
At /ΙΙΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΓΚΣ

*Ο κολοόόός της έβδόμης τέχνης, τά καύχημα της Γερμανίας είς τό τελευταϊον του έργον 
|«Τό λυκόφως της δόξης τό όποϊον ίπραγματοποίηόε έν Άμερικά διά λογαριασμόν τής 
«Ιίαραμάουντ», καί τό όποϊον βά προ^ληθΐι λίαν προόεχώς είς τό «’Αττικόν». Ε^ί 
προόεχές θά δημοόιεύόωμεν περιγραφήν καί κρίνεις τοι ξένου Τύπου περί τού έργευ αύτού.
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΠΡΟΦΘΑΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΟΓΝ

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΤΑΙΝΙΑΝ

‘‘ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΑ
Α ΙΡΛ isF! χ ^·,)

ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ «928-1929
nmram Msriwim αγιαιηε, tamkbs. rsmras w mimm

ας σπεύσουν νά κλείσουν αυτήν διά τήν χειμερινήν περίοδον 
διά νά λάβουν σειράν

II ζήτησις είνε πολύ μεγάλη. Οά «ραγματο-οιήσετε τάς μ.γ«λχτέ- 
ρας μέχρι τοΰδε εισπράξεις. S μ.γαΜ^ε-

αποτανθητε

νταγκ ΦΙΛΜ ΚΟΜΠΑΝΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1-ΑΘΗΝΑΙ

A Α»ιΑ Al A. A.

Etvai ασυναγώνιστοι, Εγγυημένης ποιότητας καί ουδέποτε 

παρουσιάζουν ελαττώματα

ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΤΑΙΓΧΙΑΙ

ΕΧΟΥΝ ΕΙΣ ΑΦΘΑΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟΝ Ουδέποτε γραψείον έν ΈΛλάδι παρουσίασε μέχρι " ° ° 0 V Ha‘
ποιόν ταινίας ώς αί έψετειναι της ΣΙΝΕ OF1AN

Al 4κ»τέ»» ταινία. 04 πΜΐίηί.,ί.· ,Ις τά ιβί« «ινημιτοβέατρέ τη; ΑΤΤΙΚΟΝ ΣΠΛΕΝΤΙΤΜΟΝΤΙΑΛ- 
ΘΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

. . ι . τ-ηηηχαλοϋαεν νά άπευ&ύνεσδε είς τήν διεύϋυνοιν τής
«Σινί^Οζίά^τ^Α^ήνας, ^Εδουάρδου Δώ 7 ή είς τδ ηρακτοΰεϊον τής <<Σ*’έ Θεαααλ9'

νίκη, Βενιζέλου 3, Μέγαρον Μπινρλα.

η ΣΕΝΟΡΙΤΑ
2) ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΑΣΚΑ
3) ΦΛΟΡΙΝΤΑ
4) ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ
5) Ο ΜΙΚΡΟΣ ΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΣ
6) ΑΙ ΠΤΕΡΥΓΕΣ

Μπεμπέ Ντάνιελς 
Ριχάρδος Κορτές 
Πόλα Νέγκρι 
Έμ. Γιάννιγκς 
Χάρ. Αόί'δ 
Κλάρα Μπόου

Δράμα 
Κουρσάρικο 

ιραμ. κωμωδία 
Δράμα 

Κωμωδία 
Δράμα 
Δοάμα

7) ΒΟΛΓΑ ΒΟΛΓΑ
8) ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΡΕΒΟΥΣ
9) ΙΒΑΝ ΓΟΡΟΔ _ „

10) ΟΤΑΝ Η ΣΑΡΣ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ
11) ΛΕΩΝ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
12) ΚΡΑΟΥΣΤΑΚ
13) ΝΥΚΤΕΣ ΣΙΚΑΓΟΥ

Βίλμα Μπάνκυ 
Ζακομπίνι-Γκαμπριο 
Γιάννιγκς
Τζών Μπάρυμορ 
Νόρμα Τάλμαΐ’ζ 
Ζώρζ Μπάνκροφτ

Δράμα 
Δράμα 
Δράμα 
Δράμα 
Δράμα 
Δράμα 
Δράμα 

ίόλτ Δράμα
Δράμα 

Κωμωδία 
Όπερέττα

Δρ. Κωμωδία 
Δράμα

Δραμ. κωμωδία 
Κωμωδία 

Δράμα 
Δράμα

Δοαμ. κωμωδία 
Δράμα 
Δράμα 
Δράμα 
Δράμα 
Δράμα 
Δράμα 
Δράμα

14) Η ΕΣΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ “0Λα ^κνι >
15) Ο ΔΟΚΤΩΡ ΣΑΙΗΦΕΡ Πετροβιτς· Εβε υ
16 ΑΝΘΟΣ ΤΗΣ ΒΑΓΔΑΤΗΣ ^τουγκλας Μ.
171 ηvnfly"RIf£T Αϊ Βαλλας Μπηρυ
18) ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ Πέιροβιτς-Τζίταον
19) ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΜΟΔΙΣΤΑ Κυ^ννα Γκριφιδ
20) ο ΤΑΣΕΙΔΙΩΤΗΣ Κάρολος Βανελ
21) Η ΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΔΡΑΓΩΝΟΥ ΧαβΟυ Aim
22) ©A ΜΕ Π ANT ΡΕΥ ΤΗΣ Κ\αοα Μποου
23) ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΝ ΒΟΛΦΣΟΝ «η^τ^ένοβα
24) ΚΟΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ θλγα ί< r η
25) ΚΥΡΙΟΣ ΑΛΜΠΕΡ ζ
26) Η ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ
27) Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΕ ΐ ΧΗ Μπεμπε Ν^ελ?
28) Η ΚΡΙΣΙΣ Βριγίΐΐη Χελμ
29) ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΟΥ ΧΑΡΕΜΙΟΥ ^\έων Μ“™.
30 ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ ?ιλ^ 1 ?
31) ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ 
32)0 ΜΕΓΑΣ ΤΥΧΟΔΙΏΚΤΗΣ

Α. ϋιϋουαν
Άλμπερτίνι

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΝ, ΕΥΛΥΠΣΙΑΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΊΊΚΟΤΗΤΑ 

ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ 

Αποκλειστικός άντιπρόσωπος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ 
ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 15ϊ—ΑΘΗΝΑ!
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Δ. ΚΑΡΡΑΚ
ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12

. ρ β θ
<>« παρονοιαοί] τά αραιό^α Ψίλμ μί ioi. 6ιααήμους ^ποιούς της . ' '

Rende Adorde 
Bessie Love
Viola Dana 
Pauline Frederic 
Mary Brian

Elaine Hamerstein 
Lou Tellegen 
Frankie Darro 
George O’Hara 
Fred Thomson

Τά πχ?αγωγΫις fRQ Si m

ΜΠΟΥΚΙΝ ΟΦΙΣ '”WaS r- Α(“ίρ““η'“ί,ς έτβ<Ρ“'« ΦΙΛΜ 
fflllOYKIN ΟΦΙΣ =ίασ?«λΙ,5υσι Λά τάς έπίχ£(ρήσε(ς Τω„ τ·, 

ζαλλιΤ«’«< ,ίσπράξκς xai ’

150.—
80.-
40.—

Έτησία Δρ,
‘Εξάμηνος *
Τρίμηνος »
’Εξωτερικοί? Γενικώς J J 

Έτησία Δρ. 250.— ft 
Έξάμηνος » 150.— »*

ΆιιερικΑς Μ
Έτησία Δολλάρια 5.—

Εβδομαδιαία Κινηματογραφική καί Φιλο
λογική Έπιθβώρησις 

’Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής :
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

’;J Γοαφεϊα : Σοφοκλέους 9 (Στοά Παππού)ΕΤΟΣΕ'· APIS 20 1174)U

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

*4 
ft Λ*

II 
::

Διά μίαν φοράν 
δ στίχος. . . Δρ. 
Μέχρι τριών δη
μοσιεύσεων δ στ. » 
"Άνω τών τριών

_ δημοσ. δ στίχος » 
1st Ή σελίς ... »

st ΕΙς τό έξώφυλλον »

4.—
500.—
600.—
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ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ
καί τήν δόξαν των έπί περισσότερον χρόνον.'Ως τοι- 
αΰτα παραδείγματα άναφέρομεν τούς : Τσάρλυ Τσά
πλιν, Ντούγκλας Φαίρμπαγκς, Μαίρη Πίκυορδ 
Γκλόρια Σβάνσον, Πόλα Νέγκρι, Γιάννιγκς, Νόρμα 
Τάλμαιτζ καί Μάε Μουρραιη. Άλλά καί άπό αυ
τούς ό ένος κατόπιν τοϋ άλλου σβύνουν. Οΰτω μειά 
τήν Μάε Μούρραιη, τή; οποίας 6 «άστήρ» φαίνε
ται δτι έδυσεν όλοκληροτικώς, ώχρίασαν ολίγον καί 
οί άστέρε;, τής Νέγκρι καί τής Σβάνσον αϊτινες, ώς 
γνωστόν, ήσαν μέχρι τής χθές αί δημοφιλέστεροι καλ- 
λιτέχνιδες, ενώπιον τής εκθαμβωτικής λάμψεως δύο 
νέων τοιούτων τής Γκρέτα Γκάρμπο καί τής Κλάρα 
Μπόου.

Διά τήν Νέγκρι μάλιστα διαδίδεται δτι ή «Πα· 
ραμάουντ» δέν πρόκειται νά άνανεοίση τό συμβό- 
λαιόν της επειδή δέν είναι καί τόσον ευχαριστημένη 
άπό τήν έμπορικήν έπιτυχίαν, καί δχι καλλιτεχνικήν 
ήτις είναι ώς λέγεται άξιοσημείωτο; τών τελευταίων, 
έ'ργων τοΰ μεγάλου «άσιέρος» της.

Καί τώρα ας ρίψωμεν ένα βλέμμα εις τάς νέας 
καλλιτέχνιδας, πού σημειώνουν έπιτυχίαν είς τά διά
φορα κράτη καί πού έγνώρισαν ή πρόκειται νά γνω
ρίσουν τήν δόξαν. Είς τήν ’Αμερικήν θριαμβεύουν 
ώς άνέφερα κχί άνωτέρω, ή υπέροχη Γκρέτα Γκάρ
μπο καί ή τσαχπίνα Κλάρα Μπόου. Έπ'σης άρέσου > 
πολύ καί αί : Τζόαν Κρώφορδ, Νόρμα Σήρερ, Βίλμα 
Μπάνκυ, Καμίλλη Χόρν,Μαίρη Άστορ,’Εσθήρ Ράλ- 
στον, Ρενέ Άντορε, Ζανέτ Γκαίϋνορ, Ντολορές Κο- 
στέλλο, Ντολορές ντέλ Ρίο, Αούπου Βελέζ, Όλιβ 
Μπόρντεν, Γκρέττα Νίσσεν, "Εβελιν Μπρέστ, Φαίη 
Ραίη, Φύλις Χάβερ καί "Ολγα Μπακλάνοβα.

£ίς τήν Γερμανίαν Βριγίττη Χέλμ, εξαιρετικό 
ταλένιο, Αίλιαν Χάρβεΰ, Αγνή Πέτερσεν, "Ελγκα 
Μπρίνκ, Γκρέτα Μοσχάϊμ, Ντίνα Γκράλα, Μόνα 
Μάρις καί Κλαίρη Ρόμερ. Είς τήν Γαλλίαν οί 
ΝτόλλυΝτάβις Σοιζυ Βερνόν, Σούζυ Πίερσον, 
Τζίνα Μανέ. καί Λουΐτζ Λαγκράντ. Είς τήν ’Αγ
γλίαν αί: Ζουλιέτ Κομπτον, Εύα Γκρέϋ καί 1. 
Ντήν. Είς τήν ’Ιταλίαν ή Κάρμεν Μπόνι καί τέλος 
είς τήν Σουηδίαν ή συαπαθής Μόνα Μάρτενσεν. 
Έξ δλων αυτών πόσαι θά έχουν τήν εύτυχίαν νά δι
ατηρήσουν τήν δόξαν καί τήν δημοτικότητά των έπί 
πολύν χρόνον; ’Ασφαλέστατα πάρα πολύ όλίγαι. Α-

Ή μεγαλύτερα φροντίς ιών «αστέρων» εινε ή 
επαύριον. Φοβούνται, καί πολύ δικαίως άλλωστε, 
μήπως διά τόν ενα ή άλλον λόγον περιέλθουν είς τήν 

I δυσμένειαν τοΰ κοινού, πράγμα τό όποιον έντός έλα 
χίστου θά τούς φέρη εις τήν άράνειαν, τήν παρακ
μήν, τήν’κατάπτωσιν. *0 φόβος αύτός καταντά ό 
διαρκής εφιάλτης κάθε «άστέρος» καί δή τών τοΰ 

■ ασθενούς φύλου. Πράγματι δέ το κοινόν είνε εξαιρε
τικά άστατον είς τάς προτιμήσεις του. Σήμερον θαυ
μάζει τόν α' καλλιτέχνην αύριον, είτε διότι ούτος 
έγήρασεν ολίγον, είτε διότι δέν τόν ίκανοποίησεν είς 
ένσέργον,ή τόσυνηθέστερον,διότι έβαρέθηκε πλέον νά 
τόν βλέπη, στρέφει αμέσως τήν προτίμησίν του είς 

Β τόν β'. Τήν λυπηράν ταύτην αλήθειαν πρόκειται νά 
διαπιστώσωμεν είς τό παρόν σημείωμα.

Ποιος ενθυμείται σήμερον τήν Φάννυ Ούωρντ, 
τήν Γεραλδίνη Φαρράρ, τήν Δέντα Μπάρα, τήν 
Ρουθ Ρόλαντ, τήν Μάμπελ Νόρμαν, τά πρώτα ά- 
μερικανικά «άστέρια», ή τήν Τιλντα Κασσαί, τήν 
Έσπέρια, τήν Μπορέλλι, τόν ψιλάντερ, τόν Γκιόνε, 
τήν Σουζάν Γκραντέ, την Βεργκάνι, τήν Ρομτίν, τήν 
Μουζιντόρα, τά Ευρωπαϊκά τοιαΰτα ; ’Ασφαλώς έλά 
χιστοι. ’Ά; ελθωμεν δμως εί; πλησιέστερα γεγονότα 
καί δή είς τόν Νέον Κόσμον, όπου γίνεται ή μεγα 
λειτέρα σπατάλη «άστέρων». Ή Παυλίνα Φρέντερικ, 
ή Ναζίμοβα, ή Γ ρισίλλα Ντήν, ή Νίττα Νάλντυ, ή 
Μπέττυ Κόμ-ψον, ή 'Αγνή Άϋρες, ή Ντόροθυ Ντάλ 
τον, ή Βάντα Βάνλεϋ, ή Μπέττυ Μπλάίθ, ή Μπέπσυ 
Λόβ, ή Λίλα Λή καί μερικαί άλλαι, αί ρπ-ΐαι συγκα 
ταλέγοντο μέχρι πρό τίνος άκόμη μεταξύ τών δηαο- 
φιλεστέρον ήθοποιών τής ’Αμερικής καί έγνώρισαν 
τό μεσουράνημα τής δόξης, έχασαν άνεπιστρεπτεί τήν 
εύνοιαν τοΰ κοινού καί συνεπεία τούτου τόν τίτλον 
τοΰ «άστέρος». Αί περισσότεραι άπό αύτάς ήγωνί 
σθησαν άπεγνωσμένως διά νά τόν έπανακτήσουν, 
άλλά ματαίως. Οΰτω βλέπομεν σήμερον τήν Μπέττυ 

F Κόμψον παρ’ίλον δτι ένυμφεύθη τόν διάσητον σκη 
νοθέτην Τζαίημ Κροΰτζε, νά υποδύεται μικρούς ρό
λους είς τά έργ ι τών οποίων άστέρες εινε ή Μαίρη 
Φίλμπιν, ή Τζόαν Κρώφορδ κ.ά. Αύτό ασφαλώς θά 
τό φέρη βαρέως ή δυστυχής Μπέττυ.

Μόνον ελάχιστοι καλλιτέχνσι μέ εξαιρετικόν τα
λέντο κατορθώνουν νά διατηρήσουν τόν τίτλον των



Κτνηματογοαότκός Άάτηο Κινηματογραφικός ’Αότίιο

ΣΤΗΛΗ ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ ϋι__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ w
Άλ. ΜπιζίΙην Κέρκυραν. — Διά τήν κατασκευήν 

κλισέ έκ φωνογραφιών ή καί έξ βίκόνων άπό περιοδικά, 
άποτανθήτε είς τά τσιγκογραφεϊα τής πόλεώς σας ή ελ
λείψει τοιούτων,είςδπτικά Καταστήματα τής πόλεώς σας 
άναλαμβάνοντα παρομοίαν εργασίαν. Έν ανάγκη άπο· 
τανθήτε εις έν τών τριών κυριωτέρων 'Αθηναϊκών τσιγ- 
ζογραφείων, ήτοι τοΰ Κόλμαν, Χαλκιοπούλου καί Λαΐου, 
ζητών τάς τιμάς των κατά μεγέθη, ΐνα σχηματίσητε προ
καταβολικήν άντίληψιν τών άπαιτηθησομένων δαπανών 
σατ. — Νέας ταινίας τής Λίλλιαν Χάρβεϋ δέν θά προ- 
Πάλλη είμή τό Ούψα-Πάλας τής πόλεώς μας Άργότιρον 
πιθανόν νά φθάσουν καί μέχρι Κεοκύρας. Ή κανιτέχιις 
αΰιη έξακιλουθεΐ εργαζόμενη έν Γερμανίρ. Δΰνασθε νά 
τής γράψητε, ’Αγγλιστί, Γερμανιστί, ή Γαλλιιτί, είς τήν 
γνωστήν Οιεύθυισιν τής «Οΰφα» έν Βερολίνφ. Τό κόψιμο 
τών μαλλιών τής Πίκφ ρδ, χρονολογείται σχεδ.ν άπό 
ένός έτου_. ‘Ως λοιπόν άντιλαμβάνεσθε ή εΐδησις αΰτη 
άποτελεϊ πολύ καθυστερημένην ένημερότητα τοϋ περιο
δικού άπό τό όποιον τήν έπληροφορήθητε. Ή έτέρα επι
στολή σος διεβιβάσθί] πρός τήν συνεργάτιδά μας ήτις 
καί θά σάς άπαντήση ίδιοχείρως.

Λύα ντε ΙΙονττι Ένταϋ&α. — Τήν άγαπητήν σας 
καλλιτέχνιδα, καί φαντάζομαι πόσον θά τήν άγαπάτε 
άφοϋ υιοθετήσατε τό όνομά τη; — θά ίδήτε εις αρκετά 
νεώτερα φίλμ της μεταξύ τών οποίων καί ή «Κόκκινη 
Κυρία» περί ή; μέ έρωταιε. Δυστυχώς είνε άμφίβολον 
έάν θά ίδήτε τήν Γκρέτα Γκάρμπο είς τήν «Άνναν Καρ 
ρενίν» καί είς τόν «Ήλιον τοΰ Σαίν Μώοιτς». Ή διά- 
λυσις τής «Φάναμετ» ήν άπήρτιζον ή «Φέρστ Νάσιοναλ», 
ή «Μέτρο-Γκόλδουϊν-Μάγιερ», καί ή «Παραμάουνι», τών 
όποιων τάς ται ίας έξειιεταλλεύετο παγκοσμίως, έοχεν 
ώς συνέπειαν τήν ύφ’έκάστηε ‘Εταιρίας κεχωρισμένην 
φροντίδα διά τήν διάθεσιν τής παραγωγής της άπό τοΰοε 
καί είς τό έξής. ’Επειδή δέ ό άπεσταλμένας είς τά Βαλ
κάνια άντιπρόσωπος τής «Μέτρο-Γκόλδουϊν-Μάγιερ», δέν 
έκατόρθωσε νά πωλήση τήν παραγωγήν τής άνω 
Έταιρίας χρήσεως 1928 1929 είς τήν ‘Ελλάδα, άνεχώρη- 
σεν άπρακτος έντεΰθεν. ΔΓαΰτόν τόν λόγον δέν θά ίδήτε 
τήν Γκάρμπο είμή είς παλαιοτέρας αυτής ταινίας.,

ΣύΧβιος ό Γ'·

ΛΗΞ.ΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

ΕΝΑ ΩΡΑΙΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
ΤΟΥ ΒΑΡΒΙΚ ΒΑΡΝΤ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΠΑΙΚΕΡ

Η ΝΥΧΤΕΣ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ

Τήν 30ην τρέχ. μηνάς λήγουν α'ι σύνδρομα! τών κ.κ. 
Λουμβαρδία Ναύπλιον, Γαβαλλά > αί Άρτέμη Σύρον, 
Κινηματογράφου «Ρεγίνα» 'Αθήναι, Γ. Παπαδοπούλου 

’Αθήναι, Κινηματογράφου «Πανόραμα» Άθή'αι καί 
κινηματογράφου «’Ολύμπια* Πειραιά.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

Πανελλήνιον περιοδικόν μόδας, εργόχειρων, φίλο·· 
λογίας και μουσικής»

Συνδρομή έτησία, εσωτερικού δραχ» 60 έξάμηνος 35, ιδι
οκτήτης— διευθυντής Π· Γ· Κα ιδιώτης, γραφεία ‘Αγ. 
Μάρκου 8, 'Αθήναι.

Περιέχει τά νεώτερα μοντέλλα γυναικείων και παιδικών 
φορεμάτων καί άσπρορρούχων, δύο μεγάλα παραρτήματα 
κεντημάτων λευκών καί χρωματιστών καί εκλεκτήν φιλολο
γικήν θλην. 'Οδηγόν Καλλονής, Μαγειρικής καί ανθοκομίας.

Τό μυθιστόρημα τοΰ κ» Θάνου Γ. Μηλιδώνη «Ματωμέ
νες καοδίές», άρθρα τής Μάνικα, δεσποινίδος Εΰας καί 
ποικιλίαν άλλης ύλης. "Αγοράσατε δλοι τόν *Οικογ.*Αστέρα*.

λοιπά! θά συμμορφωθούν μέ τον σκληρόν νόμον τών 
«αστέρων». Δηλ. ολίγη λάμψις κατ’ άρχας κα! κατό
πιν ή λυπηρά παρακμή και κατάπτωσις. Πτωχοί 
«αστέρες!». Βίων Παπαμιχάίης

Ό γνωστός πρωταγωνιστής τοΰ «Κοκοτοδρόμου» 
και τοϋ «Βαριετέ» κ. Βάρντ, διηγήθη τό εξής χαρι- 
τωμένον πάθημά του λαβόν χώραν εις τα ξενοδο
χεΐον «Έδέμ» τοΰ Βερολίνου όπου τρώγει συνήθως.

Ό συμπαθής Άγγλος καλλι τέχνης έκάθητο μετά 
τής συμβίας του είς τό έστιατόριον τοΰ άνω ξενοδο
χείου, δτε ή πόρτα ήνοιξε άποτόμως και μία κυρία 
εξαιρετικά κοκέττα καί ελαφρώς μελαψή είσήλθεν 
εις τήν αίθουσαν τοϋ ρεστωράν κα'ι έκάθησε παρα
πλεύρων είς τό τραπ'ζι τοϋ κ. Βάρντ.

Όιάκις δέ συνέβαινε νά σηκώνη τά μάτ!α του, 
ό καλλιτέχνης, άντίκρυζε τό ερωτηματικά βλέμμα 
τών δύο ΰπερεκφραστικών καί σπινθηροβόλων μα
τιών τής παρακαθημένης του αγνώστου. Φυσικά δέν 
απέδειξε τίποτε ώιάν αληθή; τζέντλεμαν ποϋ είναι. 
Άλλ’ αίφνης ή άγνωστό; του έσηκώθη αυτομάτως 
άπό τήν θέσιν της και εξαιρετικά διαχυτική τόν έ- 
πλησίασε και τοΰ έσφιξε κατά τόν θερμότερον τρό
πον άμφότερα τά χέρια. Δέν είσθε ό κ. Βάρντ; τόν 
ήρώτησε.

— Μάλιστα κυρία μου, άπήντησεν ό καλλιτέ
χνης, ό όποιος μετέπιπτε ατό έκπλήξεως είς έκ- 
πληξιν.

— Σάς έθαύμασα προσφάτως είς τό «Λοΰπιγκ 
δι Λούπ», είς τό “Αμστερνταμ, κι’ έμεινα τόσο γο
ητευμένη άπό τήν εξαιρετική αύτή δημιουργία σας, 
ώσιε έπεφύλασ ία είς τόν εαυτόν μου τήν ευτυχία 
νά σάς σφίξω τά χέρια.

—Είσθε υποχρεωτική, άπήντησε φιλοφρόνως ό 
Βάρντ.

— Θέλω ένα σουβενίρ σας, έσπευσε νά συμπλη- 
ρώση ή μελαχροινή κυρία. Μία φωτογραφία σας μέ 
μιά άφιέρωσι.

— Ευχαρίστως!
Και ό καλλιτέχνης έξήγαγε τόν στιλογράφον του 

και, άμ’ έπος άμ’ έργον, έγραψε κάποια στερεότυπη 
φράσι σέ μιά φωτογραφία του ποϋ έφερε κατ’ ευτυ
χή σύμπτωσιν επάνω του. Άλλ’ ή άπαιτητική άγνω
στος αντί νά τόν εύχαρισιήση διά τήν προθυμίαν 
μεθ’ ής ικανοποίησε τήν επιθυμίαν ποϋ τοϋ έξεδή- 
λωσε, τοΰ είπε:

— Αυτή ή φράσις είναι κάτι τόσο κοινό. Γρά- 
ψατέ μου μισ ονομαστική και κάπως θερμότερη ά- 
φιέρωσι.

—Αυτό μοΰ είναι αδύνατο Κυρία μου, άφοϋ 
αγνοώ καί αυτό τό όνομά σας.

— Λοιπόν μάθετέ το. Είμαι ή Ζοζεφίν Μπαϊ· 
κερ!

Καί φυσικά ό Βάρβίκ Βάρντ έσπευσε νά γράψη 
τήν πλέον εγκάρδιον προσωπικήν άφιέρωσιν, τήν 
όποιαν έτεινε είς τήν μυγάδα χορεύτριαν, έκφράσας 
εις αυτήν μέ τήν σειράν του τόν θαυμασμόν του 
διά τούς εξωτικούς χορούς της τούς οποίους ηύχήθη 
νά ϊδη χορευομένους καί έκ τοϋ φυσικού.

Ό Μπούλ Βήθ άρχηγός τών κακούργων τοΰ Σι- λαμβάνουν νά έλευθερώσουν τόν Μπούλ Βήθ άπό τάς 
κάγου, ένας άπαίσιο; δολοφόνος, έχει πάντοτε τό φύλακας, τό σχέδιον δμως άποτυγχάνει καί έπί τέ- 
μειδιαμα στά χείλη. Είς μίαν άπόπειραν κλοπής λους ό Μπούλ άποπειράται νά έλευθερωθή μόνος του, 
μιας Τραπέζης φεύγων καταδιωκόμενος, συναντά ένα ύ.τοψιασθείς δτι δ φίλος του Ρόϋς άπό σκοποΰ άπέ· 

ξένον, φοβηθείς 
■ δέ μήπως τόν 

προδώση τόν
ρίπτει έντός τοΰ 

Ε αύτοκινή του.
I Κ 'θ ν^νος *αθη·
| Κ ' συχάζει τόν

Μπούλ Βήθ κα’.
Ι| άπό έ κείνης 
Κ τής στιγμής
ί συνδέονται διά

φιλίας.
f Τήν ιδίαν έ-
Β σπέραν είς τόν
Κ χορόν τών άπά-
Κ χηδων τής Νέας

'ϊ’όρκης άνα- 
κηρύσσεται(βα
σίλισσα ή έ- 
ρωμένη τοΰ 
Μπούλ Βήθ τήν 
οποίαν προ
σπαθεί νά προ- 
σελκύση άλλος 
κακούργος, ό Μπούκ Μούλιγκαν δ όποιος καί θά άνεκηρύσσετο 1 
άρχηγός άνδέν ύπήρχεν δ Μπούλ Βήθ.

Μία φοβερά πάλη γίνεται ' μεταξύ τών δύο 
κακούργων, θΰμα τής δποίας πίπτει έπί τέλους 
δ Μουλιγκάν. ‘Ο Μπούλ καταδικάζεται είς θάνατον. 
Ό φίλος του Ρόλς Ρόϊς μετά τής φίλης του ά«α-

Μιά τρομακτι ή σκηνή άπό τό έργον «Ή νύχτες τοΰ Σικάγου

φύγε νά τόν έ- 
λευθερώση διά 
νά σφετερισθή 
τήν φίλην του.

Κατορθώνεινά 
δραπετεύση άπό 
τάς φυλακάς καί 
κα’αφεύγει είς 
τό δωμάτιόντου, 
δπου καταφθά
νει καί ή έρωμέ- 
νη του.

Ό Ρόλς Ρόϋς 
πληροφορηθ εIς 
τήν δρίπέτευσιν 
τοϋ Μπούλ καί 
κρκτών τά κλει
διά τής μυστι
κής θύρας διά 
τής οποίας έν ά- 
νάγκη θά έδρα· 
πέιευεν δ’Μπούλ 
σπεύδει πρός 

διάσωσίν του έν 
μέσφ τρομακτι- 
αί όποΐαι θάκών σκηνών και περιπετειών 

προκαλοΰν τήν κατάπληξιν τοΰ θεατού άγω- 
νιώντος νά Ιδη τήν λύσιν τοΰ δράματος τούτου 

I τό δποίον θά άφήτη έποχήν είς τά κινηματογραφικά 

I χρονικά.

ΝΕΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ !
Ή δόξχ τοΰ Τζέκυ Κοϋγκαν έπεσκιάσθη τελείως 

άπό ένα νέον μικροσκοπικόν «Αστέρα» καταστάντα 
πλέον περίφημον· Ό νέος μικροσκοπικός ’«’Αστήρ» 
είναι δ Frankie Darro δ όποιος έγύρισεν τελευ 
ταίως τρεις ταινίας μέ μεγάλην έπιτυχίαν διά λογά 
ριασμόντής Αμερικανικής έταιρίας Φίλμ Μπούκιγκ 
Όφις Κορπορέσιον. Ή αύτή έταιρία πληροφορού- 
μεθα δτι προσέλαβε καί τόν πολύν Τόμ Μίξ καθώς 
καί τήν Γκλόρια Σβάνσων.Φαίνεται δτι ή F. Β. Ο. βαδίζει σταθερώς καί 
συντόμως θά καταλάβη πρωτεία.

Καθημερινή Κινηματογραφική Έφη ιερίς
Γραφεία Berlin, W. 9

Kiithenerstrasse 37 Allcmagne

nms MASHMOTHTE£EJ£_ ΤΟ ‘ΜΕΤΡ0Π0ΑΠΑΝ,
Πρό εικοσαημέρον δύο άπό τά θεωρεία τοΰ θεάτρου 

«Μετροπόλιταν* τής Νέας ,Υόρκης φιλοξενοΰντα τόν Ραμόν 
Νοβάρρο, τήν 'Ελεωνόραν Μπόρντμαν, τόν σύζυγόν της σκη
νοθέτην Κίγκ Βιντώρ, τόν 'Ερνέστον Τόρενς και τήν Μαρ- 
σελίν Νταίν μετεβλήθησμν είς πραγματικόν ανθώνα Τό Κοι
νόν είχε πληροφορηθή προκαταβολικώς δτι οί πέντε ουτοι 
αστέρες μέ τόν μενάλον σκηνοθέτην, άρτι έπιστρέφαντες έκ 
τοΰ άνά τήν Ευρώπην ταξειδίου των, θά παρηκολούθουν τήν 
παράστασιν τοΰ ^Μετροπόλιταν^ καί εσπευσαν νά τούς εκφρά- 

| σουν κατά τόν πλέον αβρόν τρόπον τό <ώς εν παρέστησαν».

SNA ΠΟΡΤΡΑΠΟ ΤΗΣ ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ
Ό διάσημος Πολωνός ζωγράφος Τάντε Στϋκα, διβρ- 

χόμβνος έκ Νέας ‘Υόρκη; όπου συνήντησε τήν Γκρέτα 
Γκάρμπο, έξέφρασβ ζωηράν του έπιθυμίαν ν' άποθανα- 
τίση όχι μόνον τήν μορφήν τής Σουηδίδος «βάμπ». άλλ’ 
ολόκληρον τό «θεϊκόν της παράστημα», ώ; τό άπβκά- 
λεσε. Λέγεται δη ή καλλιτέχνις έδέχθη νά ποζάρη πρό 
τοϋ Πολωνού μαίτρ τοΰόποου τυγχάνει παλαιόθεν θαυ- 
μάστρια.
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Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ “ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ- ΑΣΤΕΡΟΣ»

ΕΙΣ ΤΗΚ CREEK - FILtMS
ΜΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ME TON χ. ΛΕΔΟΥΔΑΝ

(Συνεχίζοντες τήν ερευνάν μας, δημοσιεύομεν σή
μερον συνέντευςίν με ε ιερόν 'Έλληνα κινηματογραφι
στήν, τόν κ. Λελούδαν, Ιδρυτήν και διευθυντήν τής 
*Γκρήκ Φίλμ*, δστις άπό αρκετών. ήδη μηνών άσχο- 

λεΐται με τήν πραγματοποίησιν ταινίας υπό τόν τίτλον 
*Τό ΛάΒαρον τοΰ 21*·)

ΕΙΣ ΤΗΝ <ΓΚΡΗΚ ΦΙΛΜ»

Δέν είναι ή πρώτη φορά πσΰ δ κ. Λελούδας έργά- 
ζετα χάριν τοΰ Κοινοί μας.Πρό έτών, τό 1921 «έγύ· 
ρίστν» Αρκετάς πολεμικός ταινίας μικροΰ μήκους είς 
τδ Μικρασιατικόν μέτωπον, προβληθείσας έν Άθή 
ναις είς τούς δύο μεγαλητέρους μας Κινηματογρά
φους, πρό τής ’Εθνικής συμφοράς. Άρα, προσέφερεν 
Έθνικας ύπηρεσίας πριν ή προσφέρη τάς καλλιτεχνι- 
κάς του ττιαύτας εις τήν έβδόμην τέχνην, πράγμα 
δπερ ήρξατο κάμνων διά τοΰ ύπό πραγματοποίησή/ 
«Λαβάρου τοΰ 21».

Τάς έπαγγελματικάς σπουδάς του ό κ. Λελούδας 
ήρχισε κατά πρώτον έν Αονδίνω, μεταβάς βραδύτερων 
έν ’Αμερική δπου καί έτελειοποιήθη.

Πολύ προθύμως, ό κ. Λελούδας μοί άπήντησε 
κατά τό/ διαφωτιστικώτερον τρόπον είς τά σχετικά 
έρωτήμα-ώ μου. Άλλ’ ας τδν Αφήσω νά δμιλήση β 
ίδιος.

ΟΜΙΛΕΙ Ο κ. ΛΕΛΟΥΔΑΣ

— Πρωταγωνιστάς «Τδ Λάβαρον τοΰ 21» θά έχη 
πολλούς, διότι, γνωρίζετε δτι, πλείσται ίστορικαί 
φυσιογιωμίαι έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλον κατά την 
Ελληνικήν Έπανάστασιν.

'Η σύζυγός μου, Κα Αία Λελούδα, θά ύποκριθή 
τήν κυριώτερη ήρωίδα Βάσω, ή δπο'.α παίζει ένα ση- 
μαντικώτατον ρόλον είς τήν δλην όπόθεσιν.

Παρηκολούθησε μαζύ μου εις τήν Αμερικήν τήν 
τεχνικήν τοΰ Κινηματογράφου έκ τοΰ πλησίον, 
συνοδεύουσά με πάντοτε είς τά διάφορα σιούντιο δπου 
εΐργαζόμην.

Σάς δίδω εύχαρίστως μερικά όνόματα άρρένων 
πρωταγω ιστών τοΰ «Λαβάρου τοΰ 21». Είναι έπίσης 
δλοι έρασίτέχναι έργαζόμενοι μέ πολύν ζήλον, έν- 
θουσιασμδν άλλά κα'. πειθαρχίαν. Ό κ. ’Εμμανουήλ 
Κατράκης ύηοκρίνεται τόν ρόλον τού Δήμου, δ κ. 
Δημ. Μπατής τδν ρόλον τοΰ Μουρομιχάλη, δ κ. 
Μούϊος τοΰ 'Γψηλάντου, δ κ. Γευ-ργαλάς όποκρί»εται| 
δύο ρόλους, τοΰ Θεοδώρου Κολοκο'ρώνη, καί τοΰ 
Αρχηγού τής συμμορ'ας τών Λαλιωτών.

Τήν ύπόθεσιν έλαβον έξ ιστορικού συγγράμματα 
τοΰ ’Άγγλου ’Έλλιοτ ύπδ τόν τίτλον «ή 'Ελλάς ύπό 
τήν έπανάστασιν» εύρισκομένου είς τό Μουσείον τοΰ 
Λονδίνου. Εννοείται, δτι ήτο έαξιρενκά έκτεταμένον 
κα1 φυσικά τδ έσυντόμευσα είς τάς λεπτομέρειας του,

συμμορφωθείς πρδς τάςπαρτυσιαζομένας τεχνικάς Α
παιτήσεις.

Αί κυρ’.ώ’εραι λήψεις έγένοντο είς τδ Ηράκλειον, 
τήν Άκροκόρινθον καί είς τήν Πεντέλην. Μερικαί 
σκηναί έλήφθησαν καί είς τήν Άκρόπολιν.

Τδ μήκος τού «Λαβάρου τοΰ 21» υπολογίζωδτι 
θά άνέλθη είς τρεις χιλιάδας μέτρων, ίσως δέ καί νά 
τάς υπερβή κατά τι. ‘Η ταινία αύτή θά διαιρεθή είς 
εξ πράξεις, ‘ϊ’πολογίζω νά έχη περατωθή μετά δύο ή 
τρεις τδ πολύ μήνας.

Τά πρόσωπα άιινα συμμετέχουν είς τό «Λάβαρον 
τοΰ 21» Ανέρχονται εις εκατόν έξήκοντα.

Τά έξοδά μας είναι πολλαπλά. Μέχρις ώρας έξο- 
δεύσχμεν Ανω τών δγδοήνοντα χιλιάδων δραχμώνμό- 
νον διά ταινίαν καί δι’ ένοίκιον ένδυμασιών, χωρίς 
νά συνυπολογίσωμεν τά έξοδα μεταφοράς, γινόμενα 
παρ’ έκάσιου καλλιέχνου δι’ιδίων αύτοΰ πόρων. 
Σκεφθήτε τί θά έστοίχιζε ή προσπάθιιί μας αΰτη, 
έάν ή «Γκρήκ-φίλμ» έπεβαρύνετο μέ τά τεράστια έ
ξοδα τής μεταφοράς εκατόν έξήκοντα Ατόμων είς έ- 
κασ ο/ τόπον λήψεως!

Τάς χρησιμοποιουμένας ένδυμασίας ένοικιάζομεν 
Απδ τό Βεστιάριο / Λαγκαδά. Είναι πολυτελείς καί 
μάς στοιχίζει ύ πες βολικά ή ένοινίασις αύ ών. Άρ· 
κοΰμαι νά σάς εϊπω δ ι π-ηρώνομεν ώς ένοίκιον τών 
στολών δλου τοΰ καλλιτεχνικού συγκροτήματος, 
τρεις χιλιάδας δραχμών έκάσιην φοράν ποΰ θά τάς 
χρησιμ· ποιήσωμεν.

Τό Κράιος μάς ένισχύει διά τής παροχής ίλης 
ιππικού, δπλων κλπ. πολεμικών ειδών προσαρμοζο- 
μένων είς τά-έν χρήσει κατ’ έκείνην τήν έποχήν.

♦ *
Ταΰτα μοί ειπεν δ κ. Λελούδας είς Απάντησιν 

τών σχετικών έρωτημάτων μου, καί ή συνομιλία μας 
έληξε μέ μίαν πρόσκλησιν έκ μέρους του, δπως πα
ρακολουθήσω έν καιρώ τήν δοκιμαστικήν προβολήν 
τοΰ «Λαβάρου τ 0 21», δπερ πιστεύεται δτι θά ίδοΰν 
οί Αθηναίοι, Ακριβώς κατά τας ήμέρας τής ζωηρο- 
τέρας κινήσεως τής έφετεινής κινηματογραφικής πε
ριόδου οπότε καί θά Ασχοληθώμεν μέ τήν κρίσιν^τής 
προσπαθείας τού κ. Λελούδα.

“Ζρις Σκαραβαίον

ΘΕΛΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ
Νά είσθε κ ;λώ; πληοοφυρη ιένοι έπί τών γ ρμανι- 

κών έν γένει ταινιών;
' Ργγραφήτε σννδρομηταΐ ε’ς τί εξάκις τής ίβ3ο- 

μάδος εκδιδομενον
LICH1—BILD -BUHNE 

μέ τό μηνιαίων παράρτημα Der Filmspiegel 
Τιμή συνδρομής εξωτερικού 12 σελίνια ή τριμηνία 
’Εκδοτικός ©ϊι-.ος LICHT—BILD—BUHNE
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ΦΛΩΡΙΝ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ Η ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡΙ

Δύο Αρχιτέκτονες ό Γκρέϋ καί δ Βέστ συνεταΐ- ’ προτείνει νά συνοδευθοΰν Από μίαν νέαν ή δποία θά 
ροϊ έχουν προσίάβει γραμματέα τήν Μωρίς ή δποία περνά ώς άρραβωνιασιϊκή τοΰ Γκρέϋ. 'Ως τοιαύτη 
πήρε αυτήν τήν θέσιν Από έρωτα διά τόν Γκρέϋ. Δυ έκλέ/ουν τήν Σουσοΰ φίλην τοΰ πυγμάχου Τζάκ. 
στυχώς είναι Αναγκασμένη νά φαίνεται άσχημη> διά Δυστυχώς δμως ό Τζάκ δέν συμφωνεί καί ή Ζερμαίν

νά κρατήση 
τήν θέσιντης, 
διότι δ Βέστ 
είναι τρομε
ρός γυναιχάς 
καί δ συνέ
ταιρος τουδέν 
θέλει σχεδιά- 
στρια ώμμορ 
φη στό έργα- 
στήριο.
Γκοέϋ

Αναγκάζεται 
νά παίξη τόν 
ρόλοντήςΣου· 
σοΰς.'Η Ζε.ο- 
μαίν τελείως 
μεταμορφωμέ 
νη παρουσιά
ζεται καί αί
φνης τήν έρω- 
τεύονται Αμ- 
φό τεροι οί συ
νεταίροι. ’Αρ
χίζει σειρά 
κωμίκώνεπει- 
σοδίων κατό
πιν τών όποι
ων ή κ. Φεν- 
τών πρός έκ- 
δίκησιν δμο- 
λογεΐ δτιάγα- 
πάτδνκ.Γκρέϋ 
'Ο Φεντών 
δηλοΐ ιίς τόν 
Γκρέϋ δτι τοΰ 
έγκαταλείπει 
τήν συζυγόν 
του διά νάνυ- 
μφευθή τήν 

αύτά δέν προσμειδιούν 
είς τήν Ζερμαίν ή δποία προσπαθεί καί φθάνει είς 
τόν σκοπόν της μέ χίλιες γυναικείες πονηριές αί 

Λί'-----  ,,.,. fiewT4c

’ Ό 
έρω ■ 

τεύεται πρό 
καιροΰ τήν κ. 
Βέντον σύζυ
γον ένός κα- 
λοΰ πελάτου 
τής έταιρίας 
Βέστ - Γκρέϋ, 
φοβεΐταιδμω; 
δτι δ δεσμός 
αύτός Αποκα- 
λυπτόμενοςθά 
τοΰ Αφαιρέση 
τόν πελάτην 
του.

‘Ο Φέντων ftUa ΟΛΙ|νΐ| - -----------αδιαφορεί γιά προβάλλεται είς τό « aiu/.u-τήν διαγωγήν τής συζύγου του καί μάλιστα προσπα ι Ζερμαίν, Αλλά τά σχέδια 

ο-τ ..α. -λ.. τήν χωρήση.

Μια σκηνή άπό τό έργον «Φλωριντά» μέ τήν Πολα Νέγκρι πού 
προβάλλεται είς τό «’Αττικόν»

θεί νά τήν συλλάβη διά νά τήν χωρήση.
‘Η κ. Φεντών πείθει τόν Ανδρα της νά προ 

σκαλίση είς τήν έξοχήν τους δύο Αρχτιτέκτο |τονοΛ«.^, Γ νας, πρός Αποφυγήν δμως ύποψιών ή Ζερμαίν I όποΐαι καταθίλγουν τού; θεατάς.

2ΑΙ ΑΤΡΑΞΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ί
Είς τάστούντιοτής «Μέτρο-Γκόλδουϊ Μάγερ»,λαμ- 

βάνουνχώραν πολύ χαριτωμένοι ατραξιόν, δεδομένου 
δτι εκεί συγκεντροΰται τό παγκόσμιον πνεύμα, α
φού υπάρχουν παρά τή Έταιρίφ τυΰτη καλλιτέχναι 
πάσης Έθνικότητος. Ό Ούΐλλιαμ Χάϊν, ό Τούλι 
Μέρσα?; καί ό Κάρλ Ντάν, ύποκρίνωνται ρόλους κα
κοποιών στοιχείων εί; μίαν νέαν ταινίαν τού Τζάκ 

Κόνγκουαίη-Άπεφάσισαν λοιπόν, εκδικούμενοι τόν εϋσυνεί- 
δητον σκηνοθέτην διά τήν λεπτολογίαν του ήν εΰ- 
ρισκαν υπερβολική”, νά τού βουτήξουν τό πορτο
φόλι, τό τσιμπούκι, καί τά χειρόγραφα τοΰ σενάριο

τής ταινία; των, τά όποια καί έξηφάνισαν.
“Οταν ήλθεν ή ώρα τού «γυρίσματος» ό Τζόκ 

Κονγουαίη, γεμάτος άπόγνωσιν έμπαινόβγαινε άπό 
διαμερίσματος είς διαμέρισμα τοΰ σνούντιο, άναζη- 

I τών πρό παντός άλλου τά χειρόγραφα τοΰ σενάριό 
του, αδιαφορών διάτό πορτοφόλι καί τήν πίπαν του.

Οί τρεις καλλιτέχναι, λυπηθέντες αυτόν έξ αιτίας 
τής καταφανούς του νευρικότηιος, αφού προηγου- 

| μένω; τον ύπεχρέωσαν νά όμολογηση ότι τούς {>εω· 
I ρεΐ τρεις έρασί’έχνας άλήτας μέ εύρύτατον μέλλον. .

ιξ> ε: π—ι ι_ τνι
Γερμοο/ική Κινηματογραφική Έπιθεώρησις 
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Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ L.H κρϊτικη’μας'Ί

€Τ° ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ»
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. (Τον ταχτικού άνταποκριτοΰ μας). 

— Απο ημέρας βίς ημέραν ή πρόοδος τού εν Αίγύπτω 
κινηματογράφου καθίσταται καί πλέον αισθητή ποάν- 
μα τό οποίον ευκόλως παρατηρεϊται, διότι είς έλάχιστον 
χρονικόν διάστημά τρεις νέοι κινηματογράφοι ίδρύθη 
σαν μονον εις την πόλιν μας, καί τοΰτο διότι τό κοινόν 
ηρχισε να αισθάνεται διά τόν κινηματογράφον μίαν ιδι
αιτέραν συμπάθειαν μ

Ενδεικτικόν δέ τής προόδου ταύτης εϊνε καί ή ϊδρυ- 
σις νέων γραφείων η πρακτορείων ταινιών δίχως αυτά 
να μετριάσουν τας εργασίας τών άλλων, πσρ’δλον δτι ό 
συναγωνισμός μεταξύ αυτών γίνεται έντονώτερος.

8*Χος-WV- μ8χ,ρι «ήμβςον γνωστών ειδικών 
γραφείων ταινιών ενα -εον ίδρύθη ύπό τήν διεύθυνσιν 
του κ. Μ. Ades δια την έκμετάλλευσιν γαλλικών έργων.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται καί αί τρεις γνωσταί 
γαλλικαι τσινιαι αι οποϊαι αξίζουν νά άναφερθοΰν: «Ή 
ορχηστρις», «‘Ο επιβάτης» τοϋ Μπαροντσέλι, <Ή νήσος του έρωτος». ’ νηουςι

’Αναφορικώς μέ τάς ταινίας τών άλλων κινηματογρα
φικών γραφείων ατινας θέλουν μάς παρουσιάση βίς τού- 
;s“as’,'®r,w'’s “ό“= “«· w

Ό οίκος R. Barki θέλει παρουσιίση τάς καλλιτέοας 
ταινίας της First National τή; όποιας είναι καί δ δια- 
νομευ, εις την Συρίαν καί Παλαιστίνην. Μεταξύ αύτών 
αναφερονται: «Κυρ α μέ τάς Καμελλία;», «Θηοεσία 
Ρ *n * Ατδ«Βών» κλπ κλπ.
R ι - · ’ «ν/ιπρόσωτος ’ή? Producers (Cecil 
Β. Milk) μα,αταγγελει οτι μεταξύ τών έργων άτινα θά 
παρουσίαση ει; την πόλιν μας συγκαταλέγεται καί ή τε
λευταία υπερπαραγωγή τής έν λόγφ εταιρείας <‘0 Βα- 
σιλβυς των Βασιλέων».
ίνΤη2β-ίΐΥαΛειίτ8ρ0; οίκος Josy Film
(Mossen) θελει παρουσίαση είς τήν Αίγυπτον μέσον' 
των κινηματογράφων αυτού τάς κάτωθι ταινίας αί όποΐαι AbeTeTn^1 κ“λλί«Γϊ ^ποχή;.· «Ναπξλ" ων"»°τοΰ I 
ADel Gauge, <Το Ιπποδρομιον» τού Τσάπλιν, άλας τάς 
ταινίας της παραγωγή; United Artists ('Ηνωμένοι Καλ- 
Μάσσ'α1 7Γ *Γά πλιίΐ?ωμα> καί «Πριγκήπισσα Μασσα» κτλ. κτλ. Η εταιρεία αύ.η είνε εκείνη όπου 
ανελαβετην εκμεταλλευσιν τής Ελληνική; ταινίας <Έ- 
ρως και Κύματα» περισυ είς όλην τήν Αίγυπτον.

Η Paramount θά παρουσιάση δλας τάς «γυρισθεί- 
σας» ταινίας, διά λ)σμόν της, άπό τόν καλλιτέχνην Έ- 
μιλ Ριανιγκς. Επι πλέον τάς ταινίας «Πτέρυγαν καί 
παγκοσμίαν.τ°υ Y°U>“1 όποίαι ε<”1^ωσαν έπιτυχίαν

θ θ1*Ος θ3".1110111· Ναί μέν ή παραγωγή τού οίκου 
τουτου υστερεί της προγενεστέρας, άλλά καθώς έπλη- 
ρ φ ρηθην, εφετος θελει μάς παρουσιάση έργα μεγάλης 
αξίας και ενδιαφέροντος. ’Αναφέρω μερικά: «Rose Ma
ne», «Σόρξ καί Διάβολος», <’0 άγνωστος», «θ' Έρα- 
σται», «*Ο Βλάξ» κτλ. κτλ. μέ ήθοποιοϋ; οί όποιοι εϊνε 
πολ,υ αγαπητοί ε C τ·ά ,κοι'°ν της πόλεώς μας.

U Οικος Prosper! εκτός τών μεγάλων ταινιών άτινας 
θα φερη εις τήν Αίγυπτον, υπέγραψε συμβόλαιον μέ τήν 
Γερμανικήν Εταιρείαν U-F.A. διά τήν αποκλειστικήν 
όΖο17ο- ο7 η * fl“5V ταΐ'νών τΊ?· Καθώς έπληροφορήθην 
ο οίκος ουιος θελει παρουσίαση είς τήν πόλιν μας διά 
του κινηματογράφου Royal ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ 

Την ™λ8υτ“ιαν παραγωγήν τών Σινέ Άλλιάνς 
λόνΐ 2“Z“Or“tai·’ ί*ε, σζΊν°θέιην τόν Βολκέφ ή όποία 
λεγεταη οτι εϊνε ανώτερα είς σκηνικήν διακόσμησιν άπό 
την του«Καζανοβα». Έπί πλέον άνέλαβε, ό οίκος αύτός 
UnivXe7sall"TOrRV Αΐ-Υ”^Ον ™ινΧ τής
Universal. Τό Royal έκτος των ανωτέρω ταινιών θά 
μα; παρουσίαση τάς καλλιτέρας τοιαύτας τής Λάουρα 
Λαπλαντ, Ρεζιναλ Ντενι καί Ίβάν Μοσζούκιν, ίδιαίτέ-1

Προεβλήθη .ότό «’Αττικόν» 
βίς S^v'v μας ± °Βπ8ρέ”“5 θ </Ο0λώφ» γνωστής 
σεν έν Άθήναις. Ιραν πα0αστασβων άς έσημβίω-

τό 8λ“Φρ“-·’. άποτελέσαν
δέν έλειψαν φυσικά αί άπ 7τ(?αματ,ικ “π° τθν όποιανόμως ή κωμενάαύτύ ί'! °Εη/ες·/Κν θολωτής 
άπό μίαν λαμπρόν ύπόκη^87 8νδ'α<?εοουσα ένισχυθείσα 
τροβιτς καί τής ΒίβΓαν I™. 'If3dw Πέ'
καί ό Μπροΰνο Κάστνρη ’ μιίσον , 9 Κωρζ Άλεξάντερ Ή σκηνοθεα^ ? ' ·ξ’ν έπίοης βύσΐ3νείδητα.
?ως τό -«ωκε πλή-
άνωτροαο rri-Fm- «τα~ 5 Ρωσσων εμιγχρέ τηςπαντοιοτρόπωΤδ’ιά^ά ζήίΖ^Λ ΕΛώ^εργαζο?μεν£ 
μνεία μερικώνώραίων^^ Y-D
ν?εκόρς5: Νάδια, διά τό θαυμάσιοι X

βάνε”σΓθ7του?εί“όκναςα1 Χ.°λλιτ8Χνική, περιλαμ- 
δομεν ποτέ. ς εκ των επιτυχέστερων ποΰ οί-
ταινίανσκαλήρνασεμίςτ,'1;*Γ8ΤδΙ0ςμαντ1 τ?°.Τσάθου’ί αποτελεί 
Κοινόν μας, ού καΓή ? Τ- °π°Ϊ0ν πθοτιθ?
Άθήναις. η επι™Χι« „’ης ταινίας ταύτης έν

_______  Ι?»ς Σκαραβαίον.

ΕΓΓΡΑΦΑΙΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

2Αΐλίκ* Τρά°τα Βόλος 1-10-928 Μέχρι 30-9-929 
ox Film Corp. Άθήναι 1-10-928 » 30-9-929

Κινημ Ποικιλιών Κέρκυρα 1-10-928 » 30 9-29
-Κινημ. Βέρμιον Έδεσσα 1-9-928 » 30-8-929

Κινημ. Αττικόν Τρίπολις 1-9-928 » 28-2 929

ρω, δε ολας τάς κωμικός ταινίας τού Κλάν Τραϊόν 
πηλνν“φ?ρςίως μ8 τάς ταινί“ί <ής Pox καί Universal 
τεινύα^αλ“ λ8γ.ον.τθ1 άλλά κ“»ώς είνε γνωστόν ή έωε- 
τεινη παραγωγή ύσ.τβρεϊ τή; τοΰ παρελθόντα- έΧ- 
Παντως όμως μέχρι στιγμής όλαι αί ταινίαι τών’ δύο ά' 
νωτερυ κινηματογραφικών εταιρειών ήρεσαν είς τό κο“Γ 
δέν μο?έγ“νεργνωστόςης ° 5'ατ“λογο« τών τοινιών αύτών 

ού J0„AmeHSan Cymograph εφέτος έφερε μεγάλην πο · 
σοτητα ταινιών αν καί είνε ή μόνη έτα.ρεία ή όποία δέν 
φοβείται τον συναγωνισμόν, διότι ή καλά ΰ καλά 1

ί”«.
εγμ .ναι άπό τας εξη; παραγωγός: Ούπέρτ, Σόααο Ού- 

αρνερ Μπρός, Φραγκοφίλμ καί Σινέρομαν. Έάν ή Κινη 
»”6!“Χί±ΪΟν"σ!’ί'“''ί".

’ εκαμαν ““^ημερινάς διακοπσς τών άλλων εργασθεντων, προκειμενου δέ νά γίνη ή έναοξις τΰ- 
Υ8^8;ρ7η:-κΐνημ“τθγρα^·0ς περιόδου, ολοι οί κινημα
τογράφοι ηρχισαν νά προετοιμάζωνται.
νύεται7^-πρ0χβλ8ψ8ΐς μ°” ή εΦεΐ8ινή κίνησις προμη- 
ήρχίσε νά δ?8ηενδ'ΐαφερ’”σ“~ε''εκ“ τής «ποστηρίξεω; ήν Ιτογράφον. α ™ ™'Κίνημα-

Ύ Δ. Μαοκοζίΐνης

Κινηιιατογραφτκός Άάτήρ Κχνιοιατογριιδικί'ς Άότίιρ

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ «ΣΠΛΕΝΤιΤ;

ΘΑ W1E παντρευθης

«ί

ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΡΑ ΜΠΟΟΥ

όίαν 'κατωρθώνει νά φίλοξενηθβ

- · φθάσασα ποδ τοϋ μεγάρου του Σαιντ Αλμπαν
Ζ,αινι Λ.πμ.ι«: 11Ρ. κα1 επιθυμούσα πάση Θυσία νά γνωρισΰη με τους
ά νυμφευθη την Σιμόν ^ΜορΜ μ ή Νανσύ μέ διαβολικήν πονη-

’ > ’ «λ _ ..a ../...to.nftn είς του οουχος
Σαιντ Άλμπάν. 
Μετ’ δλ'.γας ή- 
μ-ρας επιστρέ
φει ό Ρομπέρ 
είς τδν όποιον 
συνιστοϋν τήν 
Νατού. Κατα 
τδδιάστημα τοΰ
το ή μνησιήτοϋ 
Ρομπέρ Σιμών 
έχμυοτηρευετα ι 
εϊς τήν Νανσύ 
δτι αγαπά άλ
λον καί οιι δια 
τδν Ρομπέρ αι
σθάνεται μό
νον φιλάν. Ή 
πονηρά άμερι- 
Χανι; αρχίζει 
τό’ε διά παντδς 
μέσου νά 2π0°* 
καλή τήν ζυ- 
λοτυπαν τοϋ 
Ρομπέρ χαί κα
ταφεύγει είς χί· 
μεταξύ δέ άλ- 

‘Ο Ρομπέρ Σαιντ Άλ^άν πρόκειται^έντδς 

τά τ’ής'όποίας οί γονείς του τδν ήρραβώνισαν προ 
δεκαπενταετίαςΖΟλως δμως τυχαίως συνανταται αρ
κετός φορά? μέ 
μ αν εκκεντρι
κήν ’Αμερικα
νίδα, τήν Ναν
σύ. Τήν ιδίαν 
ήιιέραν τδ α
πόγευμα είς τό 
γνωστόν Μου- 
σεΐοντοΰΐ κραι- 
βέν έν μ'σιο 
κωμικών περι
πετειών, δια 
τρίτην φοράν 
δ Ρομπέρ ευ- 
ρίσκειτήν Νάν
ου καί μεταξύ 
των άρχίζειενα 
πραγμ τικο ε·- 
δύλλιον το ό
ποιον τόσον 
τούς απησχό- 
λησεν ώστε δέν 
άντελήφθησα ν 
τδ κλείσιμον 
τοΰ Μουσείου.
Καίίδού εύρίσκονται μόνοι εντός τών αιθουσών 
μουσείου καί άναγκαστικώς διανυκτερευουν μαζυ. 
Ρομπέρ αναγκάζεται νά ομολογήσω δτι εινε μνησιευ- 
μένος, πράγμα τό οποίον λυπεί τήν~ Νανσυ και απο
φασίζει νά έπιστρέψη εις τούς γονείς του. Η Νανσυ 
δμως δέν απελπίζεται καί άποφαυίςει να )----,
εις πονηρόν τέχνασμα.

Μιά άπό τις πιιό χαρακτηριστικές σκηνές τοΰ έργου 

τού λια δύο ερωτικά παιγνιοια μετ^ 
ύ. -Ο λων υπόσχεται νά παντρευθρ τον γέρω -αιντ μ

δύο ερωτικά παιγνίδια

καταφύγο εις to οποίον

πάν ’·πό τδν δρον νά επιτρέψη εις την , *W_ του 
νά ενώσϊ) τήν τύχην της μέ τδν νέον που αγαπιχ.

Έδώ αρχίζουν χαριτωμένες περίπλοκες του έργου 
' ’ ' Γ ιίυν ήΚλάρα Μπόου δίδει μίαν εξαιρετικήν
I χά ίν ή οποία δεσμεύει τδν θεατήν μέχρι τέλους.

αγγλοελδηνικη εταιρία
κίΝΗΜίλΤΟΓΡΡΦ'ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΑΣ ΩΗ

ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39«-ΑΘΗΝΑ1

τ»™»- ν;4'·

πάσα εν ytvn χίνημ^ογι>αφικη εογααία.

►

r
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
Ή χειμερινή κινημαιογραφική περίοδος τής πόλεώς 

μας ηρχιοεν από τοΰ παρ. Σαββάτου 6 τρ. μηνός έντο- 
νωταιη. Πρω-οι ηνοιξαν τάς πύ’ας των, τελείως άνα- 
καιν.σθεντες οι _ κινηματογράφοι τής δ’οΰ Σταδίου 
«ΣπΛεντιτ» και < Αττικόν», ό μέν πρώ ος μέ τό έργον 
«Σενοριτα» με πρωταγωνίστριαν τήν Μπεμπέ Ντάνιελς, 
ο δε δεύτερος με τό εργον «Τό Διαμάντι τοΰ Τσάρον* 
μέ πρωταγωνιστάς τούς Πέτροβιτς καί ’Αλεξάιτερ καί 
την Βιβιαν Τςιπσον. ,Μεχρι δέ τής 20 25 τρεχ. θά κά
μουν εναρξιν και οι άλλοι τρεις κινηματογράφοι, <0«α>α 
Πάλας* «Σάλον Ιντεαλο καί «Μονιΐάλ».

Αίπρώται παραστάσεις τών κινηματογράφων ύπήο- 
ξαν λίαν ικανοποιητικοί διά τάς έπ.χβιρήτβι; δεδομένου 
<>Π κατα τας δυο πρωτας ημέρας παρη ,ολούθησαν τάς 
ταινίας των δυο κινηματογράφων 12 500 θ :αταί. Είς 
τούτο συνετελεσαν δύο τινά.· ή άπότομος μεταβολή τοΰ 
καιρού και η προβολή δμολογουμενως εκλεκτών έργων.

Σοβαρόν δυστύχημα συνέρη κατά τήν εσπέραν τή' 
παρ. Παρασκευής 5 τρέχ. μηνός είς τόν διευθυντήν τοΰ 
κινηματογράφου τής πόλεώς μας «ΛΤαχει'α» κ. Π. Γ>ρέ· 
τσην. Καθ’ ήν στιγμήν έπροβάλλετο ήταινία!«ΌΙβαρκά- 
ρηςτου Βόλγα», εσηπειώ»η εντός τής καμπίνας προ
βολής, εξ ενωσεω; ηλε ττρικών συραάτων πυρκαϊά ή ό
ποια εντός ολίγων λεπτών τή; ώρα; μετέβαλε είς ερεί
πια ολοκληρον το κινηιιατοθέατρον τή; όδοΰ Αχαμνών. 
Η πνρκαια μετεδόθη καί είς’ήν παραπλεύρως οικίαν 

του κ. 1 κρετση απετεφρώσοσα καί αύτήν μεθ’ όλων 
των επίπλων τη;. Ευτυχώ; ούδέν ανθρώπινον θΰμα έση- 
μειωθη καθ οσον κατά τήν ώραν τής ένάοξεως τή; 
ι^1ας- πε.ρΐ. τ0 1ιΒσονύκτιον—δέν ύπήρχον λιέον τών 
100 θεατών οι οποίοι εξεζενωσαν τήν αίθουσαν έν πλή- 
οει ψυχςωιμια. Ό κινηματογράφος καί ή οικία τοΰ κ. 
1 κρετση ησαν ησφαλισμένα, άλλά αί ζημίαι υπερβαίνουν 
το ησφαλισμενον ποσον. Ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» 
συμπονων τον χ. Γκρετσην απευθύνει πρός αυτόν τά 
νβρμα του συλλητητήρια.

_ Συνεχιζονιες τήν δημοσίευαν τών κινηματογραφι
κών ναινιων που επρομηθεύθ ,σαν τί διίφουα αθηναϊκά 
γραφεία, αναφερομεν σήαερον μερικά τής «’Αγγλοελλη- 
Vl^;. εΕ?5"“ς>, τά 8»βρεν ό κ. Φραγκέτης έπα- 
ιελθων ε, Ευρώπη;. Ο κ. Φρτγκέτης ήγόρασεν ήδη δ- 
Τ°«2;°νς^ιπαβαγωΥκην ·Τή; αμερικανικής έιαιρίας 
1 iffany Stahl με το δικαίωμα τής πωλήοεως τών ται
νιών και εν Τουρκ^. Κατωτέρω άναφέροαεν μερικά τών 
κομισθεντων ηδη έργων: Night Life, The girl from 
Rayparee, The grain of dust, Ladies of the night 
elnb, Lingerie, Clothes make the dnms, The Tragedy 
of youth, The scarlet dove, Streets of shanghai, The 
Haunted shin, The devil’s skipper κλπ. Είς τά έργα 
της Tiffany Stahl λαμβάνουν μέρος πλήν τών άλλων 
>αι οι γνωστοί «αστέρες» Μαργαρίτα Λίβιγκστον, Κλαί- 
ρη.,Βιντορν Ριχάρδος Κορτέζ, Πάτου Ρουθ Μύλλεο 
Μίλντρετ Χάρις, Σάλλυ Ο’Νέϊλ κλπ. κλπ. 91

Τήν παρ. Κυριακήν οί ’Αθηναίοι είδον ένα ώραιό- 
Ι’Α?αϊ°φ“λα· ^λ“ τ^πθομεσημβρινάς ώρας ό Οίνος 

,A?as Φιλμ» υπό την διεύθυνσιν τοΰ κ. Α. Μαδρά i- 
λαμβτνε είς τά παλαιά ανάκτορα σκηνάς έκ τής ζωής 
των πρωτων βασιλέων τών Ελλήνων 'όθωνος καί ’Αμα
λίας δια την υπό περατωσιν ταινίαν του «Μαρία ή Πεν- 
ταγιωιισσα». Πλήθος πολύ παρηκολούθησε τήν λήψϊν 
των οκηνων, εφροζόμενον μέ ενθουσιασμόν διά την 
προσπάθειαν τοΰ κ. Μαδρά. Τό ώραιότερον όμως θέαμα 
ϊων η.π?ρε?·“σι? των Βασιλέων μετά τής ακολουθίας 
RoLL έρ · °V πΓϊϊ1κ0ντ“ περιπου πρόσωπα-μετα^ 
βαινοντων εις την εκκλησίαν τής Καπνικαρέας, όπου

νοεί^Λ εΊ0χη· εκ8ινΊν έκκλησιάζοντο οί βασιλείς.Έν- 
μόνον ΰ ά1Γ5εν 8Ζ"θματογραφήθη ή παρέλασις, άλλά 
εκκλησίας fTAS**“‘ Ί “ν?*“θησις , τθ? πομπής έκ τής 
καί ότισθ °^π°Υευμα επίσης έλήφθησαν μερικαί σκη 
σΰνήθω- Λ, Α,κρ°*ο,λεω7 °·™ ή Άμαλ α μετέ βαίνε 
τών^ά Ζ Φιππος εις περίπατον. Διά τήν έπιτυχή λήψιν 
Koiir λΡ“ <”!ηνων θηνετεινε δμολογουμέιω. καί \ό 
ν Μ^’ - °*οι?ν παρεχώρησε, κατόπιν αίτήσεως τοΰ 
δ’αδ.ρ“.’ ?8'·τηκοντα ίππου; μετά τών άναλόγων άν- 

ύπ-ίΚ^’ δύο ετέρους αξιωματικούς 
λ _ ζωνους τή, ανακτορικής φρουοά; ύπό ένα άν- 
■Όθωναΐσΐ,1ν ° °πθΙ°’ ΰπεδύθη μάλιστα καί τόν βασιλέα 

./Α’ΐ0Τθΰ ’ί"00?™5 φύλλου δ ^Κινηματογραφικός 
απάιοΓ ε?“ναλαιιβαν81 όριστικώς τήν τακτικήν έβδο- 
άντατί?»,61'®001'' *’! παρακαλοΰμεν πάντας τούς
κ«θ“ “s μ?ς οπω?,“νευ αναβολής έπαναλάβουν τήν 

βδομάδά αποστολήν ανταποκρίσεων. Οί μή δυνά- 
άνΧ? οιΟνδήπ,« λόγον νά εξακολουθήσουν δντες 
οαίτηΓΐ\»ρΐϊαΐ’χαρ'Ι*αλθΰνΓαΐ ν“ μ“ς γνωρίσουν τήν'πα- 
αύιών Xt0V δΐ“ V“ προβώμεν 8ί? W άνιικατάστασιν

Απ° ai5jl0V “λλαγή προγράμματος είς τούς κινημα- 
τατηνΦ°·’ις μ“-· Τ° '^ττίκόν προβληθή ένα νεώ- 
άντι-ton1 μ τ-ηζ <.Π“£“ίΛ“ουνι:’> ’ήν όποιαν ώ; γνωστόν 
αντιπροσωπεύει εν Έλλάδι ή Σινέ Όριάν, μέ πρωτα- 
ΕΡ·νΐτδρν Π<^“ Νέγκρι ύ,τ° τόν τίτλον «Φλωριντό». 
Φίλα τί-κ’Ζ—1" θ“ π6°Ρλη9ή έπίση; ένα νεώτατο 
φιλμ της αυιης παραγωγή;, >ό γνωστόν «Θά μέ παν- 
’ρεφ ης» με το οποίον ή κυρία Κυβέλη έσημείωσε εφέτος 
την μ,γαλειτεραν τη; έπ.τυχίαν, Έπίσης τόΛΤονπύλ άρ- 
οιον Λτο“ν-π“ρ“θτ“σεωϊ τυΰ Κινηματογράφου άπό αΰ- ρ ο Δευτέραν με ενα από τά ώραιόιερα έργα τής έφβ- 
ον άσΐαλώ-θθΓ0 10ν.ϊίτλον <Ν.ύΧ'8? Σικάγου» τό όποϊ- 

φ ω5 υα οημβιωση μιαν εξαιρεηκήν έπιτυχίαν.
‘Ο ’Άργος

ΕΙΣ TJ\Z ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡΑιΕΥΣ

Η χειμερινή κίνησις είς τούς κινηματογράφους τής 
πολεω; μας ηρχισεν, προμηνυομένη όλως έξο'ιρετική είς 
ποιότητα προβολής έργων. Kai ci τρεις κυριώτεροι κι
νηματογράφοι έχουν άνακαινισθή έξωτερικώ; και έσω- τερικως.

Ό ύπό την διεύθυνσιν τοΰ κ.Γ. Συνοδινοΰ κινηματο- 
γραφος «^Ολυμπία» έζαμεν έναρξιν άπό ιή; Παρασκευ
ής με τό εργον «Έ ιπόριον Γυναικών». Διευθυντής όρ- 

° κ· Κακουλιδης. Θά προβάλλονται ταινίαι U.h.A. και Μαργουλή.
Από τής Πέμπτης ήρχισε λειτουργών καί τό «Σντλβν- 

τιτ» υπο τήν διεύθυνσιν τών άδελφών Γιαμαλίδη μέ τήν 
υπερπαραγωγήν«Τό φρούριο τοΰ θανάτου.

Έπίσης μέ τό έργον «Μαρκίττα» μέ τόν Ζιν Άν- 
ζε/ιο εκαμεν έναρξιν άπό τής Πέμπτη; καί τό ·Χάΐ-Λαϊφ* 
υπ?.·'Πχ διεύθυνσιν τών κ. κ. Παπακώστα καί Γεωρ- 
γιαδη. Η ορχήστρα τον ύπί τήν διεύθυνσιν τοΰ περι- 
φήρου βιολονίσια Ζαντρύ μάς επιφυλάσσει εκπλή
ξεις. Μονον τό ονομα τοΰ μεγάλου τούτου μαέστρου 
αρκεί νά μά; πείση διι δέν πρόκειται περί συνήθους 
ορχήστρας κινηματογράφου.

Ο κινηματογράφος ^Ήλύσιαο, δ όποιος δέν έπΟυσε 
ειτουργών καθ’ δλον τό θέρος έκαμεν έναρξιν χειμερι- 

Υνης περίοδον άπό δεκαπενθημέρου προβάλλων ώ; πάν
τοτε έργα επεισοδιακά μέ άλλαγήν τρις τής έβδομάδος

Ε. Βρυέννιος
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ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Ολύμπια. Προιβλήθησαν τά έργα «Ματωμέ
νος έρως», «Ό Σαρλώ στρατιώτης» καί «Ή κόρη των 
Μιορμό ων». , , ,, , . _ ,Κενιριπόν. Προιβλήθη το εργον «Μανόν Λεσκω».

Κινημ. Δημ. Κήπος. Προεβλήθη «‘Η γη της επαγ
γελίας».
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. ’Αχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τρέλλες 
Καρναβαλιού», «Μιά νύχτα έρωτος» καί «Μέ το στανειο

Κινηιι. Άργυλλά. Προεβλήθησαν τά έργα «’Η κυρία 
τοΰ βαγ«όν-λι», «Τό ιππικόν τών άαόβων», «Ό κύριος 
μέ το φράκο», «Ναύτης μέ τό στανιό», «Συρματοπλεγ- 
μβτα» καί «Οί νεόπλουτοι»· ,Κινημ πανελλήνιον. Προεβληθηβαν «Αι τελευταίοι 
ήμ/ραι τή. Πομπηίας», «Ό ριψοκίνδυνος Χάρρυ», «Θ 
καπετάν φασαρίας» καί «Ό πύργος του Νελ».

ΕΑΕΣΣΑ
Κινημ. Μ. ‘Αϋξανδροε. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό 

ακάνδαλον τών Βερσαλλιών» και «Ή Κάρμεν». Υπό
σχεται σειράν έκλεκτών έργων. _ ,

λ Κινημ. Βλρμιον. Προεβλήθησαν τα έργα « Η φονισ- 
σα» καί «Ή "Αγχόνη» μέ έπιτυχίαν. #

ΞΑΝΘΗ
Κινηιι. Μύγας. Άπό ιή; παρελθούσης εβδομάδας, έ

καμε έναρξιν μέ τά έργα «Άπτούλ Χαμιϊ», *J0 ματω- 
ιιίνο τριαντάφυλλο», «Άβιστοχρατικον σκανδαλον» και 
«Σιβηρία». Προσεχώς «Λέσχη άγάμων» και «Σωμαιεμπο- 
ΰ1αΚινημ. -Ωραίας Θέας. Προεβλήθη «Ή γυ-αϊκα τοΰ 
Κενταύρου»καί έκλεισε τάς πύλα; ταυ.

Κινημ. Πλατείας 19 Αύχ.υστου, Προεβλήθησαν «Οι 
άπάχηδες τών Παρισίων» καί «Ό αναπληρωματικός ·υ- 
ζυγος» καί έκλεισε τάς πύλας του λογφ

ΔΡΑΜΑ
Κινημ. Μύγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Αύτοκρατο- 

ρικόν ξενοδογεϊον», «Άμαξα υπ αρ. 13» και «Το φαν- 
rftnuct *Οχ8οας®· , ~Ή διιύθυνσις τοΰ μοναδικού μας κινηματονραφ.υ μας 
ύπόσχεται όιι κατά τήν προσεχή περίοδον θα προβαλλη 
τά νεότερα καί καλλίτερα έργα τής π'ΛΪΧοσ^°\.£“ρ"· 
γωγής·
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Καραβάν-Σεράϊ. Προεβλήθη τό έργον «Μπα- 

^Κινημ.-Α&ήναιον. Προεβλήθη ή ταινία «Ή αίχμάλω- 
Χ0^Κινημ.^Διονύσια. Προεβλήθη τό έργον «Παριζιανει».

Κινημ. Λ Πύργον Πρνβάλλετσι τό εργον « Ο Κουρ
σάρος μέ τήν μάσκα» μέ τόν Κορτέζ.
ΑΜΦΙΣΣΑ

Κ^ημ. Καριδήμον. Κατά τήν ποοταρελθούσαν εβδο- 
αάδα δέν έλειτούργησε λόγφ τοΰ βροχερού καιρού. Ιην 
παρελθοΰσαν εβδομάδα προεβλήθη τό «Χανιμπαλ» το ο- 
ποϊσν, λαμβανομένου ύτ" οψει και του ψυχρσυ 5{“ι0™· 
έσημείωσε μικράν έπιτυχίαν. ‘Ο κινηματογράφος δι"*°' 
πτων ήδη τάς παραστσσ.ις του ώς θερινός, θα φιλοξε- 
νήση έπί τινα καιρόν τόν θίασον Μπογρακβυ, μβθ ο θα 
έπαναλάβη τάς εργασίας του. 1 ιαΑβσ 5
ΚΑΒΑΛΛΑ

Εύοισκόμεθα είς τά πρόθυρα τή; χειμερινής περιόδοου 
κατά τήν όποιαν ή Διεύθυνσίς τών Κινηματογράφων 
μας φροντίζει μή φειδομένη χρημάτων να μας πσρουσι-

Π Α Τ Ρ * I
τΚινημ. Ζενιϋ'·. Προεβλήθησαν τά έργα «Τρεις νύχ-_ 

τες τοΰ δόν Ζουάν», «Τίγρις τών θαλασσών», «Ό υπ 
άρ. 1437 κατάδικος» και «Φωτιά στό θρονο» με τήν Μ 
Κόρντα. , , ,, , „ ,

Κινημ. Όασις. Προεβλήθησαν τα έργα «Μπεγ Χουρ* 
είς δύο έποχάς, «‘Ο φάρος τοΰ θανάτου» καί «Ή κόρη 
τοϋ διαρρήκτου».

Κινημ. Πάνθεον (ταράτσα). Προεβλήθησαν αι ται- 
νίαι «‘Ο δόν Ζοιάν οτό Χόλλυγουντ», «Ό άπαχης», 
«Φανφάν νά τουλίπ». «Τό παρελθόν ετός ανθρώπου», 
«Τρεις ύπέροχοι άλήται», «Βερολϊνοι» καί «‘Ο αρχών 
τών δρυμών» ,

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τα ερ;α «Φωτιά στο 
θρόνο», «Έν μέσοι τοΰ Παραδείσου» άμφότερα μέ απο
τυχίαν καί «Ή Βασίλισσα τής Τξάζ». λ „

Κινημ. Πάν&εον (αίθουσα). Προεβλήθησαν τα έργα 
«Φανφάν λά τουλίπ», «Τό παρελθόν ένός_ ανθρώπου», 
«Τρεις ύπέροχοι» καί «‘Ο αρχών τών δρυμών».Ανδριόπουλος

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Κινημ. Ποοειδών. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «‘Η. α- 
λωνις τής Κωνσταντινουπόλεως», «Βεντίκτα» «Τρελλή 
Λόλα», «Ωραιότερες γαμπίισες τοϋ Βερολίνου», « Ο 
πλοίαρχος Μπλούντ», «Ή πριγκήπισσα Μάσσα», « Η 
«ώραιοτέρα γυναίκα τοΰ κόσμου» καί «Τρελλή —ου-

Κινημ. Τριών Καμαρών. Προεβλήθησαν « Ο αετός 
τώνθαλασσών», «Πΰρ». «Βαρκάρης τοΰ Βόλγα·, «Χειρο· 
μάντις», «"Αδελφοί Σέλλεμπεργκ»,) «Ό ερως είναι τυ
φλός», «Χρυσή πεταλούδα», «Λευκή Αδελφή», «Στα 
νύχια τών τίγρεων», «Μανόν Λεσκώ», «Μεσσαλινα» και 
«Τό τέλος μιά; άγάπης». ,

Κινημ. Άλν.αςάρ. Προεβλήθησαν «Τ’ α οκρυφα του 
χαρεμιού», «Συρματοπλέγματα», «Καίνιγκσμαρκ», «Δε
σποινίς ύπαστυνόμος», «Δύο νύφες, τέσσαρες γαμπροί» 
καί «‘Η κυρία μέ τήν έρυίνα». _ ,

Δέν είνε δινατόν οί κινηματογράφοι της πολεως μας 
νά προβάλλουν τόέλληνιιόν έργον «Έρυς και Κύματα»;

ν Οολιταχης

ΝΕΜΕΑ
Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν λόγφ τής_ ακατα

στασίας τοΰ καιοοΰ δύο μόνον έργα: «Τελευταία ωρα» 
καί «Φομπούρ Μονμάρτρη». Λίαν προσεχώς ο κινηματο
γράφος θά συνέχιση τάς παραστάσεις του εντός της αι
θούσης τοΰ καφενείου Άνέστη, καταλλήλως διασκευα- 
σθείσης. ΦλΜ°ίοΐ
ΤΡΙΚΚΑΛΑ

Κινημ. Πανελλήνιον. Προεβλήθη τό έργον «Πόσο έ- 
κόστισε ή νίκη».
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κινημ. Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κόκ
κινο κρίνο», «Ό Ταρτοΰφος», «Οϊ είλωτες τής αγαπη;» 
καί «Ή ναυμαχία τής Έλιγολάιδη.»· .

Κινημ. Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα* « Ενας αν- 
δρας έπί τής γής», «Νεανική μέθη», «Μάε ή κλεπτρια» 
καί «Ή τιμή» τοΰ Σούδερμαν.

ΚΟΖΑΝΗ
Κινηιι. Ώρίων. Μετά τήν προβολήν τοΰ έργου «Ή 

καρδιά μουΐάργά», πρ< εβλήθησαν τά έργα « Εκατομμυ
ριούχοι», «Πρίγκηψ καί κοκόττα»_ με επιτυχίαν, «Ιο κο
ρίτσι τών πέντε», «Τό φρέαρ τοΰ Ιακώβ», «Εις την χω
ράν τοΰ μίσους», «Ό Ραΰμόν και ο σκύλος του», «Ιο 
ϊπποδρόμιον» μέ τόν Σαρλώ και « Η Σωματεμπορία» τα 
δύο τελευταία μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν»,_ « Ο μάγος 
τοΰ Όζ» μέ άποτυχίαν καί «Ή κατοικία των νεοσσών» 
μέ τήν Διομίρα Jo/ομπίνι. -.τεφιιιαρ
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άση τά έκλεκτότερα έογα. Μάς υπόσχεται ολόκληρον 
τήν παραγωγήν τής U.F.A. 1927 — 1928 άπό τήν οποίαν 
όλίγα έργα προεβλήθησαν μέχρι σήμερον. Κατά τήν λή- 
ξασαν θερινήν περίοδον έτοποθέτησε νέαν κινηματο
γραφικήν μηχανήν προβολής έπί τής ταράτσας, ή οποία 
είνε τελεία άπό πάσης άπόψεως. Έπίσης μετεκάλεσε 
μουσικήν έκ Θεσσαλονίκης, ήτις συνοδεύουσα καταλλή
λως τά προβαλλόμενα έργα, προσδίδει έξαιρετικήν οϊ- 
γλην εις αυτά.

Κατά τήν τελευιαϊαν περίοδον προεβλήθησαν τά κά
τωθι έργα:

Κινημ. 'Ολύμπια. «Χορεύτρια μέ τά χρυσά πόδια», 
«Ίλιγγο », μέ τόν Ζάκ Κατλαίν τό όποϊον έσημείωσε 
σπανίαν έπιτυχίαν, «Ψευδής κατηγορίο» μέ τόν Τζάκ 
Χόξυ, «Μεγάλο διάλειμμα» μέ τήν Έννυ Πόρτεν, «Κό- 
λασις» τοΰ Δάντε έργον φαντασμαγορικόν, «Πρίγκηψκαί 
Κοκόττα» μέ τήν Λουοΰ Ντορέν καί Βίλλυ Φρίτς μέ έ
πιτυχίαν, «Θύμα τής τύχης», «Γίγαντες τοΰ αίθέρος», 
«Μάγος τοΰ *Οζ», «Μπαγιαντέρα» μέ σχετικήν έπιτυχίαν, 
«‘Ο ένοχος» τό όποϊον ύπερήρεσεν καί «Τσέκα». Λίαν 
προσεχώς «Μπαρόκο».

Κινημ. Αίγλη. «Τό έπεισοδιακόν», «Νικηταί τής φω- 
τειάς», «‘Ο θυελλώδη; Καβαλλάρης», «‘Ο ανεμοστρόβι
λος τοϋ Ιπποδρομίου» καί ό «Περιπετειώδης πυρο
σβέστης».

Κινημ. Μειέωρα. Διάφορα έπεισοδιακά. Νιτσόπουλος 
ΑΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν «‘Η πριγκήπισσα 
τής Τσάρντος», «‘Υπό τήν γέφυραν τών Παρισίων», «Τό 
κόκκινο καί τό μαΰρο» καί «ΟΙ Άθλιοι». Πανουργία.;
ΑΙΓΙΟΝ

Κινημ. Παρ&ενών. ‘Ο κινηματογράφος μας έχει κά
μει ήδη έναρξιν τής χειμερινής περιόδου μέ τήν ύπόσχε- 
σιν δτι κατ’ αύτήν θά προβ'ηθώσι τά έκλεκτόιερα τών 
έργων. Πριεβλήθησαν τό έκ 15 έπεισοδίων «Ντοΰγ- 
καν ό σίδηρους έργολάβσς» μετά μεγίστης έπιτυχίας, «‘Η 
άπάχισσα τή; Μονμάρτρης», μέ τήν Σβάνσον καί «Συ
χνά γυναίκα αλλάζει» άμφότερα με ιρίας έπιτυχίας.
ΣΕΡΡΑι

Δυστυχώς καθ' όλην σχεδόν τήν λήξασαν έφετεινήν 
περίοδον ή κίνηαις είς τούς κινηματογράφους μας ύ
πήρξε πολύ χαλαρά.

Έκ τών προβληθένιων έργων τά πλέον καλά τά καί 
σημειώσαντα μεγαλυ τέραν έπιτυχίαν εϊναι:

Είς τόν Κινημ. Χρήστον. «‘Ο Καπιτέν Ρασκάς» μέ 
τόν Γκαμπριό, «Γιά τό παιδί της» μέ τήν Μ. Ζακομπίνι, 
«‘Η κατάσκοπος μέ τά μαΰρα μάτια», «‘Η Ζήλεια» μέ 
τήν ντέ Ποΰττι κλπ.

Είς τόν Κινημ. Χρήσιου. «Ό έκφυλος» μέ τόν Φάιντ, 
«Άνευ οικογένειας», «Ό Γιάννης μέ τις δυό γυναίκες», 
«Στό Καμπαρέ» κλπ. καί

Είς τόν Κινημ. Ρέμβη. «Τά φάντασμα τής Όπιρας», 
«‘Ο κτηνάνθρωπος», «Ή Κίρκη» κλπ.

"Ήδη ή χειμερινή σαιζόν προβλέπεται ζωηροτάτη το- 
σούτφ μάλλον καθ’ όσον έντός ολίγου θά άνοξη τάς 
πύλας του τό νεόδμητον κομψόν κινηματοθέατρον τοΰ 
κ. Β. Παπαντωνίου ύπό τήν επωνυμίαν «Διονύσια». 
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Άκταϊον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πανάμ», 
«Ένοχος», «Φρίτς ό πυγμάχος», «Ό άλήτης τής Ν. Ύ- 
όρκη.», «Μονάκριβη», «Ό δαίμων τών Παρισίων», «Ό 
έμπορος τών ονείρων», «Τά επτά κορίτσια τής κ. Γιούρ 
κοβιτς» καί «Ό μυστηριώδης καθρέπτης». "Ηδη έπαυσε 
λ ιτουργών λόγφ τοΰ καιροΰ.

Κινημ. Ποικιλιών. ‘Υπό τού; αίσιωΐέρους οιωνούς 
έκαμεν έναρξιν τήν 6ην τρέχ. μέ τό ώραΐον έργον «Ή 
σειρήν τής Βενετίας» μέ τήν Κ. Τάλμαιτζ, τό όποιον ύ
περήρεσεν. Έπίσης προεβλήθησαν τά έργα «Κλοπή» καί 
«Οί έρασταί τοΰ μεσονυκτίου» μέ έπιτυχίαν. ΙΙροσεχώς 
σειρά έκλεκτών έργων, ώς «Ή Κυρία μέ τάς Καμελίας»; 
«‘Η κυρία μέ τήν έρμίνα» κλπ.

Κινημ. Φοΐνιξ. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ινδική τρα

Κινηματογραφικός Άιϊτηρ

γωδία», «Ντίνα Ττατζοϋ», «Μαύρος παράδεισος» καί 
«Τολμηρός τυχοδιώκτης». Ήδη δέν λειτουργεί.

Κινημ. Δημ. Θεάτρου. Ήρχισαν ήδη αί προετοιμα- 
σίαι καί λίαν προσεχώς κάμει έναρξιν τών χειμερινών 
παραστάσεών του ύπό τήν διεύθυνσιν τών κ. κ. ’Αρώνη 
Ρομποτή καί Γ. Τεμπονέρα. Μπιζέλης
ΤΡΙΠΟΛΙΣ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Πριγκή- 
πισσα Μάσσα» καί «Ό παπάς καί οί πτωχοί». Προσε
χώς «Τσίρκους» μέ τόν Σαρλώ «Μαύρος Πειρατής», «Αιχ
μάλωτος τής Σαγγάης» κλπ.

Ό κινηματογράφος τή; πόλεώς μας παρά τήν έκλε- 
κτικότητα τών έργων, μαστίζεται ύπό τρομερός κρίσεως. 
Οί αρμόδιοι οφείλουν νά βρουν τό μέσον διά τοΰ οποίου 
θά άποφευχθή ό κίνδυνος νά μείνη ή πόλις μας άνευ κι
νηματογράφου.

ΝΕοίΓ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ
ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TQN ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ

Ιύίς τό ύπουργείον τώ > ’ Βσωτεοεκών 
κ<κτ<ρτίβθη νομ.<»σ/έδιον, διά τοϋ οποίου 
καθορίζονται τής λειτουργίας τ&\ κι
νηματογράφων καί τών όπογείω , κέν
τρων δεασκεδάσεως.

Jkta τοΰ νομοβχεδίου τούτου θ’ απα
γορεύεται ή είσοδος εις τά ανωτέρω κέν
τρα είς ανηλίκους άρρενας καί θήλεες, 
καθώς έπίσης θ’άπαγορεύεταε καί ή προ
βολή άαέμνων ταινιών.

Λιά τού νομοσχεδίου θα λαμβάνεταε 
καί μέρεμνζ πρό έςασφάλτσεν της ζωής 
τών θεατών είς περίπχωσιν πυρκαϊας είς 
τά κινηματοθέατρα.

Άφερίμ !

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Πολιτάκην (Ηράκλειον). Ή συνδρομή σας έπρεπε νά 

λήξη στό τέλος τρέχοντος μηνός,^άλλά θά λήξη στό τέ
λος Νοεμβρίου. Φωτογραφίας άνταποκριτοϋ Ρεθύμνης 
δέν έλήφθησαν. Αί ίδική σας φωτογραφία δέν ύπάρχει 
λόγος νά άντικατασταθή, είνε καλή. Παρακαλοϋμεν, νά 
ενεργήσετε δραστήριος διά τήν έγγραφήν συνδρομητών. 
’Ιδιαιτέρα σύστασις νά γίνη είς τούς διευθυντάς τών 
κινηματογράφων.

—Δ. Μαρκοζάνην (’Αλεξάνδρεια). Επιταγή δρχ. 190 
έλήφθη, εύχαριστοΰμεν.

—Γ. Δανόπουλον (Νεμέαν), άέν είνε {δυνατόν νά 
σάς σταλούν τά προηγούμενα διότι ή άπόφασις έλήφθη 
διά τό μέλλον.

— X. Ζέγκον (Αλμυρόν). Τά χρήματα έλήφθησαν καί 
τό βιβλίον θά σάς σταλή μόλις άναρρώση δ συγγραφεύς.

— Ζ. Βροντίσην (Ναύπλιον). Ευχαρίστως δεχόμεθα. 
Έχετε ύπ’ δψιν σας μόλις άρχίσουν τήν λειτουργίαν νά 
μά; γράψετε, ώς καί τήν μόνιμον διεύθυνσίν σας.

— Κ. Κρονπον (’Αργοσιόλιον). Ήμπορεΐτε νά άναλά- 
βετε τήν άνταπόκρισιν ύπό τόν όρον νά εϊσθε τακτικό
τατος καί δρασιήριος. Άγαμε» ομεν άνταπόκρισιν. ,

— Δ. Χατξήν (Άγρίνιον). Παρακαλοϋμεν νά στέλνετε 
τακτικά ανταποκρίσεις καί θά σάς γράψωμεν περί τοΰ 
οριστικού διορισμού σας.

<Η ΓΡΗΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ-

Τό τέλος τον νπό τόν άνωτέρω τίτλον διηγήιια- 
τος, λόγω πληθώρας νλης, εις τό προόενζές.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑ1Ν,ΩΝ
Μ ΟΠΟΙΜ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑ "I>0THN ΦΟΜΝ ΕΙΣ ™Ν
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ΜΕΛΕΤΗΣΑΤΕ ΤΙ WEPOMEN
ΤΑΙΝΙΑΣ πρός άμεσον προβολήν.
ΕΡΓΑ και όχι λέξεις κενάς καί ψευδείς υποσχέσεις.
ΤΑΙΝΙΑΣ αϊτινες απέκτησαν φήμην μεγάλην.
ΕΡΓΑ τά όποϊα έκαμαν πλούσιας εισπράξεις.
ΤΑΙΝΙΑΣ αΐτινες θά σάς εξασφαλίσουν μόνιμον πελατείαν.

ΕΡΓΑ γραμμένα άπό τούς μεγαλειτέρους συγγραφείς, παιγμένα άπό τούς 
καλλιτέρους ηθοποιούς, σκηνοθετημένα άπό τούς άσσους τών 

σκηνοθετών ’Αμερικής και Ευρώπης όπως οί 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΡΝΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΤΖΜΩΡΙΣ, 

ΑΛΛΑΝ ΝΤΟΟΥΑΝ, ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΠΡΑΜΠΕΝ, 
ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΞΥΝΤΕΡ, Φ· ΤΣΕΛΝΙΚ, 

ΜΑΞ ΡΑΤΧΜΑΝ, ΓΚΡΑΧΑΜ 
ΚΕΤΤΣ κ.λ.π. κ.λ.π.

Είς τούς άποσταλέντας είς τούς διαφόρους διευθυντάς κινηματογράφων 
καταλόγους δύνανται οΰτοι νά εϋρωσιν ότι θά έπιθυμήσωσιν.

Ίάς υποδείξεις και οδηγίας μας διά τήν έπιτυχεστέραν προβολήν τών 
διαφόρων ταινιών παρέχομεν ΑΜΕΣΩΣ «αί ΔΩΡΕΑΝ·

ΕΛΘΕΤΕ ή ΓΡΑΨΑΤΕ ΜΑΣ διά συμφωνίας.
Ίήν κρίσιν σας επί τών νέων έργων μας θά κάμήτε έκ τών μελλουσών 

εισπράξεων τών θεάτρων σας.
’Ίσως βραδύτερον νά προσθέσωμεν άκόμη μερικά ’Αμερικανικά έργα.

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
• ’Αποκλειστικοί διά. την 'Ελλάδα Διανομείς: τών 

ΤΑΙΝΙΩΝ ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 
ΟΔΟΣ ΕΤΠΟΛΙΔΟΣ 14 — ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΑΝΑΜΕΤ 

ΑΘΈΪΖΑ ΑΙ


