
ANNA ΜΑΙΗ ΒΟΓΚ
Η χαριτωμένη Ίατωνίς καλλιτέχνης καί ο Γάλλος Γαστών Ζακέ εις μίαν σκηνήν τοΰ έργου 

«Πεταλουδίτσα» τοϋ ’’Α'ίχμπεργκ πού θά προβληθή λίαν προσεχώς άπό τής οθόνης 
τοΰ κινηματογράφου «’Απόλλων». 'Η Αννα Main Βόγκ παίζει επίσης καί εις 
τά έργα «Λούνα Πάρκ» μέ σκηνοθέτην τόν " Α’ίχμπεργκ καί «πικαντίλλυ»

μέ σκηνοθέτην τόν' Ντυπόν. Των ανωτέρω έργων την έκμετάλλευσιν 
διά τήν Ελλάδα έχει τό γραφεΐον «Ίκαφίλμ»
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Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Ξεκινώντας από τό Σαν Φραντζίσκο, πού περι-ΐ 

βάλλεται από τούς όνομαστούς πέπλους τής ομίχλης, I 
κατηφορίζει κανείς μέ τον σιδηρόδρομο πρός τον I 
Ειρηνικόν Ωκεανόν, καί μπροστά στα μάτια του 
βλέπει νά ξεδιπλώνονται δλα τά τοπία τής παρα
λίας, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί μέ τούς εύκαλύ- 
πτοης πού τούς περιβάλλουν, μέ τά νεκροταφεία τών 
παλαιών καί άχρηστευομένων αυτοκινήτων Φόρντ, 
μέ τούς λοφίσκους επάνω στούς οποίους σκαρφα
λώνουν κοκκέτικα «μπέγκαλω» (εξοχικές κατοικίες), 
μέ τάς πετρελαιοφόρους πηγάς τών οποίων δεσπό
ζουν θεόρατοι πύργοι, καί τούς δπωροκήπους των 
Διαβάζω διάφορα ονόματα επάνω στις πινακίδες 
τών σιδηροδρομικών σταθμών πού προσπερνούμε: 
Σάντα Μπάρμπαρα, Βεντούρα, Μεντάλβο, ’Όζναρντ 
Τό θερμόμετρο δείχνει εκατό βαθμούς. Ευτυχώς 
δμως Φάρεναϊτ !

—"Ολος δ κόσμος κατεβαίνει! φωνάζει δ δδη
γός·,

Έπί τέλους φθάσαμε εις τό βασίλειον τής κινη
ματογραφικής ταινίας !

Καί σχεδόν αμέσως προπορευομένων αρκετών 
αστυνομικών πού επιβαίνουν μοτοσυκλεττών, μία 
τεραστία Λίνκολν μάςπαραλαμβάνει πρός τούς «'Α
γίους Τόπους»! Κυττάζω τό τοπίο πού διασχίζο
με. Δέν φαίνεται κανείς ούτε πεζός, ούτε ποδηλά
της, ούτε κάου-μπόϋ από αυτά πού βλέπουμε στις κι
νηματογραφικές ταινίες νά τά κάμνουν θάλασσα 
δταν κατεβαίνουν γιά νά γλεντήσουν στις πόλεις. 
Μόνο αυτοκίνητα κυκλοφορούν επάνω στις πλατιές 
λεωφόρους καί αύτα άναπτύσσοντα μεγάλην ταχύ
τητα.

Έν τούτοις δεξιά μας μιά σειρά λοφίσκων μέ 
κοκκέτικα σπίτια καίβίλλεςθαρρεϊς καί πνίγονται μέ
σα σέ μιά θάλασσα από μενεξέδες «Μπέβερλεϋ 
Χίλλς», μάς εξηγεί δ δδηγός μας. ’Αλλά δσ α βλέ
πω έ'ως τώρα μού κάμνουν την έντύπωσι τού γνω
στού. Πού διάβολο είδα αυτό τό αμάξι τού γαλατά 
ζεμένο μέ τό μελαγχολικό άλογό του: Καί αυτή την 
πρόσοψι ισπανικού ρυθμού μέ τό παράδοξο περι
στύλιό της καί μέτόν εξωτικό κήπο της; Την έχω 
ξαναϊδή ! ’Αλλά ποϋ ; Πότε ;... Τώρα θυμάμαι ! 
Στις ταινίες τού Σαρλώ, τού Μποΰστερ Κήτον, τού

Χάρολδ Αόϋδ, τής Κλάρας Μπόου, τής Γκρέτα 
Γκάρμπο !....

Τρέχαμε μέ τό αυτοκίνητο έπί τρία τέταρτα τής 
ώρας—αφού αφήσαμε τις αποσκευές μας στο ξενο- 
δοχεΐον—ά/λά τό μάτι μας δέν ξεχωρίζει τίποτε τό 
νέον εις τό «ντεκόρ» πού είδαμε έως τώρα. Οί 
φοίνικες διεδέχονται τούς φοίνικας καί οί ρεκλάμες 
—αγελάδες τεράστιες από γύψο μέ επιγραφές πού 
διαφημίζουν διάφορα γάλατα ως τά καλλίτερα τού 
κόσμου—-διαδέχονται τις ρεκλάμες. "Ολα τά κατα
στήματα έχουν τεράστιες επιγραφές καί πομπώ
δεις τίτλους καί διαφημίσεις, μηδ’ αυτών τών φαρ
μακείων έξαιρουμένων. Διασταυρώνομε άπειρα αυ
τοκίνητα, πολλά τών οποίων δδηγοΰνται από ξεμαλ
λιασμένες «γκέρλς», μεταξύ τών δποίων προσπαθώ 
ματαίως νά διακρίνω γνώριμα πρόσωπα, πρόσωπα 
άπά αυτά πού έχω ιδή στις κινηματογραφικές ται
νίες ’Αλλά ποϋ είνε έπί τέλους οί αστέρες ; Τά 
«στάρς» τής οθόνης ;...,

—Θά τούς ίδήτε έντός ολίγου, μού έξηγεϊ δ δ
δηγός μου. Έν τώ μεταξύ θαυμάσατε τό σπίτι τής 
Πόλα Νέγκρι, αυτό πού βλέπετε πνιγμένο μέσα 
στην πρασινάδα καί τις τεράστιες μανόλιες. Εκεί
νο τό άλλο τό παλατάκι είνε τής Γκλόριας Σβάνσον 
μαρκησίας ντέ λά Φαλαίζ. Έκεϊ, κάτω μέ τις πέργ
κολες καί τά πελώρια μεξικανικά πιθάρια είνε τό 
«ράντσο» τής Μάριον Νταίβης*  Έκεϊ ψηλά είνε τό 
Πίκλαιρ, τό μέγαρον τού Φιλήμονος καί τής Βακχί- 
δος, τής Μαίρης δηλαδή Πίκφορντ καί τού Φαίρμ- 
πανκς. Πιο πέρα, νά, τό μέγαρον τού Χάρολντ Λό- 
ϋδ μέ τό αγύριστο πάρκο του, τά σπάνια δένδρα 
του, τά χρυσά κιγκλιδώμαάα καί τον θυρωρό μέ τά 
λευκά γάντια !

—Καί δ Σαρλώ ; αναφωνώ. Θέλομε νά ϊδούμε 
τον Σαρλώ !....

—”Α ! φαντάζεσθε λοιπόν δτι είνε τόσο εύκολο 
πράγμα νά ίδή κανείς τούς κινηματογραφικούς αστέ
ρας ;... Θαρρείτε πώς είνε υπουργοί ;... Βάζω δ,τι 
στοίχημα θέλετε δτι δέν θά κατορθιόσετε νά ίδήτε 
τον Σαρλώ !....

"Ετσι μού άπαντφ δ δδηγός μας ! Καί, πράγμα
τι, τό στοίχημα τό κέρδισε! δ Σαρλά> θά παραμένη 

* γιά μένα μιά άφηρημένη έννοια ! Καί γιά νά πα-
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ρηγορηθώ, σκέπτομαι δτι μετά τον «Ναπολέοντά» 
του τώρα θά «γυρίση»καί την ταινίαν του ως Μωά
μεθ ! . ’Άς άφήσωμε λοιπόν τούς ήμιθέους στήν 
ησυχία τους καί στον ’Όλυμπό τους ! Δεν ήλθαμε 
εδώ διά νά διασκεδάσομε ! ’Ήλθαμε διά νά έπι
σκεφθοΰμε τά στούντιο, τά εργαστήρια των θεά
τρων, νά μελετήσουμε μιά δργάνωσι τόσο αξιοθαύ
μαστη καί τεραστία, ώστε μετέβαλε τον αμερικανικό 
κινηματογράφο σέ μιά επίγειο θεότητα ! "Οσο γιά 
τούς κινηματογραφικούς αστέρας ; Μπά ! τί σημα
σία έχουν ! "Ενας άστήρ σβύνει και ά νατέλλουν ά
πειροι ! Κατασκευάζονται αστέρες κάθε ημέρα, καί 
επιφυλάσσομαι νά εξηγήσω πώς...

Χό'λυγουντ-Μπουλβάρ ! αναφωνεί ένας ένθου- 
σκόδης τής παρέας μας.

Πράγματι τώρα τό αυτοκίνητό μας κυλά επάνω 
στήν «’Ιερά λεωφόρο τοϋ Κινηματογράφου. Ή αρ
χαία Ρώμη είχε τήν «Βία ’Άππια», ή αρχαία Ελ
λάς εΐχε τήν λεωφόρον τοϋ Φαλήρου καί τήν θριαμ
βευτικήν λεωφόρον τής ’Ήλιδος στήν Ολυμπία. Ό 
κινηματογράφος έχει παρατάξη τάς θεότητάς του 
καί τούς ίεροφάντας του κατά μήκος τού Χόλλυ- 
γουντ-Μπουλβάρ, τό όποιον δέν έχει καμμιά σχέσι 
μέ τά μπουλεβάρτα μας ! Εϊνε άπροσμετρήτως 
πλατύ καί άνεβοκατεβα νει επάνω σέ λοφίσκους σάν 
καμμιά τεραστία Monfagre Russ', επάνω στήν ό
ποιαν κυκλοφορούν αμέτρητα αυτοκίνητα, Πάκαρ, 
Καντιλάκ, Μάρμον, Λόκομομπιλ καί χίλιες δυο άλ
λες μάρκες, πού εΐνε άγνωστες στήν Ευρώπη !

Δεξιά καί αριστερά ατέλειωτα «μπέγκαλω». ’Υ
πάρχουν δμως καί πολλά οικόπεδα προς αγοράν, 
διότι ή τιμή των στο σημείο εκείνο εΐνε πανάκριβη 
καί περιμένουν τούς έκατομμυρ ιούχους άγοραστάς 
των. ’Εν τφ μεταξύ έχουν μεταβληθή εις παρτέρια 
φυτευμένα μέ γκαζόν καί στολισμένα μέ «πισίνες».

Ε’ις πολλά δμως σημεία διακρίνει κανείς καί αό
ριστες εκτάσεις εγκατεσπαρμένες μέ αδειανά δοχεία 
βενζίνης καί λαδιού καί από υπαίθρια γκαράζ, δπου 
αντί μερικών δολλαρίων μπορεί κανείς νά προμη- 
θευθή μιά μεταχειρισμένη Φόρντ ή Μπούϊκ.

Στρίβομε απότομα μιά γωνιά καί ιδού βρίσκο
με θα άντιμέτιοποι ενός άπά τούς μεγαλειτέρους να
ούς τής κινηματογραφικής τέχνης, τό στούντιο τής 
•Παραμάουντ·.

"Ενας αυθεντικός Ρώσσος στρατηγός, πού γνώ
ρισε δλες τις εύνοιες τού Πέτερχωφ, μάς υποδέχε
ται. Είμαι ενθουσιασμένος διότι έχω νά κάμω μέ 
ένα άνθρωπο τού κόσμου. ’Αλλά σέ λίγο μάς τον 
«αρπάζουν». Εΐνε ένας απλούς φιγκυράν !... Συγκε- 
κινημένος τότε ζητώ νά ίδώ τό τμήμα καί τις θυρί
δες εις τις οποίες ό Γιάννιγκς, παίζων τον ρόλον 
τού Ρώσου στρατηγού, στήν ταινία «Τό λυκόφως 
τής Δόξης», προμηθεύεται τή στολή καί τά έξαρτή-
ματά του πού ϊκαμαν νά χύσουν τόσα πικρά καί εΐνε μισογκρεμισμένη ήδη καί κατεδαφίζεται αυτή 
θερμά δάκρυα δλοι οί απλοϊκοί πιστωταί τών τή στιγμή, αφού έχρησίμευσε διά τό φιλμάρισμα 
Τσάρων!... Ιμιάς ταινίας...

Θά τά έπισκεφθοΰμε δμως δλα μέ τή σειρά | Τέλος έπισκεπτόμεθα τήν πόλιν Μέτρο-Γκόλ- 
τους. Καί αφήνομε νά οδηγηθούμε από ένα άντι- ντουϊν, δπου «έγυρίσθηκε» ή αλησμόνητος ταινία 
πρόσωπον τής τεράστιας αυτής όργανιόσεως. ! «Μπέν-Χούρ· .Καί εκεί βασιλεύειήϊδιακίνησις, βλέπει

Έν πριότοις θά έπισκεφθοΰμε τά γραφεία. Εΐνε 
τόσα, ώστε κυριολεκτικώς κανείς χάνεται ! Τό προ- 
σωπικό τών γραφείων εΐνε καί αυτό ανάλογο. Θαρ
ρείς καί πρόκειται περί στρατιωτικής όργανώσεως 
μέ τούς στρατηγούς της, τούς' συνταγματάρχας της 
καί δλη τή σειρά τών βαθμοφόρων. Έπονται τά 
στούντιο, αί αϊθουσαι τής δοκιμαστικής προβολής, τά 
εργαστήρια, τά ατελιέ, τά διαμερίσματα τών άπεράν- 
των ιματιοφυλακίων!... Γιά ένα πού δέν γνωρίζει τό 
στούντιο εΐνε ένα μέρος εις τό όποιον έν μέσιρ σι
γής καί κατανύξεις φιλοτεχνοϋνται τά αριστουργή
ματα πού βλέπομε προβαλλόμενα επί τής οθόνης. 
Στήν ’Αμερική δμως δπου τό κάθε τι προσλαμβάνει
τεραστίας καί άφαντάστους διαστάσεις, ή λέξις στούν
τιο, έχει μίαν σημασίαν υπερτροφικήν καί περιλαμ
βάνει εις τήν έννοιάν της μιά ολόκληρη ψεύτικη με- 
γαλούπολι, στήν οποίαν ό γύψος καί τά σανίδια 
παίζουν τον ίδιο ρόλον πού παίζουν τό μπετόν καί 
τό ατσάλι στή Νέα 'Υόρκη !

Έπιίαίνοντες ενός πολυτελεστάτου αυτοκινήτου 
πού κυλά μέ ταχύτητα εξήντα χιλιομέτρων τήν ώ
ραν, διασχίζομε τήν πόλιν «Παραμάουντ» προς δ- 
λας τάς κατευθύνσεις της. Γενικώς φέρει τον τύπον 
τού ισπανικού ρυθμού, πού επικρατεί απ’ άκρου εις 
άκρον τής Καλιφορνίας. Άποθαυμάζομε ένα πλοίο 
αραγμένο στήν προκυμαία ! Μία οδό τής Νέας Ύ- 
όρκης, τήν Ι'έφυρα τών Στεναγμών, μερικές παληο- 
ταβέρνες καί, ιδού, τραβούμε ολοταχώς πρός τήν 
πόλΐν τής ·Φόξ Μούβιτον», καμάρι τού αμερικανι
κού ομιλούντος κινηματογράφου. Έδώ, γιά νά δια
σχίσομε τήν πόλιν, μάς χρειάζεται μισή ώρα μέ τό 
αυτοκίνητο ! Διασχίζομε διαδοχικώς μιά κινέζικη πό- 
λι, ένα χωριό τής Χαϊβάης, ένα δρόμο τής Μασσα
λίας, καί φεύγομε δεκαπέντε μίλια μακρύτερα γιά νά 
έπισκεφθοΰμε μιά άλλη πόλι, σέ ένα άλλο πλανή
τη τού κινηματογραφικού στερεώματοςτήν «Γιουνι- 
βέρσαλ-Σίτυ».

Ποιο νά εΐνε άρά γε αυτό τό κτίριο πού αντιμε
τωπίζουμε από μακρυά επάνω σέ ένα μικρό ύψωμα, 
πού δεσπόζει ενός καταυλισμού Κάου Μπόϋς, ενός 
πλήρους θηριοτροφείου, μιάς λιμνούλας, δπου κι
νείται ολοταχώς μιά βενζινάκατος καταδιωκομένη 
από ένα αστυνομικόν πλοΐον ; Ή βενζινάκατος μέ
νει ακίνητος πρό τής φωτογραφικής μηχανής καί οί 
μηχανικοί, προκαλούν κύματα μέ μιά τεραστία ξύ
λινη ρόδα, τήν οποίαν κινούν άντιθέτως πρός τήν 
ύποτιθεμένην φοράν τής ακινήτου έν τή πραγματι- 
κότητι βενζινακάτου !

Ποιο εΐνε λοιπόν αυτό τό κτίριον, αυτό τό επι
βλητικόν μνημεΐον, πού δεσπόζει καί μιάς μικράς ε
παρχιακής πλατείας, εις τήν οποίαν μετ’ ολίγον ό 
Ρουζέ ντέ Λίλ θά τραγουδήση τήν .Μασσαλιώτι
δα »;...Εΐνε ή Νότρ-Ντάμ τών Παρισίων, μολονότι

Al ΝΕΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ

Τύπος σημερινής ταινίας βωβής, όμι
λο όσης ή ηχητικής

Νέος τύπος ταινίας τόν όποιον εφεύρε ή «Φόξ Φιλμ». 'Η 
ταινία αυτή είναι διπλού πλάτους καί παρουσιάζει στερεο
σκοπικήν φωτογραφίαν καί μέ τούς φυσικούς χρωματι
σμούς. Είναι προφανές ότι τό τέλειον τοΰιο σύστημα θά 

φέρη πραγματικήν άναστ τωσιν εις τάς εγκατα
στάσεις τών κινηματογράφων.

κανείς τα πιο φανταστικά και αφανταστα πραγματα, 
τά πιο τεράστια καί απίθανα ντεκόρ καί μιά στρα
τιά ολόκληρη μηχανικών, ηλεκτρολόγων, ρεζισσαίρ 
καί φιγκυράν ντυμένων καί μακιγιαρισμένών άναλό- 
γως. Καθένας σπεύδει νά έκτελέση μιά συγκεκρι-1 
μένη δουλειά. Ούτε κουβέντες, ούτε χασομέρια ! Καί 
αισθάνεται κανείς δτι μιά θέλησις, μιά μοναδική θέ- | 
λησις, μιά ενιαία διοίκησις διέπει καί ρυθμίζει τά( 
πάντα!..

’Αλλά ποιο εΐνε επί τέλους τό ιδεώδες πού έπι-| 
διώκουν δλοι αυτοί οί άνθρωποι; ’Εάν έλεγε κανείς

ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Ή Ζοζεφίν Μπαίκερ υπέγραψε σνμβόλαιον 
μετά τή; αμερικανικής εταιρίας Μέτρο Γκόλδουϊν 
Μάγιερ, διά μίαν ηχητικήν ταινίαν τήν οποίαν θά 
«γυρίση» λίαν προσεχώς εις τό Χόλλυγουντ.

— Ή σοβιετική ρωσσική παραγωγή τού 1929— 
1930 ανέρχεται εις εκατόν ςοίλμ' εκ τών οποίων τά 
G0 ο)ο ανήκουν εις τά; εταιρίας Σοβκίνο, Βούφκ >υ , 
Μεζραπόμ καί Γκόσκινμπρομ Τά υπόλοιπα 4(λ ο)ο

πρό μερικών ετών δτι 235.000 άνθρωποι θά κατε-'ανήκουν εις μικρότερα παραγωγικά γκρούπ.
γίνοντο νά κατασκευάζουν καί συναρμολογούν κινη- _ ή ταινία τής Φόξ Φίλμ «Ή γυναίκα μέ τό 
ματογραφικές ταινίες, θά τόν έπαιρναν ώρισμένως I κοράκι» τό οποίον προεβλήθη τόσον έπιτυχώς ε’ις 
για τρελλόν. Καί ομως^σημερα εινε πραγματικοτης !' τθ Παρίσι, προεβλήθη επίσης καί εις τό Βερολίνον 
Καί τό Χόλλυγουντ εινε η μεγαλειτερα πηγη, απο ^πθ τθν τ[τ/.ην «Ή πρώτη γυναίκα στή ζωή» εις
τήν όποιαν έκπηγάζουν καί κατακλύζουν τόν κόσμο'gva τά ώραιότερα κινηματοθέατρα τής πόλεως. 

,.rrr> ->r., r.aRcj yai-.' [j ιαινία αυτή έσημείωσε καί εις Βερολίνον μεγά- 
έτος εναμι- χην επιτυχίαν, καταχειροκροτηθεΐσα.

| — Ή Φόξ επί τών υπό πραγματοποίησιν, 48
ι φιλμ διά τό έτος 1930 έπεράτωσεν ήδη τά 22. Έκ 
|τών υπολοίπων 26, επτά εύρίσκονται υπό κα
τασκευήν καί εννέα εις τό σημείον τής ένάρξεως τής 
κατασκευής των καί τά δέκα υπόλοιπα θά περατω-

■ θοΰν τήν Γην Μαΐου τρέχοντος έτους.
I — ’Επέστρεψαν εις Νέαν 'Υόρκην έκ Λονδίνου 

ή έπιβαίνοντες τού ύπερωκεανείου «Μπρέμεν»' οί 
Ιννωστοί παραγωγοί Ζοζέφ Σέγκ καί Σαμουέλ 

ς, Γκόλντουϊν:
— 'Υπό τής Φόξ Φίλμ έπραγματοποιήθη ένα 

' φιλμ υπό τόν τίτλον «Ευτυχείς ήμέραι» μέ τό νέον 
σύστημα τών ύπερταινιών. Ή επιτυχία τού θαυμά
σιου αυτού φίλμ τό όποιον εγκαινιάζει τό νέον σύ
στημα άφίνει νά προΐδη τις τήν προσεχώς έπανά-

ολόκληρο τόσο οί ηχητικές δσο καί οί βωβές ται
νίες. Πρός τούτο καταναλίσκονται κατ’ λ..π...
συ δισεκατομμύριον αγγλικών ποδών αρνητικών κι
νηματογραφικών ταινιών καί εκατόν πενήντα εκα
τομμύρια θετικών ταινιών, λειτουργούν εξήντα στούν- 
τια καί έξ χιλιάδες θέατρα ;διά τήν κινηματογράφη-' 
σιν, διά τό «γύρισμα» τών ταινιών, καί έξαποστέλ 
λονται ήμερησίως εις δλον τόν κόσμον ταινίαι μή 
κους 25.000 μιλίων !

Αυτό εΐνε τό Χόλλυγουντ καί αυτή ή τεραστία 
δργάνωσις τών κινηματογραφικών επιχειρήσεων καί 
ό σκοπός τόν όποιον επιδιώκουν 
γραφικοί επιχειρήσεις του εΐνε 
αμερικανικού κινηματογράφου, ή 
πον τινά τής κινηματογραφικής

δλαι αί κινηματο- γνωστοί 
ή έπικράτησις τοΰ 

μονοπώλησις τρό- 
ταινίας.

MAURICE HUETf
lllllllllll......ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ......... I.......ιιιιι......... . ......................................................................ιιιιιιι

Τά γραφεία τού
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ»

’Ανοικτά καθ’ έκάστην 9—11 καί 3—6πλήν τής Πέμπτης, στάσιν εις τήν κινηματογραφικήν τέχνην.



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ'
G ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

*ΓΟ ΦΙΛΗΜΑ
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΩΒΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΓΚΑΡΜΠΟ

Έπί τέλους, τό επί τόσον καιρόν καί μέ τόσην 
ανυπομονησίαν αναμενόμενον φιλμ τοΰ γνωστού 
Βέλγου σκηνοθέτου Ζάκ Φεϋντέρ, δστις ως γνωστόν 
από έτους ήδη εργάζεται εις τά στούντιο τής Μέτρο 
—Γκόλντουϊν Μάγερ, παρουσιάσθη εις τον Κινημα
τογράφον «Καπιτόλ» τής Νέας 'Υόρκης, τυχόν εν
θουσιώδους υποδοχής έκ μέρους τοΰ αμερικανικού 
κοινού, τοσούτφ μάλλον, καθόσον εις αυτό πρωτηγω- 
νίστη εκείνη ή ηθοποιός, ή οποία, μέ την παράξε- 
νην καί εξωτικήν γοητείαν της, μοναδικήν εις τό Βα
σίλειον τοΰ φιλμ, κατορθώνει νά μαγεύη μέ τήν αυ
τήν παράδοξον δύναμιν τόσον τους άνδρας, όσον 
καί τάς γυναίκας.

Ό Φεϋντέρ δμως έφίίασεν έν πλήρη κρίσει εις 
τό Χόλλυγουντ, λόγον τής αποτόμου έλεύσεως τοΰ 
«τάνκις», πράγμα τό όποιον έν τοΰτοις τοΰ έδωσεν 
τό άπαιτοΰμενον χρονικόν διάστημα δπως μέ δλην 
του τήν ησυχίαν μελετήση κατά βάθος τήν τεχνικήν 
δργάνωσιν των αμερικανικών στούντιο, πριν άποφα-' 
σίσει νά τεθή εις τό έργον.

Τό σενάριο τοΰ φιλμ δφειλόμενον εις τον ίδιον 
τον Ζάκ Φεϋντέρ 1ν συνεργασία μετά τοΰ σεναριο
γράφου Ζώρζ Σαβίλλ, εις τό όποιον κατ άρχάς 
έδόθη ό τίτλος «Ζήλεια» κατόπιν δέ μετονομασθέν 
εις «Τό φίλημα», έχει ως εξής;

ΊΙ Ίρέν Γκαρρύ (Γκρέτα Γκάρμπο) εΐνε ή νέα 
—ή πολύ νέα—ή ωραία—ή πολύ ωραία γυναίκα 
ενός πλουσίου τραπεζίτου, ηλικιωμένου, ζηλιάρη καί 
πολύ προστυχού (“Αντερς Ράντολφ).

Κατ’ άρχάς εμφανίζεται είς τό Μουσεϊον τής 
Λυών,—καθότι δλη ή υπόδεσις εκτυλίσσεται είς τήν 
Γαλλίαν—ένας νεαρός δικηγόρος ό ΆντρέΝτυμπάϊλ 
(Κόνραντ Νάγκελ) διά τον όποιον ή Ίρέν τρέφει 
εξαιρετικήν συμπάθειαν. Ό σύζυγος δμως εΐνε τρο
μερά ζηλότυπος γι’ αυτό, καί αποφασίζει με κάθε 
τρόπον νά εμποδίζει τάς συναντήσεις των.

Έν τούτοις δμως ή τύχη τούς κάνει νά ξανα- 
συναντηθοΰν είς ένα γεύμα εις τό όποιον παρίστα- 
ται καί κάποιος δεκαοκταέτις σπουδαστής δ Πιέρ 
Λασσάλ (Λιού ’Άΰρες) δστις έν δλη τή παιδική 
άφελεία του ερωτεύεται τήν Ίρεν, τήν όποιαν ικε
τεύει νά τοΰ χαρ'ση τήν φωτογραφίαν της. Ή Ίρέν 
δμως εΐνε προ πάντων γυναίκα καί επομένως κο- 
κέττα : χαμογελά, καί συγκινεϊται άπβ τον πρώτον 
αυτόν νεανικόν έρωτα ό όποιος γι’ αυτήν είναι χω
ρίς συνεπείας.

Ό Γκάρρυ ευρίσκεται είς οίκονομικάς δυσχε- 
ρείας, ευρίσκεται είς παραμονάς πτωχεύσεως,ένας δέ 
μόνον δύναται νά τον σώση καί αυτός είναι δ πατέ
ρας τοΰ Πιέρ Λασσάλ (Χολμς Χέρμπερτ).

Οι δύο φίλοι θά συζητήσουν τούς ορούς τής 
συμφωνίας των είς τό σπίτι τοΰ Λασσάλ.

Ή Ίρέν επομένως είναι μόνη εκείνο τό βράδυ 
καί ό μικρός Πιέρ ό όποιος τό γνωρίζει πηδά είς τό 
αυτοκίνητου καί τρέχει νά τήν συναντήση γιά νά 
τής ζητήση τήν φωτογραφίαν της.... ίσως δέ καί

κάτι περισσότερον, καθότι ή έπίσκεψίς του καταλή
γει σ’ ένα παθητικόν αγκάλιασμα, διά τό όποιον ή 
νεαρά γυναίκα δέν έκαμε τίποτε διά νά τό προκα- 
λέση. Ό σύζυγος δμως επιστρέφει... .καί ό σύζυγος 
βλέπει.. .. γίνεται έξω φρειών καί όρμά επάνω είς 
τον μικρόν εραστήν. Οί χοντρές γροθιές του αρχί
ζουν ήδη νά πέφτουν βροχηδόν είς τό προσώπου 
του καί νά τοΰ πληγιάζουν τό πρόσωπόν, ή ζήλεια 
τον τυφλώνει, ή χυδαιότης του τον παρασύρει. Μή
πως θά τον σκοτώση; Γ1 Ίρέν αρπάζει ένα ρεβόλ
βερ. Μπορεί νά άφήση νά σκοτώσουν αυτό τό αθώο 
παιδάκι καί κατά τοιοΰτον κτηνοόδη τρόπον; Πυρο
βολεί....

Ανακρίσεις, αστυνόμοι, δικασταί. 'Η κυρία 
Γκαρρύ έσκότωσε τον σύζυγόν της! Συλλαμβάνεται. 
'Ο Άυτρέ Ντυμπάϊλ σπεύδει, είναι δικηγόρος, θά 
τήν υπεράσπιση.

Φθάνει ή ήμερα τής δίκης. 'Όλα στρέφονται ε
ναντίον της, δπότε έξαφνα παρουσιάζεται διά νά 
καταθέση καί ό κ. Λασσάλ πατήρ. |Ό Γκάρρυ, κα
ταθέτει, εύρίσκετο είς παραμονάς πτωχεύσεως. 
Μοΰ έζήτησε νά τον βοηθήσω αλλά δυστυχώς μοΰ 
ήτο αδύνατον", καί "τό δικαστήριον συμπεραίνει δτι 
ό Γκάρρυ ηύτοκτόνησεν.

'Η Ίρέν άθωούται. Καί ό μικρός Λασσάλ τής 
λέγει: Γιά μένα τον σκοτώσατε, θά πή πώς μέ α
γαπάτε, δέν είναι έτσι;

Κακόμοιρο παιδί'.Πριότη έπογοήτευσις!!!
'Η Ίρέν πέφτει είς τήν αγκαλιά τοΰ δικηγόρου 

Άυτρέ Ντυμπάϊ, τον όποιον αγαπά.
Τό πρώτο φιλμ τοΰ Ζάκ Φεϋντέρ στήν ’Αμερι

κήν, είναι πλήρες από επινοήσεις εντελώς ατομικές 
καί πρωτότυπες, πραγματοποιημένο μέ ένα γούστο 
πολύ θετικό καί μέ μίαν άναζήτησιν πολύ έκλεπτυ- 
σμένην ή όποια δχι μ νον φέρει τήν σιρραγίδα ενός 
μεγάλου σκηνοθέτου, αλλά καί ενός ακόμη μεγαλει- 
τέρου καλλιτέχνου.

Λιότι δ κινηματογράφος είναι μία τέχνη. Δέν 
αρκεί μόνον νά γνωρίζη τις νά τακτοποιή τά πλή
θη, νά ρυθμίζη τό παίξιμο τών ηθοποιών" πρέπει 
νά γνωρίζη κανείς επίσης καλά, νά παίζη μέ τούς 
φοκισμούς καί καμμιά φορά καί μέ τής σκιές. Πρέ
πει νά καθιστά τήν φωτογραφίαν δημιούργημα τέ
χνης. Καί αυτό δ Ζάκ Φεϋντέρ τό έπέτυχεν!!!

Έξ άλλου δμως έξυπηρετήθη καί από μίαν υ
πέροχου ηθοποιόν, τήν καλλιτέραυ άναμφιβόλως, εις 
τό είδος της: τήν Γκρέτα Γκάρμπο.

Φαίνεται δέ πώς αυτή, είναι δλο τό φιλμ, καί 
μέ τήν ποικιλίαν τών ύποκρίσεών της, τήν εντατι
κήν έκφρασίν της, μέ τήν μυστηριάιδη φυσιογνω
μίαν της, μέ εκείνα τά μάτια τά όποια τόσον παρά
ξενα σκανδαλίζουν, καί μέ εκείνην τήν άγρια νο
σταλγία της, άποδεικνύει ακόμη μιά φορά τό μεγά- 
λον, τό πολύ μεγάλον τάλαντόν της.

’Επίσης ό Κόνραντ Νάγκελ, είς τον ρόλον 
τού δικηγόρου, σοβαρός καί άμεμπτος ως καί ό

Λιοΰ Άϋρες χαριτωμένος πρωτόβγαλτος ερωτευ
μένος. , ,, ,

'Όπως καί προηγουμένως τό άνέφερα, «Ί ο φί
λημα» είναι τό τελευταϊον βωβόν φιλμ της Γκρε- 
τας, λέγω δέ τό τελευταϊον, διότι ήδη ήρχισεν υπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ Κλάρενς Μπραουν να «γυριζη» 
τήν πρώτην της ομιλούσαν ταινίαν την « Αννα 
Κρίστι».ΊΙ φωνή της δέ,δέν πρόκειται απολύτως τί
ποτε νά αφαίρεση από τήν παράξενην γοητείαν της, 
τουναντίον μάλιστα, ως μέ πληροφορεί ο συνθέτης 
τών διαλόγων τής «’’Αννα Κρίστι» Βίγιαρντ Μάκ, 
τήν καθιστά ακόμη έλκυστικωτέραν, πλέον μυστη
ριώδη, γιατί μοιάζει σάν τον άγριο άνεμο ποΰ κυμα
τίζει τήν θάλασσα, γιατί είναι κρύα καί βαθειά σαν 
έναστρος διαυγής ουρανός. Wampas

0 ΚΙΠΗΓΛΗΤΟΓΡΗΦΟΣ
ΚΒΙ 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

'Ο Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας εΐνε 
αιχμάλωτος τής αύστηράς εθιμοτυπίας τοΰ αξιώμα
τος καί, παρ’ δλην τήν αγάπην του προς τον κινη
ματογράφον, δέν ήμπορεϊ νά παρακολουθή εις τά 
κινηματοθέατρα τών Παρισίων τά τελευταία" φίλμ.

— Έπ εσχάτων δμως ό «αιχμάλωτος των Η- 
λυσίων» άπεφάσισε νά άναπληράιση τήν στέρησιν 
αυτήν δι’ ενός ιδιοκτήτου κινηματογράφου, ό ο
ποίος έτοποθετήθη είς μίαν αίθουσαν τοΰ Προε
δρικού μεγάρου, εφοδιασμένος μέ δλας τάς τελειο
ποιήσεις τών φωνοταινιών.

'Η πρώτη παράστασις έγινε τήν παρελθοΰσαν 
εβδομάδα μέ τήν προβολήν τοΰ «Κολλιέ τής Βασι- 
λίσσης* — τής πρώτης Γαλλικής φωνοταινίας. Κατά 
τον ίδιον τρόπον θά προβάλλωνται τοΰ λοιπού εις 
τό Προεδρικόν μέγαρον δλαι αί Γαλλικαί ταινίαι 
πριν ή δοθούν είς τά κοινά κινηματοθέατρα.

— Σημειωτέον, δτι ό κ. Ντουμέργκ θά χρησι
μοποίηση τώρα τον κινηματογράφον του καί κατά 
τήν παιδικήν εορτήν πού δίδει πάντοτε τά Χριστού
γεννα είς τούς αριστεύοντας μαθητάς τών Παρισι
νών σχολείων. ’Εφέτος οί μικροί προσκεκλημένοι 
του, έκτος τοΰ Χριστουγεννιάτικου δένδρου, καί 
θά απολαύσουν διασκέδασιν τοΰ κινηματογράφου.

ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΤΑ ΕΥΘΗΝΩΤΕΡΑ

ΓΕΈ*  Μ A ΝI Κ A
Π!ΑΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΣ ΠΙΑΝΟΛΑΣ 

ΠΩΛΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Β. ΓΚΡΕΤΣΗΣ και I. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΕΡΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ0ΥΣ Κ0ΥΣ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΗΤ Α Σ

ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ
Καθίσταται γνωστόν δτι από τοΰ Ίανουαρίου 

1930 αί συνδρομαί τοΰ περιοδικού «Κινηματογρα
φικός Άστήρ» έκανονίσθησαν ως εξής : 
Έτησία Εξωτερικού γενικώς Δραχμάς 200.—
Ετήσια ’Εσωτερικού » 100.—
Έξάμηνος . » » 60.—
'Έκαστον τεύχος » 3.—

Επίσης είς τά γραφεία μας πωλείται τό πα
νηγυρικόν τεύχος 1930 έξ εκατόν περίπου σελίδων, 
πλουσιώτατον είς ύλην καί έμφάνισιν, αντί δραχ
μών είκοσι πέντε έκαστον τεύχος.

Μέ τήν αυτήν τιμήν άποστέλλεται καί είς τούς 
αίτοΰδ'τας έκ τών επαρχιών.

Διά τό Εξωτερικόν τιμή έκάστου πανηγυρικού 
τεύχους δραχμαί 30.

Δέν πρέπει νά μείνη κανείς πού νά μή προμη- 
θευθή τό πρωτοχρονιάτικο τεύχος τό όποιον όμο- 
λογουμένως εΐνε ανώτερου τών μέχρι τοΰδε έκδο- 
θέντων.

Επίσης εις τά γραφεία μας πωλοΰνται καίάπο- 
στέλλονται εις τούς αίτοΰντας, φωτογραφίαι κινη
ματογραφικών έργων μεγέθους 20X25 (σκηλαί από 
διάφορα έργα ή κα πρόσωπα), αντί δραχμών δέκα 
έκάστη, κατάλληλοι διά κάδρα προς στολισμόν σα- 
λονιών ή γραφείων.

Ούδεμία έγγραφή συνδρομητοΰ ή αποστολή τευ
χών, φωτογραφιών κ.λ.π. λαμβάνεται ύπ’ δψιν άν 
ή εντολή πρύς τούτο δέν συνοδεύεται καί μέ τό ανά
λογου άντίτιμον.

(Έκ της Διευθύνσεις)

Η ΚΙΗΗΛΑΗΤΟΓΡΒΦ. ΚΙΓΊΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΡΥΑ Γ A PI A Ν

ΣΟΦΙΑ Δεκέμβριος.—'Η κινηματογραφική κί- 
νησις τής πόλειυς μας είνε ή εξής :

Κινημ. «Γκλόρια Πάλας» .Κολοσσιαίαν επιτυχίαν 
έσημείωσε τό έργον «Μαρία Τερέζα» μέ τήν Λίλ 
Ντάγκοβερ καί τον Ίβάν Πέτροβιτς.

Κινημ. «Όντεόι». Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν τό 
φίλμ «Μανωλέσκο» μέ τήνΜπριγγίτεΧέλμ καίΜοσ- 
ζοΰκιν. Επίσης μέ έπιτυχίαν «Τά ψεύδη τής Νίνα 
Πετρόβνα» μέ τήν Μπριγγίτε Χέλμ.
JTSKivnu «Μοντέρν». Προεβλήθησαν έπιτυχώς τά 
έργα «Τό χρήμα» καί «Έρωτίκ» μέ τό ’Όλαφ Φί- 
ορντ καί τήν Ίτα Ρίνα.

Κινημ. «Χέμους». Προεβλήθη τό φιλμ «Λευκαί 
Σκιαί».

Κινημ. «Ρουαγιάλ». Προεβλήθη τό έργον «Μα» 
τερ—χόρτς» μέ τήν Μαρσέλλα Άλμπάνι»*

Κινημ. «Νασιονάλ» Προεβλήθη τό έργον «Βεα
τρίκη Τζένσυ» μέ τήν Ζακομπίνι.

Κινημ. «Σάν Στέφανο». Προεβλήθησαν τά έργα 
«Σόνγκ» μέ τήν ’Άννα Μαίϋ Βόγκ καί «Κάτω οί 
άνδρες» μέ τήν ’Έλγκα Μπρίγκ. ϊτέφικαρ
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ΟΤΑΝ Η ΠΟΛΙΣ ΚΟΙΜΑΤΑΙ
Ταινία ήχητική ΤΤΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ

"Ενα αστυνομικόν φιλμ προωρισμένον νά ένθουσιάση 
τήν ευφάνταστον νεολαίαν, άλλα τό όποιον, δέν άφίνει ά- 
συγκίνητον καί τόν θεατήν τής άνωτέρας διανοητικότητας. 
Εις τοϋτο συντελούν δύο πράγματα. Ή σπανιότης τής προ
βολής αστυνομικών ταινιών κατά τά τελευταία έτη καί τό 
ενδιαφέρον μοντάρισμα τής ύπό κρίσιν ταινίας έκ μέρους 
τοΰ ’Αμερικανού σκηνοθέτου της Ζάκ Κονγουέϋ, οστις κα
τόρθωσε νά άναπαραστήση μέ θαυμαστήν πράγματι λεπτο- 
λογίαν τάς συνθήκας τής λειτουργίας τής μυστικής’Αστυ
νομίας τής Νέας Ύόρκης.

Τό σενάριο, έκ τϋ> συνήθων τοΰ είδους του, δέν συγ
κεντρώνει κανένα Ιδιαίτερον ενδιαφέρον. Τοΰτο όμως κα
τορθώνει νά τό άποσπάση άπό τόν θεατήν ή συνοχή τών 
γεγονότων καί ή θαυμαστή ύπόκρισις τοΰ Σάνεϋ, τοΰ με- 
γαλειτέρου δηλονότι εις τό είδος του ’Αμερικανού καλλι
τέχνου. Άλλ’ ή άπλή αΰτη άναγνώρισίς μου ’ίσως νά άδι- 
κεΐ τόν Σανεϋ δεδομένου ότι ούτος κατορθώνει πάντοτε 
νά γίνη κύριος οίουδήποτε ρόλου τοΰ άνατεθή. Εις τήν 
«Πόλιν πού κοιμάται» επιτυγχάνει μίαν άξιοσημείωτον δη
μιουργίαν μολονότι κατά παρασάγκας άπέχουσαν εκείνης 
πού έπέτυχεν ώς Τίτο εις τούς «Παληάτσους». Άρα, με
ταξύ τών πλουσίων καλλιτεχνικών προσόντων τοΰ Σάνεϋ, 
δέον νά προστεθή καί ή εύχέρια μέ τήν όποιαν κατωρθώ- 
νει ούτος νά γίνη απόλυτος κάτοχος του έκάστοτε ρόλου 
του συμμορφοΰμενος μέ τάς άπαιτήσεις αΰτοΰ οίαιδήποτε 
καί αν είναι αύται. Χαρακτηριστικόν γνώρισμα εξαιρετι
κού καλλιτέχνου.

Παρά τό πλευρόν τοΰ Λόν Σάνεϋ, ή Άννίια Πέίτζ, 
καλούτσικη, δεδομένου ότι περιορίζεται εις ένα τσαχπίνι- 
κον ρολάκον μέ έλαχίστας πραγματικός καλλιτεχνικός ά- 
ξιώσεις. Θά ήτο ευτύχημα αν όλοι οί σκηνοθέται τήν με- 
τεχειρίζοντο τοιουτοτρόπως, διά νά διορθώσουν κατά δύ- 
ναμιν τήν μεγάλην γκάφαν πού άπετέλεσε τό λανσάρισμα 
τής χορεύτριας αυτής είς τόν κινηματογράφον μέ τήν τε- 
ραστίως δυσανάλογον πρός τήν άξίαν της διαφήμισιν ήτις 
τής έγένετο, παρά τό πλευρόν κορυφών ωσάν τήν Γκρέτα 
Γκάρμο.

Ό Σάρλ Νάτε μάλλον μέτριος λόγω τής υπερβολής 
του καί τής ύστερούσης εκφραστικότητας του. Ή καρακτε- 
ρίστα Πόλλυ Μόραν, καλή όπως πάντοτε.

Ό συγχρονισμός τών ήχων άπόλυτος άλλά καί ή έν 
γένει τεχνική τοΰ φιλμ ικανοποιητική. Ή ταινία αΰτη έν 
συμπεράσματα,είναι καλή εις τό είδος της, έγγυωμένη άπε- 
ριόριστον έμπορικήν καρριέραν διά τάς έπαρχίας ώς βωβή 
τοιαύτη.

"Ιρις Σκαραβαίου 

Η ΓΗ ΤΗΣ ΗΔΟΝΗΣ
Ταινία ήχητιτή ΤΤΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ TO «ATΤIΚΟΝ»

Είναι πρόσφατος άκόμη ή καλή άνάμνησις ποΰ μάς ά- 
φήκεν «ή Μοιραία ’Αγάπη », ώστε μία νέα αξιόλογος δη
μιουργία τής Γκρέτα Γκάρμπο, αυτή πού έπιτυγχάνει στή 
«Γή τής ήδονής», νά γίνη δεκτή μέ τό εύμενέστερον άκέϊγ 
άπό τόν κοινόν μας.

’Επάνω σ’ένα σενάριο τοΰ Χάνς Κραίλυ καί τοΰ Ρι
χάρδου Σέγιερ, τό όποιον νομίζει κανείς ότι έγράφη ειδι
κός γιά νά έρμηνευθή ό πρωτεύων γυναικείος ρόλος του 
άπό τήν Γκάρμπο, ό σκηνοθέτης Σύδνεΰ Φράνκλιν έπραγ- 
ματοποίησεν ένα φιλμ ποΰ μολαταΰτα, διαφέρει άρκετά 
άπό κάθε προηγούμενόν της.

Μολονότι δηλαδή βλέπει κανείς πάλιν τό μοιραϊον 
δράμα μεταξύ τοΰ τρίο, ήτοι, τοΰ ζεύγους καί τοΰ έραστοΰ; 
έν τούτοις τό δράμα αυτό, χάρις εις τό -ζωηρότερο ταμ-

περαμέντο του όπου πλέκεται, αιχμαλωτίζει τό ενδιαφέρον 
μας, σάν κάτι καινούργιο καί άσύνηθες.

‘II μόνη διαφορά είναι, ότι τόν τύπον τοΰ έραστοΰ δέν 
υποκρίνεται αυτήν τήν φοράν ό Τζιον Γκίλμπερτ, άλλ’ ό 
Νίλς "Αστερ. ό όποιος, κατορθώνει έπίσης νά μάς Ικανο
ποίηση άρκετά.

Τό ίδιον δέον νά λεχθή καί γιά τόν Λέβις Στον ποΰ 
κρατεί τόν ρόλον τού συζύγου μέ τήν συνήθη του ευσυ
νειδησίαν καί τήν θαυμαστήν του λεπτότητα. Άλλά μήπως 
ή Γκρέτα Γκάρμπο ύστέρησεν ; Θά ήτο δύσκολον νά πε- 
ριορίση κανείς τάς έντυπώσεις του άπό τό παίξιμόν της 
εις όλίγας μόνον γραμμάς. Τά συναισθήματα πού προξε- 

1 νοΰν το πασιονέ της βλέμμα, ή παλπασιόν τών ρουθου- 
νιών της, ή πτυχή ποΰ σχηματίζεται σιήν άκρη τών χει- 

I λέων της, ή άγωνία πού αΰλακώνει τό μέτωπό της καί ή 
I άπόγνωσις πού έκφράζει τό χαρακτηριστικώτατον εκείνο 
I ένωμα τών φρυδιών της, ύποτελοΰν τούς άνεκτιμήτους 
θησαυρούς τής έκφραστικότητος τής σπανίας μάσκας τής 
φυσιογνωμίας της, χωρίς νά λησμονήσωμεν καί τήν ηθο
ποιίαν της γενικώς, πού έθαυματούργησε καί πάλιν. Τό 
είπα άλλοτεκ αϊτό έπαναλαμβάνω σήμερον.Ή Γκάρμπο είνε 
ή μεγαλύτερα άρτίστα τής ρεαλιστικής σχολής τοΰ Αμερι
κανικού κινηματογράφου. ‘II φυσιογνωμία, πού σύν τοϊς 
άλλοις, έκφράζει πλέον άπόλυτα τό πάθος εις ολας αύτοϋ 
τάς έκφάνσεις.

Τό σενάριο τής «Γής τής ήδονής»» άν καί παρουσιάζει 
πολλά πλεονεκτήματα (δεδομένου ότι είχε ληφθεϊ άπό τό 
γνωστόν έργον «Γουάϊλντ "Ορσιντς»), μολαταΰτα περιλαμ
βάνει ώρισμένας σκηνάς καί απρόσεκτους λεπτομέρειας 
μειούσσς τήν άξίαν τοΰ φιλμ, α'ίτινες συντελούν, σπανίως 
ευτυχώς, μαζύ μέ τό αδικαιολόγητον τρενάρισμα μερικών 
σκηνών, εις τό νά μάς γεννηθούν πειαί τινες έπιφυλάξεις 
όσον άφορα τήν τελειότητά του.

Ή σκηνοθ σία τοΰ Σύδνεΰ Φράνκλιν, είναι πολύ πλού
σια, φαντασμαγορική θά ήδυνάμεθα νά εϊπωμεν. Πλεο
νάζουν δέ εις αυτήν προτότυποι έπινοήσεις πού τήν καθι
στούν έκτάκτως ένδιαφέρουσαν άπό καθαρώς καλλιτεχνι
κής άπόψεως. Ή δέ φωτογραφία είναι έπίσης έπιτυχής, 
χωρίς όμως νά παρουσιάζει τίποτε τό νεωτεριστικόν άπό 
άπόψεως τεχνοτροπίας. Οί φωτισμοί τοΰ φιλμ, άριστοτε- 
χνικώτατοι, ένθυμίζοντες συχνά έκείνους τής «Μοιραίας 
’Αγάπης».

Θά ήτο μεγάλη παράλειψις, νά μή άναφέρωμεν έπίσης 
την λαμπράν άπόδοσιν τών δύο τραγουδιών, καί τήν έκτέ- 
λεσιν τών ιδιορρύθμων έκείνων χορών στήν εσπερίδα τοΰ 
πρίγκηπος πού δίδεται στήν ’Ινδιάνα, πρός τιμήν τών-φι- 
λοξενουμένων του. πού ύπήρξεν έπίσης ικανοποιητική.

«Ή Γή τής Ήδονής» ύπερήρεσεν εις τό κοινόν μας. 
Τοΰτο βεβαίως ώφείλετο σημαντικός εις τήν προσωπικήν 
δημιουργίαν τής Γκρέτα Γκάρμπο, άλλά καί εις τό γεγο
νός ότι ή ταινία αΰτη άντιπροσώπευε τό τελειότερον φιλμ 
σονόρ πού εϊδωμεν, καθόσον άναπαρήγαγε πάντας τούς 
ήχους καί μέ απολύτως συγχρονισμένην πρός τά γεγονότα 
άπόδοσιν τούτων.

Θά ήτο έπίσης παράλειψις νά μή άναφέρωμεν έκ τών 
επικαιροτήτων τής Φόξ Μούβιτον καί τάς δύο κοντσονέτας 
τής Ρακέλ Μελλέρ, α'ίτινες, σημειωτέον ότι άποτελοΰν μέ
ρος τοΰ έφετεινοΰ ρεπερτουάρ της, άπό τήν έπιθεώρησιν 
«Παρί—Μαντρϊντ» εις τήν όποιαν ή Μελλέρ έξακολουθεΐ 
νά θριαμβεύη στό Παρισινό Μιοΰζικ—Χώλ «Παλλάς .

"ίρις Σκαραβαίου

Η ΓΗ
Ταινία βωβή ΤΤΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΣΤΓΛΕΝΤΙΤ,

Το έργον τοΰτο τοΰ Αιμίλιου Ζολά, έκινηματογραφή- 
θη έν Γαλλία άκριβώς τήν έποχήν ποΰ είχε καταντήσει 
απαραίτητον, δι’ αυτήν. Ή άνησυχαστική μείωσις τοΰ 
πληθυσμοΰ άπό τήν έλάττωσιν τών γεννήσεων έν Γαλλία, 

άπήτει ένα τοιοϋτον προπαγανδιστικόν έργον τό οποίον 
χάρις εις τό νόημά του ένδέχεται νά έχη κάποιαν ευεργε
τικήν έπίδρασιν εις τήν γαλλικήν οικογένειαν.

Παρουσιασμένη κατά τοιοϋτον τ ρόπον «ή Γή». κατορ
θώνει νά μάς κόμη νά λησμονήσωμεν τόν προπαγανδιστι
κόν σκοπόν διά τόν όποιον είχε γραφεί τό έργον τοΰτο 
τοΰ Ζολά, καί έπεδιώχθη νΰν ή κινηματογράφησίς του, 
άποσπόν τό ζωηρότερον ένδιαφέρον τοΰ θεατού χάριν 
τών πλεονεκτημάτων τοΰ φίλμ, λ. χ. ή διασκευή τοΰ βι
βλίου τοΰ Ζολά «φεκοντιτέ» (άπό τό όποιον έληφθη τό 
σενάριο τοΰ ύπό κρίσιν φίλμ), κατόρθωσε νά μάς άποδω- 
ση τό έργον τοΰ μεγάλου ρεαλιστοΰ άμετάβλητον εις τας 
γενικάς γραμμάς του, μέ τήν βαθυτέραν των έννοιαν. Κα
τόπιν ή σκηνοθεσία, άπό τής πρώτης είκόι ος τοΰ φίλμ, 
μαρτυρεί ότι προέρχεται άπό Γάλλον ρεσιζέρ, διότι μονον 
ένας Γάλλος θά ήμποροΰσε νά έκφράση σέ εικόνας τόσον 
έντονους καί άνθρωπιστικάς τάς σκέψεις τοΰ άθανάνου 
ρεαλιστοΰ άλλά καί φιλοσόφου συμπατριώτου του συγ- 
γραφέως, οστις προσεπάθησε νά λύση διά τής «φεκοντιτε» 
τό έθνικόν πρόβλημα τής πατρίδος του, διά τής γνωστής 
άπόψεως ήν υποστηρίζει εις τό άνωτέρω βιβλίον του.

Ή διανομή τών ρόλων είναι έκ τών εύτυχεστέρων. Ό 
Γκαμπριέλ Γκαμπριό είναι συμπαθέστατος καί έκφραστι- 
κιότατος στον ρόλο τοΰ πολυτέκνου πατρός.

Ή παλαιά δόξα, ή Ρωσσίς καλλιτέχνις Διάννα Καρρέν 
τήν όποιαν είχαμε νά ίδοΰμε άπό τόν «Καζανόβα» και τους 
«’Έρωτας τοΰ Τσάρου», κρατεί στή «Γή» έναν ρόλον ποϋ 
τής πηγαίνει περίφημα. Άπό τής πρώτης έμφανίσεως, κα
τορθώνει νά μάς έπιβάλλει τήν καλλιτεχνικήν της προσω- 
πικότατα θυμίζοντάς μας τούς παλαιοτέρους της θριάμ
βους. ‘Οσονδήποτε όμως έκφραστική καί αν είναι, ακόμη 
δέ καί μέ τό έξωτι.κό μυστήριο πού προσδίδουν στήν ιδιόρ
ρυθμη φυσιογνωμία της οί έκάστοτε φωτισμοί τοΰ,φίλμ, 
ή Καρρέν, κάποτε δυστυχώς, μάς υπενθυμίζει ότι άνήκει 
εις τήν παλαιοτέραν δραματικήν σχολήν τών υπερβολικών 
έκδηλώσεων, μέ τάς υστερικάς δηλαδή κινήσεις, ποΰ 
πλεονάζουν άλλως τε σέ δύο ή τρεις σκηνάς τής «Γής», 
έκτων δραματικότερων ποΰ δημιουργεί ή Καρρέν. Ύπήρ- 
ξεν όμως έξαίρετος σ’ έκείνην ποΰ άντικρύζει τό νεκρό 
παιδί της.

Ή Άνδρέ Λαφαγιέτ, δημιουργεί ένα ρόλο ποΰ τής 
πάει. ’Επιπλέει όμως μάλλον μέ τήν ώμορφιά της παρά μέ 
τό παίξιμό της ποΰ είναι συχνά ψεύτικο. Μολαταΰτα κα
τορθώνει σέ δυό παθητικός σκηνάς νά μάς άποζημιώση 
άρκετά.

Οί άλλοι καλλιτέχναι καλοί εις τούς ρόλους των εξαι
ρέσει τοΰ ύποκρινομένου τόν ρόλον τοΰ Μωρίς, ποΰ ήτο 
άνοικονόμητος, ένθυμΐζον κοΰκλον προθήκης καταστήμα
τος άνδρικών νεωτερισμών.

"Ιρις Σκαραβαίου

ΕΣΚΟΤΩΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΟΥ
(ΜΠΛΑΚΜΑΙΗΛ)

Ταινία όμιλοΰσα καί. βωβή ’ΤΤΡΟΕΒΛΗΘΗ ΣΤΟ“ ΙΝΤΕΑΛ.

Ώρισμένως ή προβολή τοΰ «Μπλακμαίηλ» άποτελεΐ 
καλήν έκλογήν διά τά ντεμπύ τής προβολής ταινιών τής 
«Μπρίτις Ίντερνασιονάλ φίλμ» εις τάς Αθήνας. Διότι πρό
κειται περί ταινίας παρόυσιαζούσης πλεϊστα όσα καλλι 
τεχνικά πλεονεκτήματα.

Τό σενάριό της δέν είναι βεβαίως έξαιρετικόν. "Εχει 
ληφθεϊ άπό τό έργον τοΰ Σάρλ Μπένετ, ό ρεζισέρ δμως 
Άλφρέδος Χετσκοί πού είναι πρώτης τάξεως, κατώρθω- 
σε νά τό καταστήση εξαιρετικά ένδιαφέρον, προσδώσας εις 
τήν ταινίαν του ένα δλως άσυνήθη τόνον. Όμολογουμέ- 
νως τόν έβοήθησαν άρκετά εις τοΰτο καί οί έρμηνευταί 
του. Ή Άννυ "Οντρα π.χ. τήν οποίαν είχομεν γνωρίσει 
σέ γλυκανάλατες φάρσες ωσάν τήν "Αννυ τού Μονπαρνάς, 
παρέχει εις τό «Μπλακμαίηλ» τά δείγματα ενός γεροΰ τα
λέντου, τό όποιον ούδέποτε ύποπτευόμεθα δτι μποροΰσε 
νά κρύβη τό «τσακπινάκι» έκεϊνο, τοΰ προαναφερθέντος 
έλαφροΰ φίλμ δπου τήν πρωτοείδομεν. Καί ή φωνή τηί 

έχει ένα έναλλασόμενο τέμπρο πού έξωτερικεύει τάς έκά 
στοτε ψυχολογικός της καταστάσεις μέ μίαν θαυμαστήν 
φυσικότητα. Μόνον κάποτε ή φωνή της δέν άποδίδεται 
καλά. Εις τοΰτο δυνατόν νά πταίη περισσότερον ό μηχανι
κός παρά τό μηχάνημα τοΰ κινηματογράφου. Φαίνεται ά· 
δεξιός καί δέν κρατεί κάποιαν μουαγιέν ταχύτητα στήν 
προβολήν τοΰ φίλμ.

Άπό τούς λοιπούς ρόλους, οί τρεις κυριώτεροι άνδρι- 
κοί άπεδόθησαν μέ άνάλογον ευσυνειδησίαν, ήτοι οί ρόλοι 
τοΰ νεαροΰ ντετεκτίβ, τοΰ κακοποιοΰ καί τοΰ ζωγράφου 
ποΰ τόν υποκρίνεται έπίσης ικανοποιητικά δ Κύριλ Ρί- 
τσαρδ.

Ή τεχνοτροπία τής φωτογραφίας τοΰ Ζάκ Κόξ έξ’ άλ
λου, είναι αξιοσημείωτος, δεδομένου δτι αΰτη είναι καλ
λιτεχνική, άλλά καί μάς παρουσιάζει ένα ζάνρ δλως προ
σωπικόν πού δέν θά άργήση νά εύρη μιμητός.

Τό «Μπλακμαίηλ» ώς άνέφερα καί άνωτέρω, συγκεν
τρώνει άξιόλογα καλλιτεχνικά προσογτα, ήτοι, λαμπράν ύ- 
πόκρισιν, ικανοποιητικήν τεχνικήν καί έξαιρετικήν σκη- 
νοθετικήν επιμέλειαν, (δέν έννοώ πλούτον μονταρίσματος, 
άλλά θαυμαστήν λεπτολογίαν καί σκηνοθετικάς τρουβάίζ 
πρώτης τάξεως).

’Ενταύθα έσημείωσε έξαιρετίλήν έ ατυχίαν ή έμπορική 
του δέ έπιτυχία καί ώς βωβοϋ φίλμ είνε άναμφισβήτητος.

"ίρις Σκαραβαίου

ΓΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟ ΠΕΙΣΜΑ
Ταινία ήχητική πΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΑΤΤΙΚΟΝ,,

Σέ κάθε ταινίαν τοΰ Μπάστερ Κήτον, άναφαίνεται, άπ’ 
άρχής μέχρι τέλους, ή γοητευτική προσωπικότης του, ό δέ 
σκηνοθέτης του, άδιαφόρως έάν ονομάζεται Edie Cliue, 
Dauald Grisp, Charles Reiser ή Edward Fedivich, κα
θώς συμβαίνει εις τήν προκειμένην περίπτωσιν, γίνεται ά- 
δελφός του, ένας άδελφός δμως ό όποιος δέν τόν προδί
δει ποτέ.

Αισθάνεται κανείς δτι άναπνέει άτμόσφαιραν (έάν έπι- 
τρέπεται αυτή ή έκφρασις) Μπάστερ Κήτον, καί μέσα σέ 
αυτήν τήν άτμόσφαιραν καί οί υπόλοιποι ήθοποιοί συμ
περιφέρονται άκριβώς ή περίπου (άναλόγως τών περιστά
σεων), δπως αυτός ό άνθρωπος, τού οποίου ή αίωνία σο- 
βαρότης σάς κάνει άλλοτε μέν καί σάς σοβαρόν, άλλοτε δέ 
νά ξεκαρδίζεσθε άπό τά γέλοια, συχνά δμως νά άμφιβάλ- 
λετε έάν πρέπει νά γελάσετε ή νά κλάψετε.

Εις τήν ταινίαν του αυτήν, δ Μπάστερ Κήτον ό έπω- 
νομασθείς «δ άνθρωπος ποΰ ποτέ του δέν γελά» πλησιά
ζει νά φθάση τόν Σαρλώ, ιδίως σέ ώρισμένα μέρη καί 
έπαναλαμβάνει, χωρίς βεβαίως νά θέλει νά άντιγράψη, 
«τόν τρόπον τής ύποκρίσεως» τοΰ δημιουργού τοΰ «‘Ιπ
ποδρομίου», έάν άφαιρέση κανείς τό τέλος της.

‘Ο «Γαμπρός άπό πεϊάμα» είναι μία ταινία ήχητική καί 
μουσικώς προσηρμοσμένη, άμφότερα δέ τόσον ό ήχος όσον 
καί ή μουσική μάς παρουσιάζουν τά περιεργότερα άποτε- 
λέσματα, δπως π. χ. νά βλέπεται έπί τής οθόνης τό κοινόν 
ενός θεάτρου καί νά άκοΰτε τά σπαρταριστά γέλοια του, 
λόγω τών κωμικών σκηνών τάς οποίας προκαλεϊ έπί τής 
σκηνής αύτοΰ δ Κήτον, καί άφ’ ετέρου τό κοινόν τού «Άτ- 
τικοΰ· ώς ήχώ τοΰ κοινοΰ τής οθόνης, νά έπαναλαμβάνη 
τά έπίσης θορυβώδη γέλοια του, καί τοΰτο άλλοτε μέν 
άλληλοδιαδόχως άλλοτε δέ συγχρόνως.

Ή μουσική τοΰ έργου είνε θαυμασίως προσηρμοσμένη 
εις αυτό, συνάμα δέ ευχάριστος καί ποικίλλη, συχνά δέ 
δημιουργεί, έκ παραλλήλου καί συγχρονικώς, μέ ώρισμένας 
κινήσεις τεχνιέντως διαλλεγμένες, άπροσδόκητα ηχητικά 
άποτελέσματα, δπως π. χ. ένας σύντομος διάλογος τοΰ 
Κήτον μέ τόν σκηνοθέτην τοΰ θεάτρου άποδοθείς τόσον 
κωμικά μέ τά όργανα τής ορχήστρας δσον ποτέ δέν θά 
άπεδίδετο διά πραγματικού διαλόγου, πράγμα τό όποιον 
μάς άποδεικνύει τί εύχάριστον έπίδρασιν δύναται νά έχη 
ό ήχητικός Κινηματογράφος, ό συνοδευόμενος άπό μίαν 
μουσικήν πλουσίαν, ποικίλλην καί έξόχως έκφραστικήν.

Εις τούς υπολοίπους ρόλους παρατηροΰμεν τήν Ντόροθυ 
. Σεμπάστιαν, ή δποία έμφανίζεται άκόμη μίαν φοράν ώς 
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μία θαυμασία κωμωδός, τήν Λέϊλα Χάϊαμς, καί τους Έν- 
τουαρντ "Ιρλ καί Οΰΐλιαμ Μπιχτελ.

Εύχομαι δέ, πολύ συντόμως, νά άπολαυσωμεν και την 
τελευταίαν κωμωδίαν τού Κήτον, τήν οποίαν έξησφάλισεν 
ήδη τό ένταΰθα υποκατάστημα τής Metro-Golcwyn-Mager, 
τόν «Όπερατέρ». Wainpas

“ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ,,
Ταινία ομιλούσα

καί ήχητική ΠΡΟΕΒ\HBH ΕΙΣ “ΣΑΑΟΝ ΙΝΤΕΑΛ,, 

Προφανώς ή έν λόγω ταινία κατεσκενάσθη από τήν 
γνωστήν ’Αμερικανικήν 'Εταιρίαν Tiffany-(John) Stahl 
διά νά συναγωνιστή τεχνιεντως τήν έπίσης ’Αμερικανικήν 
Κινηματογραφικήν 'Εταιρίαν Κ7arner Bros, καθότι το σε
νάριό της γραμμένο από τούς Βιόλα Μπρόδερς Σορ ομοιά
ζει καταπληκτικώς μέτό τοΰ «Τραγουδιστού τής Τζάζ», εν 
μέρει δέ τό επιτυγχάνει καθότι μάς παρουσιάζει διαφόρους 
τελειοποιήσεις τοΰ όμιλοΰντος καί ήχητικοϋ Κινηματο
γράφου.

Εις τήν ταινίαν αυτήν, διά πρώτην φοράν εμφανίζεται 
εις τό ’Αθηναϊκόν κοινόν ό ’Αμερικανός ήθοποιός Γκέοργκ 
Τζέσσελ, δ όποιος καί αυτός προσπαθεί νά μιμηθή τόν 
Άλ Τζόλσον, ιδίως μέ τά διάφορα τραγούδια του.

Μάς έδόθη έπίσης ή ευκαιρία νά κρίνωμεν τό συμπαθη
τικόν τέμπρ τής φωνής του, τόσον εις τούς διαφόρους δια
λόγους τοΰ φιλμ (τούς οποίους αυτοπροσώπως συνέθεσεν 
έν συνεργασία μετά τοΰ Ράντολφ Φλότοβ) όσον και εις 
τήν απαγγελίαν τών διαφόρων τραγουδιών του.

Εις τούς υπολοίπους ρόλους διακρίνομεν τήν Ρόζ Ρο- 
ζάνοβα ώς μητέρα καί τόν Ούϊλλιαμ Στράους ως πατέρα 
Τζέσσελ, έπίσης τήν Μαργκαρέτ Κουΐμπυ καί Κουΐν Λή.

Ή σκηνοθεσία όφειλομένη εις τούς Νόρμαν Τάουρογκ 
καί Τσάρλς ούΐλσον ενδιαφέρουσα.

'Η άπόδοσις τών ομιλιών, ήχων καί μουσικής υπήρςεν 
άρίστη (σχετικώς πάντοτε) λόγφ τοΰ οτι απεδόθησαν δια 
μηχανήματος τοΰ αύτοΰ συστήματος, Radio Corporation 
of America Photophone, διά τοΰ όποιου έγένοντο καί αί 
έγγραφαί αύτών.

«S. Ο. S.»
(Σώσατε τάς ψυχάς μας)

Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ»

'Ένα φιλμ τοΰ Καρμίνε Γκαλλόνε, σημαίνει πάντοτε 
ένα φιλμ αμέμπτου τεχνικής, λαμπρός σκηνοθεσίας καί α
νάλογου έκλογής τών ερμηνευτών του. Μέ αυτήν τήν προ- 
διάθεσιν έπήγα νά Ιδώ τό «Σώσατε τάς Ψυχάς μας», ύ
στερα άπό τήν αλησμόνητη έκείνη «Τραγωδία τοΰ "Ερω
τος», πού άντεπροσώπευε τό τελευταΐον αριστούργημα τοΰ 
Καρμίνε Γκαλλόνε πού εϊχομεν ίδεϊ τό 1928 στό Μον- 
τιάλ.

"Ομολογώ δέ μέ περισσήν ίκανοποίησιν, δτι αί προσδο- 
κίαι μου έπεβεβαιώθησαν μέχρι κεραίας. Τό «Σ. Ο. Σ.» 
ώρισμένως δικαιούται νά καταταχθή μεταξύ τών έλαχί- 
στων πολύ καλών φιλμ τοΰ είδους του, πού πλεονάζουν 
εις τήν παγκόσμιον κινημ. παραγωγήν.

Τό σενάριο, αρκετά ενδιαφέρον. Ή σκηνοθεσία άμεμ
πτη. ‘Η τεχνική τό ίδιον Ή φωτογραφία του, ένα πραγ
ματικόν καλλιτεχνικόν θαύμα. Μοναδικά σφάλματα τοΰ 
Γκαλλόνε, υπήρξαν άφ’ ενός τό τρενάρισμα τής σκηνής 
τοΰ ναυαγίου, δπερ όμως άπό τεχνικής άπόψεως όσον καί 
άπό άπόψεως λεπτομερειών,άπεδόθη άξιοσημείωτα, έξ άλ
λου δέ, ή παρεμβολή κάποιου μέτριου ντεκόρ πού άποπει· 
ράται νά μάς δώση τήν έντύπωσι φόντου μιάς τοποθεσίας 
τής Τριπολίτιδος, τό όποιον έτοποθετήθη πίσω άπό τόν 
εξώστην τής έπαύλεως τής ήρωΐδος.

Ή ύπόκρισις έπίσης έστάθη Ικανοποιητική. Ό παλαίμα
χος Γάλλος καλλιτέχνης κ. Άνδρε Νόξ δπως πάντοτε 
σπουδαίος. ’Εξαιρετικά καλή καί ή νεαρά Γερμανίς καλλι
τέχνης Λιάν Χάϊντ, δ δποία εμφανίζεται σημαντικώς έ-< 

ξελιγμένη. Ή Ζίνα Μανές στό ρόλο τής μοιραίας γυναι" 
κος, εχει εξαιρετικός στιγμάς, χωρίς όμως, δμολογουμένως» 
να φθάνη η παρούσα ύπόκρισις της τήν τελειότητα εκεί*  
νης που επέτυχεν εις τήν «Τερέζαν Ρακέν», πού άπετέ-, 
λεσε τό μάξιμουμ τής καλλιτεχνικής της άποδόσεως.

Καλός καί δ Γερμανός ζέν πρεμιέ Άλφόνς Φρΰλανδ, 
στό ρόλο τού ταγματάρχου Μόντι. Τό ίδιο καί δ Νεστώρ 
Αριανι, αν καί κρατεί ένα ρόλον πού δέν τοΰ παρέχη τό 
μέσον νά έπιδείξη δλα τά προσόντα του.

Εν συμπεράσματι δηλαδή, τό φιλμ τοΰτο, είναι άξιο- 
σημείωτον εις τό είδος του, έγνώρισε δέ άνταξίαν έπιτυ- 
χίαν κατά τήν προβολήν του.

’Ίρις Σκαραβαίου

Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΜ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ

Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ "ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ,,

Ένα φιλμ άπό τήν γνωστήν όπερέτταν«γυρισμένο» άπό 
τόν Β. Γιάνσον μέ σχετικήν επιμέλειαν. Τό σενάριο πα
ρουσιάζεται μέ απαιτήσεις λαϊκής επιτυχίας, διότι κατά τά 
άλλα ασφαλώς στερείται ιδιαιτέρας άξίας. Πρωταγωνιστεί 
και παλιν ο Χάρρυ Λιτκε σ’ ένα ρολον δον Ζουάν, δπωσ- 
δηποτε καλά, άν καί μάλλον έδυσε πλέον, τό επί τοσοΰτον 
άλλως τε μεσουρανήσαν άστρο του. Εις άλλους ρόλους 
βλέπομεν καλήν δπως πάντοτε τήν Λυδίαν Ποτεχίναγ καί 
μέτριους τήν Χίλδ Ρός (πριγκήπισσα Φεδώρα) καί Χάνς 
Γιούνκερμαν. 'Ο Φερέμπης καλλίτερος.

'Οπωσδήποτε τό φιλμ ήοεσεν ένταΰθα.
Ro-Ma
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Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ,,

Ό σκηνοθέτης Γιοχάννες Γκοΰτερ επέτυχε αυτή τή 
φορά κάτι άνάλογο τών δυνάμειόν του, ένα φιλμ δηλ. έκ 
τών καλυτέρων τοΰ είδους του. ’Εξηγούμαι- σενάριο άπλό, 
απρόσιτο, εις τάς γενικάς γραμμάς πολύ συνειθισμένο, χω
ρίς άπαιτήσεις, εύθυμο όμως, δροσερό κατά ένα τέτοιον 
τρόπον ώστε νά παρακολουθήται άπό δλους ευχάριστα. 
Παρόμοιον, άν καί τελευταίως τοιούτου είδους είδαμε 
πολλά, είχαμε καιρό νά δοΰμε.

Εις τήν επιτυχίαν τοΰ φιλμ συντελεί κατά μέγα μέρος ή 
Λίλιαν Χάρβεϋ, ή δποία ύστερα άπό μερικάς μέτριας της 
δημιουργίας, ξαναβρίσκει αυτή τή φορά δλο της τό ταλέντο 
καί τήν χάριν της. Πραγματικά χαριτωμένη, ώστεκανείςνά 
μήμένη δυσαρεστημένος μαζί της). Ό Χάρρυ Χάλμ καί δ 
"Ιγκο Σύμ εις τούς άνδρικούς ρόλους σχετικώς καλοί. Μία 
ωραία φωτογραφία (Βάγνερ) συμπληροϊ τό ώραϊον σύ- 
νολον.

Τό συμπέρασμα είναι δτι πρόκειται περί ενός εις τό 
είδος του καλοΰ φιλμ, τοΰ όποιου ή ένταΰθα έπιτυχία ήτο 
κυριολεκτικώς εξαιρετική, χωρίς άμφιβολία άπό τάς μεγα- 
λυτέρας έπιτυχίας τού συμπαθούς θεάτρου. Ro—Μα

Η ΤΡΕΛΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ,,

Μία ρωμαντική νέα άφοσιωμένη στό μυθιστόρημα (ας 
σημειωθή ένταΰθα δτι οί τίτλοι ήσαν έπιτυχημένοι καί μέ 
χιούμορ, κάτι άρκετά σπάνιον διά τήν Ελλάδα), ζητεί νά 
έφαρμόση δτι διαβάζει στήν πραγματικότητα καί τό φιλμ 
άν δέν μάς πείθη τοΰλάυιστον. μας δείχνει δτι τό κατορ
θώνει μέ τό παραπάνω.

Τό φιλμ εΐνε διασκεδαστικό καί τοΰτο οφείλεται κατά 
μέγα μέρος εις τήν πρωταγωνίστριαν. 'Ομολογουμένως ή 
Μαίρη Πάουντλερ είςτό είδοςτης παρουσιάζεται μέ ταλέντο, 

>ττε νά καλύπτωνται πολλά της μειονεκτήματα. "Ισως

δέν είχαν άδικο Γερμανοί συνάδελφοι πού τήν ώνόμασαν 
«'Ο θηλυκός Λίτκε». 'Ο Λίβιο Παβανέλι συμπαθής.

Ή σκηνοθεσία τοΰ Γιοχάννες Γκοΰτερ εντός τών δ- 
ρίων τοΰ τετριμμένου καλή.

Τό φιλμ σχετικώς ήρεσεν ένταΰθα καί έσημείωσεν επι
τυχίαν. Ro-Ma

ΜΑΡIΕ Τ Τ A
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΣΠΛΕΝΤΙΤ,,

'Η τελευταία παραγωγή τοΰ Φρίντριχ Τσέλνικ μέ τήν 
Λύα Μάρα παρουσίαζε φιλμ μέι μίαν σχετικήν άξίαν. Τό 
περί ου πρόκειται άποτελεί άτυχώς καταφανή έξαίρεσιν. 
Μία μετριότης καί ίσως είνε επιεικής δ χαρακτηρισμός. 
"Αν θελήσωμεν νά φαντασθώμεν δτι υπάρχει σενάριο, 
τότε θά εΐνε ένα σενάριο άνόητο, πραγματοποιημένο άλ
λως τε κατά ένα, πάντως δχι άξιέπαινον τρόπον. 'Η Λύα 
Μάρα προσπαθεί νά κάμη κάτι, άλλ’ άσφαλώς δέν τό κα
τορθώνει. ’Απολύτως μέτριοι είς τό πλευρόν της δ Χάρρυ 
Χάλμ καί δ Φρέντ Λέρχ.

’Ενταύθα δέν ήοεσε καί άπέτυχεν.
Ro-Ma

Ο Δ I Γ AIM Ο Σ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ,,

Είνε κρίμα ένα φιλμ παρουσιασμένο μέ άξιέπαινον λε
πτότητα νά άδικήται τόσον άπό τό σενάριό του δπως λ. χ. 
τό περί ού δ λόγος. Περιττόν νά ζητήσωμεν νά άναλύσω- 
μεν τό άτυχές αυτό σενάριο. ’Αρκεί μέ μίαν λέξιν δτι δέν 
λέγει τίποτε ούτε ώς υπόδεσις, ούτε ώς ιδέα, ούτε ώς έν- 
διαφέρον.

Καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον τό έργον τοΰ σκηνοθέτου 
(G- Ucicky) περιωρίσθη είς στενά δρια. Ό θεατής δηλ. 
πρέπει μάλλον ν’ άδιαφορήση διά τήν ύπόθεσιν καί νά 
προσέξη είς τά λοιπά σημεία τοΰ φιλμ. Θά μείνη τότε ικα
νοποιημένος. Είς τούς ρόλους διακρίνηται φυσικά δ Χάϊν- 
ριχ Γκεόργκ. Είς τό πλευρόν του ή Μπέττη "Αμάν δέν 
δείχνει μεγάλας προόδους, οπωσδήποτε δμως καλή. Ή έν
ταΰθα έπιτυχία του ήτο σχετική.

“ΚΑΡΤΙΕ ΛΑΤΕΝ-,
Ταινία ήχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΑΤΤΙΚΟΝ,,

Κάθε φίλμ, τοΰ όποιου τό σενάριο έγράφη άπό τόν Μω- 
ρίς Ντεκομπρά, έχει προεξησφαλισμένην τήν πλέον ζηλευ
τήν έμπορικήν καρριέραν ώς άπέδειξαν τά γεγονότα μέχρι 
τοΰδε. Τοΰτο δέ, έπειδή τό σενάριο αυτό τοΰ Ντεκομπρά, 
θά φέρη πάντοτε τήν «κοσμοπολιτικήν» σφραγίδα, ούτως 
είπεϊν,τήν σφραγίδα τοΰ «κοσμοπολιτισμοΰ»,δστις κατέκτη- 
σε τό παγκόσμιον κοινόν, άναγνωστικόν τε καί θεατριζό- 
μενον, χωρίς τό κινηματογραφιζόμενον ν’ άποτελέση έξαί- 
ρεσιν, φυσικά.

Άπό «κοσμοπολιτικής» λοιπόν άπόψεως, τό σενάριο τοΰ 
«Καρτιέ Λατέν», ικανοποιεί κατά δύναμιν τόν θεατήν, 
άδιάφορον άν χωλαίνει έμφανώς εις τήν ψυχολογικήν έκ- 
δήλωσιν τοΰ ρωμαντικοΰ μέρους τοΰ έργου. Προσέτι, τό 
σενάριο τοΰ έκλεκτοΰ συγγραφέως, ύφίσταται έπίσης τάς 
επιζήμιους συνέπειας τοΰ μάλλον άδεξίου ντεκουπάζ τοΰ 
Ώγκΰστο Ζενίνα. Τό πράγμα παραμένει άληθώς άνεξήγη- 
τον, προκειμένου περί σφάλματος τοΰ λαμπρού τούτου 
πρωτοπόρου Ίταλοΰ σκηνοθέτου, δστις, ένώ έν τή άρχή 
τοΰ φιλμ κατορθώνει νά παρουσιάση μέ μεγάλην συνοχήν 
καί θαυμαστήν συντομίαν τάς στηνάς τής ταινίας, είς τήν 
τελευταίαν πράξιν μάς παρακουράζει μέ τήν σχοινοτενή 
καί άψυχολόγητον έκείνην σκηνήν τής άλλοφροσύνης τής 
ήρωιδος.

Κατά τά άλλα, ή ρεζί τοΰ Ζενίνα, μάς ύπενθυμίζει πα- 
λαιοτέρας σκηνοθετικάς του έπιτυχίας, μέ μόνην τήν δια

φοράν, δτι καί τήν φοράν ταύτην έπινοεϊ έντελώς νέας 
τρουβάϊγ, ωσάν έκείνην τοΰ ρωλογιοΰ πού γυρίζει μέσα 
στόν άξωνα τοΰ τροχού τοΰ ταξί, χωρίς νά λησμονήσωμεν 
καί τάς ώραιοτάτας συρεμπρεσιόν ποΰ πλεονάζουν είς τό 
φίλμ.

'Η τεχνική τοΰ «Καρτιέ Λατέν», διά τήν όποιαν εϊμε- 
θα ήναγκασμένοι νά δμιλήσωμεν μέ μεγάλην. λακωνικότη- 
τα, ελλείψει χώρου, είναι άναμφισβητήτως σπουδαία. 'Η 
φωτογραφία τών Άσσελλέν, Μοντεράν καί Hoesh είναι 
άριστοτεχνική, μέ δλην τήν σημασίαν τώς λέξεως. Έπί
σης τά ντεκόρ τών Άγκετάν, Ρομπέρ Ζύς καί Σρέντερ εί
ναι πρώτης τάξεως. Κάτι περισσότερον δέον νά λεχθή καί 
διά τούς φωτισμούς τοΰ φίλμ οί όποιοι δλοι άνεξαιρέτως 
είναι έπιτυχέστατοι.

Προκειμένου περί τής «σονοριτέ» τοΰ φίλμ τούτου, ώρι
σμένως αυτή δέν προσθέτει τίποτε είς τήν άξίαν του, πα- 
ραλληλιζομένη μέ έκείνην τών άρχικώς πραγματοποιηθει- 
σών είς τόν Νέον Κόσμον ήχητικών ταινιών. "Οσον ό
μως αφορά τήν μουσικήν της ύπόκρουσιν, βεβαίως ήτο ά- 
συγκρίτφ τφ λόγω άνωτέρα έκείνης ποΰ συνοδεύει τάς υ
περατλαντικός ταινίας, περιελάμβανε δέ μερικά βιολιά είς 
τάς παθητικός σκηνάς, ποΰ δέν ήσαν μόνον ωραία ώς τε
μάχια, άλλ’ άριστουργηματικά ώς έκτελέσεις.

Ή διανομή τών ρόλων, περιλαμβάνει πέντε λαμπρούς 
καλλιτέχνας. Τήν Ζίνα Μανές, τήν Κάρμεν Μπόνι καί 
τούς Πέτροβιτς, Γκαστόν Ζακέ καί τόν ’Ιταλόν καρακτερί- 
σταν Μπαντίνι.

'Η Ζίνα Μανές δημιουργεί ένα άξιόλογον τύπον μοι
ραίας γυναικός έν τφ προσώπω μιάς έκκεντρικής Ρωσσί- 
δος πριγκηπίσσης. Ρόλος χωρίς μεγάλην δράσιν ίσως, 
ζωντανευμένος δμως άρκετά άπό τήν έρμηνεύτριάν του, 
ποΰ μάς έχάρισε πολύ καλάς στιγμάς. ωσάν έκείνην ποΰ 
μασά τό τριαντάφυλλο,στό ώραιότατο Παριζιάνικοντάνσιγκ 
Λίντο,' καί έκείνην τοΰ ντιβανιοΰ ποΰ έπακολουθεϊ άργό- 
τερον είς τό σπήτι της.

Ή Κάρμεν Μπόνι, στήν άρχή είναι άνυπόφορα έξεζη- 
τημένη είς τήν έμφάνισίν της ώς Μιμής, στόν φοιτητι
κόν χορόν. Αργότερα δυως, έπανευρίσκομεν έν τφ προ
σώπω της τήν συμπαθεστάτην, εΰσυνείδητον καί πολύ εκ
φραστικήν καλλιτέχνιδα μέ τό λεπτότατο καί ψυχολογημένο 
παίξιμό της.

Ό Ίβάν Πέτροβιτς συμπαθέστατος δπως πάντοτε, ά- 
φελής καί έκφραστικώτατος. Είς τήν σκηνήν τοΰ «τηλεφώ
νου, καθ’ ήν μανθάνει τό δυστύχημα ποΰ συνέβη είς τήν 
Λουΐζαν είναι έξαίρετος.

'Ο Γκαστόν Ζακέ, περιορίζεται σ’ ένα έπουσιώδη ρό
λον άντιπαθοΰς φυσιογνωμίας, έξ έκείνων ποΰ άπετέλεσαν 
άνέκαθεν τό φόρτε του. Ό ’Ιταλός καρακτερίστας Μπαν
τίνι άποδεικνύεται καί πάλιν ένας άπό τούς λεπτοτέρους 
κωμικούς τοΰ Ίταλο-Γερμανο-Γαλλικοΰ φίλμ, (δεδομένου 
δτι «γυρίζει» είς φίλμ μικτής συνεργασίας). 'Η "Ελγκα 
Τόμας καλή εις τόν μικρόν της ρόλον. Τό ίδιον καί ό 
Νίνο Όττάβι καί ό Μπαντέλ.

Έν συμπεράσματι τό «Καρτιέ Λατέν» είναι ένα καλό 
φίλμ είς τό είδος του, χωρίς δμως καί νά είναι έξαιρετι- 
κόν. Αίφνης τό συζέ του, δέν κατορθώνει νά μάς άφήση 
καμμίαν άνάμνησιν. Είναι μία άπλή κομεντί ντραματίκ 
μέσα είς τήν πληθύν τών τοιούτων έργων ποΰ μάς παρου
σιάζει ή Γερμανο-Γαλλική κινημ. παραγωγή. Πάντως δμως, 
πρόκειται περί ταινίας έγγυωμένης άπεριόριστον έμπορι
κήν καρριέραν είς τάς μεγάλας ιδία πόλεις, συντελοΰντος 
είς τοΰτο τοΰ κοσμοπολίτικου της χαρακτήρος, τοΰ πλού
του της, τοΰ ονόματος τοΰ συγγραφέως τοΰ σεναρίου της, 
καί τών ονομάτων τών δημοφιλεστάτων έρμηνεΰτών της.

’Ίρις Σκαραβαίου—\Vampas

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Παοσκα leicai ό έν Σύρω διαμένων κ. ’Ιωάν

νης Δούγ «ας, δπως έξοφλήστ) τόν άπό έπταμή
νου εκκρεμή μετ' ίμοϋ λογαριασμόν του.

'ΗΡ· Οικονόμου
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: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εβαομας
Ή επιτυχία της έκδόσεω; του πρωτοχρονιάτικου τεύ

χους 1930 τού Κινηματογραφικού Άοτέρος» υπήρ
ξε τόσον μεγαλειώδης, ώστε νά μάς έ ^ιτρέπ-η νά έλ- 
πίζομεν πολύ καλλιτέραν αύριον διά τον Κινημανογρα- 
φι,κόν Τύπον, ό όποιος τόσον συνετέλεσεν εις την εν γέ- 
νει πρόοδον τού Κινηματογράφου εν ' Ε\λάδι.

’Έδη έφθασαν εις τά γραφεία μας αρκετά συγχαρη
τήρια αναγνωστών μας διά την πρωτοφανώς πλουσίαν 
πανηγυρικήν αυτήν έκδοσιν, τά όποια μάς δίδουν τό 
δικαίωμα νά πισ.εύωμεν, ότι οί κόποι μας αναγνωρί
ζονται υπό τού αναγνωστικού μας κοινού και μάς δίδει 
τό θάρρος νά συνεχίσωμεν τούς αγώνας μας διά τήν κα- 
λυτέραν τύχην τού κινηματογράφου εν ‘Ελλάδι.

Χιλιάδες ολόκληροι τευχών έ c τού πρω οχρονιάτικου 
διετέθησαν μέχρι σήμερον εις ολόκληρον τήν ‘Ελλάδα 
καί τό εξωτερικόν. Εις τούιο ομω5 συνετέλεσαν ούκ ο
λίγον καί μερικοί εκ τών ανταποκριτών μας, οί όποιοι, 
με τήν πεποίθησιν εις τήν έ'κδοσιν ενός άξιολόγου πα
νηγυρικού τεύχους, εΐχον προεγγράφει πλείστους αγορα
στός. οί όποιοι εν τελεί τούς συνεχάρησαν διά τήν θαυ
μαστήν αυτήν έ'κδοσιν καί ιδιαιτέρως οί έπιχειρηματίαι, 
εις τούς οποίους καθίσταται τό τεύχος τούτο ό απαραί
τητος οδηγός καί σύμβουλος.

Ή κινηματογραφική κίνησις κατά τάς έορτάς, ώς ήτο 
επόμενον, υπήρξε ζωηροτάτη, πράγμα τό όποιον έπέ- 
τρεφϊν εις τούς επιχειρηματίας μας νά άναθαρρήσουν 
ολίγον.

Κατά τήν παρελ. εβδομάδα εις τούς κεντρικούς κινη
ματογράφους τών ’Αθηνών προεβλήθησαν τά εξής έργα: 
Εις τό «Άττίκον» Ενα πραγματικόν ηχητικόν αριστούρ
γημα τού Μωρίς Ντεκομπμά, τό «.Καρτιέ Αατέν», εις 
τό όποιον τούς πρωιεύοντας ρόλους, ύπεδύοντο οί συμ
παθέστατοι εις τό ελληνικόν κοινόν καλλιτέχναι, Ίβάν 
Πέτροβιτς, Κάρμεν Μπόνι. Τζίνα Μανές, Γαστών Ζακέ 
κ. ά. 'Η επιτυχία του ύπήρξεν καταπληκτική. Εις τό 
* i υφα Πάλας» επίσης μέ μεγάλην επιτυχίαν « 'Ο βα- 
γαπόντης τού 3Ισημερινού*  με τήν Αίλιαν Χάρβεϋ, εις 
τό «.’Απόλλων» έ'να επίσης καλό φιλμ με τον Πάουλ 
Βέγγενερ. «βΗ μοδέρνα Μαγδαληνή» με μεγάλην επιτυ
χίαν, εις τό «£αλον Ίντεάλ» «Ή μή εστεμμένη βασί
λισσα» ταινία ηχητική μέ τήν Κορρίνα Γκρίφιθ μέ με- 
τρίαν επιτυχίαν, εις τό «ΠάνΘεον» ΓΗ φυγάς καί εις 
τό « Σπλέντίτ», ώς συνήθως έ'να μετριώτατον φιλμ υπό 
τον τίτλον «Μαριέττα*  μέ τήν -4ύα Λίάρα.

Εϊ*ε  τή αλήθεια απορίας άξιον ή τακτική αυτή τής 
«.Σινέ Όριάν» τής τόσον προοδευτικής αυτής εταιρίας 
τού νά θέλη σώνεικαί καλά νά παρουσιάζη από τής όθό- 
νηςτούέιέρου κινηματοθεάτρου της, τού κομφοτέρου ΐσως 
καί πλουσιωτέρου κινηματογράφουτών'Αθηνών.τά πλέον 
παραπεταγμέναφίλμ,Παριστάμεθαμάρτυρεςτήςτραγωδίας 
αυτής, διότι ασφαλώς πρόκειται περί τραγωδίας, καί λυ- 
πούμεθα είλικρινώς όταν βλέπομεν, εις τον κομφότα- 
τον. πλουσιώτατον καί κεντρικότατον αυτόν κινηματο
γράφον τής «.Σινέ Όριάν*.  κατά τάς καλλιτέρας ώρας 
τής κινήσεως τών κινηματογράφων νά παρακολουθούν 
τό πρόγραμμα θεαταί οϊτινες μετρούνται εις τάδάκτυλα.

Αί ανωτέρω παρατηρήσεις δεν είνε μόνον είδικαί μας 
αλλά όλων τών φίλων τού κινηματογράφου οί όποιοι 
δεν ήμπορούν νά εξηγήσουν τό φαινόμενον αυτό. ‘Ημείς 
ιδιαιτέρως λυπούμεθα διά τήν κατάντια αυτήν τού 
Σίτλέντίτ καί έλπίζομεν ότι ό φίλτατος κ. Βακογιάννης 
θά θελήση νά δώση καί κάποιαν ζωήν είς τό έτερον 
τέκνον του, τό κακόμοιρο τό Σπλέντίτ.

Τήν παρ. Παρασκευήν άνεχώρησε δΓ ολιγοήμερον

ταξείδιον άνά τήν Αίγυπτον ό κ. Α. Κόρνφελδ γενικός 
διευθυντής τής Μετρά Γκόλντουϊν.

Τήν παρελθούσαν παρασκευήν έπέστρεφεν εκ Κων
σταντινουπόλεως ό κ. Φ. Χάρλεύ Γεν. Διευθυντής τού 
γραφείου τής Φόξ Φίλμ.

Τήν παρ. εβδομάδα έπέστρεφεν έξ Αίγύπτου καί 
Κύπρου οπού είχε μεταβή διά τήν ένοι <ίασιν τής ται
νίας Μαρία Πενταγιώτισσο*  ό κ. 'Αχ. Μαδράς.

* * *
Αυξάνονται καί πληθύνονται οί όμιλούντες ή ηχητι

κοί κινηματογράφσι. 'Ήδη έκιός τών δύο λειτουργούν- 
των εν Άθήναις καί τού ενός εις Πειραιά, εγκαθίσταται 
έτερος ει Θεσ)νίκην υπό τών κ. κ. Κοέν καί Σεγούρα 
είς τον Κινηματογράφον Πατέ. Είς Θεσ)νίκην λειτουρ
γεί από καιρού καί έτερος, ήχη ιικός όμως αυτός, είς τό 
Κινηματοθέστρον ’Αττικόν τού κ. Κάτσι,υ. ’Επίσης 
ώς μανθάν >μεν, διά τήν έγκατάστασιν τοιούτων μηχα
νημάτων, διαπραγματεύεται καί ό κ. Δαρβέρης εν Θεσ
σαλονίκη. Επίσης, πολλοί εκ τών συνοικιακών τών 
3Αθηνών, Περαιώς καί πλεΐστοι εκ τών επαρχιών ιδίως 
Θεσ)νίκη^, Βόλου καί Πατρών.

Δέν είνε δέ διόλου άπίθανον νά αποκτήσουν ηχητι
κόν κινηματογράφον καί μερικά έκ τών θερινών Κινη
ματοθέατρων τών 3Αθηνών.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (Αθηνών)

Κινηματ. «'Ηλΰσια». Προεβλήθηβαν τά έργα : «Μου- 
λέν Ρουζ», «Χαλύβδινο φάντασμα», «Τραγωδία ωκεανών» 
καί «'II ’Ανάστασις».

Κινημ. «Έτουάλ». Κατά τό δεύτερον δεκαπενθήμερον 
τοΰ παρ. μηνάς προεβλήθησαν τά έργα : «‘Όνειρον ώμορ- 
φιάς», «Λουϊζιάνα», «’Έρως καί πόλεμος» καί«Ό άγγελος 
τοΰ σκότους».

Κινημ. rΚρυστάλ». (Στάσις Χαροκόπου). Προεβλήθη
σαν τά έργα «Καταιγίς», «"Αμαξα ϋπ άριθ. 13», «Οί Κο
ζάκοι» καί «Χωρίς οικογένειαν.

, Στρονμηος
Π ΕΙΡ ΑΙΕΥΣ

Κινημ. «"Αϊ Λάΐφ^. Προεβλήθη τό έργον «Ό μοι 
ραϊος χείμαρρος» μέ.τόν Ριχ. Μπάρθελμες καί τήν Ιίπέτ- 
τυ Κόμπσον, ή δέ Ρακέλ Μέλλερ έτραγούδησεα’. τήν «Γυ
ναίκα τοΰ ταυρομάχου» καί β’ «Τό κορίτσι τοΰ δρόμου».

Κινηματ. «Όλΰμιτια». Μέ μεγάλην επιτυχίαν προε
βλήθη τό έργον «Οί Ίππόται τής Άρβύλας» μέ τόν συμ
παθή Ουιλλιαμ Μπόυντ. ’Επίσης εκλεκτόν πρόγραμμα βα
ριετέ.

Κινημ. <.Σπλέντιτ». Προεβλήθη τό έργον «Σ. Ο. Σ.» 
μέ τήν Λιάνε Χάίντ καί τόν Άλφόνς Φρύλαν.

Κινηματ. «Φώ;». Προεβλήθησαν τά έργα : «Κουρσάροι 
μέ τήν μάσκα», «Τσάρος καί Ρασπουτίν», «Δύο όρφαναί» 
καί «Ή λευκή αδελφή .

Κινημ. «’Ηλύαιαι. Προεβλήθησαν τά έργα : «Τό παι
δί τοΰ ιπποδρομίου», «Άπηγορευμένος καρπός» καί «'Ο έ
νοχος» μέ τόν Eddie Polio. Β. Μάνος
ΛΕΥΚΑΣ

Κινημ. Απόλλων. Άπό τής 29ης παρ. μηνός έπανήρ- 
χισε τήν λειτουργίαν του ό ανωτέρω κινηματογράφος καί 
προέβαλε «Τό διαμάντι τοΰ Τσάρου» μέ υπεραρκετήν έπι- 
τυχίαν, «Πτωχόκοσμος», «Καταιγίς», «Χρυσή μάσκα» καί 
μέ μεγίστην επιτυχίαν «"Αννα Καρέννινα». Προσεχώς 
«Μπέν Χούρ» τό όποιον διαφημίζεται άπό τοΰδε πολύ άπό 
τόν άκούραστον κ. Γ. Ζούλαν.

Κινηματ. Πάν&εον. Είς τήν άνετον καί κομψήν αί
θουσαν τοΰ «Πανθέου» προεβλήθησαν τά έργα : «Δόν
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Ζουάν», «Πριγκήπισσα ρεπανάκι», Φωτιά>, «Μπαλαό» 
«Ό άσσος τής διαφημήσεως», «Πέντε μοιραίες γυναίκες», 
«Μεταξωτές κάλτσες», «’Ερωτικό κυνήγι», 
«Σιβηρία», «Μία νύχτα στο Λονδϊνον», «Γροθιά καί κά, 
τω», «"Αγρυπνος φρουρός», «’Επίγειος παράδεισος», «Νά- 
σαι κοκκέτα» καί «‘Ο έρως τής ’Ιωάννας Νέϋ».

Τσΐρς
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΑΘΥ (Σ ίιιου)

Κινημ. Λιονύσια Προεβλήθησαν τά έργα «Ή μάσκα Κινηματ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν : «Κατάσκοπος τοΰ 
τοΰ διαβόλου» μέ τόν Τζίλπερτ, «Ή πριγκήπισσα τοΰ ίπ- , Ο'ΐχη», «Άστέρω», «Δόξα» καί τό επεισοδιακόν «Τό μυ- 
ποδρομίου» μέ τόν Λίτκε μέ επιτυχίαν καί «’Όνειρον άγά- , στικον των τεσσάρων». _
πης» άπό τό έργον «Άδριανή Δεκδυβρέρ». | Κινηματ. ‘Ηραϊον. Προεβλήθησαν τα έργα «'Ισπανική

Κινημ. Παλλάς. Προεβλήθησαν «Ό πρίγκηψ τοΰ καρ- , τραγωδία»,, «Μαγεμμενος πρίγκηψ», «Ο χρυσός τών πει- 
ναβαλιοϋ», «Έσχάτη προδοσία» καί Άί πμέρυγες» μέ τήν ρατων», μόνον η Αη εποχή, « Η μωρά παρθένος», «Ο 
Κλάρα Μπόου. (Πρόεδρος· καί τό «Καρναβάλι τής Βενετίας».

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «'Η φλό- I
γα τοΰ θανάτου» παραγωγής Τίφφανυ, «Ό άσσος τών ίπ- ■ --------------
πέων» μ'έ τόν Χού Γκίψον, «Τό καράβι ενός τραγικού έ- | Είς τό θέατρον τής πόλεώ; μας δίδει ήδη παραστάσεις 
ρωτος» μέ τόν Τζίλμπερτ καί «Ό πίθηκος πού όμιλεΐ». ΐ ό θίασος Πλέσσα—Μπάρτζου

Κινημ. Πατέ. Προεβί^ήθησαν τά έργα «Ό ουρανός ΜΥΤΙΛΗΝΙ3Ι (Σάμουι
τής δόξης», «Ή γή· μέ τόν Γκαμπριό καί «Τό ιερόν κα- -------------------------- ’
θήκον» μέ τόν Τζαίημς Μούρραιϋ. ί Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πουπέ»,

Κιν^μ. Έϋ-νικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή σκλάβα, «Ντάγκφιν», «Μεταξύ ουρανού καί γής» καί Αμαξοστοι-
τής άγάπης», «Μοντέρνος Καζανόβα», ώς ήχητική ή ται- χα 310».
via, «Τέμπο-Τέμπο» μέ τόν Άλμπερτίνι καί «Ό μαύρος I Τ|^[-ήΝ । (2άμου)
άετός». '----------------- ------ , ,

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Ό πρί-| Κινημ. Αυκοϋργος. Προεβλήθησαν «Τό καρναβαλι 
γκηψ κοζάκος», «Ό άετός τρΰ πολέμου», «'Η έξερεύνησις τής Βενετίας», «Πεπρωμενον» καί «Ό πύργος τού Νέλ». 
τού Β. Πόλου« καί «Τέιιπο-Τέμπο» μέ τόν Άλμπερτίνι. I Ε· Μ·

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν «Ό άσσος τώνίππεων«, j 
«Ή βασίλισσα τοΰ Ιπποδρομίου», «Ό θυελλώδης σερίφης», . 
καί «Τό ουράνιον τόξον . I

Κινημ. ‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Ό πρίγκηψ καί ή 
άπάχισσα» καί «Ινδιάνα» μέ τήν ντέίν Ρύο. I

Κινημ. Μοδέρν. Προεβλήθησαν ή ατραξιόν «Τρομερός 
άκροβάτης» καί έπεισόδια τοΰ έργου «Στοιχιωμένος καβαλ- 
λάρης·. , , , , I

Κινημ. Φοΐνιξ (Τούμπα). Προεβλήθη τό έργον «Τό 
κύκνειον άσμα». Ταατσαπας I
ΧΙΟΣ

Κινημ. Άατήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Σημαδεμένο 
καπέλλο», ·Ό καταρράκτης του θανάτου», «Μπροστά στό 
ικρίωμα», μέ μεγίστην επιτυχίαν, «Μιά γροθιά καί κάτω», 
«Οί έρυθροί επιδρομείς», «Ύπό τήν άγωνίαν τοΰ πνιγ
μού», «Ό διαφθορεύς» υπέρ τής φιλοπτώχου άδελφότητος 
«"Αγιος ’Ιωάννης . Τήν τελευταίαν προβολήν συνιόδευσε 
μέ ορχήστραν ό διευθυντής τού ’Ωδείου Χίου κ. Σ. Κόν
της. Προσεχώς «Ό κήπος τοΰ Αλλάχ», 'Η κιβωτός τοΰ 
Νώε« κ.λ.π.

Βονδούρης
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινηματ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα«Ποϊος Ιόν 
σκότωσε», «Ό δαίμων τοΰ Παρισιού», «’Ερωτικόν σκάν- 
δαλον», «Ή ώραιότερες γαμπίτσες τού Βερολίνου», «Τό 
λυκόφως τής δόξης», «Νεανική μέθη» καί «Ό κύριος Άλ- 
μπέρ». Μπαρχαμούξας
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. ‘Αμερικανικός. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Τό 
μοιραϊον ρήγμα», «'Η ναυμαχία τής Έλιγολάνδης», «Τό 
λυκόφως τής δόξης», «Ή αγάπη τοΰ ναύτη» καί «Λύκοι 
τοΰ άέρος». ’Ήδη δίδει παραστάσεις δ θίασος Φιέρα-Κα- 
βαφάκη. Μιχάλου
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινηματ. ‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν κατά τότελευταΐον 
δεκαπενθήμερον τά έργα «Γιατί έσκότωσε», «Ό ήλίθιος» 
καί «Οί κατάσκοποι».

Κινηματ. Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό στοιχειω- 
μένος καβαλλάρης», «ΊΙ 13η ώρα», «Οί ίππόται τής νυ- 
κτός» καί τό επεισοδιακόν «Τό χαρέμι τού Όσμάν».
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। ’Από τίνος καιρού είς ένα τών δημοτικών μας σχολείων 
_ , λειτουργεί κινηματογράφος είς τόν όποιον προβάλλονται, 

«'Ως λέων», ώς επί τό πλεϊστον,ταινίαι παλαιαί όμως άνάξιαιλόγου. "Η- 
ΐ δητό παράδειγμα αυτό θά μιμηθή ό λυκειάρχης κ.Χονδρό- 
πουλος, μέ τήν διαφοράν, κατά τήν βεβαίωσίν του, ότι θά 
προβάλη έργα άξια τοΰ σκοπού. Άναμένομεν διά ^ά τόν 

συγχαρώμεν. Στογιαννίδης

ΑΙΤΙΟΝ
Κινημ. Παρ&ενών. Προεβλήθησαν αί ταινίαι <Τό 

ταγκό τού θανάτου , «Ή κορακοφωληά», «'Η δεσποινίς 
σύζυγός μου», «Στό μιούζικ χωλ», «Μονάκριβη», «"Αγνω
στος» καί «Τό ερωτευμένο θαλασσοποΰλι». Μπιρμπίλης 
ΑΥΙΦ ΣΣΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Καθ’ όλας τάς ημέρας τών έορτών 
δίδει παραστάσεις δ θίασος τών νέων. Γιαλέασας
ΧΑΑΚΙΣ

Κινημ. Αούξ. Προεβλήθησαν «Τό ίπποδρόμιον Βόλ- 
φσον», «Τό άνθος τής Βαγδάτης» έπιτυχώς, ή «Μεσσα- 
λίνα» μέ άποτυχίαν διότι είχε καί πάλιν προβληθή κατά τό 
παρελθόν καί «Ό κεραυνοβόλος καβαλλάρης».

• Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθη «Ή τιμή».
Άκροϋ·αλασσίτης

ΧΑΝΙΑ

Κινημ. "Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κατά 
φαντασίαν πριγκήπισσα», «Ρένα καί Σια» καί «Οί έρωτες 
τοΰ Ρασπούντιν».

| Κινημ. Ίδαϊον ’Άντρον. Προεβλήθησαν «Ή κόρη τοΰ 
γλεντζέ», Πρίγκηψ κοζάκος», «Ουγγρική Ραψωδία» συνο
δεία μουσικής έξ οκτώ οργάνων, μέ άφάνταστον έπιτυ- 
χίαν, «’Εμπρός στά δτλα» καί «'Υπό τήν σκιάν τού Χαρε
μιού».

I Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «"Αννα 
Καρένινα», «Τό κόλπο τοΰ ιπποδρομίου», «Δύο άδελφαί» 
καί «Γιά τήν τιμή τού άδελφοΰ».
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μα
τωμένο Τριαντάφυλλο», «Κόλασις τοΰ έρωτος», «"Αγνω
στος στρατιώτης», «Γυμνή Λαίδη», «Κορίτσια φυλαχτήθε» 
καί «Καρδιά χορεύτριας».

Κινημ. ’Αγλαΐα. Προεβλήθησαν τά έργα «Νικητής 
. στήν πάλη καί στον έρωτα» καί τό επεισοδιακόν «Ό κόκ- 
J κινος καβαλλάρης» είς 15 έπεισόδια. Χανιωτάκης 
1 ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον. Κατά τό παρ. δεκαπενθήμερον προ- 
I εβλήθησαν τά έργα «Γκώσσο», «Νύχτες πριγκήπων», «Ίπ-
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πότης πειρατής» μέ τόν Νοβάρρο καί ή «'Ωραία έξόρι- 
στος» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ.

Κινημ. ‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τρελλή χο
ρεύτρια», Νοσταλγία » καί «Ή κατάσκοπος τοΰ σεΐχη».

Κινημ. ‘Αργυλλα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή σέλα 
τοΰ διαβόλου», «Ή Ελένη τής Τροίας» καί ή «Τερέζα 
Ρακέν».

Κινημ. Συνοικισμόν. Διάφορα επεισοδιακά.
Παπαβασιλείου

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

γ Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν μέ επιτυχίαν τά έρ- 
α « *Υπεράνω  τοϋ μίσους τό καθήκον», «Ή χώρα των γι
αντών» καί τό περιπετειώδες «Ό κουραμπιές». Ματ&ίας

ΛΕΒΑΔΕΙΑ
Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Λευκή 

σκλάβα», «Τό νοϋ σας άπό τής χήρες», «Ό ωραίος σπαθί- 
στής», «Τσάρος καί Ρασπουτίν» καί «ό Όθέλλος».

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Ματωμένη χορεύ
τρια», «Επάνω τά χέρια», «Τό ρόδον τοϋ μεσονυκτίου», 
«Μπάρτελυς ό μεγαλοπρεπής», «Πέτσινη μάσκα», «Νιμπε- 
λοϋγκεν» καί «Τό ίπποδρόμιον» μέ τόνΣαρλώ’.Πακουρχιας
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Ή κόρη 
τοϋ σεΐχη», «Πανταχοΰ παρών», «Μαίρη Αοΰ», «Χάνιμ- 
παλ», «Ό πειρατής τοΰ ποταμού», -Νύχτες πριγκήπων», 
«Τό λιμάνι των δακρύων» μέ αποτυχίαν, «'Όταν ή σάρξ 
υποκύπτει», «Σαμψών θηριοδαμαστής», «’Αντίο Μασκώτ», 
«Πάτ καί Πατασόν», «Ρουλέττα·, «’Απαγωγή», «Έμδεν», 
«Ή μικροΰλα τοΰ ντάνσιγκ», «Κάου=μπόϋ καί πριγκή- 
πισσα», «Γαλάζιος Δούναβις», «Ρέντζερ ό λυκόσκυλλος», 
«Τά ψεύδη τής Νίνα Πετρόβνα» καί «Ό βασιλεύς τών 
ληστών». Σωφρονιάδηζ
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. Πάνϋ·εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν «'Ο κό
μης τοΰ Τεξάς» καί «'Ο τελευταίος μορφασμός». Προσε
χώς «Τό χρήμα».

Κινημ. Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τό βέλος τοΰ σατανά» εις δύο έποχάς καί «Ό τρόμος 
τοΰ μπάρ X.». Προσεχώς «Ό θαλασσοκράτωρ».

Κινημ Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κόμης 
τοΰ Τεξάς» καί «'Ο ιππότης τής ερήμου». Προσεχώς «Τα- 
ξεΐδι στή σελήνη». Άνδριόπουλος

ΠΥΡΓΟΣ

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φιλμ «'Ο βίος 
τοΰ Χριστού», «Ή Κίρκη», «Μάτα—Χάρι», διάφορες κω
μωδίες καί «Ό κύριος μειά τόν Θεόν» μέ έπιτυχίαν.

Άδριόπουλος

ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΤΑ ΕΝΘΗΝΩΤΕΡΑ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Πανουργίαν (Αεβάδειαν). Βιβλίον ΰπό τόν τίτλον 

«Μοιραία αγάπη» δυστυχώς δέν υπάρχει.
— ’Ανταποκριτήν (Ρέ&υμνον). Παραπονεϊσθε δτι δέν 

σάς γράφομεν. ’Αλλά, ποΰ πρέπει νά διευθύνομεν τήν επι
στολήν μας άφοΰ δέν γνωρίζωμεν όνομα καί διεύθυνσιν; 
Καί εις προηγούμενον φύλλον τά ίδια παράπονα έκαναμεν 
αλλά δέν μάς απαντήσατε.

— Στεφάνου (Καβάλλαν). Λέγεται ότι κάποιος κ. 
Τσακίρης ετοιμάζει ένα έργον έδώ, άλλά δυστυχώς δέν 
ήμποροΰμεν νά σάς δώσωμεν πληροφορίας ακριβείς. Δέν 
γνωρίζομεν επίσης εταιρίας νά δέχονται ήθοποιούς. Περί 
τοΰ Πίκφορδ έγράψαμεν εις τό προηγούμενον καί εις τήν 
στήλην τών πληροφοριών.

— Τσιρίμπασην (Λευκάδα). Φωτογραφίαιέλήφθησαν. τ° 
δέ δελτίον θά σάςσταλή εντός τών ημερών. Δυστυχώς είνθ 
αδύνατον νά «τθάνη τό φύλλον- ένωρίτερον. Προσπαθήσατε 
νάδιαθέσετε πολλά άπό τό εις χεΐρας σας πανηγυρικόν.

— Παπαδάκην (Σητείαν-Κρήτης). Τάς πληροφορίας πού 
μάς ζητείτε δημοσιεύονται εις τό άνά χεΐρας πανηγυρικόν 
καί εις τήν σελίδα τών φορολογιών.

—Γεωργόπουλον (Μεσολόγγιον). Δυστυχώς δέν έχομεν 
επί τού παρόντος διαφημίσεις. "Οταν θά λειτουργήση κινη
ματογράφος μή μάς λησμονήσετε. Προσπαθήσατε νά δια
θέσετε τό πανηγυρικόν.

— Πούλμαν (Σάμον). Άναμένομεν παραγγελίας διά τό 
πανηγυρικόν.

— Μ. Κοεν (Γιαννιτσά).—Εις τό εξής θά άποστέλλον- 
ται διά τοΰ πρακτορείου τών έφημερίδων τά ζητηθέντα 
τεύχη. Παρακαλοΰμεν φροντίσατε διά τήν διάθεσιν τοΰ 
πρωτοχρονιάτικου τεύχους. Άναμένομεν παραγγελίας.

—Χανιωτάκην (Ηράκλειον). Φροντίσατε παρακαλοΰ
μεν νά μάς συστήσητε άνταποκριτάς εις Σητείαν, εις Άγ. 
Νικόλαον. 'Ιεράπετραν καί Άρχάνες. Θά μάς υποχρεώσε
τε. Άναμένομεν παραγγελίας πανηγυρικού.

— Ευρ. Στεριάδην (’Ενταύθα). Πολύ εύχαρίστως μπο
ρείτε νά μάς στέλνετε.

Κ. Μουκιδην (,\άρισσαν). Παρακαλοΰμεν συστήσατε 
εις τόν κ. Μπόσιον νά άρχίση τήν άποστολήν άνταποκρί- 
σεων άμέσως, νά μάς γράψη δέ καί νά μάς γνωρίση τήν ά- 
κριβή του διεύθυνσιν.

Ν. Γ. Μ. Αϊγιον.—Άποστείλατε τήν άκριβή διεύθυν" 
σίν σας καί θά λαμβάνετε τακτικά, άλλά καί σείς μή μάς 
λησμονείτε.

Χανιωτάκην ('Ηράκλειον).—Φύλλον στέλλεται τακτι- 
κιότατα εις τόν κ. Μαρούς καί εις τήν διεύθυνσιν Κινημ. 
«’Αγλαΐα». ’Εξετάσατε σείς τί συμβαίνει. Πάντως εάν λεί
πουν ολίγα γράψατε νά τά στείλωμεν καί πάλιν, άλλά διά 
τελευταίαν φοράν.

Σωφρ. (Μιτυλήνην). Μάς έλησμονήσατε τελείως. Γιατί ;
Μπιξέλην (Κέρκυραν). Άναμένομεν έκκαθάρισιν. Πα- 

ρακαλοϋμεν κανονίσατε τελικώς εκκρεμή ζητήματα.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΠΙΑΝΑ ΚΑΙ ΗΑΕΚΤΡΙΚΑΣ ΠΙΑΝΟΛΑΣ

ΠΩΛΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Β. ΓΚΡΕΤΣΗΣ και I. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΕΡΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΑ! ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Συμβατική 
Συμβατική 
Φ. Φίνος 
Κ. Σουλίδης 
Κιν. Κεντρικόν 
Κιν. ’Αττικόν 
Α. Γιοκαρίνης 
Ν. Κόκκινος 
Έρ. Μπερεσή

Άθήναι 
Θεσ)νίκη 
Άθήναι

■Άμφισσα 
Τρίπολις 
Σάμος 
Λεβάδεια 
Σάμος

ΐ —1—930 Μέχ( 
1-12-929 »
1-1-930 »
1—1-930 »
1-1—930 »
1-1-930 »
1-1-930 »
1-1—930 »
1 — 1—930 «

30—12—930 
30-11—930 
30—12-930 
30-12—930 
30 - 6—930 
30—12-930 
30-12-930 
30- 6—930 
6g------930

* Ελληνικός τίτλος 
ταινίας

9 Αρχικός τίτλος 
εργοστασίου

Είδος 
ταινίας

oj αΗ Αράμα η 
κωμωδία Παραγωγή Προεβλή&η 

εις τό
Γραφεΐον εκμεταλλεύ

σεις εν ‘Ελλάδι

Μοιραία άγάπη Woman of affairs ηχητική 2632 10 Δράμα Metro Goldwyn Αττικόν Μέτρο φίλμς
Τραγωδία στήν Κίνα Telling the World βωβή 2700 9 » » Αθηναϊκόν »
'Όνειρον άγάπης Dream of love 267ό 9 » » Σπλέντιτ »
Ραψωδία έρωτος The Pagan ηχητική 2224 9 » ’Αττικόν
Πρίγκηψ καρναβαλιού Faschings Prinz βωβή 2680 8 κωμωδία A. A. F. A. Ούφα Πάλας Συμβατική
"Οασις έρωτος Two Men etaMaid ομιλούσα 2200 7 Δράμα Tiffany Stahl Ίντεάλ Κ. ‘Ι’ραγκέτη
Μπόρα Bora Βωβή 1950 1 » Dag-Film Απόλλων Da<j Film Co
Μάχη στά σύννεφα Three Miles up. > 1400 5 » Universal 'Ελλάς I. Μαργουλή
’Εκδικητική ίππιλασία Hoofbeasts Veng. « 145U ο » » -Αθηναϊκόν >
Όταν οι ανδρες αγαπούν His Lady 2896 6 » Warner Bros Πάνθεον Άμέρικαν φιλμ
Ταξεΐδι θανάτου Todesfahrt » 1977 ( Eisbar Film Αθηναϊκόν Κ. Σουλίδη
Μνηστή Αυστραλίας Fiancee Austr > 1578 0 κωμωδία Palladium Film Πανόραμα υ
"Ερως καί πόλεμος Guerre Γ Amour 2870 8 Δοάιια British Gaumont
Μασίστας καί Σεΐχης Maciste et Cheik 2477 » Pittaluga » Τηλ. Σπυρίδη
Έκδίκησις Παρία Revanche paria » 18ή0 6 » First National » »
'Ηδονή καί θάνατος Insallah » 2526 6 » » *
Ναυαγοί τής ζωής Naufrag0es de Vie 2349 6 » Gaumont » »
Α. Μ. ό φωτογράφος News Parade » 2266 7 » Fox Film 'Ελλάς Φόξ φιλμ
Κάου-Μπόϋ καί Κοντέσσα Cow-boy & Coun. » 1720 6 » »
Ρουλέττα Wheel of Chance 2450 ( » First National Πανόραμα Άμολ.-Βουλγαρίδη
Διψασμένη γιά φιλιά Why be Good ηχητική 2500 8 όπερέττα ’ίντεάλ »
Γυναίκα τοΰ δρόμο·. Lady ofpavements ομιλούσα 3100 10 Δράμα United Artists Ίντεάλ Αμέρικαν φιλμ
Ταξεΐδι στή σελήνη Frau in Mond βωβή 4700 11 ·» U.F.A. Θΰφα ΙΙάλας Συμβατική
Ευνοούμενος Τσαρίνας Au ServiceduCzar Greenbaum Απόλλων Ικαφίλμ
Λουϊζιάνα The love mart 2600 8 » First National Σπλέντιτ Άμολ.-Βουλγαρίδη
"Αννυ Μονπαρνάς Avy Montparnasse 2700 6 » Hom Film ϋΰφα Πάλας Συμβατική
Αετός τοΰ πολέμου Lone Eagle Βωβή 2200 7 Universal 'Ελλάς I. Μαργουλή
Εκδικητικό φάντασμα Final Reckoning » 6.500 24 » Αθηναϊκόν »
Κορίτσι καμπαρέ Plunging Hoofs 1500 F7 » » ))
Ό Τρομάρας Terror » 1600 . 1 > » Ελλάς »
Τό βάςαθρον Pet Em Up » 15q0 0 » > Αθηναϊκόν
Ωραία Άμαζών Wild West Show 1850 7 » Ελλάς »
Ή Γή Fecondite » 2600 8 » Centrale Cinjque Σπλέννιτ »
Καταγιογια Αμβούργου Auxbas-fonds >

d’ Hambourg » 2000 7 » Universal Ελλάς »
Ή γροθιά τής τιμής Body Punch βωβή 1500 5 » » Αθηναϊκόν
Ή γή τής ήδονής Wild Orchids ηχητική 2880 11 » Metro Goldwyn Αττικόν Μετροφίλμς
"Οταν ή πόλις κοιιιάται White Gily Sleeps » 2270 8 » » » »
Βασιλεύς ερυθροδέρμων Sioux Blood βωβή 1700 6 » > Αθηναϊκόν »
Γαμπρός άπό πείσμα Spite Marriage » 2120 9 κωμωδία > ’Αττικόν »
Έσκότωσαγιά τήν τιμήμου Blackmail διιιλυύσα Δράμα British Internal. Ίντεάλ Χάί-Φίλμ
Ιΐριγκήπισσα ιπποδρομίου Princesse cirque » 2500 8 » A. A. F. A. Οϋφα Πάλας Α. Αναστασιάδη
Δίγαμος Der S'rafling » 2250 6 U. F. A. » Συμβατική
Τρελλή ευτυχία » 2400 8 » A. A. F. A. » »
Τελευταίοι Τσάροι NArrisches Gluck » 2798 8 » Pittaluga Σπλέντιτ Καρρά-Σινοριάν
Σώσατε τάς ψυχάς μας S. O. S. » 2500 6 » Erda-Sofar ’Απόλλων Α. Αναστασιάδη
Γυναίκες στό Βόοβορο Tridl marriage » 2400 6 » States Cinema » Ίκαφίλμ
Χαλύβδινο φάντασμα Barriers of thelaw » 1800 6 » Independend Cor. Πανόραμα »
Τραίνο στις φλόγες Blood and steel 1800 6 » »

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΤΡΟΒΛΗθΕΙΣΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

I. Μαονουλίΐ 22. Μετοο Τ)ηιόυ 7 —Φηί rnBn 10.—KJnnnvoii.oi.. Krtnna 8.—A. Άναστασιά.δπ.



Η ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΕΚΔΟΣΙΣ
ΤΟΥ “ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ,,

Έξεδόθη τό πολυτελές τεύχος τοΰ 1930, τοΰ μοναδικού άνά τήν ’Ανατολήν κινηματογραφικού 
περιοδικού «Κινηματογραφικός ’Αστήρ» μέ πλούτον ύλης έξ 100 σελίδων έπί εκλεκτού χάρτου καί μέ 
τρίχρωμον έςώφυλλον. ΊΙ έ'κδοσις αύτη καί από άπόψεως έμφανίσεως καί από άπόψεως ύλης χαρακτη
ρίζεται ως μοναδική, διά τούτο πάντες οί οπωσδήποτε ασχολούμενοι μέ τον Κινηματογράφον είτε ιός 
έπιχειραματίαι, είτε ως απλοί θαυμαστοί τής έβδομης τέχνης, πρέπει νά τό αποκτήσουν διά νά πλου 
τίσουν τάς γνώσεις των...
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
«Ή Κινηματογραφική Κρίσις» υπό Ro-Ma
«Ό Κινηματογραφικός κυκεών τη; Γαλλίας» υπό J. Faure
«Τά «άστρα» πού μεσουρανούν» υπό Β. Παπαμιχάλη
«Μή φεύγεις» Διήγημα υπό ’Ίριδας Σκαραβαίου.
«Στήλη περιέργων» υπό Wampas
«Ή ζ>ωή τών ηθοποιών» υπό Μ Μακροπούλου
«Ό εύθυμος κινηματογρ. Καζαμίας» υπό Κάζα-Μία
«"Ενα βλέμμα προς τά δπίσω» υπό Θ. ΠαπαβασιλΑου
«Ό κινηματογράφος ως μέσον διδασκαλίας» υπό ,1 eoa Bernard καθηγητού τοΰ Πανεπιστη,ι. Παρισίων 
«"Ενα φίλμ πού θά χαλάση κόσμο» υπό Μωρίς Ντεκομπρά
«Πώς θ’ άποσοβηθή ή κινημ. κρίσις» υπό Π.Γκρέτση, Προέδρου τής Π Ε Κ.
«Δηλώσεις τοΰ κ. Φόξ»
«'Η κινηματόγράφησις τής Μαύρης Ηπείρου».
«*Ο  ομιλών» Χροιο -ρόφημα τοΰ κ Θάμης
«'Ο έρως εΐνε δ,τι καλλίτερον έχει ή ζωή» άρθρον τής Αύα ντέ Παύττι
«'Η Γόνδολα τών χιμαιρών» άρθρον τής Λίθος Σκαραβαίου
«Τό παιδί τού έρωτος» ή ομιλούσα ταινία μέ τον Κατλαίν
«Ό κινηματ. διά τήν υγιεινήν» άρθρον τού καθηγητού τοΰ Πανεπ. τής Βολωνίας κ. D. Ottolen^lii 
«Προστασία κινημ. επιχειρήσεων καί τών είς αύτάς εργαζομένων» άρθρον τού Προέδρου τής Π.Ε.Κ.

κ. II. Γκρέτση
«'Η λαϊκή μορφή τών εκπαιδευτικών ταινιών» άρθρον τοΰ καθηγητού κ. W. cehweisheirr>er
«'Η πρώτη ομιλούσα γαλλική ταινία» «Τρεις μάσκαι» άρθρον τού έν Παρισίοις συνεργάτου μας 

κ J. Faure.
«Παγκόσμιον ρεπορτάζ»
«Κινηματογραφική έβδομάς»
«’Επαρχιακή κίνησις»
«Ό νέος νόμος περί λειτουργίας κινηματογράφων»
«Φορολογία δημοσίων θεαμάτων*
«Δασμολόγιον κινηματογραφικών ειδών»
«Πίνας τών κινηματογραφικών γραφείων»

» » εργαστηρίων»
»Κινηματογραφικός τύπος»
«Πανελλήνιος "Ενωσις Κινηματογραφική»

Πλήρης πίνας τών έν Έλλάδι λειτουργούντων κινηματογραφίαν, τούς διευθυντής των, αριθμόν 
θέσεωΥ κλπ.

Πίνας τών έν Τουρκία, Αιγύπτιο καί Κύπριο λειτουργούντων κινηματογράφων, κινηματογραφικ. 
γραφείων κλπ. κλπ.

Τι μ. ή τεύχους διά τήν ‘Ελλάδα -^Ρ/.· —
» » διά τό Εξωτερικόν έν γένει » —

Έμ-δάσατε τό άντίτιμ.ον εις τά γραφ-ία μ.α; απ’ εΰ'είας ή διά τών κατά τό· 
πους ανταποκριτών μ.ας και θά τό λάβετε άμ,έσως ταχυδρομ.ϊκώς.

ΠΡΟΦΘΑΣΑΤΕ ΠΡΙΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΟΥΝ
\ζ\ζνζχζνζνζνζ\ζνζ\ζνζχζνζ\ζ\ζν/\ζνζν/νζνζ\ζνζχζνζνζχζ\ζνζν/\ζν/νζνζ\ζχζνζνζ\ζνζ


