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ΠΡΟΦΘΑΣΑΤΕ ΠΡΙΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΟΥΝ

Η ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΕΚΔΟΣΙΣ 
ΤΟΥ "ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ
Έξεδόθη τό πολυτελές τεύχος τοϋ 1930, τοϋ μοναδικού άνά τήν Ανατολήν κινηματογραφικού 

περιοδικού «Κινηματογραφικός ’Αστήρ» μέ πλούτον ύλης εξ 100 σελίδων επί έκλεκτοΰ χάρτου καί μέ 
τρίχρωμον έξώφυλλον. 'Η έκδοσι; αύτη καί από άπόψεως έμφανίσεως καί από άπόψεως ύλης χαράκτη- . 
ρίζεται ώς μοναδική, διά τούτο πάντες οί οπωσδήποτε άσχολούμενοι μέ τόν Κινηματογράφον είτε ως 
έπιχειραματίαι, είτε ώς άπλοι θαυμασταί τής έβδομης τέχνης, πρέπει νά τό αποκτήσουν διά νά πλου < 
τίσουν τάς γνώσεις των...
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ <
«'Η Κινηματογραφική Κρίσις» υπό Ro-Ma
«Ό Κινηματογραφικός κυκεών τής Γαλλίας*  υπό J. Fam e
«Τά «άστρα» πού μεσουρανούν» υπό Β. Παπαμιχάλη
«Μή φεύγεις» Διήγημα υπό "Ιριδος Σκαραβαίου. ή
«Στήλη περιέργων» υπό Wampas 4
«'Η ζωή τών ήθοποιών» υπό Μ. Μακροπούλου «
«Ό εύθυμος κινηματογρ. Καζαμίας» υπό Κάζα-Μία <
«Ένα βλέμμα πρός τά δπίσω» υπό Θ. Παπαβασιλείου
«'Ο κινηματογράφος ώς μέσον διδασκαλίας» υπό I eon Bernard καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημ. Παρισίων 
«"Ενα φίλμ πού θά χαλάση κόσμο» υπό Μωρίς Ντεκομπρά
«Πώς θ’ άποσοβηθή ή κινημ. κρίσις» υπό Π.Γκρέτση, Προέδρου τής Π Ε Κ. <
«Δηλώσεις τοΰ κ. Φόξ» 4
«'Η κινηματογράφησες τής Μαύρης Ηπείρου». <
«Ό δμιλών» Χρονογράφημα τού κ. Θάμης
«'Ο έρως εΐνε δ,τι καλλίτερον έχει ή ζωή» άρθρον τής Λύα ντε Πούττι
«'Η Γόνδολατών χιμαιρών» άρθρον τής Λίδος Σκαραβαίου 4
«Τό παιδί τοΰ έρωτος» ή ομιλούσα ταινία μέ τόν Κατλαίν «
«Ό κινηματ. διά τήν υγιεινήν» άρθρον τού καθηγητοΰ τοΰ Πανεπ. τής Βολωνίας κ. D. Ottolengbi < 
«Προστασία κινημ. έπιχειρήσεων καί τών είς αύτάς εργαζομένων» άρθρον τοΰ Προέδρου τής Π.Ε.Κ.

κ. II. Γκρέτση
«Ή λαϊκή μορφή τών εκπαιδευτικών ταινιών» άρθρον τού καθηγητοΰ κ. W. Sehweisheimer 
«eH πρώτη ομιλούσα γαλλική ταινία» «Τρεις μάσκαν» άρθρον τού έν Παρισίοις συνεργάτου μας 

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

» » έργαστηρίων»
»Κινηματογραφικός τύπος»
«Πανελλήνιος Ένωσις Κινηματογραφική»

Πληρης πίναξ τών έν Ελλαδι λειτουργούντων κινηματογράφων, τούς διευθυντάς των, αριθμόν 
θεσεων κλπ. ' <

Πίναξ τών έν Ιουρκίφ, Αίγύπιφ κα·. Κυπρφ λειτουργούντων κινηματογράφων, κινηματογραφικ. 
γραφείων κλπ. κλπ.
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Η ΠΡΩΤΗ ΗΧΗΤΙΚΗ ΜΟΥ ΤΑΙΝΙΑ
ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΤ ΟΜΙΛΟΧΧΛ

β :
'Η Εταιρία «Έμέλκα» διά λογαριασμόν τής ο

ποίας έκαμα τήν απαρχήν τοΰ σταδίου μου είς τόν 
«ηχητικόν» Κινηματογράφον έσχε τήν έμπνευσιν 
νά μοΰ άναθέση τόν ρόλον ενός βιολιστοΰ είς τό 
φιλμ «Μέσα σέ μιά μικρή πατισερί» πού «έγύρισα» 
διά λογαριασμόν της είς τό Μόναχον.

Διά νά είμαι ειλικρινής θά προτιμούσα νά μοΰ 
άνέθετε ρόλον πιανίστα γιατί τό πιάνο εΐνε τό μό
νον ό'ργανον πού έπαιξα είς τήν ζωήν μου καί πού 
ήμπορεΐ νά καυχηθή δτι μέ κατέκτησεν από τής 
βρεφικής μου ηλικίας. Τό ίδιον δμως, δυστυχώς, 
δέν ήμπορώ νά είπώ καί διά τό βιολί. Θυμοΰμα·, 
αν καί ήμην πολύ παιδί τότε, δτι μετά τήν ματαίαν 
έπίΊοσίν μου στήν έκμάθησι βιολιού, αφού δέν αφή 
κα παρά μόνον μιάν γερήν χορδήν είς τό δργανόν 
μου τούτο, μετά μίαν παράφορον έκτέλεσιν κάποιας 
έτύντ, τής τελευταίας μου, τελείως αποθαρρυμένος 
από τήν αποτυχίαν μου, έπείσθην δτι δέν θά έγινό- 
μην ποτέ ένας Τοζέλι καί τό έθαψα σέ μιά γωνιά 
τοΰ κήπου τού πατρικού μας σπιτιού, διά νά τό 
λησμονήσω...

'Ως έκ τούτου, δταν μίαν ώραίαν πρωίαν αί α
παιτήσεις τής καρριέρας ιιου μέ έπανέφερον είς έ- 
παφήν μέ τό δργανον αυτό πού είχον άπαρνηθή, 
είς τά στούντια τής «Έμέλκα», παρουσίφ τού συμ
παθούς γερμανοΰ ρεζισέρ μου Ρόμπερ Βόχλμουθ 
καί τών προσφιλών μου συναδέλφων Βαλερίας 
Μποθμπάϋ καί Μάριον Γκάρθ, έπιασα μέ μεγίστην 
δυσπιστίαν τό βιολί τοΰ όποιου τούς ήχους θ’ άπε- 
θανάτιζεν ή τόμπις πού θά έχρησίμευεν έν προκει
μένη) ώς αδυσώπητον κριτήριον τής μουσικής μου ι
διοφυίας. Δέν θά σάς άποκαλύψο.) ποια τεχνάσματα 
συνετέλεσαν είς τό ν’ ακούσουν οί θεαταί τήν ά
πειρος αρμονικήν καί παθητικήν έκτέλεσιν τεμαχίων 
από τό βιολί πού εΐδον νά κρατώ στά χέρια μου. 
Τό θεωρώ άλλως τε περιττόν, αφού οί άναγνώσται 
μου δέν θά δυσκολευθούν νά τό μαντεύσουν...

’Επίσης, δέν θά τούς περιγράψω τό μαρτύριόν 
μου τοΰ νά παραμένω έπί ατελείωτα τέρτατα τής ώ
ρας έν ακινησία μέ τό βιολί ακουμπισμένο στον

ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ κ. ΖΑΚ ΚΑΤΛΑΙΝ 

άμο, ανάμεσα στούς έκτυφλωτικούς προβολείς κα1· 
τά λοιπά μηχανήματα άποτυπώσεως τών ήχων.

Εΐδον άλληλοδιαδόχως τούς καλούς μου συναδέλ
φους νά πίπτουν αναίσθητοι από τήν άνυπόφορον 
θερμότητα πού εκπέμπουν τά μηχανήματα αυτά τής 
κολάσεως.

Τό μόνον πού θά σάς είπώ, εΐνε δτι ή συγκίνη- 
σις ή >ποία έκυρίευσε πρό δέκα χρόνων τόν ντεμπυ- 
τάν ηθοποιόν τοΰ κινηματογράφου έν τφ προσώπιρ 
μου, δέν ήτο τίποτε έμπρός είς τήν συγκίνηση· ποΰ 
μέ κατέλαβε δταν διά πρώτην φοράν έστάθην τόσον 
κοντά είς τό μικρόφωνου πού συλλαμβάνει πάντας 
τούς ήχους διά τήν έ/γραφήν των. Τό πρώτον άτέ- 
νισμά του πού έδεκαπλασίασε τούς παλμούς τής» 
καρδίας μου καί μού έγέννησε τράκ πού ουδέποτε 
ύποπτευόμην δτι ήμποροΰσα νά έχω μετά δέκα ολο
κλήρων έτών καλλιτεχνικήν καρριέραν.

Πάντως τά θλιβερά αυτά συναισθήματά μου έ- 
ξηγοράσθησαν μέ τήν ικανοποιητικήν έπιτυχίαν μου 
είς τήν «ηχητικήν» ταινίαν, ής έπηκολούθησεν έτι 
ίκανοπο'ητικωτέρα επιτυχία μου είς τόν όμιλοΰντα 
κινηματογράφον δστις μέ κατέκτησε μέ τό «Παιδί 
τοΰ Έρωτος» τοΰ Ερρίκου Μπατάϊγ πού εΐνε όμι- 
λοΰν κατά έκατόν έπί τοϊς εκατόν καί δπερ έπραγ- 
ματοποίησα υπό τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τού 
Μαρσέλ Αερμπιέ είς τά στούντιο Νατάν τά όποια, 
έ'χουν τήν πλυρεστέραν Ευρωπαϊκήν έγκατάστασιν 
τού τελειοτέρου συστήματος μηχανημάτων φωνολη
ψίας κλπ.

Μετά τά Γερμανικά μηχανήματα τής Τόμπις έ- 
γνώρισα εκείνα τής Ραντιό Κορπορέσιον δβ Άμέ- 
ρικα, πρό τών όποιων δέν παίζομεν μόχον, αλλά 
άνταλλάσωμεν μεταξύ μας ολοκλήρους διαλόγους 
ρόλων τούς όποιους άναγκαστικώς άποστηθίζομεν 
ώς οί ηθοποιοί τής σκηνής,καί μάλιστα, ’Αγγλιστί τε 
καί Γαλλιστί, δεδομένου δτι τό «Παιδί τού ’Έρω
τος» είναι διπλής βερσιόν, ήτοι ’Αγγλικής καί Γαλ
λικής.

'Η χαρά μου από τήν είσοδόν μου είς τήν νέαν 
I αυτήν φάσιν τής έβδομης Τέχνης είναι τοιαύτη, 
I ώστε δοκιμάζω άπειρον πνευματικήν άπόλαυσιν δ-
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ταν. διασχίζω καθημερινώς, πρωί—πρωί μέ τούς α
ξιαγάπητους συναδέλφους μου ”Εμυ Αύν, Λίαρσελ 
Πραντό, Μαίρη Γκλόρυ, καί Ζάν ’Άντζελο, Ούάρ- 
βικ Ρύάρντ, Μισέλ Σιμόν, καί Ροζέ Τοεβίγ τάς πε
διάδας τής Ζουενβίλ καί τής Βενσέν, ώστε λησμονώ 
προσκαίρως δτι δέν παρήλθε πολύς χρόνος άπό τό
τε ποϋ έκαθρέπτιζα τό βλέμμα μου στα διαφανή νε
ρά τοΰ Στάρνεμπεργκ διά νά τό ξεκουράσω μετ’ ολί
γον στους γηλόφους τοΰ Γκρούνσβαλντ, είς τήν 
φαντασμαγορίαν τοΰ Μονάχου.

Εύχομαι, τό Διεθνές κοινόν ποΰ μέ τιμά μέ τήν 
εύνοιάν του νά συμμερισθή τήν χαράν αυτήν, δταν 
μέ ίδή έμφανιζόμενον προ αύτοΰ εις τάς δυο ταινίας 
μου περί ών σάς ομίλησα. Τό εύχομαι αλλά καί τό 
ελπίζω. -Δέν απομένει λοιπόν παρά νά συμβή

Ζχκ Κατλαίν
(Μετάφρασι; Δο; ’Ίριδος Σκαραβαίου)

Η ΚΙΙΊΗΜΗΤΟΓΡ, ΚΙΠΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Κατά τό τελευταίου δεκαπενθήμερον προεβλή- 
θησαν εις τούς κινηματογράφους τής πόλεώς μας 
τά εξής έργα:

Είς τό Μοδέρν μετά τήν ταινίαν «'Η Α. Μ. ό 
έρως» προεβλήθησαν «Ό τραγικός βίος τής βασι- 
λίσσης Δράγας» καί «'Ο υπασπιστής τήςβασιλίσσης» 
μέ τόν Ίβάν Πέτροβιτς.

Είς τό Μαζίκ προεβλήθησαν τά έργα «Μανω- 
λέσκου» μέ τήν Μπριγγίττε Χέλμ καί τόν Μοσζοΰ- 
ζοΰκιν, «Φλόγες» μέ τήν Τσέχοβα καί «Les ma 
que du Sata π μέ τόν Τζών Τζίλμπερ μέ αρκετήν 
συρροήν κόσμου.

Είς τήν Άλάμπρα προεβλήθησαν αί ηχητικά! 
ταινίαι «Ραψωδία έρωτος» μέ τόν Νοβάρρο και τήν 
Άντορέ, τό «'Υποβρύχον 44» καί Peaux Rouge 
μέ τόν Ριχ. Ντίξ.

Είς τό Όπερ < προεβλήθη μέ μεγάλην επιτυ
χίαν τό έ’ργον «Έξόρμησις πρός τόν χρυσόν» μέ τήν 
Ντολορές ντέλ Ρίο.

Είς τό Μελέκ προεβλήθη τό έ’ργον «Άντορα- 
σιόν» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ καί

Είς τό Σινέ Φρανσαί τό «Ναι ire des homines 
perdus

Ναζλόγλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΕΙΣ
Χ-ητεϊτ ς νέος ρ.έ ς «υστάσεες καί 

δραστήριος Για νά ανα άβη τήν άνταπό» 
zptecv τού «1<ιν ρατογρα^ κοϋ Άστί- 
ρ ς» έν <·>εσσα).θν£νγ} καί νά μ ρ μνϊ διά 
τήν διάδοσιν αύτ,,ϋ εγγράφων συνδρ<»μ.χ|- 
τά*,  εΐσπράττων συν*  ρορ,άς κ.λ.τ:.

Οι έπ Οορ,οΰντες άς γοάψουν σχ=.τικώς 
εις τήν διεύθονσιν τοΰ ιτεαίο'Λκοϋ»

ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

HI ΚΗΤΗΚΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΛΛΙΛΟΥΙΊΤΟΣ
C-ά άκοϋαωμεν τήν φωνήν δλων τών άγριων 

ζώων τών αφρικανικών δ»σών

'II όμιλοΰσα ταινία, άφοΰ εκτοπίζει ολίγον κατ’ 
ολίγον τήν βωβήν ταινίαν, κατακτά έδαφος καί είς 
περιοχάς άγνοιστους μέχρι τοΰδε είς τόν κινηματο
γράφον. Προ ολίγον ημερών τό ξενοδοχείου «Στή- 
βευς» τοΰ Σικάγου προέβ.η εις μίαν τελείαν έγκα- 
τάστασιν όμιλοΰντος κινηματογράφου πρός τέρψιν 
τών ενοίκων τοΰ ξενοδοχείου Τά εγκαίνια τής αι
θούσης έγιναν μέ τήν ταινίαν «Σχολικοί ’’Ερωτες» 
καί μερικές κωμφδίες.

Εκτός τοΰ τακτικού προγράμματος, τό όποιον 
θά|έκτελήται κατά Κυριακήν, θά προβάλλωνται καί 
ταινίαι διαφημιστικαί. ΙΙροβλέπεται δέ καί ή δυνα- 
τότης τής προβολής τών λόγων άπόντων ρητόρων 
έπί τή εΰκαιρίφ συνεδρίων κλπ.

★

Έπέστρεψεν εσχάτως είς τήν Αμερικήν ό γνω
στός κινηματογραφιστής Βάν Ντάϋκ, δσστις παρέ- 
μεινεν έπί 7 μήνας είς τήν Αφρικανικήν ζούγ
κλαν, διανύσας περί τά 44 χιλιόμετρα είς τ’ αγριό
τερα μέρη της μ’ ένα μηχάνημα λ ψεως φωνοται 
νιών συστήματος ξΟύέστερν ’Έλεκτρικ και βάρους 
90 τόννων ! 'Η αποστολή άπετελεΐτο άπό 35 λευ
κούς καί’128 ιθαγενείς.

Κατά τήν διάρκειαν τής αποστολής έλήφθησαν 
βωβαί καί όμιλοΰσαι ταιιίαι έκ τής ζωής 42 δια
φόρων ειδών αγρίων ζώων, μεταξύ τών οποίων ύ- 
πήρχον καί μερικά επικίνδυνα θηρία, ρινόκεροι, έλέ- 
φαντες,/ ’"■ό ίίαι.ναι. Έλήφθησαν ακόμη χοροί
καί άσματα διαφόρων αγρίων φυλών τής ’Αφρικής.

Μία άλλη κατάκτησις τοΰ όμιλοΰντος κινηματο
γράφοι1 είνε ή εισαγωγή του είς τούς αμερικα
νικούς σιδηροδρόμους. Ή έφαρμογή ενός μηχανή
ματος προβολής είς ένα όχημα έστιατόριον, έπρο- 
κάλεσε τοιοΰτον ενθουσιασμόν, ώστε έδημιουργήθη 
μία νέα εταιρία διά νά μελετήση οικονομικός τήν 
έκμετάλλευσιν τών φωνοταινιών έπί ύχημάτων όλων 
τών γραμμών τής Αμερικής. Τά οχήματα ταΰτα 
θά δύνανται νά φθά ουν καί τά μικρότερα κέν
τρα, τών οποίων οί κάτοικοι δέν έγνώρισαν μέχρι 
τοΰδε τόν όμιλοΰντα κινηματογράφον, είτε δι τι δέν 
υπάρχει εκεί κινηματογράφος δλως διόλου, είτε δι
ότι αί τοπικαί επιχειρήσεις δέν δύνανται νά ύπο- 
στοΰν τά έξοδα τής έγκαταστάσεως τοϋ ηχητικού.

'Ο συνολικός αριθμός τών εγκαταστάσεων όμι
λοΰντος κινηματογράφου είς τήν Αγγλίαν έφθασε 
είς 250. Είς τήν Γαλλίαν άντιθέτως 35. Η τελευ
ταία μάλιστα έγκατάστασις έφηρμόσθη τάς πρώτας 
ημέρας τοΰ 1930 είς τήν αίθουσαν τοϋ θεάτρου 
«Καπιτόλ», εις τό Μόντε Κάρλο. Εις τά εγκαίνια 
προεβλήθη ή ταινία «Τό περιδέραιου τής βασιλίσ- 
σης», τής οποίας ή πλοκή έλήφθη έκ τοΰ γνωστού 
μυθιστορήματα; τοϋ ’Αλεξάνδρου Δουμά πατρός,

Ό κ. Φρέδ Κάρυο, είς τών αρχαιότερων καί 
γνωστοτέρων ϊμπρεσσαρίων τής Αγγλίας, ό οποίος 
διευθύνει μεγάλας θεάτρικάς επιχειρήσεις είτε δρα
ματικών θιάσων είτε «βαριετέ», είχε προ καιρού ώς 
ηθοποιόν του τόν Σαρλώ, πριν ή ό διάσημος κωμι
κός ακολουθήσει τήν κινηματογραφικήν καρριέραν. 
Είς άρθρον του, δημοσιευθέν έσχάτως, διηγείται ό 
Φρέδ Κάρνο, πώς έγένετο ή μεταπήδησις τοϋ Τσάρ- 
λυ Τσάπλιν άπό τήν σκηνήν είς τήν οθόνην. Δημο- 
σιεύομεν κατωτέρω τά κυριώτερα σημεία τής άφη- 
γήσεως αυτής, όπου μέ αρκετήν ζωηρότητα παρέχε
ται ή προκινηματογραφική ιστορία τοϋ πλέον αγα
πητού συγχρόνου κωμικού :

Ό άδελφός τοϋ'Γσάρλυ Τσάπλιν, ό Σύδ,—διηγεί
ται ό Φρέδ Κάρνο,—ό όποιος άνήκεν είς τόν θίασόν 
μουκαίείχενάναδειχθήέπανειλημμένως,μέ παρεκάλεσε 
μίαν ημέραν νά «αγκαζάρω» τόν άδελφό του Τσάρ- 
λυ. «Είναι, μοΰ είπε, πολύ καλύτερος καί έπιτηδει.■·- 
τερος άπό μένα, μολονότι είνε νεώτατος ακόμη». Ό 
Τσάρλυ άνήκε τότε είς τούς «Αανκασάϊρ Αάδς», 
θίασον όνομαστών καί έπιτηδειοτάτων χορευτών. 
Τού παρήγγειλα νά έλθη. Όταν είδα όμως τό χλω
μόν έκεΐνον νέον, μέ τό θλιβερό βλέμμα δέν έπί- 
στευσα δτι είναι δυνατόν νά έχη οίανδήποτε επιτυ
χίαν εις τά θέατρά μου. Τόν έπήρα έν τούτοις, χα- 
ριζόμενος εις τόν αδελφόν του. ’Αλλά δέν έπέρασε 
ούτε καλά-καλά μία έβδομάς άφ’ δτου άνήκεν είς τόν 
θίασόν μου, καί έπήρε αμέσως ένα ρόλον. Τό έ'ργον 
είχε τόν τίτλον «'Ένα μάτς φούτ-μπώλ». «Ό Τσάρ- 
λι άνεδείχθη θαυμάσιος, μακροσκοπικός ραδιούργος, 
καί τότε άνεγνώρισα δτι είνε καλός ηθοποιός. Τοΰ 
έδωσε λοιπόν τόν ρόλον τοϋ μεθύσου είς τά « Vium- 
mitjg Birds», τούέπλήρωσα τρεις λίρας τήν εβδο
μάδα, ποσόν, τό όποιον τόν έκαμε νά μείνη κατεν- 
θουσιασμένος, καί άκολούθως έπήγαμε σέ τουρνέ.

Από τήν έποχήν έκείνην ήδη, ήρχισε νά αποκα
λύπτεται ή έκκεντρικότης του. Πολλές φορές περι- 
εφέ.ρετο έπί τρεις εβδομάδας ώς αλήτης, αξύριστος, 
βρώμικος, μέ υποδήματα άγυάλιστα, άπό τά οποία 
έλειπον τά κορδόνια Έπί δεκαπέντε ημέρας μπο
ρούσε νά τόν βήέπη κανείς νά φορή τό ίδιο κολλά- 
ρο. ”Αν όμως τοΰ ήρχετο δρεξις, κατόρθωνε νά με- 
ταβληθή μονομιάς είς έντελώς άλλον άνθρωπον. Ά- 
παστράπτοντα, λευκά πέτσινα γάντια, κολλάρος τ ς 
ώρας, ρεμπούμπλικα κοκέττικη, φορεμένη ελαφρώς 
στραβά. Ένεφανίζετο έτσι, υπερήφανος, δταν είχεν 
άνάλογον διάθεσιν!

Το χαρακτηριστικόν βάδισμα τοϋ Σαρλώ, δέν 
είναι Ιδική του έφεύρεσις. Κάποιος άπό τούς ηθο
ποιούς, ένας έξαιρετικά ταλαντούχος νέος, τόν είσή- 
γαγε είς τό μυστικόν. ’Έπειτα, ό μεγάλος κωμικός

Η ΤΡΟΧΙΑ ΕΝΟΣ ΑΣΤΕΡΟΣ

Η ΠΡΟ Ϊ ΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΑΡΛΩ
ΙΙώς ό Τοάρλυ Τσάπλιν έγινεν όδοποιός.— Ή έκκεντρικότης του.—Θεατρίνος καί αλήτης — 

Άπό τό Λονδίνου είς τήν ’Αμερικήν.—'Άνα τηλεγράφημα: Ό Σαρλώ τώσκααε !

Φρέδ Κίτσεν, τόν έξεπαίδευσεν άκόμη περισσότερον 
κι' δταν ό Τσάρλυ έτέθη έπί τά ίχνη τοΰ Φρέδ Κί
τσεν, έκληρονόμησε καί τό πλατυποδικόν έκεϊνο 
περπάτημα. ”Ας τοΰ χρωστοΰμε γιά τοΰτο χάριν, 
άφοΰ έφαίδρυνε διά τοΰ τρόπου αύτοΰ δλην τήν ύ- 
φήλιον.

Καί τώρα θά διηγηθώ—-συνεχίζει ό Φρέδ Κάρ
νο—πώς έχασα έγώ τόν έξοχο κωμικόν, καί πώς τόν 
έξέρδισεν ή ’Αμερική. Τοΰτο συνέβη κατά τό 1910. 
Τό Χόλλυγουντ εύρίσκετο άκόμη είς τά πρώτα έπι- 
χειρηματικά βήματά του, καί είχεν άπόλυτον ανάγ
κην κωμικών. Διάφοροι πράκτορες άπεστέλλοντο 
πρός δλας τάς διευθύνσεις, καί άνεύρισκον συνήθως 
τούς ηθοποιούς πού άνεζήτουν είς τόν θίασόν μου, 
ό όποιος τήν έποχήν έκείνην έκαμνε τουρνέ είς τήν 
’Αμερικήν Τά τηλεγραφήματα τοΰ διευθυντοΰ μου, 
ό όποιος έζήτει διαρκώς νέους ήθοποιούς, διότι τούς 
παλαιούς τούς έπαιρνε μία κινηματογραφική φίρμα, 
έπληθύνοντο. Χωρίς νά τό θέλω, είχα καταντήσει ό 
κυριόϊτερος προμηθευτής κινηματογραφικών ταινιών. 
'Π ιδέα αυτή μ’ έκανε έξω φρενών. Καί έν τέλει 
μοΰ άπέμειναν μόνον δύο ηθοποιοί, τούς όποίουςήμ- 
ποροΰσα νά άποστείλω είς ’Αμερικήν πρός άντικα- 
τάστασιν τών φυγάδων : δ Σύντ καί δ Τσάρλυ Τσά- 
πλιν. η

Επειδή ό Σύντ μοΰ ήτο άπολύτως απαραίτητος 
είς τήν 'Αγγλίαν, άπεφάσισς νά στείλω τόν Τσάρλυ 
ώς πρωταγωνιστήν είς τό ύπερωκεάνειον ταξεΐδι. 
Τόν έκάλεσα λοιπόν καί τοΰ έβγαλα τό άκόλουθον 
παραινετικόν λογίδριον :

—Θά σάς·άποστείλω είς τάς ’Ηνωμένας Πολι
τείας. Θά σάς δέσω δμως μέ συμβόλαιον, τό όποιον 
δέν θά είναι δυνατόν ν ι καταγγελθή μονομερώς. 
Γνωρίζετε πόσοι ηθοποιοί μοΰ τώσκασαν καί έπήγαν 
είς κινηματογράφους. Δέν έχω συνεπώς οϋύεμίαν 
διάθεσιν νά σάς έξασφαλίσω δωρεάν ταξεΐδι, κ’ έ
πειτα νά βρεθώ έξαφνα στά κρύο τοΰ λουτρού.

Ό Τσάρλυ έμειδίασε μέ τό γνωστόν μειδίαμά 
του πού τό ξέρομε υλοι οί φίλοι τοΰκινηματογράφου, 
καί μοΰ έδήλωσε :

—Δέν υπάρχει λόγος νά έχετε κανένα φόβον αύ
τοΰ τοϋ είδους, κύριε. Μού είναι άδύνατον νά ύπο- 
κρίνωμαι τόν κωμικόν ένιόπιον τοΰ φωτογραφικού 
φακού.

[ Δύσκολον είναινάπιστεύση κανείς,δτιέτσι ώμίλησε 
τότε ό Σαρλώ,καί έν τούτοις κάθε λέξις του έξέφραζε 

I τήν βαθυτάτην πεποίθησίν τσυ. Σήμερα κερδίζει 
। άπό τούς κωμικούς μορφασμούς του ενώπιον τοΰ 
J φωτογραφικού φακού 3000 λίρας έβδομαδιαίως.

Δέν εύρίσκετο έπί πολύ είς τήν Αμερικήν, δπότε 
έλαβα επιστολήν τοϋ διαχειριστοϋ μου, διά τής δ-
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ποίφς μέ έπληροφόρει οτι δ κινηματογραφικός πρά- 
κτωρ Σεννετ εύρίσκετο επί τά ίχνη τοΰ Σαρλώ. Τοΰ 
είχε κάμει μάλιστα ήδη τήν πρώτην του πρότασιν, 
προσφέρουν είς αύτόν έξ δολλάρια τήν εβδομάδα. Δέν 
επήρα είς τα σοβαρά τό πράγμα, διότι έπίστευα, οτι 
το συμβολαιόν μου μοΰ παρεϊχεν απόλυτον έξασφά- 
λισιν. ’Ολίγον αργότερα έ'λαβα νέαν επιστολήν, διά 
τής οπρίας μοΰ άνεκοινοϋτο, δτι ή προσφορά έπολ- 
λαπλασιάσθη. Αμέσως μετά ταΰτα κατέφθασεν δλι- 
Ϋόλογον τηλεγράφημα : «Ό Τσάρλυ τώσκασε».

Φυσικά, «τά συμφέροντα, συμφέροντα»,—les af
faires sont les affaires,—δπως είπαν καί άλλοι πο
λύ προ εμοΰ. Τό αποτέλεσμα εν τούτοις ήτο δτι,ήνα- 
γκασθην νά διακόψω τάς έν ’Αμερική παραστάσεις 
μου, εως δτου δυνηθώ νά συγκροτήσω νέον θίασον.

Παρ, όλα ταΰτα, δ Τσάρλυ κ' εγώ ευρισκόμενα 
μέχρι σήμερον είς φιλικάς σχέσεις καί έχομεν τακτι
κήν αλληλογραφίαν. Ό Σαρλώ προωρίζετο άπό τήν 
μοίραν διά τόν κινηματογράφον. ’Ιδίως τόν ωφέλησε 
πολύ,ή προπαίδευσίς του ως μίμου. Όταν εύρισκώ- 
μεθα ,εις τουρνέ, άνεζήτει παντοΰ κινηματογράφους, 
τους οποίους καί πα ηκολούθει κατά τάς ώρας τής 
σχολής. Εμιμεϊτο δέ τότε τάς χειρονομίας καί τάς 
κινήσεις τών επί τής οθόνης ηθοποιών τόσον περί

φημα, ώστεεκαμνε τούς συναδέλφους του νά ξεκαρ' 
δίζωνται είς ηχηρότατα γέλοΐα, ήνάγκαζε δέ καί τό 
κοινόν νά μή προσέχη τόν κινηματογράφον, άλλ’ 
αύτόν.

Μετά τινα έτη, δ συνάδελφός μου Κόχραν και 
εγώ έσχεδιάζαμεν νά ανεβάσουμε μαζί γιγαντιαίαν 
έπιθεώρησιν είς τήν έν Λονδίνφ όπεραν τής Κίγκσ- 
γουαίΰ. "Ο Κόχρανμοΰέκαμε τήνάκόλουθονπρ ίτασιν; 
«”Ας προσπαθήσουμε νά φέρουμε καί τόν Τσάρλυ 
Τσάπλιν. Σεις μπορείτε ίσως νά χρησιμοποιήσετε 
τήν επιρροήν σας, καί νά τόν πείσετε νά κλείση συμ- 
βόλαιον. Τί λέτε ; Τοΰ προσφέρουμε 1000 λίρες τήν 
Εβδομάδα ;»

Έτηλεγράφησα. Τήν άπάντησιν τοΰ Σαρλώ, τήν 
έχω φυλαγμένη ώς σήμερα :

«Φίλε διευθυντά, τό ποσόν πού άναφέρεται είς 
τό Λονδίνειον συμβόλαιον θά μέ έκαμνε άλλοτε νά 
χάσω τόν ύπνον μου Δυστυχώς δμως αί εδώ ΰπο- 
χρεώσεις μου είναι πολυτελείς, καί δέν υπάρχει κα
νείς τρόπος νά έμφανισθώ είς Λονδϊνον. Έν τουτοις 
αν τό κατορθιόσω ποτέ, τότε, φυσικά, δ πρώτος τόν 
δποΐον θά συλλογισθώ, θά εΐσθε σείς. Σάς εύχομαι 
μέ τήν καρδιά μου καλήν έπιτυχίαν. 'Ο ειλικρινής 
φίλος σας Τσάρλυ Τσάπλιν».

; Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ί ΜΑΡΙΑ Η ΠΕΝΤΑΠΩΤΙΣΣΑ
■ _
; ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΖ^--Φ ΛΜ
; Σκηνοθεσία ΑΧιΛΛΕΩΣ ΜΑΔΡΑ
I ΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗ * ΕΙΣ ΤΟ/Σ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝΤΑΙ
I ΕΚ ΤΗΝ ΕΙ ΙΑΡΧΙΗΝ

Είς αυτήν αναπαρίσταται ολόκληρος ή ζωή τής θρυλλικής Μαρίας τής Πενταγιώτισσας, άπό 
τής γεννήσεως της μέχρι τοΰ θανάτου της, οί σκανδαλώδεις έρωτές της μέ τούς λή

σταρχους Νταβέλην καί Ααμάραν, οί βασιλείς "Οθων καί ’Αμαλία έ δλα τά 
παρασκηνιακά σκάνδαλα τής Αυλής, ή περίφημος μάχη τοΰ Κοτσου- 

λιοΰ είς ήν λαμβάνουν μέρος πλέον τών 1000 προσόίπων, ελλη
νικά γλέντια, αρματολοί, εθνικά τραγούδια κλπ. κλπ.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΕΞΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΡΔΗ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΔΙ4 ΤΗΝ ΕΛΛ'ΆΑ
HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΓ 0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
’Ασφαλώς ή έζλαΐκευσι τής ιστορίας δέ μπο

ρεί νά κατορθωθή καλύτερα, παρά μονάχα μέ 
τόν κινηματογράφο. Οί άναπαραστάσεις, δηλαδη, 
διαφόρων ιστορικών γεγονότων στήν δθονη είν εν- 
τυπωτικότατες, τις συγκρατεΐ κανείς στη μνήμη του 
πολύ περσότερο, παρά αν τις είχε διαβάσει δυο καί 
τοεΐς φορές σ’ ένα δποιοδήποτε ιστορικό βιβλίο.

'Η Ελληνική, Γαλλική καί Ρωσσική έπανάστασι, 
δ Ευρωπαϊκός πόλεμος, οί άγώνες γιά τήν άνεξαρ 
τησία τών Άμερικάνων, ή αρχαία 'Ελληνική ιστορία, 
ή Ρωμαϊκή τέτοια, ή μεσαιωνική 'Ισπανία κλ., χρη
σιμέυσαν επανειλημμένα ς ώς σενάριο σέ διάφορα 
φίλμ.

Όμολογουμένως ,πολύ λίγων ιστορικών προσώ
πων δέν παρήλασε άκόμα ή πρλυτάραχη ζωή απ’ τήν 
όθόνη. Ό Ναπολέων, ή Ζάν ντ’ ”Αρκ, δ Νέρων, ή 
Μαρία Άντουανέττα, δ Όθων, ό Βίσμαρκ, δ Κρο- 
μπελ, δ Μαζαρΐνος, δ Όδνσσέας ’Ανδροΰτσος κλ., 
παρουσιάστηκανσέ κινηματογ αφικά έργα—άνοί διά
φορες αυτές άναπαραστάσεις γίνουνται σχετικά μ ’ 
ευσυνειδησία θάτόέξετάσω πιο κάτω, γιατί,φυσικά, δε 
θ’ άποκλείσοιμε καί τό αντίθετο, άφού μερικές φο
ρές οί ηθοποιοί ύποδύουνται ένα ίστορικο πρόσω
πό, χωρίς μαζύ του ούτε καν δμοιότητα νάχουν, ή 
νά τό έχουν μελετήσει καί ψυχολογήσει προηγουμέ
νως—καί τούς έμαθε έτσι τό πολύ κοινό, πράμα 
πού δέ θά τό πετύχαιναν μπόλικα έντυπα, μαθήμα
τα, διαλέξεις κ.λ.

'Ένας τόπος έχει αρκετά νά ώφεληθή, είν’ α
ναντίρρητο, καθιστώντας τήν ιστορία του γνωστή σ’ 
δλο τόν κόσμο, προπαντός αν δ λαός αυτός αριθμεί 
ένδοξο βίο αρκετών αιώνων (Ελλάδα, Ίταλα, Αί
γυπτος, ’Ινδία κ.λ.

”Ας άφίσουμε πίσω δλες τις άλλες ηθικές ωφέ
λειες πού έχει κι’ ας πάρουμε τή μιά, τήν έλαχιστώ- 
τερη, υλική αυτή, πού ενδιαφέρει τούς «ιθύνοντας τά 
τοΰ κράτους» ιδιαιτέρως.

Άποχτούν εξαιρετική εμπορικότητα οί άρχαιό- 
τητές της. ’Έ, τί λέτε κύριοι αρμόδιοι ; ’Ας σπατα- 
ταλάτε δσαδήποτε «πλουσίως εικονογραφημένα» 
λευκώματα, πού δπως’ κυκλοφορούνε δέν έχτελοΰν 
κανένα προορισμό, ας έντείνετε τις προσπάθειες σας 
στήν προπαγάνδα, πού μένει π ίντα περιορισμένη. 
'Ο κινηματογράφος τής υπερβάλλει, αυτός μονάχα

κάνει τις άρχαιότητες παγκόσμιες, τονώνοντας έτσι 
τόν τουρισμό, τήν πλουτοπαραγωγική πηγή, πού,· 
κύριοι «ιθύνοντες», τόσο προσπαθείτε νά Εντεί
νετε.

Καί τώρα άς έρθουμε στό δεύτερο μέρος τής 
μελέτης μας. ”Αν, δηλαδή, δ κινηματογράφος σέ
βεται τά ιστορικά γεγονότα, δταν τά παρουσιάζει.

Θυμάμαι, πρί λίγα χρόνια, δ Έλληνας παραγω
γός κ. Δήμος Βρατσάνος, διευθυντής τότες τής κινη
ματογραφικής εταιρείας Bratsano-Film, πού γύρισε 
5 φίλμ, τά πρώτα δηλαδή Ελληνικά, είχε προτείνε 
τή σύγκλησι ενός παγκοσμίου κινηματογραφικού συ
νέδριου, πού ιδιαιτέρως νά πραγματευόταν μέ τήν 
άναπαράστασι τής ιστορίας στον κινηματογράφο. Νά 
θεσπιζόντουσαν δηλαδή νόμοι, πού νά μπόδιζαν 
τούς παραγωγούς νά παρουσιάζουν γεγονότα πού 
ανήκαν στήν 'ιστορία άλλου έθνους.

Καί πραγματικά δ κ. Βρατσάνος είχε δίκηο. Π.χ. 
οί Γάλλοι παραγωγοί, δταν παρουσιάζουνε στά φίλμ 
τους τήν 'ιστορία τους, προσπαθούν νά μή τήγελοιο- 
ποιαΰν καί κολοβώνον.

Τί γίνεται δμιος δταν ένας άσυνείδητος’Αμερικά- 
νος σκηνοθέτης,«γυρίζει» ταινία μέθέμα έναγεγονός, 
π.χ. τής Γαλλικής 'ιστορίας ; Τότες ή ιστορία παίρ
νει τήν εμπορική της μορφή, γελοιοποιείται, κολο
βώνεται. Καί τέτοια παραδείγματα άσυνειδησίας, έ
χουμε, δυστυχώς, άρκετα δπωσδήποτε.

"Αξαφνα ας θυμηθούμε τόν έξαμβλωματικό 
«Τρωϊκό πόλεμο», φίλμ πού άσεβοϋσε κυρ^ολεχτικά, 
πού «οργίαζε», άν επιτρέπεται ή έκφρασι, προς τή 
μνήμη τοΰ Ποιητή τών Ποιητών, ή τή «Μασσα
λιώτιδα», ή τή «Νύχτα τοΰ 'Αγίου Βαρθολομαίου», 
ή τόν «Άμπτούλ Χαμίτ», ή τόσα άλλα.

Τό συμπέρασμα ; "Οταν δ κινηματογράφος σέβε
ται τό ιστορικό θέμα πού παρουσιάζει, τότες, δμολο- 
γουμένως ή ιστορία εκλαϊκεύεται δπως αρμόζει. Ό
ταν δμως δ παραγο>γός ·ΐν’ δλότελα ασυνείδητος, 
πράμα πού δέν συμβαίνει καί τόσο συχνά, ή ιστορία 
κολοβώνεται καί ύφίσταται τήν πιο ανάρμοστη γε- 
λοιοποίησι.

Θάταν, συνεπώς, ευτύχημα, άν ή παληά κείνη 
ιδέα τού κ. Βρατσάνου, έπαιρνε τώρα καί δέν είναι 
άργά, σάρκα καί οστά.

Αωρος Φαντάζης
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΩΡΑΙΑΝ Ν 0ΥΒΕΛ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΣΥνΕΡΓΑΤΙΔΟΣ ΜΑΣ 

Δ°Ξ ΙΡΙΔΟΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ
“ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΣΟΥ ΕΙΝΕ ΔΙΚΑ ΜΟΥ,,
Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ “ΚΙΝΗΜΑΤΟΒΡΑΦΙΚΟΝ ΑΣΤΕΡΑ,,

Elve άπώ τάς πλέον ρεαλιστικάς, πρωτοτύπους καί ψυ,χολογημένας σελίδας πού έγραψεν ή 
εκλεκτή αύτή νεαρά λογογράφος καί πολύτιμος συνεργάτις μας



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤ.ΗΡ

Η..ΚΪ>ΪΊΓΪ^
Ο ΩΡΑΙΟΣ ΜΠΡΟΥΜΕΛ

'Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ <ΠΑΝΘΕΟΝ»

’Άν καί ή ταινία ε!νε«γυρισμένη πρό ετών» (πράγμα τό 
όποιον δέν γίνεται ευκόλως αντιληπτόν υπό τοΰ κοινού 
καθότι πρόκειται περί Ιστορικού φίλμ) έν τούτοις καί σή
μερον φανερώνει μεγάλα προτερήματα.

Ή ζωή τοΰ περιφήμου δανδή, τοΰ ωραίου Μπροΰμελ, 
άπετέλει ασφαλώς έπιτυχή . έμπνευσιν διά τήν ύπόθεσιν 
ενός φίλμ. Έν τούτοις τά ιστορικά φίλμ (ή ύπόθεσις εξε
λίσσεται κατά τάς άρχάς 19ου αίώνος) δέν συγκεντρώνουν 
πλέον σήμερον πολλούς θαυμαστός. Τοΰτο εΐνε ένα μειο
νέκτημα τοΰ φίλμ, τό όποιον κατορθοίνει νά ΰπερνικήση ό 
δεξιοτέχνης σκηνοθέτης καί κατ’ αυτόν τόν τρόπον ό θεα
τής δέν κουράζεται καί παρακολουθεί ευχάριστα.

Ή μεγαλυτέρα δμως ζωή τοΰ φίλμ δέν εΐνε ούτε ή 
θπόθεσιο, ούτε ό πλούτος, άλλ’ ό έμψυχωτής τοΰ Μπροΰ- 
μελ, ό Τζών Μπάρρυμορ. Ό θαυμάσιος αυτός καλλιτέχνης 
δείχνει μίαν ευρύτητα καί βαθύτητα ήθοποιΐας σπανίαν. 
Άπό τήν αρχήν μέχρι τέλοις έπιβάλλεται Είς τό πλευρόν 
του φυσικά μόνον ώραϊαι γυναίκες υπάρχου»·. Αί καλλιτέ- 
χνιδες θά έχάνοντο ούτως ή άλλως. Παρ’ δλα ταΰτα ή 
Μαίρη Άστορ έχει αρκετές καλές στιγμές.

Ή γενική έντύπωσις τοΰ φίλμ εΐνε καλή, ένταΰθα δέ 
ήρεσε καί έσημείωσεν έπιτυχίαν. Ro-Ma

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΥΡΟΣΠΑΣΤΟ

Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΣΠΛΕΝΤΙΤ,,
Τό αθάνατον αυτό έργον τοΰ Πιέρ Λουΐς, γνωστότα- 

τον εις τό κοινόν μας, όχι μόνον ώς φιλολογικόν τοιοΰτον 
αλλά καί ώς σκηνική έπιτυχία, ώς αποτελούν ένα έκ τών 
άλησμονήτων θριάμβων τής κ. Κυβέλης, είχε προεξησφα- 
λισμένην έμπορικωτάτην καρριέραν ώς κινηματογραφική 
ταινία.’Αλλά καί ώς τοιαύτη, όμολογουμένως παραήξιζε τόν 
κόπον.Άλλοτε εΐχον ΐδεΐ τήν «Γυναίκα καί τό νευρόσπαστο» 
εις αμερικανικήν πραγματοποίησιν, πρωταγωνιστούσης τής 
διεθνοΰς φήμης μέτζο σοπράνο Ζεραλντίν Φαρράρ, είς τον 
ρόλον τής Κοντσίτας Περέζ.

Ή σύγκρισις τής νεωτέρας γαλλικής πραγματοποιήσε- 
ως τής «Γυναίκας καί τό Νευρόσπαστο» έκ μέρους τοΰ 
Ντέ Μπαροντσέλι, μέ τήν προαναφερθεϊσαν ’Αμερικανικήν 
τοιαύτην, θά ήτο βεβαίως τολμηρά, άν όχι αστεία. Διότι, ό 
Ντέ Μπαρονστέλλι έδημιούργησεν άναμφισβητήιως ένα 
φίλμ πρώτης τάξεως. Είς τοΰτο, έν πρώτοις τόν έβοήθησεν 
ή καλλιτεχνική του ΐδιοφυΐα, είτα δέ, ή έτιτυχεστάτη δια
σκευή τοΰ έργου άπό τόν συγγραφέα Πιέρ Φρονταί, ή ύπό- 
κρισις τών πρωταγωνιστών τοΰ φίλμ Κοντσίτας Μοντε- 
νέγκρο καί Ρεΰμόν Ντεστάκ (πρό πάντων τής πρώτης), καί 
οί λαμπροί τεχνικοί όροι ΰφ’οϋςεΐργάσθη.

Ή σκηνοθεσία παρουσιάζει έκτάκτως περιποιημένα 
«έσωτερικά» καί μεγάλην χλιδήν. "Αλλα προσόντα της, εί
ναι καί τό έπιδεξιώτατον ντεκουπάζ τών σκηνών καί ή 
άκριβής αυτών ψυχολογία, χωρίς νά λησμονήσωμεν καί τάς 
περιφήμους συρεμπρεσιόν τοΰ φίλμ ποΰ μόνον ή φαντασία 
τοΰ Ντέ Μπαροντσέλλι, τοΰ Λερμπιέ, τοΰ Περρέ ή τοΰ Ζε
νίνα θά ήμποροΰσεν νά δημιουργήση τόσον τελείας. Λόγου 
χάριν ή εΐκών τής φυγής τής ήρωΐδος μέ τήν μητέρα της 
ποΰ μάς παρουσιάζεται ανάμεσα στό πλαίσιο τοΰ μαργα
ριταρένιου κολλιέ, είναι γεμάτη συμβολισμόν. Τό ίδιον καί 
εκείνη τοΰ νευροσπάστου.Είναι άμφίβολον άν κανείς άλλος ρεζισέρ θά ήδύνατο 
νά άποδώση τόσον πιστά τήν νοοτροπίαν τοΰ Λουΐς ποΰ 
διέπει τό ρεαλιστικώτατον αυτό έργον του. “Ίσως ό μόνος

ποΰ θά τό έπετύγχανε νά ήτο δ Φεϋντέρ, ό δημιουργός τής 
«Κάρμεν», ποΰ έχει κάποιαν συγγένειαν εις τό ζάνρ.

Ή πρωταγωνίστρια Κονσίτα Μοντενέγκρο, ένα άστρο 
τοΰ Μιοΰζικ—Χώλ, πρώτου μεγέθους καί λάμψεως, είναι 
μία σπουδαία άποκάλυψις τοΰ Ντέ Μπαροντσέλλι, άπό τήν 
οποίαν δ γαλλικός κινηματογράφος ήμπορεΐ νά περιμένη 
πολύ μεγάλα πράγματα.

Έκράτησε τό ρόλο τής Κοντσίτα Περέζ μέ άληθινή τέ
χνη, καί τέχνη έντελώς αυθόρμητη. Τό πράγμα φωνάζει. 
Ή Μοντενέγκρο δέν είναι μόνον ώμορφη γυναίκα, είναι 
έκφραστικωτάτη, φίνα, παθητική μαζϋ καί σκληρή, άλυ- 
μέζ, ραφιναρισμένη όμως. Υπέροχη σ’ όλες της τις μετα- 
πτώσεις. Δεινή χορεύτρια, μάς χαρίζει καί τήν άπόλαυσι νά 
τήν θαυμάσωμεν είς ώραιοτάτας χορευτικός κρεασιόν της. 
Είς μίαν μάλιστα, έμφανίζειαι έντελώς γυμνή φορώντας 
μόνον ένα ζεύγος μαΰρες κάλτσες, πράγμα πού προξενεί ένα 
ζωηρό καί προκλητικώτατο κοντράστ τής λευκής της σαρ- 
κός μέ τις μαΰρες της κάλπες.

Ό Ρεΰμόν Ντεστάκ, στόν ρόλο τοΰ Ματέο καλός έτί- 
σης. *Η  σκηνή τοΰ ραπίσματος τής ήρωΐδος γιά νά τήν δα- 
μάση (έάν δέν άπετέλει πραγματικόν ξυλοκόπημα) είναι 
άπό τις άριστες ποΰ δημιουργεί, καθιός καί έκείνη κατά τήν 
οποίαν έκλιπαρεί τήν Κοντσίτα νά τοΰ άνοίξί) τήν πόρ
τα της.Ώς άνέφερα καί ανωτέρω, καί ή τεχνική τοΰ φίλμ είναι 
ικανοποιητική έν τφ συνόλω της.

Άρα. τό συμπέρασμα είναι ότι ή «Γυναίκα καί τό νευ
ρόσπαστο» δικαιολογεί τάς αξιώσεις μέ τάς όποιας παρου- 
σιάσθη, καλλιτεχνικός τε καί έμπορικάς.

Θά ήτο εύχής έργον άν ή προβολή του είς τό «Σπλέν- 
τιτ» άπετέλει τήν απαρχήν τής έμφανίσεως έκλεκτών φίλμ 
εις τόν άδικημένον αυτόν κινηματογράφον.

Ίρις Σκαραβαίου

ΟΥΓΓΡΙΚΟΙ ΕΡΩΤΕΣ

Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ‘‘ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ ,

Πενιχρά υπόδεσις μέ πενιχρότερους χαρακτήρες, όχι 
κάν μέ άπαιτήσεις αλλά-καί παιδαριώδες σενάριο. Φαίνε
ται ότι τό μειονέκτημα αυτό τό άντελήφθη μέ τό παρα- 

I πάνω ό σκηνοθέτης καί προσεπάθησε νά έπισύρη τήν προ- 
| σοχήν τοΰ θεατοΰ είς άλλην άποψιν. Δηλ. πληθώρα ώραίων 
εξωτερικών στό Λονδΐνον, στ ή Βιέννη ή στή Βουδαπέστη, 
άφθοιος μοντερνισμός και τά τοιαΰτα. Καί είνε άληθές, 
πώς κατ’ αυτόν τόν τρόπον εξασφαλίζεται τουλάχιστον ή 
έμπορική άξια τοϋ φίλμ. Είς τό πολύ κοινόν άρέσει.

Εις τούς ρόλους άηδής άσφαλώς ή Εΰα Γκραίη. Ν.οστι- 
μωτέρα καί κατά πολύ καλυτέρα ή Μάστατ. Ό Πάουλ Ρί
χτερ όχι σπουδαίος. Άπό εκείνον ποΰ; θά περίμενε κανείς 
πολλά τόν Βάρβικ Βάρντ, τόν βλέπει μτυχώς νά άδικήται 
άπό ένα ρόλον ποΰ δέν τοΰ ταίριαζε τελείως.

। Τό καλλιτεχνικώς άσήμαντον φίλμ ήρεσεν ένταΰθα καί 
' φυσικά έσημείωσεν έπιτυχίαν. Ro-Ma

Ο ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
Ταινία ήχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ‘‘ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕ.ΑΛ,,

’Εφέτος ή μόδα άνήκει είς τά αστυνομικά φίλμ. Τό 
λφνσάρισιια αυτό οφείλεται είς τόν Ζόζεφ φόν Στέρμπεργκ 
μέ τάς «Νύκτας τοΰ Σικάγου» καί έκτοτε αί άστυνομικαί 
ταινίαι διαδέχονται μέ καταπληκτικήν ταχύτητα ή μία τήν 
άλλην. Είς τάς Αθήνας όμως άτυχώς δέν προεβλήθησαν 
ακόμη παρά τό «"Οταν ή πόλις κοιμάται» μέ τόν Λόν 
Τσάνεϋ καί «Ό Μοιραίος χείμαρρος».

Τό τελευταίο αύτό φίλμ δέν μπορεί βέβαια νά συγκα- 

ταλεχθή μεταξύ τών έπιτυχεστέρων τοΰ είδους του. Τό αδι
κεί άφ’ ενός ή υπόδεσις του, ή όποια καί άρκετά κοινότυ
πος είνεκαίτό άπαιτούμενονένδιαφέρονδέν παρουσιάζει,άφ’ 
ετέρου δέό Φράνκ Λόϋντ, ό σκηνοθέτης, δ όποιος δέν έπέ- 
τυχε νά τοΰ δώση τόν ρυθμόν, τήν δύναμιν καί τό tempo 
ποΰ άρμόζουν είς παρόμοιας φύσεως έργα.

Εΐνε δμως άληθές έπίσης δτι λόγφ τών περιπετειών ποΰ 
παρουσιάζει καί τής έπιτυχοΰς άποδόσεως ήχων, μουσικής, 
ομιλιών καί ασμάτων ήρεσεν είς μίαν άρκετά μεγάλην με
ρίδα κοινού. 1

Έκ τών ήθοποιών διακρίνεται δ Ρίτσαρ Μπάρθελμες, 
μία παλαιά δόξα τής άμερικανικής οθόνης. Τό παίξιμό του 
εΐνε φυσικό καί μετρημένο, μόνον πού είς ώρισμένας στιγ- 
μάς αί έκφράσεις του δέν εΐνε τόσον ακριβείς. Ή φωνή 
του ευχάριστη καί θερμή έν άντιθέσει πρός τής Μπέττυ 
Κόμπσον τής όποιας τό timbre κτυπφ στά νεΰρα. Έπίσης 
καί άπό άπόψεως ήθοποιΐας μάλλον μέτρια.

Ένταΰθα έσημείωσεν σχετικήν έπιτυχίαν.
Β. Ιΐαπαμιχάλης

η κινηιατογραφικη_κινηςϊΠλεξινδρειας
Παρ’ δλην τήν οικονομικήν κρίσιν ή κίνησις εις 

τούς κινηματογράφους τής πόλεώς μας παρουσία 
ζεται σχετικώς καλή, συντελεί δέ εις τοΰτο καί ή 
προβολή έκλεκτών ώς έπι τό πολύ, έργων.

Τό «Άμπασαντέρ» μέ τά έργα τής Μεταό Γκόλ- 
ντουϊν εργάζεται άρκετά καλά, σχεδόν καλλίτερα απ' 
δλους τους άλλους Κινηματογράφους, αλλά δυστυ
χώς ή αϊίίουσά του εΐνε πολύ μικρά.

Τό «Κοσμογκράφ» είργάσθη έπίσης καλά μέ τήν 
ελληνικήν (;) ταινίαν «Μακρυά άπ’ τόν κόσιιο» τής 
'Ολύμπια Φίλμ (;).

Είς τό «Ρουαγιάλ» εξαιρετικήν έπίσης έπιτυχίαν 
έσημειωσε τό έργον «'Η τραγική ταράστασις» μέ 
τόν Κόνρατ Φάϊτ, παραγωγής Ούνιβέρσουλ.

Ή Ζόσυ Φιλμ ήρχισε τώρα κάπως νά κινείται 
παρουσιάζουσα εις τούς Κινηματογράφους τής 
»Ζόσυ ΙΙάλας» καί «Μωχάμετ ’Άλυ» άξιολογα 
έργα. ΕΙς τόν τελευταΐον μάλιστα προβάλλεται ήδη 
τό έργον «Θύελλα» μέ τόν Τζών Μπάρρυμορ.

Τό «Μάζεστικ» προβάλλει έργα παραγωγών 
Φέρστ Νάσιοναλ καί Βάρνερ, τών όποιων μία με 
γάλη μερίς εΐνε συγχρονισμένη μέ μουσικήν τής ο
ποίας τό είδος μάς κουράζει. Τήν εβδομάδα αυτήν 
θά παρουσιάση τήν μεγάληε ταινίαν «'Η Κιβωτός 
τού Νώε» μέ τήν Δολορές Κοστέλλο καί Ζώρζ Ό 
Ππριέν,

Οί διάφοροί κινηματογράφοι δευτέρας βιζιόν 
έργίζονναι σχετικ“ς καλλίτερα, λόγφ τής διαφοράς 
τής τιμής τών εισιτηρίων.

ΙΩΣΗΦ ΜΗΡΓΟΥΛΗΣ

Έκ τώνζπαλαιοτέρων κι
νηματογραφιστών. Αντι
πρόσωπος τής «Οΰνιβέρ 
σαλ» καί τών μηχανών 
Πατέ δ όποιος λέγεται δτι 
έξησφάλισε διά τήν Ελ
λάδα καί τήν (μεγάλην ή- 
χητικήν ναινίαν Sou*  Boat.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΙ
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΠ. ΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙ ΤΟΥ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΥ "ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ- ΑΣΤΕΡΟΣ.,

Κύριε Διευθυντά,
Δικαίως ή χώρα μας πρέπει νά ύπερηφανεύεται 

διά τήν ύπαρξιν ενός ώρισμένου κλάδου τοΰ Ελλη
νικού Τύπου, έ νοώ τοΰ «Κινηματογραφικού», ό ό
ποιος, ύπ· τήν τόσον έντιμον διεύΐίυνσίν σας έπί 
μίαν ολόκληρον εξαετίαν διά τοΰ «Κινηματογρα
φικού Άστέρος» εμφανίζει τήν Ελλάδα μας όχι 
μόνον μή υστερούσαν εις τήν πρόοδον αυτήν, αλλά 
καί ώς άντιλαμβάνουσαν πλειότερον πάσης άλλης 
χώρας έν τή ’Εγγύς Ανατολή τήν σκοπιμότητα τής 
Έβδομης Τέχνης.

Έπί τή εύκαιρίμ λοιπόν τής έκδόσεως τοΰ πα
νηγυρικού 1930, τό όποΐονπαρουσιάσθη ύφ’ύμών ε
φάμιλλου τών καλλιτέρων αμερικανικών τοΰ εγδους 
τούτου.τορακαλώ νά δεχθήτε τά θερμότατα συγχα
ρητήριά μου καί τήν ευχήν δπως ιδήτε καλλιτέραν 
αύριον πρός τό καλόν τοΰ κινηματογράφου, υπέρ τοΰ 
οποίου άγωνίζεσθε,

Μ ε θ ’ ύπολήψεως
Θεσ]νίκη, 1-5-930. Νικόλαος Άργυρόπουλος

ΞΑΝΘΗ τή 12 ’Ιανουάριου 1930
Κον 'Ηρακλήν Οικονόμου, Διευθυντήν «Κι
νηματογραφικού Άστέρος» Αθήνα;

’Αξιότιμε Κύριε, ·
Μέ τήν έμφάνισιν τοΰ πρωτοχρονιάτικου τεύχους 

1930 τοΰ αγαπητού «Κινημ. Άστέρος» έμεινα κα- 
τενθθυσιασμένος, τόσον άπό άπόψεως έμφανίσεως, 
δσον καί άπό τήν ύπερόχως πλούσιαν ύλην τών δι
αφόρων εγκρίτων συνεργατών του, πράγ,α τό 
όποιον καθισιά τό περιοδικόν τοΰτο άπαρ /τητον 
σύντροφον καί οδηγόν παντός άσχολουμένου περί τά 
κινηματογραφικά εϊτε έπιχειρηματίου είτε απλού 
φίλου.

Συνιστώ δέ τούτο εις εκείνους οί όποιοι δέν τό 
άπέκτησαν είσέτι διότι άσφαλώς θά τό μετανοήσουν.

Έπί τή εύκαιρίφ δέ τοΰ νέου έτους εύχομαι τήν 
ώραιοτέραν σταδιοδρομίαν μέ τήν πεποίθησιν δτι 
θά καταστή, σύν τφ χρόνφ, άσφαλώς ένα άπό τά 
καλύτερα κινηματογραφικά περιοδικά.

Μετά μεγάλης έκτιμήσεως
2. Καζαντζής

ΔΗΛΩΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΕΠΒΡΧ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Οί θέλοντες νά προβάλλουν τήν ελληνικήν ται
νίαν «25 Μαρτίου 1811» άς απευθυνθούν |δι’ έπιατο- 
λής των είς τον κ. 2οφ. Δούκαν. Ακαδημίας 79β 
Ά8ήνας.



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ H

’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ*  " I’
| ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ |

διά τήν Ελλάδα τό γραφείου Ν. Γούλα καί Α. Ά- 
ναστασιάδη.

— Ή έφετεινή παραγωγή τής «’Άριστον Φιλμ» 
θά περιλαμβάνη καί μίαν υπερπαραγωγήν πολύ έν- 
διαφέρουσαν είς τήν οποίαν έδόθη ό τίτλος «Κάϊ- 
ζερ Γουλιέλμος Β'». Λόγιο τής εξαιρετικής έπεκτά- 
σεως τοΰ θέματος καί τής δράσεως αύτοΰ, προβλέ- 
πεται δτι θά στοιχίση περί Τά 2000000 μάρκα χρυσά.

— Συνεχίζεται μέ αφάνταστου επιτυχίαν ή ηχη
τική ταινία τής Τόμπις Κλάνγκ Φιλμ «Γή χωρίς γυ
ναίκες» είς τήν οποίαν πρωταγωνιστεί ό μεγάλος 
Κόνρατ Φάϊτ.

—Μέ μεγάλην επιτυχίαν προεβλήθη είς τό Ού- 
φα Πάλας άμ Τζόο μία ταινία πρωτοπορίας «γυρι
σμένη» άποκλειστικώς άπό έρασιτέχνας ή όποια έ
φερε τόν τίτλον «01 άνθρωποι τής Κυριακής»,

—Ό σκηνοθέτης Ντυπόν άρχίζει κατ’ αύτάς τό 
«γύρισμα» τή- νέας μεγάλης ηχητικής ταινίας «Οί 
δύο κόσμοι».
ΓΑΛΛΙΑ

Περατούται κατ’ αύτάς ή πραγματοποίησις τής 
ηχητικής καί όμιλούσης γαλλικής ταινίας «Τό παιδί 
τοΰ έρωτος» είς την όποιαν πρωταγωνιστούν δ Ζάκ 
Κατλαίν, ή "Εμμυ Λύν τής «Κομεντί Φρανσαίζ», 
Μαίρη Γκλόρη, Ζάν ” ίντζελο, καί Ζώρζ Τρεβίλ. 
Τής έν λόγω ταινίας θά γίνη καί άλλη έκδοσις είς 
άγγλικήν γλώσσαν μέ τήν διαφοράν δτι ό μέν ’Άν- 
τζελο θά άντικατασταθή διά τοΰ Βάρβικ Βάρντ 
ή δέ Μαίρη Γκλόρη διά τής Άγγλίδος Τζέννυ 
’Άντερ.

—Ή Ρουμανίς τήν καταγωγήν καλλιτέχνις Ά
λίς Κοτσέα (Κυρία Ροσεφουκώ) «γυρίζει» μετά τοΰ 
Αδόλφου Μενζοΰ διά λογαριασμόν τοΰ οίκου Πατέ 

τήν πρώτην ομιλούσαν ταινίαν των υπό τόν τίτλον 
ι «Ό πατερούλης μας».

—Ό Ζάν Μυρά άνεχώρησεν είς Γερμανίαν διά 
νά «γυρίση» ένα φιλμ τοΰ όποιου άγνοει καί τ·ν τί
τλον. Τό μόνον πού γνωρίζει εινε δτι είς αύτό θά 
έχη ώς συντρόφους τήν Ρενέ Έριμπέλ καί τήν ’Ίτα 
Ρίνα.
ΙΣΠΑΝΙΑ

I Οί κινηματογράφοι τής Μαδρίτης παρουσιάζουν 
τήν εβδομάδα αυτήν τά έξ )ς έργα : «Καλλιόστρο», 

I «Τζάζ-Μπάντ», «”Ερως καί διάβολος», «Καρτιε 
Αατέν», «Ή μυστηριώδης κυρία» καί «Τράφαλ- 
γκαρ«.

— Μεταξύ τών ισπανικής παραγωγής ταινιών, ε
ξαιρετικήν επιτυχίαν σημειιόνουν «Τό μεγάλο λα
χείο τής πρωτοχρονιάς» καί τό «”Ελ Γκεριγέρο».

—Είς τήν ’Ισπανίαν καί ιδιαιτέρως είς τήν Μα
δρίτην ό όμιλών κινηματογράφος δημιουργεί δυσα
ρέσκειας μεταξύ τοΰ Κοινού, ώς έκ τής έλλείψεως 

I τοιούτων είς τήν ίσπαν,κήν γλώσσαν.

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΤΕΥΧΟΣ

ί’‘ΤΑ ΧίίΙΛΗ >or ΗΐΝΕ Λ1ΚΑ Μϊ,
Τής Δίδβς ιριδος σκαραβαίου

ΑΜΕΡΙΚΗ

—Ό διάσημο: σκηνοθέτης Αλέξ. Κόρντα ό 
όποιος είργάζετο μέχρι τούδε διά λογαριασμόν τής 
Φέρστ Νάσιοναλ uzai Γουώρνερ Μπρόδερς, συνή
ψε ήδη συμβόλαιον μετά τής Φύξ Φιλμ, διά λογα
ριασμόν τής οποίας θά «γυρίση» τ > φιλμ «'Η πριγ- 
κήπισσα τών δολλαρίων», ταινία άδουσα, ομιλούσα 
καί ηχητική, κατά πάσαν δέ πιθανότητα θά λά- 
βη μέρος είς τήν ταινίαν αυτήν καί ή σύζυγός 
του Μαρία.

—‘Υπό τοΰ σκηνοθέτου Λόϊς Μίλστον συνεχί
ζονται αί λήψεις διαφόρων σκηνών τής ταινίας 
«Είς τό μέτωπον τίποτε τό νεώτερον» τήν οποίαν 
«γυρίζει» διά λογαριασμόν τής Ούνιβέρσαλ. Τό σε
νάριο τής ταινίας αύτήςεΤναι παρμένο άπό τό όμο>- 
νυμον μυθιστόρημα τοΰ γερμανοΰ συγγραφέως 
’Έριχ Μαρία Ρεμάρκε.

—Τήν παρελθ. εβδομάδα έπαρατιόθησαν αί λή
ψεις τών σκηνών τής νέας ταινίας «Μάμμυ» παρα
γωγής Γουώρνερ Μπρόδερς, εις ήν πρωταγωνιστεί 
ό γνωστός μας ’Άλ Τζόλσον. Παρά τό πλευράν 
του λαμβάνουν μέρος είς τήν νέαν του ταινίαν καί οί 
Νόαχ Μπήρρυ, Λόϊζ Ντρέσσερ καί Λόουελ Σέρ- 
μαν. Ό ’Άλ Τζόλσον μετά τό τέλος τής νέας καί 
τελευταίας του αυτής παραγωγής Γουώρνερ, απο
χωρεί όριστικώς τής ανωτέρω εταιρίας καθόσον 
σανήψε νέον συμβόλαιον μετά τής εταιρίας τών 
'Ηνωμένων Καλλινεχνών διά λογαριασμόν τής οποί
ας κχτά τήν άνοιξιν θά πραγματοποίηση τό νέον 
του φιλμ.

— Είς ένα τών καλλιτέρων κινηματογράφων τοΰ 
Χόλλυγουντ παρουσιάσθη μέ αφάντασταν επιτυχίαν 
ή πρώτη ομιλούσα ταινία μέ τήν Γκρέττα Γκάρμπο 
«’Άννα Κρίστι» σκηνοθετηθεΐσα ώς γνωστόν υπό 
τοϋ Κλάρενς Μπρόουν. Ή Μετρό Γκόλντουϊν, προ- 
βλέπουσα μίαν θαυμασίαν παγκόσμιον επιτυχίαν τής 
ταινίας αυτής σκέπτεται νά δαπανήση περί τάς 150 
χιλ, δολλάρια επί πλέον διά νά τήν έκδοση καί εις 
άλλας γλώσσας.

— 'Η πρώτη έκ τών έξ προβλεπομένων όμιλου- 
σών καί ηχητικών ταινιών τής άρτισυστάτου εται
ρίας «Ρέξ ’Ίγκραμ Προντούκσιον ’Ίνκ, τής οποίας 
κυριώτερος μέτοχος εΐνε ό ίδιος ό "Ιγκραμ, θά εΐνε 
τό «Ρίο Γκράντε», θά πρωταγωνιστεί δέ ή σύζυγός 
του Άλίς Τερρύ. Λέγεται δέ δτι τήν αποκλειστικήν 
παγκόσμιον έκμετάλλευσιν τών ανωτέρω παραγω 
γών θά άναλάβη ή Εταιρία «Ράντιο—Κέΐντ—’Όρ- 
φεουμ».
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ή προσεχής παραγωγή τής «Hom Sofar«, θά 
εΐνε «'Η πριγκήπισσα τοϋ χαβιαριού» μέ τήν Ά,ννυ 
"Οντρα, τόν Σίγκφριδ "Αρνο καί τόν Άντρέ Ροάν. 
Τήν ανωτέρω ταινίαν λέγεται δτι τήν έξησφάλισε

: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εβαομας" Ί
» β » — —— ' ■ Μ ■■ a ■■ Μ. — — — — — ™

Μολονότι ήρχισαν η άποκρηάτικε; συγκεντρώσεις, 
χοροί κλττ., έν τούτοις ή κινηματογραφική κίνησις έξα- 
κοΛουθεΐ ούσα ζωηρά. Κατά τήν παρελ. εβδομάδα προ
εβλήθησαν τά έργα: εις τό «Σπλέντιτ» «‘Η γνναϊια 
και τό νευρόσπαστο» με τήν χαριτωμένην Κονισίτα 
Μοντενέγκρο. εί τόν «Απόλλωνα» ή πρώτη εποχή 
τού εργ>υ «‘Ο κόμης Μόντε Χρήστο» με τήν Λίλ Ντάγ- 
κοβερ και τόν *Αντζελο, εις τό -Ούφα Πάλας» «Ουγ
γρικοί ερωτε$» με τόν Βάρβικ Βάρντ κ^ί τόν Πώλ Ρίχ
τερ, εις τό «’Αττικόν» διά δευτέραν εβδομάδα *0  τρελ
λός τραγουδιστής» με τόν Άλ Τζόλσον και μέ αλλαγήν 
μόνον τών ζουρνάλ εί τό«Πάν0εον» «*0  ωραίος Μπρυ- 
μέλ» μέ τόν Τζών Μπίρρυμορ καί εί; τό *Σχλάν  Ίν
τεάλ» «*0  Φάουστ» (Midstream) μέ τόν Ριχ. Κορτέζ.

Δυστυχώς μέχρι τής στιγμής πού γράφονται αί 
γραμμαί ούται, δέν άπεφσσίσθη όριστικώς άπ*  όλους 
τούς κινηματογράφους, ποια έργα θά προβληθούν κα
τά τήν προσεχή εβδομάδά Τό μόνον γνωστόν εΐνε ότι 
τό μέν «Σάλον *Ιντεάλ*  θά προβάλη τήν άπό πολλού 
άναμενομένην όμιλούσαν ταινίαν «Ό λευκός γάμος» μέ 
τήν Μπίλλυ Ντόβ και τόν Ρόντ λά Ρόκ, ίσως δέ άπό 
κοινού προβληθή καί είς τό «Αττικόν», είς δέ τόν «*Α-  
πόλλω*α»  ή δεύτερα και τελευταία εποχή τού Μόντε- 
Χρήστο*.

Οι έπιχειρηματίαι τών κινηματογράφων τής πρωτευ- 
ούση; εύρίσκονται είς άναστάτωσιν καί πάλιν. Νέος υ
πουργός διωρίσθη, νέ.»υς φετφάδες έξέδωσε, νέαιεφοδοι 
Δον-Κιχωτικοί παρατηρούνται καί πάλιν^ μέχρις ότου 
περάσει καί αυτή ή μπόρα, ώς συνήθως συμβαίνει, είς 
τόν άτυχή αυτόν τόπον, όπου κάθε Καπαδόκης, μόλις 
άναλάβει μίαν αρχήν, εννοεί νά δημιουργήση θόρυβον 
περί τό όνομά του καί άπό άσημος νά γίνη κάτι.

Άπό τής έκδόσεως τού " Κινηματ. Άστέρος» ένθυ- 
μούμεθα ότι δ έκάστοτε νέος υπουργός τών ’Εσωτερι
κών, μόλις άναλαμβάνει τά καθήκοντά τον εκδίδει αυ
στηρός διαταγάς περί διαρρυθμίσεων τών αιθουσών τών 
κινηματογράφων, αύξομειώσεως τού άριθμοΰ τών κα
θισμάτων των κλπ. τάς όποιας ύποχρεούνται οι έπι- 
χειρηματίαι νά έκτελέσουν υποβαλλόμενοι είς άδικαιο- 
λογήτους δαπάνας, διά νά ελθη μετά δίμηνον άλλος υ
πουργός νά έκδόση καί εκείνο; άλλας διαταγάς περί 
διαρρυθμίσεως καί πάλιν τών αίθ^σών τών κινημα- 

. τογράφων, συμφώνως μέ τό γούστο του, διότι τού προ- 
κατόχου του δέν ήτο τής άρεσκείας του, καί ν*  άναγκα- 
σθούν καί πάλιν οί έπιχειρ /μα · ίαι νά συμμορφωθούν, 
3ιά νά ε*θη  κατόπιν άλλος διευθυντής τής * Αστυνομία,, 
ό όποιος νά δια άξη άλλα, μέχρι, ότου πάλιν εΛ,θει 
άλλος άστυφύλαξ καί διατάξη καί εκείνος άλλα.

*Η «ατάστασις αυτή, τή άληθεία, δέν καταντά πλέον 
μόν >ν κωμική, άλλά κωμικοτραγική μέ τάς έκάστοτε 
έκδιδομένας διαταγάς. Τί θέλουν επί τέλους at άρμόδι- 
αι άρχαί άπό τούς επιχειρηματίας τών κινηματογρά
φων ; Εΐνε τόσον δύσκολον νά εύρεθή επί τέλους ένας 
τρόπο: σανεννοήσεως ; Διατί αυτή ή άπηνής καταδίω- 
ξις τών τοιούτου είδους επιχειρήσεων, έ< τών όποιων 
αποζούν χιλιάδες όλόκληροι οικογενειών, δίδ ,υν είς τό 
κράτος άπό διαφόρους ειδικός φορολογίας πλέον τών 
400 όλοκλήρων εκατομμυρίων δραχμών, φουσκώνουν 
πλουσιοπαρόχως τό Ταμεΐον συντάξεων τόσων ηθοποι
ών, τεχνιτών θεάτρου, μουσικών, συγγραφέων κ π. ενώ 
έκεΐνοι φωφούν στήν ψάθα οί πλεΐστοι μάλιστα φθι- 
σικοί ;

Διατί επί τέλους δέν συνιστάται μία μεγάλη επιτρο
πή έξ είδικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων, κινηματογρα
φιστών, άστυνομικών κλπ ή όποια άπαξ διά παντός, 
περιερχομένη όλους τούς κινηματογράφους νά άντιληφθή 
μόνη της τάς άνάγκας τής διαρρυθμίσεως τών αιθουσών I

των καί νά δώση μίαν προθέσμίαν, μέχρι τού προσε
χούς Σεπτεμβρίου — έφ*  όσον σήμερον καί καθ’ or χρό
νον λειτουργούν οί κινηματογράφοι πάσα επισκευή θά 
έπιφέρη μεγάλας ζημίας είς τάς επιχειρήσεις—όπότε 
καί εάν δέν έχουν εως τότε συμμορφωθή οί έπιχειρη- 
ματίαΐ, νά μή τούς δοθή άδεια λειτουργίας.

Γεννάται όπως τό ερώτημα: ΙΙοΐος θά μάς ύπο- 
σχεθή ότι ένας νέο; υπουργός ή αστυνομικός Διευθυν
τή; δέν θά μάς ζητήση διάφορα άπό εκείνα πού μάς 
έζήιησεν ό προ κάτοχός του ;

Αύτό άκριβώς θέλομεν ημείς ί Ή άπόφασις αύιη. 
νά εΐνε όριστική καί άμετάκλητος καί μάλιστα νά κατο- 
χυρωθή δι1 ένός Προεδρικού Διατάγματος. Διότι τότε 
μόνον, θά ησυχάσουν οί δυστυχείς αυτοί έπιχειρημα- 
τίαι άπό τά διάφορα γούστα τών έκάστοτε αρμοδίων.

’Επίσης οφείλει τό Κράτος νά έπισπεύση τήν ψήφι- 
σιν καί τού είς πρώτην ήδη άνάγνωσιν ψηφισθέντος νο
μοσχεδίου, διά νά τεθή εί; εφαρμογή*  ό νόμος ό όποιος 
μεριμνά περί τής λειτουργίας τών κινηματογράφων.

★

Σχετικώς μέ τάς ένεργείας τής Π.Ε.Κ. όσον άφορά 
τό άνωτέρω ζήτημα, κατόπιν έντόνων ενεργειών του 
Διοικ. Συμβουλίου, ιό ύπουργεΐον παρέτεινε τήν προ- 
θεσίαν διά τήν έκτέλεσιν ιών διαταγών του, έπ'άόριστον. 
Έν τώ μεταξύ κατόπιν προσκλήσεω; ιού Διοικ. Συμ
βουλίου συνή .θον τήν παρ. Τετάρτην εί; έκτακτον συ- 
σκεψιν τά έν ’Αθήναι; μέλη τή. *Ενώσεως εί; τόν Κιν. 
«Πανθεον*,  είς ήν παρέστη καί ό νομικός Σύμβουλος 
τής Π.Ε Κ. κ. Δημ. Αόντος. *Εν  άρχή ό πρόεδρος κ. Π. 
Γκρέτσης εξέθεσε Ιεπ ομερώς τό άναφυέν διά χιλιοστήν 
φοράν ζήτημα διαρρυθμίσεως καί πάλιν τών αιθουσών 
τών κινηματονρ ιφων καίτάς ένεργείας τουδιά τήνδοθεΐ- 
οαν παράτασιν κλπ., τά; σκέψεις του περί τών ένερ- 
γειών αί όποΐαι δ ον νά γίνουν προς έπίλυοιν *1ών  δια
φόρων σχετικών ζητημάτων, συνέστησε δέ έν τέλει ψυ
χραιμίαν είς πάντας διά νά δυνηθούν καί λάβουν άπο- 
φάσεις, τών οποίων ή έφαρμογή, νά εΐνε έκ τών προτέ- 
ρων βέβαιοι, ότι θά όφελή η τόν άγωνα. Εΐτα ό νομι
κός σύμβου ίος έξέθεσε τήν καιάστασιν ώς τήν άντιλαμ- 
βάνειαι ό ίδιο; προτείνας διάφορα μέτρα καί μετά δια
φόρου; άλλας γνώμας τών κ. κ. Γ.ΤΙαπαστόφα, Μ. Γλυ- 
τσού, Ν. Φιοκά. Δ. Ααζάνη, Η. Οικονόμου, Συνοδινού, 
Βακογιάννη, Τριανταφύλλου κλπ. άπεφασίσθη καί έξε- 
λέγη πενταμελής Επιτροπή έκ τών κ. κ. Β. Βακογιάν- 
νη, Η. Οικονόμου Δ. Ααζάνη, Γ. Παπαστόφα καί Ν. 
Φω ά ή όποια κατόπιν συλλογής διαφόρων στοιχείων 
συνερχομένη. θά συν'άξη μακρο κελές υπόμνημα τό 
όποιον θά δοθή ύφ*  ολοκλήρου τού Διοικ. Συμβουλίου, 
είς τόν κ. Πρόεδρον τής Δημοκρατίας, τήν Κυβέρνησιν, 
τήν Βουλήν καί τήν Γερουσίαν, θϊ δημοσιευθή δέ καί 
είς τής έφ ημερίδας διά νά λάβη γνώσιν καί ό Λαός τί 
ζητούν αυτοί καί τί τό Κράτος.

* «·
’Από τού προσεχούς φύλλου ό Κινημ. Ά τήρ» θά 

διαθέτη ειδικήν σελίδα άνακοίνώσεων τή εΠ.Ε.Κ.» διά 
νά λαμβάνουν γνώσιν τών ένεργειών τού Σωματείου^πάν- 
τες οίέπιχειρηματίαι τών*Επαρχιών.

ΕΙΣ ΤΑΣ (-ΠΑΡΧΙΑΣ
■ Κ ΘΕ (’Αθηνών)

Κινημ. Κρυσταλ (Χαροκόπου). «Άειοΐ τής τιμής», 
«Θύμα τοΰ καθήκοντος», «’Ακροβάτης τοΰ θανάτου», 
«Ταρζάν ό βασιλεύς τής Ζούγκλας», «Διπλή απαγωγή» καί 
«Κυνήγι Γορίλλα».

Κινηματ. Ήλύσια. Μέ καλήν έπιτυχίαν προεβλήθη-
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σαν τά έργα : Πύργος Μαρτυρίου»,, Μαύρος Πειρατής , ' 
«Έγώ τόν σκότωσα» καί «γυναίκες στό βόρβορο».

Κινημ. ‘Ετουάλ. Μέ άρκετά καλήν έπιτυχίαν προε
βλήθησαν τά έργα : «Άσψαλτ», «'Η ζωή μου σοϋ ανήκει· I 
καί «’Αντίο Μασκιοτ» μέ τήν Χάρβεϋ.

Σχετικώς μέ τήν κίνησιν τών θεάτρων τοΰ προα- 
στείου μας δυνάμεθα νά εΐτωμεν δτι εργάζονται άρκετά 
καλά. Πλήν τοΰ Κρυστάλ τοΰ Χαρακότου, τό όποιον λο- 
γφ τοΰ είδους τών έργων τά όποια προβάλλει έχει κατα- 
στή μισητόν εις τό πολύ κοινόν. 'Η διεύθυνσις τοΰ Κρυ
στάλ είνε απολύτως κατακριτέα διότι εις τήν αριστοκρα
τικήν άλλως τε συνοικίαν τοΰ Χαροκόπου, φερει έργα 
«Παλληκαριών» καί «Κάου μπόι· άρμόζοντα μόνον εις 
τήν διανοητικότητα τών θαυμαστών τοΰ «’Έλμου» καί 
τοΰ «Τόμ, Μίξ». Λυπούμεθα διά τοΰ ύφους μας τήν δρι- 
μύτητα, άλλά δέν διακηρύττομεν παρά μίαν πικράν Αλή
θειαν Γ. Στροϋμπο;
Π E IP Α ΙΕΥΣ

Κινημ. "Άϊ Λά'ίφ. Προεβλήθη τό έργον «Ή Γυναίκα 
τοΰ δρόμου» μέ τόν Ούΐλλιαμ Μπόϋντ, καθώς καί δμι- 
λοΰντα έπίκαιρα Φόξ. Τήν Δευτέραν «Φάουστ» γαλλιστί.

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Γυναίκες 
στόν βόρβορο» μέ κοσμοσυρροήν καί ή μεγάλη γαλλική 
παραγωγή «Καρτιέ Λατέν μέ τόν Πέτροβιτς. I

'Κινημ.Όκύμ;πια.Προεβλήθη«Έσχάτ.η Προδοσία»μέ τήν 
Γκέρντα Μάουρους. 'Ο θίασος Γιομάτο συνεχίζει τάς πα- 
ραστάσεις του μέ άφάνταστον έπιτυχίαν. . . I

Κινημ. Φως. Προέβαλλε τά έργα : «Λουϊζιάνα μέ τήν | 
Μπίλλυ Ντόβ, «Τραγωδία ‘Ιπποδρομίου» καί τό ρωσικής 
παραγωγής έργον «Μπαλελάκια·. _ |

Κινημ. "Ηλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα : Ναύτης] 
τοΰ γλυκού νερού» μέ ιόν Ζίπσον «*Ο  Φράκτης τοΰ ^θανά
του», «Λαστιχένειος Προσωπιδοφόρος» καθώς καί ή συνέ
χεια τών επεισοδιακών «Υίός τοΰ Πειρατοΰ» καί « Αστυνό
μος τοΰ ’Ασυρμάτου».

Εμμ. Βρυέννιο;
ΧΆΚΙΣ

Κινημ. Αούξ. Προεβλήθησαν τά έργα Μπαίηζ—Μπιόλ» 
«Ό τελευταίος άνδρας έπί τής γής» καί «'Ο έρως είνε 
τρελλός» μέ τόν Κόνρατ Φάϊτ. ,

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα_ «Γιολαντα» 
μέ έπιτυχίαν, «Τό μεγάλο διάλειμμα» και ,-Ούγγρικη Γα· 
ψφδία». Προσεχώς «Μανωλέσκου» καί «Σκάνδαλον τού Βά· 
δεν—Βάδεν. " Ακρο&αλασσίτης

ΚΑΒΑΛΑΑ
Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί κατά

σκοποι» ε’ις δύο έποχάς, «'Ο φοιτητής τού ντάνσιγκ >. «Μο· 
δέρνο βάλς» καί ε’ις δύο έποχάς τό «Μπέν Χούρ». Τήν 
παρελθούσαν Τετάρτην εις τήν αυτήν αίθουσαν έδόθη μα- j 
θητική παράστασις εις ήν έτραγούδησε καί ό ένταΰθυ δια- 
μένων τενόρος κ. Κοφινιώτης. , !

Κινημ. Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα «Διαβολεμένη 
κούρσα», «Έπί τά ϊχνη τών λύκων», δίπρακτος κωμωδία 
καί «Ό άνθρωπος μέ τό φράκο·, Στογιαννίδης

ΑΙΤΙΟΝ
Κινημ. Παρ&ενών. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Ή κυ

ρία μέ τή μάσκα», «Τό μεγάλο διάλειμμα», « Ο διαφθο- 
ρεϋς» καί «Τό ματωμένο σύννεφο·. Μπιρμπιλης 
ΠΡΕΒκΖΑ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό έρως 
τής ’Ιωάννας Νέϋ», «Ό κύριος τοΰ θανάτου», Ή παρα
ξενιές, «Ό κύριος χωρίς καπέλλο», «Ό Σερίφης», «Ή 11α- 
ριζιάνες», «Τόμ δ ριψοκίνδυνος» καί «Τό καρναβάλι τής 
Νίτσας». ' ‘ Σμπόνιος
ΚΥΠΑΡίΧΣΙΑ

Κινημ. ‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ενα έξυ
πνο κόλπο», «Ή άγνωστος χορεύτρια» καί «Ή νήσος τής 
εύτυχίας» τό όποιον ύπερήρεσε, Ματ&ίας

ΒΟΛΟΣ
Κιν)μ. Άχίλλειον. Προβλήθησαν κατά την λήξασαν 

εβδομάδα «’Έρως καί διάβολος» μέ τήν Μαρία Κόρντα 
καί «Κρασί, γυναίκες, γλέντι . Προσεχώς Τό ξύπνημα 
καί «Καρτιέ Λατέν».

| Κινημ. ’Αρ,υλλά. Προεβλήθησαν «Ή έξόντωσις τών 
, ληστών» καί «Μπαλαόο».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθη ή έννεάπρακτος κωμω
δία «Ό Σαρλό» πολυτεχνίτης». "Ηδη προβάλλεται «Τό 
θύμα τής μόδας».

Κινημ. Ν. "Ιωνία Προβάλλονται διάφορα έπεισο- 
διακά ΙΙαπαβασιλείον
ΡΕθΥΜΝΟΝ

Κινημ. "Ιδαϊον ’’Αντραν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Εχθροί τών γυναικών», Ζήλεια» καί «Ή μικρούλα 
Κολέτ».

Κινημ. Κοσμικόν. Προεβλήθη τό έργον αΡόμολα».
Πετρακάκης

ΛΕΒΑ&ΕΙΑ

Κινμμ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί έρα- 
σταί» καί «Βαγοπόιτης ποιητής» μέ έπιτυχίαν. Προσεχώς 
«Μανδραγόρα», «Νύχτες πριγκήτων», Γλεντούν οί παν- 
τρεμμένοι» κλπ.

Κινημ. "Αττικόν. Προεβλήθησαν <Τό ίπποδρόμιον 
Βόλφσον» καί «Δέρα Μιρτζέβσ» μέ καλάς επιτυχίας. Προ
σεχώς «"Οταν ή σάρξ υποκύπτει», «Μητρόπολις» κλπ.

Πανουργίας
πΤ’ΓΟΣ

αινημ. ’Απόλλων. Πρωτοβουλία τοΰ ένταΰθα συνδέ
σμου έφεδρων Αξιωματικών ’Ηλείας, τήν παρ. Δευτέραν 
προεβληθη ή ελληνική ταινία «Ή έπανάστασις 1821» μέ 
άφάνταστον έπιτυχίαν κατόπιν τής όποιας έπανελήφθη ή 
προβολή καί διά δευτέραν φοράν. Έπίσης προεβλήθη καί 
το έργον Ή τιμή ». Άδριόπουλος
ίΐ Α Γ HA I

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Δοκιμαστι
κός γάμος» μέ τήν Πάτσυ Ρουθ Μίλλερ, «Ό τυχερός νέ
ος» καί «Τά ψεύδη τής Νίνα Πετρόβνα».

Κινημ. Πάν&εον ( Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
Τό χρήμα», 'Η γυναίκα καί ή τιμή», «Στά καταγώγια 

τού ’Αμβούργου· καί «'Η γυναίκα τοΰ δρόμου . Προσεχώς 
«Τό κουρέλι».

Κινημ. Παν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Στά καταγώγια τπΰ ’Αμβούργου μέ τόν ’Έντυ Πολο, 
«Ή γυναίκα καί ή τιμή» καί «Ή γυναίκα τοΰ δρόμου».

Άδριό πονλος 
ΒΑΘΥ (Σιμού)

Κινημ, "Αττικόν. Προεβλήθησανζτά έργα «Ντάγκφιν - 
»'Η πριγκή.τισσα Τρούλαλα», Το μαγικό νησί» καί τό 
έπεισοδιακόν «Τό μυστικών τών τεσσάρων».

Κιν,.μ. Ήραϊον. Προεβλήθησαν «Τό πεπρωμένον», 
«Ό γαμήλιος πέπλος» μέ έπιτυχίαν καί «Ή σε/,/.α τοΰ 
διαβόλου». Πούλμαν
μεςθλογγιον

• Κινημ. "Εδισσων. Λίαν προσεχώς θά λειτουργήση 
| ύπό τήν άνωτέρω έπωνυμίαν κινηματογράφος έν τή αίθού- 
] ση κ. Χρυσοστόμου καί ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Γ. Λιώ-
ρη ό όποιος μάς ύπόσχεται έκπλήξεις. Γεωργόπουλοζ 
ΚΑΣΓρΗΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Κατά τήν παρ. εβδομάδα προεβλήθη 
τό έργον «Μοργκάν ή σειρήν». Διά την έρχομένην εβδο
μάδα μάς υπόσχεται τήν προβολήν του έργου «Ίβαγκο- 
ρόδ» μέ τόν Γκαμπριό. Μπαρχαμούζας
X Α,Μ IΑ

Κινημ. Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Τό τραίνο στής 
φλόγες» καί «Τό μεγαλείτερό του κολπο».

Κινημ. ’Ιδαϊον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά έργα «"Εξ

ήμέραι μέ τούς άπάχηδες: , «Ή άδελφή της άπό τό Πα- 
ρίοι»^ «Μυστηριώδης έξαφάνισις» καί Γαλάζιο ποντίκι··.

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν «Στό βωμό τής ηδο
νής» καί έργα τής παρ. έβδομάδος.
ΟΕΣΣΑΛΟΝιΚΜ

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Άννυ τού 
Μονπαρνάς» καί «ΊΙ Μπάρα» ταύτοχρόνως μέ τό «Παλ- 
λας». Λίαν προσεχώς έγκαθίσταται εις τό άνωτέρω κινη
ματοθέατρου σμιλών κινηματογράφος συστήματος Τόμπις 
ελπιζεται δέ περί τά τέλη τρέχοντος μηνός ν’ άρχίση λει
τουργών.

Κινημ. Παλλάς. Προεβλήθησαν «Ό Δίγαμος» καί «Ή 
Μτόρα». Καί εις τόν κινηματογράφον τούτον γίνεται έγκα- 
ταστασις ομιλοΰντος καί τού ίδιου συστήματος μέ τό τών 
«Διονυσίων».

Κινημ. «’Απόλλων ·.. Προεβλήθησαν τά έργα «‘ Ινσ 
Αλλάχ» καί «Μαρκίττα μέ τόν "Αντζελο. Προσεχώς «Μιά 

νύχια στη Σιγκαπούρη» καί «Τρικυμίες νυκτός».
Κινημ· Παγέ. Ή έγκατάστασις τοΰ ομιλοΰντος κινημα

τογράφου αν καί έκαμε μίαν πριότης τάξεως έντύπωσιν 
και παρετηρηθη σχετική συρροή, μόλα ταΰτα δέν εξετιμήθη 
δεόντως ύπό τού κοινού. Τά μηχανήματα πρός τό παρόν 
προβάλλουν ήχητικάς καί όμιλούσας ταινίας μόνον έπί δί
σκων, προσεχώς δέ θά γίνη προσθήκη τών σχετικών έξαρ- 
τηματων εις τρόπον ώστε νά προβάλλουν καί ταινία; συ
στήματος μουβιτον. 'Η προβολή τής πριότης ταινίας «Τό 
παιδί τοΰ δρόμου» παραγωγής Τίφφανυ άφισε καλάς έντυ; 
πωσεις. ’Από τής Δευτέρας προβάλλονται «Αί λευκαί σκιαί» 
με τον Μόντε Μπλιού καί τήν Ρακέλ Τόρενς, ώς έπίσης 
μια ταινία του Τίτα Ροϋφο εις τόν«Κουρέα τής Σεβίλλης»,

Κινημ. ’Εθ·νκόν. Προεβλήθησαν Ό άνθρωπος χωρίς 
χέρια» καί «'Ο πύργος τού μυστηρίου».

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθη 'Π Κόλασις τού έ
ρωτος».

Κινημ. « Αστηρι. Προεβληθη «Τό κόκκινο καπέλλο». 
Ολύμπια. «Σαχραζάι».

Κινημ. «.Μοντέρν. Προεβλήθησαν Τό φόβητρον τών 
ρουνων» καί επεισόδια άπό τό «Στοιχειωιιένος καβαλ- 
λ“θ’ΐς ■· ’ Τσατ,απας

Κινημ. Μεγα . Προεβλήθησαν κατά σειράν καί έση’ 
μείωσαν επιτυχίαν λόγω τών εορτών τά έργα «Δόκτωρ 

·18 Πέτροβιτς. «Τά φρούρια τοΰ Ίβανγκορόδ», 
« Ο Λεγας Πέτρος· έκ τής παλαιοντολογικής αποθήκης 
του αρχαιολόγου κ. Γούναρη, «Ραμόνα» μέ τήνΝτέλ Ρίο, 
«Κοζάκοι», «Πρώτη άγάπη» καί «Ρωσσική Θύελλα . Ποο- 
σϊχιυς «Μανωλέσκου . Μαοκίδ ,ς
ΣΕΡΡ »ι

φωνα μέ τήν αισθητική τής εποχής είναι αναμφισβήτητον 
Οτι προσελκύουν καί περισσοτέρους.

Προσεχώς. «Πάτερ Σαρλώ», «Βαρκάρης τού Βόλ
γα» κλπ IV. Μούβιος

Κινημ. Μ. "Αλέξανδρος. Προεβλήθη τό συγκινητι 
κωτατον δράμα ή «Άγνωστος» μέ πολύ μεγάλην έπιτυ- 
χιαν και ή «Άνάστασις» τό γνωστό κοινωνικό ευαγγέλιο 

• τοΰ μεγάλου Τολσιόϊ μέ άφάνταστον έπίσης έπιτυχίαν. 'Η 
I διεύθυνσίς τού κινηματογράφου είνε άξια θερμών συγχα- 
ί ρητηρίων διά τήν έπιτυχή έκλογήν τών έργων.
j Κινημ. Βίρμιον. Προεβλήθη τό «Θύμα» μέ τήν "Ε- 
: βελυν Χόλτ. Άπό τής 25 παρ. μηνός μέχρι τής 19ης τρέχ. 
προέβαλε τό «Ζωντανό πτώμα», «"Οταν ή σαρξ ύποκύπτει», 
«Ίβαγκορόδ» καί «Έξομολόγησις» μέ τήν Πόλα Νέγκρι.
Ηδη προσβάλλει τόν κολοσσόν ό «Βαρκάρης τοΰ Βόλγα».

Τανούρτσης

TO BROADWAY MELODY
ΙΣ: ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ

Κατά πληοοφορίιζς Γξ Αλεξάνδρειά; η μεγάλη 
ταινία παραγοιγή; Μέτρο Γκόλντουϊν Μάγερ προ- 
βληιθεΐσα ώς ομιλούσα έσημείωσεν άφάνταστον έπι· 
τυχίαν, ύπερβάσα τό ρεκόρ τών εισπράξεων, τό ό
ποιον μέχρι σήμερον κατείχε ή ταινία Show Boat 
παραγωγής Ούνιβέρσσλ, κατά 45 ο)ο

Λέγεται δτι τό ανώτερο) έργον ΐΐά προβληθή και 
εις τήν πόλιν μας λίαν προσεχώς άπό τής διΊόνης ε
νός τών μεγαλειτέρων κινηματο', ράφων. ’ Ας έλπί-
ςιομεν.

ΑΛΛΗ -ΓΡΑΦΙΑ
Ν. Τσόνταν (Χανιά). Λυπούμεθα διότι δέν μάρ» είναι 

δυνατόν νά σάς εύχαριστήσωμεν. Μάς άντιπροσωπεύει άλ
λος άπό έτών. Έλπίζομεν νά ένδιαφέρεσθε πάντοτε διάτό 
περιοδικόν.

—Τσαρκάτογλου Θεσ]νίκην, Πανόπουλον Ναύπλιον, 
Τσυρικάκην Χαλκίδα, Πάγκαλοι· Άγ. Νικόλαον Κρήτης, 
Σίσκον καί Χαραλαμπίδην Σέρραι έστάλησαν τά πανηγυ
ρικά τεύχη.

Ν. Μουτάφην (Παλ. Φάληρον). Δ· στυχώς δέν γνω- 
ρίξομεν τήν διεύθυνσιν τοΰ έξαδέλφου σας. "Αν θέλετε 
στείλατε μίαν έπιστολήν εις τήν εταιρίαν Associtrd Artist 
Producers, δ του ώςάναφέραμεν τότε είχε προσληφθή, μή
πως καί σάς πληροφορήση περί τούτου. Τάς τότε δημοσι- 
ευθείσας περί αΰιοΰ πληροφορίας, μάς τάς άπέστειλεν έκ 
Μυτιλήνης κάποιος γνωστός του ή συγγενής του, ό όποιος 
πιθανόν νά γνωρίζη, άλλά δέν γνωρίζομεν τήν διεύθυν-

λΐιονύσ.α. Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν
«Νέοι Ικαροι καί «Οί Κοζάκοι·.

Ιί ινημ. ΙΙάνϋ'εον. Προεβλήθησαν τά έργα
τωι Παρισίων». «Μοντέρνο; Καζανόβας». Δαίμων τών σίν του. "Αν θέλετε δημοσιεύσατε μίαν είδοποίησιν εις τόν 

έργων «Ρωσ- «Κ. Αστέρα» ότι ζητείτε τήν διεύθυνσιν αΰτοΰ καί εϊμεθα 
βέβαιοι δτι θά λάβή γνώσιν ό έν Μυτιλήνη γνωρίζων περί 

ι αύτοϋ καί θά σάς πληροφορήση.
Ναζλόγλου (Κων]πολιν). Έλήφθησαν δρχ. 175 καί σάς 

εύχαριστοΰμεν.
—Βουδούρην (Χίον). Έτιταγή έλήφθη καί εστάλη τό 

πανηγυρικό·’. Έλήφθη ύ.τ’ οηι.ν και ή νέα σας διεύθυνσις. 
Ούδείς έκκρεμής λογαριασμός υπάρχει έν Χιφ. Καθυστε
ρούν άνταποκρίσεις σας καί έπί τή εΰκαιρίρ σάς παρακα-

ιι·>ρ·.σιων> και ετανεληφθη ή προβολή 
σικη θύε.λλα» καί «Τό κουρέλι».

Κινημ. Όρφεύς. Λειτουργεί μόνον 
Κινημ. Ρέμβη Προβάλλει διάφορα

ΛΑΗΣΣΑ

τάς Κυριακά:. 
έ.τεισοδιακά.

Βογιατζης

παρ. έβδομάδος ύπή/ϊεν άρκετά, 
Φανφάν

λα τυλιπ» "Ηδη προβάλλεται εις έποχάς 
λέων· το οποίον σημειώνει έπίσης άρκετήν έπιτυχίαν.
,. κινημ. κίνησις τΐ]ς Λαρίσσης είνε όμολογουμένως 
αξιοπαρατήρητη καί θά ήτο μεγαλειτέρα άκόμη, αν ή προ- 
ρολη μερικών μέτριων κάπως έργων δέν έμείωνε τό καλ
λιτεχνικό γούστο εκείνων ποΰ τά έξέλεξαν. Πρέπει νά γίνη 
γνωστόν πλέον ότι τά παληά περιπετειώδη έργα μέ τά 
υπερφυσικά κα·ορθιόματα τών ήρώων των δέν ενδιαφέ
ρουν το πολύ κοινόν, ενώ τά σοβαρά έργα πού στηρίζον- Κινημ. Μέγας 
ται στην πραγματικότητα, τά κάπως ρεαλιστικά, τά σύμ-| Σινέ Όριάν

ΕΓΓΡΑΦΑ» ΣΥ Ν Δ ΡΟΜΗ Τ ί ί Ν
Κινημ. Σπλέντιτ Πειραιά 
Ήλίσς Κλώνης Άθήναι 
Ήλεκτρ. Εταιρία Ρέθυμνον 
Κινημ. Πά.νθεον Χαλκ'ις

Ξάνθη 
Θεσ)νίκη

1-1 930 Μέχρι
1 1—930 
1-1—930 
1—1—930 
1-10-929 
1—1—930

30-12—930 
30 12—930 
30—12 - 930
30 6 930
30— 9—930 
30-12-930
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Δ.Ι.ΚΑΡΡΑΣ 
(Κληρονόμοι)

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12 
ΑΘΗΝΑI

Τηλεγραφήματα: 
«ΡΟΖΪΚΛΑΙΡ» 
Τήλέφ. 52—14

ΓΕΝΙΚΑΙ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚ ΑΙ 

ΕΠΐΧΕΙΡ<-ί> ΕίΣ

ΦΟΞ-ΦΙ/ΙΝΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 3 

ΑΘΗΝΑΙ

ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ 
Α,Ε.Κ.Ε.

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

Κο'οκοτρώνη 29

Τηλεγραφήματα 
ΣΙΝΟΡΙΑΝ 
Τηλέφωνον 56—99

ΙΚΑΦίΑΜ ΐ 

1. ΜΥΡΜΝΙΠΗΣ 
F8KIW ΚΙΪΗΙίΑΤΣ- 
rf.ii. in masEis

ΓΡαΦΕΙΑ
ΒΟΥΛΗΣ 4 

ΑΘΗΝΑΙ

ΙΟΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
ΓΕΝ. ΠΜΓΡλΙΙΕΟΙ

ΠΜΤ.ΡΕΜ
Γραφεία:

ΟΔΟΣ ΚΑΝιΓΓΟΣ 6

ΑΘΗΝΑI
Τηλέφωνον’ 57—14

A. AIASTASIUHS
Κινηματογράφε!

Ταινίαι

Γραφεία : 

'Οδός Κολοχοτρώνη 9

ΑΘΗΝΑΙ

γ· ϊϊϊοιιϊο:
ϊΐι Γ. MUSTON

Κινηματογραφικά!
μηχαναι 

Κινηαατογραφικαί 
ταινίαι

Γραφεία :
ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4β

ΑΘΗΝΑΙ

Κ.βίΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
Κινηματογραφικά! 

ταινίαι
Κινηματογραφικά 

εργαστήρια.
Γραφεία :

ΧΧΛΚΚΟΐί 1ΥΛΗ 39
ΑΘΗΝΑ I

ΑΜΟΛΟΧΙίΗΣ- 
' ΒΟΥΑΓΛΡΙΛΗΣ

Κινηματίγρ. ταινίαι
ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 
ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΔΕΡΣ

Γραφεία :
ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ U

ΑΘΗΝΑΙ—Τηλέφ. 51—69

MOTH π.
Πλατ. Άγ.Γεωργίου 6χ

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλέφωνον 52-04

Κινηματογραφικά! 
ταινίαι παραγωγής

U.F.A.

Μ!ΙΡΓ Σ04ΜΓΠ 
f (EMU)

ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15 

ΑΘΗΝΑΙ
ΤηλεγραφήματαΜΕΤΡΟΦ ΑΜΣ 

Τηλέφωνον 60—21

Τ!1· ΙΙΜΙΙί
Κινηματογρ 

μηχαναι
Κινηματογραφικά!

ταινίαι

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 27α 
ΑΘΗΝΑΙ

Τηλέφωνον 64 — 95

L 10ΥΑΙΑΗΣ
ΚινηματογραφιχαΙ 

Τα νίαι

ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΙΙανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΑΡΗΣ

ΟΔΟΣ AXAPNQN
Ό πολυτελέστερος συ
νοικιακός κινηματογρά

φος τών ’Αθηνών 
μέ πλήρη ορχήστραν

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ*  
ΗΣΤΗΡ

ΚΙΝΗΜΑΤ- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ : 

ΚΘΛΩΝΟΎ 68
Τηλέφωνον 1—56 
“Ωραι Γραφείου :

9 —11 π. μ. 3—6 μ. μ. 
Πλήν τής Πέμπτης

ΣΙΙΒΝΓΜΠ 
ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ

ΟΔΟΣ ΚΑΡΟΛΟΥ
Ό πολυτελέστερος συ
νοικιακός Κινηματογρά

φος τών ’Αθηνών 
μέ πλήρη ορχήστραν

Β.________________________________________________________ _________________________—% 1 " "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —

ΠΕΡΙΟΔΟΣ I92S —1930 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1929—1830

Κ ΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΒ ΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΤΑΙΝΙΏΝ ΚΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

'Ελληνικός τίτλος 
ταινίας

* Αρχικός τίτλος 
εργοστασίου

Είδος 
ταινίας

C
Cj

% 

It

Δράμα η 
κωμωδία. Παραγωγή ΙΊροεβλήϋη 

εις τό
Γραφεΐον εκμεταλλεν· 

σεως εν Ελλάδι
Τό ναυάγιον
Τύραννος τοΰΓκούλτς 
Κάλτσα τού διαβόλου 
Φόβητρον βουνών 
Δαιμόνιος αστυνόμος 
Έπικηρυγμένος 
Πύργος τοΰ τρόμου 
Χρηματόδεμα θανάτου 
Γροθιά καί βούρδουλας 
Βασιλεύς τών άδαμάντων 
Καρμελίτα
Χιύρα κανιβάλλων 
Ζωή του μοΰ ανήκει 
Καβαλλάρης κάμπου 
Φάουστ
Παιδί τοΰ δρόμου 
Καροέ Λατέν 
Υπασπιστής βασιλίσσης 
Γοναίκα Νευρόσπαστο 
Κατάσκοπος ’Οδησσού 
Μόντε Χρηστός 
Μοδέρνα Μαγδαληνή

ν nuapore Mutiny 
Tyrran the Goollz 
King ofthe R .den 
Thunder riders 
B’ack of S Yard 
Two Outlows 
La tour de Nesle 
Set Up 
Uue bonne rac)0· 
Diamont master 
Oiher Woman 
Sailor» Wrong 
True Heaven 
Horseman Plains 
Mid-tream 
Lucky boy 
Quartie Latin 
Lieutenant S. M.

Espione d’ Odesse 
Monte Cristo

βωβή

X·

ομιλούσα 

βωβή

1821 
146i 
1900 
155(j 
650ο 
1500 
8000 
1500 
2000 
GOOo 
1815 
175s 
194;-. 
175ο 
3050
3100

8 
G
7
5
20
5
24
5
7
20
6
6
6
6
9
10

• 1-

Λράμα 
Ιΐεριπετ.

a
»

Έπεισοδ.
Περιπετ.

Λράμα 
Έπεισοδ.
Δράμα 
κωμωδία 
Δράμα

»
»
X·

Radio

Universal

Pox Film

Tiffany

Ροζικλαίρ

’Αθηναϊκόν

»
>

Σι να μπαρ
Ελλάς

Πάνθεον 
Σπλέντιτ
Ελλάς

η
Ίντεάλ

»
Αττικόν 
Απόλλων 
Σπλέντιτ

’Απόλλων

Δ. I. Καρρά κληρον.

I. Μαργουλή 
>

Φό'ξ Φίλμ

Κ. Φραγκέτη

Α. Άναστασιάδη

Σινοριάν
Ίκαφίλμ

■

Ι· Μ^γουλή 30.—Μετρό Γκόλντουϊν 18.—Σινέ Όριάν S.-Φόξ φίλμ 14.—Κληρονόμοι Καρρά 22.—Α. Άναστασιάδη 
’ Λ. και Α. Φραγγέτη 6.—Ίκα φίλμ 9.—Συμβατική 11.-Αμέρικαν φίλμ 10.—Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη 13.-Τηλ. 

Σπυρίδη 4.—Κ. Σουλίδη 4. —Χά'ί-Φίλμ 1.—Ντάγ-Φίλμ 1.—



ΠΡΙΓΚΗΨ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
’Έργον μέ θαυμαστήν ΰπόθεσιν σκηνο- 
θετηθέν υπότου μεγάλου γερμανοΰ μοίτρ 
’Έρνεστ Λοΰμπιτς εις το όποιον άνα- 
παρίσταται ολόκληρος ή ζωή τών φοιτη
τών τής Χαϊδελβέργης. 'Ένας μεγάλος 
έρως ενός πρίγκηπος φο.ιτητοΰ μέ μίαν 
κοινήν θνητήν τήν οποίαν υποδύεται ή 
< υ,.ιπαθεστάτη Νόρμα Σήρέρ. Τό έργον 
αυτό, είς τό όποιον τον ρόλον τοΰ πρίγ- 
κηρος φοιτητοΰ υποδύεται ό ωραίος 
ΡαμόνΝοβάρροθά προβληθή ώς βωβόν

λίαν παοσεχώς είς τό «Σπλέντιτ»

Ά&λ,

Η WU Τί)ϊ ΛΙΑΒΟΛΟΪ
Τό αριστούργημα τοΰ σκηνοθέτου Βίκτωρ 
Σζόστροιι μέ πρωταγωνιστής τόν Τζιών Τζίλ- 
μπερτ, τήν ’Άλμα Ροΰμπενς καί τήν Ευα φόν 
Μπέρν, τό όποιον θα προβληθή προσεχέστατα 
ώς ηχητική άπό τής οθόνης τοΰ κινηματο

γράφου «Αττικόν»

ΜΕΤΡΟ-ΓΚΟΛΝΤΑΥ Ι Η ΜΑΓΕΡ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15■ΑΘΗΝΑΙ

ΤΗΛΕΓΡ. Δ)ΝΣΙΣ ΜΕΤΡΟΦΙΛΜΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 60-21


