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πρωταγωνιστεί ή Έλληνις καλλιτέχνις Ελένη Άρίστη'με

τά τής χαριτωμένης Λάουρας Λαπλάντ.

, Τά καλλίτερα επεισοδιακά καί περιπετειώδη έργα μέ τούς γνω
στούς'πρωταγωνιστάς Έδδι Πόλο, Χούτ Γύψων, Τζάκ Χόξη, 

Τέδ Ούέλς, 'Αρτ Άκόρδ, Ούτλσων, Αύναμιτ κλπ.

ΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑΙ ΚΩΜΩΔΙΑΙ
ΕΙΣ ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗΝ

ρ.ε τόν Ι/3άν Μοσζούζιν
ρ.ε την Μαργαρίταν Φίσσερ
ρ.ε τόν Ί\όνρν.α Φάί'τ
ρ.ε την ΛάΰΟίζ < Λαπλάντ
ρε τίν Ρέτζ'νζλο Δέ»υ
ρ.ε τόν Κόραν Φάιτ

» » Ζόοζ Σίάνεϋ
» την ΐΚάνυρα Λαπλάντ
» » Λύα Δέ Πούττι
» » Μάριον Νίξον
» » Ρ. Κήν ζαΐ Βαρβάραν Κέντ 

καί έξώδεοσεν έπ’ άρκετούς μήνας, γιά νά πραγμ-,το. 
ποίηση μία ’Εθνική ταινία, τήν όποιαν τόσον μιτ to 
φρόνως προσφέρει σήμερον είς τό Κοινόν, ύπηρετών 
τήν Πατρίδα του καί ταύτοχρίνως τήν Τέχνην. Τό 
τελευταίο θά τήν ύποσ ηρίξη άναμφιβόλως, άπτίον 
φόρον τιμής εις τήν μνήμην τών πρώτων βασιλέων 
τής ‘Ελλάδος καί τών λο πών προγόνων μας ποΰ ά- 
ναζ'.ΰν εις τήν ταινίαν τή; «Μαρίας ΙΙενταγιώ'ίσσας», 
άδιάφορο άν ή τελευτά α προώρ σται νά συγκι ήση 
περ σσότερο τήν λαϊκήν κυρίω, ψυχήν ώς έκ τοΰ λαϊ
κού μάλλον ένδιαφέροντος ποΰ θά κινήση ή ύπόθεσίς 
της, πραγματευομένη τήν ζωήν μιας λησταρχίνας ά-’ 
πυθανκιισθεισιν άπό σχετικ* μέαύτήνλαϊκά άν.γνώ- 
σμα α'Η Μαρία Πενταγιώ ισσα είναι ένα φιλμ «ντέ 
κουλέρ λοκάλ». ‘Η πείρα μάς έδίδαξε καί άλλοτε 
κα μάς ύπέμνησε προσφάτως δτι ή πιαγματοποίη- 
σις κοσμ-.πολιτικών ταινιών στήν‘Ελλάδα είναι πρό
ωρη και σχεδόν καταδικασμένη "Ας άφήσωμε λοι
πόν σ ή' Εύρωπαϊκή παραγωγή τό προνόμιο τής 
κατασκευής κοσμοπολίτικων ταινιών κα1 άς σιρατοΰ- 
με στό ιίδος τής υπό ουζήτησιν ταινίας δπερ καί πα 
ρουσιίζει περισσοτέρας πιθανότητα; έπιτυχίας.

"Ας έργασθοΰν δ’οι οί κινηιατογρσφισταί μας μέ 
αύτοπεποίθησιν καί ευσυνειδησίαν ταύτοχρόνως, βελ- 
ιΐ'.ύντε διαρκώ; τάς τεχνικάς συνθήκας τής διυλει- 
άς τω», διά νά δείξουν πόσον έκτιμούν τήν δποστή- 
ριξιν τοΰ Κοινού. ‘Ο συναγωνισμός —δταν δέν κατα
φεύγει είς άθέμιτα μέσα—δέν ήμπορεϊ παρά ν’ άπο· 
βή εύ ργετικός διά τό παραγόμενον είδος.

"Ας κατέλθουν λοιπόν δλοι οί ένδιαφερόμενοι εις 
τον στίβον τοΰ άγώνος, αί δυνάμεις των (δηλαδή αί 
είδικκί γνώσεις καί τά τεχνικά καί υλικά μένα) τούς 
έπιτρέπουν. τόν άγώνα, άς έξακολουθήσουν τών μετα
ξύ των συνάγω ισμόν μέχρίς διού, ή έξέλις ς τών 
πραγμάτων φέρει τό έπιθυμητόν άποτέλεσμ ι τής ίδρύ- 
σεως μιά; σοδχρά; κινηματογραφικής ‘Εταιρίας μέ 
σπουδαία κεφάλαια, ίκανής νά ύπολογισθή άπό τήν 
διεθνή άγοράν ταινιών ώς ελληνική παραγωγική φ’ρ- 
μα έκμεταλλευομένη παγ οσμίως τά φιλμ της. Οι 
Βρατσάνος, Μαδράς, Γαζιάδης, Αελούδας καί Καμί- 
νάκης θά μπορο’ν νά καυχώνται δτι ύπήρξαν οί 
«πρωτοπόροι» τής επιβεβλημένης πλέον ‘Ελληνικής 
Κινηματογραφίας. Είναι και α’υτό κάτι.

’Ιρις Σκαραβαίου

Σέ δκτώ ημέρες θά προόληΟή ή δεύτερα έφετεινή 
‘Ελληνική ταινία, «ή ’Εθνική μας ταινία» δπως Αξι
έπαινα τήν δνομάζει ό κατασκευαστής της. Μέ τήν 
κρίσιν τη; θ’ άσχοληθοΰμε μετά τήν προβολήν της 
Σήμερον θ’άρκεσθοϋμεν μό'ον νά γράψουμε ένα σχε
τικό σημείωμα έμπ ευσμένο άπό τήν έντύπωσιν ποΰ 
έπροξένησαν αί κρίσεις καί τά σχόλια μέ τά &- οΐατό 
Κοινόν ύποδέχθηκε τής σ ηνέ; τής ΜαρίαςΠενταγιώ· 
τισσας ποΰ προεβλήθησαν δο ιιμαστικώςστό’Αττικόν.

'Η πλειοδότης τών θεατών τΙς έδ-ίχθηκε μ' ένα 
έπιφώνημα, τό έπιφώνημχ τής άνθρωπομάζης ποΰ ι
κανοποιείται στήν περιέργεια τήν όποια τής έχει κ 
νήσει άπό καιρό κά’.ΐ. ΙΙολλ-.ι έςεφ:άσθησκν μ’ έν 
θουσιασμό γιά τήν έμπνευοι αύτή τοΰ κ. Μ δ ά, νά 
πραγματοποίηση μία ταινία μ’ έντελώς «ντόπιο χα 
ρακτήρα», ένώ άλλοι άπορη σαν ) ιατό δ ρόλος τής 
περίφημης λησταρχίνας άνα’.έθηκε σέ μία ξένη καλ 
λίτέχνίδκ καί δχι σ’ Έιλην'δα, καί τέλος, μερικά 
σνόμπ δεσποινίδια έτρόμαξα βλέ οντα «τίς μουστά 
κες» τών εύζώνων, λησμονοΰντα διι δέν εί αι παρά 
καμμίά δεκαριά χρόνια ποΰ ήρθε νάτίς «πετσοκόψη» 
τό μοντερνοπο.ητικό ψσλίδ τών νεοελλήνων φιγγαρώ.

Αύτά τά σχόλια έγιναν πρ κειμένου περί τριών 
μόνον σκηνών τής «Μαρίας Ιΐινταγιώτισσας» ποΰ 
προεβλήθησαν δοκιμαστικά προχθές, σχόλια συνοδευ 
όμενα άπό έπικρίσεις γιά τήν πρό τίνος παιχθεϊσαν 
άλλην ‘Ελληνικήν ταινίαν.

‘Οπωσδήποτε ή διαπίστωσις τοΰ δτι δ Κόσμο, 
περιμένει μέ πολύ ένδιαφέριν νά ιδ.ή τή > πρώτη έφε- 
τείνή ’Εθνική ταινία (υπάρχουν ίκόμη δύο τοιαύται 
ών ή προβολή δέν θά βραδύνη έπίσης), διαπίστωσις 
τήν οποίαν έκάμαμεν κατά τήν διαφήμισιν τοΰ προ
σεχούς άνεβάσματο; τής «Μαρίας ΙΙενταγιώτισσας», 
προδίδει περιταάνως δτι τό Κ'.ινό/ μας δέν μένει ά- 
συγκίνητο άπό παρόμοιες πατριωτικές προσπάθειες.

"Εν άλλο έπίσής σημεΐον προ’ταθέτον εύνοϊκώ 
τατα τούς αύρι νούς θεχτάς τής ταινίας αύ ή: είναι 
καί ή φιλότιμος δσον καί εύσ,νείδητος δήλωσι; τιύ 
κατισκευαστού της δτι'αύτη δέν άντιπροσωπεύει «κν 
λοστόν» ή «ύπερπαραγωγήν», ούίέ «τό θαύμα τοΰ 
αίώνος», παραιτουμένου νά προτάξη τής «Μαρίας 
ΙΙενταγιώτισσας» αύτοκριτικά κοσμη ΐ’ά τής πλού
σιας νεοελληνικής έπιχειρηματικής έμπνεύσεως..

'Απλώς, ένας καλλιτέχνης, έμόχθησε, έκοπίασε,



4 Κινηματογραφικός Άάτήο

'^(£0 το τα}είδιον τοΰ όιενΰνντον μας

MIR ΣΠΟΥΔΒΙΟΤΗΤΗ ΚΙΠΗΜΒΤΟΓΡΗΦΙΚΗ EPEYHR
Ποια ή κατάόταόις τών ’Επαρχιακών κινηματογράόω·. Πώς λειτονργοθν. —'Η άγρια φορολογία 
τοθ Κοάτονς.—“II άνάγκη τής ίνιόχνόεώς των· —‘Η ένοικίαότς τών ταινιών καί ό τρόπος τής προ
βολής των.—Γιατί πρέπει νά ώργανωΟοΓν εις άνεξάρτιιτον Σώμα οί έπι^ειρηματίαι τών Επαρχιών.

(Συνέχεια έκ τοϋ κροηγουμένου)
Δέν πρέπει νά τελειώνη ή ύποχρέωσις τοΰ άθηναίου έπι- 
χειρηματίου είς τό νά ένοικιάση άτ’ώς μίαν ταινίαν είς 
τόν επαρχιώτην διευθυνιήν κινηματογρά ρου. Διότι αύτό 
δέν φθάνει διά νά έχη επικερδή επιτυχίαν ή μεταξύ των 
αυτή συναλλαγή. Καί άπόδειξις τούτου ή σητερινή κατά- 
στασις τοΰ επαρχιακού κινηματογράφου. Άλλά τί λοι
πόν χρειάζεται; Χρειάζεται καί ή ηθική ύποστήριξις τοΰ 
επαρχιώτου έπιχειρηματίου. Απαιτείται νά τόν καθοδη
γήσουν είς τόν δρόμον πού πρέπει νά άκολουθήση άπό 
τήν στιγμήν πού ιδρύει τήν έπιχείρησίν του μέχρι τής 
ώρας πού αί φωιειναί δέομαι τοΰ κινηματογραφικού φα
κού θά εξαπολύουν τάς σκιάς είς τήν οθόνην. Πρέπει νά 
καθοδηγηθή πώς θά διασκευάση τήν αίθουσαν του, πώς 
θά διαφήμισή τό θέατρόν του, τάς ταιν ας πού θά προ- 
βάλλη καί πώς θά κατορθώση νάπροσελκύση’τό κοινόν

Μέχρι σήμερον δμως ποτέ δέν έγινε τίποτε σχετικόν 
ή τουλάχιστον έδόθη κάποια άλλη, άπλουστέρα έστω, 
ηθική ένίσχυσις εις τούς έπαρχιώτας 
επιχειρηματίας.Καί τό αποτέλεσμα; Τό 
άποτέλισμα είνε αύτό πού παρουσιά
ζω άνωτέρω αύτό πού γνωρίζουν όλοι 
οί ενδιαφερόμενοι.

Γύρω τοΰ ‘Ηρακλείου είς τής Άρ- 
χάνες καθόι; καί λίγο μακρύτερα είς 
τήν Σητείαν, τόν Άγιον Νικόλαον, τήν 
‘Ιεράπετραν, λειτουργούν κινηματογρά
φοι άγνωστον δμως μέ τί 
σματα. 

sr * * !Μεταξύ τών άλλων πού 
ται μέ κινηματογραφικά

Καί ανάμεσα είς όλα αυτά τά ερείπια τών παλατιών, 
τών βωμών, τών θρόνων, τών ιερών δπου έζησαν καί ε- 
δοξάσθησαν οί παλαιοί βασιλείς θαλασσοκράτορες κυρί
αρχοι τής Μεσογείου

Έπϊ τή εΰκαιρίρ συμπληρώνω τάς ίστορικάς ^γνώ
σεις μου. Μανθάνω ότι ή λέξις Μίτως δέν ήτο τό όνομα 
κάποιου βασιλέως, όπως άλλως τε όλοι πιστεύομεν, άλ
λά τίτλος συνώνυμος τής λεξεας βασιλεύς τόν όποιον έ- 
φερεν ό έ.άστοτε βασιλεύς τής νήσου.

Βλέπω, ακούω, καί μανθάνω, μανθάνω άπό όλους 
πού έχουν τήν ευγένειαν κοί τήν ΰποχρεωτικότητα νά 
μοϋ εξηγούν, άπόιόν κ. Μαρνελάκην, τόν κ. Παπαντω- 
νάκην, τόν κ. Πολιτάκιν, τόν κ. Λιναρ5άκιν.

ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟΝ

άποτελέ-

Κινηματογραφικός Άότΐιρ

νον νυκτερινά; παραστάσεις καθ’ έκάστην καί μίαν ή 
δύο άπογευμανινάς τήν εβδομάδα^

Όπως μέ πληροφορούν καί τοΰ Ρεθύμνου τό κοινόν 
δέν διαφέρει άπό τό τοΰ ‘Ηρακλείου όσον άφορα τήν 
προθυμίαν τή; παρακολουθήσεων τών κινηματογραφικών 
έργων. Ή ιατανάλωσις τών είσ τηρίων είνε ώς έκ τού
του περιορισμένη καί οί εισπράξεις τών κινηματογρά
φων συνεπώς <>χι τόσον ελκυστικοί.

’Ακούω πολλά παράποια είς βάρος τών κινηματογρα
φικών έπιχειρημαιιών τών Άθη'ών τά όποια έν μέρει 
δέν είναι διόλου άβάσιμα.

— Μάς ζηιοΰν, μοΰ λέγουν, ενοίκια υπέρογκα διά τάς 
ταινίας. Έχουν τήνάξίωσιν νά είσπράξουν^άπό μάς όσα 
θά είσπραξουν καί από τό Ηράκλειον ή τά Χανιά σάν 
νά είχαμε κΓι έδώ τήν ίδια έκτασι εργασιών πού έχουν 
στις άλλες μεγαλείτερες πόλεις.

Είς τό σημεϊον αύτό ποιος ήμπορεϊ νά άρνηθή ότι έ
χουν δίκαιον; Δέν έννοεΐ βέβαια κανείς νά παραχωρή
σουν δωρεάν πρός έκμετάλλευσ’ν τήν περιουσίαν ταν οί 
έπιχειρηματίαι τών Άθηνώ , άλλά καί κάποια μικρά ΰ· 
ποχώρησις έκ μέρους των είς τό ζήτημα τών τιμών, έν __ ............ .......... .. ..
συνδυασμό? μέ τήν ύποστήριξιν περί τής όπείας γρσφω I κήν διαρρύθμισίν του. 
άνωτέρω, θά ιίχεν 
ωφελήματα καί δΓ 
αύτούς. Διότι δπου 
προάγοντοι καί αν
θούν αί έπαρχιακαί 
επιχειρήσεις τόσον 
περισσότερον αυ
ξάνεται καί ή κερ- 
δοφόρος πελατεία 
τών άθηναίων ενοι
κιαστών ταινιών.

01 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
‘Υποστηρίζουν ό

τι ό χαρακτήρ τών 
άνθρώ ιων έχεισιε- 
νήν σχέσιν μέ τό 
περιβάλλον είς τό 
όποιον ζοΰν κοί ότι 
είνε κατά κανόνα 
άνάλογο; πρός έ- 
κεϊνο.

Κάθε καιών έχει 
καί τός έξσιρέσεις 
του. Καί μία τοι- 

ααφ., λώς οι κά· 
τθζκ°ι τή? Ρεθύμνου. Όσα θέλγητρα λείπουν άπό 
τήν πολιν των εύρίσκονται συσσωρευμένα είς τάς ψυχάς 
των. Εΰγενεϊς, φιλόξενοι, πρόθυμοι, περιποιητικοί, ύπο- 
χρεωτικότατοι έκπολιτισμένοι τελείως.

• y όσους ήλθα εις επαφήν μαζύ των, όπως τόν κ. 
Ζακκάκην τοΰ «Ίδαίου Άντρου» τόν κ. Άνυφαντάκην 
διευθυντήν τοΰ «Αττικού» τόν κ. Άνδρουλιδάκην διευ
θυντήν τής έφημερίδος «Δημοκρατία» τόν κ. Ζουρμπά- 
σην, τόν.κ. Μανουραν άντοποκριτήν τοΰ «Κινημ. Ά- 
κτερος» άπεκόμισα τάς πλέον ευχάριστους έντυτώσεις.

ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΑΝΙΑ

. Αν τό δίς έξαμαρτεϊν δέν είνε ’ίδιον σοφού άνδρός 
η διά τρίτην φσράν έπανάληψις τοΰ αΰτοΰ σφάλματος 
δέν είνε βεβαίως ούτε τοΰ τελείως άσοφου ίδιον.

Κολακευόμετος δέ νά πιστεύω ότι εύρίσκομαι είς τό 
μέσον τώζ δύο αυτών πνευματικών καταστάσεων καί πί
κραν πλέον πείραν έχων συγχρόνως τών περιποιήσεων 
ξων κρητικών θαλασσών έλαβον τήν δ.ά ξηράς πρός τά 
•Κανιά άγευσαν.

Είνε άληθές ότι έφθάσαμεν είς τήν πρωτεύουσαν τής 
Κρήτης κατόπιν πολλών περιπετειών καί άτυχημάτων 
ξ°υ μεταφέροντος ήμάς αυτοκινήτου. Όλα αυτά δμως 
ύσαν μηδαμινά έν συγκρίσει μέ τό μαρτύριον τής θαλασ- 
°°ταραχής «ν ληφθή μάλιστα ύπ’ όψιν δτι δέν ίλλει-

ψαν καθ’ οδόν καί οί παρήγοροι όρμοι δπου μεταξύ δύο 
κονιάκ καί μιάς θελκτική; συνομιλίας μέ τούς ευχάρι
στους συνταξειδιώτας, αί άτελείωτοι έπισκευαΐ τοΰ αυ
τοκινήτου συνεπληροϋντο χωρίς νά αίσθανόμεθα τήν ά- 
νίαν τής άναμονής.

ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

Είς ένα παλαιόν τζαμί τοΰ όποιου οί θόλοι καί οί 
πανύψηλοιτοϊχοι άπήχουν άλλοτε τούς ύμνους τοϋ μου
εζίνη πρό: τόν προφήτην,κάποιος επιχειρηματία; τοΰ ό
ποιου τό όνομα είναι συνώνυμον σχεδόν μέ τήν λέξιν κι
νηματογράφος—-ό κ. X. Σπανδάγος— έσπατάλησεν όλην 
του τήν ιδιοφυίαν, τό καλλιτεχνικόν γούστο καί τήν κα
λαισθησίαν διά νά έγκαταστήση ένα κέντρον πράγματι 
άξιον κάθε κοσμητικού χαρακτηρισμού.

Αίθουσα κινηματογράφου μέ χιλίας περίπου θέσεις 
αίθουσα χοροΰ, εύρυτάτη, πολυτελέστατα επιπλωμένη, 
αίθουσα σφσιρισιηρίων, ρεστωράν καί κομψότατον μπαρ 
έχουν όλα συγκεντρωθή είς τό παλαιόν κτίριον τοΰ ό
ποιου ό παράδοξος ανατολικός ρυθμός προσθέτει ένα ιδι
αίτερον υποβλητικόν τόνον εις τήν έν συνόλω καλλιτεχνι- 

ί κήν διαρρύθμισίν του.
Ό κινηματο

γράφος λειτουρ
γεί μέ ίδιαν ηλε
κτρικήν έγκσ.τά- 
στασιν ήδέ μηχα
νή του προβο
λής, έκ τών καλ- 
λιτέρων πού υ
πάρχουν, νεωτά- 
του συστήματος, 
είναι εφοδιασμέ
νη καί μέ αυτό
ματον μετρητήν 
ταινιών. Καθότι 
ό κ. Σπανδάγος 
άρχαϊος γάρ «κι
νηματογράφο τ - 
ζής», 
1900 διευθυντής

Ο

Άπό τό Ηράκλειον, έως τό Ρέθυμνον υπάρχει δρό
μος (ό θεός νά τόν κάμει δρόμοι) άρκετών χιλιομέτρων 

διά τού οποίου συγκοινωνούν άπό ξη
ρός αί δύο πόλεις. ‘Υπάρχει δμως καί 
θαίασσ α συγκοινωνία διά τών τα
κτικών άτμοπλοίων τής γραμμής τήν 
οποίαν κρίνω καλλίτερον νά προτιμή- 
οω άφού μέ πληροφορούν ότι δι’αύιής 
τό ταξείδι μου θά διαρκέση όλιγωτέ- 
ρας ι'όρας.

Θαλασσοπνιγμένος προσαράζω μάλ
λον πυρά άποβιβάζομαι είς τό Ρέθυ
μνον.

Ποια άντίθεσις μεταξύ τής μικρός 
χομηλής πόλεως κοί τοΰ μεγάλου Κά
στρου. Τά σπίτια άραδιοσμενο είςμίαν 
στενήν έκιασιν χιλ ων ώς χιλίων πεν- 
τακτσίων μέτρων μεταξύ τής θαλάσ- 
οης καί τών άποτόμων βουνών πού 
περισφίγγουν άπό παντού τήν πόλιν, 
άκόμη καίάπόέια μέρος τής θαλάσ
σης όπ.υ ΰψοΰται τό μεσαιωνικόν ‘Ε- 
ν ετιχόν φροιριον, ή Φορτέτζα."

Η άνεύρεσις ξενοδοχείου είνε καί 
εδώ προβληματική. Μέ μύρια βάσανα, 

μοΰ εξοικονομούν ένα κρτββάτι σέ ένα κατασκότεινο στε
νόν δωμάτιον καί μοΰ δίνουν καί δύο άλλους συντρό
φους έχει μέσα εις τρόπον ώστε νά μή ήμπορή κ="«·ς 
έκ τών τριών μας νά άναπαυθή.

’Υστεια άπό μίαν μσρτυρ κήν νικτα αρχίζω 
ριπλάνησιν μου είς τούς στενούς δρομίσκους 
θύμνου.

Κάπου, όπίσω άπό τήν παραλίαν, είς τό βάθος ένός 
δρόμου ποΰ καταλήγει είς τό Φρούριον εύρίσκεται τό 
«Ίδαΐον Άντρον» τό άρχαιότερον κινηιιατοθέαιρον καί 
θέατρον συγχρόνως τοΰ Ρεθύμνου μικρόν οίκοδόμηαα άλ
λά άρκετά εύπρόσωπον κτισμένον είδικώς διά τόν σκο
πόν τόν όποιον έκπίηρεϊ.

‘Η αίθουσα εύπρεπεστάτη έχει τετρακοσίας περίπο” 
θέσεις.

Διευθυντής τού «Ίδοίου Άντρου» είνε ό κ.Ζακκάκης 
διευθυντής τής ‘Ηλεκτρικής Εταιρείας τοΰ Ρ.θύμνου.

Άλλο κινηματοθέατρο!’ τού Ρέθυμνου είναι τό «Ατ
τικό >■>.Στεγάζεται παραπλεύρως είςίενα τζαμί παράΥήν 
πλατείαν τοΰ «Μεϊντανιού».

Τό «Αττικόν» είνε έπιχείρησις τοΰ κ. Καλφάτου 
καί τό όποιον έχει ένοικιάσει ό κ. Άνυφχντάκης.

Καί τά δύο κινηματοθέατρα τοΰ Ρέθυμνου δίδουν μό-

άπό του
σχετιζον- 

..._ΙΓ,_ ,. . ζητήματα
τοΰ ‘Ηρακλείου ή μάλλον τά κινημα
τογραφικά νέα τής πόλεως είνε κοί ό 
κ. Α. Δελενάρδτς καί αί ταινίαι του ή 
αί ταινίαι καί ό (κ. Α. Δελενάρδος 
των.

Κατέπλευσε’εΐς τό ‘Ηράκλειον «κα
θηγητής τής ’Ιατρικής τοΰ επιστημο
νικού ’Ινστιτούτου τών Άθη ών» 
—τό ξέρετε βέβαιατό Ίνστιτοΰτον—κομίζων ταινίαι- έπι- I 
στημονικοΰ θέματος, οίον εγχειρήσεων μεταμοσχεύσεως ί 
τού Βορονώφ, παρακολουθήσεων συφιλιδολογικών εργα
στηρίων καί άλλων σχετικών πραγμάτων άρκειά ενδια
φερόντων, ελάχιστα τερπόντων τήν θέαν καί Ικανοποι
ούνταν τήν καλαισθησίαν, εΰφραινόντων δμως τά θυλά
κια τιύ κ. καθηγητού.

Ή σειρά ολόκληρος τών προβολών συνοδευομένη 
άπό τάς άπαραιτήτους διαλέξεις έστέφθη ύπό πλήρους ε
πιτυχίας δΓ ί> καί δ συμπαθέστατος νεοφώτιστος καθη
γητής άνεχώρησε μέ τάς καλλιτέρας τών προθέσεων ό
πως συνεχίσει τήν περιοδείαν καί είς τσς λοιπάς πόλεις 
τής νήσου.

ΑΛΛΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

0 κ. d. Κοισυφάκης διιυ&νντής τοϋ 
έν Χανίοις Κινηματογράφον «’Ολύμ
πια» κειμένου επί τής άρισ ιοκρατικω- 

τέρας συνοικίας τής πόλεως.

χο νεις

τήν πέ
του Ρε-

καί ιδιοκτήτης 
κινηματογρά φου 
είνε άρκετά ενή
μερος τών «ιδι
αιτέρων» τοϋ ε
παγγέλματος, τά 
όποια δέν υπάρ
χει κανείς λόγος 

όμως έξυπηρετοΰν-

αύτϋ έεα'οε1*1 VL' ^ανίο1ς κίνηαατο·0·έατρον n'lSaiov Άντραν» τοΰ κ. Χαρ. Χπανδάγου. 
άπω. °ύ αίθουσα τον εστιατορίου καί άριστερα.ή αΐ&ουσα τοΰ κινηματογράφου.

νά άποκαλυρθοΰν έδώ καί τά όποια Γ__, ____
ται ιδιαιτέρως καί ούσιωδώς άπό τό προαναφερθέν αυτό
ματον εξάρτημα τοΰ «Ίδαίου Άντρου».

Συνδιευθυντής είνε δ κ. Χαρίλαος Σπανδάγος, υιός 
τοΰ Ιδιοκτήτου άκολουθών τά βήματα καί τήν μακράν 
πείραν εκείνου, καταρτιζόμενος έξ «απαλών ονύχων» διά 
νά βοηθήση καί διαδεχθή τόν πατέρα του.

Μεταξύ τών ιδιαιτέρων χαρακτηριστικώγ τοΰ «Ίδαίου 
Άντρου» είιαι καί ό Λουλάς. ‘Υπόλειμμα γεννητικής 
πνοής ποιος ξέρει τίνος Κρητός γίγαντος έχει τάς διαστά
σεις έξαετοϋς μπεμπέ χωρίς αύτό νά τόν έμποδίζη νά 
είνε ό κεντρικός ταμίας— έτσι Γαΰτοτιτλοφορεϊται—τοΰ 
«Ίδαίου Άντρου» καί νά συνταράζη τό πάν γύρω του 
μέ τό σπινθηροβόλον πνεΰμα του καί τήν ύπερεκχειλί- 
ζουσαν ευθυμίαν του.

Μία διαδρομή μέ τό ούτοκίνητον μέχρι τής Κνωσσοϋ 
— λίγα χιλιόμετρα έξω άπό τό ‘Ηράκλειον—μέ πείθει 
πόσον δίκαιον είχε ό φίλος κ. Μαρνελάκης όταν μοΰ 
ώμιλοΰσε περί τών θέλγητρων τής πόλεώ; του. Τοποθε
σία! πού ό μένας τεχνίτης—ή φύσις έχάραξε μέ όλην τήν 
δύναμιν τοϋ υπέροχου ταλάντου του, στεφανομέναι άπό 
ένα καταγέλαστο διαυγή καθαρόν ορίζοντα ενθυμίζουν 
τό μεγαλεϊον καί τήν δόξαν τοϋ μακρυνοΰ καί χθεσινού 
παρελθόντος τής νήσου.

Τό κινηματοθέατρον αύτό, έπιχείρησις τών κ.κ. Πε- 
λεκανάκπ καί Παττακοΰ, ' είνε έγκατεστημένον είς τόν 
δεύτερρν όροφον έιός κτιρίου. ‘Ο χώρος έκεΐ είνε κάπως 
άνεπαρκής καί διά τοΰτο πρός έξοικονόμισιν τών πραγ
μάτων, ό θάλαμος τής προβολής είνε τοποθετημένος 
κατά μέν τό εν ήμισυ εντός τής αιθούση; τοΰ κινηματο»
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γράφτυ, κατά δέ ιό έττρον βίς ιόν εξώστην.
Τό «Κεντρικόν» έχει πβντακοσίας περίπου θέσει; χρη- 

σιμοποιεϊτ ι ίέ ένίοτε καί ώ; θέατρον _ύπό τών περιο- 
δευόνυων θιάσων.

ΤΑ ΟΛΤΜΠΙΑ
Τά «'Ολύμπια* στεγάζονται προσωρινώς εις τήν αϊ" 

θουταν χορσύ ενός ημιτελούς κτιρίου τό ό.τοΐον όταν ά- 
πο.τερατωθή θά πιριλ' μβάνη αιθου αν θεάτρου ή όποια 
θά χρησιμοποιήται καί ώς τοιαύτη κινηματογράφου, τήν 
ήδη ύπάρχουσαν αϊθοισαν χορού καί αίθουσα, έττιατο 
ρίου. ’Εκτός τοΰ κτιρίου χώρος χιλ ων έ'ξακοσίων περί- 
π υ τετραγωνικών μέτρων περιστοιχιζόμενος καί κ λλω- 
πιζόμενος καταλλήλως θά χρησιμοποιηθή ώς θερινόν υ
παίθριον κινηματοθέατρον.

Ή αίθουσα θεά’ρου και κινηματογράφου θά είνε 
αρκετά ευρύχωρος περιλαμβάνονσα ίπέρ τάς χιλίας θέ
σεις καί επί π. έον θά καλύπτεται διά κινητής στέγης δ 
πως τό ’Αθηναϊκόν «Διονύσια· άφαιρουμένη; κατά τούς 
θερινούς μήνας.

Ό κ. Κοτσυφάκης είνε έκ ιών επιχειρηματιών εκεί
νων οί οποί, ι δέν φείδονται κόπων καί οικονομικών θυ
σιών προκειμένου περί τής ευημερίας καί τής πρτό^ου 
τών έπιχειρήσεών των καί είνε πράγματι άξι θαύμαστσς 
διά τούτο δ δομένου ότι μόλις πρό ολίγου καιρού άνεμί- 
χθη είς τά τοΰ κινηματογράφου.

ΟΙ ΘΕΡΙΝΟΙ

‘Υπαίθριοι κινηματογράφοι λειτουργούν αρκετοί κα
τά νήν θερινήν περίοδον εις τά Χανιά, διευθυνόμενοι ά
πό τούς ΐδίιυς επιχειρηματίας τών χειμερινών κινημα
τογράφων.

Δέν γνωρίζω υπό ποιας ακριβώς συνθήκας λειτουρ
γούν καί μέ τί ά.-.οτελέσματα.'Αλλά κάποιο σημεϊον τών 
Χανίων, μία πλατεία πλησίον τών φυλακών Φυρκά δια 
σκευαζόμεν η είς θερινόν κένιρον μέ κινημ ιτ ιγράφον θά 
άπέφεςε λό\ φ τής θέσεως δπου εύρίσκε αι είς έκεϊιον 
πού θά είχε ιήν σχετικήν πρωτοβουλ'αν σημαντικότατα 
κέρδη.

Αότό πού λέγω είνε β.βνία μία γνώμη ϊσως δχι ορ
θή. Δέν θά ζημιωθούν όμως τίποτε οί έπιχειρηματίαι 
τών Χανίων S' τήν συζητήσουν.

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Οί κινηματογράφοι τών Χανίων εργάζονται άναμφι- 
σβη ήτως πολύ καλλίτερον άπό τ ύς τών άλλων πόλεων 
της Κρήτης. ’Αλλά δέν εύρίσκοντοι όμως κοί αΰτ.ί ε!ς 
οϋσιωδώς κολ/ιτέιαν κι τάστασιν άπό τούς άλλους άπό 
άπόψεως κερδών. Πυρά νόν πληθυσμόν των, τό γεγονός 
δτι είνε πρωτεύουσα τής μεγαλονήσου, δέν παύουν ποιέ 
νά είνε έπσρχιακή πόλις εις τήν όπ ίαν ή κίνησις δι" δ- 
λας γενικώς ιάς εργασίας είνε π ριορ σμένη.

Άνιξαριή ως τών άλΛω, αφορμών πού παρα ωλύουν 
τήν πρόοδον καί τήν ευημερίαν τών κινηματογραφικών! 
επιχειρήσεων τών Χανίων υπάρχει καί ή βαρύτατη φορο
λογία των ή όποια άτοροφά τό μεγαλείτερον μέρος τών 
εσόδων των.

Γενικώς ή φορολογία τών κινηματογράφων είνε υ
πέρογκος. Καί οί Άθην ίκαί κινηματογρ φικσί επιχει
ρήσεις στινάζουν ύ.τό τό βάρος της παρ’ δλην τήν έκτα- 
σιν τής άκ,τίνος τών έργασιών των. Πώς νά ζήση τότε 
μία επαρχιακή έπιχείρησι; τής οποί ις αί έργασίαι και’ 
άνάγκην εί ε περιωρισμένσι δια, έφαρμ ζειαι καί δι’ 
αυτήν ό φορολογικός συντιλεστής ό αυτός πού Ισχύει 
διά τος έπιχειρήσ.ις τής πρωτευούσης ;

’Εννοείται δτι τό ζήτημα τή; φτρολογ'ας δέν εί ε ΰ- 
πόθεσις μόνον τών Χα»ίω>·. Είνε όλων γενικώς τών ε
παρχιών, δλων τών έξω τής πρωτευούσης κινημαιογραφι 
κ.ών επιχειρήσεων τών οποίων ’ήν ΰπαρξιν υποσκάπτει ή 
άψυχολόγητος καί ουσιαστικός δχι επωφελής δΓαύιό φο- 
ρολογι ή τακτική τοΰ Κράτους.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟΝ

Έντυπώσιις, παρατηρήσεις, κρίσεις, πιριπέι ιαι. συν-

ομιλίαι, επεισόδια άπό τό πρώτον μέρος τής περιοδείας 
μου παρατίθενται κα*ά σειράν χρονολογίας καί κατά 
στιράν άναμνήσεως.

Τό γενικόν συμπέρασμα, τό όποιον θά ήδύνατο κα
νείς έξ 51 ων ούτών τά έίαγάγη εϊνε δτι ή κυριωτέρα ά- 
φτριιή διά τήν οποίαν αί κινηματογραφι κοί επιχειρήσεις 
τών επαρχιών δέν δύνονται νά ιύημερήσου, καί ·>ά λύσουν 
υπέρ αυτών τά τόσα ζωτικώ ατα ζητήματά των, εί,ε ή 
έλλιιψις σιστηματικής; όργανώσεως ούτών, ή έλλειψις 
κάθε δεσμού μεταξύ των, κάθε πρ γματιχής μεταξύ των 
άλληλεγγύης.

Κάθε έπαγγιλματική τάξις, εργατική ή εμπορική, όρ- 
γαιοΰται καί συνασπ ζεται ιίς συλλόγους καί σωματεία 
διά τών δ ι< ίων επιδιώκει καί κατά τό πλεϊστον επιτυγ
χάνει τήν ίκα οπτίησιν τών συμφερόντων. Διατί οί επ.ρ- 
,ιώται έπιχειρηματίαι τοΰ κι ηαατογράφου νά μή άκο- 
λουθή’ουν καί αύτοί τό π ράδε γμα τών άλλων;

‘Η σύμπηξις ενός σωματείου, μιά; όργανώσεω.-, κα 
Οαρώς ίδ.κής των, ανεξαρτήτου τελείως τής Π. Ε. Κ. — ή 
οποία < ύσιαστίζ.ώ; δέν είνε παρά ένωσις τών άθηναίων 
επιχειρηματιών —θά τούς π.ρουσιάσει ώ; μ αν πραγματι
κήν δύναμιν ή οποία έχουσα δλον τό απαιτούμενον κϊρος 
θά είτε είς θέσιν νά έργασθή καί νά δράση επωφελώς 
διά τούς άποτελοΰντας αύτήν.

Τό ιύχάριστον έν προχειμένω είνε δ.ι ή έλλειψις αυ
τή ήρχισεν ήδη νά γίνεται οίοθητή καί νά πσρατηρεϊται 
ή πρώτη κίνησις στρός πλήρωσίν της. ’Εκ τής επαφής μας 
μέ τούς επιχειρηματίας τής Κρήτης άντελήφθημ^ν τήν 
βίλικρινή διάθεσίν των διά τήν πραγματοποίησιν έτος 
τοιαύ’ου σκοπού. Δέν άμφιβάλλομεν δτι αί αύταί καλοί 
διαθέσεις ύτάρχουν καί παρά τοϊς άλλοις τών λοιπών έ- 
τσρ^ιών. Άλλά αί καλαί προθέσεις δέν άρκοΰν. Άπαι- 
τιί.αικαϊ πρωτοβουλία, πρωτοβουλία έντργητική, θαρ
ραλέα, άποτελεσματι-ή ή οποία νά άναλάβη νά μεταβά- 
λη τάς καλάς σκέψεις είς ωφελίμου, πραγματικότητας.

‘Ο «Κινηματογραφικός Άστήρ» πρωτοπόρος πάντοτε 
άπό τής πρώτης ημέρα; τής έκδόσεώς του, κάθε άγώνος 
'ιά τό καλόν τής ‘Ελληνική; κινη ιατογραφ'ας, δέν θά 
διστάση καί πάλιν νά τεθή σύμμαχος καί σημαιοφόρος τοΰ 
πραγματικώ, ωραίου τοιούτου σκοπού.

■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■
♦ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ ♦

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
— Ό Αοΰντδιχ Μπέργχερ, βστ ς «έγύρισ·» στή 

Γερμανία τή «Φλογι-μένη καρδιά» μέ τή/ Μαίν’.υ 
Κρίστιχνς καί τόν Γ/.. Φρίλιχ άναχωρΠ τήν 8ην 
Φε'ρουαρίου έπιστρέφων εί; Χόλλυγουντ.

—Τό ίνστιτοΟτον έκπαιόεύσεως ~·ο'. λαού τοΰ Μά- 
ζαρυκ Θά άνοιξη έν ΙΙ'-άγα κινηματογράφον, δστις 
θά παίζη καθ’ δλον τό έ ο; αποκλειστικές κουλτου- 
ρ.στικά φίλμ.

— Ή Σ.νεριμάν μετά τής Παραμάουντ θά έκ5ώ- 
σουν άπό κοινοΰ τό φίλμ «'Η Παρισινή».

— Σοβιετιχαί κινηματογραφικοί! έταφείαΐ μάς 
πληροφ ριϋν δτι θά έ δώσιυν καί αύταί κατά τήν 
νέαν περίοδον ίκανόν άριθμόν όμιλούντων φίλμ.

— Κατά τό 1928 παρήχθησαν έν Γερμανία 808 
κουλτε οριστικά φίλμ έκ τών όποιων 112 ύπό τή; 
U.F.A. Τό συνολικόν μή ο; αύτών είναι 455 χιλ. 
μίτρα.

Η ΕΒΔΟΜΑΣ TOV «ΧΠΛΕΝΤΙΤ»

ΠΗηςται ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Πρωταγωνιόναί Λοιπέ Βελ.έζ και Ρόντ λά Ρόκ

"Ενας νέος άςιωματικίς ό Γεώργιος Μαυρίδης 
έ στρατιωτικός άκόλουθος τής έν Παρισίοίς ‘Ελλη
νικής Πρεσβείας,άγαπά πολύ τος περιπετείας. Έζή 
τησε λοιπόν άπό τήν Κυβέρνησιν νά τοϋ έπιτραπή 
νά λάβη μέρος εί; τήν καταδίωξιν ένας περιβόητου 
ληστοΰ Γιαμπάνη δ όποιος τρομοκρατεί τά χωρία 
γύρω στ’, ν ’Όλυμπο.

Μόλις ούτος άνέλαβε τά ήρωικά του καθήκοντα 
άμέσως κατορθώνει καί έλευθερώνει άπό τά χέρια 
τών ληστών ένα κορίτσι, τό όποιον δσον καί νά 
προσπαθή 8έν κατορθώνει νά τό άπομακρύνει άπό 
κοντά του άφ 0 έννοεϊτοι προηγουμένως συμβοΰν 
πολλά έπεισόδια.

Ό Λοχαγός άρχηγός τοϋ καταδιωκτικού άπο- 
σπάσματος άρχίζει νά ένοχλή πολύ τό κορίτσι. Σέ 
μιά στιγμή ποΰ θέλει διά τής βίας νά φιλήση · ή 
μικρούλα, δ Μαυρίδης τόν κτυπά καί χω.ίς νά τό 
6έλη τόν σ/.οτώνη καί φεύγε μαζύ μέ τήν μικρούλα’ 
Τόν συλλαμβάνουν δμως οί λησ·αί. Τήν μικράν τήν 
δποίαν έχει μαζύ του τήν παρουσιάζει ώς γυ·.αΐκά 
του διά νά τήν προφύλαξη άπό τ,ς ένοχλήσεις τοΰ 
άρχηγοΰ τής συμμορίας. Είδ.ποιεί τότε μέ τό άλο
γό του, τό όποιο μόνο γυρίζει πίσω, τό άπόσπχσμα 
τής καταδιώξεως, δτι οί λησταί σκοπεύουν νά έπι-ε- 
θοΟν κατά μιάς έφοδιοπομπής.

Ό αρχιληστής ό δποίος έχει πικράν πείραν 
τής ίκανότητος τοΰ άξιωματικοΰ προσπαθεί νά τόν 
άπομακρύνη κατά τρόπον ώστε οί στρατιά'ται νά τόν 
συλλάβουν άντί αύτοϋ τοΰ ίδίου, δ δποίος έν τφ με
ταξύ μένει άνενόχλητος μετά τής κόρης έπάνω είς 
τά άπόρθητα βράχια ‘Ο άξιωματικός δμως κατορ
θώνει νά γυρίση πάλι πίσω είς τήν φωλεάν τών λη
στών άρκετά έγκαίρως διά νά έ'ευθερώση τό κορί
τσι άπό τά χέρια τοΰ ληστοΰ. Μέ ένα τέχνασμα κα
τορθώνει νά παραδώση τόν άρχηγόν τής συμμ'ρίας 
είς τούς στρατιώτας του, οί όποιοι τόν με αφέρουν 
ώς αιχμάλωτον. Εύχαρισ ημένος έπεί'α γυρίζει πά
λιν είς τήν έν Παρισίοις θέσιν του, άλλά δπως είπα
με δέν κατορθώνει νά απαλλαγή άπό τή' κόρην, ή 
δποία άλλωστε φαίνεται νά τοΰ άρέση κα1. άρκετά 
ό’νστε νά τήν κάμη καί γυναίκα του.

ΕΝΑ ΓΙΓΑΝΤΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΓΝΙΒΕΡΣΑΛ

Το νεώτατο φίλμ τή; Λίλιαν Χαρβεϋ φέρει τον 
τίτλον «Τό μοντέλλο τοϋ Μονπαρνάς», σκηνοθετεί 
δέ ό Βίλχελμ Τί/ε. “Εκδοσις εννοείται U. F. Α.

—Ό Βολκώφ σκηνοθετεί διά τήν ιδίαν εται
ρείαν το «Χατζή Μουράτ».

—Ύπό τής Οϊίφα προσελήφθη δ Χοΰμπερτ, δ- 
στις έσχεδίασε τά κοστούμια τής Γκσρμπο, τή; 
Ντάγκοβερ στήν «Ουγγρική ραψωδία» καί τής Χέλμ 
ήδη «στα θαυμαστά ψεύδη τή; Ν'νας Πέτροβνος.

—Ό έκπτωτος διάδοχος τού Μαυροβούνιου, Ντα· 
νίλο, ήγειρε αγωγήν εναντίον τής εταιρείας πού πα· 
ρήγαγε τήν «Εύθυμη χήρα» διότι-λέ.ει συκοφαντεί- 
ται καθαρά αυτός καί ζη’εΐ προς το*το ίκανοτοίη 
σιν 500 χιλ. γαλλικών φράγκα)'·. ΤΙ έ'αιυεία όοέθε- 
—"· —Λ" n ' ' ά'λον δικηγόρονI σεν είς τόν Ρομπέρ, περίφη ιον 

I τήν ΰποστήριξιν τών δικαίων τι,.
I — Κατά τό 1928 παρήχθησαν έν Ίτ ι'/ία30 φίλιι
I —ΣτήΦιλλανδία εΐσήχθησαν κατά τό παρελθόν έ· 
τ-ς 364 αμερικανικά φίλμ, 133 γερμανικά, 18 γαλ
λικά, 16 σουηδικά. Ή τοπική παρα ωγή άντεπρο- 
σωπεύΟη άπό 25 φίλα.

— Ό Κόνρατ Φάίντ επιστρέφει ε 
διά νά παρασιή αύΤοπροσώπως εί; τ 
τοΰ φ'λμ του «'Ο άνθρωπος πού γελμ

—1500 κόπιε; φίλμ έν Τουρκία γίνονται μέ τού; 
νέους τίτλους, δηλ. τών λατινικών, αντί τών ά’αβι

Η κινηματογραφική κίνησις τής Γαλλίας κα·

’Αγγλία—Ιταλία 
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8
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... - . «Fox» 
εις τό φίλμιτ The Lady

—Τό φίλμ τής Γχάρμπο «‘Η θεία γυναίκα» παί
ζεται σ to «Γκλόρια Πάλαστ»τοΰ Βερολίνου διά δευτέ- 
ραν εβδομάδα μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν.

— Η Παραμάουνι έτοιμάζε έ/α σπουδιϊ ) φίλα 
«Τό ρωσσικό μπαλλέτιο», πρωταγωνιστεί δέ εις αυ
τό ή ’Όλγα Μπακλάνοβα, περί τής οποίας ήσχολή- 
θη πρό τίνος ό «Κινηματογραφικός Άστήρ».

—Το νέο φίλμ τοΰ Ντούγκλας Φα'ρμπαγκ; είνε 
τό «Σιδηροΰν ποοσωπεϊ ν».

© I Ν Ε Μ Μ
Ρουμανικόν Κίτηματογραφικόν Περιοδικόν 

Bulevatd E'ieabeta 14. Bucarest (Roumanie)

Τό στούντιο τής Ούνιβερσάλ κατά τόν Δεκέμ 
βριον τοϋ 1928 ήσαν πολύ διαφορετικά από τά τού 
παρελθόντος Δεκεμβρίου 1927. Κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ 1928 ή παραγωγή ήτο τοιαύτη ώστε ή βιομη
χανία τών ταινιών παρουσίασε μίαν ό'ψιν καθ’ όλο-1 
χληρίαν νέαν. Μία άπό τάς πλέον σημαντικός επι
χειρήσει; ήτο ή κατασκευή τριών σκηνών δοκιμή;! 
ήχου μία τών οποίων είνε ή μεγαλειτέρα έξ δσων 
εως τά τώρα έπραγματοπο'ησαν διά τήν ομιλούσαν

ταινίαν. Έχει μήκος έκ ιτόν πεντήκοντα πόδας. Έξ 
άίλου ή κατασκευή αυτών τών τριών σκηνών αί ό- 
ποϊαι έχρησιμοποιήθησαν είς τά φίλι*. -Ερρίκος ό 
Μεγάλος», «Show Boat», «Lonesome» καί «The 
Last Δν3τηϊη£»επραγμα οποίησιν περισσοτέρα; τών 
τεσσαράκοντα διαφορετικά; καλλιτερεύσεις.

Τό πρόγραμμα δια τό 1929 δέν έπίρατώθη, θά 
π-’ριλάβη δμως ομιλούσα; ταινία; μεγαλυτέρου άρ.θ- 
μ >ΰ άπό τό 1928 δεδομένου δτι ή ζήτησις αύτοϋ τοϋ 
νέου είδους ται·ία; δλονέν αυξάνεται.



Ιϋνηιιατογριιύτκός Άιίτήρ Kivnpii τογραάτκός Άιίτήρ

Η Μ Α Σ " Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ ^ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ>

···· © ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ····
ΤΣΑΡΟΣ ΚΑΙ ΡΑΣΠΟΥΝΤΙΝ

(Μήκος πέτρα 2730—Πράξεις 7)

Προεβλήθη εις τί» «Σπλέντιτ»
ΕΠαι ή τρίτη κατά σειράν ταινία ποϋ άναπαριστα 

τήν ζωήν τοϋ διοβοήτου Ρώσσου ιερωμένου μέ τήν πολύ· 
κροτον δράσιν του.

Τώρα δέ οπότε ή ύπόθεσις τής δολοφονίας του δέν 
θά βραδύνη ν’ άπασχολήση τήν Γαλλικήν δικαιοσύνην, ή 
προβολή αυτής τής ταινίας αποτελεί μιαν έπικαιρόιητα.

Τό σενάριό της είναι αρκετά ενδιαφέρον, καί ό συγ- 
γραφεύς του σέβεται τάς γνωστός ϊστιρικάς λεπτομέ
ρειας.

Έκ παραλλήλου ή σκηνοθεσία είναι επίσης πολύ 
καλοβαλμέιη, καί έξ ίσου προσεκτική ιΐς τάς ρα-σσικάς 
συνήθειας, κατορθώνει δέ νά δώση αρκετά τήν εντύπω- 
οιν είς τόν θεατήν τών συνθηκών τής ζωής έν Ρωσσίφ 
κατά τήν έποχήν τής δράσεως τοΰ Ρασπουντίν.

Ή φωτογραφία μάλλον μετρία Οί φωτισμοί κατά τό 
πλεϊσττν επιτυχείς.

Θίγουσα τό κεφάλαιον τής ΰποκρίσεως, ομολογώ ότι 
ή τελευταία δέν μέ Ικανοποίησε.

‘Η Μαίρη Κίντ ώς πριγκήπισσα Βοροντσώφ, λέγει 
πολύ ολίγα πράγματα. Στό πλευρό της ό Βλαδίμηρος 
Γκαίντάραφ δέν είναι επίσης περιφηιιος. Έχει μερικός 
καλός στιγμάς όπως εκείνην τοΰ Νοσοκομείου, καί τής 
τελειωτικής του συναντήσεως μέ τήν πριγκήπισσα. Έν 
τφ συνόίω της όμως ή δημιουργία του απέχει τοΰ νά εί
ναι ικανοποιητική.

Γιά τόν Γρηγόρη Σμσρα ποΰ υποκρίνεται τόν Γρη 
γόριο Έφήμοβιτς Ρασ-ουνιίν, αξίζει τόν κόπο νά γίνη 
ευρύτατος λόγος. ‘Η δημιουργία του αύτή είναι τόσον 
σπουδαία, ώστε θά ήξιζε νά ίδή κανείς τό φίλμ ακόμη 
καί μόνο γι’ αΰιόν. Καί άλλοι έδοκίμασαν νά μάς δώσουν 
τόν Ρασπουντίν όπως π.χ ό Μάξ Νόϋρελδ, άλλά κανείς 
δέν φθάνιι τήν τελειότητα τοΰ Σμάρα σ’ αύτόν τό ρόλο, 
Ίσως γιατί ό τελευταίος ώς Ρώσσο., έννοιωσε περισσό
τερο τήν ό'εθρία έπίδραση τοΰ διαβοήιου καλογήρου 
είς τήν τής πατρίδας του, καί θέλησε εκδικούμενος την 
μνήμην του νά τόν καταστήση άκόμη άπεχθέστερον εΐ; 
τήν διεθνή συνείδησιν.

Τό φίλμ «Τσάρος καί Ρασπουντ ν»έσημιίωσεν επιτυ
χίαν προοριζομένην νά συνεχισθή καί είς τάς Επαρχίας.

Ίρτς Σκαραβαίου

ΓΕΛΑ ΠΑΛΗΑΤΣ©
(Μήκος πέτρα 2300—Πράξεις 8)

Προεβλήθη εις τό «’Αττικόν»
Καί προσφάτως ακόμη μάς εδόθη ευκαιρία νά τονί- 

σωμεν πόσον σύνηθες είναι το είδος αύτό τ ΰ σεναρίου, 
πόσον θεατρικόν καί μέ μόνο ίσως προτέρημα ότι δια
τηρεί ιίσέτι θαυμαστός, ώστε νά έχη κάποια λαϊκότητα, 
ύιά νά μή έπιμείνωμεν καί οήμιρα- Φαίνεται δ* ότι τό 
ασθενές ούτό σενάριο πυρέσυρε καί τόν Χέρμπερτ 
Μπερνόν, διότι ή σκηνοθεσία αν καί αρκετά έπιμελημέ- 
νη, δυσκολεύεται πάντως κανείς νά πιστεύση ότι προέρ 
χεται άπό τόν δημιουργόν τοΰ «Μπώ Ζέστ». Νομίζω διι 
αύτή είναι ή καθαρή αλήθεια, τήν όποιαν υποστηρίζει 
ιδιαιτέρως, τό πρώτον μέρος κυρίως τοΰφίλμ.

Πρωί αγωνιστεί ό Λόν Τσάνεϋ, μία ακόμη δημιουργία 
•ΐς ενα τόσο μεγάλο ενεργητικό. Χωρίς δισταγμό είναι 
τό μεγαλύτερο, ίσως τό μόνο, προτέρημα τοΰ φίλμ. Ή 
Λορέττα Γιούν σχετικώς συμπαθής καί ό Νιλς "Αστερ 
δέν ίναιοπειοΰν.

Ντεκίρκαί ^ωτογρα^ία ιδίως πολύ καλή. Γενικώς

πρόκειται περί ένός οπωσδήποτε καλού φίλμ, τό οποίον 
κέκτηται πάντως άξιοσηιιείωτον έμπορικότητα. Έδώ 
ήρεσεν. Ro-Ma

ΜΙΑ ΝΥΚΤΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Μήκος: J Μέτρα 23..0— Πράξεις β)

Προεβλήθη εις τό «Οΰψα Πάλας»
Μετά άπό μίαν άρκετα μακράν διακοπήν ξαναβλέ- 

πομε τήν θελητικήν Λιλιαν Χάρβεϋ καί παλιν χοριτω- 
μένην καί ικανοποιητικήν καί κυρίως σ' ένα ρόλο όχι 
καί τοσο σημαντικό, άλλά αρκετά λεπτόν. Τ< τελευταίο 
τοΰ·ο προτέρημα παρουσιάζει γενικώς τό έργον, παρ’ 
δλον ότι πρόκειται περί ενός ό.τλοΰ, χωρίς άπαιτήσεις, 
σεναρίου γύρω άπό ένα αίσθημα μέ αίσιον τέλος έξ 
άφορμής ένος λάθους. Τοΰτο οφείλεται αχ δόν έξ ολο
κλήρου είς τον σκηνοθέτην, τόν Λοΰπι υ Πίκ. ’Οπαδός 
και αυτός τής σχολής τοΰ Λούμπιτς επιδιώκει καί τό 
έ ιιτυνχάνει σχεδόν πάντοτε νά εκμεταλλεύεται τά 
τά πλέον άσήμαντα περιστατικά, νά τά πορουσιόζη 
κατά τόν ένα ή τόν άλλον τρόπον >αί νά κρατή άμεί- 
ωιον τό ενδιαφέρον τοΰ θεατού. Καί τοΰτοείναι πλέον 
άξιέπωιτον ό·αν ή βάσις δέν εΐνοι σπουδαία καί έν 
τ ιύτοις τό αποτέλεσμα ικανοποιητικόν.

Είς τό πλευράν τής Αίλιαν Χάρβεϋ ό Ρόμπερ Ίρβιν 
(ώς Έρσκιν) όριετά καλός επίσης καί ό Ρόμπερ 'Εν- 
γκ ις (θειον). Οί λοιποί Μ.,έν Νέντελ καί Ίβς Ν οΰκε 
μέτριοι. Φωτονρφία καί ντεκόρ μέ γοΰστα. Γενικώς 
προ.ειται περίένός είς το είδος του καλού φίλμ μέ άξιο- 
σημείωτον χάρινκυρίως τής πρωταγω ιστρίας του εμπο
ρικότητας 'Εδώ ή >ε >εν. Ro—Ma

© Ε X © Ρ © Σ
(Μήκος μέτρα 2800—Πράξεις 0)

ΙΙροεβλήθη ότό «Αττικόν»
Ό παγκόσμιος πόλεμο; δίδει ένα διδ -χτικόν μάθημα 

στους φιλοπολέμους, οί όποιοι δέν διστάζουν πλέον νά 
αναγνωρίσουν τάς έσφαλμένας ιδέας των καί νά επευφη
μήσουν αύτοί οί ίδιοι τόν καθηγητήν, τόν άπόστολον τής 
είΰή'ής, τόν διδάσκοντα ότι, έκεΐ.ο τό οποίον πρέπει νά 
λ-ίψη^είναι τό μίσος.Πόλεμοςλοιπόντατ’αύτούκα όχιέναν- 
τίον ιής ’Αγγλίας ή τής Γαλ ίας. Γύρω άπό τήν κεν
τρικήν αύτήν ιδέαν καί τό άπαραίτητο βέβαια αίσθημα 
δύο έξιδανικευμένων ηρώων περιστρέφεται τό σενάριον, 
όχι άλάνθαττον, όχι εξαιρετικόν, άρκετά πάντως έν- 
διαφ ρον.

'U Φρέντ Νίμπλο, ό σκηνοθέτης έξ άλλου προσεπά- 
θησε νά τό παρουσιάση όσον τό δυνατόν καλύτερα καί 
ώς έπί τό πολύ τό έπέτυχε. Αϊ σκηναί π. χ. τοΰ πολέμου 
είναι έξ ίσου καλές μέ τις απλές μέσα στα φτωχικά σπί
τια. Ίσως δέν βλέπομεν τίποιε νέον, άλλ’ άδιάφορον 
άφοΰ τά παληά είναι ικανοποιητικά.

Ή Αίλιαν Ζίς πρωταγωνιστιϊ καί διαβεβαιώνει διά 
μίαν είσέτι φοράν ότι είς τό είδος αύτό τής άθοιας, πα
ραμένει πάντοτε μοναδική. Δέν δύναμαι έν τούτοις νά 
ίσχυρισθώ ότι ό ρόλος της αϋιός συγκαταλέγεται είς τούς 
καλυτέρους της καί τούτο κυρίως διότι μοΰ φάνηκε 
κάπου ανέκφραστη ή υπερβολική, επαναλαμβάνω όμως 
ότι είναι καλή.

Συμπαθής σύντροφος ό Ραούλ Φόρμπες καί ό ύποδυό- 
μενσς τόν καθηγητην τοΰ οποίου μοΰ διαφεύγει άιυχώς 
τό όνομα. Φωτογραφία καλή.

Καί τό σύνολον γενικώς καλόν, τό όποιον φαντάζομαι 
ό:ι άρίυει. Έδώ έσημεββεν επιτυχίαν. Ro —Μ»

‘Ο «Τελευταίος τών άνθρώπων» είνε τό φιλμ τή; ε
ποχής. Περί ταινίας αύτής ώμίλησεν ό παγκόσμιος 
τύπος μέ ενθουσιασμό, μέ θαυμασμό, όπως ποτέ δέν ώ- 
μίλησαν γιά άλλη ταινία. ‘Η επιτυχία της είς όλα τά 
μέρη τοΰ κόσμου πού έπαίχθη υπήρξε τοιαύτη ώστε νά 
έπισκιάση κάθε άλλην.

Πού οφείλεται λοιπόν ή επιτυχία τοΰ έργου αύιού; 
Τί είναι έκεϊνο πού ιό κάνει τόσο έξαιρετικο; Ή σκηνο
θεσία του; Διόλου εξαιρετική. ‘Η ύπόθεσις τόυ; Κι’αύ
τή είνε απλή καί στηρίζεται σ' αύτό πού λέμε διι «τό 
ένδυμα κάνει τόν άνθρωπο».

• ’Ιδού μέ όλίγας λέξεις ή ύπόθεσις τσΰ έργου.
«Ένας θυρωρός ξενοδοχείου ντυμένος μέ μιά ποίυτε- 

λή λιβρέα, παύεται άπό τή θέσι του, επειδή έγήρασε πο 
?ύ.*Ο διευθυντής του γιά νά μή όνδιώξηδλως διόλου, τοΰ 
άναθέτει νά έπιβλέπη ιΐς τό εξής τά W. C Ό δυστυ 
χισμένος πρώην θυρωρός δέν μπορεί νά ύπομένη μιά τέ·

Ό υπέροχο; /’ιάιτιχχς cl; ιην αφ&ασιον δημιουργίαν 
του «Ό τεί.ευιαΐο; ιών άιθρώπωτ».

τοια κατάπτωσι. Νοιώθει ότι δέν θά μπόρεση νά έξυψω- 
“ή Είναι πλέον ό τελευταίος τών άνθρώπων.
, «Ένας φ ιντασιόπληκτος όμως δισεκατομμυριοΰχος 
εκκεντρικός, έκληροδότησε τήν περιουσία του δλόκληρη 
εις τόν τελευταίου τών άνθρώπων, γιατί στή φαντασία 
του εκείνος πού περνά τής ήμέρες είς τό νά καθαρίζη 

W· C. ένός μεγάρου, είνε αύτή αΰτη ή κατάπτωσις 
τής άνθρωπό τητος. ‘Ο πρώην θυρωρός λοιπόν θά γίνη 
τώρα ένας έκατομμυριοΰχος καί θά ξαναίδή πάλιν τόν 
κόσμον νά υποκλίνεται μπροστά στά πολύτιμα ροΰχα του.

Αύτή είνε έν όλίγοις ή ύπόθεσις τού έργου. Τίποτα 

τό εξαιρετικόν καθόσς βλέτιται. Τι είνε λοιπόν τότε;
‘Απλούστατο! Ό ανθρώπινος τόνος του, ή πρωτοτυ

πία του, ή έπιμελημένη σκηνοθεσία του, τό παίξιμο τών 
ηθοποιών καί κυρίως ή μάλλον κατά τό μέγιστον μέρος, 
ό πρωταγωνιστής τοΰ έργου, ό Αιμίλιος Γιάννιγκς, ό ό
ποιος ώς θυρωρός είνε υπεράνθρωπος, Ασύγκριτος.

Τόν Γιάννιγκς τόν είδαμε σέ πολλά του έργα, (·Γ·'- 
νοϊ-α Φαραώ, Τό λυκόφως τής δόξης, Όθέλλος, Όταν 
ή σάρξ υποκύπτει).Άπό τό έργον όμως αύιό ό Γιάννιγκς 
άνακηρύ'σεται άπό τόν παγκόσμιον τΰπον, ό μεγαλείτε- 
ρος ηθοποιός τοΰ κόσμου.

Ό Παρισινός τΰπος γράφει περίπου τά έξή.:
«‘Ο τελευταίος τών άνθρώπων» είναι έια έργον πού 

αξίζει τήν προσοχήν μας γιά πολλούς λόγους. ‘Η ύπόθε- 
σίς του είνε ανθρώπινη καί ή τεχνοτροπία του εντελώς 
θαυμαστή καί πρωτότυπη. Μιά αληθινή έκπληξ·ς άνα- 
μένει τόν θεατήν ποϋ θά ίδή τό έργον αύτό. ‘Υπάρχει 
μέσα σ' αύτό, αίσθημα, έρως, δράμα, ποίησις. *Ολα τά 
συναισθήματα τά συγκροτούντο τήν ζωήν, συνενοΰνται 
στόν χαρακτήρα τοΰ εξαιρετικού αύνοΰ καλλιτέχνην, τοΰ 
Γιάννιγκς, τοΰ οποίου τό παίξ,μο είνε ασύγκριτο. «‘Ο 
τελευταίος τών άνθρώπων» φαίνεται στήν άρχή σάν κά
τι ποράξενο, λόγιο τής πρωτοτυπίας του. "Όταν όμως ίδή 
κανείς μόνον 200 μέ·ρα ιαινίας, πορασύρεται τόσον, ώ
στε χάνει κάθε δύναμιν κριτική; καί βρίσκεται στήν ά- 
δυναμία καί νά συγ/ρίνη άκόμη τό έργον μέ ένα άλλο 
πού είδε, άπ’ όσα είδε έως τώρα.

‘Ο αγγλικός γράφει έπίσης τά εξής:
«Έργον τιλείως άνθρώπινον. ‘Υπό έπεψιν νοοτροπί

ας είνε ίσως τό καλλίτερον φίλμ πού έγινε μέχρι σήμε
ρον. "Εργον θαυμάσ,ον τοΰ οποίου ό πρωταγωνιστής εί
ναι ένας εντελώς έξαιρετικός καλλιτέχνης.

Καί δ άμερικανικός τύπος γράφει τά έξης:
«‘Ο τελευταίος τών άνθρώπων» είνε ή πλέον άξιο- 

παρατήρητος ταινία πού έπαίχθη είς τήν χώραν μας. 
Ταινία μεγάλη. Καί είνε μεγάλη γιατί δ πρωταγωνιστής 
της, ό Αιμίλιος Γιάννιγκς, είνε μεγάλος. Νομίζομεν ότι 
σήμερον είνε δ μεγαλείτερος ήθο.τοιίς τοϋ κόσμου».

Αύτά γράφει ό παγκόσμιος τΰπος διά τήν ταινίαν αύ- 
τήν. "Ας σημειωθή δέ ότι. όλα αύτά τά γράφει δ τΰπος 
Χωρών αί δποϊαι έως χθές άκόμη, σχεδόν δέν έδέχβντο 
έξ εθνικιστικών λόγων, νά προβληθή γερμανική ταινία 
είς τούς κινηματογράφους των. Ή γερμανική κινηυατο- 
γραφία πρέπει νά ιϊναι υπερήφανη διότι παρουσίασε τό 
μεγαλείτερσν έργον τής διεθνούς κινηματογραφικής πα
ραγωγής.

0 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΟΝΩΝ
ΜΕΓΑ ΑΘΗΝΑΪ ΚΟΝ ΖΟΪΡΝΑΛ ΜΗΚΟΥΣ 300 METPQN

Ή β;αβευθεΐσχ Δ)νίς ’Ασπασία Καρατζά καί ή 
διά Παρισίοις άναχώρησίς της.

Αί πρρνριθεΐσαι άλλαι δέκα.
Αί άδελφαί Πετροονάκου, ή ΛνίςΚριεζή, ή Δν’ις 

Σεραγιώτη, ή ΔνΙς Χατζηγιάννη, ή ΔνΙς Σταυρίδου, 
ή Δν!ς Καραδέλη,ή Δ»1ς Λόγγου, ή ΔνΙς Αύγή Πασ- 
οαγιάννγ) καί ή ΔνΙς Βάλ(3η.

Οί έλλανοδίκαι—δ πρόεδρός των.
' Ή ταινία έλήφθη πρωτοβουλίφ τοΰ μεγάλου περιοδι

κού μας ή «Εικονογραφημένη» διά τών συνεργείων τοΰ 
οίκου «Ταινίαι Βρατσάνου καί Λόγγου».

Οί έν ταίς έπαρχίαις διευθυνταί κινηματογράφων δύ- 
νανται νά τήν ζητήσουν άπό τόν κ. Δήμον Βρατσάνον ο
δός Παρασίου 30—ΑΘΗΝΑΣ.



Κινηματογραφικός Άθτΐιο

ΟΔΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ· 32— ΑΘΗΝΑΙ
άέν άκοόεται <5ιά πρώτην φοράν τό ό'νοιια 

τή; ' Αζάξ ΦΑμο. ·Η «Άζάξ Φιλμ» ίδρί&η 
τό πρώτον έν Βιέννρ πρό έξαετία:, όπότα» έ 
ατά^ είς 'Ελλάδα ό σκηνοθέτη; Α. Μαδρα 
οτά νά «γυρίση» τήν έλληνικήν ταινίαν, ή 
Τσιγγάνα της Αθήνας» ή όποια τόσον κοό· 
τον έκαμε έν' ‘Αγγλία καί Άμ-ρική Η τ'αι 
♦ ία δέν προεβλήθη άκόμη είς τάς Ά&ήνας. 
Εκτοχε ή <’Αζάξ-Φϊλμ» έξακολου&εΐ νά κάμη 

ταμίας είς τό Λος 'Άντζελες τής Άαερική;.
Κατά-ιν τή; έπιτυχίας ής «Τα ιγ γάνας* ά- 

πεφάσισε νά ίδρυση κινηματογραφικόν στούν 
τιοκαιέν Αϋ'ήναις.

Ηδη έτελείωσε τό «γύριομα» τή: MAPI 
ΑΣ Π £ Ν Τ Α ΓIQ ΤIΣ Σ Α Σ ·* τής όποιας τήν διεύ-

ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΊΊΣΣΑ
. J1 ‘ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑ» δέν είναι . ΰ re 

μυ· ος ιυτε ιστορία τής φαντασίας, εΗαι γεγονός 
°.€uV τα αγνα και αυστηρά ήθη χαί έθιμα κ, οιαρ- 

χουσαν στην Ελ/αδα καί δίαν ιό κορίτσι δέν είχε τό 
δικαίωμα νά σηκών η τά μάτια νά βλέπη άιδρα,’αΰτή 
ταγιο7ςΟΧΚαί’άλ.καΐ η πεςίφ’ΐμη Μ“ρί“ σ'°ύς Π8ν' 
λοι έγραψαν τήν 
ίστσρία τής Μαρί
ας. καί καθένας 
τήν διασκευάζει 
κατά τήν φαντα
σίαν του. Ό Δι
ευθυντής δμως 
τής «Α Ζ Α Ξ— 
ΦΙΛΜ» κ. Α. 
Μυδρά, προτιθέ- 
μένος νά κινημα- 
τογραφήση αϋιήν 
καί επειδή έπρε
πε νά εΐνα πολύ 
κοντά στήν ά ή- 
θ ια καί δχι στή 
φαντασία, πτριήλ- 
θε μόνος του τά 
κυριώτερ α χο ρία 
τής Ρούμελης ε
πί 6 μήνας έξ> 
τάζε, ρωτούσε νά 
μάθη τήν αληθι
νή της ιστορία, 
ά'έβηκε σιά βου
νά τής Λαμίας, 
άνεκάλυψε.τά λη
μέρια τής περί
φημης λησταρχί- 
τας, μίλησε μέ συγγενείς της καί έτσι κατόρθωσε 
γροψη ε α σε,αριο πιστό, μέ τήν πραγματικότητα τήν 
οποίαν η φαντασία τοϋ κινηματογράφου τήν στολίζει 
με τας τελευταίας απαιτήσεις τής κινηματογραφι-ής εξελιξεως. ·*

Η ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣ Α, δέν ήτο μιά κοι
νή γυναίκα’ ήτο ενα πλάσμα υπερφυσικό, προικισμέ- 

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '

Μετά τήν καταδίκην τής Μαρίας.

τα

ΰυνσιν καί σκηνο^έιησιν άνέδεσεν είς τόν 
γνωστόν έν Εύρώπη δ:ον καί έν Αμερική ώς 
ήϊοποιόν τής ό&ύνης και οκηνο^έιην Α Μα- 
δρά, Ελληνα τήν κ ταγωγήν. Ό κ. Μαδρα 
ώς ή&ο^οιός, εχει μίαν έξαιρετικήν φυσιο· 
γ ωμίαν, ώς σ ιηνο&έτης δέ διακοίνεται διά 
την δραστηριότητά του καί τό όξν καί διαπε 
ραστικό μιτι του είς τήν έκ’ογήν καί άντίλη 
φ.ν κάϋ'ε κινηματογραφικής άποδόσεως.

Η« Αζάξ ΦίΙμι ·&ά κινηματογράφηση έ'ρ- 
γακα^αρώς ελληνικά,πρός τοΰτο δέ ζητεί τήν 
έν&εριον ύποοτήριξιν τοϋ Έλλη ικοϋ κοινού 
διά νά μπορέση νά φέρη είς πέρας τό δύσ <ο 
λον έργον ποΰ άνέλαβεν.

νο με τα ευγενέστερα αισθήματα άφ’ ενός καί τά 
σ.Ληροτερα αφ’ έπρου’ ήτο χαρακτήρ αδάμαστος, ά- 
ρ-r ωπος. που εξ σ<ο σ= γοητείαν στοάς άνδρας 'όταν 
σηκω ε τα μισολινωμένα μάτια της, ήτο τίγρις σιήν 
εκδίκηση, σειρήνα σ ν “Ερωτα, καί πρόβατο ότον με- 
ταννοουσε. Σιά πόδ.α της σφάζοιται τά παλληκάρια 

γιά νά κερδίσουν 
τήν αγάπη της, 
άλλ’ αΰτη δέν ά- I 
γαποϋοε κανένα I 
γιατί ό πρώιος I 
πού αγάπησε τής I 
έκλεισε τήν τα.- I 
δια.

Καί έπειδή ή 
Μορία θεωρείται 
μία άπό τις δυ
νατότερες γυναί
κες τής σκηής 
κοί τής οθόνης 
διά τοΰτο ή «Α- 
ΖΑΞ ΦΙΛΜ· α
νέθεσε τόν δυνα
τόν ρόλον τήςΜα- 
ρ ας εις ιόν επί 
τοΰ ο έκ Χόλλυ- 
γουντ άφιχθέ τα 
κινημαογραφικόν 
αστέρα, ιήν ΦΡΙ- 
ΤΑ Π Ο ΥΠΕ — 
ΛΙΝΑ, ή όποια 
θεωρείται μα α
πό τις καλλίτε
ρες βάμπ τή; τε
λευταία; πενταε-

*ΤΑ ' ϊ ν a, ΤΙΟΙζ·
ιην επιτυχίαν τοΰ έργου έπικυρώνει καί ή συμμέ

τοχη του κ. Α. Μαδρα, τοΰ τόσον γιωστσϋ έν Ευρώ
πη και Αμερική ηθοποισΰ τής σκηνής καί όθόιης, ό 
οτοιος με ολοτο βαρύ φορτίον τής Διευθύνσεως τοΰ 

‘^’ίμιουργησί τόν ρόλον τοϋ Π <πά-Γαβριήλ.
- Η «Μαρία Πενταγιώτισσα· θά προβάλλεται άπό 

της προσ. Δευίερας είς τό «’Αττικόν» καί «Σπλέντ.τ .

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ· ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ■

ι γπαικα W Μ m WIN 
Πρωταγωνίότρια Λ Άρλέτ Μαρβάλ. —‘Αποκλει

στική έκρετιίλλει/όις ΙΙΣΤΕΡΝ —ΦΙΛΜ.

'Ο Μχϊπρ Χανς Ρόν, διχηγόρρς άξίας είχεν άνα- 
λάβ'.ι τόσα διαζύγια, είχε γνωρίσι^ τόσες δυ· 
ατυχίες τοΰ συζυγικοΰ β.’ου, ώστε έμίσησε τόν 
γάμον και τδν θεωροΰσεν ως τόν χειρότερο έχθρό 
τής άγάπης.

Μία άπό τάς πελάιιδάς του, ή τυχοδιώκτις Ει
ρήνη Γουώλτερ είχε ξεσκεπάση τήν προστυχιά τής 
ψυχής της. Και αύτήν άκριβώς τήν γυναίκα ό καλ 
λίτερός του φίλος Ουγκο Στέρν, άγάπησε καί έπαν- 
τρεύθη. Αύτό γιά τόν Ρόν ήιο ένας λόγος έπΐ πλέον 
νά είναι κατά τοΰ γάμου.

Ό συνταγματάρχης Σέργιος ντέ Λομπάχ, έξόρι- 
στος Ρώσσος βρίσκεται στήν άνάγκη ν’ άφίση τήν 
κόρη του ’Άννα νχ έργασθή. Κατά σύστασιν ένός 
φίλου ή ’Άννα προσλαμβάνεται ώς γραμμαιεύς τοΰ 
κ. Ρόν, δ όποιος δέν άργησε νά τήν άγαπήση. Καί 
ή Άννα θαυμάζουσα τήν αξίαν καί τήν ιύγλωττίαν 
τοϋ Ρόν, τόν άγαπά καί γίνεται μετρέσσα του, συμ- 
μεριζομένη τΐζ ιδέες του κατά τοΰ γάμου.

Αλλά δ πατέρας της μανθάνει τήν άτίμωοίν της 
πηγαίνει στόν Ρόν καί τοΰ άπαιτεϊ έπανόρθωσιν.

‘Η ”Αννα δμυ ς άρνειται νά στεφανωθή τόν Χάνς 
Ρόν καί φεύγει άπό τόν πατέρα της Καταφεύγουν 
οί δύο έρωτευμένοι στό Λουγκάνο. ’Εκεί γνωρίζον
ται κα’. συνδ.ονται φιλικδς μέ τον Κον καί τήν Καν 
Ιίερέν, ένα πλουσιώτατον τραπεζίτην. Οί Περέν θε 
ωροΰν τόν Ρόν και τήν ’Άννα ώς άνδρόγυνο νόμιμο. 
'Η Άννα είναι χαριτωμένη. Έκτιμοΰν τόν Ρόν καί 
δ κ. Περέν τοΰ προσφέρει τήν διεύθυνσιν τής τραπέ- 
ζης του στό Βερολίνο. Αότό γεμίζει χαρά τόν Ρόν 
διότι έκιός τής καλής θέσεως θά άφηνε καί τό δικη- 
γοριλίκι ποΰ τό άπαιχθάνετο. ’Αλλά ή άπαίχθεια 
πσΰ τρέφουν οί Περέν για τά ζευγάρια ποΰ ζοΰν πα- 
ρανόμως, ωθεί τόν Ρόν νά λάβη τήν πιδ σοβαιή 
άπόφαση τής ζωής του. ‘Η ’Άννα έπίσης τόν π έζει 
νά τήν στεφανωθή.

Παντρεύονται. "Ετσι Αποτυγχάνει ή Απόπειρα 
τής γυναίκας τοΰ Στέρ··, ή δπο'α γιά νά έκδικηθή 
τόν Ρόν λέγει στόν κ. Περέν δτι είναι άστεφίνωτος’ 
καί δτι ή "Αννα είναι μετρέσσκ του. Ήδη δμως 
είχαν κάμει τόν γάμο τους καί βεβαιώνει δ Ρόν έπι- 
σήμως τον Περέν περί το'ιτου.

Τό ίδιο βράδυ δμως ή ’Άννα φεύγει γιά τό 
Βερολίνο, έγκαταλείπουσα τόν άνθρωπο ποΰ τήν 
έσιεφανώθηκε γιά συμφέρον.

Σαν τρελλός δ Χάνς έ ιστρέφει επειγόντως στό 
Βερολίνο καί βρίσκει τήν ’Άννα κοντά στόν πατέρα 
της. Έννοιωσε χάνοντας την τί ήτανε γι’αύτόν ή- 
"Αννα. Τότε ένοιωσε τή δύναμη τοΰ γάμου.

LE C ΝΕΜΑ SU SSE
‘Ελβετικόν Κίνημα ογραφ,κόν Πβρ'οδικόν 

Rue du Theatre Montreux (Suisse)

ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΣΤΗΝ ΟΥΦΑ
ΒΕΡΟ ΑΙΝΟΝ (Τοΰ άνταποκοιτοΰ μας).—’Ανά

μεσα στ’ απέραντα στούντιο τή; U.F.A. στό Νιουμ· 
πάμπελσμπεργκ (μισή ώρα μέ τό τραίνο άπ’τό σταθ
μό τοΰ Πότσντσμ) διάφορα κ ίρια, μικρά να' μεγά
λα ατελιέ, ήσαν τί] στιγμή εκείνη σκοτεινά καί ή
συχα. ’Απέναντι τοΰ νέου εκπαιδευτικού πιούτου, 
ΰ’ψοΰται γιγάντιον τό κύριον Ατελιέ. Τό εσωτερικό 
του είνε ενα πραγματικό θαΰμα, ενα υντιρο. "Ενα 
κομμάτι μεγαλουπόλεως!

Εκατοντάδες αυτοκινήτων, autobus κλπ. διατρέ
χουν τήν κοσμοβριθή κεντρικήν οδόν καί τά; παρό
δους της, δ πόλισμαν άπ’ τό μικρό του νησάκι κανο
νίζει τήν εν γένει κυκλοφορίαν, πλήθος κόσμου συ- 
νωθεϊται ’μπρτς στής πολυιείεϊς β τγίνες τών,μεγά
λων καταστημάτων, κινηματογράφων κλπ. πού με
γάλοι προβολείς φανεροί καί κρυμμένοι καί άλλοι 
φορη οί άπό διάφορα σημεία π’ημαυρίζουν μέ φώς 
εκτυφλωτικό τά μέρη,πού «γυρίζονται» αί διάφοροι 
σκηναί τοΰ νέου έργου «"Ασφαλτος». Αϊφ ης, από
τομος διακοπή τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος ανέβαλε τό 
περαιτέρω «γύρισμα». ’Άνω τών 25 χιλιάδων αμπέρ 
ρεύματος απαιτείται διά τόν φωτισμόν τής μ γάλης 
αυτήςόδοΰ, όπου λαμβάνιυν χώραν σκηναί τυΰ νέ
ου φιλμ «’Άσφαλτος» παραγωγής Πόμμερ τής Ού'φα 
καί είς τό οποίον τούς πρώτους ρόλους κρατούν ή ά- 
μερικ νογερμανίς καλλιτέχνις Άμαν καί δ Γουσταΰ- 
ος Φρέλιχ. Gera Proto

------------------------------------------------------------------------ Β

Κ- ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
(Άγγλο-*Ελληνική 'Εταιρία)

ΚΙΝΗΜΧΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Αντιπρόσωπος διά τήν ‘Ελλάδα τών 

ταινιών π ιραγωγϊις

TIFFMNY STTSbiL·
Όϋτς Χολκοκοτδόλη 39α —Άθήναι

Τό γραφεί ν μα; έχει ώ; άρχήν τήν έξυπηρέτησιν 
τών πελατών του καί διά τοΰτο έφρόντισε νά έ|·τ- 
οφαλίση ολόκληρον τήν παραγωγήν τής μεγάλης 

Αμερικανικής εταιρίας

TIFFANY STAHL
τής οποίας τά έργα όπου καί άν προεβλήθησαν 

έοημείωσαν επιτυχίας άφαντάστϋυς.

Πριν κλείσετε συμβόλαια ρωτήσετε οσους π,ο- 
έβαλαν τάς ταινίας μας καί Θά σάς πιστο

ποιήσουν τ’ ανωτέρω
ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ & ΤΙΜΑΣ
’Αντιπρόσωποι διά τήν Μακεδονίαν καί Θράκην 
ΓΚΛΟΡΙΑ —ΦΙΛΜ Γρχμματοθυρ’ς 165

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ pj------------------------------------------------------------------ JU
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■ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
Ή συνέχεια τών δημοσιευόμενων είς άλλην σελίδα εντυ

πώσεων έκ τον άιά την Κρήτην ταξειδίου τον ήμετέρου διευ- 
θυντοΰ είτε αρκετά ενδιαφέρουσα καί πρέπει νά διαβασ&ή 
απ’ όλους τον; επιχειρηματίας τοΰ κινηματογράφου μετά 
προσοχής, διά νά άντιληφθοϋν επί τέλους οί ’Αθηναίοι έπι- 
χειρηματίαι εί; ποίαν κατάστασιν εύρίσκετοι ό 'Επαρχιακός 
κινηματογράφο; καί οί Επαρχιώτοι τοιοϋιοι πώς έλά έπρεπε 
ιά περιφρουρησουν τά επαγγελματικά των συμφέροντα, άφον 
ό κ. Πρόεδρο; τής Π.Ε Κ. εί.ε τρομερά άπησχολημένος 
ποτέ μέ τα ατομικά του συμφέροντα καί πότε μέ τάς διωρ 
ργ ανώσεις εκδρομών, εορτών κλπ. διά νά διασκεδάζη μέ 
τα; νπερ τον ταμείου τη; Π E.R. εισφοράς τών δυοποίρων 
μελών της, όπως καί κατά τάς προσεχείς Άπόκρεω θά ύπο- 
βάλη εί; τρομερά έξοδα τό τομεΐον τής Π.Ε.Κ. διά τήν διωρ· 
γάνωσιν χορόν, έξοδα τά οποία ασφαλώς θά άιέλθονν τάς 80 
χιλιάδα; δραχμών, άγνωστον δέ αν &ά καλυφθούν έκ τών 
εισπράξεων τοϋ χοροΰ ή &·ά πληρωθούν έκ τών συνδρομών 
τών μελών τη;,

Σννεχίξων τήν περιοδείαν τον αναχωρεί αέριον, καιρού 
δπιτρεποντος, δι9 ολιγοήμερον ταξείδιον άιά τήν Σάμον, 
Χίον καί Μυτιλήνην ό ήμέτερος διευθυντή; κ. Οικονόμου. 
Τδ διά τό Ίόνιον τοξείδιόν τον άνεβλήθη διά τό τέλος Φε
βρουάριου.

• ' » ’ * * εη κινηοις βις τονς κινηματογράφους μας, κατα την λη- 
ςασσν εβδομάδα, μολοτό ι ζωηρά δεν εφθαοε εν τοντοις τήν 
τής παρ ; βδομάδάς καί τοϋτο λόγο) τον δρίμντάτον φνγονς· 
'II ο).η κίνησις περιορίζετο εί; ιά προγράμματα ιών /'- 10 
μ, μ. διότι επρεπε να είχε καίει; μεγάλο κουράγιο ν’ άποφα- 
δίοη τα υπα.η εις τόν κινηματογράφον μετά τήν δεκάτην νυ
κτερινήν.

Κατα την τρεχουσαν εβδομάδα εί; τού; κεντρικούς κινη
ματογράφον; τής πόλεω; μα; θά πρτβάλλονται τά εξής έργα 
κατά θέατρα.

Ο ν φ α Παλας. Τό μεγαλείιερόν έργον τοΰ Γιάν- 
νιγκς παραγωγής U F.A «‘Ο τελευταίος τών άτθρώπωνν.

Σ*π λ έ ν τ ι τ . Τό 'Ελληνικής ΰποθέοεως άμερ πανι
κόν εργον *ΟΪ λησταΐ τοΰ Όλυμπον» μέ τόν Ρυντ λα Ρόκ.

Αττικόν. Τό έργον «Ή λευκή σκλάβα·· μέ πρω- 
ταγωνιυτάς τίσσσρα; γνωστούς αστέρας, τού; Βλ. Γκαΐν-α- 
ρωβ, Σαρλ Βανέλ, Λιανέ Αάϊ*ι καί Ρενέ 'Εριμπέλ καί Σ α- 
λ ο ν^ I ν τ ε ά λ Η γυναίκα τής χθέ; καί τή; ανριον» 
μέ τήν χαριιωμένην Άρλέτ Μαρσάλ.

‘Επίσης άπό τής προσεχούς Δευτέρο; 10 τρεχ. μηνά; θ’ 
άρχίση ή προβολή τοϋ 'Ελληνικού έργον τή; * Α ζ α ξ-Φ ί λ μ 
τΜαρία Πανταγιωτίσσα» είς τον; δύο συγχρόνως κινηματο
γράφους ’Αττικόν καί Σπλέντίτ.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Ν. ΚΟΚΚΙΝΙΑ

Κινημ. Κρυστάλ. Μέ μεγάλην επιτυχίαν προεβληθη- 
σαν «ό Ναπολέων» καί τό «Χαμίνι τής Νέας Ύόρζης».

Κινημ. Ηλιος. Προιβλήθησαν «’Αγάπη τοΰ Ναύτη» 
μέ τόν Όμπριέν και μέ κοσμοσυρροήν «Ή Μπαλλαρύνα 
τή; Μόσχας».

—Κινημ. 'Εκλαίρ. Προεβλήθησαν «ό Άετίς τής ‘Ι
σπανίας» καί «Μπώ Ζέστ». ’ Ι.Α.Β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Πατέ. ‘Η προβολή τής πρώτης Μαζιδονικής 
ταινίας «Όγυσσεύς Άνδροΰτσος» άρχεται σήμερον Τε
τάρτην μέχρι τής εσπέρας τής Κυριακής.

Κινημ. Άθήναιον. «Μοντέρνα Παριζιάνα» μέ τήν 
Μπεμπέ Ντάνιελς.

— Κινημ. Παλλάς. «Όταν ή σόρξ ύ,τοζύπτη» μέ τόν 
I ιάννικξ. ’Επιτυχία. Τήν προσεχή Δευτέραν «Τό' λιμάνι 
τών δοχρήζον».

— Κινημ. Λευκός Πύργος. «Ρομάντσο» μέ τόν Ραμόν 
Νοβάρρο, τέν άλησμόνηιον πρωταγωνιστήν τοΰ «Μπέν- 
Χούρ».

— Κινημ. Διονύσια. «’Αντίο Μιμή». ’Εκτός προγράμ
ματος τό ταξεΐδι τοΰ ιόμητος Ζέπελιν έν τώ Άτλαντι- 
κφ. Τήν προσεχή Δευτέραν τό «Λιμάνι τών δακρύων».

— Κινημ. 'Αττικόν. Προεβλήθησαν διαδοχικώς «Ή 
εύνοουμέιη τοΰ Μαχαραγιά», «Γιατί τόν σκότωσε» μέ 
τήν Λυυσί Ντορέν καί συνεχεία τής ταινίας «’Αρχόντισσα 
τών άδαμάντων». Προσεχώς «Σιβηρία», «Ό αετός τών 
θαλασσών».

—Κινημ. Κεντρικόν. Συνέχεια διαφόρων έπεισοδιακών 
καί ατραξιόν.

— Κινημ, Μοντέρν. «ΟΙζ,ι άνοχής»|καί συνέχεια επει
σοδιακών. Γ, φ
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. ’Αμερικανικός. Κατά τήν παρ. εβδομάδα 
προεβλήθησα- τά έργα «Τό τυπικό κρεββάτι» και «Οί 
έρωτες τής ‘Ελένης τοΰ Μενελάου». Άμφότερα έσι μείω
σαν επιτυχίαν. Κατά τήν προβολήν τών άνωτέρω έργων 
μεταξύ ιών άλλων διεζρίναμεν τάς κυρίας καί δίοποι ί- 
δας Α. ,Ρούτση, Σσάλτα. Ζαλοποθάκη, Μαργαρίτου, 
Κρανιδιώτου, Δουβόγιαννη, Μπούκα, Σταθοπούλου, 
Τοΰ'αν Ρονσοπούλου, Δαμηλάτη, τούς κ. κ. Ρούτση», 
Μαργαρίνην, Κρανιδιώτην, Δουβόγιαννην, Δαμηλάτην, 
Π. 'Αποστολήν κ. α. Ιωάννα Μιχάλη
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινομ. Ποικιλιών. ’Ατό 1ης έως 7 πρσεβλίθησαν τά 
έργα «Πρίγκηψ ζ .ί κακόττα» καί «ΑΙ τραγωόίαι Ωκεα
νών» άμφότερα,λίαν έπιτυχώς. "Ηδη λόγφ τοΰ δριμυτά- 
του ψύχους διέκτψ» προσωρινοί; τάς παραστάσεις του.

Κινημ. Δημ. Θεάτρου. Προεβλήθησαν «Οί ’Αθλιοι» 
εις έποχάς καί «Μεταξωτές κάλτσες».
ΠΥΡΓΟΣ

Κινημ. 'Απόλλων. Προεβλήθη τό έργον «Σέ μισώ».
\. Γ. Ή διεύθυνσις τοΰ άνωτέρω κινηιιατυγράφου 

θέλουσα νά διαφημίση^,ό έργον «Σέ ιιισώ» έδημοσίευσε 
άγγελιαν ότι είς τό έργον πρωταγωνιστεί ή Μπόρτεν 
καί δ Μωρίς^Ντεκοπρά. "Ας φαντασθή ’τώρα ό «αθιίς 
πι ίαν ιόέαν. έχουν οί πλεΐστ· ι τών έπιχειρημοτειών τ< ΰ 
κινηματογράφου περί τοϋ έπαγγέλματός των καί αν είιε 
ποτέ δυνατόν ΰπό τοιαύτας συνθήκσς νά προοδεύοουν καί 
νά αναπτύξουν κινηματογραφικώς τό κοινόν καί καιά συ
νέπειαν τάς4 εργασίας των.
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. ’Αχίλλειοι·. Κατά τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα 
προεβλήθησαν «Ό Φοιτητής τοϋ Ντάνσιγκ» μέ τήν Σου- 
ξύ Βερνόν καί τόν Βίλλυ Φρίτς καί «‘Η Βασιλική Τίγρις» 
μέ αρκετά καλήν έπιτυχίαν. Προσεχώς «Τό λιμάνι τών 
δακρύων».

~Κινημ. Άργυλλά. Προεβλήθησαν «Αί περιπέτειαι 
τοΰ Σαρλιό» καί «Φαξίλ» μέ καλήν έπιτυχίαν.

ΙΙαπαθιιιϊιλείον 
ΚΟΖΑΝΗ

Κινημ. Ώρίων. Προεβλήθησαν, ή συνέχεια τοΰ έργου 
«Τό άνευ οίκογειείατ» μέ έπιτυχίαν καί «Τό ποτάμι τοϋ 
θανάτου» μέ αποτυχίαν λόγφ τοΰ ϋπερβολικοΰ ψύχους.

Στέόικαρ 
ΠΑΤΡΑ I

Κινημ. Πάν&εον (Αίθουσα). «‘Η Τραγωδία τοΰ Υ
ποβρυχίου» μέ τήν Λιλιαν Κωνσταντίνι, «Ό Γαλοζιο; 
Δούναβις» μέ τήν Λύα Μάρα άμφότερα μέ σχετικήν επι
τυχίαν, καί «Ό Πρόεδρος» μιά χαριτωμένη κωμενιί μέ

ΕΠΙΣΤΟΔΑΙ ANAFKQSTflK
’Ελάβοιίίν τιαοά τοϋ tv Kvjiqco μέέγα,/.οκπιχείφτιίΑ-αιίον h- 

vpjιιοΐογράφιον η. /· ΙΙοΛαδοηΟυλον ^οί δημοοινυομΉ' 
τωτέρω ιην άκόλον^ον επιστολήν ex τής όποιας καταφαίιβ” 
ται πόσον πραγματική υπήρξεν ή ανάγκη τής ερεΰνης εν 
σ^εσει με τήν κατάστασιν ιών Έπαρ^τακοίν κινηματογραφοίν, 
τήν οποίαν άνέλαββν ό ^Κινημ,, Αοτηρ*·

Αι γνόομαι τον επιστολογράφον σνμπίπτονσαι απολνττος 
με τάς ίδικάς μας έρχονται αρκετά επικαίρους νά ενισ^ύσουν 
τήν προσπάθειαν τον περιοδικόν μας εις τόν νεον τον αγώνα 
διά τό καλ'.ν τον κινηματογράφου,

ZENON G. PAPADOPOULOS
ΒΟΙΤΕ POSTALE 89

NICOSIE-CHYPRE
Adresse Telegraphique

“PAPADOPOULOS,,—NICOSIE.

Λευκοοίο τή 25 Ίανουρίου 1929
Κύριον II. Β. OtKOVoyov Ιδιοκτήτην καί Διευθυντήν *Κι- 

νη/ιατογραφικοϋ ΑΣΤΕΡΟΣ» Σοφοκλέους 9
(Στοά Πάππου) Αθήνας

’Αγαπητέ κ. Οικονόμου
Ελπίζω νά μοΰ τό συγχωρήσετε διότι δέν κατόρθωσα 

νά σάς γράψω άμα »ή ένταΰθα άφίξει μου, καί τούτο διά 
λόνους άνεξαριήτους τής θελήσειός μου Έπί τη ευκαι
ρία τής λήξεως τοΰ 5ου έτους τοΰ «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙ
ΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ» θεωρώ καθήκον μου νά σάς συγχσρόί 
διά τόν άγώνα δ του διεξάγετε διά τήν έκδοσιν τοΰ «ΚΙ
ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟ2» καί διά τήν άμερο- 
ληπτον στάσ ν είς τήν »ρ τικήν σατ. t

Ό «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» είναι το Φως 
τών ’Επιχειρηματιών τοΰ Κινηματογράφου^ καί δή δι 
εκείνους οί ό.τοϊοι εύρίσκωνται μακράν τών ’Αθηνών. 
"Ανευ αύιοϋ ούδεαίαν σχετικήν γιώσιν θά έλαμβανωμεν 
διά τά παιχθέντα έργα καί διά τήν έπιτυχίαν καί αποτυ
χίαν αυτών.

'Οφείλουν οί ένδιαφερόμενοι διά τόν Κινηματογράφον 
καί δή οί Έπιχειρηματίαι τών ’Επαρχιακών Κινηματο- 
γοάαων νά παρέχουν πάσαν δυνατήν υπσστηριξιν δ>α να 
ζήση καί δυναμώση δ«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ1 ΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» 
νάριν τών συμφερόντων αυτών.
' Ή ΰταρξιςτοΰ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΚΡΟΣ 

τ<·ϋ μόνου κινηαατογραφιζο j περιοδιζοΰ χωρίς νά σάς 
κολακεύσω τιμά τήν ‘Ελλάδι. Σ. Παπαδοπούλας

Ό τΚιιηα. Άσ ήρ» θά δημοσίευση εύχ· ρίσιως καί είς 
τό μέλλον πάσαν έτιστολήν έπί τοΰ αύιοϋ θέματος τήν οποί
αν ήθελαν άποστείλη πρό; αυτόν οί αμέσως ενδιαφερόιιενοι.Θα 
πράξη δέ τοϋτο ευχαρίστως τοσοϋτον μάλλον καθ·’ όσον επι
θυμεί νά γνωσθή κανά πόσον αί άντιλήφει; αυτών συμπίπτουν 
μέ τά; ίδικάς του καί επιδοκιμάζουν τάς προσπάθεια; του.

τόν Ίβάν Μουζούκιν καί τήν Σούζυ Βερνόν, μέ επιτυ
χίαν. Προσεχώς «Ή Κόλασις τοΰ ’Ερωτος» μέ τήν Όλγα 
Τσίχοβα. ,

Κινημ. Πάνθεον (Τσράτσα). «Ό Γιγαντομαχο; του 
οίθέρος», «Ή Τραγωδία τοΰ ’Υποβρυχίου», «Ό Πρόε
δρος» καί κωμωδίες. Προσεχώς «Τό Ναυτόπουλο» μέ τόν 
Τζαϊκυ Κούγκαν. %

Κινημ. Ίντεάλ. «Ό Γαμήλιος Πέπλος» μέ την Μπιλ- 
λυ Ντόβ καί τόν Λόϋδ Χιούζ. «Ό Πανικός», καί «Λού- 
πιγκ δέ Λούπ» μέ τόν Βέρνερ Κράους καί τήν ίζένι 
Γιούγκο, άπαντα μέ σχετικήν έπηυγίαν. Προσεχώς «Ή 
Κα μέ τή Μάσκα». Ντΐνος Άνδριόπουλος
μιτυληνη

Κινημ. Σαπφώ. Προεβλήθησαν διάφορα επεισοδιακά 
«Ό Μασίστας στον άδη» «Ό καβαλλάρης τής νύκτας» 
μέ τόν Κέν Μάϋναρ «Οί έρασταί» μέ τόν Νοβάρρο καί 
«Ή ταινία ιών Αγίων Τόπων»' Προσεχώς «Λάμψις 
ποϋ σβύνει», «Μίστερ Βοϋ» κλπ.

Κινημ. Πάν&εον. Προε3λήθησαν μέ μεγάλην επιτυ
χίαν «Τό Λυκόφως τής Δόξης» μέ τόν Γιάννιγκς καί «‘Ο 
Μέγας Συναγερμός» μέ τήν Μάε Μάκ Άβοΰ. Προσεχώς 
«Χορεύτρια τοΰ Τσάρου». «Ροιτητή; τή; Πράγας». «Νύ
κτες τοϋ Σικάγου», «Νοσταλγία», «Καράβι Τραγικού 
Έρωτος* καί «Άνάστασι,». Άλ. Σοφρωιιάδης

ΧΑΝΙΑ
Κινημ. Ίδαϊον "Ανιρον. Προεβλήθησαν μέ μεγάλην 

κοσμοσυρροήν καίτοι δέν ήρεσαν τά έργα «Ή φωλεό τοΰ 
άειοΰ» μέ τόν Μίλτων Σίλς καί «Οί Είλωτες».^ ’Επίση, 
προεβλήθη αέ έπιτυχίαν ή ‘Ελληνική ταινία «Έρως καί 
Κύματα». Κατά τήν πρεμιέραν πσρευρέθη ή εκλεκτότερα 
κοινωνία τής πόλεώ; μας, μεταξύ τών οποίων διεκρίνα- 
μεν τάς κυρίας καί δεσποι-ίδα; Άκοκορωνιώιου. Τρο/α- 
λάκη, Παναγιωτάζου, Ψιλλάκη, Παραδομενάζη, Κσυ- 
τρουμπά, Παπαδάκη, Καπετανάκη, Μπαλίδου, , Κοντζα- 
μπαση. Μαριδάζη, Τρούλλη, Κυυζλάκη, Σερβάκη, Γα- 
λάνη. Βενετά«η, Κουρή κ.ά. καίιούςκ.κ.Περάκην Πανα 
γιωτάκον, Παπανικολάυυ, Γαλάνην, Μτοριιά, Κουκλά- 
χην, Ψιλλάκην, Μαλαγαρδήν, Καπετανάκην, Σουρουρξα- 
δέ, Ζωφάκην, Κουτρουμπά/ κ. ά.

Κινημ. ‘Ολύμπια. Προβάλλει τήν συνέχειαν τών έπει 
σοδειακών «Ταρζάν» καί «Τά ίχνη τοΰ τρόμου». ’Επίσης 
προεβλήθη καί «Ό Γουλιέλμος Τέλλος» μέ τόν Κόνραδ 
Φάίτ.

Κνημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Φωτιά στα 
σύνορα» καί «‘Ο σιωπηλός κατήγορος».
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν «Οί είλωτες» μέ έ
πιτυχίαν. «Ή Κίρκη», «Ή κοντέσσα Μσρίτσα» καί τό 
επεισοδιακόν «Τό «ηρίον τής ερήμου» Δ. Μ.
ΛΕΒ»ΛΕΙΑ

Κινημ. Πάνθεον. Π,οεβλήθη ή ταινία «Χιά καμπαρέ 
τών Παρισίων».

— Κινημ. ’Αττικόν. Προβάλ’εται μέ έπιτυχίαν «Ό 
Χρυσοθήρας». Πανουργίας
ΧΙΟΣ

Κινημ. Άστήρ Κατόπιν δεκαπενθημέρου διακ πής 
λύγφ τών παραστάσεων τιΰ θιάσου ’Αφεντάκη —Βασι- 
λάκη έπανήρχισε τήν προβολήν ταινιών τήν 31 παρ. μη- 
νός μέ τό έργον «Τό καράβι τοΰ τραγικοΰ έρωςος».

IJSi/VKI ΓΛΙ φορητή !»>)/.*'ή 
γωγής ήλτκτρτκοΰ ρεύματος Λΐτόϋτς ΛΙό 
τορ, 1<5 1)- κελοβάτ, 1 ΙΟ βολτ, 1£>Ο 
άμ,πέρ, 355 τηπων, τετοακίλυνδρος, βά
ρους Γ>ύο τόννων, λειτουργούσα οια βεν
ζίνης, «ετρελαίου καί οί,σδήποτ: άλλης 
καυσίμου ύλης έκτος άκ-χβάρτου πετρε
λαίου, εις συμφέροοτα » τ6μ.ήν καί ρ,έ ευ
κολίας πληρωρ.ή:. ΙΙλ ηροφορίαι Χαρ- 
Χηανδάγον, Χα ιά (Κ.ρήτης).

ΛΗΖ.1Σ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Τήν 28ην τρέχοντος μηνός λήγουν αί συνδρομαί τών 
κ. ’Αδελφών Γαζιάδη Άθήναι, Παρμ. Άντωνιάδη 
Σέρρτι καί Γ. Χριστοπούλσυ Τρίπολις.

Παραχαλοΰνται θερμώς οί άνωτέρω κ. κ. φίλοι συι- 
δρομηταί δπως άνατεώσουν τάς συνδροαάς των είίοποι 
οΰντες μας έγκαίρω; ίνα μή διοκοπή ή περαιτέρω απο
στολή τοΰ φύλλου. Έ Διαχείρισι;
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ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΜΠΟΥΘ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(6) (Συνέχε.αει ιοΰ προηγουμένου)
Ό ιιάκελλος έλειπε- Τίποτε δέν έφαιέρωνε πού εύρί- 

οκβτο ό Χάρντυ όταν έλαβε τήν ανωτέρω επιστολήν :
‘Ο Τζέρολντ κατόπιν έπήρβ τά ·ρία πούρα πού είχαν 

εΰρεθή έπί τοΰ πτώματος καί τά έξήτα τε μέ τήν μεγα- 
λειτέραν προσοχή'. Κανένα ^τέν έπαρουσίαζεν ϊΑνη ΰ ;ο- 
πτα. Αί άκραι των ή αν άθικτοι. Ώρισμέ ως αυτά δέν 
θά ήσαν δηλητηριασμένα. Έπειτα ό Γκα ρισων έξήτασε 
τό κουτί τών πουρών, τό όποιον είχε πσρει μαζί μέ τά. 
έπιστολ-ς ό ανακριτή; τοϋ Χέρτφορδ. Ό.αν ήνοιξε τό 
κουτί είόεν δ ι άπό τά δώδεκα πονρα τής πρώτης σει
ράς έλειπ ιν τά πέντε. Τά .είχαν καπνίσει. 'Όσον διά τά 
τέσσαρ ι ά λα, άντεπροσωπ ύοντο^ άπό τό ένα πού περι
είχε τό δη1 η ήριον καί είχαν εόρεθή έπί τοΰ πτώ α ος 
Ό νεορό; δικηγ ρτς έκύττιξε τά άλλα όκ :ώ, έκ τών 
οποίων τά επτά ήσαν άθικτα κ.ί μόνον ι ό τελευταΐον 
έπαρουτίαζε κάποιον ανωμαλίαν.

Ό Γκα ριοον τό έπήρε καί τό έξήτασε/ εί; τό φως. 
Δέν ΰπήρχεν αμφιβολία ότι ή μικρά ά ρα του ιίχε ύ.το- 
στή κάπι.αν μεταβολή/. Το έξυτερικόν φύλλον τοΰ >.α- 
πνοΰ είχε χάσει τό χρώμά του καί ήτο σχεδόν »ρ μ ιένο 
Τά δώδε α άλλα ποΰρα τής δευτρας σε.ρϊς ήταν 
άθικτα.

Διά νά συμπληρώ τη τάς έρευνας του ό Γζαίρισον εί- 
χεν ανάγκην νά πάρη μ ζί του τό ΰποπτ >ν πονρτν.· Διά 
τά μή ά.τιληφθή ό δόκταρ Πίκ τήν έξαφά/ισίν το ·, τό 
αντικατέστησε μέ έ/α άλλο τής δε ιτ'ρα; σειράς. Έπειτα 
έδίπλωτε μέ προ τοχήν τό δηλητηριώδ ς ποΰρο καί τό 
εβα εν ε!ς τή* έξ ττερικήν τσέπη/ ιοΰ σακκακιοΰ του. 
Μετά τ.ΰια, έξήτασε τό έξωτερικον τοΰ κουτιοΰ Πρός 
μεγάλην του εύχαρίστητιν, άνε άλυψε κσλ'ημένην επάνω 
είς.τό ξίλ.ν,τοΰ κουτ οΰ, μίαν έιικέ.ταν, έπί τή;όποί>ςί 
υπήρχε τό δνομα^καί ή διευθυνσι; τοΰ έμπόρ υ, κάπο.ου 
Ίσαακ ,Μπώμ, δστ ς εί ε κατάστηια είς-τό Λ ,νδϊνον, 
είς τήν ό5,ν Όξ ρόρδης. Ό Γκαίρ σο / έγραψεν είς τό ση 
μειωμιτάρι ,ν του τις πολυ.ίμου; αύτίς πλ<ροφορίας, 
καθώς κα τό σή ια τών πούρων. Ήτοιμάζτιο νά κλείση 
τό συρ άρι δ ε επ’στρεφεν ό ανακριτή;.

— Πρέπ ι νά έτινρέψω άμεσο; είς ό Λονδϊ ον, 
εΐ.τεν ό Γκα ρισων. Σάς είμαι πολύ υποχρεωμένος.

Έ φιξ: τό χέρι τοϋ δόκιορος Πκ κ»ί δ·ηυθύ θηό>ον 
ήμποροΰσι γρηγο„ώΐ;ρον ιί; τό Χέρτφο ,δ. Εί; τόν 
σταθμόν έπθα'εν τήν στιγιήν πού έπρόζειτο νά φόγη 
τό τραΐνον. Έπρόλαβεν όμως νά πηδήιη είς τό βαγόνι, 
χωρίς ν’ άντιλη μθή την «σ ιόν» του, ή όπο α άτοΰ τόν 
είχε παραμσ εύσει είς τυν σταθμόν, ά έβηε στό Ιδη βμ- 
γόνι >αί έκάθισεν ιίς ένα δίπλα-όν διαμέρισμα.

Μετά μίαν περίπου ώραν, ό Γζιίριτον έφθινε στό 
Λονδϊνον καί μιτέβη στήν κατοικίαν του, ένφ δ μυστηρι
ώδη; ά.θρωπο; διηυθύ θη δλοταχώ; εί; τό Κένστιγτων.

Ε'ς τάς’δύο καί τέταρτον, ό Γκαίρισων, άρουέγευ 
μάτισε βιαστικά, έπήγεν είς τό σπίτ τής Δωροθέας. Εί; 
τόν δρό-ίον προσπιθοΰσο νά μαντεύση τόν λόγον διά 
τόν ό.τιΐον ή τειρι γυναίκα τόν είχε καλέση τόσ ιν έπη 
γόντως.

Όταν έφθασεν ιί; τή / κατοικίαν τής Δωροθέας, 
πρό; μεγ ίλη/ του έκτληξιν ιίδεν ότι ό Θεόδωρος Ρό- 
μπινσων ήλθε καί τοϋ ή οιξε τήν πόρ αν.

— Καλημέρα, έξάδελφε Τζέρ >λντ, πΰς ιίσιι ; τοΰ 
είτεν τεί/σ,ν μέ εγκαρδιότητα τό χέρ.. Πέρασε μέσα 
Είμ ι ευτυχής πού σέ βλ*πω

Ο Γκαίρ.σ.,ν έπερί-ιενε πολύ διαφορειι ήν υπο
δοχήν.

— Μήπως ή Δωροθέα... είτε καί έρρίγησεν.
— Δέν ανεβαίνεις στό σ λόνι ! όιίκυψεν ό Θεόδωρος.
‘Ο Γκ,ίιισων ανέβηκε σι/ά σιγά τή/ στάλαν, έλπί- 

ξων ότι ή Δωροθέα δέν Ο’ άργοΰσε νά παρουιιασθή.
Ή έκπληξίς του ίκορυφώ )η όταν είοήλθε στό σα

λόνι καί εΤδJ απέναντι του μόνον τον γέρο-Ρόμπινσον.

— Πώς, ή Δωροθέι δέ / είνε στό σπίτι; ήρώτηοε μέ 
νευρικότητα :

— "Οχι, άπήντησεν ό θείος Ρόμπινσον, χωρίς τά 
ιόν χάρε ί η. Λάβε τόν κόπο/ νά καθήσης.

— Θά έπι στρέψη γρήγορα ; ήρώτησε καί πάλιν ό 
Γκαίρισων.

— Μποριϋμε πολύ κ/λά νά μιλήσω ,ε καί χωρίς νά 
είνε αυτή έδώ. Έχω κάτι ν’ ανακοινώσω μόνον σ’ εσέ
να. Καί, έν πρώ οις, γιά νά διευκολυνθή ή συνομιλία 
μα; εμπιστεύσου σέ μάς τό πραγματικόν σου δνοαα.

.0 Γκαίρισων έδάγκασε τά χείλη του· Τοΰ ήτο πολύ 
δυσάρε τ >ν νά γνωρίζουν οί Ρόμπινσον τήν αληθινήν 
του ιδιότητα.

— Γιά τελευτιία / φοράν σά; δηλώ , ω ότι δέν σάς 
αναγνωρίζω τό δικαίωμα νά επεμβαίνετε ' τάς υποθέσεις 
μου καί σάς άπαγοριύω τά μοΰ κάμετε ι αί τήν παραμι
κρόν ραν έρώτησιν.

— Μέ άλλους λόγους, άρνεϊσαι ν’ άπ ιντήσης, είπι 
μέ θυμόν δ Ρμμπινσον. Αϊ λοιπόν ! Έ ιεΐς γνωρίζομε 
πολύ καλά δτ δέν λ γεται Φαίαρφαξ... Το πραγμα ιχόν 
σου δ ομα είνε Γκαίρισω . Καθώς βλέπε ς, έξηκολού- 
θησεν ή γέρων, ιϊμεθα πολύ καλά πληροφορηιένοι γιά 
σένα, άγαπητέ μου κύριε. Σέ κατασκοτεύσ ιμε καί ξιύ- 
ρομε τώρα ποής είσαι .. Πίστευσε ότι είναι μεγάλη 
ανοησία νά βάλης εί; τήν βαλί ζαν τά πιστοποιητικά 
σου, άπό τά όποια ήμπορεί κάνε ς νά μάθη τό όνομα, 
καί τήν διεύθυνσιν καί τό επάγγελμά σου. Είνε 
μεγάλη ανοησία...

Τό ειρωνικόν ύφος τ- ΰ γέρο-Ρόμπινσον καί τό σαρ
καστικόν χαμόγελου τοΰ Θεοδώρου, ό δτοΐος ήτουε τήν 
συνομιλίιν, έκαμα/’ τόν Τζ ρ^λντ νά έξαφθή πάπα 
πολύ. , ,

— Ώστε, έφώναξ··, μτττεύων τώρα ποιος ήτο ό, άγνω
στο; όστις ερεύνησε τήν βαλί ζαν τον, ώστε δέν έδιστά- 
σ ιτε ν.ά κάμετε καί λωποδυσίαν. Αύτό είνε πάρα πολύ, 
κύριε. Ρ ιμπινσον, καί ..

Ό Γκτίρισων δέν έπρό αβε νά τιλειώση τήν φράσιν 
του. Ή πόρτα ήνοιξεν άποτόμω; καί λάμπουσα άπό 
ωραιότητα' ένεφανίσθη ή Δωροθέα.

— Σύ έδώ, Τζέρολντ, έφώναξε. Τί ευχάριστος έκπλη- 
ξις ! Π ίτε έφθασες ; Δέν έγνώριζα κάν ότι ευρίσκεσο 
στό Λονΐνον.

Έτρτξε μέ ζωηρότητα πρός αυτόν, καί μέ τελε αν 
φηικότητα, τόν ά ρκ ίλιασε καί τόν έφ’λησε μέ τρυφερό
τητα άφωσ ωμένης πράγματι συζύγου

— Βλέπ.ις ότιείιαι πολύ έκπληκτο", .Δωροθέα, εί 
πεν δ Γκαίρισων, ταραγμένο:· Δ=ν είσαι σύ π;ύ μοΰ έ ιη 
λεγράφησις ;

— Τί έννοεΐ;. Τζέρολντ ; “Οχ·, δέν σοΰ έτηλεγρά- 
φησα έ /ώ.

— Δέν ωφελεί σέ τίποτε ή έξακτλ -ύθησις τής κω
μωδίας σατ, έφώναξ=.ν δ θείος Ρόμπινσον μέ ηωνήν 
απότομον, είς τήν όπσίαν έπροδίδετο όλο / τό έια»τίον 
τοΰ Γκαίρισων μισός του. ’Εγώ έτυλεγράγησα έξ ονόμα
τος σου, Δωροθέα, είς τόν δήθτν σύζυγόν σου.^ Χθές 
βράδυ, ένα τηλεγράφημα ένό; πράκτυρος, είς τόν όποΐυν 
δ υιό; μου Θεοδωρςς ανέθετε νά κιιτασκοπεύση τόν κύ 
ρ.ον αυτόν—καί έδειξε τόν Τζέρολντ—μάς έπληροφόρ ι 
ότ· δέν ώ/ομάζετε Φαίαρφαξ, άλλά Γκσίρισων. Άπεφά- 
σισα αμέσως νά διευ ιρινίσω τό ζήτημα καί γιά τοΰιο 
έχρησι ·οτό;ησα έ/α στρατήγημα γιά νά καλέσω έδώ 
τον κ. Γκτίρισων—καί έτόιίσε τήν λέξιν—,αί νά ζητήσω 
άπό αυτόν έξη ήσει;. Γιά ποιόν λόγον κρύβει τό πρα
γματικόν του όνομα ; Σάς τό ιί ια καί άλλοτε—προσ^θε- 
σεν δ γέρων μόλ ς συγκρατουμένην λύσσαν, καί σά; 
τό έπαναλαμβά>ω δτι δέν θέλω ή περιουσία τοΰ αδελ
φού μοσ καί ιδίως τό σπί ι είς τό όποιον ζαθήμεθα νά 
περιέλθυυν είς ένα ξένον. ,

(’Ακολουθεί)
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UNIVERSAL
Pictures Corporation

Άποκλειστ. ’Αγοραστή;

διά τήν Έλλ δα

Τ.ΜΑΡΓΟΥΔΗΣ
Κάνιγγ ς 6 - ΑΘΗΝΑΙ

1ΖΛΙ-ΦΙΛΜ
FiWH ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΑΡί.™
ΕΘΟΜΑΜ
Δ.βυΰυντήςΡεζιρίρ

Α- ΜΑΔΡΑ 
‘Οδός Λέσβου 32 

ΑΘΗΝΑΙ

GAUMONT
Άντιποάσωπος

- διά τήν Ελλάδα

Τ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Ί υλ α οΰ 27α 

ΑΘΗΝΑΙ

ί. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
Κινηματογραφιν αί 

Τ. ινίαι

Όδ. Γ. Σεπτεμρίου 28β

ΑΘ11ΝΑΙ

HHEPH ΦΙΛΜ
Κινηματογραφία!

Επιχειρήσεις 

Διευθυντή^^Ρ^^ΕΡ

Πανεπιστημίου 36
ΑΘΗΝΑΙ

ΑΠΛΟ-ΕΛΛΗιΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ

Κι ημαιογραφιχαί 
’Επιχε.ρήσεις

Κινηματογραφικά 
’Εργαστήρια 

Χαλκοζονδύλη 39α
ΑΘΗΝΑΙ

Χώρος πρός δι ίθισιν Χώρος πρό; διάθεσιν

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
ΝΟΒΑΙ

Κινηματογραφικά
Έργ σιήρια 

. Πλαπούτα 41 
ΑΘΗΝΑΙ

Κινημία· οθέατρον 
'Οδός Κσρόλ-.υ 

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΧΙΔΔΕΙΟΝ
Τό άριοτοχρ%τι/.ίτερον

ΣΤΑΛΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ
I Pictures I

ΜΕΙΡΟ-ΕΚΟΑΝΤΙΙΗ-ΜΙΙΙΙΡ
!.! 'Οδός ©εμιθτοκΧέους 1 >

ΚίνηματογραφικαΙ 
Ταινίαν

Χαρ. Τρικούπη 5
Γραμματοθυρίς 56

ΑΗΗΝΑΙ

·€
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ΓΤΑΦΕΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΗΧΕΙΓΗίΕΩΝ
:::::δημητριου ι. kappa:::::

12 0Δ02 ΠΑΤΗΖΙΟ αθην αι ΤΗΛΕΦΑΚΟΝ 52-17
Τδ μόνον γραφεΐον τδ όποιον προσφέρει μόνον ΝΕΑ ΕΡΙΑ τελευταίας παραγωγής

F. Β. Ο. Pictures G. in. b. h.
Ταινίαι πού εξασφαλίζουν άπόλυτον επιτυχίαν καί εμπορικότητα.

Παρισινές νύχτες
Σαλλύ τών σκανδάλων
Ταρζάν ό βασ.λεύςτής Ζούγκλα;
‘Ιστορία ένός πειρατοΰ
Σαγγάγιεδ ή'Η τ·μή συγγνώμης 
ΤρομεραΙ νύκτα: τής ’Αριζόνζς 
Ντον Μι·έ
Έ ιίθεσις κατά τοΰ τραίνου 8 
Τά θύμα'α τοΰ καθήκο-τος

Μέγα κυνήγιον τοΰ γορίλλα 
Σαν ’Αστραπή 
Στά δπλα
Πύρινες γροθιές
Ράντζερ δ σωτήρ
Ό πειρατής τής ερήμου
Σλένκσωτ—Κήδ 
Σημεία άνδρε'ας 
Μικέ Γκρό'καν

Ό τρόμος τοΰ μπ’ρ X. 
Τά ίχνη τοΰ χρυσοΰ 
Άτσα'/ ένια θηρία 
'Η Θυσία
Δεινός καβαλλάρης 
’Ανατροφή γιγάντων 
'Η κοιλάς τοΰ θανάτου 
Μπόμπλο
Συκλόν Μπλ'ις

20 Δράματα —15 "Επεισοδιακά έργα—40 Κωμωδίαι

ΕΦΘΑΣΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Ή πρώτη άπό τάς περίφημους μηχανάς προβολής συστήματος.

ΊΧΖΕ ΙΞ2 G Μ A U
Ποΰ άιεστάτωσαν τόν κινηματογραφικόν κόσμον, όιόιι προβάλλουν 

ταινίας μέ στερεοσκοπικήν έμφάιίσιν.
ΑΝΕΓ ΣΤΑΤΡΟΤ ΤΑΜΠΟΓΡ ΚΑΙ ΟΠΤΓΡΑΤΕΡ

’Απόλυτος σταθε- 
ρότης προβολής καί 
είς τήν μεγίστην τα
χύτητα τών 60 εικό
νων κατά δευτερόλε· 
πτον. Λειτουργία εν
τελώς αθόρυβος .’Α
σφάλεια Α110ΛΥ- 
ΤΟΣ κατά τής πυρ- 
καΐας. Αυτόματος λί- 
πανσις. Αύιόματος 
λειτουργία. Αυτόμα
τος φωτισμός.

Πας ενδιαφερόμενος 
δύναται νά έπισκεφθή 
καί νά έξε’άση τήν λει
τουργό" σαν μηχανήνεΐς 
τό Κινηματοθέατρον

«Ρ0Ζ1Κ Λ ΑΙΡ>

Ούδεμία φθορά ε
ξαρτημάτων. Εύκο- 
λία χρήσεως προσιτή 
καί είς παιδιά. Τό 
τρεμούλιασμα τής 
ταινίας κατά τήν 
προβολήν λείπειπαν- 
τελώς καί είς αυτήν 
τήν έλαχίστην ταχύ
τητα. Είνε ό τύπος 
τής μηχανής πού 
χρησιμοποιείται διά 
τήν προβολήν τών 
όμιλουσών ταινιών.

γενκοι iHTinrasanoi 
ill IBS ΜΑΚΕΜΒ1Α8 

EM BFAKHS
KWO-tlll

ΘΕΣΣ ΑΑΟΝΙΚΗ-Μέγαρον Λρακούλη 12, Γωνία Βενιζέλου καί Μητροπόλεως Τηλ.12-< (>.


