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»ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ

Μία 5ζαρακτηοιότ»κϊι δκηνΐι τοΰ ύπδ τδν ανωτέρω τίτλον έργον,είς τδ όποιον πρωτα- 
γων»<5τοτν ή Μαρία Ζακοιιπίνι καί ό Ζόκ Τρείίδρ. Τδ εργον αί·τδ Οά προβάλλεται 

άπδ ανριον είς τδ κινηαατοΟέατρον «Αττικόν».
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Δ. 1. ΚΑΡΡΑΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

©Δ©Σ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12
Ίο μόνον γραφεΐον τό όποιον προσφέρει νέα έργα τελευταίας παραγωγής και 

μόνον νέα έργα μέ τούς διαπρεπέστερου; καΑλιτέχνας τής μεγάλης 
1Αμερικανικής εταιρίας

F. Β.Ο. Pictures 6. m.b.h.
30 ταινίαι νεωτατης παραγωγής έξ ών άφίχΰ'ησαν ήδη

ΠΑΡΙΣΙΝΕΣ ΝΎΚΤΕΣ Λοϋ Τέλεγκεν, “Ελλεν Χαμερστάϊν καί Ρενέ Άντορέ
ΣΛΛΛΥ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ Μπέση Αώβ
ΤΑΡΖΑΝ C ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΖΟΥΓΛΑΣ Έδυα Μούρφυ—Τζ. ΙΙήρς
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΤΟΥ 
ΚΥΝΗΓΙΟΝ ΓΟΡΙΛΛΑ 
Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ 
Η ΚΑΤΑΠΤΩΣΙΣ
ΝΤΟΝ MIKE
ΝΥΚΤΕΣ ΑΡΙΖΟΝΑΣ 
ΕΠΙΟΕΣΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ

Μάργαρετ Αίβινστων—Ράλφ “Ινς 
Μπέν Μπούρδριτζ
Πάτου Ρουθ Μίλλερ, Ράλφ “Ινς
Φράνκι Ντάρο
Φρέδ Τόμσων
Φρέδ Τόμσων
Ζάν Μόργκαν—Τέο Έλτζ
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Συντόμως &ά έπακολουύήσ /] συμπληρωματικός κατάλογος

Έφιστώμεν ιδιαιτέρως τήν προσοχήν τών κ. κ. επιχειρηματιών κινηματο
γράφων εις τήν ποιότητα τών ταινιών παραγωγής ΦΊΛΜ ΜΠΟΥΚΙΝ ΟΦΙΣ τάς 
όποιας προαφέρομεν.

Ίαινίαι μέ δυνατήν ύπόϋεσιν, άνάμικτον άπό ερωτικήν πλοκήν καϊ περι
πέτειαν.

Ίό νέον είδος ταινιών ποϋ κατασκευάζονται τελευταίως και ποϋ εξασφαλί
ζουν άπολύτως τήν έπιτυχίαν και τήν έμπορικότητα.

Αύτά εινε τά κύρια χαρακτηριστικά τών ταινιών F. Β. Ο· Pictures.

Αταρκής 7.αρα.*α.ταΒήζ·η
Ταινιών άκατεργάστων positif και Negafifs τοϋ καλυτέρου εργοστάσιου 

τοΰ κόσμου GEVAERT
’Αποκλειστική άντιπροσωπεία τών κινηματογραφικών μηχανών MECHAU 

τοϋ εργοστασίου ERNST LEITZ
Είναι at τελευταίας έφευρέσεως μηχαναι

«νεν ΣΤΑΥΡΟΥ ««ι ΟΠΤΟΥΡΑΤΕΡ
Διά τήν Μακεδονίαν και Θράκην άπευ&υντέον είς Θεσσαλονίκην

6, Οδός Βασιλέως ’Ηρακλείου, 6

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ετΝΔΡΟΜΑί $ 

’Ετησία Δρ, 150.— Ι>1 
‘Εξάμηνος » 80.—
’Εξωτεοτι.ον Γενικώς

, " Δρ. 250.— ψ
Έξάμηνος » 150.— * |

ΆιιερικΛς ♦ J
ησία Δολλάρια 5.—
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'Εβδομαδιαία Κινηματογραηι ιή ζαί Φιλο
λογική ΈπιΟεώρησις 

’Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής : 
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Γοαόεϊα : Σοηοκλέους 9 (Στοά Πάππου) 
Τηλέφωιον 60 — 12

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗΝ

:ι::

Διά μίαν φ ρίν 
ό σιΐχις. . . Δρ. 
Μέχρι τριών δή
μο ιεύσεωνό στ. » 
Άνω τών τριών 
δημοσ. ό οτϊχος » 
Ή σελίς ... »
Εις τό έξώφυλλον »

500.—
600.—
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ΔΥΟ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΑ ΝΙΕΛΣΕΝ
Η «ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΗΣ ΤΡΕΛΛΑΣ» ΚΑΙ Ή ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ»

ΤΙ ’Άστα Νιέλσεν, ή παλαιά αύτή τραγωδός 
τής όθόνης, έτελείωσε δύο μεγάλα φίλμ, διά τά ό
ποια είργάζετο άπό πολλού. "Οταν κάποτε τήν 
ήρώτησαν πώς κατωρθώνει νά μένη πάντοτε νέα καί 
ωραία, ή “Αστα Νιέλσεν άπήντησε:

—«Δέν είμαι ούτε νέα, ούτε ωραία, και δέν έχω 
άνάγκην άπό τάς διαφόρου; κρέμ ς τή; καλλονής 
Διά νά έπιτύχη κανείς είς τήν οθόνην, πρέπει νά! 
έχη τό «γνώθι σ’ αύιόν» δηλαδή νά γνωρίζη πολύ' 
τόν έχυτδν του, τό πρόσωπον του, τήν προσωπικό 
τητά του. Διότι τότε μόνον ημπορει νά άποδίδη τόν 
ρίλον του μέ δσην νεότητα καί ωραιότητα θέλει».

Αύτό λοιπόν είνε δλον τό μυστικόν τή; τέχνης 
τής μεγάλης καλλιέχνιδος. Μένει πάντοτε φυσική 
καί άπλή καί άποδίδει τόν ρόλον της μέ τήν μεγα- 
λειτέραν κατά βάθος «άνθρωπινότητα». Γι’ αύτό λοι 
πόν κατορθώνει νά έ/η τόσην έπιτυχίαν είς αύτά τά 
δύο φίλμ, εις τά όποια υποδύεται δύο ρόλους, τούς 
πλέον διαφορετικούς.

Είς τό ένα φίλμ «Ή ταβέρνα τής τρέλλας», 
ένσαρκώνει τόν ήρωίκοκωμικόν ρόλον μιάς ταβερνιά- 
ρισσ»ς χωριού. ’Ιδού ή ύπόθεσ'ς του.

Σέ μιά μικρή ήσυχη πόλι εύ;ίσ·.εται τό ξενοδο
χείο? τής «Χρυσής Κορώνας». Έκεϊ είνε τόσον ή
ρεμη ή ζωή ιόστε ή ήμέρες κυλούν χωρίς καμμιά 
ίστορίχ. Είς τό ξενοδσχεΐον τής «Χουσής Κορώνας» 
μερικοί μόνον θαμώνε; ύπάοχου» καϊ μερικοί οίκό- 
τροφοί, ή γηραιά δεσποινίς Ροζαλίνδα ή διευθύντρια 
τού σχολείου καί ό νεαρός κ. Καζιμίρ, ό γραφεύς 
τού συμβολαιογράφου, Ή ωραία καί δροσερή διευ 
θύντρ'α τού ξενοδοχείου, ή νεαρά Φρίντα Τρίμπιου, 
διευθύνει μέ μοναδικήν ικανότητα τήν ταβέρναν, τήν 
πελατείαν καί τόν σύζυγόν της.

’Αλλά η ήσυχη αύτή ζωή δ.ακόπτεται τόσον, 
ιόστε τό ξενοίοχείον να μεταβληθή εις ταβέρναν τής 
τρέλλας. Καί ιδού πώς:

Ό πάππος τής ωραίας Φρίντχ ήτο έπί τριάκοντα 
έτη είς τήν ύπηρεσίαν ιού πλουσιωτά-.ου Μπορ έλ, ό 
όποιος θέλοντας νά άναγνωρίση τήν αφοσίωσήν τού 
ύπηρέτου του, τοΰ έδιδε σεβαστήν έπιχορήγησιν.

Κατόπιν ό κ. Μπορτέλ άπέθανε καί δ υίός του

I Ού’ίλλιαμ έξηκολούθεί νά άποστ'λλη τακτικώς τήν 
έπιχορήγησιν ε’ς τόν γηραιόν υπηρέτην. ’Αλλ’ ό 
πάππος Τρίμπιου είχεν άποθάνει πρό πένιε έ:ών καί 
καθ’ δλην αύτήν τήν διάρκειαν ό ταβερνιάρης καί 
ή γυναίκα του έξηκο ούθουν νά εισπράττουν τό πο
σό», χωρίς νά άναγγέλλουν τόν θάνατιν τοϋ προγό
νου των.

ΚΓ δλα θχ έπήγαινζν καλά έτσι, ή κατεργαριά 
δέν θά άνεκαλύπτετο, έάν μίαν ώραίαν ήμέραν δέν 
έλάμβανον τήν εϊδησιν τής σφίξεως τοΰ νε/ροΰ Ού- 
ΐλλιαμ Μπορτέλ, ό όποιος ήρχετο διά νά γνωρίση 
τόν τόσον πιστόν όπηρέτην τού πατρός του. Φαντά
ζεται λοιπόν κανείς τήν ταραχήν τοΰ ζεύγους.

Άλλ’ ή έξυπνη Φρίντα σώζει πρόσω ινώς τήν 
κατάστασιν. Τρέχει είς ένα γείτονά της, ό όποιο; έ
χει ένα γέροντα θειον παράλυτον καί προτείνει νά 
τόν «ένοικιάση». 'Η συμφωνία έκλεισε καί ό γέρων 
μεταφέρεται είς τό ξενοδοχεΐον. Τόν παρουσιάζουν 
λοιπόν είς τόν Μπορτέλ, δ όποιος τοΰ λέ ει δτι είνε 
εύτιχής διά τήν γνωριμίαν του.

’Αλλ’ &ι τφ μεταξύ τά πράγματα περιπλέκονται 
έπικινδύνω;, διότι ό Ουίλλιαμ Μπορτέλ δέν εννοεί νά 
φύγη, διότι εύρίσκεί τήν Φρίντα πολύ ώραίαν καί 
έγκαθίσταται όριστικώς είς τό ξενοδο είον, δπου ο 
υποτιθέμενος πάππος, καταλαμβανόμενος άπό κρίνεις 
παραφροσύνης, έσπαζε τά πάντα καί διότι ή Φρίντα 
έχει νά παλαίση μέ τρεις ερωτευμένου . Μέ τόν 
Μπορτέλ, τόν Ματία, τόν άνεψιόν οΰ γέροντος καί 
τόν Καζιμίρ, τόν βοηθόν τοΰ συμβολαιογράφου. Ό 
τελευταίος ολέπων άποκρουόμενον τον έρωτά του, 
πηγαίνει καί μαρτυρεί δλην τή» πλεκτά ην είς τόν 
Μπορτέλ. Αύτός θυμώνει πολύ καί δημ ουργεί σκη
νάς. Άλλά κατευνάζεται δταν 6 ίέπει εις τά πόδια 
του κλαίουσαν καί όδυρομέ-ην τήν ώραίαν Φρίντα, 
ή όποια τοΰ λέγει δτι είνε έτοιμη νά ζητήση διαζύ- 
γι ν δι’ αύιόν. Μιά βρχδυά λοιπόν κλέβει τήν Φρίν 
τα γιά νά ςανάλθουν δλα στή θέσι τους, άφοϋ δ σύ
ζυγος Τρίμπιου, εύ/αρ στημένος π.ύ έξεφορτώθη 
μίαν τόσον έλαφράν σύζυγον, διευθύνει τώρα μόνος 
πειά τήν ταβέρνα του ή ότοία έγινε σάν πρώτα ήσυ
χη.Άπό τήν προσωπικότητα τής Φρίντα, τήν όποίαν



Κινηματογραφικός Άθτήρ Κινηματογραφικός Άιίτϊιρ
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Έγράψαμεν καί άλλοτε διά τό *Κλούμπ-Ζάκ Κατ
λαίν», καί έτονίσαμεν πόσον εύεργετική αποβαίνει ή λει
τουργία τοΰ 'Ομίλου τούτου διά τήν Έβδόμην Τέχνην, εις 
τήν έκλαΐκευαιν τής οποίας άπέδλεψε, παρέχων ώς έκ τής 
συνθέσεως αύτοϋ είς τούς φίλους τοΰ κινηματογράφου τό 
μέσον τής επικοινωνίας, τόσον μέ τούς κινηματογραφικούς 
αστέρας, όσον καί των θαυμαστών των μεταξύ των, ΐνα 
άνταλλάσουν γνώμας καί κρίσεις έπί τών εκάστοτε εμφανί
σεων των διαφόρων καλλιτεχνών, οϊτινες άπαρτ ζουν τά 
Κλούμπ αυτά.

Τό σύσττμα των ομίλων τών άστέρων θεσπισθέν άρχι- 
κώς είς τόν Νέον Κόσμον, άπέδη εύεργετικώτατον διά τήν 
μεγάλην Τέχνην τοΰ αίώνος μας, τής οποίας τούς φίλους 
ηϋξησε, έφανάτισε καί συνέδεσε μεταξύ των, όχι μόνον εις 
τήν χώραν τής λειτουργίας ένάστου τοιούτου "Ομίλου, αλλά 
και είς ολόκληρον τήν Εύρώτην όπου οΰτος άριθ-μει πλεϊ- 
στα μέλη.

Τό «Κλούμπ Ζάκ Κατλαίν», ιοΰ οποίου ή δράσις όλο- 
νέν έξαπλοΰται, άπό σήμερον Επεκτείνει τούτην καί μέχρις 
Αθηνών.

Οΰτω παρέχεται ή ευκαιρία είς τούς "Ελλην,ς θερμούς 
9-ιασώτας τοΰ κινηματογράφου, νά Επικοινωνούν απ’ ευθείας 
μέ τόν έπίτιμον Πρόεδρον τοΰ 'Ομωνύμου Κλούμπ, καί τών 
λοιπών σπουδαίων καλλιτεχνικών παραγόντων οϊτινες απαρ
τίζουν τούτο. ’Αρκεί νά καταστώσι μέλη του. Είς τό 21 
τεύχος μας, τοΰ παρελθόντος ’Οκτωβρίου, έγράψχμεν λε
πτομέρειας τών όρων ύπο τούς οποίους δύναταί τις νά γίνη 
τακτικόν μέλος τοΰ «Κλούπ-Ζάκ Κατλαίν», ώς καί τά δι-

ύποδύεται μέ μεγάλο κέφι ή ’Άστχ Νιέλαε , περνά 
είς τής Λεά είς τήν «Τραγωδίαν τοΰ δρόμου».

Ή Λεά, εΐιε μια γυναίκα δυστυχισμένη, ή όποια 
δίν έγνώρισε ποτέ τήν εύτυχ'αν.

Μιά μέρα βρίσκει ατό δρόμο της ένα νέον τοΰ 
όποιου ή κατάστασις είνε τόσον άπελπισιϊκή, ώ
στε ή λεπτή καρδιά τής Λεά τής ύπαγορεύει νά τόν 
μπάση στό φτωχικό της διαμέρισμα καί νά τόν πε- 
ρίποιηθή. *0 νέος αύτό; έχει κακόν καί σκληρόν χα
ρακτήρα. Χαρτ ιπαίκτης, μέθυσος, ελεεινός, κατόρ
θωσε νά κάμη τόν πατέρα τ υ νά άπελπισθή τόσον, 
ώσιε νά τόν διώξη άπό τό σπίτι.

Ό νέος μετά πολλάς περιπέτειας, μή έχοντας 
που τήν κεφαλήν κλΐναι, πίπτει μιά μέρα στο δρό
μο νηστικός καί παγωμένος— σ’ αύτήν τήν κατάστα 
σι τόν ευρίσκει ή Λεά, έργάζεται γι’ αυτόν και μια 
μέρα άνακαλύπτει δτι ό Ζώρζ, δ άγνωστος νέος που 
τής έφερε τήν άκτινοβολία τών είκοσι χρόνων, θά 
είνε ό πρώτος καί ό τελευταίος της έρως. Μά ή 
Κλαρίς, ή νεαρά γειτόνισσά της, αισθάνεται τό ίδιο 
γι’ αύτόν. Είνε νέα ώραία κοκέττα καί είκοσι έτών!

Κ’ έτσι άκόμη μιά φορά ή νεότης θριαμβεύει. 'Η 
Λεά έννοεί δτι ούτε ή έκδίκησις ούτε τό έγκλημα 
θά ήσαν ικανά νά κρατήσ ·υν τόν Ζώρζ κοντά της.

Τόν άφίνει λοιπόν μέ σπαραγμόν νά έπιστρέψη 
μ’ αύτήν πού άγαπα είς τό πατρικό του σπίτι, δπου 
τόν περιμένουν ή συγγνώμη, ή χαρά καί ό έρως».

Ρόλος γεμάτος πόνον καί αγωνίαν, μέ τόν όποιον 
ή Νιίλσεν εύρίσκει εύκαιρίαν νά μάς δείξη δλον της 
τό μεγάλον ταλέντον ώς τραγφδοΰ.

καιώματα, άτινα αποκτφ καθιστάμενος τοιοΰτον. Ίνα Γμή 
Επεκταθώμεν πλειότερον, παραπέμπομεν τούς ΕνδιαφερομΕ- 
νους είς τό τεύχος αυτό τοΰ * Κινηματογραφικού Άστε· 
ρο;», προσθίτοντες ότι δόναν tat ν' άποτανθώσιν Ελευθίρως 
διά πάσαν συμπληρωματικήν πληροφορίαν είς τήν γράφου- 
σαν, είς ήν Επροτάθη,—τιμής Ενεκεν—ή προεδρεία τοΰ

‘Ο Ζάκ Κατλαίν καί ή Κολίτ Τέλ, επί τον κα
ταστρώματος μιας μοιάΛος τον Γαλλικόν Στύ
λον, πολάροντες κατά μίαν όλιγόλεπτον διακο
πήν τής κινηματογραφήσεως τής αΒοκασιόν*

(Φωτογραφία ληφ&εϊσα εΐδικώς διά 
τόν « Κινημ.Άατέραν),

«Κλούμπ-Ζάκ Κατλαίν» έν Έλλάδι, άπό τόν ίδιον καλλι
τέχνην, τήν οποίαν άπεϊέχθη μέ τήν πεποίθησιν ότι οί 
"Ελληνες φίλοι τοΰ κινηματογράφου θ' άποκομίσωσι ση
μαντικός καί ποικίλλας ώφελείας έπικοινωνοΰνττς με μία» 
σοβαρά καί ευεργετικήν καλλιτεχνικήν Όργάνιβσιν ωσάν 
αύτήν τοΰ <Κλούμπ·Ζάκ Κατλαίν», ήν έχει τήν τιμήν ν' αν
τιπροσωπεύει άπό τινων ημερών ή υποφαινόμενη.

ΙΡΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ’
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μέ χαράν αναγγέλλει ή Διεύβυνσις τοΰ «Κινηματο
γραφικού Άστέρος» τήν προσεχή έπανέκδοσιν του λαμ
πρού όμολογουμένως περιοδικού «Ή Εικονογραφημένη» 
υπό τού ϊδρυτοΰ καί εκδότου της κ. Δήμου Βρατοάνου, 
μέ τήν αυτήν πολυτέλιιαν καί τόν αΰιόν πλούτον εικό
νων. Τά δεκαοκτώ χρόνια, κατά τά όποια είχεν ανελλι
πώς έκδοθεΐ, άπό τοΰ 1903 έως καί τοΰ 1921, αποτελούν 
ένα λευκόν, ένα φωτεινόν παρελθόν ποΰ τής έγγυάται 
λαμπρόν μέλλον
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Η ΕΒΛΟΜΑΧ ΤΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΥ»

ΕΡΩΤΙΚΟΝ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ
Ιίρωταγωνιότοίν ή Μαρία Ζακοηπίνι καί ό Ζάκ Τρε'Λόρ

'Ο Ρόμπερ Μπέρρυ έμεινε μετά τόν πόλεμον μό
νος άνευ εργασίας, έζη δέ τήν κληρονομιάν τοϋ πα- 
τρός του τήν όποιαν ίδαπάνησεν βαθμηδόν δλόκλη- 
ρον. 'Η Μοΰργελ πλούσια Άμτρικαιίς, μέ τόν πα
τέρα της Άσπενβαλ έμενε στό ΙΙαρίσι καί έγνώρισε 
τόν Ρόμπερ τόν όποιον καί συνεπάθησε, καί δταν 
έμαθε τήν οικονομικήν 
του κατάσταση ήθέλη- 
σε νά τόν βοηθήση. Ό 
Ρόμπερτ άπόφυγε νά 
έργασθή είς έν ξενοδο- 
χείον πολυτελεία;, δ
που συναντήσς τήν 
Μοΰργελ χορεύει μσζύ 
της καί τήν άφίνει νά 
φαντασθήδτι είναι έξ έ- 
πανγέλματος χορευτής. 
Ή Μοΰργελ ή θέλησε νά 
τόν βοηθήση, άλλα δέν 
έστάθμισε καλώς τήνάν- 
δρικήν του ύπερηφά- 
νειαν.Ό κόμης Μπαρ 
τινέθ ένας όμο·οπαθής 
τοΰ Ρόμπερ δέν έχει 
τάς έπιφυλάξεις τοΰ 
Μπέρρυ και διείδε άμέ- 
σως είς τά έκατομμό
ρια τής Μοΰργελ μίαν νέαν ζωήν. Είς τά σχέ 
διά του δμως άντιτίίιει ή ώραία του φίλη Μπέ.τυ 
είς τήν όποιαν δμω; ό Μπαρτινέθ προτ ίνει να άπχ- 
σχολήση τόν κ. Μοΰργελ διά νά δυνηθή νά περιποιη- 
θή τήν Μοΰργελ. Κατά τό ίδιον αύτό διάσιημα ό 
Μπέρρυ γίνεται σωφέρ δπότε μίαν νύκτα κατά σύμ
πτωσήν ωδήγησε τόν Μπαρτινέθ καί τήνΜοΰργελ καί 
έπείσθη δ τι δ Μπαρτινέθ έπροχώρησε/ άρκετά εις 
τάς έρωτικάς του έπιχειρήσεις. ‘Η Μούργελ έκ νέου 
άναγνωρ ζει τόν Μπέρρυ τοΰ προσφέρει τήν καρδία 
της, άλλά δ Μπέρρυ τήν άποκρούει έκνέου.Ή Μοΰρ
γελ άποφεύγουσα τάς έρωτικάς έπιθέσεις τοΰ Μπάρτι

ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39α—ΑΘΗΝΑΙ
Tuftua ταινιών. "ΑφίγΟησαν ήδη αί νεώτεραι ταινίαι τής άμβρικανικής έ.αιρίας Tiffany μέ = 
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νεθ φεύγει είς λουτρόπολιν, άλλ' δ Μπάρτινεθ τήν 
άκολουθεΐ.

Ή Μπέττυ άμφιβάλλουσα καί πληροφορηθείσα 
δτι ή Μοΰργελ έφυγεν πείθει τόν πατέρα της νά φύ
γουν είς τήν ίδΓαν λουτρόπολιν.

Ή Μπέτιυ πληροφορηθε£ σα συγχρόνως άπό τό 
'γέρω, τά σχέδια άρρα- 
βώνων τοΰ Μπάρτινεθ 
προσπαθεί νά τούς δια- 
λύση. Έν τώ μεταξύ ό 
Μπέρρυ ώς σωφέρ με
ταβαίνει μέ έναν άμε- 
ρικανόν είς τήν Λου 
τρόπολιν καί συναντή- 
σας τήν Μοΰργελ τής 
δηλώνει δτι άνέκτησε 
τήν περιουσίαν του 
άλλ’ ή Μοΰργελ διά 
νά τόν πειράξη τοΰ 
λέγει δτι άρραβωνιά 
ζετε. 'Ο Μπέρρυ προσ 
ποιείται άδιαφορίαν 
καί τήν άποχαιρετά. 
Ό Μπάρτινεθ μετάβίας 
γλυτώνει άπό τήνΜπέτ 
τυ καί προτείνει είς|τόν 
Μπέρρυ νά τόν βοηθή

ση νά άπαλλαγή χπό τήν Μπέττυ. Είς ένα κο.νω- 
νικόν κέντρον, δ Μπίρρυ προσπαθεί νά έρωτευθή τήν 
Μπέτ υ πρός μεγάλην άπελπισίαν τοΰ γέρω—Άσπεν- 
βάλ. Τήν έπομένην ή Μπέττυ δρμά ε’ς τό δωμάτιον 
τής Μοΰργελ καί τής άπαιτεΐ νά άφήση τόν Μπάρ- 
τινεθ, πράγμα τό όποιον δίχεττι έκείνη εύχαρίστως, 
άλλά άποφασίζει νά άγωνισθή καί έκείνη διά τήν 
εύτυχίαν της.Βλέπει τόν Μπέρρυ ιός σωφέρ καί σπεύ
δει νά τό« ά,ταμώση και τό κατορθώνει είς τό σπή- 
τι του, δπότε δ Μπέρρυ έπί τέλους υποχωρεί παίξας 
άρκετά καί γνωρ’σχς τήν δύναμιν τοΰ έρωτος.
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ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ
(Μήκος μέτρα 4.>00 — Πράξεις 0)

ΠροεβΔ,ήΟη εις 'τό «Ονόα Πάλας»
Μετά οπό ένα περίπατον στό παρελθόν, (Νιμπελοΰγ- 

κεν) καί τόν πρόσφατον στήν φανταστική «Μητρόπολιν» 
τοϋ μέλλοντος επανέρχεται δ Φρίτς Λάνγκ ατά περιπε
τειώδη (Δρ. Μαμπέζ). Φυσικά καί πάλιν συνεργάτις του 
εΐνε ή Τέα φόν Χάρμπου.

"Ας άρχίσωμεν λοιπόν άπό τό σενάριον Εις παρόμοιον 
— τηρούμενων εννοείται άπολύτο ς τών αναλογιών—μέ 
τό τή; «Μητρτπό εως» σφάλμα, ΰπέπεσεν ή διάσημος 
άλλως τε σεναριογράφος. Φαίνεται δηλαδή κοθ.ρά επ’ 
αυτής ή έπίδρασις άλλων καί άκόμη ή μεγάλη της φαν
τασία φαίνεται άδυναιοϋσα νά μας παρουσιάοη κάποιαν 
πρωτοτυπίαν, κάτι νέον. ‘Ο Κόναν Ντευλ, δ Μ. Λεμπ- 
λάν, ό Πουσκίν, ό Πόε εΐνε αί κυριώτεραι πηγαί της. 
Τό σύνολον, δπως είπα καί ανωτέρω, εΐνε περιπετειώδες, 
ντετεκτιβικο γεμάιο άπρόοπττ-, εκπλήξεις, άλλά καί άπι- 
θανόιητες καί χάσματα, χαρακτήρες δέ σέ ιέτοιο είδος 
σπανίως παρουσιάζουν ίδιαίτιρον ενδιαφέρον.

Καί ό Φρίτς Λάνγκ, δ όποιος άνέλαβε νά πραγματο- 
ποιήση δέν χατώρθυ:σεν άτυχώς τίποτε νέον νά μάς πα
ρουσιάσω καί άκόμη οΰ ε νά φθάση άλλα του άριστουρ- 
γήματα. Περιορίζεται είς τό νά μάς ύπενθυμίζη τόν «Δρ 
Μαμπύζ» καί ενίοτε τήν «Μητρόπολιν» καί έκάστοτε νά 
μάς ένθουσιάζη μέ τήν γοητευιικήν πάντοτε μαεστρίαν 
του. Διότι ποιος μπορεί νά άρνηθή είς τόν Λάνγκ σκη- 
νοθετικήν μεγαλοφυίαν !

Ή γοργή ανταλλαγή τιτάνων κρατεί τό ενδιαφέρον 
τοϋ θεαΌϋ, ένφ έξ άλλου αί όχι δλίγαι καλοβαλμένοι 
σκηνιί τόν ευχαριστούν. Είς τό ντάνσιγκ ή οτιγμή τής 
δμολογίατ,τή; ήρωΐδος στο.Χάγκη ότι ή σύλληψις τοϋ συ - 
ταγματάρχου, το χάρα κίρι ή οί τ>λικαί σκηναί εΐνε μερι
κοί άπό έκείνας ποΰ δείχνουν λεπτότητα γούστου καί 
δεξιοτεχνίαν τοΰ σκηνοθέτου.

Καί πάλιν ή δύναμις τοΰ Λάνκ άναδεικνι'εται σιήν 
διανοαή τών ρόλων καί πάλιν οί ήθοποιοί εΐνε δικά του 
μαριονέττα Τούσ εμψυχώνει >αί τρύς κάμνει νά δηιιι- 
ουργοΰν. Άλλ' άς δμιλήσωμεν κάπας έκτενέσιερον.

Τόν Χάγκη, μυστηρ ώδη άρχη',όν τής συμμορίας υπο
δύεται ό Ρυΰντσλφ Κλάϊν Ρόγγε. Ό ρόλος άσφαλώς τοϋ 
ταιριάζει καί μάς αφήνει ικανοποιημένους περισσότερον 
στήν τέχνην του στη μάσκα, παρά άπό τό έντυπωτικό 
του παίξιμο.

Ή Γκιρντα Μάουρους εΐνε ή γυναίκα πρωταγωνίστρια, 
τό μόνον ίσως νέον ποΰ μάς έδειξαν «Οί Κατάσκοποι». 
Παρ δλον δέ ότι έχ ι στιγμάς πραγματικώς ένιυπωτικάς, 
ωραίας δέ εκφράσεις καί κινήσεις, έν τούτοις δέν φαντά 
ζομοι νά έχη μέλλον. Εΐνε όλτφάνερο ότι στό πρόσωπό 
της ποίζει αύτός δ Λάνγκ. Εΐνε λοιπόν ζήτημα αν άλλος 
σκηνοθέτης θά κατερθώση ότι δέν κατώρθωσεν δ δημι
ουργός τών «Νιμπελοΰγκεν», νά τής δώση κάποιαν άν- 
τενέργειαν.

Έρχόμεθα τώρα είς τόν αγαπητόν μας γνώριμον, τόν 
Βίλλυ Φρίτς, ό όποιος είς τό φιλμ αύτό κατά πρώτον διε- 
μορφώθη καί εις χσριικτερίσταν. Δέν τό κρύπτω δέ ότι 
μοΰ ήρεσεν περισσότερον παρά ώς Κλάους στή «Κάρμεν 
τοΰ Σάν Πάολι» — ή σύγκρ σις ας έπιτςαπή, διότι εΐνε ή 
προχειροτέρα τοΰ Βίλλυ Φρίτς, ώς χαρακ τερίστα. Πιθα
νώς νά μή έχη πάντοτε τό έπιβάλλον τοΰ ρόλου του (ώς 
326) εΐνε δμως πάντοτε συμπαθής.

Πραγματικά ώμορφο καί μετρημένο παίζιμο ήτο τοΰ 
Λούπου Πίκ (ώς Μαζιμότο) εύθΰς δέ άμέσως τοΰ Φρίτς 
Ράσπ (ώς σύνταγμα τσρχοι ). 'Ομολογώ δ ι αυτοί οί δύο 
μοΰ έφάνησαν ώτ άντιληφθέντες καλύτερα τόν ρόλον 

των. Θά έπρεπε άκόμη νά άνσφέρωμεν καί τήν Λιέν 
Ντέγιερς, φυσιογνωμίαν άρκετά συμπαθή, ύποσχομέ- 
νην μέλλον.

‘Η φωτογραφία τοΰ Άρνο Βάγνερ ώμορφη, τό ίδιο 
μπορεί νά πή κανείς καί διά τάς κατασκευάς τών Χοΰν- 
τε καί Φόλμπρεχτ.

Έν συνόλω δέν δια άζ ο νά δμολογήσω ότι δέν έμεινα 
καί τόσον ικανοποιημένο,, περιέμενα κάτι καλύτερο καί 
άπό τόν Λάνγκ καί άπό τήν Χάρμπου. Αύτό εννοείται 
δέν εμποδίζει τούς «Κατασκόπους» νά εΐνε ένα πολύ 
καλό φιλμ, τό όποιον συνδυάζει καί έμπορικήν άξίαν, 
ώς έχον όλα τά πρός τοΰτο άναγκαιοΰντα στοιχεία. Ό 
πολύς κόσμος άλλωστε ποΰ παρηκολούθησε τήν πρεμιέ 
ραν τον,έμεινε ευχαριστημένος.

Έπί τή εύκαιρ ρ ας τονισθή ή αληθώς φιλότιμος 
προσπάθεια τής διευθύνσεως τοΰ «Ούρα Πάλας» νά 
προβάλη εί; ένα πσόγριυμα φιλμ 4500 μέτρων καί πρό 
παντός μέ τάξιν καί άιεσιν καί μέ παραδειγματικό 
γοΰστο. Ro—Ma

α Ύ_Γ Η
(Μήκος μέτραϋδ.ϊθ —8 πράξεις)

ΠοοεβλΛΟη είς τό «Σαλόν Ίντεάλ»
Άπό τό μυθιστόρημα τοϋ πρό τίνος άποθανόντος 

περιφήμου γερμανοΰ δραματικού Σούντερμαν «Die Reise 
nach Tibsit» διεμόρφωσεν ό Κάρλ Μάγιερ κατά θαυμά- 
σιον τρόπον τό σενάριον τής «Αύγής», τό όποιον κατά 
έ τι θαυμαστώ ιερόν τρόπον έπραγμαιοποίησεν δ Μουρ- 
νάου, βοηθούμενο: άπό άληθώς πολυτίμους συ-εργάτας.

Ή φι,νομενιχώς πτωχή ύπόθεσις, είναι έν τούτοις 
πλουυιωτάτη είς ίδιας, εις παραλληλισμούς, είς άλησμο- 
νήτους εικόνας, εις χαρακτήρας, είς δραματικός στιγμάς 
καί προ πάν τον είναι ζωή, πραγματικόιης. Καί τοίτο 
κατώρθωσεν νά τό έπιτύχη τόσον πολύ ιίς τό φιλμ ό 
Μουρνάου, ώσιε άθελα νά πιρνά άπό ττν μνήμην μας 
τό άριστούργημα τοΰ Ντυπόν.

Άλλά μήτω; μόνον αύτό είναι τό προτέρημα τής 
«Αύγής»; Λησμονεί κανείς δτι ή έξοχή, ή λίμνη, ό τόπος 
έν γένει λαμβάνουν καί αΰ.'ά τόσον ένεργόν μέρος ώστε 
καί αύτά νά είναι ήθοποιοί; Ναι, είναι κάτι σπανίως 
ώραϊαν ποΰ επέτυχαν δ Μουρνάου μέ τόν ντεκορατέρ 
Ρόχονς Γκλίσε καί τού; φω ογράφους.

Και ένας πέπλος μυστ κισμοΰ περιβάλλει έκάστοτε 
διαφόρου; σκηνάς ποΰ δείχνει έπίδρασιν άπό τόν 
«Φάουστ». ‘Η συνάντη-ις τοΰ ήρωος μέ τήν γυναίκα άπό 
τήν πόλιν, δ περίπατος μέ τή βάρκα δίαν αύτό; θέλη νά 
πνίξη τή γυναίκα του, τά επεισόδια είς τήν πόλιν, τά 
πλήρη δραματικός σιιγμάς, άλλά καί μή υστερούντα είς 
εύθυμους, ή θύελλα κατόπιν, ή άναζήτησις καί μετά άπό 
μίαν τέτεια ταραχώδη νύκτα... ή αΰγή, ή ήρεμος, ή γα- 
ληνιαία. Σκηναί ιδεώδεις.

Τό συμπέρασμα είναι δτι καλλιτεχνικώς κρινόμενον 
τό φιλμ είναι άρισεούργημα. Ro-Ma

ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ
( Ιήιιος μέτρα 2706 — Πράξεις 8)

ΠροεθΧήθη εις τό «Σπλέντιτ»
Μία παρωδία μέ λεπτή σάτυρα τοΰ Τρωικοΰ πολέμου, 

ό όποιος έν τούτοις περνά μάλλον ώ; άπλοΰν έπεισόδιον, 
διότι τό ενδιαφέρον τοΰ σεναρίου περιστρέφεται, κυρίως 
είς τό πρόσωτον τής ώραίος Ελένης.

Κατ’ αύ όν τόν τρόπον δέν κοιραζόμεθα μέ πολέ
μους καί μέ τοιαΰτα, άλλ’ αί σκηναί ποΰ παρουσιάζονται 

εμπρός μας, προκαλοΰν πάντοτε κέφι. Τήν σάτυραν αύ- 
τήν ήθέλησε νά έπιτείνη ό μεταφραστής τών τίτλων καί 
μάς παρέταξε σειράν...ευφυολογημάτων.

Ή σκηνοθεσία τοΰ Κόρντα άξια άσφαλώς έπαίνου,μέ 
δχι δλίγες καλές σκηνές. Καί οί ρόλοι ικανοποιητικοί.

Ό τυραννούμενος σύζυγος Μενέλαος, όσης ένδιαφέ- 
ρεται περισσόιερον γιά τό ψάρεμα, άπό τούς άναγκαίους 
πολέμους, κατά τά λεγάμενα τοΰ ΑΙαντος, τοΰ^Κρά- 
τους του και μετά βίας ΰποφέρων τήν ώραίαν, άλλά 
πολυδάπανον ‘Ελένην, παρουσιάζεται ώμορφα άπό τόν 
Λέβη Στόνε.

Τήν ώραίαν κόρην τής Λήδας, τής όποιας τήν ιδιωτι
κήν ζωήν καί τά σκάνδαλα ήθέλησε νά μάς παρουσίαση 
τό φιλμ, υποδύεται ή ώραιοτάτη Οΰγγαρϊς καλλιτέχνες 
Μαρία Κόρντα

Είς τό πλευράν της ώς Πάρις, ό συμπαθέστατος Ρι
χάρδος Κορτέζ.

Τό συμπέρασμα εΐνε δτι πρόκειται πιρί ενός χιου
μοριστικού’ φιλμ ποΰ άξιζει νά τό δή κανείς καί νά πε- 
ράση δυό ώρες ευχάριστα. Έδώ έοημείωσεν επιτυ
χίαν. Kino

Η ΚΑΡΜΕΝ ΤΟΥ ΣΑΝ ΠΑΟΛΙ
(Μήκος μέτρα 2388— Πράξεις 6)

ΠροεβΧι'ιΟη είς τό «Ονφα Π άλας»
‘Ο Λίτγκε καί ό Βάσνεκ (δ δεύτερος είναι καί δ σκη

νοθέτη^, οί σεναριογράφοι έπ> ζήτησαν τήν θερμόαιμη ϊ- 
σπανιόλικη Κάρμεν τοϋ Μεριμέ νά τήν μεταφέρουν σ<ό 
Σάν ΙΙάολι καί νά παρουσιάσουν κατ' αύ όν τόν τρό
πον μίαν γερμανικήν Κάρμεν. Τό έπέιυχαν; Ασφαλώς ό
χι. Κι’ αύτό είναι σπουδαιότατο μειονέκτημα ττΰ σενα
ρίου. Δέν έμειναν δέ παρά μόνον αί εξωτερικοί ομοιότη
τες, λαθρέμποροι κτλ.

Ή σκηνοθεσία έξ άλλου τοΰ Βάσνεκ δέν υστερεί είς 
ώραίας σκηνάς, ποΰ δείχνουν άπό πασης άπόψεως λε
πτότητα γούστου,άτυχώς δμως λείπει ένίοτε ό ρυθμός καί 
τά πράγματα δέν φαίνονται στρωτά. Αξιέπαινος φωτο
γραφία καί ντεκόρ.

‘Η γνωστή μας άπό τόν «Καζανόβα» Τζέννυ Γιοΰγκο 
κρατεί τόν δύσκολον ρόλον τής Κάρμεν τυϋ Σάν Πάολι 
πολύ καλά. Συμπαθής καί ελκυστική φυσιογνωμία,φαί
νεται προικισμένη καί μέ άξιοσημείωτον ιαλέντον καί υ
πόσχεται άσφαλώ; μέλλον. ‘Ο Βίλλυ Φρίτς είς τό πλευ
ράν της ώς χαρακτερίστας καλός, έν τούτι ις προτιμητέος 
είς τόν ρόλον τών μπο'βιβάν. Άπό τούς άλλους δ Φρίτς 
Ρόσπ πολύ καλές καθώςκαί δ Βόλφγκαν ΤοίΛ,τοερ,εϊς τόν 
ρόλον τοΰ όποιου έγκειται ήκυρ ω; τραγωδίατοΰ φιλμ, ή 
ύποία έν τούτοις παρέρχεται μάλλον άπαραιήρητος, μειο
νέκτημα σπουδαιότατο καί αύτό τοΰ σεναρίου.

Πάντως πρόκειται περίς ενός καλοΰ φίλμ, τό όποιον 
έδώ έπέτυχεν. Ro —Ma

ΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΠΟΝΤΙΚΙ
(Μήκος 2688 μέτρα—Πράξεις 8)

11 ροεgXi'iOn είς τό «Ονόα Πάλας»
Ένα άπό τά συνειθιυμένα χωρίς άπαιτήσεις έλαφρά 

έργα τής U.F.A., τά δπεϊα έν τούτοις πάντοτε χάρις είς 
τά νεστιμά των έπειοόδια καί Απρόοπτα, μάς κάνουν νά 
περνούμε δυό ώρες εύχάριστες.

Ή Τζέννυ Γιοΰγκο, ή γνωστή κυρίως ώς Κάρμεν 
τοΰ Σάν Πάολι, πικάντικη, χαριτωμένη άληθώς ελκυστι
κή. Χωρίς άμφιβολία αύξάνιΐ τάς κατακτήσεις της. ‘Ο 
Άλμπερτ Πάουλιγκ εις τό πλευράν της πράγματι θαυ
μάσιος. Ή Γιοΰγκο καί αύτός κρατούν το ένδιαφέρον 
τοϋ φίλμ.Είςτοΰς άλλους ρόλους δΧάρρυ Χάλμ, ή Μπρίτα 
Άπελγκρην, δ Φάλκεστάϊν καί ή ώμορφη Ρίνα Μάρσα 
ικανοποιούν. Έπίοης γενικώς ικανοποιητική καί ή 
σκηνοθεσία τοΰ Γκοϋτερ.

Έν συμπιράσματι πρόκειται περί ενός οπωσδήποτε 
καλοΰ φίλμ, έννοιϊιαι έ,τος τώ« όρίων τοΰ είδους του. 
Είς τό πολυπληθές κοινόν πού παρηκολούθησε τήν πρε
μιέραν του ήρεσεν πολύ. Ro — Ma
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Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ «ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ»

Ο ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΣ
Πρωταγωνιστούν: Λ "Ολγα Τόίχοβα, ό Βίλΰ.ιτ Φρίτς »:αί ή Τρονς 6άν "Αλτεν

Η εβδομας του <ςπλεντ τ»

ΘΥΜΑ
1Ιρωταγωνιόταΐ:Λ Ί^ελνν Χόλτ καί ό Μπροθνο Κάότιίερ

— Γιά πές μου, καλέ μου Άλμερτ, τί Ακοΰς 
νά λένε γιά μένα ;

—’Απολύτως τίποτε κυρία Βαρώνη,... Μόνον ή 
κυρία ‘Γπουργοΰ είπε είς τήν κυοίαν Συμβούλου.....

— Τί ;
—...καί ή κυρία συμβούλου είς τήν κυρίαν Φαρ

μακοποιοί?...
—“Οτι ;
—*Ότι...έσεΐς...κΛ..,δ έξοχώτατος...,

“Ετσι δργιάζει τό χοτσομπολιό μέσα στήν πρω
τεύουσα τών Λόϊχτενστάϊν, καί ή Βαρώνη“Ελμα τοΟ 
Βίντεγγ ήταν δ στόχος του.

‘Η Βαρώνη άφίνει τόν κόσμο νά λέγη. “Οταν 
έχει κανε’ς φίλο τόν έξοχώτατο πρωθυπουργό Αψη- 
φεΐ τάς συκοφαντίας τοΰ κόσμον....

Κάθε εύτυχία δμως σ’ αύτόν τόν κόσμο έχει τό 
τέλος της. Μία θλιβερή χειμωνιάτικη μέρα δ φίλος 
τών Βίντεγγ έπλήρωσε τόν φίρον δλων τών 
θνητών....

Τό χιύπημα ήιο θλιβερό γιά τήν βαΓώ\η ·, ιατ! 
μαζύ μέ τόν φίλον τη; έχανε καί τόν προστάτη της.

Οί πόρτες τοΟ Αοϊχνεστάϊν τής έκλείσθησαν καί 
ή κακογλωσσιά τήν δποίαν Α)'ο ε ένα ψυχοό βλέμ
μα τοΰ μακαρίτου έχαλίνωνε, βρήκε εύκαιρίαν γιά 
νά ξεσπάση.

'Η παραμονή τής “Ελμας στό Λόϊχτενστάϊν ήταν 
πειά άδύνχτη έπρεπε νά φύγη άπό τόν Αφιλόξενο 
τόπο ποΰ ήταν έν τούτοις γεμάτος άπό τόσες Ανα
μνήσεις γι’ αύτήν δταν ένα πρωί μία τρομερή είδη- 
σις συνετάραξε τό φιλήσυχο Λόϊχτενστάϊν.

'Ο Μακαρίτης είχε έμπιστευΰή τά άπομνημονεύ 
ματά του στή Βαρώνη μέ τήν έντολή τής δημοσιεύ- 
σεώς των!!!!......

Μέσα στά Απομνημονεύματά του δ μακαρίτης 
Αναφέρει κατά τήν δμολογίαν τής Βαρώνης, δλα τά 
σκανδαλάκια, δλες τής πικά-τικες ίστοριτΰλες τών 
Λόϊχτενστάϊν, δλες τής μικροραδιουργίες της Αυλής. 
'Ο μακαρίτης δλα τά ήχουε δλα τά έβλεπε.

Σέ ποιόν τά Απομνημονεύματα δέν έπροκάλεσαν 
έφιάλτας;... Τίνος τον ύπνο δέν έάραξαν τά καταρα
μένα Απομνημονεύματα;... Λίγο πολύ ό καθείς στό 
Λόϊχτενστάϊν είχε κάποιο βάρος στή συνείδησί του... 
καί δλα αύτά,τά κρα’οϋσε σ ά χέρια της ή Βίντεγγ... 
Πώς δ κόσμος γίνεται εύγενής δταν έχει κάτι νά 
ζητήση... Τήν άλλην ήμέρα τό σπίτι τής Βαρώνης 
μετεβλήθη είς βωμόν στόν όποιον Απευθύνοντο δλαι 
αί κολακεΐαι καί κάθε δείγμα λατρείας.

Φαίνεται πώς τούς περισσοτέρους λόγους γιά νά 
φοβάτνι τά απομνημονεύματα τούς είχεν δ Πρίγκηψ 
Διάδοχος τών Λόϊχτενστάϊν.

Οί πιδ θαρραλέοι Αποφασίζουν νά κλέψουν 
τά άιομ ημονεύματα.Άλ’.’ ή Βαρώνη είς τής δποία;

τά αύιιά πίρασε ή εΐδησίς έμπιστεύεται είς τόν νεα
ρόν πρίγκηπα καί ματαιώνει μέ ένα τρόπον Αριστο
τεχνικόν τήν κλοπήν.

Ό πρίγκηψ μετά ταΰτα προσκαλεϊ είς τά ανά
κτορά του δλους έκεϊνο.ς οί όποιοι έθ’γοντο δπωσ- 
δήποτε μέ τήν δημοσίευσιν τών Απομνημονευμάτων. 
Έπρόκειτο δπως έλεγε νά Αναγνωσθοΰν τά Απομνη
μονεύματα ένώπιόν των. Τήν τεϊευταίαν δμως στιγ
μήν δ πρίγκηψ έμφανίζεται πρό τοΰ αγωνιώδους 
Ακροατηρίου καί Αναγγέλλει είς αύτό δτι τά Απο
μνημονεύματα δέν θά άναγνωσθοΰν Αλλά θά καοΰν 
κατά τήν έπιθυμίαν τής κ. Βαρώνης.

Περιττόν νά προστεθή δτι ή Βαρώνη ίκανοποιή- 
θη πληρέστατα. Διότι έχασε μέν τό δπλον κατά τών 
έχθρών της εύρήκε δμως τήν Αγάπη τοΰ πρίγκηπος 
εις τοΰ όποιου τό πλευρόν έζησεν εύιυχής.

0 ROD LA ROCQUE ΣΤΗΝ FIRST NATIONAL
Κατά τηλεγράφημα ληφθέν άπό τά έν Burbank 

studios τής FIRST NATIONAL δ Ρόντ Λαρόκ 
δ περίφημος πρωταγωνιστής τοΰ «’Ανεμοστρόβιλου 
«Τών Τυχών» τής «Άναστάσεως» κλπ. όπέγραψε 
συμβόλαιο/ μέ τήν FIRST NATIONAL διά νά 
παίςη μέ τήν BlL' IE DOVE'

ΦΙΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΙ ΤΟΤ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΪ „
‘ΕτοιμαιίβΛτε ν’άποκτίιιϊετε τά ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙ
ΑΤΙΚΟ τείχος το τ' μοναδικού' πεοιοδικοΰ όας

ΜΕ ΣΑΡΑΝΤΑ”’ βΙςσεΑ15ν?πολλάς κα“ώ-
·ΒΙΙ IIII 0 31111 ραίας εικόνας, θά είναι

τό καύχημα τών φίλων τοϋ Κινηματογράφου 
'Αρθρα τών ειδικών συνεργατών μας,Ίριδος Σκα

ραβαίου, Ro— Ma,B. Παπαμιχά/.η, 
Δ Βρατσάνου καί Θ. Τσακιρίδη

’Επίσης άπό τοΰ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΥ τεύχους 
θά σρχίση ή δημοσίευσις καίένός θαυμάσιου ανεκ
δότου μυθιστορήματος έκ τών πλέον έντυπωτικών

ΠΟΙΚΙΛΗ ΥΛΗΣ ΑΦΑΝΤΑΣΤΟΣ
Άγγελίατ πρός δηιιοόίενόιν εις τό Πρώτο· 

•ςοονιάτικο τεύχος, δεκταί άπό ιίήιιεοον
Κνρτοι. Κύριο* έπιχετρηιιατίαι

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΤΕ Χ8Ρ0Ν ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΑΣ

Ή Άννα Ρίδελ παιδιόθεν ίπιθυμοΓσα νά γίνη I καί προεν.άλει μόνον τού; χλευασμού; τών συναδέλ- 
ήθοποιός Αναχωρεί είς μίαν μιχράν πόλιν δπου . φων του. Ό Καοίτσκνο έγνώριζε τας σχέσεις τ™ 
υπήρχε ήστρχτιωτικήφρουρά.Στό τραίνο γνωρίζεται , .
μέ ένα λοχαγό Καρίνσκη, δ οποίος θά παίξη τρόμε- μέ τους συναδέλφους τ.υς, 
ρόν ρόλο/είς τήν ζωήν της. Μανθάνει κατά τύχην, I Άννα; δια να τήν έκβιαση. 

δτι είς τήν νέαν πόλιν 
θά εύρη έ α παιδικόν 
της φίλον τόν Πώλ 
Ρένιχ, ζωγράφον, δ 
όπίί-.ς Βμει εν έκεϊ διά 
νά Ανσρρώση έξ Ασθέ
νεια;. Αί πρώται τη; 
έ/τυπώσεις είναι Απο- 
γ/ητευτικαί, διότι Αν
τί σοόαρών δοαμάιων, 
ώρίζο/τα: συνήθη τε· 
τριμμέ α,άρέσ/ντχ εις 
τόν όχλον. Συγχρόνως 
έπείσθη δτι δ Διευθυν
τής Σνάϊδερ Απήτει 
δπως οί ήθοποιοί έρ
χονται εις έπαφήν μέ 
τούς πελάτας καί ιδί
ως μέ τούς Αξιωματι
κούς τού; όποιους προ 
σεπάθει νά συγκρχτή- 
ση συνιστών τάς ηθοποιούς.

λ * ε» _ C     

ύποσιήριξιν τοΰ υπ.ολοχαγοΰ Φδγγελ καιώρθωνε νά 
συνάπτη έπικερδή συμβόλαια.

'Ο Καρίνσκη παρ’ δλη/ του τήν έπιθυμίαν νά 
συνάψη σχέσεις μέ τήν “Ανναν,ούίέποτε καιώρθωνε έραστών τη;.

δπου'φων του. Ό Καρίτσκη έγνώριζε τάς σχέσεις της 
*■ - ι' μέ τόν ζωγράφον καίπροωθούμενος άπό ένα στοίχημα 

' ■ ~'· ;, μεταβαίνει είς τό σπήτι τής
°·“—. ’Αποτυγχάνει δμως 

οίκτρά.Λυσσών έκ θυ- 
μοΰ καί έκ τών έμ- 
παιγμών τών συ αδέλ- 
φων του,προσπαθεί νά 
έκθεση τήν ’Άνναν ώς 
έχουσανσχέσιν μέ τόν 
ζω/ράφον. Προκαλεϊ - 
ται συμπλοκή μεταξύ 
τών Καρίνσκη ναι Ρέ 
νιχ καί έπακολουθει 
μονομαχία τήν δποίαν 
δ Ρένιχ Αποκρούει.

Τό συμβούλιον δμω; 
τής τιμής παραχωρεί 
24 φρας είς τόν Κα
ρίνσκη διορίαν διά νά 
άποπλύνη τήν προσβο
λήν τής στολής. Έν 
τώ με’αξύ ή ’Άννα 
Αποφασίζει νά ψύγη 
μέ τόν ζωγράφον, άλ

ση αυνιυτων ιας Ή “Αννα Ρίδελ συγ-‘ λά ό Κτρίσν .η μεταβαίνει είς τόν σταθμόν καί τήν
χρόνω; έβλεπεν δτι ή σουμπρίττχ ΙΙέπη χάρις είς τήν στιγμήν τής άναχωρήσεω; τοϋ τραίνου δολοφονεί τόν 

Πώλ Ρένιχ καίάκολούθως αύνοκτονεΐ δ ίδιος,γίνεται 
δέ ή δυστυχή; “Αννα θύμα τής Αντιζηλίας τών δύο

Κ ι ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
miMHIAUI ΚΑΤΩΘΙ ΤΑΙΝΙΑΙ
Δνο νί-φες τέόόαοες γ-αηβροΐ-Με',άλη επτάπεα- 

κτος κωμωδία με τούς παγκοσμίου φήμη; κω
μικούς Πάτ καϊ Πατασόν πού προκαλεϊ τόν 
γέλωτα μόνον ή έμφάνισίς των.

‘Ο Άρχτδοίτξ τοί· ΜπαΧέτον. Έξάπρακτος όπε- 
ρέττα άπό τής πλέον μοδέρνες και εύθυμες 
καί μέ τούς πλέον γνωστούς γαρμανοίς ηθο
ποιούς τής. οθόνης.

ΔιαόΟοοεΰς. Δράμα κοινωνικόν σύγχρονον άπό τά 
πλέον συγκλονισιικά μέ σκηνοθεσίαν καί η
θοποιίαν άφθαστον.

Αρπαγές τΛς δόξης- Δράμα έπίσης σύγχρονον 
’ κοινωνικόν έξ έκείνων πού έγγυώνται μεγάλα^ 

εισπράξεις καί εμπιστοσύνην τοϋ κοινού πρός 
τόν κινηγατβγράφον ποΰ τά προβάλη.

Πλούσιον διαφημιστικόν ύλικόν
Ζητήσατε πληροφορίας καϊ τιμάς άπό τά γραφεία 

τοΰ «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟ2»
ϊ

ΛΗ5ΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30 Δεκεμβρίου 1928 λήγουν αί σύνδρομα! τών κ. 

κ. Πρίντζη καί Σόρμπι-, Φωτιάδη καί Σουλίδη, I. Μαρ- 
γουλή, αδελφών Γιομαλίδυ, Ίωάννου Ξύκη, Άρητ.Πά- 
χου, Έτσιρίας Συμβατική, θεάτρου «Έντεν», Μαυρί
κιου Νοβάκ καί 0 Κυριαζάκου Άθή αι, Μ. Δημοπούλου 
καί Σια Χίος, Σινέ Όριάν Θε σσλονίκη, Ρίας Δικαίου 
Κυλάμας, Autia Loverdou Τρίποϊις, Θ· Τωμοπούλου 
Θεσσαλονίκη, Σ. Μαλλάχ Θεσσαλονί η, Φ. Κ. Μούντου 
Βάμον-Κρήτη-, Άνθιππούλας Σαρίκα Καβσλλα, Σ. Βα- 
κιάνη Ξάνθη, Μ. Βουλκοπούλου Σέρραι, Θ Βουδούρη 
Μυτιλή .η, Μ. Λαζαρίδη Σέρραι, Μίμη Μσρούλη Σέρραι, 
Κινηματογράφου ’Αττικόν Σάμος καί Francois Bias Za- 
gazig-Egypte.________________

© ΡΩΜΑΙΟΣ KAI Η ΙΟΥΛΙΕ ΓΤΑ
'Ο γνωστός Γάλλος σκηνοθέτης Γκαστόν Ραδέλ 

«.γυρίζει» σιό Παρίσι τήν τραγωδίαν τοΰ Σαίξπηρ 
ι «Ρωμαίος ναι Ίουλιέτα». Είς τόν ρόλον τής Ίου· 

λιέτας λανσάρεται ή Μαρί Μπέλ, διά τήν όποιαν λέ
γεται δτι είνε έξ ίσου προικ-σι^νη μέ ω;·ορφιάγ 

I καί ταλέντο.
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k Al AGHNA 1 ΚΑΙ ΓΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ’
, ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΠΛΗΜΜΥΡΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ < 

! “Η ΕΛΕΝΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ" ; 
► ΟΛΗ Η ΕΡΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΪ < 
► ΜΕΝΕΛΑΟΓ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΥ- < 
k ΝΕΧΩΣ ΑΠΟ ΤΗΣ 3112128 ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ
ϊ ((SPLENDIDE)) ΤΗΣ CINE-ORIENT” <

> ΔΕΝ ΠρΟΣΟΕΤΟ/ηΕΝ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ... <

> ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ — ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ <
ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 14—ΑΘΗΝ«Ι

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: ΦΙΡΝΑΤΕΞ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ: 54-69

Ο ΟΜΙΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Είς τό Αονδινον θά προβληθώ προσεχώς μίχ 

ομιλούσα ταινία. Μέρος τής όμιλούσης ταινίας θά 
γίνη έν Άμερ.κή μέ δ άσημους Άγγλίδας ηθοποι
ούς α: όποΐαι παίζουν σήμερον είς Αμερικανικά 
θέατρα και μέρος έν ’Αγγλία. Ή έπιθεώρησι; θά 
είνε έτοιμη περί τά τέλη Δεκεμβρίου θά προδληθη 
δέ κατά τήν νύκτα τής πρώτης τού έτους. Εί; τό 
όμιλούν φιλμ τής έπιθεωρήσε ος εφάρμοζε αι διά 
πρώτην φοράν καί ή νέχ έφεύρεσις τών κινημχτ >- 
γραφικών στερεοσκοπικών εικόνων.

Τά άτομα δηλαδή καί τά άντικείμενα δέν θά 
είνε εικόνες, άλλά άνάγλυφα καί ή Οφθαλμαπάτη! 
θά είνε πλήρης. Τό φίλμ θά έπαναλχμόάνει όχι μό-1 
νον τά άσματα άλλά καί τήν μουσικήν τήςόρχήστρας.

Τ© ΜΗΛΟΝ THS ΧΡΥΣΗΣ ΔΥΣΕΩΣ
Τό «Ρόδ,ον τής Χρυσωμένης Δύσεως» είναι ό τί

τλος μιας ταινίας τής «Φέρσι-Νάσιοναλ» άντιπρο- 
σωπειούσι ς τήν λαμπροτέραν αποκλειστικότητα ποΰ 
έπέρασεν άπό τό «’Όμνια-Πιτί». *Η σκηνοδεσ.α της 
οφείλεται είς τόν ’Αμερικανόν έκλεκτόν σκηνοθέτην 
Γεώργιον Φιτζμόριτς, πρωταγωνιστουντων τής Μαί- 
ρης ’Άσιορ καί τοΰ Γκίλμπερτ Ρόλανδ. Πρ,κε.ται 
περί έργου τή; καλλιιέρας μυθιστορηματικής παρα- 
δόοεως, πλήρους χ ίριτος, ζωής καί απροόπτων. «Τό I 
Ρόδον τής Χρυσωμένης Δέσεως» είναι μία ταινία!

γεμάτη ηλιακόν φώς τής Καλλιφορνίας, άποπνέουσ'1 
πεοισσότερον πάσης άλλης τοϋ είδους της, τά πλέον 
γενναιίφοονα ψυχικά αισθήματα.

ΑΛΛ -ΐΛΟΓΡΑΦΙΑ
Παιονργιάν (Λεβάδειαν). Έδόθη εντολή νά αύξηθή ό 

αριθμός των άποσ βλλομβνων βίς τό πρακτοριϊον φόλ/ων.
— 'Αλφ. Χέλμ (Καβάλλαν). Τής μέν «Ήρώ-Φ.λμ» είνε, 

Βαηλέως ’Ηρακλείου 6, Θεσσαλονίκην, τής δέ «Γκρήκ- 
Φίλμ» είνε, Κομνηνών 11 "Αθήναι. Μτορεϊτε νά λάβετε 
συμβουλής άπ’ βϊ> >είας άπό τάς άνωτέρω έταιρίας. 
‘Ημείς δέν ιϊμεθα αρμόδιοι.

— ΙΙανιελΙδην ('Άλϊξαιόρού.ιοΖο). Παρακολοΰμεν θερ
μώς, νά μάς στέλνετε συχνά άνταποκρίσεις νά είνε δέ 

I ευανάγνωστοι
— Σ Κοισιφάκην ( Χα* ιά). Παρακαλοϋμεν νά άναλά- 

βετε καί νά μάς στελνετε τακτι'χάο άνττποκρίσεις 
χωρίς νά παραλείπετε ουδέ εν έργον τό όποϊον προε
βλήθη.

— Π. Αονφεξήν ( Ενιαν&α). Πρέπει νά ζητήσετε 
τοΰτο άπό τούς έδϋ πιραγωγοϋ, κινηματογραφικών έρ
γων. ‘Ημείς δέν εϊμεθα αρμόδιο1.

— Καρακώοταν (Σάμον) Λυ τούμεθα διά λογαριασμόν 
του. Προμανώς ή επιμονή του νά μή εγγραφή άιοδει- 
κνύει δ ι έ εαε θΰμα επιτηδείου τόν όποϊον ημείς γνω· 
ρίζομ’.ν. Έξαιρετικώς δι’ υμάς έπΐ’ρέπεται ή έγγραφή 
τριμήνων.

— Πολί'άκην (‘Ηράκλειον). Οΰδεμία διεκπεραίωσες πα
ρουσιάζει τόσην τάξιν ο την ή δική μας. Άποροΰμεν 
δ.ατί παραπονεϊσθε. ‘Εκάστην Δευτέραν πρωίαν ταχυ
δρομούνται φύλλα, άν φθάνουν τόαον άργά, διαιί πταί- 
ομεν ημείς; Έχ:ιτα καί τοϋ Κ. Πρακτορείου ταχυδρο
μούνται τήν ίδίανήαέραν. Παραπονεθεϊτε παρακαλονμ ·:ν 
καί είς τό αυτόθι ταχυδρομεϊον. 

ίν ινιιιιατογ(,·<τόιν.ο<; Λότί’.ρ
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ΑΙ ΟΜΙΛΟΥΣΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ ΚΙΜΒΜΑΤΟΓΡΑΦ- MUSIS ΑΙΓΪ2Τ0Ι
Οϊ διάφοροι Κινηματογράφοι τής πόλειός μας τάς 

δύο τελευταίας εβδομάδάς ήργάσθησαν άρκετά καλά. 
Είς αυτό συνέτεινε πολύ καί ό ψυχρός καιρός επίσης δέ 
καί αί προβληθεϊσαι καλαί ταιιίαι ήσαν δέ αί έξής :

Mohamed Aly. Τήν προπτρασμένην έβδομάδα έδωσε 
μέ εξαιρετικήν έπιιυχίαν τό δεύτερον μέρος τής ταινίας 
«Ναπολέων» τοϋ Άμπέλ Γκάνς, τήν δέ παρελθοΰσαν τήν 
ταινίαν τό «Μανεκέν τών Παριπίων». Καιά τό διάλειμμα 
δ γνωστός άγγλος βαρύτονος Bob Barlow έτραγούδη^ε 
διάφορ ι κομμάτια. Άπό τήν έβδομάδα αυτήν εγκαινιά
ζεται νέον σύστημα είς τόν Κινηματογράφον αυτόν,δπως 
καί είς τήν Ευρώπη1. Κατά τό διάλειμμα θά παρουοιά- 
ζονται δ άφορα νούμερα. Τήν έβδομάδα αύτήν προβάλλε
ται ή ταινία «Έρωιες σπουδισιοΰ» κάί εις τό διάλειμμα 
θά χορνύσουν διαφόρους χορούς οί γνωστοί χορευταί 
Χάριμανς. Δ ευθυντής τοΰ έν λόγφ Κινηματοθεάτρου 
όρίσύη ό κ. Attilio Bucianti.

Mazestic. Τήν παρελθοϋστν έβδομάδα έδόθη μέ 
έπιτυχίαν ή ταινία τοΰ οίκου Ades -Ό ’Επιβάτης» τοΰ 
Μπαοοντσέλι. Τήν έβδομάδα ούτήν δίδεται μία ωραία 
κω ιωδία τής First National «Όλος φλόγα καί φωτιά» 
μέ τόν Σ. Μοίραϋ.

Ambassadcurs (Gaumont). Όλα τά έργα τής έται
ρίας αύιή; τό όποια προεβλήθησαν μέχρι σήμερον ήρε- 
σαν πολύ είς τό έδώ κοινόν. ’Ιδίως τήν παρελθοΰσαν 
έβδομάδα μέ τήν ταινίαν «δ Ναύκληρος» μέ τόν Λάρ; 
Χάνσον ήργάσθη όσον κανείς άλλος Κινηματογράφος. 
Προσεχώς ή γνωστή ταινία «Σάρξ καί Διάβολος».

Cosmograph. Ή διεύθυνσίς τοΰ Κινηματογράφου 
αΰτοΰ μάς παρουσίασε επί τρεις συνεχείς εβδομάδας τρία 
πρώιης τήξεως γαλλικά έργα τά όποια ήοεσαν πολύ έν- 
τν.ΰθα τί: «Φοίδώρι» τοϋ Β. Στρδνΰ, τήν «Παναγία τών 
Σλήτιγκ» τοϋ Ντεκοτρά καί τήν είς επεισόδια ταινίαν 
«δ Καμιτούοης των Παρισ.ων».

Josy Palace. Ό Κινηματογράφος αύώς ήοχισε νά 
; άναλαμβάνει τελε.ως καί τοΰτο διότι ή χιοε νά παρου- 

σιάζη έργα άξίας αυτό δέ χάρις είς τόν κ. Max. Buci- 
, anti, διευθυντήν τή: έταιρίας Josy Film. Τήν έβδομάδα 

αύτήν ποοβάλλεται ή ταινία «'Η Σειρήν τών Τροπικών» 
' μέ τήν Ζοζεφίνα Μπαϊκερ. Τήν προσεχή έβδομάδα μία 

μεγάλη ταινία «Σούζη Σάξ φων» μέ τήν 'Αννι Όντρα. 
Ή ορχήστρα αύιοϋ συμπληρωθεϊσα έγι1 ε πρώτης τάξεως.

Royal. Ό κομψός αυτός κινηματογράφος τής πόλιώς 
μας δουλεύει πολύ καλά. Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα 
έδωσε τήν ταιιίαν «Ή ζωή ένός κράτους» τήν δέ έβδο
μάδα αύιήν προβάλλει ιήν γερμανικήν ταινίαν «Οί Εΐ- 
λωτε.» πρώτης τάξεως έργον. Τήν προσεχή έβδομάδα 
δίδ-ι μίαν άλλην ταινίαν μέ τόν Χάρου Χάλμ. «Ένας 
σύζυγος έπ’ άδείφ».

Anu. Μαοκοζάνης

ΑΟΝΔΙΝΟΝ, 1 Νοεμβρίου. (Τοΰ άνταποκριτοΰ | 
μας).—Κατά τήν ένταΰθα αφιξίν του ό άντιπροε- j 
δρος τής έτ«ιρίας «Παραμάουντ» κ. Ζέσε Αάσκυ } 
προέβη είς έκτακτο); ένδιαφερούσας δηλώσεις έπι 
τοΰ μέλλοντος τοϋ Κινηματογράφου, τών οποίων το ι 
περιεχόμενον σα: διαβιβάζω έπί λέξει παραστάς έπί- * 
σης κατά τήν φλέγουσαν σιζήτησιν μέ τόν Άμεοι- · 
κανον Κινηματογραφιστήν. <—Γνωρίζω ότι αί δηλώσεις μου έπί τής ομίλου- 1 
σης ταινίας προυκάλεσαν άναστάτωσιν έν Γαλλίφ καί ; 
’Αμερική όπου ώς λέγεται, τό Συνδικατον τώ' Μου- , 
σικών έσχημάτισεν ‘Όμιλον έτοιαον ν’ άμυνβή έ 
ναντίον τής έξαπλοόσεως τών όμιλουσών ταΐ’ϊών.Νο- 
μίζω, ότι έπί τοϋ παρόντος τουλάχιστον δέν υπάρ
χει λόγος ϋπερμέτρο । ανησυχίας διά τούς μουσικούς, 
καί δτι αν ύποτεθή ότι δλαι αί κινηματογραφικοί 
αϊθουσσι έφοδιασδοΰν μέ τά άναγκαιοΰντα μηχανή
ματα οί πρώτοι θά έχουν ακόμη νά διέλθουν π°λλας 
καλάς ημέρας.Γνωρίζετε, έξακολουθεΐ ό κ. Δάσιυ, οτι ή κυριω- 
τέρα μας φροντίς είναι νά εϋχαριστήσωμεν τό Κοι
νόν καί κατά συνέπειαν έόν αί αίθουσαι αϊτινες πρός 
τό παρόν είναι κατηοτισμέναι διά τήν έκμετάλλευσιν 
τοΰ συστήματος τών όμιλουσών ταινιών δώσουν 
μίαν ικανοποιητικήν άπόδοσιν, δέν θά διστάσωμεν νά 
έπεκτείνωμεν τό σύστημα.

Τώρα μένει νά σάς καθορίσω έπακριβώς τί ονο
μάζω ομιλούσαν ταινίαν. Έν πρώτοις έδει νά γνω
ρίζετε ότι υπάρχουν τρεις περίοδοι τής έξελίξεως τής 
ύμιλοϋσης ταινίας.

Ή πρώτη είναι ή άναπαράστασις τών μουσικών 
ήχων, ή ις έπιτρέπει καί είς τός πλέον μικρός αίΟου'- 
σας νά έχουν τήν αυταπάτην δτι κέκτηνται μ:αν όρ 
χήστραν έκ πενιήκοντα οργάνων.

'Η δευτέρα φάσις θά είναι ή αναπαραγωγή τϋν 
θορύβων, ήχων καί διαφόρων ηχηρών κυμάτων τά 
όποια άκούομεν συνήθως είς τήν φυσικήν μας ζωήν

Τέλος ή τρίτη καί τελειωτική φάσις θά είναι ή 
ομιλούσα ταινία διά τόών ηθοποιών. Τό σημεΐον αυτό 
θεωρώ» λίαν περίπλοκου διότι οί καλλιτέχναι μας—άλ- 
λοίμονον—δέν ομιλούν «τό έσπεράντο» γλώσσαν ελά
χιστα διαδεδομένην έξ ά'λλου, καί ώς έκ τούτου θά 
συναντήσωμεν πλείστας δυσκολίας τάς οποία? ποέ 
πει νά όπερβώμεν πρός έπίτευξιν ευνοϊκού 
σματος.‘Η ομιλούσα ταινία φαίνεται δτι προώρισται νά| 
κατακτήση τήν ’Αμερικήν, όπου ήδη πλέον τών τε-1 
τρακοσίων αιθουσών είναι κατηρτισμέναι πρός τόν 
σκοπόν τήςέκμεταλλεύσεως τού νέου τούτου συστή
ματος.Νομίζω, λέγει περατών τάς δηλώσεις του ό κ. Ζέ
σε Λάσκο, δτι μέχρι τής 1ης προσεχούς Ίανουαρίου 
χίλιαι "Αμερικανικοί αίθουσαι ώς έγγιστα θά είναι 
έφωδ ασμέναι μέ τι) ειδικόν μηχάνημα τών όμιλου
σών ταινιών. - . - « I.on Don

οποίας πρε 
άποτελέ-

I ΙΙΙΝΗΙΙΌΓΡΜΙί 0 ΚΟΣ
“ΤΑΙΝΙΑΙ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ,

ΑΘΗΝΑΙ-Όδός Παρασίου 30

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
«ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΕΝΟΣ ΤΡΕΛΛΟΥ.
‘Ελληνικήν ταινίαν μήκους 2500 μέ ρων μέ ΰ- 

πόθεσιν ’Αθηναϊκήν κατά σενάριο τοΰ γνωστοΰ λο
γογράφου κ. Δήμου Βρατάάνου, μέ έλληνας έκ- 
τελεστάς καί τοπεϊα Άθη'αϊιά.

Οί έν ταϊς’Επαρχίαις Κινηματογράφοι δόνανται 
νά ζητήσουν τήν ταινίαν αύτήν άπό τόν ώς άνω 
Οίκον.

II
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■ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ ■
'II έγκατάσιασίς βίς τά; * * Αθήνας πρα νιορδίου τής 

Metro Gjldwyn κα. ή έσπβυσμ,ένη εξασφάΐισις τών ταινιών 
της έκ μέρους διαφόρων κινηματογράφων, άπίδειξεν πόσον 
ή έίληνική άγορά είχβν ανάγκη · έκλκτών ταινιών καί άνε- 
γνώρισμά η; άξίας· Λυπούμεθα δέ πολύ ένθυμούμενοι on, 
πολλοί έκ ιών επιχειρηματιών μας, εί; τούς οποίους χροσε 
φέρετο ή παραγωγή τής άνωιέρω εταιρίας πρός εχαετάλλευ 
σιν, άτέκρουον τήν προσφοράν ώ; άσύμφορον, ενώ ήδη άπο- 
δεικνύεται τό λάθος των· Ιιότι εϊνε μεν αληθές ότι ταιιίαΐ 
πρότης δυνάμεως υπάρχουν ήδη έν τή ελληνική αγορά, άλλά 
αύιαί εϊνε πολύ ό\.ίγαι ενανιι τοϋ δλνυ αριθμού τών ταινιών 
πού απαιτεί ή χειαε >ι ή περίοδος Το έλληνιχ >ν κοινόν, μορ
φωμένο ν δτω; δήτο ε κινηιιατογραφικώς, έχει απαιτήσεις, 
πρϊγμα τό ότοϊον πρίπτι νά έχουν ύπ*  δψιν τους οί ένδιαφε- 
ρόμινοι. Βοβ .έως πρέτιι νά δικαιολογ ήσωμεν καί τούς επι
χειρηματίας ua: δεδο ιενου δτι ή παγκόσμιος παραγωγή δέν 
δύναται νά εχη πάιτο ε έκλβκιά έργα, άλλά καί είς αυτούς 
έγκειται ή κατάλληλος συλλογή ανιών, πράγμα τό όποιον δεν 
νοτίζομε» δι ει ε δύίχολον ‘Υπάρχουν δέ ενδείξεις δτι είς 
τήν ‘Ελλάδα πολίάχΐ; έσηαιίωιαν κολοσσιαίας επιτυχίας, 
έργα τά όποια εις άλλ >ς χώρας άπετυχόν και τό άντίθετον. 
Διά τοΰτο ή έκλογή τών ταινιών χρειάζεσαι ειδικότητα δχι 
τόσον κινηαατογοαφική ·, δσον ελληνικού γούστου·

Οί κινηματογράφοι τής πόλεώς μας κατά τήν τρε'χου- 
σαν περίοδον έχουν έξαιρετικήν κίνησιν άν κρίνη τις έκ 
τής επιτυχίας τών προβαλλομένων έργων. Ό «’Απόλλων» 
εργαζόμενο; καί μετά τής Φέρστ Νασιονάλ μας παρου
σιάζει έκάστοτε καί νιας έκπλήξεις. Τοΰτο βέβαια οφεί
λεται καί εί; τήν έκλεκτήν ορχήστραν του, ή όποία συ
νοδεύει πιστά τήν προβολήν τών έργων. Καί ή «’Αγλα
ΐα» μέ τά έπεισοδιακά έπίσης έχει πάμπολλους φίλους.

Κινημ, Αγλαΐα. Προβάλλει διάφορα επεισοδιακά έ- 
πιτυχώς.Κινημ, ‘Απόλλων. Προεβλήθη μέ επιτυχίαν τό έργον 
«Ό νίγας τοΰ άέρος». Προσεχώς «Γιά τήν τιμή της». Ό 
κ. Λιναρίάκης έργαζόμενος πυρετωδώ; διά τήν άποπε- 
ράτωσιν στούντιο έν τή πόλιι μας παρασκευάζει έπίσης 
τό «γύρισμα» μιας ταινίας τής όποιας ό τίτλος τηρείται 
μυστικός. Θερμά συγχορητήρια. Πολιτάκης
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. ‘Αμερικανικός. Προεβλήθησαν τά έργα «Α
φηνιασμένοι ταύροι» καί «Αί δύο όρφαναί τοΰ Ί ουρώ ου» 
μέ μεγάλην έπιτυχίαν. I. Μιχάλου

ΑΓΡΙΝΙΟΝ
Κινημ. Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα τό «Ρωμάν- 

τζο», «Κόκκινο κρίνο», «Πάντα ματαιόττις» καί «‘Ο ια
τρός τών γυναικών». Προσεχώς θά δόιση δύο παραστά
σεις ή ύπερέ ιτα Ξύδη. Πάγγειος

Έκ τών Άθηναϊ ιών εταιριών, ή κ,Σινε Όριάν*  έξη 
σφάλισε δι*  έφέτος τά έξης έργα τή; παραγωγής Metro τά 
όποϊι θά προβάλη συντόαως είς τούς κινηματογράφους της: 
*01 Κοζάκοι*  μέ τό» Τζών Τζίλμπερ καί τήν Ρενέ Άντορέ, 
«“Α ννα Καρενίν*  μέ την Γκρίτα Γχάρμπο καί τον Τζών 
Τζιλμπέρ, *' Η Έχΰρά» μέ τήν Λίλιαν Γκύ;, «Γέλα παλη- 
άτσο*  με τόν Λόν Τσάνεϋ, «Ό Βλάκας*  (Mockeiy) με τόν 
Λόν Τσάνεϋ, ·Θεία γυναίκα*  μέ τήν Γχρέτα Κάραπο χαί 
τόν Λάρ; Χά'·σεν, τ’Ο άνεμος*  μέ τήν Λίλιαν Γ»νς και τόν 
Λάρς Χίνσεν «Α certain young man» μέ τόν Ραυ,όν No. 
βάρρο, -Τό ναυτόπουίο*  μέ τόν Τζαΐκυ Κούγχαν, -Ροζ Μαρί*  
τήν γνωστήν όπερέτταν μέ τήν Ζάν Κρίουνφορδ χαί τόν 
Τζέίμς Μούρραιν καί -Μετά τά μεσάνυχτα· με τόν Λόν 
Τσάνεϋ. « , , * * 

’Από αΰριον Δευτέραν &ά προβλη&οϋν εί; τούς ‘Αθη
ναϊκούς κινηματογράφου; τά εξής νέα έργα: Εί; τό Οί’όιι 
Πάλας «Ό μαχαρίτη; έξοχώτατο;*,  είς τό Άτττκόν τό 
-’Ερωτικόν σκάνδαλον*  ή τελευταία ταινία τή; Μαρία; Ζα- 
κομπίνι χαί τοϋ Ζάχ Τρεβόρ, εί; τό Σαλόν Ίντεάλ εΜε
ταξωτέ; κάλτσες*  χαί εϊ; τό Σπλέντιτ -Τό δΰμα*  με τήν 
"Εβελυν Χάλι χαί τόν Μπροΰνο Κάστιερ.

* 
* * ,Αί νέαι έλληνιχαί ταινίαι πλησιάζουν όχι μόνον νά τελει

ώσουν άλλά καί νά προβλη&οίν. Πρώτη μάλιστα θά πρν- 
βλη&ή, ώ; πληροφορούμε&α, ή νέα ταινία τή; Ντάγκ-Φϊλιι 
«Τό λιμάνι τών δακρύων*  χαί συγκεκριμένοι;, τήν 14 Ιανου
άριου, εί; τόν κινηματογράφον ’Αττικόν. ’Επίσης κατά τόν 
προσεχή μήνα δά προβλη&ή καί ή ετέρα ελληνική ταινία τή; 
“Αζαξ-ΦΙλμ εΜαρία ή ΙΙενταγιώιισσα*  με τήν διαφοράν 
μόνον ότι δέν κατ/ωρίσβη είσέτι τό ΰέατρον εί; δ θά προ- 
βλη9ή, ’Ετοιμη έπίσης είνε και ή τρίτη ελληνική ταινία 
ν’Οδυσσεΰ; Άνδροϋισο;· τής όποία; τήν έκμετάλλευσιν έχει ό 
κ. Δ. Καρρα;, άλλά καί αύτή άκόμη δέν εϊνε γνωστόν ποΰ 
θά προβλη&ή.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Ν· IQNIA (’Αθηνών)

Κινημ. Καπρίς. Πρ3εΒλή8ησαν τά έργα «Διπλή κα
τηγορία μέ τόν Μίλτον Σίλς καί «Ή κόρη τοΰ σεΐχη» 
μέ τήν Μπβμπέ Νίάνιβλς.

ΠΕ'ΡΑιΕΥΣ
Κινημ. Ολύμπια. Μέ κοσμοσυρροήν προεβλήθη τό άπό

πολλοΰ διαφημίζομε νον μεγαλούργημα τοΰ σκηνοθέτου 
Φρίτς Λάγκ «Οί κατάσκοποι».

Κινημ. Σπλέντιτ. Ή Πόλα Νέγκρι έθριάμβευσεν είς 
τό νεώτατον έργον της «ή Εξομολόγησή». Τό έργον ύπε- 
ρήρεσεν. Έπίτης προεβλήθη καί ή «Ζωντοχ’>ρα».

Κινημ Χάϊ Λάιφ. Προεβλήθη ό «Φοιτητή; τής Πρά
γας» με τούς Κόνρατ Φάϊτ, Βέρνερ Κράονς καί τήν 
"Αγνήν Έστ ρχάζυ.

Κινημ, Φώς. Προεβλή9ησα ι τά έργα : «Σαγκάγιεδ» 
κ »ί «Κόρη τοΰ διαρρήκτου» μέ τήν Κόλιν Μονρ.

Κινημ. Ήλύσσια. Προεβλήθησαν τά εξής έργα : «Τό 
δτλον τοΰ θανάτου», «Πάλη μέχρι τρέλλας» καί «"Ενα 
κόλπο στάς ιπποδρομίας» μέ τόν Άρτ Άκόρτ. Ε.Β.
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. ΡΑχίλλειον». Ένα μεγάλο εΰγ: αξίζει στή 
διεύθυ.σιτυΰ «’Αχίλλειου» γιά τή προσπάθεια ποΰ κα
ταβάλλει νά ίκανοποιήση τό κοινόν τοΰ Βόλου, τό ο
ποίον δέν παύει νά παρεχη τήν ύποστήριξιν του. ’Από 
τής παρελθούσ ς εβδομάδας ένιός τοΰ έκλετοΰ κινημ. 
προγράμματος ποΰ περιείχε δυό πραγματικά άριοτουργή 
ματα «Ντορίνα» καί «‘Η κσρδιά μου αργά,. » τοΰ Μ 
Ντεκομπρά καί τής έπίσης έκλεκτής ορχήστρας ΰπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ κ. Μπαρόνε, προσετέθη καί τό πλούσιο 
μπαλέττο Ραμασώφ τό ότοϊονκατά τά διαλείμματα τοΰ 
κινηματογράφου χαρίζει αλησμόνητες καλλιτεχνικές στι
γμές στό κοινό τής πόλεώς μας.

Κινημ. Άργυλλα Παρεβλήθησαν «Τά δύο ρόδα» μέ 
τή Λιάνε Χάϊντ καί τόν Χάρρυ Χόλμ καί «"Ο κουρσάρος 
μέ τή μάσκα» μέ τόν Ριχάρδο Κορτέζ μέ επιτυχίαν.

Τό Λύκειον ‘Ελληνίδων τής πόλεώς μας, ίγ.αινιάζει 
προσεχώς παιδικόν κινηματογράτον κατά το σύστημα 
τοΰ έάν Άθήναις Λυκείου τών ‘Ελληνίδων καί τοΰ Πα
τριωτικού ‘Ιδρύματος. Παπαβασιλείου
ΚΑΒΑΛΛΑ

ΟΙ διευθυνταί τών Κινηματογράφον έν τή προσπά
θεια δπως φανούν συνεπείς πρός τάς υποχρεώσεις των 
απέναντι τοΰ κοινού καί μή φειδόμ νοι δαπανών, μάς 
παρουσιάζουν έργα άνομψισβηιήτουάξίας.Έξησφάλισαν 
όλόκληρον σειράν έργων τοϋ Γραφείου Κουρουνιώτη, εί
ναι δέ άξιοι επαίνων διά τήν προσπάθειάν ιων αυτήν ή 
όποία—άς τό σημειώσουν—δέν θά παρέλθη απαρατή
ρητος.

‘Ο έκ τών διευθυντών κ. Μ. Φώσκολος μοί έξέφρασε 
τήν έκπληξίν του σχετικώς μέ τήν συρροήν τών συμπο
λιτών μας εϊς τούς κινηματογράφους κατά τάς Κυριακάς, 
ή όποία ζημιοΐ όχι μόνον τάς έπιχιιρήσεις άλλά καί αυ
τούς τούς θεατάς οΐ όποιοι λόγφ τοΰ συνωστισμού άδυ- 
νατοΰν νά παρακολουθήσουν άνετω;. Δυστυχώς τό άτο- 
πον αύ:ό είνε άν όχι αδύνατον, τουλάχιστον δύσκολον 
νά διορθωθή.

Κατά τό τελευταΐον δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν:
Κινημ. 'Ολύμπια. «Κυρία μέ τάς Καμελίας» μέ τήν 

Ν. Τάλμαιζ, «Κροκέτ», «Πόσο κόστισε ή νίκη» καί εΰερ- 
γετική υπέρ τοΰ συλλόγου ‘Ομήρων μέ τό άθάνατον έρ
γον τοΰ Σούδερμυν «‘Η Τιμή».

Κινημ. Αίγλη. «Γκύψον ό τρομερός κάου-μπύϋ», 
«Γιάδνομα τοΰ Θεού», «Ό τρομοκράτης τοΰ ιπποδρομίου» 
καί διά μίαν μόνην ήμέρανιι ‘Η κυρία μέ τάς καμελίας».
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΜ

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθη μέ άποτυχίαν ή ταινία 
«Έβδομος ουρανός». Προσεχώς «Τό κορίτσι τής ρεβύ».

Κινημ. Παλάς. Προεβλήθη τό έργον «Όταν τά νειά- 
τα διψοΰν» μέ τήν Μπριγίττη Χέλμ.

Κινημ Λ. Πύργου. Προεβλήθη «Τό Ιπποδρομίαν Βόλ- 
φσον.» Κατά τά διαλείμματα διάφορα νούμερα ΰπό δύο
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ρούτσιο.
Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τσιγγανο- 

ποΰλα» μέ τόν Νοβέλλι καί «Τό ποτάμι τοΰ θανάτου» μέ 
μεγάλην έπιτυχίαν. Έπίσης προβάλλεται τό έπεισσδια- 
κόν έργον «Μαύρος λύκος» μέ κοσμοσυρροήν.

IQANNiNA
Κινημ. Πάι&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Γιά τό 

παιδί της» καί «Ό πρίγκηψ Ροβέρτος» άμφότερα μέ 
έπιτυχίαν. Κοφινάς

ΧΙΟΣ
Κινημ. Άσιήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Π τρελλή 

Λόλα»,«Νεόπλουτοι»,«Χάννιμπαλ», καί «Τρομερός ντεντε- 
κτίβ». Ποοσεχώς «Ή ιδιωτική ζωή τής Ελένης τής 
Τρο ας», «’Ανάθεμα ό πόλεμος», «Τό φροτ'ριον τοΰ θα
νάτου».
ΜΙΤΥΛΗΝΗ

ΚινηρατογραΜκός Άόιϊιρ__— ■ , ■ ·. --

'Ισπανίδων χορευτριών.
Κινημ. Ά&ήναιον. Προεβλήθη τό έργον «Πτωχός 

σπουδαστής».
Κινημ, Πατέ. «Ό γαμήλιος πέπλος» μέ τήν Μπίλλυ 

Ν τόβε.
Κινημ. Μοδέρν. ’Επεισοδιακά καί ατραξιόν.

νημ. ‘Αττικόν. Προεβλήθη τό έργον «Τά επτά θα
νάσιμα μαχαίρια» καί «Ό δαίμων τοΰ άέρος.

Κινημ. 'Ολύμπια. ’Επεισοδιακά καί «Ό δρόμος τοΰ 
θανάτου» etc δύο εποχάς.

Κινημ. Κεντρικόν. Μέ μεγάλην έπιτυχίαν προεβλήθη 
ό «Ταρζάν βασιλεύς τής ζούγκλας» καί επεισοδιακά.
ΚΟΖΑΝΗ

Κινημ. Ώρίων. Προεβλήθησαν «‘Η σκλάβα βασίλισ
σα*  μέ σχετικήν έπιτυχίαν καί νό «Ιωάννα Μερεντίθ» 
μέ τήν Μάριον Ντάβις. Προσεχώς «Ό περιπλανώμενος 
Ίουδαϊ ς». Σιέφικαρ
ΣΑΜΟΣ

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν «Ή άπάχισσα τής 
Μονμάρτρης», <Τό ιππικόν τών άφοβων» καί «Γιά τό 
παιδί της» μέ τήν Ζικομπίιι, τό όποιον ήρεσε υπερβο
λικά σέ όλους.

Κινημ. Ήραϊον. Πρ εβλήθη τό πρό διετίας ποθβλη- 
θέν «Επιστήμων έμπρηστής». «‘Ο τρόμος τοΰ Έσσεξ», 
«Τό άλφάβητον τοΰ έρωτος» καί«Ό μαύρος παράδεισος».
FΛΕΣΙΑ

Κινημ. Μ. ‘Αλέξανδρος Προεβλήθη μέ έξυίρετικήν έ
πιτυχίαν «Τό παιδί τής Φλάνδρας» μέ τόν Κοΰγιαν.

Κινημ. Βέρμιον. Έδόθη εύεργετιχή κινηματογραφική 
ποράστασις ύπό τοΰ Συλλόγου τών δεσποινίδων ’Εδέσ
ση-, μέ τό έργον «‘Η Δορκάς»καί «Ή βασίλισσα τή; μό
δας.» ’Επίσης προεβΐήθησαν τά έργα «Γάν» ή έπί τάς» 
καί «Ντάγφιν» μέ έπιτυχίαν. Έσπιελϊδη;

ΑΛΕΞΑΝΛΡΟΥΠΟΛΙΣ
Κινημ. ‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν μέ έπ»τυχίαν τά 

έργα «Πριγκήπισσα Νάντια», «Κοντέσσα Μαρίτσα», 
«Μπαροκό», «Τά καταγώγια τών Παρισίων»’ «‘Η χο- 
ρεύτρ α μέ τά χρυσά πόδια», «Οί εκατομμυριούχοι», «Ή 
χορεύτρια τοΰ Τσάρου», «Τό θΰμα τής τύχης» καί (υπέρ 
τοΰ Ποδοσφαιρικοΰ Συλλόγου «"Εβρος» τό «Έμδεν».

Κινημ. Δημοτ. Κήπου. Προεβλήθησαν τά έργα «’Εγ
κλήματα μητρότητος», «Τά νύχια τ’ άετοΰ» καί «Τό ΐε- , 
ρόν εϊδωλον». Παντελίδης
ΕΑΝΘΗ

Κινημ, Μέγας. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Σά —σέ — 
Παρί», «Τό φάντασμα τής Όπερας», «Μία νέα Ντυμπα- 
ρύ» μέ τήν Μ. Κόρντα, «Σφάλματα κοριτσιών» καί μέ 
έπιτυχίαν «Ή πριγκήπισσα Μάσσα» εΐς δύο έποχάς μο
λονότι είνε αύτοτελές.

Κινημ.ΊΙάνϋ-εον. Πρι βάλλει διάφορα έπεισοδιακά έργα
ΡΕΘΥΜΝΗ (Κρήτης)

Κινημ. Ίδαϊον Διέκοψε πρ< σαρινώς λόγω τής έγ- 
καταστάσεως τοΰ θιάσου Ζαφειριού.

Κινημ ‘Αττικόν. Τήν παρελθ. έβδομάδα προεβλήθη
σαν «Τό στίγμα», «Μαμζέλ Νιτούς», «Επίγειος παρά
δεισος» καί «Πατρική άγάπη» μέ πολύ μικράν κίνησιν.
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν μέ μεγάλην έπιτυ
χίαν τά έργα «Τσίρκους», «Τρία ώρολόγια», «Ζοσλέν», 
«‘Η αδελφή ιής Πόρνης» καί «Συζυγικοί παύσεις».
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Τό μα
τωμένο τριαντάφυλλο» καί «Τσέκα*  μέ άφάνταυτον έπι
τυχίαν. ά. Μ.
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Ίδαϊον Άντρον. Προεβλήθη τό έργον «Τρεις 
νύχτες ένός Δόν Ζουάν».

Κινημ. Κεντρικόν. Δίδει παραστάσεις ό θίασος Φερ-

Κινημ Σαπφώ Προεβλήθησαν διάφορα έπεισοδιακά, 
τό αύτοτελές «Ό νέος Δ .ν Ζουάν» μέ »όν Τομ Μίξ καί 
«Τό ξύπνημα τής ψυχής» μέ τόν Ριχ. Μπάρθελμες. Προ
σεχώς «Νύχτα έρωτος», «Έρως καί τέχνη· κλπ.

Κινημ. Πάν&εον. Έπρόβαλε καθ’ όλην τήν έβδομάδα 
τό αριστούργημα «,Μητ5όπολις» μέ μεγάλην έπιτυχίαν. 
Τήν έβδομάδα αυτήν «Σονια Όρλώφ» καί «Γυναίκα 
άλά γκαρσόν». Προσέχω, «Έμντορσι γυναικών», «Δια
μάντι τοΰ Τσάρου», «Κολασις τοΰ έρωτα..», κλπ.

ΠΑΤΡΑΙ
Κινημ. Ίντεάλ. Πρ-εβλήθησαν «Ό Ναπολέων» είς 

δύο έποχάς καί «Γιοσιβάρο» άμφότερα μέ έπιτυχίαν. 
Προσεχώς «‘Ο φοιτητής τοΰ ντάνσιγκ» μέ τόν Β. Φρίτς.

Κινημ Πάν&εον (Αίθουσα), Προεβλήθησαν αί ται- 
νίαι «Ταπεινός καί καταφρονεμένος», τό αυτοτελές περι
πετειώδες «Όχι άσιεΐα» καί μέ έπιτυχίαν «Τό λυκόφως 
τής δόξη:». Προσεχώς «Ή Άνάστοσις».Κινημ Πάνθεον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν «Τό ιπ
ποδρομίαν» μέ τόν Σαρλώ, «Ό δόκτωρ Σαϊφερ», «Τό » 
λυκόφως τής δόξης», καί «Κορίτσια φυλαχθήτε» άπαντα 
μέ έπιτυχίαν. Προσεχώς «’Αντίο νεότη;».

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ



ΠΙΝΑ- ΤΩΝ Κ1ΝΗΜΤΟΓΡΑΦ1ΚΩΝ ΤΑιΝΙΩΝ 
____ ΑΙ ΟΠΟΙ Μ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τίτλος εργον Κίνηματο- 
ΰέατρον

Γραφεΐον 
έκμεταλί.εύοεως Τίτλος εργον Κίνηαατο- 

Ό'έατρον
Γραφείον 

έ/ μεταλλεύαεως

Πρίγκηψ ’Ινδιών 
’Αήττητος Ροβέρτος 
Ριψοκίνδυνος Χάρρυ 
Καπετάν ΦασαρΜς 
7 θανάσ. μαχαίρια 
Ματωμένος δρόμος 
Δαίμων Ώζεανοϋ 
Στά νύχια τών ’Ινδών 
"Ενας εναντίον όλων 
Τρεις παλαισταί 
Κοιλάς γιγάντων 
Διαμάντι Τσάρου 
Σενορίτα 
Παντού τόλμη 
Ταρζάν Β’.

। Ξενύχτηδες 
| Χώρα ΰπεράνω νόμου 
1 Φρωρίντα

Ταρζάν τής Ζούγκλας 
ι Νύχτες Σικάγου

Τιμή αδελφού
Θά μέ παντρευθής 
Νά σώση τόν πατέρα 
Σκιά χαρεμιού 
Ό Κεραυνός 
Διώκτης ληστών 
Δόκτωρ Σαΐφερ 
Άρουραϊος 
Τραγική Στιγμή 
Λυκόφως δόξης 
"Εξυπνο κόλπο 
Κορίτσι τής Ρεβύ 
‘0 κύριος Άλμπέρ 
Τρομ. ’Ερυθροδέρμων 
Κουρσάρος μέ μάσκα 
Πάλη στήν άβυσσο 
"Εβδομος Ουρανός 
Ίπποδρόμ. Βόλφσον 
Φοιτητής Ν τάνσιγκ 
Γαλάζιος Δούναβις 
Νύχτες Άριζώνος 
Ίβανγκορόδ 
Κεραυν. Λεβέντης 
Έκδίκηαις Ταρζάν 
Θαλασσοκράτωρ 
Γιοσιβάρα 
Φαζίλ
Φτερωτός καβαλλάρης 
Κόλασις έρωτος 
Περιπετειώδες κάνυορ 
Ντορίνα
Ιπτάμενος άνθρωποι 
“Οταντά νειάταδιψούν 
Έπί τής ναυαρχίδας 
Κάρμεν Σάν Πάολι 
Δυό φοοές κατάδικος 
Έξομολόγηοις 
Φοιτητής Πράγσς 
Θάρρος μέχρι τρέλλας 
Τιμή συγγνώμης 
Βασιλεύς αίθέρος 
Κατάσκοποι 
Γκράουσταρκ 
‘Ιστορία πειρατού 
Ζωντοχήρα 
Δυναμιτισταΐ

’Αθηναϊκόν

Ελλάς 
’Αθηναϊκόν

»

Ελλάς

’Αττικόν 
Σπλέντιτ 
Πανόραμα 
Πανόραμα 
Ελλάς

’Αττικόν 
’Αθηναϊκόν 
Μοντιάλ 
Ελλάς 
Σπλέντιτ 
Ελλάς 
Άττ ικόν 
’Αθηναϊκόν 
‘Ελλάς 
Μοντιάλ 
Σπλένιιτ 
’Αθηναϊκόν 
’Αττικόν 
‘Ελλάς 
Οΰφα Πάλας 
Σπλέντιτ 
‘Ελλάς 
Μοντιάλ 
’Αθηναϊκόν 
’Ιντεάλ 
Μοντιάλ 
Οΰφα Πάλας 
’Αττικόν 
Αθηναϊκό ν 
Σπλέντιτ 
’Αθηναϊκόν 
Ελλάς 
’Αττικόν 
Οΰφα Πάλ. 
’Ιντεάλ 
"Ελλάς 
Μοντιάλ 
Ελλάς 
Σπλέντιτ 
Άθηνατκον 
Αττικόν 
’Ιντεάλ 
Οΰφα Πάλας 
Ελλάς 
Σπλέντιτ 
’Ιντεάλ 
Ελλάς 
Ροζικλαίρ 
Άθηνατκον 
Οΰρα Πάλας 
’Αττικόν 
Ροζικλαίρ 
Σπλέντιτ 
’Αθηναϊκόν

Φωτιάδη-Σουλίδη 
Άμολοχ -Βουλγαρίδη 
Φωτιάδη-Σουλίδη

» »
» »

I. Μαργουλή 
Φωτιάδη-Σουλίδη 
Ήστερν-Φίλα 
Φωτιάδη-Σουλίδη 
I. Μαργουλής 
Άμολ.-Βουλγαρίδη 
Σινέ Όριάν

Φόξ Φιλμ 
I. Κουρουνιώτη 
I. Μαργουλή 
Άμολοχ. Βουλγαρίδη 
Σινέ Όριάν 
Δημ. Καρρά 
Σινέ Όριάν 
I Μαργουλή 
Σινέ Όριάν
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Φόξ Φίλμ 
I Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Σινέ Όριάν 
Φωτιάδη-Σουλίδη 
Σινέ Όοιάν
I. Μαργουλή 
Συμβατική 
Σινέ Όριάν 
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Φωτιάδη-Σουλίδη 
Φόξ—Φίλμ 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική 
Σινέ Όριάν 
Δ. Καρρά 
Σινέ "Οριάν 
Φόξ Φίλμ
I.Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική 
Φόξ Φίλμ 
I.Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Άμολοχ.- Βουλγαρίδη 
Σινέ Όριάν

Φωτιάδη-Σουλίδη 
Σινέ Όριάν 
Ήστερν Φίλμ 
Συμβατική
Άμολοχ.’Βουλγαρίδη 
Σινέ ’Οριάν
ΊΙστερν Φίλμ
I. Μαργουλή 
\. Καρρά 
I Μαργουλή 
Συμβατική 
Σινέ Όριάν 
Δ. Καρρά 
Σινέ Όριάν 
Φόξ Φίλμ

Αυγή
‘Ωραία ‘Ελένη 
’Επάνω τά χέρια 
Κόκκινοι διάβολοι 
Ήάδελφή άπ’τόΠαρίο 
Γολάζιο ποντίκι 
Νικητ. άρματοδρομιών 
Κατάπτωοις

Ί /τεάλ 
Σπλέντιτ 
Αθηναϊκόν 
Πανόραμα 
Άτιικόν 

Οΰφα-Πάλαι
‘Ελλάς 
Ροζικλαίρ

Φόξ —Φίλμ
Άμολοχ.-Βουλγαρίδη 
Φωτιάδη —Σουλίδη 
I. Κουρουνιώτη 
Σινέ —Όριάν 
Συμβατική 
I. Μαργουλή 
Δημ. Κορρά

■
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TO ΜΟΥΓΚΡΙΣΜΑ TOY ΔΕΟΝΤΟΣ 
'κινηματοθέατρα ' 'fflimj’wTiT,

Τά όποια έξησφάλισαν τήν ΠΡΏΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
υπέροχους ταινίας τής "ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥΓΝ,, ώ»

ΑΝΝΑ Κ APENIN A ) ΤΟ? μί τ'1'1 Γκρέττα Γκάρμπο καί Τζών Τζίέμπερτ 
01 ΚΟΖΑΚΟΙ ) ”1Σ”·'· με τον Τζών Τζίλμπερτ καί Ρενέ Άντορέ 

Η ΕΧθΡΑ m Him μ* τί>ν Λίλιαν Γκϊ$ 
ΓΕΑΑ ΠΑΑΗΑΤΣΟ με τόν Λόν Τσάνεϋ
ΡΟΖ MAPI ‘-Η Εξαίρετος Όπερεττα
ΤΟ ΝΑΪΤ0Π0ΪΛ0 με τόν Τζαίκυ Κούγκαν
ΘΕΙΑ ΓΓΝΑΙΚΑ με τήν Γκρέττα Γκάρμπο
ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΕΟΣ με τόν Ραμόν Νοβάρο κλπ. κλπ.

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<
Τά υπέροχα έπίσης περιπετειώδη έργα μέ τόν ΊΊΜ ΜΑΚΟ Υ· και τόν ΣκϋΙον 
ΑΣΤΡΑΠΗ, τόν ΛΙΟΝΕΛ ΜΠΑΡΥΜΟΡ και τόν ΝΟΡΜΑΝ KEPPY κλπ. ώς

ΤΟ ΤΑΓΚΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΤΟ ΜΑΤΩΜΕΝΟ ΧΫΝΕΦΟ
Η 13η ΩΡ7Κ
ΟΙ 1ΠΠΟΤΑ1 ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ
Ο κεΡΑΥΝΟΒΟΛΟΣ Κ7ΚΒ7ΚΛ.Λ.7ΚΡΗ21 
η τυπΗΓΟΡΕΥΓΛΕΝΗ πόλις: κλπ. κλπ.

ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ «ΕΛΛΑΣ* ΚΑΙ «ΠΑΝΟΡΑΜΑ*

EMEU Η! IWIEWI UIIMi!!!



Ι.Μ.ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6Α

ΑΝΤΙΠΡΟΣδΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΙΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

PRODUCERS DISTRIBUTING CORP. PICTURES
ΤΗΣ €ΤΛ!Ρ€ΙΛΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟΝ

ΒΑΡΚΑΡΗ ΤΟΥ ΒΟΛΓΑ οι τον ΒΑΣΙΛΕΑ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
ΔΙ^ΘΕΤΟΜΕΝ

ΜΟΝΟΝ ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΚΑΖΑΝΟΒΑΣ

ΕΜΔΕΝ

ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΕΛΙΓΟΛΑΝΑΗΣ

ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ

ΝΤΑΓΚΦΕΝ

ΣΕΙΡΗΝ ΣΕΒΙΛΛΗΣ

ΜΑΥΡΗ ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΛΕΥΚΗΣ .ΣΑΡΧΟΣ

ΔΡΑΜΑΤΑ ΟΙΚΩΝ ΑΝΟΧΗΣ

ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ/ΓΩΝ ΤΙΓΡΕΩΝ

ΔΥΟ Κ ΑΤΑ ΜΚΟΙ (Σάχχο καί. Βαντσέπ)

ΜΠΕΝ ΑΛΗ 

κ.τ.λ. κ.τ.λ.

ΈπΙιης μϊγαν άρί&μόν Δραμάτων με
γάλων περιηετε ωδών μέ πρωταγωνι
στές τούς
Ελμο Λ'.νκολν, “Εντυ Πόλο, Τζάκ Χό 

ξι, ΓονΐΙιαμ Ντέσμοντ, Τζόε Μπονόμο, 
κτλ. κτλ.

1928 - 1929
'Η τελευταία μεγάλη ταινία τοΰ ΜΟΣΖΟΥΚΙΝ 

ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΒΕΡΑ ΜΙΡΤΖΕΒΑ (η ή γυναίκα και τό αμάρτη

μα) Ζάν "Ανιζελο, Μ. Ζακομπίνι.
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ (500 θ-ηρία)

ΟΙ ΛΗΣΤΑΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ μέ τον Ροντ /ά 
Ρίκ (ταινία έ ληνική).

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΥΝΟΡΟ. Γουίλλιαμ Μπόι ν' 
(Βαρκάρης τοϋ Βίλγα).

ΤΣΙΚΑΓΚΟ. Φίλις Χάβερ, Β. Βαρκόνι.

Η ΚΑΤΑΣΚΟΙΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕ I ΧΗ. Β. Βαρκόνι.
Ο ΚΟΖΑΚΟΣ. Ζάκελιν Λόγχαν.

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (α
κατάλληλον).

Ο ΖΙΓΚΟΤΩ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ. Ζιγκοτώ.

ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΥΘΟΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΤΡΟΥΛΑΛΑ. Λίλιαν Χάρβεϋ. 

Η ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΤΑΝΣΙΓΚ. Λίλιαν Χάρβεϋ 

ΤΑ ΑΠΡΟΟΙΙΤΑ ΤΟΥ ΡΑΝΤΙΟ. Φίλλις Χάβιρ. 

ΦΟΥΤ Μ ΠΩ Λ. Ρύντ Λαρόχ.
Ο ΘΑΛΑΣΣΟΛΥΚΟΣ. Γουίλλιαμ Μπόϋντ-

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΡΕ. Λέατρις Τζόϋ. 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΚΙ. Μαίρη Πρεβώ.

Ο ΚΛΕΠΤΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΩΝ. Λΰα ντε Πουιτι.

Δηλ. ταινίες ποϋ ή κά&ε μια εινε καί ενα τνέκ για κάΰ'ε πελάτη


