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ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ·

ΕΝΑ ΦΙΛΜ ΗΛΙΚΙΑΣ... 45 ΑΙΩΝΩΝ
ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΓΛΙΩΡΙΖΟΝ Τ C Ν... ΚIΝ Η Μ ΑΤΟΓ Ρ ΑΦΟΝ

Αί περίφημο’ μα; έπ.στημον.χαί Ανακαλύψεις καί 
πρόοδοι, αί «κατακτηθείς» αύταί τοΰ Ανθρωπίνου 
πνεύματος, διά τάς δποίας είνε τόσον ύπερήφανος ή 
έποχή μας, ή μ'α μετά τήν άλλην Υποδεικνύονται, 
ύπό τήν σκαπάνην τών Αρχαιολόγων, δτι είνε ά- 
πλούστατα, παμπάλα.αι.

Ή μελέτη τών Πυραμίδων άπέδειξεν ήδη δτι τά 
μνημε’α αύτά διά τών σχέσεων τών διαφόρων των 
διαστάσεων υλοποιούν μαθηματικός σχέσεις καί δί
δουν Αριθμούς άναφερομένους είς τήν Αστρονομίαν, 
πού Υποδεικνύουν δτι τά Επιστημονικά αύτά νούμερα, 
τά όποια έθεωρούσαμεν ώς έξαγόμενα τών μελετών 
καί τών ά ακαλύψεων τής «πολιτισμένης» μας 'έπο- 
χής, ήοαν γνωστότατα και έφυλάσσοντο ζηλοτύπω; 
ώς μία ύπάτη κληρονομ'α άπό τούς ιερείς τών Αίγυ 
πτίων πρό 50 καί πλέον αίώνων!

Τά παλίμψηστα τή; Νινευή μάς απέδειξαν δτι ή· 
σαν γνωσταί άπό τότε. 40 .Ό έτη π. X., τόσαι έπι- 
στημονικαΐ άλήθειαι, διά τήν κατάκτησιν τών όποι
ων τόσον κομπάζει δ αιών μας, κα’. αί άνασκαφαί είς 
τήν Καρχηδόνα έφεραν είς φώς ένα ώραιότατον φα 
κόν, πού άποδεικνύει δτι δέν γνωρίζομεν τίποτε έν 
σχέσει μέ τήν πρόοδον είς τήν δποίαν είχε φθάση ή 
όπτική τών άρχα'ων.

’Ιδού δτι τώρα ή αρχαιολογία μας Αποκαλύπτει 
δτι δ... κινηματογράφος, τοΰ όποίου μόλις έώρτασεν 
ό πολιτισμός τήν τριακοντ'ετηρίδα, ήτο άπλούστατα 
γνωστός είς τούς Αρχαίους Αίγυττίους πρό.. τεσσα
ράκοντα πέντε αίώνων.

Είνε γνωστός ό παμπάλαιος θρύλος, ό γνωσ ός 
είςτήν άρχαΓαν Ελλάδα καί Αναφερόμε.ος άπό τόν 
‘Ηρόδοτον, αν δέν άπατώμεθα. Κατά τόν θρύλον 
αύτόν είς Φαραώ τής Αρχαίας Αίγύπτου ήρέσ ετο 
έξαίρετικά είς μίαν περίεργον διασκέδασιν

Εις έν πεδίον είχον έγκατασταθή, κατά διαΓα- 
γήν του, μία σειρά άπό πολυαρίθμους έγχρωμους 
πλάκας. Είς τάς πλάκας αύτάς οί καλλίτεροι καλ 
λιτέχναι τής Αύλής του είχον ζωγραφίση έν πόλε 
μικόν έπεισόδιον τής ζωής του, δ.ά τό όποιον ήτο 
έξαιρετικώς ύπερήφανος. Οί καλλιτέχναι είχον ζω·

γραφίση τάς διαφόρους μορφάς τών σκηνών τοΰ έπει· 
σοδίου είς στάσε'ς έλάχιστα διαφερούσα; καί έν συ 
νεχεία άπό πλα ιός είς πλάκα. Κατά μήκος τή; σει
ράς τών πλακών ύπήρχεν έπίτηδες κατασκευασμένος 
στίβος, έπί τοΰ όποίου ήδύνατο νά τρέχη, κινούμενον 
ταχύτατα, έν άρμα. Το) άρματος τούτου έπέδαινεν δ 
Φαραώ καθήμενος μέ τό πρόσωπον έστραμμένον πρός 
τάς έ'χρώμους πλάκας καί δ ήνίοχος ήλαυνεν.
“Οπως τό άρμα έκι/εΐτο ταχύτατα ένώπιον τών ει
κόνων, ή ταχεία τούτων διαδοχή έννψύχω ε τρόπον 
τινά τάς παραστάσεις καί δ Φαραώ παρίστατο είς 
μίαν...κινηματογραφικήν άνκπαράσιασιν τοΰ πολε
μικού του κατορθώματος, τό όποιον είκονίζετο έπί 
τών πλακών και διά τό όποιον ήτο τόσον ύπερήφανος.

‘Ο θρύλος δμως αύτός δέν έθεωρεΐτο άξιος πί- 
στεως. Κα’. οί νεώτεροι σοφοί έπέμενον θεωροΰντες 
τήν κινηματογραφίαν ώ; νεωτάτην άνακάλυψιν ώ; 
κατάκτωσιν σύγχρονον τοΰ «πολιτισμένου» άνθοώτου 
τή; έποχής μα; ! »*,

’Ιδού δμως δτι ή Αρχαιολογική σκαπίνη δχι μό 
νον έπαληθείει τόν παλαιόν θρύλον, αλλά καί Υπο
δεικνύει—διάποσοοτήν αρά γε φοράν ; — πόσον είναι 
Αστείος δ σημερινός άνθρωπος επιμένω/ νά βέβαιοί 
δτι έκαμε φοβερός προόδους είς τό έπιστημονικόν 
πεδίον, ένώ δέν γνωρίζει τίποτε περί τού Ακριβούς 
σηαείου είς τό όποιον εύρίσκοντο αί έπισιηυο ικαί 
γνώσεις—τούλάχιστον ώς πρός τινας κλάδους τοΰ 
«έπιστητοΰ»—τών Αρχαίων.

Καί ιδού δτι είς Μπενί Χασάν—240 χιλιόμετρα 
περίπου νοτίω; τοΰ Κα'ί'ρου τής Αίγύπτου—αί άρ- 
χαιολογικαί Ανασκαφαϊ μιας δμάδο; τάφων εύγε 
νών, οί δτοΐοι έζησαν περί τό 2800 π. X. έφεραν 
εΐ; φώς... μίαν κινηματογραφικήν ταινίαν χρονολο- 
γουμένην Από τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τ.ύ· 
λάχιστον έτών !

Τό πανάρχαιον αύτό «φιλμ» είνε μία σειρά 
«ζωηφόρων» τοιχογραφιών έγχρώμων. Διά τή; δια- 

ι φοράς τών χρωματισμών διακρίνονται είς κάθε δμάδα 
I παραστάσεων τά πρόσωπα.
I Είνε θαυμαστή ή έπιτυχία μέ τήν δπ ίαν ό καλ-
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λιτίχνη; ποΰ έζωγράφισεν αότάς’τά; ε-κβνχ; ήδυ- 
νήθη νά πραγματοποίηση τήν πρίθεσίν του, ή ίποία 
ήτο νά άναπαραστήση τά; διαδοχι α; φάσεις ένίς 
άγώνος πάλης.

Οί ειδικοί είς τδ άθλημα τής πάλης θά άναγνω- 
ρίσουν, εϊμεθα βέβαιοι, μέ κατάπ-ηξιν τόν λεπτολό
γον ρεαλισμόν, μέτόν όποιον άπεικονίζον'αι τά έπει- 
σόδια τής πάλης, μερικαί κλασσ.καί φάσεις τής πά
λης τής καλουμένης Ρωμαϊκής, καί ή όποια ύπηρχε 
αιώνας όλους πριν ή θεμελιωθή καν ή Ρώμη, καθώς 
καί μερικά’, ειδκαΐ «λαβαΐ», αί όποϊαι ύπενθυμίζουν 
εκπληκτικά άναλόγους λαβά; τής ιαπωνικής πάλης 
τοΰ «ζιού, ζίτσου».

Αλλά καί αύτοί οί βέβηλοι τών μυστηρίων τής 
πάλης δέν είνε δυνατόν νά μη παρατηρήσουν τήν 
έκπληκτικήν Αναλογίαν τών έγχρωμων αύτών ταινι
ών τοΰ Αιγυπτίου ζωγράφου πρός τάς κινηματογρχ 
φικάς τοινίας τής έποχής μας. Ή άποσίνθεσι; τών 
διαφόρων κινήσεων τών παλαιστών είνε τοιαύτη, ώ
στε, έάν αί σχετικαί ταινίαι έτίθεντο εις τό γνωστόν 
περιστρεφόμενον παιγνίδι, ποΰ ύπήρξεν δ πρόγονος 
τοΰ οημεριν&ΰ κινηματογράφου, καί τό όποιον μάς 
διεσκεδασε, πολλούς άπό μάς, στά. τόσον μακρυνά, 
άλοίμονον, παιδικά μας χρόνια, οί παλαισταΐ θά έ- 
νεψυχώνοντο, θά έπαιρναν ζωήν, θά μάς έφχίνοντο 
κινούμενοι καί παλαίοντες.

Ή μόνη διαφορά αύτοϋ τοΰ προαιώνιου φίλμ μέ 
τά σημερινά είνε, ότι δ κινηματογραφικός φακός α
παιτεί σήμερον πολύ μεγαλείτερον άριθμόν εικόνων 
εν συνεχεία διά νά μά; έξασφαλίση κατά τήν προβο 
λήν τής ταινίας τήν άρμονικήνσυ οχήν τών κινήσεων.

‘Οπωσδήποτε αί ζωηφόροι αύταί ποΰ μά: αποκα
λύπτει ή Αρχαιολογική σκαπάνη είνε μία ιδιότυπος 
έστω, πρωτόγονος έστω, περίεργος έστω, άλλά κινη
ματογραφική πάντως ταινία. Οί παράπλευροι μά
λιστα πρός τάς έγχρώμους ταινίας ιερογλυφικοί θυ 
ραιοί, οί ζωγραφισμένοι έπί κατακορύφων στηλών, 
αύςάνουν άκόμη περισσότερον τήν άναλογίαν τής 
παραστάσεως μέ σύγχρονον κινηματογραφικήν ται
νίαν, δεδομένου ότι τό πλαίσιον τών θυρεών ομοιά
ζει μέ τήν διπλήν ταινίαν τών έντομών ποΰ χρησι- 
μεύουν διά τήν έκτύλιξ.ν κατά τήν προβολήν τών 
συγχρόνων ταινιών. Τί τά θέλετε όμως : Κινηματο
γραφική ταινία χρονολογούμενη άπό 47 αιώνων είνε 
ώρισμένως πράγμα φοβ-ρά άπρόοπτον. Άλλ’ ή Αίγυ
πτος είνε γόνιμος είς τοιούτου είδους εκπλήξεις, αί 
δποΐαι κάμνουν τόν πολιτισμό 1 μας νά χάνη τά πχ- 
σχάλια του ή ταπεινώνουν τόν τόσον κωμικώςένίοτε, 
όσον καί άδ,ικάιολογήτως ύπερήφανον διά τά κατορ 
θώματά του* μοντερνισμόν μας.

«Ούδέν καινόν ύπό τόν ήλιον», έλεγον οί σοφοί 
παλαιοί.
W-----------------------------------------------------------------w

IDER FUnM
Μεγάλη Κινηματογραφική Γερμανική Έπιθεώρησις 
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ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΕΟΣ
(Μήκος 1830 ηέτοα —Πράξεις 6)

Ποοεβλήβη άτύ «Σπλέντιτ»
Ή ύπόθβσις δέν παρουσιάζει πρωτοτυπίαν, οπωσδή

ποτε όμως παρακολουθείται ευχάριστα. Ή σκηνοθεσία 
αρκετά καλοβαλμένη, μάλλον ικανοποιεί.Έίς τούς ρόλους 
βλέπομεν τόν συμπαθή Ραμδν Νοβάρρ ·, (μετά τόσην Α
πουσίαν) νά μάς παρουσιάζη τόν άρ στοκράτην νών 
Ζουάν ικανοποιητικά. Φυσικά δέν δύναται νά συγκατα- 
λεχήη είς τις μεγάλας του δηαιο ιργ ας είναι όμως κα
λός. Έ < τοϋ ασθενούς φύλου ή Ρενέ Άντοιέ παρ’ δλο τό 
μικρόν τοϋ ρόλου της είναι βέβαια ή μόνη που διακρί- 
νεται.

Γενικώς πρόκειται περί σχετικώς καλού φ'λμ, τό ό
ποιον ήρεσεν αρκετά. Ro—Ma

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ
(Μήκος πέτρα 2480—Πράξεις 8)

Προεβλήθη είς τό «ΣαΧόν ΊντιάΧ»
Μιά ρωμαντική Ιστορία, συνειθισμένη καί χωρίς έξτι- 

ρετικότητας, παρακολουθουμένη όμως ευχάριστα καί πρό 
πάντων άπό έκεϊνες π’ Αρέσουν στό κόσμο, γι’ αυτό άλ
λωστε καί τό «Ίντιάλ» ήτο καθ’ έκάστην πλήρες.

‘Η βκηνοδβιία ταυ καλοβαλμένη μέ μερικές μάλιστα 
σκηνές, ιδιαιτέρως καλές. ’Επίσης καλά κατά τό πλεϊ- 
στον ντεκόρ ζαί φωτογραφία.

Πρωταγωνιστεί ό Ρόναλδ Κόλμαν. Ή λεπτότης τοΰ 
παιξίματος τοΰ καλλιτέχνου αυτού είναι γενικώς γνωστή 
ώττε αρκεί τό ότι Ικανοποιεί δτως πάντοτε, μέ τήν ποο- 
σθήκην ότι είς στιγμάς τινάς ίδ ως, είναι τέλειο:. Καλή 
καί ώραία σύντροφος είς τό πλενρί του ή Βίλμα Μπάνκη.

Γενικώς πρόκειται περί ένός καλού φίλμ, τοΰ καλυτέ
ρου τής έβδομάδο:, τό όποιον έδώ ΰτερήρεσεν καί έση- 
μείωσεν ιρυσικά επιτυχίαν. Ro—Ma

ο επιβάτης'
(Μήκος πέτρα — Ποάξτς )

ΠροεβλήΟη είς τό «Αττικόν»
Είναι αληθές ότι ένα φίλμ τοΰ Μπαροντσέλι παρου

σιάζει σχεδόν πάντοτε λεπτότητα όχι μόνον άπό άπό- 
ψεως πορουσιάσεως, άλ*ά καί γενικώς. Καί τό περί ci' 
πρό ιειται δέν υστερεί. Ή Αξία του έν τούτοις μειώνεται 
κατά πολύ έκ τού λίαν περιωρισμένου καί τού τόπου 
καί τής δςάσιως. Έξ άλλου δέ, πρόκειται περί μιάς 
άπλουστάτης άλλά καί συνήθους ιστορίας.

01 ρόλοι ϊκανοποιητικώς παρουσιασμένοι άπό τόν 
Σάρλ Βα'έλ, όστις καί περισσότερον μάς ενδιαφέρει καί 
τήν Λουίζ Λαγκράνζ.

Γενικώς πρόκειται περί μέτριου μάλλον φίλμ, δπερ 
έδώ έσημείωσε κάποιαν επιτυχίαν δφειλομενην κυρίως 
είς τό διπλοΰν πρόγραμμα. Ro —Ma

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Τήν παρελθοϋσαν ΙΙαρασζευήν ΙΚην 

τρέχ. άνεχώρησεν διά ΙίεροΧϊν ον Λονδίνου 
καεί ΙΙαρισίογ,ς ό κ. Χρ. Χτρατηγός τής 
έντχΰθα. εταιρίας «Λ ΜΟΛΟΧΙΤ1ΙΧ — 
ΒΟ1·ΛΓΛΐ·ΐΛΐΙ2ε» ποος εκλογήν καί 
αποστολήν τών ταινιώνΡ1Κ>Τ NATIONAL 
κλ«- κλπ. (παραγωγής — 1930.]

ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΡΑΨΩΔΙΑ
/ Άνθυπολαχαγός Φόν Τουρόκόιι Βίλλυ Φρϊτς

ΠΡίΙΤΑΓΩΝ ΙΕΤAIϊ I Μαρίκα ...... Ντίτα Πάρλο
\ Καμΐλλη ή άύζνγος τοθ άτρατηγοθ Λΐλ Ντάγκοβερ

Ταινία παραγωγής Έριχ Πόπιιερ τής U.F.A. —Σκηνοθεσία Χάνς Σβάρτς

Είναι ή εποχή τοΰ θερισμού καί ό ήλιο; καίει 
κυριολεκτικά); τοΰ; ούγγ.τρέζικου, κάμπου; Οί Θερι- 
σταί εργάζονται μέ ενεργητικότητα τά δρεπάνια α
ποδίδουν τόν χαρακνηριστικόν ήχον των, τά κορί
τσια ετοιμάζουν μέ ζέοι τά δεμάτια καί τά ισχυρά 
βώδια μέ τά τεράστιά του; κέρατα τραβούν υπομονη
τικά τά αμάξια. Στή σκιά τών ]δένδρων στρατοπε
δεύει ενα σώμα ουσάρων, οϊτινες έπέστρεψαν άπό 
τά γυιινάσια. Δύο νεαροί αξιωματικοί φλυαρούν ξα
πλωμένοι μέσα 
στά δεμάτια. 
Αίφνης στόβά
θος τοϋ δρίζον 
τος εμφανίζε
ται ένα αμαξά 
κι. Είναι δ ε
πιστάτης τών 
κτημάτωνΝτό- 
κτσι καί ή κόρη 
του Μαρίκα. 
’Αμέσως σηκώ
νεται δ κόμης 
Τουρέτσκη, δ 
νεώτεςος τών 
δυο αξιωματι
κόν καί σπεύ
δει πρός συ- 
νάντ,,σιν τής 
άμάξης. Άπό 
χαιρό άγαπμ δ 
άνθυπολοχαγό; 
τήν θελκτικήν 
Μαρίκα, άλλ’ 
είναι πτωχός 
καί δ δεύτερό; του έρως είναι τό στρατιωτικό ’του 
σακάκι. «Δέν θέλει; νά έργασθή;» λέγει ή Μαοίκα 
καί τότε δ άνθυπολοχαγό; πειά τό σακάκιτου, παίρ
νει ένα δρεπάνι καί πηγαίνει κι’ αυτός μέ τοΰ; άλ
λους θεριστάς. Πίσω του δένει ή Μαοίκα τά δεμά
τια γελασ ή.

Σ’ αυτό τό μεταξύ λαμβάνουν χώραν στό μεγαλο
πρεπή πύργο, άλλα γεγονότα. 'Ο αυστηρός στρατη
γός Σεντλάκεκ έχει σύζυγον μίαν θελκτικήν καί νεα
ρόν γυναίκα, τή ■ δποίαν φυλάττει ώς τό πλέον πο
λύτιμον κειμήλιόν του, άλλά τώρα ποΰ ή «’όμορφη 
στρατηγίνα εκφράζει τήν επιθυμίαν της νά πσρα- 
στή καί αυτή στό θερισμό δ ηλικιωμένο; σπαθιστή; 
δέν μπορεί νά τή; τό άρνηθή.

Ή καλοκαιριάτικη νύκτα τής πανσέληνου δημι
ουργεί μία άτμόσφαιρα πλήρη γλυκυτητος καί πά
θους. Ό Τουρότσκι πηγαίνει κρυφά και φωνάζει 

‘Ο σκηνοθέτης Χάνς Σβάρτς, ή Ντίτα Πάρλο καί ό Βίλλυ Φρίτς κατά 
τό «γύρισμα» τής ταινίας «Ουγγρική Ραψωδία».

κάτω άπό τό παράθυρό της σιγά τήν άγαπημένη 
του. Συναντώνται στό κήπο καί φιλιούνται- Ό Του- 
ρότσκι γίνεται πειό ορμητικός, αυτή τόν Ικετεύει νά 
παραμείνη λογικός· άλλ’ αυτός άδυνατεϊ νά τής ΰ- 
ποσχεθή διι θά τήν παντρευτή, γιατί είναι ψυχή καί 
σώματι άφοσιωμένος στό στρατιωτικό καί ουδέποτε 
θά έδέχετο ένας κόμη; Τουρότκση νά γίνη υπηρέτης. 
ΒαΘειά προσβεβλημένη τόν αποχωρίζεται ή Μαρίκα. 
Αυτό; πηγαίνει στό πανδοχείο δπου παίζουν οί ά- 

τσίγγανοι’δμα · 
έστρος ΰπερή- 
φαναφορεΐ στή 
μπουτουνιέ ρ α 
του τά άνθη, 
ποΰ τοϋ επέτα
ξε ή κοκέττα 
στρατη γ ί ν α. 
Ποιος ξέρει άν 
ή κυρία τοϋ 
κόσμου τόν ά- 
γαπ-.ΰσε; Γιατί 
όχι; Δέν είναι 
ή πρώτη φο
ρά...— Ή πα- 
ληές, γλυκέ; 
παθητικές με
λωδίες άντη- 
χοΰν. Τό δυνα
τό οΰγγαρέζικο 
κρασί άστρά- 
φτει χρυσοκί
τρινο στά πο
τήρια και δ 
Τουρότκσηφω- 

νάζει στό μαέστρο «Τσάρδας» καί ρίπτεται στον ά
γριο ρυθμό τοΰ χοροΰ γιά νά ξεχάση.

Στό τραπέζι τών γονέων τη; λυπημένη κάθεται ή 
μικρή Μα ίκα καί παρακολουθεί τήν εορτή τοΰ θε
ρισμέ. Πεισματωμένος καί Θυμωμένος παρακολου
θεί τήν θορυβώδη εορτήν δ Τουρότκση. Ή Μαρίκα 
άρνεΐται νά χορέψη μαζί του, άλλά στήν «’όμορφη 
στρατηγίνα έχει πειό πολύ τύχη. Τή; άρέσει δ ζωη
ρός ουσάρος καί είς τόν χορόν καί είς τάς κατά μό
να; συνεντεύξεις σιό κήπο. Τά θερμά των δμως φι
λιά σκα δαλίζουν τόν ζηλιάρη άτσίγγανο, οσιις γιά 
νά έκδικηθή σπεύδει νά τηλεφωνήση σιό στρατηγό 
τά κατορθώματα τή; γυναίκας του. “Εξω φρενών 
σπεύδει νά τή συνάντηση.

Ή «όμορφη γυναίκα δέν μπορεί πειά νά άνθέξη 
στό άκουσμα τής ρωμαντική; καντάδας τοΰ κόμητος 
καί τόν εισάγει στό δωμάτιό της.Μάρτυς τής σκηνή;
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Β0ΤΚ0ΤΡΕΕΤ1

Μ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
ΑΛΛΑ ΛΑΤΡΕΥΩ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΗΝΗ

Μία όννέντενξχς yl τΐιν Ούγκέτ Ντνρλώ
ΒΟΥΚΟΓΡΕΣΤΙΟΝ, (Μάρτιος).— "Οπως είχα 

προαναγγείλει ή γνωστή μας καλλιτέχνίς Ούγκέτ έξ 
Ντυφλώ έφθασε πρό ήμερών εις τήν πόλιν μας έμ· 
φανισθεϊσα πρό τοΰ κοινοΰ άπό τή. σκηνής τοΰ θεά 
τρο> «Βασίλισσα Μαρία» ένώπιον άκροατηρίου τό ό
ποιον τή' έχρειροκρό’ησε μέ ένθουσμό.

Εις τό «Γκράντ Ότέλ» όπου κατέλυσε, ό θυρω 
ρός, μέ σιολήν πού θυμίζει διοικητήν στατιάς κατά 
τήν έποχήν τού Κάϊζερ, εύδοκεϊ νά μέ άτενίση.

— Δημοσιογράφος...
Μαγική λέξις, πού αυτήν τήν φοράν δέν έπηρε- 

άζεΐ.
—‘Η κυρία δέν δέχεται, μιΟ άπαντά άγερώρως.
’Επιμένω, άλλά ματαίως. Ή τύχη όμως έρχετα 

εις βοήθειάν μου καί μία θαυμασία λιμουζίνα στα 
ματά πρό τής θύρας τού ξενοδοχείου. Άμέσως μιά 
κομψή ύψηλή κυρία μ’ ένα θαυμάσιο μαντό μέ γούνα 
άσπρη κατέρχεται καί προχωρεί. Είναι ή Ούγκέτ 
Ντυφλώ! Τήν ακολουθώ ώς σκιά. ’Ανεβαίνουμε μέ 
τό Ιδιο άσανσέρ μέ/ρι τού δευτέρου πατώματος. ‘II 
καρΓιά μου κτυπά δυνατά. Κάθε άλλος στή θέσι μου 
μέ τό «στυλό» στό χέρι θ’ άρχιζε τής συνηθισμένες έ 
ρωτήσεις. Γιατί νά μή τό δμολογήσω; ’Ήμουν δει
λός. ‘Η κ. Ντυφλώ έχει έμφάνισιν πού έπιβάλλεται. 
Βλέποντας την σκέπτομαι ή μάλλον δέν σκέπτομαι. 
Προσέχει διί τήν άκολουθώ είς τό διαμέρισμά της. 
Γελά! ”□ αύτό τό γέλιο! θαυμάζω τήν ώμορφιά της, 
τή χάρι της, τής τουαλέτες της, τό σύνολόν της, 
δπότε ή καλλιτέχνίς μού ύπενθυμίζει τόν σκοπόν τή; 
έπισκέψεώς μου.

— Μιλήστε κύριε!..,
Κα! ομιλώ. Ό χρόνος δέν πρέπει νά χάνεται1 

είναι ή Μαρίκα, ποϋ παρακολουθεί δλι ά το τό πα
ράθυρό της καί τής οποίας ή λύπη δέν έ ει πλέυν 
όρια. Αίφνης κρότοι καί φωνές! “Ενα αμάξι στήν 
αυλή. ’Ό στρατηγός πηδά καί ζη’έϊ νά είσέλθιμ

Μιά σκέψις ήδη καιέχει τήν Μαρίκα. Νά σώση 
τόν αγαπημένο της μέ κάθε θυσία. Τρέχει μέσα από 
τού; διαδρόμους τοϋ πύργου και κτυπά τήν πόρτα 
τής στρατηγίνας.

Τήν στιγμήν εκείνην ορμιά στή κρεβατοκά
μαρα τής γυναίκας του ό υτρα-ηγός καί 
τήν άντικρύζει μόνη νά διαβάζη ήρεμα ένα βι
βλίο. ‘Ο μανιώδης σύζυγος ψάχνει νά εύρη τόν ε
ραστήν καί δταν ανοίγει μιά πόρτα βλέπει εμπρός 
του τήν Μαρίκα ήμίγυμνον καί τόν Τουρότκση δί 
πλα της.

Άλλά τώρα γνωρίζει καί αύτός τό καθήκον του. 
Στό πλευρό τής Μαρίκας τόν περιμένει ζωή γεμάτη 
εργασία καί ευτυχία. Καί ή Μαρίκα δ'μως ήτο άξια 
τής θυσίας αυτής.

— · ίϊινίιΐκιτογραόικΟς Άάΐΐιρ

— Δημοσιογράφος... κα’. έννοεΐται, ήλθα...
— Καί, έννοώ δτι... καί τό γέλιο τήν πιάνει έκ 

νέου.
Σιέπτομαι πώς ν’ άρχίσω, δπότε ή ιδία έρχεται 

είς βοήθειαν μου. Πέρνω θάρρ ς ! Τό «στυλό» άνά 
χείρας και άρχίζω!

— Πό:ε πρωιοβγήκατε σ.ή σκηνή ;
— "Επαιξα γιά πρώτη φορά δίαν ήμουν επτά έ- 

τών σέ μ·.ά έορτή τών Χριστουγέννων, στη σχολή τών 
Καλογραιών. Άλλά τό πραγματικό μου ντεμπύ ντο, 
δταν έσπούδαζα στή' έααγγελματική σχολή θεά
τρου τοΰ κ. Ραφαέλ Ντυφλώ μέ τόν όποιον κα: ένομ- 
φεύθην, στά 1916 στήν «Κωμεντί Φρανσέζ» είς τό 
έργον «Ό Σωκράτης κοί ή γυναίκα του».

— Στό φίλμ ένεφανίσθη' τό πρώτον είς ένα έρ
γον τού Κιστεμάκερ; τού όποίου τόν τίτλον δέ ένθυ· 
μοΰμαι δυστυχώς. Κατόπιν έ ;αιξα σέ άρκετά φίλμ 
μεταξύ τών όποιων τό «Καίνιγκσμαρκ», «Παλλάς», 
«'Ιππότης μέ τό ρ δον», «Καζανόβας» κ. ά.

— Ποια ή πρώτη σα; έντύπωσις άπό τήν βωβήν 
τέχνην ;

— 'Η κούρασις τών όφθαλμών, φίλε μου ! Τό 
δυνατό ηλεκτρικό φώς μοΰ προξενούσε φοβερόν πο- 
ιοκέφχλον. ’Αργότερα δμως έσυνήθισα. ‘Η κούρασις 
δμως τοΰ ήθοποι-.ΰ τής όθόνης είνε άσυγκρίτως με- 
γαλειτέρα τής τοΰ θεάτρου.

— Αί έντυπώσει; σας x τό τάς Αθήνας;
— Αί Άθήναι μέ κατεγοήτευσαν 1 Ό ήλιος, ό 

λαμπρός Αττικός ούρανός καί ή έγκαρδιότης μέ τήν 
όποιαν μέ έδέχθησα/ οί Αθηναίοι, μέ έσκλάβωσαν.

— Καί τό Βουκουρέσιιόν ;
— Τό ρουμανικόν κοινόν είνε πολύ έξυπνο. Καί 

πώς νά μή τό λατρεύω άφο) μ’ έχειρο«ρότησε 25 
καί 30 φορές στή σκηνή; Έλαβα καί τόσα γράμμα
τα θαυμασμοΰ, έπαίνων άκόμη καί προτάσεις,... γά
μου !

Τή; τελευταίες αότές λέξεις τής προφέρει μέ ένα 
χαριτωμένο γέλοιο.

— Σάς άρέσει δ κινηματογράφος;
— Μ’ άρέσεί Υπερβολικά άλλά ίέν θά λιποτακιή- 

σω άπό τή' σκηνήν διόιΐ τό θέατρο είνε γιά μένα ή 
ζωή μου. Αγαπώ τό στούντιο άλλά λαιρεύω καί τή 
σκηνή !

— Τά σχέδιά σας γιά τό μέλλον;
— Τώρα έξακολουθώ τό τουρνέ μου! Έχω πολ- 

λάς προσφοράς, θά ήμουν δμως εύτ«χής νά βρεθώ έκ 
νέου πρό τοΰ κινηματογραφικού φακοΰ διότι άπό τό 
τελευταίο μου φίλμ ή κινηματογραφική τέχνη έση- 
μείωσε σημαντικάς προόδους.

Ή συνέντευξις έλαβε τέλος. Τήν ευχαριστώ θερ
μά καί ή γλυκειά καλλιτέχνίς μέ συνοδεύει μέχρι 
τής θύρα; μ’ ένα γλυκύτατο χαμόγελο, «λέ σελέμπρ 
γκρασιέ σουρίρ ντ’ Ί’γκέτ Ντυφλώ» τό φημισμένο 
χαριτωμένο χαμόγελο τής Ντυφλώ. Ρ.Θίοδοσιάδης

ΠΩΔΟΥΝΤΑΙ διάφορα μεταχειρισμένα κι
νηματογραφικά μηχανήματα προβολής καί λή- 
ψεως τα»νιών είς λίαν συμφέρουσαν τιμήν- 
Πληροφορίαι Μ. Νοβάκ, Πλαπούτα44 ,Ά&ήναι.
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Ζ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΙΝΗΜΠΟΓΡ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ ♦
— Ό Χάϊνριχ Μπρύκμαν, ό ιδρυτής καί διευθύ- 

νων σύμβουλο; τή; γερμανικής εταιρείας ‘Ομίλου 
σών ταινιών,άπίθανεν πρό τινο; συνεπεία καρδιακής 
κρίσεως.

— ‘Η Μαίντη Κρίστιανς μετά τήν έπιτυχίαν της 
στό τελευταίο της φίλμ «Ήφλεγ μένη καρδιά» (σκη 
νοθεσία Αοΰντβχ Μτίργκερ) διαδίδεται δτι ύπέ/ρα 
ψε συμβόλαιον μέ μίαν άμερικανικήν κινηματογραφι
κήν φίρμαν.

— «Φιλιά ποΰ δέν λησμονούνται» είναι τό τελευ
ταίο φιλμ τοΰ Βέρνερ Φύτεοερ μέ τήν Μαρία Πάουν- 
τλερ. Πρόκειται περί ένός έλαφροΰ φίλμ τό όποιον 
δέν πέρασε άπαρατήρητο άπό τό Βερολίνο.

— «Οί Κοζάκοι» κατά τό μυθ.στόρημα τοΰ Τολ 
στόϊ, τό νέο μεγάλο φίλμ τής Μέτρο μέ τόν Τζίλ 
μπερτ καί τήν Άντορέ έσημείωσεν έν Βερολίνφ με
γάλην έπιτυχίαν, κριθέν εύμενέστκτα.

— Τό «Dtt Film» δημοσιεύει άρθρον διά τήν 
παρα’.ηρουμένην κινηματογραφοπαραγιογικήν κίνη- 
σιν έν Έλλάδι μέ ευμενείς κρίσεις δχι ώς πρός τήν 
αξίαν τήν 3 φίλμ, άλλά τοΰ γεγονότος δτι πρώτη ή 
Ελλάς άπ’ δλα τά Βαλκάνια παρουσιάζεται μέ τα 
κτοποιημένον πρόγραμμα έργασίας καί άπόφασιν νά 
άποκτήση όρισ.ικώς ιδίαν παραγωγήν.

— Έ Ρενέ Άντορέ έχώρισε άπό τόν άνδρχ τη; 
Ούΐλλιαμ Γκίλ, γνωστόν έμπορορράπτην τοΰ Χόλλυ- 
γουντ.

— Ή «Motion Pictures Artsand Sciences» ά 
νεκήρυξε τόν Γιάννιγκς ώς τόνμεγαλύτερον ήθοποιόν 
τού φίλμ δλοκλήρου τής ’Αμερικής.

— Ό δ ευθυντής τής ρωσσικής έτα ρείας «Σοβ 
κίνο» άναμ-.νετχι έν Βερολίνφ. Τό ταξείδιόν του εί
ναι σχετικόν μέ διάφορα ζητήμα'α τής ώς άνω έταΐ- 
ρείας.

— Κατά τελευταίαν έπίσηαον στατιστικήν έλει- 
τούργησαν έν Γερμανία 5013 κινηματογράφοι. Ή 
αύξησις άπό τά προηγούμενα έτη παρουσιάζεται με
γίστη δοθέντος δτι ό άριθμός τό 1927 ή ο 4460, τό 
δέ 1926, 4263. ’Από τό 1926—27 ήνοιξαν 553 νέοι 
κινηματογράφοι.

— Άλλά καί ό άριθμός τώ' θέσεων, δστις τό 
'.926 ήτο 1,546,815 ηύξήθη τό 1927 είς 1,688,485 
διά νά αύξηθή τό 1928 εί; 1,874,618 θέσεις.

— Ε’ς τάς άρχάς Μαρτίου θά γίνη έν Βερολίνιρ 
ή πρεμιέρα τού νέου φιλμ τής ’Ελισάβετ Μπέργκνερ 
• Δεσποινίς Έλμα».

—Ή Greenbaum άναγγέλλειένανέο τη; φίλμ«Μι 
κροδουλειές μιά; Καϊζερίνας» κατά τό όμώνυμον δρά
μα. Διά τόν πρωτεύοντα ρόλο ' πρ'.σελήφθη ή Λίλ 
Ντάγκοβερ.

— Στή Σόφια ήοχισε τό «γύρισμα» τοΰ ιστορι
κού φιλμ «Ύπό τόν ζυγόν» κατά τό όμώνυμον μυθι 
στόρημα τοΰ βουλγάρου συγγραφέως Ίβάν Βάσωφ. 
Σκηνοθέτης δ διευθυντής τής "Οπερας Δρ. Σετουα- 
τσέφ.

— Ή παραγωγή 1929 30 τής U.F.A. ήγοράσθη

0 ΚΟΝΡλΤ ΦΑ I Τ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ

Ό Κόνρχτ Φάϊτ άφίχθη τήν παρελθοΰσαν εβδο
μάδα είς τό Βερολίνον. Είς τούς δημοσιογράφους 
έδήλωσεν δτι θά «γυρίση» ένα φίλμ διά τήν Μπρί- 
τις Νάσιοναλ καί ένα ή δύο διά τήν γερμανικήν Ού- 
νίβερσχλ. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον σκέπτεται νά έξα- 
κολουθήση έργαζόμενος έν μέρεί είς Γερμανίαν καί 
έν μέριι είς Άμερίιήν. Ή τελευταία του μεγάλη 
έπιτυχία ύπήρξεν τό φιλμ «Ερρίκος δ μέγας».

0 ΛΟΝ ΤΣΑΝΕΎ· ΕΙΣ ΕΥΡΩΠΗΝ

Ό συμπαθής καρατερίστας Δόν Τσάνεϋ, γρά
φουν τκ άγγλικά φίλλα, θά έπΓχεφήση ταξείδιόν 
είς τήν Εύρώπην καί θά φέρη μαζί του τό αύτοκί- 
νητόν του καί τόν σωφέρ του, προτιθέμενος νά γυ- 
ρίση τήν Γαλλίαν, Γερμανίαν, Ίχλίαν καί Σουη
δίαν δι’ αυτοκινήτου. Στά στούνϊΐο τής Σδένσκας 
στή Στοκχόλμη θά «γυρίση» ένα φίλμ ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ Σζέστρεμ δ όποιος έσκηνοθέτησε ώς 
γνωστόν καί τό φίλμ «’Εκείνος ποΰ δέχεται ραπί
σματα».

ύπό τοΰ θεάτρου Όντεόν τής Σόφιας δι’ δλην τήν 
Βο.ργαρ'α'.

— Ε’ς τάς Βρυξέλλα: ήνοιξε κινηματογραφική βι
βλιοθήκη. "ίδρυμα άν καί νεώτατον, τελειώτατον έν 
ιούτοις καί μέ προβλεπομένην τοιαύτην μελλοντικήν 
άνάπτυξιν ώστε νά προσφέρη άληθείς ύπηρεσίας είς 
τήν τέχνην.

— ’Από τής 1 Μαΐου μέχρι τής 31 ’Οκτωβρίου 
έ έ. θά λειτουργήση έν Βαρκελώνη διεθνής κίνημα- 
τ.γραφική έκθεσις.

— Στό Λονδΐνον ήνοιξεν ένας νέος κινηματογρά
φος 2800 θέσεων.

— Ή γαλλική έταιρεία Star — Film αναγγέλλει 
δτι θά κινηματογραφήση τήν ζωήν τοΰ Λόρδου Βύ
ρωνος.

— ‘Ο Μαρσέλ Αερμπιέ άρχίζει τό νέον του φίλμ 
«Νύκτες ένός πρίγκηπος»μέ τήν Ζίνα Μανές καί τόν 
Ζάκ Κατελαίν.

—Τά «έξωτερικά· τοΰ νέου Ούφα-φίλμ «Μάνου* 
λέσκου» (περί ού έγράψαμεν είς τό προηγούμενον 
φύλλον) στό Σέν Μορίτς καί στό Μόντε Κάρλο, έτε- 
λείωσαν.

— ‘Ο Μωρϊς Σεβαλιέ πζραμένει είς τήν Παρα- 
μάουντ.

— "Ολες ή γερμανικές έφημερίδες άφιερώνουν 
ένθουσιώδεις κριτικός γιά τό τόσον θριαμβεΰον φιλμ 
τοΰ Γιάννιγκς «‘Ο πατριώτης». Τό θεωροΰν έν τω 
προσώπφ τ ΰ μεγάλου καλλιτέχνου ώς θρίαμβος τής 
γερμανικής τέχνης. Τήν ύπόθεσίν του δημοσιεύομεν 
είς άλλην σελίδα.

— Ή κατάστασις τοΰ Τσάρλυ Τσάπλιν έχειροτέ- 
’ρευσε κατ’ αύτάς, διότι ένεφανίσ°η γρίππη είς τόν 
άτυχή άσθενή'
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Γ, θ Λόκτωρ Μαρστον τοϋ Πανεπιστημίου τής Κολόμπία 
ι^βτβι αυτό τό ερώτημα σ' όλους τους άματέρ τοϋ κινηματο
γράφον που δεν μπόρεσαν ια νοιώσονν πώς ή χαριτωμένη 
δουκίσσα Ζοςίανα μπόρεσε νά σαγηιεν&ή ά?τ* τόν αποτρό
παιο Τζινπλαίν].

— Πώς γίνε α«, ώμορφε; γυναίκες νά ξετρελίαί 
νον,αι γ.ά Άνδρε; περισσότερο άπί Άσχημονς!

'Η ιστορία άναφέρει σπουδαία παραδείγματα γυ 
ναικών έξαισίας καλλονής, ποΰ έρωτεύθηκαν άνδιες 
μέ μεγάίη ψυχή άλλά ποΰ τό έξωτερικόν του; κάθε 
άλλο ήτο παρά θελκτικό. “Αν παρόμιια ποραδείγμα 
τα δέν έουναντώντο στή ζωή δέν θά είχαν γραφή τέ
τοιοι θρύλοι δπως «Ή ωραία και τδ τέρας». Ό δό- 
κτωρ Μάρστον, καθηγητής τής ψυχολογίας, είδ κώς 
άπεσπασμενος, άπδ δΜγων εβδομάδων, στήν Ούνί- 
βερσαλ Κόμπανυ, προβάλλει τδ έρώτημα στδ πολύ 
κοινόν καί ΐδιαι-έρως στους φίλους τοϋ κινηματογρά
φου είναι δέ διατεθειμένος νά άμείψη τήν καλλιτέρα 
άπάντησιν και Ετοιμάζεται νά άνοιξη είς τήν Ούνί- 
βερσαλ—Σίτυ, γραφείον έπι τούτου.

Τύ έρώτημα έτέθη έξ άφορμής τής ταινίας -'Ο 
άνθρωπος ποΰ γελά» στήν όποιαν πολλαί έξέφρασαν 
τήν έκπληξί τους πώς μιά γυναίκα τόσο θελκτική 
σάν τήν Δοΰκισσα Ζοζιάνα μπόρεσε νάγαπήση τδν 
Τζινπλαί, τδν κλόουν μέ τδ άπαίσιο μειδίαμα. 
'Ο δόκτωρ Μάρστον είναι τή; ιδέας δτι τό ζή ημα 
αύτό, ιό όποιον θεωρεί ώς τή 6άσι ένδς ψυχολογι 
κοΰ φαινομένου άξιου νά κινήση τδ ένδ αφέρον δσων 
μελετούν μετά προσοχής τά μυστήρια τής άνθρωπό- 
τητός μας, δέν πρέπει νά συζητηθή έπιπολαίως.

Γιά τοΰτο έθεσε τδ έρώτημα είς τό κοινόν καί 
τού έδωσε καιρό ν’ άπαντήση έως τδν προσεχή 
’Ιούλιο.

Ή καλλιτέρα άπάντησις θά λάβη ώς βρα- 
βεϊον : 2.00.) δολλάρια.

Στά παραδείγματα τών άνδρών ποΰ ήξευραν, 
παρ’ δλη τήν έλλειψι φυσικών θέλγητρων, νάγαπη- 
θοΰν τρυφερά άπδ γοητευτικές γυναίκες άναφέρει 
κα’. τδν Δισραέλι, τδ Λουδοβίκο Ενδέκατο, βασιλέα 
τής Γαλλίας (καί δλους, έξ άλλου, τούς Λοδοβίκους 
πού τδν διαδέχθησαν). Ό Λουδοβίκος ένδέκατος 
ύπήρξεν ένας άνδρας δ όποιος φαίνεται νά έξή- 
σκησε βίαν,άκαταμάχητον γοητεία ατούς πιδ θελκτι
κούς τύπους τοΰ γυναικείου φύλου.

'Ο Άλφρέδος Νιούμαν στό βιβλίο του «The 
dauil» τόν περιγράφει ώς έναν άνδοα μέτριου άνα- 
στήματος, τοΰ όποιου τδ ξυρισμένο πρόσωπο ήταν 
φρικώδες άσχημο. ’Επάνω άπ’ τά φιλήδονα καί 
κτηνώδη χείλη του έκρέμετο μιά μύτη γαμψή. Τρα- 
χύτατες γραμμές καί οί γωνιές τού σιόματός φανέ
ρωναν ειρωνεία καί σκληρότητα άζόμη. ‘Ο Καρλο- 
μάγνος καταχτητής τής Εύρώπης, ήταν πωγωνοφό- 
ρος καί άσχημος. Τά χαρακτηριστικά του ήταν χον
δροειδέστατα. Μολαταύτα, άν Ενθυμείται κανείς, οί 
ώραιότερες γυναίκες τής Εποχής του, δέν μπόρεσαν 

νά μείνουν ασυγκίνητες στήν έλξι του. Ό βασιλεύ; 
Ερρίκος δ όγδοος ήταν παχύς, γεμάτος ρευματι
σμούς. Είχεν τήν δυσάρεστη συνήθεια νά σχοτώνη 
τίς γυναίκες του Κα’όρθωσε έν τούτοις, παρ’ δλα 
του τά κακά αυτά, νά φέρη στά δίχτυα του δκτώ 
γυναίκες, πού θά μπορούσαν νά ικανοποιήσουν καί 
τδ δυσκολώτερο γοΰστο.

«"Ολες οί σημερινές νέες, λέγει δ δόκ ωρ Μάρ
στον, δταν θέλουν νά πούν γιά κάπ ιον ά δρα έξαιρε 
τικά γόη, τδν λέγουν Σεΐχη. Γιατί; Τδ διερωτώμαι. 
"Ισως γιατί σκέπτονται δτι οί πραγματικοί σεΐχηδες 
κάμουν δπωςό Ροδόλφος Βαλεντίνο καί δτι τοΰ μοιά 
νάζουν σάν άδελφοί. Τίποτα πιδ άνακρ.βές. Οί πρα
γματικοί σεΐχηδες τής έρήμου είναι συνήθως άσχη
μο τατοι».

«ΚΓ έν τούτοις είναι βέβαιον δτι οί πραγματικοί 
σεΐχηδες ξεύρουν συχνά νά προκαλέσουν άληθινά 
πάθη.Μεταχειρ ζονται τή βία σ’έκείνη ποΰ άγαπούν. 
Μπορεί νά τή ι μαστιγώσουν, νά τήν χτυπήσο ;ν καί 
νά τήν άπειλήσιυν δτι θά τήν πουλήσουν σ’ έναν 
σκληρότερο αύθέντη.

Ό χαρακτήρας τους είναι βάναυσος σάν τή μορ
φή του;. Πολλές γυναίκες άντιδρσΰν άσχημα στήν 
άρχή. Λίγο-λίγο δμω; δσο οί μέρες παρέρ(ονιαιύτο- 
τάσσονται δλοκληρωτικά σ’αύτδν ποΰ τίς έξθυσιάζει 
ώς τήν ήμέρα ποΰ ή ύπομονή της άνταμοίβεται μέ 
τή δύναμι ποΰ παίρνουν έπτνω τ υς. Καί τότε, γιά 
νά έπιτύχουν τήν εύνοιά τους, τίς γεμίζουν διαμαν
τικά καί μετάξια. Οί γυναίκες ήμποροΰν νά τδν σέρ- 
>ου< διαρκώς στά πόδια του;.Τούς άνταποδίδουν μί
αν άπέραντη τρυφερότητα. Τούς λατρεύουν μ’ άλλα 
λόγια. Μπορεϊται νά μαντεύσετε γικτί, μ’ δλη τους 
τήν άσχημιά καί τδν βάναυσο χαρακτήρα τους οί 
άνδρες αύτοί κα'όρθωσαν νά κερδίσουν τήν άγάπη 
γυναικών Επιθυμητών;».

"Αν τδ γνωρίζετε, πέστε το στδν καθηγητή 
Μπάρστον καί προσπαθήστε νά κερδίσετε ένα άπ’ τά 
βραβεία ποΰ προσφέρει.
Β----------------------------------------------------------------------------------------Π

I 
ΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ ΑΣΤΕΡΟΣ

Είς τά γραφεία μας πωλοΰνται τά έξης.
Τόμοι «Κινημ. ’Αστέρος» 1927 προς δρχ. 120. 
Τόμοι «Κινημ. Άστέρος» 1928 » » 150. 
Τεύχη τών ετών 1926 —1929 » » 5.

Μέ τός αύτάς τιμάς καί άνευ ταχυδρομικών τε
λών άποστέλλονται ταχυδρομικώς 

καί είς τ'-ς Επαρχίας,
Γίνονται άποστολΓι καί εις τό ’Εξωτερικόν μέ 

έπιβάρυνσιν 20ο)ο επί τών άνωτέρω τιμών 
Σπεύσατε πριν εξαντληθούν

»--------------------------------------------------------------------------------- a

Παραγοιγΐι Paramount — Σκηνοθεσία "Ερνεότ Λοϋμπιτς 
Κατανομή τών κνριωτέρων ούλων

Τσάρος Παύλος Α'. (Αιμίλιος Γιάννιγκς), Κόμησσα “Οστιρμα>· (Φλωράνς Βινιόρ), Κόμης Πάχλεμ (Λέβις Στόν).

Τδ 1891, σάν τδ πιλώ,οιο φτερό έ/δς γιγάντιου 
άρπακτικοΰ καί α’μοβόρου όρνιου πού θά είχε άπλω- 
θή άπάνω σ’ δλη τήν Ρωσσία, ή τρέλλα ένδς άν- 
θρώπου έβασάνιζε έκατδ εκατομμύρια ψυχές.

‘Η μεγαλείτερη αύιοκρατορία τοΰ κόσμου ήτα/ε 
στά χέρια ένδς τρελλοΰ, έώς άνθρωπ >μόρφου τέρα
τος, τοΰ όποιου ή παραμικρότερη ίδ.οτροπία γέμιζε 
άπδ Εξόριστου; τά κάτεργα τής Σιβηρία;, πρόσταζε 
νά σκοτώνουν, νά λεηλατοΰνκαί 
νά βασανίζουν. Τδ τέρας αύτδ 
ήτανε δ Τσάρος Παΰλος ό Α'.

Άλλά στήν καρδιά τοϋ φοβε
ρού αύτοϋ άνθρώπου ύπήρχε κά 
ποια εύαισθησία πού έπαλλε στήν 
επικοινωνία ένδς μόνου άνθρώ- 
που στδν κόσμο, τοΰ όποίου ά 
γαποϋσε παθολογικώς τήν έξυ- 
πνάδα καί τήν πονηριά καί τδν 
όποιον είχε κάνιι κύριό του, 
γκουβερνάντα του κα’ σκΰλο του: 
δ κόμης Πάχλεμ, ύπουργδς τών 
στρατιωτικών και γενικός διοι
κητής τής Πετρουπόλεως.

Ό Πάχλεμ έπαιζε μέ τέχνη 
μέ τό άνθρώπ.νο αυτό κτή ος 
καί μέ τήν θηριωδία του, άλλά 
πάντα πρρσικτικά ώστε νάΓμή 
πληγωθή άπ’ αύτό. Στήν Πε
τρούπολη δταν ή υποθέσεις τοΰ 
Κράτους καί ή'fπαρουσία του 
κοντά στόν αύτοκράτορα, τούδι- 
ναν λίγο καιρό, δ Πάχλεμ έτρε
χε νά λησμονήση τή φρίκη τοΰ 
έπαγγέλματός του στήν άγκαλιά 
μιας ώμορφης γυναίκας τής κομήσσης ’Όστερμαν.

Αισθανότανε γι’αύτή τήν γυναίκα τδν μεγαλεί 
τερο σεβασμό καί τήν πιδ θεομή λατρεία καί αύτή 
πάλιν αισθανότανε γι’ αύτόν τδν πιδ πιστό καί τδν 
πιό τρυφερό θαυμασμό. Ό Πάχλεμ κατέληξε στό 
μόνο λογικό συμπέρασμα πού άπαιτοΰσαν τά γεγο
νότα : ή τρέλλα τοϋ Τσάρου, τά βάσανα τής Ρωσσί- 
ας. Είχε άποφασίσει νά σκοτώση τδν Τσάρο.

Ή συνωμοσία είχε γίνει. ‘Ο Πάχλεμ ώργάνωσε 
τό σχέδιό του, καί έστησε τά δίχτυα τής συνωμοσίας 
σ’ δλους τούς πολιτικούς καί στρατιωτικού; άρχηγούς 
τής Ρωοσίας.

'Ο Πάχλεμ είχε τδ όργανο τής συνωμοσία;. ’Ή
τανε ένας παληός στρατιώτης τής αύτοκρατορικής 
φρουράς, τδν όποιον δ Παΰλος ό Α μιά άπδ τίς συ
νηθισμένες μέρες τής λύσσας του, είχε μαστιγώσει 
στδ πρόσωπο, μπροστά σττύς συγκεντρωμένους αύλι- 
κούς. γιατί ό αύτοκράτωρ ήθελε νά έχη δεκατρία

‘0 μεγάλο; Αιμίλιος Γ.άννιγκς, ό όποιος 
υποδύεται τόν ρόλον τοΰ τρελλοΰ Αύτο- 
κράτορος Παύλου τοΰ Α'., εις μίαν φω
τογραφίαν μετά τοΰ φίλου καί συναδέλφου 
του Οΰάλλας Μπήρρυ, ληφθ-εΐσαν τελευ

ταίως έν Χόλλυγουντ.

κουμπιά στις γκέτες του, ένώ ό στρατιώτης είχε δώ
δεκα μονάχα.

Τιμωρία άνόητη, άδικη, σκληρή, άνεξήγητη. πού 
πλημμύρισε τήν καρδιά τοΰ στρατιώτη Στεφάνου μέ 
τριμερή λύσσα κατά τοΰ δημίου του. ‘Ο Πάχλεμ τδν 
είχε πάρει στήν ύπηοεσία του. θά τδν χρησιμοποι
ούσε, άμα Ερχότανε ή ώρα.

Άλλά άπδ κά.τ'.ια άφηρημάδ τ του έ/α βράδυ, έ
να γράμμα, δπου βρισκότανε λε
πτομερώς τό σχέδιο τής συνωμο
σίας,έπεσε στά χέρια τής κόμησ
σα Όστερμαν. Κι’αύτή έμαθε 
τρομαγμένη, τδν ρόλο πού Ετοι
μαζότανε νά πα’ξη δ έρωμένος 
η;-

Τήν στιγμή έκείνη, δ διάδο
χος ’Αλέξανδρος, δ όποιος είχε 
άρνηθή νά πάρη μέρος στήν συ
νωμοσία τοΰ Πάχλεμ άπδ άγά
πη γιά τδν πατέρα καί στδν ό
ποιον ό Τσάρος τυφλωμένος άπδ 
τδν τρόμο καί άπδ τήν ζήλεια, 
έπέμενε ώς τόσο νά βλέπη έκεί- 
νον δ όποιος ήθελε νά τδν δολο- 
φονήση, συνελήφθη.

Τό συμβάν αύτδ θά Επιτάχυνε 
τόν φόνο τοΰ Τσάρου. ‘Η ήμέρα 
τής δολοφονίας ώρίσθηχε.

Τδ πρωί τής ήμέρας πού είχε 
συμφωνηθεΐ γιά τήν δράσι, δ 
Παΰλος άπεφάσισε νά πάη νά 
κάνη στά περίχωρα τής Πετρου
πόλεως, μιά αισθηματική έκδρο- 
μή μέ τήν Λαπουκίν, τήν έρω- 

μένη του. Τοΰ κάκου, ό Πάχλεμ μεταχειρίσθηκε δ
λα τά μέσα τής διπλωματίας του γιά νά κάνη τδν 
αύτσκράτορα ν’άλλάξη άπόφασι. Αύτδς πεισματώθη
κε καί δέν ήθελε ν’άκούση τίποτα’ θά έφευγε άπδ 
τήν πόλι.

Στήν καρδιά τοΰ Πάχλεμ έγινε μιά τρομερή πά
λη. Ταραγμένος άπδ τήν τροπή πού έπαιρναν τά 
πράγματα, βασανιζόμενος άπδ χίλια άντιφατικά αι
σθήματα, δπου ό έρωτας, ή άπελπισία, ό πατριωτι
σμός, κυριαοχοΰσαν καί πάλευαν τδ ένα μέ τδ άλλο, 
πήρε μιά φοβερή άπόφασι. Γιά τδ μεγαλείο τή; πα- 
τρίδος του, θυσίασε τδ μόνο πλάσμα γιά τδ όποιον 
είχε ποτέ αίσθανθή άγάπη ή καρδιά του. ’Έκανε νά 
πέση στά χέρια τοΰ Τσάρου ένα πορτραΐτο τής κο- 
μήσση;. Ό Τσάρος, πού τού έκανε μεγάλη έντύπωσι 
ή ώμορφιά καί ή χάρη τής μινιατούρα;, μέ τήν συ- 
νειθισμένη του άστασία, διέταξε ν’ άναβληθή τδ τα- 
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ξείδι, κα’. είπε στόν Πάχλεμ —Θά έλθης νά δειπνή
σουμε μαζί άπόψε,συνσδευόμενο; άπό τήνφίλη σου

Τό δείπνο έγινε. ‘Ο κόμης, στή μέση τοϋ φαγη- 
τοϋ πήρε τά μέτρα του, γιά ν’ άφήση τήν κόμησσα 
μόνη της μέ τόν τρελλό Τσάρο. ’Αναμμένος άπό τόν 
πόθο, ό ίΐαΰλος, παρχδομένος στήν λύσσα τών ένσιί 
κτων του, έσυρε τότε τήν κόμητσα στό δωμάτιό του 
καί μ’ ένα σωρό άσυνάρτητακαί φ)ογερά Ρόγια, τής 
είπε δτι ό Πάχλεμείχε συνδυάσει τήνσυνάντησί τους.

Τρελλή άπό κατάπληξη άπό λύπη καί άπό άγω· 
νία, ή κόμησσα σωριάστηκε κατά γής κλαίοντας. 
Καί δ ΙΙχΟλος δ Α' ξχνάγινε, βλέποντας τήν άπελ- 
πισία αύτή, ένας άνθρωπος γεμάτος εύαισθησα καί 
λύπη.Σασ ισμένος, άδέξιος σάν παιδί,προσπάθησε νά 
τήν βοηθήση, νά τήν παοηγορήση. Έκείνη. κατατα
ραγμένη άπό τήν προδοσία έκείνου, τόν όποιον έθαύ- 
μαζε άπό τήν καλωσύνη τοϋ τρ-λλοΰ αύτοϋ, τοϋ φα
νέρωσε τότε τήν συνωμοσία, πού είχε γίνει έναντίον 
του. ’Αμέσως έδόθη διαταγή νά γίνη έρευνα στό σπί
τι τοϋ τόμητος, ή έρευνα δμως αύτή δέν έφερε κα 
νένα άποτέλεσμα. Καί δταν δ Τσάρος ένόμιζε δτι δ 
ΙΙάχλεμ είχε δραπετεύσει, αύτός ξαναπαρουσ.άστη 
κε καί μάλιστα, είπε σιόν Τσάρο, έχανα δτι πήρα 
μέρος στή συνωμοσία, ήτανε γιά νά έπιβλέπω τούς 
έχθρού; τή; Μεγαλειότητός Σας.

Ό Παύλος δ 4' τόν όποιον ή είοησις τής συνω
μοσίας τόν είχε βάλει άμέσως σ’ άγωνία, πηδούσε 
τώρα άπό τήν χαρά του.

‘Ως τόσο ή ώρα τοϋ πραξικοπήματος είχεν έλθει. 
’Απ’ δλα τά μέρη τή; πόλεως, τά στρατεύματα σ - 
νεκεντρώνοντο στό αύτοκρα οριχό παλάτι.

Τό δρμητ κό κΰμα τών συνωμοτών, ώομησε στο 
παλάτι καί μπήκε στό δωμάτ.ο τοϋ Τσάρου. ‘Ο Π ΰ 
λος, πού ξύπνησε έξαφνα, φώναξε τόν Πάηλεμ. Καί 
αύτός παρουσιάστηκε μπροστά στού; βασιλοκτόνους, 
μ’ ένα έγγραφο παρτιτήσεως σ:ό χέρι. ‘Η τρέλλα 
καί δ τρόμος είχαν ξαναπιάσει τόν Τσάρο. Ουρλιά
ζοντας άπό λύσσα μισόγυμνος, πετάχθηκε άπό τό 
κρεβόάιΐ καί ώρμησε μέσα στούς διαδρόμου; τοΰ πα- 
λατιοϋ. Άτ’ δλα τά μέρη οί συνωμόται ξεφύτρωναν 
μπροστά του. Ό ΙΙαΰλος, ξετρελλαμένο;, όόρμησε τό
τε στήν αίθουσα τοϋ θρόνου. Ζητούσε τελευταίο κα
ταφύγιο στήν ιερότητα τοϋ συμβόλου τής αύτοκρα- 
τορίας. Καί άπό τό άσυλο αύτό πού τοΰ χάρισε ή 
Θεία Πρόνοια περιφρονοΰσε τού; δολοφόνους του μέ 
τό βλέμμα. Τά πρόσωπα είχαν χαμηλώσει καί τά 
πιστόλια έπίση;.

Άλλ’ έξαφνα οί συνωμόναι παραμέρισαν. Σφίγ 
γονέας τις γροθιές τ’.υ καί μέ μάτια πού άστραφταν 
άπό θυμό καί έκδίκησι, δ Στέφανος, ό στρατιώτης 
πού τόν είχε μαστιγώσει άλλοτε δ Τσάρος, παρουσι- 
άσθηκε μέσα στήν αίθουσα τοϋ θρόνου. Μ’ ένα πή 
δημα βρέθηκε έπάνω στόν θρόνο καί μέ τ’ άτσαλένια 
δάχτυλά του, τά όποια έσφιγγε σιγά-σιγάγύρω στόν 
λαιμό τοΰ Παύλου, τόν έπνιξε.

Αύτός τήν ώρα πού έβγαι ε ή ψυχή του έβγαλε 
μιά μοναδική, άπελπισμένη φωνή.

—Πάχλεμ! Πάχλεμ! Πάχλεμ!...
Μετά μιά ώρα, ένώ ή καμπάνες χτυπούσαν χα·

ΤΑ ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
ΓΟΧ FILM MLTRO GOLDWVN KAI LOEW 
Έκνκλοφόρητε είς τούς κινηματογραφικούς κύκλους 
τής πόλεως μας ή φήμη δτι,ή Fox Film συνεχωτεύ- 
θη μετά τή; Metro Goldwyn καί δτι κατά συνέπει
αν τά κατά είς διαφόρους πόλεις τοϋ κόσμου γραφεία 
τών δύο ανωτέρω εταιρειών θ·ά συγχωνευτούν ε
πίσης.
Καθ’όσον ημείς δυνάμε^α νά γνωρίζωμεν έκ θετικω- 
τάτων πηγών, αί σήαερ>ν διαδόσεις καίισωςχρηματι- 
στηηακαίείνε δτι ήΈτα ρία Φόξ μέ τήν τακτικήν ποΰ 
κρατεί, τής αγοράς δηλ. πολλών κινημα ογρα'φων, ή- 
γόρασε καί πάλιν τελευταίως ενα αριθμόν τοιούτων, 
έπρότεινε δέ καί εί; τήν Metro Goldwyn νά άγο,οάσΐ] 
τά κινηματοθέατρά της, ύπό δρους τούς όποίου; δέν 
ε’νε κανε'ς είς θέσιν νά γνωρίζη αν τούς έδέχθη ή 
όχι ή Μετρό.

’Άλλη πάλιν φήμη διαδίδεται έπιμόνως άτι με- 
λετάται ή έ'νωσις τής Μετρό Γκόλδουϊν μετά τής εται
ρίας τών Ηνωμένων Καλλιτεχνών (United Artists). 
Φαίνεσαι δτι υπέρ τής ένώσεως είνε δ Ντούγκλας 
Φ ιίαρμπαγκ; καί ή Μαίρη Πίκφορντ οϊτινες καί 
προσπαθούν νά πείσουν τόν διαφωνούντο είσέτι 
Τσάρλυ Τσίπλιν.

NEQTEPAI ΕΞΗΚΡΙΒίΙΜΕΝΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!
Βερολίνου (τοϋ Ανταττο ιριτοϋ μας).— ΑΙ έ· 

ταιρείαι «Φόξ» καί τΑόο» Ανήγγειλαν έπισήμως 
τήν έπελ&ο(σαν μεταξύ αύτών συμφωνίαν διά 
τής όποιας πάντα τά έν Αμερική κινηαατοθέα- 
τρα τής εταιρείας Λόου, 175 περίπου, περιέρ
χονται είς τ\ν Αποκλειστικήν έκμετάλευσιν τής 
Φόξ Κατόπιν τής άνω έ.ω συμφωνίας ώ; καί 
άπ' τής πρδκιιροϋ γενομένη; Αγοράς παρά τοΰ 
ΟύΐΙλιαμ Φόξ τοϋ μεγαλειτέρου μέρους τών με
τοχών τής Λόου ό πρώτος καθίσταται ήδη έλεγ- 
κτής τρόπον τινά τής εταιρείας ταύτης καδώς 
τής Μέτρο-Γκόλνιβιν Μάγερ, τής οποίας κρατεί 
ήδη τό μεγαλείτερον μέρος τών μετοχών.

Π έ'Ιεγχες δμως αύτός εϊ ε ένδεχόμενον διά 
τών χρηματιστηριακών πράξεων νά περιέλθη 
Αργόιερον εις οίονδήποτε αλΛον ό όποιος τυχόν 
ήθελεν άγοράση μετοχάς τών τής Μέτρο - Γκόλ- 
ντβιν ή τής Δό υ ή καί αύ ής τής Σόξ.

’Ανεξαρτήτως τών άνωτέςω συμφωνιών αί 
συμβληθεΐσαι έταιρείαι διατηρούν καί θά διατη- 
ρή ουν τήν Απόλυτον Ανεξαρτησίαν της έιάσιη 
είς τήν παραγωγήν, έκμετάλλευ ιιν καί σύστημα 
έργασίας. Gera Proto
ρούμενα γιά τήν άνάρρησι στόν θρόνο τοΰ Τσάρου 
Αλεξάνδρου τής Ρωσσία; καί δλος δ κόσμος έπευ- 
φημοϋσε τόν νεαρό αύτοκράτορα, ό ΙΙάχλεμ τραβού
σε μιά πιστόλια στό στήθος του. Καί μέ σιγανή φω
νή ψιθύρισε στήν έρωμένη του, ποΰ είχε τρέξει στό 
δωμάτιόν του καί τόν άγκάλιασε, ένώ αύτό ξεψυ
χούσε.

| — Στάθηκα κακός φίλος, στάθηκα πολύ κακός
έραστής... Προστάθησ ι δμω; νά φανώ πατριώτης.

ΝΕΟ ΦΙΛΜ ΤΗΣ Π3ΛΑ ΝΕΓΚΡΙ

Κατά τ>ς άρχάς Μαρτίου δρχίζει τό «γύρισμα» 
τοΰ νέου φιλμ τή; Ιΐόια Νέγκρι «Τό περιδέραιο? 
τής βασιλίσσης». *Ή σφπαθή; κχλλιτέχνι; ύποδύε- 
ται τόυ ρόλον τή; κομήσιη; Ντέ λά Μότ. Οί άλλοι 
ρόλοι θά διανεμηθούν ώ; έςής ·. Διάννα Κα.ιέν (Μα
ρία Άντουανέττα), Ζώρζ Λάν (Καρδινάλιο; ν έ 
Ροάν), Φερνάντ Φάμπρ (Κόμη; ντέ λά Μότ).Σκη
νοθέτης δ κ. Γκαστόν Ραβέλ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ε. Πολιτάκην (Ηράκλειον). Άπό τοΰ παρ. φύλλου σάς 

άποστέλλομεν έκιός τοΰ ίδικοϋ σας καί ενα έπί πλέον 
τεύχος. Τήν ταινίαν πού ζητεί ό κ. Φραγκούλης δύναται 
νά τήν ζηιήση άπο τόν κ. Δ. Βρατσάνον, Παρασίου 30 
Αθήνας.Άποστείλατέ μαςέκκαΰάρισιν λ)σμοϋ καί φύλλα

Γ. Έλαφρόν (Λαμίαν). ’Αρχίσατε πορακαλοΰμεν τα
κτικήν αποστολήν άνταπο ρίσεων. Δελτίον Οά σας σταλή 
έν καιρφ.

Μ. Χατζηαντωνίου (Μυτιλήνην). Εύχαριστοΰμεν πολύ 
διά τό ένΟιαφέρον σας, άλλ ι δέν έχομεν λόγους νά 
ήμεδα δυσαρεστημένοι.

Γ. Στροϋμπον (Καλλιθέαν.) Δυστυχώς δέν έλάβαμεν 
οΰδόμιαν επιστολήν μέ φωτογραφίας. "Ισως τά άπωλέ- 
σθη έν τώ ταχυδρομείου Ευχαρίστως δά έδεχόμεδα αν
ταποκρίσεις άλλά πάντως ύ ιό τόν δη ιοσιευόμενον 
τύπον.

Γ. Ντταόπονλον (Καβάλλαν). Λυπούμεθα είλικρι ώ; Ιιά 
τήν παραίτησήν σας. Θά σάς εϊμεθα ύποχρ ωμένοι έάν 
μάς ΰπεδεικνύαιε ένα άνιικοταστάτην σας δραστήριον.

Γ. Χαλκίδην (Σέρραιι. *Ως πρός τόν λογ αριασμόν εΐ- 
με9α σύμφωνοι. Διά τό ζήιηυα τών πληοοφοοιών σάς 
ζητοϋμ.ν συγγνώμην καί σάς παρακαλοΰμεν άλλοτε να 
απευθύνεστε είς τήν διεΰθυ σιν διά τό ασφαλέστερο'·.

Καρούλην (Κοζάνην). Γράφομεν δτι μόνον σκηνάς έρ
γων έχομεν καί όχι ορισμένων προσώπων.

'Εοηιελίδην (“Εδεσσα). Πρέπει νά γράψετε άπ' εύθείας 
είς τόν κ. Γαζωδην.

Μανουρά (Ρέ9νμνον).,Εηιια'ιή έλήφθη, εύχαριστοΰμεν.
Δ)ίδα Τομαδάκη ('Ιεράπετραν). Δυστυχώς δέν υπάρχουν 

έκείνων ποΰ ζητείτε. Σάς έστάλησαν τρεις αλλαι αί 
όποίαι πιστεύομεν νά σάς άρέσουν. Δέν υπάρχουν επίσης 
κάρτ—ποστάλ.

Καν /I. Βαοιλειάδον (Σέρρας.) ’Επιταγή έλήφθη, εί- 
χσριστοΰμεν.

ΠΩΛΟΤΝΤΑΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ -,Γ’Χ20

ΠΡΟΧ ΔΡΑΧΜΑΧ 6 ΕΚΑΧΤΗ

Πωλοϋνται είς τά γραφεία μας άνιΐ β δπαχ- 
μών έκάαιη καί άποστέ1 λονται είς τούς αίτοϋν- 
τας έκ τών έπαρχιών μέ τήν αύτήν τιμήν, διά 
φοροι φω ιογραφίαι μεγέθους 25X20 (σ<··ηναΙ 
Από διάφορα νεώιερα κινηματογραφικά Βργα, 
μέ τούς γνωσ.οτέρους ήθοποιούς) καταλληλότα- 
ται διά κάδρα πρός στολισμόν δωματίων ή γρα
φείων.

Είς τούς ποραγγέλο ·τας έκτών έπαρχιών θά 
άποστέλλωνται φαιτογραφίαι άνευ Ιδιαιτέρας 
έκλογής, δεδομένου δτι είνε Αδύνατον τούτο. 
01 έπιθυμοϋντες άς σπεύσουν νά προμηθευ- 
θοϋν ντρ'ν έξαντ Ιηθώσι.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ
Χ1ΙΤΟ1.·ΛίΤΆ.Ι νέοε η δεσποινίδες 

δπω; άναλάδι»υν τήν άνταπόχρισιν τοΰ 
«Κινηματογραφικού Άστέρος» εις άς 
πόλεις χ χωρία λειτουργεί: έστω καί εις 
Γίινημα-.ογράφος. Οί έπιθυμ,οϋ·<τες πα- 
£ ακαλοΰντνΐ θερμ,ώς νά υποβάλουν εις τά 
γραφεία μ,κς πρότασιν άποοτέλλοντες συγ
χρόνως και δύο μ.ικράς φωτογραφίας των 
διά νά τού; έφοδιάσωμ.εν μ,έ τ<» δελτίον 
τοϋ άν;»ποκριτοϋ. Οί δΐυρισβησόμιενοι 
θά λαμβάνουν δωρεάν τδ περιοδικόν καί 
λόγω τής ίδιόιητός των θά εισέρχονται 
δωρεάν είς τ ΰς κινηματογράφους έπί τή) 
κα-.αδολά) μόνον τοΰ φόρου.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΔΙΣΤΡΕΣ-ΚΕΧΤΙΣΤΡΕΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ

’Απαραίτητος σύντροφος ποέπει νά ιίναι τό μοναδι- 
κ ν ‘Ελληνικόν περιοδικόν Μόδας—Έργσχείρων, Φιλολο
γίας καί Μουσικής “Νέος Οικογενειακός Άστήρ».

Στις 60 σελίδες περιλαμ,Ιά 8ι :
Τά νεώτερα Παρ σινά μοντέλλα φορεμάτων, παιδι

κών ενδυμάτων καί άσπρορρούχων. Σ/έδια εργόχειρων 
πάσης φύσεως καί ζωγραφική; Τυπωμένα Τίολυχρώμως 
σιά φυσικά χρώματα ποΰ κεντεονται ή ζωγραφίζονται 
Μουσικό κομμάτι. Φιλολογική ΰ η έκλεκτή. Ποικίλας 
ό> γελιμούς γνώσεις. Τό θαυμάσιο μυθιστόρημα τοΰ κ. 
Θάνου Γ. Μηλιδώνη «Μιιτωιιένες καρδιές» ποΰ αρχίζει 
μέ τό φύλλον τρέχ μηνός καί τέλος δ.τι ενδιαφέρει κάθε 
γυναΐ«α. Τ μή φύλλου δρ. 6

Ζητήσατε γιά δείγμα ένα φύλλο άπό τούς έ Ιημερι- 
δοτώλας. Συνδρομή έτησία δρ 60, έξω:ερικοΰ 125, Α ε- 
ρική; δολ. 2. Ίδιοκτή της —δ ευδυν τής Π Γ. Καψιώτης 
Γραφεία, 8 'Αγίου Μάρκου 8. ’Αθήναι.

AH5IS ΣΥΝΔΡΟΜΉΝ

Τήν 30ήν τρέχοντος μηνός Μαρτίου λήγουν αί συν- 
δοομαί τών κ. κ. I. Τερζόγλου Κωνσταντινούπολι -, Α. 
Μαδρα, Σ. Σταμέλο", Α. Άναστασιάδη, Α. Μακέδου,Ν. 
Γσιτη καί Γ. Στρούμπου’Αθήνας, Π. Άποστιλή, Ήλ. 
Τόγια, Ζ ιχαοούλας Κρανιδιώτου, Νίτσας Νικοπούλου^καί 
Ίωάννου Ρήγα Καλάμας, Κινηματογράφου «'Ολύμπια» 
Καβάλλαν, Κινημ. «’Αττικόν» Θεσσαλονίκην, Σ. Βακιά- 
νη Ξάνδην καί Θ. Βουδούρη Μυτιλήνην.

Παρακαλοΰνται θερμώς οί άνωιέρω κ. κ. συνδρομή- 
ταί ό,τως ανανεώσουν τάς συνδρομάς τω ·, εϊδοποιοΰντες 
μας εγκαίρως ΐνα μη διακοπή ή περαιτέρω άποστολή τοΰ 
φύλλου.

LE CINEMA SUISSE
Ελβετικόν Κινηματογραφικόν Περ1 οδικόν 
Rue du Theatre-Montreux (Suisse)

La. 13. 13.
LICHT BILaO B’U’HNE

Γερμανική Κινηματογραφική Καθημερινή Έ τημερίς
Friedrichstrasse 225—Berlin S\V 48

Ν-----------------—---------------------------------------------



12 Κινιιιιει τογραφικός Άότη(Ι Κινηματογραφικός Άότήρ

■ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
Άπό αέριον οί κινηματογράφοι μα;, άλλοι μέ» αναγγέλ

λουν <5ιά μεγάλοι· ρεκλαμών είς τά; έφηαε ρίδα; δ:ι αρχίζουν 
αί χρυσαί περίιδοι—π τρντόν .. αί δεύτεροι χρυσαί περίοδοι 
— τή; έφετεινής περιόδου, άλλοι δέ δτι μέχρι τού Πάσχα μό
νον αριστουργήματα δά παρουσιάζουν καί άλλοι δτι δά πα
ρουσιάσουν καί τού; Άρείου; άκόμη, αρκεί ό κόσμο; νά 
σπεύιη νά.. .προλαβή δέσετ;.

Εύχόμεδα άπό καρδίας νά μή μας διαψεύσουν τά γεγο
νότα άΐΐά ΐ'ά κατορδώσουν αί διευδύνσεις τών κινηματογρά
φων νά έμπνεύσουν εμπιστοσύνην εί; τό κοινόν διά τή; προν 
βολή;, δχι κολοσσών διότι καί αυτή ή λέξις έχασε πλέον τήν 
σημασίαν της, άλλά έργων όπωσδήποιε προσαρμοζομένω 
προς τό ελληνικόν γούστο, δηλαδή νά ουγκινοΰν ή νά ευχα
ριστούν, τά πολύ ιδιότροπα γούστα τών Ελλήνων δεατών

Άπό αϋρ-ον λοιπιν οί κινη ιατογρ ίφ >ι μα; δά προβάλλουν 
τά έξή; έργα, τά δτοϊα δά π ιρ ακολου δήτουν οί ειδικοί συ- 
νεργάται μα;, οί όποιοι δι γράψουν τάς είλικρινεϊ; των γνώ- 
μα; χωρίς φόβον καί χωρίς πάδος.

Οΰτοο εί; τό «ΣαΫ.όο Ίντειλ» δά προβάλλεται αΤό δ- 
νειρον ώμορφιά;» με τήν χαριτωμένην Μτίλλυ Ντόβ καί τόν 
Λόνδ Χιούζ, εις τό «'Αττικόν» «’Ο ήλίδιο;» με τόν λόν 
Τσάνεϋ, εί; τό «Ονφα Πάλις» «Ή ουγγρική ραψωδία» μέ 
τόν Βίλλυ Φρίτς, Λ λ Ητ ιγκοβερ και Ντίτα Πίρλο, τή συ
νοδεία τσιγγάνικη; ορχήστρα; έπί τούτφ άφιχδείση; καί εί; 
τό * Σπλέντιτ» «Ή πρώτη αγάπη» μέ τήν Ξενία Ντέζνΐ, 
τήν Λουΐζα Λαγκράνζ και τόν Ριχάρδον Κορτέζ.

‘Εκ παραλλήλου και οί συνοικιακοί κινηματογράφοι δά 
προβάλλουν, δπως λέγουν εκλεκτά έργα μιμούμενοι ή συνα- 
γωνιζόμενοι ιι'ε τάς τιμάς των, τούς κεντρικού;. ‘Αλλά καί 
μήπω; δεν τους συναγωνίζονται! “Η αύτό; δ κόσμο; πού συ
χνάζει σήμερον εί; τόν κι ημιτογράφον τή; συωικία; του, 
δεν ίσύχναζε πριν είς τούς κεντρικούς; Άναφέρομεν μερικούς 
τών συνοικιακών διότι δεν είναι παράδοξον, νά αή πιστεύουν 
πολλοί δτι είναι δυνατό» νά λειτουργούν ένΆδήναις κατά τήν 
χειμερινήν περίοδον πλέον τών 20 κινηματοδεάτρων μαζΰ μέ 
τοΰ; κεντρικούς. «’Αθηναϊκόν», εΡοζικλαίρ», «Πανόραμα», 
ε'Ελλας», «Άχίλλειον», «Κόσμος», <Κεραμεικό;», «Σινα 
μπάρ», «Παλλά;», «Βύρων», «Παρδενώ », «Σαλόν Όριάν», 
• Άστήρ», « Ήλύσσιαυ καί «Καπρίς».

Εί; τού; άνωτέρω αν προοτεδοΰν καί 1» τού Πειραιώς, 
έξάγεται τό συμπέρασμα δτι κινηιιατοδεατρ,κώ; ΰπιρτερούμεν 
καί τών Παριοίων έν συγκρίσει πρός τόν πληδυσμόν.

Ήρχισαν δειλά-δειλά τά ταξείδια τών διαφόρων ειδικών 
πρός τάς Εϋοώπα; δ ά τό έγκ τιρον κλείσιμον τών ταινιών 
παραγωγή; 1929— 1930, Καί πρώτο: άπ1 δλον: κ τί καλλί
τερο; ό κ. Χρ. Στρατηγός, διευδυντής τής εταιρίας α'Αμο· 
λοχίτη;—Βουίγαρίδη;», τό διαβολεμένο αύτό παιδί τοϋ κι
νηματογράφου, τώσκασε γιά τό Βερολίνο, Λονδίνο, καί Πα
ρίσι, πρό; εκλογήν ταινιών έκ τής παραγωγή; Fir?t Na
tional καί άλλων. 'Η έτ ιιρία κΆοολοχίτη; —Βουλγαρίδη;» 
ή όποια παρά τά; αντιδότου; γνώμα; είργάσδη δεττκώς καί 
απέκτησε τάς συαπαδείας τοϋ κινηματογραφικού κόσμου, 
έχομεν τήν γνώμην—καί πολύ σπανίω; διαψευδόμεδα—δτι συν 
τω χρόνιο δά καταστή ένας ζηλευτός οργανισμός τής έλληνι- 
νική; κινηματογραφική; αγορά; καί τοΰτο, διότι διοικεΐται 
άπό άπό άνδρώπους σοβαρού;, προοδευτικούς καί με βάσεις 
στερεά;,

‘Η γενική έξοδο; δμω; τών πλείστων τών επιχειρηματιών 
μα; διά τάς Εήρώπας δ' άρχίοη έπειτα άπό τό Πασχα.

"Ηδη είνε γνωστόν δτι εκτός τοΰ οίκου «Άμολοχίτη;— 
Βουλγαρίδης» ό όποιος ήγόρισε κα! τήν νέαν παραγωγήν τής 
Φ'ερστ Νάσιοναλ, δά κραιήοουν έπίση; καί τάς νέας παραγω- 
γάς, τής μεν F.B.O. καί πάλιν ό κ. Λ Καρρά;, τή; δέ 
Tiffany Stahl πάλιν ό κ.,Κ. Φραγκέτης.
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕ'Ρ A I ΕΥΣ

Κινημ. ‘Ολύμπια, Κατά τήν λήξασαν εβδομάδα προ;- 

β\.ήθ·η τό έργον τής U.F.A. «’Επίγειος Παράδεισος» τό 
οποίον ήρβσβν.

Κινημ. Σπλέντιτ. Προ=βλήθη τό ρωσσικής ύ.τοθέσβως 
έργον «’Αγάπη Κοζάκου» τή συνοδβίρ άσματος κατά ιά 
διαλείμματα'

Κινημ. Χάΐ-Λάΐφ. Προεβλή δη τό συγκλονιστικόν 
δρά <α «Μπαλάο». Τήν προσεχή Δευτέραν «Βίνενόζα» μέ 
τήν Ρα<έλ Μέλλε ρ.

Κινημ. Φώς. ’Από τής δευτέρας προεβλήθη τό «Πέ
ταλο τοϋ διαβόλου» και ή «Άγριογυιαϊκα», άπό δε τής 
Πέμπτη; «Οί έρωτες τής ώραίας'Ελένης τοΰ Μενελάου’> 
Άπό τής προσεχούς Δευτέρα:; θά προβληθή διά τελευ- 
τιίαν φοράν «'Ανάθεμα ό Πόλεμο,».

Κινημ. Ήλύσια. Προεβλήθη τό έργον αΜυσττριώδες 
άεροπλδνον» είς τρεϊς έποχάς. Β. Μ.
Ν· ΚΟΚΚΙΝΙΑ

Κινημ. "Ηλιος. Προεβλήθησαν «Τά Τ κλειδιά τής έ- 
παύλεως» καί «Τραγωδία*.

Κινημ. Κρνστάλ. Προεβλήθησαν «Τό ΐπποδρόμιον» 
καί ό «Δ ιύξ τοΰ Παμεγχά'ίμ.

Κινημ. Έκλπίρ. Προεβλήθησαν «Τά νφχια τοΰ Μαύ· 
ρσυ Άιτοϋ» καί ή «Σέλλα τσΰ Διαβό’ου». ί. A. Β
Π άΤΡΑΙ

Κινημ. Πάνδεον (αίθουσα). Προεβλήθησαν μέ σχετι
κήν έπιτυχίαν «Ρα’πουτίν καί Τ ιάρος» καί «Ό κήπος 
τοΰ ’Αλλάχ.» Προσεχώς «Άννα Καρενίν».

Κινημ Πάνδεον(ταράτσα) Δι’ ολόκληρον τήνν έβδο- 
μίδα παρεχώρησε τήν αίθουσαν είς τούς χορευτάς τών 
Άπόκρ; ω.

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή γυναίκα" 
μέ τό μαστίγιον», «Σεράϊ», «Ό Χαλίφης τής ’Αραβί
ας» <7 ταντα μέ σχετι ήν επιτυχίαν. Προσεχώς «Ό τε· 
λευ αϊ ς τών ανθρώπων»

Πσρέμεινε εις τήν πόλιν μα έπίδΰο ήμέραςό διευδυντής 
τής ελληνικής έ ταιρίας Άζαξ Φίλμ κ. Α. Μαδςας τοΰ ο
ποίου ή ταινία «Μαρία ΓΠνταγιώτισσο» θά προβληθή 
άπό αΰριον Δευτέραν εις τον κινηματογράφον «'Ιντεάλ*.

Άνδριόπονλος 
ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Πατέ. Προβλήθη τό έργον «Λουϊζ άνα».
Κινημ. Ά δήναιον. Προεβλήθη «Ή έκδίκησις ένός 

Παρία».
Κινημ. Λ. Πύργου. Προ’βλήθη τό έργον «Αίμα σκω- 

τσέζω»». Αίς τά διαλείμματα αί χορεύτριαι Οϋναμοΰνο 
καί Ναβάρρο.

Κινημ Διονύσια «Ή κυρία μέ τή μάσκα».
Κινημ. Παλλάς. «Μ ινικιουρίστα άλά γκαρσόν».
Κινημ. Αττικόν. «Ή ναυμαχία τής ’Ελιγολάνδης».
Κινημ. Μοντέρν καί Κεντρικόν. Προβάλλονται διά

φορα επεισοδιακά-
Σ. Σ. Γενικώς αί έργασίαι τών κινηματοθεάτρων μας 

λόγφ τών Άπόκρεω είνε πολύ μετριασμένοι. Γ.Φ.
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Αχίλλειοι·. Προεβλήθησαν κατά τάς παρελ- 
θσύσας έβδσμάδα; «‘Η ζωντοχήρα» μέ τήν Μαρσέλ Άλ- 
μπάνι καί τό άριστούργηα-ι τοΰ Λ. Τολσιόι «Άννα Κα- 
ρενίνα» μέ τήν Γκρέτα Γκάροπο καί τόν Τζών Τζίλ- 
μπερτ. Παρ’ όλην τήν κακοκαιρίαν ή επιτυχία τοΰ ώς 
ά’ω έργου ϋ,τήρξεν άρίστη, πρα μα εύχάριστον γιά τήν 
πόλιν μας, γιατί άποδεικνύει διά μίαν άκόμη φοράν ότι 
έκαμα καί ύποστηρίζει τά καλά φ-λμ. ’Ετίσης προεβλή· 
θησαν τά έργα «Γιά τήν όγάπη της», «Ό μιναρές τοΰ 
θανάτου» καί «Αϋιό τό κτήνος ό Μορέν».

Κινημ Άργυλέά. Προεβλήθησαν «Ή άμαξα τών 
φαντασμάτω.» μέ Τόν Κέν Μέϋναρτ καί «Ή ρουκέττα» 

μέ τον Ρισάρ Μπάρτλεμες είς διπλοΰν ρόλον. ’Επίσης 
προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά έργα «Όταν ή σάρξ υπο
κύπτει» καί «Μία νέα Ντυμπαρύ».

Πληροφορούμαι ότι, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Άρ. 
Αργυλλά, συνεστήθη είς τήν πόλιν μας εταιρεία παρα

γωγής ταινιών «ARGO-FILM* τή συμμετοχή καί έιό 
γνωστού τραπεζίτου τής πόλεώς μας, τού οποίου τό ό
νομα δέν.άνεκοινώθη ιίσέ ι. Παρελήρθη ήδη ή μηχανή 
ληψεως, η όποία είναι τελειότατου συστήματος καί πρα- 
σεληφθη είς ξένος οπερατέρ. Είς τήν πρώτην ιαίνω- 
τή; οποίας το «γύρισμα» θ’άρμση κατά τας άοχάς'Απρ.- 
λίου θά συμμετάσχη «αί ή Δραματική Σχολή Βόλου, διά 
τών καταλλήλων προσώπων. Αί σκηναί τού έργου θά έκ- 
τυλιχθ.,ύν εντός τής πόλεώς μας καί είς μεριτά χωρία 
τοΰ ιίηλίου καθ' όσον τό σενάριον γραφέν επί τούτου, 
είνε τοπικού χαρακτήρας. Σογχαίροαεν τόν κ. Ά?γυλλδν 
γιά τήν προοδευτικό τητά του καί τοΰ εύχόμεθ ι όληψύ- 
χως καλήν έπιτυχίαν. Παπαβασιλείου
ΗΡΑΚΛΕΌΜ

Κινημ. Αγλαΐα. Προβάλλεται μετ’ .’’έπιτυχίας τό ε
πεισοδιακόν έργο ι «‘Ο βασιλιΰς τής ταχύτητος».

Κινημ. Άηόλλων. Κατά τάς Άπ^κμεω λειτουργεί ώ: 
χορευτικόν κέντρον. Πολιτάκης
ΣΑΜΟΣ

‘Η κρίσις τών κινηματογράφων μας ήτις έξεδηλώθη 
άπό τής αρχής τής έφετεινής περιόδου, λόγφ τής μεγά
λης άδ αφορί >ς τοΰ κοινού μας πρός τον κινηφατογρά- 
φον έφθασε ιίς τό σηαεΐον ποΰ οί διευθυνταί αύιών νά 
σκέπτονται άν θά πρέπει νά έξακολουθήσουν τάς εργα
σίας των. Συγκεκσιμένως τό ‘Αττικόν δέν έργάζεται 
διόλου. Αυτός ποΰ πέρυσι καί προπέρυσι είχε τόσας 
μεγά<ας έπιτυχίασ, έφετος παίζει τά έργα του, ά«8υ 
υπερβολής, ενώπιον δεκάβος θεατών. *Υπι τοιαύιας συν- 
θήκας διά νά τόν διατηροΰν οί διευθυντιί του σημαίνει 
ότι τόν εργάζονται μόνον δ.’ ένα γόητρον ίσως δέ και 
να μελετούν τόν τριπον τής διορθώσεως τοΰ κακού.

Κατά τό π ρ Ιδθήαερον προέβαλε τά έργα «Ματω
μένο ιριαντάφυλο», «Μία τρελλα» καί «Ό κουρσάρος 
μέ τή μάσκα» μέ τόν Ριχάρδο Κορτεζ.

Κινημ. Ήραΐον. Προεβληθησ/ν τά έργα «Άφη ια- 
σμένοι ταΰρο », «Χααένοι στό μέιωπο», « Ο μισάνθρω
πος» μέ ά ιοτυχίαν καί « Η κυρία μέ τάς καμελίας» μέ 
επιτυχίαν. Καρακώστας
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «ΟΙ γί
γαντες τών θαλασσών», «Έμπόριον γυναικών» καί 
«Άπατηλαί φλόγες». Αίαν προσεχώς. «'Η ναυμαχία τής
Ελιγολάνδης» καί «ΟΙ λησταί τοΰ Όλυμπου».

Κινημ. Αίγλη. Προεβλή ησαντάέργα «Ένα κόλπο 
εις τό Γτποδρόμιον» καί «*Ο βασιλεύς τοΰ αίθέρος». 
Προσεχώς «Φλόγες ερήμου», «Ό Κοζάκος» κλπ.
Σ ΕΡΡΑΙ

Κινημ, Πάνδεοι·. Προεβλήθησαν «Ή κατάπτωσις», 
«Τό νησί τής αγάπης» καί διέκοψε τάς παραστάσεις 
λόγφ τής άφίξεως τοΰ θιάσου Δράμαλη.

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν «‘Ο κόμης τοΰ 
Έσσε.ξ», «Πρίγκηψ κοζάκος· καί «Τί είνε οί άνδρες».

Κινημ. Ρέμβη. Διάφορα επεισοδιακά.
ΚΟΖ A Ν Η

Κινημ. Ώρίων. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο δαίμων 
τών Παρισίων» μέ μιχράν έπιτυχίαν, «Τσέκα» μέ έπιτυ
χίαν καί «Φανφάν λα Τυλίπ».
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. Αμερικανικός. Προεβλήθησαν μέ έπινυχίαν 
τά έργα «Μαίρη Λοΰ» καί «Μπαμπάς μέ τό στανιό». 
μιτυληνη

Κινημ. Σαπφώ. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Έρως λη· 
στοΰ», «Φαζίλ», «‘Ο ένοχος» μέ μεγάλην έπιτυχίαν,«Τά- 

μεσβαρ» μέ έπιτυχίαν, «‘Η κάλασις τής Σαχγάης» καί 
«Στερνό Φ λ<».

Κινημ. Πάνδεον. Προεβλήθησαν «Ή άνάστασιτ», «Τό 
καράβι τοΰ τρσγικοΰ έρωτος», «Νοσ >αλγίσ», «01 νεο
σύλλεκτοι» καί «Ή μπαγιαντέρα». Προσεχώς «Τσάρος 
καί Ρ.ισποΰτιν». «Στή σκιά τοΰ χαρεμιού», «Μανδραγό- 
ρας», «Ναυτόπουλο», «Κολασις τοΰ έρωτος», «Ντάγκφιν». 
Ρ ΕΘΥΜΝΟΝ (Κρή’ης)

Κι,ημ. Ίδαϊον. Προεβλήθησαν αί ταινίαι « Ως λέων» 
«‘Η κλοπή» καί «Άετότ τής Άρ-ζόνας».

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν «Ό δό«τωρ Μαμ- 
πύζ», «Τό ξύπνημα τή; ψυχής» κ.ί «‘Ο ταυρομάχος».
ΔΡΑΜΑ

Κι,ημ. Μέγας. Άπό 1ης Φεβρουάριου μέχρι 15 Μαρ
τίου προεβ ήθησαν τά έξής έργα «Ό έ·φυλος» μέ τόν 
Κόνρατ Φιΐ’ϊντ, «Τσέκα», «Ή μεγάλη δ>ύκι·σα καί τό 
γκαρσόνι», «‘Η διεθνής σώμα’εμπορία» μέ τόν Ρ. Κλάϊν 
Ρόιζε, «Γυμνή γυναίκα» μέ τήν Νίια Νάλντι, «Ποιός 
τόν σκότωσα», «‘Η κυρία τοΰ βαγκόν-λί», «‘Η βασίλισσα 
τής μόδας», «Μ ινόν Λεσκώ» μέ τήν ντέ Πού^τι, «Παρι- 
ζ,άνε;» «Ίπποδςόμιον» μέ τόν Σαρ’ώ,«ΟΙ αδελφοί Σελ- 
λεμπεργκ», «‘Ο Σαρλώ μετανάστης» καί «‘Η Μητρόπο- 
λις» τό άριστούργημα τοΰ Φρίτς Λάγκ μέ τήν Μπριγγίτε 
Χέλμ. Λίαν προσεχώς «Γιοσιβάρα», «Πΰρ», «Καπε’άν 
Ρασκάς», «Τρέλλες καρναβαλιοϊ», «Ναυμαχία Έλιγο· 
λαίδης», «Τά χέρια τοΰ Όρλάκ», «Γουλιέλμοο Τέλλος», 
«Ίλιγγος», «Αγχόνη», «Καζανόβα» κλπ- Μαρκίδης
ΛΕΒ’ΔΕΙΑ

Κινημ. Πάνδεον. Προεβλήθησαν τέ έργα «Ρασπου- 
τίν». «Σειρήν τής Σεβίλλης» καί «Ό Καζανόβα».

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθη τό έργον «Ό Γιάννη; 
μέ τής δυό γυναϊκε,». Δ. Πανουργίας
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. ‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σέ 
μισώ» καί «Ό άνθρωπος μέ τά διοτμάντιαι.

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησον τά έργα «Νύχτες 
Σικάγου» καί «Ή αΙχμάλωτος τών αγρίων».

Κινημ. Ίδαϊον Άν,ρον, Προεβλήθη εις δύο έποχάς 
καί μέ έπιτυχίαν «Ό Ναπολέων».

Μεταξύ τοΰ καλλίτερου κόσμου πού παρηκολούθησαν 
τό έργον διακρίνομενον τάς κυρίας καί δ-δας Δαρμάρου, 
Μαλινάκη, Περάκη Ψαρουδάκη, Θεοφάνους Π ιπαδάκη, 
Μαρκογιαννάκη καί τούς κ. κ. Τζωρτζάκην, Μ ινιουδά- 
κην, Φω«αν, Μαιουσάκην, Γιαινακου’άκην, Σπερελά- 
κην, Μ,τριντάκην κ. ά.
ΕΑΕΣΣΑ

Κινημ. Μ. Αλέξανδρος. Προιβλήθησαν τά έργα 
«‘Η εΰνοουμένη τοΰ Μαχαραγιά» μέ έπιτυχίαν καί «Ό 
Ροβινσών».

Κινημ. Βέρμιον. Προεβλήθη τό έργον «‘Ο έκφυλος» 
μέ επιτυχίαν. Φ Έσπιελίδης



Κινηματογραφικός Άιίτήρ

ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΜΠΟΥΘ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Ό) (Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
—Γιά όνομα τοϋ Θειΰ, πρόσεχ-', έφώναξεν ό ά’δρας 

δειλός, άνεβαίνων βιαστικά τήν σκάλαν.
—Τέλος, άοχίζειε νά μ’ έννοήτε, είπεν άπόιομα ό 

Τζέρολντ. Άνεβήτε γρήγοροι καί μή προσπαθήτιτε νά 
μοϋ παίξετε κανένα παιγνίδι γιατί θά τά πληρώσετε ά 
κριβά.

Οί Ρόμπινσον, απειλούμενοι άτότό περ’στροφον, ή- 
ναγκάσθησαν νά παραδεχθούν την ήτταν των καί ά έ· 
βήκαν χωρίς νά κάμουν νέαν άντίσιασιν.

‘Ο Γκαίρισων έφώναξε καί πάλιν:
—Δωροθέα, ποΰ είσαι;
— Έδώ, άπήντησεν ή Δωροθέα. Δέν ή ιπορώ νά έβ/ω. 1 
‘Η φωνή τη; έφαίνετο δ :ι ήρχετο άπό πολύ μακράν. 1 
—’Ανοίξετε αΰιήν τήν πόρταν, διέταξεν ό Τζέρολντ 

καί μή προσπαθήσετε νά μοΰ ξεφύγετε γιατί θά σά, 
σκοτώσω σάν παληόσκυλα.

—Είσαι σύ, Τζέρολντ; Ελευθέρωσε με, σέ παρικα- 
λώ, έφώναξεν ή Δωροθέα άγωνιώσα δ ά κάθε δεύτερό | 
λεπτόν βραδύτητο;.

‘Ο νέο; Ρόμπινσον, πεπεισμένος δτι κάθε άντίστασις 
ήτο περιττή, έβαλε τό ζ'.ειδί είς τήν κλε δ ιρότρυ ταν, 
άλλά ταυτοχρόνως άντήλλαξε βλέμμα συνεννοήσεω; μέ 
τόν πατέρα του ό ότοϊο; έστέκετο ολίγα βήματα μακρύ 
τέρα.

Τήν στιγμήν ποΰ ή προσοχή τοΰ Γκαίρισων ή ο συγ
κεντρωμένη είς τήν πόρταν ποΰ έπρόκειτο ν’ άνοιξη, ό 
γέρο Ρόμπινσον έπήγε ιί; ένα μηχάνημα ποϋ ύτήιχεν είς 
τόν τυϊχον καί έσυρε δύο φορές μ αν άλυσσίδαν.

Ό κρότος τοϋ μηχανήματος έκαμε τόν Τλέρολιτ νά 
στραφή καί νά άνιληφθή τό γ γονό;. Ήθέλητε νά όρ- 
μήση έναντίον τοΰ γέρο Ρόμπινσον, ήτο δμως αργά. ‘Ο 
θείος τή; Δωροθέας είχε βάλει είς ζινητιν ένα κώδωνα 
κινδύνου συνδεόμενον μέ τόν αστυνομικό ζ σταθμόν τοϋ 
μέρους έκείνου. ’Ολίγα λεπτά άκόμη καί οί άστυφύλα- 
κες θά έφθαναν εί; τήν έπαυλιν. Ό Γκοίρισων ήννόησεν 
δτι έπρεπε νά ένερνήση γρήγορα δ,ότι, ένώπ ον τής ά 
στυνομίας, ή θέσις του ώ; ψευδοσυζύγου δέν ήτο διόλου 
ευχάριστος.

— Τζέρολντ, Τζέρολντ ! έφώναξεν ή Δωροθέα. Μοΰ 
έχουν δέσει τά πόδια.

— Είσέλθετε έδώ καί οί δύο σας διέταξεν ό Γκαίρισων. 
Καί άπειλών πάντοτε μέ τό περίστροφον, έ ιπρωξε τοΰ; 
δύο Ρομπινσον είς τό δωμάτιον.

Τότε είδε τήν Δωροθέαν.
Κίτρινη άπό τόν φόβον, μέ έιφρασιν άγανακτήσεως 

έναντίον τών Ρόμπινσον,ή νεαρά γυναίκα εΰρίσκετο πλη
σίον τής πόρτας, ένφ τά πόδια τη; ήσαν δεμένα μέ μίαν 
άλυσσίδα είς ένα κρεββάτι.

— Τζέρολντ! έφώναξε μέ φωνήν ί] οποία έπρόδιδεν δ· 
λην τήν ευγνωμοσύνην τη; πρός τόν σω ιήρα της. "Αλλά 
δέν ήμπόρεσε νά προοθέση τίποτε καί τά μάτια τη; έ- 
πλημμύριζαν άπό δακρυα

—Ησύχασε, άγαπημένη, σέ παρακαλώ, είπεν ό Γκ ιί 
ρισων ό όποιο; τώρα είχε στραφή μέ θυμόν έναντίον τών 
άπαγωγέων της. Είοθε άνανδρο,! Παληάνθρονποι! Λύσετε 
γρήγορα τά δεσμά της.

Ό Θεόδωρο; ύπήκουσεν, Ή άλυσσίδα έτεσεν. Ή Δω
ροθέα ήτο ελεύθερη.

—Κάμε γρήγορα, άγαπημένη μου, είπεν ό Γκαίρισων, 
παρακολουθών πάννοτε μέ προσοχήν τούς Ρόμπινσον. 
Φόρεσε άμέσως τό καπέλλο σου. Δέν πρέπει νά μείνωμεν 
περισσότερον έδώ. Σείς, δώσατε μου τό κλειδί τοΰ δωμα
τίου αύιοΰ, διέταξε τούς Ρόμπινσον καί μή κυυνηθήτε 
πλέον άπ' έδώ.

Άφοΰ είπεν αύτά, έβγήκε μέ τήν Δωροθέαν, έκλεισε 
τό δωμάτιον καί άκολουθούμενος άπό τήν νεαράν γυ
ναίκα, κατέβηκε γρήγορα τήν σκάλαν.

— Δέν έχομε κ ιρόν νά χάνωμεν, τής είπεν. ‘Ο θείος

σου έκάλειε τήν άστυνομίαν ή οποία δέν θ αργηση να 
έλθη Εύ υχώς, τό αύτοκίνητον μου περιμένει εδω κον
τά. Ά, ποΰ είνε ή θεία Τζιλλη;

— Θά είνε έξω, άπήντησεν ή Δωροθέα.
Τήν στιγμήν αύτήν ένας κρότος άπό τό παρασυρον ε- 

καμε τόν Γκαίρισων νά στραφή Είδε τόν Θεόδωρόν να 
γλυστρά κατά μήκος τοΰ τοίχου καί 'ά φθανη μέχρι του 
κήπου. Είχι δραπετεύσει άπό τήν φυλακήν του.

Ό Τζέρολντ και ή Δωροθέα έτρεξαν πρός τό μέρος 
τοΰ αύτοιινήτου. Ό Θεόδωρο; τούς έκυνηγοΰιε φωναζων 
καί χειρινομων. Τέλος έφθσσαν εί; το αύτοκίνητον και 
έπήδησαν μέσα. ‘3 οδηγό; έκοιμάτο και δεν είχεν ακού
σει τάς φωνάς τοΰ Θε δώρου. . , ,

—Είμεθα πολύ βιαστικοί, είπεν ο Γκαίρισων από το 
έσωιερικόν τοΰ αυτοκινήτου, εί; τρόπον ώστε ο οδηγός 
δέν ήιτόρεσε νά άντιληφθή ότι ό γέρων πελάτης είχε 
μεταιορφοθή εί; ένα νέον κομψόν. ,

—Γρήγορα, διά τό Λονδΐνον, προσεθεσεν ο Τζέρολντ. 
Όσον τό δυνατόν γρηγορώτερα κοί θά έχης ενα καλόν 
δώρον, ,

‘Ο οδηγό;, χωρί; νάέρωιήιη περισσότερα, εξεκινη- 
σ=ν άιιέσως μέ όλην του τήν ταχύτητα.

‘Ο Γκ ιίρισων έσκυψε κιί είδε απο το παραθυρον. 
Έλαβε τόν καιρόν διά νά διακρίνη ενα μεγάλο κόκκινο 
αύτοκίνητον ποϋ έσ τάθμ’υεν έξ ο από την έπαυλιν των 
Ρόππινσον κιί τόν Θ ,όδορον ποϋ ομι^ουστ με ζωηρότη
τα μέ κάποιον. Ό Τζέρολντ άντεληφθη απόι την στολήν 
ότι ό άνθρωπο; αύτό; ήτο ό αστυνόμο;., Δ’.έκρινε ν έπι- 
ση; ότι ό Θ;ό5ωσο: άνέβη τε > εί; νο αυτοκινητον το ο,, 
ποιον ήρχισε νά'τρέχη. Δέν ύπήρχβν αμφιβολία οτι η 
άστυνομία θά παρακολουθούσε τα ίχνη των. Του; ^κυ- 
νηγοΰσαν. ‘Η κατάοτασις ήρχισε νά γίνεται σοβαρα.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Τό αυτοκινητον τών δύο νέων έτρεχε, με δαιμονιώδη 

ταχύτητα. Σιγά σιγά ή ταχύτη; ο,ΰξησεν ακόμη περισσό
τερόν καί τό αΰτοκίνητον.έπροχωρουσε με δυναμιν λαι- 
λαπο; καί άφηνε πίσω του σύγνεφα καπνού και σκόνης. 
Ή Δωρσθέα κατελήφθη άτό φόβον και εσ φιγγε με ολην 
τη; τήν δύναμιν τό χέοι τοΰ Τζέρολντ. ....

Ό Γκ ιίρισων έσηκώθηκαί έκύτταξε παλιν .“^ό Λο 
παράθυρον. Ό,τι είδε δέν ήτο συνιελεστικόν δια, την 
ήσυχίαν του. Τό μεγάλο άστυνομ κ.ν αυτικ.νητον ετρε- 
χε κατόπιν του μέ ίλ'γγιώδη έπίση; ταχύτητα. Διακόσια 
μέτρα έ/ώοιζαν μόνον τά δύο αύτ.,κινη α , ,

Άπό’ λεπτού εί; λεπτόν, ή ταχύ η ηυςανεν ακόμη 
περισσότερον. Τόσον γρήγορα έτρεχε το αυ:οκινητον ώ
στε έδιδε τήν έντύπωσιν τοΰ αικροΰ σκαφου; που σείεται 
δυνατά άτό τήν τρικυ ιίαν.Ήτο δύσκολον να διακρίνουν 
καθαρά τά μέρη άπό τά ό ποια διήρχοντο,. . ε,,ια και αρι 
τά σπήτια καί τά δένδρα έφαίνοντο οτι εχορευαν εν χο 
ρόν τρελλόν. , , . , .

Έν τούτοις τό άστυνομκόν αυτοκίνητων εκεροιζε δι
αρκώς δρόμον. ‘Η μηχανή του ήτο καλλιτ’ρα άπό εκεί
νην ποΰ είχε τό αύτοκίνητον τοΰ Τζέρολντ.

Έξαφνα, διέκρινε πλησίον τιυ ένα αστυνόμον’ ποδη
λάτην. Μισόν λεπτόν άργότερον τό αύτοκίνητον έξεπερ- 

I νοΰσε τόν άστυνόμον ό όποιος είχε διατάξει τό οδηγόν 
νά σταματήση. ‘Ο Γκαίρισων έσκυ ψεν,είς τό,άκουστικον 
κέρα; ποΰ κατέληγεν εις τό αυτί τοΰ όδηγοΰ.

—Γρήγορα, πάντοτε, τοΰ έφώναξεν. Όσον ήμποοεϊς 
γρηγορώτερα. Αναλαμβάνω νά πληρώσω,εγώ τό πρό 
στιμον διά τήν παράβοσιν τών άστυιομικών διατάξεων.

‘Ο οδηγός έκαμε τελευταίον προσπάθε αν καί ηυξησε 
είς τό ΰπέρτατον σημιϊον τήν ταχύτητα. Σέ λίγο ο α
στυνομικό; είχεν έξαφανισθή μέσα,είς τήν σκόνην,

‘Ο Γκαίρισων έκύτταξε μίαν άκόμη φοράν απο το 
παράθυρον. Τό κόκκιν ο αύτοκίνητον εύρίσκετο πάντοτε 
έπί τά ίχνη των. Ολίγα άκόμη λεπτά καί οι φυγάδες 
θά ήναγκάζοντο νά σιαματήσουγ. (Ακολουθεί)
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ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
Ό πρώτος πί ας έδημοσιεύθη είς τό ύπ’ άριθ. 4—5 τεΟχος

Τίτλοι έργου Κινηματο- 
ΰέατρον

Γραφεΐον 
εκμεταλλεύσεων Τίτλος Εργον Κινημαιο- 

Φέατρον
Γραφεΐον 

1 μεταλλεύοεως

Ό εχθρός 
Βορ.-Μεταμόσχευσις 
Μορφ.νομανεΐς 
Τί ε'νε δ έρως 
Αφροδίσια νοσήματα 
“Εξ εβδομάδες 
Νύχτα στό Λονδίνο 
Κόρη τοϋ Σεΐχη 
Μαύρος πιερριότος 
Πύρινες γροθιές 
Περιπ. πυροσβέσιης 
Λευχή Σκλάβα

Τελευαϊο; άνθρώπων 
Κυκλών τοΰ Τεξάς 
Λησταί Όλύμπου 
Κιτσρράκτηςθανάτσι

Κεραυνοβ καβαλλάρης 
Έπίθεσις τραίνου 8 
Γίγαντες θαλάσσης 
Κορίτσι Βαριετέ
Κάτω τά χέρια 

Ληστής γρανίτου 
Νύχια μαύρου άετοΰ 

Μαρία Πενταγιώτισσο

’Επίγειος παράδεισο; 
Στά όπλα
Φωλεά άετοΰ 
5 φοβερές γροθιές 
Καρδιά χορεύτριας 
Λησταί φαντάσματα 
Βέρ α Μ ρτζεβα 
Καπετάνισα διαβόλου 
’Επάνοδος

‘Υπό άγωνίαν πνιγμιΰ 
Οικογενειακός φίλος 
Μπαλαόο
Δρόμος Σαγγ 'ης 
Πόλεμός στήν Κίνα 
‘0 Παληκαράς

Πριγκήπισ. Τρούλαλο 
Κάποιο; νέος 
Θεριό Άριζόνας 
Βαι ώνος Άτσίγγανος

ΕκβιασμΑςΣυκοφαντί;· 
Άγγελος σκότους
Χιονοστρόβιλος 
Έρ,σταί μεσονυκτίου 
‘0_έ τι βάιης 
Κυρναβάλι Νίτσας 
Μυστη)δη;ιξαφάνισις 
Κομφετί

Πρ γκηψ γονδολιέρος 
Αρπαγές τή; δύσεως 

Γιγαντομάχοιαίθέροι

’Αττικόν

Αθηναϊκόν 
Οΰφα Πάλας
Σπλέντιτ 
’Αθηναϊκόν 
Ροζικλαίρ 
Σιναμπάρ 
’Αττικόν

Οΰφα Πάλας 
’Αθηναϊκόν 
Σπλέντιτ 
'Ελλάς

Αθηναϊκόν 
Πανόραμα 
Ελλάς ’

Ροζικλαίρ 
Πανόραμα

’Αττικόν καί
Σπλέντιτ 

Ουφ ι-Πάλας 
Αθηναϊκόν 
‘Ελλάς

Ιντεάλ 
Ροζικλαίρ 
Αττικόν 
‘Ετλάς

Οΰφα Πάλας 
‘Ελλάς 
Ροζικλαίρ 
’ Ιντεάλ 
Ελλάς 
Πανόραμα 
Πανόραμα

Οΰφα Πνλις 
Σπλέντιτ 
‘Ελλάς 
Αττικόν 
Άθ ηναϊκέν 
Ίντεάλ 
Σιναυπάρ 
‘Ελλάς 
’Αττικόν

Οΰφα Πάλας 
Αθηναϊκόν 
Ίντεάλ 
Σπλέντιτ 
Ελλάς) 
’Αθηναϊκόν

Μετρό Γκόλντουϊν 
Άντ. Δελενάρδου

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

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

Συμβατική 
Δ. Καρρά 
Άμολοχ.-Βουλγαρίδη 
I. Μαργουλή

Άμολοχ.- Βουλγαρίδη 
Δ. Καρρά 
Σι- έ Όριάν 
Κ. Φραγκέτη 
Συμβατική 
I. Μαργουλή 
Κ. Φραγκέτης 
Φόξ - Φίλα 
Κ. Φραγκέτης 
Μέτρο Γκόλντβιν

Άμολοχ.- Βουλγαρίδη 
I Κουρουνιώτη 
Μέτρο Γκόλντβιν 
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
I Μαργουλή 
I Κουρουνιώτη 
I. Μαργουλή

Άιιολοχ.· Βουλγαρίδη 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική 
Κ. Σουλίδη
Ά μολοχ.-Βουλγαρίδη 
Σινέ Όρ άν 
Μετρο-Γκόλτβιν 
I. Μαργουλή

I
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J



ΤΟ ΒΑΛΣ TOY ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ
ϊϊ

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΡΩΣ ΤΟΥ ΣΟΠΕΝ
1 Υπερπαραγωγή 1929. Πρωταγωνιστούν ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΝΣΑΡ και ΜΑΙΡΗ ΜΠΕΑ

ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ

‘0 Σοπέν δέν είναι ούτε Πολωνός, ούτε Γάλλος, ούτε Γερμανός, Πραγματική του Πατρίδα 
είναι ή δνειρεμμένη χώρα τής Ποιήσεως. 'Εο Χάϊνβ
Εκείνα....Ιατρεύω τΙς βιολέττες ! ‘Η πνοή μου είναι ή λεπτή τους ευωδία 1
.......‘όχι μονάχα γιατί είναι τό έθνικό λοιλοΰδι τής πατρίδος μου, άλλά μού φέρνουν καί 
τις γλυκύτερες άναμνήσεις μου.
'Εκείνος. Όχι βιολέττες 1 θά προτιμούσα νά σάς προσφέρω τριαντάφυλλα' ταιριάζουν πιό 
καλά στήν άγέρωχη ωμορφιά σας.


