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Μία χαρακτηριστική σκηνή τοΰ έργου «Ο ΛΕΥΚΟΣ ΔΙΑΒΟΛΟΣ» έκ τοΰ μυθιστορήματος 

τού Λέοντο, Τολστόϊ «Χατζή Μουράτ», παραγωγής (I Γ. a. το ©ποιον θά προβληθή 
λίαν προσεχώς άπό τής οθόνης τοΰ Οΰφα Παλας». Ό «Λευκός ώιάβ-λος» θά 

ε.ναι ή πρώτη ομιλούσα γερμανική ταινία ή όποια θά προβζηθή έν Έλ- 
λάδι. ' Υπολογίζεται ότι τό «Οΰφα ιιάλας» θά κάμη έναρξιν τοΰ 

όμιλοΰντος κινηματογράφου μετά είκοσι περίπου ημέρας
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Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΗΣ «.. ΣΑίΙΙΝΟΪ ΣΤΟ ΦΙΑΜ
Δέν πρόκειται ν’ άσχοληθώ εδώ, μέ τήν κριτικήν 

rll? πολύ ικανοποιητικής ταινίας ποΰ μάς έδωσε τό 
τ9ιο τών συμπαθέστατων νεαρών καλλιτεχνών μας, 
ποΰ έπραγμ.ατοποίησαν τό φιλμ «Μακρυά άπό τόν 
Κόσμο» (λαμβανομένων βεβαίως πάντοτε ΰπ’ δψιν 
Τών δυνάμεων καλλιτεχνικών τε και οικονομικών τάς 
οποίας διέθετον ούτοι).

Μέ άλλας λέξεις δηλαδή, θ’ άρκεσθφ είς τό νά 
εξετάσω μόνον τήν έμφάνισιν τής Κας Μαίρης Σα- 
γιάννου—Κατσέλη στο φίλμ, ή οποία έμφάνισις, ά- 
ναμφισβητήτως αποτελεί γεγονός προωρισμένον νά 
ποίξη σημαντικότατου ρόλον εις τήν τύχην τοϋ εν
τοπίου Κινηματογράφου, άπό άπόψεως «στοιχείων». 
Καί τούτο, διότι ή Κα Σαγιάννου έστάθη ή μόνη α
πολύτως ικανοποιητική, μεταξύ τών έπαγγελματιών 
ήθοποιών μας ποΰ ήτένισαν τόν κινημ. φακόν μέ
χρι σήμερον, πολύ δέ περισσότερον, μεταξύ τών έ- 
ρασιτεχνίδων, μέ τάς οποίας βεβαίως θά ήτο άδι
κος, δι’ άμφοτέρας τάς μερίδας, ή σύγκρισις.

"Οταν ήρχισεν ή πραγιιατοποίησις τής ταινίας 
«Μακρυά άπό τόν Κόσμο'>, έπερίμενα (καί τό έ 
γραψα άλλως τε τήν εποχήν εκείνην), δτι ή συμμε
τοχή τής εκλεκτής δρον καί συμπαθούς ταύτης νεα
ρός μας καλλιτέχνιδος είς τήν ταινίαν περί ής δμι- 
λοΰμεν, θά μάς έδιδε πολλ < πράγματα. ”Ηδη μέ 
περισσήν ίκανοποίησινέρχομαι ν' άναγνωρίσω, δτι ή 
Κα Μαίρη Σαγιάνου, δχι μόνον έδικαίωσε τάς προσ
δοκίας μου άπ αυτήν, άλλά καί άπέδειξε κατά τόν 
πλέον άξιέπαινον τρόπον, δτι τδ μέτρον τών καλλι
τεχνικών της δυνάμεων, τάς οποίος δεόντως έξετί- 
μησα κατά παλαιοτέραν εποχήν, εκείνην τών ευσε
βών της πόθων, καθ’ ήν τήν εΐχον χειροκροτήσει 
είς τάς ύποσχετικάς της εμφανίσεις, δτε συνέπραττε 
είς τόν τεθνεώντα «Θίασον τών Νέων», υπερβαίνει 
κατά πολύ εκείνο ποΰ μάς έδωκαν έως τώρα αί άλ- 
λαι συνάδελφοί της ενώπιον τοΰ φακοΰ (Κα Θεοχά- 
ρη, Θεοδωρίδου—Μουσούρη, κλπ.).

Ή κ. Σαγιάννου δέν έχει μόνον υπέρ έαυτής τήν 
άρίστην της έμφάνισιν, τήν μεγάλην της φωτοζενί, 
τήν εξαιρετικήν της εκφραστικότητα καί τήν θαυμα
στήν της αφέλειαν. Διαθέτει άπειρα άλλα προσόντα 
κεφαλαιώδους σημασίας διά τόν Κινηιιατογράφον, 
τά όποια, άτυχώς, καμμία άπό τάς πρό αήτή; έμφα-

νισθείσας δέν συνεκέντρωνε τόσον πλούσια δσον 
αυτή.

'Υπή ξαν καί υπάρχουν άκόμη καλλιτέχνιδες τής 
σκηνής πρώτης τάξεως καί δυνάμεως, αί όποϊαι, 
μολονότι θριαμβεύουν είς τό παλκοσάνιδο δημιουρ- 
γοΰσαι έπί σκηνής ρόλους ποΰ μένουν αλησμόνητοι 
είς τό πλούσιον ένεργητικόν των, μολαταύτα, έστά- 
θησαν άνίκανοι νά ύποκριθώσι τούς ίδιου; ρόλους 
στον κινηματογράφο μέ τήν αυτήν τελειότητα. 'Ως 
σχετικόν παράδειγμ >, άναφέρω τήν φίλην εκλεκτήν 
Γαλλίδα καλλιτέχνιδα Καν ‘Υγκέτ Ντυφλώ, ή οποία 
ένφ εις τό πλούσιον ρεπερτορίου τής μακρά; καλ
λιτεχνικής της καρριέρας, άριθμεϊ σειράν δλην θρι
άμβων, άπέτυχεν άποκαρδιωτικά, δταν άπεπειράθη 
νά άποδώση στον Κινηματογράφο ρόλους έξ εκεί
νων ποΰ άπετέλεσαν τ > φόρτε της έπί Σκη ή;.

Άντιθέτως ή Κα Σαγιάννου έστάθη έπαξίως 
άλλως τε, τυχηροτέρα [πάσης Έλληνίδος ηθοποιού 
τής Σκηνής, είς τήν πρώτην της αυτήν έμφάνισιν 
στον Κινηματο ράφον. Τούτο οφείλεται είς τ ι 
πλούσια χ χρίσματά της τά όποια καί προηγουμένως 
άνέφερα.

Εΐνε μία πραγματική άπόλαυσις τό νά βλέπη 
κανείς τήν Καν Σαγιάννου νά παίζη στό «Μακρυά 
άπό τόν Κόσμο» Ό «αυθορμητισμός» της, ποΰ 
εΐνε καί ή μοναδική πηγή τής θαυμαστή; τη; ά- 
πλότητο;, αί ωραϊαι, καί εύγενικώταται κινήσεις 
της ποΰ δί ουν τήν έντύπωσιν, (ως έκ τοΰ ανεπιτή
δευτου αυτών), δτι γίνονται ώ άζάρ, καί τέλος, ή 
ΐνεκτίμητος μάσκα του προσώπου της, όποιον θη
σαυρόν δέν άντιπροσωπεύουν διά τόν Κινηματογρά
φον μας, θησαυρόν έκπροσωπούμενον άπό τό άστρο 
αυτό τοΰ έλληνικοΰ φίλμ πού άνέτειλεν, άπροσδο- 
κήτω:, ύπέρλαιιπρο!

Έναπ >κειται είς τούς αυριανούς καλλιτεχνικούς 
διευθυντάς τής Σαγιάννου, νά μάς παρουσιάσουν 
τό εύρημα αυτό έκείνων ποΰ εύγνωμονοΰμεν διά 
τή ν άποκάλυψίν της ένώπιόν μας ως άστέρος καί διά 
τό οποίον εΐμεθα ευτυχείς, άπό τήν πλευράν ποΰ 
θά φανή έτι λαμπρότερον άκόμη. Θά τούς βοηθή- 
σωμεν έπίσης κατά δύναμιν. Τό ύποσχόμεθα διότι 
τό άξίζει καί άνέκτθεν έξετιμή·αμεν δτι μάς παρου- 
σιάσθη, είς τήν αξίαν του. ΙΡΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ
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Η μεγάλη ομιλούσα καί ηχητική Ταινία τοϋ γερμανοϋ σκηνοθέτου

ΜΟΥΡΝΑΟΥ

πού θά μείνει αλησμόνητος όχι μόνον διά την ύπέροχον καί συγκινητικήν 
ύπόθεσιν καί τόν πλούτον τής σκηνοθεσίας της άλλά καί άπό τό 

υπέροχο παίξιμο τών πρωταγωνιστών της

Τού ανωτέρω έργου διατίθεται καί πανομοιότυπον σιωπηλόν άντίτυπον
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ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ : ΦΟΞΦΙΛΜ

OTMUnpHTOT
Γ() όμιλών κινηματογράφο; άνεστάτωσε κύριο-, 

λεκτικά τούς κινηματογραφικούς κύκλους, Αστερε; 
πρώτου μεγέθους δύουν καί άλλοι πάλιν άγνωστοι 
καί άσημοι ηθοποιοί καθίστανται περίφημοι καί έν
δοξοι. ”Α; ρίψωμε ένα λεπτομερέστεροι’ βλέμμα. 
'Η Κλάρα Μπόου, τό δημοφιλέστερον «αστέρι» τοΰ 
Χόλλυγουντ, ποΰ κάθετου ταινία έσημείωνε ρεκόρ 
εισπράξεων, δέν ανανεώνει τό συμβόλαιό ν τη; μέ 
τήν«ΙΙα αμάουντ». Αίτ α' ή Κλαρα δέν τα καταφέρ
νει είς τά όμιλούντα φίλμ

'Η Μπιμπέ Ντάνιελ:, ποΰ είχε πλέον δύσει και 
κατά τρόπον οριστικόν άπό τον κινηματογραφικόν 
ορίζοντα σημειώνει σήμερον θρίαμβον μέ «τήν ομι
λούσαν ταινίαν «Ρίο Ρίτα». 1 ό ίδιο καί η Μπεττυ 
Κόμπσον, ή οποία υπέγραψε ένα πρώτη; τάςεω; 
συμβόλαιον μέ τήν F Β. Ο

'Η Λίλα Λή δέν εΐχε επιτύχει ποτέ εις τον βω
βόν κινηματογράφον. Σήμερον «γυρίςει» άκαταπαύ- 
στως. 'Ο Βάρνερ, ό Κόνρατ Νάγκελ καί η Λουΐζα 
Φατζέντα απέδειξαν πώς δχι μόνον είναι εκφραστι
κοί ηθοποιοί,άλλά δτιγνωρίζουν καίκαλά νάόμιλούν.

Ή Μπίλλυ Ντόβ, τό ωραιότερο «άστέρι» τοΰ ( 
κινηματογράφου, δέν ανανεώνει τό συμβόλαιον τη; 
μέτήν «First National» παρ’δλον ποΰ είναι αρ
κετά φωνογενής. Αλλά θεωρείται σχεδόν βέβαιον 
δτι θά προσληφθή αμέσως άπό κάποιαν άλλην με- 
γάλην εταιρίαν. Ό Νίλ; Αστερ, ό ωραίο: Σουηδός, 
αποχωρεί τή; «Metro Goldwyn». 'Ως λόγος φέρε-, 
ται ή ξενική προφορά τοΰ έν λόγω καλλιτέχνου.

Ή ’Έβελ’.ν Μπρέντ, μία ατό τάς καλλίτερα;

TO BROADWAY MELODY
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ

Είς τό ύπ’ άρ. .3 (225) τής 26 Ιανουάριου 
1930 τεύχος τού «Κινημ. Αστέρος» έδημοσιεύθη 
υπό τόν άνωτέρω τίτλο > πληροφορία καθ’ήν εις 
τήν πόλιν ταύτην ή ομιλούσα ταινία τής Μετρά 
Γκόλντουϊν Μάγιερ The Broadway Melody έ'σχε 
τεράστιας εισπράξεις ύπερβάσας τά; τοΰ όμιλοΰντος 
φιλμ Show Boat κατά 45 ο]ο.

Αίσθανόμεθα τήν ύποχρέωσιν νά έπανορθώσω- 
μεν τήν άνωτέρω εϊδησιν, ανακριβή ώς πρός τήν 
πόλιν έν τή όποίρ προεβλήθη. 'Η επιτυχία, περί ή; 
άνωτέρω όμιλούμεν έσημειώθη έν Καΐρφ κατά τήν 
τήν προβολήν αυτής είς τό Κινηματοθέατρον «Με- 
τροπόλ» καί όχι έν Άλαξανδρείφ.

I Επ’ ευκαιρία γνωρίζομεν δτι τόσον τό Bro
adway Melody όσον καί τό Show Boat κατά τήν 
έν ’ Αλεξάνδρειά προβολήν των έπραγματοποίησαν 
σχεδόν’ίσας εισπράξεις καί μάλιστα βεβαιοϋται δχι τό 
Show Boat ύπερέβη κατά τι τάς εισπράξεις τοΰ 
Broadway Melody.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
’Ανεχώρησαν τήν παρ. Δευτέραν δι’ ’Αλεξάνδρειαν,ο 

κ. Α. Λώρενς, Γεν. διευθυντής τής Μετρό Γκόλντουϊν έν 
Ευρώπη καί ό κ. Α. Κόρνφελδ, Γεν. διευθυντής τής Μετρό 
Γκόλντουϊν διά τήν ’Εγγύς ’Ανατολήν.

—Άνεχώρησε τήν παρ. Τρίτην διά Θεσσαλονίκην ό κ. 
Φ. Χάρλεϋ, γεν. διευθυντής τής Φόξ Φιλμ διά τήν ’Εγγύς 
’Ανατολήν.

καλλιτέχνιδα; τή; Αμερική;, αποχωρεί καί αυτή 
τής «Παραμάουντ», άλλά ευτυχώ; προσλαμβάνεται 
άπό τήν * F Β. Ο.». II Μαιρη Πίκφορδ, η οπόία 
έπί ολόκληρον δεκαπενταετίαν ήτο ή αγαπημένη 
καλλιτέχνις τοΰ Αμερικανικού κοινού, εγνωρισε την 
πρώτην τη; άποτυχίαν χάρις εί; τόν όμιλούντα κι- , 
νηματογράφον. · z

Είναι ζήτημα πλέον εάν ή Μαίρη θα επανακτή- 
ση τήν δημοτικότητά της. 'Ο Γζών Τζίλμπερ πί
πτει ραγδαίω; έν άντιθέσει προς τόν Ροναλντ 
Κόλμαν πού γνωρίζει θριάμβους. Ο Ραμον Νο- 
βάρρο διατηρεί τήν φήμην του. 'Η Μαίη Μουρ- , 
ραιη τήν όποιαν είχαμε σχεδόν λησμονήσει επανέρ
χεται είς τόν κινηματογράφον. 'Η άγνωστη εις ημάς 
Ρουθ Τσάρεστον άναδίτκ.νύεται μεγάλη καλλιτέχνις 
τοΰ όμιλοΰντος κινηματογράφου ενώ η Κόλιν Μούρ 
κινδυνεύεινά έξαφανισθή άπό τόν κινηματογραφικόν 
ορίζοντα. 'Η Γκλόρια Σβάνσον όμιλεί καλά και ευ
χάριστα. Η φωνή τή; ΙΙόλα Νέγκρι εΐνε άγρια και 
σκληρή, καί φαίνεται δτι έσήμανε πλέον ή τελευταία 
της ώρα τή; δυστυχισμένη; ΙΙόλα. Η Αοΰπε Βε- 
λέζ μεσουρανεί καθιο; καί ή Ντολορέ; ντέλ Ρίο. Ο 
όμιλών κινη ιατογράφος τί; ωφέλησε πολύ. Ο Ρόντ 
Αά Ρόκ δέν προσλαμβάνεται πλέον ά.το καμμίαν 
εταιρίαν μονίμως.

Αυτά πιστεύω πώ; άρκοΰν δια σήμερον έπιφυ- 
λασσόμενο; νά έπανέλθω έπί τοϋ θέματος. Β. II.

^.,ιΜ,ιΐΙΙΙΙΙΜΙΙΙΛ.Λ^

| ΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ I 

| ΤΟΥ “ΚΙΝ. ΑΣΤΕΡΟΣ,, 1930 ' 
I ~ |s Είς τά γραφεία μας πωλείται καί αποστελ- I 
J λεται είς πάντα αίτούντα έκ τών έπαρχιών, । 
W τό πρωτοχρονιάτικο τεΰχος 1930 τοΰ «Κινη- 
® ματ^γραφικού Άστέρος». I
3 Τιμή τεύχους έλεύθερον ταχυδρομικών τε- j 

λών δραχμάς 25. ,
g Είναι © απαραίτητος σύντροφος παντός φι- I 
J λ©.- τού Κινηματογράφου καί ό πολύτιμος । 
3 οδηγός κάδε έπιχειρηματίου.
ϊ ΙΙλουσιώτατον είς ϋλην έξ εκατόν περίπου I 
4 σελίδων, μέ πλήρη πίνακα των έν Έλλάδι ) 
Μ Τουρκίφ, Αίγύπτω καί κύπρω λειτουργούν- 
Β των ι-ινημ *τ©8εάτρων,  Κινηματογραφικών I 
2 Γραφείων, εργαστηρίων κλπ. κλπ., Κίνημα- । 
4 τογραφικήν Νομοθεσίαν, δασμολόγιον, φορο- 
ΐ λόγιαν εισιτηρίων κ.ά. πολύ χρήσιμα είς πάν- I 
π τα οπωσδήποτε άσχολούμενον μέ τήν Κινη- । 
4 ματογραφίαν κ*ί  τό έμποριον αυτής.
H Δέν πρέπει νά μείνη κανείς πού νά μή ά- 1 
J ποκτήση τό πολύτιμον τούτο τεύχος. _ ।
5 Έμβάσατε εις τά γραφεία μας τό έξ 25 3 δραχμών άντίτιμον μέ τήν άκριβή διεύθυν- I 

σίν σ*ς  καί Θά σάς οταλή άμέσως καίάσφαλώς. )



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ! ΑΣΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

|....... ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ’"" |"
| ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ |

ΑΜΕΡΙΚΗ

'Ο ηθοποιός τοΰ Κινηματογράφου Κόραντ Νάγ- 
κελ, δστις ώς γνωστόν εργάζεται εις τά στούντιο τής 
Μέτρο — Γκόλντουϊν—Μάγερ, «έγύρισεν» εντός δια
στήματος 27 μηνών εις 21 όμιλούσας ταινίας.

Ή Μαίρη Πίκφορντ καί ό Ντούγκλας Φ.αίρ- 
μιίάνκς σκέπτονται εάν πρέπει καί πάλιν νά εμφανι
στούν εις μίαν ομιλούσαν ταινίαν μαζύ, 'Η μάλλον 
δμως επικρατούσα σκέψις είναι δτι πρέπει νά «γυρί
σουν» ό καθείς χωριστά διά καθαρώς εμπορικούς 
λόγους.

Είς τήν Νέαν Ύόρκην προβάλλεται μέ εξαιρετι
κήν επιτυχίαν «'Η γυναίκα πού γελά». Πρωταγωνι
στούν ή Ρουθ Κάτερον καί δ Κλάϊβ Μπρούκ, 'Η 
άπόδοσις τών ήχων καί ομιλιών είναι άρίστη.

Κατόπιν τής άποπερατώσεως τής ’Αγγλικής έκ- 
δόσεως τής νέας δμιλούσης ταινίας τής Γκρέτα 
Γκάρμπο «’Άννα Κρίστι», ήρχισεν ήδη είς τάστούν- 
τιο τής Μέτρο Γκόλντουϊν—Μάγερ, ή κατασκευή 
καί τής Γερμανικής τοιαύτης.

Ό Τζόννυ Μάκ Μπράουν, δστις μέ τόσην επι
τυχίαν πρωτηγωνίστει είς τάς «Συγχρόνους παρθέ
νους», θά είναι καί πάλιν δ σύντροφος τής Τζόαν 
Κράουφορντ είς ιήν νέαν της ταινίαν «Μοντάνα».

Τήν παρελθούσαν εβδομάδα έπερατώθησαν αί 
λήψεις τών «εξωτερικών σκηνών» τής τελευταίας 
ταινίας τής Λίλιαν Γκίς δ «Κύκνος». Τά έν λόγοι 
«έξωτερικά» είναι «γυρισμένα» εις ’’ούς περιφημότε
ρους κήπους τής’Αμερικής καί συγκεκριμένα,ς είς 
τό «Μπούς Γκάρντεν» τής Πασαντένα.

’Επίσημοι πληροφαρίαι έξ -"Αμερικής μάς καθι
στούν γνωστόν δτι κατά τό έτος 1930 ούδεμία βο>- 
βή ταινία θά«γυρισθή» είς τό Χόλλυγουντ,εξαιρέσει 
ϊσως μιάς παραγωγής Τσάρλυ Τσάπλιν καί μερικών 
ταινιών Λόν Τσάνεϋ. Τουναντίον δμως έξ δλων τών 
παραχθησομέ’. ων δμιλουσών ταινιών θά κατασκευα- 
σθοϋν καί βωβαί εκδόσεις.

Λιεψεύθη ή εΐδησις δτι δ ’Έντουϊν Κάριον πρό
κειται νά μεταβή είς τήν Μπρίτις—Ίντερνάσιοναλ 
—Πίκτσερς, καθότι ύπέγραψεν ενιαύσιον συμβόλαι- 
ον μετά τής ’Αμερικανικής παραγωγικής Εταιρίας 
«Πατέ — Έξτσέϊνζ».
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατά τό τέλος τοΰ μην’>ς Φεβρουάριου είς τό 
Ούφα Πάλλας αμ Ζόο πρόκειται νά λάβη χώριν ή 
πρεμιέρα τής προβολής τής μεγάλης υπερπαραγω
γής Οΰφατον (Μπλοχ-Ραβίνοβιτς) «'Ο άσπρος διά
βολος». Είς αυτήν ώς γνωστόν πρ ταγωνιστοΰν ή 
Λίλ Νεάγκοβερ, δ Ίβάν Μουζούκιν καί Μπέττυ “Α
μάν.

Είς τά στούντιο τοϋ Νοϊμπάμπελσπεργκτής Ούφα, 
■ ·-·'»· Ά —  - Λ _ ~ 

Μ. Πρωτοπαπά
Α. Μαδράς
Ρ. Schlatermund 
Ίωάννου καί Μάλλης 
Ε. Μαυρυδημάκης 
Κινημ. Χάϊ Λάϊφ 
Κινημ. Πάνθεον !

« Π. Χαρτομαζίδης 
κατασκευάζεταιι μία αστυνομική δμιλοΰσα ταινία, Κινημ. Πάνθεον

«'Η τίγρις τού Βερολίνου»- είς αυτήν πρωταγωνι
στούν δ Χάσρυ Φράν'-, Σαρλόττ Σούζα καί ή γνω
στή Γερμανίς χορεύτρια Ζερτρύντ Μπερλίνερ. Ή 
σκηνοθεσία οφείλεται είς τόν Γιοχάνες Μέγερ...

Επερατιόθησαν αί λήψεις τών σκηνών τής νέας 
γερμανικής ταινίας «Τό δικαίωμα τοΰ έρωτος», μέ 
πρωταγωνιστά; τήν Έβελιν Χόλτ καί Γκέοργκ Ά- 
λεξάντερ.

Προσεχώς θά «γυρίσουν» είς τό Βερσλΐνον τήν 
«Τραγουδούσαν πόλιν» μέ σκηνοθέτην τόν Καρμί 
νε Γκαλλόνε καί πρωταγωνιστήν τόν Ζάν Κιπύρ.

‘Η γερμανική κυβέρνησι: ήγόρασε τά 65 ο)ο τών 
μετοχών τής κινηματογραφικής έταιρείαί«’Εμέλκα». 
ΓΑΛΛΙΑ

Τήν παρελθούσαν Τρίτην είς τά στούντιο Φραν- 
κέρ δ Άντρέ Ούγκόν ήρχισε τήν σκηνοθέτησιν τ ς 
νέας του παραγωγής, ή δποία φέρει τόν τίτλον «Ά- 
φοσίωσις». 'Ο κυρκότερος πριοταγωνιστήι θά εΐνε 
δ Ζάν Τουλού.

Ή γαλλική παραγωγή κατά τό έτος 1929 άνήλ- 
θεν είς 52 φίλμ, ένφ κατά τό 1928 άνήρχετο είς 94.

Τήν παρούσαν εβδομάδα πρ β λλεται είς Πα- 
ρισίους ή υπερπαραγωγή τή; Φ·>ξ Φίλμ Κομπορέ- 
σιον « Γέσσαρες διάβολοι», κατά σκηνοθεσίαν τού 
Μουρνάου

Πρό τινων ημερών άνεχώρησε δι’ Αμερικήν δ 
πρώην εταίρος τής Κομεντί Φρανσαίζ,ΆντρέΛιγκέ, 
προσληφθείς άπό τήν Μέτρο· Γκόλντουϊν—Μάγερ 
διά νά«γυρίση»είς τήν γαλλικήν γλώσσαν διαφόρους 
ταινίας προοριζομένας διά τήν Γαλλίαν.

Η ETAIPtI *
R. C. A. PHOTOPHONE

Κατά πληροφορίας τοΰ μεγάλου αμερικανικού 
κινηματογραφικού περιοδικού Motion Pictures ή 
εταιρία κατασκευής μηχανημάτων R.C.A. διέκοψε 
τάς έγκαταστάσεις τών μηχανημάτων της είς τά κι
νηματοθέατρα.

'Η άπόφασις αύτη έλήφθη, πάντοτε κατά τό 
ανωτέρω περιοδικοί' κατόπιν κοινής συμφωνίας με
τά τής Ούέστερν Έλέκτρικ.

’Ήδη τήν έπίβλεψιν τών εγκαταστάσεων τής 
R.r.A ώς καί τάς μέχρι σήμερον άναληφθείσας 
ύπ’ αυτής υποχρεώσεις άνέλαβεν ή εταιρία Ουέστερτ’ 
Έλέκτρικ ή δπο α λέγεται δτι, θά τροποποίηση άμ- 
μότερα τά συστήματα είς κοινόν τοιούτον.

Ή R.C.A θά έξακολουθήση παράγουσα είς τό 
μέλλον μόνον ταινίας.

ΕΓΓΡΑΦΑ! SYNAPOM Η Γ11Ν
Χαλκίς 
’Αθήναι 
Al]drie 
Άθήναι

1-1-930 Μέχοι 
1-1-930
1 1-930 » '
1 1 930
1-1-930
1-1 930Πειραιά

Ζάκυνθος 1-1-930 
"Έδεσσα 1-1-930 
Ξάνθη 1-1-930

30-12 930 
30-12-930 
30-12-930 
30-12 930 
30 12-930 
30-12-930 
30 - 6 930 
30-12 930 
30-12-930

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΠΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ

ΕΤΟϊ I ΔΡΥΧΕίΙ Ζ 1925_________________________

Ή διεύθυνσις τδΰ «Κινημ. Άστέρος» παραχωρήσασα ι ώς άκρως υβριστικήν ή ’Επιτροπή άνεχώρησεν αμέσως 
τάς στήλας τοΰ περιοδικού πρύς τήν «Πανελλήνιον Κινη- ! δηλώσασα μόνον δτι ή ανατροφή τών μελών της αυτήν τήν 
ματογραφικήν "Ενωσιν» ΐνα δι’ αύτών έπικοινωνή αΰτη μέ άπάντησιν τής επέβαλλε.
τούς απανταχού Έλληνας επιχειρηματίας τοΰ Κινηματο-! Ό τρόπος οΰτος τής συμπεριφοράς τοΰ κ. Γαζιάδη 
γράφου. έπραξε τούτο έν πλήρει συναισθήσει ότι έξυπη- | πρόκειται νά συζητηθή κατά τήν συνεδρίασιν τής 14ης 
ρετεϊ διά τοΰ τρόπου αύτοΰ τά συμφέροντα, τών έπιχειρή- ■ τρέχ. τοϋ Διοικ. Συμβουλίου, ΐνα ληφθοΰν σχετικοί άπο- 
σεων διά τήν πρόοδον τών όποιων κυρίως ένδιαφέρεται. 1 φάοεις υπό τής όλομελείας αύτοΰ.

Έπί τή ευκαιρία ταύτη δηλοΰμεν δτι πολύ ευχαρίστως (Έχ τοΰ Γραφείου τής Ένώσεως)
θά δημοσιεύομεν δωρεάν άπό τών στηλών μας διάφορα ί , ———----------άρθρα, γνώμαι, έπιστολαί κλπ. ένυπόγραφα άτινα θά μάς . Δια τάς άτελείας φόροι, Δημ. θεαμάτων τών με- 
άποστέλλονται ύπό τών διαφόρων Ελλήνων επιχείρημα- λών τής Π- Ε. Κ.

Παρά τάς ένεργείας τοΰ Προέδρου οί νέοι ένοικιασταί 
τοΰ φόρου τών δημοσίων θεαμάτων έξακολουθοΰν νά άρ- 
νοΰνται τήν χορήγησιν άτελειών είς δλα τά μέλη τής Π.Ε.Κ. 
Στηριζόμενοι ο τι δέν τούς ύποχρεοϊ δ Νόμος, πρός τοΰτο 
χορηγούν άτελείας μόνον δπου θέλουν.

Φρονοΰμεν δτι έν προκειμένφ δέν χρειάζεται παρά κοι
νή λογική διά νά τούς πείση δτι αύτό τοΰτο τό συμφέρον 
των έτιβάλλει εις αύτούς νά εύρίσκωνται είς σχέσεις άγα- 
θωτάτας μετά τής ήιιετέρας Ένώσεως άν δέν άρκεϊ ή 
συναίσθησις δτι τά 7/10 τών εκατομμυρίων έκ τών άναλη- 
φθεισών υποχρεώσεων των τά συνεισφέρουν είς αύτούς οί 
κινηματογράφοι,

"Ενα μέλος τής H.E.K.

MIKΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
—Μέχρι σήμερον έχουν άναγγελθή διά τήν πε

ρίοδον 1930, 428 νέαι ταινίαι, έκ τών οποίων .’>2 
[ γαλλι-.ής παραγωγής, 211 αμερικανικής, 130 γερ
μανικής, 3 ιταλικής, 23 αγγλικής και 9 ρωσσικής.»

— Αγγέλλεται έκ Νέας 'Υόρκης δτι ίδρύθη νέα 
I εταιρία υπό, τόν τίτλον Βαγνέριαν’Οπερά ή οποία θά 
κινι ματογραφή άποκλειστικώς έργα τού Βάγνερ. Ή 

| πρώτη ταινία «Λόεγκριν» ή οποία ετοιμάζεται ήδη 
I υπολογίζεται δτι θά είναι έτοιμη τήν προσεχή περί- 
ί οδον. ’Εννοείται δτι πρόκειται περί μουσικών καί 
ί ομιλουσών ταινιών.
j —Ό άγγλος επίσκοπος Ούέλντον, έκηρύχθη 
I υπέρ τής καταργήσεως τής Κινηματογραφικής Κυ
ριακής αργίας καί κατά πάσαν πιθανότητα άπό τού 

! προσεχούς Μαρτίου, οί άγγλοι θά απολαμβάνουν 
καί κατά τάς Κυριακάς κινηματογράφον.

—Τό έργον τής Φόξ Φίλμ «Οί τέσσαρες διάβο
λο.» είς τό όποιον πρωταγωνιστούν ή Μαίρη Ντούγ- 
καν, Ζαννέτ Γκέϋνορ.Μάκ Ντόναλ καί Μόρτον, ήρχι- 
σε νά προβάλλεται είς Παρισίοις. Ή ύπόθεσις τού 
ανωτέρω έργου εΐνε άρκετά ενδιαφέρουσα, ό δέ 
γαλλικός τύπος γράφει περί αύτοΰ ευμενείς κρίσεις. 

I «Οί τέσσαρες διάβολοι» θά προβληθούν καί είς τάς 
Αθήνας τήν προσεχή Δευτέρανάπό τής οθόνης τοΰ 
«Σάλον Ίντεάλ», φυσικά ως ομιλούσα καί ηχητική.

—Ή Ρακέλ Τόρενς, ή πρωταγωνίστρια τοΰ έρ
γου «Λ υζές σκιές» έγεννήθη είς τό Μεξίκόν τήν 11 

j Νοεμβρίου 1908.
ί —Ή Λίλιαν Κωσταντίιτ πριν παίξη είς τόν
κινηματογράφον ήτο έξ επαγγέλματος χορεύτρια.

τιών τοϋ Κινηματογράφου, σχέσιν έχοντα μέ τήν άνάπτυ- ■ 
ξιν τών συμφερόντων των ή τάς ένεργείας τοΰ Σώμα- ί 
τείου κ·λ.π.

Τά άποστελλόμενα πρός δημοσίευσιν δέον άπαραιτήτω: j 
νά ώσιν καλώς συντεταγμένα καί ευανάγνωστα νά φέρουν | 
δέ άπαραιτήτως καί τήν υπογραφήν τοΰ έκφράζοντος τήν । 
γνώμην του.

ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κύριοι συνάδελφοι,
Κατόπιν άποφάσεως τοΰ Δ. Συμβουλίου άπετελέσθη έ· 1 

πιτροπή έκ τών κ. κ. Π. Γκρέ.τση προέδρου, I’. Παπαστό 
φα γεν. γραμματέως, Δ. Βουλγαρίδη καί Κ. Χλοΐδη συμ
βούλων. ήτις περιελθοϋσα τήν 8ην τρ. τό ένταΰθα γραφεία 
ταινιών έζήτησε τήν υπογραφήν τής άκολούθου έπιστολής

ΙΙρός τό Δ. Συμβούλιου
Τής Πανελληνίου Κινημ]κής 'Ενώσεως

Ένταΰ&α
Κύριε Πρόεδρε.

Οί κάτωθι υπογεγραμμένοι βεβαιοΰμεν δτι είσπράττο- 
μεν άπό δλους τούς πελάτας μας δραχμάς 10 κατά ταινίαν 
υπέρ τής Π. Ε. Κ. σύμφωνα μέ τήν άπόφασιν τής Γ. Συ- 
νελεύσεως καί δηλοΰμεν δτι είς ούδένα θέλομεν χορηγή
σει ταινίαν άνευ τής είσπράξεως τοΰ ΙΟδράχμου.

Δ ιατελοΰμεν μετά τιμής 
ήν ευχαρίστως υπέγραψαν δλα τά γραφεία :

Τό Δ. Συμβούλιον αισθάνεται τήν ύποχρέωσιν δπως 
καί δημοσίρ έκδηλώση τάς θερμάς αύτοΰ εύχαριστίας διά 
τήν έπιδειχθεΐσαν άλΛηλεγγύην καί προθυμίαν είς ήν μία 
μόνον λυπηρά έξαίρεσις παρετηρήθη έκ μέρους τής έπι- 
χειρήσεως τών άδελφών Γαζιάδη, καί νά γνωρίση είς τούς 
διευθυντάς τών κινημ]φων τής Ελλάδος, δτι ή καταβολή 
τοΰ δεκαδράχμου κατέστη υποχρεωτική καί δέον νά κατα
βάλλεται μετά πεποιθήσεως, δτι βιά ταύτης θά έξυπηρε- 
τηθοΰν αί υποχρεώσεις τής Ένώσεώς μας.

Έν Άθήναις τή 12 Φεβρουάριου 1930.
Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεύς
Π. Γχρέτση; Γ. ΙΙαπαστόφα;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ή τετραμελής ώς άνω ’Επιτροπή μεταβάσα είς τό 
γραφεϊον τών Άδελφών Γαζιάδη έζήτησεν άπό τόν εύρε- 
θέντα έκεΐ υπάλληλόν των νά-ϊδη τόν ένα έκ τών Διευ
θυντών άδελφών, άφοΰ έξέθεσε τόν σκοπον τής έπισκέψεώς 
της. Ό υπάλληλος μεταβάς διά ν’ ανακοίνωση τήν έπί- 
σκεψιν έπέστρεψε συνοδευόμενος ύπό τοΰ μικρότερου τών 
Άδελ. Γαζιάδη, καθ’ ήν δέ στιγμήν ούτος άνέφερεν είς 
τήν Επιτροπήν δτι άπουσιάζει ό άδελφός του καί αύτός 
δέν εΐνε αρμόδιος νά ύπογράψη τήν επιστολήν, ό υπάλλη
λος άπέστελλεν άναμένοντα ήθοποιόν εις τόν κ. Γαζιάδην 
μέ τήν έκφρασιν «περάστε».

Τήν συμπεριφοράν αύτήν τοΰ κ. Γαζ'άδη θεωρήσασα
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Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΣΠΛΕΝΤΙΤ,·

Νέα πάλιν έλληνική ταινία χωρίς δμως απαιτήσεις αυ
τήν τήν φοράν, δπως ομολογούν οί παραγωγοί της. Αύτό 
άσφαλώς είναι έλαφρυντικδν διά τό φίλμ, τό όποιον οΰτω 
πως θά άπήτει κάποιαν έπιείκειαν. Έν τούτοις καί διά τό 
προκείμενον φίλμ θά έκφράσωμεν τάς σκέψεις μας άκολου- 
θοΰντες τήν αυτήν τακτικήν, τήν όποιαν ήκολουθήσαμεν 
πάντοτε είς περίπτωσιν ελληνικού φίλμ. Άλλ’ ας έλθωμεν 
εις τό θέμα.

Τό σενάριο οφείλεται εις τόν κ. Όρέστην Λάσκον. Ό 
νεαρός μέ ταλέντο ποιητής μάς είναι γνωστός καί άπό άλ- 
λας του κινηματογραφικός έργασίας άτυχώς όχι επιτυχείς. 
Τώρα δμως κατορθώνει πολλά περισσότερα, χάρις είς τό 
δτι τοΰ έδόθη εύρύτερον πεδίον δράσεως. Φυσικά τό σενά
ριο είναι σέ πολλά μέρη ασθενέστατοι’, υπάρχουν παράδο
ξοι μεταπτιόσεις, αλλόκοτοι έν πολλοΐς χαρακτήρες, ένίοτε 
καί χάσματα. Αμφιβάλλω δέ κατά πόσον τό δραματικόν 
αυτό είδύλλιον δύναται σήμερον νά φανή αληθοφανές καί 
νά συγκίνηση. Έν συνόλτρ ακόμη τού λείπει ή πρωτοτυ
πία, είναι μάλιστα άληθές δτι θυμίζει σέ πολλά μέρη τό 
γνωστό ρομάντζο τής κ. Κικής Δεκουλάκου «Στό μονα
στήρι». Παρ’ δλα ταύτα τό σενάριο δέν άποτελεϊ τό άσθε- 
νέστερον μέρος τοΰ φίλμ, άιτιθέτως μάλιστα συντελεί εις 
τήν έμπορικήν του έπιτυχίαν.

Εκείνο ποΰ ρίχνει πολύ τό φίλμ είναι τό καθαρώς τε
χνικόν μέρος. ’Αποτυχημένη φωτογραφία (μάς έδόθη ή 
πληροφορία δτι τοΰτο οφείλεται κυρίως είς τήν κακήν 
έκτύπωσιν) καί ελλειψις άκόμη γούστου νά έκμεταλλευ- 
θοΰν τήν άφθαστον ωραιότητα ιοιούτων τοπείων. Μόνον 
στήν άρχή ή άνατολή τής σελήνης (Αξιέπαινος) καί στό τέ
λος στόν τάφο τής Αυγής βλέπει κανείς φωτογραφία καλή 
καί ίσως άκόμη δυό τρεις άλλες μικροεξαιρέσεις. Καί τά 
«έσωτερικά» ή διά νά είμαι κυριολεκτικός, τό εσωτερικόν 
δέν παρουσιάζεται είς άνώτερον έπίπεδον.

Ό σκηνοθέτης κ. Τσακίρης κατώρθιοσε, δπως νά μάς 
παρουσιάση τό φίλμ. Φαίνεται καθαρά ό άνθρωπος πού 
δέν έχει άκόμη πείραν, άλλά δέν τοΰ λείπει δμως ή καλή 
θέλησις νά κόμη κάτι. Θά είχε πολλά κανείς νά πή σχετι
κώς, άλλ’ ό χώρος δέν τό έπιτρέπει.

Είς τούς ρόλους ή κ. Σαγιάννου Κατσέλη άποτελεϊ 
τουλάχιστο γιά μένα ένα έρωτηματικόν.

Τό πιθανώτερον είναι σ’ ένα δεύτερό της φιλμ νά είναι 
καλυτέρα, αν θά είχε μάλιστα δεξιώτερον σκηνοθέτην.

Ό κ. Τσακίρης άπό τούς πριύτου; καί πειό κατατοπι
σμένους στό φίλμ ήθοποιούς, έν τούτοις πλήν ολίγων έξαι- 
ρέσεων φρονώ δτι δέν τά καταφέρνει καλά, δχι δέ λίγες 
φορές άσχημα. Άλλ*  ούτε ό κ. Λάσκος μέ ικανοποίησε, 
πρό πάντων διότι τις περισσότερες φορές είναι Αχρωμάτι
στος. ’Ατυχής άπό πάσης άπόψεως ή έκλογή τοΰ νευρο- 
σπάστου κωμικοΰ τύπου καί διά νά είμαι κυριολεκτικώτε- 
ρος, έκνευριστική.

Μία άκόμη παρατήρησις’ τό μακιγιάρισμα τις περισσό
τερες φορές άποτυχημένο.

Τό συμπέρασμα «είναι δτι τό φίλμ στερείται καλλιτεχνι
κής άξίας, χωρίς έν τούτοις νά έκνευρίζη, δπως άλλα ελ
ληνικής έπίσης παραγωγής. Καί αυτό γιά μένα άποτελεϊ 
πρόοδον. Ή έμπορική του καρριέρα φρονώ δτι θά είναι 
καλή. Ro—Μα

Υ. Γ. Καί μία συμβουλή.‘Έάν προεβάλλετο ή ταινίο 
είς ενα στενόν κύκλον ειδικών θά ήτο δυνατόν νά άπο 
φευχθοΰν άρκετά μικροελαττώματα μέν, συντελοΰντα δμω. 
καί αυτά είς τήν μείωσιν γενικώς τής άξίας τοΰ φίλμ. 
Πρέπει δηλ. να γίνη άντιληπτόν καί άπό τούς εδώ δτι 
ένας ξένος μή άναμιχθείς διόλου είς τό «γύρισμα», εύκο 
λώτερον διακρίνει τά αποτυχημένα σημεία άπό τόν ίδιοι 
τόν παραγωγόν, δστις είναι άδύνατον νά παραμείνη άνε-

πηρέαστος. Αυτό άφ’ ενός καί αν άφ’ ετέρου περιωρίζετο 
καθείς είς τήν ειδικότητά του. θά έπέτρεπε νά ύπάρχη 
κάποια έλπίς ενός καλυτέρου μέλλοντος. Ro—Μα

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΠΑΝΘΕΟΝ.

1 Ό Λουί Μερκαντόν, ό σκηνοθέτης καί καλλιτεχνικό» 
διευθυντής τής περί ής πρόκειται ταινίας, τή; όποιας τό 
σενάριο έγράφΐ] έπί τή βάσει τοΰ ομωνύμου μυθιστορήμα
τος τοΰ Ζάν Βινιώ, προσεπάθησεν είς τήν πραγματοποίη 
σίν του αυτήν νά δώση έκτος τοΰ Γαλλικοΰ καί τό ’Αμερι
κανικόν χρώμα.

Τοΰτο οφείλεται είς τό δτι ή έμπορική σταδιοδρομία 
τής «’Αφροδίτη; δέν προωρίζετο μόνον διά τήν Γαλλίαν 
καί υπόλοιπον Εύρώπην άλλά κυρίως διά τήν ’Αμερικήν, 
λόγω τής δημοτικότητας τοΰ πρωταγωνιστοΰντος άστέρος 
(έννοώ τήν Κωνστένς Τάλματζ) καί τής ’Αμερικανικής έκ- 
δοτρίας Εταιρείας τών «Ηνωμένων Καλλιτεχνών» διά λο
γαριασμόν τής οποίας καί «έγυρίσθη».

"Αν δμως, λόγω τής λεπτότητος τής πραγματοποιή- 
σεως καί τής ύποκρίσεως, τό καλλιτεχνικόν μέρος τής 
«’Αφροδίτης , οπωσδήποτε μάς ικανοποίησε, τουναντίον 
τό τεχνικόν μέρος αυτής μάς άφησεν έντελώς αδιάφορους, 
όχι μόνον διότι είς αυτό οϋδεμία πρωτοτυπία μάς παρου- 
σιάσθη, άλλά ουδέ κάν συνεβαδιζε μέ τάς υπολοίπους συγ
χρόνους Γαλλικάς πραγματοποιήσεις.

Υπάρχουν δμως μερικαί σκηναί άρκετά καλά πραγμα
τοποιημένοι. ώς έκείνη καθ’ ήν ή Κωνστένς Τάλματζ πα
ραδίδεται σχεδόν ολόγυμνη (σκεπασμένη μόνον μέ ένα λε
πτόν πέπλον) είς τάς απολαύσεις τής ταχύτητος τοΰ άκουα- 
πλέϊν, φωτιζόμενη διά τών, γαλακτώδους χρώματος, φωτι
σμών τών προβολέων καί άλλαι.

Ή μόνη αίσχρότης ή όποια διεπράχθη έκ μέρους τοΰ 
σκηνοθέτου είνε ή εξής : έφαντάσθη ό άνθρωπος δτι οί 
"Ελληνες φορούν άκόμη φουστανέλλες και τοιουτοτρόπως 
βλέπετε έ·α Ελληνικόν άτμόπλοιον διερχόμενον έκ Κύ
πρου τοΰ οποίου τό πλήρωμα φορεϊ...φουστανέλλες...τσα
ρούχια καί...φέσια μέ φούντες !!

Ή ύπόκρισις κατά τό πλεϊστον ευσυνείδητος.Ή Κων- 
στάνς Τάλματζ κατορθώνει νά προσέλκυση άρκετά τό έν- 
διαφέρον τοΰ θεατού έάν έξαιρέσωμεν ώρισμένας σκηνάς 
είς τάς όποιας είνε γελοία, ό Ζάν Μυρά. είς τόν δύσκολον 
ρόλον τοΰ έπιφυλακτικοΰ έραστού εξαίρετος, έπίσης χαρι
τωμένη ή ύπόκρισις τοΰ δεκαετούς μόλις Ζάν Μερκαντόν, 
ολίγον δέ ύπερβολική τοΰ Μαξούντιαν είς τόν ρόλον τοΰ 
Λεβαντίνου Ζαρκή.

Γενικώς δμως πρόκειται περί έμτορικωτάτης ταινίας, 
λόγφ τής φύσεως τής ύποθέσεώς τη; καί ή όποια ένταΰθα 
έσημείωσεν έπιτυχίαν. (Pampas

Η ΔΙΦΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ
Ταινία ήχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΑΤΤΙΚΟΝ,,

Ένα μεγάλο άναμφισβητήτως φίλμ μέ πολλά προτερή
ματα άλλά καί μέ άνάλογα έλαττώματα. Ή Μέτρο Γκόλ- 
ντουίν», είνε προφανές δτι διέθετεν άφθονα ύλικά μέσα 
ίιά τήν κατασκευήν του. άλλά δυστυχώς αυτό δέν είνε 
δ μόνος συντελεστής τής έπιτυχίας ενός φίλμ. Ή ύπόθε- 
ιις, ωραία καί διδακτική ώ; ιδέα, δέν είνε άπό έζείνας 
τού παρακολουθοΰνται ευχάριστα. Συνέπεια τούτου είνε 
ίτι δ θεατής κουράζεται καί δέν μπορεί νά έμβαθύνη είς 
τό εργον καί νά προσέξη τά έπιτυχή σημεία αύτοΰ.

Ό Κλάρενς Μπρόουν δύναται νά λεχθή δτι έσφαλλε 
άναλαμβάνων τήν διεύθυνσιν παρομοίου έργου. Ό δεξιο
τέχνης σκηνοθέτη; τοΰ «Σάρξ καί Διάβολος», τής «Γυναί-

κάς 4IJ χρόνων», τής Μοιραίας άγάπης» καί τόσων άλλων 
λεπτών έργων, δέν ήτο ό καταλληλότερος διά τό θέμα 
αύτό, άντάξιον ένός Γζαίημ Κροΰτζε, ενός Σέσι?. ντέ Μίλ 
ή καί ένός Γκρίφφιθ. Παρά ταΰτα ύπάρχουν ομολογούμε 
νως πολλά ωραία καί δυνατά σημεία, καί τότε τό έργον ύ- 
ψοΰται είς τά όρια μιάς άληθινής έποποιΐας. Άπό τάς 
διαφόρους έντυπωτικάς σκηνάς άρκοΰμαι νά άναφέρω μίαν 
καί μόνον, τήν πλέον όμως έπιτυχή κατά τήν γνώμην 
μου: τόν θάνατον τοΰ τυχοδιώκτου μέσα είς τήν χιονι- 
σμένην έρημον τήν στιγμήν άκριβώς πού κρατεί έπί τέ
λους μέσα εις τά παγωμένα χέρια του τόν τόσον πολυπό- 
θητον χρυσόν.

Οί ηθοποιοί χάνονται μέσα είς τόν όγκον τών ντεκόρ 
καί τής σκηνοθεσίας. Έν τούτοις ό Κάρλ Ντάν κατορθώνει 
μέ τόν μικρόν ρόλον του νά διακριθή. Είνε ή ευθυμία τού 
φίλμ. Ή Ντολορές ντέλ Ρίο μέ κατέπληξε. 'Ομολογώ ότι 
ποτέ δέν τήν έφανταζόμην τόσον μετρίαν καί ύπερβρλικήν. 
Ποιος πταίει ; Μοΰ φαίνεται δτι τόσον ο ρόλος της δσον 
καί ό σκηνοθέτης. Ό Ράλφ Φόρμπες απλώς συμπαθή:.

Γενικώς πρόκειται, ώς άνέφερα κα άνωτέρω, περί ένός, 
παρά τά έλαττιύματά του, μεγάλου φίλμ, τοΰ όποιου δμως 
ή έπιτυχία είς τάς Αθήνας ύπήρξε σχετική.

Βίων Παπαμιχάλης

ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΣΠΛΕΝΤΙΤ,,

Ό Βίκτωρ Γιάνσον πάντοτε μά; ίκανοποίησεν καί είς 
τήν προκειμένην περίπτωσιν δμως δέν υστερεί, κατορθώ- 
σας νά χρωματίση τήν παρούσαν του πραγματοποίησιν μέ 
τό Ουγγρικόν χρώμα, επιτυχέστατα.

"Ενα άξιαγάπητον σύνολον, κατασκευασμένον άπό δά
ση, λίμνες, λοφίσκους καί στέππες τής Ουγγαρίας, ένας ου
ρανός συνεφιασμένος δεξιοτεχνώς φωτογραφημένος, ώραϊοι 
ούγγαρέζικοι τύποι κοριτσιών καί θαυμάσιες κορμοστασιές 
άξιωματικών, κατορθώνουν άξιόλογα νά μάς χαρίσουν τήν 
άτμόσφαιραν τοΰ έργου.

Ό σκηνοθέτης τής ταινία; Γιάνσον προσεπάθησεν τό
σον κατά τήν πραγματοποίησιν της δσον καί κατά τήν 
έκμετάλλευσιν τοΰ σενάριο (τό όποιον έν γενικαϊς γραιι- 
μαίς όμοίαζεν άρκετά μέ τό τής Ουγγρικής Ραψωδίας»), 
νά συναγωνισθή τόν συνάδελφόν του Χάνξ Σβάρτς, χωρίς 
βεβαίως νά τό έπιτυχή. Παραβάλλεται ένας Σβάρτς μέ 
έναν Γιάνσον;

'Η Λίλ Ντάγκοβερ έχει περίπου τόν αυτόν ρόλον ποΰ 
τής άνετέθη καί είς τήν Ουγγρικήν Ραψωδίαν» χωρίς 
δμως νά κατορθώση νά μάς δώση καί τά αυτά άποτελέ- 
σματα.

'Η ύπόκρισις της, έξαιρέσει μερικών σκηνών ποΰ είναι 
άρκετά καλή, ύπερβολική καί όχι ψυχολογημένη. Παρά τό 
πλευρόν της ό Χάνς Στύβε, ένας άνδρας μέ ώραΐον παρά
στημα καί μέ άρκετήν έκφραστικότητα είς τήν φυσιογνω
μίαν του μάς ίκανοποίησεν πλήρως.

’Επίσης έξαιρετικά καλός ό φάϊτ Χάρλαν είς τόν ρό
λον τοΰ ύπηρέτου Γιάλταν.

Ένταΰθα έσημείωσεν σημαντικήν έπιτυχίαν.
(Pampas

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ματϋ·ίαν (Κυπαρισσίαν). Τάς έπιστολάς σας νά τάς δι- 

ευθύτετε πάντοτε έπ’ όνόματι τοΰ ήμετέρου διευθυντοΰ ή 
απλώς πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ περιοδικοΰ.

Μπα,ρχαμούξαν (Καστοριάν). Τεύχη παλαιά ύπάρχουν 
καί τιμώνται προς δραχμάς τρεις έκαστον.

Βογιατζήν (Σέρρας). Πληροφορήσατέ μας παρακαλοΰ- 
μεν έπί πόσον καιρόν άκόμη θά μένηέκκρεμές τό γνωστόν 
ζήτημα.

Άλχακάν (Θεσσαλονίκην). Συνεχίσατε τήν άποστολήν 
καί θά σάς γράψωμεν σχετικώς.

Λαζαντζήν (Ξάνθην). Πρωτοχρονιάτικο κ. Χατζηξάνθη 
έστάλη.

0 Κ Η. ΠΡΗΤΗΖΗΣ
ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ ΕΙΣ ΚΑΤΑΝΛΓΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τό αμερικανικόν κινηματογραφικόν περιοδικόν 
Motion Pictures δημοσιεύει τήν πληροφορίαν δτι 
ό έν Αός’Άντζελες τής Καλιφσρνίας 'Έλλην μεγαλο- 
επιχειρηματίας κινηματογράφων Άλ. Πανταξής, συ- 
νελήφθη έπί βιασμφ ανηλίκου κόρης καί κάτι δικά
σιμη είς ποινήν καταναγκαστικών έργων. Ίό ανώτε
ροι περιοδικόν δέν αναφέρει τόν χρόνον τής φυλακί- 
σεως. Πάντως οί αμερικανικό’, νόμοι διά τοιούτου 
είδους εγκλήματα είνε αυστηροί, έπιβάλλουν δέ ποι
νήν φυλακίσεως άπό 1—50 έτών.

Uli 1ΙΕΓΑΔ3 IMlAIBi ΤΜΝ1Α
Ή ΝΥΧΤΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ,,

Άπό τήνλαμπρόν κομεντί ποΰ είχεν ερμηνεύσει 
πρό ολίγων έτών ή διάσημος κομεντιέν μας Κα Βέρ- 
ρα Σερζίν (Σ.Σ. ή έκλεκτή αΰτη καλλιτέχνις είναι 
γνωστή είς τούς Αθηναίους φίλους τοΰ γαλλικού 
Θεάτρου πού τήν έχειροκρότησαν καί τήν έξετίμη- 
σαν δσον καμμίαν άλλην άπό τάς έπισκεφθείσας 
κατά καιρούς τήν πόλιν μας Γαλλίδας ηθοποιούς), 
είς τό Θέατρον τής Πύλης τού Σαίν Μαρτέν, ό διά
σημος θεατρικός συγγραφεύς κ. Ερρίκος Κιστμαϊ- 
κερ, έλαβε τά ά.π,αιτούμενα δραματικ ι στοιχεία διά 
τήν πραγματοποίηση· μιά έκλεκτής δμιλούσης ται
νίας, ήτις έτυχεν ήδη τής πλέον δικαιολογημένης καί 
ζηλευτής έπιτυχίας.

ΓΗ ταινία αΰτη υπό τόν τίτλον «'Η νύχτα Ρ,άς 
ανήκει», «έγυρίσθη»ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Γέρμα 
νοΰ σκηνοθέτου κ. Κάρλ Φρέλιχ είς τά «ηχητικά 
στούντιο» τοΰ Βερολίνου, δέν είχε δέ παρά Γάλ
λους έρ ιηνευτάς ήτοι τήν ώραίαν μας καλλιτέχνιδα 
καί γνωστήν έταϊρ >ν τής Γαλλικής Κομεντί Μαρί 
Μπέλ, τόν Ερρίκον Ρουσέλ (δστις άνέλαβε καί τόν 
διακανονισμόν τοΰ γαλλικού κειμένου) τί ν έκλεκτόν 
ζέν πρεμιέ μας κ. Ζάν Μυρά καί τόν Τζίμ Ζέραλντ.

Ή αναλογία τοί όμιλούντος μέρους τοΰ φίλμ, 
τής μουσικής του ύποκρούσεως καί τοΰ συγχρον·- 
>μοΰ τών ήχων του είναι αξιοσημείωτος. Μάς πα - 
ρέχει δέ έ'να σύνολον σπανίας δμοιογενείας, χαρα
κτήρας καθαρώς καλλιτεχνικού, δπερ σύνολον. μαρ
τυρεί τήν αυγήν μιας νέας φάσεως τής κινηματο
γραφικής τέχνης, άναμφισβητήτως τελειοτέρας άπό. 
τήν βωβήν της τοιαύτην, μέ τούς άτελευτήτους καί 
πολλάκις τόσον άσκοπους υποτίτλους τούς δποίους 
μάς κατεδίκαζε ν' άναγινώσκ ·μεν.

’Ιδού οι ιόν δτι έ'να ωραιότατοι' νέον γαλλικόν 
φίλμ έρχεται νά ιμήση τήν Γαλλικήν τέχνην καί 
ταύτοχρόνως τήν Γερμανικήν τεχνικήν αϊτινες τεί- 

ί νουν ώσημέραι νά ενωθούν στενώτερον διά νά 
1 δώσουν τό φώς εις πραγματοποιήσεις αληθώς με - 
I γαλειώδεις.

Jacgues Faureι Μετάφρασις Ι.Σ.
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ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΣΟΥ ΕΙΝΕ ΔΙΚΑ ΜΟΥ

(Συνέχεια εκ τοΰ προηγουμένου)
Έστάθηκε δίχως έκπληξι. μπροστά σ' ένα έλατο. 

Τότε, τής έζήτησα τήν άδεια νά τήν συνοδεύσω 
στον περίπατό της. Μ’ έκύτταξε μερικά δευτερό
λεπτα προτού νά μ’ άπαντήση. Έπρόσεξα τά μάτια 
της. ’Ήτανε δυο αναμμένα κάρβουνα πλαισιωμένα 
άπό τήν σκουρώτερη στάχτη. Ούτε ή πιο λάγνα ε
ταίρα δέν θάχε τά μάτια κείνα.

—Ξέρετε δτι θά ήτανε δυσάρεστο άν μάς έβλε
παν εδώ πέρα μαζυ. Πολύ δυσάρεστο ίσως... μ' α
πάντησε μέ τήν βραχνιασμένη φωνή της.

—’Έχετε δίκαιο. Μέ συγχωρεΐτε. Λυπούμαι ά- 
πείρως γιατί σάς ενόχλησα, τής είπα, καί ^ήν σφή
κα ν’ άκοϊουθ > ση το δρόμο της.

Γιατί έμίλησε; Γιατί έσκότωσε τή γλυκειά αυτα
πάτη μου, δείχνοντάς μου τή μορφή της πού ούτε ή 
ασελγέστερη γυναΐχα τής γης δέν θά εΐχε; Γιατί;

’Όχι! αυτή ή γυναίκα δέν σούμιαζε. Εσένα 
καμμιά γυναίκα στον κόσμο δέν μπορεί νά σοΰ μοι- 
άζη. Καί καταράσθηκα τή σαγμή πού τό νόμισα...

Είχα λαχανιάσει άπό τό περπάτημα, κ’ άποστα- 
μένος εκάθησακάτω άπό ένα έλατο. Πόσο μέ ξε
κούραζε ή μουσική του . Έστράφηκα νά τό κυττά- 
ξω μ’ ευγνωμοσύνη. Μά τήν ϊδια στιγμή, ένας πό
νος βαρύς σάν μολύβι, έσφιξε στιγμιαία τήν καρδιά 
μου, δταν έδιάβασα τδνομά σου απάνω. Τ’ όνομά 
σου σκαλισμένο άπό χέρι ά^τιζήλου μου, ίσως. Ποΰ 
μπορούσα νά ξέρω δ φτωχός; Τότε, έβγαλα άμέσως 
τόν σουγιά μου καί κατάστρεψα τό σκάλισμα. ’Ή
μουν πιο ήσυχος καί έγύρισα μ' άργό βήμα στο Σα
νατόριο.

Άλλ’ άς ξανάρθω στήν χθεσινή μου νύχτα. Σέ 
ήθελα τόσο κοντά μου, ώστε ή επιθυμία σου, μ' ώ- 
δήγησε στό κατώφλι τής τρέλλας. ’Άρχισα νά πα- 
ραλογίζωμαι.

X’ έπειδή δέν μπορούσα νά σ' έχω στό πλευρό 
μου, νά σοΰ φλογίσω τά μάγουλα μέ τήν φρικιαστι- 
κή πνοή μου τού φθισικού, νά πιώ τήν αγνή λου
λουδένια δική σου, κ’ ύστερα, νά ενώσωμε τό ποτά
μι τής σάρκας μας, ίσως γιά τελευταία, καί ωραιό
τερη φορά, έφαντάσθηκα πώς ήμουν ένα φεΐδι. I 
'Ένα κακό φεΐδι, πού θά σ' έπνιγε άπό ά'γρια ζή
λεια. Κ' ήρθα νοερά κοντά σου.

Ή παγερή επαφή μου σοΰ έπροξένησε μιά ηδο
νική φρικίασι, μέσα στό σκοτάδι πού σέ τύλιγε βα
θύ. Έπερίμενες άκίνητη τί θ’ άπογίνη. Είχα κιόλας 
χωθεί άπό τό ά'νοιγμα τοΰ λαιμού σου, μέσα στό ά- 
πείρως λεπτό νυχτικό σου ποΰ έμοιαζε μέ πέπλο 
Σαλώμης, τόσο ήτανε αραχνοΰφαντο. Τά στήθη 
σου ορθώθηκαν λες καί έγνώρισαν εκείνη τήν στι
γμή τήν πνοή τοΰ θερμότερου εραστή. Καί τότε ά 
κούμπησα τό φειδίσιο κεφαλάκι μου στις σκληρές 
τους άκρες καί έχυσα τό ψυχρό δηλητήριό μου άπά-

ΤΗΣ Δίδος ΙΡΙΔΟΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ

νω στον χυμό τους.Ήτανε s εριττό πιά νά σέ πνίξω. 
Ενας δυνατός σπασμός σ ανατίναξε σύγκορμη κ’ 

ύστερα έσβυσες, αργά ηδονικά μέσα στήν τέλεια α
ποχαύνωσα..

Σ’ αύτό τό σημείο, εκείνη διέκοψε τήν άνάγνω- 
σι τοΰ ημερολογίου. Αυτός θάταν μισότρελλος, σκέ- 
φθηκε. "Υστερα, έρριξε μιά ματιά στους δυο συν
τρόφους της ποΰ κοιμώντανε βαθειά κ’ έκύτταξε τό 
ρωλόϊ. Κιόλας δυο μετά τά μεσάνυχτα. Κ δμως ό 
γιατρός άκόμα δέν έφαινόταν. Ρίχνοντας μιά ματιά 
στό τζάκι, όπου ένα πελώριο ξύλο έκαιε τρίζοντας 
κ’ άνάδινε μιά ευχάριστη μυρωδιά ρετσινιού, άνα- 
ρωτήθηκε: Αυτός νά εΐνε άρα γε; Μήπως τό γρά
ψιμό του δέν είναι ολόιδιο, καί τό ύφος του άπα- 
ράλλαχτο; Άλλ’ ας διαβάσω άκόμα. ’Ίσως άργότερα 
νά μιλή καί γιά τά περασμένα...

Κ’ εξακολούθησε τό διάβασμά της.
JV ,

’Έχω κάμποσο καιρό νά γράψω. Μιά αίμόπτυ- 
σι ποΰ εΐχα, κατατρόμαξε τόν καλό μου γιατρό, τό
σο ποΰ δέν μ άφίνει νά μιλώ Ό λαιμός μου έχει 
φράξει σχεδόν.όλότελα. Μ’ εμποδίζουν άκόμη καί 
νά γράφω, γιά νά μή κουράζω τό στήθος μου, σκύ
βοντας. ’Έχω νά καπνίσω τρεις ολόκληρους μήνες. 
Ή ζωή κατάντησε γιά μένα άληθινό μαρτύριο. Δέν 
μ’ άπομένει τίποτε ά'λλο παρά νά διαβάζω καί νά 
σέ συλλογίζομαι. Αλλά νά διαβάζω τί; ’Έχω κάτι 
στίχους τοΰ Πώλ Βερλάίν. Ή άποσύνθεσι στιχουρ- 
γημένη. Κάτι άλλους τοΰ Μωρίς Ροστάν. Εΐνε πο
λύ ωραίοι. Μά ιούς έχω πιά άποστηθίσει. ’Έχω ά
κόμα κ’ ένα ρομάντζο τής Ρενέ Βιβιέν. «Μιά γυ
ναίκα μοΰ παρουσιάσθηκε». Κ' ή γυναίκα αυτή σοΰ 
μοιάζει. ’Ίσως γι' αύτό τό συναρπαστικό ρομάντζο 
της μοΰ κάνει πολύ συχνά συντροφιά, στή θλιβερή 
μοναξιά μου.

V
Οί γιατροί τώρα πι . κρυφομιλάνε μετά τήν έξέ- 

τασί μου. Ή νοσοκόμες μέ περιποιούνται μέ προ
φυλάξεις. Συχνά δέν εγκαταλείπω ολόκληρες εβδο
μάδες τό κρεββάτι. Δέν μ' άπόμεινε δρεξι, άλλά ού
τε καί μέ βιάζουνε νά τρώω δπως καί πριν. Ίσω; 
τώρα πειά νά είναι περιττό.

Ό νέος γιατρός μέ τήν χρυσή καρδιά αποφεύγει 
νά μέ κυττάζη στά μάτια, ίσως γιατί αυτός ποΰ ά- 
ποστρέιρεται τόσο πολύ τήν ψευτιά, φοβάται μήπως 
διαβάσω μέσα στά μάτια του τήν σπαρακτική αλή
θεια. Δέν τολμώ νά σοΰ γράψω πόσο βαθειά προ
αισθάνομαι τί θά συμβή πολύ γρήγορα. Κ’ ή προ- 
αίσθησι αύτη μέ θλίβει κατάκαρδα, μονάχα δταν 
συλλογίζομαι δτι δέν θά σέ ξαναδώ πιά. Τί σκληρή 
ποΰ εΐνε ή ζωή .. Σκληρότερη κ' άπ’ αυτόν τό θά
νατο. Αυτός τουλάχιστον μάς λυτρώνει άπ’ τή ζωή 

(Ή συνέχεια εις τήν 15ην σελίδα)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
ΛΓολονόϊί «ισι/ΛΦομεν είς τήν περίοδον των Άπό- 

κρεω. έν τούτοις οί φίλοι τον κινηματογράφου, δηλαδή 
οί πλεϊστοι τών συμπολιτών μας, παρακολουθούν άσφυ- 
κτικώς τά προβαλλόμενα είς τούς κινηματογράφους μας 
£QYCt'Ιδίως εί; τό «Σπλέντιτ*  ή κίνησις, καιά τήν παρ. 
εβδομάδα, υπήρξε ζωηροτέρα— καί ήιο πολύ φυσικόν — 
λόγω τής προβολής τοΰ πρώτου κινηματογραφικού έρ
γου «Μακρυά απ' τόν κόσμο» τής ν^ας ελληνικής εται
ρίας 'Ολύμπια φίλμ, τό όποιον ήρεσεν αρκετά λόγω 
τής λεπτή: αισθηματικής του ύποθέ ιεως. Τά άλλα κεν
τρικά κινηματοθέατρα έπρόβαλαν λίαν έπιτυχώς τά 
εξής έργα: Είς τόν «’Απόλλωνα» «Τό λουλούδι στή 
σκιά» μέ τήν διά πρώτον φοράν προ τού ελληνικού κοι
νού έμφανιζομένην άπό τήν χ ήραν τού άνατέλλοντος 
ήλιου καλλιτέχνιδα "Αννα Μαίϋ Γιουόγκ, είς τό «’Αττι
κόν» ή ομιλούσα καί ήχητική ταινία έπιθεώοησις όπε
ρέττα Νεανικές τρέλλεςυ παραγωγής Φόξ Φίλμ, είς τό 
Ούφα Πάλας» «'Ο εύθυμος χήρος παραγωγής Ααφα 

μέ τόν Χάρρυ Αίτκε είς τό «.Σαλόν Ίντεάλ- «.'Ερως 
καί διάβολος μέ τήν Μαρία Κόρντα καί τόν Μίλτον 
Σίλς ταινία ομιλούσα — ηχητική καί είς τό « ΤΙάνθεον» 
τό < Σό—Μπότ» παραγωγής Ούνιβέρ ιαλ» μέ τήν 'Ελλη- 
νίδα κ λλΐιέχνιδα 'Ελέεην ’Αρίστη καί τήν Αάουρα 
Ααπλάντ.

Άρκειή έπίσης κίνησις παρετηρήθη είς τού; συνοι
κιακού; καί λαϊκούς κινηματογράφους τής πρωτευούσης- 

Κατά διαταγήν τής άστυνομίας 'Αθηνών έκλεί ιθησαν , 
ώς ακατάλληλοι. οί συνοικιακοί κινηματογράφοι τών · 
'Αθηνών Α.Ο.Δ.Ο. έν Άμπελοκήποις καί Βύρων έν τώ 
συνοικιστώ Βύρωνος παρά τό Παγκράτι.

❖

Σχετικώς μέ τά; μελλούσα? εγκαταστάσεις όμιλούν- 
τος καί ήχητ κού Κινηματογράφου έν ‘Ελλάδι βε^αιού- 
ται. ότι μέχρι σήμερον άπεφασίσθη όοιστικώ; ή ένκατά- 
στασις τοιούτου είς τό Κινηματοθέατρον *Ούφα  Πάλας» 
μέ σύστημα Ούέστερν Έλέκτρικ, έφ3 όσον θά έπιτραπή 
τούτο υπό τής έταρίας U.F.A. καθ' όσον ό έν Γερμανία I 
νόμος δέν έπ τρέπει τήν εισαγωγήν τών μηχανημάτων \ 
συστήματος Ούέστερν είς τήν γερμανικήν έπικράτειαν | 
πρός τόν σκοπόν τής ύποστηρίξεως τής γερμανικής έ- I 
φευρέσεως Κλάγκ Τόμπις*  καί κατά συνέπειαν τήν I 
ποοβολήν γερμανικών ομίλου ών ταινιών δι' άμερικανι- 1 
κών μηχανημάτων.

‘ Υπάρχει έν τούτοις πιθανότης ότι θά έπιτραπή 
τούτο υπό τής U.F.Α. έφ' όσον πρόκειται περί τού έξω- 
τερικού τής Γερμανίας, οπότε θ' άρχίση άμέσως ή έγ- ' 
κατάστασις τών μηχανημάτων είς τό άνωτέρω κινηματο- 
θέατρον ‘Εν τοιαύτη δέ περιπτώσει θά καταβληθή 
προσπάθεια ώττε ν3 άρχίση λειτουργών ιός τοιούτος άπό 
τής Καθαράς Δευτέρα , ώς πρώτον δέ έργον θά προ- 
βληθή τό μεγάλο Ούφατον φίλμ < 'Ο λευκός διάβολος» 
έκ τού μυθιστορήματος τού Τολστόϊ «Χατζή—Μουράτ» 
μέ τούς διάσημους ^αλλιτέχνας Ίβάν Μοσζούκιν, Αίλ 
Ντάγκοβερ, Μπέττυ "’Αμάν κ.λ.π.

3Επίσης βεβαιούται καί ή προσεχής έγκατάστασις 
μηχανημάτων όμιλούντο; κινηματογοάφου συστήματος 
Ούέστερν ’Ελέκτρικ καί είς τό έν ΤΤάτραις κινηματοθέ
ατρο*  «Πάνθεον» τού κ. Π. Κουβέλη.

Διαδίδεται έπίσης ότι καί οί έν Καβάλλα διευθυνταί 
τού κινηματογράφου διαπραγματεύονται τήν έγκατάστα- 
σιν τοιούτων μηχανημάτων συστήματος όμοιου τού κι- . 
νηματογράφου Πατέ Θεσσαλονίκης είς τό κινηματοθέα
τρό*  του.

Εΐνε βέβαιον έπίσης ότι χατά τήν προσεχή πλέον

πλέον χειμερινήν κινηματογραφικήν περίοδον, θά έγκα- 
τασταθή τοιούτος καί είς τό Σπλέντιτ. ϊσως δέ καί είς 
τό ’ Λ πό λων.

Τό μόνον πού καθώς φαίνεται δέν θ' άξιωθή τοι- 
αύτης τιμής, θά είναι ϊσως τό Πάνθεον διά τό όποιον 
τουλάχιστον δέν λέγεται τίποτε μέχρι σήμερον. ΙΙάντως 
φανταζόμεθα ότι τά πράγματα θά αναγκάσουν καί αύτό 
νά συμμορφοίθή μέ τήν νέαν κατάστασιν.

¥ *
Τό νέον ελληνικόν έργον «.Μακρυά απ' τόν κόσμο» 

τής 3Ολύμπια Φίλμ τό όποιον προβάλλεται είς ιό 
Σπλέντιτ είχε καί τήν σχετικήν περιπέτειάν του. Ή λο
γογράφος κ. Κική Δεκουλάκου, άνεκάλυφεν ότι τό σε
νάριο τοΰ άνωτέρω έργου εινε αντιγραφή άπό κάποιο 
μυθιστόρημά της υπό τόν τίτλον «Στό μοναστήρι*  καί 
κατέφυνε δι3 αίτήσεώ; της είς τόν κ. Εισαγγελέα, ζη
τούσα τήν άπαγόρευσιν τής προβ >λής τής ταινίας ή τήν 
καταβολήν τών νομίμων ποσοστών. Ό κ. Αάσκος, ό 
σεναριογρ-ίφος τής ταινίας, διά τού συνηγόρου του, άν- 
τέκρουσε τήν κατηγορίαν αυτήν, κατόπιν δέ αύτοπρο - 
σ όπου παρακ >λουθήσεως τού έργου υπό τού κ. Είσαγ- 
γελέως έξεδόθη άπόφασις δι' ής άπερρίφθη ή αϊτησις 
τής κ. Δεκουλάκου. '© ’Άργος

ΕΙΣΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Κ^ΛΛ'ΘΕ (Αθηνών)

Κινημ. Ήλύσσια. Προεβλήθη τό έργον «Πώς γλεν
τούν οί παντοεμμένοι» άνε»» έ'ξαιρετικής τίνος έπιτυχίας.

Κινημ. Έτουάλ. Προεβλήθη τό έργον «Μυστηριώδες 
υποβρύχιον» καί διάφοοα νούμερα βαριετέ.

Κινημ. Κρυ >τάλ (Χαροκόπου). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ρίγη έρωτος*  μέ τήν Ααπλάντ καί Ό τρόμος Ί»ΰ 
Μπάρ X...... Στρούμπος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Πατέ (σμιλών). Προεβλήθη τό έργον «Γυμνοί 
έρασταί» μέ τόν Νοβάρρο.

Κινημ. Παλλάς (όμιλών). Προεβλήθη τό έργον «Ό 
μοιραίος χείμαρρος» μέ τόν Μπάοθελμες.

Κινημ. Διονύσια (όμιλών). Προεβλήθη τό έργον «Ή 
μή έστεμμένη βασίλισσα» ή «Ή ναυμαχία τού Τράφαλ- 
γκαρ».

Κινημ. 'Απόλλων. «Μιά νύχτα στή Σιγκαμπούρη .
Κινημ. Εθνικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Λύκοι τοϋ 

άέρος» καί «Μιά μοδέρνα Μαγδαληνή».
Κινημ. Μοδέρν. Προεβλήθησαν «Ό Σαρλιυ πολυτεχνί

της ·». «“Όρνεα θαλασσών» καί συνεχεία επεισοδιακών.
Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν «Ή γροθιά τής τι

μής», «Ναζίμοβα ή κόρη τοϋ ήλιου» καί συνέχεια «Μτού- 
φαλο».^

Γαλλικόν ,Κολλέγιον Καλογήρων. Τό σχολειον τοΰτο 
έγκατέστησε κινηιιατογράφον διά τούς μαθητάς μέ διδα
κτικός ταινίας. ’Ήδη προεβλήθη τό έργον «20 χιλ. λεύγαι 
υπό τήν θάλασσαν».

Τά θεμέλια τοϋ νέου κινηματογράφου έν τή όδω Τσι- 
μισκή έτέθησαν ήδη, θά περιλαμβάνει δέ 400 περίπου 
θέσεις. Διαδίδεται δτι ό κινηιιατογράφος ούτος θ’ άνήκη 
εις τι πρακτορεϊον έκμεταλλεύσεως ταινιών.
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα «Λευκές 
σκιές», διά δευτέραν φοράν «Ή φωνή τοϋ αίματος», 
«Μάσκες τοϋ σατανά», «Πρίγκηψ καί άπάχισσα», «Όταν 
ή πόλις κοιμάται» μέ αρκετήν έπιτυχίαν, «Ή γυναίκα μέ 
τό κοράκι» άνεπιτυχώς, «Οί βασιλείς τοϋ άέρος», «Γυναί
κα τίγρις», «Όνειρο αγάπης» μέ μεγίστην έπιτυχίαν καί
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«Τό μυστικόν τοΰ φρουρίου». Κατά τάς άπόκρεω θά μετα
τροπή εις χορευτικόν κέντρον.

Κνημ. Δημ. Θεάτρου. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Βα- 
λέντσια» διά δευτέραν φοράν άνεπιτυχώς, «Μιλάκ», «Ή 
φυγάς» καί «Μανωλέσκου» άμφότερα μέ μεγίστην επιτυ
χίαν, «Τό ατσαλένιο φάντασμα» καί «Ό άνθρωπος που 
γελά·. "Ηδη δίδει παραστάσεις ό θίασος όπερέτταα Δρά- 
μαλη. Μπιζέλης
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. Πάν&εον (αϊ&ουσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ό ωραίος Μπροΰμμελ», «Τό εξπρές τοΰ μεσονυκτίου», 
«Σάν αστραπή» καί «'Ο άνθρωπος πού γελά». Προσεχώς 
Ή Γή» τοΰ Ζολά.

Κινημ. Πάν&εον (ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Σάν αστραπή», Τό εξπρές τοΰ μεσονυκτίου καί «Οι 
πυροσβέσται».

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Ό δίγα
μος», «Τιτανινός» καί «Ουγγρικοί έρωτες» μαζύ μέ τήν 
ταινίαν τής εορτής τών αθηναϊκών Καλλιστείων.

Άνδριόπουλος 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Κινημ. Άιτιχόν. Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά έργα 
«Μία νύχτα τρικυμίας». Ή κατάπτωσις καί «Κορίτσια 
φυλαχθήτε·. Μεταξύ τών πρώτων κινηματογραφόφιλων 
διακρίνονται πάντοτε οί κ. κ. Άντωνόπουλος. Μετάκος, 
Ματθίας, Μικελέττης. Δρακόπουλος κ.λ.π., αί δίδες Κιου- 
λέ, Κατίνα καί Δόμνα Κανάκη. ’Ανθή καί Μαρίνα Βενε- 
τσανοποϋλου, Στεφανίδου κ. ά. Μαι&ίας
ΛΕΥΚΑΣ

Κινημ. 'Απόλλων. Προεβλήθησαν τήν παρ. έβδομάδα 
τά έργα «'Ο κουρσάρος μέ τή μάσκα» έπιτυχώς, «Τό δα- 
χτυλίδι τής χορεύτριας», «Τό φάσμα, «Θαλασσοκράτωρ» 
λίαν έπιτυχώς καί «Ή κατάσκοπος τού Σεΐχη· μέ άρκετήν 
έπιτυχίαν.

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν αί ταινίαι "Αντίο 
Μασκών» έπιτυχώς, «Τό σημαδεμένο καπέλλο», Ό έβδο
μος ουρανός» καί «Φαζίλ» έπιτυχώς». Ό κ. διευθυντής τοΰ 
άνωτέρω κινηματογράφου υπόσχεται δτι θά μάς παρου- 
σιάση λίαν προσεχώς τά έργα «Τρωικός πόλεμος», 2.υρ- 
κούφ», «Δέκα Έντολαί», «Τάφος τοΰ Ίνδοΰ», «Πΰρ >, «Τύ
ραννος», «Ή πόλις τής σιωπής», «Καταιγίς» κλπ. Ας έλ- 
πίσωμεΥ δτι τά πράγματα δέν θά μάς διαψεύσουν.

παρ. έβδομάδα προε-
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Κατά τήν _ , ,
βλήθη τό έργον «Ίβανγκορόδ» μέ τόν Γκαμπριό. Προσε
χώς «Ό δόν Χ.,.υίός τοΰ Ζορρό», καί «Τό σκάνδαλον τοΰ 
Βάδεν-Βάδεν». Ή κινημ. κίνησις τής πόλεώς μας παρου
σιάζεται άρκετά ζωηρά, τοΰτο δέ οφείλεται κυρίως εις τήν 
προβολήν έκλεκτών έργων, διά τοΰ to αξίζει κάθε έπαινος 
εις τήν διεύθυνσιν τοΰ άνωτέρω κινηματογράφου.

Μ παρχαμούζας
ΣΕΡΡΉ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά 
έργα «Ή γή τής ήδονής» καί Γέλα παληατσο·. Έπίσης 
προεβλήθησαν «Τό σκάνδαλον τών Βερσαλλιών» πάλαιά 
ταινία καί «Ό, σαλπιγκτής» μέ τόν Κοϋγ.καν./ Συγχαρητή
ρια εις τήν άνωτέρω διεύθυνσιν διά τήν εκλογήν τών έρ
γων καί πρό παντός τών δύο πρώτων.

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθιισαν«Ό δόκτωρ Σαϊφερ», 
«Ή κόλασις τοΰ έρωτος» καί «Τρελλή δούκισσα».

Κινημ. Ορφεύς. Προεβλήθη «Ή νήσος τών ονείρων».
Κινημ. Ρέμβη. Διάφορα έπεισοδιακά. Βογιατζής

ΔΡΑΜΑ
Κινημ. εΜέγας». Προεβλήθησαν τά έργα «Μούς ό ά- 

λήτης» καί Σ--» ’’’ ®
ρον ώς ευεργετική υπέρ τοΰ Σι . , , ,
ύπό τήν προστασίαν τοΰ κ. Νομάρχου. Τήν παράστασιν πα- 
ρηκολούθησε άρκετός κόσμος χωρίς δμως νά πραγματοποι
ηθώ καί ό σκοπός τοΰ Συλλόγου, λόγω τών μεγάλων δα-

"Αννα Καρενίνα» μέ τήν Γκάρμπο, τό δεύτε-1 δμως ήνυ.ΙΛ„.«„.| ■ ■» λ — ......
' ’ ' Συλλόγου Έμποροΰπαλλήλων, 1 τήν τακτικήν του, καθότι ήιο πολύ σκοτεινόν εις του,, τιτ-

' ’ - λους καί τελείως κατεστραμμένον και « Ο Μαθητευομενος
ι-1 Στρατηγός» κωμφδίσ μέ τόν Κήτον. _
- | Κινημ. Πάν&εον. Κατά τήν παρελθοΰσαν εβδομάδά.

πανών τής παραστάσεως, λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι επ^ 
εισπράξεων 16 χιλ. έπληρώθησαν 6000 δραχμαί μόνον δι 
ένοίκιον θεάτρου. Έκ τοΰ υπολοίπου ποσοί τών 10 χιλ- 
δραχμών άς άφαιρεθοΰν τώρα οί φόροι, ένοίκια ταινίας 
κλπ. Τήν παράστασιν παρηκολούθησεν ολόκληρος ή εκλε
κτή κοινωνία τής πόλεώς μας μεταξύ τών όποιων διεκρί- 
νοντο ο Νομάρχης κ. Μαρκέλλος, δ δήμαρχος κ. Παξιώιης 
οί κ. κ. Δώδος, "Εξαρχος, Πεντζίκης, Άθανασιάδης, Θεο- 
χαρίδης, Γ. Άθανασιάδης, Χατζόπουλος, Κυριαξής, Ίωαν- 
νίδης, Φέσσας, Σκόρδας, Μπόσκος, Στυλίδης, Νικολέρης. 
Έλευθεριάδης κ. ά.

Έπίσης προεβλήθησαν «Λέσχη αγάμων» καί άπό τής 
Πέμπτης 13 τρέχ. «Τό λυκόφως τής δόξης». Προσεχώς «Σι
βηρία», «Μωρά παρθένος» καί -’Ορφανή», τό τελευταϊον 
έκ τής αρχαιολογικής συλλογής τοΰ κ. Άλκ. Γούναρη. Λέ
γεται δτι ή διεύθυνσις τοΰ άνωτέρω κινηματογράφου έξη- 
σφάλισε !! καί άλλα 5 6 έργα (;) τοΰ κ. Γούναρη, προφα
νείς φανταζομένη δτι τό κοινόν τής πόλεώς μας θά ανέ
χεται επ’ άπειρον τήν έκμετάλλευσιν αυτήν τοΰ καλλιτε
χνικού του αισθήματος. Συμβουλεύομεν λοιπόν τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ μοναδικού μας κινηματογράφου ν’ άναθβωρήσΉ 
τάς αποφάσεις της καί νά προβάλη πάντοτε εκλεκτά έρ
γα, ώστε να δικαιολογείται καί ή εισπραξις τοΰ δεκαπεντα- 
δράχμου εισιτηρίου. Μαρκίδης
ΚΑΛΜΥΙΑΙ

Κινημ. ’Αμερικανικός. Προεβλήθησαν τά έργα Γιά 
τήν ελευθερία», -"Εγκλημα καί έξιλέωσις», «Καου Μπόϋ» 
καί «Εμδεν». Έπίσης προεβλήθησαν «'Η εκδίκησις» 
«Μαΰρος ’Αετός , «Ό άσσος τής διαφημίσεως», «Σάκκο 
καί Βαντσέττι» καί «Οί αρπαγές τής δύσεως·.

Μιχάλου
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον. Προεβλήθησαν κατά τήν παρ. έ" 
βδομάδα «Ή πριγκήπισσα τοΰ ιπποδρομίου» και «Τό, ξύ" 
πνημα» μέ άρκετήν έπιτυχίαν Προσεχώς «Ταξεΐδι στή σε 
λήνη».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθη τό έργον «Το παιδί του 
δρόμου» καί συνέχεια τοΰ έπεισοδιακοΰ «*Ο  μυστηριοιδης 
νοΰς». ,

Κινημ.' Αργυλλα. Προεβλήθη « Η βασίλισσα τοΰ ιππο
δρομίου». "Ηδη προβάλλεται «Τό έγκλημα τοΰ ηλίου».

Κινημ. Ν. ‘Ιωνία. Συνέχεια επεισοδιακών.
Παπα βασιλείου

ΜιΤΥΛ^ΝΗ
Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Κάρμεν 

τοΰ Σάν ΠάοΗ», «Παρί γκέρλι», «Βασιλική τίγρις», « Ω
ραία έξόριστος», «Κόκκινοι ιππείς», «Χριστίνα»,, « Η κοι- 
λάς τών ληστών» δίδει δέ καί παραστάσεις ό θίασος Έδ- 
μόνδου Φύρστ. ,

Κιιημ. Ορφεύς. (Διεύθυνσις Γιανναρελη και Σοφιανο- 
πούλου). Προεβλήθησαν τά έργα «'Ο σπαθιστής», «Στό 
χείλος τής άβύσσου», «*Η  γή» τοΰ Ζολσ με τον Γκαμπριό, 
«'Η έξομολόγησις ■ καί «Σάλτο μορταλε».

Σωφρονιαδης
PEQYMN'VN

Κινημ. 'Ιδαϊον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Οί Άπάχηδες τών Παρισίων» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «Μυ
στηριώδης έξαφάνισις» καί «Τό άνθος τοΰ Καμπαρέ»,.

Κινημ. Κοσμικόν. Προεβλήθη τό έργον «Ό κλέπτης 
τής «Βαγδάτης». _ , ·Πετραχακις 
Ξ&ΝΘΗ

Κινημ. Μέγας. Μετά τήν προβολήν τοΰ έργου , «Γυ
ναίκα ά λά γκαρσόν», προεβλήθησαν τό παλαιόν καί δυ
νατόν έργον «Κατηγορώ» εις 11 πράξεις, η Διεύθυ σις 

ήναγκάσθη νά άλλάξη πρόγραμμα καί νά χάση

προεβλήθησαν «Οί Άπάχηδες τών Παριοίων» μέ τήν Ρ«νέ

Φοιτητής τοΰ Ντάνσιγκ» μέ τόν χαριτωμένον Βίλλυ Φρίτς 
και Σονζν Εερνον και με εξαιρετικήν έπιτυχίαν τό ώραϊον , z , , ,- , , * , -* «
εργον «Δόκτωρ Σέφερ» μέ τόν Ίβάν Πέτροβιτς καί "Εβε- στο νυν και α*1’ ταΓε φωνάζω τον καλό μου γΐ- 
λυν Χόλτ, τό όποιον παρηκολούθησε δλο τό ώραϊον γυ- \ ατρό γιά νά τοΰ έμπι ιτευίίώ αυτόν τόν καθρέφτη 
ναικειον φυλλον. , ... τίΚ μικρογραφίας τοΰ πόνου ιιοι. Θά τόν παοακα-

Ηροσεχως : £,να ωραιον εργον τοΰ Δαντη « Η Κόλα- ΐί-., ' ' ί - τ»τ ■ ■ s- " -σις», «Ή Άνάστασις» τοΰ Τολστοί καί τά έλληνικά e-A. ; /σ σου τον δωση. Εινε το μονο δο>ρο που μ
στερώ», «Μπόρα» καί «Τό Λιμάνι τών Δακρύων». ί απομένει να σου χαρίσω μετά την καρδια μου που

Εις τάς ανταποκρίσεις τών γειτονικών μας πόλεων \ ποδοπάτησες. Μετά μιά μικρή άπολύμανσι θά μπο- 
Δράμας καί Κοβάλλας, εϊδομεν δει εις τά γυμνάσιά των ~~---- ‘ Q n z »»» > « » » »
λειτουργούν κινηματογράφοι πρός έκμάθησιν μερικών μα
θημάτων. Δέν θά ή co καλόν νά γίνη καί έκ μέρους τοΰ κ. 
Γυμνασιάρχου μία προσπάθεια διά εήν έγκατάστασιν πα
ρομοίου Κινηματογράφου καί εις τό Γυμνάσιον Ξάνθης ; j

Καζαντζής

Αντορε και με τον Ελληνα Λάμπρον Τηλεγραφίδην, «Ό όταν μας γίνει βαρείά. ’ΑδιάφΟΟΟ άν πληγώνει τούς 
voiittctic του Ντηνοινκ» ng τον j^QQLTiojiEvov Βίλλ,υ Φριτς ·»/->« ■’«·»._ σ . τ . . · ..
καί Σουζυ Βερνόν καί μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν τό ώραϊον 
εονον «Δοκττοο Χείϊορ.η» up την ’TRAv iTcmnRirr "TrAc·

ΛΜΑΛΙΑΪ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθη τό φίλμ «Άστέρω» καί 
ή διαφημιστική ταινία Ηλειακή». Άνδριόπουλος 
ΠΥΡΓΟ*

Κινημ. Απόλλων. I Ιροεβλήθησαν τά έργα «Βαριετέ . 
•Άσεέρω καί «Τό έγκλημα ενός καλλιτέχνου».

Άνδριόπουλος 
Χ»ΝΙΑ

Κινημ. Ιδαϊον Αντρον. Προεβλήθησαν αί ταινίαι 
«Βέρα Μιρτζέβα» καί «Ό θαλασσοπόρος».

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό σκακι
στές» καί «Ό κόμης Κώσιια».

Κινημ. Ολυμπία. Λργεϊ. Κουβαριτάχης
ΗΡΑ ΠΝ

Κινημ. ’Αγλαΐα. Προεβλήθησαν τό αυτοτελές «Κοντά | 
στά σύνορα», καί τό επεισοδιακόν Οί νικηταί τής φωτιάς» 
εις 15 έπεισόδια.

Κινημ. 'Απόλλων. Λόγω έπιδιορθώσεως τής ανατολι
κής πλευράς του διέκοψε τάς παραστάσεις του δι’ όλίγας . 
ημέρας. Χανιωνάκης 1
X ■ -

Κινημ. Άοτήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ονειρον (ο
μορφιάς μέ μετρίαν έπιτυχίαν , Ό λυσσασμένος σύζυ- ι 
γος», Πρός τόν θάνατον» καί Ή κουρτιζάνα τής Σεβίλ- ' 
λης» μέ έπιτυχίαν. Προσεχώς «Άπατηλαί φλόγες , «Πό
νοι παρελθόντος» κλπ. >

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «"Ονειρον । 
ώμορφιάς», »Ό λυσσασμένος σύζυγος», «Πρός τόν θάνα
τον», «Κάρμεν» ή «'Η κουρτιζάνα τής Σεβίλλης» μέ έπι- | 
τυχίαν, «Άπατηλαί φλόγες», «Ό ένοχος έιπμωρήθη», 
«Μεταξωτέ; κάλτσες», «Πόνοι παρελθόντος», «Τραγωδίαι ι 
ωκεανών» καί "Ερως αεροπόρου». Προσεχώς «Μπαλαρίνα ! 
τής Μόσχας , «Κιβωτός τοΰ Νώε», «Οί τέσσαρες διάβο-I 
λοί» κ.λ.π. ί Βουδούρης
Κ »ΣΤΕ ΛΙ (Κρήτης)

ΚίΛημ.^ Παλλάς. Προεβλήθησαν μή μεγάλην έπιτυχίαν 
τά έργα «"Αννυ Λώρη», «Ό κήπος τοΰ Αλλάχ», «Στό 
βωμό τής ηδονής», «Ό σκακιστής , «Ό κόμης Κώστια», 
«I υναϊκα διάβολος» καί «Νοσταλγία» Προσεχώς «'Ο κό
μης Μόννε Χρίστο», «Σώσατε τάς ψυχάς μας», «Έπί τής 
ναυαρχίδος» κ.λ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ 18X24

ΠΩΛΟΥ ΜΕΝ μεγάλην συλλογήν φωτογραφιών 
κινηματογράφου (πρόσωπα καί σκηνάς άπό νέα έρ
γα) μεγέθους 18Χ2\

Οί έ τιθυμοϋντε; άς έτισκεφθοϋν τά γραφεία μας 
9.30' - 12 π. μ. καί 3—5.30' καθ’ έκάστην.

Γίνονται άποστολαΐ καί εις τάς Επαρχία:.
Τιμή έκάστης φωτογραφίας δρχ. β.

'Συνέχεια έκ τή; Γ2η; σελίδας)

άλλους πο» έπιζοΰν. Σάν καταλάβω πώς εφθασα

ρέσης νά διαβάσης δίχως φόβο τό ή ιερολόγιό μου. 
Δέν έσάλιωσα ποτέ τις σελίδες του. Μπορεί νά εί
σαι ήσυχη... VI

’’ίσως αυτή νά είνε ή τελευταία φορά ποΰ γρά- 
| φω. ’Έχασα πάλι τόσο αίμα τήν Παρασκευή, ποΰ 
ένόμιζα πώς δέν θά μ' άπόμενε άλλο μέσα στις φλέ
βες μου. Ό καλός μου γιατρός μοΰ έκανε μετάγγισι 
τοΰ δικού του αί'ματος γιά νά τόνωση τήν άδυνατι- 
σμένη καρδιά μου. Κι" δμως τήν άλλη μέρα ήτανε 
άπό τά ξημερουματα στό πόδι.

—Γιατί τό κάνατε αυτό, καλέ μου γιατρέ ;
—Γιατί μοιάζεις σ ένα αδελφό μου ποΰ δέν υ

πάρχει πειά άνάμεσά υας. Δέν τοΰ μοιάζεις στήν 
μορφή, άλλά στήν υπερηφάνεια. Κρύβεις δπως εκεί
νος τό αδύνατο μέρος τοΰ «εγώ σου» καί μοΰ τα θυ
μίζεις τόσο συχνά, ποΰ μέ συγκινεϊς.

—Τότε αφήστε με νά πάω νά τόν βρω μια ώρα 
άρχήτερα, γιατρέ, Νά τόν βοώ γιά νά τοΰ πώ, πόσο 
καλός ήσασταν μαζύ μου καί μ’ δλους τους άλλους) 
δυστυχισμένους. (Τό τέλος εις τό προσεχές

ΑΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΠΙΛΝΑ-ΠΙΑΝΟΛΕΣ

Τοΰ φημισμένου γερμανικού εργοστασίου 

fiDOLP ΕΚΝ5Τ VOKT 
ΙΙρομηθευτοΰ δλων τών Βασιλικών 

Αυλών τής Ευρώπης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ 
Η ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΛΗΤΑΙ :

ΕΤΑΙΡΙΑ

Β .ΓΚΡΠΣΗΣ4ΙΝΑΧ. ΖΗΓΡΑΦΟΣ
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΤΕΡΜΑ ΤΡΑΜ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΘΗΝΑΙ

Κατάλογοι καί πλπροφορίαι στέλλονται ιδι
αιτέρως εις τούς αίτοϋντας έκ τών έπαπχιών.

* -■



ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ

ΦΟΞ ΦΟΛΛΙΣ 1929
Η ΔΕΥΤΕΡΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΟΠΕΡΕΤΤΑ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΤΡΕΛΛΕΣ
Προβάλλεται μετά καταπληκτικής συρροής, κόσμου άπό τής παρελθούσης 

ΔΕΥΤΕΡΑΣ είςτόν μεγάλον όμιλοϋντα κινηματογράφον τώ. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΤΤΙΚΟΝ
Το Αμερικανικόν Καρτιέ-Λατέν.—'Η μποεμική και τρελλή ζ<οή τών άμερικανών 

φοιτητών καί έπί κεφαλής
Η ΔΙΑΣΗΜΟΣ XOPtYTPIA ΚΜ ΩΡΑΙΟΤΑΤΗ

ΛΟΥΣ ΜΟΡΑΝ
ΝΤΑΒΙΤ ΓίΕΡΣΥ . ΚΑΙ ΤΟΜ ΠΑΤΡΙΚΟΛΑ

Επίσης έ'να νέο άστρο τής ΦΟΞ ή Δ· ΤΟΥΕΛΒΤΡίΤΣ

ΠΡΩΤΰΤ/ΠΑ .ΠΕΤΑΧΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ-ΝΙΖΓαΛΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ-ΜΠ κΛΕΙΤΑ 
JIM PDA ΑΠΟ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ

ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 3-ΑΘΗΝΑΙ-ΤΗΛΕΦ. 56-75 
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