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Μία άπό της ωραιότερες καλλιτέ^ζνιδες πον μεόονρανοβν όήιιερον είς τόΧπαγκόόιιιον κι
νηματογραφικόν βτερέωμα. ‘Η άνωτέρω είκών παοιότΰ τίιν κνρίαν Τόέ^οβα εις αίαν 
όκηνήν τον έργον «‘Η κόλαόιςτον έρωτος» διά τό όποιον λέγεται ότι εινε ένα άπό τά 
δννατώτερα έργα τής έφετεινής κινηματογραφικής περίοδον καί τόόποϊον Οά προβάλλεται 

άπό ανριον είς τόν κίνήρατφ γοάφον «Μοντιάλ»
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Τό μόνον γραφεΐον τόίιαθέτον τήν πλουσιωτέραν συλλογήν ταινιών.

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΑΤΟΝ ΔΡΑΜΑΤΑ Αης, Βας και I ης κατηγορίας.
ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΔΡΑΜΑΤΑ περιπετειώδη (ατραξιόν)' τελευταίας παραγωγή^ 

«Οννιβερσάλ*,μεπρωταγωνιοτάς τους ΧΟΥΓ ΓΚΥΨΩΝ,ΤΖΑΚ ΧΟΞΗ,ΑΡΙ ΑΚΟΡΔ, 
ΦΡΕΔ ΧΟΥΜΣ, ΤΕΔ ΟΥΕΛΣ, ΑΛ. ΟΥΙΛΣΟΝ, ΔΥΝΑΜΙΤ κλπ. κλπ.

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΚΩΜΩΔΙΑΣ μονόπρακτους και διπράκτους νεωτάτης παραγφγής
ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ επεισοδιακά έργα με πρωταγωνιστάς τούς ΕΔΔΙ ΠΟΛΟ, ΧΟΥ- 

ΊΣΙΝΣΟΝ, ΜΑΚ ΔΟΝΑΛΔ, APT ΑΚΟΡΔ, ΜΠΟΝΟΜΟ ΜΑΚ ΓΡΕΓΟΡ, ΔΕ- 
ΣΜΟΝΔ κλπ. κλπ. νεωτάτης παραγωγής.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ δίπρακτα περιπετειώδη νεωτάτης παραγωγής.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΤΕ ΡΑΝΦΟΡΣΕ
ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΑΡΚΑΣ ΝΟΡΙΣ»

ΠΡΑΚΤΩΡ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ. ΜΑΛΛΑΧ
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Η ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠ©
ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΙΑ ΓΥΝΑ

«ΟΤΑΝ ΑΓΑΠΩ ΜΕ ΦφΑΝΕΙ ΜΙΑ ΚΑΛΥΒΑ...»
ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΐτ 

ιϋ I Σουηδίας, δπου ό ρυθμός τή; ζωής δέν έχει αύτή τήν 
:ό παράφρονα βία. ΚΓ ιΰ ε ή μορφές ιής ζωής είναι έκεϊ

I άπάνω τόσον πολύπλοκις.Οί πρόγονοί μου άπ ι τήν παλησ έ τοχή τών Βίκιγκ, 
τών Βασιλιων τοΰ Βορρά, ήταν θαλασσινό , άνθρωποι 
μέ άτλ’ς συνήθειες πού δέν άγαποΰσαν τά πολλά λόγια, 
προτιιιώντες άντί γΓ αύτά τό πάφλασμα τών κυμάτυν 
καί τά παι/νιδίσματα τοϋ άνέμου μέ ?α στά μαλειά τ ον: 
'Οσον γιά μένα μ τορώ κάθε φορά νά κάνω μόνο ένα 
πράγμα. Τό ένα δμως αύτό τό κάνω μέ όλη τήν καοδιά 

I μου καί όλη τήν ψυχή μου. ’Επιτρέψτε μου νά σα διη- 
γηθώ κάτι σχετικό μέ αύτά.

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕ ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ
Όταν ήμουν άκόμη δέκα πέντε έτών έφοίτησα εί; τήν 

δραματική σχολή τή; Στοκχόλμης. Στό πρόγραμμα είχε 
γραφή ένα δράμα τοΰ "Ιμπσεν καί μοΰ είχιν δώσει κ’ 
εμένα ένα ρόλο. Ένφ περίμενα στά πιρασκήνια, διένρι- 
να σιό βάθος μιά σκιά, πού μοΰ έκανε τήν έντύπωσι τής 

, σκιά; ένός Γίγαντας. «Είναι ό Μωρίς Στΐλλερ», αοΰ ψι
θύρισε κάποιο; άπό τούς άλλους έρασιτέ/να:. Ήταν ό 

। μεγαλύτ.ρος Σουηδός ηθοποιός ! Έβαλα δλα τά δυνατά 
. μου νά παίξω τόν μικρό ρόλο μου. Καί άφωσιώθητα τό- 
; σο πολύ σ’ αύτή μου τήν θέλησι. ώστε ξέχασα όλότελα 
’ τόν φημισμένο άνθρωπο, πού μά; παρακολουθούσε.

Τήν άλλη μέρα δμως ο Στΐλλερ μέ έκάλεσε στό γρα- 
t φεϊον του καί μοΰ ά> έθεσε νά πρωταγωνιστήσω στή 

c κασέ ερωιν^. - . Γκέστα Μπιρλίγκ». Όταν δέ θέλησε νά τραβήξη μιά
ιβάλλεται σέ μιά άπλΰ συμπάθεια. . . ^“ΐνία στό Χόλλυγουντ, μ’ έκάλεσε έπίτηδ.ς άπό τήν 

Επικίνδυνες δι’ αύτόν... Σουηδία.Τό ίδιο συνέβη καί στον Κινηματογράφο. Άφοιιώ- 
θηκα μέ όλη μου τήν δύναμι καί αίσθάνθηκα άληθινό 
πάθος- Έχυσα δάκρυα, πού κυλούσαν έπί πολύ άκόμη, 
άφοΰ δ κινηματογραφικός φακός είχε παύσει νά μέ κατα- 
σκοπεύη γιατί τό έργον είχε τελειώσει.Όταν παίζαμε μαζί μέ τ<όν Τζών Τζίλμτερ στήν ται
νία «Σαρξ καί Διάβολος», έπρεπε σέ μιά έρωική σκηνή 

νά γονατίσομε μαζί.Όταν βύθισα τό βλέμμα μου στά μάτια του, ή μου
σική πού έπαιζε έγινε έ α μέ τά συναισθήματά μου, μιά 
γλυκειά νανουριστική μελφδία πού παρέλυε τάς αισθή
σεις μου, καί μέσα στά σκοτεινά μάτια τοΰ συναδέλφου 
μου διάβασα κάτι σάν ένα τραγούδι γιά τή μοίρα τοΰ 
Άνδρα καί τής Γυναίκας στόν κόσμο.Ξέχασα ό,τι μέ περιτριγύριζε. Ή σιγκί ησις

καρδιά τοΰ 
πάντοτε τόί

κάθε γυ-
Σειοήνα, I

Ποιό: δρόμος οδηγεί άσφαλέστερα στήν 
άνδρός ; Τό οϊ>ιγμα αύτό θά παρ„υτιάζη 
μεγαλύτερον έ.διαφέρον γιά μιά γυναϊ ;α γιατί 
ναϊκα είναι στό β ιθο; τής κα διάς τη; μιά ___
τούλάχιστον γιά ένα άνδρα, τόν άν.ίρα πού αγαπά , 

> Τούς άνδχες όμως είναι δύικολον τά τούς <ατ ιλά- ( 
βης.ΕΙνοι τοσον π λυσχιδεϊς καί ένδιαφέρονται γιά τόσα , 
πράγματα έξω άπό τόν εαυτό μας—γιά τά σπ ρ καί γιά ■ 

Ι τά διάφ ρ ι αθλητικά παιχνίδια, τό γκολφ, τό κυνήγι, 1 
Ε καί γιά τή ζωή στή λέσχη των καί έπειτα γ.ά τις σκο

τούρες πώς νά κ.ρδίζουν περισσότερα χρήματα—ώστε
I όλα αυτά τούς κάνουν δύσκολο αντικείμενο μελέτης έκ 

| μέρους μιας γυναίκας.Έάν μιά γυναϊ τα δέν είναι είς θέσιν νά εΰρη τό μο- 
I τοπάτι πρός ιήν καρδιά τοϋ άνδρός—ένα μονοπάτι πού 
Ε περ· ά άπό κακοτοπιές—δέν μπορεί νά έχη τήν ελπίδα 

ότι θά τίν άποτραβήξη γιά πολύ καιρό άπό τις διάφορες 
Κ μικρομανίες πού έχει κατά προιίμη ιν γι’ άποσχολήσεις 

του, κι’ ακόμα λιγώτερο μπορεί νά έλπίζη πώς θάχη
Eg κάτι άπ’ ούτόν, άν τύχη κοί τό έπιθυμίσει.‘Ο άνδρας χαρίζει σ’ άλλα πράγματα τήν προσοχή του 
Μ καί ξτχνφ εύκολα τις υποχρεώσεις του πρός τήν γυναίκα.

Κατ’ άρχήν, δέν είναι ποιέ διατεθειμένος νά καταστήση 
I έι ήμερο τών υποθέσεων του καί νά μπάση μέσα στις 

δουλειές του μιά γυναίκα, έστω καί άν έχη άποδείξεις 
πώς τόν άγαπρ χωρ ς υστεροβουλίες.Δέν άποκλειετοι γιά ένα άνδρα νά έχη ά/απήσει σιή 

Κ ζωή του πα άφ.ρα καί άληθινά. Άλλ’ αύτό συμβαίνει 
Κ μόνον. . · στάς άρχάς κάθε έρωτος. Γρήγορα τό παρά

φοραν αίσθημα μειαβάλ?.:™; σέ ;··Α άπλΰ συμπάθεια. .
Κ Τόιε ή Σειρήνες είναι επικίνδυνες δι’ αυτόν..
I ΚΑΤΑΓΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΡΡΑ. . .

Μέ ώνόμασαν κ’ εμένα μιά «Σειρήνα».Άλλ’ ό χαρακτηρισμός αύτός είναι λανθασμένος. 
ί·- Άν ΰποχριωτικώς μέ κάνουν στάς κινηματογραφικός 
Κ ταινίας «μοιραία γυναίκα», στήν Ιδιωτική ζωή μου δέν 

ί έχω αύτή τήν φιλοδοξία, γιά τόν άπλούστατο λόγο ότι δέν 
Κ μοϋ μένει καιρός.Κά Μοϋ προξενεί πάντοτε κατάπληξη δταν βλέπω πώς ή 
Γ νεαρές Άμερι ιανίδες τής Χόλλυγουντ μπορούν νά κατα- 
Γ Κ πιάνωντσι όλα διά μιας. Κινηματογράφο, κοσμική ζωή, 

σπόρ καί άγάπη, δλα αύτά τά κατορθώνουν ταύτοχρό- 
Ε®; νως καί μ’ άληθινή άριστοτεχνίτ. Καί στήν Ευρώπη φαί- 
» νειαι νά συμβαίνη τό ίδιο.Κ- Έγώ όμως κατάγομαι άπό μιά ύτερβόρεια πόλι τής

αρθρον



Κινηματογραφικός Άθτήρ

μέ είχε κυριεύσει. Ό ρεζΌσέρ μοϋ είπε άργό- ί 
τέρα, ότι ήταν ή καλύτερες ερωτικές σκηνές πεύ είχε 
ποτέ του τραβήξει. ’Εκείνο «ού θυμάμαι έγώ είναι ότι [ 
είχα ϊίνει ενα μέ τόν ρόλο καί τις σκηνές ποΰ ένεσάρκω-। 
να. Πάντοτε καί γιά τό κάθε τι μέ όλη μου τήν 
καρδιά. . .

Ανέκαθεν μόνον ένα πράγμα μπορούσα νά κάνω εν 
δεδομένη στιγμή, έτει έκανα πάντοτε, καί έτσι θά εξα
κολουθήσω Ισως νά κάτω αιωνίως. Δέν μοΰ φαίνεται 
πώς θά μοϋ είναι δυνατόν ν’ αγαπώ καί τά παίζω τόν , 
Ιδιο καιρό καί στόν κινηματογράφο.

Ίσως μοϋ είναι γραφτό νά θυσιάσω μιά μέρα τόν κι | 
νηματογράφο στόν "Ερωτα. Τότε δέν θά έχω άσφαλώς 
άνάγ*ην άπό τήν πολυτέλιια καί τά παλάτι'-, ποϋ θέλουν 
ή Σεινήνες. Θά μοΰ έφθανε μιά καλυβούλα πάνω σιά 
βουνό, μακριά άπό τόν κόσμο,μιά καλυβούλακάιω άπό γι- 
γάντια δένδρα, όπευ θά μπορούσα νά είμαι μόνη μέ τόν 
Αγαπημένο μου καί ν’ άγναντεύω άπό μαχρυά τήν θά- 
λαστα. . .

Ίσως δμως καί μάθω κι’ έγώ νά κάνω διά μιάς πολ
λά πράγματα, «καί τοΰτο ποιεΐν κάκεϊνο μά άφιέναι» 
Δέν μπορεί κανείς νά ξεύρη. . ·

ΜΕ ΘΕΩΡΟΥΝ ΜΟΙΡΑΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
Όταν κάποτε μπήκα σ' ένα έστιατόριον στό Χόλλυ- 

γουντ ακόυσα μιά κυρία νά λέγη : «Λέσ, μπαίνει ή Μόνα 
Λίζα ! »

Όταν έπειτα άπό λίγες μέρες πήγα μέ τόν Τζών 
Τζίλμπερ Ιππασία στό βουνό, τόν ρώτη ία γιατί μοΰ δί
νουν αΰτοΰς τούς χαρακτηρισμούς.

Έγό) άγαπώ τήν απλότητα καί τήν μοναξιά καί οΰτε 1 
θεωρώ τόν εαυτό μου μυστηριώδη, περίπλοκο καί αίνιγ- ! 
ματικό. Έξ άλλου ή Μόνα Λίζα ήταν μιά γυναίκα πού ί 
είχε μιαν έκφρασι σάν νά είχε αφομοιώσει τή σοφία πολ
λών σϊώνων, σάν νά τά ήξευρε καί νά τά είχε δόκιμά- | 
σει δλα.Καί στήνήλικία μου—έτσι τουλάχιστον φαντάζο- ( 
μαι —δέν μπορεί μιά γυιαϊκα νά φτάση τόσο μακρυά.. .. ।

Ό Τζών μοΰ άπήντησεν δτι μιά άπάντησι; σέ δλα 
αύτά θά εξηγούσε γιατί μέ προτιμούν μάλλον γιά αίνιγ- . 
ματικούς ρόλους μοιραίας γυιαίκας παρά γιά απλούς.

«Έχεις αύτή τήν έκφρασι, Γκρέττα, καί ίσως στό j 
βάθος τής καρδιάς σου νά είσαι τέτοια*

Τότε είπα κ’ έγώ :

«Όχι, δέν έχω τήν καρδιά μιάς προβληματικής γυ
ναίκας. Δέν μοΰ άρέσ»·, κι' οΰιε αίσθάνομτι άπόλαυσι 
καί ήδονή, νά κάνω κατακτήσεις. Κατά βάθος είμαι ένα 
άπλό πλάσμα, πού είναι εύτυχισμέιο νά έχη πίσω στή 
ράχη του τά βουιά καί νά βλέπρ μπροστά του τήν θά
λασσα».

*0 Τζών δμως έπέμενε :
«Τριγύρω σου πνέει μιά πνοή τή; αίωνιότητος. Μιά 

λίμνη, μιά άσημέιια λεύκα, ένας πράσινος λόφος, ένα δά
σος, δλα αύτά τά πράγματα είναι άρκετά άπλά καί δμως 
ταύτοχρόνως μυστηριώδη άπό μιά; άποιρεως. Έτσι είσαι 
καί σύ. Ίσως άγαπφ; 'ήν απλότητα -δέν σοΰ τ’ άρτοΰ- 
μαι—άλλά ξυπνάς σέ δσονς σέ άιτικρύζουν παραστάσεις 
βαθειών σκοιαδιών καί δρεξι γιαά τρέλλες. . . »

Έπειτα γύρισε ανάποδα στό σαμάρι του καί γέλασε 
γ.αιί μ’ ήξευρε πολύ καλά.

«Δέν ώφελεϊ σέ ύποτε νά συζητούμε γι’ αυτά. Μπο- 
ροΰν νά σέ ντύσουν μέσα στά πειό άπλά χωριάτικα φο
ρέματα, νά σοΰ φορέσουν μάλλινες κάλτσες κι’ ένα τσεμ
πέρι ά’.λά δέν Οά παύση;, γΓ αύτό νά είσαι ό τύπος 
τή; ένδιαφεροιίσης γυναίκας, τό είδος, χάριν τοΰ όποιου 
el άνδρες παρατούν τά σπίτια των. . . »

— Τί λες ! Ώς τώρα κανένας ά.δρας δέν άφησε γιά 
τό χαιήρι μου τήν οίκογένειά του, κι’ δμως κάνω τισο 
τρ μακτική έντύπωσι, δσο θέλεις νά πή; ! Γιατί ; Ίσως, 
για ί φ ίνομαι παράξενη. Δέν τρέχω πίσω άπό τούς δν- 
δρες καί δέν ρίχνομαι γύρω στόν λαιμό τους ! »

ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
01 άνδρες είιαι στό βάθος τής καρδιάς των παιδιά. 

Όταν μιά γυναίκα καταλάβη καλά αύτό τό πράγμα πειό 
επικίνδυνο άπό τό πειό παραπλανητικό χαμόγελο τής 
πειό τετραπέρατης κοκέττας.

01 άνδρες δημιουργούν καί καταστρέφουν σάν παιδιά. 
Άντιθέτως ή γυναίκες δέν καταστρέφουν ποτέ, γιατί 
είναι σοφώτερες άπό τόν άνδρα καί τό ένσ ικτό των τάς 
ωθεί τά διαιωνίζουν κι’ δχι νά καταστρέφουν.

Έργον των είναι νά διατηρούν δ,τι κατορθώνουν οί 
άιδρε;, είτε τό κατόρθωμά των είναι ένας μισθός, ιΐτε 
μιά περιουσία, ιΐτε μιά καλή κοινωνική θέσις, είτε ή δύ- 
ναμις τή; εξουσίας καί ή δόξα.

'Αν δέν υπήρχαν οί γυναίκες, ό κόσμος θ’ άρχιζε δλο 
κι’ άπό τήν άρχή.

Οί γυναίκες έχουν πρακτ κήν άντίληψιν καί περιορί-

Άπο τήν έλλ,/νϊκήν ται>έαν«^ί ιελενιοΐυ* ήμέρι* τον Όδνσσέως Άνδρούιοου» 
Σκηνή παριστάνουσα τόν Ίωάνιην Γκούραν μετά τής γυναικός τςυ, πρό 

τής συλλήψεως του ’Οδ. Άνδρούτσου

ζονται σέ πρακτικά πράγματα.
Κάποιε καταστρέφονται σ’ ένα 

άπεγνωσμένο έρωτσ, άλλά ποτέ 
δέν φιλοδοξούν νά κατεβάσουν τό 
φεγγάρι άπό τόν ουρανό, δ ως συ
χνά δοκιμάζουν ο'ι άνδρες.

Οί άνδρες κατακτών αι καί·. . 
διατν ροΰνται μόνον άπό τήν γυ' 
ναϊκα πού ξεύρει νά τούς γίνεται 
σύντροφος κοί φ λος σιή ζ" ή Μ - 
νον ή γυναίκα πού δέν ξεύρει αυ
τή τήν τέχνη σιόν έρωτα κοί σνό 
συζυγικό βίο, έχει λόγους νά φοβά
ται ιίς έχιδ ες καί τις σιιρήνες 
αύτιΰ τοΰ κόσμου.

‘Ο δρόμ ς πρός τήν καρδιά τοΰ 
ά'δρα δέν π-ρνά άπό τό μαγερειό 
ή τό κελλάρι. ‘Ο δρόμος αύτις πε· 
ριφ μάλλον άπό τήν φαντασία τοϋ 
ά δρ ·, υέσα άπό τά συμφέροντά 
του καί τήν άντίληψι πρός τήν έρ
γασία του.

ΟΙ ά> δρες είναι υπερήφανοι γ ά 
τήν έργασία των κοίθέλουν πάντο
τε νά μιλούν γι’αύτήν. Όιαν ή 
γυναίκα ύποίέχε αι τό άγαπημένο 
αύιό θέμα τών άνδρών μ’ ένα βα- 
ρείίστημένο σήκωμα τών ώμων της, 
οί άνδρες κυτιάζουν νά σχηματί
σουν άχλο κύκλο, ό όποιος νά

Κινηματογραφικός Άότηρ =====

TO ΕΙΑΏΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜ ΜΙΞ
ΠΩΣ ΖΗ ΚΑΙ ΤΙ ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

δέν μπορούμε νά τάς κυβερνήσουμε. Τής βλέπετε νά 
πηγαίνουν παντο*, νά κάμνουν τά πάντα. Δέν μπο
ρεί πιά έ ας άνδρχς νά συζητήση μέ μιά γυναίκα. 
Καί δίκηο άν έχης πρέπει νά δμολογήσεις δτι 
έχεις άδικο. Έγώ τούλάχιστο? δέν συζητώ πο
τέ μέ τής μον.έρνες γυναίκες, διότι δέν βρί
σκω άκρη. Δέν έχω περιπέτειες—έφετεινάς Θέλω νά 
πώ—μέ γυναίκας, διότι δέν έμπιστεΰομαι τή σημε
ρινή γυναίκα.
Τά όχέδτά τον διά τό μέλλον

Ε'ς έρώ'.ησιν τοΰ δημοσιογράφου ποια είνε τά 
σχέδιά του διά τό μέλλον ό Τόμ άπεκρίθη :

—θά έξακολ>υθήσω νά παίζω είς τό ϊδιο είδος 
τώ/ ταινιών, δ.ότι ε’ς αύ:ό άρέσω. ’Ίσως θά μπορέ
σω νά κάμω κάτι περισσότερον γιά τά παιδιά. Πι- 
στεύσα έ με δμως δτι τό νά εινε κανείς εϊδωλον συ- 
νιπάγεται βαρείας εύθύνας. Τά παιδιά παρατηρούν 
τά έλαιτώμχτχ καλλίτερα καί άπό τούς μεγάλους. 
Τούτο μέ αναγκάζει νά διατηρώ τόν εαυτόν μου εις 
καλήν κατάσιασιύ διά νά μή τ’ απογοητεύσω. Προ
σπαθώ π ϊν α νά κτμνω τό καλλίτερο πού μπορώ. 
Θέλω στό π ιδ·. π ύ πληρώνει 2Ό σέντς γιά νά ίδή 
μιά τα νίχ μου νά τοΰ δίδω θέαμα αξίας 20 σέντς 
καί δχι 10. Διότι άν δέν τό καταφέρω έχω τό αϊ- 
σθη α πώς τό κλέβω.

Ό Τόμ Μίξ άκριοώς έπειδή είνε δ κατ’ έξοχήν 
καλλιτέχνης πού αγαπούν τά παιδιά, που τόν μιμοΰν- 
τα·, προσέχει δτχν παίζη σέ πολλά πράγματα. Έξα
φνα πο :έ δέν θά τόν ίδήτε πα'ζοντα νί κχπνίζη. 
Ουδέπ’τε π'νει. Αί ήρωΐδες του πρέπει νά είνε χορι- 
σια άπλά, ήθι ·.ά, θυγατέρες γαιοκτημόνων, ούδέπο- 
ε έλευθεριά'ουχαι γυνχΐκεζ.
Τό ηέγαρόν τον

Τό είδωλον τών παιδιών έχει, φυσικά κερδίσει 
{άρκετά χοήμαια ά τό τήν τύχην του, ίόστε ήγόρασε 
μεγαλοπρεπεστάτην βίλλαν μέ πελώριον κήπον γύρω 
ή μάλλον ένα τεράστιο λειβάδι. Είς τό πάρκον ύπάρ- 
χει γήπεδον διά τέννις, λίμνη διά κολύμβημα πολυ
τελέστατη. Τά σχλόνια του είνε πολυτελή, καθημε
ρινώς δέ παίζει μπριτζ μέ άλλους άστέρας.

—Όλ’ αύτά τά πράγματα δέν μ’ άρέσουν, ειπεν 
ό Τόμ. Έ βίλλα μου μέ κουράζει. Πειό πέρα έχω ένα 

- σπιτάκι δπιυ μπορώ νά πηγαίνω νά ζώ σάν «κάοο — 
μπόυ». "Ενα κρεββάτι άπλό, δυό καθίσματα καί σερ
βίτσια χωριάτικα. Άλλ’ είς τήν βίλλαν μου δλα εϊνε 
μεγαλοπρεπή διότι πρέπει νά ζώ «μεγαλοπρεπώς», 
καθ’ δ διάσημος. “Οταν καμμιά φορά γυρίζω τό βρά
δυ μόνος μέσα είς τάς αίθούσας τής βίλλας μου ή τό
ση πολυτέλεια μοΰ πιέζει τό στήθος, μοΰ φαίνεται 
άφόρητος. θαρρώ πώι, είμαι ξέ ος έκεϊ μέσα. Άλλά 
έρχονται σχεδόν κάθε μέρχ φίλοι καί φιλενάδες— 
δλοι γνωστοί ηθοποιοί τοΰ κινηματογράφου καί άρ- 
χίζει τό μπριτζ ή ό άναθεμα ισμένος ό χορός ! Τό

Ό δημοφιλέστατος ηθοποιό; τοϋ κινηματογρά
φο J, τό εϊδωλον τών πχιδιών δλου τοΰ κόσμου έδω
σε κατ’ αύτις ένδιαφέρ?υσαν συνέντευξιν εις τόν άν
τ «ποκρι ήν μεγάλης αμερικανική; έφημερίδο; τής I 
Νέα, 'Γίρκη;. Πρόκ ιται περί Ιξομογήσεων αί όποιαι 
έμφα ίζουν τήν πραγματικήν προσωπικό·η α τοΰ 
κχλλιτέχν >υ πώ τόσοι ολίγοι γνωρίζουν καίιοι σπα- 
νίω; Θά συναντήση κανείς άνθρωπον, ό δτοίος δέν 
τόν ξέρει έπί τής όίόνης.
Τρία πράγματα όέν μ’ Λοέάονν

— ‘Ο κόσμος θά νομίση ίσως, 8 ι είμαι περίερ
γος τύπος, ήρχισε λέγων ό Τόμ Μίξ. Διότι τρία 
πράγματα δέν μ’ αρέσουν’ τό τέννις, το μπ ίτζ καί δ 
χ-ρός. Καί δμως παίζω τέννις, μτρίτζ καί χορεύω 
τακτικώιατα. ΓιαΊ τό κάμνω αοτό ; Άπό φόβον 
μήπως μέ πάρουν γι’ Αγριάνθρωπο, μήπως μ’ έξο- 
στρακίσουν άπό τ.ν κινηματογραφικόν κόσμον. Ό 
χορός εινε κάιΐ άνόη’ον, τούλάχισ ον δπω; γίνεται 
σήμερα ιδίως στά περίφημα «χ ρευτικά γεύματα». 
Έχει είνε κά ι άνυπ ,φορο. Καί δλα τά γιύματχ καί 
δείπνα είς τά ρεστωράν καί καφέ τοΰ Χόλλυγουντ 
είνε άτυχώς χορεπικά. Πηγαίνω νά γευματίσω μέ 
μιά παρ α. Μόλις μάς φέρουν τή σοΰπχ αρχίζουν 
όλοι καί σηκώνονται και χορεύουν. Κατ’ άνάγχην 
σηκώνομαι κι’ έγώ. “Οταζ έΓΐ'τρέφω ή σοΰπα εϊ»ε 
παγωμέ.η ! ΙΙρίν τήν άποτελε ώσ υ ή τζάζ άρχίζει 
άλλον χορόν. Σημεώσατε πώς δέν μπορώ τά χορέψω 
δπως οί άλλοι πού γυρίζουν σέ μιά γωνιά τής σάλ 
λας. Έγώ μέ λίγα βήματα βρίσκομαι στό ά'λο 
άκρον τής αιθούσης, ώσάν νά μέ κυνηγά κάποι >ς 
Είς τό δεύτερο, είς τό τρίτο φαγητό ή ιδία κατάστχ- 
σις. ΓεΟμα μετ’ έμποδίων.

Καί τό χε'ρότερον. Είμχι δποχρεωμένος κάθε λί
γο καί λιγάκι νά μαθαίνω καί κχινούργιχ βήματα 
καϊ φιγούρα ώσάν νά μή ήρκουν αύτά πού ξέρω I
Ό Τόιι γιά της γνναϊκες

—ΤΙ ιδέαν έχετε περί γυναικών ; ήοώιησεν ό 
ανταποκριτής.

—Ή γυναίκες, άπεκρίθη δ Τόμ, έχουν χαλάσει, 
έχουν καταστραφή διότι οί άνδρες είχαν τήν κουτά 
μάρα νά παραχωρήσουν τά πάντα ε’ις ούτάς. Τώρα

τούς άκούη. . .
Μέ μικροπράγματα πολλές φορές μπορεί νά φουντώ- 

ση ό έρως καί μέ μικροπράγματα νά διατηρηθή ή φλό
γα του.

Μεγάλο ρόλο παίζει καί ό ρωμαν ισμός. Άν όμως μέ 
ρωτήσετε τί σημαίνει ρωμαντισμό;, δέν ξ ύρω τά σάς πώ 
τίποτε. 'Αν δέν ζή μέσα στήν καρδιά σας σάν μιά φω
τεινή, φουντωμένη φλόγα, μήν περιμένετε ποτέ δτι θά 
βΰρετβ τό μονοπάτι πού βγάζει μέσα άπό άλλόγυρους 
καί κακοτοπιές στή ρωμαντική καρδιά τών άνδρών !

Γκρέτα Γκάρμπο
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πρωί τά σαλόνια είνε γεμάτα άποτσίγαρα, τά σαλόνια 
βρωμοΟν άπό καπνό.

—Άλλ’ άφοΰ δέν σάς άρέσει ή βίλλα σας γιατί 
έξα ιολουθήτε νά ζήτε σ’ αύτή ; ήρύτησεν δ άνταπο· 
κριτής.

—Άν δέν κάμω δλ’ αύτά δ κόσμος θά π στεύσή 
πώς δέν άξίζω πειά.
Ό Τόν»

Απλός, άρελής, δπω; καί ό ίδιος, είνε δ περίφη 
μος ίππος τοΰ Τψ Μίξ, δ οποίος σρχνίιχτα έμφανί 
ξεται έπί τής δθόνης, ό Τόνυ.

—Εσχάτως δ άγαπητός μου Τόνυ, είπεν δ Τόμ 
ήρχίσε νά κο ράζειαι άχρ βώς διότι έγινε περιώνυμος 
και αύτός. Άνθρωποι έρχονται νά τόν έπισκεφθοΟν, 
νά τόν γνωρίσουν, κα δλοι αύτοί τόν θωπεύου·.', τόν 
κτυποϋν στα πλευρά. ‘Ο Τόνυ δέν άγαπά τής διαχυ 
τικότητες αύτές. Τής θεωρεί γελοίες δπως μοΰ τύ λέ 
γει »αθαρώτατα μέ τό βλ'μμα του. Τόν έχω άπό τήν 
ήμέρχν πού έγεννήθη, δηλ. 17 χρόνια τώρα. Είνε 
πρώτη; τάςεως άλογο καί θά διατηρηθώ έπί πνλύ 
καιρό, διότι ούδέποτε τδ έκούρασα. Είνε εύτυχής 
δταν τρέχει έλεύθερος στα λειβάδικ καί στά βουνά. 
"Οταν δμω.' πιζάρη πρό τού φακοΰ νοιώθω δτι τό 
άγαπημένο μου άλογο στενάζει κα’. κυττάζει μέ έ ·;- 
πληξιν δλα τά γύρω του, ώσάν νά τοϋ φαίνωνια: μά
ταια καί περιττά.

Η ΚΙΝΗΜ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Κινημ. Όπερά. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν ή ταινία 
«Είς τού; κήπους τής Έδέμ» μέ τήν Κορινα Γκρίφμθ.

Κινημ. Μαζιχ. Προεβήθη τό έργον «Τό κόκκινο 
φεγ,άρι» μέ τήν Λέατρις Τζόϋ.

Κινημ. ΜεΧέκ. Προεβλήθη έπιτυχώς ή ταινία «Έ- 
ξομολόΐη ι·» μέ τήν Πόλα Νέγκρι.

Κινμ. Μοδέρν. Προεβλήθη μετ’ έπιτυχίας ή κωμω
δία *Πάτ >αί Πατισόν βασιλείς».

Κινηιι. Άλάμπρα. Μέ άφαντα στον κοσμοσυρροήν 
προεβλήθη τό έργον «Αί νύχτες τοϋ Σικάγου».

Σινε φρανσαΐ. Προεβλήθη τό έργον π ιο. U. F. Α. 
«Ή τραγωδία ένός γάμον* Φ Νιζλόγλου
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Ή κινημ ιτογράφησις το" ‘Ελλη ικοϋ έργου «Μαρία ή 
Πενιαγ ώ ισσα» έξακο ουθεϊ.Έδη «γυρίζονται οί τελευ
ταίοι σκηιαΐ τεϋ έργου. Προχθές μάλιστα είς μί .ν ώροί- 
αν τοποθεσίαν τής "Αγίας Παρασκευή; παρά τό Χαλάν
δρι έλήφθη μία θυυμοσ α σκηνή μάχη είς ήν έλαβε μέ
ρος τμήαα στρατού, μέ ατελές έντοιϊται τής έποχής καθ’ 
ήν έδρασε ή ήρωΐς.

— Ό παλαιός μας γνώριμος, ό πολύς ά'.λοτε διευθυν- 
τ ςτή; έν ’Αθήναις «Φάναμετ» Κάρολος Μπέντα—καί 
π^ιός δέν έχη πικρά; άναμνή εις άπό τήν έδώ παραμο- 
τήν του —μανθάνο ιεν ότι εδρίτκε αι ήδη εΐ; τάς φύλακας 
τών Παρισίων. Έχει τόσα διαπράξει είς βάρος πλείστων 
ευκολόπιστων, οί όπ ϊο. μάλιστα μα; κ ικοιογοϋσαν διά 
τήν άδικον ! ! δ ιω; έλεγαν έπίθεσίν μας εναντίον τοΰ 
άνωτέ >ω υποκειμένου, ώστε δέν θά ιίναι διόλου παρά
δοξον νά άληθεύει ή πληροφορία μας. "Εβαλε τόσους 
στο χέρι, τά πλεϊστα τών όποιων έπλήρωσε ή δυστυχής 
«Φ νααε;» ώστε νσ π-ριμει« κ .νείς πάντοτε δτι μιά μέρα 
θά κατέληγε έκεΐ δπου < ί πληροφορίαι μας τόν φέρουν.

—Είς τά νέα καθίσματα τοϋ «Σσλόν Ίντεάλ» τοπο
θετούνται έπενδύσ ις διά νά είναι ζεστά καί άναπαυτι- 
κώ ερα. Τό δλον εσωτερικόν του έγεινε άγνώριστον μέ 
τήν τελευταϊαν του άνοκαίνη ιν.

— Μέχρι τή; στιγμής δυστυχώς δέν είμεθα είς θέσιν 
νά ά αγγείλωαεν εΐ; τούς άναγνώστας μας τίποτε νεώ- 
ιερονπερί τής νέας παραγωγής τής Ντάγ-Φίλμ. Οΐ αδελ
φοί Γαζιάδη άιεφάσ.σατ ώς φ άνεται νά «γυρίσουν» τήν 
νέαν των ται ίιν ύιό. . . έχεμύΗιαν, διότι άλιως δέν εϊ- 
-ε δυνατόν τάέξηγηθή τό σύστημα τής εργασίας των. 
Συνεργάτης μ ς μεταβάς κα .’ έ τα άληψ ν δ ιως ίητή- 
ση σχετικός πληροφορίας δέν κατόρθωσε νά τύχη άκροά- 
σεως ! ! ! “Οπως δήποτε ό «Κινη ι. Άστήρ» δέν σά παρά
λειψη νά καταστήση ένηινρους τούς άναγνώστας του τής 
νέας ταινίας τών κ. κ. Γαζ-άδη, έάν τοΰτο γίνη κατορ
θωτό ν.

—Τήν άποτυχίαν τοΰ έ.γου τοΰ Φόξ—Φίλμ «Έβδομος 
Ούρανός» ποΰ προεβλήθη είς τό «Σα όν Ίντεάλ», τήν 
προεβλέψαμεν. ‘Η διεύθυνσις του ή.αγκάσθη νά τό κα- 
ταβιβάση καί νά θέση είς πρ βολήν άλλο έργον άπό χθές 
Σιββατον ενώ συνήθως ή αλλαγή προγράμματος τών κι
νηματογράφων γίνεται έκάστην Δευτέραν. Αί πληροφο- 
ρίαι μας δμως ιίνε δτι ή νέα διεύθυνσις τοϋ «Σαλόν Ίν
τεάλ» έχει νά προβάλλη έργα πραγματικούς κολοσσούς 
πράγμα τό ότοϊον άσφαλώς θά κατσστήση τό «Ίντεάλ* 
τό κοσμικότερον ’Αθηναϊκόν κέντρον.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ■ 
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

λής ή Σούζη Βερνόν. Ή Μαργκερίτ Μάνστατ, ή άρτίσια 
(τήν ότοίαν είχαμε γνωρίσει στις «Παριζιάνες») εκφρα
στική καί χαριτωμένη. Γιά τήν Βαλερΰ Μπότυ δμως δέν 
συμβαίνει άτυχώς τό ίδιο.Γενικώς περνφ καιείς ώμσρφα τήν ώρα του, βλέπον- 
:ας τόν Βίλλυ χορευτήν, σωφέρ κλπ. Ro—Ma

Ο ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΙΣ
Προεβλήθη είς τό <’Α·

Μετά άπό τόσα χρόνια ξιναβλέπομε ένα φίλμ τής 
Λύα Μάρα καί τοΰ Φρίντριχ Τσέλνικ καί αί εντυπώσεις ’ 
μας είναι ικανοποιητικοί.Βλέπομε τόν Φρίντριχ Τσέλνικ σκηνοθέτην άρκετά 
συγχρονισμένο καί ή κακή έντύπωσις πού μάς είχεν ά- 
φίσει κάπο-ε ένα φίλμ τον, φεύγει. Μέ εύσυνείδητον 
τρόπον τό ζωηρό καί πεταχτό σενάριο (ας έχη πάντοτε 
ύπ’ δψιν του ό θεατής, δτι πρόκειται περί τοΰ συ'ειθι- 
σμένου γερμανικού λάϊτ μοτ β)τό παρουσίασε έτσι εϋχά- 
ρισια- Σκηναΐ σέ καφέ σαντάν τή; Βιέννης, κυνήγια, δ 
ώραϊος γαλάζιος Δούναβις είναι τά ποικίλματα‘Η Λύα Μάρα εί; τόν ρόλον τής Μιτσι, ώς ήθοτοιός 
έξελειγμένη άσφιλώς, χωρίς δμω; νά έειτυγχάνη νά ά- 
π· φύγη παλαιός επιδράσεις Γλυκειά καί συμπαθής άν 
καί είς ώρισμένες, όχι όλίγας άτυχώς σκηνάς άδικουμένη 
Ιδίως άπό τό μακιγ.άρισμα φαίνεται,πολύ γερασμένη.

; ‘Ο Χάρρυ Λίτκε τσακπίνος καί συμπαθής. Είς τούς 
άλλου; ρόλους οί Έρνστ Φερέμπες, Χάνς Γιούνκιρμαν, 
Άλμπερτ Πάουλιγκ κλπ.Γενικώς πρόκειται περί ένός καλοβαλμένου φίλμ, τό 
όποϊον άρέσει. Ro-Ma

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΛΜΓΤΕΡ
Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ» 

ένα φίλμ καλλιτέ-

♦ ΕΦΦΑΣΑΝ ΤΑ ΝΕΑ ΜΦΝΤΕΛΛΑ
* ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Φ Kinoschuch — Alatiu

♦ ’Αφάνταστος οίκονομ'α ήΐεχτρικοϋ ρεύματος. Χειρισμός άπλού- 
στα ος. ΚΟΛΛΑ Agfa, Μη (aval Κινηματογράφων, ΑΝΘΡΑΚΕΣ

♦ ΣΤΑΜΦΣ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
* Χαρ. Τρσκούπη ΐ» -ΓραιιοατοΟνρΐς ί><>

Α ΟΗ.νΑ I

♦ ♦♦♦♦♦♦♦

Άτυχώς δέν άξίζει νά πτίζη είς ένα φίλμ καλλιτέχνης άνεγνωρισμένης άξίας διά νά τό σώζη πάντοτε δ 
ταν καί άλλοι δέν συντρέχουν. Άλλά καί είς αύτόν τόν 
Άδόλφον Μενζοΰ δέν δίδεται ευκαιρία νά δημιουργήση 
κάτι άξιοσημ-ίωτον καί έν τούτοι; ή άπλότης καί ή φυ- 
οικότης τοΰ παιξίματός του είναι τό μόνον ίκανοτοιητι- 
κόν σημιϊον τοΰ φίλμ, καθ’ δλα τά άλλα μέτρ ου. Δέν ή· 
ρβσεν. Ro—Ma

ΤΟ Κ ΟΡ1ΤΣΙ ΤΗΣ ΡΕΒ Υ
Προεβλήθη εις τό «Οίτ^α Πάλας» 

;> Ή Ιστορία μιάς γκέρλ τή: Ρεβϋ ποΰ κατώρθωσε νά 
Β παντρευτή ένα άληθινό κόμη. Ιστορία δηλαδή πολύ συ- 

νειθισμένη γιά τόν κινηματογράφο. Είναι δμως έξ άλλου 
έ. βέβαιον δτι τά παρόμοιαφϊλμ (δοον καί άν είναι όνε- 
I ξάντλητα) έπειδή δίδουν εύκαιρίαν είς τόν σκηνοθέτην 
f νά παρουσιάζη σκηνάς άπό ρεβύ, άρέ ιουν είς τό πολύ 

Η κοινόν. Μή λητμονοΰμεν δέ δτι σκηνοθέτης είναι ό“Αϊχ· 
■ μπεργκ.Ή Ντίνα Γκράλσ, ή πρωταγωνίστρια, απλώς καλυ- 
τ τέρα άπό άλλες φορές, ό δέ Βίρνερ Φύτερερ κυριολεκτι- 

Μ κώς άνούσιος. Τό φίλμ δέν ήρεσε. Ro-Ma

Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΤΑΝΣΙΓΚ
ι Προεβλήθη εις τό «Ονόα Πάλας*

Λ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

ΕΚ ‘Ο τίτλος τοΰ φίλμ είναι άλήθεια πολύ ίλκυστικόςό 
» ου.δυαζόυβνος μέ τό όνομα τοΰ πρωτιγωνιτοΰ του, 
| όποιος, Βίλλυ Φρίτς, ίκανοπ ι ϊ καί πάλιν τάς άπειρα- 

fe_ ρίθμους θαυμαστρίσς του.gfc '· σκηνοθεσία τοϋ Γιοχάνες Γκοΰτερ ποικίλεται άπό 
L' αρκετές καλοβαλμένες σκηνές, παρασύρεται δμως έκά- 
■ στοτε άπό άτέλτιες τοΰ σεναρίου.Είς τό πλευράν τοΰ Βίλλυ Φρίτς συμπαθής >.αΐ άψε·

Ο ΕΒΔΟΜΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ
Προεβλήθη είς τό «Σαλόν Ίντε'ιλ»

‘Ο «Έβδομος ουρανός» συγκαταλέγεται είς τά φίλμ 
έκεϊνα, τί όποια παρουσιάζονται μέ άνωτέρας καλλιτε
χνικά; άπαιτήσεις. ’Ηθοποιία, φωτογραφία καί κα-α- 
σχευαί προκαλοΰν άληθή θαυμασμόν.

Όποιος θελήσει νά έμβαθύνη κάπως είς τό σενάριο 
θά άντιληφθή δτι ό σεναριογράφο; έπεζήτησε νά πα- 
ρουσιάση έργον βαθύ καί φιλοσοφικόν. Αί εικόνες άπό 
τήν άθλιότητα τής ζωής, μέ; τήν δποίαν διακρίνονται τά 
άγιά αισθήματα τών ηρώων, συμφωνούν μέ τήν άνωτέρω 
γνώμην μας. Έν τούτοις δίη ή ιστορία άπό τήν άρχήν 
ώς τό τέλος δέν είναι ζωή καί ό ένυπάρχων πλούσιος 
ρωμαντισμός είναι ζήτημα άν έστω καί κατ’ έλάχιστον 
συγκινβΐ. Αΰ.ό άφ’ έν.ς καί ή βραδύτης άφ’ ετέρου 
άλλων σκηνών καθώς καί βεβιασμένα σημεία κουράζουν 
τόν θεατήν, τοΰ οποίου τό έιδιαφέρον κινειιαι Ιδίως 
άπό τήν άφθαστον ηθοποιίαν.Ή Ζανέτ Γκέϋνορ πού πρωταγωνιστεί, πρόκειται πε· 
ρ μιά; άποκαλύψεω;. Τό παίξιμό της, απλό, φισικό, 
χωρίς προσποίησι σέ θέλγει. Ωραία δέν είναι, έχει δ
μως εκφράσεις άληθινάς ωραίας.Ό Σάρλ Φαρέλ, δ σύντροφό; τη;, φυσιογνωμία συμ
παθής νοιώθει πραγματικά τόν ρόλον του καί επιτυγ
χάνει δημιουργίαν άξιοαημείωτον.Αί κατασκευαί τέλειοι, τά διάφορα μέρη κυριολεκτι
κά); ζωντανεμένα Τό ίδιο λέγει κανείς καί διά τήν 
φωτογραφίαν.Ή διεύθυνσις δέ τοϋ Φράνκ Μπορζάκα, τοΰ σκηνο
θέτου είναι άξιόλογος. ‘Ωρισμέναι σκηναΐ καί άναφέρω 
τήν σκηνήν τή; σκάλα; διά τό έβδομο πάτωμα (τόν έ
βδομόν του ουρανόν) δείχνουν άληθινόν καλλιτέχνην. 
Άτυχώ; δμως δέν λείπουν σφάλματα καί αί σκηναΐ τοΰ 
πολέμου ύστεροΰν κατά πολύ άλλων παρομοίων.

Γενικώς πρόκειται περί ένός καλλιτεχνικώς πολύ 
καλού φίλμ. Άτυχώ; δμως τά μεγάλα προτερήμα α τοΰ 
φιλμ παρέρχονται άπαρατήρητα είς τά δμματα τοΰ κοι- 
νοΰ, τό όποιον, κοινόν, κατά μαιραΐον τρόπον κουρά
ζεται, ευρίσκει τό φίλμ πτωχόν καί δέν ευχαριστιέται. 
Δηλαδή ή εμπορική τευ άξια είναι μειωμένη. Έδώ δέν 
έσημείωσε έπιτυχίαν. Ro-Ma

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ
Ιίαρακ ιλο'ΰντα». Θερμ,ώ; δποεοε έκ τ όν 

φίλων αναγνωστών μ,α; έπΐ6υμ.οΰν νά άναν 
• λάβουν τήν άντχηόαρισ’.ν τοΰ «Κ.&νημ.α- 

τογραφικΟ'ΰ Ά,στέρος» είς τά ’Ιωάννινα, 
τήν ΙΙρέβεζαν κΧί τήν ϋορυτσαν (Αλ
βανίας), όπως γνωρίσουν τοΰτο είς τήν 
δ’.εόβονσιν τοΰ περιοδ’.κοΰ, άποστέχλον- 
τες συγχρόνως καί Πύο μ,ικράς φωτογρα-· 
φίας, διά νά τούς έφοδιάσωρ-εν [Χέ δελ- 

τίον ταυτότητος.
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Η ΚΟΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ
Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ ·ΣΠΛΕΝΤιΤ>

ΝΤΟΡΙΝ Α
1921... Χιόνια, μυδραλιοβόλα, έκρήξεις ζδβίδων, 

έπιθέσε'ς ίππικοΰ, πληγωμένοι, νεχρο1'.
Εί: τό πανδαιμόνιον αύτό μ·ά γυναίκα προσπα

θεί νά ξεφύγη μ’ ένα έλκυθρον καί μέ ένα παιδάκι 
στήν άγκαλιά της, άλλα μια δοίς πίπτουσα πρό τών 
άλογων άνατρέπει δλα καί ύπό τ ,ν χιόνχ χάνονται 
έλκυθρυν, γυναίκα καί παιδί.

Τήν Βέρα λιπόθυμον περισυλλέγουν οί χωρικοί,

άλλά τό παιδάκι της Όλγα χάνεται.
Όλως τυχα'ως ή μικρά Όλγα πες ισυλλέγεται 

άπό κάποιον άξιωμαιικόν Ζουράφιεφ, ό όποιος μαν
θάνει άπό τήν-μικράν δτι ό πατήο της έλέγετο Κουζ- 
νετσώφ καί ένθυμεΐται διί δΚουζ'εσύφ πρό έτών 
τοΰ άφήρπασε τήν μητέρα της Βέραν. Ό Ζουράβιεφ 
είχεν όρκισίή νά έκδικηθί). Μετά τήν έπανάστασιν 
ο Ζουράβιεφ γίνεται ισχυρός, καθ’ δ/ χρόνον ό 
Κσυζνετσώφ συλληφθείς καταδικάζε-αι είς "θ ίνατον. 
‘Η Βέρα έκλιπαρεί τήνσωτηρ'αν τοΰ άνδρός της, άλλ’ 
« Ζουράβιεφ θέτει τούς δρου; του, δρου; ατιμωτικούς 
διά τήν Βέραν ή όποια έτοιμάζετε νά τούς δεχθη, 
δταν ομοβροντία είς τήν αύλήν τής αναγγέλλει τόν

έπελθόντα θάνατον τοΰ σνζύγου της. Ό Ζουράβιε'ί 
έξακολου°εΐ νά θριαμβεϋη κρατών τό παιδί ώς έχέγ- 
γυον έν τή άπελπ.σ'α του.

Ή Β ρα μεταβαίνει ε?ς Βετο’ΐον έχείθεν είς 
Παριιίους μέ ένα θίασον, έχει έπιτυχίας, άλλ’ δ 
ίμτρεσσάριος τοΰ θιάσου κλέπτει τό ταμείον καί έγ- 
καταλείπει ιόν θίασον άνευ δόολοΰ... 'Η Βέρα άπω- 
λέστσα τό/ σύζυγον, τέκνον, στάδιον άποφασίζει νά 
αυτοκτονήτη, τήν συναντά δμ ς δ πολωνός ζωγρά
φος Μπροΰνο Μπόλσκη, δ όποιος μέ τόν ζωηρόν του 
χαρακτήρα προσπαθεί νά τροκαλέση είς τήν καρδιά 
τής Βέρας τό ενδιαφέρον πρός τήν ζωήν.

‘Ο ζωγράφο; Μπροΰνο έχει ώς μοδέλο τήν Δολέ- 
ταν, ή δπ;ία στήν άρχήν ζηλεύει τήν Βέραν, κατόπιν 
δμως μεταξύ των γ^ννάται έν οϊ.ιθημα συμπάθειας. 
Ε?ς τόν χορόν τών ήθοπ ιών δπιυ ή Βέρα συνώδευσε 
τήν Λολετα καί τόν Μπλόσκη, μυστηριώδης μάσκα 
τήν πλησιάζει κχί τής λέγει. «Ζητείς τό παιδί σου 
έλα. . τό έχω στό σπήιι μου». Τρελλή άπό χαράν 
καί χωρίς νά ειδοποίηση τούς φίλους της ακολουθεί 
τ’ν άνθρωπον μέ τήν μάσκα καί εύρ'σκετε πρό τοΰ 
Ζουράβιεφ. ‘Η Βέρα κατορθώνει νά φύγη τήν έπομέ- 
νην δέ δ Μπροΰνο κατορθώνει νά βιάση τόν Ζο νρά- 
β εφ νά άποκαλύψη τ'.ν διεύθυν ιν τής μίκράς Όλ
γας, Αναχωρούν άμέσω; εις Πολωνίαν άλλ’ ό Ζου 
ραβιεφ τού προλαμβάνει δι’ άεροπλάνου κλέπ'ει τήν 
μικράν καί δι υθύνε-ε πρός τά ρωτσωπολωνικά συ 
νορα ’Αρχίζει άγρία καταδίωξι; έπί τών στεππών τής 
Ρωσσίας μέχιι ή στιγμής καθ’ ήν δΖουράβιεφ προ- 
τιμών τόν θάνατον διευθύνει τό έλκυθρόν του έπί ένός 
παγετώνας, δ όποιος θραύεται καί καλύπτει τόν 
Ζουράβιεφ μέ ’’ήν μικράν Όλγαν. 'Η Βέρα δέν στα
ματά όρμά πρός τό μέρος ένθα έξηφανίσθη τό έλκυ- 
θρον βουτά είς τό παγωμένο νερό χάνεται καί μετά 
τινα δευτερόλεπτα έξέρχεται κρατοΰσα είς τος ά.κά- 
λας της τήν μικράν τήν όποίαν κατόρθωσε νά σώση 
κατόπιν τόσων περιπετειών.

Τήν Βέρα ύποδύεται ή ’Όλγα Τσέγοβα.

ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΣ ΦΛΟΓΕΣ
'Η εταιρία «Τσέχ βι—Φίλμ» έτελείωσε τάς φω

τογραφίας τοϋ τελευταίου της φίλμ «Γυναίκα στής 
φλόγες», Ή έξαιρεική σημασία τοϋ φίλμ συγκεντροϋ- 
ται είς τήν πυρ-αίαν ένός μεγάλου Οϊκου μόδας καθ’ 
ήν ή ’Όλγα Τσέχοβα παρουσιάζει εξαιρετικά προτερή
ματα τολμηρός ηθοποιού. Αί έξωτερικαί φωτογραφίαι 
έλη ρθ-ησαν έν Βουδαπέστη. Σκηνοθέτης τοϋ έογου ό 
Μάξ Βάϊχααν. Εκτός τής Όλγας Τσέχοβα πρωταγω
νιστούν ό Φόν Αλτεν, δ ’Άντζελο Φερράρι καί ό 
Χανς Άλμπερτ.

Γερμανικόν Κινηματογραφικόν Περιοδικόν
Γρ»φβΐα Berlin SW 68

Zimmerstrass 35-41 Allemagne

"είς τό 
πάτω- 
πανσι- 
όποιου 
πάτω-

Τρεις καλοί φίλοι δ Αιμίλιος, δ Ροβέρτος καί ό 
ΠαΟλος έζων έν άκρα αρμονία μέχρι τής στιγμής καθ’ 
ήν τό πεπρωμένον έκρινεν άλλέω;. Ο μαθηματικός 
Αιμίλιος ύπό περιστάσεις έρωτοκτύπους. έγνώρισε 
ήμίραν τινά τήν Δο ί αν καί έντός μιας ημέρας εγ ι 
ναν καλοί φίλοι. Άλλ’ ή Δορίνα άνεχώρησεν έξακο- 
λουθοΰσα τδ ά ά τήν Εύρώπην ταξείδιόν της καί’μό- 
νον ή τύχη ήδύ
νατο νέ συντε- 
λέση είς τήν 
έκ νέου συνάν- 
τησίντω .Πράγ
ματι ή Δορίνα 
έν Βιέννη έστα- 
μάτησεν 
δεύτερον 
μα μιας 
όν, τοΰ 
τό κάτω 
μα κα-εΐ/ον οί 
τρεις φίλοι. Ό 
Αιμίλιος βλέπει 
το αύτοκίνητον 
τήςΔορίνας σ’εύ 
δει πρός συ ά - 
τησίν της καί 
χωρίς νά χάση 
καιρόν τή; ζη
τεί τή 1 χειρα. 
Μετά τόν άρ- 
ραβώνα, δ Αί--------------
μίλιος έποόκει- 
το νά διασκέδαση τό βράδυ με τήν άρρκβωνία- 
στική του, δταν άναγκαζετσι νά άνκχώρηση δι 
έπε.γουσαν έργασίαν. Χάνει δμως τό τραίνο καί επι
στρέφει πεζή. Έν τώ μεταςύ ή Δορίνα κατόπιν, νυ 
κτ’ρινής κραιπάλης έπιστρεφει και καιά λάθος εισέρ
χεται είς τό διαμέρισμα Τοΰ Ροβέρτου καί ευρίσκεται 
αιχμαλωτισμένη διό ι τό κλειδί τής αυτομάτου κλει 
δαριάς κρατεί δ ύπηρέτης δ όποιος είχεν εξέλθει. 
Ό Αιμίλιος έπιστρίφων,μετ’ έκπλήξεως βλεπει τήν 
Δορίναν μετά τοΰ Ροβέρτου καί μή παραδεχόμενο; 
τδ λάθος δημιουργεί σκηνάς. Ό Ροβέρτος διά νά σώ
ση τήν κατάστασιν άποφτσίζεί νά ζη'ή^η τήν χειρα 
τής ΔορΓας ή όποια έν τώ πεταξυ έ οικιαζεί μ.αν

ΙΕΥΚ Α.ΙΡΙ Α.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ P-e

τα.χε·.ρεβ j ένη συστήματοςΙΙατέ μέογο φα- 
ζούς, έχ τής όττοόας ekXsowoyv τ<κ ούο 
μπουάτ μχζέκαό το ηλεχτροκόν μοτέρ, 
εις πολύ συμφέρουσαν τομήν. Πληροφο
ρία' εος τά γραφεία μ-®?·

ώραίαν έπαυλιν. ’Εν τώ μεταξύ δ τρίτος φίλος δ 
ΐϊαΰλος έρωτεύιται καί αυτός τήν Διρίναν καί άρχ[- 
ζει νά τής άποστέλλη καθημερινώς άνθη. Μή άρκο'ύ- 
μινος δμω; είς τά άνθη δ Ιΐαΰλος τής γράφει έπιστο- 
λήν έκλιπαρών μίαν συνέντευξίν άλλ ή έπισ ολή κα
τά τ >χην περιπ πιει είς τά χέρια τοΰ Αιμίλιου δ 
όποιος ουλλαμβάνων καί τόν ΙΙαΰλον παρά τή Δορίνα 

σχηματίζει τήν 
πεποίθησιν δτι 
αύτή τόν άπατά 
καί διαλύει τόν 
άραβώνα καί ού
τω ή Λορ’.να μέ
νε. μόνη καί οί 
τρεις φίλοι αρ
χίζουν τήν πα- 
λαιάν των ζω
ήν. Ή τύχη 
δμω; έπεμβαίνει 
έκ νέου.Ή Δο 
ρίνα άναχωρεΐ 
ή δέ θαλαμηπό
λος της δέχεται 
μίαν επρόσκλη- 
σιν είς τόν χορόν 
τών ήθοποιών, 
φορεί τήν τουα
λέταν τής Δ'ρί
νας καί μετα
βαίνει στό χορό. 
Έκει τήν συ

ναντούν οί τρεις φίλοι,δ δέ Αιμίλιος βέβαιος οτι πρό
κειται περί τής Δορίνας τήν παρακολουθεί καί τήν 
συνοδεύει στό σπήτι της. Ή Δορίνα είς τό σπήτι της 
εύρίσκει τόν Αιμίλιον εις τάς άγκάΐας τής ύπηρε- 
τρίας της, τής ύποτιθεμένης Δορίνα;. Κατόπιν σκη
νών ή Δορίνα πείθει τόν Αιμίλιον δτι εις τήν περί- 
πτωσιν αύτήν καί είς τάς προηγουμένα; έπαιξε τόν 
ρόλον ή τύχη, διά νά προλάβουν δέ νέας δυσαρέστους 
συμπτώσεις φεύγουν άμέσως είς τόν χορόν δπου ευρί
σκουν τους φίλους των είς τούς όποιους άναγγέλλου? 
τήν άπόφασίν των περί γάμου κα1. ούτω τήν έπομενην 
οί δύο έρωτευμέ,οι ένώνονται ύπό τάς εύχάς καί τόν 
ένθουσιασμόν τών προσκεκλημένων.

ΘΕΛΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ
Νά eloOe κσλώ; πληροφσρηΌνοι έπί τών γερμανι- 

κών έν γένει ταινιών; e t _
* Εγγραφήτε σνν8ρομηταΙ είς τό της εβδο-

μάδος εκ^τδόμενον
LICH1----BILD-BUHNE

μέ τό μηνιαίον παράσημα Der Fllmspiegel f 
Ττμη συνδρομή; ε^ωτερίΜ^ϋ 12 σελίνια ή τριμηνία 
Εκδοτικός LICHT—BILD— BUHN Κ
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ΤΑ ΝΕΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΜ

Η ΑΠΑΣΙΟΝΑΤΑ
« Η Απασιονάτα» είναι το νέαν φίλμ τοΰ Λέιν 

το; Ματώ, τοΰ συμπαθούς καλλιτέχνου καί φίλου τοΰ 
< Κινηματογραφικού Αητ&ρος» δσ ις παρακολτυθεΐ 
πάντοτε τήν αξιόλογον δράσιν τοΰ πρώτου, συντε- 
λοΰντος δια τής προσωπικής του έργασίας είς τον 
κατ έτος περίπου, πλουτισμόν τής Γαλλικής Κινη 
ματογραφιας με φιλμ Ανάλογα τής διεθνούς του φή
μης ίγειλομένης εις τους Αλησμόνητους θριάμβους 
αύτοΰ κατα τό παρελθόν, τόσον έπί τής θεατρικής 
σ<ηνής δπου έμεσουράνησεν ώς «Κόμης Μόντε Χοή- 
στος», δσον καί ά,τό τής δθόνης. Ποιος έκ τών ίδόν 
των τον Ματώ είς τόν ι Αύτοχράτορα τών πτωχών» 
θά λησμονήση τήν τόσον Ανθρωπιστικήν αύ·ήν δη 
μιουργίαν τοΰ I άλλου καλλιτέχνου ; 'Ωρισμένως 
ούδείς.

Αλλ ας έπανέλθωμεν είς τό παρόν.
Τό φίλμ «Εις τήν σ/.ιάν τοΰ χαρεμιοΰ» δπου έθαυ- 

μασαμεν πρό δύο έβδομάδων τόν Λέοντα Ματώ, εί
ναι έπαρκές διά νά μάς πείση μέ π'σην έπιμέλιίαν 
μοντάρει τά φί)μ του ό ιύουνείδητος καί μεγάλος 
αυτός καλλιτέχνης, καί εις πόσας θυσίας κόπων καί 
χρημάτων όποβάλλεται προκειμίνου νά παρουσίαση 
πάντοτε κάτι άρτιον. Τούτο άλλως τε αναγνωρίζει 
το ,διεθνές Κοινόν, άποδεικνύον διά τής προτιμή- 
σεώς του τήν ύπ:στήρ·ξίν του πρός τόν Λέοντα Μα ώ 
τοΰ οποίου τά φίλμ πλασάρονται πρό τή; περατώ 
σεως αύτών.

E-ί τό ^Παρίσι, τάς ήμέρας αύτάς γίνεται μεγά
λος λόγος διά τό νεον φίλμ τοΰ εκλεκτού αύτοΰ καλ-

„ Ρ
λιτέχνου, τήν περίφημη «Άπασιονάτα» τοΰ Πιέ 
Φρονταί, τοϋ κοσμοπολίτου συγραφέως τοϋ «Άνθρώ 
που μέ τήν ’Ισπανό».

Η «Απασιονάτα» πριβληθεΐσα παρουσ'α τών 
σοβσρωτέρων συναδέλφων, άπέσ.τασεν δλον τόν θαυ 
μασμόν των, ως καί τήν έκ μέρους τον άναγνώρισιν 
τών πολλαπλών πλεονεκτημάτων τής ταινίας αύτής.

, Ο Ανορε Λίαμπέλ, πολυ ιμος καλλιτεχνικός 
σύντροφος τού Ματω, έπεμελήθη τής σκηνοθεσίας 
τής «Άπασιονάτα» ή οποία φυσ.κα δέν μπορεί παρά 
νά είναι Ανάλογος έκείνης τής προηγουμένης των 
κοινής πραγματθποιήσ·ως, δηλαδή τής ταινίας «Ύπό 
τήν σκιάν τοΰ χαρεμιού».
; Ο Πιέρ Φρον αί παρ'σιάμενος έπίσης κατά τήν 
Ανεπίσημον «πρεμιέραν» τή; «Άπασιοτάτα», συνέ
χαρη έγκαρδίω; τόν Ματώ καί ιόν Σκηνοθέτην Λιαμ- 
πέλ, διό.ι χωρίς ούδ’ έπί στιγμήν νά κακομεταχει- 
ρισθώσι τήν λογικήν, χωρ'ς νά διασκευάσουν τήν 
πλοκήν τοΰ έργου του, τοΰ όποιου έσεβάσθησαν τήν 
ψυχολογίαν καί τήν βαθυτεραν έννοιαν, έ.τραγματο· 
ποίησαν ένα φίλμ Απεικονισμένου λυριτμοΰ.

Ό Πι'ρ Φρονταί έξεφράσθη έπίσης ένθουτιωδώ; 
δια τήν τελείαν πραγματοποιη·.τιν ώρισμέ ων μεγάλη; 
σπουδαιότηττς σκηνών τής «Άπασιονάτα», άποδοθει- 
σών μεγαλεϊωδώς. Ανεφερε δέ μεταξύ τούτων έκεί- 
νην τής καταιγίδας καί τοΰ χοιοΰ, τάς όποίας μόνον 
Από έ α Ματώ καί ένα Λιαμπέλ θά έπερίμενε νά ίδή 
τόσον ζων ανά έμψυχουμένας.

Δ ά τήν «Άπασ.ονάτα» ό «Κινημ. Άστήρ» θά 
γράψη καί πάλιν Αναλυτικότερο?. Έπί τού παρόν 
το θ ,Αρκεσθώμεν ν άναφερωμεν τούς πρωταγωνι 
στάς, ίποιε ο ντας μίαν πρόσθετον έγγόησιν τής εύ·

συ/ειδήτου ύποκρίσεως τών 
ρόλων έκ μέρους τούτων.

Πρωταγωνιστούν ό Λέων 
Ματώ καί ή Ρουθ Βάϊχερ, 
ή Ρενέ Έριμπέλ, ό Φερνάνδος 
Φάμπρκαί ή Τερ'ζα Κόλμπ 
τής Γαλλικής Κωμωδίας.

’Ίρις Σκαραβαίον

Η Ελλβν Χαμερσταιν εις το έργον τής F. Β. Ο «Παρισινές νύχτες» τό 
οπο ον ίΐα προβληβρ λίαν προσεχώς βίς τό «Σαλόγ Ίντ,άλ.. Τήν έκμετάλ- 

λευσιν τωζ ταινιών τής Β. Β. Ο. έχει ώς γνωστόν ό κ. Δημ. Καρρδς.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

ΟΤΑΝ
Η ΣΑΡΞ

ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ
ΠΡΟΣΕΧΩΣ

Ποωταγωνιόταί: Λτολορές Καβτέϋ.λο και Τζών Μπαρρυμορ

Κατά τά μέ ία τοΰ παρελθόντος α’ιύνος ένα τριΐ 
στιον καράβι άπό εκείνα πού θηρεύουν φαλαίνας 
εις τόν ωκεανόν, έπλεε πλησίστιον έχον ώ; παρατη
ρητήν τόν νεαρόν Τζίμ. δ οποίος ρεμβάζων ενθυ
μείται τήν ά/απηήν του φίλην ‘Ετθηο κόρην ενός 
ιεραποστόλου τήν οποίαν άφήκε είς τήν Μτεφόρδην 
διάνα άκιλουθήση τό ναυτικόν στάδιόν διά τό ο
ποίον έτρεφεν απεριόριστον κλίσιν. Έπιστρέψας είς 
Μσετφόρδ συναντάται μετά τή; Έσθήρ εί; ήν υπό
σχεται αγάπην καί τής δίδει ως άνάμνησιν ένα δα- 
κτιλίδι,καθ’ό «χρό
νον δ ετεροθαλής 
ά'ελφός του Τζδκ 
κρυφίως ήρα το
τής ιδίας Έσθήρ 
καί παντοιοτρο- 
πως προσεπάΊει 
νά τήν ά ιοσπάστ) 
άπό τόν Τζίμ. 
Γ αρ’ δλην τήν 
Αποστροφήν πού 
ήσθάνετο διά τήν 
θάλασσαν δ Τζάκ 
Αποφασίζει νά 
καταταχθή ώς 
μούτσος έπί τοΰ 
ίδιου καραβιού, 
έχων κατά νοΰν 
σατανικά σχέδια. 
Καί πράγματι κα
τά τήν καταδίωζιν 
μιας φαλαίνης έ- <
πωφελούμενος τής συγχίαεως ρίπτει τ<ν Ιζιμ 
είς τήν θάλασσαν ή δέ φάλαινα με ένα δυ
νατόν κτύπηαα τής ουράς, τοϋ άποώττει τ<σν 
ένα πόδα. Μάςτυς τής σκηνής ταύτη; έγένετο εις 
άπό τούς νεαρούς ναύ ας, δ οποίος όμως υπο^ την 
απειλήν τοΰ Τζάκ άπέκρυψε τό έγκλημα. Κατά την 
επιστροφήν εις τό Μπέτφυρτ δ Τζίμ δέν παρουσιά
ζεται αμέσως, τήν δέ Έσθήρ συνοδεύει εις τον χο
ρόν τοΰ Κυβερνήτου δ Τζάκ, κατόπιν δέ ο Τζίμ 
έρχεται είς τήν οικίαν τή; Έσθήρ δπου πληροφο
ρείται δτι ή Έσθήρ μέ τόν ετεροθαλή αδελφόν του 
Τζάκ μετέβηστν είς τόν χορόν. ‘Η συναντησις τοΰ 
Τζίμ καί τή; Έσθήρ είς τόν χορόν τοΰ Κυβερνήτου

ΛΟΙ ΓΖΙΑΝΑ |
Πρόκειται περί μιας παραγωγής First Nat'onal 

σκη> οθετηθείσης άπό τόν περίφημος σκηνοθέτην 
George Fitzmaurice. Συγκεντρώνει τά λίαν γνω
στά ονόματα τή; Billie Dove καί τοΰ Gilbert Ro 
laud (τοΰ πρωτσγωνιστοΰ τής «Κυρίας μέ τάς Κάμε

ή το σπαρακτική. Τή; στιγμής ταύτη; επωφε εΐται 
δ ά^ελφός του Τζάκ διά νά τοΰ ύπενθυμίση διιή 
Έσ ίήο είχε πρωταγαπήτη αύ.όν καί κατόπιν ήλ 
λιξεν αίσθήαατα καί δτι θά ήτο δίκαιον τήν Έσθήρ 
νά τήν ένυμφευετο δ Τζάκ. Κατόπιν μιας υπόπτου 
ολίγον σκηνής τήν δπναν παραμονέυσα; εΐδεν ό 
Τζίμ ή?χισε νά άμφιβάλλη διά τόν, έρωτα τής , Ε- 
σθήρ πρός αυτόν καί άτελπισθείς, άνεχώρησ^ν έπι- 
δοθείς ψυχή τε και σώματι είς τήν θάλασσαν.

Παρήλθον ολίγα έ η άνευ νέων διά τήν τύχην 
τοΰ Τζάκ, δπότε 
έν πλήρει ώ εα1 ω 
δύο πλοία τό έν 
τ' ϋ Τζίμ καί τό 
άλλο έπιβατικόν 
έπί τοΰ δποίου έ- 
ταξείδετεν δ ίε α
πόστολος μέ τήν 
Έσθήρ παρακο- 
λουθούμενος πά
ντοτε ύπό τοΰ 
Τζάκκα-αλα μβά- 
νεται ύπό κυκλώ
νας. Ό Τζάκ'πα- 
ςασύρεται ύπό 
ιών κυμάΓων καί 
σώζεται άργότε 
ρον άπό τό στμό 
πλοιον τοΰ Τζίμ 
δ δπσΐο; έγνοίρι- 
35νήδη τόκακού ρ 
γημα τοΰάδελφοϋ 

του Τζάκ. Είς άπάντησιν δ.ά τήν διάσωσίν του ό 
Τζ 'κ ομολογεί είς τόν Τζ μ δτι ή Έσθήρ έπνίγη μέ 
τόν πατέρα της χθέ; καί προσπαθεί νά τόν δολοφο- 
νήση. Έτακολουθεΐ ά/ρι'α πάλη κατά τήν οποίαν 
δ Τζίμ κΐ'δυνεύσα; κατωρθώ ει νά ρίψη είς τήν θά
λασσαν τόν Τζάκ, κ ιθ’ δν χρόνον εμφανίζεται νέα 
φάλαινα, είς τήν θήρα ’ τής οποίας δ Τζίμ πρωτα
γωνιστεί.

Έτανελθών είς τό Μπέτφτρδ ευρίσκει τήν Έ
σθήρ, πληχοφσρεΐται τά καθέκαστα καί επέρχεται 

! νέα συμφιλίωσις κατόπιν τοιαύτη; θυελλώδους περι- 
1 πετείσς.

λίας)» είς τούς κυρ'ους ρόλους. 'Η έν λόγφ ταινία ε" 
ξελ'.σ.'εται δλόκληοο; είς τήν φωτεινήν περιφέρε<αν 
Ιτή; οποία; φέριι τό όνομα ή ταινία. ΤΙ ύπόθεσι; 
[λαμβάνει χώραν κ ιτά τόν 19ον αιώνα, οπό ε ή δου
λεία έκαμε άκόμη θραΰσιν είς τόν νότον τών 'Ηνωμ. 
Πολιτειών. 'Η «Λουϊζιάνα» θά προβληθή λίαν προ- 
σε,.ώ;είς ένα μεγάλον κινηματογράφοντών Παρισίων.
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■ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ "εβαομ'ας"
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Τήν παρ. εβδομάδα οί κινη χατ ,γράφοι τής πόλ-ώς 
μας διήλθον κρίσιν αρκετά οίσθητήν. Λόγφ τοΰ καλού 
καιρού δ κόσμος προτιμούσε τό ύπαιθρον. Εύτυχώς δ ι 
μετά τό φαγητόν παρειηρ.ϊ ο μεγαλειτέρ ι συγκέντρωσις 
καί οΰτω, ήμπτρεϊ > αν ·ίς νά είπη δ ι, έιάλυπτον ένα μέ
ρος τών ζημιών των. "Ηδη δμωςφαίιεται δτι είσήλθομεν 
πλέον όρισιικώς εις τόν χιιμώνα και οΰτω θά ϊδουν καί 
tl κινηματογράφοι μας ημέρας δόξης.

Άπό τής αΰρ ον Δευτέρας θά προβληθούν αί έξης 
ταινίαι εις τσύς διαφόρους κεντρικούς κινημα’ογράγους.

'Αττικόν. «‘Ο θαλασσοκράτωρ» μέ τόν Ιζών Μπαρ- 
ρυμορ καί τήν Ντολορές Κασ έλλο.

Ονφα Πάλα:. «Γιοσιβάρα» μέ τήν ύπέροχον Βρ γίττη 
Χέλμ τήν πρωταγωνίστριαν τοϋ έργου «Μητρότολι.».

Μονιιάλ. « Η κόλαοις τού έρωτος» ένα θουμάσιον φί>μ 
μέ πρωταγωνίστριαν τήν ώρσιοτάτην Όλγα Τσέχοβα.

Σαλόν Ίντεάλ. «Φαζίλ» ώραϊον έργον ανατολικής 
ύ.τοθεσεως καί τκη’οθεαίας καί

Σπλέντιτ. «‘Η Ντορίια»έ.α άπό πλέον εύθυμα καί 
πλούσ.α έργα τής έφειεινής ταραγωγής.
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡΑιΕΥΣ

Κινημ. Όλύίΐτιπ. Μέ έ τιτυ μαν προ βλήθη τό έργον 
τής U-F.A. «Τό κουίτσι τής «Revue», άπό δέ τής Πα
ρασκευής ή χαριτωμέιη κομεντί «‘Ο Γιάννης καί τό 
Τσάρλεστον» μέ τήν ύπέριχον Λάουραν Λαπλάντ.

Κινημ. Σπλέντιτ. ‘Η προβολή τ> ΰ έργου «Λυκεφως 
τής δόξη » έσημιίωσεν άφάντασιον κοσμοσυρροήν θεα
τών. Ό Έμίλ Γιάνιγκς ένεθουοίασε τό κοινόν τό όποιον 
γιωρίζει νά έκτισα δεόντως τήν τέχνην τοΰ μεγάλου 
Γερμανού κολλιτέχ-ου.

Κινημ. Χάΐ-Αάϊφ Προεβλήθη «‘Ο πρόεδρος» μέ τόν 
‘Ιβάν Μεσζοΰκιν καί τήν Σουζύ Βερνόν. Τήν Δευτέραν 
«Τό τέλος τοΰ Μόντε Κάρλο».

Κινημ. Φώς. Προεβλήθη ό «Δαίμων τής θαλάσσης» 
καί «Κέν Μιϋνορ».

Κιιημ. Ήλύσια. Καθ’ δλην τήν έβδομάδα προεβλήθη 
είς 2 έποχάς τό έργον «‘Η επιστροφή τοΰ μυττηριώδους 
κοβαλλάρη. Ε. Βρυέννιος
Ν. ΚΟΚΚΙΝΙΑ (Πιιραιώς)

Κινημ. Ήλιος. Προεβ.ήθησαν τό «Μαγεμένο Βασι 
λόπουλι» μέ τόν Ζάκ Κατλαίν καί ό «Κλέπτης» μέ 
την Όσσυ Όσβάλδα. Ήδη προβάλλεται μέ έπιτυχίαν ό 
«Κουρσάρος μέ τήν μάσκα» μέ τόν Ρ. Κορτέζ.

Κινημ. Έκλαίρ. Προ βλήθησαν «Κλόουν» ή γιωστή 
έττάπρακτος κωαωδία τοΰ Ζιγκοτώ καί ό «Κοκοτόδρο- 
μος».

Κιιημ. Κρυστάλ. Προεβλήθησαν «Γυναίκες άπαγο- 
ρεύονται» μέ τήν Έννυ Πόρτεν καί δ «Άπάχης».

Κινημ Νέα Σμύρνη. Προεβλήθη είς δύο έποχάς τό | 
άστυνομικό «Ματωμένος Δρόμος». Βιζυηνός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΒ

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθη τό έργον «Οί έρωτες 
τής Κάρμεν» τής Φόξ Φίλμ, μέ τήν Ντολορές ντέλ Ρίο 
καί τόν Βίκτωρ* Μάκ Λα<κλέν.

Κινημ. Παλλάς. Προεβ ήθη μέ μεγάληνξέπιτυχ'αν «Ή 
κυρία τού βαγκόν·λί».

Κινημ. Λευκόν Πύργου. Προεβλήθη «‘Ο δόκ:ωρ ΣαΙ- 
φερ» μέ τόν Πέτροβιτς καί άπό αΰριον Δευτέραν σουαρέ 
ντέ γκαλά μέ τό έργον «Ύπό τήν σκιάν τοΰ χαρεμιού» 
μέ τόν Λ. Μοτώ.

Κινημ. Ά&ήναιον. Προιβλήθε τό έργον «Ντάγκφεν» 
μέ τόν Πάουλ Βέγκενερ, Μαρσέλλα Άλμπάνι καί Πά- 
ουλ Ρίχτιρ.

Κινημ. Πατέ. Προεβλήθη μέ έ τιτυχίαν τό έργον« Μα-

ριέττα» μέ τήν Λύα Μάρα. Άπό αΰριον Δευτέραν θά 
προβληθή τό σούπερ φίλμ «Τερέζα Ρακέι» τού Ζολά. 
Προσεχώς «Ή ωραία ‘Ελένη τής Τροίας» μέ τήν Μαρία 
Κόρντα.

Κινημ. Μοδέρν. Διάφορα άτραξιόν μέ επεισοδιακά.
Κινημ. Αττικόν. Πρ< εβλήθησαν «Ή σκλάβα τοΰ 

Σ ΐχη» καί «Ό κρημνός τοϋ θανάτου».Τήν προσεχή Πέμ
πτην «Άβδούλ Χαμίτ».

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθη «Τό θύμα τής τύχης». 
"Ηδη πρι βάλλεται «‘Η χορεύτρια τού Τσάρου».

Κινημ. Κεντρικόν. Πριεβλήθησαν τά έργα «’Ερασι
τέχνης τζέντλεμαν», «‘Ο εμπρηστής», «‘Ο κουρτάρος» 
καί «Σφάλματα κοριτσιών». Τσατσαπας
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Παριζιά- 
νες» καί «Μαιόν Λεσκώ».

Κινημ. Αίγλη. Προεβλήθησαν «Ό μανιώδης παίκτη;» 
καί «Τό παιδί τοΰ Ταρζάν». Νΐισόαουλος
ΚΟΖΑΝΗ

Κινημ. Ώρϊων. Μετά τό έργον «Κονσέρτο» προεβλή- 
θησαν τά έργα «Ό έκφυλος» μέ τόν Φάϊντ, τό «Ερωτικό 
κυνήγι μέ τον Β. Φρίτς καί «Ή χορεύτρια τοΰ Τσάρου» 
μέ τήν Λάουρα Λαπλάν. δλα μετ’ επιτυχίας τοΰ τελευ
ταίου οημειώσαντος εξαιρετικήν τοιαύτην Ή διεύθυνσις 
τ ΰ κινηματογράφ υ τής πόλοώς μας υπόσχεται νά προ- 
βάλη έργα δλο εκλεκτά. Στέφικαρ
Π A Τ Ρ A I

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο γορίλ- 
λας» μέ τον Τσάρλ Μού >«α ϋ μέ έπιτυχίαν καί «Δυό 
κόκκινα τριαντάφυλλα» έ.αάπό τά πλέον χαριτωμένα 
γερμανικά έργα τής εταιρίας «Άμολοχίτης-Βουλγαςίδης» 
μέ σκηνοθεσ αν πο?υ:ελεστάτην καί πρωταγωνιττσς τήν 
Λιάνε Χάϊντ. τόν Χάρρυ Χάλμ καί τό» Όσκαρ Μ ριον. 
Πρ σ χώς «‘Η φωλεά τοΰ Άετοΰ».

Κινημ. Π\ν&ενν (αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ώ; λίων», «’Εμποροι γυνιι ών», «Φλωρίντα» καί 
«Μαμά» άπαντι μέ σχετικήν έπιτυχίαν. Προσεχώς «Ό 
πρόεδρος».

Κινημ. Πάνδεον (Τ., ράϊσα) Προ: βλήθησαν «Έμπο- 
ι γυναικών», «‘Ως λέων», «Γυμνή γυναίκα» μέ σχετι
κήν έπιτυχίαν καί «Φλωρίντα» μέ επιτυχία». Προσεχώς 
«Τό διαμάν τι τού Τσάρου». Άνδριόπουλος
ΛΑΡΙΣΣΑ

Τελιίως έπισκευαζόμενον θ’ άρχίση λίαν προσιχώς 
τάς έργασίας του τό νέον κινηματοθέατρον «’Ολύμπια» 
πρώην Άσλάνη.
ΕΔΕΣΣΑ

Κινημ. Μύγας Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν τά έργα 
।«‘Ο μάγος τοΰ Όζ» μέ τόν Ζιγκοτώ καί «Ό άνθρωπος 
μέ τήν Ισπανό» μέ άφάνκαστον επιτυχίαν· Συγχαρητή
ρια είς τόν διευθυντή» τοΰ Κινηματοθεάτρου διά τήν ε
κλογήν τών έργων.

Κινημ. Βέρμιον. Προεβλήθη τό έργον «Νιτσέβο» μέ 
έπιτυχίαν. Έσπιελίδης
ΗΡΑΚΛΕΌΝ

Κινημ. Αγλαΐα. Προβάλλεται τό επεισοδιακόν «Ό έ- 
νεδρεύων κίνδυνος».

Κιιημ. 'Απόλλων. Προεβλήθησαν «‘Ο σιωπηλός κα
τήγορος» καί «Τά μυστήρ α τοΰ Ρουαγιάλ Πάλλας». Προ
σεχώς «Πρίγκηψ κσζ ικο^». Πολιτάκης
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Δ Θεάιρου. Προεβλήθησαν τά έργα «Γιά ό

ποιδί της» μέ άφάνταστον έπιτυχίαν, «‘Ο παράδεισος» 
λίαν έπιτυχώς καί «Καλόγηρος καί κοκόττα» μέ άληθι- 
νήν κοσμοσυρροήν. Προσεχώς «Χαμένοι στό μέτωπο».

Κινημ Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τάέργα «Σκακισιής», 
«Άλήμ», «'Ονειρώδες βαλς», «Κοζάκος πρίγκηψ» καί 
διά δευτέραν φοράν» «Σιβηρία» καί «Πριγκήπισσα τής 
σοκολάτας». Προσεχώς «Τραγωδία υποβρυχίου», «Τό 
φλεγόμενον μίτωπον», «Τρεις παλαισταί».

Μπιζέλης 
ΑΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. Πάνδεον. Τήν προπαρελθοΰσαν έβδομάδα δέν 
έλειτούογησε. Τήν παρελθοΰσαν δέ προεβλήθησαν τά 
έργα «Ό πυγμάχο,» καί «Ή ώραιότερες γαμπίτσες τοΰ 
Βερολίνου. Πανουργίας

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ
Καί οί δύο κινηαατογράφοι τής πόλεώς μας δέν λιι 

τουργοΰν πλέον, λόγφ τών ζημιών πού ύ ιέστησαν κατά 
τό παρελθόν.
ΑΜΑΛΙΑΣ

Κινημ. Πάνδεον. Προεβλήθησαγ τό έκ δέκα επεισο
δίων έργον «Ό χρυσός τώ» πειρατών» μέ μεγάλην επι
τυχίαν καί τό αυτοτελές «‘Η έκδίκησις». "Ηδη προβάλ
λεται τό επεισοδιακόν τά ίχνη τοΰ ίίρακος» μέ πραγμα
τικήν κοσμοσυρροήν. Σ, Π.
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. ’Αχίλλειον. Κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα 
προεβλήθη ή χαρι ωιιένη φάρσα «Θά μέ παν.ρευτής» μέ 
τήν Κλάρα Μπόου. ’Επίσης προεβλήθη « Η χορεύτρια 
τής Γρενάδης» μέ τήνΛίλυ Νταμι ά. Άμφότερα έσημείω- 
σαν καλήν έπιτυχίαν. Ήδη προβάλλεται «Ό ένοχος» 
άπό τδ δμένυμον έργον τοϋ Ριχάρδου Φός. Προσεχώς 
«Σενορίτα».

Κινημ. Άργυλλα. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί τρεις 
ύτέροχοι άλήται» καί «Μπαμπάς μέ τόστ.νειό» μέ τήν 
Λίλιαν Χάρβεϋ καί Χάρυ Χάλμ, άμφότερα μέ καλήν έ
πιτυχίαν. Ήδη προβάλλεται «Τό διαμάνιι τού Τσά
ρου». Προσεχώς «Τό λυκόφως τής δοξης·.

Παπαβασιλεϊου
ΧΑΝΙΑ

Κ.νημ. Ίδαϊον "Ανιρον. Δίδει παραστάσεις ό θίασος 
Φ,έρα—Ζαφειριού.

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Νό
θος» καί «Τό δράμα ενός Τζόκεϋ».

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθη τό έργον «Ή πόλις 
τής οιωπής».

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. (ΤοΟ ταχτικςΟ άντχποκρι &0 μας). 

Τήν δεύτερα/5 Νοεμβρίου ή πρεμιέρα τής «Ούγγα· 
ρέζικης Ραψωδία;» τοΰ “Εριχ Πόμμερ, παραγωγής 
U. F. Α. είς ιό «Ούφα Πάλας άμ Ζόο» και μέ 
πρωταγωνιστήν τόν Βί/.λυ Φρίτς. Τυ ϊργον αύτδ 
«γυρίστηκε» τό πλεΐστον σιήν Οόγγαρία.

Ή Deutsch Nordiich? Fi'm Union θχ παρ.υ· 
αιάσι^ αύτή τή σχιζόν τά φίλμ. τής Nordisck τής 
Κοπεγχάγης : 1) «Τό μυστικόν τοΰ ’Αβ?ά» μέ ρεζι- 
σέρ καί πρωταγωνιστήν τόν W, Dieterle και μαρ- 
κησία τήν Μζρσέλα Άλμπάνι, 2) «Βασιληάς τοΰ 
καρναβαλιού» τό όποιον γ ρίστηκε» ώς έπί τ) πλεΐ- 
στον σ ή Ρι^ έρα καί είς τό όποιο> λαμβάνουν μέρος 
ή Ρενέ Έ: ιμπέλ ή νεαρά σύζυγο; τοΰ. Γε·'. Προξένου 
τής Αμερικής καί Γ. Ρκαμπριό, 3) «Σάν δύο άγα- 
πιώνται» δράμα 7 πτάξ-ων μέ τόν ’Όλαφ Φό ς, τόν 
“Αΐναν Χάνσον κνί τήν Καρίνα Μπέ;, 4) «‘Η μι
κρή Ντόριτ» άπ'ν τό όμώνυμο άριστούργημα τ· ΰ 
Ch. Dickens σέ 7 πράξεις καί 5) «Τό κακάβι πεύ 
καίγε π ι» μέ τόν Άντρέ Νόξ καί τόν Ροάν.

Τήν 31 ’Οκτωβρίου έδόθη ή πρεμιέρα στό «Τινά- 
νιτ Πάλας» τοΰ έργου R«zzia παραγωγής Νάσιοναλ 
Βάρνερ Φίλμ μέ έπιτυχίαν. Gera Proto

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ
‘Ο αρχιλογιστής »οΰ τραπεζιτικού Οΐκσυ «Γεωργιά- 

δης» κ. Γίώργιος X. Βαοιλειάδης καί ή χαριτωμένη 
δ)νίς Μ· ρίκα Ίω. Κακαρά έιέΐεσαν τούς γάμους των εύ- 
ί ογι ΰ. ιος τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκίδας κ. Γρηγο- 
ρί υ.

Κουμπάρα πσρέστη ή δ)νίς Άριεμις Κακαρά τοΰ 
ποίιτευτού Εύβοιας.

4 11-28 Ε. Τσ.

KO I ΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

— Άφίχθη έκ Κωνσταντινουπόλεως ό κ. Τηλεμ. 
Σπυρίδης διευθυντής τοΰ ομωνύμου γραφείου κινηματο
γραφικών ταινιών καί άντιπρόσωπος τοΰ Παρισινού Οΐ- 
zlu Γκωμόν.

—Άφίχθη έκ Βερολίνου δ κ. 'Ιωάννης Κονρουνιώ· 
της διευθυντής τοΰ δμωνύμου γραφείου Κινηματογραφι
κών ταινιών

—Άφίχθη καί παρέμ ινεν έ;Γ όλίγας ήμέρσς είς τήν 
πόλιν μας ό κ. Ε. Τσυρικάκης, γενικός άντιπρόσωπος 
τοΰ «Κινη ιατογραφικοΰ Άστέρος» έν Εύβοίφ.

Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ

Αυτός είναι ό τίτλος τής νέα; ταινίας τής Χάρ
βεϋ τής δπ--ία. τά «έξωτερικό» έγυρίσθ^σαν ηδη έν 
Νίκαια. "Ηδη όλόκληρος δ θίασος άπ ιρτιζόμενος 
άπό τήν Χάρβεύ, τον Βίλλυ Φρίτς, τόν Χάρρυ Χάλμ 
καί τόν Βίρβικ Βάρντ, εύρίσκεται έν Τέ.ιπελχωφ 

,δποσ κινηματογραφοΰνται τά έσω ερικά τής ταινίας 
αύτήςητις λέγεται δτι αποτελεί τήν πλέον χαρ τω 
μένην έμφάνισιν τής Λίλιαν Χάρβεϋ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
— Θεοδοσιάδην (Βραΐλαν). ’Εάν θέλετε έπί πληρωμή 

νά στελλονιαι φύλλα, ευχαρίστως. Άλλως δέν μάς εΐνε 
δυνατόν.

— Π. Ζέππον (Καλάμας). Σάς εύχαριστοΰμεν πολύ δ.ά 
τήν προσφοράν σας άλλά έχομεν άν^,θ,ισει είς άλλον άπό 
έτών τήν φρσνιίδα αΰιή .

— Κέφαλον (’Αργοστολιού). Κοί τά παλαιά τ«ύχη άπο- 
στέλλοντιι μέ τήν οώιήν τιμήν.

— Ζέγκον (Αλμυρόν). Ειδοποιήσατε μας άν έλάβιτε 
τό β.βλίον «Μιμι «ή» σταλέν έ τί θυσιάσει τήν 15 παρ. 
μηνός.

— Άνδριόπουλον (Πάτρας). Τό φύλλον θά σά; άπο- 
στέλλεται άπό < ήμερον τικτικά, νά μάς συγχωρήτι δέ διά 
τήν παράλειψιν αυτήν. Είς τό Πρακτορείο ν εΐνε αδύνα
τον νά φθάνη ένωρίτερον. Παρακαλοΰμεν θερμώς νά 
φροντίζετε διά τήν έγγραφήν συνδρομητών. Ό Κιιημ 
«Ίνττάλ» γιατί δέν εΐνε ; Ποσοστά βεβαας πρέπει τά 
κρατείτε.

— Πολίτάμην (’Ηράκλειον). Συ ήθως δέν περικόπτε
ται αί άνταποκρίσεις, ά'λά δυστυχώ; ή προηγουμέ.τη 

! άποτελοΰσε ένα διθύραμβον ύ.τίρ τοΰ έτέρου ό όποιος 
| μά; περιφρονεϊ. Νομίζομεν δτι άν δχι τίποτε άλλο, τού· 
λάχιστον πρέπει νά τόν περιφρονήσωμεν καί ήμ ϊς δ δ^τ 

I μένου μάλιστα δτι δέν έστηρίξομεν τήν έπιχείρησίν μας 
είς μίαν ή καί δέκα άκόμη σννδρομητάς δπως ό κύρισς 

I αυτός. Διά τόν κ. Φραγκούλην γραψατέ μας δα θέλετε.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΣ
Λαμβάνω την τιμήν νά φέρω είς γνώσιν υμών δτι έξησφάλισα τήν άποκλει· 

στικήν έκμετάλλευσιν τοϋ μεγαλειτερου και σπουδαιότερου ’Αγγλικού Οϊκου.

BRITISH GAUMONT
ΔΙ" ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
‘ Η παραγωγή τής BRITISH GAUMONT δεόντως ΰά έκτμη·&ή ΰφ' υμών.

Διά τήν ·&,αυμασίαν φωτογραφίαν καί υποδέσεις τών έργων τηζ.
did τούς καλλιτέχνης ήϋ^ποιούς τη;: Μαντελεν Κάρολ, Σέσιλ Μπάρυ, Μάιιπελ Ποϋλτον, 

Τζών Στουάρτ, Έοτδλ Μιτρόνδυ, Τρίλμπυ Κλάρυ, Γώρβικ Γουόρτ, Μούρ Μάριατ, Βινδχάμ 
Γκϊζ, Άλάν Κομπχάμ, Μ π εν Μπλοϋ, Χούμπερστον Ράϊτ, ΣόοιΙ Τάγκλεν, Ζ'ιν Ν.έ Κασα· 
λίς, κτλ. κτλ.

Διά τούς μεγάλους σκηνοδέτας της Μ Α. Βέτεοελ, Μαίρη ’Αμπιέντ, ΆΙεξ. Τόμσων, 
'Εδβίν Γκρίιγούτ, Γονώλτερ Βέστ, ΜορΙς Ελβ ΐ, Ντινάχ Σέρεϊ, Καρέτ Κούντρεϊ κτλ. κτλ.

’Ιδού μερικαί άπό τάς ύπερπαραγωγάς της, τάς οποίας &ά έχω τδ εύτύχημα νά σας 
παρουσιάσω κατά τήν έρετεινήν περίοδον·. Τό «ϋ·αΰμα τών Πτερύγων» (The Flight Com
mander), «Αί ’Αρκάδες» (The Arcadiens), «Ή ένεχειριασμένη γυναίκα» (The lady in 
Pawn), «Μαρία Μαρτέν» (Maria Marten), «ΤΙ άγοράξει τδ χρήμα», (What money can bay) 
«Τδ Παλάτι τοϋ χοροΰ* (Palais de danse), «Ναυτόπουλο μή σέ νοιάζει» (Sailors don’t care), 
«‘Η Δεσποινίς άπδτήν Νιαρμαντιερ» (Melle from Darrrantieres),«/Τάχιστε εμπρός» (Cany on), 
«ΔΙς όμιλέΐτε;» (Melle Parley voo); etc.

Σαεύσατε νά έξασφαλίσητε τήν προβολήν τής σπουδαίας ταύτης παραγωγής τήν οποίαν 
προβάλει με άφάνταστον έπιτυχίαν όχι μόνον ή Εύρώπη όλη, άλ’ά καί αύτή άκόμη ή 'Αμερι
κή,ή οποία τήν εχει ήδη Αγοράσει

Έν αναμονή τής έπισκειμεόος σας
Διατελώ μετ’ έξχιρέτου τιμής

ΤΗΛ ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Κινηματογραφικοί ’Επιχειρήσεις

ΙΟΓΛΙΑΝΟΓ 27α—ΑΘΗΝΑΙ 
Τηλέφωνον 64—95

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΑΙ ΟΠΟ1Α1 ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τίτλοι εργον Κινηματο- 
θέατρον

Γραφεΐον 
έκμεταλλεύσεως Τίτλος έργου Κινηματο- 

Ό'έατρον
Γραφεΐον 

h μ,εταλλεύ^εως

Πρίγζηψ ’Ινδιών 
’Αήττητος Ροβέρτος 
Ριψοκίνδυνος Χάρρυ 
Καπετάν Φασαρί’ς 
7 θανάσ. μαχαίρια 
Ματωμένο; δρόμος 
Δαίμων 'Ωκεανού 
Στα νύχια τών ’Ινδών 
Ένας εναντίον όλων 
Τρεις παλαισταί 
Κοιλάς γιγάντων 
Διαμάντι Τσάρου 
Σενορίτα 
Παντού τόλμη 
Ταρζάν Β’.
Ξενύχτηδες 
Χώρα ΰπεράνω νόμου 
Φρωρίντα
Ταρζάν τής Ζούγκλας 
Νύχτες Σικάγου 
Τιμή αδελφού 
θά μέ παντρευθής 
Νά σώση τόν πατέρα 
Σκιά χαρεμιού 
Ό Κεραυνός 
Διώκτης ληστών 
Δόκτωρ Σαΐφερ 
Άρουραϊος 
Τραγική Σιιγμή 
Λυκόφως δόξης 
Έξυπνο κόλπο 
Κορίτσι τής Ρεβύ 
‘0 κύριος Άλμπέρ 
Τρομ. Έρυθριδέρμων 
Κουρσάρος μέ μάσκα 
Πάλη στήν άβυσσο 
Έβδομος Ουρανός 
Ίπποδρόμ. Βόλφσον 
Φοιτητής Ντάνσιγκ 
Γαλάζιος Δούναβις 
Νύχτες Άριζώνος 
Ίβανγκορόδ

ΣΗ ΜΕΙΩΣΩ 
οπουδαϊον κενόν τής 
προστίθενται καθ' ε 
τερικον, ενα όντως 
ώφεληθή.'Επίσης το 

! πλέον είς ποιον άνήκ
σιενομένων είς άλλην 

1 Ι νά ωφεληθούν έκ το

’Αθηναϊκόν

’ I» 1
‘Ελλάς 
’Αθηναϊκόν

>

Ελλάς 
>

’Αττικόν 
Σπλέντιτ 
Πανόραμα 
Πανόραμα 
Ελλάς

’Αττικόν 
’Αθηναϊκόν 
ΜοντιάΛ 
Ελλάς 
Σπλέντιτ 
Ελλάς 
’Αττικόν 
’Αθηναϊκόν 
‘Ενλάς 
Μοντιάλ 
Σπλένιιτ 
’Αθηναϊκόν 
’Αττικόν 
Ελλάς 
Ούφα Πάλας 
Σπλέντιτ 
‘Ελλάς 
Μοντιάλ 
’Αθηναϊκόν 
Ίντεάλ 
Μοντιάλ

‘Ούφα Πάλας 
’Αττικόν 
Αθηναϊκόν 
Σπλέντιτ

Λ Ό «Κίνημα 
έαπορικής κιτ 

βδομάδα τά πρ 
ΐπεΐν, καθρέπ 
άνωτέρω σΰσ 

ουν οί ταινίαι, 
σελίδα κριτικ 

ν πίνακος τοντ

Φωτιάδη-Σουλίδη 
Άμολοχ -Βουλγαρίδη 
Φωτιάδη-Σουλίόη

> »

I. Μαργουλή 
Φωτιάδη-Σουλίδη 
Ήστερν-Φίλα 
Φωτιάδη-Σουλίδη 
I. Μαργουλής 
Άμολ.-Βουλγαρίδης 
Σινέ Όριάν

Φόξ Φ.λμ 
I. Κουρουνιώτη 
I. Μαργουλή 
Άμολοχ. Βουλγαρίδη 
Σινέ Όριάν 
Δημ. Καρρά 
Σινέ Όριάν 
I Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Φόξ Φίλμ 
I Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Σινέ Όριόν 
Φωτιάδη Σουλίδη 
Σινέ Όοιάν 
I Μαογουλή 
Συμβατική 
Σινέ Όριάν 
I. Μαογουλή 
Σινέ Όριάν 
Φωτιάδη-Σουλίδ η 
Φόξ—Φίλμ 
Σινέ Όριάν 
ΣυμΡατική 
Σινέ Όριάν 
Δ. Καρρά 
Σινέ Όριάν

ογραφιν.ός Άστήρ» εγκαιν 
ητιατογραφικής κινήσεως τι 
οβαλλόμενα νέα έργα, θά 
ιην τής έν 1 Ε/.λάδι κίνημα 
η α θά έξυπηρειή ογι μόν 
ποϊα καί πόσα έργα προεβ 

όν, άλλά καί τά ένταΰθα γ 
ου.

άζων άπό σήμ«ρον ζό άνω 
<ς ’Ελλάδος· Είς τόν άνωτ 
ΰρίσκΏ κάθε έπιχειρημ,ατίι 

τογραφική; κίνήιεως, εκ 
ον τονς έπζχξ^ρηπαι ίας τώ 
λη^ησαν, &ά όδ?]γοϋνται π 
οαφεϊα εκμεταλλεύσεως

ιέρω ούαζημα 
έρω πίνακα 
ις Ά’&ηνώτ, 

τον όποιον 
επαρχιών οί 

ερι τής αξίας 
ά όποια ώς

συμπληρώνει έτα 
ίς τεν όποιον θά 
ϋπαρχιών καί ’Εξω- 
δύναται πολλά νά 

όποιοι θά γνωρίζουν 
ων έκ τών δημο- 
ΰιόητον πολλά έ^ουν



ΤΟ ΓΡΑΦΕΐΟΝ TOT

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΟΥΛΙΔΗ I

ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 36— ΑΘΗΝΑΙ

Παρέχει τη» ιύναιρίαν τις τοίις Διευdννιάς δλων τΰδν Κινηματογράφων νά αύξήσονν 
καταπληκτ κόδς τας εισπράξεις των με τάς άτολούϋους ται? ίας έξαι 

ρετικής επιτυχίας «αί έμπ 'ρικότητος.

ΤΑΙΝΙΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1923
αί όπο~αι γιά κά·&ε Κινη κατογράφον &ά άαοτεΐέσουν Sva περίλαμπρον κόσμημα
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^ ηιινίαι ιιέ τόν Λοιτόιάνο Άλρπερτίνι (Ή χρυόή βάθις τσί κοσηήηατ ς)

("Εξη ιιαργαριζιιρια ιιεγέθους)
ά

Μίχρι τής

» * Χάρου IIίλ
» * "Εδδυ Πόλο

στιγμής εκλείσ&ησαν άπό 15 Κινηματογράφους Πιιραιώς—’Αθηνών. 
Και πλήθος αΑλοαν έργων δραματικών, ίπειοοδιακων κτί.

Καί ένας χαρ > κτιιριότικόε διάλογος τών τελευταίων ήαερών 
Μβταζν δύο διευ&υνιών Κινηματογράφων

‘Ο πρώτος. — Σ', ν ευχαριστημένο σέ βλέπω συνάδεί.φε.
‘Ο δεύτερος.— Καί είμαι. Παίζω τά έργα τού ζ. Σουλίδη καί βλέπω γιά πρώτη φορά κάθε 

μέρα κόσμο στον κινηματογράφο μου.

ϊ>1 - ■ - -■= .........................— == |

momras mm mumra mail
ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39α—ΑΘΗΝΑΙ

Tynya ταινιών. Άφίγθησαν ήδη αί νεώιεραι ταινίαι τή; αμερικανικής έ αιρίας Tiffany μέ 
τούς γνωστότερους είς τό ελληνικόν κοινήν αστέρας τής όβόνης, πλούσια είς σκηνοθεσίαν Ζαϊ τέ
λεια εΐς ύ.τόκρισιν. 'Άπαντα τά έργα τή; άνωτέρω έιαιρ'ας έγγυώνται τ)ς καλλιιέρας εισπράξεις. 
’Επίσης δράματα περιπετειώδη. Κάου Μτιϋ, κοινωνικά, επεισοδιακά κλτ. καί μεγάλον αριθμόν κω- 
μωδ ών.

Tyftya τεχνικόν. Κινηματογραφήσεις συγχρόνων γεγονότων (Actua'ites) καί κινηματογραφικών 
έργων.—Διαφημιστικοί ταινίαι πανιος είδους. — Διαθετικα (Τζαμάκια) προβολής σταθερών εικόνων.— 
Τίτλοι κινηματογραφικών έργων καί πάσα έν γένει κινηματογραφική εργασία:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ
ΠΑΣΣΑ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕ'ΡΑΙΕΥΣ

’Αποκλειστικός αντιπρόσωπος διά τίιν Ελλάδα, Αίγυπτον τΐις CINEMECCANICΑ (τσι- 
νεαεκάνικα).—Αί τελειόζεραι Κινηρ άΙηχαναί. — Φακοί Μπός όλων τών άριθαών.—Αί καλ
λίτεροι τιιιαί.—Οί καλλίτεροι όοοι. — Ζητήσατε καταλόγους δω εάν.

’Εκτός τών ιιηχανών υπάρχει καί παρακαταθήκη όλων τών έξ ιρτηιιάτων Cinemeccanica, 
Emetnann.Pathe. —Έπίόης ρεγάλη παρακαταθήκη ηλεκτρικών ανθράκων (κάρβουνα; οίαό- 
δίιποτε διαότάόεως εΐόιγόηενα έκ τών ριεγαλυτέρων έργοόταόίων τής ’Αγγλίας.

Άπαντα τά άνωτέρω παρέχονται ιιέ ευκολίας πληρωρης.


