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Οί δύο συμπαθείς μας καλλιτέχναι οί όποιοι πρωταγωνιστούν είς τό νεώτατον έργον «Καρτιέ 
Λατέν» τοϋ συγγραφέως Μωρίς Ντεκομπρά. Τό ανωτέρω έργον τοϋ οποίου τήν πλουσιωτάτην 
σκηνοθεσίαν έχει άναλάβη ό Αύγουστος Τζενινά, έχει εξασφάλιση διά τήν 'Ελλάδα ό κ.



ΔΙΕΥΟΥΝΤΑΙ

ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΕΤΕ

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΣ
ΕΠΙΕΚΕΥΘΗΓΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ MAE

Προσφέρομεν τάς ώραιοτέρα; καί τάς πλέον 
δυνατά; ταινία; τή; μεγάλη; 'Αμερι

κανικής Εταιρία;

TIFFANY STAHL
Τελευταίας παραγωγής

Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
Χαλκοκβνδύλη 39α

ΑΘΗΝΑΙ
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,Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ, 
Μεγάλη μηνιαία Έπιβεώρηοις

Διευθυντής—Ιδιοκτήτης Δήμος Βρατσάνος 
πρώην βουλευτής Ψαρών

Ίδρύθη τώ 1904—"Ετος ϊον
« Έν Ά&ήναις. οδός Παρασίου 30

Σχήμα μέγα σελίδες 16—Χάρτης κατάστιλπνος 
πλούσια εικονογράφησες όλων τών επικαίρων γε
γονότων—Συνεργασία ’Ακαδημαϊκών καί τών 

κορυφαίων λογογράφων καί διανοουμένοιν.
Γράμματα, τέχναι, έπιστήμαι, ϋ·έατρον, Μουσική 
Κινηματογραφία, έ&νικδς πλούτος, Διηγήματα.
Ποίησις, % Κριτική, ’Εγκυκλοπαίδεια Actualite 

Συνδρομή Εσωτερικού Δρ. 200. ’Εξάμηνος 100
Εξωτερικού Αίραι 1· ή δολλάρια 5 

Δέν πωλείται χατά τεύχος

Τά έηεξής έκδοδησόμενα φύλλα ΙΙά άποτελέσου'' 
σειράν πανηγυρικών τευχών έπί τή έκατονταετηρίδι 
τοΰ 'Ιερού άγώνος τού 1821 μετ’ άνασκοπήσεως τής 
κοσμοϊστορικής έννάτης ’Εποποιίας, εγχρώμων ει
κόνων ηρώων καί μαχών καΐ ίστορικ. σημειωμάτων

^11 ■ ιιΐΡ
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IDER ΚΙΙλΛΛ
Μεγάλη Κιν,,μ πογραφική Γερμανική Έ.τιΊεώρησι ς 

Έ,δότη. : MAX MATTISSON
Berlin, SW. 68—Ritterstrasse 71

Δ. I. ΚΑΡΡΑΣ
IinUffl?». BllfflSI!

12 ©δός Πατησίων ΑΦΗΝ Α I 
Τηλέφ. 52—14

Εξασιραλίσατε κέρδη καί πρόοδον διά τά; επι
χειρήσει; σας μέ τά; ΕΚΑΕΚΤΑΣ καί ΕΜ- 
ΠΟΡΙΚΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ποΰ σας προσφέρομεν 

εί; ιιφθονον ποικιλίαν
ΔΡΑΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗ
ΑΤΡΑΞΙΟΝ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΑ
ΚΩΜΩΔΙΑ1

Με του; διαπρεπέστερου; πρωταγωνιστά;

Αί ΝΕΑΐ Κινη^Λζαΐ

MEGH AU

ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑ ΘΑΥΜΑΤΑ
ΧΟΡΙΣ ΣΤΑΥΡΟ

ΧΟΡΙΣ ΟΠΤΥΡΑΤΕΡ 
ΧίΙΡΙΣ ΤΑΜΠΟΥΡ

προβάλλουν μέ. στερεοσκοπικήν έμφάνισιν καί 
έχουν ΑΠΟΛΥΤΟΝ ύπεροχί|ν καί καλυτέραν

προβολήν άπό δλα; τά; γνωστάς’ιι ηχανά;.
Οΰδεμία φθορά εξαρτημάτων. Ευκολία χρήσε- 
«>; προσιτή καί εί; παιδιά. Απόλυτο; σταθε- 
ρότη; προβολή; εί; τήν έλαχίστην καί τήν με

γίστη»’ ταχύτητα.
Λειτουργία ένττλώ; ΑΘΟ.Ρ\ ΒΟΣ

4Π0Μ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
UU TBS ΠΥΡΚΑΤΑΣ

Αυτόματό; λίπανσις, αυτόματο; λειτουργία, 
αυτόματο; η σιτισμό;

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΓΛΙ καί διά τά; QMI- 
ΑΟΥΣΑΣ ΤΑΙΝΊΑΣ κα'- τά;

ΗΧΗΤΙΚΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Αιά τήν Μακεδονίαν καί Θράκην άπευθι-ι-τέον 
εί; Θεσσαλονίκην ΚΥΡΟ Φ1ΛΜ Μέγαρον 
Δράκούλη 12 — Γωνία Βενιζέλου—Μητροπό- 

λεω;—Τηλ. 12—“·>
^111 =='llF

II ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ

’Ετησία Δρ, 75.-
‘Εξάμηνος > 40.-
Έξωτερικοΐ) Γενικώς
Ετησία Δολλάρια 2.-

ΆιιερικίΙς

Ετησία Δολλάρια 3.—

LI IIII ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Εβδομαδιαία Κινηματογραφική καί Φιλο
λογική Έπιθεώρησις 

’Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής :
, ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ζζ *:* Γραόεϊα : Κολωνοΰ 68 (Άνω πάτωμα)
II ΕΤΟΣ ΣΤ’. ΑΡ. 13 1200) f-T Τ ,*» ' 4 ί Τηλεφω ον 60 — 12

Διά μίαν φτρϊν 
ό σιϊχες. . . Δρ. 
Μέχρι τριών δη
μοσιεύσεων ό στ. » 
Άνω τών τριών 
δημοσ. δ στίχος * 
Ή σελίς ... »
Εις τό έξώφυλλον *

4.
500.·
600.·

5 —

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. ΔΥ© :ι
ΠΩΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΑ ΦΙΛΜ

ΐι αί εικόνες άποτυπούνταιδιά τοΰ φακοΰτή; 
οί ήχοι ακολουθούν άλλην όδόνπολύπλοκον. 

ρωσσικόν μελόδραμα, τό Τό μικρόφωνον, τό όποιον εΰρίσκεται έπί τή; σκη- 
ιυντ. νής, όμοιοι- πρό; τό τοΰ ραδιοτηλεφώνου, μεταβιβά- 
Σα- ζει τόν ήχον εί; τόν πολλαπλασιαστήν διά τοΰ ρεύμα- 
δολ- το;. '() ήχο; μεταβάλλεται δι' ειδική; λυχνία; εί; 
()λό-; φωτεινά κύματα καί ω; τοιαΰτα άποτυποΰνται συγ- 

κα- (χρόνω; μετά τή; είκόνο; των κινήσεων εί; τό περι- 
«όμιλοΰντο; . θώριον τοΰ φίλμ. Κατά τήν έκτύλιξιν τή; είκόνο;

j ειδικόν καί πάλιν μηχάνημα αποδίδει τόν ήχον χάρις 
τό θέαμα, ι εί; μίαν βελόνην φωνογράφου.
τούς Άμερι-Ι Αλλ' αί δυσχέρειαι πρό; λήψιν τοΰ ήχου είναι 

μεγάλαι. Εντός τή; αίθούση;·δέν πρέπει νά ακούε
ται άλλο; ήχο; πλήν τοΰ άσματο; ή τών μουσικών 
οργάνων. Οί τοίχοι τών αίιΤουσών εί; τά; όποία; 
’ —·“"------ π τά όμιλοΰντα φίλμ, καλύπτονται διά

,. καί άλλου ειδικού καλύμματο; προλαμβά- 
; τήν αντανάκλαση-τοΰ ήχου. Τό δάπεδον είνε 

στρωμένοι- μέ τάπητα; χονδρού; καί τά καθίσματα 
καί τά έπιπλα έν γένει, φέρουν εί; τά; βάσει; των 
καλύμματα διά τών οποίων δέν ακούεται ό ελάχιστο; 
ήχο; προστριβή;. Τά παραγγέλματα καί αί όδηγίαι 
πρό; τούς καλλιτέχνας καί τήν ορχήστραν δίδονται 
γιά σημάτων φωτεινών. Εν ή περιπτιυσει γίνει τό 
έλάχιστον σφάλμα εί; τόν συγχρονισμόν, ή σκηνή ε
παναλαμβάνεται. Μία πράξι; τοΰ Φάουστ άπήτησεν 
ένα μήνα περίπου διά νά άποτυπωίλή έπί τοΰ όμι- 
λοΰντο; φίλμ. Άλλά τό άέαμα τή; πράξεω; αυτή; 
είνε υπέροχοι-.

Εί; τόν όμιλοΰντα κινηματογράφον τοΰ Χόλλυ- 
γουντ, δπου θά ληη ίΐή τό μελόδραμα «Βόρι; Γκον- 
τούνωφ» ί)ά έφαρμοσθοΰν καί δύο τελευταίοι τελει
οποιήσει; τοΰ κινηματογράφου : ή λήψι; εικόνων έν 
άναγλύφφ καί ή έγχρωμο; φωτογραφία. Τά πρό- 

1 σωπα δέν θά φαίνωνται κινούμενα έπί μιά; έπιφα- 
। νεία;, άλλά ί)ά έχουν τήν φυσικήν των δψιν αί οί- 
κ.ίαι, τά δένδρα καί παν άντικείμενον.

γράψε συμβόλαιον διά νά παίξε)
τοΰνωφ» τό περίφημοι·
όποιον θά κινηματογράφησή εί; τό X 
Λέγεται δτι ή κινηματογράφησή αυτή με 

λάρια! Αλλά τό θέαμα θά είνε θαυμάσιοι-. '( 
κληρυν τό μελόδραμα, μέ τό άσμα, τ όν χορόν 
τήν ορχήστραν θά άποτυπωθή έπί τοΰ -' ·'· ·' 
φίλμ» μήκου; πολλών μέτρων!

Τά όμιλοΰντα φίλμ . είνε σήμερον 
θέαμα, τό όποιον περισσότερον ελκύει 
κανού;. Εί; τήν Μπροανγουαίη μεταξ 
καί 42α; οδού καθ' έκάστην δίδονται παραστάσει: 
όμιλούντων κινηματογράφων καί τά θέατρα όπου ( 
πρεβάλλονται τά φιλμ αυτά είνε ? 
υπάρχει άμφιβολία ότι έντό; <>λίγ«ν ν, 
φίλμ θά άντικαταστήσουν τά συνήθη φίλμ. 
ρον τά φίλμ αυτά στοιχίζουν πολύ, διότι 
τής λήψειό; 
λα; δαπάνα;
νοθεσίας, u...„ ,
λοδραματικοΰ θιάσου, διά 
θεάματο; καί φωνών! 'Ε .... ,1Γ. 
δύναται νά γίνη άπό τοΰ θεάτρου, 

νον διότι δέν έχει τελειο.γοιηθή 
νηματογράφησι;
νουν συγχρόνω; καί τά «παράσιτα». 'Η 
κή μέθοδο; τής λήψεως φίλμ όμιλοΰντο; 
γράφου, ό όποία είναι καί ή τελειότερα,

ια ιιεατρα ο.tor । οργάνων, οι 
πάντοτε πλήρη. Δέν.λαμβάνονται 
γου τά όμιλοΰντα καουτσούκ κε

.μ. Σήμε- । νοντο; τί] 
ό τρόπο;

των είνε πολύπλοκο; καί απαιτεί μεγά- 
. Δέν πρόκειται πλέον περί απλή; σκη- 

αλλα περί κινητοποιήσεως ολοκλήρου με- 
.ά τήν φωτογράφηση- τοΰ 
Π κινηματογράφησες δέν

. .. . «Λ Η άπό αιθούση;
συναυλιών, δπω; γίνεται εί; τό ασύρματον τηλέφω- 

. , j άκόμη ή «κι-
ήχων» τόσον, ώστε νά μή λαμβά- 

άμερικανι- 
κινηματο-

Οταν ένα; ηθοποιό; απαγγέλλει ή τραγουδή το 
μέρο; του, ό φωτογράφο;, ό χειριστή; τή; κινημα
τογραφική; μηχανή;, «γυρίζει» τήν ταινίαν, δπω; 
καί εί; τόν κινηματογράφον. Συγχρόνως όμως μετά 
τή; είκόνο; άποτυποΰται έπί τή; ταινία; καί ή φωνή.

Ιθ'ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ AHH? ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΘΥΝΟΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΟΥΣΙΟ- 
ΤΕΡΟΝ ΕΙΣ ΥΛΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ



ί Κινιι>»<· to οί διι-.ό<; ’ Αθττιρ

ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

0 ΟΜΙΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ©ΜΙΛΟΥΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Πίίας μορφάς έλαβεν διά νά φθάση εις τήν σημερινήν έξέλιξίν.- Τ© πρώτον μηχάνημα τοϋ 1900. 

Έφεύρεσις γαλλική τήν όποιαν οϊκειοποιοϋνται οί ’Αμερικανοί.—Χρονοφωνα «Phonos- 
cfenes Pick —Πρ» κ.λ.π.

ΜΙΑ ΔΙΛΛΕΞΙΕ ΤΟΥ κ. ΓΚΟΜ^Ν

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
« Εν τφ μεταξύ εϊχομεν κατορθιόσει να. έγχαρά- 

σωμεν τελείως τους ήχους άπό αποστάσεων διά τής 
μι.κροφωνικής μεθόδου και εύρισκόμεδα είς τό πρώ
τον βήμα τής ύπάρξεως τής κατασκευής τοϋ φωνο
γραφικού δίσκου χωριστά άπό τήν κινηματογραφικήν 
ταινίαν.’Έτσι δέ κατεσκευάσθη ολόκληρος σειρά 
τοιουτου είδους μηχανημάτων όνομασθέντων «Φωνο- ! 
σέν» τά όποια είχαν μεγάλην έπιτυχίαν εις τήν Γαλ-! 
λίαν καί τό εξωτερικόν.

Έκτοτε έπετϋχομεν έν συνεχείρ.
Ιον) Τελειοποίησιν τοϋ φωνογράμμου κατά, τήν, 

οποίαν έτοποθετούσαμεν τόν τραγουδιστήν όσον έ- 
χρειάζετο πλησίον εις τό φωνογραφικόν περίπτερον.

2ον) Μίαν άλλην περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ό 
δίσκος ήτο τοποθετημένος εις ένα αναπαραγωγικόν 
τοΰ ήχου μηχάνημα ήνωμένον έν συγχρονισμφ μέ 
τόν κινηματογράφον καί ό καλλιτέχνης οδηγούμενος 
άπό τόν ρυθμόν τοϋ άναπαραγομένου τραγουδιού 
δέν εΐχ<· παρά νά τό παρακολουθεί καθ’ δλην τήν 
διάρκειαν τής σκηνής τήν όποιαν έξετέλει. Μέ τήν 
διαφοράν δμως δτι άν ή εφαρμογή τής τελειο.τοιή- 
σεως αυτής ήτο εύκολος διά τάς σκηνάς τραγουδιών 
ήτο αδύνατον διά τάς σκηνάς συνηθισμένης συνο
μιλίας.

TO PICK- UP
'Οπωσδήποτε καί αί τελευταίοι αύταί τελειοποι

ήσεις δέν εϊχον παρά πρόσκαιροι’ αξίαν καί μάς έπε- 
βάλλετο νά έξακολουθ ήσωμεν τάς έρευνας μας.

Ακριβώς κατά τό 191* ή προσοχή μας έστράφη 
εις μίαν νέαν μέθοδον χρησιμοποιούμενη)' είς τό ρα
διόφωνου καί συνισταμένην είςτήν τόνωσιν τής ή- 
χήσεως τής φωνής τοϋ όμιλοΰντος. Επωφελήθημεν 
αυτής, τήν έχρησιμοποιήσαμεν καί κατωρθώσαμεν νά 
έπιτύχωμεν, ούτω μίαν λεπτοτέραν έγχάραξιν τών 
ήχων διά τής οποίας ή άπόδοσις τής φωνής έγένετο 
καλλίτερα.

Τόν Ιούλιον τοϋ 191* ή εταιρεία μας έλαβε εν 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (τό πρώτον τοϋ είδους αύτοϋ) 
διά τήν έφεύρεσιν άναγνιόσεως τών φιυνογραφικών 
έγχαράξεων άπό ένα ήλεκτρομαγνητικόν «άναγνιό- 
στην» κατασκευασθέντα καί παρουσιασθέντα ύπό τό 
άνομα «Pick-up».

Ό ήλεκτρομαγνητικός αύτός «αναγνώστης» άπε- 
τελεΐτο άπό ένα λεΐον άξονα 2 ή θ χιλιοστομέτρων 
διαμέτρου καί 2<> έως 30 χιλιοστομέτρων μήκους. 
Τό ένα έκ τών δύο άκρων του κατέληγεν είς μίαν 
θήκην βελόνης καί ήταν εφοδιασμένοι· μέ κοχλίαν 
συσφίγξεως. Τό άλλο πεπλατυσμένοι’ παρουσιάζετο 
εις σχήμα πυξίδος. 'Ο άξων ήτο μανταρισμένο; μέ 
ειδικόν ακίνητον dispositif, είς άπόστασιν 1<· χιλιο
στομέτρων άπό τής βελόνης μεταξύ τών πόλων ενός 
δυνατού μαγνήτου και κατά τοίοΰτον τρόπον ώστε ή 
βελόνη περνόντας μέσα είς αύτόν καί σφιγμένη εις 
μίαν τομήν, τοϋ έδιδε εύρείας μετακινήσεις πρός τά 
πλάγια άναλόγως τών έγχαράξεων τοϋ δίσκου τών ο
ποίων τό μεγαλείτερον άνοιγμα ήτο ένα δέκατο)’ τοΰ 
χιλιοστομέτρου.

Ή πυξίς τοΰ άξονος άπό λεΐον σίδηρον καί 
αύτή, περισσότερον ή όλιγιότερον ισχυρά άπό τούς 
πόλους τοϋ μαγνήτου, ακολουθούσε τάς μετακινήσεις 
τάς οποίας τής μετέδιδαν οί κραδασμοί τής βελόνης, 
άπετέλει τήν βάσιν μιάς μικράς b bine τηλεφωνι
κής στεφάνης καί συνίστα εντός αύτής ρεύματα ώ- 
θήσεως, εξαιρετικά ασθενή, είν ή αλήθεια, τά ο
ποία αυξανόμενα καθίστων τήν φωνήν τοϋ φωνο
γράφου ίσχυράν δπως τήν γνωρίζομεν δλοι.

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΗΧΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑΝ

Προτού παραδιχθώμεν πλήρως καί τελειωτικώς 
τόν δίσκον ως τόν μόνον κατάλληλον διά τόν όμι- 
λοϋντα κινηματογράφον έζητήσαμε νά έξετάσωμεν 
κατά πόσον ή έγγραφή τών ήχων θά ήμπορούσε νά 
γίνη επί τής ταινίας διά μιάς μεθόδου οπτικής έγ- 
χαράξεως. Διότι άνεγνωρίζαμεν, δτιδσον άνεπαίσθη 

। τοςκαί άν ήτο ή άκινησιά τών λεπτών οργάνων τώ)’ 
χρησιμοποιούμενων καί διά τήν εγγραφ ήν καί διά τήν 

ί αναπαραγωγήν τών ήχων είς τόν έκ κηρού δίσκον, 
\ δέν υπήρχε αμφιβολία, δτι εις τό σημεΐον αύτό εύ- 
1 ρίσκετο πάντως μία αφορμή δπως ύφίστανται ούτοι 
(κάποιαν παραμόρφ-ωσιν καθισταμένην ακόμη αίσθη- 
τοτέραν έκ. τής μεγαλοποι ήσεως τοΰ μικροφώνου δ
πως τούτο έμεγαλοποίει καί τον τριγμόν τής βελό- 

। νη; κατά τήν διαδρομήν της επί τών αύ/άκων τοϋ 
' δίσκου. Έξ άλλου αί συνήθεις ταινίαι είχον ανάγκην 
; λόγφ) τοϋ μήκους των, ένόςμεγάλου άριθμοϋ δίσκων 
| κα-' τούτο ήμπορούσε νά προκαλέση σύγχισινκαί λάθη

Κινιιαατογριιόίιίος Αιίτηρ ι r-- . ~~ ~

Δείγματα όμιλοΰσης ταινίας. Έξ αριστερών πρός τά δεξιά : Α. "Ανδρικής φωνής, 
Α. Γυναικείας φωνής, καί Α. Παιδικής φωνής.

είς τήν σειράν τής αλληλοδιαδοχής των κατά τήν ώ- του πρός τήν κινηματογραφικήν ταινίαν, έχούσης 
ραν τής προβολής. 1 πλάτος 2.’> χιλιοστομέτρων. Έπι τής βάσεως πλέον

I ΠΡΟΠΑΓΑΝ \IZETE ΥΠΕΡ ΤΟΥ «Κ I Ν Η Μ A Τ Ο Γ Ρ Α Φ I Κ Ο λ' Α Σ Τ Ε Ρ Ο Σ»

Αντιθέτως ήτο προφανείς δτι ή εφαρμογή μιάς αύτής εργαζόμενοι συνειργάσθημεν ακολούθως μετά 
οπτικής μεθόδου μάς άπήλασσε άπό δλας αύτάς τάς τών Δανών μηχανικών κ. κ. Πέτερσεν καί Πούλσεν 
δυσχερείας και ούτω αί πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν ( άσχολουμένων έπιτυχώς επί τοΰ ίδιου προβλήματος 
δοκιμαί μας μάς έφεραν εις τήν χρησιμοποίησιν μι- κα’· έπετύχωμεν νά κατασκευάσωμεν τάς ήχηράς ται- 
άς ταινίας είδικώς κατασκευασμένης διά τήν «ήχη- νίας» (films sonores) τάς οποίας πρόκειται νά σάς 
ράν έγγραφ i|v,(inscrip ί ri so.lore) δηλαδή άσχέ- παρουσιάσωμεν. (Τό τέλος είς τό προσεχές)

| ·· ΜΙΚΡΑ1 ΑΓΓΕΛΙΑΙ ·· |
0 ΝΙΑΠΕΡ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Κατ’ ειδήσεις έκ Βάσιγκτών, ό Αουί Μάγιερπρό- 

κειται νά διορισθή πρεσβευτής τών'Ηνωμένων Πο- 
! λιτειών έν Τουρκίφ καί θά εγκατάλειψη πρός τούτο 
I τιήν κινηματογραφίαν καί τό Γουώλ Στρήτ.

Καίτοι τό πράγμα δέν έπιβεβαιοϋται έπισήμως 
είνε έν τούτοις πιθανόν νά είνε αληθές διότι ό 
Μάγιερ άναμιγνύεται ένεργώς είς τήν πολιτικήν καί 
είνε φίλος τοϋ Προέδρου Χούβερ.
ρων φύλλων. Γιατί ό πράκτωρ τής πόλειός σας νά μή ζη- 
τήσΐ| τήν αποστολήν τοΰ 8ου τεύχους ; Παρακολουθείτε 
παρακαλοΰμεν καί υποδεικνύετε έκάστοτε τό καθήκον τοΰ 
πράκτορος. Αί ανταποκρίσεις νά ταχυδρομούνται έκάστην 
Τρίτην. Δελτίον εστάλη. Φροντίζετε διά τήν εγγραφήν 
συνδρομητών.

Γιαλέσααν ("Αμφισσαν). Δυστυχώς, επειδή δεν έλαμ- 
βάναμεν έπι καιρόν ειδήσεις σας ήναγκάσθημεν νά ζητή- 
σωμεν αντικαταστάτην. 'Ήδη εύρισκόμεθα είς δύσκολον 
θέσιν άλλά επειδή τό λάθος είνε ειδικόν σας. έλπίζομεν οτι 
δέν θά παύσετε καί είς τό μέλλον νά ένδιαφέρεσθε.

Πανουργίαν (Λεβάδειαν). Δέν δυνάμεθα ν’ άποστέλ- 
λομεν ιδιαιτέρως είς υμάς τεύχη πρός πώλησιν, διότι δέν 
είνε άξιοπρεπές διά τόν άντιπρόσωπόν μας. Φροντίζετε 
μόνον νά εγγράφετε συνδρομητάς. ’Εάν τά τεύχη έξαν- 
τλοΰνται είς τό πρακτορεϊον συστήσατε είς τόν πράκτορα 
νά ζητήση άπό τό Κεντρικόν Πρακτορεϊον τήν είς αυτόν 
άποστολήν περισσοτέρων φύλλων. Τό ζήτημα τοΰ οριστι
κού άντιπροσώπου θά τό κανονίση έν καιρω ή διεύθυνσις.

Καραχώσταν (Σάμον). Ευχαριστούμε)’ γιά τά καλά 
σας λόγια. "Έχετε ύπ’ όψιν σας δτι αί σύνδρομα! απαραι
τήτους προπληρώνονται.

«■■■■■■■■■■■ - - -----------
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καί ένοικιάζεται κινηματογραφική 

μηχανή προβολής συστήματος Εύρηκα» εις πολύ 
καλήν κατάστασιν καί εις συμφέρουσαν τιμήν. Πλη- 
ροφορίαι οδός Κβλωνοϋθκ. Ν. Τσόχαν.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σοβαρός καί δραστηριότατος Γενικός 
Αντιπρόσωπος διά τήν Μακεδονίαν καί Οράκην 
ίνα αντιπροσώπευσή σοβαρόν ο.κον κινηματογρα
φικών επιχειρήσεων. Προεργασία καί έγγύησις απαραίτητοι. Άπευβυντέον : Κύριον Ι· Κ.όδός Μυλέ-1 
ρου άρ. 34 ιάνω πάτωμα) Αθήνας.

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΤΑΜΙΑΣ έργασθεϊσα έπι δεκαε
τίαν ώς τοιαύτη είς θέατρα καί κινηματογράφους, 
τιμιοτάτη διαθέτουσα καί έγγύησιν, ζητεί θέσιν τα
μία είς θερινόν Κινηματογράφον. Γράψατε Κινη
ματογραφικόν ’Αστέρα , Αθήνας. Κολωνοΰ 68.

ΜΗΧΑΝΗ προβολής, πλήρης συστήματος Sim-' 
nkx μέ άνιίστασιν 1—50 αμπέρ καί 110 καί 220 
βολτ, πωλείται είς τιμήν εύκαιρίας. Γράψατε : «Κι- 
νηματογραφιχόν ’Αστέρα», Κολωνοϋ 68 (άνω πάτω
μα) "Αθήνας.

αλληΧγραφια
Τσαρχάτογλον (Θεσ)νίχην). Τόμος 1927 εστάλη τήν 

πυρ. εβδομάδα.Κ. Δημηεριάδην (Καβάλλαν). Πρέπει σεις νά παρα- , 
πονεθεϊτε είς τό αυτόθι ΰποπρακτορεΐον, τό όποιον οφεί
λει νά ζητεί άπό τό Κεντρικόν τήν αποστολήν περισσοτέ-



Κ %νΐιίι<ιτογ£>ή<ι<!»ίκός Α ότΛο Κινηματογραφικός Αστήρ

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ ΓΠΛΕΝΤΙΤ

····· 01 kozrkoi ::::: Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Πρωταγωνισταί : Τζών Τζιλμπέρ καί Ρενέ Άντορέ

Οί Κοζάκοι, αν καί ολίγοι κατά τόν άριθμόν,ζώ- 
σιν εις τάς απροσίτους κορυφάς τοΰ Καύκασού, με
ταξύ ημιάγριων μουσουλμανικών ορών, παραμένον. 
τες όμως πιστοί εις τήν παλαιάν ρωσσικήν έκκλησίαν- 
Πεπεισμένοι ότι εύρίσκονται άπό άπόψεως πολιτι
σμού είς υψηλότερου επίπεδον πόσης άλλης φυλής, 
θεωρούν μόνον τούς Κοζάκους ώς άξιοσεβάστόυς αν
θρώπους. 'Η θεμελιώδης άντίληψις τής φυλής των 
συνοψίζεται εις τό ρητόν «ό Κοζάκος πρέπει νά πο
λεμά»,«ή γυναίκα πρέπει νά έργάζεται»καί «ό θεός 
είναι ό Κυρίαρχος τοϋ Κόσμου».

Ό Λουκάσκα έχει δμως διάφορον άντίληψιν. 
Διαβάζει ευχαρίστως βιβλία,ονειροπολεί διαρκώς, εί
ναι αίσίίηματίας καί δταν βλέπει τήν γηραιόν μητέ
ρα του έργαζομένην σπεύδει ευχαρίστως νά συμμε 
ρισθή τούς κόπους της. Ό Λουκάσκα καί ή *Μαριάν- 
κα άγαπώνται αμοιβαίος άπό μικρός ηλικίας. "Οταν 
ήσαν μικρά έπαιζαν συνεχώς μαζύ. Τώρα όμως τά 
πράγματα ήλλαξαν ολίγον' ό Λουκάσκα έγινε ήδη 
έφηβος, χωρίς νά γίνη δμως γνήσιος Κοζάκος καί είς 
τήν ψυχήν τής Μαριάνκα; ήρχισεν νά γεννάται τό 
συναίσθημα της περιφρονήσεως διά τόν θηλυπρεπή 
αυτόν νεανίαν ό όποιος ήτο άντικείμενον τής κοινής 
περιφρονήσεως όλων τών Κοζάκων, παρ’ δλην τήν 
μεγάλην φροντίδα τήν οποίαν κατέβαλε ό πατήρ του 
ο ανδρείος Κοζάκος Χέτμαν. Κάποτε έπέστρεψαν οί 
Κοζάκοι, άπό μίαν εκστρατείαν κατά τών Τούρκων 
μετά τών οποίων εύρίσκοντο εις συνεχή καί αδιάκο
που πόλεμου. ’Έφεραν μαζύ των πολλούς αίχμάλιό- 
τους τούς οποίους κακομετεχειρίζοντο.Ό Λουκάσκα 
δέν έδειξε κανένα ενδιαφέρον. Οί Κοζάκοι ήρχισαν 
νά πίνουν καί δταν ό οίνος είχε θερμάνει άρκετά τάί 
κεφαλάς των ήθέλησαν νά κάμουν ένα αστείο τού 
Λουκάσκα. Τόν ένέδυσαν γυναικεία φορέματα, τόν 
έδεσαν εις ένα δένδρου καί ήρχισαν νά τοϋ ρίχνουν 
στό πρόσωπο σταφύλια. Ούτω ή Μαριάνκα ήρχισε 
τώρα νά τόν περιφρονή καί νά τόν μισή φανερά. 
’Έξαφνα έρχεται ό πατήρ του καί βλέπει αυτόν είς 
τήν άθλιαν κατάστασιν εις τήλ' οποίαν εύρίσκετο καί 
ήρχισε νά τόν παρατηρή δριμύτατα. "Εξαφνα μία 
αίφνηδία μεταβολή έπήλθε είς τήν ψυχήν τού νεα
ρού Λουκάσκα. Σφίγγει τούς γρόνθους του, ορθώνει 
τό ανάστημά του προ τού πατρός του καί άπαντά διά 
τού αυτού δριμβως τρόπου. Ό πατήρ του καταλαμ
βάνεται άπό ενθουσιασμόν. Πιστεύει ότι επί τέλους 
ό υιός του έγινε ήδη άνδρας καί θεωρεί τόν εαυτόν 
του ευτυχή, δταν ούτος τοϋ λέγει ότι αύριον θά λά- 
βη μέρος είς τήν κατά τών Τούρκων έκστρατίαν... 
Εν τώ μεταξύ ή Μαριάνκα ήρχισε πάλιν νά αγαπά 

τόν Λουκάσκα. Λυτός όμως κατά τήν άναχιόρησίν 
του αποχαιρετά αυτήν ψυχρότατα. Οί Κοζάκοι ανα
χωρούν. Τήν αυτήν ημέραν φθάνει ένας διπλωμά
της, ό Κόμης Όλένιν ώς αύτοκρατορικός απεσταλμέ

νος, μέ ένα έγγραφον τό όποιοι· πρέπει νά έγχείοίση 
προσωπικώς είς τόν άργηγόν τών Κοζάκων Χέτμαν. 
Μετά δυσαρέσκειας μανθάνει ότι οί Κοζάκοι εύοί- 
σκοντο έν εκστρατεία καί έπρεπε νά περιμένη τήν 
επάνοδόν των. Περιφερόμενος είς τό χωριό παοατη- 
ρεΐ τήν Μαριάνκα, τήν ερωτεύεται καί κατορθώνει 
διά τών λαμπρών του υποσχέσεων νά τήν έλκύση. Ό 
Λουκάσκα επιστρέφει μετά τών Κοζάκων όπίσω. 
Κατά τήν μάχην έδοξάσθη διότι δέκα άπιστοι έφο- 
νεύθησαν παρ’ αυτού ιδιοχείρους. Ζητοκραυγάζουσα 
ή Μαριάνκα τρέχει πρός προϋπάντησή’ των. .'() 
Λουκάσκα όμως δέν είναι πλέον παιδί, έγινε ένας 
αληθινός Κοζάκος καί οί Κοζάκοι δέν έχουν καιοό 
νά ερωτοτροπούν μέ τής γυναίκες.Διά πριότην φοοάν 
πηγαίνει μέ τούς συντρόφους του νά διασκεδάση. 
Κατά τήν διάρκειαν τής διασκεδάσεως ή Μαριάνκα 
διηγείται πρός αυτόν ότι ό Κόμης Όλένιν έζήτησε 
τήν χεΐρα της. Ό Λουκάσκα όμως δέν λαμβάνει, ύπ' 
δψιν καθόλου τό γεγονός αυτό. ΓΓυρετώδης προετοι
μασία! έγίνοντο διά νά έορτασθοΰν τά επινίκια μέ 
όσον τό δυνατόν μεγαλυτέραν μεγαλοπρέπειαν. Είς 
τήν εορτήν προσέρχονται άκροβάται, χορευταί, χορεύ
τρια!, άοιδοί κα' ραψωδοί. "Ολοι εΐνε ευτυχείς, ευτυ
χέστερος δμως άπ όλους εΐνε ό Χέτμαν ό οποίος 
επί τέλους απέκτησε ένα υιόν αντάξιόν του. Οί Κο
ζάκοι δέν ένδιεφέροντο τόσον πολύ διά τήν Τσαρι
κήν επικυριαρχίαν. '.Υπηρετούν τόν Τσάρον πιστώς, 
διετήρουν όμως ζηλοτύπιος τήν ανεξαρτησίαν των. 
Ό απεσταλμένος τοΰ Τσάρου Κόμης Ολένιν άνεκοί- 
νωσεν είς αυτούς, ότι ό Τσάρος έκλεισεν είρή 
νην μετά τού Σουλτάτου καί ότι οί Κοζάκοι 
έπρεπε νά παυσουν τάς εχθροπραξίας. Οί Κοζά
κοι εξοργίζονται, ό δέ αρχηγός των Χέτμαν λέ
γει πρός τόν απεσταλμένοι’. «'Η ειρήνη είναι 
καλή διά τάς γυναίκας καί τούς αδυνάτους, οί Κο
ζάκοι δέν μπορούν νά γίνουν παχεΐς σαν γου
ρούνια άπό τήν ησυχίαν καί τήν άνάπαυσιν.» 
Ό Λουκάσκα εξοργισμένος στέλλει δι’ ενός αίχμαλο'ι- 
του Τούρκου έγγραφον πρός τόν Σουλτάνου διά τού 
οποίου τοΰ κηρύσσει τόν πόλεμον. Τότε ή Μαριάν- 
κα συμφώνως μέ τήν ύπόσχεσιν τήν οποίαν είχε δύ
σει πρός τόν κόμητα Ολένιν, τόν άρραβωνίζεται 
καί αναχωρεί μαζύ του. Ό Λουκάσκα καί ό πατήρ 
του παρακολουθοΰντες τόν κόμητα διά νά τοΰ κλέ
ψουν τήν Μαριάνκα γίνονται μάρτυρες μιάς έπιθέ- 
σεως τών Τούρκων κατά τής συνοδείας τού κόμητος. 
Στέλλουν τούς συντρόφους των εις τό χώρίον διά νά 
ζητήσουν βοήθειαν καί επιτίθενται ακάθεκτοι κατά 
τών Τούρκων. Συλλαβάνονται όμως αιχμάλωτοι καί 
καταδικάζονται νά τυφλωθούν. Ενώ παρεσκευάζετο 
τό μαρτύριόν των, καταφθάνουν οί Κοζάκοι, τούς ε
λευθερώνουν καί οι Μαριάνκα γίνεται σύζυγος τού

I Λουκάσκα.

■ ------- .... . καλλιτέχνης, επεσε το κατ εμε ειςαυτός και πραγματικός καλΛίτεχν |ς, νοί)£χ «άλλον
τό εξής οφάλμα.„”ταά"7λλα,’χαρακτηριστικά του έλησμονή- 

δ Μοζοΰκιν ευχαριστεί
1 πάντοτε καί είναι ιδιαιτέρως συμπαθής. _ ’psr.,Ίί θαυιιασία Λήλ Ντάγκοβερ πρωταγωνιστεί. Εξ
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παντού.  -

©I ΕΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ 
(Μήκος μέτρα 2990 Πράξεις 7)

ΠροεβληΒη είς τό Σαλόν Ίντεαλ

'() τίνος θά ήτο ακριβέστερος αν’ ελεγε απλώς «Ρα 
πποιτίν». δοθέντος οτι άπό τόσα σχετικά μ αυτόν φιλφ

τό ποώτο ποΰεπιχειρεί να μάς παρουσίαση τη\ ςω 1 
τώΡασΧίν καί όχι απλώς επεισόδια ή κα. φαντασίαν 
ο-ναοιο'Όάφω. Καί έτσι βλέπομεν τον Γρήγορή τον χωρι
κόν ΐ ή'Σιβηρία νά φθάνη στό μεσουρανισμα του στο 
πλενοον τις Τσαοίνας καί νά σκοτώνεται κατόπιν απο τη, 
o.raiof- τοΰ ποίγκηπος Γιουσούπωφ- Ο Μαρτιν Μπεργκερ 
"ίργάσθη εΰσυνειδήτως διά τήν καλυτέραν αναπαραστασιν 
vfli ETETU'/fV ItQZ.EtO·· ,. . » »0 Μαλικιοφ ώς Ρασπουτίν καλός. ΙΙαιςει τον οχι ευκο- 
-,ον ρόλον του ι.έ αληθινή τέχνη καί διαφορετικό απο κάθε 
άλλον ποΰ ΰπεδύθη τόν διαβολοκαλογερο αυτόν. Ο Τρεβορ 

,- Γιουσούπωφ δέν κινεί καί τοσο ενδιαφέρον. Η δε Να
τό ί Λισένκο καί Ντιάνα Καρέν δέν μοΰ ηρεσαν καθολο,,.

Η μεγάλη αίθουσα τοΰ Ιντεάλ ήτο καθεκαστην πλη. 
oil- όλοφάνεοο φυσικά σημεϊον τής επιτυχίας του.
' ” Ro Ma

ΤΟ ΜΕΛΑΝΟΝ ΤΗΣ ΣΗΜΕΪΟΝ
(Μήκος μέτρα 2350 Πράξεις /)

ΠροεβληΒη είς τό «Οϋφα Πάλας»
Ένα άπό Τά φίλμ διά τά όποια έκ τών προτέρων εΐνε 

βέβαιο- καθείς πώς θά σημειώσουν πρώτης ταξεως επιτυ-
Κ,· “ί ύ«Υ,ώ.·ζΐ<.κ ω««· “>■ “

δέν πωουσιάζει τήν εόρυτέραν δράσιν, την οποίαν θ 
περίμενε καθείς, έν τούτοις παρακολουθεΐται ευχάριστά 
κα'1ΌρΓΓοίάΖ7'ΚκΧί(Χοθέτης) έπέδειξε τήν άο- 
(ιόζουσαν έτιμέλειαν καί ώραία έξωτερικα στη Νιτσα στο- 

/1^Τό π'/ο'υσιωτεοον καί πλέον ενδιαφέρον σημεϊον είναι 
οί ρόλοι. Τόσοι σΓιμπαθεΐς καλλιτεχναι σ ενα φιλμ^ αυτό 
περιορίζει τόν καθένα σε μικρότερο πεδιον αλλ ιΚΗΟφο 
ρον τούτο διά τήν γενικήν εντυπωσιν Η Λιλιαν

φίλμ. τό όποιον έδώ έσημείωσε φυσικά μεγαλην^επιτυχιαν.

Al ‘ ΠΡΩΤαI. ΔΥΟ NEQN ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥ!
“L’ ORIENT,, KAI “TSAREVITCH,,

Τΰν 22αν ηαρελ&όντος είς τό ϋ·έατρον FulieS^Va- 
aramS τών Παρι,σίων έδό&η ή πρεμιέρα του νέου έργου 
! Orient· παραγωγής «Sot τ» χαι με σκηνοθεσίαν 
τού Τζενάρο Ριγκέλλι. ‘Η ύπόθεσις συναρπαστ,,κη, η 
φωτογραφία Εξαίρετος, αί σκηναί και ιδίως της τβημου 
ά^ίζοίν τόσον άπό τεχνικής αποψεως οσον και 
Φωτοτυπίαν των. ‘Η Ντόλλυ Ντάβις και η Κλαιο 
Ρομαεο υποκρίνονται γοητευτικά τούς_ γυναικείους ρό
λους. Τούς άνδρικούς ρόλους κρατούν θαυμασιως 
συμπαθής Βλαδ. Γκιϊνταρώβ και ο Ζωρζ Σι^λί^

•Ρπίση- την 5 τρέχοντος εις το θεατρον «Imperial» έδόθη ή πρ^α τή^ώραίας ταινίας Τσάρεβιτς, απο 
τήν άπεπτα τού Φράντς Λέχαρ, ή όποια συγκεντρώνει 
όλα τά πλεονεκτήματα μιας εξαιρετικής na^V^ Η 
σκηνοθεσία τών J. καί L- Fleck απαράμιλλος. Οι δημι 
ουονοΖενοι άπό τόν Ίβάν Πέτοοβιτς και την’Marlette 
Miilere- ρόλοι δεν ύστερούν διόλου ενός μεγάλου και 
ίξαιαετικού έργου όπως παρουσιάζεται το IsarevitC .

ΙΝΑΙΑΝΑ
(Μήκος 1546—Πράξεις fc)

ΠροεβλήΒη |στό Σπλέντιτ»
Εναηίλμ τής Φόξάπό τις ατυχέστερες πραγματοποιή 

° Τό σενάοιό της ανόητο παρουσιάζει είς πολλά σημεία 
άνακολουθί'αν γεγονότων, ή σκονοθεσία της είναι πτωχή, η 
ΰπόκοισις μετρία. τό τεχνικόν μέρος επίσης. Δηλαδη εν 
ά/λαϊ-λέΐεσι ή .’Ινδιάνα δέν παρουσιάζει κανένα πλεο
νέκτημα ικανό νά τήν καταστήση άξιοθέατον. ,

’'Η Ντολοοές ντέλ Ρίο. τήν οποίαν εχομεν ιδει εις αρ- 
..... ά ιιεταγενεστέρα φίλμ της έξελιγμένη σε μια πρώτης 
τάζεω: κωιιεντιέν, στήν ..’Ινδιάνα» εμφανίζεται σε μια 
κοέασιόν νοονολογ’ουμένην άπό τά πρώτα βήματα τοϋ στα
δίου της. καί <:>ς έκ τούτον υστερεί πασιφανως εις αποδο- 
σινάπό τάς νεωτέοας της δημιουργίας ποΰ προηγηθησαν 
εις προβολήν τής «’Ινδιάνας». Στό πλευρό τής Ντελ Ριο ο 
Οΰώλτεο Πέτζον άρκετά καλός. _ ■ ,

Τό συμπέρασμά μου· είναι οτι η Ινδιανα ανήκει εις 
τά μετριότερα φίλμ τής κατηγορίας^ της^. χκαραβαίβυ

ΜΥΣΤΙΚΟΣ^ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
(Μήκος μέτρα 3C+C -Πράξεις 7»

ΠροεβλήΒη εϊ; τό «’Αττικόν»
ΊΙ ΰπόθεσις, καίτοι στερούμενη πρωτοτυπίας, προκα- 

/εί τό ένδιαφέοον τοΰ κοινοΰ χάριν τών περιπετειών και 
τών απροόπτων μέ τά όποια ποικίλεται. Κι ο τροπος της 
παοουσΐάσεώς της παρουσιάζει τό αύτο. Και δια να ακρι
βόλογό) ό Ριγκέλι δέν μάς έδειξε κάτι νεον. κάτι πρωτό
τυπόν καί άκόιιη έκάστοτε άντέγραψεν άλλους μαιτρ και 
υάλιστα όχι κάί τόσον έπιτυχώς. Έν τουτοις είναι κατα ( 
τό πλεϊστον δλα τόσο καλοβαλμένα, ώστε και τα μειονε- ( 
κτήματα αυτά νά περνούν απαρατήρητα και η fcvcv- 
πωσις νά είναι ικανοποιητική. Καί την ικανοποίηση’ μας 
επαυξάνουν ώραΐες κατασκευές καί εικόνες. |

Οί οόλοι παρουσιάζουν ιδιαίτερον ενδιαφέρον. Ο Ιβαν 
Μοζοΰκιν εις έ'να ρόλο ΰπενθυμίζοντα Καζανοβα και πα
ρουσιασμένο σάν Καζανοβα. Εξηγούμαι. Ο ικαιωτατος
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Η ΙΒΔΟΜΑΣ TQY ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΧ

ΤΟ ΜΕΛΑΝΟΝ ΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΝ
Πρωταγωνιστούν οί Λίλιαν Χάρβεϋ, Βίλλυ Φρίτς, Βάρβικ Βάρντ κάί Σίγκφριντ "Αρνό

Δέν Είχε προλάβει ακόμη τά έγκατασταθή εις τό 
ξενοδοχείου, οπού πρό δλίγων μόλις λεπτών έφθα- 
σεν η Λίλιαν φρν 1 ρουκς, οπότε συλλαμβάτεται αί- 
φνηδίως καί οδηγείται εις τήν αστυνομίαν. 1

Αιτία τής συλλήψειάς της είνε ή καταπληκτική ό-

Ή Βίλλυ Φρίτς καί ή Λίλιαν Χάρβεϋ είς μίαν σκηνήν 
μελανόν της σημείον

ριπέτειάν της συναντάται εκεί μέ τόν νεαρόν έμπΦ 
ρον άδαμάντων ’Έρικ Τερμόϋλεν, άγνωστόν της, ό 
όποιος νομίζων δτι απευθύνεται εις τήν Ύβέτ Ντε- 
μουλέν τής ζητεί νά συναντηθούν είς τήν Νίκαιαν.

Περίεργη πλέον ή δεσποινίς Τρόκκς νά γνωρί- 
ση τήν σωσίαν της αναχωρεί διά 
τήν Νίκαιαν μέ τόν έξάδελφόν της 
Λεοπόλδον τήν ανευρίσκει εκεί 
είς κάποιο ξενοδοχείου,τήν εξαναγ
κάζω υπό τήν απειλήν τής αστυ
νομίας νά άπομακρυνθή δι' ολίγον 
διάστημα καί εγκαθίσταται άντ'αύ- 
τήςείς τό ξενοδοχείον εμφανιζόμενη 
ιός Ύβέτ Ντυμουλέν.

Εν τώ μεταξύ φθάνει είς τήν 
Νίκαιαν καί ό ’Έρικ Τερμόϋλεν 
πληροφορημένος ότι πρόκειται 
περί τυχοδιώκτιδος καί διά νά βε- 
βαιωθή αν αί κατ' αυτής κατηγο
ρία! είνε άληθεΐς τής εμπιστεύεται 
όπως τοϋ φυλάξη μερικούς ψευδείς 
αδάμα ντας.

Επακολουθεί σειρά ολόκληρος 
επεισοδ.ων προκαλουμένων έκ τοϋ 
ότι οί συνένοχοι τής τυχοδιωκτρί- 
ας μή γνωρίζοντες τήν άντικατά- 

στασίν της καί νομίζοντεςδτι απευ
θύνονται είς τήν σύντροφόν των

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Η ΜΩΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΑΝΡΙ ΜΠΑΤΑ ι’Γ

Πρωτάγωνισταί : Σουζύ Βερνόν, ’Έμμυ Λήν. Ζάν "Αντζελο

'Ο Αρμωρύ, διάσημος δικηγόρος, νέος ακόμη, 
πανδρευθείς πρό δεκαετίας μέ τήν πλέον άφωσιωμέ- 
νην τών γυναικών, φιλοξενείται άπό πολλοΰ καιρού 
παρά τφ μαρκησίο,ι Σαράνς, τύπφ παλαιός άριστο- 
κρατικής οικογένειας μέ δύο παιδιά, τόν Ροβέρτον 
Σαράνς πανομοι-

τα φεύγει μέ τήν Χιάνα είς τό Λονδίνου. 'II κατ(Ζ- 
ταδίωξις τών ερωτευμένων εξακολουθεί είς τό Αον_ 
δΐνον κα’’ κατά μίαν συνάντησιν ο νέος Ρομπ^ρ 
Σαοάνς επιτίθεται κατά τοϋ Αρμωρύ, τόν όποιον 
καλύπτουν δύο σώματα, τής λιάνας καί τής συζύγ01.

μοιότης της μέ τήν τυχοδιώκτριαν 'Υβέτ Ντμυουλέν 
ή οποία έν συνεργασία μέ κάποιαν σπείραν απατεώ
νων έχει διαπράξη κλοπάς κοσμημάτων.

Πρό τών αστυνομικών αρχών αποκαλύπτεται ότι 
πρόκειται περί παρεξηγήσεως καί ή νέα άφίνεται ε
λεύθερα. "Οταν επανέρχεται είς τό ξενοδοχείου της 
αρκετά στενοχωρημένη άπό τήν απροσδόκητου πε-

„ ζητούν απο τηνΑιλιαν υα λαβή ιιε-
'■ ρος εις τας διάφορους επιχειρήσεις

των καί μάλιστα υά ληστεύση 
του υεαρόυ άδαμαυτέμπορον.'Εκείνη πάλιν καί λόγψ 
τής εντιμότητας της καί διότι ήρχισε νά τόν συμ- 

' παθή, προσπαθεί νά τόν στάση καί εις μίαν στιγ
μήν όταν ό’Έρικ αρχίζει νά πείθεται ότι ή φίλη 
του ήτο κοινή λωποδύτρια, αποκαλύπτεται ή αλή
θεια καί οί δύο νέοι αρκετά συγκινημένοι, ενώνουν 
τά χείλη των εις ένα άτελείωτον φίλημα.

ότυπον τοϋ πα- 
τρός του κα'1 τήν 
Χιάνα έκ μίαν 
κεντρικήν νέαν 
γεμάτη ν άπό ε
θιμοτυπίαν ζωής 
μ ή έκδηλωθεϊσαν 
εϊσέτι. "Ενα βρά- 
δυ όχι άπροόπτως 
ή Διάνα έκμυστη- 
ρεύεται είς τόν
Αρμωρύ τον έ

ρωτά της.'Ο Αρ· 
μωρύ κατ άρχάς 
θεωρεί τήν έκδή- 
λωσιν ώς τελείως 
παιδικήν. Αλλ είς 
τό τέλος χωρ’ς 
καί ό ίδιος νά τό 
έννοήση τής δίδει 
τό πρώτον ερω
τικόν φίλημα.Τήν 
επομένην κατάτήν 
διάρκειαν ενός πε
ριπάτου ή Χιάνα 
παρασύρει είς έν 
άπόκεντρον μέρος 
τόν Αρμωρύ ό ό
ποιος πρός στιγ
μήν υπό τήν έπίρ-

Σαράνς καθ’ ήν στιγμήν επιτίθεται κατά τοΰ ’Αρμωρύ νά τόν φονεύση
θι·

Η ΦΟΞ φιλμ ΕΝ αθηνλις:
Κατά πληροφορίας έκ Πασισίων, μή έξακριβω- 

θείσας εϊσέτι, άπεφασίσθη ή μετάθεσις τοϋ κ. Στε- 
φανίδη διευθυντοϋ τοΰ έν Αθήναις πρακτορείου τής 
Φόξ Φίλμ είς τήγ πόλιν Δελχί τών Ινδιών. Κατά 
τάς αύτάς πληροφορίας τό πρακτορείου τής Φόξ θά 
διατηρηθή έν ’Αθήναις, είς τήν θέσιν δέ τοΰ κ. 
Στεφανίδη θά διορισθή παλαιός υπάλληλος τής 
Φόξ όστις θά έλθη εις ’Αθήναις μετά τοϋ κ. Μπα- 
βέτα λίαν προσεχώς.

ΚΙΝΗΣΙΣ
—Άνεχώρηοε δι’ Ευρώπην ό κ. I. Μαργουλης 

διευθυντής τοΰ ομωνύμου γραφείου κινηματογρα

φικών ταινιών.
~ Χ· 'Ιωάννης Κουρουνιώτης άνεχώρησε τήν 

παρ. εβδομάδα εις Βερολίνου διά τήν προμήθειαν 
I ταινιών νέας παραγωγής.

Λϋριον Δευτέραν αναχωρεί διά τό Βερο
λίνου ό κ. ®. Δαμασκηνός διευθυντής τής έταιρίας 

I Συμβατική άντιπροσώπου τής U.F.A έν Έλλάδι.

<\ΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30 τρεχ. μηνάς λήγουν αί συνδρομαί τών κ. κ. Γ. 

Βασιλειάδη Χαλκίδα, Ε. Χασιρτζόγλου Ξάνθη. Θ. Παπα- 
βασιλείου Βόλος, Ειρήνης Ρεμπουτσάκου Καλάμας καί 
Κινηματογράφου «Διονύσια Σέρραι.

Παρακαλοϋνται θερμώς οί άνωτέρω κ. κ. συνδρομηταί 
δπως μάς ειδοποιήσουν εγκαίρως περί τής άνανεώσεως τής 
συνδρομής των διά νά μή διακοπή άπό 1ης Μαΐου ή απο
στολή τοΰ φύλλου πρός αυτούς. Ή Διαχείρισις

ροιαν των γοη- .θ p έρ . 
τειιτικών ματιών
τής Διάνας, λησμονεί τά πά νέα καί

Παρέρχεται καιρός. Ημέραν τινά στό Παρίσι 
καθ’ ον χρόνον είργάζετο εις τό γραφεΐον εισέρχε
ται ή Διάνα καί τοΰ προτείνει νά φύγουν άμέσως 
είς Λονδίνου. Αίφνηδίως όμως κρούεται ή θύρα καί 
ό Αρμωρύ προαισθάνεται ότι είναι ή σύζυγός του 
τήν οποίαν τιάρα τελευταίως είχε παραμελήσει. 'Η 
Λιάνα κρύπτεται καί εισέρχεται ή Φανή καί έκ τοϋ 
άρώματος εννοεί τήν παροΐ’σίαν τής άντιζήλου της. 
Ή σύζυγος προειδοποιεί τόν Αρμωρύ δτι τό σκάν- 
δαλον έγένετο γνωστόν ήδη καί ότι ό άδελφός τής 
Χιάνας έρχεται είς Παρισίους μέ σκοπόν νά τόν η ο- 
νεύση. Καθ δν χρόνον όμως όμίλει, βλέπουν ερχό
μενον τόν Ρομπέρ Σαράνς. 'Η Φανή κατορθώνει νά 
σώση τόν Αρμωρύ, άλλ’ ό τελευταίος παρ' όλα ταϋ-

αχείας κινήσεως αρπάζει τό περίστροφου καί πρό 
ών φοβισμένων όμμάτων τών άλλων αύτοκτονεϊ.
11 ro ή μόνη λύσις διά νά επαναφέρω τήν γαλήνην

ΕΓΓΡΑΦ \Ι ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
I. Άρβανιτόπουλος X. Κοκκινιά 
Π. Καρύπην

Άρ. Γεωργιάδης 
Ν. Άμουργιανός 
Α. Άναστασιάδης 
Π. ’Αποστολής * 
Γ. Συμεωνίδης 
Τάσσος Μαρτίνος

Μυτιλήνη 
Σάμος

Άθήναι
Καλάμια

Αθήναι

1-4-929 Μέχρι
1-4-929 »
1-4-929 »
1-4-929 ·
1-4-929 »
1-4-929
1-4-929 »
1-4-929 >
1-4-929 »

30-9-929
30-3-930
30-9-929 
30-9-929 
30-6-929
30-3-930

30-12-929
30-9-929
30-3-930
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ΕΚΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

::::: για καλλπεχνιαβ.. :::::
Ή Ευα δέν ήτανε μόνο ή ηθοποιός τής ημέ

ρας, για τήν οποία οί κριτικοί μιλούσαν ενθουσια
στικά κι' οί συγγραφείς έπεδίωκαν νά κρεάρη τους 
πρωτεύοντα; ρόλους τών έργων τους. Ί’ήν διεκδι- 
κοΰσε από τήν Ελληνική σκηνή ό κινηματογράφος, 
ό τόσο εξελιγμένος μέσα σέ μιά τριετία, κι ή σκιά 
της ποΰ ήδη έφι.γουράριζε μιά—δυο φορές τόν χρό
νο στήν οθόνη τών Αθηναϊκών Κινηματογράφων, 
συγκινοϋσε όσον εκείνη τής Γκρέτα Γ'κάρμπο ή τής 
Μπριγκίττε Χέλμ, τόν καιρό ποϋ οί δυο αυτές ντίβες 
ήτανε άν βόγκ σ' ολόκληρο τόν κόσμο.

Συνεταξείδευα μαζύ τη; καί τό θεωρούσα μεγά
λη μου τιμή νά βρίσκωμαι στό ίδιο διαμέρισμα μέ 
μιά κι νηματογραφική δόξα, μία γόησσα τόσο κατα
δεκτική ποϋ έδέχθηκε μέ ευγνωμοσύνη νά φορέση τό 
σουέτερ μου, δταν βλέποντας πόσο έκρύωνε τής τό 
πάρεχώρησα.

Τήν συνώδευε ό ρεζισέρ της. ένας αυτοδημιοΰρ- 
γητος δπως κι’ εκείνη καλλιτέχνης, μέ τόν όποιο 
εθχε έπισκεφθεΐ τήν Πελοπόνησσο γιά τήν εκλογήν 
ωραίων τοπείων δπου θά «έγυρίζοντο» τά εξωτερικό, 
ένός φίλμ ποΰ έσκόπευαν νά πραγματοποιήσουν τήν 
προσεχή άνοιξι.

"Οταν έτελείωσα τό διάβασμά μου άντελήηθην 
δτι ήταν ήδη μεσιζνυκτα. Επειδή δέν βρισκότανε κα
νείς άλλος στό διαμέρισμά μας, βλέποντας πόσο ή 
Ευα «ραινόταν κουρασμένη, έσπευσα ν<1 τήν ρω- 
τ ήσω :

—Μήπως θέλετε νά σβύσω τό «ρώς ; Μπορεί νά. 
θέλετε νά κοιμηθήτε.

—Σάς ευχαριστώ, δέν νυστάζω μοΰ άπήντησε.
Κι εγώ δέν ένϋσταζα καθόλου, τό δέ ταξείδι θά 

διαρκοΰσε ακόμη πολύ. ’Άναψα ένα τσιγάρο καί τής 
προσέφερα επίσης. Τό δέχθηκε καί αρχίσαμε να. συ
νομιλούμε

Μοΰ συνέστηρε τόν ρεζισέρ της ό όποιος ιιοΰ 
άφηγήθη τόν σκοπό τής χειμερινής εκδρομής τους.

—Είχα μία αλλόκοτη περιπέτεια ποΰ μέ συγκί- 
νησε βαθειά. Μία εντελώς απροσδόκητη συνάντησι 
ύστερα άπό τρία χρόνια Τί παράξενη ποΰ είναι ή 
ζωή, είπε ή Ευα καρφώνοντας τά «’όμορφα μάτια 
της στι'ι θολό τζάμι τοΰ βαγονιού.

—Πρέπει νά είναι έτσι για. νά έμπνέη τους καλ 
λιτέχνας. Μία συγκίνησι είνε ένα δημιουργικοί κε- 
«ράλαιο γιά σάς, · τής άπήντησα.

—-Σωστά, παρετήρησε ό ρεζισέρ κι έσυνέχισε ; 
ή περιπέτεια τής πρωταγωνίστριας μου δμως, είναι 
ιδιαίτερα χαρακτηριστική στήν περίπτωσί της. Ευα, 
θέλετε νά τήν διηγηθήτε ;

—Είναι ώραϊο νά εξομολογείται κανείς μετά τά. 
μεσάνυκτα, μέσα σ' ένα διαμέρισμα 'Ελληνικού σιδη
ροδρόμου. ”Αν ή κυρία μέ εμπιστεύεται περισσότερο

άπό τους άντιπροσιόπους τοΰ (θεού, θι'ζ μοΰ έκανε 
πολλήν εΰχαρίστησι ν ακούσω τήν έξομ.ολόγησί τη;, 
είπα εγώ.

Κι' ή Ευα, άνάβοντας» ένα καινούργιο τσιγάρο 
άρχισε νά. διηγείται ενώ εγώ, ξαπλ μένη στι'ι αντι- 
κρυνό της κάθισμα, έβλεπα τήν άφήγησί της νά. ζων- 
τανεύη απάνω σέ μιά φανταστική οθόνη.

—Ζητήσαμε χθες νά έπισκεφθοϋμε τόν παληίι 
πύργο τών γιγάντων δπου θέλαμε νά. «γυρίσωμε» 
μερικό, «εσωτερικά» τοϋ «ρίλμ μας,, ι'ι όποιος πύργο; 
τιάρα κατοικεΐται άπό μία οικογένεια Κωνσταντινου- 
πολιτΰιν άπαρτιζομένην άπό ένα ζεύγος μεσηλίκων. 
Αυτήν τήν έντύπωσι είχα,, άιροΰ δταν περιήλθαμε 
ολόκληρο τόν πύργο μέ τόν οικοδεσπότη, δέν συνήν- 
τησα κανένα άλλο ένοικοί’ από τους υπηρέτες.

Έδιαλέξαμε τό κατάλληλο διαμέρισμα καί έσυμ- 
«ρωνήσαμε μέ τόν υποχρεωτικόν αυτόν σύγχρονο 
πυργοδεσπότη, <> οποίος τό έθεσε στή διάθεσί μα; 
όποιαδήποτε στιγμή θά τό χρειαστούμε.
. Μάς έκριίτησε στό δείπνο κι' έπέμεινε ν«'ζ μά; 

φίλοξενήση. Έδεχθ ήκαμε νά μείνωμε, γιατί ή χιο
νοθύελλα ήτανε πολύ δυνατή καί ή άπόστασι άπ<> 
τό ξενοδοχείο αρκετό, μεγάλη.

Κατά, τίς δέκα έ,ζήτησα τήν άδεια ν' «ίποσυρθώ 
γιατί ήμουν άποκαμωμένη «ζ.τό τήν κόπωσι τού τά
ξει διού.

Μ «οδήγησαν στό δωμιίτιο το προωρισμένο νά 
οέ «ριλοξενήση. Σέ λίγο έ,βγήκα μία στιγμή ζητιΰντας 
τήν μικρή βαλίτσα ποΰ περιείχε τίιν πυζάμιζ μου. 
"Οταν εγύρισα έκαμα λάθος στήν πόρτα κι' έμπήκα 
σ ένα ξένο δωμάτιο. ’Ακόυσα τό θόρθβο μιας μη
χανής προβολής κι' είδα μ.έ έκπληξι απερίγραπτη 
τήν σκιά μου σέ μία μικρή δθόνη τού άντικρυνοϋ 
τοίχου.

’Έχασα κάπως τήν διαύγεια τών σκέψεών μου. 
Γι’ αυτό, χωρίς κάν νά συλλογισθώ δτι ήμουν σέ ξέ
νο δωμιίτιο ά«ρησα τήν βαλιτσοϋλα μου έξω άπό τήν 
πόρτα, στι'ι διάδρομο, κι άκούμπησα απαλά καί μέ 

1 προφύλαξι επάνω στήν πόρτα γιά να μ ή μέ άντι- 
ληφθή δ άνθρωπος πού έπρόβαλε τό «ρίλμ, «'ι οποίος 
στεκότανε δύο μέτρα μακρύτερά μου.

Προσπάθησα νά τόν διακρίνω στό. σκοτεινά. 
Ήτανε αδύνατο. Στράφηκα τότε στήν οθόνη καί 

ί έβλεπα σάν σέ όνειρό το πρώτο μου φίλμ. άναζών- 
τα; μία μακρυνή πεθαμένη ιστορία πού μ' «οδήγησε 
γιά πριότη φορά στι'ι πανί. Είδα τή σκιά ένός νέου 
πού μ είχε αγαπήσει πολύ, κοντά στή δική μου 
σκιά νιι μού εκδηλώνει ιι ένα τρόπο συγκινητικά 
λεπτι’ι τόν έρωτά του, καί ξέθαψα τήν μακρυνή άνά- 
μνησι τοΰ μέρους στό όποιο είχαμε πραγματοποιήσει 
αυτήν τήν σκηνή. Ήταν άκρικιΐις μία σκηνή τής τε
λευταίας πράξεως αυτού τοΰ δράματος τοΰ όποιου

ό πρωταγωνιστής ήτανε ένας πονεμμένος άνθρωπος ( 
ποϋ έζούσε τήν άτυχη ιστορία του, καί όχι ένας 
ηθοποιός δπως έγιό.'Από τήν εποχή κατά, τήν οποίαν' 
«εγυρίσαμε» τήν ταινία αυτή δέν τόν ξαναεΐδα ούτε’ 
μοϋ έμίλησε κανένας γΓ αυτόν. Εν τφ μετάξι1 είχα 
φύγει γιά τό Νιουμπάμπελσμπεργκ δπου έμεινα ένα 
ολόκληρο χρόνο παρακολουθιϋντας τή ζωή τή; γερμα
νικής αυτής κινηματογρα«ρουπ«>λεω;, κΓ εκείνο; επί
σης είχε χιάσει τό. ίχνη μου.

Οταν επέστρεψα στην Ελλάδα προ δύο «ίκρι- 
βχΐις έτών, τόν είχα σχεδόν λησμονήσει.

Κάποιος έσκόνταψε στή βαλίτσα μου περνώντας 
στό διάδρομο. Ετρόμαξα κι έπάγωσα.

—Ποιος είναι ; Έτραύλισα.
—Σείς έδώ κυρία ; μ. έοώτησε ένα; υπηρέτης. 
Αΰθορμήτως τόν άκολούθησα. Τοΰ είπα τί είχε 

συμβεί καί μέ «οδήγησε στήν κάμαρά μου.
Τόν έκράτησα καί τόν ρώτησα πώς συνέβη νά 

υπάρχει ή άρτια εκείνη κινηματογραφική έγκιζτάστα- 
σις στόν πύργο, καί ποιος προέβιζλε τό «ρίλμ.

—Αυτός είναι ένας τρελλός μ' άπήντησε. Είναι 
ένας μακρυνός συγγενής τού κυρίου μου. "Ενα; ποιη
τής ποΰ έτρελλάθηκε γιο. μία γυναίκα, καί τί γυναί
κα κυρία ! μία θεατρίνα, αυτί] πού πιζίζει στήν ται
νία.

—Πτωχέ ιιου ιρίλε, θέλησες νά γράψης ένα αρι
στούργημα γιά. μένα. \έν μπορώ βέβαια ν«ζ πώ δτι 
τό νκ«ζτ(όρθωσες, μ«ζ καί δέν σοΰ άρνοϋμαι δτι ήσουν 
μι«7 μεγαλοφυΐα, ά«ροϋ <> έρως αυτός πού σοΰ έγέν- 
νησε τήν μεγαλείτερή σου έμπνευσι, σ' «οδήγησε στήν 
παριζφροσύνη ποΰ είναι τί> τελευταίο βήμα τής με- 
γ«ζλο«ρυΐας. Έγ«ο ποΰ είχα τήν τύχη ν«ζ γίνω διάση
μη δπως έφιλοδόξησα καί μοϋ εΰχήθ ηκ,ες συχνά, έρ
χομαι σήμερα σπρωγμένη άπό τήν σκοτεινή σου μοί
ρα, ν«ζ κάνω τήν άναγνιόρισι αυτή. ΚΓ έξύπνησα.

Εκείνην τή στιγμή έν«ζ άνατριχιαστικό σύριγμα 
ακούστηκε. Τό τραίνο έσταμάτησε. Είχαμε φθάσει 
στ«’> τελευτιζίο σταθμι'ι καί έπρεπε νά χωρισθοϋμε.

’Ίήιειν,ζ άσυνειδήτως βυθισμένη μερικά δευτεριι- 
λεπτα.

—Τί σκέπτεσθε ; μ έριότησε ή Ευα.
—Πόσο «όραίες έκδηλοόσεις έχει ή ξώή γιά σάς 

τούς καλλιτέχνες, τής άπήντησα. Σείς βλέπετε τά 
πράγματα, εντελώς ΰπίι ά'λλο πρίσμα ά.πι'ι μάς τοΰ; 
κοινοί1; ί'νητούς.

Ή Ευα έγέλασε, τό «οραΐο της γελοίο, ποϋ μαρ
τυρούσε τήν «ομορφιά τής ή’υχής.

'Ο ρεζισέρ τής έθύμισε δτι έιροροΰσε τ<’> .σουέ
τερ μου.

Μοΰ τίι έπέστρεψε καί έχωρισθήκαμε.
—Π«ΰς, εκείνος ποϋ έπρόβαλε τήν ταινία, είναι 

αυτός.... αυτός ποΰ παίζει στό «ρίλμ ; ριότησα τον 
ανύποπτο υπηρέτη μέ μιζτιιζ «ιρθάνοικτα άπό τρόμο.

—Ναί. ’Ήτανε σ' έν«ζ φρενοκομείο δταν «ί κύρι- 
«>ς ιιου ήρθε στάς Αθήν,ζς. 1',πήγε ν«'ζ τόν ίδή κι 
αυτό; ■ 
στικός, 
πολλά.

'Ο κύριός μου τόν

τοϋ είπε δπως δλοι οί τρελλο.', δτι ε 
κάποιο θησιζυριιπήρανε

.Μέσα στ«'ι ταξί .ΎΟΰ μέ «οδηγούσε ά.πι'ι τόν σταθμό 
στί) σπήτι μου, άνοιξιζ τίς αποσκευές μου γιά νά το 
«μυλιίξω. Άνέδιδε μιά. γλυκειά. μυρωδιά ί'ριδος ποΰ 
ιιοΰ έιράνηκε δτι προήρχετο ά.πι'ι τις πτυχές τή; σάρ
κας τής διάσημης γυναίκας ποϋτι'ι είχε φορέσει....

’Ίρις Σκαραβαίου

Από τήν εποχή ποΰ έχει αυτήν την ταινία είναι, 
ήσυχος. Μόλις νυχτιόση, κάθε βράδυ τήν παίζει । 
δύο—τρεις «ρορές στή σειρά, καί δέν εννοεί ν«ζ βγή , 
άπό τό δωμάτκί του. Συχνιζ τόν είδα νά κλαίη μετι'ζ 
τήν προβολή της.

—Τόν δυστυχισμένο ί Είπα κυριευμένη άπό βα- 
βειά συγκίνησι.

Εκαληνύχτησα τόν υπηρέτη, έκλείδωσα άπ<’> μέ
σα τήν πόρτα -κ«ζί έπλάγιασιζ Ή ηρεμία μου είχε 
«ρυγαδευθεί έντελιΰς κΓ ή ψυχή ιιου δέν θά εΰρισκε 
άνακούφησι παρά σέ μιά συντροιριά τήν οποία δέν 
μπορούσα νά έχω εκείνη τήν ώρα.

Οί τύψεις μ έβάραιναν έν«ϊ> τίι φάσμα αυτού τοϋ 
ανθρώπου, μέ τό άγριειιιιένο βλέμμα τού τρελλοϋ, 
τ«> αξύριστο πρόσωπο καί τά ζαροηιένα «ρρύδια, μ' 
άνεστάτωνε.

Κάποια στιγμή τ«'ζ βλέφαρά ιιου βάραιναν καί 
αποκοιμήθηκα. Ώνειρεύθηκα μία ωραία ανοιξιάτικη 
μέρα γεμάτη ήλιο και χαρά.

Εκείνος ήτανε κοντά μου, γονατιστός καί έφι- 
λοΰσε τά χέρια μου. Τόν άνασήκωσιζ καί χαϊδεύον
τας του τό μέτωπο τοΰ είπα ;

ΟΥΦΑ ΚΑΙ ΣΟΒΙΕΤ ”
Ή U.F.V αποστέλλει εις Μόσχαν τόν εμπορι

κόν αντιπρόσωπόν της κ. Φίλλεμπεργκ καί τόν σκη
νοθέτην κ. Αέμπερ ϊνα έλθουν εις συνεννοήσειςμετά. 
τής Ρωσσικής κυβερνήσεως δπως δοθή είς τήν εται
ρίαν ή άδεια νά«γυρίση» έπί τοϋ Ρωσσικοΰ εδάφους 
τά «εξωτερικά» μερικιον έργων έν συνεργασία μέ 
Ρ«ί> σσους καλλιτέχ να;.

ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΦΕΜΠΟΥΣ
Ή «Φέμπους Φιλμ» τής οποίας ή ένωσις Rei- 

chswehrministerium» είχε προκαλέσει τόσον θό
ρυβον καί εντός τοΰ Ράϊχσταγ άκόμη, έδημοσίευσε 
τόν ισολογισμόν της τοϋ 192G—1927 παρουσιάζοντα 
έλλειμμα 11 εκατομμυρίων μάρκων.

Κατόπιν τούτου ή«Φέμπους» δέν ήμπορεϊ πλέον 
νά είνε ανεξάρτητος έπιχείρησις καί θά παραμείνη 
έν«ζ άπλοΰν παράρτημα τ«ΰν επιχειρήσεων θεάτρων 
Εμέλκα.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ προβολής 
συστήματος Simplex έν άρίστη καταστάσει ενοικιά
ζεται διά τάς 'Αθήνας η τόν Πειραιά. Πληροφορίαι 
εις τά γραφεία μας.

©ί συνδρομηταΐ μας εινε φίλοι μας. ©ί φίλοι των συνδρομητών μας πρέπει νά γείνουν καί δικοί 
μας φίλοι, έγγραφομενοι συνδρομηταΐ είς τον ««Κινηματογραφικόν Αστέρα». ©ί συνδρομηταΐ μας είνε φίλοι μας, οί φίλοι τών συνδρομητών μας πρέπει νά γείνουν καί δικοί 

μας φίλοι, έγγραφομενοι συνδρομηταΐ εις τόν Κινηματογραφικόν Αστέρα .
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■ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ■ .......... ..........
τών φίλων τού κινηματογράφου πρός όφελ ος καί πρόο
δον τής ελληνικής κινηματογραφίας.

Δέν ήμπορούμεν παρά νά συγχαρώμεν θερμότατα 
τούς καλούς νέους διά τάς ωραίας σκέψεις τσ>ν καί τήν 
καλήν των πρωτοβουλίαν καί νά εύχηθώμεν όπως τό 
παράδειγμά των εύρη μιμητάς μεταξύ τών νέων κιί 
τών άλλοιν έπαρχιακών μας κέντρων.

Τήν 22 τρέχοντος θά προβληθή είς τό «Σπλέντιτ ή 
νέα ταινία τής Ντάγκ Φίλμ» ύπό τόν τίτλον ’Αστέρα) .

Τό νέον αύτό φίλμ εϊνε ελληνικής ύποθέσεως καί 
εχει πρωταηωνιστάς τήν δα Άλίκην Θεοδωρίδου καί 
τούς κ. κ. Βεάκην καί Μουσούρην.

ΕΙΣ ΤΑΣ ε,Π ΑΡΧΙΑΣ
ΠΕιΡ A I Ε ΥΣ

Κινημ. ’Ολύμπια. Άπό τής Δευτέρας προεβλήθη τό 
εργον «Τό σκάνδαλον τοϋ Βάδεν-Βάδεν μέ τήν Μπρίγ 
κιτ Χέλμ καί άπό τής Παρασκευής «Ό Δολοφόνος» μέ τόν 
Κάρλο Άλτίνι.

Κινημ. Χάϊφ Λάϊφ. Προεβλήθη τό έργον « II σει- 
ρήν τών Τροπικών» μ'έ τήν μαύρην χορεύτριαν Ζοζεφίν 
Μπαϊκερ.

Κινημ. Σπλέντιτ. Καθ’ δλην τήν εβδομάδα προεβλήθη 
ή ταινία «Βόλγα—Βόλγα μέ τήν Λίλιαν Χωλ Χτάβις ση- 
μειώσαν αρκετήν έπιτυχίαν.

Κινημ. Φώς. Άπό τής Δευτέρας προεβλήθη τό εργον 
«Οί άπάχηδες τών Παρισίων» άπό τής Πέμπτης δέ Τό 
διαμάντι τής Δαμασκού».

Κινημ. Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα: «Νεοσύλλε
κτοι», Ό ριψοκίνδυνος καί Ή γυναίκα μέ τόν βούρ
δουλα». Λ’. Β.
Ν JtOKKINI Α

Κινημ. "Ηλιος. Προεβλήίίησαν, τό αστυνομικόν 'Η 
ση υκοφωλιά . Γκράουσταρκ». Μυστηριώδες ταχυδρο- 
μεΐον καί « Εβδομος ουρανός .

Κινημ. Κρυστάλ. Προεβλήθησαν το περιπετειώδες 
"Ανθρωπος μηχανή . Ό βομβαρδισμός τοΰ Μόντε 

Κάρλο». 'Ο τελευταίος τών ανθρώπων και Ο κύκλων 
τοΰ Τεξάς».

Κινημ. Έκλαίρ. Προεβλήθησαν τά έργα «’Άννα Καρέ- 
νίν», Ό ηλίθιος» καί Ο εχθρός . I. A. Β ς
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθη JI ούγγρική ραψωδία 
τή συνοδεία τσιγγάνικης ορχήστρας σημειώσαν μεγάλην 
επιτυχίαν.

Κινημ. Λευκού Πύργον. Προεβλήθη Ό άγγελος τοΰ 
σκότους» τή συνοδείρ άσματος ύπό τής ρωσσίδος κ. Όχο- 
τίν καί τοΰ κ. Πρεδάρη.

Κινημ. Παλλάς. Προεβλήθη «Ή Βενενόζα . Προσε
χώς Βόλγα—Βόγλα .

Κινημ. Πατέ. Προεβλήθη τό έργον Βαρβάρα ή κόρη 
τής ερήμου» τή συνοδεία άσματος ύπό τοΰ κ. Ζαμάνου.

Κινημ. Μοδέρν. Συνέχεια καί τέλος τοΰ επεισοδιακού 
Σίδηρους έργολάβος καί ή ατραξιόν Κόκκινος ιέραξ .

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν Τό θαλασσοποΰλ» 
μέ τόν Νοβάρο καί επεισοδιακά. Προσεχώς Ή έπανάστα- 
σις τής Κίνας».

Κινημ. Κεντρικόν. «Ό άσπρος αετός .
Κινημ. ‘Ολύμπια. Προεβλήθη Ό υίός τοΰ πειρατοΰ» 

μέ τόν Ζώρζ Μπισκώ. Καραγιάννης
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. Πάν&εον (Αϊ&ουσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
«'Η Ραμόνα» τή συνοδείρ τραγουδιού. αΣουρί ντ' Ότέλ» 
καί «Ρωσσική θύελλα». Προσεχώς «Γέλα παληάτσο».

Κινημ. Πάν&εον (Ταράτσα). Πρεβλήθησαν «'Ο κου-

Ή κατά τήν παρελθούσαν εβδομάδα γ.ίνησι,ς είς τους 
κινηματογράφους υπήρξε άρκετά ζωηρά. Είς τό «*Ατ- 
ΤΙΧΦν» προεβλήθη 'Ο Μυστικός Ταχυδρόμος» με τόν 
Ίβάν Μοσζοϋκιν και τήν Λίλ Ντάγκοβερ. Τό φιλμ αύτό 
ήρεσε πολύ είς τό αθηναϊκόν κοινόν καί έσημ,είωσεν 
αρκετήν επιτυχίαν. Είς τό Ίντεάλ προεβλ }θη,ή ύπό 
τόν τίτλον ΟΙ ερωτες τού Ρασποΰτιν ταινία, μιά άπό 
τάς καλλιτέρας παραγωγός,τών μέ τό ίδιον θέμα ται
νιών. Είς τό Ούφα Πάλας προεβλήθη Τό μελανόν 
της σημεΐον καί είς τό Σπλέντίτ Ή ’Ινδιάνα μέ 
τήν Ντολορές ντέλ Ρίο.

Τήν τρέχουσαν εβδομάδα θά προβληθούν είς τό 
«’ Αττικόν» 'Η μωρά ~ παρθένος έκ τού ομωνύμου 
μυθιστορήματος τού Μπατά 'γ είς τό «Επλέντίτ «Οί 
Κοζάκοι με τόν Ζιλμπερ, είς τό Φύφκ Πάλας ‘Η . 
ψευδοχήρα» μέ τόν Κολίν καί είς τό «Σάλον Ίντεάλ» 

‘Η Τερέξα Ρακέν .

Πυρετωδώς διεξάγονται συνεννοήσεις καί προετοι- 
μασίαι διά τό άνοιγμα τών θερινών κινηματοθεάτρων. 
Όπως φαίνεται έκ τής σχετικής κινήσεως, κατά τήν έ- | 

φετεινήν καλοκαιρινήν περίοδον θά εχωμεν πληθώραν ι 
υπαιθρίων κινηματογράφων έγκατεσπαρμένιον είς όλας . 
τάς συνοικίας τών ’Αθηνών καί τά προάστεια.

Είνε άγνωστος άκόμη ό αριθμός είς τόν όποιον θά 
άν έλθουν, καθ’ όλας όμως τάς ύπαρχούσας ένδείξεις 
θά είνε πολύ μεγαλείτερος τού περισυνού καί είνε ώς 
έκ τούτου έξαιρετικά προβληματική ή επιτυχία τής λει
τουργίας TCOV.

Μεταξύ τών άλλθ)ν θερινών κινηματοθεάτρων πού 
θά λειτουργήσουν κατά τήν έρχομένην περίοδον θά εί
ναι καί τό νεοσύστατον έπί τής οδού Ηανεπιστημίου 
άπέναντι τού Πανθέου μεταξύ του Ίντεάλ» καί τού 
Παλλαδίου -> καί είς τόν κήπον διασκευαζόμε- 

νον καταλλήλως τού μεγάρου Θεολόγου άκριβώς. Ό 
νέος ούτο~ υπαίθριος κεντρικός κινηματογράφος θά ό- 
νομασθή Μοκαντόρ θά άρχίση δέ λειτουργών μετά 
ενα περίπου μήνα.

Μετά λύπης μάλλον έπληροφορήθημεν ότι ό διευ
θυντής τής Σινέ Όριάν κ. Ν. Φωκάς υπέβαλε τήν 
παραίτησίν του άπό τής διευθύνσεως αυτής προτιθέμε- . 
νος νά έπιδοθή είς άτομικάς έπιχειρήσεις.

‘Η παραίτησίς του έγένετο δεκτή παρά τού διοικητι
κού συμβουλίου τής εταιρείας όπερ πρός εκφρασιν τής 
εύαρεσκείας διά τήν πολυτιμοτάτην συνεργασίαν του 
τω προσέφερε ώς δώρον εκατόν χιλιάδες δραχμών καί 
μίαν πλήρη εγκατάστασιν κινηματογραφικής μηχανής.

Ή έκ τής Σινέ Όριάν, άποχώρησις τού κ.Φωκά μάς 
θλίβει ιδιαιτέρως διότι στερείται ούτω ή ελληνική κι
νηματογραφία τής πολυτιμοτάτης ένεργού συνεργασίας 
ενός τών καλλιτέρων έργατών τής σημερινής προόδου 
της. Θέλομεν όμως νά έλπίζωμεν ότι αί άλλης φύσεως 
έργασίαι είς άς θά τραπή ό άγαπητός καί εκλεκτός φί
λος δέν θά τόν άπησχολήσουν μέχρι τού σημείου ώστε 
νά παύση ένδιαφερόμενος καί έργαξόμενος καί διά τόν 
κινηματογράφον.

*"*
Μάς γράφει ό έν Κερκύρα άνταποκριτής μας διά νά 

μάς άναγγείλη τήν έκεϊ σύστασιν Κινηματογραφικού 
‘Ομίλου καί τήν έκλογήν προσωρινής διοιν.ούσης έπι- 
τροπής άποτελεσθείσης έκ τών κ. κ. Α. Μπιξέλη, Ν. 
Κρητικού καί δος Ν. Τεμπονέρα.

Ό σκοπός τού άρτισυστάτου ομίλου είνε τό γύρισμα 
έρασιτεχτικών ταινιών, ή κινηματογράφησές διαφόρων 
έπικαίρων τοπικών γεγονότων καί ή στενή συνεργασία { 

ραμπιές μέ τόν Φρέντ Χούμς, «'II Ραμόνα» τό περιπε
τειώδες ■"Αντρον ληστών» καί κωμωδίες. Προσεχώς 

Βόγλα—Βόγλα».
Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα Τάμεσβαρ» 

μέ τήν Μπίλλυ Χτόβ καί ΓΗ επάνοδος . Προσεχώς 
Πρίγκηψ καί άπάχισσα . ‘Ανδριόπουλος

ΒΟΛΟΣ
Κινημ. Άχίλλειον. Κατά τήν λήξασαν εβδομάδα 

προεβλήθησαν «Ό μακαρίτης εξοχότατος μέ τήν Τσέχο- 
βα καί Τό λιμάνι τώνδακρύων μέ έπιτυχίαν. "Ηδη προ
βάλλεται τό φίλμ »0ί αρπαγές τής δόξης . Προσεχώς Ό 
ηλίθιος».

Κινημ. Άργυλλα. Προεβλήθησας «Κυρίες τής λέσχης» 
καί 'Η άγάπη τοΰ ναύτη» μέ έπιτυχίαν. Ήδη προβάλλε
ται «Ή καπετάνισσα τοϋ διαβόλου. Παπαβασιλείον
ΣΑΜΟΣ

Κατά τό παρελθόν Ιδήμερον τό-μέν Ήραϊον προέβα- 
λεν τά έργα : «Τρομοκράτης Ιπποδρομίου , 'Ο υίός τοϋ 
Ταρζάν». ’Αετός ’Ισπανίας». Φλόγα τοΰ πάθους παι- 
χθέν ύπέρ τών πλημμυροπαθών, καί Καλόγηρος καί κο- 
κόττα , τό όποιον έσημείωσεν έπιτυχίαν. Ηδη προβάλλεται 
μετ’ έτιτυχίας Καρδιά μου αργά.... Προσεχώς «Τό λι
μάνι τών δακρύων -

Είναι αποδεδειγμένοι' οτι ή διεύθυνσις τοΰ άνωτέρω 
κινηματογράφου θέλουσα νά εΰχαριστήση τήν έκλεκτήν πε
λατείαν της πάντοτε κατέβαλλε προσπάθειας γιά νά παρου- 
σιάζη έκλεκτά έργα, γι’ αυτό τής αξίζει πάσα ύποστήριξις. 
Έκ μέρους όλης τής κοινωνίας μας τής άπευθύνω τά συγ
χαρητήριά μου, ήτις άλλως τε καί έμπράκτως έκδηλοΐ τήν 
εύνοιάν της διά τής παρουσίας της εις τόν κινηματογρά
φον της. ,

Τό δέ Αττικόν τά έργα : Μέχρι' τοΰ τελευταίου , 
«Διαφθορείς τών κοριτσιιών . «’Άννα Λώρη» καί Ρωσσο- 
γερμανικός πόλεμος .

Τά τελευταία δύο έργα είναι τής Μέτρο Γκόλδδουϊν 
μετά τής οποίας ήρχισε νά συνεργάζεται καί ώς έκ τούτου 
πολλά έλπίζουμε καί άπό τό Αττικόν. Καρακώστας
ΚΟΖ Α Ν -I

Κινημ. Ί)ρίων. Προεβλήθησαν τά έργα Στή χώρα τοΰ 
μίσους , ^,ανθή ή μελαχρινή και τό Ιτ μέ επιτυ
χίαν. Στέφικαρ
ΛΕΒ’ΔΕΙΑ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα Ό έκβια" 
σμός . «Ίπποδρόμιον διαβόλου . Οί κατάσκοποι» καί 
«Έκδίκησις κινέζου .

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα Τό δράμα 
ενός τζόκεΰ καί ’Έρως καί κύματα». Προσεχώς Τό λι
μάνι τών δακρύων». Κατά τήν προβολήν τοΰ έργου 
«Έρως καί κύματα» είς τήν όποιαν παρέστη ή έκλεκτο- 
τέρα μερίς τής κοινωνίας τής πόλεως μας διεκρίναμεν τάς 
οικογένειας τών κ. κ. Σκουζάκη ιατρού. Μπαρμπάτση 
ιατρού, Μιχοπούλου, Ν. Τόγκα, Γιάννακοπούλου. τάς δί- 
δας Καβρή, Διαμαντοπούλου, Βελοπούλου, τούς κ. κ. Πα- 
πασπϋρον δικηγόρον, Χατζόπουλον. Καβρήν βιομηχάνους, 
Σ ίγκαν πρωτοδίκην. Φλώρον δικηγόρον κ. ά.
Σ EPP I

Κινην Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Δόν Κάρο
λος καί Ελισάβετ» ύπέρ τών πλημμυροπαθών καί «'Ο άν
θρωπος μέ τήν ’Ισπανό». Προσεχώς «Τό λυκόφως τής δό
ξης». «Ή πριγκήπισσα Μάσσα» καί «Ή Ραμόνα».

Κινημ. Πάν&εον. ΙΙροεβλήθη «Ό παγκόσμιος πόλε
μος» μέ εξαιρετικήν συγκέντρωση’κόσμου όφειλομένην κα
τά πολύ καί είς τόν θίασον Φερούτσιο. Προσεχώς «Γιο· 
σιβάρα». «Ραμόνα», «Γυμνή γυναίκα» κ-λ.π.

Κινημ. Ρέμβη. Προεβλήθη «Ό Ναπολέων» τοΰ Άμ- 
πέλ Γκάνς.

Μετ’ έκπλήξεως παρατηροΰμεν ότι τό έργον «Ραμόνα» 
μάς τό ύ.τόσχονται καί τό διαφημίζουν τό «Πάνθεον» καί 
τά «Διονύσια». Μήμως ή «Άμέρικαν Φίλμ» είς ήν άνήκει 
τό έργον τό ύπεσχέθη καί είς τούς δύο. έν άγνοια των;

’Άν έχει οϋτω. έχομεν τήν γνώμην ότι ή άνωτέρω εταιρία 
δέν πρέπει νά διαψεύδη τούς πελάτας της απέναντι τού 
κοινοϋ τό όποιον τούς ύποστηρίζει. Χαλκίδης
ΚΑΛΑΙΥΙ» I

Κινημ. Αμερικανικός. Προεβλήθησαν τά έργα «Πα- 
νάμ» καί «Είς τά όπλα» άπό σήμερον δε παρεχώρησε τήν 
αΐθουσάν του εις τόν θίασον Άργυροπσύλου. Μιχάλον 
ΧΑΝΜ

Κινημ. Ίδαϊον Αντρον. Προεβλήθησαν τά. έργα Ό 
Μασίστας στήν Κόλασι» καί Ή μονάκριβη . "Ηδη δίδει 
παραστάσεις ό θίασος Άφεντάκη -Βασιλάκη.

Κινημ. Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα Πρός τόν 
θάνατον καί έπί μίαν εβδομάδα ΤΙ Αύγή μέ έπιτυχίαν.

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα Ό κύριος 
Άλμπέρ καί Τό θύμα . Κατά τιί διαλείμματα διάφορα 
νούμερα ύπό τοΰ ζεύγους Χάρρυ.
ΞΑΝΘΗ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα Τά Τρία ωρο
λόγια , «Τρέλλες καρναβαλιού» καί «'II Φωτιά .

Κινημ. Ωραίας Θέας (υπαίθριος). Προσεχώς ανοίγει 
τάς πύλας του ύπό τήν διεύθυνσιν τών κ. κ. Κωνσταντινί- 
δη καί Σια. - Καζαντζής
ΛΑΜ'Α

Είς τόν κινηματογράφον τής Πόζειύς μας Πάνϋ-εον 
προεβλήθησαν τά έργα «Έκδίκησις καί Ποσο κόστισε η 
νίκη .

Θά εϊχαμεν νά συστήσωμεν είς τήν διεύθυνσιν τοϋ 
Παν&έου όπως έκτος τών έπεισοδιακών έργων τά οποία 
καί μόνον προτιμά νά μάς παρουσιάζη, όπως ποιεί ενίοτε 
καί έξαίρεσιν προβάλλσυσα καί αίσθηματικιι έργα. Τήν 
σύστασιν μας άπευθύνομεν πρός τήν διεύθυνση' τοϋ κινη
ματογράφου μας. πρός αύτό τοΰτο τό συμφέρον της, τό 
όποιον παραγνωρίζει μή λαμβάνουσα ύπ’ οψιν της καί 
τάς άπατήσεις καί τήν καλαισθησίαν τής διανοούμενης 
κοινωνίας τής πόλεώς μας. Γ. ‘Ελαφρός
ΑΗΤΟΝ

Κινημ. Παρ&ίνων. Προεβλήθ ησαν τά έργα « Εν μέσοι 
φλογών , Ό σκακιστής» καί «Δεσποινίς δακτυλογράφος».

'Άξιος συγχαρητηρίων είνε ο διευθυντής, του κινημα
τογράφου μας κ. Τ. Τριανταφυλλόπουλος, δ όποιος θέλιυν 
νά έξασφαλίση τήν τακτικήν λειτουργίαν τοΰ κινηματογρά
φου έγκατέστησεν παρ’ αυτόν άθόρυβον μ ηχάνημα παραγω
γής ήλεκτρικοΰ ρεύματος καί ούτω έξέλιπον αί ανωμαλιαι 
διά τήν παροχήν ρεύματος. Μπιρμπιλης
ΜΥΤΆΗΝΗ

Κι*ημ. Σαπφ ό. Προεβλήθ ησαν τα έργα Κάποιος 
νέος , «Λοϋπιγκ δή λούπ μέ αρκετήν επιτυχίαν, •Γυναί
κες απαγορεύονται . ’Ερυθροί επιδρομείς». Μοργάνήσει- 
οήν μέ τραγούδι ύπό τοΰ κ. Τάκη Ί σούμπρη. « II λέσχη 
τριών», «Τό μεγάλο διάλειμμα . Ό αρχών τής Αλάσκας» 
καί συνέχεια έπεισοδίων «Μασίστα». Τήν προσεχή εβδομά
δα Σεχαραζάτ καί Μεγάλη παρέλασις .

Κινημ. ΪΙάν&εον. Προεβλήθησαν «Ό Μανδραγόρας . 
Στή σκιά τοΰ τοΰ χαρεμιού μέ μετρίαν έπιτυχίαν, « Οταν 

τά νειάτα διψούν , Ντάγκφιν» καί τό εποχιακόν Η 
άρχόντισσα τοΰ κόσμου» ώς σιιμπληροίματικόν τών προγραμ
μάτων. Τήν ποοσεχή εβδομάδα Σενορίτα καί «'Ωραία 
τυχοδιώκτις ' ' ’Αί· Σσιφρ. ■
ΑΜΦΙΣΣ Λ

Κινημ. Μαστρονικολοπούλου. Έπανέλαβε τάς εργα
σίας του τό παρ. Σάββατον μέ τό έργον «Μία νέα Ντυμ- 
παρύ μέ τήν Μ. Κόρντα. σημειώσαν έπιτυχίαν Γιαλέσσας
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—14— (Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
—Τζέρολντ έφώναξε, μοϋ συνέβη κάτι τρομερόν. 

Μοϋ έκλεψαν τό πιστοποιητικόν τοϋ γάμου.
—Πότε άντελήφίΐης τήν έξαφάνισιν τοϋ πιστο

ποιητικού αυτού ;
—Πρό μιας ιόρας μόνον. Τό είχα κρύψει εις τόν 

κορσέ μου καί ήμουν πεπεισμένη ότι δέν θά τό 
έχανα. Αυτοί όμως οί άθλιοι Ρόμπινσον—διότι ποι
ους άλλους ήμπορώ νά κατηγορήσω ;—κατιόρίίωσαν 
νά μού τό κλέψουν. Είς το μέρος όπου τά είχα τοπο
θετήσει εύρηκα ένα κομμάτι χαρτί λευκόν.

—'Ωρισμένως, μόνον ό Θεόδωρος είνε ικανός νά.
μα. Σας το εκλεψε την ώραν 
επήρειαν τού χλωροφορμίου.

συντομως

ποΰ εΐσθε ύπί 
Προσέθεσε είς 
Εν πάση -περιπτιόσει, σάς είνε εύκολοι· νά. π 
θευθήτε ένα άντίγραφον .τοΰ πιστοποιητικού, 
μοϋ πήτε τό όνομα τού ίερέως ποΰ έτέλεμε το 
μου; σας, άναλαμβ 
άντίγραφον.

.Ή Δωροθέα έφάνη εντελώς ταραγμένη άπ 
τελευταίον φράσιν τοΰ Γκαίρισων.

—Τό όνομα, έψιθύρισεν. Τ) γάμος μου... 
άπήντησε μέ νευρικότητα, δέν ήμπορώ νά σά. 
τίποτε, έπί τού παρόντος. Συγχωρήσατέ με. 1 
πολύ δυστυχής.

Καί ή φράσι; διεκόπη άπό λυγμούς.
—Χαίρετε, έπανέλαβεν ό Γκαίρισων "διευίΐυνόμε- 

νος πρός τήν πόρταν, καί σάς παρακαλώ, νά φανήτε
δυνατή.

Ή Δωροθέα, καταβεβλημένη μόλις ήνοιξε τά 
χείλη της γιά νά προφέρη μίαν λέξιν ευχαριστήριον. 
Αλλά, είς τό υγρόν ακόμη άπό τά. δάκρυα βλέμμα 

τή; μέ τό όποιον παρηκολούίίει τόν Τζέρολντ έλαμ- 
πεν ή ευγνωμοσύνη της διά τον νέον καί ή έμπιστο 
σύνη της διά τό μέλλον. Καί τούτο ήτο ή πλέον 
εύγλωττος άπάντησις.

τα. πέβαινε τοϋ τραίνου 
είς τό Μπίρσιγκτον.

I Ιολλοί 
τόν κ.

εξυπνησοΰν πο/.υ ενωρίς.
Τά άποτελέσματα τών ερευνών του τής 

ημέρας δέν υπήρξαν καί τόσον σπουδαία, 
κάτοικοι τοϋ Μπίρσιγκτον έγνιόριζαν καλά 
Χάρτυ, άλλά κανείς δέν ήτο είς θέσιν νά δώση είς
τόν εμπειρογνώμονα—έγκλ’ηματολόγον ένδιαφερού- 
σας καί χρησίμους πληροφορίας διά. τήν ιδιωτικήν 
ζωήν τοΰ μακαρίτου. Κουραρμένος, έζήτησε την δι- 
εύθυνσιντοΰ Παύλου Δάρζιν. ’’Εμαθεν ότι ό ανε
ψιό; τοΰ κ. Χάρντυ ήτο εγκατεστημένο; είς ένα άγρο-

κρίσιν τικον 
I μέρο.καί έκλαυσε πολύ.

Ό Τζέρολντ, μή 
νά κάμη, έκύτταξε τήν Δωροθέαν ποϋ έπνίγετο άπό ■ Τήν έπομένην, ό Τζέρολντ διέταξε νά τοΰ 
λυγμούς. Αλλά τήν φοράν αυτήν δέν ήσθάνθη διά. μασούν ένα αμάξι καί έπήγε νά. επισκεφθή

δέκα

ετοι~

την σύντροφον του τας παλαιός του υποψίας. Επ/.η- πτηνοτροφον. 11 υποδοχή που του εκαμεν ο τέλευ- 
σίασε καί έπιασε τό χέρι της μέ τρυφερότητα. | ταΐος ήτο παρά πολύ ψυχρά. Είς τάς πρόκας έρω- 

—Χαίρετε, τής είπεν. Πρέπει νά σάς κατα- τήσεις τοϋ Γκαίρισων, ό άγρότης έδειξε ότι έθύμω- 
στήσω γνωστόν ότι θά ένδιαφερθώόπως πάντοτε καί νεν. Τόνείχαν ειδοποιήσει γιά τόν θάνατον τού θεί- 
θά σάς προστατεύσου καί είς τό μέλλον. "Ηδη άνα-] ου του. Εκείνο ποΰ ήξευρε περιωρίζετο είς τό ότι 
χωρώ διά τό Μπύρσιγκτον καί ελπίζω νά. φέρω είς έ.κλήθη νά πιστοποιήση τήν ταυτότητα τοΰ μακαρί
τη φως τό μυστήριον τοΰτο. του. "Οταν ό συνομιλητής του τόν έβεβαίωσεν ότι ό

Είς τούς ειλικρινείς αυτούς λόγους, ή Αωρ 
συ νεκι ν ήθη περισσότεροι·.

—'Η απουσία σας θά διαρκέση πολύ Τζέρι 
ήρώτησεν. Αισθάνομαι τόν εαυτόν μου έντελώ. 
νον, άδύνατην καί έγκαταλελειμένην όταν μού ί 
ή βοήιΤειά σας.

εκ δηλητηριάσεως, εκείνος απηντησεν.
I —Ή δικαιοσύνη άς κάμη τό καθ'
j Εμένα νά μ’ άφήσουν ήσυχον.

Αλλ' ό Γκαίρισων ήτο άποφασισμένος

—Δεν γνωρίζω ποσον καιρόν θ απαίτηση η 
ερευνά μου είς Μπίρσιγκτον. Αλλά έάν ή παραμο-
νή μου εκεί διαρκέση πολύ, νά είσθε βέβαια ότι κάτι 
καλόν θά προκύψη.

’’Εσφιξε μέ τρυφερότητα τό μικρό χέρι τής νέας 
καί ήτοιμάζετο νά. φύγη.
' —Συγχωρήσατέ με καί πάλιν, έψιθύρισεν ή Αω-
ροθέα, έάν άκόμη άρνοΰμαι νά ομιλήσου...

προκαλέση τό ενδιαφέρον τοΰ χωρικού άπεπειράθη 
νά τοϋ όμιλήση χιορίς περίστροφά;.

—Κύριε Αάρζιν, είπε, νομίζω ότι αί μυστηριώ
δεις συνθήκαι ύπό τάς οποίας εΰρε τόν θάνατον ό 
κ. Χάρτυ, δέν είνε δυνατόν νά σάς άφήσουν άδιάφο- 
ρον. Μάθετε ότι έάν αί ύποψίαι βαρύνουν ένα πολύ 
συγγενικόν σας πρόσωπον, τόν νεώτερον αδελφόν 

I σα;, Φόστερ Αάρζιν.....  ( Ακολουθεί)
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