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©Δ©Σ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12
Ίο μόνον γραφεΐον τό όποιον ποΜο,ίηο „

μο.ον νέα έργα μέ τούς διαπρεπεατΖουσκαλλ^^ πα^ων^

L§JL.Pictures G.m. b. h.
νεωτάτης παραγωγής έξ ών άφίχ&ησαν ήδη

Λοϋ Τέλεγκεν, «Ελλεν Χαμερστάϊν καί Ρενέ ’Αντορέ 
Μπέση Λώβ
Έδυα Μούρφυ—Τζ. Πήρς
Μαργαρετ Λίβινσίων-ράλφ "Ίνς 
Μπέν Μπούρδριτζ
Πάτου Ρουθ Μίλλερ, Ράλφ ’Ίνς 
Φράνκι Ντάρο
Φρέδ Τόμαων 
Φρέδ Τόμαων 
Ζάν Μόργκαν—Τέο Έλτζ

30 ταινίαι
ΠΑΡΙΣΙΝΕΣ ΝΥΚΤΕΣ 
ΣΑΛΛΥ ΓΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ 
ΤΑΡΣΑΝ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΖΟΥΓ,ΛΛν 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΓΟΥ ' ΛΑΣ
ΚΥΝΗΓΙΟΝ ΓΟΡΙΛΛΑ 
Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ 
Η ΚΑΤΑΠΤΩΣΙΣ 
ΝΤΟΝ MIKE 
ΝΥΚΤΕΣ ΑΡ1ΣΟΝΑΣ 
ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ

γρίφων είς την ποιότητα τώνταιν°ιώ’Χ’>ν ίπ,Χ“ρρματιΰν
όποιας προσφέρομεν. *' πα6ανωΥής ΦΙΛΜ ΜΠΟΥΚΙΝ

Ίαινίαι μέ δυνατήν ύπόΰεσιν, άνάαικτον · 
πετριάν. ' «ναμικτον απο ερωτικήν πλοκήν

π°β 
ίνε τα χνρια χαραχτηριοηχό τύν talyi&y ρ β θ »ictures

Τ - , Λεαρζής ϊ·.αρακαταβήχ»
κατεργασιών Positif καί Negafifs τοΰ καλυτέρου εργοστάσιου 

τοϋ κόσμου GEVAERT
Αποκλειστική άντιπροσωπεία τών κΤν^Ζ^ 

ηματογραφικων μηχανών MECHAU
τού Εργοστασίου ERNST LEITZ 

Είναι αί τελευταίας έφευρέσεως μηχαναί

κινηματο- 
ΟΦΙΣ τάς

και περι-

Εξασφαλί-
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ΣΤΝΔΡΟΜΑΙ
JI Έτησία 
♦ ♦ Έξάμηνος
tr Έξωτεο»
• ι Έ ησία

Δρ, 150. 
» 80.-

ί
Ι ’Εξωτερικόν Γενικώς
> Έ ησία Δρ. 250.— *'*
ί Έξάμηνος » 150.— » ·
i ' Άιιεαικϋς * ‘

♦· Έτησία Δολλάρια 5.— ! ·

~ JiJ ’Εβδομαδιαία Κινηματογραςκή ζαί Φ
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'Εβδομαδιαία Κινηματογραςκή ζαΐ Φιλ 
λογιζή Έπιθβώρησις

Ί'ιοχτήτης—Γενιζός Διευθυντής : 
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Γοοόεϊα : Σοιςοκλέους 9 (Στοά Πάππου)
ΤηλέφωΌν 60 -12

ΡΜ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ *
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ I

•: — I
Διά μίαν φρϊν
δ σιϊχτς. . . Δρ. 7.· 
Μέχρι τριών δή
μο ιιευσεωνό στ. » 5 ·
Άνω τών τριών 
δημοσ. ό οτϊχος » 4.
Ή σελίς ... » 500.·
Εις τό έξώφυλλον » 600.·

Π

Π
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5

ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΛΗ
Αί ηεριπέτειαι τοΰ κολοσσιαίου όργανισμοϋ τής U.F.A.—Ό κίνδυνος χρεωκοπίας της.— 

Μία κραταιά έφοδος τής Μπολσεβίκικες προ ταγάνΐας.

ΒΕΡΟΛΐΝΟΝ Δ)όριος.—Μία συνεχής πάλη διε
ξάγεται καθ’ άπασαν τήν Γερμανίαν καί είς δλα τά 
μέτωπα, άπό τοΰ οικονομικού είς τό πολί'ϊκόν, άπό 
τοΰ κοινωιικοΰ είς τό προπαγανδ στικόν, μέχρι τών 
τελευταίων έκδηλώσεων τοΰ οικονομικού πεδίου διά 
τής έμφανίσεως διαρχώς νέων έμπορικών καί βιομη
χανικών Εταιριών. Άφ’ έ ός παρουσιάζεται ε'ας 
ισχυρός οργανισμό;, ύποστηριζόμενος άπό έθνικιστικά 
κεφάλαια καί άφ’ έτέρου καταβάλλεται χάθε προ
σπάθεια πρός δημιουργίαν ένός ισχυρότερου δργανι- 
σμοΰ. Διεξάγονται αγώνες διά τήν έξασφάλισιν τής 
πρώτης θέσεω; είς τήν ραδιοφωνίαν, διά τήν έπικρά- 
τησιν είς τόέχδοτιιόν πεδίον, τήν ίδρυσιν ένός με
γάλου πρακτορείου διά τήν διάδο ιν τών ειδήσεων, 
πρός άπόκτησιν τών καλυτέρων οργάνων τής προπα 
γάνδας, πρός άνατροπήν μιά; κινηματογραφικής τά-j 
σεω:, ήτις άπείλεΐ ν’ άποβή πολύ ισχυρά.

Κατά τήν παροΰσαν στιγμήν διεξάγεται μία με
γάλη κινηματογραφική πάλη. Καί τό Κράτος κα 
τήλθεν είς τόν άγώνα διά ν’ άγοράση δεσμίδας δμο- 
λογιών καί νά ένισχύση ούτω τόν μόνον οργανισμόν 
δστις δύναται ν’ άμφισβητήση τήν άνάπτυξιν τοΰ 
ισχυρού ήδη Ανταγωνιστικού οργαν.σμοΰ.

Διά νά γίνη καλώς άντιληπτή ή πραγματική ση
μασία τής βιομηχανικό πολι ικής αυτής συρράξεως 
πρέπει νά μάθη κανείς προηγουμένως τί είνε ή 
U.F.A. ή τερασιία έκείνη βιομηχανία κατασκευής 
κινηματογραφικών ταινιών.

Κατά τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος έτους δ δργανι 
σμός ού.ός εύρέθη είς τά πρόθυρα τής χρεωκοπίας. 
Αί ζημίαι του άνήρχοντο είς 53 έχαΐομμύρ.α μάρ
κων καί τά κεφάλαιά του είς 45 μόνον έκατομμύρια.

Εκτός δμως αύτοΰ ή U.F.A είχεν ύπογράψει πλή
θος συμβολαίων τά όποια άντεπροσώπευαν ισάριθμα 
βάρη δι’ έκεΐνον δστις θά ήθελε ν’ άναλάβη τήν οί- 
νομικήν της άνόρθωσιν. Ήσαν λ. χ. πολλά άσύμφορα 
συμβόλαια μακράς λήξεως μέ διαφόρους συγγραφείς, 
συμφωνίαν διά τήν παράδοσιν ύλικοΰ, ένοίκια, πρσ· 
μηθείας καί δ,τι άντιπροσωπεύει συνήθως τήν κλη-

I ρονομίαν μιάς μεγάλης έπιχει;ήσεως ή δπιία δέν 
διαχειρίζηται καλώς.

Είς τήν κατάστασιν αύτήν,ή U.F.A, προσεφέρθη 
είς τόν Ροΰντολφ Μόσσε, τόν άντίτροσωπεύονια τόν 
έχδοιϊκόν οίκον τής έφημερίδος «Μπερλίνερ Τάγχεμ- 
πλατ». Άλλ’ δ Ροΰντολφ Μόσσε ήρνήθη. ’Ακολού
θως ή προσφορά έ.ένετο πρός τον Άλφρέδον Ούγ· 
κεμπεργκ τήν ψυχήν τοΰ μεγάλου βιομηχανικού συγ
κροτήματος, δπ··ρ είνε γνωσιόν μέ τό όνομά του.

’Εννοείται διι δέν ήιο ή οικονομική άνθηρότης 
τής έπιχειρήσεως ήιΐ; ήνάγχασε τΰνΟύγκεμπεργκ νά 
δεχθή, άλλά μϊλίο ■ τό τεράστιον ηθικόν καί έθνι- 
κό·ν έργον τό όποιοι άντιπροσώπευεν ή κινηματο
γραφική αύτή βργάνωσις.

Ή:ο άχριβώς ή έποχή κατά τήν οποίαν ή μπολ- 
σεβίχική προπαγάνδα προσεπάθει είς τήν Γερμανίαν 
ν’ άναιαλύψη μίαν δίοδον δπως είσδόση είς τήν λαϊ
κήν ψυχήν, πρός τοΰτο δέ έ/.ρησιμοποίει τήν περί
φημον κι-ηματογραφικήν ταινίαν «ΓΙοτέμκιν», ή 
όποία, άπαγορευθείσα άπό τήν λιγοκρ αίαν δ.αφό- 
ρων χωρών, έδ δετό τέλος ώς πνευματική τροφή εις 
τά κατώιερα στρώματα τοΰ γέρμα.ικοΰ πληθυσμού.

"Οτχν έγνώσθη οτι δ Οΰγκεμπεογκ άνέλαβε τήν 
οικονομικήν άνόρθωσιν τής U.F.A., παρουσιάσθη- 
σαν πολλοί οιτινες, έχοντες έμπιστοσύνην είς τήν 
πείραν καί τήν ικανότητά του, προσεφέρθησαν νά 
τοΰ παράσχουν οίανδήποτε βοήθειαν.

'Ο Ο'ύγκεμπεργκ δμως δέν έτέθη έπί τό έργον χω
ρίς προηγουμένως νά έξασφαλίση τά νώ'α. Δέν έδί- 
σταζε ν’άναλάβη τάς εύθύ/ας αϊιινες προέκυπτον 
άπό τήν άνάληψιν τοΰ δυσκόλου αύ οΰ έργου, έζήτει 
δμως συγχρότως καί άπύλυτον έλευθερίαν δράσεως. 
Ώς βασικός δρ·ς, έπιβληθείς καί γενόμενος δεκτός, 
ή ο, δτι τήν πραγματικήν διεύθυνσιν τής U.F.A. 
θ’ άνελάμβανεν δ δμιλος έχεινος δστις θά διηύθυ- 
νε καί τάς λοιπά; επιχειρήσεις τοΰ Ούγκεμπεργκ. Τά 
κεφάλαια τής U.F.A. άπό 45 έκατ'μμύρια περιωρί- 
σθησαν εις 16 καί ήμισυ κα’.ήΤράπεζα τήςΓερμανίας 
ήτις άντιπροσώπευεν ένα άπό τούς κυριωτέρους πι- 
στωτάς, περιώρισε τάς άπαιτήσεις της. Είς τό πρώ-



τον κεφάλαιον προσευέθησαν έτερχ 48 έκχτομμύρια, 
είξ τρόπον ώστε συνεχεντρώθη καί πάλιν τό προη- 
γούμενον κεφάλαιον, ό δέ ϊμιλο; Οΰγκεμπεργκ κατέ 
βαλεν τρία καί ήμισϊ εκατομμύρια μάρκων, είς τά 
οποία έδόθη μία συνεταιρική άξία τριακοντάκις με 
γαλειτέρα.

Ύπό τάς συνθήκας αύτάς, όταν δηλ. άποκατεστά- 
θη η οικονομική ισορροπία καί άφοΰ άπέκτησε τήν 
πλειοψηφίαν μεταξύ των συνεταίρων, ό Οΰγκεμπεργκ 
ήρχισε τήν βιομηχανικήν δρασίν του. Άπό τής ήμέ
ρας έκείνης δλα τά θέατρα καί τά έργοστάσια τής 
I .F.A. περιήλθον είς χεΐρας τής νέας διευθύνσεως, 
ήτις ακόμη κα’. σήμερον τήν κατέχει,

Ποιαι είνε αί τωρινά’, συνθήκαι τής U.F.A. πώς 
προοδεύουν οί έπιχειρήσεις της και ποιας πιθανότη
τας έχει διά ν’ άναπτυχθή άκόμη περισσότερον είς τό 
μέλλον, κανείς δέν δύναται άνομη νά γνωρίζη. Ή 
δοκιμαστική περίοδος δέν έτελείωσεν άκόμη διά νά 
έχει κανείς άσφαλή δεδομένα και νά κρίνη έπ’αύτών.

Τό μόνον τό όποιον δύναται νά λεχθή άπό τοϋδε, 
είνε δτι ή έχει είς U.F.A. τήν Γερμανίαν μίαν πρώ
της τάξεως μονοπωλιακήν ίσχύν. Όχι μόνον είνε δ 
καλύτερος κινηματογραφικός όργανισμύς τής Γερμα
νίας καί ένας άπό τούς μεγαλειτέρ υς τής Εύρώπης, 
άλλά δέν έχει έντός τοΰ γερμανικού έδάφους κανένα 
αντίπαλον άξιον λόγου. 'Ο άμέσως κατώτερος δργα- 
νισμός τοΰ είδους αύτοΰ είνε ό λεγόμενος «Έμέλκα» 
δστις συνεχωνεύθη μέ τήν έταιρίαν «Φοίβος» καί ό 
όποιος δέν διαθέτει πρός τό παρόν παρά κεφάλαια 
πέντε εκατομμυρίων μάρκων.

Ακριβώς δέ τήν Έταιρίαν αύτήν ή Κυβέρνησις 
τοΰ Ράιχ έξέλεξεν ώς δργανόν της, δπως έκθέση τήν 
μονοπωλιακήν ίσχύν τής U.F.A.

Ό Γερμανός υπουργός τών Οικονομικών, ύποβα 
λών τήν πρότασίν του προς συμμετοχήν τοΰ Κράτους 
εις τά κεφάλαια τής «Έμέλκα», όπηνίχθη άκριβώς 
τόν κίνδυνον τοΰ Οΰγκεμπεργκ, δστις θά καθίστατο 
άπολυτος κύριος τής κινηματογραφικής βιομηχα
νίας.

Πρέπει άκόμη νά σημειωθή, 
δτι είς τήν παρούσαν περί- 

πτωσιν δέν πρόκειται περί πα
ροχής επιδόματος ύπό τοΰΚρά 
τους πρός μίαν έπιχείρησιν, άλ
λά περί συμμετοχής |αύτοΰ είς 
τήν έπιχείρησιν δ ά τής άγορας 
μίας ώρισμένης ποσότητας ά- 

ών τής έν λόγφ Έτπρίας. 
ό ποσόν τώ7 άξιων αύτών δέν 

καθωρίσθη άκόμη, θά είνε δμως 
άνώτερον, πάντως, τών δύο εκα
τομμυρίων.

Τό σπουδαιότερον δμως δέν 
εινε ή συμμετοχή τοΰ Κρά
τους εις τήν ιδιωτικήν αύτήν 
έπιχείρησιν, πράγμα δπε$ κατα
δεικνύει τήν οικονομικήν άδυ- 
ναμίαν τής «Έμέλκα», άλλά τό 
γεγονός δτι ή Κυβέρνησις άνέ- Μι1( τής U.F.A. «Πανικός.μί τόν

προβάλλεται από αυριον καί χαβ’ όλην τήν εβδομάδα

..... ^·=, Κτνίιιιατογραφτκός ’Λότίιρ

λαβε νά υποστήριξή μίαν έπιχείρησιν ήτις δέν 
θά δυνηθή ποτέ νά ύψωθή ύπεράνω τής U.F.A. 
καί νά τής άφαιρέση τήν μονοπωλιακήν ίσχύν τήν 
όποιαν άπέκτησε.

Οί αρμόδιοι μάλιστα κύκλοι διαβλέπουν άπό 
τοΰδε τήν πιθανότητα, ή μάλλον τήν άνάγκην, έν 
συνδυασμω πρός τήν μελ’οντικήν έξέλιξιν τής «Έ
μέλκα», ένός συνεταιρισμού αύτής μέ ξένας έπιχει- 
ρήσεις, πράγμα τό όποιον πιθανόν νά φίρη ε’ς δύ- 
σκολον θέσιν τό γερμανικόν κράτος, δπερ τότε θά 
άρη άσφαλώς τήν ύποσ ήοιξίν του. G. Ρ.

0 ANTONIO MORENO ΣΤΗΝ FIRST NATIONAL
Κατ’ ειδήσεις άπό τά Burbank τής Καλλιφορνί- 

ας studios τής First National ό έξαίρετος καλλι
τέχνης ’Αντώνιο Μορένο προαελήφθη κί I πάλιν άπό 
την First National διά νά γυρίση μέ τήν Billie 
Dove καί τήν Colleen Moore, δύο άπό τά μεγα
λύτερα άστρα τής άνωτέρω έτκιρίας.

Ό’Αντώνιο Μορένο θά έθαυμάσθη άπ’ δλους σας 
σέ πολλές καί διάφορες ταινίας του μεταξύ τών ό
ποιων καί τοΰ «Πειρασμοΰ»ποΰ«γύρισε»μέ τήν Gre
ta Gatbo. θά τόν θαυμάσητε εφέτος έπίσης είς τήν 
«Γυναίκα μέ τό Μαστίγιο» μέ τήν Fstel'a Teylor.

A!
Τό άνωτέρω ποσόν πολύ μεγάλον δχι μόνον είς 

δραχμάς έλληνικάς (γνωστόν δτι τό δο’λάριον έχει 
σήμερον 77,50 δρχ. περίπου έκαστον) άλλά καί είς 
δαλλάρια ’Αμερικανικά, τό πληρώνει ή περίφημος 
ηθοποιός τής First National ή Billie Dove κάθε 
μήνα άνελλιπώς στά γραμματόσημα έπιστολών 
άπαντητικών πρός θαυμαστάς της II!

Άναλογισθήτε'λοιπόν πόσους θαυμαστός έχει διά 
νά χρει /W X άζεται 58,000 δρχ. τον μήνα (!) 
διά γραμ ματόσημα...

Χάρρυ Πήλ, πού θά 
etc τό «Οΰφα Πάλας»,

Κινηιιατογοαι^ικός Άιίτίιο ■ .·■ - -

Η ΕΒΔΟΜΑΣ TOY «ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ- 

Ο S Τ Α Λ I " I Α
Πρωταγωνιιίταϊ: Μαίντν Κρίάττανς καϊ Βίλχελιτ Λ’τίιερλε.

τών Σοβιέτ τήν Λυδία καί μόνον δταν δηλώνεΙ- ° 
Ίβάν δτι είνε γυναίκα τοο τοΰ έπιτρέπουν τήν εί
σοδον. Καταλήγουν στό μοναδικό πανδοχείο τοΰ 
συνοριακού χωριού δπου τούς δίνουν τό μόνον δω
μάτιο γιά νά κοιμηθοΰ'. Έκεϊ ή Λυδία συγγινημένη 
άπό τί; θυσίες τού Ίβάν τοΰ ομολογεί πώς θέλει νά 
γίνη σύζυγός του καί σύντροφος δλης του τής ζωής.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
(Μήκος : ιιέτοα 38ί)()—Πράξεις 8)

Προεβλήθη είς τό «Σαλόν Ίντεάλ»

‘Η δια'.ωπήζδέν διήρκεσεν έπί πολύ καί βλέπομεν πά
λιν ένα φίλμ Ης τό όποϊον ένα κύριον ρόλον παίζει ή 
μπολσεβικική έ.τανάστασι;. Ευτυχώς πρόκειται περί ένός 
καλοΰ έκ τής άνεξαντ ήτου αύτής σειράς, έπεξήγησις ά- 
ναγκαία δ.ά νά μή προ<αταληρθή δ αναγνώστης.

‘Η νοσταλγία δέν εϊναι ίσως ή κυρία Ιδέα τοΰ σενα
ρίου, άλλά (καί εις τήν προκειμένην περίπτωσιν) ό έρως 
μεταξύ μια; άντιπροσώτου τής αριστοκρατίας καί ένός 
πιστού υπηρέτου· Ό ρωμαντισμός δέ αύτός παρουσιάζεται 
αρκετά ώμορφα ιόστε νά καθίσταται καί τό σενάριον εύ- 
χάριστον άν καί σιερούμενον πρωτοτυπίας Καί κατά τά 
άϊλα ό Ριγκέλι (σκηνυθέεη;) δέν παρουσιάζεται καινο- 
τομών, μέ έπιμέλειαν όμως πάντοτε.

Αί καλαί κατασκβυαί κα ώραία φωτογραφία (ιδίως 
μερικοί διαυγείς μέ πολύ γούστο εί<όνες)το ίζουν άσφα
λώς τήν άξίαν τοΰ φίλμ.

Είς τούς κυρίους ρόλους ή Μ ιίντυ Κρίστιανς (καλυτέ- 
ρα είε τάς εΐ'θΰμους σκηνάς ή είς τάς δραματικός) ό Βίλ- 
χελυ Ντίτερλε (ανθρώπινος πάντοτε καί εκφραστικός), δ 
ρώσσος ’Αλέξανδρος Λιούρσκι (ποΰ δείχνει πώς ένοιωσε 
τό ρόλο του', ή ’Ίντα Βύστ (καλή ώςΐίδιοκτήτρια τής 
πανσιόν), ό Ζάν Μυράτ καί ό Λίβιο Παβανέλι (έπίσης 
καλοί)- γι . . . „’Εν συμπεράσματι πρόκειται όπως και ανωτέρω είπαμε 
περί ένός καλοΰ φίλμ άπό εκείνα ποΰ αρέσουν είς τό "Α
θηναϊκόν κοινόν. Ή έπιτυχία του άλλωσιε, αύτό δείχνει.

Ro—Ma

'Όταν έξεράγη ή Μπολσιβικική έπανάστασις 
έ πρίγκηψ Ν.κολάι έφυγε μέ τήν κόρην του Λυδίαν 
καί έγκατεστάθη στόν οικογενειακό του πύργον 120 
βέρτσια μακράν τής Πε’ρουπόλεως. Δέν ήργησεν δ
μως τό κΰμα τής έπανασιάσεως να φθάση μέχρις 
έκεϊ. ’Ήδη φαίνονται οί φλόγες τοΰ γειτονικού γω 
ριοΰ πού έβαλαν φωτιά οί Μπολσεβίκοι. Ό πιστός 
οικονόμος τοΰ Πρίγχηπος Ίβάν τοΰ λέγει δτι πρέ 
πει νά σωθή καί αύτός καί ή Λυδία διά τής φυγής. 
Τόν ικετεύει καί τόν πείθει. Μόλις τήν τελευταίαν 
στιγμήν πού παρεβ'αζαν τόν πύργον οί ερυθροί, 
άπεμακρύνθησαν. Κατέφυγαν στό Παρίσι δπου ζοΰ- 
σαν μέ τά χρήματα τής πωλήσεως τών κοσμημάτων 
τά δποία μόνον ήδυνήθησαν νά παραλάβουν φεύ 
γοντες. Ζοΰν σέ μιά πανσιόν δπου διαμένουν καί άλ
λοι έμιγκρέδες Ρώσσο1. Διευθύντρια τής πανσιόν ή 
Κυρία Μουροσκάγ α συνδέετη μέ ένα ψευδοκ'μητα 
Ρανί Σερβίσκυ, τόν ωραίο Ρανί, δπως τόν όνομάζουν. 
Αύτός χρισιμεύει, γιά νά βρίσκει άγοραστάς γιά τά 
κοσμήματα τών κατεστραυένων Ρώσσων άριστο 
κρατών, δέν διστάζει δμως νά κάμη καί άλλας 
ύποπτους μεσιτείας στις Ρωσσίδες πού γνωρίζει. Τό 
αύτό έπιχειρεί καί στήν Λυδία γιά λογαριασμόν τοΰ 
τραπεζίτου Γκριγιό, τόν όποιον έκμεταλίεύεται. Αί 
προσπάθειαί του άποτυγχάνουν δμως. ‘Ο Ίβάν ό ό
ποιος ήκολούθησε τόν κύριόν του στό Παρίσι άγαπά 
τήν Λυδία χωρίς νά τολμά νά τό έξωτερίκεύση. 
Φαίνεται δέ δτι καί ή Λυδία τόν συμπαθεί άλλά ή 
δ.αφορά τής καταγωγής καί ή ύπερηφάνειά -.ης δέν 
τήν άφίνουν νά τό δείξη. ’Απελπισμένος ό Ίβάν ά- 
ποφασίζει νά γυρίση στή Σοβιετικήν Ρωσσίαν δπου 
ώς έργατικός θά δυνηθή νά ζήση. Ό σ-ρατηγός Νι- 
κολάϊ τόν καλεΐ σέ άποχαιρετηστήριον δεϊπνον, κα 
τά τήν διάρκειαν τοΰ όποιου νοσταλγοΰν τής παληές 
ήμέρες τής εύτυχίας. Μετά τό δεϊπνον ό Στρατηγός 
αισθάνεται τόν εαυτόν του άδιάθετον κκί άποσύρεται 
στόν κοιτώνα. Μετ’ ολίγην δμως ώραν ή Λυδία καί 
ό Ίβάν βρίσκουν τόν Στρατηγόν νεκρόν έκ συγκο
πής τής καρδίας. Έτσι ή Λυδία βρέθηκε άνευ 
προστάτου. Άλλά τήν μία δυστυχία της τήν άκο- 
λούθησε δεύτερη συμφορά. Είχεν έμπιστευθή στόν 
Ρανι ολα της τά κοσμήματα πρός πώλησιν. Αύτός 
δμως έξηφανίσθη άφοΰ έπήρε καί άλλων δυστυ
χισμένων Ρώσσων τά κοσμήματα. Έτσι ορφανή καί 
χωρίς χρήματα ή Λυδία στό άπέραντο Παρίσι ζητά 
μιά δουλειά γιά νά ζήση. Παντοΰ άχούει άρνήσεις 
καί ή άπογοήτευσ.ς τής σφίγγει τήν καρδιά. Ό Ίβάν 
δμως γίνεται ό προστάτης της. Τήν πέρνει μαζί του 
χωρίς νά τήν θίξη δμως καίτοι ζοΰν στό ϊδιο δωμά
τιο. ‘Η ζωή δμωί στό Παρίσι είνε δύσκολη. Δέν 
μπορούν παρ’ δλην τήν σκληρή έργασία τοΰ Ίβάν 
νά κερδίζουν τά ίναγκαϊα γιά τή ζωή. Νοσταλγοΰν 
τήν Πατρίδα. ’Αποφασίζουν νά έπιστρέψουν στήν 
Ρωσσία. Στά σύνορα αναγνωρίζουν οί πράκτορες

37.320 ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ/
‘Απόδειξις τοΰ πόσον κατέστη δημοφιλής ή BiUie 

Dove είναι καί ή κολλοσσιαϊα αύξησις τοΰ ταχυδρομείου 
της κατά τούς τελευταίους μήνας. Τά κατωτέρω δέν εί
ναι λόγια ρεκλάμας άλλά γεγονός σημειωθέν άπό τόν 
διευθυντήν τοΰ ταχυδρομείου τοΰ Burbank δστις ηΰξησε 
τό προσωπικόν τοΰ ταχυδρομικού γραφείου διά τόν χειρι
σμόν τής άλληλογραφίας. _ ...

'Ενα άπόκομμα τής έπιστολής υπογεγραμμένης από 
τόν άιωτέρω διευθυντήν κ. L· Μ. Rothenberg : ‘Η άλ- 
ληλογραφία σας ηύξήθη τόσον πολύ κατά τούς παρελ- 
θόνντας 6 μήνας ώσιε κατέστη άναγκαϊον νά προστεθή 

I συμπληρωματικόν προσωπικόν είς τό ταχυδρομεϊον μας 
διά νά βοηθήση καί αύξηση μεγάλως τάς ευκολίας μας. 
Είμαι βέβαιος ότι θά ένδιαφερθήτε διά τό ρεκόρ, ποΰ 
έσημείωσε ή άλληλογραφία τής Billie Dove κατά τόν 
παρελθόντα μήνα. Ή Miss Dove έλοβε μέσω τοϋ ταχυ
δρομείου μας 37.320 έπιστολάς 1»

Κάθε νέα ταινία τής δημοφιλούς Star έπιφέρει καί 
μεγαλυτέραν αδξησιν είς τόν άριθμόν τών έπιστολών 
ποΰ λαμβάνει.
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ΤΟ ΘΥΜΑ
(Μήκος yi:oa.2>8l5 — Πράξεις 7)

Προεβλήθη εις τά «Σπλέντιτ»

Καί πά5ιν ένα φί)μ άπό τήν ζωήν τών παρασκηνίων 
καί πάλιν ή Έβελυν ΧόΑτ τό συμπαθέ? θΰμα. Άλλ’ 
άδιάφορον καί άπό ιήν μ'αν καί άπό τήν άλλην άποψιν 
μένομβν ικανοποιημένοι.

Θ.λω δηίαδή νά πώ δτι ή Έβελυν Χόλτ εύρίσκει τόν 
ρόλον ποΰ τής ταιριάζ ι, σέ ρόλο δηλ. αθώας, τοϋ αιω
νίου θύματος, τόν όποιον πραγμαιικώς κρατεί πάντοτε 
μέ τήν άπαιτουμένην λεπτότητα καί δεξιοτ χνίαν.

Ή σκηνοθεσία (χαλή) οφείλεται είς τόν Χόλγκερ Μάν- 
τσεν καί συνδυαζομένη μέ είς μερικά: ί.ίως σιιγμάς 
πολύ καλήν φωτογραηίαν παρουσιάζεται έτι καλύτερα.

Είς τούς άλλους ρόλους ό Λουΐς Λέρχ κ »ί ό Μπροϋνο 
Κάστνερ άρκετά καλοί.

Γενικώς πρόκειται περί τοΰ καλυτέρου φίλμ τής εβδο
μάδας. Έδώ ήρεσεν. Ro —Ma

ΓΑΜΗΛΙΟΣ ΠΕΠΛΟΣ
(Μήκος τιέτρα 24011—Πράξεις ί!)

ΠροεβλιιΟιι είς τό «Αττικόν»

Παρ’ όλον οτι τό σενάριο τοΰ περί οΰ πρόκει αι φίλμ 
δέν δε κνύει πρωτοτυπίαν ή άνωιέρας αξιώσεις, τό έ- 
πραγματοποίη εν έν τούτοις κατά τρόπον ενδιαφέροντα 
ό "Αλέξανδρος Κόρντα

Όχι μόνον ή υπόδεσις εξελίσσεται στρωτά >αϊ ό 
ρυθμός αυτός φυσικά ευχαριστεί τόν θεατήν, άλλά καί 
ποικίλεται άπό ώραίε; στιγμές, μερικαί τών οποίων είναι 
άξιαι ιδιαιτέρου επαίνου. Όμορφα άλ’ωστε καί πλούσια 
ντεκόρ καθώς καί φωτογραφία συμπληρώνουν τό καλόν 
σύνολον.

‘Η Μπίλυ Ντόβ, αληθινή καλλονή, πρω αγωνιστεί. 
‘Η έν γένει έμφάνισίς της, τά ιδεώδη μά ια της έ κύουν 
έκ πρώτης δμεως. "Αλλ" ή Μπίλυ Ντόβ δέν είναι μόνον 
θελκτική,καί άτλώ, μία τών ώρτιοτέρων άστέ ω ν τοΰ κι
νηματογράφου, άλλά καί ώς ηθοποιός. Κρατεί τόν ρ λον 
της μέ λεπ όιητα καί χάριν καί άπό τό είδος της εύ ,ορι
στεί ιδιαιτέρως. Είς τόν άνδρικόν ρόλον δ Λόϋ5 Χιοΰζ 
έπίσης συμπαθής.

Τό συμπέρασμα είνε δτι πρόκειται περί ενός καλού 
φίλμτοΰ καλυτέρου ποϋ προέβαλε έφέτος ή Φί^στ Νασιο- 
νάλ. Έδώ φυτικά ήρε εν καί έσημειωσεν έπιτυχίαν.

Ro —Ma

ΑΝΝΑ Φ©Ν ΜΠΕΛΙΓΚ
(Μμικος 2(!0() μέτρα—Πράξεις 6)

Προεβλήθη είς τό <Ονφα ΙΙάλας»

Μία ντετεκτιβική κομεντί, άν επίτρεπε αι ή έκφρα- 
Q'C, είς τήν όποιαν πρωταγω ιστεΐ ή τόσον συμπαθής 
Έννυ Πόρπεν.

Εί αί έν τούτοις κρίμα δτι ή άνωτέρω άνεγνωρισμέ- 
νης άξίας καλλιτέχνις τελευταίως δέν ευρίσκει συχνά ρό
λον νά άναπτύξη εύρύτερον τό ταλέντο της. Τό αύτό 
συμβαίνει καί εις τήν προκειμένην περίπτωσιν. Καί δμως 
ή*£ννυ Πόρτεν εις τόν διπλοΰν της ρόλον ικανοποιητική 
καί πρό πάντων πάντοτε ευχάριστος μέ τήν άριστοκ.ατι-

κήν τηςέμφάνιοιν καί τό καλλιτεχνικόν της έπιβάλο,· 
"Ικανοποιητικός κ_ί ό Άντόν Πονάντερ.

Ή σκηνοθεσία τοΰ Κάρλ Φρέλιχ έπιμεμελημένη, τό 
ίδιο ντεκίρ καί φωτογριφία. Τό φίλμ ήρεσεν.

Καί άλλοτε μάς έδόθη εύκ ιρία νά τονίσωμεν άπό 
τής στήλης αυτή: τάς άξίας έπαίνου προσπάθειας τή; δ - 
ευδύνοεως τ< ΰ άνωτέρω θεάτρου καί σήμερον έπα- 
νερχόμεθα ευχαρίστως. Πρόκειται περί τής τακτικής κα- 
θιερώσεως τής U.F.A. Wochenschau. Τό κατά τόν τρέ- 
χουσαν μάλιστα πρόγραμμα «Τό ταξιίδιον τοΰ κόμητος 
Τσέππελιν» ενδιαφέρον άπό πάσης ά ιόψεως. Ro —Ma

Τ© ΜΑΓΙΚΟ ΝΗΣΙ

( ϋήκος πέτρα 2830—Πράξεις 7)
Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ,

Συμβαίνει άιυχώς συχνά, ταινίαι τής άξίας τοΰ «Μα
γικού νησιού» νά άδικοϋνται άπό τόν τίτλον των δ όποιος 
δέν έκφράζει τίποτε σχετικόν μέ τήν ύπόθεσίν των. Χω
ρίς νά είμαι είς θέσιν νά προτείνω έτερον έπιτυχέστερον 
διά τήν λαμπρόν ύπό κρίσιν ταινίαν, εΰρ σκω δτι δ σκη
νοθέτης της "Ερρίκος Ρουσίλ, δ καί συγγραφεύς τοΰ σε
ναρίου της, ήτύχησεν εις έμπνευσ.ν δταν έδιάλεξε τόν τί
τλον του.

Τό σΐνάριο πάντως έγράφη έπάνω σέ μιά πολύ ωραία 
ιδέα, ζωντανεύεται δέ άπό μ ά θαυμαστή ύποκρισι. Τόσο 
ικανοποιητικά άτεδόίησαν ολοι οί ρόλοι, ώστε δέν ξέρω 
τ.νος καλλιτέχνου τό παίξιμο νά πρωτοεκθειάσω.

‘Η Ζακελίν Φορζάν ένάυμίζουσα Κυβέλην, μέ τήν 
όποιαν ομοιάζει τόσον είς τήν φυσιογνωμίαν δσον καί 
.ίς ώρισμένα ζέ ντέ βιζιζ, κρατεί ένα ρ'ιλον δυνατή; 
γυναίκας μέ άξιοσηιιείωιη τέχνη.’Ακολουθεί όΡόλλαΝόρ- 
μαν δ συμπαθής ζέν πρεμιέ τόν όποιον έ,νωρίσαμεν ώς 
χθες εις κοινωνικούς ρόλου:, έμφανιζόμενος ιίς τό «Μα
γικό νησί» ώς Κορσ.κανός λησιής περ βεβλημένος μέ τήν 
αίγλην τοΰ ιππότου. ΟCτος παίζει έπίσης καλά, έχει μά 
λίστα στιγμές τελείας έκφραστικότη ος. άλλ" είναι κά
πως μοιτερνοποιημένος ληστής. Ό εύλογημέεος "Ερρίκος 
Ρ. υσιέλ δέ τόν άφήκε οΰτε μιά ημέρα άξύριστο επάνω 
στους βράχους τή: Κορσική;.

Ό Γκαστόν Ζακέ π ριορίζεται εις μίαν έμφάνισιν 
χωρίς δράσιν καί εντελώς ξένην πρός τό είδ'ςτου. Έν 
τούτοις δέν ήτο κακός. Τέλος δέ, ή Ρενέ Έριμπέλ, άρκετά 
καλή στον ρόλο της. Ποιος θά ήλπιζε ποτέ δτι ή νεαρω- 
τάτη αΰ.η καλλιτέχνις τής ότοίας κάθε κίνηση προδίδει 
τό επιδέξιο ντρεσάρισαα τοΰ Ρουσέλ θά έξελίσσετο είς 
εκείνην ποΰ είναι ήδη σή ερον ;

Διά τήν σκηνοθεσίαν τοΰ δημι~υργοΰ τή; «Κάρμε » 
θά έπρεπε νά γράφουν πολλά. Τά < έσωτερικά” τοΰ σιδη
ρουργείου, δτως καί τοϋ μύλου ήσαν περίφημα. Ή δέ 
φωτογραφία, άληθινά άρισ τοτεχνική, άπεθανάτισε τά 
ώραιότατα καί θαυμάοια είς τήν άγριότητά των τοπεΐα 
τή; ιστορικής νήσου.

Έν συμπεράσματα δηλαδή, τό «Μαγεμένο νησί’ 
αντιπροσωπεύει μίαν ταινίαν κα/.ή» είς τό είδος της (καί 
τό είδο: αύτό δέν είναι κοινόν) ίσως μίαν άπό τάς καλ
λίτερος Γαλλικός ποΰ θά ίδ^ΰμε έφέτος.

"Ιρις Σκαραβαίον

FILM-KURIER
Καθημερινή Κινηματογραφική Έφημερίς

Γραφ ία Berlin, W. 9
Kothenerstrasse 37 Allcmagne

ΊΙ έβόοπάς τοΰ «Σπλέντιτ»

ΤΟ ΝΑΥΤΟΠΟΥΛΟ
Μέ τόν Τζαΐκυ Κοΰγκαν

Είς τό’λιμάνι τοΰ Σούαθμπτον ένα ορφανό έζήλευε 
τά χρυσά κουμπιά καί έρραβε πολλά τέτο.α στά 
ροΰχα του, ώστε τόν έβγαλαν κουμπάκια. Ύπό τήν 
φαινομενικήν ταύτην άδυναμίαν έκρύπτετο έν τού
τοι; μία μεγάλη θέλη τις νά μνη μιά μέρα πλοίαρ
χος καί έξέλεξε ώς π.οΐον τό Κουΐντλαντ. Ό πλοί 
αρχος Τρέβερς παρουσιάζεται εις τά μάτια τοΰ κου
μπάκια ώς ήρως, τοΰ όποιου τό μεγαλεϊον πρέπει 
νά φθάση καί εισέρχεται είς τό π?,οΐον «Κουΐ'ντλαντ». 
Ό πλοίαρχος έκ συμπαθεία; πρός τόν μικρόν τόν 
στέλνει είς ναυτικήν σχολήν δπότε μετά έν έτος ώς 
ναυτόπουλο προσλαμβάνεται είς τό Κουϊτλανδ.

Δυστυχώς δμω; είς τήν υπηρεσίαν τοϋ πλοιάρχου 
ορίζετε άλλο ναυτόπουλο καί ό κουμπάκια; προσπα
θεί πάση θυσία νά προσελκύση τήν προσοχήν τοϋ 
πλοιάρχου του, δέν είνε δμως εύκολον είς ένα ναυ
τόπουλο νά εύρεθή εύκαιρία νά προσελκύση τήν προ-
σοχήν ένός πλοιάρχου. Έν τούτοις τυχαίως συνέβη· 
σαν δύο άπρόοπτα' ένα μπόξ μέ τόν άντίπαλόν του 
ναυτόπουλον καί τό άλλο μ’ ένα ντχντή ’Ανρίκο Ρί· 
ζαρτ, τόν όποιον δέν ένδιαφέρει ή μονότονη ζωή 
τοΰ καρπβιοΰ τόσον, δσον ή μνηετή τοΰ πλοιάρχου 
Ρουθ Στρέτην τήν όποιαν άρχίζει νά έρωτεύεταΐ. Ή 
Ρουθ άρχίζει νά ένδίδη. Ό κουμπάκιας κατά σύμ- 
πτωσιν έκλέγεται ώς μεσάζων καί τά μανθάνει δλα, 
άλλά δέν μπορεί νά πλησιάση τόν πλοίαρχον καί τά 
έκμυστηρεύεται είς τόν Πέντρο Λάϊμ διδάσκαλον γυ 
μναστικής έπί τοϋ πλοίου. Δυστυχώς δμως δ Λάϊμ 
δέν κατώρθωσε γιά νά τοΰ δώση καμμιά συμβουλή. 
Τότε δ κουμπάκιας σχίζει τό παντελόνι τοΰ υπηρέτου 
τοΰ πλοιάρχου καί κατά τό προσκλητήριον άναγκά- 
ζονται νά διορίσουν προσωρινώς τόν κουμπάκια είς 
τήν ύπηρεσίαν τοΰ πλοιάρχου, άλλά καί πάλιν δέν 
τολμά νά πή τίποτε.

Κατόπιν τής αποτυχίας ταύτης δ κουμπάκιας 
κατορθώνει νά προσκληθή δ Ρίζερτ ε’ς τήν αίθουσαν 
γυμναστικής δπου τόν ξεθεώνουν στά γυμνάσια και. 
άναίσθητον τόν μεταφέρ υν είς τό δωμάιιόν του, δπου 
έπί τέλους εισέρχεται. Ό Άνρί Ρίζερτ είς τόν όργα-

►
► 
► 
► 
► 
► 
►
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Tyftua ταινιών· Άφίχθησαν ήδη αί νεώιεραι ταινίαι τής άμβρικανιζής εταιρίας Tiffany μέ 
τούς γνωστότερους είς τό ελληνικόν χοινάν αστέρας τής οθόνης, πλούσια είς σκηνοθεσίαν^ και τε- <
λβια ιίς ύ.τόκρισιν. "Άπαντα τά έργα τής άνωτέρω έιαιρίας έγγυώνται τάς καλλιτέρας εισπράξεις· 4
Έπίσης δράματα περιπετειώδη, Κάου Μ,τόΰ, κοινωνικά, επεισοδιακά κλπ. καί μεγάλον αριθμόν κω- 
μωδ,ών. ... -

Tiiftya τεχνικόν. Κινηματογραφήσεις συγχρόνων γεγονότων (Actualites) και κινηματογραφικών 
έργων.—Διαφημιστικοί ταινίαι παντός είδους. — Διαθβτικά (Τξαμάκια) προβολής σταθερών εικόνων — 
Τίτλοι κινηματογραφικών έργων κιί πάσα έν γένει κινηματογραφική εργασία: «

ΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΠΦΝΟΥΜΕΦΑ

Κατά πληροφορίας τοΰ New York Herald 
άγρια έπιδημία γρίππης ένέσκηψεν είς τάς κινημα- 
τογραφουπόλεις Los Angeles, Hollywood καί τά 
περίχωρά των.

Εις 700 ύπολογίζονται τά καθ’ ήμέραν θύματα!
Κατά τήν άνωτέρω έφημερίδα δ Richard Bar- 

thelmess τόν όποιον θά θαυμάσωμεν έφέτος είς τό 
«Noose» τήν ταινίαν ήτις θά προβληθή είς τό έν 
’Αθήνας «Ideal» ή Corinne Griffith ή όποία έτρά- 
δηξε τό «Divine Lady» καί Colleen Moore ή 
πρωταγωνίστρια τοϋ «Lilac Time» δύο μεγάλα; 
ταινίας, τάς δποία; έλπίζομεν νά ίδωμεν ένταΰθα 
κατά τήν προσεχή saizoa, καί τά τρία άνωτέρω λοι
πόν άστρα τής First National, προσεβλήθη σαν έκ 
τής άσθενείας.

'Ο «Κινηματογραφικός Άστήρ» οί συνεργάται 
καί άναγνώσται του εύχονται ταχείαν τήν άνάρρω- 
σιν καί στου; τρεις συμπαθείς ηθοποιούς.

νωθέντα έν τώ πλοίιρ χορόν μετέχει, άλλ’ ό πλοίαρ
χος λείπει άπό τόν χορόν συνεπιία πυκνής δμίχλης. 
Ό Ρίζερ έξαχολουθεϊ τάς έρωτοτροπίας του μέ τήν 
Ρούθ καθ’ δν χρόνον δ κουμπάκια; άγρυπνεί.

Έ Ρούθ έπί τέλους άκο’ουθεϊ τόν Ρίζερ είς τήν 
καμπίναν άλλά διά τοϋ σημείον τοΰ κινδύνου τό 
όποιον δίδει δ κουμπάκιας συλλαμβάνεται. Τό μίσο; 
τής Ρούθ πρός τόν κουμπάκιαν ύπερβαίνει κάθε 
δριον καί κατορθώνϊΐ νά φυλακίση τόν κουμπάκια 
καί τδν γυμναστήν.

Αίφνης δμω; τό πλοΐον προσκρούει έπί ένός 
παγοβούνου. 'Όλοι έγκαταλείπουν τό πλοΐον καί μό
νον δ κουμπάκια; μένει μέ τόν πλοίαρχον, δπότε δ 
πλοίαρχος διά πρώιην φοράν βλέπει τό θάρ.'.ος 
τοΰ μικροΰ.

Έπί τέλους δ πλοίαρχος καί ό κουμπάκιας προ
σκαλούνται είς μιά κουλούραν άλλά σώζονται, δ κου
μπάκιας δμω; μένει άχώριστος μέ τόν πλοίαρχον 
καί είνχι βέβαιος πλέον δτι μιά μέρα καί αύτός θά 
γίνη πλοίαρχος.



*Η έβδομάς τοι? «’Αττικοί»

Ο ΑΗΤΤΗΤΟΣ
Πίωταγωνηιαί : BijJiav Τζίπιίον καί Α.Άλιιπερτί η

Ό Σύλβιος Παβέντα διάσημος άκροβάτης, μετά 
τοΰ συντρόφου του Ρήα Πέρα έργάζονται εις τό 'Ιπ
ποδρόμων Ρόσση. Τάς παρ-στάσεις παρηκτλούθει 
μετ’ ένδιαφέροντος δ κοσμηματοπώλη; Βάν Τένχεν 
μετά τής φίλης του Ατυϊζας καϊ τ:0 Άστυ ομικοΰ 
Χέλμπεργ.'Ο ΒάνΤένχεν στοιχίιιατίζεί μέ τόν’Αστυ- 
νομικόν δτι δ Σύλβιος Παβέντα δύναται νά άνοιξη 
καϊ τό δυσκολώτερον χρηματοκιβώτιον καί προίκα 
;εΐ τόν Σύλβιον είς τό σπίτι του δπου κατορθώνει 

νά ά 'οίξγ] πραγματικής τό χρηματοκιβώτιον δπου 
έφυλάσσοντο περί τό 1.0)0.000 δολλ. κοσμήματα. 
Τήν ϋπαρξινδμως τών κοσμημάτων έν τώ χρηματοκι 
βωτίητ έγνώριζον οί κακοποιοί, οί Λύσσα, Μπιζή 
Τζϊμ καϊ Γκράντ συνεργάται τοΰ μεγάλου δια'ρή- 
κτου Φρίμερ. Ό Φράμερ άναθέτει εΐς αύτόν τό 
άνοιγμα τοΰ χρηματοκιβωτίου, οπότε ουτος μα-θάνει 
παρά τής φίλη; τοΰ Βίν Τένχεν Λοο’ίζης δτι ό Σύλ- 
βιος είναι εΐς θίσιν νά άνοίξη τό χρηματο ιβώτιον. 
Ο εϊς τών κακούργων ύποδύεται τό πρόσωπον τοϋ 

Βάν Τένχεν καϊ τόν πρτσκα^εΐ νά έπαναλάβη το 
πείραμα, δπότε κλέπτονται τά κοσμήματα καϊ συλ- 
λαμβανεται δ Σύλβιος ώς ένοχος, κατορθώνει δμως 
νά δραπέτευση καϊ νά τεθή έπϊ τά ϊχνη τών ληστών. 
Οί λησταϊ δμως συλλαμβάνουν τήν Ρίνα καϊ τήν 
άπάγουν εΐς εν καταφύγιου. 'Η Λουίζα δμως έκ 
ζηλοτυπίας έλευθερώνει τήν Ρίνα, άλλ’ οί λησ αϊ 
άρχίζουν τήν καταδίως ν της έν μέσω τρομακτικών 
περιπετειών τήν σώζει δέ δ Σύλβιος. Τήν ιδίαν ήμέ- 
ραν γίνεται μ·ά φιλανθρωπική παράστασις εΐς τήν 
δποίαν ο Συλβιος παρ όλους τούς κινδύνους άποφα- 
σίζει νά λάβη μέρος.

Εν μέσω τής παραστάσεως καϊ τών χειροκρο
τημάτων εις τό ίπποδρ'μιον εισέρχεται σμήνος άστι
νομικών δ.ά νά συλλάβουν τόν Σύλβιον. ’Αρχίζει 
άγρ'α καταδίωξις, δ Σύλβιος δμως κατορθώνει νά 
διαφύγη, πληροφορηθεϊ; δέ δτι οί πραγμα ικΩ διαρ- 
ρήκτοι ετοιμάζονται νά άποστείλουν εΐς ’Αγγλίαν τά 
κλαπέντα κοσμήματα, κατορθώνει νά τούς συλλάβη 
καϊ νά τούς παραδώση εΐς τήν ’Αστυνομίαν.

Κατόπιν τοΰ θριάμβου του τούτου έπϊ τέλους 
νυμφεύεται τήν διασωθείσαν Ρίναν.

ΛΗΞίΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Τήν 30 Δεκεμβρίου 1928 λήγουν αί συ δρομαί τών κ, 
κ. Πρίντζη καί Στρμπυ, Φωηάδη καί Σουλίδη, I. Μαρ- 
γου/ή, αδελφών Γίαμαλίδη, Ίωάνου Ξΰκη, Άρ στ. Πά- 
σχου, ‘Εταιρως Σιμβατική, θεάτρου «Έντβν», ' αιρι 
κίου Νοβάκ καί Θ. Κυριαζάκου Αθήνα·, Μ. Δημοπούλου 
καί Σια Χίος, Σινέ Οριάν Θεσσαλονίκη. Ρίας Δικαίου 
Καλάμας, Autia Loverdou Τρίπολη, Θ. Τωμοπούλτυ 
Θεσσαλονίκη, Σ. Μαλλάχ Θεσσαλονίκη, Φ. Κ. Μούντου 
Βάμον-Κρήης, ΆνθιππΟύλας Σαρίκα Καβτλλ-, Σ. Βα- 
κιάνη Ξάνθη, Μ. Βουλκοπούλου Σέρραι, Θ. Βουδούρη 
Μυιιλήνη. Μ. Λαζαρίδη Σέρραι, Μίμη Μαρούλη Σέρραι 
Κινηματογράφου ’Αττικόν Σάμος καί Francois Bias 
Zagazig—Egypte.

■=»»· . Κινιΐ{ΐ<ιτογρι«έ>ικύ<; ’Adriio
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Εις δλους ασφαλώς θά έγεννήθη τό ερώτημα, 
πώς οί κινηματογραφικοί αστέρες βλέπουν τά φίλμ 
των, τούς εαυτούς των:

Λοιπόν σήμερα θά σάς πούμε γιά μερικούς τής 
’Αμερικής.

’Ολίγοι εϊναι εκείνοι ποΰ βλέπουν τά φίλμ των 
κατά τήν επίσημον πρεμιέραν και τοΰτο έφ’ δσον 
είναι υποχρεωμένοι. Βλέπετε δτι στήν Εύρώπη τά 
πράγματα διαφέρουν.Σιωπηοώ; πλέον καθιερώθη οί 
άσ’έρες νά παρευρίσκωνται στις πρεμιέρες τών 
φίλμ τω”.

Στήν Άμερικοί άλλοι άσιέρες (ιδίως τής Metro) 
βλέπουν τά έργα των σ’ ένα ιδιαίτερο διαμέρισμα 
προβολής τών στούντιο και άλ’οι (οί περισσότεροι) 
προ'ίμοΰν νά παρακολουθούν οίκόγκνιτο τος εντυ
πώσεις τοϋ κοινού και δι’ αύτό συχνάζουν σέ λαϊκά 
κινηματοθέατρα.

‘Η Γκρετα Γπάμπρο, ή περιφημοτέρα βάμπ τοΰ 
κόσμου πολύ τακτικά, ντυμένη ά λά και μέ πυκνό 
βέλο περιέρχεται τούς λαϊκούς κινηματογράφους τής 
Σάντα Μάνικα και οχι λίγες φορές τής δίδεται ή κα
λύτερα ευκαιρία ν’ άντίληφθή πόσον δημοφιλής είναι.

‘Ο Δόν Τσάνεϋ, ό άνθρωπος μέ τά χίλια πρόσω
πα, σπανιώταια, σχεδόν ποτέ, πηναί'ει σέ δημόσιον 
κινηματογράφον. Μία ιδιαιτέρα κομψή αϊθοτ σα στή 
βίλλα του στό Χόλλυγουντ χρησιμεύει γιά αίθουσα 
προβολής καϊ έκεΐ μαζί μέ τήν ο’ικογένειάν του και 
λίγους καλούς qΕλους παρακολουθεί τά φίλμ του.

‘Ο Τσάρλυ Τσάπλιν συχνάζει και σέ μεγάλους και 
σέ μικρ ύς κινηματο/ράφους, προσπαθεί πάντοτε νά 
παραμένη αθέατος και παρακολουθεί μετά τής μεγα
λύτερος προσοχής, ποΐαι σχηνα'ι προκαλοϋν εξαιρετι
κήν έντύπωσιν ε’ις τό κοινόν. Κι’ εκεί άκόμη βλέπε
τε, κάνει τήν δουλειά του.

Ή Άνίτα Πάζ είδε τό πρώτο φίλμ όκτιο φορές 
συνεχώς σέ διαφόρους κινηματογράφου; τοΰ Λσς 
’Άντζελες. Δέν μπόρεσε δέ νά μή κακίση κάποιον πα- 
ρακαθήμενόν της, δστις ιήν ώραιοτέραν σκηνήν τοϋ 
φιλμ δέν έχειροκρότησεν. δ αθεόφοβος !

‘Ο Τζών Τζίλμτερ τήν έπαθε μιά φορά κα'ι έκ- 
τοτε κατέστη πολύ προσεκτικός. Έπήγε ίνκόγνιτο 
σ’ ένα θέατρο και τόν άνεκάλυψεν μιά παρέα ωραί
ων δίδων. Τό τι έτράβήξε δέν περιγράφεται.

Ό Μποΰστερ Κήτον, δ άνθρωπος ποΰ κάνει τούς 
άλλους νά γελούν κι’ αύτός δέν γελά ποτέ, έχει τόν 
εύνοτύμενόν του κινηματογράφον κι’ ακόμη ιήν εν
νοούμενη του Θέσι, άπ’ δπου άθέατος παρακολουθεί 
μετά τής μεγαλυτέρας προσοχής τά φίλμ του.

‘Ως πρός τόν Χάρολδ Λόϋδ αύτό; διατρέχει δλι- 
γώτερον κίνδυνον τά άναγνωρισθή γιατί τοΰ λείπουν 
τά αχώριστα άπ’> τά φιλμ του, γισλιά.

Ιίτνηιιοτογρ'ΐόικϋς Αάτίιρ

ΝΕΟΝ ΣΥΜΒ0ΛΑ10Ν ΤΗΣ MARIA CORDΑ
Μάς πληροφορούν έπισήμως δτι ή Μαρία Κόρντα 

ή διάσημος Ούγγρ'ις ηθοποιός υπέγραψε τό νέον της 
συμβόλαιον μέ τά έν Barbank studios τής FIRST 
NATIONAL, τό δεύτερον σύμβολα ον κατά σειράν, 
δεδομένου δτι τό πρώτον της ήτο διά τήν «ΙΔΙΩΤΙ
ΚΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ», διά 
νά εϊναι ή σύντροφος μιας μεγάλης ταινία; τοΰ 
MILTON SILLS ποΰ διευθύνει δ άνδρας της δ με
γάλος Alexander Korda, σκηνοθέτη; τόσων καϊ τό
σων μεγάλων φ’.λμ μεταξύ τώ> όποίω/ «Ή ιδιωτική 
ζωή τή; ‘Ελ'νης τή; Τροία;», «Κίτρινος Κρίνος» 
«Γαμήλιος πέπλος» κλπ.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΖΑΙΚΥ ΚΟΥΓΚΑΝ
”0 Τζαίκυ Κούγκαν ώ; γνωστόν άπό τίνος 

έργάζεται εΐς ένα με/άλο Βαριετέ τοΰ Λονδίνου μα-ΐ 
μέ τόν πατέρα του, πρόκειται μάλιστα νά έμφανισθή 
καϊ εΐς Βερυλΐνον μετά τά Χριστούγεννα. Σχετικώς 
μέ τήν μελλοντικήν του καρριέραν δ πατέρα; του 
καϊ ιμπρεσάριος του άπάντησαν δτι πάντως μέχρι 
τήςάνοίξεως δέν θά<γυρίση»,φίλu, οεσμευόμενο; άπό 
τό συμβόλαιον του, μετά δέτήνλήξιν θά γίνου? ωρι- 
σμέναι σκέψεις καϊ φαίνεται δτι μάλλον θά προτιμη
θώ νά παίξη δ μικρός Τζαίκυ τοϋ λοιποΰ στον δμΐ-
λοΰντκ κινηματογράφον.

HERMAG1S
δενέάν ή μηχανή σας 

t εχει τοιαύτην.

Προμη'&ενδήτε τδν 

φακόν

Νά εχετε οίκονομίαν 3Οο)ο εις την 
κατανάλωσιν τοϋ ρεύματός σας;

Νά εχετε προβολήν νά λάμπη;
Νά εχετε όΰόνην μέ δλας τάς λε

πτομέρειας τών ταινιών;

Άποκλειστικότης

Τ· ΣΠΥΡΙΔΗΣ
ΚινηματοχραφικαΙ ’Επιχειρήσεις 

Ίονλιανοΰ 27α—Άύήναι

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
‘.UNCLE TOM’S CABINE.. ΕΙΣ ΕΥΡΩΠΗΝ

'Η ταινία Uncle Tom’s Cabine εϊναι μία άπό 
τάς μεγαλυτέρας επιτυχίας τής έφετεινή; παραγω
γής τοΰ Οϊκου Ούνιβερσάλ, σημειώνει δέ πραγματι
κούς θριάμβου; εΐς δλα τά θέατρα τοΰ κόσμου, καϊ 
είς αύτά άκόμη τά τών Σκανδιναυΐκών Χωρών.

‘Η έπιτυχία τοΰ έργου τούτου εις Εύρ ύπη/ δέν 
υστερεί διόλου τής ’Αμερικής, έάν λάβη τις ύπ’ 
δψιν τάς έκθέσεις καί στατιστικός τάς όποιας δ 
πρόεδρο; τής εταιρείας Ούνιβερσάλ, κ. Κάρλ Λέμλε, 
λαμβάνει συνεχώς παρά τών διαφόρων γραφείων, 
τών προσκειμένων πρ'ς τήν Ού ιοερσάλ.

Ή ταινία Uncle Tom ’s Cabine έπαίχθη ταύ- 
τοχρόνως εις δώδεκα έκ τών μεγαλυτέρων κινηματο
γράφων τή; Βιέννης. Ή ταινία προεβλήθη ένώπιον 
θεατών έκλεκτών, έκ τών δποίων οι πλεΐστοι δημο
σιογράφοι καϊ άνθρωποι τών γραμμάτων. Αί έφημε- 
ρίδες βρίθουσιν έπαίνων σχειικώς πρός τήν ταινίαν 
ταύτην. Ε'ς Σ'οκχόίμην, τό έργον έπαίχθη ταύτο- 
χρόνως είς δύο θέατρα καϊ έπϊ τέσσαρας συνεχείς 
έβδομάδα;. Τό έν έχ τών θεάτρων το'ττων προέβαλε 
καϊ πρόλογον, δπως καϊ εΐς τά ’Αμερικανικά θέ
ατρα.

‘Η σκηνή'παρουσίαζε μίαν βαμβακοφυτείαν καϊ 
μίαν μικράν ξυλίνην καλύβην. Παιδιά, μετημγιε- 
σμένα ε’ις μικρούς μαύρους, έμάζευαν τό βαμβάκι, έν 
ώ ένας μαΰρος άο.δός, τραγουδούσε μελωδίες τοΰ 
τόπου του. Δέν εϊναι γνωστόν άν ό άοιδός μετέφραζε 
•άς μελωδίας ταύτα; εις τήν Σουηδικήν ή τάς τρα
γουδούσε είς τήν πρωτότυπον σύνθεσίν των.

Η K1SEM KlHSaS SE ΣίΙίΣΜϊΜϋΙΗΙΙΙ
Αΐς τόν κινηματογράφον Όπερά προεβλήθη τό 

έ·γον «La maison de Malta's» μέ τόν Σύλβιο ντέ 
Πεδρέλλι δ όποιος έρχεται εΐς τήν πόλιν μας μέ 
θεατρικόν θίασον δστις θά δώση σειράν παραστά
σεων εΐς τδ Γαλλικόν Θέατρον.

Είς τό Μοζ κ προεβλήθη μιά πολύ εύχάι-ιστος 
ταινία «Ή Λάουρα στρατιώτης» μέ τήν συμπαθητι
κήν Αάο'.'ρα Λαπλάντ.

Εΐς τό Μεδέκ προεβλήθη ή ωραία ταινία «Κό- 
λασις τοΰ έρωτος» μέ τήν ώρσίαν ’Όλγα Τσέχοβα.

Εΐς τό Μοτέρν προβάλλεται τό έργον La mai- 
(resse de Sa’an μέ Μαρσέλλα Άλμπάνι μέ 
πολύ μεγάλην έπιτυχίαν.

Είς τό Άλάμπρα προβάλλεται ή ταινία «Τρεις 
κλέπται τής Βαγδάτης». Φ· Ναζλόγλον

ΕΝ Α ΝΕ© ΦΙΛΜ ΤΗΣ HEGEWALD
Ή πρεμιέρα τοΰ νέου φίλμ τής Hege-wald 

«’Ιστορίες άπό τό δάσο; τής Β.έννης» ιυρίσθη διά 
τήν 18 τρ. μ. εΐς τό «Ούφα-Παβιγιόν» τοΰ Βερολί
νου. Εί; τό φϊλμ πρωταγωνιστούν ή Βίρα Βορονίνα 
και δ Έρικ Μπάρκλαιϋ.



■ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ ;
Πολύ ώμορφο τό σύστημα τό όποιον ήρχισαν τα εφαρμό

ζουν ο! κίτημαιογράφοι ‘Αττικόν, Οΰφα Πάλας και I 
Σπλέν.ττ, τό νά προβάλλουν μοζύ με τήν ταινίαν είς ί»·α 
πρόγραμμα πλήν τών κωμωδιών και πλήρες παγκόσμιον! 
ζουρνάλ. Τά ζουρνάλ δε τή; παρελδοϋσης εβδομάδας καί ! 
Ιδίως τον Οΰφα Πάλας μέ ολόκληρον τό τοξείδιον τοΰ I 
πηδαλιούχο υμέναν «Κόμης Τσέπελιν» εκ τριών ολοκλήρων 
πράξεων, ήιο κάτι νπερόχως ώραϊσν. Κατ' αυτόν τον τρόπον 
ελπίζομεν καί ή/ιεΐς διι τό ενδιαφέρον τοΰ κοινού αυξάνει 
και επομένως και οί κινηματογράφοι δά εργάζονται καλλί
τερου.

’ < ***
'Η εκλεγεΐσα υπό τών διευθυντών τών κινηματογράφων 

επιτροπή πρός παρακολούδησιν τού είς τήν Βουλήν ν.τοβλη· 
θίντος Νομοσχεδίου περί λειτουργίας κινηματογράφο}ν, ντέ- 
βαλεν κατά τήν παρελδούσαν εβδομάδα μακροσκελές υπόμνημα 
πρός τήν Κοιιοβουλευτικήν επιτροπήν, ΰποδεικννο-, κατά 
τήν άνιίληηιιν τής έπι-ροπής, τους λόγους δι' ον; εΐιε άι·ί- 
φαρμοστον τό εν λόγφ νομοσχέδιο· τό όποιον δά καταλήξη τά 
καταστρέφη ολοκλήρους επιχειρήσεις έκ τών όποιων αποζούν 
σήμερον χιλιάδες οικογενειών καί ποια μέτρα δά είναι δυτα 
τόν >ά έφαρμοσδοϋν.

■ *
Τό πρόσεχε: πανηγυρικόν τεύχος τοΰ νΚινηματογραφικού 

Αστέρας· τό όποιον δά κνκλοφορήση τήν προσεχή Κυριακήν 
δά είναι ένα πραγματικόν κόσμημα καί ωφέλιμον είς κάδε 
επιχειρηματίαν τού κινηματογράφον. ‘Επί πολυτελούς χάρτου, 
με πλήδος ωραίων εικόνων, διηγήματα, μυθιστόρημα, κινη
ματογραφικά ί εα, σιλονεττες όλων τών επιχειρηματιών τον 
κινηματογράφον ιών ‘Αθηνών με τάς εικόνας των, πλήθος 
ένδιαφερουσών αγγελιών κ.λ.π. κ λ.π. θά εϊνε ιό χρησιμότε
ρου τεύχος διά κάδε φίλον τον κινηματογράφον. Το τεύχος 
αυτό δά λάβουν δωρεάν αντί τού 31ου πάντες οί έγγεγραμμέ- 
νοι συνδρομηταί, δά πωληδή δε καί διά τον Κεντρικού Πρα
κτορείου καί τών πτρ πιέρων είς δλην τήν ‘Ελλάδα, Αίγυ
πτον και Τουρκίαν. Ή τιμή του δέν θά νπερβή τάς Ιο 
δραχμάς.

_ , , , *" * ,Σχειικώς με το ζηιημα τών ενοικιαστών τον φόρου τών 
Δημοσίων Θεαμάτων, πληροφορούμεδα δτι, ιί όρισδέντε: 
είδικώς υπό τού υπουργείου τών Οικονομικών έλεγκταί, ένήρ- 
γησαν αιφνιδιαστικόν έλεγχον τών βιβλίων τών ενοικιαστών 
τού Φόρου Δημ. Θεαμάτων Άδηιών, Πειραιώς καί Θεσσα
λονίκης. ’Εκ τού ένεργηδέντος ελέγχου έξηκριβώδη τό άβά- 
σιμον τον Ισχυρισμού τών ενοικιαστών Πειραιώς καί Θεσσα
λονίκης δτι έζημιώδησαν έκ τής έιοικιάσεως. ‘Εξαιρούνται οί 
ενοικιοσταί 'Αθηνών διά τούς οποίους έξηκριβώδη δτι έχουν 
ζημίαν όχι δμως σημαντικήν ώστε νά διιαιολογήται ή ύπ* 
αυτών πρρβληδεϊσα άξίωσις τής έπί τρίμηνον παρατάοεω; τής 
άνοικιάσεως. 'Οπωσδήποτε τό 1 Υπουργείου προεκήρνξε δήμο 
πρασίαν διά τήν 2<νη·- τρέχοντος, εΐιε δέ έτοιμον άπό τής 
πρώτης προσεχούς, μηνάς νά άναλάβη αυτό τήν είσπριξιν τού 
φόρου τούτον, έφ' όσον κατά τήν δημοπρασίαν δέν ήθελε· 
δπετευχδή ικανοποιητική προσφορά.

Κατα την ερχομένην εβδομάδά δά προβληδούν είς τούς 
κεντρικούς κινηματογράφους τής πόλεώς μας τα έξη; ιέα 
έργα'. Είς τό Σπλέντιτ «Τό Ναυτόπουλο» μέ τόν Τζαϊκυ 
Κονγκαν, είς. τό"Αττικόν «‘Ο αήττητος» μέ τόν Άλμπερ- 
τίνι, f‘» θϊ'ςια Παλλας «Ό πανικός» μέ τόν Χάρρν Πήλ 
καί είς τό ΎαίλΑίν Ίντεάλ «ιό Μαιέζ».

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕ'ΡΑιΕΥΣ

Κινημ. Σπλέντιτ Μέ έπιτυχίαν προεβλήθη τό «Καρ
ναβάλι τής Βενετίας» μέ τήν Μ. Ζακομπίνι. ’Επίσης ή 
γιγαντομαγία πάλη έν τφ Σταδίφ μεταξύ τού Τζΐμ Λόν-

του καί Κ, Ζιμπίσκο.
ι Προεβλήθη τό έργον «ή Αυγή» μέ£αίή?ορ’μεν° ζ8υΥ<ίρΐ Ζ0ρζ ·°^ένρΥκ„ί "ήν Ζηαν:τ 

Rn^V,,!r ’.QU^n‘a Πραγματικός θρίαμβος μέ τήν προ- 
νελανΛ^^ρ01-^031^ 'Ελένης τού Μέ
ντα ’Ρπ,nt άχι“°?°ν Zoi τί·ν Μαρίαν Κόρ-

"ροεβληθη καιΖιυρνύλ περιλαμβάνον τήν
° 1ί Λνη^-ελ8.ν,νχΙ0-ΰ ‘Αγ· ?αυρ,δωνοςρ Πείρους. ‘ 

Δευτέρας προεβλήθη ή «Τα’α·
Τόμσων"0 Τη’ Πεμητης ύ <Δί)ν Μι<*’ άέ τόν Φρέδ 
λο»Κ»α^'(γΗ'λύσμ1^π Προ®βλήΐ>ηιαν τά έργα «Έντι Πό
λο» και «Οι ερυθρόδερμοι». Ε. Βρυέν,ιος
Ν. ΚΟΚΚΙΝΙΑ

οττίν1·?1*' Κ?νσ,ά>". Me σπανίαν επιτυχίαν προεβλήθη 
άονά ^η™-ηΜπ“ρ8^®σαν εβδομάδα «‘Η καρδιά μου^ 
αργα του Μωρ ς Ντεκυμπρά. Κατά τήν πρσβολήν τής 
Λπλ ·Γ·ς -ρ“Γυ?ησεν Ί, δ· Μπομόνι τή συνοδέ <j βίπλιοΰ 
ένά/π Χ· Η:Δελιον· Ηδη προβάλλεται ή «Ιστορία ενός Πειρατου». ν

Κινημ., Ηλιος. Προεβλήθησαν «Τό ττλευταϊο σύνο- 
ρο», «Κτριτσια προφυλαχθήτβ» καί τό «Ίβάν-Γορόδ».

■ Κχνη^' 'Εελα^. Προ^ 1ίθ’1σαν ‘Ανάθεμα ό πόλεμος» 
με τόν Ριχάρδον Μπ ρτλεμές καί τό περιτιτειώδες «Μιά 
πάλη στην άβυσσε» μέ τόν Κάρλο Άλντίνι.

νινημ, έα Σμύρνη Προεβλήθησαν τά αστυνομικά 
«Ιο κοκ ινο γεράκι», «ό Άτσος μπαστ· ΰνιτ κ<>ί ή «Τοο 
μοκ,ατια των έρυθροδέρ των» Σ. Α Βιζυηνός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Β <Ρ^ίτςμ' ^‘°,ύσ,α· Προιβ ήθη τό έργο «Τζένυ» μέ τόν 

π“ϊέ· ΠμθΦλήθη ή δεύτερα και τελευταία 
επνχητης ταινίας. Ο Ναπολέων» τοΰ Άμπέλ Γκάνς.
Νόρμ^Τάλ’μίζ ^θ'β^Ί ^«Γκράουσταρκ» μέ τήν

Κινημ. Άδηναιον. Προεβλήθη ή «Σόνια» μέ τήν 
2ψατσον. 1

Κινημ. Λ. Πύργου. Προεβλήθη τό έργον «Έξομολό-
I γηαις» μέ τήν Πολα Νέγκρι.

Ατιί?Τ<’Τ*’· Π(!οεβλήθη <Ή πριγκήπισσα Μά
σα». Προσέχω; « Η κολασις» τοΰ Δάντε καί διάφορα έπει- 
σοοια-.α. Η οιευσυνσις τοΰ «Αττικοί» ούδεμ,ά; φείδε
ται θασιας διά την προβολήν έκλεκτών έογων διά τούτο 
η πελατεία του ε^ναι τακτική καί δέν τό εγκαταλείπει 
ποτέ. Συγχαρητήρια.
_ Κινημ. Κεντρικόν. Συνέχεια τοΰ έπειτοδιακοΰ «Ό 
έπίτυχίαν Αρΐς°νσ5* *α'1 τ° <'ΗΟ“ϊ’«ή αύταπάρνησι.» μέ

Κινημ. Μοδέρν. Προεβλήθησαν «Τό ίπ.τοδρόμιον» 
με τον Σαολω, διάφορά ατραξιόν καί επεισοδιακά,

, Κι,ημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Κροκέτ» 
και «Ζητώ το στόρ» ‘Ο κινηματογράφο; αυτός λειτουρ
γεί μονον εκαστην Πέμπτην, Παρασκευήν, Σάββατον καί 
Κνρταχην. Γκλόρια Φιλμ
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθη τύ έργον «Στήν άλλη 
ζωή σαν πεσανουμε». Ήδη δίδει παραστάσεις ό θ,ασος 
τη; κ. Κιβελης.

Κινημ. Ίδαΐον "Αντραν. Προεβλήθησαν αί ταινίαι 
« Η ανδρογυναΐκα» καί «Ή κνρία μέ τήν έρμίνα».

Κινημ^ ‘Ολύμπια. Προεβλήθη τό «Έρως βασιλίσ- 
σης» εις δυο εποχάς. Σ. Κοτσιφάκης
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

Κινημ. Αιδουσα Δημ. Καφενείου, Κατά τήν παρ.
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I κτικήν έπιτυχίαν. Εϊνε άξιοι συγχαρηιηρίων οί ’Αδελφοί 
I Γαζιάδη ώς καί ό κ. Τάσος Πανόπουλος διευθυντής τοΰ 
κινηιιατογράφου Ναυπλίου «Τριανόν» διά τήν πσραχώ- 
ρησιν τοΰ έργον είς τήν διεύθυ .σιν τοΰ ένταΰθά κινη
ματογράφου. Γ. Φλιάσιος
Π A Τ Ρ A I

Κινημ. Πάνθεον. (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Θά μέ παντρεφτής» μέ τήν Κί άρα Μπόου, «’Αντίο νεό- 
της» καί Ζωντοχήρα» άπαιτα μέ έπιτυχίαν.

Κινημ. Πάνθεον. (Ταράτσα) Προεβλήθησαν ιό έπεισο- 
διακόν «Ατσαλένιες κλωστές» είς δύο έποχάς καί «‘Ο 
αστραπιαίος καβαλλάρης» μέ τόν Άρτ Άκορτ είς δύο 
επίσης έποχάο. Προσεχώς «‘Ο ωραίος παίκτης».

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Ό δια
φθορέες», «‘Η γραμμή», « Γερεζα Ρακέν» μέ έπιτυχίαν, 
«Άμειβη 50 χιλ δολλαρίων» μέ τόν Κέν Μ,ϊναρ καί «‘Ο 
φοιτη-ής τοΰ ντάνσιγκ» μέ τόν Β. Φρίτς. Προσεχώς «Τό 
γαλάζιο ποντίκι». Ντϊνος ’Ανδριόπγυλος
ΚΟΖΑΝΗ

Κινημ. Ώρίων. Μέ μεγάλην έπιτυχίαν προεβλήθη ή 
πρώτη έποχή του έργου «Περιτλανώμενος, ’Ιουδαίος», 
Έοημείωσε έπίσης καλήν έπιτυχίαν χαί^τό έργον «Π»ρι- 
ζιάνες». Άνεπιτυχώς προεβλήθη τό έργον «Καθ’ ένας 
πρέπει νά πληρώνη». Στεφικαρ
ΑΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. Πάνδεον Προιβλήθη μέ καλήν έπιτυχίαν τό 
έργον «Τρελλή Λόλα». Πανουργίας
Μ1ΤΥΛΗΝΗ

Κινημ. Σαπφώ. Προεβλήθησαν διάφορα έπεισόδια, 
τό αυτοτελές «‘Ο Τυχοδιώκτης» μέ τόν Μπούκ Τζόνες 
καί τό έργον τής Βίλμας Μπάνκυ καί Ρόναλδ Κόλμαν 
«Μία νύχτα έρωτος». ’Εξακολουθεί καί τάς παραστάσεις 
του ό θίασος Άφεντάκη-Βασιλάκη.

Κινημ. Πάνθεον. Προι β ίήθησαν διάφορα επεισόδια, 
«Οί έμπορο» τών γυναικών», μέ τήν Σούζυ Βερνόν, καί 
«Τραγωδία υποβρυχίου». ... . .

Την εβδομάδα αυτήν «Μόντε Καρλο» και « Απατηλαι 
Φ όγε;» Λίαν προσεχώς'«Διαμάντι τοΰ Τσάροι», «‘Ιερό 
Βουνό», «Φοιτητής τής Πράγας», «Άνάστασις», «Πρόε
δρος», «Καζανόβα», «Μπαγιαντέρα», «Λυκόφως Λοξής» 
κ λ.π. κ.λ.π. Σωφρονιάδης
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον. Προεβλήθησαν «Τά κλεισμένα χεί
λη» μέ τόν Ρόναλδ Κόλμαν καί «Ή Άνάστασις» μέ τήν 
Ντολορές ντέλ Ρίο. Άμφότερα έσημείωσαν καλήν επιτυ
χίαν. Προσεχώς «Άβδούλ Χαμίτ». _

Κινημ, Άργνλλίϊ Προεβλήθησαν «Τό ποζαρι τής α
γάπης» μέ τήν Μπίλλυ Νιόβ καί «Ή φωληά τοΰ αετού» 
μέ τόν Μίλτον Σίλς μέ καλήν έπιτυχίαν. Ήδη προβάλ
λεται «Τό λυκόφως τή; δόξης» μέ τόν Γιάννιγκς.

‘Η έναρξις τοΰ παιδικού κινηματογράφου λόγω καθυ- 
στερήσεως τών ταινιών έγέ'ετο τήν παρ. Τρίτην. Θα δί
δονται 4 παραστάσεις τήν εβδομάδα κατά Ιρίτην, Τε
τάρτην, Παρασκευήν καί Σάββατο'.·· Παπαβασιί,είου
ΕΑΕΣΣΑ

Κινημ. Μ.'Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν τά έργα «Σκλά
βα βασίλισσα» καί «Είς τόν κλωβόν τών λεόντων».

Κινημ. Βέρμιον, Προεβλήθησαν αί ταινίαι « Η χορεύ
τρια μέ τά χουαά πόδια» καί «Ξάνθη ή μελαχροινή».
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ Ποικιλιών. Κατά τό τελευταίων δεκαπενθή- 
ιιερον προιβλήθησαν τά έργα «Φαιδώρα», «Το εμποριον 
τής σορκός» το όποιον ΰτερήρεσεν, και« Η ναυμαχία ιης 
Έλιγολάνδης» μέ μ γάλην επιτυχίαν. Πρωτοφανής θρί
αμβος τοΰ Κινηματογράφου «Ποικιλιών». Επίσης προε- 
β ήθη μέ μετρίαν έπιτυχίαν <‘H σειρήν της Σεβίλλης». 
Θεωροΰμεν καθήκον νά συγχαρώμεν την διευ.υν.ιν του

Κινηματογραφικός Άότίιρ ----------

ίβδομάδα προιβλήίησαν «Τά έπτά κορίτσια ιήί κ· J ι’ 
ούρκοβιτς» καί «Τό σιερνό φιλί» μέ σχετικήν επιτυχίαν | 
’Επίσης έπανελήφθη ή προβολή τοΰ αριστούργημα™?
<Πανάμ» μέ έπιτυχίαν.

Κινημ. 'Αττικόν. Έναρξις λίαν προσεχώς.
ΛΗΞΟΥΡΙΟΝ

Κινημ. Αίθουσα Δ. Ρεπούση. "Εναρξις λίαν προσε
χή-, X. Βουτοίνας
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντοικόν. Προεβλήθησαν κατά τήν παρελ- 
θοΰσαν εβδομάδα οί ταινία «Ό έκφυλος», « Ο Καζαν» 
καί «Ό ένοχος έτιμωρήθη».
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κατά τό διαρε*·σαν πρώτον δεκαπενθήμερον τοΰ Δε
κεμβρίου προεβλήθησαν τά εξής έργα:

Κινημ. ‘Ολύμπια. «Άβδούλ Χαμήτ», «Το μυθιστό
ρημα έ>ός απόρου νέου» καί ή κωμωδ.α «Κοέν καί ^-ΐ’’*·

Κίτημ. Αίγλη. «Τό φροΰριον τοΰ θανάτου», «Μιά 
βρυδυά τρικυμίας» καί ή επιστημονική ταινία «Ή μέθο
δος τοΰ Βοροιωφ» μέ έξηγήσεις ιοΰ κ. Α. Διλεναρδου. 
ΣΑΜΟΣ

Κινημ. Ήραϊον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιάςίβ^ο- 
μάδος ζωή», «Ό άπάχης» καί «Έρως καί πλούτη <

Κινημ. 'Αττικόν. Δίδει παραστάσεις ο θίασος τής 
«Καλλιτεχνικής έταιρίας>. Καρακωστας
ΑΙΤΙΟΝ

Κινημ. Παρθένων, Προεβλήθησαν, ή ελληνική ται
νία «Έρως καί Κύματα», «‘Ο κοκοιτόδρομος», «Ζητούν
ται καβαλιέροι», τό επεισοδιακόν «Τό μυστικόν τών τεσ
σάρων» μέ τόν Έν.υ Πόλο, «Τά τρία οτρολογιο», «Μία 
μεγάλη περιπίτεια τοΰ Γκίψον» καί «Ή αιχμάλωτος» όλα 
μετ’ επιτυχίας Μπίρμπίλης
ΣΠΑΡΤΗ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Άγνω
στο; στρατιώτης», «Αυτό; πού δέχεται οαπισματα», «Πο- 
λυάννα». «Συζυγικοί παύσεις», «Γιασμίνα», «Ό υιός τοΰ 
Σεΐχη» μέ τόν Βαλεντίνο καί «Μαύρος πειρατής».
ΤΡΙΠΟΛΙΣ

Κινημ. 'Αττικόν. Κατά τάς δύο παρελθ. εβδομάδάς 
προεβλήθησαν τά έργα «Αύτδς πού δέχεται ραπίσματα», 
«Συζυγικοί παύσιις», «Άγνωστος στρατιώτης», «‘Ο νιος 
τοΰ Σεΐχη«, <‘0 μαύρος πειρατής», «Πολυάννα» και 
«Γιασμίνα» μέ έπιτυχίαν. Κ. Γ.
ΞΑΝΘΗ

Κινημ. Πάγθεον. Προβάλλει διάφορα επεισοδιακά 
έργα. ,

Κινημ Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Μοννα Βανα» 
ύπέρ τής Επαγγελματικής ομοσπονδίας», *Ή αιχμάλω
τος τής Σαγγάης», «Ό μιναρές τοΰ θανάτου» καί «Ή 
μητέρα» ώ; φιλανθρωπική πιράσταοις ύπέρ τοΰ Συνδέ
σμου κυριών καί δεσποινίδων «Ό Ευαγγελισμός».
ΧΙΟΣ

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαΰρ ς πα
ράδεισος», «Τό μεγάλο διάλειμα» μέ τήν Πόρτεν καί τό 
6—7 έ.τειστδια τοΰ έργου «Μυστηριώδες άεροπλάνον». 
ΗΡΑΚΛΕ ΟΝ

Κινημ. 'Απόλλων. Προεβλήθησαν μέ μεγάλην έπιτυ
χίαν τά έργα «Μαριονέτα» κοί «Μονάκριβη». Προσεχώς 
«Κοκοττόδρομος».

Κινημ. 'Αγλαΐα. Προβάλλει μετ’ έξαιρετική; επιτυ
χίας τό επεισοδιακόν «Τά ίχνη τοΰ Ιέρακος».
ΝΕΜΕΑ

Κινημ. Πάνθεον. Τήν 13ην τρέχοντος έκαμε έναρξιν 
μέ τό έλληνικόν έργον «Έρως καί κύματα» μέ καταπλη-
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κινηματογράφου Ιίονζιλιών διά τήν επιτυχή εκλογήν ιών 
έργων πού μάς παρουσιάζει. Άλ. Μπιζίλης
ΚΑΛΑΜδΙ

Έπί τοΰ παρόντος ό μοναδικός κινηματογράφος τής 
πόλεώς μας «Άμ-ρικανικός» αργεί λόγω τής άφιχθείσης 
• περέττα; Πλέσσα-Μπάρ ιζου ή όποια δίδει παραστάσεις.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Π. Δουφεξήν (Έ.ταΰθα). Άποτανθήτε ή είς τόν κ. 

Γ··ζιάδην, Μητροπόλεως 1, ή είς τόν κ. Α, Μανδράν Λέ
σβου 32. , ,

Γ. Φλιάσον (Νεμέαν). Προτείνατέ το ιΐς τήν διευ· 
θυνσιν καί δέν πισιεύομεν νά σας άρνηθοΰν άλλά πάν
τως πληρώνετε τόν φόρον τοΰ Δημοσίου. ’Αποστολή τοΰ 
φύλλου επαναλαμβάνετε.

Πολιτάκην ("Ηράκλειον). Τών ποσοστών βεβαίως δι
καιούσθε. Δυστυχώς δέν ήαποροΰμεν νά κάμωμεν τίποτε 
περισσότερον. Μόλις έκδ δετάι άπιστέλλεται είς τό "Ελ
ληνικόν I ταχοδρομεϊον. Βλέπετε ότι ίέν εΐμεθα είς θ έσιν 
τά τά σιέλνομεν μέ άεροπλδ ον. ΑΙ διαιηιιίσεις είς τάς 
εφημερίδας στέλλονται απ’ ευθείας άπό ή'ΐας. Διά τό ει
λικρινές ενδιαφέρον σας εύ,.αςισ τοΰμεν.

Α. Ζιάκαν. (Σέροαι). Δυστυχώς δέν είσθε καλά πλη- 
ροφορηαένος. ’Ανταποκριτήν έχομ'ν είς τήν πόλιν σας 
άπό έτών καί ήεεθα δτεριυχαριστημέιοι. 'Οπωσδήποτε 
σάς εΰχαριστοΰμεν διά τό ενδιαφέρον σας.

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ Π©ΑΑ ΝΕΓΚΡΙ

Ό έν Λονδίνφ Ανταποκριτής τής «L. Β. Β.· 
τηλεγραφεί δτι ή Πόλα Νέγκρι άπεφάσί'εν όριοτι 
κώς νά έγχατασταθή είς τήν Εύρώπην. 'Ιδρύει πρός 
τούτο ίίίαν έταιρείαν έδρεύουσαν είς ΙΙαρισίους καί 
Λονδϊνον Απέκτησε δέ καί τό δικαίωμα τής κινημα- 
τογραφήσεως τοϋ έργου τοΰ Σόου «’Αντώνιος καί 
Κλεοπάτρα». Τό πρώτον έν τούτοις φίλμ, τό όποιον 
θά «γυρίση» δέν είναι αύτό, άλλά τό πασίγνιτστον 
έργον τοΰ Δοομά Πατρός «Τό περιδέραιον τής δασι- 
λίσσης».

Τέλη Ίανουαρίου ή ΓΙόλα Νίγκρι θά έπισκεφθή 
τό Βερολΐνον έκφράσχσα τήν έπιθυμίαν, ό σκηνοθέ
της της νά είναι γερμανός.

Ή τελευτα'α αυτή πληροφορία σχολιάζεται εύ- 
μενέστατα άπό τόν έγχώριον τύπον.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

A X I Λ Ε I Ο Ν
ΟΔΟΣ ΚΑΡΟΛΟΥ

•Ο άριάτοκοατικότερος ιίννοικιακός 
Κινηματογράφος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΕΧΟΥΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Δευτέρα—Τρίτη — Τετάρτη 

Η ΚΗΤΒΠΤΩΣΙΣ
Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο—Κυριακή

0 ΔΟΚΤΩΡ ΣΗΙΦΕΡ
Μέ τόν Ίβάν Πέτροβιτς

ΤΙΜΑΙ: Α". Θ.σις δρχ. 10.—Β'. Θέσις δρχ. 6

8 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Κ
Εκ τών 10 000 κινηματογράφων τών ‘Ηνωμένων Πο

λιτειών τής Αμερικής ύπελογίζοντε περί τά μέσα Νοεμ
βρίου 789 κινηματογράφοι μόνον διά προβολήν όμιλοΰντων 
φίλμ.

— ‘Ο γνωστός νορβηγός καλλιτέχνης Όλαφ Φγιόρντ 
πρωταγωνιστεί είς τό Τσεχοσλοβακικό φίλμ «Ερωτικόν».

— Αί εργασ'αι διά τό «γύρισμα» τής νέας ταινίας τής 
Orpild — Mefstro «Καρτιέ Λατέν» ήρχισαν πρό ήμερών στό 
Παρ σι. Ώς γνωστόν σ ηνοθ-έτης τοδ έργου είναι ό Γκένινα 
πρωταγωνιστούν δέ ή Κάρμεν Μπόνι, Χέλκα Τόμας καί Ί
βάν Πέτροβιτς.

~ Τό νέο φίλμ τής Aafa — Greenbaum ό «‘Υπασπιστής 
τοΰ Τσάρου» εις τό όποιο πρωταγωνιστούν ό Ίβάν Μοσζοΰ- 
κιν καί ή Κάρμεν Μπόνι, έτελείωσεν καί είναι ήδη έτοιμον 
διά προβολήν. Ή υπόδεσις τοΰ έργου εκτυλίσσεται είς τήν 
προπολεμικήν Ρωσσίαν, είς τήν αύτοκρατορικήν αύλήν καί 
μεταξύ τοϋ κύκλου τών μηδενιστών.

‘θ «θρίαμβος τής ζωής» είναι ό τίτλος τοΰ πρώ'ου 
φίλμ τόν Β. Ντίτερλε ώς σκην.θ-έτου καί ηθοποιού διά λο
γαριασμόν τής γερμανικής Universal.

— ΕΙς ένα νέο της φίλμ γιά τήν U.F.A. ή χαριτωμένη 
ΤζέννυΓιοΰγκο εμφανίζεται μέ όλόξανθες μακρυές μποϋκλες.

- Με τήν πλέον πυρετώδη ενεργητικότητα «γυρίζονται» 
τώρα 8ά στά.μεγάλα στούντιο τής U.F.A. στό Νοϋ-μπαμπε- 
λσμπέργκ διάφοροι σκηναί άπό τό μεγάλο φιλμ τής παρα
γωγής Έριχ Πόμμερ αΤά περίφημα ψεύδη τής Νίνας Πέ- 
τροβνα». Τό φιλμ αύτό αναμένεται εις τούς καλλιτεχνικούς 
κυκλους με δικαιολογημένον έ διαφέρον, δοθ-έντος ότι σκη
νοθέτης του είναι ό Χάνς Σβάρτς, τοΰ ότοίου ή «Ούγγρι ή 
Ραψωδία» τόν έξύψ · σεν εις τήν πρώτην βαθμίδα τών σκη
νοθετών, φωτογράφος ό Κάρλ Χόφμαν, πρωταγωνιστούν δέ 
ή Μπριγκέτη Χέλμ καί ο Βάρβικ Βάρντ Τό φιλμ θά προ- 
βληθή καί έδώ φισικά άπό τής οθόνης τοΰ «Οΰφα Πάλας».

— Διά τόν^ ρόλον τής "Αφροδίτης είς τό μεγάλο φίλμ τοΰ 
Ντεκομπρά τής Orpild Mesitro «Καρτιέ Λατέν» προσε- 
λήφθη τελικώς ή Ζίνα Μανές.

Τό «Μόσιον - Πίκτουρς - Νόϋς» δημοσιεύει τήν πληρο
φορίαν δτι ή Γκλόρια Σβάνσον άπεφάσισε νά παίζη σέ θέατρο.

—‘Η γνωστή οϋγγαρις καλλ τέχνις Βίλμα Μπάνκυ ά- 
πέκτησεν έσχάτως άμερικανικήν ύπηκοότητα.

~’θ περίφη ιος άμερικανός ηθοποιός Τζών Μπάρρτμ 
ήρραβωνίσθη μέ τήν ώραίαν ηθοποιόν Ντολορές Κοστέλοορ.

ΕΊΑ ΝΕ1 ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΛΙΤΚΕ
Η A. A.F. Α. έτοιμάζει ένα νέο φιλμ διά τήν πα

ραγωγήν 1929—30 το οποίον προορίζ ι διά. τόν 
Χάρρυ Αίτζε. Τδ σενάριο τοΰ φιλμ είναι βγαλμένο 
άπό τούς στίχους τοΰ Γχαΐτε «Ώ κορίτσι, κορίτσι, 
πόσο σ’ Αγαπώ.

0 ΚΙΝΜΓΟΓΡίΦΙΗ! 0 ΚΟί
ΤΑΙΝΙΑΙ BPAT2AN0L

ΑΘΗΝΑΙ-*Οδός Παρασίου 30

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
«ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΕΝΟΣ ΤΡΕΛΛΟΥ»
‘Ελληνικήν ταινίαν μήκους 2500 μέ'ρων μέ ϋ- 

πόθεσιν ’Αθηναϊκήν κατά σενάριο τοΰ γνωστού λο
γογράφου κ. Διιαον Βρατάάνον. μέ έλληνας έ- 
κτείεστάς καί τοπεΐα Άθη-αϊτά.

, Οί έν ταϊς’Επαρχίαις Κινηματογράφοι δύναντοι 
νά ζητήσουν τήν ταινίαν αΰτήν άπό τόν ώς άνω 
Οίκον.

Κινιιιιατογραάικός Άιίτήρ

ΠΑΓΚΟΡΜΙΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

— ‘Ο Τζενάρρο Ριγχέλλι έ.ελείωσε «Τό μυστικόν τα- 
χυδρομεϊον» παραγωγής «Τέρρα-Γκρήνμπάουμ» μέ πρω- 
ταγωνισιήν τόν Ίβάν Μοσζοΰκιν».

— Είς τό έν Βερολίνφ ινηματοθέατρον «Κάπιτολ» 
προεβλήβη μετ' άφαντάστου επιτυχίας τό έργον «Ό κα
τάσκοπος τής κ. Πομπαντούρ» μέ τήν Λιάνε Χάϊντ, τόν 
Φρ τς Κόςντβρ, τήν Μόνα Μάοιες καί τήν Έστερχάζυ.

— Είς τήν περ οχήν τοϋ Μονάχου «γυρίζονται» αί 
σκηναί τής μάχης τοΰ έργου «Βατερλώ». Τόν Ναπολέ- 
ονια υποδύεται ό σ μπαθής γάίλος καλλιτέχνης Σάρλ 
Βανέλ τήν δέ σκηνοθεσίαν έχει άναλάβει ό γνωστός 
Λούπου Πίκ.

—; 'Ο Ίβάν Μοσζοΰκιν έπειγόμενος νά πσρευρεθή 
είς τήν πρεμιέςαν τοΰ έργου «Κόκκινο καί μαύρο» πού 
έδίδετο*είς τό Terra-Liohtspiele Mozartsaal τοΰ Βέρο 
Αίνου, έπεσε θΰμα δυστυχήματος καί ήναγκάσθη νά με
ταφερτή είς κλινικήν. ‘Η κατάστοσίς του δέν εμπνέει 
ανησυχίας. Κρίνομεν ένδιοφέρον νά προσθέσωμεν ότι είς 
τό Ανωτέρω έργον τοΰ οποίου σκηνοθέτης εΐνε ό Τζε
νάρρο Ριγκέλλι πρω ιαγωνισιεΐ πλήν τοΰ Μοσζοΰκιν καί 
ή Λίλ Ντάγκ> βερ.
ΙΤΑΛΙΑ

— ‘Ο Κσρμίνε Γκαλόνε έφθασε είς τήν Ρώμην μέ τον 
θίασόν ίου κοί άιεχώρησε μέσοι Σηρακουσών διά ιήν 
Τριτολίτιδα δ ά νά «γυρίοη» σκηνάς τοΰ έργου «Τό ναυ- 
άγιον» τοΰ όπ ίου έρμηνευιής εΐνε ή Τζίνα Μανές, ή 
Λιάνε Χάϊντ καί δ Βάν Ρίιλ. Τό φ λμ αΰιό έκδίδε αι 
διά λογαριασμόν τών εταιριών, “Ερντα-Φ'ιλμ τοΰ Βερο
λίνου, Σοφόρ ιών Πι ρισίων, Βούλφ τοΰ Λονδίνου, Οΰ- 
νίβεοσσλ τής Ν. ‘Υόρκης ) αί Ρομάνους Φ λμ τής Ρώμης.

— Τό μεγάλο φίλμ τής Παρσμάουντ «Αί πτέρυγες» 
τό όποϊιν θά πρ βληδή καί εις τάς ’Αθήνας ύπό τής 
Σινέ Όριά’ , προεβλήθη είς τό Aeroporto del Littorio 
μέ άφάνταστον επιτυχίαν. Πσρέστησαν πλήν τοΰ Μου- 
σολίνι καί τοΰ διπλωματικού σώματος καί όλοι οί Αερο
πόροι τής Ίιαλίας.

— Ή Λέντα Γκϋζ έτελιίωσε διά λογαριασμόν τής 
«Λομπάρντο-Φ λμ» τό έργον της «Αί είκοσι οκτώ ήμέραι 
τής Κλαιρέιη;», ποριένο άπό τήν γνωστήν όπερέτταν. 
Σύντροφός της εΐνε ό Τζιόρτζιο Τζενεβόϊ.

— Είς τό Τουρϊ<ον, είς τά στούντιο τής εταιρίας Pit- 
talnga «γυρίζοναι» αί τελευταίοι σκηναί τοΰ έργου «Οί 
τελευτοΐοι Τοσροι» μέ πρωταγωνίστριαν τήν Έλενα 
Αούντα. ’Επίσης είς τά ίδια στούντιο, ό σκηνοθέτης Μά
ριο Άλ' ίράντε «γυρίζει» τήν κωμωδίαν «Έάν δέν είναι 
τρελλοί δέν τούς θέλουμε». Ή ιδία έταιρία έτοιμοζει 
μίαν νέαν έκδοσιν τοΰ γνωστού έργου τοΰ Σσρδοΰ «Ή 
Τόσκα».
ΑΜΕΡίΚΗ

— Οί αδελφοί Βάρ ερ έγειναν κύριοι δέκα εννέα χι
λιάδων μετοχών τής έ αιρίος Φέρστ Νάσιοναλ τάς όποί 
ας κατεϊχον οί Μπαλαμπάν κοί Κάνζ. Οδτω σήμερον ή 
‘Εταιρία Βάρνερ Μπρόδερς κατέχει 42000 μετοχάς τής 
Φι'ρστ Νάσιοναλ έπί τών 75 χιλιάδων ύπσρχουσών.

— Βεβαιοΰιαι όιι ή έιαιρία Φόξ — Φίλμ υπέγραψε 
συμβόλαια δυνάμει τών οποίων λαμβάνει ύπό τήν κατο
χήν της 50 νέα κινηματοθέατρα στή Ν. ‘Υόρκη.

— ‘Η γνωστή μας καλλιζέχνις Μπέιτυ Μπρόνσον άνε- 
χώςησε έκ Χόλλυνουντ διά τό Βερολΐνον όπου θά κρα- 
τήοη τόν κύριον ρόλον είς μίαν νέαν έκδοσιν τοΰ Peer 
Gynt τήν οποίαν θά πραγματοποιήση ή U.F.A.

—‘Ο σκη'οθέτης τής «Άναστάσεως» "Ε'τβιν Κάρ 
γιου «γυρίζει» διά τήν εταιρίαν τών ‘Ηνωμένων Καλλι
τεχνών διασκευήν τοΰ μυθιστορήματος τοΰ Λόγκ Φέλοου 
ύπό τόν τίτλον «Εύανζελίν» μέ πρωταγωνίστριαν τήν 
Ντολορές ντέλ Ρίο.

— Ήρχισε τήν λειτουργίαν του τό νέον κινηματοθέ-

ατρον τής εταιρίας Φόξ είς τό Μπροΰκλιν ύπό τόν τί
τλον Φόξ Τήατερ, περιλαμβάνον 5000 θέσεις.

— Ό Τζών Τζίλμπερ άντιθέιως πρός τάς διαφόρους 
φήμας έξακολουθεϊ νά παςαμένη εις τήν Μετρό Γκόλ- 
δουϊν.

ΤΑΜΜΑΜΤΙΑ ΤΜΑΚΜ
— MnoQsXg ν' αγαπάς ακόμη γαλανά μάτΙα, 
άφοΰ εγνώριοες πίΐά ιά κασταιό;

Μ’ αυτά τά λόγια όρχίζει ένα πα'ηό γερμανικό 
τραγίΟδι ποΰ επαληθεύ. ι στα ώμο. φα μάιιχ τής 
Μπίλη Ντόβ—·οΰ γνωστοΰ άστίρος ’.ής First Na
tional—τά όπο’α ίρκεϊ καθώ; λένε νά τ’ άντι ρύση 
κανείς έστω καί μία φορά γιά νά λησμονήοη δλα 
όλων τών γυναικών ποΰ έγνώρ σεν.

Καί έ α άλλο τραγοΰδι περιγράφει «ένα κορίτσι 
ποΰ άλλαξε τό χρώμτ τών μαιιών του» κΓ αύτό 
άσφαλώς ταιριάζει στα μάτια τής Μπίλη Ντόβ. 
Διότι αν κα’. τά μάτια της είναι καστανά παρουσιά
ζουν σχεδόν πάντο ε μιάν σειράν δ?ων διαφόρων 
άποχρώσεων. Καμμιά φορά φαίνονται πρ ίσίνα, άλ
λοτε κλίνουν πρός τό γκρι δχι σπα ίως δίδουν έντύ- 
πωσ ν γαλανού. Καζ πάντοτε είναι δλο εκφρασι.

Άλλ’ ή ώμορφιά τής γυναίκας αύτής στηρίζεται 
δχι λίγο καί στήν ιδιαίτερη Ατομικότητα ποΰ δείχνει.

Έδόθη εΰκαιρία εις τού; ’Αθηναίους νά τήν 
γνωρίσουν καλά καί νά άντιληφ'οΰν δλα τ’.,ς τά 
θαυμάσια προτερήματα είς τό φίλμ της «Γαμήλιος 
πέπλος» καί ά; είναι άπό τώρα βέόαιοι δτι θά τήν 
Απολαύσουν είς ολόκληρον σιιραν φιλμ έξ ίσου κα
λών ώς λέγεται.

Γιά τήν ώμορφιά τή; καλλιτέχνιδο; αύτής ύτε- 
ρηφανεύονται ίδιαί'έρως δλοι οί ’Αμερικανοί καί δί
καια ς τήν άποκαλοΰν τό παραδείσιο πουλί τοΰ κινη
ματογράφου.

Κ1 Δ1ΕΥΘΥΝΤΛΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ 

ΒΚΟΙΜΜΙ ΑΙ FATQ0I ΤΑΙΝΙΑΙ == 
Δύο νύφες τέόόαρες γαηβοοί.Με,άλη έπτάπρα- 

κτος κωμωδία μέ τούς παγκοσμίου φήμης κω
μικούς Πάτ καί Πατασόν πού προκαλεΐ τόν 
γέλωια μόνον ή έμφάπισίς των.

‘Ο Άρχτδούξ τον Μπαλέτου. Έξάπρακτος όπε- . 
ρέττα άπό τής πλέον μοδέρνες καί βΰ’Η,μβς 
καί μέ τούς πλέον γιωσιούς γαρ.μανοϊς ηθο
ποιούς τής όθόιης.

ΔιαύΟορεύς. Δράμα κοινωνικόν σύγχρονον άπό τά 
πλέον συγκλονισοικ k μέ σκηνοθεσίαν καί η
θοποιίαν άφθαστον.

"Αρπαγές τής δόξης. Δράμα έπ σης σύγχρονον 
κοινωνικόν έξ έκείνων πού έγγυώνται μβγάλας 
εισπράξεις καί έμπιστοσύνην τοΰ κοινού πρός 
τόν κινηγατο.γράφον ποΰ τά προβάλη.

Πλούσιον διαφημιστικόν ύλικόν
Ζητήσατε πληροφορίας καί τιμάς άπό τά γραφεία 

τοΰ «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΓΟΣ»



ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΑΙ ΟΠΟΙ Μ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΛΙΑ ΠΡΠΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τίτλος εργον

Πρίγκηψ ’Ινδιών 
Άηττη-ος Ροβέρτος 
Ριψοκίνδυνος Χάρρυ 
Καπετάν Φασαρί <ς 
Ί θανάσ. μαχαίρια 
Ματωμένος δρόμος 
Δαίμων Ωκεανού 
Στά νύχια τών ’Ινδών 
Ένας εναντίον όλων 
Τρεις παλαισταί 
Κοιλάς γιγάντων 
Διαμάντι Τσάρου 
Σενορίτα
Παντού τόλμη 
Ταρζάν Β'. 
Ξενύχτηδες 
Χώρα ΰπεράνω νόμου 
Φρωρίντα
Ταρζάν τής Ζούγκλας 
Νύχτες Σικάγου 
Τιμή άδελφού 
Θά μέ πανιςευθής 
Νά σώση τόν πατέρα 
Σκιά χαρεμιού 
Ό Κεραυνός 
Διώκτης ληστών 
Δόκτωρ Σαΐφερ 
Άρουραϊος 
Τραγική Σ ιγμή 
Λυκόφως δόξης 
Έξυπνο κόλπο 
Κορίτσι τής Ρεβύ 
‘0 κύριο; Άλμπέρ 
Τρομ. ’Ερυθροδέρμων 
Κονρσά.ος μέ μάσκα 
Πάλη σιήν άβυσσο 
Έβδομος Ούρανίς 
‘Ιπποδρόμ. Βόλφσον 
Φοιτητής Ντάνσιγκ 
Γαλάζιο: Δούνοβις 
Νύχτες Άριζώνος 
Ίβανγκορόδ 
Κεραυν. Λεβέντης 
Έκδίκηνις Ταρζάν 
Θαλασσοκράτωρ 
Γιοσιβάρα
Φαζίλ
Φτερωτός καβαλλάρης 
Κόλασις έρωτος 
Περιπετειώδες κάνυορ 
Ντορίνα
Ιπτάμενος άνθρωποι 
"Οταντά νειάταδιψούν 
Έπί τής ναυαρχίδας 
Κάρμεν Σάν Πάολι 
Δυό φορές κατάδικο 
Έξομολόγηοις 
Φοιτητής Πράγας 
Θάρρος μέχρι τρέλλα 
Τιμή συγγνώμης 
Βασιλεύς αίθέρος 
Κατάσκοποι 
Γκράουσταρκ 
‘Ιστορία πειρατοΰ 
Ζωντοχήρα

ιΔυναμιτισ ταί

Κινη ματ j- 
ΰέατρον

’Αθηναϊκόν

Ελλάς 
’Αθηναϊκόν

>

Ελλάς

’Αττικόν 
Σπλέντιτ 
Πανόραμα 
Πανόραμα 
Ελλάς’

’Αττικόν 
’Αθηναϊκόν 
Μοντιάλ 
'Ελλάς 
Σπλέντιτ 
Ελλάς 
’Αττικόν 
’Αθηναϊκόν 
Ελλάς ί
Μοντιάλ | 
Σπλένιιτ 
Αθηναϊκόν 
’Αττικόν 
Ελλάς 
Ούφα Πάλαι 
Σπλένιιτ 
‘Ελλάς 
Μοντιάλ 
’Αθηναϊκόν 
Ίντεάλ 
Μηντισλ 
Ούφα Πάλας 
Αττικόν 

’ Αθηναϊκό ν 
Σπλέντιτ 
’Αθηναϊκόν 
Έλλός 
Αττικόν 
Ούφα Πάλ. 
Ίντεάλ 
'Ελλάς 
Μοντιάλ 
'Ελλάς 
Σπλέντιτ

Άθηνατκον 
'Αττικόν 
Ίντεάλ 
Ούφα Πάλα 
‘Ελλάς 
Σπλέντιτ 
Ίντεάλ 
‘Ελλάς 
Ροζικλαίρ 
ΆθηναΊ'κόι 
Ούρα Πάλα 
’Αττικόν 
Ροζικλαίρ 
Σπλέντιτ 
Άθηνα’Γκό

Γραφεΐον 
εκμεταλλεύαεως

Φωτιάδ η-Σουλίδη 
Άμολοχ -Βουλγαρίδη 
Φωτιάδη-Σου! ίδη

> »
I. Μαργουλή 
Φωτιάδη-Σουλίδη 
Ήστερν-Φίλιι 
Φωτιάδ η-Σουλίδη 
I. Μαργουλής 
’ Αμολ. -Βουλγαρίδη 
Σινέ Όριάν

Φόξ-Φίλμ
I. Κουρουνιώτη
I. Μαργουλή
Άμολοχ. Βουλγαρίδη 
Σινέ Όριάν 
Δημ. Καρρά 
Σινέ Όριάν 
I Μαργουλή 
Σινέ Όριάν
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Φόξ Φίλμ 
I Μαργουλή 
Σινέ ΪΌριάν 
Σινέ Όριάν 
Φωτιάδη-Σουλίδη 
Σινέ Όριάν 
I. Μαογουλή 
Συμβατική 
Σινέ Όριάν 
I. Μαογουλή 
Σινέ Όριάν 
Φωτιάδη-Σουλίδ η 
Φόξ—Φίλμ 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική 
Σινέ Όριάν 
Δ. Καρρά 
Σινέ Όριάν 
Φόξ Φιλμ 
I.Μαργουλή 
Σινέ Όριάν

| Συμβατική
1 Φόξ Φίλμ

I.Μαογουλή 
Σινέ Όριάν 
Άμολοχ.- Βουλγαρίδη 
Σινέ Όριάν

; Φωτιάδη-Σουλίδη 
Σινέ Όριάν 
ΓΗστερν Φίλμ 

:1ϊυμβατική
Άμολοχ.-Βουλγαρίδη 
Σινέ Όριάν 
Ήστερν Φίλμ 
I. Μαργουλή 
Δ. Καρρά 
1. Μαργουλή 
Συμβατική 
Σινέ Όριάν 
Δ. Καρρά 
Σινέ Όριάν 
Φόξ Φίλμ

Τίτλος εργον _

Αυγή
‘Ωραία Ελένη 
Έπά'ω τά χέρια 
Κόκκινοι διάβολοι 
‘Ηάδελφή άπ’τόΠαρίοι 
Γαλάζιο ποντίκι 
Νικητ. άρματοδρομιών 
Κατάπτωσις 
Μεταξωτές κάλτσες 
Τριγικό ναυάγιο 
Σκάνδαλον έρωτος 
Μακαρίτηςέξοχώ ατος 
Τηλεβόλου θανάτου 
ΆναδυομένηΑφροδίτη 
Ν ιόν Μεκέ 
Τετράπβυς άσσυνόμος 
Μαγικά νησί 
Άννα φόν Μπέλιγκ 
Δαμαστής έξ έρωτος 
Γαμήλιος πέπλος 
Μυστικό ιπποδρομίου 
Νοσταλγία 
Ό σιδεροχέρης

Κινημαιο- 
Φίατρον |

Ί ιτεάλ 
Σπλέντιτ 
’Αθηναϊκόν 
Πανόρσμα 
Άτιικόν 

Οΰφα-Πάλας
‘Ελλάς 
Ροζικλαίρ 
Ίντε , λ 
Πανόραμα 
’Αττικόν

Ουιρα Πάλας 
’Ελλάς

» 
’Αθηναϊκόν 
Σιναλπάρ 
Σπλέν’ΐτ 
C ΰφαΠάλας 
Ελλάς 
’Αττικόν 
’Αθηναϊκόν 
Ίντεάλ 
Σιναμπσρ

Γραφεΐον ο .
1,μεταλλεύοεως

Φόξ —Φίλμ
Αμολοχ.-Βουλγαρίδη
Φωτιάδη —Σουλίδη
I. Κουρουνιώιη
Σινέ —Όριάν 
Συμβατική
I. Μαργουλή
Δημ. Καρρά
Φόξ Φίλμ
I. Κουρουνιώτη
Σινέ Όριάν
Συμβατική
Αμολοχ- Βουλγαρίδη;
Αμολοχ- Βουλγαρίδη;
Δ. Καρρά
I. Μαογουλή
Τηλ. Σνυρίδη 
Συμβατική
I. Μαργουλή 
Άμολοχ-Βουλγα^ίδη
I. Μαργουλή 
Ήστρν Φίλμ. 
I. Μαργουλή

■

— Π Τ—»

····················

Λ ΤΗΛ. ΣΠΪΡΙΑΗΣ<GaQn?oi)t>
«Ζζ; ΚΙΗΗΜΑΤ0ΓΡΑΦΙΚ1Ι EllItlFHitl!

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΤΗΛ «4-
ΑΘUNAI

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΙΕ, ΓΚΩΜΟΝ ( τών Παριίσων)

ΜΠΡΙΤΙΧ - ΓΚΩΜΟΝ (τον Λονδίνου)
ΝΙΖΤΟΦΙΛΜ ΖΑΜΠΕΡ «τΖ. «τΛ.

81 ΣΑΣ ΠΛΡΟΥΙΙΑΪΗΤΟΠ ΜΕΓΑΑΕΙΤΕΡΟΥΣ ΚΟΛΟΣΣΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΕΤΕΙΝΚΝ ΠΕΡΙΟΜΝ

’Ιδού μερικοί τίτλοι τής πλούσιας συλλογής του :
ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ MOY (Mon Paris) ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ (Sables) ΙΝΣΑΛΛΑΧ, ΜΑΣΙΣΤ 
καί ΣΕΡΧΗΣ, ΑΙ ΑΡΚΑΔΕΣ, II ΕΝΕΧΕΙΡΙΑΣΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΤΙ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ 
ΤΟ θ ΥΜΑ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ, ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΝ, ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ, Η Δις Α11Ο 

ΤΗΧ ΝΤΑΡΜΑΝΤΙΕΡ κ’λ. κτλ

ΣΑΣ ΕΚΘΕΤΕΙ ΛΙΑΡΚίΙΣ ΤΑΣ ΠίΓΙΜΟϊ ΦΗΜΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΣ ΜΗΝΑΣ
ΓΚΩΜΟΝ

Θέτει είς τήν διάθεσίν σας τδ τέλειον έργαστήριόν του διά τάς διαφημιστικός σας 
ταινίας, τίτλους, λήψεις ταινιών κλπ.

Άύναται νά σάς προμηθεύση, πρώτης ποιότητας κάρβουνα διά ρεύμα έναλασσόμε- 
νον καί συνεχές, κόλλαν Ιΐπος καί λάδι.

Μή καθυστερείτε νά άποτανθήτε είς τό γραφεΐον του, Θά εϋρητε δ,τι χρειάζεστε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΔΩΡΕΑΝ

··················· ·····················



ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΙΝΙΒΝ ΤΗΣ "ΣΙΝΕΌΡΙΑΝ,,
ΙΞΓΕΓ^ΙΟΑΟΊΤ 1928—1929

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ·· ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ, ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΑΥΣΤΡΙΑΚΩΝ
‘Ο πρώτος καί δεύτερος κατάλογος έδημοσιεύ&ησαν είς τά τεύχη τοϋ “Κινημα

τογραφικού Άστέρος,, τής 14 ’Οκτωβρίου άρ. 20 (174) 
και τής 21 ’Οκτωβρίου άρ. 21 (175).

60)
61)
62)
63)____ :________
64) ‘Η Ρειζίνα
65) Θωρακισμένο Φρούριο 
66) Ό ώραΐος Σπαϋαστής
67) ΑΙ 10 ένιοίαΐ τής έποχής
68) Τί τοϋ κόοτυεν έ'.α φιλί
69) Νικητής μέ τό στ-νιό
70) Μετά τό Θεόν
71) Τί Αναποδιά !
72) Άνοιξιά.ΐΊη άγάπη
73) Τό νοϋ σας σιής χήρες
74) Αιχμάλωτος. ’Αγρίων
75) ’Αγάπα με κα! ό κόσμος εϊνε 

δικός μου
76) Μίση μηνό: μέλιτος 
77) Μ ίσα στό Καμπαρέ 
78) Ή περιφρόνησις
79) ΤΙοίση Τζαίημς
80) Εϋθ·υμος υπερασπιστής 
81) Άνΰ·ρώπινη Δικαιοσύνη

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑΙ

Τό παιχνίδι τον έρωτος 
Ρ.νάλδο Ριναλδίνι 
‘Ο Κύριος μέ τής βιολέττες 
Τό Χοιστινάκι

Μαροέλ Άμπάνι, Τζάκ Τρεβορ 
Λουοιέν Άλπερτίνι
Χάρο Λίτκε, ΛΙλ Ντάγκοβερ

» » Λύα Μάρα
Λή Πάρρυ, Χάρυ Λίτκε, Τζίπσιν 
(Casemate Bittide)
Κάρρυ Κοϋπερ, Έβελιν Μπρέντ 

’Έστερ Ράλστον
Κλάρα Μτόου
Ρέτζιναλ Ντέννυ
Ριχάρδος Ντΐξ, Μαίρη Μπριέν
Ντούγκλας Μάκ Λήν 
Χένρυ Στούαρτ 
Λάουρα Λαπλάντ 
Νόρμαν Κέρρυ

Μαίρη Φίλμπιν, Νόρμαν Κ<'ρρυ 
Φλωράνς Βιντόρ

Πόλα Νέγκρι 
Φρέδ Τόμσον 
Ριχάρδος ΝτΙξ 
Μαργαρίτ ντέ λά Μ

Δράμα

Όπεριττά 
Δράμα

δρχματι· ή κωμωδία

Δραμα
Δράμα 

ική κωμωδία

5> 5>

Δράμα 1L· ριπετει6)δες

Δραμα ική κωμωδία 
Δράμα

»

έτεισοδ. δράμα

»

ΕΚΤίΣ ΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΝΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Η ΣΙΝΕ CPIAN ΔΙΑΘΕΤΕΙ 
400 ταινίας παλαιοτέρας διά τούς επαρχιακούς κινηματογράφους τάς 

όποιας ενοικιάζει ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΥΣ
120 ταινίας περυσινό και προπερυσινό Στοκ τής

. ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ :------- ,
τήν Αποκλειστικήν έκμετάλλευσιν τών ταινιών τής οποίας εχει ή Σινέ-Όριάν.

75 μονοπράκτους και δίπρακτους κωμωδίας τής ιδίας Εταιρίας
’Ενοικιάζονται καί πωλεΰνται μη^ανα! προβολής καί κάρβουνα.

Κατάλογος κύ^ρ ι ίποο έλλονταΐ άμα τή αιτήσει
ΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΥΝΑΣΘΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΤΕ

1) ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΤΗΣ ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ Αθήναι Έδουάρδ-.υ Λώ 7 — κοί 
Β) ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ 

θε’σαλονίκη, όδ. Βενιζέλου 3, μέγαρον Μπο.ολα

ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ m ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΚ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΣ8Ε ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΝΕΌΡΙΑΝ


