
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΓΚΣ

'Ο μεγάλος γερμανός καλλιτέχνης ό όποΰ ς εμφανίζεται άπά τής οθόνης τον βΆττι- 
κοϋ> εις τί> έργον «Όταν ή όάρξ νποκνπτει» παραγωγής «Παραμάονντ» καί τό όποϊ- 
ον θημειώνει άπο τής χβεηνής ημέρας τής προβολής τον άφάνταότον έπιτνχίαν.

Τό έργον θά προβάλλεται κ.ιΙ καθ’ δλην την εβδομάδα.
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Το μόνον γραφεΐον τθ οιαθέτον νέα έργα τελευταίας παραγωγής μέ 
τούς διασημοτερους καλλιτέχνας τής μεγάλης ’Αμερικανικής εταιρείας

ΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ
και άλλων Γαλλικών καί Γερμανικών οιζων, εις τιμάς ασυναγώνιστου;

Προσφέρει έργα σαλονιού μέ πρωταγωνιστάς τον

ΛΟΝ Τί ΑΝΕΎ’,ΣΟΥΖΥ ΒΕΡΝΟΝ, ΒΙΛΛΥ ΦΡΙΤΣ, ΟΣΣΙ ΟΣΒΑΑΔΑ, ΜΟΣΖΟΥΚΙΝ,ΓΚΑ·Ι·ΔΑΡΩΒ κλπ.
Εργα περιπετειώο/] (ατραξιόν| μιέ πρωταγωνιστάς τόν

ΧΟΥΝΤ ΓΥΨΩΝ;ΑΡΤ ΑΚΩΡΔ,ΤΖαΚ ΧΟΞΗ ΦΡΕΔΧΟΥΜΣ,ΤΕΔ ΟΥΕΛΣ,ΑΑ.ΟΥ·Ι·ΛΣΟΝ,ΔΥΝΑΜΙΤκλπ.
’Επεισοδιακά έργα με πρωταγωνιστάς τό^

ΕΝΤΙ ΠΟΛΟ, ΛΟΥΣ. ΑΛΜΠΕΡΤΙΝI, ΤΖΟΕ ΜΠΟΝΟΜΟ, Β. ΜΑΚ ΔΟΝΑΑ, 
ΟΥΊ-ΛΙΑΜ ΔΕΣΜΟΝΔ, APT ΑΚΟΡΔ κλπ.

Δίπρακτα περιπετειώδη έργα ώ; καί μ,ονοπράκτους καί δίπρακτους κωμω
δίας εις μεγάλην συλλογήν

Έιησία Δρ, 
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ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ.

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΤΕ ΡΑΝΦΡΧΕ

'Ως καί μικρών μηχανημάτων συστήματος ΕΓΙ’ΠΚΑ 
διά σχολικούς, επαρχιακούς καί συνοικιακούς κινηματογράφους. 

Λάμπαι οικονομίας ασυναγώνιστοι εις στερεότητα
Διαρκής παρακαταθήκη ταινιών ακατέργαστων ΠΟΖΙΤΙΦ καί ΝΕΓΚλΤΙΦ 

τού παγκοσμίου φήμης έργοστασίου
ΚΟΔΑΚ ΠΑΤΕ

Κάρβουνων πραβολής εις ολας τάς διαστάσεις μάρκας ΝΟΡΙΣ,Κόλλ ας(Πατείνης 

ΠΡΑΚΤΟΡ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ. ΜΑΛΛΑΧ
ΝΙΚΗΣ 3

Ό πρώτος κινηματογράφο; τής Κύπρου ιδρύθηκε 
στή Λεμεσό τό 1910 άπ" τεύς κ. κ. Κυπριανού, "προβάλ- 
νοντας ταινίε; τή; εταιρεία; Πατέ. Ύσιερα οϊ έπιχειρη 
ματιές αϋιοί, δαιμόνιοι χι' άκούραστοι, βλέποντας πώς 
δ Λεμεσιανύς κινηματογράφος τους σημείωνα πιέννες, 
ίδρυσαν τέτοιου; καί σάς άλλε; πόλεις τή; Κύπρου, 
Λευκωσία, Λάρνακα, 'Αμμόχωστο καί Πάφο. Κ’ ή εται
ρεία Πατέ τροφοδοτούσε τούς κυπριώτικου; κινηματογρά
φους μέ ταινίες της Ισαμε τό 1926, δπίτε δ κ. Ν. Κυ
πριανού συμ3λήθηκε μέτήνάθηναϊκήέταρΐίαΣινέ-Όριάν.

Ώστε, άπω; βλέπει ό άναγνώιτη;, τήν εισαγωγή 
κι’ άνύψωσιτοΰ κινηματογράφου στή Κύ.τρΓ', τή χρωστά
με στους κ. κ. Κυπριανού.

Τή; Σινέ "Οριάν στήν άρχή ταινίες προβαλλόντουσαν 
μονάχα στή Λευκωσία, Λάρνακι καί Λεμεσό. ’Αργότερα 
όαωτ, σέ δυό μήνες μέσα σ’ όλες τί; πόλεις τή; Κύπρου. 
"Η Σινέ Όριάν υποστηριζόταν καταπληχτικά. Γι’ αυτό 
κι’δ κ.Παπαδοπούλας βλέποντας τή κινηαατογραφοφιλίαν 
αυτή τού Κυπριώτη, θεώρησε ορθό νά συμβληθή κι" αυ
τός μέ κινηματογρ. εταιρεία, καί πραγμα:ικά ΰστερ" 
άπό έξη μήνες άπ’ τήν ιίσαγωγή τών φιλμ τής Σινέ 
Όριάν, άντιπροσώ τευε τή Φάναμ,τ. Έργα της πρόβαλ
λε στή Λευκωσία, στό κινηματοθέατρό του, καί στό τέ
τοιο τού κ. Μακρίδη στή Λάρνακα. Άπό τότες όμως, 
πού διαλύδητε ή Φάναμετ, προβάλλει ταινίες ως «Παπα
δοπούλας φιλμ· διαφόρων εταιριών, προπαντός "Αμερι
κανικών.

Κι’ δ κ. Παπαδόπουλος, κ’ ή Σινέ Όριάν προπαν
τός, ϋποστηρίζουνται άπ’ τό κυπριώτικο κοινό.

Όταν τά φίλμ είν' δπωσδήποτε άξιόλογα, δ κόσμος 
πηγαίνειζναί μ’ εΰχαρίστησί του τά παρακολουθεί. ‘Η 
φοβερή όμως κοσμοπλημμύρα γίνειαι κάθε Κυριακή, ό 
πότε οί κινηματ-.γράφοι άνοίγουνε άπ’ τις τρεϊ; τό δείλι 
καί κλείουνε στις 12 τήν νύχτα προβάλλοντας τό φιλμ 
άδιάκοπα.

Συνεπώς οΐ Κυπριώνες επιχειρηματίες δέν δικαιούνται 
νά παραπονεθοϋν γιά κρίσι έχτός τού κινηματογράφου 
τή; Πάφ .υ (Χτήμα), πού δυστυχώ; δέν υποστηρίζεται 
άπ" τό Παφίτικο κοινό.

Κι" άλλη φορά έγραψα, καί πάλι τό τονίζω, πώς πρέ
πει δ τύπος νά ενδιαφέρετε γιά τά κινηματογρ. ζητήμα
τα, διαφωτιζονιας τό κοινό στό ποιό φίλμ είναι καλό καί 
ποιό μέτριο, γιατί πραγματικά οί φυλλάδες μας, όταν 
καμμιά ωορά άποφασίσουν ν’ ασχοληθούν στά κινημα
τογραφικά, πλέκουν διθύραμβους γιά τις ταινίες. «Θαυ- 
μασία, τελεία, άξια μεγάλης προσοχής, ύπερ ιριστοΰργη- 
μα, τήν συνιστώμεν ιδιαιτέρως» κ.λ.

* *Τής Σινέ Όριάν οί κινηματογράφοι της στή Κύπρο, 
είν’ οί ακόλουθοι : «Μ ιγικό Παλάτι» σιή Λευκωσία, μέ 
1200 θέσΐΐς, όσο κανένα άλλο κινηματοθέατρο τή, Κύ
πρου. Έχει μεγάλη πλατεία, έξώστη καί θεωρεία Ή 
καμπίνα προβολή; βρ.σκεται όξω άπό τό κινηματοθέατρο. 
Στή Λευκωσία επίσης ύιάρχει καί μεγάλο; καλοκαιρινός

κινηματογράφος τή; Σινέ Όριάν, 1000 θέσεων. «Σαλόν 
Ρούζ» στή Λάρνακα, μέ 800 θέσεις. Έχει μεγάλη πλα
τεία όμσ.,φα διαρρυθμισμένη, θεωρεία κι" έξώστη. "Η 
καμπ'να προβολής βρίσκεται όξω άπ’ τό κινηματοθέα
τρο. Καί καλοκαιρινός κινηματογράφο; τής Σινέ Όριάν 
υπάρχει σ ιή Λάρνακα, μέ 860 θέσεις.

«Σινέ Όριάν» σιήν Αμμόχωστο, μέ 600 θέσεις, κομ
ψό, μΐ πολύ με/άλη πλατεία. Θεωρεία, έξώστη. κλπ., δ 
κ,ιημ ιτογράφ ι; αυτός δέν έχει. "Η καμπίνα προβολής 
βρίσκεται στή πλατεία, πίσω, στό βάθος. ‘Υπάρχει καί 
άξιόλογο; καλοκαιρινός κινηματογράφος τής Σινέ Όριάν 
στήν Αμμόχωστο, μέ 870 θέσεις.

Τού; κινηματογράφου; Λευκωσίας, Λάρνακας, κι" Αμ
μόχωστου, διευθύνει δ κ. Ν· Κυπριανού, τό δαιμόνιο αυτό 
πνέμα. Γιά τόν άνθρωπον αΰιό θά κάνω μιά μικρή, μ’ 
άναγκαία, παρέκβασι. Σ’ αΰιόν σφείλουμε όλα τά μεγάλα 
θτάματα πού είδαμε ίσαμε σήμερα σιή Κύπρο. Τή κ. 
Μαρίκα Κο Όπαύλη μέ τό θίασό της, τή· Πέρλ Οΰάϊτ μέ 
τό θίασό της, τό μεγάλο Βολγ κό Ιπποδρόμιο, τό ’Ιτα
λικό τσίρκολο, τό Οί ίσο λιονταοιών τού Αύγουστου Λά 
Φυρίστ, όλους τού; ελληνικού; καί γαλλικού; θιάσους 
πού μα; έπεσκέφθηκαν, σ’ αυτό τό χρωστάμε. Ένα με
γάλο μπράβο, βγαλμένο άπ’ όλα τά κυπριώτικα στόματα, 
τού ταιριάζει.

«Σινέ Όριάντ» σ.ή Πάφο (Χτήια) μέ 200 θέσεις. 
Έ ει μονάχα πλατεία, μέ άθλια καθίσματα, καμπίνα 
προβολή; όξω άπ" τόν κινηματογράφο. Ή αίθουσα αυτή 
υστερεί τών άλλων τή; Κύπρου. Διευθυντής δ κ. Βασί
λη; Παπαντωνίου, αξιέπαινος, γιατί μ’ όλο πού δ κινη
ματογράφο; του δέν ύποστηρίζε τε, παρ’ όλο πού ή τιμή 
εισόδου είνε πολύ μικρή, στέκεται αυτό; άκλόνητος. Ό 
κιιηαατογράφο; τούτος προβάλλει έχτός άπ’ τις ταινίες 
τή; Σινέ Όριάν, καί τέτοιες τή; έιαιρείας Πατέ, πολύ 
παληές εννοείτε. ‘Υπάρχει καί κινηματογράφος τής Σινέ 
Όριάν καλοκαιρινός στή Πάφο (Χτήμα) μέ 450 θέσεις, 

I πιότερο εύπρόσωπο; άπ’ τόν χειμερινό.
«Σινέ Όριάν» στή Λεμεσό, μέ 400 θέσεις. Έχτι μικρή 

πλατεία, εξώστη, θεωρεία κι’ υπερώο. Τό κινηματοθέα
τρο αύιί ιίνε πολύ μικρό, καί δέν άρκεϊ στις άνάγκες 
τή: σημ:ρινή; Λεμεσού.

Πραγμαιικά γιά τή προοδευτικήν αυτή πόλι, πού 
τόσο τή; άρέσει νά ύπερτερή σ’ όλα τί; άλλε; πόλει5 
τής Κύπρου, είναι νιροπή νά έχη ένα τέτοιο άχούρι γιρ 
κινηματοθέατρο. Διευθυντής δ κ Κώστας Κυπριανού, πού 
συνέτεινε πολύ στή πρόοδο τού κινηματογράφου στό 
νησί μας, διευθύνοντας έπί 18 άλάκερα χρόνια διάφο
ρους κινηματογράφους, κι’ δ κ. Γιάννης Πλυτάς. ευγενι
κός, μέ ψύχωοι σ,όκαθήκο του. Στή Λεμεσό υπάρχουν 
δυό καλοκαιρινοί κινηματογράφοι τή; Σινέ Όριάν. Ό 
ένας τεράστιος, μέ 1800 θέσεις, κι’ δ άλλος δεντρο^υ- 
τευμένος, μέ λουλούδια γύρω σιίς άκρες, καί 900 θέσεις.

Όλ’ . ί κινηματογράφοι τής Σινέ Όριάν "έχουν μηχα
νές τελευταίου συστήματος παραγωγής ήλεχτρισμού. 
Έπίοη; τό κοινό είναι άσφαλισμένο σέ περίπτωσι δυ-
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αιυχηματος, επειδή υπάρχουν πόρτες πολλές γύρω, κα
τάλληλες σέ περίστασι κακή.

, Οί κινηματογράφοι τού *κ. Παπαδόπουλου είν" οί 
ακόλουθοι: «Παπαδόπουλου» στή Λευκωσία, μέ 1000 θέ
σεις, κομψότατο, μέ τό εσωτερικό του τέλεια διαρρυθμι
σμένο, «Χάρμα ίδέσθαι» μέ πλατεία κυκλική, ευρύ
χωρη, θεωρεία^κ’ εξώστη. Τά σχέδιό του είν’ όμοιο μέ 
τό τέιοιο τής Όπερας τοϋ Παρισιού. Διευθυντής δ κ. 
Ζ. Παπαδόπουλος, πού συνέτεινε πολύ στή πρόοδο τού 
κινηματογράφου σιό νησί μας, καί πού δουλεύει μέ ζήλο 
για τήν ανυψωσι του. Χάρι στόν κύριον αυτό φιήνισε, 
επειδή συναγατ ιζοταν τή Σινέ Όριάν, τό θέαμα τούτο- 
Σίγουρα, νσιερ α.τ τονς κ· κ. Κνπριανον^ είν* ό κυριώ· 
τερος συντελεστής τής εδώ προόδου τού κινηματογράφου.

Και καλοκαιρινός κινηματογράφος τού κ. Παπαδό
πουλου υπάρχει στή Λευκωσία, μέ 1·00 θέσεις. Ή κα
μπίνα προβολής τοϋ, χειμερινού του κινηματογράφου, 
πού βρίσκεται στόν εξώστη, κ’ ή τέτοια τού καλοκαρι- 
νού τον, είναι πολύ καλά κατασκευασμένες, μ’ αρκετήν 
ασφάλεια.

«Μακρίδη» τής Λάρκανας. Μέ πλατιία, θεωρεία, 
εξώστη κ’ υπερώο. Έχει 750 θέσεις. Ή καμπίνα προ
βολής βρίσκεται στόν έξώστη.

Διευθυντής ό κ. Α.Μακρίδης.
Στή Λάρνακα υπάρχει επίσης καί καλοκαιρινός κι

νηματογράφος τού κ. Παπαδοπουλου, μέ διευθυντή τον 
κ. Μακρίδη. Έχ<·ι 1000 θέσ.Ίς.

θι κ νηματογράφοι τού κ. Παπαδόπουλου έχουν 
όλοι μηχανές παραγωγής ήλεχτρισμοΰ. Έπίοης τό κοινό 
είναι τιλείως ασφαλισμένο σέ περίπτωσι κιντύνου, χάρις 
στις γύρω πολλές πόρτες.

Αύτ’ είναι ή όλη κινηματογραφική κίνηπ τής Κύ
πρου, πού χρωστιέται στή Σινέ Όριάν, καί στόν κ. Πα- 
παδόπουλο, όπως πιό πάνω έγραφα. ’Εννοείται δ ι 
προόδεψαν οί επιχειρηματίες αυτοί χάρι στήν ύποστήριξι 
του κυπριώ ικου Mcivov, πού τόσο άφτονα τούς τηνεδί- 
νει, εχτος των κατοίκων Πάφου, όπως άνάφερα, πού δυ
στυχώς περ; φρονούνε τον κινηματογράφο, αρέσοντας 
τους, ο καραγκιόζη·, πουοί παραστάσεις του είναι ντρο- 
πή >α'ι πισωδρομικότητα γιά τή κοινωνία... Ό Θεός νά 
ελεήοη «Παφίαι καί Πάφιοι»... Κ. Κλ.

Κοινωνικά

Επί τώ νέο» Ετει εν^ζοιιιιι εις τοΐ/c θνεδοοιιη- 
τας. άντιιποκοττάς καί όυνεογάτας τοΰ άγαπητοΰ 
ιια<; περιοδικοί? «Κινηιιατογραόικός ’Αθτηρ» ·ζοό· 
νια πολλά καί εύτυ^ζίι.

ΧΡΥΣ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 
’Ανταποκριτής έν Σάμφ

s --------------------Μ

ΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ- ΑΣΤΕΡΟΣ

ΕΙς τά γραφεία μας πωλοΰνται τά έξ'ς.
Τόμοι «Κινημ. Άστέρος» 1927 προς δρχ. 12ϋ.
Τόμοι «Κινηι*. ’Αστέρας» 1928 » >' 15 ).
Τεύχη τών ετών 1926 —1929 » ■> 5.

Μέ τάς αυτά; Τιμάς καί άνευ ταχυδρομικών τε
λών άποστέλλονται ταχυδρομικώς 

καί είς τ'ς ’Επαρχίας,
Γίνονται αποστολαι και εις το Εξωτεοικόν μέ 

έπιβάρυνσιν 20ο)ο επ’, τών άνωτερω τιμών 
Στεύσατε πριν εξαντληθούν

Ξ-'--------------------------------—- --------------------------------fill

IHMM-EMSUM ΑΑΕΞΜΑΡΕΙΗ
Παρ’ ολον τόν ελεεινόν καιρόν τής παρελθούσης 

εβδομάδα; διάφοροι κινηματογράφοι τής πόλεώ; μας 
είργάσθησαν αρκετά ίκαΌποιητικώς. Κατά τό διά
στημα αυτό έδόθησαν αί εξής ταινίαι:

Mohamed Aly; Με_ά μεγάλης επιτυχίας προε- 
βλήθη ή ταινία «Ναυμαχία τής Έλιγολάνδης» τήν 
προπαρελθ ϋσαν εβδομάδα. Την εβδομάδα αυτήν 
δίδονται αί ταινίαι «Καμπαλέρο;» μέ τον Ρισάρδ 
Ντ’ιξ καί ή ταινία «’Ακολουθείται τον οδηγόν» μέ 
τούς Ραϋμόν Χάτον κτί Ούάλας Μπήρυ.Τήν προσεχή 
εβδομάδα δ χορευτικό; θίοσος Cherpinos Follies 
καί κατόπιν αί μεγάλαι παραστάσεις τής Comedie 
Fran^aise.

Josy Palace. Δύο καλαί ταινίαι τή; Para- 
maount «Τί βροχή» μέ τον Δούγλας Μάκ Λήν καί 
«‘Η χορεύτρια τοϋ Μεσονυκτίου» μέ τήν Γκίλνια 
Γκρέτ. Τήν εβδομάδα αυτήν σημιιώνει εξαιρετικήν 
επιτυχίαν ή ταινία «Τό πλήρωμα» από τό έργον 
τοΟ Κέσσιλ μέ τούς Κλαίρ ντέ Λ-χέζ. Ζάν Ντάξ, 
Γε όργιον Σάρλ’α καί Καμίλ Μπέρτ. Προσεχώς ό 
«Μαύρος Πειρατής» μέ τον Δούγλας Φαίρμπανκς.

Ambassadeurs. Μετά τήν τανίαν τοϋ 
Λόν Τιάνεΰ «Αονδϊνον μετά μεσονύκτιον» προε- 
βλήθη μία ωραία κωμωδ'α «Τί χαοιτωμένο κορι
τσάκι» μέ τήν Μάριον Ντέϊβς. Τ-ήν έβδ μάδα αυτήν 
ή υπερπαραγωγή τοϋ Ρέξ Ίγκραμ «’Επίγειος II ι- 
πάδεισο;» τού οποίου σωστός τίτλο; ήτο «Είί τον 
κήπον τού ’Αλλάχ» μέ τούς’Αλί; Τέρυ καί Ίβάν Πέ- 
τροβιτς. Πολύ καλαί < ί ταινίαι αί προβληθεϊσ.α 
μέχρι σήμερον τοϋ θαυμασίου ίτπέω; τής Γκωμόν 
Τίμ Μάκ Κοϋ.

Cosmograp h. Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα 
εδόθηταν αί ταινίαι «Τό τρομερόν Ίπποδρόμον» καί 
«Αρκεί νά διαρκέση» κωμωδία μέ τήν Μαρ α Πρεβό, 
’Ήρεσεν πολύ ενταύθα ή Γαλλική ταινία τοΰ Ντο- 
νατιέν «Δεσποινίς Έδίθ Δούκισσα» μέ τήν Αουΐζα 
Ααγκράνζ καί Ρολλάν Νορμάν. Τήν εβδομάδα αυ
τήν μία ωραία ταινία μέ τον Ρίντίν-τίν «Ζητεί τον 
Κύριον» καί «Ό άοιδος τής Τζάζζ» μέν τόν Άλ. 
Τζόνσον.

Royal. Τήν προπαρελθοΰσαν εβδομάδα έδόθη 
μία γερμανική ταινία ή οποία έσησείωσεν εξαιρετικήν 
επιτυχίαν «Αί φυγάδες» τήν δέ πτρανμένη «*Η Κό- 
λασις τών άνευ Πατρίδα;» τής οποίας τό θέμα πολύ 
συγκινητικόν ήοεσεν. Τήν εβδομάδα αύιήν δίδεται ή 
ταινία «Κρίσις» μέ τήν Βριγί'την Χέλμ.

’Ήδη από τόν μήνα αυτόν οί διάφοροι κινημα
τογράφοι ήρχισαν νά δίδουν έκλειτά έργα πρτΰτον 
διότι πλησιάζουν έορταί καί δεύτερον έφθασε ή 
εποχή ή καθαρώς κινηαατογραφική τής πόλεώς μας. 
Ευτυχώς διά τόν τόπον δέν υπάρχει φορολογία δπως 
είς άλλα μέρη καί τοιουτοτρόπως οί κινηματογράφοι 
εργάζονται ίκανοποιητικώς. Anu. Μαρκοζάνης

FILM KURIER
Κκθ-ημερινή Κινηματογραφική Έφηιερϊς

ΓραφτΙα Berlin, W. 9
Kothenerstrasse 37 Allcmagne

Κινηιιατογραφτκός Άότίι»

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ «ΣΠΔΕΝΤΙΤ»

Ο ΩΡΑΙΟΣ ΣΠΑΘΙΣΤΗΣ
Είς μίαν μίκράν χωροφυλακήν τής Βορείου ’Α

φρική;,τρεις αξιωματικοί τοϋ έπαρχια<οΰ Στρατού 
συνδέονται μέ μεγάλην φιλίαν. Ό είς έξ αυτών αρ
χηγός τών Σπαχή εινε πσσίγνωστος διά τήν μεγάλην 
του ανδρείαν και άφοβίαν. Ό θείος του Στρατηγό; 
τοΰ αναθέτει ημέραν τ νά μίαν σπουδαίαν ύπόθεσιν, 
νά μεταβή δηλαδή είς τήν καρδίαν τής Βορείου Ά 
φρίκης κσί νά διαπραγματευτή φιλίαν μέ ένα αρχη
γόν ό όποιος κατείχε σπουδαίαν δτρατηγικήν θέσιν. 
Ή ύπόθεσις δμως αύτη εινε αρκετά δύστολος καί ε
πειδή ό Στρατηγός γνωρίζει τις κλ'σει; τοΰ άνεψιοϋ 
του λοχαγοϋ, τόν αναγκάζει νά όρκισθή διι θά άπο- 
φύγη κάθε σχέσιν μέ γυναίκα. Συνοδευόμενος μέ 
τούς δύο αχώριστους φίλους του,όλίγ /ς ημέρα; αργό 
τερον φθάνει εις μίαν Νότιον στρατοπέδευση’ και γί 
νβται δεκτός από τόν Συνταγματάρχην.

Μία νέα καί ωραία Άμερικανίς συ-αντά τόν α
ξιωματικόν καί τοϋ δεικνύει ιδιαιτέραν συμπάθειαν, 
τήν οποίαν δμως αυτός αποκρούει, κατά ττν διάρ 
κειαν δέ μιας έπαναστάσεως ή αποστολή τών αξιω
ματικών άναγκάζετ u νά αναχώρηση, οπότε είς τόν 
δεύτερον σταθμόν ανακαλύπτουν κρυμμένα; μέσα 
σέ κλάδους τήν άμερι τα'ίδα καί τήν συνοδόν της, ή 
(ποία εΐχεν αποφασίσει πάση Θυσίφ νά τόν άκολου- 
θέση. Ό λοχαγός παρ’ ό'λον τ >ν θαυμασμόν του διά 
τή' νέαν, τή; δηλώνει οτι Θά τήν άποστείλΐβ μέ τό 
πρώτο καραβάνι. ’Εν τφ μεταξύ,κατόπιν νέας συμ
πλοκή; κατά τήν οποίαν φονεύεται καί ό δεύτερος 
φίλος τοΰ λοχαγο", ή αποστολή φθάνει εί: τόν πρ~Ό
ρισμόν της. ’Εκεί δμω; ό Σεΐχης 
δέχεται μέν νά ύπογ άψη τήν σύμ- 
μβασιν άλλ’ υπό τόν δρον δ'ΐ θά 
τώ άφεθή ή νέα άμερικανίς. Κατά 
τήν ίδιον στι/μήν φθάνει κ ιί κά 
ποιο; μυστηριώδη; στι,α^ιώ .η; εχ
θρό; τή; Γολ' ία; μι σκοπόν καί 
αυτό; νά άποσπάση από τόν Σεΐ
χην τήν ιδίαν συμφωνίαν. Ό νέ
ος αξιωματικό;.εύρίσκε αι πρό δι· 
λήμματο; αν πρέπει νά θυοιάτη μί 
αν γυναίκα διά τό συμφέρον τή; 
πατρίδος του ή νά σώιη τήν γυ
ναίκα τήν οποίαν ήοχισε νά συμ
παθή. Τά πράγματα είχαν ούτως 
οπότε κατά τήν έπίθεσιν τών αν
ταρτών εί; τήν περιοχήν τοΰ Σεΐ
χη δ αξιωματικό; φ νεύει τόν 
μυστηριώδη στρατιώτην καί ή ’Α
μερικανό; σώζει τόν Σεΐχην από 
βέβαιον θάνατον. Ό Σεΐχη; πλή
ρη; ευγνωμοσύνη; υπογράφει ά
νευ περιορισμών τήν συμφωνίαν δ 
δέ αξιωματικός επανέρχεται εΐ; 
τήν βάσιν του τελε'ως ικανοποιημέ

νοτ, διότι καί τό προς τήν πατρίδα καθήκον του έξε* 
τέλεσε καί τόν έρωτά του ικανοποίησε.

Η ΑΦΙΞΙΣ THE ΚΑΡΜΕΝ ΜΠΟΝΥ ΕΙΕ ΠΑΡΙΕΙΟΪΕ~
Ή νεαρά Ίταλί; καλλιτέχνις Κάρμεν Μπόνυ 

τή; όποιας τήν θαυμαστήν έξέλιξιν παρηκολουθήσα- 
μεν είς τά; δύο τελευταίας της εμφανίσεις, άφίχθη 
τήν παρελθοΟσαν Κυριακήν είς Παρισίους, συνοδευ- 
ομένη από τόν σκηνοθέτην Όγκοϋστο Ζενίνα τόν 
συμπαθή Ίβάν ΙΓτροβιτς καί τόν Γκαστόν Ζακέ, 
διά νά «γυρίσουν» ένα φίλμδιά λ)σμόν τής «Σοφάρ» 
ύπ> τόν τίτλον «Καρτιέ Λατέν».

Τήν έπομένην τής άφίξεώς των ήρχισιν αμέσως 
εργαζόμενοι, «γυρίσαντε;»μερικά; σκηνάς είς τήν άνω 
Παρισινήν συνοικίαν. ’Επειδή δμω; έφορυϋσαν κο
στούμια τής εποχή; τών «Μποέμ*, άπέσπασαν τήν 
προσοχήν τοΰ πλήθου; τό όποιον συνηθροίσθη τις 
σεβαστόν αριθμόν καί ήρχισε νά έπεμφημή τήν ώ- 
ραίαν καί νεαράν ’Ιταλίδα καλλιτόχνιδι τήν οποίαν 
δέν έδυσκολεύθη νά άναγνωρίση.

Όταν δέ τό «γύρισμα» έτελείωσε καίή Κάρμεν 
Μπόνυ μετά τοΰ πιρτεναίρ της Ίβάν Πέτροβιτς έν- 
δεδυμένη ώ; Μιμή έπέβη τοΰ εξακύλινδρου αυτοκι
νήτου της, κάποιος γαβριάς έφώναξε.

— Ζητώ ή Βισίλιασα.
Καί ένας άλλο; παριστάμενο; συνεπλήοωσε.
— Είναι οί μόνοι βασιλείς πού άγαπώνται σήμε

ρον γιατίτόάξίζουν,ύπονοών τού; άστέρα;τής οθόνης.

Μιά σκηνη άπό ιό εργον τής Παραμάουιτ ε’Ο Ρί·φ και ό Ράφ 
κυροαβέοταικ, με τόν Βάλλας Μπήον πον 9α προβ).η9ή προσε

χώς και εις ιιις 'Αθήνας.
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ΜΠΑΚΛΑΝΟΒΑ
'II νέα Πόλα χέγκρι

Οι άναγνώσται τοΰ «Κίνημα βγραγιρσϋ 'Aate- 
ρο;» γνωρίζουν ήδη δτι ή Πίλα Νίγνρι έπχυσεν 
ήδη άπά καιροί) νά είναι άστήρ τής Paramount. 
Οι λόγοι οί συνιελέσαντες εις τοΟίο δέ> είναι έξεκρι- 
βωμένοι. Λέγεται δτι τδ νέο συμβόλαιο δέν ικανο
ποιεί πληρώ; τάς άπαιτήσεις τής καλλιτέχ>ιδος. 
’Ίσως ή Paramount δέν ένδίεφέρετο άπολύτως νά 
έξασφαλίση μελλοντικώς την Νέγκ^ι, δοθέντος μάλι 
σια δτι τά τελευταία της φίλμ δέν έσημείωοαν έπι· 
τυχ'αν. ’Λκόμη καί ή ιδία προύτίμησε την Εύρώπη 
άντίλαμβανομένη πιθανώς τήν θέσιν της κλονιζομέ- 
νην έν ’Αμερική. Άλλ’ άδιάφορον, ήμεΐς δέν πρόκει 
αι νά έξακριβώοωμεν τήν άλήθειαν' σήμερον ένδια- 
φερόμεθα διά τήν νέαν Πόλλα Νέγκρι, τήν διάδοχον 
τής παλαίά;.

Κι’ αυτή είναι ή Μπακλάνοβα, ή περίφημος 
ρωσσίς ηθοποιός τοΰ καλλιτεχ\ικοϋ θεάτρου τής Μό
σχας, τήν οποίαν προσίλαβε ή Paramount καί τήν 
λανσάρει ήδη ώς άντικατασιάτριαν τής Πόλα Νέγ· 
κρι.

Πάντοτε πρωϊνή στδ στούντιο, μοιράζει με διά 
ματα σ' δλους, άπδ τοΰ ρεζισέρ μέχρι τοΰ τελευταίου 
έργάτου κι’ δταν άναπαύεται καπνίζει μεγάλα (τά 
γνωστά ρωσσικά) τσιγάρα σ’ άκόμη πειδ μακριές πί
πες. Καί έννοειται δτι είναι πάντοτε χαριτωμένη.

Ή Γκερτούδη Βιθάκε, ή γνωστή άμερικανις δη
μοσιογράφος ή οποία παρηκολούθησε σέ διαφόρους 
δοκίμϊς τήν καλλιτέχνιδα λέγει δτι έμεινε κατά
πληκτος πρδ τοιαύτης ήθοποιΐας. Αί ποικιλίαι καί 
άπότομοι έναλλαγαΐ των έκφράσεων τοΰ ώραίου 
προσώπου τής Μπακλάνοβα καθώς καί ή δύναμι; τή 
φέρουν εις τήν πρώτην σειράν τών άστ^ρων τής 
εταιρείας.

ΕΙνε δέεύιύχημα δτι ήγάπησεν έξαίρετικά καΐέσυ· 
νείθισε άμίσως εις τάς άπαιτήοεις τής έβδομη; τέ 
χνης ώστε νά άναμένεται πλέον έναγωνίως τό πρώ
τον της φίλμ ή πρώτη της έπιτυχία.

Ή "Ολγα Μπακλάνοβα άσθενεΐ τελευταίως άπδ 
γρίππην σοβαράς μορφής (είναι έπιδημία στδ Χόλ- 
λυγουντ) γεγονός πού προκαλεΐ βαθείαν συγκίνησιν 
εις τούς κύκλους τοΰ Χόλλυγουντ. Πάντως έλπίζεται 
ταχέως νά άναλάβη καί ιά άποφύγη μίαν βάσκανον 
ΐσως μοίραν.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Καβάλλα 
Alexandre 
Λάρνακα

Potr Elizabeth 1- 1-929 
Θεσσαλονίκη 1 · 1-929 
Άθήναι 
Καλάμαι

Συμβατική Άθήναι
Δ.Τσουλουχόπουλος Πάτρ ι 
Γ. Στογιαννίδης 
Universal 
Μ. Κυπριανού 
Ν. Frank 
Σινέ Όριάν 
Δ. Πίκουλας 
Κ. Χανδρινός 
Π. ’Αποστολής 
Ήλ. Τόγκας
Σ. Τριανταφυλλίδου Ηράκλειον 1- 1-929

1- 1-929 Μέχρι 30 12-929 
1- 1 929 » 30- 6 929 
1- 1 929 » 30- 6-929 
1 - 1 929 » 30-12-929 
1-10-928 > 30 9-929

30 12 929 
30-12 919 
30- 6-929 
30 12-929 
30- 3 929 
30- 3-929 
30-12-929

1- 1-929
1- 1-929
1- 1-929
1· 1-919

Κινηματογραφικός Άιίΐίιρ

‘Η έβδοράς τοΐ «’Αττικοί·»

Ο ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΣ
Μέ τόν κωμικόν ΜποίΜτερ Κίίτον

Ή Φρανσίν κόρη ένδς πλουσίου έφοπλιστοΰ, ήρ- 
νήθη τήν χεΐρα της εις τδν Μπόμπ, δ όποιος γΐά ιά 
τήν ξεχάση άποφασίζη νά διαπλεύοη τδν Ωκεανόν. 
’Απρόσεκτος καί αφηρημένος άπδ τήν λύπην τοο, 
έπιβιβάζεται τήν νύκτα σένα καράβι άδειο,δ Ναβιγ- 
κάτβιρ, άκριβώς τδ καράβι πού δ πατέρας τής Φραν- 
είν είχε άφοπλίση καί δπου ή νέα είχε πιγη νά 
ζητή η κά ι χαρτιά ξεχασμέ α έκεΐ. "Ανθρωπ-1 πού 
ζητούσαν νά κατασφραφή τδ > αράβι κόπτουν τά 
σχοινιά καί δ«Ναβ.γκάτωρ»πλέει τώρα στδ πέλαγος 
δταν οί δύονέοι συνκντώνται πάνωστήνέρημηγιφυρα.

Βλέποντες δτι είνε μόνοι, κενούργοι Ροβινσώνες 
στήν ταξειδεύιυσαν νή ον, ένώνουν τής προσπάθειες 
των γιά νά κάμουν τήν ζωή τους δσον τδ δυνατόν πιδ 
εύχάρ σ η. Καί έτσι φθάνουν Απέναντι σέ μιά ξηρά 
τοΰ Τροπικού. Μά κάποια άβνρία έπαθε τδ σκάφος 
κχί δ Μπόμπ ντύνεται τό ένδυμα τοΰ δύτου κα'ι κα
τεβαίνει σ ήν θάλασσα γιά νά τδ έπα ορθώση. "Οταν 
ξανά βγαίνει βλέπει δτι βρίσκεσαι σέ μία παρνλία 
δπου κανίβαλοι είχαν άπαγάγεί τήν Φρανσίν καί ήσαν 
έτοιμοι νά τήν σκοτώσουν, άλλά μόλις τδν είδαν 
στή/ παράξενη ένδυμασ'α του έτράπησαν είς φυγήν. 
Οί δύο ναυαγοί έξακολουθοΰν τό ταξεΐδι τους. Μά οί 
άγριοι σάν ουνήλθαν άπδ τδν φόβο του; τούς ξανα- 
συλλαμβάνου> άλλη μιά φορά, μά ένα ύποβρύχιο 
σταλμίνο, νομίζει κανείς άπδ τδν θεό, τούς περι
λαμβάνει κα'ι έξαφανίζεται.

Ό Μπόμπ καί ή Φρανσίν ποΰ μέσα σ:ής τκλαι- 
πωπορί^ς τους γνωρίσθηκαν καλύτερα, θά πανδρευ- 
θοΰν γιά νά μή χωρισθοΰν ποτέ.

ΑΠΟ ΤΗΝ METRO ΕΙΣ ΊΗΝ FIRST
Κατά πληροφορίας έκ Χόλλυγουντ ή Φέρστ Νά- 

σιο'αλ ανανέωσε τό σνμβόλαιον τής ΛορέτταςΓιοΰγκ. 
‘Η έν λόνφ καλλιτέχνις είνε ή προστατευομένη τής 
Κόλλιν Μ ύρ καί έπαιξε τόν πρώτον της ρόλον κον
τά της. Ή-ο δεσμευμένη διά συμβολαίου στα στούν
τιο τοΰ Μποόρμπανκ τής Φέρστ Νάειοναλ γιά ένα 
χρόνο και ο’ αυτό τό διάστημα προχώρησε πολΰ. ’Α
τό μικρούς ρόλους ύπεδΰθη μεγάλους, όπως π. χ. 
στην ταινίαν «Γέλα παληάίσε, γέλα» τής Μέτρο μέ 
τόν Λόν Τσάνεϋ. Τελευταίως συνεπλήρωσε ένα σπου- 
δαΐον ρόλον μέ τόν Ρισάρ Μπάρθελμες στήν ταινίαν 
«Ματωμένες θάλασσες» ήδη δέ συνεργάζεται στό 
«γύρισμα» τής ταινίας «‘Επτά αποτυπώματα τών 
ποδώντοΰ σατανά» καί εις δύο ακόμη αριστουργή
ματα τής Φέρστ Νάσιοναλ.

1D Η Κ
Μεγάλη Κινηματογραφική Γερμανική Έπιθεώρησις 

Εκδότη; : MAX MATTISSON
Berlin, SW. 68—Ritterstrasse 71
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^"’Ή’κρΊ’τΪΚΗ’μΑς"' ’̂
ΣΑΛΤΟ ΜΟΡΤΑΛΕ

(Μήκος Μέτρα 2υ88 —Πράξεις 7)

Προεβλίιβη εις τό «Αττικόν»
"Ενα περιπ τειώδες φίλμ μέ πρωταγωνιστήν τόν πε- 

ρίφημον Ιταλόν ακροβάτην Λουκιανόν Άλμπερτίνι, ό 
όποιος αποτελεί καί τό πλίον ενδιαφέρον σηιιεϊον τής 
υπό κρίσιν ταιιίας, μέ τά τολμηρά καί ριψοκίνδυνο 
ακροβατικά του γυμνάσματα. Στό κεφάλα,ιον τής ΰποκρί- 
σεως όμως, ό Άλαπερτίνι παραμένει πάντοτε μέτριος, 
Δέν έχει καθόλου ζέ ντέ βιζάζ κοί ώς έκ τούτου δέν 
κατορθώνει νά έξωτερικεύη έπσρκώς τάς συγκινήσεις καί 
λοιπά του συναισθήματα.

Ή Βίβιαν Γκίμπσον, είς τό .«Σάλτο Μορτάλε», εμ
φανίζεται άτυχώ; σ’ ένα ρόλον άχάριστον κα συνεπώς 
δέν μάς αποζημιώνει ούτε εκείνη. "Οσον δ’ αφορά, τήν 
έτέραν πρωταγωνίστριαν, καλλίτερον νά μή γίνη διόλου 
λόγος περί τής ύποκρίσεώς της.

Τό σενάριο είναι αρκετά ενδιαφέρον, περιλαμβάνει 
δέ όχι λίγες φαιδρές περιπέτειες.

*Η σκηνοθεσία είναι καλή, αι δέ τρυκ επιτυχείς επί
σης, σχεδόν δέν γίνονται άντιληπταί άπό τόν θεατήν.

Τό συμπέρασμά μου εΤαι, δτι πρόκειται περί Γερμα
νικού φίλμ καλού εις τό είδος του, μή συμβιβοζόμενον 
όμως ποσώς μέ τόν μοιραϊον του τίτλον.

'Ίοις Σκαραβαίου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΙΓΡΙΣ
(Μήκος Μέτρα 1947—Πράξεις 7)

Προεφλήθη εις τό «2πλέντιτ»
"Οταν έπήγαινα νά ίδώ αυτό τό φίλμ, έ,όμιζα ότι 

έπρόκειτο περί τοΰ γνωστού ομωνύμου έργευ τοΰ Τζιο- 
βάννι Β.'ργκα ποΰ τόοον είχε συγκινήσει κατά τό παρελ
θόν έρμηνευδέν άπό τήν Πίνα Μανικέλλι.

Άπό τής πρώτης είκόνο; όμως έκατάλαβα δτι ή ύπό 
κρίσιν ταινία δέν ιίχε καμμίαν άλλην συγγένειαν μέ 
τήν «Βασιλικήν Τίγριν» εκτός άπό τόν ίδιον μέ αυτήν 
τίτλον. Έν όλίγοις δηλαδή, έπρόκειτο περί ενός περι
πετειώδους δράματος έκτυλισσομένου είς τά παρασκήνια 
ενός ιπποδρομίου τής Βουδαπέσιης.

Τό σενάριο όμολογουμένως δέν έστερεΐτο ενδιαφέρον
τος. Είς πολλά σημεία ένεθύμιζε τά πλέον εκλαϊκευμένα 
άστυνομικά μυθιστορήματα τοΰ Γκαστόν Λερού, μέχρις 
δτου τό μυστήριο τή; «Βασιλικής Τίγρεως», λυθή μέ 
τόν αληθοφανέστερο καί ίκανοποιητικώτερον διά τόν 
θεατήν τρόπον.

Άπό τήν ύπόκρ.σιν διστυχώς δέν έμεινα ευχαριστη
μένη. Ή Ζακελίνα Λόγκαν εξεζητημένη είς τάς περισσό
τερα; της στιγμά., άπέδω <ε μετρίως τόν ρόλον τή; ίππο- 
δαμαστρίας,άν έξαιρέση κανείς τήν παντομίμαν ποΰ παί
ζει μέ τόν πίθηκον καί μίαν ή δύο έτέρας σχηνάς, είς 
τάς οποίας είναι πράγματι ικανοποιητική.

Οί άρρενες πρωταγωνισταί, αρκετά καλοί, όχι όμως 
καί απολύτως. Καλός τύπος ό αρχηγός τής μυστικής 
αστυνομίας τής Βιέννης.

Ή σκηνοθεσία χωρίς νά πσρουσιάοη τίποτε τό έξαι 
ρετικόν, είναι έν τούτοις ενδιαφέρουσα, δοθέντος ότι 
παρέχει μίαν εικόνα τής παρασκηνιακής ζωής τών Ιππο
δρομίων.

Ό φωτισμός τοΰ φίλμ είς πολλά σημεία έλλειπής.
Ή έντύπωσίς μου είναι, ότι τό σενάριό της καθιστφ 

τήν «Βασιλικήν Τίγριν» πλέον άξιοθέατον, άπό τήν υπό- 
κρισιν καί άπό αυτό τό τεχνικόν μέρος τοΰ φίλμ, τό 
οποίον δέν είναι άμεμπτον.

"Ιρτς Σκαραβαίον

Τ© ΝΑΥΤΟΠΟΥΛΟ
(Μήκος (ΐέτρα 20(1(1 —Πράξεις 7)

Ποοεβλήθη εις τό «Σπλέντττ»
Τό πρόβλημα τοΰ Τζαϊκυ Κοΰγκαν παρουσιάζεται 

καθαρά πλέον είς τό φίλμ αυτό. Αρκετά μεγάλσς, έπαυ
σε φυσικά νά έιθουσιάζη μέ τά παλαιά προτερήματά 
του καί σήμερα δέν μένουν παρά τά ωραία έκφριστικά 
του μάτια καί τό γλυκύ του μειδίαμα.

Τό σενάριο άπίθανον καί άνευ άξίας προσπαθεί νά 
σωθή μέ λίγο χιούμορ, ή δέ σκηνοθεσία τοΰ Ζώρζ Χίλλ 
αρκετά έπι μελής (σκηνή ναυαγίοι).

"Αν εις τούς λοιπούς ρόλους ό αντιπαθής Ρόκ ντ' 
Άρκ καί ή Πόλλυ Μόραν (ποΰ δέν λέγει τίποτε) δέν 
μάς αφήνουν διόλου ικανοποιημένους, έρχεται νά μάς 
εύχαριστήση ό τόσον συμπαθής Λάρς Χάνσον.

Γενικώς πρόκειται περί ενός μέτριου φίλμ.
Ro—Ma

ΠΑΝΙΚΟΣ
(Μήκος jievoa 2930—Πράξεις 7)

Προεβλήβη είς τό «Οθύ<* Πάλας»
"Ενα φίλμ τοΰ Χάρρυ Πήλ. Δηλαδή περιπέτειες, κίν

δυνοι μέ τά ίδια εννοείται πάντοτε τρύκ καί μέ αρκετά 
άγρια θηρία ώς συνεργάτας. Είς τήν προχειμένην περί
σταση, υπάρχει καί δόσις Άρσέν Λουπέν καί τόν κατά
λογον ιών θηρ ων άντιπροσωπεύουν λέοντες μινρσί καί 
μεγά'οι, τίγρεις, άρχοΰδες καί δέν θυμούμαι τί άλλο α
κόμη- ‘Ο ίδιος είναι καί σκηνοθέτης. Είς τό πλευράν 
του ή Ντάρρυ Χόλμ αν ώς ώραιότης έχει κάπτιαν αξίαν 
ώ; ηθοποιός ούδεμίαν.

Φυσικά τό σύνολσν είναι μέτριον (πώς είναι δυνατόν 
νά συμβαίνη διαφορετικά σ’ ένα φιλμ ποΰ τοΰ λείπει ή 
ύπόθεσις, τό νέμπο, τό παίξιμο;) ποΰ ή προβολή του εί
ναι δικαιολογημένη λόγιρ τών εορτών. Ro—Μά

ΔΡΑΜΑ ΣΤΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ
MANEGE

(Μήκος 2900 ηέτρα—Πράξεις 11)

Προε(3λι'ι0ιι είς τό «Σιιλόν Ίντεάλ»
Ένα φιλμ άχόμη τοΰ Ιπποδρομίου, μέ πρωταγωνί

στριαν τήν δραματικήν κολλιτέχνιδα τής Defu τήν Mary 
Johnson, ήθοποιόν γνωρίζουσαν νά κρατήση έπιτυχώς 
πάντοτε οϊονδήποτε ρόλον καί νά ϊκανοποιήση καί τόν 
πλέον απαιτητικόν θεατήν.

Πλάϊ της, ό Κούρτ Γκερόν πολύ καλός όπως πάντοτε 
καί οί δύο νέοι άστέρες Φάν Ρήλ κ,,ί Φαν Ντόρεν αρκετά 
καλοί κι’ οί δυό στούς ρόλους τών δύο άδελφών.

‘Η σκηνοθεσία τοΰ Μάξ Ράϊχμαν καλή. Ή φωτογρα
φία τής ταινίας επιτυχής.

Έν όλίγοις πρόκειται γιά μιά ταινία ποΰ θά ικανό· 
ποιήση καί τόν κόσμον ποΰ θά τήν δ ή κιί τόν κινημα
τογράφον ποΰ θά τήν προβάλλη.

Έδώ ήρεσεν, έσημείωσεν δέ καλήν επιτυχίαν.
Β---------------------------------------------------------------- PJ
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ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟθΕΑΣ ΜΠΟΥΘ
Κτνηηατογραφτκός Αότίιρ ,—

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
(2) (Συνέχεια εκ τοΰ προηγουμένου) I αϋτοΰ εκείνου ο στις έπεισε τ, .
Έ ιήρεν άπό τόν μικρόν οίκτον της χρήματα καί έ- ι τθ σ τάδιον τοίζ π.ραγματογνώμονος εγκλημιτολόγου, 

[ίίτρησε τ> ποσόν. I ι>·11- ■ - -·» —Κ
—Όταν χρειασθυΰν άλλα, είπε, λάβετε τήν κτλω- 

σύνην νά μέ ειδοποιήσετε. Άν παρσστή καμμιά ανάγκη 
νά σάς ϊδώ, θά σάς τηλεγραφήσω.

'Επειτα, ψυχρά, προσέθεσε.
—Χαίρετε.
Ό Τζέρολντ ύπεκλίθη, ήνοιξε τήν θύραν καί ή νέα 

έξήλθε, μέ ταχύ βήμα.
Ή κυρία Φαίαρφαΐ είχε κατέλθη ήδη τήν κλίμακα, 

δτιν ό Τζέρολντ έικέφθη νά πίρη άπό τό γραφεϊόν του 
τά χαρτονομίσματα π>0 τοΰ άρήκε. Τά έμέτρησε μηχα
νικώς, άλλ’ δ νοΰς του έ/όριζεν εί; τήν συνομιλίαν του 
μέ τήν νέαν. Ποτέ δέν τοΰ έτυχε τόσον παράδοξος ύπό- 
θεσι; *αί εάν δέν εκρατοϋσε τά χρήματα, θά έ όοιζε 
πώς ονειρεύεται. Ποία θά ή το αυτή ή τέα καί διττά ή
θελε νά φαίνεται ό ι εΐιε νυμφευμένη; Είχε νυμφευθή 
πραγμοτικώς; Ιΐιθανόν άφοΰ είχε τό πιστοποιητικόν τοϋ 
γάμου. Αυτός ποιον ρόλον θά έπαιζιν; ‘Ο Τζέρολντ έ· 
χάνετο μέσα εις υποθέσεις. Δέν ήτο εί; θέσιν νά σχήμα 
τίση σαφή γνώμην καί έν μόνον άν«ελσμβάοετο, ότι ή 
νέα τόν είχε κατακτήσει καί ότι μέ χαράν του ά'βλάμβα- 
νε τήν ΰπόθεσιν ποΰ τοΰ ανέθεσε.

Τό βλέμμα του έπεσεν είς τήνάλλην επιστολήν ποΰ 
τοΰ έφερεν δ διανομεύς. Τήν έπήρεν εί; τά χέρια του 
καί χωρίς νά βιάζεται, διότι δ νους του ήτο άπησχολη- 
μένος μέ άλλας σκέψεις, έσχισε τόν φάκελον. Μόλις ό
μως είχεν ανοίξει τήν επιστολήν, ή όποια ήτο εντός αύ· 
τοΰ καί κάποιος έκτύπησεν εις τήν θύρτν. Άφηρημένος 
ό Τζέ ολντ δέν έφώ αξεν «εμπρός» άλλ’ έπήγεν δ ίδιος 
ν’ άνοιξη.

Εις τόν διάδρομον έστέκετο άνθρωπος μικρόσωμος, 
ωχρός, μέ χαρακτηριστικά γωνιώδη καί μέ μάτια σπιν- 
θηροβόλα. Τό στόμα του, ύπερθολικά μεγάλο, συνεσπά- 
το είς μειδίαμα, τό όποιον δέν είχε τίπο ε τό εύχάριστον.

— Ό κύοιος Γ-αίρισων; είτε ζωηρά. Είμαι ό Οΰΐξ । 
— ·L) Ούΐξ; ήρώτησε μέ απορίαν δ Τζέρολντ.
— Αυτές διά τόν όποιον γράφ ι ή επιστολή. "Α, δίν I

Wi

Γ<
Η Λόριια Τάλμαιτζ, ή πρωταγωνίστρια 

τοΰ έργου τΓκράουοταρκ*

τήν έδιαβά- 
σατε ακόμη; 
Περιτέ ν ω . 
"Επειτα βά 
δμιλήσ υμε.

Ό Γκαί- 
ρ σων διέτρε- 
ξε τό γρίμ- 
μα. τύ ό ·οΐ 
ον έφερενέπ - 
κε ιαύ ί δ α : 
«ΜΟΝΙΜΟΣ, 
έ t< ιρία α
σφαλειών ε
πί τής ζωής» 
καί ύπογοα- 
φήν Τζών 
Στέφε-ς, δι
ευθυντής τής 
ύιη ε ci ac 
πληιοφορ ι - 
ώ ». Ή έπΐ- 
οτολή τφ ήγ- 
γελλεν ότι, 
τή συστάσει 
τοΰ δικηγό
ρου τής ε
ταιρίας Δό- 
ναλδ Λόσλαν,

τ'.ν Τζέρολντ νά προτιμήση 
ΙΓ___ , εώμονος όγπλημ .τολυγυο, έ-

| μελλε νά διέλθη εκ τοΰ γραφείου του δ πράκτωρ τής έ- 
. ί ταιρίάς κ. Ούΐξ, διά νά τφ δμιλήση περί τίνος ύποθέσεως.

Ό Τζέρολντ ήσθάνθη μεγά'ηι χαράν όταν άνέγνωσε 
' , τήν επιστολήν αυτήν. ΕΙς διάστημα μιας ώρας, δύο πε- 

λάται έπαρουσιάζοντο εί; τό γραφεϊόν του.
— Είμαι ευτυχής, είπε τέλος, διά τήν γνωριμίαν σας, 

; κύριε Ούΐξ Καθήσατε, παρακαλώ. Είμαι είς τάς διατα- 
γάς σας.

Ό πράκτωρ τής «Μονίμου» έπήρεν έν κάθισμα, έχα- 
μογέλασεν, έπιασεν ένα βόστρυχον τών μαλλιών του, τόν 
έκράτησεν επί τινας στιγμάς, έχαμήλωσε τό βλέμμα, 

■’μεινεν έπ’ δλίγον ακίνητος, ώς έάν ήθελε νά συγκεν- 
τρώση τήν σκέψιν του καί έπειτα προσέβλ ψε τόν Γκαί- 
ρισων. Τό βλέμμα του είχε τώρα κάτι τό άγριον.

— Σκοτεινή ύπόθεσις, οί; είπεν επί τέλους.
— Ποιά ύπόθεσις; ήρώιησεν δ Τζέρολντ, ό όποιος 

δέν ένόει τίποτε άπό τήν ελλειπτικήν αυτήν φράσιν.
Ό Οΰΐξ δέν τοΰ άπήντησ'ν. Έσήκωσε τό χέρι του 

κα', μέ τόν δείκτην προτεταμένον πρός τό μέρος τοΰ 
Τζέρολντ, τόν ήρώτησεν:

— Είσθε Ικανός διά δολοφονίαν;
Ό πραγματογνώμων έγκληματολόγος έταράχθη.
— Μ’ έρωιάιε άν είμαι ικανός νά διαπράξω δολοφο

νίαν; ήοώτησε.
— Ν’ άνακαλύψειε δολοφονίαν! Νά τήν άποκαλύ- 

ψ^τε! έφώναξεν ό επισκέπτης μέ τόνον θυμοΰ.
— "Α, έ .νοώ τώρα.
— Άνολάβετε τήν ΰπόθεσιν.Πενήντα λίρες τόν μήνα, 

όσον διαρκεΐ ή εργασία καί εκατό λίρες άν άνακαλύψ τε 
τόν δολοφόνον. Δέχεσθε;

— Πολύ καλά ’Αλλά πρέπει νά γνωρίζω...
— Ό Οΰΐξ, χωρίς νά περιμένη, έ-~—ξ— ·-». ·

τό γραφεΐον ένα φάκελλον.
I — Δ αβάοετε, είπε. Θά μάθετε περί τίνος : 

‘Ο Γκαίριοων έπήρε τόν φάιελλον, τόν ί 
έδιάβ:σεν.

। ’Υπόθεσις.—Χάρνιυ.
1 Όνομα.—Τζών Χάρντυ.

Ηλικία. — Πεντήκοντα πέντε έιών.
’Επάγγελμα.—'Εργολάβος λιθοδόμος (ζών ι 

σο’ήματός του).
Δ αμονή.—Ούδεμία μόνιμος. Τελευταίως έμενεν έ.τί 

διήμιρον εις Χέρτφορντ.
Οικογένεια.—Οί σιειώττριι συγγενιΐς είνε άνεψιοί 

καί άνιψ αί.
’Ασφάλεια.—Διά ποσόν 4,000 λιρών, έπ’ όνόματι Κα

ρόλου Σκώτ, εφευρέτου, μένοντος είς Χύρντφορντ.
'Ημερομηνία θανάτου.—21 Μαΐου.
Τόπος θανάτου·—Χωρίον Μπέγκες, παρά τό Χέρν τφορντ.
Αίτια θανάτου—Άνευρυσμός ή άποπληξ α
Διαπίστωσις ταύτόιητος ύπό Παύλου Ντώρτζιν, άνε- 

ψ οΰ τοΰ θανόντος.
’Ενταφιασμός. — Είς Μπορνμάουθ.
Είποντο αί παρατηρήσιις. Κατ’ αυτός τό πτώμα εύ· 

ρέθη έξω οί,ίας άκατοικήτου, θεωρουμένη; ΰπό τών γει
τόνων ώς στοιχειωμένης. *Ο νεκρός έφαίιειο ώς καθή- 
μ-.νος καί δέν έσερε οημεΐα βίος. Είς τό γόνυ του ύπήρχε 
πράσινη κηλίς, ένφ γύρω τής οικίας δέν ύπάρχουν φυτά 
χαμηλά, μόνον δέ μεγάλα δένδρα. Γύρω τής οικίας δέν 
φαίνονται πατήματα. Αί άνωτέρω πληροφορίαι πσρε- 
σχέθησαν ΰπό τής κυρίας Οϋέμπερ, τής όποιας δ υιός 
άνεκάλυψε τόν νεκρόν. Ή εταιρία δέν άντεπροσωπεύθη 
>ίς τήν άνάκρισιν, διότι δ θάνατος τή ήγγέλθη πολύ άργά.

Άφοΰ έδιάβασεν όλα αυτά ό Γκαίρ σων, έσιρίφη

έπέταξεν επάνω είς 

πρόκειται, 
ήνοιξε καί

*Λ τοϋ βί-

πρός τόν Οΰΐξ. ,— Έάν δ Χάρντυ έδολοφονήθη, έίπεν ό πράκτωρ, δ 
όποιος έφαίνετο άνυπομονών έάν δ Χάρντυ έδολοφο ή
θη—έπανέλαβε τονίζων τήν φράσιν του—πρέπει ν’ άνα- 
καλυφθή δ δσ’οφόνος. "Αν αυτός είνε δ Σ ώτ, θά δι- 
κασθή κσί ή άσ ράλεια δέν θά πληρωθή. "Αν είνε άλλος 
θά πληρώσωμεν τό ποσόν. Πρέπει νά έπιληφθήτε άμέ- 
σως τής ύποθέσεως. ’Αναχωρήσατε άπόψε διά Χέρτ- 
φορντ, όφοΰ περάσετε πριν άπ > τό γραφ:ϊον τής έται- 
ρείας διά νά λάβετε εγγράφους οδηγίας καί προκαταβο
λήν. Χαίρειε.Έφόρεσε τό καπέλλο του, διηυθύνθη πρός τήν θύ
ραν, ήνοιξε καί έξηφανίσθη.

Μετά τινας στιγμάς, ό Γκιίρισων εύρίσκετο είς τά 
γραφεία τή; εταιρίας καί κατά τάς έξ έπέστρεφε, μέ τήν 
προκαταβολήν καί τάς οδηγίας. "Εμελλε νά έξέλθη, διά 
νά μειαβή ιϊ; τήν οίκ αν του, είς τήν Πλατ ϊαν Ρώσελ, 
πριν άναχωρή η είς Χερτφορντ, ό .αν μικρός διαιομεύς 
είσήλθεν είς τό γραφεϊόν του, φίρων έν τηλεγράφημα.

Ό Γκαίρισων τό ήνοιξε κ ά άνέγνωσε'
«Τηλεγραφήσατε μου ότι έφθάσατε άπροόπτως καί 

ότι θά έλθετε σ άς δκ ώ. Σάς περιμένω.
▲ωροΟέα Φαίαρφαξ

Τάς όττώ ακριβώς, δ Γκαίρισσων έφθανεν είς τήν 
οδόν ’Αλβέρτου, είς Κέσιγκτων, όπου έμενεν ή μυστη
ριώδης Δωροθέα Φαίαρφ ξ. ΟΙ αριθμοί τών σπιτιών δέν 
διεκρίνονιο. Ό Τζέοολντ έκρινεν έν τούτοις, ότι ή πε- 
λάτις του θά έμενεν εί, έν άπό τά δύο σπίπα τών ό- 
πείων ή πρόσοψις ή :ο άπό πλίνθους. Έκτίπησεν είς έν 
άπό αυτά δλως κατά τύχ.,ν, καί δίαν δ ΰπηρέτης ήνοιξε 
καί τόν ήοώτησε ποιον πρέπει ν' άναγγείλη, αύτός 
άπήντησεν:

— 'Ανάγγειλε τόν κύριον Τζύρολντ.
Ό ΰπηρέτης ήνοιξε δευτέραν θύραν καί ήκολούθησαν 

τότε φωναί νέων καί γέλωτες. Ό Τζέρολντ είδε πολλά; 
νέας, μεταμφιεσμένος, υί δπιΐαι έξήρχοντο άπό τό πα
ράπλευρον δωμάτιον. Άντελήφθη τότε τό λάθες του. 
είχε πέση είς χορόν μετημφιεσμένων καί άπεχώρησεν έν

ΓΐΚΓ-ίΗ ΒΛΕΠΟνΝ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΒΣ

Πώς εινε οί Κινηματογράφοι τοθ Βερολίνον. Ή άιωτέρω είκών 
μάς παρουσιάζει την πολυτελή είσοδον τοΰ Κιιημστοθεάτρου τοΰ Βε- 
ρολί ου Gloria Paiast. Δεξιά καί άριστερά τής κλίμακος τά ταμεία 

τής έκδόσεως εισιτηρίων.

τφ μέσω τών γελώτων. Ό,τι τοΰ είχε κάμει έντύπωσιν 
ήτο μία νέα, θαυμασίως ένδεδυμένη, μέ ώμους ώραιοτά- 
τους, ή δποία έφόρει εις τόν λαιμόν της δύο περιδέραια, 
τό έν άπό άδάμαντας καί τό άλλο άπό μαργαρίτας. ’Επί
σης έπρόσεξ .ν έ α νέον, μειη ιφιεσμέιον ιίς Μεφιστο- 
φελήν, ένδεδυμένον κόκτινα άπό κεφαλής μέχρι ποδών, 
καί δ όποιος έφαίνετο εύθυμότατος.

Ό Γκοίρισων έκτύπη-εν είς τήν θύραν τοΰ άλλου 
σπιτιοΰ. Ένας γέρο;, μέ χείλη λΓπτά, άλ.λοίθωρος, έ- 
σπευσε νά ίδη ποιος έκτύπησεί Τόν έκύτταξε κάτως ύπο
πτα καί δέν τόν έ-άλεσε νά είσέλθη.

— ‘Υποθέτω πώς ή γυναίκα μου θά είιε έδώ, είπεν 
δ Τζέρολντ, προχωρών. Τής έτηλεγράφησα.

—Τζέρολντ, ήκούσθη ή φωτή τής Δωροθέσς.
Καί ή νέα κατέβη βιαστικά. ‘Ο Γκαίρισων, διά νά 

ΰπ δυθή τελείως τό» ρόλον τοΰ «ουζύγου», τήν ένηγκα- 
λίσθη, αυτή δέ παίζουσα επίσης θαυμαοίως τό μέρος^της, 
τοΰ άπέδωκε τήν περίπτυξιν, μέ τόν ενθουσιασμόν νεο- 
νύμφου.

—Τί εύχαρισ ημένη πού ι,Ιμαι, Τζέρολντ ! Τί εύχα- 
ριστημένη! ’Αλλά γιατί θά ξαναφύγης στάς έννέα;

Αί τείευταϊαι αυτοί λέξεις άπετέλουν ύπόδειξιν.
— ’Εφόσον εξακολουθεί ή ύπόθεσις αύτή, άγαπητή 

μου, πρέπει νά ύπςστής καί σύ τόν χωρισμόν, όπως ιόν 
ύφίσταμαι κ’ έγώ. Τί νά γίνη! Δέν πρέπει νά εγκαταλεί
ψω τήν ΰπόθεσιν αύτήν.

Ό Τζέρολντ έκρατοΰσε τήν «εύζυγόν» του άπό τήν 
μέσην. Ή Δωροθέα, έλαφρά-έ'.αφρά, τού άπεμάκρυνε 
τό χέρι καί διηυθύνθη πρός τόν γέροντα.

—Τζέρολντ, είπεν έλα νά σέ συστήσω είς τόν θεϊόν 
μου Οΰΐλλιαμ, τόν κ. Ρόμπινσων. ‘Η θεία Τζίλλη καί δ 
θείος Ούΐλλιαμ ήλθαν νά μέ ίδοΰν.

Άπό τήν συγκίνησιν ήτο ωχρά, άλλά έ.τσιζε τό μέ
ρος της θαυμάσια.

Ό Γκα ρισων έστράφη πρός τόν άνθρωπον μέ τά άλ· 
λοίθωρα μάτια, δ όποιος τόν έκύτταξε μέ ΰφο; εχθρικόν.

—Χαίρω πολύ γιά τήν γνωριμίαν σας, ιοΰ είπε τεί- 
νων τήν χεϊρα.

‘Ο Ρόμπινσων δέν έκινήθη διόλου.
—Ώστε σείς Βίσθ -, είπεν άτοτόμως, πού έπείρατε 

-------------------------------- । τήν Δωροθέαν καί τήν “ έγκα-
I ταλείψατε άμέσως μετά τόν 

γάμον! Θαυμάσιος δ μήν τοΰ 
μέλιτο; τή; άνιψιδς μου, 
κύριε Φαίαρφαξ.

Ή Δωροθέα, άντιλαμβα- 
νομένη τήν ταραχήν τοΰ 
Τζέρολντ διά τήν ύποδοχήν 
αύτήν, έσπευσε νά έπέμβη, 
έτράβηξε τόν ψευδοσύζυγόν 
της πρός τήν ύαλίνην θύραν 
είς τό άνω μέρος τής κλίμακος 
καί τόν εκάλεσε νά ιίσέλθη 
είς τήν αίθουσαν. Είς τόν διά
δρομον τοΰ έψιθύρισε :

— Πρέπει νά είσθε προσε
κτικός. Οί συγγενείς μου 
έφθασαν άπροόπτως. ΔΓ αύτό 
σά; έτηλεγράφησα. Φύγετε ό
μως όσον ένωρίτερα κατά τάς 
έννέα, όπως σάς είπα πρίν.

Εις τό σαλόνι εύρον μίαν 
γυναίκα μέ άσπρα μαλλιά, 
άλλά μέ πολύ άσχημο πρόσω- 
πον. Ή γυναίκα αύιή ήτο 
ή κυρία Ρόμπινσον, ή θεία 
Τζίλλη.

— Νά τη ή θεία Τζίλλη, 
είπεν ή Δωροθέα. Θεία μου, 
σοΰ παρουσιάζω τόν σύζυγόν 
μου Τζέρολντ.

Ή θεία Τζίλλη έρριξεν ένα 
βλέμμα μίσους είς τόν Γκαί
ρισων καί δέν έφάνη καλλίτε
ρων διαθέσεων άπό τόν θεΐ



ον. Ό Γκαίρισων άντελήφθη αμέσως διι ό γόμος τής 
Δωροθέος είχε προκαλέσει ζωηρόν δυσαρέσκειαν είς τους 
δύο γέροντοε συγγεεϊς. Διά νά παίξη, τέλος, καλλίτερα 
τόν άναληφθέντα ρόλον του, έκρινε καλόν νά είπή.·

—Είμαι ευτυχής πού κάμνω τήν γνωριμίαν σας καί 
επιθυμώ νά εννοήσετε καλά καί οί δύο σας, κυρία Ρτμ 
πινσον καί σείς δτι ή Δωροθέα μ’ έξέλεξεν έντιλώς μό 
νη της. I

Τήν στιγμήν αυτήν δ θείος είσήλθε στδ σαλόνι.
—*Ας καθήσωμεν είπεν ή κυρία Ρόμπινσων μέ γλυ- 

κύτερον ΰφο , καί ά; προσπαθήσωμεν νά γνωρισθώμεν 
καλλίτερα. Είμαι βέβαια δ ι θά γίνωμε καλοί φίλοι.

— «Καλοί φίλοι», έπανέλαβεν ό θείος, διατηρών πάν
τοτε τήν εχθρικήν του στάσιν.

Καί αμέσως ήρχισε μία κανονική άνάκρισις. Ήτο 
φανερόν δτι οί θείοι ήσθάνοντο μεγάλην δυσπιστίαν. ‘Ο 
γάμος, τι,ν όποιον έκαμεν ή Δωροθέα μ’ ένα άγνωστον, 
χωρ’ς νά λάβη τήν ουμβομ^ήν των κοί ύ.τό συνθήκας 
πού τούς έφαί.οντο σκονειιαί καί παράξ-νες, δέν τιϋς 
έλεγε τίποτε ,αλόν. Υπέβαλαν εις τόν Τζέρολντ πλή
θος ερωτήσεων πού έστε νοχωροΰσαν. Πώς καί ποΰ είχε 
γνωρίσει τήν Δωροθέαν; Ποΐαι ήσαν οί άσχολίαι του ; 
Δ.ά ποιαν σοβ ράν αΙτίαν ήνογκάοθη νά χωρισθή άπό 
τήν γυναΐκά του, άτό τήν πρώτην ημέραν τοΰ γάμου;

‘Ο Γκαίρισων, πιεζόμενος κατ’ ούτόν τόν τρόπον, 
έδοκίμαζε μεγάλην οτένοχωρίαν, έβασανίζετο. ‘Η θέσις 
του ώμοίαζε μέ τήν θέσιν άνθρώπου ΰποχρεωμίνου, έν 
πλήρει σκότει, νά προχωρήση μέσα εις μίαν κατοικίαν 
όπου είχεν είσέλθει γιά πρώτην φοράν. ’Αγνοούσε τό:α 
πράγματα καί ή Δωροθέα είχε φανή τόσον φιιδωλή είς 
έξηγήσεις! ’Εν τούτοις, μέ έπιτηδειότητα άπέφυγε τάς 
ένοχοποιητικάς άπαντήσιις καί τέλος κατώρθωοε νά έ- 
ξέλθη ίκαιοπο.ημένος άπό τήν δύσκολον αύτι,ν θέσιν. 
’Από καιρού είς >αιρόν, διά ν’ άνοκ α θάρρος, έρριπτε 
β έμματα εις τήν Δωροθέαν. Είς τό καλώς φωτισμένοι 
τούτο σαλόνι, ή καλλονή τής νέας γυναικός αποκτούσε 
δλην της τήν λαμπρότητα καί κάθε φοράν πού τά βλέμ
ματα τοΰ Τζέρολντ άναπαύοντο απάνω είς εκείνην τήν 
οποίαν επσρονσίαζεν ώς σύζυγόν του, ήσθάνετο περισσο
τέρων δύναμιν ν’ άντιμετωπίοη τήν κακόβουλον περιέρ
γειαν τών Ρόμπινσων. ΔΓ δ,τι άφεώρα τό επάγγελμά 
του, περιωρίοθη νά δηλώση δτι κατεγίιετο είς εργασίας 
ασφαλειών καί δτι αύται τόν ήνάγκαζαν νά κάμη συχνά 
ταξείδια έξω τοΰ Λονδίνου.

—Τουλάχιστον διά τήν ώ^αν, έβεβαίωσεν.
— Ά! προσέθισε μέ πρακτικόν ύφος ό κ. Ρόμπιν

σων. ‘Υποθέτω δτι σκοπεύεις νά άφήσης τήν σημερινήν σου εργασίαν.
—Πιθανόν, άπήντησεν ό Τζέρολντ, μή’δ δων σημα

σίαν είς τήν λέξιν.
—’Ακριβώς αυτό έφανταζόμην, έφώναξε τότε ό γέ 

ρων μέ άπότιμον φωιήν. Δέν υπάρχει καλλίτερον πράγ
μα άπό έ α γάμον συμφεροντολογικόν, δι* εκείνον πού 
θέλει νά δημιουργήση θέσιν αναπαυτικήν.

—Σέ παρακαλώ, θεϊέ μου! ίκέτευσεν ή Δωροθέα. ‘Η 
έκπληξιε καί’ ό πόνος της ήσαν τελείως ειλικρινείς.

‘Ο Γκαίρισων ήσθάνθη δτι είχε θίζει ένα άπό τά 
μυστηριώδη σημεία τής ύποθέσεως, ένα άπό τά σημεία 
διά τά όποια ή Δωροθέα τοΰ είχεν άρνηθή κάθε πληρο
φορίαν, Καί θά κατέοτρεφε τό παν κατά τόν πλέον θλι
βερόν τρό .ον, ι’άν έια φυυικόν αίσθημα άγανακτήσεως 
προκληθέν άπό τήν προσβλητικήν έ φρασιν τοΰ κ. Ρόμ- 
πινοων, δέν προεκάλει,τόν θυμόν του.

— Δέν είμαι άπό τούς άνθρώπους πού παντοεύονιαι 
διά τά χρή^α α. Μάβε τι, κύριε Ρόμπινσων! ‘Η Δωρο
θέα, έπανα*αμβάνω, μέ εξέλεξε μόνη της καί χωρίς καμ- 
μίαν έπίδρασίν μου.

‘Η κυρία Ρόμπινσων έκριιε φρόνιμον τά έπέμβη.
— *Ας μή μαλώνομε»·, είπε. Κανείς δέν έχει τήν 

πρόθεσιν νά σέ ποοσβάλη, κύριε Φαίαρφαξ. Ναί, προσέ
θεσε, διότι ιΐμαι βιβαία δτι θά γίνωμε όλοι μας καλοί 
φίλοι, ’Εάν, δπως τό βεβαιώνει ό κ. Φαίαρφαξ, δέν έ· 
νυμφεύθη τήν Δωροθέαν γιά τά χρήματά της ..

(’Ακολουθεί) ΐ

— “Ενυ Πόρχεν (Ένιαΰ&α). Πράγματι ή τελευταία 
έμφάνισις τής εκλεκτή; Γερμανίδας καλλιτέχνιδος ύπήρ- 
ξεν αποκαρδιωτική. Δυστυχώς Ηναι αμφίβολον εάν θά 
τήν έπανίδετε είς μίαν καλλ τέρ ιν τ ης δημιουργίαν εφέτος.

— Άλ Μχχχζέλην (Εέρκνραν}. Ευχαριστώ διά τάς εύ- 
χά σας Τό φιλμ «’Επί τή; Ναυαρχίδας» είναι ’Αγγλι
κής παραγωγής καί ώς έκ τούτου οί πρωταγωνισταί του 
μου είναι άγνωστοι. Τήν έιέραν ταινίαν περί ή; μοΰ 
όμιλεΐτε. δέν εϊδσν καί επομένως αδυνατώ επίσης νά 
σάς φωτίσω είς τό σημεϊσν ποΰ σάς ενδιαφέρει,

— 'Εμμ. Πολχτάκην (Ηράκλειον). Ή διεύθυνσις τον 
’Αντώνιο Μτρένο καί τής 'Ιωάννας Κρώφορδ είναι : 
Metro Goliwyn studios—Culver City Caldf — U. S. A. 
τής Πρ σίλλα Nriv— Universal Studios — Los Angeles 
Calif U.S.A , τής Χάρβεϋ DSpartement de la aU.F.A.» 
Neubabelsberg — Allemague — καί τοΰ Βίλλυ Φρίτς Kai· 
serdamm 95 —Charlottenburg -Berlin,

— Α. Γ. (Πειραχα). ‘Η διεύθυνσις τής Βεριόν είναι 
46 Boulevard Sonlde—Paris.

— Άϋ·. Παπαδοπούλαν f Ενταϋ&α). ‘Η διεύθυνσις 
τής Έστέλ Ράλστον—Lasky Studios - Hollywood Ca
lif U S.A. καί τοΰ Βίλλυ Φ/ιτς Kaiserdamm 95—Char
lottenburg—Berlin, ύπενθυμίσατέ μου ποΰ έ ιαιξεν ό 
τρίτος καλλιτέχνης διά νά σά, δώσω καί τήν ίδικήν του 
διεύθυισιν.

— Μαίρην Π. (Σβρρας). Ή διεύθυνσις τής Νόρμα Σή- 
ρερ είναι Metro Goldwvn Mayer Studios—Culver C'ty 
Calif-U S.A.— τοΰ Γιάννιγκς Lasky Studios - Holly
wood Calif- U. S. Α καί τοΰ Φ/ιτς Kaiserdamm 95— 
Char'ottenburg —Berlin.
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Κ ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ 
(Άγγλο-' Ελληνικά 'Εταιρία) 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΙΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
’ Αντιπρόσωπος διά τάν ‘Ελλάδα τών 

ταινιών παραγωγής

TIFFANY STTSMla
'Οδός Χολκοκο δύλη 39α —Άθήναι 

Τό γραφεί ν μας έχει ώς άρχήν τήν έξυπηρέτησιν 
τών πελατών του καί διά τοΰτο έφρ ίντισε νά εξα
σφάλιση ολόκληρον τήν παρ ιγοςγήν τής μεγάλης 

αμερικανικής εταιρίας

TIFFANY STAHL 
τής οποίας τά έργα δπου καί αν προεβλήθησαν 

ί ηαείωσαν έπιτ υχίας όφαντάστους.
Πριν κλείσετε συμβόλαια ρωτήσετε δσους π.ο- 

έβαλαν τάς ταινία; μας καί Θά σάς πιστο
ποιήσουν τ’ ανωτέρω

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ & TIMAS

ι ηακ. ιαπα m_xuHinmTnA»
Είς τόν κινηματογράφον Όπερά προεβλήθη μέ με

γάλην κοσμοσυρροήν ή ταινία τής Metro «Γέλα Παλκά- 
τσο» μέ τόν Λόν Τσάνεϋ. ’Επίσης προιβλήθη καί ή ται
νία «Mon corps est a moi» μέ τήν Νόρμα Τάλμαιτζ. 
Τά έργα συνοδεύει ορχήστρα έξ Αργεντινών μουσικών 
ή οποία καταχειροκροτείται.— Τό «Διαμάντι τοΰ Τσάρου» έσπασε τό ρεκόρ τών 
έφετεινών εισπράξεων είς τόν κινηματογράφον Μοδέρν. 
‘Η ταινία βυνεδεύετο ύ.τό ρωσσικής όρχήστρας. ’Επίσης 
προεβλήθη ή κωμωδ α «Οί Πάτ καί Πατασόν ψαράδες»

— Είς τόν κινηματογράφον Μελ'εκ προεβλήθη τό έρ- 
γον «Οί άιδρες προτιμούν τής ξανθιές». Έπί ·ης πρτε- 
βλήθη μέ μεγάλην επιτυχίαν τό έργον «Αί πτέρυγες·.

— Είς τό Άλάμπρα προεβίήθησαν τά έργα «Νοσταλ
γία» καί «Αί πτέρυγες* καί— Είς τό Μαζίκ προεβλήθησαν «Τά μαρτύρια τής 
Σιβηρίας» καί « Η δούκισσα τοΰ Plmini». Ναζλάγλον

Η ΠΤΟίΚΗ TOT mPAAfATNT ST0 ί)Α1ΤΓ0ΤΠ
Ό διάσημος Γερμανός καλλιτέχνης Κόνραδ Φάϊτ 

τόν όποιον δέν Θ’ άργήσωμεν νά ίδωμεν εις τόν «’’Αν
θρωπον πού γελά» καί είς άλλα καλά ςρίλμ, πρό 
ήμερών έγκαινίασε τό νέο παλατάκι πού έκτ σε εις 
τόν λόφον Μπέβερλυ Χίλς, τής Καλιφορνίας, μετά 
τής οικογένειας του. Τό παλατάκι, αυτό, είναι μία 
ράπό τις ώραιίτερες κατο κίες τών Ευρωπαίων άστε 
ων στή> ’Αμερικανική κινημαιογραφπούύπολι, θαυ- 
μάζε’αι δέ διά τήν απλότητα τού γούσ ου σου διακρί
νει τήν έσωτερικήν του διακόσμησιν.

ΓΚΕΣΤΑ~ΜΠΕΡΑΙΝΓΚ
Εις τό Βερολίνου έσημείωσεν τήν μεγαλυτέραν 

επιτυχίαν τή; έβδομάδος τό αριστούργημα τοΰ 
Μωρίτς Στίλλερ «Γκέστα Μπέρλιγκ».

Πέρασαν 4 χρόνια άπό τήν εποχή ποΰ πρώτο- 
παίχτηκε (1924) καί έν τούτοις καί σήμερα παιζόι ■ 
μενον σ’ ένα άπό τά καλύτερα θέατρα τό «Uni. | 
versum» έπισκυάζει κάθ3 άλλο. Καί δικαίως τά 41 
χρόνια δέν λέγουν τίποτε, τό φιλμ δέν πάλιωσε.

Έπειτα πο.όςείναι εκείνος δ όποιος δέν σπεύδει 
νά δή τό φιλμ είς τό όποιον έλανσαρίσθη καί ε’ς τό 
οποίον ένοιωσε καί τόν πρώτον της Θρίαμβον ή 
Γκρέυα Γκάρμπο;

La 13. 13. 
BIGHT 13IL·Ο B-U’MNE
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ΠΪΡΚΑ 1 1 Ell MHIllireWOll Π! ΠΕΙΡΛΙΟΣ
Είς τόν έν ΤαμπουρίΩις τοϋ^Πειραιώς κινηματο

γράφον «Παλλάς» έγένετο τήν νύκτα τής παρ. Τρί
της έναρξις πυρκαϊάς συνεπείς άναφλέξεως τής προ· 
βαλλομένης ταινίας. ’Απετεφρώθησαν έ»α ολόκληρον 
έργον δκτόν πράξεων καί μία δίπρακτος κωμωδία. 
Αί ζυμ’αι άνήλθων είς 30 χιλ. δραχμάς. Έκ τής άνα- 
φλέξεως ύπέστη εγκαύματα είς τό πρόσωπον καί τας 
χεϊρας ό δπερατέρ Λάζαρος Καμουράς.

ΒΑΤΕΡΛΩ
Αί φωτογραφίσι διά τό νέο φιλμ τής Emelka 

«Β ιτερλώ» τελειώνουν κατ’ αύιάς. Τό έργον ώς 
γνωσιόν σκηνοθετεί ό Κάρλ Γκροννε μέ πρωταγω- 
νιστάς τήν Βέρα Μαλινοσκάγια, τήν Κομίλλην φόν 
Χόλεϋ, τήν Μπέττυ Μπίρντ, τόν Όττο Γκεμπΰρ καί 
τόν Σ ϊρλ Βανέλ.

Η ΜΕΤΡ© ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ:
Κατόπιν τών σοβαρών διαμορφώσεων τών πα- 

ρττηρουμένων τελευταίως είς τούς άμερικανικούς κι
νηματογραφικούς κύκλους καί δή τής Βάρνερ μέ τήν 
Φέρσι Νάσιοναλ έκυκλοφόρησεν ή φήμη δτι καί ή 
Metro μετά τής Paramount άπεφάσισαν νά συνερ- 
γασθοΰν επί ευρυτήτων βάσεων. Έν τούτοις ή είδη- 
σις αϋτη διαψεύδεται άπό τήν Metro.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Διά τό «γύρισμα» τών εξωτερικών τοΰ νέου φιλμ 

τής U.F.A. «Φυγή μπρός στόν έρωτα» άνεχώρηοαν διά 
τό Σέμμεριν τής Αυστρίας διά δύο εβδομάδες ό σκηνο
θέτης Χάνς Μπέρεντ καί οί πρωταγωνισταί Τζσίνυ Γι- 
οϋγκο καί ‘Ερρίκο Μπένφερ.— Διά τό νέο φιλμ τής «Emelka» «Ή αγνή κοκότ- 
τα» προσελήφθησαν ή Μάλη Ντελσάφτ, ή Αία Άϊμπεν- 
σύτς, Όττο Γχεμπύρ καί Άλφόνς Φρύλλαντ.

— Είς τό νέο της φιλμ ή Λύα Μάρα κρατεί τόν ρό
λον τής Μαρίας Θηρεσίας. Σκηνοθεσία φυσικά τοΰ 
Τσέλνικ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Τ. ΣιεργΙον (Ένιαΰθα). Σιήν Billie Dove γράψατε 

3«3. Madison Avenue, New-YorJ-, Ν. Υ. U. S. Α. καί 
θά τή; διαβιβασθή άσφαλώς.— C. Foolman (’Εν .αΰθα).Γράψατε καί είς τούς 
τρ.ϊς καλλιτέχνας είς τήν ανωτέρω διεύθυνσιν καί θά 
διοβιβασθοΰν αί έπισιολαί σας άσφαλώς.

— Μ. Εν.-ιρίαιοϋ (Λάρνακα). ’Επιταγή έλήφθη καί 
σάς εϋχαριστυΰμεν.— Άλ. Μηιζέλην (Κέρκυραν). Σά; παρακαλοΰμεν καί 
πάλιν, νά αναφέρετε είς τάς ανταποκρίσεις σας καί τούς 
δύο κινηματογράφους. Παρα<αλοΰμεν νά μή έπανα-

I ληφθή.1 — ’Ορών (Θεσσαλονίκην). Συνδρομή έλήφθη,
εΰχαριστούμεν.— Ί. Κοφχ άν (’Ιωάννινα). Διατί διεκόψατε αποστο
λήν άνιαποκρίσεων; "Αν δέν ήμπορεϊτε, είδοποιήσατέ 
μας νά εϋρωμεν άντικαταστάτην.— Ιωάνναν Μχχάλου (Καλάμας). ’Επιταγή έλήφθη καί 
σας ευχαριστούμε'·.



Κινιιιιατογοαφτκός Άάτήρ

ί 2 - _........... ..............„
.......  ..................... '· ' — Κινηματογραφικός Άάτίιρ

: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ ............. . ............................    ...ι
Περαοαν καί έορτα! καί μαζύ μ' αύιΐς καί τά έογα πού 

ηβανγια^τά πανηγύρια καί πού αναγκαστικά,; συι εκέντρωναν 
#εαιάς. Ήδη άρχεται ή πρ,βολή έργων αξία;, άλλοίαο ο>· δε 
είς τα κινηματοθέατρα πού θά φαντασθούν πώς εί ε δυνατόν 

ξεγελάσουν με πομπώδεις διαφημίσεις Ι,α κοινόν, κιημα- 
τογραφικώς άνεπιυγμέιον, όπως τό άθη,αϊκόν.

>·ο»πόν καί κοθ' όλην την 'εβδομάδα θά προ
βληθούν τα έξης έργα κατά κινηματογράφους.

Εις το Αττικόν το μεγάλο φίλμ της <Παοα·'άου,·τ» μέ 
τον διάσημο ■ καλλιτέχνην ’ Εμίλ Γιάννιγκς ιΓ'Οταν ή σάρξ 
VXOXVjltSi* .

Εις ιο Οίιφιι Πα>.α<; τό φίλμ παραγωγής U. F. Α. 
εΛονπιγκ δη Λούπ» με-τήν Τζέ,νυ Γιοϋγκο, ιόν Βέρ,εο 
Κραους κ.λ.π. s

Είς τό Σάλον ΊντεάΣ τό φίλμ τής χφόρστ Νωιο,αλ» 
εις το οποίον πρωταγω, ιστεϊ ή έκτάκιου ώροιόιητος καλλι- 
ιεχ> ΐί Μπίλλυ Νιοβ εΤαμεοβαρ» ή .Κίτρινος κρί,ος» και

, Είς τό ΣπΣέντίτ τό επίσης ώραϊον έργον τής < Παρα 
μαουντ» ·Ό ωραίος σπαθιστής*

Συνάγω· ισμός επίσης είς την προβολήν εκλεκτών άναλό- 
γως έργων ήρχισε καί είς τούς λαϊκούς κι-ηματογράφ>νς 
«λΛΧ$* Δ’?’"’?1?0'’’ ,,“ν®θΈ·“ Ι’οζικλαίρ κ.λ π·

. ΕδδυΠόλο, Γκίψον, δ ατρόμητος καί οί άλλοι ήρωες 
καον μπου τής ο^ης, συγκεντρώνουν άπό πρωίας τά πλή&η 
των σανμασιών των,

* 
* *Είς τά γραφεία μας φθάνουν καθημερι,ώς θερμά σνγχα 

ρητηρια εκ μέρους τών φίλων αναγ ωστών καί επιχείρησαν ιών 
τού κινηματογράφον, Ιδίως τών επαρχιών, επί τή εί> δω ιού 
• Κινημαιογρ. Αστέρα;» είς ,τό ίκ.ον έτος τής έκδόοεώς του 
και επι τή θαυμασία έσδόσει τού προηγουμένου πανηγυρικού 
τενχεσς. -
, Εΰχαρισ ιονμενθεραώς πάντας τούς άγαπηιού; φίλους καί 
υποστηρικτάς μας διά τά; θερμάς έκδηλώσεις των καί βεβαι- 
οΰμεν αυτους ότιθα προσπαθήσωμεν καί είς τό μέλλον νά φα· 
νώμεν αντάξιοι τής άγάπης χαί έκιιμήσεώς των μεθ" ών μάς 
π:ριραλουν.

'Από τής άλλης έβδο,ιάδος, 77 τρέχοντες μη ός, άργετοι ή 
προβολή του ελληνικό.· έργου τής Λ Α Γ_ ΦΙΛΜ τΤό λι
,εάνι τών δακρύων» είς τούς δύο συγχρόνως κι ηιιΐτογράφονς 
“ . Y’V πν;τ,\ΚΟζ·, ,ού δευτέρου αύ,οϋ έργου
ιών Αδελφών Γαίιαδη θα ό.ιλήσωμεν εν καιρώ άαεοολή- 
πιως, διότι εχομεν την γ,ώμην, ο ι ή άγκ Φ.λμ» κατέ
βαλε ειλικρινείς προσπάθειας, ότω; παρουσίαση είς τό Έλλη 
ιικον κοινού ε,α φίλμ όχι βεβαίως ισάξιον τού πρώτου ‘Εάν 
όμως, παρα τας έλπίδας μας, div ά,τοποκριθή πλήρως χοός 
τος απαιτήσεις τού κοινοϋ-διόιι κατόπιν τής ονθοσμήτου 
υποστηρίξεως του πρώτου έργου πρέπει νά ϊιη καί θά ίγη 
βεβαίως αξιώσεις ατο το δεύτερον -,όνε θά ί\θη νά δικαιο- 
^^^ληρως την γνώμην τού εκλεκτού συ,εογάτου μις κ 
Ro-Ma, εκφρασθεϊσαν εν άρθρα, τον, δηιιοσιευθεν είς το 
προηγουμένου τεύχος ναό .0» τίτλον .Σκέψεις ί,ά τό έλλ,,νι- κον φίλμη» t
' Μί.,ά χόβολην τού .Λιμανιού τών δακρύων, θά 
επ,κολ,υ»ηοη η προβο,.η τού ετέρου κα&αοώς έλλη ικοΰ ?ο 
γου.η; .Αίας φίλμ» τον κ. Μαδρά .Μα'οία ή Πεντογιώ-

-ύς κι.η^ογ^ς 
λ. tkuv και ^πρ.ιτ.ι.. Και περί του έργου αύιοϋ θά 
".^‘ίσωμεν ι υσ,ηρώς εν καιρώ αν καί ίχομεν τήν γ.ώμην 
οτι, δι ενα φιλμ καθαρώς εθνικόν, είς τό όποιον κυρισοχεΤ ή 
α^α' αδ>1 φούστα, εε.λα και το όποιον θά ά, απτερώσ,Γσηαα· τι- 
χως το εθνικόν φρονημι όχι αόιον τού ξε.ητευμένου Έλληνο' 
αλλα και του εντός τής Ελλάδος ξώνιος τοιούτου, πρέπει νά 
φανωμεν επιεικείς, εν τούτο.; δ'εν θά παραλείψωμεν νά όμι- 
λησωμεν την γεώσσαν τής αλήθειας όσον δήποτε πικοά καί άν 
εΐνεαυιη Ο κ. Μαδράς, είνε άληθές, ότι κατέβαλε και κό 
πους και κολοσσιαία χρηματικά ποσά διά νά άναπαραστήση έπί

τή; οθόνη; την αθάνατη εποχή τής Μαρίας τής Πενταγιώτιο- 
σας και τών πρώτων βασιλέα, τής ‘Ελλάδος'Οθωνος καί Άμα- 
/■(ας και διά ιοϋτο φρο.ονμεν δτι &ά κατόρ&Λσε ί ά βπιιύχη

,1“ άξιόλογον, πράγμα τό όποιον θά τιμήση άοκούντως 
την Ελλάδα. ’

Ημείς χωρίς από τονδε τά προεξωφ'.οΰμεν κομμ'αν γ)ώ- 
μην περί τής αξίας τού έργου, όπως δυσιυχώς παρατηρείται 
εις ωρισμένους ελληνικούς κινηματογραφικούς κύκλους, λόγο, 
τθ» ρωμέικη; ανιιληψεως περί ανιαγωι ισμον, έπιφυλαοοό- 
μέθα, όπως καί άτωιίρω γράφομε,·, νά κρίιομεν τό εργον χω
ρίς καμμίαν υπέρ ή κατά προκατάληη,ιν.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡ A I ΕΥΣ

Κινημ Σπλέντιτ. Προββλή&η τό ώ;αϊον έργον «Σάλ
το Μορτάλε» με ιόν Άλμπιρτίνι χαί τήν Β. Ζίπσον καί 
τό ό,τοϊον εσημεκοσβν επιτυχίαν. ’Επίσης προεβλήθη καί 
ζουρνάλ από τά παγ/όσμια νέα.

Κινημ, "Ολύμπια. Πρωτοφανής θρίαμβος μέ τάς πα· 
ρασ.άοεις τού θιάσου Φερούτσιο ό όποιος πραγμαηκώς 
θρ.αμβεύει μέ τά διάφορα καί τολμηρά νοτ'μερα. Όλό- 
κληρον τό πρόγραμμα διαρτεϊ ύτέρ τάς 3 ώρας μέ τιμάς 
τών εισιτηρίων κατά τι ΰψωμένας πραγμ. τό όποιον 
δεν εμποδίζει άπό τοΰ νά είνε τό θέατρον καθημερινώς 
κατάμεστον. Πραγματικώς ή διεύθυισις είνε αξία παν
τός επαίνου. ’Από τή; Δευτέρας προεβλήθη τό «Ναυτό
πουλο» μέ τον Κοΰγκαν, άπό δέ τή; Πέμττης «ό Πα- 
Μ<ός».
- ^’.7**; Ή προβολή τοΰ έργου «Ναυμαχίατη; Φαλκλαντ» ήρβσβν.

Κινημ. Φως. Άπό τή; Δευ ίρας προεβλήθη ό «Δαι
μόνιος Γίγσς» άπό δέ τής Πέμπτη; «ό Τυφεκισμός τοΰ 
Τσάρου»

Κινημ. Ήλύσσια. Προεβλήθησαν τά έργα «ή Σέλλα 
τοΰ διάβολου», «Φλεγομένη χαραυγή» μέ τόν Μ.Σίλς καί 
« Ανω τάς χεϊρας» μέ τόν Έντι Πό’ο. Ε. Βρυέννιος 
Π A Τ Ρ A I

Κινημ. Πά,&εον (Αϊίουσα). Προεβ ίήθησαν τά φίλμ 
«Ή Ανασιασις» τοΰ Τολστόϊ μέ τόν Ρόντ Λά Ρόκ καί 
ιήν Ντολορές Ντέλ Ρίο μέ επιτυχίαν, «Σενορίτα» μέ τήν 
Μπεμπε Ντανιελς καί τήν ήμέραν τής πρωτοχρονιάς συ
νεχής προβολή κωμωδιών μέ διανομήν δώρων είς τούς 
μικρούς πελάτης του επί τή εορτή τοΰ νέου έτους. Προ
σεχώς «Στην σκιάν τοΰ χαρεμιού» γαλλικής παραγωγής 
με τον Λέων Ματώ 1

Κι,ημ. Πάνθεον (Ταράτσα). Πρ εβλήθησαν «ή Άνά- 
σιασις», «Τια την τιμήν τή; άδελφή,» αυτοτελές δράαα 
του υπαίθρου μέ τον Φ.έντ Χουμ. «‘Ο Κοκκινοτρίχη-» 
με τον Γκιψον καί κωμωδ ες. Προσεχώ; «"Οταν ή σάοί 
υ.τοκυπτει» μέ τόν Γιάννιγκς.

Κινημ.^ Ίντεάλ. Προεβλήθησαν <τό Γαλάζιο πον
τίκι» μέ τον Χαρρυ Χαλμ καί τήν Τζένυ Γιουγκο, «Ή 
αμαξα των φαντασμάτων» καί ή ταινία τής πάλης Λόντο 
—Ζμπισκο είς τό Σταδιον τβν Αθηνών. Πρςσεχώς «Οί 
κατάσκοποι. Νίΐν0. 'Ανδριόπτ,υλος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Πατέ. Προεβλήθη μέ επιτυχίαν τό έργον 
«Μ ιρη Λου» μέ την Λυα Μόρα. νΎ

Κιιημ. Πάλλας Προ βληΙΙη ή ταινία«Καφέ Σαντάν».
Κινημ. Αθηναίου. Προεβλήθη τό έργον «Είς τά νύ

χια των τιγρεωι» μέ τόν Χάρου Πήλ.
Λ. Πύργον. Προεβλήθη «Ό μέγας συια-,ερ- 

μος» και νούμερα βαριετε. ν
. ^‘,<”'άσι«. Προεβλήθη «Ό κόκκινος χορός»με την Ντολορές ντέλ Ρ.ο. ■» Λ e ί>

Κινημ ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μπάρτε- 
λυς ο μεγαλοπρεπής» με τόν Έλληνα καλλιτέχνην κ.
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κόν δράμα «Οί δύο μάγκες» με αφθαστον επιτυχίαν. 
Συγχαρητήρια καί είς τους δυο διευθυντας των Κι

νηματογράφων μας οί όποιοι παντοιοτροπως προσπα
θούν νά ευχαριστήσουν τό κοινόν Εδέσσης.
ΛΑΡΙΣΣΑ

Κινημ. Ντορέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Φριτς ό 
πυγμάχος» κοΐ «Συζυγικά! παύσεις».

Κινημ. "Ολύμπια. Προεβλήθη μέ άποτυχίαν « Ο μαύ
ρος παράδεισος»· Προσεχώς «Έκδίκησις κινέσου».
“ 5 I. Παπανικολαου
ΡΕΘΥΜΝΟΝ (Κρήτη;)

χ,ινημ Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή ’Ανα
τολή» καί «<Η Φιόγα».’Επίσης προιβιήθησαν τα έργα 
«Εί. τόχεϊιος τής άβύ ίσου» «*0 χρυσοθηρας» και αλλα 
έπεισοδιακά.Προσεχώς «Τό παιδί τοΰ δρό ιου».

Κινημ Ίδιίον. Προεβλήθησαν με αποτυχίαν « Η 
δί-ψ ι «οΰ χρυσιΰ»,«Τό Φ έρτ καί «Όταν ό έρτ>ς κυβερ- 
νά».Ήδη δίδει παραστάσεις ό θίασ ·ς τοΰ κ. Αργνρο- 
πούλου.
ΒΑΘΥ (Σάμου)

Κινημ ■ Α,τικόν. Προιβλήθησαν «Ο’ι άνδρες» και ο 
«Ρίφ >αί Ρσφ στό ναυτικό». , Λ

Κι,ημ. Ήραϊον Προεβλήθησαν «Ή τιγρις των θα- 
λασσώι», «Τό γυαλένιο σπή ι», ‘Ή Όδειτη» και « U 
ορεινός κοβαλλάρης». Καρακωστας
ΧΑΝΙΑ

Κι,ημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κυ- 
νήγι τών λεόντων» καί «Οί διυφθορεΐ; τών κοριτσιων». 
Έπίοη; προεβλήθησαν τά έργα «‘Π τρε’λη δουκ σσα», 
καί «Ό ήρωι. τ· ΰ ιπποδρομίου» με τον Εντυ Πολο.

Κινημ. "Ιδαϊον Άν,ρον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ο 
ματωμέιος στρατιώτης», «‘Ο πρίγκηψ τών Ινδιωτ» και 
«Το Χάτνιμταλ» ’Επίσης προεβλήθησαν < Η μσριονετ- 
τες», «Γίγαντες θαλασσών» καί «Οι αλήται»

Κινημ. Κεντρικόν. Άνοχωρήσανιος τοΰ θιάσου Κυ
βέλης προεβλήθη τό έργον «Φάτσες του ποκερ». Επίσης 
προεβ ήθη τό έργον «Τό μυστκόν τοΰ τσφ υ».
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κι,ημ. Κεντρικόν. Πρσεβλήθβσαν τά έργα «Μάε, ή 
κλέπνςΐ » μέ άποτυχίαν, «Μπσροκό», «Ή αμαξα υπ 
άριθ 13» μέ μικράν έπιτυχίαν και «‘Ο ένοχος» με^α- 
φάνταστον έπιτυχίαν.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΎ

Κινημ. Δημ. Καφενείου. Πριέβαλε έπιτυχώς τά έργα 
«Ή πριγκήπισσα τοΰ Τσαρντάς» καί «Μπαμπάς με τό 
στανιό» Προσεχώς «Τά χρονικά τών 1 κ,ησχουζ».
ΗΡΑΚΛΕ ΟΝ

Κινημ. Απόλλων Προεβλήθησαν έπιτυχώς «'Ο γο- 
ρίλλα ι» καί « Ο κόκα-·τίδρομος». ’Επίσης πριεβληθησαν 
«Ή Βασίλισσα τής ιζοζ» καί «Σουσσου». Προσέχω, 
«Έιασιτέχνη; τζέντλεμαν» κ.λ.π. ,

Κι,ημ. -Αγλαΐα. Πρι βάλλεται με επιτυχίαν το « Ενα 
έ<ατομμύριον δολλάρια».
αγρινιον

Κινημ. Θέαπις . Αί έπιτυχ αι τοΰ κιτημα ογράφου 
αύτοΰ είνε πολλαί.Καθ’ έιάστην συγκεντρώνει τόν καλ- 
λίτερον κεσιον. Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδά προεβληθη- 
σαν τάέργα «Άμ ιβό 60 χιλ δολλαρίων», «Σαμψών ο 
θηριοδαμαστή » καί «Τό πεπρωμένον»
ΚΟΖΑΝΗ

Κινημ. Ώρίων. Καθ’ όλην τήν ταρελθο-Άαν έβδο- 
μάδα προεβάλειο ή συν χε.α του έργου «Πεςιπλανωμενος 
Ιουδαίος» μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν.

Προσεχώ: «Άνευ οικογένειας», «Ζητ ο το σπορτ» και
♦Μία νύχτα τοΰ έρωτος». _ -

’Επίσης προεβλήθησαν τά έργα * Η γυναίκα του 
άριθ.13», «Οί είλωτες», «Μέ τό στανιό θα...», < Η Κιρ 
κη» καί «Τό καλό μου Παρίσ.» απαντα μέ έπιτυχίαν.

Μαδοάν, «Έμδεν» καί συνέχειαι επεισοδιακών.
Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν διάφορα επεισοδια

κά καί διάφοροι άτραξιόν.
Κινημ. ‘Ολύμπια. Προεβλήθη τό άστυ ομικον ^γον 

«Ό γιγαντομάχος τοΰ άέρος». Γ· Φ·
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον. Προεβλήθησαν κατά τήν πορελ- 
θοϋσαν εβδομάδα τά έργα «Ή κυρία δέν θέλει παιδια» 
>αί «Τό Ίπποδρόμιον» μέ τόν Σαρλώ. Η επιτυχία του 
ώς άνω έργου υπήρξε μοναδική διά τήν πόλιν Μ-ο?·

Ή διεύθυνσις τοΰ «Ά,ι λείου» έκλεισε και θα προ- 
βά’η δλην τήν τελευταίαν παραγωγήν τής «Οΰφα».

Κινημ. Άργυλλά. Προεβλήθησαν τά έργα «Μπροστά 
στό ικρίωμα» καί «Μεταξωτές κάλτσες» μέ καλήν επι
τυχία*. Ήδη προβάλλε αι «ή Αυγή» τοΰ Σούνιερμαν.
ΧΑΛΚΙΣ

Κινημ. Λούξ. Διευθύνεται άπό τοΰς κ. κ. Λεμπέσην, 
Σιμιτζήν καί Βαϊνάν. Προβάλλει έκλειτά έργα και οι 
φίλοι τής βωβής τέχνης ΰπερπλημμυρίζουν -τήν αίθουσαν 
ταύτην κάθε βράδυ. Προεβλήθησαν μέ μεγαλην κοσμο
συρροήν τά έργα «Ό Δήμιος», «Ό Κλέπτης» με την 
Όσσυ Όσβάίδα, «Ή μονομαχία» Γαλλικής παρογωγης, 
«Νόκ-Άουτ», «Ό Τύραννος», «Ό γάμ»ς τοΰ Σαρλω», 
«Ό Προικοθήρας» μέ τήν Τόμ Μουάρ, καί «Ή κομησσα 
τών Παρισίων». _ ,

Ή Διεύθυνσι; υπόσχεται οτι επι της οθονης του 
«Λούξ» θά προβλν,θοΰν εκλεκτά έργα τή; τε ευταιας κι
νηματογραφικής παραγωγής.

Άναμένομεν διά νά κρίιωμεν. _ ,
Κι,ηιι. Πάνθεο». Άπό μηνάς δέν λτιτουργεϊ πλέον. 
Ουτω έν Χαλκίδι έχομεν μονάκριβον τον κινηματο

γράφον «Λούξ». Άκρο^αλασσίτης
ΞΑΝΘΗ

Κατά τό τελιυταϊον δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν 
τά έξης έργα: _

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν «Το έγκλημα του 
Φάρου» ή όπερέττα τοΰ Κάλμαν «Κοντέσσα Μαριτσα» 
μέ τόν Χάρρυ Λ κτε, μέ έπιτυχίαν τό «Τέλος τοΰ Μοντε 
Κάρλο» μέ τού; Ζάν Άντζελο καί Φραν. Μπερτίνι, “ Η 
γυνοϊκα τής ταβέρνας» μέ τήν Ν«ρμα Τάλματζ και 
«Κροκέτ» μέ τήν Μπέττυ Μπάλφουρ. Προσεχώς *1ό 
Μόντε Κάρλο» καί «Ναπολέων». Καζαντζής

Κινημ. Πάνθεον. Αργεί.
ΑΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. Πάνθεον. Προιβλήθησαν τά έργα * Ονειρα 
πού σβύιουν» καί «Έρως καί τέχνη», άμφόιερα μέ κο
σμοσυρροήν λόγφ τών εορτών. Πανουργίας
ΑΙΤΙΟΝ

Κινημ. Παρθενών. Προεβλήθησαν, τμήμα τοΰ επει
σοδιακού «Μυστηριώδες μαργαριτάρι», «Νεανική μέθη» 
καί «Ό κλέφτης τή; Βαγδάτης» μέ έ.νι υχίαν. Προσεχώς 
«Στερνό φιλί». Μπιρμπίλης

ΝΕΜΕΑ
Κι,ημ. Πά,θεον. Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα έπαί- 

χΟησαν τά έργα «Τρεις Λησιοι» μιαν απογβυματΐ'ήν 
?όγφ τών Χριστουγένων καί δύο βραδυνές, καί ή «‘Ωραιο- 
τέρα γυναίκα τοΰ κόσμου» άμφό-ερα μέ εξαιρετικήν επι
τυχίαν ’Ιδίως ιό πρώ ον κατινθουσίασεν τούς .θεα άς, 
τό δεύτερον έλειπε τό τέλ'ς καί ώς εκ τουτου oj θεαιαί 
έμειναν δυοαρεσιημένοι. Τί λέγει ή εταιρεία εκμεταλ- 
λεύοεως ; Γιάννης Φλιάοιος
ΕΔΕΣΣΑ

Κινημ. Μ. Άλέξα,δρος. Προιβλήθησαν τά έργα « Η 
Όδέττη» μέ τήν Μπερτίνι, «Τό Ίπποδρόμιον Σαρλώ», 
«Τό ΰπ’ άριθ. 47 κάθισμα·, «Ό άιαπληρωματικός σύ
ζυγος» καί «Άβδούλ Χαμϊτ» μέ έπιτυχίαν.

Κινημ. Βίρμιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή χορεύ
τρια τ<·ΰ Τσάρου», «*Η έρωτομανής» καί τό συγκινητι
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Τό μόνον ανεξάρτητον γραφειον ταινιών τό όποιον κατόπιν έπισταμένησ 
έκλογής αγοράζει τάς καλλιτέρας και έμπορικοτέρα^ ταινίας

ΑΙΛΘΕΤΕΙ ΤΛΙ1ΊΙΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ^ Ί 928—-1 929
Ιπτάμενος άνθρωπος ) >Αλ , 
Τραγική στιγμή ) r

Ριψοκίνδυνος Χάρρυ )
Πρίγκηψ’Ινδιών )
Άντερχσταΐ ) ΧαΡΡυ Πιλ
Τό τελευταίο άτοϋ )

7 θανάσιμα μαχαίρι* )
Πάλη στήν "Αβυσσο ) Άλντίνι 
'Ένα; έναντίο/ όλων )

Δύο έργα δπερπαοαγωγής μέ ιόν Χαρρυ ΙΙίλ 
'Ο Μαίρος Πιερρότος
Προσοχή Χάρρυ

<Σφηκοφωληάί καί «Πάνω τά χέρια»,«’Εδώ ο ”Εδ5υ Πόλο» μέ τόν Έδδυ Πόλο 
καί δυο άλλα μέ 'όν ίδιον ηθοποιόν ποΰ θά έκδοθοϋν προσεχώς

Κινηματογραφικαί μηχαναί Aubert !
Κάρβουνα προβολής 6X9—7X10—8X11 — 14X18

Λάμπες οικονομίας Φακοί Siamor όλυν τών άποοτάυεων
ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ||

--------------- =—— — J

ΓΚΛΟ
ΡΙΑ 

ΦΙΛΜ

Γραμματοθυρίς 165

ΘΕΣ-
ΣΑΛΟ
ΝΙΚΗ

ΗΙΝΙΜ'ΟΓΡίΦΙΗΐ ΟΚΟΪ
ΤΑΙΝΙΑΙ ΒΡΑΤΜΟϊ,,

ΑΘΗΝΑΙ-Όδός Παρασίου 30

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
«ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΕΝΟΣ ΤΡΕΛΛΟΥ.
Έλληνι.ήν ταινίαν μήκους 2500 μί·ρων μέ ΰ- 

πόθεσιν Αθηναϊκήν κατά σενάριο τού γνωστού λο
γογράφου κ. Δήμον Βματόάνον, μέ έλληνας έ
κτε/εστάς καί τοπεϊα ’.Αθηαϊτά.

Οί εν ταϊςΈταρχίαις Κινηματογράφο! δπνανται 
να ζητητουν την ταινίαν αυτήν άπό τόν ώ- άνω 
Οικον. ’

Εταιρία Εισαγωγής Ταινιών καί Κίνημα 
τογραφικών Μηχανών.

Εκμετάλλευεις παντός είδους ταινιών υπό 
τού; χαλλιτέρους όρους, έν Μακε- 

δ via καί Θράκη. Συστά 
σε<ς Τραπεζών πρώτης 

τάζεως έ τί ζητήσει.

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΝΟΒΑΚ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

"Οδός Πλαποντα 44—AGHNAI

Μεταγερδέντων τών γνωστών κινηματο
γραφικών έργαστηρίων έκ τή; όδοϋ Θεμι
στοκλέους 25 καί άναδιοργανωϋ-έντων τε
λείως διά νέων μηχανικών και χημικών ει
δών Αναλαμβάνουν τήν έκτέλεσιν πάσης 
φύσεοος κινημ. έργασίας υπό τούς πλέον 

επωφελείς όρους
Έργαόία εΰό ννείδπτος καί ταχεία

■ ■

Ιί Ι1ΙΝΛΞ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑ ΝΙΩΝ
ΑΙ 0Π01ΑΙ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τίτλοι έργου Κινηματο
θέατρο?

Γραφειον 
έχμεταλίενοεως

Τίτλο; έργου ΚινημαιΟ- 
ϋ·έατρον

Γραφειον 
1, μεταλλεύσεως 1

Πρίγκηψ ’Ινδιών
Άήττη ος Ροβέρτος

Αθηναϊκόν Φωτιάδη-Σουλίδη 
Άμολοχ -Βουλγαρίδη 
Φωτιάδη-Σουί ίλη

Αυγή 
‘Ωραία ‘Ελένη

Ί ,τεάλ 
Σπλέντιτ 
’Αθηναϊκόν

Φόξ —Φίλμ ;
Αμολοχ.-Βουλγαρίδη
Φωτιάδη —Σοολίδη ।

Ριψοκίνδυνος Χάρρυ * Κόκκινοι διάβολοι 
Ήάδελφή άπ’τόΠαρίοι

Πανόραμα 
’Αττικόν

I. Κουρουνιώτη
Καπετάν Φασαρί ς * Σινέ —Όριάν
7 θανάσ. μαχαίρια 
Ματωμένος δρόμος 
Δαίμων ’Ωκεανού 
Στά νύχια τών ’Ινδών, 
Ένας εναντίον όλων 
Τρεις παλαιό ταί 
Κοιλάς γιγάντων 
Διαμάντι Τσάρου

‘Ελλάς 
’Αθηναϊκόν

Ελλάς

’Αττικόν

I. Μαργουλή 
Φωτιάδη-Σουλίδη 
Ήσιερν-Φίλιι 
Φωτιάδ η-Σουλίδη 
I. Μαργουλής 
Άμολ.-Βουλγαρίδη 
Σι' έ Όριάν

Γαλάζιο ποντίκι 
Νι>ητ. άρματοδρομιών 
Κατάπτωυις 
Μεταξωτές κάλτσες 
Τρ ιγικό ναυάγιο 
Σκάνδαλον έρωτος 
Μακαρίτη.έξοχώ ατος 
Τηλεβόλου θανάτου 
Άναδυομέν ηΑη ροδίτη 
Ν όν Μεκέ 
Τετράπους αστυνόμος 
Μαγικά νησί 
Άν>α φόν Μπέλιγκ 
Δαμαστής έξ έρωτος 
Γαμήλιο: πέπλος 
Μυστι-.ό ίτποδρομίου 
Νοσττ λγία 
Ό Γίδεροχέρη;

Τύφα-Πάλα: 
‘Ελλάς 
Ροζικλαίρ 
Ίντε λ 
Πανόραμα 
’Αττικόν

□ ΰηα Πάλας 
Ελλάς

Συμβατική
I. Μαργουλή 
Δημ. Κι ρρά 
Φόξ Φίλμ 
I. Κουρουνιώτη 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική
Αμολοχ- Βουλγαρίδη

Σενορίτα
Παντού τόλμη

Σπλέντιτ
Πανόραμα Φόξ Φ’.λμ ))

ΆΟηναϊκδχ
Αμολοχ- Βουλγσρίδη 
Δ. Κορρά

Ταρζάν Β’. 
Ξενύχτηδες

Πανόραμα 
Ελλάς

I, Κουρουνιώτη
I. Μαργου ή Σιναλπάρ

Σπλέν'ΐτ
I. Μαογουλή 
Τηλ. Σνυρίδη

Χώρα ύπεράνω νόμου 
Φρωρίνια
Ταρζάν τής Ζούγ- λας

Αττικόν 
’Αθηναϊκόν

Άμολοχ. Βουλγαρίδη
Σινέ Όριάν
Δημ. Καρρά

C ΰφαΠάλαι 
* Ελλάς 
’Αττικόν

Συμβατική
I. Μαργουλή 
Άμολοχ-Βουλγα,ίδη

Νύχτες Σικάγου 
Τιμή άδελφοϋ

Μοντιάλ 
Ελλάς

Σινέ Όριάν 
I Μαργουλή ’Αθηναϊκόν 

Ίντεάλ
I. Μαργουλή 
Ήσττρν Φίλμ.

Θά μέ παντρευθβς 
Νά σώση τόν πατέρα

Σπλέντιτ 
Ελλάς

Σινέ Οριάν
I. Μαργουλή Σιναμπάρ 

Πανόραμα
I. Μαργουλή
I. Κουρουνιώτη

Σκιά χαρεμιού 
Ό Κεραυνός

’Αττικόν 
’Αθηναϊκόν
‘Ελλάς

Σινέ Οοιαν 
Φόξ Φίλμ Στοιχισμένο κ ράβι Ελιάς

Σπλέντιτ
Κ. Φραγκέτη 
Μετρό Γκόλντουϊν

Διώκτης ληστών I Μαργο’ λη Σάλτο μορτάλε 
Πανικός 
Μα έζ 
Περιπέτεια Ντόμου 
Φιφή
Θαλασο ,τόρος 
Τυφεκισμός Τσάριυ 
Ζήτω ό Αθλητισμός 
’Απάχηδες Παρισίων 
Βασιλική Τίγρίς 
Κοιλάς θανάτου 
Τζέντλεμαν κάου μπόϋ 
Σ ,υκοφωληά

’Αττικόν ;Σινέ Όριάν
Δόκτωρ Σαΐφερ Μοντιάλ Σινέ Όριάν Οΰφα Πάλαι Συμβατική
’Αρουραϊος Σπλένιιτ Σινέ Όριόν Ίντεάλ Άμολ.-Βουλγαρίδη
Τραγική Σινμή 
Λυκόφως δόξης

’Αθηναϊκόν 
’Αττικόν

Φωτιάδη Σουλ δη 
Σγ έ Όοιάν ‘Ελλάς 

Οΰφα Πάλας
I. Μαρ ,ουλή
I. Κουρουνιώτη

Έξυπνο κόλπο ‘Ελλάς I Μαογουλή Σινέ Όριάν
1 Κορίτσι τής Ρεβϋ
‘0 κύριος Άλμπέρ 
Τρομ. Έρυθριδίρμων 
Κουρσάρος μέ μάσκα 
Πάλη στήν άβυσσο

Οϋφα Πάλας 
Σπλέντιτ 
Ελλάς 
Μοντιάλ 
’Αθηναϊκόν

Συμβατική 
Σινέ Όριάν 
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Φωτιάδη-Σουλίδη

’Αθηναϊκόν 
Ελλάς 
Ίντεάλ 
Σ τλέντιτ 
Ρ· ζικλαίρ

Κ. Φρα/κέτη
I. Μαργουλή
Δημ Καρρά ·
I. Κουρουνιώτη ,,"
Δνι ι. Καρρά

Έβδομος Οϋρανίς
Ίπποδρόμ. Βόλιτσον
Φοιτητής Νιάνσιγκ

Ίντεάλ 
Μοντιάλ 
Οΰφα Πάλας

Φόξ—Φιλμ 
Σινέ Όρισν 
Συμίατική

Πανόραμα 
Άθαναϊκέν

I Κουρουνιώτη 
Φω ιάδη Σουλίδη

Γαλάζιο: Δούναβις ’Αττικόν Σινέ Όριάν
Νύχτες Άριζώνος Αθηναϊκό ν Δ. Καρρά
Ίβανγκορόδ Σπλέντιτ Σινέ Όριάν
Κεραυν. Λεβέντης ’Αθηναϊκόν Φόξ Φιλμ
ΈκΜκητις Τυρζάν Έλλός 

’Αττικόν
Ι.Μαργουλή

Θαλ ισαοκρίιωρ Σινέ Όριάν
Γιοσιβάρα Οΰφα Πάλ Συμβατική
Φαζίλ Ίντεάλ Φόξ Φίλμ
Φτερωτός καβαλλάρης ‘Ελλάς Ι.Μαργευλή
Κόλασις έρωτος Μοντιάλ Σινέ Όριάν
Περιπετειώδες κάνυος Ελλάς Άμολ χ - Βουλγαρίδη
Ντορίνα Σπλέ ττιτ Σινέ Όριάν
Ιπτάμενος άνθραπο Άθηνατκον Φωιιάδη-Σουλ δη
Όταντά νειάταδιψού Αττικόν Σινέ Όριάν
’Επί τής ναυαρχίδας Ίντεάλ Ήστερν Φίλμ
Κάρμεν Σάν Πάολι Θΰφα ΙΙάλα Συμβατική
Δυό φορές > ατάδικο ‘Ελλάς Άμολοχ.-Βουλγαρίδη
Έξο,.ολόγησις Σπλέντιτ Σινέ Όριάν
Φτιτητής Πρϊγτς Ίντεάλ Ήστερν Φιλμ
Θιρρος μέχρι τρέλλα Ελλάς I. Μαργουλή
Τ μή ουγγνώιης Ροζικλαίρ Δ. Καρρά
Βαοιλεΰς αίθέρο; ΆθηναΊ-κό ν I Μαργουλή
Κατάσκοποι Ούρα Πάλα ς Συμβατική
Γκράουαταρκ ’Αττικόν Σινέ Όριάν
‘Ιστορία πειρατού Ροζικλαίρ Λ. Καρρά

[ Ζωντι χήοα Σπλίντ.τ Σινέ ΌριάνII Δυναμιτισταί Άθηναι’κόν Φόξ Φίλμ

------------------- ------------ —Ί -r——



ΠΑΝΤΟΥ Η ΙΔΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
μετα το ΤΣΙΚΑΓΚΦ 

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΕΩΣ 
ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ

ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΩΤΕΡΟ ΘΕΑΤΡΟ 

TOY ΙΙΑΡΙΧ1ΟΥ

ΣΤΑΣ ΑΟΗΝΑΣ
Η ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΗΣΑΝ 

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΊΊΓΡΙΣ ή Ο ΚΟΖΑΚΟΣ 
ΣΤΟ ΣΠΛΕΝΤΙΤ
ΚΑΙ Η ΦΙΦΗ 

ΣΤΟ ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ

ΖΞΧ PRODUCERS DISTR BUTING 
(β) CORP. PICTURES (Jig)

I. Μ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ AP. 6A 

ΑΘΗΝΑΙ


