
ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΎ· MEAONTY
Είς τήν ανωτέρω ύπερεπιθεώρησιν, ή όποια σημειωτέον εΐνε ηχητικά, ομιλούσα και ά- 
δουσα, λαμβάνουν μέρος πλήθος ωραίων γυναικών τών όνομαστών Μιούζικ Χώλλ τού 
Μπρόντγουαίΰ ώς καί οί αστέρες Άννίτα ΠέίΤζ, Μπέσσο Λόβ,Σάρλ Κίνγκ κ.ά. Διά τήν 
έκτέλ&σιν τής μουσικής προσελήφθή ή περίφημη όρχηστρα τού Τζάκ Χίλτον. Η ται

νία είς πλεΐστα σημεία εΐνε καί έγχρωμος
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AH ΕΒΔΟΜΑΣ ΘΡΙΑΜΒΟΥ
TO ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
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Ή Ο ΤΥΧΕΡΟΣ ΝΕΟΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΤΖΩΡΤΖ ΤΖΕΣΣΕΛ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΥΤΜΠΥ

ΑΚΟΛΟΥΒΟΤΝ

ΟΑΣΙΣ ΕΡΩΤΟΣ
ΕΝΑ ΕΡΩΤΙΚΟΝ ΠΟΙΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

ΑΛΜΑ. ΜΠΕΝΝΕΤ

MIDSTREAM -φΑΟΥΣΤ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ

ΡΙΧΑΡΔΟΣ :ΚΟΡΤΕΖ — ΜΟΝΤΑΓΚΙΟΥ ΛΩΒ
‘Η πρώτη ομιλούσα ταινία τοΰ κόσμου είς ήν περιλαμβάνονται καί δύο ολόκληροι πράξεις 

έκ τής ’Όπερας «Φάουστ» τοΰ Γκουνώ έκτελούμεναι άπό τούς διασημοτέρους Γάλλους 
Ξ καλλιτέχνας τοΰ Μελοδράματος είς τήν ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ.

ΕΡΩΣ ΤΖΟΚΕΎ 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ 

ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΚΟΡΤΕΖ—ΑΛΜΑ ΜΠΕΝ hi ΕΤ-ΟΥ I ΑΛΙ AM ΚΟΛΛΙΕΡ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ
Αιά τούς στερούμενους έγκαταστάσεως όμιλοΰντος κινηματογράφου διατίθενται κά βωβά αντίτυπα τών 

ανωτέρω έργων ώς καί μεγάλη συλλογή εκλεκτών τοιούτων
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ΜΙΑ ΤΡΑΓΩΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ
Πολλοί διερωτώνται, μεταξύ τών οποίων καί ό 

υποφαινόμενος, ποΰ οφείλεται ή μεγάλη γοητεία 
ποϋ έξασκεί ή περίφημη πλέον Σουηδίς καλλιτέχνις 
Γκρέτα Γκάρμπο είς δσους παρακολουθούν τά έρ
γα της. Διότι πρέπει νά όμολογηθή δτι ούτε τό 
παίξιμό της, παρ’ δλην τήν σπανίαν δύναοίν του, 
είναι μοναδικόν είς τόν παγκόσμιον κινηματογρά
φον, ούτε καν είναι πραγματικά ωραία.

Αυτό τό πρόβλημα άπησχόλησε καί απασχολεί 
διαρκώς όχι μόνον τούς ειδικούς περί τά κινηματο
γραφικά αλλά καί διάφορα άλλα πρόσωπα ούδεμί- 
αν σχέσιν έχοντα μέ τόν κινηματογράφον. Μεταξύ 
άλλων καί δ γνωστός ’Άγγλος συγγραφεύς Κόσμο 
Χάμιλτων είς έναάρθροντου πραγματευόμενον «πε
ρί τοϋ ρόλου τής γυναικός διά μέσου τών αιώνων», 
θέλων νά δείξη πιο έντονα καί πειστικά τήν δύνα- 
μιν τοϋ sexe appeal (σέξ άπιέλ) αναφέρει ως γενι
κόν παράδειγμα διά τήν εποχήν μας τήν Γκρέτα 
Γκάρμπο. ΔΓ δσους δέ δέν γνωρίζουν τήν έκφρα- 
σιν ταϋτην, θά προσπαθήσω νά τήν εξηγήσω. Σέξ 
άπήλ σημαίνει αυτό τό «κάτι τι», τό «Π» κατά τήν 
’Έλινορ Γκλϋν,τό απροσδιόριστον,τόδποΐον αποτελεί 
τήν γοητείαν ενός προσώπου, μίαν γοητείαν δμως 
μεγάλην, επιβλητικήν καί άναπόφευκτον.

Τελευταίως κάποιος γάλλος λογοτέχνης, δ Man
rice Henreg έκαμε μίαν κριτικήν σκιαγραφίαν τής 
Γκρέτα Γκάρμπο καί αναλύει λεπτομερώς τά αίτια 
ποϋ άποτελοΰν τήν γοητείαν τής μεγάλης καλλι- 
τέχνιδος. Επειδή ή περί ής δ λόγος άνάλυσις είναι 
ενδιαφέρουσα καί άποδεικνύει σπανίαν παρατηρητι
κότητα τοΰ γράψαντος, τήν παραθέτω κατωτέρω 
δσον τό δυνατόν άκριβεστέραν μέ τήν ελπίδα δτι θά 
ευχαριστήσω τούς αγαπητούς άναγνώστας τοϋ «Κι
νηματογραφικού Άστέρος».

★

Μπορεί τέλος πάντων νά μιλήση κανείς μέ τόν 
έμφαντικό τόνο ποΰ αρμόζει γιά τις τραγικές ήρωΐ- 
δες τής αγάπης στήν οθόνη. Είχαμε πιά αρκετά 
χορτάσει άπ’ αυτήν τήν έλλειψι τελειότητας ποϋ 
μάς ανάγκαζε, προκειμένου γιά μία καλλιτέχνιδα, νά 
κάνωμε κατάχρηση τών «άν» καί τών «αλλά». Εί
ναι δμως καί λυπηρή ή εξακρίβωση πώς σέ χιλιά
δες δλόκληρες από βεντέτ πού παίζουν σε ερωτικά

• φίλμ, δυο τρεις μόνον είναι ικανές σέ κάθε στιγμή 
νά είναι αρκετά γυναίκες γιά νά ζήσουν τούς ρόλους 
της μέ δλη τήν επιθυμητή αλήθεια.Γιατί ή αλήθεια 
αυτή δέν έχει ανάγκη μονάχα από ένα ώρισμένο 
αριθμό κλασσικών κινήσεων, αλλά επίσης καί πρό 
πάντων από τά ελαφρά ρίγη, δπό τή λάμψη τών 
ματιών, από τό λεπτό καί ανεπαίσθητο παίξιμο 
καί τοΰ παραμικρού νεύρου τοΰ σώματος καί τοϋ 
προσώπου.

Άπό τήν εποχή τοΰ έργου «Σάρξ καί Διάβο
λος. ποΰ υπήρξε ή άποκάλυψις στον κινηματογράφο 
μιάς δύναμις πάθους, ήταν φυσικό νά θεωρή κα 
νείς τήν Γκρέτα Γκάρμπο ως τήν μόνη ικανή νά 
μάς συγκινήσή. Αυτή ή γυναίκα, προικισμένη μέ μιά 
αίσθαντικότητα νοσηρά καί ύπεροξεΐα, μέ τό κρυ
σταλλένιο καί μαγικό πρόσωπο, μέ τά πάλλοντα 
φτερύγια τής μύτης, μέ τά μάτια ποΰ μέ τό παρα
μικρό γινόταν διαφανή σάν δυο σταγόνες δρόσου, 
ήταν σ’ αυτό τό φίλμ ομοια μ’ ένα λουλούδι ποΰ 
δονεΐται καί στο ελάχιστο φύσημα τοΰ πάθους. Τό 
«Σάρξ καί διάβολοι», παρ’ δλο τό γελοίο του φι
νάλε, ήταν ένα πραγματικά δυνατό φίλμ, συγκροτού
μενο άπό τή μιά ώς τήν άλλη άκρη άπό τό υπέροχο 
παίξιμο τής Γκρέτα Γκάρμπο καί τοΰ Λάρς Χάνσον. 
(Σ. Ό συγγραφεύς φιναλέ εννοεί τόν γάμον τοΰ 
Τζίλμπερ μέ τήν άδελφήν τοΰ φίλου του, σκηνή ή 
δποία ευτυχώς έκόπη κατά τήν εδώ προβολήν τοΰ 
έργου). Πολύ άναίσθητος ήταν εκείνος ποΰ βγαίνον
τας άπ’ αυτό τό θέαμα δέν βρισκόταν υπό τό βάρος 
μιάς άπελπισίας άπροσδιόριστης καί χωρίς όνομα 
σάν νά έπέρασε άπ’ επάνω του ένας άσύλληπτος 
άέρας.

Θά μπορούσε κανείς νά έλπίση πώς ή «Θεία Γυ
ναίκα» ποΰ συνεκέντρωνε γιά μιά άκόμη φορά 
αυτούς τούς δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνας δέν θά 
μάς άπεγοήτευε, τόσον μάλλον ποΰ προσετίθετο 
καί ένα άκόμη άτοΰί ή σκηνοθεσία τοΰ Βίν- 
τωρ Ζόστρωμ τοΰ δημιουργοΰ τοΰ «Ανέμου», 
φίλμ γεμάτο άπό άγριο λυρισμό καί μεγαλο
πρέπεια. Αλλά τί συνέβηκε λοιπόν ; Ποιές δυνάμεις 
έπεδρασαν έπί τοΰ Ζόστρωμ ; Θά διαμαρτύρωμαι 
πάντοτε εναντίον τής χρήσεως ποΰ έκαμαν τής 

I Γκάρμπο σ’ αυτό τό φίλμ, εναντίον τοΰ «γελοίου»

ποΰ μπορεί νά πή κανείς, θεληματικά τήν έρριψαν. 
Τί σημαίνει αυτό τό ένδυμα τής μικρής χωρικής μέ 
τό δποϊον έντυσαν αυτή τή γυναίκα ποΰ δέν είνε 
πλασμένη παρά γιά νά έρμηνεύη τις μεγάλες ήρωΐ- 
δες τής άγάπης ; Κι’ εκείνες ή γελοίες κρίσεις τής 
θεατρίνας παραγεμισμένες μέ επεισόδια δήθεν χιου
μοριστικά ; 'Η πραγματική θεία γυναίκα εινε εκείνη 
ποΰ στο «Σάρξ καί Διάβολος» σκιρτοΰσε υπό τούς 
ήχους ενός βάλς σάν τή πεταλοΐδα στή νυκτερινή 
αύρα καί ποΰκάθε στιγμή, δσον άίληλοσυγκρουό- 
μενες καί άν φαινόταν ή πράξεις της, ήταν άφιερω- 
μένη μέ ψυχή καί σώμά στις διαταγές τοΰ έρωτα. , 

Ευτυχώς δέν χάθηκε τίποτε. Είχα τήν ευκαιρία 
νά δώ στή Γερμανία ένα φίλμ μανταρισμένο άπό 
τόν Φρέντ Νίμπλο, τή «Μυστηριιόδη Κυρία» (τό 
ίδιο έργο πού πρό μηνών προεβλήθη εις τό «Σπλέν- 
τιτ») ποΰ θά δούμε έλπίζω, σύντομα στο Παρίσι καί 
στο όποιο ξαναβρήκα μαζύ μέ τήν Γκρέτα Γκάρ
μπο καί τόν συμπαθή Κόνρατ Νάγκελ τήν θαυμα- 
σία άτμόσφαιρα τοΰ πάθους γύρω άπό ένα άπελ- 
πισμένο έρωτα.

Τό σημείωμά μου δέν θάταν πλήρες άν δέν προ
σέθετα πώς άναμένομε άνυπόμονα τό φίλμ τοΰ Ζάκ 
Φέϋντερ τό «Φίλημα».

"Υστερ άπ’ αυτήν τήν τόσον θαυμασίαν άνάλυ- 
σιν τής εκλεκτής καλλιτέχνιδος θεωρώ περιττόν νά 
έπεκταθώ περισσότερον, εφ’ δσον άλλωστε καί ή 
ίδική μου γνώμη συμπίπτει σχεδόν, άπολύτως μέτήν 
άνωτέρο). Τονίζω σχεδόν διότι υπάρχει καί κάποιο 
σημεΐον είς τό όποιον διαφωνώ. 'Ο Maurice Henry 
ισχυρίζεται δτι ή Γκρέτα Γκάρμπο εις τήν «Μυστη
ριώδη κυρίαν» έπαναυρίσκει τήν φόρμα της. Δυ-ι 
στυχώς κατ’ εμέ, ούτε είς αυτό τό έργον ούτε είς 
τά δύο άλλα της ποΰ είδαμε εφέτος, τήν «Μοιραί- 
αν άγάπην» καί τήν «Γήν τής ηδονής» ή Γκρέτα 
Γκάρμπο επιτυγχάνει, παρ’ δλην τήν άξίαν τών έρ
γων αυτών καί ιδίως τών δύο τελευταίων, καί τών 
άτομικών της κρεασιόν, ποΰ είναι σεβασταί, νά δη · 
μιουργήση κάτι άνάλογον,μέτό«Σάρξ καί Διάβολος» 
ποΰ θά μείνηέπί πολύ άκόμη χαραγμένοείς τήν μνή
μην δσων είχαν τήν ευτυχίαν νά τό άποθαυμάσουν.

Βίων Παπαμιχάλης

ΜΙίΤΟΓΡ Κ1ΝΗΣΙΣ ΜΓΪΠΙΟϊ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. Τά; ημέρας αύτάς ένεκα 

τοΰ ελεεινού καιροΰ καί τών άδιακόπων βροχών ή κι
νηματογραφική κίνησις τής πόλεώς μας ήτο περιο
ρισμένη. Έκτος τοΰ Atnbassadeurs, Mohamed 
Aly καίΜα]β3ίΐο οί άλλοι κινηματογράφοι δέν ήργά- 
σθησαν καλά.

Προεβλήθησαν αί εξής ταινίαι: Cosmograph : 
Ή ταινία «"Ενας εραστής υπό τρομοκρατίαν», μέ 
τούς Γκέστα Έκμαν, Δ. ΖακομπίνιΚέτσερν καί Ρίλ- 
λα. Mohamed Aly : Μετά μεγάλης επιτυχίας ή ται
νία «Τό χρήμα» τοΰ Ε. Ζολά. "Εργον τό όποιον 
ήρεσεν. Atnbassadeurs (Metro Goldwyn). Δύο ώ- 
ραϊαι ταινίαι «’Ακούσιος εθελοντής» μέ τάς Κάρλ 
Ντάνα, Τζώρτζ ’Άρθουρ καί «Μακράν πρός’Ανατο 
λάς» μέ τόν Λόν Τσάνεϋ μετά μεγάλης επίσης επι
τυχίας. Josy Palace : Μετά μέτριας επιτυχίας αί 
ταινίαι « Η γυναίκα τοΰ γείτονος» μέ τούς Άνδρέ 
Ροάνκαί Ντόλυ Ντάϊβις καί «Ό Μαρκήσιος Έόν» 
μέ τήν Λίαν Χάίδ. Royal : Προεβλήθησαν αί ται- 
νίαι «Γάμος μέ τό Στανιό» τής Universal μέ τόν 
Ρέζιναλ Ντένυ καί «Thicago» μέ τόν Βίκτωρ Βαρ- 
κόνι καί Φολλίς Χάβερ.

Majestik : Προεβλήθη ή μεγάλη υπερπαραγωγή 
τής Ούάρνερ «Ή Κιβωτός τοΰ Νώε·, άλλά δχι μέ 
τόσην επιτυχίαν δσον έπεριμέναμεν. Τήν εβδομάδα 
αυτήν «Αί φυγάδες».

ftursal. Αληθώς μεγάλως μάς έξέπληξεν ή εύ- 
1 γενής προσπάθεια τοΰ Κινηαατογράφου αυτού, δ 
όποιος άπό έργα δευτέρας βιζιόν κατώρθωσε νά 
προβάλλη τώρα έργα πρώτης βιζιόν καί μάλιστα με
γάλης άξίας. Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα έδω<?ε μετά 
μεγάλης επιτυχίας τό έργον «Οί κατάδικοι τοΰ Ώ- 
κεανοΰ» μέ τόν Μπάνκροφτ-Μπακλανόβα.Προσεχώς 
«'Η Άπολύτρωσις» μέ τόν Γιάννιγκς.

Τήνάντιπροσωπείαν τήςυ.Ρ. Α. διά Συρίαν. Πα
λαιστίνην καί Αίγυπτον άνέλαβε τό γραφεΐον τοΰ κ. 
Κ. Σαρολίδη.

Dem. Marcozanis

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Άπό τής 1ης τρέχ. μηνός Φεβρουάριου τήν εϊσ- 
πραξιν τοΰ φόρου Δημοσίων Θεαμάτων Αθηνών 
άνέλαβον οί ένοικιασταί άδελφοί κ.κ. Λεμπέση, οϊτι- 
νες κατά τήν τελευταίαν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν 
προσέφεραν είς τό Δημόσιον τόποσόν τών42.650.000 
δραχμών διά χρονικόν διάστημα 14 μηνών. Συνε
πώς οί ένοικιασταί'κ.κ. Λεμπέση άναλαμβάνουν τήν 
εϊσπραξιν τοΰ φόρου Δημ. Θεαμάτων μέχρι τέλους 
Μαρτίου 1931.

β I Ν Η ΛΛ μ
Ρουμανικόν Κινηματογραφικόν Περιοδικόν 

Bulevard Elieabeta 14. Bacarest (Roamanie)

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ν. Μούβιον (Λάρισα). Άναμένομεν καθ’ εβδομάδα ση

μείωμα προβαλλόμενων κατά σειράν έργων, χωρίς νά πα- 
ραλείπεται ουδέ έν. Παρακαλοϋμεν θερμώς μή αμελήσετε 
διότι μάς ένδιαφέρει πολύ τό ζήτημα τούτο.

Πετραχάχιν (Ρέθυμνον). Διά νά σάς έφοδιάσωμεν μέ 
δελτίον πρέπει νά μάς στείλετε δύο μικράς φωτογρα
φίας σας.

Τσυριχάχην (Χαλκίδα). Έλήφθησαν δραχμαί 210 καί 
σάς εΰχαριστοΰμεν, Λεύκωμα 1926 δυσ^ρχώς δέν υπάρχει.

Γ. Σάμ (Κοζάνην). Σάς έγράψαμέν δύό φορές, άλλά 
οΰδεμίαν άπάντησιν μάς δίδετε. Διατί

Π. Χαρτομαζίδην ("Εδεσσα). ’Επιταγή καί έπιστολή 
έλήφθησαν. Πανηγυρικόν έστάλη.

ΑΚΤΕ Υ ςΐΝΕΠΛΤΟ^ΚΛΠΛ
Μηνιαιον ’Ισπανικόν Κινηματογραφικόν καί 

Θεατρικόν περιοδικόν
Celle Aragan 255. 31 Barcelona--Esqagne



Κινηματογραφικοί αςτηρ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ?

Η ΕΤΠΦΥΛΛΙΣ ΤΟΥ "ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ,,

ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΣΟΥ ΕΙΝΕ ΔΙΚΑ ΜΟΥ

'Όταν ή νοσοκόμα τοΰ έκλεισε τά μάτια σκεπά
ζοντας τον μέ τό σεντόνι πάνω άπό τό κεφάλι, οί άλ
λοι άρρωστοι τοϋ θαλάμου ανατρίχιασαν. "Ολοι τους 
έσώπαιναν άπό θλίψι και έκμηδένισι.

Σέ λίγο, έμπήκε μέσα δ γιατρός τής υπηρεσίας. 
Ήταν ένας πολύ νέος γιατρός ποϋ δπως έδειχναν τα 
μάτια του, δέν εΐχε προφθάσει νά γίνη άκόμη 
φιλόσοφος, μπροστά στην άμετρη άνθρώπινη άθλιό- 
τητα.

Έπλησίασε τό κρεββάτι, κ’ έρριξε ένα συγκινη- 
μένο βλέμμα στην πινακίδα ποϋ ήτανε στο προσκέ
φαλο τοϋ πεθαμένου, κ’ έδιάβασε τήν ώρα ποϋ δ 
φθισικός εΐχε ξοφλήσει τούς λογαριασμούς του μέ 
τήν ζωή. ’Ήτανε έννιάμιση περασμένες.

—Δέν έχει κανένα συγγενή ; έρώτησε τήν νοσο
κόμα, κ’ έσυνέχισε Κύττα σέ παρακαλώ στο βι
βλίο, ποιος πρέπει νά εΐδοποιηθή γιά τόν θάνα
τό του.

Πρυτοΰ ή νοσοκόμα προφθάση ν’ άπαντήση, ένα 
παιδί καμμιά εικοσαριά χρόνων, τό πολύ, μέ κατα- 
κόκκινα μάγουλα καί μάτια γιαλισ ερά άπό τόν πυ
ρετό, έπετάχθηκε στήν κουβέντα τους.

—’Όχι γιατρέ, δέν έχει κανένα Οί συγγενείς 
του ήτανε σκληροί μαζύ του: Τόν άδίκησαν πολύ κ’ 
αυτός τούς άγνόησε άπό τότε, Ποτέ του δέν ένδια- 
φέρθηκε γιά νά μάθη τί άπόγιναν.

—Καλά, είπε δ γιατρός. Καί στρεφόμενος στήν 
νοσοκόμα: Πες τοϋ Νίκου και τοϋ επιστάτη νά μετα
φέρουνε άμέσως τόν νεκρό στο εκκλησάκι'

'Ύστερα άποτάνθηκε στούς άρρωστους :
— Λυτός, ήτανε ένας πτωχός διάβολος, ένα ναυά

γιο ποϋ δέν έπερίμενε τίποτε πιά άπό τήν ζωή,τούς 
είπε. Σείς δμως, έχετε γυναίκες, παιδ ά, άδέλφια. 
Μιά δλρκληρη οικογένεια τέλος πάντων. Πρέπει νά 
ζήσετε. Μ’ άκοΰτε ; Πρέπει ! Κάνετε κουράγιο, λοι
πόν. Πόσον καιρό άκόμη θά παιδευθήτε ; Αυτό 
πιά, είνε στο χέρι σας, άφοΰ άπό τήν υπομονή καί 
τήν καλή σας θέλησι έξαρτάται νά γίνετε καλά.

—Σάς ευχαριστούμε, γιατρέ. Εΐσθε τόσο καλός 
μσζϋ μας!...’Ίσως περισσότερο άφ’ δτι χρειάζεται 
τώρα πιά... είπαν οί άρρωστοι, σχεδόν μ’ ένα στό
μα, κ’ ή φωνή τους ήτανε γεμάτη σπαρακτική άπο- 
γοήτευσι.

Προσπαθήστε νά κοιμηθήτε και μή τόν συλλο- 
γίζεσθε, εσυνέχισε δ γιατρός. Βλέπετε, αυτά έχει δ 
κόσμος. Τι σήμερα, τί αύριο · τούς είπε βγαίνοντας 
άπό τό θάλαμο, κι’ αύ το θαυμάστηκε γιά την τόλμη 
του νά κάνη τό φιλόσοφο, αυτός ποϋ εΐχε τόσο γρή
γορα άποκάνει άπό τήν άνθρώπινη δυστυχία.

Οί άρρωστοι δε ξαναμίλησαν άναμεταξύ τους. 
Ποϋ καί που μονάχα, άκουγότανε κανένας στεναγ
μός, κάποιος βήχας, και πιο σπάνια, ένας μαρτυρι
κός ρόγχος.

'Ο Νίκος κι’ δ επιστάτης, έμπήκανε στο θάλαμο 
γιά νά μεταφέρουνε τόν πεθαμένο. “Οταν τόν άνα- 
σηκώσανε, έτσι δπως ήτανε τυλιγμένος, κάτι έπεσε

ΤΗΣ Δίδος ΙΡΙΔΟΣ (ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ

κάτω άπό τό στρώμα του.
'Ο άρρωστος τοΰ πλαϊνού κρεββατιοϋ, δ νέος 

πούχε μιλήσει προτήτερα στον γιατρό τής υπηρεσίας 
έσηκώθηκε νά τό πάρη. ’Ήτανε ένα τετράδιο μέ 
πέτσινο ντΰμα, άλλά τήν ίδια στιγμή, ό νέος για
τρός ποϋ παρακολουθούσε τήν μεταφορά τοϋ πεθα
μένου, έφάνηκε στήν πόρτα τοϋ θαλάμου.

—Τί εΐνε αϋτό παιδί μου ; Δώσέ μο το εμένα, 
σέ παρακαλώ.

— Μά... γιατρέ... έψέλλισε τό παιδί, μέ δυσαρέ
σκεια μαζύ καί μέ άμηχανία. Εΐνε ξέρετε... τό ημε
ρολόγιό του.

—Σοϋ τώδειξε ποτέ ; Σοϋ τό έμπιστεύθηκε μή
πως προτοΰ πεθάνη ;

—’Όχι γιατρέ, δέν μπορώ νά πώ ψέμματα. Ποτέ 
του. Μά ξέρετε δέν ήθελα νά πάη χαμένο. Θά μέ λυ
πούσε κατάκαρδα αν έδιάβαζαν πολλοί τά μυστικά 
του, ποΰ δπως νομίζω, έ'γιναν ίερχ άπό τήν στιγμή 
πού ξεψύχησε ..

—Δώσέ μου το, καί σοϋ υπόσχομαι νά μή τό 
διαβάση κανένας άλλος έκτος άπό μένα. ’Ίσως μά
λιστα τό διάβασμά του. μέ βοηθήση νά βρώ κανένα 
άπό τούς δικούς του Γιατί, γιά νά γράφη ημερολό
γιο, θά πή δτι διετήρησε κάποιο δεσμό μέ τήν ζωή. 
Δέν εΐνε έτσι ;

’Εκείνη τή στιγμή ή νοσοκόμα έμπήκε μέσα στο 
θάλαμο.

— Γιατρέ, εΐνε κάτι ξένοι κάτω. Δυο κύριοι καί 
μια κυρία, καί ζητάνε τήν άδεια νά μείνουνε λίγες 
ώρες, ώσπου νά φτιαχτή τ’ αυτοκίνητό τους. Τουρ
τουρίζουνε, ξέρετε, οί κακόμοιροι άπό τό κρύο. Ρί
χνει τόσες κάτι νιφάδες, δχι άστεϊα.

—· Καλά, έρχομαι, άπάντησε δ γιατρός, κ’ άκο- 
λούθησε τήν νοσοκόμα ως τήν είσοδο τοϋ Σανατο
ρίου, βάζοντας τό ημερολόγιο τοϋ πεθαμένου, στήν 
τσέπη τής άσπρης μπλούζας του.

— ’Ελπίζομε πώς θά έχετε τήν καλωσύνη νά 
μάς φιλοξενήσετε γιά μιά-δυό ώρες, γιατρέ, είπε δ 
ένας άπό τούς κυρίους βγάζοντας τό καπέλλο του. 
Εϊμεθα άποκαμωμένοι ξέρετε, άπό τήν πορεία στά 
σκοτεινάκαί άπό τό κρϋο.’Επάθαμε μιά βλάβη μερι
κά χιλιόμετρα άπό δώ, καί επειδή δέν υπήρχε ελπίς 
νά διορθωθή πολύ γρήγορα προτιμήσαμε νά άνα- 
ζητήσωμε κάποιο καλλίτερο καταφύγιο άπ’ τ’ αυτο
κίνητό μας ποΰ γιά κακή μας τύχη εΐνε κ’ άνοιχτό,

— Μά πολύ ευχαρίστως, άπάντησε ό γιατρός. 
Περάστε μέσα. Καί γυρίζοντας πρός τήν νοσοκόμα, 
τής είπε νά δδηγήση τούς ξένους στο γραφείο. Ξέ
ρετε, έχει ένα τζάκι πρώτης τάξεως έσυνέχισε. Ή 
θαλπωρή του θ' άναζωο/ονήση τά παγωμένα μέ
λη σας.

— Σάς ευχαριστούμε, εΐσθε υποχρεωτικός για
τρέ. ’Αλλά μή κάνετε τίποτε γιά μάς. Δέν θέλομε 
νά σάς ένοχλήσωμε περισσότερο.

— Μά εΐνε εύχαρίστησίς μου νά σάς περιποιη- 
θώ. ’Άλλως τε ξέρετε, δέν βλέπομε καί πολύ <υχν< 

ξένους εδώ άπάνω, στήν εξορία τοϋ Άδάμ καί τών11 
άποκλήρων άπογόνων του.

Σέ λίγο δ γιατρός έμπήκε στο γραφείο του. Έ- 
τοποθέτησε μιά άναπαυτική σαίζ-λόγκ ποΰ βρισκό
τανε διπλωμένη στή γωνιά τοΰ τοίχου κοντά στο 
τζάκι, καί παρεκάλεσε τήν κυοία νά καθήση.

"Υστερα, είπε στήν νοσοκόμα νά έτοιμάση τσάϊ 
καί έκάθησε άνάμεσα στούς τρεις φιλοξενουμένους 
του, ποΰ είχανε άκουμπήσει τά ξυλιασμένα πόδια 
τους τριγύρω στο τζάκι, καί μετά άλληλοσυστηθή- 
κανε.

— Γιά πέστε μου γιατρέ, έπέθανε κανένας από
ψε; ρώτησε ανήσυχη ή γυναίκα, γιατί είδαμε τήν 
ώρα ποΰ έμπαίναμε, δυο άνθρώπους νά μεταφέ
ρουνε κάτι σάν άνθρώπινο πτώμα τυλιγμένο, πρός 
τό έκκλησάκι. Μά δέν διακρίναμε δμως καί καλά 
μέσα στο σκοτάδι καί στή θύελλα πού μάς έδερνε.

— Ναι κυρία μου. Βλέπετε αυτά έχει ή ζωή. 
“Αλλοι φεύγουνε κι’ άλλοι έρχονται. Πρέπει νά παύ- 
σουνε νά έρχωνταιγιάνά παύσουνε καί νά φεύγουνε. 
Μ’ αυτό φυσικά εΐνε άδύνατο. Λοιπόν τί νά γίνη;

—Καλά λέει δ γιατρός, παρετήρησε δ κύριος ποΰ 
καθότανε άριστερά στήν γυναίκα, ποΰ ήτανε ένας 
νέος συγγραφεύς, δ δποΐος έπερνε τή ζωή δπως 
πρέπει νά τήν πέρνωμε. ’Όχι τραγικά δηλαδή, παρά 
τήν ιδιότητά του τοΰ δραματικοΰ συγγραφέως.’Αγα
πητή μου, έξακολούθησε, χωνέψτε το καλά έπί τέ
λους, δτι ή φιλανθρωπία μας δέν μπορεί νά μετα- 
βάλη τήν κατάστασι. Εϊμασθε καί θά μείνωμε έκεΐ- 
νοι ποΰ πλαστήκαμε. Μή βασανίζετε λοιπόν τό μυα
λό σας καί φυγαδεύετε ανώφελα τήν ηρεμία σας. 
’Αφήστε τόν πεθαμένο νά άναπαυθή. Είνε τό καλλί
τερο ποϋ έχετε νά κάνετε. ’Ακούστε με.

Ό γιατρό; ποΰ ώς φαίνεται δέν συμμεριζότανε 
τήν γνώμη του, έβγαλε άπό τήν τσέπη του τό πέ
τσινο ημερολόγιο τοΰ πεθαμένου, καί τ’ άνοιξε γιά 
πριότη φορά.

—Αυτό εδώ, είπε, εΐνε τό ημερολόγιό του. Καί 
ξέρετε, ήτανε ένα νεότατο παιδί τό κακόμοιρο. Εΐχε 
έρθει τελευταίως. Στο τρίτο στάδιο πιά. Ξεγραμμέ
νος δηλαδή. Καί τό ένοιωθε, μά αδιαφορούσε.

—Πώς τόν έλεγαν; ρώτησε ή γυναίκα, νικημένη 
πάλι άπό τήν α’ιωνία αδυναμία τοΰ φύλου της, τήν 
περιέργεια.

—Δυστυχώς δ κανονισμός μοΰ άπαγορεύει νά 
σάς πώ τό δνομά του., ώσπου νά γίνουν οί άπαι- 
τούμενες μεταθανάτιε; διατυπώσεις, τής άπάντησε δ 
γιατρός.

Ή νοσοκόμα έφερε τό τσάϊ. Τότε δ γιατρό; έση
κώθηκε γιά νά τούς φέρη κονιάκ. ’Έχυσε μέσα στά 
φλυτζάνια δλονών, σ’ εκείνης άκόμη περισσότερο 
γιατί έτουρτούριζε άκόμη, καί ξαναπήρε τήν θέσι 
του άντίκρυ της.

—Καί σάν τί γράφει στο ημερολόγιό του ; ρώ
τησε, ή γυναίκα, ποΰ ή άντανάκλασι τής φωτιάς 
προσέδιδε ένα έξωτικό θέλγητρο στήν άσυνείθιστη 
φυσιογνωμία της.

Προτοΰ δ γιατρός προλάβη ν’ άπαντήση στήν 
έρώτησι, δ δεύτερο; συνοδό; τη;, ένας ζωγράφος μέ

πολύ ταλέντο, ποΰ εΐχε γνωρίσει τελευταίως τήν 
φήμη μ’ ένα συμβολικό πορτραΐτο δικό της, τιτλο
φορούμενο «'Ηδονή ή ’Οδύνη;», είπε στρεφόμενος 
πρός τόν φίλο του.

—Τό θέμα έρχεται νά σέ ταντάρη σάν μιά ώ- 
μορφη γυναίκα, Μάριε. Μιά γυναίκα πιό θελκτική 
άπό τήν άξιαγάπητη φίλη μας. Καί στρεφόμενος 
πρός τήν τελευταία, τήν έρώτησε : ’Ελπίζω νά μή 
θυμώνετε έ; Εκείνη τοϋ άπάντησε μ’ ένα χαμό
γελο γεμάτο συγκατάβασι. "Υστερα δ ζωγράφος 
έστράφηκε πάλι πρός τό φίλο του. «Τό δράμα ενός 
φθισικοΰ», «δ άδυσώπητος έπίλογο; τοΰ αιωνίου 
ψέμματος». 'Ωραίοι τίτλοι. Ελκυστικοί καί περιε- 
κτικιότατοι. Πώ;; Δέν σοϋ έζήτησαν ένα πρωτότυπο 
δράμα γιά νά τό παίξη ή «Σχολή ’Εφαρμογής»; Τί 
κάθεσε άκόμη άπρακτος ;

Ό Μάριος, δυσαρεστημένος έκανε πώς δέν α
κούε, κρύβοντας τούς μορφασμούς του στά σύννεφα 
τοΰ καπνόΰ τής πίπας του.

Ή νοσοκόμα ξαναφάνηκε πάλι στήν πόρτα. Κ’ ή 
παρουσία της ήτανε ψυχρή σάν κακό προμύνηιια.

—Γιατρέ, τό 35 τοΰ τρίτου θαλάμου έχει πολλή 
δύσπνοια. Ελάτε !

Ό γιατρός έσηκώθηκε’άμέσως. (’Ακολουθεί)

Ό γενικός διευθυντής τής «Φόξ Φιλμ» διά τήν ’Εγγύς 
’Ανατολήν, ό όποιος διευθύνει τόσον έπαξίως τό έν Ά- 
θήναις γραφεΐον τής μεγάλης αύτής άμερικαν. εταιρείας
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H ΚΡΙΤΙΚΗ MAX
Φ A Ο Y Σ T

Ταινία ομιλούσα ηχη
τική καί αδουσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ "ΙΝΤΕΑΛ,,

Ή έν λόγφ ταινία μέ τόν πραγματικόν της τίτλον «Mid
stream*  περιλαμβάνει καί δύο πράξεις τοΰ αθανάτου έρ
γου τοΰ Γκουνω «Φάουστ», αΰταί δέ αί δύο πράξεις Απο- 
τελοΰν καί τό κλοΰ τής όλης ταινίας.

Ή ύπόθεσις τοΰ έργου αποτελούσα μίαν παρωδίαν τοΰ 
«Φάουστ», έχειρίσθη ικανοποιητικά υπό τοΰ σκηνοθέτου, 
τής σκηνοθεσίας δμως μή παρουσιαζούσης ούδεμίαν πρω
τοτυπίαν.

Ή διερμηνεία τών ρόλων περιλαμβάνει καί δύο ονό
ματα γνωστά ήδη είς τό ’Αθηναϊκόν κοινόν, τόν Ριχάρδον 
Κορτέζ, δστις κατόρθωσε καί ώς νέος καί ώς γέρων νά 
ΰποκριθή αρκετά εύσυνειδήτως τόν ρόλον του καί τόν 
δραματικόν ήθοποιόν Μόνταγκυ Λόβ, δστις μέ τήν σατα
νικήν όντως έκφρασίν του άντεπροσώπευσεν (έν τή παρω- 
δίρ) θαυμασίως τόν Μεφιστοφελήν.

'Η διά πρώτην φοράν παρουσιαζομένη Έλλεν "Εντι, 
μέ δλην τήν ασχήμιαν της κατορθώνει νά συγκράτηση τόν 
άχάριστον ρόλον τής γραμματέως μέ αρκετήν δεξιοτεχνίαν, 
διακριθεϊσα διά τήν φυσικότητα τής ύποκρίσεώς της καί 
τήν συμπαθητικήν φυσιογνωμίαν της.

Φρονοΰμεν δτι ή Κλαίρ Ουίντσορ δέν ήτο ή κατάλλη
λος ήθοποίός διά νά διερμηνεύση τόν ρόλον, δστις τής ά- 
νετέθη, τοΰτο δέ οφείλεται είς τό δτι είνε αρκετά ηλικιω
μένη, δ ρόλος της δέ άπήτει μίαν νεαράν Φυσιογνωμίαν 
πλήρη ζωής καί σχετικού ρωμαντισμοϋ.

Ή άπόδοσις τών ασμάτων κατά τήν παράστασιν τοΰ 
«Φάουστ», αρκετά επιτυχής, τής εγγραφής αυτών γενομέ- 
νης έπί πλοκών συστήματος Λ. C. Α.

Κατά τήν έν λόγφ παράστασιν έτραγούδησαν οί γνω
στοί καλλιτέχναι τής "Οπερας τών Παρισίων Lesli Bri
gham (Μεφιστοφελής), Louis Alvarez (Φάουστ) καί Ge
nevieve Sehrader (Μαργαρίτα).

’Ενταύθα έσημείωσεν έπιτυχίαν.
Wampas

0 ΚΟΜΗΣ ΜΟΝΤΕΧΡΗΣΤΟΣ

Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΑΠΟΛΛΩΝ»

’Ιδού λοιπόν, ποΰ τό αθάνατο μυθιστόρημα τοΰ Άλεξ. 
Δου μά καί Αΰγούστου Μακέ κινηματογραφεϊται διά δευτέ
ραν φοράν.

Ή νέα δμως αυτή έκδοσις τοΰ «Μόντε-Χρϊστο», χάρις 
είς τά άφθόνως διατεθέντα υλικά μέσα, ΰπό τοΰ ύπερεπι- 
θεωρητοΰ τής ταινίαςΛουΐ Ναλπάς είς τόν σκηνοθέτην καί 
καλλιτεχνικόν διευθυντήν αυτής Άνρύ μάς παρουσιάσθη 
μέ πάσαν δυνατήν έπιμέλειαν είς δλα τά κεφάλαια : σκη
νοθεσίαν ύπόκρισιν καί ίδίρ είς διακόσμους.

Έφ’ δσον δέ έπέπρωτο δ σκηνοθέτης τών «’Αθλίων» 
τοΰ Βίκτωρος Ούγγώ, τής τόσον Ανθρωπιστικής αυτής ται
νίας, νά είνε καί τοΰ «Μόντε Χρίστο», μάς έδόθη ή ευ
καιρία νά παρακολουθήσωμεν καί νά έξετάσωμεν έάν καί 
κατά ποαον θά ίφήρμοζενδλας τάς έπελθούσας κατά τόμε- 
σολαβήσανδιάστημα τελειοποιήσεις είς τήν κινηματογραφι- 
κήντεχνικήν,μεταξύ τήςπρώτης καί δευτέρας ύπ’αΰτοΰ πραγ- 
ματοποιηθείσης ταινίας. Όμολογοϋμεν δέ δτι κατά τρό
πον άναμφισβήτητον μάς άπέδειξεν ακόμη μίαν φοράν όχι 
τά καλλιτεχνικά του προτερήματα άλλά καί τάς βαθείας 
γνώσεις είς τήν σκηνοθετικήν τεχνικήν, άπό τήν οποίαν 
γνωρίζει νά χρησιμοποιή ώρισμένους νεωτερισμούς, χωρίς 
δμως καινά καταχράται.

Ή γενική έντύπωσις τήν οποίαν δημιουργεί ό «Μόντε- 
Χρήστος» είς τόν θεατήν, είνε δτι πρόκειται περί μιάς

I ταινίας κολοσσού (κατά τήν προβολήν τής δευτέρας έπο- 
χής). "Ολα είς αυτήν : τό έξαιρετικόν μήκος της, άξιοση- 
μείωτος σκηνοθεσία της, οί πλούσιοι διάκοσμοι, ή άριστο- 
τεχνικωτάτη φωτογραφία, καί ή μεγάλη ποικιλία τών άμ- 
φιέσεων έπιδροΰν σημαντικώς καί έντυπωτικώς, είς τό κοι
νόν διά τοΰ μεγαλειώδους πράγματι χαρακτήρος των.

Κατά τήν πραγματοποίησιν τής ταινίας δ Άνρύ Φε- 
σκούρ, έν άντιθέσει πρός τόν συνάδελφόν του σκηνοθέτην 
τής πρώτης έκδόσεως Ζώρζ Πουκτά παραλείπει ώρισμένας 
πολύ ρωμαντικάς σκηνάς (διότι τό Αντίθετον δέν θά 
συνεβιβάζετο μέ τήν πεζότητα τής σημερινής έποχής 
μας), σεβασθείς δμως ώρισμένας χαρακτηριστικός σκη
νάς ώς καί τόν έν γένει χαρακτήρα τοΰ έργου.

"Ερχομαι τώρα είς τό κεφάλαιον τής ύποκρίσεώς ή ό
ποια έπίσης ύπήρξεν ικανοποιητική, περιλαμβάνουσα διά
φορα ένδοξα ονόματα τής γαλλικής κινηματογραφίας.

Ό Ζάν "Αντζελο, ώς Έδμόντος Νταντές καί κατόπιν 
ώς κόμης Μοντεχρήστος μάς έδωσεν τήν εύκαιρίαν νά θαυ- 
μάσωμεν μίαν άπό τάς καλλιτέρας του δημιουργίας.

Ή Λίλ Ντάγκοβερ, ώς Μερσεντές, είς τήν πριότην έ- 
ποχήν, κατά τάς έλαχίστας σκηνάς είς τάς όποιας παρου
σιάζεται έξεζητημένη και ολίγον υπερβολική, έν τούτοις 
δμως εις τήν δευτέραν έποχήν μάς Ικανοποιεί σημαντικά, 
ή ύπόκρισίς της απλή καί συγκινητική.

Ό Γκαστόν Μοντό ώς Φερνάνδος Μοντέγκο μέ τήν 
έξόχως έκφραστικήν μάσκαν του κατορθιόνει είς ώρισμένας 
ιδία σκηνάς νά μάς συγκινήση άρκετά.

Είς τούς υπολοίπους ρόλους βλέπομεν τόν Άνρύ Ντε- 
μπαίν ώς Γκαντερούς, τόν Βερνάρδον Γκέτσκε ώς Άββά 
Φαρία, τόν Ζσν Τουλοΰ ώς εισαγγελέα Βιλλεφόρ, τήνΜέρυ 
Γκλόρυ, ή δποία μάς έχάρισεν τόσον ώς σιλουέτα δσον καί 
ώς άγγελική έκφρασις φυσιογνωμίας ποιητικωτάτας έμφα- 
νίσεις, ώς Βελεντίνη Βιλλεφόρ, τόν Πιέρ Μπάτσεφ, Φραν- 
σουά Ροζέ, Ρομπέρ Μερέν, τήν Ταμάρα Στεζένσκο ώς 
Χάϊδω κ. ά.

Αί πλούσιοι Αμφιέσεις καί οί πολυτελέστατοι διάκοσμοι 
οφείλονται είς τόνπερίφημον ντεκορατέρ Μπόρις Μπιλίνσκυ 

’Οφείλω νά δμολογήσω, δτι έκεΐνο τό όποιον μοΰ έκα- 
μεν ιδιαιτέραν έντύπωσιν είς τήν δευτέραν έποχήν τής 
ταινίας αυτής ήτο ή άφαντάστως ώραία φωτογραφία της, 
καί οί μελετημένοι φωτισμοί της. Ίδιφ εις ώρισμένας σκη
νάς είναι χάρμα οφθαλμών, όφειλομένη είςτούς τρεις περι- 
φήμους φωτογράφους,Ρίγκελ, Μπάρεϊρ καί Κοττοΰλα έργα- 
σθέντας ΰπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Ντάνιαν Τζόνστον.

Συμπερασματικώς λοιπόν πρόκειται περί μιάς έξόχως 
έμπορικής ταινίας ή δποία προώρισται νά έχη μίαν απε
ριόριστον καί θαυμασίαν σταδιοδρομίαν τόσον είς τήν 
πρωτεύουσαν δσον καί είς τάς έπαρχίας.
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Είς τά. Γρχφεϊχ μ,χς πωλοΰντχ» κχί 
χτΐοστέΛλοντα- είς πχντχ σίτοϋντχ κχί έκ 
τών έπχρχιών οί άλίγοε ένχπθ;>είνχντϊς 
τόμ-Ο·. «Ι<Λ ημ.χτογοαφΐκθΰ Άστέρος» 
τών ετών —1054?^ κχί

Τ6μ.ή έχάιτου τόμ.ου ελευθέρου τχ- 
χυδρομ.·.«ών τελών δρχχμ,χς 1Ο(>.

Έπωφεληθείτε της εζκχιρίχς πριν 
εξαντληθούν.

bER FILM
Γερμανικόν κινηματογραφικόν περιοδικόν 

είς μέγα σχήμα
Rilfersfasse 71 Berlin, S.W. 6δ—-- --------------------  ;

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ

ΕΤΟΖΐΐΔΡΥΣΕΩΖ 1925

Προς τούς Κινηματογράφους τη; Έλλάδο;
„ Έν Άθήναις 28 Ίανουαρίου 1930

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Κατόπιν τής εύγενοΰς προσφοράς τοΰ ιδιοκτήτου καί 

διευθυντοΰ τοΰ Κινημ. Άστέρος» κ. Ήρ. Οικονόμου δι- 
αθέσαντος δλόκληρον σελίδα τοΰ περιοδικού του ύπέρ τής 
Π.Ε.Κ. εΰρισκόμεθα είς τήν εύχάριστον θέσιν νά σάς γνω- 
ρίσωμεν δτι άπό τοΰ τεύχους τούτου Αρχίζει ή επικοινω
νία μεθ’ υμών.Πάς τις αντιλαμβάνεται τά έκ ταύτης δυνάμενα νά 
προκύψουν Αγαθά, ατινα συγχρόνως ήθελον δείξει έμπρά- 
κτως καί τάς άοκνους προσπάθειας ας καταβάλλει ολό
κληρον τό Δ. Συμβούλιον διά τήν έπίτευξιν τών σκοπών 
τής Ένώσεώς μας έν πλήρει συναισθήσει τών βαρυτάτων 
ευθυνών άς άνέλαβε, άλλά καί τήν διά ταΰτα συμβολήν 
τοΰ κ. Οικονόμου δστις διά τοΰ περιοδικού του άνέκαθεν 
έπεδίωξε τόν πραγματικόν τών έπαρχιών σύνδεσμον μετά 
τοΰ κέντρου.Διά τών στηλών ταύτης θ’ άνακοινοΰνται αί ένέργειαι 
τοΰ Συνδέσμου, τά έπιτυγχανόμενα αποτελέσματα, διάφο
ρα ζητήματα ένδιαφέροντα γενικώς τήν Κινηματογραφίαν 
καί τά μέλη αυτής καί θά έκθέτωνται διάφβροι γνώμαι.

Έλπίζοντες δτι πάντες θά κατανοήσητε πώς τό συμ
φέρον σας άπαιτεϊ τήν τακτικήν παρακολούθησιν τής στή
λης αυτής καί δτι θά μάς βοηθεϊτε είς τάς προσπάθειας 
μας καί διά τών φώτων σας.

Διατελοΰμεν μετά φιλικών χαιρετισμών
Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεύς
Π. Γκρέτση; Γ. Παπαστοφα;

Ή ΰπό τής Γ. Συνελεύσεως όρισθεϊσα έπιτροπή διά 
τό ζήτημα τών Κιν]φων έκ τών κ.κ. Γ. Παπαστόφα, Ε. 
Βακογιάννη. Ήρ. Οικονόμου, Ν. Φωκά καί Δ. Λαζάνη, 
συνελθοΰσα είς συνεδρίασιν τήν 28ην τρ. άπεφάσισε τήν 
Αποστολήν τής κάτωθι έπιστολής πρός τούς έν Άθήναις 
Πειραιεϊ καί περιχώροις κιν]φους.

Έν Άθήναις τή 28—1—1930
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Άν καί παρήλθον 8 ήμέραι Αφ’ ής ένετάλημεν ΰπό 
τής Γ.Σ.δπως παρουσιαζόμενοι είς τόν κ.ύπουργόν έκθέσω- 
μεν τό ζήτημα τών τροποποιήσεών τών κιν]φων, είς ούδε
μίαν ενέργειαν, προέβημεν καθότι δυστυχώς ούδείς κινη
ματογράφος μέχρι σήμερον, μάς Ανέφερε ώς τούτο είχε 
συμφωνηθεϊ.Ποιας τών μεταρρυθμίσεων δύναται νά έκτελέση καί 
ποιας δχι.Επειδή κατά τάς πληροφορίας μας, έπίκειται νέα 
ένέργεια κατ’ αύτάς τοΰ ύπουργείου, παρακολοΰμεν δπως 
έντός 24 ώρών μάς γνωρίσητε έγγράφως τά κάτωθι.

1) Ποϊαι μεταρρυθμίσεις σάς έπεβλήθησαν.
2) Ποιας έξετελέσατε.
3) Ποιας θά έκτελέσητε καί πότε, καί,
4) Ποιας Αδυνατείτε νά έκτελέσητε καί διά τίνα λόγον.
Μετά τήν παρέλευσιν τών 24 ώρών θά προβώμεν εις 

τάς ένδεδειγμένας ένεργείας καί θά άναγκασθώμεν νά 
άγνοήσωμεν τούς μή συμμορφωθησομένους.

Ή Έπιτροπή
Ε. Βακογιάννης, Ν. Φωκά;, Γ. Παπαστοφας. Δ. 

Λαζάνης, ΉΡ- Οικονόμου
Ό Γεν. Γραμματεύς

Γ. Παπαστοφας

I Διά δέ τούς τών έπαρχιών νά δημοσιεύση είς τόν 
1 «Κιν]κόν Αστέρα» τήν Ακόλουθον :
i Προ; τού; Κινηματογράφου; τή; Έλλάδο;

Κύριε Συνάδελφε,
Προκειμένου νά συζητηθή μετά τοΰ κ. 'Υπουργού τών 

’Εσωτερικών τό ζήτημα τής λειτουργίας τών Κινηματογρά
φων καί αί έπιβαλλόμεναι έκάστοτε μεταρρυθμίσεις καί 
άστυνομικά μέτρα, παρακαλοΰμεν δπως άμέσως μάς Α- 
παντήσητε είς τά κάτωθι έρωτήματα :

1) Έάν αί Αστυνομικοί άρχαί σας κατ’αΰτάς σάς διέ-· 
ταξαν νά προβήτε είς μεταρρυθμίσεις.

2) Ποϊαι αί διαταχθεΐσαι τοιαΰται.
3) Ποιας έκ τούτων έξετελέσατε, καί
4) Ποιας έξ αυτών άδυνατεΐτε νά έκτελέσητε.

Ή Επιτροπή
Ε. Βακογιάννης, Ν· Φωκά;, Γ. Παπ«ατόφας, Δ. 

Δαζάνης, Ήρ. ©ΐκονόμου
Ό Γεν. Γραμματεύς 

Γ. ΙΙαπαστόφα;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Τά γραφεία τοΰ Συνδέσμου μεταφερθέντα επί τής 
όδοΰ Βούλγαρη 4α θά είνε άνοικτά 5--8 μ.μ. καθ’έκάστην.

ΜΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ! =
ΠΙΑΝΑ-ΠΙΑΝΟΛΕΣ ‘

Τοΰ φημισμένου γερμανικού εργοστασίου

ADOLF Εί\Ν5Τ VOKT :
Προμηθευτοί δλων τών Βασιλικών ■

Αυλών τής Ευρώπης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΡΗΜΗΤΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ
Η ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΗΙ:

ΕΤΑΙΡΙΑ

Β,ΓΚΡΕΤΣΗΣ 4ΙΝΑΧ. ΙΟΓΡΑΦΟΪ
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΤΕΡΜΑ ΤΡΑΜ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ

Κατάλογοι καί πληροφορίας στέλλονται ιδι
αιτέρως είς τοΰ; αίτοΰντα; έκ τών έπαρχιών.
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ΕΠΙΣΤΟΙΙΑΙΕΚΑΕΚΤΟΝ ΣΥΗΕΡΓΑΤΒΝ
'Υπό τον φίλου διεν&υντοϋ τής «Εικονογραφημένης**.  Δήμον 

Βρατοάνου μάς εστάλη ή κατωτέρω επιστολή τήν όποιαν ευχα
ρίστως δημοσιεύομεν, είς άπάντησιν τοΰ εις τό προηγονμενον 
ψύλλον δημοσιευ&έντος άρθρου τσν κ. Λώρου Φαντάζη.

Κινημ. Χάϊ Λάΐφ.Μέ μεγάλην έπιτυχίαν προεβλήθη ή 
μεγάλη ομιλούσα ταινία «Μιντστρήμ» μέ τόν Ριχάρδον
Κορτέζ.Έκτος τοΰ έργου ·Νέα» όμτλοϋντα έπίκαιρα Φόξ.

Τήν Δευτέραν τό «Ξύπνημα» μέ τήν Βίλμα Μπάνκυ.
Διά τήν φιλότιμον διεύθυνσιν αξίζει πας έπαινος διά 

τήν άρτίαν έγκατάστασιν ηχητικού καί δμιλοΰντος κινη
ματογράφου, κι’ έτσι οί Πειραιεϊς δέν παραπονοΰνται δτι 
υπολείπονται τών κατοίκων τής πρωτευούσης.

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθη τό έργον τής U. F. Α. 
«Ένα ταξεΐδι στήν Σελήνη» μέ τόν Βίλλυ Φρίτς καί τήν 
Γκέρντα Μάουρους, καί τό όποιον ήρεσε πραγματικά.

Κινημ. Όλύμττια.ΙΙροεβλήθη ή «Θεία Γυναίκα» μέ τήν 
Κρέτα Γκάρμπο καί τόν Λ. Χάνσον.

Ό θίασος Γιαμάτο διέκοψε τάς παραστάσεις του πρός 
μεγάλην θλϊψιν μας. Γιά αρκετόν καιρόν θά τόν ένθυμού- 
μεθα διά τάς ώραίας στιγμάς ποΰ μάς έχάρισεν.

Κιματ. Φώς. «Ή ωραία εξόριστος» μέ τήν Μπίλλυ 
Ντόβ, μέ τραγούδι υπό τοΰ κ. ’Αλεξίου. Τό έργον έσημείω 
σεν αρκετήν κοσμοσυρροήν. «Οί Κίτρινοι Πειραταί>καί «Ή 
Καλύβα τοΰ Μπάρμπα Τόμ».

Κινημ. Ήλύσια. «Ή τελευταία έπιδρομή», «Μεγάλη 
αποστολή» μέ τόν Ούΐλλιαμ Μπόϋντ, «Γροθιά καί βούρδου
λας» μέ τόν Έδδιέ Πολό καί ή συνέχεια τών επεισοδιακών 
«Υίός τοΰ Πειρατοΰ» καί ’Αστυνόμος τοΰ ’Ασυρμάτου».

Έμμ. Βρυέννιος

Φίλε χ, Συνάδελφε,
’Έμεινα, καθώς είδατε, στήν άφάνεια. Στη. άλ

λες μου δουλειές. Καί δχι καθεΰδειν, παρ’ δλα τών 
άλλων τά τρόπαια. Μά μ’ έπροκάλεσαν. Ευχαριστώ) 
τόν Φαντάζη, πού μέ θυμήθηκε. Καί δ Ρόδάς στό 
«’Ελεύθερο Βήμα» μέ θυμήθηκε κάποτε, μέσα σιήν 
Άποκρηάτικη νέκρα, ώς ιδρυτήν τοΰ «Συνδέσμου 
τών Συντακτών», ώς οργανωτήν τώ ν άλησμονήτων 
χορών τοΰ Δημ. Θεάτρου καί τών άποκρηάτικων πα
ρελάσεων.

’Αλήθεια είς άρθρον τοΰ ειδικού περιοδικού, 
πού διηύθυνα πρό τίνος, είχα πετά'ξει τήν ιδέα περί 
ενός διεθνούς κινηματογραφικού συνεδρίου, κατά τό 
οποίον νά καθιερωθή τό ιστορικόν άπαραβίαστον, 
είς τρόπον ώστε νά μήν ήμπορή καθένας νά κουρε
λιάζω λόγφ άγνοιας ή καί έξ υστεροβουλίας τήν ι
στορίαν ενός λαού.

Τό άρθρον μου εκείνο τό μετέφρασα είς τήν 
Γαλλικήν, τήν Γερμανικήν καί τήν Ιταλικήν καί τό 
έστειλα ένυπογράφως πρός διαφόρους συναδέλφους 
μου έν τε τή Δημοσιογραφία καί Κινηματογραφία 
τής Ευρώπης.

Εΐνε αδύνατον νά σάς περιγράψω τί υποδοχήν 
ειχεν έκεϊ, πού έκτιμάται δεόντως κάθε μικρός ή 
μεγάλος «Προμηθεύς» έξω άπό τά σύνορα τοΰ τό
που, δ όποιος, διά νά έπινοήση τήν τραγική παρά- 
δοσι τού Καυκάσου, μόνον τούς επιμηθείς, φαίνεται, 
άπό καταβολής του έπεβράβευε.

Έλαβα σωρό γράμματα, ποΰ μέ συνέχαιραν. Καί 
πολλοί μού υπέδειξαν νά ήγηθώ κινήσεως πρός 
σύγκλησιν τού πρώτου αυτού συνεδρίου είς τό «”Α- 
στυ τής Παλλάδος».

Μά κατόπιν εύρέθηκα κι’ έγ<υ στόν μικρόν Καύ
κασόν μου. Καί καμμία κίνησις έκτοτε. Καί ήλθαν οί 
επιμηθείς. Καί τί έκαμαν ; Τρύπες στό νερό. ’Α
ναγνώσματα διά πολύ μικρά παιδία καί μετασκευάς 
τής «Ραμόνα» κ.λ. σαν νά μήν είχαμε θέματα. Έ- 
πέσαμε στά κατσάβραχα καί στ’ άκρογιάλια καί στής 
ήθογραφίες μέ Μπορέλικες καί Μπερτίνικες καί 
Μενικέλικες ώχρες άπομιμήσεις τών λυσίκομων 
σκαρφαλωμάτων καί άπονενοημένων διαβημάτων, 
ποΰ μάς ξεφούρνιζε πρό εικοσαετίας, πριμαρόλια 
της τότε, μέ λυρικό καί τενορίστικο μαιντιέν ή ’Ι
ταλική βιοτεχνία.

Καί τό αποτέλεσμα ; Ή έπιμυθική αυτή «'Υ
περπαραγωγή» άφήκεν άδιάφορον τόν έξω 
κόσμον.

Πολλές φορές είπα : Κινηματογραφία δέν εΐνε 
μόνον τό «γυρίζειν» μανιβέλα.’Εκείνοι, ποΰ θά ήγη- 
θοϋν επιχειρήσεων κινηματογραφικών στόν τόπο 
μας, τόσον όψιμα, πρέπει νά έχουν καί κάποιαν ά- 
νωτέραν κατάρτισιν. 'Απλοι φωτογράφοι καί μηχα
νικοί τής καμπίνας δέν μπορούν νά άντιληφθούν 
τάς μεγάλας συνθέσεις.

Είδαμε τί εξαμβλώματα έξεμαίευσαν καί έ ξ ε
κ α μ ί ν ε υ σαν, μόνον πρός χρηματισμόν, κ α ί 
μόνο ν, έως τώρα. ”Αν έπετεύχθη δ σκοπός αυ
τός, δέν ξέρω. ’Εκείνο ποΰ ξέρω εΐνε τοΰτο : Τά 
αυγά βάφονται μέ μπογιά. Μέ πενταροδεκάρες δέν 
ιδρύεται κινηματογραφία, άλλά ψιλικατζίδι- 
κ ο, ούτε καί μέ κουμπαράδες είς τούς δποίους νά 
ρίπτεται τό περίττωμα έκάστου εξαμβλώμα
τος, διά νά χρησιμεύση ώς κεφάλαιον είς τό μέλ
λον. Διότι τό μέλλον αυτό δέν θά είναι εγγύς. Θά 
είναι άπιότατον.

Μία ταινία ελληνική διά ν’ άποδώση, αφού κα- 
λύψη γενικά έξοδα έπιχειρήσεως κ.λ. πρέπει νά τρα- 
βηχθή άπό τήν Ευρώπη. Νά βγή παραέξω. 'Η έν 
Έλλάδι μόνον έκμετάλλευσις δέν καλύπτει τά έξοδα 
ταινίας μέ άξιώσεις.

Καί νά δ φαύλος κύκλος: 'Η Ευρώπη δέν τραβά 
τής ελληνικές ταινίες, διότι δέν άξίζουν, άπλούστα- 
τα. Καί άφού δέν τραβφ ή Ευρώπη ελληνικές ται
νίες καί άφού δέν καλυπτόμεθα είς τά έξοδα μιάς 
καλής ταινίας άπό μόνην τήν έν τφ έσωτερικφ έκμε- 
τάλλευσιν, κάνομε έκ τοΰ προχείρου. Πέρνομε μιά 
μηχανή, ένα μπουλούκι, λίγες λάμπες, μερικά τοπεΐα 
κι’ ένα τυχαΐον σενάριο καί βγάζομε ταινία.... τή
βοηθείφ κολοκυθάσπορου.

Άλλ’ έκαμαν ταινίαν άξίαν λόγου, ταινίαν ποΰ 
νά έλκύση τό ενδιαφέρον τοΰ διανοουμένου πρώτα 
κόσμου, χωρίς έτζεζητημένα περιγιάλια καί πευκώ
νας, μέ άναλόγους δαπάνας όμως, καί δέν τήν έζή- 
τησε ή Ευρώπη; Μά μήπως ξέρουν τί θέλει ή Ευ
ρώπη; Καί μήπως έχουν μόρφωσιν καί κατάρτισιν 
διά νά στήσουν όρθιον τό αυγό τοΰ Κολόμβου;

Μά σταματώ εδώ. Έρχεται άπό ψηλά πάλι μέ 
απλωμένες τής φτεροΰγες καί μέ τά νύχια του τά 
γαμψά δ φοβερός Γύψ, ποΰ μέ δαγκώνει στό σκότι.

’Αθήναν 27 ’Ιανουάριου 1930 Μέ ’Αγάπην
Δήμο; Βραταάνο;

Διευθυντής—Ιδιοκτήτης 
τής «Εικονογραφημένης»

Υ. Γ. Καί μίαν δήλωσιν: Καθώς ξέρετε έκαμα, 
πλήν τών actualites κ.λ. καί τέσσαρες ταινίες. Τό 
1916 τόν «’Ανήφορο τού Γολγοθά», ή δποία έμεινε 
στά πόδια τοΰ μαρτυρικού συμβόλου, τό 1920 τήν 
«Προίκα τής Άννούλας» δραματάκι 700 μ. μέ σε
νάριο τοΰ κ. Ζαχ. Παπαντωνίου καί κατά παραγγε
λίαν του, ή δποίαέστοίχισεμέ τρία θετικά 18.000δρ. 
τό 1921 τούς «Δύο τυχερούς» κωμωδίαν 250 μ. μέ 
σενάριο τού κ. Γιοκαρίνη, κατά παραγγελίαν του, ή 
δποία έστοίχισε μέ δύο θετικά 5.000 δρ. καί τέλος 
τό 1925 τής «Μοίρας Άποπαϊδι» δράμα 2.500 μ. 
ή δποία στοίχισε 60.000 δρ. ήτοι 4.000 δρ. γερές.

’Αλλά πρέπει νά προσθέσιο :'Η τελευταία δέν έ
γινε μέ άξιώσεις. Συνελήφθη έν τφ μέσφ πεισμα
τώδους μεταξύ κεφαλαιούχων συζητήσεις είς τό 
,Φουαγέ τού ’Αττικού, τήν οποίαν προεκάλεσε μία 
φράσις μου, ότι έν Έλλάδιάφθονοΰμεν είς κεφάλαια 
άλλ’ άμοιροΰμεν είς κεφάλια, διά νά άμυνθώ είς ι
σχυρισμόν των, οτι δέν μπορεί νά γίνη ταινία στήν 
Έλλάδα.Καί έπαναλαμβάνω I 'Η δι’ αυτήν δαπάνη 
δέν ύπερέβη τάς 4.000 δρ. χρ.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ :
’Αρκετά Ενδιαφέρουσα καί ή παρελθούσα έβδομάς 

άπό άπόψεως κινηματογραφικής κινήσεως. Μεγαλει- 
τέρα όμως συγκέντρωσίς παρετηρήθη εις τό «Σάλον Ίν- 
τεάλ» όπου προεβάλλετο ή πρό πολλου άναμενομένη όμι- 
λοΰοατα’να <Λευκός Γάμος» μέ πρωταγωνίστάς τήν 
Μπίλλυ Ντόβ καί τόν Ρόντ Λα Ρόκ. ‘Η ταινία αυτή 
ήρεσε είς τό πολύ κοινόν τό όποιον προήρχετο άθρόως 
διά ν’ άκούση τά είδωλά του νά ομιλούν. Καί δέν είχε 
άδικον ! Διότι τόσον ή χαριτωμένη Μπίλλυ Ντόβ, όσον 
καί ό συμπαθέστατος Ρόντ Λά Ρόκ ήσαν μία άπόλαυ- 
σις νά τούς άκούη κανείς όμιλούντας. Είς τούτο ουνέ- 
τεινε πολύ καί τό μηχάνημα τού «Σάλον Ίντεάλ» τό 
όποιον απέδιδε τούς διαλόγους μέ τόν φυσικόν τους 
χρωματισμόν.

'Ο Κινηματογράφος «’Απόλλων» έπρόβαλλε μέ 
ΐσην έπιτυχίαν καί τήν δευτέραν εποχήν τού «Μόντε 

Χρήστου. Δέον νά σημειωθή ότι ό «Μόντε—Χρηστός·» 
ήρεσε πολύ καί τούτο όχι μόνον διότι ώς μυθιστόρημα 
εΐνε γνωστόν τοΐς πάσι, άλλά καί διότι οί έκτελεσιαί 
ύπεδύοντο τούς ρόλους των μέ ευσυνειδησίαν.

Είς τό «Αττικόν» προεβλήθη έπίσης ένα ώραΐον έρ
γον τής Μέτρο Γκόλδουϊν, <* Η μάσκες τού σατανά» μέ 
τόν Τζών Τζίλμπερ καί τήν διά πρώτην φοράν πρό τού 
’Αθηναϊκού κοινού έμφανιζομένην καλλιιέχνιδα Εύα 
φόν Μπέρν. Έπίσης καί τά άπαραίτητα Φόξ Νιούς με
ταξύ τών οποίων καί τόν πρωθυπουργόν κ. Βενιζέλον 
έκφωνούντα ένα λογίδριον είς * Ολλανδούς μαθητάς.

Εις τό «Ούφα Πάλας» προεβλήθη μέ σχετικήν έπι
τυχίαν τό έργον «Σουνίτα» Ινδικής ύποθέσεως.

Είς τό «Σπλέντιτ» προεβλήθη έπίσης ή ταινία τού 
τής Φόξ Φίλμ «*Ο  έρως πάντα θριαμβεύει» μέ τήν Μά- 
γδα Μπέλαμυ.

Είς δέ τό εΠάνθεον» ένα φίλμ παραγωγής ‘Ηνω
μένων καλλιτεχνών «γυρισμένο» όμως στή Γαλλία νπό 
τόν τίτλον «.’Αφροδίτη» μέ τήν Κώστενς Τάλμαιτξ καί 
άλλους Γάλλους καλλιτ χνας.

4 *
Άρκετά ζωηρά κίνησις παρατηρεί ιαι καί είς τούς 

συνοικιακούς κινηματογράφους όπου προβάλλονται έργα 
δευτέρας προβολής ώς έπίσης καί είς τούς κεντρικούς 
λαϊκούς είς τούς οποίους προβάλλονται έργα περιπε
τειώδη πρώτης προβολής. Κατά τήν παρελθ. εβδομάδα 
προεβλήθη είς τό «’Αθηναϊκόν» καί ή ελληνική ταινία 
«Μαρία Πενταγιώτισσα».

* 
* Η·

Σχετικώς μέ τήν παραγωγήν ελληνικών ταινιών πλη- 
ροφορούμεθα τά εξής :

Οί κ. κ. Τσακίρης, Λάσκος κ. ά. άποχωρήσαντες τής 
εταιρίας «Δάγ—Φίλμ», «έγύρισανη μίαν ταινίαν υπό τόν 
τίτλον «Μακρυά άπ’ τόν κόσμο» περί τής οποίας όμως 
δέν εΐνε τίποτε γνωστόν καθ’ όσον ούτε προεβλήθη εί
σέτι έν ‘Ελλάδι ούτε καί είνε γνωστόν άκόμη άν θά 
προβληθή.

’Επίσης οί Αδελφοί Γαζιάδη ετοιμάζουν, ώς πληρο
φορούμεθα ένα νέον φίλμ τού οποίου ό τίτλος τηρείται 
μέν μυστικός, άλλ’ ώς πληροφορούμεθα μάλλον περί 
τής γνωστής ηθογραφίας «Οί άπάχηδες τών ’Αθηνών» 
τού κ. Ζάχου Θάνου πρόκειται, διασκευασθείσης καί 
αυτής υπό τού πατενταρισμένου πλέον σεναριογράφου 
ακαδημαϊκού κ. Π. Νιρβάνα.

Ό κ. Μαδράς έπίσης άναγγέλλει, ότι ήρχισε τήν προε
τοιμασίαν διά τό «γύρισμα» ενός νέου φίλμ μέ καθαρώς 
άθηναϊκήν ύπόθεσιν τού οποίου όμως τόν τίτλον καί 
αυτός τηρεί μυστικόν, άγνωστον διά ποιον λόγον.

Έπίσης ώς πληροφορούμεθα δύο άλλαι έιαιρεϊαι(;;!!) 
ή «Ελλάς Φίλμ» καί ή «Άκροπόλ Φίλμ» ετοιμάζουν 
Λλλα δύο έργα—άπό Ενα έκάστη—τό εν έκ τών όποιων

θά είναι Κωμικόν μέ προταγωνίστήν κάποιον νέον μι- 
μούμενον τόν Σαρλώ.

‘Ως βλέπουν λοιπόν οί άναγνώσται μας αί ’Αθήναι 
βρίθουν εταιριών. Άναμείνατε λοιπόν καί τούς Ισολο
γισμούς των!

* 
* * *

Ώς γνωστόν κατόπιν των ενεργειών τοΰ Διοικητι
κού Σνμ,βονλίον της Π. Ε. Κ., τό νπονργεϊον τών 'Ε
σωτερικών παρέιεινε τήν προθεσμίαν τήν δοθεΐσαν εις 
τους κινηματογράφους διά τήν εκτέλεσιν τών απαραι
τήτων, κατά τήν γνώμην τοΰ ‘Υπουργείου, μεταρρυθμί
σεων εις τάς αίθουσας τών κινηματογράφων τών ‘Α
θηνών.

Κατόπιν αυτού καί τής κατά τήν παρελ. εβδομάδα 
συγκληθείσης συσκέψεως τών κινηματογραφιστών καθ' 
ήν δρίσθη πενταμελής επιτροπή, ήτις συντάσουσα σχε
τικόν υπόμνημα υποβάλει τούτο είς τόν υπουργόν τών 
’Εσωτερικών, ή ‘Επιτροπή εζήτησε άπό τούς διαφό
ρους ενδιαφερομένους διευθυντάς κινηματογράφων διά
φορα στοιχεία έπι τή βάσει τών όποιων ή επιτροπή θά 
συνέτασσε τό υπόμνημά της τό όποιον έν καιρφ, πα- 
ρουσιαζομένη είς τόν ‘Υπουργόν, θά έπέδιδε ύποδει- 
κνύουσα δι’ αυτού τά δυνατά και αδύνατα τών τοιού- 
των μεταρρυθμίσεων.

Δυστυχώς όμως παρετηρήθη τοιαύτη αμέλεια έκ μέ
ρους πλείστων επιχειρηματιών είς τήν ένέργειαν αυτήν 
τοΰ σωματείου, ώστε μόνον ώς έγκληματική κατά τών 
συμφερόντων των αυτών δέον νά χαρακτηρισθή.

Σάν γνήσιοι ρωμηοί, έσκέφθησαν ότι έφ’ όσον δ σά
λος παρήλθε καί πάλιν, δυνάμεθα νά άναπαυθώμεν 
έπί τών δαφνών μας.

Τί θά μάς είπουν όμως οί αγαπητοί μας συμπολΐται 
— έπιχειρηματίαι, έάν τό Ύπουργεϊον έπανέλθη δριμύ- 
τερον;

Ημείς νομίζομεν ότι ή μόνη άρμόζουσα άπάντησις 
είς τάς φωνάς των, θά είναι αί δύο έκεΐναι ίστφρικαΐ 
λέξβις τού τίτλου τοΰ πολυκρότου άρθρου τοΰ μακαρί
του Τρικούπη «Τις πταίει;.,

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Π ΕΙΡ Α ΙΕΥΣ
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ΧΑΝΙΑ
Κινημ. ’Ιδαϊον 'Άντραν. Προεβλήθησαν «Τΰ θύμα ' 

τής τύχης», «Τό άνθος τής Βαγδάτης» καί «Πάλη στήν 
άβυσσο».

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθη τό έργον «Γυναίκα 
διάβολος».

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Νοσταλ
γία» καί «Ματωμένα ξίφη».
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Κινημ. 'Απόλλων. Προεβλήθη τό έργον «Μυστικός 
ταχυδρόμος» εις δύο έποχάς.

Κινημ. Πονλακάκη. Προεβλήθη τό έργον «Ηρωική 
αύταπάρνησις».

Κινημ. ‘Αγλαΐα. Προεβλήθη «Τό βάραθρον τοΰ θα
νάτου». Χανιωτάκης
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Κινημ. Ίδαΐον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Δόν Ζουάν» καί «Ή 'Ελένη τής Τροίας».

Κινημ. Κοσμικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπό τήν 
σκιάν τοΰ χαρεμιού» καί έπανάληψις «Ρόμολα».

Πετρακάκης 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Γυναίκα 
άλά γκαρσόν» καί «Τά πάντα ματαιότης» άμφότερα μέ με- 
γίστην κοσμοσυρροήν. Μπαρχαμονζας
ΧΙΟΣ

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό γίγας τοΰ 
άέρος», «Ή φωνή τοΰ αίματος», «Ή γυναίκα μέ τό μα- 
στίγιον» καί «'Ο λύκος τών θαλασσών». Προσεχώς «"Ονει- 
ρον ώμορφιάς», «Ή κουρτιξάνα τής Σεβίλλης», «Κιβωτός 
τοΰ Νώε» κλπ. Βονδούρης
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μανδρα- 
γόρας»καί «Ρωσσική θύελλα» μέ έπιτυχίαν. Προσεχώς «Ή 
γυναίκα τοΰ δρόμου».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Βέρα Μίρ- 
τζεβα», «'Ο θαλασσοκράτωρ» καί κωμωδία. Πανουργίας 
ΠΥΡΓΟΣ

Κινημ. «Απόλλων*.  Μετά τήν προβολήν τής ταινίας 
»’Η έπανάστασις τοΰ 1821«, προεβλήθη «Ή λευκή ’Α
δελφή» μέ τήν Λίλιαν Γκίς. Προσεχώς «Ή Μπόρα», ή 
«Άστέρω« κλπ. Άνδριόπουλος

Κινημ. ’Αμερικανικό;. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ο
μορφες γυναίκες», «Πόνοι παρελθόντος», «Ό Δόν Ζου
άν» καί «'Ιππότης πειρατής». Καίτοι δμως οί διευθυνταΐ 
τοΰ μοναδικού μας κινηματοθεάτρου καταβάλουν ειλικρι
νείς προσπάθειας διά τήν παρουσίασιν έκλεκτών έργων, έν 
τούτοις δέν παρατηρεΐται καί άνάλογος προθυμία έκ μέ
ρους τοΰ κοινού πρός ύποστήριξιν τοΰ μοναδικού αύ- 
τοΰ θεάματος. Μεταξύ . τών πρώτων κινηματογραφό
φιλων διακρίνονται οί κ. κ. Σ. Νικολάου, Νικόλαος 
Άντωνακόπουλος, Α. Κουτσομητόπουλος, Π. Παρ- 
θένιος, Ν. Ζαχαράκης, Ν. Κακαβούλης, Π. Σαμαράς, 
Σ. Παπακώτσης, Α. Πελεκάνος, Τσεκούρας, αί δεσποινίδες 
Νίτσα καί Κατίνα Πελεκάνου, Λιλίκα Ζαχαράκη, Γεωργία 
Παπακώτση, Τοΰλα Στρούμπου. Ρόη καί Θάλεια Τσεκούρα, 
Άντωνακοπούλου, κ. καί κ. Α. Παλαζάρου, κ. καί κ. Ν. 
Μιχάλου κ.ά. Μιχάλον

ΒΟΛΟΣ
Κινημ. Άχίλλειον. Ή παρ. έβδομάς ύπήρξεν έβδομάς 

θριάμβου διά τό Άχίλλειον.Ή έπιτυχία τοΰ έργου «Βόλγα- 
Βόλγα» ύπήρξενέξαιρετική.’Ιδίως ή πρεμιέρα του θά μείνχ] 
άλησμόνητος/Ηδη προβάλλεται ή «Βαλέντσια».

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν «Τό θΰμα τής μόδας» 
μέ τήν Πάτσυ Ρουθ Μίλλερ καί «Λαίντζερυ».

Κινημ. Άργυλλα. Προεβλήθησαν τά έργα «Μπαλαόο» 
καί «Τιτανικός*.

Κινημ. Ν. ‘Ιωνίας. Συνέχεια έπεισοδιακών.
Παπαβασιλεΐου 

ΛΕΥΚΑΣ
Ζωηροτάτη ή κίνησις καί εις τούς κινηματογράφους 

τής πόλεώς «μας.
Κινημ. 'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί έρωτες 

τοΰ Ρασπούτιν» μέ θαυμαστήν έπιτυχίαν, «‘Η κόλασις 
τής Σαγγάης» μέ τόν Τσάνεϋ, «Γιά μιά γυναίκα», «Σάλτο 
μορτάλε» μέ έπιτυχίαν, «Σενορίτα» έπιτυχώς καί «Ή Ζή
λεια» μέ τήν Λύα ντέ Πούττι. . Προσεχώς «Τό λυκόφως 
τής Δόξης·», «‘Η γυναίκα τοΰ Φαραώ», «Φανφάν λά 
Τυλίπ» κ.ά.

Κινημ. εΠάν&εον*.  Καί ε’ις τόν κινηματογράφον αυ
τόν ή κίνησις ύπήρξεν άρκετά ζωηρά καθότι καί αυτός 
δέν ύστέρησεν εις τήν προβολήν έκλεκτών έργων. Προε
βλήθησαν κατά σειράν τά έργα«Μιά νύχτα στό Λονδΐνον», 
'«Θυελλώδης σερίφης», «Συζυγικαί παύσεις», «Τόμ ό ριψο

κίνδυνος», «Νικητής ιπποδρομίου», «Τό καρναβάλι τής 
Νίτσας», «'Ο κύριος χωρίς κατοικίαν», «Μία νέα Ντυμ- 
παρύ», <Ό βόρειος πόλος» καί «Τό αντρον τών ληστών· .

Τήν 25 ’Ιανουάριου εις τήν άρκετά εΰρύχωρον καί καλ- 
λιτεχνικώς διακεκοσμημένην αίθουσαν τοΰ Κινηματογρά
φου «Απόλλων*  έδόθη χορός υπέρ τοΰ ένταϋθα άθλητι- 
κοΰ συλλόγου «Διόξιππος» διοργανωθείς ύπό ^πενταμελούς 
έπιτροπής έκ τών κ.κ. Τ. Καββαδά, Β. Σκληρού, Ζ. 
Κούρτη καί Δ. Χαραμόγλη. Τσιρς
ΞΑΝΘΗ

Κινημ. Μέγας. Κατά τό τελευταΐον δεκαπενθήμερον 
προεβλήθησαν τά έργα «Σεράί». «’Αντίο νεότής», «Φά
τσες τοΰ πόκερ», «’ΐβανγκορόδ» μέ τόν Γκαμπριό καί τήν 
Ζακομπίνι καί «Πέτσινη μάσκα» μέ τήν Βίλμα Μπάνκυ. 
Προσεχώς «Κόλασις έρωτος», «Πρίγκηψ Κοζάκος» καί 
«Κατηγορώ».

Κινημ. Πάν&εον. Περατωθεισών τών έπισκευών τόσον 
τής αιθούσης όσον καί τής μηχανής παραγωγής ήλεκτρι- 
κοΰ ρεύματος κάμνει έναρξιν έντός τής έβδομάδος. "Ηδη 
τοΰ έστάλησαν τά έργα «Ερωτικόν σκάνδαλον» καί «Άπά
χηδες τών Παρισίων.»

Καί μία χειρονομία άξία θερμών συγχαρητηρίων. Τή 
πρωτοβουλίφ τού ταγματάρχου κ. Παναγιωτοπούλου οστις 
έκτελεϊ καθήκοντα Διοικητοΰ τοΰ 41ου Συντάγματος, λει
τουργεί άπό μηνός εις τόν στρατώνα Κινηματογράφος πρός 
διασκέδασιν τών στρατιωτών. Καζαντζής
ΔΡΑΜΑ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρωσσική θύ
ελλα» μέ έπιτυχίαν, «Ναυτόπουλο» μέ τόν Κοΰγκαν, 
«Εχθρός» τό όποιον δέν ήρεσε καί «Ή καρδιά μου άργά» 
χωρίς ένδιαφέρον. Μαρκίδης
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά έργα 
«Τά ψεύδη τής Νίνα Πετρόβνα» καί «Νύκτες πριγκήπων» 
μέ τόν Ζάκ Κατλαίν.

Κινημ. Πάν&εον (αϊ&ουσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ή γυναίκα τοΰ δρόμου», «Ή Καρμελίτα» μέ τήν Ντέλ 
Ρίο, καί «Τό κουρέλι» μέ τήν Μπόνι.

Κινημ. Πάν&εον (ταράτσα). Προεβλήθησαν τό αυτο
τελές «Οί ξενύχτηδες», «'Η γυναίκα τού δρόμου», *'Η  
Καρμελίτα» καί «Τό κουρέλι». Προσεχώς «Οί ίππόται τής 
άρβύλας». Άνδριόπουλος
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν «Ή γυναίκα σέ δη
μοπρασία», «Ό διώκτης τών ληστών» μέ έπιτυχίαν καί 
«Τζαζμάνια» μέ άποτυχίαν. Ματ&ίας

ΑΙΤΙΟΝ
Κινημ. Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά έργα «Δύο νύ

φες, τέσσαρες γαμπροί» μέ τούς Πάτ καί Πατασόν, «Ό 
ήλίθιος» μέ τόν Τσάνεϋ, «Ό άστραπηβόλος καβαλλάρης» 
καί «Ό έπίγειος παράδεισος». Προσεχώς «"Οταν ή σάρξ 
ύποκύπτει». Μπιρμπιλης
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Η ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΕΚΔΟΣΙΣ
ΤΟΥ “ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡ0Σ
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Έξεδόθη τό πολυτελές τεύχος τοΰ 1930, τοΰ μοναδικού άνά τήν ’Ανατολήν κινηματογραφικού 
περιοδικού «Κινηματογραφικός Άστήρ» μέ πλούτον ύλης έξ 100 σελίδων έπί εκλεκτού χάρτου καί μέ 
τρίχρωμον έξώφυλλον. 'Η έκδοσις αΰτη καί άπό άπόψεως έμφανίσεως καί άπό άπόψεως ΰλης χαρακτη
ρίζεται ώς μοναδική, διά τοΰτο πάντες οί οπωσδήποτε άσχολούμενοι μέ τόν Κινηματογράφον είτε ώς 
έπιχειραματίαι, είτε ώς άπλοι θαυμασταί τής έβδομης τέχνης, πρέπει νά τό άποκτήσουν διά νά πλου 
τίσουν τάς γνώσεις των...
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
«Ή Κινηματογραφική Κρίσις» υπό Ro-Ma
«Ό Κινηματογραφικός κυκεών τής Γαλλίας» ύπό J. Faure
«Τά «άστρα» πού μεσουρανούν» ύπό Β. Παπαμιχάλη
«Μή φεύγεις» Διήγημα ύπό ’Ίριδος Σκαραβαίου.
«Στήλη περιέργων» ύπό Wampas
«'Η ζωή τών ηθοποιών» ύπό Μ. Μακροπούλου
«Ό εύθυμος κίνηματογρ. Καζαμίας» ύπό Κάζα-Μία
«“Ενα βλέμμα πρός τά δπίσω» ύπό Θ. Παπαβασιλείου
«Ό κινηματογράφος ώς μέσον διδασκαλίας» ύπό Leon Bernard καθηγητοΰτού Πανεπιστημ. Παρισίων 
«“Ενα φίλμ πού θ·ά χαλάση κόσμο» ύπό Μωρίς Ντεκρμπρά
«Πώς θ’ άποσοβηθή ή κινημ. κρίσις» ύπό Π.Γκρέτση, Προέδρου τής Π Ε Κ.
«Δηλώσεις τοΰ κ. Φόξ»
«'Η κινηματογράφησή τής Μαύρης ’Ηπείρου».
«‘Ο όμιλών» Χρονογράφημα τού κ. Θάμης
«Ό έ'ρως εΐνε δ,τι καλλίτερον έ'χει ή ζωή» άρθρον τής Λύα ντέ Πούττι
«Ή Γόνδολα τών χιμαιρών» άρθρον τής Λίδος Σκαραβαίου
«Τό παιδί τοΰ έρωτος» ή ομιλούσα ταινία μέ τόν Κατλαίν
«Ό κινηματ. διά τήν ύγιεινήν» άρθρον τοΰ καθηγητοΰ τοΰ Πανεπ. τής Βολωνίας κ. D. Ottolenghi 
«Προστασία κινημ. επιχειρήσεων καί τών εις αύτάς εργαζομένων» άρθρον τοΰ Προέδρου τής ΙΙ.Ε.Κ.

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

κ. J. Faure.
«Παγκόσμιον ρεπορτάζ» 
«Κινηματογραφική έβδομάς» 
« Επαρχιακή κίνησις»
« Ο νέος νόμος περί λειτουργίας κινηματογράφων» 
«Φορολογία δημοσίων θεαμάτων» 
«ΔασμολόγιΟν κινηματογραφικών ειδών» 
«Πίναξ τών κινηματογραφικών γραφείων» 

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

Πλήρης πίναξ τών έν Έλλάδι λείτουργούντων κινηματογράφων, τούς διευθυντάς των, άριθμόν 
θεσεων κλπ.

Πίναξ τών έν Τουρκίφ, Αίγύπιφ καί Κύπρο.) λειτουργούντων κινηματογράφων, κινηματογραφικ. 
γραφείων κλπ. κλπ.

Τιμή τεύχους διά τήν ‘Ελλάδκ -^ΡΖ·
» » διάτό Εξωτερικόν έν γένει » _ _

Έμβάσατε τό αντιτιμον εις τά γραφεία μας άπ’ εύΐείας ή διά τών κατά τό· 
πους ανταποκριτών μας και Θά τό λάβετε άμέβως ταχυδρομίκώς.

ΠΡΟΦΘΑΣΑΤΕ ΠΡΙΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΟΥΝ
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Δ.Ι.ΚΑΡΡΑΣ 
(Κληρονόμοι) 

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12 
ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλεγραφήματα: 
#ΡΟΖΙΚΛΑΙΡ» 
Τηλέφ. 52—14 

ΓΕΝΙΚΑ!
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΦΟΞ-ΦΙΑΝΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 3 

ΑΘΗΝΑί

ΙΕ ΟΡΙΑΝ 
Α,Ε.Κ.Ε.

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

Κο^οκοτρώνη 29

Τηλεγραφήματα 
ΣΙΝΟΡΙΑΝ 
Τηλέφωνον 56—99

ΙΚΑΦΙΛΜ
1. ΚΟΥΡΟΥΝΙΠΤΗί

ΓΕ8ΙΚΑΙ ΕΙΙΗΚΑΙΟ-
ΓΡΑ1. iniXEIPflSB!: 

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΒΟΥΛΗΣ 4

ΑΘΗΝΑΙ

ΙίΙΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΑΗΣ 
γεν. KiMmrmim ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ»

Γραφεία: 
ΟΔΟΣ ΚΑΝ1ΓΓ0Σ 6 

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλέφωνον 57—14

J. ΟΜ
Κινηματογραφιασ1 

Τα νίαι

Γραφεία : 

Όδδς Κολσχοτρώνη 9

ΑΘΗΝΑΙ

Τ· 2ΪΗ0ΑΙΚ0Η 
μ Γ. ΠΑΠΑΖΤΟΦΑΣ

Κινηματογραφικοί 
μηχαναΐ 

Κινηματογραφικοί 
ταινίαι 

Γραφεία :
ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4β 

ΑΘΗΝΑΙ

Κ.ΜΦΡΜ
Κινηματογραφικοί 

ταινίαι
Κινηματογραφικά 

εργαστήρια
Γραφεία :

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39
ΑΘΗΝΑ I

ΑΜΟΛΟΧΙΓΗΣ- 
ΒΟΥΑΓΑΡΙΑΗί

Κινηματογρ. ταινίαι
ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΔΕΡΣ

Γραφεία :
ΕΥΠΟΑΙΔΟΣ ι +

ΑΘΗΝΑΙ—Τηλέφ. 54—69

ΖΤΜΒ ΑΤΙΚΗ ε.
Πλατ. *Αγ.Γεωργίου  6α

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλέφωνον 52-04

Κινηματογραφικοί! 
ταινίαι παραγωγής

U.F.A.

ΜΙΤΟΜΠ 
Φ' MS (EAAiS)

ΓΡΑΦΕ 1 Α 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15 

ΑΘΗΝΑΙ
ΤηλεγραφήματαΜΕΤΡΟΦ ΑΜΣ 

Τηλέφωνον 60—21

ΤΗΛ- ΛΚ
Κινηματογρ 

μηχαναί
Κ ιν ηματογραφικαί 

ται ν ίαι

Ι0ΥΛ1ΑΝ0Υ 27α
ΑΘΗΝΑΙ

Τηλέφωνον 64—95

Κ. ΙΟΥΛΙΑΗΙ
ΚινηματογραφιχαΙ 

Ταινίαι

ΓΡΑΦΕΙΑ 
Πανεπιστημίου 36

ΑΘΗΝΑΙ

ΚΙΗΗΜΑΤΟΙΡΑΦΟΣ 
ΑΡΗΣ

ΟΔΟΣ AXAPNQN
Ό πολυτελέστερος συ
νοικιακός κινηματογρά

φος τών ’Αθηνών 
μέ πλήρη ορχήστραν

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΗΣΤΗΡ 

KINHIUT· ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ 1 

ΚΘΛΩΝΟΥ 68 
Τηλέφωνον 1—56 
"Ωραι Γραφείου:

9—11 π. μ. 3—6 μ. μ. 
Πλήν τής Πέμπτη;

ΚΙίΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΖ 
ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ

ΟΔΟΣ ΚΑΡΟΛΟΥ
Ό πολυτελέστερος συ
νοικιακός Κινηματογρά

φος τών ’Αθηνών 
μέ πλήρη ορχήστραν

-
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(ΟΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ TO ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

. ι αργουλή 30. Μετρό Γκόλντουϊν 18.—Σινέ Όριάν 8. —Φόξ φιλμ 15.—Κληρονόμοι Καρρά 22.—Α. ’Αναστασιάδη 

. Κ. και Α. Φραγγέτη 6.—"Ικα φιλμ 9.—Συμβατική 11.—Άμέρικαν φιλμ 10.—Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη 13.—Τηλ. 
Σπυρίδη 4.—Κ. Σουλίδη 4. —Χάΐ-Φίλμ 2.—Ντάγ-Φίλμ 1.—

Ελληνικός τίτλος 
ταινίας

’Αρχικός τίτλος 
εργοστασίου

Είδος 
ταινίας

Qu Jo 
Ό Οι £

Αράμα η 
κωμωδία Παραγωγή Προεβλήΰη 

είς τό
Γραφεϊον εκμεταλλεύ- 

σεως εν Έλλάδι

Τό ναυάγιον Singapore Mutiny βωβή 1821 8 Δράμα Radio Ροζικλαιρ Δ. I. Καρράκληρον.
Τύραννος τοϋΓκούλτς Tyrran the Goollz » 1461 6 Περιπετ. » »
Κάλτσα τοϋ διαβόλου King ofthe Rodeo » 1900 7 Universal ’Αθηναϊκόν I. Μαργουλή
Φόβητρον βουνών Thunder riders 155(j 5 » » » »
Δαιμόνιος αστυνόμος Black of S. l ard » 650υ 2C Έπεισοδ. »
Έπικηρυγμένος Two Outlows 1500 5 Περιπετ. ■» > »
Πύργος τοΰ τρόμου La tour de Nesle » 8000 24 » Σιναμπάρ >
Χρηματόδεμα θανάτου Set Up » 1500 5 Δράμα > Ελλάς >
Γροθιά καί βούρδουλας Uue bonne racl6t » 2000 7 Έπεισοδ. » » »
Βασιλεύς τών άδαμάντων Diamont master 600ο 20 Δράμα »
Καρμελίτα Other IVoman » 1815 6 κωμωδία Fox Film Ιίάνθεον Φόξ Φιλμ
Χώρα κανιβάλλων Sailors Wrong 175μ 6 Δράμα Σπλέντιτ »
Ζωή του μοΰ ανήκει True Heaven 194?. 6 » Ελλάς
Καβαλλάρης κάμπου Horseman Plains > 1750 6 > Π
Φάουστ Midstream ομιλούσα 3050 9 Tiffany Ίντεάλ Κ. Φραγκέτη
Παιδί τοϋ δρόμου Lucky boy > 3100 10 » » » >
Καρτιέ Λατέν 
Υπασπιστής βασιλίσσης 
Γοναϊκα Νευρόσπαστο 
Κατάσκοπος ’Οδησσού 
Μόντε Χρηστός 
Μοδέρνα Μαγδαληνή 
Ό ’Εκβιαστής

Quartie Latin 
Lieutenant S. M.

Espione d’ Odesse 
Monte Cristo

Ipromessi sposi

βωβή

» 
»

8

>

Pittaluga

Αττικόν 
’Απόλλων 
Σπλέντιτ

’Απόλλων

'Ελλάς

Α. ’Αναστασιάδη

Σινοριάν 
Ίκαφίλμ 
Κάϊ Φίμ

Έρως θριαμβεύει Motherkno wsbest 2645 9 Fox Film Σπλέντιτ Φόξ Φίλμ

ςυνολικ ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒ ΛΗΘΕΙΣΩ Ν ΤΑ ΝΙΩ Ν ΚΑΤΑ ΡΑΦΕΙΩΝ EKMETA ΛΛΕΥΣΕΩΣ



ΑΠΟ ΘΡΙΑΜΒΟΥ ΕΙΣ ΘΡΙΑΜΒΟΝ
ΟΣΟΙ ΠΑΡΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟΝ ΕΡΓΟΝ

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
Μέ τήν πεντάμορφη ΜΠΙΛΛΥ ΝΤΟΒ καί τόν PONT ΛΑΡΟΚ

Τό όποιον προβάλλεται στό ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ
ΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ δτι ώραιότερον, θεαματικώτερον καί πλουσιιότερον έ'ργον 

δέν έχει προβληθή στάς ’Αθήνας

Τήν προσεχή δέεβδομάδα 
προβά/.λεται πάλιν στό ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ

.Ο ΕΡΩΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ
Μέ τήν τσαχπίνα MRPIR KOPF1TR καί τόν ΜΙΛΤΟΝ ΣΥΛΣ 

Τό δποι ν 8’ άφήση έποχήν διά τήν θαυμασίαν υπίθεσίν του καί σκηνοθεσίαν του

ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ θά προβληθ οΰν άπό τής οθόνης τών μεγάλων κινηματο
γράφων τών ’Αθηνών τά έξης αριστουργήματα :

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΣ ΖΩΗ μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ.
Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ μέ τήν Κόλλιν Μούρ.
BROADWAY BABIES μέ τήν ’Άλις Χουάϊτ.
Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ μέ τήν Ντολορές Κοστέλλο.
ΣΤΑ ΚΑΜΠΑΡΕ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ μέτήν Κόριννα Γκρίφι».
ΣΥΖΥΓΙΚΑΙ ΘΥΣΙΑΙ μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ.

Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ (τό θαύμα τής κινηματογραφία;) μέ τήν ΝΤΟ- 
ΛΟΡΕΣ ΚΟΣΤΕΛΛΟ καί τόν Τζόρτζ Όμπριέν.

Η ΑΓΝΗ ΑΜΑΡΤΩΛΗ μέ τήν Κόλλιν Μούρ.
Η ΛΕΓΕΩΝ ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ μέ τόν Ρίσαρ Μπάρτελμες.
ΓΥΡΩ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ κτλ. κτλ.

ΤΟΙΑΥΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑ 
ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 

τον κ. κ. ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ 
ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 14—ΑΘΗΝΑΙ 

ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ—ΘΡΑΚΗΣ

Κ Κ Γ ΔΑΡΒΕΡΗΣ & I. ΨΥΛΑΚΙΣ
Κινηματογράφος ΔIΟΝΥΣΣΙΑ—ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


