φωνάζη ' "Οταν συνήλθενό Τζέρολντ,ή πρώτη φροντίς του 
καί έξετράπη είς φράσεις, έκάστη τών οποίων ήτο I ήτο νά ερώτηση τί άπέγινε ό Ούΐξ.
καί μία ομολογία. (’Ακολουθεί)

τέρνος Καζανόβας», «Ήρωις τής Μονμάρτρης», «’Εκβια
σμός» καί τό επεισοδιακόν «Παντού στόν κίνδυνο».

Κινημ. Καλλι&έα. Προεβλήθησαν «Ό κοκκοτόδρομος», 
«Φρίτς ό πυγμάχος» κα> «Καπετάνισσα τοΰ διαβόλου» καί 
διέκοψε τάς παραστάσεις του λόγιο τοΰ χειμώνος.

Πούλμαν
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Κινημ. Άπό ίλών. Προεβλήθησαν τά έργα «Σάρξ καί 
διάβολος», Οί ίππόται τής νυκτός», καί «Οί έρωτες τής 
ωραίας Ελένης τοΰ Μενελάου».

Κινημ. Πονλακάκη. Προεβλήθησαν «Ό Καζανόβας» 
είς δύο έποχάς, «'Η εΰνοουμένη τοΰ Μαχαραγιά», καί «'Ο 
ιππότης τής έρήμου».

Κινημ. ’Αγλαΐα. Προεβλήθησαν Τό μυστικόν τοΰ ιπ
ποδρομίου» καί τό «Μυστηριώδες άεροπλάνον», άμφότερα 
επεισοδιακά. Χανιωτάκης
ΑΜΦΙΣΣΑ .

Κινημ. Μαστρονικολοιτούλου. Κατά τήν παρ. εβδο
μάδα προεβλήθησαν άνευ επιτυχίας τά έργα «"Αγγελος τοΰ 
καμπαρέ» καί «'Η μυστηριιόδης νήσος τοΰ χρυσού ·.

Γιαλέουσας
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ατρόμη
τος ίππεύς», «Βόλγα-Βόλγα», «Ό πειό πιστός όρκος» καί 
«Ή κουρτιζάνα τής Σεβίλλης».

Κινημ. Αίγλη. Προβάλλεται συνέχεια διαφόρων επει
σοδιακών. Στογιαννίδης

ΔΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30 τρέχ. μηνός ’Οκτωβρίου λήγουν αί συνδρομαί 

τών κ. κ. Γ. Παπαδοτούλου, Γ. Κοσμίδη, Γ. Λουδάρου, 
Α. Πασπάτη καί Μετρό Γκόλδου'ίν (’Αθήναι), Κινηματο
γράφου ’Ολύμπια (Πειραιεύς), Α. Μπιζέλη (Κέρκυρα), Κι
νηματογράφου Διονύσια (Θεσσαλονίκη), Β. Λεμπέση (Χαλ
κίδα), Ε. Φραγκούλη (Ηράκλειον), Β. Λυμπάρη ("Εδεσσα), 
Κινηματογράφου Διονύσια (Σέρραι) καί Ζήνωνος Παπαδο- 
πούλου (Λευκωσία—Κύπρου).

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Κ. Μαγγιώρος ’Αθήναι
Κ. Φραγκέτης
Φόξ Φίλμ
Χαρ. Μπάλας
Π. Γκρέτσης »
Δ. Μαυροβίτης Καστόρια
Ν. Γαιτης ’Αθήναι
Κιν. Πανόραμα
Κιν. ’Αθηναϊκός
Κ. Καραμπιμπέρης Ξάνθη
Χρ. Ζήκος »
Σ. Στυλιανίδης »
Α. ’Αναγνώστου Δράμα
’Αναστ. Ρόντος »

1-9-929 Μέχρι 
1-7-929. 
1—10 -929 »
1-10-929 »
1-10-929 »
1-10-929 »
1-9-929 »
1—11-929 
1—9 929 »
1 - 9—929 »
1—10 -929 »
1—10 929 »
1 -10 - 929 »
1 - 10—929 »

I
Μ. Κυπριανού Λάρνακα. 1—10—929 >
Άθ. Χριστοδούλου Χαλκίδα 1—10 —929 
'Πστερν Φίλμ ‘Αθήναι 1—10 —929 »

30 -8—930 
30 —6 —930 
30—9-930 
30-9 930 
30—9 -930 
30-9-930 
30—8 930

30 -10—930 
30-8—930 
28—2—930 
30-3—930 
30-3—930
30 9—930 
30—9—930 
30-9—930 
30-3—930 
30—9—930



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΙΗΧΑΝΑΙ 
9£eiss Okon Ά.9. Dresden

Ernemann-Hahn Goerz-lca 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΓΡΑΦΟΣ 

“ΙΚΟΦΟΝ,,

Νέα έφεύρεσις μουσικού μηχανήματος 
τό οποίον όχι μόνον αντικαθιστά πλήρως

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΓΡΑΦΟΣ 
ΊΚΟΡΗΟΝ,.

τήν ορχήστραν άλλα και συγχρονίζει τήν 
μουσικήν μέ τήν προβαλλομένην ταινίαν 
καί αποδίδει συγχρόνως τόν ήχον ή τόν 
θόρυβον έκ τοΰ φυσικού.

'Όλα σχεδόν τά κινηματοθέατρα Εύρώ· 
πης καί ’Αμερικής έχουσιν έφοδιασΘή μέ 
τά έν λόγψ μηχανήματα άπό διετίας, έφέ- 
τος δέ είσάγονται είς πλεϊσια κινηματοθέ
ατρα τών ’Αθηνών.

Τών άνω μηχανημάτων ύπάρχουσι πέντε 
(5) τύποι, ήτοι διά κινηματοθέατρα 300, 500 
800, 1200 καί 2000 θέσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ! ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ
παρά τοΐς ΓενικοΙς Άντιπροσώποις

I. ΙίίΑΝΝΟΥ & Α. ΝΙ ΑΛΑ Η
Πατησίων καί Χαλκοκονδύλη
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