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Δ. I. ΚΑΡΡΑΣ I
κινηιατογραφ. βιιιχβιρηςεις

12 ©<5ος Πατησίων AGHNAI.
Τηλέφ. 52—14

Εξασφαλίσατε κέρδη και πρόοδον δια τά; έπι- 
χειρήσεις σας μέ τάς ΕΚΑΕΚΤΑΣ καΐ ΕΜ- 
ΠΟΡΙΚΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ τοϋ σάς προσφέρομεν 

εις άη θονον ποικιλίαν
ΔΡΑΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗ
ΑΤΡΑΞΙΟΝ 

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΑ 
ΚΩΜΩΔΙΑΙ

Μέ τούς διαπρεπέστερους πρωταγωνιστά;

Αί ΝΕΑ.Ι Κινη^ζαί Μη/α>αί
T\ZL Τ-Π Τ I Τ Τ 

mi virunu num 
χπρις σταυρό 

»i! iimnp
Ml! ΤΑΜΠΟΪΡ 

προβάλλουν μέ στερεοσκοπικήν έμφάνισιν και 
εχου ν ΑΠΟΛΥΤΟΝ τεροχήν καί καλυτέρου 1 

προβολήν άπό δλα; τάς γνωστάς^μηχανάς. 
(Ιυδεμία φθορά έξζρτημάτων. Ευκολία χρήσε- 
ως προσιτή καί εις παιδιά. Απόλυτος σταθε- 
ρότης προβολής είς τήν έλαχίστην καί τήν με

γίστη ν ταχύτητα.
Λειτουργία έντελώ; ΑΘΟΡΥΒΟΣ-

ΜΟΙΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
mi re nYFuns 

Αυτόματος λίπανσις, αυτόματο; λειτουργία, 
αυτόματος φωτισμός

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ καί δια τά; (>Μ1- 
ΑΟΥΣΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ καί τά;

ΗΧΗΤΙΚΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
\ιά την Μακεδονίαν καί Θράκην άπευθυντέον 
είς Θεσσαλονίκην ΚΥΡΟ ΦΙΛΜ Μ ε^αρον | 
Χρακουλη 12— Ι'ιονία Βενιζέλου—Μ ητροπό- 

λεως—Ί’ηλ. 12—7ι>
W||||— --- =#

TIFFANY STAHL
Κ, ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ 

ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Όδος Χαλκοκονδύλη 39α—ΑΘΗΝΑΙ

ΤΑ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑ 
01 ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ

• ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Τό γραφειον μας έχει ώς αρχήν την δια. παν
τός τρόπου έξυπηρέτησιν τών πελατών του 

καί δια. τούτο έηρόντισ.· νά προμη- 
θευθή τά έργα τής μεγάλης Α- 

11ερικανικής εταιρίας

Τά όποία προσφέρομεν είς τούς πελάτα; μέ 
τήν πεποίθησιν ότι τούς εξυπηρετούμεν

IHBiiti SATAACfOYS ΕΑΙ I1W
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ID ER
Μεγάλη Κινημ >χογραφ<κή Γερμανική Έ.ιιθεώρησις 

Έ.δότη : MAX MATTISSON
Berlin, SW. 68 — Ritterstrasse 71
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Xoiti’emi lexle <le notre aniiunce </' echaiigc.

MNE/nATOCj^ApH
La i.lus importante revue cinematograph’que 

allemande
23e Annee Publiee 6 fois par semaine 

Propres correspondants dans toutes les villes 
principales^du monde entier.

Apparence remarquatlemenf belle.
Pour le tarif d’aboanement et des specimens 

gui sont envoyes volontiers et a titre gracieux 
vcu'lkz vous adresser έ

VERLAG SCHERL, BERLIN S.W. 68.

e 1 N E M fl
Ρουμανικόν Κίνηματογραφι όν ΙΙεριοδικό' 

Bulevard EHsabeta 14. Bucarest (Roumanie)

ΤιΐΣΓΝΔΡΟΜΑΙ Μ

ii Έτησία Δρ, 
‘Εξάμηνος >

II 'Εξωτερικοί?
Η Ειησία Δολλ

40— L 
ί Γενικώς Ιή 

Δολλάρια 2.—
ΆιιερικΑς 

'Ετήσια Δολλάρια 3.— Ιρ

'Εβδομαδιαία Κινηματογραφική καί Φιλο
λογική Έπιθεώρησις 

’Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής : 
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Γραφεία : Κολωνοϋ 68 (Άνω πάτωμα)
Τηλέφωιον 60 — 12ΕΤΟΣ ΣΙ”. AP 14 499) j.J TO ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ- Arc

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΤλΡΑΙΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Κουρασμένος, ως έδικαιολογήθ η, άπό τόν φόρτον 
καί τάς απογοητεύσεις τοΰ αξιώματος, ό πρόεδρος 
τής Πανελληνίου Κινηματογραφικής Ένιόσεως, υπέ
βαλε τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα τήν παραίτησίν του. 
Θά άνέμενε πας τις ό γνωρίζων τάς δι' αυτόν δια- 
θέσειςμας, δτι, άναγγέλλοντες σήμερον τήν ανωτέρω 
εϊδησιν, θά επωφελούμενα τής ευκαιρίας ΐνα έπανα- 
λάβωμεν διά μίαν άκόμη φοράν τήν κατ' αυτού πο
λεμικήν μας, πολεμικήν, ή όποία τόσας φοράς έδω- 
κεν αφορμήν είς άμετρήτους παρεξηγήσεις. Πράγ
ματι δέν άρνούμεθα δτι τό γεγονός μάς ικανοποιεί 
οπωσδήποτε καί διότι έρχεται ώς αποτέλεσμα τρόπον 
τινά τών άγώνων μας καί διότι δι αυτού δίδεται ευ
καιρία εις ένα πολύπαθες σωματεΐον νά τάμη νέαν 
οδόν δράσεως. Αλλά, πολεμικήν έναντίον τού παραι- 
τηθέντος προέδρου δέν εΐμεθα διατεθειμένοι νά 
κάμωμεν. Παύων άπό τής στιγμής τής άποχωρήσεώς 
του ούτος νά αναμιγνύεται ύπό επίσημον ιδιότητα 
είς τά τού ελληνικού κινηματογράφου, παύει ταυτο- 
χρόνως νά προκαλή έφ· εαυτού καί τών πράξεων 
του τόν δημόσιον έλεγχον οίος είνε ό δημοσιογρα
φικός τοιούτος. Έξ άλλου ή μέχρι τοΰδε δχι φιλική 
απέναντι του στάσις μας δέν ώφείλετο ούτε εις προ
σωπικούς κατ αυτού λόγους ούτε είς επίμονοι· προ- 
κατάληψιν.

Αποφεύγοντες διά τούς λόγους αυτούς νά σχο-
λιάσωμεν δυσμενώς τήν άλλοτε τόσον κατακριθεΐσαν εκείνο τής ελληνική; κινηματογραφικής οικογενε.α.: 
παρ’ ημών πολιτικήν του, θεωρούμεν έκ παραλλήλου τό όποιον παρέχει δλας τάς έγγυήσεις δτι είνε εί; 
ύποχρέωσίν μας νά τονίσωμεν δτι αύτη καίτοι πολύ- θέσιν νά κατανοήση τήν σημασίαν της αποστο/.ή; 
τρόπως έβλαψε τά συμφέροντα τής ελληνικής κινη-. του, καί νά μή ηεισθή κόπων διά τήν έκπλήρωσιν 
ματογραφίας, δέν ήτο έν τούτοις άποτέλεσμα κακής | της. "Ας προσπαθήσουν οί εταίροι τής Π.Ε.Κ. να 
θελήσεως ή ύστεροβούλου σκέψεως. Ευθύς καί εϊλι-ί έξεύρουν μεταξύ των τόν ικανότεροι·, τόν δραστη- 
κρινής, άγαπών τό επάγγελμά του καί τήν δργάνωσιν . ριότερον, τόν φιλοπονώτερον, τον στερούμενοι· οπ
ής προΐστατο. δέν ήτο έν τούτοις ό κατάλληλος άν- τιπαθειών λόγιο δύστροποι· χαρακτήρας και συγκεν- 
θρωπος διά νά τεθή έπί κεφαλής αυτής. 1 Ιαρασυ-' τροϋντα τάς περισσοτέρας συμπάθειας τού κίνημα 
ρόμενος ευκόλως άπό προσωπικά ζητήματα, στερού- τογραφικοΰ κόσμου.
μένος δξυδερκείας καί εύστροφου άντιλήψεως, δέν | Τονίζομεν τό απαραίτητον τών προσόντων του- 
ήδύνατο νά προσαρμοσθή είς τό πνεύμα τής άπο- j των διότι πράγματι είνε απαραίτητα δια τον μέλ- 
στολής του καί παρά τάς καλάς διαθέσεις του λοντα πρόεδρον τής Ένώσεως καΐ διότι δέν έλλεί- 
προέβαινεν είς ένεργείας τών όποιων τά άποτελέ- πουν οί κατέχοντες ταύτα. Υπάρχουν μετάξι'· τιον 
σματα ήσαν κατά, τό πλεΐστον άντικρυς άντίθετα μελών τής Π.Ε.Κ. στοιχεία συγκεντροΰντα έν εαυτοϊς

Ιί ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

a

Διά αίαν φτράν 
ό σ’ϊχες. . . Δρ. 
Μέχρι τριών δη
μοσιεύσεων δ στ. » 
"Ανω τών τριών 
δημοσ. ό στίχος »
Ή σελίς ... » 500.·
Εις τό έξώφυλλον > 600.·

4. -

πρό; τά συμφέροντα τής ελληνικής κινηματογραφίας.
Αλλ' δτι καλώς ή κακώς έγένετο ανήκει πλέον 

εις τό παρελθόν κα'' ή επ' αυτού συζήτησις θά ήτο 
άσκοπο; καί αδικαιολόγητος. Τούτο δμως δέν ση
μαίνει δτι δέν πρέπει καί νά. λάβωμεν διδάγματα 
διά τό μέλλον.

"Οπω; άπεδείχθη ή αποτυχία κατά τό παρελθόν 
όλων τών αγώνων τής Π.Ε.Κ. ώφείλετο εις τό γε
γονός δτι διευθύνετο άπό πρόσωπα δχι κατάλληλα 
διά τον σκοπόν τούτον. Σωματεία, οργανώσεις δπω: 
αύτη, μέ άποστολήν τόσης εύρύτητος χρειάζονται αν
θρώπους δραστήριους, ενεργητικούς, ικανοί·; νά αν
τιμετωπίσουν τόν όγκον καί τό μέγεθος τοΰ έργου 
τό όποιον άναλαμβάνουν, ετοίμους νά καταβάλουν 
κάθε προσπάθειαν πρός έκπλήρωσιν τής ής τοις 
άνετέθη ύποχρεώσεως, άποφασισμένους νά παραμε
ρίσουν κάθε προσωπικήν ύπόθεσιν πρό τού συμφέ
ροντος τής όλότητος.

Οι άνθρωποι δυστυχώς δμως τού είδους αυτού 
δέν εύρέθησαν μέχρι σήμερον εις τήν διεύθυνσιν 
τή; Π.Ε.Κ. Καί τούτο είνε ό κυριιότερος λόγος διά 
τόν όποιον αύτη δέν κατώρθωσε νά παρου
σιάσω τίποτε έξ δσων παρ' αυτής άνεμένοντο.

"Οτι λοιπόν δέν έγινε είς τό παρελθόν άς γ.'νη 
σήμερον. "Ας έκλεγή καί άς τεθή είς τήν προεδρείαν 
τή; "Ενώσεω; ό κατάλληλος άνθρωπος, το μελό;



Κινηματογραφικός Αθτίιρ
4 Κινηματογραφικός Άότήρ

Η ΕΙ»0Γ« ΚΙΪΒ2ΙΣ
ΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

—Μετά τήν Ούγκέτ Ντυφλός, ή πόλις μας έφιλο- 
ξένησε τήν καλλιτέχνιδα Ζερμαίν Μπουέ ή όποια 
έδωσε μετά τοϋ θιάσου της σειράν παραστάσεων εις 
το Γαλλικόν Θέατρον.

—Είχα τήν τιμήν νά συνοδεύσω τήν εκλεκτήν 
καλλιτέχνιδα, ώς αντιπρόσωπος τοϋ «Κινηματογραφι
κού Αστέρος» τών 'Αθηνών, εις περίπατον άνά τήν 
πόλιν,ή οποία μοϋ άνεκοίνωσε δτι λυπήτε πολύ διότι 
είςτόπρόγραμμα τήςπεριοδείας της δέν περιλαμβάνετε 
και ή Ελλάς τήν οποίαν εΐχε μεγάλην επιθυμίαν νά 
έπισκεφθή. Ελπίζει δμως δτι πολύ συντόμως θά κα- 
τορθιόσει νά ΐδη τό δνειρόν της πραγματοποιού
μενου.

—'II κ. Bouer μοϋ έδήλωσε προσέτι δτι μόλις 
επιστρέφει εις Παρισίους θά λάβη μέρος εις τό «γύ
ρισμα» μιας νέας ταινίας τής οποίας ό τίτλος κρα
τείται μυστικός.

—Εις τήν πόλιν μας άφίχθη έξ Αθηνών ό διευ
θυντής τοϋ εκεί γραφείου ταινιών «Μαϋρο—Φίλμ» 
κ. Ε. Μαυροδημάκης.

—Εις τόν Κινηματογράφον Τ) π ε ρ ά προεβλή
θη μέ έπιτυχίαν τό έργον Framme d’ amour» μέ 
τήν Βίλμα Μπάνκυ και τόν Ρ. Κόλμαν.

—Εις τόν κινηματογράφον Μ ο δ έ ρ ν μετά τήν 
προβολήν τής ταινίας Πάτ καί Πατασόν, προεβλήθη 
τό έργον La maison du plaisir μέ τόν Χάρρυ Αίτκε.

—Εις τό Μ ε λ έ κ προβάλλεται διά δευτέραν 
εβδομάδα τό έργον «Τό λυκόφως τής δόξης» μέ τόν 
Γ ιάννιγκς.

—'II τουρκική ταινία «'Η ταχυδρόμος τής Αγκυ
ρας», πραγματοποιηθεΐσα διά. λογαριασμόν τών 
αδελφών Ιπεκτσή καί εις τήν οποίαν πρωταγωνι
στεί ό όθωμανός καλλιτέχνης Ερτογροϋλ Μουχσίν 
βέη τή συμπράξει τοϋ θιάσου Χοίρους Μπενταΐ, έτε- 
λείωσε.

Λεπτομέρειας θά σάς γράψω είς το προσεχές.
Φ. Νκζλογλου

τά προτερήματα τοϋ καλού ηγέτου οιος κατά τήν 
άνωτέρω γνιόμην πρέπει νά εινε οϋτος. Υπάρχει ό 
κ. Θ. Δαμασκηνός, υπάρχει ό κ. Γ. Σαμαρτζής—-διά 
νά άναφέρωμει· τούς καθ ήμάς προτιμητέους—υπάρ
χουν τόσοι άλλοι μεταξύ τών όποίωτ τό ταχύτεροι· μεσίδων. Συμμεριξόμενος τό βαρύτατον πένϋ·ος δπερ ε-
ποέπεί ή Ένωσίς νά άνεύοη καί άναδείξη τόν εκλε- πληξε την ύπό τόσον τραγικά; σ»ν&ήκας πληγεϊσαν οι- 
κτόν άοχηγών της. Εύχόΐΐεθα δέ καί έλπίζοιιεν δτι ! ,το?’ άπευ9ύνει πρό; αύτήν τά θερμότατα
r - V , ’ ' s ' ' e · c ,. συλλυπητηοια του.η εις ους εναπόκειται να δώσουν μιαν, ως η ανω, 
λύσιν, θά προσπαθήσουν έν καιρώ νά μή φανούν 
κατώτεροι τής ύποχρειόσεόις των ταύτης καί θά θε- 
λήσουν νά συνεργασθοϋν είς τήν άνύψωσιν τοϋ γοή
τρου, τήν τόνωση· τής ισχύος καί τήν υποβοήθηση· 
τής σταδιοδρομίας τής Π.Ε.Κ. W.

Οί συνδρομηταί μας είνε φίλοι μας. ©ί φίλοι των συνδρομητών μας πρέπει νά γείνουν καί δικοί 
μας φίλοι, έγγραφόμενοι συνδρομηταί είς τόν Κινηματογραφικόν Αστέρα».

ί ΣΙΜΜΟΙ ΙΏΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ Μάρτιος. (Τοϋ άνταποκριτοΰ μας). 

—Εις τόν κινηματογράφον «Μαγικό Παλάτι» προε
βλήθησαν τά έργα «Πρωταθλήτρια» μέ τήν Μπε
μπέ Ντάνιελς, «Οί κηφήνες τής κοινωνίας» μέ τήν 
Μπέττυ Κόμπσον, «'Ο κύριος Αλμπέρ» με τον 
Μενζοϋ, «Φυλαχθήτε άπό τής χήρες», «’Έρως καί 
κύματα» μέ αφάνταστοι· έπιτυχίαν, «'Ο Ρίφ καί ό 
Ράφ» στό ναυτικό», «'Ο δόκτωρ Σαΐφερ», μέ με- 
γάλην έπιτυχίαν, «'Η μονομαχία» μέ τόν Γκαμπριό 
και «'Ο πειρατής» μέ μετρίαν έπιτυχίαν.

Κινημ. ΙΙαπαδοπούλου. Προεβλήθησαν τά έργα 
«'Π ωραία Ελένη τής Τροίας» τό όποιον δμως δέν 
ήρεσε, «Δυο φορές κατάδικος», «Δόν Ζουαν καί 
Φάουστ», «'() εκδικητής τοϋ Νταβός», μέ μεγάλην 
αποτυχίαν, «'Ο Φάουστ» μέ τόν Αιμίλιον Γιάννικς 
καί τήν Καμίλλη Χόρν καί «'Η Γενεβιέβη» μέ επι
τυχίαν. Π gat ρτμής

ΠΩΣ-ΚΛΑΙΟΥΝ
ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

"Ενας Αμερικανός δημοσιογράφος έκαμε μίαν έρευ
ναν άνά τόν καλλιτεχνικόν κόσμον τοϋ Χόλλυγουντ 
διά νά εξακρίβωση πώς κατορθώνουν νά κλαίουν οί 
άστέρεςτοϋ κινηματογράφου,δταν ή σκηνή τό άπαιτή. 
Τάδάκρυα είνε,λέγει,φυσικά κα'· προκαλοϋνται ώς έπί 
τό πλεϊσοον διά τής... μουσική:. Ολίγοι είνε.τόσον 
σκληροί, ώστε νά μή συγκινοϋνται υπό τής μουσικής. 
Είς αυτούς γίνεται ένστάλαξις γλυκερίνης είς τούς 
οφθαλμούς. 'Η γλυκερίνη έχει τήν ιδιότητα νά έρε- 
θίζη τούς δακρυγόνους άδένας καί τά δάκρυα ρέουν 
άμέσως... χάριν τοϋ φίλμ. 'Όσον άφορα τήν μουσι
κήν οί καλλιτέχναι καί ιδίως αί καλλιτέχνιδες τοϋ κι
νηματογράφου είνε τόσον ευαίσθητοι, ώστε αρκεί 
ένα όργανέττο η ένα φωνογράφον δια νά τους καμη 
νά κλαύσουν.'Ο Τζίλμπερτ συγκινεΐται μέ τήν μουσι
κήν συναυλιών. 'Η Γκάρμπο θέλει Βάγνερ ή Ντεμ- 
πουσύ. 'Π Παίτζ συγκινεΐται ευκόλως δταν άκούτη 
τό τραγούδι «Τοϋ βάλς τό όνειρο, όνειρ' αγάπης».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ
Μέ ειλικρινή λύπην ό Κινηματογραφικός Άστήρ 

έπληροφορή&η τόν άδικον θάνατον τοΰ άτυχους Ίωάν- 
Λινυίλυντοΰ τοΰ Κεν. Ποακτοοείου έα>η-

LE CINEMA SU SSE 
Ελβετικό» Κίνημα ογραφ,κόν Περ'οδικόν 
Rue du Theatie Montreur (Suisse)
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Πρωταγωνισταί: Ίβάν Μοσζοΰκιν, Λίλ Ντάγκοβερ. ’Αγνή Πέτερσεν 
’Αποκλειστική έκμετάλλευσις διά τήν ’Ελλάδα «Σινέ _/©ριάν

'Ο Ζουλιέν Σορέλ πτωχής οικογένειας άλλά φαν
τασιοκόπος, έργάζεται ώς γραμματεύς τής Δημαρ- 
χίας είς τήν πολίχνην Βερριέρ, πρό πολλοϋ δέ θά α- 
φινε τήν θέσι ν του άν δέν ήγάπα έμμανώς τήν σύζυ

( όποιος έκών άκων αναγκάζεται μέν νά συγκατάνευση 
ϊ ζητεί δμως πληροφορίας άπό τόν Δήμαρχον τής Βερ
ριέρ. 'Π Τερέζα ή οποία ήγάπα τόν Σορέλ δίδει α
πελπιστικός πληροφορίας καί δ Μαρκήσιος άναγκά-

γον τοϋ Δημάρχου Ρενάρ, Τερέζαν, ή οποία περι- 
ηρονοΰσα τόν γέρω σύζυγόν της Δήμαρχον, ευρισκε 
άνακούφισιν εις τάς αγκόλας τοϋ Σορέλ. Τό ερωτι
κόν πάθος τοϋ Σορέλ πρός τήν Τερέζαν ήτο τόσο 
μέγα, ώστε 
μιά βραδυά. 
παρ ολίγον 
έν τή παρα
φορά του νά 
δολοφ ο ν ή- 
ση τόν Δή
μαρχον διά 
δηλητηρίου. 
Συνε λ θ ώ ν 
τήν τελ ε υ- 
ταίαν στιγ
μήν φεύγει 
καί μεταβαί 
νει είς 
Παρίσιδπου 
διορίζ ε τ α ι 
γραμματεύς 
.τ α ρ ά τώ 
μαρκ η σ ί ώ 
Χτέλά Μόλ 
ό όποΐοςσύν 
τφ χρ ό ν ω 
ήρχισεν νά 
τόν εκτιμά 
είς βαθμόν 
ώστε τοϋ α
ναθέτει μί
αν μυστικήν 
άποστολ ή ν 
τήν οποίαν κατόπιν πολλών κωμικοτραγικών περι
πετειών έκτελεΐ έπιτυχώς.Έν τφ μεταξύ δμως προσ- 
είλκυσε όχι μόνον τήν εκτίμηση· άλλά καί τόν έρωτα 
τής κόρης τοϋ μαρκησίου, ή ό.τοία ένα βράδυ χωρίς 
καί ή ιδία νά τό έννοήση γίνεται γυναίκα του καί ο
μολογεί τό σφάλμα είς τόν πατέρα της μαρκήσιον, ό

ζεται νά άρνηθή εις τόν Σορέλ, παρά τά συμβάντα, 
τήν χεΐρα τής κόρης του. ’Έξω φρένων ό Σορέλ με
ταβαίνει εις Βερριέρ καί φονεύει τήν Τερέζαν. Συλ- 
λαμβάνεται καί καταδικάζεταιεϊς τόνδιάτής λαιμητό-

Ό Ζουλιέν Σορέλ (Ίβάν Μοσζοΰκιν) καί ή Τερέζα (Λίλ Ντάγκοβερ) είς μίαν σκηνήν τοϋ έρ
γου Μυστικός Ταχυδρόμος» (Rouge et Noire) τοΰ οποίου τήν αποκλειστικήν εκμετάλλευση· 

έχει ή εταιρία <Σινέ Όριάν».

μου θάνατον.
Επέρχεται ή Γαλλική έπανάστασις καί ό Σορέλ 

σώζεται άπό τό πλήθος, άλλά βληθείς ύπό σφαίρας 
έπί τών οδοφραγμάτων, αποθνήσκει είς τάς άγκάλας 

| τής συζύγου του Ματθίλδης ή όποια τόν άνεζήτει 
! παντού.
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0 ΟΜΙΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ©ΜΙΛΟΥΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Ποια; μορφάς έλαβεν διά νά φθάοη εις τήν σημερινήν έξέλιξίν.- Το πρώτον μήχανπμα του 1900. 

Έφεύρεοις γαλλική τήν όποιαν οϊκειοποιοΰνται οί 'Αμερικανοί.—Χρονόφωνα «Phonos*
cfcnes Pick-Up» κ.λ.π.

‘Από πολλοΰ, ώς γνωστόν, έπαυσε πλέον νά θεω- 
ρήται ώς άπροτέγ αστός ουτοπία ή κατασκευή τής 
όμιλοΰσης ταινίας κα*. είνε επίσης γνωστόν, δτι αί 
ποοσπάθειαι δια τήν τελειοποίησιν τοΰ όμιλοΰντος

Ό κ. Λέων Γκωμόν

κινηματογράφου έφθασαν τελευταίως εί; σημεΐον 
ικανό ποιητικώηατον.

Βεβαίως διά νά αντικαταστήσω όριστικώς ό ομί
λων κινηματογράφος τον ήδη υπάρχοντα άφωνοι·, 
χρειάζεται ακόμη αρκετή εργασία. Υπάρχουν είσέτι 
ελλείψεις εί; αυτόν, ασήμαντοι ϊσως, άλλά άρκετά' 
πάντω; διά νά μ ή μάς επιτρέπουν νά εϊπωμεν δτι ή 
περίοδος τής βωβής ταινίας έκ/εισε πλέον τελειω- 
τικώς.

Τελευταίως εις μίαν διάλεξίν του έν τφ άμφι- 
θεάτρφ τοΰ Conservatoire des Arts et Metiers» —

MIA aUAESUI ΤΟΥ X. ΓΚΟΜ^Ν

περί τής όποιας έγράφομεν εις τό προηγούμενοι1 
φύλλον τοΰ «Κινημ. Αστέρος»—ό κ. Λέων Γκωμόν 
έξήτασεν έν έκτάσει τδ ζήτημα και δι ακαταμάχη
των τεχνικών επιχειρημάτων άπέδειξεν δτι η ομι- 
λοΰσα ταινία εύρίσκεται σήμερον είς τδ στάδιον 
εκείνο τή; τελειοποιήσεως τδ όποιον επιβάλλει να 
τήν προσέχωμεν όχι πλέον ώς δοκίμιον εργαστηρια
κών μελετών άλλ' ώς άρτιον κατασκεύασμα συμπε- 
πλησωμένης έφεΰρέσεως.

¥ ¥
Εί; τήν αρχήν τής διαλέξεώς του αυτής, τήν 

οποίαν δπως ύπεσχέθημεν δημοσιεύομεν σήμερον, ό 
ζ. Γκωμόν έπλεξε τδ έγκοιμιον τοΰ κ. Αουϊς Αυμιερ 
είς τδν όποιοι·, είπε, οφείλεται ή ιδέα τοΰ να. δοθή, 
διά. τής ζωής, είς τήν κινουμένην φωτογραφίαν, τή; 
ζωής ή έντύπωσις.

«Πλεΐστοι δσοι, έξηζολούθήσεν, εισερχόμενος είς 
τδ θέμα, τότε ήσχολήθησαν μέ τδ φαινομενικώς 
άπλοΰν αυτό πρόβλημα χωρ ς νά επιτύχουν ουσια
στικά καί ικανόποιητικά αποτελέσματα. \ιοτι καί 
σήμερον ακόμη τδ ζήτημα προσκρούει είς σημαν
τικά; δυσκολίας. Αφ' ένδς διά νά έπιτευχθή άμεμ
πτο; αναλογία φωνών καί κινήσεων χρειάζεται η 
πραγματοποίησι; ένδς ακριβέστατου συγχρονισμού 
τών δύο μηχανημάτων κινηματογράφου καί φωνο
γράφοι·. Έξ άλλου έπιτυγχανομένου τοΰ πρώτου 
πρέπει πάλιν ή άπόστασις τοΰ φωνογράφου άπδ 
τοΰ προσώπου ποΰ θά όμιλήση η θά τραγουδηση να 
είνε πολύ μικρά διότι άλλως ή φωνή δέν θά είνε 
δυνατόν νά έγχαραχθή καθαρά καί ευκρινής. Αλλ 
έν τοιαύτη περιπτώσει καθίσταται άδύνατος ή κι
νηματογράφησή διότι ό ηθοποιός πρέπει να διατη
ρήσω μίαν ώρισμένην στάσιν προ τοΰ φωνογραφικού 
περιπτέρου.

Διά τδν λόγον αυτόν πρέπει πριν χρησιμοποιή- 
σωμεν τδν φωνογράφον νά τελειοποιησωμεν την ευ
πάθειαν τοΰ φωνογράφου είς σημεΐον δπου η εγ
γραφή τών φωνών νά ήμπορεΐ νά γίνεται από απο- 
στάσεως καί χωρ’ς νά απαιτείται δπως ο ομίλων κα
τέχει διαρκώς μίαν ιορισμένην θέσιν.

«Άναφέροντες τιάρα τά αποτελέσματα των ιδι- 
κών μας σχετικών ερευνών θά εϊπωμεν έν όλίγοις 
εκείνο ποΰ καθ’ ημάς μένει ακόμη νά γίνη διά νά 
δοθή είς τδν βιομηχανίαν τής όμιλοΰσης ταινίας 
δ,λη ή βελτίωσις τής οποίας έχει άνάγκην.

«Τδ 1900 παρουσιάσαμεν είς τήν ’Έκθεσιν ένα 

συνδυασμένοι· μηχάνημα φωνογράφου μέ κήρινον 
κύλινδρον καί κινηματογραφικής μηχανής συνδεδε- 
μένων μεταξύ των δι ένδς ευμεταχείριστου ιιηχα- 
νισμοΰ.

«Τδ dispositif παραγωγής ήχου τοΰ μηχανήμα
τος αύτοϋ στήν πραγματικότητα δέν ήτο τίποτε τό 
εξαιρετικόν, είχε δε πολλές αναλογίες μέ εκείνο τδ 
όποιον ό Έδινσον είχε τοποθετήσει στδ κινητο- 
σκοπιον του. Ισως δε μερικό· τών εδώ σήμερον 
παρευρισκομενων να ειχον ίδεΐ το τελευταίοι* 
αΰτδ καί έν τοιαύτη περιπτώσει τότε θά ένθυμοΰν- 
ται δτι τούς παρουσίασε κάποιαν χορεύτριαν συ- 
νοδευομένην είς τδν χορόν της άπδ μίαν αφανή ορ
χήστραν τής όποιας δμως οί ήχοι έφθαναν στήν 
ακοή τών θεατών μέσο) μιάς τηλεφωνικής χοάνη;.

«Κατά τΰ 1901 έξαφνα κατορθώσαμε)· νά έπιτύ- 
χωμεν τήν δΓ ηλεκτρισμού κίνησιν τού συνδυασμού 
τών δύο μηχανών (δίπλ μα ευρεσιτεχνίας 1901) καί 
τήν 7ην Νοεμβρίου τοΰ 1902 είς μίαν δημοσίαν 
συγκέντρωσιν, είς την αίθουσαν τής «Γαλλικής Φω
τογραφικής εταιρείας», παρουσιάσαμεν είς τδ κοινόν 
ταινίαν μέ ένα μόνον πρόσωπον, ομιλούσαν μέ τέ
λειον συγχρονισμόν φωνής καί κινήσεων. ΊΙ ημε
ρομηνία αύτή ήμπορεΐ νά θεωρηθή ή τής γεννήσεως 
τοΰ όμιλοΰντος κινηματογράφου.

«Τδ νέον τούτο μηχάνημα διάφορον εντελώ; τοΰ 
πρώτου, εϊχεν ώς βάσιν τδ δτι ή ταχύτης τής κινή- 
σεως τοΰ φωνογράφου έπρεπε νά είνε απολύτως 
ακριβής, έξ αυτής δέ θά έκανονίζετο ή ταχύτης τής 
κινηματογραφικής μηχανής. Έν ολίγοι; δέ ήτο κα
τασκευασμένοι· ώς εξής :

«Εί; τδ εσωτερικόν τοΰ βάθρου δπου ήτο τοπο
θετημένος ό φ*ωνογράφος εύρίσκετο έ'να μικρόν ηλε
κτρικόν μοτέρ τοΰόποίου τήν ταχύτηταέκανόνιζενέ'να 
rneostat. Μέ γρανάζ ή δερμάτινα λωρία τδ μοτέρ 
αύτδ έκινοΰσε έ'να οριζόντιον άξονα φέροντα ένα
οδοντωτόν pig non τδ όποιον ήρχετο είς έπαφήν μέ 
ενα συγχρονιστήν τής ταχύτητας όδηγοΰντα τδν έκ 
κηρού κύλινδρον τδν τοποθετημένοι· άνωθεν τού 
μηχανήματος μή φαινόμενον δμως τδν τελευταίοι· 
αύτόν είς τδ σχέδιον. -

«Τό έ'να άπδ τά δύο άκρα τοΰάξονος κατασκευα
σμένοι· είδικώς πρός τούτο μετέδιδε ρεύμα σέ με
ρικά plots ηνωμένα διά μιας στεφάνης ακινήτου 
συγκοινωνούσες μέ τδ μοτέρ τοΰ κινηματογράφου. 
Τδ induit τοΰ μοτέρ, τούτου ήτο έφωδιασμένον μέ
μίαν bobine αποκεντρωτικήν έχουσαν δύο πόλους। ”Αν κατά τήν διάρκειαν τής κι νήσεω; τδ έν τών 
ύπέκειτο δέ είς τάς,άλληλοδιαδόχους ΐπάικΈοηκατά μοτέρ έπρόκειτο διά κάποιον λόγον νά κινηθή γρη- 
τοιοΰτον τρόπον ώστε νά παράγεται έ'να σταθερόν γορώτερον έξαπέστελλεν είς τδ induit τοΰ άλλου'έ'να 
γωνιακόν μετατόπισμα τοΰ κινηματογράφου έν ρεύμα τδ όποιον έκανόνιζεν ανάλογοι· καί αύτοϋ 
σχέσει προς τδν φωνογράφον οίαδήποτε καί άν θά^τήν κίνησιν ούτως ώστε αύτομάτως έπετυγχάνετο ό 
ήτο ή ταχύτης τοΰ μοτέρ τοΰ κινοΰντος τδν τελευ- συγχρονισμός.

‘ ταΐον. Εϊχομεν αναγνωρίσει ότι θά ήτο πρακτικώς [ «Κατά τώ Ι9(1ι> ή έγχάραξις τών ήχων ή οποία 
προτιμώτερον νά τίθεται πρώτον εις κίνησιν ό φω- έγίνετο έως τότε έπι τοΰ κηρού δΓ ένό;"στυλέτ στη- 
νογράφος καί κατόπιν δταν εί; έν ώρισμένον ση- ριζομένου είς τό κέντρον ενός δίσκου, άντικατεστάθη 
μ-ΐον έκανονίζετο ή ταχύτης του νά ετίθετο είς κί- άπό τήν ήλεκτρικήν έγχάραξίν γινομένην διά τή; 
νησιν ή κινηματογραφική μηχανή. Αλλά τδ enibra-, χρησιμοποιήσεως ένδς μικροφώνου καί ένδ; χαρα- 
| ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΤΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ «Κ I Ν Η Μ A Τ Ο Γ Ρ Α Φ I Κ (ά λ' Α Σ Τ Ε Ρ Ο Σ» I

yage της τελευταίας, απότομον ώς γνωστόν, ήιιπο- 
ροΰσε νά προκαλέση τήν καταστροφήν κανενός ορ
γάνου, να κόψη την ταινίαν ή καί νά σταματήση 
καί αυτό το μοτέρ. Διά τούτο λοιπόν έτοποθετήσα- 
μεν μεταξύ του μοτέρ καί τής [κινηματογραφικής

1 υπος ηχητικής κινηματογραφικής ταινίας ή όποια απο
δίδει μουσικήν ορχήστρας έξ είκοσι πέντε οργάνων

μηχανής ένα ισχυρότατοι* έλατήριον πρός πρόληψιν 
παντός ενδεχομένου.

«Σί·ν τφ χρόνιο ή άρχική μορφή τοΰ μηχανήμα
τος αύτοϋ ύπέστη διαφόρους τροποποιήσεις. '() εύ
θραυστος κήρινος κύλινδρος άντεκατεστ άθη μέ τόν 
δίσκον ποΰ γνωριζωμεν όλοι. Τδ δέ σύστημα τοΰ 
περιστρεφομένου πεδίου καί distributeur άντικατε- 
στάθη άπδ δύο μικρά μοτέρ δμοια, ϊσης δυνάμεω;, 
στηριζόμενα στδν sectevr καί μέ ίδιον αριθμόν 
induits.
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κτικοΰ στύλε τοποθετημένου εις ένα μαγνητικόν πε
δίου μετακινούμενου υπό την ενέργειαν των bobines 
διατρεχουσών από την κυματοειδή κίνησιν του μι
κροφώνου. 'Η ανάγκη δέ τής έπαναλήψεως σκηνών 
κάποιας διάρκειας μάς (οδήγησε νά χρησιμοποιή- 
σωμεν δύο πλατώ φωνογραφικών δίσκων οί όποιοι 
ετίθεντο εις κίνησιν αλληλοδιάδοχος και αυτομάτως 
δι ηλεκτρικών διακοπτών κατά τρόπον τοιοΰτον 
ίδστε δταν δ εις δίσκος έφθανε εις τό τέλος, ό άλ
λος ετίθετο εις κίνησιν. Κατόπιν δέ έμελετήσαμεν 
και έπραγματοποιήσαμεν τήν χρήσιν τοΰ πεπιεσμέ
νου άέρος διά νά έπιτύχωμεν τήν ομοιομορφίαν τής 
φωνής εντός μεγάλων αιθουσών;

ΤΟ ΧΡΟΝΟΦΩΝΟΝ
«'Όλαι αύται αί αλληλοδιάδοχοι βελτιώσεις καί 

τροποποιήσεις μάς έφεραν εις τον τελειωτικόν τύ
πον τοΰ «Χρονοφώνου» τοΰ οποίου ένα αντίτυπου 
μάς έπέτρεψε νά παρουσιάσωμεν κατάτήν 27 Δεκεμ
βρίου τοΰ 1910 τήν εικόνα τοΰ καθηγητοΰ ντ’ 
Αρσουβάλ δμιλοΰντος προ τών συναδέλφων τουτής 
Ακαδημίας τής Σιέννας. Δυστυχώς ή ομιλούσα αυτή 

ταινία, ή οποία άπετέλει δι' ημάς μίαν άπόδειξιν 
τών εργασιών καί έξαιρετικώς ενδιαφέρουσαν, έχάθη 
μαζύ μέ άρκετάς άλλας κατά τήν περίοδον τοΰ 1914 
έως 1918.

’Εκτός τής προαναφερθείσης παρουσιάσεως, ή 
οποία είχε χαρακτήρα μάλλον επίσημον, μία εται
ρεία δημοσίων παραστάσεων «οργάνωσε κατά τήν 
ιδίαν περίπου εποχήν ολόκληρον σειράν προβολών 
τόσον εις τό Παρίσι δσον καί εις τάς κυριωτέρας 
πόλεις τών επαρχιών. Επίσης θά έγίνοντο προβο- 
λαί καί εις τό εξωτερικόν καί μάλιστα εις τήν Νέαν 
Ά'όρκην εις τό θέατρον τής 39 ης λεωφόρου τήν 
5ην, 6ην καί 7ην Ιουνίου 1913. Αλλά τό τελευταίου 
έχει λησμονηθεί πλέον εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας 
δπως γίνεται συνήθως εκεί όταν γίνεται λόγος 
περί τοΰ δμιλοΰντος κινηματογράφου.

«Χρονόφωνα τοΰ προαναφερθέντος τύπου κατε- 
σκευάσθησαν'αρκετά τότε, έν αυτών δέ εύρίσκεται 
σήμερον εις τάς γκαλερί τοΰ «Conservatoire Nati 
onal des Arts et Metiers Έξ αυτών εΐχομεν έγκα- 
ταστήσει ημείς μερικά κατά τοΰ 1902 έως τό 1910, 
μεταξύ δέ αυτών υπήρχε καί ένα είδος τό οποίον 
ώνομάζαμεν «Μικτόν χρονόφωνον» καί τοΰ οποίου 
ή τιμή ήτο περισσότερον προσιτή.

«Εις τό Μικτόν Χρονόφωνον» το πλατώ τοΰ φκο- 
νογράφου μετέδιδε ρεύμα εις ένα μοτέρ τοποθετη- 
μένον οίς τήν κινηματογραφικήν μ ηχανήν καί κα- 
θωδηγοΰσε τάς «ανήσεις μιας βελόνης ή οποία έδεί- 
κνυεν εις τόν όπερατέρ εάν ή’ έκτύλιξις τής ταινίας 
έγένετο έν συγχρονισμό) μέ τήν κίνησιν φωνογραφι
κού δίσκου.

(Τό τέλος εις τό προοεχές)

ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΚΟΛΟΣΣΟΙ
ΚΑΡΤΙΕ ΛΑΤΕΝ KAI S. Ο. S.
Ό Ευρωπαϊκός τύπος, ημερήσιος καί περιοδικός 

αφιερώνουν μακρά άρθρα για δύο έργα παραγωγής 
<>ofar» τά οποία, αν βασισθώμεν επί τών πληρο
φοριών τοΰ τύπου καί τής κριτικής, θά καταλάβουν 
εξαιρετικήν θέσιν τήν προσεχή περίοδον. Τό έ'να, τό 
«Quartier I atjn»,T0V οποίοι' ή ύπόθεσις έλήφθη 
από τό μυθιστόρημα τού μοντέρνου συγγραφέως 
Μορίς Ντεκομπρά δέν παρουσιάζει τίποτε τό τρωτόν. 
'Ο σκηνοθέτης Augusto Genina τοΰ όποιου τό ε
ξαιρετικό ταλέντο είδαμε σέ πολλά έργα, εϊργάσθη 
καί τώρα μέ τήν αυτήν ειλικρίνειαν καί ζήλον. Έξ 
άλλου οί πρωταγωνισταϊ Ιβάν Πέτροβιτς, Κάρμεν 
Μπόνι, Τζίνα Μανές, δημιουργούν ρόλους απίστευ
τους. (>λαι αί εξωτερικά! σκηναί τού έργου τούτου 
έτραβήχθησαν στο Παρίσι—πραγματικήν δέ άναστά- 
τωσιν έπροξένησε τό τράβηγμα τών τελευταίων σκη
νών στήν Ga-e de Lyon οπού επί 1 Γ> ημέρας, κατά 
τάς νυκτερινός ό’ιρας ειργάζοντο για νά υπερνικήσουν 
τάς τεχνικός δυσκολίας αί δποϊαι έπαρουσιάζοντο 
καί αί δποϊαι δέν ήσαν όλίγαι. Μεταξύ άλλων άνα- 
γινώσκομεν σέ κάποιο περιοδικόν τά εξής: «Αί σκη
ναί τής (rare de Lyon μάς έπεισαν δτι δ κινηματο
γράφος δέν διστάζει πρό ούδεμιάς δυσκολίας, προ 
ούδεμιάς θυσίας, διά νά ι’πετύχη τό επιθυμητόν απο
τέλεσμα. Τό άλλο έργο, τό S.O. . μέ σκηνοθέτη τόν 
Ca iniiie Galione κα' πρωταγωνιστής τήν Τζίνα 
Μανές, Αίαν Χάϊντ, Άντρέ Νόξ έπαρουσιάσθη ήδη 
στο Παρίσι,στο θέατρον Ηλισσιων Πεδίων καί στό 
Καπιτόλ τοΰ Βερολίνου καταχειροκροτηθεί·.

Τά κανάγια, ή μανία τών κυμάτων ποΰ κατακλύ
ζουν ένα ύπερωκεάνειον,αί σκηναί ποΰ εκτυλίσσονται 
στήγέφυρα τοΰ πλοίου, ή αγωνία τού πληρώματος νά 
σωθή' τρομάζουν τόν θεατήν καί τόν κάμνουν νά 
άγωνιά.

Πρόκειται περί δύο έργων «κολοσσών» τά όποια 
έλπίζομεν νά ίδωμεν εις τήν πόλιν μας τήν προ
σεχή περίοδον χάρις εις τόν κ. Αναστασιάδην.
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Κΰρο—Φιλμ θεσϊνίκη
Κινημ. Διονύσια 
Γεώρ. Λάμπρος Βόλος 
Δημ. Τσιμπούκης » 
Κινημ. Πάνθεον Λαμία 
Σ. Βακιάνης Ξάνθη
I. Ρήγας Καλάμαι
Ζαχ. Κρανιδιώτοιι 
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Πρωταγωνιστεί ή Ντολορές ντέλ Pic

Στής τροπικές χώρες κοντά στον Αμαζώνιο πο
ταμό, απλώνονται τοπεΐα μαγευτικά, ποΰ κρύβουν 
ένα αινιγματικό μυστήριο. Γιά ένα από αύτά τό. το
πεΐα, μία παράδοσις τών ιθαγενών λέγει δτι, εάν 
κάποια νέα καλέση μιά φεγγαρόλουστη νύκτα τόν 
άγνωστο εραστή ποΰ προσμένει,ή μοίρα τόν φέρνει 
κοντά της από δποιοδήποτε μέρος τοΰ κόσμου. 'Η 
Γόνυ εΐνε μία μικρή καί πεταχτή 
ποΰ κρύβει μέσα της όλο τό θερμό 
τής τροπικής έκείνης χώρας. Ζή κι
της επιστάτη μιάς 'Εταιρείας κατασκευής Σιδηρο
δρομικών γραμμών, άνθρωπον βάρβαρον, εκβιαστήν, 
λαθρέμποροι· ποτών καί καταχραστήν εις βάρος τής 
Εταιρίας. 'Η Τόνυ (Ντολορές Ντέλ Ρίο) έζήτησε 
τόν άγνωστο εραστή της καί ή μοίρα έστειλε τόν 
Ούάϊτ επιθεωρητήν τής ιδίας Εταιρείας. Ό θείο;

■ρωτικο

της κινουνευει να αποκαλυφθη καταγγελόμενος εις 
τόν Ούάϊτ, από τόν Μόρτλεϋ βοηθόν μηχανικόν. 
Κακούργος ψυχή δπως ήταν άνέθεσεν εις τόν έμπι- 
. τόν του συνεργάτην νά τόν εξαφάνιση είς απροσπέ
λαστοι· δάσος·. 'Η Τόνυ έν τφ μεταξύ αγαπά παρά
φορα τόν επιθεωρητήν Ούάϊτ, ό οποίος δμως απο
κρούει τόν έρωτά της. Ό Μόρτλεϋ άπέθανε στήν 
άγρια ζούγκλα, άφησε δμως ένα σημείωμα μέ τό

'Ο μεγάλος Ρώσσος καλλιτέχνης τής οθόνης καί έκ τών διασημοτέρων σκηνοθετών 
τοΰ ρωσσικοΰ κινηματογράφου, μετά τής Μαρίας Ζακομπίνι, είς μίαν τραγικήν σκη
νήν τοΰ έργου «Ζωντανόν πτώμα» τοΰ μεγάλου Λέοντος Τολστόϊ, τό όποιον θά 
προβληθή συντομότατα άπό τής οθόνης τοΰ «’Αττικού». Είς τό ανωτέρω έργον 

λαμβάνει μέρος καί ή ώραιοτάτη Γεωργιανή καλλιτέχνις Νάτα Βατσάτζε

κα'1 τόν συνεργάτην του, ως δολοφόνους του. 'Ο 
Ούάϊτ γεμάτος μίσος γιά τούς εγκληματίας εξεγείρει 
τούς Ινδούς και ετοιμάζεται νά αναχώρηση έκεΐθεν 
διό. νά καταγγείλη τούς κακούργους εις τήν διεύθυν- 
σιν. Μπροστά τόν κίνδυνον δ αίμοβόρος θείος μετα
χειρίζεται ως μέσον τήν Τόνυ γιά νά μάθη τόν δρό
μο ποΰ θά έπερνε δ Ούάϊτ άναχωρών. 'Η Τόνυ ή 

“”“““" οποία ως την ώρα εκείνη 
πίστευε πως ό θείος της 
ήτανάθώος,πηγαίνει στον 
Ούάϊτ άλλ” εκεί μανθά
νει άπ αυτόν, μέ μάρτυρα 
τό σημείωμα τοΰ Μόο- 
τλεϋ, τήν κακουργίαν καί 
τό ολον ποιον τοΰ θείου 
της. Ή ψυχή της τότε 
επαναστατεί.Φοβείται γιά 
αγαπημένοι· της καί γιά 
να τον σωση λέγει στον

σιν, πού θάέπερνεν δήθεν 
ο Ούάϊτ κα· έτσι δ άν
θρωπός του στό δάσος 
μέσα πληγώνει τόν αγα
πημένοι· της, δστις έπήρε 
τό δρόμο πού γιά ψεύ-’ 
τικο είχε πή αύτήστό θείο 
της. Ποιος τόν σιόζει δ-

περιβάλλον ; Ποιος τόν 
γιατρεύει; Μόνον ή Τόνυ 
μέ τήν αγάπη της ήτο 
ικανή νά θεραπεύση τοΰ 
Ούάϊτ τήν πληγή, συγ
χρόνως δέ κάνη τούτον 
να μή μπορή νά φυγή 
χωρίς νά έξεγερθή ή συ- 
νείδησίς του καί νά μή 
μείνη ή καρδιά του α
συγκίνητος γιά τήν με
γάλη αγάπη τής Τόνυ.

Μόνον ή αγάπη της 
μπορεί νά τού ξαναδώση 
τή ζωή καί νά τόν κρα- 
τήση γιά πάντα κοντάτης.
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• Μήκος μέτρα 3125—Πράξεις 10)
Προεβλή8η εις τό «Σαλόν Ίντεάλ»

Νά κι’ ένα φιλμ ποϋ παρακολουθεΐται πιο ευχάριστα 
άπό κάθε άλλο. Αύτό οφείλεται έν πρώτοις εις τήν έμφά 
νισιν τής Ζοζεφ'ιν Μπαϊκ^ρ γιά τήν οποία θά μιλήσω κα
τόπιν άναλυτικιότερά, καί υστέρα είς τό σενάριο τοΰ φίλου 
συγγραφέως Μωρίφ Ντεκομπρά, τό όποιον είναι κάτι τό 
πολύ συγχρονισμένο καί γεμάτο άπό χαριτωμένα επεισόδια 
μαρτυροΰντα τό αμίμητο χιούμορ του.

Ή σκηνοθεσία τής «Σειρήνος τών Τροπικών έξ άλλου, 
είναι πλουσιωτάτη, 'μαρτυρεί μεγάλη λεπτότητα γούστου 
καί δεικνύει αξιοσημείωτη λεπτοΛογία στις συνήθειες τών 
κατοίκων τών τροπικών.

Ή ύπόκρισις μέ τήν σειράν της δέν υστερεί. Ό Ζι'ορζ 
Μελσιόρ καί ό Πιέρ Μπαλτσέφ είναι έξαίρετοι είς τού; ρό
λους των, ό πρώτιΛ; τοΰ νοσηρού νονού ποΰ φθονεί καί 
έπιβουλεύεται τήν γεότητα καί ό δεύτερος τοΰ αισθηματι
κού νέου. Ή Ρεζίν Νταλτΰ καί ή Ρεζίν Τομά δέν λέγουν 
καί πολλά πράγματα. ’Ιδίως ή δεύτερα εμφανίζεται κατώ
τερα τοΰ μέτριου. »Μάς αποζημιώνει όμως πλήρως ή έμ- 
φάνισις τής Ζοζεφίν Μπαζκερ ή οποία ξεύρει καί μπορεί 
νά σταθή έμπρός εις τό όμπζεκτίφ.

Είναι μία αληθινή άπόλαυσις νά τήν βλέπη κανείς νά 
σκαρφαλώνει σάν αγριόγατα στά δένδρα τής πατρίδος της, 
έως δτου έξελιχθή είς τό αμαρτωλό χέλι ποΰ άνεστάτωσε 
τό Παρίσι κι’ υστέρα τις λοιπές Εύραπαϊκές πρωτεύουσες 
μέ τήν σειρά. Άλλά καί άπό άπόψεως εκφραστικότητας ή 
Ζοζεφ'ιν είναι πολύ ικανοποιητική. Έχει δύο μεγάλα έξυ
πνα καί γλυκύτατα μάτια γεμάτα^ φώς, καί ή όλη φυσιο
γνωμία της είναι πρλύ συμπαθής καί ενδιαφέρουσα. ’Ε
κείνο όμως ποΰ τήν ,καθιστφ άμίμητον, είναι τό αυθόρμη
τον τών κινήσεων, τών χειρονομιών της καί πάσης έκδηλώ- 
σεως. Ό τρόπος μέ |όν όποιον υποδέχεται είς τήν πατρί
δα της τάς δύο Ευρωπαίας ποϋ έχουν δικαιώματα έπί τοΰ 
άγαπημένου της, δ τρόπος τής έπιβιβάσεώς της είς τό ύπε- 
ρωκεάνειον, τής άποτόμου έγκατφλείψεως τής σκηνής τοΰ 
μιούζικ-χώλ πρωτοΰΈκόμη τελείωση τό νούμερό της γιά 
νά σπεύση πρός τόν άγαπημένον της καί απειρία άλλων 
στιγμών τής Μπαϊκεςίθά μείνουν άλησμόνητοι.

Τό συμπέρασμά μου δηλαδή είναι ότι ή «Σειρήν τών 
Τροπικών» άντιπροσώπεύει ένα λαμπρό φιλμ είς τό είδος 
του μέ απεριόριστον εμπορικήν καρριέραν.

ϊί "Ίρις Σκαραβαίου

ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΣΤΟ ΒΑΔΕΝ-ΒΑΔΕΝ
• Μήκος μέτρα 2540 Πράξεις 8)

Προεβλήθη είς τό «Φϋφα Πάλας»
Τό πενιχρόν καί άνόητον αύτό σενάριο θά ήτο δλως έ- 

ξαιρετικόν νά τό καταστήση ό δημιουργός του κάπως άξιον 
λόγου καί πράγματι τό τοιοΰτον δέν τό έπέτυχεν ό Έριχ 
Βάσνεκ (σκηνοθέτης^.

Τό μόνον ένδιαφέρον τοϋ φίλμ είναι ή Μπριγκίττε 
Χέλμ, τήν όποιαν βλέπομεν σ’ ένα άντίθετον ρόλον άπ’ 
αυτούς ποΰ μάς έχει συνηθίσει τελευταίως. Αί εντυπώσεις 
μου δέν ήσαν διόλου Αχάριστοι. Ή συναρπαστική καί γο
ητευτική Χέλμ σέ ρόλους βάμπ, παρουσιάζεται άρχαρία, 
άνέκφραστος, χωρίς ζωή στό ρόλο αύτό τής άθώας. Θά έ- 
ζέφραζα άπόλυτον γνώμην, δτι δηλ.ή Χέλμ μόνο γιά βάμπ

αξίζει, παραμένω έν τούτοις είσέτι διατακτικός μή λησμο- 
νών τήν άθωαν Μαρίαν τής Μητροπόλεως . Πιθανώς τό 
σφάλμα νά έγκειται έν μέρει καί είς τό Βάσνεκ. Ό άνού- 
σιος Χένρυ Στούαρτ είς τό πλευράν της άνάξιος προσοχής.

Γενικώς πρόκειταιπερί ενός έκ τών μετριωτερωνφιλμτής 
U F A. τό όποιον έν τούτοις έσημείωσεν έπιτυχίαν.

Ro Ma

ΒΟΛΓΑ - ΒΟΛΓΑ
• Μήκος μέτρα 4150—Πράξεις 10) 

Προεβλήδη είς τό «Αττικόν»
καί τό «Σπλέντίτ»

'Ο θρυλικός Στένκα Ραζίν έκινηματογραφήθη και φυ
σικά στό πρόσωπο τοΰ Τουρζάνσκι, ενός ρώσσου, εύρήκε 
τόν καλλίτερου δημιουργόν του. ΚΓ έτσι βλέπομεν τήν ζω 
ήν του, τόν έρωτά του, τήν τραγωδία του παρουσιασμένην 
μέ τό πιστό άπαιτούμενο χρώμα. Αύτό όμως κατέληξεν είς 
τό άτοπον δτι ή πλήρης αύτή άπόδοσις τής σλαυικής νοο
τροπίας κουράζει ένα άμοιρον ταύτης θεατήν καί τήν κού- 
ρασιν αυτήν άτυχώς έπιτείνει ή έκάστοσε βραδυτάτη έξέλι- 
ξις τής ύποθέσεως. Είς τό σημεϊον αύτό έγκειται τό μέγι
στοι’ τοΰ Τουρζάνσκι σφάλμα. Ευτυχώς δμως τοΰ δίδονται 
έκάστοτε φύκαιρίαι νά δείξη τήν ικανότητά του καί είς τά 
λεπτά σημεία τοΰ έργου (σκηναί άπό τόν θάνατον τοΰ 
Κόλκα) καί είς τάς συχνά: σκηνάς όγκου·.

Είς τούς ρόλους προεξάρχει ό Χάνς Άνταλμπερτ φόν 
Σλετάιβ, καλλιτέχνης αληθινός. Παίξιμο μετρημένο, ζωντα
νό. κινούν τό ιδιαίτερον τοΰ θεατού ενδιαφέρον. Άντιθέ
τω; ή Λίλιαν Χώλ Ντάβις ψυχρά καί άνούσιος. Είς μικρόν 
ρόλον ό Κλάϊν Ρόγγε καλός. Συμπαθής ό μικρός Κάλχα, 
αρκετά καλός έπίσης δ Μπόρις ντέ Φάς.

Τεχνικόν μέρος τοΰ φίλμ Ικανοποιητικόν, ιδίως μερι
κές φωτογραφίες άξιες παντός επαίνου.

Τό φίλμ παιζόμενον είς δύο κιυηματοθέατρα ταυτοχρό- 
νω; έσημείωσευ ένταΰθα μεγάληυ έπιτυχίαυ. Ro—Ma

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ή έτησία γενική συνέλευσι; καί. η εορτή τής «Ε

ταιρείας τών ενοικιαστών ταινιών» έγένετο εί; τό 
Savoy Hotel τοΰ Λονδίνου. Μεταξύ τών άλλων επι
σήμων προσκεκλημένων ήτο καί ό κ. "Ερμπερ 
Ούΐλιαιι γραμματεύσ καί αντιπρόσωπος τοΰ 'Υπουρ
γού τής Εργασίας.

Ό κ. "Ερμπερ έπωφελήθη τής ευκαιρίας διά νά 
ευχαρίστηση τάς αγγλικά; κινηματογραφικά; επι
χειρήσεις διά τήν πρός τήν κυβέρνησιν συνδρομήν 
των είς τήν εφαρμογήν τοΰ νέου περί κινηματο
γράφων νόμου. Ταύτοχρόνως συνέχαρη τούς παρι- 
σταμένους διευθυντά; κινηματοθεάτρων διά τό τάκτ 
τό όποιον έπέδειξαν άποφυγόντε; νά προβάλουν εί; 
τά κινηματοθέατρά των ταινία; τή; πολιτική; προ
παγάνδα;. Έξέφρασε δέ έπίση; τήν ελπίδα δτι οί 
εκπρόσωποι τή; κινηματογραφική; βιομηχανία; δέν 
θά θελήσουν κατά τά; προσέχει; έκλογά; νά χρησι
μοποιήσουν τόν κινηματογράφον ώ; μέσον προπα
γάνδα;.

’Αρκετά καλή καί ή παρ. έβδομάς υπό εποψιν κινή- 
σεως. Ιδιαιτέρως ήρεσαν τά έργα eH σειρήν τών τρο
πικών^ μέ τήν Μπαϊκερ που προεβάλλετο είς το Σά
λον Ίντεάλ καί τό Βόλγα-Βόλγα , που προεβάλλετο 
συγχρόνως είς τούς δύο κινηματογράφους ’Αττικόν καί 
Σπλέντίτ.

Κατά τήν τρέχουσαν εβδομάδα θά προβάλλονται τά 
κάτωθι έργα είςτούςκινηματογράφους.’Αττικόν ‘Ο Μυ- 
στικόςταχυδρόμος εκ τοϋγνοίστοϋεργου Τό μαύρο καίτό 
κόκκινο με πρωταγωνιστάς τόν Ίβάν Μοσζούκιν, τήν 
Λίλ Ντάγκοβερ καί τήν Αγνή Πέτερσεν. Τό άνωτέρω 
έργον μαζύ μέ άλλα δύο, ‘Η μωρά παρθένοςυτού Άνρί 
Μπατάϊγ είς τό όποιον πρωταγωνιστούν ή χαριτωμένη 
Σούζη Βερνόν καί ό Ζάν ’Άντζελο, ενα άπό τά υπέροχα 
έργα τής έφετεινής παραγωγής καί «Τό ζωντανόν πτώ
μα^ τού Λ. Τολστόϊ μέ τήν Ζακομπίνι,τόν Μπουντόβκιν 
καί τήν Γεοιργιανήν καλλονήν Νάτα Βατσνάτζε, ήγό- 
ρασε ή εταιρία Σινέ Όριάν ή οποία θά εχη καί τήν 
άποκλειστικήν έκμετάλλευσιν διά τήν Ελλάδα.

Σαλόν Ίντεάλ. Τό νέον εργον Οί έ'ρο>τες τού Ρα- 
σπουντίν τόόποϊον, εννοείται δέν έχει ούδεμίαν άπολύ- 
τως σχέσιν μέ τά μέχρι σήμερον προβληθέντα υπό τόν 
αυτόν περίπου τίτλον, Σπλέντίτ Ή ’Ινδιάνα μέ τήν 
Ντολορές ντέλ Ρίο καί Φύφα Πάλας.

* ·*
Φαίνεται οτι πολύ σύντομα ή κινηματογραφική κα- 

τάστασις τών Αθηνών θά λάβη άλλην μορφήν. Καί 
πρώτον, εϊμεθα είς θέσιν νά γνωρίζομεν έξ άσφαλούς 
πηγής, οτι άπεφασίσ&η όριστικώς ή κατεδάφισις τού 
έπί τής γωνίας τών οδόν ΙΙανεπιστημίου καί Κοραή 
κτιρίου, οπού άλλοτε ή οίκίμ τού μακαρίτου Ράλλη καί 
ή άνέγερσις έπί τού οικοπέδου αυτού μεγαλοπρεπούς 
μεγάρου, είς τό όποιον &ά ύπάρχη καί κινηματο&έατρον 
πολυτελέστατον μέ ολας τάς τεχνικάς θεατρικός καί κι
νηματογραφικός τελειοποιήσεις, περιλαμβάνον άνω τών 
30J0 Ό'έσεων. 'Ήδη έχει άνατε&ή είς διαπρεπή μηχανι
κόν τής πόλεώς μας είς έκπόνησις τών σχεδίων, τά 
όποια, έλπίξομεν, οτι 'Ο'ά ήμε&α είς &έσιν πολύ συντό- 
μως νά δημοσιεύσωμεν είς τόν Κινημ. Αστέρα . Πι
στεύεται οτι έντός τού προσεχούς 'Ιουλίου &ά έχει άρ- 
χίση ή άνέγερσις τού νέου κινηματογράφου.

Έπίσης συντομώτατα ^·’ άρχίση καί ή άνοικοδόμη- 
σις τού νέου κινηματοθεάτρου έπί τής πλευράς τής 
οδού Βουκουρεστίου καί είς τό οίκόπεδον τού Μετοχι
κού Ταμείου, όπου άλλοτε οί Β. Σταύλοι. Βεβαίως δέν 
φανταζόμεθα ότι εϊνε δυνατόν καί τά δύο άνωτέρω κινη
ματοθέατρα νά εϊνε έτοιμα πρός λειτουργίαν τήν έρχομέ- 
νην περίοδον, πάντως όμως τό έν έξ αυτών, τό έπί τών 
οδών Κοραή καί Πανεπιστημίου, είνε δυνατόν νά έτοι- 
μασθή μέχρι τού προσεχούς Δεκεμβρίου δεδομένου ότι 
καί χρήματα άφθονα υπάρχουν και τό ιδιωτικόν έπι- 
χειρηματικόν πνεύμα διαφέρει κατά πολύ άπό τό τού 
Μετοχικού Ταμείου.

***
Ζωηρωτάτη ήρχισε άπό τούδε ή κίνησις διά τήν λει

τουργίαν τών θερινών κινηματογράφων. ’Ήδη ετοιμάζε
ται τό έναντι τού ’Αχίλλειου υπό τήν διεύθυνσιν τού κ. 
Μαρτίνου, τό Άλκαζάρ υπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Φί
νου, τό Ρενκάλ υπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Σόρμπυ, τό 
Βερντέν υπό τόν κ. Ψαρράν καί άλλα. Άπό τού Πά
σχα παύουν τήν λειτουργίαν των καί δύο κεντρικά, τό 
Σαλόν Ίντεάλ καί τό Ούφα Πάλας είς τά όποια θά 
έγκατασταθούν θεατρικοί θίασσοι.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕ Ρ A IΕΥΣ

Κινημ. Χά·.-Λά'ιφ. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν 'Η φλόγα 
τοΰ έρωτος», μέ ταιριασμένο ζευγάρι Ρόναλ Κόλμαν καί 
Βίλμα Μπάνκυ.

Κινημ. ’Ολύμπια. Μέ μεγάλην κοσμοσυρροήν προε
βλήθη τό άριστούργημα τής U.F. \. Ουγγρική Ραψωδία» 
μέ τόν Βίλλυ <Φρίτς'καί τήν Λίλ Ντάγκοβερ. Τό έργον ύ- 
περηρεσεν. 'Η φιλότιμος διεύθυνσις τοΰ κινηματογράφου 
δέν εφείσθη ^απάιης νά προσλάβη έκτακτον τσιγγάνικην 
ορχήστραν, προσφερουσα οΰτω μέ μικράν ύπερτίμησιν τών 
εισιτηρίων μίαν σπανίαν μουσικήν άπόλαυσιν εις τούς θε
ατός οί όποιοι άπέδειξαν καί έμπράκτως τήν ίκάνοποίησίν 
των πληροΰντές καθ’ έκάστην άσφυκτικώς τήν αίθουσαν 
τών «’Ολυμπίων .

Κινημ. Σπλέντίτ : Άπό τής Δευτέρας προεβλήθη «ή 
Πρώτη άγάπη», άπό δέ τής Πέμπτης Μάτα Χάρι τής 
,τεριφήμου κατασκόπου χορεύτριας κατά τόν μέγαν πόλε
μον. τό όποιον ήρεσεν άρκετά.

Κινημ. Φώς. Άπό τής Δευτέρας προεβλήθη ή Α' καί 
Β’ έποχή τών «Νιμπελοΰγκέν» άπό δέ τής Πέμπτης «Μα- 
σίστας».

Κινημ. Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα Μυστική 
έξαφάνισις», «"Ενας έναντίον δλων» μέ τόν Κ. Άλντίόινι 
καί «Ό τετράπους άστυνόμος».

Κινημ. Παλλάς (Ταμπούρια). Άπό τής Δευτέράς προ
εβλήθη δ «Γορίλλας. άπό δέ τής Πέμπτης ό «Καζανόβας 
μέ τόν Μοσζουκιν σημειώσαν έπιτυχίαν. Ε. Βρυέννιος 
ΟΕΣΕΑΛΟΝΙΚΜ

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθη «Ή πριγκήπισσα Τρου- 
λαλά» μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϊ. Τήν έρχομένην Δευτέραν ό 
κολοσσός τής Οϋφα «Ουγγρική Ραψωδία» μέ τούς Βίλλυ 
Φρίτς καί Λίλ Νταγκοβέρ.

Κινημ. Λευκού Πύργου. Προεβλήθη «Ή πρώτη άγά
πη μέ τούς Ριχάρδο Κορτέζ καί Ξενία Ντέζνι. “

Κινημ. Παλάς. «Ή Λευκή Σκλάβα».
Κινημ. Πατέ, ;'Η τραγική στιγμή καί τό ζουρνάλ τής 

εκλογής τής Μις Μακεδονία-Θράκη.
Κινημ. Άέλήναιον. Έπαυσεν ή λειτουργία τοΰ έν λόγω 

Κινηματογράφου λόγω άπαιτήσεων τών πιστωτών του.
Κινημ. Μοδέρν. «Ό σιδηροΰς έργολάβος» καί «“Ενα 

έξυπνο κόλπο» μέ τόν Κουραμπιέ. Αλλαγή τρις τής εβδο
μάδας.

Κινημ. ’Αττικόν. <Ό κόκκινος Ιέραξ» μέ τόν Τζάκ 
Χόξ. Προσεχώς «Πρίγκηψ ’Ινδιών .

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθη Νύχτες Άριζόνας μέ 
τόν Φρέδ Τόμσον. Έπίσης«Ή δόξα τοΰ Ναπολέοντος» καί 
έπεισοδιακά.

Κινημ. Ολύμπια. Προεβλήθη ή ταινία «Τσέ-Τσά-Κό».
Κινημ. Ροαγιάλ. Ατραξιόν καί έπεισοδιακά.

Καραγιάννης
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. Πάν&εον (αίθουσα) Προεβλήθμσαν τά έργα 
«Πέτσινη μάσκα», «Νύχτες Σικάγου καί «Ραμόνα» μέ 
τό σχετικό τραγούδι. Προσεχώς Βόλγα-Βόλγα .

Κινημ. Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά φίλμ 
Ό νικητής τών άρματοδρομιών», «Νύ%«ες Σικάγου», 'Ο 

Κουραμπιές» καί κωμωδία. Προσεχώς «Γέλα παληάτσο» μέ 
τόν Λόν Τσάνεϋ.

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν «Ό τελευταίος τών 
ανθρώπων», «Ό ορεινός καβαλλάρης» καί Τάμεσβαρ» τή

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΙΑΝ ΕΤΗΣΙΑΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ ΔΩΡΕΑΝ 

©ί συνδρβμηταί μας είνε φίλοι μας, οί φίλοι τών συνδρομητών μας πρέπει νά γείνουν καί δικοί 
μας φίλοι, έγγραφόμενοι συνδρομηταί είς τόν «Κινηματογραφικόν ’Αστέρα».
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συνοδεία τραγουδιού. Προσεχώς ’Επάνοδος».
1 Ανδριόπουλος

έπιτυχίαν. Προσεχώς Τσάρος καί Ρασποΰτιν καί Μα
ρία Πενταγιωτισσα» κλπ. Φ. Έσπιελίδης

ΣΕΡΡΑ|
Κινημ. Πάν&εον. Μετά τήν άναχώρησιν τοϋ θιάσου 

Αράμαλη προεβλήθησαν τά έργα «'Η κυρία μέ τή μάσκα» 
καί «Τό πλοϊον τοΰ κινδύνου». Λίαν προσεχώς «Παγκό-

ΧΑΝΙΑ

σμιος πόλεμος».
Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν Τό μεγάλο μυστικό» 

καί «Τό μαγεμένο βασιλόπουλο» μέ τόν Κατλαίν καί τήν 
Κοβάνκο, τό όποιον έσυνώδευσε μέ τραγούδι καθ’ όλην 
τήν εβδομάδα τή; προβολή; του ό κ. Πρεδάρη;. Είναι εύ- 
νόητον δτι ή επιτυχία τοϋ έργου υπήρξε πολύ μεγάλη.

'Η Διεύθυνσις τοΰ ώς άνω κινηματογράφου μή φει- 
σθεΐσα εξόδων, πρό έβδομάδο; ήδη αντικατέστησε τήν μη
χανήν προβολής, δΓ άλλης νέας μάρκας Nitgche" ή ο
ποία εϊται τελεία άπό πάσης άπόψεως. Θερμά συγχαρητή
ρια είς τήν Διεύθυνσιν τών «Διονυσίων» ή οποία φροντίζει 
έκάστοτε νά μά; εύχαριστεϊ παντοιοτρόπως.

Κινημ. Ρέμβη. Προεβλήθησαν «'Ο τουφεκισμός τοΰ 
Τσάρου». «Ή ιστορία ενός πειρατοΰ» κοί «"Ανω τά χέ
ρια. Κατά τήν προβολήν τοΰ τελευταίοι! τούτου είς τήν 
καμπίναν προβολής άνεφλέγη έξ άπροσεξίας τοΰ δπερατέρ 
—ενός πρώην φούρναρη—ή ταινία καί έκ τής άναφλέξεω; 
άπετεφρώθη ολόκληρος ή τελευταία πράξις τοΰ ώ; άνω 
έργου. Ό όπερατέρ έπαθε εγκαύματα ελαφρά; μορφής είς 
τάς χεϊρας καί τό πρόσωπον. Κατά τόν έπακολουθήσαντα j 
πανικόν ευτυχώς δέν έσημεΐώθη ούδέν δυστύχημα λόγω ---- „ ,
τοϋ ολιγάριθμου τών θεατών οί όποιοι εύρίσκοντο κατ’ έ- Μιάνύχτα έγκλήματο. 
κείνην τήν ώραν έν τή αιθούση τοΰ κινηματογράφου.

Λαβόντες ώ; καί άλλοτε άφορμήν έξ αιτίας παρομοίων j 
άναφλέξεων γενομένων δυστυχώς είς τήν ........— ~~
κετά συχνά, έφιστώμεν καί πάλιν τήν προσοχήν 
θυντών κινηματογράφων είς ’·>’■” «
τέρ τοηρί.
ΒΟΛΟΣ

Τήν παρελθοϋσαν ΙΙαράα 
κλίου τή; Π ΕΚ, αί εισπράξεις „ ,. ,
πόλεώ; μας διετέθησαν υπέρ τώ ν πλημμυρόπαθών 
δονίας—Θράκη;. Βεβαίως ό σκοπός °1—·■ 
Π.Ε.Κ. θά ήτο άξια συγχαρητηρίων, 
μίαν της ταύτην, είχε καί τήν συγκαι 
ακών κινηματογράφων. Δυστυχώ; δι 
ρίας μου, δέν συμβαίνει αύτό. "Οχι μόνον δέν 
γνώμη των, άλλ’ ούτε καν είδο.τοιήθησ.τν έγ.τα 
τής ληφθείσης άπσφάσεω;. ’Απότόμω; καί δλω; 
κήτως διετάχθησαν νά διαθέσουν δλα; των τά;

Κινημ. Ίδαϊον "Αντραν. Προεβλήθησαν τά έργα Κα- 
ταφρονεμένες», «'Η δεσποινίς ύπαστυνόμος» καί Οί ξε
νύχτηδες».

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Νικητής 
μέ τό στανιό», «Ό προικοθήρας» καί Τό φάντασμα».

Κινημ. ’Ολύμπια. Προβάλλονται επεισόδια τοΰ έργου 
«Τό μοιραϊον σημεϊον .
ΜΥΤιΛΗΝΗ

Κινημ. Σαπφύ. Προεβλήθησαν τά έργα Χρέος τι
μής», «Ή κοιλάς τών γιγάντων-, Καρδιά χορεύτριας<-. 
«Ή καπετάνισσα τοΰ διαβόλου» καί «Κάποιος νέος». Προ
σεχώς «Λοΰπιγκ δή λούπ . Σαχραζάτ», «Μεγάλη παρέ- 
λασις > κλπ.

Κινημ. Πάνϋ·εον. Προεβλήθησαν αί ταινιαι Ή βασί
λισσα τής καλλονής», Τό ναυτόπουλο καί Μανδραγό- 
ρας». Προσεχώς «Στή σκιά τοΰ χαρεμιού -, « Οταν τα νεια- 
τα διψοΰν», «Νράγκφιν», 'Ωραία τυχοδιώκτις», «Τσάρος 
καί Ρασποΰτιν», «Θαλασσοκράτωρ». «Γαλάζιος Δούναβις , 
«Ίβανγκορόδ- κλπ. Σωφρονιάδης
ΛΕΒ ΛΕΙΑ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν τό έργον 
«Άνδρες τοΰ δάσους» . ’Επίσης προεβλήθησαν τό. έργα 
'" ή «Ή Ραμόνα καί 'ΓΑ·

! ενός Τζόκεϋ». Προσεχώς «’Έρως καί κύματα-. 
ι Κινημ. ϋάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 

πόλιν μας άρ- μιον διαβόλοχ», «Ό πειρασμός» Τραγωδίαι 
'■•"Υ τών διευ-' «Τά έπτάκορίτσια τής κ.Γιούρκοβιτς - και^ Οικ. 

' ' ’ ” ’ ΰ, τό όποιον

Τό δράμα

Ίπποδρό- 
ώκεανών . 

Οίκατάσκοποι . 
εκλογήν τών όπερα- Είς τήν πρεμιέραν τοΰ έργου αύτοΰ, τό οποίον εσημειωσε 

Γ. Χαλκίδης I μεγάλην έπιτυχίαν, μεταξύ τοΰ καλλίτερου κόσμου τής κοι- 
| νωνίας μας διεκρίναμεν τάς κυρίας καί δίδας Μακλάρα. 
| Τομαρά, Ζάνου. Χέβα, Γέρου. Χατζοπουλου, Βελοπουλου. 

κατόπιν ιιια- έγκυ- Καραμερτζάνη, Ίωάννου Μέγα. Κορόζου, Κοτοπούλη, 
κινηματογράφων 'τή; ' Σπυρίδωνος τούς κ; κ. Τοιιαράν. Τσόγκαν. Μαγκλάραν.

Γ. Χαλκίδης

είναι ιερός και Ί £\ΝθΗ
εάν εις τήν χειρονο- ----—--- .... ... . <
τάθεσιν τών έπαρχι-; Κινημ. Μεγας Προεβ/.ηθησυν κ.αια το τε/.ευταιον_ δε
ι·»;. κατά πληοοφο- καπενθημερον τα εξής έργα : : Ο πύργος του βραδέως 

έζητήθη ή θανάτου» μέ οίκτραν αποτυχίαν», Ο Ζοσελεν με μετριαν 
?οω· περί έπιτυχίαν», «Είς τά δύχτια τής δακτυλογράφου» καί «Τό 

άπ > >σδο- στοιχειωμένο καράβι». Λίαν προσέχω; Φωτιάς στό θρόνο 
ποοβολά; ' κα* Τά τρία ωρολόγια». Καζαντζής

τή; Παρασκευής ύ τέρ τοΰ σκοπού τούτου. Δέν θέλομεν νά ΚΟΖ A Ν Η
θίξουμε'τό Συμβούλιον τή; Π.Ε.Κ.. δέν δυνάμεθα ϋμοκ ! Ώρίων. Προεβλήθησαν τά έργα Ύπό τήν βα

σιλικήν χλαμύδα», «Μακιγιάζ» μέ τήν Μ. Άλμπάνι καί 
«Λευκή αδελφή» μέ έπιτυχίαν τοΰ τελευταίου σημειώσαν- 
τος μεγαλειτέραν τών άλλων. Στέφικαρ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Τήν 31ην Μαρτίου ήρχισε λειτουργών είς τήν πόλιν μας 
κινηματοθέατρον μέ ιδιοκτήτην καί διευθυντήν τόν κ. Γ 
Άλεξόπουλον. Ή πρώτη ταινία πού προεβλήθη είναι «Τά 
δεσμά τής αγάπης καί μία κωμωδία με τον Σαρλω. Εση- 
μείωσε μεγάλην έπιτυχίαν ή δέ αίθουσα ητο άσφύκτικως 
πλήρη; άπό τόν καλύτερο κόσμο τής πόλεως μας.

Β. Βενεταανόπονλος

καί ν’ άντιπαρέλθουμε μίαν τοιαύτην άγνοιαν τοΰ έπαρ-| 
χιακοΰ κινηματογράφου, έκ μέρους αύτοΰ, καί μάλιστα - 
ζητήματα οικονομικής φύσεως.

Κινημ. Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τό Σεράϊ» 
ή αθάνατος δημιουργία τοΰ Λόν Τσάνεΰ Γέλα 
ληάτσιο». Άμφότερα έσημείωσαν καλήν έπιτυχίαν. "Ηδη 
προβάλλεται «'Ο μακαρίτης έξοχώτατος».

Κινημ. Άργυλλα. Προεβλήθησαν »Μαίρη Λοΰ μέ τήν 
Λύα Μάρα καί «Ό Δήμιος» μέ καλήν έπιτυχίαν. Προσε
χώς ·Βόλγα-Βόλγα». Παπαβ ισιλείου

καί 
Πα-

σιλικήν χλαμύδα», «Μακιγιάζ» μέ τήν Μ. Άλμπάνι καί

Κινημ. Μύγας ’Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν τά έργα .
Ό ναός τής Άφροδζτης», «'Η γυμνή γυναίκα μέ έπιτυ- j ΔΡΑΜΑ 

χίαν. ’Επίσης έδόθη κινηματογραφική παράστασις υπό τοΰ 
μόνου έν Έλλάδι ευρισκομένου Άντιαλκοολικοΰ Συλλό- 
γου ’Εδέσσης, μέ τό έργον «Ό ’Αλκοολισμός». , · pu uiwi

Κινημ. Βέρμιον. Προεβλήθησαν τά έργα "Ιτ μέ τήν , Alp|(JN 
Κλάρα Μπόου, «Τό Λιμάνι τών Δακρώων», «Τό πήδημα -------- . ,
τοΰ θανάτου μέ τόν Άλπερτίνι καί Ή θύελλα» δλα μέ 1 Κινημ. Παρ&ενων. Προεβλήθησαν αι ταινιαι «Νύχτες

’,υ | Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν Η Μητροπολις με ε 
I πιτυχίαν, «Τρέλλες καρναβαλιού», Γιοσιβάρα» και «Σκλά- 
• βα βασίλισσα». Προσεχώς «Γκρήσχουζ . Ν.Μ,

ΕΓΓΡΑΦΕΣΘΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ έν γένει Δολλ. 2

Στγγάης», «Τό καιόμενον δάσος», Αύτός πού δέν δέχεται 
αστεία», « Εμποροι γυναικών» καί δύο δίπρακτοι κωμωδίαι. 
Άναμένομεν τό Μπέν Χούρ». Μπιρμπίλης
ΗΡΑΚΛΕ ΟΝ

Κινημ. ΙΙονλακάκη. Προεβληθη μετ’ έπιτυχίας Ή 
τρελλή χορεύτρια*.

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθη Ό έρως τής ’Ιωάννας. 
Νέϋ»,

Κινημ. Αγλαΐα, Προβ ιλλυνται έπεισόδια τοΰ έργου 
Τό φάντασμα . ΓΤολιτάκης
NEMEV

Κινημ.* ΙΙαν&εον. Γήν 30 καί 31 παρ. μηνός προε
βληθη με επιτυχίαν το ώραϊον έργον Δεσποινίς Ζωρζέτα 
ή....Γυναίκα μου.» Γι-ς Φ-ς
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. Αμερικανικός. Αργεί διότι δίδει παραστάσεις ό 
θίασος τής δεσποινίδος Ελένης Χαλκούση. Μιχάλον 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κινημ. Πάν&εον. ΙΙροεβλήθησαν τά έργα Πόσο έκό- 
στισε ή νίκη», Σέ μισώ καί Ό ένοχος έτιμωρήθη 
άπαντα μέ άρκετήν έπιτυχίαν. Κοφινάς

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Μπαρχαμούζαν (Καστοριάν). Ευχαρίστως δεχόμεθα 

καί σάς παρακαλοΰμεν ν’ άρχίσετε τακτικήν άποστολήν 
ανταποκρίσεων. Δελτίον στέλλεται ταχυδρομικώς.

I. Τσίρκαν (Καβάλλαν). Λυπούμεθα πολύ διότι ήμεθα 
υποχρεωμένοι νά μή δεχθώμεν, έπειδή προηγήθη άλλος. 
Πιστεύομεν ότι αύτό δέν θά είναι λόγος διά νά παύσετε 
νά ένδιαφέρεσθε διά τό περιοδικόν μας. Σας εύχαριστοΰ- 
μεν πολύ διά τήν προθυμίαν σας καί θά σάς έχομεν πάν
τοτε ύπ’ δψιν μας. Τάς φωτογραφίας τάς κρατοΰμεν είς 
τήν διάθεσίν σας.

Δτνάην Τομαδάκη (Ίεράπετραν). Έστάλησαν τέσσα- 
ρες διάφοροι φωτογραφία,. "Οπως έγράφαμεν δέν έχομεν 
είμή μόνον σκηνάς άπό έργα καί όχι’ ορισμένων ήθοποιών.

Καζαντζρν (Ξάνϋ·ην). Βεβαίως πρέπει νά δεχθήτε μέ 
την αύτήν τιμήν συνδρομάς καί άπό τοϋ παρ. Ίανουαρίρυ.

Σωφρονιάδην (Μιτυλνην). Έλήφθησαν δραχμ. 150. 
Εστάλη ή ζητηθεϊσα μία φωτογραφία.

Άνδριόπονλον (Πάτρας). Σας εύχαριστοϋμεν διά τά 
θερμά σας λόγια τά όποια μάς δίδουν άκόμη μεγαλείτερον 
θάρρος.

Σαμοϋ·ράκην (Σύρον). Πολύ εύχαρίστως δεχόμεθα καί 
σάς παρακαλοΰμεν νά μάς καθιστάτε ένημέρους τής κινη
ματογραφικής κινήσεως, άποστέλλοντες έκάστην Τετάρτην 
σημείωμα τών προβαλλουένων ταινιών. ’Επίσης έάν δέν 
λειτουργεί κινηματογράφος πάλιν νά μάς τό γνωρίζετε. 
Αναμένομεν φωτογραφίας σας καί τήν άκριβή διεύ- 

θυνσίν σας.
Διαμαντόπονλον (“Αμφισσαν). Δελτίον σάς άποστέλ- 

λεται ταχυδρομικώς. Έκάστην Τετάρτην άποστέλλετε ση
μείωμα προβαλλομένων ταινιών. Περιττόν νά σάς συστή- 
σωμεν ιδιαιτέρως διά τάς ένεργείας σας περί έγγραφή; συν- 
δρομητών.

Γ. Φρέρην (Σύρον). Λυπούμεθα άλλά προηγήθη άλ
λως. Πάντως έλπίζομεν ότι δέν θά παύσετε νά ένδιαφέ
ρεσθε διά τήν πρόοδον τοΰ περιοδικού μας.

Βάσσον (Ένταύϋ·α). Διωρίσθη ήδη δ κ. Σαμοθράκης. 
Εύχαριστοϋμεν θερμά διά τό ένδιαφέρον σας.

Δίδα Μιχάλου (Καλάμας). Καί πάλιν εύχαριστοϋμεν 
διά τό θερμόν-ενδιαφέρον σας. Λυπούμεθα πολύ διότι δέν 
έχομεν τεύχη τοΰ έτους 1925. Έξηντλήθησαν άπό καιρού. 
Μόνον τοΰ 1926 υπάρχουν, άλλά όχι πλήρης σειρά.

Λέναν Βασιλειάδρου (Σέρρας). "Εχετε δίκατον. Ένε- 
γράφητε δι’ εν έτος καί μέχρι 30-3-930.

■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ·,·

♦ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ ♦
—ΕΙς τήν Οΰραγουάην λειτουργούν 65 κινημα

τογράφοι.
—Τόνέο φίλμ, τοΰ Γιάννικς γιά τήν Paramount 

είναι τό «Κονσέρτο» μέ σκηνοθέτην όχι τόν Μπερ- 
γκερ, άλλά τόν ’Αμερικανόν Βίκτωρ Σέρτσινκερ.

—Ή Λίλ Ντάγκοβερ ήλθεν είς Γερμανίαν νεαρά 
έκ τής Ιάβας κα' δεκαεπταέτις μόλις ένυμφεΰθη 
ένα ήθοποιόν καί οδτω ωδηγήθη εις τό άέατρον.

—'Η Μαίντυ Κρίστιάν, κατάγεται άπό οικογέ
νειαν ηθοποιών καί άνέκαίίεν έσκέπτετο τό θέατρο, 
ένώ άντιθέτιος ή έξαδέλφη της Κρίστα Τόρντη άπό 
φοιτήτρια τής φιλοσοφίας κατέληξε στό φίλμ.

—'Η ’Όλγα Τσέχοβα ήτο γνωστή καλλιτέχνις 
τοϋ θεάτρου έν Ροισσίρ καί μετά τήν καταστροφήν 
κατέληξε στό φίλμ.

—'Η Ντίτα Πάρλο, τήν οποίαν έγνωρίσαμε καί 
έθαυμάσαμε τελευταίως ήτο καθηγήτρια ρυθμικής 
γυμναστικής, κατέληξεν αίφνηδίιος στή σχολή τής 
U. Γ. Δ. καί άπεκαλύφθη ως σπουδαίο ταλέντο.

—Οί ώμοι είναι άσφαλώς άπό τά απαραίτητα 
στοιχεία άληθινής καλλονής. Διά ώραιοτάτους τοιοΰ- 
τους διακρίνονται κυρίως άπό τάς καλλιτέχνιδας τοϋ 
φίλμ αί : Γκρέτα Γκάρμπο, Μπριγκίττε Χέλμ, Τζέν- 
νυ Γιοϋγκο, Αίλιαν Χάρβεϋ, Μπέττυ "Αμάν, Βαλερϋ 
Μπότη, Μαρία Κόρντα, Ανία Μάλ, Ντέβις, "Ολιβ 
Μπόρντεν, Ντόροθη Σεμπαστιάν, Μαργίορί Μπέμ
πη κ. ά.

—'Η άνάπαϋσις τοϋ μεγάλου σκηνοθέτου Φρέντ 
Νίμπλο έγκειται στό ξάπλωμά ενός άναπαυτικοϋ ντι- 
βανιοΰ διαβάζοντας έ'να ένδιαφέρον βιβλίον, Ό Νίλς 
"Αστερ τήν ώρα τής άναπαΰσεως καταγίνεται μέ τά 
αϋτόγραφα. 'Η Νόροθη Γιάνις μέ τήν γυμναστικήν.

—Τό νέο φίλμ τοΰ Φρίτς Αάνγκ λέγεται ότι θά 
στοιχίση ένα έκατομμΰριον μάρκα.

—Ό Κάρλ Λέμλε υιός προσέλαβεν διά τό νέο 
φίλμ «Μπρονζονέφ» 24 κορίτσια άτινα άνεκάλυψεν 
σέ διάφορα νυκτερινά κέντρα τοϋ Αός "Ανζελες. 
"Εχει πεποίθησιν ότι μετάξι' τών 24 αυτών ωραίων 
θά εύρεθοϋν καί μερικά ταλέντα.

—Τό νέο φίλμ τοϋ Φαίρμπαγκς «Τό σιδηροΰν 
προσωπεΐον» σημειώνει ρεκόρ εισπράξεων είς τήν 
Νέαν 'Υόρκην.

—Ό Λάρς Χάνσον θά είναι ό σύντροφος τής 
Λύα ντέ Ποϋττι στό νέο φίλμ, τής Μπρίτιτς Πίκτσυρς 
«The Informer».

—Αί άμερικανικαί φίρμαι άναγγέλλουν 560 φίλμ 
διά τήν νέαν σαιζόν έκ τούτων ή Paramount καί ή 
Φέρστ Νάσιοναλ άνά 70 έκάστη, ή Οΰνιβέρσαλ 60, ή 
Μετρό καί ή Φόξ άνά. 50, οί 'Ηνωμένοι 20 κ.λ.π,

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ προβολής 
συστήματος Simn'ex έν άρίστη καταστάσει ενοικιά
ζεται διά τάς ’Αθήνας ή τον Πειραιά. Πληροφορίαι 
εις τά γραφεία μας.

^ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΤΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Α Σ Τ Ε Ρ Ο Σ»
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Al ΠΕΡΙΠΕΤΕ1ΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΜΠΟΥΘ
ΑΣΤ.ΥΝΟΜΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

—13— (Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
—‘Ώστε, εκείνο ποϋ φοβείσθε είνε οτι δ Φόσιερ. γνω

ρίμων δτι θά έκληρονομούσατε, επέσπευσε τόν θάνατον τοΰ 
θείου σας, μέ τήν έλπίδα δτι σείς θά έδέχεσθε νά πληρώ
σετε τά χρέη του ;

—Ναί, είπεν ή Δωροθέα.
-Ποΰ βρίσκετε τώρα δ Φόστερ ; έξηκολούθησεν ό 

Γκαίρισων.
— -Οΰ ε αύτή ή γυναίκα του δέν ξέρει ποΰ εΰρίσκεται. 

Φαίνεται δτι έδραπέτευσε.
— ’Ήλθατε έδώ γιά νά τόν ειδοποιήσετε δτι υπάρχουν 

όποψίαι έναντίον του ;
— "Οταν μοΰ έκάματε λόγον γιά τά ποΰρα. έσκέφθηκα 

νά έλθω έδώ.
—’Αγαπάτε πολύ τόν Φόστερ ;
—’Αγαπώ πολΰ τήν Άλίκην.
Ή άπάντησις αύτή έπροξένησε μεγάλην άνακούφισιν 

εις τόν Γκαίρισων δ όποιος τώρα θά ήτο ζηλότυπος έστω 
και γιά τον αδελφόν της.

—’Αλλά πώς ήτο δυνατόν νά θίξη ό Φόστερ τά πούρα 
ποΰ έδωρήσατε έσεϊς ; ήρτότησε καί πάλιν ό Τζέρολντ. Ευ 
ρίσκετο εις τά Χέρτφορτ όταν κ.δ Χάρντυ έώρταζε τά 
γενέθλιά του ;

—Εύρίσκετο πάντοτε έκεϊ άλλά έκρύπτετο. Μοΰ τό ώμο- 
λόγησεν ό ίδιος.

—Άκόμη μία έρώτησις. Διά ποιον λόγον ό θείος σας 
παρεχώρησε τήν άποζημίωσιν τής Άσφαλιστικής'Εταιρείας 
εις τόν Κάρολον Σκώτ ;

— Ήσαν παιδικοί φίλοι. ’Επί πλέον ό κ. Σκώτ είχε 
σώσει τόν ΰεΐόν μου άπό κάποιον πολύ σοβαρόν κίνδυ
νον. 'Ο κ. Σκώτ έξόδευε πολλά χρήματα γιά τάς εφευρέ
σεις του καί δ θείος μου. επιθυμιών πάντοτε νά φαίνεται 
χρήσιμος είς τόν παλαιόν του φίλον, τοΰ έξησφάλισε τό 
κληροδότημα τών εκατόν χιλιάδων φράγκων. Γνωρίζω έπί- 
σης δτι άλλοτε δ θείος μου άγαποϋσε πολύ τήν αδελφήν 
τοΰ Καρόλου Σκώτ. Άλλ’ είς τήν ύπόθεσιν αύτήν υπάρχει 
ένα μυστήριον. Ακριβώς δμως δέν είμαι είς θέσιν νά σάς 
πώ ποιου είδους.

—Σάς ευχαριστώ, είπεν ό Γκαίρισων. Μέχρις δτου δια- 
λευκάνω τήν σκοτεινήν ύπόθεσιν τής δηλητηριάσεως. έσεϊς 
πρέπει έπειγόντως νά εΰρετε μίαν κατοικίαν ποΰ νά μ ή 
γνωρίζουν οί Ρόμπινσον. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον δέν θά 
διατρέχετε κίνδυνον άπό αυτούς. Ή τελευταία διαγωγή 
τοΰ Φόστερ Δάρζιν είνε πολύ ύποπτο; καί γιά τούτο δέν 
πρέπει νά μείνετε είς τό σπήτι του. Δέν έχετε καμμία.ν 
άλλην φίλην είς τήν όποιαν νά εΰρετε προσωρινώς φι
λοξενίαν ;

—Γνωρίζω κάποιο σπήτι είς τό όποιον είχε μείνει άλ
λοτε ή Αλίκη. ’Ενοικιάζουν έπιπλωμένα δωμάτια καί σκέ
πτομαι νά έγκατασταθώ έκεϊ.

—’Εγκρίνω τήν άπόφασίν σας, άπήντησεν ό Τζέρολντ. 
Θά σάς συνοδεύστο έως έκεϊ.

Είς τόν δρόμον, ή Δωροθέα διηγήθη εϊς τόν Γκαίρισων 
διαφόρους λεπτομέρειας τής ιδιωτικής ζωής τοΰ κ. Χάρντυ. 
Κατ’ αυτόν τόν τρόπον, έπληροφορήθη δτι ό μακαρίτης 
έζοΰσεν ύπό· τό κράτος ένός διαρκούς φόβου. ’Έτρεμε μή
πως έσυναντοΰσε τυχαίως κάποιον άνθρωπον τοΰ όποιου ή 
Δωροθέα δέν έγνώριζε ούτε τό όνομα καί τόν όποιον δέν 
είχεν ίδή ποτέ της. Ό κ. Χάρντυ δταν ώμιλοΰσε γιά τόν 
άνθρωπον αυτόν κατελαμβάνετο ύπό άγωνίας καί τόν 
έθεωροΰσεν ώς πολύ έπικίνδυνον έχθρόν του. Διά ν’ ά.το- 
φΰγη τήν καταδίωξιν τοΰ άγνιόστου αύτοΰ, ό όποιος τόν

έκυνηγοϋσε μέ έπιμονήν, ό μακαρίτης έταξείδευε διαρκώς 
άπό πόλεως είς πόλιν. Προτού έλθη είς τό Χέρτφορδ, 
είχε παραμείνη είς τό μικρόν χωρίον Μπίρσιγκτον είς τό 
όποιον έκατοικοΰσεν ό Παύλος Δάρζιν.

Ό Γκαίρισων έλάμβανε σημείωσιν όλων αυτών τών 
λεπτομερειών καί έκρινεν άπαραίτητον νά ύπάγη είς τό 
Μπίρσιγκτον πρώτον διά νά κάμη καί έκεϊ έρευνας καί 
δεύτερον διά νά έρωτήση τόν Παύλον Δάρζιν. Πρό ολίγων 
στιγμών, ό έμπειρογνώμων έγκληματολόγος ήτο σχεδόν 
πεπεισμένος διά τήν ένοχήν τοΰ Φόστερ Δάρζιν, αί τελευ
ταίοι δμως αποκαλύψεις τής Δωροθέας έπαρουσίαζαν είς 
τήν σκέψιν του νέους ορίζοντας.

Ό Τζέρολντ, καθ’ δλον τό διάστημα τής ομιλίας τής 
νεαράς γυναικός έσιωποΰσε καί κατέστρωνε τό σχέδιον τών 
νέων ερευνών του. Τέλος, τό αμάξι έπί τοϋ όποιου έπέβαι- 
ναν, έσταμάτησεν είς τό σπήτι τό όποιον είχεν άναφέρει ή 
Δωροθέα. "Οπω; τό είχε προβλέψει ή νέα, ύπήρχαν έκεϊ 
πολλά έπιπλωμένα δωμάτια πρός ένοικίασιν. Ή Δωροθέα 
έδιάλεξεν ένα καί κατόπιν ό σύντροφός της, άφοΰ τής άνε- 
κοίνωνεν δτι θά έπήγαινε τό ίδιο βράδυ εις τό Μπίρσιγ- 
κτον, έφυγεν. Τής ύποσχέθη δτι πριν άναχωρήση, θά έπέ- 
στρεφε νά άποχαιρέτήση εκείνην τήν όποιαν είς τό εξής 
έθεωροΰσε μάλλον φίλην του παρα απλήν πελάτιδα».

Ό Γκαίρισων έπέστρεψε ταχαίως είς τό γραφείόν του. 
Τό πρώτον πράγμα ποΰ διέκρινε μόλις είσήλθεν, ήτο ένα 
γράμμα τής Ασφαλιστικής Εταιρείας. Τό ύφος ητο πολύ 
άπότομον καί έπρόδιδε τήν δυσαρέσκειαν τή; διευθύνσεως 
γιά τήν άδράνειαν τοΰ πράκτορός της. Τοΰ έλεγαν δτι έως 
τώρα είχεν ύποβάλή μίαν μόνον έκθεσιν καί αύτήν δχι έν- 
διαφέρουσαν καί τόν παρακαλοΰσαν νά έντείνη τάς προ
σπάθειας του καί νά κατάληξη τό ταχύτερου είς οριστικά 
άποτελέσματα.

Ό Γκαίρισων δέν συνεκινήθη διόλου άπό τό περιεχό- 
μενον τής έπιστολής αύτής καί έκάθησε στό γραφείο του 
γιά νά έξετάση τήν λοιπήν αλληλογραφίαν του, μέχρι τής 
άφίξεως τοΰ Τάτλυ ό όποιος έπρεπε νά παρουσιασθή είς 
τά; έξήμισυ. Τήν ώραν αύτήν ακριβώς, ό Τάτλυ έκτυποΰ- 
σετήν πόρταν τοΰ γραφείου. Έπληροφόρησε τόν Τζέρολντ 
δτι οί Ρόμπινσον, μετά τά έπεισόδια τής έπαύλεως, έπέ- 
στρεψαν είς τό Αονδϊνον άλλ’ δτι ό Θεόδωρος δέν ήτο 
μαζύ μέ τούς γονείς του. Είχεν εγκαταλείπει αίφνιδίως τό 
Αονδϊνον δΓ άγνωστον όπως είπαν οί γέροι Ρόμπινσον. 
διεύθυνσιν. Δέν ύπήρχεν αμφιβολία, δτι ό παληάνθρωπος 
αύτός είχεν άποσυρθή κάπου γιά νά προετοιμάση κάποιο 
νέον καταχθόνιον σχέδιόν του.

—Είνε απολύτως ανάγκη νά μάθης ποϋ έπήγεν ό Θεό
δωρος, είπεν ό Γκαίρισων είς τόν Τάτλυ. Γιά τούτο πρέ
πει νά συνάντησης καί πάλιν τόν Ρόμπινσον, πατέρα καί 
νά τοΰ πής δτι συνέλεξες μερικάς πληροφορίας τάς όποιας 
ό υιός του τοΰ συνέστησε αυστηρά νά τάς άν.ακοινώση μό
νον είς αυτόν. ’’Ισως τότε ό γέρος νά σοΰ άποκαλύψη τό 
μέρος είς τό όποιον εύρίσκεται ό Θεόδωρος. Καί τιάρα ά- 
ίρισέ μου τήν διεύθυνσιν σου. Φεύγω απόψε καί θά σοΰ 
στείλω ταχυδρομικώς τάς οδηγίας μου.

'Ο Τάτλυ τόν έβεβαίωσεν δτι θά ένεργοΰσε κατά, τόν 
καλλίτερον τρόπον καί άπεσύρθη. 'Ο Τζέρολτ έγκατέλειψε 
τό γραφεΐον, έγευμάτισε βιαστικά είς ένα έστιατόριον καί 
κατόπιν έπήγεν είς τήν κατοικίαν τής Δορωθέας.

Μόλις είσήλθεν είς τό διαμέρισμα, ποΰ είχεν ενοικιάσει 
ή νεαρά γυναίκα, ή τελευταία εσπευσεν είς συνάντησή· του 
πολύ συγκεκινημένη.

(Ακολουθεί)
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Ό πρώτος πίναξ έδημοσιεύθη εις τό ύπ’ άριθ. 4 —5 τεΟχος

Τίτλοι εργον Εινηματο- 
ΰέατρον

Γραφεΐον 
έχμέταΐλεύαεω» ■ Τίελο; εργον

1
Κινηααιο- 

^έατρον
. Γραφεΐον 

'Ι^μεταλΚεναεως

‘0 εχθρό; 
Βορ.-Μεταμόσχευσις 
Μορφ.νοματεϊς 
Τί είνε ό έροις 
Αφροδίσια νόσημα ·α 
“Εξ εβδομάδες 
Νύχτα στό Λονδίνο 
Κόρη τοΰ Σεΐχη 
Μαΰρος πιερριότος 
Πόρπες γροθιές 
Περιπ. πυροσβέστης 
Λευ.ή Σκλάβα

Τελευ-οΐος άνθοώπων 
Κύκλων τοϋ Τεξάς 
Λησταί Όλύμπου 
ΚΊρράκιηςθανάτσι

Κεραυνοβ καβολλάρη; 
Έηίθεσις τροίνου 8 
Γίγαντες θαλάσσης 
Κορίτσι Βαριετέ
Κάτω τά χέρια 

Ληστής γρατίτου 
Νύχια μαύρου άετοΰ 

άαοία Πενταγιώτισσο

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

‘Υπό άγωτίαν πιιγμ ΰ 
Οίκογεν.ιακός φίλος 
Μπαλαόο
Δοόμος Σαγγ 'ης 
Π< λεμος στην Κίνα 
‘0 Πιληκαράς

Πριγκήτισ. Τρούλαλ' 
Κάποιο; νέος 
Θεριό Άριζόνας 
Βα< ώνος Άτσίγγανος 

Εκβ ασμ-τς-Συκοφαντί;· 
Άγγε ος σκότους
Χιονοστρόβιλος 
Έρ σταί μεσονύκτιο' 
‘Ο έπιβάιης 
Καρναβάλι Νίτσας 
Μυστη)δη τξαφάνισι 
Κομφετί 

Πρ γκηψ γονδολιέρης 
Αρπαγές τής δύσιω; 

Γιγαντ. μάχοιαϊθ ρο. 
Σέλ/α διαβόλου 
‘0 ήλίθιος 
Πρώτη άγοπη 
Ούγγρική ραψωδία 
“Ονειρον ώμορφιας
Ιππόται σκότους 

Μάτα-Χάρι 
Μπροστά σ·ό ί'ρίωμ· 
Θύματα καθήκοντος 
Θτϊα Γυναίκα 
Ανθρωπος μέ φράκι 

Λευκός Αετός
---- ----------

Αττικόν

Αθηναϊκόν 
Οΰφα Πάλας
Σπλέντιτ 
Άθη'αϊκόν 
Ροζικλαίρ 
Σηαμτορ 
’Αττικόν

Οΰφα Πάλας 
Αθηναϊκόν 
Σπλέντιτ 
’Ελλάς

>
Αθηναϊκόν 
Πατόραμα 
Ελλάς

Ροζικλαίρ 
Πανόραμα

’Αττικόν καί 
Σπλέντιτ

Οΰφ ι-Πάλας 
’Αθηναϊκόν 
‘Ελλάς

»
Ιντεάλ 
Ροζικ αίρ 
’Αττικόν 
Έιλάς

Οΰφα Πάλας 
‘Ελλάς 
Ροζικλαίρ 
Ίν>εάλ 
‘Ελλάς 
Πανόραμα 
Πανόραμα

Οΰφα Π λις 
Σπλέντιτ 
‘Ελλάς 
Αττικόν 
Άθ ηναϊκέ ν 
Ίνιεάλ 
Σιναππάρ 
1 Ελλάς 
’Αττικόν

Οΰφα Πάλας 
Αθηναϊκόν 
Ίνεάλ 
Σπλέντιτ 
Ένλάς 
Αθηναϊκόν

Ελλάς 
'Αττικόν 
Σπλέντιτ 
Οΰφα-Πά? ας 
Ίντεάλ
Πανόρ μα 
Σπλέντιτ 
Ίντεάλ 
Αθηναϊκόν 
Άτιικόν 
Αθηναϊκόν 
Αθηναϊκός

Μετρό Γκόλντουϊν 
Άντ. Δελ.ενσρδου

> 
»

Κ. Σουλίδη 
Συμβατική 
Σι' έ Όριάν 
Κ. Σουλίδη 
Δημ Κορρά 
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική 
Δ. Καρρά 
I Κουρουνιώτη 
I. Μαργουλή 

Μετρέ-Γκόλδουϊν 
Δ. Καρρά
Άμολοχ -Βουλγαρίδη 
Μετρό Γκόλδουϊν 
I. Μαργουλή 
Α. Καρρά 

Μ τρπ-Γκόλδουϊν 
Άζαξ Φίλμ

Συμβατική 
Δ. Καρρά 
Άμ'λοχ.-Βουλγαρίδη 
I. Μαργουλή

Άμολοχ.- Βουλγαρίδη 
Δ. Καρρά 
Σι έ Οριάν 
Κ. Φραγκέτη 
Συμβ τική
I. Μι.ργονλή 
Κ. Φραγκέτης 
Φόξ - Φίλμ 
Κ. Φραγκέτης 
Μέ-ρο Γζόλντβιν

Άμολοχ.- Βου/γαρίδη 
I Κουρου'ΐώτη 
Μ.τρο Γκόλντβιν 
I. Μαργουλή 
Σιτ έ Όριάν 
I Μ >ργοι λή 
I. Κω ρουνιώτη 
I. Μαργου*ή

Άαολογ.· Βουλγαρίδη 
Σΐ'έ Όριάν 
Συμβατική 
Κ. Σουλίδη 
Άυολοχ -Βουλγαρίδη 
Σινέ Όρ άντ 
Μ-τρο-Γκόλ βιν 
I. Μαργουλή 
Άμολοχ.-Βουλγαρίδη 
Με ρό-Γκόλνβιν 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική 
Άμολοχ.-Βουλγαρίδη 
Μέτρο Γκόλντουϊν 
Σιι έ Όριάν 
Άμολοχ -Β υλγαρίδη 
Δηα. Καρρά 
Μετρό Γκο -ντουϊν 
Κ. Σουλίδη

^1. Μαργουλή

Γύψων στό στρατό 
Πειρατής έρημου
Γ· ρι>λας
Ναύτη, γλυκού νεροΐ
Σκάνδαλον Βάδεν
Σειρήν τροπικών 
’Ατρόμητος αεροπόρος 
ΒΑγα — Βόλγα

Ελλάς 
Ροζ κλαίρ 
Έ λάς 
Αθηναϊκόν 
Οΰφα Πάλας 
Ίν··άλ 
•Ελλά | 
Αντιιόν

I. Μυργουλή
Δ. Καρρά
Άμ· λοχ-Βιιυλγαρίδη
I. Μαργουλή
Συμβ ινι«ή

, Ήστερν Φίλμ
I. Μοργο. λή
Σινέ Όριάν

Ci

t»

.Λ



Α.ΤΣΑΤΣΑΠΑΣ
Βασιλ^ως "Ηρακλείου 7 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παντός είδους 
Κινι ματυγραφικαι

Επιχειρήσεις 
Ταινίαι Μηχανήματα 
ΚάρβουναΥλικάκλπ. 
Ζητήσατε λεπτομέρειας

ΦΕΡΕΓ NASIONAA 
‘Αποκλειστικοί Διανομείς

ΑΜ0Λ0ΧΙΤΗ1
Β0ΤΔΓΑΡ1ΔΗΣ

Εύ όλιδ >ς 14

Άντιπρ. διά τήν "Ελλάδα 
Ι.Μ. KOTPOTNIQTHS

Πλατ. ‘Αγ. Γεωργίου 6α 
’Αάή αι

TIFFANY STAHL 
Κ.ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
Άγγλο-ελληνική Εταιρία

Χαλκοχονδόλη 39 χ 

ΑΘΗΝΑΙ

F. Β 0.
Ίιποκλειστ. Αγοραστής 

διά τήν ‘Ελλάδα

ΔΗΜ. ΚΑΡΡΑΣ
Πατησίων 12

ΑΘΗΝΑΙ

κ. ίο»
Κινηματογρά:ι αί 

Ταινίαι

Πανεπ στη,ιίου 31» 

,'ΘΗΝ \Ι

μπμμ
Κινηματογραφικοί 

Τα νίαι

'Οδός Κολοοτρώνη 9

ΑΘΗΝΑΙ

Χώρος πρός διάϋεσιν

ΑΖΑΞ-ΦΙΑΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΑΡΑΓΑΓδΖ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΙΝΙΑΝ
Διευδυντής-Ρεζιρέρ 

Α· ΜΑΔΡΑ 
‘Οδός Λέσβου 32 

ΑΘΗΝΑΙ

GAUMONT
’Αντιπρόσωπος 

διά τήν Ελλάδα 

Τ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Ί υλιαι οΰ 27α 

ΑΘΗΝΑΙ

ΗΣΤΕΡΝ ΦΙΛΜ
Κινηματογραφία αί

Επιχειρήσεις
ΔζευθυντήςΙ,ίΡ1[ΜΕΡ

Πανεπιστημίου 36 
ΑΘΗΝΑΙ

AHAD-FAAHNIKH 
ΕΤΑΙΡΙΑ

Κινηματογραφιχαί
Έπιχε ρήσεις 

Κινηματογραφικά
’tργαστήρια

Χαλκοκονδύλη 39α 
ΑΘΗΝΑΙ

UNIVERSAL
Pictures Corporation

Αποκλειστ "Αγοραστής

διά τήν ‘Ελλάδα

I. ΜΑΡΓΟΥΑΗΣ
Κάνιγγος 6—ΑΘΗΝΑΙ

Χώρος πρός διάάεσιν

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
ΝΟΒΑΚ

Κινηματογραφικά 
Εργαστήρια

Πλαπούτα 44 
ΑΘΗΝΑΙ

εΐ»ΗΜΑΐΟΓ?ΑΪΟ2 
ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ

Τό άριστοκρατικότερον 
συνοικιακόν 

Κινηματοθέατρο? 
'Οδός Καρόλου 

ΑΘΗΝΑΙ

ΪΤΑΜΟΪ ΣΤΑΜΕΛΟΣ
ΚινηματογραφικαΙ 

Ταινίαι

Χαρ. Τρικούπη 5 
Γραμματοθυρίς 56 

ΑΘΗΝΑΙ

ζ^ίΕΤΣφ <joldwyn/4ayo<) 
I Pictures i

ΜΕΤΡΟ-ΓΚΟΑΝΤΟΥΤΗ- ΜΑΠΕΡ
!i> "Οδός Θεμτότοκλέονς 1.5

ΑΘΗΝΑΙ

φ
ο


