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Πρέπει νά δμολογήσω—έδήλωσεν ό Τσάπλιν— 
πώς δ κινηματογράφος, ποΰ μιλάει μέ τραβάει, 
άλλά καί μέ θυμώνει καί μέ τρομάζει. ’Ασφαλώς θά 
επικράτηση εν πάσει περιπτώσει δχι αμέσως. Τδ 
νέο κατακτά πάντα τόν άνθρωπο τόσον, ώστε νά 
μην αντιλαμβάνεται πόσο συζητήσιμη είνε ή καθ’ 
αυτό καλλιτεχνική επιτυχία. Στή δραματουργία δοκι
μάζουν νά συνδέσουν τό συμβατικό θέατρο μέ τόν 
ρεαλιστικόν κινηματογράφον καί εκείνο, ποΰ βγαί
νει άπό τό σύνδεσμο αυτό είνε ένα... νόθο παιδί !

Πολύ καλλίτερο είνε νά συνδεθή στενά : Π α ν
τ ο μ ί μ α καί μουσική.

’Άλλως τε επάνω κάτω έτσι γινόταν ανέκαθεν. 
Στό βουβό φιλμ θά μπορούσαμε νά πούμε τί είδος 
μουσικής θά έταίριαζε ως συνοδεία ’Αλλά είνε γνω
στό τί συνέβαινε στις μικρές πόλεις : Μιά μαθήτρια 
μουσικής έπαιζε κάτι, δ,τι δήποτε, δ,τι τής ά'ρεσε 
καί δ,τι δέν συμφωνούσε καθόλου μέ τήν ύπόθεσι 
τοΰ έργου. ’Ενώ στον ηχηρόν κινηματογράφο μπο
ρούμε νά έπιβάλλωμε τή μουσική, ποΰ θέλουμε καί 
επειδή αποτελεί ένα μέρος τού μηχανισμού, κανείς 
δέν μπορεί ν’ άλλά'ξη τίποτα έτσι ώστε στό μικρότερο 
κινημοτογράφο, δπως καί στό μεγαλείτερο κινημα
τογραφικό μέγαρο θ’ ακούεται άκριβώς ή ίδια μου
σική. Αυτό γιά μένα είνε. θαυμάσιο καί άν καί στό 
φίλμ μου «City Lights» δέν έχω διάλογο, νομίζω 
μολαταύτα δτι ή συνοδεία τής ορχήστρας άνταπο- 
κρίνεται σ’ δλες τις άπαιτήσεις πού διατυπώνονται, 
μέ τόν ήχηρό κινηματογράφο. Εκτός αυτού δέν με 
ταχειρίζομαι κανένα λαϊκό τραγούδι. Ή μουσική 
μου πρέπει νάνε έξ ίσου πρωτότυπη μέ τό έργον 
μου, γιά τό οποίον δίνω εγώ πάντα δλες τις λεπτο
μέρειες. Ή συμφωνιτή μουσική έγινε έτσι, ώστε 
προσαρμόζεται θαυμάσια στή μανταλιτέ μου. Κάθε 
κίνησις μου κάθε χειρονομία μου θάχητήν άποκλει- 
στικώς δική της μουσική άπεικόνησι.

’Έχω ακόμα και τό καθ’ αυτό κομμάτι τής επι
τυχίας ένα «Schlager» άν καί δέν πρέπει νά πάρη 
κανείς τή λέξι μέ τή συνειθισμένΐ) της σημασία. 
Στό ρόλο μου, ώς «Charlie» τόν άκούω γιά πρώ

τη φορί νά παίζεται άπό ένα γραμμόφωνο. Τό κοι
νό βλέπει σέ μιά μεγένθυσι τήν πλάκα μέ τόν 
τίτλο:

«Wondrous Eyes» byCharlie Chaplin. «Θαυ
μάσια μάτια», ύπό Τσάρλι Τσαϊπλιν. Τό τραγούδι 
μου. είναι γραμμένο άποκλειστικά γιά τόν ρόλο μου 
ούτως ώστε δταν άργότερα ερωτεύομαι μέ τή μικρή 

I τυφλήκοπέλλα,μιά έπανάληψις τοΰ τραγουδιού ήάπό 
μουσικό τοΰ δρόμου ή σ’ σένα όποιοδήποτε καφε
νείο βοηθεϊ σέ μιά δυνατή δραματική έντύπωσι. 
IIραγματικώς ή συνοδεία καί τό τραγούδι δ.νουν 
ένα είδος φόντο στήν δλη δράσι τοΰ έργου, σέ τρό
πον ώστε νά έχουν δση σημασία καί ή παντομίμα 
ή ίδια.

Μού φαίνεται πώς έτσι κατώρθωσα νά «κάνω 
κάτι, ποΰ θ’ άρέση περισσότερο άπό κάθε τι, ποΰ 
ώς τώρα έχω έμπνευσθή καί φρονώ δτι δ ηχηρός 
κινηματογράφος έχει μέσα του δ,τι νέο ζητάει τό 
κοινό. ’Επαναλαμβάνω καί θά εξακολουθώ νά επα
ναλαμβάνω πάντα δτι νομίζω πώς τό καθήκον μου 
καί ή προσπάθειές μου πρέπει νά τείνουν εις τό νά 
δήμιοι ργώ κάτι, ποΰ νά άρέση καί νά προετοιμάζη 
μιά εύχαρίστησι. Λέν επιχειρώ ποτέ νά φανώ έξυ
πνος’ επιχειρώ μονάχα νά άρέσω. Θέλουν τοιρα νά 
δείξω κάποια πονηριά. Παρόμοιες προθέσεις πρέ
πει μέ κάθε τρόπο νά άποφύγω άν θέλω νά μείνω 
εγώ, δπως είμαι μέ τόν δικό μου προσωπικό χαρα
κτήρα. Άλλ’ άς μή νομίση κανείς δτι άποφεύγω 
τό διάλογο γιατί διαβλέπω στό επίπεδο αυτό κάποιο 
κίνδυνον γιά μένα. ’Ήμουν έν ένεργείφ γιά πολλά 
χρόνια στή σκηνή τή θεατρική καί μίλαγα άλλά δέν 
ήθελα νά θυσιάσω τήν ομορφιά καί τόν λόγον ύ- 
πάρξεως τής παντομίμας γιά χάρι ενός τίτλου. Τό 
έντυπο εξακολουθεί ναχη τά δικαιώματά του ώς μέ
σο βοηθητικό στον κινηματογράφο. Είνε θετικό 
δσο καί αυτό τό φίλμ καί έξασκεϊ τή δική του πνευ
ματική έπίδρασι. Τό δτι δμως έγραψα εγώ δ ίδιος 
τή μουσική, πού θά συνοδεύση τό έργον μου, θά 
εινε δ μεγαλείτερος νεωτερισμός στό φίλμ μου 
«City Lights».

ΤΣΑΡΛΙ ΤΣΑΠΛΙΝ
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ΜΙΑ ΕΝΑΙΑΦΕΡΟΪΣΑ ΣΪΝΕΝΤΕΪΞΙ2
ΜΕ ΤΗΝ Κ*"  ΜΑΙΡΗΝ ΣΑΓΙΑΝΝΟΥ ■ ΚΑΤΣΕΛΗ

Τϊ σκέπτεται διά τον'Ελληνικόν Κινηματογράφον καί διά τό μέλλον του. -Α’ι έντυπώσεις της 
ά·.ό τήν πρώτην της ταινίαν.—ΙΙοιον ρόλον θά τής ήρεσε νά παίξη είς τόν Κινημα

τογράφον.— ΙΙοίας ήθοποιούς τής όθόνης προτιμά κτλ. κτλ.

Άναμφιβόλως οί φίλοι τοΰ νεοελληνικού θεά
τρου θά ενθυμούνται μίαν συμπαθή έμφάνισιν, 
ποΰ είχε γίνει προ τριετίας περίπου διά τού «Θιά
σου τών Νέων», ό όποιος άν δέν έσταδιοδρόμησε 
κατ’ ευχήν, τουλάχιστον έχρησίμευσεν ώς μέσον ά 
ποκαλύψεως τόσων άξιολόγων νεανικών ταλέντων, 
μεταξύ τών οποίων και τής Κας Μαίρης Σαγιάννου 
ποΰ έντεμπουτάρησε δι’ αύτοΰ στήν «Τζοκόντα» τοΰ ί 
Ντ’ Άνούντζιο κατά τρόπον έπιτρέποντα τάς εύνοϊ 
κωτέρας προβλέψεις διά το υποσχετικόν καλλιτεχνι
κόν της μέλλον.

Ό κόσμος εκείνος καί πολλαί άκόμη χιλιάδες 
θεατών ποΰ συνέβη νά παρακολουθήσουν τήν Καν 
Σαγιάννου στήν μετέπειτα καλλιτεχνικήν της στα 
διοδρομίαν, ίδίφ δέ τελευταίως, δτε έσημείωσε σει
ράν δλην άξ ολόγων επιτυχιών ώς πρωταγωνίστρια 
τοΰ «Θιάσου Ελλήνων Καλλιτεχνών» είς τήν άνά 
τάς κυριωτέρας πόλεις τής Μακεδονίας καί Θράκη; 
περιοδείαν του, τήν εΐδεν αίφνης άπό τή; οθόνης. 
Τήν είδε και τήν έθαύμασε, διότι ή έμφάνισί; τη; 
αύτη ήτο άξιο θαυμαστός. ’ Αλλά τήν άναγνώρισιν 
αυτήν έκ ίμαμεν ήδη. Συνεπώς ας εξακολουθήσω ιεν.

'Η έπιτυχία τοΰ φίλμ «Μακρυά άπό τον Κόσμο» 
δφειλομένη κατά τό μεγαλείτερον αυτής μέρο; είς 
τήν θαυμαστήν προσωπικήν δημιουργίαν τής Κα; 
Σαγιάννου-Κατσέλη, ύπήρξεν ή αφορμή τής λήψεως 
τής παροΰσης συνεντεύξεως μέ. τήν έκλεκτήν πρωτα
γωνίστριαν, χάρις είς τήν οποίαν, οί άναγνώσται μας 
θά μάθουν τάς προσωπικός έντυπώσεις τής σόμπα-| 
θοΰς καλλιτέχνιδος άπό τήν πρώτην της ταινίαν καί ΐ 
πολλά άλλα ώραΐα πράγματα ποΰ είχε τήν υποχρε
ωτικήν καλοσύνην νά μοΰ ειπή.

ΤΙ ΜΟΥ ΕΙΠ£Ν

Άφοΰ τήν συνεχάρην διά τά έπιτυχή ντεμπΰ 
της πρό τού κινημ. φακού καί διά ζώσης, ήρώτησα 
τήν Καν Σαγιάννου άν πρόκειται νά παίξη σέ κα
νένα νέο φίλιι.

—’Όχι άκόμη. Πρός τό παρόν ξεκουράζομαι 
μετά μίαν έπιτυχή τουρνέ μέ τόν «Θίασον Ελλήνων 
Καλλιτεχνών» είς δν προτηγωνίστησα, καί άπό τήν 
οποίαν περιοδείαν έπέστρεψα μόλις πρό εβδομάδας.

—Διά νά παρακολουθήσετε τό φίλμ σας ; τήν 
έρωτώ.

'II Κα Σαγιάννου υποδέχεται τήν έρώτησίν μου 
μέ ένα συγκαταβατικό μειδίαμα πού μοΰ έπιτρέπει 
νά συνεχίσου τήν μικρόν της άνάκρισιν.

—Καί ποΐαι υπήρξαν αί έντυπώσεις σας άπό 
τήν ταινίαν σας ;

— Καλαί. ’Εννοείται, δτι ή κρίσις μου αυτή 
εΐνε σχετική, τηρουμένων πάντοτε ύπ’ δψιν τών 
συνθηκών υπό τάς οποίας είργάσθημεν Δηλαδή, 
χωρίς άνεσιν, μέ πρωτόγονα τεχνικά μέσα, δμολο- 
γουμένως δέ, καί χωρίς άπόλυτον υλικήν επάρκειαν. 
Κατά συνέπειαν ή ταινία μας άπέδοτσε τό μέτρον 
τών προσωπικών δυνάμεων έκάστου πού συνεισέ- 
φερε μέ ένθουσιασμόν καί μέ ευσυνειδησίαν τάς 
καλλιτεχνικός του υπηρεσίας, χωρίς δμως ό καρπός 
ιών κοινών μας προσπαθειών νά έπαρκέση διά τό 
άμεμπτον παρουσίασμα τοΰ φίλμ μας, άναλόγως 
τών κοινών ευσεβών μας πόθων.

Τοΰτο έχω την έντυπωσιν δτι θά έπιτευχθή είς 
το μέλλον, μόνον διά τής συγκεντρώσεως κεφα
λαίων. Μετά τήν έξευρεσίν των, δσοι νομίζουν δτι 
έχουν, καί έπιθυμοΰν νά προσφέρουν κάτι είς τήν 
έβδόμην τέχνην, ας ύποστοΰν τήν ένδεχομένην ά- 
βαρ αν τοΰ έγωϊσμοΰ των, χωρίς νά δυσφορήρουν 
άν παραστή άνάγκη νά δώσουν τήν θέσιν των είς 
καταλληλοτέρους ξένους πού θά μετακληθοΰν πρός 
ένίσχυσιν τών έλλειπεστάτων κινηματογραφικών 
στοιχείων πού διαθέτομεν, άρκουμενοι είς μικροτέ- 
ρους ρόλους είς τήν άρχήν, χωρίς νά διεκδικοΰν δλοι 
τά πρωτεία έκ κακού υπολογισμού τών δυνάμειόν 
των. Τότε ώρισμένως θά μπορέση νά γίνη κάτι τό 
άξιόλογον, άμα παραβλέψουν τάς μικροφιλοδοξίας 
καί έργασθοΰν μεθοδικά υπό τήν διεύθυνσιν ξένων 
άλλά καλών ρεζισέρ, άφοΰ ή έλλειψις έντοπίων τ«ι- 
ούτων, τής προκοπής, εινε τόσον αισθητή, έξ άλ
λου δέ καί υπό άπολύτως συγχρονισμένους τε νι- 
κούς δρους πρός τούς Ευρωπαϊκούς τοιούτους, 
πράγματα δηλαδή έξασφα· ισθησόμενα διά τής οι
κονομικής εύμαρείας.

— Ποιον ρόλον θά σάς ήρεσε νά παίξετε στον 
κινηματογράφον, υπό ιάς άνωτέρω προϋποθέσει;, 
άπό τάς σκηνικός έπιτυχίας σας;

| — Τήν «Πριγκήπισσαν Μαλέν» τοΰ Βέλγου
I συγγραφέως Μωρίς Μαίτερλιν, πού είχα παίξει 
'στο «’Εθνικόν» Εΐνε ένας ρόλος πού βρίσκω δτι 
μοΰ πάει καί ποΰ μοΰ άρέσει εξαιρετικά.

— Ποιας ξένας ηθοποιούς τοΰ κινηματογράφου 
προτιμάτε ;

— Τήν Γκρέτα Γκάρμπο. Βρίσκω πώς εΐνε μία 
μεγάλη καλλιτέχνις καί ταυτοχρόνως ένας έντελώς 
ιδιόρρυθμος γυναικείος τύπος πού κατακτά άμέσως 
τόν θεατήν μέ τήν έντυπωτικήν της φυσιογνωμίαν 
καί μέ τήν σπανίαν έκφραστικότητά της. Άπό τάς 
καλλιτέχνιδα; τοΰ έλαφροΰ φίλμ μοΰ άρέσει ή Λί- 
λιαν Χάοβεϋ. Εΐνε άλέγκρα καί άφελής, βρίσκω δέ

ΣΑ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Η NER ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRINIR
'Η νέα ελληνική κινηματογραφική εταιρεία 

«Olympia—Film», πού παρουσίασε τελευταίως τήν 
ταινία «Μακρυά άπ’ τόν κόσμο», στάθηκε, ξεΐν’ α
λήθεια, τυχερή. ’Εξηγούμαι. Παρουσίασε ένα έργο 

ά, άπαιτήσεις κολοσσού, μέ μερικά δ-

πώς περνά κανείς ευχάριστα μία ή δύο ώρας φαι- 
δρότητος παρακολουθών τάς περιπετείας της άπό 
τής οθόνης.

— Καί πώς σάς ήλθεν ή ιδέα νά παίξετε στον 
Κινηματογράφο ; Μήπως είχατε παίξει ποτέ κατά 
τό παρελθόν ;

Οχι. Είχα μόνον προτάσεις από τόν κινηματο- , Αη^εια) τυχερή, ηςηγυυμαι. nuyuuoiuue 
γραφιστήν κ. Ντίκενς ποΰ είχε διέλθει εντεύθεν ΜεΙ χωρίς, φυσικά, άπαιτήσεις κολοσσού, μέ μερικά δ- 
ένα συνεργείον τής «Πάτε» κατευθυνόμενος ε}ζ । μως ποοσόντα αξιοσημείωτα. Δέν πρόκειται νά κοι- 
Κωνσταντινούπολιν καί ’Οδησσόν δια την λήψιν ώ- τικ(ίρω έδώ τό φίλμι πρΓχγμα πού γίνηκε Γ)δη άπ’ 
ρισμενων σκηνών τής «Μαντόνας τών Σλήπιγκ» τού τ0^ς αρμοδίους συνεργάτες τού περιοδικού μας, 
Ντεκομπρά. Μοΰ επρότεινε τότε ενα ρόλον με εν*,  άλλά νά έκφέρω τις σχετικές άντιλήψεις μου γύρω 
διαφερουσαν δράσιν. Με ε ρήκεν όμως διατακτικήν άπό Τή συμπαθητική αυτή δημιουργ α.

| Καί, πρώτα πρώτα, ή άποφυγή τοϋ βαθειά ελλη
νικού χρώματος άπό τό σενάριο, φα τάζουμαι πώς 

, εΐνε ένα άπ’ τά προσόντα τοΰ φίλμ, πού θά γενό- 
ταν άκόμα πιο εντατικό, άν άπεφεύγετο καί ή. . έπί- 
δρασις τών ξεθωριασμένων ρομάντζων. ’Έχει γίνει, 
δυστυχώς, άηδής έκμετάλλευσις τού «ελληνικού χα 
ραχτήρα», ώστε κάθε νέα προβολή αιωνίως άποτυ- 
χημένης ηθογραφικής ταινίας, νά κατακρίνεται καί 

, δικαίως
Επίσης ή συμμετοχή έπαγγελματιών καί δοκι

μασμένων, σχετικά, ηθοποιών, νέο προσόν, έδικαίωσε 
τις άπόψεις πού είχα διατυπώσει σέ προηγούμενη 
μελέτη μου, περί άποφυγής τοΰ... έγκληματικοΰ αύ-

’ ί τεπαγγελματισμού. Δέν θέλω νά πώ μ’ αυτό π«ος 
οί ηθοποιοί τοΰ «Μακρυά άπό τόν κόσμο» ήταν 
μοναδικοί. ’Όχι. 'Υπόσχουνται δμως μία ένθαρρυν- 
τική καί γοργή έξέλιξι.

Τελειώνοντας, θέλω νά κάνω μιά παρατήρησι 
πού, ελπίζω, νά ληφθή ύπ’ ό'ψι άπ’ τήν «Olympia 
—Film». Στις μελλοντικές, δηλαδή, παραγωγές, 
πρέπει νά δοθή μεγάλη προσοχτ'] τόσο στή σκήτο- 
θεσία καί φωτογραφία—ή έλλειψι στιβαροϋ σκηνο- 
θετικοϋ χεριού αισθητή—δσο καί στήν έκλ γή ηθο
ποιών δευτερευόντων ρόλων, πού, άν ληφθούν ύπ’ 
δψει μερικές εξαιρέσεις, ήταν άποτυχημένη.

Γιατί τόσο τά πρώτα δσο καί τό δεύτερο, στήν 
ύπό συζήτησι ταινία, ύστεροΰσαν καταπληχτικά, 
μειώνοντας καί τήν άξια τού φιλμ καί τήν έν γένει 
έντύπωσι. Λώρος Φαντάζης

ένα συνεργείον τής «Πατέ» κατευθυνόμενος εις, 
Κωνσταντινούπολιν καί ’Οδησσόν διά τήν λήψιν «ο
ρισμένων σκηνών τής «Μαντόνας τών Σλήπιγκ» τοΰ 
Ντεκομπρά. Μοΰ έπρότεινε τότε ένα ρόλον μέ έν- 
διαφέρουσαν δράσιν. Μέ ε'ρήκεν δμως διατακτικήν 
καί δέν μέ έπεισεν.

Αυτήν τήν φοράν ό κ. Λάσκος μοΰ έπρότεινε 
πάλιν, τόν πρώτον ρόλον τής ταινίας ποΰ προεβλή
θη τήν παρελθ. εβδομάδα είς τό «Σπλέντιτ».

'Η προσπάθεια τών νέων αυτών, ό ζήλος των, 
ή πρωτοβουλία καί ή αύτοπεποίθησίς των μέ κατέ- 
κτησε. 'Η τελευταία μάλιστα ίσως νά είχε καί κά- 
ποιαν άπήχησιν σ’ έμένα. Έφαντάσθην δηλαδή δτι1 ~ 
ήμποροΰσα νά ένισχύσω τήν προσπάθειάν των διά 
τής συμβολής μου καί έδέχθην τήν πρότασιν τού κ. 
Λάσκου.

—Καί έκάματε άναμφιβόλως περίφημα, συμ
πληρώ.

'Η Κα Σαγιάννου σιωπφ καί πάλιν άλλά μειδιά, ι 
όχι μέ συγκατάβασιν πλέον, άλλά μέ μίαν χαριτωμέ- I 
νην έκφρασιν μετριοφροσύνης πού έπισφραγίζει μέ । 
ένα «έκαμα δτι μπόρεσα».

—"Ας εΐνε, σάς έκούρασα άρκετά, συνεχίζω. ’Α
κούσατε ώς τόσο μίαν φράσιν άκόμη. Εΐνε ίσως κά
πως μεγάλη άλλά θά εΐνε ή τελευταία, τήν καθησυ
χάζω. Διόσατέ μου μίαν αναμνηστικήν φωτογραφίαν 
σας, σάς παρακαλώ, διά ιά στολίση τό πάνθεον τών 
διεθνώνκαλλιτεχνικών κορυφών τό όποιον διατηρίυ. 
Ξεύρετε, θά μπή πλάι στήν Γκρέτα Γκάρμπο.

'Η κ. Σαγιάννου υπογράφει προθύμως τήν φω
τογραφίαν της καί μοΰ τήν έγχειρίζει μειδιώσα.Άρα 
γε, τήν ευχαριστεί ή ιδέα τής τύχης ποϋ περιμένει 
τήν φωτογραφίαν της είς τό μικρόν μου Πάνθεον 
τών διεθνών ντιβών ; 'Οπωσδήποτε, έγώ τήν ευχα
ριστώ άπείρως καί άποχαιρετώντας τήν τής εύχομαι 
τήν πραγματοποίησιν τών εύσεβεστέρων της πόθων. ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟ,

‘ Τρις Σκαραβαίου

ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ» ΤΗΗΙΑΡΙΑ2 ΚΟΡΝΤΑ
Παρά τάς περί τοΰ εναντίου διαδόσεις, τό δια- 

ζύγιον τοΰ σκηνοθέτου Άλεξάντερ Κόρντα καί τής 
συμποθοϋς καλλιτέχνιδος Μαρίας Κόρντα δέον νά 
θεωρήται γεγονός τετελεσμένου.

'Η Φόξ κατασκευάζει τά φίλμ της είς διαφόρους 
γλώσσας. Τό πρώτον τοϋ είδους αύτοΰ είναι τό 
«Μιά φορά σέ φίλησα» είς ’Ισπανικήν γλώσσαν. Είς 
αυτήν τήν παραγωγήν παρουσιάζονται δ Ντον Ζοζέ 
Μοζίκα, ή Μόνα Μάρις, ό ’Αντώνιο Μορένο καί ό 
Τόμ Πατρίκολα. 'Η σκηνοθεσία οφείλεται εις τ«ν 
Μαρσέλ Σιλβέρ.

—Ό πρωθυπουργός τής Αυστραλίας κ. Σκούλ- 
λιν συνεχάρη τήν Φόξ Φίλμ Κορπορέσιον, διότι ή 
έγγραφή έπί τής ταινίας μιάς διαλέξεοις του, ύπήρ
ξεν τόσον τελεία ύπό τών συνεργείων τής Φόξ Μού- 
βιτον Νιούς, ώστε άναπαραχθεϊσα διά μηχαμημά- 
των Θύέστερν Έλέκτρικ νά μή σημειώση ούδεμίαν 
άλλοίωσιν είς τήν φυσικότητα τής φωνής του.

Β BEA IAUIAJS ΓΒΕΙΑ EWHJ
'Υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ σκηνοθέτου Κλάρενς 

Μπράουν, ή Γκρέτα Γκάρμπο ήρχισεν νά «γυρίζη» 
είς τήν νέαν της ταινίαν «Ρομάνς»,
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ 3MLA.S
ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΣΤΗ ΣΚΙΑ

Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Νά λοιπόν καί ύ γνωστός Γερμανός σκηνοθέτης Ρι
χάρδος "Α'ίχμπεργκ, μαζύ μέ τόσους άλλους ξένους ηθο
ποιούς καί σκηνοθέτας, πού εργάζεται γιά λογαριασμόν 
τής ’Αγγλικής Εταιρείας Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ Πίκ- 
τσερς, κατορθώσας χάρις εις τά άφθονα τεχνικά μέσα πού 
τοϋ διέθεσεν ή τελευταία, νά μάς παρουσιάση ένα έ'ργον 
άρτιον άπό πάσης άπόψεως. Είς τήν ταινίαν αυτήν μάς 
παρουσιάζεται διά πρώτην φοράν ή συμπαθής Ίαπωνίς 
καλλιτέχνις "Αννα Μαίη Γουώγκ, κατορθώνουσα χάρις 
είς τήν εύσυνείδητον καί λεπτήν ύπόκρισίν της νά μάς 
συγκινήση αρκετά, ασφαλώς δέ εΐνε προορισμένη, άπό 
όσα τουλάχιστον μάς άπέδειξεν είς τήν παρούσαν της δη
μιουργίαν, νά άντεπεξέλθη άριστα καί είς δραματικωτέ- 
ρους άκόμη ρόλους.ΙΙαρά τό πλευράν της ό ΛουΐΛέρχέση- 
μείωσεσημαντικάς προόδους ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ"Α'ίχ- 
μπεργκδ δέ Γάλλος χαρακτερίστας Γκαστόν Ζακέ εΐνε 
πράγματιθαυμάσιος ώς βαρώνος ντέ Νέβ. Είς τούς υπολοί
πους ρόλους άρκετά καλοί οί Άλεξάντερ Γκράναχ, Τίγια 
Γκάρντεν καί Νίεν Ζένιγκ.

Τό καλλιτεχνικόν τοΰτο περιβάλλον συμπληρώνουν ή 
καλλιτεχνική φωτογραφία τοΰ Χαΐνριχ Γκέρτνερ καί οί 
πλούσιοι διάκοσμοι τοΰ Β. Χέρμαν.

Ένταΰθα ώς ήτο έπόμενον έσημείωσε έπιτυχίαν.’
Wanipas

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΝ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ -

’Ασφαλώς δέν πρόκειται περί ταινίας μέ καλλιτεχνικός 
άξιώσεις, ούτε καί μέ πρωτότυπον ύπόθεσιν, άλλά χάρις 
είς τήν κατάλληλον έκμετάλλευσιν τοΰ σενάριο άπό τόν 
σκηνοθέτην "Ερμπερτ Πάρκερ, επιτυγχάνεται ή προσέλκυ- 
σις τοΰ ένδιαφέροντος τοΰ θεατοΰ. Ό σκοπός τής ταινίας 
αυτής εΐνε νά άποδείξη έάν πρέπει ή όχι νά παντρεύων- 
ται τά κορίτσια, δπως άλλως τε δεικνύει καί δ άρχι- 
κός τίτλος τής ταινίας «Πρέπει νά παντρεύωνται τά 
κορίτσια Έδώ τής έδόθη ό τίτλος «'Ο δρόμος πρός τήν 
διαφθοράν» διά τήν έμπορικωτέραν έκμετάλλευσιν του 
πράγμα τό όποιον άλλως τε έπιτυγχάνεται άπό αυτήν ταύ- 
την τήν ταινίαν, λόγφ τών τολμηρών σκηνών της.

Wainpas

ΤΣΑΡΕΒΙΤΣ
Ταινία ομιλούσα καί βωβή ^ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΣΤΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Εΐνε ένα γερμανικό φίλμ, πού όμολογουμένως δέν στε
ρείται προσόντων, άλλά τό όποιον μολαταύτα χάνει τερά
στιος έξ αιτίας τοΰ άτονου σεναρίου του ποΰ βρίθει άπι- 
θανοτήτων, καί τό όποιον σενάριο έχει τήν θλιβερόν συ
νέπειαν νά στερή τούς πολύ καλούς έρμηνευτάς του, τοΰ 
μέσου νά δείξουν τάς πραγματικός αυτών καλλιτεχνικός 
δννάμεις, ένφ παραλλήλως δέν αιχμαλωτίζει τό ένδιαφέ
ρον τοΰ θεατοΰ ώς έκ τών προαναφερθέντων λόγων.

Ή σκηνοθεσία εΐνε πλουσιωτάτη, μάς Ικανοποιεί δέ 
σημαντικώς άπό αισθητικής άπόψεως, έάν έξαιρέση κανείς 
μερικά άποτυχημένα ντεκόρ.

‘Ο πρωταγωνιστής, Σέρβος ζέν πρεμιέ, Ίβάν Πέτρο- 
βιτς, δπως άνέφερα και προηγουμένως, δέν ευρίσκει τό 
στάδιον τά έπιδείξη τά πολλαπλά του προσόντα. Πάντως 
κατορθώνει νά μάς σώση άπό τήν κούρασιν τής μονοτο
νίας τοΰ ρόλου του, είς τόν όποιον δίδει άρκετήν ζωήν. 
Παρά τό πλευράν του, ή Αλησμόνητος νεαρά Γερμανίς καλ- 

λιτέχνις Μαριέττα Μίλνερ, κρατεί έπίσης τόν ρόλον της 
τόσον ικανοποιητικά, ώστε νά θλίβεται κανείς διότι ό 
πρόωρος θάνατός της έστέρησε τό γερμανικόν φίλμ, ένός 
πολύ ύποσχετικοΰ καλλιτεχνικού στοιχείου.

Διά τήν μουσικήν ύπόκρουσιν, ής ή προσαρμογή έγένε- 
το έκ τών ύστέριον, θά εΐχομεν ώρισμένας έπιφυλάξεις. 
Διότι, ναι μέν αί έκτελέσεις είναι πρώτης τάξεως καί ή 
έκλογή τών τεμαχίων έπιτυχής, συμβιβαζομένη μέ τάς ά- 
παιτήσεις τών σκηνών, έν τούτοις ή προσαρμογή δέν εΐνε 
οΐα τήν άνεμένομεν.

Τό γενικόν συμπέρασμα εΐνε, δτι ό «Τσάρεβιτς» εΐνε 
ένα καλό φίλμ, είς τό είδος του, χωρίς βεβαίως καμμίαν 
καλλιτεχνικήν άξίωσιν, τό όποιον άναμφιβόλως θά ήδύνα- 
το νά εΐνε πολύ καλλίτερον.

"Ιρις Σκαραβαίου

ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

—’Αγγέλλεται έκ Βερολίνου δ πρόωρος θάνατος 
τής καλλιτέχνιδος τοϋ κινηματογράφου Μαριέττας 
Μίλνερ ή δποία πρωταγωνιστεί είς τό έ'ργον «Τσά
ρεβιτς» πού προβάλλεται είς τό «’Αττικόν».

—Κατά πληροφορίας τοϋ ρουμανικού κινηματο
γραφικού περιοδικού Cinema έκ Ρώμης, άπέθανεν 
είς έ'ν νοσοκομεΐολ' τελείως έγκαταλελειμένος δ με
γάλος ’Ιταλός καλλιτέχνης Αιμίλιος Γκιόνε.

—Πληροφορίας μή έξηκριβωθεΐσαι είσέτι, ανα
φέρουν δτι δ μεγάλος γερμανός καλλιτέχνης τοϋ κι
νηματογράφου Πάουλ Βέγκενερ άπεβίωσεν αίφνη- 
δίως έν Βερολίνφ.
^.•ι.ιβι,,ιΐΛΑΛ

| ΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ί ΤΟΥ “ΚΙΝ. ΑΣΤΕΡΟΣ,, 1930I
® Εί; τά γραφεία μα; πωλείται καί άποστέλ- 
4 λεται εί; πάντα αίτοΰντα έκ τών επαρχιών, 
3 τ© πρωτοχρονιάτικο τεΰχο; 1930 τοΰ «Κινη- 
■ ματογραφικοΰ Άστέρο; .
4 Τιμή τεώχοι»; ελεύθερον ταχυδρομικών τε- 
3 λών δραχμά; 25.
β Είναι ό άπαραίτητο; σύντροφο; παντο; φί-
4 λου τοΰ Κινηματογράφου καί ό πολύτιμο;
J δδηγός κάθε έπιχειρηματίου.
β ΙΙλουσιώτατον εί; ύλην έξ εκατόν περίπου I 
d σελίδων, μέ πλήρη πίνακα τών έν Έλλάδι । 
j Τουρκίφ, Αίγύπτω καί Κύπρω λειτουργούν- 
β των Κινηματοθεάτρων, Κινηματογραφικών I 
4 Γραφείων, έργαστηρίων κλπ. κλπ., Κίνημα- ι 
3 τογραφικήν Νομοθεσίαν, δασμολόγιον, φορο- ' 
ι λογίαν εισιτηρίων κ.ά. πολύ χρήσιμα εί; πάν- I 
4 τα οπωσδήποτε άσχολούμενον μέ τήν Κινη- 
5 ματογραφίαν καί τό έμποριον αύτή;.
Q Δέν πρέπει νά μείνη κανείς ποΰ νά μ ή ά- 

ποκτήση το πολύτιμον τοΰτο τεΰχος.
Έμβάσατε είς τά γραφεία μα; τό έξ 25 

δραχμών άντίτιμον μέ τήν ακριβή διεύθυν- 
σίν σας καί θά σάς σταλή αμέσως καίάσφαλώς.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝ ΕΓΝΩΡΙΣΜ ΕΝΟΝ

ΕΤΟΣ ΙΑΡΫΣΕΩΕ 1925__________________________

ματογραφικός Άστήρ».
Διατελοΰμεν μετ’ έξαιρέτου τιμής

Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεύς
Π. Γκρέτσης Γ. Παπαστόφας

ΕΝΔΙΓ\ΦΕΡΟΥΣΡ\Ι ΕΙΔΗΣΕΙΣ
—Κατόπιν ένεργειών τής ΠΕΚ άνεβλήθη ή είς β' ά- 

νάγνωσιν ψήφισις τοΰ Νομοσχεδίου περί Κινηματογράφων 
ήτις έπρόκειτο νά γίνη τήν 20ήν τρέχοντος ώς έτροποποι- 
ήθη τοΰτο ύπό τοΰ ύπουργείου τής Δικαιοσύνης, προστε- 
θέντων τών έξωφρενικών έκείνων διατάξεων περί εύθυνών 
τών διευθυντών τών Κιν]φοιν διά τήν είσοδον τών ανηλί
κων. Καταβάλλονται ήδη ένέργειαι είς τούς αρμοδίους υ
πουργούς πρός διαγραφήν αύτών. Πλεΐστοι έκ τών βου
λευτών έδήλωσαν ήδη πρός τήν ήμετέραν Ένωσιν δτι θά 
συνηγορήσουν είς τοΰτο.— Κατά τήν έν τφ Ύπουργείφ τής Παιδείας συζήτησιν 
τοϋ Νομοσχεδίου περί συστάσεως αύτονόμου οργανισμού 
Μορφωτικού Κιν]μου υίοθετήθησαν αί πλεϊσται τών ύπο- 

ι δείξεων τής Π.Ε.Κ. καί άπεφασίσθη δπως αϋτη δι’ ενός 
1 μέλους της άντιπροσωπεύεται είς τό Διοικητικόν Συμβού
λιον αύτοΰ.— Συνεστήθη έπιτροπή κατά τήν συνεδρίασιν τοΰ ,Δ. 

I Συμβουλίου τής 18ης τρέχοντος έκ τών κ. κ. Ε. Βακογιάν- 
νη, Γ. Παπαστόφα, Π. Παπαχριστοφίλου, Κ. Χλοΐδη καί 
Ν. Φωκά έξουσιοδοτηθεΐσα ύπ’ αύτοΰ δπως Ζάβη τά κα

ί τάλληλα μέτρα διά τήν καταπολέμησιν τοΰ συνεχιζόμενου 
δυστυχώς λαθρεμπορίου ταινιών. Αΰτη πρόκειται νά συνε- 
δριάση κατ’ αύτάς.

ΕΓΊΔΙΓ\ΦΕΡΟΥΣΓ\ Ε1Δ0Π0ΙΗΣΙΣ
Παρακαλοΰνται δπως οί έρχόμενοι ένταΰθα έπιχειρημα- 

τίαι επαρχιακών Κιν]φων άποτείνονται είς τά γραφείς τής 
Π.Ε.Κ. δπου θά τοΐς παρέχεται ξεναγός πρός έπίσκεψιν 

| τών διαφόρων γραφείων ταινιών.Παρακαλοΰνται έπίσης δπως οί διευθυνταί Κιν[φων. 
συμπληρώσουν καί άποστείλουν είς τάγραφεϊα τής Π.Ε.Κ, 
τό κάτωθι δελτίον.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ....................

Πόλις.............
"Ετος ίδρύσεως..........
"Ονομα διενεργοΰντος τήν έκμετάλλευσιν...............

Σύστημα μηχανής προβολής...............
Θέσεις 1 Πλατείας..........

» 2 Εξώστου...........
» 3 Θεωρείων..........

Τιμαί είσιτηρ. Α' θέσεως δραχμάς........
» Β' » » ..........
» Θεωρείων » .........

Διαστάσεις Κιν]φου Μήκος........
Πλάτος......

"Υψος.......
Μήκος καί πλάτος οθόνης..............

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Τήν Παρελθοΰσαν Τρίτην 18ην τρέχοντος περί ώραν ί 

4ην μ. μ. ό κ. Γαζιάδης ποοσελθών είς τά γριφεϊα τής 
Ένώσ^ώς μα:, δτε συνεδρίαζεν έν όλομελείφ τό Δ. Συμ- , 
βούλιον αυτής, έζήτησε συγγνώμην παρ’ αυτού διά τό έν 
τφ γραφείφ του γνωστόν έπεισό5ιον καί υπέγραψε τήν διά 
τό ΙΟδραχμον δικαίωμα υπέρ τής. Π. Ε. Κ. έτιστολήν.

Κατόπιν αύτοΰ τό Δ. Συμβούλιον έθεώρησε τό ζήτημα 
λήξαν. (Έκ τοΰ γραφείου τής Π.Ε.Κ.)

ΔΩΡΕΑΙ ’
'Ο Ιδιοκτήτης τοΰ «Κιν)κοΰ Άστέρος» κ. Ήρ. Οικονό

μου έδώρησε πρός τήν Π. Ε Κ. 3 χρυσόδετους τόμους αύ
τοΰ τών έτών 1927—28 καί 1929.Κατόπιν άποφάσεως τοΰ Δ. Συμβουλίου τής Π. Ε. Κ. 
άπεστάλη αύτφ ή άκόλουθος έπιστολή.

Κύριον Ήρ. Οικονόμου
Ένταΰθα

Φίλε Κύριε,
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής ήμετέρας Ένώσεως λαβών γνώσιν τής έκ 3 τόμων τοΰ περιοδικού σας ·Κινη- | 

ματογραφικός Άστήρ» πρός αύτήν δωρεάν σας, σάς εκ
φράζει τάς θερμάς εύχαριστίας του.

Διατελοΰμεν μεθ’ ύπολήψεως
Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεύς
Π. Γκρέστης Γ. Παπαστόφας

Θά ήτο ευχής έργον αν τό παράδειγμα τοΰ κ. Οίκονό- 
ιιου εύρισκε προθύιιους μιμητάς.—

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
Ό διαπρεπής ήλεκτρολόγος μηχανολόγος κ. Άνδρ. Π. 

Μπρούμης είς τό ύπ’ άριθμ. 113 τεΰχος τοΰ περιοδικού . 
«"Εργα» (οργάνου τοΰ Τεχνικού Επιμελητηρίου τής Ελ
λάδος) δημοσιεύει περισπούδαστον μελέτην αύτοΰ περί Ό- ι 
μιλοΰντος Κινηματογράφον καί τής Φωτοηλεκτρικής Κυ
ψέλης, ή τις πρέπει νά μελετηθή ύφ’ όλων τών όπωσδή-I 
ποτέ άσχολουμένων είς τόν κλάδον μας.

Είς τόν κ. Α. Μπρούμην, κατόπιν άποφάσεως τοΰ Δ. 
Συμβουλίου άπεστάλη ή άκόλουθος εύχαριστήριος έπι- I 
στολή :

Κύριον Άνδρ. Π. Μπρούμην 
’Ηλεκτρολόγον Μηχανολόγον Ένταΰθα

Αξιότιμε Κύριε,
Τό Αιοικ. Συμβούλιον τής ήμετέρας Ένώσεως άκοΰσαν 

τήν ύπό τοΰ Γεν. Γραμματέως αύτοΰ κ. Γ. Παπαστόφα ά- 
ναγνω σθεϊσαν περισπούδαστον μελέτην σας τήν δημοσι- 
ευομένην είς τό ύπ’ άριθμ. 113 τεΰχος τοΰ περιοδικού 
«Έρ μι»,«Ό Όμιλών Κινηματογράφος καί ή Φωτοηλεκτρική 
Κυψέλη καί κρίναν ταύτηνάκρως’έξυπηρετικήν διά τάμέλη 
αύτής άπεφάσισε παμψηφεί:1) Νά σάς έκφραση τάς άπειρους καί θερμάς εύχαρι- 
σιίας του.2) Νά σάς καταλέξη μεταξύ τών φίλων τής Π.Ε.Κ.

3) Νά συστήση τήν χορήγησιν είς υμάς διαρκών εισι
τηρίων υπό τών ένταΰθα κινηματογράφων, καί

1) Νά δημοσιευθή ή παρούσα είς τό περιοδικόν Κινη
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ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΑ ΠΡΩΤΕΙΑ
ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΏΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΝ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΝ

MEPIKAI ΑΠΟ ΤΑΣ Γ ΟΣΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΑΣ ΜΑΣ
ΜΑΙΡΗΝ ΝΤΟΓΚΑΝ καί τόν ΣΑΡΑ ΦΑΡΕΛ (χείμαρος πάθους Η ΓΥΝΑΙΚΑ ME T0 ΚΟΡΑΚΙ (river) “ 

ΧΓΙΖΤΙΝΑ (CHRISTINA) μάντσο). 

KAHTAIN AAE (captain λας) 
0 ΑΑΛ0ΙΟ0Γ02 EOEMOE (cock-eyed-worl 
HISO AH’ ΤΗΝ ΚΟΥΡΤΙΝΑ «behind THAT CURTAII 

ran no mim i™™ 
γουαίυ X. MOYPPE Y καί τήν Ν· TEPPIΣ ή οποία έπί ένα καίπλέον έτος έτοαγε 

Η mwi THS Zi!HS (SUNNY SIODE UP)

.νικοϋ κοινού, τήν γλυκεία ΖΑΝΕΤ ΓΚΑΓΥ'ΝΟΡ (’Ολλανδικό Ρο·

Ένα μεγάλο θαλαανό φίλμ μέ τόν μεγάλον καλλιτέχνην ΒΙΚΤΩΡΑΜΑΚ ΛΑΓΚΛΕΝ

\ Τρειςάστέρες:ΛΙΛΗ ΝΤΑΜΙΤΑ, ΒΙΚΤΩΡ ΜΑΚ ΛΑΓΚΛΕΝ 
/ Ε. ΛΟΒ· Τό μεγαλείτερον εμπορικόν φίλμ. ΣκηνοΟ. Ρ. ΓΟΥΩΛΣ

Μέ τόν ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΒΑΞΤΕΡ καί τήν χρυσή του φωνή καί τήν 
ώραίαν χορεύτριαν ΛΟΊ'Σ ΜΟΡΑΝ

। Ή περίφημη όπερρέττα τοΰ ΟΣΚΑΡ ΣΤΡΑΟΥΣ μέ 
J τόν περιφημότερον τραγουδιστήν τοΰ όνομαστοΰ Μπρόντ- 

ΜΟΥΡΡΕ Υ καί τήν Ν· ΤΕΡΡΙΣ ή οποία έπί ένα καίπλέον έτος έτραγουδοΰσε άπό σκηνής τόν πρωτεύοντα ρόλον στό Σόου Μποουτ

Ύπέροχο^ιγαντιαία παραγωγή μέ τήν ΖΑΝΕΤ ΓΚΕΎ'ΝΟΡ «αί τόν ΣΑΡΑ
ΦΑΡΕ/»

Η ΦΟΞ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ -ΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

box Film Corporation
WILLIAM FOl PRESIDENT

• ORKNEW ·

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΘΗΝΑΙ ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 3-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ 2)ΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΦΟΞΦΙΛΜ- ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 56 75
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Η ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ ΤΟΥ “ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ,,

ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΣΟΥ ΕΙΝΕ ΔΙΚΑ ΜΟΥ
ΤΗΣ Δίδος ΙΡΙΔΟΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ

—Μέ συγχωρεϊτε δέν εϊναι έτσι; Παρ’ ολίγο 
βλέπετε νά μή; άποχαιρετήση καί ένα άλλο παιδί 
απόψε. Έλπίζογ δμως πώς τήν έγλύτωσε. ’Ήτανε 
πιο τυχερό άπό τό προηγούμενο αύτό, είπε δ γιατρός 
σκουπίζοντας τό μέτωπό του μέ τό μαντΰλι του, 
γιατί ήτανε ίδρωμένός άπό τήν άγωνία τής θλιβε
ρής έπαγρυπνήσεως.

"Ενα ξύλο κατρακύλησε στό πάτωμα κι’ έκανε 
τούς δυ> συντρόφους της ν’ άνατιναχθοΰνε

—Μά τί συνέβη; ρώτησε δ συγγραφεύς, τρίβον
τας τά κατακύκκινα μάτια του.

—Τίποτε τό σπουδαίο, τοΰ άπήντησε εκείνη. 
Έξυπνήσατε. Αύτό εϊναι δλο τό συμβάν.

Ό ζωγράφος άναψε τήν πίπα του. ’Άρχισαν πά
λι νά κουβεντιάζουν. ’Έτσι έπέρασαν καμποσες ώρες 
ώσπου έχάραξε πιά.

—’Ακούστηκε κάποιο κλάξον αύτοκινητου. Υ
στερα δ ρόγχος ενός μοτέρ νά πλησιάζη.

—Θαρρώ πώς ήρθε έπί τέλους τ’ αύτοκίνητό 
μας Θά σάς άφήσωμε πιά στήν ησυχία σας, είπε δ 
συγγραφεύς.

—’Ηταν καιρός έ; ρώτησε δ ζωγράφος, ποΰ εί
χε μουδιάσει πιά στήν καρέκλα του.

Μόνο εκείνη δέν δμιλοΰσε καθόλου.
Ή νοσοκόμα έφάνηκε στήν πόρτα.
—"Ενας σωφέρ ζητάει τούς κυρίους.
—Καλά ερχόμαστε άμέσως. Έσηκώθηκαν,^ έφό- 

ρεσαν τά παλτά τους, ευχαρίστησαν, τό γιατρό γιά 
τήν φιλοξενίαν του καί άφοΰ τόν άποχαιρετησανε, 
κ’ οί τρεις μέ μιά θερμή χειραψία, χώθηκαν γρή
γορα στ’ αύτοκίνητό τους, γιατί το κρύο ητανε 
τσουχτερό.

Εκείνη, έκύτταζε πρός τήν εκκλησία.
—Τί κυττάτε; τήν ρώτησε δ ζωγράφος ποΰ 

εΐχε μαντεύσει τή σκέψι της.
—Κυττάζω τήν εκκλησία καί συλλογίζομαι τόν 

πεθαμένο, τοΰ ώμολόγησε μέ ειλικρίνεια. Ί ί θλιβερό 
πράμμα, νά πεθάνη μιά άνοιξι, χωρίς κανείς νά 
μπορή νά τής δώση βοήθεια, ούτε ή επιστήμη, ούτε 
ή άνθρώπινη καρδιά. Τί άδύνατος ποΰ εΐνε δ άν
θρωπος ...

—’Αλήθεια. Γιά πήτε μας, τί έδιαβάσατε στό 
ημερολόγιό του ;

—Δέν μπορώ. Νομίζω δτι εΐνε υποχρέωσές μου 
νά τηρήσω τό άπόρρητο μιάς έξομολογήσεως, άφοΰ 
ούτε καν μοΰ τήν έμπιστευθήκανε.

—Μά τόν έγνωρίζατε;
—Ναί. Δηλαδή, ίσως. Νομίζω....
—Ίί θέλετε νά πήτε ακριβώς; Δέν σάς κατα

λαβαίνω.
Εκείνη δέν τοΰ άποκρίθηκε καθόλου.
Τ' αυτοκίνητο, πρό πολλοΰ είχε έγκαταλείψει τό 

λαβύρινθο τής οδύνης.
’Εκείνη, έκάπνιζε μελαγχολική, μέ τό βλέμμα της

(Συνέχεια έκ τοΰ 6ου τεύχους)
’Απάνω στή συνομιλία μας μ’ έ'πιασε ανυπόφορη 

δύσπνοια. Μοΰ έκαναν εισπνοές οξυγόνου καί μιά 
ένεσι υπνωτική. Έκοιμήθηκα κι’ ησύχασα. Θυμά
μαι μάλιστα πώς είδα καί κάποιο δνειρο Ένα όνει
ρο περίεργο, γεμάτο μυστήριο. Λές κ’ ήτανε δ πρό
λογος τοϋ θανάτου μου. Δέν θά στό διηγηθώ ολό
κληρο γιατί δέν τό πολυθυμάμαι καί γράφω μέ κό
πο. Θά σοΰ πώ μονάχα ένα πολύ παράξενο σημείο 
του.

’Ονειρευόμουν δτι είχες έρθει τάχα νά μ’ άπο- 
χαιρετήσης πριν φύγω γιά τό τελευταίο ταξεϊδι. 
Σ' έπερίμενα μέ τόση αγωνία... 'Όταν σ’ άντίκρυ- 
σα, σοΰ έτεινα τά χέρια, ζωτώντας σου νά μέ φι- 
λήσης γιά τελευταία φορά, προτού γνωρίσω τό θα
νάσιμο φίλημα τής άπολυτρώσεως. Μά σύ, καθό
σουν άποτραβηγμένή, στήν άκρη τοΰ κρεββατιοΰ 
μου, ψυχρή κ’ αδιάφορη στήν ύπερτάτη μου έπί- 
κλησι. Σέ ΐκέτευσα πάλι, μέ δάκρυα στά μάτια, μά 
τοΰ κάκου.

— Τουλάχιστον φίλησε με πάνω άπό τό σεντόνι, 
σοΰ είπα.

Σύ δμως, μ’ άρνήθηκες, δίχως τύψι, ούτε ντρο
πή, μπροστά σέ τόσα μάτια ποΰ σέ κύττοζαν έκ
πληκτοι άπό τή στάσι σου. Τότε, άνασηκώθηκα μέ 
δση δύναμι μ’ άπόμενε, καί σοΰ φώναξα «ώστε άρ- 
νεϊσαι νά μέ φιλήσης. Ξεχνάς λοιπόν, δτι «τά χείλη 
σου είναι δικά μου», δτι σ' εμένα τά έτεινες διψα- 
σμένα γιά πρώτη φορά, δταν έγνώρισες μαζύ μου 
τόν έρωτα; Κι’ ά'ν ήμουν φθισικός άπό τότε;».

"Υστερα δέν θυμάμαι πώς βρέθηκα στήν είσοδο 
τοΰ Παραδείσου. Ό άγιος Πέτρος μοΰ είπε’.

—’Επειδή έχεις τ’ όνομά μου καί δέν ήσουνα 
κακός στή ζωή, ά'ν καί έπόνεσες τόσο, άδιάφορο ά'ν 
αμάρτησες συχνά, θά σέ βοηθήσω νά λυτρωθής άπό 
τις αμαρτίες τής αδύνατης ανθρώπινης σάρκας, βά
ζοντας σε στον Παράδεισο.

Τότε, εγώ διαμαρτυρήθηκα.
Κά'νε τό καθήκον σου "Αγιε Πέτρο, τοΰ είπα. 

Μή μοΰ χαρίζεσαι. Προτιμώ νά πάω στήν κό- 
λασι. Δέν μέ τρομάζει, δσο φοβερή καί ά'ν εΐνε.

Ό "Αγιος Πέτρος σταυροκοπήθηκε καί μ' άφησε 
ν’ ακολουθήσω τήν ατέλειωτη άλυσσίδα τών κολα
σμένων. Κι’ έπ,ήγα στήν κόλασι γιά νά σέ περιμέ
νω. Γιά νά σέ ΐδώ νά φλογίζεσαι ανάμεσα στις α
μέτρητες άλλες κολασμένες καί νά γνωρίσω τήν 
ύπερτάτη ήδονή τοΰ νά βλέπω νά συμπάσχωμε...

Τήν ίδια στιγμή έτριξε τό πόμολο τής πόρτας. 
’Εκείνη, έκλεισε τό ημερολόγιο τοΰ φθισικοΰ, τ' ά- 
κρΰμπησε στό κάθισμα τοΰ γιατρού καί μόλις έπρό- 
φθασε νά κάνη μόνη της τήν κοιμισμένη. "Οταν δ 
γιατρός έπλησίασε, εκείνη μισάνοιξε τά μάτια κά
νοντας πώς μόλις έξύπνησε.

Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Μέ τήν λήξιν τοΰ έτους 1929 συνεπληρώθη καί 

ή 45η ταινία τής «Μπρίτις’Εντερνάσσναλ Πίκτσερς. 
Ό άπολογισμός ουτος άναφέρεται είς τήν διετίαν 
1928—1929 καθ’ ήν ή εταιρία αύτη παράγει ται
νίας. Κατά τό λήξαν έτος ή παραγωγή της άνήλθεν 
είς 19 ταινίας, ήτοι μίαν άνά τρεις εβδομάδας. Έκ 
τούτων, διαρκοΰντος τοΰ έτους, «έγυρίσθησαν» έκ 
νέου είς δμιλοΰσαν έκδοσιν αί 12 (έξ ών αί 2 είς δύο 
γλώσσας) καί 5 ώς μερικώς δμιλοΰσαι καί μή,διά λο- 
λογαριασμόν ξένων εταιρειών ώς καί σεβαστός άρι- 
θμός δμιλούντων shorts.

Όμολογουμένως ευρίσκεται έν δικαίφ ή εταιρεία 
αύτη έξαγγέλλουσα με θ’ υπερηφάνειας τόν απολο
γισμόν τοΰ έργου της.

Μεταξύ τών έργων της περιλαμβάνονται καί τά 
κάτωθι ά'τινα θά προβληθούν κατά τάς πληροφο
ρίας μας καί ενταύθα, ώς δμιλοΰσαι 100ο]ο.

«Ή Θεία Αρμονία» θεατρική κοινωνική κω
μωδία τοΰ Θωμά Μπέντλεϋ πλουσιωτάτη είς μου
σικήν καί άσμα.

«Ή Νύκτα τής Προδοσίας» μέ τήν Αύα ντέ 
Ποΰττι, Βάρβικ, Βάρντ καί Λάρς Χάνσον, μνημειώ
δες φίλμ τοΰ σκηνοθέτου Ρόμπιζον.

«Τό Τραγούδι τοΰ Σοχό» δραματική κωμοεδία μέ 
τόν Κάρλ Μπρίσον.

«Ή δδός πρός τήν άτίμωσιν» Ρωσσο-Κινεζικόν 
δράμα τού διασήμου σκηνοθέτου ’Άϊχμπεργκ μέ ΐή 
Γιαπωνέζα καλλιτέχνιδα Άννα Μαίϋ Γουώγκ.

«Τό παιχνιδάκι», κοινωνικόν δράμα μέ τά: Έ- 
στέλΜπρόδυ καί Μαργαρίταν Άλλαιν.

«Ραίηζ δή ρούφ» θεατρικό ρομάντζο μέ τήν 
Μπέττυ Μπάλφουρ.

Από τοΰ τρέχοντος έτους ή ώς άνω εταιρεία θά 
παράγη μόνον δμιλούσας ταινίας ών δ άριθμός φαί
νεται δτι θά ύπερβή τάς 25 μή συνυπολογιζομένων 
τών Shorts.

Η ΕΙΊΝΥ ΠΟΡΤΕΙΊ
ΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥΣΑΝ ΤΑΙΝΙΑΝ

Διαδίδεται δτι ή γερμανίς καλλιτέχνις τοΰ κινη
ματογράφου Έννυ Πόρτεν θά «γυρίση» κατά τάς 
άρχάς Μαΐου είς μίαν δμιλοΰσαν ταινίαν ύπό τόν 
τίτλον «Τό σκάνδαλον τής Εΰας»,διευθυνομένη άπό 
τόν γνωστόν σκηνοθέτην Πάμπστ.

καρφωμένο στά κλαριά τών δέντρων ποΰ μοιάζανε 
μέ στοιχειωμένους γίγαντες.

—Σάς παρατηρώ τόση ώρα. Τί σκέπτεσθε φίλη 
μου καί μελαγχολήσατε;

—Σκέπτομαι πόσο κρίμα εΐνε ποΰ πέθανε αύτό 
τό κακόμοιοο τό παιδί πού αν έζοΰσε καί τό 'έγνώ- 
ρίζα, θά μπορούσα νά τ' αγαπήσω. ’Ίσως γιατί δέν 
θά έζοΰσε πολύ, γιά νά προφθάση νά μ’ απογοη
τεύσω....

ΤΕΛΟΣ ’Ίρις Σκαραβαίου

ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Βιανέλλην ( Ένταΰ&α). Ή διεύθυνσίς τοϋ Iwau Mos- 

joukin είναι: Kurfurstendamm 195, Berlin W. Οί δύο 
άλλοι ηθοποιοί πού αναφέρετε «γυρίζουν» σπανιιύτατα.

— Άϋ·. Ταιρίμπασην (Λευκάδα). Έχετε απόλυτο δί
καιο νά θαυμάζετε τήν Λϊλ Ντάγκοβερ, γιατί εΐνε μιά 
πολύ μεγάλη αρτίστα. Γράψατε της άπ’ ευθείας σείς είς 
τήν διεύθυνσίν Arysalle 4 Berlin, καί έσωκλείσετε έντός 
συστημένης έπιστολής καί πέντε γαλλικά φράγκα διά νά 
επιτύχετε φωτογραφίαν της μετ’ αΰτογράφου. ’Ιδιαιτέρα 
σύστασις έκ μέρους μας εΐνε περιττή. “Οσον άφορφ διά 
φωτογραφίας κάρτ-ποστάλ δύνασθε νά προμηθευθήτε άπό 
τά έν 1’Αθήναις καταστήματα Βουδούρη Σταδίου 4, πρός 
δρ. 2 ή 2.50 έκάστην. Τήν Ντάγκοβερ θά τήν ίδήτε έφέ- 
τος είς τά έργα «Μόντε Χρίστος», «Ουγγρική μελωδία», 
«Αΰτοκρατορικό δακτυλίδι», «Τά παιγνίδια μιάς αύτοκρα- 
τείρας» καί «Άσπρος διάβολος».
Τζζ— Φίλον Κινηματογράφον (' Ενταν&α). Δυστυχώς γιά 
τό ζήτημα πού μας γράφετε δέν δυνάμεθα νά σάς έξυπη- 
ρετήσωμεν. Ή διεύθυνσίς τής Greta Garbo καί τής Anita 
Page είναι: c]o Metro-Goldwyn-Mayer Studio*,  Culver 
City, Cal. U.S.A. Ή Γκάρμπο όμιλεϊ ολίγα γαλλικά. Έ- 
στάλησαν τά τρία τεύχη 1930. Τό πανηγυρικόν τιμάται 
δρχ. 25.

— Δ Άντωνιάδην (Ένταν&α). Είς τό «Μοργκάν ή 
σειρήν» τόν ρόλον τής Μοργκάν ύπεκρίνετο ή Κλαίρ ντέ 
Λορέζ. Ή είκών ποΰ μάς έστείλατε άνήκει είς τήν Sharon 
Lynn ή όποια έργάζεται είς τά Studio Fox, Hollywood, 
Cal' U.S.A. Περί τών άλλων δυστυχώς δέν ένθυμούμεθα 
καθ’ δσον πρόκειται περί παλαιοτάτου φίλμ.

— Λέλαν Δούκα (Ένταϋ&α). Ή διεύθυνσίς τοϋ Nils 
Asther είναι C]o Metro Goldwyn Studio, Culver City, 
Cal. U.S.A. Τοΰ άλλου δυστυχώς μάς είναι άγνωστη. Φω- 
τογραφίαι τής Γκάρμπο έζηντλήθησαν, ϊσως άργότερα νά 
εχωμεν μεγάλας. (Campas

ι.οοο,οοο MAWunytmmiu
Ό ’Αμερικανικός εκδοτικός μουσικός Οίκος «Ντε 

Σύλβα, Μπράουν καί Χέντερσον», παρεχώρησεν εί? 
τάς Κινηματογραφικός εταιρείας «Φόξ Φίλμ» καί 
«Γιουνάϊτεντ Άρτιστς» τό αποκλειστικόν δικαίωμα 
τής αναπαραγωγής τεσσάρων τραγουδιών του, είδι- 
κώς συντεθέντων δι’ δμιλούσας ταινίας, αντί τοΰ υ
πέρογκου ποσού τών 1.000.000 δολλαρίων.

135 KISBMATOrPAfOl ΚΔΕΕΑ» US BTPAS ΤΜ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Είς τήν Νέαν 'Υόρκην, 136 Κι

νηματογράφοι οί οποίοι είτε διότι δέν ήσαν κατάλ
ληλοι διά νά εγκατασταθούν είς αυτούς μηχανήματα 
δμιλοΰντος Κινηματογράφου, είτε διότι δέν είχαν 
τά οικονομικά μέσα πρός τούτο, ήναγκάσθησαν νά 
κλείσουν τάς πύλας των.

ΙΙΙίινΕΙΤΆΙΙ κινηματογραφική μη
χανή προδολης συστήματος ”Κ ρ νε μ α ν 
εις πολύ καλήν κ·*τάστασιν,  καταλληλω- 
τάτη Πιά πμοβολάς εις χχολεΕα, Συλλό
γους, ’Ορφανοτροφεία κλπ. ΙΙλιροφο 
ρίαι ι ΊΙρ. Οικονόμου, Κ,ολωνοϋ 
Αθήνας.
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: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ :
Άπεδείχθη ότι αί Άπόκρεω ούδεμίαν έπίδρασιν εΐχον , 

εις τήν κίνησιν τών κινηματογράφων. Καθημερινώς αί αϊ- 
θουσαί των ήσαν πλήρεις θαυμαστών τής έβδομης τέχνης. 
Εις τοΰτο συνετέλεσε πολύ καί ή παρουσίασις έκλεκτών 
έργων άφ’ ένός καί ό κατάλληλος διά τούς κινηματογρά
φους καιρός.

Κατά τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα προεβλήθησαν τά 
έξης έργα : είς τό ’Αττικόν τό τελευταϊον έργον τοΰ Ίβάν 
Πέτροβιτς «Τσάρεβιτς» ταινία μουσικώς συγχρονισμένη, 
είς τό Πάνθεον ή κωμωδία «Πώς έπλοΰτισε ό Γιάννης» μέ 
τόν Ρέτζιναλ Ντέννυ, εις τό Ουφα Πάλας μιά πολύ ευχά
ριστη φάρσα ύπό τόν τίτλον «Ζήτω ό έρως» μέ τήν Άννυ 
Όντρα καί τόν Σίγκφριδ Άρνο, είς τό Σπλέντιτ τό έργον 
♦Άπηγορευμένη ευτυχία» μέ τόν Ραμόν Νοβάρρο, εις τό 
’Απόλλων τό «ακατάλληλον διά δεσποινίδας» έργον «Ό 
δρόμος πρός τήν διαφθοράν» τό όποιον πσρηκολούθησε ό
λος ό κοριτσόκοσμοςτών’Αθηνών καί εις τό Σαλόν Ίντεάλ» 
έπανελήφθη τό έργον «Ή μή έστεμμένη βασίλισσα» μέ 
τήν Κόριννα Γκρίφφιθ καί τόν Βίκτωρ Βαρκόνι.

Άπό τής προσεχούς έβδομάδος αρχίζει γιά τούς κινη
ματογράφους τό καλλίτερον μέρος τής περιόδου καί επο
μένως τοΰ άγριωτέρου συναγωνισμού. Ούτω άπό αΰριον, 
Καθαρόν Δευτέραν καί καθ’ δλην τήν έβδομάδα φυσικά, 
θά προβληθοΰν τά έξής έργα : ’Αττικόν ή μεγάλη ήχητι
κή, όμιλοΰσα καί άδουσα ύπερεπιθεώρησις τής Μετρό 
Γκόλντουϊν «Μπρόντγουαίϋ Μέλοντυ», είς τό Σαλόν Ί- 
ντεάλ· ό κολοσσός ·Ή κιβωτός τοΰ Νώε» ταινία όμιλοΰσα 
καί ήχητική, εις τό Πάνθεον «Ή έκδίκησις» μέ τήν Ντο- 
λορές ντέλ Ρίο καί είς τό Ουφα Πάλας ή πρώτη γεριια- 
νιστί όμιλοΰσα ταινία «’Ερωτικόν βάλς» παραγωγής Ουφα 
είς τήν οποίαν οί συμπολϊται καί αί συμπολίτιδες θά απο
λαύσουν τά είδωλά των—Βίλλυ Φρίτς καί Λίλιαν Χάρβεΰ 
—όμιλοΰντα. Τοΰ Ουφα Πάλας ή έναρξις ένδέχεται νά 
βραδύνη μέχρι τής Πέμπτης, καθ’ όσον ή έγκατάστασις 
τών μηχανημάτων—ώς γνωστόν έγκαθίστανται μηχανή
ματα συστήματος Ούέστερν Έλέκτρικ—δέν έχει είσέτι πε- 
ρατωθή.

Είς τό Σπλέντιτ καί τόν ’Απόλλωνα μέχρι τής ώρας πού 
γράφονται αί γραμμαί αΰται, δέν έχει άτοφασισθή άκόμη 
ποια ταινία θά προβληθή.

Μάς παρέχεται ή πληροφορία οτι είς τό έν Καβάλλα 
Κινηματοθέατρον «’Ολύμπια» θά έγκατασταθοΰν μηχανή
ματα ομιλοΰντος κινηματογράφου, γερμανικού συστήματος 
όμοια μέ τών έγκατασταθέντων είς τούς κινηματογράφους 
Θεσσαλονίκης «Παλλάς» καί «Διονύσια» ύπό τού Τεχνι
κού Οίκου Χρ. Τσιγγιρίδη.

Μέ δμοιον σύστημα τοΰ κινητοθεάτρου «Πατέ» τής Θεσ
σαλονίκης—άμερικανικόν—θά έφοδιασθή άλλο κινηματο- 
θέατρον έν Καβάλλα, τό τοΰ κ. Πεσματζίδη.

***
Είς διαφόρους προθήκας ’Αθηναϊκών καταστημάτων 

ένεφανίσθησαν φωτογραφίαι νέου έλληνικοΰ κινηματογρα
φικού έργβυ ύπό τόν τίτλον «Τό λαγιαρνί» τής άρτισυ- 
στάτου ελληνικής εταιρίας «Ελλάς—Φιλμ», τό όποιον λέ
γεται δτι θά προβληθή λίαν προσεχώς έν Άθήναις.

Ώς παρατηρούν λοιπόν οί άναγνώσται μας, ή ελληνική 
βιομηχανία κινηματογραφικών ταινιών προοδεύει σημαν- 
τικώς, πράγμα τό όποιον μάς δίδει τό δικαίωμα νά πι- 
στεύομεν δτι, τό ελληνικόν κεφάλαιον άπεφάσισε όριστι- 
κώς νά ένισχύση τήν νέαν αύτήν βιομηχανίαν. Άς έλπί- 
οωμεν δτι καί τό Κράτος μέ τήν σειράν του θά πράξη τό 
καθήκον του, έστω καί τελευταϊον.

Τήν παρελ. έβδομάδα έπέστρεψεν έκ τοΰ άνά τήν Αί
γυπτον καί Τουρκίαν ταξειδίου του δ κ. Α. Κόρνφελδ γε

νικός διευθυντής τής Μετρό Γκόλδουϊν διά τήν ’Εγγύς 
’Ανατολήν.

Άνεχώρησε διά Παρισίους καί Λονδϊνον τήν παρελ
θοΰσαν Παρασκευήν ό γενικός διευθυντής τής Φόξ Φίλμ κ. 
Χάρλεϋ δστις θ’ άπουσιάση περί τόν μήνα.

Άφίχθη είς τήνπόλιν μας καί παρέμεινε έπ’ όλίγας ημέ
ρας πρός διακανονισμόν διαφόρων ύποθέσεων τής εταιρίας 
«Παραμάουντ» ό έν ’Ιταλία γενικός διευθυντής αύτής κ. 
Άμπουάφ

’Επέστρεψαν έκ τοΰ άνά τήν Εύρώπην ταξειδίου των οί 
κ.κ. ’Ιωάννης Κουρουνιώτης, διευθυντής τής εταιρίας «Ί
καφίλμ» καί Ά. Άναστασιάδης διευθυντής τοΰ γραφείου 
«Γούλα-’Αναστασιάδη». *

Κατόπιν διαφωνιών τών συνεταίρων τοΰ εν τή οδφ 
Άθηνάς Κινηματογράφου «Ελλάς» κ. κ. Ν. Γαΐτη καί Δ. 
Περδικίδη καί κατ’ αϊτησιν τοΰ πρώτου πρός τόν Είρηνο- 
νοδίκην Αθηνών έσφραγίσθη άπό τής παρελ. Δευτέρας 
ύπό τοΰ Είρηνοδίκου ό άνωτέρω κινηματογράφος.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙ ΡΑ ΙΕΥΣ

Κινημ. Χάϊ—Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα : «Λευκός 
γάμος» μέ μεγάλην έπιτυχίαν «Έρως καί διάβολος» καί 
«Οί 4 διάβολοι».’Εκτός προγράμματος διάφορα νέα όμι
λοΰντα έπίκαιρα Φόξ ώς καί ή ταινία τής έκλογής Μις 
Έύρώπης.

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Θεός, χρυ
σός, γυναίκα», «Σό—Μπόουτ» μέ τήνΛάουραν Λαπλάν καί 
«Καρμελίτα- μέ τήν Ντολορές Ντέλ Ρίο.

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή ζωή της 
μοΰ άνήκει» καί «Ουγγρικοί έρωτες» μέ τήν Λίλ Ντάγκο- 
βερ μέ έπιτυχίαν.

Κινημ. Φως. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαρία Πεντα- 
γιώτισσα» «Τό ναυτόπουλο» μέ τόν Τζαϊκυ Κοΰγκαν, «Τό 
πάν γιά τό παιδί της» καί «Αίμα τσιγγάνων».

Κινημ. Ήλύσσια. «Φλόγες θανάτου»,«Κάτω τά χέρια· 
«Ό Σατανάς» μέ τόν Χάρυ Πήλ καί τό έπεισοδιακόν 
«Ταρζάν ό παντοδύναμος». Κ. Βρυέννιος
ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Πατέ. (Όμιλών). Προεβλήθη τό έργον «Νύχτες 
άγωνίας».

Κινημ. Παλλάς. (Όμιλών). ’Εξακολουθεί διά δευτέραν 
έβδομάδα ή προβολή τοΰ έργου «Τό ξύπνημα».

Κινημ. Διονύσια. (Όμιλών). Προεβλήθη τό έργον «Δι- 
ψσσμένη γιά φιλιά» μέ τήν Κολίν Μούρ.

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθη τό έργον«Ό προδότης».
Κινημ. Έ&νικόν. Προεβλήθη τό έργον «Κίτρινοι πει- 

ραταί» καί ή ταινία τών άθηναϊκών καλλιστείων.
Κινημ. ’Αττικόν. Μετ’ έπιτυχίας προεβλήθη ή ταινία 

«Οί Κοζάκοι».
Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν «Αί τελευταϊαι ήμέρπι 

τής Πομπηίας» καί «Τό βάραθρον τοΰ θανάτου».
Κινημ. ‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Ό πύργος τοΰ μυ

στηρίου» καί συνέχειαι έπεισοδιακών.
Κινημ. Μοδέρν. Προεβλήθησαν «Τό χρηματόδεμα τοΰ 

θανάτου» καί συνέχειαι διαφόρων έπεισοδιακών.
Άλχακάν

ΠΑΤΡΑΙ
Κινημ. Πάν&εον (Αϊ&ουσα). Προεβλήθησαν τά έργα 

«Ή γή» μέ τόν Γκαμπριό, «Ό πτερωτός Κάου Μπόϋ» καί 
«Πώς /λεντοΰν οί παντρεμμένοι». Προσεχώς «Τό νοΰ σας 
άπ’ τής χήρες».

Κινημ. Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν «Ό πτε-

σοδιακοΰ «Ή κόρη τοΰ βορρά» καί «Ή γυναίκα κουρσά
ρος*.  Προσεχώς «Όασις έρωτος».

Κινημ. Ν. Ιωνία. Διάφορα επεισοδιακά.
Παπαβασιλείου

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΚΡΗΤΗΣ)
Κινημ. Δικταϊον. Κατά τό παρ. δεκαπενθήμερον προ

εβλήθησαν τά έργα «Νοσταλγία», «Ή όργανοπαίκτρια τών 
Παρισίων», «Ή κόρη τοΰ Σεΐχη», «Γιασμίνα» καί «Ό ά- 
γαπημένος τής γιαγιάς».
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Λ. Μ. 
ό...φωτογράφος» καί «Ό έπίγειος παράδεισος».

Προσεχώς έναρξις δμιλοΰντος καί ήχητικοΰ κινηματο
γράφου.

Κινημ. Α ίγλη. Προεβλήθησαν συνέχειαι διαφόρων έ- 
πεισοδιακών.

Κινημ. Φάλ /ρον. Λίαν προσεχώς θά έγκατασταθή ό
μιλών κινηματογράφος.

; Κινημ. Χονδροπούλου. Προεβλήθη ή ταινία «Τό 
παιδί τής «Φλάνδρας» μέ τόν Τζαϊκυ Κούγκαν.

Στο γιαννίδης 
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

1 Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τρομερός 
τυχοδιώκτης», «Ή σφηκοφωληά». «Μέσα σιή θύελλα» καί 
«Νύχτες Σικάγου». Προσεχώς «Ύπό τό βάρος τοΰ παρελ
θόντος», «Κύκνειον άσμα» κλπ.

Κινημ. Πάν&ε,ν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άνθρω
πος χωρίς χέρια , «Ή κυρία μέ τήν μάσκα», «Μέσα στής 
φλόγες»καί «Πώς παντρέφτηκε ό Γιάννη;» μέ μεγάλην έ
πιτυχίαν.

Οί διευθυνταί τών άνωτέρω Κινηματοθεάτρων είνε 
άξιοι συγχαρητητηρίων διά τήν έκλογήν τών παρουσιαζο- 
μένων έργων. Πανουργίας
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Κατά τήν παρ. έβδομάδα προεβλήθη 
τό έργον «Τό σκάνδαλον τοΰ Βάδεν —Βάδεν» είς εξομόνον 
πράξεις. Μπαρχαμούζας
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Κινημ. Όρφεύς. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άετός 
τοΰ πολέμου», «Ή άγωνία-καί διάφοροι κωμωδίαι. Προσε
χώς «Βέρα Μίρτσεβα», «’Ερωτικόν σκάνδαλον», «Ρωσσική 
θύελλα» κλπ.

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Τά σύνορα τοΰ 
τρόμου» καί «Οί έρωτες τής Κάρμεν». Προσεχώς «Γιοσι- 
βάρα. Σωφρονιάδης
ΧΑΑΚΙΣ

Κινημ. Λούξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Γυναίκα διά
βολος», «Ή Μπόρα» έπιτυχώς καί «Τό ιερόν χρέος».

Κινημ. Κεντρικόν (Διεύ&υνσις Π. Μαρόγλου καί Κ. 
Τρέμπελη). "Ηρχισε τών έργασιών του άπό τής παρ. Κυ
ριακής. Καθ’ ημέραν τρεις παραστάσεις. Προεβλήθησαν 
τά έργα «Ή γυναίκα τοΰ δρόμου», Τό «Φρέαρ τοΰ Ιακώβ» 
καί «Ή Κάρμεν τοΰ Σάν Πάολι». Τήν προβολήν τών έρ
γων συνοδεύει μουσική άπό πιάνο καί βιολί. Εΰχόμεθα είς 
τούς διευθυντάς του πάσαν πρόοδον.

Κινημ Πάν&εον (Παλίρροια). Έπαυσε έργαζόμενος 
άπό τινων ημερών. Άκρο&αλασσίτης
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Κρήτης)

Κινημ. Παγκάλου. Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμε
ρον προεβλήθησαν τά έργα «Κόμης Κώστια», «Κάρμεν» 
μέ τήν Ρακέλ Μέλλερ, «Νοσταλγία» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, 
«Γιασμίνα» καί «Ό άγαπημένος τής γιαγιάς».
ΞαΝΘΗ

Κιν. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή άθώωσις τοΰ 
ένοχου» μέ άποτυχίαν καί «Ό ιππότης τής έρήμου» μέ 
μετρίαν έπιτυχίαν. Προσεχώς «Όταν ή σάρξ ύποκύπτει»

ρωτός Κάου Μπόύ» καί κωμωδίες. Προσεχώς «Ή ’Αφρο
δίτη».

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό ευνοού
μενος τής Τσαρίνας», «Καμπαλέρο», ή κωμωδία «’Εκείνος, 
έτείνη και ό σκύλλος» καί «Ό εύθυμος χήρος·.

Άνδριόπουλος
ΛΑΡΙΣΣΑ

Κινημ. ‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Βόλγα— 
Βόλγα» καί «Οί τρεις παλαισταί» άμφότερα μέ μεγάλην 
έπιτυχίαν. ’ Μούσιος
ΤΡΙΚΚΑΛΑ

Κινημ. Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άσ 
σος τής διαφημίσεως» καί «Δικηγορίνα».
ΠΥΡΓΟΣ

Κινημ. Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άρχι- 
δούξ τοΰ μπαλέτου» καί«Ή κυρία δέν θέλει παιδιά».Προ
σεχώς «Ή κοντέσσα Μαρίτσα». Άνδριόπουλςς
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μεταξύ ού- 
ρανοΰ καί γης» καί «Άγρία έκδίκησις τοΰ Ταρζάν».

Μαι&ίας
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. ‘Ιδαϊον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Λευκή Σκλάβα» καί «Τά απρόοπτα τοΰ σιδηροδρόμου».

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθη τό έργον «Σειρήν τών 
Τροπικών» μέ τήν Ζοζεφίν Μπαϊκερ.

Κινημ. ‘Ολύμπια. "Εκαμεν έναρξιν είς τό νέον κτί- 
ριον μέ τό έργον «Νύχτες πριγκήπων».
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Κινημ. Ιδαϊον. Διέκοψε καί τοΰτο τάς παραστάσεις 
του διά νά δώση σειράν τοιούτων ό θίασος Μπογράκου.

Πετρακάκις
ΛΕΥΚΑΣ

Κινημ. Απόλλων. Προεβλήθησαν μέ άρκετήν συγκέν- 
τρωσιν κόσμου τά έργα «Ή κατάσκοπος τοΰ Σεΐχη», «Ό 
άνδρας, ή γυναίκα καί τό αμάρτημα», «Τέμπο Τέμπο», 
«Ό τάφος τοΰ Ίνδοΰ», «Φωλεά έρωτος», «Ζητείται δα- 
κτυλογράφος», «Μυστηριώδης πΰργος», «Ύπό τήν σκιάν 
τοΰ χαρεμιού» καί «Δύναμις πειρασμού».

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Ό κουρσάρος», «Ή 
άμαξα ύπ’ άρ. 13», «Μονομαχία» άνεπιτυχώς, «Τό μάτι 
τοΰ νεκρού», «Νήσος πειρατών», «Πύρ», «Ή πόλις τής 
σιωπής», «Αί Δέκα Έντολαί» εις δύο έποχάς, «Ή πριγ- 
κήπισσα τής Ν. Ύόρκης» καί «Ρομπέν τών δασών», ά
παντα είς τοιοϋτον βαθμόν κατεστραμένα ώστε δύσκολα 
νά βγάζ-Q τις νόημα. Περιοδεύων
ΔΡΑΜΑ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν κατά σειράν τά έργα 
«Ό σύλλογος τών άγάμων», «Τό λυκόφως τής δόξης», 
«Μωρά παρθένος», «Σιβηρία» καί αΜοργκάν ή σειρήν», 
άπαντα μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν. Προσεχώς «Όταν τά 
νειάτα διψούν» καί «Όταν ή σάρξ ύποκύπτει».

Έκ παραδρομής έδημοσιεύθη είς τό 6ον τεύχος δτι ό 
Σύλλογος Έμποροϋπαλλήλωδιά τήν ύπέρ αύτοΰ δοθεϊ- 
σαν ευεργετικήν παράστασιν έπλήρωσε δι’ ένοίκιον μόνον 
θεάτρου δρχ.,6000 ένφ είνε άληθές ότι είς τό αύτό ποσόν 
συμπεριελαμβάνετο καί τό άνάλογον ένοίκιον τής ταινίας.

Ν. Μσρκίδης
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή παι
χνιδιάρα κόμησσα» μέ τήν Ντίνα Γκράλα, «Ινδιάνα» μέ 
τήν ντέλ Ρίο καί ή ταινία τών άθηναϊκών καλλιστείων. 
Προσεχώς «“Όταν ή πόλις κοιμάται».

Κινημ. Άργνλλα. Προεβλήθησαν «Ή διαβολεμένη 
κούρσα» καί «Ό προδότης».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν, τό τέλος τοΰ έπει-
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μέ τόν Γιάννιγκς, «Τό διαμάντι τοΰ τσάρου . <Ή Μπόρα» 
«Τό λιμάνι τών δακρύων», ’Αστέρα»» κλπ.

Κιν. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Έρως τυφλής» 
καί «’Ανάστασις». Κατά τάς πρώτας> καί τάς Κυριακάς τήν 
προβολήν τών έργων συνοδεύει ορχήστρα. Προσεχώς « Αν
να Καρενίνα», «Κοζάκοι», «Σαρξ καί διάβολος», «Θεία γυ
ναίκα», «Μεγάλη παρέλασις» κ.’ά. Καζαντζή;
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κιν. Αμερικανικό;. Προεβλήθησαν τά έργα «Γαμή*  
λιος πέπλος», «Σάρξ καί διάβολος» καί <01 τελευταίοι 
τσάροι», άπαντα μέ έπιτυχίαν.

ΟΜΙΛΟΥΣΗΙ TRIHIRI ΣΤΟΠ OKERNOH
Τό «'Αμβούργου» ένα νέον ύπερωκεάνειον τής 

Εταιρείας Χάπαγκ έγκαθιστά μηχανήματα δμιλοΰν- 
τος Κινηματογράφον Τόμπις—Κλάγκ—Φιλμ διά 
τήν προβολήν δμιλουσών καί ηχητικών ταινιών κατά 
τήν διαδρομήν ’Αμβούργου—Νέας Ύόρκης καί 
τάνάπολιν.

'Ως πρώται ταινίαι θά προβληθούν «'Η νύχτα 
μάς ανήκει» (σκηνοθεσία Κάρλ Φρέλιχ), «Μελωδία 
τοΰ Κόσμου» (σκηνοθεσία Γώλτερ Ρουττμαν καί 
άλλαι.

Η MAPAEN NTITPIXJTBN HAPAMAOYNT
'Η θαυμασία έμφάνισις καί ή εξαιρετική ύπό- 

κρισις ■'•ής Γερμανίδος ηθοποιού Μαρλέν Ντίτριχ 
είς τό νέον φίλμ τής Οΰφα δ. «Γαλάζιος ’’Αγγελος» 
προυκάλεσαν τόσον θαυμασμόν είς ένα τών διευ
θυντών τής «Παραμάουντ», τόν κ. Κέντ, ιοστε αμέ
σως ύπέγραψεν μετά τής πρώτης μακροχρόνιον συμ- 
βόλαιον διά νά «γυρίση» είς διάφορα φίλιι είς τά 
στούντιο τοΰ Χόλλυγουντ.

ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 3ρήν τρέχ. μηνός Μαρτίου λήγουν αί συνδρομαί 

τών κ.κ. I. Τερζόγλου Κωνσταντινούπολή, Στυλ. Δημη- 
τριάδη, Α. Άναστασιάδη, Τηλ. Σπυρίδη, Τάσσου Μαρτί
νου, ’Εμμ. Άνδρουλάκη καί Γ. Στρούμπου ’Αθήναι,Κινη
ματογράφου ’Αττικόν Θεσσαλονίκη, Παναγ. Καρύπη καί 
Θ. Βουδούρη Μυτιλήνη, Χρ. Ζήκου καί Σ. Στυλιανίδη 
Ξάνθη, ’Αθ. Χριστοδούλου καί Άπ. Μαλτεπελίδη Χαλ
κίδα, Α. Νικηφόρου, Ν. Κρητικού καί Ίολάνδας Τζουφρέ 
Κέρκυρα.

Πσρακαλοϋνται θερμώς οί άνωτέρω κ.κ. φίλοι συνδρο- 
μηταί δπως μής ειδοποιήσουν έγκαίρως περί άνανεώσεως 
τής συνδρομής των. Έκ τοΰ Γραφείου

ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ 

ΕΝΑΡΞΙΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Φ Ω. Σ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Μέ δλα τά έργα τής έφετεινής παραγωγής 
ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥΤΝ 

Έπιχείρησις ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Uli m KISHKATDTiAflSB 030ΝΗ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. (Τοΰ εκτάκτου άνταποκριτοΰμας). 

—Κατόπιν μακρών εργαστηριακών μελετών ή «Ού
έστερν Έλέκτρικ» έλανσάρισε μίαν νέαν ά'φλεκτον 
κινηματογραφικήν οθόνην χρησιμοποιηθησομένην 
διά τήν προβολήν δμιλουσών καί ηχητικών ταινιών. 
Συγκρινομένημέ τάςήδη χ. ησιμοποιουμέναςτοιαύτας 
ή νέα κινηματογραφική οθόνη, παρουσιάζει πλεΐστα 
δσα πλεονεκτήματα, εγκαθίσταται δέ προσεχώς είς 
δλους τους κινηματογράφους τών οποίων αί εγκα
ταστάσεις έχουν γίνει διά μηχανημάτων Ούέστερν 
Έλέκτρικ.

Μεταξύ τών διαφόρων πλεονεκτημάτων τά όποια 
παρουσιάζει είναι καί δτι ή ύλη έξ ής είναι κατα
σκευασμένη επιτρέπει άφ’ ενός μέν εύκολώτερον νά 
μεταβιβάζωνται οί ήχοι καί οί διάλογοι, καθότι ώς 
γνωστόν τά μεγάφωνα τοποθετούνται όπισθεν αυ
τής καί άφ' ετέρου νά αντανακλά τό φώς είς μεγα- 
λείτερον βαθμόν φωτεινότητος άφ’ δτι προβάλλεται, 
καθιστοισατοιουτοτρόπως τήνπροβολήνκαθαροτάτην.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΛΪΜΚΪΑΜ'ΤΟΪ ΝΤΟΝ
'Υπό τόν άνωτέρω τίτλον '· Γερμανική Ουνι- 

βέρσαλ, έθεσε είς κυκλοφορίαν ένα φίλμ—τοΰ οποί
ου δλόκληρον τήν ύπόθεσιν έδημοσίευσε δ «Κινη
ματογραφικός Άστήρ» είς τό προηγούμενον τεύ
χος»—άξιον ιδιαιτέρας προσοχής διά τήν 'Ελλάδα 
καθ’ δσον είς αυτό, πλήν τής ένδιαφερούσης ύπο- 
θέσεώς του καί τών πρωταγωνιστών του Χάνς Σλε- 
τώβ καί Λιάν Ντέγιερς, λαμβάνει μέρος καί δλό- 
κληρος ή γνωστή μας χορωδία τών Κοζάκων τοΰ 
Ντον ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Σέργιου Γιάραιφ, ή 
δποία προ καιρού είχεν άφιχθή είς τήν πόλιν μας 
καί έδωσε σειράν ολόκληρον παραστάσεων είς τό 
θέατρον « Ολύμπια» ένθουσιάσασα τό'Αθην.Κοινόν.

'Η τόσον ενδιαφέρουσα άνωτέρω ταινία, τής ό- 
ί ποιας τήν έν Έλλάδι έκμετάλλευσιν έχει τό γραφεϊ- 
ον τοΰ κ Μαργουλή, θά προβληθή προσεχώς^καί έν 
Άθήναις άπό ενός τών κεντρικοτέρων κινηματογρά
φων, ουτω δέ δίδεται ή ευκαιρία καί πάλιν, τόσον 
είς τούς Αθηναίους δσον καί είς τάς έπαρχίας διά 
πρώτην φοράν, νά άπολαύσουν έκτος τού έργου 
καί τήν περίφημον χορωδίαν τών Κοζάκων τού 
Ντον άπό τής οθόνης.

ΑΥΒΕΣ1Ϊ ΤΟΥ”ΙΐΗωΓΐΗΣίϊΕΣΤΕΡΙί
Άναγγέλεται ή αΰξησις τού μετοχικού Κεφα

λαίου τής Ούέστερν κατά 28.000.000 δολλάρια διά 
τής δημοσίατ' εγγραφήν τών μετοχών άξίας 40 δολ- 
λαρίων έκάστης.

ARTE Υ QINEMdTOQRflFId
Μηνιαίον Ισπανικόν Κινηματογραφικόν καί 

Θεατρικόν περιοδικόν
Celle Aragon 255. 3’ Barcelona—Esqagn

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1929 — 1930 ΝΑΞ
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Κούρσα ζωής 
Λουλούδι στή σκιά 
Κρυφή άγάπη
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Οΰφα Πάλας 
'Αττικόν

Αμολ.-Βουλγαρίδη
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Μετρό φίλμς 
Γ ούλα’Αναστασιάδη

f»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ



01 ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΠΑΘΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ 
ΒΙΛΛΥ ΦΡΙΤΣ και ΛΙΛΙΑΝ ΧΑΡΒΕΎ' 

ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΑΠΟ.ΤΑΣ XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚδΤΕΡΑΣ ΣΚΗΝΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ U. F.A.
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