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Δύο άπό τονς όνμπαΟεότέρονς άότέρας τον ελληνικοί? κοινοί?, οί όποιοι πρωταγω- 
ότοϋν είς τό τελενταίας παραγωγάς έ >γον «Ό εύνοονμενος της Τάαρίνας» τό ο

ποίον έξηόφάλιόε διά τόν 'Ελλάδα, τό γραφεϊον I. Κονροννιώτη.



ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ

ΗΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

ΙΟΝ 0 ΛΕΜΒΟΥΧΟΣ του ΒΟΛΓΑ 
ή ^.ογαλειτέρα, ωραιότερα ζαι έ^ιχπορικωτέρα ταινία ποΰ έβ^αλεν 

/ζέχ^ρι σή/ζερον ό παγζόσιζιο; ζινη^ατογράφος.

2ΟΝ ο! ΛΗΣΤΑΙ του ΟΛΥΜΠΟΥ
μέτόνροΝΤ ΛΑΡΟΚ

ρ.ε εντελώς έλληνιζήν ύπόθεσιν, ζα/ζω/τ,ένη άπό εύρωπαίους σέ έ/ 
ληνιζά τοπεΐα ρ.ε γρώρα. ζαί διάζοσζζον εντελώς ελ

λήνιζα. Είνε ένα έπεισόόιον άπό τήν ζωήν ενός 
Έλληνος άξιωαατιζοΰ.
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3ΟΝ ο ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΚΟΤΟΥΣ
με τήν Β1ΛΜΑ ΜΠΑΝΚΥ και τόν ΡΟΝΑΛΝΤ ΚΟΛΜΑΝ

ένα έρωτιζό ποίημα ζα^ιζω^.ένο άπό όνειρα, όπως ζάθε ποίηαα ζαΐ 
άπό άάζρ'να όπως ζάθε έρως.

ί I. ΚΦΥΡΦΥΝΙΩΤΗΣ J
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Καρύταη) b*

Έ ησία Δρ, 150·— 
‘Εξάμηνο; » 80. —
Έξωτερικιν Γενικώς
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Εβδομαδιαία Κινηματογραφική καί Φιλο
λογική Έπιθβώρησις 

'Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής : 
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Γραφεία : Σοηοκλέους 9 (Στοά Πάππου) 
ΤηλέφωΌν 60 — 12

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Διά «ίαν φιρΐν 
ό στίχος. . . Δρ.ΤΙ Μέχρι τριών δη- 
μο^ιεΰσεωνό στ. » 
"Ανω τών τριών

Jsl δημοσ. ό στίχος » ♦ Ί Ή σελίς ... »
• » Είς τό έξώφυλλον »

500.·
600.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ·

ι:

ΦΕΤΦΜΕΝ ΤΕΛΕΙΑΝ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑΝ...
Οί άνθρωποι τοΰ περιοδικού βρέφους τούς I 

όποίοΰς έζωγραφίσαμεν είς τό παρελθόν μας ψύλλον | 
άναγνωρίσαντες τήν είκό α των είς τάς γρχμμάςϊ 
μας, πολύ έθορήβησαν.

Έπεδίωξαν λοιπόν τήν «είρήνην» μαζύ μας, I 
έλθόντες αύτοπροσώπως είς τά γραφεία μας έπί τή 
έλπ.δι δ;ι θά έιτετύγχανον τήν άνασκευήν τών δσων 
έγράψαμεν. Τό γεγονός τούτο είνε χαρακτηριστικόν 
τοϋ δτι οί άνθρωπο; αύτοί ήγνόουν μέ ποιους είχον 
νά κάμουν και ιΐτινες έκ κακού ύπολογισμοϋ τών 
δυνάμεών των, προύκάλεσαν.

Δέν τροσθέτομεν τίποτε είς αύτό τό σημεϊον 
άφίνοντες τούς άναχνώστας μας νά έξαγάγουν το 
συμπέρασμά τω> άπό τή» ναυαγήσασαν άπόπειραν 
τοΰ περιοδικού βρέφους «νά συνιίηκοίοχήση» 
μαζύ μας.

Μετά τό ναυάγιον τής άποπείρας αύτής, μάς 
έπιτίθεται μέ ύφος άνάρμοστον καί επομένως άνά- 
ξιον νά μάς άπχσχολήση, άποφεΰγον έπιμελώς ν’ 
απάντηση είς τό σαφές κα1. άξιοπρεπές κατηγορη- 
τήριον τοΰ παρελθόντος μας φύλλου.

Ημείς άπαξιουμεν καί πάλιν άπαντήσεως τό 
άρθρον τοΰ περιοδικού βρέφους, τοΰ όποιου ή άνυ 
πόγραφος δημοσίευσις Υποδεικνύει τήν έξ άγχι- 
στιας συγγένειαν τοΰ συντάξαντος, μέ τήν δημοσιο
γραφικήν οικογένειαν, ένώ ταύτοχρόνως προδίδει τό 
ήθος τοΰ άνδρός, τήν νοοτροπίαν του, καί τήν άγω 
γην του προφανώς συνεπλήρωσε μεταξύ τών 
άγυιοπαίδων τών όποιων τό λεκτικόν οίοθετεΐ.

Λυπούμεθα είλικρινώς διότι παρά τάς άρχάς 
μας, άνα/καζόμεθα νά έπανέλθωμεν έ ΐ θέματος 
άναξίου ν’ άποσχολήση τάς στήλας μας. Ή λύπη 
μας πηγάζει έκ τοΰ συνασθήμα'ος τών ύποχρεώ 
σεών μας άπέναντι τών άναγνωστών μας, τούς 
όποιου; έπ’ ούδενΐ λόγιρ σκοποΰμεν νά μεταδάλωμεν 
είς μάρτυρας συζητήσεων τόσον κατωτέρων τοΰ έπι 
”έδου μας, είς άς κακή τή μοίρα μάς ύπεβίβασαν 
αί συνΤήκαι.

Έπανερχόμεθα λοιπόν όχι πρός τόν σκοπόν νά 
περιαυτολογήσωμεν κάμνοντες μνείαν τών πενταετών 
έπιμόχθων άγώνων μας, άλλά διά νά θέσωμεν τελεί-

I αν καί παύλαν είς τήν άηδή συζήτησιν μέ τό περιο- 
I δικόν βρέφος κχι νά δηλώσωμεν, δτι δσας δήποτε ά 
κόμη έβδομάδα; καί άν παρατείνη τόν βίον του δσον 
δήποτε καί άν άνοίξη τούς κρουνούς τής εύφραδείας 
του, θά τδ άγνοήσωμεν, ώς έπράξαμεν κα’. κατά τό 
παρελθόν, άρκούμενοι είς τό δτι τώ άφηρέσαμεν τήν 
λεοντήν ή ότοία έκάλυττε τήν γυμνότητα του, άπό 
άπόψεως ιδεολογίας, περιεχομένου κλπ.

Τις ή ιδεολογία του δταν είδε τό φως τής δήμο- 
σιότηιος; ‘Απλούστατα, δ μοναδικός του σκοπός ήτο 
ή διεξαγωγή μιας πολεμικής έναντίον ένίων προσώ
πων, καθ’ ύπέρβασιν τών όρίων τής ηθικής καί άνε- 
κτικότητος τοΰ κοινού καθώς καί τών στοιχειωδών 
δημοσιογραφικών κανόνων, τού; όποίους τό έπιτελεΐ- 
ον τοΰ περιοδικού βρέφους γνωρίζει, δσον ήμείς γνω· 
ρίζομεν άπό ύποδηματοποιΐαν.

‘Υπό τοιαύιας συνθήκα; τό περιοδικόν βρέφος 
δέν ήδύνατο νά προσφέρη περισσότερα τών δσων προ- 
σέφερε.

’Επειδή δέ διαισθανόμεθα δτι τό μοιραΐον δέν θά 
βραδύνη νά τό πλήξη, θά τώ έδίδαμεν γενναιοψύχως 
αφεσιν αμαρτιών, έάν ή άξιοπρέπειά του ήτο άνά- 
λογος δημοσιογραφούντων άνθρώπων. Θ» έσεβόμεθα 
δηλαδή τάς τελευταίας έβδομάδας του, θά έσυγχω· 
ρούσαμεν τον αμαρτωλόν του βίον, θά παρεβλέπαμεν 
άκόμη τήν κυρίαν αφορμήν τοΰ άδόξου Τέλους τής 
σταδιοδρομίας τ'-υ, τής όποίας άναμφιβόλως έχει τήν 
άντίληψ.ν, θά ήκούαμεντό «έκ βα&έων» του μέ πα
τρικήν συμπόνοιαν, καί ηύχόμεθα δ στενός οικογε
νειακός κύκλο: τών άναγνωστών του νά διατηρήση 
τήν άνάμνησίν του, είσαεί...

Πλήν, ή παρεκτροπή του είς γλωσοικάς του ά- 
κρότητας, είς άς κατέφυγεν έν τή άναστατώσει του, 
καί ή δλη του άχαρακτήριστος στάσις, μά; πείθουν 
δτι τό περ οδικόν βρέφος είναι άξιον τής τύχης του, 
ή όποια έδει νά συντελεστή τό ταχύτερον διά νά λυ- 
τρωθή ό περιοδικός τύπος άπό τοιαύτας σαπράς πλη· 
γάς, οια ή άρθρογραφία καί ή έν γένει ύπόστασ ς 
τοΰ περιοδι ,οΰ τούτου.

Ταΰτα καί ούδέν πλέον
’Ίρις £καρ<ι6αίον



Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΩΒΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

Αί δδοί τοΰ Χόλλυγουντ παρουσιάζουν τό πλέον 
άλλόκοτον θέαμα οίασδήποτε άλλη; πόλεως τοΰ κό
σμου. Οί κάτοικοι τής πρωτευούση; τών φιλμ είνε 
τόσον συνετισμένοι νά βλέπουν τά πλέον Αλλόκοτα 
πράγματα, ώστε καί έάνάκόμη ίδο'ν κάτι πρώτο 
φανές έξακολουθοΟν τόνδρόμον των μειδιώντες: «Εί- 
νε άπό τό φίλμ». Αύτό άρκεΐ διά νά δικαιολογήση 
τό πλέον έξωφρενικόν θέαμα. Τό θέχμα ενός άνδρός 
ό όποιος τρέχει εις τούς δρόμους φορών μόνον ένα 
ύποκάμισον καί φοβισμένος, δέν προκαλεί τήν έλα 
χίστην προσοχήν. Κάποια φωτογραφική μηχανή θά 
τόν «παίρνη» τρέχοντα; έν μέσιρ τοΰ πλήθους, διά 
νά σωθή άπό του; ληστάς, πού είσήλθον είς τήν οι
κίαν του...

Κάποια Τράπεζα ληστεύεται μεταξύ τής όγδοης 
καί ένάνης πρωινής. Οί ύπάλληλιι έξέρχονται είς 
τούς δρόμους καλοΰντες τού; άστυφύλακας νά σπεύ- 
σουν. Οί Αστυφύλακες τρέχουν νρατοϋντες τά περί
στροφά των... Οί διαβάτα; έξακολουθοΟν τόν δρόμον 
των ήσυχοι, ώς έάν μεταβαίνουν είς τάς έργασίας 
των. «Κάποιο φιλμ γυρίζει». Οί Αληθινοί άστυφύ 
λακέ; είς τόν δρόμον προσπαθούν νά μή διαταραχθή 
ή συγκοινωνία έκ τής έπεμβάσεω; τών...δήθεν συνα
δέλφων των, καί οί όποιοι διά παντός τρόπου προ- 
σπαθοΟν νά έπισύρουν τήν περιέργειαν τών διαβατών 
διά νά έπιτύχη ή σκηνοθεσία.

'Όλαι αύταί αί σκηναί καί άλλαι τραγικώτεραι 
άκόμη, αί όποΐαι 
θά προεκάλουν 
συρροήν πλήθους 
είς άλί,ας πόλ'ΐς, 
εις τό Χόλλυ
γουντ ή τήν Αος 
"Αντζελες παρέρ
χονται Απαρατή
ρητοι, άφ’ ής ι
δίως τό Πανεπι- 
στήμιον τής Νοτί 
ου ΚΌ.ιφορνίας 
ί'δρυσεν έδραν δι 
δ σκαλίαςτήςκι 
νηματογραφίκ ής 
τέχνης είς νέους 
καί νέας. ‘Η νέχ 
αύτή σχολή τοΰ 
Πανεπιστημίουϊί- 
δει δίπλωμα«καλ · 
λιτέχνου τοΰ κι- 
νηματογρά φ ο υ» 
είς έκείνου;, οί ό
ποιοι παρακολου

Κινηιιατογρπόεκός ’Arftii

ΑΛΑΝΘΑΣΤΟΙ ΣΚΗΝΑΙ· ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ
θούν ειδικά μαθήματα έπί δύο τούλάχιστον έτη Πλήν 
τής είδικής αύτής σχολής ύπάρχειείς τό Χόλλυγουντ 
καί ήπερίφημος «Ακαδημία τώνΚινηματογραφ.-Τε’ 
χνών», ή όποια έπίση; δίδει διπλώματα, τά όποια Α
νοίγουν τά; θβρας δλων τών κινηματογραφικών έπι- 
χειρήσεων.“Όσον άφορα τήν «πανεπιστημιακήν σχο
λήν», ή έπιτυχία της ύπήρξε καταπληκτική. Πλεϊ- 
στοι φοιτηταΐ έγκαταλείψαντες «προσωρινώς» τάς 
σπουδάς των ένεγράφησα/ είς τήν σχολήν αύτήν. 
«Τό δίπλωμα, είπεν ένας έξ αύτών, άπό τ’ς άλλα; 
σχολάς μάς προπαρασκευάζει δι’ έργασίαν, τήν ό
ποιαν δέν εύρίσκομεν, ένφ πρό τοΰ διπλώματος τής 
νέας σχολής αί πύλαι τών «στούντιο>τοΰ Χόλλυγουντ 
θά άνοιχθοΰν άμέσως.

Τήν κινηματογραφικήν σχολήν τοΰ Πανεπιστη
μίου τοΰ Χόλλυγουντ διευθύνει δ καθηγητής ΡοΟφος 
φόν Κλέηνσμιτ δ όποιος καί κατέστρωσε τό πρό
γραμμα τών μαθημάτων. /λέγεται δτι τήν σύστασιν 
τής σχολής συνέστησαν οί διευθυνταί τών κινημα
τογραφικών έπιχειρήσεων διά νά άποκτήση ή βωβή 
τέχνη μορφωμένους καλλιτέχνας. Βαθείς ψυχολόγοι 
παρετήρησαν, δτι οί πλεΐστοι τών καλλιτεχνών μο
λονότι «φωτογενεΐς» δέν έχουν πυόσωπον μέ χαρα
κτηριστικά καλλιεργημένου πνεύματος καί πολλάκις 
καλλιτέχναι ύποκρινόμενοι ένα σοφόν, ένα στρατη
γόν ή ένα έπίσκοπον έχουν πρόσωπον τό όποιον θά 
ήτο ιδεώδες δι’ ένα ληστήν ή άπάχην.

Τό Πανεπιστήμιον άλλως τε δέν θά δώση μόνον 
ήθοποιούς, άνδρας και γυναίκες, άλλά καί διευθυντάς 
σκηνής, σκηνοθέτας, Ανθρώπους δυναμένους έπιστη- 
μονίκώς νά καθορίσουν τά ένδύματα τώ; ηθοποιών 
είς τά διάφορα έργακαί είς τό μέλλον καί συγγρα 
φεΐς κινηματογραφικών έργων. Έν γένει θά δίδη είς 
τόν κινηματογράφον πάσαν ειδικότητα άπό τοΰ ήθο- 
ποιοΰ μέχρι τοΰ ήλεκτρολόγου.

’Εκείνο τοΰ δποίου ή βιομηχανία τοΰ κινηματο 
γράφου έχει Ανάγκην καί τό όποιον θά δώιη ή 
σχολή τοΰ Πανεπιστημίου, είνε ήθοποιοί, άνδρεςκαί 
γυναίκε', γνωρίζοντες τήν φυσικήν, τήν χημείαν, 
τήν Απτικήν, τήν Αρχιτεκτονικήν, τάς καλάς τέχνας 
τήν δραματικήν ψυχολογίαν καί άλλα παρόμοια. Ci 
«διπλωματοΰχοι» θά γνωρίσουν τήν έφαρμογήν τών 
έπιστημών αύτών έπί τής κινηματογραφίας. Ή κινη
ματογραφική σχολή δμοιάζει πρός τάς σχολάς τών 
μεταλλε ολόγων ή τών πολιτικών μηχανικών.

Είς τήν κινηματογραφικήν Σχολήν τοΰ Πανεπι
στημίου τοΰ Χόλλυγουντ ή φοίτησι; είνε τριετής. Τό 
πρώτον έτος είνε προπαρασκευαστικόν. Οί φοιτηταΐ 
δ.δάσκονται πώς νά φωτογραφούν και νά φωτογρα- 
φοΰνται διά νά προκαλέσουν μίαν ώρισμένην έντύπω-

|ΰν·ΐνιι·τογρα4*κός Αοτήο ......— ----------- -^=——

CIV, τού; συνδιασμού; τοΰ φωτισμού καί έ/ γένει ι 
μορφώνονται είς άρίστου; φωτογράφους.

Η r ' Τό δεύτερονέτο; διδάσκονται τήν δραματιτήν τέ
χνην καί φιλολογίαν: δλους τούς Άγγλου; δραμα
τικού; συγγραφείς καί τούς μεγαλύτερους τών ξένων. 
Τό μάθημα αύτό είνε άπαρχίτητον διά τούς φοιτητάς 
τούς θέλοντας νά γίνουν σκηνοθέται συγγραφείς κι
νηματογραφικών έργων, δπως έπισης ήθοποιοί τοΰ 
κινηματογράφου. Κατά τό τρίτον έτος 
χιτεκτονικήν, διακοσμητικήν, τοιχογραφίαν καί γλυ · 
πτικήν. Έπίση; σπουδάζουν τά έργα τών μεγάλων 
ζωγράφων καί μορφοΰνται οΰτω είς τήν έκτίμησιν I 
νός καλλιτεχνήματος, είς τή/ άρχιτεκτο ικήν, τήν 
ζωγραφικήν ή τήν γλυπτικήν. Καί κατά τά τρία ε 
τη διδάσκονται τήν μιμητικήν ή τή' Απαγγελίαν Α 
κόμη, μολονότι ή τέχ-<η των είνε βωβή. Άλλως τε, 
σήμερον δπάρχουν πολλοί καλλιτεχνικοί Αστέρες, ο: 
όποιοι Απαγγέλλουν, πράγματι, έπί τής σκηνή;. ‘Η 
Απαγγελία δ δει, λέγουν, είς τό πρόσωπον τήν, έκ- 
φρασιν τοΰ νοήματο; περισσότερον ή ή τιμητική τέ
χνη !

Έν τούτοις, δπω; δμολογεΐ δ διευθυντής τής σχο
λής, οί φοιτηταΐ καί αί φοιτήτριχι δέν δεικνύουν τό
σον ένθουσιασμόν διά τό δίπλωμα τοΰ ηθοποιού τοΰ 
κινηματογράφου δσον δια τα διπλωίατα τώ/ καθα
ρός ιεχνικώ/ κλάδων τής τέχνης. Ιδίως παρακο 
λοοθοΰν περ.σσότερον τά μαθήματα διά τήν μόρφω
σή σκην.θετών κα’. συγγραφέων κινηματογραφιών 
έρ,ων. Διά τού; τελευταίους αύτούς αί σπουδα’. πα 
ρατιίνονταιέπί έ/ άκόμη έτος».

θά δώση τό Πανεπιστήμιον καλού; ήθοποιούς
τής βωβής τέχ-ης ή θά δημιουργήτη άν όχι ΚΤ'*'τέχνην Ττων εί; τάς διαφόρους σκηνάς. 
Σαρλώ ή μίαν ΜαίρηνΠικφορη άλλου; δυναμένου, φ, ηκΥιν-ή τοΰ φιλήματος τοΰ Β
νά συγκριθοΰν πρός αύτούς ; Ο Κλέηνσμιτ, οχι I 
μόνον είνε βέβαιο; περί αύτοΰ. άλλά φρονεί δτι οί 
μαθηταί του θά έπιφέρουν τήν άναστατωσιν εις τήν 
κινηματογραφικήν τέχνην, τήν όποιαν προβλέπουν 
καί εύχονται δλοι οί μεγάλοι καλλιτέχναι τοΰ 
κινηματογράφου.

Οί φοιτητχί άπό τοΰδε προσλαμβάνονται εις τά; 
κινηματογραφικά; έπιχε ρήσεις διά δευτερεύοντ χ 
μέρη καί μερικοί έξ αύτών καί διά πρωτεύοντα; ρο 
λους. Τοΰτο, διό ι πάσα κίνησίς των, πάσα σ.ασις 
των είνε μελετημένη καί ψυχολογημένη. Και μέ τό 
βάδισμά των άκόμη προσπχθοΰν νά έκφρασουν εν 
αίσθημα, μίαν Ιδίαν. Είνε κινηματογραφικά! μη- 
χαναί κινούμεναι. Συγχρόνως δμω; μηχαναί ζω/ 
ταναί, «αυτόματα μέ ζωήν», Χ •'"»ι«κτν>ο..Εΐ 

ι ■ τού; έπιστήμονας αύτούς ί 
ματογράφου Αόϋδ Ταίϋλορ έκ . . 
καλλιτεχνών τής δθόνης, ιατρό; τό έπαγγελμα, έγ- 
καταλείψας τήν έπιστήμην χάριν τοΰ κίνημα 
τογράφου. .

Σήμερον ή πανεπιστημιακή σχολή ετοιμαςει, 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Ντούγκκας Φαίρμπανκξ μίαν 
ταινίαν ,φέοουσαν τόν τίτλον : «Αί περιπέτειαν τοΰ 
σπόρ». 'Όλοι οί λαμβάνοντες μέρος είς αύτήν είνε 
φοιτηταΐ τής c..

κ Χ*ηί, ή δποία, έν τούτοις, ·.· . , .

ις μανθάνουν άρ I Χόλλυγουντ.

έτους. Επίσης τάς φωτογραφικάς μηχανας χειρί
ζονται φοιτηταΐ καί τήν σκηνοθεσίαν όλοκληρον 
κανονίζουν οί φοιτηταΐ ύπό τήν τεχνικήν διεύθυν- 
σιν τοΰ Ντούγκλας. Έκάστη σκηνή φωτογραφεΐτκι 
πολλάκις μέχρι; ού είς τών σκηνοθετών φοιτητών 
τήν σκηνοθετήση καλλίτερων καί λαβή τήν εγκρι- 
σιν τοΰ Ντούγκλας, δ όποιος ώς συμβούλους του 
έχει τούς διευθυντάς δύο κινηματογράφων τ.υ

'Η ύπόθεσιι, γραφείσα έπίση; ύπό φοιτητοΰ, 
έχει ώς εξής: ,

Μία ώραία φοιτή ρια πρόκειται να έκλέξη ^με
ταξύ δ ίο, οί όποιοι τήν άγαποΰν. Ό εις είνε ένας 
νεαρός σπόρτσμαν πλούσιος, δ δεύτερος εινε ολι- 
γώτερον πλούσιος Αλλ’ έπισης καλός σπόρ
τσμαν. “Εχουν καί οί δύο αυτοκίνητα καί^ ή νέα 
δηλοί δτι μεταξύ τών δύο θά έκλέξη έκείνον, .δ 
όποιος θά έφθανε πρώτος είς τό τέρμα κατόπιν 
Αγώνο; ταχύτητος. Είς τόν Αγώνα θά,λαβή μέρος 
ναί ώ ιδία διατοέχουσα προ τών δύο νέων τήν ιδίαν ϊπόσίασν διά τού αύτοκινήτου της. Ώς δρον τής 
νίκη- θέτει νά φθάση δ νικηνής είς χρόνον ολιγω- 
τέρον έκείνου, τόν όποιον θά χρειασθή αύτή νά 
διχνύση τά 350 χιλιόμετρα τοΰ άγώνος. Ή νεα 

* έκκινεί. Αλλά είς τό 200όν χιλιόμετρον τό αύτοκι- 
νητόν τη; ποοσκρούει έπί ένός δένδρου. Ή νέα 
τραυματίζεται σοβαρώς. Πρώτος σπεύδει πλησίον 
τη- ό Β’λλυ, ό όποιος τήν παρακολουθεί μακροΰεν 

' διά’ τοΰ αύτοκινήτου του καί ή νέα Αποθνήσκει είς 
τάς Αγκάλας του.

Ή ύπόθεοι; δέν έχει Αςιωσεις οραματικής κλο
πή-. Έ'ράφη μόνον διά νά έπιδείξουν οί φοιτηταΐ 

■ . ‘ ■>. -S-- »—α».-..» Έπί πα-
ραδε'γματί ή σκηνή τοΰ φιλήματος τοΰ Βίλλυ μετά 
τή- νέα- κα1. τοΰ Κίεπ άποδεικνύει τήν ύπεροχήν τοΰ 
Κίεπ. Τό φίλημα τοΰ Βίλλυ είνε μέν περιπαθέστε- 
ρον, έκφράζει ί
σως περισσότε* 
ρον πόθο/,Αλλά 
δέν εί-ε τέλι ι
όν, καλλιτεχνι
κόν δπω; τό φί
λημα τοΰ Κίεπ. 
Απεναντίας είς 
τή' σκηνήντοΰ 
θανάτου τήςνέ- 
ας δ Βίλλυ 
νε, κατά 
γνώμην 

Έντιιον Λοβι

, δπως χαρακτηρίζει 
δ' καλλιτέχνης τοΰ κινη- 

’ ι τών μεγαλειιέρων

χάριν τοΰ κίνημα
πέοοχος.
πέρασμα της 
σκηνοθεσία,τοΰ 
έργουαύτοΰ ήτο 
νά καθορισθή 
δ καλλίτερος 
τύπος τοΰ έρω- 
τικοΰ φιλήμα- 

I το; καί ή πε-
>ί λαμβάνοντες μέρος είς αύτήν είνε 
σχολής τής κινηματογραφικής τέ- 
έν τούτοις, ίδρύθη πρό ενός μόλις



ίνινίιηαΐογρα δικός 'Αόΐόρ

ριπαθεστέρα σκηνή τοΰ θανάτου τής έρωμένης είς 
τάς άγκάλας τοΰ έραστοΰ.

Τά μαθήματα τής σχολής διδάσκονται θεωρητι
κές καί πρακ’ϊκώς. Ή πρακτική έφσρμογή των 
προκαλεΐ τάς σκηνάς, τάς όποιας άνεφέραμεν ανω
τέρω. ’Άλλοτε ένας νέος καί μία νέα τρέχουν είς 
τού; δρόμους ό είς όπισθεν τοϋ άλλου. ‘Ο νέος προ 
φθάνει τήν νέαν είς μέρος ώρ’.σμένον καί τήν φιλεϊ 
περιπαθές... ένώ ή φωτογραφική μηχανή τοϋ κινη 
ματογράφου έργάζεται. ’Άλλοτε ένας χωρικός κατα
διώκει τό < όνον του, τόν συλλαμβάνει καί τόν σύρει,1 
έκείνος τόν λακτίζει, δ χωρικός πίπτει, κατόπιν έ- ] 
γείρεται καί συνχίζει τήν καταδίωξι/ τοϋ -,ετραπό ! 
δου του. ’Άλλοτε γίνεται μονομαχία ά λά-ρουστικά- 
να εις τούς δρόμους διά τούς ωραίου; δφθαλμούς μι- 
ά; Ίουλιέττας, ή όποία παρακολουθεί ιήν μονομα
χίαν άπό τοϋ παραθύρου της. Τά μαχαίρια είνε ξύ
λινα καί οί νεαροί χωρικοί είνε φοιτηταί τής σχο
λής. Ή φωτογραφική μηχανή τοϋ κινηματογράφου 
τής πανεπιστημιακής σχολής, τήν όποίαν χειρ ζεται 
έπίση; κάποιος φοιτητής, λαμβάνει δλα; τάς φάσεις 
τής μάχης ένφ ένας άλλος, φοιτητής σιηνοθέτης, έμ 
φανίζεται άπό καιροΰ είς καιρόν διά νά διορθώση 
τήν θέιιν τών μαχομένων. Οί διαβάται διέρχονται 
χωρίς νά δώσουν τήν έλαχίστην προσοχήν είς τάς 
σκηνάς αύτάς.

Οί έγγραφέντες είς τήν σχολήν τοϋ κινηματο
γράφου υπερβαίνουν τούςπεντακοσίους.Είνε δλοιφοι- 
τητοί άλλων σχολών διατρέχοντες τό τρίτον ή τό 
τέταρτον έτος τής φοιτήσεώς των. Ή φοίτησις είς 
τήν κινηματογραφικήν σχολήν δέν άπαιτει τήν έγ- 
κατάλειψιν τών μαθημάτων τών άλλων σχολών. Πολ
λοί φοιτηταί καί φοιτήτριαι παρακολουθούν συγ
χρόνως τά μαθήματα τής έπιστήμης είς τήν όποιαν 
άρχικώς ένεγράφησαν. ‘Ως μαθητευόμενοι τής κινη
ματογραφικής σχολής πολλοί έξ αυτϋν κερδίζουν 
άρκετά, ώστε νά μή έπιβαρύνουν τούς γονείς των 
διά τήν έκπαίδευσίν των.

‘Η άλλη σχολή, ήόποίαλειτουργεί σήμερον είςτό 
Χόλυγουντ, ή Ακαδημία τής Κινηματογραφικής Τέ
χνη·, δέν είνε έπιστημονική, άλλά μόνον πρακτική. 
Μορφώνει καλλιτέχνας καί ώς μαθητάς έκλέγει μό- 
νον τούς «φωτογενείς». Οί μαθηταί καί έχει άμεί 
βονται άπό τής πρώτης ήμέρας τής προσλήψεώς των. 
"Οταν μία νέα δώση έλπίδας δτι θά καταστή άστήρ 
κινηματογραφικός, ό διευθυντής τοΰ κινηματογρά 
φου άρχίζει νά τήν διαφημίζη. ΙΙολλαί έξ αύτών 
θεωρούνται ήδη άστέρες τοΰ κινηματογράφου πριν τό 
φίλμ δοθήείρ έ> θέχτρον.Έάν τό φίλμ έπιτύχη καίτό 
κοινόνσυμπαθήση πρός τήν καλλιτέχιιδα δ άστήρ θά 
παραμείνη είς τόστερέωμα τοΰ κινηματογραφικοϋ ού 
ρανοΰ. Έν έναντία περιπτώσεί έξαφανίζεται, έκλεί- 
πει άντικαθιστάμενος ύπό νέου άστέρος. Μέχρι τοΰ- 
δε έχουν διαφημισθή χιλιάδες άστέρων, τών δποί 
ων ή λάμψις δέν διήρκεσε πέραν τής πρώτης παρα- 
στάσεω; τοΰ φί·1 μ εις τό όποιον πρωταγωνιστοΰν. 
Αύτό δμως δέν σημαίνει δτι αί ά,τοτυχοΰσαι δέν είνε 
άξιαι καλλιτέρας τύχης.

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΥ»

Ο ΕΠΙΒΑΤΗΣ
Πρωταγωνιστεί ό Κάρολος Βανέλ

'Ένα φορτηγό ήτοιμάζετο νά αναχώρηση. "Ενας 
επιβάτης τρομαγμένος έτρεχε καί ζητεί ατό τύν πλοί 
αρ/pv νά τόν παραλ ίβη. ΙΙιρέδωσε τά έγγραφά του 
έν τάξει καί έζήτησε νά τόν ξεμπαρκάρουν είς τήν 
πρώτην σκάλαν. ‘Ο πλοίαρχος έδέχθη, άλλοι; τε θά 
ήτο καί ό μόνος του επιβάτης. Παρήλθον άρκεταί ή- 
ιιέραΓ δ επιβάτης έφαίνετο πάντοτε μελαγχολικός, 
ή δέ μόνη του διασκέδασες ήτο ένα χαριτωμένο ά- 
γοράκι τής άνεψιάς τοΰ πλοιάιχο" Μαρ'ας. Τήν νύ
κτα τών Χριστουγέννων δ επιβάτη; συνέφαγε μέ 
τόν πλοίαρχον καί τήν ανεψιάν το', εξηκουλουθει δ
μως νά είνε σκεπτικός.

Έν τώ μεταξύ ό πλοίαρχος έλαβε ραδιοτηλεγρά
φημα, διά τοϋ οποίου έγνωστοποιήτο δτι δ Δόκτωρ 
Λεσανοϋ, δολοφόνος τοΰ Τραπεζίτου Ντερόρμ ανε- 
χώρησε είς Μασσαλίαν άσφαλώ; δέ μέσον φορτηγοϋ 
άτμοπλοίου. ‘Ο πλο'αρχος άιέσως υποψιάζεται δτι 
πρόκειται περί τοΰ ίδικοΰ του επιβάτου δ όποιος ε
ξακολουθεί νά περιδιαβάζη μελαγχολικός. Έν τώ 
μεταξύ τό πτιδί άσδε εί βαρέοις, δ δέ υποπλοίαρχος 
φοβείται δτι πρόκειται περί διφτερίτιδος, δπότε μό 
νον έπέμβασις Ιατρυΰ δυναται νά τό σιόση. ‘Η μη
τέρα αποτείνεται είς τόν επιβάτην νά σώση τό παι
δί του, άλλ’ οϋτο; φοβούμενος μή τως προδοθή άρ 
νεΐται, λέγωνδτιδέν είναι γιατρό;. Μετά, πάλλης 
γεννΰται εί; τήν κ ιρδίαν τοϋ γιατρού, τό αίσθημα 
καί αποφασίζει νά σόση το παιδί καί νά προδοθή 
οτι είναι δ ζητούμενος ιατρός. Έπήλθεν ή άνάρρω- 
σις τοΰ μικροϋ καί έγέννησεν εί; τήν καρδίαν τή; 
Μαρίας άπειρον εύγνωμοσύ'ην. Ό επιβάτης προ- 
βλέπων δτι θ·ά συλληφθή αποφασίζει νά αυτοκτο- 
νήση. Ρίπτεται εις τήν θάλασσαν άλλά σώζετε άπό 
τό πλήρωμα. Έν τώ μεταξύ δ πλοίαρχος ευρίσκει 
μίαν επιστολήν τοϋ ΐατροΰ άπευθ·υνομένην ε’ς αύτόν 
καί έν τή όποία αναγνωρίζει δτι αύτός είναι δ ζη· 

I τοόμενος δολοφόνος, ομολογεί όμως δτι έφόνευσε 
ένα αισχρόν δ όποιος έπεδίωκε τήν καταστροφήν 
του. Ό πλοίαρχος άποφασίζει νά προσέγγιση είς ένα 
μή προβλεπόμενον άπό τό δρομολόγιον λιμένα καί 
προτείνει είς τόν επιβάτην νά φύγη διά νά σωθη. 
Έν τφ μεταξύ ή Μαρία τοΰ επιστρέφει τήν επιστο
λήν του καί τοΰ λέγει δτι γνωρίζει τό περιεχόμενον 
τόν παρακαλεΐ δέ νά τήν ξαναδιαβάση όταν θά βγη 
στήν ξηράν. Εκεί βλέπει έπί τής έπιστολής της ένα 
υσιερόγραφο είς τό οποίον ευρίσκει τήν φράσιν δτι 
ή καρδιά μιάς μητέρας θά τοΰ είναι εύγνώμων καί 

ι δτι θά τόν άναμένει άνυπερθέτως στό Ρίο δπου σκέ
πτεται νά έγκατασταθή

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεταχειρισμένη κινηματογρα
φική μηχανή προβολής κατάλληλο; διά σχο
λεία, συλλόγους, σπήτια κ.λ.π. λειτουργούσα μέ 
ρεϋμα 110 καί 220 βδλτ είς τιμήν ευκαιρίας. 
Πληροφορ lai Α. Μαδραν, Λέσβου 32, ’ Αϋήναι.
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Προεβλήθη ότό «’Αττικόν»
Τό σενάριο τοϋ φίλμ γραμμένο έπί τή βάσει όπε- 

ρέιτας τοϋ Στράους συνειθισμένο είς γενικάς γρσμμάς 
καί πρό πάντων χωρίς ζωήν δέν παρουσιάζει ενδιαφέ
ρον. Ό σκηνοθέτης έξ άλλου δέν κατόρθωσε νά πρό
σθεση τίποτε (τλήν ίσως μερικών καλοπαρουσιασμένων 
σκηνών) Στό άτονο αΰιό έργο, οΰτε δέ έπεδίωξε νά πα
ρουσίαση ένα φίλμ εποχής ώστε νά έξυιρώση άπό τής 
άπόψεως αυτής τήν άξίαν, άλλά καί άν οπωσδήποτε 
διενοηθη καί τό τοιοΰτον πάντως δέν τό έπέτυχεν.

Ώς πρίς τούς ρόλους ή Λύα Μάρα άσφαλώς κατώ
τερα τών άλλων της φίλμ ποΰ τήν είδαμε έφέτος. Ώς 
μέτριοι έπίσης δέον νά θεωρηθούν ό Βίλχελμ Ντίτερλη 
καί ή Βίβιαν Ζίμπσο”.Γενικώς πρόκειται περί μέτριου φίλμ, τό όποιον έν 
τυύτεις οπωσδήποτε ήοεσεν. Ro—Ma

, «Στό Χόλλυ 
καί άγκά-

—Εις τήν Αμερικήν έκρίθησαν ύπό τών κριτι
κών καί δημοσιογράφων ώς τά 10 καλύτερα φίλμ 
τοϋ 1!>28 τά έξης: 1) «Ό πατριώτης» ψήφ υς 210 
2) «‘Ό λοχαγό; Σόρελ καί δ υιός του» 180, 3) «Τό 
λυκόφως τής δόξη;» 135, 4) «Four Sons» 125, 5) 
«Ό άγγελος τοϋ δρόμσυ» 124, (5) «Τσίρκους» 122, 
7) «Αύγή> 119, 8) «'Ο άνθρωπος τών μαζών» 105, 
9) «‘Ο βασιλεύς τών βασιλέων 99 καί 10) «Ladie 
Tompson» 95.— Είς τβ νέο φίλμ τής Λίλιαν Χάρβεϋ, «Τό 
μοντέλλο τοϋ Μονπαρνάς» είνε πάλιν σύντροφός της 
ό Χάρρυ Χάλμ. Ώς γνωστόν πρόκειται περί 
U.F.A. φίλμ.— Μέ έξαιρετι-ιήν ανυπομονησίαν αναμένεται έν 
Βερολίνφ ή πρεμιέρα τής «’Ασφάλτου» τοϋ νέου 
Πόμμερ U.F.A. φ'λμ, ήτις θά λάβη χώραν κατ’αυ 
τάς. Σκηνοθισία Τζόε Μάη, πρωταγων σιαί Γκού 
σιαφ Φρ·λιχ καί Μπέττυ Άμμα-η Σλετώβ καί ό 
πρό τίνος άποθανών ’Άλμπερ Στάϊνρνκ. Τό φιλμ θά 
προβληθή κατά πάσαν πιθανότητα έφέτος και άπό 
τής βθόνη; τοΰ άθη’-αϊκοϋ «Οΰφα Πάλας».

— Ή Ισ'ανία άναγγέλλει 11 πρός τβ παρόν 
φίλμ διά τό 1929 μεταξύ τών οποίων τινά θά πα
ρουσιάσουν ώς λέγεται έξαιρετικότητα οίον («Τό 
ρόδον τής Μαδρίτη:», «‘Η αδελφή», «Ή ά,ία 
Σουλπίκία», «Ζήτω ή Μαδρίτη» μερικά άπό τά ση· 
μανιϊκώτερα τοϋ 1928), < Αύγούστα τής Αρραγή 
νίας», «Ό λέων τής Σιέρα Μ ρίνα», «Σ 
γουντ τής Μαδρίτης», «Τριαντάφυλλα ι 
6ια» καί άλλα.

— Είς τό ’Όσλο πρωτεύουσαν τής 
προεβλήθησαν κατά τό 1928, 276 φίλμ ί 
άμερικανικά 44 γερμανικά, 11 γαλλικά, ( 
5 δανικά, 3 Νορβηγικά, 3 σουηδικά καί 1

—Είς τό νέο -φ'λμ τοϋ Φρίτς Αάνγ 
ναίκα στή σελήνη» πρωταγωνιστούν ή Ζέρνια Μά-

. ουράς (πρωταγωνίστρια τών «Κατασκόπων) καί δ 
Βίλΐυ Φρίτς (φ’λμ U.F.A.)

— Τό φ'λμ «Κοζάκοι» προόληθέν πρό τίνος έν 
Γερμανία έκρίθη ένθουσιωδώς. Πρόκειται περί ένός 
φίλμ τής Μέτρο Γκόλτνιν είς τό όποιον πρωταγωνι 
στοϋν ό τόσον συμπαθής Τζών Τζίλπ/ρ καί ή άντα- 
ξία του Ρενέ Άνιορέ. θά προβληθή λίαν προσιχώς 
καί ένταΰθα άπό τής όθόνης τοΰ «’Αττικοΰ».

— Ό περίφημος Σαλιάπιν υπέγραψε συμβόλαιον 
μέ τήν Παραμάουντ (άμοιβή 200,OjO δολλάρια) διά 
νά λάόη μέρος εις ένα περίφημο Τονφίλμ τής Παρα
μάουντ.= Ή γνωστή διάτή μεγάλη της καλλονή Κόριν
να Γκρίφφιθ, άσ ήρ τής «First National», ή όποία 
έπιχειρεί ταξείδιον είς τάς μεγαλυτέρας πρωτευούσας 
τήζ Εύρώπης ύπάρχει είδησίς, ήν μετά πάσης έπι- 
ψυλάξεως μεταδίδομεν, δτι θά διέλθη πιθανώς καί 
έξ ’Αθηνών.— Κατά τό 1928 προεβλήθησαν έν ’Ιαπωνία 19 

ί . γερμανικά φίλμ έξ ών έσημείωσαν έξαιρετικήν έπι-

Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΤΡΟΥΛΑΛΑ
( Μήκος «ιέτρα 2400 — Πράξεις 6) 

Προεβλήθη είς τό «Οΰφα Πάλας»

Νορβηγίας 
έξ ών 2 j3I 
6 άγγλικά, ’ 

_ ___ 1 ρωσσικόν.
Φρίτς Αάνγκ «Ή^γυ 

«Κατασκόπων·) καί δ

Ένα άπό τά γνωσιά έργα τοϋ Άΐχμπεργκ μέ τήν 
Λίλιαν Χάρβεϋ ποΰ κρατεί σέ άδιάττωτον ευθυμίαν 
ιόν θεατήν. ‘Η σκηνοθεσία του άρκετά καλή καί μέ 
αρκετά ώμορφα «εξωτερικά» (σκηνοθέτης Σβνφέλντερ). 
‘Η Λίλιαν Χάρβεϋ πάντοτε χαριτωμένη, υστερεί ολίγον 
καί άπό άπόψεως έμφανίσεως άπό τά τελευταία της. 
Μέτριος ό Χάρρυ Χάλμ καί ή Ντίνα Γκράλλα. Καλλί
τερος ά τ’ όλους ό Γιούγκερμαν.Πρόκειται γενικώς περί ταινίας ή ότοία άρέσει είς 
τό έλληικόν κοινόν καί θά σημβιώνη επιτυχίαν δπως 
καί έδώ. Kino

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Έπανήλήεν έκ Κωνσταντινουπόλεως ό 

κ. Αλβέρτος Κόρνφελβ Γενικός Λεευ- 
Θυντής τη; έτα.·.ρόχ; Μέτρο —Γκόλδουϊν 
Μάγεερ Φίλρ,ς ‘κλλάς.

ΠΩΔΌΥΝΤΑΙ διάφορα, μεταχειρισμένα κι
νηματογραφικά μηχανήματα προβολής καί λή- 
φεως ταινι&ν είς λίαν συμφέρουσαν τιμήν. 
Πληροφορίαν Μ. Νοβάκ, Πλαπούτα44,’Αϋ'ήναι.

τυχίχν τά «Ταρτοΰφφος», «Φάουστ», «‘Ιερό Βουνό» 
καί «Βερολϊνον».— Τό νέο φίλμ τής Κλάρα Μπόου διά τήν Πα- 
ραμάουντ φέρει τόν τίτλον «Rose of Rancho».

— Τό νέο γαλλικό φιλμ «’Ανατολή» μέ τόν 
Βλαδίμηρον Γκαϊντάρωβ καί τήν Κλαίρη Ρόμμερ έ- 
τελείωσεν.— ‘ΟΆνρί Ρουσσέλ άσχολειται μετά «γύρισμα» 
τοΰ «Παρισινές γκέρλς» είς τό όποιον πρωταγωνι
στεί ή Σουζή Βερνόν.

— ‘Ο Βόλφγκαν Τσίλτσερ ήρραβωνίσθη μετά τής 
βουλγαρίδσς ηθοποιού ’Ίοας Βάγκα.



ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛ1ΤΕΧΝΑΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
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• · · · ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ · · · · 
ARMAND DE BANIER

‘Η Έλ'άς, ή μικρή αυτή χώρα τών μεγάλων τε
χνών καί έπιστημών, ή πηγή ;τής πνευματικής τρο. 
φής.ολοκληρο) τού κόσμου δέν δσπρεϊ κχ£ ε ίς τήν 
«έβδόμην τέχνην».
Μέ τά λίγα μέσα 
πού διαθέ ομεν καί 
χωρίς καμμίαν ξέ- 
νην χρηματική βο
ήθειαν παρ’ δλην 
τήν βαριτάτην if ο 
ρολογίαν τοΰ Κρά
τους έπί τών > ινη- 
ματογράφων κατορ- 
θώσαμενέντός έτους 
\ά παραδώοωμεν 
κοί ήμεΐς τρ'α έρ
γα, τά όποια συγ- 
κρι.όμενομέ τά εύ 
ρωπαϊκά ήμπορεΐ 
νά εΐπητιςδτιείνεά- 
νώτερα άνλάβη ύτ’ 
δψιν του, τά χρη
ματικά, τεχνικά 
κλπ. μέσα τά ό
ποια διαθέτουν οί 
εύρωπαϊοι κοί άμε- 
ρίκανοΐ έν συγκρί- 
σει πρός ιά ίδικά 
μας;

Έκ παραλλήλου 
τό έλληνικόν καλ
λιτεχνικόν δαιμόνι- 
ον κατόρθωσε νά 
είσχορήση συν τω 
χοόνιρ κα’. είς τόν 
παράδει σ ο ν τοΰ 
φίλμ, είς τό Χόλ- 
λυγουντ, έκεΐ δπου 
αί θύραϊτών στούν
τιο είνε τόσον βα 
ριΐαι ώστε νά άνοί- 
γουν εύχαρί σ τ ως 
μόνον είς μεσουρα- 
νοΰντας άσ τέρας.

Με ά τήν Ελένην Άρίστη ή οποία ώς έγράψα- 
μεν^προσεληφθη ύπό τής Universa’, άλλος καλλι
τέχνης μανθανομεν δτι μεσουρανεί ε’ς τό καλλιτεχ
νικόν στερέωμα τοΰ Χούλλυγουντ, ό κ. Στυλιανός 
Μουταφηςυπό τό καλλιτεχνικόν ψευδόνυμον Armand 
de Banier.

‘Ο κ. Μουτάφης έγεννήθη έν Μοσχονησίοις τών

Κυδωνιών τής Μικράς Ασίας δπου καί έφοίτησε είς 
το σχολείου. Μετά τήν Μικρασιατ κήν καταστροφήν 
εύρέθη είς ΙΙαρισίους δπου κατά τύχην λαμβάνει μέ 

ρος είς προκηρυχ- 
θέντακινηματογρα- 
φικόν διαγωνισμόν 
έκλέγεται πρώτΟς 
και προσλαμβάνε
ται υπό τής έται- 
ρίας Pathe Co διά 
νά παίξη »ίς τό ίρ- 
γον «Μπλέ Διαμάν
τι». Κατόπιν με- 
τέβη ε’ς Χόλλυ· 
γουντ δπου προσε- 
λήφθη ύπό τής 
First National καί 
έλαβε μέρος είς τό 
ισπανικής ύποθέσε- 
ω; έργον <Έρω ες 
Κοντσέτας» ύποδυ- 
θεός έπιτυχώς τόν 
ρόλον ένός τσ.γ· 
γάνου έραστού. ’Ή
δη προσελήφθη διά 
συμβολα'ου ύπό τής 
εταιρίας Associa
ted Artist Produ
cers λαμβάνει δέ 
μέρος είς διάφορα 
έργα αό-.ής.

Δημοσίεύο ν τ ε ς 
ήδη τήν εικόνα τοΰ 
έκλεκτοΰ έλληνος 
καλλιτέχνου ύπο- 
σχόμιθα νά παρα- 
κολουθήσωμεν μέ 
ιδιαίτερον ένδιαφέ- 
ρον τήν σταδιοδρο
μίαν αύτοϋ καί νά 
γνωρίζομεν έκάστο- 
τε είς τούς άνα- 
γνώστας μας εκεί
νους οί όποιοι τ:-

μοΰν τό,ελληνικόν όνομα έν τή ξένη. ΙΙοοσεχώς θά 
δημοσιεύσωμεν νεωτέρας εικόνας τοΰ κ. Μουτάφη καί 
σκηνάς έκ τών έργων είς τά όποια έλαβε μέρος.

LE CINEMA SUISSE 
'Ελβετικόν Κινηματογραφικόν Περ'οδικόν 

Rue du Theatre-Montreux (Suisse)

Κίνηιίαΐογοαόίκός Ά'»τιιρ - ~ m- ■-------— — (j

MIA ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ 
ME TON ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΝ κ. Α ΜΑΔΡΑΝ

Συνεχίζοντες τήν έρευναν ήν άπό τοΰ παρελθόν
τος τεύχους μας ήρχίσαμεν, δίδομεν σήμερον τόν λό 
γον είς τόν κ. Μαδρά-, δστις αάς έκθέτει τάς άπό- 
ψε ς τ υ έπ’. τής Ελληνικής Κινηματογραφικής ύπο· 
θέσεως ώς αύτη έμφανίζεται σήμερον, τά συμπερά- 
σματα είς ά τόν ήγαγεν ή προβολή τής τ>ιν[ας του, 
καί τά μελλοντικά του σχέδια άτινα δέν κατέστρω 
σεν είσέτι έξ δλοκλήρου.

— Ποίαι είνε αί έντυπώσεις άπό τήν ύποδοχήν 
ής έτυχε ή ταινία σας είς τήν πρωτεύουσαν ; τόν 
έρωτώμεν.

—θα σάς τά έκθέ’ω άμέσως. Κατ’ άρχήν, ά.τε- 
κόμισα τήν έντύπωσιν δτι τό Κοινόν δέν ένθουσια- 
ζεται πλέον άπό τήν ήθογραφίαν. Προτιμά, τάς απο
μιμήσεις τών κοσμοπολιτικών ταινιών ποΰ δέν τάς 
αισθάνεται, άλλ’ αί όποίαι δπωσδήποτε, τοΰ δίδουν 
τήν ΐλλυζιόν τοΰ «έξευρωπαϊσμοΰ» του. Ή φο ·σ:α- 
νέλλα τών προγόνων του, τό συγκινεί δλιγώνρον 
άτό ένα κακοφορεμένον σμόκιγκ. Αυτή είνε μία 
θλιβερά άλήθεια όφειλομένη αρκετά είς τήν ξενο
μανίαν τής φυλής μας.

'Η οικονομική άποψις, συνεχίζει & ά. Μχδράς. 
δέν ε! ε έπίσης ρόδι'η, έάν λάοωμεν ύπ’ δψ’.ν δ ι 
έκάστη έν Έλλάδι κατασχευαζομένη ταινία, πλη 
ρώνει φόρ-.ν 50 και πλέον έπί τοϊς έ'·α όν, προστι
θεμένου είς τήν ’αρείαν κρατικήν φ-ρ-λογίκν ένός 

I 3J έπί τοϊς έκατόν, δση δηλαδή περίπου ή άναλο 
λογία τοΰ ένοικίου τών κινηυατογραφικών αιθου
σών. ’Άν άφαιρέση κανείς καί τά λοιπά έξοδα ήτοι 
τής δι φημίσεως καί τ να συναφή, άπ'μένουν μόλις 
καΐμετά βίας 15 έπί τοϊς έκατόν είς τόν έκμεταλ- 
λευτήν τής ένιοπίου ταινίας.

Έγώ ένδιαφερόμενος περισσότερον διά τήν καλ
λιτεχνικήν άποψιν θά έξακολουθήσω έργαζόμενο; έν 
Έλλάδι, παρ’ δλον δτι αί συνθήκαι δέν είνε τόσον 
εύνοϊκαί. Θά κάμω δηλαδή ένα φίλμ κατ’ έτος τ’ 
όποιον κινηιιατογραφούμενον κατά τόν έπιμελέστε· 
ρον τρόπον τόσον άπό τεχνικής δσον καί άπό καλλι
τεχνικής άπόψεως (σκηνοθεσ'α ) νά δύναται νά συγ- 
κριθή μέ τάς ξένας ταινίας ούτως ώστε ή προβολή 
του εί; τό ’Εξωτερικόν, έάν ή τοπική έκμετάλλευσις 
διά τούς προαναφερθέντας λόγους δέν προώρισται νά 
καλύψη τάς δαπάνας τής κατασκευής του, ή πρώτη 
νά καλύψη αύτάς.

‘Η έπισταμένη μελέτη τών πραγμάτων μέ πεί 
θει, συνεχίζει ό κ. Μαδράς, δτι ό κινηματογράφος 
δέν είνε προωρισμένις νά άποδώση τά πρός τό 
ζεϊν είς τούς κατασκευαστάς ταινιών. ‘Ο είς μετά 
τόν άλλον παράγουν ταινίας. ’Αλλά ποιον θά ήτο 
τό άποτέλεσμα : Κατ’ έμέ, άπλούστατα, τό Κοινόν 
θά κουρασθή νά βλέπη φιλμ τής αύτή; περίπου κα
τηγορίας. Λέγω τής αύτής, διότι τά μέχρι τοΰδε πα- 
ραχθέντα, δέν παρουσιάζουν βελτίωσίν τινα κατά 
σειράν πραγματοπο.ήσεως. Αύτό θά κατορθωθή 
μόνον δταν άποκτήσωμεν στούντιο είς τήν Ελλάδα, 

άλλά στούντιο, -δχι κοινά γήπεδα διά πρίζ ντέ 6ύ 
άν π’έν αϊρ—άλλά μέ πλήρες έργαστήριον, τό 
όποιον άπαιτει δαπάνην τούλάχιστον πέντε εκατομ
μυρίων. Τό σημαντκ’ν τοΰτο ποσόν φυσικά δέν 
διατίθεται άπό τούς “Ελληνας κεφαλαιούχους οί’τι- 
νες προτιμούν τό έξησφχλισμένον κέρδος μιας οίασ- 
δήποτε κοινής έπ.χειρήσεως, παρά τήν διάθεσιν τών 
κεφαλαίων των μέ π θανότητας δλιγωτέρων κερδών.

Μετά τά στούνιιο, χρειάζονται οί ρεζισέρ ποΰ 
δέν ύπάρχο)ν. Έπίσης έν Έλλάδι στερούμεθα παν
τελώς κινηματογραφικού ύλικοΰ. Οί έρασ.τέχναι δέν 
άποτείούν σοβαρόν στοιχεΐον δι’ ένα π.ΰ θέλει νά 
έργασθή σοβ-ρά. (Μ’ αύτό δέν θέλω νά καταδικάσω 
τούς τελευταίους). Τούναντίον, οί έπαγγελματίαι η
θοποιοί κατά τήν έντύπωσίν μου, μπορούν νά στα
θούν μπρ.στά στό δμπζεκτίφ. Άλλ’ αί συνθήκαι τής 
έργασίας των, (πρόβες, καί άναγκαστική παραμονή 
των είς τήν πρωτεύουσαν) δέν τούς έπιτρέπουν νά έ- 
πιδοθοΰν συστηματικώς είς τόν Κινηματογράφον. ‘Ο 
τελευταίος λοιπόν πρέπει νά τούς έξασφαλίση ούτως 
ώστε νά έπιδοθ,Ον έξ όλο κλήρου είς αύτόν έγκατα- 
λείποντες προσκα’ρως τί πάλκο τή; σκηνής. Τότε 
μόνον θά ύπακούουν ε ς τόν ρεζισέρ τωνκιί θ’ άπο· 
κτήσουν τήν συνείδησιν τών ύποχρεώσεών των άπέ- 
ναντι τοΰ καλλιτεχ ικού των διευθυντοΰ καί τού 
Κοινού.

"Οσον άφοοα τά τεχνικά μέσα γενικώς, δπως εί
πα προηγουμένως, αυτχ θά συμπληρωθούν μόνον με
τά τήν ϊδρυσιν ένός στούντιο λαμπορατουάρ.

’Ιδιαιτέρως δέον νά σημειωθή δτι ζήτημα 
•φωτισμού» δέν γεννάτα’. είς τήν Ελλάδα. "Οσοι λέ
γουν δτι μάς λείπουν προβολείς καί λάμπες, πλα- 
νώντοι. Τό ‘Ελληνικόν φώς, είναι ένα θαΰμα. ’Αρ
κεί νά ξεύρη κανείς πώ; θά τό χρησιμοποιήση. Στήν 
Καλιφορνία, παρά τόν λαμπρό έπ σης ήλιο της, έρ- 
γάζονται καί στό ΰπαιθρσν μέ λάμπε·, ένώ έδώ ά- 
πέχει πολύ άπό τοΰ νά παρίσιατζι τοιαύτη άνάγκη. 
’Έπειτα τό κλήμα μας είναι εύεργετικώτατον διά 
τόν Κινηματογράφον.

— Καί τί σκέπτεσθε νά κάμε'ε μετά τό τέλος τής 
έκμεταλλεύσεως τής ταινίας σας;

— Θά τήν προβάλλω στήν ’Αμερικήν καί μετά 
θά έπανέλθω νά πραγματοποιήσω μίαν άλλην ται
νίαν είς τήν Ελλάδα.

Ή μελετωμένη ύποβίβασις τοΰ φόρου κατά δέκα 
έπί ιοϊς έκατόν, φυ'ϊκά άποτελεϊ σταγόνα έν τφ ώ- 
κεα/ώ δι5 έμέ δπως καί διά τούς λοιπούς κινηματο- 
γραφισιάς, δεδομένου δντος δ:ι τά έντόπια φίλμ φο
ρολογούνται κατά 20 έπί τοϊς έκατόν περισσότερον 
τών Εύρωπαϊκών. Φορολογείται δηλαδή ή «-παρθέ
νος ταινία» δταν είσάγεται, δσον φορολογείται ή ξέ
νη ταινία είσαγομένη πρός έκμετάλλευσιν, ήττα δέ 
έπαναφορολογεΐται ώς θέαμα. Ί’πό τοιαύτας συνθή- 
κας δέν μπορεί νά γίνη έργασία. Πλήν, παραβλέπων 
τή / οικονομικήν άποψιν, έπιμένω είς τό νά έργασθώ



k ινηιιατογραότκός ' Α <ίτ <·.<_> Κινιιιιατογοαόικός ‘Αιίτιιο ---------------

Al ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ■ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ :
Κατά τελευταίας ειδήσεις εκ Λονδίνου, δ Άμε· 

ρικανδς μηχανικός δρ "Εμπερτ Άϊβς, κατούρθεοσεν, 
εφαρμόζων μίαν νεαν μέθοδον τά επιτυχή τήν πι- 
ραγωγήν πλαστικών κινη ιατογραφικών εΙκόνων. Ό 
εφευρέτης έπέδειξεν ήδη πρό τίνος τά μηχανήματα 
του ε’ς τά μ'λη τής ’Αμερικανικής Φυ ική; 'Εται
ρείας εντός ένός εργαστηρίου τοΰ Πανεπιστημίου 
τής Κολομβίας. Οί παρακολουθήσαντες τήν δοκι
μήν τή; νέας κινηματογραφικής ταινίας, είδαν 
εμπρός των μίαν στρατίίο-ικήν ομάδα, όχι πλέον 
περιωρισμένην επι τής οθόνης, άλλά πλαστικής, σάν 
νά έζη πραγματικά. Καί ή δοκιμή επέτυχε πλήρως. 
Προεβλήθη κατόπιν έτί τής οθόνης ή εικών τοΰ 
πρώην Προέδρου τών Ήν. Πολιτειών κ. Κοΰλιτζ, 
αγορεύοντας έν μέσω πλήθους λαοΰ καί έν τέλει 
μία σκηνή άπό τάς ίπποδρομΓα.;. Αί εικόνες εχιμνον 
τήν έντύπωσίν, οτι ήσαν πραγματικά άντικείμενα 
καί όχι άπλαΐ σκιαί.

‘Η έφεύρεσις τυΟ Άμερ.κινοΰ μηχανικού ’Άϊβς, 
φαίνεται, δτι θά άποτελέση σπουδαϊον σταθμόν έν 
τή εξελίξει τής κινηματογραφικής τέχνης. Ή λύσις 
τοΰ προβλήματος τή; πλαττι ;ής κινηματογραφικής 
είκόνος ή οποία νά παρέχη τήν έντύπωσίν αληθινών 
σωμάτων κινουμένων, λύσις ποΰ έζητεΐτο άπό μα- 
κροϋ, φα'νεται, δ:ι έπί τέλους έπετεύχΟη Νέος 
σταθμός ση ιειοΰται εις τόν μακρόν δρόμον πού 
διήνυσεν ή φωτογραφική τέχνη άπό τής έφευρέσεως 
τής απλής φωτογραφία; ύτό τοΰ Νταγκέρ, μέχοι τής 
έφευρέσεως τής κινουμέιης ε’ικό'ο; τών αδελφών 
Αυμιέρ, άπ" αυτής πάλιν μέχρι τής δμιλούσης ται 
νιας καί άπ’ αυτής μέχρι τή; πλαστικής ταινίας. Τοΰ 
λοιποΰ ή εικών όχι μόνον θά κινήται, όχι μόνον θά 
δμιλή, ά'λά καί θά άναπαριστφ τήν πραγματικότητα 
καί μέ τάς τρεϊς διαστάσεις της.

Τό όνομα τοΰ Αμερικανού εφευρέτου δέν εινε 
άγνωστονέν Εύρώτη. Ό δ ο ’Άϊβς έχει έλκύσει ήδη

τήν προσοχήν τοΰ έ ιστημονικοΰ κόσμου διά τών 
εργασιών του έπί τής τελειοποιήσεως τών μηχάνημά 
των τής τηλε'ράσεως, ατό πολλών δέ έτών άσχολεΐ- 
ται μέ τό πρόβλημα τοΰ πλαστικού φίλμ, του όποιου 
ή λύσις φαίνεται δτι έπειεύχθη. Ή μηχανή διά τής 
οποίας λαμβάνει τάς πλασιικάς φωτογραφί'ΐς, είνε 
έξαιρετικά πολύπλοκος καί εχ>ι ούχί δλινωτέρους 
τών εξήντα φακών. Τό μηχάνημα αυτό άποτελεϊται 
κυρίως άπο δεκαπέντε μηχανήματα ήνο μένα μαζ1’, 
έκαστον τών οποίων έχει τέσσαρας φακούς. Τι υπό 
φωτογράφισιν άντικείμενον λαμβάνεται ύπό διαφ<> · 
ρους οπτικός γωνίας αί δποΐαι μικρόν άπέχουν άπ’ 
άλλήλων. ’Εντός ένός δευτερολέπτου λαμβάνονται 
ογδόντα φωτογραφίαι.

Τά εξήντα κί ισέ μέ τάς εξήντα εικόνας άποτυπώ- 
νονται άλλεπαλλήλως καί ενώνονται είς ένα κλισέ. Ή 
ούτω λαμβανομένη είκΰιν προβάλλεται είς μίαν οθό
νην, τήν οποίαν ό δρ Άϊβ; προορίζει είδικώς διά 
τό έργον αύτό. 'Η πρ'βολή γίνεται άπό τήν δπι- 
σθίαν δήην τής οθόνης καί οί Θ^αταί ευρισκόμενοι 
έμπρός της, τήν βλέπουν πλασιικήν. ”Ηδη πρό τίνος 
χρόνου έλήφθησαν μέ τό άνωτέρω μηχάνημα μερι- 
καί φωτογραφίαι. Άλλά τά αποτελέσματα δέν υπήρ
ξαν ικανοποιητικά. Μόλις τελευταίως κατώρθωσαν 
οί Αμερικανοί Ά τελειοποιήσουν κατά τό δυνατόν 
τήν έφεύρεσιν αύίήν, εις τρόπον ώστε νά ληφθοΰν 
πρίγ ατι πλαστίκιι είκόνος.

Πρό μακροΰ είχον γίνει είς τήν Αμερικήν πει
ράματα πρός παραγωγήν πλαστικών ταινιών. Κατ’ 
άρχάς ένομίσθη, δτι τό πρόβληυα θά έλύετο διά τής 
«\ωφθάλμου» φωτογραφίσει»; τών αντικειμένων, 
τών οποίων κατόπιν αί εικόνες των θά ετυπώνοντο 
έπί τή; αυτής ταινίας παρ’ άλλήλας.

Οί θεαταί θά έφωδιάζοντο διά δίχρωμων, διοπ
τρών, πού θά ήνωναν τάς δύο χω,ιστάς εικόνας τής 
τα νίας εί; μίαν, ή οποία δμω;, Θά έφαίνετο πλαστι- 
κώς. Ή μέθοδος αυτή, ή οποία έ θυμίζει τήν πλα
στικήν μέθοδον τοΰ στερε ισκοπίου άπεδείχθη όχι 
μόνον πολύπλοκο; καί ενοχλητικό, άλλά καί έκαμνε 
τήν ταινίαν νά φαίνεται άτεχνος καί σαχλή. 

Ελλάδι. Φυσικά Θχ μελετήσω πλέον έπισταμένως 
τά πράγαατα κχ» άν αί προσδοκία·, μου δέν διζψευ· 
σθώσιν άπό τό συμπέρασμα τής μελέτης μου θά πραγ
ματοποιήσω τόν «Άλή Πατσά και τήν Κυρά Φρο- 
σύνηε. Αύτό όχι ένωρίτεραάπό τόν’Ιούνιον-Ίούλιον.

Διά κατανομήν ρόλων κλπ είναι πρόωρον άκόμη 
νχ όμιλήσω. Πάντως τό φίλμ μου οφείλει νά είναι ί
σον τών Εύρωπαϊκών άφ" ένός ϊνα έξασφχλίση τήν 
διεθνή τοποθέίησ’ν του, καίάφ’έτέροι ϊνζ ίκα,ο 
ποιήση τό Κοινόν δπερ μά; ύποστηρίζει.

Αυτά είχε τήν καλωσύνην νά μάς δηλώση ό κ. j 
Μαδράς, τά διαβιβίζομεν άνευ '
βαίνοντες τοϋ πλαισίου τής αύστηοά; άντικειμενικό ' 
τητος τής παρούσης έοιύνης μας, μέ τήν πεποίθησ.ν 
δτι ό συμπαθής κινηματογραφιστής θά πραγματοπο: 
ήση κάτι άκόμη καλλίτερον άπό τήζ ενσυνείδητον 
ταινίαν του τής τρεχούσης περιόδου.

“Τρις Σκαιαβαί.υ

Η ΟΪΦΑ ΚίΠ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΣΑΙΖΟΝ
Τό νέον πρόγραμμα τή; U.F.A. (1929—39) μή- 

πω είιέτι πλήρως καταρτ σθέν, παρουσιάζεται έν 
τούτοις κχί εί; γενικά; γρχμμάς άπό πάσης άπόψεως 
καλλιτεχνικής καί έμποριχής λίαν έ δια-ςέρον. Ούτω 

σχολίων, μή ύπ»ρ- προβλέπονταΐ: "Ενα φιλμ τοϋ ΦρΙτς Λάγκ, τρία τοϋ 
Ίβάν Μοζοϋκιν (μέ σκηνοθέτην τόν Τουρζάνσκι) ένα 
φίλμ τοΰ Βολκώφ, τρία τοϋ “Ερίχ Πόμμερ, δύο τής 
Μπριγκίτ'ε Χέλμ, τέσσαρα έ ο; πέντε τής Τζέννυ 
Γιο.γκο,τέτσαρα Ιο; πέντε τή: Λίλιαν Χάρβεϋ, δύο 
άλλα μεγάλα δράματα κα1. δύο άκόμη τοϋ τύπου τοϋ 
«Σεράϊ» «γυρισμένα» σ:ά;Ίνδίας κχί τήν Αφρικήν

λόγω τών Άπόκρεω. Έν τούτοις έξχιρετικώς εις τό Οϋ- 
φα- Πάλας πνρετηρήδ-η μεγαλειτέρα κί.ησις καί τούτο διό
τι προεβάλλετο μία ταινία μέ τήν συμπαθ-εστάτην Λίλιαν 
Χάρβεϋ, « Η πριγκήπισσα Τρουλαλδ» ή οποία ήρεσε υπερ
βολικά, διά τούτο καί 9-ά κρατήση διά δευτέραν εβδομάδα 
τό πρόγραμμα τού Οϋφα Πάλας.

Είς τό Σηλέ-rin τήν προσεχή έρδομάδα δά προβληδφ 
ένα φίλμ τής Παραμάουντ «‘Ο ώραΐος γονδολιέρος», είς τό 
Άιτιχό»' τό γαλλικόν «‘Ο έπιβάτης» μέ ιόν Κάρολον Βανέλ 
καί εις τό Σάλον Ίπείλ «Τό κομφετί» αγγλικής παραγω
γής- * * *

Τήν παρελδ-οΰσχν Πέμπτην έδόδ-η είς τό δέατρον Κεν
τρικόν ό πρώτος έτήσιος χορός τής «Πανελληνίου ‘Ενώσεως 
Κινηματογ-άφων» μέ έπιτυχίαν.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕ Ρ A I Ε ΥΣ

Κι>ημ Σπλέν.ιι. Προεβλήθη τά έργον <01 έρωτες 
τής Κάρμεν» μέ εήν Νιολορέ; Ν ιέλ Ριο, τή συνοδείρ α
σμάτων.

Κυημ. 'Ολύμπια. Μέ επιτυχίαν προεβλήθη «Ή επά
νοδος μέ τάν Λάρς Χάνσον.

Κινημ. Χάϊ-Λάϊφ. Προεβλήθη τά έργον «‘Ο πτωχός 
σπουδαστής» μέ τάν Χάρυ Λίτκε καί τήν κόμησσαν Έ· 
στβρχάζυ. Τήν προσεχή Δβυιέραν «Μπαλάο».

Κΐιημ. Φώς. Άπό τή Δευτέρας προεβλήθη τό έργον 
«Δραπέτης Φρενοκομείου» καί «Άετάς τής Ισπανίας», 
άπά δέ τής Πέμπτης «Είς τήν χώραν τών άνθρωποφά- 
γω » καί τά «Πανταλόνια ιοΰ Παλληκορά».

Κινημ. Ήλνσια. Προεβλήθησαν τά έργα. «Οί ίππό- 
ται τοϋ σκότου,», «‘Ο ατρόμητος πυροσβέστης» καί «Τό 
μυστηριώδες άερο.τ ανοι» ή Α' εποχή Β. Μάνας
Ν. ΚΟΚΚΙΝΙ Α

Κινημ. “Ηλιος. Προεβλήθησαν «Τελευταία παράστα- 
σις» καί «Λευκή Σκλάβα».

Κινημ. Κρυσιάλ. Πςοεβλήθησαν «Τελευτα'α ώρα» 
καί «Νοσ :αλγία».

Κινημ. ΈπλαΙρ. Πρτεβλήθησυν «Ταγκό θα άτου» καί 
«Τό ναυτόπουλο» μέ τόν Τζαίκυ Κούγκαν. I. A. Β —s 
ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΊ

Κινημ. Διονύαια. Προεβλήθη μέ επιτυχίαν ή τεινία 
«Γέλα πσληάτσε» μέ τόν Τσάιεϋ.

Κινημ. Παιέ. Προεβλήθη «Ή πέτσινη μάσκα» μέ τήν 
Β.λμα Μπάν«υ.

Κινημ. Παλλάς. Διά δευτέραν εβδομάδα προεβλήθη 
«Ή Ρ..μόνο» τή συνοδείψ άτμαιος.

Κινημ, Άϋ·ήναιον. Προεβλήθη ή ταινία «Ή πριγκή- 
πιοσα τής σοκολά’ας». Κατά τά διαλείμματα ό Φερούτσιο.

Κινημ. Λ. Πύργου. Προεβλήθη τό «Καρναβάλι τής 
Βετετίας» μέ τήν Ζικομπίνι.

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν «Στά τύχια τών τί
γρεων» καί επεισόδια άπό τήν «Αρχόντισσα τών άδα- 
μάνιων».

Κινημ. Κεντρικόν καί Μοδύρν. Διάφ;ρα επεισοδιακά. 
Κινημ. ’Ολύμπια. Les Bas - Ponds τής Ν. Ύόρκης.

ΠΑΤΡΑΙ
Κινημ. Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά φίλμ 

«Δόν Ζουάν» μέ τόν Μπάρρυμορ καί «Ρασπουτιν καί 
Τσάρος» μέ τόν Γκυίν αρώβ, άμφότερα μέ έπιτυχίαν. 
Πρ εχώς «Άννα Καρειίν.»

Κινημ. Πάν&εον (Ταρά«σα). Προεβλήθησαν τά έργα 
« Ο τρόμος τοϋΤεξάς», «Ρασπουτιν καί Τσάρος» καί 
κεομωδίες.

Κινημ. Ίνιεάλ. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Τό ταξεί-

Πρό δλίγων εβδομάδων έγράφομεν άπό τής στήλης αύ
τής περί τοϋ ζήλου τόν όποιον εσπευσε νά επίδειξή ή α
στυνομία Πόλεων, διά τήν εφαρμογήν το5 διατάγματος πε
ρί λειτουργίας κινηματογράφων. ‘Η αφορμή νά άσχοληδ-ώ- 
μεν εις τό ζήτημα αύτό μάς είχε δοδή άπό κάποιαν απρό
οπτον άστυνομικήν διαταγήν διατάσσουσαν τό κλείσιμο? τώι 
κινηματοθεάτρων «Ροζικλαίρ», «Σιναμπ4ρ , «Πανοράματος» 
καί «Πανθέου». Μολονότι τότε ή ισχύς τής διαταγής έκεί 
νης δέν διήρκεσεν πλέον τοϋ διώρου, καταδειχθέντο; άμέ
σως τοϋ παραλόγουμιάς τοιαύτης αίφνηδιαστικής ένεργείας, 
έν τούτοις άγνωσ ον διά τίνας λόγου; τό πράγμα έπανελή- 
φδη πάλιν τήν παρελθούσαν εβδομάδα. Έξχφνικά δηλαδή 
διετάχθη τό κλε^σιμον τών Ιδίων κι ηματοθεάτρω?, έκλεί- 
σδησαν πράγματι ταΰτα καί μετά δύο ώρας και κατόπιν 
τών διαμαρτυριών τών ενδιαφερομένων επιχειρηματιών επε
τράπη ή έξακολούδησις τής λειτουργίας των.

Τό πράγμα καταντά πλέον εξωφρενικόν καί άϊυνατοΰ- 
μεν νά εΰρωμεν τόν προσήκοντα χαρακτηρισμόν διά τήν νο
οτροπίαν ή όποια κατευδύνη τάς ένεργείας τών διευθυντών 
τής 'Αστυνομίας Πόλεων.

Πραγματικώς τό διάταγμα αύτό δέν ισχύει και ούτε εί
νε δυνα όν νά ίσχύση διότι είνε τελείως αδύνατον νά γίνουν 
τά πολλά καί διάφορα τά όποια ζητεί. Συνεπώς δέν μένει 
άλλο τι νά συμπεράνομεν έκ τών άνωτέρω άλλεπαλλήλων 
γεγονότων παρά τό ότι μεταξύ τών άλλων καθηκόντων τά 
όποια έταξεν είς εαυτό τό νεωτερίζο? αστυνομικόν σώμα, 
συγκαταλέγεται καί ή μέχρι έξοντώσεως καταδίωξις τών κι
νηματογραφικών έπιχειρήσεων. Διότι διν ήμπορεΐ νά έξηγη- 
θή διαφορετικά ή διά δευτέραν φοράν έπανάληψις τής αυ
τής άστοχου, άσκοπου κ.ί κακής ένεργείας.* .. * *Τό άνωτέρω ζήτημχ δπως έμφανίζετχι κ>ϊ μέ τήν έξέ- 
λιξιν τήν οποίαν λαμβάνει, θά έπρεπε νά προκαλέση τήν 
προσοχήν τοϋ υπουργού τών Εσωτερικών, άνωτέρου προϊ
σταμένου τών άστυνομικών άρχών.

Καί έν πρώτοις πρέπει νά άφαιρεθή άπό αυτούς τό δι
καίωμα νά εφαρμόζουν νομοθετικά; διατάξεις ώς τό περί 
λειτουργίας τών κινηματογράφων διάταγμα δεδομέ ου ότι ό 
σατραπισμός καί ή αϋθ-αιρεσία τά όποια άποτελοίν τάς 
κατευ9·υνούσας σκέψεις τών διευθυντών τής αστυνομίας 
Πόλεως δέν είνε αί κατάλληλοι προϋποθέσεις διά τήν έφαρ- 
μογήν νόμων οι όποιοι ήμαορούν κακώς εφαρμοζόμενοι νά 
έπι τέρουν καταστροφάς έπιχειρήσεων, ώ; συμβαίνει έν 
προκειμένφ.

Έξ άλλου πρέπει νά ληφ9·ή ϋπ' οψιν οτι τά ζητήματα 
. τά όποια όφορά τό περί ού ό λόγος διάταγμα δέν είνε δυ

νατόν νά κανονισθ-οϋν διά μιας διαταγής έκδιδομέ ης είς οί ■ 
ανδή οτε στιγμήν διότι δεν «ρόκειται περί άσημάντων με
ταρρυθμίσεων άλλά περί ριζική; καί έκ βάθρων μεταβο
λής ϋπαρχούσης άπό έτών καταστάσεως, μεταβολής ή οποία 
ούτε άμέσως είνε δυνατόν νά γίνη καί κολοσσιαίας άπαιτεϊ 
δαπάνας.

Δέν υπάρχει καμμία άντίρρησ ς είς τό νά παραδεχτή 
τις ότι αί κινηματογραφικά! αΐίέουσαί μας δέν είνε Ιδεώ
δεις. Άλλά δι' αϋτόν τόν λόγον δέν πρέπει νά τάς κλείσω- 
μεν ! ’Άν ναί, τότε διατΐ έπετράπη νά λειτουργήσουν όταν 
διά πρώτην φοράν ήνοίχθησαν άφοϋ καί τόιε εύρίσκοντο 
εις ήν κατάστασιν εϋρίσκονται σήμερον ; Ίσως τότε δέν 
ϋπήρχεν ή σημερινή πείρα ή όποια υποδεικνύει τάς «τελείας 
των, άλλ’ έν τοιαύτη περιπτώσει έπιβάλλεται νά έπεκταδ-ή 
ή ίφαρμογή τής τοιαύτης νοοτροπίας καί εις κά&ε τι τό 
ϋπάρχον ατελές ανεξαρτήτως ιού ποσού τής δαπάνης ήν 
θ·ά άπήτει ή διόρθ-ωσίς του. Νά κρημνιστούν έπί παραδείγ- 
μαιι αί οϊκίαι τών στενών δρόμων διά νά άπ-κτήση ή πόλις 
εύρείας λεωφόρους ή νά άνοικοδομηθ-οϋν λαμπρά μέγαρα 
έκεΐ όπου αχυρώνες στεγάζουν τάς δημοσίας ύπηρεσίας.* t * *Η παρελθ·οϋσα έόδομάς δέν παρουσίασε εξαιρετικήν κί- 
νηα,ν εις τούς κινηματογράφους τής πόλεώς μας καί τούτο
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διον τοΰ πηδαλιουχουμένου κόμη; Ζέππελιν si; ’Αμερι
κήν», «Έβδομο; ουρανός» και «Σεράϊ». Προσεχώς «Ό 
τελευταίος τών ανθρώπων». Άνδριόπονλο;
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. 'Ιδαϊον ‘Αντραν. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο 
γίγας τοΰ άέρο;» και «Όνειρα πού σβύ'ουν» μέ τήν 
Όσσι Όσβάλντα.

Κατά τάς προβολάς τών άνωτέρω έργων μεταξύ τοΰ 
εκλεκτότερου κόσμου διεκρήαμεν τά; κυρίας και δεσποι
νίδας Καμαριώτου, Καλογεράζη, Κουρή, Μαριδάζη, Γα
λανή, Ζολιιδάκη, Κατιράζη, Βουράκη, Μιχαηλίδου, Ά- 
ποσιολάζη ζ. ά καί τού; κ. κ. Γιαλεράζην, Κουρήν, 
Μιχαηλίδην, Βασιλαζάκην, Κεέν, Άποστολάκην, Κου· 
κλάκην ζ ά.

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άν
θρωπο; μέ τά διαμάντια» καί τό «Έμδεν» έπί μίαν ό
λο «λήρον εβδομάδα μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Κινημ. Κενιρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ιεοό 
βουνο» «Ή κόρη τη; ερήμου» καί «Κλεισμένα χείλη». 
β Από την δ ευθυισιν του ανωτέρω κινηματογράφου 
άιιεχώρησεν ό έκ τών συνεταίρων κ. Μ. Παιαζός, δι’ ά
σκοπο”; επεμβάσ.ις τής αστυνομία;, άς έγνώρισε διά 
δηλώσεών του έν τφ Τύπω.
ΛΑΡΙΣΣΑ

Κινηα 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν ?«Τραγωδία Ωκεα
νών», «Ό στοιχειωμένος πΰργο5» καί «Τιμ ό ριψοκίν
δυνος». Hanoi ικολάου
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν «Πρίγζηψ κοζάκος» 
μέ μεγάλην επιτυχίαν καί «‘Ο σιωπηλός κατήγορος».

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρασποτ- 
τιν» και «Μ τέν Χούρ» μέ μεγάλην επιτυχίαν.
ΞτΝΘΗ

Κινημ. Μέγας. Λό ;φ τοΰ βαρυτάτου χειμώνος καί τής 
οίκ.νομική; ^ίσεως λειτουργεί κατά Παρασκευήν, Σάβ 
βατόν καί Κυριακήν. Προεβλήθησαν τϊ έργα «Ή ευ
νοούμενη τοΰ Μαχαραγιά», «Πρίγκηψ Ζιλάχ» καί «Τσε- 
τ ακώ». Προσεχώς «Παγκόσμιος πόλεμό.», «Άνθρωπο, 
χωρίς κατοικία», «Στά δίχτυα τής δαζτυλογράφου ζ. ά. 
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. Αμερικανικός. Προεβλήθησαν τά έργα α‘0 
απόχης» καί «Ό τραγικός γάμος» μέ γεγάλην επιτυχίαν 
ιδίως τό πρώτον. ΑΤ1ζάΣον
ΚΟΖ A Ν Η '■

Κινημ. Ώρίων. Προεβλήθησαν ρί τυινίαι «Ή πληγω
μένη πεταλούδα», «Γυμνή γυναίκα» καί «Φωτιά».
ΧΑΛΚΙΣ

Κινημ. Λούξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μία πάλη 
στην αβνσσο» και «Ό δαίμων τής θαλάσσης». Άκοά 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ Κ

Κινημ Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μυστηριώ
δης καθρεπτης», «Δον Ζουάν» καί «Τό θΰμα τή; τύχητ» 
απαντα μέ επιτυχίαν. λ μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

, Κινημ. ’Αγλαΐα. Κατά τάς τελευταίας εβδομάδα-, ό 
ανωτέρω κινηματογράφος ήττέρησε πολύ είς προβολήν 
αναλογών τού κοινού πού συχνάζει είς αυτόν, έργων.
**οη προβάλλει το επεισοδιακόν «‘Ο βασιλεύς τής τα- 

χυτηιος» τό οποίον παρακολου^εΐιαι με πλήρη τήν αί
θουσαν, θεατών

Κινημ. Απόλλων. Προεβλήθησαν έπιτυχώ; τά έργα 
« Ερως και κύματα» καί «Ό δούξ του Παπεγχάϊ ι». 
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Ποικιλιών. Κατά τό δεύτερον δεκαπενθήμερον 
τουΦ,βρουαρίου μεχρ( τής 3ης Μαρτίου προεβλήθησαν 
τά έργα «Το οπλον τοΰ θανάτου» μέ τόν Κέν Μάϋναρ»,

«Ή τυφλή» μέ τήν,Άστορ, «Ή σέλα τοΰ δ.άβολου» καί 
«‘Ο αργών τής ’Αλάσκας». Ήδη κατά τάς άπόκρ ω θά 
λειτουργά] ώ; χορευτικόν κέντρον. Μετά τάς άπόκρ ω 
μά; υπόσχεται τά έργα «Τό λιμάνι τών δακρύων» κοί 
«Μαρία ή Πενταγιώτισσα».

Κινημ. Δημοτ. Θεάτρου. Μετά τήν προβολήν τοΰ έρ
γου «Το κορίτσι τής ρεβύ», δίδει π ραστάσεις ό θίασος 
Ριτσιάρδη—Καντιώτη. Μπιξέλης

ΑΓΝΟιΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΜΑΝΟΛΕΣΚΟΥ — MANON ΛΕΣΚΩ

‘Ο Χάϊνριχ Γκίοργκ προσελήφθη ύπό τής 01- 
ΦΑ δ ά νά πτίξη ε’ς τό νέο τη, μεγάλο φίλμ «Μα 
νολέσζου» (τό όποιον νεαρόν,λεγόμενον ειδικόν κινη- 
μα'ογραφικόν περ οδικόν, θεώρησε καλύτερα νά τό 
παριυσιάση ώς «Μανόν Λεσκώ», ! ! Φυσικά μεταξύ 
«Manolesku» καί «Μανόν Λεσκώ» δέν ύπάρχει με
γάλη διαφορά γιά ενα πού φουρν.'ρη ειδήσεις γω ίς 
ούτε νά ξέρη νά τις διαβάση .. καί έπί τή ευκαιρία 
μού έρχεται στό μυαλό μου άλλη μιά ώμορφη γχά 
φα τ.Ο άνωνύμου κριτικού τού αστού φυσ.κά λεγο
μένου περιοδικού έφ-στούντος τήν προσοχήν εις τό 
πρότινος προβληθεί τής Λιλύ Νταμιτά φιλμ «Ή 
ωραία τυχοδιώκτρια» άς τό πρώτόν της έν ’Αμερική! 
ένώ άκριβώς είναι τό τελευταίον της έν Γερμανία!! 
ΙΙροκαλούμεν νά μά; διαψεύσουν!) είς τό όποιον ώς 
γνωστόν πρωταγωνιστούν δ Ίβάν Μοσζούκιν, Μπριγ 
κίττε Χέλμ καί Ντίτα Πάρλο δπό τήν διεύθυνσιν 
τού Τουρζάνσκι.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Παπανικαλάου (Αάριονα)· Σάς άπεστείλαμεν κ ί πάλιν 

βίς τή ■ Διεύθυνσιν Poste Rsstantc ν ον δελτίον Γνω
ρίσατε μα, ληψ.ν. Παρακ λοΰμεν νά είοθβ ιακτιζ τερος 
είς τήν άποστολήν άνταπο ρί εων.
, (Δράμα).* Σάς εύχαρισιοΰμεν πολύ διά τό
ε.διυφέρον σα , άλλά άντιπροσωπευόμεθα άπό ετών 
υπό τοΰ κ Ν. Μαρκίδη. Έάν επιθυμείτε συνεννόησή ε 
μόνοι σας.

I. Γεωργό ιουλον ( Μεαολόγγιον). Ή δ.εύθυνσις τής 
Paramouni εϊνε, Famaus Lafky Corp., Paramount 
Building, Times Square, New—York.

-W. Μούαιον (Λάρισα ). Σάς ευχαριστούμεν, άλλά 
βλεπετε ότι άντιπ ;ο τωπευ'μ’θα.

Βααιλειάδην (Χίον). Γιατί μάς λησμονήσατε. ; Μήπως 
δέν λειτουργεί κινηματογράφο; ;

, Καζαντζήν (ΞάιΙ)ην.) Έστάλησ^ν είς τόν κ Βσκιάνην 
τα τέσσερα ζητηθένια φύλλα.

Μι γάλου (Κολαμας). Οχι μο ον δέν έχομεν λόγους νά 
ήμεθα δυσα τεστημένοι άλλά τούναν.ίον δέν ιΰρσκομεν 
ο θύτου; νά σά; εύχσριστήσωμ’.ν διά τάς ύπέρ'τοΰ πε

ριοδικού μας ειλικρινείς πρσσ ιαθείας σας.
Στέφικαρ (Κοζάνην). Εστάλη τό δελτίον. Γνωρί

σατε λήψιν.
X. Κούπαν (Αϊγιον). ’Αρχίσατε παρακαλοΰμεν άπο

στολήν τακτικών Ανταποκρίσεων. Δελτίον θά οάς 
σταλή έν καιρω.
, Λ’ο Δ τοκαλάκην. (Έ,τανΰα ) Έλήφθη ϋπ’ όψιν μα; 
ή νέα σας διεύθυνσις.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Κινημ. ’Αττικόν Τρίπολις 1—3—929 Μέχρι 30- 8—929 
Θ. Κυριαζάκος Συ ία 1-3 -929 » 30 - 8-929
Χρ. Δασκαλάκης Άβήναι 1-3 929 » 30— 5—929
Σ. Μαλλάχ Θεσ)νίκη 1—1 -929 » 30-12—299

ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΜΠΟΥΘ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ρίση ότι τό κομμάτι αυτό άνήνεν εί; τήν μεταμφίεσιν 
πού τόσον μύστη >ιω5ώ; έφοροΰσεν δ Θεόδωρος κατά τόν 
χορόν πού έδόθη είς τό γειτονικόν σπίτι. ...

Έξακολουθών τάς έρϊύνα; του ό Τζέρολιτ, εψαξε τα 
φορέματα πού ήσαν κρεμασμένα είς τούς τοίχους. Εξα
φνα, τό χέρι του έθιξε κόπο ο σκληρό αντικείμενων.

Παρεμέρισε δύο φορεσιέ'. Δέν ήαπόρεσε νά συγκρα- 
τήση κραυγήν έκπλήξεως. Πίσω άπό τα φορέματα και ε
πάνω στόν τοίχον ήτο κρυμμένον ένα κινητόν τηλεφωνι
κόν μτχάιηιια άπό έκιΐνα π<ύ με ιαχειρίζονται οι υπάλ
ληλη όταν θέλουν νά εξελέγξουν μίαν γραμμήν.

Ήτο ειδικό; αποδέκτης εϋρ σκόμενος Γις ,συγκοινωνι- 
αν μέ τό «επίσημον τηλέφωνον» καί διά τοΰ οποίου ο Θε
όδωρος ήαπ'ροΰσε νά παρακολουθήση κρυφά δλας τά; 
συνομιλίας. , .

Δέν ύπήρχεν ώ; έκ τούτου αμφιβολία οτι ο ωεοοωρος 
είχεν άνούσει τήν συνομιλίαν του μέ τήν Δορωθέαν και 
διά τής όποιας ώριζε τήν συιάν.ησιν τοΰ Χόϋδ Παρκ- 
Ή ά'ακάλυψις αυτή έκαμε τόν Γκαίρισων νά αισθανθη 
μεγάλην χ ράν. Ή σκέψις του ησύχαζε. "Ολαι^αί υπο· 
νοιαι ποΰ είχε συλλάβει διά τήν Δωροθεαν δεν είχαν βέ
βαιο ς, διαλυθή ένιελώτ. Έν τούτοι; εί; τήν ψυχήν του 
είχε γεννηθή μ α νέα ελπίς. ...

Άπέμενε νά έξηγήση τήν αίφνιδ αν αναχωρισιν της 
ν αρά; γυναικός. Μία μόνον ύτόθεσι; ήμποροΰσε να γί- 
νη άποδεκτή, δ.ι οί Ρόμπινσον εϊχον άπαγάγει την Δο- 
ροθέαν. Αί προφυλάξεις πού είχε λάβει δ Θεόδωρό; ώ
στε ή έξαδέλφη του να μή συταντήιη τήν γηραιών υπη
ρέτριαν δέν ήσαν άσα γε μία άπόδε ς«ς; Ποΰ όμως οι ά
θλιοι αυτοί είχαν άπαγάγει τήν Δωροθέαι;

Φυλλομετρών τό «Έγχειρίδ.ον τών Διαθηκών», τήν 
λησμονηθεΐσαν υπό τοϋ θείου Ρόμπινσον, ο Τζέρολντ 
άνεκάλυψε μεταξύ δύο σελίδων ένα ταχυδρομικόν δελτά- 
ριον άπευθυνόμενον-είς τόν κ Οΰΐίλ'αμ Ρόμπινσον, 16, 
Λεωφόρος Μύρτλ είς Ούβιτ'λιφ. Πολύ πιθανόν εις 
διεύθυνσιν αυτήν νά ήτο ή συνήθης κατοικία τών Ιόμ- 
πινσον. ‘Ο Γκαίρισων άπεφάσισε νά ΰπάγη την επομε- 
νην είς Ούεστκλίφ. , _

Πολύ πρωί, έπέστρεψιν είς τό σπήπ του. υ κατά
σκοπος τών Ρόμπινσον, πιστός είς τό έργον του, επερι- 
μενεν είς τόν δρόμον, έμπρό; εις το ^σπητι. Ο 1 καιρι- 
σων τόν άνεγνώρισε καί έθαύμασε τήν επιμονήν τοΰ αν
θρώπου αϋτ^ΰ. , - s' »Τόν έπερίμεναν τρία γράμματα, τα οποία δεν εχασε 
καιρόν νά τά διαβάση άλλά τά εκρυψβ. στην τσέπην του· 
Όσον γιά τήν βόμβαν ποϋ εβάρυνεν ακόμη τό σακκακι 
του, τήν έκρυψεν εις τό δωμάτιόν του, κάτω απο ενα 
σωρόν πα’αιών παπου τσιών. , , , ,

‘Ο Γκαίρισων, γνωρίζων ότι τό επάγγελμά του ω; 
έμπ ιοογνώμονος έγκληματολόγου θά τόν ΰ ιεχρέωνε συ- 

) χνά νά μεταμορφώνεται, ήτο εφοδιασμένο; με μιαν συλ
λογήν, διαφόρων ενδυμασιών καί παν ιός είδους περούκες. 
Έφόρεσε μίαν πού τόν έκα ιε γέροντα. Έ α μακρύ μου
στάκι, άρκεταί ρυτίδες εί; τό μέτωπον τόν είχαν μετα
μορφώσει είς πλανόδιον πωλη ήν βιβλίων. ‘Η εκφρασι; 
του δέν ήιο άντιπαθή;.

Έπηρε μαζό το > έ.α αρκετά στρογγυλόν.ποσον χρη- 
ιιάτω ·, ώπλίσθη μέ ένα περίσ ροφον καί εξή .θεν. Ο 
ζατάπκο^ος δέν τόν ά \ εννώριοεν. EucotJi λεπτά αογοτε · 
οον άνεβχιν ν ιί; ένα αύτοχίνητον %αί διέταξε τόν οδη
γόν νά τόν μεταφέρη εΐζ τό Ούέστκλιφ. Οεαν εφΛασεν 
έ<εϊ, έσταμάτη^β τό αύτοχίνητον εις μίαν γωνίαν ενός 
δρόμου ό όποιος ή co πλησ’ον εις τήν λεωφόρον Μυρτλ, 
Κατότιν χαμηλώνων τό κεφάλι του χαί ουρών τα ποδιά 
του ήοχισε νά παίζη τύν ρόλον τοΰ πλανοδίου βιβλιοπω- 
λου καί έφθασεν είς τόν άριθμόν 16. _

Ήτο μία μετρία έπαυλι; μέ ένα μικρόν κήπον. Ια 
παράθυρα ήσαν κλειστά καί τίποτε δέν _έφανέρωνεν οτι 

I υπήρχαν μέσα άνθρωποι. ‘Ο Γκαίρισων έσπρωςε την σι

—9 - (Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Βρεγμένος τελείως έφβασεν είς τό σπίτι τή; Δώρο· 

θέας καί έστάθη ολίγον γιά νά έξετάση γύρω του.’Από 
τά παράθυρα δέν έφαίνετο οϋτε μία άκτί; φωτός. Θά 
ήμποροΰσε νά νομίση κανείς ότι τό σπίτι ήτο άκατοί- 
κητον. Ό Τζέρολντ έπροχώρησε καί έκτύπησεν είς 
τήν πόρταν.

Έπέςασαν ολίγα δευτερόλεπτα καί κανείς δέν τοΰ 
άπήντησεν. Ξαι ακτύπησεν. Ή Ιδία σιγή.

Μετά τό τρίτον κτύπημα ήκούοθη ένας κρότος βημά
των. Σέ λίγο έπαρουσιάσθη μέ μίαν λάμπαν στό χέρι 
μία γρηά γυναίκα, τήν οποίαν ή Δωροθέα τοΰ είχε συ
στήσει ώς πιστήν υπηρέτριαν.

— Είνε πολύ άργά, είπεν δ Γκαίρισων. Ήλθα όμως 
νά κάμω μίαν έκπληξιν στήν γυναίκα ιιου.

—’Αλλά, κύριε, άπήντησεν ή υπηρέτρια, ή κυρία 
Φσίσρφαξ άνεχώρησβ πρό μιάς ώρας μέ τόν κύριον καί 
τήν κυρίαν Ρόμπ.νσον καί τόν υιόν των Θεόδωρον, χω
ρίς νά ποΰν ούτε ποΰ πηγαίνουν, ουιε πότε θά επι
στρέφουν.

Ό Γκαίρισων έμεινε πρός στιγμήν σκεπτικός. Μία 
παρομοία φυγή ήτο πολύ φυσική έάν ή Δωροθέα ήτο 
ένοχος. Τό μόνον ποΰ είχε νά κάμη ήτο νά συγκεντρώοη 
όσον τό δυνατόν περισσότερός πληροφορί ις.

—Άνεχώρησε πρό μιά; ώρας, έπανέλαβεν ό Τζέρολντ. 
Ή κυρία Φαίαρφαξ έφαίνετο ότι έβιάζετο νά φύγη ;

—Δέν τήν είδα, κύριε. Δέν είμαι είς θέσιν νά σάς 
πληροφορήσω. Ό κ. Θεόδωρος μοΰ είτεν ότι η κυρία 
Φαίαρφαξ ήτο άρρωστη καί ότι τήν μετέφερα» είς 
τήν εξοχήν.

—Λυποΰμαι πολύ ποΰ δέν τούς έπρόλαβα, εψιθύρι- 
σεν ό Γκαίρισον.

“Εξαφνα συνέλαβε μίαν τολμηρόν ιδέαν, τήν όποιαν 
άπεφάσισε νά έκτελέση άμέσως.

—Τό δω ,άτιόν μου είνε έτοιμον ; ήρώτησεν. Ή, 
έάν δέν είνε, ήιιπορεί; νά τό ετοιμάσει; τώρα ;

—Εί ε έτοιμον, κύριε, καί περιέχει δ,τι χρειάζεται. 
‘Η κυοία Φαίαρφαξ μέ είχε διατάξει νά τό έχω πάν
τοτε έτοιμον.

— Θά κοιμηθώ άπόψε έδώ, άπήντησεν ό Γκαίρισων, 
Αποφασισμένος νά περάση τήν νύκτα του είς τό σπίτι 
αΰιό καί νά προβή εί; έρεύ,ας.

Έπειτα προσέθεσεν :
—Είμπορεϊς νά έπιστρίψης στό δωμάτιόν σου. Ή- 

μπορώ νά εύρω μόνο; μου τόν δρόμον.
’Ανέβηκε στήν σκάλαν μέ ύφο; άνθρώπου ηον εύρί- 

σκεται στό σπίτι του. Εϊσήλθε σιό σαλόνι, άναψε τό 
ηλεκτρικόν καί έπ'ρίμενε νά βεβαιωθή δτι ή υπηρέτρια 
είχεν άποουρθή.

Τό σαλόνι δέν έπαρουσίαζε τίποτε τό έκτακτον. Οΰτε 
τά διαμερίσματα τής Δωροθέα;. Παντοΰ έβασίλευε μία 
έξ ιρετική καλαισθησία Ή χά.ι; τή; νεαρά; γ.ιιναικός 
έφ ,ίνε to σέ κάθε τι. Έν τούτοι;, ό Γκαίρισων, άνοίγ υν 
ένα συρτάρι ένό; μικρού γραφείου, παρετήρησε μέ πολ- 
λήν του έκπληξιν ό:ι όλα ήσαν αναποδογυρισμένα Ή 
αταξία αυτή έλεγε πολλά ποάγματ'. Ή ο φανερόν ότι 
κάποιο; είχε ψάξει βιαστικά καί ότι ό κάποιος αυτό; δέν 
ήτο ή Δωιοθέα.

Ό Γκαίρισων κατόπιν έπήγεν είς τά δωμάτια Ρόμ 
πίνουν. Εί; τό διαμέρΐ'μα τοΰ θείου δέν εύρε τίποτε τό 
ενδιαφέρον εκτός άπό δύο βιβλία τά όποια έτ.τλσφορ^ύν- 
το τό μέν ένα «'Οδηγός διά τάς διαθήκις», _τό δέ άλλο 
«Ή άκύρωσις τών διαθηκον». Άνιιθετω; όμως τι δω- 
μάτιον τοΰ Θ.οδώρου διίκρίνετσ γιά τή^ άτιταιττσίαν 
του. ‘Ο Γκαίρισων τό έξήταζε προσεκτικά χωρί; νά άνα- 
καλύψη τίποτε. Άλλ’ εί; ένα διπλανόν δωμάτιόν πού 
8Χ9Πσιμευεν ώ; άποθήκη ενδυμάτων ό Γκαίρισων διέ- 
κρινεν εί; τό πάτωμα ένα κομμάτι άπό κάποιαν στολήν 
τώ/ άιόιρεο. Ό Τζέρολντ δέν έδυσ ιολεύθη ν’ άναγνω·
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δερένιαν πόρταν τοϋ κήπου, ή ότοία δέν ήτο κλειστή, εί 
σήλθεν είς τόν κήπον καί έπλησίασεν είς τήν έπαυλιν. 
Άφοΰ έστάθη ολίγον γιά νά έξευάση γύρω του, έκτύπη- 
σε τήν πόρταν. Τίποτε όμως δέν έκινήθη. Είς τό τρίτον 
μόνον κτύπημα, ήτούσθη κρό:ο; συροαένου σύρτου καί, 
είς τό μισοάνοιγμα τή; πόρτας, έπασουσιάσθη ή γρινιά- 
ρικη μορφή τοϋ γέρσ-Ρόμπινσον.

—Τί θέλεις ; τόν ήρώτησεν.
—Είμαι πλανόδιος βιβλιοπώλη-, άπήνιησεν ό Γκαί

ρισων, άλλάζων τήν φωνήν του. "Ερχομαι νά σάς προ
σφέρω οπάνια|έργα.

— Δέν χρειάζομαι τίποτε, είτεν ό Ρόαπινσο ·, φύγε 
άπ’ εδώ.

Προσεπάθησε νά κλείση τήν πόταν, άλλ’ ό Γκαίρι
σων ταχύτερος τόν ήμπόδισεν.

— Δέν ξέρε ε τί άρνιϊσδε νά άγοράσετε. Σάς προσ
φέρω ένα περίεργον έργον περί τής άκυρώσεως τών 
διαθηκών.

—Ένα έργον περί διαθηκών είπες; έφώναξεν ό Ρόμ 
πινσο'·, ό όποιος έιδιεφέρθη άμέσως. Αί λοιπόν! πέ
ρασε μέσα, προσέθεσεν άνοίγων εντελώς τήν πόρταν 
καί δεϊξέ μου τό βιβλίον.

Ό Γκαίρισων δέν έπερίμενε νά έπαναληφθή ή πρό- 
σκλησις. Είσήλθεν άμέσως εί; τόν διάδρομον καί έκλεισε 
πίσω του τήν πόρταν.

Τήν ιδίαν στιγμήν ήκούσθη μία θυμωμένη φωνή
—Πατέρα, δέν σοΰ είπα νά μήν άφήση; νά έμπη 

κανένας ; Καί σύ, πνληοζητιάνε, έ;ω άπό εδώ, έσύ καί 
τό βιβλίον σου.

Καί ό Τζέρολντ είδε τόν Θεόδωρον νά προχωρή! 
άγριος έιαντίον του. Ύπολογίζων είς τήν έντύπωσιν 
ποϋ θά έπροξένει ή αιφνίδια άποκάλυψίς του, έβγαλεν 
άποτόμως τό καπέλλο καί τό μουστάκι του καί έστάθη 
άπέναντι tic τόν άιτίπαλόν του.

Ό νέος Ρόμπινσον ότισθ >χώρησε σάν νί είχε δεχθή 
κάποιο δυνατό χτύπημα.

—Έσύ, έσύ, έψιθύρισεν.
Άντιθέτως όμως, ό γέρο Ρόμπινσον είχεν άνακ.ήτει 

μέ άξι.θαύμασιον ταχύτητα τήν ψυχραιμίαν του.
—Πώς τολμάς άκόμη ελεεινέ αγύρτη νά έρχεσαι καί, 

έδώ; έφώναξεν.
—Τό ουσιώδες εί.ε ότι εύρίσκομσι, άπήντησεν ό Γκαί- | 

ρισων ήσυχα. Ήλθα νά εΰρω τήν Δωροθέαν τήν όποιαν 1 
δέν έδιστάσατε νά άπαγάγετε.

— ΨεΰδοΊ είπεν ό Θεόδωρος, καταβάλλων μεγάλην 
προτπάθειαν γιά νά φανή ήρεμος. Τό πρόσωπόν του δ- ( 
μως είχε γίνει χλωμόν

— Αύτό θά τό δοΰμε, άπήντησεν ό Τζέρσλν.-. Πρέ
πει όμως νά σάς δηλώσω διι τά αστεία έπαυσαν.

Καί χωρίς άλλην έξήγησιν έβγαλε τό περίστροφόν 
του. “Επειτα μέ δύναμιν έφώναξεν :

— Δωροθέα Δωροθέα !
— ΤζέρολΊ άπήντησε μία σβυσμένη φωνή ή οποία 

ήρχετο άπό έ α δωμάτιον τοΰ άλλου πατώματος.
Ήκουσον επίσης δτι κάποιας προσεπάθει ματαίως ν' 

άνοιξη μίαν πόρταν.
— Άνεβήτε καί οί δύο σας, διέταξεν ό Γκα ρισων ά- 

πειλών τούς Ρόμπινσον μέ τό περίστροφόν του.
Ό πατήρ ΰπεχώρησεν άμέσως, άλλ’ δ Θεόδωρος έδί- 

σταζεν. ‘Ο Γκαίρισων τότε έπροχώρησε καί ήπείλησε σο· 
βαρώτερα τόν άνιίπαλόν του. (Ακολουθεί)

11^ ΑΕΙ ΤΛΙ φορητή 1> ηχ<Χνή παρα
γωγής ήλεζτρcxo'5 ρεύματος Λίτόΰτς ΑΙό- 
τορ, 1ό 1)- χιλοβάτ, 1 ΙΟ βολτ, 1Ϊ»<) 
άμ.πέρ, 32 ίππων, τετρακίλυνδρος, βά·· 
ρους βύο τόννων, λειτουργούσα. Πεα βεν 
ζίνης, πετρελαίου χαί οίισδήποτε άλλης 
χαυσίμ,ου ϋλης εκτός ακαθάρτου πετρε
λαίου, είς συμ.φέρουσα > τεμ,ήν καί μ,έ ευ
κολίας πληρωμ-ή;. ΙΙληροφορίαι Αίαρ. 
Χ-αν’άγον, Αν ιά (1<ρήτης).

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ «ΣΠΛΕΝΤΙΤ»

Ο ΠΡΙΓΚΗΦ ΓΟΝΔΟΛΙΕΡΟΣ
Εύρισκόμεθα στήν Βενετία, στήν πόλιν τών έρώ- 

των καί τών δνείρων. Φθάνει ώς άστραπή εί; τό 
άριστοκρατικώτερον Ξενοδοχεΐον ή νεαρά Άμερι- 
κανίς Γράντ, κόρη τοΰ Βχσιλέω; τοΰ χάλυβο;, τής 
δποίας καί δ χαρπκτήρ είνε χαλύβδι ος. Έχει με- 
γάλα; άπαιτήσεις ε’ς τό Ξενοδοχεΐον καί ζητεί 
οδηγόν νέον καΙώραΐον.Έπισκεφθεΐσα τό κατάστημα 
τοΰ Ντανταρίνη δπου πωλοΰνται τά τελευταία άπο- 
μεινάρια τοΰ Οίκου, προσπαθεί μέ τά χρήματά της 
νά τοΰ έπιβληθή. Έν τώ μεταξύ δέχε
ται νά τή χρησιμεύση ώ; δδηγός της, ή μις Γράντ 
συγκατατίθεται και έντός δλίγου γεννάται είδύλλιον 
τό όποιον καταλήγει είς γάμον. Δέν παρέρχεται δμως 
πολύς καιρός καί ή μεταξύ των σύγκρουσις έπίρχε- 
ται. Ό Ντανταρίνη έχει ώ; είκόσημον τήν φράσιν : 
«Θά μάς ύπχκούουν», ή δέ σύζυγός του τόν χα
λύβδινο/ χαρακτήρα τη;. Επακολουθούν χαριτω
μένα επεισόδια μεταξύ τών δύο συζύγων, οΐτινες 
φθάνουν μέχοι τοΰ σημείου νά ζητήσουν διαζύγιον, 
άλλ' έπί τέλους ή καρδιά τοΰ Ντανταρίνη κάμπτε
ται καί άναγνωρίζει δτι διά πρώτην φοράν θά κάμη 
έξαιρεσιν καί θά ύποταχθή είς τήν άγαπημένην του 
σύζυγον.

Ή τελευταία δμως βλέπουσα τήν ύποχώρησιν 
τοΰ συζύγου τη; προτιμά νάτήν διευθύνη αύ:ός, τόν 
όποιον αύτή τόσον αγαπά.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ KINHSIS EIS Μ
ΛΕΜΕΣΣΟΣ. (Τοΰ άνταποκριτοΰ μα;).— ‘Ο κι 

νηματογράφος τής Σινέ Όριάν άπό τής 2.)—28 Φε
βρουάριου προέβαλε τά φίλμ: «Έρως καί κύματα» 
ταινία ελληνικής παραγωγής, πού έσημείωσε τή με- 
γαλείτερη κινηματογραφική έπιτυχία τής Κύπρου 
έως σήμερα. Σ’ δλτς τής πόλεις τή; Κύπρου, πρό 
παντός στήν Λευκωσία ποΰ προεβλήθη αί είσπράξει: 
ήσαν τεράστιες. Τό κοινόν ένθερμο πήγαινε νά ύπο 
στηρίξη τήν ελληνική κινηματογραφία. Πιστεύω δ- 
στερ’ άπ’ τόν θρίαμβο αύτόν νάπροβληθοΰν κι’ άλ
λες ελληνικές ταινίες. «Τσέγκ» μέ σχετικήν επιτυ
χίαν, «Φυλαχθήτε άπ’ τή; χήρες» μέ τήν Λαπλάντ, 
«Ρίφ καί Ράφ στό ναυτικό» άνόητη άμερικάνίκη κω
μωδία μέ άποτυχίαν, «Πλωταθλήτρ α», «’Εχθρός 
τών γυναικών» μέ τήν Όσβάλντα καί «‘Ο δόκτωρ 
Σαΐφερ» μέ τόν Πέτροβιτς.

*0 κινηματογράφος τοΰ κ. Παπαντωνίου Χτήμα 
(Πάφο;) έπρόβαλε τίς έξής ταιν'ες: «‘Ο Ραΰμόν πη
γαίνει στόν πόλεμο», «Γιάννης ό γελαστός», «Πλη
γωμένη πεταλούδα» μέ τήν Λαπλάντ καί ένα έργο 
παληό τής εταιρία;Πατέ, δλα δχι μέ μεγάλην έπι- 
τυχίαν.

Ό κ. Παπαδόπουλος παρουσίασε είς τούς κινη
ματογράφους του τής Λευκωσίας καί τής Λάρνακος 
τά φίλμ «Ή Ωραία Ελένη καί οί έρωτές της» μέ 
τήν Μαρία Κόρντα, «Φάουστ» μέ κοσμοσυρροή καί 
άλλες τρεις ταινίες άμερικανικής παραγωγής. Κ. Κλ.

5 Π1ΝΑΞ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΤΑΙΝΙΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

‘0 πρώτος πίνα; έδημοσιεύθη είς τό ύπ άριθ 1—■’

Τίτλοι έργον
Κινηματο- 

Οέατρον
Γραφεΐον 

έχμεταλλεύοεω;
Τίτλος έργου

Κινημαιο- 
&έατρον

Γραφεΐον 
Ι,μεταλλεΰαεως

1

ι:

Ό εχθρό; 
Βορ.-Μεταμόσχευσις 
Μορφινομανεϊς 
Τί είνε ό έρως 
’Αφροδίσια νοσήματα 
Έξ εβδομάδες 
Νύχτα στό Λονδίνο 
Κόρη τοΰ Σεΐχη 
Μαΰρο; πιερριότος 
Πύρινες γροθιές 
Περιπ. πυροσβέστης 
Λευ.ή Σκλάβα

Τελευ :αϊο; άνθρώπων 
Κυκλόιν τοΰ Τεξός 
Λησιαϊ Όλύμπου 
Κατνρράκιηςθανάτσν 

Κερουνοβ καβαλλάρης
Έπίθεσις τρι ίνου 8 
Γίγαντες θαλάσσης 
Κορίτσι Βαριετέ 
Κάτω τά χέρια

Ληστής γρανίτου 
Νύχια μαύρου άειοΰ 

| ίαρία Πενταγιώτισσο 

I ’Επίγειος παράδεισο. 
I Στα όπλα
I Φωλ'ά άειοΰ 

riH 5 φοβερές γροθιές
I Καρδιά χορεύτριας
I Λησταί φαντάσματα 

Βέρ.α Μ ρτζεβα
I Καπετάνισα διαβόλοι 

'Επάνοδος
‘Υπό άγωνίαν πνιγμ ΐ 
Οικογενειακός φίλος 
Μπαλαόο
Δρόμος Σαγγ ης 
Πόλεμος στήν Κίνα 
‘0 Παληκαράς

Πριγκήπισ. Τρούλαλ 
Κάποιο; νέος 
Θεριό Άριζόνας 
Βαιώνος Άτσίγγανο

ΕκβιασμΑςΣυκοφαντί 
Άγγελος σκότους

’Αττικόν

Αθηναϊκόν 
)ΰφα Πάλας 
Σπλέντιτ 
’Αθηναϊκόν 
Ροζικλαίρ 
Σιναμπόρ 
’Αττικόν 

ΰΰφα Πάλας 
’Αθηναϊκόν 
Σπλέντιτ 
’Ελλάς

’Αθηναϊκόν 
Πα'όραμα 
Ελλάς

Ροζικλαίρ 
Πανόραμα 

’Αττικόν καί
Σπλέντιτ 

Οΰφι-Πάλας 
’Αθηναϊκόν 
‘Ελλάς

Ίντεάλ 
Ροζικ αίρ 
Άτ τικόν 
‘Ειλάς

Οΰφα Πάλας 
‘Ελλάς 
Ροζικλαίρ 
’ Ιντεάλ 
Ελλάς 
Πανόραμα 
Πανόραμα

Οΰφα Π ιλ >ς 
Σπλέντιτ 
‘Ελλάς 

ς Αττικόν 
• ’Αθηναϊκόν

Ίντεάλ

Μετρό Γκόλντουϊν 
Αντ. Δελενάρδου

Κ. Σουλίδη 
Συμβατική 
Σινέ Όριάν 
Κ. Σουλίδη 
Δημ. Καρρά 
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική 
Δ. Καρρά 
I Κουρουνιώτη 
I. Μαργουλή 

Ίετρό-Γκόλδουϊν
Α. Καρρά
Άμολοχ -Βουλγαρίδη 
Μετρό Γκόλδουϊν 
I. Μαργουλή 
Δ. Καρρά 
Μετρό-Γκόλδουϊν 
Άζαξ Φίλμ

Συμβατική 
Δ. Καρρά
Άμολοχ.-Βουλγαρίδη 
I. Μαργουλή

Άμολοχ.- Βουλγαρίδη 
Δ. Καρρά 
Σι έ Όριάν 
Κ. Φραγκέτη 
Συμβ υτική
I. Μαργουλή 
Κ. Φραγκέτης 
Φόξ - Φίλμ 
Κ. Φραγκέτης 
Μέτρο Γκόλντβιν

Άμολοχ.- Βουλγαρίδι 
I Κουρου'ΐώτη 
Μέτρο Γκόλντβιν 
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
I. Μαργουλή 
I. Κουρουνιώτη
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Βαοιλεως Ήραχλβίοθ 7 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παντός είδους 
Κινηματογραφικοί

Επιχειρήσεις 
Ταινίαι Μηχανήματα 
ΚόρβουναΥλικάκλπ. 
Ζητήσατε λεπτομέρειας

ο

JEPSTJMAA-
Αποκλειστικοί Διανομείς

ΑΜ0Δ0ΧΙΤΗ3
Β0ΤΛΓΑΡ1ΔΗΣ

Εύπόλιδος 14

Ιι ΒΠΙΙΟ? ι)

Άντιπρ. διά τήν’Ελ?άδα
Ι·Μ· K0TP0TNISTH2

Πλατ. ‘Αγ. Γεωργίου 6α 
Άθήναι

TIFFANY SUHL 

Κ.ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
Άγγλο-ελληνιχή Εταιρία

Χαλκοκονδάλη 39α 

ΑΘΗΝΑΙ

F. Β. 0.
Άποκλειστ. Άγορασιής 

διά τήν ‘Ελλάδα

ΔΗΜ. ΚΑΡΡΑΣ
Παιησίων 12

ΑΘΗΝΑΙ

Κ, 50ΪΑΙΑΒ2
Κίνημα τογραγι^αΐ

Ταινίαι

Ηανεπ.στημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ

LiMMAiK

ΚινηματογραφικαΙ 

Ταινίαι

'Οδός Κολοκοτρώνη 9 

ΑΘΗΝΑΙ

Χώρος πρός διάθεσιν

αζλξ-φΊλμ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΡΔΓΑΓδΕ

Διβυΰυντή; Ρβζιρτρ 
Α. ΜΑΔΡΑ 

‘Οδός Λέσβου 32 
ΑΘΗΝΑΙ

GAUMONT
’Αντιπρόσωπος 

διά τήν Ελλάδα

Τ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Ή.υλια οΰ 27α 

ΑΘΗΝΑΙ

ΗΣΤΕΡΝ ΦΙΛΜ
ΚινηματογραφικαΙ

Επιχειρήσεις
ΔιευΘυντής^ΙΡϋΚίΡ

Πανεπ σιημίου 36 
ΑΘΗΝΑΙ

ΑΓΓΛΟ-ΕΑΛΗΗΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚινηματογραφικαΙ
’Επιχειρήσεις 

Κινηματογραφικά
’Εργαστήρια

Χαλκό'Κ νδύλη 39α 
ΑΘΗΝΑΙ

UNIVERSAL
Pictures Corporation 

Άποκλειστ. ’Αγοραστής 

διά τήν ‘Ελλάδα

I. ΜΑΡΓΟΥΔΗΣ
Κάιιγγος 6—ΑΘΗΝΑΙ

Χώρος πρός διάθεσιν

lira
ΝΟΒΑΚ

Κινηματογραφικά 
’Εργαστήρια

Πλαπούτα 44
ΑΘΗΝΑΙ

ΚΒΜίΑΪΟΓΡΔΦίΣ 
ΑΧΙΔΔΕΙΟΝ

Τό άριστοκρχτικότερον 
συνοικι χκόν

Κΐνηματοθέατρον' 
'Οδός Καρόλου 

ΑΘΗΝΑΙ

ΣΤΑΜΟΪ ΗΑΜΕΛΟΣ
ΚινηματογραφικαΙ 

Ταινίαι

- Χαρ. Τρικούπη 5 
ΓραμματοθυρΙς 56 

ΑΘΗΝΑΙ

CMetro Goldwyn^Mayer)
1 Pictures 1

ΜΕΤΡΟ- ΙΚΟΑΝΤΟΪΐΝ/ ΜΑΓΙΕΡ
!;> Όδός Θεμιστοκλέους 1.»

ΑΘΗΝΑΙ

···············································


