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H «10! KAI Η ΠΤΠίΙΣ ΤΟΪ ΟϊΤΛΛΙΑΜ ΦΟί
Πολλοί μεγιστάνες τοϋ πλούτου κατεστράφησαΛ Ηησαν «Οί ’Άθλιοι» τού Ούγγώ, «'Η 'Ιστορία τών 

άπό τήν ιδιοτροπίαν τής τύχης είς τήν περίφημον §ύο πόλεων» τοϋ Ντίκενς καί κατόπιν δ «Ρωμαίος 
χρηματαγοράν τοϋ Γουώλ Στρήτ, κανείς δμως δέν καί Ίουλιέττα», «'Η Σαλώμη», «Ή Κλεοπάτρα», 
έ'παθε τήν φοβέραν «νίλαν» τοϋ βασιλέως τοϋ κινη- «'Η βασίλισσα τοϋ Σαββά». ’Εκ παραλλήλου παρή- 
ματογράφου Ούΐλλιαμ Φόξ. γετο σειρά περιπετειωδών άστυνομικών ταινιών, αί

δποΐαι κυρίως έξησφάλιζαν μεγάλα κέρδη. 
★

Ό Ούΐλλιαμ Φόξ ήτο πλέον πάμπλουως. Αί 
έπιτυχίαι του ήσαν καλοσσιαΐαι. Καί δ Φόξ διέθετεν 
εκατομμύρια είς τήν οικοδομήν μεγάρων είς τά ό
ποια έγκαθίστα νέα κινηματοθέατρα μυθώδους πο
λυτελείας. Τό πρόγραμμά του πού ήρχισε πραγμα- 
τοποιούμενον κατά τό 1924 περιελάμβανε τήν ϊδρυ- 
σιν κινηματοθεάτρων είς τάς μεγαλειτέρας πόλεις 
τής ’Αμερικής.

Καθένα άπό τά κινηματοθέατρα αύτά θά έστοί- 
χιζε περί τά 7 1]2 εκατομμύρια δολλαρίων. Έν τφ 
μεταξύ ειχεν ιδρύσει τήν ‘Εταιρίαν (θεατρικών ’Ε
πιχειρήσεων, ή δποία ήτο αυτοτελής. ‘Η τιμή τών 
μετοχών τών επιχειρήσεων αύτών άνήλθεν είς δυ- 
σθεώρτηα ύψη.

"Οταν ή κινηματογραφική βιομηχανία ήρχισε νά 
τραστοποιήται δ Φόξ έξησφάλισε τόν έλεγχον επί 
μιας συναγωνιζομένης 'Εταιρείας, τής Εταιρείας 
Λαίβ ή δποία πάλιν συνηγωνίζετο μέ τήν Έταρίαν 
Φόξ διά τής Δίέτρο Γκόλντουϊν. Αί μετοχαί τής 
εταιρείας Φόξ είχον τότε συνολικήν άξίαν τριακο- 
σίων εκατομμυρίων δολλαρίων, ή δέ προσωπική 
περιουσία τοϋ βασιλέως τοϋ κινηματογράφου Ούΐλ
λιαμ Φόξ έφθανε τά 35 εκατομμύρια.

¥ ¥

Κατά τό παρελθόν έτος είς τήν Γουιυλ Στρήτ 
έγίνοντο δ’ργια κερδοσκοπίας. "Οταν δ Φόξ άνέλαβε 
660 χιλ. μετοχών τής εταιρίας Λαίβ, τάς έπλήρωσε 
μέ 100 εκατομμύρια δολλαρίων. 'Η πραγματοποίη- 
σις τής τεράστιας αύτής συναλλαγής ύπερέβη τάς 
δυνάμεις τής Εταιρείας Φόξ ή δποία δέν διέθετε 
τόσον μετρητόν χρήμα 'Η μετατροπή τοϋ βωβού 
κινηματογράφου είς δμιλοΰντα άφ’ ετέρου, άπήτη 
κολοσσιαία ποσά. Ό Φόξ έξαντλήσας πλέον τά με
τρητά του κατέφυγεν είς ζήτησιν πιστώσεων.

'Η Εταιρεία Ούέστερν Έλέκτρικ τόν ένίσχυσε

'Η σταδιοδρομία τοϋ άνθριόπου αύτοϋ υπήρξε 
μοναδική, δπως περίεργος υπήρξε καί δ τρόπος 
τής πτώσεως του. Τέκνον άπορων ’Ισραηλιτών γο
νέων, είργάσθη άπό νεαράς ηλικίας εις ένα στιλ- 
βωτήριον καί είς'ήλικίαν 26 ετών είχε βάλει κατά 
μέρος τό ποσόν τών 1600 δολλαρίων.

¥ ¥

Μέ τό κεφάλαιον αύτό ήρχισε τό στάδιόν του 
τφ 1904, τραπείς έκτοτε προς τάς κινηματογραφι
κά; επιχειρήσεις. Ήγόρασε μίαν μικράν αίθουσαν 
είς τό Μπροΰκλιν τής Νέας Ύόρκης, προσέλαβεν ένα 
πιανίδιον καί έξετέλει δ ίδιος καθήκοντα ταμίοι.

'Η τιμή τοϋ εισιτηρίου είς τόν κινηματογράφοι' 
του ήτο δέκα σέντς, τόση δέ ήτο ή συρροή τοϋ κό
σμου ώστε έπενέβαινε συχνά ή άστυνομία διά νά 
κλείση τό ταμεϊον. Μετά πάροδον τριετίας, δ Φόξ 
έμάζευσε τόσα, ώστε νά δυνηθή νά άγοράση ένα 
δεύτερον κινηματοθέατρον, τό δποϊον μετέβαλεν 
είς σωστόν νομισματοκοπεϊον. ’Εντός πέντε ετών δ 
Φόξ ήτο ιδιοκτήτης είκοσι κινηματοθεάτρων έν Νέα 
'Υόρκη καί είχεν άποταμιεύσει 250 χιλιάδας δολλά
ρια. ’’Εκτοτε ήρχισεν ή ραγδαία έξέλιξίς του. "Ιδρυ- 
σεν εταιρείαν παραγωγής κινηματογραφικών ταινι
ών καί ένα έτος προ τοϋ Ευρωπαϊκού πολέμου έδη- 
μιούργησε τήν «Φόξ Φίλμ» μέ κεφάλαια ήμίσεος έ- 
κοτομμυρίου δολλαρίων. Κατά τήν διάρκειαν τοϋ 
πολέμου μετέί η είς Χόλλυγουντ καί χάρις είς τά κο
λοσσιαία κέρδη τής έπιχειρήσεώς του ίδρυσε μεγά
λα «άτελιέ» ένφ συγχρόνως ήγόραζεν άριθμόν κι
νηματοθεάτρων είς τό Σικάγον, καί άλλα κινηματο
θέατρα είς τάς παρά τόν Ειρηνικόν αμερικανικός 
πόλεις. Τό ενεργητικόν τής εταιρείας του άνήρχετο 
τότε είς ένα καί πλέον έκατομμύριον δολλαρίων.

Μία άπό τάς ταινίας τής πρώτης παραγωγής τής 
.εταιρίας Φόξ ύπήρξεν «'Η κόρη τών θεών» μέ τήν 
Άννέταν Κέλερμαν. 'Η κατασκευή τής ταινίας αυ
τής έστοίχισεν 700 χιλιάδας δολλαρίων. Έπηκολού-
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δι’ είκοσι εκατομμυρίων δολλαρίων διά τάς νέας 
εγκαταστάσεις τοΰ όμιλοΰντος κινηματογράφου, ό 
δέ τραπεζιτικός οΐκος Χάλσεϋ Στοΰαρτ καί Σία ποϋ 
έχρηματοδότει έπί πέντε έτη τάς επιχειρήσεις τοϋ 
Φόξ τοΰ έδωσ°ν έναντι τών μετοχών τής Εταιρείας 
Λαίβ, τάς οποίας ήγόρασε παρ’ αύτοΰ, τό ποσόν 
τών 70 εκατομμυρίων δολλαρίων. Σημειωτέου, δτι 
τά καθαρά κέρδη τής Εταιρείας Φόξ άνήλθον κατά 
τό 1929 είς 72 εκατομμύρια.

‘Ο Φόξ έσκόπει νά άνταποκριθή είς τάς υπο
χρεώσεις του εντός βραχείας προθεσμίας. Άλλά 
κατά τήν έποχήν έκείνην, έπεσε θΰμα αύτοκινητικοΰ 
δυστυχήματος, τό όποιον τόν έκράτησεν έπί μήνας 
είς τήν κλίνην. "Οταν μετά πάροδον τριμήνου άνέρ- 
ρωσεν, είχεν έπέλθει ή μοιραία δι’ δλην τήν Αμε
ρικήν ημέρα τής 16 ’Οκτωβρίου 1929, ή ήμερα τοΰ 
μεγά/.ου χρηματιστηριακού πανικού. Τήν 19ην ’Ο
κτωβρίου έσημειώθη τό πρώτον πλήγμα καί τήν 24 
τοΰ ίδίου μηνός κατέπεσεν δ πύργος τής κερδοσκο
πικής Βαβέλ. Σαράντα έκατομιιΰρια έχάθησαν καί ή 
αξία τών μετοχών τοΰ Φόξ έπεσεν άπό 150 είς 53. 
Ή μοίρα τοΰ κινηματ βασιλέως εΐχε|σφραγισθή.

Ή πάλη τοΰ Φόξ κατά τών «τσακαλιών» τοΰ 
χρηματιστηρίου τής Γουώλλ Στρήτ, υπήρξε^δραμα
τική. Ή Τράπεζα, ή οποία εΐχε πλουτίσει άπό τόν 
Φόξ, ήρνήθη άπροόπτως τήν παράτασιν τής προ
θεσμίας τής λήξεως τών συναλλαγματικών του. Οί 
χθεσινοί φίλοι του μετεβλήθησαν είς άσπονδους έχ- 
θρούς του. Ή Εταιρεία «Έλέκτρικαλ Ρήσερτς 
Προντάκνς» έν συνασπισμφ μέ τήν ίσχυράν ’Αμε
ρικανικήν Εταιρείαν τών τηλεφώνων καί τηλεγρά
φων, έζήτησε τά δφειλόμενα 20 εκατομμύρια. Ό 
Φόξ ήθέλησε νά πώληση τάς μετοχάς τής Εταιρείας 
Λαίβ, άλλ’ ή τραπεζιτική 'Εταιρεία Χάλσεϋ Στοΰαρτ 
καί Σία, είς τήν οποίαν αΰται ήσαν υπέγγυοι άντε- 
τάχθησαν είς τήν πώλησιν. Ήθέλησε νά πώληση 
μερικά άπό τά θέατρά του, άλλ’ οί δανεισταί του 
κατέφυγον είς τά δικαστήρια καί ήμπόδισαν τήν πώ- 
λησιν. Εντός ενός μηνός δ Φόξ εΐχε περιπλακή είς 
δωδεκάδας δικών καί εύρίσκετο δεσμευμένος. Είς 
μάτην άπηύθυνεν εκκλήσεις πρός τούς άνθρώπους 
ποΰ εΐχεν άλλοτε ευεργετήσει. Στρατεύματα δικηγό
ρων κατεδίωκον πανταχόθεν τόν Φόξ.

Ό κύβος εΐχε ριφθή. Τήν έκ τοΰ έμφανοϋς μά
χην διεδέχθη σειρά μυστικών συσκέψεων, έκ τών 
οποίων τίποτε δέν ήλθεν είς τήν δημοσιότητα.

’Εν τέλει έπενέβη ό κ. Χάρλεϋ Κλάρκ έκ Σικά
γου, ως αντιπρόσωπος τών συμφερόντων τής «Ούέ- 
στερν Έλέκτρικ». "Υστερ’ άπό ένα μυστικόν συμ
βούλιον ποΰ διήρκεσε δύο νύκτας καί μίαν ημέραν, 
το αΐμα τοΰ Φόξ εΐχεν άπομυζηθή καί δ μεγάλος 
βασιλεύς τοΰ κινηματογράφου συνετρίβη δριστικώς.

bER FILM
Γερμανικόν κινηματογραφικόν περιοδικόν 
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ΜΠΙΛΛΥ ΝΤΟΒ
Δέν υπάρχει κανέν μέρος τοΰ κόσμου, τοΰ οποίου 

ί τό κοινόν νά μή ύπεδέχθη κατά τόν ένθουσιωδέστε- 
* ρον τρόπον τάς ταινίας τοΰ λαμπρού άστέρος τοΰ 

’Αμερικανικού κινηματογραφικού στερεοτματος, ποΰ 
άκούει είς τό όνομα Μπίλλυ Ντόβ.

Οΰτω, καί εϊς τήν Θεσσαλονίκην ή Ντόβ, άπό 
τής προβολής τής πρώτη; της ταινίας ηύτύχησε, νά 
άνακηρυχθή, τρόπον τινά, ώς τό εϊδωλον τού κοι
νού τής Μακεδονικής πρωτευούσης. Μή τάχα δέν 
τό αξίζει ή χαριτωμένη αΰτη καλλιτέχνις μέ τό γλυ- 
κύτατον χαμόγελο καί τά υποσχετικά άπαστράπτον- 
τα μάτια;

Είναι πολύ σπάνια τά. φίλμ ποΰ έγνώρισαν πα- 
ρομοίαν έπιτυχίαν μέ εκείνα τής Μπίλλυ Ντόβ. Πα- 
ραλλήλως δέ, ή έμφάνισίς τής καλλιτέχνιδος αύτής 
είς τόν όμιλούντα καί ηχητικόν κινηματογράφον, 
δεν έκαμε τίποτε άλλο παρά νά αύξηση τούς πολυ
πληθέστατους ήδη θαμμαστάς της.

Ή μοναδική ώραιότης τής Μπίλλυ Ντόβ, έν 
συνδυασμοί μέ τόν τρόπον της τοΰ έκφράζεσθαι ποΰ 
είναι έκτάκτως ελκυστικός,καί μέ τό χαμόγελό τηςτό 
όποιον είναι κάτι περισσότερον άπό γοητευτικόν, 
θά έλεγα μαγευτικόν, χωρίς ν’ άπέχω ίσως τής 
πραγματικότητας, είναι αί πηγαί καί ή έξήγησις 
τής δημοτικότητας τής δποίας ή Μπίλλυ Ντόβ άπο- 
λάβει παγκοσμίως.

Δέν θ’ άσχόληθώμεν βεβαίως μέ τό ντεμποΰτο 
τής Ντόβ καί τήν μετέπειτα κινηματογραφικήν της 
σταδιοδρομίαν, έφόσον ταΰτα είναι ήδη γνωστά είς 
τό κοινόν μας. Θά περιορισθώμεν λοιπόν είς τό μι
κρόν τοΰτο έγκώμιον τοΰ μεγάλου άστέρος τοΰ ’Α
μερικανικού) κινηματογραφικού στερεώματος, τό ό
ποιον λάμπει σήμερον, κατά τόν πλέον έντονον 
καί εκθαμβωτικόν τρόπον.

Π· ΧααΙντ
(Συνεργάτης τοϋ «Μόν Φίλμ»)

Σημ. «Κινημ. Άστέρος». Ό «Κινημ. Άστήρ» άρκεϊται 
επίσης διά σήμερον είς τό έγκώμιον τοϋ άρθρογράφου του, 
διά νά έπανέλθη ίσως άργότερον, ασχολούμενος καί πά
λιν μέ τήν Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα, έξ αίτιας τής μεγί
στης δημοτικότητας τής οποίας, είναι ένδεχόμενον ν’ ά- 
σχοληθώμεν μέ τήν ιδιωτικήν ζωήν τής καλλιτέχνιδος, 
ύπείκοντες εϊς αλληλοδιαδόχους παρακλήσεις τών αναγνω
στών μας. Πρός τόν σκοπόν τοΰτον άλλως τε, συγκεντροΰ- 
μεν τ’ άναγκαιοΰντα στοιχεία, αναμφισβήτητου αύθενηκό- 
τητος.

0 PAWN ΝΟΒΑΡΡΟ 2Τ0 ΡΑΝΤΙΟ
'Ο δημοφιλής ζέν πρεμιέ τής Μέτρο Γκόλδουϊν 

Ραμόν Νοβάρρο τοΰ δποίου τήν γλυκυτάτην φωνήν 
ήκούσαμεν ήδη είς τόν «όμιλούντα», ήρχισε πρό δε
καπενθημέρου περίπου νά τραγουδή διά λογαρια
σμόν τής προνομιούχου ραδιοφωνικής άμερικανικής 
Εταιρίας διαφόρους κανσονέττας έξ έκείνων ποΰ 
είναι άν βόγκ είς τόν νέον κόσμον.

ΤΑΙΝΙΑΙ TECHNICOLOR
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 9 3 Ο -- 1 9 3 1

Πλεϊσται έκ τών νέων ταινιών—ηχητικών καί 
δμιλουσών ώς είναι δλαι αί ταινίαι παραγωγής 
1930-31—έχουν πραγματοποιηθή κατά τό νέον 
σύστημα χρωματισμού, Technicolor.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν πλήρη πίνακα πραγ- 
ματοποιηθεισών ταινιών κατά τό σύστημα «Τεχνι- 
κολόρ» καί κατά εταιρίας παραγωγής.
ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ

Heads Up
Paramount on Parade.
The Vagabond Kin^ μέ τήν Ζανέτ Μακντό- 

ναλτ.
ΤΙΦΦΑΝΥ

Mamba μέ τήν Έλεάνορ Μπόρτμαν καί Ράλφ 
Φόρμπες.
ΦΕΡΣΤ .ΝΑΣΙΟΝΑΛ

Br.de of the regiment μέ τήν Βίβιαν Σέγκαλ. 
, Bright lights μέ τήν Δωροθέα Μακαίϋλ.

Mlle Modiste μέ τήν Μπερνίς Κλαίρ.
Sally μέ τήν Μαριλίν Μίλλερ.
Show Girl in Hollywood μέ τήν Άλίς Ούάϊτ.
Song of the Flame μέ τήν Μπερνίς Κλαίρ.
Under Wertern skies μέ τήν Λίλα Λή.

ΡΑΔΙΟ ΠΙΚΤΣΟΥΡΣ

Dixiana μέ τήν Μπεμπέ Ντάνιελς.
Hit the deck μέ τήν Πόλυ Βάλκερ.
The Cuckoos μέ τήν Ντόροθυ Λή.

ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥ Ϊ Ν ΜΛΓΙΕΡ

Chasing rainbows μέ τήν Μπέσσυ Λόβ.
In the gay nineties μέ τήν Μάριον Ντάβις.
The march of time.
The rogue song μέ τήν Κατερίν Ντάλ ’Όβεν.
The singer of Seville μέ τόν Ραμόν Νοβάρρο.

ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ

The Me'ody man μέ τήν Άλίς Ντέϋ καί Β. 
Κόλιερ.
ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΔΕΡΣ

Mammy μέ τόν ’Άλ Τζόλσον.
Song of the west μέ τήν Βίβιαν Σέγκαλ.
Under a Texas moon μέ τήν Μίρνα Λόϋ καί 

τόν Νόαχ Μπήρυ.
Viennese Nights μέ τήν Βίβιαν Σέγκαλ.
Golden Dawn μέ τήν Βίβιαν Σέγκαλ.

ΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ

King of Jazz μέ τόν Πώλ Βίτεμαν
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Puttin on the Ritz μέ τόν Χάρρυ Ρίχμαν.

ΤΑ ΝΕΑ
ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΦΟΛΛΙΣ 1930

Κατά τά αμερικανικά κινηματογραφικά περιοδι
κά, ή νέα ταινία «Φόξ Μούβιτον Φόλλις 1930», συ
νέχεια τών «Φόξ Φόλλις 1929», πού είδον οί Αθη
ναίοι τόν παρ. ’Οκτώβριον κατά τήν έναρξιν τού 
ηχητικού κινηματογράφου «Αττικόν», παρουσιάζει 
τό ζενίθ τής τελειότητος καί διασκεδάσεοτς άπό έπι- 
θεοτρησιακής άπόψεως. Τό κάθε τί είναι μοδέρνο 
καί συγκεκριμένως ή μεγαλειτέρα έπίδειξις τής γυ
ναικείας καλλονής καί λούσου πού έπέδειξε ποτέ ή 
οθόνη.

Πλέον τών εκατόν νεαρωτάτων γκέρλς λαμβά
νουν μέρος είς τό περίφημον μπαλέττο. Χαριτωμένα 
κορίτσια τοΰ χορού, τοΰ τραγουδιού, τοΰ λούσσου, 
επιδεικνύουν δλες κ’ ή κάθε μιά χωριστά τή χάρι 
τους.

Τά «Φόξ Μούβιτον Φόλλις 1930», έκτος τοΰ έ- 
πιθεωρησιακοΰ των χρώματος, είναι καί ενα ρωμάν- 
τσο, πού επιδρά άμέσως είς τόν θεατήν. Λαμβάνουν 
μέρος οί καλλίτεροι καί ωραιότεροι «άστέρες» τού 
Χόλλυγουντ. Ή Μυριάμ Σήγαρ, ό Ούΐλλιαμ Κόλ- 
λιερ, δ επιλεγόμενος τό άνφάν γκατέ τοΰ Χόλλυ
γουντ, ή Μάρζορυ Ούάϊτ, ή Γιόλα Ντ’Άρβίλ, ό 
Νόε?« Φράνσις καί ό κωμικός άκόμη ’Έλ Μπρέντελ 
γίνονται δλοι ρομαντικοί.

Τραγούδια πεταχτά, μουσική υπέροχη, πού θ’ 
άφήσουν έποχήν. 'Η Μύριαμ Σήγαρ, ή ώραία σο
πράνο μέ τό άγαλματώδες σώμα, πού θά έζήλευε 
κάθε γλύπτης, είς τό τραγούδι της «Ντοΰϊν ντέ 
Ντέρμπυ» καί ή Μάρζορυ Ούάϊτ είς τό τραγούδι 
«Μάμη κάψε τά ρούχα μου» ξετρελλαίνουν κυριο^ε- 
κτικώς τούς θεατάς.

Τά «Φόξ Μούβιτον Φόλλις 1930» έχουν νειάτα, 
ομορφιά, ζωή, ρομάντσο, μελωδία, χορούς καί έπί 
πλέον είνε καί έγχρωμα.

Η (WHZTPR ΤΟΥ ΟΡΗΤΙΟΥ ΕΪΜΤ 
ΣΤΟ “ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ ΠΕΜΠΛΙΞ,,

'Ο διευθυντής τής διεθνούς φήμης καλ/ιφορ- 
νιακής ορχήστρας Όράτιος Έϊντ, έπιστρέφων άπό 
ένα άγκαζαμέντο δέκα εβδομάδων ποΰ εΐχεν είς τό 
Μόντε Κάρλο, έπαιξεν είς τά «Παραμάουντ Πέμ- 
πλιξ Ραντιό» τό εσπέρας τού προπαρελθόντος Σαβ
βάτου μέ ποικϊλλον χορευτικόν πρόγραμμα, έκπεμ- 
φθέν είς εξήκοντα ένα ραδιοφωνικούς σταθμούς διά 
πομπού συστήματος Κολούμπια.

ΕΝΑ ΝΕΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΤΗΣ ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ

Αί δύο κολοσσιαΐαι αύται κινηματογραφικά! Έ- 
ταιρίαι ήρχισαν ήδη οίκοδομοΰσαι κινηματοθέατρου 
πολλών χιλιάδων θέσεων είς τήν πόλιν Κινκινάττι 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών.

Br.de
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Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΣΙΝΕΑ

ΜΗΡΙ ΜΠΕΛ, Η ΛΙΠΟΤΗΚΤΙΣ

Διαλέγω γιά θέμα τή; σημερινής μου στήλη- 
τή χειρονομία τής Μαρί Μπέλ (δνομα και πράμμα) 
πού έλιποτάκτησε άπ’ τό καλλιτεχνικό στράτευμα, 
στήν πιο ένδοξη στιγμή τοϋ λαμπρού καλλιτεχνικού 
της σταδίου παντρευόμενη τό βαθύπλουτο Αιγύ
πτιο βαμβακέμπορο Μπαρσούμ Πασσά.

'Η ωμορφη καλλιτέχνιδα μέ τά ζωηρά κ’ έκ- 
φραστικώτατα μαύρα μάτια, μέ τήν θερμή καί χα
διάρα φ ανή της πού μίλησε τόσο βαθειά στήν καρ
διά τοΰ θεατού,'τόν όποιο κατασυγκινήσανε οί πε
ριπέτειες της στήν «ομιλούσα» οθόνη, άπαρνήθηκε 
δίχως τύψη, τήν τέχνη γιά τήν οποία έγεννήθηκε!...

Στήν περίπτωσή τής δοσίλογος είναι ό έρωτας. 
Ό φτερωτόξ θεός πού έσκόπευσε μέ δεινότητα1 
Άρτέμιδας. Κ’ ή καλλιτέχνιδα δηλαδή ή γυναί
κα πού δέν ανήκε στον εαυτό της άλλά στό 
κοινό καί στήν τέχνη, λησμονών ας τις υποχρεώσεις 
της αντίκρυ στις δυο τελευταίες, έδέχτηκε τό βέλος 
τού φτερωτού θεού σάν μαριονέιτα τοΰ παλκοσένι- 
κου. Δηλαδή άψε-σβΰσε, έρωτεύθηκε. Καί έθυσίασε 
τό άνεχτίμητο αγαθό τής άτομικής της έλευθερας 
Αύτό ήταιε.δικαίωμα τσς βέβαια. Αλλά ταυτόχρονα 
έστέρησε τήν τέχηη τής πολύτιμης συμβολής της. 
Μά τέτοιο πράμμα δέν τής επιτρεπότανε νά τό 
κάνη.

Δέν μιλάμε γιά τούς φίλους τοΰ θεάτρου πού
χάνουνε μέ τήν απομάκρυνση τής Μαρί Μπέλ ένα 
άπ’ τά καλλίτερα νεώτερα στηρίγματα τής Κομεντί 
Φρανσαίζ. Μιλάμε μονάχα γιά μάς, ποΰ άτυχέστε- 
ροι άπ’ τούς προνομιούχους Παριζιάνους, άρκεστή- 
καμε ώς τώρα νά θαυμάζωμε μονάχα τή γοητευτι
κή σκιά τής Μαρί Μπέλ, τήν οποία άλλοίμονο, θά 
μάς στερήση γιά τό μέλλον τ’ ανεπιθύμητο διάβη
μά της πού καυτηριάζουμε σήμερα

Θέλετε λοιπόν νά σάς πώ τήν άλήθεια; Θά ευχό
μουν στήν Μαρί Μπέλ άντί τής λουλουδοσπαρμένης 
ζωής πού εύχονται στερεότυπα στούς νιόπαντρους 
τόν πιο άνώμαλο κ’ άνυπόφορο βίο, γεμάτο άπ’ τά 
άγκάθια τών συζυγικών σκηνών καί τή βασανιστική 
νοσταλγία τών άλησμονήτων σκηνικών της θριάμ
βων.

Γιατί άν ή χαιρέκακη ευχή μου είσακουστή, τό
τε μονάχα θά ξαναδοϋμε τήν σκιά τής Μαρί Μπέλ 
καί θά ξανακούσωμε τήν ωραία ολόθερμη φωνή 
της, θά θαυμάσωμε τό ποίημα τής γυναικείας χάρης 
πού αποτελούνε οί φίνες κινήσεις της, ξαναβλέ
ποντας τις θεατρικές σκηνές τών Παριζιάνικων 
μπουλβάρ μεταφερόμενες στ’ άψυχο πανί τής Ά- 
θηνέϊκης οθόνης, στό οποίο μονάχα ή σκιά τής Μα
ρί Μπέλ, ή τής Γκρέτα Γκάρμπο φτάνει γιά νά 
δώση ένα παλμό ζωής.

Καί τιόρα, άν μ’ έρωτήσετε σέ ποιο φίλμ θάθε 
λα νά ξαναδώ τή Μαρί Μπέλ νά παίζη, θά σάς ά- 
παντήσφ δίχως καθόλου δισταγμό: Στό φίλμ τοΰ 
ειδυλλίου της, πού πρωτήτερα ευχήθηκα νά μή ει- 

! ναι ρόδινο ο; τό τέλος, αναλαμβάνοντας μάλιστα 
! νά γράψφ εγώ ή ίδια τό... σενάριο!

Τό φίλμ αυτό ώρισμένως θά ήτανε τό διδακτι- 
κώτερο γιά τάς συναδέλφους της πού θά έδειχναν 
τάση ν’ ακολουθήσουνε τό κακό παράδειγμα τής 
Μαρί Μπέλ παντρευόμενες βασιληάδες τής βιομη
χανίας καί δχι τής σκηνής, πού θά τούς επιτρέπανε 
αντίθετα άπ τούς πριύτους νά συνετίσουνε τήν 
εξυπηρέτηση τών ωραίων καί έξευγενιστικών τεχνών 
τοΰ Θεάτρου καί τοΰ Κινηματογράφου.

’Ελπίζω πώς οί καλοί μου αναγνώστες είναι α
πόλυτα σύμφωνοι μαζί μου, καί υπογράφω μέ ξε
χωριστή ευχαρίστηση γι’ αύτό.
___________ __  ΣΙΝΕΑ.

Τό άρθρον το το τής εκλεκτής μας συνεργάτιδος Λος 
Σινεά προορίζετο διά τό προηγούμενον τεύχος άναβληθεί- 
σης τής δημοσιεύσεώς του λόγφ πληθώρας ’ ύλης. "Ηδη ή 
φορά τών πραγμάτων κατά τό διαρρεϋσαν άπό τής συντά
ξεως τοϋ άρθρου τούτου διάστημα, διέψευσε τήν θρυλυ- 
θεΐσαν εϊδησιν τών γάμων τής Μαρί Μπέλ, τήν δημοσιευ- 
θεΐσαν είς τόν παγκόσμιον τύπον. Πλήν, άπό έκτίμησιν 
πρό; τήν συνεργάτιδά μας, δημοσιεύομεν τό άρθρολ' της, 
έστω καί άν κατέστη παράκαιρον, έπανελθόντων τών 
πραγμάτων είς τήν θέσιν των, συμφώνως πρός τήν διατυ- 
πουμένην ευχήν της άρθρογράφου μας, εφόσον οί γάμοι 
τής Μαρίς Μπέλ με τόν Μπαρσούμ Πασσάν ούτε έγιηαν 
ούτε καί θά γίνουν.

0 ΝΕ02 ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΛΙΕΪΈΤΝΤΗΣ
ΤΩΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΙΦΦΑΝΥ

Τελευταίως δ γνωστότατος είς τάς 'Ηνωμένας 
Πολιτείας μουσικός κ. ’Όλ Σόρτ υπέγραψε συμβό- 
λαιον μέ τήν «Τίφφανυ-Στάλ» διά τοΰ οποίου άνα- 
λαμβάνει τήν γενικήν διεύθυνσίν τών μουσικών 
στούντιο τής Εταιρίας ταύτης.

3 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΙΙΜΤίΓΜΜ S112J!
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J ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΜΟΜΙΑΣ
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TO ΟΜΙΛΟΥΝ ΦΙΛΜ
ΕΖΗΜΙΩΣΕ ΤΗΝ EBiCMHN ΤΕΧΝΗΝ;

ΤΙ ΛΠΗΓίΤΛ Ο κ- ΒΛΦΡΕΔΟΣ ΜΗΣΛΡ

Μετά τόν κ. Μωρίς Ντεκομπρά, δίδομεν σήμε-' 
ρον τόν λόγον είς τόν κ. Άλφρέδον Μασάρ, τόν J 
διάσημον Γάλλον συγγραφέα, δραματουργόν καί 
σεναριογράφον.

Ό κ. Μασάρ, εινε εκείνο; δστι; έδωσεν εις τόν | 
σημερινόν διάσημον Γάλλον σκηνοθέτην κ. Ζάκ ντέ ; 
Μπαρονσέλλι τήν ευκαιρίαν νά λανσαρισθή χάρις 
είς τήν εξαιρετικήν έκ μέρους του πραγματοποίησιν 
τοΰ πρώτου του σεναρίου, γραφέντος έπίσης προτού 
δ κ. Μασάρ καταστή διάσημος δσον εινε σήμερον.

Ό συμπαθής συγγραφεύς έπλούτισεν αλληλο
διαδόχων μέ τά έργα τής εμπνευσμένης του γραφί- 
δος τήν Γαλλικήν Κινηματογραφίαν διά τών άλη
σμονήτων εκείνων ταινιών «'Ένα εκατομμύριου στά 
χέρια ενός παιδιού» τή; Πατέ, τόν περίφημου «Λού- 
Γκαρού« τής Γκωμόν, τόν «’Άνθρωπον πού φέρει 
τόν θάνατον», τόν όποιον έπραγματοποί ,,σαν κατά 
τόν ίκανοποιητικώτερον τρόπον οί κ.κ. Βαντάλ καί 
Ντελάκ, τό «Βασίλειον τή; Μανσάρντας», τό όποιον 
έσκηνοθέτησεν ό διάσημο; Αυστριακός ρεζισέρ Ρο
βέρτο; Βίνε, τό «Μου ανήκεις» καί τέλος, τό πολύ
κροτοι' ρομάντζο του «Ή γυναίκα μιάς νυκτός», 
πού πρχγ ατοποιεΐ κατ’ αυτός δ σκηνοθετικός Άσ
σος Μαρσέλ Αερμπιέ εί; δύο βερσιόν, ήτοι, μίαν η
χητικήν καί μίαν ομιλούσαν, μέ πρωταγωνιστάς τήν 
Φραντσέσκα Μπερ ίνι καί τόν Ζάν Μυμχ. Ό λάτρης 
αυτό; τής έβδομης τέχνης, άλλά καί τέλειος γνώστης 
τών άφορώντων αυτήν, δστις τόσον ένετρύφησεν .είς 
τά μυστικά της, μάς εκθέτει την γνώμην του δια το 
δμιλοΰν φίλμ.

Άλλ’ άς τοΰ δώσωμεν τόν λόγον, μετά τό λα
κωνικόν έγκώμιον ποΰ τοΰ έπλέξαμεν.

ΤΙΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑ ©κ. ΑΑΦΡ. ΜΑΣΑΡ
'Ο »Κινημ. Άστήρ» μού ζητεί τήν γνώμην μου 

έπί τής «όμιλούσης» ταινίας. Άφοΰ τόν ευχαριστή
σω, δέν ήμπορώ παρά νά τού έπαναλάβω δσα είπον 
ήδη πλείστα; φορά; έπί τού θέματος τούτου είς τούς 
αντιπροσώπους τοΰ Γερμανικού, Γαλλικού καί Α
μερικανικού κινημ. τύπου, ποΰ μού έζήτησαν τήν 
σχετικήν γνώμην μου, πριν από σάς.

Πιστεύω είς τόν «όμιλοΰντα» κινηματογράφον. 
Διότι ή προσθήκη τοΰ λόγου τονώνει τήν συγκινη
τικήν δύναμιν τοΰ φίλμ. Απομένει μόνον ή τελειο- 
ποίησις τών άππαρέϊγ τής έγγραφης καί εκπομπής 
τών διαλόγων, (τό βιομηχανικόν δέ αύτό πρόβλημα 
θά έχει ήδη λυθεί δσονούπω) καί, πρό πάντων, ή 
απαλλαγή τού σεναρίου τοΰ «τύπου» ποΰ τοΰ προσέ- 
δωσεν δ «όμιλών». Εκεί νομίζω ότι συνίσταται η 
μεγαλυτέρα δΓ ημάς δυσκολία Διότι τό σενάριο τών 
δμιλουσών ταινιών δέν πρέπει νά είναι ή μεταφορά 
τού θεάτρου είς τήν οθόνην, άλλά τούναντίον, πρέ
πει νά παραμείνη «κινηματογραφικόν σενάριο». (

ΕΝΑΙΑΦΕΡΟΪΣΑ AHASSI2
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΙΕΥ8ΥΝΤΑΣ ΚΙΚΗΙΑΤΟΤΡΑΜΝ

Καθίσταται γνωστόν είς τούς τυχόν διαπραγ-
ματευομένους διευθυντάς κινηματοθεάτρων την 
έγκατάστασιν ηχητικών μηχανημάτων ΕΛΛΗ
ΝΙΚΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ δτι, ούδείς έκ τών 
εμφανιζόμενων ώς εφευρετών εχει τό δικαίωμα 
της πωλήσεως τοιούτων ανευ τής άδειας μου, 
καθ’ δσον ασχοληθείς άπό δύο περίπου ετών 
διά τήν άνωτέρω έφεύρεσιν, έζήτησα καί ελαβα 
πρώτος ύπό τοϋ ύπουργείου τής ’Εθνικής Οικο
νομίας διά τών ύπ' άριθ. 2612]1930 καί 
2641]1930 διαταγώντου,τά σχετικά διπλώματα, 
έν εναντία περιπτώσει θά εύρεθώ είς τήν 
δυσάρεστον θέσιν νά προβώ είς τήν κατά- 
σχεσιν παντός σχετικού ελληνικού μηχανή
ματος τό όποιον ήθελεν λειτουργήση ανευ τής 
άδειας μου.

ΖΩΖΕΦ ‘ΧΕΠ
Γραφεία Εταιρίας «Συμβατική» 

ίΠλατεϊα Άγ. Γεωργίου (Καρύτση) 6α

Η ΠΗΡΗΓΩΓΗ ΤΗΣ ΟΥΦΗ 1950-31

8 ΠΡΛΤΗ ΗΧΗΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ THS
'II πρώτη ήχητική άστυνομική ταινία τής Ούφα 

παραγωγής 1930—31 ύπό τόν τίτλον «'Η τίγρις» 
προεβλήθη τό πρώτον δεκαπενθήμερον τού Μαΐου 
είς ένα κινηματογράφον τοΰ Κουρφούρστενταμ εις 
Βερολΐνον, εξακολουθεί δέ νά κράτη τό πρόγραμ
μα μέ έ ατυχίαν ϊσην πρός τήν τών πρώτων ημερών 
τή; προβολής τη;. ’Ήδη εργάζονται πυρετωδώ; είς 
τά στούντιο τής Ούφα διά τό μοντάρισμα νέων πα
ραγωγών της «ούφατον».
θαυμαστός ρυθμός τού βωβοΰ κινηματογράφου, θε
μελιωθείς μετά πολυετείς «ψηλαφήσεις», νομίζω δτι 
ύπό τήν σημερινήν μορφήν τοΰ «όμιλοΰντος» φίλμ, 
αδικείται καταφώρως ατό τήν βραδοΐαν εκπομπήν 
τών ανταλλασσόμενων φράσεων.

Ή διατάραξις αυτή τοΰ ρυθμού τού κινηματο
γράφου πρός τό παρόν κάμνει τούς σεναριογράφους 
μα; νά ωχριούν...

’Αργότερα ; Τό μέλλον θά μάς δείξη τί θ’ άπο- 
γίνη.

Άπό τάς άνωτέρω γραμμάς τοΰ έκλεκτοΰ φίλου 
συγγραφέως, είναι πασιφανές δτι ό κ. Άλφρέδος 
Μασάρ στηρίζει πολλάς ελπίδας είς τό μέλλον τοΐ 
όμιλοΰντος φίλμ. Διά σήμερον περιοριζόμεθα είς 
τήν αισιοδοξίαν τοΰ Μασσάρ, επιφυλασσόμενοι νά 
δώσωμεν άπό τών στηλών μας τόν λόγον είς άλλους 
επιφανείς κινηματογραφικούς παράγοντας, ήτοι, 
σκηνοθέτας, ηθοποιούς, κριτικούς καί . σενάριο

■θ ϊγράφους.
ΙΡΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ
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ΟΙ
ΖΑΝΕΤ ΓΚΑΙ Υ ΝΟΡ-ΣΑΡΛ ΦΑΡΕΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

δυο μεγάλαι αμερικάνικα! εφημερίδες ή 
Υόρκης καί ή «Σικάγο

Αϊ
«Ντέϋλυ Νιούς» τής Νέας _ __  ., ____
Τριμπουν» τού Σικάγου προεκήρυξαν μεγάλον δια
γωνισμόν μεταςυ τού αναγνωστικού των κοινού πρός 
άνάδειξιν ένός βασιλέως καί μιας βασιλίσσης τοΰ κι
νηματογράφου.

Τα αποτελέσματα υπήρξαν καταπληκτικά καί 
είς τάς δύο πίλεις, άνεκηρύχθησαν δέ βασιλείς τών 
κινηματογραφικών άστέρων μέ καταπληκτικήν πλειο
ψηφίαν οί συμπαθείς καλλιτέχναι Ζανέτ Γκαίϋνορ 
καί ο Σαρλ Φαρέλ άμφότεροι άσιέρες τής Φόξ 
Φίλμ.

Γα οριστικά αποτελέσματα τού διαγωνισμού καί 
εις τας δυο ανωτέρω μεγαλουπόλεις έχουν ώς εξής:

1) Διαγωνισμός τής έφημερίδος Daily 
μεταξύ τών κατοίκων τής Ν. 'Υόρκης.

Πίναξ τών δέκα πρώτων.

News

| στής μας Μπίλλυ Ντόβ, ήτις ήλθεν έβδομη κατά 
σειράν.

Έπίσης εις τήν αυτήν πόλιν έσημείωσεν κατα
πληκτικήν. πλειοψηφίαν ό Σάρλ Φαρέλ ύπερτερήσας 
κατά 1334 ψήφους τόν Γκάρυ Κοΰπερ, κατά 4364 
τόν Ραμόν Νοβάρρο καί κατά—άκουσον ! άκουσον! 
—5317 ψήφους τόν Τζών Μπάρρυφορ.

Ό άνωτέρω διαγωνισμός, ένεργηθείς είς τάς 
δύο μεγαλειτέρας πόλεις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 
ύπό δύο έκ τών μεγαλειτέρων καί σοβαροτέρων κα
θημερινών εφημερίδων έπέδρασε πολύ έπί τής δη
μοτικότητας τών καλλιτεχνών, καταδείξας τάς συμ
πάθειας τοΰ αμερικανικού κοινού έπί τών έκλεγέν- 
των βασιλέοιν τοϋ κινηματογράφου εις εποχήν μά
λιστα καθ’ ήν ή Φόξ Φίλμ άναδιωργανοϋμένη, θά 
παρουσίαση είς τό παγκόσμιον κοινόν έκτος τών με
γάλων της φίλμ καί άφαντάστου πολιτελείας τοιαύτα.

40417
24162

8349 
7059
6487 
3185
2759 
1989
1206 ' Τζών Μπολ
1136 ] Μωρίς Σεβαλιέ

Σάρλ Φαρέλ 
Μποϋντυ Ρόζερς 
Ούΐλλιαμ Χέϊνες 
Ρ. Μοντκόμερο 
Ρ. Νοβάρρο 
Γκάρυ Κοΰπερ 
Ζάκ "Οκεϋ

| Ρόναλτ Κόλμαν

29041
3969
3843

2998 
2593 
2535 
1984 
1620

Ζανέτ Γκαίϋνορ 
Νάνου Κάρρολ 
Γκρέτα Γκάρμπο 
Τζόαν Κράουφορτ 
Κλάρα Μπόου 
Μαίρη Μπριάν 
Ρουθ Σάτερτον 
Νόρμα Σήρερ 
Άνίτα Πέητζ 
Ντολορές Κοστέλλο

Είς τόν άνωτέρω πίνακα είναι καταφανεστάτη ή 
πλειοψηφία τής Ζανέτ Γκαίϋνορ είς Νέαν Ύόρκην, 
λαβοϋσα 32,068 περισσοτέρας ψήφους καί αυτής | 
άκόμη τής Γκρέτα Γκάρμπο

Επίσης καί τοΰ Σάρλ Φαρέλ ή πλειοψηφία είς 
την Νεαν 'Υόρκην είναι καταπληκτική, καθ’ δσον 
ύπερέβη καί αυτόν τόν Ραμόν Νοβάρρο κατά 34 χι
λιάδας ψήφους.

2) Διαγωνισμός τής έφημερίδος Chicago 
bune μεταξύ τών κατοίκων τοΰ Σικάγου.

Πίναξ τών δέκα πρώτων.
Ζανέτ Γκαίϋνορ 
Γκρέτα Γκάρμπο 
Τζόαν Κράουφορτ 
Νάνου Κάρολ 
Μαίρη Μπριάν 
Ρουθ Σάτερτον 
Κλάρα Μπόου 
Μπίλλυ Ντόβ 
Γκλόρια Σβάνσον 
Νόρμα Σήρερ

Tri

8202 . Σάρλ Φαρέλ
5420 ι Γκάρυ Κοΰπερ
2174 ! Κόνραδ Νάγκελ 
2120 ” " - 
1661 
1025 
1013 
943 
628
456 | Τζών Μπάρρυμορ

Καί είς.τό Σικάγον ή πλειοψηφία τών δύο καί 
έν Ν. 'Υόρκη πρώτων, Ζανέτ Γκαίϋνορ καί Σάρλ 
Φαρέλ είναι καταφανεστάτη. 'Η συμπαθής καλλι
τέχνες τής Φόξ Φίλμ εΐχεν καί είς τήν πόλιν τοΰ 
Σικάγου καταπληκτικήν πλειοψηφίαν, λαβοϋσα 2782 
ψήφους περισσοτέρας άπό τής Γκρέτα Γκάρμπο 
καί 7259 περισσοτέρας καί αυτής άκόμη τής γνω-

Ρ. Ρόζερς
Ρ. Νοβάρρο
Τζών Μπολ
Βάρνερ Μπάξιερ 
Ρόναλτ Κόλμαν 
Ρ. ΜπάρΟελμες

5959 
4625 
2971 
2134
1595 
1112
905 
880

ΒΡΑΖίΑΙΑΝΟΤΕΡΜΑΝΙΚΑΙ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚ. ΔΙΑΦΟΡΑΙ

Οί «Νιού Γιόρκ Τάϊμς» τής 1ης Μαΐου δημο
σιεύουν μίαν κινηματογραφικήν άνταπόκρισιν τοΰ 
συνεργάτου των κ. Βάϊγκτμαν δστις μεταξύ άλλων 

! γράφει.
Ό κ. Γ. Άμαντορ, ό λογοκριτής ταινιών τής 

πολιτείας Σαίν Πάολο, έβεβαίωσεν άπροκαλύπτως 
δτι τά Γερμανικά φιλμ, τής Ούφα, ύφίστανται έκ μέ
ρους τής λογοκρισίας πολλάς περικοπάς ως έκ τοΰ 
ρεαλισμού των. Ό ανταποκριτής τών «Νιού Γιόρκ 
Γαίμς», σχολιάζων τήν δήλωσιν αυτήν τοΰ κ. Ά
μαντορ, τονίζει δτι τό άγριον δσον καί παράλογον 
ψαλλίδισμα τών γερμανικών φίλμ τά ζημιοΐ κατα- 
φώρως άπό άπόψεως καλλιτεχνικής δσον καί έννοι
ας, έν άνι θέσει πρός τήν τύχην τών Αμερικανικών 
φιλμ ποΰ ευτυχώς δέν δοκιμάζουν παρομοίαν κακο- 
ποίησιν. Μολαταΰτα προσθέτει ό ανταποκριτής τών 
«Νιου Γιόρκ Τάϊμς» τά Εύρωπ. φίλμ άπολάβουν 
άσυγκρίτφ τώ λόγφ μεγαλυτέρας προτιμήσεως άπό 
τό Κοινόν άπό τά ’Αμερικανικά !

ΕΝΑ ΑΡΤΟΝ ΤΟΥ Μ02Ζ0ΪΚ1Ν
612 Εις τό προσεχές ημών φύλλον θά δημοσιεύσω- 

μεν ένα εκτάκτως ένδιαφέρον άρθρον τοΰ μεγάλου 
ριόσσου καλλιτέχνου Ίβάν Μοσζοΰκιν δια τοϋ οποίου 
ό τελευταίος εξετάζει τήν τύχην τών συμπατριωτών 
συναδέλφων του, εις τόν ευρωπαϊκόν κινηματογρά
φον. Τό άρθρον μάς εστάλη άπό τήν Πράγαν δπου 
ό καλλιτέχνης παρέστη πρό ήμερων είς τήν πρεμιέ
ραν τοΰ «Λευκού Διαβόλου».

μϊιφμ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ KAI GEATPOY

ΤΙ ΓιΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
Ή ηχητική ταινία, ό δμνλών κινηματογράφος 

είνε ένας επικίνδυνος άντίπαλος τοΰ θεάτρου. Τό 
νά έπιμένη κανείς νά τό παραγνωρίζη ή νά τό άρ- 
νήται ομοιάζει μέ τήν τακτικήν στρουθοκαμήλου, ή 
οποία κρύβει τό κεφάλι της άνάμεσα στά πόδια της, 
δέν βλέπει καί νομίζει δτι δέν τή βλέπουν καί οί άλ
λοι! Τό καλλίτερο εΐνε νά έχη κανείς τό θάρρος νά 
άτενίζη τήν πραγματικότητα κατάμματα. Αύτό έκα- 
μετόπρωσσικόν δημόσιον.Τά αύτοκρατορικά καί βασι
λικά θέατρα έγιναν άπό τής άνακηρύξεως τής δη
μοκρατίας κρατικά. Τό κράτος έγινε χορηγός καί 
θεατρικός επιχειρηματίας. Εμπρός είς τάς προό
δους τοΰ όμιλοΰντος καί άδοντος κινηματογράφου 
δέν ήμποροΰσε νά μένη άδιάφορον. Καί πριν αντι
μετώπιση τόν αντίπαλο άπεφάσισε νά συμβιβασθή 
μαζί του. Ή βίβλος λέγει: «’Αγάπα τούς εχθρούς 
σου». Αύτό έκαμε καί ή Πρωσσία ώς θεατρικός ε
πιχειρηματίας. Άπεφάσισε νά συμμετάσχη μιας 
τολμηράς κινηματογραφικής έπιχειρήσεως, ή όποια 
θά έκμεταλλευθή πρός παραγωγήν μουσικών ταινι
ών τό προσωπικόν, τήν ορχήστραν τά μέσα τοΰ με
γάλου κρατικού μελοδράματος. 'Η Πρωσσία κινη
ματογραφικός επιχειρηματίας! Τά κόκκαλα τοΰ Βί- 
σμαρκ θά τρίζουν είς τόν τάφον των. Άλλά επρο- 
τιμήθη έν ανάγκη καί αύτό, παρά νά άφήση είς τό 
τέλος τά κόκκαλα τό μελόδραμα. Ή κρίσις ήταν 
ήδη αισθητή. Τό έλαφρόν μουσικόν θέατρον, η ο- 
περέττα, αντιμετωπίζει ήδη τόν σοβαρωτατον συνα
γωνισμόν τών μουσικών ταινιών. Αργά ή γρήγορα 
τό ίδιον θά συνέβαινε καί μέ τό μελόδραμα. Μόλις 
θά συνεκροτεϊτο μιά μεγάλη ιδιωτική έπιχείρησις 
πρός παραγωγήν μεγάλων μουσικών ταινιών, δια 
τάς θεατρικάς επιχειρήσεις τού μελοδράματος θά 
έδημιουργεΐτο ένα άλυτον πρόβλημα. Αντί νά πα- 
ρασυρθή άπό τήν’καθιερωμένην κρατικήν μοιρολα- 
τρείαν, ή Πρωσσία ήθέλησε νά προλάβη τά πράγ
ματα. Αντί ν’ αντιμετώπισή τόν κινηματογράφον 
ώς άντίπαλοά τόν έπεκαλέσθη ώς σύμμαχον. Άπε- 
φάσισε νά συμμετάσχη τής εταιρείας <Τέρ*α»  ή ο
ποία θά συνεργασθη μέ τήν αμερικανικήν εταιρίαν 
τών «Ηνωμένων Καλλιτεχνών», έπί κεφαλής τής 
όποιας εύρίσκεται ό «Ναπολέων τοΰ κινηματογρά
φου» δ Σαρλώ. 'Η έπιχείρησις αυτή, έν συνεργα
σία μέ τό κρατικόν μελόδραμα, τού Βερολίνου, θά 
παραγάγη σοβαρά μουσικά φιλμ. 'Η καλλιτεχνική 
διεύθυνσις άνετέθη είς τόν γωστον Γερμανόν σκη 
νοθέτην Ράΐνχαρτ, ό όποιος πρώτην ήδη φοράν θά 
πειραματισθή είς τόν κινηματογράφον. Από^ τήν 
έκμετάλλευσιν τών μουσικών τούτων ταινιών θα δη · 
μιουργηθοΰν νέοι πόροι διά το κρατικόν μελόδρα
μα τό όποιον βαρύνει τόν προϋπολογισμόν μέ στα-

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ ΠΡ0 Γ0ΝΤ2Ν ΜΑΣ

'Υπό τόν τίτλον «Κόρινθος» έγυρίσθη άπό τόν 
Άλφρέδον Κήλ ένα φίλμ επιστημονικής κατηγορίας 
ώς τό άποκαλεϊ ή «Ούφα», δεικνύον, τόν τριγυτόν 
καί τό στέγνωμα τής Κορινθιακής σταφίδος καθώς 
καί πανοραματικάς απόψεις τώνάμπελώνων δλοκλή- 
ρου τής Πελοποννήσου. Προσέτι είς τό φίλμ τοΰτο 
περιλαμβάνονται καί πλεΐστα δσα αξιοθέατα τών 
Αθηνών ληφθέντα άπό φωτογραφικής άπόψεως 
κατά τρόπον αριστοτεχνικόν.

"Οί AMJE_fflTAZOYN,,
'Η αγγλική βερσιόν τής επιστημονικής ταινίας 

ύπό τόν τίτλον «Οί άνδρες σέ κυττάζουν» εύρίσκε
ται ήδη έν τώ περατοΰσθαι είς τά στούντιο τής 
Ούφα, έν Νιουμπάμπελσμπεργκ.

01ΓΑΜΟΙ THS ΜΠΕΜΠΉϋΤΑΗΙΕΑΣ
Ή συμπαθής Άμερικανίς καλλιτέχνις Μπέμπι 

Ντάνιελς πανδρεύεται τόν ά'λλον μήνα. Συγκεκριμέ
νους είς τάς 14 ’Ιουλίου. Εύτνχής σύζυγός της θά 
εΐνε δ ώραΐος δσον καί έκλεκτός ζέν πρεμιέ Μπέν 
Λάιον μειά τού δποίου οί αρραβώνες της έχουν 
κοινοποιηθή πρό πολλών μηνών στό Χόλλυγουντ.

θέρον παθητικόν. Αντί νά κινδυνεύση άπό τόνβκι- 
νηματο-ράφον, άντιθέτως τό μελόδραμα θά στη- 
ριχθή καί θά ένισχυθή. Ή πρωτοβουλία τής πρωσ- 
σικής κυβερνήσεως είναι όμολογουμένως τολμηρά. 
Άλλά καί άναμφισβητήτως μεγαλοφάνταστος. Ή 
κρατική έκμετάλλευσις δπου τής γής ύπάρχει καί 
είς οίονδήποτε έκδήλωσιν τής κοινωνικής δραστηρι
ότητας,έχει άποδειχθή έκ τής πείρας τόσον οίκτρά! 
Παράδειγμα κλασικόν καί συνολικόν ή Ρωσσία τών 
Σοβιέτ. Παράδειγμα είδικώτερον, οί σιδηρόδρομοι 
παντού δπου ύφίστανται τήν κρατικήνέκμετάλλευσιν. 
Διά πρώτην φοράν τό κράτος άποδεικνύεται καί κα
λός έμπορος. 'Η άλήθεια είνε δτι πολλοί αποβλέ
πουν δυσπίστως πρός -τήν άπόπειραν τού υπουργεί
ου τής Παιδείας τής Πρωσσίας. Άλλά χωρίς τόλ
μην τίποτε τό μεγάλο δέν έπιτυγχάνεται είς τόν κό
σμον τούτον, Τό θέατρον άπό ετών δοκιμάζει ολίγον 
παντού μεγάλην κρίσιν μίαν κρίσιν ή δποία τό α
πειλεί δι’ έξοντώσεως. Πολλαί θεωρίαι άνεπτύχθη- 
σαν καί ήκούσθησαν έως τώρα. Άλλά μέ τάς θεω
ρίας δέν σώζονται οί άρρωστοι. Ή άπόφασις τοΰ 
πρωσσικού δημοσίου αποτελεί τήν πρώτην πρακτι
κήν προσπάθειαν δχι άπλώς πρός άντιμετώπισιν, 
άλλά πρός λύσιν τής κρίσεως. Ό κινηματογράφος 
καί τό θέατρον είνε άπό έτών δύο εχθροί. Τό πρωσ- 
σικόν δημόσιον άπεφάσισε νά δοκιμάση μίαν πολι
τικήν συμφιλιώσεως!
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Η ΠΥΡΚΗΪΗ
ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ κ- I. ΜΑΡΓΟΥΛΗ —

Τήν παρελ&οϋσαν Τετάρτην 11 τρέχοντος έ- ! 
ξεράγη πυρκαϊά έν τώ έργαστηρίω τοΰ κίνημα- I 
τογραφικοϋ γραφείου τοϋ κ. ’Ιωσήφ Μαργουλή. 
Τό πϋρ προήλ&εν έξ ένώσεως τών ηλεκτρικών 
συρμάτων, κατασβεσϋ'έν άμέσως.

Ευτυχώς αί άποβήκαι τών ταινιών και τοϋ 
διαφημιστικού ύλικοΰ παρέμειναν άθικτοι είς 
τρόπον ώστε τό γραφεϊον νά έξακολουϋ'ήση άνευ 
ούδεμιας διακοπής τάς έργασίας του.

91 MAS ΕΑ99 8 »· ZEPHA1H ΕΙΪΑΑΚ I
Ό ευεργετικός άπό εθνικιστικής άπόψεως θό

ρυβος, ποΰ έγένετο είς τό εξωτερικόν χάρις είς τήν 
συρροήν τών ξένων, ήτις παρετηρήθη κατά τάς 
Δελφικός έορτάς, ήμπορεΐ νά λεχθή, χωρίς υπερβο
λήν, δτι άνεγέννησε τήν παλαιοτέραν αϊγλην ής άπή- 
λαυεν ή Έλλλάς είς τήν ξένην συνείδησιν.

Οΰτω, μετά τήν επάνοδον τών ενθουσιω
δών ξένων ποΰ παρηκολοόθησαν τάς Δελφικός έορ
τάς, χάρις είς τά ενθουσιώδη των σχόλια, έξεδη- 
λώ9η μία γενική διάθεσις, ιδία έν Γαλλία, καδόδου 
εις τήν Ελλάδα.

Ή εκλεκτή σκηνοθέτις τοϋ κινηματογράφου Κα 
Ζερμαίν Ντυλάκ, παλαά καλή φίλη τοΰ «Κινηματ. 
Αστέρος», μάς επαναλαμβάνει έπίσης δι’ έπιστολής 

της, επιθυμίαν της καί κατά παλαιοτέραν έποχήν δι- 
ατυπωδεΐσαν, νά μας έλθη εις τάς Αθήνας, διά νά 
γνωρίση τήν πατρίδα τοϊ Δημοσθένους, ή οποία τό.- 
σον τήν εϊλκυσεν ανέκαθεν.

Έξ ά'λλου ή Κα Ζερμαίν Ντυλάκ, εΐπεν είς εκλε
κτήν νεαράν μας καλλιτέχνιδα μόλις έπανελθουσαν 
έκ Παρισίων, δτι θεωρεί έαυτήν Έλληνίδα, έφόσον 
ύ πάππος της έπολέμησεν έν Έλλάδι κατά τόν ιερόν 
αγώνα τοΰ 1821, καθ’ δτι συγκινεΐται βαθύτατα 
άναπολοΰσα τάς μορφάς τών ηρωικών μας προγό
νων, είς τήν μνήμην τών οποίων προσφάτως άποτί- 
σαμεν τόν φόρον τής εΰλαβείας μας.

Έάν ό ευσεβής πόθος τής διασήμου σκηνοθέτι- 
δος καί έκλεκτής μας φίλης λάβη σάρκα καί οστά, ό 
«Κινημ. Άστήρ» θά λογισθή ιδιαιτέρως ευτυχής, ή 
δέ Άρχισυντάκτις μας θ’ άναλάβη μέ περισσήν εΰ- 
χαρίστησιν καί χρέη ξεναγού τής αυριανής μα; φι- 
λοξενουμένης, παρέχουσα είς τήν Καν Ντυλάκ πά
σαν δυνατήν ευκολίαν ϊνα γνωρίση καλλίτερον τήν 
'Ελλάδα, και ϊνα κίνηση τό ενδιαφέρον τής σκηνο- 
θέτιδος διά τά έντόπια κινημ. στοιχεία.

FILM KURIER
Καθημερινή Γερμανική Κινηματογραφική 

Έφημερίς
Kolhenersfrasse 37 Berlin W 9

Η ΠΑΡΑΓίίΓΗ ΤΗΣ ΦΟΞ ΦΙΛΜ
Είς τό Συνέδριου τών διευθυντών τής Φόξ Φίλμ, 

τό όποιον έγένετο τόν παρ. μήνα είς τό Χόλλυγουντ 
καί είς τό όποιον παρέστη καί ό έν Έλλάδι διευ
θυντής τής Φόξ κ. Φ Χάρλεϋ, ό πρόεδρος τής Φόξ 
κ X. Κλάρκ άνεκοίνωσεν δτι ή προϋπολογισθεΐσα 
δαπάνη διά τήν παραγωγήν ταινιών 1930—31 ηΰ- 
ξήθη άπό 22 έκατομ. δολλάρια είς 30 εκατομμύρια. 
Έκ τοΰ ποσοΰ τούτου θά διατεθούν πέντε εκατομ
μύρια διά τήν αΰξησιν τών διαφόρων τμημάτων τής 
Φόξ Μούβιτον Σίτυ.

Είς τό πρόγραμμα τής παραγωγής περιλαμβά
νονται 48 έργα είς διαφόρους γλώσ ιας, Φόξ Μού
βιτον Νιοΰς καθώς καί άριθμός βωβών ταινιών. Με
γάλη προσοχή θά δοθή είς τήν ξένην άγοράν. ’Ηδη 
«^γυρίζονται» πλουσιότατα έργα είς τήν ’Ισπανικήν, 
Γερμανικήν καί Γαλλικήν γλώσσαν. Αί έγχρωμοι 
ταινίαι θά παίξουν ένα μεγάλο ρόλο είς τήν έφετει- 
νήν παραγωγήν τ'ς Φόξ Φίλμ.

ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
’Από τήν γνωστήν κινημ. εφημερίδα τοΰ Βερολί

νου «Φίλμ Κούριερ» τής 7 τρέχ μεταφράζομεν τήν 
κατωτέρω εΐδησιν ΰπό τόν τίτλον «Αί Άθήναι είς 
Βερολΐνον«.

«'Ο διευθυντής τής Ανωνύμου Εταιρίας «Συμ- 
βατική»τών Αθηνών Δόκτωρ Δαμασκηνός παρέμει- 
νεν έπ όλίγας ημέρας δι επιχειρηματικούς σκοπούς 
είς Βερολϊνον. Ό Δόκτωρ Δαμασκηνός έκλεισεν ώς 
συνήθως ολόκληρον τήν παραγωγήν τής Οΰφα διά 

j τήν προσεχή περίοδον.
Ό αξιαγάπητος καί πολυμαθής ούτος έπιχειρη- 

ί ματίας μάς κατετόπισε πλήρως έπί τής κινηματο
γραφικής καταστάσεως έν Έλλάδι. Μάς έγνωστο- 
ποίησε μεταξύ άλλων, δτι ή 'Ελλάς έχει βραχεΐαν 
κινηματογραφικήν περίοδον, διαρκοΰσαν έπί έξ ή 
επτά μήνας κατ’ έτος, καί δτι τελευταίως αί ταινίαι 
τής Οΰφα έγνιόρισαν μεγάλην έπιτυχίαν έν Έλλάδι, 
ιδίως δέ τό «Ερωτικόν Βάλς».

'Ο κ. Δαμασκηνός μάς έδωσε προσθέτους νά έν- 
νοήσωμεν, δτι υπάρχουν πιθανότητες εισαγωγής 
'Ελληνιστί δμιλούντων φιλμ, καί άπό αυτής τής ά · 
πάψεως, ήμποροΰμεν νά συμπεράνωμεν δτι θά έχω- 
μεν ενδιαφέροντα άπο ελέσματα μιάς ενδεχόμενης 
κινηματογραφικής συνεργασίας μεταξύ ’Αθηνών καί 
Βερολίνου».

Η ΛΥΑ ΝΤΕ πόΫΤΤΙ 
ΘΑ ΠΑΙΞΗ ΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ Ν. ΥΟΡΚΗΣ

Από τήν Αγγλικήν κινημ. εφημερίδα «Φίλμ 
Νταίϋλυ Ρέντερ» πληροφορούμεθα δτι ή Λύα ντέ 
Ποΰττι άμα τή άφίξει της εις τόν Νέον Κόσμον ά
νεκοίνωσεν είς δημοσιογράφους, δτι προτίθεται νά 
παίξη είς έν τών μεγάλων θεάτρων τής πέμπτης λεο>- 
φόρου τής Αμερικανικής μητροπόλεως.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ :
--------------------------------------------------------- -- ---------------------------------------------------------------■

Ή ακαταστασία τοϋ καιρού, δ κυριολεκτικώς χειμω
νιάτικος καιρός, έπέφερε όχι πλέον ζημίας, άλλά κατα- 
στροφάς εις τάς επιχειρήσεις τών κινηματογράφων όχι 
μόνον τών ’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς, άλλά ολοκλήρου 
τής Ελλάδος. Διότι, δπως μας άναφέρουν καί οί έν ταϊς 
έπαρχίαις άνταποκριταί μας, ή κατάστασις ή μάλλον ή ά- 
καταστασία τοΰ καιροϋ καί είς τάς επαρχίας έζημίωσε καί 
τάς εκεί κινηματογραφικός επιχειρήσεις. Εννοείται δτι αί 
ζημίαι τών άθηναίων δέν συγκρίνονται μέ τάς τών επαρ
χιωτών συναδέλφων των, καθ’ δσον οί πρώτοι έχουν τερά
στια ημερήσια έξοδα ταινιών, ένοικίων θεάτρων κ.λ.π.

"Ας έλπίσωμεν δμως δτι τό κακόν θά παρέλθη συντο
μότατα καί θά δυνηθοΰν οί δυστυχείς αυτοί έπιχειρημα- 
τίαι νά άντεπεξέλθουν είς τάς τριπλασιασθείσας υποχρεώ
σεις των.

"Αν καί είναι άκόμη πολύ ένωρίς, ήρχισαν έν τούτοις 
αί προετοιμάσίαι καί έκ μέρους τών ειδικών γραφείων καί 
έκ μέρους τών κινηματοθεάτρων, διά τήν προσεχή χειμε
ρινήν περίοδον. Προβλέπεται άπό τοΰδε μεγάλη εισαγωγή 
είς τήν Ελλάδα κινηματογραφικών ταινιών διαφόρων ε
ταιριών αί πλεϊσται τών οποίων, τουλάχιστον τά 90 ο]ο θά 
είναι βεβαίως όμιλοΰσαι είς διαφόρους γλώσσας, μέρος δέ 
αύτών χρωματιστοί κατά τό σύστημα Technicolor. Ό 
όλος άριθμός τών είναχθησομένων διά τήν προσεχή πε
ρίοδον νέων ταινιών υπολογίζεται άνω τών 200 καί ’ίσως 
φθάσουν καί τάς 230.

Είς τό άνωτέρω συμπέρασμα φθάνωμεν έκ τών έξής 
περίπου υπολογισμών μας· δτι 50 περίπου ταινίαι άν όχι 
περισσότεροι θ’ άνήκουν είς τό γραφεϊον τών κ. κ. Άμο- 
λοχίτη- Βουλγαρίδη, οϊτινες ώς γνωστόν προμηθεύονται 
τάς παραγωγός τών εταιριών Γουώρνερ Μπρόδερς καί 
Φέρστ Νάσιοναλ 30 περίπου τής Μετρό Γκόλντουϊν, 22 
τής Συμβατικής, 15 τής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ τών κ. κ. 
Συνοδινοΰ καί Παπαστόφα, 15 τής Σινέ Όριάν διαφόρων 
εταιριών, 30 περίπου τοΰ κ. Μαυροδημάκη δ όποιος πλήν 
τής παραγωγής τών Ήνωμ. Καλλιτεχνών είναι βέβαιον δτι 
ήγόρασε καί τήν παραγωγήν τής Κάντιο Πίκτσουρς, 18 
περίπου τών κ. κ. Φραγκέτη μεταξύ τών οποίων καί ολό
κληρος ή παραγωγή τής Τίφφανυ, άνω τών 25 τής Φόξ 
Φίλμ Κορπορέσιον, 10 καί ίσως περισσότεραι τοΰ κ. Μαρ- | 
γουλή, άνάλογοι τοΰ κ. Κουρουνιώτη καί μερικαί άλλαι αί 
όποϊαι δέν είναι δυνατόν άπό τοΰδε νά ύπολογισθοΰν, ώς 
καί 1—2 ήχητικαί έλληνικαί παραγωγής τών άδελφών 
Γαζιάδη. * * *

’Εκ παραλλήλου ήρχισεν καί ή σχετική κίνησις διά τήν 
έξασφάλισιν καταλλήλων κινηματοθεάτρων, ώς καί ή δια- 
ρύθμισις τών παλαιών τοιούιων. Υπολογίζονται δτι κατά 
τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον θά λειτουργήσουν δέκα 
περίπου κεντρικοί κινηματογράφοι μέ ήχητικάς μηχανικός 
έγκαταστάσεις. Πλήν τών γνωστών, «Αττικού», «Σαλόν 
Ίντεάλ» καί «Οΰφα Πάλας» τά όποια είναι έφοδιασμένα 
μέ ήχητικά μηχανήματα, θά γίνουν τοιαΰται έγκαταστάσεις 
καί είς τό <Σπλέντιτ» συστήματος Ούέστερν Έλέκτρικ καί 
είς τόν «’Απόλλωνα» καί τό «Πάνθεον έπίσης. Είς τό τε- 
λευταϊον μάλιστα άρχίζουν αί μεταρρυθμίσεις άπό τής 
προσεχούς έβδομάδος.

Ώς κινηματοθέατρα θά λειτουργήσουν έφέτος άσφα- 
λώς μέ τό έπί τής όδοΰ Ίπποκράτους καί Πανεπιστημίου 
θέατρον Τριανόν» τό όποιον ένοικιάσθη ύπό τών άδελ
φών Φραγκέτη καί τό έπί τής πλατείας Όμονοίας θέατρον 
Κοτοπούλη ύπό τοΰ κ. Χέλμη μέ διευθυντήν τόν κ. Κο- 
σμίδην. Είς τά δύο άνωτέρω κεντρικά κινηματοθέατρα θά 
γίνουν έγκαταστάσεις > ηχητικών μηχανημάτων χωρίς νά 
είνε άκόμη γνωστόν καί τά συστήματα τών ηχητικών μη
χανών. Έπίσης λέγεται δτι καί τό έπί τής πλατείας Κο-

λοκοτρώνη θέατρον Κεντρικόν μεταβάλλεται είς κινημα- 
τοθέατρον άλλά περί τοΰ τελευταίου τουλάχιστον δέν ύ- 
ύπάρχει ούδεμία βεβαίωσις.

Ώς βλέπουν λοιπόν οί άναγνώσται μας, είς τάς ’Αθή
νας θά λειτουργήσουν άσφαλώς κατά τήν προσεχή περίο
δον δκτώδμιλοΰντες κινηματογράφοι,καίώςέκτούτουδύναται 
ένά ε’ίπητις μετά πεποιθήσεως δτι ό όμιλών κατέκτησε κυ- 
ριολεκτικώς τήν Ελλάδα.

। Διότι πλήν τών χειμερινών τών ’Αθηνών πρέπει νά 
ύπολογισθοΰν καί οί λειτουργοΰντες ήδη δύο έν Πειραιεϊ,

! «Χάϊ Λάϊφ» καί «Κάπιτολ», δύο έν Καβάλλα, τρεις έν 
Θεσσαλονίκη, είς εις τάς Πάτρας καί τέσσαρες θερινοί έν

ί Άθήναις.
j Είς τούτους δέον νά προστεθή καί είς έπίσης έν Θεσ
σαλονίκη δστις οίκοδομεϊται ήδη έπί τής διαγώνιου τοΰ

i Α. Πύργου, ύπό τής νεωστί ίδρυθείσης έκεϊ εταιρίας κι
νηματογραφικών έτιχειρήσεων τών κ. κ. Χατζηνάκου, 
Φωκέα, Σεγούρα καί Καβρίκα μέ κεφάλαια 1,000.000 πε
ρίπου δραχμών. Περί τοΰ άνοικοδομουμένου νέου αύτοΰ 
κινηματοθεάτρου, τό όποιον θά περιλαμβάνει 900 περίπου 
θέσεις, λέγονται πολλά τά καλά. Πλήν τής έπιβλητικής 
έξωτερικής του έμφανίσεως καί άπό άπόψεως έσωτερικής 
διακοσμήσεως, φωτισμού, αιθουσών άναμονής, καπνιστη
ρίων, τελείου άερισμοΰ, κεντρική; θερμάνσεως, μηχανη
μάτων κατά κινδύνων πυρκαϊάς κλπ. θά είνε τόσον τέ
λειον ώστε ή διεύθυνσίς του καυχάται νά λέγη δτι θά κα- 

। ταστήση αύτό ναόν τής κινηματογραφικής τέχνης εις ολό
κληρον τήν Βαλκανικήν. Διά τό νεοϊδρυθησόμενον αύτό 
κινηματοθέατρον έν Θεσσαλονίκη, προεκηρύχθη διά τών 
έκεϊ έφημερίδων καί διαγωνισμός πρός εϋρεσιν τοΰ καταλ- 
ληλοτέρου τίτλου—τόν όποιον ημείς θά έπιθυμούσαμεν νά 
είνε έλληνικός.

Μηχανήματα ήχητικά θά έγκατασταθοΰν συστήματος 
Ούέστερν Έλέκτρικ.

* *
Καί τώρα δλα αύτά πολύ καλά. Ή ιδιωτική πρωτο

βουλία προσπαθεί κάτι νά κάνη διά νάπαρουσιάση τήν 
μεταπολεμικήν Ελλάδα,εις δλον τόν κόσμον, δτι δέν ύστε
ρε! καί είς τόν κινηματογραφικόν κλάδον καί δτι προσπα
θεί νά καθέξη τά πρωτεία είς δλην τήν Βαλκανικήν.

Τί λέγει όμως δι’ δλα αύτά τό κράτος τό όποιον προ
σπαθεί άντιθέτως νά χαλάση δ,τι ή ιδιωτική πρωτοβουλία 
δημιουργεί; Διότι μέχρι σήμερον εϊχομεν καί θά έχωμεν 
δυστυχώς έπί πολύ άκόμη, τήν έπαχθεστάτην φορολογίαν 
ή όποια φθάνει περίπου τά 50 ο]ο τών καθαρών εισπρά
ξεων. Άπό τοΰδε δμως θά έχωμεν καί τόν νέον νόμον 
περί λειτουργίας κινηματογράφων ό όποιος,ώς έψηφίσθη, 
καθιστά τήν λειτουργίαν αύτών προβληματικήν. Διότι πλήν 
τών άλλων έξωφρενικών του λεπτομερειών, ή άπόλυτος ά- 
παγόρευσις τής εισόδου είς δημοσίους κινηματογράφους, 
ώς διαλαμβάνει τά 9ον άρθρον, είς νέους καί νέας κάτω 
τών 16 έτώτ, τί σημαίνει; Μήπως αύτό καί μόνον δέν ση
μαίνει καταστροφήν;

Τό περίεργον δέ είναι δτι ό νόμος αύτός άφορά μό
νον τούς κινηματογράφους καί δχι γενικώς τά δημόσια θέ- 
άματα, είς τά όποια φυσικά θά συμπεριελαμβάνοντο καί 
τά θέατρα. Επομένως κατά τόν νέον νόμον, θά άπαγο- 
ρεύεται ή είσοδος είς τούς κινηματογράφους είς τούς νέ
ους κάτω τών 16 έτών, άδιαφόρως άν τά προβαλλόμενα 
έργα έχουν χαρακτηρισθεΐ προηγουμένως ύπό τάς συστα- 
θησομένης δυνάμει τοΰ αύτοΰ νόμου, έπιτροπή; λογοκρι
σίας ώς κατάλληλα καί θά έπιτρέπεται έλευθέρως εις αύ- 
τούς ή είσοδος είς τό σημερινόν θέατρον, τό όποιον κατά 
τήν γνώμην ιιας δέν διαφέρει διόλου άπό τό πορνεϊον έν 
άντιθέσει μέ τόν κινηματογράφον ό όποιος είναι άσφαλώς 
τό ήθικότερον καί τό πλέον μορφωτικόν μέσον τοΰ άν 
θρώπου.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 13Διότι, ποιος χαλής πίστεως συζητητής ήμπορεϊ νά μάς 
υποδείξει, έστω καί έν έκ τών χιλιάδων τών μέχρι σήμερον 
προβληθέντων κινηματογραφικών έργων δτι περιέχει 
έστω καί τήν παραμικρόν δόσιν άνηθικότητος; Καί άντι- 
θέτως, ποιος ήμπορεϊ νά άμφισβητήση τήν λόγοις. θέα 
καί πράξεσι άκόμη κατάφωρον άνηθιτότητα οίουδήποτε 
καί άνευ ούδεμιάς έξαιρέσεως θεατρικού Λεγομένου έργου, 
είς τά όποια ούδείς νόμος απαγορεύει τήν είσοδον νέων 
κάτω τών 16 έτών;

Παρ’ δλα αυτά δμως τά αναμφισβήτητα ντοκουμέντα 
δχι μόνον εΰρέθησαν βουλευταί νά ψηφίσουν ένα τόσον 
τερατώδη νόμον άλλά δυστυχώς καί ή όλότης τών Ελλή
νων έπιχειρηματιών τοΰ κινηματογράφου διά τής νοθρό- 
τητός των θά παραδεχθή έστω καί σιωπηρώς τήν έφαρ- 
μογήν τοΰ νόμου αύτοΰ.

Ό άνωτέρω νόμος περί Κινηματογράφων καίτοι έδημο- 
σιεύθη είς τό πρώτον τεύχος, άριθ. φύλλου 184 τής 28ης 
Μαίου 1930, τής έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, δέν έτέθη 
είς έφαρμογήν καθ’ δσον τό άρθρον 13 λέγει έπί λέξει 
τά έξής f *

Άπό τής 1 τρέχ. μηνός έκαμθ έναρξιν ό ύπαίθριος 
κινηματογράφος «Πάνθεον» τών κ. κ. Φωκαέως καί Τσο- 
λάκη. Δυστυχώς φοβερά κρίσις λόγω τής άπελπιστικής 
θέσετος τής έμπορικής μας κιν.ήσεως, μαστίζει τήν θεαμα
τικήν έν γένει κίνησιν. Οί θεαταί τοΰ μοναδικού μας 
πλέον κινηματογράφου μετρούνται, κυριολεκτικώς, στά δά
κτυλα καί ταινίαι άνεγνωρισμένης άξίας, περνούν άπαρα- 
τήρητοι.

Κατά τάς διαβεβαιώσεις τών κ. κ, διευθυντών “τής 
άνωτέρω έπιχειρήσεως, φοβούνται μήπως εύρεθώσιν είς 
τήν δυσάρεστον θέσιν, έάν έξακολουθήση αυτή ή κατά- 

' στάσις, νά σταματήσουν τήν έπιχείρησιν πρός άποφυγήν 
' μεγαλειτέρων ζημιών, οπότε ή Μυτιλήνη, είς τήν όποιαν 
άπό εικοσαετίας λειτουργεί κινηματογράφος, θά εύρεθή 
χωρίς κινηματογραφικόν θέαμα, χάρις είς- τήν άστοργίαν 
κυρίως τού Κράτους, πρός τό είδος αύτό τών έπιχει- 
ρήσεων.Κατά τό παρελ. δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν τά 
έργα «Ό δίγαμος» μέ άποτυχίαν, «Κβό-Βάντις», ένα πεοι- 
πετειώδες μέ τόν Φρέντ Τόμσον, «Μίντστρημ» (Φάουστ), 
«'Ο έρως θριαμβεύει» καί «’Αγάπη στάς "Αλπεις». Α.Σ.

I ΗΡΑΚΛΕΌ.Ν

Κινημ. Βόσπορος. Προεβλήθησαν τά έργα Ό έρως 
θριαμβεύει», «Τά περίφημα ψεύδη τής Νίνας Πέτροβνα», 
«'Η νήσος τών ονείρων» καί «Τσέκα». Προσεχώς «'Ο 
λευκός διάβολος».

Κινημ. Άλάμπρα. Προεβλήθησαν νά φίλμ «Ή ορφα
νή», «Άννα Κρίστη», «Σόδομα καί Γόμορα , «Σφηκοφω- 
ληά» καί «'Ο ριψοκίνδυνος Χάρρυ».

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Τά χρυσά διαζύγια» 
! καί «Άν ποτέ τήν καρδιά σου χαρίσης».

Κινημ. Άλκαξάρ. Τήν προπαρελθοΰσαν Κυριακήν 
έκαμε έναρξιν τελείως διασκευασθείς μέ τό έργον «"Οταν 
ή σάρξ ύποκύπτει» μέ τόν Γιάννιγκς, μέ άφάνταστον κο
σμοσυρροήν. Συγχαρητήρια είς τόν κ. Λιναρδάκην.

Χανιωτάκης

ΛΑΡΙΣΣΑ
Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Ελένη 

τής Τροίας», Ματαζότης», «Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα», «Ή 
Τσέκα», Κρυφή άγάπη», «Μακρυά άπό τόν κόσμο» καί 

' «Τό μεγάλο κόλπο». Μούσιος

«Δι’ υπουργικών άποφάσεων κανονισθήσονται αί λεπτο- 
μέρειαι τής έφαρμογής τοΰ παρόντος, τιθεμένου έν ισχύει 
έν δλφ ή έν μέρει διά Διαταγμάτων».

Παρά τούτο δμως διάφοροι άστυνομικαΐ άρχαί άπαγο- 
ρεύουν τήν είσοδον τών νέων είς κινηματογράφους, ώς 
τουλάχιστον άνέφερεν είς τά γραφεία τής Π.Ε.Κ. δ διευ
θυντής τοΰ έν Λαρίσση κινηματογράφου κ. Τζεζαϊρλίδης, 
είςτοΰόποίου τό κινηματογράφον άπηγόρευσαν τήν είσοδον 
νέων, ένφ προεβάλλετο, άκουσον ! άκουσον ! ή έκπαιδευ- 
τική ταινία τής Φόξ Φίλμ «Ή έξερεύνησις τού βορείου 
Πόλου».

Άλλ’ έάν υπουργική διαταγή έθεσεν έν ισχύει τό άρ
θρον ί)“τοΰ νεαρού νόμου—πράγμα τό όποιον ίσως ημείς νά 
μή γνωρίζομεν—τό έθεσε μόνον διά τήν Λάρισσαν καί δχι 
δι’ δλην τήν^λοιπήν Ελλάδα ; Διότι ούτε καί έξ άλλων 
έπαρχιών μάς άνέφερον τήν έν μέρει έφαρμογήν του, ούτε 
καί είς τάς ’Αθήνας πού ζώμεν, ίδωμεν τοιαύτην μερικήν 
έφαρμογήν τοΰ νόμου.

Έγράφη ύπό τίνος καθημερινής έφημερίδος δτι οί 
γνωστοί έν Νέα Ύόρκη ομογενείς μεγαλοεπιχειρηματίαι 
θεάτρων άδελφοί Σκούρα άπεφάσισαν νά έπεκτείνουν λίαν 
προσεχώς τάς έργασίας των καί είς τήν Ελλάδα καί δτι 
διαπραγματεύονται μάλιστα καί τήν άγοράν καταλλή
λου οικοπέδου έν Άθήναις πρός άνέγερσιν μεγάλου κι
νηματοθεάτρου.

Μολονότι ή άνωτέρω είδησις ούδαμόθεν έπεβεβαιώθη, 
εύχόμεθα έν τούτοις νά είναι άληθής, διότι αί Άθήναι 
καίτοι δέν υστερούν άπό άπόψεως άριθμοΰ καί ευπρεπών 
κινηματογράφων, έν τούτοις έχουν άνάγκην σοβαρών κε
φαλαίων διά τήν δημιουργίαν θεάτρων άνταξίων τού ονό
ματος τής πρωτευούσης τής 'Ελλάδος.

Είναι άληθές δτι τό άνοικοδομούμενον μεγάλο έπί τής ! 
οδού Σταδίου κινηματοθέατρον τοΰ Μετοχικού Ταμείου, 
θά είναι ισάξιον τών έν Ευρώπη καλλιτέρων, άλλά οί δροι ] 
ύφ’ οΰς προσφέρεται είναι τοιοΰτοι, ώστε μόνον παρά- I 
φρονες νά δύνανται νά συζητήσουν διά τήν ένοικίασίν του * 1 
καί μάλιστα μέ τήν ύφισταμένην ήδη, ώς γράφόμεν καί 
άνωτέρω, διοικητικήν καί οικονομικήν καταδίωξιν τού κι
νηματογράφου ύπό τοΰ ελληνικού κράτους. '© ’Άργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Πάτε (Ν. Φάληρον). Προεβλήθη ή ταινία 
«Βέρα Μιρτζέβα» μέ τήν Μ. Ζακομίνι.

Κινημ. Πάλλας (ήχητικός). "Εκλεισε διά τήν θερινήν 
περίοδον.

Κινημ. Διονύσια (ήχητικός). Έπίσης.
Κινημ. Έ&νικόν. Προεβλήθη τό έργον «Σαχραζάτ» 

μέ τήν Άλμπάνι και τόν Ν. Κολίν.

Κινημ. Απόλλων. Προεβλήθησαν ό «Παράδεισος» ό 
Άγγελειαφόρος τής νυκτός» καί «Άμαξα φαντασμάτων.»

Κινημ. ’Αττικόν. «Ό παληάτσος τής ζωής» καί «Ό 
σαλπιγκτής».

Κινημ. Κίγκ Ζώρζ. Προεβλήθησαν «Ό χρυσοθήρας», 
«Ή κυρία δέν θέλει παιδιά» καί«Φωτιά στό μέτωπο».

Κινημ. Χαρίλαος. Προεβλήθησαν τά έργα «Πανάμ», 
«Γαμπροί άπό τήν Αυστραλία» καί «Ό μορτάκος».

Κινημ. Ζάππειον. Έκαμε έναρξιν μέ τό έργον «Κα- 
μπαλέρο».

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Στή φω
τιά τού μετώπου», «Κατάσκοπος ’Οδησσού» καί έπεισο- 
διακάό

Κινημ. Καραβάν Σαράι. «Γαμπροί άπό τήν Αύστρα- 
! λία», «Ό Σειχης»μέ τόν Μασίστα, «Ζήτω ό έρως» καί «Ή 
πριγκήπισσα ραωανάκι».

। Κινημ. Μοντέρν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Οί πειρα- 
! ταί τοΰ Παναμά», «Ληστής αεροπόρος», «Μυστηριώδης 
ι κραυγή» καί έπεισοδιακά.

Κινημ. “Αλσος "Εκαμε έναρξιν μέ τό έργον «Έγώ τόν 
σκότωσα».

Κινημ. Άχίλλειον (Ρουαγιάλ). Προεβλήθησαν «Ή 
ώραία τοΰ Βοσπόρου» καί «Τό μάτι τ’ άετοΰ».

! Κινημ. Σαλαμίς. "Εκαμε έναρξιν μέ τό έργον «Θαλασ- 
σοκοάτωρ».

[ Κινημ. Αευκός Πύργος. Έναρξις προσεχώς';
Κινημ. Κΐτ Κάτ. "Εναρξις προσεχώς.
Κινημ. Καστέλλα. "Εναρξις προσεχώς.
Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Έκδίκη- 

σις» καί «Άσςτρος άετός».
Οί θερινοί Κινηματογάφοι τής πόλειός μας, λόγω τής 

■ άκαταστασίας τού καιρού, ΰπέστησαν μέχρι σήμερον με- 
' γάλας ζημίας Άλκαχάν
'ΑΡΓΟΣΤΟΛΙρΝ

; Κινημ. ’Απόλλων. Ή διεύθυνσις τοΰ κινηματογράφου 
ί συμβληθεϊσα διά τήν τρέχουσαν περίοδον μετά τής Φόξ 
| Φίλμ Κορπορέσιον, υπόσχεται νά μάς παρουσίαση τά άρι- 
στουργήματα τής άνωτέρω εταιρίας. Χθες έκαμε έναρξιν 
μέ τό έργον «Πρίγκηψ καί άπάχισσα» μέ τόν Ζιυρζ Ο’ 
Μπριέν καί τήν Βιργινίαν Βάλλυ μέ άρκετήν έπιτυχίαν.

Βουτσινας 
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Έξωραϊστικής. Ύπό τήν διεύθυνσιν τών κ. 
ι κ. Φραγκουδάκη καί Ζαβερδινού ήρχισε λειτουργών ο θε
ρινός κινηματογράφος Έξωραϊστικής συνοδεία ραδιοφιό- 
νου, μέ τό έργον «Σαχραζάτ» μέ μικράν δμως έπιτυχίαν 
λόγω τής άκαταστασίας τού καιρού. Προσεχώς «'Ο γαιο- 
κτήμων τοΰ Τεξάς».

Κινημ. Κύματα. Προεβλήθησαν «Τό κομβολόγιον», 
«'Ο κίτρινος διάβολος», «Ό ευνοούμενος τής βασιλίσσης», 
«Ό υπερήφανος ταραξίας» καί «Ό άγαπημένος τής για
γιάς».

Κινημ. Ν. ’Ιωνίας. Λειτουργεί μόνον Σάββατον καί 
Κυριακήν καί προεβλήθη ή κωμωδία τοΰ Χάρολδ Λόϋδ 
«"Ο άγαπημένος τής γιαγιάς» Παπαβασιλείου
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό ρω- 
μάντζο» καί-Ή δεσποινίς ύπαστυνόμος μέ τήν Λίλιαν 
Χάρβεϋ. Πιπεράρης
ΖΑ<ΥΝ80Σ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Οί Ρίφ καί Ράφ 
άεροπόροι», «Ή τιμή τού ναύτη», «Τά καταγώγια», τό 
θαυμάσιον έργον «Ή Μεσσαλίνα», «Συζυγικά! θυσίαι» καί 
«Τράφαλγκαρ >. Ί. Γ.
ΠΡΕΒΕΖΑ

Κινημ. Πάν&εον (&ερινός). Προεβλήθησαν τά έργα 
«•Ή σέλα τοΰ διαβόλου», «Έκδίκησις», «Παρί», «Διαβολο
γυναίκα», «*Ο  χορός τής τύχης», "Ονειρον ώμορφιάς», 
«"Ερως καί πλούτη», «Δύναμις τής πίστεως», «Ερασιτέ
χνης τζέντλεμαν», «Ταξεΐδι στή σελήνη», «Τά καμπαρέ

τής Βιέννης», «Ή σκλάβα τής έρήμου» καί «Ό Φάουστ». 
Είς τά διαλείμματα ή δεσποινίς Έιταλιώτη έκτελεϊ έπιτυ
χώς διάφορα άσματα, καταχειροκροτουμένη. Σμπόνιας
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κινημ. Πάν&εον (&ερινός). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ή ώραία έξόριστος», «Νά βουλευτής νά μάλαμα», «Σπήτι 
φαντασμάτων», «Μανέζ», Μαριέττα», «Ό φυλακισμένος» 
ή «Ό Χριστός» τής Ουφα καί «4 διάβολοι».

Σταμ. Παπ. 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινη. Κεντρικόν. Έπί είκοσι πέντε ήμέρας προεβάλ
λετο είς έποχάς τό άθάνατον έργον τού Ούγκώ «Οί "A- j 
θλιοι» μέ έπιτυχίαν, τό κοινόν δέ συνεχάρη θερμώς τήν , 
διεύθυνσιν τοΰ κινηματογράφου διά τήν προβολήν τού 
έκλεκτού αυτού έργου. Την προσεχή εβδομάδα θά προ
βληθή «Ή μονάκριβη». Μπαρχαμούξας
ΧΙΟΣ

Κινημ. Άστήρ. Κατά τό λήξαν δεκαπενθήμερον προ- 
εβλήθησσν τά έργα «’Έρως Τζόκεϋ», «Άπηγορευμένη ευ
τυχία», «Λουλοΰ» καί «Οί άπιστοι σύζυγοι» καί διέκοψε 
τάς χειμερινός του παραστάσεις.

Αινημ. Αονξ (υπαίθριος). "Εναρξις λίαν προσεχώς 
ύπό τήν διεύθυνσιν τών κ. κ. Δημοπούλου καί Σια.

Κινημ. Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Έσχάτη 
προδοσία», «Ταξί τοΰ μεσονυκτίου», «Πριγκήπισσα τού 
ιπποδρομίου», «Μανωλέσκου >, «'Ο έπιβάτης· καί «"Ετσι 
είνε τό Παρίσι». Προσεχώς «S.O.S.» Βουδούρης

χίαν τό έργον «Ταξεΐδι στή σελήνη», «"Ερως καί πλούτη» 
Ή έκδίκησις», «Τρελλή Λόλα», «Διαβολογυναίκες», «Τά 

καμπαρέ τής Βιέννης», «Ή σκλάβα του», ^Δύναμις τής 
πίστεως» καί«Πιστός είς τό καθήκον».Προσεχώς«Φάουστ», 
«Τέσσαρες διάβολοι» κτλ. ’Ά&ανς Τσίρς.
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Γέλα 
Παληάτσο» καί «οί έρωτες τής Κάρμεν . ’Επίσης προε
βλήθησαν Γαμήλιος πέπλος , Είς τόν βωμόν τής ήδο
νής καί «Φωλεά ίέρακος»*

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν τό έργον «Ή κόρη 
τοΰ Σεΐχη» ύπέρ τοΰ ποδοσφαιρικού ομίλου. Πανουργίας. 
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ Άκταϊον. (&ερινός). Προβλήθησαν κατά τό 
τελευταϊον δεκαπενθήμερον τά φίλμ. «Τά τρία πάθη», 
'Ο Τσαρλατάνος», Ό ώραϊος Μπρυμέλ», Τρελλή εύτυ- 

χία», «Ή μελωδία τής καρδιάς , «Γυμνή λαίδυ», «Λευκή 
σκλάβα καί «Ύπό τήν σκιάν τών τάφων».

Κινημ. Ποικιλιών (&ερινός). "Εκαμε έναρξιν τήν 8 
τρέχ. καί προεβλήθησαν τά έργα «Ματωμένες θάλασσες», 
«Ό ουρανός τής δόξης», «Δικαστική πλάνη» «Ή σπείρα 
τών άνομων» καί ·Ό άγγελος τοΰ δρόμου».

Κινημ. Κερκυραϊκός. Ύπό τόν άνωτέρω τίτλον έ
καμε έναρξιν τών παραστάσεών του τήν 14 τρέχ. νέος κι
νηματογράφος μέ τό έργον «Μωρά Παρθένος» μέ τήν 
Σούζη Βερνόν καί τόν Ζάν "Αντζελο. Μπιξέλης

ΜίΤΥΛΚΝΗ

ΡΕΘΥΜΝΟΝ
Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτες | 

πριγκήπων», «'Ιπτάμενος άνθρωπος», «Το κορίτσι τής Ρε । 
βύ» καί «Ό φοιτητής τού ντάνσιγκ».

Κινημ. Κοσμικόν. "Εναρξις τών θερινών του παρα
στάσεων Λίαν προσεχώς. Πετρακάκης
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτες 
καταιγίύος» ταινία ήχητική, «Ό τελευταίος τών άνθρώ
πων» καί «Σάρξ καί διάβολος» ταινίαι βωβαί.

Κινημ. Αίγλη Προεβλήθησαν έπεισόδια άπό τό έργον 
«Βασιλεύς τών άδαμάντων» καί ένα άτραξιόν.

Κινημ. Μετέωρα (θερινός). Προβάλλει τό έπεισόδια - 
κόν «Ό ένεδρεύων κίνδυνος». Στογιαννίδης |
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Δημ. Κήπου. Προεβλήθησαν τά έργα «Μυστι
κός ταχυδρόμος» μέ τήν Ντάγκοβερ καί τόν Μοσζούκιν, 
«Τυφλή», 'Ο δόκτωρ σατανάς», «Τραγωδία μιάς γυναικός» 
«Οί θεατρίνοι», «Μαίρη Λού», Κίρκη ή γόησσα», καί ·Τό 
Λυκόφως τής δόξης» μέ τόν Έμίλ Γιάννιγκς.

Κινημ. ’Ολύμπια. "Εκαμε έναρξιν τών θερινών παρα- 
οτάσεών του καί προεβλήθησαν τά έργα «Άσφαλτος»,«Οί 
άλήται της Βιέννης», «Οί πειραταί τών τραίνων» καί 
«Ό άγγελος τού σκότους».

Κινημ Μπονάτου. Προεβλήθησαν τά έργα «'Ο λύκος 
τών θαλασσών», «Μαύρος θάνατος» καί «Κάου-μπόϋ καί 
πριγκήπισσα».
ΑΜΦΙΣΣΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Κατά τό παρελθόν δεκαπενθή
μερον προεβλήθησαν τά έργα ·Πόρι» τό όποιον δέν ήρε- 
σε καί «Εύθυμη χήρα». Γιαλέσσας.
ΛΕΥΚΑΣ

Κινημ. Απόλλων. Έν μέσφ πρωτοφανούς κοσμοσυρ- , 
ροής έκαμε έναρξιν τής θερινής περιόδου, εΐς*  τόν παρα-1 
πλεύρως τοΰ ταχυδρομείου χώρον, δπου καί έγκατέστησε ' 
ιδίας ήλεκτροπαραγωγικάς μηχανάς. Προεβλήθησαν έπι
τυχώς τά έργα «Τσάρος καί Ρασποΰτιν», «Νύχτες δεκαη
μέρου», «Ή δεσποινίς σύζυγός μου» καί «Ό κουραμπιές·. 
Προσεχώς «Κάποιος νέος».

Κινημ. Πάν&εον Προεβλήθησαν, μέ άρκετήν βπιτυ-



14 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

410 ΜΕΓΑΛΑ! ΝΙΚΙΑ! ΠΑΡΑΓΑΓΒΖ ΙΙΗΑΚΐ
Το σοβαρότερου τών αμερικανικών κινηματο

γραφικών περιοδικών «Exhibitors Herald World»

ΣΤΗΛΗ
ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Βαχράμ Σεμιζιάν (Καβάλλαν). 'Η Γερμανίς 
καλλιτέχνες Μία Μαίϋ, είχεν άποσυρθή άπό έτών 
τής ένεργοΰ καλλιτεχνικής δράσεως. ”Αν επιμένετε 
νά επικοινωνήσετε μαζυ της γράψατέ της έπ’ δνό- 
ματι τοΰ συζύγου της είς τήν U.F.A Kochstrasse 
6 —8—Berlin.

Ά-ά. Τσιρίμπασην (Λευκάδα). 'II διεύθυνσις 
τής Μπριγκίττε Χέλμ είναι: Im Winkel 5.—Ber
lin Dalheni,—Τοΰ Μοσζοΰκιν Kui iurstendam 1ρ5 

' —Berlin W.
Α. Σχαμαχιάδου (Καλάμας). 'II διεύθυνσις

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΒΟΙΛΓΛΡΙΛ)Ι^„^
, .. , ι ντέ ΙΙοΰττι εΐιαι νυμφευμένη, νΰν εύρίσκεται έν

είς τό φΰλλον τής 24 Μαΐου έ. έ. γράφει δτι αί ται- 
νίαι «Τό τέλος τοΰ ταξειδίου» καί «Ζέππελιν» πα
ραγωγής Tiffany ήγοράσθησαν προνομιακώς ή μέν 
πρώτη υπό τής εταιρίας «ΙΙαραμάουντ» διά τήν 
πρώτην ταυτόχρονον προβολήν είς 2’> πόλεις τών 
Ήνωμ. Πολιτειών, ή δέ δευτέρα ύπό τής εταιρίας 
Φόξ Φιλμ διά τήν πρώτην ταυτόχρονον προβολήν 
είς 29 πόλεις τών 'Ηνωμ. Ιίολιτειών.

Μετά τήν λήξιν τών ανωτέρω προβολών θά δο
θούν είς τήν γενικήν έκμετάλλευσιν.

ΣΟΦΙΑ, ’Ιούνιος. (Τοΰ εκτάκτου άνταποκριτοΰ 
μας).—Είς τήν πόλιν μας πέντε έκτών κεντρικωτέ-

Νέα Υόρκη.
Σινεά | ΧΑΤ ΦΙΛΜ

ΞΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4β 

ΑΘΗΝΑΙρων κινηματοθεάτρων έγκατέστησαν μηχανήματα η
χητικού κινηματογράφου έκ τών οποίων τά τρία, τά 
«Πάτσεφ», «Σινέ Μοντέρν» καί «Γκλόρια Παλλάς» 
συστήματος Ούέαχερν Έλέκτρικ, τό «Όντεόν» συ- | 
στήματος Τόμπις-Κλάγκ, καί τό «Σινεμά Σολίν» ί 
συστήματος Φίλιης.

Τά τελευταίως προβληθέντα είς τούς διαφόρους 
κινηματογράφους έργα είναι τά εξής :

Κινημ. Μονχέρν. «Άτλαντίτ» τοΰ Ντυπόν 
100 ο)ο ομιλούσα.

Κινημ. Όνχεόν. «'II νύχτα είναι δική μας» μέ 
τήν Μαρί Μπέλ 100 ο)ο ομιλούσα είς γαλλικήν 
γλώσσαν.

Κινημ. Γκλόρια Παλλάς. «Τρόικα» μέ τόν 
Φόν Σλετώβ, ηχητική.

Κινημ. Πάχαεφ. « Εσένα μόνον αγάπησα» ό- 
μ λοΰσα μέ τήν Μαίντυ Κρίστιανς.

Κατά τήν προσεχή περίοδον είς τούς διαφόρους 
κινηματογράφους τής πόλεώς μας, θά προβληθούν 
μεταξύ τών άλλων καί τά έργα «Οί δύο κόσμοι» τού 
Ντυπόν, «Ό βασιλεύς τών βασιλέων» τοΰ ντέ Μίλ,' 
«’Άβε Μαρία», «Τό τέλος τοΰ κόσμου» τοΰ Άμπέλ 
Γκάνς, «'Η μελωδία τής καρδιάς» μέ τήν Ντίτα 
Πάρλο καί τόν Β. Φρίτς», «Ό γαλάζιος άγγελος» 
καί άλλα. Σχέφικαρ

Η ΖΕΡΜΑΙΝ ΝΤΥΛΑΚ 
ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΘΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΦα'

Κατά τήν πρόσφατον μετάρασΓ.· τής Ζερμαίν 
ΝτυλάκείςΒερολϊνον,δπουκαίέφιλοξενήθηείςτάστούν- 
τιοτής Ούφα έν Τέμπελχοφ, τής άνετέθη ή έπιμέλεια 
τού συγχρονισμού τών διαλόγων τού «Ερωτικού 
Βάλς» είς τήν Γαλλικήν, τόν όποιον καί ένήργησεν 
έν συνεργασία μετά τού σκηνοθέτου τής ταινίας Βίλ- 
χελμ Τήλε.

0 ΑΪΑΓΒΝΙΣΜΟΣ W
Έλάβομεν νεωτέρας απαντήσεις αναγνωστών μας 

είς τόν διαγωνισμόν μας «Ποιον είναι τό καλλίτερον 
έφετεινόν φίλμ», έξ ών οί κ.κ Γ. Καρύδης έκ Πει
ραιώς καί Σ. Ξυνογαλάς έξ ’Αθηνών εκφράζονται 
υπέρ τών «Άπάχηδων«, Γ. Παπαδόπουλος υπέρ 
τού «Μακρυά άπ’ τόν κόσμο», Δημ Κροντηρας υπέρ 
τοΰ «Παληάτσου τής ζωής», ή δίς Μιράντα υπέρ τών 
«Γαλάζιων Κεριών», ή δίς Κ. Μαυρολέοντος υπέρ 
τοΰ «Μακρυά άπό τόν Κόσμο» καί ή δίς X. Κανελ- 
λοπούλου υπέρ τού «Λαγιαρνιού». 'Ο καθείς τών 
έπιστολογράφων μας αναφέρει τούς λόγους είς τούς 
οποίους στηρίζει τήν προτίμησίν του είς έκαστον 
φίλμ.

Αναμένομεν καί άλλας απαντήσεις, τήν λήψιν 
τών οποίων θά άναγγείλωμεν είς τό επόμενον 
φύλλον.

] ΤΗΛ. ΣΤΤΥΡΙΔΗΣ
| Μηχαναί—Ταινίαι

= ΓΡΑΦΕΙΑ : ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 27α
| ΑΘΗΝΑΙ

Τηλέφωνον 61—95

ΔΜΟΑΟΧΠΗΖ-ΒΟΤΔΓΑΡΙώΗΖ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΕΥΤΤΟΛΙΔΟΣ 14

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλεγραφήματα ΦΙΡΝΑΤΕΞ 

Άριθ. τηλεφώνου 54—69

ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ ΦΟ^ ΦΙΛΜ
Γραφ. Κάνιγγος 3 — Άθήναι| 
φ ηλεγ-ΦΟφΦΙ Α Μ—Τ ηλ·ο6-7ι>;

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλεγ.ΣΙΝΟΡΙΑΝ Τηλέφ.56-99

Κ. ΚΑΙ Α. ΦΡΑΓΚΕΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ·' ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39α 

ΑΘΗΝΑΙ

Τ ηλεγραφ ή μ'. Φ Ρ Α Ν Κ ΦIΛ Μ 
Τηλέφωνον 67—21

ΙΚΑΦΙΛΜ
ΧΑΤ ΦΙΛΜ |

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4β | 

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ. Βουδούρην (Χίον). Επιταγή διά συνδρομήν Κιν. 

’Απόλλων έλήφθη, εϋχαριστοΰμεν. Κυρίου Κακάνη συν
δρομή μέχρι τέλους Ν)βρίου καί έν τούτοις μάς έπεστράφη 
τελευταΐον τεύχος ώς άπαράδεκτον. ’Εξετάσατε τί συμβαί
νει παρακαλοΰμεν.

Πιπεράρην (Γιαννιτσά). Νά μάς στείλετε καθαρο
γραμμένα τό όνοματεπώνυμον καί διεύθυνσιν σας.

Σταμ. Πάπ. (’Ιωάννινα).—’Αναμένομεν τακτικήν απο
στολήν ανταποκρίσεων ολόκληρον διεύθυνσιν σας καί δύο 
μικράς φωτογραφίας σας.

Γ. Ζορμ7ΐάν.\("Αρταν). Άφού μάς έστείλαιε έπιστολήν 
ι καί φωτογραφίας διατί δέν έστείλατε καί άνταπόκρισιν ; 
i Δελτίον θά σάς σταλή έν καιρφ. ’Εν τφ μεταξύ νά στέλ
νετε τακτικότατα κατά δεκαπενθήμερον ανταποκρίσεις.

Βουτσινάν (’Αργοστόλιον). Συνεχίσατε παρακαλοΰμεν 
| αποστολήν ανταποκρίσεων.

Άνδριόπονλον (Πάτρας). Παρακαλοΰμεν νά μή κα
ί θυστερεϊτε αποστολήν ανταποκρίσεων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
I ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

Π. Ε. Κ.
Ξ Σωματεϊον άνεγνωρισμένον 
ί ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4α

ΑΘΗΝΑΙ

| ’Ανοικτά καθ’ έκάστην
KS 10—12 π. μ. καί 4— 7 μ. μ.

1 Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΒΔΗΣ
|ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡ ΑΦΙΚ Α ΕΙΔΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ 

ϊ ΟΔΟΣ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΤΤΗ 7 

ΑΘΗΝΑΙ

Ταχ. Κιβώτιον 56

Κ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 36 

ΑΘΗΝΑΙ

U. Γ. Α.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡ. 6

ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγραφήματα: ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
Τηλέφωνον: 52—04

ΓΡΑΦΕΙΑ. ΒΟΥΛΗΣ 4 
ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλεγραφήματα ΙΚΑΦΙΛΜ 
_____ Τηλέφ. 53—05________

ΑΜΟΑΟΧΙΤΗΣ—βουαγαρι&ης
ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 14 - ΑΘΗΝΑΙ

I. ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 6

ΑΘΗΝΑΙ

ΤηλεγραφήματαΜΑΡΓΟΥΦΙΑΜ
Τηλέφωνον: 57—14
Ταχ. Κιβώτιον 5

iw & μαμή:
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ

ZEISS IKON
A. 0. DRESDEN
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΓΡΑΦΕΙΑ
Πατησίων— Χαλκοκονδύλη

ΑΘΗΝΑΙ



g||||-------------------------------------- -------- -------------------- . ---------------- ■.... ' ............... ..........

ΜΗΝ

ΚΛΕΎΤΟΝ ΣΗΧΑΝ
Etvs ό μήνας «ατά τον όποιον ολόκληρος ό κινηματογραφικός κόσμος 

τής ύφτ.λίου εύρίσχεται εις πυρετόυδη κίνησιν

Η ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ
έθεσεν εις κίνησίν ολα τά γραφεία τη;, και τά άνά τόν αό-ιμον γραφεία της 

έκίνησαν όλους τούς κινηματογράφους τού σόμπαν :ος

ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΟΥ ΟΥΤΩ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Ό κάθε επιχειρηματίας, ό κάθε ιδιοκτήτης κινηματογράφου 

προβάλλει τά αριστουργήματα τής

ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ
Καί έτσ·, αυτός μέν κερδίζει χρή >α:α άτό τήν μεγάλην Εμπορική > αξίαν 

τών ταινιών τήςΦΟϊ, τό δέ γραφεϊον τής 'Ελλάδος

ι ΧΑΡΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΑΝΑΤΙΚΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 
"Ερχεται έκ τών πρώτων εις τήν παγκόσμιον κίνησιν και α.σφαλόΐς θά κερδίση 

τήν ηθικήν τ.αΐ υλικήν αμοιβή < τού κέντρου

0 ΜΗΝ ΚΛΕΎ’ΤΟΝ ΣΗΧΑΝ
Μήν πρωτοτύπου ΙΙαγκοσμίου Λιαγωνιομού απέδειξε ν τούς ά ρήκτο >ς 

δεσμούς τού έν 'Ελλάδι γραφείου τής

ΦΟΞ ΦΙΛΜ

μέ τούς πελάτας του

"Οσοι έκ τών πελατών δέν ήδυνήθηιαν άκύμη, ώς έκ τής μεγίστης κυκλοφορίας 
τών ταινιών μας, νά προμηθευθούν τοιαύτας παρακα,λούν :αι ν’ άπο-

τανθώσιν εγκαίρως εις τά γραφεία διά νά εξασφαλίσουν ημερομηνίας πρυβολής
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