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ΣΥΓΚΡΙΝΑΤΕ!!
ΣΚΕΦΟΗΤΕ & ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ

(Συνέχεια έκ τής παραπλεύρως σελίδος)
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ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΣΤΙΓΙΟ
ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 
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Maria Corda—Ricardo Cortez 
Gina Manes—H. A. Von Schlettcw 
Mary Astor—Gilbert Ro’and 
Annet Benson—Jack Buchanan 
Billie Dove -C'ive Brook 
Lya Mara —Fred Lerch 
Const. Talmadge—Don Alvarado 
Betty Carter—Stiwirt Rome 
Mary Johnson —R. Van Riel 
Billie Dove—L'oyd Huges 
Alice Joyce-R. Barfhelmess 
Lya Mara—Fred Lerch 
Marg. Livingston —R. Barthe'mess 
Estelle Taylor—Ant. Moreno 
Billie Dave—Gilbert Roland 
La Jana—Harry L’edtke 
Doris Kenyon—Mi'tou Sills 
Billie Dove - L'oyd Hughes 
Lilyan Tashmau—L'wis Stone 
Liane Haid—Harry Halm 
Doris Kenyon—Milton Sills 
Alice Day —Chari. Murray 
Molly O’ Dry—Milton Sills 
Mary Astor—Lloyd Hughes 
Natal. Kingston —Milton Sills 
Billie Dove—Larry Kent 
Doris Kenyon—Milton Sills
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Εκτός τών άνωτέρω 27 κοινωνικών, έχομεν 7 περιπετειώδη μέ τόν ΚΕΝ 
MAYNARD καί τό σοφό του άλογο τόν TARZAN-

ΕΙΣ ΤΑ 34 ΑΝΩΡΕΡΩ ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΘΩΣΙΝ ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΑΛΛΑ 16 ΔΙΑΦΟΡΑ

Άθήναι ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΤΙ
Πειραιεύ; »
θεφίκη ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Πάτραι »III Βίλας »

1‘Ηρίκλεων ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «’Απόλλων» 
Κάάιαι » «’Αθηναϊκός»

Κέρκυρα » «Ποικιλιών»Σύρος » «’Απόλλων»
Σέρραι » «Πάνθεον»

« Ελλάς» χαί« Palace» 
«Ήλύσα» και «Φώς» 
«Pahti»
«Ideal»
«Άργυλλά»

ΣΕΙΣ ΤΙ ©Α ΚΑΜΕΤΕ; © ΚΑΙΡΟΣ ΠΕΡΝΑ ΣΥΝΤΟΜΩΣ'Η
©Α ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΝΕΥΤΑΙΝΙΩΝ;

ΕΛΘΕΤΕ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ II!
ΕΑΝ ΑΔΥΝΑΤΗΤΕ ΓΡΑΨΑΤΕ ΜΑΣ ή ΤΗΛ)ΤΕ ΜΑΣ

αμολοχιτηέέουλγαριδης
ΟΔΟΣ ΕΤΠΟΛΙΔΟΣ 14 - ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΑΝΑΜΕΤ

Τι,λιγρσφι ή Διεύάυνης ΦΙΡΝΔΤΕΞ-Τρίγωνον 4 - 69, Νέον-ΑΘΗΝΑΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΣΥΝΦΔΙΝΟΣ
ΠΑΣΣΑ ΛΙΜΑΝΙ-ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

’Αντιπρόσωπος όιά τήν ‘Ελλάδα τής

A Ε. ΤΣΙΝΕΜΕΚΚΑΝΙΚΑ, ΜΙΛΑΝΟΥ
’Εκ τών 50 αύτών παραγωγές 1928 — 1920 κρατυΰμεν άκόμη:

32 ΤΑΙΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1927-1928
30 ΤΑΙΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1926-1927

©Σ©Ν ΔΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑΣ, ΖΟΥΡΝΑΛ κλπ. ΕΧΟΜΕΝ

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (70) ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ (70) ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ

(Ή συνέχεια έναντι)

Διά κινηματογραφικά; μηγανζζ μν/α/.αζ και μιζράς 
είς τιαάς λογικάς.

Είσαγωγευς διά τήν Ελλάδα οΐασδήποτε διαστάσεως,
IAKW ΙΙΡΟδΜ Μαϊ διαφημίσεων είς τιμάς μικρός.

Δια&έτει τ' άνωτέρω έν άπο&ήκη, δηλαδή ετοιμοπαράδοτα και μέ 
ευκολίας πληρωμών

ΠνλεϊίπΙσης ΕΠΙΓΡΛΦΑΣ μέ όρειχάλκινον περιάώριον καί μέ στοιχεία έκ σμάλτου και δρειχάλκ.υ



ΚΥΡΙΟΙ ύΙΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΪΙΡΚϋΑΤΙΑΙ KINHWATOPPAffiK

to ςτμήροη :α: απαιτεί ηα εεαειαλιεητε τα:
ΕΚΛΕΚΤΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

JOT SAS ΕΜΕΨΕΡΕΙ AU THS EISTEISES SEIMEPim IEPIOAOJ il PPAfEIOS

AHMHTP1OY I. KAPPA
■■■■■■■■■■■■ ΜΜΗΗΗΒΒΗΗΜΗΗΗΗΒΜΗΗΜ^ΗΜΗΗΗΜ······· HI

ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12
ΑΘΗΝΑΙ

Αποκλειστικού αντιπροσώπου οιά τήν Έλλάοα τής ά/ζερικανικής εταιρίας

F. β. e. PICTURES
Διαθέτει πλούτον εκλεκτών έρ^ων πού συνούάζουν τά κυριώτερα στοιχεία 

τής επιτυχίας καί εμπορικότητος τών ταινιών

ΤΑΙΝΙΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
μι ίιαστιμους πρωταγωνιστάς σάν τού

Ρενέ Άντορέ

Πάτσυ Ρουθ Μυλλερ 

Βιρχινία Βάλλυ 

Μπέσσυ Λόβε

Αοΰ Ί έλλεχκεν 

Ζώρζ Ο \άρρα 

Φράχκυ Ντάρρο 

Φρέντ Τό/ζσον

Ελλεν ΧαζζερστάίΡ 

Πωζίν Φρεντερίκ 

Μ°άρη Μπριάν

Τό/x Τύ)λερ
Η επιτυχία πού έσηζζείωσαν είς δλα τά ίΐίητ ' 

ι ν™. ,α. μαρ-η του -^οσμ0ν

ΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γ. Β. Ο.
είνε ή ^οναί'ική έχχύήσις οιά τάς επιχειρήσεις σας

Συντό^αως θά επακολουθήσω λεπτομερής κατάλοχος

ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ

ij Έτησία Δρ, 150.—
ΐ ‘Εξάμηνος » 80.—

If Έξωτεοτκοΰ Γενικώς 
if Έτησία Δρ. 250.—
μ Έξάμηνος > 150.·

ΆιιερικΛς
j* Έτησία Δολλάρια 5.-

JI g

ι j . I
— Εβδομαδιαία Κινηματογραφική καί Φίλο- LI

1 . λογική Έπιθεώρησις
_ i>.. ’Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής :
— Ιμ ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

5.—

> 4.—
» 500.—

r Διά μίαν φοράν 
5ii Ο στίχος. . . Δρ. 
iii Μέχρι τριών δη- 
· * μοοιεύσεωνό στ. » 
r ί Άνω τών τριών 
,νΐ δημοσ. ό στίχος 
' ’ Ή σελίς . . .

ί ΕΙς τό έξώφυλλον » 600.·

ΕΤΟΣΕ’· APIS- 22f176) Γοαάεϊα : Σοφοκλέους 9 (Στοά Πάππου) J J ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5

ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΦΙΛΜ

ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ
Τό «Λυκόφως τής δόξης» ή ύπό τόν γερμανικόν του 

τίτλον «ή τελιυταία του διαταγή», έ α άπό τά τελευταία 
φίλμ τοΰ Γιάννικς, τοΰ όπτίου τό σενάριο έ/ροψεν ό 
Λάγιος Μπίρο, ό γνωστός Οδ/γγος δοαματικός, έχει δα 
σκεδαστικήν προϊστορίαν.

Δέν είνε οΰτε ένας χρόνος ποΰ μιά καλοκαιρινή νύκτα 
τής Καλλιφο ^νίας, στή βεράντα τή; βιλλας τοΰ Γιάν.ικς 
στό Μπεβέρλεϋ Χίλλς μερικά μέλη τής έκεΐ γερμανικής 
κινηματογραφικής παροικίας ουζηιοϋσαν μεταξύ μιά 
μέντας καί ένός τσαγιού, γιά τό φίμ. Ό Έρνστ Λοίμ- 
πιτς, δ Χάνς Κρέλη, ό Πάουλ Λένι, ό ουγγραφεύς Χελ- 
ριγκελ ήσαν οί φιλοξενούμενοι, οί όποιοι μέ μεγάλα 
πούρα στό στόμα, φαίνεται γιά νά έμπνέωνιοι καλύιερα, 
προσπαθούσαν νά απαντήσουν σ’ ένα δύσκολο ερώτημα.

Νά βρεθή όσον τό δυνατόν γρηγορότερα ένας σπου
δαίος ρόλος γιά τόν Γιάννικς, δστις δύο οχέδια ιΐχεν 
εσχάτως άπορρίψει. Τέλος τό διάγραμμα ένός έργου 
προέκυψεν. Άλλά φυσικά δέν θά ήρ»ει νά ικανοποιούντο 
έξ αύτοΰ μόνον οί κύκλοι. Ή μεσαία τάξις, τό κοινόν, 
ποτέ δέν πσραβλέπονιαι. Ή επιτυχία δέον νά εί ε ο
μοιόμορφος. Καί τό σχέδιο διεμορφώθη τελικώς ώς έξής:

«ΈναςΡώσσος στρατηγός άναγκάζε αι άπό τήν φοβε
ρόν καταστροφήν νά φύγη εις ’Αμερικήν, δπου στό Χόλ- 
λυγουντ καταντά φιγκυράν. Ή ζωή του εννοείται είνε 
συνώνυμος μέ τήν αθλιότητα, όποιαν μίαν ημέραν τοΰ 
προτείνεται νά ύποδυθή είς μίαν σκηνήν ένός νέου φίλμ, 
τόν ρόλον ένός στρατηγοί, δστις κρατών τήν σημαίαν 
κυματίζουσαν πέφτει στό τέλος νεκρός μαζί μ’ αύ 
τήν». Ό Λοϋμπιτς, μοναδικός άλλωστε σέ τέτοια ζητή
ματα, προσέθηκε, διά νά τονίση τό ερωτικόν στοιχεϊον 
τής ύποθέσεως καί μίαν ερωμένην είς τόν στρατηγόν. 
Καί έτσι σέ*’κείνη τήν νύκτα έκανονίζοντο αί διάφορα 
λεπτομέρειαι καί ήτοιμάζετο τό σενάριο, καθ’ δν τρόπον 
καί έν Ευρώπη Στό διαμέρισμα δμως σεναρίων τής 
«Paramount» έλαβεν άλλην δψιν. Άνεκάλυψαν ελαττώ
ματα στήν κατασκευή, τά όποια φυσικά ή ομιλία ήμπό- 
διζε νά φανερωθοΰν καί ή έκθεσις άπεφαίνετο κατακρί- 
νουσα τήν λανθασμένην συνάφειαν πολλών σκηνών καί 
τήν άνεπιτυχή καί άπροετοίμαστον άνάπτυξιν τών χαρα
κτήρων. Άδιάφορον, άπ’ αύτό έξήίθε ένα αύστηρά με
λετημένο σενάριο, τοΰ όποίου ή πραγματοποίησις άνε- 
τέθη είς τόν νεαρόν Γιοσέφ φόν Στέριμπεργκ, μίαν ά· 
ποκάλυψιν τοΰ Τσάρλυ Τσάπλιν, μίαν άληθεινή ελπίδα 
τού μέλλοντος τής αμερικανικής ρεζί.

Στό «γύρισμα» συνέβη ένα άπό τά πειό έντυπωτικά 
συμβάντα στή ζωή τοΰ Γιάννικς. Τοΰ έδωκαν γιά υπα
σπιστή ένα κομπάρσον, δστις άνήκε στή ρωσσική παροι
κία τοΰ Χόλλυγουντ. Αύτός είπε στήν διάρκειαν μιας 
διακοπής στό Γιάννικς ! «Ό,τι παίζετε τώρα εδώ, είναι 
τό πεπρωμένο μου· άκριβώ; όμοια συνέβησαν τσ πράγ
ματα». Ό όμιλών ήτο ό άλλοτε στρατηγός Σουβαλώφ, 
αρχιστράτηγος τής σιβηρικής στρατιάς, δστις έφρόντισε 
διά τήν προσωπικήν ασφάλειαν τοϋ Τσάρου. Μετά τήν

καταστροφήν τής ρωσσικής αύτοκριτορίας κατέφυγεν δ'ά 
τοΰ Βλαδιβοστόκ καί τής ‘Ιαπωνίας είς Κα ιγοργίαν, 
δπου κατήντησε είς τά στρατεύματα...τών κομπάρσων 
πλέον. ‘Ο άνθρωπος αύιός ύφίσταται φιλοσοφικώς τήν 
μ< ίραν του.

Κι’ έτσι τό «Λυκόφως τής Δόξη;» έχει τό ανεκτίμητο 
αύ.ό προϊόν. Είναι μία ιστορία ή καλύτερα μιά τραγω
δία, ά θρωπινή,αληθινά πραγματική.

Τό φίλα αύτό προβληθέν πρό τίνος έν Γερμανίφ έθριάμ- 
βευσεν κριθέν άπό τούς άστηροτέρους κριτικούς ώς κάτι 
τι τό τέλειον.

Τό τόσον σοβαρόν καί πασίγνωστον διά τήν άμερο- 
ληψίαν του γερμανικόν περιοδικόν aDer Film» δέν δι
στάζει νά τό όνομάση άριστούργημα.

Όιαν άλλωστε σ’ ένα φίλμ παίζει μία κορυφή σάν 
τόν Γιάννικς περιττεύει ΰ γνώμη καθ’ έ ός, γιατί ιίναι 
δύσκολο αν δχι αδύνατο έ α φίλμ τοΰ γίγαντος αύτοΰ 
τή; έβδομης τέχνης νά μή είναι καλό.

Είναι εύτύχημα δτι θά τό ιίδωμεν καί έδώ, άπό τής 
όδόνης τοΰ «’Αττικού», οπότε φυσικά δέν θά λησμονή 
σωμεν νά έπανέλθωμεν. Ro—Ma

Η ΕΦΗΕΡΙΣ^ΟϋΟΤΙϋΙΕΝ» 
ΔΙΑ ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ,,

Έπί ένός σεναρίου τοΰ Ούγγρου συγγραφέως Λάγιος 
Μαύρο ό Αύστριακός σκηνοθέ ης Ιωσήφ Στέρνυπεργκ, 
έπραγματο ποίησε μίαν ‘Αμερικανικήν ταινίαν ή όποία 
μαρτυρεί μίαν δύναμιν άδιαφιλονείκη ον καί συγκεντροΐ 
σκη ικά προτερήματα ιδιόρρυθμα.

Τώρα, πώς ό γηρασμένος καί σιωηλός φιγκυράν, ό 
χατεχόμενος άπό σπασμωδικήν τρεμούλα·, παρεσύρθη εις 
έν σούντιο τοΰ Χόλλυγουντ διά νά ύποκριθή τόν ρόλον 
ένός Ισχυροΰ ρώσσου στρατηγού, ρόλον τόν όποιον έζησε 
άλλοτε έν τή πρ .γματικότητι τοΰ βίου του, κατά τήν 
διάρκειαν τοΰ μεγάλου δράματος τοΰ πολέμου, αύτό 
έδει ν’ άναζητηθή ιίς τήν πηγήν τών ό,ο'ογ.υμένως 
άρκετά περιέργων, κινηματο ραφικών περιπλοκών.

Έκ ΐνο πού πρόκει αι νά μάς άποσχολή η νΰν, είναι 
ή τελεία ιίκών ή ις μά; παρουσίασετήν φυγκυρασιόν,έν- 
δεδυμένην κατά χιλιάδας μέ μίαν αρμονίαν καί κανονι
κότητα αύτόματον, άρκούντως σατυρ κήν εικόνα μυθώ
δους πλούτου παρ .σύρουπαν τόν θεατήν ιίς όνε ροπολή- 
σιις. Έν άλλο σηιιεΐον άκρως ένδιαφέρον, είναι έπίσης 
ή έπίκλισις παρά τοΰ περίτοονημένου σήμερον γηραιού 
φυνκυράν, έκείνου δπερ ύπήρξεν άλλοτε ή ζωή του, δη
λαδή αί μεγάλαι συγκινήσεις ένός στρατηγού καί φίλου 
τοΰ Αύτοκράτορος πασών τών Ρωσσιών,αΐδιενέξει; αύτοΰ 
μετά τών μηδενιστών συνομοτούντων νά τόν φονεύσωσι, 
καί άλλα παρομοίου ένδιαφέροντο; γεγονότα.

Είς μέγιστον βαθμ ν άποσ Τι τόν θαυμασμόν μας ή
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δύναμις τών συναρπαστικών εικόνων οίηνες εκτυλίσσον
ται πρό τών όμμά ·ων μας είς τήν ταινίαν αΰιήν. Άπο- 
δίδσμεν περισσότερόν σημασίαν καί προσοχή™ είς τόν 
τύπον παρά εις τό βάθος τής έννο ας ήν συμβολίζουν αί 
εικόνες αΰιαι.

Συγκινούμεθα άπείρως βλέποντες τήν αμαξοστοιχίαν 
πλήρη επαναστατών έδεύουσαν πρός τό αιματηρόν πε
πρωμένου της, καί τήν έπαναστάτιδα έρωτευμένην μέ 
«κείνον δν καθήκον τής ύ.τηγόρευε νά φονεύση, θυσιαζο- 
μένην πρός χάριν αύτοΰ, διά νά τόν σώση.

"Υπάρχει πράγματι μα μεγάλη πνοή ζωής είς άλας 
αύτάς τάς είκόνασ, όπως άκρ βώς ΰπάρχιι μεγαλεϊον είς 
τήν τελειωτικήν πραξιν τής ύποθέσεως, είς μίαν σκηνήν 
πυρουσ,άζουσαν τόν φυγκιράν, έπαναλαμβάνονια ύ τό 
τόν γούνινον μανδύαν του, έσφιγμένον έντός τής στολής 
ήν άλλοτε έφερε μέ τόσην μεγαλοπρέπειαν, τάς τετρι- 
μένας χειρονομίας άς έκαμε άλλοτε ενδιόμενος τήν έπι I 
βλητικήν στολήν τοΰ ρώσσου’στρατηγοΰ. Είς τήν σκηνήν | 
ταύτην, έν ή 4 γη- 
ροιός στρατηγός, ή- 
μιπαράηρων άνυ- 
ψαίνει τό άγέρωχον 
π ρίστημά του, ά- 
ναζών τήν παλαι
όν π ριπέτειάν του, 
παραθύρων τούς υ
ποθετικούς στρατι- 
ώτας του εις μίαν 
λαμπρόν έφοδον, 
διά ν’άποθάνη συν
τετριμμένες άπότήν 
συγκ,νηοιν καί ί
σως καί άπό τήν 
χαράν, υπάρχει ό 
ουγκινητικώτερ ο ς 
άνθρ υπι-'μό,ποΰεϊ- 
δομεν ποτέ είς τόν 
κίνημα ογράφον Ή 
άντίΟεσις τ«ΰ άλη- 
θοΰς μέ τον φαντα
στικόν, ή< συνεδύ- 
ασεν ό σκηνοθέτης 
τοΰ «Λυκόφωτοςτής 
Δόξης», ήρμοζεπλή- 
ρως εί, ιόν κινη- 
μαματογράφον, δι’ 
αύτό καί έπέτυχε.

Άλλά τό σενά
ριο τήςτσινίας ταύ
της, καθ’ ήμας ά-
πετέλει άρκετά αύθαίρετον κατασκεύασμα, έφ’δσον βα 
σίζεται έπί πραγματικών ιστορικών γεγονότων, είς τά 
όποια δίδει ένα ψεύτικον τόνον, δυνάμενο , νά σκανδαλί
ση τόν θεατήν ώς έκ τής άνακριβ ίας του. Άλλά έν τφ 
ουνόλω του, <Τό Λυκόφως τή; Δόξης» Αντιπροσωπεύει 
μ αν σπο’δαίαν πραγματοτοίησιν, γεμάιην ρεαλ σμόν. ‘Ο 
Αιμίλιος Γιάννιγκς υποκρίνεται τό πρόσωπον τοΰ έκπε- 
σμένου στρατηγού Σουβαλώφ, σήμερον ταπεινοΰ φυγκυ- 
ράν ένός Άμερ κανικοΰ στούντιο, μέ συγκινητικήν άλη- 
θοφάνειαν καί απλότητα. Σημειοΰμεν έπίσης τήν ύπό- 
κρισιν τής Έβελυν Μπρέντ, καθ’ όλα άνταξίαν έκείνης 
τοΰ πσρτναίρ της.

Ό Αιμίλιος Γιάννιγκς και ή Έβελιν Μπρεντ εις τό εργον 
<Τό λυκόφως τής δόξης».

Άπό μίιν των μεγαλειτίρων γαλλικών εφηιιερίδων πα- 
ραλαμβάνομεν τήν ενθουσιώδη αυτήν κριτικήν διά μίαν τών 
νιωιάτων δημιουργιών τοΰ Ιιάνιγκς.

<Τό Λυκόφως τής Δόξης» αποτελεί μίαν β ιθέως ά”- 
θρωπιστική'·, άπείρως συγκινητικήν πραγματοποίη τιν, 
είς τήν οποίαν ό μέγας καλλιτέχνης Αίιιίνιος Γιάννιγκς 
άναδεικνύεται άναμφισβητήτως ώς ό πρώτος τραγωδός , 
τής παγκοσμίου συγχρόνου οθόνης.

*0 Γιάννιγκς έμφανίζεται είς τό «Λυκόφως τής Δό- I

Κινηματογραφικός Άότήρ Κινηματογραφικός Άάτίιρ

I ξης» ώς ή προσωποπτ ίησι; τοΰ έξορίστου. Άθλιον ναύα- 
I γιον έκβρασαν άπό τά άναβράζοντα κύματα μιάς αι
ματηρά; έπαναστάσεως καί ζών έκτο ε ώς έν δνείρφ, 
όραματιζόμενος μέχρι τής ημέρας καθ’ ήν ή απάτη τού 

ι έφάνη ώς ή ά*ή>ει ι, καί λησμονών τήν δισιυχίαν του, 
όρθώθη έν όλω τφ μεγαλείφ του δ,ά νά πέπη παραφε- 

I ρόμενος άπό τό δνειρόν του έξ αιτίας τοΰ οποίου άποθ,ή- 
σκε·.

Άλλ’ άς δώσωμεν μίαν πε,,ίληψίν τοΰ «Λυκόφατος 
τής Δόξη,».

‘Η σκηνή είς εν Αμερικανικόν κινηματογραφικόν 
ττούντισ έν πλήρ ι δράσει. Ό σκηνοθέτης συμβουλεύε
ται φωτογραφίας καί σ’αμα’ΐϊ άποτόμως ένώπιον μιάς 
μορφής νεοαφιχθέ ντ τς γέρσντος τόν όποιον προσκαλιΐ νά 
έπανέλθη ιήν έπομένην παρ’ αύιφ.

Τήν έπαύμιον ό γέρων παρουσιάζεται. Αποβλακωμέ
νος καί θλιβερός τήν δψιν, υπεισέρχεται μεταξύ τοΰ 
πλήθους τών βωμών προσώιων ποΰ τόν περιγελούν άλλ’ 

είς τούς οποίους έν 
τούτοις, τό σιιβα
ράν του παράστημα 
προξενεί εξαιρετι
κήν έντύπωσιν.

Τοΰ έγχειρίζουν 
μίαν στολήν ρώσ · 
σου στρατηγού. Τά 
άποσκελετω μένα 
δάκτυλά του χι ϊ- 
διύουν «ό ύφασμά 
τη . "Υστερα τήν 
ένεδύθη μέ μίαν ά- 
κρίβειαν είς τάς 
χειρονομίας «ου, ά- 
πορρέουσαν έκ τής 
παλαιά; του συνή
θειας νάφορήστρα- 
τιωτικήν στολήν, 
καί ΐξαγαγών άηό 
τό έφθαρμενον του 
περτοφό ι ένα πα
ράσημο ν τοΰ τάγ
ματος τοΰ Άγιου 
Γεωργίου, τό έφό- 
ρεσε μέ ύπερήφα- 
νον μεγαλοπρέπει
αν· Οί γέλωτες έκ- 
σποΰν γύρω του. 
Άπό ποϋ άραγε ό 
μυστηριώδης αύτός 

* γέρων νά έκλαιψε 
αύτό τό παράσημο ; διερωτώντσι όλοι οί παριστάμενοι.

Ό Τσάρος μοΰ »ό έλωσε, έ τιβεβαιοϊ ό γέρων, καί ή 
άναπόλη Ίς τοΰ παρελθόντος τόν κυριεύει έξ ολοκλήρου. 
Έπαναβλέπει μίαν μακρυνήν πεδιάδα μέ στρατούς έν πα
ρατάξει, τούς ό.τοί υς έκεϊνος έπιθεωρεϊ. ‘Οποία υπερη
φάνεια καί δύναμις συγκεντροΰνται είς τήν έμφάνισιν 
αύτοΰ τοΰ Ανθρώπου. Έξάδελφος τοΰ Τσάρου, μέγας 
Δούξ, διατάσσει ώ; Αρχηγός. Τόν φ.βοϋνιαι άλλά καί 
τόν άγαποΰν διό ι ιΤναι δίκαιος καί καλός.

Ό άναπόλησι; τοΰ γέροντος φθάνει είς τήν έ τοχήν 
τοΰ 191", καθ’ ή' τοΰ πτρουσ ασαν μίαν ήμέραν ένα 
άνδρα καί μίαν γυναίκα ή όποια ήτο έκθυμβωτικά 
ώραία. ‘Ο συνοδός της έμαίνετο. Ύβριζε τήν σημαίαν 
καί τόν στρατόν. Μεθυσμένος έξ οργής ό Δούξ έσηκώθη 
καί έκτύπηιε τό πρόσωπον τοΰ μηδενιστοΰ όστις έκλονί- 
σθη καί έπεσεν ούρλιάζων. Αμέσως τόν άπομακρύνουν 
έκεϊθεν, ένφ ό μέγας Δούξ κρατεί τήν γυναίκα ή όποια 
τόν άκ λ-υθεϊ μετά τοΰ ’Επιτελείου του είς τήν Μόσχαν 
καί είς τήν Πετρ ,ύπολιν. Εί; τήν προσέγγισιν τοΰ δουκός 
ή γυναίκα αύτή άρχίζει νά έξανθρωπίζεται, όταν δέ ή 
έπανάστασις ξεσπά, ή γυναίκα αύτή ποΰ τόν έμίσει, σώζει 
τήν ζωήν του.

Όλη αύτή ή σκηνή έπέρσσε πρό τών δφθαλμών τοΰ 
όραμματιζομένου γέροντο; ώσάν άστριπή. Άποσπάται

άπό τήν όνειροπόλησίν του ύπό τοΰ σκηνοθέτου δσιις 
τοΰ όμιλοί μετά σκαιότητος :

— Ιδού δέκα χρόνια ποϋ περιμένω αύτήν τήν στιγμή, 
τού είπε.Καί δ μέγας Δούξ ά'αγνωρίζει, καθαρά πειά, έκεϊνον 
ποΰ είχε κτυπήσει κατά πρόσωπον διά τοΰ μαστιγίου του·

’Εκείνο ποΰ άξιοϋν άπό αύιόν, είιαι ή τρομ-ρά άνα- 
πόλησις τοΰ παρελθόντος του, μία άνασκόπησις. ’Επι
θεωρεί τά στρατεύματα. "Ενας έπαναστατημένος όρθοΰ- 
ται καί τόν έξι βρίζει, προσβάλλει τόν στρατόν τήν ση 
μαίαν καί έκεϊνος δι’ ένός ισχυρού κτυπήματος τοΰ μα- 
στιγίου του οφείλει νά άποστομώση τόν ύβριστήν τοϋ 
Έθνους του.Οί Ακίνητοι στρατιώται, ή λάμψις τών ξιφολογχών, 
αύτά καί μόνον άρκοΰν διά νά σκοτίσουν ιό πνεύμα τοΰ 
γηραιού δουκός. Ή σκηνή παίζεται. Τήν ζεΐ Ό ύβρι 
σιής πίπτει ύπό τό πλήγμα τοΰ στρατηγού ό όποιος μέ 
τήν σιιράν του βροντοφωνεϊ τήν ά/άπην του διά τήν 
ρωσσικήν πατρίδα Τό στούντιο δτατελεϊ έ συγκινήσει. 
Ό μέγας Δούξ παραφερόμειο; άπό τήν μσιραίαν αύτήν 
άναπόλητιν έξακολουθεϊ ν' άναφωνή τόν θυμόν του καί 
τήν ουγκίνησίν του. Αίφνης ή ηωνή του θραύεται, πί
πτει καί άποθνήοκ ι είς τάς πτυχάς τή; σημαίας μέ τόν 
δικέφαλον άετόν ή εις υπήρξε όλη του ή ζωή καί τό ιδεώ
δες αύ οΰ.‘Ο Αιμίλιος Γιάννιγκς είναι μέγα, καί τρομερός είς 
τήν νέαν αύτήν δημιουργίαν του'

Αί λέξεις είναι άνεπαρκεί; διά νά έκφράσουν τήν 
σκοτεινήν συγκίνησιν ή όποια γεννάται έκ τή; ύποκρί- 
σεώς του.Ό Γιάννιγκς παίει νά ιίναι ήθ. πο ός Είναι εί; άν
θρωπος ό όποιος ύπέψ ρε καί δ.’ δν τό παρόν έξελειπε, 
άντικατασταθέν μέ τό όραμα τού παρελθόντος.

Ή πτικιλία τών έκφράσιών το -, ό όλος προσωπικό; 
τρόπος νά έκτραχύι ει την έμράνιοίν του, κα ένμιάφράσε 
όλαι ου οί κινήσεις είναι τελε,αι καί συναρπασ ικτί.

Ή σκηνοθεσία είναι Ακριβή;. Περι'αμβάνιι έπειιό 
δια επαναστατικά άγριας καί άληθοΰς ρεαλιστική; ώραιό 
τητο;.Τό λοιπόν συ/κρότημα πού περιστοιχίζει τόν Γιάν 
νιγκς είναι άναλόγου εύσυνε.δησ ας μέ αύ.όν.

Τήν ταινίαν αύτήν, χάρι; είς τές εύγενεϊς προσπά
θειας τής έτοίρ’ας Σινέ Όριάν, θά ίδουν αί Άθήναι 
άτό αύριον καί θά χειροκροτήσουν άκόμη μίαν φ< ράν 
τόν μεγαλείτερον σύγχρονον γερμανόν καλλιτέχ ην Αίμ. 
Γιάννιγκς.

ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΗΣ ΓΚ.ΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ
‘Η Γκρέτα Γκάρμπο, πού υποκρίνεται πάντοτε έ τανα- 

στατικούς καί άττιθάσους χαρακτήρας είς τήν οθόνην, 
είναι έπιοης έξ ϊοου άττίθασος και είς τήν πραγματικό
τητα. Αύτό τούλάχιστον άποδεικνύουν αί έπανειλημμ ίναι 
καταδίκαι τη; είς πρόσιιμον έπί παρσβάσει τής άσιυνο- 
μικής διατάξεως περί ταχύιητος τών αύτοκινήτων, ύπερ- 
βαίνουσα κατά πολύ τήν κεκανονισμένην είς 40 χιλιόμε
τρα καθ' ώραν έντός τή; πόλεω; τοΰ Χόλλυγουντ κα, 56 
έκτός αύτής.Αξίζει νά σημε.ωθή ότι ή Γκρίτα Γκάρμπο, έχει τήν 
Ιδιορρυθμίαν νά μή σταθμ;ύη ποτέ είς τάς διαταγά; τών 
Αστυνομικών οργάνων τής τροχαίας κινήσεω; πού τής 
νεύουν νά σταμιτήση μέ τας πτραβάσεις της, καί τά 
όποια τήν παρακολουθούν έπί μαιοτυκλέττας διά νά τήν 
Αναγκάσουν νά συμμορφωθή πρός τήν δ αταγήν των.

Οί ίδόντες τό θέαμα αύτής τής τρελλή; καταδιώξεω 
διαβεβαιοΰν ότι Αξίζει Αληθινά τόν κόπον.

γ > ε: εα—ε ι l μ
Γερμανική Κινηματογραφική Έπιθεώρησις
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Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΙΑΛ

0 ΚΟΥΡΣΗΡΟΣ-ΜΕ ΤΗ ΜΗΣΚΗ 
Πρωταγωνιστεί ό Ριχάρδος Κορτέζ

Ή σκηνή 'αμόά/ει χώραν είς τάς Ηνωμένας 
Πολιτείας τό 1803 είς Νέαν Ώρλεάνην. Έκεϊ ζή δ 
συνταγματάρχης Δέστιγκ τοΰδποίον τήν προσ:ατευρ- 
μένην δίδα Λοκΐζαν ήμέραν τινά σώζει άπό άσφάλή 
κίνδυνον κάποιος άγνωστος εις αύτήν.

‘Ο συνταγματάρχης Λέστιγκ έναύλωσε ένα 6ρ’- 
κιον τήν «Σεραγίνα» μέ σκοπόν δήθεν άποστολής 
έν Γαλλία έ· ώ έπρόκειτο νά προσπαθήση νά έλευ- 
θερώση τόν Ναπολέοντα αιχμάλωτον τών ’Άγγλων

είς τήν νήσον τής 'Αγίας Ελένης, έζήτει δέ πλοί
αρχον ικανόν νά διεκπεραιώση τήν επιχιίρησ.ν. ‘Ο 
στρατηγός Τζάκσον είς μίαν έσπ-:ρίδα άναγνωρ'ζει 
τόν Λάτιφ και τοΰ προτείνει νά φύγη άμέσως άπό 
τήν ’Ορλεάνη< διότι ΰτο έπικεκηρυγμένος πειρατή . 
Ό Λέστιγκ προσπαθεί νά πείση τόν Λάφιτ νά.άνα- 
λάβη τήν έπιχείρησιν, έκεϊνος δμως άρνείται- . καί 
μαζεύσας τούς παλαιούς του .συντρόφου: καταλαμβά
νει τ?(ν νύκτα τό βρίκιον «Σεραφίνα». Τό πλήρωμά 
πού πρόκειται νά φι'γη διά τήν ‘Αγίαν ‘Ελένην, ά- 
ποφασίζε: νά καταδίωξη τόν Λατιφ καί έτιβιβάζε- 
ται έπί τοΰ Φιλίπ καί άναχωρεϊ παραλαβών καί τήν 
Δίδα Αοοΐζαν. Καθ’ δδόν δμως τό πλήρωμα τής 
«Σεραφίνας» συνομωτεΐ κα’. δ Αατίφ ρίπτετε είς τάς 
φυλακάς τοΰ πλοίου. ’Εν τώ μεταξύ, προφθανεί'. τβ 
πλοϊον «Ισαβέλλα» καί νέα ναυμα-χία λαμβάνει χώ;

(Ή συνέχεια είς τήν 14ην σέλίδα) *·? λν
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ΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΦΙΛΜ
ΓΥΡΙΣΘΕΝ ΕΙΔΙΚΩΣ -ΔΙΑ ΤΟΝ “ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΑΣΤΕΡΑ,,

Κινηυιατογραόικός Άότάρ

H ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ «ΣΠΛΕΝΤιΤ

Ο Κ Υ Ρ I Ο Σ ΑΛ Μ Π Ε Ρ
Πρωταγωνιστεί ό Άδόλφος Μανζοδ

Άπό τάί μέχρι σήμερον δημοσιευόείσας σχετικάς συνεν
τεύξεις είς τόν * Κινημ. 'Αστέρα*, οί άναγνώσται έπληροφο- 
ρήύησαν πβΓαι ταινίαι εΰρίσκονται υπό πραγματοποίησιν «φέ
τος, καί τίνες οί κατασκευασταί των. Μένει όμως κάτι άπεί· 
ρως ενδιαφέρον νά μάόουν. Αυτό ακριβώς όά τους προσφέρω 
σήμερον διά τών^προσωπικών εντυπώσεων ας άπεκόμισα άπό 
τήν παρακολούόησιν τοΰ ^γυρίσματος* τής * Μαρίας Πεντα- 
γιώτισσαςυ.

ΕΙΣ ΤΑ Π.ΑΛΑΙΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ
Είδοποιηθεϊσα παρά τοϋ μ. Μαδρά ό ι έμελ/ον νά 

«γυρισθυΰ.» είς τδν πβρίβολον τών Παλυιών Άνοκώ- 
ρων μερ.καί σκηναί τής Αυλή; τοϋ ΌΟωνος, είς υποθε
τικόν διαμέρισμα τών ’Ανακτόρων τοΰ Βαυαρυΰ μονάρ
χου, άποτελεσθησόμενον άτό σκηνικά μέλλοντα νά στη- 
θώσιν είς τόν πβρίβολον τών Παλαιών Ά'ακτόρων, έπήγα 
τήν ύποδβιχΟβϊσαν ώραν (οπλισμένη μέ όσην υπομονήν 
έμάντβυσα ότι θά έχραόζειο νά έχω διά νά φέρω είς 
πέρας τήν,...διπλήν 
άποστολήν μου.

ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ

Έμπήκα είς τά 
Ανάκτορα αναζη

τούσα τδ διαμέρι
σμα τδ όποιον έ- 
χρησιμοποιεΐτο ώς 
άποδυτήριον τών 
γυναικών πού θά 
ίλάμβανον μέρος 
ek τδ φίλμ κατ’ ε
κείνην τήν ημέραν. 
Άφοΰ διέσχισα τούς 
σκυθρωπούς δια
δρόμους του, δπου 
τά ξεριζωμένα άπδ 
τούς τοίχους καλο
ριφέρ, τά σπασμένα 
έπιπλα, καί ή αι
σθητή οσμή τήςάρ- 
βίλας, όλα αυτά 
λείψανα μιας πά
λαι π ντέ άκμασά- 
σης έποχής, μέ έγέ- 
μισαν άπδ τόθλιβι- 
ρόν συναίσθημα τής 
συγχρόνου κατα- 
πτώσεως, έφθασα
είς τδ διαμέρισμα πού αί ΰποδυόμειαι τήν βασίλισσαν 
καί τάς κυρίας τής τιμής έχρησιμοποίουν ώς άποδυτήριον.

Ή to ή αίθουσα τοΰ λουτήρος τών βασιλέων. Σκο
τεινή, υγρά καί χωρίς παράθυρου. "Ενας μαρμάρινος 
λουτήρ είς τδ κέντρον, ήτο τό πρώτο πράγμα πού π·ρε- 
τήρησα. Δεξιά τής θύρας, μιά ωραία σιδηρά σκαλιστή 
σκάλα (δηγοΰσα είς τά Ιδιαίτερα διαμερίσματα τών β>σι- 
λέων, έξετέλει τήν ήμέραν τής έπισκέψεώς μου τδ ευτελές 
καθήκον κρεμάστρας, φιλοξενούσα τά ένδύματα τών έρα- 
σιτεχνίδεεν.

Εϋρίσχοντο δλαι ύπδ πυρετώδη προε οιμασίαν. Άλ- 
λαι ένεδύοντο, άλλαι έκτενιζοντο καί άλλαι πολτοποι- 
οΰσαι τή βοηθείρ βαζελίνης τδ μίγμα διά τοΰ όποίου 
έπρόκειτο νά μακιγιαρισθοΰν, καί όπερ έχιι χρώμα κρέμ 
ή πρασινωπό ή κιτρινωπόν, ονομάζεται δέ «μίκιγκ». Δι’ 
αύτοΰ έπασαλίφθησαν δλαι καί δλοι είς τδ πρόπωπον 
ΐνα τά χαρακτηριστικά των άποδοθώσιν άδρώτερα είς 
τήν ταινίαν καί αί φυσιογνωμίαι των λευκώτεραι.

Τό ντύσιμο, ή κώμωσις καί τό μακιγιάρισμα έτελείω
σαν οίσίως κατά τήν 11 καί ήμίσειαν προμεσημβρινήν.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΤΗΣ ΛΗΨΕΩΣ
‘Η Βασίλισσα ’Αμαλία ήν υποδύεται ή Δίς Μαρία ’Αν 

δρικίδου, καί μία έραοιτέχνις ή οποία πλήν τής ομοιότη
τάς της μέ τήν βασίλισσαν, τοΰ ωραίου της παραστήιια- 
τος, τυγχάνει καί δεινή ίππεύτρια, άκολουθουμένη άπό 
τάς δύο εΰιοουμένας της κυρίας τής τιμής, Φωτεινής 
Μαυρομιχάλη κοί Αίκαττρίνη; Μπότσσρη, έξ ών τήν μέν 
πρώτην υποδύεται ή Δ)ίς Φοφώ Άνδρικίδου τήν δέ δεύ
τερον ή . .ύποφεινομένη μαζύ μέ τέσσυρας άλλας κυρίας 
τής Αυλής μεταξύ τσν οποίων καί ή περίφημη Κυρία 
Μπλούοκωφ τήν όποίαν υποδύεται ή Κα Άννέτα Μπρο- 
ναίρ, μή άνιέχουσαι είς τήν υγρασίαν τοΰ έσωτερικοΰ 
τών Παλαιών ’Ανακτόρων, εξέρχονται είς τόν περίβολον 
αυτών, δπου ό κολλιτεχνί <ός διευθυντής κ. Μαδράς μετά 
τής πρωταγωνιστ.ίσς καί κα’1 λ τεχνικής του συνεργάτιδος 
Κας Πουτελίνα, δίδουν οδηγίας διά τό στήσιμο τών 
σκηνικών τά όπιϊα ό άδυσώπητος άνεμος πού πνέει, πα

ρασύρει μέ τήν ορ
μήν του.

Ή ώρα προχω
ρεί. Τέλος, τά σκη
νικά έσιήθησαν !
ΑΡΧΙΖΕΙ

ΤΟ «ΓΥΡΙΣΜΑ»
Έν τφ μεταξύ, 

πλήθος χαζών έχει 
συρρεύσει καί πε- 
ρικ/.ώσει τδν γύρω 
τοΰ βασιλικού ί δια
μερίσματος χώρον 
δπου στέκεται όΑύ- 
στρ ακός όπερατέρ 
κ. "Αλμπέρ, ό ό
ποιος δέν γνωρίζιι 
ούδέ λέξιν ελλη
νικήν άναμένων τάς 
οδηγίας τοΰ καλλι
τεχνικού διευθυν- 
τοΰ.

—"Ας έλθουν οί 
άνδρες, φωνάζει δ 
κ. Μαδράς.

Ένας ,ένας προ
σέρχονται καί λαμ
βάνουν τάς θέσεις 
πού τούς υποδει
κνύονται καί ακού

ουν τάς δδηγ ας τοΰ κ. Μαδρά καί τής Κας Πουπελίνα.
Ικανοποιημένος ό κ. Μαδρά; άπό τό συγκρότημα τοΰ 

Όθωνος, τών στρατηγών κοί τοϋ ναυάρχου Μιαούλη, 
διατάσσει τον όπεριτέρ : «Ντράΐν-ζι» (γυρίσατε), καί τό 
«γύρισμα» άρχίζει ένώ τό όλονέν όγκούμενον πλήθος 
τών χαζών σχολιάζει, ειρωνεύεται, άλλ’ άσφσλώς δέν 
ζηλεύει τήν Οέσιν τών δύσμοιρων άστέρων....

Μετά ιό «γύρισμα» τών σκητών τών άνδρικών προ
σώπων, αί γυναίκες ικετεύουν :

’Αρχίσατε καί μ’ έμάς. Πεθάναμε τής πείνας, ψηθή
καμε στόν ήλιο Κουρασθήκσμε! Τουλάχιστον &ς κάτσουμε. 

Άλλά τά έπιπλα άνήκουν είς τό Μουσεϊον καί ό φύ- 
λαξ των άπαγορεύει νά καθήσουν αί κυρίαι. Κακόμοιρα 
αιθέρια πλάσματα·...

Τό «μίκιγκ» άρχίζει νά λυώνη είς τά μάγουλά των 
ύπό τάς θωπείσς τών ήλιακών άκτί'ων ένώ τό ρίμμελ 
τας κάμει νά χύνουν μαύρα δάκρυα.·..

Ό κ. Μαδράς συγκινεΐται άπό τό θέαμα. Τούς δίδει

Μία σκηνή άπό τήν ταινίαν α Μαρία Πενταγιώτισσα* είς τήν όποίαν φαί
νονται κατά σειράν τά έξής πρόσωπα : 1) Κυρία Μπλούσκωφ (Μπροναίρ), 
τ)Φ. Μαυρομιχάλη, (Φ. ’ Ανδρικίδου). 2) Βασιλεύς Όδων (Ήλ. Κακα- 
νας). 3) Βασίλισσα ’Αμαλία (Μαρία' Ανδρικίδου). 4) Αικατερίνη Μπότσαρη 

(Ίρις Σκαραβαίου) ό) Κυρία έπί τών Τιμών (Κυρία Βοϋρου).

Ό κύριος Άλμπέρ, μαιτρ ντ’ Ότέλ ένός τών με· στικώς, τό δέ γόητρόν του έπαυξάνει ή γνωριμία του 
« -τ..... c-.„Rr.veff,iv roO Παρισιοϋ «Μανιφίκ μετά τοϋ δουκός Βόριδος δστις ήμέραν τινά τόν έ- 

''' ’------ «ίηυ'ίκ τών πελατριών τοΰ κράτησε είς τό τραπέζι του. Κα’όπιν δεκαημέρου δε-
αημέρου διαμο- 

μέσφ 
άναγκά- 
μΓαν έ- 

έξομο-

γαλυτέρων ξενοδοχείων ι 
Παλλάς» έρωτεύεται μίαν^έκ 
ξενοδο χ ε ί ο υ 
πλουσίαν ’Αμε
ρικανίδα, προ
σπαθεί δέ παν- 
τοιοτρόπως 
μή έννοήση αυ
τή τήν έν τφ 
ξενοδοχείο» θέ- 
σιν του. Προ- 
κειμένου ή Ά- 
μερικανίς' ά με- 
ταβή μετά τοΟ 
πατρός της είς 
‘Ελβετίαν, 
τά χειμερινά 

δ Άλ- 
ζητεΐ ά- 
καΐ άνα- 
κα’. αύ·

νά

διά

σπόρ, 
μπέρ 
δειαν 
χωρεϊ - 
τός εις 'Ελβετί
αν. ’Εκεί είς τό 
πλούσΐ’.ν χει
μερινόν κέντρον

αημέρου 
νής έν 
χλιδής, 
ζεται είς 
ρωτινήν , , 
λόγησιν είς |τήν 
φίλην του Ά- 
ρίκανίδα νά δμο- 
λογήση δτι 
κοινωνική 
θέσις δέν ι 
οία τήν 
ζβται καί 
ρίσιειαι 
άνάγκην νά δια- 
κόψη τάς σχέ
σεις. Κατά τήν 
νέαν — 
των έν Παρισίοις 
είς τό Ιδιον ξε- 
νοδοχεϊον δπου δ 
Άλμπέρ έργάζε- 
ται ώς μαιτρ Ντ’

ή 
του 

είναι 
φανά- 
δτι εδ· 
είς τήν

συνάντησήν

δ κ. Άλμπέρ ίνκόγνιτο λαμβάνει μέρος'ώς κύριος (Ότέλ λαμβάνουν χώραν επεισόδια άρχετά εότράπελα 
λαμβάνει μέρος είς δλας τάς διασκεδάσεις, τά δίδοντα μίαν λύσιν εόχάριστον είς τήν έρωτικήν πε- 
οπόρ, έν συνοδεία πάντοτε τή: ώραίας Ά- ριπέτειαν τοϋ κ. Άλμπέρ, ό όποιος έν τέλει κερδίζει 
μερικανίδος μετά τής όποιας συνεδέθη ηδη δρι ' τήν καρδίαν τής πλουσιωτάτης άμερικανίδος.

κουλούρια, παραγγέλβι καρέκλβς καί σκορπρ άφειδώς 
παρηγορητικά λόγια. ..Μία έραοιτέχνις διαμαρτύρεται διά τάσχόλια καί τό ποι
όν έκβίνων πού τήν πιριοτοιχίζουν. ένώμία άλλη παραπο- 
νβϊται διότι οί κύριοι προηγήθησαν τών κυριών πράγμα 
πού άντιβαίνβι πράγματι είς τούς κανόνας τής αβρότη
τας, άλλά συμβιβάζεται μέ τήν καλλιτεχνικήν ευκολίαν.

‘Ο κ. Μαδράς τήν καθηουχάζβ·, ένώ ή κ. Φρίντα 
Πουπελίνα—τύπο: καλλιτεχνικής δικτάτορκ—τής ύπεν- 
θυμίζει ότι πάσα θυ ία χάριν τής τέχνης είνε μικρά.

’Εγώ δέν λέγω τίποτε, άλλά σκέπτομαι πολλά...
Έν τφ μεταξύ, έγινεν αισίως ή ώρα 4.—"Ας έλθουν αί κυρίαι, φω'άζβι ό κ. Μαδράς.
Άποκαμωμέ'αι άπό τήν κόπωσι/, εκνευρισμένοι άπό 

τήν άναμονήν προσέρχονται αί έρασιτέχνιδες. Συμμορ- 
φοΰνται άμέσως πρός τάς όδηγίας τοΰ κ Μαδρά ένώ 
διορθώνονται στό γόνατο άπό τή·· κ. Πουπελίνα.

Έν τάξει λέγει ό κ. Μαδράς. Τό πρόσταγμα δίδεται, ι 
ό όπερατέρ έχιι ήδη πιάσει τήν μανιβέλ τοΰ άπαρέίγ 
του, άλλ’ ή Φωτεινή Μαυρεμιχάλη μέ μίαν άπεγτωσμέ- . 
νην κίνησιν τοΰ νεύει νά σιαματήση.— Κάτι έμπή ε στό μάτι μου, βγάλτε μου το, λέγει 
Τής βγάζουν κάποιο έντομο καί τό «γύρισμα» αρχίζει.

’Η σκηνή επέτυχε καί έπακολουθοΰν μερικοί άλλαι.

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Καί τώρα, ας μοΰ έπιτραπή νά δώσω τό συμπέρασμά I

EPrIKOZJD ΜΕΓΑΣ
Ό οΰγγρος σκηνοθέιης Πάουλ Φέζο έπεράτωσε 

κατ’ αύιάς τήν ταινίαν «’Ερρίκος δ Μέ/ας» εις τήν 
οποίαν πρωταγωνιστούν δ Κόνραδ Φάϊτ καί ή Μαίρη 
Φίλμπιν. Περί τής Ινδιαφερού γης ταύτης δημιουργίας 
τοϋ Γερμανού τραγωδού θά γράψωμεν διεξοδικώτε- 

ρον άλλοτε.
μου, έν ιϊδει επιλόγου τή; μικρά; αυτής όδυσσείας, ής 
παρέστην μάρτυς καί ήοωίς...Κάποια τελειοτέρα όργάνωσις, ουνισταμένη είς τήν 

■ πρίβλεψιν παντός δυναμένου νά πσρεμβληθή προσκόμ
ματος, θά συνετέ λη είς τήν εϋχερεστέραν λήψιν τής ται- 

: νίας πρός αύτό τοΰτο τό ό ρελος τοΰ κατασκευαστοΰ 
I τη-, ένώ έξ άλλου θά άπήλλ,ισε τάς έρσσιτέχνιδας τών 
। δεινών, ών έδωσαν ώχράν άπήχησιν αί άνωτέρω γράμ
μα ί μου.Ή παρουσία «ών γαυριάδων καί στρατιωτών, ή έπί 
τόσος ώρας ορθοστασία τών κυριών, ή νησιεία των, 
πάντα ταΰτα ένισχυόιιεν.ι άπό *τό δικαιολογημένον των 
τράκ, εύνοήτως καθιστρ άρνηιικήν τήν άτ,όδοσίν των, 
είς βάρος τής ταινίας, ήν «φιλοδόξησαν νά καταστήσουν 
ώραιοτέραν διά τής εύγενοΰς συμΒολής των.,."Ιρ»ς Σκαραβαίον



Κινηματογραφικός ΆθτήρΗΓΡΗΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Κινίιΐιατογραδικός Άάττιρ

ΓΈΟΓμΠκΓ! 
SSSSssBSsssg £ "=·£“ &
. προγράμματα τών κινηματογράφων, διά τών οποίων 
αναγγέλλονται αί προβολαί τών κολοσσών/.' που προβάλουν 
τα διάφορά κινηματοθέατρα τής πόλεώς μας ήρχισαν νά γε
μίζουν τους τοίχους τών αθηναϊκών σπητιών καϊ νά άντικα- 
θιστουντας είκόντς τών υποψηφίων βουλευτών.

-Είς το στούντιο τής αΝτάγκ—Φίλμ» εξακολουθεί το 
«γύρισμα» τής νέας ταινίας «Τό λιμάνι τών δακρύων». Κα
θημερινώςλαμβάνοντσι διάφοροι σκη αι υπό τήν καλλιτε
χνικήν διευθυισιν τοΰ κ. Δ. Γαζιάδη.

~ Η *ί οποία ώς γνωστόν ετοιμάζει
το εργον < Μαρία Πενταγιώτισσο», ««’γύρισε» τήν παρ. Κυ
ριακήν είς τά παλαιά ανάκτορα διαφόρους σκηιάς έκ τής 
ζωής^ τών πρώτων βασιλέων τής ’Ελλάδος. Χαρακτηριστικόν 
της εκλογής τών προσώπων πού λαμβάνουν μέρος είς τήν 
ταινίαν τοΰ κ Μαδρδ, είνε καί τό έξής: Ό κ. Μαδράς καί 
η κ Ιλουπελίνα ε,ητουσαν έπί έ; μήνας τό κατάλληλον πρό- 
«οπο>·, το οποίον θά ύπεδύετο τήν εϋνοουμένην κυρίαν τής 
ίιμής τής βασιλίσσης ’Αμαλίας, Αίκαιερίιην Μπότσαρη. Έπί 
τέλους ολως άπροσδοκήτως άνεκάλυψαν τήν Μπότσαρη είς τό 
προσωπον τής δεσποινίδας Σκαραβαίου, ή όποία κατόπιν πα- 
ραχλήσδων εδεγ&η ιά τήν vjtoSv&fj.

— ’Εντός τής έίδοαάδος άρικνεΐιαι έκ Θεσσαλονίκης μέ
ρος τοΰ προσωπικού τής εταιρίας «Ήρώ Φίλμ Ν. Ε » ή 
ότοία «γυρίζει» τήν ταινίαν «’ Ο Ανδροϋτσος», διά τήν λήψιν 
τής σκυιής τοϋ θατάτου τοΰ Άνδρούτσου, ό όποιος ώς γνω
στόν ευρε τόν θάνατον κρηιινισθείς έκ τής Άκροπόλεως. ‘Η 
σκηνή αυτή θά είναι άρκετά ενδιαφέρουσα διό ι διά τήν έκτέ- 
λεσίν απαιτούνται άρκετά «τρύ·», τά όποια φαίνεται δτι θά 
είναι εις θέσιν νά τά πραγματοποίηση ή άνωτέρω εταιρία.

— Συνεχίζεται έπίσης καί τό «γύρισμα» τής άλλης ‘Ελλη
νικής ταινίας «Τό λάβαρο» τοΰ 1821» ύπό τής ίαιρίας 

*ρη* -Φιλμκ και υπό τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
ΛδΛουόΛ,

Αί αηδείς ρεκλίμαι τών κινηματογράφω·' ήίχισαν νά 
κάμουν την έμφάνισίν των. "Ηργισαν δηλαδή δι’'αν ών ν’ 
ανογγέλοντα1, οί... κολοσονί, ή....πρώτες κανονιές, ή....δεύτε
ρες κανονιές τών 42 κ λ.π. 'Αηδίες πού προκαλοϋν δχι πελά- 
τας αλία εμμετόν. Καϊ επειδή ό λόγος περί έμμειών καί αη
διών δεν παραλείπομεν νά γνωρίσωμεν είς τούς ά·αγνώστας 
μας τής άηδ'εως πού προκαλεϊ κάποιος σύγχοονος ψευτοθό- 
δωρος, ό κ. Στεφανίδης τής Φαξ-Φιλμ. Μέ ύφος έκατόν 
παπών διαβεβαιεΐ διαφόρους χαζούς, δτι ή κινηματογραφική 
κίνησις τής ‘Ελλάδος άπΐ αύτόν ρυθμίζεται, αύτός θΐ έρω- 
τηθή διά παν βήμα τών άαερικατικών εταιριών έν ‘Ελλάδι 
Ιίζ μοιράζει αφειδώς θέσεις ίδρύων πρακτορεία ά··ά 
τα Βτλκανια εις άλλους δηλοΐ δτι ά αλαμβάνει τήν γενικήν, 
ανωτατην, ύπατον κλπ. διεύθυνσιν δλων τών έν Έλλάδι ξέ 
νων ε ταιριών καί αλλα πολλά, είς τά όποια άρέσκετε νά ανα
κατεύεται σαν μαϊντανός. Τί άρρώστεια κι' αύτή Θεέ αεγα-

(Συνέχεια καί τέλος)
Τήν άλλη μέρα ήτο στό σπίτι τής Ζουλιέττα; τή; ω

ραίας χορεύτριας, αδελφή; τοΰ 'Αλβέρτου εις τήν ό
ποιαν διηγήθηκε τήν άναιάλυψί της. Ή Ζιυλιέττα ήτο 
καλόκαρδο.κορίτσι, αγαπούσε τήν γιαγιά τη; και έλά· 
τρευε τον αδελφό τη;. Έπάνω στό κομμό τη;, σιήν πιό 
τιμητική θεσι είχε τήν φωτογραφία του ’Αλβέρτου.

Ποσο λυπούμαι που έχασα τόν άδελφούλη μου! — 
® ,*81' α<£°ΰ αγκάλιασε καί έφίλησε τήν γρηά'—είνε α
λήθεια οτι δέν συμφωνούσαμε, σχεδόν δέν έβλεπόμαστε. 
1ου ήταν αδύνατο νά καταλάβρ τόν τρόπο τή; ζωής 
μου. Αυιο όμως δέν μ’ έμπόδισε νά τόν άγατώ μέ όλη 
μου τήν καρδιά.

. Επήρε τήν φωτογραφία επάνω άπό τό κομμό καί 
τγ)ν ζ,1)08 °τοργικά, δπως θά έφιλοΰσε τήν ίδιο 
τόν Αλρερτο. ‘Η γρηά είς τήν άρχή είχεν ένθουσια 
σ 'η, ο ενθουσιασμός της δμως όργισε νά σβύ'Ί] δτανείδε 
με πόσην απάθειαν, η χορεύτρια άκουσε τήν άφήγησιν 
τής ανακαλύψεως τή; σχετικής μέ τόν κινηματογράφον.

Τ Περίεργον! —περιωρίσθη νά πή ή Ζουλιέττα - είνε, 
αληυινα σρκετά περίεργο

Καί ώ; ν’ άντελαμβάνετο τί έπρόκειτο νά τής προ
τείνω η γιαγι ί τη;.
. . —θέλε ς—τή; είπε —νά μέ πας νά τόν δώ κι’ έγώ 
ατοψι; έστω! δέχομ u ΰ τό ένα όρον δμως. Νά μείνη; νά 
φας μαζί μου.

, Η άνάμνησις.τοϋ άδελφσΰ της είχε προκαλέση είς 
την Ιούλιειταν άλλας άχαμνήσβις.

— ’Αλλοίμονο, πτωχή μου γιαγιά, ό ’Αλβέρτος μας 
δεν εινε ο μονος πον έπηγε στό πόλεμο. Ύπάρ ;ουν καί 
άλλοι πολεμισταί πού ζοϋν άκόμη καί αυτοί πόοκαλοΰν 
μεγαλειτερη α.τησυχία παρά οί νεκροί.

Λέγουσα αύτά, ή Ζουλιέτ-α έσυλλογ ζειο τον φίλο 
της, ενα πλούσιοι νέον π ύ ήτο τώρα στρα ιώτης. Ή 
νρηα δεν τόν είχε δή ποτέ, ή γενική όμως γνώιιη ήτο 
οιι θα ενυμφεύετο είς τό τέλος τήν έγγονή ιης. Ό φί- 
£ο£.α. 5 “κριβώ; ήλθεν έξαφνικά μέ άδεια υά δή ιήν 
Ζολλιεττα. Η μετάβασις εΐ: τόν Κινηματογράφον άπέ· 
Ραιν8ΰ“δυνατός. Ή γρηά δέν έμεινε ου ε εις τό φαγη
τού. Εκαταλαβαινεν δτι ή πιρουσία της θά ήτσ έ»ο- 
χλητική δια τούς δύο νέους.

Μή σέ μέλει^ ’Αλβέρτε μου Έινοια σου, πουλά
κι μου εμονολογοΰσε όπως έπρο,,ωρ >ϋσε πρός τόν Κί
νημα, ογράφον τών βουλεβάρτων. —Καί άν όλοι σέ ξέχα- 
σ“* ή γιαγιακα σου θά σέ θυμάται πάντοτε.

■ θ'5ν ®Τθασε στά βουλεβάρτα, τά βρήκε αναστατω
μένα Φωταψίες, πρόχειρες δι >δη>ώτεις, φωνές.

— Ζητώ ή ειρήνη! Ζητώ ή ’Αμερική!
, Είχε φθαση ή επίσημος είδησις τή; ανακωχής καί ό 

κοτμος ολις τό είχε ρ ξη στό γλέντι.
. Εγώ—έμονολόγησεν ή γρηά-θά περάσω τήν βρα- 
δυα με τόν ’Αλβέρτο μου.

έδιναν πιά τήν τοινία τής Άλσατής.
. — Υ*°'?£·ος—τ’Κ έξήγησεν ή υπάλληλος τών εισιτη

ρίων εβαρέ.θηκε τις πολεμικές ταινίες. Δέν θέλει ούτε 
ν ακουρ πια τήν λέξη «πόλεμος». Γι’ αύτό καί μεΐς ά- 
πόψε δίνουμε τήν «Κυρία μέ τάς Καμελία ». Χωρίς ν’ 
απάντηση επροχώρησε στά βουλεβάρτα. Καί έτσι σάν 
φανιασμα μέσα στόν κόσμο ποΰ γλεντούσε έπανελάμβανε 
μηχανικά αδιάκοπο:
. ~ΙΓΜ.ί1?έ μ^λει, ’Αλβέρτε μου. Έννοια οου μικρούλη 
μου. Και αν όλοι σέ ξεχάσουν, ή γιαγιά σου θά σέ θυ
μάμαι πάντοτε.
. Καί έξηκολούθησε νά προχωρή όδηγουμένη άπό τάς 
αναμνήσεις της, καταδιώκουσα τήν Χίμαιραν...

Καθημερινή. Κινηματογραφική Έφηιερίς
Γ°α<ρ ϊα Berlin, W. 9

Kothenerstrasse 37 ’ Allcmagne

ΙΙαρχκ ιλοτόντα·. 6ερ^.ώ; δ ποιο: έ τ τ όν 
φίλων άναγν οστών μ,α; έπεθυμ.οί3ν να άνχ- 
λάβουν τήν άντ/πόκρισιν τοδ «Κίνημα· 
τογρχφικοΰ Άστέρος» είς τά ’Ιωάννινα, 
τήν ΙΙρέβεζαν κχΐ τή < Κορυτσάν (Αλ
βανίας), δπως γνωρίσουν τοΰτο είς τήν 
δ’.εύθονσιν τοό περιοδικοί, άποστέλλον- 
τες συγχρόνως χαί δύο μιχράς φωτογρα-· 
φίας, διά νά τούς έφοδιάσωμεν μέ δελ
τίο* ταυτότητος.

Γ η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ » 
_____

X Ε Ν Ο Ρ I Τ Α
Ποοεθλήθη εις τό «Σπλέντιτ»

Ένα φίλμ τής «Παρομάουντ» μέ τήν χαριτωμέτην 
Μπέμπη Ντάνιελς ή δπεία ε’ς τόν ρό'ον τή: Σενοριτσς 
δείχνει όλο τό ταλέντο τη; συνάγωνιζομένη δικαίως τον 
Ντούγκλας Φαίρμπαγκς είς τού; ρόλου; του. Τό εργον 
μολονότι δέν πρέπ;ι νά έχη πολλάς όξιώ-βις κρατεί σε 
ενδιαφέρον τόν θεατήν απ’ άρχή; ,μέχρι τέλους, διά τού
το έσηυείωσε καί μίαν πρώτης τάξβως επιτυχίαν. . Η 
φωτογραφία του έπίσης πολύ καλή, άμεπτος δέ η υπο- 
κρισις καί ιών άλλων ήθοποιών.

‘Ό ΑΡΟΤΡΑΙΟΣ ,

Γ ΓτΗΛΗ ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ Β
— Uavov Λυμπερόπουλον (Καλαμας). Η διεύθυνσις 

τής Λύα ντέ Ποΰιτι εΐν-i : Phoebus Film A. G. Phoe
bus Pa’ast am Anhalter Bahnhof-Berlin S. W 11· 
El- τή/ Λ λ (κ .1 δ,.ι Λιλήν) Ντά,κοβερ δύναοθε να γρα- 
ψη’τε μέσφ τή; U.F.A διά λίσμόν τής όποιας επερατωσε 
κατ’ αύτας τήν «Ούγνρ κήν Ραψωδίαν».

— Έλισσάβετ Κανέλλη (Πάτρας}. Ή Μαρσέλλα Αλ- 
μπάνι ταξειδεύει ά'ά τήν Ευρώπην.Και’_αύτάς ευρίσκε 
ται είς Παρ σίους. Δύνοσθε όμως νά τής γραψεται εν 
Βερολίνφ όπο > είναι έγκατεσιημένη : Mareella Albani- 
Kaiser Allee 172—Berlin.

— Kov Π. Ζέπον (Καλάμας). Είς τον ιίκον αζιαδη 
δέον νά άποτανθή'.ε αυτοπροσώπως οίτών να σάς χρ,η * 
σιμοποιήση. Έν άν.-γκη σιειλατέ του καί φωτογραφίαν

- Σ άρ (Ενταύθα). ‘Ικανοποιήθητε βλεπουσα οτι 
άσχολούμεθα έτί τελου; μέ τήν έντοπίαν κινηματογρα
φικήν κίνησιν τήν οποίαν πρ’ς μεγιστην λύπην σας 
έπεριφρονήταμεν μ'χρι τοίδε, δπως λέγετε. Αλλ αν 
ήξε ρατε τό τί μάς έσω χισε ή ίκατο.τοιησις της επιθυ
μίας σ ς ! Βροχήν διαμαρτυριών τών διαφόρων μεσουρα- 
νούντων κατά φαντασίαν άστέρων. Τινές τούτων διαμαρ- 
τύρονωι δτι τούς άποκ.λοΰμε, έρασιιέχνας, ωσει ο κι- 
νηυαωγράφο: ν’ άπετέλει τό μόνιμον και μοναδικόν των 
έπάγγελμα. Άλλοι πάλιν διότι αί άνακοινωσεις του 
καλλιτεχτικοΰ των διευθυντοΰ έγένο»το αν/υ προειδο- 
,τοιήσεώς των κ.λ.π. Φανταζό εθα δτι υπό τάς ανω συν- 
θήκα; δέν θά έζηλεύατε τή» θέσιν μας. ,

— Μαρίαν Ζακομπίνη ( Πειραιά). Θα ιδήτε τήν Ιτα
λίδα κολλιτέχνιδα είς τήν «Διγαμίαν», ίσως, δέ κοι εις 
τήν Βέρ α Μ ρ:σεβ·» τοΰ Θύρμπάνιεφ. Δ.α την 1 κρετα 
Γκάρμπο έγράψαμεν κατ’ έπανάληψ V καί θα γραψ »μεν 
καί πάλιν πρ σεχ·ς Παρακολ υθείτε μσς ινα είσθε ενή
μερος τών γράφομε ων τοΰ περ οδιιοΰ μας. ηις την 
Σουηδίδα Βεντέτ γράψατε ώς έξής «Metro—Goldwyn 
Studios» Culver City-California—U- S. A.

Σνλρέθ<: ο 1

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ

Προεβλήθη είς τό Σπλέντιτ
Πρόκειται περί τής γνωστή; κωμενιί «Σουρί ντ’ Ό- 

τέλ» τοΰ έλληνο/σλλου κωμωδιογράφου Πετροκοκκ. νου 
(’Αρμόν), τής όποιας τό κ ιινόν μας διατηρεί πρό φατον 
άκόμη τήν άνάμνηοιν χάρις ιίς τήν δα Σπινελλυ που 
ένιφανίσθη πέριου είς αΰ ήν, άποιελοΰσαν εν από τα 
μεγαλείτερα σουξέ της. Α „ , ,

Είς τόν κινηυατογράφον φυσικά εγιιε ή ανοπιφ;υ- 
κτος διασκευή, τι,ς κωμωδίας αύιής παρα ρουυκωθεισης 
άπό χονδροειδείς άπιθανότητα , καθιστώσας τό σενάριο 
τοϋ «’Αροιροίοι» έν κατασκεύασμα διά πολύ μικρά 
παιδιά. # ...

Έχβϊνο πού άπβζημί οσεν όπωσοqjtote, ητο η ευσυ
νείδητος ύποκρισις τής Σούζαν Νίβλμια, η όποια ειχβν 
άρκειάς στιγμάς ένθυαιζούσας τό παίςίμ.) τής Σπινελλυ 
καί τοϋ ’Αρθούρου Π<ζέ, όστις έκράτησε μέ αρκετήν 
ϊκαιό ητα τόν ρόλον τοΰ τιμίου καί αίσθημαίικοΰ άρι. 
στοκράτη ’Από >ό λ ιπόν καλ/ιτεχνικόν _ συγκρότημα ο 
μόνος άξ ο; μνείας δ πατήρ τής Ρίτα, τών λοιπών ηθο
ποιών άποδοσάντων μετρίως τούς ρόλους των. .

Έν άλλο πλεονέκτημα τοΰ «Άρουραίου» απετελεσεν 
ή περιποιημέ»η του σκηνοθεσία μέ τά μοδίρνα ντεκόρ 
της καί ή αριστοτεχνική του φωτογραφία. .

Ό φωτισμός έπίσης έθαυματούργησε εντεινας την 
εκφραστικότητα τών φυσ.ογιωμίών.

Δέν παραλείπω ν’ αναφέρω τήν τελειωτικήν εμφα ι- 
σιν τοΰ «Άρουραίου», καθ’ ήν διακρίνομεν είς τό ημι 
φως τήν σκιάν τής Ρίτα νά διαγράφεται είς δύο σιλου- 
έττας μεγάλης αΐσθη ική; έ ιάνω είς_τόν τοίχον χαρι: 
είς τήν έπιτυχή έκπομπήν ττΰ τεχνητού φωιισμοι·, οστις 
συτάμα προσδίδει είς τήν μορφήν τής Ντελμα ( Αρου- 
ραίου) μίαν έκφρασιν περίφημο’·. t ,

Τό φίλμ αΰιό δύναται νά χ ιρακτηρισθή ως. καλόν 
Ήρεσε δέ είς τό κοινόν μας. ”1ρτς Σκαραβαίου

θρώπινα συναισθήματα, άνετέθη el; τήν Λουΐζαν Λαγ- 
κράνζ, ήτις μάς έχάρισε πράγματι άρκετάς σιιγμας «ξι- 
οσημειώ ου έΛρράσεως. Τό μό ον σφάλμα που θα ήου- 
νάμην νά τή; προσόψι», είνε μερικαι περιτται χειρονο- 
ιιίαι της μή προσθέωυσαι τίποτε είς τήν έκφρασιν της.

Άντ.θέτως πρός τήν Λαγκράνζ, δ Ματώ είς τόν ρό
λον τοΰ Εμίρη έπιτυγχάνει μίαν έξαί .ετον δημιουργίαν. 
Ό έ ιλεκτός αύτός καλλιτέχνης παίζει άριστοτεχνικα μέ 
τήν φυ ηογνωμίαν του Έχει ζέ ντέ βιζάζ αμίμητα. Ο- 
μι<εϊ διά τού’βλέμματός του ή διά τών μειδιαμάτων _του; 
κατ’ ευθείαν είς τήν ψυχήν τού θεατοΰ, παίζει ατλα και 
Ανεπιτήδευτα καί δέν χ-ιρονομεϊ. , , ,

Ή λοιπή ύπόκρι-17 περιλαμβάνει τά ονομτ’α της 
Ζάκυ Μονιέ καί τοΰ Ρενέ Μωπρ ί έκ τώ/ όποιων ο δεύ
τερο; είνε ίκανοποιητικώτερος τής πρώτη;· ‘Η Τερεζα 
Κόλμπ τή; γαλλικής κωμωδίας καί ό Βνλμπέρ παίζουν 
μετ’ ίσης ευσυνειδησίας τούς μικρούς των ρόλους.

Άπό σκηνοθετικής άπόψεως τό φίλμ τοΰτο, είνε ικα
νοποιητικόν. Ή μΐζ άν σεν του, οφειλομενη εις την,προ
σωπικήν έργασίαν τοΰ Ματώ έν συνεργασία μβτά τοΰ 
Άνδρέ Λιαμπέλ, είνε πλούσια, ωραίου ρυθμού άνατολι- 
κοΰ, προδίδονσα τό άιώτερο γούστο εκείνων πού τήν 
έπεμελήθησαν. Μ ...

Ή φωτογραφία έπίσης ήτο καθαρα και καλλιτεχνική, 
έξαιρέσει έλαχίστων «έσωτερικών» παρουσιαζόνιων ανε- 
κσρχη φΏΤίΟμόν. Δια ταΰια ομα)«, μας αποζιίμιοΰν τα 
ωραιότατα «εξωτερικά» καίαί βύ πανοραμίκ τοΰ Αλγε
ριού, τάς όποιας οί όπερατέρ Βίλλυ καί Ριτσιόνι «εγύρι- 
σαν» έπιτυχέσιατα. _ ...

Τό συμπέρασμα είνε, δτι έν τφ συνολφ του το υπό 
κρίσιν φίλμ δύναται νά χαρακτηρισθή ώς πολύ καλόν, 
διά τοΰτο καί ήρεσε είς τό κοινόν σημειώσαν καλήν επι
τυχίαν. Σκαραβαίον

‘ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΎ ΧΑΡΕΜΙΟΎ,
ΠοοεάλήΟιι είς τό «Άτηκόν»

’Ιδού έια φίλμ τοΰ οποίου ή προέλευοις μαντεύεται. 
Τό «‘Υπό τήν σκιάν τοΰ χαρεμιού», προδίδει απο των 
πρώτων σκηνών του, έπιμελημέτην καί ενσυνείδητον καλ
λιτεχνικήν εργασίαν, είς τήν δποίαν περισσότερόν παν
τός άλλου, μά; έσυνήθισε τό γαλλικόν φίλμ.

Πρόκειται περί έργου τοϋ Λουκιανού Μπεσνορ, το» 
όποιου ή γενική γραμμή είνε ή τραγωδία μιας, απατη- 
μένης συζύγου καί πληγωμένης μητέρας, της οποίας το 
παιδί άπήγαγεν κάποιος εμίρης έκδικουμενος τον σύζυ
γόν της, διότι τόν προσέβαλεν άνεπανορθαπως.

Ό ρόλος τής δυνατής αύ·ής ήρωίδος, είς την ψυχήν 
τής όποιας άλληλοσυγκρούονται τά. πλέον υπέροχα αν-
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ΟΙ κινηματογράφοι τής πόλεώς μας κατά τήν παρ. 
έβδομάδα είργάσθησαν σχετικώς καλά, μολονότι τό κα
λοκαίρι δέν έννοεΐ νά μάς έγκαταλείψη, καί κατά συνέ
πειαν πλεϊστοι άθηναΐοι καί άτθίδες προτιμούν τήν 
πλατείαν Συντάγματος, τό Ζάτπειον καί γενικώς τά κα
λοκαιρινά κέντρα άπό τάς αίθούσας τών κινηματογρά
φων. Έν τούτοις οί κινηματογράφοι συγκεντρώνουν τούς 
φανατικούς φίλου; τής οθόνη: καί τοΰιο οφείλεται είς 
τήν προβολήν εκλεκτών δπως δήποτε έργων.

’Εκείνοι όμως οί όποιοι κυριολ;κτικώς εργάζονται 
καταπληκτικά, είνε οί λαϊκοί κινηματογράφοι καί συγ- 
κεκριμένως τό «Αθηναϊκόν», τό «Πινόραμα» κιί ή 
«Ελλά.», οί όποιοι λ ιτουργοΰν καθ’ έκάστην άπό τή; 
8η; πρωινής μέχρι τοΰ μεσονυκτίου, προβάλλονιες έπει- 
σοδι κάώς έπί τό πλεϊστον, έργα Καί διερωτάται κανείς, 
μά τί διάβολο ό κόσμος αυτός τών θε ιτών δέν έχει καμ- 
μιά άλλη δουλειά ; Διότι όποια δήποτε ώρα έπιχε ρήση 
κανείς νά είσέλθη είς αυτού. θά ίδη νά άπολαμβάνουν 
μακαρίως τόν Μ.ξ καί τον Γ ,ίψον τους, πλέον τών 200 
θεατών, βοηθοΰντες μάλιστα δι’ έ ιιφ υνημάτων τούς 
ήρεοας της οθόνης. Τό «Ροζικλαίρ» τής ό’.ού Πατησίων 
εξέρχεται άπό τήν τάξιν τών τριών άιωτέρω κινηματο
γράφων, διότι πρώτον ότι προβάλλει πάντοτε έρνα κοι-। 
ιωνικά σαλονιοΰ έξ εκείνων π.ύ πρ >3άλλοντιι διά πρώ- 
την φοράν είς τούς κεντρικούς καί δεύτερον ότι άρχίζει 
τήν λειτουργίαν του πάντοτε μετά μεσημβρίαν.

Συνοικιακοί κινημττογράφ. ι χειμερινοί έφέτος δυστυ
χώς δέν θά λειτουργήσουν έκτός τοΰ «Αχίλλειου» τής 
όδοΰ Καρόλου τό όποϊον, διευθυνβμενον ύπό τοΰ προο
δευτικού κ. Χατζηγεωογίου κατέστη ένα πρώτη, τάξεως 
κέντρον, συγκεντρ όνον καθ’ έκάστην δλην τήν άφρό- 
; ρ μαν τοϋ ώραιοκόσμου τής συνοικία; του.

-Άλλοι χειμερινοί λειτουργούν έξω τών ’Αθηνών. Είς 
τό Παγκρότι τό «Παλλά;», ίνας έπίσης είς τόν συνο.κι- 
σμόν τοΰ Βύρωνος τοΰ κ. Δημοπούλου, τό «Καπρίς», είς 
τόν συνοικισμόν Ν. Ιωνίας (Ποδαράδες), τό «Σαλόν 
Όριάν* είς τήν Λεωφόρον Συγγροΰ καί δύο είς τήν Καλ
λιθέαν. Ό κινηματογράφος «Μαγεία» τής όδοΰ ’Αχαρ- 
νών ώς γνωστόν έκάη καί θά λειτουργήση είς τήν θέσιν 
του άλλος άλλά ίσως τήν προσεχή πλέον περίοδον.

Άπό τής αΰριον Δευτέρας κάμει έταρξιντών πσραστά- 
σβών του καί τό «Οΰφα Πάλας» τής Πλατείας Συντάγ
ματος, μέ τό έργον «Τό κορίτσι τής Ρεβύ». Τό «Σαλόν 
Ίντεάλ» δέν θάκατορθώση νά έτοιμασθή δυστυχώς πρό 
τής 1η; Νοεμβρίου διότι αί έτισκευ,ί του κοί ή άλλαγή 
όλων ιών καθισμάτων του, δέν θά επιτρέψουν τοΰτο ένω- 
ρίτερον. ΕΙς τό «Αττικόν» άπό αΰριον προβάλλεται ένα 
άπό τά μεγαλείτερα έργα τοΰ Γιάννιγκτ, «Τό λυ όρως 
τής δόξης», τοΰ όποιου τήν περίεργον ύπόθεσιν δημο
σιεύομε είς άλλην σελίδα, είς τό «Μοντιάλ» ένα νέον 
έπίσης φίλμ τή: Παραμάουντ <Ό κουρσάρος μέ τήν 
μάσκα» μέ τόν Ριχάρδον Κορτέζ και είς τό «Σπλέντιτ» 
μία ωραία κωμωδία τοΰ Άδόλφου Μανζοΰ ύπό τόν τί
τλον «Ό κύριος Άλμπέρ».

Άνεχώρησε διά ιό Βερολϊνον δι'όλίγας ημέρας ό διευ
θυντής τής έταιρίας «Συμβατική» κ. Θ. Δαμασκηνό;. Ή 
U.F.A. ώ; γνωστόν άντιπροσωπεύεται έν Έλλάδι ύπό 
τής άνωτέρω έιαιρίας.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΙΕΡΑιΕΥΣ

Κινημ 'Ολύμπια. Προεβλήθη τήν Δευτέραν τό έργον 
«Άπατηλαί φλόγες» μέ τήν "Εννυ Πόρτεν, τό όποϊον

Κινηιιατογραόιι-.ός Άότήρ

ήρεσεν, άπό δέ τής Πέμπτης «Ή κλοπή» μέ τήν Κορίν 
Γκρίφιθ.

Κινημ. Χάΐ—Λάιφ. Τό γαλλικής παραγωγής έργον 
«Τραγωδία υποβρυχίου».

Κινημ. Σπλέντιτ. Άπό τής Δευτέρας προεβλήθη τό 
έργον «Αί νύκτες τοΰ Σικάγου», άπό δέ τής Πέμπτης 
«Ζήτω τό σπόρ» μέ τόν Χάρολδ Λόΰδ σημείωσαν έπι
τυχίαν.

Κινημ. Φως. Άπό τής παρελθούσης Παρασκευής έ- 
καμεν έναρξιν τών έρ/ασιών του δ νέος μέγας κινηματο
γράφο; ύπο τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Βονλγορίδη. Προε- 
βλήο-ησαν τά έργα «Πεδιάς γιγάντων» μέ τόν Μίλτον 
Σίλς καί «Τα^ζάν». Ε, Βρυέννίος
Ν· ΚΟΚΚΙΝΙΑ (Πειραιώς)

Άπό τής Δευτέρας 22 ’Οκτωβρίου μέχρι τής Κυρία 
κής 28 προεβλήθησαν:

Κινημ, "Ηλιος. «Ό τελευταίος άνδρας τής Φυλής 
του» καί *Σ-:νορίτα».

Κινημ. ΈκλαΙρ. «Φαιδώρα* «Σφαγή τών ’Αρμενίων».
Κινημ. Κρυστάλ. «Μιά νύχτα τρικυμίας» καί «Κοι'άς 

Γιγάντων». I. A. Β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Διονύσια. Προβάλλεται «Τό διαμάντι τοΰ 
Τσάρου» μέ τόν Πέτροβιτς.

Κινημ. Παλλάς. Προεβλήθη «Ό χορευτή; τής κυ
ρίας μου» μέ τήν Μαρία Κόρντα.

Κινημ Λ. Πύργου. Προεβλήθη τό έργον «Κορίτσια 
προφυλαχθήτε».

Κινημ. Ά&ήναίον. Προεβλήθη « Ο βαγατόνιη; ποι
ητής» μέ τόν Κόνρατ Φάΐντ καί τόν Μπάρρυμ ρ.

Κινημ Πατέ. Προεβλήθη τό έργον «Ποιητής καί 
Τσάρος» ρωσικής ύποθέσεως.

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν «Ή αιχμάλωτο; τής 
Σαγγάης» καί « Ο άσωτο; υΐος».

Κινημ. Κεντρικόν. Προβάλλεται τό έργον «Κατηρα· 
μένος νά είνε ό πόλεμος».

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθη τό « Αύτοκρατορικόν 
ξενοδοχεΐον». Τόατιίαπάς
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν «Ή κυρία μέ τάς 
καμελία.» μέ τήν Τάλμαιτζ, «Ή κόρη τοΰ διαρρήκτου» 
καί «Έρως καί πλούτη··. Προσεχώς «Ή κυρία μέ τήν Έρ- 
μίνα». Ή διεύθυνσίς τοΰ άνω -.έρω κινηματογράφου μας 
ύπόσχεται διά τήν χειμερινήν περίοδον, σειράν έκλεκτών 
έργων τής Φίρστ—Νάσιοναλ

Κινημ. Δημ. Θεάτρου. Έκαμε έναρξιν τήν 13 τρέχ. 
μέ τά έργα «Ό άπάχης», «Ό υίό; τοΰ Σεΐχη», «Τό οι
κογενειακόν μυστικόν» καί «Τρέλλες καρναβαλιού». Προ
σεχώς «Ό Σκακιστής» καί «Ό κλέπτης τής Β τγδάτής».

Κινημ. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν «Ή κυρία μέ τήν 
έρμίτα» μέ έπιτυχίαν, «Ή αγριογυναίκα* καί ή κωμω
δία «‘Ο δραπέτης τοΰ φρενοκομείου». Προσεχώς «Τό πα
λάτι τών οργίων», «Χαμένοι στό μέτωπο» καί «’Ανάθεμα 
e πόλεμος». Τό κοινόν τής πόλεώς μας άναγνωρίσαν τάς 
έφετεινάς εύγενεϊς προσπάθεια; τοΰ κ. Α. Τεμπονέρα ό 
όποιος καταβάλλει κάθε προσπάθειαν διά τήν παρουσία- 
σιν έκλεκτών έργω-, παρέχει είς αυτόν κάθε δυνατήν 
ύποστήριξιν.

Κινημ. Δημ. Θεάτρου, Προεβλήθησαν τά έργα «Μπέτ- 
τυ ή δακτυλογράφσς» μέ άποτυχ αν, διά δευτέραν φοράν 
«Ό υιός τοΰ Σεΐχη», «Ό κλέπτης τής Βαγδάτης» μέ 
έπιτυχίαν καί «Άλλοΰ δ παπά; κΓ άλλοΰ τά ράσα του». 
Προσεχώς «Σκακιστής». Ό κ. Άρώνης έδήλωσε ότι έφέ- 
τος θά συνεργασθή μέ τήν Σινέ Όριάν. Μπιζέλης

Κινηματογραφικός Άότΐιρ , ■ .----

ΑΙΤΙΟΝ

Κινημ. Παρ&ενών. Προεβλήθησαν «Ό τρόμος τοΰ 
Τεξάς», «Ό ίπποδυμαστής» καί τό έπ ισοδιακάν «Ό 
ματωμένος δρόμος» μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν.

Μπιρμπίλης
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Ό κλέπτης», «Ό 
βασιλεύς τών κάμπων», «Ό άγνωστος στρατιώτη;», «Τό 
παρελθόν ένός άνθρώπιυ» καί «Πέτρος ό κουρσάρος» 
μέ τόν Πώλ Ρίχτερ.

Κινημ. Σαπφώ, Προεβλήθησαν «Ή τίγρις τών θα 
λασσών», «Ή δηναμις», «Πόσο κόστισε ή νίκη», «Κο- 
κοττόδρομος», «Είλωτες τή; άγάπη » καί «Γυμνή γυ
ναίκα». Α. Σωφρονιάδης
ΛΕΒΑΛΕΙΑ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «\έκα Έν 
τολαί» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «Ή θύελλα», «Φωτιά» 
καί «Ή ωραιότερες γαμπίτσες τοΰ Β:ρ λίνου».

Προσεχώς θά λειτουργήσω εις τήν πόλιν μας νέος κι
νηματογράφο; είς τό μέγιρον τών ’Αδελφών Σίμου.

Πανουργίας

ΑΜΑΛΙΑΣ
Κινημ. Πάνδεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή βελόνη 

τοΰ διαβόλου , «Ματωμένο; έρως», «‘Η κόρη τοΰ λύκου» 
«Νέος αστυνόμος», «Λόγος τιμής ένός κακούργου», ‘Η 
μυστηριώδης Αφρική», «Ό κήπος τοΰ ’Αλλάχ, «Ή άρ- 
χόντισσι τών άδαμάντων». «Τά ίχνη τοΰ τρόμου» καί 
«Άμοβή ένα έκατομμύριον δολλαριων» μέ άλλαγήν 
προγράμματος καθ’ έκάστην. Προσεχώς «Αί περιπέτειαι 
τοΰ Ταοζάν», «Είκοσι χιλιάδες λεΰγαι ύπό τήν θάλασσαν» 
κ.λ.π. Το άνωτέρω κινηματοθέατρον ύπό τήν διεύθυν- 
σιν τοΰ ρέκτου κ. Θεοφι’οπούλου, καταλλήλως 'διαρρυθ
μιζόμενων έσωτερικώς θά καταοτη ένα πραγματικόν 
στόλισμα τής Άμαλιάδος.

Π A Τ Ρ A I

Κατά τήν παρ. έβδομάδα ή κίιησις είς τούς κινηματο
γράφους μας όχι καί πολύ ζωηρά. ’Εκτός τοΰ φίλμ «‘Η 
καρδιά μου. .. άργσ» τοΰ μοντέρνου συγγραφέως Μώρις 
Ντεκομποά, οημειώσαντος έπι υχίαν. τά λοιπά προβλη- 
θέ>τα έσημε ωσιν σχεδ ν άποτυχίαν.

Οΰτω ή παρελθοΰσα έβδομάς μάς παρουσίασε τά κά. 
τωθι φίλμ.

Κινημ. Πάν&εον (Ταράτσα). «Άβδούλ Χαμήτ», «‘Η 
Καρδιά μου., .άργό», καί «Ό μαΰρος παράδεισος». Προ | 
σεχώ; «Έμπ-ριον γυναικών».

Κινημ. Πάνθεον (Αΐ&ουσα) «Ό άτρόμητος τυχο
διώκτης», «Σέ μισώ» καί «‘Η καρδιά μου, άργά...» άπαν
τα μέ σχετικήν έπιτυχίαν.

Κινημ. Ίντεάλ. «Χαμένοι στό μέτωπο», «Πονηρίαι 
γυναικών», «Ό εραστής τοΰ μεσονυκτίου» καί «Οί αφη
νιασμένοι ταΰροι» άπαντα μέ σχετικήν έπιτυχίαν. Προ
σεχώς «12 μιλιά μακρυά». ’Ανδριόπουλος
ΚΑΒΑΛΛΑ

Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα είς τόν Κινηματογράφον 
’Ολύμπια προεβλήθη ή «Πριγκήπισσα Μάσσα», Τό έργον 
προβληθέν είς δύο έποχάς δέν έσημείωσεν έτιτυχίιν 
άνταξίαν τής αξίας του. Είμαι τής γιώμης ότι έάν τό 
έργον προεβάλλετο ολόκληρον είς μίαν έποχήν, θά έση- 
μ ίωνε επιτυχίαν καθότι ύπερήρεσεν είς τούς π ρικολου- 
θήσαντα; — Έτηκολούθησεν ή προβολή τοΰ έργου 
«Μυστηριώδης Καθρέπτης» καί τό αυτοτελές «Ώς λέων» 
συγχρόνως μέ τήν Β. έποχήν τής «Πριγκηπίσσης Μάσ 
σας». Είς τόν Κινηματογράφον Αίγλη. πρσελήφθη μου
σική (Βιολί Πιάνο) τοΰ ζεύγους Γκιοσέ τελειόφοιτων τοΰ 
Ωδείου Μιλάνου, ήρχισαν δέ νά προβάλλονται άρκετά 
καλά έργα ! Τήν παρελθοΰσαν έβδσμάδα προεβλήθησαν 
τά έργα «Έκεϊναι πού ύποφέρουν», «Διπλοΰς έρως» καί 
μία κωμωδία «Νά γυναίκα νά μάλαμα». Νίτσόπουλος

ΣΕΡΡΑΙ
Τήν παρ. Κυρία τήν 14 τρέχ. έκαμε έναρξιν έν μέσφ 

πραγματικής κοσμοσυρροής τό νέον κιιηιιατοθέατρον 
Διονύσια. Τήν προηγουμένην τής έιάρξεω; έτελέσθησαν 
τά έ/καίνια κατά τά όποια παρέστη κατόπιν προσκλή
σεων πολύς καί εκλεκτός κόσμος. Τό κινηματοθέατρον 
κομψότατον έσωτερ κώς, μέ σειράν θεωρείων κ.λ.π. καί 
μέ έξωτερικήν έμφάνισιν άμεμπτο”, κατέστη ένα σπό τά 
καλλίτερα Σερραϊκά κέν ρα θερινή; καί χειμερινής πε
ριόδου, δεδοαένου ότι θά λειτουργή καί τό θέρος είς τήν 

ι ταράτσαν. Μέχρι σήμερ ν προεβλήθησαν τά έργα «Νι- 
τσεβό» καί «Μπαροκό» μέ έπιτυχίαν.

Έπίιης ή ·οιξε τάς πάλας του τήν 21 λήγ. ό κινημα- 
τογοάφος Όρφενς μέ τό έργον «Κονιέσσα Μ ρίτσα».

Τό σπουδ ιότερον δμως γεγονός τή; χειμερινής πε
ριόδου διά τήν πό’.ιν μας φ ιί·εται ότι θά είναι ή έναρ- 
ξις τών παραστάσεων τοΰ Παν&έου ύπό τήν διεύθυνσιν 
τού κ. I. Σαμαρά. ’Από ημερών ετοιμάζεται πυρετωδώς 
άιακαινιζόμενον ριζικώ;. Έιωτερικώς θά εϊνε πολυτε- 
λέστατον μέ καθίσματα εντελώς εΰρωπαΐκοΰ ρυθμοΰ καί 
σειράς θεωρείων. Ό κ. Σαμαράς ύπόσχεται νά μάς πα- 
ρουσιάση τά καλλίτ=ρα έργα τών εταιριών «Οΰφα», 
«Φέρστ Νάσιοναλ» καί «F.B.O.» μέ τός ότοίας συνε- 
βλήθη διά τήν θερινήν πιρίοδον. Γ. Χαλκίδης
ΞΑΝΘΗ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν «Ό μικρός ’Ιάκωβος* 
είς δύο έποχάς καί «Ή Παριζιάνες». Ή δ εύθυνσις τοΰ 
άιωτέρω κινηματογράφου μάς ύπόσχεται σειράν εκλε
κτών έργων ώς «Ό παγκότμιος πόλεμο;», «Παλλάς», 
«Μητρόπολις», «Ναπολέων», «Φωιιά σ ό θρόνο», «Πόσο 
κότσιβε ή νίκη», «Τό ίπποδρόμιον* κ.λ.π. Έπίσης άπό 
τή; παρ. Κυριακή; ήρχισαν νά συνοδεύονται τά προβαλ
λόμενα έργα μέ πλήρη όρχήσ ραν άποτελουμένη άπό 
έκλεκτού; μουσικούς. Σ. Καζαντζής

αΡΓΟΣΤΟΛΙΟν

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό φίλος 
μου σ ' φέρ» καί «‘Η Πσριζιάνες*.

Κινημ. ‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά μυ
στήρια τών Πηρισίων», «‘Η κυρία μέ τάς καμελίας», 
«‘Η νήσος τών χαμένων καραβιών» άνευ επιτυχίας καί 
τό έπεισοδιακόν «‘Η πριγκήπισσα Δράγα».

Έντοϊθα καί οί δύο κινηματι γράφοι εύρίσκονται 
ύπό μεγάλην κρίσιν καί ό μέν ’Απόλλων έκλεισε τάς 
πύλας του, τό δέ ‘Αττικόν έκλεισε πρτσωρινώς μέχρις 
έξευρέσεως καταλλήλου χ ιμερινής αιθούσης. Βου.σινα.:
ΗΡΑΚΛΕ ΟΝ

Κινημ. ΆπόΙλων Προεβλήθησαν «ΟΙ εχθροί τών 
γυναικών», καί «Μιχαήλ Στρογκώφ» μέ μεγάλην έπιτυ
χίαν συνοδεία εκλεκτής ορχήστρας.

Κινημ. ’Αγλαΐα. Πρ εβλήθη τό επεισοδιακόν «‘Η 
μαύρη σπείρα». Πολίιάκης
ΚΟΖΑΝΗ

Κινηα. Ώρίων. Προεβλήθησαν μέ πρωτοφανή επιτυ
χίαν «ΟΙ δύο κατάδικοι», «Ό Άβδούλ Χαμίτ» καί α‘0 
εμπρηστής». Προσεχώς «Τό μυθιστόρημα ένός άπορου 
νέου» καί «Τό τελευταΐον βάλς». Σ,έφικαρ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Βροντίσην (Ναύπλιον). Θά σάς άποσιείλωμεν δελτίον 

καί θά πληρώνετε μόνον άωρον, άφ’ ού προηγουμένως 
συνεννοηθήτε μετά τή; διευθύ,σεως.

— Λάτρην κινηματογράφου (’Ενταΰδ·.ν). Ό δ αγωνί- 
μός έληξε πρό πολλοΰ.Θεοφιλόπουλον (Άμαλιάδα). Παρακαλοΰμεν νά μάς 
στέλνετε τακτικά καθ’ έβδομάδα άνταποκρίσεις.

— Σ. Δούκαν (Ένταΰθα). Έφ’ όσον έπί τοΰ παρόντος 
δέν εϊνε τό κύριον επάγγελμά σας, εϊσθε ερασιτέχ'ης. 
"Αλλως τε καί σείς ό ίδιος γράφετε είς τήν επιστολήν 
σα; ότι παίζεται χάριν διασκεδάσ«ως εις τήν έλληνικ.,ν 
ταινίαν·



Η ΚΙΝΗΜ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Ή έφετει.ή κι ηματογραφική ι ερίοδος προβ^ε- 
πεται ζωηροτάτη. Αί τιμαί τών κινηματοθεάτρων 
ύποφερταί—διακεκριμμένη γρόσια 55, πρώτης θέ· 
σεως 30 γρό;ια —ορχήστρα; ιέλειαι καί διάφορα 
νούμερα βαριετέ ποικίλουν τά προγράμματα.

Ό κινηματογράφος Opera έκαμε έναρξιν μέ τό 
έργον τοΰ Ντεζομπρά «Έ καρδιά μου άργά» καί έ-
πηνολούθησχν τά έργα «Ή θριαμβεύσασα νεότης» 
μέ τήν Φίλμπιν, «Ραμό α» μέ τήν Ντολορές ντέλ 
Ρίο, «Ή κυρία τ-.Ο βαγκόν—λί» καί «Στέλλα Ντάλ- 
λα» μέ τόν Ρ. Κόλμαν.

Ό κινηματογράφο; Mazie θά προοάλη έφέτος 
ποι ιλίαν ταινιών, γερμανικώ’, γαλλικών, ρωσικών, 
άμερικανικών. *Ήδη προεβλήθησαν τά έργα Com- 
pronettes moi μέ τήν Λαπλάντ, «Ή κατηγορουμέ
νη», «Ό μόρ η » μέ τούς Σαρλώ καί Κούγκαν, 
«Ό πεσμένος αετός», «Πϋρ» τοϋ Μπαροντσέλι καί 
«Ίβάν Γκόροτ* μέ τήν Μαρία Ζακομπίνι.

Ό κινηματογράφος «Μελίκ»έκαμε έναρξιν μέ τ< 
έργον «'Η Α. Μ. διασκεδάζει» καί έπηκολούθησαν 
τά έργα «Δ.πρέσωπος γυναίκα» μέ τήν Νέγκρι, «Οί 
άπάχηδες τών Παρ-σ’ω » μέ τόν Κατλα ν, «Σενο- 
ρίτα», Maudragore καί «"Ο αν ή σάρξ ύτοκύπτ,ι» 
μέ τόν διάσημ'ν Γιάννιγκς μέ άφά,ταστον έπιτυχίαν.

Ό κινηματογράφος «Άλάμπρα» ήρχισε μέ τούς 
«Ψεύτικους Θεού.» καί κατό ·ιν προεβλήθησαν «'Η 
τίγρις» μέ τόν Μορέ ο, «Νίιη ή θάνατος» καί 
«Δέν έφόνευσα».

Τό «Μοδέρν» ύπό ιήν διεύθυνσιν τοϋ κ.Τερζόγλου

Κινηματογραφικός Αότϋ.ρ

I ήρχισε τάς έργασίας του μέ «Τό παλάτι τών δρ- 
γίων» καί έπρόβαλε κατόπιν τό «Θυσία πκτρός», 
«Ζιγκοτώ στρατιώτης», «Πάτ καί Πατασόν κυνη
γοί» καί «’Έρως καί στέμμα».

’Εφέτος θά λειτουργήση ώς κινηματογράφος καί 
τό γαλλικό θέατρο, δΓ είκοσι έβδομάδας ένοικιασθέν 
ύτό τών άδελφών Ίπεκτσή Έκαμε ήδη έναρξιν καί 
προεβλήθησαν τά έργα «'Ο Ρίφ και Ράφ στό ναυ
τικό» καί «Χαμένη στό Παρίσι» μέ τήν Ντάνιελς.

Φ. Ναζλόγλου

ΑΠΕΘΑΝΕΝ
Η ΜΗΤΕΡΑ Τ©Υ ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΠΛΙΧ

Πρό είκοσαημέρου περίπου, άπεβίωσεν εις τό Νοσοκο- 
μεϊον Γλήνταλ τοϋ Χόλλυ/ουν», κατόπιν βραχείας νοση
λείας έν αΰτω, ή μητέρα τοϋ Τσάρλι Τσάπλιν.

Πριν ή οί δύο υί >ί τη; Τσάρλι καί Σύδνεΰ προσφέρουν 
τάς ΰπηρε ίας των είς τό Θέατρον τών σκιών, ή άναπαυ- 
θεϊσα μητέρα των ύπήρξεν έ.τίσης καλλιτέχιις. ’Ανήκε ιίς 
περιοδεύοντα θεατρικόν θίασον όστις έκαμε κατ’ έπανά- 
ληψιν τόν γέρον τής Ευρώπης. Είργάσθη έπιμόχθως μετά 
τήν χηρείαν της διά τήν ανατροφήν τών δύο υιών της τούς 
οποίους μέ μυρίας στερήσεις έκατώρθωσε νά είσαγάγη είς 
έν λύκειον διά τήν συμτλήρωοιν τών σπουδών των. Ή 
επιτυχία άμφστέρων τήν άντήμοιψεν αρκετά διά τάς εύ- 
γενεϊ; μητρικός της προσπαθε’α;. Ήγαπάτο πολύ ώς 
έκ τοΰ λαμπροϋ τη; χαρακτήρις καί εζη έν πλήρει όμο- 
νο φ μέ τούς δύο υιούς της έξ αιτίας τών οποίων έγκα- 
τεστάθη στό Χόλλυγουντ 7 να μή τούς άτοχωρισθή 
πλέον είς τήν ζωήν της.

Ή μητέρα τοΰ δαιμονίου Τσάρλι Τσάπλιν άπέθανεν 
είς ηλικίαν μόλις εξήκοντα πέντε έτών. Ό θάν ιτός της 
έπέδρασε πολύ εις τήν ψυχολογικήν κατάστασιν τοΰ βααι- 
λέως τοΰ γέλωτος, ό όποιος—κατά τραγικήν ειρωνείαν 
πάσχει άπό ανίατον μελαγχολίαν είς τήν ζωήν του.

Θά έλεγε κανείς gxi ή μοίρα τών κωμικών, τών αλη
θινών κωμικών είς τά ’ μέτωπα τών 
οποίων λάμπει τό άστρον (τοΰ δαι
μόνιου, είναι ν’ αντιστρέφουν τά 
θλιβερά συναισθήματα ;ποΰ τούς 
βασανίζουν ένδομύχως, είς γέλωτας 
σποσμωδικούς, μεταβαλλόμενοι είς 
άνδρείκελλα προωρισμένα νά σκορ
πούν τήν ίλαρότητα. Παράδειγμα 
καί ό Μάξ Λίντερ. ’Εσκόρπισε τήν 
εύθυμίαν καί τόν γέλωτα αφειδώς 
επί τόσα έιη, διά νά θέση τελείαν 
καί παΰλαν εις τό καλλιτεχνικόν 
του στάδιον.

» * ill
ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΑΙ ΟΠΟΙΑ! ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |

• Τίτλος εργον Κινηματο
θέατρου

Γραφεΐον 
έκμεταλλεύσεως

Τίτλος εργον
Κινηματο

θέατρου
Γραφεΐον 

h μ,εταλλεύσεως

Πρίγκηψ ’Ινδιών 
Αήττητος Ροβέρτος 
Ριψοκίνδυνος Χάρρυ 
Καπετάν Φασαρίας 
7 θανάσ. μαχαίρια 
Ματωμένος δρόμος 
Δαίμων Ώκεανοϋ 
Στά νύχια τών ’Ινδών 
"Ενας εναντίον όλων 
Τρεις παλαισταί 
Κοιλάς γιγάντων 
Διαμάντι Τσάρου

1 Σενορίτα 
Παντού τόλμη 
Ταρζάν Β'. 
Ξενύχτηδες 
Χώρα ύπεράνω νόμου

1 Φρωρίντα
Ταρζάν τής Ζούγκλας 

I Νύχτες Σικάγου
Τιμή αδελφού 
Θά μέ παντρευθής 
Νά σώση τόν πατέρα 
Σκιά χαρεμιού 
‘0 Κεραυνός

5, Διώκτης ληστών 
Δόκτωρ Σαϊφερ 
Άρουραϊος

Αθηναϊκόν

‘Ελλάς 
’Αθηναϊκόν

'Ελλάς
>

’Αττικόν 
Σπλέντιτ 
Πανόραμα 
Πανόραμα 
'Ελλάς

’Αττικόν | 
’Αθηναϊκόν 
Μοντιάλ 
'Ελλάς 
Σπλέντιτ 
‘Ελλάς 
Αττικόν 
’Αθηναϊκόν 
‘Ελλάς 
Μοντιάλ 
Σπλένιιτ

Φωτιάδη-Σουλίδη 
Αμολοχ -Βουλγαρίδη 
Φωτιάδη-Σουλίδη

I. Μαργουλή 
Φωτιάδη-Σουλίδη 
Ήστερν-Φίλα 
Φωτιάδη-Σουλίδη 
I. Μαργουλής 
’ Αμολ. -Βαυλγαρίδης 
Σινέ Όριάν

Φόξ Φίλμ
I. Κουρουνιώτη
I. Μαργουλή 
Άμολοχ. Βουλγαρίδη 
Σινέ Όριάν 
Δημ. Καρρά 
Σινέ Όριάν 
I Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν
Φόξ Φίλμ 
I Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Σινέ Όριάν

1

• I

(Συνέχεια έκ τή; 7ης σελίδος) 
ραν κατά τήν δποίαν ό Λατίφ 
κκτ’.ρθώ ει νά έξίλθη άπό τό βά
θος τοΰ κύτους τής «Σεραφίνας» 
μέ τούς όλίγους δπαδούς του καί 
νά έπιεθή εναντίον τών πλη
ρωμάτων καί τών δύο πλοίων.

Κατόπιν μάχης δ Λαφίτ γί
νεται κυρίαρχος. Έπανευρίσκει 
τήν ΛοΡίζαν, ή δποία έκ θαυ
μασμού πρός τήν γεννοιότητά 
του, Αποφασίζει νά γίνη σύ-
ζυγός του κα άμφότεροι εύτυχί- 
σμένοι Αποφασίζουν νά τάξει- 
δεύσουν καί νά προσγειωθούν έ
χει ποΰ θά τούς φέρη ή τύχη.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. ‘Ο ‘Κινηματογραφικός 4'’Ι’ϊρ^ Χ* Ί“ί·^;_(ίόθί ^£ι’ί ιό» «,ω^ρω „ίνακα είς τ..,· όποιον θα 
οπονδαϊον κενόν τής έαπορικης κιιηααιογραφικης Μί.''^α , λπ’ιχειοηαατίας "Αθηνών, 'Επαρχιών καί Εξω-
προοτίθε.ται καθ' εβδομάδα τά προβα,λόμΒ,α ^α έργα, θα τον όποιου δυνατοί πολλά νά
τεοικον, ένα όντως είπεΐν, καδρέπτην τής εν Εί.λαδι έπιχειρημαιίάς τών επαρχιών οί οποίοι θά γνωρίζουν
ώρεληθή."Επίσης το άτωτέρω συσ.ηιια θα ε,υπηρέτη οχ !“> ° ' Ηγούνται περί τής αξίας των έκ τών δήμο-'A*- ’*—«—· - *».. *·»·*>- 
νά ωφεληθούν έκ τοΰ πίνακας τούτον.

' Η "Ελλεν Χαμερατάΐν, ό Δοϋ λΓέλλεγκεν καί ή Ρε.έ Άντορε είς 
μίαν σκη ήν τον εργον «Παρισινές νύχτες» παραγωγή: F.B.O. τής 
οποίας τήν Αποκλειστικήν έκμετάλλευαιν τών ταινιών διά τήν 'Ελλάδα 

εχτι ό κ. Δημ. Καρρας



μιηέη

ΑΠΟ II ΝΕΑ EAAHSIEA ΕΙ1ΙΗΜΑΤΟΓΡΑΦ1ΕΑ ΕΡΓΑ

3Υίια βηηνη ζοϋ έρμου « Οόνσοεύς 
‘Ζϊνδροϋζβος* Raza ζην δατοίαν ή 
33ά<3βω, ή κόρη ζης ^δ/ίζαμάνζης 
άνδίσζαζαι εις ζδν Όμερ

3ΐασοα ζης 8ύβοίας

3Υΐιά Οκηνη ζοϋ έρμου *£%ι ζε~ 
jevtalai ήμέραι ζοϋ Όόυσσέως 
’δΤίνόρούζβου» Rad' ην σζιμμην 
ονζος ααραδίόει ζα δω^α ζου εις 
ζην άδε^φήν ζου, συ,^ηφδεις εν

ΖΙεβαόεΙα ύα/δ ζοϋ 8J Σκούρα

IIΤΕΑΕΪΤΑΙΑΙHMEPAI TOY ΟΙΪΕΕΕίΙ! 1MM!
ΤΑΙΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΡΩ ΦΙΛΜ Ν. Ε


