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ΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΆΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΟΥ “ΚΙΝ. ΣΤΕΡΟΣ„193Ο

Είς τά γραφεία μας πωλείται καί άποστέλ- 
λεται είς πάντα αίτοΰντα έκ τών’ έπαρχιών, 
τό πρωτοχρονιάτικο τεύχος 1930 τοΰ «Κινη
ματογραφικού Άστέρος».

Τιμή τεύχους ελεύθερον ταχυδρομικών τε
λών δραχμάς 25.

Είναι ό άπαραίτητο; σύντροφος παντός φί
λου τού Κινηματογράφου καί ό πολύτιμος 
οδηγός κάθε έπιχειρηματίου.

ΙΙλουσιώτατον εις ύλην’ έξ εκατόν περίπου 
σελίδων, μέ πλήρη πίνακα τών έν Έλλάδι 
Τουρκία, Αιγύπτω καί κύπρω λειτουργούν- 
των Κινηματοθεάτρων, Κινηματογραφικών 
Γραφείων, εργαστηρίων κλπ. κλπ., Κινημα
τογραφικήν Νομοθεσίαν, δασμολόγιον, φορο
λογίαν’ εισιτηρίων κ.ά. πολύ χρήσιμα εί; πάν
τα οπωσδήποτε άσχολούμενον μέ τήν Κινη
ματογραφίαν καί τό έμπόριον αύτής.

Δέν πρέπει νά μείνη κανείς πού νά μή α
ποκτήσω τό πολύτιμον τούτο τεύχος.

Έμβάσατε είς τά γραφεία μας τό έξ 25 
δραχμών άντίτιμον μέ τήν άκριβή διεύθυν- 
σίν σας καί θά σάς σταλή αμέσως καίάσφαλώς.

►

ΠΙΑΝΑ-ΠΙΑΝΟΛΕΣ
Τοΰ φημισμένου γερμανικού εργοστασίου 

flbOLf ΕΙ\Ν5Τ V0KT 
Προμηθευτοΰ όλων τών Βασιλικών 

Αυλών τής Ευρώπης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ 

Η ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ

ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΛΗΓΑΙ :

ΕΤΑΙΡΙΑ

Β.ΙΚΡΕΙϊΗΣ&ΙΝΑΧ,ΖίΙΓΡΑΦΟΣ
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΤΕΡΜΑ ΤΡΑΜ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ

Κατάλογοι καί πληροφορίαι στέλλονται ιδι
αιτέρως είς τούς αίτοΰντας έκ τών έπαπχυ3 ν.
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Μία απροσδόκητα] κληρονομιά ποΰ τής ήρθε ά- ατού τους σέ λίγο, άντικρύζοντας τό άγαλμα τής 
νέλπιστα, υποσχότανε νά δώσ.] «σάρκα καί οστά»,1 ’Ελευθερίας.
στά νεανικά της όνειρα. Τώρα, σάν τί είδους όνει-1 Τό ταξεΐδι της ήτανε μιά αλληλουχία έντυπώ- 
ρα ήτανε αυτά, δέν εΐνε δύσκολο νά μαντεύση κα- σεων γι’ αυτήν, ποΰ δέν είχε ποτέ ξεμυτήσει άπό 
νένας. Γιατί τά όνειρα τών μοντέρνων κοριτσιών,1 τόν Πειραιά. 'Ωστόσο, ή καλή κ’ ευχάριστη συντρο- 
πού εΐ»ε πάντα τολμηρά, λίγο-πολΰ συγγενεύουνε φιά τοΰ βαποριού, τήν εμπόδισε νά νοιώση τή μο 
αναμεταξύ τους. 'Ένας πλούσιος γάμος αϊφνη·, δέν ναξιά καί τήν ψυχική ναυτία τού άνθροίπου ποΰ εΐνε 
εΐνε βέβαια περιφρονήσιμο πράμμα. 'Ωστόσο ή λάμ- έρμαιο τοΰ κύματος τής παράξενης μοίρας του, πού 
ψι τής φήμης, θαμπώνει πάντα 
περισσότερο τά κορίτσια τής επο
χής μα:, πού όλα τους, λίγο-πολύ, 
ονειροπόλησαν νά γίνουνε διαση- 
μότητες. ’Αστέρες τού κινηματο
γράφου, τοΰ Μιοΰζικ-Χώλ, ή καί... 
τοΰ ήμικόσμου ακόμα. Καί σκέπτον
ται πολΰ σωστά. Στή ζωή αυτή, 
τής εφήμερης βασιλείας, γιατί νά 
περνάω κανένας απαρατήρητος καί 
άσημος; Μήπως ξέρει άν θά ξανα
γεννήσω; Γιατί λοιπόν νά μή ρι
ψοκινδυνεύσω τή ζωή του, τήν ΰ- 
πόληψί του καί φυσικά, καί τήν 
ησυχία του, όταν αυτό τό ένδιαφέ
ρον παιγνίδι τοΰ υπόσχεται κάποτε 
τή δόξα;...

Μ’ αυτό τό πνεύμα συμβαδί
ζουνε τά περισσότε-ρα μονιέρνα 
κορίτσια, κ’ ή ήρωΐδα μου, ποΰ δέν 
χρονίστρια», δέν αποτελούσε έξαίρεσι

Κ’ όταν ή ευκαιρία τής έδόθηκε, 
περιμένη, κ’ θ θεός τής ύλης, τό χρήμα, ήρθε νά 
δώση χέρι βοήθειας στήν πραγματοποίσι τών φαν
τασιοπληξιών της, ποΰ ώς χθες τής έφυγάδευαν τήν 
ηρεμία της, κάνοντας τά σκοτιινόιερα σύννεφα τοΰ 
πεσιμισμού νά σκιάζουνε τέν ήλιο τής ζωής τών εί
κοσι χρόνων της, μπήκε έ'να ώραΐο πρωί σέ κάποιο 
υπερωκεάνειο καί διάβηκε τόν ’Ατλαντικό, περιστοι
χισμένη άπό τυχοδιώκτες, διοσημότητες καί ξεπεσμέ
νους κάθε λογής, ποΰ θά έπαίζανε τό τελευταίο

Γκρέια

ήτανε «άνα 
φυσικά.
χωρίς νά τήν

ποΰ 
τόν
της

κανένας δέν μπορεί νά πρόβλεψη 
ποΰ θά ξεσπάσω ή δρμή του.

Σέ 86 ώρες, διέσχισε ολόκλη
ρη τήν ’Αμερική σιδηροδρομικά, - 
μέ τήν πολυτελέστερη αμαξοστοιχία 
τοΰ κόσμου, ώς τά Δυτικά παράλιά 
τη?·

Εΐδε μέ τή σειρά, νά χάνωντώι 
άπό μπροστά της μέ ηλεκτρική τα
χύτητα, φοινικόδασα, έξωτικοί κή
ποι μέ ^ώραϊα δένδρα φορτωμένα 
άπό πολύχρωμους καρπούς, άμέ- 
τρητα έργοστάσια κάθε λογής, καί 
ιοραιότατες ειδυλλιακές κατοικίες.

'Όταν ή ’Ιωάννα έφθασε στό 
Χόλλυγουντ, όπου κάδε στιγμή ποΰ 
περνάει σβύνετ καί μιά νεανική χί
μαιρα, έ θαύμασε τήν μορφή αΰ- 
τ ι πόλι μέ τήν όψι ένός πελώριου 
τήν υποδεχότανε μέ τόν λαμπρότε- 
κατακάθαρο γαλάζιο ουρανό της, 
τό χαμόγελο τοΰ δικού μας ’Αττι- 

ποιητές, οί περιηγη-

Γκάρμπο

Μωσαϊκού, 
ρο ήλιο καί 
θυμίζοντας 
κοΰ ούρανοΰ ποΰ ύμνησαν οι 
τές καί οί...άστεγοι.

Κατέλυσε σέ κάποιο ξενοδοχείο ποΰ άναφερό- 
τανε στόν οδηγό τής Καλιφορνίας ώς τό πιο σοβαρό 
καί τό πιο άμεμπτο καί ποΰ οί τιμές του, ήτανε ασή
μαντες γιά μια τυχερή γυναίκα σαν αυτήν ή δποία 
είχε κληρονομήσει τούς κόπους τριάντα ολοκλήρων 
χρόνων σκληρού εκπατρισμού καί βιοπάλης τοΰ μα
καρίτη μπάρμπα ποΰ τή θυμήθηκε,
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Ποιος ^ερει σε ποια χλοερή γωνιά τοΰ Παραδεί
σου νά βρισκότανε τώρα ό ευλογημένος αυτός άν
θρωπος ;

Η ’Ιωάννα άφοϋ έκανε δλες τις άπαιτούμενες 
διατυπώσεις στο ξενοδοχείο, άποσύρθηκε γιά νά κοι- 
μηθή καί νά ξεκουρασθή άπό τήν κόπωσι τοΰ τα- 
ξειδιού καί νά ήρεμήση τό πνεύμα της, πού είχε 
έξαφθεί σέ μεγάλο βαθμό άπό τόν οργασμό τής 
εναλλαγής τών εντυπώσεων της.

Έξύπνησε μονάχα τ’ άλλο πρωί. Μιά χαρούμενη 
αχτίδα ήλιου εισχωρούσε στήν κάμαρά της, γιά νά 
τήν καλημερήση. ’Έτριψε τά μάτια της, τεντώθηκε 
καλά-καλά, δπως συνείθιζε νά κάνη καί στή λιτή 
Ηλακιωτικη καμαρούλα της. Γιατί τάχα, νά μή κάνη 
το ίδιο καί στο Νέο Κόσμο, άφοϋ δέν τήν έβλεπε 
ψυχή ; Εΐνε τόσο προσφιλείς μερικές συνήθειες πού 
έχουμε δταν είμαστε μονάχοι, δσο άδικαιολ >γητο θά 
η ιανε νά τις ξεκόψη κανένας γιά νά προσφέρη έκ- 
δουλευσι στον πολιτισμό, που κοντεύει νά χαντακώση 
τήν οικουμένη... δ μασκαράς.

Έσηκώθηκε, φόρεσε τό κιμονό της, έ'να ωραίο 
γιαπωνέζικο κιμονό πούχε άντιγράψει άπό κάποιο 
φίλμ τής Μαίη Γιόγκ, καί έχτύπησε το κουδούνι της.

Σε λίγο η καμαριέρα φάνηκε στήν πόρτα. Τή 
ρώτησε άν θά έπερνε άμέσως τό λουτρό της καί στήν 
καταφατική άπάντησί της τήν (οδήγησε στο μπάνιο

Μόλις έγύρισε στήν κάμαρά της, τό πρόγευμά 
της κατέφθασε, σά νά είχε πατήσει ήλεχτρικό κουμπί.

Μονο τα φιλία δεν δίνονται άκόμα μέ πίεσι ή- 
λεχτρικοΰ κουμπιού, συλλογιζότανε ή ’Ιωάννα. Μά 
δπως πάνε οί Αμερικανοί δέ θ’ άργήσουνε νά κα
ταντήσουνε ώς εκεί. Καί γελώντας είς βάρος τοΰ 
’Αμερικάνικου «αυτοματισμού», έντύθηκε καί χτύ 
πησε πάλι τό κουδούνι. Έχτύπησε τό τρίτο κου
δούνι, στο όποιο υπάκουγε δ γκρούμ άντί τής κα
μαριέρας.

—Παρακαλώ νά έχω ένα καλό αυτοκίνητο, τού 
είπε.

Ωσπου να βάλη λίγο ρούζ, περισσότερο άπ’ δσο 
συνείθιζε στήν καϋμένη τήν’Αθήνα, οί ’Αμερικα
νίδες βλέπετε,Ιβάζουνε κάθε φορά δσο οί Ρωμηές 
σ’ ολόκληρη τή ζωή τους, ειδοποιήθηκε δτι τ’ αυτο
κίνητο ήτανε κιόλας κάτω, στή διάθεσί της.

— Παρακαλώ νά μέ οδηγήσετε στά στούντιο τής 
εταιρίας «Μέτρο-Γκόλδουϊν-Μάγερ», στό Κάλβερ 
Σίτυ, διάταξε τό σωφέρ.

Διάσχισε άνοιχτόκαρδες λεωφόρους πού λιμπί
στηκε τήν καθαριότητά τους καί τό πλάτος τους κ' 
έθαύμασε τις ωραιότατες έπαύλεις πού δεσπόζουνε 
τού γραφικού λόφου πού έπλαισίωνε τό δρόμο τη:.

Κάποτέ τ' αυτοκίνητο σταμάτησε. ’Εδώ εΐνε, 
εΐπε ό σωφέρ, άνοίγοντάς της τήν πόρτα. Ή Ιω
άννα κατέβηκε.

—Πολύ καλά, περιμένετε με.
Έμπήκε μέσα άπό μιά τεράστια πόρτα πού τής 

έχάρισε σέ λίγο το θέαμα μιας ολόκληρης μικρής κι- 
νηματογραφουπόλεως άπό τήν οποία δέ λείπανε,ούτε 
λίμνες, κήποι, στίβοι καί δτι άλλο μπορεί καί θέλει 
κανένας νά φαντασθή.

—Παρακαλώ μπορώ νά ΐδώ τόν στρατηγό κ.Πο- 

λόνσκυ πού διευθύνει τό Γραφείο τοΰ Τύπου τοϋ 
στούντιο; ’Έχω ένα γράμμα νά τού εγχειρίσω.

—Πολύ καλά, άκολουθήστέ με καί εγώ θά σάς 
οδηγήσω.

'Ένας ευγενικός κύριος, ψηλός καί άδύνανος έ
σηκώθηκε άπό τό γραφείο του μόλις έμπήκε. Τής 
έτεινε έ'να κάθισμα καί τήν έρώτησε τί έπιθυμούσε 
άπ’ αυτόν.

—’Έχω έ'να γράμμα μιάς Έλληνίδος δημοσιο
γράφου, γιά σάς, τοΰ εΐπε. Σάς παρακαλεϊ μ’ αυτό, 
τού εΐπε. τείνοντάς του το, νά μοΰ διευκολύνετε μιά 
συνάντησι μέ τήν κ. Γκρέτα Γκάρμπο.

'Ο στρατηγός διάβασε δυνατά τό γράμμα πού 
έλεγε, «δτι ή φέρουσα εΐνε επιφορτισμένη νά ρω- 
τήση ώρισμένα πράγματα στή δημοφιλή ντίβα γιά 
τό Συνδικάτο, (δήθεν) τοΰ Κινηματογραφικού Τύ
που δλων τών Βαλκανίων, λεπτομέρεια μεγάλης δια
φημιστικής σκοπιμότητας τής καλλλιτέχνιδος», τήν 
οποίαν ή παμπόνηρη επιστολογράφος υπογράμμιζε 
γιά νά εξασφάλιση ή προστατευομένη της, ευκολό
τερα αυτή τή βαρυσήμαντη συνάντηση.

Καί τό κόλπο έπέτυχε.
—Δέν έχω καμμιά άντίρρησι, τής εΐπε ό στρατη

γός. Είμαι πολύ πρόθυμος νά σάς φανώ χρήσιμος, 
άφοΰ μάλιστα προέρχεσθε άπό τήν Δ]δα τάδε. ’Αλ
λά ή” Μις Γκάρμπο έργάζεται κόρα. ’Έχει μάλιστα 
σήμερα ώρισμένες πρίζ ντέ βύ τοΰ «Ρομάντζου» 
ποΰ εΐνε εξαιρετικά κουραστικές.

—Δέν θά μπορούσα νά τήν συναντήσω πουθενά 
άλλοΰ ;

—Μένει στό ξενοδοχείο «Σατιό Μιραμάρ», άλλά 
δέν δέχεται ποτέ κανένα. Εΐνε μιά συνήθειά της σχε
δόν απαράβατη. Άποστρέφεται νά μεταβάλη τόν 
εαυτό της σέ θέαμα τις ώρες πού...δέν παίζει, δπως 
λέει. ’Αφήστε δμως. Θά σάς κανονίσω εγώ μιά συ- 
νάντησι μαζύ της. ’Ελάτε αύριο στάς 2 μετά τό με
σημέρι καί θά σάς πάρω νά πάμε. Θά τήν προειδο
ποιήσω στό μεταξύ.

—Σάς ευχαριστώ άπείρως. Εΐσθε ύποχρεωτικό- 
τατος τοΰ είπε κατενθουσιασμένη ή ’Ιωάννα.

Καί ξαναγύρισε στό ξενοδοχείο της, δπου έδεί- 
πνησε μέ μιά ταξειδιωτική της γνωριμία πού κατά 
σύμπτωσι είχε καταλύσει στό ίδιο ξενοδοχείο.

Τ' άπόγευμα τήν κάλεσε νά πάνε στήν «Μον- 
μάρτρη» τό πιο σίκ κέντρο τοϋ Χόλλυγουντ. Δια
σκέδασε πολύ, κι’ άπόρησε πώς αυτά τά μεγάλα 
παιδιά πού ονομάζονται Αμερικανοί κάνουνε κέφι 
πίνοντας σκέτη λεμονάδα. 'Ωστόσο, δέν έβλεπε τήν 
ώρα πότε νά ξημερώση ή άλλη μέρα ...

Κάποτε ή ώρα αυτή έφθασε. Καί πήγε πάλι 
στό στρατηγό. Σέ λίγο, βρισκότανε στό ξενοδοχείο 
«Μιραμάρ» τού οποίου έ'να ωραιότατο διαμέρισμα 
χρησιμεύει γιά κατοικία τής μεγαλείτερης βάμπ τοΰ 
παγκοσμίου κινηματογράφου τής θείας Γκρέτα 
Γκάρμπο, τήν οποία θά γνώριζε σέ λίγα λεπτά. 
Κι' ή καρδιά της έκτύπησε δυνατοότερα, ένφ άρχισε 
νά αισθάνεται κάτι, σάν τράκ πρωτόβγαλτης μπά
λά ρίνας.

Μία συμπαθητική κυρία ποΰ έθύμιζε λιγάκι Βί-

ταυτόχρονα άστραφτερο βλέμμα τους, τα τοξοειδή 
της φρύδια, ή λίγο αυθάδης μύτη της, μέ. τ’ ανή
συχα ρουθούνια ποΰ διαστελλόντανε σχεδόν ακα
τάπαυτα.

—Καί ύπό ποίαν ιδιότητα μέ έπισκέπτεσθε; τή 
ρώτησε.

Ή ’Ιωάννα, δέν έπερίμενε αυτήν τήν έρώτησι. 
Κατακρκκίνησε άπό άμηχανία καί μετά άπό λιγόλε- 
πτη σιωπή τής άπάντησε.

—'Υπό τήν ιδιότητα τής θαυμαστρίας, τής φίλης 
τής τέχνης καί τής γυναίκας ποΰ ονειροπόλησε νά 
γίνη....συνάδελφός σας

Ό συνοδός της έβγήκε άπό τό δωμάτιο, γιά νά 
τις άφήση μόνες.

—Έστω, τής ά'ποκρίθηκε ή Γκρέτα. Σάς ευχα
ριστώ. Λυπούμαι μονάχα πού οι στιγμές τής ελευ
θερίας ποΰ διαθέτω, ’ίσως νά μή έπαρκέσουνε γιά 
τήν τριπλή αυτή έπίσκεψί σας ...

Καί προτού ή άλλη προφθάσει ν’ άπαντήση ί
σως γιά νά τή βγάλη άπό τή δύσκολη θέση , τή ρώ
τησε αν καπνίζη. Στήν καταφατική άπάντησί της, ή 
Γκρέτα σηκώθηκε, άνοιξε ένα άπό τά συρτάρια τού 
γραφείου της έπήρε ένα ωραίο σκαλισμένο κουτί 
καί άνοίγοντάς το τό έτεινε τής ’Ιωάννας. ’Ήτανε 
γεμάτο εγγλέζικα τσιγάρα, Γκρέϋς, τής γνωστής 
μάρκας τής προτιμήσεώς της. "Υστερα, τής έδωσε 
φωτιά μέ τόν αναπτήρα της πού έφώτισε στιγμιαία 
τό πρόσωπό της, θυμίζοντας στήν ’Ιωάννα τό εξω
τικό μυστήριο πού προσδίνανε στή φυσιογνωμία 
της οί φωτοσκιάσεις τών φίλμ της.

—Είπατε πώς ήρθατε ώς θαυμάστριά μου. Σάς 
ευχαριστώ καί πάλι. 'Ύστερα, ώς φίλη τής τέχνης.'’ 
Βεβαιωθήτε πώς ό τρόπος μέ τόν οποίο βλέπετε, 
άντιλαμβάνεσθε καί κρίνετε τήν έκδήλωσι τής τέχνης, 
μ’ ενθουσιάζει. Άλλ’ άς έρθωμε στήν τρίτη σας ιδι
ότητα. Θέλετε λοιπόν, νά παίξετε στον Κινηματο
γράφο, δπως κατάλαβα. Καί σείς; Καμμιά γυναίκα 
ώς τώρα, άπ’ δσες μ’ έπεσκέφθηκαν δέ βρέθηκεπού 
νά μή τό ονειρεύεται. Τίς άπότρεψα δλες, άδιάφο- 
ρο αν υπήρχανε άνάμεσά τους, γυναίκες μέ χαμό
γελα Τζοκόντας, σώματα Άμαραντίνας, καί μάτια 
πού έλεγαν πάρα πολλά ώστε νά σωπαίνη τό στό
μα... Πολλές άπ' αυτές θά υπέθεσαν δτι τό έκανα 
άπό εγωισμό, πιστεύοντας άκράδαντα δτι τίς άδί- 
κησα. Τό δυσκολώτερο πράμμα βλέπετε, εΐνε νά 
γνωρίζη κανένας πραγματικά τόν εαυτό του. ’Έτσι 
λοιπόν κ’ αυτές, δέν τόν έβλεπαν τόν εαυτό τους. 
Τήν άτομικότητά τους, τό έγιό τους δηλαδή, πράμμα 
πού τίς ήμπόδιζε νά μετρήσουν τίς άληθινές ψυχι
κές τους δυνάμεις.

’Ήξεραν νά κλαϊνε ώραια. Μ’ αυτό δέν εΐνε με
γάλο προσόν. 'Όλες οί γυναίκες ξέρουνε νά κλαϊνε 
ώραϊα, δταν αισθάνονται ένα βλέμμα άπάνω τους. 
’Αλλά δταν κανένας άρκεΐται στό ώραΐο κλάμμα ή 
τό ώραΐο γέλοιο πού δίχως κόπο άποκαλύπτει δυο 
σειρές μαργαριταριών, τί άπογίνεται ή τέχνη; "Οταν 
οί χορδές τής καρδιάς δέν δονούνται άπό πηγαία 
συγκίνησι, δφειλόμενη στήν ευαισθησία καί στην 
ορθή διαίσθησι ποΰ χαρακτηρίζει τούς πράγματι-

βίαν Γκίμπσον τούς υποδέχτηκε, ήτανε ή γραμμα- 
τεύς της.

—Εΐνε ή κυρία γιά τήν οποία μιλήσατε στην 
Μις Γκάρμπο; ρώτησε τό στρατηγό.

—Μάλιστα. ι
—Πολύ καλά. Περάστε στό Γραφείο της. Θά 

τήν ειδοποιήσω άμέσως.
Κ’ έπέρασαν στό Γραφείο τής ντίβας. ’Ήτανε 

έ'να ωραιότατο διαμέρισμα κάπως ιδιόρρυθμο ίσως, 
μά πολύ σοβαρό. Οί τοίχοι ήτανε ντυμένοι άπό 
μαΰρες βιβλιοθήκες. Τό γραφείο της ποΰ ήτανε άπό 
παλισάντρ, ζθά ώμόρφαινε τόσο μέ τήν παρουσία 
της! ’Απάνω, βρισκότανε πλάι στό καλαμάρι, ποΰ 
ήτανε άπλούστατο, ένας χαρτοκοπτήρας ποϋ και έ
ληγε σέ μιά νεκροκεφαλή μέ τις λατινικές λέξεις 
«Βάνιτας, Βανιτάτουμ», χαραγμένες άπό κάτω. Δε
ξιά, ήτανε μιά φωτογραφία τοΰ μακαρίτη Μωρίς 
Στίλλερ καί ένα γελοιογραφικό σκίτσο τοΰ Τζών 
Γκίλμπερτ καμωμένο άπό τόν Γκάρντ. Μακρύτερα, 
ένα χρυσόδετο βιβλίο. «'Ο θρΰλλος τοΰ I κεστα 
Μπέρλιν» τής Σέλμας Λάγκερλοφ πού έπήρε τό 
Νόμπελ, καί πού έπαίχτηκε τόσο τέλεια άπό τήν 
ίδια τήν Γκρέτα, στά πρώτα βήματα τού κινηματο
γραφικού της σταδίου.

'Η παρατηρητικότητα δμως τής ’Ιωάννας, στα
μάτησε σ' αυτό τό σημείο γιατί κείνη τή στιγμή μιά 
γυναίκα μπήκε μέσα. Σάν άνεμος. Μά καί σάν αχτί
να, μέ τά φωτεινά ξανθά μαλλιά της ριγμένα στούς 
ώμους της, άνάκατα, έπαναστατημένα σάν τήν ιδιο
συγκρασία της ίσως...

Τούς έχαιρέτησε τείνοντάς της τό χέρι, ένφ δ 
συνοδός της έκανε τις συστάσεις.

—Είμαι ή πιό ευτυχισμένη φίλη τού κινηματο
γράφου, γιατί εκπροσωπώντας τις θαυμάστριες 
σας, άξιώθηκα νά σάς σφίξω τό χέρι, τής είπε ή 
’Ιωάννα.

Εκείνη, χαμογελώντας τήν ευχαρίστησε γιά τήν 
φιλοφρόνησι.

—’Αγαπάνε πολύ τόν Κινηματογράφο στήν Ελ
λάδα; τή ρώτησε ’Αγγλικά.

—Μά δπως παντοΰ. Κυριολεκτικά δμως, λατρεύ
ουνε σάς. Γιατί τή εποχή μας τών ισχυρών παθών 
πού συγκλονίζουνε τις νοσηρές ψυχές καί τά άποκα- 
μωμένα σώματα, σείς μονάχα ξέρετε νά έξιδανικεύετε 
τ' άνθρώπινα πάθη πού φθείρουνε τά πάντα, με
ταβάλλοντας τό ρυθμό τής ζωής σ’ ένα λαχάνιασμα 
άγωνίας...

—Χαίρομαι πάρα πολύ, αν οφείλω πραγματικά 
σ’ αυτή τή λεπτομέρεια τοΰ παιξίματός μου τήν δη- 
μοτικότητά μου στήν Ελλάδα, γιά τήν οποία μοΰ 
μιλήσατε μέ τόση καλωσύνη.

Ούτε ή μία, ούτε '■ άλλη ξαναμίλησαν γιά λίγα 
λεπτά.

Ή Ιωάννα τήν παρατηρούσε προσεκτικά. Τής 
έκανε έντύπωσι ή έκφρασι τού πελάιριου καί σαρκώ
δους εκείνου στόματος ποΰ τής είχε μειδιάσει μέ 
τόση καλωσύνη καί. καταδεχτικότητα’, δταν τά χείλη 
της κινήθηκαν γιά νά μιλήσουνε. Μεγάλη έντύπωσι 
τής προξενήσανε καί τά μάτια της, μέ τό χαύνο καί
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κούς καλλιτέχνες. τί θά έκφραση τό μάτι πού πρέ-, 
πει νά καθρεφτίση κάθε συναίσθημα τής καρδιάς;

"Οσες δέν θέλησαν νά μ’ ακούσουν παρ’ δλη τήν 
άχαρη περιγραφή ποΰ τούς έκανα, καί ξεπεράσανε 
τήν πόρτα τών στούντιο, έπαιξαν ρόλους ποΰ τούς 
επιτρέψανε νά δείξουνε περισσότερο τά φορέματα 
τους παρά τά πρόσωπά τους, ώσπου έφθασε ή μοι
ραία ημέρα, ποΰ πάψανε νά τά δείχνουνε καί αυτά. 
’Έγιναν τότε άμπιγιέζ, ή απλές καμαριέρες, ή καί 
κάτι άλλο ποΰ ή καρδιά μου σπαράζεται δταν τό 
συλλογίζομαι...

Κακομοίρες πεταλούδες, ποιος θαλεγε ποτέ, δτι 
θά καίγατε τόσο πολύ τά φτερά σας γιά νά κά
νετε τήν έμφάνισί σας σέ θεοσκότεινες αίθουσες;

Ή ’Ιωάννα ιήνάκουγε προσεχτικά, μ’ ενδιαφέ
ρον» μαζύ καί μέ άπογοήτευσι.

Τά όνειρά της, δύανε, μαζύ μέ τόν ήλιο, άπό 
τή δεύτερη μέρα ποΰ έπέρασε στήν πόλι, πού δλοι οί 
άνθρωποι εινε σκλάβοι. ’Άλλοι τών ονείρων τους, 
κ’ άλλοι τοϋ παγκόσμιου κοινού, ποΰ βαυκαλίζουνε 
μέ τις (’όμορφες ίστορ'ες ποΰ ζοΰνε στά ψέμματα, 
γιά νά διασκεδάζουνε τήν ανθρώπινη πλήξι άπό τή 
εγκόσμια ματαιότητα, τή δυστυχία καί τή μιζέρια...

Κείνη τή στιγμή, έχτύπησε τό τηλέφωνο. Ή 
Γκρέτα σηκώθηκε ν’ άπαντήση, ζητώντας συγγνώ
μην, καί κυττάζοντας τό ρολόι της, ένα τετράγωνο 
ρολόϊ τοΰ χεριού καί έπήρε τ’ ακουστικό.

— Άλλο...'Ο κ. Μπράουν; Ναι φθάνω σέ λίγο... 
Πώς;... Τή σκηνή τής δολοφονικής απόπειρας;.... 
’Όχι σήμερα... Μοΰ εινε άδύνατο κ. Διευθυντά μου. 
Είμαι τόσο κουρασμένη άπό τό πρωί.... Πώς; Θά 
μείνη γι’ αύριο;.... Σάς ευχαριστώ...Φθάνω σέ λίγο...

"Οταν ή Γκρέτα άφησε, τ’ ακουστικό τήν έπλη- 
σίασε πάλι.

-— £ά μείνετε πολύ στό Χόλλυγουντ; τήν έρώ- 
τησε

— "Οχι καί πολύ, δυό-τρεΐς εβδομάδες.
— ’Ελπίζω νά σάς ξαναδώ κάποτε, στό άναμε- 

ταξύ. Πάντως, μήν έρθετε νά μέ ίδήτε δταν «γυρί
ζω». Ούτε μένα, ούτε τούς συναδέλφους μου. Μή 
άνασηκώσετε ποτέ τό πέπλο ποΰ θά σάς άποκαλύψη 
τά μυστικά τής τέχνης μας, γιατί θά μάς άδικήσετε 
καί θ’ άπογοητευθήτε....

'Η ’Ιωάννα έσηκώθηκε.
— Σάς ευχαριστώ μις Γκάρμπο, γιατί μοΰ έχα- 

ρίσατε τόσα πολύτιμα λεπτά σας. Σάς ευχαριστώ ά- 
πείρως. Είμαι ή ευτυχέστερη θαυμάστριά σας καί 
δέ θά λησμονήσω ποτέ τή γνωριμία σας, ούτε τά 
βαθυστόχαστα λόγια σας.

’Εκείνη, τήν ευχαρίστησε μέ τή σειρά της καί 
άποχαιρετηθήκανε μέ μιά θερμότατη χειραψία.

"Ολο τό διάστημα τής παραμονής της στό Χόλ
λυγουντ, ή ’Ιωάννα δέν ξανάειδε τή Γκρέτα Γκάρ
μπο.

Τώρα, δσοι επιθυμούνε νά μάθουνε τί άπόγινε ή 
ήρωΐδα μου ποΰ έφιλοδόξησε νά πλουτίση τό γαλα
ξία τοΰ Χόλλυγουντ μέ τήν παρουσία τής «πυγολαμ
πίδας» της, ας πληροφορηθοΰνε δτι ξαναγύρισε 

τήν Ελλάδα καί πώς αυτή μόλις τήν στιγμή έτε-

ΕΝΑ ΝΕΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΦΙΛΜ TOY A I ΧΜΠΕΡΓ

Μόλις έπερατώθη τό νέο φίλμ τοΰ ’Άϊχμπεργκ 
διά λογαριασμόν τής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ Πί- 
ξερς «’Ερωτική φλόγα». Τοΰ έργου τούτου έγένοντο 
δύο εκδόσεις εις ’Αγγλικήν καί Γερμανικήν.

Φαίνεται δτι πρόκειται περί μιάς έκ τών μεγά
λων τούτων δημιουργιών τοΰ διασήμου τούτου σκη
νοθέτου διά τής οποίας άποδεικνύει δτι όχι μόνον 
ξέρει νά μεγεύη τά μάτια τών θεατών μέ τήν πάν
τοτε πλουσίαν σκηνοθεσίαν του, άλλά νά γοητεύη 
τούς άκροατάς του μέ τήν ύπέροχον αρμονίαν τής 
μουσικής καί τών ήχων τών ταινιών του (εΐνε ή πρώ
τη ομιλούσα ταινία τήν οποίαν «γυρίζει»),

'Η προβολή τοΰ έργου τούτου ήρξατο πρό δε
καπενθημέρου είς τό Βερολΐνον άφοΰ προηγήθημία 
λυσσώδης πολεμική κατ’ αύτοΰ ύπό ενδιαφερομέ
νων ομίλων, λόγφ τοΰ δτι ή έγγραφή τών ήχων 
έπί τής ταινίας αυτής δέν εΐχε γίνει διά Γερ
μανικών μηχανημάτων, άλλά διά τοΰ μηχανή
ματος R. C. A. Pliotophone. Έν τούτοις δμως 
αί θέσεις τής πρεμιέρας εΐχον προπωληθεϊ, ευθύς 
δέ άπό τής επομένης δ κόσμος συνωθεϊτο είς τό 
ταμεϊον πρααγωράζον τάς θέσεις διά παραστάσεις 

| πολλών ήμερών. Πλεΐστα τών ασμάτων τής ταινίας 
έξελαϊκεύθησαν, αυτοί δέ οί έπικριταί της, ήναγκά- 
σθησαν νά ομολογήσουν, τό ύπέροχον καί τό έμπο- 
ρικώτατον τής ταινίας αυτής. Διαρκούσης τής παρα- 
στάσεως έκλήθη έπανειλημμένως καί ένεφανίσθη έπί 
τής σκηνής ή παρακολουθούσα τήν προβολήν τοΰ 
έργου πρωταγιονίστρια αύτοΰ ’Άννα Μαίϋ Γουόγκ, 
χειροκροτηθεΐσα καί έπεφημηθεΐσα ζωηρώς ύπό 
τοΰ εν έξάλλφ ένθουσιασμφ πλήθους.

Έκεϊ δπου ή επιτυχία ύπερέβη πάσαν προηγου- 
μένην, εΐνε τό θέατρον «Άλάμπρα» τοΰ Λονδί
νου, δπου ή ταινία αυτή προεβλήθη είς τήν Αγγλι
κήν της έκδοσιν, μέ συμπρωταγωνιστήν τόν άλησμό- 
νητον Τζών Λόγκτεν τοΰ «Μπλακμέϊλ». Οί 
κριτικοί σχολιάζοντες τήν έπιτυχίαν του, τήν παρα
βάλλουν πρός εκείνην τής βωβής ταινίας ΜΠΕΝ— 
ΧΟΥΡ. Τό άνωτέρφ έργον, ώς πληροφορούμεθα, 
θά προβληθή λίαν προσεχώς καί ενταύθα είς ένα 
τών μεγαλειτέρων δμιλούντων κινηματογράφων τής 
πόλεώς μας.

Η ΑΙΑΙΑΝ PHIS ΕΡΧΕΤΑΙ E1S ΤΗΝ ETPfiUHN
'Η Λίλιαν Γκίς κατά τάς άρχάς τής άνοίξεως 

θά έπιχειρήση ένα μεγάλο ταξεϊδι εις τήν Ευρώπην. 
'Η τελευταία της ταινία δ «Κύκνος» έπερατώθη έξ 
δλοκλήρου. Διαδίδεται δτι θά παραμείνη μερικάς η
μέρας είς Παριτίους καί Βερολΐνον.

λείωσε νά μοΰ διηγείται τό ένδιαφέρον τέτ-ά-τέτ της 
μέ τήν πρώτη βάμπ τοΰ παγκοσμίου κινηματογρά
φου, στό δποϊο κ’ εγώ τήν εβοήθησα ν’ άξιωθή...

’Ίρις Σκαραβαίου

ϊ......... ΠΑΓΚΟΣΜΪΟΝ ’ ” ί

I ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ |
ΑΜΕΡΙΚΗ

Τό νέον φίλμ τής Νόρμα Τάλμαιτζ θά είναι ή 
«Κυρία Ντυμπαρρύ». Σκηνοθέτης εΐνε δ Σάμ 
Ταίηλορ.

—‘Η Έβελιν Μπρέντ προσελήφθη είς τήν 
«Κολούμπια».

—'Η Κλάρα Μπόου άσθενεϊ βαρέως είς τήν 
Νέαν Ύόρκην.

—Ό Ζόφεζ φόν Στέρνμπεργκ θά είναι δ σκηνο
θέτης τοΰ πρώτου φίλμ τής Μάρλεν Ντίτριχ διά 
τήν «Παραμάουντ». Έπίσης ψιθυρίζεται δτι καί δ 
Αιμίλιος Γιάννιγκς δέν θά άργήση νά έπιστρέψη είς 
τήν Αμερικήν.

—Ένα νέον φίλμ πού παίζεται μέ εξαιρετικήν 
έπιτυχίαν είς τήν Αμερικήν εΐνε δ «’Έρως τσιγκά- | 
νων» παρμένο άπό τήν δμώνυμον όπερέττα τοΰ! 
Φράντζ Λέχαρ. Πρωταγωνιστούν δ περίφημος τρα
γουδιστής Λώρενς Τίμπετ καί ή Κατερίν Ντέλ 
Όοΰεν.

—'Η Μόνα Μάρις, ή περισυνή άποκάλυψις τής 
«Οΰφα», σήμερον σημειώνει μεγάλας έπιτυχίας είς 
τήν Αμερικήν καί εΐνε ένα άπό τά λαμπρότερα 
«άστέρια» τής «Φόξ».

—Ή Μάμπελ Νόρμαν ή προιτη σύντροφος στό 
φίλμ τοΰ Τσάρλυ Τσάπλιν άπέθανε πρό τίνος φθι- 
σική. ;—Ένα γερμανικό δμιλοΰν φίλμ «Di h habe1 
ich gelibet» («’Εσένα πού άγάπησα») παίζεται J 
τώρα στήν Νέα Ύόρκη μέ άρκετήν έπιτυχίαν.

—Ό νέος «άστήρ» τής Παραμάουντ Ζανέτ 
Μάκ ΝτόνΆντ, ή δποία ύπήρξε ή σύντροφος τοΰ 
Μωρίς Σεβουλιέ είς τήν «Παρέλασιν τοΰ ’Έρωτος» 
θά έμφανισθή συντόμως είς τό έργον «'Η σύζυγος 
No 66» παρά τό πλευρόν τής παλαιάς δόξης Ντό- 
ροθυ Ντάλτον.

—Τά στούντιο ·Φόξ» συνεκέντρωσαν δλους 
σχεδόν τούς «αστέρας» των διά τήν πραγαατοποίη ■ 
σιν τοΰ «Happy Days» πού θά προβληθή ενώπιον 
τοΰ κοινού λίαν προσεχώς. Ούτω λαμβάνουν μέρος 
ή Ζανέτ Γκαίηνορ, ύ Ί σάρλ Φάρρελ, ό Βάρνερ 
Μπάξτερ, δ Ούΐλλιαμ Κόλλιε, ό Βίκτωρ Μάκ Λάγ- 
κλεν, δ Έντμοντ Λόβ καί άλλοι.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ό Ντυπόν διωρίσθη διευθυντής τής παραγωγής 
τής γερμανικής εταιρίας «Έμέλκα», ή δποία ση- 
μειωτέον, ψιθυρίζεται δτι άπώλεσε κατά·τούς έξ τε
λευταίους μήνας περί τά 16.000.000 δραχμών.

—'Ο διάσημος Ρώσσος σκηνοθέτης Άϊζενστάϊν 
προσεκλήθη ύπό τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Βερολί
νου διά νά δώση σειράν διαλέξεων περί τών νέων 
τάσεων τοΰ φίλμ.

—Ό Σάντμπεργκ, δ γνωστός σκηνοθέτης, εύ- 
ρίσκεται είς συνετνοήσεις μέ τήν «Οΰφα» διά νά 
«γυρίση» διά λογαριασμόν της ένα μεγάλο φίλμ.

—Ό «Γαλάζιος ’Άγγελος» τό πρώτο φίλμ ομι
λούν τοΰ Γιάννιγκς έτελείωσε. Οί εύτυχήσαντες νά 
τό ϊδουν είς τήν δοκιμαστικήν προβολήν εκφράζον
ται ένθουσιωδώς τόσον διά τήν σκηνοθεσίαν τοΰ 
Στέρνμπεργ δσον καί διά τό παίξιμο τοΰ Γιάννιγκς 
καί ιδίως τής Μάρλεν Ντίτριχ.
ΓΑΛΛΙΑ

'Η Κοντσίτα Μοντενέγκρο, ή πρωταγωνίστρια 
τοΰ έργου «Ή γυναίκα καί τό νευρόσπαστο» μετά 
μακράν διαμονήν έν ’Ισπανία, έπέστρεψεν πρό ή
μερών είς Παρισίους διά νά προτταγωνιστήση είς 
ένα μεγάλο δμιλοΰν φίλμ.

—Τό πρώτο φίλμ δμιλοΰν καί ηχητικόν τοΰ Άν- 
ρύ Σομέτ «Ό Καρχαρίας· πρόκειται νά προβλη
θή κατ’ αύτάς ενώπιον τοΰ κοινοί.Πρωταγωνιστούν 
ώς γνωστόν ή Τζίνα Μανές, δ Άλμπέρ Πρεζάν καί 
δ Ροΰντολφ Κλάϊν Ρόγγε.

—Ό ’Άμπελ Γκάνς συνεχίζει άόκνως τήν πραγ- 
ματοποίησιν τοΰ νέου του μεγάλου έργου «Τό τέ
λος τοΰ κόσμου» είς τό όποιον κρατεί καί ένα άπό 
τούς κυριωτέρους ρόλους Συνεργάτες του είναι δ 
γνωστός Γερμανός δεξιοτέχνης Βάλτερ Ροΰτμαν. 
’Επίσης ό Μωρίς Τουρνέρ ήρχισε είς τό στούντιο 
τής Joinvrile ένα νέο φίλμ «"Ενα έγκλημα στό Μι- 
οΰζικ χώλλ» μέ πρωταγωνιστάς τήν Γκάμπυ Μόρ- 
λαιη, τόν Καμίλ Μπέρτ καί τόν Ζάν Ντάξ.

—Ό Άννρέ Ούγκόν «γυρίζει» τήν «Στοργήν», 
τοΰ Άνρύ Μπατάϊγ, μέ πρωταγωνίστριαν τήν Μαρ- 
σέλ Ζέφερσον—Κόν. Τήν μουσικήν διασκευήν άνέ- 
λαγε ένας νέος συνθέτης δ Συλβιάνο.

—Τό νέον φίλμ τοΰ Ρενέ Κλαίρ φέρει τόν τίτ
λον «'Υπό τάς στέγας τοΰ Παρισιού». Τό δμιόνυμο 
τράγοΰδι θά τραγόυδήση δ Άλμπέρ Πρεζάν. „

RI ΒΣΦΗΛΕΙΗΙ ΖΩΗΣ 
κηι οι κηΛΛίτεχηηι τον κινι-ιμητογρηφου

Τό ύπουργεϊον τοΰ Εμπορίου καί τής Βιομη
χανίας τών 'Ηνωμένων Πολιτειών έδημοσίευσε τόν 
κατάλογον τών 312 Αμερικανών οί όποιοι έχουν 
άσφαλισθή διά ποσά ενός εκατομμυρίου δολλαρίων 
καί άνω. Έπί κεφαλής τοΰ καταλόγου εΐνε δ τρα
πεζίτης Πέτρος Ντάπον δστις έχει άσφαλισθή αντί 
οκτώ εκατομμυρίων δολλαρίων. Οί εκατομμυριού
χοι Μάρτεν καί Ούΐλλιαμ Φόξ έχουν άσφαλισθή αν
τί επτά εκατομμυρίων δολλαρίων. 'Ο Τζέσσε Λάσκυ 
καί δ Α.Τζοΰκορ τής Παραμάουντ έχουν άσφαλισθεΐ 
άντί έξ εκατομμυρίων δολλαρίων έκαστος. Ό Πέρ- 
συ Ροκφέλλερ άντί τριών μόνον εκατομμυρίων' δολ
λαρίων. Ό Ντούγκλας Φαίρμπαγκς καί ή Μαίρη 
Πίκφορδ έχουν άσφαλισθή άντί ενός εκατομμυρίου 
δολλαρίων.'Η Νόρμα Τάλμαιτζ άντί ενός έπίσης 
εκατομμυρίου.

Δηλαδή μετά τόν θάνατον τών 312 αύτών Αμε
ρικανών αί Ασφαλιστικοί Έταιρίαι θά πληρώ
σουν 600 περίπου εκατομμύρια δολλάρια είς τούς 
κληρονόμους των.



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
g ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

“II- Ε. Κ.„
Σωματεΐον άνεγνωρισμένον 

Γραφεία: ’©δος Βούλγαρη 4α

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Παρακαλοϋνται δπως οί έρχόμενοι ένταΰθα έπιχειρημα- 

τιαι επαρχιακών Κιν]φων αποτείνονται εις τά γραφεία τής 
Π.Ε.Κ. δπου θά τοϊς παρέχεται ξεναγός πρός επίσκεψιν 
τών διαφόρων γραφείων ταινιών.

Παρακαλοϋνται έπίσης δπως οί διευθυνταί Κιν[φων 
συμπληρώσουν καί άποστείλουν εις τάγραφεΐα τής Π.Ε.Κ. 
τό κάτωθι δελτίον.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ...................,

Πόλις......,.....
"Ετος ίδρύσεως..........
"Ονομα διενεργοϋντος τήν έκμειάλλευσιν...............

Σύστημα μηχανής προβολής...............
Θέσεις 1 Πλατείας...........

» 2 ’Εξώστου............
» 3 Θεωρείων...........

Τιμαί εΐσιτηρ. Α' θέσεως δραχμάς........
» Β' » » .........

» Θεωρείων » .........

Διαστάσεις Κιν]φοι Μήκος........

Πλάτος......
‘.'Ύψος..............

Μήκος καί πλάτος οθόνης..............

ΕΝΔΙΒΦΕΡΟΥΣΗΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

eIl έκ τών κ. κ. Ε. Βακογιάννη, Γ. Παπαστόφα, 
καί Δ. Ααζάνη επιτροπή ένισχυθεϊσα καί υπό τών 
κ. κ. Φ. Σαμαρτζή, Γ. Κοσμίδη, Γιαμαλίδη καί 
Μενδρινοΰ, μετέβη είς τήν Λέσχην τών <ι ιλελευθέ- 
ρων καί συνεζήτησε μετά τοΰ προέδρου αυτής βου- 
λευτοΰ κ. Κασσαβέτη παρισταμένου καί τοΰ γερου- 
σιαστοΰ κ. Δουζίνα τάς τροποποιήσεις τοΰ υπο τής 
Βουλής ψηφισθέντος νόμου περί Κινηματογράφων, 
άς θά είσηγηθή ή Γερουσία.

ΜΙΜΑΟ ΒΠορεαι
Κατά πληροφορίας έκ Φουζάν τής Κορέας, είς 

μίαν παιδικήν κινηματογραφικήν παραστασιν η ο
ποία έδίδετο είς τήν μεγάλην αίθουσαν τής εκεί 
ναυτικής βάσεως έπ’ ευκαιρία τής 2ύης έπετείου τής 
νίκης τοΰ Μοΰκδεν κατά τόν Ρωσσοϊαπωνικόν πό
λεμον, έξερράγη πυρκαϊά έξ άναφλέξεοις τής ταινίας 
προκαλέσασα τήν έ'κκρηξιν τών πετρελαιαποθηκών 
έκ τής οποίας άπηνθρακώθησαν εκατόν τρία παιδιά. 
Ή φρικτή αυτή τραγωδία έβύθισεν είς πένθος ο
λόκληρον τήν Κορέαν.

ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΚΠΙΤΕΑΕΙΟΝ 
THS ΜΕΤΡ© ΓΚΟΛΝΤΟΥ Ϊ Ν Μ.

Κατά πληροφορίας έκ Χόλλυγουντ, τό καλλιτεχ
νικόν έπιτελεϊον τής Μέτρο Γκόλντουϊν Μάγιερ, πε
ριλαμβάνει όγδοήκοντα δυο καλλιτέχνας, έκ τών ο
ποίων δέκα αστέρες, τούς Δον Τσάνεϋ, Τζόαν Κρά- 
ουφορτ, Μάριον Ντέβις, Βίβιαν Ντοΰγκαν, Ροζέττα 
Ντοΰγκαν, Γκρέτα Κάρμπο, Ούΐλλιαμ Χέϊνς, Τζών 
Τζίλμπερ, Μπάστερ Κήτον, Ραμόν Νοβάρρο, Νόρ
μα Σήρερ καί Αώρανς Τόμπετ. Ό τελευταίος ούτος 
είνε δ διάσημος βαρύτονος τοΰ «Μετροπολιταν Χά- 
Όυζ» τής Νέας 'Υόρκης, δστις έσχάτως έπεδόθη είς 
τήν κινηματογραφίαν κατέστη δε αμέσως διάσημος 
μέ τό πρώτον του έργον «’Έρως Τσιγγάνων» την 
γνωστήν όπερέτταν τοΰ Φράντς Αέχαρ, ήτις ·εγυρί- 
σθη» καθ’ δλοκληρίαν έγχρωμος. Μεταξύ τών άλ
λων οί γνωστότεροι είς ημάς είναι ή Ρενέ Άντορέ, 
Νίλς "Αστερ, Ούάλλας Μπήρρυ, Μπέσσυ Λόβ, Άν- 
νίτα Π έϊτζ, Άντρέ Αουγκέ, Τζέττα Γκουντάλ, Ντό- 
ροθυ Σεμπάστιαν, Λούϊς Στον, ’Έρνεστ Τόρενς, Ρα- 
κέλ Τόρρες καί δ πρίγκηψ Γιούκα Τρουμπέτσκοϊ.

Έκτος τών άνωτέρω ή Μέτρο Γκόλντουϊν συγ
κεντρώνει καί τούς διασημοτέρους σκηνοθέτας μετα
ξύ τών δποίωνοί Κλάρενς Μπρόουν, ΛύονελΜπάρ- 
ρυμορ, Χάρρυ Μπώμον, Τσάρλς Μπράμπεν, Σέσιλ 
ντε Μίλ, Ούΐλλιαμ ντε Μίλ, Ζάκ Φέϋντερ, Τζώρτζ 
Χίλλ, Φρέντ Νίμπλο, Β. Σζόστρομ, Βάν Ντάϊκ, 
Κίγκ Βιντόρ, Σάμ Γούντ κ.ά.

100,000 ΦΡΑΓΚΑ ΓΙΑ ΚΑ0Ε ΦΙΑΜ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. 'Η γνωστή τσεχοσλοβάκα ηθο

ποιός τοΰ Κινηματογράφου "Αννυ ’Όντρα ύπέγρα- 
ψεν έ'να νέον συμβόλαιον μετά μιάς Γερμανικής 
Εταιρίας εις Βερολϊνον διά νά «γυρίση» είς 4 δμι- 
λούσας ταινίας.

Αί άπολαβαί της διά κάθε ταινίαν θ’ ανέρχονται 
είς 100.000 φράγκα.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Μετ’ έξαιρετικής έπιτυχίας 

προβάλλεται είς Νέαν Ύόρκην ή πρώτη_ γερμανική 
κινηματογραφηθεΐσα όπερέττα παραγωγήςΑ.Α.Ρ.Α. 
«Μόνον έσένα αγάπησα τρελλά» είς τήνδποίαν πρω
ταγωνιστεί ή Μαίντυ Κρίστιανς. Ιδίως ή μουσική 
της ήρεσεν έξαιρετικά.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Πανουργίαν (Λεβάδειαν). ’Επιταγή δραχ. 85 έλήφθη 

καί σάς εύχαριστοϋμεν.
Δ)δα Μεγάλου (Καλάμας). Άπάντησις θα σάς δοθή 

διά τής στήλης Περιέργων—Πληροφοριών. <
Πολυμένην (Άλεξ]πολιν). Διατί δέν στέλνετε τακτικα 

καθ’ εβδομάδα ανταποκρίσεις ;
Γεωργόπουλον (Μεσολόγγιον). Θά σάς δοθή δια τής 

στήλης Πληροφοριών ύπό τοΰ ειδικού συνεργάτου μας.

ΑΙ ΝΕΑ] ΕΠΙΤΠΙΑΙ m ΟϊΦΑ
Η πρεμιέρα τοΰ « Ερωτικού Βάλς» στή Βιέννη 

γράφουν οί βιενέζικες εφημερίδες θά παραμείνη 
κυριολεκτικώς αλησμόνητος. Τό «’Άπολλο-Τεάτερ» 
ο ωραιότερος κινηματογράφος έλαμπε.£Συνεδυάζετο 
εκείνο τό βράδυ ή καλλιτεχνική μέ τήν κοσμικήν 
επιτυχίαν. Αί άρχαί, τό διπλωματικόν σώμα, οί έκ- 
πρόσωπσι τών έπιστημών καί τής τέχνης, ή αριστο
κρατία, τέλος πάντων δτι εκλεκτόν έχει νά παρου- 
σιάση ή καλλιτεχνική πόλις είχαν διόσει τό ραντεβού 
των στό ’Άπολλο-Τεάτερ. Λίγο προ τής ένάρξεως 
ένεφανίσθη δ Γιάννιγκς μέ τήνγυναΐκατου αποθεω
θείς. Είς τό διάλλειμα αντιπρόσωποι τών κινηματο
γραφιστών τής Βιέννης συνεχάρει δημοσία τούς πα- 
ρευρισκομένουςκατά τήνπαράστφσιν δημιουργούς τοΰ 
φίλμ, τόν Πόμμερ, Λίλιαν Χάρβεϋ καί Βίλλυ Φρίτς, 
οί δποΐοι θά υπέγραψαν εκείνο τό βράδυ περισσό
τερο άπό δυο χιλιάδες φωτογραφίες των, άκόμη τόν 
σκηνοθέτην Τήλε καί τούς σεναριογράφους Μύλλερ 
καί Λίμπμαν.Έπί τή εύκαιρία δ Γιάννιγκς είπεν είς 
αντιπροσώπους τοΰ τύπου δτι δ νέος του ρόλος στον 
«Γαλάζιο άγγελο» είναι δ καλύτερος τοΰ καλλιτεχ
νικού του σταδίου.

'Η μεγάλη επιτυχία τοΰ «Ερωτικού Βάλς» είς 
τάς ’Αθήνας σχολιάζεται ύπό τοΰ γερμανικού κινη ■ 
ματογραφικοΰ τύπου.

Μετά τό Βάλς ήτο εξαιρετική ή βερολινέζικη 
πρεμιέρα τοΰ νέου μεγάλου ούφατόν φίλμ «Ό λευ
κός διάβολος». Ό Μοζοΰκιν μέ τήν Ντάγκοβερ καί 
τήν Μπέττυ "Αμάν άπεθεώθησαν.

Πολλά έπίσης καλά λέγονται καί διά τήν «Τελευ- 
ταίαν συμφωνίαν» τό νέο ούφατόν φίλμ τοΰ Κόνρατ 
Φάϊτ καί τής Κάριν "Εβανς.

ΝΕΑΙ 0ΜΙΛ0ΥΣΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ
Ό Γάλλος σκηνοθέτης Ζάκ Φέϋντερ, «γυρίζει» 

ήδη τό «Ρωμάντζο», τήν γνωστήν μεγάλην επιτυ
χίαν τής κ. Κυβέλης, ως δμιλοΰσαν ταινίαν είς γαλ
λικήν γλώσσαν. Τούς κυριωτέρους ρόλου: θά ύπο- 
δυθοΰν οί καλλιτέχναι Αουγκέ (τής Γαλλικής Κωμω
δίας) καί Τζέττα Γκουντάλ. J

Έπίσης δ σκηνοθέτης Βίκτωρ Σζόστρομ «γυρί
ζει» μέ τήν Βίλμα Μπάνκυ τήν γερμανικήν έκδοσιν 
τοΰ έργου «'Ένας κλέφτης στον παράδεισο», δ δέ 
Ραμόν Νοβάρρο «γυρίζει» μίαν ταινίαν είς τήν ό
ποιαν τραγουδεΐ ισπανικά τό «Τραγουδιστής τής

0 AON Τ2ΑΝΝΤ 0Α 0ΜΙΛΗ2Η
ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ. 'Ως γνωστόν δ Λόν Τσάνεϋ 

απο καιροΰ ήδη ήρνεϊτο νά παίξη είς δμιλούσας ται
νίας, τώρα δμως φαίνεται δτι ήλλαξεν γνώμην κα
θότι ό μισθός του ηύξησεν σημαντικώς έπιπροσθέ- 
τως δέ θά έχη καί άπόλυτον έλευθερίαν διά τήν έκ- 
λογήν τών σεναρίων του.

0 ΧΑΡΡΥ ΑΙΤΚΕ _Κ1ζ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ
Ό συμπαθής Γερμανός ήθοποιός τοΰ Κινημα

τογράφου Χάρρυ Αίντκε θά έμφανισθή προσεχώς 
μετά τής συζύγου του, Κρίστας Τόρντυ είς μίαν 
νέαν κωμωδίαν μέ τόν τίτλον «’Έρως καί Σια».

Η ΕΥΡΩΠΑΊ ΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ THE ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ

ΠΑΡΙΣΙΟΙ. 'Η Αμερικανική παραγωγική 'Ε
ταιρία «Πάραμαουντ» προτίθεται κατά τό τρέχον 
έτος νά παραγάγη ικανόν άριθμόν όμιλουσών ταινι
ών, μέ κέντρον τούς Παρισίους.

'Ως διευθυντής τής νέας Εύρωπαϊκής Πάραμα
ουντ διωρίσθη δ κ. Ρόμπερτ Κέϊν, δστις προτίθεται 
νά χρησιμοποίηση τά ''tudios des Reservoirs τής 
Ζουανβίλ τά δποϊα θά έφοδιάση μέ μηχανήματα 
λήψεως ήχων καί δμιλιών συστήματος Ούέστερν.

Τά περί ών πρόκειται φίλμ θά έκδίδονται είς 
τήν Γαλλικήν καί είς τήν Σουηδικήν, Ισπανικήν καί 
Πολωνικήν γλώσσαν.

, Διαδίδεται δτι καί διάφοροι αλλαι ’Αμερικάνικα! 
Έταιρεϊαι, θά ακολουθήσουν τό παράδειγμα τής 
Πάραμαουντ.

Β ΠΡΟΤΗ 1'00 ΜΓΜΙΒ TAISIA
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. Σήμερον παρουσιάσθη ή πρώτη 

100 ο)ο έγχρωμος καί δμιλοΰσα ταινία τής Γουώρ- 
κερ Μπρόδερς «Σίλλυ» μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν. Αί 
κρίσεις τοΰ Γερμανικού Κινηματογραφικού Τύπου 
υπήρξαν εύνοϊκόταται.

0 ‘TPEAAOS ΤΡΑΓ0ΪΑ1ΧΤΗΧ, 2ΤΒΝ ΚΙΝΑ
Ή ταινία τοΰ "Αλ Τζόλσον «Ό τρελλός τρα

γουδιστής», προβάλλεται έπί 7 συνεχείς εβδομάδας 
είς τόν κινηματογράφον «Πάνθεον» τοΰ Χανκάσυ 
τής Κίνας μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν.

0 ΙΒΑΝ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΠΑΡαΤΩΓΟΣ
’Αγγέλλεται έκ Βερολίνου δτι δ συμπαθέστατος 

Σέρβος ήθοποιός τοΰ κινηματογράφου Ίβάν Πέτρο- 
βιτς ί'δρυσεν είς Βερολϊνον ιδίαν παραγωγικήν εται
ρίαν ύπό τήν έπωνυμίαν «Πέτροβιτς Φίλμ».

Τήν διεύθυνσιν τής περί ής πρόκειται εταιρίας ά- 
νέθεσεν είς τόν Άντρέ Ζόλντο πρώην βοηθόν τοΰ 
Ρέξ "Ιγκραμ.

Β ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΙθΕΙΪ STBBAWtBB 10!
ΝΕΑ ΥΟΡΚΠ.—Τήν 27ην Φεβρουάριου έλαβε 

χώραν είς νέαν 'Υόρκην, ή έτησία γενική συνέλευ- 
σις τών μετόχων τής ’Αμερικανικής παραγωγικής 
'Εταιρίας «Φοξ Φίλμ Κορπορέσιον». Κατά τήν έν 
λόγφ συνέλευσιν εις έκ τών κυριωτέρων μετόχων, ή 
«Ούέστερν Έλέκτρικ», έζήτησεν ύπό τών υπολοί
πων μετόχων τήν έγκρισιν ένός ύψίστου ένδιαφέ- 
ροντος,προταθέντος ύπ’ αύτής, οικονομικού σχεδίου.
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Η ΙΞΗίΜΤ*ΕΤΗΡβ  ΓΙΕΟ»*Ρ  ΠΡΑβϊϊ 
ΕΝΑΣΧΑΙΡΕΤΙΣΜΦΣΤΟΥΑΠΟΤΟΧΟΑΛΥΓΟΥΝΤ

κρό διαμέρισμα, έχεις τό λουτρό σου, τόν κουρέα 
σου μέσα στο τραίνο. Μ’ ένα λόγον ξεχνάς δτι τα- 
ξειδεύεις. Πρός δέ τούτοι; παρακολουθείς διάφορα 
τοπεΐα, τόσον άλλοιώτικα τό ένα άπό τ’ άλλο, τόσον 
μαγευτικά, ώστε θαρρείς πώς ονειρεύεσαι ή πώς

εκατομμύρια άνθρώπων. Το μονον δυσαρεστον ήτο 
δτι μέ υποχρέωσαν, πρό τής ένάρξεως τής συναυλί
ας, νά ομιλήσω είς τό ραδιόφωνον, καί μάλιστα, αγ
γλιστί. Δέν μέ δυσκολεύει ή αγγλική γλώσσα, άλλά 
ανέκαθεν άπεχθάνομαι καί φοβούμαι τάς, έπισήμους 
αγορεύσεις δπως άλλωστε καί οί περισσότεροι μου
σικοί. Άπ’ αυτά δμως έξεσυνείθισα εντελώς εδώ, 
διότι είς τήν Αμερικήν υποχρεώνουν κάθε επίσημον 
οπωσδήποτε ξένον ν’ άγορεύη, έστω κι αν προ- 
κηται ν’ άρθριόση όλιγας μόνον λεξεις. Εις ενα μά
λιστα επίσημον γεύμα, πού μοΰ παρεθεσαν οί αδελ
φοί Γουώρνερ, άνεδείχθην τέλειος επιτραπέζιος ρή- 
τωρ. , ,

Τήν έπομένην τής άφίξεώς μου είς Νέαν Ύορ- 
κην παρεστάθη είς τό Τζόλσους Θήατερ ή όπερέττα 
μού «Ό σοκολατένιος στρατιώτης». Τήν παρηκο- 
λούθησα άπό ένα θεωρεΐον. 'Η παράστασις ήτο 
άρκετά καλή, καί ή επιτυχία πλήρης. Μετά τό τέλος 
τής δευτέρας πράξεως ένας άντιπρόσωπος, τοΰ θεά
τρου μέ προσεφώνησεν ένθουσιωδώς άπό σκηνής. 
Καί κατεχειροκροτήθημεν, έγώ καί ή, γυναίκα μου, 
τήν οποίαν ό ομιλητής άπεκάλεσε τό «καλόν μου 
πνεύμα». Τήν εσπέραν, άλλο πάλιν επίσημον γεύμα, 
είς τό όποιον παρεκάθησαν δλοι οί μουσικοί κριτι
κοί τής Νέας 'Υόρκης καί αί έξέχουσαι μουσικοί 
προσωπικότητες τής Αμερικής. ’Ήκουσα προσφω
νήσεις, πού μέ έκαμαν νά ύπερηφανευθώ, άλλά καί 
νά ντρέπομαι. "Εως τότε δέν ήξευρα δτι είμαι «μέ
γας συνθέτης».

Τό άλλο πρωί έξεκινήσαμεν διά Καλιφορνίαν. 
Είς τό Σικάγον, δπου έπρεπε νά πάρω άλλο τραίνο 
είς άλλον σταθμόν, έφθάσαμεν μέ καθυστέρησιν μι
ας ώρας, είς τρόπον ώστε έφοβούμην μήπως δέν 
προφθάσω τόν συρμόν ό όποιος θ’ άνεχώρει διά 
Λος ’Άντζελες. Παρ’ δλα ταύτα οί δημοσιογράφοι 
άδιαφορούντες διά τήν νευρικότητα μου μέ περιε- 
κύκλωσαν καί πάλιν. Ήναγκάσθην νά δώσφ καί 
πάλιν συνεντεύξεις καί νά ποζάρω προ τών φωτο
γραφικών φακών. Οί φωτογράφοι ιδίως δεν εφεί- 
σθησαν ούτε τής γυναικός μου, ούτε τοΰ μικρού μου 
σκύλου Χάνσι. Μερικοί μάλιστα δημοσιογράφοι έμ- 
πήκαν είς τό αυτοκίνητου, πού θά μέ μετέφερεν είς 
τόν άλλον σταθμόν, διά νά έπωφεληθοΰν καί τών 
τελευταίων αυτών στιγμών. Ύπήρξαμεν ευτυχείς 
δτα» έτοποθετήθημεν τέλος είς τόν καλιφορνιακόν 
συρμόν, ό όποιος θά μάς έξένιζεν έπί τρισήμισυ ή 
μέρας καί τρεις νύκτας.

Έφανταζόμην άλλοτε, δτι θά είναι φοβερόν βα- 
σανιστήριον τό πολυήμερον σιδηροδρομικόν ταξεΐδι. 
Τουναντίον. Είς τήν Ευρώπην δέν έχομεν ιδέαν άπό 
τέτοιου είδους αμερικανικά; ταξειδιωτικάς άνέσεις. 
Έδώ νομίζει κανείς πώς βρίσκεται στό σπίτι του. 
Κάθεσαι, κοιμάσαι καί τρώς σ’ ένα γοητευτικό μ.ι-

Ό διάσημος βιεννέζος συνθέτης ’Όσκαρ Στρά
ους, τοΰ οποίου ή φήμη έγινε παγκόσμιο; μέ τάς ο
περέτας «Βάλτσερτραουμ», «Σοκολατένιος στρατιώ
της» κλπ. εορτάζειτάς ημέρα; αυτά; τήν εξηκοστήν 
επέτειον τών γενεθλίων του. Αί εφημερίδες τής 
Βιέννης εκφράζουν έν τούτοι; τό παράπονον τής γε- 
νεθλίου πόλεώς του, δτι ό Στράους, δπως τόσοι 
Ευρωπαίοι καλλιτέχναι, έχει τώρα έκπατρισθή. Εύ- 
ρίσκεται είς τήν ’Αμερικήν καί μάλιστα είς τό Χόλ
λυγουντ, δπου έκλή ί) η ϊνα συν θέση τήν μουσικήν 
μιας ηχητικής ταινίας. 'Ο εκπατρισμός του χρονολο
γείται μόλις άπό δυο μηνών. Καί ό ’Όσκαρ Στρά
ους, αντί άπανιήσεως είς τάς ευχάς έπί τή εξηκοστή 
έπετείφ ών γενεθλίων των, περιγράφει είς τόν τύ
πον τής Βιέννης τό εΐς ’Αμερικήν ταξεΐδι του καί 
τάς έντυπώσεις του άπό τόν νέον κόσμον. Μεταφρά 
ζομεν άποσπάσματα τής περιγραφής αυτής τοΰ διά
σημου μουσουργοΰ.

¥ ¥

Τήν 14ην Ίανουαρίου—γράφει ό Στράους—ά- 
νεχώρησα διά Νέαν 'Υόρκην δπου μέ έκάλει τό συμ
βολαίου μετά τών Γουώρνερ Μπρόδερς, δπως συν
θέσω πρωτότυπον ηχητικήν ταινίαν. Άπεβιβάσθη- 
μεν, ή γυναίκα μου καί έγώ, είς τό Άμβοϋργον έπί 
τοΰ ύπερωκεανείου «Πρόεδρος Ροϋζβελτ». Δέν είνε 
πολύ μεγάλο βαπόρι καί γιά τοΰτο τό ταξεΐδι, λόγφ 
τής άρκετά τεταραγμένης θαλάσσης δέν υπήρξε καί 
πολύ ευχάριστου. Εϊχομεν μάλιστα καθυστέρησιν 
δύο ημερών. 'Οπωσδήποτε έφθάσαμεν αισίως τήν 
25ην Ίανουαρίου. Μίαν ώραν περίπου ολόκληρον 
πρό τής έπικοινωνίας μας, ολόκληρος έσμός δημοσι
ογράφων, ρεπόρτερ καί φωτογράφων ένέσκηψεν έπί 
τοΰ άτμοπλοίου. Κατά τό διάστημα τής μιας αυτής 
ώρας ήναγκάσθην νά δώσφ περισσοτέρας συνεντεύ
ξεις καί νά φοτογραφηθώ περισσοτέρας φοράς άφ’ 
δσον κατά τά τελευταία δέκα έτη τής ζωής μου.

Μετά τήν άποβίβασιν παρελήφθημεν άπό τούς 
άντιπροσώπους τών Γουώρνερ Μπρόδερς καί μετε- 
κομίσθημεν είς τό Κιτς Κάρλτον ’Ότελ τής Νέας 
Ύόρκης, δπου είχε κρατηθή δι’ ημάς ηγεμονικόν 
διαμέρισμα. "Αμα τή άφίξει μου είς τό ξενοδοχείου 
μοΰ υπεβλήθη κατ ίλογος τών τριημέρων ένασχολή- 
σεων μου, δεδομένου δτι μετά τέσσαρας ημέρας ώ- 
φειλα ν’ άπέλθω είς Χόλλυγουντ Άπό τό πρωινόν 
ρόφημα μέχρι τοΰ εσπερινού σουπέ ύπεχρεώθην νά 
διαθέσω "λας μου τάς ώρας πρός ίκανοποίησιν δη
μοσιογράφων, φωτογράφων καί σχεδιαστών. Τό ί
διον άπόγευμα τής άφίξεώς μου έκλήιθην νά παρευ- 
ρεθώ είς τήν δοκιμήν τής ορχήστρας, ήτις θά έπαιζε 
διά ραδιόφωνου, καί τό βράδυ νά διευθύνω ραδιο
φωνικόν κοντσέρτο. Διηΰθυνα τήν ορχήστραν μέ ιδι
αιτέραν εύχαρίστησιν, διότι άπηρτίζετο άπό πρώτης 
τάξεως μουσικούς. Τό κοντσέρτο ήκούσθη άπό 15

μου είς τό έλάχιστον. Διότι ήρχισεν ήδη ή έργασία 
ξΠ? θΧητικής ταινίας τήν όποιαν πρόκειται νά συν
θέσω καί ή έργασία αυτή άπαιτεΐ πολύ περισσοτέ-

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ...

παρακολουθείς έξωτικήν κινηματογραφικήν ταινίαν. 
Είτε περνάς άπό έρήμους, είτε άπό τόπους μέ άφάν
ταστον φυτείαν, το θέαμα είναι τόσον μεγαλειώ
δες, ώστε λές νά μήν τελειώνει ποτέ τό ταξεΐδι. Τήν 
Ιην Φεβρουάριου έφθάσαμεν είς Λος Άντζελες καί 
έκεΐθεν μετά μίαν ώραν, έπ’ αυτοκινήτου είς Χόλ
λυγουντ.

★

Χόλλυγουντ! Ή χώρα τοΰ παραμυθιού! Ή έκ- 
φρασις αυτή δέν είνε υπερβολική. "Οποιος βλέπει 
διά πρώ.ην φοράν τόν τόπον αυτόν, ό όποιος συνε
νώνει τής ώμορφιές τής Ριβιέρας καί τής Ελβετίας 
μέ τί ν χαρακτήρα μοντέρνας μεγαλουπόλεως, μένει 
κατάπληκτος. Συνήθως νομίζουμε πώς τό Χόλλυ
γουντ άπαρτίζεται μόνον άπό βίλλες. Είναι δμως 
μεγαλόπολις μεγαλυτέρα είς έκτα ιν τής Βιέννης. 
Θάλοσσα σπητιών, ή οποία φαίνεται φαντασμαγορι
κή τήν νύκτα, δταν φωτίζεται. Περιβάλλεται άπό 
μοναδικήν είς ώ ραιότητα φύσιν καί άπέχει μόλις έν 
τέταρτον τής ώρας άπό τάς άκτάς τοΰ ωκεανού, δ
που παίρνουν τό λουτρόν των καί κατά τήν επο
χήν άκόμη αυτήν άπειράριθμα πλήθη άνθρώπων. 
Άλλά τήν λάμψιν τής πόλεώς αυτής τήν κάμνουν ά
κόμη πλέον μαγευτικήν οί κάτοικοί της. Είναι δλοι
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.....Ή δημοφιλεστάτη γερμανίς καλλιτέχνις 
Μπριγκίττε Χέλμ διαφέρει τόσον είς τήν πραγματι
κότητα άπό τάς είς τήν οθόνην έμφανίσεις της*  ώ
στε μετά δυσκολίας κατορθώνει κανείς νά τήν ανα
γνώριση καθ’ οδόν; Έπιβεβαιωτικόν τούτου άλλως 
τε είνε καί τό περιστατικού δτι οί θαυμασται της 
που καθημερινώς μαζεύονται έξω άπό τό στούντιο 
τής Ούφα έν Νιουμπάμπελσμπεργκ δπου έργάζεται 
η γερμανίς ντίβα διά νά τήν ίδοΰν έκ τοΰ πλησίον δ
ταν εξέρχεται, συχνότατα τήν άναγνωρίζουν μόνον 
χάρις είς τό αύτοκίνητόν της μέ τήν ιδιόρρυθμον 
καροσερί του, πού είνε μία Ν ιαΐμλερ πρώτης τάξεως 
μέ τήν οποίαν θεάται συχνά είς τάς ιπποδρομίας.

. ..Παρεπιδημεί έν Άθήναις ένας μεγάλος γάλ- 
λος κομμωτής κάποιου Αμερικανικού Παλλάς δπου 
κατέλ,υεν συνήθως ή Γκρέτα Γκάρμπο δταν μετέβαι- 
νεν ti; Νέαν 'Υόρκην καί δτι τό έπήραν μυρωδιά αί 
θαυμάστριαί της πού έπιμένουν νά τούς κάμει τό’ί
διο κτένισμα μέ τής σκανδιναυής γοήσσης τήν όποι
αν ούτος ηύτύχησε συχνά νά περιποιηθή;

....Ή άμίμητος καρατερίστα τής Μέτρο—Γκόλ- 
δουιν Πόλυ Μόραν, έθεάθη μέ δίχρωμα μαλλιά, 
ξανθά καί καστανά, καί δταν ήρωτήθη άπό τόν Λόν

καλόκαρδοι καί φιλόξενοι. Παντού γύρω του- βλέπει 
κανείς ευχαριστημένα κ’ ευτυχισμένα πρόσωπα. Σω
στό Έλ Δοράδο.

Τήν έπομένην τής άφίξεώς μου έπήγα είς τό γρα
φείου μου, είς τό έργα·τήριον τών Γουώρνερ Μπρό
δερς. 'Όλα έδώ μέσα είνε διασκευασμένα είδικώς δι’ 
εργασίαν. Διότι δλοι σχεδόν κατοικούν έξω τοΰ Χόλ
λυγουντ, είς τό Μπέβερλυ Χίλλς. ’Εκεί έκατοική- 
σαμεν καί ήμεΐς. 'Η άπόστασις άπό τά έργαστήρια 
δεν είναι κώλυμα, διότι έδώ καθένας έχει τό αυτο
κίνητου του. Τά έργαστήρια αυτά, είςτά όποια έχουν 
ανεγερθη πολλών ειδών σκηναί, κάμνουν τήν έντύ- 
πωσιν ιδιαιτέρας πόλεώς. ’Εκτός τού «στούντιο» τών 
αδελφών Γουώρνερ, έπεσκέφθην καί τά έργαστήρια 
τής Φέρστ Νάσιοναλ, δπου μού παρετέ&η κ’ ένας 
«σοκολατένιος στρατιώτης», κούκλες άπό παπιέ-μα- 
οε. Καί κατά τά έπιδόρπια προσεφέρ&η παγωτό, 
παρασκευασμένου εΐς τρόπον ώστε νά παριστάνη καί 
αυτό τήν μορφήν τοΰ ήρωος ιής όπερέττα; μου.

Είναι άδύνατον νά άναπνεύσω άπό τάς προ
σκλήσεις. Θέατρα, λέσχαι, κλπ. Έν τοΰτο ις άναγ- 
καζομαι νά περιορίσω δλας αύτάς τάς διασκεδάσεις

Τσάνεϋ, είς τί οφείλεται ή διχρωμία τής κόμης της, 
άπήντησεν δτι τό κάμνει διά νά είνε άρεστή είς δλα 
τά άνδ ικά γούστα, δεδομένου δτι υπάρχουν μέν 
πολλοί πού άγαποΰντάς ξανθάς, υπάρχουν δμως έ
πίσης παμπολλοι πού άγαποΰν τάς καστανάς. Ανα
λογώ; λοιπόν τών περιστάσεων, θά δεικνύη τήν 
πλευράν τής κόμης της πού αρμόζει είς τήν περί- 
πτωσιν.

,” "Τθ Κάλβερ Σίτυ, άπέκτησε καί αεροπορικόν 
Κλεμπ, το οποίον εδρεύει είς τό...έστιατόριον τών 
στούντιο τής «Μέτρο—Γκολδουίν» δπου συγκεν- 
τρούνται οί θερμότεροι κινηματοκραφικοί θιασώται 
τής άεροπορίας, έν τφ προσώπφ τού Κλάρενς 
Μπράουν, σκηνοθέτου, τής Γκάρμπο, τοΰ κωμικού 
Μπάστερ Κήτον, τοΰ Ούάλλας Μπήρρυ καί τοΰ Πά
ουλ Κούρτ. Λέγεται μάλιστα δτι ό πρώτος, έπεισε 
τήν σκανδιναυήν καλλιτέχνιδα νά συμμετάσχη τής 
προσεχούς των πτήσεως, άγνοεΐται δμως έάν ή Γκάρ
μπο δέν θά μεταννοήση διά τήν ριψοκίνδυνου συγ
κατανέυσαν της, έστω καί αν άκόμη είνε ήσφαλι- 
σμένη...

....Ή Πόλα Νέγκρι είναι θερμή θιασώτις τοΰ 
πνευματισμού καλοΰσα πνεύματα τών μεγάλων άν· 
δρών πού έθαύμασέ κατά καιρούς;

ό Φόξ Μούβιτβν

στεύω οτι θά παραμείνω πολύ περισσότερον άφ’ δ
σον ελογαριαζα αρχικώς είς την χώραν αυτήν τοΰ

ραν συγκέντρωσιν καί νευρικήν άντοχήν, άπό τήν θε
ατρικήν. Φυσικά ή δλη ένασχόλησις μέ τό υλικόν 
καθως καί τό περιβάλλον είναι έδώ πολύ ποικιλώτε- 
ρα και πολύ πλέον ευχάριστα. Δέν λείπουν δέ παν- 
ταχοθεν νέαι προτάσεις, έτσι πού άρχίζω νά πι- παραμυθιού.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ :
Καί κατά τήν παρ. εβδομάδα ή κίνησις είς τούς κεν

τρικούς κινηματογράφους τής πόλεώς μας ύπήρξεν σχετι
κός ζωηρά κατά τήν οποίαν προεβλήθησαν τά έξής έργα: 
Είς τό «Σαλόν Ίντεάλ» ή Γερμανική ταινία «Μόνον ε
σένα αγάπησα τρελλά» μέ πρωταγωνίστοιαν τήν Μαίντυ 
Κρίστιανς μέ μετρίαν δμως έπιτυχίαν λόγφ τοΰ άκαταλ- 
λήπτου τών διαλόγων. Είς τό «Οΰφα Πάλας» διά τρίτην 
κατά σειράν έβδομάδα ή ταινία παραγωγής Οΰφα «Τό ε
ρωτικόν βάλς», ομιλούσα Γερμανική όπερέττα, είς τό 
«’Αττικόν» ή ήχητική ταινία «"Οταν ή καρδιά κτυπά», είς 
τό «Σπλέντιτ» τό έργον «Τραγωδία μιάς γυναίκας» ταινία 
βωβή μέ τόν Χάρρυ Λίτκε καί τήν Βίβιαν Τζίμπσον, είς 
τό «Πάνθεον» αί βωβαί ταινίαι «Άνθρώπινηάδυναμία · μέ 
τήν Γκλόρια Σβάνσον «Ό Τσαρλατάνος» καί είς τόν «’Α
πόλλωνα» μιά παλαιά κινηματογραφική δόξα«Ό Τρωικός 
πόλεμος» (νέα κόπια), ένα έργον πού ασφαλώς δέν θά πε- 
θάνη ποτέ.

Σχετικός μέ τάς μελλοντικός έγκαταστάσεις όμιλοΰν- 
τος κινηματογράφου είς τούς υπολοίπους κινηματογρά
φους τών ’Αθηνών, πληροφορούμεθα δτι κατά τήν τρέ- 
χουσαν περίοδον τουλάχιστον, δέν πρόκειται νά πραγματο
ποιηθούν άλλαι, άλλά κατά τήν προσεχή χειμερινήν πε
ρίοδον, σχεδόν άπεφασίσθη δπως έφοδιασθούν καί έτεροι 
δύο έκ τών κεντρικών, τό «Πάνθεον» καί δ «’Απόλλων». 
Περί τοΰ «Σπλέντιτ» δέν λέγεται πρός τό παρόν τίποτε.

’Επίσης μελετάται ή έγκατάστασις μηχανημάτων όμι
λοΰντος καί είς τούς συνοικιακούς χειμερινούς · Αρης» 
καί«Άχίλλειον» ώς έπίσης καί είς τό θερινόν «Άλκαζάρ» 
συστήματος Ούέστερν Έλέκτρικ.

Σχετικός μέ τά γραφέντα είς τό ύπ’ άριθ. 7 φύλλον 
τοΰ «Κινηματογραφικοΰ Άστέρος» περί τών έγκαταστά- 
σεων όμιλοΰντος κινηματογράφου είς τά έν Θεσσαλονίκη 
κινηματοθέατρα -Διονύσια» καί Πάλλας», μάς παρεσχέ- 
θησαν αί έξής πληροφορίαι.

Αί έγκαταστάσεις όμιλοΰντος κινηματογράφου αί ένερ- 
γηθεϊσαι ΰπό τοΰ Τεχνικού Γραφείου Θεσσαλονίκης X. 
Τσιγγιρίδη είς τούς άνωτέρω κινηματογράφους είνε γερ
μανικού συστήματος καθ’ δλα όμοιου μέ τό σύστημα To
bis, τά όποια φέρει ό μηχανικός κ. Τσιγγιρίδης άπ’ ευ
θείας έκ Βερολίνου καί τά όποια λειτουργούν άριστα μέ 
άκριβεστάτην άπόδοσιν ήχων καί δμιλιών. Τό μόνον τό ό
ποιον στερούνται αί έν λόγφ έγκαταστάσεις, είναι τό ά- 
παρέϊγ τής προβολής δμιλουσών ταινιών κατά τό σύστημα 
Μούβιτον, τό όποιον δέν ήθελον νά τοποθετήσουν έπί τού 
παρόντος οί ένδιαφερόμενοι διευθυνταί τών κινηματογρά^ 
φων λόγφ οικονομίας. Πάντως, ώς πληροφορούμεθα, πολύ 
συντόμως θά τοποθετηθή καί τό έξάρτημα τούτο διά νά 
προβάλλουν καί έν Θεσσαλονίκη τάς κατά τό σύστημα 
Μούβιτον ταινίας.

Αί εγκαταστάσεις τοΰ Κινηματοθεάτρου «’Ολύμπια» 
Καβάλλας είνε τοΰ αυτού γερμανικού συστήματος, έγένοντο 
δέ έπίσης ύπό τοΰ κ. Τσιγγιρίδη, δστις διατηρεί γραφεϊον 
καί έν Στουτγάρδη τής Γερμανίας.

’Αξιοσημείωτος είνε έπίσης ή ταχύτης μέ τήν όποιαν 
έγκατεστάθησάν τά γερμανικά μηχανήματα είς τούς δύο 
κινηματογράφους τής Θεσσαλονίκης ύπό τοΰ Οίκου Τσιγ- 
γιρίδη. Έντρς 14 ημερών άπο τής ύπογραφής τών συμβο
λαίων έλειτούργησαν καί οί δύο χωρίς νά σημειωθη και ή 
παραμικρά άνωμαλία κατά τάς άρχάς τής λειτουργίας των.

Πληροφορούμεθα έπίσης δτι καί ή έγκατάστασις τών 
«’Ολυμπίων» τής Καβάλλας έγένετο κατά τοιοΰτον τρόπον, 
ώστε νά δύναται νά λειτουργή καί ό θερινός κινηματογρά
φος τής αύτής έπιχειρήσεως, χωρίς νά παραστή ή άνάγκη 
τής μεταφοράς τών έγκαταστάσεων έκ τής χειμερινής καμ
πίνας προβολής είς τήν τοιαύτην τού θερινού.

Τό σύστημα έπίσης τών έγκαταστάσεων τοΰ κινημα
τογράφου Πατέ τής αύτής πόλεως. πληροφορούμεθα δτι 

δέν είνε σύστημα Pacent ώς άνεγράφη είς τό 7ον τεύχος, 
άλλά συναρμολόγησις διαφόρων έξαρτημάτων, τά όποια 
άποτελοΰν τό άγνωστον τοΰτο σύστημα τοΰ πλέον άγνώ- 
στου κ. Άρτέμη.

Μέ τό αύτό άγνωστον σύστημα έφωδιάσθη καί ό κι
νηματογράφος «Φάληρον» Καβάλλας, λέγεται δέ δτι άπο- 
δίδει καλά άποτελέσματα, άλλά αν κρίνη κανείς έκ τών 
παρουσιασθεισών μέχρι σήμερον βλαβών κατά τήν λει
τουργίαν του εις τόν κινηματογράφον «Πατέ» τής Θεσσα
λονίκης, ώς άνέφερε καί ή είς τό προηγούμενον τεύχος δη- 
μοσιευθέϊσα άνταπόκρισις έκ τής αύτής πόλεως, δέν είνε 
διόλου κολακευτικόν διά τήν άξίαν τών μηχανημάτων 
αύτών. * * *

Άπό ημερών άσθενεϊ έκ πνευμονίας ό κ. Π. Γκρέτσης 
πρόεδρος τής Π.Ε.Κ. είς τόν όποιον όλος ό κινηματογρα
φικός κόσμος διά τού «Κινημ. Άστέρος» διαβιβάζει τάς 
εύχάς του διά τήν ταχεΐαν άνάρρωσίν του.

* *
Έπέστρεφεν έκ Κωνσταντινουπόλεως ό κ. Άλβ. Κόρν- 

φελδ διευθυντής τής Μετρό Γκόλντουϊν.
—Έπέστρεφεν έπίσης έκ Παρισίων καί Αίγύπτου ό κ. 

Φ. Χάρλεϋ διευθυντής τής Φόλ Φίλμ. Ό κ. Χάρλεϋ κατά 
τήν έν Παρισίοις διαμονήν του προέβη είς τήν έκλογήν 
διαφόρων έργων έκ τών καταλληλοτέρων διά τήν Ελλάδα 
τής παραγωγής Φόξ Φίλμ Κορπορέσιον, ευρε δέ τήν ευ
καιρίαν νά συνεννοηθή έκεϊθεν τηλεφωνικός μετά τοΰ έν 
Ν. 'Υόρκη κ. Σίχαν σχετικός μέ τήν νεωτέραν παραγωγήν 
τής Φόξ καί τήν άποστολήν είς Ελλάδα μεγάλου άριθμοΰ 
έκ τών καλλιτέρων έργων. Ή άνωτέρω τηλεφωνική συν- 
δυάλεξις Παρισίων—Νέας Ύόρκης τοΰ κ. Χάρλεϋ μετά 
τοΰ κ. Σίχαν διά τήν ρύθμισιν τών διαφόρων έργασιών 
των διήρκεσεν έπί 15 λεπτά τής ώρας.

Δειλά-δειλά κάνουν τήν έμφάνισίν τους τά ελληνικά 
φίλμ, δι’ ώραίων πράγματι φωτογραφιών—σκηνών έκ τών 
έργων—τοποθετημένων είς διαφόρους προθήκας κεντρι
κών καταστημάτων. "Οπως φαίνεται δέ, ό άριθμός των 
θά ύπερβή ίσως τά 7, δεδομένου δτι έκτος τών γνωστών 
μας εταιριών—Ντάγκ Φίλμ, "Αζαξ Φίλμ καί ’Ολύμπια 
Φίλμ,—πλεϊστοι άλλοι μεταξύ τών όποίωνκαί κάποιος απο
λύτως άγνωστός μας έμφανιζόμενος μέ τό όνομα Πώλ 
Τέλλεγκεν (διά τόν όποιον κάποια καθημεριντ) έφημερίς έ- 
γραψεν άνακριβώς δτι είνε ό γνωστός Αμερικανός καλλι
τέχνης Αοΰ Τέλλεγκεν). ετοιμάζουν ταινίες τής όποιες, 
δπως διαδίδουν, θά παρουσιάσουν λίαν προσεχώς πρό τοΰ 
Άθηναϊκοΰ κοινοΰ.

'Οπωσδήποτε, έπειδή μέχρι σήμερον ούδείς έκ τών 
διαφόρων αύτών παραγωγών είχε τήν καλωσύνην νά μάς 
προσκσλέση νά παρακολουθήσωμεν έκ τοΰ πλησίον τό 
«γύρισμα» τοΰ έργου του,—ίσως διότι εϊμεθα ειδικοί — 
ύποσχόμεθα είς τούς άναγνιΰστας μας δτι, δποτε δήποτε 
άποφασισθή νά παρουσιασθοΰν αύτά είς τό κοινόν, πολύ 
ευχαρίστως θά τούς πληροφορήσωμεν έν λεπτομερεία περί 
τής άξίας ενός έκάστου αύτών.

__________ Ό "Αργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΚΑΛΛΙ6Ε*(Άθηνών)

Κινημ. Έτονάλ. Άπό τάς 10—16 τρέχ. μέ άφάνταστον 
έπιτυχίαν προεβλήθη τό ελληνικόν έργον Μακρυά άπ’τόν 
κόσμο», συνοδεία άσματος ύπό του κ. Βλαχοπούλου. Τήν 
τελευταίαν ιδίως ημέραν τής προβολής του ή αίθουσα τοΰ 
«Έτουάλ» ήτο άσφυκτικώς πλήρης. Τό πλήθος συνωθεϊτο 
πρό τών ταμείων τού θεάτρου, έχρειάσθη δέ άστυνομική 
δύναμις διά τήν τήρησιν τής τάξεως. Συγχαίρομεν τήν δι- 
εύθυνσιν τοΰ «Έτουάλ», άλλά καί τό κοινόν Καλλιθέας,

τό όποιον γνωρίζη νά υποστήριξή τήν παραγωγήν τού τό
που του.

Κινημ. Κρνσταλ (Χαροκόπου). Έπιτυχώς προεβλήθη
σαν τά έργα «Θύελλα τήςΡωσσίας» καί«Ό ώραϊος Μπροϋ- 
μελ». Ηδη μελετάται ή έγκατάστασις μηχανημάτων συ
στήματος «Χεπ-Έλεκτρικ». ' Στρονμπος
Π El ΡΑ ΙΕΥΣ

Κινημ. Χάι Λάϊφ. Προεβλήθη τό έργον «Ή κιβωτός 
τού Νώε» τό όποιον ύπερήρεσεν.

Κάπιτολ. Μέ έπιτυχίαν προεβλήθη τό έργον 
« Ο αρχιδούξ τού Μπαλλέτου» μέ τήν Ντίνα Γκράλα.

Κινημ, Σπλέντιτ. «Ή λευκή κόλασις» μέ τήν "Ολγα 
Τσέχοβα, έσημείωσεν έπιτυχίαν ώς ήρμοζεν.

Φως. Προεβλήθησαν τά έργα: «Ό τουφεκισμός 
τοΰ Τσάρου», «Ό Μασίστας στήν κόλαση» καί «Τό μυστι
κόν τοΰ καταδίκου».

Κινημ. Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άστερο- 
θραύστης», «Γιγαντομάχος τοΰ ούρανοΰ» καί «Ό νεοσύλ
λεκτος τοΰ Ναυτικού».

Λίαν προσεχώς είς τούς κινηματογράφους τής πόλεώς 
μας «Καπιτολ», «Φώς» καί Ήλύσσια» τοποθετούνται εγ
καταστάσεις ηχητικού καί όμιλοΰντος κινηματογράφου, ελ
ληνικής ευρεσιτεχνίας τών μηχανικών κ. κ. Α. Δούρου καί 
Ε. Ζερβοπουλου. Ε. Βρνέννιος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Πατέ (Όμιλών). Προεβλήθη τό έργον «Νέοι 
Ικαροι» τό όποιον είχε προβληθή καί ώς βωβόν κατά 

τό παρελθ. Νοέμβριον είς τόν Κινημ. «Διονύσια».
Κινημ. Παλλας (Ομιλών). Προεβλήθη «Ό τραγουδι

στής τής Τζάζ» μέ τόν "Αλ Τζόλσον.
Κινημ. Διονύσια (Όμιλών). Έπίσης «Ό τραγουδιστής 

τής Τζάζ».
Κινημ. Έ&νικόν. Προεβλήθη τό έργον «Κρυφή 

άγάπη».
Κινημ. Απόλλων. Προεβλήθη '«Τό λιμάνι τών 

ονείρων».
Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν «Οί κατάσκοποι» καί 

συνέχεια τού«Στοιχειωμένου καβαλλάρη».
Κινημ. Αστηρ. Προεβλήθησαν «Ό δρόμος τοΰ γάτου» 

καί «Θυελλώδης καβαλλάρης».
Κινημ. Σπλέντιτ. Επιδιορθωθείς έκαμε έναρξιν μέ 

ιό έργον «Πώς διαφθείρονται τά κορίτσια».
Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πρόε

δρος» μέ τόν Μοσζοΰκιν καί τό «Λεβεντόπουλο.»
Κινημ. Μοδέρν. Προεβλήθησαν «Ή πολωνική θύελ

λα» καί συνέχεια έπεισοδιακών.
Άπό τοΰδε ήρχισε νά παρατηρεϊται είς τήν πόλιν μας 

καποια σχετική κίνησις διάτήν δημιουργίανθερινών κινημα
τογράφων.. 'Ως πληροφορούμαι μάλιστα μία ταράτσα έπί 
τής όδοΰ Έγνατίας ήρχισε ήδη νά ετοιμάζεται. Οί κ. κ. 
Κάτσιος καί Θεοφιλάκος ετοιμάζουν έπίσης παραθαλάσσιον 
θερινόν κινηματογράφον. 'Υπολογίζεται δτι δέκα πέντε πε
ρίπου θερινοί κινηματογράφοι θά;λειτουργήσουν κατά τήν 
προσεχή περίοδον είς τήν πόλιν μας. Άλκαχάν
ΠΑΤΡΑ I

ΑΓινημ. Πάνϋ·εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τό ξύπνημα» μέ τήν Βίλμα Μπάνκυ, «ΊΙ άγωνία» καί 
«Τά τρία πάθη». Προσεχώς «Τό καρναβάλι τού έρωτος».

Κινημ. Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν «Ή κα
ταραμένη νήσος» είς δύο έποχάς, «Τό ξύπνημα» καί «Ή 
αγωνία». Προσεχώς «Σόου Μόουτ»,

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κόμης 
Μόντε Χρήστος» είς δύο έποχάς καί «Άν ποτέ τήν καρ
διά σου χαρισης». ’Ανδριόπονλος
ΠΥΡΓΟΣ

ο, ,KlvW- Απόλλων. Κατά τήν παρελθ. έβδομάδα προε- 
βληθησαν τά έργα «Τσάρος καί Ρασποΰτιν καί «Ό κού
κλος» μέ έπιτυχίαν. ’Ανδριόπονλος
ΑΡΤΑ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό ένοχος»,

«Συρκούφ ό πειρατής», «Σάν όνειρο», «Πύρ», «Δέκα Έν- 
τολαί» καί «Γυναίκα διάβολος». Καθημερινώς δίδει δύο 
παραστάσεις. Γ. Β.
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Κινημ. Ίδαϊον "Αντρον, Προεβλήθησαν τά έργα «Ό 
νόθος», «Ό έκβιαστής» καί «Μπαλαόο». Προσεχώς «Καρ
διά χορεύτριας».

Κινημ. Κοσμικόν. Προεβλήθη διά δευτέραν φοράν τό 
εργον «Μάτα Χάρι». Πετρακάκης
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Κατά τήν παρελ. έβδομάδα προε
βλήθη μετά μεγάλης επιτυχίας τό έργον «Ή δεσποινίς 
ύπαστυνόμος» μέ τήν Χάρβεϋ. Προσεχώς «"Οταν ή σάρξ 
υποκύπτει». Μπαρχαμούζας
ΑΜΦΙΣΣΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθη κατά τήν παρελθ. έ
βδομάδα τό έργον «'Η δεσποινίς σύζυγός μου». Γιαλέσσας
ΣΕΡΡΠΙ

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό θΰμα» 
καί «Ό ήλίθιος».

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα ΊΙ πέτσινη 
μάσκα», «Ό άνθρωπος χωρίς χέρια» καί τό «Χρήμα», 
άλλά διατί είς δύο έποχάς;

Κινημ. Όρφεύς. Αργεί.
Κινημ. Ρέμβη. Διάφορα επεισοδιακά. Βογιατζής 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «ΊΙ πόλις 
τής σιωπής· έπιτυχώς, «Βασιλικοί έρωτες» καί «Τό μι!τι 
τοΰ νεκρού». Ό άκούραστος καί φιλοπρόοδος διευθυντής 
τοΰ άνωτέρω κέντρου κ. Χρ. Θεοδώρου είνε άξιος τών 
θερμοτέρων συγχαρητηρίων. Γιώτης
ΔΡΑΜΑ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «"Οταν ή σάοξ 
ύποκύπτει» μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν «Ό επίγειος πα
ράδεισος» καί «'Υπό τήν σκιάν τών τάφων». Προσεχώς 
«Μανωλέσκου», «Ό φοιτητής τοΰ ιΝτάνσιγκ» καί «Μαρ. 
κίττα».

Κινημ. Ονφα. Θά κώμη έναρξιν τήν Ιην Απριλίου.
Μαρκίδης

ΚΑΣΤΕΛΛΙ (Κρήτης)

Κινημ. Πάλλας. Προεβλήθησαν τά έργα «Νόθος πριγ- 
κήπισσα», «Άπό τόν κρημνό στή θάλασσα» κ.:ί «Έκδίκη- 
σις νεκροΰ». "Ηδη δίδει παραστάσεις ό θίασος Μπο- 
γράκου. Ε. Κ.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΟΝ

Κινημ. "Εδισσων. Προεβλήθησαν τά έργα «Είς τήν 
χώραν τών άνομων , «"Ονειρον ώμορφιας», «Αγορά σκλά- 
βων», «Ή σκλάβα τοΰ Σεΐχη» καί διάφοροι κωμωδίαι.

Γεωργόπονλος
ΧΙΙΙΣ

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «ΊΙ ζωή του 
μοΰ άνήκει», «Ή Μπαγιαντέρα» καί «Ό έρως πάντα· θρι
αμβεύει», άπαντα μέ έπιτυχίαν. Προσεχώς «Στήν τρέλλα 
τοΰ καρναβαλιού» καί «Οί τέσσαρες διάβολοι». Βονδούρης 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Γολ
γοθάς μιάς γυναίκας», «Οί ίππόται τής άρβύλλας», ·Ό 
γαιοκτήμων τοΰ Τεξάς», «Βόλγα—Βόλγα» καί «Κινέζικος 
παπαγάλος». I. Γ.
ΜΙΤΥΛΗΝΗ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί τέσσα
ρες διάβολοι» μέ έπιτυχίαν «Ό βασιλεύς τών ιππέων» μέ 
τόν Κέν Μέϋναρ καί Τό μυστικόν τής Ντελιά». Προσε-



14 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

χώς «Άπηγορευομένη ευτυχία» καί «Φιλώ τό χέρι σας 
μαντάμ». |

Κινημ. Όρφεύς. Λόγιο τεχνικών ανωμαλιών άπό τής ' 
10 τρέχοντος μηνός διέκοψε προσοιρινώς τάς παραστά
σεις του. Α. Σωφρ.
ΧΑΝΙΛ

Κινημ. Ίδαΐον ’Άντραν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό 
πρίγκηψ γονδολιέρος» καί «Ό περιπλανώμενος ’Ιουδαίος» 
είς τρεις έποχάς.

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα τής παρ. 
έβδοιιάδος.

Κινημ. ’Ολύμπια. Άξακολουθεϊ τάς παραστάσεις του 
ό θίασος Ριτσιάρδη—Καντιώτου.
ΑΣΒΕΣΤΟ ΧΩΡΙΟΝ(Θεσ]νίκης)

Κινημ. ’Αττικόν. Μέχρι σήμερον προεβλήθησαν τά 
έργα «Ό τυφεκισμός τοϋ Τσάρου», «Ή καπετάνισσα τοΰ 
διαβόλου». «Στοιχειωμένο καράβι», «Καμπαλέρος», «Ό 
Σαρλό) στήν Κάρμεν», «Νύχτες Τροπικών», «Ό Σαρλώ 
στρατιώτης», «Τό σπήλαιον τοΰ διαβόλου», «Στά δύχτια 
τής δακτυλογράφου», «Τό μάτι τ’ άετοΰ», «Φλόγα θανά
του», «Τό λεβεντόπουλο» καί «Μυστηριώδης άπαγωγή».

’Αστερίαν 
ΛΕΒΑΔΕΆ

Κινημ. Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύχ
τα στό Λονδΐνον», «Σάρξ καί διάβολος» καί «Σωτήρ πλοί
αρχος». "Ήδη δίδει παραστάσεις ό θίασος Μαυροπούλου.

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μέ τό στα
νιό θά...» καί «‘Ο κτηνάνθρωπος». Πανουργίας
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. ’Αμερικανικός. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ε
βδομος ουρανός», «Γέλα παληάτσο», «’Αδάμαστος Τόνυ» 
καί «Ό άετός τής ’Αριζόνας». "Απαντα μέ έπιτυχίαν.

Μιχάλον
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον. Προεβλήθησαν μέ αρκετά καλήν 
έπιτυχίαν «'Ο πρίγκηψ τοΰ Καρναβαλιού» μέ τόν Χάρρυ 
Λίτκε καί «*Η  γυναίκα τοΰ δρόμου» μέ τήν Λοΰπε Βελλέζ 
καί τόν Γουΐλλιαμ Μπόϋντ. Προσεχώς «Μάσκες τοΰ Σα
τανά».

Κινημ. Άργυλλα Κατά τήν λήξασαν εβδομάδα προε
βλήθησαν «Ό Γλεντζές» μέ τόν Άδόλφον Μεντζοΰ καί 
«Ό Άγγελος τοΰ δρόμου» μέ τόν Σάρλ Φαρέλ καί τήν 
Ζανέτ Γκέΰνορ.

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν ή συνέχεια τοΰ επει
σοδιακού «Τό μάτι τοΰ Άετοΰ» καί τό αυτοτελές «Οί έμ
ποροι τής λευκής σαρκός».

Κινημ. Ν. ’Ιωνία. ’Επεισοδιακά. Παπαβασιλείου
ΠΡΕΒΕΖΑ

Κινημ. Πάνϋ-εον. Μέ έπιτυχίαν προεβλήθησαν τά έρ
γα «Σάν όνειρο», «Ρομπέν τών δασών», «Νήσος πειρα
τών» καί *Ό  Συρκοΰφ» μέ τόν Ζάν Άντζελο. Ήδη μέχρι 
τέλους Μαρτίου είς τήν αίθουσαν τοΰ ανωτέρω κινημα
τοθεάτρου δίδει παραστάσεις δ θίασος Γ. Ξύδη.

Σμπόνιας
ΚΕΡΚΥΡΑ ,

Κινημ. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή μπα- 
λαρίνα τής Μόσχας», «Ή σκλάβα του» μέ τόν Σίλς, «'Ως 
λέων» καί «Ή ωραία έξόριστος».

Κινημ. Δημ. Θέατρον. "Εκαμε έναρξιν τών κινηματο
γραφικών του παραστάσεων τήν 13 τρέχοντος μέ τό «Χρή
μα». Προσεχώς «Ουγγρικοί έρωτες» καί «Εύθυμος χήρος».

Μπιζέλης

ΔΙΔΟΝΤΑΙ m
ΕΙΣ ΤΟΥΣ [[ΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥΣ ΣΫΙΙΛΡΟΜΗΤΑΣ

Καθίσται γνωστόν ότι ή Διεύθυνσις τον «Κινημα
τογραφικού * Αστέρος·» θά δίδη άπό σήμερον είς τούς 
έγγραφομένους νέους συνδρομητάς καί είς τούς ανανεώ
νοντας τάς συνδρομάς των παλαιούς τοιούτους τά έξης 
δώρα.

Αί έτήσιαι συνδρομαί εσωτερικού ή εξωτερικού θά 
δικαιούνται ΔΩΡΕΑΝ καί τού έξ όγδοήκοντα σελίδων 
πολυτελούς πανηγυρικού τεύχους 1930

Αί έξάμηνοι συνδρομαί θά δικαιούνται δωρεάν μιάς 
ωραίας φωτογραφίας 18)ζ24.

Τού πανηγυρικού τεύχους 1930 ώς ΔΩΡΟΝ, δικαι
ούνται καί οί άγοράζοντες ένα οίονδήποτε τόμον τών 
ετών 1927, 1928 καί 1929.

Αί συνδρομαί ώς γνωστόν έχουν καθορισθή ώς κα
τωτέρω:

Ετησία εξωτερικού ‘Ελλάδος δ(>αΧ· 300
Ετησία εσωτερικού » 100
‘Εξάμηνος » » 60
Τόμοι προηγουμένων ετών έκαστος » 100

Αί συνδρομαί καί πάσα άλλη συναλλαγή ΑΠΑΡΑΙΤΗ
ΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ, καθίσταται δέ γνωστόν είς 
πάντας ότι επ’ ούδενί λόγω ούδεμία εντολή άπό οίον
δήποτε προερχομένη θά λαμβάνεται ύπ*  ό'φιν άν δέν 
συνοδεύεται αύτη άπό τό άνάλογον χρηματικόν έμβασμα.

Χρηματικά 'εμβάσματα ή διά ταχυδρομικής επιταγής 
ή καί εντός συστημένης επιστολής έπ*  όνόματι τού ή- 
μετέρου διευθυντού, οδός Κολωνού 68 * Αθήνας,

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. ’Επειδή οί έναπομείναντες τόμοι τών 
ετών 1927, 1928 καί 1929 εΐνε ολίγοι παρακαλούνται 
θερμώς όσοι επιθυμούν νά προμηθευθούν τοιούτους 
νά μάς γράφουν εγκαίρως πριν εξαντληθούν.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

CINEMA
Ρουμανικόν Κινηματογραφικών Περιοδικόν 

Bulevard Elisabeta 14. Bucarest (Routnanie)

Η ΑΝΝΑ ΜΑΗ1 ΓΟΥΟΓΚ ΘΡΗΗΕΙ
ΉΧί-Τάγκ πρέπει νά θοηνήση τόν αδελφόν της. 

’Όχι μ’ ένα-δυό ασθενείς λυγμούς, ούτε μέ δυο συ
νήθη δάκρυα, άλλά μ’ ένα παροξυσμό σπαρακτικού 
θρήνου. Αυτό τό ρόλο πρέπει νά παίξη ή ’Άννα 
Μαίϋ Γουόγκ στή νέα ομιλούσα τής Μπρίτις Ίν- 
τερνάσιοναλ «Ό δρόμος πρός τήν άτίμωσιν» τοΰ 
σκηνοθέτου ’Άϊχμπεργκ. Καί καλείται νά θρηνήση 
σέ μιά στιγμή εξαιρετικού της κεφιού μπρος άπ’ τό 
φωτογραφικό φακό καί τό μικρόφωνο.

Φωτογράφος καί σκηνοθέτης άναμένουν άνυπό- 
μονα νά δουν νά άναβλΰζουν δάκρυα. ’Όχι, ή δ)νίς 
Γουόγκ δέν κλαίει. Μιά μεγάλη ηθοποιός πρέπει νά 
εινε πραγματικά λυπημένη γιά νά κλάψη.

"Ενα άθέατο βιολί σκορπίζει λυπητερούς σκο
πούς—κανέν άποτέλεσμα. 'Ο βιολιστής άλλάζει τό 
σκοπό του—μιά παληά ρωσσική μελωδία.... καί ή 
’Άννα Μαίϋ Γουόγκ άναλύεται σέ λυγμούς, θρηνεί 
άσυγκράτητα.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1929—1930 Δ’. ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1929 — 1930

Κινηματογρ. ταινιών προβαλλόμενων το πρώτον εν ελλαδι
‘Ελληνικός τίτλος ’Αρχικός τίτλος Είδος

ΰ Qj Δράμα ή 
, κωμωδία

——————

Προεβλήθ y 
είς τό

— —
ταινίας εργοστασίου ταινίας g «ί

Παραγωγή Γοαφεΐον έκμεταλλεύ- 
σεως έν ‘Ελλάδι

Κοΰρσα ζωής 
Λουλούδι στή σκιά

Race for life
Butterfly Pavem

βωβή 190C
225C

6
6

δράμα Warner Bros 
British ’’Αθηναϊκόν Άμολ.-Βουλγαρίδη

Κρυφή αγάπη Rutschbahn » 291C 8 Απόλλων Ίκαφίλμ
Δρόμος πρός διαφθοράν Road to Ruin 200C 6 Rayart’s 

Metro _G. M.

> »
Άπηγορευμένη ευτυχία Forbidden Hours » 180C » »
Ζήτω δ έρως Madel mit der P 2500 κωμωδία 

όπερέττα 
δράμα

Σπλέντιτ Μετρό φίλμς
Τσάρεβιτς 
Πιθηκάνθρωπος

Tsarevitch
Veracht de Todes

» 2700
1885

8
7

HOm Film 
Hegewald 
ideal Film 
Hom Film 
Paramount 
Universal 
United Artists 
Radio Pictures

Ούφα Πάλας 
’Αττικόν

1 ’ούλα’Αναστασιάδη

Μυστική διαθήκη Verschwundene V, 2300 8 ’Αθηναϊκόν Κ. Σουλίδη
Μικρός αδελφός 
Πώς έπλούτισε ό Γιάννης

Petit frere
Take from Me

» 2141
2381

8
6

κωμωδία Σπλέντιτ
»

Σινέ Όριάν
Έκδίκησις 
Πέλμα τυράννου

Revence
The Red Sword

» 2350
1983

8
7

δράμα ίίάνθεον 
»

’Αμέρικαν Φίλμ

Τροπικός ερως Tropic Magnes » 2100 8 ’Αθηναϊκόν Κληρονόμοι Καρρα
Κιβωτός τοΰ Νώε Noah’s Ark ss 3100 11 Warner 

Fox Film 
Metro G.M.
U.F.A.

»
’Αγριόγατος ’Αριζόνας Arizona JFildcat » 1650 5 Ίντεάλ Άμυλ. -Βουλγαρίδη
Μπρόντγουέϋ Μέλλοντυ Broadway Melody διιιλοΰσα 2785 10 Ελλάς Φόξ Φίλμ
Ερωτικόν βάλς Liebeswaleer » 2300 9 όπερέττα 

δράμα
’Αττικόν Μετρό Φίλμς

Λευκή κόλασις βωβή Ούφα Πάλας Συμβατική 
ΊκαφίλμΟλα εδώ πληρώνονται Wild Blood 5 Universal ’Απόλλων

Μυστηριώδης χειρ Mystery Rider 6000 20 ’Αθηναϊκόν I. Μαργουλή
Σώμα καί ψυχή Rody and soul * 2000 7 Metro G.M.

First National

» »
Ουρανός τής δόξης Lilac Time ηχητική 

βωβή
3200 11 Ιΐανόραμα Μέτρο Φίλμς

Δακτυλίδι Αύτοκρατείρας ’Αττικόν Άμολ.-Βουλγαρίδη
Βιντεργκάρντεν ’Απόλλων Ίκαφίλμ
Νύχτες καταιγίδος ήχητική United Artist

Σπλέντιτ Μαργουλή-Σινοριάν
Σάν η καρδιά κιυπά Children of Ritz 2100 όπερέττα 

δράμα
Ιίάνθεον Αμέρικαν φίλμ

Πόλις φαντασμάτων 
Μόνον έσένα αγάπησα

Phantom City βωβή 
δμιλοΰσα

2000 6 First National

A.A.F.A.
United Artists

’Αττικόν
’Αθηναϊκόν

Άμολ.-Βουλγαρίδη

Ανθρώπινη αδυναμία 
Ό τσαρλατάνος

βωβή Ιντεάλ 
Πάνθεον

’ούλα-Αναστασιάδη
Αμέρικαν Φίλμ

Τραγωδία γυναίκας » • » Λ
Λευκός διάβολος Der WeisseTeufel ήχητική 3000 10 U.F.A· Σπλέντιτ

Ούφα Πάλας Συμβατική

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡ0ΒΛΗ8ΕΙΣΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΤ,
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕ Υ Σ Ε Ω Σ

Ι· Μαργουλή 36.—Μετρό Γκόλντουϊν 27.—Σινέ Όριάν 9. -Φόξ φίλμ 18.—Κληρονόμοι Καρρά 27.—Α. Άναστασιάδη 
12.—Κ. καί Α. Φραγγέτη 6.—*Ίκα  φίλμίύ.—Συμβατική 14.—’Αμέρικαν φίλμ 22.—Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη 25.—Τηλ.

£ — Ο Τ7· ·νν . Λ Ό « «■«» Sa. ν Λ. ... -
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