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Ό πρώτος σταΰ·μός στό ΒερολΐνονΠοιος ό μηχανισμός τής τηλεοράσεως

Αιώνιον δνειρον τής άνθρωπότητος ύπήρξεν ή άπό)(τη- 
σις τής ικανότητας τοΰ νά βλέπη μακράν, τοΰ νά βλέπη 
πράγματα, τά όποια ύπό τάς συνήθεις περιστάσεις, έμε
ναν αόρατα εις τόν ανθρώπινον οφθαλμόν, αιώνιον δνει- 
ρον τό όποιον έδημιούργησε πλήθος ποιημάτων, μύθων, 
παραδόσεων. Καί τό όνειρον αύτό έφαίνετο ότι θά έμενε 
άνεκπλήρωτον διότι άκόμη καί ή άνακάλνψις τοΰ φακοΰ 
ένέτεινε βεβαίως τήν δύναμιν τή. όράσεως, χωρίς δμως 
νά τής δώση τήν δυνατότητα νά παρακολουθή τά συμβσί- 
νοντα είς μεγάλην άπόστασιν. Πρώτος ό ήλεκτρισμότ μέ 
τά αναρίθμητα θαύματά του ήρχισε νά δίδη εις τό δνει 
ρον τήν ελπίδα τής πραγματοποιήσεως. 'Όταν διά πρώ- 
την φοράν κατωρθώθη ή διά τοΰ τηλεγραφικού σύρματος 
μετάδοσις εΐκόνος, ήρχισαν νά πιστεύουν δτι είς τό μέλλον 
θά έπετύγχανον καί τήν μετά ίβασιν εικόνων άνευ σύρ
ματος. Ή πρώτη τηλεγραφική είκών εστάλη πρό 23 έτών 
έκ Βερολίνου είς Στοκχόλμην. Σήμερον, μετά δύο μόλις 
δεκαετηρίδας, έχομεν τήν τηλεόρασιν, τήν μεταβίβασιν 
μιας κινουμέντς εΐκόνος, συγχρόνως μέ τόν ήχον. Κ· ί 
πάλιν έπέπρωτο ή Γερμανία νά κάμη τό πρώτον αποφα
σιστικόν βήμα. Πρώτη αυτή άπ’ δλας τάς χώρας τοΰ κό
σμου έχει ένα κανονικόν πρόγραμμα τηλεοράσεως τό 
όποιον έκπέμπεται άπό τόν ραδιοφωνικόν σταθμόν τοΰ 
Βερολίνου διά τοΰ πομπού τοΰ Βιτσλέμπεν. Πρός τό 
παρόν δ πομπός τηλεοράσεως έχει ακτίνα ένεργείας μόνον 
50 χιλιομέτρων, άλλά συντόμως θά έπεκιαθή καί δέν θά 
παρέλθη πολύς καιρός πού κάθε Γερμανός θά είνε είς 
θέσιν νά παρακολουθή ωσάν έκ τοΰ πλησίον καί νά συμ
μερίζεται κάθε γεγονός τής χώρας του.

Πρός τό π.ιρόν ή Κρατική Ραδιοφωνική Εταιρεία εκ
πέμπει τρεις φ ράς τήν εβδομάδα ιό βράδυ μίαν κινημα
τογραφικήν ταινίαν καί γεγονότα τής ημέρας. Διά τήν 
κινηματογραφικήν έκπομπήν χρησιμοποιούν άκοκλειστικώς 
παλαιό τέρας ταινίας διά νά μή ζημιωθή ό κινηματογρά
φος έκ τ ύ συναγωνισμού. Διά τήν λήψιν τών γεγονότων 
τής ημέρας ή Ραδιοφωνική Εταιρεία κατεσκεύασε ειδικόν 
αΰτοκίνητον τό όποιον άποτυπώνει συγχρόνως τήν εικόνα 
καί τόν ήχον. Πρός τό παρόν αί έκπομπαί τηλεοράσεως 
επιτυγχάνονται μόνον διά τής κινηματογραφικής ταινίας. 
’Αργότερα δμως θά έπιτευχθή ή άπ’ ευθείας μεταβίβιισις 
άπό τήν Όπερα π. χ. ή μεταβίβασες γεγονότων χωρίς 
τήν μεσολάβησιν τής ταινίας. "Αλλως τε σήμερον ήδη μία 
τοιαύτη μεταβίβασις είνε δυνατή, άλλά επειδή απαιτούν
ται μερικοί βελτιώσεις άκόμη, άνέβαλον τήν κατ’ εύθεΐαν 
μεταβίβασιν δΓ αργότερα. Διά τόν άδαή, διά τόν δποΐον 
ήδη τό ραδιόφωνον άποτελεϊ κάτι τό μυστηριώδες, ή 
άνευ σύρματος μεταβίβασις μιας κινηματογραφικής ται
νίας άποτελεϊ κάτι τό φανταστικόν καί δΓ αύτό νομίζο- 
μεν δτι δέν στερείται ενδιαφέροντος μία επεξηγηματική 
περιγραφή. Είς τήν σταθμόν έπομπής τοΰ Βερολίνου
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υπάρχει είς κινηματογραφικός προβολεύς, έντελώς δμοιος 
πρός τόν προβολέα τοΰ συνήθους κινηματογράφου. Μέ 
τήν διαφοράν ότι αύιός έδώ έχει τήν ικανότητα νά άπο- 
συνθέτη τάς εικόνας τής προβαλλομένης ταινίας εις άνα- 
ρίθμητα μικρά τετραγωνίδια—δπως αί είκόιες τών έφη- 
μερίδων. ΑΙ εικόνες μεγέθους 5X6 έκατοστομέτρων δια
μελίζονται έν πρώτοις είς 180 γραμμάς καί κατόπιν κάθε 
γραμμή πάλιν είς 180 τετραγωνίδια, έν δλφ δηλαδή υπέρ 
τάς 30,000 τετραγωνίδια. Αύτό γίνεται εις χρόιον 1’25 
τοΰ δευτερολέπτου, ούτως ώστε εντός ένός δευτερολέπτου 
σχηματίζονται 25 εικόνες, ένας αριθμός, πού, καθώς γνω- 
ρίζομεν άπό τόν κινηματογράφον, άρκεϊ διά νά μετσβι- 
βάση είς τό μάτι τήν έντύπωσιν τής κινουμέιης εΐκόνος. 
Κάθε τετραγωιίδιον, άναλόγως τής φωτεινής του έντά- 
σεως, μεταβάλλεται εις περισσότερον ή όλιγώτερον Ισχυ
ρόν ήλεκτρομαγνητικήν δόνησιν, ή δποία διά τής κεραίας 
έκπέμπεται έπί ύπερβραχέων κυμάτων είς τό άπειρον. 
Πάντως, τά ύπερβραχέα κύματα είνε δυνατόν νά ληφθούν 
μόνον είς άπόστασιν 50 σχεδόν χιλιομέιρων διότι, δπως 
άκριβώς καί τό φώς, έκτείνονται είς εύθεΐαν γραμμήν καί 
δέν άκολουθσΰν, δπως τά συνήθη, ραδιοφωνικά κύματα, 
τάς καμπύλος τής γής. Τότε τίθεται είς ένέργειαν δ δέ
κτη-, ό δποΐος έχει ώς έργον νά προσλαμβάνη τάς ήλε- 
κτρομαγνττικάς δονήσεις, νά τάς μεταβάλλη πάλιν είς τε
τραγωνίδια καί νά έπανασυνθέτη τάς γραμμάς είς μίαν ει
κόνα. Ό δέκτης άποτελεϊται άπό ένα μηχάνημα, τό δ
ποΐον έν πρώτοις ενδυναμώνει κατά ένα έκατομμύριον 
φοράς τας καταφθανούσας ήλεκρομαγνητικάς δονήσεις. 
Είς ένα άλλο μηχάνημα αί ήλεκρομαγνητικαί δονήσεις με
ταβάλλονται είς φωτεινά τετραγωνίδια, τά όποια φυσικά 
πρέπει νά προβληθούν έπί τίνος έπιφανείας διά νά γίνουν 
ορατά. Αύτό έπιτυγχάνεται δΓ ένός ήλεκτρονίου, τό 
όποιον παράγεται εντός ένός χωνοειδούς σωλήνος έκ τών 
λεγομένων σωλήνων Μπράοΰν (τό όνομα τοΰ έφευρέτου) 
μήκους 60 έκατοστομέτρων. Τό έσωτερικόν τοΰ χωνίου 
τοΰ σωλήνος είνε έπιστρωμένον μέ μίαν χημικήν ούσίαν, 
ή δποία έχει τήν ιδιότητα νά λάμπη δταν προσπίπτη επ’ 
αύτής τό ήλεκτρόνιον. Λάμπει δέ περισσότερον ή όλι
γώτερον, άναλόγως τής έντοσεως τοΰ ήλεκτρονίου. Ε
πειδή ή έντασις τοΰ ήλεκτρονίου έξαρτάται άπό τήν έν- 
τ ισιν τής ληφθείσης ήλεκτρομαγνητικής δονήσεως, τό 
είς τόν σωλήνα τού δέκτου έμφανιζόμενον τετραγωνίδιον 
θά είνε άκριβώς τόσον φωτεινόν ή σκοτεινόν, δσον τό 
τετραγωνίδιον τό δποΐον άπέσπασεν άπό τήν ιδίαν τήν 
εικόνα δ πομπός. Ή συναρμολόγησις τών τετραγωνιδίων 
είς γραμμάς καί αύτών πάλιν είς εικόνας είνε έξαιρετικά 
περίπλοκο; καί επιτυγχάνεται δι'ένός άλλου μηχανήματος. 
Τό ήλεκτρόνιον άρχίζει νά σχεδιάζη άνω έξ άριστερών 
τήν πρώτην γραμμήν, σταματά δεξιά, έπανέρχεται αρι
στερά καί σχεδιάζει τήν δευτέραν γραμμήν, καί ούτιφ 

καθεξής 180 φοράς, έως δτου σχεδιάση ολόκληρον τήν 
εικόνα. Κατόπ.ν σχεδιάζεται ή δευτέρα είκών, ούτως ώστε 
έντός ένός δευτερολέπτου σχεδιάζονται 25 είκόνε , μία 
άφάνταστος ταχύτης δηλαδή, τήν όποιαν είνε αδύνατον νά 
συλλάβη ανθρώπινος νοΰς. Αρκεί νά εϊπωμεν δτι τό 
ήλεκτρόνιον κινείται μέ ταχύτητα 1000 χιλιομέτρων τό 
δευτερόλεπτον, δηλαδή μέ τριπλήν ταχύτητα σφαίρας πυ
ροβόλου δπλου, καί σχεδιάζει τήν έξ ένός εκατομμυρίου 
τετραγωνιδίων άποτελουμένην εικόνα είς μέγεθος 24—30 
έκατοστομέτρων. Κάθε τετραγωνίδιον όλιγώτερον ή περισ
σότερον φωτεινόν μόλις λάβη τήν θέσιν του σβύνει φυσικά 
άμέσως. 'Αλλά τό μάτι, δπως καί είς τόν κινηματογράφον, 
δέν αντιλαμβάνεται αύτήν τήν έναλλαγήν, δέν βλέπει 
πλέον τά χωριστά τετραγωνίδια, άλλά μόνον τήν κινουμέ- 
νην εικόνα, ή όποια είνε τόσον φωτεινή, ώστε φαίνεται 
θαυμάσια καί είς ένα φωτισμένου δωμάτιον. Έν τούτοις, 
άν καί πρόκειται έδώ περί μιας άφαντάστου ταχύτητας, 
οί έφευρέται μας δέν είνε άκόμη εύχαριστημένοι μέ τό 
έπιτευχθέν αποτέλεσμα καί προσπαθούν νά κατορθώσουν 
ώστε νά διαμελίζουν τήν εικόνα είς μικρότερα άκόμη μέρη 
καί άντϊ 180 γραμμών νά μεταχειρίζωνται 360, διότι τοι
ουτοτρόπως θά διακρίνωνται άκόμη καλλίτερον καί αί 
έλάχισται λεπτομέριαι καί ή είκών θά είνε ά'όμη πλέον 
ζωηρά. Αύτό δύνατσι νά έπιτευχθή διά τοΰ ήλεκτρονίου, 
διότι ή ταχύτης τών ήλεκτρονίων είνε σχεδόν τόση, δση 
ή ταχύτης τοΰ φωτός, τό όποιον ώς γνωστόν διανύει 300 
χιλιάδες χιλιόμετρα τό δευτερόλεπτον.

Βεβαίως θά άπαιτηθή άρκετός καιρός μέχρις δτου 
κάθε σπίτι άποκτήση τόν δέκτην του τής τηλεοράσεως. 
Τοΰτο έξαρτάται πρό παντός έκ τής βιομηχανίας καί τοΰ 
τρόπου καθ’ δν αυτή θά κατορθώση νά θέση πρός πώ- 
λησιν είς τήν Άγοράν δέκτας μέ προσιτάς τιμάς.

Πάντως μέ τήν σημερινήν πρόοδον τής τεχνικής καί 
τό σημεϊον είς τό όποιον εύρίσκειαι ή τηλεόρασις σήμε
ρον, ύπολογίζουν δτι έως τό έτος 1940, ή τηλεόρασις θά 
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είνε διά κάθε σπίτι δπως είνε σήμερον τό ραδιόφωνον.
Τότε θά έπαληθεύση τό παλαιόν δνειρον τής ανθρω

πότητας, τότε καθείς θά συμμερίζεται, θά λαμβάνη μέρος 
είς γεγονότα τά όποια θά συμβαίνουν είς τήν πλέον μα- 
κρυνήν άπόστασιν, τότε θά έλθη ό καιρός πού θά άντη- 
χήση .· «Προσοχή! Προσοχή! Τώρα ακούετε καί βλέπετε !»

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΣΥΝΕΟΡΙΟΝ ΤΟΥ ΦΙΛΜ

Τό Διε&νές Σννέδριον τοΰ φίλμ, λάβη χώραν 
εφέτος είς τό Βερολΐνον άπό τάς 25 ’Απριλίου μέχρι 
της 1ης Μαίου. Ή συνέλευσίς &ά γίνη είς τήν μεγά
λην αϊ&ουσαν τοΰ Ράϊχσταγ και κατ’ αύτήν &ά παρα- 
στοΰν αντιπρόσωποι δλων σχεδόν τών Κρατών.

Τάς ημέρας αύτάς &ά γίνουν γεύματα, δεξίωσης, 
χοροί, συναυλίαι, έπίσκεφις είς τά έν Νιουμπάμπελ- 
σμπεργκ στούντιο τής ΟΥΦΑ κα&ώς και προβολή . ών 
καλλιτέρων νέων γερμανικών φίλμς.

Κατά τήν διάρκειαν τοΰ συνεδρίου &ά συζητη&ώ- 
σιν διάφορα φλέγοντα κινηματογραφικά ζητήματα, ώς 
είναι λ. χ. αί νέαι τάσεις τοΰ κινηματογράφου, ό κι
νηματογράφος ώς μέσον προπαγάνδας, ό ρόλος τής μου
σικής είς τό φίλμ, φόροι, δασμοί, τά ζητήματα ενιαίων 
εισιτηρίων, αγοράς καί πωλήσεως τών ταινιών, τεχνική 
τών μηχανημάτων λήφεως και προβολής (μηχαναί, έγ
χρωμος ταινία, ανάγλυφος κινηματογράφος, τηλεόρασις, 
άφλογον φίλμ) κτλ. κτλ.

Επίσης &ά γίνη ανταλλαγή γνωμών έπι τοΰ προ
σεχούς φωτογραφικού Συνεδρίου, τό όποιον &ά λάβη 
χώραν είς τό Παρίσι,
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Παραγωγή G.F.F.A.

ΕΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Σ ΓΟ ΣΚΟΤΟΣ
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια»

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Τό γνωστόν μυθιστόρημα καί θεατρικόν έργον 
τής Φλώρας Μπάρκλεϋ «Τό Ροζάριον» ("Οταν η γυ
ναίκες άγαποΰν) διεσκευάσθη μέ τήν σειράν του είς 
τόν κινηματογράφον. Τό έργον έχει πολύ αίσθημα, 
πραγματικήν συγκίνησιν, καί δραματικόν ένδιαφέ- 
ρον. θά μάς συνεκίνη δέ άκόμη περισσότερον έάν ό 
σκηνοθέτης έξεμεταλλεύετο καλλίτερα ώρισμένας 
καταστάσεις καί έάν τόν έβοήθουν πρός τοΰτο καί 
οί έρμηνευταί του. Ό Άντρέ Λυγκέ είναι εύσυνείδη- 
τος ήθοποιός, άλλά παρά τήν μακράν σταδιοδρομίαν 
του είς τόν κινηματογράφον, δέν κατορθώνει νά λη- 
σμονήση δτι προέρχεται άπό τό θέατρον. ΟΟτω είς 
τάς δραματικός σκηνάς όφίσταται τήν θεατρικήν έπί- 
δρασιν καί τό παίξιμό του χάνει εις αύθορμητισμόν 
καί φυσικότητα. Διά τήν πρωταγωνίστριαν, χειροτέ- 
ρα έκλογή ήτο άδύνατον νά γίνη. Ό Κινηματογρά
φος δέν άνέχεται τήν άσχήμια, παρά μόνον δταν συ
νοδεύεται άπό ταλέντο έξαιρετικό. "Οταν δμως δέν 
υπάρχει τό τελευταίο, τότε ό θεατής έκνευρίζεται. 
Τέταια είναι ή περίπτωσις τοΰ «’Αγγέλου στό σκό
τος». ‘Η πρωταγωνίστρια μέ τήν άνυπόφορη έμφάνι- 
σίν της, τά γερατειά της, καί τό θεατρικό παίξιμό 
της καταστρέφει κατά μέγα μέρος τάς σκηνάς είς 
τάς όποίας έμψανίζεται καί, ώς γνωστόν, αόταί 
είναι αί περισσότεροι. Είναι άνεξήγητον διά ποιον 
λόγον τήν έξέλεξεν ό σκηνοθέτης, ένω μέ μίαν καλ- 
λιτέραν έρμηνεύτριαν τό έργον θά έγνώριζεν άσφα- 
λή καί μεγάλην έμπορικήν έπιτυχίαν.

Πάντως, παρά τά άνωτέρω, τό φίλμ, λόγφ, άπο- 
κλειστικώς καί μόνον, τής αισθηματικής του ύποθέ- 
σεως ένδεχόμενον νά σημειώση έπιτυχή σταδιο
δρομίαν. ι-

Παραγωγή Vandor Film
ΤΟ ΤΟΥΝΝΕΛ No. 9 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ 
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον» 

Έκμετάλλευσις Α. Ε. Κ. Ε.

Είναι άπορίας άξιον διατί οί παραγωγοί έδιάλε- 
ξαν αύτό τό θέμα νά κινηματογραφήσουν, τό όποιον 
άντιθέτως πρός τά μεγάλα ύλικά μέσα πού άπήτει 
διά τήν πραγματοποίησίν του, δέν παρουσίαζε κα
νένα πραγματικόν ένδιαφέρον.

Ώρισμέναι ώραϊαι εικόνες τής υπογείου σήραγ- 
γος, μέ τάς σκηνάς τής άνατινάξεως καί πλημμύρας 
αύτής, καί ή θαυμαστή άπό ρυθμόν καί ζωήν κίνησις 
τοΰ πλήθους κατά τάς σκηνάς τοΰ πανικοΰ, δέν δι
καιολογούν τούς κόπους καί τάς θυσίας πού άπήτη- 
σεν ή κατασκευή τοΰ ύπό κρίσιν έργου.

Κατά τά λοιπά τό φίλμ δέν ικανοποιεί. Αί περί- 
πέτειαί του μάς άφήνουν τελείως άσυγκινήτους. Ή 
μονοτονία τοΰ περιβάλλοντος, τήν δποίαν έπιτείνει 
ό βραδύς έν πολλοΐς ρυθμός, μάς κουράζει, καί οί 
ήθοποιοί, πλήν τοΰ Ζάν Γκαμπέν, δέν είναι Ικανοί 
νά σώσουν τήν κατάστασιν. Ή Μαντελέν Ρενώ, γνω
στή καλλιτέχνις τοΰ γαλλικοΰ θεάτρου καί κινηματο
γράφου, διά δευτέραν φοράν έμφανιζομένη είς τήν 
πόλιν μας, δέν είχε τήν θέσιν της είς αύτό τό φίλμ. 
Ό ρόλος πού τής ένεπιστεύθησαν, ρόλος εύκολώτα- 

τος, άπήτει μάλλον ώραίαν έμφάνισιν καί συνήθΠ 
ήθοποιΐαν. Ή Μαντελέν Ρενώ, ή όποία είναι μεγάλΠ 
άρτίστα, άλλά τήν όποιαν άδικεΐ ή έμφάνισίς της, 
δέν ήτο άσφαλώς ή καταλληλοτέρα διά τόν ρόλον 
αύτόν.

Μόνον είς τάς σκηνάς τοΰ πλήθους ό Κούρτ 
Μπέρνχαρντ άναδεικνύεται πραγματικός δεξιοτέ
χνης. Είς δλας τάς σκηνάς είς τάς όποίας τό πλή
θος είναι ό κύριος πρωταγωνιστής, καί είναι ούκ 
όλίγαι, δέν έχομεν παρά έπαίνους νά τοΰ άπονεί- 
μωμεν. ’Αλλά έπαναλαμβάνω, δΓ αύτάς καί μόνον.

Έν συμπεράσματι πρόκειται περί έργου, τό όποιον 
δέν δικαιολογεί τά άφθονα χρήματα πού έδαπανή- 
θησαν διά τήν κατασκευήν του, καί τό όποιον δέν 
φαντάζομαι νά έχη μεγάλην έμπορικήν σταδιοδρο
μίαν.

Παραγωγή U.F.A.

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ MONTE ΚΑΡΛΟ
ΌμιλοΟσα γερμανιστί. Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ» 

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Πρόκειται περί τής γερμανικής έκδόσεως τοΰ 
γνωστού φιλμ «Ή Α. Μ. τοΰ Ποντενέρο», τό όποιον 
προεβλήθη προ έτών είς τάς ’Αθήνας μέ πρωταγω- 
νιστάς τήν Κάτε φόν Νάγκυ καί τόν Ζάν Μυρά.

Τό ύπό κρίσιν έργον είναι άκριβώς τό δμοιον μέ 
τό προμνησθέν, μέ μόνην τήν διαφοράν δτι είναι όμι- 
λοΰν είς τήν γερμανικήν καί δτι, φυσικά, άλλάζουν 
οί ήθοποιοί. Πρωταγωνισταί είναι ό Χάνς Άλμπερς, 
ή Άννα Στένν καί δ Χάνς Ρήμαν.

Έάν έπρόκειτο νά κάμωμεν σύγκρισιν μεταξύ 
τών δύο έκδόσεων ή προτίμησίς μας θά έκλινεν ά
σφαλώς ύπέρ τής γαλλικής, καί τοΰτο διότι οί ήθο
ποιοί παίζουν καλλίτερα καί δίδουν μεγαλειτέραν 
ζωήν είς τό έργον. Καί έν πρώτοις ή "Αννα Στένν 
ύστερεϊ πολύ άπό τήν Κάτε φόν Νάγκυ. "Οσον πε
ρίεργον καί άν φαίνεται αύτό έκ πρώτης δψεως, 
είναι έν τούτοις άληθές. Ή έξήγησις όφείλεται είς 
τό δτι ή "Αννα Στένν είναι άσφαλώς μεγάλη άρτί
στα άλλά μόνον διά δραματικούς ρόλους. Είς τό 
«Μιά νύχτα στό Μόντε Κάρλο· ό ρόλος άπαιτεϊ πε
ρισσότερον μίαν φανταιζίστ, καί δι’ αύτό ή Κάτε 
φόν Νάγκυ ήτο περισσότερον είς τό στοιχεΐον της. 
Έπίσης ό Χάνς Άλμπερς, παρά τό άναμφισβήτητον 
ταλέντο του, δέν έχει τήν φυσικήν άριστοκρατικότη- 
τητα καί τήν συμπαθή έμφάνισιν τοΰ Ζάν Μυρά.

Πάντως αύταί αί παρατηρήσεις δέν μειώνουν τήν 
γενικήν άγαθήν έντύπωσιν έκ τοΰ φίλμ, τό όποιον 
άσφαλώς είναι ένα άπό τά καλλίτερα τοΰ είδους, 
πού μάς έδωσε ό γερμανικός κινηματογράφος.

Παραγωγή Pathe-Natan

ΑΜΟΚ
Όμιλοΰσά γαλλιστί. Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ» 

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Τό περίφημον μυθιστόρημα τοΰ Στέφαν Τσβάϊκ, 
τό όποιον θεωρείται ώς ένα άπό τά ώραιότερα έρ
γα τοΰ Ούγγροεβραίου συγγραφέως, ήτο φυσικόν 
λόγφ τής πρωτοτυπίας του, τοΰ γραφικοΰ περιβάλ
λοντος είς τό όποιον έκτυλίσσεται, καί τών ώραίων 
χαρακτήρων πού παρουσιάζει, νά κίνηση τό ένδιαφέ- 

ρον τών σκηνοθετών τοΰ κινηματογράφου. Ό κλήρος 
τής κινηματογραφήσεώς του έλαχεν είς τόν γνωστόν 
ρεζισέρ Φεντόρ Όζέπ.

Άλλ’ άς έλθωμεν είς τήν άνάλυσιν τοΰ έργου. 
Τό θέμα έκτυλίσσεται είς μίαν ’Ολλανδικήν άποι- 
κίαν, είς ένα μέρος πρωτόγονον καί καταθλιπτικοΰ 
περιβάλλοντος, δπου ένας Εύρωπαΐος ιατρός κατα
φεύγει διά νά ξεπληρώση ώρισμένας χρηματικός ύ- 
ποχρεώσεις του καί νά λησμονήση μιά γυναίκα. Ά- 
ποτραβηγμένος σ’ ένα μακρυνό χωριό ιθαγενών, 
περνά μιά ζωή έξαιρετικά μονότονη, έχοντας ώς 
μόνη πορηγοριά τό πιοτό. Είς μίαν κρίσιμον περίο
δον τής ζωής του, καί ένω έκείνην άκριβώς τήν στιγ
μήν έπέθαινε σπίτι του ένας ιθαγενής πού είχε προσ- 
βληθή άπό τήν άσθένειαν «άμόκ», έμφανίζεται μία 
ώραιοτάτη λευκή γυναίκα. Άπό αύτής τής στιγμής 
άρχίζει τό δράμα, ένα δράμα σκληρό καί άδυσώπη- 
το, γεμάτο αίσθημα καί πάθος, πού καταλήγει μέ 
τό θάνατο καί τών δύο πρωταγωνιστών.

Ό Φεντόρ Όζέπ έσεβάσθη, δσον τοΰ ήτο δυνατόν, 
τό έργον τοΰ Τσβάϊκ. Ώρισμέναι προσθαφαιρέσεις 
("Οπως είναι λ.χ ή σκηνή τοΰ καμπαρέ, όμολογου- 
μένως μία άπό τάς ώραιοτέρας τοΰ φίλμ, ή αί συ
ναντήσεις τοΰ νεαροΰ άξιωματικοΰ μέ τήν Ελένη, αϊ 
δποϊαι δέν ύπάρχουν είς τό μυθιστόρημα) άναπότρε- 
πτοι είς κάθε κινηματογραφικήν διασκευήν δέν άλ- 
λοιώνουν τόν χαρακτήρα τοΰ έργου. Έάν πρέπει νά 
κατηγορήσωμεν τόν Όζέπ, αύτό όφείλεται είς τό 
δτι δέν έπέτυχε νά δώση παραστατικά καί άνάγλυ- 
φα τήν ψυχικήν πάλιν τοΰ ίατροΰ, άφ’ ένός, πού 
είναι τό κυριώτερον σημεϊον τοΰ έργου, καί άφ’ 
έτέρου είς τό δτι είς τάς δυνατάς σκηνάς. τό φιλμ 
είναι άσυγκρίτως κατώτερον τοΰ βιβλίου. Δι’ αύτό 
κυρίως ύπαίτιοι είναι οί ήθοποιοί, οί όποιοι δέν 
είναι πάντοτε είς τό ύψος τοΰ ρόλου των. Πράγματι 
έκ τών ήθοποιών μόνον δ Ίνκιτσίνωφ είναι άψογος. 
Ό Ύοννέλ, δ ύποδυόμενος τόν ιατρόν, κάμπτεται 
άπό τό βάρος τοΰ δυσκόλου ρόλου του. Έπίσης ή 
Μαρσέλ Σαντάλ μόνον στιγμάς καλάς έχει. "Οσον 
άφορά τόν Ζάν Σερβαΐς (έραστής) καί τόν Ζάν Γκα- 
λάν (σύζυγος) καλλίτερα άς μή γίνεται λόγος.

Ή φωτογραφία κατά τό πλεΐστον θαυμαστή. Μό
νον εις ώρισμένας σκηνάς καί ιδίως είς μερικά πρώ
τα πλάνα είναι σκληρά καί άδικεΐ τά πρόσωπα. Ά
κόμη έχω νά παρατηρήσω τό βραδύ μοντάζ, πού 
έχει ώς συνέπειαν νά κουράζη κάπως τόν θεατήν.

Έν συμπεράσματι πρόκειται περί έργου μέ άξιώ- 
σεις, τό όποιον, παρά τά μειονεκτήματά του, δει
κνύει τήν εύγενή προσπάθειαν τοΰ σκηνοθέτου νά 
παρουσιάση κάτι τό πρωτότυπον. Δι’ αύτό καί διά 
τήν ώραίαν ύπόθεσίν του άξίζει νά τό δη κανείς.

Παραγωγή Metro-poldwyn ι

Η ΓΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΟΛΙ
ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό

(dubbing) «Αττικόν»
Έκμετάλλευσις Μέτρο ■ Γκόλντουϊν

ΟΙ παραγωγοί έδιάλεξαν ίσως αύτόν τόν παρά
δοξον τίτλον διά νά συμβολίσουν τό άκατανόητον 
τοΰ δλου έργου. Όμολογουμένως, σπανίως ή έταιρία 
«Μέτρο-Γκόλντουϊν», είς τήν όποίαν οφείλονται τόσοι 
καί τόσοι θρίαμβοι, παρουσίασεν παρόμοιον φίλμ. 
Ύπόθεσις, σκηνοθεσία (μέ τό τόσον φανταστικόν 
Βέλγιον) τεχνική, άμιλλώνται είς μετριότητα.

Ή Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ καί ό Ραμόν Νοβάρρο, 
οί όποιοι, περιττόν νά προσθέσω, άδικοΰνται ύπερ
βολικά, όμοιάζουν είς κάθε στιγμήν ώς νά διερω- 
τώνται, τι τούς έκάλεσαν νά παίξουν, καί έάν πρέ
πει ή δχι νά πάρουν στά σοβαρά τούς ρόλους των. 
Άκόμη κάτι τό όποιον παραμένει άκατανόητον είναι 

τό διατί έντουμπλαρίσθησαν, καί τόσον άνεπιτυχώς 
αί φωναί, αί γνωσταί είς δλον τόν κόσμον, τής Μάκ 
Ντόναλντ καί τοΰ Νοβάρρο, πράγμα πού στερεί τό 
φίλμ τής μοναδικής του ίσως γοητείας.

Τό μουσικόν μέρος, παρά τά άφθονα τραγούδια 
πού περιλαμβάνει, δέν Ικανοποιεί.

Γενικώς πρόκειται περί μετρίου έργου, τό όποιον 
δέν ευρίσκει καμμίαν έπιείκειαν είς τήν κρίσιν μας, 
καί τό όποιον δέν μπορεί να σώση ούτε ή παρου
σία δύο εύσυνειδήτων καί άγαπητών ήθοποιών, ώς 
είναι ή Μάκ Ντόναλντ καί ό Νοβάρρο.

Παραγωγή Metro-Goldwyn
ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΕΡΩΤΟΣ

ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό
(dubbing) «Αττικόν»
Έκμετάλλευσις Μέτρο - Γκόλντουϊν

"Ενα εύγενές καί διδακτικόν έργον, τό όποιον 
μάς εισάγει είς μίαν μεγάλην κλινικήν τής Αμερι
κής καί μάς δεικνύει μέ κάθε λεπτομέρειαν καί κατά 
τρόπον θαυμαστόν τήν ζωήν έκεϊ μέσα. Τό φίλμ λό
γω τοΰ περιβάλλοντος είς τό όποιον έκτυλίσσεται. 
ήτο εΰκολον νά γίνη ένα κουραστικόν καί βαρύ κα
τασκεύασμα. Χάρις είς τήν δεξιοτεχνίαν τοΰ Μπο- 
λεσλάφσκυ, τοΰ σκηνοθέτου, καί τό ταλέντο τών ή- 
θοποιών, παρέρχεται σχεδόν άβλαβές τόν σκόπελ- 
λον αύτόν.

Βεβαίως κάποια μονοτονία παρατηρεϊται περί τό 
τέλος, μονοτονία άναπόφευκτος άλλωστε. Άλλά τό 
φίλμ είναι τόσον ζωντανόν, τόσον άληθινόν, τόσον 
τέλεια παιγμένον, μέ λεπτομερείας θαυμαστός είς 
άκρίβειαν, ώστε δ θεατής παρασύρεται καί παρακο
λουθεί μετ’ ένδιαφέροντος τό δράμα πού έκτυλίσ
σεται είς τήν δθόνην.

Υπάρχει μία σκηνή έγχειρίσεως πού καταπλήσ
σει διά τήν άκρίβειαν τής άποδόσεως, ”

Έκ τών ήθοποιών άψογος δ Κλάρκ Γκέημπλ, δ 
όποιος είς τόν ρόλον τοΰ μαθητευομένου ίατροΰ 
Φέργκουσον έπιτυγχάνει μίαν άπό τάς ώραιοτέρας 
δημιουργίας, τής τόσον γονίμου άλλωστε σταδιο
δρομίας του. Παρά τό πλευράν του συναγωνίζονται 
είς αίσθαντικόιητα καί λεπτό παίξιμο ή Μύρνα Λόϋ, 
καί ή νεοεμφανιζομένη καλλιτέχνις Έλίζαμπετ Άλ- 
λαν. Αξιοσημείωτος έπίσης καί δ_ Ζάν Χέρσολτ, είς 
τόν ρόλον τοΰ σοφοΰ καθηγητοΰ, άντιθέτως πρός 
τόν Όττο Κροΰγιερ (Λεβίν), τοΰ όποιου τό παίξιμο 
είναι έξαιρετικά μονότονο.

’Ενδοιασμούς έχομεν ώς πρός τό ντεκουπάζ τοΰ 
φίλμ. Λόγω ώρισμένων έλαττωμάτων αύτοΰ, τό φιλμ 
είναι είς ώρισμένα σημεία άσαφές καί συγκεχυμέ- 
νον.

Συμπέρασμα: Φίλμ άξιοσημείωτον, τό όποιον 
έπιδιώκει νά μάς δώση κάτι τό άνώτερον καί διδα
κτικόν συγχρόνως. Χάρις είς τήν παρουσίαν τοΰ 
Κλάρκ Γκέημπλ, τό έργον συνδυάζει παραλλήλως 
καί σχετικήν έμπορικότητα.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Δ. Γιαννόπουλος ΆΟήναι 1- 1-935 λ’έχρι 30-12 935
Γ. Κοσμίδης > 1- 5 935 » 30 4-936
Μ. Άνέστης > 1- 5-935 > 30- 4-936
I. Καλατζόπουί.ος Χαλκίς 1- 1-935 » 30 12-935
Ήλ. Ήλιάδης Σάμος 1- 4-935 » 30- 9-935
Έμμ. Άνδρονλάκης Άδήναι 1- 4-935 » 30- 3 936
I. Χατζηκωνστανιής Κο.ρλόβασι 1- 5-935 30- 4-936
Γεωρ. Καπράλος Άθήναι 1- 4 935 > 30 - 3-936
Γ. Μπεσίρι Τύρανα 1- 1-935 » 30 12-935
Δ. Βογιατζής Άδήναι 1- 5-935 » 30- 4-936
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Καί κατά τό λήξαν δεκαπενθήμερον καί παρ’ δλας 
τάς έορτάς κα'ι τάς προβολάς των θρησκευτικών 
ταινιών, ή κίνησις τών κινηματογράφων δέν ύπήρξεν 
ώς θά έπρεπε άρκετά ικανοποιητική διά τάς Άθη- 
ναϊκάς κινηματογραφικός έπιχειρήσεις.

Τοΰτο ασφαλώς δφείλεται άφ’ ένός εις τόν ώραΐ- 
ον καλοκαιρινόν καιρόν πού καθιστά όχι καί τόσον 
εύχάριστον τήν παραμονήν τών συμπολιτών μας εις 
κλειστούς χώρους, άφ’ ετέρου δέ κα'ι εις τήν προβο
λήν μέτριων ταινιών ύπό τών πλείστων τών άθηναΐ- 
κών κινηματογράφων.

’Εννοείται ότι ή προβολή τοιούτων ταινιών δέν 
άφορά μόνον τό τελευταΐον δεκαπενθήμερον αλλά 
όλόκληρον τήν λήγουσαν περίοδον, κατά τήν όποιαν 
—καί πρέπει τοΰτο νά όμολογηθή—δέν προεβλήθη- 
ααν είμή μόνον έλάχιστα καλά φίλμ, πράγμα τό 
όποιον καί λόγω τής αύξήσεως τής τιμής τών εισι
τηρίων, προεκάλεσε τήν δυσφορίαν τοΰ Κοινού καί 
συνεπώς τήν άπομάκρυνσιν αύτοϋ άπό τάς συνηθείας 
του. "Επειτα αί συνεχείς μεγάλαι διαφημίσεις μέ 
πομπώδη χαρακτηριστικά τής άξίας έκάστης ταινίας 
μή οόσης ικανής νά παρουσιασθή άκόμη καί είς κα- 
τωτέρας τάξεως κινηματοθέατρον, έζημίωσε είς μεγά
λου βαθμόν τούς άριστοκρατικούς κινηματογράφους, 
ώς θά άποδειχθή τοΰτο καί είς ειδικόν στατιστικόν 
πίνακα καί συγκριτικόν τοιοΰτον τοΰ παρελθόντος 
έτους, δημοσιευθησομένους είς προσεχές τεύχος καί 
είς τήν λήξιν τής τρεχούσης περιόδου.

Κατά τό λήξαν δεκαπενθήμερον αί προβληβεϊσαι νέαι 
ταινίαι είς τούς Κεντρικούς Κινηματογράφους τών ’Αθη
νών έπραγματοποίησαν τά κάτωθι εισιτήρια.

‘Εβδομάς 8 — 14 "Απριλίου 1935.

ΑΤΤΙΚΟΝ «Ή γάτα καί τό βιολί» , Ρ. Νοβάρρο.
Δευτέρα 
Τρίτη

8
9

’Απριλίου Εισιτήρια 1474
1182Τετάρτη 

Πέμπτη
10
11

» » 1187
940
805
939

1734

Παρασκευή 
Σάββατον

12
13 »

Κυριακή 14 » »
Τό δλον » 8261

ΤΙΤΑΝΙΑ 'Ο άτιμασθείς Ρογήρος», Κ. Ρεμύ.
Αευτέρα

Γεταρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή

8
9

10
11
12

’Απριλίου Εισιτήρια 893
961
997

1052
763Σάββατον 

Κυριακή
13
14 » . » 957

1848
Τό δλον > 7471

ΠΑΛΛΑΣ « Ό κυρίαρχος τής γης», Β. Φράνκ.
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέ ιπτη 
Παρασκευή

8
9

10
11
12

’Απριλίου Εισιτήρια 1495
1278
1038
834
576Σάββ.τον 13 ·*

Κυριακή 14 > > 768
1890

Τό δλον » 7879

ΠΑΝΘΕΟΝ
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

ΣΠΛΕΝΤΙΤ
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπιη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Τούνελ No 9 δέν άπαντά», Μ. Ρενώ.
8 Απριλίου Εισιτήρια 8109 » , 82110 75611 * > 61412 52613 » » 65314 1220

Τό δλον » 5400’Αμόκ» , Μαρσέλ Σαντάλ.
’Απριλίου Εισιτήρια8

9
10

12
13
14

1699
1528
1526
1334
996

1376
1821 

”10280Τό δλον » 
βδομάς 15 — 21 'Απριλίου 1935.

ΑΤΤΙΚΟΝ •Γιά μιά νύχτα έρωτος»,, Κλ. Γκέηιιπλ.Δευτέρα 
Τρίτη

15
16

’Απριλίου Εισιτήρια 1769
1437Τετάρτη 17 1220Πέμπτη 18 1067Παρασκευή 19 χ> 1000Σάββατον 20 » 1341Κυριακή 21 » > 1813

ΤΙΤΑΝΙΑ , , , Τό δλον » 9.617
« Ενας άγγελος στο σκοτος», Άντοέ Λυνκέ.

Δευτέρα 
Τρίτη 15 Απριλίου Εισιτήρια

16 » » 778
982Τετάρτη 17 974Πέμπτη 18 887Παρασκευή 19 836Σάββατον 20 10ύ6Κυριακή 21 1383

Τό δλον 6896
ΠΑΛΛΑΣ 25 χρόνια Ελλάς», Ταινία Ντάγκ Φίλμ
Δευτέρα 
Τρίτη 15 ’Απριλίου Εισιτήρια

16 » » 880
1076Τετάρτη 17 85οΠέμπτη 18 656Παρασκευή 19 596Σάββατον 20 625Κυριακή 21 1512

Τό δλον » 6.2U0ΠΑΝΘΕΟΝ «Παρθένες τοΰ 1935».
Δευτέρα 
Τρίτη

15
16

’Απριλίου Εισιτήρια 904
967Τετάρτη 17 870Πέμπτη 18 690Παρασκευή 19 647Σάββατον 20 844Κυριακή 21 » » 1198

Τό δλον » 6.120
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Μιά νύχτα στό Μόντε Κάρλο», "Ανν α Στέν.Δευτέρα 
Τρίτη

15
16

’Απριλίου Εισιτήρια 953
Τετάρτη 17 you

979Πέμπτη 18 ·> 700Παρασκευή 19 69 LΣάββατον 20 917Κυριακή 21 » » 1273
Τό ολον » 6.463

Πληροφορούμεθα δτι, αί δύο έπιχειρήσεις τής 
«’Ανωνύμου Κινηματογραφικής Εταιρίας», δηλαδή 
τοΰ Κινηματογράφου «Παλλάς· καί τής έτέρας, έκ- 
μεταλλεύσεως ταινιώε Paramount κλπ. έχωρίσθησαν 
άποχωρήσαντος τοΰ κ. Έμμ. Καλλογήρου δστις έκρά- 
τησε διά λογαριασμόν του τήν έκμετάλλευσιν τών 
ταινιών, τήν δέ αποκλειστικήν έκμετάλλευσιν τοΰ κι
νηματοθεάτρου «Παλλάς» άνέλαβον οι άδελφοί Στε- 
φανόπουλοι. * * *

Γραφεία τινά, έκμεταλλεύσεως κινηματογραφι
κών ταινιών, μάς παραπονοΰνται καί πολύ δικαίως, 
δτι είς μερικάς έπαρχιακάς πόλεις καί κωμοπόλεις 
διενεργεΐται λαθρεμπόριον ταινιών ε’ις βάρος των 
καί δτι ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» επί τοΰ ζητή
ματος αύτοΰ δέν παρέχει είς τά γραφεία αύτά τά 
μέσα διά τήν άνακάλυψιν τών διενεργούντων τό λα
θρεμπόριον τών ταινιών καί έπομένως δέν τούς έξυ- 
πηρετεΐ έπαρκώς.

’Επί τοΰ ζητήματος αύτοΰ καί πριν ή δώσωμεν 
τάς σχετικάς εξηγήσεις πρέπει νά γνωρίσωμεν είς 
τούς παραπονουμένους αύτούς κυρίους δτι ό «Κινη
ματογραφικός Άστήρ» έχων συναίσθησιν τοΰ προο 
ρισμοΰ του γνωρίζει δχι μόνον άπλώς καλά, άλλ’ 
άριστα νά έξυπηρετή τά συμφέροντα τοΰ κινηματο- 
γραφικοΰ κόσμου τής Ελλάδος, έφ’ δσον ό κόσμος 
αύτός άναγνωρίζει τάς υπηρεσίας ή μάλλον τάς θυ- 
θίας τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος» προς τάς έπι- 
χειρήσεις.

Μήπως νομίζουν οί κύριοι παραπονούμενοι δτι 
ή διεύθυνσις τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος» δέν 
γνωρίζει αν διενεργεΐται λαθρεμπόριον, είς ποιας 
πόλεις καί άπό ποιους έπιτηδείους; ’Αν νομίζουν 
αύτό, άπατώνται οίκτρώς.

Γνωρίζομεν καί πολύ καλά μάλιστα καί τάς πε
ριφέρειας καί τά πρόσωπα πού διενεργούν τό λα
θρεμπόριον. Είς τήν Πελοπόννησον όργιάζει τό λα
θρεμπόριον, είς τήν ’Ήπειρον έπίσης, είς ολόκληρον 
τήν Μακεδονίαν καί τήν Θράκην έπίσης, είς τήν Λά
ρισαν, τήν Μυτιλήνην, τήν Σάμον, Ικαρίαν, Επτά
νησα, Δωδεκάνησα, Κρήτην κλπ. ώσαύτως. Αλλά μέ 
ποΐα μέσα θέλουν αύτοί οί κύριοι νά τούς έξυπηρε- 
τήσωμεν ; Μέ τάς ΰβρεις των ή μέ τά άλλα μέσα τά 
όποια ούδέποτε μάς παρέσχον ; Αλλά άκόμη καί άλ
λοι πολλοί, είς τούς όποιους ή στήλη τών επαρχιών 
προσφέρει έπί τοΰ ζητήματος αύτοΰ πλείστας δσας 
θετικάς υπηρεσίας, μήπως έφιλοτιμήθησαν ποτέ νά 
μάς άπευθύνουν έστω καί ένα στοιχειώδες εύχαριστώ; 
Μόνον όσάκις θίγονται τά συμφέροντά των, διότι ό 
«Κινηματογραφικός Άστήρ» έν τή άμεροληψία του 
κρίνει δυσμενώς ένα έργον, μόνον τότε λέγομεν συγ- 
κινοΰνται καί άρχίζουν τό ύβρεολόγιον, σύνηθες είς 
άνθρώπους τής τάξεώς των, έναντίον μας μέ τήν τε- 
τριμμένην δικαιολογίαν δτι «αύτά τά γράφει ό «Α
στέρας» διότι δέν τοΰ δίδωμεν ρεκλάμες». ’Εννοείται 
δτι αύτοΰ τοΰ είδους οί έκβιασμοί ούτε μάς θίγουν, 
ούτε καί τούς άναγνώστας μας διευθυντάς έπαρχια- 
κών Κινηματογράφων έπηρρεάζουν, διότι ολόκληρος 
αύτός ό κόσμος τών άναγνωστών μας είναι είς έξαι- 
ρετικά καλήν θέσιν νά γνωρίζη τήν έπί τοΰ ζητήμα
τος αύτοΰ άμεροληψίαν τοΰ «Κινηματογραφικού Ά
στέρος» ώς καί τόν έκβιασμόν τόν όποιον διά τοΰ 
τρόπου αύτοΰ ζητοΰν νά άσκήσουν έφ’ ήμών καί δι’ 
ήμών είς τούς διευθυντάς κινηματογράφων διά νά 
έπιτύχουν ένοίκια ύπέρονκα δι’ έργα άνάξια καί 
προσοχής καί δΓ άτινα έοαπάνησαν αύτοί ήλιθίως 
διά τήν άπόκτησίν των ύπέρογκα ποσά.

Αύτοί λοιπόν οί άνθρωποι φωνασκοΰν καί λέ
γουν δτι ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» δέν τούς έξυ- 
πηρετεΐ έπαρκώς. Δέν θέλουν δέ νά έννοήσουν δτι 
ό_«Κινηματογραφικός Άστήρ» δέν έδημιουργήθη νά 
ζή καί νά ύπάρχη μόνον διά τήν μεγάλην ιδέαν τής 
ύστεροφημίας. Άπό τήν άσθένειαν αύτήν πάσχαον 

μόνον οί Κεφαλλήνες.'Ημείς έχομεν κοιλίαν ή όποια 
δίς καί τρις τής ήμέρας διαμαρτύρεται δπως καί αί 
τών περί ου ό λόγος καί ούτε θά έργαζόμεθα ύπέρ 
τοΰ βασιλέως τής Πρωσσίας. Διά νά πυκνώσωμεν τό 
δίκτυον τών Ανταποκριτών μας καί νά άντιμετωπί- 
σωμεν τάς δυσχερείας είς άς θά μάς ύποβάλουν οί 
έπιτήδιοι αύτοί λαθρέμποροι, χρειαζόμεθα τά μέσα, 
τά μέσα έκεϊνα τά όποια θά μάς παρέξουν μόνον 
έκεΐνοι οί όποιοι θίγονται άμέσως έκ τής καταστά- 
σεως αύτής. Δέν είναι εις ήμάς οΰτε δυνατόν, οΰτε 
έπιτρεπτόν—διότι καί ήμεΐς άποτελοΰμεν έπιχείρη- 
σιν μέ μεγάλα έξοδα—νά δαπανώμεν, νά έξαντλοΰ- 
μεν τάς δυνάμεις μας, νά ύβριζόμεθα, διά νά έξυπη- 
ρετοΰμεν άλλους, οί όποιοι δέν μάς ένισχύουν πρός 
τούτο. Μέ τήν καταβολήν μιας έτησίας έκατοντα- 
δράχμου συνδρομής τήν όποιαν μάς στέλλει μέ κά
θε προθυμίαν όλόκληρος ό κινηματογραφικός κόσμος 
τής 'Ελλάδος, δέν έξυπηρετοΰνται ϋψιστα έμπορικά 
συμφέροντα. Ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» δέν εί
ναι φύλλον πολιτικόν μέ μεγάλην κυκλοφορίαν ώστε 
νά έχη ώς συνήθως καί αδήλους πόρους. Μέχρι σή
μερον έστηρίχθη είς τάς ιδίως αύτοΰ δυνάμεις καί 
είς τήν έκτίμησιν τών άναγνωστών του έπαγγελμα- 
τιών τοΰ Κινηματογράφου τούς όποιους καί εύχαρι- 
στεΐ διά τήν ύποστήριξιν. Άλλ’ οΰτε έτυχε ποτέ 
ύποστηρίξεως καί έκ διαφόρων άλλων δημοσίων πη
γών, ώς έπιτυγχάνουν πλεΐστοι δσοι έπιτήδιοι. Καί 
αύτή ή ’Εθνική Τράπεζα καί είδικώς ό έντεταλμένος 
έπί τοΰ ζητήματος αύτοΰ κ. Πρωτέκδικος ό όποιος 
γνωρίζει νά ένισχύη παχυλότατα διάφορα λαθρόβια 
ώς τόν σατυρικόν «Γάτον». τήν «'Ελληνικήν ’Επιθεώ- 
ρησιν» τής δ)δος Ζωγράφου κ.ά., δέν ένίσχυσε ποτέ 
τόν «Κινηματογραφικόν Αστέρα», ό όποιος, ώς φύλ
λον καθαρώς έμπορικόν—έπαγγελματικόν καί μάλι
στα τό μοναδικόν είς τό κινηματογραφικόν έμπόριον 
τοΰ όποιου έμπορίου ό κύκλος τών έργασιών Απα
σχολεί έκατοντάδας έκατομμυρίων τό έτος, αίτινες 
κυκλοφορούν διά τών διαφόρων Τραπεζών, δέν εύρέ- 
θη λέγομεν οΰτε αύτή ή ’Εθνική Τράπεζα ώς εΐχεν 
ύποχρέωσιν νά μάς ένισχύση, ένώ άντιθέτως σπάτα
λά κυριολεκτικώς τά ειδικά κονδύλια εις έκει- 
νους μόνον τούς έπιτηδείους πού διαθέτουν πο
λιτικά μέσα. Ήμεΐς, δυστυχώς, δέν διεθέσαμεν, 
διότι δέν εϊχομεν τοιαΰτα μέσα, άλλ’ οΰτε καί 
άν θά εχωμεν θά τά διαθέσωμεν ποτέ διά νά 
τό έπιτύχωμεν. Βασιζόμεθα μόνον έπί τών ύπη- 
ρεσιών πού προσφέρωμεν είς τόν κόσμον τόν 
ίδικόν μας καί έπί τής μερίδος έκείνης τοΰ ίδι- 
κοΰ μας κόσμου ποΰ άναγνωρίζει τάς ύπηρεσίας 
μας καί έπί τοΰ όποιου έστηρίχθημεν καί θά στηρι- 
ζόμεθα είς τό μέλλον. Πρέπει δμως καί οί όλίγοι 
αύτοί παραπονούμενοι νά σκεφθοΰν κάπως μέ τήν 
βοήθειαν τής λογικής, διά νά δυνηθώμεν καί ήμεΐς 
νά τούς έξυπηρετήσωμεν άναλόγως. Πρέπει νά έν
νοήσουν έπί τέχους δτι τά ώφέλη άτινα θά τούς 
προσκόμιση ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» έκ τής 
άνακαλύψεως διαφόρων λαθραίων ένοικιάσεων ται
νιών άπό τούς γνωστούς μας έπιτηδείους, θά είναι 
πάντως πολύ πολύ μεγαλείτερα άπό έκεΐνα τά μέ
σα τά όποια θά μάς διαθέσουν διά νά μάς ένισχύ- 
σουν.

Μήπως δέν έχομεν δίκαιον ; 
* * *

Μετ’ εύχαριστήσεως ιδιαιτέρας άναγγέλλομεν 
είς τούς άναγνώστας μας δτι ή έν Μιλάνω άνωτέρα 
Ραδιοτεχνική Σχολή Institute Radiotecnico Milano 
κατόπιν έπιτυχών έξετάσεων άπένειμεν δίπλωμα Ρα· 
διομηχανικοΰ είς τόν συμπολίτην μας ραδιολόγον 
μηχανικόν όμιλοΰντος κινηματογράφου κ. Δημ. Πον- 
τίκην δστις μετέβη έπί τούτω είς Μιλάνον._

Ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» ό όποιος παρα
κολουθεί μέ ιδιαιτέραν συμπάθειαν τήν πρόοδον παν
τός τιμίου έργάτου, συγχαίρει θερμότατα τόν φίλον
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κ. Ποντίκην δΐιά τήν τιμητικήν διάκρισιν ής έτυχεν 
έκ,μέρους τοΰ Institute Radiotecnico τοϋ Μιλάνου 
καί εύχεται είλικρινώς δπως και έν τή περαιτέρω 
σταδιοδρομία του σημειώνει διαρκείς έπιτυχίας πρός 
τιμήν τοϋ έλληνικοΰ δαιμόνιου.

***
Τήν 19ην λήγοντος άνεχώρησεν διά Νέαν Ύόρ- 

κην, κατόπιν ειδικής προσκλήσεως πρός έπίσκεψιν 
τών έργοστασίων τής Webster Chicago δ κ. Χρ ’Α- 
ξαρλής, άντιπρόσωπος έν Έλλάδι τοΰ άνωτέρω Οί
κου μηχανημάτων δμιλοΰντος κινηματογράφου.'

* * *
, Έν συνεχεία τών δημοσιευθεισών είς τό προη- 

γούμενον τεύχος πληροφοριών περί τών μελλόντων 
νά λειτουργήσουν προσεχώς θερινών Κινηματογρά
φων, πληροφορούμεθα δτι θά λειτουργήσουν καί δύο 
είς τό Ζάππειον, δ εις είς τήν «Αίγλην» διά τόν όποιον 
ένοικιάσθησαν καί τά μηχανήματα «Ούέστερν» τοΰ 
’Αττικού καί ό έτερος είς τό κέντρον Πεΰκα τοΰ Ζαπ
πείου είς τόν όποιον θά έγκατασταθοΰν τά μηχανή
ματα έπίσης «Ούέστερν» τοΰ Παν&έου. Επίσης είναι 
ένδεχόμενον νά λειτουργήση καί εις νέος θερινός 
κινηματογράφος έπί τής όδοΰ’Ηπείρου καί Πατησίων

*u. * *
Συνεχίζονται νυχθημερόν αί έργασίαι διά τήν 

άνέγερσιν τοΰ νέου έπί τής Λεωφόρου Πανεπιστη
μίου μεγάρου δπου θά στεγασθοΰν ώς γνωστόν τά 
τρία πολυτελή λοκάλ—Ντάνσιγκ καμπαρέ, Κίνημα- 
τοθέατρον καί αίθουσα Συναυλιών—παρ’ δλα δέ τά 
άντιθέτως διαδιδόμενα, τό μέγαρον θά είναι έντε- 
λώς έτοιμον περί τά μέσα τοΰ προσεχοΰς ’Οκτω
βρίου ούτως ώστε νά παραδοθή αμέσως πρός χρή- 
σιν τοΰ Κοινού. “Ηδη άνεχώρησεν άπό τής παρελ- | 
θούσης έβδομάδος είς Βερολϊνον ό κ. Άλ. Σικιαρί- 
δης, έκ τών μελών τοΰ «Έλληνικοΰ Κτηματικού ’Ορ
γανισμού» δστις θά μελετήση καί θά διαπραγματευ- 
θή μετά τών έκεΐ ειδικών έργοστασίων τήν έγκατά- 
στασ,ιν μηχανημάτων γενικού άερισμοΰ κλπ. είς τάς 
διαφόρους αίθούσας τοΰ μεγάρου. Ή διαρρύθμισις, 
ή έπίπλωσις, ή ντεκορασιόν, τά διάφορα κομφόρ καί 
γενικώς; τά μέσα τής άνέσεως διά λοκάλ ώς τ’ άνω
τέρω, θά είναι τοιαΰτα, ώστε δχι μόνον νά περι- 
ποιοΰν τιμήν είς τόν τόπον μας, άλλά νά γεννάται 
καί τό έρώτημα, άν θά είναι δυνατόν νά τά συνα- 
γωνισθοΰν άλλα τυχόν γενηθησόμενα είς τό μέλλον.

11 mm πιι
OsogqXevixn

’Ηλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κουρεύς τής 
Σεβίλλης», «Ταρζάν καί ή σύντροφός του», «Γιά μιά 
νύχτα έρωτος» καί «Τά πάθη τοϋ Χριστού».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μεγάλος διάβολος 
σε μικρό παπούτσι», «‘Ο κόμης Μοντεχρίστο», «Δάκρυα 
βασιλίσσης» καί «Πώς θά τό πώ στον άνδρα μου».

Πάλα;. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο χορός στό Σα
βόϊ», «Ό κοζάκος καί τ’ αηδόνι». «’Ισραήλ» καί «Ό βα
σιλεύς τών βασιλέων».
t Πάτε. Προεβλήθησαν τά έργα «Ζάν», «Κρυφή αγάπη», 

«’Αμόκ» καί «Ό άτιμασθε'ις Ρογήρος».
’Απόλλων, Προεβλήθησαν τά φίλμ «Άρσέν ?Λουπέν», 

«Τό σφάλμα μιας μητέρας», «Έμμα», «Ό ατρόμητος πυ
ροσβέστης», «Τό τραγούδι τοΰ Νείλου» καί «Τό ’Εξπρές 
άρ. 12».

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν «Τό τσιγγάνικο τραγούδι», 
«Το μαρς τών οΰσσάρων», «Ή δακτυλογράφος παντρεύε
ται» καί «Χριστός». 

Παν&εον. Προεβλήθησαν «Τό σπήτι τοΰ μυστηρίου»' 
«Ή νήσος τών άνθρωποφάγων», «Νικητής», «Θέλω νά 
γίνω μεγάλη κυρία», «’Απτόητος αεροπόρος», «Τό καράβι 
τής Σαγγά'ί», «Ή λευκή ’Αδελφή» καί «Μπέν-Χούρ».

Κνβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κόρη τοΰ 
δράκου», «Θά γίνης δούκισσα», «Νινόν», «Μητέρα» καί 
«Δικαιοσύνη» μέ τόν Τόμ Τάηλερ.

Άχίλλειον.^ Προεβλήθησαν τά έργα «Καλό ταξεϊδι 
Μάνικα», «Ό υγρός τάφος», «Ό άρχισιδηρουργός», «Αι- 
μπελάϊ», «Ό Φράντς είναι γυναίκα» καί «Χριστός».

Έ&νικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ελεύθερες ψυ- 
Ζές-, «Ό διάβολος στό τιμόνι», «Λιμπελάϊ», «Ή νήσος 
τών άνθρωποφάγων», «Άπάχικοι έρωτες» καί «Ό Άρχι- 
σιδηρουργός».

'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή ωραία κατά
σκοπος», «Ό διάβολος στό τιμόνι», «Ό αόρατος άνθρω
πος», «Καραβάν», «Ό τελευταίος άνδρας έπί τής γης», 
«Άπηγορευμένη μελωδία» καί «Χριστός».
Ποττραι

Κατά τό λήξαν δεκαπενθήμερον οί κινηματογράφοι 
μ ς προέβαλλον τά κάτωθι έργσ.

Ίντεάλ. «’Εσκιμώ», «Σταυρός καί σπαθί», «Κβό Βάν- 
τις», «Κατά διαταγήν τοΰ αύτοκράτορος» καί «Δόκτωρ 
Τζέκυλ».

Πάν&εον (Αίθουσα). « Ο ’Επαναστάτης τής Σαγ- 
κάης», «’Εσκιμώ» καί διάφορα Τόμ Μίξ καί Ζώρζ Όμ- 
πριέν.

Πάν&εον (Ταράτσα). «Ό Τσάρλυ Τσάν στό Αονδϊ- 
νον», «Τό ύπ’ άρ. 17 αύτοκίνητον», «Κβό Βάντις», «'Υ
γρός τάφος» καί «Ό Γολγοθάς μιας γυναικός».

’ Ανδριόπονλος, 
Πύργος

^Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Αί δύο όρφαναί». 
« Ερως και ,ήθικη», «Καριόκα», «Τά χείλη μου προδί
δουν» καί?«Ή κυρία μέ τάς καμελίας». Ζαφειρόπουλος 
Μυτιλήνη

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κυρία τοΰ ντάι- 
σιγκ» μέ μικράν έπιτυχίαν, «Μπαττερφλάϋ» μέ πολύ κα
λήν έπιτυχίαν, «Μιά βραδυά οτή Βουδαπέστη» άνεπιτυ- 
χώς, «Όπως μέ ποθείς» έπιτυχώς καί «Ό επαναστάτης 
τής Σαγκάης». Λίαν προσεχώς «Οι Άθλιοι».

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μπροστά στην άβυσ
σο», «Λάκ-ω-ντάμ» μετά μεγάλης επιτυχίας, «’Ερωτικό 
ρωμάντσο» μέ μικρόν έπιτυχίαν, «Τσάρντας» έπίσης, τό 
σόρτς «Κουκαράτσα» καί «Τό μυστικόν τής ζούγκλας». 
Λίαν προσεχώς «Καριόκα», «Τσάρεβιτς» καί «Ό λοχαγός 
τών κοζάκων». Σωφρονιάδης
Χανιά

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ερωτες πριγκή- 
πων», «Λιλιόμ», «Οί αντίζηλοι». «Μιά μέρα σ’ άγάπησα» 
καί «Ό βασιλεύς τών βασιλέων».

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Όταν ξυπνά τό 
παρελθόν», ·Πεσ’ μου ποιά είσαι», «Τό μεγάλο παιγνίδι» 
καί «Τό κορίτσι τοΰ Συντάγματος». S.
Σύρος

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Μή τά βάζετε 
μαζύ,μου»,’ «Αγάπα με· αύτή τή νύχτα», «'Ο προ τάτης 
τών αδυνάτων», «Σοΰ χαρίζω τή βραδυά μου», «Μισελίν», 
«’Εκδικητής ερυθροδέρμων» καί «Μιά Χριστουγεννιάτικη 
βραδυά». Γεραγάλας
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Παγκόσμιος θύελλα», 
«Ό υγρός τάφος», «Άπηγορευμένη μελωδία», «Λευκή 
Αδελφή», «Φρειδερίκη», «Μιά μυστηριιόδης νεκρανάστα

σις», «'Ανοιξιάτικο τραγούδι», ' «Τό σφάλμα μιας μητέ
ρας», «Τσιγγάνικο τραγούδι» καί «Νινόν».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τραγική στιγμή», 
«Ή χαράδρα τοΰ θανάτου», «Σόνια , «’Εκδίκησις νε
κρού», «Ή χορεύτρια τών θεών», «Τσάγκ», «’Εγώ τόν σκό
τωσα», «Τό μυστηριώδες άεροπλάνον» καί «Ή δούκισσα 
τής Όσμόνδης». Γοριδάρης
Χάρ.σκ

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό ,λοχ ιγός Ντρέϋ- 
φους», «Ταρζάν», «“Ερωτες Τσελίνι», «Πίσω άπό τό μέ
τωπο», «Κατηγορώ» καί «Βιρτζίνια».

’Ολύμπια Προεβλήθησαν τά φίλμ «Οί επιδρομείς τοΰ 
βυθού», «Στό περιθώριο τή; ζωής» μέ έξαιρετικήν έπιτυ
χίαν, «‘Η μικρούλα τοΰ Μόν Παρνάς», «’Εξτάζ», «Χον
δρό: καί λιγνός» καί «Μπατάϊγ» μέ τόν Μπουαγιέ έπι
τυχώς. ■"·
Καβάλλα

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άσωτος υίός», 
«Ό κλέπτης τή: Βαγδάτης», «Κτύπα ξΰλο», «Χρυσός», 
«Σκάνδαλον στή Βουδαπέστη». «Ένα όνειρο σ' ένα βάλς» 
«Ένα τραγούδι γυρίζει τόν κόσμο» καί «Τό σημεϊον τού 
Σταυρού». , ,

’Επίσης έδόθησαν δύο θεατρικοί παραστάσεις κατα 
τάς δύο τελευταίας Κυριακάς ύπό τής Εμπορικής Σχολής 
μέ τό έργον τοΰ κ. Ξτνοπούλου «Στέλλα Βιολάντη» καί 
μέ τούς έρασιτέχνας Κ. Όλύμπιον, Ίωαν. Βανακον, Κ. 
Κυριακίδην, Κικήν Παπαλάμπρου, Έλλην Μαρτάν,'Ανασ. 
Μήκα καί Άγ. Άναγνωστοπούλου.

Διονύσια. Προεβλήθυσαν τά φίλμ «Γιόχαν Στράους», 
«Άσμα άσμάτων», «Άριαν» «Ό κομμωτής τών κυριών», 
«Στή χώρα τών ονείρων» «Όταν ή γυναίκα αγαπά-», «'Ε
σένα ποθώ» καί «Γιά λίγη άγάπη».

Αίγλη. Προεβλήθησαν τά «Ματωμένο μεταλλεϊον», 
«Ό βασιλεύς τής ταχύτητος», «Ή μαύρη σκιά», «Πάγκο, 
σμιος θύελλα», «Τά τελευταία ίχνη», «Ό αθώος ληστής»-

Ο ΣΤΑΝ ΔΩΡΕΑ (Λιγνός) ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΡΛΩ

"Εχουν γράψει ένα σωρό ιστορίες γιά τή ζωή καί 
τις περιπέτειες τοΰ Τσάρλι Τσάπλιν. Ό Σαρλώ εινε 
ό μόνος «αστέρας» τοΰ κινηματογράφου πού,έχει τις 
πιό πολλές καί τις πιό άντίφατικές βιογραφίες κι’ ό 
όποιος είχε δώσει τις περισσότερες δημοσιογραφι
κές συνεντεύξεις άπ’ δλους τούς άλλους. Μά, παρ’ 
δλα αύτά, μοΰ φαίνεται πώς μπορεί άκόμη ένας πα- 
ληός Φίλος του νά μιλήση γιά τήν έποχή έκείνη πού 
ό Σαρλώ ήταν άκόμη άγνωστος, πού ό κινηματο
γράφος ήταν μιά παράξενη έφεύρεσι, άνεφάρμοστη 
άκόμη καί πού τό μιοΰζικ-χώλ βρισκότανε στις δόξες 
του. Τό Χόλλυγουντ τότε δέν ύπήρχε άκόμη στό χάρτη.

Είμαστε στό 1910. Μιά μέρα, ό περίφημος Θίασος 
τοΰ Φρέντ Καρνό πού διεσκέδαζε τό Λονδίνο, έπε- 
βιβάσθη στό ύπερωτεάνειο «Καϊρνρόνα» γιά νά έ.τι- 
σκεφθή γιά πρώτη φορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
Σ’ αύτόν τόν θίασο τοΰ Φρέντ Καρνό, είμαστε δεκα
πέντε ήθοποιοί, μεταξύ τών όποιων'ήταν ό Τσάρλι 
Τσάπλιν κι’ έγώ. Ζούσαμε τότε σάν μιά άγαπημένη 
οικογένεια καί κανείς δέν συλλογιζόταν νά ζηλέψη 
τόν άλλο. Μάνατζέρ μας ήταν ό πασίγνωστος, "Αλ- 
φρεντ Ρήβς, ένας σωστός διαβολάνθρωπος, ό όποιος 
μάς ύπέσχετο μεγάλες έπιτυχίες στό Νέο Κόσμο. 
Ό Τσάρλι Τσάπλιν δέν ξέχασε διόλου τόν,"Αλφρεντ 
Ρήβς. Όταν άρχισε νά γίνεται διάσημος.,τόν κάλεοε 
κοντά του καί τόν παρακάλεσε νά γίνη ίμπρεσσάρι- 
ός του. Καί είνε άκόμη !

"Οσο γιά μένα, δέν ήμουν τότε γνωστός μέ τό

«Ό καβαλλάρης τοΰ κάμπου», «Παληάτσοι» καί «Μαύρη 
Αστραπή», Βασιλάκος
Σέρραι·

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Λεμπλεμπιτζή Χόρ- 
Χόρ ’Αγά» έπί ολόκληρον εβδομάδα μέ πολύ μεγάλην επι
τυχίαν, «Θέλω νά γίνω’ μεγάλη κυρία», «Ένα όνειρο σ’ 
ένα βάλς» καί «"Υμνος σιόν έρωτα».

Πάν&εον. Δίδει παραστάσεις δ θίασο; Χρ. Νέζερ.
Βατακίδης.

Β«8ύ (Σάμου)
"Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Νινόν», «Μπροντ- 

γουαίυ», «Πάπρικα», «Ό βασιλεύς τής ’Αρένας», «"Οταν 
ό έρως κάνει μόδα» άνεπιτ χώς, «Τσάρντας», «Μιά τρελλή 
’Μέα», «Μαρίτα» έπιτυχώς, «Μάρς Ρακότσυ» και « Η κα- 
λυτέρα του πελάτις».

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Χαλύβδινα στήθη», 
«Στό βάραθρο τοΰ θανάτου», «Ό ατίθασος» καί «Ό 
τίγρις τής ’Αριζόνας». Πούλμαν.
Καλάμαι

Έσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ινστιτούτο Καλ
λονής», «Γκράντ Ότέλ», «Πάρε τή γυναίκα μου», «Σκάν
δαλον στή Βουδαπέστη», «Τό μυστικόντής κυρίας Μπλανς», 
«Ταρζάν», «Τά χείλη μου προδίδουν», «Ή ρούμπα τής 
άγάπης», «Σταυρός καί σπαθί», «Ό άνθρωπος μέ τήν 
Ισπανό», «Μιά γυναίκα πέρασε·, «"Οταν μέ γέλασες μια 
βραδυά», «Σήμερα ζοΰμε» καί «Όταν ξυπνά τό παρελ
θόν» άπαντα έπιτυχώς.

Τριανόν. ’Αργεί λόγφ διαλύσεως τής εταιρίας Άγγε- 
λοπούλου—Άντωνοπούλου. Έλπίζεται νά έπαναρχίση υπο 
νέαν διεύθυνσιν. , ,

Προετοιμάζεται πυρετωδώς τό νεον θερινόν « Εσπερος» 
ιιέ τό οποίον θά πλουτισθή ή πόλις μας. Κεϊται είς το 
κένιρον τήςπόλεως, θά είναι πλουσιώτατον είς έμφάνισιν 
καί θά περιλαμβάνη περί τάς 1 700 θεσεις.

Κεφαλλωνιτης

Η Π Α Λ Η Α ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ψευδώνυμό μου, γιατί τό Στάν Λώρελ είνε ψευδώ 
νυμο. ’Εκείνη τήν έποχή μ’ έλεγαν Στάνλεϋ Τζέφ- 
φερσον κι’ έκανα δ,τι έκανε ό άγαπημένος μου 
Τσάρλι. Μέ άλλα λόγια ήμουν ό σωσίας του. "Ε
παιζα στό θίασο τους ίδιους ρολους που επαιζε κι 
ό Σαρλώ, δταν αύτός δέν μποροΰσε νά λάβη μέρος 
στόν παράστασι.

Ό πατέρας μου, ό ’Αρθούρος Τζεφφερσον ήταν 
διευθυντής πολλών θεάτρων στό Τονεσάϊντ καί στό 
Σίλντς. θεωρώ δέ περιττό νά σάς πώ, δτι δεν ήθελε 
νά γίνω ήθοποιός. Τό όνειρό του ήταν νά μέ κάνη... 
πολιτικό! Μά μπορείιε νά μέ φαντασθήτε, έμενα,, 
ρήτορα στή Βουλή τών Κοινοτήτων! Κι’ έτσι, έπειδή 
ήξερα δτι δέν θά γινόμουν ποτέ μεγάλος πολιτικός, 
παράτησα μιά μέρα τό σπίτι μου κΓ άκολοόθησα τό 
θίασο τοΰ Φρέντ Καρνό. Έκεΐ πέρα λοιπόν γνώρισα 
τότε τόν Τσάρλι Τσάπλιν καί συνεδέθην μ’ αύτόν 
μ’ άχώριστη φιλία, .

Τόν Τσάρλι, μάς τόν έφερε μιά μέρα στο θίασο 
ό άδελφός του Σύντνεϋ, πού ήταν κΓ αύτός ήθο_- 
ποιός. Ό Σύντνεϋ τότε έπαιζε σέ μιά κωμωδία του 
Καρνό, τήν «"Υδρα·, πού ξετρέλλαινε τόν κόσμο. 
"Ενα βράδυ λοιπόν, μετά τήν παράστασι, δ Σύντνεϋ 
είπε στό θιασάρχη :

— Γκόβερνορ, (λέγαμε δλοι μας «διοικητή» 
τόν θιασάρχη μας), μήπως έχετε κανένα ρολάκ,ι γιά 
τόν μικρό μου άδελφό, τόν Τσάρλι; Μπορώ να σας 
δώσω τό λόγο μου δτι έχει μεγάλο ταλέντο. Αύτές
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τΙς μέρες παίζει στά «’Οχτώ παιδιά τοΰ Λανκασάϊρ».
Τά «’Οκτώ παιδιά τοΰ Λανκασάϊρ» ήταν ένας γνω

στός θίασος άπό καλούς χορευτάς, άπό τούς όποιους 
ό καλύτερος ήταν ό Τσάρλι Τσάπλιν.

—Γιά φέρε τον..τοΰ άπάντησε δ Φρέντ Καρνό. 
θέλω πρώτα νά τόν δω.

Τήν άλλη μέρα, ό Τσάρλι παρουσιάσθηκε μπρο
στά στό θιασάρχη μας, έκανε ένα έξωφρενικό χορό, 
ένθουσίασε δλον τόν κόσμο καί προσελήφθη άμέσως 
μ’ ένα πριγκηπικό μισθό: τρεις λίρες τήν εβδομάδα!

Τά «μεγάλα πόδια» τοΰ Τσάπλιν καί τό παράξε
νο βάδισμά του δέν είναι δική του έπινόησις. Τά 
είχε «λανσάρει» έκείνη τήν έποχή ένας μεγάλος 
κωμικός, ό Γουώλτερ Γκρόβς, ό όποιος έκανε μερι
κά «σκέτς» στις παραστάσεις τοΰ Φρέντ Καρνό.

ΚΓ ωστόσο, άπό έκεΐνα τά χρόνια καταλάβαινε 
κανείς άμέσως τήν μεγαλοφυΐα τοΰ Σαρλώ. Πόσες 
φορές δέν είχα δή τόν Φρέντ Καρνό νά έξηγή στό 
θίασο μιά καινούργια τεχνική ή μιά κωμική παντο
μίμα δικής του έπινοήσεως! Κανείς μας δέν μπο
ρούσε νά μπή στό πνεύμα του. ΚΓ δταν ό Φρέντ 
Καρνό, άπογοητευμένος, έκανε νά φύγη, μιά δειλή 
φωνή ψιθύριζε :

—Μοΰ έπιτρέπετε νά δοκιμάσω κΓ έγώ, «γκόβερ- 
νο». Μοΰ φαίνεναι πώς κατάλαβα τί θέλετε νά πήτε.

ΚΓ ό νεαρός Τσάπλιν προχωροΰσε μέ θάρρος καί 
μέ μερικές κωμικές κινήσεις, δυό-τρεΐς έκκεντρικές 
φιγούρες χορού καί μιά γκριμάτσα, μάς έδειχνε τί 
ζητούσε άπό μάς ό Φρέντ Καρνό.

’Εκείνο πού έκανε μεγάλη έντύπωσι στόν Τσάρλι, 
ήταν ή άπλότης του, ή είλικρίνειά του καί τό...πένθι
μο ΰψος του.

Στό θίασό μας τότε έπαιζε τό ρόλο ένός μεθυ
σμένου ξενύχτη, μέ τόση τέχνη, ώστε ξεγελούσε 
πάντα τό κοινό πού τόν έπαιρνε στά σοβαρά.

Ό Τσάρλι καθόταν σ’ ένα θεωρείο κοντά στή 
σκηνή, ντυμένος μέ άψογο φράκο, σάν ένας άδιόρ- 
θωτος γλεντζές. “Άξαφνα τόν άκουγαν νά χειροκρο- 
τή θορυβωδώς, δίχως λόγο κΓ έπειτα, περπατώντας 
νά σηκώνεται όρθιος στό θεωρείο του.

"Εσκυβε τότε άπό εκεί, έβγαζε έναν άσυνάρτητο 
λόγο, άπαιτοϋσε άπό τόν κόσμο νά τόν χειροκρο- 
τήση κΓ άξαφνα έπεφτε μέ τό κεφάλι πρός τά κάτω 
στή σκηνή. ΟΙ ήθοποιοί, καταγανακτισμένοι, τόν άνέ- 
βαζαν στό θεωρείο του, μά έκεΐνος έπεφτε πάλι 
στή σκηνή. Ό κόσμος σ’ αύτό τό μεταξύ είχε άνα- 
στατωθή καί φώναζε διαρκώς πρός τόν μεθυσμένο :

—Σιωπή!
—"Εξω !... "Εξω !...
—Κάθησε ήσυχος, μεθύστακα !...
—Φέρτε τήν αστυνομία!...
-Έξω! έξω!...
"Ολοι ήσαν έξαλλοι, τόν ύβριζαν, διεμαρτύροντο 

κΓ δταν τέλος καταλάβαιναν δτι ό Σαρλώ... έπαιζε 
τό ρόλο του, ξεσποΰσαν σέ ήχηρά γέλια καί τόν 
χειροκροτούσαν μέ φρενίτιδα.

"Ενα βράδυ λοιπόν, είχα τήν άτυχία νά «ντου- 
πλάρω» έγώ τόν Τσάρλυ στό ρόλο του. Είχε άρρω- 
στήσει ξαφνικά κΓ ήταν στό κρεββάτι μέ δυνατό πυ
ρετό. ΚΓ έτσι άναγκάσθηκα νά παίξω τό ρόλο του, 
νά κάνω δηλαδή έγώ τό μεθυσμένο.

Πρέπει νά σάς πώ, δτι τά κατάφερα μιά χαρά, 
στήν άρχή. "Οταν δμως ξαναέπεσα άπό τό θεωρείο 
στή σκηνή, ή άγανάκτησις τού κόσμου έφτασε στό 
άπροχώρητο, καί τότε δυό γιγαντόσωμοι πόλισμαν 
μέ πολιτικά, πού παρακολουθούσαν τήν παράστασι, 
μ’ άρπαξαν άπό τά χέρια τών ήθοποιών, μέ σήκω
σαν ψηλά καί ύπό τά γιουχαίσματα καί τις βιρσιές 
τοΰ κοινού πού ήθελε νά μέ λυντσάρη μέ πέρασαν 
άπό τήν πλατεία καί μέ.,.πέταξαν έξω άπό τό θέα- 
τρον !..

"Οταν τώρα ό Σαρλώ έμαθε τό πάθημά μου ξέ
σπασε σ’ ένα νευρικό κι’ -άτελείωτο γέλοιο, πού εί

χε ώς άποτέλεσμα νά καλυτερέψη άμέσως ή κατά' 
στάσίς του.

Ό Τσάπλιν κατόπιν, μόλις φτάσαμε στήν Άμε*  
ρική, έγινε τό ♦''αϊδεμένο παιδί» τών «γιάγκηδων»- 
Οί ’Αμερικανοί ένθουσιάζονται σέ απερίγραπτο βα
θμός άπό τά θεάματα τού μιοΰζικ χώλλ καί τις κω
μικές παντομίμες. ΚΓ έδώ άκριβώς βρίσκεται τό με
γάλο μυστικό τών πρώτων θριάμβων τοΰ Τσάρλι 
Τσάπλιν στό βουβό κινηματογράφο. Είχε συνηθίσει 
άπό τό θέατρο νά παίζη μέ άσύγκριτη τέχνη ξεκαρ
διστικά «σκέτς» δίχως νά βγάζη λέξι άπό τό στόμα- 
του. Ή παντομίμα του καί τό πένθιμο καί χαμέ 
νο ύψος του άντικαθιστοϋσαν κάθε κείμενο, άκόμη 
καί τό πιό διασκεδαστικό.

Μά πριν άρχίσει νά παίζη στόν Κινηματογράφο, 
ζήσαμε μαζύ έννέα ολόκληρα χρόνια στήν ’Αμερική, 
γυρίζοντας άπό πόλι σέ πόλι μέ τό θίασο τοϋ Φρέντ 
Καρνό, ό όποιος διαλύθηκε δταν ό Σαρλώ κΓ έγώ 
έγκαταλείψαμε τό μιοΰζικ χώλ γιά νά «γυρίσουμε· 
τις πρώτες βουβές ταινίες μας.

Στάν Λώρελ

ΜΤ1ΓΚ-ΦΙΛΜΚ£«Ε.
γεν. διευθυντής ΔΗΜ. Α. ΓΛΖΙΛΔΗΣ 
ΑΘΗΝΑΙ - Μητροπόλεως 1 

Τηλέφ. 21 239
Τηλ.Δσις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΜ - ΑΘΗΝΑΙ 
Παραγωγή καί έκμετάλλευσις 
‘Ελληνικών κινηματογραφι
κών έργων καί ζουρνάλ, Βιο
μηχανικών, διαφημιστικών, 
τουριστικών καί εκπαιδευτι

κών ταινιών κτλ.
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΛΜΙΚΡΑ NEQ

—*0  Άνρΰ Ρουσσέλ κινηματογράφε! τό περίφημον έρ
γον τοϋ Μυρζέ «Μποέμ». Διά τόν ρόλον τής Μιμής ψι- 
θυρίζεται τό δνομα τής Άνναμπέλλα.

—Ή ιδία καλλιτέχνις τελειώνει κατ’ αϋτάς τό «γύρι
σμα» τής ταινίας «Βαριετέ», εις τήν οποίαν πρωταγωνι
στεί καί είς τάς δύο έκδόσεις : γαλλικήν καί γερμανικήν.

—Τό φίλμ αύτό είναι νέα έκδοσις τοΰ περιφήμου βω
βού φίλμ τοΰ Ντυπόν, είς τό όποιον έδοξάσθησαν ό Γιάν- 
νιγκς καί ή μακαρίτις Λ,ΰα ντέ Ποϋττι.

|ΙΙΙΙΙΙ.ΊΙΙΙΙ!ΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ
I 1935

Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ
I ’ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ.. |
= , Πλούσιον είς έμφάνισιν καί είς ποικιλίαν Ξ 
Ξ έκλεκτής καί λίαν ένδιαφερούσης Ολης, έξεδό- ΞΞ 
Ξ θη τό Πανηγυρικόν τεύχος 1935 τοϋ *Κινηματθ-  = 
= γραφικού ‘Αστέρα;». =
= _Τό Πανηγυρικόν 1935 τοΰ «Κινηματογραφι- Ξ 
Ξ κού Άστέρος» λόγω τοΰ δγκου του, δέν έκυ- Ξ 
Ξ κλοφόρησε διά τού Πρακτορείου τών έφημερί- = 
Ξ δων τής 'Εταιρίας τού Ελληνικού Τύπου, άλλά = 
Ξ έστάλη καί άποστέλλεται δωρεάν είς τούς τα- = 
Ξ κτικούς συνδρομητάς μας, ώς καί είς πάντα έμ- Ξ 
= βάζοντα τήν αξίαν του έκ δραχμών 25.— είς = 
= γραμματόσημα, έλεύθερον ταχυδρομικών τελών. = 
= Είς τά γραφεία μας έπίσης πωλοϋνται πάν- = 
= τότε καί άποστέλλονται ταχυδρομικώς είς τάς = 
= ’Επαρχίας παλαιά τεύχη καί όλόκληροι σειραί = 
= τευχών «Κινηματογραφικού Άστέρος» άπό τοϋ = 
= έτους 1929 μέχρι σήμερον. =
Ξ Τιμή τεύχους οίασδήποτε ήμερομηνίας Δρ. 5— = 
Ξ Τιμή Πανηγυρικού..................................... » 25— =
Ξ Σειρά τευχών όλοκλήρου έτους ...» 100— = 
Ξ Συνδρομή έτησία ’Εσωτερικού ...» 100— = 
= Συνδρομή » ’Εξωτερικού ...» 250— = 
Ξ Αϊ συνδρομαί άπαραιτήτως προπληρώνονται = 
ΞΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΪ

A Κ Ε 

ΦΟΞ - ΦΙΛΜ 
(ΕΛΛΑΣ) 

| ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙ 
: ΓΡΑΦΕΙΑ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 
ϊ (ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ) 

| ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ “ΦΟΞΦΙΛΜ,, 

ϊ ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 22'654

I ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΙΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝ)Φ0Υ 
1 ΜΗΧΑΝΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
INITZSCHE a g

ΤΑΙΝΙΑΙ
= ΟΜΙΛΟΥΣΑ!—ΣΙΩΠΗΛΑΙ 
= ΚΩΡΒΟΥΝΩ SIMEN5! 
Ξ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΞΛΡΚ-ΦΑΚΟΙ- ΚΛΘΡΕΠΤΟΙ 
1 Δ Κ- ΜΑΝΙΑΤΗΣ
I ΑΘΗΝΑΙ gQKPATOYS 43

| ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΦΙΛΜ 
g Γ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

& Σ ΓαΒΡΙΗΛ
Ξ 'Οδός Σωκράτους 43 
s 1ος όροφος — άριΏ. 2

ΑΘΗΝΑΙ
'Εκμετάλλευσις Κινηματογραφι 

κών ταινιών παγκοσμίου 
παραγωγής.

ΜηχαναΙ προβολής 
Άρι&. Τηλεφώνου 24-241

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΙΙΣΕΙΣ

Εκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου 
παραγωγής.

Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μάους.

Κινηματογραφικού
ΜηχαναΙ - ’Εξαρτήματα

Γενικοί Αντιπρόσωποι
I. IQANNOΥ & Α. ΜΑΛΛΗΣ

Πατησίων 99—Τηλ. 80-684
ΑΘΗΝΑΙ

CINE RADIO
Μηχανήματα 

ί'Ομιλοΰντος Κινηματογράφου 
ι Τά μόνα έφάμιλλα τών

Εύρωπαϊκών
Ενοικιάσεις — Πωλήσεις

ΑΘΗΝΑΙ
ίΣτοά Φέξη άρ. 52 Α' "Οροφος

ΚΩΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ
Πανεπιστηιιίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΗΣΙΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ 
’Αντιπροσωπεία 

ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
τής'Εταιρίας ΛΩΡΑΙΝ-ΠΑΡΙ

Π ΑΞ ΦΙΛΜ
ΑΘΗΝΑΙ

28 'Οδός Εΰριπίύου 28

Τηλ. Διεύθ. «Μαιξοξενάτο»
Πωλήσεις, ενοικιάσεις καί 

Παρακαταθήκη Κινημ.Ταινιών 
Δράματα, Κωμωδίαι, ’Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόϋς, Μουσικαί 
Οΰβερτοϋραι καί Μίκυ-Μάους

ΑΝΩΝΥΜΟΙ . Έ Λ ΛΑ t.

ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ
Ε Μ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ. 18

Α Γ Ο Ρ A 1 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
Ειδική δργάνωσις διά τήν 
Κεντρώαν ’Ασίαν και ’Α

φρικήν.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :
ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13 ||

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣ1ΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3

WEBSTER CHICAGO I
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ = 

ΗΧΗΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ί 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Ξ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΪΤΟΪ Ι»|
ΣΤΑΔΙΟΥ 6θδ - Α θ W Ν A I = 

ΤΗΛ. Δ)ΣΙΣ: “ΧΡΙΣΤΑΞΑΡ,, | 
Άριθ. Τηλεφώνου 26.845 Ξ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝ IKON ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΰΗ/Λ. ΠΟΝΤΙΚΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΡΑΔΙΟΜΗΧΑΝιΚΟΥ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ISTITUTO RADlOTECN CO MILANO 
rAAASTQNOS ΑΡ. 8 ΑΘΗΝΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥ Η-ΔΙΑΣΚΕΥΗ-ΕΠ'ΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ.
Έργαστα ύπευθύνως εγγυημένη καί άρτια άπό 

πάσης άπόψεως.
Κατασκευή Ραδιόφωνων καί Ραδιογραμμοφώνων

Χώρος πρός διά&εσιν 
Δι έχάστην δημοσίευαιν 

Δρχ. 50.— 
Έτηαίως προπληρωτέα 

δρχ. 750.—

ΜΑΥΡΟ-ΦΙΛΜ 
Ε ΜΑΥΡΟΔΗΜΑΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ 
Σωκράτους 43, Α’ οροφος άρ. 5 

ΑΘΗΝΑΙ

ΟΜΙΛΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΒΩΒΩΝ 
ΤΑΙΝΙ9Ν

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΚΑΙ ΚΙΝΗΜ. ΜΗΧΑΝΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Τοΰ περιφήμου γερμανικού Οϊκου

3VE IT -Δ- ο υ ε >
ΣταΦερότης προβολής απαράμιλλος. 

‘Ηχητική άπόδοΰΐς φυσικοτάτη

ΙΩΣΗΦ
ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

τοΰ περιφήμου αγγλικού Οίκου SHIP



ΝΙΤΣΕ
ΑΠΟΖΤΕΥΤΟΣ TEAEDOTIHl^ ΜΗΧΑΝΗΧ ΠΡΟΒΟΛΈΣ 

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΑΝΤΟΧΗ — ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ 
ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΥΠΕΡΕΧΟΥΣΑ ΟΛΩΝ 
ΕΙΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΤΙΜΗΝ

G

Τ3 Τό Έργοστάσιον 
ί Β 0 > έλυσε άπαξ διά 

παντός τό πρόβλημα τών δυο μηχανών. 
Μέ την τελευταίαν πραγματικήν έφεύρευσιν 
έπετεύχθη ή κατασκευή Νέου αυτομάτου 
συστήματος λειτουργίας τοΰ κάτω μπουάτ 
τό όποιον δύναται νά περιλάβη :

W ΓΤΤ W'Jk Τό Έργοστάσιον 
Α. ▼ Β. Λ πού έπέτιχε τήν

σπουδαιοτάτην καί καταπληκτικήν έφεύρι- 

νά πραγματοποιηδή άπολύτως καί 

πρωτοφανή τρόπον ή καδ’ οίανδή· 

περίστασιν πρόληψις τής ΦΩΤΙΑΣ

σιν, 

κατά

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

ποτέ
μέ Νέον εντελώς και πρωτότυπον αποτελε

σματικόν σύστημα.
ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΤΑΙΝΙΑΣ

Ε Π I ΠΛΕΟΝ
ταΰτοχρόνως μέ τήν λειτουρ-Έφεϋρε τόν τρόπον όπως 

γίάν τής μηχανής καί χωρίς ανεξάρτητον αυτής μηχάνημα 
- όχι όπως συμβαίνει είς τάς άλλας μηχανάς—νά παράγεται 
αυτομάτως ψυχρός άέρας δστις καθιστά τήν άκτίνα προβο
λής καί τήν πόρτα τής μηχανής τελείως ψυχράν καί ( υτω 
νά προλαμβάνεται άπολύτως ή συν τφ χρόνω κατα

στροφή τών ταινιών.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
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