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ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η Ω ΜΟΡΦΙΑ

Αί γυναίκες ποϋ έχουν μεγάλην ωραιότητα καί1 
μεγάλην φήμην δίδουν πάντοτε μέ προθυμίαν τά; 
πολυτίμουςσυμβουλά; τι;ν εί; τοΰ; κοινού; θνητούς. 
Ο κυριώτερος σκοπό; τή; προθυμία; αύτή; είνε... ή 

διαφήμισις.
Μία αμερικανική έφημερ'.ς έζήτησε οχι μόνον 

τάς συμβουλάς, άλλά καί τάς εξομολογήσεις τών πε 
ριφημοτέρων αστέρων τής οθόνης. Αί περισσότερα! 
έξ αυτών έσπευσαν νά,.,.προβοΰν εί; αποκαλυπτικά; 
δηλώσει;. Ιδού αύταί :
Πόλα Νέγκρι

'Η ωραία ΙΙόλα, πριγκήπισσα Μντιβάνι,συμβου
λεύει είς τάς κυρίας ποϋ θέλουν νά διατηρηθούν ώ- 
ραΐαι νά κοιμούνται ενωρίς καί νά ξυπνούν έπίσης 
ενωρίς. «Ό πρωινός ύπνος, λέγει, είνε καταστρεπτι
κό;. Φέρνει πονοκέφαλο καί δίνει στή γυναίκα μιά 
κουρασμένη φυσιογνωμία πού πολύ τήν άσχημίζει».

Φρονεί έπίσης οτι πρέπει νά κοιμάται μέ χα
μηλό μαξιλάρι διότι τά διπλά μαξιλάρια δημιουρ
γούν καί... διπλό σαγόνι, Καταστρέφει τήν αρμο
νική γααμμή τής πλάτης καί τών ώμων.

«Μή πίνετε νερό στό φαγητό, γιατί παχαίνει. 
Χά πίνετε ένα ποτήρι μία ώρα πρό καί μετά τά γεύ
ματα. Αύτή ή συμβουλή πρέπει νά τηρηθή μέ θρη
σκευτική εύλάβεια. ’Έπειτα χρειάζεται μεγάλη προ- 
σοχή στή χρήσι τού μασσάζ. ”ΑΥ ή μασσέζ σας δέν 
είνε τελείως πεπειραμένη, φέρνει τό αντίθετο απο
τέλεσμα τού ποθουμένου ’. δημιουργεί ρυτίδες αντί 
νά τάς εξάλειψη. Μή μεταχειρίζεσθε απλό νερό γιά 
τό πλύσιμο τοΰ προσώπου,γιατί σκληραίνει τό δέρμα. 
Μία φορά τήν εβδομάδα είνε απαραίτητο ενα λου- 
τρόν ατμού ποΰ απαλλάσσει τό δέρμα άπό τά στί
γματα. ’Αφού σκουπίσετε τό πρόσωπο μέ θερμά 
επιθέματα θά βάλετε μία κρέμα πολύ καλής ποι
ότητας.
Νόρμα Τάλμαιτζ

— Φρονεί οτι προ παντός χρειάζονται δυο πράγ
ματα γιά τή διατήρησι τής ώμορφιά; καί λέγει :

1) Μία γυναίκα πρέπει νά ξεύρη νά χαμογελά.
2) Νά περιποιήται τά δόντια της καί τά μαλλιά.

I

II

«Νά γελάτε ωραία, αγαπητές μου κυρίες. «”Αν 
εΐσθε ώμορφες καί δέν έχετε τήν φροντίδα τού μα
κιγιάζ, σκεφθήτε δτι έ'να δωμάτιον κομψά επιπλω
μένο έχει άνάγκη ένός καλού φωτισμού" γιά νά άνα- 
δειχθή. Τό ίδιο συμβαίνει μέ ένα ώραΐο γυναικείο 
πρόσωπο, πού φωτίζεται άπό ένα γλυκύ καί γοητευ
τικό μειδίαμα. "Οσο γιά τά μαλλιά, επιμένω δτι α
ποτελούν ένα μεγάλο θέλγητρου. Πολλοί διερωτών- 
ται πώς οί γυναίκες τοΰ κινηματογράφου έχουν ω
ραιότερα μαλλιά άπό τις άλλες. 'Απλόύστατα’ γιατί 
τά περιποιούνται περισσότερο.»
Motipn Πίκφορδ

'Η χαριτωμένη έ ν ζ ε ν ί τοΰ Χόλλυγουντ φρο
νεί δτι ή ακαταγώνιστη ώμορφιά ανήκει στις γυ-<» 
ναίκες πού ξεύρουν νά «γίνωνται συμπαθητικές».

«Τά στενά υποδήματα καί οί φροντίδες είνε οί 
μεγαλείτεροι εχθροί τής γυναικείας ώραιότητος,λέγει.

»Βλέπομεν καμμιά φορά μιά χαριτωμένη κυρία 
μέ συνωφρυωμένο ύφος. Τί έχει; 'Απλούστατα. Κα
τέστρεψε τά πόδια της μέ τά στενά της γοβάκια. Αί 
φροντίδες—χρηματικής, ερωτικής ή επαγγελματικής - 
φύσεως—φέρουν τά ίδια άποτελέσματα. Εμείς ή 
Αμερικανίδες δέν έμάθαμε άκόμη τό μυστικό τών 
Ευρωπαίων γυναικών ποΰ ντύνονται είς τρόπον ώ
στε νά άναδεικνύουν τήν ώμορφιά τοϋ προσώπου.

»Φρονώ δτι έπί τοΰ θέματος αυτού υπάρχει ένας 
γενικός κανών : 'Η γυναίκα πού θέλει νά άρέση 
πρέπει νά έμπνέη τ ή συμπάθεια νάέχη άθώες 
καί ειλικρινείς σκέψεις καί αγαθά αισθήματα. Αύτά 
αντικατοπτρίζονται στό πρόσωπο καί δεν κρύβονται 
ούτε άπό τό σοφώτερο μακιγιάζ».
Μπριγκίττε Χέλμ

'Η ώραιοτέρα γερμανίς βεντέτ δίδει μιά λακω
νική, άλλά σοφή άπάντησι :

«Δυστυχώς ή ώμορφιά δέν άποκτάται. Αλλά μέ 
τήν φιλαρέσκεια καί τήν κομψότητα μία άσχημη γυ
ναίκα μπορεί νά γίνη....υποφερτή’ μία μετρίως ώ-

| μορφή,ώμορφοτέρα και μιά ωραία ωραιότατη !»
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Ποιας ταινία; θά φέρη κατά την περίοδον 1929—1930.—Αί ηχητικά! ταινίαι

'Ο τΚινημιτογραφίκδς Άιτήρ» ενδιαφερόμε
νο; ώς πάντοτε διά τήν έν Έλλάδι πρόοδον τοΰ κι
νηματογράφου καί θέλων νά γνωρίση εί; τοΰ; πο
λυπληθείς άναγνιόστας του τήν μελλοντικήν κίνησιν 
αυτού, ανέθεσε εί; ένα τών συνεργατών του νά έπι- 
σκεφθή του; διαφόρους διευθυντάς κινηματογραφι- 
φικών εταιρειών καί ειδικών γραφείων και νά ζη- 
τήση τά; γνιόυας των έπί τή; έν γένει κινηματογρα
φικής κινήσεως τοΰ τόπου μας, κατόπιν μάλιστα τών 
πληροφοριών που υπάρχουν δτι πολλοί έξ αυτών θά 
φέρουν καί είς τήν Ελλάδα ηχητικά; ταινίας άπύ 
τής προσεχούς περιόδου 1929—1930.

Καί πρώτον έπεσκέφθημεν τόν γενικόν διευθυν
τήν τής εταιρίας Μετρό-Γκόλδουϊν—Μάγιερ κ. 
Αλβέρτον Κόρνφελδ, ένα νέον μέ δύο εξυπνότατα 

μάτια, πνευματώδη, γεμάτονζωή καί δράσι, διά νά έ
χωμεν συγκεκριμμένως μίαν σαφή ιδέαν περί τής 
παραγωγή; 1929—1930, τή; μεγάλη; αυτή; παρα 
γωγικής οργανώσει·);.

Τό νά συναντήση όμω; κάνει; εί; τό έπί τή; ο
δού Θεμιστοκλέους 15 γραφεΐον του τόν συμπαθη- 
τικώτατον κ. Κόρνφελδ καί νά μπόρεση νά μιλήση 
μαζύ του γιά πέντε λεπτά τή; ώρα; μόνον, είνε 
μέγα κατόρθωμα. Κατόρθωμα καί διότι ό αεικίνη
τος αυτό; νέο;’ Ικαρος πετά κυριολεκτικό?; άπό χώ
ρας εϊς χώραν, δπου ή Μετρό Γκόλδουϊν το'υ έχει 
έμπιστευθή τήν έπιθεώρησιν τών κατά τόπου; πρα
κτορείων τη;. ('Ως γνωστόν υπό τήν δικαιοδοσίαν 
τοΰ κ. Κόρνφελδ υπάγονται τά γραφεία τή; Κων- 
σταντινουπόλεω;, Αίγυπτου, Βυρηττοΰ καί Παλαι
στίνης).

'Ο υποφαινόμενος τόν κατεδίωκε έπί τρία συνε
χή ημερονύκτια καί τόν συνέλαβε μόλις προχθές εί; 
τό ιδιαίτερόν του γραφεΐον.

’Μόλις άντελήφθη τόν σκοπόν τής έπισκέψεώ; 
μας άμέσως μάς έδέχθη φιλοφρονέστατα,έτοιμος νά 
δεχθή τό μαρτύριον τοΰ Ταντάλου ποΰ τοϋ ετοίμαζε 
τό δημοσιογραφικόν μας καθήκον.

Καί οΰτω μεταξύ ενός καφφέ καί ενός θαυμά
σιου σιγαρέττου το όποιον μάς προσέφερε μέ δλην 
τήν χαρακτηρίζουσαν αυτόν ευγένειαν, τοϋ έθέσα- 
μεν τά εξής έριοτήματα.

— ΙΙόσα έργα κ. Κόρνφελδ, σκοπεύει νά πα- 
ρουσιάση ή 'Εταιρία σας είς τήν Ελλάδα κατά τήν 
προσεχή περίοδον καί ποια ;

— Δυστυχώς δέν έκανόνισα ακόμη μετά τοΰ έν 
Βερολίνφ κέντρου μας τόν ακριβή αριθμόν ταινιών 
τάς οποίας θά φέρωμεν πρός έκμετάλλευσιν εϊς τήν 
Ελλάδα, πάντως όμως δύναμαι νά σά; βεβαιώσω 

δτι θά ακολουθήσω καί έφέτος τό σύστημα τό ο
ποίον έπικρατεϊ ανέκαθεν εί; τήν 'Εταιρίαν, τήν ο

ποίαν έχω τήν τιμήν νά αντιπροσωπεύω. Δηλαδή : 
Ποιότητα καί δχι ποσότητα.

— Καί περί ηχητικών ή όμιλουσών ταινιών κ. 
Κόρνφελδ ; Μήπως έχετε σκοπόν νά ιρέρετε τουλά
χιστον ηχητικά; ται νίας ;

—'Η Εταιρία μας έχει πολλάς αΐτινες κυκλοφο
ρούν θρίαμβεύτικώς είς Ευρώπην καί Αμερικήν 
άλλά δέν πιστεύω νά τίθεται τοιοΰτον ζήτημα, του
λάχιστον δι’ έφέτος έν 'Ελλάδι δπου δέν υπάρχουν 
άκόμη κινηματοθέατρα μέ είδικάς εγκαταστάσεις 
διά τάς ηχητικά; ταινίας.

Σύμφωνα μέ τάς πληροφορίας τάς οποίας έλα- 
βον, ή 'Εταιρία μας θά κατασκευάζη τοΰ λοιπού 
δύο ειδών ταινίας’ ήχητικάς καί σιωπηλά;. Πάντως 
καί αί μέν καί αί δέ, δύναμαι νά σάς βεβαιιόσω, δτι 
θά είναι δπως πάντοτε taivln ηρ ο Ιαιη: τά εως 
Αλλά ώς σάς είπον καί προηγουμένως, δέν πρέπει 

νά γίνετφι,τουλάχιστον κατά τήν γνώμην μου, λόγος 
πρός τό παρόν διά τήν εισαγωγήν ηχητικών ταινιών 
έν Έλλάδι τιμή μόνον μετά παρέλευσιν ενός ή δύο 
έτών οπότε οί ίδιοκτήται Κινηματοθεάτρων θά δύ- 
νανται νά πρσβοΰν είς τάς σχετικά; πρό: τούτο μη- 
χανι κάς έγκαταστάσεις.

— Δύνασθε νά. μάς ονομάσετε μερικά έκ τών 
έργων τά όποια θά φέρετε είς τήν Ελλάδα διά τήν 
προσεχή κινηματογραφικήν περίοδον ;

— Ευχαρίστως καί θ’ αρχίσω άπό τήν ταινίαν 
«°iste de 98», ή οποία δίχως υπερβολήν, θά εί
ναι ή μεγαλειτέρα ταινία τής έφετεινής παραγωγής. 
Μέχρι τής στιγμής ή άνωτέρω ταινία δέν έχει πα- 
ρουσιασθή παρά μόνον είς τάς 'Ηνωμένας Πολι
τείας καί τό Λονδΐνον, αί δέ εισπράξεις της ύπερέ- 
βησαν παντού καί τάς εισπράξεις τοΰ «Μπέν Χούρ». 
'Ολόκληρος ό αγγλικός τύπος μάλιστα έπλεξε τό έγ- 
κώμιον τοΰ μεγάλου αυτού έργου, χαρακτηρίσα: 
αυτό, ώς τό ωραιότεροι· μνημείου τής Κινηματο
γραφικής Τέχνη:.

'Η βιομηχανία τοΰ φίλμ δέν παρήγαγε μέχρι 
σήμερον ταινίαν δυναμένην νά παραβληθή μέ τήν 
« Piste de 98». Είς τήν ταινίαν αυτήν, πρέπει νά ση- 
μειωθή, λαμβάνοκν μέρος 15000 άτομα πρωταγωνι
στεί δέ ή συμπαθεστάτη Ντολόρε; ντέλ. Ρίο.

Θά σάς αναφέρω επίσης τις «Αευκές σκιές» τή: 
οποίας τήν καταπληκτικήν έπιτυχίαν άνέγραψεν πρό 
ολίγων εβδομάδων ό « Χινημαιογοαφιχδς Άσιήρ>· 
καί ή οποία προεβάλλετο έπί έξ μήνος συνεχώς είς 

, τό «Μαντελέν» τών Παρισίων.
Τό «Μανιελ'ν»προβάλλει ήδη τήν επίσης μεγά

λην καί εξαιρετικά πρωτότυπον ταινίαν μας «Νέες 
Παρθένες» τής οποίας ή υπόθεσις χαρακτηρισθεΐσα 
ώ; πολύ τολμηρά λόγφι τών πολύ ελευθέρ ν σκη- 

τάς «"Οταν ή πόλις κοιμάται» καί «Ή μετάξινη μά
σκα».

Θά σάς παρακαλοΰσα δμως,μάς λέγει ό κ. Κόρν- 
νφελδ νά παύση έδώ ή συνέντευξίς μας διότι φοβού
μαι μήπως τό περιοδικόν σας δέν θά ήμποροΰσε νά 
διαθέση τόν άπαιτούμενον χώρον διά τήν περιγρα
φήν δλων τών ταινιών τάς οποίας θά φέρωμεν έφέ
τος.

Είς τήν έκλογήν μου δέν θά λησμονήσω καί 
τούς λαϊκούς Κινηματογράφους διά τούς οποίους 
ετοιμάζω κατά τήν χειμερινήν περίοδον, πραγματι
κός έκπλήξεις.

Ημπορεΐται νά.γράψετε χωρίς νά διατρέχετε 
κανένα κίνδυνον νά σάς διαψεύσουν δτι αί ταινίαι 
τάς όποιας θά έχωμεν κατά τήν προσεχή σαιζόν θά 
είναι αί μεγαλείτεραι καί καλύτεροι τή: παγκοσμίου 
παραγωγής.

Μπορεΐται έπίσης νά γράψετε, έκ μέρους μου, 
δτι προκαλώ οίανδήποτε άλλην εταιρίαν τοΰ κόσμου- 
ή όποια νά είναι είς θέσιν νά παρατάξη τούς σκη- 
νοθέτας καί πρωταγωνιστάς πού έχει ή Μετρό Γκόλ, 
δουϊν καί οί όποιοι δίδουν είς τούς Κινηματογρά
φους τήν μεγαλειτέραν έγγύησιν έπιτυχίας.

Θέλετε ονόματα; Ιδού μερικά.
Φρέντ Νίμπλο, Βίκτωρ Σήστρομ,’Έρνεστ Αούμ- 

πιτς, Τζών Τζίλμπερ, Ραμόν Νοβάρρο, Γκρέτα 
Κάρμπο, Αόν Τσάνεϋ, Ντολόρες ντέλ Ρίο, Λίλιαν 
Γκίς, Τζόαν Κράουφορδ, Αολύ Νταμιτά, Νόρμα 
Σήρερ, Έλεονώρα Μπόρντμαν, Τίμ Μάκ Κόϋ, Ρενέ 
Άντορέ κλπ.

Είς τό σημεΐον αύτό ήναγκάσθημεν νά διακόψω 
μεν τήν συνέντευξιν μετά τοΰ κ. Κόρνφελδ καθ’ ό
σον επείγον τηλεγράφημα ληφθέν έκείνην τήν στιγ
μήν έκ τοΰ κέντρου (Βερολίνου) διέτασσε τόν συνο
μιλητήν μας ν’ άναχωρήση έπειγόντως δι' Αίγυπτον 
πρός έπιθειόρησιν τών έκεΐ γραφείων και θεάτρων 

Ιτής Μετρό καί έπρεπε νά έτοιμασθή διά τό ταξεΐδι 
τό όποιον θά διαρκέση πέραν τοΰ μηνός.

Εχαιρετίσαμεν τόν κ. Κόρνφελδ εύχηθέντες είς 
αύτόν καλήν έπάνοδονκαί άπήλθομεν μέ τάς ώραι- 
οτέρας έντυπώσεις διά μίαν καλυτέραν αύριον.
ΕΙ2 Τ© ΠΡΟΣΕΧΕΣ : Συνέντευξίς μετά τοΰ κ.

Α. Άναστασιάδη ό όποιος αναχωρεί μετά τό Πά
σχα δι* Ευρώπην πρός έαλογήν ταινιών τελευ
ταίας παραγωγής.

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛηΝ
©€ΑΤΡΟΝΗΣ ΕΝΑΜΕΡΙΧΗ

ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ. (Ιδιαίτερον τηλεγράφημα), Η 
F. Β Ο. συγχωνευθεϊσα μετά R. Κ. Ο· Θά εργάζεται 
τοΰ λοιποΰ ύπό τήν δευτέραν ώς άνω επωνυμίαν. Ή 
νέα εταιρία Rndio Keinth Orpheum έπρότεινε εϊς 
τόν μεγάλον έλληνα έπιχειρηματίαν κ. Άλέξ. Παν- 
ταζήν. ό όποιος διατηρεί ήδη 52 κινηματοθέατρα 
έν ’Αμερική, τήν άγοράν τών θεάτρων του. Κατό
πιν τών διαδόσεων οτι έληξαν αϊ σχετικαίδιαπραγμα
τεύσεις διά τήν άγοράν τών άνωτέρω κινηματο
γράφων ο κ. Πανταζής διαψεΰδει τάς φήμας καί δη- 
λοΐ ότι αί διαπραγματεύσεις έξακολουθοΰν είς τ© έ-> 
πίπεδον τών 14· έκατομμυριων δολλαρίων.

νών τάς οποίας περιέχει, έγεινε άφορμή μακρών συ- 
ζητήσεων εις τόν ήμερήσιον Γαλλικόν Τύπον.

Έχομεν επίσης καί μίαν ταινίαν μέ σκηνοθέ
την τόν Έρνεστ Αοΰμπιτς τήν «Πρίγκηψ Φοιτητής» 
Vieil Heidelberg) μέ τόν συμπαθέστατου Ραμόν 
Νοβάρρο, τής όποιας ή έπιτυχία εϊς τήν ’Αγγλίαν 
δπου προεβλήθη έσχάτως, ύπερέβη πάσαν προσδο 
χίαν. Είς διαγωνισμόν διωργανωθέντα έν Αονδίνφ 
ή ταινία αύτή ήλθε πριότη μεταξύ δλων τών ταινιών 
πού προεβλήθησαν κατά τήν παρελθοΰσαν περίο
δον. Είχα τό ευτύχημα νά ίδώ, τό αριστούργημα 
αύτό πρό μηνών στό Βερολϊνον καί σάς βεβαιώ 
δτι ή ύπόθεσίς του είναι τόσον συγκινητική, ώστε 
καί ό σκληρότερος θεατής, δέν θά μπορέση νά συγ
κράτηση τά δάκρυά του.

Περ’ τοΰ Φρέντ Νίμπλο, τοΰ διάσημου αυ
τού σκηνοθέτου, δέν μοΰ άναφέρατε τίποτε κ.Κόρν
φελδ. Μήπως έπαυσε νά σκηνοθέτη διά λογαρια
σμόν τής Μετρό Γκόλδουϊν;

— ’Οχι. Ο Φρέντ Νίμπλο είναι καί θά μείνη 
έπί πολύ άκόμη ό κυριώτερος συνεργάτης τής εται
ρίας μας. Έφέτος μάλιστα θά έχωμεν δύο ταινίας 
του’ τό «Όνειρον αγάπη;» κατά τό γνωστόν μυθι
στόρημα «Άδριανή Αεκουβρέ» καί τήν «Κατάσκο
πον» (Mysterious Lady μέ τήν υπέροχοι· Γκρέτα 
Κάρμπο.

—"Ωστε θά έχωμεν τό ευτύχημα νά δούμε καί 
τήν προσεχή περίοδον τήν θείαν Γκρέτα Κάρμπο;

— Ασφαλώς ! διότι είναι ή πρωταγωνίστρια 
τήνόποίαν μάς ζητούν περισσότερον οί πελάται μας.

Εκτός τής «Κατασκόπου» θά ϊδητε έφέτος τήν 
Κάρμπ, εϊς τό «’Αγριολούλουδο» (Wild Orchids) 
τό όποιον τιάρα μόλις έτελείωσε καί είς τό «Α wo
man of affair’s» μέ τόν Τζών Τζίλμπερ, μέ σκηνο
θέτην τόν Κλάρενς Μπρόουν, ό όποιος είνε πολύ 
γνωστός ένταΰθα άπό τήν μεγάλην του επιτυχίαν 
είς τό έργον «Σάρξ καί διάβολος».

Σημειιόσατε δτι αί άνωτέρω τρεις ταινίαι έχουν 
σ.-.ηνοθεσίαν επιβλητικήν ή οποία έστοίχ'ισε πολλάς 
χιλιάδας δολλαρίων είς τήν Μετρό.

—Εϊδομεν νά διαφημίζετε κ. Κόρνφελδ καί ένα 
έργον μέ τήν Λιλύ Ναμιτά.

— Ακριβώς, θά σάς τό έλεγα. ’Αλλά ό τίτλος τής 
ταινίας αύτής δένέχει καθορισθή εϊσέτι.Κατά πάσαν 
πιθανότητα δμως ή ταινία αύτή θά τιτλοφορηθή 
«'Η γέφυρα τής άγάπης» ή «Τό τραγικό γεφΰρι». 
II ταινία αύτή δέν έξεδόθη άκόμη είς τήν ’Αμερι

κήν καί δέν θέλω νά προλάβω τούς κριτικούς. Πάν
τως θά είναι, δπως θέλω νά πιστεύω, ένα άπό τά 
σούπερ φίλμ τής προσεχούς σαιζόν.

— Καί ό Αόν Τσάνεϋ, ό άφθαστο; ερμηνευτής 
τών «Παληάτσων» καί τοΰ «Ήληθίου»;

— 'Ο πορσωπικός μου θαυμασμός διά τόν καλ
λιτέχνην αύτόν είναι πολύ μεγάλος καί φοβούμαι 
μήπως θεωρηθώ υπερβολικός λέγων δτι είναι ό μο
ναδικός καρακτερίστας πού έχει νά επίδειξη ή βωβή 
Τίχνη’ , , ,

Πρός τό παρόν δύναμαι νά σάς διόσω δύο τί
τλους έκ τών ταινιών του πού θά έχωμεν έφέτο:’
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Η ΕΒΔΟΜΑΣ TQY ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ

ΔΥΟ ΚΟΚΚΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΑΝΤ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ DEF ΝΑ

εΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ ις Α Μ ΟΛΟΧIΤΗ“Β Ο ΥΛΓ AΡIΔ Η
Μία θερμή μελωδία, 

ζει τά πλήθη, μετατρέπει 
σημον μουσικόν μέσα σέ μιά νύκτα είς δημοφιλή Ρίττερ 
καί πλούσιον συνθέτην. Παρόμοιο συνέβη και μέ 
τόν ’Ερνστ Ρίττερ [(’Όσκαρ Μάριον) μέ τήν πριότην 
του έπιτυχίαν «Δυο κόκκινα τριαντάφυλλα... ένα τρυ
φερό φιλί». Έντός μιάς νυκτός έγινε διάσημος. Καί 
τώρα μπορεί τήν εύθυμη καί ξανθιά Φρίντελ (Αιά- 
νε Χάϊτ) νά τήν κάνη^γυναΐκα του.

Προετοιμασίαι δια]μίαν εσπερίδα στό σπίτι τοϋ 
Μπέργκεν. Ή Φρίντελ κατ’ εντολήν τοϋ καταστήμα-|νά 
τος είς τό όποιον 
είργάζετο άσχολει- 
ται νά στολίζει μέ

μία επιτυχία πού ήλεκτρί-1 λή; αυτός άρνεΐται και στό τέλος εγκαταλείπει το 
ί·.ώ —.... ν................ σπίτι του καί άρραβωνιάζεται τήν Φρίντελ.Ό’Έρνστ

Ρίττερ έξ άλλου ποΰ κάθε βράδυ στό «Μπάρ τών 
ρόδων» ό ίδιος παίξει στό πιάνο τήν έπιτυχίαν του. 
δέν κατορθώνει νά λησμονήση τήν άγαπημένην του 
Φοίντελ. "Ενα βράδυ τήν βλέπει στό μπάρ μέ τόν 
Χάνς καί τούς ακούει νά τραγουδούν ένα τραγούδι

S WHITE ΠΕΤΗΠΙΕ TJI ΛΓΓΑΙΙΚ
Ή μεγάλη ούγγρίς καλλιτέχνις Αύα ντέ Ποΰτ- 

τι πρόκειται νά αναχώρηση διά τό στούντιο τής 
«Μπρίτις’Ιντερνάσιοναλ Πίτσουρ»δπως άναλάβη τόν 
ρόλον τής πρωταγωνίστριας είς τό «The Informer», 
ταινίαν αγγλικήν ή οποία θά σκηνοθετηθή άπό τόν 
Άρ. Ρόμπισον τόν άλλοτε σκηνοθέτην τής Ούφα.

Τό σενάριο τής ταινίας έχει ληφθή άπό κάποιο 
ιρλανδικόν μυθιστόρημα καί πρόκειται νά άναπαρα- 
στήσουν εις τό στούντιο ένα χωρίον τής πατρίδος τοϋ 
ντέ Βαλέρα.

ΤΙ διανομή τών ρόλων δέν έχει γίνη ακόμη, έ- 
γνώσθη δμως δτι μεταξύ τών όριστικώς έκλεγησο- 
μένων περιλαμβάνεται καί μιά ωραία Άγγλίς καλ-

έρωτος.Σήμερονόπρίγκηψζή πλησίον τού πατρόςτου, 
έρωτηθεΐς ύπό τών δημοσιογράφων δέν διέψευσε 
τήν εΐδησιν. «'Η Πόλα Νέγκρι είνε, είπε, μία θαυ- 
μασία γυναίκα καί επιθυμώ νά τής εξασφαλίσω μα
κράν ζωήν ευτυχίας». Ό πρίγκηψ άναγνωρίζει δτι 
μόνον διά τού διαζυγίου θά έξασφαλισθή ή μακρο
ζωία καί ή ευτυχία τοΰ κινηματογραφικού» αυτού 
άστέρος... Αφορμή τής έριδος μεταξύ τών συζύγων 
υπήρξε τό γεγονός δτι ό πρίγκηψ ήθέλησε νά διέλθη 
μίαν εβδομάδα είς τό Μόντε Κάρλο. Ή διαμονή 
αυτή είχε πολύ σοβαράς συνεπείας, τάς οποίας άρ
νεΐται νά πληριόση ή Ηόλα Νέγκρι...

ΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ

ζει δτι τό βράδυ

οί αρραβώνες 
κόρης του /

υιόν τοϋ συναδέλ-

Διά τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ μπαρ κατορθώνει νά 
προσληφθή ή Φρίντελ στό «Μπάρ τών ρόδων» καί 
ά τόν συνοδεύει τά βράδι α μέ τό τραγούδι της. 'Ο 

δέ Χάνς δστις μέ 
τήν διακοπήν τών 
σχέσεων μέ τόν πα
τέρα του παρέμενε 
χωρίς εΐσόδη μ α 
προσεφέρθη ως χο
ρευτής στό ’ίδι ο κέ
ντρο.

Τιάρα δμως ευ
κόλως αντιλαμβά
νεται πόση βαρύ-

λίτέχνις,ή Ζανίς Άνταίρ.
Φ ,IKQA€S ΛΥΝ τ ΣΛΡΙΣ/ΛΑ 

ΔΙΕΥΘχΝΤΟΥ ΚΙΝΗίθ ΑΤΟΓΡΛφΟ Υ

Είς τά γραφεία μας πωλοΰνται καί άποστέλλονται 
είς τούς αίτοϋντας έκ τών Επαρχιών ελεύθεροι ταχ. 
τελών.

’Ολα ήσαν έν τά- 
δτε τήν τελει·-

ποιεί μία κυρία δτι 
αδυνατεί απολύτως 
νά παρευρεθή εις 
τήν συγκέντρωσιν.

Τόμοι «Κινημ. Αστέρος» έτους 1927 πρός Δρχ. 75. 
τή._ι » » » 1928 » » 75.

Παρακαλοΰνται οί έπιθυμοΰντες δπως άποκτή- 
, σουν τούς ανωτέρω τόμους νά οάς γράψουν άμέσως 
। έμβάζοντεςτό σχετικόν άντίτιμον καθ’δσον έκ μέν τοΰ 
έτους 1927 μας άπέμειναν μόνον δέκα τόμοι έκ δέ. 
τοΰ έτους 1928 μόνον είκοσι.

ι Αιά τό Εξωτερικόν γενικώς Δραχμαί 125.

Εις τήν πολίχνην Τγκόλκεϋ τής έπαρχίας Βλαν- ι ... ,· 
τιμίρ τής Ρωσσίας συνέβη τήν παρελθοϋσαν έβδο^ 
μάδα έν τών τρομερωτέρων δυστυχημάτων έξ δσων 
έσημειώθησαν μέχρι τοΰδε είς τόν κινηματογράφον. 
Εντός τής αιθούσης τοΰ κινηματογράφου εύρίσκον- 

το περίπου χίλιοι θεαταί οί περισσότεροι τών οποί
ων ήσαν μεθυσμένοι καί άλλοι έκάπνιζον. Αίφνης τό ( ' 
μηχάνημα τοΰ κινηματογράφου, τό όποιον εύρί- 
σκετο έπι τής θύρας άνεφλέγη καί τό πΰρ μετεδόθη 
άμέσως είς τήν θύραν. Οί θεαταί προσεπάθησαν νά 
φύγουν έκ τού παραθύρου πανικόβλητοι. Τέλος,δταν| 
κατεσβέσθη ή πυρκαϊά εύρέθησαν έντός τής αίθού-I___
σης 11-1 άπηνθρακωμένα πτιόματα. Τήν έπομένην I ρου άρ. 3* ιάνω πάτωμα) Αθήνας, 
οί συγγενείς τών θυμάτων μετ' ΐ"... ........... 1.... ·>·■··■···■··■"■·····....."""""".................... ..........

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σοβαρός καί δραστηριώτατος Γενικός 
^Αντιπρόσωπος διά τήν Μακεδονίαν καί Οράκην 
ϊν« αντιπροσώπευση σοβαρόν ο.κον κινηματογρα
φικών επιχειρήσεων. Προεργασία καί έγγύησις απα
ραίτητοι. Απευδυντέον : Κύριον I. Κ.όδός Μυλέ- 

I β»» 4a Si <ανω πάτωιια) Αθήνας.

ληπτικός δέν θέλει 
νά καθίσουν Πιστό 
τραπέζι, υποχρεώνει τήν Φρίντελ νά φορέση 
τουαλέττα τής κόρης του καί έμφανισθή ώς κάποια 
μακρυνή συγγενής καί έτσι δλα συμβιβάζονται.

Κατά σύμπτωσιν ό Χάνς είχε γνωρίσει τό πρωί 
τήν χαριτωμένη Φρίντελ καί τιάρα έκπληκτος άλλά 
έξ ίσου ευχαριστημένος τήν βλέπει μεταξύ τών προ
σκεκλημένων. 'Ο κύριος καί κυρία Μπέργκεν είναι 
υπερβολικά, στενοχωρημένοι διότι ό νεαρός Χάνς έ
χει συνεχώς καρφωμένα τά μάτια του αντί στή κόρη 
τους Αιλή στήν ξανθιά Φρίντελ. (θεωρούν λοιπόν 
σκόπιμον νά εγκατάλειψη ή τελευταία κάπως πρωΐ- 
μως τό φιλόξενο σπίτι.

Άλλα καί ή έντύπωσις τής Φρίντελ γιά τόν (’ό
μορφο Χάνς ουδόλως υστερούσε. Ό πατήρ ’Έρικσεν 
επιμένει στόν γυιό του Χάνς νά παντρευτή τήν Αι

ντε/. καί ευχαρίσ
τως τ<όρα υποχω
ρεί εις τάς παρα
κινήσεις τής Φρίν
τελ νά έπιστρέψη 
στους γονείς του 
καί στόν πλούτο 
καί νά παντρευτή 
τήν Αιλή. Κι’ δταν 
ένα βράδυ στό ίδιο 

μιά;κέντρο τραγουδεί «δυό κόκκινα τριαντάφυλλα....
ένα τρυφερό φιλί» καί διακρίνει μεταξύ τών άλλων 
θαμώνων τοΰ κέντρου τόν Χάνς μαζί μέ τήν Αιλή 
αισθάνεται κι’ αύτή δτι εΰρήκε γιά δλη της τή ζωή 
ένα πιστό σύντροφο! 'Ο ’Έρνστ Τίλλερ πού παίζει 
πιάνο περιμένει νά πέση ή αυλαία’ διά νά σφίξη 
τήν πολυαγαπημένη του στήν αγκαλιά του.

άλλων πολιτών συγκεντρωθέντες ξ 
ήρπασαν τόν διευθυντήντοΰ κι- ί 
νηματογράφου έκ τής οικίας ΐ 
του καί τόν μετέφερον έξω τής ϊ 
πόλεως καί έκεϊ τόν έρριψαν Ξ 
έπι μιας πυράς θεωροΰντες j 
αύτόν υπαίτιον τής καταστρο- = 
φής. "Οταν ή Αστυνομία έπε- : 
νέβη εΰρεΈ έπι τής πυράς έν ϊ 
ά π η ν θ ρ α κ ω μέ νο ν πτώ μα

MW II0U ΒϊΓϋΡΐ ■ ί
ΖΛΕΙ AUZiriOS |

Λ Η SIX ΣΥΝΔΡΟΜΏΝ
Τήν 30 τρεχ. μηνάς λήγουν αί σονδρομαί τών κ. κ. Γ. 

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

Παρακαλοΰνται θερμώς οί ανωτέρω 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. Η Διαχείρισις

Οί κινηματογραφικοί άστέρες, ϊ 
δταν δέν γίνεται λόγος περί | 
αύτών διά τό νέον φίλμ, τό ό Ξ 
ποιον ετοιμάζουν, κατορθώνουν Ξ 
νά άπασχολοΰν τόν παγκόσμιον = 
Τύπον μέ τάς οίκογενειακάςτων Ξ 
υποθέσεις.Ή Πόλα Νέγκρι άγ- Ξ 
γέλλει δτι πρόκειται νά διαζευ- ί 
χθή τόν Γεωργιανόν πρίγκηπά Ξ 
της Μντιβάνι, τόν όποιον πρό Ξ 
δύο μόλις ετών ένυιιφεύθη έξ ΐ

Μιά σκηνή άπό τό έργον τής εταιρίας Άμολοχίτης—Βουλγαρίδης 
«Δύο κόκκινα τριαντάφυλλα» τό όποιον προεβλήθη τόσον 

έ.τιτυχώς ώς τό «Ούφα Πάλας»



Α <>ΐίΐ ρ Κινηματογραφικός Αστηρ —------

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
ΤΕΡΕΖΑ ΡΑΚΕΝ

(Μήκος μέτρα 3200—Πράξεις 11)

ΠροεβληΒη εΐ; το Σαλόν Ίντεάλ
Τό γερμανογαλλικό αυτό φίλμ παρουσιάζεται ώς ένα άπό 

τά θαυμασιοίτερα παραδείγματα τοιαύιης συνεργασίας. 'Ο 
γάλλος Φέϋντερ έπραγματοποίησε τό έργο τοΰ γάλλου Ζο
λά μέ τήν γαλλίδα πρωταγωνίστριαν καί γενικώς γαλλίδας 
ηθοποιούς σέ γερμανικά στούντιο βέ γερμανοΰς. πρωταγω- 
νισιάς καί γερμανοΰς τεχνικούς. ’Ιδού λοιπόν ύπόδειγμα 
γέρμανογαλλικής συνεργασίας σχι κατά τύπους, άλλ’ ού- 
σιαστικώς, ενθαρρυντικόν πολύ διά μέλλουσαν παρουσίαν 
συνεργασίαν.

Τό έργον τοΰ Ζολά άπεδόθη, πλήν ελάχιστων άναγκαίων 
παραλλαγών, πιστώς είς τό φίλμ. Οί σεναριογράφοι είναι 
πρός τοΰτο αξιέπαινοι κατορθιόσαντες όχι μόνον νά. μ ή 
απομακρυνθούν άπό τό μυθιστόρημα τοΰ Ζολά. άλλά καί 
νά επιτύχουν σπανίαν πιστήν άπόδοσιν, τοΰτο όμως είναι 
άληθές ότι δέν ήτο καί τόσον δύσκολον διότι ή Τερέζα 
Ρακέν δέν είναι μέν τό καλύτερο έργο τοΰ Ζολά είναι 
δμως άπό τά πλέον κατάλληλα διά τόν κινηματογράφον.

Ή εξαιρετική ευσυνειδησία τοΰ Ζάκ Φέϋντερ αναφαίνε
ται παντού, δυνατόν μάλιστα είπεϊν δτι προσέδωκεν είς τήν 

Τερέζα Ρακέν ίδιότυπον δλως στίλ. συγκεντροϊ δηλ.στοι
χεία γερμανικά, γαλλικά ή αμερικανικά δέν άποτελεϊ δμως 
επιτυχή συνένωσιν, άλλ’ ιδιορρυθμίαν.Ή Τερέζα Ρακέν- 
συγκαταλέγεται άσφαλώς μεταξύ τών λεπτοτέρων φίλμ ποΰ 
έχομε δει. ’Αξιέπαινος έπίσης ή τεχνική άποψις. Φωτογρα
φία, ντεκόρ καί ιδίως άπόδοσις τοπικοΰ χρώματος εξαι
ρετικά.

Είς τούς ρόλους δ ακρίνεται απολύτως ή Ζίνα Μανές. 
Έζωντάνεψε κατά τόν ίδεωδέστερον τρόποντήν ήρωΐδα τοΰ 
Ζολα. 'Η έκφραστικότης της είς ώρισμένας σκηνάς κινεί 
απολύτως τό ενδιαφέρον. Ή Ζίνα Μανές μέ τήν δημιουρ
γίαν της αυτήν δύναται άδιστάκτως νά τεθή είς ϊσην 
μοίραν μέ τάς πρώτας καλλιτέχνιδας τοΰ είδους της. Ό 
Χάνς ’Άνταλμπερτ φόν Σλετώβ ήτο άσφαλώς κατάλληλος 
διά τόν ρόλον τοΰ Λωράν καί επιτυγχάνει πράγματι μίαν 
αξιοσημείωτοι* δημιουργίαν. ’Εξαιρετικός ό Βόλφγκαν Τσίλ- 
τσερ ώς Κάμιλλος, έπίσης καλή είς τόν ρόλον τής μητέ
ρας Ρακέν, ή Λωράν.

Τό συμπέρασμα είναι οτι πρόκειται περί ενός άπό τά 
καλλιτεχνικώτερα καί λεπτότερα φιλμ τής περιόδου, τό 
όποιον όμως άτυχώς παρεξηγεϊται υπό τοΰ κοινοΰ. Καί I 
πάλιν δηλ. ή άτυχεσιάτη αυτή νοοτροπία τοΰ αθηναϊκού 
κοινού νά ένθουσιάζηται μέ συνήθη πεπαλαιωμένα ιταλι
κών στιλ φίλμ (καί εννοώ ώρισμένον τοιοΰτον τής παρελθού- 
σης έβδομάδος) ένώ άντιθέτως παρεξηγεϊ ένα φίλμ έξαιρε- 
τικής άξίας τό όποιον υποκρύπτει έν τή εξωτερική άπλό- 
τητί του καί μονοτονία, άληθή βαθύτητα. Ro Ma

Α Σ Τ Ε Ρ Ω
(Μήκος 2350—Πράξεις fc)

ΠροεβληΒη | στό Χπλέντιτ»
Ή άρχή του τρίτου αύτοΰ ελληνικού φίλμ τής τρε- 

χούσης περιόδου ύπέσχετο άσφαλώς περισσότερα άπό δσα 
τό τέλος μας άφήνει νά συμπεράνωμε. ’Εξηγούμαι : Τό 
ειδύλλιο άρχίζει άρκετά ώμορφα μαί στρωτά καί ή έξέλιξίς 
του βαδίζει ήρεμα στό πλαίσιον τών ελληνικών τοπίων, 
παρ’ δλον δτι δέν παρουσιάζει πρωτοτυπίαν ή δέν κατορ 
θώνει νά κίνηση καί τόσον τό ενδιαφέρον τοΰ θεατοΰ. 
’Από τοΰ θανάτου δμως τοΰ Στάμου (πού λαμβάνει φυ
σικά χώραν, διότι άλλως τά πράγματα θά περιεπλέκοντο 
κατά πολύ δυσάρεστον τρόπον διά τόν συγγραφέα καί

Σκηνοθέτην) τό έργον άρχίζει νά λαμβάνη κάποιαν βεβι- 
ασμέγην μορφήν ήτις καί συνεχίζεται μέχρι τοΰ τέλους. 
Τό κατ’ έμέ αυτό εΐνε τό μεγαλύτερο μειονέκτημα τοΰ σε
ναρίου (έγράφη επί τή βάσει ενός ρωμάντσου τού ακαδη
μαϊκού Παύλου Νιρβάνα) τό όποιον ήτο επόμενον νά πα
ρασύρω καί τόν σκηνοθέτην.

Παρ’ δλον δτι τό είδος τοϋ έργου δέν παρουσιάζει 
καμμίαν δυσκολίαν, δοθένιος δτι δέν σιιγκαιελέγεται ούτε 
είς τά πολύπλοκα, τά όποια ά.παιτοΰν φυσικά εξαιρετικά 
δεξιοτέχνην σκηνοθέτην, οΰτε πάλιν είς τά απλά μέν, άλλά 
τά χρήζοντα ιδιαιτέρας δεξιοτεχνίας, διότι άλλως κινδυ
νεύουν νά περιπέσουν είς πλήρη μονοτονίαν καί κουρα- 
στικότητα. δέν δυνάμεθα νά μή όμολογήσωμεν ότι ό σκη
νοθέτης Δ. Γαζιάδης έδειξε μεγαλυτέραν άπό κάθε άλλην 
φοράν επιμέλειαν καί επέτυχε φυσικά καλύτερα άποτελέ- 
σματα. Κατώρθωσε δέ έπίσης νά διευθύνη τούς ήθοποιούς 
κατάτό μάλλον ή ήττον καλά. Έν τούτοις άφήκε ίσως 
άνεκμεταλλεύτους μερικά; ευνοϊκά; περιστάσεις ώς π. χ. 
τήν τοΰ γάμου.

Είς τόν όπερατέρ Μ. Γαζιάδην οφείλεται ίσως τό κα
λύτερο μέρος του φίλμ, χάρις είς τις διαλεγμένες καί μέ 
γούστο ώς έπί χό πλεΐστον φωτογραφίες τού έργου. Κι’ άπό 
τή; άπόψεως αυτής είναι άληθές ότι τό σενάριο παρουσιά- 
ζετο κάπως πλέον απαιτητικόν.

Είς τούς ρόλους υπερέχει ή’Αλίκη Θεοδωρίδου, ή οποία 
είς τάς ρωμαντικάς ιδίως σκηνάς τοΰ έργου (πλήν ελάχι
στων εξαιρέσεων) παρουσιάζεται πολύ καλή. Τό κατ’ έμέ 
είναι ή καλυτέρα ποΰ έχομε δει σ’ ελληνικό φίλμ. Ό Αίμ. 
Βεάκης καί πάλιν καλός, αν καί ενίοτε ύπερβολικός, εΐνε 
δέ άκόμη άληθές δτι τιόρα μέ τόν εκτενέστεροι· κάπως 
ρόλον του θά περίμενε κανείς περισσότερα. Ο Μουσούρης 
δέν μοΰ ήρεσε καθόλου, έξαίρεσιν άσφαλώς άποτελοΰν έ- 
λάχισται καλαί του στιγμαί. 'Ο Δ. Τσακίρης είςτόν μικρόν 
ρόλον παρουσιάζεται αυτήν τήν φοράν καλός. "Ολοι ώ; 
έπί τό πλεΐστον είναι κατατοπισμένοι στό ελληνικό χρώμα.

Τό συμπέρασμα εΐνε εύνοϊκώτερον άπό κάθε άλλη φορά, 
άλλά καί τό κοινόν ήδη κατέστη άπαιτητικώτερον καί δ
λως δικαίως,άπέναντι τών ελληνικών ταινιών. Τό τοιοΰτον 
δέ, πρέπει νά τό έχουν διαρκώς ύπ’ δψιν οί περί τήν πα
ραγωγήν ελληνικών φίλμ Ασχολούμενοι. Ro Ma

Η 25Π ΜΑΡΤΊΟΥ 1821
(Μήκος μέτρα—Πράξεις )

ΠροεβληΒη είς το Ίντεάλ»
Είναι δλως θλιβερά ή νοοτροπία πινών, τό νά θεωρούν 

δηλ.τό «γύρισμα· μιάς ταινίας ώς τό άπλούστερον πράγμα 
καί όχι μόνον τοΰτο, άλλά νά άναλαμβάνουν θέματα τό
σον δύσκολα, όσον τό προκείμενον. Καί τό άποτέλεσμα 
οίκτρόν άπό πάσης άπόψεως.

Ό πρόλογος είναι κωμικοτραγικός (ενθυμούμαι τόν Α
πόστολον Παΰλον άγορεύοντμ πρός τής ερειπωμένης Ά- 
κροπόλεως τής σήμερον !) καί ή συνέχεια τοΰ έργου είναι 
καθ’ αυτό τραγική. Λυπούμεθα, άλλά δέν δυνάμεθα νά μή 
όμολογήσωμεν. εμφορούμενοι καί άπό τήν καλυτέραν ά
κόμη θέλησιν, δτι εΐνε χιλιάκις προτιμώτερον νά στερού- 
μεθα αιωνίως παραγωγής παρά νά έχωμεν παρομοίαν.

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΤΩΜΑ
(Μήκος μέτρα 2692—Πράξεις 7»

ΠροεβλήΒη είς το «’Αττικόν»
Τό αιώνιον θλιβερόν σύμπλεγμα τών τριών αποτελεί 

φυσικά ένα άπό τά πλέον ενδιαφέροντα θέματα, άλλά καί

D DTW STH ΠΙΝ
Λ Ι'ΥΚΟΣ I Α. Στό «Μαγικό παλάπ» τής Σινέ 

Ί)οιάν ποοεβλήί) η μέ επιτυχίαν τό έργον «Τί τοΰ 
κόστισε ένα φιλί» μέ τήν Μπεμπέ Ντάνιελς. Κατόπιν 
προεβλήί)ησαν μέ αποτυχίαν τό έργον «Στό χείλος 
τής αβύσσου», «Ντορίνα» «Τσάγκ» μέ καλή·' 
επιτυχίαν «Καφέ σαντάν» καί «Κατ' ευθείαν στήν 
καρδιά» μέ τήν Κλάρα Μπόου.

Είςτόν ΚΊνημ. Παπαδοπούλου προεβλήθη τό 
έργον «’Έρως καί τέχνη» τό όποιον ήρεσε εις τό 
κοινόν. Επίσης προεβλήί)η μέ επιτυχίαν τό έργον 
«Μετά τόν έρωτα» καί «Ί I ΊΊ'ΐ(λή» μέ τήν Μαίρη 
’Άστορ.

Παρατηρητής

τά πλέον δύσκολα, άφ’ ενός διότι έχομε δεϊ πάυπολα πα- ί 
οόμοια, άφ’ ετέρου δέ διότι ή άξια του δέν έγκειται στήν | 
έσωτερικότητά του. ’Απαιτείται λοιπόν μεγάλη ίκανότης | 
σκηνοθέτου, τό μέν διά νά έκδηλώση όλη τήν εσωτερικό- 
τητα, τό δέ διά νά μ ή περιπέση είς κοινόν τι καί τετριμέ- 
νον. Τοΰτο επέτυχε θαυμασιως δ Πουντόβκιν, πραγματο- . 
ποιήσας τό όμιόνυμον έργον τοΰ Δέοντος Τολστόϊ.

Ή λυπηρά είκων τής ύπαρχούσης συμβατικής καταστά- 
σεως μεταξύ ενός άνδρός, μιάς γυναικός καί ενός τρίτου, 
δπως τήν ύ.τσχρεοΐ νά είναι ή κοινωνία παρουσιάζεται κα
τά πρώτον. Ό σύζυγος άντιλαμβανόμενος σαφώς ότι κυ
ρίως αυτός είναι δ τρίτος, επιθυμεί νά άποχωρήσή καί νά 
δώση κατ’ αυτόν τόν τρόπον τήν ευτυχίαν είς τούς άλλους, ι 
ό νόμος δμως τοΰ άρνεΐται τό διαζύγιον. Και έρχόμεθα είς 
τό τρίτον μέρος. Ό νόμος τόν παροτρύνει πρός τήν απά
την. τά άνήθικα μέσα, τόν βόρβορον. Λύτός εκλείπει, θεω
ρείται νεκρός, ένώ είναι πράγματι ένα ζωντανό πτώμα. 
Ή γυναίκα του παντρεύεται τόν έρασήν της. ή ευτυχία 
ήδη λάμπει έν δλη της τή μεγαλοπρεπείς. Τό πεπρωμένου 
δμως φέρει και πάλιν έπί τής σκηνής τό ζωντανό πτώμα. 
Κι’ ό άμείλικτος νόμος δρθοΰται πάλιν εις τό φάσμα τής 
λύπης μαζί μ’ αυτόν. Κι’ ό επίλογος ό ήρως μας αύτοκτο-. 
νεϊ. Ήτο ή μόνη λύσις νά άποδώση τήν ευτυχίαν καί νά 
άφήση ήσυχον καί τόν νόμον.

Πρός πληρεστέραν κατανόητιν τοΰ έργου θά έπρεπε ν’ ’ 
άνατρέξη τις νοητώς πρός τά όπίσω, δταν στή Ρωσσία ο 
πολιτικός γάμος, ή τό κοινή συναι νέσει διαζύγιον, ήσαν 
θεσμοί άγνωστοι, άλλά καί σήμερον οπότε οί θεσμοί αυτοί 
(στήν Ελλάδα φυσικά όχι άκόμη) έπ κρατούν ημέρα τή 
ημέρα, τηρούμενων τών άναγκαίων αναλογιών, τό έργο 
τού Τολστόϊ παραμένει ζωντανό, όχι άπηρχηωμένο καί 
συνεχώς ενδιαφέρον. Τά άνωτέρω δέον νά έχη απολύτως 
ΰπ’ δψει του ό θεατής καί νά θελήση νά έμβαθύνη κάτως 
περισσότερον, παρακολουθών τό φίλμ μετά μεγαλειτέρας 
προσοχής, άλλως ή παρεξήγησις είναι μοιραία καί άναπό- 
φευκτος.

Ή Πουντόβκιν έπεχείρησε νά προσδώση είς τό φίλμ 
του δλη τήν βαθύτητα του έργου καί συγχρόνως μέ τόν ώ· 
μόν ρεαλισμόν πού τόν διακρίνει, νά έκδηλιόση κατά τόν 
έμφαντικώτερον τρόπον καί συνάμα τόν έντυπωτικοιτερον. 
τό τοιοΰτον. Τό επέτυχε κυριολεκτικώς.

Μάς ζωγραφίζει καθαρά τήν δυστυχίαν ή τήν ευτυχί
αν, τήν άθλιότητα πού βρίσκεται πλάϊ άκριβώς στήν φαι
νομενική διασκεδασι καί χαρά (έννοώ τιι τραγούδια καί 
τούς χορούς τών τσιγγάνων. Αί σκηναί μάλιστα αύταί εξυ
ψώνουν δλως ιδιαιτέρως τό φίλμ μέ τήν ένεργητικότητα. 
τήν ποικιλίαν, τήν έντασιν ή ηρεμίαν τοΰ ρυθμοΰ, τόν τό
νον, τό ϋφος, τά όποια πλουσίως ενέχουν). Δέν υστερεί 
ουδόλως στήν έκδήλωσι τοΰ αμείλικτου νόμουέν τφ προσω- 
π<ρ τοΰ Είσαγγελέως, ή τής κοινωνίας έν τώ άκροατηρίψ 
τοΰ δικαστηρίου. Κι’ είναι άφθαστος είς τήν άλληγορίαν 
του ή τόν συμβολισμόν του.

Ή τεχνική του άποψις (κατασκευαί καί φωτογραφία) 
ού μόνον δέν υστερεί άλ?,ά καί δλως ιδιαίτερον παρουσιά
ζει ενδιαφέρον.

Πρωταγωνιστεί ό ’ίδιος ό Πουντόβκιν (ό Φέντζα) καί 
δύναται τις νά πή δτι συναγωνίζεται (> ήθοποιός τόν σκη
νοθέτην. Οί άλλοι ρόλοι άσήμαντοι, είς τούς οποίους πάν
τως διακρίνεται ή Νατάσα Βατσνάντσε. 'Οπωσδήποτε κα
λός δ Ντίζλ (Καρένιν). Ή Μαρία Ζακομπίνι ευτυχώς πα
ρουσιάζεται ολίγες φορές. Οί τύποι διαλεγμένοι μέ επιμέ
λειαν.

Τό συμπέρασμα είναι δτι πρόκειται περί ενός πολύ κα
λού φίλμ, άπό τά ώραιότερα τής ρωσσικής νοοτροπίας, τοΰ 
όποιου δμως ή εμπορική άξια δέν συμβαδίζει καί τόσον μέ 
τήν καλλιτεχνικήν, διότι όπως άνεπτύξαμεν άλλαχοΰ τό 
φίλμ είναι κάπως βαρύ. Τοιαύτης δμως άξίας φίλμ τιμούν 
τό θέατρον πού τά προβάλλει, διότι άποδεικνύουν επιχει
ρηματίαν, δστις δέν άποβλέπει μόνον είς κερδοσκοπίαν, 
άλλ’ επιδιώκει νά διαπαιδαγώγηση καί άναπτύξη τό καλλι
τεχνικόν αίσθημα τού κοινού, τό όποιον έπί τέλους είναι 
καιρός νά παύση νά παραμένη προσκεκολλημένον στά άη- 
δέστερα καί άπηρχαιωμένα γούστα. Ro—Ma

ΠΠΙΑ4ΠΝΒ W ΠΗΙΝ EIS TOT NASIOHAA
II τόσον ωμοοφη καί δημοφιλής καλλιτέχνες 

τήν οποίαν εϊδαμεν εφέτος εις τά ωραία της έργα 
«Γαμήλιος πέπλος», «Καρδιά, χορεύτριας», «Τάμε- 
σβ ιο» παρέτεινε τό συμβόλαιό της μέ τήν
Φέρστ Χάσιοναλ. Οί όροι εΐνε κατά, πολύ εύνοϊκοι- 
τεροι. Αέγεται μάλιστα οτι τοΰ λοιπού θά παίξη είς 
όμιλοΰσας ταινίας και έτσι οί θαυμασταί της θά ακού
ουν καί τήν γλυκεία ιριονήν της.

■ ■
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Η ΠΙΜΤΙΜΠ ΚΙΪΗ2ΙΖ
TH^S Α ΛεΞαΙ^Δ^ Ε I Λ 2-

To Cinema Ambassadeurs τής πόλεώς μας πα
ρουσίασε τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα τήν νέαν Αι
γυπτιακήν παραγωγήν τής Condor—Film, τήν ται
νίαν «La tragedie des Pyramides». Χυστυχώς ή 
ταινία αυτή δέν μάς ικανοποίησε μολονότι ή σάλα 
τοΰ Κινηματοθεάτρου ήτο καθημερινώς πλήρης. ΓΟ 
φωτισμός ανεπαρκής καί ή έκτέλεσις μετριωτάτη. 
Γενικώς τό έργον άπό τεχνικής και καλλιτεχνικής 
άπόψεως δέν έδικαιολόγησε τάς προβλέψεις μας. ”Ας 
έλπίσωμεν δμως δτι είς τό μέλλον θά μάς παρουσιά
σω κάτι καλλίτεροι·.

Οί λοιποί κινηματογράφοι τής πόλειός μας πα
ρουσίασαν τά εξής έργα.

Cosmograph. Μιά παλαιό, ταινία τοΰ Γιάννιγκς 
τό «Κβό Βάντις ;» καί τήν «Νοσταλγία» μέ τήν 
Μαίντυ Κρίστιανς.

Jesy Palace. Παρουσίασε τήν ταινίαν «Βαρβά
ρα ή κόρη τής Ερήμου» μέ τήν Βίλμα Μπάνκυ ή 
οποία ήρεσε καί τήν «Σόνια» μέ τήν Γκλόρια Σβάν- 
σον ή οποία επίσης ήρεσε.

R yal. Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα προεβλήθη 
μετά μεγάλης έπιτυχίας ή ταινία «Θηρεσία Ρακέν». 
’Ήδη προβάλλετ ιι μιά χχρπωμένη κωμωδία τοΰ 
Ρέτζιναλ Ντέννυ «'Ο προσκεκλημένος τοΰ μεσο
νυκτίου».

Ainbas.adeurs. Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά 
έργα «Τό πλήθος» καί » ι .’ irres'stifle.

Majestic. Προεβλήθη ή γαλλική ταινία La 
Marche Nuptial μέ τόν Πιέρ Μπλανσάρ.

Mohamed Aly. Μετά τό έργον «Ls epaves 
de Hollywood» προεβλήθη Ή Νανά» τοΰ Ζολα 
μέ επιτυχίαν.

D. Marcozanis

Η ΣΙΒΙΤ· KIIBSIS Μ ESDIO
Είς τόν Κινημ. Όπερά προεβλήθη «Ό θαλασ-, 

σοκράτωρ» μέ κοσμοσυρροή. Πρωταγωνιστούν, ή 
Ντολορές Κοστέλλο καί δ Τζών Μπάρρυμορ.

Ή συμπαθής καί είς τό Αθηναϊκόν κοινόν 
ωραία καλλιτέχνις Μπίλλυ Ντόβ, έθριάμβευσε καί 
πάλινείς τόν Κινημ. Μοδέρν μέ τό έργον «Καρδιά 
χορεύτριας».

Μέ μεγάλην έπιτυχίαν προεβλήθη είς τόν Κινημ’ 
Μαζίκ τό ώραΐον έργον τοΰ Βίκτωρ Ούγκώ «Ό άν
θρωπος ποΰ γελά» μέ τόν Κόνραδ Φάϊντ καί τήν 
Μαίρη Φίλμπιν.

Είς τόν Κινημ. Μελέκ προεβλήθη ένα νόστιμο 
φίλμ, τό «Κομφετί» τό οποίον σχετικώς ήρεσε.

Εις τόν Κινημ. Αλάμπρα προεβλήθη τό έργον 
τής Μετρό «Νύχτες τής Σιγκαπούρης» μέ πρωτα
γωνιστήν τόν Ραμόν Νοβάρρο.

Είς τό Σινέ Φρανσαί ή προβολή τοΰ πολεμικού 
έργου «Βερντέν» διήρκεσε έπιτυχώς έπί δώδεκα ήμέ- 
ρα;. Ναζίόγλον

♦’’nYrioiihJN««'or" PEWIiz"'♦
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— Ή “Οσοι Όσβάλντα θά πρωταγωνιστήση είς 
τήν δπορέτταν «Ή πριγκήπισσα έν άδειοι» υπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ Ρίχαρτ Αεβενμ τάϊν. Πρόκειται περί 

δμιλούσης ταινίας.
— Ή Αιλΰ Νταμιτά προσελήφθη ύπό τής Α

μερικανικής Φόξ διά νά πρωταγωνιστήση εΐς τό νέο 
ιιεγάλο φ'λιι τοΰ Ραοίό. ΟΜλλι; «The Cock Eyed 
W rid..

— Τήν νέαν παραγωγήν «”Εννυ Πόρτεν» εϊ; ί! 
ιριλμ άνέλαβεν ή εταιρία Nero - Film.

— Τό μερίφημον βαριετέ τών Παρισίων « Ολύμ
πια» έπί τοΰ Μπουλεβάρτου τών Καπουτσίνων με
τατρέπεται είς Κινηματογράφον.

— Ή Paramou.it πληροφορεί δτι μέχρι τών 
μέσων Απριλίου θά λανσάρη 15 νέα φιλμ έκ τών 
όποιων τά πλεΐστα δμιλοΰντα.

—Ή Μπέμπε Ντάνιελς καί ό Μπέν Λυόν παν
τρεύονται, θά επιχειρήσουν δέ τό γαμήλιον ταξεΐδι 
δι' αεροπλάνου.

— Πληροφορούμενα ότι ή γνωστή ριυσσίς τρα
γωδό; Ναζίμοβα πρόκειται νά «ξαναγυρίση» φίλμ

Η ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΓΟΥ I Ν ΜΜΊΕΡ
ΚΑΙ Η ΕΦΕΤΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ

Δέν χρησιμοποιήσει σκηνά; τών όμιλουσών ται
νιών της διά τήν κατασκευήν σιωπηλών τοιούτων.

ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ 11 ’Απριλίου. Κατά τό «γύρισμα': τή; 
μεγάλης τη; ταινίας «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ» ή Μέ
τρο Γκόλντουίν Μάγιερ δέν θά χρησιμοποιήση καθόλου 
σ.'.η.ά; έκ τής δμιλούσης ταινίας τήν οποίαν έτοίμασεν ή
δη άλλά θάτήν γυρίση» ολόκληρον καί δλως διαφορετικήν 
με σκηνοθέτην τόν Τζυιρτζ Μέλφορντ. 'Ως γνωστόν σκηνο
θέτης τής δμιλούσης ταινίας είναι ό Βίλιαρδ Μάκ.

Κατά ν; ωτέρας πληροφορίας έκ τών στούντιο τής Μέ
τρο Γκόλντουίν Μάγιερ·. ή 'Εταιρία αΰτη θά κατασκευάζη 
σ.ωτηλά; ταινίας έξ ολοκλήρου διαφορετικά; τών όμιλου- 
σών τοιούτων. Σύμφωνα μέ τά σχέδιά της ή «Μέτρο Γκόλ
ντουίν δέν θά άκολου.θήτη τό σύστημα άλλων 'Εταιριών 
αΐτινες διά τήν κατασκευήν τών σιωπηλών ταινιών χρησι
μοποιούν τάς βασικός σκηνάς τής δμιλούσης ταινίας μέ 
προσθήκην μερικών άλλων σκηνών διά νά γίνωνται δπωσ-

ΔΝΑΤΒΔΛΟΤΚ Α2Τ2ΡΕ2 ΣΙΝΗΜΠΟΓΡΑΙΉ
’Ήρχισαν νά ανατέλλουν καί οί αστέρες τοΰ δμι- 

λοΰντος κινηματογράφου. Επί τοΰ παρόντος ακτι
νοβολεί ώς άστήρ πρώτον μεγέθους ή μις Κόριννα 
Γκρίφφιθ·, ήδποία είνε σοπράνο τής όπερας τοϋ Σι
κάγου.Ή Γκρίφφιθ προσελήφθη είς μίαν εταιρείαν 
όμιλοϋντος κινηματογράφου αντί 250,000 δολλαρίων 
διά τούς επτά μήνας τοΰ έτους (’Απρίλιον—’Οκτώ
βριον). Ή μις Κορίννα συνδυάζει τήν ώραίαν φω
νήν μέ τήν τέχνην της ώς ηθοποιός καίτήν «φωτογέ
νειαν» ώς καλλιτέχνις τοΰ κινηματογράφου. Τήν 
έπομένην τής προσλήψεώς της ήσφάλισε τήν φωνήν 
της αντί ένός εκατομμυρίου δολλαρίων καί τό πρό- 
σωπόν της άπό πάσης βλάβης αντί δύο εκατομμυ
ρίων δολλαρίων
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑ0ΜΑΣ ;
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Άπό της ερχόμενης εβδομάδας δ χειμερινός κινημα
τογράφος, ημπορεϊ νά πή κανείς μετά βεβαιότητος, οτι 
θ' εκπνέει. ’Εκτός άν κανέν άπό τά τέρατα
καί σημεία — κυκλώνες καί αντικυκλώνες—πού ήρχισαν 
νά μάς έπισκέπτωνται τώρα τελευταίους,μ,άς έπισκεφθή 
αίφνηδίως και πάλιν, δπότε ενδεχόμενον νά παρατείνη 
ολίγον τήν ζα>ήν του.

ι **>ίι

Οί θερινοί ετοιμάζονται δραστήριους, πλεϊστοι δέ έξ 
αυτών θά κάμουν εναρξιν άπό τήν ημέραν τού Πάσχα. 
Ως θερινός κινηματογράφος θά λειτουργήση εφέτος 

γιά πόσες ημέρες ομοις ;—καί τό θέατρον Βαριετέ,πρώ
ην Κυβέλης. Έπίσης ετοιμάζεται καί τό παραπλεύρως 
τού ζαχαροπλαστείου Παλλάδιον, έπί τής λεωφόρου 
Πανεπιστημίου θερινόν * Μοκαντόρ». Τό έπί τής οδού 
Όδυσσέως καί έναντι τού χειμερινού κινηματογράφου 
«’Αχίλλειον ■> θερινόν, μετωνομασθέν εις «Περοκέ» θά 
λειτουργήση, ώ; καί άλλοτε έγράψαμεν ύπό τήν δίεύ- 
θυνσιν τού ίδιοκτ ητου του κ. Μαρτίνου, θά κάμη δέ έ- 
ναρξιν άπό τήν ημέραν τού Πάσχα. Κατά τό τέρμα τής 
όδού Άχιλλέως θά λειτουργήσουν έπίσης τρεις περί
που κινηματογράφοι Ή Ραμόνα , CO Κεραμεικός»καί 
δ τρίτος ύπό τόν κ. Ν. Φωκάν. 'Άλλος κινηματογράφο, 
θάλειτουργήση έπίση. καί είς τήν διασταύρωσιν τών δδών 
Αραχώβης καί Ασκληπιού ύπό εήν διεύθυνσιν τού κ. Α. 
Χαλκιοπούλου. Πέντε έως έξ περίπου κινηματογράφοι 
θά λειτουργήσουν έπίσης μεταξύ πλατείας Αγάμων, 
Κυψέλης καί Λυσσιατρείου, δύο εις τό τέρμα Πατησίων, 
τρεις είς τήν δδόν Άχαρνών, ένας είς τό Ζ,άππειον έ
νας είς τάς στύλας τού 'Ολυμπίου Δ ιός, τρεις είς τό Θη- 
σεϊον, δύο είς τούς Αμπελοκήπους, τρεις είς τήν οδόν 
Δεληγιάννη, τέσσαρε είς τήν λεωφόρον Αλεξάνδρας 
κχί άλλοι τόσοι περίπου είς τούς προσφυγικούς συνοι
κισμούς τών Αθηνών.

Κατά τήν τρέχουσαν εβδομάδα καί μέχρι τής Μεγά
λης Τετάρτης οπότε θά κλείσουν οί κινηματογράφοι 
διά νά έπαναλάβουν τό Μ. Σάββατον. είς τό «Σττλέν- 
τιτ θά συνεχισθή ή ελληνική ταινία «.'Αστέρω , είς 
τό «Οΰφα Πάλας» έπίσης τά Δύο κόκκινα τριαντά· 
φύλλα» είς τό Αττικόν θά έπαναληφθή τό μέ τόν 
Γιάννιγκς 'Οταν ή σάρξ ύποκύπτει» καί είς τό Ίν- 
τεάλ» έπίσης έπανάληψίς μέ τό έργον «'Ο άγγελος 
τού σκότους».

Άπό τού Πάσχα τερματίζουν τάς παραστάσεις τα>ν 
καί δύο κεντρικοί κινηματογράφοι τό Σαλ©ν Ίντεάλ 
καί τό Οΰφα Πάλας» είς τά όποια θά παίξουν θεα
τρικοί θίασοι.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕ Ρ A IΕΥΣ

Κινημ. XH ΛάΙφ. Προεβλήάη τό έργον « Αγγελο’ 
τ >ύ σκότους» μέ τό χαριτωμένο ζευγάρι Βίλμα Μπάνκυ 
καί Ρόναλδ Κόλμαν, τό όποιον ήρεσε.

Κι νημ. ‘Ολύμπια Μέ κοσμοσυρροήν προεβλήθησαν 
οί Κοζάκοι μέ τήν Ρενέ Άντορέ καί τόν Τζόιν Τζιλ- 
μπέρ. Τήν Δευτέραν Ό βίο; καί τά πάθη τοΰ Χριστού».

Κινημ. Σπλέντιτ. ’Από τή; Δευτέρα; προεβλήθη «Ή 
πρώτη αγάπη· μέ τόν Ριχάρδον Κορτέζ καί τήν Ξένια 
Ντέσνυ, άπό δέ τής Πέμπτης Ή Μωρά "Παρθένος μέ 
τόν Ζάν "Αντζελο καί τήν Σουζύ Βερνόν. Εκτός προ
γράμματος ή εορτή πρό; τιμήν τή; Α.Χ.Ε.Π.Α. δοθεϊσα 
είς. τό Στάδιον καθώς καί ή κηδεία τοϋ Γάλ’ου στρατάρ
χου Φός.

Κινημ. Φως. Άπό τής Δευτέρας ποοεβλήθη Ό σκα
κιστής», άπό δέ τής Πέμπτης Ό οπλαρχηγός μέ τόν 

Νόρμαν Κέρρυ. Εί; τά διαλείμματα δ κ. Κοππόλα έτρα- 
γούδησε τήν Ραμόνα .

Κινημ. Ήλΰσια. Προεβλήθησαν τά έργα « Ο γύρο; 
τοΰ κόσμου αί 2 έποχαί, «Μέντιουμ μέ τόν Κόνβεη Τήρλ 
καί τήν ’Έλλεν Πρΐγκλ καί «'Ο ταρζάν».

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθη Τό φάντασμα τή; ’Όπε
ρας» μέ τόν Λόν Τσάνεϋ.

Κινημ. Παλάς (Ταμπούρια). Άπό τής Δευτέρας προε
βλήθη ή β' έποχή τών «Νιμπελοΰγκεν», άπό δέ τής Πέιι- 
πτης -Τά πάθη τοΰ Χριστού».

Κινημ. Ά&ήνιτ.ον (Ταμπούρια). Άπό τής Δευτέρας 
προεβλήθη τό < Ματωμένο σύννεφο . άπό δέ τής Πέμπτης 
« Η νοσταλγία». ‘Εμ. Βανέννιος
Ν. ΚΟΚΚΙΝ1Α

Κινημ. Ηλιος. Προεβλήθησαν. «Οί λησταί τών τραί
νων καί Οί έρωτες τή; Κάρμεν .

Κινημ. Κρνστάλ. Προεβλήθησαν « "Ο μαύρος Τζάκ 
καί μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν Οί έρωτες τού Ρασπουτιν .

Κινημ. Έκλαίρ. Προεβλήθησαν « Η έπανάστασις τής 
Κίνας» καί Ό έρωτε’μένος παλληκαράς . /. A. Β.
ΠΑΤΡΑΙ

Κατά τό παρελθόν δεκ ιπενθήμερον προεβλήθησαν τά 
κάτωθι έργα:

Κινημ. Πάν&εον (Αίθουσα). Ή Ρωσσική θύελλα». 
«Τό άντρον τών ληστών». Γέλα παληάτσο» τή συνοδεία 
τρα Όυδιοΰ ΰ.τό τού βαρυτόνου κ. Τσουμπρή. μέ εξαιρετι
κήν έπιτυχίαν, Ό κύριο; Άλμπέρ καί «Ό εχθρός» τή 
συνοδεία τραγουδιού ΰ.τό τοΰ κ. Τσουμπρή μέ έπιτυχίαν. 
Προσεχώς Ό ήλίθιος» μέ τόν Λόν Τσάνεϋ καί Ριχάρδον 
Κορτέζ.

Κινημ. Πάν&εον (Ταράτσα). Ο έ,π βάτης» μέ τόν 
Σάρλ Βανέλ. Τό άντρον τών ληστών . Ή ρωσική αύ- 
ταπάρνησις , «Ό κ. ’Αλμπέρ καί Ο έχθρός» μέ τήν 
Λίλιαν Τζίς. Προσεχώς «Βόλγα—Βόλνα .

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν « Η επάνοδος».«Πρίγ- 
κηψ καί άπάχισσα μέ τήν Βιρτζίνια Βάλλυ. «Άρχιδούξ 
καί χορεύτρια . ’Επίγειος παράδεισος καί «Κουρτιζάνα 
τής Σεβίλλης».

Κινημ. Πάν&εον μετεφέρθη εΐς τήν θερινήν αϊ- 
θουσάν του δπου συγκεντρώνει άρκετό κόσμο κάθε βράδυ. 
’Εν τφ μεταξύ ήρχισαν νά επισκευάζονται καί οί θερινοί 
κινηματογράφοι οί όποιοι, λέγεται δτι, θά είνε αρκετοί.

Άνδριόπουλος 
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί ά.πά- 
χηδες», «Τό στερνό φώί καί Τό ματωμένο γράμμα».

Κινημ. ‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα Ό ληστής 
Κοαμάντο» καί«'Η κυρία δέν θέλει παιδιά». Δ. Παν.
ΝΑΥΠΛ ον

Κινημ. Τριανόν. Προεβλήθη τό έργον ’ Εγκλημα καί 
έξιλέωσις» μέ μεγάλην έπιτυχίαν.
ΚΑΛΑΜΙ I

Κινημ. ‘Αμερικανικός. Προεβλήθη τό έργον «’Ακροβα
σία θανάτου . "Ηδη δίδει παραστάσεις ό θίασος Άργυρο-: 
πούλου. Μιχάλον
ΣΕΡΡΑΙ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν μέ μεγάλην επιτυχίαν 
τά έργα. Γιοσιβάρα μέ τήν Χέλμ. Γυμνή γυναίκα καί 
«Τό καλό μου Παρίσι».

Κινημ. Ρέμβη. Διάφορα επεισοδιακά καί «Ό τελευ
ταίος άνδρας έπί τής γής .

Κινημ. Διονύσια. Έν μέσφ εξαιρετικής κοσμοσυρροής 
προεβλιήθη καθ’ δλην τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα τό πρώ-

Paramou.it
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τον έργον τής Ελληνικής 'Εταιρίας "Αζαξ—Φιλμ «Μαρία 
ή Πενταγκότισσα». Τήν προβολήν τοΰ έργου έσυνώδευε 
κάθε βράδυ μέ τά σχετικά τραγούδια τής Πενταγιώτισσας, 
διακεκριμμένος βαρύτονος τής πόλειός μας

Ή «Μαρία Πενταγιώτισσα προεβλήθη μετ' εξαιρετι
κής επιτυχίας καί είς ιήν Λάρισσαν.Τρίκαλα καί Τύρναβον. 
ΙΕΡΑΠΕΤΡ Α

Κινημ. Δικταΐον. 'Επί δεκαπέντε ημέρας προεβάλλετο 
είς έποχάς τό αθάνατον έργον τοΰ Οϋγκώ Οί άθλιοι» μέ 
έπιτυχίαν. Κατόπιν προεβλήθη τό έργον 'Ο Ταρξάν-, τό 
όποιον δμως δέν ήρεσε εις τό κοινόν καί οΰτω ήναγκάσθη 
νά τό καταβιβάση ή διεύθυνσις άμέσως μέ τήν προβολήν 
τής δευτέρας εποχής.

Κατά τήν παρ. εβδομάδα έπανέλαβε τάς εργασίας του 
ό πρό πέντε μηνών διακόψας έτερος κινηματογράφος Ά- 
λάμπρα, μέ τό έργον Ό μυστηριώδης μάγος» είς 18 έπει- 
σόδια. Τό έργον αρέσει καί τό κοινόν τό παρακολουθή 
μέ μεγάλον ενδιαφέρον. Ιεραπετρίτης
Ξ«ΝθΗ

Κινημ. Μύγας. Λόγιο τ,ών εκλογών ή κινηματογραφική 
κίνησις τής πόλειός μας ύπήρξεν χαλαρά. Προεβλήθησαν 
τά έργα «'Ο οικογενειακός φίλος» καί 'Ο δόν Ζόυάν κά 
Φάουστ».

Κινημ. Πλατείας 19 Αΰγούστου (' Υπαίθριος). Λίαν 
προσεχώς έναρξις. Καζαντζής
ΜΥΤ ΛΗΝΗ

Κινημ. Σάπφώ. Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν «Ή Με
γάλη Παρέλασις-, «Τό 'Ιπποδρόμιον» μέ τόν Σαρλώ καί 
«'Ο προστάτης τών ’Αθηνών» μέ τόν Τόμ Μίξ. Άπό τής 
20ής τρέχ. δίδει παραστάσεις ό θίασος τής δεσποινίδας 
Έλ. Χαλκούση.

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν μέ μεγάλην έπιτυχίαν 
«Ό θαλασσοκράτωρ καί Ή Ι’αμόνα . Τόν προσεχή ε
βδομάδα Τσάρος κόί Ρασπουτίν . Δικηγορίνα » καί Τά 
εγκληματικά χέρια». Προσεχώς Ίβαγκορόδ». «Γαλάζιος 
Δούναβις». «Θεία γυναίκα». «’Ηλίθιος κ.λ.π. Σωφρ.
ΚΟΖΑΝΗ

Κινημ. Ώρίων. Κατά τήν παρ. εβδομάδα προεβλήθη
σαν τά έργα «Ή κυρία τοΰ βαγκόν-λί μέ μικράν έπιτυ
χίαν καί «Τό τραίνο τοΰ θανάτου μέ επιτυχίαν. Προτε- 
χώς ζαχραζάτ» καί «'Η κατάσκοπος μέ τά μαύρα μάτια 
μέ τήν Μαρία Νταλμπαϊσίν. Στέφικαρ
ΛΑΜ'Α

Κινημ. Πάνϋ-εον. Οΰδέν νεώτερον έργον μάς παρου
σίασε τήν παρελθοΰσανέβδομάδα περιορισθείς εις τήν προ
βολήν τών ιδίων έργων τής προπαρελθούσης.

Μετ’ όλίγας ημέρας θ’ άνοιξη ό εξοχικός Κινηματογρά
φος Αυγή τοΰ όποιου ή διεύθυνσις μάς υπόσχεται πολλά

’Ελαφρός 1 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθη. δυστυχώς μέ άποτυ- 
χίαν λόγφ τών έκλογών. 'Η τρελλή Λόλα» μέ τήν Λίλιαν 
Χάρβεϋ. "Ηδη προβάλλεται τό έργον Τάν ή έπί τάς λ

Μπαρχαμούζας 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Διονύσια. Επαναλαμβάνεται ή προδεκαημέρου 
σημειώσασα εξαιρετικήν έπιτυχίαν Ουγγρική Ραψωδία» 
συνοδείρ Τσιγγάνικης ορχήστρας.

Κινημ. Λ. Πύργου. Προεβλήθη τό έργον «Θεία Γυ
ναίκα» μέ τήν Κρέττα Γκάρμπο.

Κινημ. Παλλάς. Προεβλήθη «Μανδραγόρας μέ τήν 
Μπριγγίτε Χέλμ. Προσεχώς «Μάτα—χάρι».

Κινημ. Πατέ. Προεβλήθη τό έργον "Ονειρον Ομορ
φιάς» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ.

Κινημ. Ά&ήναιον. Προεβλήθησαν τά έργα Ή νήσος 
τοΰ έρωτος» καί «'Ο διάβολος μέσα της μέ τόν Ζάκ 
Κατλαίν.

Κινημ. Μοδέρν. Προεβλήθη τό «'Ιερόν μίσος».
Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν δύο έργα. Τραγική 

στιγμή μέ τόν Άλμπερτίνι καί «Ό Μασίστας καί ό Σεΐχης»
Κινημ. Ολύμπια. Προεβλήθησαν. «Ή Θύελλα καί ε

πεισοδιακά. Καραγιάννης
XAMII

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθηταν τά έργα «Νόκ "Α
ουτ , «Τραγικός γάμος καί «Τό φρούριον τοΰ θανάτου».

Κινημ. ’Ολύμπ ια. Προεβλήθησαν τά έργα Φαιδώρα 
καί Αμοιβή 50 χιλιάδων δολλαρίων .

Κινημ. Ίδαϊον ”Α ντρον. ’Εξακολουθεί νά δίδη παρα
στάσεις ό θίασος ’Ληεντάκη Βασιλάκη.
ΑΓυΙΝΙΟΝ

Κινημ Θέσπις. Άναχωρήσαντος τοΰ θιάσου Πλέσσα 
Μπάρτζου έκαμε έναρξιν τών προβολών του μέ τήν ελλη
νικήν ταινίαν Οί "Αγιοι τόποι . Επίσης προεβλήθησαν 
τά έργα Τό φάσμα- μέ τήν Μπερτίνι καί τό περιπετειώ
δες «Θυελλώδης καβαλλάρης μέ έπιτυχίαν. Ντϊνος Π
ΑΜΦ ΣΕΑ

Κινημ. Μαστρονικολοπούλου Προεβλήθησαν τό έρ
γον Πόνοι παρελθόντος» καί μία κωμωδία.

Δ ιαμαντ ύπουλος
ΕΑΕ’ΣΑ

Κινημ. Μ. Άλέξτνδρος. Προεβλήθη τό έργον «Σφάλ 
ματα κοριτσιών .

Κινημ. Βέρμιον. Προεβλήθη τό έργον «Κακομοίρες 
γυναίκες καί «'Η Μις Μακεδονία-Θράκη. Έσπιελίδης
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον. Προεβλήθησαν Τό καρναβάλι ι ής 
Νίτσας» καί «'Η πριγκήπισσα Τρούλαλα μέ τόν Χάρβεϋ. 
Κατά τά διαλείμματα ό -ντιζέρ κ. Πομόνης έτραγούδισε 
διάφορα τραγούδια τοΰ Άττίκ. "Ηδη προβάλλεται «Τό 
πλήθος».

Κινημ. Άργυλλά. Προεβλήθησαν «Ή γυναίκα διάβο
λος» καί «'Η γυναίκα μέ τό μαστίγιον . Προσεχώς τό πρώτο 
ξουονάι τής Aago Film.

Κι νημ. Συνοικισμού. Προεβλήθη ή συνέχεια τοΰ επει
σοδιακού Εξπρές 340». Παπαβασιλείου
mEV?E »

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα Προδοσία 
καί «Τίγρις ιπποδρομίου». Φ ς.
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. ’Ολύμπια Προεβλήθησαν μέ σχετικήν έπιτυ
χίαν Τό παρελθόν ένός ανθρώπου» κα! Ή μπαλαρίνα 
τής Μόσχας .

Άφίκετο είς τήν πόλιν μας ό κ. Μαδράς όπως παρακο
λούθηση τήν προβολήν τής ταινίας του Μαρία Πενταγιιό
τισσα- ή όποία ήρχισεν ήδη μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Κινημ. Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα Ό καταρρά
κτης τοΰ θανάτου . «Τό μοιραΐον ρήγμα καί «Τό φόβητρον 
τών χριισοθηρών». Κ. Δημητριάδης.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
[ουμπαρδίαν (Νμύπλιον). Παρακαλοΰμεν νά στέλλετε 

τακτικά καθ’ εβδομάδα ανταπόκριση- καί όχι κατά περιό
δους. "Αν δέν σάς είνε δυνατόν γνωρίσατε το είς τήν διεύ- 
θυνσιν. Δέν υπάρχει λόγος νά σάς. σταλεί άλλο δελτίον 
έφ δσον έχετε- Φωτογραφίας αστερών δέν έχομεν δυστυχώς.

Στέφικαρ (Κοζάνην). Πολύ ευχαρίστως άλλά να εκλέ
γετε τά καλλίτερα καί τά πλέον ενδιαφέροντα. Πρό παντός 
ζητήματα τοπικά έν ε’ίδει ανταποκρίσεων.

Καραγιάννην (Θεσ)νικην). Λυπούμεθα πολύ διά τήν 
νοοτροπίαν τών αυτόθι επιχειρηματιών. Έν πάσει περι- 
πτώσει, αυτοί ζημιοϋντάι. Φύλλα άπό ’Ιανουάριου έστά- 
λησαν είς κ. Γεωργιάδην.

Καζαντζην (Ξάνθην). Επιταγή έλήφθη, εύχαριστοΰμεν.
Τακτικόν αναγνώστην. (Κέρκυραν). Άποτανθήτε είς 

τόν κ. Γαζιάδην. Μητροπόλεως 2 ’Αθήνας.

ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ! ΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΜΠΟΥΘ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

— 16 — (Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
—Πότε υποθέτετε δτι έγράφη ή τελευταία αυτή 

διαθήκη ;
—Θά έγράφη τήν εποχήν ποϋ ύπανδρεύθη ή Δω

ροθέα, άπήντησεν ό Αάρζιν μή δυνάμενος νά έννο- 
ήση ποιον ενδιαφέρον είχε διά τόν Γκαίρισων ή πλη
ροφορία αυτή.

—Γιατί μοΰ κάνετε τήν έρώτησιν αυτήν ;
—Διότι τό γεγονός αυτό πιθανόν ν’ άνατρέψη 

δλην τήν ύπόθεσιν. Ό κ. Χάρντυ σάς έλεγεν είς τό 
γράμμα του είς ποιον είχεν έμπιστευθή τήν διαθή
κην αυτήν ;

—Μοΰ έλεγε μόνον δτι εϊχε γράψει μίαν νέαν 
διαθήκην.

—Τό ύφος αύτό τοΰ Αάρζιν έξενεύριζε πολύ τόν 
I 'καίρισων.

—"Ωστε, δέν έχετε καμμίαν ιδέαν διά τό μέρος 
είς τό όποιον ή διαθήκη έχει φυλαχθή ;

—Καμμίαν.
—"Οταν ^πιστοποιήσατε τόν θάνατον τοΰ μα

καρίτου καί εξετάσατε τά έγγραφα ποΰ είχε μαζυ 
του στό Χέρτφορδ, δέν άνεκαλύψατε τίποτε σχετικόν 
μέ τήν διαθήκην ;

—-’Όχι, τίποτε.
Ό Γκαίρισων έπέμενε νά έξετάση περισσότερον 

τόν όλιγόλογον πτηνοτρόφον. Άλλά, μολονότι μετε- 
χειρίσθη διαφόρους τρόπους, δέν κατόρθωσε ν’ ά- 
ποσπάση καμμίαν άλλην σοβαράν πληροφορίαν, έ
κτος τοΰ ότι κάποιος άπό τούς παλαιούς φίλους τοΰ 
Χάρντυ, Ισραήλ Σνόου δνόματι, έγνώριζε καί τήν 
έλαχίστην λεπτομέρειαν τοΰ παρελθόντος τοΰ μακα
ρίτου καί τοΰ Κλήβ.

Ο Γκαίρισων έχαιρέτησε τόν Αάρζιν καί άπε- 
φάσισεν άμέσως νά έπισκευφθή τόν Σνόου, άφοΰ 
άλλως τε ό τελευταίος έμενε είς τό Μπίρσιγκτον. 
Ανέβηκε στό αμάξι του καί διέταξε τόν άμαξαν νά 

τόλ’ μεταφέρη είς τό σπήτι τοΰ Σνόου.
Είς τόν δρόμον, είχεν δλον τόν καιρόν νά σκε- 

φ θ ή καλλίτερον τάς εκπληκτικός αποκαλύψεις πού 
τοΰ είχε κάμει δ Παύλος Αάρζιν. 'Η υπόδεσις έγί- 
νετο περισσότερον σκοτεινή καί περιπεπλεγμένη. 
Δη' ένός, ύπήρχεν ό Χούγκ Κλήβ, ό μυστηραόδης, 

επικίνδυνος καί απαίσιος δηλαδή άνθρωπος, καί,άφ’ 
ετέρου, ή παράδοξος ιστορία τής τελευταίας διαθή
κης. Τί άπέγινε τό έγγραφον αύτό ; 'Η Δωροθέα έ- 
γνιόριζεν άρά γε τήν ΰπαρξιν τής διαθήκης αύτής ; 
Ο Φόστερ ήξευρεν ότι ό θεϊός του, ολίγον ποίν ά- 
ποθάνη, είχε μετατρέψει τάς τελευταίας του θελή
σεις ; "Οσα ερωτηματικά τόσα αινίγματα. Ό Γκαί
ρισων έπρεπε νά έπιδιιόξη δυο πράγματα. Νά έξα- 
κριβιόση πρώτον, τόν ρόλον ποΰ έπαιξε ό μυστηριώ
δης αύτός Κλήβ καί νά προσπαθήση νά εύρη ποΰ 
μένει. Νά διευκρινήση τό ζήτημα τών διαθηκών καί 
ν’ άνακαλύψη είς ποιου χέρια εύρίσκετο ή τελευταία. 
Αί έρευναί του έπρεπε νά στραφούν περί τά δύο 

αυτά προβλήματα. Τέλος ή αιφνίδια άνάχιόρησις τοΰ 
Θεοδιόρου Ρόμπινσον ήτο διά τόν Τζέρολντ μία νέα 
αφορμή σοβαρός ανησυχίας. Έσκέπτετο ότι τό ελε
εινόν αύτό υποκείμενον ωρισμένως θά είχε μάθει 
τήν ΰπαρξιν τής τελευταίας διαθήκης τοΰ Χόντυ 
καί δτι κατεγίνετο είς τήν άνακάλυψιν τοΰ πολυτί
μου αυτού εγγράφου.

Κατά δυστυχίαν, ό Ισραήλ Σνόου άπουσίαζεν 
άπό τό Μπίρσιγκτον καί έπρόκειτο νά έπιστρέψη τήν 
έπομένην. 'Ο Γκαίρισων στενοχωρημένος άπό τήν 
δυσκολίαν αυτήν ήναγκάσθη νά μ.είνη μίαν επιπλέ
ον νύκτα είς τήν μικράν αύτήν πόλιν. Έπέρασε νύ
κτα αϋπνίας καί τό πρωί ήτο τελείως εκνευρισμένος. 
Τό απόγευμα έπήγε είς τό σπήτι τοΰ κ. Σνόου δστίς 
τόν έδέχθη άμέσως. 'Ο άνθρωπος αύτός ήτο πολύ 
γέρων. Έν τούτοις ήτο ύποχρεωτικώτατος καί έ- 
φάνη άμέσως πρόθυμος νά άφηγηθή δσα έγνώριζε 
γιά τόν φίλοι- του Χάρντυ.

'Ο κ. Σνόου εξήγησεν άμέσως είς τόν Γκαίρισων 
τούς λόγους διά τούς οποίους υπήρχε τόσον θανάσι
μοι- μίσος μεταξύ τού Τζών Χάρντυ καί τοΰ Χούγκ 
Κλήβ.

—Τί μερίδιον είχατε σείς ;
Ο Χάρντυ, ό Κάρολος Σκωτ καί ύ Κλιήβ ήσαν 

παιδικοί φίλοι καί διετήρησαν τήν εγκαρδιότητα τών 
σχέσεών των καί έπί πολλά έτη κατόπιν. Είς ηλικίαν 
είκοσι πέντε ετών, ο Χάρντυ ήγάπησε τήν αδελφήν 
τοΰ Σκωτ καί οί δύο νέοι ήρραβωνίσθησαν. Εντού
τοις, επειδή ύ Χάρντυ δέν είχεν άκόμη τά μέσα διά 
νά ίδρυση σπήτι, ο γάμος θά έτελεΐτο πολύ αργό
τερα.....

Κατά τήν απουσίαν δμως τοΰ Τζών Χάρντυ, ό 
Κλήβ, άθλιος καί ασυνείδητος, κατώρθωσε νά ύπο- 
καταστήση τόν φίλον του είς τήν καρδίαν τής νέας, 
χωρίς δμως νά έχη πρόθεσιν νά τήν ύπανδρευθή. 
Τέλος, ή δεσποινίς Σκιοτ, ή όποία είχε τό δικαίωμα 
νά διάθεση τήν περιουσίαν της δπως ήθελε, τοΰ ένε- 
πιστεύθη ένα πολύ σοβαρόν ποσόν — τό μεγαλείτε- 
ρον μέρος τής περιουσίας της—διά νά τό χρησιμο
ποίηση δήθεν εις μίαν επιχείρηση* άπό τήν οποίαν 
ή νέα θά έκέρδιζε πολλά. Κατόπιν, μίαν καλήν πρω
ίαν, ό άθλιος. αυτός έξηφανίσθη, συναποκομίζων 
καί τά χρήματά της. Π ατιμία του έγένετο τότε αν
τιληπτή εις εκείνην ποΰ είχε τήν άσυγχώρητον α
δυναμίαν ν’ άκούση τούς δολίους του λόγους.Άπηλ- 
πισμένη, διότι άφήκε τόν έαυτόιν της ν ά.πατηβή 
τόσον ελεεινά καί διότι έχασεν ένα μνηστήρα ποΰ 
τήν άγαποΰσεν είλικρινά, ή δεσποινίς Σκωτ άπέθα- 
νεν άπό τήν λύπην της. 'Ο Γζών Χάρντυ ό όποιος, 
παρά τήν προδοσίαν τής μνηστής του, διετήρει τρυ
φερόν καί γλυκεϊαν άνάμνησίν δΓ αύτήν, έφρόντισε 
νά εύρη ποΰ έμενεν ό Κλήβ καί τον κατήγγειλεν εις 
τήν Αικαιοσύνην.

(Ακολουθεί)
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ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ 
‘0 πρώτος πίναξ έδημοσιεύθη εις τό ύπ’ άριθ. 4—5 τεΟχος

Τίτλος εργον Κινηματο- 
ΐ> ιατρόν

Γραφεΐον 
εκμεταλίεν^εως

Τίτλος εργον
ΚινηααιΟ- 

&έαιρον
Γραφεΐον

1 μεταλλεναεως

Ό ίχθρός 
Ή Άσιέρω 
2 η Μαρτίου 1821 
Κόκκ. τριαντάφυλλα 
Τρβλλή χορεύτρια 
’Εξ έόδομαδ?ς 
Νύχτα στό Λονδίνο 
Κόρη τοϋ Σεΐχη 
Μαύρος πιερριότος 
Πόρνες γροθιές 
Περιπ. πυρόσβεσ η, 
Λευ-ή Σκ/άβα 

Τελευοϊος άνθρωπον 
Κύκλων τοΰ Τεξός 
Λησταί ’Ολύμπου 
Κατ ρράκτηςθανάτσν 

Κερουνοβ καβυλλάρητ 
Έ-ιίθεσις τρείνου 8 
Γίγαντες θαλάσσης 
Κορίτσι Βαριετέ
Κάτω τά χέρια 

Ληστή- γραιίτου 
Νύχια μαύρου άειοϋ 

Μ.ιοί ι Πενταγιώτισσο 
Ζωντανόν πτώμα 
’Επίγειος παράδεισο. 
Στό όπλα 
Φωλιά άετοΰ 
5 φοβερές γροθιές 
Καρδιά χορεύτριας 
Λησταί φαντάσματα 
Βέρρα Μιρτζεβα 
Καπετάνισα διαβόλου 
’Επάνοδος

‘Υπό αγωνίαν πνιγμού 
Οίκογεν ιακός φίλος 
Μπαλαόο 
Δρόμος Σαγγάης 
Πόλεμος στην Κίνα 
‘0 Παληκαρας

Πριγκήπισ. Τρουλαλο 
Κάποιου νέος 
Θεριό Άριζόνας 
Βαι ώνος Άτσίγγανος 

ΕκβιασμόςΣυκοφαντίυ 
Άγγελος σκότους
Χιονοστρόβιλος 
Έρπσταί μεσονυκτίου 
‘Ο επιβάτης 
Κ ιρναβάλι Νίτσας 
Μυστη)δη;έξαφάνισις 
Κομφετί
Πρίγκηψ γονδοήιέρος 
Αρπαγές τής δύσεως 
Γιγαντομάχοι αίθέρος 
Σέλλα διαβόλου 
Ό ηλίθιος 
Πρώτη αγάπη 
Ουγγρική ραψωδία 
Όνειρον ώμορφιά; 
Ί ππόται σκότους 
Μάτα-Χάρι 
Μπροστά σιό ικρίωμα 
Θύματα καθήκοντος 
Θ ΐα Γυναίκα 
Άνθρωπος μέ φράκο 
Λευκός Αετός

Αττικόν 
Σπλέν τιτ 
Ίντεάλ

Οΰςα Πο λ ις 
Ρ. ζικλαιρ 
Άθην. ικόν

Οΰφα Πάλα, 
Σπ/ έντιτ 
Άθη'αϊκό j 
Ροζικλαίρ 
Σιναμπάρ 
Άττ κόν

Οΰφα Πάλας 
Αθηναϊκόν 
Σπλέντιτ 
Ελλάς

>
Αθηναϊκόν 
Πανόραμα 
"Ελλάς

Ροζικλαίρ 
Πανόραμα

Αττικόν 
Αττικόν

Οΰφα- Πάλας 
Αθηναϊκόν 
‘Ελλάς

Ίντεάλ 
Ροζικλαίρ 
’Αττικόν 
‘Ενλάς

Οΰφα Πάλα,, 
Ελλάς 
Ροζικ ναΐρ 
Ίνεάλ 
‘Ελλάς 
Πανόραμα 
Πανόραμα

Οΰφα Π λ ις 
Σπλέντιτ 
‘Ελλάς 
Αττικόν 
Άθ ηναϊκίν 
Ίνιεόλ 
Σινα <πάρ 
1 Ελλάς 
’Αττικόν

Οΰφα Πάλας 
Άθ ηναϊκόν 
Ίν εάλ 
Σπλέντιτ 
Έολάς 
Αθηναϊκόν

‘Ελλάς 
"Αττικόν 
Σπλέντιτ 
Οΰφα-Πάλας 
Ίντεάλ
Παιόρτμα 
Σπλέντιτ 
Ίντεάλ 
Αθηναϊκόν 
’Ατιικόν 
’Αθηναϊκόν 
Αθηναϊκόν

Μετρό Γκόλντουϊν 
Ντάγκ—Φίλμ 
Γ-ρήκ Φίλμ 
Άμολοχ.-Βουλγαρ ίδη 
Κ. Φραγκέτη 
Κ. Σουλίδη 
Συμβατική 
Σι> έ Όριάν 
Κ. Σουλίδη 
Δημ Καρρά 
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική 
Δ. Καρρά 
I Κουρουνκότη 
I Μαργουλή

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

Μ τρο-Γκόλδουϊν 
Άζαξ Φίλμ 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική 
Δ. Καρρά 
Άμολοχ.-Βουλγαρίδη 
I. Μαργουλή

Άμολοχ.- Βουλγαρδη 
Δ. Καρρά 
Σι έ Οριάν 
Κ. Φραγκέτη 
Συμβ τική 
I. Μ·ργουλή 
Κ. Φρανκέτη 
Φόξ - Φίλμ 
Κ. Φραγκέτης 
Μέ'ρα Γκόλντβιν

Άμολοχ.- Βουλγαρίδη 
I Κουρουνιώτη 
Μιτρο Γκόλντβιν 
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
I Μ'ργοιλή 
I Κυίρουνιώτη 
I. Μαργουλή

Άμολοχ.· Βουλγαρίδη 
Α. Άνασταοιαδη 
ΣυμΡατική
Κ. Σουλίδη 
Άμολοχ -Βουλγαρίδη 
Σι έ Όριάν 
Μετρό Γκόλντουϊν 
1. Μαργουλή 
Άμολοχ.-Βουλγαρίρη 
Μετρό Γκόλντουϊν 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική 
Άμυλοχ.-Βουλγαρίδη 
Με ρό-Γκόλντβιν 
Σινέ Όριάν 
Άμολοχ.-Βαυλγσριδη 
Δημ. Καρρά 
Μετρο-Γκόλιβιν 
Κ. Σουλίδη 
I. Μαργουλή

Γύψων στό στρα ό 
Πειρατής ερήμου 
Γορίλλας
Ναύτη γλυκού νεροί 
Σκάνδαλον Βάδεν 
Σειρήν τροπικών 
Ατρόμητος άεροπόρο;
Β λγα — Βόλγα 
Νικηταί Φωτιάς 
Μυστικός ταχυδρόμος 
Μελα'όν σημεϊον 
Περιπέ’. χρυσοθηρών 
Ινδιάνα
"Ερωτες Ρασπουιίν 
Στοιχ. καβαλλάρης 
Τραγωδία νεότητος 
Κοζάκτι 
Τερέζα Ρακέν 
Άλήται Β έννης 
Β λος διαβόλου 
Ψευδό ήρα
Μαργαρ. Ροι ανώφ

Μωρά Παρθέ-.ς 
Μεγάλη Πρίκυμία

Μυσ>ήριον στό οκότετ

Έλ’άς 
Ροζ κλαίρ 
Έ λάς 
Αθηναϊκόν 
Οΰφα Πάλας 
Ίντεάλ
Ελλάς 

Αττικόν
Έ λσς 
Αττικόν

Οΰ .α Πάλσς 
Άθι.ναϊκόν 
Σπλέντιτ 
Ίντεάλ 
Αθηναϊκόν 
Ροζικλα ρ

Σ .λέντιτ 
Ίντ.ά λ 
Ροζ·κλαΙρ 
Άθη αΐκόν 
Οΰ , α Πάλας 
Π -ιόρομα 
Ά τι κόν 
‘Ελάς. 
‘Ελλάς

I. Μαργουλή 
Δ. Καρρά 
Άμολοχ Βουλγαρίδη 
I. Μαργουλή 
Συμβατική 
"Ηστερν Φίλμ 
I. Μαργονλή 
Σινέ Όριάν 
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Σημβατι»ή 
I. Μαργουλή 
Φόξ Φίλμ 
I Κουρουνιώτη 
I. Μ··ργουλή 
Κ. Φραγκέτη 
Μετρό Γκόλδουϊν 
Άμολοχ.-Βουλγαδί’η 
Κ. Φραγκέτη 
Ί. Μιργουλή 
Συ.· βατική 
Άμολοχ. Βουλγαρίδη 
Σινέ Όριάν <-·
Κ. Φρα-κέτη 
Μετρό-Γ κόλτουϊν

Βασιλέως ’Ηρακλείου 6 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παντός είδους 
Κινηματογραφικοί

Επιχειρήσεις 
Ταινίαι Μηχανήματα 
ΚόρβουναΥλικάκλπ. 
Ζητήσατε λεπτομερείας

Άντιπρ. διά τήν'Ελλάδα 
I. Μ· Κ0ΤΡ0ΤΝΙ2ΤΞΣ

Πλατ. ‘Αγ. Γεωργίου 6α 
Άθή αι

TIFFANY STAHL
Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
Άγγλο·ελληνική Εταιρία

Χαλκοκονδόλη 39·ι

ΑΘΗΝΑΙ

4-EPST NASIONAA
Αποκλειστικοί Δι ινομεϊς 

ΑΜΟΔΟΧΙΤΗΐ 
Β0ΤΔΓΔΡ1ΔΗΣ

Εϋπόλιδος 14

F. Β 0.
Άποκλειστ. Αγοραστής 

διά τήν ‘Ελλάδα

ΔΗΜ. ΚΑΡΡΑΣ
Πατησίων 12

ΑΘΗΝΑΙ

ΚινηματογραφίκαΙ 

Ταινίαι

Ιΐανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ

Liiimzmn
Κινημχτογραφικαι

Ταινίαι 

'Οδός Κολοχοτρώνη 9

ΑΘΗΝΑΙ

Ν. ΦΩΚΑΣ
Στοά Φέξη 14δ 

Τέως Διευθυντής τής 
εταιρίας ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ

Αναλαμβάνει παντός 
είδους

Κι νηματογραφικάς 
'Υποθέσεις καί

Επιχειρήσεις

ί. ΠΑΙΙΑΣΤίΙΦΑί
Κινηματογραφικού 

ταινίαι
'Οδός Γ' Σ)βρίου 28β

ΑΘΗΝΑΙ

ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ
’Ανώνυμος Ανατολική 
Εταιρεία Κινηματο- 
τογραφικών ’Επιχειρή

σεων
οδός Έδουάρδβυ ι\ώ 7

Ύπ)στημα &εσ)νίχης 
Βενιζέλου 3 

(Μέχαρον Μπουρλά)

γ· miioz 
και Γ.

Αντιπρόσωποι 
Διά τήν Ελλάδα 

Π. ίΙΙΜΜΝ
Μιλάνου

Κιν)καΐ μηχαναί παντός 
είδουςΟόός Γ' Σ)βρ ου28β

Χώρος πρός διάθεσίν

ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚινηματογραφικαΙ
’Επιχειρήσεις 

Κινηματογραφικά
’t ργαστήρια

Χαλκοκονδόλ,η 39α 
ΑΘΗΝΑΙ

UNIVERSAL
Pictures Corporation 

Άποκλειστ. Αγοραστής 

διά' τήν ‘Ελλάδα

I. ΜΑΡΓΟΥΑΗΣ
Κάνιγγος 6—ΑΘΗΝΑΙ

Χώρ"; πρός δ.όθεσιν

1MIU6
ΝΟΒΑΚ

Κινηματογραφικά 
Έργασιήρια

Πλαπούτα 44
ΑΘΗΝΑΙ

ΚΙΝΗΜΑΤ0ΓΡΑ10Ζ
ΑΧΙΔΔΕΙΟΝ

Τό άριστοκρατικότερον 
συνο κιχκάν

Κινηματοθέατρον 
'Οδός Καρόλου 

ΑΘΗΝΑΙ

(Metro Goldwyn/Aayep) 
I Pictures I

ΜΕΤΡΟ -ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ - ΜΑΠΕΡ
!ίί ’Οδός θεμιθτοκλέονς 1.·

ΠΑΜΟί ΣΤΑΜΕΛΟΣ
Κινηματογραφικά'.

Ταινίαι
Χαρ. Τρίκούπη 5 
Γραμματοθυρίς 56 

ΑΘΗΝΑΙ
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II ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ II 
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ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΕΩΔΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ϊ|
II ΕΙΝΑΙ Η ΜΗΧΑΝΗ Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ Ι|

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ ΣΑΣ |]
Ι| δ.ι ο τ ι · ||
;1 1) Συνδυάζει άπόλυτον αντοχήν, στερεότητα, σταθερότητα προβολής καί = =
= | άθόρυβον λειτουργίαν. ξ ξ
ϊξ 2) Σας έζασφαλίζει κατά τής πνρκαιάς άπολύτως. |ξ

3) Είναι κατάλληλος διά ρεύμα έναλλασσόμενον και συνεχές τών 220 και | |
: Ξ 110 βόλτ. I Ξ
: ζ ιιιιιιιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι·ιιιιι  Ζ —

ΣΊΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ ||
: Ζ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·Ι··ΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΠ·Ι·ΙΙΙΙ·1ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ζ  

: ξ (Είναι ή μηχανή ή κατάλληλος διά κινηματογράφους μεγάλους,ουνοι- | |
;Ξ κιακούς, θ.ρινούς, σχολικούς, αιθουσών κλπ.) ξ =
| = Πωλείται κατά δλως πρωτότυπον τρόπον ήτοι : | ξ

II ίΏΕ 12 ΓΏΗΝΙΑΙΑΣ αοςεις II
ΑΠΟ APAHAS 230λ—ΕΑΪ 4573-—ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΑ^Γ33 W ΠΒΟϊ 11

U ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠ Ε ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ||

Γ. ΣΥΝΟΔ1ΝΟΣ και Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ ||
ΪΙ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 283 Ι|
Η Α Θ Η Ν A I 11
ξ 1 Διαρκής παρακαταθήκη άνταλλακτικών ξ ξ

SJNEM^^ ||
ϊϊ · Λάμπαι οικονομίας — Φακοί Μπός—Κάρβουνα προβολής. = =

II ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΟΡΑΚΗΝ 1|
a. ίςητςαπας II

II ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙ0Υ θ —ΘΕΣΣΗΛΟΝΙΚΗ ||

= Γ|ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ=  ΞΞ 

ΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΤ


