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Ιο γραφειον μας έχει ώς άρχιήν την διά παν
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ΠΩΛΟΤΝΤΑΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 25X20

ΠΡΟΕ iPAXMAI 6 ΕΚΑΣΤΗ

Πωλοϋνται είς τά γραφεία μα; άντί β δπαχ- 
μών έκάαιη και άποσιέ λονται είς τούς αίτοΰν- 
τας έκ τών επαρχιών μέ τήν αύτήν τιμήν, διά 
*οροι φω ογραφίαι μεγέθους 25X20 (σ ηναΐ 
άπό διάφορα νεώ ερα κινηματογραφικά Ιίργα, 
μέ τους γνωσ οτέρους ή&οποιεϋς) καταλληλότα
τα·. διά κάδρα πρός στοίιαμέν δωματίων ή γρα 
φείων.

Εις τούς nrραγγέλο τα; έ ι τών επαρχιών ύά 
άποοτέλλωνται φ οτογραφίαι &νευ Ιδιαιτέρας 
έκλογής, δβ'άομένου δτι είνε άδύνατον τούτο. 
Οί έπν&υμουντές α; απιύαουν νά πρ μηΨευ 
ϋ·οϋν πρ'ν έξαντίη-δ'άόσι.

CIN.E ΓΛ /Λ |! ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ διάφτρα μεταχειρισμένα κ·.
Ρουμανικόν Κινηματογραφικόν Περιοδικόν Ανηματτγραφικά μηχανήματα προβολής τιαίλή-

Bulevard E'ieabsta 14. Bucarest (Roumanie) ί Η®5 αιτιών είς λίαν αυμφ-ρουσαν τιμήν.
----  ------·| Πληροφορίαι Μ. Νοβάκ, Πλαπούτα44,’Α&ήναι.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Μάρτιος. ( Εκτάκτου σύνεργά-' 
του μας).—Τό τρόπαιου τών δύο Αμερικανών δπε- 
οατέρ τοϋ κινηματογράφου, οί όποιοι, άψηφοΰντες 
πάντα κίνδυνον, έπήγαν είς τό Σιάμ, έζησαν δύο ( 
έτη εί; τήν ζούγκλαν, μεταξύ τών αγρίων, συνεμε-| 
ρίσίίησαν τούς κινδύνους των καί έν τέλει μάς άνε- . 
παρέστησαν την ζωήν των μέ τήν ίίαυμασίαν ται
νίαν «Τσάγκ»—παιχΟεΐσαν καί είς τάς Αθήνας—: 
δέν αφησεν ήσύχους ά'λλους ριψοκινδύνους Αμερι
κανούς. Αυτήν τήν φοράν οί ριι|'οκινδυνεύσαντες 
είς τό πείραμα τοΰ «Τσάγκ» ήσαν.,.έν συζυγικόν 
ζεύγος, ό Μάρτιν Τζόνσον καί ή σύζυγός του ”Οζα* 
ό τόπος δέ τόν όποιοι· εξέλεξαν διά νά άναπαρα- 
στήσουν τήν ζωήν τής ζούγκλας ήτο ή περιφέρεια 
τής Ταγκανίκας, είς τήν Ανατολικήν Αφρικήν.

Σκοπός τοΰ ζεύγους Τζόνσον, όπως καί τών δπε- 
ρατέρ τοΰ «Τσάγκ», ήτο νάάναπαραστήσουν διά μιας 
κινηματογραφικής ταινίας, λαμβανομένης έκ τοΰ φυ
σικού, τόν αγώνα τοΰ θηρίου πρός τόν άνθρωπον. 
Τό ζεύγος Τζόνσον δύναται νά καυχάται, πράγματι 
ότι τόν σκοπόν του τούτον έφερεν έπαξίως είς πέρας.
II ταινία «Σίμπα», ή όποία ήρχισεν άπό ολίγων ή

μερών νά προβάλλεται είς τό θέατρον τοΰ »’ Ηρλ 
Κάρολ» τής Νέας Ύόρκης, αποτελεί τήν εΰγλωττο- 
τέραν άπόδειξιν περί τούτου.

* *
ΙΙοία είνε ή υπόδεσις τής «Σίμπα»; H γοητευ- 

τικωτέρα υπόδεσις, πού ήμποροΰσεν ασφαλώς νά ύ
παρξη δι’άν&ρώπους έχοντας κλονισμένα τά νεύρα 
ώς οί μεταπολεμικοί άνθρωποι καί οί όποιοι έχουν 
ανάγκην ισχυρών συγκινήσεων διά νά προκληίΐή τό 
ενδιαφέρον των: Ό αγών μιας άτυχούς φυλής άγριων 
τής Ταγκανίκας πρός τούς λέοντας ή μάλλον αί έπι- 
δρομαί τών λεόντων κατά τής άτυχούς φυλής, διότι 
περί αυτού πρόκειται. Αυτόν τόν άγώνα, έν όλη του 
τή άγρια μεγαλοπρεπείς, μάς άναπαριστή έκ τοΰ η υ- 
σικοΰ τό ζεύγο; Μάρτιν Τζόνσον διά της ταινίας 
«Σίμπα».

Είνε περιττοί· νά λεχδή ότι μία τυιαύτη προσπά
θεια, διά νά άχάή είς πέρας, συνεπήγετο μεγίστους

κινδύνου;. 'Επί ένα, πράγματι, καί πλέον έτος το 
ζεύγο; Μάρτιν συνεμερίσδ η τήν ζωήν των άγριων, 
πεοιεπλανάτο μέσα εις παρθένα δάση, υπέστη μύρια., 
πεοιπετείας χαριν της ταινίας αυτής. Οι άΐ'ΐΐρυιποι 
όμω;, οί οποίοι άνέ/.αβον νά φέρουν είς πέρα^ τόν 
άιίλον αυτόν, ήσαν άρκετα ενδεδειγμένοι διά τούτον. 
Ό Μάρτιν Τζόνσον άπό παιδικής ηλικία; επλανάτο 
μέσα εί; τά δάση. Καταγόμενος απο το Κανσας, ε- 
δοαπέτευσεν άπό ήλ.ικίας δέκα ετών εκ τής πατρικής 
του οικία; καί ήκολούΑησε ξυλοκόπους εις τα δάση 
τοΰ Κανσάς. ’Έμεινε μαζί των άρκετα έτη καί έγνω- 
οισε καλά τήν ζούγκλαν τοΰ Κανσας. Επήγε κατό
πιν είς τό Σικάγον, όπου έμαδεν ότι ο περίφημος μυ- 
ίΐιστοριογράηο; Γζακ Αόντον διωργανωσε μιαν ε- 
ξερευνητικήν αποστολήν άνά τόν γΰρον τοΰ κόσμου. 
Χωοί; νά τον γνωρί-,η, τοϋ εζητησε δι επιστολής,του 
νά τόν προσλάβη είς την υπηρεσίαν του. Ο 1 ξάκ 
Αόντον τόν προσέλαβεν ώς μάγειρον. Ί1 θαλαμηγός 
διά τή; οποίας έξετέλουν τόν γΰρον τοΰ κόσμου, έπα- 
ιΊε σημαντικός βλάβας είς τάς Νοτίους Θαλάσσας καί 
διεκόπη εί; αΰτάς τό ταξείδιόν. 'Ο Τζόνσον έμεινε 
τότε είς τά; νήσους τών Νοτίων Θαλασσών, έπί 14 
μήνα;, κατώρόωσε δέ κατά τό διάστημα τούτο νά 
σπουδάση τήν ζωήν τών άγριων ίίηρίων καί ερπετών 
τών νήσων 'εκείνων.

Κατά τάς περιπλανήσεις του αύτάς είς τάς νήσους 
τών Νοτίων θαλασσών έγνωρίσάη μέ μίαν νέαν, την 
Μις ’Όζα Αάϊτυ, ή όποία έπειτα άπό ανεκδιήγητους 
περιπετείας είχε ξεπέση έκεϊ, μόνη, χωρίς κανένα, 
ξένη μέσα σέ ήμιαγρίας φυλάς. Τήν ήγάπησε, τήν 
έπήρε γυναΐκά του καί έκτοτε έσυνέχισαν μαζί τνό 
βίον τών περιπλανήσεων.

Ά; άφήσωμεν τώρα τόν ’ίδιον τόν Μάρτιν 
Τζόνσον νά μάς άφηγηθή οι ολίγων τάς περιρετεί- 
ας του είς τήν Ταγκανίκαν, χάρις είς τάς , οποίας 
δμως κατώράωσε νά μάς άναπαραστήση επί της 
διΊόνης τό μεγαλειώδες δράμα τής «Ρύσεως, τόν 
άγώνα τοΰ άνΟριόπου πρός τους φυσικούς του εχ
θρούς.

«Εινε άληδές, είπεν ό δπερατέρ τής «Σίμπα, είς
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συνέντευξίν του προς μία άμερικανίδα, δτι κατά, την 
διαμονήν μας,εΐςρτά δάση καί τάς λίμνας τής Ταγ- 
κανίκας πλέον ή άπαξ ό θάνατος μάς ήγγισε μέ τά 
πτερά του. "Οταν άναλ,ογίζώμάι μερικάς από τάς 
περιπέτειας μας, απορώ πώς ακόμη εγώ καί ή σύ
ζυγός μου εύρί'σκόμεθα εις την ζωήν.

»Εϊνε δμως επίσης αληθές ότι ποτέ δέν ήσθάν- 
θημεν μεγαλειτέρας συγκινήσεις, όσον κατά τάς πε
ριπέτειας μαςαΰτάς. Αί συγκινήσεις αύταί, αί όποΐαι 
μάς συνεκλόνιζαν μέχρι των μυχιαιτέρων τής ψυχής 
μας, ήξιζε νά πληρωθούν καί μέ την ζωήν μας.

»Εϊς την περιοχήν τής Ταγκανίκας έγνωρίζαμε

τσακαλιών κλπ.
Επίσης είςτήνγυρω περιφέρειανένεφανίζοντοπολ- 

λάκις καί ελέφαντες. Εύρισκόμεθα εις μίαν χώραν, 
εις την οποίαν ή ζωή ήτο πέντε χιλιάδες χρόνια πίσω 
αν όχι περισσότερον.

»Μέ αφετηρίαν εις τον συνοικισμόν, έκάναμε 
συχνά έκδρομάς εις την γύρω περιφέρειαν. Αί έκ- 

| δρομαι αυται ήσαν εις άκρον επικίνδυνοι. Μόλις καί 
! μετά βίας κατωρθώναμεν νά πείσωμεν μερικούς από 
τούς θαρραλεωτέρους'ιθαγενείς νά μάς άκολουθή- 

■ σουν. Τούς είχαμε μάθη τον χειρισμόν τριών οπλών 
καί ήσαν πολύτιμοι βοηθοί διά την περιπτωσιν κιν-

δτι άφθονούν οί λέοντες. Εις τήν απέραντοι’ ζοΰγ- δύνου.
κλαν τ'πάρχουν βαβαίως καί άλλα θηρία, δπως λεο- »Αί έκδρομαίαύται εις τήν ζούγκλαν διήρκουν 
παρδάλεις, ελέφαντες, Ιπποπόταμοι, ρινόκεροι, άλ- δύο καί τρεις εβδομάδας. Παρελαμβάνομεν μαζί 
λά οί λέοντες, όχι μόνον λόγω δυνάμεως, άλλα καί μας τρόφιμα αρκετά διά 15 ή καί 20ήμερον άπου- 
λόγφ αριθμού, ήσαν οί βασιλείς τής ζούγκας. Πολ-’σίαν. Τήν ημέραν έπλανώμεθα μέσα εις τήν ζούγ- 
λάκις έγίνοντο έπιδρομαί λεόντων εναντίον άπομε-, κλαν καί τήν νύκτα έκοιμώμεθα επάνω εις δένδρα, 
μονωμένων φυλών καί κατεσπαράσσοντο υπό τών | δταν δέν έπλανώμεθα πάλιν εις τήν ζούγκλαν διάνα 
θηρίων τά ποίμνια καί τά μεγάλα ζφα των δυστυ- πάρωμε φωτογραφίας μέ τό μαγνήσιρν.
χών Ιθαγενών, ενίοτε δέ καί πολλοί ιθαγενείς. 'Η 
ζωή των ήτο εις τήν διάκρισιν των τρομερών θη
ρίων.

«Έπροτιμήσαμιν εξεπίτηδες μέ τήν σύζυγόν 
μουεναάπομακρυσμένο χωριό—συνοικισμόνμάλλον— 
τής ζούγκλας, τό όποιον προσεβάλλετο περισσότε
ρον από τους λέοντας. Διετρέχομεν οϋτω μεγαλειτέ^ 
ρους βέβαια κινδύνους, ή αποστολή μας δμως είχε 
πολύ μεγαλειτέρας πιθανότητας νά έπιτύχη. Έπρο- 
τιμήσαμε τάς μεγαλειτέρας πιθανότητας τής επιτυ
χίας τής αποστολής μας, άδιαφορήσαντες προς τούς 
μεγαλειτέρους κινδύνους, οί όποιοι θά ήπείλουν 
τήν ζωήν μας.

» Αμέσως μόλις έγκατεστάθημεν εις τον συνοι
κισμόν, έτέθημεν επί

»Αί πρώταί μας έκδρομαί δέν άπέδωκαν ιδιαιτέ
ρως πλούσια αποτελέσματα. Είδαμε θηρία, άλλ’ 
είτε ταΰτα ήσαν ασήμαντα, ώς πάνθηρες και τσα
κάλια κατά τό πλεΐστον, είτε έβλέπαμεν μεγάλα θη
ρία άλλ από μακρυνής άποστάσεως. Διά νά άποζη- 
μιωθώμεν έζήτησα από τούς συνοδούς μας νά μάς 
οδηγήσουν εις τά έλη. Θά εύρίσκομεν έκεϊ κροκο
δείλους καί ίπποποτάμους. Οί" συνοδοί μας έδέ- 
χθησαν μετά κόπου νά μάς οδηγήσουν έκεϊ. Εδί- 
σταζαν πολύ νά δεχθούν, φοβούμενοι τρομερά τού 
κροκοδείλους.

»Πράγματι, δταν έφθάσαμεν εις τά έλη, εϊδο- 
μεν δτι αί προσδοκίαι μας δέν διεψεύσθησαν. Ου
δέποτε είδα κροκοδείλους εις τόσον μεγάλην αφθο

νίαν, όσον ' εις τά
τό έργον. 'Υπό 
φυσικήν έποψινή το
ποθεσία τήν οποίαν 
έξελέξαμεν παρεϊχεν 
δεώδη, πράγματι, 
πλεονεκτήματα. Εις 
τό ,δάσοςένεφανίζον- 
το συχνά λέοντες. 
Εις κάτι τέλματα, 
τά όποια άπεϊχον 
περί τάς δέκα ώρας 
από τού συνοικι
σμού, υπήρχαν ά
φθονοι κροκόδειλοι 
καίί ππο πόταμ οι. Εϊ ς 
άλλα τέλμάτα υπήρ
χαν ρινόκεροι. Καί 
έκτος των θηρίων 
αυτών, εις τήν γύρω 
ζούγκλαν υπήρχε 
πληθύς άλλων μι- 
κροτέρων αγρίωνθ η-

Μία σκηνή άπό τό προβαλλόμενον εις τό Οίίηα Πάλας 
έργον Ουγγρική Ραιρφδία.

ρίιυν,’λεοπαρδάλεων, 
υαινών, _πανθήρων,

έλη τήςΤαγκανίκας. 
'Η επιφάνεια τών 
ελών έκυματούτο δι 
αρκώς άπό τάς κι
νήσεις τώνάπαισίων 
τεράτων. Καί άπό 
καιρού εις καιρόν, 
ένας πελιόριοςδγκος 
άνεδύετο άπό τά 
βρώιμα ύδατα : Η
ταν ιπποπόταμος. 
Μέ κίνδυνον τής 
ζωής μας, έπροχιο- 
ρήσαμεν μόνοι εις 
μικρόν άπόστασιν 
άπό τά έλη. Ή κι
νηματογραφική μη
χανή μας εϊργάσθη 
θαυμασίως. Ελάβε- 
μεν τάς καλλιτέρας 
φωτογραφίας κρο
κοδείλων καί ίππο-
ποτάμιον. Ενθυ
μούμαι ζωηρότα-

τα ακόμη μέ πόσην προσοχήν έπλησιάσα- 
μεν διά νά φωτογραφήσωμεν ένα,.,.κοιμιόμενον 
κροκόδειλον....Κατωρθώσαμεν όντως νά τον κινημα- 
τογραφήσωμε, χωρίς νά τού χαλάσωμε τον ύπνο !

»Κατά τό διάστημά τής διαμονής μας μεταξύ 
τών άγριων τής Ταγκανίκας μάς έδόθη ευκαιρία νά 
παρακολουθήσωμεν εζ τού σύνεγγυς τάς φοβερός 
συνθήκας υπό τάς οποίας ζούν οί ιθαγενείς. Οί δυ
στυχείς εΐνε κυριολεκτικώς εις τήν διάθεσιν τών θη
ρίων. Λέοντές ενεργούν έπιδρομάς μέχρι τών προ- 
θύρων τών πρωτογόνων συνοικισμών. Οί κάτοικοι 
δέν δύνανται ν’ απομακρυνθούν εις μεγάλην άκτϊνα 
άπό τών χωρίων των. Επίσης καί τά άλλα, θηρία 
τής ζούγκλας προκαλοΰν μεγάλας ζημίας.

«Λέοντας εϊδομεν έκατοντάκις έκ τού φυσικού. 
Δέν θά λησμονήσω δμως ποτέ ωρισμένας στιγμάς 
κατά τάς οποίας εΰρέθημεν αντιμέτωποι λεόντων. 
Έφωτογραφήσαμεν λέοντας καθ’ ήν ιοραν κατεσπά- 
ρασσον τά θύματά των. Επίσης κοπάδια λεαινών, 
άπό πέντε καί έξ λέαινας, περιφερομένας εις τήν 
ζούγκλαν εις άναζήτησιν λείας. Από τού ύψους ενός 
δένδρου έφωτογράφησα μίαν λέαιναν παρά τήν λείαν 
της,—ένα θαυμάσιον ζέβρον,—Μόλιςιτό θηρίον άν- 
τελήφθη τον θόρυβον, ήγέρθη τρομερόν, δρθιον 
έτοιμον νά υπεράσπιση κατά παντός άρπαγος, 
τήν λείαν του.

«’Άλλα έπίσης θηρία, πάνθηρες, ύεναι, λεοπαρ- 
δάλεις, υπήρξαν «πρόσωπα», χωρίς νά τό γνωρίζουν, 
τής ταινίας «Σίμπα». Ενθυμούμαι μίαν λεοπάρδα- 
λιν, ή όποια, ίσταμένη παρά τό θύμα της δέν 
έδειξε τήν έλαχίστην ταραχήν δταν έλαμψε τό μα
γνήσιον διά νά ληφθή ή είκιόν. Τήν αυτήν αταρα
ξίαν έδειξαν έπίσης δύο ρινόκεροι.

» 'Η «Σίμπα», μέ μίαν λέξιν, καταλήγει ό Μάρ
τιε Τζόνσον, εΐνε μία πιστή άναπαράστασις, τών α
γώνων τού πρωτογόνου ανθρώπου εναντίον τών θη
ρίων. Διότι ασφαλώς οί άγριοι τής Ταγκανίκας δέν 
διαφέρουν υπό έποψιΐι ζωής άπό τούς προϊστορικούς 
κατοίκους τής Ευρώπης». *

Εκτός τού ζεύγους Τσόνσον καί ένα άλλο ακόμη 
ζεύγος περιήλθε τήν Κεντρικήν 'Αφρικήν, τήν Ταγ- 
κανίκαν καί τήν αποικίαν τής Κένυας, τό ζεύγος Πά-
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τερσόν. Ό σκοπός τούτων δέν ήτο ό αυτός δπως τού 
ζεύγους Τζόνσον. Τό ζεύγος Πάτερσον έπεχείρησε 
μίαν μεγάλην κυνηγετικήν περιοδείαν άνά τά δάση 
τής Ταγκανίγκας, τής Κένυας καί τής Κεντρικής Α
φρικής. Συγχρόνως ό Πάτερσον είχε μαζί του τελει- 
οτάτας φωτογραφικός μήχανάς, διά τών οποίων έ- 
λαβεν έκ τού φυσικού εξαιρετικός φωτογραφίας αγρί
ων θηρίων.

Μίαν άπό τάς πλέον εξαιρετικός φωτογραφίας α
γρίων θηρίων επέτυχε τό ζεύγος Πάτερσον εις τά 
δάση τής Κένυας. Κατιίιρθωσε νά φωτογράφηση ένα 
κοπάδι λεόντων καθ’ ήν στιγμήν κατεσπάρασσον ένα 
ζέβρον, τον όποιον μόλις εΐχόν φονεύση. "Εξ λέον
τες κατεβρόχθιζον τήν λείαν. Τήν φωτογραφίαν ναύ
την έλαβον έν καιρφ νυκτός υπό τήν λάμ.ψιν τοΰ μα
γνησίου.

Εϊχον άνευρη άπό τής ημέρας ίχνη λεόντων καί 
τήν νύκτα ανέβηκαν εις ένα δένδρον καί έπερίμεναν. 
Πράγματι, περί τό μεσονύκτιον ένεφανίσθησαν οί 
λέοντες σύροντες τήν λείαν των. "Οπως άφηγεΐται ό 
Πάτερσον, τού έκαμε κατάπληξιν ή σύμπνοια μέ τήν 
οποίαν οί λέοντες έτρωγαν τό θύμά των. "Οταν άνε- 
φλέγη τό μάγνήσιον μερικοί λέοντες έστρεψαν προς 
αυτό, τά βλέμματά των, χωρίς δμιος νά δείξουν καί 
μεγάλην έκπληξιν. Έξέλαβον τήν λάμή'ΐν τού μαγ
νησίου ως άστραπήν. Κατόπιν έξηκολούθησαν έν 
ήρεμίρ τό γεΰμά των. Τό ζεύγος Πάτερσον, μέ τρεις 
ιθαγενείς, έμειναν έπί τών δένδρων μέχρι πρωίας, 
δταν οί λέοντες πλέον άνεχώρησαν.

Οί καρποί τής κυνηγετικής περιοδείας τού ζεύ
γους Πάτερσον ήσαν πλουσιώτατοι. Εις τήν Κένυαν 
καί τήν Ταγκανίκαν έφόνευσαν υπέρ τους είκοσι 
λέοντας. Μερικοί άπό αυτούς ήσαν ύπερμ εγέθεις,· 
φθάνοντες τάς διαστάσεις μεγάλου μοσχαριού. Εις 
τήν Ροδεσίαν, παρά τάς δχθας τοΰ ποταμού Μλέμπο, 
έκυνήγησαν ίπποποτάμους. Έφόνευσαν ούκ ολίγους 
έξ αυτών. Εις μίαν φωτογραφίαν τό ζεύγος Πάτερ
σον εμφανίζεται έν μέσφ πέντε νεκρών ίπποποτά- 
μων. Τους ίπποποτάμους καταδιώκουν οί ιθαγενείς 
δχι μόνον διότι προκαλοΰν μεγάλας ζημίας εις τά 
σπαρτά, άλλα καί διότι εΐνε περιζήτητον τό 
κρέα ςτων.
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j Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ :

ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΡΑΨΩΔΙΑ
♦Μήκος μέτρα 3200— Πράξεις 8>

ΠροεβλήΒη εις τό «Φύφα Πάλας»
Ή προκατάληψις διά τό φιλμ Λιτό δέν ήτο δυνατόν 

παρά νά είναι καλή και τούτο χάριν κυρίως τών συντελε
στών του. Έν τούτοι; ή πραγματικόν!]; όπερέβη κατά πο
λύ καί τάς αίσιωτέρα; προβλέψεις. Είναι αλήθεια τήν ο
ποίαν μέ ιδιαιτέραν εΰχαρίστησιν όμολογοΰιιεν.

Συμβάντα ολίγων ημερών ποϋ λαμβάνουν χώραν στους 
άναπετασμένους οί'γγαρέζιζους κάμπους.σέ νυκνερινά κέν
τρα ή σ' αρχοντικούς πύργους καί αί διάφοροι φάσεις τοϋ 
έρωτος, τής άφοσιιόσεως καί τής Ουσίας δύο προσιόπων.α
ποτελούν τήν ΰπόθεσιν τού έργου, συνήθη Ισως καί όχι 
πρωτότυπον, άλλ' ένδιαφέρουσαν. γεμάτην ζωήν καί φυσ- 
κότητα έκδηλουιιένην κατά ένα αξιέπαιν ος άπλοϋν τρόπον । 
καί πλαισιουμένην μέ σπανίως τόσον ευχάριστοι· λυρισμόν. 
Είναι ένα ώιιορφο ποίημα τού οποίου ό δύσκολο; ρυθμό; 
άπεδόθη θαυμασίως. (Σενάριο Φρέντ Μάγιο καί Χάν; 
Στσεκέλη].

Καί τούτο οφείλεται είς τόν Πόμμερ καί Χάνς Σβάρτς. 
Τό δαιμόνιοι· τού Πόμμερ έβοήθησεν τά μέγιστα τόν 
Σβάρτς. όστις άπέδειξεν είς τήν προκειμένην περίσταση· 
εξαιρετικά προτερήματα. Τά δέ αποτελέσματα τή; συνερ
γασία; αύτή; παρουσιάζονται τέλεια.

'Υπό τήν έπίδρασιν τών ιδεών καί τών διδαγμάτων τά 
όποια παρέχουν οί ‘Αμερικανοί, οί Γερμανοί κα οί Ρώσσοι 
κατόρθωσαν νά παρουσιάσουν τό φίλμ κατά ένα τρόπον 
συγκεντρούντα κατά τό μάλλον ή ήττον τά προτερήματα 
τών τριών σχολών.

Κι’ έτσι βλέπομεν εικόνα; Ηαυμασίω; επιβλητικά; <·>; 
αί σκηναί τού θερισμού στήν αρχή, εικόνα; πλήρει; ρω- 
μαντισμού.ώς αί τής νυκτός τής πανσελήνου μέ τήν συνάν- 
τησι Μαρίκα; καί Τουρύσκι. Τό τοπικό οϋγγαρέζικο χρώμα 
ζωντανεύεται κυριολεκτικοί; στήν εορτή τή; συγκομιδής 
καί στήν επακολουθούσαν διασκέδαση·. Ή ζωή καί τά 
γλέντια καί ή άμεριμνισία τών ουσάρων περνρ εμπρός μα; 
κατά ένα τόσον διασκεδαστικόν τρόπον. Αί αντιθέσεις αί 
καλοβαλμένοι δέν λείπουν, αντιθέσεις πού προκαλοϋν μίαν 
ιδιαιτέραν άπόλαυσιν στό θεατήν, ποϋ νομίζει έκάστοτε 
πώς ζή στο περ·βάλλονπού βλέπει όπως μετά τήν ήλιό ου- 
στη καλοκαιριάτικη ημέρα ποΰ ό ήλιο; καίει σάν τό τοκά- 
γιερ ή άφθάστω; ωραία νύξ τής πανσελήνου καί μετά άπό 
μίαν θορυβτόδη νύκτα τό ήρεμο καί γαλήνιο ξύπνημα τής 
πόλεως. Άλ ά καί ή εύεργετικότης. ή κυβέρνησις τού όγ
κου. ή αρμονία καί τής πλέον εντατική; κινήσεως. ένα; 
πραγματικός συναγερμός, είναι μερικά άπό τά προτερήμα
τα ποϋ παρουσιάζει ή σκηνή τοϋ εγερτηρίου. ΚΓ ό ηδυπα
θής όμως θεατή; δέν θά έπρεπε νά φύγη δυσαρεστημένος 
κΓ εϊδαμεν παρομοία; σκηνάς δλως εξαιρετικά;. Ή δέ ψυ
χολογία τού φίλμ ήτι; κυριαρχεί γενικώς παρουσιάζεται είς 
στιγμάς τινάς άληθώς άξιέπαινος.π. χ. όταν στό τέλος ό 
Τουρόσκι πετά τήν αγαπημένη του στολή γιά νά έργασθή 
γιά τήν Μαρίκα. μέ πόσην βίαν καί εύεργετικότητα στήν 
άρχή καί πόσδ σιγά-σιγά τήν άφήνει νά πέση.

Μέ τά άνωτέρω δέν έπεχείρησα νά άναλύσω τό έργον. 
θά έχρειάζετο πρός τούτο πολύ περισσότερος χώρος,—α
πλώς νά δώσω κάποια εικόνα τής τόσον ενσυνειδήτου έρ- 
γασία; τών Πόμμερ καί Σβάρτς. ήτι; κιί πάλιν αναφαί
νεται είς τού; ρόλους έν συνόλφ κα χωριστά.

"Οταν πρό ετών έβλεπα Τά χρονικά τοϋ Γκρήσχουζ· 
έφανταζόμουν διά τήν Λίλ Χτάγκοβερ. ότι δυσκόλως θά 
ήδύνατο νά ύπερβή τήν δημιουργίαν της εκείνην, τήν κατά 
τήν γνώμην μου άνωτέραν όλων της. Έν τούτοις ή θαυ- 
μασία αύτή καλλιτέχνι; άπέδειξε κατά τόν καταφανέστεροι· 
ρόπον ύστερα άπό μίαν πενταετίαν,τό εναντίον. Ή φιλά-

ο?σκη. ί] ηδυπαθής. η καπριτσιό^α. η τετρίΑτ ορατή και <>τ- 
σο ώμορφη στρατηγίνα εΰρε στό πρόσωπο τής Λίλ Ντάγ- 
κοβερ μίαν ιδεώδη έρμηνεύτριαν. Παίζει τόσο φυσικά, τόσο 
αληθινά πού σέ μερικές στιγμές άμφ'βάλλν κανείς άν 
παίζη ή είναι πραγματικότης. Καί ω; εμφάνισις καί <ί>; 
παίξ'ΐιο. ή Ντάγκοβερ παρουσιάζεται θαυμασία.

"Π Ντίτα Πάρλο άν καί σέ ρόλο ποϋ δέν τή; ταιριάζει 
καί τόσον είνα· έν τούτο·; πολύ καλή. άποδε·κνύουσα κα’· 
πάλιν ταλέντο όχι άνάξιον προσοχής. Επίσης ένοιωσε τ<> 
ρόλο του κάλλιστα ό Βίλλυ Φρίτς. θά τόν προτιμούσα χω- 
ρί; μουστάκι, άλλ' αυτό δέν σημαίνει ότι παύει νά είνα- 
συμπαθέστατος καί ευχάριστος. Είς τούς άλλους ρόλου; ό 
"Αντορ Χελλάϊ (άρχιατσίγγανος) ίκανοποιητικιότατος καί οί 
Κάϊζερ Τίτς (Μέραρχο;) καί Γκράϊνερ (οικονόμος) καλοί.

Θά*έπρεπε ν' άφήσωμεν ολίγους επαίνους καί διά τήν 
θαυμασίαν καί όλο γούστο καί τέχνη φωτογραφίαν (Κάρλ 
Χόφμαν) καί τάς κατασκευάς (Έριχ Κέλλελχουτ).

Έν συμπεράσματι πρόκειται περί ενός αριστούργημα· 
το; άπό εκείνα τά όποια είχε άρκετό καιρό νά μάς παρου
σίαση ή C.F.A.

Τό φίλμ συνδυάζει άπολύτως εξαιρετικήν εμπορικήν ά- 
ξ αν. προξενήστε άχρι; ωρα; την μεγαλύτερων έντυπωσιν 
έκ τών φίλμ τή; τρεχούσης περιόδου.

Έπί τή εΰκα ρ'α δέν θά έπρεπε νά λησμονηθή ή τό
σον άξιέπτΰνο; καί φιλότιμο; προσπάθειαν τή; διευθύν
σεων τού Οΰφα Πάλα; νά προβάλη τό έργον μέ τήν ά- 
πα'τουμένην προσοχήν καί έπ'ΐιελειαν καί νά τονισθή δέ 
ίδια·τερ ·>; τό σπάνιο»; δι' ελληνικόν κινηματογράφον τό
σο άρτιον τής μουσική;. "Αν τ αί δέν είμαι μουσικός δέν 
μπορώ έν τούτοις νά μ ή εκ γράσο ολην μου τήν ίκανοποί- 
ησιν άπό τάς έκτ?λέσ ις κά τόν συγχρονισμόν καί τής 
μονίμου ορχήστρα; κα'· τής εκτάκτου τών Τσιγγάνων. Τό 
αθηναϊκόν κοινόν άπέδειξεν έμπρακτο»; τήν ικανοποίησή· 
του. πληοοϋν καθ' έκάττην άσφυκτικώ; τόν ζνηματογρά-

' Ro-Μα

Ο ΗΛΙΟΙΟΣ
(Μήκος μέτρα 2000—Πράξεις 6)

Προεβλήθη εις το «Αττικόν»
Και πάλιν ενα φιλμ είς τό όποιον ενα ρόλον κρατεί ή 

κπολσ?β·κ·κή έπα/άστασις είναι όμως Ικανοποιητικός πα
ρουσιασμένο άπό τόν Βενιαμίν Κρίστενσεν ιυστε νά παρα- 
κολουθήται ευχάριστα. Έζ άλλ<ν’ δέ δέν επιδιώκει νά πα- 
ρουσιάση Ιστορίαν, άλλά αί σκηναί τής έπαναστάσεως πα
ρέρχονται ώς παρεπόμενον καί όχι ώς κυρία ΰπόάεσις.

Έν άλλοις λόγοις ό θεατής δέν κουράζεται. Αλλά καί 
3ΐς τάς λεπτομέρειας κατά τό μάλλον ή ήττον ή σκηνοθε
σία παρουσιάζεται καλοβαλμένη. Τήν γενικώς καλήν εντύ
πωση- ενισχύουν ή φωτογραφία καί τά ντεκόρ.

Τό μέρος τών ρόλων είναι άπό τά καλύτερα. Ό Αόν 
Τσάνεϋ δημιουργεί νέον πάλιν χαρακτήρα κατά δλως άςιέ- 
παινον τρόπον. Ή Βαρβάρα Μπετφόρντ. άληθώς ώραιο- 
τάτη. άνταζία σύντροφος. Ο Κορτέζ σέ όχι σημαντικόν 
ρόλον.

Γενικώς πρόκειται περί καλού φίλμ τό οποίον ήρεσε 
καί συνιστάται. Rg-Mci

Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ
(Μήκος μέτρα 3100 Πράξεις 8)

Προεβλήθη εις τό «Σπλέντίτ»
Πρόκειται περί τοΰ γνωστού φίλμ τοΰ Λεονς Περρέ «Λα 

ντανσέζ Όρκ·ντέ . τό όποιον άπό σκηνοθετικής άπόψεως 
είναι πράγματι άξιοσημείωτο. χωρίς βέβαια νά φθανη τό

ΟΝΕίΡΟΝ ΩΜΟΡΦΙΑΣ
(Μήκος μέτρα 2400 πράξεις 7>

Προεβληθη είς το «Σάλον Ίντεάλ»

() τίτλος rru.io’.aC άσγαλ υς καλύτερα στήν πρωταγω- 
νι.ϊτρ’α του. δέν q αντάζομαι δέ νά υπάρχουν διαηωνοΰν- 
τες. δοΐΙέντος μάλιστα ότι είλαι γεγονός ότι ή Μπίλη Ντόβ 
κατέστη μί ι. άπό τας μεγαλυιέρας συμπαΐΙ;-ίας τοΰ άΟη- 
ναϊκοΰ οίνου.

Ιο περί ου πρόζ.'ΐται <|ίλμ δέν παρουσ άζεται μέ άπαι- 
τησε ς. Είναι όμως ένα <|·λμ τής σ ιράς άρζετά ευχάριστο 
καί μ έ νόσ τ 11: α έπει σόδ> α.

Αρζ π !. συμπαθής είς το πλ'-υρόν τής Ντόβ. <3 Αόϋντ 
Χιουζ. Γενικώς ήο α/ν πολύ. Κέζτητα·. δηλαδή ά'ζιοσημεί- 
(·»τον εμπορικήν άς αν oq ε'.λομένην σχεδόν έΞ ολοκλήρου 
εις την πρωταγωνίστριάν του. Συνιστάται. Ro-)Ia

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κ ι’θ'ί>t itn yi'Wiri · τι ο >ς ηά·Ίας τούς φί 
Αο/τς τοϋ «Κινη .aioy^a ριποϋ ’Αϊτέ ο;, δτι ι ν 
έν νί y γενικήν ά τιποοΊωπεΙα■> τοϋ
ήιτίν ρον ατεοιοόΐΗοϋ άνε&έσατεν Ις τδν κ. Ί-

Καραγιά/νην, Βε^ιζέ’ου 3, Μίγτρον 
ΜτονρΙά (πτοαωρινή διεύ&υνσις είς τόν ότοϊον 
δέον νά άπευ ϊύτωντ ι πάντες οί μειΐ τοΰ ηε':τ- 
οδικοϋ μτς συναλ,ατσόμεν

ΛΗΞΙΣ SYNAPOMUN

Τήν 30ήν τρέχοντος μηνάς Μαρτίου λήγουν οί συν- 
οοσμαΐ τών ζ x. I. Τεοζόγνου Κωντταντινού.τ λι , Α. 
Μαδρΐ, Σ. Σταμ λο··, Α. Άν »στ ισιάδη, Α. Μαζέδ,υ,Ν. 
Ιυιτηκαι Γ. Στο ιύμαι υ Άθ ]ν ι , II. Ά.τοστ.λή, Ήλ. 
Τάμα, Ζ >χα ο λ ις Κρινιδιώ ου, Νίττμ, Νιζοτούλου ζοί 
Γοάνχου Ρήγα Καλάμι; ΚινηυαιαγρΊφυυ « Ο ύμτια> 

Καβ^ί λαν, Κινημ. «Άττκόν» (·ϊ σ ίαλοιίζη ·, Σ. Β ιζιά- 
νη Ξάνθην ζο,ί Θ Βουδονρη Μυτιλήνην.

Πσραζαίοϋνται θερμώ; < ί άνω έρω ζ. ζ. συνδρομή- 
tat ο.τωςΑνανεώσουν τό; σύνδρομά; τω ·, 11 ίοποιούντες 
θα; έγζαίςω; ϊντ μ ή διάζοτή ή περαιτέρω άποττολή τού 
φυλλου.ί ' - - ·

ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΡΰΙΕΧΟΥΣ ΦΥΛΛΟΥ

“j ramm™ αςτηρ-
to mmiiponiimnwsijpoii ismim

Άπό τοΰ πρ σεχον; φύλλου ό τΚτνηματο 
γραφιχό; Άττήρ» έ)ΐκτινιάζει νέαν περίοδον της 
έκ όσεύς του. ιερείς προ κατροΰ πρό έξαιρε- 
τι ών συιΰ'ηκϋν ήναγκίτ'&η νά αύξήσΐ) τήν τι
μήν τοϋ φύλλου ε'ς πεντάδραχμον κα.1 είς 150 
τήν ττμ'-jv τή; ίτηοίας συνδρομής. ’Ήδη δμως 
οί I ίιαίτεροτ οΰ οι ’o'y)i ήρ&ησαν καί ό «Κινη
ματογραφικό; Ά τιήρ» καθίσταται τό εύ&ηνότε ■ 
ρον έλ 1η> ικ νν περιοδικόν έλατουμένης τής τι
μής τ ϋ φύλλου εις δραχμίς 2.

Έκ παραλλήλου περατουυένης έντός τής έ- 
βδ μά 'ος τής τοπ θετήσεω; τδόν νέων τυπογρα
φικών του έ καταστάσεων καί παραλαμβανομέ- 
νης έκ τοϋ τελ οτείου τής έντδς τών ήυερών κα- 
ταφθανούσης με/άλης ποσόιητος έκλεκτής ποι
ότητας χάριου παραγγελδείσης πρό καιροΰ εί; 
Σουηδικόν έργοστάσιο > δ ^Κινηματογραφικός 
Άστήρο id κα αιτή ^αϋμα πολυτείοΰς έκδόσε- 
ω;. περιοδι <όν μοναδικόν είς έμγάνισιν διά τήν 
Έλ'άδτ έφάμιλλον τών κιλλιτέρων εύρωπαϊ 
κών.

ΕΙ ε ιύνόητον δτι ή έλάττωσις τής τιμής καί 
ή βελτί οοις τής έχδότεως γίνονται μό σοβαρωτά- 
τας οί ic νομικός θυσ'ας. Άλλί ή πεποίϋηαίς 
μις είς τ\ν άγάπην τών άναγνωστών μας καί ή 
βεβ Ί0·.η; δτι ΘΊ ένισχύσουν δσον τό έφ’ έαυτοΐς 
τήν προσπάθειάν μας μας άπαλάσσει παντός 
φόβου έκ τοϋ ριψοκίνδυνου τών έπιχε ρουμέ· 
ντο ν.

Ά τδ τοϋ -τροσεχοΰς λοιπόν φύλλου ή τιμ'/ 
τοϋ «Κινη ιατογραφικοϋ 'Αστέρος» καθορίζεται 
ώς έξής:

Τιμή φϋλίου δραχμας 2
Έτη ίΐα συνδρομή δρ. 75
’ Εξάμηνος * ' 40
Διά τό έξωιερικόν γενικώς Δολ. 2

Η ΑΓΓΛΟ ΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Χαλκοκονδύλη 39α ΆΘήναι

Γνωστοτ-.ο&εΐ οτι οί κ. κ. μ.α.νουήλ 
ΊΓ-ζ·>νετ^; ζ»ί Μτχαήλ Λημ,ητροκά,λης ζέν 
άποτελοΰσιν πλέην υπίλληλοτ χύτης.

χυνεπ.ϋς χπό της ΙΟη; Λίχρτίοο 
11)29 καί έντεΰθεν nae ζ. τών άνωτέρω 
πρχί’.ς είτε ύπογρχφή ουδόλως ύποχρεοϊ 
τήν ήμετέοχν έτχτρείχν.

■ I ΑΙΚ»·Ο»·> ΧΙ χ.
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ΟΝΕΙΡΟ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ " ~
Πρωταγωνιοτοϋν ή Είβιαν Ζίψον καί ό Πώλ Ρίχτερ

'Ο Άξελ, διάσημος διευθυντής ενός περιφήφου 
μιοΰζικ χιόλλ, μπήζε στό καμαρίνι τής χορεύτριας 
Ρίττας Ταμάρας, έκάθησε απέναντι της καί τής 
είπε.

— Αγαπητή μου Ρίττα, ηυρα ένα μέσο νά δια
τηρήσω τήν φήμην τήν οποίαν χαίρετε είς τό κοι
νόν.

—Τί είναι αυτό που ηυρατε ; άπήντησε ή Ρίτ
τα Ταμάρα κυττάζοντάς τον μέ περιέργεια.

—Λοιπόν νά. Σάς παρακαλώ δμως νά μ ή γελά
σετε.

—Μιι δέν γελώ, είπε ή Ρίττα, κάνοντας τήν σο
βαρή.

—Σκέφθηκα τ<> εξής, έξηκολούθησε ό διευθυν
τής. Πρέπει νά σάς θεωρή δλος ό κόσμος ώς ερω
μένη τής Λυτόν 'Υψηλότητας τοϋ πρίγκηπος Χρί- 
στιαν.

—'Ωραίο δώρο μοϋ κάνετε μά τήν αλήθεια ! 
άνεφώνησε ή χορεύτρια, σκάνοντας στά γελοία. Μά 
αυτός ό πρίγκηπας είναι αδέκαρος καί δλος ό κό
σμος γνωρίζει δτι είναι διωγμένος από τήν χιόρα. 
Nit γίνω ή ερωμένη ενός πρίγκηπος χωρίς δεκάρα 
καί χωρίς υπηκόους '. ωραία δουλειά κι’ αυτή.

—Τό ομολογώ είπεν ό ’Άξελ, ό πρίγκηψ δέν 
είναι πλούσιος, μολαταύτα είναι πρίγκηψ καί είναι 
αρκετέ) για. μιάν καλλιτέχνιδα πού πρέπει νά κάνη 
ντόρο γύρω στό όνομά της : ξεύρετε καλά. δτι είς 
τάς δημοκρατικός χιόρας καίκοινωνίας, ήλάμψις ενός 
στέμματος διατηρεί πάντα κάποιο γόητρο.

Τά λόγια τοϋ διευθυντοΰ τοϋ μιοΰζικ χιόλλ ήσαν 
τόσο πιστικά, ώστε ή Ρίττα, άφοϋ σκώφθηκε λίγο, 
άπήντησε.

—Λοιπόν '. καλά, δέχομε τήν πρότασί σας. Τήν 
εύθύνην δμως όλων τών συνεπειών θά τήν άναλάβετε 
εσείς.

Ό ’Άξελ, κατέστρωσε τό σχέδιόν του, διένειμε 
τούς ρόλους καί είς τό μέγα ξενοδοχείου είς τό όποι
ον είχε καταλύσει συνοδευόμενος άπό τήν χορεύ
τρια, έσκηνοθέτησε άμέσως τήν κωμωδία.

’Έστελνε ό ίδιος λουλούδια είς τήν Ρίττα καί 
σέ κάθε άνθοδέσμη καρφίτσωνε ένα επισκεπτήριο 
τοϋ πρίγκηπος.

'Η Ρίττα πού είχε διδαχθή καλά τόν ρόλον πού 
θά έπαιζε δεχότανε μέ τόν φυσικιότερο τρόπο τάς 
εκδηλώσεις αύτάς τής λατρείας τοϋ πρίγκηπος Χρί- 
στιαν, καί* δταν κανείς άπό τούς πελάτας τοϋ ξενο
δοχείου έκανε μπροστά της κάποιο υπαινιγμέ) για 
τούς άριστοκρατικούς της έρωτας, έπαιρνε ύφος πο
νηρέ) καί μυστηριώδες καί απαντούσε μέ διφορού
μενα λόγια.

Σέ λίγο δλοι είς τό ξενοδοχείο πιάστηκαν στή 
ιράκα καί ό τελευταίος υπηρέτης ήτανε βέβαιος δτι 
ή ωραία χορεύτρι t ήταν ή ερωμένη τής βασιλικής 
ύψηλότητος.

Εν τφ μεταξύ, ό πρίγκηψ Χρίστιαν, ό όποιος

δέν είχε μάθει τίποτα άπό αύτά που συνέβαινον εις 
βάρος του, έζοΰσε είς τό παλάτι του τοΰ Βέλσεμ- 
πουρ.

Ή ζωή που περνούσε ό πρίγκηψ δέν ήτο πολύ 
ήσυχη, γιατί άπι'ι τό πρωί <ος τό βράδυ τόν πολιορ
κούσαν οί δανεισταί του, οί όποιοι ζητούσαν άπειλη- 
τικώς τά λεφτά των.

Μιάν ημέρα ό πρίγκηψ συζητούσε μέ τόν υπα
σπιστή του, τόν κόμητα ’Ένκελ, μέ τί τρόπον θά 
μπορούσε νά γλυτιόση άπι'ι τούς ανθρώπους πού τόν 
κατεδίωκαν.

’Έξαφνα ό ιδιαίτερος υπηρέτης τοϋ πρίγκηπος 
χτύπησε τήν πόρτα τοϋ γραφείου του καί έζήτησε 
τήν άδεια vit είσαγάγη κάποιον κύριον.

'Ο πρίγκηψ έδωσε τήν ά'δεια καί σέ λίγο παρου
σιάστηκε μπροστά του ό κ. Μπλοκ, επιχειρηματίας 
άπι'ι τήν Νέα Ύόρκη.

'Ο άγνωστος ύπεκλίθη μέ σέβας μπροστά στόν 
πρίγκηπα καί είπε.

—Ζητώ συγγνώμην πού ενοχλώ τήν ύψηλότητά 
σας, άλλά τήν παρακαλώ νά μοϋ παραχωρήση άκρόα- 
σιν ολίγων λεπτών, διότι έχω νά τής ομιλήσω περί 
ενός σπουδαίου ζητήματος.

—Περί τίνος πρόκειται ; έριότησε ό πρίγκηψ 
όχι χωρίς κάποια άπορία.

'Ο Αμερικανός χωρίς ύπεκφυγάς καί μέ θράσος 
πραγματικώς καταπληκτικό έξηκολούθησε.

—Αί οίκονομικαί στενοχωρίαι τής ύψηλότητος 
σας, είπε ό κ. Μπλοκ, είναι πράγμα γνωστό, καί εί
μαι βέβαιος δτι θά έχετε βαρεθή τάς επιμόνους κα
ταδιώξεις τών πιστωτών σας, οί οποίοι δέν σάς άφί- 
νουν vit ησυχάσετε.

—Μά πού θέλετε νά καταλήξετε κύριε ; ήριότη- 
σε μέ τόνον ξηρόν καί απότομον δ πρίγκηψ', ό 
όποιος είχε έκνευρισθή άρκετά άπό τό θράσος τού 
παράξενου αυτού άνθρώπου.

—Σκέφθηκα, έξηκολούθησε ό κ. Μπλοκ, δτι θά 
είσθε διατεθειμένος νά παντρευθήτε κάποια πλούσια 
άμερικανίδα, ή οποία θά ήτανε κληρονόμος αρκε
τών έκ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν.

'Ο πρίγκηψ έσήκωσε τούς ώμους καί είπε.
—Καί γιά vit γίνη αύτό πού λέτε τί πρέπει νά 

κάνω ;
—Τά καταλαβαίνω εγώ δλα, είπε ό Μπλοκ. 

’Έχω τήν νύφη πού σάς πρέπει. Άλλά γιά νά έπη- 
ρεασθή ή νεαρά κληρονόμος καί νά σάς άγαπήση, 
πρέπει ν’ ανυψώσετε τήν λαμπρότητα τής αύλής 
σας. Έγώ αναλαμβάνω νά εύρω τούς καταλλήλους 
άνδρας οί όποιοι θά παίξουν τόν ρόλο αξιωματικών 
τού ανακτόρου. ’ Εχω είς τήν διάθεσί μου ένα συν
δικάτο φιγκυράν, καί άπό αύτούς θά διαλέξω τούς 
ώραιοτέρους καί κομψοτέρους νέους. "Οσον αφορά 
τόν κόμητα ’Έγκελ, τόν υπασπιστή σας, μού φαίνε
ται δτι ή ωραία του καί μεγαλοπρεπής έμφάνισις θά 
τόν βοηθήση πολύ γιά νά στρατολογήση τίς νέες

οί όποιες θά παίζουν τόν ρό
λο τών κυριών τής τιμής.

'Ο πρίγκηψ’ έδέχθη.
Ό κόμης ’Έγκελ, κατόπιν 

συνεννοήσεως μέ τόν Αμε
ρικανικόν, πήγε καί έγκατέ- 
στησε τί) στρατηγείου του είς 
τό ξενοδοχείο, είς τό όποιον 
εύρίσκοντο ό’Άξελ καί ή Ρίτα. 

'Ο κόμης ’Έγκελ συνήψ’ε 
άμέσως σχέσεις μέ πολλούς 
πελάτας τού ξενοδοχείου καί 
οί λεπτοί του τρόποι καί ή 
εύγενής του φυσιογνωμία τόν 
κατέστησαν συμπαθή είς 
δλους.

Ό κόμης δέν ήργησε νά 
γνωρίση τόν ’Άξελ καί τήν 
Ρίττα. Μιά. μέρα πού συνο
μιλούσαν στό σαλόνι, ό κόμης 
τούς είπε δτι τοΰ είχαν ανα
θέσει μιάν έμπιστευτική απο
στολή.

Ό ’Άξελ δέν θέλησε νά 
φανή άδιάκριτος, έπληροφο- 
ρήθη δμως καταλλήλως δτι ό 
κόμης άντιπροσώσευε τόν 
πρίγκηπα Χρίστιαν.

'Ο διευθυντής τοΰ μιοΰζικ 
χιόλλ καί ή χορεύτρια στενο
χωρήθηκαν πολύάμα έπληρο- 
φορήθησαν τά συμ- 'C 
βαίνοντα.

/ια να την άφησουν 
ΐ’ά μπή μέσα, ή χο* 
ρε ύτρια μέ μεγάλο 
θράσος, ίσχυρίσθη 
δτι είχε άγκαζαρισθ 
ή εις τό θέατρο τής 
ιύλής.

'II είσοδος τής 
ιορευτρίας στό πα- 
‘.άτι έδωσε δυστυχώς 
ιφορμή σέ πολλά 

επεισόδια καί σέ 
πολλές ίλαροτραγι- 
ές παρεξηγήσεις.

'Π μις Βάντρε 
φελλερ, ή πλούσια 
Άμερικανίς,τήν ο
ποίαν είχε παρου 
τιάσει ό δαιμόνιος 
Μπλοκ ώς νύφη, δέν 
έ'βλεπε μέ καλό μά
τι τήν Ρίττα, τήν ό
ποιαν θεωρούσε α
ντίζηλο.

Τά πράγματαει- 
χανπε ριπλεχθή άρ-

τριας, ο ιΐυμος του υπασπι- 
στού τοΰ πρίγκηπος έ'πεσε, 
καί έγιναν οί καλλίτεροι φίλοι.

Επί τέλους ή αποστολή 
τοϋ κόμητος ’Έγκελ είχε τε- 
λειιόσει : ό υπασπιστής άνε- 
χιόρησε αφού εξέλεξε τήν 
νεαράν Λουλοϋ, γραμματέα 
τού γραφείου τοΰ ξενοδοχεί
ου, ή οποία ιθά γινότανε ή 
γοητε ντικιότερη κυρία τής 
τι μ ής.

Τό πριγκηπικό παλάτι 
είχε άνακτήσει τήν παάλην 
του αϊγλην καί μεγαλοπρέ
πειαν : Καθημερινώς σχεδόν 
έδίδοντο γεύματα καί έορταί 
καί αί πολυτελείς του α’ι'θου- 
σαι έλαμπαν τήν νύκτα άπό 
τά εκθαμβωτικά φώτα καί τίς 
πλούσιες τουαλέττεςτών ωραί
ων κυριών. Οί γάμοι τοΰ πρί
γκηπος μέ τήν πολυεκατομ- 
μυριοΰχον άμερικανίδα θά 
άνηγγέλοντο άπότίς εφημερί
δες. 'Η Ρίττα δμως πού πή
ρε στά σοβαρά τόν ρόλον τής 
ερωμένης τοϋ πρίγκηπος πού 

ί έπαιζε έως τώρα, άρχισε νά 
ζηλεύη τρομερά. Πήγε στό 
παλάτι τού πρίγκηπος, καί 

-υ. επειδή τής έκαναν 
κάποιες δυσκολίες

καλύπτετο τό τέχνα
σμά τους ;

Μίαν ημέραν ό 
κόμης ’Έγκελ άνεκά- 
λυψιε τυχαίως επάνω 
σ' ένα μπουκέτο ένα 
επισκεπτήριο τοΰ 
πρίγκηπος Χρίστιαν. 
’Έτρεξε άμέσως είς 
^ΐν διεύθυνσιν τοϋ 
ξενοδοχείου καί έζή
τησε εξηγήσεις :

νών καί ήπείλει δτι 
θά έκανε σκάνδαλον. 
Θυμωμένος, χειρο- 
νομών καί φωνάζων 
μπήκε στό διαμέρι
σμά του, δπου τόν 
ανέμενε μιά ευχάρι
στη έκπληξι 
Ρίττα.

Μπροστά 
γοητευτική έμφανι 
τής ωραίας χορευ-

διά δευτεραν εβδομάδά εις
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κετά και ολίγον έλει ι|»ε νά άνατραπδϋν καί ν άπο- 
τύχουν δλα τά σχέδια τοϋ κ. Μπλοκ, ευτυχώς δμως 
διωρθωίΐησαν δχι βεβαίως χωρίς .πολλές περιπέτειες, 
και τή φ ορά αυτή ή κωμωδία τελείωσε μέ τρεϊ; γό
μους.

ΜΙ Ρίττα έπεσε στήν αγκαλιά, τοϋ κόμητος 
’Έγκελ, ή μις Βαντερφέλλερ έγινε πριγκήπισσα, καί 
ή μικρή Λουλοϋ παντρεύτηκε τον διευθυντή τοϋ 
μιοϋζικ χιάλλ, τον διάσημο ’Άξελ καί έγινε χο
ρέ ύτρια.

ΝΕ\ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
ΒΕΡΟΑΙΝΟΝ (τοϋ άνταποκριτοϋ μας).—Αί δια- 

<( ωνίαι αί δποϊαι είχαν πρόκυψη μετάξι'τής «Ντε- 
ροϋσα» καί τής «Μάξ Γκλάς» σχετικώς μέ τήν ται
νίαν «Ποντικοί ξενοδοχείων» ήρθησαν καί το φίλμ 
παρουσιάζεται προσεχώς ένιάπιον τοϋ κοινοϋ τοϋ 
Βερολί νου.

Τδ μεγαλείτερον μέρος τής ταινίας αυτής έχει 
«γυριστή» στο Μπιάριτζ υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ 
Φ. Φέχερ.

—Χάρις είς τάς ευκολίας τής Αγ
γλικής Κυβερνήσεως καί τήν ένίσχυ- 
σιν τοϋ έκεϊ Γαλλικού προξενείου τδ 
η ίλμ έπλουτίσθη μέ υλικόν εξαιρετι
κοί' ένδ ιαφέροιτος.

—-Τό προσεχές φιλμ τής«Μεμεντό» 
«Οί διόδεκα κλέπται» τδ «γυρισθέν» 
ϋπο τήν διεύθυνσιν τής Ασαγκάριο; 
θά έκδοθή ϋπδ τής Τέρρα η ίλμ.

—ΊΙ «’Όμνια η ίλμ» αναγγέλλει 
τήν «Τελευταίαν προσευχήν» έκ τοϋ 
μυθιστορήματος» Ο βάρβαρο; νόμο;» 
τής Μπίλλα Ντάνιελ. Τήν σκηνοθεσί
αν τής «Τελευταίας προσευχή;» άνέ- 
λαβεν ό Ροδόλφος Μενέρ.

— II « Ινειάλ-Μερκΰρ-φί/μ» «γυ
ρίζει» εί τόΜαρόκον τδ «Fuit a la 
legion» μέ τον Χάνς Στόβ καί τήν

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ

ZIITOV.VI'AI νέοι η δεσποινίδες 
δπω; άναλάβουν τήν άνταπό/ρισιν τοΰ 
«Κινημ.χτ<» γραφικού ’ ίκτερος» εις άς 
πόλεις η χωρία λειτουργεί έστω καί είς 
Κινηματογράφος. Οί έπιΟυμοΰντες πα- 
ρακαλοΰνενΐ θερμώς νά υποβάλουν εις τά 
γραφεία μις πρότασιν αποττέλλοντες συγ
χρόνως καί δύο μικρά: φωτογραφίας των 
διά νά τού; έφοδιάσωμεν μέ τό δελτίον 
τοϋ άν ιαποκρίτοϊ. Οί δι >ρισβ/4σόμ;νοι 
θά λαμβάνουν δωρεάν τδ περιοδικόν χαί 
λόγω της ίδιό ητός των θλ εισέρχονται 
δωρεάν είς τ ύ; κι ϊηματογράφους έπί τη 
καταβολή μόνον τοΰ φόρου

♦' ’ μμΪκΊ νημϊο'γρ’.'ρ'επο'ρτΪζ ϊ .
— Μετά τον άναγγελθέντα συνδυασμόν μετα'ξϋ ! 

Φόξ-Αόο-Μέτρο διαδίδεται παρόμοιος καί μεταξύ 
Warner καί Paramount και τοΰτο πρός έ.'ξουδετέ- 
οωσιν ούτως εϊπεϊν τοϋ πρώτου.

—Ό Μάξ Ραϊνχάρτ επιστρέφει εις Εΰρώπην. Ώ; 
γνωστόν «έγύρισεν» στήν Αμερική γιά τοΰ; «Η
νωμένους» ένα φίλμ μέ τήν Αίλιαν Ζίς.

— Τό φιλμ τοϋ Αοϋμπιτς μέ τόν Γιάννιγκ; «Ό 
πατριιάτης»θριαμβεύει κυριολεκτικώς στήν Γερμανία'I

— Προσεχείς πρεμιέραι τοϋ Βερολίνου είναι ή 
«’ Ασφαλτος» τό 1 Ιόμμερ-Οΰφ α-φ λμ τοϋ Τζόε Μάη 
καί δ «Καλιόστρο» τοϋ Ρίχαρντ’ Οσβαλντ και «Μον
τέρνες μητέρες».

— «Κυρίευσις τών ’Άλπεων» ένα φιλμ τό οποί
ον πρόκειται νά «γυρισθή» στήν Ιταλία υπό τοϋ 
Κρίστυ Καμπάνε, σκηνοθέτου τοϋ «Μόντε Κάρλο» 
κι" άλλων φ·ίλμ. Μουσσολ'νι θα υποστήριξή τά 
μέγιστα τό φιλμ αυτό διαθέτων συν τοϊς άλλοι; κα 
δϋο συντάγματα πυροβολικοί' καί ιππικού.

— Τά περίφημα παπούτσια τοϋ Τσάπλιν εκτίθεν
ται σ' ένα κινηματογράφ ο τής Νέας Ά’όρκης, ήσφ>α- | 
λισμένα αντί 1<· χιλ. δολλαρίων.

— Ό γνωστός καλλιτέχνης Αυνέλ Μπάρρυμορ ά- 
πεφ> ίσισε τοϋ λοιποϋ νά σκηνοθετή μόνοι’ φίλμ. Ί I 
Μέτρο τοϋ άνέθεσεν ήδη αρκετά..

— Τό νέο η λμ τοϋ Χάρολδ Αόϋντ ονομάζεται 
«Τ.Ν.Τ.» μέ σύντροφον τήν Μπαρμπάρα Κέντ καί 
σκηνοθέτην τόν Μάλκομ σέν Κλαίρ.

— II Αουιζ Μπροΰκςπροσελήφ I)η ΰπότήςΐ Ιατέ.
— Οί Κοϋπερ καί Σεντσάκ, οί παραγωγό· τοϋ 

«Τσάνκ» υπέγραψανσυμβόλαιονμέτήν«Ι Ιαραμάουντ» 
διά τήν παραγωγήν ενός νέου εξαιρετικοί' φίλμ.

— Ό Μουρνάου πρόκειται νά ταξειδεύση εις 
Γερμανίαν. Τό τελευταίο του φίλμ ονομάζεται «Ό 
ημερήσιος άρτοςμας».

— Χιοδίδεται ότι δ Γιάννιγκς προσελήφθη υπό 
τή; Μπρίτιτς I ντεονάσιοναλ. II εϊδησις δπως (μαί
νεται αναληθής.

— Ό ’Άρθουρ Ρόμπινσον «γυρίζει» διά την 
Μπρίτιτς τό φίλμ «The Informer» μέ τήν Αύα 
ντέ Ποϋττι,τόν Βάρβικ Βάρντ καί τον Αάρς Χάνσον.

-—Ή Fox αναγγέλλει τό φίλμ «Βουδαπέστη»μέ 
σκηνοθέτην τόν Φράνκ Μπορζάκε καί- πρωταγωνι- 
στάς την Ζανέτ Γκέϋνορ καί τόν Σάρλ Φαρέλ.

—‘Η Αίλ Ντάγκοβερ άνέλαβε νά. πρωταγωνιστή- 
ση είς ένα νέον φίλμ τής «Greenbatim» «τό Jeu d’ 
une imperatrice».

«Οΰνιβέρσαλ» παρουσίασεν είς τό «Οΰνιβερσουμ» 
τόν «’Άνθρωπον ποΰ γέλα» έκ τοϋ μιθυστορήματος 
τοϋ Βίκτορος Ουγκιά. Ό Κόνραντ Βά,ϊτ εμφανιστείς 
πρό τοϋ κοινοϋ μετά τέλο; τής παραστάσεως άπε- 
θειόθη.

—'Η «Μέτ Γκόλτοτεϊν φίλμ» παρουσιάζει προ
σεχώς τό περατωθέν φίλμ «!.’ amour du Cowboy» 
μέ τόν ’Έντυ Πόλο πρετοιμάζει δέ τιάρα τό Revo 
lution des Jennes».

0 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΦΟΞ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ rKJANTOY I N - ΜΑΓΕΡ

ΕΙδήαεις Ικ Χόλλυγουατ παόζ τόν ΓαΙΙτ^όν 
κινηματογραφικόν Τύπον μεταδίδουν νεωτέρα; 
πληροφορίας σχειτκώς μό τόν συνασπισμόν τΔν 
ν.ινηματογραφικώ» ίια ρειΰόν Φόξ καί Μδτρο- 
Γπόίντουϊν ύίιάγερ.

09 ί<ο ό Οόΐίλιαμ Φόξ άνεχώρησε πρό ήμε 
ρ ΰν διά τήν Εύρώπην ·&·ίλων νά μελειήση έπι 
τοπίως ό Τδιος τούς όρους ύ ττό τούς οποίους &ά 
διεξ ιχ&οϋν καί &ά έπεκταϋοϋν at είς τόν Πτ- 
λ-ιιόν κόσμον έργασίιι τών δύο έιαιρειών.

Έπί τη άνωιέρω εύ ταιρία έγτώσϋη δτι μετά 
ιόν συνασπισμόν τό δημιουργη 3άν τρόστ δια&ί- 
ει ήδη συνολι ώς κεφάλαια έκ 225 έκατομμυ 

ρίων δολλαρί >.ν έ ιτός τών στούντιο είς τδ Χόλ· 
λυγ.υντ καί ΊΊ5 κινηματο 3βίτρων έγκατεαπαρ- 
μένων είς διάφορα μέρη τής Αμερικής.

Ώ; γνωστόν δ κολοσσιαίος αύτός συνασπι
σμός ντροήλ 3ε κατόπιν τής άποκιή τεω; ύπό τοϋ 
Φόξ τού μεγαίειτέρου μέρους τών μετοχών τής 
Λόου-Μετρό. "Εκτός δέ τών άλλοον άνησυχιών 
τάς δπεία; προκαλεϊ μεταξύ τών άλλων κίνημα· 
τογρα ρι κών έταιρειών έ'χει έπιφέρει άναστάιω 
οιν είς τό προσωπικόν τών ουνηνωμένων έται- 
σειώ' δεδομένου δτι τό πλεΐστον αύ οΰ πρόκει αι 
νά εύρεσή ήδη άνευ έογασίας άπολυόμενον ώς 
πλεονάξον.

ΚΑΙΑΑΛ© ΤΡΑΣΤ
Κατ ειδήσεις έκ Νέας Ά όρκης διεξάγονται σύν

τονοι διαπραγματεύσεις—αί δποϊαι πιθανότατα νά 
έχουν απόληξη ήδη είς δριστικήν συμφωνίαν— με
ταξύ τής Γουώρνερ Μπρόντερς καί τής Παραμά- 
ουντ πρός σύιιπηξιν τραστ μεταξύ των άποσκοποΰν- 
τος είς τό νά φέρη αντιπερισπασμόν είς τόν συνα
σπισμόν τής Φόξ καί Μετρό-Γκόλντουϊν-Μάγερ.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
—Γ(.) Μ. Βαντάλ αγκαζάρισε όπως πρωταγωνι

στήσουν είς τό νέον ΐμίλμ «Μαμά Κολιμπρΐ» τήν 
Μαρία Ζακομπίνι καί τόν Φράν Αέντερερ.

—ΓΟ ”Εμιλ Γιάννικς υπέγραψε συμβολαίου μετά 
τής Μπρίντις Ιντερνάσιοναλ Πίκτσουρς» διά τοϋ 
όποιου άναλαμαάνει τόν πρωτεύοντα ρόλον ένό; 
φ ιλμ τό όποιον θά «γυρίση» προσεχώς ή έν λόγιο 
εταιρεία.

—'Η προβολή «Τοϋ ρόδου τοϋ μεσονυκτίου» 
τή; «Οΰνιβέρσαλ» μέ τήν Αύα ντέ Ποϋττι ιιπηγο- 
ρεύθη άπό τήν λογοκρισίαν.

—Τό «γύρισμα» τών εξωτερικών τή; Μανόν Αε- 
σκω έτελείωσε. 'Ο Τουργιάνσκυ μέ τόν θίασόν του 
έγκατέλευψαν τό Μόντε Κάρλο ερχόμενοι είς τό Βε
ρολίνου δπου θά «γυρίσουν» τά εσωτερικά.
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Ή κίνησις εις δλα τά κινηματοθέατρα ύπήρξεν έ- I 
ξαιρετικώς ζωηρά κατά την λήξασαν εβδομάδα., οφείλο
με ν η ίσιος καί είς τόν τερματισμόν τών διαφόρων χο
ρών τών ’Απόκρεω πάντως δμως και είς τό γεγονός ' 
δτι είς τά πλεΐστα κινηματοθέατρα προεβλήθησαν έργα 
εκ τών καλλίτερων.

Έκεϊ δπου ή κίνησις υπήρξε εξαιρετικώς ζωηρό
τατη 'ήτο τό «Οϋφα Πάλας* τό όποιον μέ τήν «.Ουγγρι
κήν ραψωδίαν* καί τήν είδικώς διά τήν προβολήν τής 
ταινίας αυτής μετακληθεΐσαν ορχήστραν τών Τσιγγάνων 
συνεκέντρωσεν τό σύνολονσχεδόν τών'Αθηναίων είς τήν 
αϊθουσάν του. Είνε δέ ιδιαιτέρως αξία συγχαρητηρίων 
ή διεύθυνσις τοϋ έν λόγω κινηματοθεάτρου καί διά τό 
γεγονός δτι καί κατά τό πρόγραμμα τών 8—10 άκόμη 
συνώδευσε τήν προβολήν τοϋ φίλμ μέ ολόκληρον ορχή
στραν αντί τοϋ μοναδικού κλειδοκυμβάλου τό όποιον έ
χει καθιερωθή είς δλα γενικώς τά κινηματοθέατρα νά 
συνοδεύη τό πρόγραμμα τών ωρών αυτών.

Ή «Ουγγρική Ραψωδία* θά εξακολούθηση προβαλ- 
λομένη καί τήν τρέχουσαν εβδομάδα, άν κρίνη δέ κανείς 
άπό τά άποτελέσματα τής παρελθούσης θά σημείωση 
καί πάλιν άρκετήν επιτυχίαν.

*

Πραγματικήν επίσης επιτυχίαν έσημείωσε καί τό 
«'Όνειρον Ώμορφιάς* είς τό «'Ιντεάλ*.

Ή άληθινά χαριτωμένη πρωταγωνίστρια τοϋ έργου 
αυτού Μπίλλυ Ντόβ έχει κατακτήσει τάς συμπάθειας 
τοϋ κοινού μας καί οί αμέτρητοι θαυμασταί έπωφελή- 
θησαν τής ευκαιρίας νά συγκινηθοϋν μέ τήν τέχνην, 
τήν ωραιότητα καί τήν χάριν της.

'Οπως μάς πληροφορούν άπό τήν άρμοδίαν υπηρε
σίαν τοϋ υπουργείου τών Εσωτερικών, ή λειτουργία υ
παιθρίων κινηματογράφων έν άπεριφράστω χώρω είνε 
προβληματική διά τήν έρχομένην θερινήν περίοδον.

Κατηρτίσθη σχετικώς καί υπεβλήθη είς τήν Βουλήν 
νομοσχέδιον διά τοϋ όποιου άπαγορεύεται ή έν υπαί
θριο λειτουργία κινηματοθεάτρων έπιτρεπομένης τής 
λειτουργίας τοιούτων μόνον έντός περιτοιχισμένων χώ- 
ρων.

Οϋτω λοιπόν άν ή Βουλή έπικυρώση είς νόμον τό 
Νομοσχέδιον τούτο,άπό τό έρχόμενον θέρος καί έφεξής 
δέν θά έχομεν παρά μόνον περιτοιχισμένα υπαίθρια 
κινηματοθέατρα.

Πολλά ιδιωτικά σχολεία έχουν υποχρεώσει τούς είς 
αύτά φοιτώντας μαθητάς καί μαθήτριας νά καταβάλ
λουν κατά μήνα ένα ποσόν διά τήν λειτουργίαν σχολικού 
κινηματογράφου. Τούτο γίνεται άπό τής ένάρξεως τού 
σχολικού έτους. Καί κατ' άρχάς μέν έγειναν μία ή δύο 
παραστάσεις. Πρό καιρού δμως έπαυσε νά γίνεται κάθε 
λόγος διά τήν έξακολούθησιν αυτών ένω ή σχετική φο
ρολογία τών μαθητών συνεχίζεται τακτικωτάτη.

Τό ' Γπουργεΐον τής Παιδείας καί οί διάφοροι άλλοι ί 
ποικιλλ όνυμοι αρμόδιοι, ποιαν ιδέαν έχουν έπί τού j 
προκειμένου;

Τό πέρυσιϊ καταστραφέν ύπό τής πυρκαϊάς κινημα- 
τοθέατρον «Μαγεία* έπί τής οδού Άχαρνών κτίζεται 
καί άνακαινίζεται^ θά λειτουργήση δέ έφέτος ώς θερι
νόν κινηματοθέατρον.

Είς τό παραπλεύρως τής «Μαγείας* οίκόπεδον τού 
ιδιοκτήτου αυτής κ. Γκρέτση θά άνεγερθή χειμερινόν 
κινηματοθέατρον τό όποιον θά λειτουργήση κατά τήν 
προσεχή χειμερινήν περίοδον.

γ ν ω σθ ή
τή άνωτέρω ευκαιρία δέν θά ήτο άσκοπον νά 
δτι ό κ. Γκρέτσης έκτίθεται υποψήφιος γερου-

σιαστής κατά τάς προσεχείς γερουσιαστικάς έκλογάς υ
ποδεικνυόμενος παρά διαφόρων έπαγγελματικών οργα
νώσεων. Ό κινηματογραφικός κόσμος οφείλει νά υπο
στήριξή τόν προερχόμενον έκ τών κόλπων του υποψή
φιον τούτον καί διότι είναι άνθρωπος δράσεως καί έρ- 
γατικότητος άλλά καί διότι είναι βέβαιον δτι θά προ- 
σπαθήση νά έργασθή διά τό καλόν τοϋ ελληνικού κινη
ματογράφον.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡ Μ Ε ΥΣ

Κινημ. 'Ολύμπια. ‘Από τής Δευτέρας .προεβλήθη τό 
έργον ό Άπαχης» μέ τόν Χάρου Πήλάπό δέ τή; Πέμπτη- 
ή γνιυστή όπερετ α Αντίο Μίμη μέ επιτυχίαν.

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθη άπό τή; Δευτέρα; ή 
μεγάλη επιτυχία τής Αίλιαν Χάρβεϋ Πριγκήπισσα Τροί’— 
Λαλά τή συνοδεία άσμανος κατά τάδιαλείμματα. Τό έργον 
ήρεσεν. Άπό τή; Πέμπτη; II κόρη τοϋ Σεΐχη μέ τήν 
Μπεμπέ Ντάνιελς.

Κινημ. Χάί-Αάϊφ. Προεβλήθη τό έργον Βενενόζα 
μέ τήν Ρακέλ Μέλλερ. Τήν προσεχή Δευτέραν Ρωσσική 
Θύελλα μέ τον Τζων Μπάρρυμορ και τήν Καμίλλην 
Χόρν.

Κινημ. Φώς. Προεβλήθησαν τά έργα : Τό στιλέτο τοϋ 
Κοζάκου καί ό Παράδεισος μέ τόν Μίλτον Σίλς.

Κινημ. Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα : Έπανά- 
στασις τής Κίνας . Λησταί καί Φαντάσματα καί Ζωντα
νός ή Νεκρός. Β. Μάνος.
Ν. KOKKINJA

Κινημ. 'Ηλιος. Προεβλήθησαν τό ελληνικής ύποθέσε
ως έργον Λησταί τοϋ ‘Ολυμπου καί Ό ωραίος Σπαθι- 
"τής .

Κινημ. Κρυστάλ. Καθ’ δλην τήν εβδομάδα προεβλή
θησαν οί Κατάσκοποι . \έν Δευτέραν άγγέλλεται ό Νό
θος .

Κινημ. Έκλαίρ. ‘Επίσης καθ’ δλην τήν εβδομάδα 
προεβλήθη τό Μπέν-Χούρ .Τήν Δ?υτ?ρανδ Καζανόβας».
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθη τό έργον Μιά νύχτα 
στό Λονδίνον μέ τήν Χάρβεϋ.

Κινημ. Α. Πύργου. Μιά μοδέρνα οικογένεια - καί κα
τά τά διαλείμματα νούμερα Ούναμοϋνο καί Ναβάρο.

Κινημ. Παλλάς. Προεβλήθη Ή Σεχραζάτ . Προσε
χή) ς Λευκή σκλάβα .

Κινημ. Πατέ.Προεβλήθη Ή ναυμαχία τή; Φάλκλαντ .
Κινημ. Άθήναιον. Προεβλήθη Μοδέρνα γυναίκα 

καί κατά τά διαλείμματα ό Φερούτσιο.
Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθη Ή Τσέκα .
Κινημ. 'Ολύμπια. Τά επτά θανάσιμα μαχαίρια .

I. Καραγιάννης.
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. Πάνθεον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά φίλμ 
Ό κήπος τοϋ Αλλάχ καί ’Άννα Καρενίν μέ επιτυχί

αν. Προσεχώς rII πέτσινη μάσκα .
Κινημ. Πάνθεον (Ταράτσα). Διάφορα επεισοδιακά 

καί κωμωδίες.
Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά φίλμ Γ0 Χαλίφης 

σής ‘Αραβίας καί ή ελληνική τα νία Μαρία ή Πένταγκό- 
τισσα ή οποία έσχεν εξαιρετικήν επιτυχίαν. Προσεχώς 
Ό τελυταϊο; τών άνθ.ριόπων . *Ανδριόπουλος

ΞΑΝΘΗ
Κινημ. Μέγας. Κατά τό τελευταίον δεκαπενθήμερον, 

ποοεβλήθησαν τά εξής έργα: Ή μεγάλη επιτυχία, τοϋ Σαρ-tr

λω Ιπποδρόμιον . Ό άνθρωπος χωρίς κατοικίαν καί 
Ό Παγκόσμιος πόλεμος .

Χθές συνηντήθημεν μέ τόν κ. Κων)τινίδην ιδιοκτήτην 
τοϋ Κινηματογράφου Μέγας * καί μάς δμίλησεν σχετικώς 
μέ τήν οικονομικήν κρίσιν. ήν διατρέχει ό Επαρχιακός 
Κινηματογράφος.Είς έρώτησίν μας σχετικώς μέ τήν ΙΙΕΚ 
μάς εδήλωσεν κατηγορηματικώς δη αύτη μάς αδιαφορεί 
τελείως.

Διά τούτο θά ητο καλόν όπως, ο αγαπητός μας Κινη
ματογραφικός Αστηρ . άναλάβη τήν πρωτοβουλίαν αύτήν. 
όπως συστήσει μίαν νέαν ανεξάρτητον όργάνωσιν. πρός 
βελτίωσιν της θέσεως του Επαρχιακού Κινηματογράφου, 
αφινοντας τήν Π ΕΚ εις τήν αδράνειαν της.

Σ. Καζαντζής 
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. Αμερικανικός. Προεβλήθησαν μέ σχετικήν ε
πιτυχίαν Γά τρία ωρολόγια καί ΠΙ νεανική μέθη μέ 
την Καμίλλη Χόρν. Μιχάλου
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΎ

Κινημ. Μ. Φωή. Κατά το τελευταίον 20ήμερον καί 
μετά τήν αναχτόρησιν τοϋ θιάσου Ρετσιάρδη- Καντιώτη. 
προεβλήθησαν αί ταινίαι Συζυγικαί παύσεις» μέ σχετικήν 
επιτυχίαν Η δεσποινίς ύπαστυνόμος έπιτυχώς. f*O κο- 
κοττόδρομος τοϋ Αλγεριού·. Τσίρκους έπιτυχώς καί έ
κλεισε προσωρινώς τάς πύλας του. Βουτσίνάς
ΑΓΡΙΝΙΟΝ

Κινημ. Οέσπις. Προεβλήθησαν μέ επιτυχίαν τά έργα 
Μαρία. Μαριάννα. Μαριέττα καί Ή τιμή .

Προσεχώς θα δωση παραστάσε1.- ό θίασος όπερέττας 
Ν. Πλέσσα. Πάγγ^ιος
ΛΑΜΙΑ

Κινημ. Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα Ό αρχών 
τής Αλάσκας . Τρεις υπέροχοι άλήτα1 καί μέ μεγάλην 
επιτυχίαν *Π κυρία μέ τά; καμελία; μέ τήν Νόρμα Τάλ- 
μαιτζ. Προσεχώς Σιβηρία . Γ. ‘Ελαφρός
ΚΟΖΑΝΗ

Κινημ. Ώρία^ν. Προεβλήθησαν μέ καταπληκτικήν επι
τυχίαν τό τέλος τού εποχιακού Φάν-φάν λά τυλίπ καί ή 
ή πρώτη εποχή τοϋ έργου Τό κορίτσι τής Μονμάρτρης·. 
Α«ΓΙΟΝ

Κινημ. Παρθενών. Προεβλήθησαν τά έργα Άμοιβΐ| 
50 χιλιάδων δολλαρίων . Άλλοϋ ό παπά; κι’ άλλοϋ τα 
ράσα του . Ή Πουπέ-. Γυναίκα τίγρις . Εχθροί τών 
γυναικών . Τί) φλεγόμενον μέτωπον . *fO φοιτητής το· 
ντανσιγκ καί Γυμνή λαίδη . Προσεχώς Μπέν Χούρ . 
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον. Κατά τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα 
προεβλήθησαν Τό γαλάζιο ποντίκι μέ τήν Τζ~ννυ Γι- 
οϋγκο καί τόν Χάρου Χάλμ. καί ΓΟ ωραίος Σπαθί στ ής 
μέ καλήν επιτυχίαν άμηότερα. ’ Ηδη προβάλλετα· Ή Βι
έννη πού χορεύει . ι

Κινημ. Άργυλλά. Προεβλήθη Αυτί) τί) κτήνος ό Μο- ' 
ρέν» μέ τούς Κολίν καί Ρύμσκι καί μέ αρκετά καλήν έπι- 
τυχ αν. Ή δηπροβάλλεται ΠΙ έπανασιατημενη Κ να . 
Προσεχώς Ή Μπαλλαρ να τή; Μόσχα; .
ΡΕΘΥΜΝΟΝ (Κρήτης)

Κινημ. 'Αττικόν. Προεβλήθησαν αί ταινίσι Μοδέρνα 
κυρία . Όνειρώδε; βάλς κα· ΓΟ·γάμο; τοϋ Σαρλώ .

Κινημ. Ίδαϊον. Προεβλήθησαν τά έργα Πόσο κόστι
σε ή νίκη καί Οί γίγαντες τοϋ άέρος . Μανουράς 
ΧΑΝΙΑ

Οί κ νηματογράη οι τής πόλεώ; μας κατ<ϊ την παρελ- 
θοϋσαν εβδομάδα διήλθον αισθητήν κρίσιν καί τούτο λό
γω τών Άπόκρεω.

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα ΠΙ μεγά
λη κυρία . Κορίτσια προφυλαχθήτε καί Τό ματωμένο 
τριαντάφυλλο . ι

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν αί ταινίαι Στά

Καμπαρέ . καί ΠΙ μαύρη χορεύτρια μέ τήν Πρισσίλα 
Ντήν.

Κινημ. Ίδαϊον 'Άντρον. Προεβλήθησαν τά έργα Τα 
επτά κορίτσια τής κ. Γιούρκοβιτς καί Ό γιγα; τού άέ
ρος . Κατά τάς άνωτέρω προβολάς διεκρίναμεν μεταξύ τοϋ 
έκλεκτοτέρου κόσμου καί τάς κυρία; καί δίδα; Λιόδη. Κοκ- 
κινάκη. Άποστολάκη. Μπρούντζου. Λυγιδάκη. Κωστάκη. 
Μαρκογιαννάκη κ. ά. καί τούς κ. κ. Καλομενόπουλον. Κοκ* 
κινάκην. Πολέντα. Μαρή. Πατερομιχελάκη. Γαμπάνκ. ά- 
ΒΑΘΥ (Σπαου)

Κινημ. 'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ Μυστηριώ
δες καμπαρέ . Τό θύμα καί Ή Σενορίτα .

Κινημ. '-Ηραιον.Προεβλήθησαν επεισόδια άπό τό έργον 
• Παράδοξον κληροδότημα καί τα αυτοτελή έργα Μή ά- 
μελής τή γυναίκα σου . Ή σειρήν τής Βενετίας . Οικο
γενειακό μυστικό καί κιόδων τοϋ κινδύνου .

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΚΙΗΗΣΙΙ ΕΙΣ MEZHNiPEIlH
'Η κινηματογραφική κίνησις τής πό/.εώς μας έ- 

φΗασε είς τό ζενίί) της διότι οί διάφοροι κινηματο
γράφοι μόλις τώρα ήρχισαν νά παρουσιάζουν τά καλά 
των έργα.

Εΐνε ή αλήθεια δτι όλοι οί κινηματογράφοι, πρώ
της και δευτέρας βιζιόν, ήργάσάησαν πολΰ καλά τούς 
τελευταίους αυτούς μήνας, είς τό όποιονδμως συνέ. 
τείνε καί ή τελευταίως έπικρατήσασα κακοκαιρία

ΙΊροεβλήί)ησαν δέ τά έξης έργα :
Cosmograpli. Τήν μέν παρελι'οΰσαν εβδομάδα 

έδωσε τό έργον «Τό έγκλημα τής Βέρας Μιρτζέβας» 
μέ τού; Ζάν ’Άντζελο καί Μαρία Ζακομπίνι, τήν δέ 
εβδομάδα αύτήν«'ίβαγκορόδ» μέ τούς Γαβριήλ Κάμ- 
πριο καί Μαρία Ζακομπίνι. Τήν προσεχή εβδομάδα 
«ί,’ Οεο;άβιιί»μέ τόνΖάκ ΚατλαΐνκαίΚλώδια Βιτρίξ.

«Majestic». Ή μεγάλη ταινία τής ΙΙαραμάουντ 
μέ τόν Εμί/, Γιάννιγκς «Τό λυκόφως τής δόξης» με
τά μεγάλης επιτυχίας και κοσμοσυρροής.

«Ruyal». 'Ο Ιβάν Μοσζοΰκιν είς τήν ταινίαν 
«Τ) ΙΙρόεδρος» μέ τήν Σοΰζι Βερνόν. 'Η ταινία αύ
τη ήρεσεν εξαιρετικώς είς τό κοινόν τής πόλεώς μας. 
Τήλ’ εβδομάδα αυτήν προβάλλεται τό «Σεχραζάτ» 
τοϋ οποίου ή επιτυχία είνε έξησφαλισμένη.

«Josy Palace». Τί|ν εβδομάδα αύτήν προεβλήίίη 
μετά μεγάλης επιτυχίας ή ταινία « II Ανάστασις» 
μέ τοΰ; Ρόντ λα Ρόκ καί Νολορες ντέλ Ρίο. Γην 
προσεχή εβδομάδα ή τελευταία ταινία τοΰ 1 σαρλυ 
Τσάπλιν «Τό ιπποδρόμιον».

«Ambassadeurs». Προβάλλεται μετά μεγάλης ε
πιτυχία; ή ταινία «Ρόζ Μαρι» εις S μέρη παρμένη 
άπό τήν όμάινυμον όπερέτταν. Κατά τά διαλείμματα 
ϊ)ά ή'ΐίλη τά κυριιότερα άσματα τή; όπερέττας ή Αίς 
Αιμιλία Βεζνρη Uem Marcozanis
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Πάγγειον ( Άγρίνιον). Λέν έληη θη ουδι-μία συνδρομή.
Μαρκοζάνην ( ’Αλεξάνδρειαν). Δέν γνωρ·ζομεν κανένο. 

Κ·νηματογραφικόν Κόσμον . Άπορούμεν διότι παραπο- 
νεΐσθε διά τήν περικοπήν τών άνταποκρίσεων σας ένω τέ
τοιο πράγμα δέν έγεινε ποτέ και μάλιστα δημοσιεύονται 
άμέσως μόλι; ληη θοϋν. Άναμένομεν έκκαθάρ·σιν.~

Δίδα Μιχάλου (Καλάμας). \υσυχώς δέν μάς έμειναν 
πλέον π</ρα ολίγα· η ωτογρα<( ία·. ό>στε να μ ή περ’σσεύουν. 
Λυπούμεθα πολΰ πού δέν μπορούμε να σά; φανωμεν 
χρήσιμοι.



□
Κινημ ατογραόικός Άάτήρ

ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡ0ΘΕ4Σ ΜΠΟΥΘ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ ποοηγουιιένου)
Τα όύο αυτοκίνητα, τρέχοντα ιιέ μανίαν, έφ ίΐασαν εί; 

να μικρόν χωρίο ν. ।
’Έξαφνα, ενα; ξηρό; κρότο;. όμο·ο; μέ πυροβολισμόν 

μικρού περιστρόφου. ήκούσθη άπό το κάτω ιιέρο; τοΰ αυ
τοκινήτου τοΰ Γκαίρισων.

Ό κρότος αυτός έπανελήηΟη τέσσαρας φορά;. "Ενα: 
άπό τούς κυλίνδρους δέν έλειτουργοΰσε πλέον.

Ό οδηγός έσκυψε καί έπιασεν ένα μοχλόν. "Ηδη τί» αύ- 
τοκινητον έχανε πολύ άπό την ταχύτητά του. Θριαμβευτι
κόν. τό κόκκινου αυτοκίνητοι· έπλησίαζεν. Χέν άπεϊχε τώοα 
παρά μόνον εξήντα μέτρα. ’Όρθιο; είς τί» παράΟυρον. ' 
(/.γωνιών. μέ τήν καρδίαν πάλλουσαν δυνατά, ό Γκαίρισων j 
διέκρίνε καθαρά τάς η υ.τιογνωμίας τοΰ Θεοδώρου καί τοΰ 
αστυνόμου. "Εξαφνα έτινάχθη καί άφ ήκε κραυγήν νίκη;. 
Είχαν σωθή.

Εις μίαν άπότομον στροφήν. τί» άστυνομ·κόν αυτοκίνη
τοι· είχε πέσει μέσα ε'; ένα λάκκον τοΰ δρόμου. Κάποιο λά
στιχο (ορισμένος θά είχε σπάσε1. Καί τώρα, όπως ένα 
πλοϊυν χωρίς π ]δάλ'ον.τόα 'τοκ νητον έπροχωροΰσε κλονι
ζόμενοι·. Ό οδηγός του δέν ήμποροΰπε νά τί» διευΗΰνη. 
‘Ολίγα λεπτά κατόπιν ή μηχανή άκ.’νητοΰσεν.

Μολονότι τρεις μονον κύλινδροι είργάζοντο. τό αυτοκί
νητοι· τοΰ Γκαρισων έξηκολούθει τον δρόμον του μέ με
γάλην ταχύτητα. Έπλησίαζαν το»ρα είς τό Λονδΐνον.

τουπέ έκδηλώπει; τρυ^ι-ροΰ αϊσιθήικΑτο;. ούσιαστικώς πα-
ρ-μενεν ένα; ρόλο;.

Και τοΰ έδωσε την όιεύθυνσιν τοΰ σπητιοΰ τής Χωρυ- 
θέα;. είς το Κένσιγκτον. Τί» αυτοκίνητοι· έτανέλαβ3 τήν 
κανονικήν του ταχύτητα.

Τότε ή Δωρυθέα συνήλθεν άπό τον ((ύβον άπό τόν 
οποίον κατείχετο καθ’ δλον τό δ'άστημα τή; ίλ·γγιό»δους 
ταχυτητο;. κα1. μέ δειλίαν, άπέσυρ · τί» χέρι της τό όποιον 
είχε μείνει είς τόν ώμον τοΰ Γ/.αόρ πων. Ό Τζέρολντ είχε 
συνειθίσει είς τήν γλυκειάν αύτήν έταφήν. Κα* όταν τό I 
τρέμον χέρι άπεσπάσθη άπό τόν βραχίονα. του. ήσθάνθη ' 
κάτι σαν πίκραν. Τοΰ έφάνη δτι διελύετο ένα ώραιον δνει-ί

Πρέπει νά συνεννυηθώμ?ν είς τρόπον νά μην ήμπο- 
ροΰν πλέον νά σάς κάμουν κακόν οί Ρόμπινσον. εϊπεν ο 
Τζέρολντ. Αυτοί οί άνθρωποι δέν υποχωρούν πρό ούδενός. 
Προκ®ιμ*νου νά έπ'τύχουν οί σκοποί των είνε ικανοί νά 
δι α π ρ άξου ν καί έγ κλ η 11α.

Ό Γκαίρισων διηγήθη κατόπιν όλα τα διατρέξαντα είς 
το Χάϋδ Πάρκ. τό βράδυ τής προηγούμενης ημέρας. Τής 
άνέφερεν δα έπεσε θύμα άνανδρου έπιθέσεως καί ότι οί 
δύο κακούργοι είχαν τοποθετήσει τήν βόμβαν για νά τόν 
σκοτιυσουν. Τέλος τής είπε πώ; άνεκάλυψε τό μυστικόν τη- 
λέφωνον τού Θεόδωρου.

-Τζέρολντ. . . οί άθλιοι. έφώναξεν η Χωροθέα.
Χωρίς νά ΰπάοχη σοβαρός λόγος η νεαρέ/, γυναίκα δέν 

είπε κύριε Γκαίρισων άλλά Τζέρολντ . ΊΙ φωνή μέ τήν 
οποίαν έξεδήλωσε τήν φρίκην καί τήν άγανάκτησιν ποΰ 
ήσθάν/το. έφανέρωνε όλην τη; την ειλικρίνειαν.

Τέλος. εϊπεν ό Γκαίρισων. είνε απαραίτητον νά σάς 
εύρω άμέσως κάποιο μέρος είς τό όποιον οί Ρόμπινσον νά 
μην ήμποροΰν νά σάς βλάψουν. Πρέπει, έπίσ ; νά μέ δια
φωτίσετε περσσότερον γιά να είμαι είς θέσιν να ενεργώ 
είς τί» μέλλον καλλίτερα.

Να*. έψιι’1ύρ·σ?ν η Χωροθέα. . . μονον. καί τό βλέμ
μα τη;, τί» όποιον έξέφραζ»·· τόν φόβον καί τήν αγωνίαν, 
άπηύθυνε μίαν σιωπηλήν παράκλησ.ν ε’; νον Τζέρολντ.

“Α; άρχίσωμεν. έξηκολούθησεν ο Γκαίρισων. Θα 
ήθελα νά μάΐϊω τίνο; είν.- τά κοσμήματα πού μού έδιυσα- 
τε. τό βράδυ τής άναχωρήσεο»; μου είς Χέρτφορδ.

Κα* ο Γκαίρ σων άνεκοίνωσεν είς τήν νεαράν γυναίκα 
τα παράξενα καί τά μυστηριώδη γεγονότα τα όποια συνε- 
βησαν τί» βράδυ εκείνο. Πώς κατά λάθος εϊχεν είσέλθει 
είς τό γειτονικόν σπήτι δπου έδίδετο ο χορός τών μετεμ- 
φιεσμένων. πώς συνήντησε εκεί τόν Θεόδωρον καί. τέλος, 
τήν έκπληξιν ποΰ ήσίίάνΐϊη δταν. είς τά κοσμήματα πο
τού εϊχεν έμπιστευίΐή ή Δωροθέα. άνεγνώρισε τά περιδέ
ραια ποΰ έη ορούσεν ή νέα ποΰ τού εϊχεν δμιλήσε .

Ή Δωροθέα τίιν έκύτταξε μέ μεγάλην άπορίαν.
ΕϊσίΙε βέβαιος, εντελώς βέβα ος. γι<ϊ <ίλα αυτά : τόν

lAT-lTjs ΠΙΝΞ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΤΑΙΝΙΩΝ ι sVs-Ts'is
ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ό πρώτος πί αξ έδημοσιεύθη είς τό ύπ’ άριθ. 4—5 τεύχος

Π ί < < ( <

Γατί έφ ύγατε τόσον βιαστικά: ήρώτησε. \έν έχετε 
το δικαίωμα να μέ οδηγήτε παντού δπου θέλετε :

Φαινομενικώς έχω τί» δικαίωμα αυτό, άπήντησεν ό 
Τζέρολντ. Πραγματικά δμως είσήλθον διά τής βία; ε ς 
την κατοικίαν τών Ρόμπ νσον καί αυτί» δέν έπιτρεΊτετα· κα
θόλου. Τί θ' απαντούσα εις τόν αστυνόμον : Ή θέσις τοΰ 
ψευδοσυζύγου θά μοΰ ήτο πάρα πολύ στενόχωρος.

Τό πρόσωπον τής Χωρεθέα; έγινε κατακόκκινον.
Αλήθεια, εϊπεν. Άλλά πώς έμάθατε ότι οί Ρόμπ·ν- 

σον μέ είχαν άπαγάγει καί μέ είχαν κλεισμένην είς τήν 
εξοχικήν τους έπαυλιν :

Πολλαί εξηγήσεις είνε βέβα·α απαραίτητοι, άπήντη
σεν ο Τζέρολντ. Έν πρώτοι;. πήτέ μου. τί συνέβη χθες με
τά τί» τηλεφώνημά μα; :

ηρ ·»Γ »| τ·-.
Εντελώς βέβαος. άπήντησεν ά Γκαίρισων.
Καί τί έσ/.εηθήκατε : ’Ίσως νά ένομίσατε ότι ο Θεό

δωρος εϊχε κλέψει τά κοσμήματα αυτά καί μοΰ τα 
έδωσε.

Δέν σά; είπα ότι είνε δικό σα; καθήκον να μού δώ
σετε μερικέ; εξηγήσεις :

Πώς έφώναξεν ιή Χωροθέα. μέ υποπτεύεστε ! Τι 
τρομερόν πράγμα. Σάς βεβαιώ δτι. ολίγα λεπτά πριν ανα
χωρήσετε. έπήγα καί έπήρα τα κοσμήματα άπό ένα συρ
τάρι τοΰ γραφείου μου δπου τα εϊχα κρυμμένα. Είνε αλη
θές. ότι δέν τά ηύρα ακριβώς εί; τό μέρος όπου τά εϊχ</.

Έλπίζουσα ότι ήμποροΰσα νά η ύγω χωρ ς να μέ άντι- 
ληφ θούν οί Ρόμπινσον. άνέβηκα στο δωμάτιον μου γιά να 
ένδυΟω. ΈΓφορούσα τί» καπέλλο μου. δταν έξαφνα ήσθάν- 
θην νά μοΰ κλείνουν τί» στόμα μέ μίαν πετσέταν άπό τήν 
οποίαν άνεδίδετο ισχυρά οσμή χλωροφορμίου. “Εχασα άμέ
σως τάς αισθήσεις μου. 'Όταν έξύπνησα. ήτο πλέον ημέρα, 
καί ήμουν άλυτσοδεμένη είς το δωμάτιον ποΰ μ' εύρή- 
κατε.

Κάθε λέξ·ς τής Χωροθέα; έπροξενοΰσεν άνέκηραστον 
εύχαρίστησιν είς τόν Τζέρολντ. Θά ηύχετο είλικρινώς ν<έ 
άπεμάκρυνε τελείως δλα; τάς υποψία; ποΰ είχε συλλάβει 
εναντίον τη; καί νά παραμείνη πλησίον τη; για πάντα.

’Όχι. ώμολόγησεν ή Χωροθέα ταραγμένη, δέν μού 
άνήκουν. . . Τά έπήρα ώς ένέχυρον άπό κάποιαν πολύ 
άγαπητήν μου η ίλην είς τήν όποιαν έδάνεισα κάτι χρη- 

| ματα. . . Σά; ικετεύω, μ ή ζητείτε νά μάθετε περισσο
ί τέρα...

"Οταν έπρόφερε τα; τελευταίας λέξεις, η φωνή της 
έτρεμεν. Ό Γκαίρισων μολονότι δέν ηύχαριστήθη άπό τήν 
παράξενην αύτήν άπάντησιν. έν τούτοις έφοβήθη μήπως 

ί λιποθυμήση η νέα.
“Αχ ! έξηκολούθησεν η Δωροθέα. πόσον μέ βασανί

ζετε μέ τάς έρωτήσεις σας αύτάς. Επαναλαμβάνετε την 
χθεσινήν σας ιστορίαν. Νά ξεύρατε πόσον κακόν μού έκα- 

I με ό υπαινιγμός τής δολοφονίας...
Τής δολοφονίας τού κ. Χάρτυ. τοΰ θείου σας : 
Γνωρίζετε δτι ήτο θείος μου: (Ακολουθεί)

Τίτλο; έργου Κίνηματο- 
OidlQOV

Γραφεΐον 
εκμεταλλεύσεω; Τίτλος ε'ογον 

1
Κϊνημ,αιο- 

Φέατρον
Γραφεΐον 
μεταλλεύσεως

Ό έχ'Τοδς 
Βορ.-Μδταμόοχευσις 
Μορφ χομανεϊς 
Τί ε'νε δ έρο c 
’Αφροδίσια νοσήμα .α 
“Εξ εβδομάδες 
Νύχτα στό Λονδίνο 
Κόρη τοΰ Σεΐχη 
Μαΰρος πιεοχίότος 
Πόρνες γροθιές 
Περιπ. πυροσβέσ ης 
Λευ-ή Σκ>άβα

Τελευ οϊος άνθοωπα,ν 
Κυκλών τοΰ Τεξός 
Λησιαϊ Ό/.ύ^που 
Κ τ ρράκιηςΟ,ινάτσι

Κερουνοβ ζαβνλλάρηε 
'Ειίύεσις τρι ίνου 8 
Γίγαντες θαλάσσης 
Κορίτσι Βαριετέ
Κάτω τά χέρια 

Λτ,στή: γρα'ίτου 
Νύχια μαύρου άειοΰ 

tfaoi'i Πενταγιώτισσο
* >

Έπ γειος παράδεισο 
Στά όπλα
Φωλ· ά άετοΰ 
5 φοβερές γροθιές 
Καρδιά χορεύτριας 
Λησταί φανιάσαατα 
Βέρ α Μ ρτζεβα 
Καπετά'ίσα Οιαβέλου 
’Επάνοδος

‘Υπό αγωνίαν πτιγμ ΰ 
Οίζογεν. ιαζός φίλος 
Μπαλαόο 
Δρόμος Σαγγ ης 
Πόλεμός στην Κίνα 
‘0 Πτληκαρας

Πριγκήτισ. Τρού?αλ' 
Κάποιο; νέος 
Θεριό Άριζόνας 
Βαι ών ς Άτσίγγανος

Εκβιασμ ςΣυκοφανιίο 
Άγγε ος σκόιι υς
ΧιΟΌσ’ρόβιλος. 
Έρασιαί μεσονικτίοι 
‘0 έ ο βά > ης 
Κόρναβάλι Νίτσας 
Μυστη)δη .< ξαφάνι σι. Κομφβι

Πρ γκι,ψ γονδολιέ ρτς 
Αρπαγ ς τής δύσε ως 

Γιγαντι μάνοιαίθ ρος 
Σέλ^α διαβόλ υ 
Ό ήλίθιος 
Πρώτη άγείπη 
Ουγγρική ραψωδία 
Ονείρον ώμιρφ.άς

Αττικόν

’Αθηναϊκόν 
Οΰφα Πάλα;
Σπλέντιτ 
’Αθηναϊκόν 
Ρόζνχλαΐρ 
Σιναμπσρ 
Άιτ.κόν

Οΰφα Πάλας 
’Αθηναϊκόν 
Σπλέντιτ 
'Ελλάς

’Αθηναϊκόν 
Π<ΐ' όραμα 
'Ελλάς

Ριιξικλαίρ 
Πανόραμα

'Αττικόν καί 
Σπλέντιτ

Ουφ ι-Πά?ας 
’Αθηναϊκόν 
‘Ελλός

Ιντεάλ 
Ροζικ αίρ 
’ Ατ τι κόν 
‘Ε'λάς

Οΰφα Πάλας 
‘Ε/λάς 
Ροζικλαΐρ 
Ίντεάλ 
Ελλάς 
Πανόραμα 
Πανόραμα

Οΰφα Π λας 
Σπλέντιτ 
‘Ελλάς 
’ Αττικόν 
Άθ ηναϊκί ν 
Ίνιεόλ 
Σινα πάρ 
‘Ελλάς 
’Αττικόν

Οΰφα Πάλας 
’Αθηναϊκόν 
Ίνεάλ 
Σπλέντιτ 
Έιίλάς 1 
'Αθηναϊκόν

‘Ελλάς 
Ά ενικόν 
Σπλέντιτ 
Οΰφα-Πάλας 
Ίντεάλ

Μετρό Γκόλντουϊν 
Άντ. Δελενάρδου

Κ. Σουλίδη 
Συμβατική 
Σιν έ Όριάν 
Κ. Σουλίδη 
Δημ Καρρά 
I. Μαργσυλή 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική 
Δ. Καρρα 
I Κουρουνί'ότη 
I Μαργτυλή 

Μετρό-Γκόλδουϊν 
Δ. Καρρά
Άμολοχ -Βουλγαρίδη 
Μετρό Γκόλδουϊν 
I. Μαργουλή 
Λ. Καρρα 

Μ τρο-Γκόλδουϊν 
Άζαξ Φίλμ

Συμβατική 
Δ, Καρρά 
Άμολοχ.-Βουλγαρίδη 
I. Μαργουλή

Άμολοχ. - Βουλγαρίδη 
Δ. Καρρά 
Σι έ Όριάν 
Κ. Φραγκέτη 
Συμβ τική 
I. Μυργοιλή 
Κ. Φρανκέτης 
Φόξ - Φίλμ 
Κ. Φραγκέτης 
Μέ'ρο Γζόλντβιν

Άμολοχ.- Βουλγαρίδη 
I Κουρου'ΐώτη 
Μέτρο Γζόλντβιν 
I. Μαργουλή 
Σιν έ Όριόν 
I Μργοιλή 
I Κυτρουνιώτη 
I. Μαργουλή

Άμολοχ.· Βουλγαρίδη 
Σινέ Όριόν 
Συμβατική 
Κ. Σουλίδη
Άαολοχ -Βουλγαρίδη 
Σινέ Όρ άντ 
Μετρο-Γκόλ1 β.ν 
I. Μαργουλή
Άμ λοχ.-Βουλγυρίγη 
Μετρό- Γζόλν’ βιν 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική
Άμολοχ.-Βουλγαρίδη

□ 
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Α.ΤΣΑΤΣΑΠΑ2
Βασιλεως ’Ηρακλείου 7 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παντός είδους 
Κ ιν ηματογραφικαί 

’Επιχειρήσεις 
Ταινίαι Μηχανήματα 
ΚάρβουναΥλικάκλπ. 
Ζητήσατε λεπτομερείας

ΦΕΡΕΙ NASIONAA
•Αποκλειστικοί Διανομείς 

ΑΜΟΔΟΧΙΤΗΣ 
Β0ΤΔΓΑΡ1ΔΞΣ

Εΰπόλιδος 14

Άντιπρ. διά τήν’Ελλάδα 
I. Μ. Κ0ΤΡ0ΤΝΙ2ΤΗΣ

Πλατ. ‘Αγ. Γεωργίου 6α 
ΆΟή ιαι

TIFFANY STAHL
Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
Άγγλο-ελληνική Εταιρία

Χαλκονονδύλη 39α

ΑΘΗΝΑΙ

F. Β 0.
’Απόκλεισε. ’Αγοραστής 

διά τήν ‘Ελλάδα

ΔΗΜ. ΚΑΡΡΑΣ
Πατησίων 12

ΑΘΗΝΑΙ

I. Ι0ΪΛΙΛΗ2
ΚινηματογραφικαΙ 

Ταινίαι

Πανεπ.στημίου 36 

αθηνμ

A.ilASTASUfiBS
ΚινηματογραφικαΙ

Ταινίαι

'Οδός Κολοκοτρώνη 9

ΑΘΗΝΑΙ

Χώρος προς διάδεσιν

λΖΑΞ-ΦΙλΜ 
mara εταιρία

ΠΑΡΑΓΩΓΒΕ
MM

Διευβυντής-Ρεζιρερ
Α. ΜΑΔΡΑ 

‘Οδός Λέσβου 32 
ΑΘΗΝΑΙ

GAUMONT
’Αντιπρόσωπος 

διά τήν Ελλάδα 

Τ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Ί υλια' οΰ 27α 

ΑΘΗΝΑΙ

HHEPN ΦΙΛΜ
ΚινηματογραφικαΙ

'Επιχειρήσεις 
Διευθυντής^^ΙΙ^ΕΡ

Πανεπισ ιημίου 36
ΑΘΗΝΑΙ

ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚινηματογραφικαΙ 
’Επιχερήσεις

Κινηματογραφικά 
’Εργαστήρια 

Χαλκοκονδύλη 39α
ΑΘΗΝΑΙ

UNIVERSAL
Pictures Corporation 

Άποκλειστ ’Αγοραστή;

διά τήν ‘Ελλάδα

I. ΜΑΡΓΟΥΔΗΣ
Κάνιγγος 6—ΑΘΗΝΑΙ

Χώρος πρός διάΟεσιν

ΙΑΤΡΟΣ
ΝΟΒΑΚ

Κινηματογραφικά 
’Εργαστήρια

Πλαπούτα 44
ΑΘΗΝ ΑΙ

KIHHMATOrPAiDS 
ΑΧΙΔΛΕΙΟΝ

Τό άριστοκρατικότερον 
συνοικιακόν 

Κινηματοθέατρον 
'Οδός Καρόλου 

ΑΘΗΝΑΙ

ΗΑΜΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ
ΚινηματογραφικαΙ

Ταινίαι

Χαρ. Τρικούπη 5
ΓραμματοθυρΙς 56

ΑΘΗΝΑΙ

(Metro GoldwynMayer)
I Pictures I

ΜΕΤΡΟ-ΓΚΟΛΝΤΟΥΤΗ- MAHEP 
!.’> ’Οδός Θεμιιίτοκλίονς I I ΑΘΗΝΑΙ


