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“Ανω: ·© Άλφόνς Φρή^ιαντ καί ή Λιάνε Χάϊντ εις μίαν αισθηματικήν σκηνήν τοϋ έργου το 
όποιον περατωθέν σημειώνει παγκόσμιον έπιτυχίαν.

Κάτω: Ή Τζίνα Μανές/καί ό Άλφόνς Φρήλαντ, είς μίαν χαρακτηριστικήν σκηνήν τοΰ ανω
τέρω ΰπερόχου έργου,' παραγωγής 1929—1930 τό όποιον έςησφάλισε διά τήν "Ελλάδα το 

/ γραφεΐον τοΰ κ. Α. Άναστασιάδη.



ΔΙΕΥΟΥΝΤΑΙ

ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΕΤΕ

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΣ
ΙΠΙΓΚΕΥΘΗΓΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

Προσφέρομεν τάς ωραιότερα; καί τάς πλέον 
δυνατάς ταινίας τής μεγάλη; 'Αμερι

κανικής Εταιρίας

TIFFANY STAHL
Τελευταίας παραγωγής
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.Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ,
Μεγάλη μηνιαία Έπιθεώρηοις

Διευθυντής —’Ιδιοκτήτης Δήμος Βρατσανος 
πρώην βουλευτής Ψαρών

Ίδρΰθη τφ 1904—"Έτος 7ον 
Έν Άθήναις, οδός Πάρασίου 30

Σχήμα μέγα —σελίδες 16—Χάρτη; κατάστιλπνος 
πλούσια είκονογράφησις όλων τών επικαίρων γε
γονότων — Συνεργασία ’Ακαδημαϊκών καί τών 

κορυφαίων λογογράφων καί διανοουμένων.
Γράμματα, τέχναι, έπιστήμαι, &έατρον, Μουσική 
Κινηματογραφία, έ&νικδς πλούτος, Διηγήματα. 
Ποίησις, Κριτική, ’Εγκυκλοπαίδεια Actoa'ite.

Συνδρομή Εσωτερικού Δρ. 200. Εξάμηνος 100· 
Εξωτερικού Αίραι 1' ή δολλάρια Γ)

Δέν πωλείται κατά τεύχος

Τά εφεξής έκδοδησόμενα φύλλα ίΐά άποτελέσουν 
σειράν πανηγυρικών τευχών έπι τή εκατόνταετηρίδι 
τοϋ Ίερρϋ άγώνος τοΰ 1821 μετ’ ανασκοπήσεις τής 
κοσμοϊστορικής έννάτης ’Εποποιίας, έγχρωμων ει
κόνων ηρώων κα! μαχών καίίστόρικ. σημειωμάτων
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Δ. I. ΚΑΡΡΑΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΒΠ1ΧΒΙΡΗ28ΙΣ

12 ’©δός Πατησίων ΑΦΗΝΑΙ 
Τηλέφ. 52—14

Εξασφαλίσατε κέρδη καί πρόοδον διά τάς επι
χειρήσεις σας μέ τάς ΕΚΑΕΚΤΑΣ καί ΕΜ- 
ΓΙΟΡΙΚΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ποΰ σας προσφέρομεν 

είς άφθονον ποικιλίαν
ΔΡΑΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗ
ΑΤΡΑΞΙΟΝ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚ X
ΚΩΜΩΔΙΑΙ

Με τούς διαπρεπεστέρου; προιταγωνιστάς

Αί ΝΕΑΙ Mrr/c/.yal
AILZCWW

mi πΗΓίΜΊΐ· iiTim
WI1ΣΤΑΪΡΒ

Wl! ΜΠΡΙΚ!
ΧΑΡΙΣ THUMP

προβάλλουν μέ στερεοσκοπικήν έμφάνισιν καί 
έχουν ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ υπεροχήν καί καλυτέραν 

προβολήν άπό δλας τάς γνωστάς'μηχανάς.
Θυδεμία φθορά εξαρτημάτων. Ευκολία χρήσε- 
ιος προσιτή καί είς παιδιά. Απόλυτος σταθε- 
ρότη; προβολής είς τήν έλαχίστην καί τήν με- 

γίστην ταχύτητα.
Λειτουργία εντελώς ΑΘΟΡΥΒΟΣ

ΜΟΗΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΤΑΣ

Αυτόματο; λίπανσις, αυτόματος λειτουργία, 
αυτόματος φωτισμός

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ καί διά τά; ΟΜΙ- 
ΑΟΥΣΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ καί τά;

ΗΧΗΤΙΚΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Διά τήν Μακεδονίαν καί Θράκην άπευθυντέον 
εις Θεσσαλονίκην ΚΥΡ3Φ1ΛΜ Μέγαρον 
Δρακούλη 12 —Γωνία Βενιζέλου—Μητροπό- 

λεως—Τηλ. .12—
ill'-" ~ ■ 'IIF

ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ

Έ ησία Δρ, 75.
Έξάμηνος » 40. -
Έξωιεοικοΰ Γενικώς
Ε ησία Δολλάρια 2.—

Άιιερικϋς

Ετησία Δνλλάρια 3_

Jj ΕΤΟΣ ΣΤ'. ΑΡ. 16 '2011 j.J

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
Ια γράμματα κατέχουν τήν σπουδαιοτέραν θέσιν 

εις την ςωην μιας πρωταγωνίστριας κινηματογρά
φου. Χιά νά μεταχειριστώ τήν φρασεολογίαν τών 
εργαστηρίων ποΰ παράγουν τά; ταινία;, υπάρχει «τα
χυδρομείου θαυμαστών», πού διά τόν ηθοποιόν τή; 
οθόνης είνε δ,τι τά χειροκροτήματα διά τόν ηθο
ποιού τοϋ θεάτρου καί αποτελεί τό άλάθητον βαρό 
μιτρον της δημοτικότητός μας. Τά ταχυδρομεία τοϋ 
Λος Άντζελος καί τοϋ Αγίου Φραγκίσκου πλημμυ
ρίζουν από γράμματα πού στέλνονται άπό δλα τά 
μέρη τοϋ κόσμου πρός τού; ήρωας τής οθόνης. Καί 
μέχρις ώρισμένου βαθμού αντιπροσωπεύουν τό μέ
τρου τοϋ ενδιαφέροντος καί τή; επιτυχία; τήν οποίαν 
ποοκαλεΐ κάθε ταινία.

Πολλές δμως η>ορές αποτελούν διά τόν παραλή
πτην των πραγματικήν διασκέδασιν, διότι εκείνος 
πού γράφει δέν ξέρει καλά τήν αγγλικήν γλώσσαν 
κα1 μεταχειρίζεται φράσεις πού προκαλούν τόν 
γέλωτα.Εινε καταπληκτικός ό άριθμό;τών επιστολών 
αυτού τοΰ είδους. Μόνον έγιυ έλαβα εί; διάστημα 
ενός έτους διακόσια; πενήντα χιλιάδας ! Καί ομο
λογώ πως ή επαφή αυτί, μέ τό κοινόν είνε δι' εμέ 
μία άπό τάς μεγαλειτέρας άπολαύσεις τοΰ κινηματο
γραφικού μου βίου, διότι ασφαλώς κανέν άλλο επάγ
γελμα δέν είμπορεΐ νά σάς θέτη είς επικοίνοτνίαν μέ 
τόσα εκατομμύρια άνθρτυπων !

Αί εκδηλώσεις αυταί θαυμασμού έχουν δι' εμέ 
μεγάλην άξίαν. Μέ οδηγούν είςιτήν εκλογήν τών 
έργων καί μέ βοηθούν νά κρίνω τό γούστο τών θε- 
ατών. ’Αλλως τε άκόμη καί δταν πρόκειται περί τε
χνητών ζητημάτων ή περί επαγγελματικής ρουτίνα;, 
οίαδήποτε επιστολή ή όποία υποδεικνύει μίαν οίαν- 
δήποτε τελειοποίησιν υποβάλλεται άμέσως εις τό 
προσωπικόν τού εργαστηρίου καί πολλές φορές έγέ- 
νοντο άσπασταί αί υποδείξει; τών θεατών (ορισμέ
νων ταινιών.

Οί επιστολογράφοι μοΰ ζητούν συχνότατα νά ύπο- 
δυθώ τό πρόσωπον γνωστού μυθιστορήματος. Δικη
γόροι, ιατροί, έμποροι, τραπεζϊται, βιομήχανοι, άν
θρωποι πού ανήκουν σέ διάφορα ελεύθερα επαγγέλ
ματα μέ πολλήν προσοχήν καί ευφυΐαν κάνουν κριτι
κήν τών κινηματογραφικών έργων.

Είνε άπορίας ά'ξιον πώς διαθέτουν τόσον καιρόν

ΚΑΤΑΧ2ΡΗΣΕ1Σ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Εβδομαδιαία Κι''η.ατογνα<ίι ·ή καί Φιλ - 
λογική Έπιθβώρησις 

Ί'ιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής :
' ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γροόεϊα : Κολωνοΰ 68 (Άνω πάτωμα)
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διά νά γράφουν τάς πολυσέλιδους έπιστολάς των, τό 
δτι δμως τό κατορθώνουν άποδεικνύει το γενικόν 
ενδιαφέρον πού επικρατεί παντού διά τόν κινημα
τογράφον.

Πολλοί μοΰ γράφουν : «Έβαρεθήκαμε πλέον τάς 
ταινίας μέ ευτυχισμένοι' τέλος. Δώστε μας ταινία; 
πού. νά άναπαριστοϋν τήν ζωήν καί γεγονότα που 
συμβαίνουν πραγματικώς. Εκουραστήκαμε πλέον μέ 
τάς ερωτικά; ιστορίας». Ά/λοι πάλιν ’. « Αηδιάσαμε 
μέ τά; ιστορικά; ταινίας, δέν προβάλλετε καί τίποτε 
σύγχρονον ;».

Φυσικά, προσπαθούμε νά σύμμορφωνώμεθα με 
τάς επιθυμία; καί τά γούστα τών επιστολογράφων, 
διότι δσον οί έπ&ινοι ά'λλο τόσον καί αί κριτικοί γί
νονται μετά χαρά; δεκταί τόσον άπό τούς ηθοποιούς, 
δσον καί άπό τούς διευθυντάς, οί οποίοι γνωρίζουν 
τό επάγγελμά των.

Εκείνο το όποιον προσπαθούμε»' ημείς οί ηθο
ποιοί νά έπιτυχωμεν, συνεπεία τών υποδείξεων πού 
μάς γίνονται άπό παντού, είνε δύσκολου νά εξηγήσω. 
Πάντως ήμπορώ νά εΐπώ δτι σκοπός μας είνε τιάρα 
ή προβολή έργων μέ απροόπτους λύσεις καί γενικώς 
ή προτίμησές μας στρέφεται πρός εκείνα τά όποία, 
ένφ διασκεδάζουν, υποχρεώνουν συγχρόνως τό κοι
νόν νά σκέπτεται.

Έκτος δμως άπ' αύτό, τά γράμματα είνε καί ή 
μεγαλειτέρα άπόδειξις περί τής επιτυχία; τών νέων 
ηθοποιών. Χάρις εις αυτά οί διευθυνταί τών κινη
ματογραφικών επιχειρήσεων είνε είς θέσιν νά σφυ- 
γομετροΰν τήν δημοτικότητα μιά; ηθοποιού. Αύτό 
μοΰ ενθυμίζει ένα έπεισόδιον πού μοΰ συνέβη είς 
τάς άρχάς τού καλλιτεχνικοΰμου σταδίου.« Εγύριζα», 
όπως λέμε, μαζίμέτόνΓκρίφιθ μίαν ταινίαν δταν μοΰ 
άναγγέλουν δτι έφθασεν ένα γράμμα δι" εμέ. Εφαν- 
τάσθηκα πώς θά. ήτο τό πρώτον ερωτικόν γράμμα. 
Τρέχω σάν τρελλή είς τό γραφειον. Τό ανοίγω μέ 
καρδιοκτύπι. Τί ήταν '. Μία άγγελία άπό σκούπες !

Τό ταχυδρομείον τοΰ Αός ’Άντζελος διανέμει 
κατ' έτος είς τούς κινηματογραφικούς άστέρας 32, 
<ΚΙΟ,Ι)(ΗI γράμματα !

Καί τά. έξοδα τών άπαντήσεων καί τής αποστο
λής τής άπαραιτήτου (φωτογραφίας άνερχονται κατά
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τό αύτό χρονικόν διάστημα είς δυο εκατομμύρια δολ- 
λαρίων !

Πρό ημερών έξαναδιάβαζα μερικά γράμματα ποΰ 
μοΰ έφερε τό τελευταίος ταχυδρομεΐον. Ιδού μερικά 
Αποσπάσματα:

Από τήν Τσεχοσλοβακίαν : «Τά αγγλικοί ιιου 
είνε χάλια. Θά προσπαθήσω δμως νά σάς έκφράσω 
δπως ήμπορώ τόν θαυμασμόν μου. Είς τήν πόλιν 
μας, δταν πέζετε σείς, ή κινηματογραφικές σάλες 
εινε υπερπλήρεις».

Από τήν Ιταλίαν : «'Η τουαλέττες σας είς τήν 
«Ρόμολα» ήσαν θαυμάσιες. Είθε ή ευτυχία σας νά 
εινε τόσον μεγάλη δσον εινε καί εκείνη τήν οποίαν 
μάς δίνετε».

Από τάς Ινδίας : «Άφότου σάς είδα νά παί
ζετε, ώρκίσθηκα νά παρακολουθώ κάθε ταινίαν είς 
τήν οποίαν λαβαίνετε μέρος».

Από τήν Ταϊτήν : «Είς τό νησί μας, τόσο μικρό 
έπί τοΰ γεωγραφικού χάρτου, ό θρίαμβό σας δέν πε- 
ριγράφεται».

Άπό τάς Φιλιππίνας : «"Ολοι έδώ πέρα σάς θαυ
μάζομε ν είλικρινώς».

Άπό δλα δμως τά γράμματα ποΰ έχω λάβει έως 
σήμερον, είτε ερωτικά, είτε θαυμασμού, είτε κριτι
κής, είτε ευχαριστίας, είτε ειρωνείας, είτε φιλικών 
συμβουλών, εκείνο ποΰ μοΰ έπροξένησε τήν μεγαλει- 
τέραν έκπληξιν εινε τό έξης :

« Αγαπητέ Κύριε Γκίς.
Εΐσθε ό πλέον αγαπημένος μου ηθοποιός καί 

επιθυμώ νά έχω μίαν φωτογραφίαν σας νά τήν βά
λω επάνω είς τήν θερμάστραν μου. Παρακολουθώ 
δλες τις ταινίες καί μοΰ αρέσει πολύ ό τρόπος ποΰ 
ντύνεσθε. Εΐσθε δ ωραιότερος καλλιτέχνης !».

Πολλά άπό τά γράμματα ποΰ λαμβάνω εινε κα
ταλερωμένα, γεμάτα ανορθογραφίες καί γραμμένα 
μέ κόπον, άλλά ομολογώ πώς δι' ένα καλλιτέχνην δ 
αφελής των θαυμασμός αποτελεί άκένωτον πηγήν 
χαράς καί ίκανοποιήσεως.
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ΑΙΛΙΑΝ ΓΚΙΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΐςίΝΗΝΙΗΤΟΓΡΑφΙΚΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

—Ό Χάρρυ Αίτκε πρός το παρόν δέν σκέπτεται 
νά χωρίση τήν γυναίκα του, τήν Κρίστα Τόρντη δη
λαδή καί τοΰτο πρός διάψευσιν τών άντιθετων δια
δόσεων ποΰ κυκλοφορούν πάλιν.

—·’□ σύζυγος τής Ντίνα Γκράλλα, Αίνκον 
Άϋρε άπέθανεν πρό τίνος καί έτσι ή Ντίνα ματ εί
ναι τώρα χήιφα.

—'Η Μαρσέλλα Αλμπάνι είναι ζωντοχήρα.
—Διαδίδεται δτι ή Αίλιαν Χάρβεϋ άρραβωνιά- 

ζεται, άγνιόστον μέ ποιον.
—'Π ’Όλγα Τσέχοβα καίή Πάουντλερ είναι επί

σης ζωντοχήρες.
—'Π Τζέννυ Γιοϋγκο είναι άρραβιονιβσμένη μέ 

τόν 'Ερρίκο Μπενφέρ.
—Ή δευτέρα σύζυγος τού Αιμίλιου Γιάννιγκς 

ήτο ή Χάννα Ράλφ, ή οποία είναι τώρα παντρε
μένη μέ τόν σκηνοθέτην Βεντχάουζεν.

ΝΥΚΤΕΣ ΠΡίΓΚΗΠΩΝ,
Ή νέα ταινία τοΰ Ζάκ Κατίαίν

Μετά τό «Όσιντάν» καί τήν «Βοκασιόν», τάς ε
ξαιρετικός αΰτάς δημιουργίας τού Ζάκ Κατλαίν κατά 
τό παρελθόν έτος, δ συμπαθής καλλιτέχνης ήδη 
πραγματοποιεί έν τρίτον φίλμ έξ ίσου σημαντικόν 
εις τό κεφάλαιον τής καλλιτεχνικής αξίας. Πρόκει
ται διά τάς «Νύκτας Πριγκήπων» τών οποίων τό 
σενάριο έλήφ'θη άπό τό γνωστό ρομάντζο τοΰ Κέ- 
σελ. 'Η ρεζί τοϋ νέου αυτού φίλμ τού Ζάκ Κατλαίν 
οφείλεται είς τόν ' νεωτεριστήν σκηνοθέτην Μαρσέλ 
Αερμπιέ,λέγεται δέ δτι είναι εξαιρετικά πρωτότυπος, 
ενώ έξ ά'λλου τό δλο μοντάρισμα τού έργου προμη- 
νύεται εντελώς ξένον πρός εκείνο πάσης προγενε- 
στέρας πραγματοποι ήσεως τοϋ Αερμπιέ, ό οποίος 
ως γνωστόν ακολουθεί ίδικήν του εντελώς σχολήν, 
πλουσίαν είς επινοητικότητα σκηνοθετικών καινοτο
μιών.

Είς τό κεφάλαιον τής ΰποκρίσεως, τά ονόματα 
τής Ζίνα Μανέ (τήν οποίαν ίδωμεν καί είς τήν 
«Τερέζαν Ρακέν») ήτις υποκρίνεται τό προ
σώπου τής ήρωΐδος Ελένης, πού είναι μια εξαι
ρετικά ενδιαφέρουσα (φυσιογνωμία. τοΰ έργου «Νύ
κτες Πριγκήπων», τοϋ η ίλου καλλιτέχνου Ζάκ Κα
τλαίν δ όποιος υποδύεται τό πρόσωπον τού Βάσια 
καί τής αμίμητης καρακτερίστας Κας Αλίκης Τισσώ, 
τοΰ Δημήτριεφ, τοϋ Μιχαηλέσκο καί τινων άλλων 
εκλεκτών καλλιτεχνών πού τούς περιστοιχίζουν, μάς 
δίδουν τό δικαίωμα εις τάς λαμπροτέρας τών προσ
δοκιών, ένισχύοντα ταύτοχρόνως τήν έντύπ οσίν μας 
δτι τά γαλλικά φίλμ περισσότερον πάντων τών άλζ 
λων είναι προσεκτικά είς τό ζήτημα τοϋ καλλιτεχνι
κού των άνσάμπλ. \ι αυτό καί ή ύπόκρισίς των εί
ναι κατά τό πλεϊστον ικανοποιητική έν τφ συνόλφ 
της.Εξετάζοντας τό τεχνικόν μέρος τού φίλμ «Νύ
κτες Πριγκήπων», τό οποίον εμφανίζεται έξ ίσου υ
ποσχετικόν μέ τάς προεξετασθείσας απόψεις του 
(σκηνο θετικήν, ΰποκρίσεως, καί σεναρίου), λόγφ τοϋ 
δτι δπερατέ'ρ τής ταινίας είναι ό περίφημος Βιλλΰ 
(δπερατέρ τής Σκιάς τοϋ Χαρεμιού), φωτογράφος δ 
αριστοτέχνης Σοβλάκαί ντεσινατέρ ό Σίλντ ό όποιος 
θά κατασκει άση ντεκόρ γεμάτα ιδιορρυθμία, μάς 
δίδουν τήν πεποίθησιν δτι ή ταινία αυτί] πού προ
χωρεί εις τό στάδιον τής πραγματοποιήσεώς της, θά 
είναι άξια τοΰ ονόματος τοϋ σκηνοθέτου Μαρσέλ 
Αερμπιέ καί εκείνων τών εκλεκτών πρωταγοινιστών 
της Ζίνας Μανέ καί Ζάκ Κατλαίν, οί όποιοι τελευ
ταίως έτίμησαν ιδιαζόντως τό γαλλικόν φίλμ μέ τάς 
έξαιρέτους· δημιουργίας άς προσέθεσαν είς τό παθη
τικοί’ των. Σχαρνβαίον

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕ

Καδίατατοα γνωστόν πρός πάντας τούς φίλους 
άναγνώστας τοΰ «Κινημχτογραφικοΰ Αστέρος». οτι 
τήν έν Θεσσαλονίκη γενικήν αντιπροσωπείαν τοΰ 
ήμετέρου περιοδικού άνεθέσαμεν εις τόν κ. Ιωάννην 
Καραγιάνντιν, Βενιζέλου 3. Μέγαρον Μπουρλά 
(προσωρινή διεύθυνσις) είς τόν όποιον δέον ν’ ά- 
πευδύνωνται πάντες οί έν τή άνωτέρω πόλει μετά 
τοΰ περιοδικού μας συναλλασσόμενοι.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Ποιας μορφάς έλαβεν διά νά φθάση είς τήν σημερινήν έξέλιξιν. Τό πρώτον μηχάνημα τού 1900. 

Έφεύρεσις γαλλική τήν όποιαν οίκειοποιοΰνται οί ’Αμερικανοί.—Χρονόφωνα «Phonos-
cfcnes PickUp» κ.λ.π.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου και τέλος)
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΚΩΜΟΝ-ΠΕΤΕΡΣΕΝ-ΠΟΥΛΣΕΝ

ΕΝΧΑΡΑΞΙΣ. Χρησιμοποιούνται έν ή περισσό
τερα μικρόφωνα εξαιρετικής ευαισθησίας. Ταΰτα 
δ.απεροΰνται άπό ρεύμα μετατονιζόμενον από τάς η
χηρός δονήσεις ποΰ κτυποϋν τήν μεμβράνην καί ά- 
ποστελλόμενον είς ένα μεγενθυτήν» (amplibicateur) 
όπόθεν μεγεθυνό ιενον διέρχεται άπό τό πλήρωμα 
(eguipage) ένός γαλβανομέτρου τοποθετημένου 
πλησίον ένός καθρέπτου. Ό καθρέπτη; αυτός ευ
ρισκόμενος μερικά μόλις χιλιοστόμετρα πλαγίως δέ
χεται τήν εικόνα μιας φωτεινής άνταυγείας τήν ο
ποίαν αντανακλά έπί ένός κυλινδρικού φακού δστις 
τήν μεταμορφιόνει είς λεπτοτάτας φωτεινός άκτίνας 
ιιετατιθεμένας καί έμφανιζομένας έπί τής ταινίας 
εις πλάτος 25 χιλιοστομέτρων. ΤΙ ταινία αΰτη εξαι
ρετικά ευαίσθητος δπως ή συνήθης τών κινηματο
γραφήσεων έκτυλίσεται εις ένα σκοτεινόν θάλαμον 
συνεχώς καί άκριβέστατά μέ ταχύτητα 50 χιλιοστο
μέτρων κατά δευτερόλεπτον.

Τό μικρόφωνου ερεθιζόμενοι’ άπό τάς ηχητικός 
δονήσεις, μετατονίζει τό ρεύμα ποΰ τό διαπερά καί 
προκαλεί τάς έπί τοϋ καθρέπτου μεταβολάς έκηρα- 
ζομένας διά τών φωτεινών βελών τών οποίων ό ά- 
ρ’.θμός ήμπορει νά φ θάση είς ΧΟίΗ) κατά δευτερό
λεπτον τό δέ πλάτος χάρις εις τήν χρήσιν τοϋ κυλιν
δρικού φακού ουδέποτε υπερβαίνει τά έλάχιστα εκα
τοστά τοϋ χιλιοστομέτρου.

Μετά τήν οριστικήν των έμηάνισιν έπί τής ται
νίας αί άνωτέρω μεταβολαι διακρίνονται επ' αυτή; 
ΰ.τό τήν μορφήν βελών περισσότερον ή όλιγώτερον 
προσηγγισμένων μεταξύ1 των άλλά είς πυκνότητα τε
λείως δμοειδή.

Μέ μίαν υπομονήν Βενεδικτίνου ήμπορεϊ κανείς 
νά διαβάση άκριβέστατα τάς φωτοτυπίας τών λέξεων 
υπό τόν δρον βέβαια νά μελετήση τό σύστημα τής 
γραφής των. Αλλά είνε βέβαια άσυγκρίτως καλλίτε
ροι’ νά περάση τήν ταινίαν εις έέα μηχάνημα αναπα
ραγωγής (ap areil τυρ;οάπείβατ)άπλούστατον συμ
πληρωμένοι· μέ μίαν τηλεφωνικήν casque.

Αυτή ή μέθοδος τής έγχαράξεως θά δώση αέ
ριον είς τάς άνθρωπομετρικάς υπηρεσίας τοΰ; νέου; 
τρόπους ένεργείας διά εγγραφής τών φωνών πολυ
τιμότατους διά τήν τελειότητά των καί κατά πολύ ά- 
κριβεστέρους άπό τό σύστημα τών δακτυλικών άπο 
τυπωμάτων καί θά διάψευση τήν παροιμίαν πού υ
ποστηρίζει δτι «τά λόγια πετοΰν».

Η ΣΥΝΘΕΣ1Σ ΤΩΝ ΗΧΩΝ
Θά ίδωμεν τώρα πώς γίνεται ή σύνθεσις τών ή

χων τή βοήθεια τών έγχαράξειόν μας.
Έκτυλίσσομεν τήν ταινίαν είς ένα εΰθΰγραμμον 

άνοιγμα διά μιάς οριζοντίου σχισμής άναλόγου πρό;

εκείνην ποΰ έχρησιμοποιήθη διά τήν έγχάραξιν. Από 
τό ένα μέρος τοϋ άνοίγματος τοποθετοΰμεν ένα στα
θερόν ισχυρόν καί άκριβή προβολέα τοΰ οποίου τό 
φώς έξανοίγει είς δλον τό πλάτος τοϋ άνοίγματος 
ένας κυλινδρικός συμπυκνωτήρ είς σχήμα μιάς λε
πτής φωτεινής γραμμής’άπό τό άλλο μέρος τοπο
θετοΰμεν ένα (φακόν objecif διά νά έπαναποδώση 
τήν εικόνα τοΰ άνοίγματος μεγεθυσμένην είς ένα 
θάλαμον σεληνίου ελάχιστου πλάτους. Τό σελήνιον 
ώς γνωστόν έχει τήν ιδιότητα νά μεταβάλη άντίστα- 
σιν υπό τήν διέλευσιν τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος άνα- 
λόγως τής ποσότητος τοΰ φωτός ποΰ δέχεται άφ’ ε
αυτού.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΙ ίδιότης αΰτη τοΰ σεληνίου άνεκαλύφθη κατά 

τό 1S73 άπό τόν ’Άγγλον Σμίθ.,Ό πρώτος δέ ποΰ 
τήν έξεμεταλλεύθη ήτο ό Γκράχαμ Μπέλ κατασκευ- 
άσας ένα μηχάνημα διά τοΰ οποίου ό ήχος μετεβι- 
βάζετο είς μακρυνήν άπόστασιν μέσφ μιάς φωτεινής

I άκτΐνος.
! "Οταν λοιπόν ή ταινία μας εκτυλίσσεται είς τό 
προαναφερθέν στενόν άνοιγμα καί μέ τήν ιδίαν τα
χύτητά των τής λήψεως τών εικόνων αί διελεύσεις 
τών βελών κατά δευτερόλεπτον προκαλοΰν διακοπάς 
ή χαλαριόσεις τής έντάσεως τοΰ φωτός ποΰ κτυπά είς 
τόνθάλαμον τοϋ σεληνίου, προξενούν διακυιιάνσεις 
τοΰδιασχίζοντος αυτόν ρεύματος καί έκτοΰσχηματιζο- 

ί μένουκυκλιόμ.ατος άναπαράγονται οί ήχοι μέ μεγάλην 
ί άκρίβειαν.

I Αΰταί είναι αί έπιτευχθεΐσαι μέχρι σήμερον πρό
οδοι εις τόν όμιλοΰντα κινηματογράφον.

Έν τφ μεταξύ οί άσχολοΰμενοι μέ αυτά ειδικοί 
I μακράν τοΰ νά περιορισθοΰν είς τά έως τώρα πα- 
1 ροϊ’σιασθέντα λαμπρά άποτελέσματα τών εργασιών 
των, συντονώνουν τάς προσπάθειας των, άποβλέπον- 

| τε; είς τό νά καταστήσουν τήν ομιλούσαν ταινίαν 
I άρτίαν άπό πάσης άπόψεως κατάλληλον διά νά ε
ξυπηρέτηση τόσον τήν τέχνην δσον καί τήν έπιστή- 
ιιην.

Θά κατορθώσουν νά πραγματοποιήσουν τό δνει- 
ρόν των ; Τήν άπάντησιν μόνον τό μέλλον είναι είς. 
θέσιν νά μάς τήν δώση καί είναι άγνωστον ποιας 
εκπλήξεις μάς επιφυλάσσει τοΰτο.

ami κα^πεμ προς τοϊε ανμ’ταπας
ΤΙ χαριτωμένη Αίλιαν Χάρβεϋ, ό συμπαθέστα

τος Βίλλυ Φρίτς, ή θελκτικωτάτη Τζέννυ Γιοϋγκο 
καί Γουσταΰος Φρέλιχ, μάς παρεκάλεσαν νά διαβι- 
βάσωμεν εί; τους άναγνώστας’ τοΰ «Κινηματογραφι
κού Αστέρος» καί θαυμαστάς των τάς θεριιοπέρας 
των εΰχάς διά τάς έορτάς τοΰ Πάσχα.



Κινιιιιαιογροδικός Άόΐίιρ

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΤΩίνίΑ
Εκ τοΰ μυθιστορήματος τοϋ Αέοντο; Γολστόϊ.—Σκηνοθεσία 1>. I Η) V ΝΤ< )ΒΚ 1Ν

Τά κυριότερκ πρόσωπα : Β. ΠΟΥΝΤΟΒΚΙΝ, Μ. ΖλΚΟΜΠΙΝΙ. ΝΑΤΑ ΒΑΤ£ΑΤΖΕ

μονος 
πόρνης εις έν ξενοδοχείον καί είνε

ι vHo Dome
ole Ια Ν G ί t.

Ή Νόομα Σήρερ είς τό εργον. «Αίδύο 
άδελφαί» πού θά προβληθή λίαν προ

σεχώς εϊς τό «Σπλέντίτ»,

μού ] μοϋμέ δήλωσιν ότι ηϋτοκτιίνησε, είρίίτκεται δέ καί έν 
πτώμα τό όποιον τοϋ ώμοίαζε. ΤΙ συζυγό; του Αίζα 
κατόπιν πσοσκλήσεω; τής Αστυνομία; εν τη παρα
ζάλη της, αναγνωρίζει εκείνον εί; το πτώμα τοϋ συ
ζύγου της κα' ούτω καθιστάμενη ελεύθερα πανδρεύε- 
ταΐ" τόν Καρένιν μέ τόν όποιον καί αποκτά ένα χαρι
τωμένο παιδάκι. Παρέρχονται τρία χρόνια δτε ένα 
βράδυ σέ μια. ταβέρνα κάποιος παλαιός γνώριμος 
αναγνωρίζει τόν ΙΙροτάσωφ, τοϋ ανακοινώνει τά τοϋ 
γάμου τή: γυναικό; του μέ τόν Καρενιν καί τοϋ 
προτείνει νά τόν βοηθήση νιί εκβιάσουν η κα: νιί 
κλέψουν τόν τελευταίου. Προκαλεϊται συμπλοκή, 
επεμβαίνει ή Αστυνομία κα· αποκαλύπτεται ότι ό 
ΙΙροτάσωη είνε έυα ζωντανό πτώμα κατηγορείται 
δέ ή σύζυγό; του Αίζα επ' διγαμία.

Ή θέσις τη; συζύ/ου του είνε φρικτή, διότι υ
πάρχει πρωτόκολλον άναγνωρίσεως τοϋ νεκρού. Γί
νεται δικαστήριον εϊ; τό οποίον ό ΙΙροτάσωφ διά 
δρ'.μεία; γλώσση; έ.τικρ’νει τήν σκληρότητα τοϋ Νό
μου, ό όποιο; εμποδίζει τήν εϋηψίαν τών ανθρώ
πων, ζητεί νά τοϋ δοθή ελευθερία καί νά άφεθή ή 
πρώην σύζυγό; του έ.'.ευθέρα, αλλά προαισθανόμε
νο; ότι ό Νόμο; θά ήτο αμείλικτο; κα' δα δέν απο
κλείεται ή έζανάγκασις νιί ζήση μέ τήν πρώην σύζυ
γόν του έν έξορίιχ εϊ; τήν Σιβηρίαν, ευρίσκει τήν μό
νην λύσιν τήν οποίαν τοϋ ήρνεϊτο ό σκληρό; Νόμο; 
κα' διά πρώτην κα· τελευταίαν μωράν αποφασίζει να 
λάβη σοβαράν άπόφασίν ή οποία θά άπεκατέστη όλα 
εϊ; τήν θέσιν των. Κατα τήν διάρκειαν τή; έκδόσεω; 
τής άποφάσεως υπό τοϋ δικαστηρίου, ακούεται πυ
ροβολισμό; κα' ό ΙΙροτάσωφ πίπτει νεκρός. Ητο 
τό μόνον μέσον διά νά έπέλθη ή ειρήνη εϊ; όλους.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ
Ή διεύϋ·υνσις τοΰ Κινηματογραφικού Άστέρος*, 

έπι&νμούσα δπως συμπληρ ύσει τό δίκτυον τών αντα
ποκριτών της κα&' δλην την ‘Ελλάδα, παρακαλεϊ πάν- 
τας τους έπι&υμούντας νά άναλάβουν την άνταπόκρισιν 
είς Λάρισσαν, Πύργον, Χίον, Πρέβεζαν, Μεσολόγγιον, 

I Τρίκκαλα, Καρδίτσαν, Τύρναβον,, ’Ιωάννινα, Άλεξαν- 
I δρούπολιν, Κομοτινήν. Βέρροιαν, Σητείαν, Ζάκυν&ον, 

Αργοστόλιον, Ξυλόκαστρον, "Αργος, ’Ιτέαν, "Αρταν, 
I Φλ ώρινα και είς ο’,ανδήποτε πόλιν η χωρίον δ που 
I λειτουργεί κινηματογράφος καί φαίνεται εκ τών δημο- 
| σιευομένων έν τώ περιοδικω ανταποκρίσεων δτι δέν 
έ/ομεν ανταποκριτήν, δπως άπευ&υν&ούν δι’ επιστο
λής των είς τά γραφεία μας Κολωνοΰ 63, Ά&ήνας, ά- 
ποστέλλοντες συγχρόνως δύο μικράς φωτογραφίας διά 
νά τους έφοδιάσωμεν μέ τό σχετικόν δελτίον ταυτότητας.

Καδήκοντα : ‘Εκάστην εβδομάδα απαραίτητοι 
δέον νά μάς στέλλουν σημείωμα τών είς τους κινήματος 

1 γράφους τής πόλε ύς των, προβαλλόμενων έ'ργων καί νά 
I μή παραλείπουν ν’ αναφέρουν ουδέ εν έζ αυτών καί νά 
। φροντίζουν διά τήν έξάπλωσιν τού περιοδικού έν τή 
! πόλει των διά τής έγγραφής συνδρομητών.

—Ζοΰμεν τρεις άνθρωποι, εγώ ή γυναίκα 
καί ενα; τρίτος.

ΓΗ γυναίκα μου αγαπά τον τρίτον, εγώ δέ 
σθανόμενος τούτο, δέν επιθυμώ νά εμποδίσω τήν 
τυχίαν των"«δωσατέ μου διαζύγιον»'.

Αυτά τά λόγια έλεγεν ό Φέτζα ΙΙροτάσωη εϊ; 
τόν Μητροπολίτην ζητών διαζύγιον, αλλά δυστυχώ;.... 
ό νόμο;, ό αμείλικτο; νόμο;, ό όποιο; πολλάκι; κα
ταστρέφει τήν ευτυχίαν τών ανθρώπων......  () Φέτζα
μή δυνάμενο; νά επιτυχή διαζυγίου διά τή; νομίμου 
οδού έκτρέπεται καί αρχίζει μέ βίον άσωτοι· νά πνίγη 
τήν στενοχώρια του, φανταζόμενος ότι άπατάται ενώ 
πραγματικών δέν συμβαίνει αύτό.'Ο «Τρΐτο;»ό Κα- 
ρένιν, άγαπά μέν τήν Αίζα, τήν γυναίκα τοϋ Προ- 
τάσωφ, ίσως δε καί άνταγαπάται, δέν τολμά όμως 
νά ύπερβή τά όρια. 'Ο ΙΙροτάσωη, ασθενούς χαρα
κτήρας ουδέποτε κατορθώνει νά φέρη εϊ; πέραν 
κάθε άπόφασίν του, παρ' δλην του δέ τήν προσπά
θειαν νά προκαλέση έστω καί διά βεβιασμένων μέ
σων τό διαζύγιον, υποχωρεί πάντοτε τήν τελευτα’αν 
στιγμήν.

Ακολουθεί τά; συμβουλά; πεπειραμένων μασ- 
τρωπών, προσπαθεί νά προκαλέση πρωτόκολλου 
μοιχεία; έκ μέρου; του, τήν τελευταίαν όμω; στιγμήν 

του μετά μιαν 
όλα έτοιμα πρός 

σύνταξιν τοϋ 
πρωτοκόλλου, 
φεύγει μ ή ΐ!ε
λών διά τόιού- 
των ποταπών 
μέσων νά προ
καλέση εκείνο 
ποϋ δέν τοϋ 
παρεχιόρει ό 
νόμο; διά τή; 
ευθείας οδού.
Επί τέλους 

φθάνει εϊ; τήν 
άπόφασίν νά 
αύτοκτονήση, 

άλλά καί πάλιν 
τήν τελευταίαν 
στιγμήν δείλια.
Επί τέλους η

μέραν τινά ευ
ρίσκουν τιί έν- 
δύματά τουκαίί 
τό διαβατήριό^ 
του έπί τής όχ
θης τοϋ ποτα

Η ΙΒΑΟΜΙΣ ΤΟΥ ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ

Ό μικρέμπορος Πήτερ Κρυύϊ; (Νικολάϊ Κολίν) 
ζή μέ τήν γυναίκα του τήν σεμνήν Ιωάννα (Ναταλ· 
Αισένκο) σε μιά μικρούλα όλλανδέζικη φωληά, κατά 
τό κοινώς λεγόμενον κουτσά στραβά. Έν τούτοι; ό
λες του ή φροντίδες κα' τά βάσζνα είναι τίποτα 
μπρό; στή ζήλεια του γιά τόν συναγωνιστή του Χάν- 
σεν (Ντιμίτριεφ), ο όποιος έχει κι αυτό; απέναντι 
ένα μικρό κατάστημα ποϋ κάνει όμως άσυγκρίτως 
περισσότερη δουλειά. Τήν αγωνία του συμμερίζον
ται και οί άδεληοί τοϋ Πήτερ, ο Γιεν; (Γκλύτσορφ) 
ποϋ είναι υπάλληλος μιά; άση ζλισπκή; εταιρεία; 
καί ό Νίλς (Μπον- 

πιν αυτός μετεβη
στή χώρα τών δολλαρίων όπου κατέστη εντός ολί
γου εκατομμυριούχος. Τά χρόνια περνούσαν καί ό 
Τζέφερσον νοσταλγεί κάτ. άπό τήν πατρίδα του. 
Γράφει λοιπόν στόν Πήτερ καί τόν προσκαλεϊ νά 
πάη στήν 'Αμερική, παραχωρών συγχρόνως εϊ; αυ
τόν ΓιΟ.ΟΟΟ δολλαρίων διά τήν εγκατάλειψιν τή; ερ
γασίας του. Χιά τόν Πήτερ τό ποσόν είναι μέγα. 
Τήν άφάνταστον αυτήν ευτυχίαν του δέν ξέρει πώς 
νά τήν έκδηλώση, όλη ή οικογένεια πανηγυρίζει καί 
τό χωριό δέν άργεΐ κ.Γ αυτό νά μάθη τό παράδοξο 
γεγονός, διότι καί τό κατάστημα τοϋ Πήτερ κλείει 
ένεκεν άναχωρήσεως δι Αμερικήν. Τά μπαγκάζια 
τοΰ Πήτερ ετοιμάζονται γρήγορα. Περιττόν νά τονι- 
σθή τί περίεργον μουσεϊον αρχαιολογίας άπετέλουν.
Ο άδελφός μάλιστα σπεύδει καί νά τόν άσφαλίση έν 

περιπτοόσει αναπηρίας ή καί θανάτου. Αύτό είναι τό 
πρώτο φάσμα διά τόν άτυχή Πήτερ, δστίς αρχίζει νά 
τρέμη άπό τοϋδε διά τούς απείρους κινδύνους τοϋ< 
ταξειδιόϋ. Ό σιδηρόδρομος τόν φέρει επι τέλους στό

1’όττερνταμ όπου μετά πολλά; περιπλανήσεις εϋρί- 
: σκει τό πρακτορεΐον λαμβάνει τό εϊσιτήριόν του καί 
, sou δολλάρια διά. τιί πρώτα έξοδα. Τό ϋπερωκεφ- 
νειον «Γίγαντικ» φεύγει μετά μίαν ιοραν καί ό δυ
στυχισμένο; Πήτερ η θάνει στό κατακόρυφον τοϋ φό
βου του. Έπί τέλου; άποφασίζει νά άποβιβασθή, 
άλλά τϋ ατμόπλοιου είχε ήδη ανοιχτεί. Μία βενζινά
κατο; τόν οδηγεί, ιιλλ' αυτός αρχίζει άπό τώρα νά 
ζαλίζεται καί δίαν άποβιβασΐιενος στό ϋπερωκεά- 
νειο βλέπει τά μεγάλα κύματα δέν αντέχει πειά, έγ- 
γαταλείπει τά μπαγκάζια του καί πηδά στή βενζι

νάκατο καί γυρί
ζει ολοταχώς στή 
ξηρά.

Καταλήγει σέ 
ένα κέντρο όπου 
κάτι ύποπτα στοι
χεία αντιλαμβά
νονται μέ ποιόν 
έχουν νά κάνουν 
καί τον μεθούν. 
Τόν πηγαίνουν σ' 
ένά ντάνσιγκ καί 
τόν .ζαλίζουν πι - 
ρισσότερο μέ ό
μορφα γύναια" τό 
αποτέλεσμα ήτο 
ότι ή ημέρα εξη
μέρωσε χωρίς τά 
SIM) δολλάρια τΑϋ 
Πήτερ, εϊς τόν 
όποιον δέν έφθα 
ναλ· αυτά, άλλά 
καί έφυλακίστη 1 ;’> 
μέρες διότι δέν
πλήρωσε τον Λο

γαριασμόν καί άντέστη κατά τής αρχής. Καί τιάρα 
επιστρέφει στό χωριό του, άλλά πώς νά παρουσιαστή; 
Αέν θά γείνη γελοίος ; Περιπλανάται λοιπόν ό άτυ
χή; σέ κακά χάλια.

Σ' αυτό τό μεταξύ στό χωριό ήλθεν ή εΐδησις 
δτι τό «Γίγαντικ» έναυάγησεν αύτανδρον καί 2<Μ> 
έπιβάται έπνίγησαν. Ή ψευτοχήρα είναι άπαρηγό- 
ρητος οί άδελφοί δμως πρακτικότεροι σπεύδουν νιί 
είσπράξουν τήν ασφάλειαν τήν οποίαν σπαταλοϋν μέ 
δλην των τήν ησυχίαν. Συλλογίζονται μάλιστα πώς 
θά αναγκάσουν τόν Ζέφερσον νά τού; στείλη δολλά
ρια. Ακριβώς τότε φθάνει ή Μάμπελ. Ζέφερσον ή 
θελκτική κόρη τοϋ εκατομμυριούχου, τήν οποίαν καί 
συλλαμβάνει ό υιό; τοϋ Δημάρχου Χένρικ Χάνσεϋ 
(Γκούσταφ Φρέλιχ) διά νά πληρώση πρόστιμου διότι 
τρέχει μέ τό αύτοκίνητόν τη; υπερβολικά κατά τρόπον 
επικίνδυνον· 'Η Μάμπελ (Μπέτη ’Άστορ) επισκέπτε
ται τό σπήτι τοϋ Πήτερ ,καί γνωρίζεται μέ τού; αδελ
φούς τοϋ μακαρίτη καί ζητεί νά δή τήν εικόνα τοϋ
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:: Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
— Πληροφορούμε8α ασφαλώς δτι ή U.K, Α. μέ- j 

ρος τής παραγωγής της. θά έζδώση εις ομιλούσα;, | 
ταινίας ποιον διιοις συοτψιά fxp/.ezfv είναι ιίορτι 1 
ά'γνωστον.

—Τό φίλμ τής Paramount «'Ο πατριώτης» μί
τον Γιάννικς κυριολεκτικοί; θριαμβεύει στή Γερμανία,

—Τό νέο φίλμ τοΰ Ρέζι ναλτ,Χτέννυ δια τήν 
Οί'νιβέρσαλ ονομάζεται «'Ο τρίτος σύντροφος».

—Διαδίδεται δτι ή» Καμίλλη Χόρν, τήν οποίαν; 
είδαμε τελευταίως καί στή «Ρωσσικ.ή Θύελλα» καί ή! 
ώμορφη-Λιλή Νταμιτα επιστρέφουν όριστικώς στή; 
Γερμανία.

—Είς τή στούντιο τής Μέτρο Γκόλδουϊν ετοιμά
ζεται ενα νέο φίλμ υπό τόν τίτλον «Πόλεμος στό σκό
τος» μέ πρωταγωνίστριαν τήν Γκρέττα Γκάρμπο κα· | 
τόν Κόνρατ Νάγκελ. Σκηνοθέτης ό Φρέιτ Χίμ.τλο.

—Τό πραγματικό δνομα τοΰ Ραμόν Χοβάρρο 
είναι, Ραμόν Σαμονιέγος καί τή; Λύα Μάρα Λίση 1
Γκέρντοβιτς.

;—«Ή εκδίκησις μοΰ ανήκει» (La vengeance m’ 
appartient) είνε ό τίτλος τοΰ νέου έργου τοΰ σκη
νοθέτου Ζώρζ Ζάκομπί' μέ πρωταγωνιστής τήν Σου-' 
ζυ Βερνόν, τήν Ρουθ Βέϊχερτόν ’Ό.ζαφ Φίορρδ καί 
τόν Ανρΰ ’Έντουαρ, τό όποιον προεβλήθη διά πρω- 
την φοράν είς Παρισίους μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν. 
Τό ανωτέρω έργον πραγματοποιηθεί’ υπό τήν άνω- 
τέραν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τοΰ Dr Markus, εκ
τός των πρωταγωνιστών του οί όποιοι αποτελούν 
μίαν έγγύησιν διά τήν έπιτυχίαν του, έχει πολύ 
ωραία ντεκόρ καί μέ «εξωτερικά» άριστα φωτογρα- 
φημένα.

—’Επίσης εξαιρετικήν έπιτυχίαν έπησείωσεείς τό 
Παρίσι ή πρεμιέρα τοΰ έργου «'() βασιλεύς τοΰ 
καρναβάλου» μέ πρωταγωνιστής τους Γ. Γκαμπριό, 
Άντρυ ’ Εντουαρ, Ρενέ Έριμπέλ κ. α. Τάς δύο ά- I 
νωτέρω ταινίας θά έχη διά τήν Ελλάδα κατά, πά
σαν πιθανότητα τό γραφεΐον τοϋ κ. Λ. Αναστασι- 
άδη.
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι 
άτυχούς Πήτερ.

Θί αδελφοί σπεύδουν νά φέρουν τήν φωτογρα
φίαν οπότε δμως έκπληκτοι άντικρύζουν τόν νομιζό- 1 
μενον νεκρόν, δστις τέλος είχε λάβει τό θάρρος νά 
έλθη. Επακολουθούν αί άναγκαϊαι εξηγήσεις καί ή 
άπαίτησις τών αδελφών δπως μή φανερωθή διά νά 
πάρουν τά δολλάρια άπό τήν κόρην. Α&τός άρνεΐται, I 
αναγκάζεται δμως νά ΰποκύψη είς τάς άπειλάς των. | 
Κλεισμένος σ ένα δωματιάκι κατορθιόνει καί δρα
πετεύει. Στο δρόμο τής έξοχης συναντρ σ’ ένα αύτο- 
κίνητον κάποιον εις τόν όποιον διηγείται τά βάσανά 
του, είναι κατά σύμπτωσιν ό ίδιος ό Τζέφερσον, ό 
όποιος.ακολουθεί τήν κόρην.

Ό δολλαρνοΰχος γελά μέ τήν καρδιά του, επεμβαί
νει καί τά συμβιβάζει ολα, ένώ συγχρόνως ή κόρη 
του καί ό υιός τοΰ Δημάρχου συμίριλιοΰνται μέ ένα 
φίλημα τοΰ άρραβώνος.

—Ί ) Χάρου Αίτ’κε είναι ιδΓιιτέΟιό: ιμλόίιόυ'ιο: 
καί μάλιστα πιανιστή; πολί'κσ,λός.Τ . '"

—Ό Πάουλ Βέγκενερ είναι μανιώδης συλλέκτης 
καλλιτεχνημάτων Ασιατικής τέχνης.

—Γ() Βέρνερ Κράους καί ή Έννυ ΙΙόρτεν ασχο
λούνται πολλές ώρες μέ τήν καλλιέργεια άνθέων.

—Ίί ’Όσσι Όσβάλντα είναι μεγάλη βιβλιό
φιλος.

—Ή Χάρμα Τάλμαιτζ είναι μανιώδης συλλέκτη; 
γάντι ών !

—'Π Έλισσάβετ Μπέργκνερ λέγεται ότι είναι 
συνθέτης ποιημάτων.

—Ή Μία Μάϋ, ή Καμίλλη φόν Χόλεύ κ ζζ ό 
Έμλ Γιάννιγ/.ς είναι σπουδαίοι μάγειροι.

—ΊI Αέατρι; Τζόϋ άρέσκεται πολύ στό ψά- 
ρεμμα.

—Ό Κλάϊβ Μ.τροί'κ τής ώρες τής άναπαύσεώς 
του παίζει μέ τά παιδιά του.

—Ή Νόρμα Τάλμαιτζ άρέσκεται νά ονειροπο
λώ μπροστά στό τζάκι.

—Τής Κλάρας Μ π ίου αρέσουν ή λεμβοδρομίες 
καί ό Σάρλ Ρόζερς πέρνα τής ώρες τής αναπαύσε
ι*) ς του στό γκολφ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΙ
ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΙΝΗΜ ΥΤΟΓΡΑΦΩΝ

Τό ζήτημα τής διάθέσεοις ολοκλήρου πε
ριουσίας δι' άπόκτησιν καλής κινηματογραφι
κής μηχανής άπό σήμερον παύει υφιστάμενον.

\έν θά ύποχρειόνεσθε τού λοιπού νά ένοι- 
κιάζητε μηχανήν πρός αποφυγήν αγοράς καί 
νά χάνετε τά ενοίκια.
\ιότι ή Εταιρία κι νηιιατογραη. επιχειρήσεων

Γ· STKfliim και Γ· ΜΠ4ΣΤΒΦΑ2
Αποκλειστική αντιπρόσωπος τής έν Μιλάνο.)

A Ε ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Θά σάς προμηθεύη τήν κατάλληλον μηχανήν 
καί θά τήν πληρώνετε εις 12 μηνιαίας δόσεις.

Διαρκής παρακαταθήκη καί έκθεσις 
είς τά γραφεία τής Εταιρίας

ΟΔΟΣ F IEUTEHBFIOY 280
··· ΑΘΗΝΑΙ ···

t . - - - - J

ΜΩΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟΣ
<Μη*«ς μέτρα 2600—Πράξεις 8>

Προεβλήθη είς τό «Άττικό ν»
Πρό αρκετών ετών είχα ίδεΐ τήν , «Μωρά Παρθένο 

παιγμένη άπό τήν Μαρία Ζακομπίνι. Ή πραγματοποίησις ' 
έκείνη τοΰ Ζενάρο Ριγκέλλι είχε γίνει λίγο καιρό μετά τήν 
συγγραφήν τοΰ έργου αύτοϋ τοΰ Μπατάϊγ καί επομένως δέν 
ήμποροΰοε παρά νά συγκίνηση περισσότερο τό Κοινόν άφ’ 
ότι σήμερον θά ήδΰνατο νά τό κατορθώση. Ό Λουΐ Μό
ρα ποΰ έσκηνοθέτησε τήν νέαν γαλλικήν έκδοσιν τής «Μω- 
ρας Παρθένου» τήν προβληθεϊσαν εις τό ’Αττικόν, συμμε- 
ρισθείς τήν άποψιν αυτήν, προσεπάθησε νά συγχρονίση1 
τήν ύπόθεσιν. νά τήν μοντερνοποιήση τρόπον τινα, διά 
νά τήν καταστήση πλέον ένδιαφέρουσαν είς τόν σημερινόν 
θεατήν. Ή χειρονομία του αύτή, ένφ ώφελεΐ τό φίλμ άπό 
άπόψεως κοσμοπολίτικου ενδιαφέροντος, τό ζημιοΐ σημαν
τικά εις τό φιλολογικόν κεφάλαιο ν, ή δέ ήρωΐς του Διάννα 
χάνει άρκετά άπό τήν αϊγλην μέ τήν όποιαν τήν περιέβαλε 
ό παλαιός θεατής ή αναγνώστης τής «Μωράς Παρθένου>, 
έπειδή εις τήν ύπό κρίσιν ταινίαν, εμφανίζεται λίγο κο
ρίτσι τής έποχής μας», άρκετά χειραφετημένο, μολονότι ή 
θυσία της συντελεϊται επίσης.

Αυτά προκειμένου περί τοΰ σεναρίουιοΰ φίλμ.Ή σκηνο
θεσία τοΰ Λουΐ Μορά δμως, είναι εξαιρετική. ’Ανεξαρτή
τως τοΰ πλούτου καί τοΰ ύπερμοδέρνου αύτής, μάς παρου
σιάζει σκηνοθετικάς τρουβάίγ άξιοσημείωτες, δπως λ. χ. 
εκείνην τής λυχνίας ποΰ σβύ.ει μέ τόν θάνατο τής ήρωΐ- 
δος, αύτήν που δεικνύει μόνον τά πόδια τής άμαζώνος 
(Διάννας) καί πλείστας άλλα; χωρίς νά λήσμονήσωμεν καί 
τόν βαθύν άνθρωπισμόν ποΰ διέπει ώρισμένας εικόνας τοΰ 
φίλμ.

Ή υπόκρισις μέ τήν σειράν της είναι ικανοποιητική. 
Ό Ζάν "Ανζελο ώς Άρμωρΰ προσθέτει μίαν άξιοσημείω- 
υη δημιουργία στό παθητικό του. Ή Σουζύ Βερνόν έξ 
άλλου μάς δίδει τρανά δείγματα τής ραγδαίας της έξελί- 
ξεως, ή "Εμμυ Λύν δμως άν καί έχει λαμπράς ’στιγμάς, 
υστερεί πολύ άλλων της δημιουργιών, δπως π. χ. εκείνης 
τοΰ .’’Ιλίγγου'. Οί λοιποί καλλιτέχναι εξαιρέσει τοΰ Μωρίς 
Σούτζ, μέτριοι.

Ή «Μωρά Παρθένος είναι ένα καλό φίλμ. Ό Μωρά, 
παρά τό άκαατάλληλον τοΰ θέματός του διά τήν πεζήν 
εποχήν μας κατά τήν οποίαν ό ρωμαντισμός σβύνει δπως 
άπέθαναν ήδη αί εύγενεϊς θυσίαι. παρουσίασε τό φίλμ του 
καλλίτερου άφ’ δτι τό έπερίμενα.Ί’οΰ όφείλω αύτήντήνάνα- 
γνώρισιν.

Έδώ έσημείωσε έπιτυχίαν. ”Ip*5 Σκαραβαίου

ΟΙ ΚΟΖΆΚΟΙ
(Μήκος 2750—Πράξεις 7)

Προεβλήθη | οτό Σπλέντιτ»
Μεταξύ τών καλυτέρων φίλμ τής έφετεινής περιό

δου συγκαταλέγεται άναμφιβόλως καί τό περί ούδλόγος καί 
τοΰτο διότι συνδυάζει ενδιαφέρον καί πρωτοτυπίαν, άξιέ- 
παινον σκηνοθεσίαν καί τεχνικήν, εξαιρετικήν δέ ηθο
ποιίαν.

Ή ζωή τών Κοζάκων περνά έμπρός μας κατά τρόπον 
ιτνετον καί κυριολεκτικόν καί αί ίδέαι των καί νά έθιμά 
των διασκεδάζουν ιδιαιτέρως. "Έτσι βλέπομεν τόν κοζάκον 
νά πολεμά καί νά θεωρή τόν πόλεμον ώς τόν πρώτιστον 
προορισμόν του έπι τής γης (Διά νά άποδώση δέ καλύτερα 
Τοΰτο ό σκηνοθέτης έπαρουσίασε συχνοτάτας σκηνάς συμ, 
πλοκών καί μαχών. Τό τοιοΰτον όμως είναι διά τό πολύ- 
τδ μή έμβαθύνον κοινόν, μάλλον, κουραστικόν.) Ένφ ή γυ-
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ναϊκα γεννά ναι διά τήν εργασίαν, είναι δούλη τοΰ άνδρός 
Καί ΰπεράνω όλων ό Θεός. Γύρω άπ’ αύτό τό περιβάλον. 
αί διάφοροι φάσεις τοΰ αισθήματος μεταξύ τοΰ Λουκάσκα 
καί τής Μαριάννας έκδηλοΰνται κατά τόν ωραιότερου τρό
πον, πλήρεις άλλοτε μέν λυρισμού, άλλοτε δέ άφελοΰς χά- 
ριτος.

Δέν είναι δύσκολον ν' άντιληφθή καθείς δτι τό έργον 
τοΰ σκηνοθέτου δέν ήτο εύκολον καί δΓ αύτό ή επιτυχία 
άναδεικνύει έτσι μάλλον τόν Ζώρζ Χίλλ. Κίνησις ή ηρε
μία, άπόδοσις χρώματος κα! τύπων, παρουσιάζονται μέ 
τέχνη και μέ γούστο άπό τόν δεξιοτέχνην σκηνοθέτην, τοΰ 
οποίου ή ίκανότης καί πάλιν έκδηλοΰται είς τούς καθ’ 
έκαστον ρόλους.

Ό Τζών Τζίλμπερ (Λουκάσκα) συμπαθέστατος δπως 
πάντα καί ή Ρενέ Άντορέ σ’ ένα άπό τούς θελκτικωτέ- 
ρους της ρόλους αποτελούν ένα εξαίρετο ντουέττο ποΰ θυ-

| μίζει παρόμοιο τής Μεγάλης Παρελάσεως». Στό πρόσωπο 
I τού Τζίλιίπερ καί τής Άντορέ έξωτερικεύεται θαυμασίως 
δλη ή ώμορφιά τοΰ έργου. Πολύ καλός ό "Ερνστ Τόρενς 
(Άτάμάνος) καί τό παίξιμο τοΰ Νίλς "Αστερ (πρίγκηπος). 
Ικανοποιητικό.

Ντεκόρ καί φωτογραφία επίσης καλά. Σύνολον δπως 
καί στήν άρχή έτονίσαμεν άπό τά καλύτερα. Ή έμπορική 
του άξια συμβαδίζει άρκετά μέ τήν καλλιτεχνικήν κυρίως 
χάριν τών τόσωΐ' συμπαθών πρωταγοινιστών του. Έδώ έσμ 
μείωσεν έπιτυχίαν. Ro -Ma

ΨΕΥΔΟΧΗΡΑ
(Μήκος μέτρα 2350 Πράξεις 6)

Προεβλήθη είς το »Οΐ>φα Πάλας»
Ή κωμωδία τοΰ Γκέοργκ Κάϊζερχεν «Ό τολμηρός θα

λασσοπόρος» διεσκευάσθη άρκετά όμορφα είς φίλμ καί ^έ 
παρουσιάσθη ύπό τοΰ Βίλχελμ Τήλε κατά τρόπον άρκουν- 
τως Ικανοποιητικόν, χωρίς έν τούτοις νά επιτυγχάνεται ά·* 
μεμπτόν σύνολον κυρίως ένεκα τής βραδύτητας τής έξελί- 
ξεως τοΰ έργου δπερ δέν αρμόζει διά μίαν κωμωδίαν. Τε
χνικόν μέρος κατά τό μάλλον ή ήττον πολύ καλό.

Πρώταγωνισταί ό Νικολάϊ Κολίν μέ φυσικότητα καί 
παραδειγματικήν άφέλειαν. Είναι εννοείται ή ψυχή τοΰ 
έργου. Είς άλλους μικροτέρους ρόλους ό Γκούσταφ Φρέλιχ 
(Δήμαρχος) καλός καί οί Γκύλστορφ καί Μποντίρεφ (άδελ- 
φοί), τό δέ γυναικείου φύλλον αντιπροσωπεύουν μετρίως 
αί Ναταλί Λισένκο (σύζυγος) καί Μπέιη Άστορ (ή κόρη 
τοΰ έκατομμυριούχου). ■

Γενικώς πρόκειται περί ενός άρκετά καλού είς τό είδος 
του φιλμ, τό οποίον άρέσει καί διασκεδάζει.

Ro Ma

Η ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ
'© διευθυντής τοΰ Εξωτερικού Τμήματος τής 

Παραμάουντ έν Ν. Τόρκη κ. J. Η Seidelmao έφθασε 
είς Ευρώπην διά νά έπισκεφ η τά γραφεία τής Ρ- 
ram unt. Είς τήν Χάβρην τόν ΰπεδέχθη ό κ. Μπλού 
μενταλ διευθυντής τών θεάτρων τής Παραμάουντ έν 
Ευρώπη. Μετά μικράν παραμονήν είς Παρισίους άνε- 
χώρησάν διά τό Βερολϊνον ©πως συνεννοηθοΰν μετά 
τοϋ κ. G. S'-Ιν fe- διά τήν διανομήν τών ταινιών 
καί τήν έν γένει θέσιν τών θεάτρων τής έταιρίας.

Έκ Βερολίνου οί κ.κ. S i'elman καί Β um*-rthal 
θά έπισκεφθοΰν καί άλλας πρωτεύουσας τής Ευρώπης 
θά κατέλθουν δέ καί μέχρις Αθηνών διά τήν Υδρυ- 
σιν γραφείου.
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ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ! ΤΗΣ Δ2Ρ0ΘΕΑΣ ΜΠΟΥΘ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜ ΜΥ ΦΙΣ ' ©ΡΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ

y_. ... .lyyqjinpiCVOVJ
\έν είχε τελεκόσει ακόμη v.n'/Λ ό Τζέρο/.vr τήν 

φράσιν του, καί τό πρόσωπον τοΰ πτηνοτρόη ου είχε 
γίνει κατακίτρι νον.

Αμέσως ή ψυχρότης καί ή αδιαφορία του έξη- 
φανίσθησαν καί μέ φωνήν συντετριμμένη»· άπό τόν 
.τόνον, ήριότησεν :

—'() άδελφός μου; Αυτό εΐνε αδύνατον. Δέν 
έχω αντίρρησιν ότι ό Φόστερ εΐνε ένας σπάταλος καί 
ανισόρροπος άνθρωπος. Πολλές φορές, μέ τήν τρελ- 
λήν του διαγωγήν μέ δυσηρέστησεν. \έν ήμπορώ 
όμως νά πιστεύσω ότι εΐνε ικανός νά διαπράξη ένα 
τέτοιο έγκλημα.

—Τίποτε έως τιάρα δέν άποδεικνόει τελείως ότι 
εΐνε ένοχος, έσπευσε ν’ απάντηση ό Γκαίρισων συγ- 
κεκινημένος άπό τήν απότομον μεταβολήν τού συνο- 
μιλητοΰ του. Έν τούτοις. ή δικαιοσύνη δέν θά ήμ- 
πορέση να παράβλεψη μερικά γεγονότα., μερικός 
συμπτώσεις ποΰ εΐνε εναντίον του.

Καί ό Γκαίρισων άνέφερε τάς κατηγορίας, ποΰ 
έβάρυναν τόν Φό ττερ.

■—Έγώ, προσωπικοί:, θά ήμουν : ΰτυχι'ις εάν 
ήμποροΰσα νά τόν απαλλάξω άπό τήν κατηγορίαν, 
προσέθεσε»· ό Τζέρολντ. Πρέπει όμως να μέ βοη
θήσετε καί σείς εις τό έργον μου, άποκαλύπτοντες 
όσα γνωρίζετε γιά τήν ιδιωτικήν ζωήν καί τάς συ-
ναναστροφάς τοΰ θείου σας Χάρτυ.

Ό Δάρζιν εκάθησεν έπάνω εις μίαν κάσσαν κα.” 
έσκέπτετο. “Επειτα, έσήκωσε τό κεφάλι του, έκ.ύτ- 
ταξε τόν Γκαίρισων καί έκίνηηε τά χείλη του ώς να 
έπρόκειτο νά δμιλήση. Αλλα, καί πάλιν έσιώπησεν.

Ζών είς τήν εξοχήν, είς τήν μόνωσιν, μέ μόνους 
συντρόφους τά πουλιά του, είχε χάσει τήν ευκολίαν 
τής έκφράσεως τών σκέψεοιν καί τών αισθημάτων 
του. Τέλος, όμως άπεφάσισε νά όμιλήση

—“Οχι, είπε, δέν ήμπορώ νά παραδεχθώ ότι ό 
Φόστερ έκαμε μίαν τέτοιαν κακήν πράξιν. Έφέρθη 
σάν τρελλός πάντοτε, έγινεν αίτια τής δυστυχίας 
τής γυναικός του, μ έκαμε νά χάσω τήν υπομονήν 
μου, άλλά ό θείος Τζι'ον ποτέ δέν έφοβήθη άπό τόν 
Φόστερ, έν<7> άντιθέτως έτρεμε τόν Χοΰγκ Κλήβ.

— Τί θέλετε νά πήτε ; ήριότησεν ό Γκαίρισων, ] 
τοΰ οποίου ή περιέργεια έκορυφώθη άμέσως, ένθυ-ι 
μηθείς τόν μυστηριώδη «εχθρόν» τοΰ Χάρντυ, διά 
τόν όποιον είχε κ.άμει λόγον ή Δωροθέα. Υπήρχε1 
λοιπόν κάποιος τόν όποιον έφοβεϊτο πολύ ό Χάρντυ 
καί τοΰ οποίου τό όνομα ήτο Χοΰγκ Κλήβ ;

—'Ο θεϊός μου σπανίως ομιλούσε γιά τόν άν
θρωπον αυτόν, άλλά γνωρίζω ότι τόν έτρεμεν.

— Πρέπει νά μάθω όλα όσα αφορούν τόν Κλήβ 
αυτόν, έξηκολούθήσεν ό Γκαίρισ ν. Τί εϊδους άν
θρωπος εΐνε ;________ ______________ -

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 
__________________________ΑΑΜΒΑΝΌΥΝ ΜΙΑΝ ΕΤΗΣΙΑΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ ΔΩΡΕΑΝ

| —Κοντός, οΰΐε γέρος, ούτε νέος, άπήντησεν ο 
Δάρζιν. Δέ»· τόν έίδα παρά μίαν μόνην φοράν.

—-Ποία ήτο ή αφορμή τής εχθρότητας ποΰ υπήρ
χε μεταξύ αυτού κα’ τοΰ Χάρντυ ;

-—Κάποια γυναίκα, νομίζω.
'Ο Χάρντυ έφοβεϊτο μήπως ό Κλήβ αΰτος 

τόν έσκότωνεν ;
—Ναί, τό έφοβεϊτο.
—Γνωρίζετε ποΰ ε.ΰρίσκεται τώρα ό άνθρωπος 

αυτός;
—“Οχι, δέν γνωρίζω.
— ΙΙοίαν εποχήν έτυχε νά τόν- δήτε ;

—Πρό ενός έτους εις τό Μπίρσιγκτον. Ό .Χάρ
ντυ μοΰ τόν έδειξε, λέγων : «Αυτός εΐνε». Τό βράδυ 
τή: ιδίας ημέρας, ό θείος έγκατέλειπε τη χωρίον, τό
πον έφοβεϊτο μήπως συναννηθή μέ τόν Κλήβ.

— Καλά. “Ας έλθωμε τιάρα εις τό άλλο ζήτημα. 
Ηιιπορεϊτε νά μοΰ πήτε ποΰ κρύβεται τώρα ό ά-

। δεΛφός σας Φόστερ ;
—“Οχ1· δέν ξεύρω. \έν βλεπόμεθα πλέον.

| — Νομίζετε ότι έγνάιριζε τήν διαθήκη»· τοΰ
Χάρντυ ;

—Ποιαν διαθήκην ;
Αυτό τό «ποιαν διαθήκην- ΰλέχθη μέ τόσην φυ

σικότητα ώστε νά προκαλέση τήν · κατάπληξιν τοΰ 
I ’καίρισων.

_2.ri.r- < ■' ■—-Πώς ποιαν διαθήκην ; \ ποθέτω ότι μόνον 
μία διαθήκη υπήρχε.

— Εγω γνωρίζω ότι υπήρχαν τρεις, άπήντησε, 
χωρίς συγκίνησιν ό πτηνοτρόφος. Είς τήν πρώτην, 
ό θεϊός μου Τζών άφηνε κληροδότημα είς τόν άδελ- 
φόν μου Φόστερ. Αΰιή όμως ή διαθήκη έκάη. "Οσοι· 
για τάς δυο άλλας, γνωρίζω ότι δέν ήσαν διόλου υ
πέρ τοΰ Φόστερ.

—Τί μερίδιο»· είχατε σεις ;
—“Ω ' Εγ<», είχα ζητήσει άπό τόν^θεϊον Τζΰιν 

νά μή μ άφήση τίποτε. “Εχω άρκετά γιά νά ζήσω 
καλά. Και είμαι βέβαιος ότι τό όνομά μου δέν άνα- 

ί φέρεται διόλου είς τήν τελευταίαν.
—Τήν τελευταίαν; έπανέλαβεν ό Γκαίρισων. Έν- 

' νοείτε εκείνην διά τής οποίας ό κ. Χάρντυ άφηνε 
γενικήν κληρονόμον τήν άνεψιάν του Δωροθέαν 
Μπούθ, υπό τόν όρον ή τελευταία νά πανδρευθή ;

'Ο Δάρζιν έκύτταξε μέ προσοχήν ένα κλουβί εις 
το όποιον κάμμιά δεκαριά πάπιες έφώναζαν.

—“Οχι, είπε τέλος, είμαι βέβαιος ότι ή διαθήκη 
I αυτή δέν εΐνε ή τελευταία. Ό θείος Τζών, μοΰ έγρα- 
ψεδλίγας ημέρας πρό τοΰ θανάτου του ότι είχε συν- 

| τάξει μίαν νέαν διαθήκην. Τό γραμμά του αυτό κατά 
σύμπτωσιν τό έκαψα χθες βράδυ, όταν έτακτοποιοΰ- 
σα τά χαρτιά μου.

________________________________ (Ακολουθεί)

’Όσο πλησιάζομεν είς τό τέρμα της χειμεοινής πε
ριόδου τόσο γίνεται έντατικωτέρα καί ή κίνησις διά τήν 
ετοιμασίαν τών θερινών κινηματογράφων. Δυστυχώς, ' 
λόγω τής πλη&ώρας αυτών άδυνατοϋμεν επί τοϋ παρόν
τος νά πληροφορήσο>μεν τους άναγνώστας μας περί τοϋ 
άκριβοϋς άρι&μοϋ των. ΙΙάντως υποσχόμενα νά δημο- 
σιεύσωμεν έν καιρω κατάλογον μέ γάς διευ&ύνσεις τών 
κινηματογράφων τής &ερινής περιόδου καί τότε V0 ει- 
δουν πόσον εϊχομεν δίκαιον διά τάς δυσμενείς προβλέ
ψεις μας περί τής επιτυχίας.

’Εκείνο τό όποιον είναι μέχρι σήμερον ακριβές, εί
ναι ότι, ό χειμών μάζ έπεσκέφ&η καί πάλιν δριμύτερος 
καί οί χειμερινοί κάνουν χρυσές δουλειές.

Ή τρέχουσα έβδομάς, έβδομάς σχεδόν ελληνική, μάς 
παρουσιάζει εκπλήξεις. Δύο συγχρόνως ελληνικά κινη
ματογραφικά έ'ργα νά προβληνοϋν είς τούς δύο κεν
τρικούς κινηματογράφους τής πόλεώς μας. Είς τό Χπλέν- 
τίτ τό νέον έργον τής Ντάγκ — Φίλμ "Αστέρων καί είς 
τό Σάλον Ίντεάλ τό πρώτον έργον τής Γκρήκ Φίλμ 
Ή 25η Μαρτίου 1821 . Δηλαδή, ή φουστανέλλα V0 

κυριτρχ ήση καί πάλιν άπό τής όνόνης τών Άνηναϊκών 
κινηματογράφων έλπίζομεν δέ ότι νά εύρενώμεν καί 
ημείς είς τήν εύχάριστον νέσιν νά έπαινέσωμεν τάς 
προσπανείας τών έλλήνων κινηματογραφιστών ο^ οποί
οι κατόρνωααν έναντι μιάς περυσινής παραγωγής νά 
μάς δύσουν εφέτος τέσσαρας. ΧΗτο άλλωστε φυσικόν, 
έητ3 όσον ό ελληνικός λαός έδειξε τοιαύτην προνομίαν 
νά ένισ/ύση τήν ελληνικήν βιομηχανίαν παραγωγής κι. 
νηματογρ. ταινιών, οί παραγωγοί μας νά φιλοτιμηνοϋν 
καί νά έχωμεν σήμερον τέσσαρας ταινίας έκ τών όποίοίν 
αί τρεις καναρώς ελληνικής ύπονέσεως.

Γεννάται όμως τό έρώτημα : Αί νέαι ταινίαι V0 ικα
νοποιήσουν πλήρως τάς δικαιολογημένος αξιώσεις τοϋ 
ελληνικού λαού ή Va άπογοητευνή τελείως ο^τος;

Ημείς τουλάχιστον, εϊμενα ύποχρεοιμένοι νά δηλώ- 
σωμεν κατηγορηματικώς ότι, κατόπιν τών τόσων δοκι
μαστικών σούπερ φίλμ, ντόπιων πραγμάτων, ελληνικών 
κολοσσών κ.λπ., κ,λπ. &ά άφήσωμεν κατά μέρος τήν 
έπιείκιαν καί &ά κρίνωμεν καί τά ελληνικά έργα άπό 
τοϋδε, αύστηρώς καί άμερολήπτως όπως έπράξαμεν μέ
χρι σήμερον καί διά τά ξένα. ΙΙράττοντες ούτω, νομίζο- 
μεν ότι προσφέρομεν πραγματικός υπηρεσίας όχι μόνον 
είς τούς απλούς &εατάς καί ένοικιαστάς ταινιών άλλά 
καί εις αυτούς τούς ίδιους παραγωγούς διότι έχομεν ύπ’ 
όψιν μας ότι μία δίκαια άμερόληπτος κριτική μάλλον 
ώφελή παρά βλάπτη. Ή μέχρι δέ σήμερον ευνοϊκή στά
σις μας άπέναντι τής ελληνικής παραγωγής δέν πρέπει 
νά παρεξήγησή παρ’ ούδενός, διότι δέν φανταζόμε&α 
ότι &ά υπήρχε έστω καί εις έλλην ό όποιο- νά είχε άν- 
τύ&ετον μέ τήν ίδικήν μας γνώμην προκειμένου νά υπο
στηριχτεί μία τόσον σπουδαία βιομηχανία ή οποία σά 
είναι πολύ ωφέλιμος διά τόν τόπον. ’Ήδη όμως, οπότε 
οί παραγωγοί μας κατόπιν τών μακρών των σπουδών 
άνά τά διάφορα γερμανικά καί άμερικανικά στούντιο, ώς 
μάς έδήλωσαν τουλάχιστον καί τών τόσων δοκιμαστι
κών ταινιών, δέν βλέπομεν νά ύπάοχη λόγος έπιεικίας 
&ά εϊπωμεν δέ τήν άλή&ειαν και πρός τά άνω και πρός 
τά κάτω χωρίς πά&ος καί χωρίς μίσος άλλά πάντοτε 
τιμίως καί εΰσυνειδήτως όπως καί έσυνη&ίσαμεν.

Ηλήν τών δύο άνωτέρω ελληνικών έργων σά προ
βληθούν καί τά έξης ξένα. Είς μέν τό Αττικόν ένα 
άριστούργημα ρωσσογερμανικής συνεργασίας. Τό ζων
τανόν πτώμα τού μεγάλου Λ. Τολστόϊ, είς τό όποιον 
τόν ρόλον τού πρωταγωνιστού Προτάσωφ υποδύεται ό 
ίδιος ό υπερρεαλιστής σκηνοθέτης Β. Πουντόβκιν καί

είς τό Φύφα Πάλας ένα φίλμ μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ. 
_ *

'Άς έτοιμασθούν οί συμπολίται μας, άπό τής προσε
χούς χειμερινής σαιζόν δηλαδή κατά τήν περίοδον 
1929 30 νά άκούσουν καί ίδουντά: νέας ήχητικάς 
ταινίας. Ηλείστοι έμποροι ταινιών έδήλιυσαν ότι τήν 
προσεχή περίοδον θά φέρουν καί είς τήν ’Ελλάδα ται
νίας αυτού τού εϊδους καί έτσι θά ίδωμεν καί ημείς τό 
θαύμα αυτό τής έβδόαης τέχνης. Νομίζομεν όμως ότι 
έ^ηγούμεθα. eΟμιλούμεν περί τών ηχητικών ταινιών, 
τών λεγομένων γ.λάγκ φίλμ ή φίλμ sonore xai όχι περί 
τών όμιλουσών ταινιών. Αί όμιλούσαι ταινίαι εΐνε ζήτη
μα άν θά έλθουν είς τήν 'Ελλάδα δεδομένου οτι πολύ 
ολίγοι εΐνε εκείνοι πού θά εννοούν τήν γλώσσαν. Ένω 
αί ήχητικαί ταινίαι θά έλθουν ώρισμένως διότι είς αυ
τός ό θεατής πρόκειται νά άκούη μόνον τούς κρότους 
ενός αυτοκινήτου, ενός πιστολισμού, τό σφύριγμα ενός 
άτμοπλοίου, τούς ήχους μιάς ορχήστρας έξ εκατόν ορ
γάνων ή ενός βιολιού, τό σπάσιμο τών κυμάτων επί τών 
βράχων κ.λπ. Λέγεται όμίος ότι δύο έκ τών τολμηρότε
ρων έπιχειρηματιών μας θά πειραθούν νά φέρουν μίαν 
ή δύο όμιλούσας ταινίας πράγμα τό όποιον ημείς νομί
ζομεν πολύ δύσκολον διότι άπαιτούνται τόσαι δαπάναι 
διά τήν έγκατάστασιν τών διαφόριον μηχανημάτων ώστε 
νά μή δικαιολογηθούν άπό τάς μηδαμηνάς εισπράξεις

Καθώς πληροφορούμεθα μεταξύ τών κ. κ. Γ. Συνο- 
δινού ιδιοκτήτου Λιευθυντού τού Κινηματογράφου 

’Ολύμπια τού ΙΙειραιώς καί Γ. Παπαστόφας εμπό
ρου ταινιών, συι εστήθη εταιρία σκοπός τής οποίας 
έσεται ή έκμετάλλευσις τών παγκοσμίου φήμης 
Κινηματογραφικών μηχανών τής ένΜιλάνω έδρευούσης 
A. Ε. αΣινεμεκάνικαυ καί ή διενέργεια κινηματογραφι
κών έπιχειρήσεων.

ΚΩς μάς έγνώρισεν ό Διευθυντής τής ‘Εταιρίας 
Παπαστόφας ον έπεσκέφθημεν, αύτη προτίθεται νά 
έκμεταλλευθή τάς ώς άνο) μηχανάς κατά τρόπον έντε- 
λώς πρωτότυπον διά τήν χώραν μας. Δηλαδή θά παρα- 
χωρή αύτάς άμέσως είς έκαστον άγοραστήν, οστις θά 
καταβάλλη τό τίμημα αυτών είς 12 μηνιαίας δόσεις. 
Κατ’ αυτόν τόν τρόπον πάς έπιθυμών νά άροράση μη
χανήν δέν θά σκέπτεται πρωτίστως τήν έξοικονόμησιν 
τής άξίας της, άλλά θά ύπολογίζη απλώς τήν κατά μή
να διάθεσιν Δραχμ. 2000—4,500, άναλόγως τού τύπου 
τής μηχανής όν θέλει ν’ άγοράση. ’Άνευ διαθέσεως κε
φαλαίου θά έχη τήν μηχανήν του ήτις θά συνδυάζη έκ
τος αυτού καί τά καλλίτερα πλεονεκτήματα, ήτοι άντο- 
χήν άξιοθαύμαστον, σταθερότητα προβολής έπίζηλον 
και ευχέρειαν άλλαγή^ τών άνταλλακτικών δι* α πρό.' 
τούτοις παρέχεται έγγύησις ώς πρός τήν διάρκειάν των 
κλπ. Έπίσης τού λοιπού οί έπιχειρηματίαι τών θερι
νών Κιν)φων άντί νά ένοίκιάζουν μηχανάς ύποχρεωτι- 
κώς έπί πεντάμηνον, καί τά ένοίκια αυτά νά μένουν είς 
τούς ίδιοκτήτας τούτων, μέ τάς αύτάς μηνιαίας δόσεις 
θά άγοράζουν τήν μηχανήν των. Δέν έχομεν ή νά συγχα 
ρώμεν τήν ώς άνω Εταιρίαν ήτις μεγάλως θέλει άνα 
κουφίσει τάς Κιν)κάς έπιχειρήσεις καί συντελέσει είς 
τήν άνάπτυξιν αυτών διά τού ώς άνω έκτιθεμένου τρό
που πωλήσεως τών μηχανών της καί νά εύχηθώμεν άπό 
καρδίας άπόλυτον έπιτυχίαν περί ής άλλωστε εΐμεθα 
βέβαιοι.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕ'Ρ A I ΕΥΣ

Κινημ. ΣπΙέντιτ. Μέ επιτυχίαν προεβλήθη Ό Μυ
στικός Ταχυδρόμος» μέ τόν 1. Μοσζοΰκιν καί τήν Λίλ



k ivit αατογ^τιόϊκός ' A<i«it <_»

Ντάκοβερ. Εκτός προγράμματος ό Ίταλοβλληνικός ποδο
σφαιρικός άγων.
α.^ν,,μ· Χ°·ϊ-Αάϊφ. Κατά τήν λήξασαν εβδομάδα ποο- 

εβληθη το εργον ΟΙ έρωτες τσΰ Ρασποΰτιν .
Κινημ. Ολυμπία. Τέσσερα ονόματα πριοταγωνιστών 

Βίλλυ Φρίτς, Λίλιαν Χαρβεϋ. Χάρρυ Χάλμ καί τού Βάο- 
βικ Βάρντ προσείλκυσαν μέγαν αριθμόν θεατών κατά τήν 
διάρκειαν τής προβολής τοϋ έργου «Τό μελανόν της ση- 
μεΐον . Τό έργον ήρεσεν. Τήν Δευτέραν Οί Κοζάκοι .
, Κινημ. Φως. Άπό τής Δευτέρας προεβλήθη τό έογον 

«Τάμεσβαρ» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ, άπό δέ τής ΙΙέυπτης
Ή Νοσταλγία» μέ τήν Μαίντυ Κρίστιανς.

Κινημ. Ήλύσσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Πειρατής 
τής ερήμου «Λαθρέμποροι τής ’Ισπανίας» καί Φλόγες» 
στόν αιθέρα ■.
Ν. K JKKINI Α

Κινημ. Ηλιος. Προεβλήθησαν Τό σημαδεμένο κα- 
πελλο» καί «Οί κίτρινοι πειραταί .

Κινημ. Έκλαίρ. Προεβλήθησαν Τό ματωμένο σύν
νεφο» καί «Ό ηλίθιος» μέ τόν Λόν Τσάνεϋ.

Κινημ. Κρυστάλ. Μετά άργίαν μιας έβδομάδος έπα- 
νελαβε απο τής παρελθούσης Πέμπτης τας εργασίας του 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Μποζατζίδη μέ τό έργον « Ιν- 
διάνα'·. I Βιζυηνός
ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΒ

Κινημ, Διονύσια και Λ. Πύργου. Έπιτραπείσης τής 
προβολής παίζεται ταύτοχρόνως καί εις τούς'δύο κίνημα- ' 
τογράφους 'Ο βαρκάρης τοϋ Βόλγα μέ μεγάλην έπιτυ- I 
χίαν.

Κινημ. Πατέ. Προεβλήθη τό έργον «Κομφετί» μέ τήν 
Άννέτ Μπένσον.

Κινημ. Ά&ήναιον. Προσεχώς επαναλαμβάνει τάς ερ
γασίας του ύπό τήν ιδίαν διεύθυνσιν.

Κινημ. Παλλας. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν τό έργον 
«Βόλγα-Βόλγα .

Κινημ. Μοδέρν. Προεβλήθησαν τά 'Υπό τήν αγωνίαν 
τοΰ πνιγμού καί «Τό πρωτοπαλλήκαρο .

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθη «Ή έπιστροφ ή τοϋ πο- 
λεμιστοϋ . Προσεχώς Τά τρία ωρολόγια . ' ί

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν «Ή πόλις τών 
φαντασμάτων καί Ή ιστορία ενός πειρατοϋ .

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν «'Ο υίός τοϋ πει- 
ρατοϋ καί διάφοσα επεισοδιακά.
Α>ΒΕΣΤΟΧΩ°ΙΟΝ (ΘεσΙνίκης)

Άπό μηνών λειτουργεί είς τήν κωμόπολίν μας Κινη
ματογράφος ύπό τήν επωνυμίαν Αττικόν καί ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοϋ κ. Γ. Μαλλιαρά, ό όποιος είναι άξιος θερ
μών συγχαρητηρίων διά τήν μέχρι τοΰδε δρασιν ’ του. Μέ
χρι σήμερον προεβλήθησαν τά εξής έργα τά όποια έση- 
μείωσαν μεγάλην έπιτυχίαν. "Ερως καί κύματα . Σιβη
ρία», Τσέκα», «Ρασποΰτιν , «Οί δύο μάγκες», Ό Ναπο
λέων . < Ροζίτα , Μιχαήλ Στρογκώφ , «Μαγεμμένο βα
σιλόπουλο». Σπήτι τοΰ μυστηρίου Χρυσοθήρας» κ.λπ. 
Ό κινηματογράφος ούτος θά λειτουργήση καί κατά τήν 
θερινήν περίοδον. Βικϊας
ΔΡΑΜΑ

Κινημ. Μέγας. Μετά τήν Σκλάβα βασίλισσα» προεβλή 
θησαν τα έργα «Άπό τά χρονικά τών Τκρήσχουζ»; :Τό 
κάθισμα ύπ’ άρ. 47»,μία ταινία τής έν Θεσσαλονίκη Φώτο 
-Έλεκτρίκ Μακεδονικός χορός καί ό Αθλητισμός έν Θεσ
σαλονίκη. «Ή ευνοούμενη τοϋ Μαχαραγιά» τοΰ όποίου αί 
εισπράξεις έκ δρχ. 15 χιλ. διετέθησαν ύπέρ τών πλημμυ
ροπαθών, «Τό παιδί τής Φλάνδρας» μέ τόν Κοϋγκαν καί 
επεισόδια άπό τά έργα Ροβινσών ό θηριοφάγος» καί - Οί 
λησταί τής Ν. 'Υόρκης . Λίαν προσεχώς Τό τέλος τοϋ-! 
Μόντε Κάρλο», Άβδούλ Χαμίτ»,«Καπετάν Ρασκάς Ί I 
βαγκορόδ», «Αναπληρωματικός σύζυγος κ. λ. π.

Μαρκίδης.
=*ΝθΗ ί

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή φωτιά»

Κ ivnua τογραόιν.ος Ad

κ“* *'Γύ μεγάλο μυστικό μέ τόν Ζάν Άντζελο. Προσεχώς 
\ πο τήν σκιάν τών τάφων» καί «Πριγκήπισσα Λουλοΰ .

, Είναι αξιοσημείωτος η οικονομική κρίσις ήν διατρέχει 
11 ζ·"''ΐμαΓΟΥ(?άφος τής πόλεως μας. "Εργα σήμειώσαντα είς 
αλ,λας πολλεις έπιτυχίαν. εδώ προεβλήθησαν ένώπιον δε
κάδων θεατών. Τοΰτο μάς έδόθη άφορμή καί άπό τήν 
προβολήν τών έργων «Φωτιά». «Τρία ωρολόγια , Ζοσε- 
λεν». Ανθρτοπος χωρίς κατοικίαν . τών όποιων οί θεαταί 
αριθμοϋντο είς τά δάκτυλα. Μένει μόνον μία Κυριακή έκ ’ 
της οποίας δυσκόλως καλύπτουν τά έξοδα οί Κινηματο
γράφοι. Είναι καιρός πλέον νά συστηθή μία νέα όργάνω- 
σις δια την υποστήριξιν τοϋ έπαρχιακοϋ Κινηματογράφου

Καζαντζής 
ΣΑΜΟΣ

Από τοϋ πάρε1., μηνός οί κινηματογράφοι μας κατα
βάλουν πραγματικώς μεγάλα; προσπάθειας διά νά ευχαρι
στήσουν τήν πελατείαν των. Διότι όχι μόνον έργα δυνατά 
ηρχισαν νά προβάλλουν άλλά καί όρχήστραι πλήρεις συνο 
δευουν αυτα πράγμα τό όποιον ώς παρατηροΰμεν δέν γίνε- 
τίίι εις αλλας επαρχίας ισας μέ τήν Σάμον. Φρονοΰμεν δι’ 
αυτό, οτι πρέπει νά σφίξωμεν τά χέρια τών διευθυντών 
των κινηματογράφων τής πολειός μας διά τάς εύγενικάς των 
προσπάθεια καί νά τούς συγχαρώμεν διά τάς προοδεύει- 
κας των τάσεις.

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «'Ο άνθρω- 
πος χωρίς χέρια . «Ή δικηγορίνα». Η άγνωστος καί 
επεισόδια από τό έργον Ο βασιλεύ; τοϋ ίπποδροιιίου». 
Προσεχώς «Ίβαγκορόδ- καί «Μπέν Χοΰρ·.

. Κινηγ. Ήραΐον. Προεβλήθησαν «Ή καρδιά μου άρ 
'Ύ με επιτυχίαν. Σαπουνόφουσκες. . «Γιά τήν τιμή της». 
’ Η Αγνωστος», καί επεισόδια άπό τό έργον [ ά 7 μαρ
γαριτάρια τοΰ Σουλτάνου». Ποοσεχώς «Τό λιμάνι τών 
ύακ?''('’ν · ' Καρακώστας
ΑΛΜΑ

Κινημ. Πάνθεον. Τήν παρ. έβδομάδα πρ. εβλήθ ησο,ν 
τα έργα Ανάθεμά ό πόλεμος» καί «Τό δπλον τοΰ θανά
του σημειώσαν μεγάλην έπιτυχίαν. Μεταξύ τών έκλεκτοτέ- 
ρων μελών τής κοινωνίας μας πού παοηκολούθησαν τά 
έργα ταδτα. διεκρίνα.ιεν τάς κ. καί δίδας Θεοδοσ.ου. Ζά
ρα, Καιλανη. Μιχαλοπούλου. Κοντού. Τομαρά. Παπαθανα 
σοπου/.ου, Τσίπα, Φίτσου κ. ά. καί τούς κ. κ. Μίρκον. 
Ζ ιραν, Διαμαντήν. ’Αναγνώστου. Δούκαν. Παλαιογιάννην 
Ιομσον. Γαζήν κ. ά. Γ. Ελαφρός
ΧΑΝΙΑ

ΚίνΊμ· ’Ιδαϊον Α”Β>ν. ’Εξακολουθεί τά; παραστά
σεις του ο θίασος Αφεντάκη—Βασιλάκη.

| Κινημ. Ολύμπια^ Προεβλήθη «Τό τραγικόν ναυάγιον 
και επαναληψις τών έργων τής παο. έβδομάδος.

Λικρμ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν «Ή γυιι'νή λαίδη» 
και Η ασυνειδησία μέ τήν Σβάνσον.

1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κ.νημ.Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Φαζίλ ό
• Αθαβία?1’ καί «Ή Σιβηρία» μέ έπιτυχίαν.
ι Ηδη δίδει παραστάσεις θεατρικός θίασος.
I καςγοηα

ι Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα Ιωάννα 
Μερεντιθ». Σαγκάγιεδ ή Ή τιμή τής συγνώμης-, Κόκ- 
κι νη νύχια μέ τόν Μαξουτιάν υπέρ των πλημμυροπαθών.

Επισης προεβλήθη μέ αποτυχίαν λόγω τοϋ καιοοϋ.
το εργον «Μιά μοντέρνα οικογένεια*.' Προσεχώς

1 ρελλή Λολα μέ την Χαρβεϋ. Μηαρχαμ,ούζας 
ΗΡΑΚΛΕΌΝ

ΤΙονλαΗίΗη. Ο κινημαιογράφος αΐ’ίός·μάς πα
ρουσιάζει μιά πολύ καλή σειρά έργων πού καθ’ έκάστην 
πολύς καί εκλεκτός κόσμος παρακολουθεί τήν προβολήν 
των. Δυστυχώς όμως,δεν γνωρίζω διά ποιον λόγον, ή μη
χανή παρουσιάζει τά έργα σκοτεινά, πράγμα τό όποιον 
κουράζει πολύ τούς θεατάς. Κατά τήν παρελθούσαν έβδο

μάδα προεβλήθησαν τά. έργα Ή αιχμάλωτος των αγρίων 
καί 'Ο δόκτωρ Σάΐφερ

Κινημ. Αγλαΐα Προβάλλεται έπιτυχώς τό έργον «Ιο
Φάντασμα». ν

Κινημ. Απόλλων. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν τό εργον 
’Αφηνιασμένοι ταύροι . Πολιτακης

ΡΕΘΥΜΝΟΝ (Κρή η:)

I προσεχή έβδομάδα Θαλασσοκράτωρ» καί Ραμόνα . Πθ”;
I σεχώς Τσάρος καί Ρασποΰτιν». Τά χέρια τοΰ Όρλάκ ζ 

θεϊσ Γυναίκα κλπ.
I Κινημ. Σαπφώ. Προεβλήθησαν μέ μεγάλην επιτυχίαν 

τό. ερηα. «Σαχραζάτ καί «’Όνειρον ωμορφιάς μέ την 
Μπίλλυ Ντόβ. Τήν προσεχή έβδομάϋα «Μεγάλη παρέλασις

I καί «'Ιπποδρόμιον . Σωφρ.

Κινημ? Ίδαϊον Προεβλήθησαν τά έργα Το μυστικόν । 
τοΰ φρουρίου φ «Οί νεοσύλλεκτοι ». Μανιώδης παίκτης .

Οί ξενύχτηδες καί «Γιά νάσώση τόν πατέρα της . j 
Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 

νό , Ίπποδρόμιον Βόλφσον», Άνδρες τοΰ
Αμαρτωλοί στό ν παράδεισο .

ΚΑΒ^ΛΛΑ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ι 'Ιερό βου-' 
δάσους» καί 
Μανουράς

Κινημ. Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα
τοΰ έρωτος» μέ έπιτυχίαν «'Ο χορευτής τής κυρίας μου».
• Πόνοι παρελθόντος καί Ο κουρσάρος μέ τή μασκα .

Κινημ. ’Ολύμπια. Προβάλλονται διάφορα επεισοδιακά, 
λίαν προσεχώς Μπαλαρίνα τής Μόσχας . Δημητριάδης
ΕΛΕ’ΣΑ

«Η κόλασι; 
κυρίας μου», 
τή μάσκα .

Ναζλόγλου (Κων)πολιν). Έλήφθησαν τρεις λίραι. 
Παρακαλοΰμεν έχετε υπ’ δψιν σας ότι συνδρομή δια Τουρ
κίαν είνε, Τέσσαρες λίραι Τουρκίας. ?

I Αναγνώστου (Ενταύθα) Εις τήν Μ.τίλλυ Ντόβ γράψα
τε ώς εξής : ΒΐΠίε Dove. c]o Pint National Pic PttF, 
ai8 Mad son Str , New -York, U- S. Α. καί θα το 
λαβή ασφαλώς.

Δ. Μαρκοζάνην (Αλεξάνδρειαν). Εληφύησαν έναντι 
δρχ. διακόσιαι. Φύλλον ύπ’ άριθ. 12 εστάλη. Απαντήσατε 

' παρακαλοΰμεν τελευταίαν μας επιστολήν. Περί του Ci b 
Ijacqne Catelain θά σας γράψη ή Δις„Σκαραβαίου.
{ Παπαβασιλεϊου (Βόλον). Έφ οσον πρόκειται περίΚινημ. Μ. Αλέξανδοος. Προεβλήθησαν τά έργα «Έ | Παπαβασιλεϊου (Βόλον). Έφ’ οσον πρόκειται πεφ 

κείνος πού δέχεται ραπίσματα καί «Τό μυθιστόρημα ένός τόσον κακόπιστου ανθρώπου παιαλαβατε οσοι σας; δίδει 
απόρου νέου μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν. ■ και σχίσανε τα. Δεν πρόκειται αλ/.ως τε

Κινημ. Βέρμιον. Ποοεβλήθησαν τά έργα Η Θύελλα» πραγματο;. Η συνδρομή κ. Πιτανου εληφθη. Ελπιςρ εν 
καί 'Η πριγκήπισσα Νά.ντια» ιιέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν. | οτι θα εντείνετε ηδη τας προσπάθειας σα; δια την εγγρα-

Διαβιβάζω τά θερμά συγχαρητήρια τών φίλων τοΰ κι- φην περιστοτερων συνδρομητών.___  __
νηματογράφου τής πόλεώς μας είς άμφοτερους τούς διευ-1 ——
θυντάς τών κινηματογράφων διότι προσπαθούν^ νά ευχα- , ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΝ
ριστοϋν πάντοτε τό κοινόν διά τή; προβολής τών καλυτέ
ρων ταινιών. Έσπιελίδης
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. ’Αχίλλειον. Κατά τήν παρελθούσαν εβδομάδα 
προεβλήθησαν Οί αρπαγές τής δόξης καί Ό ηλίθιος 
μέ τόν Λόν Τσάνεϋ καί τόν Ριχάρδον Κορτέζ. 'Η επιτυχία 
τοϋ δευτέρου ύπήρξε μοναδική καί μόνον μέ τήν τοϋ έρ
γου “Οταν ή σάρξ υποκύπτει δύναται νά παραβληθή. 
"Ηδη προβάλλεσαι «Τό καρναβάλι τής Νίτσας». Προσεχώς 
«Ή πριγκήπισσα Τρουλαλά», Καζανόβας» κ.λ.π.

Κινημ. Άργυλλα. Προεβλήθησαν Ή καπετανισσα 
τοΰ διαβόλου καί 'Ο τρόμος τοΰ Τεξάς άμφότερα μέ κα
λήν έπιτυχίαν. "Ηδη προβάλλεται Γυναίκα διάβολος . 
Προσεχώς Τάμεσβαρ. Παπαβασιλεϊου
ATION

Κινημ. Παρ&ζνών. Προεβλήθησαν τά έργα «Σιωπη
λός κατήγορος . "Εγκλημα κατ έξιλέωσις», ή κωμωδία 
«Τό παντελόνι τοΰ σκωτσέζου καί ο κολοσσός «Μπέν 
Χούρ». Μπιρμπίλης.
ΛΕΒ-ΔΕΙ Α

30-3-939 
30-11-929 
30-12-930
30-3-930 

30-12-929
30-9-929 

30-12-929 
30-12-929

30-9-929 
30-12-929 
30-12J929 
30-12-929 
30-12-929

30-9-929 
30-9-929
30-9-929 
30-9-929
30-9-929

1-1929
1 12-928
1-1-929
1-1-929

Θεσ)νίκη 
θεσ)νίκη 
Δράμα 
S'amb ν 
Ηράκλειον 1-1-929

Αεβάδεια 
Δράμα 
Δράμα

Κινημ. Αττικόν 
Συμβατική 
Παν. Δαβίδ 
Κινημ. Mod»rne 
Πόπη Πολυίξγκη 
Κινημ. Αττικόν 
Δημ. Χρόνης 
Μ. Σχοινάς 
Π. Χαρτομαζίδης "Εδεσσα 
Θεόδ. Κικολέρης Δράμα 
Χρ. Πανας
Έ. Έλευθεριάδης
Μαίρη Παρμενίδη υ
1. Λεοντιάδης Ν. Κόκκινα. 
Σπ. Στυλιανίδη; Ξάνθη 
Χρ. Ζήκος
Σπυρ. Αναγνώστου Λαμία 
Ε. ΤΙισάνο; Βόλο;

1-1-929
1-1-929

1 1-929 
1-1-929

1-1-92!·

1-4-929

1-4-929

Κινημ. Πάν&εον Προεβλήθ ησαν τά ε;ργα « Εκδίκησι? 
κινέζου , «Είδήλιον στού; πάγους καί «Ματωμένο γράμ" 
μι μέ την Λίλιαν Τζίς. j

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα Η κοζο· 
τα» /αι «"Εοωτες ληστοϋ·. Προσεχώς Ιο λιμάνι των 
δακρύων . ' Πανουργίας
ΚΟΖ A Ν Η

Κινημ. Ωρίων. Κατά τήν παρελ. εβδομάδα προεβλ>|- 
θησαν τά έργα Η χορεύτρια τής Γρενναδης», « A’j® τα 
χρονικά τοΰ Γκρήσχουζ» μέ άποτυχίαν καί « Η δουκισσα 
τής Όσμόνδης». Στέφικαρ.
ΑΜΦΙΣΣΑ

ΛΗΞ,ΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ
Τήν 30 τρεχ. μηνός λήγουν αί συνδρομαί τών κ. κ. 1 ■ 

Βασιλειάδη Χαλκίδα, Ε. Χασιρτζόγλου Ξάνθη. Θ. Παπα- 
βασιλείου Βόλος, Ειρήνης Ρεμπουτσάκου Καλαμας και 
Κινηματογράφου «Διονύσια Σέρραι.

Παρακαλοΰνται θερμώς οί άνωτέρω κ. κ. συνδρομηται 
όπως μάς ειδοποιήσουν έγκαίρως περί τής άνανευόσεως τή^ 
συνδρομής των διά νά μή διακοπή άπό 1ης Μαΐου η απο
στολή τοΰ φύλλου πρός αύτούς. Η Διοτχειρτσις

Κινημ. Μαστρονικολοπούλου. Μέ άρκετην έπιτυχίαν 
προεβλήθησαν τήν παρ. έβδομάδα τα εργα«Μία νεα Ντυμ- 
παού«'Η λέσχη τώνάγάιιων καί η δίπρακτος κωμωδία 
« Ο μικρός Ναπολέων. Διαμαντόπουλος

Κινημ. Πάν&εον Προεβλήθησαν τά έργα «Σενορίτα· <> 
καί «'Η ωραία τυχοδιιόκτις μέ σχετικήν έπιτυχίαν. Τήν |

0 «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ ΑΣΤΗΡ ΕΙ'' ΓΗΝ ΚΥΠΡΟΝ
Ειδοποιούνται οί.καίΙ ά.τασαν την νήσον Κϋ 

προν φίλοι τοΰ κινηματογράφου καί άναγνοισται τού 
«Κινηματογραφικού Άστέρος» οτι, τό περιοδικόν 
μα; πιυλεϊται πάντοτε εί; τό έν Λεμεσσφ Πρακιο- 
ρεΐον Ελληνικών εφημερίδων καί περιοδικών 
τοΰ κ. Σ. Συμεωνίδη, οδό; Σπόρου Λραούζου 147, 

που δύνανται · οι ενδιαφερόμενοι ν απευθύνονται.
’Η Λΐεύβυνατς



,ΧΠ. ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΙΝΗιύΑΤΟΓΡ. ΤΑΙΝΙΩΝ !9"Τ-ϊ7β
ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ

‘Ο πρώτος πίνας έδημοσιεύθη είς τό ύπ’ άριθ. 4—5 τεΰχος

TirAof εργον Κινηματο- 
θέατρον

Γραφειον 
εκμεταλτεύοεω;

Τίτλο; έργου Κινημαιο- 
&έατρον

Γραφειον 
1κμεταλλεΰαεω;

‘0 εχθρό; Αττικόν Μετρό Γκόλντουϊν Γύψων στό στραιό Έλ' άς I Μαργουλή
Βορ.-Μειαμόσχευσις — Άντ. Δειενάρδου Πειρατής ερήμου Ροζ κλαίρ Δ. Καρρά
Μορφ νομανεϊς — » Γορίλ λας Έ λάς Άμ· λοχ-Βουλγαρίδη
Τί β’νβ ό έρως — » Ναύτη, γλυκού νερού Αθηναϊκόν I. Μαργουλή
Τρελλή χορ ύτρια 
"Εξ έ,.δομαδ·';

Ρ. ζικλαίρ Κ. Φρσγκέτη Σκάνδαλον Βαδεν Οΰφα Πάλατ Συμβατική
Άθηνι ϊκόν Κ. Σουλίδη Σειρήν τροπικών Ίντεάλ Ήστερν Φίλμ

Νύχτα στό Λονδίνο Οΰφα Πάλας Συμβατική Ατρόμητος αεροπόρο. Ελλάς 
’Αττικόν

I. Μαργο> λή
Κόρη τοΰ Σεΐχη Σπ/ένιιτ Σΐ' έ Όριάν Β.λγο —Βόλγα Σινέ Όριάν
Μαύρος πιεοριότο; Άθη- αϊκόν Κ. Σουλίδη Νοτηταί Φωτιάς 'Ελλάς I. Μοργουλή
Πύρινες γροθιές Ροζικλαίρ Δημ Καρρά Μυστικό; ταχυδρόμος Αττικόν Σινέ Όρ’ιάν
Περιπ- πυρόσβεσ ης Σιναμτόρ I. Μαργουλή Μελαιόν σημεΐον Οΰ α Πάλσς Σημβατι-ή
Λευ ή Σκλάβα Άιτ κόν Σινε Όριάν Περιπέ’. χρυσοθηρών Άθι.ναϊ'όν I. Μαργουλή

| Γβλευ οΐος άνθυώπ ι.ν Οΰφα Πάλας Συμβατική ’Ινδιάνα Σπλέντιτ Φόξ Φίλμ
Κύκλων τοΰ Τεξάς 'Αθηναϊκόν Δ. Καρρά Έρωτες Ρασπουτίν Ίντεάλ I. Κιυρουνιώτη
Λησιαΐ Όλύυπου Σπλέντιτ I Κουρουνιώτη Στοιχ. κοβαλζάρης Άθηι αϊκόν I. Μ ρ,ουλή
Κατ ρράκτηςθανάτσι 'Ελλάς I. Μαργουλή Τραγωδία νεότητο; Ροζικ λα ρ Κ. Φραγκέτη

Κερσυνοβ καβυλλάρηι > Μετρο-Γκολδουϊν Κοζάκε ι Σ .λέντιτ Μετρό Γκόλδουϊν
Έιίθεσις τραίνου 8 ’Αθηναϊκόν Δ. Καρρά Τερέί,α Ρακέν Ττιάλ Άμολοχ.-Βουλγαδί δη
Γίγαντες θαλάσσης Πα όριμα Άμολοχ -Βουλγαρίδη 'Άλήται Β έννης Ροζικλαίρ Κ. Φραγκέτη
Κορίτσι Βαριετέ Ελλάς Μετρό Γκόλδουϊν Β λο; διαβόλου Άθη αϊκόν I. Μ.ργουλή
Κιιω τά χέρια » I. Μαργουλή Ψευδό ήρα 0 ΰ ρα Πάλαι Συυβατικη

Λ.,στή. γρανίτου 
Νύχια μαύρου άειοΰ

Ροζικλαίρ Λ. Καρρά Μαργαρ. Ροι ανώφ ΙΓ.νόρομα Άμολοχ. Βουλγαρίδ
Πανόραμα Μ τρα-Γκόλδουϊν Μωρά Παρπενος Ά τικόν Σινέ Όριον

ύαρία Πενταγιώτισσο 
» »

’Επίγειος παράδεισο. 
Στά όπλα 
Φωλ'ά άετοΰ 
5 φοβερές γροθιές 
Καρδιά χορεύτριας 
Λησιαΐ φαντάσματα 
Βέρ α Μιρτζεβα 
Καπετάνισα διαβόλου 
’Επάνοδος

‘Υιό αγωνίαν πνιγμ ΰ 
Οίκογεν ιακός φίλος 
Μκαλαόο 
Δυόμος Σαγγ 'ης 
Πι λεμος στην Κίνα 
‘0 Π ιληκαρας

Πριγκήτισ. Τρούλαλο 
Κάποιο νέος 
Θεριό Άριζόνας 
Βα ώνος Άτσιγγανος

Εκβ ασμός Σύκο φαν ιίς· 
"Αγγενος σκότους
Χιονοστρόβιλος 
Έρ ισταί μεσονυκτίου 
*Ο επιβάτης 
Κ ιρναβάλι Νίτσας 
Μυστη)δηςεξαφάνισις 
Κομφετί

Πργκηψ γονδολιέρος 
Άρπαγ-ς τής δύσ}ως 
Γιγαντιιμάνοιαίθ ρο; 
Σέλλα διαβόλου 
*0 ηλίθιος 
Πρώτη αγάπη 
Ουγγρική ραψωδία 
Όνειρον ώμορφιάς 
Ίτπόται σκοτους 
Μάτα-Χάρι 
Μπροσιά σ ό ίνρίωμα 
Θύματα καθήκοντος 
Θ<ϊα Γυναίκα 
“Ανθρωπος μέ φράκο 
Λευκός ’Αετός

’Αττικόν καί 
Σπλέντιτ

Ουφ ι-Πάλας 
’Αθηναϊκόν 
‘Ελλάς

Ίντεάλ 
Ροζικ αίρ 
’Αττικόν 
‘Ε λάς

Οΰφα Παλας 
‘Ελλάς 
Ροζικλαίρ 
Ίν-εάλ 
‘Ελλάς 
Πανόραμα 
Πανόραμα

Οΰφα Π λ <ς 
Σ τλέντιτ 
‘Ελλάς 
’ Αττικόν 
Άθ ηναϊκί ν 
Ίνιεόλ 
Σινα πάρ 
1 Ελλάς 
’Αττικόν

Οΰφα Πάλας 
’Αθηναϊκόν 
Ίντεάλ 
Σπλέντιτ 
Έκλάς 
’Αθηναϊκόν

‘Ελλάς 
Ά τ τικόν 
Σπλέντιτ 
Οΰφα-Πάλα; 
Ί ντεάλ

Π ιΐόρ >μα 
Σπλέντιτ 
Ίντεάλ 
’Αθηναϊκόν 
'Αττικόν 
'Αθηναϊ τόν

Άθηναϊ ς

Άζαξ Φίλμ

Συμβατική 
Δ, Καρρά
Άμολοχ.-Βουλγαρίδη
I. Μαργουλή

Άμολοχ.- Βουλγαρίδη 
Δ. Καρρά
Σι έ Οριάν 
Κ. Φραγκέτη 
Συμβ . τική 
I. Μ· ργουλή 
Κ. Φρανκΐτη;
Φόξ - Φίλα 
Κ. Φραγκέτης 
Μέ-ρο Γ-όλντβιν

Άμολοχ.- Βουλγαρίδη 
I Κουρου'ΐώτη 
Μιτρο Γκόλντβιν 
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν
I Μαργοι λή
I Κυίρουνιώτη
I. Μαρ/ουλή 

Άμολοχ.· Β υλγτ,.ίδη
ΣυμΡατική 
Άμολοχ.-Βουλγσρίδη 
Μέτρο Γκόλντουϊν 
Σιι έ Όριάν
Άμολοχ -Β ,υλγσρίδη 
Δηα. Καρρά
Μετρό Γκο/.ντουϊν 
Κ. Σουλίδη
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριά 
Συμβατική 
Κ. Σουλίδη 
Άιιολοχ -Βουλγαρίρη 
Σινέ Όριάντ 
Μ τρο-Γκόλιβ.ν 
I. Μαργουλή 
Άμυλοχ.’ Βουλγαρίδη 
Με ρό-1'κόλντβιν 
Σινέ Όριάν

ΒΜεγάλη ΙΙμκυμία

1

‘Ελλάς. Κ. Φραγκέτη

/

©

A.m^ADAS
Βααιλίως ’Ηρακλείου 7 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παντός είδους 
Κινηματογραφικοί

Επιχειρήσεις 
Ταινίαι Μηχανήματα 
ΚάρβουναΥλικάκλπ. 
Ζητήσατε λεπτομερείας

4OT NASI9NAA
Αποκλειστικοί Διανομείς

ΑΜΟΔΟΧΙΤΗΣ
ΒΟΤΛΓαΡΙΔΠΣ

Εύ.τόλιδος 14

//

Άντιπρ. δ ά τήν’Ελίάδα 
Ι·Μ· KOTPOTNIQTHS

Πλατ. Άγ. Γευργίου 6α 
Άθή αι

TIFFANY STAHL
Κ. ΦΡΑΓΚΕ1 ΗΣ
Άγγλο-ελληνιχή ‘Εταιρία

Χαλκοκονδ ·λη 39α

ΑΘΗΝΑΙ

F. Β 0.
Άποκλειστ. Άγορασιής 

διά τήν ‘Ελλάδα

ΔΗΜ. ΚΑΡΡΑΣ
Πα ιι.σίων 12

ΑΘΗΝΑ I

Κ. Σ0ΪΑΙΑΒ2
ΚίνηματογραγΓ/.αί

Ταινίαι

Πανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ

μιιμ
Κινηματογραφικοί 

Ταινίαι

Όδός Κολοκοτρώνη 9

ΑΘΗΝΑΙ

Χώρος πρός διάθεσιν

ί. ΠΑΠΑΠΟΦΑΪ
Κινη μίτογραφιχαί 

ταινίαι
’Oblfz Γ' Σ)βρίου 28β

ΑΘΗΝΑΙ

ΣΙΝΙ·: ΟΡΙΑΝ
Ανώνυμος Ανατολική 

'Εταιρεία Κινηματο- 
τογραφικώ ν Επιχειρή

σεων
οδός Έδουάρδου ι\ώ 7

‘Υπ)σεημα &εο)νίηης 
Βενιζέλου 3 

(Μέχαρον Μπουρλά)

Γ· ΠΝΑΙίΟΖ
Αντιπρόσωποι 

Διά τήν Ελλάδα 
uTMirain 

Μιλάνου 
Κιν)καί μηχαναί παν

τός είδους 
Οδός Τ' Σ)βρον 28 β

ΗΣΤΕΡΝ ΦΙΛΜ
Κιν;ματογραφΐναί

'Επιχειρήσεις
ΔιεΑω.τήςζ,^ΙΜΕΡ

Πανεπ.σιηυίου 36
ΑΘΙΙ <Α1

ΑίΓΛΟΤΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ

Κινηματογραφικά!
’Επιχε ρήσεις 

Κινηματογραφικά
’Εργαστήρια 

Χαλκοκονδυλη 39α
ΑΘΗΝΑΙ

UNIVERSAL
Pictures Corporation

Άποκλε στ Αγοραστή, 

διά ιήν Ελλάδα

I. ΜΑΡΓΟΪΛΗΣ
Κάνιγγος 6—ΑΘΗΝΑΙ

Χώρος πρός διάθεσιν

1ΑΥΡ1ΚΙ0Σ
ΝΟΒΑΚ 

Κινηματογραφικά 
’Εργαστήρια

ΙΙλαπούτα 44 
ΑΘΗΝΑΙ

SISF.HATtr?HtZ 

ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ
. Το άρίστοχρατικίτερον 

συιο κίχκόν
Κινηματοθέατρον 
’Οδός Κσρόλου 

ΑΘΗΝΑΙ"

ΙΤΑΜΟΣ ΙΤΑΜΕΑΟΙ
Κ ινηματογραφικαί 

Ταιναι

Χαρ. Τρικούπη 5
ΓραμμαχοΘυρίς 56 

ΑΘΗΝΑΙ

(iWa'Ro GoldwynMayer) I Pictures !

ΜΕΤΡΟ -ΓΚΟΛΝΤΟΥΤΝ- ΜΑΠΕΡ
!ο Όδός ©εμιθτοκλέιινς I.» 

ΑΘΗΝΑΙ



ί...... .......... . ......................     1

Η απόλυτος στερεόττ,ς καί άντογλι |
Ή επίζηλος καί άξ·ο5αύμαστός στα^ερότΐ,ς προβολής

‘Η εντελώς αθόρυβος λειτουργία
‘Η τελεία έςασφάλισις κατά της πυρκατάς 

‘Η μεγίστη άντογή εξαρτημάτων

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΗΧΑΝΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

I Α.Ε. .ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ-^ I
άποκλειοτικώς διά τήν 'Ελλάδα αντιπροσωπεύει ή εταιρία 

κινηματογραφικών επιχειρήσεων ξ

I Γί9ΡΓ.·. ΣΥΝθΔΙΝΟΣ. ΚΑΙ.ΓΕΩΗΓ.ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ |
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -------. . . . . . . . . . -■-- _

ΟΔΟΣ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2S3-AOHNAI §I |
I 77 ~ Iδια&έτονσα ταύτας κατά δλως πρωτότυπο ν τρόπον ή<οι

ωε 12 mHNiRiflZ αοςεις 
hi jfims ίjos.—eq? «ιο· -msiuai mini tit hoot

Μηχαναί διά ρεύμα έναλλασσόμενον καί συνεχές τών 220 καί 110 βόλτ. g 
Φακοί ΜΠΟΣ παγκοσμίου φημης δλων τών διαστάσεων.
Λάμπαι οικονομίας ασυναγώνιστοι είς στερεότητα. e
Κάρβουνα προβολής Αγγλικής προελεύσεως. =

ι —— I
= Διαοζή: παοακαταθήζη ανταλλακτικών =I 1 I

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ-ΕΡΝΕΜΑΝ ΠΑΤΕIlllllllllllllllllllllllllllllillllllllinilllllUIIIIIIIIIIIII ItlltllllHIIIiniHHIIIIIIIIIIHIIIHHIHIIHMI HUIIIHIIUIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIHHIHIHIHHttHII =

Αντιπρόσωπος ?ιά Μακεδονίαν καί Θράκην

I Ρ. ΊΣΑΤΣΡΠΡΣ |
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛειΟΥ 7~ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


