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4 Κινηματογραφικός Άατήρ Κινηματογραφικός Άότίιρ

ΕΠΙΣΚΕΦΙΣ
ΓΑΛΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝΕΙΣΛΟΝΔΙΝΟΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΕΑΤΟ ΦΩΤΕΊ'Γ ΜΟΥ

ΤΟ ΔΡΗΜΒ ΤΗΣ ΠΛΗΤΕΙΗΣ
0 ΝΤΟΥΓΚΑΑΣ ΦΑΙΡΜΠΑΓΚΣ ΚΑΙ Η ΜΑΙΡΗ ΠΙΚΦΟΡΔ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
Τόν 21 ’Οκτωβρίου οί Γάλλοι Διευθυνταί έπε- 

σκέφθησαν τήν ιδιωτικήν Κινηματογραφικήν αίθου
σαν τής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ Πίκτσέρς έν Λονδί
νο» δπου μετά τό παρατεθέν αύτοϊς τέϊον τούς έπε- 
δείχθεισαν αί τελευταΐαι παραγωγού τής εταιρία; 
είς μικράς ήχητικάς ταινίας, ώς καί ό τελευταίος 
θρίαμβος τής Αγγλικής Κινηματογραφίας «Μπλάκ- 
μεϊλ» είς άμφοτέρας της τάς εκδόσεις, βωβήν καί 
ομιλούσαν.

Ή ταινία αΰτη είς ήν ώς γνωστόν πρωταγω
νιστεί ή χαριτωμένη ηθοποιός ’ Αννυ ’Όντρα. έχει 
δέ παιχθεϊ μέχρι τοΰδε μέ θριαμβευτικήν επιτυχίαν 
είς Άγλλίαν, Αμερικήν καί Αίγυπτον, υπερήρεσε 
είς τούς Γάλλους Διευθυντάς οϊτινες έξέφρασαν τόν 
θαυμασμόν των διά τήν τελειότητα τής ύποκρίσεως 
καί τήν φυσικότητα τής άποδόσεως ήχου καί φοτνής.

Τήν έπομένην έπεσκέφθησαν τά έν ’Έλστρη α
πέραντα Στούντια τής εταιρίας διά βωβάς καί δμι- 
λούσας ταινίας παρακολουθήσαντες τάς εργασίας 
«γυρίσματος· ταινιών.

’Αναχωροϋντε; έχαρακτήρισαν τάς εγκαταστά
σεις τής «Μπρίτις» ώς τάς τελειωτέρας έξ δσων έ
χουν έπισκεφθή καί συνεχάρησαν θερμώς τόν Γενι
κόν Διευθυντήν τής 'Εταιρίας κ. Arthur Dent.

μα του τό δηλητηριώδες πούροι·, ήθέλησε νά κρύψη 
τήν διαθήκην του είς τήν θερμάστραν;

Ό Τζέρολντ, υπάκουων είς τήν υποβολήν τής 
φαντασίας του, έπήγε κατ’ ευθείαν είς τήν θερμά
στραν. ’Έβαλε τό χέρι του γιά νά ψάξφ Σέ λίγο, τά 
δάκτυλά του δέν ήργησαν νά εΰρουν τό πολύτιμον 
έγγραφον. Νίκη! ’^Εβγαλεν ένα μεγάλοι· φάκελλον, 
επί τοϋ οποίου ήσαν γραμμέναι αί λέξεις: «'Η τε
λευταία διαθήκη τοΰ Τζών Χάρντυ». Ό έμπειρο- 
γνώμων έγκληματολόγος είχε μαντεύσει καλά.

Ήκούσθη κρότος βημάτων πλησίον τής πόρτας 
καί ή κυρία Ούΐλσων, ή οποία είχε τελειώσει τήν 
εργασίαν της πλέον, εΐσήλθεν εις τό δωμάτιον. Ό 
Γζέρολδ μόλις έλαβε τόν καιρόν νά κρύψη τήν δια
θήκην είς τήν τσέπην του. Έκάθησε καί έφλυάρησε 
ολίγον μέ τήν αγαθήν γυναίκα καί κατόπιν, αφού 
τήν ηύχαρίστησε θερμώς γιά τήν εύγένειάν τη;, 
έφυγεν.

Όταν εύρέθη μόνος είς τόν δρόμον τοΰ Χέρ
τφορδ, μακράν άπό τά βλέμματα τών αδιάκριτων, 
έξήτασε μέ περισσότερόν προσοχήν τόν φάκελλον. 
Κάιω άπό τήν επιγραφήν «'Η τελευταία διαθήκη 
τοΰ Χάρντυ» υπήρχε μία δευτέρα φράσις ή οποία 
έλεγεν δτι ή διαθήκη έπρεπε νά άνοιχθή μετά τόν 
θάνατόν του, υπό τής ανεψιάς του Δώρο θέας Φαίαρ
φαξ·. Κανείς άλλος δέν έπρεπε νά παρευρίσκεται 
κατά τό άνοιγμα τοΰ φακέλλου. Ποιον άλλο άρά γε 
μυστήριον νά περιέκλειεν δ καλοσφραγισμένος αυτός 
φάκελλος; (’Ακολουθεί)

Είπομεν ημείς, έγραψαν άλλοι, και θά λαλήσουν άκόμη πολ- 
λοί^είς τό μέλλον, διά τό δράμα τής πλατείας των κινηματοθεά
τρων μας, (τό όποιον εκτυλίσσεται είς βάρος τών θεατών καί 
όχι τών ηρώων τής οθόνης).

'Εάν λοιπόν έπανεργόμεθα πάλιν σήμερον, τό κάμνομεν άπό 
άλτρουϊσμόν διά τους δύσμοιρους θεατάς δεδομένου ότι εΐμεθα 
επίσης τοιοΰτοι. καί ύφιστάμεθα τάς συνέπειας τοϋ δράματος 
τής πλατείας, απαράλλακτα όπως συμβαίνει μέ τούς ήρωας τοϋ 
φιλμ, τών οποίο»' αί περιπέτειαι πρόκειται νά δημιουργήσουν τήν 
πνευματικήν μας τέρψιν καί άπόλανσιν. ενίοτε δέ τήν Ιδικήν των 
δυστυχίαν.

Καί έν πρώτοις, άς μάς έπιτραπή νά κάμω μεν εν είδος πα
ραλληλισμού μεταξύ τών δυο δραμάτων. Τό δράμα τής πλατείας, 
έν άντιθέσει προς εκείνο τής οθόνης, λαμβάνει καθημερινώς άλ
λην τροπήν, ενίοτε απρόβλεπτον καί συχνά άπευκταίαν.

Ή παρουσία τών ταξιθέτιδων μέ τους ενοχλητικούς ρωτει- 
νούς οφθαλμούς των άποτελ.εϊ τόν πρόλογον τοϋ δράματός μας, 
χωρίς αυτό ν' απαλλαγή άπό τά αδιάκριτα έκτυφλωτικά βλέμ
ματά των ν.ατα τήν λοιπήν έκτύλιξιν τοΰ δράματος τής πλατείας. 
Πόσα δέν φέρει είςφώς ό μοιραίος αυτός λαμπτήρ .'... ΤΙλεγμέυα 
γεράκια, ενωμένα κεφάλια καί τά τσιαΰτα έπιλήψιμα θεά
ματα.

3 Ενώ ή Μπριγκίτε εγχειρίζει τό κλειδί το»· όνειρωδώς πλου
σίων διαμερισμάτων της είς τόν τνχηρόν υποψήφιον έραστήν της. 
ό αδιόρθωτος νεοέλλην θεατής, κάνει πνεύμα (ή συνήθης του 
κατάστασις), φθάνει δέ μέχρι σημείου, νά προσφέρη άνερυθριά- 
στως τό μεγαλείτερον ψεΰμα τής ζωής του : «οτζ δέν ζηλεύει τήν 
τύχην τοΰ ήρωος τής οθόνης . 'Ημείς δέ οί ατυχείς θεαταί. 
συν τή δηλώσει του ταύτη, υποχρεούμεθα ν3 άκούσωμεν καί τήν 
προφητείαν τοΰ ανηλίκου θήλεος που κάθεται παρέκεΓ «άν δέ 
γίνει έτσι, θά γίνη άλλοιώς . Καί άν δέν είσθε έδώ, θά ειγομεν 
τήν ησυχίαν μας, σκέπτομαι έγώ, άλλά δέν τολμώ νά τό είπω.

3 Εν τώ μεταξύ τό δράμα έφθασε στό κορύφωμα τής τραγι- 
κιμητός του. Ή ήρωίς όδ-ίρεται, ό ήρως καγχάζει. [Κλασική 
σκηνή άπό τήν κωμικο-τραγωδίαν τής ζωής, τήν οποίαν δανεί
ζεται ό κινηματογράφος.) Μία μυϊγα πλέον ευαίσθητος από πολ
λούς θεατάς, συμμερίζεται τήν τύχην τής άναξιοπαθούσης ήρωι- 
δος άνοιγοκλείνοντας απεγνωσμένα τά φτερά της επάνω είς τό 
πλαίσιον τής ταινίας.

Γίνεται διάλειμμα καί τά φώτα ανάβουν. e II νεαρά προφήτις 
σκουπίζει τά μαύρα δάκρυα της, ενώ ό ανήλικος μπλαζέ κυττάζεχ. 
τήν προφήτιδα όπως ό ήρως τής Πείνη,» τοΰ Χάμσουν θά 
έκύτταζε τό όρεκτικώτερον καταιφιον.

‘Ο φίλος τοΰ εύφυολογήσαντος σηκώνεται καί εγκαταλείπει, 
τήν θέσιν του. Μία κυρία απροσδιορίστων 'Οκτωβρίων, (όταν 
έχει περάσει κανείς τήν άνοιξιν τοΰ βίου του είναι προτιμότερου 
νά ύπολογίζη τήν ηλικίαν μέ φθινοπωρινούς μήνας), καταφθάνει 
πλεισίστιος καί κάμνει κατοχήν τής θέσεως τοΰ έγερθέντος. Ο 
φίλος τόν διαμαρτύρεται άλλ3 ή κυρία δέν τό κουνά. Τά φώτα 
σβύνουν, ό έξωσθείς έπανέρχεταικαί άναγκάζεταινά καθήσηεις τήν 
πρυηγουμένην σειράν. ^Από τοΰ σημείου τούτου, τό δράμα τής 
πλατείας λαμβάνει ιλαράν τροπήν. Οί δύο φίλοι εϊ αι ανεξάν
τλητοι είς ευφυολογήματα, είς βάρος τής δικτατορησάσης κυρίας, 
ημείς δέ οί παρακαθήμενοι θεαταί. ανεξάντλητοι είς υπομονήν, 
άμφισβητοΰντες τό παγκοσμίως άνεγνωρισμένον ρεκόρ της (όπερ 
μέχρι όορας κατείχε γνοοστόν τετράποδου, ποΰ δέν συχνάζει είς 
κινηματογράφους...) ' Ipi$ Σκαραβαίου

ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30 λ»']γ. μηνός Νοεμβρίου λι'ιγουν αί συνδρομαί 

τών κ.κ. Γ. Σέκερη Αθήναι, Συμβατικής Θεσσαλονίκη, Ν. 
Κοκκίνου Λεβάδεια, Κινημ. Πάνθεον Άμαλιάς, ’Ιωάν. 
Μαρούς 'Ηράκλειον καί Ε. Κουκουβετάκη Ηράκλειον.

Παρακαλοϋνται θερμώς οί άνωτέρω κ.κ. συνδρομητή! 
ρπως μας ειδοποιήσουν εγκαίρως περί τής άνανετόσεως τής 
συνδρομής των διά τήν τάξιν,

Τρεις ωρε; μαζί» μέ τούς καλλιτέχνας έπί της 'Ακροπόλεως. —'Ο σκοπος 
πέρασαν τάς δύο ημέρας της παραμονής των είς τήν πόλιν

Συνεπής πρός τήν ύπόσχεσίν μου σάς μεταβι
βάζω σήμερον έπί λέξει σχεδόν δσα είχα τήν ευτυ
χίαν νά ακούσω άπό τό στόμα τοΰ μεγάλου καλλι-

«Έγεννήθηκα, ήρχισε, στά; 23 Μαΐου τοΰ 1Κ84 
είς τό Ντίεβερ; τοΰ Κολοράντο Ό πατέρας μου ερ
γαζόταν ώς υπάλληλος μιας εταιρείας είς ’τήν Νέαν 
Λ'όρκην καί εκεί έμαθε τη
λεγραφικό); τί|ν είδηση τή;
γεννήσεώ: μου, ή δποία φαί
νεται τόν ένεθ ουσίασε τόσο 
πολύ, ιίιστε άφησε άμέσω; 
τήν εργασία του γιά νά έλθη 
νά μέ γν,τρίση.

δταν δ μεγαλείτερος άδελ- 
φό; μου Ροβέρτος μέ ώδήγη- 
σεν είς ένα σχολείον τής πό- 
λεώς μας, τό δποϊον διηύθυ- 
νεν ή Μις Κουΐνερ.

Μίς Κουΐνερ ιδίως δταν δέν 
η οροΰσε τά γυαλιά της, καί 
πολλές φορές έσκέφθηκα δτι 
δέν θά μοΰ ήτο δυσάρεστοι·

τά καταρα- 
ί της ύπήρ-

πραγματοποιησιν

'Όταν αργότερου έγκατέ- 
ριή’α αύτό τό σχολέϊον διά 
ιι. παρακολουθήσω άνωτέ- 
ας σπουδάς, έγνιόριζα όλί- 

ζω. ’ Εγκατέλειψα τήν Μις 
Κουΐνερ χαμόγελών, άν καί 
κατά βάθος ήμουν πολύ λυ
πημένος.

Επέρασα διαδοχικώς διάφορα σχολεία. Είς ηλι
κίαν 10 ετών ήμουν ένας θαυμάσιος παλαιστής καί 
μισούσα τρομερά τά μαθηματικά. Αγαπούσα υπερ
βολικά τόν Σαίξπηρ, καί σήμερα τόν γνωρίζω ολό
κληρον άπ’ έξω καί άνακατωτά.

Από τήν εποχήν εκείνην άκόμη τό θέατρου ήτο 
ή μεγάλη μου άδυναμία. "Οταν λοιπόν διά πρώτην 
φοράν ηύτύχησα νά παρακολουθήσω δραματικήν 
παράστασιν ή χαρά μου ύπήρξεν εξαιρετική. Εν
θυμούμαι δτι δ τίτλος τοΰ έργου ήτο «Δέκα νύχτες 
μέσα σ’ ένα καφφενεϊο», άλλά ή ύπόθεσίς του έχει 
σβυσθή εντελώς πλέον άπό τάς άναμνήσεις μου.

τοΰ ταξειδίου των.— Πώς 
μας κλπ. κλπ.

εξακολουθούσα πάντοτε νά 
σπουδάζω άλλάζοντας διαρκώς σχολεία εως οτου 

κάποιαν προπαρασκευαστικήν στρατι
ά ύτήν

Έν τώ μεταξύ

πατέ- 
Μ ετά

κατέληξα είς 
ωτικήν σχολήν διά νά τήν έγκαταλείψω καί 
ύστερα άπό ελάχιστου χρόνου φοίτησιν.

Θά. ήμουν δεκαεπτά περίπου ετών δταν δ 
ρας μου έσκέφθη νά μέ βάλη νά εργασθω. 

πολλάς συσκέψεις καί 
γενειακά συμβούλια καιέλη- 
ξαν είς τήν άπόφασιν νά ά- 

. ί κολουθήσω τό πατρικόν ε
πάγγελμα, δπως καί οί δύο 
μεγαλείτεροι άδελφοί μου 
Τζών καί Ροβέρτος.

Αλλά δέν είχα καμμίαν 
διάθεσιν νά συμφωνήσω μαζί 
τους καί ποιος ξέρει σέ ποι
ους οικογενειακούς καυγάδες 
θά έφθάναμε άν δέν ένεφα- 
νίζετο ώς άπό μηχανής θεός 
ένας μεγάλος φίλος τοΰ πα
τέρα μου Φρίντερικ Βάρντε 
διευθυντής κάποιου θιάσου 
ό δποϊος έπαιζε έργα τ<ίΰ 
Σαίξπηρ.

Ό άγαθός αυτός άνθρω
πος κατοιρθωσε νά* πείση 
τόν πατέρα μου δτι έπρεπε 
νά μέ άφήση ελεύθερον είς 
τήν εκλογήν τοΰ επαγγέλμα
τος μου σύμφωνα μέ τάς κλί
σεις μου καί μέ προσέλαβε 
εις τόν θίασόν του.

"Ενα βράδυ ήσθένησε έ- 
ξαφνικά δ ηθοποιός πού έ- 
πρόκειτο νά ι'ποδυθή τόν 
Λαέρτην εις τόν «’Άμλετ» 
καί δ Βάρντε, βέβαιος περί 
τής ικανότητάς μου, έσπευσε

II Μαίρΐ] Πίκφορδ έπί τής Άκροπόλεως διανέ- 
μουσα αύτόγραφα ε’ις τούς θαυμαστός της 

(Φυτογραφία αΚιτ. Άστέρος» 
νά μοΰ άναθέση τόν ρόλον του.

Φαίνεται δμως δτι υπήρξα τόσον άτυχης είς τόν 
ρόλον αυτόν όίστε τό πλήθος έξερχόμενον τοΰ θεά
τρου διηρωτάτο, άν πράγματι είδε τόν «’ΆμλίΤ».

’Έμεινα άκόμη μερικούς μήνας μέ τόν θίασον 
Βάρντε, κατά τό διάστημα τών οποίων δέν μοΰ ένε- 
πιστεύοντο πλέον παρά ρόλους υπηρέτου.... .’

Αφ’ ού έληξεν τό συμβόλαιόν μου μέ τόν έν 
λόγφ θίασον, έφοίτησα είς τό Πανεπιστήμιον τοΰ 
Χάρβαρντ διάΛά συμπληροισω τάς γνώσεις μου εις 
τήν Λατινικήν. Πολύ γρήγορα δμως εννόησα δτι τό 
τοιοΰτον θά άπήτει πολλά έτη σπουδών καί άπε- 
φάσισα νά κερδίζω καλλίτερα τό ψ.·η·ί μου έργαζό-
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— 'Ικανοποιημένος μίστερ.,.Δέν βρίσκω λόγια 
νά σάς ευχαριστήσω γιά τήν καλωσύνη πού είχατε 
νά ομιλήσετε τόσο πρός χάριν μου.

'Η ώρα έχει πλέον προχωρήσει αρκετά καί ή 
συντροφιά τών καλλιτεχνών έτοιμαζεται.να κατέλθη 
από τόν 'ιερόν βράχον.

Τούς αποχαιρετώ καί τούς ευχαριστώ διά μίαν
I ' ακόμη φοράν έκ μέρους τών αναγνωστών πλέον τού 

I «Κινηματογραφικού Αστέρος», οί όποιοι θά άνα- 
γνώσουν τό παρόν. Warn, us

μένος.Αλλά καί ή εμπνευσις αύτήδέν ήτο δυστυχώς 
πεποωμένον νά πραγματοποιηθή. Μόλις είχα άρ- 
χίση νά έργάζωμαι ώς υπάλληλος καί νά κερδίζοι 
κάτι μέ κατέλαβε έξαφνικά ή τρελλή έπιθυμία νά 
γνωρίσω τον πέραν τοΰ Ατλαντικού κόσμον.

Καί μίαν πρωίαν, ήμουν τότε 19 ετών, έπεβιβά- 
σθην μαζύ με δυο άλλους φίλους μου σέ ένα ιστιο
φόρο ν πού μετέφερε ζώα εις τήν Αγγλίαν, Καί 
τών τριών μας ή περιουσία άνήρχετπ είς 150 δολ- 
λάρια.

Κατά τό διάστημα τοΰ ταξειδίου ήναγκάσθημεν 
νά έργασθωμεν διά νά πληρώσωμεν το είσιτήριόν 
μας Εγω κατ άρχάς έκανα τά χρέη τοΰ βοηθού 
μαγείρου, αλλά επειδή χαλούσα τής σάλτσες, ήρκέ- 
σθην εις τό νά καθαρίζω τήν γέφυραν τοΰ πλοίου.

Κατόπιν έπήγα εις τήν Γαλλίαν, εις Ρουέν,"χρη
μάτισα; βοηθός κτίστου, κατόπιν είς Σουασόν καί 
κατόπιν είς τό Βέλγιον.

Εις τό Βέλγιον δέν έκάθησα πολύ. Ή ζωή εκεί 
δέν ήταν τόσο εύκολη καί ευχάριστη καί έφυγα γρή
γορα διά νά επιστρέφω πάλι στή Γαλλία. Στο δεύ
τερο ταξεΤδι μου έπήγα είς τό Παρίσι, όπου έκά
θησα αρκετόν διάστημα, κατοικούσα δέ είς ένα δω- 
μάτιον τοΰ έκτου πατώματος μαζύ μέ έξη άλλους 
«τζέντλεμαν», πληρώνων 50 λεπτά τήν βραδυά.

Κατά τήν διαμονήν μου εις τήν Ευρώπην είρ- 
γάσθην, διεσκέδασα καί έμαθα πολλά πράγματα.

Κατόπιν έπέστρεψα είς Αμερικήν μέ τόν αυτόν 
τρόποι* 1 κατχ τόν οποίον είχα αναχωρήσει, δηλαδή 
εργαζόμενος καί πάλιν επί τοΰ καταστριόματος τού 
πλοιου
* Επί αρκετόν χρονικόν διάστημα υπήρξα ύπάλ-! 

ληλος καί κατόπιν διευθυντής επί τής πωλήσεως ε
νός μεγάλου εμπορικού καταστήματος.

Έν τούτοι; ή προς τό θέατρον αγάπη δέν είχε 
φύγει από τήν ψυχή μου καί άποτόμως μίαν ημέ
ραν άφησα τό έμπόριον καί ανέβηκα έκ νέου είς τήν 
σκηνήν.

'Η δευτέρα περίοδος τού θεατρικού μου στα
δίου ύπήρξεν άσυγκρίτως εύτυχεστέρα τής πριότης. 
Είχα γίνη πλέον μύστης τής τέχνης καί ήρχισα νά 
γνωρίζω τήν επιτυχίαν.

Καθ’ όλον όμως τό διάστημα τούτο έγυμναζό- 
μην είς όλα τά σπόρ καί αί αθλητικοί ασκήσεις ά- 
πετέλουν ήδη αναπόσπαστου μέρος είς τήν ζωήν 
μου, ένεφ.ανίσθην δέ πολλάκις ενώπιον τού Αμερι
κανικού κοινού έκτελών διάφορα δύσκολα ακροβατι
κά γυμνάσια μέ μεγάλην επιτυχίαν.

"Εως εκείνην τήν στιγμήν, περιφρονούσα τόν 
κινηματογράφον. Αέν έπίστευα ποτέ ότι τά θεάματα 
«τών κινούμενων εικόνων» θά εΐχον επιτυχίαν.

Ο κινηματογράφος όμως έν τώ μεταξύ είχεν 
πάρη τόν δρόμον του, καί οί καλλιτέχναι τής βω
βής τέχνης, έπληρωνοντο πολύ καλλίτερα από τού: 
συντρόφους των τοΰ θεάτρου.

Οί διευθυνταί καί σκηνοθέται τοΰ θεάτρου κα
θώς καί οί ηθοποιοί, οί όποιοι μέχρι τότε περι- 
φρονούσαν τον κινηματογράφον ήρχισαν νά ένδιαφέ- 
ρωνται δι’ αυτόν.

Τό αύτό έκανα καί εγώ τήν ημέραν πού είδα τό

μεγάλο φιλμ, τού περιφήμου σκηνοθέτου Νναίβιντ 
Ούώρκ Γκρίφιθ «Ή πορεία τού έθνους».

Ή ταινία αυτή μέ έκανε νά ϊδω εντελώς διαφο
ρετικόν τόν κινηματογράφον καί ήρχισα νά σκέπτο
μαι καί νά υπολογίζω τάς πιθανότητας τής επιτυ
χίας πού θά είχα άν έπιδιδόμην είς αυτόν.

Τήν ιδίαν εποχήν είχα γνιορίση τόν Γκρίφλφιδ 
προς τόν όποιον άπεκάλυψα τάς σκέψεις μου καί 
έζήτησα τήν γνοίμην του.

Είς άπάντησιν εκείνος μοΰ προσέφερεν ένα συμ
βολαίου διά δέκα εβδομάδας προς διακόσια δο λά 
ρια τήν εβδομάδα, καί μοΰ συνέστησε νά τό δεχθώ 
χωρίς πολλούς ενδοιασμούς.

Τόν ήκουσα, έδέχθην καί μετ' όλίγας εβδομάδας, 
κατά τό θέρο, τοΰ 1914 «έγύριζα» τήν ποιητήν μου 
ταινίαν «Τό Αρνάκι». Είχα γίνει πλέον ήθοποιός- 
τού κι νηματογράφου.

Αυτό τό φιλμ έκανε μεγάλον θόρυβον εις τήν 
Αμερικήν καί άθρόαι προσφοραί συμβολαίων μοΰ 

έπροτείνοντο.
Ό ίδιος ό Γκρίφφιθ μοΰ προσέφερε 2000δολλά- 

ρια τήν έβδουάδα μέ αύξησιν 500 δολλαρίων τήν 
εβδομάδα κ θε έξ μήνας.

Εξ δλων τών προτάσεων έπροτίμησα τάς τού 
Γκρίφφιθ καί ήρκισα νά έργάζωμαι συστηματικά είς 
τόν κινηματογράφον, δημιουργών βαθμηδόν ένα ι
διαίτερον ίδικόν μου καλλιτεχνικόν δρόμον.

’Έπαιζα δλας τάς σκηνάς μέ ένα ρυθμόν κεραυ- 
νοβόλον καί άγνωστον έως τότε παρά τάς διαμαρ
τυρίας τών όπερατέρ, σκηνοθετών καί συντρό
φων μου.

Μολονότι απορών, ό Γκρίφιθ, έπεδοκίμασε τό 
παίξιμό μου, λέγω δέ «'Ο Γκρίφιθ έπεδοκίμασε» 
διότι αυτό αρκεί. Οί σκηνοθέται, οί όπερατέρ καί οί 
σύντροφοί μου ήναγκάσθησαν ώς ήτο επόμενον νά 
σκοπήσουν.

Κατόπιν «έγύρισα» αρκετός ταινίας διά λογαρια
σμόν τής «Μάζεστικ» τήν εποχήν κατά τήν οποίαν 
αύτη μετά τοΰ Μάκ Σένετ καί τού Τομάς ’Ίνς άπε- 
τέλουν τήν «Τριάνκλ». 'Ο Γκρίφφιθ, ό όποιος διηύ- 
θυνε τά πρώτα μου φιλμ ήτο τώρα ύπερεπιθεωρη- 
τής τών παραγωγών μου.

Ακριβώς τήν Γην Φεβρουάριου 1917 ίδρυσα 
ένα ίδικόν μου οίκον παραγωγής ταινιών υπό τήν 
επωνυμίαν «Ντούγκλας Φαίρμπανκς Κορπορέσιον«, 
δ όποιος έλειτοΰργησεν επί δύο έτη καί παρήγαγε 
δεκατρείς έν δλω ταινίας μέ συνολικόν κέρδος 
1500000 δολλαρίων.

"Ενα μήνα μετά τήν διάλυσιν τής «Ντούγκλας 
ΦαίρμπανςΚορπορέσιον» συνεστήσαμεν μέ τήν Μαί- 
ρην καί Τσάπλιν τήν έταιρείαν «'Ηνωμένων καλλι. 
τεχνών».

'Η εταιρεία τών Ηνωμένων καλλιτεχνών ίδρΰθη 
κατά τόν Μάρτιον τοΰ 1919. Τόν ϊδιον μήνα έλαβα 
τό διαζύγιόν μου από τήν πρώτην μου σύζυγον τήν 
Μπάθ Σάλλυ καί τόν ίδιον μήνα ένυμφεύθην τήν 
Μαίρην Πίκφορδ μέ τήν οποίαν, όπως ξέρετε, συζώ 
μέχρι σήμερον καί ελπίζω έφ’ όρου ζωής...

Αυτή είνε ή ιστορία τής ζωής μου. Εισθε ικα
νοποιημένος ποΰ τήν ακούσατε ;

Η ΛΥΑ ΝΤΕ ΠΟΥΤΤΙ
ΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥΣΑΝ ΤΑΙΝΙΑΝ

'Ο όμιλών κινηματογράφος έχει καί τά δυσάρε
στά του, διότι είνε παρατηρημένον, ότι αί ώραιό- 
τεραι ηθοποιοί τοΰ σιωπηλού άλλοτε κινηματογρά
φου έχουν άσχημοι’ φωνήν. Ούτω, ή φωνή τής περι
φήμου Γερμανοουγγαρίδος ηθοποιού Αύα ντέ Ποΰτι 
δέν ήμπορεί νά ληφθή από τό μικρόφωνου, ώς 
υπερβολικά οξεία. Αι' αυτόν τόν λόγον ή ώραία 
Αύα ντέ Ποΰτι παίζει απλώς τόν ρόλον της είς τήν 
ομιλούσαν ταινίαν «'II νύχτα μετά τήν προδοσίαν» 
είς ήν παίζουν καί οί Βαρβικ Βαρντε καί Λαρς 
Χάνσον, τής Bri'i’h Internationa1 Picture.', ένφ κοντά 
της είνε κρυμμένη μια όχι καί τόσον ώραία γυναίκα, 
έχουσα όμως θαυμασίαν φωνήν, ή μις Πατρίτσια 
Χέϋες.

LA BODEGA
Τό «γύρισμα» τώνέξωτερκών τής μεγάλης ηχητι

κής ταινίας «LaB-deq-» έκ τοΰ ομωνύμου έργου 
τοΰ Ιμπανέζ, περατοΰται κατ αύτάς υπό τοΰ Μπε- 
νίτο Γίερόζε είς τήν Σεβίλλην. Μετά ταΰτα ολόκλη
ρος ό θίασος θά μεταβή είς τόΠαρίσι όπου θά «γυ- 
ρίση» τά εσωτερικά είς τό στούντιο τής δδοΰ Φραν- 
σέρ.

Αέγεται ότι τά εξωτερικά τά όποια έλήφθησαν 
έκ τοΰ φυσικού είς τήν Ανδαλουσίαν είνε πράγματι 
υπέροχα καί παρουσιάζουσι τοποθεσίας άγνωστους 
μέχρι σήμερον.

Η ΜΕΤΡΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ
'Υπό τής Μέτρο Γκόλντουϊν άνετέθη ή γενική 

διεύθυνσις τών έν Ευρώπη θεάτροίν της εις τον κ. 
«, Ζ. Κ. Φρήμαν.

Ό νέος γενικός διευθυντής προσέλαβε ώς συ
νεργάτην του τόν κ. Μαρσέλ Μ. Μαρμερ ο οποίος 
θά' διευθύνη ιδιαιτέρως τά θέατρα τής Μέτρο έν 
Γαλλίρ καί Βελγίφ.

ΙΣΠΑΝΟΓΑΛΛΙΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ
Έκ μέρους τής γενικής εταιρείας κινηματογρα

φικών παραγωγών, παρέχεται ή πληροφορία οτι έπε- 
τεύχθη συνεννόησις μεταξύ, αυγής καί ενός ισπανι
κού οίκου ταινιών διά τήν κατ έτος παραγωγήν 
τριών μεγάλων ίσπανογαλλικών ταινιών.

ΛΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΣ ΜΑΣ
ΙΤαρακαλούνται θερμότατα πάντες οι έν 'Ελλάδι 

άνταπ^κριταί τού «Κινημ. * Αστέρος·, δπως μάς άποστεί- 
λωσι αμέσως στίναχα έμφαίνοντα τους λειτουργούντας 
έν τη ατόλεν των Κινηματογράφους, τάς διευθύνσεις αυ
τών^ αριθμόν καθισμάτων καί ονόματα τών διευθυν
τών, προκειμένου νά καταρτισθη πλήρης πίναξ λειτουρ- 
γούντων κατά τόν χειμώνα συστηματικών κινηματογρά
φων, δστις θά δημο,ιιευθή είς τό Πρωτοχρονιάτικον 
τεύχος.

^Επίσης παρακαλούνται οι ίδιοι όπως προσθέσουν 
είς τό αύτό σημείωμα καί τούς τυχόν λειτουργούντα; 
κινηματογράφους άλλων πόλεων ή χωρίων πλησίον τού 
Νομού των, ευρισκομένους καί όπου δέν έ'χομεν άντα- 
ποκριτάς ώς έμφαίνεται καί έκ τής δημοσιευομένης 
έκάστοτε είς τόν «.Κίνηματ. * Αστέρα» κινήσεως τών 
\[παρχιών.

Είς τόν καταρτισμόν τού πίνακος αυτού παρακα
λούνται θερμώς όπως μάς βοηθήσουν καί οί κ.κ, διευ- 
θυνταί έπαρχιακώνΚινηματογράφων καθ' άσον πρός τό 
συμφέρον αυτών τούτων αποβλέπει ό σκοπός τής κα- 
ταρτίσεως ενός πλήρους πίνακος.

Η ΚΙ^ΝΜΗΤΟΓΡΗΦΙΚΗ ΚΙΓΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ

Ή έφετεινή κινηματογραφική κίνησις τής πόλεώς μας 
αρκετά ζωηρά, παρατηρεϊται δέ μία καλλιτέρευσις 15 ο]ο 
περίπου άπό τήν περυσινήν. Είς τοϋτο έννοεΐται συνέτει- 
νον αί ήχητικαί ταινίαι, ή τουρκική ταινία «'Ο ταχυδρό
μος τής Άγκυρας», ή Αργεντινή ορχήστρα τοΰ Έντουάρ- 
ντονΜπιάνκοκαί τά διάφορα άλλα ωραία βαριετέ ποΰ ποι- 
κίλουν τά προγράμματα τών κινηματογράφων. Πιστεύομεν 
δέ δτι ή άμιλλα αυτή θά εξακολούθηση μέχρι τέλους τής 
περιόδου πρός τό κοινόν συμφέρον.

Εις τό κινηματοθέατρον «Όπερά» μετά άπό τήν επί 
τρεις εβδομάδας επιτυχή προβολήν τοΰ έργου «Ξύπνημα» 
μέ τήν Βίλμα Μπάνκυ προεβλήθη τό έργον Le ly de 
Faubourg.

Είς τό «Άλάμπρα» συνεχίζεται έπιτυχώς διά τρίτην” 
εβδομάδα ή προβολή τής φωνοταινίας «Σανσόν ντέ Παρά 
μέ τόν Μωρίς Σεβαλιέ.

Είς τό «Μοδέρν» μετά τήν επιτυχή προβολήν τοΰ έρ
γου «Σπαβέτα» προεβλήθη επίσης έπιτυχώς μία κωμωδία 
μέ τούς Πάτ καί Πατασόν καί ήδη προβάλλεται άπό τής 
παρ. Πέμπτης τό άριστούργημα «Τσάρεβιτς».

Είς τό «Μαζίκ» επίσης μετά τήν επιτυχή προβολήν 
τών έργων «Άννυ τοΰ Μονπαρνάς» μέ τήν Άννυ ‘Όντρα 
καί «Ή πριγκήπισσα τοΰ Ιπποδοομίου» μέ τόν Χάρρυ 
Λίτκε, προβάλλεται άπό τής παρ. Πέμπτης κατόπιν μεγά
λης διοφημίσεως τό έργον τής Οΰφα «Τά ψεύδη τής Νί- 
νας Πετρόβνας».

Είς τό «Μελέκ» προεβλήθη τό συγκινητικόν έργον 
«Τά σφάλματα τών πατέρων» μέ τόν Έμίλ Γιάννινκς.

'Υπό τών άδελφών Ίπεκτσή συνεχίζεται τό «γύρισμα» 
τής νέας τουρκικής ταινίας «Οί λαθρέμποροι», τή συμ- 
πράξει τών ήθοποιών τοΰ θιάσου Ντάρους Μπενταΐ, λέ
γεται δέ δτι ή ταινία αυτή θά γίνη καί ομιλούσα.

ΝαξΙόγλου

<Η ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΤΑ

“Υπό την επωνυμίαν ’Adria-National Film Co» 
ίδρύθη κατ' αύτάς έν Βελιγραδία.ι ή πρώτη Γιουγ- 
κοσλαυική εταιρία παραγωγής κινηματογραφικών 
ταινιών. Γενικός Αιευθυντής ώρίσθη ό κ. Κ, leva 
n°vic.
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ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
Η φορολογία τών εισιτηρίων. Τό περίφημον σχέδιον νόμου περί λειτουργίας Κινηματογράφων.—Ή 
ασφάλεια τών Κινηματοθεάτρων.-^Αί ^ιηχανικαί των εγκαταστάσεις.— 'η καθαριοτης τών αιθουσών.

Τά έργα πού προβάλλονται. Αί μουσικαί των.—Ό ομίλων κινηματογράφος κλπ. κλπ.

Όπως είνε γνωστόν και δπως επανειλημμένος 
ήδη ετονίσθ η ό κινηματογράφος μέχρι πρό ολίγων 
ακόμη ετών ήτο σχεδόν άγνιοστος εις τήν Ελλάδα. 
’Άν εξαίρεση κανείς τάς Αθήνας καί μερικός ρε
γάλας επαρχιακός πόλεις είς τά περισσότερα μέρη 
τής χιόρας δέν υπήρχε ούτε ’ίχνος κινηματογράφου 
καί μολονότι ή έφεΰρεσίς του ήτο ήδη παγκοσμίων 
διαδεδομένη, ΰπήρχον άνθρωποι είς τήν Ελλάδα, 
οί όποιοι έγνώριζον τήν υπαρξίν του μόνον έξ αφη
γήσεων τρίτων.

Είς τό διάστημα τών ολίγων ετών, πού διεδόθη 
μετά καταπληκτικής ταχύτητος, αί πρόοδοι τής έ'ξα- 
πλιόσεώ; του υπήρξαν πράγματι άνευ προηγουμέ
νου. Καί είς τήν τελευταίαν ακραν τής χιόρις θά 
συνάντηση κανείς κωμοπόλεις καί χωρία, κάποτε 
χιλίων, χιλίων πεντακοσίων κατοίκων, είς τάς ο
ποίας λειτουργεί τακτικωτατα κινηματοθέατρον, 
προβάλλον όχι σπανίως έργα τής άνωτέρας κινημα
τογραφικής παρ αγ ωγ ή ς.

Κατά τό ίδιον άκριβώς διάστημα ή άλλοτε όπι- 
σίίοδρομική, ακοινώνητος καί απολίτιστος ελληνική

I επαρχία ήρχισε νά παρουσιάζη σημεία κάποιας νέας 
Ι ζωής, μιάς νέας τάσειος πρός αποβολήν τών προλή
ψεων που τήν έκράτουν είς άπόστασιν άπό κάδε έκ 
δήλωσιν τοϋ πολιτισμού. IΙαρ' δλον τό ρεύμα τοϋ 
ουρμπανισμού, που προεκάλεσε πρός στιγμήν τήν 
ανησυχίαν δτι θά τήν άπενέκρωνε, παρ' δλην τήν 
τάσιν κάδε ζωογόνου της στοιχείου νά απομακρύ
νεται άπ’ αυτής, έσημείωσεν άπό άπόψεως εκπολι
τιστικής άναπτυξεως τεράστιας προόδου;, τοιαύτας, 
ώστε νά καταστή άγνιόριστος.

Οί κρατικοί κ ιί ίδιώται κοινωνιολόγοι κατακρί- 
νοντες έν μέρει ή έπιδοκιμάζοντες, κατά τό πλεϊ
στον, τάς προόδους αυτός, τάς εξηγούν ώς αποτε
λέσματα τής έπιδράσεως τοΰ μεταπολεμικού πνεύ
ματος, τών νέων ιδεών καί διαφόρων άλλων σχετι
κών παραγόντων χωρίς δμως καί νά εξηγούν συμ
πληρωματικοί; τόν τρόπον καί τό μέσον διά τών ο
ποίων ταϋτα έξήσκησαν τήν έ.τίδρασίν των.

Εν τών μέσων αυτών εϊνε ό κινηματογράφος. 
Ούτε τό βιβλίον τού κοινωνιολόγου, ούτε τά απο
μνημονεύματα τού ζώντος ακόμη πολιτικού, ούτε αί 

Μία σκηνή από τό έργον « Αγάπη στήν “Ερημο» τοΰ όποιου τήν αποκλειστικήν 
εκμετάλλευσιν δια τήν Ελλάδα έχει το ΓραφεϊονφΔ. ΚαρράςΓ(Κληρονόμοι)'

- άπό τόν πόλεμον α
ναγκαστικοί μετακι
νήσεις ατόμων καί 
πληθυσμών έφερον 
τόσον πλησίον τά; 
νέας ιδέας καί τόν 
πολιτισμόν, δσον ό 
κινηματογράφος. Είς 
τήν σύγχρονον επο
χήν, όπου αί δύσκο
λοι συνδήκαιτής ζω
ής πιέζουσαι τόπνεύ- 
μα τό κάμνουν νά 
άποφεύγη πάσαν κό- 
πωσιν, μόνονό κινη
ματογράφος μέ τό 
εΰκολον, ευχάριστοι· 
σύστημα τής διαπαι- 

ζ δαγωγήσεως πού ?- 
χει ήτο εις θέσιν νά 
γίνη ό διδάσκαλος 
καί καθοδηγητής είς 
τό είδος αυτό τών 
σπουδών.

Περιγραφαί ξένων 
μεγάλων χωρών έ- 
δημοσιεύοντο ανέκα
θεν είς κάθε είδους 
έντυπον,εφημερίδας,

περιοδικά, βιβλία. Έν τούτοις ποτέ δέν έγέν- 
νησαν τόσον ισχυρόν τό ενδιαφέρον πρός δ,τι κα
λόν καί ώραΐον παρουσιάζουν, δσον προεκάλεσε τοι
ούτον ή μία μόνη ταινία, ή οποία έδωσε ζωντανήν 
τήν εικόνα των.

Εϊνε τοΰτο δέ έν μόνον παράδειγμα, μία μόνη 
άπόδειξις τρανωτάτη δμως—δσον καί άν ή στενοκε- 
φαλιά άρνεϊται νά τήν αναγνώριση—τής ευεργετι
κής έπιδράσεως τού κινηματογράφου εις τήν χω
ράν μας.

Εϊνε βέβαιον δτι εκείνοι πρός ούς κυρίως απευ
θύνονται τά άνωτέρω, εκείνοι οί όποιοι πρέπει νά 
παραδεχθούν τήν ορθότητα των, θά μειδιάσουν είς 
άπάντησιν δλων αυτών, μή καταδεχόμενοι άπό τοΰ 
ύψους τής σοφίας καί τής πολυπραγμοσύνης των νά 
συζητήσουν έπί ζητημάτων έπί τών οποίων ή έκ 
προκαταλήψεως έσχηματισμένη ήδη γνώμη των έ- 
δει κατ’ αυτούς νά εϊνε γενικώς παραδεκτή.

Τό κακόν δμως είνε δτι λόγω τής γνιόμης αυ
τής, λόγφ τών αντιλήψεων αυτών, τίθενται είς εφαρ
μογήν άγρια καταδιωκτικά μέτρα κατά τών έπιχει- 
ρήσεων τών άσχολόυμένων μέ τόν κινηματογράφον.

Αντί νά άναγνωρισθή ή πολυτιμότης τών υπη
ρεσιών τάς οποίας προσφέρουν, αντί νά διευκολυν- 
θή ή λειτουργία των, τοϊς παρεμβάλλονται απ' ε
ναντίας εμπόδια τοιαύτα, όίστε νά καθίσταται προ
βληματική ή ζωή των. Καί επειδή οί πραγματικοί 
λόγοι εϊνε δύσκολοι· νά προβληθούν καί ή αιτία τών 
μέτρων τούτων γίνεται προσφυγή είς δικαιολογίας 
αστείας καί αστήρικτους καί καταδιώκεται αντί τοΰ 
κινηματογράφου τό κινηματοθέατρον μέ τήν πρό- 
φασίν πότε δτι δέν πληροί τούς ορούς τής υγιεινής, 
πότε τής ασφαλείας καί ούτω καθεξής.

Καί δμως είς τά σημεία αυτά τά πλεϊστα τών 
κινηματοθεάτρων μας εύρίσκονται είς πολύ καλλίτε
ρα ν μοίραν άλλων ευρωπαϊκών.

Τό « Αττικόν», τό όποιον τήν εβδομάδα αυτήν 
έπισκεπτόμεθα, εϊνε ίσως άπό τά ολίγα καλά κινη
ματοθέατρα τής Ευρώπης.

Μία αίθουσα ευρύχωρος, ή εντός τής οποία; 
κυκλοφορία είνε κάτι περισσότερον καί άπό άνετος 
μέ διαδρόμους καί εξόδους εύρεϊς, πολλούς, σπανία 
καί εις τήν Ευρώπην, τήν οποίαν έχομεν εις τό κάθε 
τι ώς- υπόδειγμα.

'Η τάξις μέ τήν οποίαν τά πάντα εις δλον αυτό 
τό κινηματοθέατρου εϊνε διαρρυθμισμένα, εϊνε υπο
δειγματική.

Πολυτέλεια, καθαριοτης, άνεσις, ασφάλεια, δλα 
ζηλευτά. Ηλεκτρικοί έγκαταστάσεις καί μηχαναί, 
προβολείς άριστα εγκατεστημένοι μέ τούς άκριβε- 
στέρους υπολογισμούς, οί όποιοι άφ ένός μέν.διευ
κολύνουν τήν απρόσκοπτου λειτουργίαν των καί 
άφ" ετέρου αποκλείουν κάθε πιθανότητα δυστυχή
ματος.

Τό « Ιντεάλ», τό δεύτερον έκ τών αθηναϊκών 
κινηματοθεάτρων, πού πρώτα έν Έλλάδι έγκατέστη- 
σαν όμιλοΰντα κινηματογράφον, εϊνε έξ ίσοι1 μία 
τών καλλίτερων κινηματογραφικών αιθουσών μας.

Αί ήλεκτρικαί του έγκαταστάσεις, θαυμάσιαι 
πράγματι, λειτουργούν μέ τάς μεγαλειτέρας εξασφα
λίσεις εναντίον παντός δυσαρέστου απροόπτου.

Αί διπλαΐ καί τριπλάϊ έξοδοι είς διαφόρους δρό
μους διευκολύνουν τήν ταχυτάτην έκκένωσιν τοϋ 
θεάτρου, άν παρά πάσαν ελπίδα κάποιος κίνδυνος 
δυστυχήματος ένεφανίζετο.

Παρ' δλην τήν τελειότητα τών μηχανικών των 
μέσων, παρά τό άμεμπτον τής οικοδομικής των, 
παρά τό γεγονός δτι μέ τό νά προβούν είς τήν έγ- 
κατάστασιν τού όμιλοΰντος κινηματογράφου τιμούν 
τήν χιόραν διά μιας προόδου, αν έρωτήση κανείς τήν 
περί αυτών γνώμην τών διαφόρων αρμοδίων, εϊνε 
αδύνατον νά μή άκούση δτι υπάρχει κάποια σκέψις, 
δπως ύποδειχθή ή έπιβληθή κάποιον εναντίον των 
μέτρου.
(Είς το προσεχές : Ροζικλχίρ», ’Αθηναϊκόν». Ελ

λάς», «Πανόραμα» καί «Σιναμπάρ»).

"ΠΗΡΗΜΟΥΝ,, KRI "ΓΟΥΩΡΠΕΡ ΜΠΡΟΣ,,

Κατόπιν τής συγχωνεύσεως τής «Παραμάουντ» 
μέ τήν «Γουώρνερ Μπρος» ό πρόεδρος τοΰ διοικη
τικού συμβουλίου τής «Παραμάουντ» άνέλαβε τήν 
γενικήν διεύθυνσιν τών θεάτρων τών ένωθεισών 
εταιριών

Τό σύνολον τών θεάτρων τά οποία εύρίσκονται 
ήδη είς τήν κατοχήν τοΰ νέου αυτοί συνδυασμού 
ανέρχεται είς τόν σεβαστόν. αριθμόν τών χιλίων 
οκτακόσιων.
ΣΑ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Η ΦΩΝΟΤΑΙΝΙΑ
Ό άνθρωπος κάθε νέα πρόοδο, κάθε νέαν έφεύρεσι, 

στήν άρχή τή βλέπει μέ ύποπτο μάτι κι’ -ύστερα αδίστα
χτα εκφέρει τή γνώμη του, πού θάναι. φυσικά, ή θαυμα
σμού, ή καταδίκης.

Τό ίδιο συνέβηκε καί τιάρα μέ τήν φωνοταινία—τόν 
όμιλοΰντα»—δπως αρκετοί άρέσκουνται νά τήν ονομά

ζουν έπί τό άρχαιοπρεπέστερον, ή καί γαλλοπρεπώς 'par- 
ίαηΐ .

— Σπουδαία έφεΰρεσίς, μά τήν αλήθεια. Βλέπεις, βρέ 
αδερφέ, νά μιλούν οί.... αστέρες.

— Κολοκύθια. Χίλιες φορές καλύτερος ό βουβός. ΚΓ 
άναπτύσσουνται γνώμες, αποκρυσταλλωμένες (!) σκέψεις, 
ακαταμάχητα (!) έπιχειρήματα. δημιουργοΰνται δύο άντιμα- 
χόμενα στρατόπεδα, κ.λ.

Ή αλήθεια εϊν’ ή ακόλουθη: Ή νέα τέχνη, κατά τήν 
άντίληψί μου φυσικά, παρ’ δλο πού οί πρώτές μου έντυ- 
πιόσεις υπήρξαν αποκαρδιωτικές, θά έξελιχθή ραγδαία 
καί μιά μέρα θά έχτοπίση τελείως τήν ωραία τέχνη τών 
βουβών σκιών, άφοΰ πιά, δπως βλέπουμε, άρχισαν κ’ οί 
σκιές νά μιλούνε, πού «είρήσθω έν παρόδφ», έχει τώρα 
τούς περισσότερους θαυμαστές.

Φαντασθήτε. τότε, τί μεγάλος κλονισμός γιά τό κακό- 
μοιρο τό θέατρο! ’Ασφαλώς είναι ζήτημα άν θά έξακο- 
λουθήση νά «ύφίσταται», ή καλύτερα νά φυτόζωή.

Κι’ έτσι βουβός καί θέατρο θά υποχωρήσουν μπροστά 
στό νέο «τέρας », τό καινόν δαιμόνων», πού άναιδώς ήλθε 
νά τά βγάλη άπ’ τή θέσι τους.

“Οχι δμως σ’ αυτή τή φωνοταινία, άν θέλετε νά αμε
ρικανίσετε πέστε την tonfllm, πού τώρα γνωρίσαμε, άλλά 
στήν έξέλιξί της. πού «έν εύθέτφ χρόνφ» ψυχόρμητα τό 
πιστεύουμε, θά πραγματοποιηθή. Λώρος Φαντάζης
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■ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ ■
Άπό μίαν καί μοναδικήν, τήν τον Αττικού, ηύξή- 

θησαν άποτόμως είς τέσσαρας αί εγκαταστάσεις τού ό- 
μιλούντο^ κινηματογράφον είς τά 3 Αθηναϊκά κινηματο
θέατρα.

Τό «Ίντεάλ . το «Πάνθεον καί τό λαϊκόν Πανό
ραμα» προσετέθησαν άπό τής παρελθούσης έβδομάδος 
είς τά προβάλλοντα όμιλούσας και ήχητικάς ταινίας κι
νηματοθέατρα.

Δυστυχώς δμως ή έπιτυχία τον νέον συστήματος είς 
τά ανωτέρω κινηματοθέατρα δέν υπήρξε οία είς τό 
V Αττικόν». Τά προβληθέντα φίλμ ήσαν καλά καί αξιό
λογα, άλλά δέν ηνχαρίστησαν τό κοινόν, τούτο δέ διότι ή 
άπόδοσίς τών φωνών καί τών ήχων δέν ήτο άρκετά ά
μεμπτος δπως ή διά τών μηχανημάτων τύπον Γουέ- 
στερν ’ Ελεκτρικ.

'Ισως ή έλαττωματικότης αύτή νά μή οφείλεται είς 
τνχόν άτελή κατασκευήν τών μηχανημάτων, άλλά νά 
προέρχεται έκ τού άδεξίον χειρισμού των. Γεγονός δμως 
πάντως είνε δτι τά πρώτα αποτελέσματα τής χρησιμο- 
ποιήαεώς των δέν υπήρξαν τόσον ενθαρρυντικά.

*
1 *3Εν συνεχεία τής γενικής συνελεύσεως τή; II. Ε. Κ. 

τής συγκροτηθείσης τήν προπαρελθούσαν εβδομάδα 
συνήλθε νέα τοιαύτη τήν παρελθούσαν εβδομάδα διά 
νά άποφασίση έπί τής προτάσεως περί προσχοορήσεως 
τού σωματείου είς τήν Γενικήν Συνομοσπονδίαν τών 
’Επαγγελματιών τής 'Ελλάδος.

Μετά μικρόν συζήτησιν καί άφού έξηιάσθησαν αί 
διάφοροι έπί τού ζητήματος άπόιμείς ή πρόταιΐς έν τε
λεί έτέθη είς -ψηφοφορίαν καί άπερρίφθη δι' αρκετή; 
πλειοψηφίας.

Κατά τήν αύτήν συνέλευσίν συνεζητήθη έπίσης καί 
έτέρα ύπάρχουσα πρότασις περί τροποποιήσεως ώρι- 
σμένων άρθρων τού καταστατικού. CH έπ' αυτής δμως 
άπόφασις άνεβλήθη δι" άλλην προσεχώς συγκληθησο- 
μένην γενικήν συνέλευσιν.

*' *
Έγένοντο ωσαύτως κατά τήν ώς άνω συνέλευσιν άρ- 

χαιρεσίαι διά τήν έκλογήν δύο τακτικών μελών τού δι
οικητικού συμβουλίου είς άντικατάστασιν άλλων άπο- 
χοϊρησάντων.

Συμφώνως πρός τό άποτέλεσμα τής σχετικής ψηφο
φορίας έξελέγησαν οί κ. κ. Θ. Δαμασκηνός διευθυντής 
τής «Συμβατικής καί Κ. Χλοΐδης διευθυντής τού οί
κου Καρρά.

Έγένοντο έπίσης άρχαιρεσίαι άναπληρωμα ιικών με
λών τού Διοικητικού Συμβουλίου καθ3 α έξελέγησαν 
κατά σειράν οί κ. κ. 'Ηρ. Οικονόμου διευθυντής τού 
«Κιν. Άστέρος . Κ. Φραγκέτης διευθυντής τής Άγ- 
γλοελληνικής». Κ. Σουλίδης καί Ί. Κουρουνιώτης διευ
θυντή, τής «3>Ικα Φίλμ*.

* * ·
Κα&' ά πληροφορούμεθα έντός ολίγων ημερών κα

τατίθεται είς τήν Βουλήν πρός ψήφισιν τό νομοσχέδιον 
«Περί λειτουργίας κινηματογράφων.·»

* Ως βάσίς τού νομοσχεδίου τούτου, εχει ληφθή. 
καθώς είνε γνωστόν, τό παλαιόν Ν. διάιαγμα περί λει
τουργίας κινηματογράφων. Τό καταρτισθέν δμως νομο
σχέδιον διαφέρει ούσιωδώς τούτου, θά συζητηθή δέ 
πρός τροποποίησιν υπό τής αρμόδιας κοινοβουλευτικής 
επιτροπής είς τάς συνεδριάσεις τής οποίας κατά τήν 
σχετικήν συζήτησιν θά κληθή νά παραστή καί αντι
πρόσωπος τών κινηματογραφικών έπιχειρήσεων.

Κατά τάς αύτάς πληροφορίας διά τού κατατεθειμέ
νου προσεχώς νομοσχεδίου παρά έλαττώσεως τής φορο
λογίας τών κινηματογραφικών εισιτηρίων. μειούται ή 
νφισταμένη φορολογία κατά 15 ο)ο.

’ Ελπίζεταιδμωςδτικατόπιντώ’νάλλεπαλλήλωνδιαβημάτων 
τήςΠ.Ε.Κ. ήκυβέρνησιςθά πεισθήέν τέλει νά δξ,χθή με- 
γαλείτερον ποσοστόνέλαττώσεως φθάνον μέχρις 25 ο)ο.

Πλ,ηροφορούμεθα έπίσης δτι έν συνεχεία τής ανω
τέρω έλαττώσεως τής φορολογίας τών κινηματογραφι
κών εισιτηρίων μελετάται ή γενικωτέρα τροποποίησις 
τού διά τούς κινηματογράφους φορολογικού συστήμα
τος. καθ3 ήν συν τοΐς άλλοίς καταργεΐται ή ήμερησία 
άδεια λειτουργία δι ής έπεβάλλετο πρόσθετος έξ εκατόν 
καί πλέον δρχ. φορολογία ήμερησίως.

Κατά τήν παρελθούσαν εβδομάδα προεβλήθησαν είς 
τούς κεντρικούς κινηματογράφους τά κάτωθι έ'ργα:

Είς τό Σπλένιιτ <ΓΟ ’Άγγελος τού δρόμου·» μέ τήν 
Τζανέτ Γκέυνορ ταινία τής Φόξ φίλμ. Είς τό «Πάν- 
θεον Τό ξύπνημα» μιά άπό τάς καλλιτέρας παραγωγός 
τών «'Ηνωμένων καλλιτεχνών» μέ τήν Βίλμα Μπάνκυ. 
Είς τό «Αττικόν» «Οί νέοι ’Ικαροι» τής «Μετρό Γκόλ- 
ντουϊν Μάγερ» μέ τόν Ραμόν Νοβάρρο' μέ μεγάλην έπι
τυχίαν. Είς τό - «Ούφα Πάλας «Ή Βαλέντσια» μέ τήν 
Τζέννυ Γιούγκο. Είς τόν3 Απόλλωνα» «Ή ώραία έξόρι- 
στος» μέ τήν χαριτωμένη Μπίλλυ Ντόβ—~·αινία τής 
«Φέρστ Νάσιοναλ»—μέ αρκετήν έπίσης έπιτυχίαν. Καί 
είς τό «Σάλον 3Ιντεάλ», «Ό τραγουδιστής τής Τζάζ* μέ 
τόν Άλ. Τζόλσον.

*
Τήν παρελθούσαν εβδομάδα άνεχώρησε πρός περιο 

δείαν άνά τήν Αίγυπτον, ό Γενικός Διευθυντής διά τήν 
'Εγγύς 3Ανατολήν τής Φόξ Φίλμ κ. Χάρλεύ.

’Επίσης άνεχώρηοε τήν παρελθούσαν Παρασκευήν 
πρός περιοδείαν άνά τήν Αίγυπτον. Παλαιστίνην καί 
Συρίαν ό διά τήν 'Εγγύς Ανατολήν Γενικός Διευθυντής 
τής Μέτρο Γκόλντουϊν Μσγερ κ. Κόρνφελδ.

* *
Άπό δεκαπενθημέρου άσθενεϊ οοβαρώς έκ στομαχι

κού νοσήματος, ό συμπαθής νέος κ. Δ. Συνοδινός. μόνος 
υιός τού φίλου κ. Γ. Συνοδινού. τού ο’ίκου «Συνοδινός 
καί Παπαστόφας»καί διευθυντής τού κινηματογράφου 
« ’Ολύμπιαν τού Πειραιώς.

Είς τόν άγαπητόν άσθενούντα εύχόμεθα ταχυ.άτην 
άνάρρωσιν.

Μετά μεγάλης εύχαρισιήσεως έπληροφορήθημεν τήν 
εϊδησιν περί προσλήψεως τού κ. Ν. Φωκά, τέως διευ- 
θυντού τής «Σινέ Όριάν». ώς διενθυντού τού Κινημα
τογράφου «Σάλον Ίντεάλ». eH πρόσληψις τού κ. Φωκά 
είς τήν άνωτέρω διεύθυνσιν τιμά ιδιαιτέρως τήν Γεν. 
Διεύθυνσιν τής ΎΗστερν Φίλμ, διότι έν τω προσώπω 
αύτού εύρε άσφαλώς τόν άνθρωπον έκεΐνον ύπό τού 
οποίου επρεπεπε νά διευθύνεται μία σοβαρά έπιχείρη- 
σις ώς ή άνωτέρω.

‘Η μεγάλη πείρα, ή μεγαλειτέρα έντιμότης καί ή 
άφάντασιος δραστηριότης αύτού. τών οποίων άλλως τε 
έ'χομεν άποδείξεις κατά τήν εξαετή αύτού τόσον έπιτυχή 
διεύθυνσιν τής < Σινέ Όριάν», δλα αύτά μάς δίδουν τό 
δικαίωμα νά πιστεύομεν δτι και τό «Σάλον 'Ιντεάλ» θά 
ϊδη ημέρας δόξης, οϊας έγνώρισαν καί τά ύπό τήν άλ
λοτε διεύθυνσιν του κινηματοθέατρα τής «Σινέ Όριάν»,

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Π Ε IP Α ΙΕ ΥΣ

Κινημ. ’Ολύμπια. Άπό τής Δευτέρας προεβλήθη τό 
έργον «'Ο τελευταίος μορφασμός» τή συνοδείρ άσματος υπό 
τοϋ κ. Μπακέα, άπό δέ τής Πέμπτης <Ή παιγνιδιάρα κό- 
μησσα μέ τήν Ντίνα Γκράλλα. Ό έξακολουθών τάς π< -
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κόσμου. ’Εντυπώσεις δέ άρισται ώς έπί τό πκεϊστον.
Έπίσης προεβλήθησαν ή τετράπρακτος κωμωδία «Ό 

Σαρλώ στά χαρακώματα» μία μετριωτάτη, κομεντί τής 
Φέρστ Νασιονάλ «Τρεις νύκτες ενός Δόν Ζουάν μέ τόν 
Αέβις Στόν καί τό περιπετειώδες τής Τίφφανυ Στα λ «Με
γάλη Τρικυμία·.

Τήν προσεχή έβδομάδα Άρχιδοίξ τοΰ Μπαλέτου 
Γιοσιβάρα» «ό Λύκος τών θαλασσών».

Προσεχώς «Νύκτες πριγκήπων καί · Μανωλέσκου .
Α. Σιοφρ. 

ΑΜΦΙΣΣΑ
Κινημ. Μαστρονικοπούλον. Προεβλήθη τό έργον 

«Ή λέσχη τών τριών» καί διέκοψε τάς παραστάσεις του 
διά νά δώση τοιαύτας ή δπερέττα Πλέσσα. Γιαλέσσας 
ΛΕΥΚΗΣ

Είς τόν μοναδικόν κινηματογράφον τής πόλεώς μας 
«Απόλλων προεβλήθησαν μετ’ έπιτυχίσς τά έργα «Ό 
αιχμάλωτος τών άγριων». «Ή κόρη τοΰ Μπάρ« καί «Ή 
κόρη τοΰ Σεΐχη». Ά&ανς Τσίρς
ΗΡΑΚΛΕΌΝ

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν νά έργα «Ό άε- 
τός τής ’Ισπανίας», «Μπροστά στό ικρίωμα», < *0 τυχερός 
καί «Αυτός πσύ δέχεται ραπίσματα».

Κινημ. ‘Αγλαΐα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άτρόμη- 
τος άεροπόρος» καί τό τό έπεισοδιακόν «Ό στοιχιωμένος 
καβαλλάρης». "Ηδη προβάλλεται είς 15 έπεισόδια. «Ή κυ
ρία μέ τή γκρίζα». Χανιωτάκης
ΑΙΤΙΟΝ

Κινημ. Παρέλενών. Προεβλήθησαν τά έργα «ό τρο
μερός κάου-μπόύ», τό έπεισοδιακόν «Αί περιπέτειαι τοΰ 
Τζάκ Ντέμσεϋ»,«Τρελλή Αόλα . Αγνή Σουζάνα», «Περι- 
πέτειαι χορεύτριας» καί «Τελευταϊον βάλς» άπαντα μέ 
έπιτυχίαν. Μπαρμπίλης
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. ΚοικιΙιών. Προεβλήθησαν τά έργα «Μεγάλη 
παρέλασις» λίαν έπιτυχώς, Μεταξύ φλογών καί ΰδατος», 
«Ό φοιτητής τής Πράγας», «Οί έρασταί», «Κεραυνοβόλος 
καβαλλάρης», 'Η νήσος τοΰ κρυμμένου θησαυροΰ». «Θεία 
γυναίκα» λίαν έπιτυχώς καί «Ό άτρόμητος καβαλλάρης» 
μέ τόν Ταρζάν. Προσεχώς «Ή διεφθαρμένη», «'Ο γίγας 
τοΰ άέρος» καί «Σάρξ καί διάβολος».

Κινημ. Δημ. Θεάτρου. Προεβλήθησαν τά φίλμ «'Η κό- 
λασις τοΰ έρωτος» μέ μεγίστην έπιτυχίαν «'Η μικρούλα 
τοΰ ντάνσιγκ», «Τό ίπποδρόμιον Βόλφσον», «Νιμπελοΰ- 
γκεν» είς δύο έποχάς, «Ή άδελφή της άπό τό Παρίσι» 
άνεπιτυχώς, «Ή έξομολόγησις» μέ έπιτυχίαν. Ή βασι
λική τίγρις» καί «Ό κουρσάρος μέ τή μάσκα». Προσεχώς 
«Βόλγα-Βόλγα», «Οί έρο τες τοΰ Ρασπουντίν». «Ό βαρκά
ρης τοΰ Βόλγα» κ.λ. Μπιζέλης
ΣΕΡΡΗΙ

Κινημ. Όρφεύς. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν τό έργον 
«Ή ώραιότερες γαμπίτσες τοΰ Βερολίνου» .

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθη Ό γάμος τοΰ Σαρλώ·. 
Είς τά διαλείμματα μπαλέττο.

Κινημ. Πάν&εον. ’Αργεί λόγω τών παραστάσεων θιά
σου, μετά τήν άναχώρησιν τοΰ οποίου θά προβληθή 'Η 
Ραμόνα».

Κινημ. Ρέμβη. Κωμωδία Ζιγκοτώ καί διάφορα έπε.- 
σοδιακά. Βογιατζής
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σωτήρ 
πλοίαρχος», «'Υπό τήν σκιάν τοΰ χαρεμιού» μέ τόν Λ. 
Ματιά, «Τό διαμάντι τοΰ Τσάρου καί «'Η μωρά παρ
θένος».

Κινημ. Αίγλη. Προβάλλονται συνέχεια επεισοδίων άπό 
τό έργον «Ό κόκκινος καβαλλάρης» καί «Ό τρομάρας».

Στογιαννίδης 
ΗΓΡΙΝΙΟΝ

Κινημ. Θέσπις. Μετά τήν προβολήν τοΰ έργου Ό τε-

ραστάσεις του θίασος Νανσύς καταχειροκροτείται συγκεν- 
τρώνιον καθημερινώς πολλούς θεατός.

Κινημ. Χάϊ Αάϊφ. ’Αργεί.
Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθη τό έργον τής L .F.A· 

Τά περίφημα ψεύδη τής Νίνας Πετρόβνα» μέ τήν Μπρι- ! 
γγίτε Χέλμ καί τόν Βάρβικ Βάρντ.

Ή μεγάλη επιτυχία τής Ριοσικής χορωδίας αρέσει πολύ 
είς τό φιλόμουσον κοινόν.

Κινημ. Φως. Προεβλήθησαν τά έργα «Κήπος τοΰ Αλ
λάχ , «Ό διαφθορεύς» καί οί Κοζάκοι» μέ τόν Τζών 
Τζιλμπέρ.

Κινημ. Ήλύσαια. Προεβλήθησαν τά έργα Περιπέ- 
τειαι χρυσοθηρών», τό επεισοδιακόν Τό βέλος τοΰ θανά
του» καί «Τζίμ ό κατακτητής». Ε. Βρυέννιος
ΚΑΛΛΙΘΕΑ(Άθηνών)

Κινημ. Ήλύσαια. Άπό τής 2—10 τρέχ. προεβλήθησαν 
τά έργα Γκρίζο φάντασμα» καί «Ό ωραίος σπαθιστής·, 
οΰδεμίαν δμως σημειιύσαντα έπιτυχίαν. Αληθώς μάς εκ
πλήσσει ή αδιαφορία αύτή τοΰ κοινοΰ ώς πρός τά «Ήλύσ- 
σια · καί τόν κ. Χριστοδούλου. Είλικρινώς λυπούμεθα. ι

Κι ημ. ’Ετονάλ. Προεβλήθησαν τά έργα Ναυμαχία 
τής Φάλκλανδ» μέ σχετικήν έπιτυχίαν καί ■ Πέντε μοιραίες 
γυναίκες» μέ καλήν έπιτυχίαν. Έν άντιθέσετ πρός τά Ή- 
λύσσια», τό Έτουάλ έργάζεταικαλά. έζησφάλισε δέ τά 
καλύτερα έργα τών γραφείων Φόξ, Ούφα καί Άμέρικαν 
Φίλμ. Στροΰμπος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθη μέ μεγάλην έπιτυχίαν 
τό έργον «Ό υπασπιστής τής βασιλίσσης».

Κινημ. Παλλάς. Προεβλήθη τό έργον Τό Κουρέλι» 
μέ τήν Κάρμεν Μπόνι. Προσεχώς «Μανωλέσκου».

Κινημ. Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό ου
ράνιον τόξον» καί «Ή μνηστή άπό τήν Αυστραλίαν» μέ 
τούς Πάτ καί Πατασόν.

Κινημ, Πατέ. Προεβλήθη «Ό λευκός γάμος».
Κινημ. Μούέρν. Προεβλήθησαν τά Μιά νύχτα έρω

τος», τό αυτοτελές Προδοσία» καί συνέχειαι τών έπεισοδι- 
ακών. «Τό^βέλος τοΰ διαβόλου», «Αστυνόμος ασυρμάτου , 
«Ανάμεσα στους λύκους» καί «Βασιλεύς τής ταχύτητος».

Κινημ. ‘Αττικόν. Προεβλήθη είς δύο έποχάς <Ό Κα- 
ζανόβας» μέ τόν Μοσζοϋκιν καί Τά ίχνη τών φυγάδων».

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τό φίλμ «Ή πέτσινη 
μάσκα», έπεισόδια άπό τά «Αστυνόμος άσυρμάτου■■ και 
«Αστραπιαίος καβαλλάρης» καί «’Ερωτικά γυμνάσια» μέ 
τήν Λαπλάντ. Τσατσαπας
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. ’ϊδαΐον ’’Αντραν. Προεβλήθησαν αί ταινία 
«Μαριέττα», «Τό σκάνδαλον τοϋ Βάδεν-Βάδεν», «"Ενα 
βράδυ τρικυμίας», Χανιώτικο ζουρλάλ, «Επίγειος Παρά
δεισος» καί «Τσάρος καί Ρασπουντίν».

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό “Αγγε
λος τοϋ καμπαρέ», «Τά ίχνη τοΰ Ίέρακος» καί «‘Η πριγ- 
κ ήπισσα Τρουλαλά >.

Κινημ. Σπλέντιτ. Διέκοψε καί δίδει παραστάσεις ό 
καραγκιοζοπαίκτης Κουτσούρης.
ΜΙΤΥΛΗΝΗ

Τελευταίως παρατηρεϊται ζωηρά ή κίνησις εις τόν 
τόν μοναδικόν κινηματογράφον μας. Είς τοΰτο συντελεί 
κυρίως καί ή προβολή έργων έκλεκτών. Καθ’ ά πληροφο- 
ροΰμαι ή διεύθυνσις τοΰ κινηματογράφου «Πάνθεον» έξη- 
σφάλισε διά τήν έφετεινήν σαιζόν τάς καλλιτέρας ταινίας 
τών εταιριών «Συμβατική», «Ίκαφίλμ», «Άμολοχίτη— 
Βουλγαρίδη», «Φόξ Φιλμ» καί λοιπών. Άπεδείχθη έξ άλ
λου δτι μόνον μέ καλάς ταινίας δύνανται νά συγκεντρώ
νουν κόσμον καί νά ίκανοποιοΰνται ήθικώς καί ύλικώς. 
Εντός μηνός ή πόλις μας άποκτά καί δεύτερον κινηματο

γράφον διά τόν όποιον θά γράψωμεν λεπτομερώς προ
σεχώς. .

Ή παρελθοΰσα έβδομάς χαρακτηρίζεται ώς εξαιρετι
κή ώς πρός έπιτυχίαν καί θρίαμβον.

Ή προβολή τής ελληνικής ταινίας «Άστέρω» έση
μείωσεν μίαν μοναδικήν καί θριαμβευτικήν συγκέντρωσιν
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λευταϊος άνδρας έπί τής γης» προεβλήθησαν τά φιλμ 
Τσέκα μέ έπιτυχίαν, Ό δοΰξ Παπεγχάϊμ» ανευ διαφη- 

μίσεως καί επομένως άνεπιτυχώς, *Ώς λέων μέ τόν 
Μπούκ Τζόουνς καί Σεράϊ 'Ως πληροφορούμεθα ή 
διεύθυνσις τοΰ άνωτέρω κινηματοθεάτρου πρόκειται νά 
καλέση έκ Πατριόν άρτιωτάτην ορχήστραν. Πικρός
1ΛΕΞΑΝΔΡ0ΥΠ0Λ Σ

Κινημ. ’Ολύμπια. (Διεύθυνσις Β. Στεφανίδη καί Σία). 
Προεβλήθησαν μέ μεγάλην έπιτυχίαν τά έργα Ίβαγκορόδ 
καί ■ Τίι λυκόφως τής δόξης» μέ τόν Έμίλ Γιάννιγκς.

Θράκης Θρύλος
ΠΑΤΡΑΙ

Κατά τήν λήξασαν εβδομάδα οί κινηματογράφοι μας 
μάς παρουσίασαν τά κάτωθι φίλμ :

Κινημ. Πάν&εον (Ταράτσα). (Σινέ Βαριετέ). Ή φλό
γα τοϋ έρωτος», «'Ο άνδρας, ή γυναίκα καί τό αμάρτημα» 
καί Ή νεότης θριαμβεύει». Προσεχώς : Βενενόζα» μέ 
τήν Ρακέλ Μέλλερ.

Κινημ. Πάν&εον (αΐ&ουσα). 'Η φλόγα του έρωτος», 
«Ό βασιλεύς τών κάμπων». Ράντζερ ό σωτήρ καί «'Η 
νεότης θριαμβεύει».

Κινημ. Ίνιεάλ. Καθ’ δλην τήν εβδομάδα προεβάλλετο 
μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν τό φίλμ «Ουγγρική ραψωδία > καί 
άπό χθές έπίσης μετ’ έπιτυ/ίας τό φίλμ «Φιλώ τό χέρι σας 
Madames μέ τό σχετικό τραγούδι. Προσεχώς «Οί λησταί 
τοΰ Όλύμπου». Άνδριόπουλος
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Γιοσιβά- 
ρα», Ό έχθρός», «Μιά νύχτα στό Λονδϊνον» καί «'Ο άγ
γελος τοΰ σκότους» μέ τήν Β>'λμα Μπάνκυ τοΰ οποίου» ή 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΪΟΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ I. KAPPA 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ Τ© ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ ΤΟΥ
A. I. KAPPA ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12 — ΑΘΗΝΑΙ — ΤΗΛ. 52—14 
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ : ΡΟΖΙΚΛΑΙΡ

Π ΟΣΦΕΡΕΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ κ.κ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ & ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ 
ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕ ΤΟΥΣ Δ!ΑΣΗΜΟΤΕΡΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΤΕΡΟΥΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΗΜΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ AE1AS ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 

ΔΕΝ ΚΑΜΟΜΕΝ ΠΟΜΠΩΔΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

πρεμιέρα ύπήρξεν μοναδική είς συγκέντρωσιν εκλεκτού 
κόσμου. Ή συγκινητική ύπόθεσις τοΰ έργου, τό θαυμάσιο 
παίξιμο τών ήθοποιών καί ή τελείως συγχρονισμένη μου
σική έκαναν πολλά ματάκια νά δακρύσουν.

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν «Ή σειρήν τών τρο
πικών». «Ό σκακιστής καί «Τό τέλος τοΰ Μόντε Καρλο» 
μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν. Προσεχώς «Έπί τής ναυαρχίδος».

Κινημ. Άργνλλά. Προεβλήθησαν τά φίλμ Τραγική 
έκδίκησις». «Ό τετράπους αστυνόμος» μέ έπιτυχίαν, «Δυό 
φορές κατάδικος καί «Ό ορεινός καβαλλάρης».
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν μέ μεγάλην έπιτυ
χίαν Ό χρυσοθήρας» μέ τόν Τσάρλυ Τσάπλιν καί «Οί 
διαφθορείς τών κοριτσιών». Μπαρχαμούζας
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

1—11—929 μεχ 
1—10 -929 
1—10-929 » 
1 10 -929 > 
1—10-929 
1—10—929 
1-11—929

Λ. Φραγκούλης 'Ηράκλειον 
Αμολ-Βουλγαρίδης Άθήναι 
Ίολάνδα Τζουφρέ Κέρκυρα 
Νικ. ’Αριστοτέλης 
Νικ. Κρητικός 
Α. Τεμπονέρας
Κινημ. ’Ολύμπια Θεσ)λονίκη

οι 30-10 - 930
30— 9 -930
30— 3—930
30 - 3 - 930
30- 3-930
30- 9—93ο 
30—10 - 930

Ο ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Αυτός είνε ό τίτλο; τής πρώτης δμιλουσης ταινίας 

τοΰ Έμίλ Γιάννιγκς είς τά νέα στούντιο τής «Οΰφα» 
υπό τήν δίΓίΦυνσιν τοΰ ’Έριχ ΙΙομμερ.

Τό σενάριο είνε παρμένο άπό τό γνωστόν ρω- 
μάντσο τοΰ ’Άϊνριχ Μάν «'Ο καάηγητης ΟυνραΟ».
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ΛΕΥΚΑΙ_ΣΚΙΑΙ
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ»

Μέσα είς τό πλήθος τών κατά τόν ένα ή τόν άλλον 
τρόπον συνειθισμένων φίλμ φυσικόν είναι, ιδιαιτέρως νά 
ευχάριστή ένα πού έξέρχεται άπό τόν κουραστικόν αυτόν 
κύκλον. Τήν εΰχάριστον αυτήν έξαίρεσιν είς τήν προκει- 
μένην περίπτωσιν άποτελοΰν αί «Λευκάί σκιαί», φίλμ σχε
δόν καθαρώς κουλτουριστικό μέ σπάνια προτερήματα.

Μέ κεντρικήν ιδέαν τήν ευτυχίαν τοΰ άνθρώπου τοϋ 
άμοιρου τοΰ συγχρόνου πολιτισμού καί τήν θλιβερόν κατα
στροφήν, τήν οποίαν συνεπάγεται ή διάδοσις τοΰ τελευ
ταίου (ολίγος, Ρουσσώ δηλ.) έξελίσσεται μία απλή ιστορία, 
κοσμουμένη άπό λεπτόν λυρισμόν. Τό ώραΐον σύνολον καί 
πρό πάντων αί βαθύτεροι ίδέαι καλύπτουν καί τάς έκά- 
στοτε άπιθανότητας ή χάσματα.

Τό σενάριον έξεμεταλλεύθη κατά τό μάλλον καί ήττον 
πολύ καλά ό σκηνοθέτης Βάν Νταίκη, έστω καί άν τοΰ 
διαφεύγουν μερικαί, λεπτομέρειαι μέν, αισθητοί δμως. 
Κυριολεκτικώς θαυμάσια έξωτερικά καί φωτογραφία ικα
νοποιούν τόν θεατήν. Σκηναί δέ ώς ή τής άλιείας μαρ- 
γαριταριών καί κατόπιν τών ήθών καί εθίμων τών άγριων 
έξυψώνουν τήν άξίαν τοΰ φίλμ καί τοΰ προσδίδουν ιδίαν 
μορφωτικήν σημασίαν.

Άρκετά έμπνευσμένος άπό τόν ρόλον του ό Μόντε 
Μπλιοΰ, φυσιήκ δέ καί άφελής ή Ρακέλ Τόρρες.

'Η ταινία είναι καθαρώς ήχητική (υπάρχει δμως καί 
βωβή), πρόκειται δέ περί τής πρώτης προβαλλόμενης έν 
Ελλάδι, καί ώς τοιαύτη κρινομένη πιθανόν νά μή ευχά
ριστή άπολύτως, άλλά πάντως Ικανοποιεί. Είς τοΰτο ιδίως 
συντελούν αί σκηναί τού σφυρίγματος, σχετικώς τοΰ ναυα
γίου καί γενικώς τής ορχήστρας. Έκάστοτε δμως καί ό 
συγχρονισμός καί ή άπόδοσις άνεπιτυχεΐς λ. χ. ό πυροβο
λισμός.

Καί τό συμπέρασμα’μία είς τό είδος της άληθώς εκλε
κτή ταινία. Άς σημειωθή δέ δτι αν καί πρός τάς τοιαύ- 
τας ταινίας τό αθηναϊκόν κοινόν άποβλέπει σχεδόν πάν
τοτε, δυσμενώς προκατειλημμένοι·,είς τήν προκειμένην πε- 
ρίπτωσιν άρκετήν τουλάχιστον μερίδα ίκανοποίησεν.

7?ο—Μα

ΒΑΛΕΝΤΣΪΑ
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ "ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ,,

Ή «Λαθρέμπορος τής Μαγιόρκας» τιτλοφορηθεϊσα έν
ταΰθα άνευ λόγου ώς «Βαλέντσια» συγκαταλέγεται είς τά 
ασθενή τής έφετεινής παραγωγής τής ί’/α καί τοΰτο σχε
δόν άπό πάσης άπόψεως. Τήν μόνην έξαίρεσιν άποτελεϊ ή 
χαριτωμένη, δπως πάντοτε Τζέννυ Γιοΰγκο, τό μοναδικόν 
ενδιαφέρον καί ζωή τού φίλμ. Ένταΰθα μάλλον δέν ή- 
ρεσεν. Ro —Μα

Η ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ‘ ΠΑΝΘΕΟΝ,·

Ενα άπό τά καλλίτερα φίλμ τοΰ είδους μάλλον τών 
περιπετειωδών,τό όποιον κρατεί άδιάπτωτον τό ένδιαφέρον 
τοΰ θεατού. Ή ύπόθεσις του έξελισσομένη είς τά άνθρα- 
κωρηχεϊα μάς περιγράφει τήν ζωήν καί τούς κινδύνους 
τούς όποίουςδιατρέχουν οί άνθρακωρύχοιτό όποΐονέννοεϊται 
ποικίλεται καί μέ ένα λεπτό αίσθημα τό όποιον άναπτύσ- 
σεται. μεταξύ ενός άνθρακωρύχου καί μιας πτωχής κόρης. 
Ή ύπόκρισις τών ήθοποιών καί ιδίως τού Ντούγκλας 
Φαίρμπαγκς (υίοΰ) καί τής Τζομπίνα Ράλστον πολύ καλή. 
Ή φωτογραφία έπίσης άρκετά καλή. Έδώ έσημείωσε 
έπιτυχίαν,

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ 'ΣΠΛΕΝΤΙΤ

Τό «Χωριό τής Αμαρτίας» μέ τόν πραγματικόν του 
τίτλον Ααί χωρικαί τοΰ Ριαζάν» δύναται νά ύπαχθή εις 
τήν κατηγορίαν τών πλέον χαρακτηριστικών φίλμ τής νε- 
ωτέρας Ρωσσικής σχολής.

Ή "Ολγκα Πρεομπραζενσκάία, εις τήν όποιαν καί 
οφείλεται ή σκηνοθεσία του, κατορθώνει νά μάς παρου- 
σιάση μίαν αυθεντικήν εικόνα τών ήθών καί εθίμων τών 
Ρώσσων χωρικών, πρό καί μετά τόν πόλεμον.

Τό ιδιαιτέρως άξιοσημείωτον είς αυτό τό φιλμ. είναι 
δτι ή δημιουργός του. δέν μεταχειρίζεται τά γνωστά είς 
τόν Κινηματογράφον καλλωπιστικά μέσα, ασχολούμενη 
μόνον μέ τήν αλήθειαν καί τήν πραγματικότητα.

Οί έρασιτέχναι ήθοποιοί τού «Χωριού τής Αμαρτίας 
έν τή διερμηνεία τών ρόλων των είναι εντελώς εξαιρετι
κοί καί πρωτότυποι μή εχοντες δέ ούδεμίαν σχέσιν μέ τούς 
έξ έπαγγέλματος συναδέλφους των, κατορθ ώνόυν νά ζούν 
μάλλον παρά νά υποκρίνονται, δίδοντες τήν έντύπωσιν 
πραγματικών χωρικών.

Πολύ συγκηνιτικαί αί Ε. Ζεσαρσκάγια ώς Βασίλισσα, 
Ρ. Πουσνάγια ώς "Αννα καί Ο Ναμπεκόβα ώς γραία μη
τέρα, έπίσης εξαίρετοι οί Ε. Φαστρεμπίτσκυ ώς Σιρονίν 
καί Κ. Μπαμπινίν ώς Ίβάν.

Τό «Χωριό τής Αμαρτίας», τόσον μέ τήν πρωτότυ
πόν του ύπόθεσιν δσον καί τεχνικήν, είναι άπό εκείνα τά 
φίλμ τά προορισμένα νά μήν άφίσουν κανένα άσυγκίνητον.

Ένταΰθα έσημείωσιν έπιτυχίαν. Wampas

ΠΑΡΙ _ΓΚΕΡΛΣ
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Ή πρώτη έμφάνισις κατά τήν έφετεινήν σαιζόν τής 
συμπαθεστάτης Σούζυ Βερνόν. ·

Σενάριο καί σκηνοθεσία τοΰ Άνρύ Ρουσσέλ, ό ’όποι
ος μάς δίδει δείγματα μεγάλης σκηνοθετικής ίκανότητος.

Τό «Παρί Γκέρλς» είναι ένα άπό τά ώραιότερα έργα τής 
έφετεινής Γαλλικής παραγωγής, πραγματοποιημένου μέ 
μεγάλην έπιμέλειαν καί γούστο, πού διακρίνουν τόν δη
μιουργόν του.

'Η Σούζυ Βερνόν. συμταθεστάτη καί πολύ αισθημα
τική ώς Πέτζυ, θεωρεί δέ τήν δημιουργίαν της αυτήν ώς 
τήν καλλιτέραν.

’Επίσης ή Έστέρ Κίς πολύ γλυκειά ώς γκέρλ καί ό 
Φερνάν Φάμπρ σημειώνει σημαντικός προόδους.

Ίδια τέρως αξιοσημείωτος είναι καί ή ύπόκρισις τής 
Ζάν Μαρί Λοράν ώς Μαρκησίας τοΰ Σαίντ-Άφφρεμόν, ή 
όποια προσθέτει καί άλλην μίαν μεγάλην της έπιτυχίαν είς 
τό ενεργητικόν της, κατόπιν τής ύπερόχου πράγματι δη
μιουργίας της ώς μητέρας Ρακέν ε’ις τϋ αλησμόνητο φίλμ 
τού Ζάκ Φεΰντέρ Τερέζα Ρακέν».

Δίκαιον είναινά μνημονεύσητις καί τούς οπερατέρ τού 
φίλμ Όμπουρντιέ καί Μπουργκάσοφ, οί όποιοι κατόρ
θωσαν νά μάς παρουσιάσουν μίαν πολύ καλήν φπτο- 
γραφίαν.

Ένταΰθα έσημείωσεν έπιτυχίαν. Wampas

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Μπαρχαμούζαν (Καστοριάν). Δυστυχώς δέν ήμποροΰ- 

μεν νά σάς πληροφορήσωμεν ποιων ηθοποιών φωτογρα
φίας διαθέτομεν, διότι υπάρχουν όλίγαι, άλλά διαφόρων 
καλλιτεχνών καί έξαντλοΰνται συντόμως. Πάντως οί έπι- 
θυμοΰντες νά άγοράσουν θά μένουν ευχαριστημένοι διότι 
πάντοτε ύπάρχουν νεώτεραι καί ώραϊαι καί πρό παντός 
γνωστών ήθοποιών καί γνωστών έργων.
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* Ελληνικός τίτλος 

ταινίας
9 Αρχικός τίτλος 

εργοστασίου
Είδος 
ταινίας

- e
CD 
ί

Cj
Κ

Αράιια η 
κωμωδία. Παραγωγή Προεβλήθη 

εις τό
Γραφεΐον εκμεταλλεν 

σεως εν *Ελλάδι

Γολγοθάς μιας γυναικός 
Έγιο τόν σκότωσα

Calvair femme Βωβή 2200 Δράμα Fellner et Samlo Πάνθεον Αμέρικαν Φίλμ
Third Degree 210H 6 » Warner » » »

Κήπος τοϋ ’Αλλάχ 
'Ιππότης πειρατής

Garden of Allah » 2514 9 » Metro Goldwyn Σπλέντιτ Μετρό Φίλμ
Bead Romance > 2075 ί » » Αθηναϊκόν » »

"Αγνωστ. προσωπιδοφόρος Beyond Sierras 1880 7 » η »
Ό ληστής Bushranger 1700 7 » » » » »
’Αστυνόμος ασυρμάτου 
Διπλή απαγωγή 
’Αντίο Μασκώτ

Radio detective > 6000 20 » Universal Ελλάς I. Μαργουλή
Breed oftheSunsel 1900 6 F.B.O. Ροζικλαΐρ Κληρονόμοι Καρρά
ModMontparnasse 2600 6 Comedie U.F.A. 0 ϋφαΠάλας Συμβατική

Αΰκος θαλασσών Blue Eagle » 2150 ί Δράμα Fox Film Ελλάς Φόξ Φίλμ
Πειρατής ποταμού River Pirate » 2250 7 » » » »
Τρόμος τοΰ μπαρ X Terror of Bar X 170(1 5 » F. B. 0. Ροζικλαΐρ Κληρονόμοι Καρρά
'Υπό καταδίωξιν Outlawed » 2500 8 » Radio Pictures » » »
Ηρωικός ταχυδρόμος Son Golden W est 2500 8 > » »
Χρυσοθήραι The Golden Trail > 1750 Arrow » » >
Γκώσο Gaucho » 2620 8 » United Artists Πάνθεον Άμέρικαν Φίλμ
’Αγωνία Angst 2733 8 A. M. A. Films Σπλέντιτ Σινέ Όριάν
Μανωλέσκου Manolescou 3200 8 » U. F. A. Films Ουφα Πάλας Συμβατική
Γιολάνδα Yolanda 2600 8 » Warner Bros Πάνθεον Άμέρικαν Φίλμ
Γαμήλιον Έμβατήριον Mars Nuptiale » 2650 7 Hugon Film Σπλέντιτ Α. Άναστασιάδη
Φόξ Φόλις Fox Follies ομιλούσα 

Βωβή
2800 14 Έπιθεώρ. Fox Film ’Αττικόν Φός Φίλμ

Άστραπηβόλος καβαλλάρ Cavalier fulguran 1700 6 Δράμα Universal ’Αθηναϊκόν I. Μαργουλή
Δαιμονιώδης καλπασμός Galopade furieus 1900 7 » » » »
Κατακτητής σύμπαντος 
Θϋμα καθήκοντος 
Τροπικές νύκτες

Couquerant Elem. 
Victime du devoir

» 1500
1950

5
>

Μ
»

Tropican Nights 2000 6 Tiffany Stahl Πανόραμα Κ. Φραγγέτη
Μυστηριώδης κυρία Mysterious Lady7 2555 9 » Metro Goldwyin Σπλέντιτ Μέτρο φίλμς
Νύχτες πριγκήπων 
’Έγκλημα ήλιου

Nuits des princes » 2740 8 » Sequana Film ’Απόλλων Ικαφίλμ
Desired Woman » 2100 7 » Warner Ελλάς Άμολ. Βουλγαρίδΐ)

Στρατιά ληστών Georius Trail » 1900 6 First National )) »
Πειρατής ποταμού 
Σπηληά τρόμου

River Pirate 2197 7 » Fox Film » Φόξ Φίλμ
Hills of Peril 1537 » » » »

5 μοιραίες γυναίκες 
Φιλώ τό χέρι σας κυρία 
Παρΐ Γκέρλς

A girlin everyport 1773 6 > » » »
ΣυμβατικήTchKiisseihrehand > 2750 » A.A.F.A Ουφα Πάλας

Paris Girls 2700 7 » Cimeromans Απόλλων Ίκαφίλ
Χωριό αμαρτίας 
Ψεύδη Πέτροβνας 
Διαβολεμένη κούρσα

Riazanskya Babi 1964 6 > Sowkino Σπλέντιτ Σινέ Όριάν
Die luge Petrovna £ 3010 8 » UF.A Ουφα Πάλας Συμβατική
Painted Ponnies 1950 4 > Universal 'Ελλάς I. Μαργουλή

Ό προδότης Straight Shooting > 1600 .) » » ’Αθηναϊκόν 
Πάθεον Άμέρικαν ΦίλμΌ άνθρωπος ποΰ γελά L’homme qui rit 3712 I » Universal

Τελευταίος μορφασμός 
Ό Σαλπιγκτής 
Λευκαΐ σκιαί

Derniere grimace » 3412 6 » Nordisko »
Bugle Call 2000 » Metro Goldwvn ’Αθηναϊκόν Μετρό Φιλμ

Λ hite Shadows ήχητική 2560 9 » » ’Αττικόν »
Νέοι "Ικαροι
Τελευταία επιδρομή
Πανταχοΰ παριόν

Flying Fleet 3040 11 » » -41
Last Raid βωβή 1800 7 » > ’Αθηναϊκόν
Broncho Twister 1840 6 » Fox Film Ελλάς Φόξ φίλμ

"Αγγελος δρόμου 
Φλόγα θανάτου

Steet Angel 2928 9 » > Σπλέντιτ
Toilers » 3000 9 » Tiffanny Πάνθεον Κ. Φραγγέττης

Τραγουδιστής Τζαζ 
Ξύπνημα

Tzaz singer ήχητική 2800 9 Warner Bros Ίντεάλ Άμολ. Βουγαρίδη
Awakening 2750 9 > United Artits Πάνθεον Άμέρικαν φίλμ

Ωραία εξόριστος Adoration βωβή 2400 First National ’Απόλλων Άμολ.-Βουλγαρίδη
Βαλέντσια Schmugglerbraut 2600 6 » U.F.A Ουφα Πάλας Συμβατική
Τέμπο—Τέμπο Tempo- Tempo ήχητική 2350 ί A.A.F.A. Πανόραμα 

Ροζικλαΐρ
Α. Αναστασιάδης

Αιχμάλωτος Σεί^η King Cowbay βωβή 2800 9 Radio Κληρονόμοι Καρρ<*
Τζίμ ό κατακτητής Tzim congueror 2100 7 P. D. C. Ελλάς Άμολ.-Βουλγααίδη

•

ΙΚΑΦΙΛΜ
ΤΗΑ. ΔΙΕΥΘΥΝ. ΙΚΑΦΙΛΜ ΑΘΗΝΑΙ

ΕΠίΙΦΕΛΗΘΗΤΕ ΤΗΣ ΓΙΑΦΗΜΙίΕϋΣ TUN ΕΡΓίίΝ ΜΑΣ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ ΟΛΑ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ ΜΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΝΥΚΤΕΣ IIP π mini

Η ΔΕΥΤΕΡΑ
ΕΒΑΙΡΒΤΙΚΗ ΜΙΤΥΙΙΑ ΜΑ2

ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟΝ

ΠΑΡΙ-ΓΚΕΡΛΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ 

Η ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ

ΣΟΥΖΥ ΒΕΡΝΟΝ

με τον ZAK ΚΑΤΕΛΕΝ
ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ Ε0Ρ1ΑΜΒΕΥΣΕ

ΕΠΙ 12 ΗΜΕΡΑΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ ΜΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΕΧΟΜΕΝ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΕΚΛΕ 
ΓΕΝΤΑ ΠΑΡ ΗΜΩΝ ΔΙΑ ΤΟΝ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ ΜΑΣ

I. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΒΟΥΛΗΣ 4
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