
"Ετος 'Έβδομον άρι8**><^238) αΐου 1930

ΑΝΩ : Νόρμα Τέρρις «άστήρ» τής 
Φόξ Φίλμ.

ΚΑΤΩ: Τζών Τζιλμπέρ καί Έρνεστ 
Τόρενς «άστέρες» τή$ Μέτρο 

Γκόλντουίν. ■»

ΚΑΤΩ: 'Π Λιλη Νταμιτά «άστήρ» 
τής Φόξ Φίλμ.

ΑΝΩ : '©^Λόν.Τσάνεϋ καί ή Λοΰ- 
πε Βελέζ «άστέρες τής Με
τρό Γκόλντουϊν.



ΝΕΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ

ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ
ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΧΡΙΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΓΛΥΚΕΙΑ ΖΑΝΕΤ ΓΚΕΎ ΝΟΡ, ΤΟΝ ΥΠΕΡΟΧΟΝ ΣΙΛΚΡ/ ΟΤΤ

ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΑΡΛ ΜΟΡΤΟΝ

θα ΠΑΙΧΘΗ
ΤΗΝ 12- ΤΡΕΧ. ΣΤΟ I ΝΤΕ ΑΛ (ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΑΙ ΤΗΝ 19- ΤΡΕΧ. ΣΤΟ ΧΑ Γ ΛΑ ΓΦ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

ΕΠΙΣΗΣ ΕΚΕΙ ΘΑ ΠΑΙΧΘΟΥΝ
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ Μέ τήν σαγηνεύτριαν ΜΑίΡΗΝ ΝΤΟΓΜ

ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ

Ο ΕΡΩΣ ΠΑΝΤΑ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ Μέ τήν έκπάγλου καλλονής χ, ΜΠΕΔΑΜΗ 
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ

ΣΤΟ ΙΝΤΕΑΛ ΔΥΟ ΕΦΕΤΕΙΝΟΙ ΘΡΙΑΜΒΟΙ

ΤΑ ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΦΟΛΛΙΣΤΟΥ 1929 
και ΟΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΔΙΑΒΟΛΟΙ

ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΣΕΙΡΑ ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΠΑΙΧΘΗ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Η ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ
ωίΕΪΕΙ Μ TITS JEPfflJTS nmUHTWOTS ΤΟ ΚΕΑ EUi ΚΑΙ ΕΚΠΰΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ASOTMTS: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 3 - ΑΘΗΝΑΙ - τηλεφ. 56-75

ΣΤΝΔΡΟΜΑΙπ
Έτησία Δρ, 100.—
Έξάμηνος * 60.—

Τ Εξωτερικοί? Γενικώς

If Έιησία Δραχμαί 200.— J *

* ’Αιιερικθς IJ
4Α Ετησία Δολλάρια 3.— Χ?Χ

ΕΤΟΣ 7OV ΑΡ. Ι6 (238) **

"Εβδομαδιαία Κινηματογραφική Έπιθεώρησις 
’Ιδιοκτήτης—Οικονομικός Διευθυντής

ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Αρχισυντάκτις : Δίς ΙΡΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ 

Γραφεία : Κολωνοΰ 68 (Άνω πάτωμα)
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 1-56

ΚΑΤΑΧδΡΗΣΕΙΣ V
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

4Διά μίαν φοράν 
ό στίχος. . . Δρ. 
Μέχρι τριών δη- 
μοσιεύσβων ό στ. » 
"Ανω τών τριών 
δημοσ. ό στίχος 
Ή σβλΐς 
Εις τό ε”

5

4.- Η
Μς . . . » 500.— U
έξώφυλλον * 600.— 44

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 3

ΕΦΒΑΣΕΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΦΙΛΜ
'Υπήρξα ανέκαθεν φίλη τοϋ Γαλλικού φίλμ. 

Καί τοΰτο διότι εύρηκα είς τάς ταινίας πού έβλεπαν ί 
τό φως είς τήν πατρίδα τής Ζάν ντ' ”Αρκ, καλλι- ■ 
τεχνικά στοιχεία άξια πάσης προσοχής, άλλά, καί | 
διότι πλεϊσται έξ αυτών διεπνέοντο άπό ένα βαθών 
ανθρωπισμόν πού έγγίζει τάς έσωτέρας χορδάς τής 
ανθρώπινης καρδίας, έκτίνας δηλαδή πού ολίγοι 
άνθρωποι δύνανται νά καυχηθώσιν δτι έδόνησαν 
είς τήν καρδίαν τών όμοιων των. Μεταξύ δέ αυτών 
τών προνομιούχων ανθρωπιστών, άσφαλώς τήν 
πρώτην θέσιν κατέχουν είς τόν κινηματογραφικόν 
κόσμον ή κ. Ζερμαίν Ντυλάκ, ό κ. Μαρσέλ Λερ- 
μπιέ, ό κ Άνρύ Φεσκού, δ κ. Λεόνς Περέ καί με
ρικοί άλλοι άπό τούς σκηνοθε τικούς άσσους πού τι
μούν τό γαλλικόν φίλμ.

Τήν συμπάθειαν μου δέ πρός τήν γαλλικήν κινη
ματογραφίαν, διεκήρυξα άνεπιφυλάκτως οσάκις μοί 
έδόθη ή ευκαιρία πρός τοΰτο, τόσον άπό τών στη
λών τοΰ «Κινημ. Άστέρος», δσον καί εκείνων τοΰ 
λοιπού τύπου.

Έδοκίμασα έπίσης, μέ τήν σειράν μου τήν θλί- 
ψιν τοΰ βλαβερού άντικτύπου πού εΐχε διά τό Γαλ
λικόν φίλμ, ή άρχική έμφάνισίς τών υπερατλαντικών 
«τάλκις». 'Η θλίψις μου δέ είχεν ως πηγήν τό συ
ναίσθημα δτι ό άναξιοπαθήσας, διά μίαν σύντομον 
ευτυχώς περίοδον γαλλικός κινηματογράφος, ήξιζε 
καλλιτέρας τύχης, καί τοΰτο, διότι δέν έλησμόνησα 
δτι ή Γαλλία ύπήρξεν ή γεννέτειρα καί ή κοιτίς τής 
κινηματογραφικής τέχνης, (ίδούσης ως γνωστόν τό 
φώς τό 1893 έν Γαλλία), είς τήν οποίαν, έβαυκαλί- 
σθησαν οί πλέον ιδιοφυείς γάλλοι σινεάστρ, πλά- 
σαντες τά ωραιότερα όνειρα διά ,ήν μεγάλην τέ
χνην των, δπως δέν έλησμόνησα δτι ή Ελλάς μας 
έστάθη άπό τής άρχαιότητος ή κοιτίς πασών τών 
καλών τεχνών.

Είνε λοιπόν ευνόητος ή σημερινή ίκανοποίησις 
τήν οποίαν δοκιμάζω βλέπουσα τήν γαλλικήν κινη
ματογραφίαν άναγεννομένην ώσημέραι καί έπανα- 
κτώσαν τήν ζηλευτήν θέσιν ήν μέ τόσον ωραίους 
καί εύγενεϊς άγώνας διέξεδίκησε καί έξησφάλισε κα
τά τό παρελθόν

Ή έμφάνισίς τοϋ Γαλλικού όμιλοΰντος φίλμ πού 
άπετέλεσεν ένα θρίαμβον εκτάκτως λαμπρόν, τοΰ

οποίου μίαν πλήρη εικόνα δίδει τό άριστουργημα- 
τικόν ομιλούν γαλλικόν φίλμ «'Η νύκτα εΐνε δική 
μας» έξασφαλίζει τήν είσοδον τής Γαλλική; κινημα
τογραφίας είς τό στάδιον τής άναστάσεο'ι. της, ή 
τής άναγεννήσεώς της έκ τής τέφρας άν θέλετε.

Ανεξαρτήτως πλείστων άνεκτιμήτων καλλιτεχνι
κών αρετών τοΰ γαλλικού φίλμ, διά τινάς τών οποί
ων (ομίλησα έν τή άρχή τοΰ παρόντος άρθρου μου, 
τό μέγιστον ευεργέτημα τοΰ οποίου δύναται νά έ- 
πωφεληθή άπεριορίστως ή γαλλική κινηματογρι- 
φία, είνε δτι οί μΰσται της ομιλούν τήν μελωδικω- 
τέραν γλώσσαν τοΰ κόσμου, τήν οποίαν, γνωρίζουν 
περισσότερον πάσης άλλης γλώσσης, δλαι αί φυλαί, 
συλλήβδην λαμβανόμεναι, γεγονός δηλαδή έξασφα- 
λίζον παγκόσμιον εμπορικήν σταδιοδρομίαν είς τάς 
δμιλούσας γαλλικάς ταινίας ώς έκ τής εύνοήτως με-, 
γάληςζητήσεώς των.

Πιθανόν οί άμερικανοί νά πραγματοποιούν ται
νίας γαλλικής βερσιόν. (δρα καί Ρομάντσο). Δυνα- 
τώτατον έπίσης νά τό πράξουν καί οί Γερμανοί 
συστηματικώτερον. (Τό έκαμαν ήδη μέ τήν «Μελω
δία τής Καρδιάς»), Χωρίς ούδ’ έπί στιγμήν νά λη- 
σμονήσωμεν τάς πολυτίμους υπηρεσίας τών γερμα- 
νών είς τήν έβδόμην τέχνην, ής τήν στάθμην κατ’ 
έπανάληψιν άνύψωσαν, όφείλομεν έν τούτοις νά ό- 
μολογήσωμεν, δτι αί έκτος τής Γαλλίας πραγματο · 
ποιούμεναι γαλλικαί δμιλοΰσαι ταινίαι, άν δέν έ'χουν 
Γάλλους έρμηνευτάς καί γαλλικάς υποθέσεις, δέν 
θά καταστούν ίκαναί νά συναγωνισθοΰν τάς έν Γαλ
λία πραγματοποιούμενος δμιλούσας τοιαύτας.

Είς τήν Γαλλίαν εΐδον μέχρι τοΰδε καί βλέπουν 
τό φώς τάς ημέρας αύτάς δμιλοΰσαι ταινίαι, ίκαναί 
νά ύποσχεθώσιν άν όχι τόν χρυσρΰν αιώνα τής με
γάλης βιομηχανίας τής^έποχής μας έγγίζοντα τουλά
χιστον νά εξασφαλίζουν τήν ριζικήν καταπολέμησίν 
τής «κρίσεως» πού έμάσιιζε τόν γαλλικόν κινηματο
γράφον, τής οποίας τό φασμα θα έξαφανισθή διά 
παντός ώς έκ τών προαναφερθέντων λόγων.

Διότι τή άληθεία, ποιος είναι εκείνος πού θά 
μείνη άσυγκίνητος μπροστά στό «Παιδί τοΰ έ'ρωτος» 
πού έπραγματοποίησεν δ πρωτοπόρος σκηνοθέτης 
κ. Μαρσέλ Λερμπιέ, άκούων τήν φωνήν τού κ. Κατ
λαίν, τοΰ ’Άνζελο, τής Μαρσέλ Μπραντιό, τής Μαί-
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Τηλεγράφημα έκ Ν. Ύόρκης άναγγέλει δτι ή ε
ταιρία Φόξ ΦίλμΚορπορέσιον ανήγγειλε είς τούς με
τόχους της δτι έδόθη εντολή δπως πληρωθή αμέ
σως εις αυτούς τό άπό Ίανουαρίου μέχρι καί τοϋ 
’Απριλίου έ. έ. μέρισμα τό όποιον παρέμενεν ά- 
πλήρωτον.

Ή παρούσα οικονομική κατάστασις τής Φόξ Φίλμ 
άποδεικνΰει δτι δλα τά μέχρι σήμερον χρέη τής ε
ταιρίας έπληρώθησαν (γραμμάτια, δάνεια κλπ,) συμ- 
περιλαμβανομένης καί τής αγοράς τών θεάτρων τής 
εταιρίας Μπρίτις—Γκωμόν.

'Η Φόξ Φίλμ Κορπορέσιον παρ’ δλας τάς μέ
χρι σήμερον ένεργηθείσας πληρωμάς, έχει εις τά 
ταμεία της είσέτι δοόδεκα εκατομμύρια δολλ,άρια 
καθ’ δσον κατά τούς τελευταίους πέντε μήνας έ- 
πραγματοποιήθησαν τά μεγαλείτερα άπό τής ίδρύ · 
σεώς της κέρδη.

Συνεπώς δλαι αί μέχρι τοΰδε δημιουργηθεΐσαι 
οικονομικοί δυσχέρειαι ύπερεπηδήθησαν ή δέ νέα 
παραγωγή ταινιών τής εταιρίας προβλέπεται δτι θά 
είναι ή με/αλειωδεστέρα τών μέχρι σήμερον πραγ- 
ματοποιηθεισών άνά τόν κόσμον.

ρης Γκλόρη νά άνταλλάσσουν τούς ώραιοτέρους δι
αλόγους τοΰ έργου τοΰ Μπατάϊγ, ή τήν υπέροχον 
Γκαμπύ Μορλαί, μέ τούς μεγάλους καλλιτέχνας Κα- 
μίλ Μπέρ καί Σάρλ Βανέλ, στό «Κατηγορούμενε 
σήκω!» πού έπραγματοποίησεν ύπό τόσον ευτυχείς 
συνθήκας ό Μωρίς Τουρνέρ ή τόν Ζάν Τουλού, στήν 
«Στοργή» τοΰ Μπατάϊγ, πού έπραγματοποίησεν δ 
εκλεκτός έπίσης σκηνοθέτης Άνδρε Ούγκόν, άπό τό 
δμώνυμον θεατρικόν έργον, ιιέ τό όποιον ως γνω
στόν είχε δώσει τήν τιμητικήν της ή μεγάλη μας 
Μαρίκα; Καί τέλος ποιος δέν θά ένθουσιασθή άπό 
τόσα άλλα λαμπρά φίλμ είς τά όποια προσέφεραν 
άλληλοδιαδόχως τάς πολυτίμους υπηρεσίας των ε
κλεκτοί καλλιτέχναι τής Κομεντί Φρανσαίζ, ωσάν τήν 
Μαρί Μπέλ, τήν Άλίς Κοσεά κλπ;

Πώς λοιπόν νά μή άνυπομονοΰμεν νά ίδωμεν τά 
φίλμ αυτά καί μερικά άλλα ισάξια των γαλλικά ό- 
μιλοΰντα τοιαΰτα, τά όποια διαισθανόμεθα δτι προ 
ορίζονται νά τιμήσουν τόν Γαλλικόν κινηματογρά
φον καί είτα νά μάς δώσουν τήν αυταπάτην δτι εύ- 
ρισκόμεθα είς ένα θέατρον τών ΙΙαρισινών Βουλε- 
βαρτων λειτουργούν ύπό τελειοποιημένος σκηνοθετι- 
κάς συνθήκας; έπιτρεπούσας τήν ραγδαίαν εναλλα
γήν τών παρουσιαζομένων ταμπλώ τοΰ έργου; Μή
πως ή τελεία ντιξιόν τής Μαρί Μπέλ, τής Κοσεά, 
τής Φαλκονέτι ή τής Μαρνάκ, έν συνδυασμφ μέ τά 
πλούσια καλλιτεχνικά των χαρίσματα, συγκεφαλαιού- 
μενα μέ μίαν φράσιν είς τήν τελειότητα τού παιξί
ματός των, δέν θά μεταφέρουν νοερώς τούς θεατάς 
τών σκοτεινών Αθηναϊκών αιθουσών εις τήν πρω
τεύουσαν τοΰ κοσμου, το αθάνατο Παρίσι, ύπό τήν 
στέγην ενός ναού τής τέχνης δπου αύτη θριαμβεύει 
είς κάθε της έκδήλωσιν; ΙΡΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ

ΣΑ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΠΗΥΛΟΣ ΤΕΛΕΓΚΒΝ
Σκηνοθέτης, ηθοποιός, σεναρίστας. Τρεις δια

φορετικές εκδηλώσεις τής κινηματογραφικής τέχνης, 
άληθινά κεφαλαιώδης, τρεις εκφάνσεις σημαντικές, 
πού πολύ δύσκολα μπορεί νά τις συναντήση κανείς 
συγκεντρωμένες ικανοποιητικά, στό ίδιο καί τό αυτό 
άτομο.

Λίγοι καλλιτέχνες τοΰ κινηματογράφου, είν’ αλή
θεια, μετέρχουνται μ’ επιτυχία τις τρεις αυτές ιδιό
τητες πού άπάνω άνέφερα. Ό κ. Παύλος Τέλεγκαν 
(Παύλος Κυριακόπουλος) λοιπόν, είν’ ένας άπ’ αυ
τούς, δπως άπέδειξε ή τελευταία μεγάλη παραγωγή 
του «“Οι ειρο τοΰ Γκύπτη».

'Έλληνας τήν καταγωγή, δούλεψε έπί είκοσι 
ολόκληρα χρόνια στ’ ’Αμερικανικά στούντιο κι’ ως 
ηθοποιός κι’ ώς σκηνοθέτης, τώρα δέ, άφοΰ έγκατε- 
στάθηκε δριστικώς στήν ’Αθήνα, ίδρυσε κινηματο
γραφική εταιρεία, τήν «Τέλεγκαν—φίλμ», μέ σκο
πό τήν παραγωγή κυρίως δμιλουσών ταινιών.

“Αν λάβη δέ κανείς ύπ’ δψει του τό πρώτο έργο 
τής εταιρείας αύτής. τότε δέν είναι άδικαιολόγητος 
νά πιστεύη πώς ή «Τέλεγκαν—φίλμ» θά προοδεύση 
θά σταθή εξαιρετικά τυχερή.

Γιατί πραγματικά τό «’Όνειρο τοΰ Γλύπτη» 
είναι ή μόνη έλληνική ταινία πού δέν έχει ελλεί
ψεις, τόσες τουλάχιστο δσες οί άλλες παρουσίασαν. 
Καίπρώτο ήσκηνοθεσία της,ήύπόκρισιτών ηθοποιών 
της,ιδιαιτέρως τοΰκ.Τέλεγκαν καί τέλοςή ιδιορρυθμία 
τοΰ σενάριο, είναι τά φωτεινά σημεία τής επιτυχίας 
της, επιτυχίας μοναδικής, πού σοΰ προξενούν αμέ
σως έντύπωσι καί πού προσδίνουν στό φίλμ μιά 
πραγματικά Ευρωπαϊκή πνοή.

"Υστερ’ άπό τήν προβολή τών τελευταίων ελλη
νικών ταινιών, πού, γιά νά είμαι ειλικρινής, μ’άπο- 
γοητεύσανε, ή παρακολούθησι τοΰ «’Ονείρου τοΰ 
Γλύπτη» ήταν γιά μένα μιά καλλιτεχνική άπόλαυσι, 
πού, όμολογουμένως, δέ θά τή ξεχάσω.

Έπίσης ή προβολή αυτή ήταν, νά πούμε, κ’ένα 
μάθημα πού έδωσε ό κ. Τέλεγκαν στις διάφορες 
ποικιλώνυμες ελληνικές φίρμες, αληθινά, διδαχτικό. 
“Αραγε θά τό λάβουνε ύπ’ δψει; Θά τό προσέξουν;

Αωρος Φαντάζης

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ
Ζητούνται δραστήριοι νέοι, δπως άναλάβουν τήν 

άνταπόκρισιν τού «Κινημ. Άστέρος» είς Ιωάννι
να, Άλεξανδρούπολιν, Σπάρτην, Τρίπολιν, Λεβέ- 
τσοβα, "Αγιον Νικόλαον καί Σητείαν (Κρήτης), Ά- 
μαλιάδα, Βέρροιαν, Ίεράπετραν (Κρήτης), Αλμυ
ρόν, Νησίον, Λαμίαν, Θήβας, Γιαννιτσά, Φλώριναν 
καί Τρίκκαλα.

Οί έπιθυμοΰντες παρακαλοΰνται νά απευθυν
θούν δι’ επιστολής των είς τά γραφεία μας, δπως 
λάβουν τάς σχετικάς οδηγίας.

*Η Διεύθυνσίς

ΕΝΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΗΟΝ ΑΝΛΡΕ ΡΟΑΝ.
Τής Παρισινής σννεργάτιδός μας Λος Claude Helli

Είναι ή ώρα έξη (απόγευμα βέβαια). Μπροστά 
μου βρίσκεται ένας αναβατήρας. Μία απλή πίεση σέ 
κάποιο κουμπί του καί νάμαι στά ύψη ενός χτιρίου 
κοντά στήν πλατεία Κλισύ. Μία δεύτερη πίεσι σ’ 
ένα άλλο κουμπί καί βρίσκομαι στό άντρο τοΰ 
ώραίου Γάλλου ζέν πρεμιέ κ. Άνδρέ Ροάν, τοΰ 
πρωταγωνιστοΰ τής «Τότ έ σά σάνς», δπου τόν 
έθαύμασαν οί Άτθίδες θαυμάστριές του μετά τόν 
«Σουσού» καί μερικές άλλες του επιτυχίες,

Σέ μία γωνιά τής εισόδου τό απαραίτητο μπάρ 
επισύρει τήν προσοχή μου. Τά ψηλά του καθίσματα 
έρχονται νά μέ ταντάρουν. Άλλά διώχνω τόν πει
ρασμό τών κοκτέιλ, μιά πού ό σκοπός μου είνε άλ
λος. Σήμερα ήρθα εδώ, στοΰ Άνδρέ Ροάν, απε
σταλμένη άπό τόν «Κινηματ. Αστέρα». Λέν πρέπει 
νά παρεκλείνω τής άποστολής μου.

Άλλά, νά δ Άνδρέ Ροάν μπροστά μου. Μέ τό 
χαριτωμένο μειδίαμα στά χείλη. “Ιδιο κι’ άπαράλ- 
λαχτο τό μειδίαμά του πού έγνωρίσατε στό άψυχο 
πανί τής οθόνης, δπου φιγουράρει ή σκιά τού 
ώραίου καί κομψού ζέν πρεμιέ.

Σάν έμαθε τό σκοπό τής έπισκέψεώς μου, μοΰ 
είπε, χαμογελώντας, πάντα:

—Μέ ευχαριστεί καί μέ κολακεύει πολύ πού 
ενδιαφέροντα» στήν Ελλάδα γιά τήν κινηματογρα
φική μας ζωή. Θά επιθυμούσα δμως νά μάθουν, 
δσον άφορα εμένα, άφοΰ οί άναγνώσται σας μοΰ 
κάνουν τήν τιμή νά ένδιαφερθοΰν γιά τήν φυσιο
γνωμία μου, πώς λυπάμαι πολύ γιατί παρουσιάζο
μαι πάντα μπροστά στό παγκόσμιο κοινό, μονάχα 
σέ ελαφρά φίλμ ένφ αισθάνομαι πώς μπορώ νά 
έξωτερικεύσω τόσα άλλαάνθρώπινα πάθη στις εμφα
νίσεις μου άπάνω στήν οθόνη.

Γιά τό χαρακτήρα τοΰ Άνδρέ Ροάν δέν θά σάς 
πώ πολλά πράμματα. Πρώτα, γιατί πολλοί συνάδελ
φοι έγραψαν ώς τώρα πάνω σ’ αυτό τό θέμα, κ’ ύ
στερα γιατί ό χαρακτήρ του είνε καί στήν πραγμα
τικότητα άπλούστατος καί εύθυμος, δπως τόν έγνω- 
ρίσαμε ώς ήρωα τών ταινιών του. 'Ο Άνδρέ Ροάν 
είναι καί ένας εξαίρετος σύντροφος, ένας καλός καί 
προθυμότατος φίλος ικανός νά παράσχη όποιαδή- 
ποτε χάρη καί ευκολία τοΰ ζητήση κανένας.

— Καί ή κινηματογραφική σας άπασχόληση; 
τόν ερωτώ. Ποιο ώραΐο φίλμ «γυρίζετε» τώρα;

— Τελειώνω κατ’ αύτάς μιά όμιλοΰσα ταινία 
τοΰ Μωρίς Τουρνέρ. Έχο) ώς παρτναίρ τήν εξαίρε
τη άρτίστα μας Γκαμπύ Μορλαί, τόν Ζάν Ντάξ καί 
τόν Καμίλ Μπέρ. Ό τίτλος του «Κατηγορούμενε 
σήκω» (Άκκυζέ λεβέ βού). ’Ελπίζω νά φθάση καί 
έως τάς Αθήνας. “Ετσι οί καλοί μου φίλοι τής πό
λεως τής Παλλάδος, θά γνωρίσουν καί τήν ομιλού
σαν σκιάν μου.

Τοΰ τό ευχήθηκα κ’ έφυγα. 'Ένα τέταρτο είχε 
συμπληρωθή άπό τή στιγμή ποΰ άρχισε ή συνομι
λία μου μέ τόν εκλεκτό δσο καί δημοφιλή Γάλλο 
καλλιτέχνη. jClaude Helly

ΛΟΥΚΑΣ ΛΑΖΑΝΗΣ
Άπέθανε καί έκηδεύθη έν Ζακύνθφ δ χρηστός 

πολίτης καί καλός οικογενειάρχης Λουκάς Λαζάνης, 
αδελφός τοΰ φίλου καί ίδρυτοΰ τοΰ έν τή πόλει μας 
κινηματοθεάτρου «Σάλον Ίντεάλ» καί επιτίμου προ
έδρου τής ΠΕ.Κ. κ. Νικολάου Λαζάνη καί πατήρ 
τού εύέλπιδος νέου δικηγόρου κ. Διονυσίου Λαζάνη.

Ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» συλλυπεΐται 
θερμά τούς φίλους κ.κ. Νικόλαον καί Διονύσιον Λα- 
ζάνην διά τήν σκληράν αυτήν άπώλειαν.

ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
Ό Άρθουρ Ρόμπινσονθά «γυρίση» διά λογα

ριασμόν τής Μετρό Γκόλντουϊν ένα φίλμ είς δύο 
γλώσσας’ άγγλικήν καί γερμανικήν.

— Ό Ρίτσαρντ Φάλ συνήψε νέον συμβόλαιον 
μετά τής Φ ξ Φίλμ.

—- Ό Ζάκ Φέϋντερ έπεράτωσε τήν πρώτην δ- 
μιλοΰσαν γαλλιστί ταινίαν ύπό τόνιτίτλον «Τό πρά
σινο φάντασμα» διά λογαριασμόν τής Μετρό Γκόλ
ντουϊν. Τό προσεχές του φίλμ θά είναι μία άγγλο- 
γαλλική κωμωδία τής οποίας τό κύριον πρόσωπον 
θά ύποδυθή ή Νόρμα Σήρερ.

— Ό Λοΰμπιτς θά «γυρίση» λίαν προσεχώς διά 
λογαριασμόν τής Παραμάουντ μίαν νέαν ταινίαν 
ύπό τόν τίτλον «Μόντε Κάρλο».

— 'Η Γκρέτα Γκάρμπο είς τήν νέαν ύπό πραγ-*·  
ματοποίησιν ταινίαν τό «Ρομάντσο», θά όμιλή καί 
ολίγα ιταλικά.

— 'Ο Ζοζέφ Στέρνμπεργ θά «γυρίση» ένα νέο 
φίλμ διά λ]σμόν τής Παραμάουντ ύπό τόν τίτλον 
«Τό Μαρόκον».

— Ό Φόν Στρογχάϊμ συνήψε συμβόλαιον μετά 
τής εταιρίας Ούνιβέρσαλ.

ΦϋΤΒΓΡΑΦΙΑΙ - ΦΟΤΟΓΡΑΦΙΑΙ

Αί καταλληληλότεραι φωτογραφία» μεγέ- 

8ους 20X26 (σκηναί άπό διάφορα νεώτερα α

μερικανικά έργα) διά κάδρα πρός στολισμόν 

γραφείων καί δωματίων, είς μεγάλην συλλο

γήν, πωλοΰνται εις τά γραφεία μας, (Κολω- 

νοΰ 68, ’Άνω πάτωμα) καί άποστέλλονται εΐ$ 

τους έπιθυμοΰντας έκ τών επαρχιών, αντί δρ 

ΔΕΚΑ έκάστη.
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Ταινία ηχητική έλλην. ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Ή ταινία αύτή, είνε ή πρώτη έντόπιος ήχητική. Ώς 
τοιαύτη, φυσικά δέν μάς ίκανοποίησεν. Όμολογοΰμεν δ
μως, δτι αποτελεί μίαν καλήν καί φιλότιμον προσπάθειαν 
ιδιαιτέρας δλως σημασίας διά τήν έντόπιον κινημ. παρα
γωγήν, διά τής οποίας οί αδελφοί Γαζιάδη μάς έδειξαν 
δτι ήμποροϋμεν ν’ άκολουθήσωμεν, έστω καί άρκετά μα- 
κρόθεν τάς προοδευτικάς τάσεις τής έβδομης τέχνης. Τά 
μέσα τής ήχηροποιήσεως , ατινα έχρησιμοποίησαν είς 
τούς «Άπάχηδες», ήσαν βεβαίως εφάμιλλα τών προτογό- 
νων μέσων, τών πρώτων Ιδουσών τό φώς υπερατλαντικών 
ήχητικών ταινιών. Ένέγραψαν δηλαδή τήν μουσικήν, τά 
άσματα καί μερικούς τών άναπαραγωμένων ήχων έπί πλα
κών, διά συστήματος φωνοληψίας Όντέον . Τά αποτε
λέσματα υπήρξαν οΐα περίπου τά άνεμένομεν. Ή άπόδο- 
σις τών πολύ καλών άλλως τε εκτελέσεων, τής μουσικής 
ΰποκροΰσεως τής ταινίας ύπήρξεν άμεμπτος. Ή άπόδοσις 
δμως τών ασμάτων δέν παρουσίαζε δυστυχώς κανένα συγ
χρονισμόν. Καί εξηγούμαι. Εϊδομεν έπί τής οθόνης τούς 
καλλιτέχνας τών οποίων ήκούομεν τήν φωνήν, πριν ή τε
λειώσει τό άσμα των νά ακούεται, μέ κλεισμένα χείλη ή 
πίνοντας. Κατόπιν, ή άπόδοσις τών λοιπών ήχων, αύτοκι- 
νήτου, σ δηροδρόμου κλπ., ήτο κάπως συγκεχυμένη.

Αί μειονεξίαι όμως αύται τής ήχητικής πλευράς τοΰ 
φίλμ, κατ’ έμέ τούλάχιστον, είνε συγχωρητέαι. Διότι, ώς 
προανέφερα, τά τεχνικά μέσα άτινα διέθετεν ή «Ντάγκ», 
ήσαν ανεπαρκή, παραλλήλως δέ αί άλλαι απόψεις τής 
ταινίας τάς οποίας μετ’ ολίγον θά έξετάσω, παρουσιάζον
ται άρκετά ικανοποιητικοί έν συγκρίσει μέ τάς τελευταίας 
προβληθείσας έντοπίους ταινίας.

Τόσενάριο τού κ.Γιάννη Πρινέα π.χ. είνε πολύ ένδιαφέ
ρον καί συγκινεϊ τήν λαϊκήν ψυχήν, πρός τόν σκοπόν τού
τον άλλως τε ληφθέν, άπό τήν πασίγνωστον σκηνικήν η
θογραφικήν έπιτυχίαν τών «Άπάχηδων». Κατ’ άνάγκην 
δέ, έστρεψε τήν προσοχή τοΰ σεναριογράφου ολόκληρον 
είς τό ήθογραφικόν του μέρος, καί δχι είς τό αισθηματι
κόν, έξ ού καί τά περισσότερον δρώντα πρόσωπα, ήσαν οί 
αντιπροσωπευτικότεροι τύποι τής περί ής δ λόγος ήθογρα- 
φίας, δ Καρούμπας καί ό Καρκαλέτσος.

Ή σκηνοθεσία τοΰ κ. Δημ. Γαζιάδη παρουσιάζει αξιο
σημείωτα προτερήματα. Είνε δηλαδή άρκετά πλούσια, 
προσεκτική, μέ περιποιημένα «έσωτερικά», έπιμελημένη 
καθ’ ύλην τήν γραμμήν. Ωσαύτως, ή φωτογραφία τοΰ κ. 
Μιχ. Γαζιάδη, είνε πολύ καλλιτέρα έκείνης πού παρουσία
σε κάθε προγενεστέρα πραγματοποίησις τής «Ντάγκ». Είς 
τοΰτο πιθανόν νά συνετέλεσαν εκτός τής έπιμελείας του 
και τής πείρας ήν βαθμηδόν άπέκτησε, καί “οί καλοί φω
τισμοί τής ταινίας. (’Εάν έξαιρέση κανείς μερικάς εικόνας 
έκτυλισσομένας τήν νύκτα ύπό τό σεληνόφως, τάς όποιας 
είνε πασιφανές δτι έκινηματογράφησε τήν ήμέραν ώς έκ 
τοΰ σκληρού ήλιακοΰ φωτός). Λεπτομέρειαν τάς οποίας 
πρέπει νά προσέχη είς τό μέλλον.

Τό ντεκουπάξ τών σκηνών είναι έπίσης έπιτυχημένον, 
έξαιρέσει δύο πο«ύ τρενάρουν περισσότερον τοΰ δέοντος. 
Τής σκηνής τής ταβέρνας καί έκείνης τής δεξιώσεως είς 
τήν νεοπλουτικήν έπαυλιν. Πιθανόν νά τρεναρίσθηκαν 
σκοπίμως, διά'νά δώσουν έντονώτερον τό ήθογραφικόν 
χρώμα. Πάντως δμως δέν έκατόρθωσαν νά σώσουν τόν 
θεατήν άπό κάποιαν ανίαν ή οποία ήρχισε νά τόν κυριεύή 
ιός έκ τής παρατάσεώς των.

Άπό τούς έρμηνευτάς ιδιαιτέρως ικανοποιητικοί ή Κα 
Μ. Σαγιάνου- Κατσέλη, δ κ. Πέτρος Έπιτροπάκης καί ό 
κ. Γιάννης Πρινέας. Ή πρώτη δημιουργεί μέ τήν χαρα
κτηριστικήν της άφέλειαν καί λεπτότητα τόν ρόλον μιάς 
μικρής αισθηματικής άνθοπώλιδος. ‘Η έμφάνισίς της είνε 
βραχεία, γεγονός τό όποιον δέν μειώνει τήν άξίαν τής πο-

| λύ καλής δημιουργίας της. Παρά τό πλευρόν της δ κ. Έ- 
■ πιτροπάκης, συγκεντροΐ έπίσης δλα Τά προσόντα ενός 
πολύ καλοΰ ζέν πρεμιέ, συνυφασμένα μέ μίαν θαυμαστήν 
έκφραστικότητα καί λεπτότητα είς τάς έκδηλώσεις του. Διά 
τόν κ. Πρινέα, θά ήξιζε νά γραφοΰν έπίσης πολλά. Άνέ- 
ζησεν έπιτυχέστατα τόν τύπον ποΰ πρωτοδημιούργησε έ- 
πάνω στήν σκηνήν. Απλούς καί φυσικιότατος.

Πολύ καλός καί δ κ. Κυριάκός, χωρίς δμως καί νά δύ
ναται νά συγκριθή μέ τόν σύντροφόν του κ. Πρινέαν είς 
τελειότητα. Καλή καί ί] Κα Μαντινειοΰ καί δ κ. Χριστο- 
φορίδης πατή., έάν παραβλέψωμεν τήν σπατάλην ποΰ έκα- 
μεν είς χειρονομίας. Διά τήν Δίδα Χριστοφορίδου, (κόρην 
του) δέν δυνάμεθα νά έκφρασθώμεν μέ πολύν ένθουσια- 
σμόν. ’Εκτός τοΰ δτι ή φυσιογνωμία της άδικεϊται πολύ 
είς τόν κινηματογράφον, δέν κατώρθωσε ν’ άποφύγη 
οόρισμένας ύπερβολάς ένώ συχνότατα, ύστέρει είς τήν 
έκφρασίν της. Έσημειώσαμεν μόνον δύο καλάς στιγ- 
μάς της.

ΟΙ λοιποί καλλιτέχναι, άρκετά καλοί είς τούς ρό
λους των.

Συμπερασματικώς, «Οί άπάχηδες», υπόσχονται μίαν 
έμπορικοιάτην σταδιοδρομίαν είς τήν έπαρχίαν.

Όσον δ’ αφορά τό ήχητικόν των μέρος, έχω τήν έν- 
τύπωσιν, δτι παρά τήν μειονεξίαν του, έλαττώνει τήν σκο
πιμότητα τής έμπνεύσ.εως τοΰ Οίκου Γαζιάδη, τοΰ νά 
πραγματοποιήση ήχητικήν ταινίαν, μολονότι έγνώριζε δτι 
τά τεχνικά του μέσα δένήσαν έπαρκή πρός τοΰτο. Διότι, ή 
μειονεξία τής ήχητικής πλευράς τής ταινίας του.θά έχη τό 
άγαθόν έπακόλουθον τής εισαγωγής πλήρων τεχνικών εγ
καταστάσεων διά τήν παραγωγήν ήχητικών φίλμ τάς όποι
ας είναι αμφίβολον έάν θ’ άπέκτα δ έντόπιος κινηματο
γράφος, έάν οί αδελφοί Γαζιάδη δέν άπετόλμων τήν κα
τασκευήν τής υπό κρίσιν ήχητικής ταινίας.

’Ίρις Σκαραβαίου

ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΣΠΛΕΝΤΙΤ»

"Ενα δράμα ποΰ, δπως προδίδει καί δ τίτλος του, έχει 
ιός κεντρικήν ιδέαν τήν διεκδίκησιν τοΰ με/άλου έπάθλου 
τών Λονδρέζικων Ιπποδρομιών, γύρω άπό τήν όποιαν πα
λεύει ή αρετή καί ή κακία διά θεμιτών καί αθεμίτων μέ
σων. Τό σενάριο είναι ένδιαφέρον είς τό είδος του, ώς έκ 
τοΰ δτι παρουσιάζει άρκετήν πρωτοτυπίαν είς τάς λεπτο
μέρειας του. Δέν τοΰ λείπουν δμως καί οί αμερικανικοί έ- 
ξωφρενισμοί, ώσάν έκείνην τήν' άναληθοφανεστάτην πά
λην τών ήρώων έπί τών συνδετήρων τών βαγονίων τοΰ 
ίλιγγιωδώς τρέχοντος έξπρές τοΰ Λονδίνου.

Άπό τούς ή θοποιούς, ικανοποιητικότερος ό Λόουελ 
Σέρμαν καί δ Μπάσκοτ. Ή Δωροθέα Μακαίηλ δέν είναι 
έπίσης κακή, χωρίς δμως καί νά λέγη πολλά πράγματα. 
Ό Ράλφ Φόρμπς μειονεκτεϊ τεραστίως άλλων δημιουργι
ών του. Ή ’Άννα Νίλσον μετρία.

Ή σκηνοθεσία τοΰ Τσάρ ς Μπραμπέν περιποιημένη. 
Ή φωτογραφία δχι εξαιρετική. Μολαταΰτα τό «Γκράν 
Πρί» υπόσχεται κάποιαν έμπορικότητα ώς έκ τοΰ θέμα
τός του. "Γρι? Σκαραβαίου

Ο ΠΡΙΓΚΗΦ~Φ0ΪΤΗΤΗΣ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΣΠΛΕΝΤΙΤ»

'Ένα φίλμ τοΰ "Ερνστ Λοΰμπιτς, όσονδήποτε καί άν 
είναι παλαιόν, δπως συμβαίνει μέ τό ύπό κρίσιν, δέν ήμ- 
πορεϊ παρά νά παρουσιάζη κάποιο καλλιτεχνικόν ένδιαφέ
ρον. Διά τόν λόγον τούτον καί δ «Πρίγκηψ φοιτητής» κα- 
τορθιόνει νά έπιπλεύση χάρις είς τά καλλιτεχνικά του 
προσόντα καί τήν πλήρη μεταφοράν τοΰ θεατού είς τό πε
ριβάλλον τής έκτυλίξεως τού έργου μέ τήν αγνήν καί εύώ-

ΗΚΙΝΗΜΤΟΓΡίΦΙΚίΗΙΝΗΙΙΣΕΙΣΤΟΙΡΜ I
ΚΩΝ)ΠΟΛΙΣ, 2«> Απριλίου lil.,0. — Εΐς τήνΙ 

πόλιν μας ήρχισεν ήδη ή άνέγερσις και δευτέρου [ 
νέου κινηματοθεάτρου έκ 2000 θέσεων Ούτω άπό 
τής προσεχούς κινηματογραφικής περιόδου προστί
θενται είς τά ήδη υπάρχοντα καί δυο άκόμη.

'Η Φόξ Φίλμ τής οποίας τό κέντρον έν τή Εγ
γύς Ανατολή εύρίσκεται έν Έλλάδμ. υπό τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ κ. Φ. Χάρλεϋ, άποφασίσασα νά έγκατα- 
στήση καί είς τήν πόλιν μας γραφεία, διιόρισεν ήδη 
ώς διευθυντήν τόν κ. Βίκτωρα Κάστρο, τοΰ οποίου 
τόν διορισμόν μετά χαράς έμαθον οί κινηματογρα
φικοί κύκλοι τής Τουρκίας.

Είς τόν κινηματογράφον «Μοδέρν» τοΰ δραστή
ριου κ. I. Τερζόγλου προεβλήθη μετά μεγάλης επι
τυχίας ή κωμωδία «Πατέρας μέ τό στανιό». (Pere 
malgre lui). Έπίσης προεβλήθη τό έργον «Δολο- 
φόνα χέρια»(ΜΗΪΠ3λ1βοτίΓΪεΓθε) μέ τόν Μπάρρυμορ.

Είς χό κινηματοθέατρον «Μαζίκ» προεβλήθη τό 
έργον «Δίψα έρωτος« (aoif d’amour) μέ τήν ’Έβε- 
λυν Χόλτ καί τόν Άνρΰ Στούαρτ μέ έπιτυχίαν.

Είς τό κινηματοθέατρον «Άλάμπρα» προεβλή
θη τό έργον ·Τό τραγούδι τοΰ φυλακισμένου» ται
νία ήχητική καί άδοτ σα μέ τόν Ρίτσαρ Μπάρθελμες.

Είς τό «Μελέκ» προεβλήθη μέ κοσμοσυρροή ή 
γερμανική όμιλοΰσα ταινία «Δέν πιστεύω πλέον 
στής γυναίκες» (Jf ne crois plus aux femmes .

Εις τό Σινέ «’Οπερά» προεβλήθη τό έργον τοΰ 
Ζολά «Τό χρήμα» μέ τήν Μπριγγίτε Χέ,λμ.

Κινημ. «Έκλαίρ» (Δευτέρα βιζιόν) «'II τυχερή 
Μανικιουρίστα» μέ τήν Κάρμεν Μπόνι.

Κινημ. «Σίκ» Προεβλήθη|τόέργον «’Ερωτικόν» 
Σινέ «Φρανσαί». Προεβλήθη ή ήχητική ταινία 

«'Η γή τής ήδονής» (Terre de volupte.)
Σινέ « Ετουάλ». Προεβλήθησαν τά δευτέρας 

βιζιόν έργα «Ζηλοτυπία» καί «Ουγγρικοί έρωτες».
Ναζλόγλον

IlllttlllllllllllllUlllllllllllimilllllllillllilllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  
δη άπό προπολεμικόν ρω^ίαντισμόν ατμόσφαιραν τον, τήν 
όποιαν άναμφισβητήτως έπέτυχεν ό σκηνοθέτης. Άλλά 
πέραν τούτου, μηδέν.

"Οταν έπήγαινα νά ίδώ τό φίλμ αυτό, διησθανόμην τήν 
άναπόφευκτον άπογοήτευσιν ή δποία μέ άνέμενε, διότι, 
πρό δεκαετίας ακριβώς, εΐχον ίδεϊ τό ομώνυμον έργον στό 
Κοτοπούλων, παιζόμενον άπό τόν Μήτσο Μυράτ καί 
τήν μικρούλα τότε Μιράντα. Ό ίδιος εύώδης ρωμαντισμός 
ποΰ έκυριάρχει είς τό φίλμ, άπέσπα βουρκωμένα βλέμματα 
πρός τό παλκοσένικο Άλλ’ ή εποχή έκείνη ήτο άλλη. 
Απέχει δέ κατά παρασάγγας τής σήμερον, δπότε οί ρω- 
μαντισμοί πού πρό δεκαετίας συνεκίνησαν μέχρι δακρύων, 
δέν κατορθώνουν παρά νά άποσπάσουν χασμουρητά. Τό 
ήξευρα καί τό έπιστοποίησα κατά τήν παρακολούθησιν τοΰ 
«Πρίγκηπος φοιτητοΰ».

’Επίσης, ένα άλλο μειονεκτικόν σημεϊον τής ταινίας εκ
τός τοΰ ύπερβολικοΰ ρωμαντισμοΰ της, είναι καί ή περιο
ρισμένη άκτίς τής δράσεως τών προσώπων καί τό στενόν 
περιβάλλον τής έκτυλίξεως τής ύποθέσεως.

Ή ύπόκρισις τοΰ Νοβάρρο καί τής Σήρρερ κατά τό 
πλεϊστον ικανοποιητική. Ή τεχνική πλευρά τοΰ φίλμ, άρ
κετά ικανοποιητική, έπίσης.

Έκ τών προεκτεθεισών απόψεων, άγόμεθα είς τό συμ
πέρασμα δτι «Ό πρίγκηψ φοιτητής» δέν παρουσιάζει μεγά- 
ληνέμπορικότητα παρά τάς άναμφισβητήτους καλλιτεχνικός 
άρετάς του. "Ιρις Σκαραβαίου

Ο ΟΜΙΛΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΦΟΥΣ
Οί κωφοί ή οί πάσχοντες άπό βαρυκοΐαν εΰρι- 

σκαν τόν κινηματογράφον ώς καταλληλότατον ει ■ 
δος διασκεδάσεως δι’ αυτούς. Τιόρα δμως πού σιγά 
σιγά καταργειται ό βουβός κινηματογράφος, αντι
καθιστάμενος πανταχοΰ ύπό τοΰ ομιλοΰντος ή τοΰ 
ηχητικού, οί κωφοί ή βαρύκοοι δέν μπορούν νά ά- 
πολαύσουν τήν διασκέδασιν αυτήν, άφοΰ καταργοΰν- 
ται αί έγγραφοι εξηγήσεις κι’ έτσι μή άκούοντες 
δεν ημποροΰν νά παρακολουθήσουν τήν πλοκήν ε
νός έργου. ’Άς μή άπελπίζωνται δμως. Εΐς μεγά
λην αίθουσαν ομιλοΰντος καί ηχητικού κινηματογρά
φου τοΰ Λονδίνου έγιναν πειράματα στεφθέντα ύπό 
πλήρους επιτυχίας. Οί κωφοί καί βαρύκοι παρακο
λουθούν τόν όμιλοϋντα καί τόν άπολαμβάνουν δπως 
καί οί ά'λλοι

'Υπάρχουν ειδικά καθίσματα δι' αυτούς μέ ειδι
κά ακουστικά έφωδιασμένα μέ μικρόφωνου καί συγ- 
κοινωνοΰντα μέ τό κεντρικόν μηχάνημα. Ό βαρύκο- 
ος κάθεται στό κάθισμά του βάζει τό άκουστικόν 
στό αυτί του καί ακούει περίφημα. Σημειωτέον, δτι 
ειδικό κουμπί είς τό άκουστικόν κανονίζει τήν έντα- 
σιν άναλόγως τής βαρυκοΐας.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙί

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Κατά πληροφορίας έκ Ν. 'Υόρκης ή παραγωγή

ταινιών κατά τό έτος 193 )—-1931 των κυριωτέρων
κινηματογραφικών οικων είναι η εξής:

Παραμάουντ ταινίαι 05
Φόξ Φίλμ » • )*■*
Ούνιβερσάλ 47
Φέρστ Νάσιοναλ » 3d
Τίφφανυ Στάλ » 30
Ηνωμένοι Καλλιτέχναι » 15

Γουώρνερ Μπρόδερς » 35
Πατέ 30
Κ Κ. 0. » 30
Μετρό Γκόλντουϊν » 50
Κολούμπια 30

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Κινηματογράφου μέ πολύ κα
λάς συστάσεις, ήλεκτρολδγος, έπί μακράν σειράν 
ετών εΐς τά μεγαλείτερα κινηματοθέατρα τών ’Α
θηνών, ζητεί θέσιν μηχανικοΰ-ήλεκτρολόγου ή διευ- 
θυντοΰ είς έπαρχιακόν κινηματογράφον. Γράψατε : 
«Κινηματογραφικόν Αστέρα» Αθήνας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης μηχανή προβολής συστή
ματος simplex μετά φακού καί άντιστάσεως 70—- 
110—20 βολτ, 5—50 Amp., μοτέρ Ούνιβερσάλ καί 
διαμέσου μηχανήματος ’Έρνεμαν διά προζεξιόν φίξ. 
Τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίαι: Γραφεία «Κινημα
τογραφικού Άστέρος» Κολωνού G8 Αθ ήνας, 9—11 
καί 3—6 καθ’ έκάστην.



ΕΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ

Η ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 12 ΜΑΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ

ΑΤΤΙΚΟΝ
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΤΑΤΗΝ ΟΜΙΛΟΥΣΑΝ

ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΤΑΙΝΙΑΝ

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ
ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΣ ΤΟΥΣ

ΝΙΚΟΝ ΔΕΛΑΡΜΗΝ, TETON ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΝ, ΛΙΛΗΝ ΦΟΥΛΗΝ Κ.Τ.Λ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΟΡΦΕΩΣ ΚΑΡΑΒΙΑ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟΝ

ΜΙΑ ΠΡΟΒΑ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΣΗΜΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ 

TETON ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΝ

ΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑΙ ΟΜΙΛΟΥΣΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ

Al όποΐαι έπραγματοποιήθησαν είς αμερικανικά στούντιο 
μέ τούς καλλιτέρους "Ελληνας έκτελεστάς

Διά πρώτην φοράν οί "Ελληνες θά άκούσουν την γλώσσαν των 
είς τόν κινηματογράφον

Όύδέποτε μέχρι σήμεροπαρουσιάσθησαν πρό τού Ελληνικού κοινού 
ταινίαι όμιλούσαι τόσον πιστά συγχρονισμένα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

ΣΙΝΕ-ΟΡΙΑΝ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29

ΑΘΗΝΑΙ

ΣΙΝΕ -ΟΡΙΑΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ• ■ . ■ ■ 

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ -- ΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3

ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΕΦΕΤΟΣ

Η ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ
ΘΑ ΕΧΗ ΤΑ ΠΡΩΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 

ΤΟΣΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΙΣ
ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΚΟΛΟΣΣΟΥΣ

ΠΤΕΡΥΓΕΣ Κλάρα Μπόου
ΜΙΚΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ, Χάρολδ Λόϋδ
ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΤΩΜΑ Ζακομπίνι
ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ Μοσζοϋκιν—Λίλ Ντά- 

κοβερ
ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ Ρίφ Ράφ (Ούάλλας Μπήρυ—Χάτον) 
ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΟΔΗΣΣΟΥ Σοβιετικής παραγωγής 
ΟΤΑΙΊ Η ΣΑΡΞ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ Έμΐλ Γιάννιγκς 
ΙΒΑΓίΓΟΡΟΔ Ζακομπίνι—Γκαμπριό
ΓΚΑΡΣΟΓΪ ΤΟΥ Π ΑΛΑ ΑΣ, Σοβιετικής παραγωγής
ΖΙΓΚΟΤΩ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟΗ Ζνγκοτώ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΤΣΑΡΟΙ, Μασίστα
ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕ ΡΓΚ ΑΡΝΤΕΝ, Πώλ Ρίχτερ 
ΚΟΥΛΑ, Κλάρα Μπόου—Κλάϊβ Μπρούκ

ΒΕΡΑ ΜΙΡΤΣΕΒΑ, ζάν ’Άντζελο—Ζακομπίνι 
ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ, Έμίλ Γιάννιγκς 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΝΥΧΤΑ. Μαξοΰντιαν 
ΩΡΑΙΟΣ ΣΠΑΘΙΣΤΗΣ. Γκάρυ Κοϋπερ 
ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΕΜΙΟΥ, Λέων Ματώ 
ΤΣΑΡΟΣ ΚΑΙ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ, Γκαΐντάρωβ 
ΒΟΛΓΑ-ΒΟΛΓΑ, Φον Σλέτωφ 
ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΣΑΡΟΥ, Πέτροβιτς 
ΘΑΛΑΣΣΟΚΡΑΤΩΡ, Τζών Μπάρυμορ 
ΘΥΜΑ, “Εβελυν Χόλτ 
ΚσλΑΣΙΣ ΕΡΩΤΟΣ. ’Όλγα Τσέχοβα 

ΚΟΡΗ ΣΕΊ'ΧΗ, Μπεμπέ Ντάνιελς

ΟΤΑΙΊ ΤΑ ΠΕΙ AT Α ΔΙΦΟΥΙΊ, Μπριγκίτε Χέλμ 

ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ, Κορτέζ



10 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΊΉΡ

[II ΟΣΟϊί ΠΟΝΟΥΝ TUN ΚΙϋΗΜΙΤΟΓΡί Φ1Κ11ΕΠΙΪΕΙΡΗΣΙΝ ΟΠΟ TO R9ERT0 ΦΟΤΕΊΤ ΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ! ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣ1Ν ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
Δέν ήμπορεΐ νά φαντασθή κανείς ποιαν φθοράν 

ύφίστανται αί ταινίαι άπό τό κακό «ξεγύρισμα».Λεν 
είνε υπερβολή άν πούμε ότι ή ζηιία αυτή έστοίχισε 
μέχρι σήμερον πολλά εκατομμύρια λίρες είς τήν κι
νηματογραφικήν βιομηχανίαν. "Ενα μέρος τής ζη
μίας αυτής προέρχεται καί έκ τής μειώσεως τοΰ μή
κους τής ταινίας, αιτία δέ αυτής είναι ή φθορά ποΰ 
ύφίσταται είς τά πλευρά καί ή οποία συν τώ χρόνο) 
προχωρεί καί κόβει τά «δόντια» τής ταινία:, οπότε 
άναγκαστικώς κόβονται ολόκληροι σκηναί διά νά μή 
προχωρήση περισσότερον τό κακό ’Εκείνο δμως ποΰ 
προξενεί τό μεγαλείτερον μέρος τών ζημιών είς τήν 
έκμετάλλευσιν, είνε τά γρατζουνίσματα πού δημι- 
ουργοΰνται έπί τής ταινίας, είς τά όποια συν τφ 
χρόνφ μαζεύεται σκόνη διά νά καταστρέψη τήν (α
ραιότητα τής ταινίας. Αποτέλεσμα νά πέφτουν αί 
εισπράξεις τών κινηματογράφο))'.

Αί φίίοραί έκ τοΰ «ξεγυρίσματος» τών ταινιών 
καταλογίζονται είς τάς εξής κατηγορίας.

Ιον) Βία είς τό «ξεγύρισμα». Βία έδώ έννοοϋμε, 
ταχύτης. Είς τήν περίπτωσιν αυτήν είνε παρατηρη- 
μένον ότι μετά τό «ξεγύρισμα» τής ταινίας καί ε
πειδή δέν θά είναι σφιχτά γυρισμένη, θά τήν σφίξη 
στρίβοντας μέ το έ'να χέρι τό ρΟυλό καί μέ τό άλλο 
χέρι τραβώντας τήν άκρη τής ταινίας. Αποτέλεσμα 
ότι μερικαίσκηναί θά γλυστρήσουνάπό τήν θέσιν των.

2ον) Γλύστρημα σκηνών επέρχεται καί όταν 
σταματήση τις απότομα τήν μπομπίνα έπί τής ο
ποίας ξεγυρίζεται ή ταινία.

3ον) "Οταν αί δύο μπομπίναι έπί τών οποίων 
ξεγυρίζεται μία ταινία δέν εΰρίσκονται είς ευθείαν 
γραμμήν άλλά λοξαίνουν, αί άκραι τών ταινιών κα- 
ταστρέφονται. Εάν δέ αί μπομπίναι αύται είναι καί 
στραβαί, τότε άναγκαστικώς καί ή ταινία ξεγυρίζε
ται στραβά καί κατά συνέπειαν ή επιφάνεια τής ται
νίας καταστρέφεται.

"Ολα τά άνωτέρω είναι ικανά νά καταστρέψουν 
κάθε ταινίαν, άλλά είς τάς όμιλούσας (μούβιτον) κα
ταστρέφεται έπίσης καί ό ήχος ή αί όμιλίαι, αί ό 
ποϊαι έχουν έγγραφή είς τό άκρον τής ταινίας.

eH ταινία δέν πρέπει νά ξεγυρίζεται μέ ταχύτη
τα. Πέντε ή έξ λεπτά, είναι άρκετή ταχύτης διά γύ
ρισμα μέ μοτέρ. Τό κοντρόλ τής ταινίας πρέπει ά- 
παραιτήτως νά γίνεται διά μπομπίνας, ή οποία γυ
ρίζεται μέ χέρι καί όχι μέ μοτέρ. Ποτέ νά μή στα
ματάτε άπότομα τήν μπομπίνα ποΰ κάνετε κοντρόλ, 
τήν ταχύτητα'δέ τής μπομπίνας νά τήν κανονίζετε 
άπό τήν πίσω μπομπίνα. Μήν επιχειρείτε νά σταμα
τάτε τήν κίνησιν άπό τήν πίσω μπομπίνα.

Ίον) Αί ήχητικαί ή δμιλοΰσαι ταινίαι (μούβιτον) 
πρέπει νά γυρίζωνται μέ ταχύτητα 300 μέτρων είς 
πέντε λεπτά τής ώρας, έκτος έάν γίνεται κοντρόλ, ο
πότε όσο πειό σιγά, τόσο καλλίτερα.

δον) Διά νά «ξεγυρίζεται» καλά μία ταινία, είναι 

! άπαραίτητο νά ΰπάρχη είς τήν πίσο) μπομπίνα ένα 
ανάλογο βάρος. Απαγορεύεται ρητώς νά έχετε τήν 
μίαν μπομπίνα στάσιμον καί νά γυρίζετε τήν άλλην 
διά νά σφίξετε τήν ταινίαν.

<>ον) Μπομπίνες ποΰ έχουν στραβά πλάγια είναι 
έντελώς άχρηστες γιά τό «ξεγύρισμα· ηχητικών ται
νιών. Διότι ένα απλό τσάκισμα τής ταινίας πρός τό 
μέρος τής εγγραφής τών ήχων, τήν καταστρέφει.

7ον) Μήν άμελεϊτε νά καθαρίζετε την ηχητικήν 
ταινίαν μετά οπό κάθε προβολήν. Τό καθάρισμα 
γίνεται μέ ένα βελούδο ή μέ ένα πολύ μαλακό πανί 
γιά νά βγαίνουν ή λαδιές, σκόνη κλπ. Έξετάζετέ 
την έπίσης μή τυχόν έχει γραμμές ή χαλασμένα δόν
τια. Μεγαλειτέρα φθορά προέρχεται άπό ακαθαρ
σίας παρά άπό κάθε άλλο. ΊΙ σκόνη (έάν ή ταινία 
τήν έχει) εισέρχεται δ'ά τής οπής είς τήν πόρταν 
τοΰ ήχου καί κόβει τόν φωτισμόν άπό τήν ηχητι
κήν λάμπαν είς τόν φωτοηλεκτρικόν συσσωρευτήν, 
τό αποτέλεσμα δέ είναι νά μή ακούεται καθαρά ή 
άπόδοσις. Είναι δέ ενδεχόμενον νά σταματήση καί ή 
παράστασις διά νά καθαρισθή ή πόρτα τοΰ ήχου.

"Ολα αύτά ήμπορεϊτε νά τά άποφύγετε έάνδιό- 
σετε όλίγην προσοχήν κατά τό «ξεγύρισμα» τής ται
νίας καί έάν διατηρείτε τόν προβολέα καθαρό άπό 
σκόνη καί λαδιές.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
—’Από μηνός καί πλέον ασθενεί σοβαρώς ό φί

λος κ Νικόλαός Φωκάς πρψην διευθυντής τής «Σι
νέ Όριάν» καί νΰν διευθυντής τοΰ κινηματοθεά
τρου «Σάλον Ίντεάλ».

Είς τόν κ. Φωκάν ολόκληρος ό κινηματογραφι
κός κόσμος τής Ελλάδος στέλλει διά τοΰ «Κινημα
τογραφικού Άστέρος» τάς θερμοτέρας του εύχάς υ
πέρ τής ταχείας άναρρώσεφς του.

Άπό είκοσάημέρου παραμένει κλινήρης λόγφ 
θλάσεως τοΰ ποδός προελθούσης έκ πτιυσεως έκ 
τοΰ τράμ, δ κ. Γεώργιος Συνοδινός, πρώην διευ
θυντής τοΰ έν Πειραιεΐ κινηματογράφου «’Ολύμ
πια» καί νΰν τής εταιρίας «Γ. Συνοδινός καί Γ. 
Παπαστόφας». '() «Κινημ. Άστήρ» εύχεται είς τόν 
κ. Συνοδινόν περαστικά.

— Άνεχιόρησε διά τό Χόλλυγουντ τής Καλιφορ- 
νίας, δπως μετάσχη τοΰ Συνεδρίου τών διευθυντών 
τής Φόξ, ό κ. Φρ. Χάρλεϋ,διευθυντής τής Φόξ Φιλμ 
διά τήν Εγγύς Ανατολήν. Τό ταξείδιον τοΰ κ. Χάρ
λεϋ θά διαρκέση έπί δίμηνον περίπου θά τόν άνα- 
πληρή δέ ό κ. Σταμέλος

—- Επέστρεψεν έκ Παρισίων δ κ. Α. Κόρνφελδ 
διευθυντής τής Μετρό Γκόλντουϊν διά τήν Εγγύς 
Ανατολή), δπου είχε μεταβή διά νά συμμετάσχη τοΰ 

έκεί συγκληθέντος συνεδρίου τών διευθυντών τής 
Μετρό Γκόλντουϊν.

MIR RZW0Z EPQTHZIZ
Ό κ. Τερίβ είναι άπό τούς επιφανείς ξένους ποϋ 

κατήλθον είς τήν Έλλίδα χάριν τής παρακολουθή- 
σεως τών Δελφικών εορτών. Τό όνομά του είναι 
πασίγνωστοι' εις τούς "Ελληνας φιλοτέχνους ποΰ 
παρακολουθούν τάς εμβριθείς κριτικός του είς μίαν 
τών σοβαρωτέρων Παρισινών εφημερίδων Δι’ όσους 
τόν άγνοοΰν, άναφέρω ότι είναι η κορωνίς τής Πα
ρισινής κριτικής. Σημειωτέον δέ προσθέτως, ότι 
είναι καί θερμός θιασώτης τής έβδομης τέχνης, τήν 
οποίαν έδήλωσεν ότι αγαπά σχεδόν περισσότερον 
άπό τό θέατρον.

'Ως τοιοΰτος δέ, δ κ. Τερίβ, ένδιεφέρθη καί διά 
τήν ελληνικήν κινηματογραφικήν παραγωγήν. Ε- 
πήγε λοιπόν είς τούς «Άπάχοδες τών Αθηνών»

Μετά τό πέρας τής παραστάσεως, κάποιος συνά
δελφος (συμπατριώτης μας), τόν ήριΰτησε ποϊαι 
ήσαν αί έντυπάισεις του άπό τήν ταινίαν. Καί δ κ. 
•Τερίβ άπήντησεν έπί λέξει: «Σέ φίλμ ν’ ά νί κέ νί 
τέτ, τού ντμέμ σέτ έν φίλμ κύριέ» 
δέν έχει ούτε κεφάλι, ούτε ουρά, 
περίεργη ταινία).

’Εάν έβλέπαμεν τούς «Άπάχηδες» μέ τά μάτια' 
τοΰ κ. Τερίβ, θά έλέγαμεν τό ίδιον, ή θά έπροτι- 
μούσαμεν νά μή είποΰμε τίποτε, όχυρούμενοι πίσω 
άπό τήν έπιβεβλημένην είς τήν περίπτωσιν σιωπήν. 
Καί ιδού διατί. ΊΙ ηθογραφία αύτή, γνησίως τοπι
κού χρώματος, πού ενθουσιάζει τόν "Ελληνα αστόν, 
ποΰ μιλεϊ στήν ψυχή του, γιατί ξαναβρίσκει τόν 
εαυτόν του μεταξύ τών τύπων πού βλέπει έπί τής 
οθόνης, εΐνε φυσικόν ότι δέν θά μπορέση νά ειπή 
τίποτε εις τόν κ. Τερίβ. Απαράλλακτα, δπως αί ρα- 
φιναρισμέναι Παριζιάνικαι, Μαρσεγιέζικαι, ή Αυω- 
νέζικαι ήθογραφίαι, θά άφήσουν ψυχρόν τόν Ελ
ληνα θεατήν, έστω καί άν είναι κριτικός, έάν δέν 
έχει ζήσει είς τόν τόπον τοΰ δποίου τά ήθη άπε- 
θανάτισαν αί εικόνες τής ταινίας, διότι άπλούστατα 
δέν θά μπή εις τό πνεύμα τοΰ σεναριογράφου τής 
ηθογραφίας, ούδέ είς τήν νοοτροπίαν τοΰ ήρωός του.

Άρα, ή άπάντησις τοΰ κ. Τερίβ, δέν πρέπει νά 
καταλογισθή είς τό παθητικόν τοΰ συμπαθούς καί 
σοβαρού Γάλλου κριτικού, άλλά μάλλον είς τό τού 
ριψοκινδυνεύσαντος τήν σχετικήν έρώτησιν συνα- 
δέλφου. Τρις Σκαραβαίον

/ C z 3 z <wlzv » V » I. .(η ταινία αυτή, ι λυτέοαν
Ωστοσο, είναι μια | &άτ'τϋνΜ
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Η Κ1ΝΗ1Μ0ΓΡΑΦΙΚΗ_Κ1ΗΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
ΠΟΡΤ-Σ \.Ί Τ (Απρίλιος).—Τό δεύτερον δε

καπενθήμερον τοΰ μηνός Απριλίου οί τρεις κινη
ματογράφοι τής πόλεώς μας προέβαλον τά εξής 
έργα:

Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς Έ λ δ ο ρ ά δ ο. 11 ρο- 
εβλήθησαν μέ μεγάλην έπιτυχίαν «Ό κατά φαντα
σίαν Κόμης» δραματική κωμωδία μέ τήν Ειρήνην 
Ρίτς, «Βαρβάρα, Κόρη τής ’Ερήμου» περιπετειώδες 
δράμα μέ τήν Βίλμα Μπάνκυ καί Ρόναλδ Κόλμαν, 
«’Άδικος θυσία» κοινωνικόν δράμ ι μέ τήν Ειρήνην 
Ρίτς, ή έλληνική ταινία «Μακρυά άπό τόν κόσμον», 
«Broadwav» μέ τήν Έβελύν Μποέντ, Μέρνα Κέν- 
νεδυ, Κλέν Τράϊον, «Νυμφευθήτε με, σάς παρακα
λώ», διασκεδαστική κωμωδία μέ τήν Μέρνα Κέννε- 
δυ καί τόν διάσημον κωμικόν Ρέτζιναλδ Ντέννυ τόν 
γνωστόν είς τό αθηναϊκόν κοινόν υπό το όνομα 
«Γιάννης». 'Η νέα έλληνική ταινία «Μακρυά άπ’ 
τόν κόσμο» υπερήρεσεν είς τό ελληνικόν καί ξένον 
κοινόν τού Πόρτ-Σάϊδ, καί τήν εύρεν ως τήν καλ- 

ν μέχρι τοΰδε ελληνικήν ταινίαν. Τό μόνον 
!_____ ι είς τήν προβολήν τής ταινίας αυτής ήτο
| δτι ή ορχήστρα δέν έπαιξε τά δύο ελληνικά μουσικά 
< τεμάχια τοΰ έργου ούτε καί τά solo τοΰ βιολιού του 
πρωταγωνιστοΰ, καί τά όποια άν έπαίζοντο θα ενε- 
θουσίαζον τό ελληνικόν κοινόν.

Κινηματογράφος Empire. Προεβλήθησαν τά 
έργα «'II ψωλεά τοΰ Ιερακος», περιπετειώδες αμε
ρικανικόν δράμα μέ τόν Tim Mac Coy καί τό έρ
γον «Le tournee du grand Duke», τό όποιον πε
ριγράφει τάς διαφόρους τρέλλας καί διασκεδασι-ι^ 
τών μαθητών καί μαθητριών τών άμερικανικών κολ- 
λεγίων μέ τήν Janes Crawford καί William Hai
nes. Τά δύο αύτά έργα δέν είχον καί μεγάλην έπι
τυχίαν.

Κινημ. Μ α ζ ε σ τ ί κ. Προεβλήθησαν μέ έπι
τυχίαν : «Όρμαί» μέ τόν Γεώργιον Βανκρόιφτ,^ 
βελίν Βρέντ, Νέηλ Χάμιλτον καί «Αθώα» μέ τήν 
Βίλμα Μπάνκυ.

Προσεχώς οί δύο κινηματογράφοι τής πόλεώςμας 
«Empire» καί «Μαζεστίκ» μελετούν τήν έγκατάστα- 
σιν όμιλοΰντος καί ηχητικού κινηματογράφου. 'Ως 

1 έκ τούτου ήρχισεν ήδη μεγάλη προπαγάνδα μεταξύ 
τών δύο τούτων κινηματογράφων καί πρό πάντων 

’ έκ μέρους τής διευθύνσεως τοΰ κινηματογράφου 
«Empire» ή όποια προσπαθεί νά προσελκύση τήν 
έκλεκτήν πελατείαν τοΰ κινηματογνάφου «Μαζεστίκ». 
Νά δούμε δμως άν θά τό κατορθώση, διότι ο κι
νηματογράφος «Μαζεστίκ» προβάλλει πάντοτε καλ- 
λιτέρας ταινίας καί πιστεύω νά έξακολουθήση τόκαί 
μετάτήν έγκατάστασιν τοΰήχητικοΰ κινηματογράφου, 
θάάρχίση δέ μέ τήν ηχητικήν καί άδουσαν ταινίαν 
«Rio-Rita», ή οποία έσχε μεγάλην έπιτυχίαν έν 
Αλεξάνδρειά καί Καίρφ, με την Μπεμπε Δανιελς. 
Ό κινηματογράφος Empire θά έγκαταστήση όμι- 
λοΰντα κινηματογράφον συστήματος «Ούέστερν Έ- 
λεκτρικ» ό δέ κινηματογράφος «Μαζεστίκ» μηχάνη
μα συστήματος «Syntok».

Ε-
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗΝ
Μετά τόν όμιλοΰντα καί τόν ηχητικόν, ά'λλος νε

ωτερισμός μάς περιμένει. Ό κινηματογράφος χωρίς 
οθόνην! Φαίνεται άπίστευτον τοΰτο καί ό'μως έχουν 
γίνει μέχρι τοΰδε άρκετά Ικανοποιητικά πειράματα 
ό δέ γνωστότατος άμερικανός σκηνοθέτης κ. Κλά- 
ρενς Μπράουν κατ’ αΰτάς έβεβαίωσεν δτι ή νέα ά- 
νακάλυψις πλησιάζει πρός τήν τελειοποίησίν της. 
’Ιδού είς τί συνίσταται ή άνακάλυψις. Αί εικόνες δέν 
θά προβάλλωνται πλέον έπί οθόνης άλλ’ έπί συνή
θους σκηνής. Τοΰτο θά έπιτευχθή διά τής διαθλά- 
σεως. Αί εικόνες θά είναι χρωματιστοί, θά φαίνων- 
ται δέ δπως καί είς τό στερεοσκοπίαν. Τά διάφορα 
επίπεδα θά φαίνονται χωριστά, είς τρόπον ώστε ό 
θεατής θά νομίζη δτι έχει εμπρός του πραγματικά 
πρόσωπα καί αντικείμενα. Ό συνηθισμένος μέ τόν 
σημερινόν κινηματογράφον θά νομίση δτι πρόκειται 
περί ονείρου άπραγματοποιήτου. ’Αλλά δέν πρέπει 
νά λησμονώμεν, δτι ό άνθρωπος, ό όποιος πρό 
είκοσι ετών ήξερε μόνον τόν «μαγικόν φακόν» 
τόν προβάλλοντα φωτεινάς εικόνας θά γελοΰσε αν 
κανείς τοΰ έλεγε δτι θ’ άνακαλυφθή ό όμιλών κινη
ματογράφος!

ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30ήν τρέχοντος μηνός Μαΐου λήγουν αί 

συνδρομαί τών κ κ. Carasso Bros Tel-Aviv, Fran
cois Bias, Zagazig, Ν. Βροχίδη Πειραιά, Κινημα
τογράφου «Πάνθεον» Άμαλιάδα, ’Ιωάν. Μαροΰς, 
Γεωργ. Κοτρώνη, Εΰαγγ. Αλεξάνδρου καί Κινημα
τογράφου «Άλάμπρα» 'Ηράκλειον, Δάριο Μόλχο 
Θεσ]νίκην, Π. Δοϊτσίνη Γιαννιτσά, Δ. Κουτσογιάν- 
νη Λεβάδεια, ’Αδελφών Άρώνη Κέρκυρα, Ε. Ζωΐ- 
τση Χανιά, ’Ηλεκτρικής 'Εταιρίας Καστέλλι (Κρή
της), Δοξασ. Παπαζήση, ’Ιωάν. Βέρρου καί Νικ. 
Τζίκα Κοζάνη.

Παρακαλοϋνται θερμώς οί έπιθυμοΰντες τήν ά- 
νανέωσιν τής συνδρομής των, δπως ειδοποιήσουν 
δι’ επιστολής των εγκαίρως τά γραφεία μας, έμβά- 
ζοντες καί τό άντίτιμοντής συνδρομής διά τήν τάξιν.

Οί έγγραφόμενοι νέοι συνδρομηταί ή ανανεώνον
τας τήν συνδρομήν των παλαιοί τοιοΰτοι, ύπενθυτί- 
ζομεν δτι δικαιούνται ΔΩΡΕΑΝ ενός πανηγυρικού 
εάν έγγραφώσι δι’ έτησίαν συνδρομήν ή μιάς φω
τογραφίας 20X26 εάν έ-γραφώσι δι’ έξάμηνον. 
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιΐΗΐιι·ιιΠϊϊί«?ηπιιιιιιΐιΐιιιιιιΐ!ΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

Μετά τήν έγκατάστασιν τών μηχανημάτων | 
όμιλοΰντος είς τούς κινηματογρά-φους τής πό
λεώς μας, δέν «θά μένη, πρός τό παρόν, παρά ! 
ό ελληνικός κινηματογράφος «Έλδοράδο»,όόποΐος ! 
θά προβάλλει βωβάς ταινίας.

Πιστεύω δμως νά έξακολουθήση νά εργάζεται 
έπιτυχώς, διότι προβάλλει πάντοτε τάς πλέον έκλε- ! 
κτάς ταινίας τής παγκοσμίου παραγωγής καί είναι 
ό καλλίτερος κινηματογράφος τής πόλεώς μας. |

Είναι δέ δ μόνος κινηματογράφος ποΰ προβάλ- ' 
λεν ενταύθα τάς ταινίας τής έλληνικής παραγωγής. ’ 

Jean Stylianos I

ι
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΗΣ :
■

Ευνοϊκότατος ό καιρός κατά τό παρελθόν δεκαπεν
θήμερον διά τούς χειμερινούς κινηματογράφους. 3Εν 
τούτοις όμως, ένω έβλαψε μερικούς θερινούς οί όποιοι 
θά έκαμαν έναρξιν άπό τοϋ προπαρελθόντος Σαββάτου 
—Ζέφυρος, Κυψέλη κ. ά.—καί οί όποιοι ανέβαλαν διά 
τήν προσεχή εβδομάδα, δέν ωφέλησε και τόσον πολύ, α-» 
ναλόγως, τούς χειμερινούς πλήν τοϋ «Αττικού» οπερ 
ιδίως κατά τήν προπαρελθοϋσαν εβδομάδα, πρώτην 
εβδομάδα τής προβολής τών «’Απάχηδων», ήτο καθ3 
έκάστην υπερπλήρες.

"Ενας κεντρικός χειμερινός κινηματογράφος ήδη όλι- 
γώτερος άπό τής παρ.έβδομάδος.Τό «Οϋφα Πάλας» άπό 
τής Δευτέρας 5 τρέχ. έ'κλεισε τήν χειμερινήν του περίο
δον. "Ολοι οί άλλοι χειμερινοί συνεχίζουν και Ό'ά συνε
χίζουν τάς παραστάσεις των, μέχρις οτου ό καιρός κατα- 
στήση τήν παραμονήν τών θεατών άνυπόφορον είς τάς 
αίθούσας των.

***« er , , ί
ΟΙ διευθυνταί τών θερινών εύρίσκονται άπό μηνός 

είς ζωηράν κίνησιν ’Ήδη, όλοι σχεδόν έτοιμοι, άναμέ- 
νουν τήν ευκαιρίαν διά τήν εναρξιν, ή οποία φεϋ, βρα
δύνει.

Είς τό θερινόν «Άλκαζάρ» είς τό όποιον ώς γνω-ί 
στον θά προβάλλωνται όμιλοϋσαι ή ηχητικοί ταινίαι^ 
ήρχισεν ήδη ή μεταφορά τών μηχανημάτων τοϋ «Οΰφα 
Πάλας» συστήματος Ούέστερν Έλέκτρικ καί ή τοποθέ- 
τησίς των είς αύτό. ‘Η έναρξις τοϋ «Άλκαζάρ» πάντως 
δέν εϊναι δυνατόν νά γίνη πρό τοϋ τέλους τρέχοντος 
μηνός.

Ηχητικός θερινός κινηματογράφος, λέγεται ότι θά 
λειτουργήση εφέτος και είς τά Παναθήναια» τής λεω
φόρου ’ Αλεξάνδρας.

Περί τοϋ άριθμοϋ τών θερινών κινηματογράφων 
πού θά λειτουργήσουν εφέτος είς τάς ’Αθήνας καί τά 
προάστεια, δέν εϊναι άκόμη τίποτε γνωστόν. Πάντως ό 
έφετεινός δέν πρόκειται νά ύπερβή τόν περυσινόν, ώς 
άποδεικνύουν τά πράγματα μέχρι σήμερον.

¥■ ·¥
CH προσεχής χειμερινή περίοδος 1930—31 είς τάς 

Αθήνας, προβλέπεται άπό τοϋδε. τόσον ζωηρά, όσον 
ούδέποτε άλλοτε. Διότι είς τούς ήδη λειτουργοϋντας χει
μερινούς κινηματογράφους, 7 Απόλλων, ’Αττικόν. Ούφα 
Πάλας, Σπλέντιτ, Ίντεάλ, Πάνθεον, Ροζικλαίρ, Πανό
ραμα, Σιναμπάρ, ‘Ελλάς, Αθηναϊκόν, Άχίλλειον, ’Ά
ρης καί πλέον τών δέκα άλλων συνοικιακών, προστί
θεται τό θέατρον Κοτοπούλη τό όποιον, ένοικιασθέν 
διά μίαν δεκαετίαν ύπό τοϋ κ. Κοσμίδη διευθυντοϋ τοϋ 
Πανοράματος μεταβάλλεται άπό τοϋ προσεχούς ’Οκτω
βρίου είς όμιλοΰντα κινηματογράφον δευτέρας βιζιόν, 
ϊσως δέ καί πρώτης, Άπεφασίοθη έπίσης ή κατεδάφι- 
σις τοϋ έπί τής όδοϋ Άθηνάς πρώην σχολείου Καραμά- 
νου καί ή άνοικοδόμησίς του είς λαϊκόν κινηματογρά
φον ό όποιος ένδεχόμενον νά λειτουργήση κατά τόν 
προσεχή Νοέμβριον ή Δεκέμβριον.

Λέγεται έπίσης ότι καί τό θέατρον «Κεντρικόν*  ά- 
πεφασίσθη νά μετατραπή είς χειμερινόν κινηματογρά
φον μέ είσοδον άπό τήν οδόν Σταδίου οπού ήτο μέχρι 
σήμερον ή είσοδος τοϋ ξενοδοχείου Βασιλικόν, έναντι 
άκριβώς τής εισόδου τοϋ μεγάρου τοϋ Μετοχικού Τα
μείου καί ότι άρχίζουν όσονούπο) αί μετατροπαί του.

Είς όλα αύτά δέον νά προστεθούν καί τά δύο ετοι
μαζόμενα μεγάλα καί πολυτελέστατα κινηματοθέατρα. 
τό τοϋ Μετοχικού Ταμείου, 2800 περίπου θέσεων καί 
τό έπί τής όδοϋ Πανεπιστημίου καί άκριβώς έναντι τής 
Στρατιωτικής λέσχης άνώγειον 1500 περίπου θέσεων, 
τά όποια βεβαίως δέν θά εϊναι έτοιμα πρό τοϋ 1931. ;

3Εάν όμως ύπολογίσωμεν καί τόν * πρό τής Βουλής 
χώρον όπου σήμερον ό σταθμός τών πρώτων βοηθειών

τόν όποιον ένοικιάζουν διά τήν άνέγερσιν κινηματο
θεάτρου έπίσης, ώς καί τάς φήμας, ότι καί τό ’' Τρια- 
νόν» υπάρχει σκέψις,νά μετατραπή είς Κινηματογράφον 
τότε άσφαλώς αί Άθήναι πρέπει νά καταταχθοϋν με
ταξύ τών Αμερικανικών καί εύρωπαϊκών πόλεων, πού 
καυχώνται ότι κατέχουν τά πρωτεία είς τήν κινημα
τογραφικήν κίνησιν.

Τούτο όμως άπό άπόψεως προόδου μιάς πόλεώς, 
εϊναι άρκετά εύχάριστον διά τάς Αθήνας μας, άλλά 
άπό άπόψεως έπιχειρηματικότητος, ποιος ήμπορεϊ νά 
μάς βεβαιώση ότι δέν πρόκειται περί παραφροσύνης;

Τό Αττικόν άπό αϋριον Δευτέραν 12 τρέχοντος 
θά παρουσιάση είς τούς Αθηναίους μίαν παλύ μεγά
λην έκπληξιν. Θά προβληθή ή πρώτη καί ή μονή ομι
λούσα ελληνιστί ταινία ύπό τόν τίτλον eO Σακάτης , 
τής έταιρίας Orthophonic Pictures Corn. Ν. Υ. ή οποία 
έγυρίσθη είς τά στούντιο τής Ούνιβέρσαλ, μέ τούς 

"Ελληνας καλλιτέχνας Νίκον Δελάρμην καί Τέτον Δη- 
μητριάδην. Τό νέον τούτο έργον τοϋ οποίου τό σενάριο 
άνήκει είς τόν κ. Όρφέα Καραβία, εϊμεθα ύπέρ βέ
βαιοι ότι θά ένθουσιάση τό ελληνικόν κοινόν όχι μόνον 
διά τήν ώραίαν του ύπόθεσιν άλλά ιδίως διά τόν τέ
λειον συγχρονισμόν ήχων καί διαλόγων. Εϊνε τόσον τε
λείως συγχρονισμένοι οί ήχοι καί οί διάλογοι, ώστε ήμ- 
ποροϋμεν, χωρίς δισταγμόν νά βεβαιώσωμεν τούς άνα- 
γνώστας μας ότι σπανίως μέχρι σήμερον ήκουσαν, c άπό 
τής έμφανίσεως τοϋ όμιλοΰντος κινηματογράφου έν 
‘Ελλάδι, τόσον πιστήν άπόδοσιν όσην είς αύτό τό φίλμ.

'Ο "Αργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕ ' (’Αθηνών)

Κινημ. Έτουάλ. Προεβλήθησαν τά έργα: «’Όασις τοϋ 
έρωτος» «Ίβσνγορόδ», τό ελληνικόν φιλμ «Τό Λαγιαρνί» 
μέ μετρίαν έπιτυχίαν, «Ό χορός τής τύχης» καί «Ή άνομος 
φρουρά».

Κινημ. Κρνοτάλ. Προεβλήθησαν τά έργα: «Ταξί με
σονυκτίου» «Τό δακτυλίδι τής αϋτοκρατείρας» μέ σχετικήν 
έπιτυχίαν «'Ο τύραννος τής Ρωσσίας» καί τό ελληνικόν έρ
γον «Τά γαλάζια κεριά» έπιτυχώς· Στροϋμπος.
Π FIΡΑΙΕΥΣ

Κατά τό λήξαν δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν τά εξής 
έργα :

Κινημ. Χάϊ-Αάϊφ. «Θυσία έρωτος» μέ τόν άφϋαστον 
Κόνρατ Φσίτ μέ μεγάλην έπιτυχίαν καί «Ή αιχμάλωτος» 
μέ τήν Κορίν Γκρίφιθ,

Κινημ. Σπλέντιτ. «Κβό-Βάντις» μέ τόν Γιάννιγκς,ται
νία παλαιά καί τά «Γαλάζια κεριά» μέ έπιτυχίαν.
ί Κινημ. Κάπιτολ. «Ή έκδίκησις» μέ τήν Ντολορές 

ντέλ Ρίο καί ή ελληνική ταινία «'Ο παληάτσος τής ζωής».
Κινημ. Φως. <'Ο ουρανός τής δόξης« μέ. τήν Κολίν 

Μούρ, «Ή κόρη τοϋ Σεΐχη» μέ τήν Μπεμπέ Ντάνιελς,«’Ε
πάνω τά χέρια» μέ τόν Φρέδ Τόμσων καί «Ή πόλις τών 
κακουργημάτων».

Κινημ. Ήλύσια. «Ή κοιλάς τοΰ Θανάτου , «Έπανά- 
στασις στήν Κίνα», «Τό παιδί τοΰ δρόμου», «Πρός τόν 
θάνατον» μέ τόν Τόμ Μίξ, «Φωτιά στά σύνορα» μέ τόν 
Ζίπσον, «Μυστηριιόδης θησαυρός», «Ό τυχηρός» μέ τόν 
Μποϋστερ Κήτον, ‘Ο δαίμων τοΰ δρόμου» καί ή κωμω
δία Ή μνηστή έξΑύστραλίας» μέ τούς Πάτ καί Πάτασον.

Ε. Βρυέννιος 
ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Πατέ (όμιλών). Προεβλήθησαν τά έργα «’Αγνή
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αμαρτωλή» καί «Ό ουρανός τής δόξης».
Κινημ. Παλλάς (όμιλών). Προεβλήθησαν τά έργα 

«Μπροντγουαίη Μπέμπυ» καί <‘11 ίδιωτιτή της ζωή».
Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ουγγρική 

μελωδία» καί «Ό παληάτσος τής ζωής».
Κινημ. Έϋνικόν. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Σόου 

Μπότ», «Ό μικρός μου άδελφός» καί «Κτηνιόδη πάθη».
Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν «'0 γαμήλιος πέ

πλος», <Ό τροχός τής τύχης» καί «Λουϊζιάννα» μέ τήν 
Μπίλλυ Ντόβ.

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν «'Η Μπόρα», «"Αν
να Καρένινα», «Μεταξύ ζωής καί θανάτου» καί «Ζήτω τό 
σπόρ».

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν «Ή Λουϊζιάνα» καί 
«Χώρα χρυσορρυχείων».

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Βαρβάρα 
ή κόρη τής ερήμου» καί «'Η Κίνα στής φλόγες».

Κινημ. Ρουαγιάλ. Προεβλήθη τό φίλμ «Πολωνική 
θύελλα»,

Κινημ. Μοντέρν. Προεβλήθησαν <Ό βασιλεύς τών 
Κάου-μπόΰ» καί διάφορα επεισοδιακά.

Κιναμ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα *'Ο  γαμή
λιος πέπλος», «'Ο πονηρότερος νίκα» καί διάφορα επει
σοδιακά.

Τήν προπαρελθοϋσαν εβδομάδα ήνοιξε τάς πύλας του 
νέος κινηματογράφος είς τόν συνοικισμόν Καλαμαριά ύπό 
τόν τίτλον «Άκρόπολις» καί προεβλήθησαν τά έργα 
♦ Τσάρος καί Ρασποϋτιν», «Αιχμάλωτος τών άγριων» καί 
«Πικράτ ’Εξπρές». Άλχακάν
ΠΑΤΡΑ I

Κινημ. Πάνϋεον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
Τραγωδία μιας γυναικός», Αί περιπετειαι τοΰ Τζάκ Ντέ- 

μπσεϋ» είς δύο έποχάς καί *'Ο  άπτόητος άεροπόρος».
Κινημ. Πάν&εον. (Ταράτσα) Όμιλών. Προεβλήθησαν 

αί ήχητικαί ταινίαι «Ό λευκός γάμος», «Σάν ή καρδιά κτυ- 
πα καί «Τράφαλγκαρ».

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό αίνιγμα 
μιας νυκτός», «Άννυ τοΰ Μόνπαρνάς», «Λευκή κόλασις» 
καί «Τρελλή ευτυχία». Άνδριόπουλος
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΟΝ

Κινημ. ’Έδισσων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό καρνα
βάλι τής Νίτσας», «Οί έρωτες τοΰ Ρασποϋτιν», <Οί λησταί 
τών τραίνων καί «Μία νέα Ντυμπαρύ .Προσεχώς «Παγκό
σμιος πόλεμος». Γιωργόπουλος
ΑΙΤΙΟΝ

Κινημ. Παρ&ενών. Προεβλήθησαν «Τό λυκόφως τής 
δόξης», «Πρίγκηψ γονδολιέρος , «Ζήτω ο αθλητισμός» 
καί «Ό υιός τής νυκτός». Μπιρμπίλης
ΧΑΛΚΙΣ

Κινημ. ’Αττικόν (Ai&ovaa Παλίρροιας). Προεβλή
θησαν μέ έπιτυχίαν τά έργα «Κόκκινη νύχτα», «Ρίφ καί 
Ράφ άεροπόροι», «Οί τέσσαρες υιοί» καί «’Ινδιάνα».

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν έπιτυχώς Ό τσαρ-ι —___ _ _ -
λατάνος», «Δράματα οίκων ανοχής· καί μέ καταπληκτικήν χ(α τής Έλιγολάνδης-. 
έπιτυχίαν «Νύχτες πριγκήπων». '----

ος», «Βαρώνος άτσίγγανος», «Πρίγκηψ καί κοκότα», «Τό 
ζωντανόν πτώμα», «Ή νήσος τών ονείρων», «Ίρέν καί 
Σια», «Ξανθοΰλα», «Περιπετειαι χορεύτριας», «Τό συνοι- 
κέσιον», «Ό Καζανόβας», «Ό άνθρωπος μηχανή», «Μο- 
δέρνες γυναίκες» καί «Μητρόπολις».

Κινημ. Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαρία, 
Μαριανα, Μαριέττα», «Ό άετός τής ’Αριζόνας», «Τόσκάν- 
δαλον τοΰ Βάδεν-Βάδεν», «Ή ωραιότερες γαμπίτσες τοΰ 
Βερολίνου·, «Πέντε χιλιάδες δολλάρια γιά μιά συμμορία», 
«Τό σπήτι τοΰ ψεύδους» καί «Ό Χριστός». Τσίρς
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Ίδαϊον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τί άναπο- 
διά», «Ή ’Απάτη», «Τίγρις» καί «Ή τελευταία έπίθεσις».

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Τό γαμήλιον έμβα- 
τήριον», «Λουλοΰ» καί ελληνικόν ζ υρνάλ.

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα »Τό στοι
χειό τοϋ πύργου« καί «Τό ταγκό τοΰ θανατου».
ΜίΤΥΛΗΝΗ

Κινημ. Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Βόλγα-Βόλ- 
γα» μέ έπιτυχίαν, «Τό κυνήγι τοΰ Γορίλλα», ή «Ή άφιξις 
τών Άχέπανς», επεισόδια άπό τήν «Βασίλισσα τών άδα- 
μάντων», «Ό υπασπιστής τής βασιλίσσης» μέ σχετικήν 
έπιτυχίαν, «Τά Φαντάσματα», «Μπούφαλο Μπίλ», «Ή μπα- 
λαρίνα τής Μόσχας», «Βερντέν» καί διά δευτέραν φοράν 
«Χρυσοθήρας». -^· Σ.
ΣΥΡΟΣ

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «’Αντίο Μα- 
σκώτ», «Ό ήλίθιος», «"Αγρυπνος φρουρός· καί «Ό 
ένοχος». „

Κινημ. ’Ολύμπια (Θερινός). Λίαν προσεχώς έναρξις με 
τά ώραιώτερα έργα.

Κινημ. Πάνϋεον (Θερινός). ’Έναρξις λίαν προσεχώς.
RTPINION

Κινημ. Θέσπις. Προεβλήθησαν μέ σχετικήν έπιτυχίαν 
τά έργα «Νά είσαι κοκέτα», «Μία νέα Ντυμπαρύ, «Στρα
τιά ληστών», «Θυελλώδης σερίφης», άπό δέ τής παρελθού- 
σης έβδομάδος έκαμε έναρξιν είς τό παραπλεύρως θερινόν 
μέ τό έργον «Ό τελευταίος τών άνθρώπων». Πικρός 
ΤΡΙΚΚΑΛΑ

Κινημ. Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά 
χρονικά τοΰ Γκρήσχουζ» καί «Φάουστ».
ΠΡΕΒΕΖΑ

Κινημ. Πάνϋ'εον. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ανδρες 
καί γυναίκες», «Άρχοντομόρτης», «Ή κατά φαντασίαν 

■ πριγκήπισσα» , «Τό μελανόν της σημεϊον», « Ο κόμης τοΰ 
. "Εσσεξ . «Ό τελευταίος τών φίλων», « Η κωμωδία τής 
। καρδιάς», «Τό μεγάλο διάλειμμα» καί Μαρία, Μαριάννα, 
1 Μαριέττα». Σμπόνιας
: λεβαλεια

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή ναυμα- 
f.iu. , «Τό χαλύβδινο φάντασμα», «Μανόν

---- Λ— , , .... - , ν e , I ^εσκω. καί «Τό κύκνειον άσμα». Προσεχώς «Ό μυστικός 
Κινημ. Αούξ. Προεβλήθη τό έργον «Αί μυστηριώδεις ι ταχυδρόμος» καί Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα».

ύχτεςα. Άκρο&αλασσίτης ι Κινημ. Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Μοΰζικ
Χώλ», «Φλόγα έρωτος», <Ή χορεύτρια τής Γρεννάδης» 

5 καί «Τό ερωτευμένο θαλασσοποΰλι». Προσεχώς *'Η_  κα' 
; λύβα τοϋ μπάρμπα Τόμ» καί «Ραμόνα». Πανουργίας

ΚΟΜΟΤΙΝΗ

νυχτεςν.
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. ’Αμερικανικός. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό
ταν ή σάρξ υποκύπτει», «Τάμεσβαρ», «Ή τελευταία κούρ
σα τής ζωής' καί τοΰ θανάτου», «Τό άνθος τής Βαγδάτης» 
καί «Ή Μπόρα». Μιχάλου
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τί έπαθε , 
ό Γιάννης» καί «Στό στρόβιλο τών κυμάτων». "Ηδη δίδει ί10?’· 
παραστάσεις δ θίασος Στεφάνου—Λούη. [ ΧΙΟΣ

Μπαρχαμούζας

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Νικητής 
μέ τό στανειό», «Ή δεσποινίς Φλέρτ», «’Ανθρώπινη δικαι
οσύνη», «Τό λυκόφως τής δόξης» καί «’Ανάρμοστος γά- 

Μακεδών

I Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μεγαλείτε-
____  ’ ρό του κόλπο«, «Ό αγριόγατος τής ’Αριζόνας», «Παλη-
Κινημ. ’Απόλλων Προεβλήθησαν τά έργα «Ό ήλίθι-' κάρι σάν χρυσάφι», «Καμπαλέρος» καί Καρμελίτα». Γην

ΛΕΥΚΑΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

προσεχή εβδομάδα 'Τραγωδία ιπποδρομίου».
Βουδούρης 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Κινημ. Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ανθρώπι
νες αδυναμίες», «Ταξί—Ταξί», «Μπελφεγκόρ», «Ό μυστι
κός ταχυδρόμος», «Ό άσσος τής διαφημίσεως», 'Ο κα
ταρράκτης του θανατου», «Γιοσιβάρα». «Οι βασιλείς τοϋ 
αιθέρος» καί «'Ο πειρατής τού ποταμού». Ι.Γ
ΔΡΑΜΑ

ΙΓινί/μ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Οι Κοζάκοι», 
«Ια θαύματα τών πτερύγων», «Ό άνθρωπος μέ τά δια
μάντια», «Πέντε μοιραίες γυναίκες», «Ή επάνοδος» καί! 
«Άντρανικζ μέ τόν Τσακατουνί.

ίΓτντ/μ., Ε&ν. Κήπου. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό 
φρικτον όνειρον» καί Τό μακιγιάζ»,

Κινημ. Οϋφα. Προεβλήθησαν τό "επεισοδιακόν «Ό 
μαΰρος λύκος», διάφορες κωμωδίες καί <Ή έκδίκησις», 
Προσεχώς * Ο γύρος τοΰ κόσμου». Μαρκίδης
ΑΡΤΑ

Κινημ. Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άετός 
τής Αριζόνας» μέ τόν Τόμ Μίξ μέ πολύ μεγάλην επιτυχί
αν, «Τό μεγάλο διάλειμμα»,«Ό Κολοσσός», «Ή Μονομα
χία» μέ αφάνταστον έπιτυχίαν. «Πρίγκηψ Καρναβαλιού» 
ανεπιτυχώς, « II κατά φαντασίαν πρ.γκήπισσα» καί «Μάτι 
νεκρού» έπιτυχώς.

Κατά τήν προβολήν του έργου «Μονομαχία» κατά τήν 
οποίαν εσημειώθη άνθρωποπλημμύρα, ό μηχανικός διά νά 
τελείωση γρήγορα καί νά άρχίση τήν β’ παράστασιν έπρό- 
βαλε μόνον τήν μισήν πράξιν έκάστης πράξεως. Δηλ. άπό 
το μέσοι τής πρώτης πηδοΰσε“ άμέσως εις τήν δευτέραν 
πραξιν καί ουτω καθεξής. Τοΰτο κατηγανάκτησε τούς θε- 
ατάς οίτινες εν οργή ήρχισαν νά φεύγουν δ είς μετά τόν 
άλλον. Πιστεύομεν δτι τοΰτο δέν θά έπαναληφθή διότι δ 
κόσμος δέν εχει τά λεπτά του γιά πέταγμα. Γ.Β.
ΒΑ0Υ (Σάμου)

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «’Αντίο Μα- 
σκώτ», - Ο βαρκάρης τοΰ Βόλγα» μέ έπιτυχίαν καί «Τρελ
λή Λόλα».

Κινημ. Ήραϊον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Σάρξ καί 
διάβολος» μέ επιτυχίαν, «Μαίρη Αοΰ» καί Νέοι "Ικαροι».

Πούλμαν 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Σωτήρ 
πλοίαρχος» καί «Πανάμ . Προσεχώς «Σιβηρία», «Γύρω 
απο την αγάπη», «Γυναίκα τού δρόμου κτλ.

Κινημ. Πουλακάκη. Προεβλήθη το έργον «Στά κατα
γώγια τών Παρ.σίων» μέ ποικιλίαν βαριετέ.

Κινημ. ’Αγλαΐα. Προεβλίίθη τό έπεισοδιακόν «Ή 
σφραγίδα τοΰ θανάτου». Χανιωτάκης
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άγίλλειον. Πτοεβλήθίησαν τά έργα «Χρυσά 
διαζύγια», Ό ευνοούμενος τής Τσαρίνας», Άδριανή Λε- 
κουβρέρ» καί «Ουγγρικοί έρωτες».

Κινημ. Άργυλλα. Προεβλήθησαν τό «"Ονειρον ώμορ- 
φιάς» καί «Ό κινηματογραφιστής».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά «Πάθη τοΰ Χρι
στού καί «Δεσποινίς Ζωζέττα, ή γυναίκα μου».

Κινημ. Ν. ’Ιωνία. ’Επεισοδιακά. Παπαβασιλείου 
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Κινημ. Ίδαϊον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή φωνή τοΰ 
αίματος», «Κεραυνοβόλος καβαλλάρης» καί «"Εβδομος ου
ρανός». Προσεχώς «Γέλα Παληάτσο».

Κινημ. Κοσμικόν. ’Αργεί. Πετρακάκης
ΣΕΡΒΑΙ
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θυνσιν διά τήν έκλογήν τών έργων. Προσεχώς «Μάσκες 
τοΰ σατανά».

Κινημ. Όρφεύς. Προεβλήθησαν τά έργα Τροπικέ? 
νύχτες», «Στή χώρα τών ανθρακωρύχων , Τί τραβοΰν ο1 
άνδρες καί «Ό γίγας τοΰ άέρος».

Κινημ. Ρέμβη. Διάφορα επεισοδιακά. Βογιατξής 
ΑΜΦΙΣΣΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό δίγα
μος» μέ έπιτυχίαν καί μέ οίκτράν αποτυχίαν «Τό μυστι
κόν τοΰ φρουρίου » έργον πολύ παλαιόν. Είναι πολύ περί
εργον. διατί ή διεύθυνσις τοΰ κινηματογράφου μας ένώ 
προβάλλει νεώτατα έργα τής Ούφα, δέχεται κάθε τόσο νά 
προβάλη καί δλην τήν άρχαιολογικήν συλλογήν τής Μετρό 
Γκόλντουϊν». ’Επίσης προεβλήθη καί τό έργον «Ζητείται 
δακτυλογράφος». Γιαλέσσας
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή λεγε- 
ών τών άθανάτων» έπιτυχώς, «Τό σώμα καί ή ψυχή», «Ό 
μαΰρος Τζάκ», «Ό καβαλλάρης τοΰ κάμπου», «Δίψα χρυ- 
σοΰ» καί «Ή Χριστίνα». Προσεχώς «Τό Λονδϊνον μετά τά 
μεσάνυχτα».

Κινημ. Δημ. Θεάτρου. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό βα- 
γαπόντης τοΰ Ισημερινού» καί «Τά περίφημα ψεύδη τής 
Νίνας Πετρόβνα», Μπιζέλης

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ναξλόγλου (Σταμπούλ). Έλήφθησαν τέσσαρες λίραι.
Γαβαλλαν (Θεσσαλονίκην). Μάς φαίνεται πολύ περί

εργον νά μή φθάνουν. Στέλλονται πάντοτε Πόστ Ρεστάντ. 
Κανονίσατε ζήτημα διευθύνσεως καί γράψατέ μας ποια ά- 
κριβώς σάς λείπουν, διά νά σάς άποσταλώσιν.

Α. Στεφάνου (Καβάλλαν). Τοιαύτας τεχνικάς πληρο
φορίας πρέπει νά ζητήσετε άπό ειδικούς. Γράψατε πρός 
τοΰτο είς τόν κ. Μ. Νοβάκ. Πλαπούτα 44. ’Αθήνας.

Τόσκαν (Κέρκυραν*.  Ν’ άπευθυνθήτε εις τόν κ. Γα- 
ζιάδην διά νά σάς πληροφορήση ώς ειδικότερος ημών.

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν μέ εξαιρετικήν έπι
τυχίαν τά έργα «Βέρα Μιρτζέβα», «"Αννυ Λώρη» καί τό 
ελληνικόν «Άστέρω». Θερμά συγχαρητήρια εις τήν διεύ- I

ΧΑΡΛΕΎ’ ΚΛΑΡΚ, δ νέος πρόεδρος τής Έ- 
τ ιιρίας Φόξ Φιλμ Κορπορέσιον
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ΜΟΥΒΙΤΟΝ

Φ·Ξ
ΓΚΡΑΝΤΕΡ

Φ·Ξ
ΕΓΧΡΩΜΟΝ

ΚΥΡΙΑΡΙΕΙ ΊΉ> 
ΙΙΙΟΑ\ΗΣΑ8ΙΑ>

Τό Τραγούδι τής Καρδιάς μοι 
Τό Μπ^ον τής ’Έριδας 
Πσντρεμμένοι ©τό Χό/Πυγουδ 
ΜανουεΊΐτα 
Μανία γιό τό Παρΐβι 
Χαρούμενα Νειότα 
Τό Γεράκιο τοΰ Άερος 
Φόζ Μούβιτον Φό^ις τού 1Q3C 
Η Παρείοακτος 
Χρυαές (αμπες

1 - κ2π. κ2π. κ/1η.
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