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Ο» δνο νπέροχοι καλλιτέχναι τής βωβής τέχνης είς μίαν όκηνόν τον έογον ΙΒΑΝ- 
ΓΚΟΡΟΔ τό όποιον όά προβάλλεται άπό ανριον είς τόν κινηματογράφον «Σπλέντιτ». Είς 
τό έρ,ον αντό, τό όποϊον λέγεται δτι εινε ένα άπό τά ώραιότεο ι τής έφειεινϋς όαιζόν,[έμ· 

φανίζεται καί ή παλαιό μας γνώριμος Ναταλία Αιόεγκο.
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Τό νά έπιχειρήση τις νά γράψη άνασκόπησιν τοΰ κι
νηματογράφου έν ‘Ελλάδι κατά τά τελευταία έτη, είναι 
κάτι έπ οης δύσκολον όσον σχεδόν καί ή λεπτομερή; άνά- 
λυσις τής έν γενει Ιστορίας τή; κινηματογραφίας έν τφ 
τόπφ μας. Τοΰτσ ά; μ ή φανή παράδοξον. Κατά τά τε
λευταία έτη συνέπεσαν ιόσα γεγονότα, ή έξέλιξ ς έπήλ- 
πεν τόσον ραγδαία, ώστε ή σημερινή είνών τήν όποιαν 
έαροτσιάζει ή κινηματογραφική κατάστασις, ουδέ κατ’ 
λάχιστον νά όμοιάζη μέ τήν πρό πενταετίας άκόμη

Άς ύτοθέσωμεν ότι γυρίζομε λίγα χρόνια προτήτερα. 
Κινηματοθέατρα έλάχιστα καί αΰ.ά φυσικά είς τάς κυ- 
ριωτέρας μόνον πόλ ις, κηηματο,ραφικά γραφεία σπά
νια, κοινόν απολύτως άμόρφωτον είδικώς. Καί σήμ:ρον.. 
ΟΙ πρό πενταετίας 40 λειτουργού ντε; άνά πάσαν τήν 
•Ελλάδα κινηματογράφοι έπληοίασαν ή5η τούς 250 καί 
μέ συνεχή τάσιν αύξήσεως καί άν τότε μόνον αί κυριώ- 
τεραι πόλεις εϊχον τόν κι ηματογράφον των σήμερον καί 
εις χωρία άκόμη υπάρχουν. Πλεΐστα όσα γραφεία λει
τουργούν καί αί μεγάλαι φίρμαι άντιλαμβανόμεναι σα
φώς τήν όλοέν αΰξανουσαν σημασίαν τή; 'Αθηναϊκή; 
αγοράς έπιδιώκουν νά άποκτήσουν Ιδιον, άνεξάρτητον 
γραφεΐον. Ή ούσιασιικώ; μή ύπάρχουσα τότε "Ελληνική 
παραγωγή άντεκατεστάθη άπό έργασίαν άρκούντως σο- 
βαρά'·, πολλά ΰποσχομένην. Ένα τεράστιον κενόν, ή έλ- 
λειψις κινήματαγραφικού τύπου, δέν ύπάρχει πλέον σή
μερον. Καί τέλος τό κονόν ένδιαφέρε ται, συζητεϊ καί 
κρίνει. Έν μια λέξ’ΐ ήρχισε νά άποκτ ά κινηματογραφι
κήν μόρφωσιν.

Τό ότι ή κατάστασις παρουσιάζεται τοιαύτη, δέν εϊ
ναι άμφισβητήσιμον, έρωτάται δμως ποΰ οφείλεται ή τε
ράστια μεταβολή ; Ποιοι ήσαν εκείνοι, οί όποιοι συνετέ- 
λεσαν είς αυτήν ;

Έπιχειοηματίαι, οί δπο'οι δέν έφ. ίσθησαν οΰτε χρή
ματος, ούτε κόπου, άνθρωποι, οί όποιοι ή'ισφόρησαν πρό 
τή; έκάστοτε άντιδράσεω; καί αύτοΰ τοΰ κράτου; εϊναι 
οί συντελέσαντες ιίς τήν πρόοδον τοΰ κινηματογράφου 
έν Έλλάδι, οί όπιΪΗ δσον καί άν έμόχθησαν, σήμερον 
ήθικώς τουλάχιστον εϊναι ί κανοποιημένι ι, βλέποντες τούς 
κόπους των στεφομένους ύπό έπιτυχίας·

Τό έργον τών κ. κ. Μαυροδημάκη, Μαργουλή, Μα 
σόνι καί τόσων άλλων έσυνέχισαν έπιτυχώς οί νεότεροι. 
‘Ο χ. Α. Τριανταφύλλου, διευθυντής τή; Άμέρικαν Φίλμ, 
είσαγαγών τήν ορχήστραν Ις τόν αθηναϊκόν κινηματο
γράφον καί άναπτύξας καί τήν διαφήμισιν, έδωκεν 
άφορμήν είς ένα συναγωνισμόν, άναγκαΐον διά τού; άλ
λους πρό τοΰ φάσματος τής συντριβής Έκ τών πρώτων 
δέ ποΰ έλάνσαρε άμερικανικά φίλμ είς τήν άθηναϊιήν 
άγοράν ήτο αυτός.

Οί κ.κ. Λοζάνης καίΚραϊμερ διά τής «"Ήστερν-Φίλμ» 
προσέφεραν καί αυτοί τάς υπηρεσίας των.

‘Ο κ. Ν. Φωκάς, έκ τών διευθυντών τής «Σινέ Όριάν» 
συγκαταλέγεται είς τούς μεγαλυτέρους άγωνιστάς τής 
έπικρατήσεως έν Έλλάδι τοΰ κινηματογράφου. Δέν μ’ εν

διαφέρει τόσον ή είς ώρισμένας έποχάς κυριαρχία τής 
εταιρίας δσον ή ακάματος δράσις του πρό; διάδοσιν τοΰ 
κινηματογράφου. Μή λησμονούμεν, δτι αυτός ιδρύει σύ
στησα τικά θερινά θέατρα καί αυτός, άδιαφσρών πάντοτε 
διά τάς μεγάλας έκάστοτε ζημίας,έπιδιώκει καί τό κατορ
θώνει συχνά, νά άποκτήση καί τό ’ χωριό άκόμη τόν κινη
ματογράφον του. ‘Ο κ. Άναστασιάδης άνθρωπος τόσον 
προοδευτικός, είμαι βέβιιος ότι θά συνέχιση τό έργον 
αύ τό.

‘Ο κ. Ε. Άθ ινασιάδης, τόν δποϊον πέρυσι άκόμη έν- 
θυμούμεθα ώς διευθυντήν τών «’Ολυμπίων» εϊναι ό πρώ
τος πού ίδρυσε θέατρον U.F.A. έν Άθήναις καί μέσα 
στόν άθλίως κυριαρχούντο μπερτινισμόν παρουσίαίεν 
μίαν «Άννα Μπόλευν» καί μίαν «Ντυμπαρύ». Τό νά έχη 
ίδιον έν Άθήναις θέατρσν ή U.F.A. εύνόητον πόσον ρό
λον παίζει καί έν τούτοις ίσως ή εύγενής προσπάθεια 
τοΰ κ. Άθανασιάδη θά έμενε άτελεσφόρητος άν δέν 
"ιδρύετο ή «Έκτα» τήν όποιαν όμολογουμένως έσπευοεν 
τό άθηναϊκόν κοινόν νά περιβάλλη μετά πάσης στοργής 
καί τή; άποία; τό έργον τόσον θαυμασίως καί φιλοτίμως 
συνεχίζει ήδη ή «Συμβατική».

’Αλλά τίποτε ! "Οσα ονόματα καί άν άναφέρει κανείς 
πάλιν θά μείνουν έξω όχι όλίγσ, τά όποια έν τούτοις έν 
τφ μέτρφ τών δυνάμεών των προσέφεραν πολλά υπέρ τής 
προόδου τοΰ κινηιιατογράφου, άλλά τά πολλά, τά πραγ
ματικό»; πολλά, τά πλεΐστα προσέφερεν ό «Κινηματο
γραφικός Άιίτήρ».

Τήν εποχήν καθ’ ήν άκόμη ή πρόοδος τοΰ κινηματο
γράφου έν Έλλάδι ήτο νηπιώδης, διεκρίνετο όμως είς 
τό βάθος τό έύρύ μέλλον του δ κ. Η. Οικονόμου έτόλ- 
μη >ε νά έκδώση τόν «Κινηματογραφικόν Άάτέραη. 
Καί πράγματι ή ένέργεια αυτή δέν ήτο μόνον φαινομε
νικόν τόλμημα, άλλά καί κατά βάθος, δπως τά πράγμα
τα άπέδειξαν.

Ό «Κινηματογραφικός Άάτΐιρ» έπεδίωξε νά ά- 
ποκαλύψη είς τί> πολύ κοινόν τά άγνωστα τοΰ κινημα
τογράφου, προσετάθησε νά άναπτύξη δσον τό δυνατόν 
τό έιδιαφέρον τούτου διά τήν έβδόαην τέχνην. Ήγωνί- 
σθη διά τήν μόρφωσιν κοινοΰ μέ άπαιτήσεις καί τό ότι 
σήμ ρον ή κίνησις τών "Αθηνών δέν υστερεί τών ευρω
παϊκών μητροπόλεων τοΰτο οφείλεται καί είς τούς σκλη
ρού; άγώνας αύτοΰ.

Ό «Κινηματογραφικός Άότΐιρ» έδρασε μέ δλην 
του τήν δύναμιν υπέρ τής αύιοτελείας τοΰ έπαρχιακοΰ 
κινηματογράφου. Διεφώ-ισε κσί διαφωτίζει πάντοτε τόν 
επαρχιώτην, ώστε νά μή γίνεται παίγνιον τοΰ μεγαλο- 
σχήμου Αθηναίου έπιχειρηματίου. Φυσικά συνήντησεν 
άττιδρσσιις· άντιδράσεις τοιαύτας πού είνε άληθινό 
θαΰμα, πώς κατώρθωσε νά άντεπεξέλθη.

Ό «Κινηματογραφικός Άθτηρ» εύρέθη όχι ολίγες 
φορές άνημέτωπος καί αύτοΰ τοΰ κράτους, ύποσιηρίζων 
μετά φανατισμού τά συμφέροντα τοΰ κινηματογράφου.

‘Ο δρόμος τόν όποιον διήλθε καθ* δλην τήν διαρεύ-
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ΛΟΝΔΙΝΟΝ, ’Οκτώβριος. (Τοϋ άνταποκριτοΰ μας). 
—Δέν πρέπει νά παραπονεϊσθε έν Έλ'άδι διά τήν αν
τί ’’ρασιν ήν συναντούν έν τή έξελίξει των αί κινημα
τογραφικοί επιχειρήσεις τής πατρίδος μας, έξ αιτίας τής 
άιυχοίς φορολογικής πολιτικής τών έκάστοτε κυβερνή
σεων.

Εις ιήν ’Αγγλίαν, κράτος κατ’ εξοχήν πλούσιον καί 
φιλελεύθερον, ό Κινηματογράφος εύρίσκεται είς άπείρως 
μειο». ε ιτικαπέραν θέσιν, έχων ν’ αντιμετώπιση αντί τής 
φορολ γικής μάσιιγος, τήν εμπαθή δίωξιν τοΰ κλήρου.

Ανέκαθεν ό τελευταίος είχε κηρυχθεί κατά τοΰ κι
νηματογράφου. Είς πρώτην δέ ευκαιρίαν έδειξε τήν έχ· 
θρότητα μεθ’ ής οί έκπρόσωποι τής εκκλησίας διάκειν- 
ται πρός τόν κινηματογράφον, έχθρότητα φθάνουσαν 
μέχρι έμπαθείας.

Ή αφορμή πρός καταφοράν τοΰ ΐσλυροΰ κτυπήματος 
έδόθη μέ τήν διατυπωθεϊσαν επιθυμίαν τών επιχείρημα 
τιών τών Λονδινείων κινηματογράφων νά λειτουργούν 
ούιοι καί κατά τάς Κυριακάς. Τινές μάλιστα αίθουσαι 
ήνοίχθησαν παραβιασθέντος οϋτω τοΰ καθιερωμένου συ
στήματος τής Κυριακής αργίας, έξ αιτίας τοΰ όποίου αί 
ώραι καθίστανται εκτάκτως μονότονοι είς τούς Λονδρέ- 
ζους, δ δομένου ότι τά εστιατόρια, τά θέατρα, τά νιάν- 
σιγκ καί οί κινηματογράφοι, εϊνε όλα κλιστά κατά τάς 
Κυριακές ιίς τήν ομιχλώδη πόλιν μας.

Μετά τό παραιηρηθέν άνοιγμα ώρ,σμένων κινηματο
θεάτρων, οί έκπρόσωποι τή; εκκλησίας, καί εϊναι γνω
στή τοϊς πάσιν ή έπιρροή ήν άσκοΰν ούιοι έπί τή, λαϊκής 
μάζης-ήπείλησενδτι έν ή περιπτώσει έξακολουθήση τό ά 
νοιγιια τών κινηματογράφων κατά τήν Κυριακή ', θάεύρε· 
Οώσινεϊς τήν άναπόδραστον άνάγκηννά επιβάλουν εΐς τοϋ, 
πιστούς νά κηρύξωσι μποϊκοτάζ εις τοϋ, κιτηιιαιογρά- 
φους, δεδομένου ότι ή άπό πρωίας λειτουργία των θά 
έμπο'ίζει τό κοινόν νά εκκλησιάζεται.

Έτί κεφαλή; τής δ.ώξεως τών κινηματογραφικών έ
π χε ρήσεων έιέθη εϊς έπίσκοπος τής ’Αγγλικανιιής ’Εκ
κλησίας δστις έδήλωσεν δτι ή έκκλησία θεωρεί ικανό- 
ποίησίν της τό δτι τή; έδόθη ή ευκαιρία νά επίδειξη 
έτί τέλους τήν ϊσχύν της καί τήν έπίδρασιν τη; έφ’ ό
λων τών καταστάσεων.

Καί υστέρα άπ’ όλα αυτά παρατονεϊοθε είς τήν ‘Ελ
λάδα κατά τής Κρατικής άστοργίας, καθ’ ήν σιιγμήν 
εδώ οΐ εκκλησιαστικοί «ποιμένες» έβάλθηκαν νά έλατ- 
τώσιυν τήν ποσότητα τοϋ έπιουσίου τιμίων βιοπαλαι
στών ώ; οί έπιχειρηματίαι κινηματογράφων καϊ τό άδρα- 
νοΰν καθ’ έκάστην Κυριακήν προσωπικόν των.

LON-DON

Η ΛΙΠΟΤΑΚΤΗ
Τό γνωστόν αύτό έργον τοΟ Μαυρίκιου Ροστάν 

θ’ άρχίσι;) κατ’ αύτάζ κινηματογραφούμενον άπό τήν 
Ζερμαιν Ντυλάκ. Έν καιρφ θ’ άσχοληθώμεν μέ τήν 
ένδιαφ ρουσαν αότήν Γαλλικήν πραγματοποίησιν.

σασαν πενταετίαν ήτο πλήρης άκανθών. Δέν εϊδεν ίσως 
οΰτε μίαν ημέραν ηρεμίας. Αύτός ήγωνίζετο υπέρ 
τής ιδέας, δταν οί άλλοι δέν έδίσταζαν νά συιωμοτοΰν 
ένοντίον του.

Έν τούτοις ό «Κινηματογραφικός Ά.ίτηρ» έζησεν. 
Καί δ ι μόνον τοΰιο, άλλά κατώρθωσε νά άποκτήση κΰ- 
ρος καί είς τούς ευρωπαϊκούς άκόμη κύκλους. Τοΰτο διά 
τόν ιδρυτήν του τόν κ. Η. Οικονόμου είναι ή μόνη,^άλλά 
καί μεγίσιη ήθική ίκανοποίησις καί δι’ ήμάς τούς φί- 
λιυς καί συνεργάτας θαυμασμός!!

Ro —Ma

01 ΑΣΤΕΡΕΣ ΤΗΣ «ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ"

ΟΥΑΛΛΑΣ ΜΠΗΡΥ
Ήθ-οποτότΓ, αεροπόρος, κυνηγός, ψαράς.

Κάθε συνοικία έχει καί τό παληόπαιδό της καί τό 
τό Χόλλυγουντ έχ ι τόν Ούάλλας Μπήρυ’ ένα μεγάλο 
παιδί μέ φωνή μπάσου, άπεριποίητο καί μ’ άγκίστρια 
στις τσέπες.

Κα'είς καλά καλά δέν ξέρει τόν Ούάλλας Μπήρυ.
Χαιρετφ τούς φίλους του μ’ ένα βαρύ «γειά σας παλ- 

ληκαράδες» καί τοΰ άπαντοΰν «Γειά σου Βάλλι»’ όμιλοΰν 
γιά τό ένα καί τό άλλο ζήτημα κι’ δταν χωρισθοΰν, ό 
φίλος δέν ξέρει σπουδαία πράγματα γιά τόν Ούάλλας 
Μπήρυ, τόν όπ.ΐον έγνώ,.ισε πρό δεκαπενταετίας, τότε 
ποΰ ντεμπ υτάρισε στό φίλμ.

‘Ο Μπήρυ άπολαύει τή; φήιιης, ώς είς έκ τών καλυ
τέρων ηθοποιών τοΰ φί'μ.

Είναι πολύ άνοικτόκαρδος. 01 πειό αύσιηροί γι’ αυ
τόν κριτικοί γίνονται πάντοτε δεκτοί σπίτι του μέ τήν 
μεγαλύτερη καλωσύιη καί εύγένεια. Οί νεαροί δημοσιο
γράφοι ιόν ονομάζουν Βάλλι, είνε τό χΰδευτικό του Ο
νομα, οί κύκλοι δμως όμιλοΰν περί τοΰ * κυρίου Μπήρυ».

Ό Μπήρυ εί αι ό μόνος έκ τών δ.ασήαων ηθοποιών 
τοΰ φίλμ, τοΰ όποίου τό δ.ομα καί ή διεύθυνσις περιέ- 
νονται είς τούς τηλεφωνικούς οδηγούς τοΰ Λό; Άνζε’ε; 
Χόλλυγουντ καί Μπερβέλεϋ Χίλς. Τά ονόματα τών άλ
λων άστέρων δέν περ.έχοντα·.

Ό Μπήρυ εϊναι ό μότο; μεγάλος κωμικός. δστις^ τΐ? 
τήν ιδιωτικήν του ζωήν εϊνε έξ ίσου χιουμοριηή: Αδσον 
καί είς τό φίλμ. Εϊναι ένας άνθρωπος όλο καρδιά ποΰ 
φαιδρύνει πάντοτε τήν συ αναστροφή'-.

Είναι λίγος καιρός ποΰ ό Βάλλι ήγ.ρασε ένα νέ > κυ
νηγετικό σκυλί- ώς γνωστόν τά σκυλιά εϊναι ή μονομα
νία του. ’Εννοείται ότι έπεζήτητε άιιέσως νά είσάγη τόν 
εΰνοούμενόν του εϊς τά μυιτόρια τής έβδομη; τέχνης 
καί έτσι μίαν ημέραν ένεφαιίσθη στό στούντιο τής «Pa
ramount» ουνοδευόμενο; άπό τό νέο του σκύ’ο.

Έγεινε άμέσως συμβούλιον τών τριών. Δηλαδή ένός 
έκ τών δημιουργών τής «Paramount» τοΰ Ζέσσε Λάσκυ, 
τοΰ δι.υθυντοΰ τής παραγωγή Σοΰντ ιπεργκ καί τοΰ Βάλ- 
λι. Κατ’ αύτό, παρισταμένου έννοεϊται τοΰ κρινομένου, μή 
συμιετέχιντος όμω; φυσικά εϊς τήν συζήτησιν, ό Βάλλι 
άνέπτυξε τά μεγάλα προτερήματα τοΰ φίλου του. Τέλος 
ό σκύλος έγεινε παμψηφεί δεκτός.

Έν τοότοις τό μεγαλύτερον ένδιαφέρον τοΰ Βάλλι τοΰ 
κινεί ή άεροπορία. Εϊνε άληθής προσ ’πικότης έιός άε- 
ροναυτικοΰ κλομπ.

Έχει μίαν άπό τά; ώραιοτέρας έπαύλεις τοΰ Μπε 
βέρλεϋ Χίλλς, καί όμως πολύ σπανίως τόν εύρίσκει κα
νείς έκεϊ, διότι άν δέν εύρίσκεται στά στούντιο τής Pa
ramount ή δέν άσχολεΐται μέ έξωτερικόν «γύρισμα» θά 
πειά ιίς τά ύψη μέ ένα πρώτης τάξεως άεροπλάνο. "Ογι 
φυσικά άσκόπως, άλλά 400 μίλια μακράν άπό τό Χόλ
λυγουντ σέ ένα άλλο του θεσπέσιο σπίιι, σιήν άκτή μιας 
λίμνης >αί στούς πρόποδας μιας καταφύτου οροσειράς. 
Εκεί κο τά έχει καί ένα ιδιόκτητο ά-ροδρόμ ον. Ή ρίλ- 
λι του^αύτή εϊνε θαυμασίως τακτοποιημένη, έφοδιασμί- 
νη μέ όλα τά χρειώδη κυνηγιού καί ψαρέυατος, διότι 
εϊνε ούν τοϊς άλλοις καί μανιώδης κυνηγός καί ψαράς.

Τά βράδυα περνά συνήθως μόιος του μέ τή γυναίκα 
του, τήν όποιαν λατρεύει, καί τά σκυλιά του, στό άγαπη- 
μένον του δωμάτιο τοΰ στιτιοΰ αύ οΰ. Τό δωμάτιο αύ ό 
εϊνε καλαισθητικά τακτοποιημένο Άγκύστρια καί διά- 
φτρα όπλα καί γενικώς όργανα χρήσιμα γ.ά τις μανίες 
του είναι ό μόιος στολισμός τοΰ δωμαιίου.

, Εκεί μέσα ποΰ περνά τις ώρβιβτερές του ώ.ες ό 
Ούάλλας Μπήρυ εϊναι ό κόσμος του!

Αύτός εϊναι ό άεροπόρος, ό κυνηγφς, ό ψαράς Ούάλ
λας Μπήρυ, ό όποιος όσον καί άν εϊναι άγνωστος ώς 
τοιοΰτος, εϊναι όμως πολύ“γνωστός ώς ένας άπό τούς 
άφελεστέρους καί πειό χαριτωμένους ήθοποιούς τής παγ
κοσμίου οθόνης.

Κινηματογραφικός Άότηρ ■—

Η ΚΥΒΕΛΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
ύ.τοθέσ.ων καί νά μετακαλέσουν άιταραιτήτως σκηνοθέ* 
την καί όπερατέρ έκ τοΰ έξωτερικοΰ,

Άλλ’ άς έπανέλθαμεν είς τήν σήμερον.
Τό γεγονός ότι οί αυριανοί κατασκευασταί ταινιών 

καταφεύγουν εϊς τό έν άπό τά δύο στηρίγματα τής δρα
ματικής μας σκηνής ϊνα ζητήσουν τήν καλλιτεχνικήν 
συνδρομήν του, πιστοποιεί ότι άποβλέπουν είς σοβαράν 

। εργασίαν. Άλλά δ; μάς έπιτραπή νά θίξωμεν ένα ση- 
ί μεϊον μεγίστη; σημασίας παρά τήν λεπτότητά του.

Ή άρτησις τής Κας Κυβέλης είς τό ν’ άποδεχθή τάς 
προτάσεις αϊτιτες τή έγένοντο, ίσως νά εϊναι εύεργετική 
δι’ αυτήν καθ’ δσον εϊναι άμφίβολον έάν ή άποτύπωσις 

' τή; φυσιογνωμίας τής καλλιτέχνιδος είς τό φίλμ, θά ήτο 
ικανοποιητική, δεδομένου δτι ή τεχνική τών Ελλήνων 
όπ ριτέρ—άς τό όμολογήσωμεν—δέν εϊναι τόσον ύψηλή, 
ώστε ν’ άποσοβήση διά τής καταλλήλου λήψεως, (άπο- 
φευγομένσυ τοΰ «γυρίσματος» είκόνων εϊς «πρεμιέ-πλάν») 
τήν αδικίαν τή; μορφής τή; Κας Κυβέλης πασχούσης— 
ώς λέγεται—έκ γκουάτρ.Άλλ' άπαξ ή Κα Κυβέλη άπέρριψε τάς γενομίνας εί; 
αύτήν προτάσει:, θά ήτο άνωφελές νά πσρατείνωμεν τήν 
συζήτησιν, δι’ έν γεγονός άρνητ.κώς τετελεσμένου.

Θέτομεν λοιπόν τελιίαν καί παύλαν εί; τό παρόν άρ- 
θρον, μέ τόν σκοπόν νά έ.τανέλθωμεν έπί τοΰζητήαα- 

| τος τοΰ 'Ελληνικού Κινηματογράφου, θίγοντε; ένα 
Ιέκτάκτως ένδιαφέρον σημεϊον πού εμφανίζει ούτοο.

”1(>ΐς Σκαραβαίον

Έπανειληιιμένως έγράφη είς τΟς ‘Αθηναϊκός έφημε-I 
ρίδας δπ έπροτάθη εϊς τήν Καν Κυβέλην νά πρωταγω-| 
νιστήση εϊς μίαν τών πραγματοποιηθησομένων ελληνι
κών ταινιών, άλλ’ ότι επειδή ή έκλεκτή καλλιτεχνις ήρ· 
νήθη νά προσφέρη τάς καλλιτεχνικός της υπηρεσίας είς 
τήν ‘Εβθόμην τέχνην, (διά λόγους μέ τούς όποιους προτι- 
μώμεν νά μή άπασχοληθώμεν), οί μέλλοντες κατασκεια- . σ αί τή; περί ής πρόκειται ελληνική; ταινίας, άναβάλ- | 
λουν τήν πραγματοποίησιν ταύτη; μέχρι έξευρέσεως κα
ταλλήλου πρωταγωνίστριας.Μέχρι έ’ώ, δέν προσεθέσαμεν τίποτε εϊς τήν ένημε 
ρότητα τών αναγνωστών μας, οΐτινες πιθανώτατα νά έ- 
πληροφορήθησαν άπό ιόν Τύπον ποΰ παρακολουθιϊ τε
λευταίως μετ’ ενθουσιώδους ένδιαφέρονττ ς τήν έν-| 
τοπίαν κινηματογραφικήν κίνησιν, τό άνωτέρω νεγονός

‘Οπωσδήποτε, τό πρώτον σκόνταμμα εϊς τήν άρχήν 
μιας προσπάθειας, ή ις ερχή άποιελεΐ τό ήμισυ τοΰ 
πανιός, εϊναι χαρακτηριστικόν - καί άσφαλώς άνετιθύ 
μητον γνώρισμα τής άμφιβ.λου επιτυχίας ποΰ θάσιέ- 
ψη αύιήν τελειωτικώς.Πολλάκις διά ιών στηλών τούτων έν τή ίδιότητί μας, 
ΰπιδείξαμεν, συνεστήσαμεν καί συνεβου-εύσ„μεν τούς 
σχόντας τήν πρωτοβουλίαν νά δηαιουργήσουν έλλη-ικάς 
ταινίας, ώρισμένας λεπτομέρειας, αΐιινε., ή πείρα μά; 
έδίδαξε ότι δέν πρίπει νά παραβλέπωνται καί έφροντί- 
σαμεν έμπνεόμενοι άπό τήν συναίσθησιν τοΰ άπέιαντι 
τών «πρωτόπειρων» διαφωτιστικοΰ μας καθήκοντος νά 
έπιστήσωμεν τήν προσοχήν αύτών εϊ; τάς λ-πτομερείας 
ταύτης, άλλά—φεϋ—σπανίως είοηκούσθημεν.

Άν έκ φύαεω; ό «Ρωμηός» εϊναι προικισμένος μέ με
γάλην άντίληψιν, γεγονός άποτελοίν άντικείμενον Εθνι
κής υπερηφάνειας, συνάμα εϊναι ό πλ=ον ένθουσιώδης 
ερασιτέχνη; ποΰ έγεννήθη εις τόν Κόσμον. ’Ενθουσιώ
δης, πλήρη; αύτοπεποιθήσ α-ς καί άνομολογήιου έγωϊ- 
σμοΰ, φιλοδοξεί πάντοτε νά γίνη «μαιτρ» μιά; τέχνη:, 
άσχέτως έάν τήν ήσπάοθη μόλις πρό είκοσιτετραώρ υ ..

Εϊς αυτήν τήν άδυναμίαν τοΰ ρωμηοΰ δέον ν’ άπο- 
δοθώσιναί άναπόφευκτοι άπογεητεύσεις ποΰ τοΰ έπιφυ- 
λάσσουν αί εύγενεϊτ μέν, άλλά —~——
κατά τόν τολμηρότερον έρσσι 
τεχ,ικόν τρόπονπραγ^ατοποιοί- 
μεναι προσπάθειαί του.
Προτού άκόμη ή«Ντάγκ-Φίλμ» 

δώση τό έπίσημον σύνθημα διά 
τή; περισυνής της ταινίας, κά
ποιος νεανικό; όμιλος Έλλή ω< 
φίλων τοΰ Κινηματογράφου, 
μάς εϊχεν εκδηλώσει τόν δ ακαή 
του πόθον νά κατασκευάση 

ένα ελληνικόν φίλμ, ζητήσας 
τήν ηθικήν ύποστήριξιν μας. 
Χωρίς νά τοΰ άρνηθώμεν ναύ
την, διετυπώσαμεν «ιατρικός» 
ολίγα ς συμβουλάς εί; τούς α
παρτίζοντας τόν όμιλον τοΰτον 
φίλους τοΰ Κινηματογράφου, 
συμβουλάς τάς ό.τοίας, φυσικά 
δέν ήκολούθησαν καί δΓ αύτό 

1 ά,ιλοΰστατα δέν έκατώρθωσαν
τίποτε.

Συγκεκριμμένως τούς συνε- 
βουλεύσαμεν ν’ άποφύγουν τήν 
εκλογήν ερασιτεχνών πρωτα- 

I γωνιστών, ν’ άναζητήσουν τά 
καλλιτεχνικά των στο χεΐα δΑι 
ιϊ; τά μπαλέττα τών έπιθ.ω- 

• ρήσεων, άλλ’ εϊ; τήν σοβαράν 
Ε δραματικήν σκηνήν,ή έν άνάγκη 

είς τάς δραματικά; σχολάς 
τών Ωδείων μας, νά πραγματο
ποιήσουν ταινίας έλλητικών

Τα άγοροκόοττιία

Ένα irto τελευταία φίλμ τής AAFA—Green- 
baum «Ή Δημοκρατία τδν άγοροκοριτσιών» ή γιω- 
στή εξαιρετική επιτυχία τή; Καίτης Φόν Νάγκυ περι
λαμβάνεται εΐς τό πρόγραμμα ένός Θεάτρου τής 
U F.A. εΐς τό ΙΊότσδαμ. Τό φίλμ Θεωρείται άπό τάς 
μεγαλειτέρας λαϊκά; επιτυχίας.

ΑΠΟ ΤΑ NBA ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Μια σκηιη τον εργον «'Οόνασενς Άιόρονισος» τό όποιον επραγματοποιήθη 
εν Θεσσαλονίκη ίπό τής εταιρίτς «Έϊρώ Φίλμ* καί τον οποίον τήν ίπμε- 
τάλλενσιν &άεχπ ό π. Κσρράς, «'Η αιωτέροο σκηνή παριστάνει τόν Τρελώ- 
νην καί τόν Γκούραν πρό τον πτώματος τον Άιδροντσον ό όποιος ι ΐρε 

τόν &άιατον κρι/ανιοδείς εκ τής Άκροπόλεως



Γ ΜΙΚΡΑ" ΑθΗΝΪΤκΓ*’§
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Πλήν τών βΐς τό προηγούμενον τεύχος άναφερθέντων 
χι ηματογράφων τών συνοικιών λειτουργεί καί έτερος 
περί τό τέρμα τής δδοϋ Ίπποχράτους ύπό τήν επωνυμίαν 
«Κόσμος». Έπίσης θά λειτουργήση πολύ συντόμως ζαΐ 
έτ ρος είς τό τέρμα τή; όδοϋ "Αχαρνών ό όπ.ϊος στεγά
ζεται ήδη.

— Άφίχθησαν καί θά παραμείνουν έπ' ολίγας ημέ
ρας είς τήν πόλιν μας ό χ. Κυπριανού ίδιοκιήτη: κινη
ματογράφων έν Κύπρφ καί ό χ. Παπαδοπούλας έπίσης | 
ιδιοκτήτης κινηματογράφων έν τή με/αλονήοφ, πρός 
προμήθειαν ταινιών διά τήν τρέχουσαν περίοδον.

— Συνεχίζεται τό «γύρισμα* τής Ελληνικής ταινίας 
«Όδυσσεύς Άνδρούτσος» ύπό τής έν Θεσσαλονίκη ‘Ελ
ληνικής εταιρίας «Ήρώ Φίλμ Νέας ‘Ελλάδος*. Τήν έκμε- 
τάλλευσιν τής ανωτέρω ταινίας θά έχη τό έν τή δδφ Πα 
τησίων 12 γραφΐϊον τοΰ κ. Δημ. Κσρρά.

— Συνεχίζεται έπίσης τό «γύρισμα» καί τών άλλων 
Ελληνικών ταινιών «Τό λιμάνι τών δακρύων», «Μαρία 
Πενταγιώτισσα», καί «Τό λάβαρον τοΰ 21».Έξ όλων αύ
τών τών ανωτέρω τεσσάρων Ελληνικών τ,ινιών. πρώιη 
κατά πάσαν πιθανότητα θά προβληθή «Ή Μσρία Πεν- 
ταγιώ ισσα», τής οποίας ή κ.νημιτογράφησι; πλησιάζει 
νά τελε ώση. “Ήρχισαν μάΗστα διάφοροι διευθυνταί κι 
νηματογράφων νά έρχονται είς συνεννόησιν διά τήν προ
βολήν του είς τάς διαφόρους έπαρχίας. Γενικώς πε^ί 
τών Ελληνικών ταινιών θά ασχοληθούν έν καιρφ οί ει
δικοί συνεργάται τού «Κινημ. Άστέρος» έντελώ; άμερο- 
λήπτως.

— Ή νέα κινηματογραφική έταιρία «Άμολοχίτης 
Βουλγαρίδης» ή όποια άνελαβε ώς γνωστόν τήν διανομήν 
τών ταινιών τής «Φέρστ Νάσιοναλ’ πρόκειται νά πλου- 
ιίση τήν συλλογήν της καί μέ νέας τοινίας γερμανικής 
παραγωγής. Έπίσης θά φέρη καί άπ ιντα τά σχετικά 
εί η, ήτοι άνθραχας προβολή:, νεγ«ατ φ καί ποζιτίφ, 
μηχανάς προβολής κλπ. κλπ.

— Αί νέαι κινηματογραφικοί μηχαναΐ πρ βολής, γερ
μανική; κατασκευής μάρκας Mechau τάς όποιας Αντι
προσωπεύει έν Έλλάδι ό ΟΙ <ος Δ. Καρρά, λέγεται ότι 
είνε θαύμα μηχανικής. Προβάλλ,ι συνεχώς 1500 μέτρα 
ταινία: χωρίς ν’ άπασχολή μηχανικόν. ‘Η λίπ ινσις καί ό 
καθαρισμός τής μηχανή; γίνεται αύισμάτω; ειδοποιεί 
δέ μόνη της τόν μηχανικόν δι’ ένός κωδωνισμού όταν 
πλησιάζει νά τελειώση τό ξετύλιγμα τής ταινίας .Έντό; 
ολίγων ημερών φθάνει τό πρώτον ιιοντέλο τό όιοϊον θά 
έκτεθή είς τον κινηματογράφον «Ροζικλαίρ».

— ‘Ο παλαίμαχος κ. Σωκράτη; Χατζηδήμος άπό τό I 
«Άθήναιον* τής όδοΰ Πατησίων όπου έδρασε καθ’ δλον 
τό θέρος βρίσκεται τώρα, πού νομίζετε ; είς τά Ταμπού
ρια τοΰ Πειραιώς, όσου Ιδρυσε νύον κινηματογράφον 
ύπό περίεργον τίτλον δπως συνηθίζ ι πάν.οτε. Έν πάσει 
περιπτώσει εϋχόμεθαεΐς τόν άγατητό ι μα; κ. Σωιράτην 
κάθε προκοπήν.

Είς τόν κύκλον τών συμπαθών σκηνοθετών συγ- 
| καταλέγεται άσφαλώς καί δ Ρώτσος σκηνοθέτης 
Τουρζάνσκυ. Πρός τούτο κυρ'ως συνετέλεσεν ό Αλη
σμόνητος «Μιχαήλ Στρογκώφ».

Είνε γνωστόν δτι δ Βίκτωρ Τουρζάνσκυ ήρχισε 
τό στάδιόν του ώς γλύπτης μετά άπό άρίστην φοίτη- 
σιν είς τήν Ακαδημίαν τοϋ Κιέβ υ. Δέν ήργησε δμως 
νά μεταπηδήση είς άλλο είδος καλλιτεχνίας, είς τό 
θέα'ρο, δ ου φαίνεται δτι είχε άνέκαθεν μεγάλην 
κλίσιν.

Είς τό «Καλλιτεχνικόν θέατρον» τής Μόσχας, 
τό όποιον διηύθυνε τήν έποχήν έκείνην δ Στα· 
νισ'άβσκι, ό Τουρζάνσκυ ώς ήθοπτιός έδρεψε'/ ιάς 
πρώτας του δάζονας.

Μετά τήν έπ τυχίαν του αμέσως ήρχισε νά με
λετά τά τοϋ φίλμ. ’Αλλ’ αί έργασίαι του, δπως άλ
λωστε γενικώς τό προπολεμικόν ρωσσικόν φίλμ, περ
νούσαν άπαρατήρη οι. 'Η καταστροφή τής Ρωσσίας 
αύτόν τόν ώφίλησεν. Στό Παρίσι έκλινε δριστιχώς 
πλέον στήν έβδόμη τέχνη, είς τή / δποίαν προσέ[ε- 
ρεν δχι δλίγας ύπηρίσιας.

«Ό θελκτικός πρίγκηψ» ένα φιλμ του μέ τόν 
Κα'ελαίν καί τόν Κολίν, φιλμ τό όποιον είδαμε πρό· 
πέρσι και είς τάς ’Αθήνα; έσημείωσεν έπιτυχίαν καί 
ή έπίπονο; καί διαρκής έργασία του στό « Μιχαήλ 
Στρογκώφ» μαζί μέ τόν Ίβάν ΜοσζοΟκιν, έστέφθη 
ύπό πλήρους έπιτυχίας. Ό Τουρζάνσκυ ήτο πλέον 
διάσημος.

’Επήγε στό Χόλλυγου/τ κχί κατέληςε τώρα σιό 
Βεριλΐνη δπου ή σ τουδαιοτέρχ του έργασίχ θεωρεί
ται τό φίλμ «Βόλγα, Βόλγα» μέ τούς Σλετώ^ καί 
Χώλ Ντχδις (Messtro— Film). Τό φίλμ αύτό θά 
ποο^ληθή εις ένα άπό τά κινηιατοθέαιρα τής «Σινέ 
Όριάν» κατά τήν τρέχουσαν σαιζόν.

Ό Τουρζχνσιυ θά έργάζεται ήδη διά τήν U.F.A. 
δπου μάλισια λέγεται δτι θά σκηνοθετήση φίλμ μέ 
τόν Μοσζοϋκιν. “Αν ή εϊδησις άληθεύη είνε πολύ εύ- 
χάριστον, γνωστού δ/τως πόσα θαυμάσια Αποτελέ
σματα ειχεν ή συνεργασία τών δύο αύτών καλλι
τεχνών.

momM ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΙΜΜΙΣίΙ ΙΟΙΡΜ 
ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39α—ΑΘΗΝΑΙ

Tuiiuii «ταινιών. Άφίχθησαν ήδηαί νεώτεραι ταινίαι τή; αμερικανικής έιαιρίας Tiffany μέ 
τούς γνωστότερου; είς τό ελληνικόν κοινόν άστέρας τής οθόνης, πλούσια είς σκηνοθεσίαν καί τέ
λεια είς ύ τόκρισιν. “Απαντα τά έργα τή; ανωτέρω έιαιρίας έγγυώνται τάς καλλιτέρας εισπράξεις. 
Έπίσης δράματα περιπετειώδη, Κάου Μπόϋ, κοινωνικά, έτεισοδιακά κλπ. καί μεγάλο? αριθμό? χω- 
μωδ.ών.

Tuftua τεχνικόν. Κινηματογραφήσεις συγχρόνων γεγονότων (Actualites) καί κινηματογραφικών 
έργων.—Διαφημιστικοί ταινίαι παντός είδους.—Διαθετικά (Τζαμάκια) προβολής σταθερών εικόνων.— 
Τίτλοι κινηματογραφικών έργων καί πάσα έν γένει κινηματογραφική έργασία:
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Κινητιατογοαόικός ‘Αάτήρ

ΟΓ Μ3ΓΛΔ0Ι ΣΚΗΝΟΒΒΤΑΙ

ΒΙΚΤΩΡ ΤΟΥΡΖΑΝΣΚΙ

_______  _ 1
Κινηματογραφικός Άότήρ — ~

Γ"^_"’η"κρΊ'τΪΚ^Η
ιή; κυρίας Μπές παρουσιάζει Ιδίως προσόντα λαϊκής 
έπιτυχίας, δπως άλλωστε γενικώς τό φίλμ.

' Ό σκηνοθεσία τοΰ ζεύγους Φλέκ δσον καί άν δέν 
είναι έξαιρετική είναι πάντως έπιμεμελημένη, συνδυαζο- 
μένη μέ ώραίαν φωτογραφίαν.

‘Ο Πέτροβιτς είς τόν κύριον ρόλον παίζει μέ απλό
τητα καί φυσικότητα. Ή Έβελυν Χώλτ είς ώρισμένας 
στιγμάς πολύ καλή, ιίς τό είδος της ΐσω; είναι μοναδική 
έν Γέρμανίφ. Πολύ συμπαθητική έπίσης φυσιογνωμία 
ή 'Αγνή Πέτερσον. Ro-Ma

ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ

ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ 
(Sein letzter Befehl—Παραγωγή «Paramount)

Προεβλϊιβη είς τό «’Αττικόν

t Είναι τό πρώτο φίλμ τοΰ Γιάννικς, πού βλέπομε «γυ· 
I ρισμένο» στήν ‘Αμερική καί όφείλομεν νά όμολογήσωμεν 
Κ ότι τούτο, ώς κολλιτεχνική δημιουργία κυρίως τοΰ Γερ- 
L μανοΰ γίγαντος τής οθόνης, ούδόλας ύστερεϊ τών με- 
Ε γάλων του άλησμονήτων έπιτυχιών εί; τό πλευρόν τής 
Ε ί* F Α. Άλλά τό φίλμ αξίζει λεπτομερούς άναλύσεως. 
Κ' *0 Ούγγρος σεναριογράφος Λάγιος Μπίρο, ό διασκιυ- 

Ε. άσας τελικώς τό σενάριο τού φίλμ έπέτυχεν ϊσω; νά συν- 
Κ δυάοη είς ένα θέμα τε ριμένον μερι <άς εύχαρίστους πρω
ί τοτυπίας, ύπέπεσεν όμως ασφαλώς εις σφάλματα πολλά, 
ν; Πάντως δ κύριος σκοπός τοϋ σεναρίου νά ύποβοηθήση 
f τήν άνάπτυξιν εοΰ ταλέντου τοΰ Γιάινιγκς έπέτυχεν κυ- 
Κ ριολεκτικώς.

Ό Έμιλ Γιάννιγκς παρουσιάζεται καί πάλιν ίδεώ- 
» 8ης. Νοιώθει τόσον τόν ρόλον του καί τόν ζωντανεύει 
I κατά τοιοϋτον θαυμάσιο? τρόπον ώστε καί ό πλέον ψυ- 
8 ΧΡδς θεατής νά είναι αδύνατον νά άποφύγη ρίγη συγκι- 
Κ νήσεως. Στό τραγικό πεπρωμένο τού ήρωος ύποδυομένου 
|ύ πρό τής κινηιιατογραφικής μηχανής άληθινά έπεισοδια 
Τ τής ζωής τον, αί Αλλόκοτοι, άλλά συχναί πολλάκις, δρα- 
Ε. ματικαΐ συμπτώσιις του, έπιτρέπουν νά άναπιύξη δλον 

f ' του τό δαιμόν,ον. Εί: τό τέλ'ς Ιδίως τής ταινίας τό παί- 
Εί ξιμό του είναι τό το ά-ιεμπτο, τόσο συναρπασ ιιό, άλλά 
ί καί τόσο φυσικό ώστε όνομάζων κανείς τόν Γιάννικς 
I γίγαντα, ίσως δέν μέιει πλέον Ικανοποιημένος.
L Πρό τοΰ όγκου τοιαύιης δημιουργίας καί τά ύπάρ- 
t χοντα άσθενή (Ιδίως έπανα/.αμβάνω εί; τό σενάριο) μέρη 
I τοΰ φίλμ περνούν σχεδόν άπαρ ιτήρητα. Πράγμα τό δ- 

■ ποιον παθαίνου / καί οί ήθοποιοί. Ίσω; ή Έβελιν
Μπρέντ, χάριν κυρίως τής καλλονής της καί μιάς ή δύο 
χαρακτηριστικών σκηνών, κατορθώνει κάπως νά έπι- 

|· πλεύση.[ Ό Γιοοέφ φόν Σιέρνμπεργκ έξ άλλου, ό νεαρός σκη- 
| νοθέτης παρουσιάζεται κυβερνήτης τών μαζών σάν ένας 

πεπειραμένος π/λαιός μαιτρ. Καί αί άντιθέσει; τών σκη-
| νών είναι τονισμένοι μέ τά θαυμαοιώ’ερα χρώματα. Τό

Κ νά άναφέρη τις τας καλυτέιας σκηνάς εί αι δύσκολον| 
ΐ άν δ,.ι αδύνατον, δοθένιος μάλιστα όιι τά τελευταία 400 
■ μέτρα τοΰ φίλμ δέν είναι τίποτε άλλο άπό μιά μεγαλει- 
I ώδης έναλλασσομένης είκών τής συνεργασίας ένός τόσον 

Ε προοδευμένου σκηνοθέτου μέ ένα μεγαλοφυή ήθοποιόν.
Τά ώραΐα ντεκόρ, πράγμα όχι τόσον σύιηθες είς άμε 

ρικανικόν φίλμ, ή φωτογραφία καθώς καί τό πλήθος καί 
Γ ποικιλία τών κομπάρσων συμπληροΰν τόώραΐον σύνολον. 
| Καί τό συμπέρασμα είναι εύνόητον. Παραβλέπει πάς 

ί τις όλα τά ύ.τάρχοντα μικροελαττώματα καί δέν διστάζη 
νά τό δνομάση πάρα πολύ καλό.

Κ
 Συνδυάζει δέ καί άνάλογον έμπορικήν άξίαν, τήν 

δποίαν φυσικά κυρίως οφείλει είς τήν προσωπικότη·α τοΰ 
γερμανοΰ καλλιτέχνου. Ro-Ma

Ή ταινία αύτή άνήκει εί; τήν κατηγορίαν έκείνων 
τάς οποίας έδει νά γίνεται διεξοδικώιερόν λόγος. Καί 
τούτο, διότι δέν μά; παρέχει απλώς τήν εύκαιρίαν νι 
κρίνωμ·ν έν κινηματογραφικόν θέαμα διά τήν πραγματο
ποίησε? τού δποίου είργσσθη έπί παραγγελίφ ένας σενα- 
ρίστ, ένας σκηνοθέτης καί δύο ή περισσότεροι πρωταγω- 
σταί.«Τό Λυκόφως τής Δόξης» Αντιπροσωπεύει έν τφ συ- 
ιόλφ του έν ύ τερτέλειον δημισύργημα διά τήν πριγματο- 
ποίησιν τού δποίου είργάσθη κάτι τι άπείρω; άνώτερσν 
τών καλλιτεχνικών δαιμόνιων : ‘Ο άνθρωπισμός.

Δ-.αφαίνεται τόσος άνθρωπισμός είς τάς εικόνα; π >ΰ 
μάς παρουσιάζει, μά; δίδεται τόσον ζωντιντή ή ζωγρα
φιά τή; άνθρωπίνης άδυναμίας έμπρός εις τό άδυσώπητο πεπρωμένο, ώστε δέν ήμπορεϊ παρά νά συ/κινηθώμεν βα
θύτατα βλέτοντε; τόν Γιάννιγκς έν τφ προσώπφ τοϋ 
στρατηγού Μπούτιλωφ ν’ άντιμετωπίζη μέ τόσην σιοϊκό- 
τη;α τό θέλημα τής σκοτεινής του μοίρας.

Δέν θά ήρκει ή λεπτομέρεια δτι ή ύπόθεσις τοΰ «Λ'_- 
κόφωτο; τής Δόξης» άποτελεϊ είς τήν πραγματικόιητα τό 
δράμα ένός έκπεσμένου Ρώσσου άξιωμαπικοϋ, διά νά μά; 
συγκινήση ώς θσατάς. “Αν τό δράμα αύτό πού συνεκλό · 
νισε βαθειά ιήν ψυχή τοϋ άνθρώ του πού τό έζησε, έπέ
τυχε νά μά; συγκινήση μεγάλως, τούτο δέον ν’ άποδοθή 
είς τ ν έμπνευσμένην διαδοχικήν άπεικόνισιν τών πλέσν 
άνθρωτιστικών σκηνών τάς όποιας δ Γ.άνιιγκς άνέζησε 
ώσεί νά έπρόκειτο περί αύτοΰ τούτου τοϋ Μπούτιλωφ.

Ποία; στιγμάς καί έκφράσεις του νά πρωτοαναφ έρω '. 
“Ολαι του ύπήρξαν άφθαστοι. Ή δημιουργία αύτή τοΰ 
Γιάννιγκς ήτις τιμά τό ’Αμερικανικόν φίλμ δσον όλίγαι 
προγενέστεροι ‘Αμερικανικοί πραγματοποιήσεις, ώρισμέ- 
νως καΗιστά τόν Γερμανόν καλλιτέχνην ώς τόν ύψηλότε- 
ρον σύγχρονον γίγαντα τής έκφράσεως.

Πόσον ραγδαίας μεταπτώσεις δέν μάς έχάρισεν ή εκ
φραστική μάσκα τής φυσιογνωμίας τοΰ Γιάννιγκς ! · . . 
Ή στρατηγική μεγαλοπρέπεια, ή ρωσσική δεσποτική 
σκοιότη;, ή στρατιωτική τραχύτης, ή μορφή τοΰ ίδεολόγου 
πατριώτου, τοϋ έρωτευμένου άνδρός, τοΰ θύματος μιά; 
άτυχούς μοίρας πού κατρακυλφ τάς βαθμίδας έσχάιης κα- 
ταπτώσεως διά νά φθάση εις τήν παραφροσύνην ένός 
δραματικού θριάμβου, δλαι αύταί αί έχφράσει; παρά τήν 
μεταξύ των ύφισταμένην μεγάλην άντίθεσιν, άπεδόθησαν 
άπό τόν Γιάννιγκς μέ ίσην πρός άλλήλας τελειότητα.

Ούδέποτε ερμηνευτής ρόλου άλλάσσοντος τόσον ρα
γδαίος φάσεις, ένεφανίσθη άψογώτερος άπό τόν Γιάν- 
νιγκς είς «τό Λυκόφως τής Δόξης» άποτελοΰν ένα προσω
πικόν του καλλιτεχνικόν θρίαμβον, θρίαμβον τόσον με- 
γάλον ώστν ν' άπηχή άνά τό παγκόσμιον πρός δόξαν τής 
Γερμανικής τέχνης.

’Π Έβελιν Μπρέντ, ή γνωστή Άγγλίς καλλιτέχνις, 
άπετέλεσιν έπιτυχεστάτην έκλογήν διά τόν ρόλον τής 
έπαναστάτιδος δν ήρμήνευσεν ίκανοποιητικώτατα. Καί 
έρ’ δσον τό πα.ξιμό της χαρακτηρίζεται ώς τοιοϋτον, αύτό 
σημαίνει, δτι ή "Εβελυν Μπρέντ έπιτυγχάνει έπίσης είς

Ο ΔΟΚΤΩΡ ΣΑΙΦΞΡ
Προεβλήθη θτό «Μοντιάλ»

Δέν εϊ<αι ή πρώτη φορά ποΰ βλέπομε φιίλμ καί μάλι
στα γερμανικό, πραγματευόμενο ένα άπό τά λεπτότερα 
ζητήματα τής σημερινής κοινωνίας. Κάτι παρόμοιο ή :ο 
καί τό «εγκλήματα μητρότητας» μέ μόνην τήν διαφοράν 
οτι άν τό περί ού πρόκειται φίλμ (Δρ. Σαϊφερ) στερείται 
τών ώμών ρεαλιστικών σκηνών τοΰ άλλου, καλλωπίζεται 
δμως μέ συμπαθή ρωμαντικά έπεισόδια. Τό σενάριο αύτό
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Τό Ιβινγο^όδ είναι δράμα έκ τών έντυπωτικών.
Ό λοχαγός^χόμη; Βλαδίμηρος Βυΐκωφ καί ή ού· 

ζυγός του άγαπώνται υπερβολικά, συχνά δέ δέχονται 
δρισμένον κύκλον 
γνωστών καί φί
λο)·.' ΰ; μίαν πόλιν 
κ ιθαρώς ρωσσι- 
κήν. ‘Ο στρατηγός 
Ρόλώφ ερωτευτείς 
τήν γυναίκα τοϋ 
λοχαγού, Μαρίαν, 
προσπαθεί νά ά- 
πομακρύνη τόνσύ- 
ζυγονκαί τόν σιέλ- 
λει μέ έγγραφα 
είς άλλην πόλιν. 
Τήν έτομένην εις 
μίαν κυνηγετικήν 
εκδρομήν, ό στρα
τηγός μέσα σέ μιά 
καλύβα ξυλοσχί- 

στου εκμυστηρεύε
ται fl: τήν Μαρίαν 
τόν έρωτά του. Ό 
τρόπος ομα’ς τής 
έρω.τική; εξομολο
γήσει»: ήτο τοιαύ · 
της φύσεως ώστε 
ό έπανελθών αϊ-
φνης σύζυγος άνα-

ρόλσκη, απεσταλμένου τής Κεντρικής Κυβερνήσεις 
νά δώση χάριν εις τόν σύζυγόν της, άλλ’ ό απεσταλ
μένος δέχεται τήν παράκλησιν τής κο ήσσης μόνον 

έν ή περιπτώσεί 
συγκατατεθή καί 
ό στρατηγός Ρό- 
λωφ. Ή Μαρία 
αναγκάζεται νά 
άποτα'δή εις τόν 
στρατηγόν, αύτός 
όμως τής δ δει 
νά έννοήση, δτι 
πρέπει νά έλθη είς 
τό σπήτι του να 
τ< ν παρακαλέση. 
'Η Μαρία άναγκά 
ζε-αι νά μετα- 
βή, έκεΐ δμως δ 
στρατηγός τής ε
πιτίθεται μέ τόν 
βαναυσότεροντρό- 
πον. 'Η Μαρία 
πρό τοΰ κινδύνου 
πρ>>σ.ταθεΐ νά αο- 
τοκτο'ήση καθ’δν 
χρόν >ναί προετει- 
μαοίαι διά τόν 
τουφεκισμόν τοΰ 
άνδρό, της τελειώ-

γκάζεται νά πυροβολήση τόν στρατηγόν καί νά 
τόν πληγώση. Άλλά νά πληγώση κανείς στρατηγόν 
ΐσοδυναμεϊ μέ θάνατον. Καί πραγματικώς δ λοχαγός 
Βοΐκωφ καταδικάζεται άπό τό στρατοδικείου εις τήν 
ποιυήυ τοΰ θανατου. Απ έδώ αρχίζει τό πραγματικό 
δράμα. 'Η κόμησσα παρακαλεΐ τόν «ρίγκημα Κ<ε

τό «Λυκόφως τής Δόξης» μίαν έξαίρετον δημιουργί »ν, δε
δομένου δντος ότι ή προσπάθεια τη:, κρινομένη παραλ
ληλίζεται μέ εκείνην τοΰ παρτναίρ τηε, ήτις υπήρξε,· 
γιγαντιοία.

Άπό άπόψιως σιηνοθεσίας τό «Λυκόφως τή: Δόξης» 
έί'ικοιολόγησιτήνζαλήν φήμην τοΰ’Ιωσήφ φόν Στέμπερχκ 
οστις δια τοΰ τελείου μονταρίσματος τών πλείστων σκη
νών τής υπο ζρίσιν ταινίας έπεβιβαίωσε τάς λαμπρός 
προβλέψεις διά τό σχηνοθετικόν του μ'λλον, δεδομένου 
ότι οΰτος τυγχάνει νεώτατος

’Ιδιαιτέταν έντύπωσιν έπροξένησεν ή άνοπαράστασις 
τοΰ εσωτερικού ένός κινηματογραφικού στοΰντιΠ, δίδουσα 
μίαν ιδέαν τοΰ τρόπου τοΰ έργάζε θε εις τούς άπηγορευ- 
υένους αυτούς καλλιτεχνικούς παραδιίσους πρός τ,ύς 
οποίους άγονται αί χειμι/ιρρικαΐ ονειροπολήσεις τής παγ
κοσμίου σηιιερινής νεότητος.

«Τό Λυκόφως της Δόξης» έσημείωσε τήν μεγαλυτέραν 
έπιτυχίαν άπό όλα τά κινηματογραφικά προγράμματα τής 
ληξάσης εβδομάδας.

’Ίρις Σκαραβαίου

νουν.
Ο πριγκηήι δμως Κιερλόσκη πληροφορείται έν 

τώ μεταξύ εν λεπτομΓρεία τα διατρέξιντα, ακυρώνει 
τήν απόφασιν τοΰ Στρατοδικείου καί ελευθερώνει τόν 
λοχαγόν. Ο Ρολωφ τε’είως άιιμασθεις ευρίσκει διά 
τον εαυτόν του μίαν λύϊιν’τήν αυτοκτονίαν.

"Ερως ότά χτόνια

Το υπο τοΰ Μαξ Ομπολ σχηνοθειηθέν έργον 
«'Ερως στό χιόνια» μέ πρωταγωνιστάς τήν Μαρία 
Παοτντλεο, Λίβιο Παβανέλλι καί Γκέορκ Άλεξάντερ, 
προβάλλεται ήδη εν Γερμανίρ. Κατ’ αύτάς προεβλήθη 
εις τόν κινηματογράφον «Σκάα» τοΰ Σιέτιν μετά 
μεγάλης επιτυχίας ο: δε κριτικοί εκφράζονται λίαν 
έπαινετικώς.

Ή γυναίκα ότή όελιινη

Ό Φρίτς Λάγκήρχισε τό «γύρισμα» είς τά στούν
τιο τοΰ Νιουμπάμπελσμπεργκ τής U.F.A. τής νέας 
του ταινίας «'Η γυναίκα σιή σελήνη». Τό σενάριο 
είτε τής Τέας Φόν Χάρμπου, άπό τό δμώνυμον μυ· 
Θισιόρημα τής ιδίας.

Η ΕΒΔΟΜΑΣ TQV «ΑΤΤΙΚΟΥ·

Ο ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΙΣ
ΙΙρωταγωνιότιν. Αύα Μάρρα καί Χάρου Λίετκε

Κάθε πόλις έχει τά ιδιαίτερα χαρακτηρισακ ί της.
'Η Βιέννη έπ'σ ης έχει τόν ιδιαίτερον τόνον τή» 0 

όποιος άπό άμνημονεύτων χρόνων γ'ρω άτό τον 
ώραΐον γαλαε 
τόν Δούναβιν 
έχει συνταυτι- 
σθή μέ τήν 
πόλιν. 'Η Μί- 
τση, τό χαϊδε
μένο παιδί τής 
πόίε υς ή ο άν- 
τικείμενον αγά
πης δλων,ιδίως 
δέ τοΰ νεαρού 
κόμητος Ρουδι- 
ζίρσκη. Καί ή 
μέν Μίτση πε- 
ριεφρόνει τής 
κακογλωσσι ές, 
δυστυχώς όμως 
άτό στόματος 
εΐς στόμα έ- 
φθασαν είς τόν 
πύργον τοΰ 
πατρός του. Ό 
μεγαλύτερος α
δελφός τοΰ 
Ρούδι άνέλαβε
νά διαλύση τάς κατ’ ουσίαν όχι σοβαρός σχεσεις 
τοΰ Ρούδι' μέ τήνΜίτση »αί μειέβη εις Β ένιην. Ή 
συνέπεια δμως τοΰ ταξειδίου ήτο δλως ανέλπιστος. 
Ό Όσκαρ είδε τήν Μίτση καί αντί νά απόσπαση 
τόν Ροΰδι άπ’ αύτήν τήν ήγάπησεν δ ίδιος π ιραφί-

ρως. Τήν φοράν ταύτην ή Μίτση ήσθάνθη πραγ
ματικόν έρωτα πρός τόν Όσκάρ,. έφερεν δέ ε?ς 
δύσκολον θέσιν τήν οικογένειαν τοΰ Ρουδιζίρσκη η 

δπ ία δέν έ- 
γνώριζεν πώς 
τά άπαλλαγή 
τής περιπλοκής 
ταύιης. CH Μί
τση μέσον τοΰ 
θείου της ώρ°- 
λογο ποιου 
Στ'ιγγλ κατόρ
θωσε νά προ- 
σελκύση τήν 
προστασίαν τοΰ 
άρχιδουκός ’Ι
γνατίου. οΰτος 
ώστε νά πιεσθή 
δ αγαπητός της 
Όσκάρ καί νά 
δώση τήν συγ-. 
κατάθεσ'ν του 
διά γάμον. Είς 
τό μεγάλο τρα· 
πέζι κατά τήν 
εκδρομήν δ 
πατήρ τοΰ Ό
σκαρ έπί τέ·

λους συγκατετέθη καί τήν έπομένην ή Μί
τση άπεχαιρέτηϊε τήν Βιέννην έν μέσφ διασκεδά
σεων καί άσμάτων. Ή Μίτση έπέτυχεν εκείνο τό 
όποιον έπόθει καί έ’ραγόύδησε διά τελευταίαν φορΐν 
τό κλασσικόν «Ύπό τόν ώραΐον κυανοΰν Δούναβιν»,

ΕΝΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟ ΠΕΡ1ΣΤΑΤΙΚΟΝ

Όταν έφθασε στό Χόλλυγουντ η Γιρυανίς καλλ’τέ* 
χνις Εΰα φόν Μπέρν, μέ τόνσιοπον να«γυριση» εις τό 
πλευρόν τοΰ Τζών Γκίλμπερτ ύπό τήν διεύθυνσιν τού 
Φρέδ Νιμπλώ, όλοι οί ευρισκόμενοι είς τό στούντιο τής 
«Μέτρο-Γκολδουίν-Μάγιερ». καλλιτέχναι έπεκαλέιθηοαν 
τάς πσραμικράς Γερμανικός ίων γνώσεις, ϊνα δώσωσι 
είς τήν Εΰαν φόν Μπέρν νά έννοήση. ότι πρέπει να θε- 
ωρήση έαυτήν παρά τή ιίκογενερ της, δεδομένου ότι 
οί ζαλλιτέχται τής «Μέτρο Γκοχδουίν-Μάγιερ», είναι 
πολύ Αδελφωμένοι μεταξύ των, έν άντιθεσει πρ:ς εκεί
νους τής «Παραμάουντ».

Ό Λέω Κόντυ — καθ’ δ Αυστριακός—,πλησιάσας τήν 
καλλιτέχνιδα ϊνα τήν χαιρετήση, τής είπε όιι όμιλεϊ 
τήν Γερμανικήν καί έπομένως ή συνεννόησις των δεν 
θά ή to δύσ>ολος. ,

Ή Εΰχ φόν Μπέρν, άγνοοΰσα την εθνικότητα του 
Λέω Κόντυ, καί μή υποπτευόμενη ώς et τοΰ τελείου 
«έξαμερικανισμοΰ», του, όιι ήτο ένας γνήσιος Βιεννέζος, 
τόν προσέβλεψε μέ δυσπιστίαν καί τοΰ άπηντησεν εις 
παρεφθαρμένην αγγλικήν- Προτιμώ να, σάς ομιλήσω 
Άγγλισιί. Νομίζω ότι ή συιεννόησις θά είναι πληρέ

στερα είς αύτήν, παρά είς τήν Γερμανικήν, ώς όμιλιΐιαι 
αΰτη έν Χόλλυγουντ.

<0 Λεώ Κόντυ, ύπεκλίθη μέ συγκατσβασιν χωρίς ν’ά- 
ποκαλύψη τήν Εθνικότητά του είς τήν Εΰαν φόν Μπέρν 
πράγμα ποΰ δέν παρέλειψε νά κόμη ή Γκρέτα Γκάρμπο, 
μόλις έπληροφορήΟη τό άνωιέρω περιστατι όν.

Η ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΡΑΨΩΔΙΑ
Ό Ερρίκος Πόμμερ εύρ'σκεται νΰν είς Βουδαπέ- 

σιην δπου Θχ ληφΘοΟν μερικά έξωτερικά τής «Όύγ- 
γρικής Ραψωδίας» ύπδ τήν πρεσωπικήν αύτοό δίεύ- 
θυνσιν. Τούς κυριωτέοου; ρόλους υποκρίνονται ή Λίλ 
Ν’ιάγκοβερ καί ή Ντίτα Πάρλο εχουσαι ώς παρτναίρ 
τδν Βίλλυ Φρίτς καί τδν Χάρρυ Χάρντ, τδν Φρίτς 
Γκράϊνερ καί τδν Όσβάλν.ο Βαλένι.

Ό Γερμανικός κινημ. τύπος έκφράζεται ένθου- 
αιωδώς διά τήν παραγωγήν ταύτην τής «Οΰφα» τήν 
δπο’αν πιθανόν νά εύτυχήσωμεν έπίσης νά ίδοΰμε 
κατά τήν τρέχουιαν κινηματογραφικήν περίοδον έν 
Άθήναις.
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0 ΣΙΪΜΓΜΗ! ΚΪΠΡΟ
ΛΕΜΕΣΟΣ. (Τ' ανταποκριτή μας).— Οί χειμερινοί 

κινηματογράφοι άνοιξαν τις πόρτες τους. Καί φέιο τό 
χειμώνα θά λειτουργήσουνε οί ίδιοι, όπως καί πέρσυ. 
Δηλαδή δυό στή Λευκωσ.α (Σινέ Όριάν-Παπαδόπουλου),

ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ DERFILM
(Διεθνής έκόοόις)

ΔΙΑ ΔΥΟ ΦΙΛΜ ΤΗΣ «ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΤΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΝ. ΒΟΛΦΣΟΝ
Εις τό φύλλον τής 15 παρ. ’Οκτωβρίου έ. έ. τοϋ 

lAHAauu μ™™,™,™,.» ^ινε κ,ρ,αν-αιαπαουπουΛουμ Υ^Ρμαν^οΟ περιοδ.κτΰ Dir-Film (Διεθνής. “Εκδοσις) 
δυό στή Λαρνακα (Σινέ Όριάν-Μακρίδη), κΓ άπό ένας | ό ειδικός συνεργάτης του χαρακτηρίζει ως έξής τό
τής Σινέ Όριάν σ,ΐς άλλες πόλεις. Σιή καλοκαιρινή 
περίοδο πού πέρασε ή «Σινέ Όριά'” κρατούσε δπως εί
χα προμαντέψει, τά σκήπτρα. *0λ’ οί κινηματογράφοι 
της τής Κύπρου ήταν σχεδόν κάθε βράδυi γιομάτοι κό
σμο. Βέβαια κι’ ό κ. Παπαδόπουλος δέν ΰπολιιπόταν 
πολύ, όμως ή υπεροχή τής «Σινέ Όριάν» ήταν κατα- 
πληχιική. Πιστεύω ή έτοιρεία αϋιή, πού τόσα τή; χρω
στάμε, νά προβάλη αξιόλογα φίλμ κατά τή χειμερινή 
περίοδα, ώστε νά ύπερισχύη καί πάλι, πράμα πού δέν 
αμφιβάλλουμε.

Ή «Σινέ Όριάν» (χειμερινό, θέατρο Χατζηπαύλου) 
πρόβαλε τά φίλμ αυτά άπό τις 13—25 τοϋ Όχτώβρη.· 
«Τιτί, ό πρώτος τούς άλήιες βασιληάς» (παίχτηκε οέ 
τρεις νυχτιές) φίλμ βγαλμένο άπό τελευταίο μυθιστόρημα 
τοϋ Πιέρ Ζύλ. Τό φίλμ εδώ άρεσε, σημείωσε δέ εξαιρε
τική κοσμοσυρροή. Τόν «Τιτί» δέν τόν ρεκλάμαρε σχι- 
δόν καθόλου ή Σινέ Όριάν, γιομίζοντάς τόνε κοσμητικά 
επίθετα. Μπράβο της. Κατάλαβε φαίνεται πώ; σά ρε- 
κλαμαριστή ένα φίλμ παραπ >λύ, καί δέν τ’ άξ ζει, δί- 
κηα δυσανασχετιϊ τί> κοινό. Ή ταινί’ αύιή, δπως άνά- 
φερσ, άρεσε στό κόσμο' όπωσδήτοτε δμως ή Σινέ Όριάν 
έκανε τό καθήκο της. Αύιή τή χειρονομία κι’ άπ' τό κ. 
Παπαδοπούλα τηνε περιμένουμε. «Μητρόπολι» σκηνο
θεσία Φρίτς Λάγκ. Γιά τό ηίλμ αυτό, πού άναμετόιαν 
έδώ μ’ άγωνία, περιττεύει καί τό παραμικρό σχόλιο. Τό 
μόνο πού τονίζω είναι δτι διάψευσε κατά πολύ τις καλές 
μας προβλέψεις. Τής «Σινέ Όριάν» τής ταιριάζει 
μεγάλο μπράβο γιατί πρόβαλε τή ταινί’ αύτή στή 
προ. Σημείωσε μεγάλη επιτυχία σέ κοσμοσυρροή.

«Πάμε νά παντρευτούμε» ταινία Παραμίουντ, 
πρωταγωνιστή τό γνωστό Ρ,χάρδο Ντίξ. Τό φίλμ 
άρεσε. «7 κλειδιά τής έπαυλης» έπίσης παριγωγή 
Παραμάουντ, κομεντί. «Τοελλή δούχισσα» φίλμ τή; Ούφα, 
μέ πρωταγωνιστές τήν Έλλεν Ρίχτερ, τή Ξένια Ντέσνι, 
καί τό Νίλς "Αστερ. Μέτριο. «’Απρεσ άτευτες γυνοϊκες» 
μέ τή Μπεμπέ Ντάνιελς, δμορφο άστέρι, τη Μαίρη 
"Αστορ, καί τό Ριχάρδο Ντίξ. Τό φ'λμ σημε ωσ’ επιτυ
χία σέ κοσμοσυρροή. Ήταν δχι καλό.

Ό κ. Παπαδόπουλος στή Λευκωσία καί Λάρνακα 
πρόβαλε τό «Κορώνα ή γράμιατο» μέ τήν όμορφη Λία 
Ντέ Ποΰττι. Τό φίλμ πέτυχε σέ κοσμοσυροή, χόρι στήν 
έαπορικότητα τοΰ ονόματος τή; ούγγαρέζας θεατρίνα;. 
Οί παραγωγές της στήν Άμερίιή κι ρωλεχτικά τήν απο
θάρρυναν. «Προικοθήρας» μέ τό Ριχάρδο Ντίξ, καί τή 
Μπεμπέ Ντάνιελς. Μέτριο. Έπίσης πρέβαλε καί μερι> ές 
άλλες ταινίες πού δέ σημείωσαν επιτυχία σέ κοσμοσυρροή.

Γιά τή χειμερινή πιρίοδο ύπόσχεται πώς θά προβάλη 
πολλά καλά φίλμ. Τό πιστεύουμε, γιατί ό κ. Παπαδόπου
λος είναι άνθρωπος πού πραγματοποιεί τις υποσχέ
σεις του. Κ. ΚΧ.

ενα 
Κύ-

μέ 
δέν 
τής

έργον «Μαίρη ΛοΟ».
«Σκηνοθέτες, Φρειδερίκος Ζέλνικ. Πρωτχγωνι- 

σταί, Λύα Μάρχ, Λουϊ Λέρχ κ.λ.π. Παραγωγή 
«Ντεφύ». Μήκος έξ πράξ ι;, μέτρα 2100. Χαρχκτη 
ριστικά τοΰ έργου : 'Η τύχη μιας Μεγ. Δουκίσση; 
έξορ'στου. 'Η ιστορία ένός έρανος. Τό περιβάλλον 
ένός πλανωδίου ίππιδρομίου. Μωσαϊκόν άκτιντβολοΰν 
έκ σκηνών άσυμβιβάστων καί πολύχρωμων. Καλώς 
παιγμένοΣκηνοθεσία έπιμελημένη. Ή τχινία θά 
έχη καλόν άποτέλεσμκ οίκον.μικόν.

Έπίοης χαρακτηρίζει ώ; έξής τό έργον «Άμερι- 
κανι ή Καλλονή*.

«Σκηνοθεσία τοΰ Ριχάρδου Ροΰλαντ. Πρωταγωνι- 
οταί, Μπίλλυ Ντ’-β καί Λόϋδ Χ-.ύγκς. Παραγωγή 
καί Διεθνής Διανομή τής «Φέρστ Νάσιοναλ». Μήκος 
7 πράξεις μέτρα 2010. Κωμωδία εύθυμος, διαπνεομέ- 
νη άπό μιγχλην γενναιοψυχ'αν, πλήρης ύπερίχων 
ίδιεών. Είναι μία άληθής άπόλαυσιςνά βλέπη κανείς 
τήν Μπίλλυ Ντόβ. Ό σκηνοθέτη; ένδιεφίρθη μ«-γά- 
λω; ί’ν’ άποδώση έπιμελώς τά; λεπτότερα; τών λε
πτομερειών. Ήύπόκρ;σις καλή. Αί έμπσρικαί έπιτν- 
χίαι θά είναι καλαί.

Τά δύο άνωτέρω έργα έχει διά τήν Ελλάδα 
πρός έκμετχλλευσιν ήέταιρία «Άμολοχίτη;—Βουλ- 
γαρίδης».
ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Γνωστό; φίλαθλος ό Γκαστόν συνανιά είς τό δά
σος μίαν νέαν κινδυνεύουσαν νά κρημνισθή έπί αφη
νιασμένου ίππου.

Ό Γκαστόν μέ τό αΰτοκίνητον προσπαθεί νά

άιεχώρησε καί δ Κέριγκεν κλεπτει τας επιστολας 
τοΰ Γκαστόν καί τάς ά.τικαθιστά διά πλαστών, είς 
τάς όπ.ίαςδ Γκασ όν τής άρνεΐται τόν γάμον.

Ή Ειρήνη είναι ήδη είς τά πρόθυρα τής μητρό-

Κινημ. Σαπφώ 
Μάρζοσ Λαζαρίδης 
Γβωρ. Ββλλιώτης 
Θ. Βουδού,η;
Μήμης Μαρούλης 
Φέρστ Νάσιο>αλ 
Κινημ. 'Ολύμπια 
Θ. Παποβασιλείου 
Γ. Παπαδόπουλος 
Κινημ. ’Αγλαΐα 
Ε. Χασιρτζόγλου 
Ζ. Παπαδόπουλος

Μυτιλή η 
Σέρραι

Πειραιά 
Μυτιλήνη 
Σέρραι 
Άθήνοι 
Πειραιά 
Βολος 
’Αθήναι 
‘Ηράκλειον 
Ξάνθη 
Λευκωσία

1-10 928 
1 10-928
1 11-928 
1-10 928 
1-10 928 
1-10-928 
1-11-928 
1-11-928 
1 11-928 
1-11-928 
1-11-928
1 11 928

Μ χρι 30-9 929
» 30-12-928
» 30-1 929
> 30 12-928
» 30 12 928
» 30-9 929
» 30-10-919
» 30-4-929
» 30 10 929
» 30-10 929
» 30 1-929

» 30 10 929
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ
ΠΑΣΣΑ ΛΙΜΑΝΙ-ΠΕίΡΑΙΕΥΣ:

ΆποκΧειότικός άντιποόόωπος διά την ‘Ελλάδα, Α’ίγνπτον τής CINEMECCANIC Α (ΤΦ- 
νεριεκάνικα).—Αί τελειότεροι Κτντιμ. Μηχαναί.—ΦακοϊΜπός όλων τών άοιθμών.—Αί καλ
λίτεροι τιμαί.—<1ί καλλίτεροι όροι. — Ζητήσατε καταλόγους δωιιεάν.

‘Εκτός τών μηχανών υπάρχει καί παρακαταθήκη όλων τών έξ·*ρτημάτων Cinemeccanica, 
Ernemann,Path6.—Έπίόης μεγάλη παρακαταθήκη ήλεκτρικών ανθράκων (κάρβουνα/ οίαό- 
δήποτι διαότάόεως είόιγόμενα έκ τών μεγαλυτέρων ίργοόταόίων τής ’Αγγλίας.

Άπαντα τά άνωτέρω παρέχονται μέ εύκολίας πληρωμής.

σοση τήν νέαν 
και με:ά πολ
λούς κινδύνους 
τό κατορθώνει. 
‘Η σωθεΐσϊή ο 
κόρη τοΰ Διευ- 
θυ/τοϋ ‘Ιππο
δρομίου Βόλφ- 
σον ή δπ ία ει- 
χεν έξέλθει είς 
περίπατονμέτόν 
ήθοποιόν Κέρι- 
γκεν ένα αλη
θινό τέρα; δ δ- 
ποΐ’.ς καί τής 
έπετέθη.

Ή Ειρήνη 
είναι καλλιτέ
χνη; άκροοά- 
τι; ‘Ο γηραιός 
Κλόουν Πολυ- 
δόρ πισιός φί
λος της τήν α
κολουθεί καί
τήν προστατεύ
ει. 'Η Ειρήνη προσπαθεί νά συνα^τηθή μέ τόν σω- 
τήρα της καί τό κατορθώνει μέ έν πονηρόν και χα- 
ριτωμένον τέχνασμα.

Διά δευτέραν φοράν δ Γκαστόν σω^ει την Ειρή
νην καί αρχίζει πλέον τό ειδηλλιον. Ο Κάριγκεν 
ζηλοιυπεί, άλλ’ ή τύχη τόν ηύνόησε διότι δ Γκαστόν

τητος δταν δ 
πατήρτης,τήν 
έκδιώκει τοΰ 
'Ιπποδρομίου. 
'Ο ΓΙολυδόρ 
καλός φίλος 
τηςΚλόουντήν 
φιλοξενεί ώς 
πατέρας. Ό 
Κέριγκεν έξα- 
κολουθεΐ νά 
τήνχαταδίώκη 
μαθών δέ τήν 
διεύθυνσιν της 
μεταβαίνει καί 
έπιτίθεταικατ’ 
αυτής καθ’ ήν 
σ-ιγμήνίΓκα
στόν έ ιστ,έ- 
φει.
Προ καλείται 

άγρια πάλη 
άλλ’έπίτέλους 
δ Γκαστόν κα-
ταδάλλιι τόν 

Κέριγκεν. ‘Ο Γκαστόν ζητεί τήν χεΐρα τής Ειρήνης 
άπό τόν πατέρα της. 'Ο Κάριγκεν τρέφων φοβερόν 
μίσος έπωφελείται τής μεγάλης έξυπνάδας τοΰ πιθή
κου καί καταστρώνει ένα σατανικόν σχέδιον έκδική- 
σεως τό όποιον κρατεί έν συγκινήσει τόν θεατήν μέχρι 

1 τέλους τοΰ έργου.
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I ΕΦΦΑΣΑΝ ΤΑ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΛΑ
* ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Kinoschuch - Alatiu
♦ Άφάντααιος οίκονοα'α ήΐεκίρικοΰ ρεύματος. Χειρισμός άπλού-

* αταιος.ΚΟΛΛΑ Agfa, ΜηχαναΙ Κινηματογράφων, ΑΝΘΡΑΚΕΣ

* ΣΤΑΜΦΣ Β. ΣΤΑΜΕΛΦΣ
♦ Χαρ- Τρικούπη ο -ΓραηρατοΟι-ρτς 3<>
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εβαομας ■
Τά σκήπτρα κατά τήν πσρελθοϋσαν έβδομάδα κατεί

χε τό «’Αττικόν» μέ τήν προβολήν τοΰ έργου «Τό λυκό
φως τήί δοξης». Πολύ καλά επίσης είργάοθη καί τό «Οΰ- 
σα Πάλας» μέ τήν προβολήν τοΰ έργου <Τό κοιί σι τής 
Ρεβύ» Σχετικώς καλά είργάοθησαν έπίση; τό «Σπλέντιτ» 
δπου προεβάλιτο τό έρνον «‘Ο κύριος 'Α/μπτρ* μέ τό 
Μανζοΰ κιί τό «Μοντιάλ» μέ τό έργον «Ό κουρσάρος μέ 
τήν μάσκα» μέ τόν Κορτιζ

'Από τής Παραοκευής έκαμε έναρξιν καί τό «Σαλόν 
Ίντεάλ» τελείως άνακοΐ'ίσθέν μέ τό έργον τής Fox-Film 
«‘Ο έβδομος ουρανός». ’Αλλά διατί ή τόσον καλή νέα 
διεύθυνσις τοΰ «Σαλόν Ίντεάλ» εξέλεξε διά τήν ένορξιν 
τής έφετείνής περιόδου τό τόσον πτοχ ν αύιό έργον τό 
όποιον δέν πα θυσιάζει ι ίμή μόνον κακομ ιριάν καί 
κουρελαρίαν ; Δέν ύπήρχον ά.,αγε έργα μέ πλουσιωτέραν 
έμφάνισιν κ/ι άρτιώτερον σύνο ον, άπό εκείνα πού αρέ
σουν εις τό ‘Ελληνικόν κ· ινόν καί έπροτίμησε τόν «’Εβ
δομον ούρανόν», εργον ιό όποιον δέν είναι δυνατόν νά 
πρόσθεση τίποτε είς τό ένιργητικόν τοΰ «Σαλόν Ίντεάλ»; 
‘Η ύπόκρισις τών ήθ< πο ών όσον τελεία καί αν εΐνε — 
πράγμα τό όπιΐ,ν ούδεις δύναται νά παρίδη — δέν δύ- 
ναται νά σώση τό δλον έργον τό όποιον άπ’ αρχής μέ
χρι τέλους πλήττει τόν θεατήν εξ αιτία, τής πτωχής του 
σκηνοθεσίας κ·.ί άμφ έσεως τών ήθοποιών. Έλπίζομεν 
δτι ή διιύθυνσις τοΰ «Σαλόν Ίντεάλ» δέν θά θτλήση νά 
παρίδη τήν άξίωσιν αυτήν τοΰ κοινού καί θά θελήση τά 
εΰ,,αρισιήση αΰ ό.

Εις τό «’Αττικόν» προβάλλεται έπίοης άπό αΰριον μία 
ωραία όπερέττα μέ τήν Λύα Μόρα καί τόν Χόρ^υ Λίτκε 
ύπό τόν τίτλον «Γαλάζ ο; Δούνοβις».

Είς τό «Σπλέντιτ» θά προβληθή έπίτης καθ’ δλην τήν 
έρχομένην έβδομάδα τό «Ίβινγκορόδ» δράμα πλουσιώτα- 
τον μέ πρωταγωνιστές τήν Μαρίαν Ζακομπίνι, τήν Να- 
ταλί Λισέγκο καί τόν ύπέροχον Γαβριήλ Γκαμπριό.

Είς τό «Μοντιάλ» θά προβληθή τό έργον «Τό ίπποδρό- 
μ’ο Βόλσον», ένσ άπό τά πλέον συγχινη ικά έργα τής 
Γερμανικής παραγωγής.

Τό «Ούφχ Πάλας» θά προβολή κατά τήν ερχομένην 
έβδομάδα ένα φίλμ μέ τήν Σούζυ Βερνόν καί τόν Βίλλυ 
Φρίτς ύπό τόν τίτλον «‘Ο φοιτητής τοΰ ντάνσ,γκ».

■° “Λίγος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡΑιΕΥΣ

Κινημ. Σπλέντιτ. προεβλήθη τό έργον «Στήν σκιά 
τοΰ χαριμιοϊ» μέ τόν Λεόν Ματώ. Τήν Δευτέραν αναγ
γέλλεται τό μεγαλούργημα τοΰ Γιάννιγκς «Λυκόφως τής 
δόξης».

Κινημ. 'Ολύμπια. Άπό τής Δευτέρας προεβλήθη ή 
♦Ματωμένη χορεύιρια» μέ τόν Β. Βάρντ άπό δέ τής 
Πέμπτης τό δράμα «Γιά τό παιδί της». Ή διεύθυνσις 
επιφυλάσσεται όπως προβάλλη προσεχώς δλην τήν εκλε
κτήν παραγωγήν τής U.F.A.

Κινημ Χαϊ-Λάϊφ. Μέ κοσμοσυρροήν προεβλήθη ή 
«Άνάσταοις» μέ τήν Δολορές Ντέλ Ρίο καί τόν Ρόντ Λά 
Ρόκ.

Κιιημ. Ηλύσια. Προεβ ήχησαν τά έργα «’Αετός τής 
‘Ισπανίας» ταινία τής Fir t National τελευταίας παρα
γωγής καί «Μιά μεγά*η περιπέτεια» μέ τόν Γκύψον.

Κι>ημ. Φως. Προ. βλήθη δ «Ριψοκίνδυνος» καί «"Ε
να: έναν ίον δλων» μέ τόν Κάρολον Άλντίνι.

Ε. Βρυίνι ιος
A Τ Ρ A I
Κιιημ. Πάι&εον. (Ταράτσα). Προεβλήθη τό περιπε- 

. τειώδες «‘Ο ένοχος έτιμωρήθη». ’Επίσης μέ σχετικήν έ- 
I πιτυχίαν «‘Η καρδιά μου αργά» καί μέ επιτυχίαν τά έρ- 
ι γα «'Εμποροι γυναικών» καί «'Η μαμά». Προσεχώς «Ά- 
I νάσ·σσις».

Κινημ. Πάνθεον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν «Ό μαϋ- 
I ρυς Παράδεισος», «‘Η κυρδ.ά μου αργά», «‘Ο ένοχος έ- 
τ μωρήθη» καί μέ επιτυχίαν τό έργον «’Εμποροι γυναι
κών. Προσεχώς «‘Ο Πρόεδρος».

Κιιημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν «Οί άφηνιασμέτοι 
ιαϋριι» <αί «Έρως καί τύχη». Προσεχώς «12 μίλια μα- 
κρυά» >αι «Ό Γορίλλας». Άνδριόπουλος
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ, ’Ολύμπια. Προεβλήθη «Ό τελευταίος άιδρας 
έπί τή; γής».

Κινημ. Αίγλη. Προεβλήθησαν «Οί ξενύχτηδες» μέ 
τόν Φρέδ Χούμς, «Ό Γιάννης μέ τις δυό γυναίκες» καί 
ή κωμωδία «Ό Τοτός χάνειαι». Προσεχώς «Μανόν 
Λευκώ», «Λευκή αδελφή» κλπ. Νΐισόπουλος
ΗΡΑΚΛΕΌΝ

Κινημ. Αγλαΐα. Προβάλλετα. τό επεισοδιακόν <Ή 
μαύρη σπείρα».

Κινημ. 'Απόλλων. Προεβλήθη μέ επιτυχίαν ό «Μι
χαήλ Στρσγκώφ».
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Διονύσια, Πρ εβλήθη τό έργο · «Τσέκα» Προ
σεχώς «Κάρμεν».

«Κινημ. Παλλάς Προεβλήθη «‘Ο διαφθορεύς». Τήν 
Δ σιέραν θά πμοβ .ηθή «ΊΙ κυρία τοΰ βαγκόν λί».

Κινημ. Α. Πύργον. Προεβλήθη τό έργον «Τό φρού- 
ριον τοΰ θανάτου».’Από αΰριον Δευ:έραν «‘Ο Δόκτωρ 
Σ ιϊφερ».

Κινημ. Ά&ήναιον. Προεβλήθη τό έργον «’Αντίο νε
ότης».

Κινημ. Παιέ. Προεβλήθη τό έργον «Φω:ιά στό θρό
νο» καί άπό τής Δευτέρας τό έργον «Ή Μυριέττα» μέ 
τήν Λύα Μάρα.

Κινημ. Μοδέρν. Πρ βάλλονται διάφορα έπ,ισοδιακά.
Κινημ. 'Αττικόν. Προεβλήθη ή κωμωδία «Γιά όνομα 

τοΰ Θεοΰ» μέ τόν Χάιολδ Λόΰδ.
Κινημ. Κενιρικόν. Προ’βλήθη μέ μ·γάλην επιτυχίαν 

ή ταινία «Κατηραμένο; νάναιό πόλεμος». Ήδη προβάλ
λεται τό έργον «’Ερασιτέχνη; τζέντλεμαν».

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθη τό έργον «‘Ο κτηνά- 
θρωπος». Τσατοαπας
ΣΕΡΡΑΙ

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή χο
ρεύτρια μέ τά χρυσά πόδια», «Παρισινή κούκλα» καί 
«Κατηγορώ».

Κιιημ. ' Ορφεύς Προεβλήθησαν «‘Η Κάρμεν» μέ ιήν 
Μελλέρ καί «Τό καράβι τοΰ θανάτου». Χαλκϊδης 
ΞΑΝΘΗ

Κινημ. Μύγας Προ:βλήθησαν τά έργα» *0 μικρός» 
Ιάκωβος» καί «Μάε ή κλέπ’ρια». Προσεχώς «Πόσο έ- 
κόοτισε ή νίκη» καί «‘Ο τελευταίος άνδρας έπί τής γής.

Καζαντζής 
ΜΙΤΥΛΗΝΗ

Κιιημ. Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά επεισοδιακά 
«‘Ο Ταρζάν τών πιθήκων», «Τό μάτι τοΰ ταύρου» καί 
«Ό ριψοκίνδυνος» μέ τόν Τόμ Μίξ. Επίσης τά αυτοτελή 
«Ό κοκοττόδρομος» μέ μεγάλην επιτυχίαν καί «Γιά τό 
παιδί της» μέ τήν Ντόρις Κένυον μέ σχετικήν επιτυχίαν.

Τήν προσεχή έβδομάδα «Γυμνή γυναϊ; α ,*Λέων τής Μογ
γολίας» καί «Τιελλή Λόλα».

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Ό υιός τοΰ Ταρ- 
ξάν», «Ό αλήτης», «Τό παρελθόν ενός ανθρώπου» ιαί 
«‘Η νήσος τών πειρατών».Την προσεχή έβδομάδα «Τρελ- 
τή Σουζάνα», «Ζήλ ια», «Πληγωμένος άετόι» καί «Μη- 
τρόπολις». Σωφρονιάδης
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Κατά τήν παρ. έβδομάδα προε
βλήθησαν τά έργα «Μία νέα Ντυιιπαρύ» μέ τήν Μαρίαν 
Κόρντα καί ό «Φάουσι» μέ τόν Γιάννιγκς, μέ άφάντα- 
στον επιτυχίαν. Α. Μ.
ΑΓΡΙΝΙΟΝ

Κινημ. Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρίγος θα 
νάτου», «Γυάλινο σπήτι» καί διάφοροι κωμωδίαι. Οί διευ- 
θυνταί τοΰ ανωτέρω κινηματογράφου εΐνε άξιοι θερμών 
συγχαρητηρίων διότι μή φεισθέντες κόπων καί πρό παν
τός δαπανών κατέστησαν τό κέντρον αυτό τό καλλίτερου 
έν Αϊτωλοαχαρνα'ίφ, αλλά μή ύποστηρ.ζόμε'ον ύπό τοΰ 
κοινοΰ θά άναγκασθή νά κλείση. Πάγγειος
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

Κινημ. Άτιικόν. ’Αργεί λόγφ άνακοινίσεως. Ένορξις 
τήν 15 Νοεμβρίου.

Ληξούριον. Έναρξις είς «ό τέλος Νοεμβρίου.
Βουτσινας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟνΠΟΛΙΣ
Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Ό Έκ" 

φυλος», «‘Ο Γιάννης» μέ τής δυό γυναίκες», «Ή άμαξα 
ύπ’ άριθ. 13», «‘Ο κ'ηνάνθρωπος», «Πρίνκηψ καί κο 
κόττα», «Κίρκη», «Νιτσεβό», «Τό δεκαήμερον τοϋ Βο- 
κακίου», «Ξανθή ή μελαχροινή», «Ματωμένο τριαντά
φυλλο», «Πριγκηπικόν σκάνδαλον», καί «Αγνή καί άτι-
μασμένη».

Κινημ. Δημ. Θεάτρου Προεβλήθησαν «Ο ναός τής 
Αφροδίτης», «Βρέφος άγριας νυκτό.» καί τό επεισοδια
κόν «Ένας έναντίον δέκα». Παντελίδης
ΕΔΕΣΣΑ

Κινημ. Μ. 'Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν τά έργα 
«’Εγκλήματα μητρότητας» μετά μεγάλης επιτυχίας καί 
«Άγρία έκδίκησις».

Κινημ. Βέρμιο.·, Προεβλήθησαν τά έργα «Στά κατα
γώγια», «‘Η πτώ:ις τής Βαβυλώ'ο.» καί «‘Η Άλόμα» 
μέ έπιτυχίαν. Έσπιελίδης
ΚΟΖΑΝΗ

Κινημ. ΏρΙων. Προεβλήθησαν τά έργα «Βρέφος 
άγριας νυκτό;», «Τό τελευιαϊον βάλς» καί «Κονσέρτο» 
μέ τό Λέβις Στόν. Προσεχώς «Δύο μάγκες».

Σιέφικαρ
ΑΜΦΙΣΣΑ

01 έπιχειρηματίαι τοΰ ένταΰθα κινηματογράφου λόγφ 
ζημιών προελθουσών έκ τής μεγάλη; φορολογίας, διστά
ζουν νά έπαναλάβουν τάς έργασίας των. Έπί τού παρόν
τος αναμένουν νά έλθη νά έγκατασταθή είς τήν οϊθου- 
σάν του θίασος μειά τήν άναχώρησιν τοΰ όπο’ου θ’ απο
φασίσουν άν θά έξακολουθήσουν τάς έργασίας τοΰ κινη- 
ματοθεάιρου. Γιαλέσσος
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. 'Ιδαΐον "Αντραν. Προιβλήθησαν «Τό στερνό 
φιλί» καί «‘Ο ταυρομάχος».

Κινημ. Κεντρικόν. Προιβλήθησαν «‘Η δούκισσα τής 
Όσμόνδης», «Αγνός γλενιζές» καί «Ή μικρά άρτο- 
πώλις».

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν «‘Η άνάστασις», 
«‘Ο κλέπτης τοϋ Παραδείσου» τό επεισοδιακόν «‘Ο ένε- 
δρεύων κίνδυνος-, «‘Η πόλις τή; σιωπής* καί «Νύχτες 
Νέας Ύορκης».
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. ΆχίλΊιον. Μετά τήν επιτυχή προβολήν τοΰ

έργου «Γυμνή γυναίκα», προββλήθησαν «‘Ο λέων τής 
Μογγολίας»,«‘Ο μαύρος πειρατής», καί «Θά μέ παντρευ- 
θής».

Κινημ. Άργυλλα. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ερασιτέ
χνης τζέντλ μαν», «Μοντέρνα Γυναίκα», «‘Ο παγκόσμιος 
πόλεμος» > αι «Τρεις ύπέροχοι άλήται»

Παπαβασιλεϊου
ΑΙΤΙΟΝ

Κιιημ. Παρθένων. Προεβλήθησαν τά έργα «Παλικάρι 
μιά φορά», «ΤΙ άγαπάτε παρακαλώ ; », «Τό φάντασμα 
τής Όπιρά» μετ’ εξαιρετικής επιτυχίας, «Ή δεσποινίς 
φλέρτ» καί «Ή φιληιαέίτσα τοΰ Τοιοΰ». Προσεχώς 
«Έρως καί Κύματα».

Ώςπαρενηρήσαμεν άπό μηνός καί πλέον προβάλλονται 
έργα Όΰ γραφείου ταινιών κ. I Μαργουλή, τά όποια λό
γφ τών περιπετειωδών ύποθέσ ών των σημειώνουν κατά 
τό μάλλλον καί ήττον επιτύχ αν. Μπιρμπίλης
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινηιι. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα «Παλάτι 
τών οργίων» έν μέσφ πρωτοφανούς κοσμοσυρροής, «Τρεις 
νύχτες τού Δόν Ζουάν» καί «Γιά τήν τιμήν της» μέ επι
τυχίαν.

Κινημ. Δημ. Θεάτρου. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η 
δεσποινίς Ζωζέττα ή γυναίκα μου» μέ οΐκτράν αποτυχίαν, 
«‘Ο κώδων τού κινδύνου» καί «Ή Σιβηρία» μέ μετρίαν 
έπιτυχίαν καί έπί πλέον τό καί πέρυσι προβληθέν «Πριγ- 
κήσισσα τής Σοκολάτας»

Καί μία εύλογος παρατήρι-ι .
Ή διεύθυνσις τού Κινηματογραφία δέν νομίζει διι 

έχει καθί.κον καί ύτοχρέωοιν νά έπιβάλη τοϋ μηχαιικοϋ 
νά δ ορίώση τήν συχνήν αστάθειαν τής προβολής (τρε 
μούλιασμα) καί τό συχνό κόψιμο τών τοινιών διά νά πά
ψη ή άγανάκτησις καί αί διομαριυρ αι τοΰ κοινού ;

Μπιζίλης

ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30 τρεχ. μηνός Νοέμβριον λήγουν αί συνδρο- 

μαί τών κ. κ. Γ. Σέχερη ’ΑΟήναι, Κινηματογράφου 
«ΠάνΘεον» Άμαλιάδα και Έμμ Πολιτάκη 'Ηρά
κλειον.

Παρακαλοϋνται θερμώς οί άνωτέρω κύρ οι συν- 
δρομητα’. δπω; θελήσουν καί άναν ώσουν τάς συ δρο-

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙα
— Βουτσιν αν (’Αργοστόλιον). Δυστυχώς δέν ήμποροΰ- 

μεν νά σά; στέλλομεν Ιδιαιτέρως φύλλα Παρακαλοΰμεν 
νά φρυνιίζετε διά συνδρομητής καί πρός πώλησιν τών 
φύλλων τοΰ Πρακτορ !ίου.

— Παπαβασιλείου (Βόλον). Παρτκαλοΰμεν θερμώς νά 
φροντίζετε δι’ έγγραφά; συνδρομητών. Ποσοστά 20 ο)ο.

— Κ. Κλε βούλου (Λεμεσόν). Π ιρακ ιλοΰμεν αί άντα- 
ποιρίσει; νά είναι συνιομώτεραι διό ι κατ’ άνάγκην θά 
περικόπτωντοι,

— Καξαντζήν (Ξάν&ην). Ειδοποιήσατε πορακαλοΰμεν 
άπό ποιον μήνα δέον ν’ αρχίση ή συνδρεμή τοϋ κ. Βα- 
κιάνη.

— Κιρ. Τξηνίδην (Καβάλλαν). Γράψυτε άπ’ ιύθιίας 
είς τόν ν. Α· Μαδράν, Λέσβσυ 32, Άθή ας.

— Πολιτάκην (Ηράκλειον). Λυπούμεθα πολύ διά λο
γαριασμόν τοϋ κ. Λιναρδάκη. Είμεθ < βέβαιοι ότι πολύ 
σύντομα θά έννοήοη τό σφάλμα του. ‘Ο χρόνος θά δε ξη. 
Εντός τοΰ περιοδικοΰ θά εΰρητε τήν άπόδειξιν τοΰ κ. 
Φραγκούλη.
— Ά&. 'Ελευθερίου (ΛεμΙαν). Παρακαλοΰμεν πληροφο- 
ρήσατέ μας έάν θά εΐσθε διατεθειμένος νά μάς άντι- 
προσωπεύσετε καί έάν λειτουργεί ό Κινηματογράφος στεί- 
λατέ μας άνταπόκρισιν. Άναμένσμεν άπάντησιν διά νά 
σάς σταλή τό δελτίον.



Κινηιιατογοαότκός Άιίτϊιρ

ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
—'Ο Φρίντριχ Τσέλνικ, δ όποιος ώ; γνωσ όν, 

εύρίσκεται και" «ύ.άς έν Λονδίνφ μετά τής συζύγου 
του Λύα Μόρα, ήγόρασεν τδ δικαίωμα τής κινημα- 
τογραφήσεως τοΰ ρομάν τοΰ ”Έντγαρ Ούάλλας «Ό 
κόκκινος κύκλος». Εις τδ φίλμ θά πρωταγωνισιήση 
ή Λΰα Μα'ρα (έκδοσις Defitia),

—'Η «Derussa» αναγγέλλει είς τδ νέον της 
πρόγραμμα τδ περ'φημον έργον τοΰ Ντοστογιέφσκυ» 
«Ό πα'κτης».

CH συμπαθής, γνωστή τελευταίως άπό αρκετά 
έργα τής U. F. Α. καλλιτέχνις Ρουθ Βάϊχερ ϊδρυ- 
σεν άπό τίνος ιδίαν κινσμ. εταιρείαν τήν «Ruth 
Weyher Film G. ni. b. H.

—Είς τδ Λονδΐνον παίζεται δι’ έκτην εβδομάδα 
τό έργον τοΰ Λάνγκ «Κατάσκοποι». Υπολογίζεται 
δτι έπωλήθησαν άνω τών 1Q3.000 εισιτηρίων,

—Κα^ώς πληροφορούμε^ ', δ Λοθάρ Μαντές πα 
ραμένει είς τήν «Paramount».

—Ή «Metro» ήρχισεν τδ γύρισμα τής «Μύστη- 
ρειώδους νήσου» τοΰ γνωσ.'οΰ έργου τοΰ ’Ιουλίου 
Βέρν, είς τό όποιον προταγωνιστει δ Λιονέλ Μπάρ- 
ρυμορ.

—«Άλλελούγια» εϊναι δ τίτλο; τοΰ νέου φίλμ 
τοΰ Κίνγκ Βίντορ.'Ως άντιλαμβάιεται καθείς ή ΰπό- 
θεσις περιστρέφεται γύρω άπό τό τόσο συμπαθητικό 
τραγούδι πού πέρυσι ενθουσίαζε καί τούς Άθΐ] 
ναιους.

—Τό νέο φίλμ τοΰ Κάρλ Γκροΰνε εϊναι τό «Βα
τερλά»».

‘Η Ρβνέ Άντορέ καί ό Λοΰ Τέλλεγκεν είς μίαν σκηνήν τοΰ έργου «Παρισι
νές Νύχτες» παραγωγής F. Β. Ο. τής οποίας τήν αποκλειστικότητα διά τήν 

‘Ελλάδα έχει τό γρσφεϊον’τοΰ κ. Δ. Καρρά, Πα<ησίων 12.

ΖΗΤΟΓΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ

ΙΙαρακ »Χούντα.’, θερμ,ώ; οποτοτ έ< τ.δν 
φίλων αναγνωστών μια; έπτ6υμ.οΰν νά άνα- 
λάβουν τήν άντ /πόκριστν τοϊ «Κ.τνημ.α- 
τογραφτκο-3 ’Λ,στέρος» είς τά ’Ιωάννινα, 
τήν Ιΐρέδεζαν κχΐ τή < ϋορυτσάν (Αλ
βανίας), όπως γνωρίσουν τοΰτο είς τήν 
δ'.εύβυνσιν τοΰ περιοδίκοΰ, άποστέλλον- 
τες σνγχρόνως και ϊϊύο μ,ικράς φωτογρα
φίας, διλ νά τούς έφοδιάσωμ·εν ρ.έ δελ- 
τίον ταυτότητος.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
ΑΙ ΟΠΟΙΑ! ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚινηματΟ- 
&έατρον

Γραφείο* 
I/μεταλλεΰσεως

ΠΕΝΘΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΚ.ΟΓΙΑΝΝΗΣ
Άπέθανε καί έκηδεύθη σεμνοπρεπώς τήν παρ. 

ΙΙέμπτην 1 Νοεμβρίου δ Στυλιανός Ε. Βακογιάννης 
προσφιλής αδελφός ιού προέδρου τής έταιρίας «Σι.έ 
Όριάν» κ. Γεωργίου Βακογιάννη. Τών δεινώς πλη- 
γέ'τχ άδελφόν του κ. Γεώργιον Βακογίάννην καί τήν 
οικογένειαν του δ «Κινημχτογραφ κός Άστήρ» συλ- 
λυπεΐται έγκαρδίως.

■

I

omsiozAiMismHS «owbepsaa*
Ή κινηματογραφική Έταιρ?α «Ούνιβέρσσλ» 

διενεργεί κατ’ έτος διαγωνισμόν καλλονής, τήν βα
σίλισσαν τοϋ οποίου άναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν να 
παρουσ.ά’η άπό τής οθόνης.

’Εφέτος είς τά λουτρά τοΰ Άτλαντικ-Σίτυέγένετο

I

καί πάλιν ή παρέλασις τών 
’Αμερικανικών καλλονών, με
ταξύ τών οποίων έξελέγη ή 
μις Έλση ’Άλλεν άποσταλεΐσα 
ήδη είς Καλλιφορνίαν ΐνα έμ- 
φανισθή είς ταινίας τής «Ού- 
νιβέρσαλ».

ΝΤΙΤΑ ΠΑΡΛΟ

Ή Ντίτα ΙΙάρλο, δ νεαρός 
«άστήρ» τής U.F.A προσελή- 
φθη ύπό τής «Paramount διά 
νά πρωταγωνιστής είς τό 
πλευρόν τού Μωρίς Σεδαλιέ.

'Η Ντίτα Πάρλο παραμέ
νει έννοεΐται «άστήρ» τής 
U.F.A. ευθύς δέ μετά τό «γύ
ρισμα» θά έπιστρέψη είς Βε- 
ρολϊνον.

‘Η μεγάλη της έπιτυχία 
είς τήν «’Επάνοδον», τδ σού
περ ■ φίλμ τής υ.Ρ.Α.ήρκεσε 
διά νά άναδειχθή.

I

k ‘

Τίτλος έργου
Κινημα,το- 
ΰέατρον

Γραφείο»' 
έκμεταλλεύσεως

Τίτλος

Πρίγκηψ ’Ινδιών 
’Αήττητος Ροβέρτος 
Ριψοκίνδυνος Χάρρυ 
Καπετάν Φασαρίας 
7 θανάσ. μαχαίρια 
Ματωμένος δρόμος 
Δαίμων 'Ωκεανού 
Στα νύχια τών ’Ινδών 
Ένας έναντίον δλων 
Τρεις παλαισταί 
Κοιλάς γιγάντων 

ι Διαμάντι Τσάρου
Σενορίτα
Παντού τόλμη 
Ταρζάν Β’. 
Ξενύχτηδες 
Χώραΰπεράνω νόμου

Ι Φρωρίντα 
Ι) Ταρζάν τής Ζούγκλας 
]| Νύχτες Σικάγου 
ι. Τιμή αδελφού 
I Θά μέ παντρευθής 
I Νά σώση τόν πατέρα 
I Σκιά χαρεμιού 
I *0 Κεραυνός 
I Διώκτης ληστών 
I Δόκτωρ Σαϊφερ 

II Άρουραϊος 
II Τραγική Σιιγμή 
II Λυκόφως δόξης 
|| Έξυπνο κόλπο 
[I Κορίτσι τής Ρεβΰ 
II ‘0 κύριος Άλμπέρ 
|| Τρομ. Έρυθρτδέρμωι 
||| Κουρσάρος μέ μάσκτ

, ι Αθηναϊκόν
> 
>

‘Ελλάς 
’Αθηναϊκόν

>

Ελλάς

’Αττικόν 
Σπλέντιτ 
Πανόραμα 
Πανόραμα 
Ελλάς

’Αττικόν 
’Αθηναϊκόν 
Μοντιάλ 
Ελλάς 
Σπλέντιτ 
Ελλάς 
’Αττικόν 
’Αθηναϊκόν 
‘Ελλάς 
Μοντιάλ 
Σπλένιιτ 
’Αθηναϊκόν 
’Αττικόν 
Ελλάς 
Οΰφα Πάλαι 
Σπλέντιτ 
Ελλάς 
Μοντιάλ

?ωτιάδ η-Σουλίδη 
Αμολοχ -Βουλγαρίδη 
Φωτιάδη-Σουλίδη

I. Μαργουλή 
Φωτιάδη-Σουλίδη 
Ήστερν-Φίλιι 
Φωτιάδη-Σουλίδη 
I. Μαργουλής 
Άμολ.-Βουλγαρίδης 
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 
Φωτιάδη-Σουλίδη

। Σΐ'έ Όριάν 
1 I. Μαργουλή

Συμβατική 
Σινέ Όριάν 
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν

ερ/ου

I

ΣΕΜΕ1ΩΣΙΣ. 'Ο * Κινηματογραφικός Άστήρ» έγκαινιάζων άπο σήμερον ιό άνωτέρω σύστημα, συμπληρώνει ένα 
σπουδαίοι· κενόν τής έαπορικής κινηματογραφικής κινήαεως τής 'Ελλάδος, Είς τόν άνωτέρω πίνακα είς τόν όποιον θά 
προστίθενται καθ' εβδομάδα τά προβαλλόμενα νέα έργα, θά εύρίσκη κάθε επιχειρηματίας ‘Αθηνών, ’Επαρχιών καί ’Εξω
τερικού, ένα οϋιως είπείν, καθρέπτην τής έν ‘Ελλάδι κινηματογραφικής κινήσεως, έκ τοϋ όποιου δύναται πολλά νά 
ώφεληθή.' Επίσης τό άνωτέρω σύστημα θά έξυπηρετή όχι μόνον τούς επιχειρηματίας τών έπαρχιών οί οποίοι θά γνωρίζουν 
πλέον είς ποιον ανήκουν αί ταινίαι, ποια καί πόσα έργα προεβλήθησαν, θά οδηγούνται περί τής αξίας των έκ τών δημο- 
σιευομένων εις άλλην σελίδα κριτικών, άλλ.ά και τά ένταΰθα γραφεία έκμεταλλεύσεως τά οποία ώς εύνόητον πολλά έχουν 

νά ωφεληθούν έκ τοΰ πίνακας τούτου.



ΓΕΝΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕίΟΝ
ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ

ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 6
ΑΘΗΝΑΙ

Τό ρ,όνο') γραφεΐον τό ίιαθέτον τήν πλουσιωτέοαν συλλογήν ταινιών.

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΜΟΝ ΔΡΑΜΑΤΑ Αης, Βας και Γης κατηγορίας.
ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΔΡΑΜΑΤΑ περιπετειώδη (Ατραξιόν)' τελευταίας παραγωγή^ 

«Ούνιβερσάλ»,μ 'πρωταγωνιστάς τούς ΧΟ Υ Γ ΓΚΥΨΩΝ,ΤΖΑΚ ΧΟΞΗ,ΑΡΊ ΑΚΟΡΔ. 
ΦΡΕΔ ΧΟΥΜΣ, ΤΕΔ ΟΥΕΛΣ, ΑΛ. ΟΥΙΛΣΟΝ, ΔΥΝΑΜΙΤ κλπ. κλπ.

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΚΩΜΩΔΙΑΣ μονοπράκχους και δίπρακτους νεωτάτης παραγφγής
ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ επεισοδιακά έργα με πρωταγωνιστάς τούς ΕΔΔΙ ΠΟΛΟ, ΧΟΥ- 

ΊΣΙΝΣΟΝ, ΜΑΚ ΔΟΝΑΛΔ, APT ΑΚΟΡΔ, ΜΠΟΝΟΜΟ ΜΑΚ ΓΡΕΓΟΡ, ΔΕ- 
ΣΜΟΝΔ κλπ. κλπ. νεωτάτης παραγωγής.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ <5 ίπρακτα περιπετειώδη νεωτάτης παραγωγής.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΤΕ ΡΑΝΦΟΡΣΕ
ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΑΓΚΑΣ «NOPIIl·

ΠΡΑΚΤΩΡ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ, ΜΑΛΛΑΧ
ΟΔΟΣ ΝΙΚΗΣ AF.3


