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ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. ΔΥΟ

ΟΛΙΓΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥΣΕΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (ΤΟΝΦΙΛΜ)
Μαζί σχεδόν μέ τήν γένεσιν τοΰ κινηματογράφου 

εδημιουργήθη καί τό πρόβλημα τής άποδόσεως 
χρώματος καί ήχων. Οί δημιουργοί τών φιλμ έθεοί- 
ρησαν ευθύς έξ αρχής ώς μεγάλας άτελείας τό μή 
δυνατόν τής άποδόσεως στύ φιλμ τών δυο αυτών 
απαραιτήτων ακόμη στοιχείων. Κι' έτσι ενώ ακόμη 
τό φιλμ διήρχετο τήν δλως βρεφικήν περίοδον τής 
ζωής του ή σκέψις πρός καλυτέραν έξέλιξιν αυτού 
εβαδιζε μαζί μέ τήν σκέψιν προ; τήν τελειοποίησιν 
ταύτην. Τό δεύτερον δμως δέν έξεδηλώθη ταύτο- 
χρόνως καί ή κίνησις γύρω άπό τό τονφίλμ είναι 
μεν παλαιό όχι δμως δσον καί τό φιλμ τό άπλοΰν. 

1 ό τονφίλμ δμως ήτο ένα δνειρον των διά τήν πραγ- 
ματοποίησιν τοΰ οποίου θά έπρεπε νά έργασθούν 
καί πράγματι τό έκαμαν καί μάλιστα εις περίοδον 
ποΰ τό φιλμ είχε διέλθει τήν βρεφικήν του περίο
δον, διέτρεχε δμως είσέτι παιδικήν. \Γ αυτό καί τά 
αποτελέσματα δέν ήσαν ευχάριστα. Καί τά πρώτα 
χρωματιστά (κατά δλωςπρωτόγονονέννοεΐται τρόπον) 
ή δμιλοΰντα φίλμ, άπεγοήτευσαν καί αυτούς περί
που τούς κατασκευαστάς των, τινές μάλιστα τών 
οποίων δέν έδίστασαν νά θεωρήσουν τήν άκριβή λύ- 
σιν τοΰ τοιούτου προβλήματος ώς δλως άκατόρθω- 
τον. Επηλθεν λοιπόν ούτω μια αδράνεια πλέον ή 
δεκαετής, ήτις δμως ώφέλησεν. Ιδού διατί.

Εστράφησαν δλων δλαι αί προσπάθειαι εις τήν 
καλυτερευσιν τοΰ απλού μαυροάσπρου φιλμ καί εΐρ- 
γάσθησαν υπέρ τής τελειοποιήσει»; τής β ω β ή ς 
τέχνης. 'Ημέραν μέ τήν ημέραν . κατέκτων τό έδα
φος καί άπό άπόψεως τέχνης καί άπό άπόψεως εμ
πορικότητας. Καί εϊδομεν κατά τά τελευταία έτη 
φιλμ απο τεχνικής καί καλλιτεχνικής άποδόσεως άρι
στα. II εςέλιξις έπήλθεν ραγδαιοτάτη εις τό φίλμ. 
Σέ τρεις δεκάδας ετών ζωής έφθασεν εις αξιοθαύ
μαστου ακμήν. Δέν μπορεί κανείς νά υποστήριξή δτι 
τόλευκόμαυρο φιλμ έφθασε είςτό non plus ultra τής 
εςελίξεως του,άλλά πάντως εις μίαν τόσον ικανοποίη
σήν κατάστασιν ώστε νά επιτρέπεται πλέον καί σκέ- 
ψις κάποιας κατ’ έπέκτασιν ούτως είπεϊν καλυτερεύ- 
σεώς του.

Καί τό παλαιόν δνειρον ήρχισε πάλιν νά άναζή 
κατ’ άρχάς, υπό τήν μορφήν τοΰ χρωματιστού φίλμ.

Ατυχώς δμως τά άποτελέσματα τής πρός τοιοΰτον 
σκοπόν εργασίας άπέβησαν καί πάλιν αποκαρδιω
τικά, παρ' δλον δτι έσημειώθησαν βέβαια άρκεταί 
πρόοδοι καί εϊδομεν φίλμ τινά χρωματιστά καλο
βαλμένα. Τό κοινόν κατ' άρχάς ηύχαριστήθη, αλλά 
δέν ήργησε νά στραφή καί αυτό ακολουθών τήν 
πλείστην μερίδα τών ειδικών (ής προεξήχεν ή Γερ
μανία) κατά τής νέας προόδου τής έπιφερούσης 
αντί καλύτερεύσεν>ς, χειροτέρευσιν εις τήν τέχνην._ 
Τό ζήτημα δέν ενδιαφέρει τό άρθρον μας καί τό 
σον, άλλ' έπι τή εύκαιρίρ δέν δυνάμεθα καί ήμεΐζ 
νά όμολογήσωμεν πόσον υπερέχει καλαισθητικώ- 
τούλάχιστον ένα καλό λευκόμαυρο φίλμ άπό τό κα
λύτερο σημερινό χρωματιστό. Φυσικά καί αί διά
φοροι έταιρειαι αϊτινες έσπευσαν νά παράγουν 
πλήθος τοιούτων, έσπευσαν νά περιορίσουν τήν 
τοιαύτην παραγωγήν των καί έτσι κατήντησαν πάλιν 
σχεδόν σπάνια τά χρωματιστά φίλμ.

Καί ήδη πλέον εις τό τονφίλμ. 11ρό διετίας ήρ- 
χισεν ή ένταντικωτέρα κίνησις καί τό παρελθόν 
θέρος μόλις ό εις τών διοικητών τής Paramount 
άνήγελλε διά τού παγκοσμίου τύπου δτι τό δνειρον 
τόσων ετών, τό τονφίλμ κατέστη ήδη πραγματικό- 
της καί ή Paramount από τάς πρτότας, μέρος τής 
νέας της παραγωγής θά παρουσιάση καί ώς τον
φίλμ. 'Ο υπάρχων μεγάλος συναγωνισμός έν Αμε- 

I ρικ,ή ήνάγκασεν ταχέως ν' ακολουθήσουν τό παρά
δειγμα τής πρώτης καί αί λοιπαί μεγάλαι άμερι- 
κανικαί φίρμαι συμβληθεϊσαι πρός τούτο μέ ειδι
κός τονφίλμ εταιρείας. Τελευταίως μάλιστα καί ει
δικά κινηματοθέατρα διά τονφίλμ άποκλειστικώς 
ίδρύθησαν. 'Η Γερμανία παρηκολούθει τήν κίνη- 
σιν καί σήμερον ήρχισε καί αυτή νά ένδιαφέρετα· 
πλέον πραγματικώς. Τό πρώτον μάλιστα μεγάλο τον
φίλμ προεβλήθη κατ'αύτάς ('Η μελωδία τού κόσμου) 
έν Βερολίνφ, μή ικανοποίησαν άπολύτως, άλλά πάν
τως οπωσδήποτε καλή άρχη. Καί ή Ρωσσια ηδη 
αναγγέλλει τονφίλμ..

'Η συνοπτικωτάτη τών πραγμάτων κατάστασις 
εΐνε αυτή περίπου. ”Α; προστεθή τώρα δτι ύφί- 
στανται τέσσαρα διάφορα συστήματα απλά κατά τό 
μάλλον ή ήττον. Πρός προβολήν δέ τοιούτων ται-



4 K ινηιιιι τογριιότκό·; ' «Ιτήρ kivriu ι toyjaiitkoi.

νιών ας μ,ή αύταπατώνται δτι απαιτούνται μεγάλαι 
δαπάναι ούτε ιδιαίτερα! μεταρρυθμίσεις εις τά 
υπάρχοντα συστήματα προβολής. Κάτι ΐδιαίτεραι 
προσθήκαι καί τίποτε πλέον. Πρέπει λοιπόν καί οί 
αθηναϊκοί κινηματογράφοι νά μή άελήσουν νά 
υστερήσουν, Χέν κρύπτομ,εν δέ τήν χαράν μας 
άναγγέλλοντες δτι ειδικόν γραφείου πρόκειται νά 
φέρη τάς άπαιτουμένας συσκευάς.

Τό πρόβλημα τοΰ τονφΐλμ παραμένει ανεξάν
τλητου. Θά άπητεΐτο σειρά δλη άρθρων προς απει
κόνιση' τής πραγματικής είκόνος τής σημερινής κα- 
ταστάσεως. Τό δυσκολότερου σημείου είνε ή δια
φορά τής γλώσσης είς τό όποιον άφ’ ενός στηρι- 
ζόμενοι πολλοί καί είς τό δτι καί τεχνικώς μεγάλαι 
υφίστανται είσέτι άτέλειαι είς τήν άπόδοσιν τής 
φωνής, κηρύσσονται υπέρ τοϋ γκλάνγκ-φίλμ, τοΰ 
αποδίδοντας δηλ. παντός είδους ήχους (βροντάς, 
κρότους μηχανής, κτύπους, βοήν) καί τήν συγχρο
νισμένης* μουσικήν οΰχί δμως κα' τάς ομιλίας (οπότε 
θά έ’χωμεν τονφίλμ).

Εάν απολύτως δέν είναι ικανοποιητικά τά απο
τελέσματα τών μέχρι τοΰδε εργασιών περί τονφίλμ 
είναι δμως πάντως γεγονός δτι έτέθη πλέον ασφα
λής βάσις μιας καλής αρχής. Τάς ελπίδας αΰτάς υ
ποστηρίζει τά μέγιστα καί ή έκ Λονδίνου πληροφο
ρία μιας νέας καταπληκτικής εφευρέσεων. \ιά ταύ- 
της κατορθοϋται ή λήψις τής φωτογραφίας είς απο
λύτως φυσικά χροόματα καί ή άπόδοσιςτών ήχων διά 
θαυμαστού συγχρονισμού καί τοιαύτης καθαρότητας 
ι'όστε νά ΰπερβαίνη καί αυτήν την ζωήν. II εϊδησις 
αυτή σχολιάζεται ποικιλοτρόπως έν Βερολίντο μέ. 
σοβαράς πάντοτε αμφισβητήσεις.

Ούτως ή άλλως καί άν ή εϊδησις δέν 
είναι απολύτως αληθής, δέν πρέπει κανείς νά 
μή άμφιβάλλη δτι δέν θ' άρχήση νά έλθη καί ή στιγ- 
αυτή (οπότε θά μένη άλυτον μόνον τό ζήτημα 
τής διαφοράς τής γλώσσης), ήτις φυσικά θά σημαί- 
νη καί κυριολεκτικόν θρίαμβον τής έβδομης τέχνης.

Μ.

ΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ

Είς τά γραφεία μας πωλοΰνται καί άποστέλλονται 
είς τούς αίτοΰντας έκ τών Επαρχιών ελεύθεροι ταχ. 
τελών.
Τόμοι «Κινημ. Αστέρος» έτους 1927 πρός \ρχ. 7.’>.
Γόμοι » » » 192* » » 7ό.

Παρακαλοΰνται οί έπιθυμοΰντες όπως αποκτή
σουν τούς ανωτέρω τόμους να ιιάς γράψουν άμέσως 
έμβάζοντεςτό σχετικόν άντίτιμον καί) όσον έκ μέν τοΰ 
έτους 1927 μάς άπέμειναν μόνον δέκα τόμοι έκ δέ 
τοΰ έτους 1 92S μόνον είκοσι.

Διά τό Εξωτερικόν γενικώς Αυαχμαί 12ΰ>.
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♦ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΙΗΗΙΗΟΓΡ. ΡΕΠΟΡΤίΖ ♦ 
ΒΒΒΒΒΒΟΒΒΒΒΒ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ·

—Ό Κόνρατ Φάϊτ υπέγραψε τό πρώτο του γερ
μανικόν άγκαζεμάν μέ τήν γερμανικήν Βάρνερ. Σκη
νοθέτην θά εχη τόν Γκαλόνε.

—Ή «Ουγγρική ραψωδία» ή θριαμβεύσασα 
είς τάς ’Αθήνας καταγάγει τούς αυτούς θριάμβους 
κα' στή Κων)πολιν, Βουκουρέστιον καί Ζάγκρεμπ. 
'Η πρεμιέρα της στό Λονδίνο (ταυτόχρονος σχεδόν 
μέ τήν τών Αθηνών) ήτο δλως εξαιρετική. Κατ’αΰ- 
τήν παρέστη καί δ πρίγκηψ τής Οΰαλλίας εκφρα- 
σθε'; ένθουσιοιδέστατα.

—Ή Ο- ϊ· Λ πρός τιμήν τοΰ Φάϊτ προέβαλ. 
στό Οΰφα-Τεάτερ Κονρφυρστεντάμ τό φίλμ «Κα- 
λιγκάρι». Εις τήν παράστασίν παρέστη ό Φάϊτ.

—«Οί κατάσκοποι» παίζονται στι'ι Μαδρίτη μέ 
μεγάλην επιτυχίαν. Ό τύπος αφιερώνει στηλας δια 
τήν κριτικήν επαινών εξαιρετικό); τόν Λάνγκ καί 
έκ τών ηθοποιών τούς Φρίτς, Ρόγγε καί Μάουρους.

—Τό τελευταίοι έργον τοΰ Σουντερμανν « II 
γυναίκα τοΰ Στεφάνου Τρόμχόλτ» θα κινηματογρα- 
φηθή ύπό τής Metin, ήτις άπέκτησεν ήδη τό τοι- 
οΰτον δικαίωμα. Εί; τό φιλμ θά πρωταγωνιστήσουν 
ό Λέβι; Στόνε, δστις έσημείωσεν ήδη μεγάλην επι
τυχίαν ε:; τό πλευράν τοΰ Γιάννικς στό φιλμ «Πα- 
τριιότης» κα· ή ΙΙεζη Βουντ γνωστή Αμερικανίς 
ηθοποιό; τοΰ θεάτρου διά .τρωτήν φοράν εμφανι
ζόμενη είς τό φίλμ.

—Ή παραγωγή Ίίίίαυν αναγγέλλει διά τό 
τοέχον έτος 2(5 σουπερφ'ιλ (πέρυσι ·> μονον!) καί 
;><( τής σειράς.

—«Γαμπρός πολυτελείας» είνε ο τίτλος του 
νέου η’λμ τής Λάουρ.ι λά Πλάντγιά n'|vU liver sal.

—Τό νέο ΐ('ίλμ τής "Εννυ ΙΙόρτεν διά τήν γερ
μανικήν «U.iiversal» ονομάζεται <ΊΙ γυναίκα ποΰ 
καθείς αγαπά, είσαι σύ».

Η ΑΓΓΛΟ ΛΛΗΝΙΑΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Χαλκοκονδύλη 39α Άθήναι

Γνωστοποιεί ότι οί κ. κ. Εμμανουήλ Τζανετής 
καί Μιχαήλ Δημητροκάλης δέν άποτελούσιν πλέον 
ύπάλληλοι αυτής.

Συνεπώς άπό τής 10ης Μαρτίου 1929 και εντεύθεν 
πάσα τών ανωτέρω πράςί,ς είτε υπογραφή ουδολως 

ι υπόχρεοι τήν ήμετέραν εταιρείαν
ΗΔ1ΕΥ©ΥΝΣΙΣ

I ---- .. ..... ...
1 ΚΙΝΗΣΙΣ

Άνεχώρησε χθες διά Κωνσταντινούπολή ό κ. Αλ- 
βέρ.Κόρνφελδ διευθυντής τή; ενταύθα ‘Εταιρίας Μετρά 
Γκόλντουΐν. ‘Ο κ. Κόρνφελδ θά επίατρέ μη μετά δεκα
πενθήμερον και κατόπιν θά μεταβ j εις Αίγυπτον, Συ- 
ο'.αν και Παλαιστίνην προς επιθεώρησιν τών εκεϊ γρα
φείων τής αυτής εταιρίας.

ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝ ΝΤΙΖΕΡ

θεάτρου τόν οποίον δεόντως ε'χει

Κ· Πομόνης

Ο συμπαθής "Ελλην καλλιτέχνης τοΰ λυρικού 
εκτιμήσει μέχρι 

σήμερον τό ελ
ληνικόν κοινόν 
είς τάς διαφό
ρους επιθεω
ρήσεις, όπερέτ- 
τας κ.λ.π. δ
που ένεφανί- 
σθη καταχειρο
κροτηθείς, επι
χειρεί άνά τάς 
επαρχίας περι
οδείαν δπου έ
κλεισε συμβό
λαια μέ. διαφό
ρους κινηματο
γράφους είς 
τούς οποίους 
θά εμφανίζεται 
κατέι τά δια
λείμματα σκορ- 
πίζων τήν ευ
θυμίαν καί το 
γέλιο μέ τιϊ δι
άφορα εύθυμα 

νεώτερα τραγούδια του. 'Ο κ. ΙΙομόνης εξελιχθείς 
εις πρώτης τάξεως ντιζέρ, εϊμεθα βέβαιοι ότι θά 
καταστή δ συμπαθητικόιτερος καλλιτέχνης τοΰ εί
δους αυτού. ’Ήδη ό κ. ΙΙομόνης εμφανίζεται καθ 
έκάστην εσπέραν άπό δύο εβδομάδων κατά τό. δια
λείμματα εις τον κινηματογράφων «Σπλέντιτ» τοΰ 
ΙΙειραιώς δπου μέ τό. ωραία τραγουδάκια του κατα
χειροκροτείται ενθουσιωδώς ύπό τοΰ εκλεκτού Πει- 
ραϊκοΰ κοινού.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ. Μπαζάραν (‘Ενταύθα). Γράψατε της, Miss Billie 

Dove, First .\ational Pictures, 238 Madison Str New 
-Yo-k, U.S.A.

Ίωαννίδην (Λεβάδειαν). Παριικαλοϋμεν αρχίσατε νά 
ένδιαφέρεσθε άποστέλλοντεςάνταποκρίσεις καί σας ώτοσχό- 
μεθα πολύ συντόμως νά σάς άναθέσωμεν αυτήν όριστικώς. 
Επίσης παρακαλοΰμεν φροντίσατε δνά τήν εύρυτέραν διά- 

δοσιν τοΰ περιοδικού μας.
Κ. Ίημητριάδην (Καβάλλαν]. Δεχόμεάα βασιζόμενοι 

είς τάς υποσχέσεις σας. 'Αρχίσατε αποστολήν ανταποκρί
σεων καί άποστείλατέ μας δύο μικράς φωτογραφίας διά τό 
δελτίον ταΰτότητος καί τήν ακριβή σας διεύθυνσιν.

Β. Αιβαν (Κυπαρισσίαν). Σάς εΰχαριστοϋμεν ποιώ διά 
τήν προθυμίαν σας καί σάς παρακαλοΰμεν ν’ αρχίσετε άμέ
σως τήν αποστολήν άνταποτρίσεων. ταχυδρομοϋντες έκά
στην Τετάρτην. ’Αποστείλατέ μας δύο μικράς φωτογρα
φίας διά τό δελτίον ταΰτότητος.

Λουμπαοδίαν (Ναϋπλιον). Συνεχίσατε αποστολήν.

•d mramwim op-
ΤΟ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΟΝ ΕΛΛΗΝ· ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

"©πως άνηγγείλαμεν καί διά τοϋ προηγουμένου 
φύλλου, ό «Κιγηματογρ. Άστήρ» έγκαινιάζων νέοτν 
περίοδον τής έκδόσεώς του θά τιμάτοτι άπό σήμερον 
πρός,δύο <άρ. 2) δραχμάς τό τεύχος.

Εύρεθείς πρό καιρού, ώς γνωστόν, πρό ολως εξαι
ρετικών συνθηκών ήναγκάσθη ν’ αύξηση τήν τιμήν 
τού φύλλου είς πέντε δραχμάς ώς καί τήν έτησίαν 
συνδρομήν εί; δραχμάς εκατόν πεντήκοντα. 'Ήδη 
όμως οί ιδιαίτεροι ούτοι λόγοι ήρθησαν καί ό Κι
νηματογραφικός Άστήρ καθίσταται τό εύθηνότε- 
ρον ελληνικόν περιοδικόν τ© όποιον θά δύνανται 
σήμερον, νά τό παρακολουθούν άπαντες οί φίλοι 
τού Κινηματογράφον καί νά πλουτίζουν τάς γνώ
σεις των παρακολουθοΰντες δι’ αυτού τήν εξέλιξιν 
της κινηματογραφικής τέχνης η όποια σήμερον 
κατέκτησε κυριολεκτικώς τόν κόσμον.

Εϊμεθα ΰπερβέβαιοι ότι οί φίλοι άναγνώσται μας, 
θαυμασταί καί έπιχειρηματίαι τοΰ Κινηματογρά
φου. οί όποιοι τόσον μάς ύπεστήρΐξαν καί είς τό 
παρελθόν, θά μάς ύποστηρίξουν καί εις τ© μέλλον, 
διότι ε.ναι εύνόητον ότι καί ή έλάττωσις τή; τιμής 
τού φύλλου καί ή βελτίωσ.ς τή; έκδόσεώς του γίνον
ται μέ σοβαρωτάτα; οίκονομικάς θυσίας.

Πιστεΰομεν δέ άκραδάντως ότι όλοι, όχι μόνον 
οί φίλοι, άλλά καί ©ί άπλοι άναγνώσται, θά θελή- 
σουν νά μάς ένισχύσουν προπαγανδίζοντες ύπέρ 
τοΰ Κινηματογραφικού Αστέρος» τού όποιου ό 
σκοπό, εις ούδέν άλλο άποβλέπει, είμή είς τήν πρό
οδον τή; ώραίας αύτής τέχνη.-.

Ή διεύθυνσις τού περιοδικού προέβλεψε μάλιστα 
νά ικανοποίηση τού; φίλους οί όποιοι θά φροντί
ζουν διά τήν έξάπλωσιν τής κυκλοφορίας τού περι
οδικού και διά τούτο θά άμοίβη έκείνους ©ί όποιοι 
θά έγγράφουν το πρώτον, τέσσαρας συνδρομητάς, 
διά μιας δωρεάν συνδρομής.

Άπό τού παρόντος λοιπόν φύλλου αί τιμαί έκά- 
στου τεύχους καί τών συνδρομών καθορίζονται ώς 
έξης:

Έτησία συνδρομή διά τό Εσωτερικόν δρχ. 75
Εξάμηνος 4C

Διά τό ’Εξωτερικόν έν γένει έτησίαΔολλ. 2 
"Εκαστον τεύχος Δραχμάς 2

ΛΗΣΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Σ’ αύτό τό φύλλο λήγουν αί συνδρομαί τών κ.κ. I. Τερ- 

ζόγλου Κωνσταντινούπολις, Α. Μαδρά. Σ. Σταμέλου, Α. 
Άναστασιάδου, Α. Μακέδου καί Γ. Στρούμπου Άθήναι, 
Π. ’Αποστολή. Η. Τόγκα, Ζαχαρ. Κρανιδιώτον, Νίτσας 
Νικοπούλου καί I. Ρήγα Καλάμας, Κινήματογρ. «’Ολύμ
πια- Καβάλλα,Κινηματογράφους «’Αττικόν Θεσσαλονίκη. 
Σ. Βακιάνη Ξάνθη καί Θ. Βουδούρη Μυτιλήνη.

Παρακαλοΰνται θερμώς οί ανωτέρω κ. κ. συνδρομηταί 
δπως άνανειόσουν τάς συνδρομάς των,είδοποιοΰντες μας έγ- 
καίρως ΐνα μή διακοπή ή περαιτέρω αποστολή τοΰ φύλλου.

ΕΓΓΡΑΦΑ! ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Κινήματογρ. Άστήρ 
Κινήματογρ. Διονύσια 
Αένα Βασιλειάδου

I Βασιλ. Τσακίρη;
I Τηλ. Σπυρίδη;

Δραπετσώνα 
Σέρραι

Μυτιλήνη
Άθήναι

1-3-929 Μέχρι 29-2-930
1-2-929
1-4-929
1-3-929
1-4-929

30-4-929 
30-9-929 
30 5-929 
30 3 930

©ί συνδρομηταί μας είνε φίλοι μας, οί φίλοι τών συνδρομητών μας πρέπει νά γείνουν καί δικοί 
μας φίλοι, έγγραφόμενοι συνδρομηταί είς τόν «Κινηματογραφικόν Αστέρα». ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΊ ΑΣΤΗΡ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΘΥΝΟΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟ

ΤΕΡΟΣ ΕΙΣ ΥΛΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
Ο



Κννηματογραφνκός ’Adthn
ii tvtiun τογραάίκός ’ Aoxtto

H ΙΒ4ΟΜΙΣ TCY CY»A ΠΛΛ4Χ

ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΣΤΟ ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ
Σκηνοδεσία *Εριχ Βάβνεκ. Πρωταγωνισταί : Μπριγκίττε Χέλμ καί Χένρυ Στούαρτ

Στό μικρό φτωχικό δωμάτιο τή; χορεύτρια; Βέ
ρας Κέρστεν (Μπριγκίττε Χέλμ) είσήλθεν ήδη ή 
άθλιότης; Ή Βέρα εύρίσκεται χωρί; θέσι καί καθ’! 
έκάστην περιπλανάται μέ δλιγιότερε; έλπίδε; καί ' 
κουρασμένη άπό γραφείο σέ γραφείο, μά παντού τήν 1 
άπομακρύνουν καί μάλιστα ενίοτε κατά, προσβλητι
κόν τρόπον. 'Η σπητονοικοκυρά τί|ν απειλεί πώ; θά 
τήν έξώση. Καί έτσι τό φάντασμα τοΰ νά. μείνη ακό
μη καί χωρί; στέγη αναγκάζει τό άτυχο κορίτσι νά 
ίρέξη πάλιν σ' ένα γραφείο. Πλήρη; κυνισμού ό 
πράκτωο τή; εκφράζει τήν απορίαν του, πώ; αυτί, 
ένα τόσο (όμορφο κορίτσι παραμένει χωρί; άγκαζε- 
μάν. Ή Βέρα γεμάτη αηδία καί αποτροπιασμό βγαί
νει έξω.

Σ ένα πάγκο τοϋ πάρκου σωριάζεται σχεδόν λι- 
•ποθυμισμένη. Μά σέ λίγο μέ θομπά μάτια καί χωρίς 
δΰναμι προχωρεί. Αίφνης μιά σπρωξιά κα/ μιά φω
νή. Ή Βέρα βρέθηκε σωριασμένη μπροστά, σ' ένα 
πολυτελές αυτοκίνητο ποΰ μόλις πρόλαβε νά. φρε- 
νάρη.

() Τ’ζων Αήντ; ένα; άμερικανό; Κροίσσος, δστι; 
διατρίβει είς τήν πρωτεύουσαν προ; διεξαγωγήν κά
ποιων ύποθέσειόν του, πηδά άπό τ' αυτοκίνητο, ση
κώνει τό κορίτσι καί τό μεταφέρει στ αϋτοκίνητο 
καί τήν ξαπλοόνει στό αναπαυτικό κάθισμα. Γελαστό; 
αποφασίζει ό ζάπλουτος, δστι; τόσον καλά γνωρίζει 
τήν παντοδυναμίαν τοΰ χρήματος, νά. βοηθήση τήν 
μικρήν χορεύτριαν τήν ενδύει μέ πάσαν κομψότητα 
καί τήν συνοδεύει ό ίδιος σ' ένα γραφείο, οπού φυ
σικά άμέσως προθυμοποιούνται νά τή; δώσουν ίιέσιν 
καί κατόπιν τήν ιδηγεΐ μέ τ’ αυτοκίνητό) του σπίτι.

"Ενα; ξεπεσμένο; ηθοποιός, ό ’Έντγαρ Μέρκ, 
τήν είδε στ' αυτοκίνητο τοΰ εκατομμυριούχου καί 
έσπευσεν νά παρουσιασθή ώ; μάνατζέρ τη;. Συνο

δεύει λοιπόν τήν Βέρα στό Μπάντεν—Μπάντεν όπου 
τήν καλεΐ ένα ιέο τη; άγκαζεμάν. Είς τό τραίνο ή 
χορεύτρια, κάμνει γνωριμίαν μέ τόν βαρώνον Έγκόν 
η όν Χάλντεν (Χένρυ Στούαρτ), δστι; μέ τήν ωραία ν 
του φιλενάδα Φερνάντ Μπεσόν ταξειδεύει και αύτό; 
στό Μπάντεν—Μπάντεν. Εί; τόν βαρώνον άρέσει 
ιδιαιτέρως ή θελκτική ξανθή χορεύτρια, γεγονός 
ποΰ παρατηρεί μέ θυμόν ή φίλη του. Εί; το γκολφ· 
τή; αριστοκρατική; Αουτροπόλεω; συναντιόνται πά
λιν ό Χάλντεν καί ή Βέρα. Αλλ ή Φερνάνδη δέν 
είνε διόλου άποφασισμένη ν' άφήση νά τή; διαφύγη 
έτσι εύκολα ό φίλο; της. Στό πρόσωπο τοΰ Μέρκ 
=εύρ:σκει ένα σύμμαχον. Μέσοι μιά; πλαστογραφημέ- 
νη; επιστολή; μανθάνει ό Χάλντεν δτι ή Βέρα είνε 
ερωμένη τοΰ εκατομμυριούχου. "Οταν τό έμαθε ή 
Βέρα σπεύδει στον Χάλντεν κα' άναγκάζει τόν 
Μέρκ νά πάρη πίσω τήν ψευτιά του. Αντιλαμβανό- 
μενο; δμως ό Μέρκ νά διαφεύγη πλέον τό έδαφος 
ύπό τοΰ; πόδα; του κατορθιόνει άκόμη να άπατήση 
μέση) τοΰ ονόματος τοΰ Τζών Αήντ; ένα χρηματιστήν 
καί ένα άδαμαντοπώλην. Είνε έτοιμο; λοιπόν νά. 
δραπέτευση, άλλα μόλι; άνοίγει τήν πόρτα άντι- 
κρυζει τόν εκατομμυριούχοι’ ξαφνισμένον.

Ό τυχοδιώκτη; αναγκάζεται νά τά όμολογήση 
δλα. Εν τώ μιταξύ οι άπατηθέντε; άνεκάλυψαν τήν 
Βέρα καί θεωρούντε; αυτήν συνένοχον επιδιώκουν 
έντό; τή; αιθούση; τού χορού τά την συλλάβουν.Τό 
πλήθος έχει έξεγερθή και θεωρεί τήν Βέρα ώς εξ ε
παγγέλματος τυχοδιώκτρια. ΓΟ Χάλντεν ζητεί νά 
προστατεύση τήν ώχράν ώ; νεκρόν Βέραν. Σκάνδα- 
λον πρώτη; τάξεως. Ό Τζών Αήντ; εισέρχεται καί 
διά δευτέραν φοράν γίνεται σωτήρ τή; Βέρας, ήτι; 
στό πρόσωπο τοΰ Χάλντεν βρίσκει ένα προστάτην δι 
δλην τη; τήν ζωήν.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟΥΣ ΣΥΝΑΡΟΜΗΤΑΣ
ΑΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΙΑΝ ΕΤΗΣΙΑΝ ΣΥΝ \POMHN ΔΩΡΕΑΝ

AVIS
Tons ceux qui correspon

dent avec notre revue eont 
pri6s de vouloir bien pren
dre en consideration que 
nos bureaux sont transfe
ree Rue Kolonos No 68 
et d’adresser en consequ
ence leur correspondence A 
cette nouvelle adresse.

ΕιΔΟΠΟίΗΣΙΣ
ΠαραχαΙοϋνται ϋ·ερμ&ς πάν- 

re; οί μετά τής διευ&ύνσεως τοϋ 
τ Κινηματογραφικού 'Αιτέρος » 
ϊλληλ^γοαφοΰντες, όπως εχωοι 
ΰπ" δ'ψιν των τήν νέΛν ini τής 
όδοϋ Κολωνοϋ Θ8 (&>ω πίτω- 
ίΐα) διεύ&υνσιν τ&ν γραφείων 
αας δπου δέον ν' άπευ&ύνουν d 
πδ σήμερον τάς έπιστολάς των.

XOT1CE
We beg to inform all those 

who are in correspondence 
with our review that the 
new address of our offices 
is Kolonos St. No 68.A11 our 
customers are requested to 
have the kindness to ad
dress henceforth their let
ters to this new address.

H EBHOMAI TOY >THKOY' KAI ‘ΕΠΛΕΝΤΙΤ

····· 130ΑΓΆ - BOΑΓΑ ·····
Πρωταγωνισταί : Άδαλβέρτος φόν Σλετώβ, Ροδόλφος Κλάϊν Ρότζε καί Λίλιαν Χώλ Νταΐβις

Κατά τόν 17ον αιώνα ή Ρωσσία διοικεΐτο ύπό δπο'α άναφέρει ότι ευχαρίστως θα τοϋ παρέδιδε τον 
τών Τσάοων καί τή; Γερουσία; τήν οποίαν άπετέ-. Ράζιν καί τού; οπαδούς του, εάν τοΰ άπέστελλε τιι 

’ ' ι γνωστοί άπαιπούμενα διά. τήν σύλληψίν του στρατεύματα
τή; Νοτίου Κατά, κακήν δμω; διά τούς Πέρσας τύχην ό ταχυ

δρόμο; συλλαμβάνεται ύπό τών οπαδών τοϋ Ράζιν 
κα' προσάγεται εντόπιόν του κατά τήν διάρκεια)' ένός 
πλουσιωτάτου συμποσίου συνοδευομένου ύπό κραι
πάλης. ΓΩ Στένκα Ράζιν λαβών γνώσιν τής πρός τόν 

Τσάρον έπι στολή; 
τοΰ ΠέρσουΙΙρίγ-

λουν οί μεγάλοι γαιοκτήμονες άριστοκράται 
ύπό τό δνομα Μπογιάροι. "Ολοι οί λαοί τ'; 
Ρωσσία;, Τάταροι, Κοζάκοι, διεξήγον μεγάλον άγώ
να ιιέ τούς Ρώσσους καί τούς Μπογιάρους. Ό πρώ
το- δμω; άντίπαλος σοβαρό; τών Ρωσσικών Στρα
τευμάτων, αγωνιστή; υπέρ τή; ϊσότητο; καί έλευθε-
ρία; είνε ό διάση
μο; Στένκα Ράζιν 
δ θρυλλικός ή ρω;

γράφησαν τομοι 
ολόκληροι. Εί; 
μίαν περιοδεία)’

έλι'φθη διαταγή 
τού Τσάρου έντελ-

στεία καί δώρα 
εί; δλους τού; συ- 
νεργάτα; του. Τό

νέθεσαι· δέ τήν 
έκτέλεσιν είς ένα 
έξ αυτών, δ οποί
ο; δμως φοβούμε-

πιστρέψει ζωντα
νό; άπό τήν άπο- 
στολήν άναθέτει τήν

φρένων καί δια-

■
 | ί-' ηλασίαν τοΰ άνα-

- .? κτόρου
ρεμιοΰ

■: ; ως. 'Ο

παδών

ί ί ύπαρχηγό; Ίβά-

■ ?·> σκα εχπρος του

* Ι Ράζιν έπιτίθεται

κατά τοΰχαρεμιοΰ 
καΐ κατορθίόνει 

ή νά αίχμαλωτίση

ί ζώσαν τήν πριγ-

·■■■ ■ κήπισαν Ζεϊνέμπ

; τήν δποίαν κρυμ-

ϊ μένην μέσα σ'ένα

χαλί φέρνει ιιέσα 
; ' είς τό πλοίον. 'Ο

I ’ μικρός ομω; θε-f| j' τός υιός τού Ρά-'■' ζΐν κα·( Φίχκα
' · τθν παρακολου-

... ; ...·......,.·θοΰν, κλέπτουν τό
χαλί καί τό φέ- 

•κτέλεσι ν τή; έντολή; εί; τόν ύπη- ρουν εί; τήν καμπίναν τοΰ αρχηγού των Ράζιν. Ό 
ώ; Μπογιάρον. Στένκα Ράζιν μένει έκπληκτος πρό τής ωραιότητας 
περιπετειών κα- τή; Πριγκηπίσση; καί παρ' δλον τό μίσος του πρό; 
τοΰ Στένκα Ρά-. τά; γυναίκα; διά πρώτην φοράν αισθάνεται τό αϊ- 
αύτόν έντολήν άλλ' σθημα τοΰ έρωτο; νά.κατακλύζη τήν καρδιά του. Τ) 
έρω; ταυ δυναμοόνει άκόμη περισσότερον άπό τό πε
ζωντανό; καί άποφασί-' ριστατικό δτι δέν μπορεί νά συνεί’νοηθή μαζύ τη;, 
έπί τοΰ πλοίου. Εί; τό ] Έν τφ μεταξύ δμως τό πλήρωμα αγανακτεί διά τήν 

ιλ><·ι. r.iAi άγοράκι ορφανό ' παρουσίαν γυναικός έπί τοΰ πλοίου καί δή αιρετικής,
; δ Κόλκα, τό όποιον κατορθώνει νά [ συνοψιστεί ύπό τήν αρχηγίαν τού Ίβάσκα, καταστρέ- 

■ νά τόνκράτηση. Ό Στένκα Ράζιν τό φει τό ολίγον πόσιμον νερό καί άφίνει δλο τό πλή-

τοΰ χα-

'Ο Φίλκα κατόπιν πολλών κωμικών 
τορθώνει νά φθάση είς τό πλοίον 
ζιν, έκτελεΐ τήν άνατεθείσαν είς (-. 
ευρίσκει μίαν πρωτότυπον υποδοχήν, άπό τήν δποί 
αν μόλι; καί μετά βία; μένει 
ζει νά παραμείνη καί αυτό; . . ..... ....
πλοίον καταφθάνει καί ένα μικρό άγοράκι ορφανό παρουσίαν γυναικό; έπί τού πλοίου καί δή αιρετική; 
ά'νευ προστασία;
πείση τόν Ράζιν νά τόν κράτηση. 'Ο----- . _ =.
έδέχθη καί τό ήγάπησε υπερβολικά ώ; παιδί του. 
Έν τφ> μεταξύ έλήφθησαν ειδήσεις δτι έρχονται τά 
στρατεύματα τοΰ Τσάροι· καί ό Στένκα Ράζιν άπο- 
φεύγων τήν αιματοχυσίαν αναχωρεί είς Περσίαν. 
Εκεί δ Πέρσης Πρίγκηψ τόν υποδέχεται, έκ φόβου 

μάλλον, μέ δλα; τάς τιμάς, έπιθυμών δμως νά κολα- 
κεύση τόν Τσάρον τοϋ στέλ.λει έπιστολήν εν τή

ρωμα έν μέση Κασπία θαλάσση χωρίς νερό, μέ μιά 
αφόρητη ζέστη. Οί κωπηλάται σταματούν σχεδόν 
δλοι κινδυνεύουν νά άποθάνουν άπό δεΐψαν πρώτον 
δέ θύμα γίνεται ό θετό; μικρό; υιό; τού Ράζιν. Ή 
σκηνή τού θανάτου είναι δραματική. Διά πρώ- 
την φοράν ό Στένκα Ράζιν κλαίει. Ή άγανάκτησι; 
εξακολουθεί, ή κατάστασι; δμως σώζεται άπό μιά
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w Irani tot κιϊηματογραφοτ Ιέδίδοντο επίσης ώς τροφή είς τό Κοινόν καί τά.... 
I ερωτικά ειδύλλια τών αρσενικών καί θηλυκών άσσων.

ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ Η ΦΗΜΗ

Εις τό Χόλλυγουντ—τήν χιόραν τής ρεκλάμας— 
(Υπάρχουν δυο κατηγορίαι ατόμων που επιζητούν τήν 
φήμην και αγωνίζονται μέ κάθε τρόπον νά τήναπο
κτήσουν. "Οσοι δέν εϊνε διάσημοι ζητούν μέ κάθε 
θυσίαν νά έπιδειχθούν είς τήν πρώτην σειράν καί 
όσοι έχουν ήδη άποκτήση τήν δόξαν άγωνίζονται διά 
νά τήν διατηρήσουν. Οί δεύτεροι έχουν έπιστρατεύση ) 
πολυπληθείς πράκτορας διαφημίσκος καί δημοσιο
γράφους. οί οποίοι αναλαμβάνουν νά άνυψιόσουν τό 
γόητρον τών πελατών των ενώπιον τής Κοινής 
Γνώμης, όμιλούντες διαρκώς περί αυτών. Ή διαφή- 
μισις είνε ή ψυχή τής βιομηχανίας καί είς τήν πε- 
ρίπτωσιν αυτήν γίνεται ή ψυχή τής τέχνης. Πώς 
θά άποκτηθή ή φήμη ; Μέ τόν θόρυβον.

Πρό τίνος έθεωρεΐτο ώς μέσον διαφημίσεως δι' 
ενα καλλιτέχνην ή μίαν καλλιτέχνιδα ή απώλεια πο
λυτίμων κοσμημάτων. Ό κινηματογραφ ρικός άστήρ 
έλησμονούσε, είς ένα αμάξι ή ένα έστιατόριον, ένα 
παριδέραιον άμυθήτου αξίας'.....Τοιουτοτρόπως τού 
έδίδετο ευκαιρία νά δείξη εις τό Κοινόν τά πλούτη, 
του. ’Άλλοτε έπρόκειτο περί μυστηριώδους κλοπής, 
ή οποία έγίνετο τό ανάγνωσμα εϊ; τάς αμερικανικά; 
εφημερίδας.

Χιά νά. ποικίλλεται τό είδος τή; διαφημίσει»;

ραγδαία βροχή. Εν τφ μεταξύ τό πλοϊον φθάνει εί; ' 
Άστραχάν τό δέ πλήρωμα έκμανέν εξέρχεται κα'· φέ
ρει εις τό πλοϊον γυναίκας διά νά διασκεδάση. Ό 
Στένκα Ράζιν διατάσσει νά διώξουν τάς γυναίκας, οί | 
περισσότεροι όμως άνθίστανται έξηγοθντες τήν ά'ρνη- I 
σίν των μέ τό γεγονός ότι αυτός ό Άταμάν Ράζιν I 
έδωκε πρώτος τό παράδειγμα. Ό Ράζιν εύρισκόμε-ι 
νος πρό αδιεξόδου αποφασίζει νά φονεύση τήν ώραί-' 
αν Πριγκήπισσαν τήν οποίαν τόσον εϊχε αγαπήσει, 
όταν δέ τά μεσάνυχτα τό πλήρωμα έκμανέν εισέρχε
ται είς τήν καμπίναν του νά φονεύση τήν αιρετικήν, 
εύρίσκεται πρό τής νέκρας. Τό πλήρωμα υποχωρεί, 
ό δέ Ράζιν μέ όλον τόν σεβασμόν κρατεί στάς αγκό
λας του τήν πολυαγαπημένην του Πριγκήπισσαν τήν 
άσπάζεται γιά τελευταίαν φοράν καί τήν ρίπτει είς 
τήν θάλασσαν. Κατόπιν συνέρχεται άμέσως αναζωο
γονούνται τιί άγρια πάθη του, θέλει νά πνίξη τήν 
λύπη του στό κρασί καί τήν μέθην. Τ) Ίβάσκα έντφ 
μεταξύ έκ τού μίσους θέλων νά καταοτρέψη τελείως.

Συνοικέσια μέ εξόριστους πρίγκηπας, σηνοικέσια 
μεταξύ αστέρων καί πρωταγωνιστριών, σκανδαλώδη 
διαζύγια (καθόσον οί γόμοι μετάξι' αστέρων δέν 
εϊνε ταινίαι μακράς διάρκειας...), έπειτα νέοι γόμοι 
πού άνηγγέλλοντο μέ τόν τηλέγραφον, νέα διαφή
μισες κα' νέαι έρωτικαί περιπέτειαι.

Σήμερα όμως τό Κοινόν έ.βαρύνθη αυτόν τόν 
θόρυβον καί δέν ένδιαφέρεται πλέον διά τά...οικο
γενειακά τών καλλιτεχνών. Αί εφημερίδες αποσιω
πούν τά. εκπληκτικότερα γεγονότα. ΤΙ Ντολόρες 
ντέλ Ρίο έχασε πρό τίνος—στ' αλήθεια—ένα δακτυ
λίδι μέ μπριλλόντια 15,(>·ΐ0 δολλαρίων. Αί εφημε
ρίδες τού Λος ’Άντζελες άφιερώνουν εϊ; τό κοσμοϊ- 
στορικόν αυτό γεγονός....πέντε σειρές. Ή Μαίρη 
Πίκφορδ, ή πολυαγαπημένη τού Χόλλυγουντ, άφησε 
νά τής κλέψουν κατά τήν διάρκειαν ενός χορού ένα 
βραχιόλι 10.01'0 δολλαρίων. Τόσο τό χειρότερον 
διά. τήν Μαίρην. 'Ο Τύπος σιωπά.

Επομένως πρέπει νά εύρεθή κάτι καλλίτερο. 
Παρουσιάζονται άπό σκηνής οί ειδικοί πράκτορες 
πού άναιρέραμε άνωτέρω. ’Έμεινε περίφημη ή ιδέα, 
τήν οποίαν συνέλαβε' ό Χάρυ Ούΐλσων όταν ή βασί
λισσα Μαρία τή; Ρουμανία; έπεσκέφθη τήν Αμε
ρικήν. Χιά τόν πονηρόν Χάρυ τό ταξεΐδι τής βασι- 
λίσση; έπρεπε νά έ’χη. ένα καί μόνον σκοπόν : νά. 
καταστήση ένδοξον τόν ’Έντουϊν Κάριου, τόν διευ
θυντήν ενός μεγάλου κινηματογραφικού οίκου, τού 
οποίου ήτο πράκτωρ. Φυσικά, ό Κάριου δέν εϊχε 
συνάντηση ποτέ τήν βασίλισσαν. ’Εστειλε ένα τηλε
γράφημα είς τόν Ρουμάνον πρεσβευτήν τής Ούά- 
σιγκτων, εί; το όποιον παρεκάλει τήν βασίλισσαν 
νά ποζάρη, έστω καί διά μίαν σκηνήν, είς μίαν ται
νίαν ρωσσικής ύποθέσεως. Τ) κ. Κάριου προσέφερε 
25,000 δολλάρια διά τούς πτωχούς τού Βουκουρε- 
στίου. Πριν φθάση ή άπάντησις, αί εφημερίδες όλων 
τών πόλεων τής Αμερικής έδημοσίευσαν τήν εικόνα 
τού γενναιοδώρου κυρίου, καθ' ήν στιγμήν υπέ
γραφε τήν επιταγήν.

ΓΟ βιομήχανος έλαβε πανταχόθεν συγχαρητήρια 
διά τήν εύγενή του χειρονομίαν' έλαβε συγχρόνως 
καί ένα τηλεγράφημα τού Ρουμάνον πρεσβευτού, ό 
όποιος τόν ειδοποιούσε λακωνικώς ότι ή βασίλισσα 
ήρνεΐξο τήν πρότασίν του. Τό γεγονός αυτό δέν 
έμείωσε τήν έντύπωσιν τού Κοινού καί κατέστησε 
διάσημοι· τόν Κάριου.

'Ο σκοπός τού πράκτορας είχεπραγματοποιηθή.

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ -ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ»

...= ΣΕΙΡΗΝ ΤΩΝ ΤΡΟΠΙΗΩΝ .·■==
ESNAPIO ΕΙΔΙΚΏΞ ΓΡΑΦΕΝ (Α Ν Ε Κ .1 Ο Τ QV) ΥΠΟ ΜΩΡΙΣ ΝΤΕΚΟΜΠΡΑ

Πρωταγωνίστρια ή μαύρη καλλιτέχνι; Ζοζεφίνα Μπαΐκερ

Ο Μαοκήσιο; Σεβέόο κάτοχο; άπεράντων έ/.τά-Ιτοΰ Μαρκησίου. Ό Ανδρε ζς δέχεται καί φεύγει γιά 
ν στά; Αντίλλα; θέλει νά. πάρη διαζύγιο γιά. νά'τάς αποικίας. Ό Μαρκήσιος γράφει στόν επιστάτην

παντρευτή τήν βαπτιστικια του Ντενίζ. Π Μαρκη- 
σία ή οποία, άγαπά τον Μαρκησιον, τού αποκαλύπτει 
ότι ή Ντενίζ άγαπά τόν μηχανικόν του Ανδρε Βιρ- 
βάλ. Ό|Μαρκήσιος όμως πείθει τον Ανδρέαν να 
δεχθή νά παντευθή αυτό; τήν Ντενίζ, υπό ώρισμέ- 
,ους όρου; οι όποιοι συνίστανται νά πάρη μερίδιον 
- πό τιί μεταλλεύματα, πού θα βρη στα; ε ιτασει;

ί τών κτημάτων του νά τόν κρατήση εκεί μέ κάθε μέ- 
| σον δυνατό. Είς τά κτήματα υπηρετεί μια ώμορφη 
,κρεωλή, ή Παπιτού, τήν όποιαν ό επιστάτη; τών 
κτημάτων προσπαθεί νά κατακτήση. Τή; επιτίθεται 
άνηθίκως μίαν ημέραν καί τήν σιόζει ή έπέμβασις 
τού Ανδρέα. II Παπιτού αγαπά τόν Ανδρέαν ενώ 
αυτός δέν συλλογίζεται παρά τήν Ντενίζ. 'Ο έπιστά-

τόν Στένκα Ράζιν στέλλει τόν σύντροφόν του εις τούς 
Μπογιάρους κα' τούς υπόσχεται νά δόση τό σύνθημα 
τής έπιθέσεως όταν ό Ράζιν θά είναι τελείως μεθυ
σμένος. Αυτό καί συμβαίνει κατόπιν δέ τρομερός 
Ναυμαχίας τά στρατεύματα τού Τσάρου κατορθιό-' 
νουν vet συλλάβουντόν Στένκα καί νότον σταυρώσουν 
έπί τού ίδιου τού πλοίου του. 'Ο μόνος πιστός μέχρι 
τελευταίας του πνοής ήτο τό αγαπημένο του σκυλλάκι.

ΑΓΓΛΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
« ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ» 

Οδός Χαλκοκονδύλη 39α—Άθήναι
Δηλοΰμεν ©τι, παρά τά κακοβούλω, διαδιδόμενα, 

τά έργαατηριά μα; έχουσι πλήρες τ© τεχνικόν αυ
τών προσωπικόν. Ε'ίμεόα συνεπώς εις Θέσιν ώς πάν
τοτε νά έκτελώμεν πάσης φΰσεως κινοματογραφικάς 
εργασίας προς πλήρη ϊκανβποίησιγτώνκ. κ. πελατών

Μιά σκηνή άπό τό νέον Ελληνικόν εργον « Η 25η Μάρτιον 
τής εταιρίας «Γκρήκ Φίλμ

τη; των κτημάτων ρίχνει στο ποτάμι τον 
Ανδρέαν γιά viz άπα/Λαγή άπ αυτόν, τόν 

σιόζει δέ ώς έκ θαύματο; ή Παπιτού. Εν 
τώ μεταξύ ή Ντενίζ ξεχωρίζει κα' αύτή 
άπό τόν Μαρκήσιον καί μαζύ μέ τήν 
Μαρκησίαν πηγαίνουν πρός τόν Ανδρέαν. 
()ί τρεί; πλέον φεύγουν γιά. νά έπανέλ- 
θουν είς Εύροιπην. ΠΙ Παπιτού φεύγει 
απελπισμένη καί καταφιεύγει σ' ένα βα
πόρι λαθραίοι; γιά νά φθάση τόν Αν- 
δρεα.

Ί’θιίνει στό Παρίσι καί γίνεται πε- 
ρίφ ημος χορεύτρια εξωτικών χορών στά 
Μούζικ-Χ<όλλ. Εν τώ μεταξύ πρόκειτα( 
νά γίνουν οί γάμοι τού Λνδρέα κα'. 
τής Ντενίζ. Ή Μαρκήσιος άπό μίσος 
φέρει άντιμετιόπους τόν Ανδρέα καί τήν 
Παπιτού καί ναυαγεί ό γάμος. Ό Μαρ- 
κήσιο; θά μονομαχήση μέ τόν Ανδρέαν.

Τήν ιόραν -τής μονομαχίας καί πριν 
πυροβολήσουν, ό Μαρκήσιος πέφτει νε
κρό;' άπό μίαν σφαίραν ή οποία δέν 
προήρχετο άπό τό όπλον τού Ανδρέα 
άλλά άπό τήν Παπιτού.

II απελπισία τού Ανδρέα είναι άιράν- 
ταστος. ’Ηθελε νά πεθάνη άφού δέν 
μπορεί νά παντρευτή τή Ντενίζ. 'Π 
δυστυχισμένη Παπιτού τρέχει βρίσκει τήν 
Ντενίζ τής επιδεικνύει τήν επιστολή τού 
ϊ,Ιαρκησίου πρός τόΐ1 επιστάτην καί τήν 
πείθει περί τής δολιότητος τού Μαρ- 
κησίοΐ'.

Ξεσχίζοντας τήν δική της καρδιά χα
ρίζει τήν ευτυχία σ' αυτόν πού λατρεύει. 
Τό βράδυ μέσ' τόν θρίαμβό της καί 
τόν κατακλυσμό τών λουλουδιών κλαίει 
τήν φτωχή χαμένη της άγάπη, τά χα
μένα όνειρά, τη;, όλο τό δράμα μιάς γλυ
κείας νεότητος.

ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΆ
ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ \Ρ. 75.

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΤΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ «Κ I Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ I Κ Ο Υ Α Σ Τ Ε Ρ Ο Σ» |
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S”'h"kPITIKH ΜΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
ΕΜΠΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΚΡΙΩΜΑ

• Μήκος μέτρα 2700. Πράξεις 8>

Προεβλήθη είς τό «Σάλον Ίντεάλ»
'Ένα άπό τά φίλμ εκείνα τά όποια δέν παρουσιάζουν 

καλλιτεχνικός απαιτήσεις ευχαριστούν δμως ιδιαιτέρως καί 
συγκινοϋν έκάστοτε τό πολύ κοινόν. 'Υπόθεσις δηλ. μέ συ
νεχείς θυσίας καί αυτοθυσίας, απίθανος μάλλον. άλλ’ επα- 
ναλαμβάνομεν διά τό κοινόν ενδιαφέρουσα.

'Ο Ρίτσαλδ Μπάλθελμες πρωταγωνιστεί μέ αρκετή τέχνην 
καθώς καί ή Άλίς Τζόης. Σκηνοθεσία απλή. Τό φίλμ γενι
κώς αρέσει καί δέον νά τονισθή ότι η έμπορικοτη; του είναι 
μεγαλυτέρα τής καλλιτεχνικής του αξίας. Kin <

H ΘΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
ιΜήκος μέτρα 2329—Πράξεις 8>

Προεβλήθη είς τό «’Αττικόν»
Ι'κρέτα Γκάρμπο, ή θεία γυναίκα, μία αλήθεια πού δυ 

σκόλως δύναται νά άμφισβητήση τις καί δμως είς τήν προ- 
κειιιένην περίστασιν, δέν τό κρύπτω, περίμενα πολύ περισ
σότερα. Ό ρόλος έγράφη διά τήν Γκάρμπο καί τό ατύχημα 
είναι δτι δέν τής ταίριαζε. Μετά τό Κ- wir εϊδομεν 
τήν «Καρενίνα . δύο ρόλοι τής Γκάρμπο. έξωτερικώς σχε
δόν αντίθετοι, κατά βάθος δμως (κυρίως διά τήν πραγμα
τικήν ήρωΐδα τού Τολστόϊ) όχι. Οΰιως ή άλλως καί αί δύο 
δημιουργία' της ήσαν εξαιρετικοί καί μάλιστα ή δεύτερα. 
Διότι δέν δυνάμεθα καί τώρα νά μή τονίσωμεν δτι ώς Κα
ρενίνα ή Γκάρμπο ήτο πλέον άπό θαυμασία. Ή δημιουργία 
της όμως ώς θεία γυναίκα (τί αλλόκοτο !) παρουσιάζεται 
άπό τας άσθενεστέρας της. Δέν χάνει άπό τήν αίγλη της ή 
τήν ώμορφιά της καί εξακολουθεί νά γοητεύη άνά πάσαν 
στιγμήν. 'Αλλά δέν αρκεί ό.ι τήν άδικεϊ ό ρόλος της. τήν 
έπεφώρτισαν άκόμη νά κρατήση αύτή ολόκληρο τό φίλμ καί 
σχεδόν τήνάφήκαν αβοήθητη.Καί έτσι βλέπομε τήνΓκάρμπο 
περισσότερον ηθοποιόν παρά, γυναίκα, μάλλον υπερβολικήν 
παρά μετρημένην καί όχι λίγες φορές άκατάληπτον. Ί] 
μεγαλυτέρα έπέκτασις γύρω άπό τήνΓκρέτα έχρειάζετο καί 
διά τόν λόγον άκόμη δτι είναι τό κυριώτερον πάντοτε εν
διαφέρον τού φίλμ. 'Ο Λάρς Χάνσον είς τό πλευράν της ό 
παλαιός καί νέος πάλιν σύντροφος δπως μάς έχει συνειθί- 
σει, συμπαθέστατος καί πολύ καλός.

Μάς έδόθη ήδη αφορμή νά εϊπωμεν δτι ή σκηνοθεσία 
τού Σγέστρεμ δέν μάς ίκανοποίησεν. Τά ι’όμορφα δέν λεί
πουν καί μάλιστα σκηνές τινές ποΰ έξυιρώνουν το φ ίλμ 
πραγματικώς, άλλά καί τά σφάλματα εμφανίζονται σχεδόν 
παντού. Τεχνική άποψις .Ικανοποιητική.

Γενικώς πρόκειται πάντως περί οπωσδήποτε καλού 
φίλμ μέ φυσικά, μεγάλην εμπορικήν αξίαν. χάρις είς τούς 
πρωταγωνιστής του. Έδώ ήρεσεν πολύ. Ro-Ma

MATA ΧΑΡΙ
(Μήκος μέτρα 2540 Πράξεις δι

Προεβλήθη εις τό «Σπλέντιτ»
Ή Μάτα-Χάρι αφού έγινε ανάγνωσμα, φυσικά δέν 

μπορούσε παρά νά φθάση καί μέχρι τής οθόνης διά ν’ 
αναπαρασταθή ή πολυτάραχος ζωή τής μπαγιαντέρας αυ

ΑΤ0ΓΡΑΦ1Κ0Σ ΑΠ β ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΘΥΝΟΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΙΙΑΟΥΣΙΟ- 
1 , ΤΕΡΟΝ ΕΙΣ ΥΛΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

τής ποΰ έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο ιύς κατάσκοπος κατα 
τόν παγκόσμιο πόλεμο.

Τό φίλμ «Μάτα-Χάρι» έχει άρκετά προτερήματα χωρίς 
νά παύη νά παρουσιάζη καί τρωτά σημεία.

'Η ρε-ί του π. χ. είναι πρώτης τάξεως. γεμάτη τρου- 
βάιγ πού δέν διαφεύγουν τήν προσοχή τοϋ θεατού ό 
όποιος διψά διό. σκηνοθετιζας καινοτομίας.

Τό σενάριό του δμως δέν μέ ενθουσιάζει καί τόσο.Είνε 
αύιίαίρετο καί αντιβαίνει α^ολικως εις τα γνωστότατα 
σημεία τής ιδιωτικής ζωής τής χορεύτριας της οποίας τήν 
μνήμην θεωρώ ζημιωμενην τεραστίως άπό τό φίλμ αυτό 
που δέν άναπαριστά τας μεγάλας της κατακτήσεις.

ΊΙ υπόκρ-.σΐς τής Μάγδα Σόνια. ή οποία βέβαια δέν 
ήτο ή ένδιδειγμένη διά τόν ρολον τής Μάτα-Χάρι. είς 
πολλά σημεία είναι εξαιρετικά καλή, εις άλλα οχι απολύ
τως. Τό ίδιον έχω νά είπώ καί διά τόν υποκρινόμενον τό 
Γρήγορή. ’Αλλ’ ανεξαρτήτως τής ΰποκρίσεως, ή όλη έμφά- 
νισις τής Μάγδα Σόνια. έπρεπε νά τήν καθιστά διατακτι
κήν εμπρός είς τόσον απαιτητικούς ρόλους, είς τό κεφα- 
λαιον τής σωματικής διαπλάσεως.

Οί λοιποί καλλιτέχναι ποθ περιστοιχίζουν τήν πρωτα
γωνίστριαν κατά τό πλεϊστον καλοί.

Καλλίτερος τών άλλων ό πρίγκηφ’ καί ιδιαιτέρως εκ- 
φραστικός ό αξιωματικός ο άναγγέλων είς τήν χορεύτριαν 
τήν καταδικαστικήν άπόφασιν καί δίδων αργότερα τό προ 
σταγμα τού τυφεκισμού της.

'Η φωτογραφία μετρία.
Τό φίλμ «Μάτα-Χάρι» ήρεσι και ε/ει εξησφαλι- 

σμένον τό εμπορικόν σουξέ του δια τας επαρχίας.
“Ιρις Σκαραβαίου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Α Ν Τ ΑΤΤΟΚ Ρ IΤ AI

ΊΙ διεΤθυνσις τοϋ «Κινηματογραφικού Αστέρας* 
επιθυμούσα όπως συμπληρο'ισίίΐ τόδ'κτυον τών άντα- 
ποκοίτών τού περιοδικού, παρακαλεί πάντα; τού; 
έπιθυμούντα; νά άναλάβουν τήν άνταπόκρισιν εις 
ΙΙύογον, Καστοριάν, Χίον, Πρέβεζαν, Μεσολόγγιον, 
Τοίκκαλα, Ιωάννινα, Αλεξανδρουπολιν, Κομοτινήν, 
Βέρροιαν, Ιεράπετραν καί Σητείαν, (Κρήτης) Αιια- 
λιάδα. Σύρον, Ζάκυνθον, Αργοστόλιον, Ξυλόκαστρον, 
”Αογο;, Ιτέαν, Φλιόριναν, ’’Αρταν, Καρδίτσαν καί 
Τόοναβον δπως απευθυνθούν δι' επιστολή; των εις 
τά γραφεία μας, Κολωνοΰ 68 Αθήνας.

Επίση; παρακαλούνται πάντες οί μέχρι σήμερον 
άνταποκριταί μας δμως δηλώσουν δι' επιστολής των 
ποίις τήν διεύθυνσιν δτι επιθυμούν νά εξακολουθή
σουν δντες τοιοΰτοι.

Ιδιαιτέρως παρακαλούνται πάντες δπως έκάστην 
εβδομάδα άπαραιτήτως, μάς στέλλουν σημείωμα, τών 
εις τού; κινηματογράφους τής πόλεως των προβαλ- 
λομένων έργοτν καί νά μή παραλείπουν ν’ αναφέρουν 
ουδέ εν έξ αύτών καθ' (ίσον σπουδαίως μάς ένδιαφέ- 
οει ή ακριβής κινηματογραφική κίνησις τών Έπαρ
χιών

Καί ή παρελθούσα έβδομάς δεν ύβτέρησε εις ζοοηοάν 
κίνησιν είς τους κεντρικούς κινηματογράφου; τή; πό- 
ί.εώς μας ούτε καί είς προβολήν εκλεκτών έργων. Έν- | 
νοείται οτι τό ρεκόρ και πάλιν τό έκράτησε τό ©οφοο 1 
Πάλας μέ τ)ν δ ιά δεν τέραν εβδομάδα προβολήν τον 
Ζργου «Ούγγρικ} Ραψωδία* τή συνοδεία δυο ορχηστρών, 
τής τσιγγάνικη ■ καί τής συνήθους, χωρίς κημμίαν δια
κοπήν άπό τής 6 μ. μ. μέχρι τού μεσονύκτιον. Επί
σης καί τό Αττικόν υστέρησε μέ τήν προβολήν 
τον έργον «Θεία Γυναίκα*, μέ τήν Γκρέτα Κάρμπο τό 
όποιον ηρεσε πολύ. Τό εργον συν ώδενε μέ ενα πολύ 
ωραίο τραγούδι ή ύ μ 'φωνος κ. Κορν. Ζαφειροπούλου . 
ώς καί τό εργον τον Χπλέντίτ «ΛΓάτα Χάριυ ό βαρύ j 
τονος κ. Άγγελόπουλος. ΙΙολν συγκινητικόν ήτο καί τό 
εργον τού Χαλάν Ίντεάλ (ίΜπ ροττά στό Ικρ!.ωμα»^ τό ί 
όποιον ήρεσε επίσης πολν.

Αυτήν τήν έβδομίδα άσραλώ; τά πρωτεία^ είς συγ- \ 
κέντρωσιν κόσμον^ &ά έχουν τά κινηματοθέατρα Άτ- ί 
τϊκόν καί Χπλέντίτ μέ τήν προβολήν τού ύπερόχον ' 
γερμανικού εργον «.Βόλγα Βόλγα» τό όποιον θά προ
βάλλεται συγχρόνως καί εί; τούς δυο άνο>τέρω κινημα
τογράφον;. Διά τό έργον αύτό λέγονται πολλά τά καλά, 
άν κρίνει δέ κανείς άπό τήν νπόθεσίν τον, τήν πλον- 
σίαν σκηνοθεσίαν τον καί τούς πρωταγωνιστάς τον θά 
σημείωση εξαιρετικήν επιτυχίαν. Είς τό Χαλάν Ίν- 
τεαλ θά προβληθή ή τελευταία ταινία τή; σοκολατέ
νιας καλλιτέχνιδος Ζοζεφίν Μπαΐκερ Ή σειράν τών 
τροπικών^ είς δέ τό ©ύφα Πάλα, Τό σκάνδαλον τού 
Μπάντεν Μπάντεν*μέ τ}ν Μπριγγίτην Χέλμ.

Φαίνεται ότι αί όμιλούσαι ταινίαι θά μάς έπισκε- 
φθούν όριστικώς κατά τήν προσεχή χειμερινήν περίο
δον. Γνωστό; επιχειρηματίας κινηματογοάφοον τής πό- 
λεώς μας μελετά σοβαρώς τήν έγκατάστασιν τοιούτου 
κινηματογράφου πράγμα τό όποιον θά άναστατώση κυ- 
ριολεκτικώς τάς επιχειρήσεις άλλά και θά δώση άσφαλή 
πρόοδον είς αντάς διότι άναγκαστικώς θά τόν μισηθούν 
καί όλοι οί άλλοι.

*Επί τή ευκαιρία αύτή, πλήν τού είς τό παρόν τεύ
χος δημοσιευόμενου άρθρου περί τού όμιλούντος κινη
ματογράφον (τονφίλμ) θά άρχίσιομεν άπό τον προσε
χούς φύλλου τήν δημοσίευσιν μιας πολύ ένδιαφερούσης 
άνακοινώσεως περί τής όμιλούσης ταινίας, τού γνωστού 
Γάλλον βιομηχάνον κ. Λεόν Γκωμόν σννοδευομένης μέ 
σχετικός εικόνας ειδικών μηχανημάτων καί ταινιών, ή 
οποία ενδιαφέρει πολύ όχι μόνον τούς ειδικούς επιχει
ρηματίας μας άλλά καί τούς λοιπούς άναγνώστας μας οί 
όποιοι έχονν πολλά νά ωφεληθούν έκ τής μελέτης αυ
τής. Σννιστάται ιδιαιτέρως ή παρ^,κολούθησις τής έν
διαφερούσης αντής άνακοινώσεως τού κ. Γκωμόν ή 
οποία δίδει λεπτομερείς έξηγήσεις περί τής νέας αντής 
έφενρέσεως τού κινηματογράφον καί τήν οποίαν δέν 
θ* άργήσουν, ώς φαίνεται, νά παρακολουθήσουν καί οί 
"Ελληνες θανμασταί τής έβδομης τέχνης.

·;**CH κίνησις διά τήν ϊδρνσιν καί λειτουργίαν τών θε
ρινών κινηματογράφων ήρχισε άπό τούδε άρκετά ζωηρά. 
"Ηδη ήρχισε νά ετοιμάζεται τό άπέναντι τού χειμερινού 
Αχίλλειου > τοιούτον ύπό τήν διεύθυνσιν όμως τού 

ιδιοκτήτου τού οικοπέδου κ. Αναστασίου Μαρτίνου. 
Επίσης τό Άλκαζάρ θά λειτουργήση έφέτος ύπό τήν 
διεύθυνσιν καί αύτό τού ιδιοκτήτου τον κ. Φίνου. Είς 
τήν λεωφόρον ’Αλεξάνδρας έπισης πλήν τού γνωστού I 
Βερντέν^ τού κ. Ψαρά καί τού «Αούξ» τού κ. Τσόχα

θά λειτουργήσουν καί δύο-τρία άκόμη. Κατά προχεί
ρους ύπολογισμούς, ό άριθμός τών θερινών κινηματο
γράφων εις τά; διαφόρους συνοικίας τής προίτευούσης 
θά φθάση καί πάλιν αισίως τόν άριθμόν 50 περίπου 
καί ό Θεός νά βάλη τό χέρι του ! Τό περίεργον δέ είνε 
ότι οί πλεϊστοι τών θερινών, δημιουργούνται άπό άν
θρωπον; μηδεμίαν έχοντε; σχέσιν μέ τάς επιχειρήσεις 
αύτάς καί φυσικά αί ζημίαι των είνε ώς έπί τό^πλεϊ
στον άσφαλεΐς.

Πληροφορούμε θα άσφαλώς οτι, ή άμερικανική εται
ρία ταινιών ν. Παραμάουντ^ άπεφάσισεν όριστικώ; τήν 
ϊδρνσιν ιδικού της έν Άθήναι; πρακτορείου τού οποίον 
τήν διοργάνωσιν άνέθεσεν είς τήν έν Ρώμη ιταλικήν 
«. ίίαραμάουντ^ άπό τήν όποιαν καί θά έξαρτάται. Πρός 
τούτο θά έ'λθη είς Αθήνα; προσεχώς ό έν Ρώμη διευ
θυντής τή; «Παραμάουντ* κ. Σουχάμι ό όποιο; καί θά 
μελετήση όρισικώς τό ζήτημα τούτο.

Μανθάνομεν έπισης οτι καί ό κ. Άναστασιάδης, 
τέως διευθυντής τής «Σινέ Όριάνχ, ό όποιος διατηρεί 
γραφεϊον ταινιών έπί τής οδού Κολοκοτρώνη θά έργα- 
σθή είς τό μέλλον δι' ίδιον λ)σμόν, θά άναχαιρήση δέ 
λίαν προσεχώς εις Ευρώπην διά τήν έκλογ)ν τών νέων 
του ταινιών.

Πολύ σνντόμω; θ' άναχωρήση είς Ευρώπην καί ό κ. 
Κ. Φραγκέ ϊης διά τήν έκλοηήν τών ταινιών τής Τίφ- 
φανν τής οποία; ή νέα παραγωγή, ώ; γράφομεν καί είς 
άλλην σελίδα, θά είνε άρκετά ένδιαφέρουσα.

Πλεϊσται έπιστολαί έφθασαν μέχρι τούδε είς τά γρα
φεία μα.ς, διά τών όποίιον μάς συγχαίρουν διά τήν γεν- 
ναίαν χειρονομίαν μας, νά καταστήσωμεν τό άγαπητόν 
τον; περιοδικόν προσιτόν είς όλα; τά; κοινωνικά; τά
ξεις. Η χειρονομία μας αύτη, μελετηθεϊσα μετά μεγά
λη; προσοχής, πιστεύομεν άκραδάντως ότι θά έκτι- 
μηθή δεόντως, αί έπιστολαί δέ τών φίλων άναγνωστών 
μας, μάς δίδουν τήν ευκαιρίαν νά πιστεύσωμεν είς τά 
ειλικρινή των φιλικά αισθήματα καί νά έλπίζομεν σο- 
βαρώς ότι διά τού ένδιαφέροντός των άφ’ ενός καί τής 
μικράς τιμή; τού περιοδικού άφ' ετέρου, ή κυκλοφορία 
τού ^Κινηματογραφικού Άστέρος» θά φθάση είς τοι
ούτον εύχάριστον σημεϊον ώστε όχι μόνον νά μή άραιωθή 

κατά τό σύνηθες — ή έκδοσίς τον κατά τούς θερινούς 
μήνας, άλλά καί νά μάς έπιτρέψη νά καλλιτερεύσωμεν 
καί νά πλοντίσωμεν εις έμφάνισιν καί ύλην, άκόμη πε
ρισσότερον τό άγαπητόν τους περιοδικόν.

Τήν τελευταίαν στιγμήν έπληροφορήθημεν ότι ό 
πρόεδρος τής Π. Ε. Κ., διά χιλιοστήν φοράν, παρητή 
θη. 'Ως λόγοι έφέροντο, διαφωνίαι του μέ τά μέλη τού 
συμβουλίου καί γενικώς τών μελών. Δυστυχώς δέν ήδυ 
νήθημεν νά έξακριβώσωμεν τήν πληροφορίαν αύτήν διά 
νά τήν μεταδώσωμεν καί χαρούν οί πλεϊστοι τών έπι 
χειρηματιών οί όποιοι καί πραγματικώς ένδιαφέρονται 
διά τό καλόν τών γενικών συμφερόντων τον κινημα
τογράφον.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕ'Ρ A I Ε ΥΣ
Κινημ. Σπλέντιτ. Μέ κοσμοσυρροήν προεβλήθη Ο ηλί

θιος» μέ τόν άμίμητον Αόν Τσάνεϋ και τόν Ριχάρδον 
Κορτέζ. Κατά τά διαλείμματα νέα τραγούδια ύπό τού κ. 
Πομόνη.

Κινημ. ’Ολύμπια. Διά δευτέραν φοράν προεβλήθη ή

1 ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ
1 ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΤΗΣΙΑ ΔΡ. 7ύ. 1
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δύνου», «Τρεις νύχτες ένός δόν Ζουάν καί «Ό πράσινος 
διάβολος-. ' Καρακώστας
ΗΡΑΚΛΕ ον

Κινημ. Πονλακάκη, Προβάλλεται μετ' επιτυχίας τό 
Ιβανγκορόδ μέ τήν Ζακομπίνι καί τόν Γκαμπριό. Όρ

χήστρα πλήρης. Κατά τό διαλείμματα διάφορα ακροβατικό 
γυμνάσια υπό τοΰ ζεύγους Χάρρυ.

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθη τό έργον Φρίτς ο 
πυγμάχος . , , , .

Κινημ. ’Αγλαΐα. Προβάλλεται το επεισοδιακόν «Ιο 
τρία κούπα . Πολιτακης
PEQYMNON (Κοή θ~)

Κινημ. Ίδαϊον. Προεβλήθησαν τά έργα Οί λησταί 
τών τραίνων», Ό Μασίστας στόν "Αδη», Κρατήσατε τήν 
αναπνοήν σας καί Μπέν Άλή .

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν «'Ο Κουριάρος» και 
<Ή χρυσή πεταλούδα . Μανουρας
ΝΕ^Ε ι

Κινημ. ΠάνΟ-εον. "Υστερα άπο διακοπή ενός μηνός. 
τών παραστάσεων τοΰ μοναδικού μας κινηματογράφου, 
τήν 21ην Μαρτίου ήρξατο τάς έργασίας του μέ τό έργον 
Ό κλέπτης τής Βαγδάτης . Έσημειωθη επιτυχία.
ΚΟΖ A Ν Η

Κινημ. Ώρίων. Κατά τήν λήξασαν εβδομάδα πριε- 
βλήθησαν τά έργα«Τό κόκκινο γεράκι μέ τόν Τζάκ Χόξυ. 

’Αδελφοί Σέλεμπεργκ καί Ή τρελλή Λόλα μέ τήν Αί 
λίαν Χάρβεϋ. Προσεχώς «Χορεύτρια τής Γρεννάδης καί 
«Λευκή ’Αδελφή». Στέφικαρ
ΙΕΡΑΠΕΤΡ Α

Κινημ. Δικταΐον. Προεβλήθη μέ αφάντασταν επιτυχίαν 
τό έργον «Καπετάν Ρασκάς» είς τέσσαρας έποχάς τό οποί 
ον ΰπερήρεσε εις τό κοινόν. ’Επίσης προβάλλεται ήδη μέ 
επιτυχίαν’«Ό Μιχαήλ Στρογκώ-τ είς δύο έποχάς.

Ίεραπετρ'της
ΟΕΣΣΑΛΟΝ'ΚΗ

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθη μέ επιτυχίαν Η Ινδία 
να μέ τήν Ντολορές ντέλ Ρίο.

Κινημ. Λ. Πύργου. Προεβλήθη το έργον Βέρα Μιρ- 
τ’έβα > μέ τήν Μ. Ζακομπίνι καί Ζάν Άντζελο.,

Κινημ. Παλλάς. Μέχρι τής Πέμπτης προεβλήθη το έρ
γον Σεχαραζάτ . άπό δέ τής Παρασκευής ή «Λευκή 
Σκλάβα».

Κινημ. Πατέ. Προεβλήθη ή ταινία Ερωτικά γυμνά
σια μέ τήν Λάουρα Λαπλάντ.

Κινημ. Άθήναιον. ’Αργεί.
Κινημ Μοδέρν. Προεβλήθη «Ό μαύρος πιερρότος .
Κινημ. ’Αττικόν. Προβάλλεται τό εποχιακόν Κοπε

τόν Ρασκάς .
Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν «Μπαμπάς μέ τό 

στανιό» καί διάφορα επεισοδιακά.
Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Άβδούλ 

Χαμήτ καί «Στό στρόβιλο τών κυμάτων». Καραγιάννης 
Κ-PKVPA

Κινημ. Ποικιλιών. Έκαμε έναρξιν τών παραστάσεων 
τήν 22αν Μαρτίου μέ το έργον Μανές τό όποιον ήρεσέν. 
’Λκολούθω: προεβλήθησαν Ή δεκάτη τρίτη ώρα έπιτυ- 
/ώς. Η άμαξα τών φαντασμάτων», «Μοΰζικ Χώλλ μέ 
τήν Νόρμα Σήρερ άμφότερα μέ επιτυχίαν.

Κινημ. Δημ. Θεάτρου. Καί μετά τάς ’Απόκρεω έξηκο 
λούθησε τάς παραστάσεις του ό θίασος Καντιωτη Ριτσιάρ 
δη άλλ’ άνεπιτυχώς. Λίαν προσεχώς έναρξις τών κινήμα
τα γραφικών παραστάσεων. Μπιξέλης
ΜΑΥΠΛ ΟΝ

Κινημ. Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα Έκδίκησις 
κινέξου» καί «Ρόδον είς τόν Βόρβορον- μέ τήν Μάε 
Μούρραιϋ. Λουμπαρδίας

μργάλη επιτυχία τοϋ Ραμόν Νοβαρο Μπέν λούρ .
Τήν προσεχή Δευτέραν αναμένεται έναγωνίως ή προ

βολή τοΰ αριστουργήματος τής Π· I'. Α. Ουγγρική Ρα
ψωδία . , „

Κινημ.. Χά'ί—Λάϊφ. Μέ επιτυχίαν προεβΛηθη το εργον 
«Ρωσσική Θύελλα μέ τόν μέγαν καί δημοφιλή άμερικα- 
νόν πρωταγωνιστήν Τζιίιν Μπάρυμορ καί τήν θελκτικήν 
Καμίλλην Χόρν. , „

Κινημ. Φως. Από τής Δευτέρας προεβληθη το εργον 
’Ανάθεμα ό πόλεμος» άπό δέ τής Μεμπτής ή πρώτη επο

χή τών Νιμπελοΰγκεν . ...
Κινημ. Ήλύσσια. Προεβλήθησαν τά έργα : Ο ατρό

μητος , Οί αρπαγές τής δύσεως καί Ό άνθρωπος τοϋ 
,ΐέρος» μέ τόν Άλμπερτίνι. Ε. Βρυεννιος
Ν Κ >ΚΚΙΝI 4

Κινημ. "Ηλιος. Προεβλήθησαν «Ο γίγας τοϋ άέρος» 
καί "Ο σπουδαστής.

Κινημ. Κρυστάλ. Προεβλήθη Ο νοθος μέ την Ζα- 
ζομπίνι. r , ,

Κινημ. Έκλαίρ. Καθ’ ολην την εβδομάδά προεβ/.ηθη 
«Ό Καζανόβας μέ τόν Μοσζοϋκιν. j.A.B-ς
Β3ΛΟΣ

Κινηιι. Άχίλλειον. Κατά τήν παρελθυΰσαν έβδομαδ" 
προεβλήθησαν Ή Βιέννη πού χορεύει» μέ τήν Λύα Μόρα 
καί ι Τσάρος καί Ρασπουτΐν» μέ τόν Βλαδ. Γκαϊντάρωφ. 
Άιιφότερα έσημείωσαν καλήν επιτυχίαν. "Ηδη προβάλλε
ται τό Σεράί . Προσεχώς Γέλα παληάτσο .

Κινημ. Άργυλλά. Προεβλήθησαν «Ή έπανασταιημένη 
Κίνα» καί Ή Μπαλαρίνα τής Μόσχας μέ τήν Ντολορές 
Χτέλ Ρίο καί τόν Σάρλ Φαρέλ. μέ καλήν επιτυχίαν. ’Ήδη 
ποοβάλλεται ή Μαίρη Αοϋ .
' Κίνησις: Άιρίχθη καί άνεχώρησε μετά ολιγοήμερον 

παραμονήν έν τή πόλει ιιας ό διευθυντής τής "Αξαξ-φίλμ» 
κ. ’Αχ. Μαδράς. Παπαβασιλειου.
ΛΑΜ 1

Κ νημ. Πάνϋ-εον. Τήν παρελθοΰ..αν εβδομάδα προεβλή- 
θησαν τά έργα «Ή κλοπή μέ την I κρίφφιθ καί « Γό πα
λάτι τών οργίων μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ. Γ■ ’Ελαφρός
ΑΙΤΙΟΝ

Κινημ. Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά έργα Η Σιβΐ) 
οία . Ωραία τυχοδιώκτις», «Ρίγη έρωτος», «Τό Αίγιον» 
ελληνικόν’ ζουρνά’λ, «Τόμ ό ριψοκίνδυνος» καί «Μπάρτε 
λης ό μεγαλοποεπής.» Λίαν προσέχω: «Σωματέμποροι» καί 
«Μπέν Χούρ».’ Μπιρμπίλης .
Π ΙΤΡΑΙ

Κινημ. Πάνθεον. (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά φίλμ 
"Αννα Καρενίν». «Νύχτες Σικάγου» καί ή ελληνική ται

νία ή ληφθεϊσα κατά τήν εκδρομήν τοΰ ’Αθηναϊκού ομί
λου είς τούς Άγιους Τόπους τήν δποίαν παρηκολούθησαν 
όλα τά σχολεία καί οί στρατιώται τής ενταύθα φρουράς. 
Προσεχώς «Πέτσινη μάσκα».

Κινημ. Πάνθεον (Ταράτσα). Μάς παρουσίασε τα φιλμ 
«"Αννα Καρενίν» καί «'θ’ νικητής τών άρματοδρομιών 
Προσεχώς «Ραμόνα . ,

' Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά φίλμ Μαρία Πεν- 
ταγιώτισσα μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν καί Ό τελευταίος 
τών άνθρώπωΐ’ . Προσεχώς Τάιιεσβαρ Ανδριόπουλος
ΚΑΛΑΜ >I

Κινημ. Αμερικανικός. Είς τόν μοναδικόν αυτόν κινη 
ματογοάφον τής πόλειός μας δίδει επί τοΰ παρόντος παρα
στάσεις ό θίασος τής Δ.δος Ελένης Χαλκούση. Μιχάλου
ΣΑΜ3Σ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα Φλορίντα . 
Χρυσή μάσκα» καί Ή κυρία δέν θέλει παιδιά .

Κινημ. Ήραϊον. Προεβλήθησαν «Ό κώδων τοϋ κιν

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΤΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ «Κ I Ν Η Μ A Τ 0 Γ Ρ Α Φ I Κ 0 Υ Α Σ Τ Ε Ρ 0 Σ» |

ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΜΠΟΥΘ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
—-Τό Πιαθα όταν έκαμα τάς έρευνα; μου. όπως έπισης 

άνεκαλυψα οτι ο θανατος τοϋ κ. Χάρντυ ότρεί/.ρται είς τό 
οτι έβαλαν στό στόμα του ένα δηλητηριασμένον ποΰρον τό 
οποίον ητο κρυμμένον εις ένα κουτί που το'· τό είχαν διη
θήσει τήν ήμ-ραν τών γενεθλίων του.
• Ή,Λ***?1,^ αυτή του Τζέρολντ ήτο σκληρά και απότο
μος. αλλά ήθελε νά τελειών η μιά γιά πάντα μέ τή: υπο
ψίες του.

Ενα ποϋρο Ιά γ-'ν.-Όλ'ά του Εινε το κουτί τοϋ 
έφώναξεν η Δωροθέα. Τζέρολντ! δέν πιστεύω νά νομίζη* 
• ίτι είμαι ένοχος;

Γό^αυτοκίνιμον έπληπίαζεν είς τό μέγαρον τή^ Δήμαρ
χό α ς. Εςαφyα, εύρε ΐ) η έμ πρός είς μίαν άσυ νή 0 η συρροί] ν 
κόσμου και άμαξίυν καί ήναγκάσθη νά σταματήση. Γύρω 
απο ένα κομιρόν αμάξι, άπό τό εσωτερικόν τοϋ όποιου ή
κούσθη μία κραυγή, είχε σχηματισθή κύκλος περιέργων. 
Ο Γκαίρισων κατέβηκε γιά νά δ ή τί συνέβαινε. Ευτυχώ:, 

το δυστύχημα δέν είχε παρά ύλικάς μόνον ζημίας. Εϊ > 
σπάσει ο ένας τροχός τοϋ αμαξιού. Αί δύο κυρίαι ποϋ εί·- 
ρίσκοντο είς τό αμάξι δέν εϊχον πάΟει τίποτε.eO Τζέρολντ 
επέστρεψε καί ήνοιξε τήν θυρίδα τοϋ αύτοκινήτου. ’Έξα
φνα άφηκε κραυγήν εκπληξεως. Τό αύτοκίνητον ήτο άδειο.
Η νεαρά γυναίκα είχεν έξαφανισθή.

Ο Γκαίρισων. ό όποιος δέν ήμποροϋσε νά πιστεύση 
στά μάτια του, ήριότησε τόν οδηγόν. ’Ολίγα λεπτά ύστερα 

τ,^ν απο.ιΚ4κ9υν<5ΐν τοϋ Τζέρολντ κατέβηκε και ή κυρία 
δια vet παρακολούθηση, αναμφίβολος και αυτή τήν σκη
νήν. Αυτά ήσαν τά μόνα ποϋ ήμπόρεσε νά τόν πληροφόρη
ση ό οδηγός. fO Τζέρολντ έξήτασε γύρω του διά τοϋ βλέμ
ματος, άλλα δέν διέκρινε πουθενά τήν Δωροθέαν. Τί νά 
έσήμαινεν άρά γε ή εξαφάνισις αύτή;

Ανήσυχο; καί στενοχωρημένος ό Γκαίρισων έπλήρωσε 
τόν οδηγόν. Έπήγε καί έστάθη εις τήν άκρην τοϋ πεζο
δρομίου ελπίζων πάντοτε ότι ή νεαρά γυναίκα δέν θ’ άρ- 
γουσε νά έμηανισθή. "Οταν, έπέρασεν ένα τέταρτον τής 
ώρας, απεφάσισε νά ύπάγη είς τό σπήτι τής Δωροθέας. 
Πιθανόν ή νεαρά γυναίκα νά είχε χάσει, μέσα εις τόν συ
νωστισμόν. τ<» αύτοκίνητον καί νά έπέστρεψεν εις τό σπή- 
π της.

Η γραία υπηρέτρια ήλθε καί τοϋ ήνοιξε καί αμέσως 
τον επληρογόρησεν ότι ή κυρία Φαίαρφαξ δέν ευρίσκετο 
έκεϊ.

— Το ξέρω, τό ξέρω, είπεν ό Γκαίρισων κρύπτων τήν 
ξωηράν του στενοχώριαν. Ό κ. Ρόμπινσον υιός δέν έπέ- 
στρεψεν άκόμη; προσέθεσε καί διά νά ΐκανοποιήση τήν πε
ριέργειαν του άλλά καί διά νά δικαιολογήση τήν έπίσκεψίν 
γ<» · εις τήν οικίαν τής όδοϋ ’Αλβέρτου.

Όχι, κύριε.
Ο Γκαίρισων τότε, χωρίς νά διόση άλλην έξήγησιν είς 

τήν υπηρέτρια, άπεσύρθη καί άνέβηκέν εις ένα αμάξι. Ή 
π ιόθεσις του τιύρα ήτο νά άνακαλύψη τόν κατάσκοπον τών 
Ρόμπινσον ο οποίος χωρίς αμφιβολίαν, θά εξακολουθούσε 
να παραμονεύη εμπρός στήν πόρταν τής κατοικίας του. 
ΙΙράγματι δέ. όταν έ'φθασεν είς τό σπήτι του διέκρινε τόν 
ανθριυπον αύτόν και έπροχώρησε πρός τό μέρος του δίχως 
«» τελευταίος νά τόν άντιληφθή. ’Έβγαλε καί πάλιν τήν 
ψεύτικην γενειάδαν καί μέ τό δεξί του χέρι έπιασε τό πε
ρίστροφό ν του.

—Ούτε λέξιν, έψιθύοισε, καί ακολούθησε με.
Ό κατάσκοπος, άντιλαμβανόμενο; ότι κάθε άντίστασις 

ήτο ματαία. εσπευσε ν’ άνέβη τήν σκάλαν.
—Τί μέ θέλετε ; ήριότησε τόν Τζέρολντ μόλις τόν είσή- 

γαγεν είς τό δωμάτιον του.
—Θά πληροφορηθής, παλληκάρι μου, ότι έχεις άνακα- 

τευθή σέ μίαν πολύ έπικίνδυνην ύπόθεσιν.
—Αύτό είνε τό έπάγγελμά μου, άπήντησεν ό κατάσκο

πος ταραγμένος. Είμαι υπάλληλος είς ένα γραφεΐον πληρο

φοριών καί πρέπει να εκτελώ τάς διαταγάς τών πελα
τών μας.

— Αλλα συ κάμνεις καί λωποδυσίας. Μήν αρνεΐσαι. εί
μαι καλά πληροφορημένος. eO κ. Ρόμπινσον πατήρ, έπρο- 
δόθη χωρίς νά θέλη. Είσαι σύ ποΰ έψαξες τήν βαλίτζαν 
μου, είς τό Χέρτφορδ.

-Άφοϋ τά ξέρετε όλα, είνε περιττόν να άρνηθώ... 
Εκείνο ποϋ ήμπορώ νά σάς πώ. είνε ότι έπιθυμώ πολύ να 
κερδίζω το ψωμί μου έντίμως... Έάνήμπορήτε νά μέ χρη- 
σι μοποιή σετε...

-Καί έν πριότοις πώς όνομ ίζεσαι : 
Τάτλυ, Φραγκίσκος Τάτλυ.

• Λι λοιπόν ! Γνιυριζε. Τάιλυ. ότι είσαι εντελώς στα 
χέρια μου. Είμαι σέ θέσιν vet σέ καταγγείλω γιά δυό εγ
κληματικός σου πράξεις. ΊΙ πρώτη είνε κλοπή μέ διάρρη- 
ξιν. η δεύτερα οτι είσαι συνένοχος εΚ μίαν δολοφονικήν 
άπόπειραν. ΊΙ καταδίκη σου δέν είνε π<ιρά ζήτημα ημερών 
μόνον.

Ενο» δέ έλεγεν αυτά, ο Γκαίρισων ε ί ίκιόί>»|. έπλησίασε 
τό γραφείόν του. ήνοιξεν ένα συρτάρι καί έπήρε την βόμ
βαν τήν οποίαν έτοποθέτησεν άπο-όμως είς τά γιίνατα τοϋ 
Τάτλυ.

Ό Τάιλυ οπισθοχιόρησε έντρομος.
’Όχι, έφώναξε, σάς ορκίζομαι ότι δεν έχω άνακατευθή 

1 στήν ύπόθεσιν αύτήν... Γιά πολλές άλλες πρα'.εις ήμποροϋν 
! νά μέ κατηγορήσουν, κύριε Γκαίρισων. όχι όμως γι’ αυτήν.

Ό κατάσκοπος είχε γίνε· χλωμός σάν νεκρός. Κρύος 
ίδρω; περί έλουσε τό πρόσωπό του καί έκύ<?<ζε τόνΤζέρολντ 
μέ τόσον τρομαγμένον βλέμμα ποϋ έπροκαλοϋπε τόν 
οίκτον.

— Γνωρίζεις όμως ότι δύο άνθρωποι πληρωμένοι άπό 
τούς Ρόμπινσων έπρόκειτο νά μοΰ έτιτεθοϋν είς τό Χάϋδ 
Πάρκ... Έσύ, άλλως τε. τού; έ τοομήθευσες...

— Τούς έπρομήθευσα. ναί, χωρίς όμως νά ξέρω σέ τί 
θά τούς έχοησιμοποιοϋσεν ύ κ. Ρόμπινσον.

| Ό Γκαίρισων επήρε την βόμβαν κα τήν έτοποθέτησε 
' καί πάλιν στό γραφείόν του.

Δέν έχει αύτό μεγάλην σημασίαν. Καθώς σού είπα 
καί πρ'ν, είσαι συνένοχος τών δύο κακούργων. . Καί τώρα, 

j Τάτλυ, δέχεσαι νά έργασθής γιά λογαριασμόν μου :
— Δέχομαι, άπήντησεν <> κατάσκοπος.

-Λοιπόν άς άρχίσωμεν. Καί έν πριότοις θά μοϋ πής τα 
I ονόματα καί τάς διευθύνσεις τών δύ > κακούργων ποΰ μοϋ 
έπετέθησαν.

Ό Τάτλυ ύπήκουσε καί ό Γ,'.αίρισων έσημείωσε μερικός 
ί λέξεις στό σημειωματάριόν του.

— Εννοείται, έξηκολούθ ησι-ν ό Τζέρολντ. ότι θά μέ 
ύπηρετήσης μέ ειλικρίνειαν και ότι δέν θά προσπαθήσης 
νά μοϋ παίξη; κανένα παιχνίδι. Πρό ολίγου άκόμη, έπλη- 
ρυη όρεις τούς Ρόμπινσον γκ). κάθε μου κίνησιν καί πράξιν 
’Απο τιόρο καί είς τό έξης έ.ω είμαι εκείνος ποϋ σου ανα
θέτω νά τούς παρακολουθής.

—Μείνετε, ήσυχος, κύριε Γκαίρισων. Θα κά,μω ό.τι μοϋ 
είνε δυνατόν γιά vex σάς έξυπηρετήσω. Καί ίσως ή ευκαι
ρία αύτή νά είνε αρκετή για. νά ξαναγίνω ένας τίμιος άν
θρωπος. Θά σάς χρεωστώ τότε μεγάλην εύ/νωμοσύνην. Πή- 
τε μου τί πρέπει νά κάμω.

—Τίποτε σπουδαΐον. πρός τό πα υ>ν. Φρόντισε να μη 
εννοήσουν οί Ρόμπινσον ότι συνεννοήθη; μαζύ μου. Νά 
προσποιήσαι ότι είσαι πάντοτε στήν ύπηοεσιαν τους. Νά 
τούς πής ότι έχασες τά ίχνη μου καί νά μέ κρατής ένήμε- 

1 ρον τών διαταγών ποϋ θά σοϋ δίνουν.
I ’Έξαφνα ένα κτύπημα ποϋ ήκούσθη στήν πόρταν διέ- 
! κόψε τον Γκαίρισων. Έπαρουσιάσθη ή ίδιοκτήτρια τοϋ 
σπητιοϋ. μέ ένα τηλεγράφημα στό χέρι.

— *Έχετε τηλεγράφημα, κύριε Γκαίρισων.
! Ό Γκαίρισων ήνοιξε τόν φάκελλον καί έδιάβασεν- 

Ελάτε τό ταχύτερον είς τό Μπρίξτον. οδός Χάκαϊ,
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άριθμός 93 —Τζερολτίνα .
Ή πρόσκλησις αυτή τής Δωρυθέας έκαμεν εντελώς 

άνεξήγητον τήν έξαφάνισίν της. Έν τούτοις ό Γκαίρισων 
ήτο ευτυχής γνωρίζων δτι ή νεαρά γυναίκα έκρύβετο καί 
δτι έζητοϋσεν έκ νέου τήν έπέμβασίν του.

Ό Τζέρολντ έδωκε μίαν κάρταν εις τόν Τάτλυ.
— Αυτή εΐνε, ή διεύθυνσις τοΰ γραφείου μου. είπε. Θά 

έλθης απόψε εις τάς έξήμιση νά μοΰ άνακοινώσρς δλα δσα 
έμαθες άπό τούς Ρόμπινσον.

—Χαίρετε, κύριε Γκα-ρισων, άπήντησεν ό Τέτλυ, καί νά 
εΐσθε βέβαιος δτι δέν θά μετανοήσετε πού μέ έπήρατε στήν 
υπηρεσίαν σας.

Εις τάς τέσσαρες τό απόγευμα ο Γκαίρισων έφθανεν εις 
τήν ύπ' αριθμόν 93 οικίαν τής όδοϋ Χάκαϊ.

Τό σπήτι αυτό εΐχεν δψιν παρημελημένην καί ελεεινήν 
καί έδινε τήν έντύπωσιν δτι ήτο εντελώς ακατοίκητοι’. Ό 
Γκαίρισων. τόν όποιον ή περιπέτεια τοϋ Χάϋδ Πάρκ είχε 
καταστήσει πολύ προσεκτικόν, ήτο (.οπλισμένος μέ τό περί- 
στροφόν του καί ήτο έτοιμος γιά κάθε ενδεχόμενον. Έδω! 
σε διαταγήν στόν άμαξαν του νά τόν περιμένη.

Ό Τζέρολντ έκτύπησε τήν πόρταν, ή όποια σχεδόν α
μέσως ήνοιξε καί παρουσιάσθη μία γυναίκα πολύ ωραία, 
ντυμένη μέ χάριν καί ή όποια έφερε στό χέρι της ένα ω
ραιότατο δαχτυλίδι διαμαντένιο.

Ο Γκαίρισων έχαιρέτησεν.
— Ή σύζυγός μου, ή κυρία Φαίαρφαξ...

Περάσετε, κύριε, τοΰ άπήντησεν ή γυναίκα, πηγαίνω 
νά τήν ειδοποιήσω.

Ό Γκαίρισων είσήχθη εις ένα μικρό σαλονάκι καί έ- 
περίμενεν ολίγον. "Επειτα, έξαφνα, ή πόρτα ήνοιξε καί έ- 
παρουσιάσθη ή Δωροθέα.

—Πόσον εΐσθε καλός ποϋ ήλθατε τόσον γρήγορα, εί- 
πεν εκείνη μέ τόσον χαμηλήν φωνήν, όίστε νά μήν άκου- 
σθή άπό κανένα. Σας έτηλεγράφησα πρό μιας ώρας συγ
χρόνως καί στό σπήτι σας καί στό γραφείο σας.

—"Ελαβα τό τηλεγράφημα πού έστείλατε στό σπήτι μου 
άπήντησεν ό Τζέρολντ. Μοΰ έπροξένησε μεγάλην άνακού- 
φισιν. Γιά ποιον λόγον έφύγατε τόσον απότομα: Δέν ήξευ 
ρα ούτε τί νά σκεφθώ ούτε τί νά κάμω.

Εκείνη έχαμήλωσε τά μάτια της.
—Είχα... δηλαδή ύπήκουσ ι άπλούστατα σέ κάποιαν αυ

θόρμητον ώθησιν... "Ω! προσέθεσε, καί τά δάκρυα ύγραναν 
τά βλέφαρά της. είμαι παρά πολύ ανήσυχη. Μόνον εσάς 
έχω στόν κόσμον νά μέ βοηθήση.

Ή στιγμή αύτή τόν έκαμε νά λησμονήση κάθε λύπην’ 
του. Πόσον επιθυμούσε νά τήν σφίξη στήν άγκαλιά του! 1 
Άλλά διετήρησε τήν ψυχραιμίαν του. διότι ήθελε πολύ νά ’ 
μ ή προδώση τήν συγκίνησίν του.

—Θά προσπαθήσω νά σάς φανώ χρήσιμος, άπήντησεν. · 
άλλά, πρέπει νά ομολογήσω δτι αί αποφάσεις σας καθι-; 
στοϋν συχνά τήν άποστολήν μου δύσκολον. Πού έ πήγατε ι 
όταν έγκαταλείψατε τό αύτοκίνητον :

-Έτρεξα έπειτα καί έπήρα ένα άμάξι τό όποιον μέ 
μετέφερεν έδώ. Εΐνε τό σπήτι τής συζύγου τοΰ άδελφοΰ 
μου, κυρίας Φόστερ Δάρζιν. "Επρεπε νά έλθω έδώ γιά... 
γιά νά τούς προειδοποιήσω. Δηλαδή... έπρεπε νά έλθω καί 
ήλθα, συνεπλήρωσε ή Δωροθέα.

—Δάρζιν : έπανέλαβεν ό Γκαίρισων. Νομίζω ότι εκεί
νος πού έπιστοποίησε τόν θάνατον τοΰ κ. Χάρντυ ονομάζε
ται Δάρζιν. Εΐνε λοιπόν ανεψιός τοϋ μακαρ του ;

—Ναί, άπήντησεν έκι-ίνη καί εις τό πρόσωπόν της έζω- 
γραφήθη έκφρτισις τρόμου. Εΐνε ό Παύλος, ό άδελφός τοϋ 
Φόστερ.

Μοΰ είχατε πή δτι δέν είχατε ούτε άδελφούς ούτε 
άδελφάς. τής ύπενθύμιςεν ό Γκαίρισων μέ αυστηρόν ύφος.

—Εΐνε κατά τό ήμισυ μόνον άδελφός μου, έξηγησεν ή 
Δωροθέα. 'Π μητέρα μας ύπανδρεύθη δύο φορές. Διά τού
το ένόμισα δτι δέν υπήρχε λάλος νά τό αναφέρω. Μή φαν- 
τασθήτε δμως. σάς ικετεύω, δτι ή πρόθεσίς μου ήτο νά σάς 
γελάσω...

■ —Σάς πιστεύω, άλλά...
—Άλλά μέ ύποπτεύεσθε ώς συνένοχον τοΰ τρομερού 

αύτοΰ εγκλήματος: έφώναξε μέ άπελπισίαν ή νεαρά γυ
ναίκα.

— ’Εάν έπρόκειτο νά άπαντήσω ώς ειδικός έγκληματο- 
λόγος. θά σάς έλεγα ότι δέν έχω άκόμη σχηματίσει οριστι
κήν γνώμην. Παρ’ δ/α αύτά δμως. κάτι μέ κάμνει νά μήν 
ήμπορώ νά πιστεύω ότι εΐσθε ένοχος.

Ευχαριστώ. Τζέρολτ. έψιθύρισεν εκείνη καί άφθονα 
δάκρυα έκύλισαν άπό τά μάτια της- Είμαι πολύ δυστυχής. 
Δέν έχω κάμει κανένα απολύτως κακόν. Αγαπούσα παρά 
πολύ τόν θειον μου...

Οΐ λυγμοί έπνιγαν τώρα τήν Δωροθέαν.
ί —'Ησυχάσατε, είπε μέ καλοσύνην ό Γκαίρισων, καί άς 
προσπαθήσωμε νά ένεργήσωμε όσον τό δυνατόν καλλίτε
ρα. Πήτε μου δλα δσα ξεύρετε.

| Η Δωροθέα έσκούπισε τά δάκρυά της καί ανέκτησε τό 
θάρρος της.

—Συγχωρήσατέ με πού δέν σάς είπα έως τιάρα νά κα
ί θήσετε. Πάρετε τήν καρέκλαν αυτήν.

'Ο Γκαίρισων έκάθησε δίπλα στήν Δωροθέαν. Έσκέ- 
πτετο ότι ποτέ δέν τήν είδε τόσον ώραίαν όσον τήν στιγ
μήν αυτήν ποΰ ήτο άδύνατη καί φοβισμένη.

| —Μοΰ είχατε πή, ήρχισε νά λέγη μέ τρέμουσαν φωνήν, 
[ότι ό θείος μου έδηλητηριάσθη άπό ένα ποΰρο άπό έκεϊνα 
| τά όποια τού είχα προσφέρει. Πώς άνεκαλύψατε τήν λεπτο
μέρειαν αυτήν;

Ό Γκαίρισων έξέθεσε συντόμως τά άποτελέσματα τών 
ερευνών του. "Οταν έτελείωσε ή Δωροθέα ήρώτησε.

Τί είδους δηλητήριου ύπήρχεν ;
—Κυανοΰχον.
-Μήπως τό μεταχειρίζονται οί φωτογράφοι.
Ο Γκαίρισων έδιάβαζε εις τά. μάτια τής νέας τόν τρό

μον της καί άπήντησε.
-Ναί.
Έπεκράτησε σιωπή. ’Η Δωροθέα εφαίνετο πολύ κατα

βεβλημένη.
'Ο Τζέρολντ. πρώτος, ήρχισε νά ομιλή.

Τι επάγγελμα εΐχεν ό άδελφός σας Φόστερ Δάρζιν:
Σήμερον, άπήντησεν ή Δωροθέα. δέν κάκνει τίποτε. 

"Αλλοτε δμως ήσχολεϊτο μέ τήν φωτογραφικήν. Άλλά. 
Τζέρολντ. πώς εΐνε δυνατόν νά διαπράξη αυτός. .

Έσηκοόθη καί έκαμεν ολίγους νευρικούς βηματισμούς 
εΐςτό δωμάτιον."Επειτα έκάθησε καί πάλιν στήν θέσιν της.

Ωστε, ύποπτεύεσθε τόν Φόστερ Δάρζιν; Ό άδελφός 
σας εύρίσκετο εις καλάς σχέσεις μέ τόν κ. Χάρντυ;

Όταν ό Φόστερ ήτο πολύ νέος, ό θείος δέν τοϋ ήρ 
νεϊαο ποτέ τίποτε. Αργότερα δμως δτε είδε ότι ήτο πολύ 
σπάταλος καί έμαθεν ότι έπαιζεν εις τό Χρηματιστήριον 
δε ήθέλησε νά πλήρωσή τά διάφορα χρέη ποΰ είχε κάμει. 
Ό Φόστερ εις τήν αρχήν τόν παρεκάλεσε, έπειτα έγινεν 
ά.τειλητικός. Ό θείος όμως έμενεν άμετάπειστος, Κατόπιν, 
ό άδελφός μου ύπανδρεύθη τήν Άλίκην. τής όποιας έσπα- 
τάλησε τήν προίκα πολύ γρήγορα.

1 Ή νύμφη μου έχει φθάσει σέ τέτοιαν οικονομικήν στε
νοχώριαν (άστε εσχάτως έθεώρησα καθήκον μου νά τής δα- 
νείσω μερικά χρήματα. 'Ως ένέχυρον μοΰ παρέδωσε τά δύο

1 περίφημα περιδέραια. "Οσον αφόρα τόν Φόστερ. ό όποιος 
έξηκολούθησε νά παίζη εις τό Χρηματιστήριον, τόν προ
σεχή μήνα θά χρειασθή πενήντα χιλιάδας φράγκα διά νά 
πληρώση τούς δανειστάς του.

Ό Γκαίρισων παρηκολούθησε μέ πολλήν προσοχήν τήν 
σύντομον άφήγησιν τής Δωροΰέας

—Άλλά, τήν ήρώτησε, ποιον συμφέρον ήμποροΰσε νά 
είχε ό Φόστερ γιά νά δηλητηριάση τόν κ. Χάρτυ ;

' -Έγνώριζε δτι ή διαθήκη του μέ άφηνε· κληρονόμον 
। τής περιουσίας του.

(Ακολουθεί)
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Μία ωραία σκηνή άπό τό με/αλούργημα Βόλγα-Βόλγα τοΰ ρώσσου σκηνοθέτου Τουρζάνσκυ, εις τό 
όποιον τούς τρεις κυριοτέρους ρόλους, πλήν τών δύο άνωτέρω υπέροχων καλλιτεχνών, κρατεί καί ο 
έπίσης μεγάλος καλλιτέχνης Ροδόλφος Κλάϊν Ρότζε. Τό άνωτέρω έργον_8ά προβάλλεται καθ’όλην 
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