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ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1929-1930
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Π
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΑΙ ΥΠΟΘ. ΠΡ

2 ΣΠΕΣΙΑΛ γ 9.72 ‘Ηέξόρμησις πρός τδν. χρυσόν. Ντολ. Ντέλ Ρίο. Κλάρ.ΜπρόουνΔράμα13
821. Λευκαι Σκια'ι. Ρακέλ Τορές, Μόντε Μπλιοΰ. Βάν Ντάηκ. Δράμα 9

1 ΓΚΡΕΊΆ ΓΚΑΡΜΠΟ γ 937. Μανία έρωτος Αουΐς Στον, Μάκ Μπρόουν.
ΤΖΩΝ ΤΖΙΑΜΠΕΡ . Κλάρενς Μπρόουν. Δράμα 10

2 ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ 833. Ή Μυστηριώδη; Κυρία. Κόνρατ Νάγκελ. Φρέντ Νίμπλο. Δράμα 9
929. Ή γή τής ήδονής. Νίλς Άστερ, Αουΐς Στον. Συδνεϋ Φραγκλίν. Δράμα 11

3 ΤΖΩΝ ΊΖΙΛΜΠ1.Ρ γ 930. Ή Μάσκα τοΰ Σατανά. ’ Αλμα Ροΰπενς, ’Έβα Βόν Μπέρν.
Β Σήστρομ Αράμα 8

931. Νύκτες έρημου Μαίρη Νόλαν, Ερνέστ Τοράνς Ουλλιαμ Νάη Δράμα 8
835. Φυλακ·σμέ> η καρδιά. Ζοάνα Κράουφορδ, Βέρα

Γκόρντον. Ουλλιαμ Νάη. Δράμα 8
Γ> ΡΑΜΟΝ ΝΟΒΑΡΡΟ 8.>4. <5 ΤΙρίγκηψ φοιτητή;. Νόρμα Σήρερ Ερν. Λιοΰμπις. Δράμα 10

γ 933. Κυρίαρχοι τοΰ άέρος Ρ. Γκρέηβς, Άν. Πέητζ,
Ε. Νάγκεντ Γ. Χήλλ Δράμα 11

730. Άπηγορευμένη εύτυχία, Ρ. Αντορέ, Ντ Αρσΰ. Χ.Μπώμοντ Κωμ. Δρ. 7 
γ 934. Ραψωδία έρωτας, Ρενέ Αντορέ, Ντορόβυ ΤζενΙς. Βάν Ντάηκ Αράμα 9

830. Μια νύχια στη Συγκαιιπούρη. Έρνέστ Τοράνς. Ουιλλιαμ Νάη. Αράμα 7
4 AON ΤΣΑΝΈΥ γ 938. 'Οταν ή πάΐις κοιμάται Άνίτα Πέητς Μάξ Μποϋς. Ζ.Κόρνεϋ. Δράμα 9

83s. Τδ Λονδΐνον μετά τά μεσάνυχτα. Μαρσελίν Ντέη,
Κόνρατ Νάγκελ. Τόντ Μπρόουνιγκ. Δρ. Περ. 7

839. Η μεγάλη πόλις. Μαρσελίν Ντέη, Μπέτυ Κόμψων.
Τ. Μπρόουνιγκ Δράμα 8

γ 940. Θυσία πατρδς Α. Χιοΰγκς,Τέϋλορ, Λουπ Βόλς Τ. Μπρόουνιγκ. Δράμα 8
2 ΖΟΑΝΑ ΚΡΑΟΥΦΟΡ\ 645. Δδριανή Λεκουβρέρ. (“Ονειρον αγάπης). Νίλς

Αστερ, Άελέν Πρέγκλ Φρ. Νίπλο Αράμα 9

2 ΜΙΙΟΥΣΤΕΡ ΚΗΤΟΝ 91s.
γ 919.

1 Λ ΙΛΗ ΝΊΆΜΙΊΆ,

907. Σύγχρονες Παρθένες. Νίλς ’Άστερ, ’Ανίτα Πέτς, 
Ντ. Σεμπαστιάν, Ε. Νάγκεντ, Μάκ Μπρόουν. ΧάρυΜπώμοντ Αράμα 9

‘Ο Οπερατέρ. Μαρσελίν Ντέη 
Γάμος άπό πείσμα Ντ. Σεμπαστιάν

Έδ. Σέντουϊκ, Κωμωδ. 8
Εδ. Σέντουϊκ Κωμωδ. 8

ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

\ΟΝ ΑΛΒΑΡΑΝΤΟ 
1 ΝΟΡΜΑ ΣΗΡΕΡ 
3 ΜΑΡΙΟΝ ΝΊ ΕΒΙΣ

γ 901» Τδ τραγικό γεφϋ(ΐ Ρακέλ Τορρές Στ. Πραπμπιν Αράμα
γ 826 Γυναίκα τής τύχης Λ. Σερμάν, Μάκ Μπρόουν Ρ. Αέοναρντ Αράμα 8
γ 93.’> Χίμαιρα Ούιλ. Χαίηνς, Σαρλώ, Πώλυ Μοράν,

Νόρμα Ταλμάζ, Μάε Μουρεη, Τζών
Τζίλμπερ,Ντουγκλας Φαίρμπανξ Κίνγκ Βίντωρ Αρ.Κωμ. 9

1 ΡΕΝΕ ΑΝΤΟΡΕ 
2ΟΥΙΛΑ. ΧΑΙΙΙΝΣ -

1 ΤΖ. ΜΟΥΡΡΑΙΗ
1 ΤΖΑΚΥ ΚΟΥΓΚΆΧ
1 ΑΣΤΡΑΠΙΙ (σκΰλλος)
6Τ1Μ ΜΑΚ ΚΟΗ

S28 Τδ άγορονόριτσο Λωράνς Γκρέη Κίνγκ Βίντωρ Κωμωδ. 8
829 Δέν παίξουν μέ τδν έρωτα Νίλς ’Άστερ Ρ. Αέοναρντ Κωμωδ. 8
909 Μίσος Ουιλλιαμ Κόλιερ, Ζώρζ Φάουσετ Άλλαν. Ντουάν Δράμα 8
914 Μαντέρνο'. παληάτσοι Ζοζεφίν Ντάν, Ρίχ. Κορτέζ Ζ. Κρούζ Αράμα 8
810 Τραγωδία στήν Κίνα Αννίτα Πέητζ Σαμ. Γούντ Δράμα 8
S23 ‘Ιερόν καθήκον X. Κοστέλλο Ζ. Ζ. Στάλλ Κωμ. Περ. 7

SO7 ‘Ο Σο λπιγκτής Κλαίρ Ούίνσωρ Εδ. Σέντουϊκ Δράμα 7
949. Σκιαί τής νυκτδς Λ.Γκρέη Λ. Αωραίν, 11.Μοράν Ρ.Αέντερμαν Δρ. Π. 7

Σ1ΙΜ.—Έπαη

942. Οί ίκτδς νόμου Σιλβία Μπήσερ Ροΰ Ντ Αρσύ
944. ‘Η τελευταία έπιδρομή Ντόροθυ Σεμπαστιάν
943. ‘Ο Δηοτής Μάριον Ντοΰγκλας
947. 01 Ιππείς τής έρήμ· υ Ρακέλ Τορές, Β. Ρος
945. Σωιήρ Ταχυδρόμος Ντορόθυ Τζένις
956. Άίμτ ’Ερυθροδέρμων Ρόμπερ Φρέζορ

Νικ. Γκρίντο Περιπ. 7
Νικ. Γκρίντο Περιπ. 7
Σετ. Ουίθευ Περιπ. 8
Νικ. Γκρίντο Περιπ. 7

Τζών Οί'άτερ Περιπ. 7
Τζών Ούάτερ Περιπ. 7

ίεται τό δικαίωμα εις τό Γραφεϊον διά τήν τυχόν αλλαγήν τών άνω τίτλων.
Αί ταινίαι αί σημειοΰμεναι διά σταυροί' έχουν καί ήχητικάς και όμιλούσας τοιαΰτας.
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ΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΕΑΔΑΔΙ
Ο ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ©ΜΙΔΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Όλίγαι ήμέραι μάς χωρίζουν άπό τήν έναρξιν τής νέας 
κινηματογραφικής σαιζόν, ή οποία ευτυχώς προβλέπεται 
ενδιαφέρουσα άπό πολλών απόψεων καί Ιδίως ένεκα τής 
έγκαινιάσεως τών ηχητικών ταινιών άπό δύο κεντρικούς 
κινηματογράφους.

Ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» ήσχολήθη εις τό προη
γούμενου τεύχος μέ τό προκείμενον θέμα. Νομίζω έν τού- 
τοις ότι εΰρυτέρα έρευνα τούτου καί επίκαιρος θά ήτο καί 
ενδιαφέρουσα.

Αί προαναγγελλόμενοι καινοτομίαι δύναταί τις νά υπο
στήριξή, ότι ήσαν απαραίτητοι. Ή κρίσις τών δύο τελευ
ταίων έτών (ποΰ οφείλεται αυτή, έξητάσαμεν άλλοτε έκτε- 
νώς) προεκάλει σκοτεινός σκέψεις διά τό μέλλον καί εις 
τούς πλέον αίσιοδόξους, τάς οποίας έρχεται ήδη οπωσδή
ποτε νά διασκεδάση τό άνωτέρω γεγονός. Κι’ άπό αυτής 
λοιπόν μόνον τής άπόψεως εϊνε αξιέπαινοι οί δημιουργοί 
τής κινήσεως αυτής.

Τό σπουδαιότερου γεγονός τής νέας σαιζόν είνε ή εισα
γωγή καί ένταΰθα τών ήχητικών ταινιών (films sonores, 
Klangfilm) καί όχι τών όμιλουσών (films parlanl. Ion- 
film). Έπεκράτησεν δηλ. καί πολύ όρθιος ή τρίτη, ή μέση 
γνώμη. “Ας έξηγηθοϋμε.

’Όπως πρό τίνος έγράψαμε, ή νέα έφεύρεσις προεκά- 
λεσε πλείστας σκέψεις μεταξύ τών ειδικών, οί όποιοι δέν 
ήργησαν νά διαιρεθούν εις άντίθετα στρατόπεδα, τών μέν 
ύποστηριζόντων τήν νέαν έφεύρεσιν, τών δέ άκρως άντι- 
μαχομένων καί τρίτης κατηγορίας τοΰ μέσου όρου. 01 τε
λευταίοι δηλ. άπέκρουσαν απλώς τήν ομιλούσαν ταινίαν 
οχι όμως καί τήν ηχητικήν. Κατ’ αυτούς ή ηχητική ταινία 
συνδυάζει τά προτερήματα καί τής βωβής καί τής όμιλού- 
σης, ένω άντιθέτως στερείται τών έλάττωμάτων άμφοτέ- 
ρων. Ή ηχητική ταινία παραμένει διεθνής, δσον καί ή 
βωβή καί δέν παρουσιάζεται ως άτυχης άπομίμησις τοΰ 
θεάτρου, άλλά τουναντίον ώς νέον σύστημα πειό ζωντανοΰ 
κινηματογράφου. Παρουσιάζει καί αυτή μειονεκτήματα, 
άλλά πάντως εϊνε προτιμητέα καί άπό τήν βωβήν, ή ο
ποία μοιραίος θά ύποκύψη εις τήν έξέλιξιν, δοθέντος μά
λιστα ότι ανέκαθεν ή τελειοποίησις τού φιλμ εις αυτό 
άπέβλεπε, άλλά καί άπό τήν ομιλούσαν, ή οποία πρός τό 
παρόν τουλάχιστον παρουσιάζεται μέ πολλάς άτελείας. 
'Υπέρ τής. τρίτης ταύτης γνώμης έτάχθησαν καί οί "Ελλη
νες έπιχειρηματίαι καί άπεφάσισαν τήν εισαγωγήν τών ή
χητικών ταινιών. Δέον άλλωστε νά σημειωθή καί γενικώς 
επικρατεί ή γνώμη αυτή, δι’ 5 καί αί ήχητικαί ταινίαι είνε 
περισσότεροι τών όμιλουσών καί αυται πάλιν περιορίζουν 
τάς ομιλίας εις τό έλάχιστον. “Ας γείνη γνωστόν έν τού- 
τοις ότι τών άνωτέρω υπάρχει κάποια έξαίρεσις. Θά προ- 
βληθοΰν δηλ. καί ένταΰθα δμιλοΰσαι ταινίαι, άλλ’ έλάχι- 
σται καί μέ περιωρισμένην ομιλίαν, εις ολίγους διαλόγους.

APGPON ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑ Σ ’Χ· RO — ΜΛ

καί τούτο ένεκα άκριβώς τής αξίας μερικών τοιούτων.
Άλλ’ αί άπαιτούμεναι δαπάναι είνε πολύ μεγάλαι. 

Παρ’ δλην τήν ύπάρχουσαν πληθιόραν διαφόρων σύστημά-' 
των καί τόν άναπόφευκτον συναγωνισμόν, αί τιμαί διατη
ρούνται είσέτι ύψωμέναι. “Ας σημειωθή ότι ή έγκατάστα- 
σις τοΰ Αττικού» στοιχίζει περί τά 2.000.000 δραχμών 
καί κατά τι όλιγώτερον ή τοΰ Σαλόν Ίντεάλ .

Εννοείται ότι αί μεγάλαι αΰταί δαπάναι (εις άς δέον 
νά προστεθούν καί τό ότι μία ηχητική κόπια στοιχίζει πε
ρισσότερον άπό μίαν βωβήν καί ότι καί ή τελευταία καθί
σταται άπαραίτητος διά τήν έκμετάλλευσιν τών έπαρχιών) 
θά έπιδράσουν έπί τής τιμής τών εισιτηρίων ή όποια θά 
αϋξήση κατά τι.Ή αύξησις δέν είνε μεγάλη, είνε δέ άλη- 
θές ότι ουδέποτε ίσως υπήρξε τόσο δικαιολογημένη.

Γεννάται ήδη τό ζήτημα, θά έπιτύχουν; Ή άπάντησις 
δέν είνε καί τόσον εύκολος. Θά προσπαθήσωμεν όμως νά 
άναπτύξωμεν τό ζήτημα. \

Λέγουν δηλ. οί συντηρητικοί : Είναι σκόπιμοι όλαι αΰ
ταί αί δαπάναι ; Θά άνεχθή άρά γε τό κοινόν τήν αϋξησιν 
αυτήν τοΰ εισιτηρίου; Θά τοΰ άρέση τό νέον θέαμα ή θά 
παραστώμεν προ μιας κατ’ άρχάς (τάς πρώτας εβδομάδας] 
μοναδικής κοσμοσυρροής (ένεκα τοΰ «γνώστου) τήν οποίαν 
όμως θά διαδεχθή δ κόρος, ή άτονία, ό μαρασμός; Άλλά 
καί άν δεχθώμεν έπιτυχίαν, είνε δυνατόν νά έξουδετερω- 
θοΰν αί μεγάλαι αΰταί δαπάναι καί δσαι άκόμη άπαιτοΰν 
άλλαι καινοτομίαι; Ή πιθανωτέρα άπάντησις κατ’ αυτούς 
είνε αποφατική, δι’ δ καί κατ’ αυτούς ή έπιχείρησις κατα
κριτέα.

Άν καί φρονούμεν ότι, άπό τούδε πρόβλεψις θά ήτο 
κάπως έπικίνδυνος έν τούτοις δέν δυνάμεθα νά άσπασθώ- 
μεν τάς άνωτέρω γνώμας. ’Ιδού διατί :

Είνε γεγονός αποδεδειγμένοι' πλέον, οτι οί θαμώνες 
τών κεντρικών αθηναϊκών κινηματογράφων άποτελούν κα
τά μεγίστην αναλογίαν μίαν ώρισμένην κλίκα. Τά μέλη 
τής κλίκας αυτής θεωρούν σχεδόν ύποχρέωσίν των νά δουν 
διαδοχικώς όλα τά νέα φιλμ ή μάλλον νά περάσουν άπ’ 
όλους τούς κινηματογράφους καί καθιέρωσαν μίαν πρε
μιέρα διά κάθε σινεμά (Στό Αττικόν π.χ. τήν Δευτέραν, 
τήν Τρίτη στήν Ούφα κ.ο.κ.).Αυτοί άποτελοΰν τήν μόνιμον 
πελατείαν έπί τής όποιας βασίζονται καί αί επιχειρήσεις. 
Ή άναλογία έκείνων πού θά πάνε μιά φορά τήν εβδομάδα 
εϊνε μικρά. Ώς πρός τούς οίκογενειάρχας καί τούς περα
στικούς. αΰτοί είνε οί θαμώνες τών Κυριακών ή τών ε
ορτών.

’Εάν τώρα δεχθούμε ώς άληθείς τούς άνωτέρω συλλο
γισμούς, δοθέντος ότι άποδεικνύονται άφ’ εαυτών, τό έρώ- 
τημα τί έπίδρασιν θά έχη ή αύξησις τών εισιτηρίων, περιο
ρίζεται οΰτω πώς: Ή τακτική πελατεία τών κινηματογρά
φων θά κλονισθή ένεκα τούτου: Ή πλέον εΰλογοφανής



Κινηματογραφικός Άότΐιρ
Κ»νιι«ατογρ<·φικός ’Arfxhp

Paraniauunl] προβλέπεται δέ έντός τοΰ προσεχούς ή τοΰ 
μεταπροσεχοΰς έτους νά έκλειψη τελείως, πρέπει καί το 
κοινόν νά συνειθίση πρός τήν νέαν αυτήν τροπήν καί αί 
λοιπαί επιχειρήσεις νά μιμηθοΰν δσον ένεστι ταχύτεροι' 
τό παράδειγμα τής Σινέ Όριάν. Όπερ καί ευτυχώς συμ
βαίνει ώς θά ίδωμεν κατωτέρω. Πρός τήν ανάγκην δέ αυ. 
τήν φανταζόμεθα δτι θα έξοικειωθή ευκόλως το κοινον- 
Διατί άλλως τε νά μ ή τού άρέση ή ήχητικη ταινία η όποια 
συνδυάζει τά μεγαλύτερα πλεονεκτήματα τής βωβής και 
έπί πλέον προσφέρει καί ευρήματα διά τας ’Αθήνας του
λάχιστον σπάνια ; IΙού εΐνε δυνατόν ν’ άκούσητε τόσον 
πολυόργανην ορχήστραν 150 ή 200 οργάνων καί νά παρα- 
στήτε πρό τοιούτου συγχρονισμού ; Νά ακούεται τον Σα- 
λιάπιν ή τήν Γκάλι Γκοϋρτσι ή τά πεταχτά τραγουδάκια 
τοΰ Μωρις Σεβαλιέ ; Νομίζομεν δτι καί μόνον αυτό αρκεί 
διά νά κινηθή τό ένδιαφέρον καί ή συμπάθεια,τοΰ κοινού. 
Άλλ’ εϊπομεν, άποφεύγομεν νά έκφέρωμεν άπόλυτον κρί- 
σιν διότι οΰχί σπανίως λεπτομέρειαι τάς οποίας δέν εινε 
εδκολον νά λάβη τις ύπ’ δψιν του, έπιδροΰν μεγάλως είς 
τήν διαμόρφωσιν τής κοινής γνώμης.

Τό παράδειγμα τοΰ «Άττικοΰ» ώς πρός τάς ήχητικάς 
ταινίας, πρόκειται νά άκολουθήσουν τό «Ίντεαλ», (μέ,δια
φορετικόν σύστημα) καί τό Πάνθεον» τοΰ οποίου όμως 
τό σύστημα στηρίζεται ώ; πληροφορούμεθα,, έπί διαφορε
τικής τελείως βάσεως. Θά άκολουθήση δέ αργοτερον, τό 
Χάϊ-Αάϊφ τοΰ Πειραιώς καί ένα ή δύο τής Θεσσαλονίκης

Πλήν δμως τής ήχητικής ταινίας ή Σινέ Όριάν ιδίως 
υπόσχεται καί άλλας καινοτομίας Ώρισμένας παραστάσεις. 
Δηλαδή κάθε είσιτήριον θά ίσχύη διά μίαν παράστασιν θά 
φέρη δέ πρός τοΰτο, καί τόν άριθμόν της (λ. χ 4 η 6 η 
10). Τά ταμεία θά έκδίδουν εισιτήρια διά την παράστασιν 
π. χ. τήν 6 μέχρι (> 1)4, τήν 10 μέχρι 10 1)4. Τό θέατρον 
θά κενοΰται καί θά εισέρχονται οί θεαταί τής παραστά- 
σεως αυτής. Τά γραφεία τής Σινέ Όριάν μετεφερθησαν 
άπό τοΰ ’Αττικού» καί αίαϊθουσαι έκεϊναι διερρυθμίσθη- 
σαν καταλλήλως ώστε νά χρησιμεύσουν ώς μπάρ και αι- 
θουσαι αναμονής. Ό φωτισμός καί τοΰ «Άττικοΰ» και τοΰ
Σπλέντιτ» έπολλαπλασιάσθη, τά δέ διαλλείματα περιορί

ζονται εις ένα μεγάλο 1)4, θά προσδίδεται δέ εις την αί
θουσαν μία κοσμική δψις. "Εκαστον πρόγραμμα δέν θά 
διαφέρη ουδέ κατ’ έλάχιστον τού προηγουμένου πλήν τής 
νυκτερινής παραστάσεως (10—12), δπου αί θεσεις θά εινε 
ήριθμημέναι.

Τό «Σπλέντιτ» θά προβάλη βωβάς ταινίας απολύτως 
έκλεκτάς. ώς υπόσχονται, πλήν τούτου δέ έγκαινιαζει και 
βαριετέ μέ πρώτης τόξεως νούμερα. Τό προσωπικόν των 
θεάτρων θά έχη ομοιόμορφον στολήν. Ή ορχήστρα τοΰ 
Αττικού» φυσικά καταργείται,τοΰ δέ<Σπλέντιτ»αυξανεται 

είς 18 όργανα μέ μαέστρον τόν κ. Κούλαν. Τό «Σπλέντιτ» 
άκόμη άνεκαινίσθη απολύτως. Όλοι αύτοί οί νεωτερισμοί 
αν φυσικά πραγματοποιηθούν, εΐνε ώραϊον, νομίζομεν 
δμως ότι ιδίως τό ζήτημα τών ώρισμένων παραστάσεων, 
τών ιδιαιτέρων νυκτερινών καί τό άριθμημένον τών θέ
σεων πρόκειται νά συνανιήση άντίδρασιν καθ' ήμάς,το- 
σον μεγάλην (τήν όποιαν άτυχώς ό χώρος δέν μάς επι
τρέπει νά άναπτύξωμεν) ιΰστε θά εΐνε πολύ δύσκολον νά 
κατανικηθή. Εΐνε μερικαί συνήθειαι ποΰ διά νά τάς αφήση 
κανείς καί μάλιστα "Ελλην, εΐνε κάτι πού προσεγγίζει τό 
άδύνατον.

"Οπως άντελήφθη δ αναγνώστης είς τήν κινησιν, πρω
τοστατεί ή Σινέ Όριάν. Εΐνε λοιπόν άξιέπαινος και κυ
ρίως ό νέος της διευθυντής κ. Β. Βακογιαννης διότι δέν 
έδίστασε νά ριψοκινδυνεύση (δοθέντος μάλιστα ότι καθί
σταται προβληματική ή κάλυψις τόσων δαπανών) πρωτο
στατών είς μίαν κίνησιν άκρως σημαίνουσαν διά την ελ
ληνικήν κινηματογραφίαν άφοΰ τήν φέρη νά προηγείται 
τόσων άλλων κρατών καί άκόμη ό κ. Σκενδερίδης διευ
θυντής ήδη τών κινηματογράφων τής«Σινέ Όριάν» είς τον 
όποιον κυρίως οφείλονται δλα ταΰτα. Ό κ. Σκενδερίδης 
γνωστός είς τούς κινηματογραφικούς κύκλους, εΐνε επίσης 
γνωστός καί εις μίαν ικανήν μερίδα τοΰ άθηναϊκοΰ κοινοΰ, 
είς τούς παραθερίζοντας στ»’| Κηφισσιά, οί οποίοι ανέκα
θεν ύπεστήριξαν τήν «Μπομπονιέρα» του, ένα άπό τους 
πλέον αριστοκρατικούς καί νοικοκυρεμένους θερινούς κι

άπάντησις εΐνε αποφατική. Δοθέντβς δτι ένας ό όποιος θά 
διάθεση τήν εβδομάδα 100 δρ. διά νά ύπάγη σέ .5 κινημα
τογράφους. δύσκολον εΐνε νά συλλογισθή μίαν άνεπαίσθη- 
τον αϋξησιν. άλλά καί αν ΰποθέσωμεν ό’τι αύτό συμβή πά
λιν είνε εύλογώτερον νά ΰποθέση κανείς ότι θά περικόψη 
ένα άπό τά 5 φίλμ τής έβδομάδος, τό πλέον επουσιώδες 
(καί θά ύπάρχη πάντοτε ένα αξιον τοιαύτης περικοπής) διά 
νά προτίμηση τάς ηχητικός ταινίας δπου τόνάναμένουν πε
ρισσότερες άπολαύσεις. Άλλά καί εκείνοι πού πηγαίνουν 
σπανίως στον κινηματογράφο, εΐνε φυσ κιότερον νά προτι
μήσουν μιά φορά πού θά πάνε, νά πάνε στό νέο θέαμα. 
"Ισως δι’ ένα οικογενειάρχην τό πρόβλημα εμφανίζεται 
δυσκολώτερον, άλλά καί άπό αύτής τής άπόψεως δέν εΐνε 
δυνατόν νά λείψουν συνδυασμοί [Νά μή πάη όλη ή οικογέ
νεια. Ή ανάγκη τοΰ ποΰ νά πάη κανείς]. Ούτως ή άλλως 
θά ύπάρχη κίνδυνος νά επηρεάσουν αί τιμαί τάς λαϊκός 
τάξεις. Διά νά μή συμβή λοιπόν αύτό αί τιμαί τής γαλαρίας 
παραμένουσι χαμηλοί μέ έλαχίστην αϋξυσιν.

Μάλλον λοιπόν πρέπει νά παραδεχθή κανείς ότι τό ζή
τημα τών τιμών θά προξενήση πιθανώς κατ’ άρχάς δυ
σμενή έντύπωσιν, άλλά τελικώς θά έκλειψη, δοθέντος έ- 
παναλαμβάνομεν ότι έν συγκρίσει πρός τάς δαπάνας καί 
τάς τιμάς τών εύρωπαϊκών κινηματογράφων ή αΰξησις 
αυτή: είναι επουσιώδης δσον καί αναπόφευκτος.

Καθ’ ημάς τό σπουδαιότεροι’ ζήτημα τοΰ οποίου ή 
εύμενής ή δχι λύσις θά έχη καί τήν μεγαλυτέραν έπίδρα- 
σιν σχετικώς μέ τήν έκβασιν τής έπιχειρήσεως είναι τό αν 
θά άρέση ή δχι είςτό άθηναϊκόν κοινόν ή νέα τελειοποίησις. 
Άπάντησις είς τό ερώτημα αύτό θά ήδύνατο νά δοθή μετά 
άπό ένα μήνα τουλάχιστον λειτουργίας ήχητικών κινημα
τογράφων. Τότε μόνον θά ήδύνατό τις νά έχη δεδομένα 
όπωσδήποτεάσφαλή διά νά καταλήξη είς ένα θετικόν συμπέ
ρασμά· Σήμερον πάσα πρόβλεψις θά ήτο παρακεκινδυνευ- 
μένη τοσοΰτο μάλιστα καθόσον γνωρίζομεν τάς μεγάλος 
ιδιοτροπίας καί απαιτήσεις τοΰ άθηναϊκοΰ κοινοΰ καθώς 
καί τήν περίεργον έκάστοτε νοοτροπίαν του, ας μ ή λησμο- 
νήσωμεν δέ καί τόν ενίοτε σνομπισμόν του. ’Ιδίως μάλι
στα σχετικώς μέ τό τελευταίοι' πού είναι δύσκολον νά μή 
υπάρξουν εκείνοι πού δέν ευρίσκουν διόλου ένδιαφέρον τό 
θέαμα ή πολύ κατώτερον τών ευρωπαϊκών, χωρίς έννοεί
ται νά έχουν ούδόλως δίκαιον, δοθέντος ότι αί ένταΰθα 
εγκαταστάσεις (έχω ύπ’ δψιν μου τάς εγκαταστάσεις τοΰ 
Άττικοΰ μέ JFes/ern) είναι άπό τάς τελειοτέρας.

Θά έχρειάζειο ώς πρός τό ζήτημα τοΰτο μία διαφω- 
τιστική παρένθεσις. Κατά τελευταίους υπολογισμούς υπο
λογίζεται δτι έκ τών 20.000 κινηματογράφων τών Η.Π.Α. 
τό 1)4 είναι άποκλειστικώς δι’ όμιλούσας ή ήχητικάς ται
νίας έκ τών όποιων πάλιν οί 3<ΙΟΟ χρησιμοποιούν συσκευάς 
τής Western Electric. "Ας σημειωθή δέ ότι έκεϊ υπάρ
χει πληθώρα συστημάτων καί συναγωνισμός μέγιστος. 
Επίσης είς τήν Αγγλίαν έκ τών 400 κινηματογράφων 
τών άποκλειστικώς διά τοιαύτας ταινίας, ή μεγαλυτέρα ά- 
ναλογία χρησιμοποιεί τής Western Electric έγκαταστά- 
σεις. Παρομοία άναλογία ύφίσταται καί εις τόν Καναδά 
καί είς τήν Αύστραλ'αν.

Είς τήν Αυστρίαν, τήν Τσεχοσλοβακίαν, τήν Δανίαν 
(λειτουργούν ήδη έκεϊ 7) είς τήν Ουγγαρίαν αί έγκαταστά- 
σεις είναι αποκλειστικοί τής άνω εταιρείας. Είς τήν Γαλ
λίαν, άλλά καί εις αυτήν τήν Γερμανίαν (δπου υπάρχουν 
καί εντόπια συστήματα) κατακτά έδαφος. Άπό τά Βαλκά
νια προηγείται τό ήμέτερον «Αττικόν καί μετάΙΟ ημέρας 
τό Βουκουρέστι. Είς τήν Βουλγαρίαν,Γιουγκοσλαυίαν,άλλά 
καί αυτήν τήν Αίγυπτον πρός τό παρόν μόνον σκέψεις 
υπάρχουν. Υπολογίζεται έν συμπεράσματι ότι περί τά 
5000 κινηματοθέατρα χρησιμοποιποΰν τό σύστημα τής We
stern Electric. Ή μεγάλη λοιπόν έξάπλωσίς του παρ’ 
δλον δτι είναι τό πλέον πολυδάπανοι1, δεικνύει καθαρά τήν 
υπεροχήν του.

Έπανερχόμεθα είς τό κύριον θέμα. Άν λάβη τις ήδη 
ύπ’ δψιν του δτι ή ήχητική ταινία άποτελεϊ ένα νεωτερι
σμόν καί φυσικά απέναντι του τό βωβό φίλμ ένα αναχρο
νισμόν καί δτι ό νεωτερισμός αυτός αρχίζει άπό τοΰδε να 
καθίσταται άνάγκη. καθότι ή βωβή παραγωγή περιορίζε
ται καί δέν διατίθεται μόνη ευκόλως (π. χ. ιός πράττει ή

νηματογράφους. Είνε , ριψοκίνδυνος, άλλά καί μέ πείραν 
καί γνώσεις ώστε νά έλπίζωμεν καί τό εΰχόμεθα δτι είς 
τάς^ήμέρας του ή Σινέ Όριάν θά δή παλαιός ημέρας δόξης.

"Αν καί έπεξετάθημεν ύπέρ τό δέον άνάγκη έν τούτοις 
νά προσθεσωμεν ολίγα τινα καί σχετικώς μέ τούς λοιπούς 
κινηματογράφους. Άναφέρομεν δτι τό «Ίντεαλ» καί τό 
«Πάνθεον» θά παρουσιάσουν ήχητικάς ταινίας, τό Οϋφα 
Πάλας , όχι. Αύτό υπόσχεται άντί τών νεωτερισμών μία 
σειράν, εκλεκτών ταινιών (καί δυνάμεθα καί ημείς νά τό 
βεβαιώσωμεν, διότι ή νέα παραγωγή τής Ι’/ιι, δπως μάς 
έδόθη καί άλλοτε άφορμή νά τονίσωμεν εΐνε άρίστη, ά- 
συγκρίτως άνωτέρα τής περσινής) καί ένα τρόπον παρου- 
σιά.σεως μέ παραδειγματικήν επιμέλειαν καί τάξιν, παρο- 
μοίαν άλλωστε μέ εκείνην ποΰ μας έσυνείθισε τε
λευταίους. Τό «Οϋφα Πάλας» διευθύνεται συντηρητικώς 
κάπω-, άλλά μέ θετικός βάσεις καί καλώς προδιαγεγραμ- 
μένον πρόγραμμα, ώστε ή έφετεινή σαιζόν νά ίκανοποιήση 
άσφαλώς τήν τακτικήν εκλεκτήν πελατείαν του.

Εκτός τοΰ «Άττικοΰ»,«Οϋφα»«Πάλας», Ίντεάλ,· Πανθέ- 
ουιικαί «Σπλέντιτ» θά λειτουργήση έφέτοςκαι ό«’Απόλλων» 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Κουρουνιιότου. Τά «’Ολύμπια 
δέν θά λειτουργήσουν καί εφέτος. Ώς πρός τήν αίθουσαν 
τοΰ μεγάρου τοΰ μετοχικού ταμείου στρατού (πρώην σταΰ- 
λοι) δέν δύναται νάγίνη λόγος διότι εΐνε ανέτοιμος είσέτι 
Ώς γνοιστόν περιωρίσθητό σχέδιον άπό 3000 θέσεις ποΰ τό 
προέβλεπε κατ’ άρχάς είς 2000. ’Επίσης πιθανώτερον φαί
νεται οτι δέν θά λειτουργήση ή έτοιμη αίθουσα τοΰ νέου 
μεγάρου τής πανεπιστημιακής λέσχης.

Αύτά υπόσχεται ή νέα σαιζόν, τά όποια άν πραγματο
ποιηθούν, δπως τό εύχόμεθα καί τό έλπίζομεν έχει άσφα
λώς νά ώφεληθή πολύ ό κινηματογράφος έν Έλλάδι. Άρ- 
κούμεθα ήδη ώς εδώ έπιφυλαττόμενοι νά έπανέλθωμεν 
πάλιν έπί τοΰ ζητήματος, όταν θά χρειάζεται νά έκφέρω
μεν συμπεράσματα πλέον. ΙΙη-Μα

Μία θαυμασία σκηνή άπό τό μεγαλειώδες έργον τής Οϋφα «ΤΑΞΕΙΔΙ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ . Τό έργον τοΰ 
οποίου σκηνοθέτης εινε ο διάσημος Φρίτς Λάγκ έγένετο έπί τή βάσει τοΰ ομωνύμου μυθιστορήματος τοΰ 
’Ιουλίου Βέρν. Τό «γύρισμα» τοΰ έργου διήρκεσε έπί δυόμισυ ολόκληρα (2 1)2) έτη καί έδαπανήθησαν 
τεράστια ποσά. Πρωγαγωνιστοΰν οί Βίλλυ Φρίτς καί Γκέρτα Μάουρους. Τό έργον θά προβληθή προσεχώς 

είς τόν έν τή πόλει μας Κινηματογράφον «Οϋφα Πάλας».

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΟΙΟΝ
«K1KHS ZilKiim E1S m jjpem μ·
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, Σεπτέμβριος.—Ό «Κόμης Ζέπ- 

πελι-» θά επιχείρηση κατά τήν ανοιξιν τοΰ 1930 
ένα ταξείδιον μελετών εις Β. Πόλον. Ό αριθμός 
τών έπιβαινόντων θά εΐνε πολύ περιορισμένος. Ό 
τύπος δέν θά άντιπροσωπευθή παρά άπό δύο δη
μοσιογράφους ανήκοντας εις τό τμήμα τών «’£ατ»- 
καιρών» τής Metoo Γκό Ivtcviv Μίυιρ τό όποιον 
ΐ)ά συντελέση κατά μέγα μέρος χρηματικώς εις τήν 
έπιχείρ ησιν.

Ό επιστημονικός αρχηγός θά εΐνε ό εξερευνη
τής Νάνσεν, βοηθούμενος άπό τόν καθηγητήν Βέρ- 
σον καί τόν λοχαγόν Βάρνς.

Έκτος άπό τό σύνηθες υλικόν του, τό πηδαλιου- 
χούμενον, θά φέρη μετ αύτοΰ ένα πολικόν εξοπλι
σμόν διά κ ίθε επιβάτην μέ τρόφημα διά 90 ημέρας, 
έλκυθρα, σκύλλους, όπλα, σφαίρας, ραδιοτηλεγραφι
κά; εγκαταστάσεις κ.λ.π.

Τό ταξείδιον θά έκτελεσθή υπό τήν προστασίαν 
επιστημονικών Εταιρειών καί θά έχη σκοπόν νά έξε- 
τάση έάν ύπάρχη τρόπος νά δημιουργηθή μία τα
χεία συγκοινωνία μεταξύ Εΰροίπης καί Αμερικής.
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ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΥ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΑΝΝΥ ΟΝΤΡΑ

άπό τήν Νέα 'Υόρκη, ή "Αννυ είχε καταγγελθή, 
δπως τό είπαμε, διά. υπερβολικήν ταχύτητα, καί δέν 
είχε λάβει ύπ” δψιν τήν κατογγελία αυτή...

Είχε έν τούτοις καταδικασθή εις ολιγοήμεροι φυ- 
λάκισι, καί ή αστυνομία, μ ή γνωρίζοντας δτι είχε έ- 
πιβασθή στό ύπερωκεάνειο, έστειλε αστυφύλακες γιά 
νά τήν πιάσουν στοΰ πατέρα της.

Ό κ. Κόρντ, δεχόμενος τήν παράξενη αυτή έπί- 
σκεψι, δέν απόρησε καθόλου. Γνιόριζε τήν κόρη 
του καί ήξευρεδτι στής διαβολιές ήτανεά'ξια γιά όλα. 
’Αποφάσισε δμως νά τής δώση ένα αρκετά ωφέλιμο 
μάθημα καί νά τί έκαμε :

Πέρασε τήν γραμματέα του γιά τήν "Αννυ, τήν 
κόρη του, καί ή γραμματεΰς φυλακίσθηκε μέ τό ό
νομα τή; "Αννυ Κόρντ. Φυσικά, ο μεγαλέμπορο; 
σιτηρών έσπευσε νά στείλη τήν εϊδησι στής εφημερί
δες, ή οποίες τήν διέδοσαν σ όλο τόν κόσμο. Στό 
Βερολίνο τά φύλλα ανήγγειλαν μέ μεγάλους καί χτυ
πητούς τίτλους : Ή κόρη τοΰ άμερικανοΰ βασιλέως 
τοΰ σίτου, "Αννυ Κόρντ, έφυλακίσθη.

'Η εϊδησι; αυτή είχε πέσει στά μάτια τοΰ διευ- 
θυντοΰ τοΰ ξενοδοχείου, όπου είχε καταλύσει ή 
"Αννυ καί είχε έγγραφή μέ τό αληθινό της όνομα : 
δ διευθυντής φαντάσθηκε δτι είχε νά κάνη μέ κά
ποια τυχοδιώκτιδα, ή δποία είχε πάρει ψεύτικο ό
νομα καί έθεσε τήν αστυνομία έπί τά ’ίχνη τής πελά- 
τιδός του. Ό κ. Κόρντ, άφ’ ετέρου, δέν είχε χάσει 
τόν καιρό του.

Είχε αναθέσει σ' ένα στενό του φίλο, δ δποϊος 
φρόντιζε γιά τής υποθέσεις του στό Βερολίνο, νά 
παρακολουθή τήν κόρη του, χωρίς νά τό ύποπτευθή 
αυτή ούτε στιγμή.

Ή "Αννυ ήτανε πολύ στενοχωρημένη : δέν 
μπορούσε νά έπιστρέψη στό ξενοδοχείο γιατί ήξευρε 
δτι τήν παρακολουθούσε ή αστυνομία, καί δυσκο- 
λεύθηκε πολύ νά τής διαφύγη. Καταδικάσθηκε λοι
πόν νά περιπλανάται στούς δρόμους, χωρίς χρήμα
τα, ύποφέροντας άπό τρομερή πείνα.

Επειδή περπάτησε πολύ, σέ λίγο έννοιωσε τόν 
εαυτό της έξηντλημένο άπΰ τήν κούρασι καί έπήγε 
νά ζητήση, καταφύγιο, σ' ένα μπάγκο ενός πάρκου. 
"Ητανε έκεϊ άπό αρκετή ώρα, όταν ένας άλήτης 
ήρθε καί κάθησε κοντά της, άρχίζοντας μέ τήν νέα 
μιά φιλική συνομιλία. Ό άνθρωπος, μολονότι φτω
χός, είχε τίμια φυσιογνωμία καί ή "Αννυ γελάστηκε, 
γιατί δέν μπορούσε νά μαντεύση ότι δ δυστυχισμέ
νος αυτός δέν ήτανε άλλος παρά δ Χάρρυ Πέττερς, 
δ πληρεξούσιος αντιπρόσωπος τοΰ πατέρας της.

"Εδωσε μιά διεύθυνσι στον αλήτη σ’ ένα έλεεινό 
ξενοδοχείο τής πόλεως καί έξεπλάγη πολύ όταν έ
λαβε, άπό λίγο διάστημα, μιά πρόσκλησι νά γίνη 
πωλήτρια σ’ ένα κατάστημα.

Μόλις βρέθηκε έκεϊ καί έκανε τή γνωριμία ενός 

Η "Αννυ Κόρντ, ή κόρη Jtov βασιλέως τοΰ σί 
Του στην ’Αμερική, ήτανε ενα χαριτωμένο κορίτσι, 
.-τοΰ έκανε πολύ φλερτ καί ήτανε πολύ φίλαθλος, 
αλλά καί τρομεράίδιόρρυθμος.

'() κ. Κόρντ, είχε εκλέξει γιά τήν κόρη του, ένα 
μνηστήρα πού έλέγετο Τζάϊμς Χόρτεν, αυτός δμως 
δέν άρεσε καθόλου στήν ’’Αννυ. "Οταν εκείνο το 
πρωινό ήρθε ό Τζάϊμς γιά τό γεύμα, ή "Αννυ βλέ
ποντας τον νά έρχεται, είπε :

■— Είμαι καλεσμέν στήν δεξαμενή.
'() κ. Κόρντ είπε τότε στήν κόρη του:
— Ό γάμος σας έχει άναγγελθεϊ στή; έ<( ημερί

δες γι’ αΰρ'ο.
'II "Αννυ άπήντησε :

— Τό ξεύρετε καλά ότι ωρκίσθηκα νά μή παν- 
τρευθώ) παρά τόν άνθρωπο στον δποϊον θά έχω 
διόσει τό πρώτο μου φιλί, τό φιλί όμως αυτί», δέν 
ήρθε ακόμη ή ώρα νά δοθή.

'Ο κ. Κόρντ, δέν είχε τολμήσει τ·ά έπιμείνη καί 
έξηκολούθησε νά πιστεύη στον γάμο τής κόρηςτου. 
Αλλά τήν ήμερα τής τελετής τοΰ γάμου, ήναγκάσθη 

ν’ άφήση τής αξιώσεις του. 'Η "Αννυ έξηφανίσθη
Τήν περίμεναν ματαίως, αλλά στή θέσι τής νέας, 

δ κ. Κόρντ είδε νά έρχονται έννηά νέοι ντυμένοι ο
μοιόμορφα, μέ μαγιό) τοΰ σπόρ, καί φορώντας στό 
κεφάλι τους ένα μικρό άσπρο σκουφάκι. Ήσαν όλοι 
ύποψήφιοι στήν καρδιά τής "Αννυ; και είχαν ιδρύ
σει μιά λέσχη, ή δποία είχε τό όνομα Λέσχη-’Άννυ- 
Κόρντ’ είχαν τή συνήθεια, στό γήπεδο πού έγίνοντο 
διάφορα σπόρ, νά περνούί* εύθυμα τόν καιρό τους 
μέ τήν "Αννυ, εΐτε σέ γεύματα, είτε σέ γλέντια στό 
ύπαιθρο, είτε παίζοντας γκολφ. Οι έννηά μνηστή
ρες έφεραν μιά εϊδησι, ή δποία έπροξένησε λύπη, 
όχι μόνον στά μέλη τής οικογένειας, άλλα επίσης 
καί στον αρραβωνιαστικό, δ δποϊος δέν είχε πια 
πραγματικώς καμμιά. ελπίδα : ή εϊδησις αυτή έλεγε, 
ότι ή πρόεδρος τής Λέσχης-" Α ννυ-Κόρντ, είχε έπι- 
βιβασθή σ’ ένα ύπερωκεάνειο ποΰ έφευγε γιά τήν 
Εΰριυπη. "Ητανε αλήθεια.

Μαντεύετε βέβαια ότι αναγκάσθηκε νά βιασθή 
γιά νά μπή τόσο γρήγορα στό βαπόρι, καί ή ταχύ- 
της αυτή έπροξένησε σοβαρά άτοπα, γιατί τό αυ
τοκίνητο τής "Αννυ συνεκρούσθη περνώντας μ’ ένα 
άλλο ταξί,καί ένας αστυφύλακας είχε υποβάλλει κα
τά. τή; νέας έκθεσι διά παράβαση· τών διατάξεων 
τής κυκλοφορίας.

Αλλά ή "Αννυ ήτανε τόσο βιαστική νά φύγη, 
ώστε δέν είχε προβλέψει όλες τις συνέπειες τής πρά- 
ξεώς της. Τιάρα βρισκότανε μέσα στό ΰπερωκεά 
νειο, ταξιδεύοντας γιά τήν Γερμανία.

"Αμα έφθασε στή γερμανική πρωτεύουσα, ετοι
μαζότανε νά έπισκεφθή τόν παληό κόσμο, όταν 
άρχισαν ή περιπλοκές. Πρό τής άναχωρήσεώ; της

νέου, τοΰ Βάλτερ .Στόλτς, ενός πιανίστα, πού ήτανε 
υπάλληλος στό τμήμα μουσικών ειδών. Άντήλλαξαν 
μεταξύ των εγκάρδια λόγια, τά δποϊα γλύκαναν τήν 
καρδιά τής "Αννυ. Τά βράδυα πήγαιναν καί οί τρεις 
σέ κάποιο καφέ-κονσέρ, γιατί δ άνθρωπος τοΰ πάρ
κου δέν τήν άφηνε, .σέρνοντας μαζί του μιά μικρή 
πωλήτρια πού είχε γίνει, φιληνάδα τής "Αννυ. Ό 
Βάλτερ έπαιζε στήν ορχήστρα, συνώδευε στό πιάνο 
τά διάφορα νούμερα τά δποϊα δέν είχαν όλα τήν 
ίδια επιτυχία στό λαϊκό κοινό, πού γέμιζε τόν κήπο 
τοΰ καφέ-κονσέρ. Μιά χορεύτρια κοροϊδευότανε ιδι
αιτέρως άπό τούς θεατάς καί ή "Αννυ έλαβε καί 
αυτή μέρος στήν κοροϊδία, παίζοντας της άστεϊα 
κόλπα : άλλά ή χορεύτρια σέ λίγες μέρες εκδική
θηκε. Βρέθηκε ξαφνικά μπροστά στή νέα στό με
γάλο κατάστημα όπου αυτή ήτανε υπάλληλος. 'Η 
πελάτις έβγαλε τό άχτι της. 'Ο Βάλτερ Στΐιλτς 
άνέλαβε τήν ύπεράσπισι τής νέας κα'ί δαόχθηκαν καί 
οί δυο μαζί.

"Αρχισαν ή κακές μέρες : δέν είχαν χρήματα 
ούτε δ ένας ούτε δ άλλος καί δ Στόλτς προσέφερε 
στή νέα προσωρινή φιλοξενία.

’Εντούτοις, δέν χώρισαν καί προσελήφθησαν 
μαζί σ’ ένα λαϊκό καμπαρέ. Έκεϊ τούς περίμενε μία 
έκπληξι. Ό πρώην άλήτης βρισκότανε στό μιοΰζικ 
χώλλ, μέ φράκο, καί δ Βάλτερ τόν πήρε γιά κάποιο 
τυχοδιώκτη. "Αρχισαν τότε ένα καυγά, ποΰ τελείωσε 
στό τμήμα.

’Αλλά έκεϊ, δ Βάλτερ έμαθε 
ή πραγματική κόρη τοΰ 
\έν είχε πια νά κάνη τίποτα.

Ό άστυνόμος είπε, στήν 
"Αννυ δτι γνώριζε τήν 

πραγματική της ταυτότητα 
καί δτι μπορούσε, στό εξής 
νά ξαναπάρη τό όνομά της.

'Η "Αννυ, θά ήτανε έντε- 
λώς ευτυχής αν δ Βάλτερ δέν 
είχε έξαφανισθεϊ μέ τήν σει
ρά του.

Τί είχε γίνει ;
Στό καφέ-κονσέρ δπου 

δούλευε δ καλλιτέχνης, είχε 
άναγγελθή ή άπουσία του. 
'Όλοι οί πελάται ήσαν δυ- 
σαρεστημένοι. Καί δέν μπο
ρεί κανείς νά ξεύρη τί θά 
γινότανε αν δέν ερχότανε ή 
"Αννυ γιά λ’ άντικαταστήση 
τόν Βάλτερ.

Τό κοινό τήν ύπεδέχθη 
μέ ζητωκραυγάς.

Ό Βάλτερ, ποΰ είχε έ- 
πιστρέψει έν τφ μεταξύ,έμει
νε κατάπληκτος

Μιά ωραία έκπληξις πε
ρίμενε τούς θεατάς έπί πλέ
ον : στήν θέσι τών κοριτσιών 
πού χόρευαν κάθε βράδυ,

δτι ή "Αννυ ήτανε 
εκατομμυριούχου Κόρντ.

είδαν, νά έμφανίζωνται τά μέληΐ τής Λέσχης- 
Αννυ-Κόρντ, τά δποϊα είχαν έπί τέλους ξανάβρει 

την νέα πού είχαν χάσει.
Ολα θά τελείωναν μέ μιά γενική ευτυχία.
Η "Αννυ άρπαξε άπό τό χέρι τόν Βάλτερ καί 

τον έφερε μπροστά στον πατέρα της, γιατί καί αυ
τός είχε έρθει στό Βερολίνο.

Οσον αφορά τήν Λέσχη-"Α ννυ-Κόρντ, είχε ορ
γανώσει μιά τελετή πένθους. Αφού ή "Αννυ παν
τρευότανε, ή λέσχη έπρεπε νά διαλυθή. Αλλά τό 
πένθος αυτό ήτανε έν τούτοις εύθυμο, άφοϋ γιορ
τάσθηκε μέ άφθονα ποτήρια σαμπάνιας.

προςκληςις
Παρακαλοΰνται θερμώς οί έν Άργοστολίφ διευ- 

θυνταί Κινηματογράφου κ. κ. Ήλ. Βλαχούλης καί 
Α. Βούλτεζης δπως έξοφλήσωσι τό έκ δρχ. 206 s, 50 
χρέος των προερχόμενοι· έξ ένοικιάσεων ταινιών 
τού γραφείου μου. Α, Άνασταιιάδης
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ΙΙΛίΚΚί'ΓϊΙΙ πλήρης κδνημ,ατογ οα- 
φική μηχανή προβολής συστήμ,χτος ΓΚΩ- 
ΜΟΝ εις πολύ καλήν κατάστασεν καί εις 
συ « φέρυυσαν τίμ.ήν. Γράψατε: Κωνσταν
τίνον ’.Αρτε μην, ζυθοπώλην Χΰρον, ή 

I « Κ:νημ.χτ·»γραφτκον ’ Αστέρα».

Μία σκηνή τού μεγαλύτερου, φίλμ ποΰ έγινε μέχρι σήμερον «Ή Κιβωτός τοΰ 
Αώε με την Ντολορες Κοστέλλο καί τόν Τζόρτζ δ’Μπριέν. Τήν αποκλειστικήν 
εκμετάλλευση· τής ταινίας ταύτης έξησφάλισε διά τήν Ελλάδα τό γραφεϊον 

τών κ. κ. Άμολοχίτη - Βουλγαρίδη.



ΜΕΤΡΟ-ΓΚΟΛΝΤΟΥΤΝ-ΜΑΥΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1929-1930
1! m Mmmra εμμιτμιι id mb.ii 
το ΑΤΤΙΚΟΝ

ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΛΕΝΤΙΤ

ΟΜΙΛΟΥΣΑΙ ΗΧΗΤΙΚΑΙ Η ΣΙΩΠΗΛΑΙ

Η ΠΟΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ

ίΞΗΣΦΑΛΙΣΑΝ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕ ΤΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΝΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ

ΟΜΙΛΟΥΣΑΣ ΗΧΗΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΛΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΑΛΛΑ ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΕΧΟΜΕΝ ΤΗΝ

ΤΟ “ΑθΗΝΑΨΚΟΝ,, ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗ ίΡΓΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΕΞΗΣφΗΛΙΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΤΟΥ

Οό ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ τών επαρχιών έχοντες δφιν την psyakw 

φαν τών ανωτέρω σπεύοουν νά προμηθευθοΰν

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΕΦΕΤΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΤΕ
ΘΑ ΣΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΡΙΑΜΒΟΝ

■

ΣΗΜ. Κατάλογος τών έργων μας εγει άποσταλη εις όλους τούς ζι 
; >ηματογράφρυς καί Κινηματογραφικά; έπιχεφήσ·ι; της Ε/)άδος δημο- 
I οιεύίται οέ καί εις ά)ληνσε/.ίοα τοΰ παρόντος φύλλου.
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IBM Π&ΟΙΟΙΙΣΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ...
Άπό τού παρόντος φύλλου έπαναλαμβανομένπί 

πλέον της τακτικής εβδομαδιαίας έκδόσεως τοϋ 
Κινηματογραφικού Άοτέρος , δύνανται οί ενδια

φερόμενοι νά επισκέπτονται καί τά γραφεία μας 
καθ’ εκάστην 9—11 π. μ. καί 3 — 6 μ. μ., πλήν μόνον 
Τετάρτης, δι’ οίανδήποτε ύπόδεσιν η πληροφορίαν 
ζητήσουν.καί ή οποία θά παρέχεται, ώς πάντοτε ευ
χαρίστως.

Ό «Κινηματογραφικός Άστήρ· θέτει επίσης εις 
τήν διάθεσιν τών φίλων του καί πρός μεγαλειτέοαν 
ευκολίαν συνεννοήσεως, τό ύπ’ άριθ. 1—56 τηλέφω- 
νόν του, διά τοΰ οποίου δύνανται νά συνεννοούν
ται οί ενδιαφερόμενοι μετά τής διευθύνσεως τοΰ 
περιοδικού έλευθέρως οίανδήποτε ώραν καί έκτος 
τών οριζόμενων εργασίμων ωρών καί ημερών γρα
φείου.

Εις τά γραφεία μας επίσης πωλούνται φωτογρα
φίας διαφόρων μεγεθών, (13X18, 8X12, 18X25 κλπ.) 
πολύ ενδιαφέρουσας (δείγματα διαφόρων ύπό κατα
σκευήν νέων γερμανικών καί άμερικανικών κινη
ματογραφικών ταινιών) πρός δραχμάς 10—15 έκά- 
στη.

Δυστυχώς αί φωτογραφίαι αύταί δέν είναι δυ
νατόν νά στέλλονται καί είς τούς έπιθυμοΰντας έκ 
τών ’Επαρχιών, διότι λόγω τής μεγάλης ζητήσεώς 
των έξαντλούνται καί επομένως καθίσταται άδύνα· 
τος ή έκτέλεσις τών παραγγελιών των.

στήν 
τών

— - ολόκληρη τήν Ρουμανία λειτουργούν 549 κλειστοί 
κινηματογράφοι καί 165 θερινοί, έκ τών οποίων εργάζον
ται καθ εκάστην μόνον 165, συνολικώς 94500 θέσεων :

Εκ τούτων μόνον 10 φθάνουν τάς 1000 θέσεις;
— Η πρωτεύουσα, τό Βουκουρέστι, αριθμεί 32 χειμε

ρινούς και 10 θερινούς κινηματογράφους, ήτοι υπερτερεί 
των Αθηνών εις τήν ποσότητα τών χειμερινών. Καταπλη
κτικούς όμως υστερεί είς τούς θερινούς, όπως συμβαίνει 
και ως προς το μέγεθος τών θεάτρων:

, ~ Κατά τό πρώτον έξάμηνον τοϋ τρέχοντος έτους έξε- 
δοθησαν στη Γερμανία 169 φίλμ έναντι 291 πέρυσι έκ τών 
οποίων 64 γερμανικά (112 πέρυσι), 56 αμερικανικά (138 
πέρυσι) και 41 άλλων χωρών (41 πέρυσι) ;

~ 9 Ζάκ Φέϋντερ, δστις διατρίβει ώς γνωστόν 
Αμερική, εΐνε ό σκηνοθέτης τοΰ προσεχούς φίλμ 

1 κρετα I καρμπο διά τήν Metro, τό όποιον ονομάζεται 
«Ζήλεια , σενάριο γραμμένο άπό τόν ίδιον τόν Φέϋντερ;

~'9 Άδόλφ Μενζοΰ προσελήφθη ύπό τής Pathe-Na· 
tan και θα «γυρίση» όμιλούσας ταινίας είς τήν γαλλικήν, 
γερμανικήν, ^αγγλικήν, ιταλικήν και ισπανικήν ;

~ Ή Μάριον Νταβις εις τήν πρώτην της ομιλούσαν 
ταινίαν «Μαριανα» (Metro) σέ μερικές σκηνές άντιγοάφει 
θαυμασιως τον περίφημον γάλλον Μωρις Σεβαλιέ ;

T9, τ°ΰ Ιίουσκίν «Άτσίγγανοι» καί τοΰ Τολ- 
στοι «Πατερ Σέργιος» θά «γυρισθούν» ώς δμιλούσαι ται- 
νιαι υπο τής Wengeroff-1'ilm ;

■· Ο Βγεσολόντ Πουντόβκιν ό μεγαλοφυής Ρώσσος σκη
νοθέτης και συνάμα εις έκ των διαπρεπεστέρων κινηθεω- 
ρητικων, ασθενεί βαρέως άπό παράτυφον, γεγονός τό 
όποιον κρατεί εις συγκίνησιν όλους τούς κινηματογραφι
κούς κυκλους ;

... Ο πολυαγαπημένος Τζων Τζιλμπέρ επιχειρεί ταξεί- 
διον αναψυχής είς τήν Ευρώπην ;

...II box διαπραγματεύεται ευρυτατον συνδυασμόν μέ 
την γερμανικήν εταιρείαν Etnelka ;

..,Στή Βίρμινχαμ ήνοιξαν 10 νέοι μεγάλοι κινηματο
γράφοι ; Γ
, ... Η Μπέττυ Μπρόνσον άφοΰ έτελείωσε τάς έν ’Αγγλία 
εργασίας της εγύρισε στήν ’Αμερική ;

...Οί «Ηνωμένοι καλλιτέχναι» θά «γυρίσουν» μιά με
γάλη ρεβύ ομιλούσαν μέ τήν συνεργασίαν τών Μαίρης 
ΙΙικφορδ και Ντούγκλας Φαίρμπανς, Τσάρλι Τσάπλιν (μέ 
βωβό ρολο αυτός) Νόρμα Τάλματζ. Βίλιια Μπάνκυ. Ρό- 
Κολμαν και άλλων :

ΛΗ3ΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30 τρέχ. μηνός Σεπτεμβρίου έληξαν αί σύνδρομα! 

τών κ.κ. "Ιρις Φίλμ, Φόξ Φίλμ, Π. Γκρέτση, Ε. Κραϊμερ, 
Κινημ. ’Αθηναϊκός, Ν. Γαΐτη, Θ.Μπούκουρη, Χαρ. Μπόλα 
καί ’Αμολοχίτη—Βουλγαρίδη (’Αθήναι), Ί. ’Αρβανιτοπού- 
λου, Γ. Συμεωνίδη καί ’Ιωσήφ Λεοντιάδη (Ν. Κοκκινιά), 
Κ. Λιναρδάκη 'Ηράκλειον, Ί. Φωκαέα Μυτιλήνη, Δ. Μαυ- j 
ροβίτη Καστόρια, Ε. Άργυλλά Βόλος, Λιλίκας Τράστα 
Βόλος, Δ. Κωνσταντινίδη Ξάνθη, Λ. Σεγούρα Θεσ]νίκη, I 
Κινηματογράφου Άχίλλειον Βόλος, Θ. Χατζή Βέρροια, Α. 
Τεμπονέρα Κέρκυρα, Γ. Κωνσταντά "Εδεσσα, Γ. Χρίστο- I 
πούλου Τρίπολις, Σ. Βακιάνη Ξάνθη, Θ. Βουδούρη Μυτι
λήνη. Θ. Κυριαζάκου Συκίαν, Μαρίκας ’Αθανασάκη Βόλος, > 
Έμμ. Μαρκοπούλου Ίεραπέτρα (Κρήτης), Χρ. Δασκαλάκη 
Θεσ]νίκη, Γ. Κρανιώτη Ααμία, Κινηματογράφου Ήραϊον 
Βαθύ, Άρ. Γεωργιάδη Βαθύ, Δ. Κουτσογιάννη Λεβάδεια. 
Π. Χαρτομαζίδη "Εδεσσα, Σπυρ. Στυλιανίδη Ξάνθη, Σπ. 
’Αναγνώστου Λαμία, Ε. Πισάνου Βόλος, Χρ. Ζήκου Ξάν
θη, Β. Κωνσταντίνου Λάρισσα, Μ. Κυπριανού Λάρνακα 
(Κύπρου), Π. Σερράο Κων]πολις καί Ε. Μαυροδημάκη Πα- 
ρίσιοι.

Παρακαλοϋνται θερμότατα οί ανωτέρω κ.κ. φίλοι συν- 
δρομηταί δπως μάς ειδοποιήσουν έγκαίρως έάν επιθυμούν 
νά λαμβάνουν καί είς τό μέλλον τό φύλλον, ΐνα μή δια
κοπή έξ υπαιτιότητας των ή περαιτέρω αποστολή αυτού.

ί KimATormoi mi itaaika seoajia
Ό κινηματογράφος είσήχθη δριστικώ; είς τά 

ιταλικά σχο/.εΐα πρός συμπλήρωσιν τής εκπαιδεύσεις. 
'Υπ ρχουν δεκαεπτά κέντρα κικηματογραφήσεως 
διαφόρων επιστημονικών καί ιστορικό»’ δεμάτων, τά 
όποια προμηθεύουν ταινίας είς 1450 σχ ιλικούς κι
νηματογράφους. Είς δλα σχεδόν τά σχολεία τής στοι
χειώδους έκπαιδεύσεως τό μάθημα τής πραγματο
γνωσίας καί τής ιστορίας διδάσκεται διά κινηματο
γραφικών ταινιών. Οί μικροί παρακολουθοΰντε; 
μετά περιεργείας τάς είκόν ς αί όποΐαι παρελαύ
νουν έπί τής δθονης διδάσκονται διασκεδάζοντες.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Μπιξέλην (Κέο <υραν). Αί άνταποκρίσεις, έφ’ δσον 

φθάνουν είς χεϊρας μας δημοσιεύονται. Μάς είνε δέ πολύ 
χρήσιμοι, διότι μόνον διά τής δημοσιεύσεώς των εξυπηρε
τείται ο σκοπός τής εκδόσεως τοΰ περιοδικού μας.Γι’ αυτό 
σάς παρακαλοΰμεν νά μ ή καθυστερείτε ποτέ. Τώρα άν 
άπεστάλη καμμία καί δέν έφθασε μέχρις ημών, ίσως νά 
άπωλέσθη καί έν τφ ταχυδρομείο) πράγμα διόλου άπί- 
θανον.

Εανιωτακην (Ηράκλειον). 'Ο κινηματογράφος 
'Ιεραπέτρας υπήρξε συνδρομητής, άλλά άπό τής 30 ’Ιου
νίου ε. ε. ποΰ εληςε η συνδρομή του δεν άνενέωσε αυτήν. 
Σχετικώς με τας αλλας συνδρομας, εμείς δέν εννοούσαμε 
αυτό πού μάς έγράψατε. 'Απλώς παρακαλέσαμεν νά λήξη 
ή έκκρεμότης. ’Απόδειξιν σάς στέλλομεν.

— Mamatis (Alexandrie). Μέ δλην τήν καλήν διάθε- 
σιν πού έχομεν μάς εΐνε άπολύτως άδύνατον νά σάς έξυ- 
πηρετήσωμεν. Ζητήσατέ μας δύο ή τριών καλλιτεχνών καί 
ευχαρίστως θά σάς δώσωμεν. 'Εξήκοντα έξ (άρ. 66!!!) διιως 
διευθύνσεις ήθοποιών τοΰ κινηματογράφου, ούτε καϊοός 
δι’ αλληλογραφίαν μένει, ούτε καί χώρος είς τό περιο
δικόν.

, ’ Εσπιελιδην ( Εδεοσα). Ή ύποδυομένη τήν πριγ-
κηπισσα τής σοκολάτας εΐνε ή Ντόλλυ Ντάβις. Την 21ην τρέχοντος θά άρχίση ή λειτουργία τοϋ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
Ή έξαφνική καί ορμητική έπέλασις τοϋ χειμώνας, 

πού άνέτρεψε χυριολεκτικώς τάς κλιματολογικάς συν- 
θήκας της Ελλάδος καί ιδιαιτέρως τών Αθηνών έπέ- 
φερε καί την έπιτάχυνσιν τής ένάρξεως τής χειμερινής 
περιόδου.

Οί περισσότερον έπιβαρυνθέντες μέ τάς συνέπειας 
τών ιδιοτροπιών τοϋ ’Αττικού ούρανσϋ υπήρξαν οί έπι- 
χειρηματίαι τών υπαιθρίων θερινών κινηματοθεάτρων, 
οί όποιοι είδον διαλυομένας είς διάστημα μιας ή δύο 
ημερών τάς επιχειρήσεις των.

Άλλ’ άν δι3 αϋτοϋς ή απότομος μεταβολή οϋ καιροϋ 
υπήρξε κυριολεκτικώς καταστρεπτική διά τάς επιχειρή
σει^ χειμερινών κινηματοθεάτρων ήτο περίπου άνέλπι- 
στον ευεργέτημα διότι επιτρέπει άν ό'χι έπιβάλη τήν ί 
έπίσπευσι · τής ένάρξεως τής λειτουργίας των. Και ίσο-\ 
λογιξόμενα ούτω τά διά τόν κινηματογράφον μας γένι- | 
κώς προκύψαντα έκ τής καιριν.ής μεταβολής άποτελέ- 
σματα.εμφανίζουν πλήρες ίσοζύγιον, τής — διά τό έν μέ
ρος—ζημίας καλυπτομένης υπό τοϋ δημιουργιβϊέντος— 
διά τϋ άλλο—κέρδους. * * *

Ό Κινηματογραφικός ’Αστήρ* έπαναλαμβάνει τήν 
κανονικήν έβδομαδιαίαν έκδοσίν του. 3Από τοϋ παρόν- 
ιος λοιπόν φύλλου τό περιοδικόν θά κυκλοφορή τακτι- 
κώς καθ' εκάστην εβδομάδα ληγούσης πλέον όριστικώς 
καί δι ’ αυτό τής θερινής περιόδου, οπότε λόγω τής χα- 
λαρώσεως τής κινηματογραφικής κινήσεως καί τής έξ 
αυτής έλαττωσεως τοϋ είδησεολογικοϋ καί άλλου σχετι
κού ύλικοϋ άναγκαστικώς καί ή έκδοσις αύτοϋ έγίνετο 
κατ' άραιότερα διαστήματα.

CH έπίσημος έναρξις τής χειμερινής κινηματογρα
φικής περιόδου έγένετο τήν παρ. Τετάρτην ύπό τοϋ κι
νηματογράφου ..ΙΙάνθεονμέ τό έργον eO Γολγοθάς 
μιας γυναικός» μ& τήν Λιλή Νταμιτά. 'Επίσης τήν παρ. 
Παρασκευήν έκαμε έναρξιν καί τό έπί τής όδοϋ Σταδίου 
((Σπλέντιτ^ άνακαινισθέν καί εύπρεπεσθέν σχεδόν έκ 
θεμελίων Τό ‘^Σπλέντιτ» έκτος τοϋ συνήθους κινημα- 
μογραφίκοϋ προγράμματος είς τό όποΐενσεπροσέθεζουρ- 
νάλ καί κωμαιδίαν θά παρουσιάζη πάντοτε καί έκλεκτά 
νούμερα βαριετέ, είς δέ τάς νυκτερινός πραστάσεις ΙΟ
Ι 2 αί θέσεις θά είναι ήριθμημέναι.* * *

3Εν τω μεταξύ αί έγκαταστάσείς τοϋ όμιλοϋντος κι- 
ν ηματογράφου» είς τό « ’Αττικόν» συνεχίζονται πυρετω- 
δώς. ιΗ λειτουργία του όμως θά βραδύνη κάπως λόγω 
τοϋ αδυνάτου τής συντόμου περατώσεώς των, φαίνεται 
δέ ότι θά άρχίση περί τά μέσα τοϋ τρέχοντος μηνός,

‘ Οπως έγράψαμεν καί είς τό προηγούμενον φύλλον 
αί ταινίαι αί όποΐαι θά παρουσιασθοϋν είς τό « ’Αττι
κόν* θά είνε κατά τό πλεΐστον ήχητικαί. Τοϋτο δέ διότι 
αί όμιλοϋσαι—ώς έκδιδόμεναι είς ξένας γλώοσα5} θά 
είνε είς τό πλεΐστον τοϋ ‘Ελληνικού κοινού ακατανό

Ούφα Πάλλας* μέ πρόγραμμα φυσικά έκ τα'νιών τής 
όμωνύμου Γερμανικής εταιρίας.

ητοι.

Μέχρι τής 15ης ’Οκτωβρίου θά καταστή έφικτή καί 
ή έναρξις τοϋ νέου κινηματογράφου 'Απόλλων , έγκα- 
θισταμένου, ώς γνωστόν, είς τό ομώνυμον θέατρον τής j 
όδοϋ Έδουάρδου Λώ.

'Ο «’Απόλλων διερρυθμίσθη καταλλήλως, ούτως \ 
ώστε περιλαμβάνει σήμερον χιλίας εκατόν θέσεις καί 
κατέστη έν τών πολντελεστέρων θεάτρων \ών ’Αθη
νών. °Η έπί τής όδοϋ Έδουάρδου Αώ είσοδος αύτοϋ θά 
έξακολουθήση ύφισταμένη, άλλά μάλλον ώς δευτερεύου- 
σα, ή κυρία δέ είσοδος αύτοϋ θά εύρίυχεται έπί τής ό
δοϋ Σταδίου.

Τελευταΐον έξ όλων τών κινηματοθεάτρων θά άρ
χίση λειτουργούν τό <.Σαλόν Ίντεάλ . Τούτου ή έναρξις 
τής λειτουργίας δέν θά γίνη προ τοϋ τέλους Ν]βρίου 
καθ’ όσον άφ’ ενός μέν ό έν αύτώ δίδων παραστάσεις 
θίασος ’Αρντάτωφ θά παραμείνη έπί ένα περίπου μήνα 
άκόμη. άφ' ετέρου καί ή τοποθέτησίς των μηχανημάτων 
όμιλοϋντος κινηματογράφου θ’ άπαιτήση άλλον έ να 
τουλάχιστον μήνα. ‘Πς γνωστόν είς τό <Ίντεάλ·>: θά το
ποθετηθούν μηχανήματα συστήματος Ιί. C. Α.

’Από μηνός περίπου άσθενεΐ βάρέως έκλεκτόν μέ
λος τής Αθηναϊκής κινηματογραφικής οικογένειας καί 
προσφιλής φίλος τοϋ Κινηματογραφικού ’Αστέρος», ό 
κ. Δημ. Καρράς διευθυντής τοϋ ομωνύμου γραφείου ται
νιών καί τοϋ κινηματοθεάτρου «Ροζικ αίρ*.

Παρακολουθοϋντες μετά τών λοιπών φίλων—όλων 
τούτέστιν τών λαβόντοον ευκαιρίαν νά γνωρίσουν τόν ά- 
δαμάντινον χαρακτήρα καί τήν ευγένειαν τών αισθημά
των του—τήν έξέλιξιν τής καιαστάσεως τής υγείας αύ
τοϋ, τοϋ εύχόμεθα άπό καρδίας ταχυτάτην άνάρρωσιν.

Άπό τής παρελθούσης εβδομάδας άνεχώρησε διά 
Βουλγαρίαν. Ρουμανίαν καί Τουρκίαν ό κ. Φ. Χάρλεϋ. 
γεν. διευθυντής τοϋ γραφείου τής Φόξ-Φίλμ.

’Επίσης άνεχώρησε διά τήν Κωνσταντινούπολιν ό κ. 
Α. Κόρνφελδ γεν. διευθυντής τοϋ γραφείου τής Μέτρο 
Γκόλδουϊν.

’Επέστρεψε έκ τοϋ άνά τήν Εύρώπην ταξειδίου του 
ό κ. ’Ιωσήφ Μαργουλής.

Καί μία λεπτομέρεια ‘ Είς τά κινηματοθέατρα ΑΑτ
τικόν καί «Σάλον Ίντεάλ ,^όπου θά λειτουργήση έφέ- 
τ°ς ό ηχητικός κινηματογράφος θά προβληθούν όμιλοϋ
σαι ή ήχητικαί ταινίαι άμερικανικαί καί συγκεκριμένως19 
τής Γουώρνερ Μπρόδερς, Μέτρο Γκόλδουϊν, Φόξ-Φίλμ. 
Φέρστ Νάσιοναλ καί Τίφφανυ Στάλλ. Τήν τελευταίαν. 
ώς γνωστόν, άντιπροσωπεύουν είς τήν Ελλάδα οί κ.κ. 
Αδελφοί Φ ραγκέτη.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΔΡΑΜΑ

Κινημ. Ουφα. Προεβλήθησαν τά έργα Κατάσκοπος 
μέ τά μαΰρα μάτια» είς τέσσαρας έποχάς χωρίς έπιτυχίαν, 
καί τούτο διότι ναι μέν εΐνε ένα άπό τά καλά έργα, άλλά 
δυστυχώς κυκλοφορεί άνά τάς έπαρχίας χιορΐς διαφημι
στικό υλικό καί τό πάν, δπως γνωρίζωμεν δλοι διά τήν 
έπιτυχίαν ή αποτυχίαν ένός έργου είνε τό διαφημιστικόν 
υλικόν.

’Επίσης προεβλήθησαν «Χιΰρα τοΰ μίσους» αυτοτελές, 
ξεκαρδιστική κωμωδία «Ήρως Μπόμπη» καί ό «’Ιάκωβος 
δ Δαίμων αυτοτελές, μέ τό Τζάκ Χόξη, καί μέ πολύ 
επιτυχημένη κωμωδία τοΰ Ζιγκοτό) δ Ζιγκοτώ άρραβωνι- 
άζεται».

Κινημ. ‘Ε^νικοΰ Κήπου. Προεβλήθησαν ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ κ. Μ. Βαδράτσικα «'Αγνή ατιμασμένη», 
«Περιπλανώμενος ’Ιουδαίος», «Θλίψει! σατανά , «Μέ τό 
στανιό θά....», «Δικαιοσύνη», «’Αναγέννησις», «'Ο Κτηνάν
θρωπος» καί μερικά άλλα έργα άνάξια λόγου. "Ηδη προ
βάλλεται μιά παλαιά ταινία τού Ρ. Βαλεντίνο Κάθε γυ
ναίκα μέ τήν σειρά της» πού προεβλήθη είς τόν ένταΰθα 
κινηματογράφον «Μέγας > πρό τριετίας.

Κινημ. Μέγας. 'Υπό τήν διεύθυνσιν τού γνωστού εμ
πόρου τής πόλεώς μας κ. Άθαν. ’Αναγνώστου ήρχισε τήν 
χειμερινήν περίοδον μέ τό έργον Μιά νύχτα έρωτος» μέ
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τον Ρονάλτ Κόλμαν καί την Βίλμα Μπάγκυ μέ πολύ με- 
γάλην έπιτυχίαν. Επίσης τά έργα «Χανούμ Σταμπούλ», 
«Κόρη Καταιγίδος» άμφότερα μέ τήν Πρισίλλα Ντίν. Ό 
κ. ’Αναγνώστου γιά τήν έφετεινήν χειμερινήν περίοδον 
μάς υπόσχεται πραγματικός έκπλήξεις. Τό βέβαιον είνε δτι 
έκλεισε συμβόλαια μέ τις πλέον μεγάλες καί σοβαρές 'Ε
ταιρείες έκμεταλλεύσεως ταινιών, και επόμενον είνε νά 
ευρισκόμενα πρό εκπλήξεων.

Κινημ. Δοξάτου (Δράμας). 'Υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ 
II. Μαυρομιχάλη προεβλήθησαν τά έργα «Σαπφώ■·, «Κόρη 
Μουρμόνων», «'Εκατομμύρια άπεντάρου» (επεισοδιακόν) 
«Ζωρζίνα ή χορεύτρια», «’Αόρατος Άκτίς» (επεισοδιακόν), 
«’Αναγέννησις», «Δικαιοσύνη», «Κήπος τοΰ ’Αλλάχ», «Τά 

’ίχνη τοΰ όκτάποδος» (επεισοδιακόν). «Βελόνα τοΰ διαβό
λου», «Μάστιξ Κοζάκου», «Κάθε γυναίκα μέ τή σειρά 
της», «Ευνοούμενος τής Βασιλίσσης» κ.τ.λ.
, “νωτ®θω έργα ο κ. Μαυρομιχάλης έπρομηθεύθη 
από τόν κ. Άλκιβιάδην Γούναρη, τών όποιων τήν έκμε- 
ταλλευσιν εχει αυτός, και τοΰ οποίου τό γραφεϊον εύρί- 
σκειαι έν Δράμα.

Σημειωτέον ότι ό Άλκ. Γούναρης κάνει χρυσές δου- 
λιές, αν καί τά έργα όσα έχει υπό τήν έκμετάλλευσίν του 
είνε όλα παλαιά καί ανάξια λόγου. Μ’ όλα ταΰτα προεβλή
θησαν είς όλους τούς πέριξ επαρχιακούς κινηματογρά
φους ήτοι εις Σέρρας, Καβάλλαν, Άλιστράτην, Δράμαν, 
Προσωτσάνην κ.τ.λ. Μαρκίδης
ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΐΊ

Κινημ. Καραβάν Σαρά ϊ. Προεβλήθησαν τά έργα Οί 
έρωτες τοΰ Ρασπουτίν», «Μπέν Άλή», «Ή χορεύτρια τής 
Γρεννάδης» καί Ή μαύρη χορεύτρια».

Κινημ. Αττικόν. «Τραγική Ιπποδρομία μέ τόν "Εδδι 
Πόλο, «Δαίμων ωκεανών», καί «Φάν Φάν λά τυλίπ».

Κινημ. Χαριλάου. «’Ανάθεμα ό πόλεμος», «Τό μίσος 
τοΰ ’Ινδού» καί «Ή οιραία τοΰ Βοσπόρου». Καί ό θερινός 
ούτος κινηματογράφος διέκοψε τάς παραστάσεις του λόγο, 
τοΰ καιρού

Κινημ "Αλσος. «Ροζίτα καί «Τό καλό μου Παρίσι». 
Κινημ. Τσιμισκή. «Λέων τής Μογγολίας».
Κινημ. Κ'ιγκ Ζεόρξ. «Ζιγκοτώ», «Σαρλώ Παππάς» 

καί «Πρίγκηψ Ζιλάχ».
Κινημ. Καπρίς. «Σκλάβα Βασίλισσα».
Κινημ. ’Ολύμπια.«Διεθνής σωματεμπορία» καί «Κοέν 

Κέλλυ καί Σία».
Κινημ. Μοδέρν. «Ζήτω τό σπόρ».
Κινημ. Πατέ. ’Από τής Κυριακής 22ας τρέχοντος έπα- 

νήρχισε τάς τακτικός παραστάσεις του ό ώς άνω Κινημα
τογράφος επιδιορθωθείς καταλλήλως. “Ηδη προεβλήθη τό 
έργον «Πείσματα αγάπης».
ΠΑΤΡΑΙ

'Ωριστικώς πλέον είσήλθομεν εις τήν χειμερινήν περίο
δον, λόγιο τής μεταβολής τοΰ καιροΰ Ουτω ατό τής προ- 
παρελθούσης έβδομάδος διέκοψαν εντελώς τάς παραστά
σεις των οί θερινοί κινηματογράφοι καί λειτουργούν μέ 
αρκετόν κόσμον οί χειμερινοί 'Ιντεάλ καί Πάν&εον.

Κινημ. Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τό θύμα», «Ό διάβολος μέσα της», «Ή άδελφή της άπό 
τό Παρίσι», «Ποΰ ήτανε ό Γιάννης». «'Υπό τόν μαΰρον 
αετόν» καί Ή Βέρα Μιρτσέβα».

Κινημ. Πάν&εον (Αϊ&ουσα). Προεβλήθησαν 'Υπό 
τόν μαΰρον αετόν», «'II αδελφή της άπό τό Παρίσι», Ό 
θυελλώδης Σερίφης καί «Βέρα Μιρτσέβα».

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα Πόνοι πα
ρελθόντος» καί «Μιλάκ».
X > »ΚΙΣ

Κινημ. 'Λούξ Διευθύνεται όπως καί πρότερον παρά 
τών κ.κ. Λεμπέση. Σιμιτζή καί Βαϊνά.

Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κόλασις τοΰ Δάντε , Ό 
Δόν Ζουάν» μέ τόν Τόμ Μίξ, «Κάποιος νέος μέ τήν Ρενέ 
Άντορέ, Ή Μαρία ή Πενταγιώτισσα τής Ελληνικής 
παραγωγής καί τό όποιον επί σειράν παραστάσεων είχεν 

ύπερεξαιρετικήν έπιτυχίαν, συγκεντρώσαν κοσμοπλήμμυραν 
■ πραγματικήν.

Κινημ. Πάν&εον». Δ)νσις κ. Μαρόγλου. Προεβλήθη
σαν λίαν έπιτυχώς τά έργα «Πέτσινη Μάσκα μέ τούς 
Βίλμα Μπάγκυ καί Ρονάλντ Κόλμαν, «Τό παράδοξον κλη
ροδότημα», «Σόνια», «Ό άνθρωπος μέ τήν ’Ισπανό», «'Η 
ναυμαχία τής Φάλκαλντ», «Δόν Ζουάν , «Πώς παντρεύτηκε 
ό Γιάννης», «Τρέλλες Καρναβαλιού».

Τελευταίως εις τό «Πάνθεον» παρετηρήθη μεγάλη 
συρροή θεατών. Εις τούτο συνετέλεσαν καί τά αμίμητα 
γνωστά δύο «Καλουτάκια», μέ τά λίαν επιτυχή νούμερά 
τους, πού κάθε βράδυ έκτελοΰν.
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. ’ Αχίλλειον. Ή έναρξίς του υπήρξε αύτόχρημα 
πανηγυρική. ’Από τής πρώτης προβολής μέχρι τής τελευ
ταίας ή αϊθουσά του ήτο υπερπλήρης. Σ’ αυτό συνετέλεσε 
πολύ καί ό καιρός μέ τής άπό δεκαπενθημέρου συνεχείς 
βροχές, λές καί έκλεισε συμβόλαιο μέ τόν κ. Τσαοΰτο. 
Προεβλήθησαν τά έργα «Ή λευκή σκλάβα» μέ τήν Λιάνε 
Χάίντ καί τούς Σάρλ Βανέλ καί Γκαϊνταριόβ, «Πρώτη ά- 
γάπη καί Τό μελανόν της σημεϊον». Προσεχώς «Οί Κο
ζάκοι», Μυστικός Ταχυδρόμος», «Ουγγρική Ραψωδία»κλπ.

Κινημ. Έξωραΐστικής. Προεβλήθησαν μέ άποτυχίαν 
λόγιρ τοΰ κακοΰ καιροΰ «'Ο βαγαπόντης ποιητής» καί «Οί 
άλήται τής Βιέννης .

Κινημ. Κύματα. Προεβλήθησαν τά επεισοδιακά 'Ο 
χαλύβδινος γίγας» καί «Τό κραυγάζον φάσμα».

Κινημ. ’Αττικόν. "Εναρξις προσεχώς.
ΛΕΥΚΗΣ

Κινημ. Άπόλλοτν. Προεβλήθησαν τά έργα Ό καπε- 
τάν Ρασκάς» εις τέσσαρας έποχάς, «’Ονειρώδες βάλς , 
«Πρωταθλήτρια», Τραγωδία κοκόττας», «Τά συρματοπλέγ
ματα?,« Ή λευκή άδελφή» καί «Ή κυρία δέν θέλει παιδιά». 
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «’Έρως 
καί τύχη», «Ή έκδίκησις», «Τό θΰμα τής μόδας», Ή Φι- 
φή», «Χριστόφορος Κολόμβος», «Αί πέντε μοιραϊαι γυναϊ 
κες», «Τρέλλες μεσονυκτίου» καί «Εις <ά δίχτυα τής δα- 
κτυλογράφου».

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα Τό μυστι
κόν τοΰ ιπποδρομίου». «Τό τέρας», « Ένα έξυπνο κόλπο» 
καί έτερμάτισε τάς παραστάσεις του λόγω τού χειμώνος.

Κινημ. Δημ.Κήπου. Προεβλήθησαν «Ό φοιτητής τοΰ 
ντάνσιγκ», Τό καρναβάλι τής Νίτσας», «Ή ψευτοχήρα» 
καί έκλεισε λόγιο τοΰ χειμώνος.
ΕΑΕΙΣΑ

Κινημ. Μ. ’Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν τά έργα «'II 
Κοκέτ», «Ή δούκισσα τής Όσμόνδης», Κισμέτ», «Ζήτημα 
τιμής», Γή τοΰ διαβόλου», «Μυθιστόρημα μιας εταίρας», 
Στό στρόβιλο τών κυμάτων» καί «δ Σατανάς».

Κινημ. Βέρυιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πληγωμένη 
πεταλούδα», «Δικαίωμα άγάπης», «Τσάρος καί Ρασπουτίν», 
«'Ο κόμης τοΰ Έσσεξ , 'Ιερόν μίσος», «Χόλλυγουντ , 

Συρματοπλέγματα», Διαφθορείς κοριτσιών», Γυναίκες 
μή άμελεϊτε τούς άνδρας σας», «’Ανάθεμα, δ πόλεμος», 
«Κόκκινο κρίνο . «Μεσσαλίνα», «Χρυσή πριγκήπισσα» καί 

Γό ήφαίστιοι».
ΑΜΦΣΣΑ

Κινημ. Ματρονικολοπούλου. Προεβλήθησαν τά έργα 
Νεανική μέθη και «'Η άγνωστος» μέ τήν Π. Φρέντερικ.

ATION
Κινημ. Παρ&ενών. «Προεβλήθησαν τά έργα ”Ε, έ, 

κάου μπόϋ», «'Η πριγκήπισσα τοΰ Τσαρδάς καί τό επει
σοδιακόν «Ή επιστροφή τοΰ μυστηριώδους καβαλλάρη». 
ΣΠΑΡΤΗ

Τό κοινόν τής πόλεώς μας έδέχθη μέ πολΰν χαράν τήν 
αναγγελίαν τής συγχωνεύσεως τών δύο ενταύθα κινηματο
γράφων ’Αττικόν καί Σπαρτιατικόν , Σωτ. Στεφάνου,

πολέων είς τό όποιον πρωταγωνιστεί ό Ντιεντονε. Κατό
πιν προεβλήθησαν τά έργα Αιχμάλωτος καί «Σύλλογος 
αγάμων». Προσεχώς εναρξις θιάσου Μπογοακου.
ΜιΤΥΛ-ΙΝΗ

Κινημ. Πάν&εjv. Προεβλήθησαν τά έργα Τό θεριό 
τής Άριζόνας», «Ό τελευταίος τών άνθριόπων μέ επιτυ
χίαν. «Τό μελανόν της σημεϊον»,«Τό στοιχειωμενο καράβι», 
«Επίγειος παράδεισος», Μπαλαόο», «Πριγκήπισσα Τρού
λαλα*, «Τυχοδιώκτης Τζέντλεμαν καί έτανελήφθη «Τό 
γεράκι» μέ τήν Τζάκ Χόξ.

Κινημ. ’Ανατολή (Πάνω Σκάλα). Άπό μηνών είς τό 
βόρειο μέρος τής πόλεώς μας, ό διευθυντής ένός υπαι
θρίου καφενείου είχε τήν πρωτοβουλίαν νά ίδρύση κινη
ματογράφον προμηθευθείς μηχανήν προβολής Γκωμόν καί 
ταινίας κυρίως περιπετειώδεις. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Λόγος τιμής ένός κακούργου», Τό επεισοδιακόν «Γΰρος 
τοΰ κόσμου», «Αστυνόμος καβαλλάρης», «*Π νυχτερίδα», 
«Τό στοιχειωμενο σπήτι», «Κορίτσια φυλαχθήιε» και το 
έπεισοδιακόν «Οί πειραταί τοΰ χρυσοΰ».

Πρέπει νά συγχαρώμεν είλικρινώς τόν διευθυντήν τοΰ 
ανωτέρω κέντρου κ. Κασάπην διότι μή φειδόμενος κόπων 
καί δαπανών'ίδρυσε καί χειμερινόν τοιοΰτον είς τήν ιδίαν 
θέσιν μετατρέψας καταλλήλως πρός τοΰτο τό έν λογτρ κα- 
φενεϊον. Τοΰ εΰχόμεθα καλήν πρόοδον.
ΣΥΡΟΣ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Σάν αστρα
πή», «Οί άπάχηδες τών Παρισίων», «Μπέν Χούρ» είς μίαν 
ολόκληρον εποχήν καί διέκοψε τάς παραστάσεις του λόγοι 
τού χειμώνος.
ΗΡΑΚΛΕΌΝ

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα Τά απρό
οπτα τοΰ Μετρό», «Γαμήλιος πέπλος» καί «Λούπιγκ δή 
λούπ».

Κινημ. Που'.ακάκη. Προεβλήθησαν Τσάρος καί Ρα
σπουτίν», «Ό τυφεκισμός τοΰ Τσάρου» καί «Έπι τής 
ναυαρχίδος».
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (Κρήτης)

Κινημ. Δικταΐον.Προεβλήθησαν τά έργα «Ευνοούμενη 
τοΰ Μαχαραγιά» και Ό υιός τοΰ σεΐχη» με τόν Βαλεντίνο.

ΞΑΝΘΗ

Άπό τής 20ής ’Ιουλίου μέχρι τής 20 Σ)βρίου έ.έ. προε
βλήθησαν είς άμφοτέρους τούς κινηματογράφους «Μέγας» 
καί «'Ωραίας Θέας» (υπαίθριος) τά εξής έργα : «Μποέμ» 

Μέ τό στανιό θά...», «Δράματα οίκτον ανοχής», Είλω
τες τής άγάπης»,«"Εμδεν»,«Ή άδελφή τής διεφθαρμένης», 
«Γυναίκες μή άμελεϊτε τούς άνδρας», «Οί λησταί τοΰ 
Όλύμπου» μέ άποτυχίαν διότι δέν τοΰ εγένετο σχετική 
διαφήμισις, «Νύξ άγιου Βαρθολομαίου παλαιότατον, 
«Τραγωδία», «Κτηνάνθρωπος», Ποιος τον σκότωσε» 
«Ξανθή ή μελαχροινή», «Μαύρη χορεύτρια» μέ οίκτράν 
άποτυχίαν, «Οί έρωτομανεϊς» μέ άποτυχίαν, «Θλίψεις τοΰ 
σατανά» άνεπιτυχώς διότι δέν εγένετο ή σχετική διαφήμι- 
σις, «Μακιγιάζ» καί «Οί λησταί τών τραίνων».

Ό κ. Γ. Κωνσταντινίδης συχνά παραπονεϊται διά τήν 
άδιαφορίαν τοΰ κοινού, άλλά διά τοΰτο μάλλον ό ίδιος 
πταίει. Διότι άπό τόσα ωραία έργα πού υπάρχουν είς δλα 
τά γραφεία έκμεταλλεύσεως ταινιών ιός καί ελληνικά τοι- 
αΰτα, προβάλλει έργα παλαιά καί Κάου-μπόϋ. Διά τοΰτο 
πρέπει νά καταβάλη μεγαλειτέραν προσοχήν είς τήν εκλο
γήν τών έργων έάν θέλει νά υποστηρίζεται υπό τοΰ κοινοΰ 
τής πόλεώς Ρ“ς έκτος αν νομίζη δτι επειδή έχει τόν 
κινηματογράφον μονοπιόλιον έν Ξάνθη άνευ ορχήστρας, 

I καί μέ είσιτήριον δρχ. 12.50 πρέπει άπαραιτήτως νά ξεκα- 
i θαρίση δλα τά παλαιά στοκ τών διαφόρων κινηματογρα- 
I φικών γραφείων.

Σ. Καξαντξής

Γ. Χριστοπούλου καί I. Κουρσούμη. Έν τή πεποιθήσει I 
δτι αί παρ’ αυτών δοθεϊσαι υποσχέσεις περί προβολής κατά 
τήν χειμερινήν περίοδον τών μεγαλειτέρων έργων τής 
παγκοσμίου παραγωγής, θά πραγματοποιηθώσι, τό κοινόν 
μας υπόσχεται είς τούς ώς άνω φιλοπροόδους νέους άμέ- 
ριστον τήν συνδρομήν του.

’Από τής 1—15 Σεπτεμβρίου, έργα προεβλήθησαν είς 
μέν τό ’Αττικόν «Μία νέα Ντυμπαρρύ», «Χαμένοι στό μέ
τωπο», Σουμουρούμ», «Καθρέπτης θανάτου», «'Άμαξα ύπ’ 
άριθ. 13» καί Οί είλωτες τής άγάπης», είς δέ τόν Σπαρ
τιατικόν Μία πάλη στήν άβυσσο», «Πανάμ»; Στά νύχια 
τών τίγρεων», «'Ο διάβολος στό τηλέφωνο» καί «'Ο χορευ
τής τής κυρίας μου». Άπό τής 15ης καί εντεύθεν προεβλή
θησαν «Ή νήσος τοΰ έρωτος». «Ό δούξ τοΰ Παπεγχάϊμ , 
Οί δρόμοι τής Σαγγάης» καί «Τό μυστικόν τοΰ καταδί

κου . Προσεχώς «Αμοιβή 50 χιλ. δολλάρια», «Ξανθοΰλα», 
Βαρκάρης τοΰ Βόλγα», «Ναυμαχία Έλιγολάνδης», Μπέν 

Χούρ», «Ό άνθαωπος μέ τήν ’Ισπανό», «"Εμδεν», «Λη
σταί τοΰ Όλύμπου», «Καζανόβας» κλπ.
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Αί δύο 
άδελφαί», «Έπανάστασις στήν Κίνα», «Ό κήπος τοΰ Αλ
λάχ», «Ό κατακτητής», «Όνειρον ώμορφιάς», ’Γαμήλιος 
πέπλος», τά δύο τελευταία μέ μεγίστην έπιτυχίαν, «Μανία 
χρυσού», «Μοντέρνο βάλς», «Πρίγκηψ Ροβέρτος», «Τό νυ
φικό κρεββάτι», «"Αννα Καρεννίν», «Άστέριο», «Είς τόν 
βωμόν τής ήδονής», «Ή κόλασις τής Σαγγάης», «Διαμαν- 
τένιες χειροπέδες», «Μπάρτελυς δ μεγαλοπρεπής», «’Ερυ
θροί επιδρομείς», «Μαίρη Λοΰ», «"Ωμορφες γυναίκες», 

Οί Κοζάκοι», «Ερασιτέχνης τζέντλεμαν», Αγγελιοφόρος 
τής νυκτός», «Βαλέντσια», «Νοσταλγία», «Ήλήθιος» καί 
Ό παληκαράς».

Κινημ. Άκταϊον. Προεβλήθησαν τά έργα «Σάφια ή 
χορεύτρια», «Επίγειος παράδεισος», «Στά νύχια τής δακτυ- 
λογράφου, «Ούγγρική ραψωδία», «'Υπό τό βάρος τοΰ πα
ρελθόντος», «Ρόμολα», «Ερωτικά γυμνάσια», «Ή καλύβα 
τοΰ μπάρμπα Τόμ», «Ή κυρίες τής νυκτερινής λέσχης», 

Τό σκάνδαλον τοΰ Βάδεν-Βάδεν . «Ή γάτα καί τό κα
ναρίνι», Νέα σελήνη». «Τρέλλες μεσονυκτίου», «Σεράϊ», 

Αυτός είνε ό έρως», «'Ο μικρός Μίκυ Κροΰγκαν», «Ψευ
τοχήρα», «Αγάπη Κοζάκου», «Τό πουκαμισάκι τής ζωντο
χήρας». «Ερυθροί Ιππείς τοΰ Καναδά». «Πριγκήπισσα 
Τρούλαλα», «Μπαγιαντέρα», «Ρωσική θύελλα», «Ό ιππό
της τής ερήμου», «Δημόσιος υπάλληλος», «Βαριετέ», «Πο- 
λυάνα»·, «’Έμδεν», «"Οταν τά νειατα διψούν», «Ζωντοχή
ρα», Καφέ σαντάν», καί «Ραμόνα».
ΧΙΟΣ

Κινημ. Λούξ. Προεβλήφησαν τά έργα «Βόλγα-Βόλγα , 
«Νικητής μέ τό στανειό» υπέρ τοΰ Ποδοσφαιρικού 'Ομίλου 
«Αστραπή καί διέκοψε τάς παραστάσεις του λόγιρ τής 
κακοκαιρίας.

Κινημ. Λούξ (χειμερινός). "Εκαμε έναρξιν μέ τό έργον 
Καρδιά χορευτρίαρ». Επίσης προέβαλε τά έργα Ρόζ 

ΛΤαρί», «Κατηραμένη νήσος», «Ό τυχερός», «Ό ένοχος» 
καί Μυστηριώδης καθρέπτης».

Προσεχώς «Ή έξομολόγησις», Ό Βαρκάρης τοΰ Βόλ- ’ 
γα , «Ό θαλασσοπόρος», Κοζάκοι» κλπ.
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. Ά&ηναϊκός. Προεβλήθησαν τά έργα Μεγάλη 
σιολή», "Αννα Καρένινα» καί «'Ο κεραυνοβόλος ίππεύς».

Κινημ. ’Αμερικανικός. Προεβλήθησαι^ αί ταινία Αν
τίο νεότης καί «Ό τελευταίος άνδρας έπί τής γής»<
ΑΓΡΙ ΝΙΟΝ

Κινημ.Θέσπις. Κατά τόν παρ.’Ιούλιον είςτό μοναδικόν 
μας θέατρον έδωσε 22 παραστάσεις ή όπερέττα—έπιθεώρή- 
σις τοΰ κ. Γονίδη. Άναχωρήσαντος τοΰ κ. Γονίδη προεβλη- 
θησαν τά έργα Ύπεράνω τών νόμων» μέ τήν Μπερτίνι 
καί Κοκόττα» μέ τήν Μαντζίνι. Μετά μίαν εβδομάδα 

. άφίχθη τό Μελόδραμα καί έδωσε 10 παραστάσεις. Άνα. 
χωρήσαντος καί τούτου περί τά τέλη Αϋγούστου διά τάς 

| Πάτρας έκαμε έναρξιν τών προβολών του μέ τό έργον Να
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TIFFANY STAHL

©ΔΦΣ ΧΑΑΚΟΚΦΝΔΥΑΗ 79“—ACHNAI
Τηλέφιονον G7—24.—Τηλεγραφ. Χιεύθυνσις ΦΡΑΝΚΦΙΛΜ

ΕΦΕΤΟΣ ΟΠΟΣ ΕΙΣ ΟΝΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ ΜΑΣ ΣΥΝΑΓίΙΝΙΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΟΑΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ TON AAAQN ΕΤΑΙΡΕΙίΙΝ

Χ9ΡΙΣ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΧΑΐ ΠΟΛ\Γ|ΟΑ€ΙΣ ΔΙΑ ΛΗΜΓΣΕ'Σ 
ΠαΡΑΘΕΤΟΜΕΝ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠιΝΑΚΑ 
TiiN ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΆΤΩΝ 19291930

ΠΟΥ ΕΞΗΣΦΆ ΛΙΧ7ΚΜΕΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ

Θά προβλη&οϋν είς τά μεγαλείτερα θέατρα ΑΘΗΝΩΝ—ΠΕΙΡΑΙΩΣ — ΘΕΣ
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τά κάτωΰι®άριστουργήματα ώς όμιλονσαι ταινίαι

(ταινία

κομησσα

Midstream /χέ Άζ/ζα Μπένετ τήν Βασίλισσαν τής καλλονή 
Lucky Boy /ζέ τόν Τζώρζ Τζέσσελ, τόν όιάση^.ον τενόρον. 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ώ τήπ Πάτσυ Ροΰθ Μίζλερ.
Two men and a Maid pi την ‘Wpa 
New Orleans pl τη Ριχάρδον Κορτέζ 
ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ ΨΙΘΥΡΟΣ pi τόν Κορτέζ. 
Toiler pi τόν Ντούγκλας ^αίορτανν,ς. 
Cavallier pi τόν Ριτσάο Τάλαατζ τόν 
ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΟΥ 'pi τήν Ά).ρα 

ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΣΜΟΣ τήν Μπέννετ καί τόν Τζώ Μποάουν.

Μπέζ

πρώτον ςιφοζζάχον τού κόσμου

ΡΑΒΕΙΟΝ ΚΑΑΛΟΗΗΣ (Pri, de Baute) : Σκηνοθεσία A Grnra μέ τήν Λουΐζ Μπρούξ καί Ζ. 
ομιλούσα καί ηχητική.

MARCHE RAKOZCY μέ τόν Ιβάν Πέτροβιτς.
0 ΥΠίΣΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ I Μ (Le Lieutenant de S. Μ.): Μέ τόν Ιβάν ΙΙέτροβιτς καί τήν 

Έστερχάζυ.
I ΑΜΗΑΙΟΝ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟΝ (Marche Nuptial): Μέ τήν Λουΐζ Ααγκράνζ καί τόν I 
Η λΗΗΤΟλ Η ! (L’ Orient): Μέ τόν Βλαδίμηρον Γκαΐνταρώβ καί τήν Ντόλλυ Ντάβις 
Η ΝΤΡΟΠΗ (La Hon(<) : Μέ τήν "Εβελυν Χόλτ
Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ TOY XftBIAPIOY (La Prmcesse du Caviar): μέ τήν "Αννυ ’(Αντρα
LA FILLE DE LA FORET NOIR: Μέ τήν Αιάνε Χάϊντ, καί Φ. Αουί Αέρχ.
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ Ιζ A Pfl A Β ΑΛΟ Ύ : Μέ τόν 1’. Γκαμπριό, Ρενέ Έριμπέλ καί ’ Έλγκ ι Μπρίγκ.
LES INGENIOSITES D’ UNE AMOUREUSE: Μέ τήν Λαίνε Χάιν καί τόν Φ. Αουί Αέρχ.
ΤΑ ΛΗΥίςΑ ΡοΔΗ ΤΟΥ ΖΙΛΓΩΟΡ (Les Roses b'anches de Gilmore): Χιάνα Καοέν, Ντόλλυ Ντάβι; 

Ζάκ Τρεβόρ.
ΖΗΤΩ Ο ΕΡΩΣ (Vive 1’ amour): "Αννυ’Όντρα, Σίγκφριδ "Αρνο, Βέρνερ Φΰτερερ.
ΤΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΔΕΙΠΝΟΝ (Le dernier soupei) : Μαρσέλα Ai 

Σίγκφριδ "Αρνο, "Αϊνριχ Γκέορκ.
ΤΡΕΙΣ ΠΑΛΗΑΤΣΟΙ : Μέ τήν ’Έβελυν Χόλτ’, τόν Βάρβικ Βάρντ καί ’Έντουαρς

Τά ώς άνω ί)ά κυκλοφορήσουν καί εις έτερα αντίτυπα σιωπηλά.
Η μεγάλη φήμη καί διαφήμισις τών έργων αυτών σάς εξασφαλίζει θετικά κέρδη.

ΙΊΖΛΜΝ ΤΩΝ ΑΝ£Ζ Ι ΕΡΗ
τηρώς έκλεγεϊσα αυτοπροσώπως εν Παρισίοις παρά του

Σοντόμως θά έπακολουθήση καί έτερος; κατάλογος. Αί ται- 
νίαι μας συνιστώνται Ιδιαιτέρως διότι είναι αί κα

ταλληλότεροι διά τό ελληνικόν κοινόν 
καί κατά συνέπειαν

ΤΤΧΗ ΣΑΣ ΜΕΙΔΙΑ 
ΕΠ2ΦΕΛΗΘΗΤΕ s
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ΤΑΙΝΙΑΙ· ΙΟΥΩΡΚΚΡ μπροδερς 
ΙΗΙΝΙΗΙ. )ΚΑΐΦΕρΣΤ ναςιοναα
ΟΥΔΕΠΟΤΕ κινηματογραφικόν γραφεΐον έπαρουσίασε πρόγραμμα άνάλογον 

άπό άπόψεως ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ, ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑ ΤΩΝ 
πρός τό έφετεινόν πρόγραμμα, τό όποιον προσφέρει είς τούς 

πελότας του τό γραφεΐον

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ-ΒΟΥΛΓΑΡ1ΔΗ
ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 14—ΑΘΗΝΑΙ—ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΦΙΡΝΑΤΕΞ-Τηλεφ. 54-όθ

ΜΕΡΙΚΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕτήνΝτολορές Κοστέλλο καί τόν Τζώρτζ Ο- 
^πρ.έ^Ή //.εγαλειτέρα ταινία πού 'έγινε μέγ ρι σήμερον.

0 ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΤΖΑΖ μέ τόν περίγημον Άλ. Τζόλσον.1 Η ταινία 
πού έσπασεν δλα τά ρεκόρ τών εισπράξεων είς δλον τόν κόσμον.

0 ΟΥΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ μέ τήν Κόλλιν Μούο καί τόν Γκάρρυ Κούπερ. 
Τό μεγαλείτερον αεροπορικόν γιλμ.

ΤΡΑΦΑΛΓΚΑΡ μέ τήν Κορίννα Γκρίριθκαί τόν Βίκτωρ Βαρκόνι. Ταινία 
πού έστοίγισε άνω τών 3.000.000 ύολλαρίων.

3 σούπερ φιλμ μέ τήν Ν ΓΟΛΟΡΕΣ ΚΟΣ ΓΕΛΛΟ, 4 μέ τήν ΜΠΙΛΛΥ ΝΤΟΒ, 4 
μέ τήν Μΰρνα Αόϋ, 4 μέ τόν ΡΙΣΑΡ ΜΠΑΡ!ΛΕΜΕΣ, 3 μέτήν ΚΟΡΙΝΝΑ 

ΓΚΡΙΦ1Θ, 3 μέ τήν ΚΟΛΛΙΝ ΜΟΥΡ και 24 εκλεκτός ταινίας 
έκ τής μεγάλης παραγωγής τών έταιρ ών

rmPNEP ΝΙΠΡΟΑΕΡΣ hi ΦΕΡΣΤ ΝλΣΙΟΜλ
μέ τας Ντόρο&υ Μακέϊλ, "Αννα Μαίη Βόγκ, Μαρία Κόρντα, Μαίρη ’Άοτορ, Μπέτ

τυ Κόμπσον, Αουσϋ Ντοραίν, "Αλις Ούάΐΐ, Ίοέν Ρίτς, Μάϋ Μάκ-'Αβόϋ 
και τούς Ρόν Λαρόκ ’Αντώνιο Μορένο, Μίλτων Σίλς , Κόνραδ Νάγκελ, 

Κέν Μέΰναρ, Λόΰντ Χίουζ, Ράλφ Φόρμπς, Νόαχ Μπήρρυ
κτλ και τόν σκΰλλον ΡΙΝ-ΊΊΝ-ΤΙΝ.
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