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ΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΩΝ
Κατά τήν διάρκειαν μιας προσφάτου παραστάσιως 

ταινιών εις εν τών αρχαίων θεάτρων έθαυμάζαμεν τήν 
απλοϊκήν εΰχαρίστησιν τήν ζωγραφισμένην είς τά πρό 
σωπα τών θεατών τών καταλαμβμνόνιων ένα θεωρεϊον 
πρώτης σειρά . Προφανώς εΤχον συναίσθησιν τής σπ ·υ- 
δαιότητος τών θέσεων τάς οποίας κατεϊχον καί ώς έκ 
τούτου, ζπαρυτήρουν έκ τοΰ ύψους μετά περιφρο
νητικού οίκτου εκείνους ποϋ έσχημάτιζαν ιίς τήν 
πλατείαν ένα παρ έρ κεφαλών, φο λ ακρών, μαλ
λιαρών, καί πολυμόρφων μικρών γυναικείων κατέλλων.

Δυστυχείς μεγάλοι άπειροι, ποϋ αγνοείται δτι ύτάρ- 
χει τεραστία διαφορά μεταξύ Κινηματογράφου καί Θεά
τρου ! Διά τό τελευταϊον τά θεωρεία πρώτης σειράς εί
ναι θέσεις προνομιοΰχ ι, διά τόν πρώιον όμως, αϊ θέ
σεις αύται είναι άποκρουστικαί διότι εΰρίσκονιαι πολύ 
πλησίον τής οθόνης καί όλοτελώς εκτός τής φυσικής 
οπτικής άκτίνος, εις τρόπον ώστε αί εικόνες νά φθάνουν 
είς τήν δρασιν τελείως παραμορφωμένοι καί συχνά μά 
λίστα, τελείως αγνώριστοι. Τήν αυτήν τύχην δοκιμάζουν 
καί οί θεαταί οί καθήμενοι είς τά άκριανά θεωρεία τά 
όποια δεξιά καί αριστερά τής σκηνής πλησιάζουν τήν 
σκηνήν είς άπόστασιν ελάχιστων μέτρων από τών παρα
σκηνίων.

Καί αύτό συμβαίνει, διότι είς κινηματογράφος διά 
νά εϊνε άνεκτός, πρέπει νά εϊνε κινηματογράφος, δηλαδή 
αίθουσα ε’ιδικώς διασκευασμένη πρός τόν σκοπόν τής 
προβολής ταινιών έν αύτή, καί έπιτρέπουσα τήν καλλι- 
τέραν όπτικότητα μέ τήν έλαχίστην κούρασιν καί τό 
άνώτατον δριον τής άνέσεως διά τόν θ.ατήν. Έκ τών αι
θουσών τούτων δμως, δέν υπάρχου τι είμή ελάχιστοι έν 
Γαλλίφ.

Ενίοτε οί Κινηματογράφοι εϊνε απλώς υπόστεγα άλ- 
λάξαντα προορισμόν χαί τών οποίων ή πρόσοψις έγένετο 
κατόπιν. Εϊνε εϋκολον νά λάβη κανείς άναμφισβήτητον 
άπόδειξιν έπί τοΰ προκειμένου, άνερχόμενο; έπί τών στε
γών τών σημερινών κινηματογράφων.

-Αλλοτε ή οθόνη εϊνε τοποθετημένη συμβεβηκότως 
εντός αίθουσών συγκεντρώσεως, μεγάλης έκτάσεως, κα- 
τασκευασθεισών διά σκοπόν δλως διαφορετικόν. Έν τή 
περιπτώσει ταύιη δέν υπάρχουν θεωρεία πρώτης σειράς, 
ούτε σκηνή. Ή οθόνη πίπτει καθέτως καί άποτόμως είς 
τό άπαιτούμενον ύψος καί πλαισιοΰται κατά τό μάλλον 
καί ήττον προχείρως διά μιας οίασδήτοτε διάκοσμήσεως.

Μήπως αύτό συμβαίνει έπειδή ό ση ιερινός κινημα
τογράφος τείνει πρός τήν άπλοπο ησιν ;

Τό τοιοΰτον είναι άπίθανον. Ένας κινηματογράφος 
δέν πρέπει νά είναι ούτε ϋπόστεγον άχρησιμοποίητο ν, 
οΰιε Θέατρον τοιοΰτον. Ή έβδομη Τέχνη έχει όριστικώς 
έπικρατύση άποδειχθεϊσα αξία νά καθέξη θέσιν μεταξύ 
τών δραματικών χρονογραφικών τεχνών.

'Ας σημειώσωμεν έν πρώτοις, δτι δ «συγχρονισμός» 
ουδέποτε υπήρξε συνώνυμος τής «έπαναστάσεως» άλλά 
μάλλον φυσική καί λογική έξέλιξις κατά τά λογικά δε
δομένα, πρός τον σκοπόν νά όδηγήση ασφαλέστερα πρός
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τήν οδόν τοΰ προορισμού το», δ τι δήποτε συγχρονίζετα ι· 
Θά ήτο συνεπώς απολύτως έσφαλμένον, ό θέλων νά κτί
ση σύγχρονον κινηματογράφον νά έγκαταλείψη κατά μέ
ρος τήν διδακτικήν πείραν τοΰ παρελθόντος. Είναι μό
νον έπάναγκες νά διακρίνη άλανθάστως τίνα μέρη τοΰ 
χθεσινού κινηματογράφου χρήζουν αμεταβλήτου διατη- 
ρήσεως, καί τίνα έχουσιν ανάγκην νά προσσρμοσθοΰν 
είς τού; νέους δρους, καί τέλος, εκείνα τά όποια πρέπει 
νά έκλείψουν ώς μή έχοντα ούδεμίαν συγγένειαν μέ τόν 
κινη ιατογράφον. Είς τήν κατηγορίαν τών τελευταίων 
τούτων κατατάσσομεν τά θεωρεία τής πρώτης σιιρά; ως 
καί τά ακριανά τοιαΰτα, άτινα αποτελούν πραγματικούς 
εξωφρενισμούς διά κινημανογραφικάς αίθούσας. "Οσον δ’ 
αφορά τά πλάγια θεωρεία, ταΰτα δύνανται οπωσδήποτε 
νά παράσχουν μερ κάς εκδουλεύσεις, αρκεί νά ύποστοΰν- 
μερικάς μεταρρυθμίσεις.

Καί ή διατήρησις τής σκηνής είς τάς κινηματογραφι
κός αίθούσας έχει κάποιαν σκοπιμό ητα, παρ’ δλον οιι 
ύπήρξε σκέψις νά καταργηθή. Διατί έχει σκοπιμότητα; 
Διότι ημέρα τή ήμέρφ αυξάνουν τά μέσα άτινα ποικίλουν. 
εύαρέστως τό θέαμα τοΰ κινηματογράφου κατά τά, δια
λείμματα, (δρα ραδιόφωνα, μπαλέττα, καί λοιπαί ατρα
ξιόν). Πού θά γίνουν όλα αυτά έν περιπτώσει αφαιρέ
σεων τής σκηνής; Έξ άλλου δέν πρέπει νά λησμονώμεν 
δτι ή έκμετάλλευσις ενός κινηματογράφου ιϊναι πραγμα
τικούς έμπορική έργασία, ή οποία δφ.ίλει νά δόση τήν 
μεγαλειτέοαν δυνατήν οικονομικήν άπόδοσιν. ’Επειδή δέ 
κατά τάς ώρας τής μή λειτουργίας τών κινηματοθεάτρων, 
τά τελευταία δύιανται νά χρησιμοποιηθώσι. διά διαλέ
ξεις, συγκεντρώσεις σωματείων κ,λ.π. οπότε ή σκηνή θά 
ήτσ απαραίτητος διά τούς όμιλητάς, ή διατήρησις τής 
σκηνής κρίνεται ώς επιβεβλημένη, χωρίς δμως καί να 
άφεθή όπισθεν τής οθόνης βάθος άνάλογον μιας θεατρι
κής σκηνής, διότι τό τοιοΰτον θά συνεπήγετο απώλειαν 
χώρου πολύ μεγάλην, έν συγκρίσει πρός τό προσδοκώμε- 
νον κέρδσς. ’Αρκεί ή σκηνή αυτή νά είναι απαραβίαστος.

Πάντως έάν είναι εύχητέον κάθε κινηματογράφος νά 
έχη σκηνήν θά ήτο έπιθυμητόν αΰιη νά έγη ΰψος καί 
πλάτος τοΰ ίδιου μεγέθους μέ εκείνο τής οθόνης. Συμ
βαίνει συχνά ήτελευιαία, νά ιϊναι πραγμΠτικώς μικρο- 
τέρα καί νά εύρίσκεται ούτως είπεϊν κρεμασμένη εις το 
μέσον ενός παραπετάσματος άμφιβόλου καλλιτεχνική; 
δψεος. "Η κυριωτέρα χρησιμότης αϋτοΰ είναι νά κρίπτη 
μίαν ότήν πολύ μεγάλην δΓ ένα κινηματογράφον, και 
τό σοβαρώτερον ελάττωμά του, νά παρουσιάζη μίαν επι- - 
φάνειαν φαιάν δπου τό βλέμμα άουναισθήιως χάνεται 
άντί νά φέρεται άτ’ ευθείας μόνον καί έξ ένστικτου επί 
τοΰ χρησίμου μέρους τής οθόνη;. Θά έπρεπε τουναντίον 
ή οθόνη νά είναι πλαισιωμένη μέ τά ραβδώματα τοΰ τοί
χου δσιις κλείει τήν αίθουσαν.

Καί θά έβλέπαμεν πολύ καλώ; μίαν διακόσμησιν τού 
τοίχου τού του συγκειμένην όχι άπό τό π ιτροπαρ άδοτον 
ίσον περίζω ια τό όπσϊον έπισύρει κ ιί συγκρατεΐ τήν 
δρασιν άλλά μάλλον άπό μίαν αλληλουχίαν τριών ή τεσ-



σάρων κύκλων ή ορθογωνίων αίσθητώς συγκεντρικών,τό I 
πρώτον παρουσιαζόμενον έν άναγλύφφ καί τό τελευ- 
ταϊον κατέχον τό βάθος τοΰ προσκηνίου καί πλαισιοΰν 
αμέσως τήν οθόνην. Τά βλέμματα πλανώμενα κατ’ άρ- 
χάς έπί τοϋ τοίχον τής σκηνής θά άφηρπάζοντο, ούτως 
είπιΐν, παρά τοΰ πρώτου ορθογωνίου τό όποϊον μηχανι
κώς θά τά μετέδιδεν εί; τό δ·ύιερον, κατόπιν είς τό τρί
τον ακολούθως εις σό τέταρτον καί οΰτω καθ' εξής, άπό 
γραμμής είς γραμμήν, άπό βαθμοΰ είς βαθμόν,θά ήρχον- 
το αυτομάτως καί άνευ τή; ελάχιστης κοπώσεως νά συ
γκεντρωθούν έπί τής οθόνης.

Έπίσης πρίς αποφυγήν πάση; περισπάσεως θά έ· 
προτείναμεν ή ορχήστρα νά τοποθετηθή είς τούς κινη
ματογράφους τοΰ μέλλοντος έκτος τή; θέας τών θεατών. 
Τίποτε δντω; δέ z είναι πλέον δυσάρεστον άπό τοΰ νά 
βλέπη κανείς κάτωθεν τής οθόνη; όπου εκτυλίσσεται ή 
ταινία τά φώτα τοΰ διευθυντοΰ τή; ορχήστρα; καί τών 
μουσικών. Άν καί τά τελευταία ταΰτα βεβαίως είναι 
κρυμμένα άπό τό μεταλλικόν παραβάν των, έν τούτοις 
άφίνουν νά πίπιη τό φώς των έπί τής λευκής σελίδος 
τών μουσικών τεμαχίων. Τό άποτέλεσμα είναι νά άφαι- 
ρεΐται ό θεατής λόγφ τή; λεπτομέρειας ταύτης.

Οΐ άρχιτέκτονες έζήτησαν νά παρακάμψουν τήν δυ
σκολίαν αύτήν καταβιβάζοντες τόν χώρον τής ορχήστρας 
κάτωθι τής έπιφανείας τοΰ πσρτέρ τών αιθουσών. Αϋτη 
ήτο ή άπαρχή τών πρώτων λάκκων τών μουσικών οϊτινες 
κατέστησαν αυτούς κατά τό ήμιαυ δρατούς καί κατά τό 
ήμυσι άθεάτους.

Πάντως τό ζή-.ημα τής τοποθετήσεω; τής ορχήστρας 
φρονοΰμεν ότι έδει νά διευθετηθή κατά τόν ϊκανοποιη- 
τικοιτερον διά τούς θεατάς τρόπον.

Ό λάκκος έν τή περιπτώσει ταύτη θά έξετείνετο μέχρι 
τοΰπροσκηνίου, πράγμα τό όποϊον θά τόν καθίσταάρκετά 
έκτεταμένον διά νά δεχθή ικανόν άριθμόν μουσικών. Μία 
στέγη κεκλημένη καί άνευ τής παραμικρας γωνίας θά 
διοχέτευε τούς μουσικούς φθόγγους εί; τήν αίθουσαν 
χωρίς νά τούς θραύη. Τέλος δέ, έν σύμπλεγμα είΗκών 
καθρεπτών, θά έπέτρεπεν είς τόν διευθυντήν τή; ορχή
στρας νά πορακολουθή τάς έπί τής οθόνη; έκιυλισσομέ- 
νας σκηνάς, ϊνα συμβαδίζη —κατά τήν επικρατούσαν συ
νήθειαν—τό είδος τής μουσικής μέ τόν χαρακτήρα τών 
διαδραμα τιζομένω ν.

Τό λεπτόν καί εΰαίσθητον σημεϊον τοΰ νέου τούτου 
συνδυασμού θά ήτο συνεπώς είς τό άιω μέρες 
τοΰ κιγκλιδώματος τό όποϊον χωρίζει τόν λάκ
κον τών μουσικών άπό τό έίαφος. Θά έχρειάζετο 
όντως δ συνδυασμός ούτος νά έφαρμοσθή μετά μεγάλης 
ύπολογιστικότητος είς τρόπον ώστε, νά έπιτρέπη είς τούς 
θεατάς τής ποώ της σειρά; νά βλέπουν τήν οθόνην ολό
κληρον καί νά εμποδίζουν συγχρόνως τούς θεατάς τών 
εξωστών νά βλέπωσι τό εσωτερικόν τοΰ λάκκου τών μου
σικών.Διά τοΰ άνω συνδυασμού, θά έπετυγχάνετο είς τάς 
κινηματογραφικός αίθούσας τό βαθύτερον σκότος, απα
ραίτητον διά μίαν τελείαν παρακολούθησιν τής ταινίας, 
χωρίς τήν παραμικρόν κούρασιν τών οφθαλμών.

0 ΚΙΝΗΙθΤΟΓΡίΦΙΚΙΠ 0 ΚΙΣ
“ΤΑΙΝΙΑΙ ΒΡΑΤ2ΑΝ0Υ,,
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
«ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΕΝΟΣ ΤΡΕΛΛΟΥ»
Ελληνικήν ταινίαν μήκους 2500 μέτρων μέ ύ- 

πόθεσιν ’Αθηναϊκήν κατά σενάριο τοΰ γνωστού λο
γογράφου κ. Δήμου Βρατάάνον, μέ έλληνσς έ- 
κτελεστάς καί τοπεϊα 'Αθηναϊκά.

Οί έν ταϊς'Επαρχίαις Κινηματογράφοι δύναντσι 
νά ζητήσουν τήν ταινίαν αυτήν άπό τόν ώς. άνω 
Οίκον.

Ιίτνηηατογραφτκός Άότήρ

iniu. Kimis tis m fontwiw
Διήλθεν έκ Βουκουρεστίου ύπό αυστηρόν έγκόγνιτο 

δ Γερμανός καλλιτέχνης Χάρρυ Λίτκε μεταβαίνων είς 
Κωνσταντινούπολιν. Ή άναγνώρισις έγένετο είς Κων- 
στάντζαν ύ ιό δημοσιογράφου, καθ' ήν σιιγμήν έπεβιβά- 
ζετο τοΰ άτμοπλοίου «Αίγυπτος».

Είς Βουκουρέστιον ίδρύθη «’Ομοσπονδία κινηματο
γραφικών δημοσιογράφων» σκοπός τής οποίας θά είναι, 
ή άνύψωσις τής ρουμανικής κινηματογραφικής παραγω
γής καί ή προστασία, φυσικά, τών μελών της.

Τό κινηματογραφικόν περιοδικόν Clipa Cmemato- 
grafica έκδίδεται είς τρεις Γλώσσας· Γαλλιστί,Ρουμανι- 
στί καί Γερμανιστί.

Ό διάσημος πρωταθλητή; τής πυγμαχίας Γεωργ. 
Καρπανιιέ φιλοξενεί αι είς Βουκουρέστιον δπου δίδει 
παραστάσεις πυγμαχίας. Θά συνέχιση τό τουρνέ του μετα
βαίνων εις Σόφιαν, Βελιγράδιον καί ’Αθήνας.

Διευθυντής τοΰ γραφείου τής Metro Goldwyn έν 
Βουκουρεστίφ διωρίσθη δ κ. ’Εμμανουήλ Ζαχάροβιτς.

Ή ταινία «Καφέ Έλεκτρίκ» τής όποιας ή προβολή 
είχεν άπαγορευθή ύ πό τή; λογοκρισίας θά προβληθή 
προσεχώς εί; τήν πόλιν μας δοθείση; τή; σχετικής άδειας.

Μετά μεγάλης έπιτυχ ας προεβλήθησαν είς Βουκου- 
ρέστιον τά έργα *,Ωραία 'Ελένη τοΰ Μενελάου», «Κατά
σκοποι», «Μεσάνυχτα είς τήν πλατείαν Πιγκάλ», «Σούζυ 
Σαξ φόν», «Βενενόζα», μέ τήν Ρ. Μιλλέρ καί «Γέλα Πα- 
ληάτσο» μέ τόν Αόν Τσάνεΰ.

Τό ένταΰθα κινηματογραφικόν περιοδικόν Cinema 
δημοσιεύει περιγραφάς περί τών νέων ελληνικών ταινιών 
καί έν γένει περί τής ελληνικής κινηματογραφικής κινή- 
σεως. Ρενε Θεοδοσιάδης.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΓ ΖΙΓΚ0Τ2
ΓΙληροφορονμε&α άσφαλώςοιι <5 διάσημος κωμικός Λάρρυ 

Σε μόν (Ζιγκοιώ), άπέθανεν εκ διπλής περιπνευμονίας είς τό 
Χόλλνγουιτ.

Ό Ζιγκοτώ,ό τόσον δημοφιλής κωμικός,γεννήθηςείς τό 
1891 είς τό Ούέστ Πόΰντ τοΰ Μισσισιπή. Ήλλαξε κατά 
καιρούς διάφορα επαγγέλματα μέχρις δτου φθάση εί; 
τήν οθόνην. Διετέλεσε κατά σειράν, ηθοποιός Μοϋξικ — 
Χώλλ, ταχυδακτυλουργός, δημοσιογράφος καί σκιτσογρά- 
φος. Καί τέλος τό 1914 ένεφανίσθη ώς ηθοποιός τοΰ κι
νηματογράφου είς κωμικούς ρόλους εί; τήν εταιρίαν Βίτ- 
ταγκροφ. Κατόπιν έξηλίχθη είς συγγραφέα, σκηνοθέτην 
καί ερμηνευτήν τών ταινιών του. Τελευταίως έλάμβανε 
μέρος σέ σοβαρά δραματικά έργα, τόν ίδωμεν δέ καί 
ημείς εσχάτως είς τήν ταινίαν «Νύχτες τοΰ Σικάγου» ποΰ 
προεβλήθη άπό τής οθόνης τοΰ «Μοντιάλ».

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

A X I Λ Ε I Ο Ν
ΟΔΟΣ ΚΑΡΟΛΟΥ

‘Ο άοιιίτοκρατικότεοος άννοικιακός 
Κινη ιια τογράόος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΕΧΟΥΣΗΣ ΕΒΔΘΜΑΔΟΣ
Δευτέρα— Ιοί τη —Τετάρτη

0 ΚΥΡΙΟΣ ΗΛΜΠΕΡ
Μέ τόν ’Αδόλφ Μενζοΰ

Πέιιτττη -ΙΙιιραόκευή - Σάββατο —Κυριακή

0 ΓΗΛΗΖΙΟΣ ΔΟΥΙΊΗΒΙΣ
Μέ τήν Λύα Μάρα

ΤΙΜΑΙ : Α’. Θέσις δρχ. 10.— Β’. Θέσις δρχ. 6.
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Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ "ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ»

ANNA ΦΟΝ ΜΠΕΛΙΓΚ
ϋρωταγωνιότοΐν οί Έννυ Πόρτεν, Λ. Πόϊντερ, Κοΰρτ Γκερόν

Εις τό ξενοδοχείου Μπριστολ τής Λουτροπόλεως άποφασίζει νά έρευνήση τό δωμάτιόν του.
Γϊόζεφσμπεργκ έρχεται κάποιο βράδυ άπό τό Πα
ρίσι ή κομψή καί ωραιότατη Βαρώνη ’Άννα Φόν 
Μπέλλιγκ. Ή ώ-
μορφιά της δέν 
μπορεί -παρά νά 
προκαλέση τό γε
νικό ένθουσιασμό 
καί ένας άπό 
τ ύ; πρώτουςθ>υ- 
μαστάς της, είνε 
ό Πρ'γτηψ Σμυρ- 
νώφ. Άκριβώςτήν 
ίίέα έποχή ή ’Α- 
στυνομίατήςΐίρω 
τευούσης καταζη
τεί τήν έπικίν- 
δυνη τυχοδιώ- 
κτρικ “Αννα Κά- 
λουντρικ καί ή 
σύλληψ'ς της ά- 
νατίθεται είς τόν 
Γκέρυ Φόν Λάγ 
κεν.

Τήν ίδια νύχ
τα μία παράδοξη 
κλοπή λαμβάνει
χώραν είς τό «Μπριστόλ». Έςαφα'ίζ1 
τιμά κοσμήματα τής Φόν Μπέλλιγκ.

Ό Αάγκεν καλείται έπί τόπιυ καί μέ μεγάλην 
έκπληξιν άναγνωρ'ζει στό πρόσωπο τής Άννας τά 
χαρακτηριστικά τής φυτογραφίας τής Κάλουντρικ.

Έν τφ μεταξύ ή Μπέλλιγι προσπαθεί νά άνεύρη 
τά κοσμήματά της. ’Έχει σοβαράς ύπονιίας εναντίον 
κάποιου συνταξειδ'ιώτου της Χίσγκενς,καί ένα βράδυ

πολύαι τά

Η ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ ΣΤΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
Πληροφορούμεθα έκ Χόλλυγουντ δτι ή διάσημος 

σουηδίς Βάμπ έγκαταλείπει προσωρινώς τήν πόλιν 
τού κινηματογράφου έπιστρέφουσα είς Στοκχόλμην. 
Τό ταξείδιον τούτο δφείλεται είς τήν ιδιαιτέραν έπι- 

| θυμίαν τή; καλλιτέχνιδος νά έορτάση τά Χριστού
γεννα είς τήν ιδιαιτέραν της πατρίδα.

Η «ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΡΑΨίΙΑΙΑ» ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Έ έπιτυχία τού περιφήμου αύτού φιλμ τοϋ 

Πόμμερ τής U.F.A. τό όποϊον δέν θά άργήσωμεν νά 
ίδωμεν καί ήμείς άπό τής δθόγης τοΰ «Ούφα Πά
λας» θά παραμείνη ιστορική.

Έπι τρεις έβδομάδας προβάλλεται εις τά τρία 
χυριώτερα θέατρα τής Βουδαπέστης καί είς άλλα 17 
συνοικιακά.

Ή Αστυνομία δμως τήν παρακολουθεί... Αί κι
νήσεις της φαίνονται ύποπτοι. 'Η έρευνα δέ είς τό 

δωμάτιον τοΰΧίσ-
γκενς πείθει πλέ
ον τόν Λάγκενδτ: 
ή Μπέλλιγκ καιή 
Κά’ουντρικ είνε 
έν καί τό αύτό 
πρόσωπον.

Ή Κάλουντρικ 
έκτόςάπό δλα τά 
άλλα είχε καί 
τήν ειδικότητα νά 
σννάπτη ψευδείς 
γάμους.

'Ένα πρωί’ πα 
ρουσιάζονται ’ είς 
τήν διεύθυνσιντή; 
’Αστυνομίας τρεις 
κομψ.ί κύριοι... 
εΒε οί σύζυγοι 
τής Κάλουντρικ.

Τώρα άσφαλώς 
τά πράγματα πε
ριπλέκονται ά 
σχήμα. Οί σύζυ

γοι άναγνωρίζο jv τήν σύζυγόν των άλλά ή σύζυ
γος δέν άναγνωρ'ςει τούς συζύγου; της.

Έν τφ μεταξύ ή πραγματική Κάλουντρικ συλ- 
λαμβάνεται είς κάποιαν άλλην πόλιν καί έτσι άπο- 
δυκνύεται ή άπάτη τής Μπέλλιγκ τήν δποίαν είχε 
έν τφ μεταξύ έρωτευθεϊ δ Αάγκεν. Τίποτε πλέον δέν 
τούς χωρίζει.

ΛΗ31Σ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30 Δεκεμβρίου 1928 λήγουν αί σύνδρομα! τών κ. 

•Λ. Πρίντζη καί Σόρμπυ, Φωτιάδη καί Σουλίδη, I. Μαρ- 
γουλή, άδελφών Γιαμαλίδη, Ίωάνου Ξύκη, Άριστ. Πά· 
σχου, ‘Εταιρίας Συμβατική, θεάτρου «Έιτεν», ναυρι- 
κίου Νοβάκ καί Θ. Κυριαζάκου ’Αθήνα·, Μ. Δημοπούλου 
καί Σια Χϊος, Σινέ ’Οριάν Θεσσαλονίκη, Ρίας Δικαίου 
Καλάμα;, Autia Eoverdott Τρίπολις, Θ· Τωμοπούλου 
Θεσσαλονίκη, Σ. Μαλλάχ Θεσσαλονίκη, Φ. Κ. Μούντου 
Βάμον-Κρήιης, Άνθιππούλας Σαρίκα Καβάλλ-·, Σ. Βα- 
κιά'η Ξάνθη, Μ. Βουλκοπούλου Σερραι, Θ. Βουδούρη 
Μυ.ιλήνη. Μ. Λαζαρίδη Σερραι, Μίμη Μαρούλη Σέρραι, 
Κινηματογράφου ’Αττικόν Σάμος καί Francois Bias 
Zagazig—Egypte.

riLM-KUnlER
Καθημερινή Κινηματογραφική Έφημερίς

Γραφ ΐα Berlin, W. 9
Kothenerstrasse 37 Allcmagne



Κινηματογραφικός ’Αότήρ - ..........c—ι--------ft
βΒΒ-Β-ΒΒΒΒΒΒ·································β···Ββ 

ί Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ 
•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Η

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ « A ΤΤΙΚΟ Υ»

Ο ΓΑΜΗΛΙΟΣ ΠΕΠΛΟΣ
Πρωταγωνιστούν ή Μπίλλν Ντό6 καί ό Λόϊ’δ Χιοΐτζ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
, (Μήκος £έτρα22>6 —Πράξεις 7)

Προεβλήθη είς τό «Αττικόν»

Ενα φίλμ τής ο ιρδς χωρίς απαιτήσεις μέ οπωσδή
ποτε καλούισικα επεισόδια καί πρό πάντων άρ«ετά (όμορ
φα παιγμένα.

Ιδίως άπό τόν Κόλμαν, ό όποιος καί συγκραιεϊ κυ
ρίως τό ενδιαφέρον τοΰ θεατού μέ τό άβίασιο καί φυσι- 
κώτατο παίξιμό του. Άλλά καί ή Κώνστανς Τάλματζ είς 
ενσ διπλοϋν ρόλον ικανοποιεί.

Τό σύνολον πάντως μέτριον, έδώ δέ έσημείωσ,ν έπι- 
τοΧ!“ν. Ro-Ma

Ο ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΣ
(Μήκος μέτρα 2800—Πράξεις 6)

ΙΙροεθλήθη είς τό «Οί/φα 1I ά λ α ς »

Στό Αθιχτε στάϊν, τήν μικροτέραν επικράτειαν τής 
Ευρώπης, συνήθη άλλωστε τόπον τοιούτων φαρσών ή όπε 
ρεττών, έςελίσοεται καί ή ύπόθεοις τοΰ παρόντος,βραδεία 
καί κουραστική κατ’ άρχάς, ικανοποιούσα έν τέλει μέ τά 
νόστιμα έπεισόδια τής φάρσας σχετικώς μέ τά ά'ύπαρ- 
κτα άπομνημονεύματα τοΰ «μακαρίτου έξοχωτάτου».

Σκηνοθεσία καλή. Είς τού: κυρίους ρόλους ό Γιούν- 
γκ<·ρμαν καλός, έπίσης καί ή 'Όλγα Τσέχοβα. Ό Βίλλυ 
Φρίτς αδικημένος υπερβολικά άπό τόν ρόλον του δέν μάς 
δείχνει περισσότερο άπό τό γλυκό μειδίαμά του.

Τό φίλμ έσημείωσεν έδώ άξιοσημ.είωτον έπιτυχίαν,
Ro—Ma

ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ
( Λιικος μέτρΛ 1700—Πράξεις 6)

Προεβλήθη είς τό «Σαλόν Ίντεάλ»

Τό φίλμ άπό καλλιτεχνικής άπόψεως δέν παρουσιάζει 
ασφαλώς ιίποτε τό ενδιαφέρον Ό Ρόσον δηλ. έπραγματο- 
ποίησε ένα συνηθισμένο καί παιδαριώδες σενάριο κατά 
τρόπον νόστιμον ίσως, άλλά πάντοτε άνευ Ενδιαφέροντος. 
Η εύμορφη Μάντζ Μτελλάμη προσπαθεί νά σώση τά 

φίλμ, χωρίς φυσικά νά τό έπιτυγχάνη.
Κρινόμενον έξ άλλου ώς ρεκλάμα τοΰ Οΐ.·.ου Etam 

κουραστική κάπως εκνευρίζει τό κοινόν, τό όποϊον δέν 
επεθύμει νά δή ρεκλάμες.

Γενικώς μέτριον σεμειώσαν αποτυχίαν. Ro —Ma

Τ© ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ
(Μήκος 2110 μέτρα—Πράξεις 6)

Προεβλήθη είς τό «Αττικόν»

'Ενα αισθηματικό φίλμ έκιυλισσόμενον σ’ ένα κοσμο
πολίτικου περιβάλλον. Το σενάριο χωρίς καμμία άπολύ- 
τως πρωτοτυπία δέν υπερβάλλει έκείνων τοΰ είδους του, 
παρά μόνον άπδ άπόψεως τοΰ περιβάλλοντος δπου έκτυ- 
λίσσεται.

Η σκηνοθεσία του Ροβέρτου Βίε είνε πλούσια, τήν 
διακρίνει δέ ταυτοχρόνως, πολύ γούστο καί μεγάλη επι
μέλεια.

_ Εξ άλλου δε ή νποκρισις τής Ζακομπίνι λαμπρά καί 
τοΰ Ζάκ Τρεβόρ ικανοποιητική, χωρίς νά λησμονήσωμεν 
και τόν άρριβίστα κόμητα Μαρτινέζ (άγνεώ τό όνομα τοΰ

Κινηματογραφικός Άότήρ

καλλιτέχνου ποΰ τόν ύτεκρίνετο) ό όποιος έστάθη είς τ 
ύψος τών πρωταγωνιστών.

Ό κοσμοπολίτικος χαραιτήρ τοΰ «Σκανδάλου τοΰ "Ε
ρωτος», ή λουτρόπολις Ντωβιλ, τά καμπαρέ τής Μον- 
μάρτρη;, πάντα αύτά καθιστούν τήν παρακολούθησιν τοϋ 
φίλμ τούτου πλέον ένδιαφέρουσαν καί εΰχάριστον έξασφα- 
λίζοντα ταυτοχρόνως εΐ; αύτό έμπορικήν έπιτυχίαν. Άπό- 
δειξις άλλως τε, ότι έσημείωσε καί έδώ ικανοποιητικήν 
τοιαύτην. "Ιρις Σκαραβαίον

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙ Ν Η Μ ΑΤΟΓΡ ΑΦΙΚ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

"Αμερική

Ό Λέβις Μίλεστον θά διευθύνη τόν Έμίλ Γιάννιγκς 
είς τό νέον του φίλμ «Ή νήσος τού Ήλία».

— Τό φίλμ τοΰ σκηνοθέτου Ιωσήφ φί>ν Στέρνμπεργκ 
«Σκυλλιά τής Ν ‘Υόρκης» έοχε μεγάλην επιτυχίαν προ- 
βληθέν είς ιό θέατρον «Παρομάουντ» έν Ν. ‘Υόρκη. 
Συγκειριμμένως άπό τοΰ Σαββάτου μέχρι τή; Κυριακής 
έσημείωσε εισπράξεις 35116 δολλάρια. Τό μέχρι σήμερον 
ρεκίρ κινηααματογραφικών ιίσπράξ ων είχεν άνέλθη είς 
32000 δολλάρια.

— ‘Η Φέρστ Νάσιοναλ είνε έξαιρειί'ά άπησχολημένη 
μέ τάς όμιλούσας ταινίας, είς τοιοϋτον σημεϊον ώστε ό 
Άλ Ρόκετ εις άπό τούς διευθυντάς τής Νάσιοναλ έδή- 
λωσε είς τόν Τύπον δτι άπό τοΰδε καί είς τό έξής κεί 
χωρίς καμμίαν έξαίρεσιν, δλα μας τά φίλμ θά είναι 
όμιλοίντα. Άλλά έπρόσθεσεν, θά γίνονται δύο άντίτυπα 
έκ τών οποίων τό έν θά είναι άπλοΰν.
’Αγγλία

—“ ‘Η Μπέττυ Μπάλφουρ « γυρίζει? διά λογαριασμόν 
τής Μπρίιις Έντερνάσιοναλ Πίκτσουρς τό φίλμ «Τό 
τραίνο φάντασμα» ύπό τήν διιύθυνσιν τοΰ σκηνοθέτου 
Μπώλβαρυ.

—Διά τήν Ιδίαν εταιρίαν ό άμερικανός κωμικός Μόντυ 
Μπάνκς «έγύρισι» τό φίλμ «Κοκτέιλ».

— "Ο σκηνοθέτης τοΰ «Βαριετέ» Σ. Α. Ντυπόν «γυ
ρίζει» εις τό Λονδΐνον τό φίλμ «Πικκαντίλυ» μέ τούς 
άμερικανούς άστέραζ Γκίλντα Γκρέΰ κοί τήν κινέζα 
"Αννα Μέϋ Γιοόγκ.

— ‘Ο Φρέντ Πώλ ήρχ.σε τήν κινηματογρσφησιν τής 
νέας παραγωγής τής εταιρίας Ούέλς Πήερσον «Ή σπα
σμένη μελωδία».

— Διήλθε έκ Λονδίνου ό γνωστός μας Νόρμαν Κέρρυ. 
Είς τούς δημοσιογράφους έδήλασε δτι θά έπανέλθη λίαν 
προσεχώς διά νά έρμηνεύση τόν κύριον ρόλον είς τό 
προσεχές φιλμ τοΰ Ντυπόν.
Γεριιανί α

Ή Hisa Film τοΰ Βερολίνου καί ή Svenskfilmin — 
dustri τής Στοκχόλμης άπεφάσισαν είς τό έξής νά έχουν 
κοινήν παραγωγήν, ήρχισε μάλιστα ήδη είς τό Βερολϊ- 
νον τό «γύρισμα» τοΰ πρώτου των έργου «"Ιλιγγο;» άπό 
τό δραματικόν έμγον τοΰ Στρίμπεργκ. Οί κύριοι ρόλοι 
διερμηνεύοντοι άπό τήν Τζίνα Μανές, τόν Λάρς Χάνσεν, 
τήν Στίνα Μπέργκ καί τόν Ίβάν Χέντκιστ. Ταυτοχρόνως 
ή ιδία έταιρία προετοιμάζει τό έργον «Τρόικα» τό 
όποϊον διαφημίζεται ώ; μέγα διεθνές φίλμ.

— Μετά τήν άποπεράτωσιν τοΰ έργου της «Βόλγα· 
Βόλγα» ή έιαιρία Πέτερ Ώ ,τερ Μάγιερ «γυρίζει» τό 
φίλμ «Ό τελευταίος μεγάλος έρως τοΰ Ναπολέοντος», 
κατά τό σενάριο τοΰ Άμπελ Γκάνς. Τόν ρόλον τοΰ Να
πολέοντος κρατεί δ Βέρνερ Κράους.

Εις ένα μικρόν βασίλειον τής Κεντρικής Ευρώ 
πης, ό κόμης τοΟ Τοΰρζο άσχολεΐται μέ τήν Ανα
τροφήν τής κόρης του Σάρη είς τήν άρ- 
χαίαν κατοικίαν του. Έ μικρά έπληγώθη άπδ ένα 
παιδαριώδες αίσθημα διά τόν μικρόν Φρένζ Πλές, 
δμογάλακτον άδελφόν της, υίόν ένός ύπ.δηματοποιοΰ 
τοΰ χωρίου καί τοΰ άνεκοίνωσε σοβχρώς δτι μίαν 
ήμέραν θά τόν ύπανδρεύετο.

Ό πατήρ τοΰ Φρένζ δ δποΐ ς δνειρεύεται ένα 
λαμπρόν μέλλον διά τόν υίόν του τόν έπήρε στήν 
’Αμερικήν στήν χώραν τών θαυμάτων δπου δλαι αί 
φιλοδοξία! είνε δυνατόν νά πραγματοποιηθούν. Καί 
άπόδείξις τοΰ δτι δντως ή ’Αμερική εινε ή χώρα 
τών θαυμάτων είνε δτι ή Κόμησα Σάρη ήλικίας ήδη 
20 έτών, έπανεΰρεν έκεϊ κατά τό διάστημα ένός τα- 
ξειδίου της τόν σύντροφον μετά τοΰ όποιου συνέ 
παιζεν άλλοτε, δστις είχε γίνει ένας τζέντλεμαν 
πολύ καθώς πρέπει. Δέν έλησμόνησε τόν παιδί«όν 
δρκον τη*. Ό παιδαριώδης έρωτάς της ό όποιος 
τήν συνέδεε μετά τοΰ μικρού Φρένζ ήναψε/ έκ νέου 
καί έκείνη άνανεώνει καί πάλιν, σοβαρώς δμως, τήν 
ύπόσχεσίν της.

Τήν παραμονή δμως τοΰ γάμου ένα τηλεγράφημα 
τού κόμητος ανακαλεί τήν νέαν είς Ευρώπην. Ό 
Φρένζ χωρίς νά σχεφθή σπεύδει πρός άναζήτησιν 
τής Αγαπημένης του. Άλλοίμονον! Στά σύνολα μία 
δυσάρεστος έκπληξις τόν άναμέ ει Άποσ έλλεται 
άμέσως είς ένα στρατώνα δπου οφείλει νά έκπλη- 
ρύση τήν τριετή ύποχρέωσιν είς ήν ύπόκειται Απέ
ναντι τής πατρίδβς.

Ό κόμης τοΰ Τοΰρζο άπεφάσισε νά ύπανδρεύση 
τήν κόρην του μέ τόν συνταγματάρχην βαρώνον τοϋ 
Χάϊμπεργκ, Σιοικητοΰ ένός τάγματος Ούσάρων. 'Ο 
Χάϊμπεργκ έχει κάποιον άλλον δεσμόν άλλά θεωρεί 
πολύεύκολον νά διακόψη σχέσε·ς μέ τήν Δόνα Νάδη. 
Ήκατάκτησιςιής καρδιάς τήςκομήσσηςΣάρη τοΰ φαί
νεται όλιγώ ερον εύκολος. Άντελήφθη συνθηματικά 
βλέμματα μεταξύ τής μνηστής^του καί ένός στρα
τιώτου τοϋ συντάγματός του. “Ινα έξεοτελίσο τού
τον είς τά δμματα τής νέας τόν πνραλαμβάνει ώς 
ύπηρέτην του.

Ό άγέροχος χαρακτήρ τοΰ Φρένζ δυσκόλως 
προσαρμόζεται μέ τήν νέαν του ύπηρεοίαν ναι πολύ 
δυσκόί ως προσπαθεί νά συγκράτηση τήν δργήν του, 
έξ αιτίας τών άκαταπαύστων έπιπλήξεων αί δποϊαι 
τοΰ άπευθύνονται. ’Αποκαμών πλέον, άπωθεϊ τόν 
άξιωματικόν δστις έπιθυμεΐ νά τοΰ άποσπάση μίαν 
έπιστολήν τής Σάρη. Τόν καταδιώκουν πέριξ τής 
έπαύλεως. 'Η νέα τού έπιτρέπει νάααταφύγη είς τό 
τό δωμάτιόν της. 'Ο Χάϊμπεργκ καίτοι ύποπτεύεται 
δτι ό Φρένζ εύρίσκεται πλησίον τής μνηστής του, 
δέν τολμά έν τούτοις νά τόν καταδιώξη. Άλλά ύπό 
τήν πρόφασιν νά προστατευση τήν κόμησσαν τοπο

θετεί σκοπούς μέ τήν διαταγήν νά πυροβολήσουν 
κατά τοΰ φυγάδος.

Παρά ταΰτα μέ μίαν εόγενή δικαιολογίαν έ- 
νεργει έρευναν είς τό διαμέρισμα τής νέας. Απο
καλύπτει τόν Φρένζ δστις παραδίδεται ίνα μή έκθέ- 
ση τήν ύπόληψιν τής κομήσσης Σέρη. 'Ο Χάϊ
μπεργκ ίνα σώση έπίσης τήν τιμήν τής μνηστής του, 
δίδει τόν μανδύαν του και τό ξΐφοςτου ε?ς τόνΦρένζ. 
Ούτω μετημφιεσμένος ό στρατιώτης έξέρχεται. 
'Η Σάρη τοΰ έδωκε σσνέντευξιν στάς 7, έπι τής 
προκυμαίας έ.θα άπεβιβάζονται τοΰ Όριάν ’Εξπρές.

Ό γάμος δμως πρέπει νά γίνη αύτήν τήν ώρα 
καί δ κόμη; πληροφορηθείς παρx τού Χάϊμπεργκ τά 
διατρέςαντα Απαγορεύει είς τήν κόρην του νά έξέλ- 
θη άπό τό δωμάτιόν της πριν έλθη ή ώρα νά μεταβή 
στήν έκκλησία.

Ή κόμησσα Σάρη όλίγας στιγμά; πρό τής μοι
ραίας φρας δέχετιι τήν έπίσκεψιν τής Δόνα τήν ό
ποιαν γνωρίζει καί ήτις τής έκμυστηρεύεται τά πάν
τα. Μαντεύει πάς τις εύκόλως δτι θά κάμη χρήσιν 
τοΰ ίδίου μέσου τόόποΐον μετεχειρίσθη καί δ Φρένζ 
ίνα διαφύγη. Άλλ’ δταν ό Χάϊμπεργκ ήλθε πρό; 
άναζήτησιν τής μνηστής του, εύρέθη άντιμέτωπο; μέ 
τήν Δόνα κκθ’ ήν στιγμήν οί δύο έρωτευμένοι σπεύ
δουν πρός τόν πλησιέστερον λιμένα όπόθεν έπιβιβά- 
ζονται δι’ ’Αμερικήν, τήν Χώραν τών θαυμάτων δπου 
αί βασίλισσχι ύπανδρεύονται άκόμη τούς βοσκούς.

ΦΙΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΙ ΤΟΥ

“ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ „
‘ΕτοιραόΟήτε ν’άποκτήιίετε τό ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙ
ΑΤΙΚΟ τείχος τοί ηοναόικοΰ πεοιοΐακοί όας 
Μ EimillsSiSS.

τό καύχημα τών φίλων τοΰ Κινηματογράφου 
Άρθρα τών ειδικών συνεργατών μασ,Ίριδος Σκα

ραβαίου, Ro— Ma,B. Παπαμιχάλη, 
Δ. Βρατσάνου κοί Θ. Τσακιρίδη

Έπίσης άπό τοϋ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΥ τεύχους 
θά άρχίση ή βημοσίευσις καίένός θαυμάσιου άνεκ- 
δότου μυθιστορήματος έκ τών πλέον έντυπωτικών

ΠΟΙΚΙΛΗ ΥΛΗΣ ΑΦΑΝΤΑΣΤΟΣ
’Λγγε^.ίατ πρός όηηοιίίευόιν είς τό Πρώτο- 

γοονιάττκο τενχος, ΰεκταΐ άπό ιίίιηεοον
Κύριοι, Κύριοι έπιχειρηματίαι

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΤΕ XQPON ΑΙλ ΤΑΣ ΛΙΛΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΑΣ



ΝΕΑΙ ΕΛΛΗΜ ΤΑΙΝΙΑΙ

Λ ! MAN I ΔΑΚΡΥΩΝ
Η δεύτερα μεγάλη παραγωγή τβίΙιχΟϋ Οίκου ΝΤΑΓΚ—ΦίΛΜ

ΤΩΝ ΑΔΕΛΚ ΓΑΖΙ ΑΔΗ
Ή πρώτη ‘Ελληνική ταινία έφειεινής παραγωγής 

τήν όποιαν θά ϊδη τό ’Αθηναϊκόν κοινόν τήν δευτέραν 
έβδομάδα τοΰ έπί θύραις έτους, είνε ή δεύτερα παραγω
γή τής «Ντάγκ Φίλμ» ύπό τόν τίτλον «Τό λιμάνι τών 
δακρύων».

Άποφευγονιες πάσαν «προκριτικήν», άναφέρομεν

ιήν περυσ,νήν ταινίαν «Ί „ 
Νικόλαος Χατζηγεωργίου, Κόκκινης

των είς 
Λάσκος, 
Βέη:.

‘Η πραγματο,τοίητις τοϋ «Λιμανιού τών 
Δακρύωι»διήρκεσε τρεις μόνον μήνας. Τό γε
γονός τοΰτο έχει ιδιαιτέραν σημασίαν δεδομέ

νου ότι προδίδει πώς ό «Οί
κος Ντάγκ Φίλμ» διέθετε 
πλήρη τεχνικήν αρτιότητα έξ 
αΐ ία; τής οποίας ή κίνημα - 
τογράφησις τοΰ «Λιμανιοΰ 
τών Δακρύων» δέν έσκόνταψε 
πουθενά. Ταύιοχρόνας δέ, 
ή τεχνική άρτι.ότης περί ή; 
ώμιλήσαμεν, μάς δίδει τήν 
ευχάριστου ελπίδα, ότι θά 
έκλείψουν τά βιρέα τεχνικά 
σφάλματα άτινα παρουσίασε 
ή περυσινή πρώτη ταινία 
τής «Ντάγκ Φίλμ» λόγφ 
σχετικών ανεπαρκειών.

Ή μπορεί συνεπώς νά λε- 
χθή δτι ό Οίκος Γαζιάδη, 
«έ,ύρισε» τό «Λιμάνι τών 
Δακρύω'» ύπό τεχνικός συν- 
θήκας οημαντικώς βελιιω- 
μένας, ά ολουθήσας έκ τοΰ 
σύνεγγυς τά τελειότερα κι
νηματογραφικά συστήματα, 
έφοδ.ασθείς μέ τό τελευταΐον 
ειδικόν F.lm -baukine δπερ 

. ώς γνω
στόν, μό
λις βπό 
τοΰ πα
ρελθόντος 
Ίουλί ο υ 
χρήσιμο - 
ποιεΐτ α ι 

είς τά Εύρωπαϊκά καί ’Α
μερικανικά στούντιο, καί μέ 
προβολείς μεγάλης έντάσε-

Μία όκηνη άπό τό αΛιηάνι τών Δακρύων». Κατά άειράν ή δσ· 
όποινίς Μίρθα Βιολάντη καί οί κ. κ. Δούκας καί Τάακίρης 

χρονογραφ κώς τό γεγονός,δίδοντες ιίς τούς άναγνώστας 
μας λεπτομέρειας τινάς άιαφορικώς μέ «Τό λιμάνι τών 
δακρύων», τό όποιον έχομεν δι’ έλπίδος δη θά είνε αρ
κετά ικανοποιητικόν.

Τό ουσιώδες σηιιεϊον δπερ παρουσ.άζει ή περί ής ό 
λόγος ταινία, εϊνε ότι άποτελεϊ μίαν καθαρώς 'Ελληνι
κήν πραγματρποίησιν μέ έλληνας έρκηνευτάς, ρεζισέρ, 
φωτογράφους χ.λ.π.

'Η ύπόσ,εοίς της τραβηγμένη άπό σενάριο τοΰ Σουη
δό - Γερμανοΰ συγγραφέα)? Μπέρν Σλέου, διεσκευάσθη 
άπό τούς κ κ. Δ. Γαζιάδην (οεζιοέρ) καί Όρέστην Λά- 
σκον, άποτελέσασα έν κίνημαιόδραμα μήκους άνω τών 
3000 μέτρων.

Έρμηνευταί τοΰ «Λιμανιού τών Δακρύων», έκτός 
τών κ κ. Ν. Ροζάν, Αίμ. Βεάκη, Μαρίκου καί ’Αναστα
σίας Μουστάκα, έπαγγελματιών ήθοποιών, ήγγυημένης 
σοβαρός καλλιτεχνικής άποδόσεως, είνε αί Δες Έμμα 
Β τσώρη (φυσιογνωμία πολλά ύποσχομένη) Μίρβα Βιο- 
λάντη (γνωστή ώμορφιά τών Αθηνών) καί οί κ.κ. Τσα
κίρης (ό πλέον ικανοποιητικός έκ τών πρωταγωνιστησάν-

Τά «έσωτεριζά» τοΰ 
«Λιμανιού τών Δακρύων» «έ- 
γιρίσθησαν» ιίς τά νέ« 
σιούντιο τής «Ντάγκ-Φίλμ», 
έπί τής οδού Βουλής, διαθέ- 
τοντα ιδίαν έγκατάσιασιν 
παραγωγή; ρεύματος

«Τό Λιμάνι ιών Δακρύ
ων» έστοίχισε άρκετος εκα
τόν ιάδας χιλιάδων δραχμών, 
καδ·’ όσον ολόκληρον τό 
καλλιτεχνικόν συγκρότημα 
άνερχόμβνον είς δώδεκα πρω- 
ταγωνιστάς καί 160 δευτε- 
ρεύβντας καί κομπάρσους, 
έπληρώθηάπό τοΰ παρελθόν-

‘II "Eyya Ι.ιτιΙώοιι εί? ί 'τού έλλιινικοϋ έργον

'Ερως καί Κύματα») Όρί ί»(θύστου μέχρι τής 31ης Δεκεμβίου,’προσληφθέν άπό
·.·, Κόκκινης καί Άρίφ J - έιείνης, δτε έπρόκειτο '·' Τλ .ν.',ηισ,ιπ» τσϋ

σκίπεόμενος νά

) τής
_..w___ j ν’ άρχίση τό «γύρισμα» τοΰ «Λι

μανιού τών Δακρύων», άναβληθέν έπ’ ,άρκετάς 
έβδ μάδας λόγφ τή; προκαταρκτικής εργασίας 
καί τής έπιδημίας τοϋ δαγγείου,

Ό Οίκος «Νιάγκ-Φίλμ» σκεπτόμενος νά 
έργασθή σοβαρώς, θ’ άρχίση 
τήν τριτην του πραγματο- 
ποίησιν άπό 1ης πρεσεχοΰς 
Φ βρουαρίον, θά έπακολοι- 
θήση δέ κατά πάσαν πιθ ι- 
νότητα κατά τά μέσα τοΰ 
1929 καί έτέρα παραγωγή. 
Μειαξύ τών πραγματοποιη- 
θησομένων εϊνε τό βου>ο- 
λικό δράμα «‘Ο Άγαπητικός 
τής Β σκ τοιλας» ποΰ τόσο 
συγ ινιϊ τήν λαϊκή ψυιή, 
τό γνωστό φιλολογικόν έρ
γον «Μ ράμα-Ποΰτρα» κα.

Τήν τελευταίαν στιγμήν 
πληροφορούμεθα '"τι ό Οί
κο, «Ντάγκ-Φίλμ», ύτιβαλεν 
εις τά ‘Υπουργεία Έθνι ή; 
Οικονομίας καί Ο κονομικών 
υπόμνημα έν ώ μνημονεύει 
τάς λαμπράς συνΰή ας ϋφ' 
>ας έργάζ-.ται ή ξένη ;:ι,ημι- 
τογρσφική βιομη ανία, κά-

νε τόσον λογικόν καί δίκαιον, δσον ευεργετικόν θ , α- 
πέβαινε διά τούς κινηματογραφιστάς μας έάν τό άπε- 
δέχετο ή Κυβέρνησις.

Φρονοΰμεν ότι μόνον διά συνετής φσρολογικής πολι
τικής θά δυνηθή νά ζήση ή έν γενέσ ι 'Ελληνική Κινη
ματογραφία, διά τήν ουντήρησιν τής οποίος τό Κράτος

‘Ο καλλιτέχνης κ. Ν. Ροζάν είς ιιίαν χαρτκτηρτάτικην όκιινην 
τής νέας ταινίας «Λιιιάνι τών δακρύων» τον Ο’ίκον«Νταγ—Φίλιι

Ό ρεζιάέρ καί Ι?τϋς εταιρίας μνων χρήσιν έν τφ ύπομνή· 
Ντάγκ—Φιλί ΙγαΖΙΑΔΗΣ μάτι έ’“ιιδιαφερουσών λεπτο

μέρεια) ν 1 
ήτοι τών 
προστ α ■ 
τευιικώ ν 
μέτρων ά- 
τινα έθέ- 
σπι σαν 
πάντα τά 
Εύρωπαϊκά κράτη ϊνα προ- 
ασπίσωσι τάζ ταινίας των 
άπό τόν άνταγωνισμόν τών 
είσαγωμένωνξένων τοιούτων, 
έπιβάλλοντα υποχρεωτικές1 
τέσσαρας έντοπίας ταινιος 
έναντι τής προβολή; μ·ά, 
ξένης, πλήν τή? Γερμανίας 
ήτις επιβάλλει < εντοπίους 
παραγωγής έναντι εκαστης 
ξένης.

Τό σημεΐαν τοΰιο δέν 
μάς ένδιαφέρει έπί τού πα
ρόντος λόγφ τής άσημάντου 
έντ·πίους παραγωγής μας. 
Πλήν, έν αϊ ημα τοΰ ύπο· 
μνήματος Γαζιάδη περί έ- 
ξαιρέσεως τοΰ φόρου δημο^ 
σίων θεαμάτων διά τάς ύπό 
πραγματοποίησιν ταινίας, εί-

•χει ’Εθνικήν ύποχρέωσιν νά μεριμνά, υποβαλλόμενο ν έν 
άνάγκη καί εις ΰλικάς θυσίας διά τήν έξάπλωσιν μιας 
β'ομηχαν/ας τοιαύτης σκοπιμότητας ώς ή τοΰ Κινηματο
γράφου.

Θά ή ο έ.ιίσης ευχή ς έ^χον έάν ή Κυβέρνησες λαμ- 
βάνουσα ΰπ’ δψιν τούς είσαγωγικούς προστατευτικούς 
τόμους τών διαφόρων Κρατών θέσει καί αΰιη ένα δριον 
έπιχορηγήσεως έστω καί μηδαμινόν, ϊνα άποδείξωμεν εις 
τούς ξένους ότι δέν υστερεί καί ή 'Ελλάς κινηματογραφι- 
κής παραγωγής, ητ ς λογίζεται ώς προαγωγή τοΰ πολι
τισμού.

Άλλ’ έφ’ όσον —άλλοίμονον— ή Ελληνική γράφει - 
κρατία έξα ολουθεϊ τά έχει τόν λόγον έπί ζητημάτων 
μικροτέρας σοβαρότητας έκείνη; τοΰ προορισμού της, 
θά ματαιοπονήσωμεν άναμένοντες άπό τό Κράτος νά έκ- 
τελέση τάς στοιχειώδεις έν προκειμένω υποχρεώσεις του.



ίίτνηιιατογραάτκός Άιίτάρ ΚίνιιιιατογοαΛικός *Α<ίτΐτο

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εβαομας
Σχεττκώς ικανοποιητική, ή παρελθούσα έβδομός, δτά τούς 

κινηματογράφους τής πόλεώς μας. ‘ Ικανοποτητικωτέρα δε 
υπήρξε κυρίως διά τούς λαϊκούς κινηματογράφους οί όποιοι 
λειτουργούν ώς γνωστόν άπό πρωίας. Είς τούτο συτ ετέλεσε, 
βοηθοϋττος καί τού ψυχρού καιρού, ή προβολή ωραίων 
έργων.

“Από αύριον θά προβληθούν τά εξής νέα έργα εις τούς 
τίοσαρας λειτουργούν τας κεντρικούς κινηματογράφους* είς τό 
Σπλέντίτ <ιΤό μαγεμμένο νησί» ιού οποίου λεπτομερή ύπό- 
θεοτν έδημοαιεύοαμεν ι ίς τό ύπ' άριθ. 11 τεύχος τρέχοντος 
έτους, εις τό Οΰφα Πάλας τό «Άντα φόν Μπέλιγκ» με τήν 
ώραίαν *Εννυ Πόρτ&τ, είς τό Σάλον ’Ιντεάλ ·Ή νοσταλγία» 
ένα άπό τά πολύ ώροία έργα πού θά προβόλη εφέτος ό κ 
Κρ ιΐμερ είς τόν κιτη ιατογράφον του καί είς τό 9 Αττικόν 
«'Ο γαμήλιας πέπλος· ή «*Η απαγωγή», ταινία τής Φέρσι 
Νάοιοναλ μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ καί τόν Λόϋδ Χιούζ, τής 
οποίας τήν ένδιαφέρουσαν ύπόθεσιν δημουιεύομεν είς άλλην 
σελ δα.

‘Από αύριον ή Σΐιέ “Οριάν αρχίζει νά ποικίλη τά προ
γράμματα των κινηματ γραφών της καί μέ έβδομαδιαίαν η*- 
νημαναγραφικήν έρηαερίδα. Συμβλη&εϊσα με ά τού εκδοτι
κού οίκου ·“Εκλαίρ Ζουρνά).» θά προβάλΐ] κάθε εβδομάδα είς 
τούς κινηματογράφους της “Αττικόν καί Σπλέντιτ, εκτός τού 
τακτικού προγράμματος καί έβδομαδιαϊον παγκόσμιον ζουρ
νά). Τό παγκόσμιον αυτό έβδομαδιαϊον κινηματογραφικόν 
ζουρτάλ ή εταιρία θά δίδη τακτικά καί είς τούς έν ταϊς 
επαρχίαις κινηματογράφους πελάτας της. Ούιω άπό ούριον θά 
προβληθούν εκτός τών άλλων καί ή υποδοχή τοϋ Βενιζέλου 
είς τδ Καί ντ’ “Ορσέ, τό ταξείδιον τού πηδαλιούχονμένου 
• Κόμης Τοέπελιν» είς “Αμερικήν, τήν έκκρηξιν τής Αί'ινης, 
τούς άθλητικούς αγώνας τοϋ Τόκιο, τάς προεδρικός έκίογάς 
τής 3 Αμερικής, τά τελευταία μοδέλα τών μεγαλειτέρων Παρι 
σινών οϊκων μόδας κ,λ.π. κ.λ π.

Διά τήν ποικιλίαν αυτήν τοϋ προγράμματος ή διεύθυνσις 
τής Σινέ ’ Οριάν εΐνε άξία θερμών συγχαρητηρίων.* * *

‘Η Μέτρο Γκόλντουϊν, ή οποία ώς γνωστόν ήνςιξε έν 
“Αθήναις πρακτορεϊον, θά ίδρύση προσεχέστατα γραφεία καί 
είς τήν “Αλεξάνδρειαν, Συρίαν, Παλαιστή ην, Σόφιαν καί 
Κωνσταντινούπολιν. Προς τόν σκοπόν αυτόν, άναχωρεϊ προ 
σεχώς διά τάς ανωτέρω πόλεις πλήν τής Κωνσταντινουπό
λεως οπού έχει ήδη ίδρυθή τοιοϋτον—ό εν τή πόλει μας δι
ευθυντής τοϋ γραφείου τής Metro κ. “λΑβέρτο; Κόρνφιλδ 
πρός διοργάν ωσιν αυτών. Τήν άν ωιέραν διεύθυνσιν τών 
γραφείων αυτών θά έχη ό κ. Κόρνφιλδ ταϋ οποίου τό κέν- 
τρον θά είναι αί “Αθήναι.

* 
* *Τό πρωτοχρονιάτικο τεύχος τοϋ · Κινηματογραφικού Ά- 

στέρος* πού θά κυκλοφορήση μέ ημερομηνίαν 30 Δεκεμ
βρίου 1328, θά είναι τέλειον άπό πάσης άπόψεως· Οί εκλε
κτότεροι συιεργάται του θά γράψουν ειδικά άρθρα, θά περι
έχει πλούτον ωραίων εικόνων, κινηματογραφικά διηγήματα, 
σύντομοι βιογραφίαΐ δλων τών έν ‘Αθήναις έηΐχειρηματιών 
τοϋ κινηματογράφου μέ τάς εικόνας των κ,λ.π. κ.λ.π. “Επί
σης άπό τοϋ πανηγυρικού αυτού τεύχους,άρχίζεικαί ή δήμο· 
σίευσιςένός θαυμασίου άστυνομικοϋ μυθιστορήματος τοϋ Jack 
Steelv*0 τόν τίτλον ·Αί περιπέτειαι νής Δωροθέας Μπούθ», 
τό όποιον θά σν,λαβώση κυριολεκτικώς τούς άναγν ώστας μας. 
Τό τεύχος αύτό, τοϋ οποίου ό άριθμός τών σελίδων θά φθάση 
τούς εξήκοντα, μέ χρωματιστόν έξώφυλλον δέν θά τιμάται 
πλέον τών 15 δραχμών. Θά κυκλοφορήση ώς πάντοτε διά τού 
Κεντρικού Πρακτορείου τών εφημερίδων ci δέ συν δρομηταί 
θά τό λάβουν δωρεάν άντί τού ύπ“ άρ. 31 τεύχους τό όποιον 
θά άντικαταστήση τό πανηγυρικόν·

* "*
‘Η πρώτη ελληνική Μακεδονική ταινία «*Οδυσσεύς Ά>- 

δροϋτσος» έπεξεργασθεϊσα ενταύθα θά προβληθή διά πρώτην 
φοράν είς Θεσσαλονίκην κατά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων.

Κι<τά τάς δόκιμός της άνωτέρω ταινίας είς ας παρέστημεν 
καί ημείς, άπεκομίσαμεν τάς άρίστας τών εντυπώσεων ώς 
έργου ιστορικού μέ περιπετείας ολίγων γνωστών σήμερον.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡΑιΕΥΣ

Κινημ. Σπλίνιιτ. Άπό τής Δευτέρας προεβλήβη τό 
έργον «Ή αδελφή της άπο τό Παρίσι» μέ τήν Κονστάν; 
Τάλματζ καί τόν Ρόναλδ Κόλμαν τό όποιον έσημείωσεν 
εξαιρετικήν επιτυχίαν, άπό δέ τής Πέμπτης προεβλήθη 
ή «Μπαγιαντέρα».

Κΐιημ. ‘Ολύμπια Έξηκολούθησεν ή προβολή ολο
κλήρου τοΰ έργου «Οί κατάσκοποι» μετά μεγάλης κοσμο
συρροής.

Κιιημ. Χάϊ Λάϊφ. Προεβλήθη ό <Δόν Ζουά.» μέ τόν 
Τζών Μπάρυμορ.

Κινημ. Φως Κατά τήν λήξασαν εβδομάδα προεβλ ήθη- 
σαν τά έργα «ή Τραγική Στιγμή» μέ τόν Λ. Άλμπερτίνι» 
καί «Ή έπιθεσις τοϋ τραίνου».

Κι>ημ. Ήλύσαια Προεβλήθησαν τά εξής έργα «Δύο 
φορές κατάδικος» μέ τόν Μίλτον Σίλς, καί «Βασιλεύς τοΰ 
άέρος». ’Επίσης προεβλήθη ή συνέχεια τών περιπετειών 
τοΰ πρωτοπυγμάχου Τξάκ Ντέμσεϋ· Ε. Β.
Ν. ΚΟΚΚΙΝΙΑ

Κινημ. Ήλιος. Προβλήθησαν «Σεΐχης Φαζίλ» καί 
«Δόκτωρ Σαϊρερ» μέ τόν Ίβάν Πέτροβιτς.

Κΐιημ. Έκλαίρ. «Ζήτω τά σπόρτ», κωμωδία μέ τόν 
Χάρολδ Λόϋδ καί «Πρω ιαθλήτριά» μέ τήν Μπεμπέ Ντά- 
ντελς.

Κινημ. Κρναιάλ. «‘Ο ιίός τοΰ Σεΐχη» μέ τόν Βαλεν
τίνο καί «Ή καρδιά μου άργά». Ι.Α.Β.
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. ΙΙοικιλιων. Προεβλήβησαν τά έργα, «Φαιδώ- 
ρα» μέ άληβινήν κοσμοσορροήν, «Τό έμπόριον τής σαρ- 
κός» λίαν έπιτυχώς, κατά γενικήν άπαίτησιν «Ή Κική» 
μέ άφάντυστον επιτυχίαν καί διά δευτέραν φοράν «’Η 
πριγκήπισσα Λουλοΰ» καί «Ό εκδικητής τοΰ Νταβάς» 
ΡΕθΥΜΝΗ (Κρή'ης)

Κινημ ‘Αιτικόν. Προεβ .ήθη μέ άποτυχίαν ή κωμωδία 
«Μία τρέλλα» μέ τόν Σίντ Τσάπλιν. Επίσης προεβλήθη- 
σαν «Ή πόλις τή; σιωπής», «'Αγνός γλεντζές», «Καται- 
γίς» καί μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν «Ή λευκή ’Αδελφή».

Κινημ. Ίδαϊον. Συνεχίζει έπιτυχώς τάς παραστάσεις 
του ό θίασος Φιέρρας—Ζαφειριού. Μ. Μαιονρΰς 
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. Αμερικανικός. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό 
γορίλλας», καί «Αίμα τσιγκάνων». Μιχάλου
ΑΑΡΙΣΣΑ

Κινημ. Ντορέ. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Πριγκή- 
πισσα τής Τσάρδας» καί «’Όνειρα πού σβύνουν». Πρ σε- 
χώς «*Έμδεν> καί «Φρίτς ό πυγμάχος».

Κινημ. 'Ολύμπια. "Εκαμε έναρξιν άπό τής 'παρελ. 
Κυριακής μέ τό έργον «Τρεις άλήται». Παπανικολάου 
ΣΕΡΡΑ(

Κινημ. Πάν&Ίον. Προεβλήθη μέ μεγάλην έπιιυχί·. ν 
«Ό ένοχος» καί έπηκολούθησαν τά έργα : «Θαυματουργό 
καπέλλο» κωμωδία, καί «Ό Βασιλεύς τής Ζούγκλας».

’Επί τοΰ παρόντος δίδει τός παραστάσεις του ό θία
σος τοΰ κ. Γονίδη.

Κινημ. Όρφεύς. Προεβλήθησαν τά έργα. «Άβ^ούλ 
Χαμίτ ό Β’.» μέ μεγάλην έπιιυχίαν, «Τό κάθισμα ύπ’

άριθ. 47» καί «Τό τέλος του Μόντε-Κάρλο» μέ τήν πα
λαιόν δόξαν τοϋ κινηματογράφου Φραντσέσκαν Μπερτίνι.

Κινημ, Διονύοια. Προεβλήθησαν τά έργα : «Ξανθές ή 
μελαχορινές» μέ τόν λεπτόν καλλιτέχιην Μειζοΰ καί«Ή 
χορεύτρια τοΰ Τσάρου» μέ τήν ώραίαν Λάουραν Λαπλάντ.

Τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν έΛαμε έναρξιν τών έργα 
σιών του καί ό λαϊκός Κινηματογράφος τής πόλεώς μας 
«Ρέμβη» μέ επεισοδιακά καί ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Καμπιλή. Γ. ΧαλκΙδης
ΚΟΖΑΝΗ

Κινημ. ΏρΙων. Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίτν τά έργα 
«Ή εΰνοουμένη τοΰ Μαχαραγιά» καί ό «Δούξ τοΰ Παπεν- 
χάίμ». Άνεπιτυχώς προεβλήθησαν τά έργα «Κτηνάνθρω
πο;» καί «Τό μεγάλο μυστικό». Στέγικαρ
ΔΡΑΜΑ

Κινημ. Μίγας Μετά τήν προβολήν τοϋ έργου «Ή 
όγδοη γυναίκα» προεβλήθησαν «Ξανθή ή Μελαχροινή», 
«Μή άμελεΐται τούς άνδρας σας», τοΰ Βορονώφ, «Τό >α· 
ραβά ι πρός τήν δύσιν», «Πρίγκηψ κοζάκος», «Τό ερω
τικό κυνήγι», «Άγρια έκδίκησις» καί «Τό καλό μου Πα
ρίσι». Προσεχώς «Πρίγκηψ καί κοκότα» ώ; ευεργετική 
τ^ΰ Γυμνασιι οΰ Συλλόγου «Δόξα». Ν. Μ.
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Κινημ ΖΓάκθεοί'. Προεβλήθησαν μέ άφάνταστον επι
τυχίαν τά έργα «Φάουστ» καί «‘Αγνή Σουζάνα » Π.
ΗΡΑΚΛΕΌΝ

Κινημ. Απόλλων. Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά 
έργα «Γιά τήν τιμή της» καί «Χαμένοι στό μέτωπο».

Κινημ. 'Αγλαΐα. Προβάλλεσαι τό νέον έπεισοδιακόν 
έργον «Τά ίχνη τοΰ ίέρακος». Ε. Π.
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Ίδοΐον “Αντραν. Προεβλήθησαν «Ή σειρήν 
τής Βενετίας» μέ σχετικήν έπιτυχίαν, «Ό παράδεισος», 
«Δέν Ζουάν» καί .‘Η έξερεύνησις τοΰ χρυσοΰ».

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «’Αχ 
μπέμπυ !» καί «Τά χέρια τοΰ Όρλάκ» μέ τόν Φάϊντ.

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Αύτό τό 
κτήνος ό Μορέν», «Ό ταυρομάχος» καί έπεισόδια άπό τό 
έργον «Μαΰρος λΰκος» μέ έπιτυχίαν. Κ.
ΙΩΑΝΝιΝΑ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή μεγάλη 
δούκισσα τής Ρωσσίας» μέ μεγάλην έπιτυχίαν καί «Οί 
χαλύβδινοι άιδρες» επίσης μέ καλήν έπιτυχίαν. Ι-Κ.
ΑΓΡΙΝΙΟΝ

Κινημ. Θέσπις. Τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα προεβλή
θησαν τά έργα: «'Ιατρός Γυναικών» μέ κοσμοσυρροήν, 
Έβραιοπολωνός» καί «Έκδίκησις Πέρσου». Έκ παρα
δρομής έγράμη είς τό προηγούμενον φύλλον ότι ό θίασος 
Ξύδη θά δώση δύο μόνο; παραστάσεις, ένώ πρόκειται 
π·ρί τοΰ θιάσου Νέζερ. Ντίνος—Πς
X Α Λ Κ ΙΣ

Κινημ. Δούξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Φωτιά στά σύ
νορα», «Ό άξιωμαιικός τής αΰτοκρατορικής φρουρά;», 
«Τό βάραθρον», «Τό δράμα έιός τζόκεϋ», «Δύο Φόσκαρι» 
καί «Ό σιωπηλές κατήγορος» μέ έπιτυχίαν. Τά προβαλλό
μενα έργα συνοδεύει πλήρης ορχήστρα ύπό τήν διεύθυν- 
σιν τοΰ κ. Ζοΰμπερ.

Κινημ, ΙΙάνδεον. Προεβλήθησαν τά έργα «’Αντίο νεό- 
της» καί «Μπόμπάς μέ τό στανιό». Άκρο&αλ.
ΜΙΤΥΛΗΝΗ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν έπεισόδια τοΰ έργου 
«Τό παράδοξον Κληροδΰτημα», τό αυτοτελές αΟ'ι ξενύ
χτηδες» μέ τόν Φρέδ Χούμς, «Σόνια Όρλώφ» μέ τήν 
Έστερχάζυ καί Χάρρυ Λίτκε καί «Γυναίκα άλά Γκαρσόν» 
μέ τήν Κάρμεν Μπόνι.

Τήν προσεχή εβδομάδα: «Οί ’Έμποροι τών Γυναικών» 
«Τραγωδία υποβρυχίου», «Μόντε Κάρλο». Προσεχώς

«'Απατηλοί Φλόγες». «Διαμάντι Τσάρ.υ» «Άνάστασις·κλπ.
Κινημ. ,Σαπφώο. Προεβλήθησαν επεισόδια τοΰ έργου 

* Ο Τζόκεϋ τοΰ άέρος», τό αυτοτελές «Ό Σατανάς» μέ 
τόν Τόμ Μίξ καί τό έργον τή; Οϋφα «Έρως καί Τέχνη» 
μέ τόν Μπερνάρ Γκαϊτσκε.

’Εξακολουθεί τάς παραστάσεις του καί ή όπερέττα 
Άφε' τάκη—Βασιλάκη.

Επίσης προεβλήθη τό έργον«Έπιστροφή πολεμιστοΰ» 
μέ τόν Μίλτων Σίλς καί ήδη προσβάλλεται «Μία Νύχτα 
έρωτος». ‘Αλεκ. Σωφρ.

Π A Τ Ρ A I

CI κινηματογράφοι κατά τήν παρελθοϋσαν εβδο
μάδα μάς παρουσίασαν τά κάτωθι έργα :

Κινημ. Πάν&εον. (Αίθουσα) «Κορίτσια φυλαχθήτε» 
μέ τήν Εύα Νοβάκ, «Τό Λυκόφως τής Λέξης» μέ τόν 
Γιάννιγκς «αί «’Αντίο Νεότης» μέ τήν χαριτωμένην καλλι- 
τέχνιδι Κάρμεν Μπόννι, άπαντα μέ έπιτυχ αν. Προσεχώς 
«'Η Ζωντοχήρα», «‘Η Άνάσταοις» τοΰ Τολστεϊ, «Θά μέ 
παντρευτή,».

Κινημ. ϋάν&εον (Ταράτσα). «'Ατσαλένιες Κλωστές» 
περιπετειώδες ιίς δύο έποχάς καί «Τό Λυιόφως τής Δό- 
ξης». Προσεχώς «Ό Έντυ Πόλο».

Κινημ. ‘Ιντεάλ. «‘Η Γιοσιβάρα» μέ τήν Μπιργκέτε 
Χέλμ, «Τό Ρόδον τής χρυσωμένης Δύσεως» 'Ισπανικής 
ύποθέσ^ως έργον μέ τόν Τζιλμπέρτ Ρολλάντ καί τήν 
Μαίρη “Αστορ, καί «Τερέζα Ρακέν» άπ' τ’ άριστούργημα 
τοΰ Αιμίλιου Ζολά, άπαντα μέ έπιτυχίαν. Προσεχώς «Ή 
Κάρμεν τοΰ Σάν Πάολι» καί «‘Ο Φοιτητής τοΰ Νάτνσιγκ» 
μέ τόν Βίλλυ Φρίτςι . Ντΐνος 'Ανδριόπονλος

ΒΟΛΟΣ

Κινημ. ’Αχίλλειον. Προεβλήθησαν «Ό άρουραΐος» μέ 
τήν Σουζάν Ντελυά καί «Στή σκιά τοΰ χαρεμιού» μέ τήν 
Λουΐζα Λαγκράνζ καί τόν Λέων Ματώ. Άμφότερα έση- 
μιίωοαν καλήν έπιτυχίαν. Προσεχώς «Άνάστασις» τοΰ 
Τολστοη.

Κινημ. Άργυλλα. Κατά τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα 
έσυνεχίσθη ή προβολή τοΰ έργου «Ό κουρσάρος μέ τή 
μάσκα». Έτίσης προεβλήθη ή ωραία ότερέττα «Ό γα
λάζιος Δούνοβις» μέ τήν Αύα Μάρρα καί τόν Χάρρυ Λί- 
κτε ή οποία έοημείωσεν μία άπό τάς καλυτέρας έπιτυχίας.

Ό παιδικός κινηματογράφος τοΰ Λυκείου Έλληνίδων 
τή; πόλεώς μας, έγκαινιάζεται τήν Τετάρτην 12 τρέχον
τος είς τήν αίθουσαν τοΰ «Αχίλλειου. Π.

αργοςτολιον
Κινημ. αΐδουσα Δημ Καφενείου. (Διεύθυνσις Μ. Φωή- 

Γ. Φωκά). Έκαμε έναρξιν μέ τό αριστούργημα τής Οΰφα 
«Πανόμ» άνεπιτυχώς. Επίσης προεβλήθη «Ή πριγκή- 
πισσα τής Τσάρντας» έπίοης άνεπιτυχώς. Προσεχώς 
«Σιερνό φιλί» καί «Τά έπτά κορίτσια τής κ.Γιούρκοβιτς.» 
Τά προβληθέντα έργα καίτοι ήρεσαν δέν έοημείωσαν έν 
τούτοις εμπορικήν έπιτυχίαν λόγφ τοΰ ότι ή διεύθυνσις 
τοΰ άνω κινηματογράφου παρέλειψε νά κάνη καί τήν 
στοιχειώδη διαφήμισιν, φειδομένη ώς φαίνεται, δαπανών.

X. Βοντάτνάς
ΘΕΣΣΑΛΟΝ IKH

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθη μέ άποτυχίαν «Τό κο
ρίτσι τής Ρεβύ».

Κινημ. Λ. Πύργου. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν «*Η κό- 
λασις τοΰ έρωτος». Κατά τά διαλείμματα διάφορα νού
μερα βαριετέ καί τραγούδια μέ τάς Ισπανίδας Ούναμοΰνο 
καί Ναβάρρο.Κινημ. Παλλάς. Προεβλήθη μέ άποτυχίαν «‘Ο άρχι- 
δούξ καί ή χορεύτρια».

Κινημ. Ά·θ·ήναιον. Προεβλήθη τδ ώραϊον έργον «’Α
γάπη κοζάκου» τής Tiffany μέ τήν Μαργκαρέτ Λίβιγκ- 
στον.Κινημ. Πατί. Προεβλήθη μέ έπιτυΑίαν «‘Ο Ναπο-
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λέων» τοϋ Άμπέλ Γκάνς.
Κινημ. Μοδέρν. Δ άφορα επεισοδιακά μέ αλλαγήν 

προγράμματα; τρις τής εβδομάδας.
Κινημ. ’Αττικόν. Μέ μεγάλην έπιτυχίαν προεβλήθη τό 

«‘Ιπποδρόμιον» μέ τόν Σαρλώ. ’Επίσης καί«Τό μαρτύοιον | 
γυ αιζός» μέ τόν Βινέλ καί τήν Βερ όν.

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν «Μάε ή κλέπτρα», I 
«Ό άετός τής Άριζόνας» μέ τόν Τόμ Μίξ μέ έπιτυχίαν 
καί «Τό θηρίον τής ερήμου».

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν «‘Ο δρόμος τοΰ 
θανάτου» καί συνέχειαι έπειεοδιακών. Γκλόρια Φιλμ

ΝΕΟΙ ΑΣΤΕΓΕΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΗ

η simrnM κανζτανπνουπθλιν
Είς τόν μεγάλον κινηματογράφον «Όπερά» προεβλή

θη έπιτυχώς ή ταινία Gaucho μέ τίν Ντοΰγχλασ.
Είς τό «Μοντέρι» προεβλήθη τό έργον τής Ουφα Kit

ty τό όποϊον έκα..ε τ >ύς θεατός νά περάσουν δύο ώρε 
ευχάριστε:.

Είς τό «Σινέ Μελέκ» προεβλήθη ή ιαιν’α «Τό καρ α 
βόλι τή; Βινετίπς» μέ τήν Μαρία Ζακομπίνι.

Έπίσης είς τό «Άλάμ-'ρ » προβλήθη μία χαριτωμένη 
ταινία μέ τόν Άδόλφ Μενζ .ΰ.

Ό κ. I. Δέμαν ιδιοκτήτης διαφόρων θεάτρων έπαρα- 
σημοφορήθη ύπό τή; γαλλικής Κνβερνήσεως ώς καί τής 
ελληνικής.

Άπό πρ στη; Δεκεμβρίου οϊ τίτλιι τών ταινιών θά 
γίνονται πλέον μέ λαιινικού; χαρακ ήρας καί όχι μέ 
αραβικούς. Ναζλόγλου

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡ Ο Μ Η Τ ΩΝ
Θεσσαλονίκη 
Λεβάδεια 
Ηράκλειον 
Άμαλιάδα 
Ρέθυμνον 
Κέρκυρα

Συμβατική 
Κινημ. Πάνθεον 
Κ. Λιναρδάκις 
Κινημ. Π ίνθεον 
Κινημ. ’Αττικόν 
Άλ ξ. Μπιζέλη; 
Σπ. Κωνσταντίνου Δράμα 
Γεωρ Σέκερης Ά9·ήναι 
Διαμ ΞαιθόπουλοςΔράμα 
Φωτιάίη; Σουλίδης Άθήιαι 
Δημ. Στυλίδης 
Δ. Δημητ.ισδη;
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

1-12-928
1-12 928
1- 9-9'8

Μιχρι

Δράμ ι 
Δράμα

1-12-928 
1-11-928 
1- 1 929 
1-12-928 
1- 1 929 
1- 1 929
1- 1-929
1 12 928

3041 
30 11
30- 8 
30-11
30 11
30 10-929 
30-12 929 
30-11 929 
30 12 929 
30 12-929 
30 12-929
30- 5-929

I "Ενας ‘Ελληνικός άιίτϊτρ, έιιόανίζεται εις τόν 
ι κινιιυιατογραύικόν ορίζοντα τοβ Χόλλυγουό

Πλειστάκις διερωτήθημεν πώς ήτο δυνατόν, οί μεγά
λοι βιομήχανοι τής κινηματογραφίας οί όποιοι άναζητοΰ- 
σι πάντοτε σπανίας καλλονάς, νά μή έρευτή-ωσι πρός 
άνεύρεσιν τοιούτων καί είς τήν Ελλάδα, τήν χώραν τής 
κλασσικής αρμονίας.

Καί τήν φοράν ταύιην, ό Κάρλ Λέμλε «δ δημιουργός 
τών κινηματογραφικών άστέρων» κατώρθωσε, διά τής 
μαγική; ράβδου, νά καταστήση διάσημον, μίαν κόρην, τή; 
όποιας τό διομα ήτο τελείους άγνωστον. Πρ κειται περί 
μιά; Έλληνίδο;, πρός τήν οποίαν ά.θίγεται ό παράδει
σο; τών δολλαρίων ‘Ο νέος οΰτος άστήρ, είνε ή ‘Ελένη 
Άρίστη, ’Αθηναϊκής καταγωγής.

Όιαν «γυρίζεται» ταινία τις είς τό Χό'λυηουντ, ή 
μεγαλυτέρι,συ। άμα δέ καί δυσκολωτέρα ηροντίς τοΰ σ-η- 
νοθέτου έγ ειται είς τή > έξεύρεσιν τοΰ καταλλήλου 
πρ σώπου τό όποϊον θά δυνηθή νά ύποδυθή τελείως τόν 
ρόλον του.

Ό κ Λέμλε ό άκούρισιος καί δρασ.ήριος πσραγω- 
γίς ταινιών, ευρίσκει ευκαιρίαν νά παρίοταται εί; τάς 
δικιμάς, παρά τάς πολλαπ? άς ασχολίας του.

Φαντάζεται τις τήν συγκίνησιν άπό τήν οποίαν κα
ι τέχονται οί διάφοροι υποψήφιοι αστέρες, κατά τήν ώραν 
f τής δοκιμής! "Αν ι έν έπιτΰχουν, τούς άνσμένει ή δόξα 
| καί τά πλσύτη, άν δέ άπο όχου , ή άβεβαιοτης, ενίοτε 
1 δέ καί ή δύστυχα. Άς έλπίσωμεν ότι αί ί«ανώτεραι, 

9-9'βγαίνουν ζερδ σμέναι άπό τήν δοκιμασίαν ταύτην.
929 j θά θαυμάσω μεν τήν Δ-:σπ νινίδ ι Έννην Άρι'στη είς 
9291 τήν αεγαλυτέραν ταιν αν τής έφετεινής π ’ραγω ή; 
θ2'·* j Ού νι βερσαλ είς τό έργον Showboat παρατλεύρως τής 
929 χαριτωμένης Λάουρας Λά Πλά τ, γνωστής ήδη ιίς τό Έι- 

Ληνίζόν κοινόν.

jU'sssSBSsssBssessasBssssSzizasssss’iM

ΙξΚ· ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ Ξ ξ
ΕΙΗΗΜΑΤΟΓΡΑ^ΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β

Ιή ή
ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Όδός Χαλχοζονδύλη 39α — Άθήιαι μι
W fl
Al rar ~ Κ,η Γεν. ’Αντιπρόσωπος έν Έλλάδι τής ’Αμερικανικής (η 
ρ) Έταιρίας παραγωγής ταινιών TIFFANY STAHL θ1 
9’ . !η
η Πθθάοέοοιιεν ταινίας τΛς τελευταίας τταρα- J 
ίιΐ γωγάς »ιέ τους διαπρεπεότέοους άτιε- 

ω ρτκανοίσς καλλιτέχνας μι
PJ
!;] ΝΕΟΝ ΕΙΔΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
Ρ1 πίί Έξαάόαλίζουν έπιτυχίαν ι-.ατ ΐαποοτκότπτα

ΙΟΥΛΗ© ΚΑΙ ΟΛΟΦΕΡΝΗΣ

Άνεχώρησαν εί, Θεσσαλο ίκην κοί μετά π^ς„Γ.„,.'ι. 
δύο ήμερών έπέστρεψ ιν έκεΐθεν οί κ. κ. Δ. Βουλγαρίδης, 
άντ πρόσωπο; έν Άθήναις τής «Φέρστ Νάσιοναλ», Ε. 
Βακογιάννης διευθυντής τή; «Σινέ Όριάν» καί Α. Κόρν- 
φιλδ διευθυντή; τοΰ γραφείου «Μετρό Γκόλνιουϊν».

— Έπέστρεψεν έκ τοΰ ταξειδίου του καί μετά παρα
μονήν μιας ημέρας άνεχώρησε διά Σερβίαν ό διευθυνιής 
τής έταιρίας «Συμβατική» κ. Θ. Δαμασκηνός.

παραμονήν

Είναι δ τίτλος τ.ΰ νέου μεγάλου ίστ ρικοΰ φίλμ 
«ΠιταλοΟγκα Φιλμ» τοΰ Τιυρίνου, σκηνοθεσία 

Νεγκρόνι καί πρωταγωνισταΐ ή Γία Ρουσκάγια περί
φημος «λτσσική χορεύτρια καί δ Μασίστας (Βαρθ. 
ΙΙαγκά/ο).

τή;

ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ A STEP OS

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
— Καζανιζην (Ξάνθην). ’Επιταγή έλήφθη, εύχαριστοΰ- 

μεν.
—Σωτ. Σονλ. (Βόλον). Λυπούμεθα πολύ διότι δέν 

ήμποροΰμεν νά συμμορφοθώμεν μέ τήν έπιθυμίαν σας. 
Δέν υπάρχει οϋδείς λόγος άντικατασιάσεώς του. Σάς πα- 
ρακαλαΰμεν όμως νά μή πάψετε νά ένδιαφέρεσθε διά τό 
περιοδικόν συστήνίοντες αυτό είς τούς φίλους σας καί νά 
είσθε Βέβαιις ότι θά σάς έχομεν ύπ’ δψιν μας.

— Πατανικολόου. (Λάρισσα). Λιατί είνε άζυρον τό 
δελτίον; Άν θέλετε νά έχετε νέον στείλατέ μας μίαν 
φωτογραφίαν νά τό άντικαταστή τωμεν. Προσπαθήσατε 
δι’ έγγραφά; συνδρομητών.

— Άχ Αθανασίου. (Δράμαν). ‘Η διεύθυσις πσΰ μά; 
ζητήσατε είναι· UFA Kochstrasse 6-7, Berlin S.W. 68.

— Ν. Μαρκ. (Δράμαν). ’Επιταγή έλήρθη, ευχάριστου- 
μεν.

— Πάγγειον. ('Αγρίνιον) Αυτό έξσρτάται άπό τόν θε
ατρικόν έπιχε ρηματίαν.

Eli ιά γραφεία μα.ς πωλοϋνται πάντοτε τειίχ^ 
τ ιϋ «Κινημ Αστέρας» πτίαιών ήμερομηνιών 
καί ετών μέ τήν τρέ/ουσαν τιμήν τοϋ περιοδικού 
των 5 δραχμών.

'Επίσης πωλοΰνται οί ολίγοι έναπομείναντες 
τόμοι εΚινημ. Άστέροςν έτους 1927 dvil δ(ραχ- 
μών 1 20 έκιστος.

Κατάλληλος εύκαιρία Ji’ δαονς δέν έχουν καί 
Φέλουν νά Αποκτήσουν τήν σειράν τών ετών τοϋ 
περιοδικού μας χρησίμου είς δλους.

Γίνονται άποστολαί είς τάς έπαρχίας μέ τήν 
αύτήν ώς άνω τιμήν καί μέ τά ταχυδρομικά ιέ- 
λη εις βάρος μας.

Δι’ άιτοστολΐ,ς είς τδ εξωτερικόν τής ‘Ελλά
δος, είς τάς άνωτέρω τιμάς δέον νά προστίθεται 
ποσόν 15 ο)ο διά τά ταχυδρομικά τέλη.

bl Μία σκηνή άπό τό έργον «Κυρίες νυκτερινής λε- μιι 
ΐΰ ~ ’ θ’Ιή σχτις», παραγωγής Tiffany, με τον μι
ίη Ριχάρδον Κερτέζ. iff
hl ώ
W ΜΙή  Α
ώ---------------------- 'ί'
ξ) ΟΣΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΙ ΘΕΛΟΓΝ ΤΗΝ $ 
9] 11ΡΟΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TUN, ΕΧΟϊΝ }[] 
W ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΗΔΗ ΤΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΑΣ (J 
W ΔΙ ΟΠΟΙΑ! ΤΗΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟΣ 
πι σ

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ β
ΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑΣ ^1 

111 . . !<! 
!η ’Αντιπρόσωπος έν Μακεδονία καί Θράκη ((| 
β gloria-film

Γραμματοθυρίς 165 (φ
ΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ %

Προμη&ευέΐήτε τον

φακόν

HEBMAGIS
έάν ή μηχανή σας όέν 

r έχει τοιαύτην.

Νά έχετε οίκονομίαν 30ο)ο εις τήν 
κατανάλωσιν τοϋ ρεύματός σας;

Νά έχετε προβολήν νά λάμπη;
Νά έχετε οθόνην μέ δλας τάς λε 

πτομερείας τών ταινιών;

iiRMAGlS .όΡΤΊΜ

Τ· ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Κινηματογραφικοί Επιχειρήσεις 

Ίουλιανοϋ 27α—Άύήναι

Άποκλειστικότης

ΘΕ1-

ΣΑλΟ
ΝΙΚΗ

I
I

ΓΚΔΟ
ΡΙΑ 

ΦΙΛΜ

Γραμματοθυρίς 165

‘Εταιρία Εισαγωγής Ταινιών καί Κίνημα 
τογραφικών Μηχανών.

Έκμετάλλευοις παντός είδους ταινιών ύπό 
τούς χαλλιτέρους ορούς, έν Μακε

δονία καί Θράκη. Συστά
σεις Τραπεζών πρώτης 

τάξεως έτί ζητήσει.

111/
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ΕΜδΕΝ

ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΕΛΙΓΟΛΑΝΔΗΣ

ΡΑΣΠΟΥΤΙΝΝΤΑΓΚΦΕΝ
ΣΕΙΡΙΙΝ ΣΕΒΙΛΛΗΣ

ΜπόϋντΜΑΥΡΗ ΧΟΡΕΥΤΡΙΑΕΜΠΟΡΟΝ ΛΕΥΚΗΣ ΣΑΡΚΟΣ
Βαρκόνι.ΔΡΑΜΑΤΑ ΟΙΚΩΝ ΑΝΟΧΗΣ

STA ΝΥΧΙΑ ΤΩΝ ΤΙΓΡΕΩΝ
ΧΑΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ά-

ΔΥΟ ΚΑΤΑΜΚΟΙ (Σάχκο και Βαντσέπ)

ΜΙΙΕΝ ΑΔΗ ΜΕΤΩΠΩΝ. Ζιγκοτώ.

ΒΥΘΟΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

(500 θηρία) 
Ρόντ λά

ΚΑΖΑΝΟΒΑΣ

Ι.Μ.ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6*

ΑΝΤΙΠΡΟΣΒΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ Κ1ΝΗΜΤ0ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
IΑΙ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

PRODUCERS DISTRIBUTING CORP. PICTURES
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΆΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟΝ

ΒΑΡΚΑΡΗ ΤΟΥ ΒΟΛΓΑ και τον ΒΑΣΙΛΕΑ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

MONON ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΈηΙαης μ*.γαν άρτϋ-μόν Δραμάτων με
γάλων περιπετειωδών με πρωταγωνι
στές τούς
Ελμο Λ'.νκολν, ’Έντυ Πόλο, Τζάκ Χό · 

ξι, ΓουΐΙιαμ Ντέσμιντ, Τζόε Μπονάμο, 
κτλ κτλ.

ΟΙ
Ο

ΕΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ 
ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΣΑΡΙΝΑΣ μέ τόν 
ΜΟΣΖΟΥΚΙΝ.

ΒΕΡΑ ΜΙΡΤΖΕΒΑ (ή ή γυναίκα καί τό αμάρτη
μα) Ζάν "Αν ζελο, Μ. Ζακομπίνι.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
CI ΛΗΣΤΑΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ μέ τόν 

Ρ κ (ταινία ελληνική).

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΥΝΟΡΟ. Γουίλλιαμ 
(Βαρκάρης τοΰ Βόλγα)·

ΤΣΙΚΑΓΚΟ. Φίλις Χα'βερ, Β. Βαρκόνι. 

Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕ I ΧΗ. Β. 

Ο ΚΟΖΑΚΟΣ. Ζάκελιν Λόγκαν. 

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ 
κατάλληλον).

Ο ΖΙΓΚΟΤΩ ΣΤΟ 
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ

Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΤΡΟΥΛΑΛΑ. Λίλιαν Χάρβεϋ. 

Η ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΤΑΝΣΙΓΚ. Λίλιαν Χάρβεϋ 

ΤΑ ΑΠΡΟΟΠΤΑ ΤΟΥ ΡΑΝΤΙΟ. Φίλλις Χάβτρ. 

ΦΟΥΤ ΜΠΩΛ. Ραντ Λαρόχ.
Ο ΘΑΛΑΣΣΟΛΥΚΟΣ. Γουίλλιαμ Μπόϋντ·

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

Ο ΚΛΕΠΤΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΩΝ. Λυα ντε Πούιτι.

Δηλ. ταινίες ποϋ ή «ά^ε μια. εϊνε και ενα τσεκ για κάϋ'ε πελάτη

Τίτλοι έργου Κινηματο
θέατρο?

———~·~ι
Γραφείο? 

έκμεταλλενοεως
Τίτλοι έργου ΚινηματΟ- 

ϋ·έατρον
Γραφείο? 

έκμεταλλεύσεως

Πρίγκηψ ’Ινδιών 
Αήττητος Ροβέρτος 
Ριψοκίνδυνος Χάρρυ 
Καπετάν Φασαρί·>ς 
7 θανάσ. μαχαίρια 
Ματωμένος δρόμος 
Δαίμων 'Ωκεανού 
Στά νύχια τών ’Ινδών 
Ένας εναντίον δλων 
Τρεις παλαισταί 
Κοιλάς γιγάντων 
Διαμάντι Τσάρου 
Σενορίτα 
Παντού τόλμη 
Ταρζάν Β'. 
Ξενύχτηδες
Χώρα ύπεράνω νόμου 
Φρωρίντα

Αθηναϊκόν

‘Ελλάς 
’Αθηναϊκόν

>

'Ελλάς
>

’Αττικόν 
Σπλέντιτ 
Πανόραμα 
Πανόραμα 
Ελλάς

Αττικόν

Φωτιάδη-Σουλίδη 
Αμολοχ -Βουλγαρίδη 
Φωτιάδη-Σουλίδη

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

Φόξ-Φίλμ
I. Κουρουνιώτη
I. Μαργουλή 
*Αμολοχ. Βουλγαρίδη 
Σινέ Όριάν

Αυγή
Ωραία Ελένη 
Έπά'ω τά χέρια 
Κόκκινοι διάβολοι 
‘Ηάδελφή άπ’τόΠαρίοι 
Γαλάζιο ποντίκι 
Νικητ. άρματοδρομιών 
Κατάπτωσις 
Μεταξωτές κάλτσες 
Τραγικό ναυάγιο 
Σκάνδαλον έρωτος 
Μακαρίτηςέξοχώ ιατος 
Τηλεβόλου θανάτου 
ΆναδυομένηΑφροδίτη 
Ντόν Μεκέ

Ί/τεάλ 
Σπλέντιτ 
’Αθηναϊκόν 
Πανόραμα 
’Αττικόν 

Δΰφα-Πάλα:
Ελλάς 
Ροζικλαίρ 
Ίντετλ 
Πανόραμα
Αττικόν 

3^φα Πάλας 
*Ελλάς

» 
’Αθηναϊκόν

Φόξ—Φίλμ 
Αμολοχ.-Βουλγαρίδη 
Φωτιάδη —Σουλίδη 
I. Κουρουνιώτη 
Σινέ —’ Οριάν 
Συμβατική 
I. Μαργουλή 
Δημ. Κορρά 
Φόξ Φίλμ 
I. Κουρουνιώτη 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική 
Αμολοχ- Βουλγαρίδης 
Αμολοχ- Βουλγαρίδης 
Δ. Κορρά

Ταρζάν τής Ζούγκλας 
Νύχτες Σικάγου

’Αθηναϊκόν 
Μοντιάλ

Δημ. Καρρά 
Σινέ Όριάν

Τιμή αδελφού 
Θά με παντρευθής 
Νά σώση τόν πατέρα 
Σκιά χαρεμιού 
Ό Κεραυνός

Ελλάς 
Σπλέντιτ 
‘Ελλάς 
Αττικόν 
’Αθηναϊκόν

I Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Φόξ Φίλμ

Διώκτης ληστών 
Δόκτωρ Σαϊφερ 
’Αρουραϊος
Τραγική Στιγμή 
Λυκόφως δόξης 
Έξυπνο κόλπο 
Κορίτσι τής Ρεβύ 
‘0 κύριος Άλμπέρ 
Τρομ. Ερυθροδέρμων 
Κουρσάρος μέ μάσκα 
Πάλη στήν άβυσσο 
Έβδομος Ούρανός 
Ίπποδρόμ. Βόλφσον 
Φοιτητής Ντάνσιγκ 
Γαλάζιο: Δούνοβις 
Νύχτες Άριζώνος 
Ίβανγκορόδ

Ελλάς 
Μοντιάλ 
Σπλέντιτ 
’Αθηναϊκόν 
’Αττικόν 
‘Ελλάς 
Οΰφα Πάλας 
Σπλέντιτ 
Ελλάς 
Μοντιάλ 
’Αθηναϊκόν 
Ίντεάλ 
Μοντιάλ 
Οϋφα Πάλας 
’Αττικόν 
’Αθηναϊκό ν 
Σπλέντιτ

I Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Σινέ Όριάν 
Φωτιάδη-Σουλίδη 
Σινέ Όριάν 
I. Μαργουλή 
Συμβατική 
Σινέ Όριάν 
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Φωτιάδη-Σουλίδ η 
Φόξ—Φίλμ 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική 
Σινέ Όριάν 
Δ. Καρρά 
Σινέ Όριάν

Κεραυν. Λεβέντης 
Έκδίκηοις Τσρζάν 
Θαλασσοκράτωρ 
Γιοσιβάρα 
Φαζϊλ
Φτερωτός καβαλλάρη
Κόλασις έρωτος 
Περιπετειώδες κάνυο 
Ντορίνα
Ιπτάμενος άνθρωπο 
"Οταντά νειάταδιψοϋ 
Έηί τής ναυαρχίδας 
Κάρμεν Σάν Πάολι 
Δυό φορές κατάδικο

’Αθηναϊκόν 
Ελλάς 
’Αττικόν 
Οΰφα Πάλ 
Ίντεάλ 
Ελλάς 
Μοντιάλ

> Ελλάς 
Σπλέντιτ 

Άθηνα·ι·κότ
ν 'Αττικόν 

Ίντεάλ 
Οΰφα Πάλα 

ς ‘Ελλάς

Φόξ Φίλμ
I.Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική 
Φόξ Φίλμ 
I.Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
’Αμολοχ.- Βουλγαρίδη 
Σινέ Όριάν

Φωτιάδη-Σουλίδη 
Σινέ Όριάν 
Ήστερν Φίλμ 
Συμβατική 
'Αμολοχ.· Βουλγαρίδη

1 Έξομολόγησις 
Φοιτητής Πράγας 

ί Θάρρος μέχρι τρέλλα 
Τ μή συγγνώμης 
Βασιλεύς αιθέρας 
Κατάσκοποι 
Γκράουσταρκ

I ‘Ιστορία πειρατού 
ί Ζωντοχήρα

Σπλέντιτ 
Ίντεάλ 

ς ‘Ελλάς
Ροζικλαίρ 
Άθηνα'ι·κό 
Οΰ^α Πάλα 
’Αττικόν 
Ροζικλαίρ 
Σπλέντιτ

ΙΣινέ Όριάν 
Ήστερν Φίλμ 
I. Μαργουλή 
Δ. Καρρά 
I. Μαργουλή 
Συμβατική 
Σινέ Όριάν 
Δ. Καρρά 
Σινέ Όριάν

ΙίΔυναμιτισταί Άθηνα Γκό ν Φόξ Φίλμ
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Ίο μόνον γραφεΐον τό οποίον προσφέρει νέα έργα τελευταίας παραγωγής και 
μό^ον νέα έργα μέ τούς διαπρεπέστερους καλλιτέχνας τής μεγάλης 

’Αμερικανικής έταιρίας

F.B.O. Pictures G. m. b. h.
ΠΑΡΙΣΙΝΕΣ ΝΥΚΤΕΣ 
ΣΑΛΛΥ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ 
ΤΑΡΖΑΝ © ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΖΟΥΓΛΑΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΤΟΥ 
ΚΥΝΗΓΙΟΝ ΓΟΡΙΛΛΑ 
Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ 
Η ΚΑΤΑΠΊΏΣΙΣ 
ΝΤΟΝ MIKE 
ΝΥΚΤΕΣ ΑΡΙΖΟΝΑΣ 
ΕΠΙΟΕΣΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ

30 ταινίαι νεωτάτης παραγωγής έξ ών άφίχ&ησαν ήδη
Λοΰ Τέλεγκεν, ’Έλλεν Χαμερστάϊν καί Ρενέ Άντορέ

Μπέση Λώό
’Έδυα Μούρφυ—Τζ. Πήρς
Μάργαρετ Λίβινσων- Ράλφ *Ινς
Μπέν Μπούρδριτζ
ΙΙάτσυ Ρουθ Μ.λλερ, Ράλφ ’Ίνς
Φράνχΐ Ντάρ^
Φρέδ Τόμοων
Φρέδ 'Γόμσων
Ζάν Μόργκαν—Τέο Έλτζ

Συντόμω; επακολου&ήσy συμπληρωματικός κατάλογος

Έφιστώμεν Ιδιαιτέρως τήν προσοχήν τών κ. κ. επιχειρηματιών κινηματο
γράφων είς τήν ποιότητα τών ταινιών παραγωγής ΦΙΛΜ ΜΠΟΥΚΙΝ ΟΦΙΣ τάς 
οποίας προσφέρομεν.

Ίαινίαι μέ δυνατήν ύπόϋ'εσιν, άνάμικτον άπό ερωτικήν πλοκήν καϊ περι
πέτειαν.

Ίό νέον είδος ταινιών ποϋ κατασκευάζονται τελευταίως και ποΰ έξασφαλί- 
ξουν άπολύτως τήν έπιτυχίαν και τήν εμπορικότητα.

Αύτά είνε τά κύρια χαρακτηριστικά τών ταινιών F. Β. Ο. Pictures.

Διαρκής τ.αρ<κκ»τα6ήζη
Ταινιών άκατεργάστων positif «αί Negafifs τοΰ καλυτέρου εργοστάσιου 

τοϋ κόσμου GEVAERT 

’Αποκλειστική άντιπροσωπεία τών κινηματογραφικών μηχανών MECHAV 
τού έργοστασίου ERNST LEITZ 

Είναι αι τελευταίας έφευρέσεως μηχαναι
άνεν ΣΤΑΥΡΟΥ »αϊ ΟΠΤΟΥΡΑΤΕΡ
Διά τήν Μακεδονίαν καϊ Θράκην άπευϋ'υντέον είς Θεσσαλονίκην

6, Οδός Βασιλέως Ηρακλείου, 6


